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العجري :اليمن ّ
حطم الرقم
القياسي للصمود والتصدي
ألعتى همجية عسكرية
الأ�سرى ال�سعوديون ي�شيدون ب ُح�سن
معاملة اجلي�ش واللجان ال�شعبية لهم

السعودية تأمر جنو َدها بتفجري
بديل عن األسر!!
كخيار ٍ
أنفسهم ٍ

 سيمخلاا سيمخلامخلاف  4سيمخلالااربف  4سيمخلامخلالا

( ددعلالاا

 174مليار دوالر �أجور دعم
عا�صفة احلزم لوج�ستياً

إجمالي كلفة الخدمات العسكرية
األمريكية للجانب السعودي
خالل  10أشهر

174،200،000،000
دوالر أَمريكي

استخراج بيانات األقمار

3،000،000،000
دوالر أَمريكي

قمران صناعيان تجسسيان

14،400،000،000
دوالر أَمريكي

طائرات األواكس

1،800،000،000
دوالر أَمريكي

صفقات السالح

65،000،000،000
دوالر أَمريكي

بارجتان تتبعها ست فرقاطات بحرية

90،000،000،000
دوالر أَمريكي

بأموال خليجية..
أمريكا تقتل
الشعب اليمني

الجيش واللجان يسيطرون على موقع الخورمة بعسري ويدمرون  13آلية
بينها دبابات إبرامز ومدرعات برادلي وقنص  3جنود يف جيزان ونجران
مب�أرب
ال�سيطرة على مناطق كبرية �شرقي جبل �صلب َ

تدم�ير  7مدرع��ات ودبابت�ين ،ومقت��ل وج��رح ع��دد م��ن
مرتزق��ة الغ��زاة ش��رقي وادي الربيع��ة بمح��اذاة ص��رواح

وحدة الدفاع الجوي تسقط طائرة استطالع معادية في حرض
دك جممع حزم اجلوف جمدداً ب�صليات من ال�صورايخ

إنكسار زحف مرتزقة الغزاة يف
الجدعان واملرازيق وتدمري مدرعة
وطقم عسكري ومقتل َمن فيهما

الغزاة يرتطمون بجبل صلب

تقدم للجيش واللجان يف منطقة الشقب،
وقنص عدداً من املرتزقة جنوب مدارس
العمري بمديرية ذو باب يف محافظة تعز

 2متابعات

 سيمخلاا سيمخلامخلاف  4سيمخلالااربف  4سيمخلامخلالا

( ددعلالاا

عضو املجلس السياسي ألنصار اهلل عبدامللك غارة �أمريكية �سعودية على م�صنع ا�سمنت عمران وا�ست�شهاد �أكرث من  15مدنياً و�إ�صابة الع�شرات

العجري :اليمن ّ
حطم الرقم القياسي
للصمود والتصدي ألعتى همجية عسكرية
 -خاص:

َ
ٍ
انتصارات وهميةٍ يف امليدان يف معظم
تتباهى وسائ ُل إعالم العدوان بتحقيق
جبه�ات القتال يف املحافظات الش�مالية وتتغاىض ع�ن هزائمها يف الحدود وما
ورائه�ا .وتهافت مؤيدو العدوان يف األي�ام املاضية ورا َء تلك األنباء التي تتحدث
عن س�يطرة الغ�زاة واملرتزقة على مفرق الج�وف والوص�ول إلىَ فرضة نهم،
َ
معركة صنعاء باتت مسألة وقت.
مشريين إلىَ أن
ويف إط�ار التطمين�ات والرد على مثل هذه الش�ائعات قال عض�و املجلس
الس�يايس ألنصار الله عبدامللك العجري :إن العا َل َم كله أصبح عىل قناعةٍ بفشل
الهجمة العدوانية عىل بالدنا ،وأن الحس� َم العسكريَّ يف عِ دَادِ املستحيالت ،وأنه
لو كان ممكنا ً لكان عرشة أش�هر من العدوان الذي لم تش�هده املنطقة العربية
ً
كافية للحسم.
وأكثر من  70ألف غارة جوية
وأش�ار إلىَ أن ه�ذه أصبح�ت قناعة لدى العال�م ،فما بالك بقناعة الش�عب
اليمن�ي العظي�م الذي ح ّ
طم الرقم القيايس يف الصم�ود والتصدي ألعتى هجمةٍ
عسكرية مزودة بأحدث تقنيات العوملة العسكرية؟!.
ُّ
يس�تحق لقب املقاتل األس�طورة
وأ ّك�د العج�ري أنه إذا كان هن�اك مقا ِت ٌل
يف التأري�خ القديم والحدي�ث واملعارص ،فه�و مقاتل الجيش اليمن�ي واللجان
الش�عبية ،مشيرا ً إلىَ أنه يف ُك ِّل الحروب عاد ًة فإن مؤشِّ�ــ َر األداء يبدأ مرتفعا ً
ثم يهب ُ
ط بالتدرج ،إال أن أدا َء الجيش اليمني واللجان الشعبية نالحظ أن مؤرش
األداء يكشف عن مفاجآت ،فعىل سبيل املثال َّ
فإن ما يزيد عن ثمانية أشهر من
العدوان دخلت املنظومة الصاروخية بفعالية وأن أداء الجيش واللجان الشعبية
يف تصاعد مستمر.

صاروخ أرض-جو يسقط طائرة
استطالع معادية يف حرض
 خاص:ُ
قوات الجيش واللجان الشعبية ،الثالثاء املايض ،طائرة استطالع
إستهدفت
تابعة لدول العدوان األمريكي السعودي وأسقطتها من سماء محافظة حجة.
وأف�اد مصدر عس�كري أنه جرى إس�قاط الطائرة لدى تحليقها يف س�ماء
مديرية حرضة بمحافظة حجة بواسطة صاروخ أرض جو.
م�ن جانبه و ّزع اإلعالم الحربي مش�اه َد لحطام الطائ�رة التي تح ّ
طمت إلىَ
أجزاء صغرية جراء الصاروخ الذي أطلقه أَبْ َ
طال الجيش واللجان.

إنفجار عنيف بسيارة مفخخة يستهدف منزل
مدير أمن لحج بمديرية املنصورة بمحافظة عدن
 متابعات:َ
ٌ
مدين�ة املنص�ور بمدينة عدن،
عنيف ،مس�اء أم�س األربعاء،
ه� ّز انفجا ٌر
مس�تهدفا ً بس�يارة مفخخة منزل مدير أمن لحج العقيد ع�ادل الحاملي املعينّ
من قبل هادي.
َس ِ
وقال�ت مص�اد ُر إعالمي�ة إن االنفج�ار كان عنيف�ا ً ج�داً ،و ُ
�م َع دويُّه يف
املنصورة والش�يخ عثمان والشعب ودار س�عد ،ولم تشري املصادر عن إصابات
يف االنفجار.
وتأت�ي هذه العملية بعد إعالن قوات العدوان ومرتزقتها خطة أمنية جديدة
يف املدين�ة ،كما أنه�ا تتزامن مع توافد مزي ٍد من قوات الغزو إىل عدن وس�يطرة
القاعدة وداعش عىل معظم أحيائها.

مشايخ الحيمة الخارجية يؤكدون وقوفهم
مع الجيش واللجان يف مواجهة العدوان
 متابعات:ّ
ُ
ُ
ومش�ايخ ووجه�اء وأعيان مديرية الحيم�ة الخارجية
املجلس املحيل
نف�ذ
ً
ً
احتجاجية؛ للتنديد باس�تمرار العدوان الس�عودي
وقف�ة
بمحافظ�ة صنعاء،
األمريكي السافر واستهدافه كافة مقدرات البالد .
وأكدوا يف بيان لهم دعمَ هم للجيش واللجان الش�عبية ووقوفهم إلىَ جانبهم
ملواجهة العدوان الجبان الذي يتمادى يف اس�تهداف املس�اكن واألبرياء املدنيني
وتدمري الطرق والجسور واملصانع ومؤسسات الدولة والبنية التحتية.
ودع�ا البي�ان كافة أبن�اء اليمن إلىَ املزيد م�ن التالحُ م والتضامُن ْ
إلف َش�ـال
املخطط�ات التآمري�ة الت�ي ينفذُها النظ�ام الس�عودي يف اليمن عبر العمالء
املرتزق�ة والخونة الذين يقايضون بدم�اء األبرياء من أجل مصالحهم الدنيئة..
مؤكدي�ن أَن الع�دوان لن يس�تمر كثيرا ً أَمَ ــام الصمود األس�طوري للش�عب
والجيش واللجان الشعبية.

استشهاد  13مواطناً بينهم خمس نساء وثالثة أطفال
من أسرة واحدة يف قصف سيارة مواطن بنهم

 خاص:مَ ىَ
ض ي�و ُم أمس بجرائ� َم جديد ٍة أضيفت
إلىَ الس�جل اإلجرام�ي للع�دوان األمريك�ي
الس�عودي بحق املدنيني يف بالدن�ا ،وذلك بع َد
ُ
رئيس اللجنة الثورية العليا
رس�ائ َل كش�فها
عن طلب أمريكي بتحيي ِد الشعب اليمني عن
حملة «أمريكا تقتلنا».
وارتك�ب طيرا ُن الع�دوان األمريك�ي
الس�عودي ،ي�وم أم�س األربع�اء ،مج�زر ًة
ً
متوحشة يف محافظة عمران ،حني استهدف
مصن َ
�ع اس�منت عم�ران ،فج�اءت الرضبة
الصاروخي�ة عىل املارة بجوار املصنع ليصبح
عد ُد الشهداء  15شهيدا ً وعرشات الجرحى.

وقال مص�در محيل بمحافظة عمران :إن
ً
طريان العدوان َش َّ
َ
سلسلة من الغارات عىل
�ن
املصنع وخ ّلفت دمارا ً هائالً فيه.
َ
قصف مصن َع اسمنت
وس�بق للعدوان أن
عم�ران يف ش�هر رمض�ان املبارك م�ن العام
امل�ايض بعدة غ�ارات أدّت إلىَ ح�دوث أرضار
كبرية فيه.
وأطلق مستش�فى عمران يوم أمس نداء
اس�تغاثة للتربع بالدم إلنق�اذ جرحى غارات
ِ
مستش�فيات
العدوان ،موضحا ً يف بيان له أن
املحافظة استقبل عرشات الشهداء والجرحى
جراء الغارات عىل املصنع ومحيطه.
ودع�ا املص�د ُر املواطنني إلىَ التبرُّع بالدم
إلنق�اذ حَ يَ�اة املصابين الذي�ن ه�م يف ّ
أمس
ُ
حيث ما تزال مستشفيات
لنقل الدم،
الحاجة
ِ

املحافظ�ة تس�تقب ُل املصابين حتى س�اعة
متأخرة من مساء أمس.
من جهتها أدان�ت قياد ُة محافظة عمران
وإدارة مصن�ع اإلس�منت الجريمة البش�عة
والنك�راء الت�ي ارتكبه�ا الع�دوان األمريكي
السعودي.
وأك�د بيان ص�ادر عن قيادتَ�ي املحافظة
واملصنع أن العدوان استفحل يف ارتكاب أكرب
الجرائم الإلن ْ َس�انية واللا أخالقية يف العرص
الح�ارض ،مل�ا يرتكب�ه م�ن جرائ�م تتمثل يف
قت�ل األبرياء من املواطنين وتدمري املقدرات
الوطنية واملمتلكات العامة والخاصة.
وأش�ار البيان إلىَ أن تمادي ه�ذا العدوان
أَمَ ــام مرأى ومس�مع وصمت دويل وهيئات

ومنظمات دولية ،ويف مقدمتها األُمَ م املتحدة
ومجل�س األم�ن واملؤسس�ات الحقوقي�ة
واإلن ْ َسانية.
ويف س�ياق جرائ ِم الع�دوان املتواصلة عىل
املدنيين يف معظ�م محافظ�ة الجمهوري�ة
ارتفع�ت حصيل�ة ش�هداء غ�ارات الع�دوان
األمريكي الس�عودي التي اس�تهدفت سيارة
للنازحين بمنطقة بران بنهم إلىَ  13ش�هيدا ً
معظمُهم نساء وأطفال من أرسة واحدة.
وأوض�ح مصدر محيل باملديرية أن طريان
العدوان اس�تهدف س�يارة املواطن أحمد أبو
عله�ان بالطري�ق العام بمنطقة ب�ران بنهم
خلال نزوحِ هم م�ن املنطقة ،ما أس�فر عن
استش�هاد  13مواطن�ا ً بينهم خمس نس�اء
وثالثة أطفال

رئيس اللجنة الثورية العليا يك ّرم أفراد اللواء  101شرطة
جوية ،ضمن الفعاليات االحتفائية بعام الجندي اليمني
 خاص:يف إطار الفعاليات االحتفالية بالجُ ندي اليمني منَحَ
ُ
رئيس
أمس األربعاء
اللجن�ة الثورية العليا محمد عيل الحوث�ي ،يو َم ٍ
 3فرباير ،وس�امَ ي الش�جاعة والواجب لثالث�ة عرش فردا ً من
ً
ترقية
منتس�بي الل�واء  101رشطة جوي�ة ،ووجّ ه بمنحِ ه�م
ً
دور يف التصدي ملرتزقة العدوان والدفاع
إضافية؛ ملا قدّموه من ٍ
ع�ن الوطن وَأراضيه يف قاعدة العنَد الجوية ُقبيل محارصتهم
ووقوع بعضهم يف األرس واستشهاد البعض اآلخر.
ُ
رئي�س الثوري�ة العلي�ا ،الق�وات الجوي�ة والدفاع
ووجّ �ه
الج�وي ،بمزي�د م�ن العملي�ات الرادع�ة للعدوان الس�عودي
األمريك�ي ،مش�يدا ً يف ذات الوق�ت بعملي�ات الق�وات الجوية
السابقة يف سياق ردع العدوان.
وقال محمد عىل الحوث�ي :ال خيار لنا إال مواجهة العدوان
حت�ى النصر ،وال أ ُ ُف َ
�ق للعدو سياس�يا ً وال عس�كريا ً س�وى
َ
اليمن يدا ُ
فع عن أرضه وقراره ومقدراته.
الهزيمة ذلك أن
من جانبه أ ّكد قائ ُد القوات الجوية والدفاع الجوي العميد
الرك�ن طي�ار إبراهيم الش�امي يف حف�ل التكري�م أن القوات
الجوية استعادت عافيتها رغم الرتكيز عىل استهدافها بشكل
يومي من قبل قوى العدوان.
ولف�ت العميد الش�امي إلىَ أن األيام املقبلة ستش�هد تغيرُّ ا ً
الفتا ً بعد ُ
القدرة عىل اس�تعادة الجاهزي�ة القتالية يف عددٍ من
املنظوم�ات الجويةَ ،
وش� َّد َد قائد القوات الجوي�ة عىل أهمية
التوج�ه إلعادة بن�اء قوات جوية عىل أس�س وطني�ة علمية
تحقق متطلبات الدفاع عن اليمن.
وجاء ه�ذا التكريم يف الي�وم التايل لالجتم�اع األول لقيادة
ُ
رئيس اللجنة
وزارة الدفاع واملناطق العسكرية ،والذي ترأسه
الثورية العليا؛ ملناقشة املحاور الرئيسية لإلجراءات التنفيذية
املزمنة لربنامج إعالن العام الحايل عاما ً للجندي اليمني.
ِ
تحيات
وَنقل رئيس اللجنة الثورية العليا يف مستهل اللقاء
قائد الثورة الس�يد عبدامللك الحوثي وتقديره لقادة ومنتسبي
َ
تك�ون الجاهزية
املؤسس�ة العس�كرية واألمني�ة وتط ُّلعه أن

للق�وات املس�لحة واألم�ن يف أعىل املس�تويات ،وق�ال «إن ما
تقوم�ون ب�ه ُ
ٍ
خطط
وقمتم به من عم�ل وما وضعتم�وه من
ٍ
ٍ
وخربات
قدرات
بنا ًء عىل التوجيهات ت ُد ُّل عىل ما تمتلكونه من
عاليةٍ لتطوير املؤسس�ة العس�كرية؛ إنطالقا ً من أهمية هذه
املؤسسة».
وأشار إلىَ املواقف املرشفة والبطولية واألسطورية للكوادر
اليمني�ة التي اس�تجابت لن�داء الواجب وتوجه�ت إلىَ املعارك
ملس�اندة الجي�ش وحققت الكثير من االنج�ازات والبطوالت
نعلن هذا العام عاما ً
َ
الت�ي أبهرت العالم ،مما أوج�ب علينا أن
للجن�دي اليمن�ي؛ ألن�ه يس�تحق أن يكون عند هذا املس�توى
َ
رؤوس اليمنيني وأثبت ش�جاعتَه
م�ن االهتم�ام بع َد أن رف�ع
وبس�الته يف امليدان ومواجهته لألعداء وترسانتهم العسكرية
املتطورة التي واجهته�ا اإلرادة الصلبة التي لم تنثن أو تتأخر
أو ترتاجع مبهر ٍة العالم.
فيما اس�تعرض نائبُ رئي�س هيئ�ة األركان العامة اللواء

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

مدير التحرير:
أحمد داوود

زكريا الش�امي ،مخرج�ات االجتماع الذي عُ ق�د مع القائمني
بأعمال الوزارات حول الربنامج التنفيذي لعام الجُ ندي اليمني
وما س�تقدمه ُك ّل جهة وفق منظوم�ة متكاملة تع ّزز برنامج
وزارة الدفاع وخططها يف هذا الجانب.
وأش�ار إلىَ أهميةِ هذا الربنامج كن�واة إلعادة بناء الجيش
ومؤسس�اته وبُناه التحتية التي استهدفها العدوان باالعتماد
عىل القوة الرئيسية وهي الكاد ُر البرشي الذي أثبت أنه وبحق
رمز للصمود والع ّزة يف الدفاع عن الوطن وحريته واس�تقالله
يف ُك ِّل الظروف وأصعبها.
وناق�ش االجتماع الخط�ة التنفيذية املزمن�ة للعام الحايل
كع�ام للجندي اليمني واألدوار الت�ي تقع عىل قيادات املناطق
ودوائر وزارة الدفاع.
ه�ذا وكان رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العليا قد أص�در قرارا ً
بتأريخ  1فرباير بجعل العام الحايل ،عام الجندي اليمني ،وذلك
م�ن خالل إع�دادِ
برنامج إلعادة تأهيل وبن�اء الجيش اليمني
ٍ
ٍ
وبقدرات متطور ٍة حديثة.
أسس وطنيةٍ ،
عىل
ٍ

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

تدمري � 13آلية ع�سكرية بينها دبابات �إبرامز ومدرعات براديل وقن�ص  3جنود يف جيزان وجنران

أبطال الجيش واللجان يسيطرون على الخورمة بعسري وتدمري
مخز َني أسلحة والعدو يفشل مجدداً يف الربوعة
 خاص:ُ
ُ
ٌ
الجي�ش
يعيش�ه
نزي�ف متواص� ٌل ه�و م�ا
السعوديُّ يف جيزان وعسري ونجران عىل مستوى
جن�وده الذي�ن يُقتل�ون بالكمائ�ن والقص�ف
الصاروخ�ي وعملي�ات القن�ص امللحوظة وعىل
مس�توى عتاده العس�كري التي ال يمر يوم دون
تدمير عدد من دبابات اإلبرام�ز واملدرعات التي
وصل عددها باملئات.
ميدانيا ً م�ا ي�زال الجيش واللجان الش�عبية

يس�يطرون على مدين�ة الربوع�ة الت�ي دمرها
الطريان الس�عودي بمئات الغ�ارات ،كما ّ
نفذت
ق�وات الجيش واللجان عملية نوعية جديدة أدّت
إلىَ بس�ط سيطرتهم عىل موقع عسكري ودمروا
ما فيه من مخازن أسلحة وآليات.
وقال مصدر عس�كري لـ»صدى املسرية» :إن
أبطال الجيش واللجان الش�عبية اقتحموا موقع
الخورمة العسكري بعسير وفرضوا سيطرتهم
عليه.
وأش�ار املص�در أن ع�ددا ً م�ن جن�ود الع�دو
الس�عودي لق�وا مصارعَ ه�م يف العملي�ة ،فيم�ا

دم�رت قوات الجي�ش واللجان مخزنَي أس�لحة
داخل املوق�ع وعددا ً من الدباب�ات واآلليات التي
تركه�ا جنو ُد الع�دو لدى انس�حابهم من املوقع
بعد عجزهم عن الثبات يف مواجهة الهجوم الذي
تعرضوا له.
وش�هدت منطق�ة عسير تدمير  10آليات،
ما بين دبابة ومدرعة عس�كرية ،ج�رى تدمري
بعضه�ا ل�دى محاول�ة جي�ش الع�دو التقدم يف
مدينة الربوعة.
وبحس�ب املص�در الس�ابق تم ّكن�ت الق�وة
الصاروخية واملدفعية للجيش واللجان الشعبية

من إحراق آليتني عس�كريتني سعوديتني ودبابة
إبرام�ز يف قري�ة املجارة ،كما تم تدمير  4آليات
و 3مدرعات من طراز براديل لدى تصدي الجيش
واللجان لزحف سعودي رشق مدينة الربوعة.
ويف جي�زان لق�ي ثلاث جن�ود مصارعه�م
برص�اص القناص�ة التاب�ع للجي�ش واللج�ان
الش�عبية ،األول خل�ف موقع الحثيرة بجيزان،
والثان�ي يف صح�راء مي�دي ،والثال�ث بموق�ع
ملحم�ة الذي ش�هد مقت�ل أكثر م�ن  20جنديا ً
بعملي�ات قن�ص يف األي�ام املاضي�ة ،فيمَ ا دكت
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بُرج

موقع الدخان بصليات من الصواريخ وانس�حب
جن�ود العدو الس�عودي بآلياته�م ودبابتهم من
موقع الفريضة العس�كري جراء قصف مدفعي
كثيف استهدف املوقع وأحدث فيه أرضارا ً بالغة.
وضم�ن العملي�ات الت�ي تس�تهدف آلي�ات
ومدرع�ات العدو تمكن أبط�ال الجيش واللجان
م�ن تدمري دبابة إبرام�ز ومدرعة براديل بعُ بوات
ناس�فة يف قري�ة قم�ر بجي�زان .فيما ش�هدت
نجران عملية مماثلة بعبوة ناس�فة أدت لتدمري
دباب�ة من ط�راز ابرام�ز غربي موق�ع الرشفة
العسكري.

الأ�سرى ال�سعوديون ي�شيدون بحُ �سن معاملة اجلي�ش واللجان ال�شعبية لهم

بديل عن األسر!
كخيار ٍ
السعودية تأمر جنو َدها بتفجري أنفسهم ٍ
 -خاص:

م�ن املقارن�ات الت�ي ينبغ�ي على ُكـ� ِّل
املهتمني بالشأن اليمني من مراقبني ومحللني
سياسيني وعس�كرينيْ ،
أخذَها بعني االعتبار،
أخالقيات الجيش اليمني واللجان الش�عبية يف
تعامله�م مع أرساهم ،باختالف جنس�ياتهم،
أكان�وا يمنيين م�ن مرتزق�ة الع�دوان أو
س�عوديني تم أرسهم يف جبهات الحدود ،فعىل
ِ
خالف م�ا يقوم ب�ه مرتزقة الع�دوان وقوات
الغ�زو إذا م�ا وقع بني أيديهم أسيرٌ من أفراد
الجي�ش أو اللج�ان الش�عبية س�قط جريحا ً
أثناء املواجهات ولم يتمكن زمالؤه من إخالئه
من س�احة املعركة ،فتت�م معاملتُ�ه وكأنهم
وح�وش البراري تحي�ط بفريس�تها ،تنهال
َ
ألوان
عليه وحش�يتُهم الظافر ُة ب�ه ويذيقونه
العذاب ليتم تسليمه يف األخري أليدي دواعشهم
ليت�م ذبحه وعرض املش�هد بصور ٍة يقش�عر
له الب�دن ،بينم�ا أخالقيات الجي�ش واللجان
الشعبية تحتّم عليهم التعامل مع األرسى من
منطلق املسرية القرآنية واألخالقيات املحمدية
ً
ً
إنسانية،
معاملة
التي تويص بمعاملة األرسى
م�ن حي�ث معا َلج�ة الجرح�ى وإطعامه�م
ومعاملتهم بالش�كل اإلنس�اني الالئق وحفظ
كرامتهم ،وخري دليل عىل ذلك ،ما تعرضه قناة
املسيرة من مشاه َد لألرسى وهم يظهرون يف
ٍ
وهيئ�ات تدلل
أحس�ن حال ،ال آث�ار للتعذيب،
على العناية الجي�دة بأحوالهم عىل مس�توى
امللبس وامل�كان الذي يحتج�زون فيه ،وصلت
َ
فرصة االتص�ال بأهلهم وذويهم
لحد منحهم
لطمأنته�م ع�ن أحوالهم ،ول�و تعمَّ قنا يف تلك

ُ
شاش�ة
اللق�اءات م�ع األرسى التي عرضتها
املسيرة ،وما قاله األرسى سيتضح جليا ً لكل
متابع مدى قبح الكيان السعودي وإجرامه يف
ٍ
تعامل�ه ليس مع الش�عب اليمني بل حتى مع
أفراد جيشه.
األسري «أَحْ مَ د حسن أَحْ مَ د عسريي» والذي
يحم�ل الرق�م العس�كري « »824445ورق�م
التسلس�ل « ،»491يحك�ي قص�ة وقوع�ه يف
قبضة أبطال الجيش واللجان الشعبية ،يقول
أَحْ مَ د :كنا يف موقع الدود يوم الخميس وعددنا

عرشة يف الدش�مة التي عىل يمني الربج ،وعىل
يس�ار الربج كان يتواجد فيها خمسة ،وحوايل
الساعة التاسعة حصل علينا هجوم من قوات
الجي�ش اليمن�ي واللجان الش�عبية ،وزمالئي
كلهم هربوا وأنا بقيت يف مكاني برفقة زمييل
املص�اب ،والحم�د لله ،أطمنئ أهلي أني بألف
صحة وسالمة.
إخواننا يف الجيش اليمني واللجان الشعبية
تعامل�وا معن�ا تعاملاً ل�م نتوقع�ه ،والله لم
يقرصوا معنا ،من ُكـ ّل النواحي ،وهذه شهادة

اجلي�ش واللجان ي�سيطرون على مناطق كبرية �شرقي جبل �صلب َمب�أرب

تدمري  7مدرعات ودبابتني ،ومقتل وجرح عدد من
مرتزقة االحتالل شرقي وادي الربيعة بمحاذاة صرواح
 -مأرب:

ت�دو ُر املع�ار ُك على ُ
أش�دِّها يف مختلف جبه�ات مَ أرب يف
مواجهة مرتزقة االحتالل ،مس�نودين بطيران العدوان الذي
لم يمنع الجيش واللجان الشعبية من تحقيق انجاز عسكري
يف جبال صلب.
وقال مصدر عسكري :إن أبطال الجيش واللجان الشعبية
تم ّكنوا من دحر مرتزقة االحتالل وبس�طوا س�يطرتهم عىل
مواق َع واس�عةٍ رشقي جبل صلب ،بعد معركة كبرية ش�ارك
فيها طريان العدوان األمريكي السعودي.

ُ
ً
ً
موجع�ة عند
رضبة
مرتزقة االحتلال
وقب�ل ذل�ك تلق�ى
َ
الزح�ف باتج�اه وادي الربيع�ة املح�اذي ملديرية
محاولته�م
رصواح.
س َ
وأف�اد املصد ُر أن العملية أ َ ْ
�فـ َرت عن تدمري 7مدرعات
ودبابتين تابعات للغ�زاة ومرتزقتهم ،مُشيرا ً إلىَ وقوع قتىل
وجرحى يف صفوف املرتزقة الذين فوجئوا باكتش�اف الجيش
واللجان الشعبية لزحفهم عند انطالقه وباغتوهم بالقذائف
الصاروخية التي حوّلت أرتا َلهم إلىَ رماد.
ويف مَ �أرب أيض�ا ً كرس أبط�ا ُل الجيش واللجان الش�عبية
ً
محاول�ة أخ�رى ملرتزق�ة االحتالل للتق�دم باتج�اه منطقة
الجعدر ،موقعني يف صفوفهم قتىل وجرحى.

حق يف حقه�م ،وينطبق عليهم قول الله تعاىل
(ويطعمون الطعام عىل حبه مسكينا ً ويتيما ً
وأسريا).
ويف سياق حديث األسري أَحْ مَ د عسريي قال:
كانت القي�ادة يف بالدنا تغرر بنا أن إيران التي
ُ
تقصف املستشفيات وإيران التي تقتل النساء
واألطف�ال ،وإي�ران ...إلخ ،وعندم�ا وقعنا يف
األرس ورأين�ا املعامل�ة الحس�نة الت�ي عاملنا
بها الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية أدركنا
أنه من ال يقتل األسيرَ مس�تحي ٌل أن يقتل ابن

بل�ده أو يدمر بلده ،ولم نجد إيرانيني بل وجدنا
ٌ
ظاملة للشعب
يمنيني ،فعرفنا بأن هذه الحرب
اليمني العربي األصيل.
أم�ا األسير الثان�ي «علي س�الم علي
الصبيح�ي» يحم�ل الرق�م الخ�اص «»593
الكتيب�ة الس�ابعة عشرة مدفعية ،ل�واء 22
موق�ع جب�ل ال�دود فسرد نف�س التفاصيل
التي رسدها األسري عسيري ،وأضاف األسري
الصبيح�ي أن تعبئ�ة القي�ادة العس�كرية
الس�عودية كان�ت تقول لهم فجّ ر َ
نفس�ك وال
تس�لم نفس�ك له�م( ،أي للجي�ش واللج�ان
الشعبية) ،س�يتم تعذيبكم ،س�وف يقومون
باقتلاع أعينكم ويق ّ
طع�ون أطرافكم ،هؤالء
إيرانيون مج�وس؛ لدرجة أن أحَ َد الزمالء قام
بتفجري نفسه قبل أن يستسل َم لألرس ،وعندما
ت�م أرسنا عرفت بأن ُكـ ّل ما قالته لنا قيادتنا
العس�كرية مجرد ك�ذب وافتراء؛ ألن اإلخوة
يف الجي�ش اليمني واللجان الش�عبية عاملونا
أحسن معاملة ،وكأننا ضيوف لديهم.
ومن خالل م�ا رسده األرسى ،يتضح جليا ً
حقيق�ة الفك�ر الداعشي الذي تق�وم القيادة
العس�كرية الس�عودية بتعبئت�ه لجنوده�ا،
بتفجري أنفسهم ،يف سلوكٍ ال يشبه غري سلوك
تنظيم داعش وأحزمتهم الناسفة .كما يتضح
خبث وإجرام هذا الكيان يف تعامله مع جنوده
يف س�احات املع�ارك ،حي�ث يق�وم طريانه�م
برضب أفراده�م عىل األرض خش�ية فرارهم
م�ن املواجه�ات ،يف مفارق�ةٍ عجيب�ةٍ  ،حي�ث
املتع�ارف علي�ه أن الجي�وش م�ن تنقلب عىل
أوطانه�ا ،وفق�ط هي الس�عودية التي تنقلب
عىل جيشها يف املعركة.

�صواريخ اجلي�ش واللجان جمدداً تدك جممع حزم اجلوف

إنكسار زحف مرتزقة االحتالل يف عنق الجدعان واملرازيق
وتدمري مدرعة وطقم عسكري ومقتل َمن فيهما
 -الجوف:

ت َكي َ
َّ�ف أبط�ا ُل الجي�ش واللجان الش�عبية م�ع ظروف
ْ
القص�ف الجوي املكثف والذي يص ُل يف عديد من املناس�بات
إلىَ
ِ
مئ�ات الغ�ارات يف املع�ارك امليداني�ة بمواجَ ه�ة مرتزقة
َ
تحقيق االنتصارات
االحتلال بمحافظة الجوف ،فواصل�وا
ً
متواصلة باألرواح والعتاد.
وتكبي ِد املرتزقة خسائ َر
يف منطقة عنق الجدعان دارت معركة بمش�اركة كثيفة
لطائ�رات االباتيش واإلف  16التي ُ
ش�نَّت عشرات الغارات
مس�اندة ملرتزقة االحتالل ،فيما يوضح مصدر عسكري أن

أبطال الجيش واللجان الش�عبية تم ّكنوا من إحراق مدرعة
وطقم عس�كري ،ما أدى ملقتل من فيهما واندحار املرتزقة
من املنطقة .كما أفاد مصدر عسكري من الجوف أن أبطال
الجي�ش واللجان الش�عبية كرسوا زحف�ا ً ملرتزقة االحتالل
على منطق�ة املرازيق وأوقعوا يف صفوفهم ع�ددا ً كبريا ً من
القتىل والجرحى.
ود ّك�ت الق�وة الصاروخية للجي�ش واللجان الش�عبية
معاقل مرتزقة االحتالل يف املجمع الحكومي بحزم الجوف،
كما ط�ال القص�ف الصاروخ�ي الل�واء العس�كري التابع
للمجمع.

 4تقرير
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وقفة تضامنية مللتقى الطالب الجامعي واتحاد اإلعالميني اليمنيني مع
سياسة اإلغالق واملنع من النايل سات واليوتيوب
قناة املسرية بصنعاء ضد َ

وق�د صدر ع�ن الوقفة االحتجاجي�ة بيا ٌن
َ
استهداف العدوان األَمريكي السعودي
أ ّكد أن
لإلعلام واإلعالميين ضمن حملته الش�عواء
لتدمير ُك ّل مقوم�ات الحي�اة يف اليم�ن ،يف
س�لوك واضح يَنُــ ُّم عن بربرية وهمجية هذا
الع�دوان وضيق صدره حتى م�ن امليكروفون
والكامريات والكلمة الصادقة رغم ما يمتلكه
من إمكانات هائلة ماديا ً وإعالمياً.

 -خاص:

ن َّ
ظم مُلتقى الطالب الجامعي ،باالشتراك
مع اتح�اد اإلعالميين اليمنيني ،ي�وم اإلثنني
ً
ً
احتجاجية ،أم�ام كلية اإلعالم
وقفة
امل�ايض،
بجامع�ة صنع�اء؛ تضامنا ً مع قناة املسيرة
الت�ي تم حجبُها م�ن قبل الع�دوان األَمريكي
السعودي عىل اليوتيوب ومنعها من البث عىل
قمر النايل السات.
وعّب�رّ املحتج�ون ع�ن ش�ديد اإلدان�ة
واالس�تنكار الس�تهداف الع�دوان الس�عودي
الغاش�م للمنش�آت اإلعالمي�ة بالقص�ف
الج�وي املب�ارش وك�ذا االس�تهداف املب�ارش
لإلعالميين وحج�ب القن�وات م�ن البث عىل
األقمار االصطناعية ،مس�تنكرين بشدة هذه
اإلج�راءات القمعي�ة املخالف�ة ل�ك ِّل القوانني
واملواثي�ق الدولية ،ومعتربين أن قيا َم العدوان
بهذه الخط�وات دلي ٌل عىل خوفه من الحقيقة
التي تعرضها قناة املسرية.
وأش�اد األس�تاذ عبدالله صربي يف كلمةٍ له
بالدور الذي تقو ُم به قناة املسيرة يف مواجَ هة
الع�دوان ،مس�تهجنا ً م�ا يق�و ُم به الع�دوا ُن
األ َ
مريكي الس�عودي من أعمال هدفها تغييب
ُّ

الحقيقة.
واعترب صربي أن إقدام العدوان عىل إغالق
ه�ذه القناة ما هو إال لخوفه الش�ديد منها يف
إظهار الحقيقة للرأي العام.

ً
كلمة
إىل ذلك ألق�ى الصحفي عابد املهذري
عّب�رّ فيه�ا عن املخ�اوف الت�ي تزرعه�ا قناة
املسيرة يف نفس�ية العدوُ ،مثّمنا ً ال�دو َر الذي
تق�و ُم ب�ه القن�اة يف تغطي�ة صمود الش�عب

اليمن�ي وتصدّي�ه للع�دوان يف ُك ّل الجبه�ات
الداخلي�ة والخارجي�ة .كم�ا ألقي�ت كلم�ات
أخرى باسم ُك ٍّل من قناة املسرية وطالب كلية
اإلعالم.

قبائل عمران تعلن النفري العام وتسيرّ قافل ًة
غذائي ًة دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية

وأ َ َش�ا َد البي�ان بدور املؤسس�ات اإلعالمية
الح�رة واإلعالميين الرشف�اء يف مناهضتهم
الدائم�ة واملس�تمرة له�ذا الع�دوان وتعري�ة
جرائم�ه وفض�ح أ َ َ
س�اليبه وإب�راز مظلومية
وصمود هذا الشعب العظيم.
وأك�د طلابُ كلي�ة االعلام بجامع�ة
صنع�اء تضا ُمنَهم مع املؤسس�ات اإلعالمية
أخطار
واإلعالميني تجاه ما يتعرضون له من
ٍ
كبيرة يف جبهته�م اإلعالمي�ة لواجه�ة ه�ذا
العدوان ،مثمّ نني دورهم عالياً.
ودعا البيان ُك َّل الش�عوب الحرة والوسائل
اإلعالمي�ة الصادق�ة للتضام�ن م�ع اإلعلام
اليمني والعمل معه عىل كشف جرائم أَمريكا
وَأذيالها.

قواف ُل الكِــ َرام تتواصل يف
محافظتي ذمار وحجة دعماً
ألبطال الجيش واللجان
الشعبية يف جبهات القتال
 -خاص:

 خاص:ن ّ
ظ�م أَبْنَـ�ا ُء قبائ�ل عزل�ة بن�ي منص�ور مديرية
ً
ً
احتجاجية حاش�د ًة؛
وقفة
الس�ودة محافظة عمران
تندي�دا ً واس�تنكارا ً بالع�دوان الس�عودي األَمريك�ي
الغاشم عىل أَبْنَـاء الشعب اليمني الحر.
ُ
املش�ايخ والوجاهات
ويف الوقف�ة الت�ي حرضه�ا
االجتماعي�ة وجمو ٌع غفرية م�ن أَبْنَـاء املنطقة الذين
توافدوا منذ الصباح الباكر حاملني أسلحتهم متوعدين
بمواجهة قوات االحتالل ومرتزقتهم ،رفع املشاركون

ش�عارات مناهضة للعدوان الرببري الغاش�م من قبل
التحالف األَمريكي الس�عودي ومرتزقتهم من العربان
أذيال الكيان الصهيوني.
وعّب�رّ املش�اركون يف وقفته�م ع�ن مس�اندتهم
ووقوفهم صفا ً واحدا ً إلىَ جانب أبطال الجيش واللجان
الش�عبية يف خوضهم معارك العزة والرشف والبطولة
ضد أعداء األمة.
وص� َد َر عن الوقف�ة بيا ٌن عبرّ فيه مش�ايخ وعقال
ووجه�اء وأعي�ان ومثقف�ون وتربوي�ون وإعالميون
وممثل�و املجال�س املحلية وأَبْنَـاء عزل�ة بني منصور

مديرية الس�ودة عن تأكيدهم عىل ان العدو األَمريكي
هو الذي يعتدي ويقتل أَبْنَـاء الشعب اليمني ،ويعلنون
ان عداءه�م موَجّ �ه إلرسائي�ل وأَمري�كا؛ باعتبارهم
األع�داء الحقيقيني لألمة .معلنين الجُ هُ وزية الكاملة
للتص�دّي للعدوان الس�عودي األَمريكي الغاش�م الذي
ُ
يستهدف األ َ ْ
ط َفال والنساء وجميع مقدرات الشعب.
َ
َ
يف نهاي�ة الوقفة االحتجاجية سّي�رّ أبْنـ�اء العزلة
ً
ً
ً
مكونة م�ن األغن�ام واألبق�ار ومواد
غذائي�ة
قافل�ة
غذائي�ة متنوع�ة دعم�ا ً ومس�اند ًة ألبط�ال الجي�ش
واللجان الشعبية.

ق�دّم أَبْنَـ�ا ُء مديري�ة جه�ران بمحافظة ذمار ،ي�و َم أمس
األربع�اء ،قافلتين غذائيتين؛ دعم�ا ً ألبطال للجي�ش واللجان
الشعبية يف جبهات القتال ،مؤ ّكدين عىل بذل وتقديم املزيد.
ودعا أه�ايل جهران ،جمي َع املواطنين الرشفاء لالنخراط يف
جبهات القتال لص�د ُك ّل محاوالت احتالل البالد من قبل الغزاة
واملرتزقة.
وعلى الصعيد ذاته انطلقت قافلتان غذائية ونقدية س�خية
ً
مقدم�ة م�ن أَبْنَـ�اء مديرية أفل�ح اليمن ومنطق�ة الرشفيني
ً
ً
بمحافظ�ة حج�ة؛ دعم�ا وإس�نادا ألبط�ال الجي�ش واللجان
الش�عبية يف جبهات الشرف والبطول�ة املدافعني ع�ن الوطن
وس�يادته واس�تقالله يف مواجَ هة العدوان السعودي األَمريكي
ومرتزقته.
وأك�د الداعمون واملسّي�رّ ون للقواف�ل بأنهم عىل اس�تعداد
ت�ام لتقدي�م املزيد ،وأن الع�دوان األَمريكي الس�عودي لن ينال
َ
ومواصلة دعمهم ومس�اندتهم لجبهات القتال
من عزيمته�م
باألم�وال وباألنف�س واألوالد ،داعني إلىَ موصل�ة رفد الجبهات
باملقاتلني األشداء ملواجهة ُقوى العدوان ومرتزقته.

طالب مدارس صنعاء :استهداف املدارس واملصانع واملستشفيات جرائم حرب ضد اليمنيني
 خاص:عّب�رّ َ ع�د ٌد م�ن طلاب أمان�ة العاصم�ة
ومديري�ات محافظ�ة صنعاء ،عن س�خطهم
الكبير ،جَ � َّرا َء اس�تمرار الع�دوان األَمريك�ي
الس�عودي يف ارت�كاب جرائ�م بح�ق املدنيني،
وذلك يف العديد من الوقفات االحتجاجية خالل
اليومني املاضيني.
ون ّ
ظ�م طلاب ومدرس�و مدرس�ة املرحوم
عبداالل�ه علي غب�ش بمديري�ة نق�م بأمانة
ً
وقف�ة
العاصم�ة ،صب�اح االثنين امل�ايض،
ً
احتجاجي�ة ،ن�ددوا فيه�ا بجرائ�م الع�دوان

األَمريكي السعودي عىل بالدنا.
وعّب�رّ الطلاب م�ن خلال وقفته�م
االحتجاجية واإلذاعة املدرس�ية التي سبقتها،
ع�ن الثب�ات والصم�ود يف مواجَ ه�ة الع�دوان
مس�تنكرين الصمت ال�دويل املخ�زي تجاه ما
يرتكب�ه هذا الع�دوان من جرائم بح�ق اليمن
أرضا ً وإنساناً.
كما ّ
نفذ طالب ومعلمو مدرس�ة اإلمام عيل
بن أب�ي طالب يف منطقة قرم�ان مديرية بني
مطر ،أم�س األول الثالثاء ،وقف�ة احتجاجية
للتنديد باس�تمرار العدوان الس�عودي الغاشم
عىل اليمن أرضا ً وإنساناً.

واس�تهجن الطالب جرائ�م اإلبادة واملجازر
الوحش�ية الت�ي يرتكبه�ا تحال�ف الع�دوان
يف اليم�ن واس�تهدافه للم�دارس واملصان�ع
واملستش�فيات ومصال�ح البلاد .واعتبروا
ما يق�وم به الع�دوان من اس�تهداف العدوان
َ
جريم�ة ح�رب
للم�دارس واملنش�آت العام�ة
هدفها تعطيل الحياة وإيقاف عجلة التعليم.
ّ
ونف�ذ طلابُ ومعلم�و مدرس�ة املخت�ار
بمديري�ة س�نحان ،أم�س األربع�اء ،وقف�ة
احتجاجي�ة للتندي�د باس�تمرار الع�دوان
األَمريكي الس�عودي عىل بالدنا .تحت ش�عار
«أَمريكا تقتل الشعب اليمني».

واس�تهجن املش�اركون يف الوقف�ة الت�ي
حرضها محافظ صنع�اء حنني قطينة ومدير
عام مكت�ب الرتبية والتعلي�م باملحافظة أمني
الغذيف�ي ومدير ع�ام مديرية س�نحان أحمد
نهشل ،استمرار العدوان األَمريكي السعودي يف
ارتكابه للجرائم البشعة بحق اليمن واليمنيني
األبرياء والبنية التحتية للشعب اليمني.
ون�دّد طلاب ومعلمو املدرس�ة م�ن خالل
الالفت�ات الت�ي رفعوه�ا باللغتين العربي�ة
واالنجليزية باس�تمرار العدوان عىل املنش�آت
التعليمية واملدارس ومقدرات الش�عب اليمني
يف ظ�ل صم�ت املجتم�ع ال�دويل واملنظم�ات

اإلنس�انية ..مؤكدي�ن اس�تمرا َر الوقف�ات
االحتجاجي�ة وتوس�يعها حت�ى يت� َّم إيق�اف
العدوان ورفع الحصار عىل اليمن.
إىل ذل�ك ألق�ى املحافظ قطينة كلمة أش�اد
فيه�ا ُ
بصمُ�ود طلاب وطالب�ات امل�دارس
واس�تمرارهم على التحصي�ل العلم�ي يف ظل
همجي�ة الع�دوان وغطرس�ته واس�تهدافه
للم�دارس والعملي�ة التعليمي�ة يف مختل�ف
املحافظ�ات مُؤ ّكدا ً أن قيادة املحافظة تس�عى
جاهد ًة لتوفير احتياج�ات ومتطلبات طالب
وطالب�ات امل�دارس م�ن الك�رايس واملناه�ج
والكتب املدرسية وَالوسائل البديلة.

( ددعلالاا
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ال�سفارة ال�سعودية تفاخر ب�إ�شراف �إ�سرائيل على ت�شكيله

يف مواجهة خطر الزوال ..اللوبي السعودي (سابراك) ينطلق يف واشنطن!!
 -إبراهيم السراجي:

هل تعا َ
ظ َم شعو ُر النظام السعودي القائ ِم
بالخطر الوُج�ودي الذي يه� ِّد ُد بقاءَه
الي�و َم
ِ
أ َ ْكثَـ� َر م�ن أي زمن مضى؟ تجي�بُ عىل هذا
ُ
ُ
املتمثلة بإطْلاَ ق
الس�عودية
الس�ؤال الخطو ُة
«لوبي س�عودي» يف أمريكا بإرشاف إرسائييل
يتفاخر به مس�ؤولون س�عوديون علناً ،هذا
اللوبي الذي يجري إنش�اؤه باس�م (سابراك)
عىل غرار اللوبي الصهيوني (أيباك) وجميعُ ها
ُّ
يخت�ص بالوص�ول إىل مراكز الق�رار العليا يف
َ
السياس�ة األمريكية
الواليات املتحدة وتوجيه
بم�ا يخ� ُد ُم مصال�حَ الدولة الت�ي يتبعُ ها ذلك
اللوبي أ َ ْو ما ي َُسمَّ ى بجماعات الضغط.
وقب�ل التعمُّ �ق أ َ ْكثَـ� َر يف رسد املعلوم�ات
وتحليل األسباب من إنشاء اللوبي السعودي،
ُ
ش�بكة ال�ـ  CNNاألمريكية،
كما أَعلنت عنه
ُ
التعري�ف باللوب�ي الصهيون�ي والذي
يج�در
يحظ�ى بتواجُ � ٍد هو األق�وى يف دوائ�ر القرار
األمريكية بني ما يس�مى جماعات الضغط أ َ ْو
اللوبيات أ َ ْو املسميات الرسمية لها.
يف ع�ام  1953أنش�أ سياس�يون ورج�ا ُل
ٌ
وشخصيات صهيونية ( َلجنة الشؤون
أعمال
ُ
جماعة
العام�ة األمريكية اإلرسائيلي�ة) وهي
ضغ�ط توجِّ � ُه الق�را َر األمريك�ي بم�ا يخ ُد ُم
بق�ا َء الكي�ان الصهيوني ويضمن ُّ
توس�عَ ه يف
املنطق�ة ،ويعرف اللوب�ي الصهيون�ي أ َ ْو تلك
اللجن�ة بـ»أيب�اك» التي تؤثّر بش�كل كبري يف
مس�ار االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكي�ة إىل
جانب سيطرتِها عىل القرار األمريكي ودوائره
ع�ن طريق الشركات واملنظم�ات وارتباطها
بأعضاء الكونجرس األمريكي.
جاءت الحاجة إلنش�اء ذلك اللوبي بس�بب
ش�عور الكي�ان الصهيون�ي بخط�ر يه�دد
ِ
وجوده كمحتل لألرايض العربية ،ومن ش�عور
ُ
تح�دق به يف
الكي�ان أَيْض�ا ً باألخط�ار الت�ي
املنطقة ،وس�عيه ألن يكون القوة العس�كرية
واالقتصادي�ة املتس�يِّدة يف املنطق�ة؛ ولذل�ك
كان من ْ ُع العرب من تش�كيل أيّ لوبي مرادِ ٍ
ف
�س اللوبي الصهيون�ي واحدا ً
يف أمري�كا ينافِ ُ
م�ن أهداف�ه للس�يطرة املطلق�ة على القرار
األمريكي.

• إسرائيل -النظام السعودي ..الشبه
يف النشأة وتطابق األخطار واملصالح

أَعلن�ت ش�بكة ال�ـ CNNاألمريكي�ة أن
الس�عودية ب�دأت بالفع�ل العم َل عىل إنش�اء
(لجنة ش�ؤون العالق�ات العامة الس�عودية
األمريكية) أ َ ْو ما يس�مى اختصارا ً (سابراك)،
وهي محاولة سعودية جاءت بفعل املتغريات
يف املنطق�ة لتش�كيل لوب�ي س�عودي يك�ون
قادرا ً عىل الوص�ول إىل دوائر القرار األمريكي
العلي�ا والتأثير على الق�رارات بم�ا يخ� ُد ُم
النظا َم الس�عوديَّ عىل غ�رار جماعة الضغط
الصهيونية (أيباك).
ص�ادر عن مكتب قن�اة امليادين
تقري�ر
يف
ٍ
ٍ
بواش�نطن وال�ذي واك�ب اإلعالم ع�ن اللوبي
الس�عودي ويق�ول إن�ه «ومن دون االس�تناد
إىل أيَّ�ة فرضي�ات أ َ ْو اس�تنتاجات مس�بقة،
ُ
تسمية «س�ابراك» عىل تشابه شديد مع
تدل
«أيب�اك» ،اللوب�ي الصهيون�ي بال�غ التأثري يف
الحياة السياس�ية األمريكي�ة .الفارق الوحيد
هو يف إضافة كلمة «ش�ؤون» لألوىل .ربما لن
يكون هذا دليالً كافيا ً الس�تنتاج التماهي بني
الفئتين ،بيد أنه ال يجو ُز للم�رء أن يغفل عن
الظروف السياسية املواكبة إلنتاج «سابراك»

وعىل رأس�ها اللقاءات العلني�ة الحرصية بني
ضابط االستخبارات الس�عودية السابق أنور
عشقي مع دوري غولد ،مستشار نتنياهو.
كم�ا نقل مكتب قن�اة امليادين عن مصاد َر
خليجيةٍ مق ّربة من الوزير والس�فري الس�ابق
عادل الجبري ،يف واشنطن ،توضح أن السفارة
الس�عودية يف واش�نطن «ال تعان�ي من ح َر ِج
االعالن ب�أن مستش�ارين من منظم�ة أيباك
اإلرسائيلية ش�اركوا يف اإلرشاف عىل تش�كيل
اللوبي السعودي ،سابراك».
َ
مفاخ َر ُة الس�فارة الس�عودية بواش�نطن
بالتع�اون م�ع اللوب�ي اإلرسائيلي يف إنش�اء
اللوبي السعودي يكشف عن نقاط هامة:
األوىل :أن النظا َم الس�عودي يميض ُ
بخ َ
ط ًى
متس�ارعةٍ يف اتج�اه التطبي�ع م�ع إرسائي�ل
بش�كله املع َل�ن ،وتأتي هذه الخط�وة لترتاكم
مع خط�وات مماثل�ة من قب�ل اإلرسائيليني،
وكان آخرها ترصيح�ات رئيس وزراء الكيان
الصهيوني بنيامني نتنياهو يف مؤتمر دافوس
االقتصادي والذي قال بمقابلة تلفزيونية قبل
س�ابيع إن السعودية ال ترى يف إرسائيل عدوا ً
أَ َ
بل حليف.
الثاني�ة :أن إرسائيل التي أنش�أت جماعة
الضغ�ط أ َ ْو اللوبي الخاص بها كانت تس�عى

للس�يطرة على الق�رار األمريكي بم�ا يخدم
ً
نتيج�ة ملخاوفه�ا م�ن الوط�ن
مصالحه�ا؛
العرب�ي وس�عيها إلبع�اد الع�رب ع�ن دوائر
رش ُ
ف
القرار األمريكية ،لكنها اليوم تسان ُد وتُ ِ
عىل إنش�اء اللوبي السعودي من منطلق زوال
ً
ً
عربية
دول�ة
خط�ر «الس�عودية» باعتبارها
وج�ز ًء م�ن الخط�ر املفترض على إرسائيل
لتتح�ول –أي الس�عودية -إىل حليف تتطابق
ُ
ومخاوف� ُه واألخطار التي تحدق به
مصالحُ ه
مع إرسائيل التي اندفعت ملساعدة السعودية
لتشكيل ذلك اللوبي.

• سابراك ..لوبي سعودي أم شعور
باقرتاب الزوال؟

ف َر َ
ضت املتغيرّ ُ
ات يف املنطقة عىل السعودية
ً
واقع�ا ً جدي�دا وج�دت َ
نفس�ها في�ه متمثلة
بنظام آل س�عود أن�ه مهدد بال�زوال وفقدان
الحلي�ف أ َ ْو باألصح الراعي له�م وهو أمريكا
ويمثل االتفاق النووي مع إيران وغرق النظام
الس�عودي يف ح�رب الـيَـمَ ـن وس�وريا أبر َز
تل�ك األخطار الت�ي دفعت النظام الس�عودي
لالس�تنجاد باإلرسائيليين وتش�كيل اللوب�ي
السعودي.

على غ�رار الدع�م األمريك�ي للع�دوان
الس�عودي عىل الـيَـمَ ـ�ن ،فالدع ُم اإلرسائييل
واإلرشاف على تش�كيل اللوب�ي الس�عودي
بواش�نطن ل�م يكن ه�و اآلخر مجان�اً ،حيث
االعتي�اد ال�دويل عىل ُ
س�هُ ولة الحص�ول عىل
مليارات الس�عودية بش�تى الطرق ،وعن ذلك
يكش�ف الصحفي األمريكي الش�هري روبرت
ً
ضجة كبرية أفاد فيه نقالً
باري يف مق�ال أثار
عن مس�ؤول رفيع يف االستخبارات األمريكية
أن الس�عودية دفع�ت لحكوم�ة نتنياه�و
نح�و « 16ملي�ا َر دوالر ،عىل األق�ل ،عىل مدى
عامين ونص�ف ،إس�هاما ً منها يف مش�اريع
للبُني�ة التحتي�ة داخ�ل إرسائيل – مث�ل بناء
مستوطنات يف الضفة الغربية».
ويأت�ي تطاب ُُق األخطار الت�ي تواج ُه نظام
آل س�عود والكيان الصهيوني من العالقة بني
نش�وء الكيان وتأسيس نظام آل سعود والتي
ج�رت جميعه�ا بتخطيط وتنفي�ذ بريطاني،
ساس�ا ً
وكان قي�ام نظام آل س�عود مرتبطا ً أ َ َ
بال�دور الذي س�يلعبه ه�ذا النظ�ام يف خدمة
الكي�ان الصهيوني وضمان بقائه وتوس�عه،
وه�و ما التزم به النظا ُم الس�عودي عىل مدى
العقود السابقة.
ُ
ينعكس تطاب ُُق األخطار عىل آل سعود
كما
والكي�ان الصهيوني عىل خطواته�م العدائية
باملنطق�ة (احتلال فلس�طني وتدمير الدول
العربي�ة) ،وأيض�ا ً ينعك�س على خطواته�م
الرامي�ة ملواجهة تلك األخطار ولم يكن اللوبي
الس�عودي حديث العهد وب�إرشاف صهيوني
مع َلن إلاَّ مناس�بة لتعميق العالقة الصهيونية
م�ع آل س�عود والرشاك�ة يف إدارة األخط�ار
لتكون (أيباك وسابراك) عنوانا ً ملرحلة جديدة
من طريق املصري الواحد بينهما.
أخيرا ً
َ
ودون املغام�رة الس�عودية غير
املحس�وبة يف الـيَـمَ ـ�ن واس�تنزافها مالي�ا ً
وعس�كريا ً وكذل�ك ول�و بش�كل غير مبارش
الت�و ُّرط يف س�وريا فإن النظا َم الس�عودي لم
يكن ليش�عر بالحاجة لخلق لوبي سعودي يف
واش�نطن يعبرّ عن ش�عور آل س�عود املتزايد
برضورة العمل عىل ضمان بقائه ،وهو فص ٌل
بارز
جدي ٌد يش�ار ُك فيه الـيَـمَ ـنيون
ٍ
بش�كل ٍ
مس�مار جدي ٍد يف نعش ه�ذا النظام ،كما
بد َِّق
ٍ
تفعَ ُل املقاو ُ
َمة الفلسطينية واللبنانية بالكيان
الصهيوني الطارئ كنظريه نظام آل سعود.

�ضيف اهلل ال�شامي :اغتيال الدكتور �شرف الدين وغريه من ال�شهداء كان مقدمة للعدوان الأمريكي ال�سعودي على بالدنا

املجلس السياسي ألنصار اهلل يحيي الذكرى الثاني َة الغتيال الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين
 -خاص:

ُ
الس�يايس ألَن ْ َ
صـ�ار الل�ه ،ي�و َم أمس
املجل�س
أَحْ يَ�ى
ُّ
َ
الثانية الغتيال
األربعاء ،يف بيت الثقافة بصنع�اء ،الذكرى
الدكت�ور الش�هيد أَحْ مَ د رشف الدين عض�و مؤتمر الحوار
الوطني ع�ن مكوّن أَن ْ َ
صـار الله عض�و فريق بناء الدولة،
وذل�ك يف فعالي�ة بعن�وان «الدكت�ور رشف الدين إنس�ا ٌن
ومفك ٌر».
ُ
ضي�ف الل�ه الش�امي كلمة املجلس الس�يايس
وألق�ى
صـ�ار الله أعرب فيها عن الش�عور َ
ألَن ْ َ
بالف ْقد والخس�ارة
الوطني�ة املتمثلة باستش�هاد هذا العلم َ
الف� ّذ يف وقت كان
الوط�ن وال ي�زال أحوج ما يك�ون إلي�ه وإىل عِ ْلمه وفكره
وحض�وره وإس�هاماته يف قضاي�ا الترشي�ع القانون�ي
والدستوري ،ورسم مالمح املستقبل املنشود من ُكـ ّل أبناء
الوطن اليمني الواحد.
وأضاف الش�امي قائلاً« :لقد اس�تهدفت أيادي الرش
واإلج�رام والعمال�ة يف ش�خص الدكت�ور الش�هيد أَحْ مَ �د
عَ بدالرحم�ن رشف الدي�ن ُكـ� َّل تل�ك املعان�ي الوطني�ة
واإلنس�انية التي م�ن أجلها ظل الش�عب اليمن�ي يناضل
ويق�دم التضحي�ات الغالي�ة عرب ُكـ� ّل مراحل�ه؛ من أجل
تحقي�ق الع�دل والكرام�ة واملس�اواة والحري�ة والتنمي�ة
واس�تقالل الق�رار الوطن�ي ،وه�ي القيم التي ن�ادت بها

ُكـ� ّل القوى السياس�ية الوطنية طيلة عق�ود من الزمن،
ودفع م�ن أجله�ا أَن ْ َ
صـ�ار الله
منذ البداي�ة ،الثمَ َ
�ن الكبريَ من
الش�هداء والتضحي�ات الغالية،
وانخرط�وا بص�دق وفاعلية يف
ثورة الشباب الشعبية السلمية
ُصوال ً
يف الع�ام  2011وما تاله و ُ
إلىَ ثورة  21سبتمرب.
وأشار الشامي إلىَ أن الشهيد
الدكت�ور كان واح�دا ً مم�ن
أسهموا يف بلورة الرؤية الوطنية
خلال مؤتمر الح�وار الوطني،
وه�ي الرؤي�ة الت�ي ّ
وضح�ت
طبيع�ة املشروع الوطن�ي
لليمنيين وجس�دت النه�ج
التصالح�ي األخ�وي م�ع ُكـ ّل
القوى السياس�ية واالجتماعية
يف الوط�ن ،واالس�تعداد الدائ�م
لتقدي�م التن�ازالت م�ن أج�ل
مصلحة الوطن العليا.
وأك�د أن اس�تهداف الدكت�ور
أَحْ مَ �د رشف الدي�ن وغيره من ش�هداء املسيرة القرآنية

ومنه�م الدكت�ور الش�هيد عَ بدالكري�م جدب�ان واألس�تاذ
الش�هيد عبدالكري�م الخيواني
وغريهم من رم�وز هذا الوطن
أمثال الش�هيد الدكتور محمد
عبدامللك املتوكل ،من مقدمات
ه�ذا الع�دوان الس�عودي
األمريكي الهمج�ي عىل اليمن
الذي تت�واىل جرائمه ومجازره
منذ قرابة العام.
وقال ضيف الله الش�امي:
إن ما تتعرض ل�ه اليمن اليوم
م�ن ع�دوان وغ�زو وحص�ار
يأتي يف س�ياق محاولة يائسة
م�ن تحال�ف الع�دوان إلذالل
واس�تعباد ه�ذا الش�عب،
للحيلولة دون اس�تقالل قراره
الس�يايس والوطن�ي وبن�اء
دولته الوطني�ة الديموقراطية
العادلة بتوافق ومشاركة ُكـ ّل
أبنائ�ه وق�واه الحي�ة ،ولذل�ك
سعى تحالف العدوان ومرتزقته
يف الداخ�ل إلىَ إفش�ال الح�وار الس�يايس ،واالنقلاب عىل

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والرشاكة.
وأش�ار إلىَ كثري من الدروس والعرب التي تكشفت خالل
الع�دوان األمريك�ي الس�عودي عىل اليم�ن ،وأهمها تعري
ال�دور األمريكي التآمري ،منوه�ا ً بالحقائق التي اتضحت
أم�ام ش�عبنا املجاه�د الصابر ،الذي يس�طر الي�وم أروع
مالحم النرص.
كم�ا ألقى الدكت�ور أَحْ مَ �د عَ بدامللك حمي�د الدين كلمة
تناول فيها ش�خصية وعلم وإدارة الش�هيد الدكتور أَحْ مَ د
رشف الدي�ن ،منوه�ا ً بم�ا تمَ يّزت به ش�خصية الش�هيد
الدكتور وتجربته العلمية واإلدارية.
ً
ُ
كلمة تناول فيها
الباحث محمد طاهر أنعم
فيما ألقى
َ
رؤية الش�هيد حول هوية الدولة ،متطرقا ً ألبرز ما اتسمت
ُ
به رؤية الش�هيد الدكتور حول هوي�ة الدولة بصفته أحد
أبرز القانونيني اليمنيني وعضو فريق بناء الدولة يف مؤتمر
الحوار الوطني.
وتضمّ ن�ت الفعالي�ة ع� ْر َ
ض فيل�م وثائقي ع�ن حياة
الش�هيد الدكتور أَحْ مَ د عبدالرحم�ن رشف الدين ومواقفه
ومراح�ل تجربت�ه وإس�هاماته وش�هادات كثير م�ن
املعارصي�ن له ح�ول أدواره ومواقفه وخصوصية تجربته
اإلنسانية واألكاديمية والفكرية والقانونية والوطنية.
حرض الفعالية عد ٌد من القائمني بأعمال الوزراء وعدد
من املسؤولني والسياسيني واملهتمني.
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للعلم

حكومة بحاح توهم العدو ب�إ�سقاط بند التعوي�ضات والأخري ميعن يف تدمري االقت�صاد اليمني

تمثِّ ُ
�ل عائ�داتُ الرخ�ام يف إيطالي�ة % 70
من إي�رادات البلاد المالية ،ويع�د الرخام يف
ً
ً
قومية ومحط افتخ�ار إيطاليا؛
ث�روة
إيطاليا
ألنها تحمل اسم إيطاليا يف مختلف دول العالم،
نحن يف الـيَـمَـن نمتلك جباال ً من الرخام الذي
يف�وق الرخ�ام اإليطايل جودة وقيم�ة ،اَّإل اننا
ل�م ّ
نوظف هذه الث�روة التوظيف األمْثَ َل حتى
اآلن رغم المحاوالت التي قام بها مس�تثمرون
محلي�ون اَّإل أن الـيَـمَـ�ن تس�تور ُد بمئ�ات
الماليي�ن من الرخام م�ن مختلف دول العالم،
ومن تلك الدول اإلمَارَات العربية المتحدة التي
أ َ ْصبَحت من مص ّدري الرخام يف المنطقة ،فيما
الـيَـمَـن التي تمتلك مخزونا ً اسرتاتيجيا ً كبيرا ً
من هذا النوع من المعادن ال تزال مستو ِردة.
ووف�ق تأكي�د التقاري�ر الرس�مية ف�إن
الـيَـمَـن يمتلك أفضل وأروع أنواع الرخام يف
العالم واحتياطه أ َ ْكثَـر من مليار مكعبّ ،
وأكد
خرباء يف مج�ال الموارد الطبيعي�ة أن الرخام
الـيَـمَـن�ي يتميز عن أي رخ�ام يف العالم بما
فيها اإليط�ايل بمواصـف�ات فيزيوميكانيكية
جيدة ،وبشـكل عـام يكون الرخام الـيَـمَـني
ش�ب َه ثقي�ل ،قليل االمتص�اص للماء ،وَنس�بة
التجان�س باألل�وان كبي�رة وَمقاوم�ة ضغط
عالية ،وأشار الخرباء إىل أن احتياطي صـخور
الرخ�ام يف الـيَـمَـ�ن أ َ ْكثَـ�ر م�ن ملي�ار مرت
مكع�ب ،وأن االهتمام به س�يدر عىل الـيَـمَـن
مليارات الدوالرات.
ويف نف�س االتج�اه ق�ال خبراء يف مج�ال
الث�روة المعدنية إن الـيَـمَـ�ن تمتلك مخزونا ً
ً
هائلا م�ن الصخ�ور االنش�ائية ذات ج�ودة
وجمال قل أن تجد له نظيرا ً يف العالم ،مؤكدين
أن مي�زة الرخام الـيَـمَـني متعددة ومتنوعة،
فأنواعه تزيد ع�ن  80نوعاً ،كما يتميز الرخام
والجرانيت الـيَـمَـني ب�أن له أ َ ْكثَـر من -10
 15لوناً ،وهي ميزة جيدة وفريدة ومغرية ألية
اس�تثمارات ،وبس�بب التعدد يف األلوان أُطلق
عليه عدة أسماء ليُميَّز كل نوع عن اآلخر ،ومن
تلك األس�ماء التي أطلق�ت عليه الرخام المحيل
«رخام العلياء ورخام الـيَـمَـن ورخام الملكة
ورخام حمير» ،كما يتس�م الرخام الـيَـمَـني
بالق�وة والصالبة ،ووفق تقري�ر لتحليل عمر
الرخام الـيَـمَـني بل�غ العمر االفرتايض 300
س�نة فيما لم يتج�اوز مثالً العم�ر االفرتايض
للرخام األردني والفلس�طيني والس�وري الـ
 100س�نة ،وحتى اآلن ما اكتشف من الرخام
كبي�ر ،وتش�ير التقاري�ر الرس�مية إىل تواجد
كميات كبيرة من الرخام مدفونة تحت األرض
يف عدد من المحافظات.

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

البنك والصندوق الدوليان يصدمان العدو برفض املشاركة يف أية مؤتمرات إل َعا َدة اإل ْع َمـار يف اليمن
 -رشيد الحداد:

يف الوق�ت ال�ذي تس�تم ُّر ُ
آل�ة العدو الس�عودي
يف ارت�كاب املزي�د م�ن الجرائ�م االقتصادي�ة ّ
بحق
البني�ة التحتي�ة لالقتص�اد الـيَـمَ ـن�ي وتدمير
امل�زارع واملصان�ع والطرقات والجس�ور واملدارس
والجامع�ات واملوان�ئ واملناف�ذ الربي�ة ومنش�آت
النفط االستراتيجية ،يس�عى العدو عبر مرتزقته
للحص�ول على ص�ك الغف�ران والتربؤ م�ن تحمل
املس�ئولية املبارشة عرب الرتويج لعقد مؤتمر إعَ ادَة
اإلعْ مَ ـار لحشد املوارد املالية من الدول املانحة ..إىل
التفاصيل:

ترتيبات مشبوهة

ٌ
مش�بوهة لعقد مؤتمر إعَ ادَة اإلعْ مَ ـار
ترتيبات
بني دول تحالف العدوان والحكومة املوالية للعدوان
بدأت مطلع الش�هر الجاري يف عددٍ من عواصم
ال�دل الخليجي�ة وأس�دل عنها الس�تار أمين عام
مجل�س التع�اون الخليج�ي عبداللطي�ف الزياني
وعد ٌد من وزراء حكوم�ة بحاح ،املؤتمر الذي يُ َرتَّبُ
له تزامنا ً مع تصعيد دولة العدوان الس�عودي التي
تم�ر بأزم�ة مالية وصلت إىل إغلاق مالكي املخابز
أَبْوَابها؛ بسبب مطالبهم برفع أ َ ْ
سعَ ار الخبز بنسبة
 %400أ َ ْو تخفي�ض األوزان بس�بب ارتف�اع املي�اه
واملشتقات النفطية يف اململكة بعد رفع الدعم عنها.
إلاَّ أن مملك�ة العدوان التي تمعن يف اس�تهداف
البنية التحتية لالقتص�اد الـيَـمَ ـني تدرك ورطتها
يف الـيَـمَ ـ�ن وت�درك حجم التداعي�ات االقتصادية
لتدمريه�ا املمنه�ج واملتعم�د بقص�د اإلرضار بكل
مقوم�ات الحي�اة ،فس�عت إىل البحث ع�ن مخرج
مبك�ر ألية مطالب ق�د يرفعها الش�عب الـيَـمَ ـني
يف قادم األيام ومنها بند التعويضات الذي س�يكلف
مملكة العدوان وحلفاءَها أ َ ْكثَـر من مليار دوالر.

ترويج سعودي

ُ
الصحافة الس�عودية والخليجية بدأت بالرتويج
سابيع إلاَّ
ملا يسمّ ى مؤتمر إعَ ادَة اإلعْ مَ ـار منذ عدة أ َ َ
أن تلك الحملة بلغت أعَ ىل ذروتها األُسبوع الجاري،
وزعم�ت أن دول الخليج مس�تعدة لدفع  %70من
ـار
حج�م املبال�غ النقدية املخصص�ة إلعَ �ادَة إعْ مَ ِ
الـيَـمَ ـ�ن املق�درة بنح�و  100ملي�ار دوالر خالل
السنوات الخمس املقبلة ،ووفقا ً ملا نرشته صحيفة
«االقتصادي�ة» الس�عودية ف�إن دول الخليج تعمَ ُل
حَ اليا ً عىل وضع تصور مس�تقبيل إلعَ ادَة اإلعْ مَ ـار،
وفقا ً ملبادرة قادة دول الخليج يف الدورة الـ  ،36من
خالل مس�ح ميداني لألرضار التي ش�ملت الط ُر َق
َ
والخ َّ
اصـة ،لتحديد
واملنش�آت واملباني الحكومي�ة
حجم تكلف�ة األرضار ،والغريب يف األمر أن برنامج
إعَ ادَة اإلعْ مَ ـار الذي تحاول دولة العدوان السعودي
اله�روب إليه من أية التزامات مس�تقبلية بفاتورة
التعويضات يركز عىل املناطق املس�تقرة التي تق ُع
تحت املليشيات املوالية لها ،واشرتطت دول الخليج
إعَ ادَة اإلعمار يف قطاعات تش�مل الصحة والتعليم
والكهرب�اء واملي�اه والصرف الصحي واإلس�كان،

والعمَ �ل على إعَ ادَة تأهي�ل املؤسس�ات التي تقدم
تل�ك الخدمات بما يضم�ن تقدي َم خدم�ات عاجلة
للمواطنني.

املنح والوصاية

الس�عودية التي تعهدت بدف�ع  3,2مليار دوالر
يف مؤتم�ر الري�اض للمانحين يف منتص�ف الع�ام
2012م ّ
تنصل�ت عن دف�ع تلك التعه�دات ،وكل ما
ً
وديعة للبنك املركزي
دفعت�ه لم يتجاوز مليا َر دوالر
الـيَـمَ ـن�ي ولم تَ ِف بتعهداتها املالية ،بل س�عت إىل
تس� ُّلم ملف الـيَـمَ ـن الس�يايس ،ونجح�ت يف ذلك
منتصف العام 2014م حني تقاسمت مع بريطانيا
الق�را َر الـيَـمَ ـني كلفات تس�لمت بريطانيا امللف
االقتصادي فيما تس�لمت السعودية امللف السيايس
لوضع القرار الس�يادي للـيَـمَ ـ�ن رهينه للرياض،
ورفض�ت تس�لمت املل�ف االقتص�ادي لتهربها من
دفع أي�ة التزامات مالية إضافية أ َ ْو التزامات مالية
س�ابقة س�بق أن أَعلنته�ا يف مؤتم�رات مانحين
كمؤتم�ر املانحني الذي عقد مطل�ع العام  2007م،
والذي تعهدت بموجبة دول الخليج بدفع  3,6مليار
دوالر للـيَـمَ ـن عىل ش�كل من�ح مالية وقروض إلاَّ
أن تل�ك املبالغ املالية لم يصل منها س�وى اليسير
وظلت متأخرات الس�عودية واإلمَ �ا َرات وقطر تزيد
عن  3مليارات دوالر وتنصلت عن دفع عقب اندالع
ثورة الشباب السلمية يف صيف عام 2011م.

إجهاض مشاريع تنموية

وعىل الرغم من مطالبة حكومة الوفاق السابقة
الس�عودية بالتزاماته�ا إلاَّ أن الس�عودية أغلق�ت
َّ
ملف تلك املس�اعدات التي س�بق أن تعهدت بها إىل
األبد ،وس�عت إىل ايقاف االس�تثمارات السعودية يف
الـيَـمَ ـن ولم يس�جل أي مرشوع جديد بل افشلت
مشروع جنات ع�دن العقاري ال�ذي أَعلنت رشكة
س�عودية االس�تثمار فيه بقيم�ة  15ملي�ار دوالر
على عدة مراحل وكان املرشوع الذي س�جل مطلع
العام 2012م يف هيئة االستثمار اول واكرب مرشوع
اس�تثماري يف الـيَـمَ ـ�ن وس�يوفر  15ألف فرصة
عم�ل كم�ا وقف�ت الس�عودية وراء إجه�اض عدد

من املش�اريع الحيوية يف مج�ال الكهرباء والطاقة
ككهرباء الطاق�ة الكهروحرارية التي كان يفرتض
أن تك�ون قد دخلت الخدمة قبل عامي وبس�بب أن
الس�عودية تش�ارك بـ  200مليون دوالر من املنحة
اإلجمالية إلنش�اء املحطة واملحددة بـ  500مليون
دوالر لم ينجز املرشوع حتى اآلن وبحكم املتعثر.

أربعة مليارات دوالر

يف ظ�ل الرتتيب�ات للع�دوان على الـيَـمَ ـن من
قب�ل الجارة الس�عودية توقف  100مشروع تابع
الستثمارات سعودية بحجم استثمارات تصل إىل 4
مليارات دوالر شهر سبتمرب العام 2014م.
وغادر الـيَـمَ ـن نحو مائة مس�تثمر س�عودي؛
بس�بب التدهور األمني الذي تش�هدها البالد ،وقال
أحمد دروي�ش األمني العام للجمعية رجال األعمال
َ
الجمعي�ة وجّ هت خطابا ً
الس�عودية يف بيان له «إن
رس�ميا ً إىل أحد أعض�اء اللجن�ة التنفيذية بمجلس
األعم�ال الس�عودي الـيَـمَ ـني ،لالطمئنان بش�كل
أكبر على حقيقة وضع املس�تثمرين الس�عوديني
يف الـيَـمَ ـ�ن والتنس�يق معه لتوجيه املس�تثمرين
السعوديني لالس�تثمار يف مرص» ،وأضاف يف البيان
أن عددا ً كبريا ً من املستثمرين السعوديني قد تكبدوا
خسائر واضحة نتيجة ملا شهدته الـيَـمَ ـن مؤخرا ً
من تطورات.
ون�وّه درويش إىل أن املس�تثمرين الس�عوديني
أمامهم فرص اس�تثمارية واعدة يف السوق املرصي
كبديل أمثل لالس�تثمار يف الـيَـمَ ـن ،وكانت وسائل
ٍ
إعلام تحدثت ع�ن توقف أ َ ْكثَـر م�ن  100مرشوع
استثماري سعودي يف الـيَـمَ ـن بحجم استثمارات
يصل إىل  4مليارات دوالر.

مفاجئات صادمة

م�ا لم يك�ن يتوقعُ ه العدوان الس�عودي لم يكن
موق�ف االتح�اد األوروب�ي وحس�ب وإنم�ا موقف
املؤسس�ات املالي�ة العاملي�ة ممثل�ة بالبن�ك الدويل
وصن�دوق النقد ال�دويل التي لم تعترف بع ُد بهادي
وبحكوم�ة بح�اح املس�تقيلة ،ورفض�ت التعاطي
م�ع مح�اوالت دول الع�دوان لعقد مؤتم�ر إلعَ ادَة

ً
صادم�ة للعدوان
اإلعْ مَ ـ�ار ،وهو ما مث�ل مفاجأ ًة
وأدوات�ه يف الداخ�ل ،ورغم ممانعة تل�ك الصناديق
الدولي�ة التعاطي مع حكومة بحاح ،يس�عي العدو
إىل إقناع املجتمع الدويل باملش�اركة يف مؤتمر إعَ ادَة
اإلعْ مَ ـ�ار الذي دع�ت إليه دولة العدوان الس�عودي
وكلف�ت أمين ع�ام مجل�س التع�اون الخليج�ي
بالرتتي�ب له م�ع حكومة بح�اح املس�تقيلة إلاَّ أن
املؤسس�ات الدولية وحتى اآلن لم ت�رد عىل دعوات
مجلس التعاون.

مشاريع املانحني

قبي�ل العدوان الس�عودي أواخر م�ارس أَعلنت
البن�ك الدولية واملؤسس�ات الدولية املانحة بس�بب
ت�ردي األَو َ
ْض�اع األمني�ة ول�م تج�ل طواقمها من
صنع�اء إلاَّ بعد العدوان ،وهو م�ا يعني أن العدوان
قد تس�بب بتوقف كاف�ة املنح واملس�اعدات نتيجة
الح�رب الرعن�اء الت�ي أَعلنه�ا دون أي مبرر عىل
الش�عب الـيَـمَ ـني حتى اآلن ،ولذات السبب ّ
توقف
أ َ ْكثَـ�ر م�ن  231مرشوعا ً مموال ً م�ن املانحني كان
منها  147مرشوعا ً مم�وال ً بمنح مالية مقدمة من
 18صندوقا ً ومؤسس�ة وبنكا ً ودولة استخدم منها
ما نس�بته ال�ـ  %35,13حتى قبل الع�دوان ،بينما
 84مرشوع�ا ً مم�وال ً م�ن قب�ل  10دول وصناديق
ومؤسسات بقروض اس�تخدام منها ما نسبته الـ
.%23,3
كما تم تجمي�د أ َ ْكثَـر م�ن  100مرشوع ممول
بمنح وق�روض تعود إىل ما قب�ل مؤتم َري الرياض
ونيوي�ورك الع�ام 2012م ،والتي وصل�ت التزامات
ال�دول املانحة تجاه الـيَـمَ ـن ب�ـ  8,2مليار دوالر،
تدخ�ل يف مرحل�ة الخط�ر بعد توق�ف  93مرشوعا ً
منها؛ بس�بب ع�دم االس�تقرار األمني والس�يايس
خلال العامني األخريي�ن ،منه�م  73مرشوعا ً ذات
أولوية خدمية ال تتحمل التأخري.
ُ
يضاف إليها  160مرشوعا ً
تلك املشاري ُع املمولة
اس�تثماريّا ً تعو ُد ملستثمرين س�عوديني وخليجيني
متوقف�ة نتيج�ة االضطراب�ات السياس�ية ،بقيمة
 4ملي�ارات دوالر ،باإلضاف�ة إىل توق�ف عشرات
املشاريع االستثمارية التابعة لرجال أعمال محليني
بسبب األَو َ
ْضاع األمنية والسياسية يف البالد.

إمرباطورية آل سعود املالية تنهار إىل أَدنى املستويات
ُ
ُ
النقدية الس�عودية عام
االحتياطات
إنخفض�ت
 2015إىل أَدنى مس�توياتها منذُ أربع س�نوات ،مع
س�عي الحكومة إىل تمويل عجز موازنتها؛ بس�بب
الرتاج�ع الح�اد يف أ َ ْ
س�عَ ار النف�ط ،وقال�ت رشكة
«ج�دوى لالس�تثمار» إن االحتياط�ات النقدي�ة
انخفض�ت إىل  611,9ملي�ار دوالر عن�د نهاي�ة
 ،2015وه�و أَدنى مس�توى لها من�ذ  ،2011بلغت
االحتياط�ات النقدي�ة  732ملي�ار دوالر عند نهاية
 .2014وتوقع�ت الرشك�ة التي تتخذ م�ن الرياض
مق�را ً لها ،انخفاضا ً إضافيا ً بنحو  500مليار دوالر
م�ع نهاي�ة س�نة  ،2016م�ع تواص�ل االنخفاض
يف أ َ ْ
س�عَ ار النفط ال�ذي فقد ثالث ارب�اع قيمته منذ
منتصف .2014
وكانت اململك�ة ،ثاني أكرب منتجي النفط الخام
يف العالم بعد روس�يا ،إلاَّ أنها بسبب ارتفاع فاتورة
عدوانها عىل الش�عب الـيَـمَ ـني وانخفاض أ َ ْ
سعَ ار
النف�ط إىل أَدن�ى املس�تويات أَعلنت تس�جي َل عجز
قي�ايس يبل�غ  98ملي�ار دوالر يف موازن�ة ،2015
ً
متوقعة تس�جي َل عج�ز إضايف قيمت�ه  87مليارا ً يف
موازن�ة  ،2016إلاَّ أن «جدوى لالس�تثمار» ّ
توقعت
أن يص�ل العجز الفعلي يف  2016إىل أ َ ْكثَـر من 107
مليارات دوالر.
ولج�أت اململك�ة إىل احتياطها النق�دي لتمويل
العج�ز يف املوازن�ة ،كم�ا أص�درت س�ندات خزينة
محلي�ة بقيم�ة  30ملي�ار دوالر للغ�رض نفس�ه،

وهو ما تس�بب بانهيار األس�هم الس�عودية وتكبُّد
الرشكات املرتبطة بالبورصة مليارات الدوالرات.
دول�ة العدو الس�عودي ات�ي انفق�ت حتى اآلن
 75ملي�ا َر دوالر على رشاء أس�لحة آخرها صفقة
األس�لحة م�ع دولة كن�دا بقيم�ة  15ملي�ار دوالر
لجأت يف ديس�مرب املايض إىل اتخاذ اجراءات تقشف
وخف�ض الدعم ع�ن مواد أ َ َ
ساس�ية بينه�ا الوقود
واملي�اه والكهرب�اء ،للمس�اهمة يف توفير ايرادات

اضافية لخزينة الدول�ة إلاَّ أن املبالغ التي يمكن أن
توفرها لن تتجاوز الـ  17مليار دوالر ،ويف الس�ياق
ذات�ه توقع�ت «جدوى لالس�تثمار» أن ي�ؤدي رفع
األ َ ْ
سعَ ار إىل ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ  3,9يف املئة
هذه السنة ،مقابل  2,2باملئة العام املايض.
ُ
صن�دوق النق�د ال�دويل رجّ ح يف ديس�مرب
وكان
امل�ايض تراجُ َع نمو الناتج املحيل الس�عودي إىل 1,2
يف املئة فقط خالل الس�نة الجارية ،وهو األَدنى منذ

 ،2009مقابل نمو بنسبة  2,4يف املئة خالل .2015
وارتفعت فاتورة العدوان الس�عودية املالية عىل
بالدنا إىل أعَ ىل املس�تويات يف اآلونة وبات تتهدد أكرب
اقتصاديات دول الخليج ،فبعد أن س�حبت الرياض
 60مليار دوالر من االحتياطات األجنبية و 67مليار
دوالر م�ن االس�تثمارات الخارجي�ة لتغطية العجز
املتفاق�م يف املوازنة الع�ام املايض وال�ذي بلغ 150
مليار دوالر جراء انخفاض أ َ ْ
س�عَ ار النفط وارتفاع
نفقات العدوان ،وهو ما دفع البنك وصندوق النقد
الدوليين إىل إطْلاَ ق تحذيراتهم�ا من انهيار اقتصاد
دول�ة الع�دوان خالل أق�ل من ثالث س�نوات يف ظل
استمرار انخفاض أ َ ْ
سعَ ار النفط.
اململك�ة الت�ي حاول�ت التكتُّ�م عىل خس�ائرها
االقتصادية فش�لت خلال الربع األخري م�ن العام
امل�ايض يف الحصول عىل  50ملي�ار دوالر من البنوك
واملصارف املحلي�ة كدَين عام داخيل لتغطية العجز
املتفاق�م يف املوازن�ة ،وعلى الرغ�م م�ن التده�ور
املتس�ارع لالقتصاد الس�عودي؛ بس�بب انخفاض
أَ ْ
س�عَ ار النف�ط وارتف�اع اإلنف�اق العس�كري عىل
حملته العدوانية عىل بالدنا.
ول�م تتوق�ف حال�ة االس�تنزاف الح�ادة الت�ي
يواجهُ ه�ا االقتص�اد الس�عودي بشراء السلاح،
ب�ل أيض�ا ً بتكالي�ف الع�دوان اليومية والش�هرية
ومع�دل االنفاق املتصاعد عىل املليش�يات يف الداخل
الـيَـمَ ـني ورشاء املواقف الدولية والذمم.

( ددعلالاا
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فر�ضة نهم ..عندما تتجاوز عزمي ُة الرجال �أُ ُفــقَ �أُمنيات العدو

صمو ٌد أسطور ٌّي ألبطال الجيش واللجان يف مواجهة حرب الطائرات األَ ْكـ َثـر وحشية يف التأريخ
ائم األَرض املحروقة
أبطا ُلنا يف الجبهة :اللواء  312س�� َيظل حارس��اً للبوابة الشرقية ولن تثنينا جر ُ
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وحدَه�ا فرض�ة نهم م�ن ت�د ِّو ُن الي�و َم تفاصي َل
أ َ ْكـثَـ�ر جرائ�م اإلبَ�ادَة الجماعية والدمار الش�امل
ُ
ُ
طائرات العُ ـ ْدوَان الس�عودي األَمريكي
تقرتفها
التي
الغاش�م ..ففي هذه املنطقةِ الحصينةِ  ،حيث يُس ّ
ط ُر
أبْ َ
ٍ
بطوالت
طا ُل الجَ ـيْـش وبواس� ُل اللجان الش�عبية
يف التص�دّي وتفكي�ك أ َ ْكـثَـر س�يناريوهات الخراب
خصص لها تحالُ ُ
ف العُ ـ� ْدوَان املليارات؛ طمعا ً
الت�ي ّ
ّ
تخف ُ
ٍ
ف عنه وط�أة الضغوط
انتص�ارات
يف تس�جيل
َ
َ
ط َ
الدولية وتمنحُ ال ُّ
الفرصة
الحاكمة يف الرياض
غمة
للحف�اظ على م�اء الوجه بع� َد م�ا تم ّرغ�ت آلياتُه
وجحافله الرتابَ يف أ َ ْكـثَـر الجبهات.
َ
منطقة فرضة نهم ،ضمن
«صدى املسرية» زارت
وفد صحفي َ
ض� َّم ممثلني عن وس�ائل إعْ لاَم محلية
ومراسلني لوس�ائل إعْ لاَم عربية ودولية لالطالع عىل
الواقع عن َكث َ ٍب وتقديم ش�هادة للتأريخ بما يدور يف
الضواحي الرشقية للعاصمة ..وهنا الحصيلة.

من داخل فرضة نهم

ُ
يمك� ُن مالحَ ُ
ُ
الكثيفة لتحالف
الغ�ارات
ظة م�ا حققته
العُ ـ ْدوَان الس�عودي خالل األَيَّام املاضية يف منطقة فرضة
�ق والط� ُرق
نه�م يف ُركام الخ�راب ال�ذي أحدثت�ه يف املرافِ ِ
والجس�ور التي س�عى العُ ـ ْدوَان من خاللها إىل ّ
بث الرعب
ل�دى ق�وات الجَ ـيْـش واللج�ان الش�عبية وإجبارها عىل
االنسحاب بعد قطع خطوط اإلمداد عنها ،لكنه تفاجأ كليا ً
ِ
بصمود أسطوري ألبْ َ
طال الجَ ـيْـش واللجان الشعبية.
ُّ
يضخه تحالُ ُ
ف العُ ـ ْدوَان السعودي
يف ركام الزيف التي
واملرتزقة يف تسويق األكاذيب وصناعة انتصارات إعْ لاَ مية
زائفة.
عندم�ا اتج�ه الوف� ُد الصحف�ي إىل فرضة نه�م كانت
َ
بل�وغ املناطق
أ َ ْكـثَـ� ُر توقعاته�م أنه�م ل�ن يس�تطيعوا
التي ت�دو ُر فيها مع�ار ُك ،غير أن املفاجأة كان�ت كبري ًة،
فمن املدخ�ل الرشقي له�ذه املنطقة يف منطق�ة َ
ــرف
ص ِ
ُصــ ْوال ً إىل أ َ ْ
و ُ
ط َراف مديرية بني حش�يش وحتى نقيل بن
غيلان ،مرورا ً بمنطق�ة بني حجيل إىل نقطة الحنش�ات،
ث�م مر َكز فرضة نِهْ ــ�م القريب من معس�كر اللواء 312
ً
س النقا ُ
وتمار ُ
ط العس�كرية
طبيعية
كان�ت األوضاع تبدو
ِ
مهماتِه�ا يف التفتي�ش بص�ورة طبيعي�ة ،فيم�ا كان�ت
َ
ُ
الطريق األس�فلتي الذي يربط العاصمة
الس�يارات تجتا ُز
بمحافظتَي الجوف ومأرب ،محملة بالبرش والبضائع.
رسيع�ا ً س�قط تأثيرُ طوفان م�ن األخب�ار والتقارير
التي هيمنت عىل وس�ائل اإلعْ لاَم العربية والدولية واألذرع
اإلعْ لاَ مية التابعة لتحالف العُ ـ ْدوَان يف الداخل حو َل سيطرة
تحال�ف العُ ـ� ْدوَان واملرتزق�ة على منطق�ة فرض�ة نهم
وإسقاط معسكر اللواء  312املتمركز فيها.
يف بوابة املعسكر احتشد الصحافيون للتصوير وإجراء
ٍ
ح�وارات مع الضب�اط والجُ نُود ومقاتيل اللجان الش�عبية

املناوبني هن�اك ،إذ لم يكن بإمْ َكان ه�ذه القوات أَن تبقى
بداخل املعس�كر؛ بسبب الكثافة الش�ديدة يف الغارات التي
َ
ُ
طائ�رات العُ ـ ْدوَان الس�عودي األَمريكي عىل ُكـ ِّل
تش�ـنّها
شرب يف هذا املعسكر ومحيطه.
لدى مرورن�ا يف الطريق إىل هذا املوقع ش�اهدنا الكثريَ
م�ن قوات الجَ ـيْـ�ش واللجان الش�عبية منترش ًة يف نقاط
تفتيش ومراكز تجمُّ ع متفرقة؛ خشية تع ُّر ِضهم للغارات،
حي�ث كان�ت طائ�رات العُ ـ� ْدوَان تحلق بكثافة يف س�ماء
املنطقة َ
وتش ّ
ـن غاراتِها بصورة عشوائية.
ل�دى تجوال الصحفيين يف بوابة معس�كر اللواء 312
ُ
طائرات العُ ـ ْدوَان الس�عودي ويف أقل من ساعتني
َش�ـنّت
خم�س غ�ارات دمّ رت فيه�ا جرس العصرات القريب من
نقطة الحنش�ات والذي يرب ُ
ط الطريق الرئييس بني صنعاء
ومأرب والجوف.

سياس ُة األَرض املحروقة

ُك ُّل ِشْب�رْ ٍ يف منطق�ة فرضة نه�م بمناطقه�ا الجبلية
املرتامي�ة املمتدة بني محافظات صنع�اء والجوف ومأرب
يق�د ُم اليوم دليلاً دامغا ً عىل وحش�ية تحال�ف العُ ـ ْدوَان
الس�عودي ومج�ازره املريع�ة الت�ي ال تف� ّر ُق بين املدني
ُ
ـان واأل َ َ
وتستهدف بعشوائيةٍ  ،اإلن ْ َس َ
رض وك َّل
والعس�كري
مظاهر الحياة.
منذ أسابيع كثّف تحالف العُ ـ ْدوَان السعودي األَمريكي
َ
الوحش�ية عىل ق�رى وجبال منطق�ة فرضة نهم
غاراتِ�ه
بعدَما صنع لنفس�ه وهما ً كبريا ً بإمْ َكان احتالل العاصمة
واقتحامها من بوابتها الرشقية.
تعجّ ل العُ ـ ْدوَا ُن الس�عودي يف ِّ
بث الشائعات والتقارير
ّ
وامللفقة عن تقدُّم مرتزقت�ه الذي أطلوا بقرونهم
الكاذب�ة
مؤخ�را ً يف أ َ ْ
ط َراف فرضة نهم القريب�ة من الجوف ومأرب
َ
ومناط�ق مرتامي�ةٍ
�ع عس�كريةٍ
وس�يطرتهم على مواق َ
يف ه�ذه املنطق�ة ..لك�ن وبع�د أيام م�ن تس�ويق املاكنة
اإلعْ لاَ مي�ة لتحالُ ِ
�ف العُ ـ� ْدوَان واملرتزق�ة ب�دا الواق ُع عىل
ُ
فقوات الجَ ـيْـش واللجان الش�عبية
األَرض مختلفا ً كلياً..
تراب ُ
ط يف مواقعها وتخوض معار َك غريَ متكافئة مع العدو
ومرتزقت�ه بعد أن س� ّلط أرساب طائرات�ه لقصف وتدمري
ُكـ� ّل يشء متحرك يف هذه املنطقة؛ أملاً يف تعبيد الطريق
للمرتزقة.
وفق�ا ً لتأكي�دات س�كان ووجه�اء وقادة عس�كريني
َ
فق�د أمع�ن العُ ـ ْدوَان الس�عودي خلال األيَّ�ام األخرية يف
َش ّ
�ـن غاراته الجوية عىل هذه املنطقة بصواريخ ش�ديدة
االنفجار وتأثرياتها بدَت واضحة يف املرافق العامة واملواقع
العس�كرية الت�ي طالته�ا صواري�خ العُ ـ� ْدوَان يف أ َ ْكـثَـر
الغ�ارات الوحش�ية من حي�ث الكثاف�ة س�جّ لت منذ بدء
العُ ـ ْدوَان السعودي األَمريكي عىل اليمن.
يؤك�د القادة العس�كريون يف الل�واء  312مدرع وقادة
اللجان الشعبية املرابطة يف هذه املواقع أَن
تحالف العُ ـ ْدوَان الس�عودي اعتمد منذ أيام «سياس�ة
األَرض املحروقة ..فكثّف غاراتِه عىل هذه املنطقة بصورة
هس�تريية؛ أمالً يف اكتمال معادَلة أكاذيب�ه التي بلغ فيها
منتهاه بمزاعم الس�يطرة عىل  70%م�ن األ َ َرايض اليمنية
وبلوغ مرتزقته مشارف العاصمة».
يشير هؤالء باملقابل إىل فرضة نهم الصامدة بأبنائها

وجَ ـيْـش�ها ولجانه�ا الش�عبية كبّ�دت الع�دو خس�ائر
ِ
باهض�ة ،ليس أقله�ا التكالي�ف الكبرية للغ�ارات الجوية
التي وصلت إىل نحو  4غارات جوية يف ُكـ ّل س�اعة ،ناهيك
َ
بخس�ائر املرتزق�ة الذين جرى ْ
حش�دُهم يف أ ْ
ط� َراف هذه
املنطقة قريبا ً من محافظتي مأرب والجوف عىل مس�توى
األ َ ْروَاح أو العت�اد ..حت�ى اآلن ل�م يحق�ق الع�د ُّو أي�ا ً من
أ َ ْهــدَافه ،وما فعله هو هذا الدمار الذي استهدف املنشآت
واأل َ َرايض الزراعية واملرافق والطرق والجسور.

إسنا ٌد فاش ٌل للمرتزقة

ل�دى توجُّ �هِ الوف�د الصحف�ي إىل مر َك�ز فرض�ة نهم
انهيار
كانت إحْ دَى غارات العُ ـ ْدوَان الس�عودي تس�بّبت يف
ٍ
َ
وإصابَة
جزئي لجرس العرصات وتس�ببت يف مقت�ل مدني
أربعة ،ويف طريق العودة كانت الغارات التالية قد تس�ببت
يف انهي�ار كام�ل لهذا الجرس ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل قط�ع الطريق
اإلسفلتية كلياً.
بحل�ول لي�ل الثالثاء كانت غ�ارات طائ�رات العُ ـ ْدوَان
الس�عودي ق�د ارتفعت إىل ُزه�اء  50غارة خالل س�اعات
النه�ار اس�تهدفت أنحاء متفرق�ة من منطق�ة الفرضة،
َ
وإصابَة
وتش�ببت يف استش�هادِ س�تة مدنيني عىل األق�ل
آخرين ،كما دَمّ رت ِجسرْ ا ً يف الطريق الرئيس�ية ،فضالً عن
تدمري سيارات ومنازل وترضر مرافق عامة.
ويقو ُل الضب�ا ُ
ط ومقاتلو اللجان الش�عبية املرابطون
ُ
طائرات
يف ه�ذا املوقع :إن إجم�ايل الغارات التي َش�ـنّتها
العُ ـ ْدوَان يف ثالثة أيام فقط من األحد حتى الثالثاء املايض
تجاوز الـــ  300غارة.
وطبقا ً ملقاتيل اللجان الش�عبية الذين يساندون قوات
الجَ ـيْـ�ش املرابطة هناك ،فقد حاول�ت طائرات العُ ـ ْدوَان
الس�عودي به�ذا الق�دْر الهائل من الغ�ارات إس�نا َد فلول
املرتزقة الذي�ن يحاولون منذ أيام التقدم والس�يطرة عىل
بع�ض األنحاء يف املنطق�ة الخاضعة لس�يطرة الجَ ـيْـش
واللجان الش�عبية وتسجيل انتصار بعدَما خرس العُ ـ ْدوَان
ُكـ� ّل أوراقه وفش�ل كليا ً يف تحقي�ق أ َ ْهــدَافه عىل األَرض
لجأ إىل سياسة األَرض املحروقة.

جولة عن ُقرب

فرضة نهم الت�ي يحاول مرتزقة العُ ـ ْدوَان الس�عودي
َ
وف�ق أ َ ْكـثَـ�ر
التق� ُّد َم منه�ا باتج�اه محافظ�ة عم�ران
التقدي�رات الواقعية تمتد يف سلس�لة جبلية واودية تتناثر
فيه�ا القرى وتبدأ م�ن مفرق الجوف صع�ودا ً إىل منطقة
مس�وَرة وتضاريسها جبلية وعرة وعرب أوديتها املنبسطة
تم ش�ق طري�ق اس�فلتي يربط بين محافظ�ات صنعاء
ومأرب والجوف.
يف الفرض�ة يتمر َك ُز معس�ك ُر اللواء  312م�درع الذي
تع�رض يف الفترة املاضية لسلس�لة م�ن أعن�ف الغارات
الوحش�ية الت�ي دم�رت مرافق�ه بالكامل ،غير أن قوات
الجَ ـيْـش ظلت حارضة يف أنحاء املعسكر وتحت الصخور
واألشجار مرتبصني بالعدو ومجهضني محاوالت املرتزقة
التقدم أو فرض السيطرة عىل أيٍّ من هذه املناطق الجبلية
املرتامية.
يف زيارتنا للمنطقة تعرفنا عىل أس�و ٍد صامدين بتَحَ ـ ٍّد

ِ
مئات
ري مبالني بطائرات العُ ـ ْدوَان الس�عودي التي ألقت
غ َ
الصواري�خ والقنابل على أنحاء متفرق�ة يف املنطقة ،كما
قصفت بكثافة تجمُّ عات الجَ ـيْـش واللجان الشعبية.
أ َ ْكـثَـ� ُر الق�وات املرابطة يف هذه املنطق�ة من املنطقة
واللجان الش�عبية كان�ت اتجهت إىل مناط�ق الجبهات يف
الش�مال الرشقي لفرضة نه�م ،حي�ث كان د َِويُّ املدفعية
والقذائف الصاروخية عىل أش�ده وكان�ت الطائرات تحلق
طوال ساعات النهار والليل.
َ
وقت الظهرية كان الجنود ومقاتلو اللجان الشعبية قد
فرغ�وا من تناول طعام الغداءُ ..كـ ُّل مقاتل هنا كان يأ ُك ُل
بيد واليد األ ُ ْ
خــ َرى عىل الزناد ،فيما عينُه عىل الجبهة.
ُ
َ
البعض فتر َة قيلول�ة وانترشوا يف
وق�ت الظهرية ب�دأ
األنحاء املحيطة بمعس�كر الل�واء  312عىل حوار الجُ دران
والكثب�ان الصخري�ة وتحت األش�جار املتبقي�ة ويف بوابة
املعس�كر ،وجميعُ هم كانوا ش�بابا ً وكبا َر س�ن ،يجمعُ هم
االمتال ُء بالحماس وحب الوطن واالستعداد للتضحية حتى
آخر قطر دم.
ُ
طائرات العُ ـ ْدوَان الس�عودي
يف س�اعات النهار تأت�ي
ُ
لتش َّ
�ـن غاراتها الوحشية والعشوائية عىل مناطق تمركز
قوات الجَ ـيْـش واللجان الش�عبية وعىل الطرق والجسور
َ
الطريق
والسيارات والش�احنات وكل يشء متحرك ..لكن
فالس�يارات تمضى ُقدُما ً
ُ
الرئييس يبق�ى عامرا ً بالحياة،
إىل وجهته�ا نح� َو مفرق الج�وف ـ م�أرب أو نحو القرى
املنترشة يف أرجاء املنطقة وضواحيها.
طائ�رات تحال�ف العُ ـ ْدوَان الس�عودي َ
تش ّ
ُ
�ـن يف هذه
املنطق�ة غاراته�ا عىل مدار الس�اعة والكثري م�ن املدنيني
والسيارات استهدفوا خالل األَيَّام املاضية.
جندي ش�اب يف بوابة معس�كر الل�واء  312كان يلوّ حُ
بيديه لرفاقه املقاتلني لالنتشار وعدم التجمع ،سألناه عن
السر ،فأجاب «علينا أَن نغيرّ َ أماكننا ُكـ ّل س�اعة ،فهناك
الكثري م�ن الجواس�يس الذي�ن يعملون لصال�ح مرتزقة
ً
لحظة
العُ ـ ْدوَان الس�عودي يمدونهم باملعلوم�ات امليدانية
بلحظ�ة ..ه�ؤالء عمالء يعمل�ون باألجرة إلح�راق بلدهم
وقت�ل إخوانهم لكنهم رغ�م كثافة الغ�ارات الجوية التي
تحرق ُكـ ّل شبر من هذه املنطقة يعجزون عن التقدم وال
يزالون هناك يف أ َ ْ
ط َراف فرضة نهم» يشري بيديه إىل االنحاء
الشمالية الرشقية حيث تسمع أصوات القذائف بكثافة.
اعتاد الجن�و ُد ومقاتلو اللجان الش�عبية املرابطون يف
فرضة نه�م هذه الكثافة الش�ديدة يف الغ�ارات ..وأ َ ْكـثَـر
م�ا يفعلونه عندَما تحلق طائرات العدو يف س�ماء املنطقة
بكثاف�ة ه�و الصراخ لرفاقه�م املتجمعين «تحلي�ق ..
تحليق».
ُ
ص�وت الجن�دي يش�ق دوي الطائ�رات
حينه�ا كان
ُ
بع�ض املتجمعني يف م�كان واحد ،فيما
الحربي�ة فيتفرق
الجميع مس�تعدون لتلق�ي الغارة دون تج�اوز مواقعهم
املحددة بشرب واحد.
إنع�دام التكاف�ؤ يف املع�ارك الدائ�رة مع تف�وُّق العدو
ٍ
تكتيكات كثير ًة لدى قوات
الس�عودي بسلاح الجو أنتج
ً
كفيلة ب�أن تق ِّل ّل من
الجَ ـيْـ�ش واللجان الش�عبية كانت
خطر الغارات إىل أدنى مستوى.
يق�و ُل أَحَ ُد الجن�ود املرابطني يف بوابة الل�واء  :312إن
غ�ارات العُ ـ� ْدوَان تقصف ُكـ� ّل يوم بعش�وائية تجمعات

الجَ ـيْـش والنقاط يف الطريق الرئييس وتس�تهدف االمداد
وتدم�ر الط�رق والجس�ور ،ول�دى العُ ـ� ْدوَان جواس�يس
ينقلون لهم األخبار واالحداثيات أوال ً بأول.

مشروع قديم

ف ْر ُ
ض الس�يطرة على فرضة نهم ومح�اوالت مرتزقة
تحالف العُ ـ ْدوَان الس�يطرة عىل مواقع الجَ ـيْـش واللجان
الش�عبية املرتكزة يف هذه املنطقة لم يكن س�يناريو جديدا ً
بحس�ب بعض ضباط هذا املعس�كر الذين يشريون إىل أَن
تحال�ف العُ ـ ْدوَان الس�عودي األَمريكي كان له يف س�نوات
س�ابقة أ َ َدوَات س�يطرة خفية ،تمثل أبر ُزه�ا يف الجَ ـيْـش
السري لتنظيم اإلخوان (ح�زب التجمع اليمني لإلصالح)
ال�ذي كان له حضو ٌر كبريٌ يف ه�ذه املنطقة ،وخصوصا ً يف
مقر اللواء  312مدرع وأ ُ ْ
خــ َرى مسمياته التضليلية التي
حفظتها الذاكر ُة الشعبية هي «أنصار الثورة».
يف عه�د الرئي�س الس�ابق علي عبدالله صال�ح كانت
تعسك ُر يف هذا املوقع وحدات من قوات الحرس الجمهوري
التي تمثّل قوات النخبة يف الجَ ـيْـش اليمني والتي اختارت
القياد ُة العس�كرية اليمنية نرشها يف هذا املوقع ألس�باب
ٍ
وح�دات من قوات
جغرافي�ة وأمنية وعس�كرية ،غير أن
النخب�ة يف ه�ذا املوقع الحي�وي بالنس�بة للعاصمة أزعج
كثريا ً أعداء اليمن الذين وضعوا تاليا ً هذا املعس�كر يف رأس
قائمة قوات الجَ ـيْـش املستهدفة.
بع�د احتجاج�ات الع�ام  2011التي أطاح�ت النظام
الس�ابق وبع�د ف�راغ ق�وى الوصاي�ة م�ن تفكي�ك قوات
الجَ ـيْـ�ش وإضع�اف تش�كيالته وتمزي�ق أوصاله ضمن
خط�ط هيكل�ة الجَ ـيْـش الت�ي قادها الرئيس املس�تقيل
عبدرب�ه منص�ور ه�ادي ُ
خص�ص ه�ذا املعس�كر لقوات
محدودة كان إعْ لاَم قوى الوصاية وعمالء الداخل يطلقون
علي�ه اس�م «أنصار الث�ورة» بزعامة القي�ادي يف التنظيم
الدويل اإلخوان والذراع العسكرية للتنظيم يف اليمن الجنرال
عيل محسن األحمر ،ظل هذا الوضع ساريا ً إىل حني تاليش
هيمنة مراكز قوى التنظيم عىل هذا اللواء العسكري.
رغ�م ُكـ ّل ما حصل من تقطيع أوصال لهذا املعس�كر
ومح�اوالت إضعاف�ه وتفكيك�ه بقي�ت تش�كيالت م�ن
الجَ ـيْـ�ش يف ه�ذا املوقع صام�دة وبعد ث�ورة الـ  21من
سبتمرب تخلت هذه القوة كغريها من تشكيالت الجَ ـيْـش
النظام�ي الوطني ع�ن عصاب�ة التنظيم ال�دويل لإلخوان
وق�وى الوصاية الخارجي�ة وانحازت إىل الثورة الش�عبية
ومطالب الناس وأحالمهم يف التغيري.
م�ع انطلاق عملي�ات تحال�ف العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
املس�ماة «عاصفة الحزم» تعرض هذا املعس�كر لعمليات
قص�ف جوي كثيفة دم�رت أ َ ْكـثَـر منش�آته ومرافقه ،يف
صيغ�ة بدت جدي�دة للصيغ�ة الناعمة الت�ي كان مرتزقة
وعملاء تحال�ف العُ ـ� ْدوَان الس�عودي ينفذونها ب�أ َ َدو ٍ
َات
سياسية ناعمة.
بع�د أي�ام قليلة م�ن انطلاق العملي�ات العس�كرية
للعُ ـ ْدوَان كان معسكر اللواء  312أثرا ً بع َد عني
وكانت أس�ئلة كثيرة ترتدد :مل�اذا ُكـ ّل ه�ذا العنف يف
االستهداف؟ ،وملاذا هذا الحقد يف التدمري الذي ال تزال آثا ُر ُه
ً
واضح�ة على صخور مباني املعس�كر املدمَّ رة وأش�جاره
وأسواره؟!.

# 8أمريكا_تقتل_الشعب_اليمني
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 174مليار دوالر �أجور دعم عا�صفة احلزم لوج�ستياً

املشروع أمريكي والفاتورة خليجية

دول الخليج
في الوقت الذي تن ِّف ُذ أَمريكا مشرو َعها الكبي َر في منطقة الشرق األوسط عب َر أدواتِها في المنطقة ،تفت َُح ُ
لتمويل هذا المشروع؛ لتكون المهم ُة الثاني ُة المكلّف ُة بها إلى جوار مهمتها األساسية
أبواب خزائنها على مصرا َعيها
ِ
َ
باعتبارها ِ
الدول مقاب َل تأديتها لهذه المهمة المزدوجة ،غي َر تبديد
أدوات التنفيذ للمشروع .فما الذي ستجنيه هذه ُ
تستهدف أمنَها القومي لم تكن سوى خدع ًة هوليودية!
لتكتشف بعد انهياراتها ،أن التهديدات التي كانت
ثرواتها؟؛
َ
ُ
 حسين الجنيد:ُكنا قد تح ِّدثْنا يف العددِ
السابق عن
ِ
تفاصيل املرشوع األَمريكي والخطة التي
ِ
ِ
لتفتيت املنطقة،
أعدّتها اإلدار ُة األَمريكية
كي تتم ّك َن من إعادة تشكيل ِها وفق خارطةٍ
َ
الوصية ال ُكربى عليها
تجعَ ُل من أَمريكا
َ
الضخمة بصور ٍة عمليةٍ
َّ
لتمتص ثرواتِها
تتجىل فيها عنارصُ النسخة الثالثة من
االستعمار الحديث.
وذكرنا أن هذا املرشو َع يجري تنفيذُه
من خالل أدوات أَمريكا يف املنطقة املتمثلة
بعض دول الخليج وعىل رأسها السعوديةُ
يف ِ
والتنظيمات اإلجرامية داعش والقاعدة،
ُ
استهدافها،
وأساليبه املتعددة والدول التي تم
ويف هذا التقرير سنتحد ُ
َّث عن بقيةِ أجزاء
هذا املرشوع استكماال ً ملا بدأناه يف إعادة
ترتيب الوعي الشعبي الذي لوَّثه الفك ُر
ِ
ً
خدمة ألسيادِ هم
الوهابي واإلخواني
لتمرير مشاريعهم االستعمارية
األَمريكان
ِ
َ
ُ
الناس حج َم التضليل
ليدرك
واالستعباديةِ ،
الذي وقعوا ضحيتَه طوال هذه السنني.
وهنا علينا أن نبدأ بط ْر ِح التساؤل
الذي قد يدو ُر يف عقول الكثريين ،إذا كان
ُ
يستهدف ُك ّل املنطقة
املرشو ُع األَمريكي
ً
وإجابة عىل
فكيف يستثني دو َل الخليج؟
ُ
هذا التساؤل ،ينبغي علينا أوال ً
معرفة أن
املرشو َع األَمريكي يسريُ باتجاهني ،االتجاه
ُ
استهداف بعض الدول
األول يتم خال َله
ُ
يستهدف
بشكل مبارش ،واالتجا ُه الثاني
َ
ري مبارش ،وتأتي دو ُل
البعض اآلخر
ٍ
بشكل غ ِ
الخليج يف خانةِ االستهداف غري املبارش؛
ً
ونظرا ً لكونها دوال ً
ٍ
ومحميات
حليفة
أَ
ً
مريكية ،كان عىل أَمريكا ْ
وض ُع الخطة
بالشكل املتقن الذي يجع ُل من هذه الدول
تنخر ُ
باندفاع ذاتي،
ط وتتماهى يف املرشوع
ِ
ٍ
فتتقمَّ ص اإلرادة األَمريكية يف التنفيذ وتحمُّ ل
َّ
تتحقق
التبعات التي تقودُها للهالك ،وبذلك
الغاية األَمريكية بالتخلص من هذه الدول
وبشكل غري مبارش.
ٍ

الخدعة األَمريكية والغباء الخليجي

وحني َّ
دش�نت أَمريكا مرشوعَ ها وبدأت بتحريكِ
ُ
خيُ�وط اللعب�ة ،ابت�دأت بمهاجَ م�ة عق�ل الكي�ان
الس�يايس الخليج�ي ،بإث�ارة مخاوف�ه الكامنة يف
ً
مستغلة ش�عو َر هذا الكيان بالعجز
زوال العروش،
ِ
العس�كري يف ُقدرته عىل الدفاع عن نفسه أمام أيَّةِ
قو ٍة طامعة ،فعملت أَمريكا عىل تغذية هذا الشعور
من خلال استراتيجيةِ “وَحْ �ش البحيرة» ،وذلك
بصناع�ة أعداء وهميني ،فكان�ت إيران ومرشوعُ ها
النووي النموذج املثايل لهذا الوحش الذي ينبغي عىل
الكي�ان الخليجي خش�يتَه ،فبدأت هس�ترييا رشاء
األس�لحة م�ن أَمريكا؛ لتعزي�ز قدرات ه�ذا الكيان
الدفاعية استعدادا ً ألي هجو ٍم إيراني.
تقري�ر نرشت�ه منظم�ة أيدك�س عن حجم
ويف
ٍ
صفقات األس�لحة الت�ي أبرمته�ا دول الخليج مع
الواليات املتحدة ،يوضح التقرير الحجم املهول لتلك
الصفق�ات الت�ي بلغ�ت قيمتها الرشائي�ة إىل أرقام
فلكيةٍ  ،حيث بلغ إجمايل ما تم اس�ترياده من2002
إيل 012 2ح�وايل500 مليار دوالر أي بمتوس�ط 70
ملي�ار دوالر س�نوياً .ناهيك عن تكالي�ف الصيانة
وقطع الغي�ار والربامج التدريبية العس�كرية التي
تصل فاتورتها إىل ما يزيد عن  12مليار دوالر.
وحتى تتس�ارع وترية التقدم يف تنفيذ املرشوع،
أوع�زت أَمري�كا للس�عودية باالنتق�ال م�ن مربع
االس�تعداد الدفاعي ،إىل مربع الهجوم االس�تباقي،
وف�ق منهجي�ة واستراتيجية الجي�ل الراب�ع م�ن
الح�روب املعتمدة عىل خ�وض الح�روب بالوكالة،
عبر تنظيمات تس�تهدف املجتمع�ات الداخلية ،يف

واملحللين وعىل ض�وء التقرير ال�ذي لخص فاتورة
أش�هر فقط ،وسنقوم بعملية
العدوان خالل س�تة
ٍ
توسعة لهذه الفاتورة لتشمل العرشة أشهر وذلك يف
الجدول التوضيحي املرفق (أسفل الصفحة).
ٍ
ِ
• ل�م يت�م حس�ابُ
تكالي�ف الغ�ارات الجوية،
ُ
أش�هر
فإحصائية الصحيفة األَمريكية خالل س�تة
ٍ
من الع�دوان تفي ُد أن ما يقاربُ  35أَلف غارة قامت
ُ
حیث ألقت خاللها 140
به�ا أ َ ْكثَـر من  150طائرة،
ٌ
أَ َ
وآهلة
ل�ف ص�اروخ عىل أ َ ْه�دَاف معظمها مدني�ة
بالسكان (بأشكالها وأَنْوَاعها ومنها املحرم دولياً)،
ومنها  40أَلف صاروخ (حجم صغري) و یبلغ تكلفه
ُ
حیث يبلغ اإلجمايل لها
الواح�د منه  150أَلف دوالر،
 6مليارات دوالر ،کما ألقى طريا ُن التحالف  50أ َ َ
لف
صاروخ من الحجم املتوس�ط وَتبل�غ تكلفة الواحد
من�ه  300أَل�ف دوالر ،مما جعل كلفته�ا اإلجمالية
 15مليا َر دوالر ،کما ألقت طائرات التحالف  50أ َ َ
لف
صاروخ من الحجم الكبري ،حیث بلغ تكلفة الواحد
منه  500أَلف دوالر باجمايل  25مليار دوالر.
ُ
تكلفة التموين الج�وي ووقود الطائرات
• بل�غ
والصيانة وقطع الغيار والكريوسين لك ِّل طائرة يف
الغارة الواحدة  150أ َ َ
لف دوالر ،فإذا أس�قطنا كلفة
الغارة الواحدة عىل إجم�ايل الغارات يکون الناتج 5
ملي�ارات دوالر ،کم�ا وأن طائ�رات التموين الجوي
تكلف يوميا ً  2مليون دوالر.
ُ
يتعلق بكلفة املرتزق�ة التابعني للبالك
• وفيم�ا
ٌ
صحفية أن كلفة املقاتل
ووتر ،فق�د ذكرت مصاد ُر
الواحد ملرتزقة البالك ووتر  1,500دوالر يف اليوم أي
ما يعادل  45,000دوالر يف الشهر.
• وهن�ا ينبغ�ي علين�ا اإلش�ار ُة أن التكالي�ف
املحس�وبة يف هذا التقرير هي فق�ط التكاليف التي
ُ
تص�بُّ يف الخزينة األَمريكية فق�ط ولم يتم التط ُّر ُق
إىل التكالي�ف الت�ي تتكبده�ا ال�دول الخليجي�ة يف
عدوانه�ا على الـيَـمَ ـن على بقية األصع�دة مثل
رشاء الذم�م وال�والءات داخل الـيَـمَ ـ�ن ويف الدول
الت�ي اشترتها دو ُل الخليج مقابل إما مش�اركتها
الرمزية يف العدوان أو توفري الغطاء السيايس الدويل
واإلقليمي لهذا العدوان ،كما لم يتم حسابُ تكاليف
الح�رب اليومي�ة عىل الصعي�د الربي ،ف�إىل أيِّ رق ٍم
ستصل فاتورة تكاليف هذا العدوان؟.

إجمالي كلفة الخدمات العسكرية
األمريكية للجانب السعودي
خالل  10أشهر

174،200،000،000
دوالر أَمريكي

استخراج بيانات األقمار

3،000،000،000
دوالر أَمريكي

قمران صناعيان تجسسيان

14،400،000،000
دوالر أَمريكي

طائرات األواكس

1،800،000،000
دوالر أَمريكي

صفقات السالح

65،000،000،000
دوالر أَمريكي

بارجتان تتبعها ست فرقاطات بحرية

90،000،000،000

حصا ُد املشروع املزدوج

دوالر أَمريكي

استراتيجيةٍ خليجيةٍ لرضب الدول التي تعتقد أنها
تش�كل تهديدا ً ألمنها القومي ،فعمدت بعض الدول
الخليجية عىل رأسها السعودية واإلمارات إىل تمويل
وتوجي�ه تنظي�م القاع�دة وتنظيم داع�ش باتجاه
الدول املس�تهدفة أَمريكيا ً
بش�كل مبارش كالعراق
ٍ
وس�وريا وليبيا والـيَـمَ ـن .وهكذا تكون أَمريكا قد
حققت املرحلة األوىل من تنفيذ مرشوعها بنجاح.

عاصفة الحزم والربح األَمريكي األكرب

ِ
تكت�ف أَمريكا بالوح�ش اإليران�ي ،فعمدت
ل�م
إىل صناع�ة وح�ش بحير ٍة آخ�ر لتدفع فيه�ا دول
الخلي�ج لتنفيذ مرشوعها ع�ن قناعةٍ تامةٍ بأن هذا
الوح�ش ينبغي عليها مواجهة خطره؛ حرصا ً منها
عىل أمنه�ا االستراتيجي القوم�ي ،ف�كان اختيار
الواليات املتحدة للـيَـمَ ـ�ن تحديداً؛ كونه األنموذج
ال�ذي اس�تعىص عليها تدميره يف مخط�ط الربيع
العرب�ي وش�ب ع�ن ط�وق اإلرادة األَمريكي�ة عرب
ث�ورة الحادي والعرشين من س�بتمرب املباركة التي
نفض�ت غبار االرته�ان للخارج ع�ن كاهل الوطن،
فرس�مت أَمريكا مالمح وحش�ها االفرتايض يف هذه
الث�ورة وقادتها ،وصدّرت هذا الوه�م لدول الخليج
عىل أس�اس ربطه بالتبعية إليران واستهدافه ألمن
املنطق�ة بكذب�ة ُميُول مشروع الـيَـمَ ـ�ن الثوري
ُّ
التوس�عي باتجاه دول الجوار وف�ق أجند ٍة إيرانية،
فأعلنت دول الخليج حالة االس�تنفار وهبّت للدفاع
ع�ن أمنه�ا االستراتيجي القومي ،وال�ذي ّ
توهمت
ٌ
حرب
مس�تهدف م�ن قِ بَ�ل الـيَـمَ ـن ،بش�ن
بأن�ه
ٍ
اس�تباقيةٍ عليها ،وكانت الكارثة التي راحت تقيض
عىل األخرض والياب�س يف الـيَـمَ ـن مدمر ًة ُك ّل يش ٍء

فيه�ا ،وهنا تكون أَمريكا قد حقق�ت انتقامها من
الـيَـمَ ـن بأي�دي الكيان الخليج�ي الغبي ،وربحت
يف االتجاه�ات الثالث�ة ،األول تدمير الـيَـمَ ـ�ن
إلخضاعه�ا ،والثان�ي ،األرب�اح التي س�تجنيها من
هذه الح�رب ،والثال�ث ،إغراق الكي�ان الخليجي يف
مس�تنقع ه�ذه الحرب ليت�م اس�تنزافها اقتصاديا ً
وماليا ً فتتجه نحو االنهيار.

فاتورة الحزم الخليجي

أش�هر م�ن عمر العدوان عىل
وبعد مرور عرشة
ٍ
الـيَـمَ ـ�ن ،واألنظار ترتكز عىل حج�م الدمار الذي
تحدث�ه آلة الحرب األَمريكي�ة بأدواتها الخليجية يف

نوع الخدمة العسكرية

الـيَـمَ ـن ،دون االلتفات إىل حجم الخس�ائر املهولة
يف الجانب اآلخر ،بعض املراقبني يرون أن الـيَـمَ ـن
خسرت خس�ائر فادحة ج�راء هذا الع�دوان ،عىل
املستوى البرشي واملس�توى البنيوي واالقتصادي،
ولك�ن صمود الش�عب الـيَـمَ ـني ط�وال هذه املدة
أحدث صخبا ً عاملياً ،ليس عىل مس�توى االنتصارات
العس�كرية الت�ي أدهش�ت الجمي�ع باإلمكان�ات
العس�كرية البس�يطة فقط ،بل عىل مستوى قصم
الظهر االقتصادي ألغن�ى دول العالم ،حيث نرشت
صحيف�ة الـ «ف�ورن بوليسي» األَمريكي�ة تقريرا ً
أوضح�ت فيه بع�ض تكالي�ف ح�رب الخليج عىل
الـيَـمَ ـ�ن ،حي�ث كان�ت الصدم�ة ل�كل املراقبين

الكلفة
يف الساعة

بارجتان تتبعها ست فرقاطات بحرية
قمران صناعيان تجسسيان

 2مليون دوالر

استخراج بيانات األقمار
طائرات األواكس

 250أَلف دوالر

خلال التمعُّ �ن يف مجري�ات ما تق�و ُم به
وم�ن
ِ
بش�كل واضح ،أنه�ا تجنّي
أَمري�كا تتض�ح الرؤية
ٍ
الحصاد األوف�ر يف ُك ّل االتجاهات ،وك ِّل هذه األرقام
الفلكية م�ن األموال التي أهدرته�ا كيانات الخليج
صبّ�ت يف الخزينة األَمريكيةَ ،
مقابل س�تجنيه
دون
ٍ
ً
خدم�ة للمشروع األَمريكي ونتاج
ه�ذه الكيانات،
و َْهـــ ٍم باعته لهم الحليفة الكربى .فهل تدر ُك هذه
ُ
ِ
االنهيارات االقتصادية؛
الكيانات أنها يف طريقها إىل
بس�بب اس�تنزاف أَمريكا لثرواته�ا؟ وبذلك تتحقق
املرحلة الثانية من املرشوع األَمريكي يف تدمري دول
هذا االتجاه املستهدف بالصورة غري املبارشة ودون
اعتبار أن هذه الدو َل ليس�ت إال بنوكا ً
أن تدري ،عىل
ِ
َ
دون
إن تم تصفريُ أرصدتها تعلن انهيا ُرها تلقائياً،
األوضاع فيها م�ن الداخل عىل
ير
الحاج�ة إىل تفج ِ
ِ
الدول املستهدفة بالصورة املبارشة
غرار
ِ
ِ

الكلفة
يف اليوم

الكلفة
يف الشهر

إجمالي الكلفة
خالل  10أشهر

 300مليون دوالر

 9مليارات دوالر

 90مليار دوالر

 48مليون دوالر

مليار و 44مليون دوالر

14مليارا ً و 400مليون
دوالر

 10مليون دوالر

 300مليون دوالر

 3مليار دوالر

 6مليون دوالر

 180مليون دوالر

مليار و 800مليون دوالر

صفقات السالح

إجمالي الكلفة خالل  10أشهر

 65مليار دوالر

 174،200،000،000دوالر أَمريكي

( ددعلالاا
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رئي�س اللجنة الثورية العليا يك�شف� :أمريكا بعثت ر�سائلَ عن طريق عُمان تطلب حتييد ال�شعب اليمني

هاشتاق #أمريكا_تقتل_اليمنيني يرعب واشنطن!
 -خاص

مرور أ َ ْكثَــر من عرشة أش�هر
مع
ِ
من عمر العُ ـ ْدوَان األمريكي السعودي
وعي الشعب اليَمَ ني
عىل اليَمَ ن ،وصل
ُ
ب� ُك ّل فئات�ه إىل اإلدراك املطل�ق أن
أمريكا هي الع�د ُّو الرئييس وهي التي
تقو ُد هذا العُ ـ� ْدوَان وتديره ،وأن بقية
أعضاء هذا التحالف الشيطاني ليسوا
ٍ
أدوات فقط ،فهل كان هاشتاق
سوى
#أمريكا_تقتل_الش�عب_اليَمَ ني دليالً
ش�عبي وص�ل
وع�ي
ملموس�ا ً على
ٍّ
ٍّ
بمستواه إىل حد إثارة القلق األمريكي؟
على وق�ع ترصيح�ات وزي�ر
الخارجية األمريكية جون كريي أثناء
زيارته للري�اض مؤخ�راً ،والتي أعلن
رصيح ،مش�اركة بالده
بش�كل
فيه�ا
ٍ
ٍ
يف العُ ـ� ْدوَان على اليَمَ �ن ،حي�ث قال:
«ندعم التحالف الذي تقوده السعودية
ملواجهة املتمردين الحوثيني يف اليَمَ ن»،
ج�اء ال�رد اليَمَ ن�ي بحمل�ةٍ إلكرتونيةٍ
وميدانيةٍ ش�عبيةٍ عىل مستوى معظم
املحافظ�ات اليَمَ ني�ة تح�ت ش�عار
«#أمريكا_تقتل_الش�عب_اليَمَ ني»،
ّ
دش�نها األس�تاذ محمد علي الحوثي
رئيس اللجن�ة الثوري�ة العليا ،صباح
ي�وم الثالثاء املوافق  25يناير 2016م،
ً
ً
موجهة ليس
رس�الة
وكان�ت الحملة
فق�ط ألمريكا ب�ل للعال�م أجمع ،بأن
الش�عب اليَمَ ن�ي يدرك تمام�ا ً من هو
القات�ل الحقيق�ي وم�ن ه�و املج�رم
الفعلي وم�ن ه�و رأس حرب�ة ه�ذا
العُ ـ ْدوَان الغاشم عىل بالدهم.
ويف وتير ٍة متزاي�د ٍة أخ�ذت الحملة
الش�عبية تش�ق طريقه�ا يف مواق�ع
التواص�ل االجْ تمَ اع�ي ب�كل أنواعه�ا،
ً
انتش�ار واس�ع
محقق�ة نجاح�ات
ٍ
ٍ
ملح�وظ ألص�داء
وكم�ؤرش
الطي�ف،
ٍ
الحمل�ة ،التج�اوب ال�ذي القت�ه عىل
الصعيدي�ن العرب�ي وال�دويل م�ن
نش�طاء عرب وأجانب ش�اركوا فيها؛
وألن إرصار اليمانيين ال يثني�ه يش ٌء
كعادته�م ،أوصلوا عن�وان الحملة إىل
ٍ
هاش�تاقات
املر َكز الثالث يف أعىل ثالثة
عامليةٍ .

الوعي ال َي َمني يقلق أمريكا
ُ

ويف إط�ار النجاحات الت�ي ّ
حققتها
َّ
الح�س
ه�ذه الحمل�ة ،أن أوصل�ت
األمريك�ي املتاب َع عن َكث َ ٍب ملس�اراتها،
إىل مس�توى الذعر والقلق من مستوى
الوعي الذي َ
وص َل إليه الش�ارع اليَمَ ني
بحقيقة وقوفه�م وراء العُ ـ ْدوَان الذي
ظنت أمري�كا أن غط�اءه كان محكما ً
بتص�دُّر الس�عودية للمش�هد امليداني؛

قد ال يظهر للوهلة األول��ى بأن هذا العدوان على اليمن
أمريكي ،وقد يظن ناقص الوعي بأن القفازات السعودية هي
صاحبة األمر والنهي في هذه الحرب الوحشية التي تستهدف
اليمن ارضاً وانساناً منذ  11شهراً ،ولكن كل عوامل ومؤشرات
بدء العدوان وتخطيطه واالشراف عليه والسالح المستخدم فيه
تثبت بما ال يدعي مجاالً للشك بأن أمريكا تقتل الشعب اليمني.
وتظهر االحداث والصور والوقائع اليوم بأن آل سعود قد حولوا
أرض نجد والحجاز إلى محمية أمريكية تعبث بها إدارة اللوبي
الصهيوني كيفما تشاء ..
وفي هذا التقرير المصور تعرض لكم صدى المسيرة بعض من
مظاهر احكام األمريكي قبضته على السعودية ونظامها العميل
لتستخدم ثروات هذه األرض الطيبة لتنفيذ أجنداتها في المنطقة
بغطاء وممول من داخل األمة.

كونها قائ�د َة تحالف العُ ـ� ْدوَان ،حيث
كش�ف رئي�س اللجن�ة الثوري�ة العليا
األس�تاذ محمد عيل الحوثي ،أن رسائ َل
وصلت عن طريق األش�قاء العمانيني،
ري أبداه األمريكيون
قلق كب ٍ
تحدثت عن ٍ
من الحمل�ة الش�عبية اليَمَ ني�ة ،وقال
ُ
رئي�س اللجنة الثوري�ة «إن األمريكان
طلب�وا يف رس�التهم للعُ مانيين تحيي َد
الش�عب اليَمَ ن�ي ،حس�ب تعبريه�م يف
الرس�الة ،وأش�اروا يف مضمونه�ا ،أنه
ل�وال وجودُه�م يف التحال�ف لكان�ت
الجرائ� ُم بحق اليَمَ �ن وش�عبه أ َ ْكثَــ َر
بكثير مم�ا ه�و حاص� ٌل» .وكق�راء ٍة
لهذه الرس�ائل املوجهة وما تحملُه من
واض�ح ومب ّ
طن ،يتضح جليا ً
مضمون
ٍ
ٍ
َ
الحملة الش�عبية كانت َر ّدا ً مناسبا ً
أن
للدرج�ة الت�ي أثارت حن َ َ
�ق األمريكيني
بشكل ضمني برفع
وجعلتهم يهدّدون
ٍ
مستوى اإلجرام يف الغارات الجوية من
ُ
حي�ث نوعي�ة االس�تهداف ،ومزي ٍد من
املجازر بحق املدنيني ،يف حال استمرت
ً
متهمة
أصاب ُع الش�عب تتج ُه نحوَهم،
ً
ومش�وّهة وجه أمريكا اإلنساني الذي
تدّعيه ،يف نظر الشعوب األخرى.

األسباب الحقيقي ُة للقلق
ُ
األمريكي

ومَ �ن يتابع النه�جَ األمريكي طوال
الس�نوات املاضية ودعمَ ها املايل للعديد
من منظمات املجتمع املدني ومشاريع
الوع�ي املجتمع�ي الت�ي تتبناه�ا تلك
املنظم�ات ،ي�درك أن ه�ذا الدع َم وهذه
التمويلات الس�خية لم تك�ن من أجل
ً
ومحبة فيهم وحرصا ً عليهم؛
الشعوب
ب�ل من أجل الحرص على عدم وصول
ه�ذا الوع�ي ملعرف�ة الوج�ه الحقيقي
لش�يطانيتها وأهدافه�ا األساس�ية يف
السيطرة عىل الدول والشعوب.
ومن منطلق أن الشعوبَ التي تمتلك
وعيا ً كامالً بحقيقة أعدائها وأهدافهم
االستعمارية ،أخطر من الشعوب التي
ً
ً
ونوعية تدافع
أس�لحة متطور ًة
تمتل ُك
به عن نفس�ها؛ كون األسلحة النوعية
حين يتم تدمريه�ا تخض ُع الش�عوب،
لك�ن اإلرادة النابع�ة عن الوع�ي التام
يصعُ �بُ كسرْ ُ ها وإخضاعُ ه�ا ،اتخذت
َ
منهجي�ة اس�تهداف الوع�ي
أمري�كا

املجتمع�ي بم�ا َ
يكف� ُل ويضمَ � ُن بقاء
ً
خاضعة لها.
اإلرادة الشعبية
س�ياق توضيح�يٍّ لألس�باب
ويف
ٍ
ُ
تقلق
الحقيقي�ة الت�ي جعلت أمري�كا
ُ
بعض
من هذه الحملة الشعبية ،يقول
املراقب�ون واملحلل�ون السياس�يون إن
تشبُّ َع الوعي الشعبي يف اليَمَ ن بحقيقة
«أمريكا تقتل الش�عب اليَمَ ني» ،يشكل
خط�را ً استراتيجيا ً بعي�د امل�دى على
الوجود واملصالح األمريكية يف املنطقة،
ففي حال استمر العُ ـ ْدوَان عىل اليَمَ ن،
ووصل الوضع بالدولة اليَمَ نية للفش�ل
الكامل ،سيتح َّو ُل األم ُر يف نظر الشعب
ش�خيص بينهم
ثأر
ٍّ
اليَمَ ني إىل مس�ألةِ ٍ
وبين أمريكا؛ كونها املج�ر َم الحقيقي
ال�ذي س�فك دماءَه�م ودمَّ �ر بيوتهم
وقضى على دولته�م ،وبذل�ك تك�و ُن
َ
ملي�ون
أمري�كا بص�دد مواجَ ه�ة 25
يمني س�ينترشون يف أرج�اء املنطقة،
مس�تهدفِ ني املصال�حَ األمريكي�ة وك َّل
ٌ
عالقة أو ارتبا ٌ
ط بها،
يشء وأيَّ يشء له
ُ
جغرافية
ومع مرور الزمن ،س�تتعدَّى
اس�تهداف املصال�ح األمريكي�ة حدو َد
املنطقة لتص َل إىل الجغرافية العاملية.
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طريان العدوان يلقي قناب َل عنقودية مجدداً على محافظتي صعدة
وحجة ويدمر الجسر الرابط بني مديريتي الظاهر وحيدان
 خاص:َ
واص� َل طيرا ُن العُ ـ� ْدوَان األَمريكي الس�عودي
َش َّ
�ـن غاراته املكثفة عىل محافظتَي صعدة وحجة
خالل اليومني املاضيني ،مس�تهدفا ً مناز َل املواطنني
َ
قص َ
اآلمنين ،ومج�دَّدا ً َ
بع�ض املناط�ق بقناب َل
�ف
عنقوديةٍ مح ّرمة دولياً.
ً
عنقودية عىل
وألق�ى طيران العُ ـ� ْدوَان قناب� َل
مديري�ة رازح بصعدة وعلى منطقة الرس بمنطقة
ح�رض بمحافظة حجّ �ة يوم الثالثاء امل�ايض ،مَ ـا
أَدَّى إ َلـ�ى ح�دوث دمار كبير يف من�ازل املواطنني
وممتلكاتهم.
وس�بق لطريان العُ ـ ْدوَان إلق�ا َء قناب َل عنقوديةٍ
عىل محافظتَي صعدة وحجة بشكل هستريي خ ّل َ
ف
املزي�د من الش�هداء والجرح�ى ،وما ت�زا ُل القنابل
العنقودية خطرا ً كبريا ً على املدنيني ،وقد تنفج ُر يف
أيَّة لحظة بمجرد ملسها.
وواص�ل طريان العُ ـ� ْدوَان األَمريكي الس�عودي
َش َّ
�ـن غارات�ه على الطري�ق الرابط بين مديريتي
الظاهر وحي�دان ،وغارة أخرى عىل منطقة كهالن،
باإلضاف�ة إ َلـ�ى غ�ارة أخ�رى على عزل�ة الرج�و
بمنطقة مران.
واستش�هدت ام�رأة وطفلتها وأصيب خمس�ة
آخ�رون بقص�ف ج�وي وصاروخ�ي للعُ ـ� ْدوَان
األَمريك�ي الس�عودي الصهيون�ي اس�تهدف ُق� َرىً
ً
متفرقة م�ن منطقة م�ران بمديرية حي�دان ،كما
ُ
خمس�ة مواطنني بجراح متفاوتة إثر َش ِّ
�ـن
أصيب
طيران العُ ـ� ْدوَان األَمريكي الس�عودي الصهيوني
َ
ً
منطق�ة رشواة
سلس�لة م�ن الغ�ارات اس�تهدفت
بمديري�ة باق�م الحدودي�ة ،محدث�ة أرضارا ً كبري ًة
بمنازل املواطنني وممتلكاتهم ومزارعهم.

َ
وش َّ
�ـن طريا ُن العُ ـ� ْدوَان األَمريكي الس�عودي
ثالث غ�ارات عىل منطقة القم�ع يف مديرية كتاف،
وغارة عىل ش�بكة االتصاالت يف جبل الرشفة بمران
ُ
جيش العدو السعودي
بمديرية حيدان ،كما قصف
َ
مناط�ق متفرقةٍ من
بصلي�ات من الصواري�خ عىل
مديرية منبه ،فيما طريان العُ ـ ْدوَان َش ّ
�ـن  3غارات
عىل مدرسة الحرس والنهدين ومقربة النجيمات.
وكثّ�ف طيران العُ ـ� ْدوَان األَمريكي الس�عودي
م�ن غارات�ه على محافظ�ة صع�دة ي�وم الثالثاء

 40غارة �أَمريكية �سعودية على حمافظة م�أرب خالل يومني
إستشهاد  5مواطنني وطفل يف غارات مكثفة
على مديرية نهم وطريان العدوان يواصل
قصف أمانة العاصمة
 خاص:َكث َّ
َ
ــ�ف طريا ُن العُ ـ ْدوَان األَمريكي الس�عودي،
األي�ام املاضي�ة ،من غاراتِ�ه عىل أمان�ة العاصمة
رئيس
ومديريات محافظة صنعاء ومر ّكزا ً بش�كل
ٍ
عىل مديرية نهم.
ُ
الغ�ارات مع اش�تباكات عنيفة
وتزامَ ن�ت هذه
يف مف�رق الجوف وتصدِّي أبط�ال الجيش واللجان
الش�عبية لكل محاوالت الغزو واملرتزقة السيطرة
عىل املرتزقة.
َ
وأغا َر طيرا ُن العُ ـ ْدوَان بش�كل جنوني ،يومَ ي
الثالثاء واألربعاء ،عىل عدد من مديريات محافظة
مأرب ،حيث َش َّ
ـن يوم أمس األربعاء  20غارة عىل
مناط�ق متفرق�ة باملحافظة ،كما َش ّ
�ـن  15غار ًة
يوم الثالثاء املايض عىل مناطق جبل هيالن ووادي
امللح واألش�قري برصواح ،وقصف بخمس غارات
على منطقة الخان�ق وجبل صل�ب بالجدعان بع َد
س�يطرة الجيش واللجان الشعبية عليهما يف وقت
سابق من صباح أمس.
وواصل طريان العُ ـ ْدوَان َش ّ
�ـن غاراته عىل عدد
من مديريات أمانة العاصمة ،حيث قصف منطقة
الحفاء بش�ارع خوالن ،مَ ـ�ا أَدَّى إ َلـى ترضر عدد
كبري من املنش�آت واملمتل�كات العام�ة والخاصة
بأرضار فادحة.
َ
وش ّ
�ـن طيران العُ ـ� ْدوَان ع�دة غ�ارات على
مديري�ات محافظ�ة صنع�اء ،مس�تهدفا ً مديرية
أرحب بخمس غارات عىل جبل الصمع.
ُ
خمس�ة مواطنني جراء اس�تهداف
واستش�هد
طيران العُ ـ� ْدوَان األَمريك�ي الس�عودي لس�يارة
مواطن يف بني ش�كوان جوار مدرسة الشهيد خالد

الظف�اري بمديري�ة نهم يوم الثالث�اء املايض ،كما
قصف طيران العُ ـ ْدوَان من�ز َل الدهميش بمنطقة
ملح واس�تهدف أَيْض�ا ً نقطة الحنش�ات ،مَ ـا أَدَّى
إ َلـى إحداث أرضار بالغة يف الطريق العام.
واستهدف طريان العُ ـ ْدوَان جرس عني الشاة يف
منطقة الحجيل باملديرية ،مما أدى إ َلـى استشهاد
الطفل شهاب الحجيل وإصابة  6آخرين بإصابات
خطيرة ،وتدمري الجرس والطريق الرتابي أس�فله،
وَترضر من�ازل بني رشيفة وبني رسحان بأرضار
كبرية.
َ
وش َّ
�ـن طريا ُن العُ ـ� ْدوَان األَمريكي الس�عودي
ً
سلسلة من الغارات عىل منطقة ملح ،ودمّ ر عبّار ًة
يف بن�ي رشيف�ة وأح�دث أرضارا ً بالغ�ة يف من�ازل
املواطنني.
وتع ّرض نقيل بن غيالن لسلسلة غارات مكثّفة
من قبل طريان العُ ـ ْدوَان األَمريكي الس�عودي ،مَ ـا
أرضار بالغة يف األرايض الزراعية ومراعي
أَدَّى إ َلـى
ٍ
األغنام.
قص َ
ويف مديرية سنحان َ
ف طريا ُن العُ ـ ْدوَان يوم
االثنين املايض بعدة غ�ارات منطقة الس�واد ،مَ ـا
أَدَّى إ َلـى إحداث أرضار بالغة يف األحياء الس�كنية
املجاورة.
َ
وش ّ
�ـن طريا ُن العُ ـ� ْدوَان األَمريكي الس�عودي
أرب�ع غ�ارات على مديرية بن�ي مط�ر بمحافظة
صنع�اء ،حي�ث اس�تهدف بأرب�ع غ�ارات منطقة
الصباح�ة ،مَ ـ�ا أَدَّى إ َلـى ح�دوث أرضار بالغة يف
األحياء السكنية وممتلكات املواطنني.
ويف محافظ�ة ذمار استش�هد مواط ٌن وأصيب
س�بعة آخرون ج�راء غ�ارات لطيران العُ ـ� ْدوَان
األَمريك�ي الس�عودي الغاش�م على مديرية جبل
الرشق بمحافظة ذمار.

املايض ،حيث استشهدت امرأة مع طفلها يف قصف
صاروخي سعودي استهدف منطقة مران بمديرية
حي�دان بصعدة ،فيما أصي�ب  5مواطنني يف غارات
على من�ازل مواطنين يف منطق�ة رشاوة بمديرية
باقم.
واس�تهدف طيرا ُن العُ ـ ْدوَان بغ�ارة ،منزل أحد
املواطنين يف منطقة العند ،وغارات أخرى عىل جبل
الصمع ،ومنطقة الصح�ن بمدينة صعدة ،منطقة
الجعملة بمديرية مجز.
واستش�هدت ام�رأة وطفلته�ا ج�راء قص�ف

صاروخي عىل عزل�ة الذراع بمنطقة مران بمديرية
حيدان أثناء تواجدهما عىل برئ مياه باملنطقة.
ّ
ونفذ طريان العُ ـ ْدوَان األَمريكي الس�عودي ،يوم
الثالث�اء امل�ايض ،منطقة السر يف ح�رض بقناب َل
عنقودية ،مَ ـا أَدَّى إ َلـى استش�هاد مواطن وإصابة
العرشات من املدنيني.
واس�تهدف طيران العُ ـ ْدوَان مدرس�ة أبو دوار،
َ
وش َّ
ـن  3غارات عىل منطقة املجبلة بمديرية مستبأ
بمحافظ�ة حجّ �ة ،فيم�ا أصي�ب مواط� ٌن يف غارة
لطريان العُ ـ ْدوَان عىل مديرية بني قيس ،كما أصيب

مواط� ٌن بجروح بالغة ج�راء غارة َش�ـنّها طريان
العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي الغاش�م يوم االثنني
عىل مديرية بني قيس بمحافظة حجة.
وأوض�ح مص�د ٌر مس�ئو ٌل بغرف�ة العملي�ات
ً
َ
منطقة
طيران العُ ـ ْدوَان اس�تهدفت
املشتركة أن
ً
قريب�ة من إحْ ـ�دَى امل�دارس بمديرية بن�ي قيس،
ً
مخلفا ً أرضارا ً
مادية يف املمتلكات.
وأض�اف أن طيران العُ ـ� ْدوَان اإلجرامي َش ّ
�ـن
أَيْض�ا ً غارة عىل مدرس�ة أبو دوار بمديرية مس�تبأ
وَدمرت كليا ً جراء الغارة.

ناطق وزارة الصحة 1,460 :معاقاً بسبب العدوان
األَمريكي السعودي على بالدنا

 خاص:َ
ُ
كش َ
الناطق الرس�مي باسم وزارة الصحة
ف
الدكتور تميم الشامي عن إجمايل اإلعاقات التي
وصل�ت إ َلـ�ى مستش�فيات الجمهوري�ة جراء
العُ ـ ْدوَان األَمريكي الس�عودي على بالدنا حيث
بلغت  1,460إعاقة.
وق�ال الش�امي يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء
اليَمَ نية س�بأ إن التقديرات األولية تؤكد أن نسبة
اإلعاق�ة يف اليَمَ ن ترتاوح بني  13%-10وَهي من
أعىل النسب يف العالم ،حيث يتجاوز عدد املعاقني
باليَمَ ن أ َ ْكثَــر من ثالثة ماليني معاق.
وأوضح�ت آخ�ر إحصائيات صن�دوق رعاية
وتأهيل املعاقني أن العُ ـ ْدوَان األَمريكي السعودي
انت�جَ أ َ ْكثَــ�ر م�ن خمس�ة آالف حال�ة إعاق�ة
جديدة ،أغلبها شملت برت األطراف.
ولف�ت الدكت�ور تمي�م إ َلـى أن إجم�ايل عدد
األرس النازحة يف مختلف محافظات الجمهورية

َ
بل�غ  383ألفا ً َو 955أرسة ،فيما بلغ إجمايل عدد
األفراد مليونني َو 353ألفا ً َو 720فرداً.
وحس�ب الناط�ق الرس�مي ل�وزارة الصحة
فق�د بلغ إجمايل املنش�آت الصحي�ة املتأثرة من
العُ ـ ْدوَان  180منش�أة ،منها  42منش�أة بشكل
كيل ،فيم�ا تدمرت جزئيا ً  138منش�أة ،مشيرا ً
إ َلـى أن إجم�ايل تكلفة الخس�ائر للبناء بلغت 8
ملي�ارات َو 342مليون�ا ً َو 424ألف ري�ال ،فيما
بلغ�ت خس�ائر التجهي�زات الطبي�ة  90مليونا ً
َو 865ألف دوالر.
ُ
يتعل�ق بأصناف األدوية الطبية أكد أن
وفيما
عد َد األصن�اف التي رصيدها صف�ر من األدوية
األساس�ية بلغ�ت  200صن�ف ،فيم�ا بل�غ عدد
األصناف التي س�تنفد يف أقل من ثالثة أشهر 50
صنفاً.
وأك�د الناط�ق الرس�مي ل�وزارة الصح�ة أن
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األَمريكي تس�بّب يف نزوح
ال�كادر الصح�ي األجنب�ي واملحيل ،حيث تشير
اإلحصائي�ات أن هن�اك أ َ ْكثَــ� َر م�ن  3آالف

أخصائ�ي وفني أجنب�ي يف جمي�ع التخصصات
الطبية ،ما نس�بته ( )70%من الكوادر املوجودة
والت�ي كان�ت تعم�ل يف مختل�ف محافظ�ات
الجمهوري�ة ،منها ( )659يف أمانة العاصمة ،قد
غادروا البالد بسبب العُ ـ ْدوَان الغاشم عىل اليَمَ ن،
فيم�ا اضط�ر ( )40%من ال�كادر املحلي إ َلـى
النزوح من املناطق التي يعملون بها.
ً
كارث�ة بيئية
وأش�ار إ َلـ�ى أن اليَمَ �ن تعيش
حقيقي�ة يف ظل الحصار والعُ ـ� ْدوَان عىل اليَمَ ن؛
بس�بب عدم توف�ر الوقود ال�ذي أدى إ َلـى توقف
أح�واض املي�اه العادم�ة ومضخ�ات الصرف
الصح�ي يف كثري من املحافظات اليَمَ نية وتكدُّس
املخلفات يف املدن الرئيس�ية؛ لع�دم توفر الوقود
وقط�ع غيار س�يارات النظافة ،األم�ر الذي أدَّى
إ َلـ�ى تل�وُّث بيئ�ي كارث�ي ..ناهيك ع�ن ُّ
توقف
وخاص ً
َّ
�ة تل�ك الت�ي تعمَ � ُل يف
جمي�ع املول�دات
املستش�فيات والت�ي أثّ�رت على ُّ
توق�ف معظ ِم
أقسام املستشفيات.

( ددعلالاا
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أمريكا قاتلة الشعوب
ياسر محمد العزير
ُ
ُ
األمريكية التي تنتهجُ ها يف تعامالتها
السياسة
هكذا هي
م�ع دول العال�م وباألخ�ص الشرق األوس�ط (املخ�زون
االسرتاتيجي العاملي) ،ذهب ضحية هذه السياسة ما يقرب
ع�ن  48مليونا ً من الهنود الحُ مْ �ر ،وذهب ويذهب ضحيتها
املاليني واآلالف من العرب واملس�لمني يف أفغانستان والعراق
وليبيا وس�وريا واليمن ومصر و ...و ...و ،...وَتتلخص تلك
ُ
السياس�ة يف «استراتيجية املصالح األمريكية» وَوس�يلتها
األساس�ية يف ذلك هي القوه وقوة السلاح التي تتحول بحد
ذاته�ا إلىَ مص�در للمرشوعي�ة ويتحول فيه�ا االغتصاب إلىَ
حي�ازة وتتح�ول الحي�ازة إلىَ ملكية .وقد ج�اء يف واحد من
تقاري�ر رشكة (والي�ة) فرجينيا مكتوب س�نة 1624م «إن
ُ
أرخص بكثير من أية محاوالت
الخلاص من الهنود الحمر
لتمدينهم ،فهم همج ،برابرة ،عُ �راة ،متفرقون جماعات يف
مواط�ن مختلفة ،وه�ذا يجعل تمدينهم صعب�ا ً لكن النرص
عليهم س�هل .وإن كانت محاولة تمدينهم سوف تأخذ وقتا ً
طويالً ،ف�إن إبادتهم تخترصهُ ،ووس�ائلنا إلىَ النرص عليهم
كثيرة :بالق�وة ،باملفاج�أة ،بالتجويع ،بح�رق املحاصيل،
بتدمري القوارب والبيوت ،بتمزيق ش�باك الصيد ،ويف املرحلة
األخيرة املطاردة بالجي�اد الرسيع�ة وال�كالب املدربة التي
تخيفهم؛ ألنها تنهش جسدهم العاري»
هكذا تبني أمريكا استراتيجيتَها عىل الربح والخس�ارة
دون اكتراث لحياة البرشي�ة ،وأمريكا اليوم ل�م تعد مجرد
دول�ة ولكنه�ا بات�ت تحالفات تتش�كل وفق م�ا تقتضيها
املصال�ح اآلنية للوالي�ات املتحدة وتم�ارس نهجها الدموي،
املتالع�ب ،والعني�ف الذي عبرت عنه يف البداية ض�د الهنود
الحم�ر ث�م ض�د فيتن�ام ،إن ه�ذه التحالفات ت�كاد تكون
ثابت�ه من�ذ عقود باس�تثناء بعض التغيرات الطفيفة التي
قد تط�رأ ومنه�ا تحالفه�ا ضد اليمن ويش�مل الس�عودية
عموده�ا الفق�ري يف الشرق األوس�ط ورأس حربته�ا يف
حروبه�ا االس�تحواذية والتوس�عية وكذلك بقي�ة امللكيات
الخليجية التي تعتمد يف بقائها أَيْضا ً عىل الهيمنة العسكرية
األمريكي�ة ،وبريطاني�ا العظم�ى بعقليته�ا االس�تعمارية
ومطامعه�ا بع�ودة س�طوتها وإمرباطوريته�ا ،وتركي�ا
التي انه�ارت مخططات وآم�ال أردوغ�ان يف تحويل حركة
اإلخ�وان إلىَ القوة الجديدة التي س�تحكم العالم ْ
اإلسَل�اَ مي،
وَرشكته�ا الخاصة بالك ووتر التي عاثت يف العراق فس�اداً،
وتنظي�م اإلخوان املس�لمني صاحب الدعم الغربي الس�خي
والعالقات الدبلوماس�ية القوية واملتينة مع االنظمة امللكية
ْ
اإلسلاَ مية املؤيدة للغرب يف الخليج واألردن ،وتنظيم القاعدة
الذي تس�لم قي�ادة العمليات األمريكية يف الح�رب األفغانية
ووضعت تحت ترصفه ُك ّل امكاناتها التكنولوجية ،وتنظيم
داعش الجيل الثالث للقاعدة والذي أ َ ْ
صبَح الجناح العسكري
القوي يف هذا التحال�ف ،وإرسائيل صاحبة املصلحة الكربى

بعد عشرة أشهر من
القصف ..ال عذر للجميع
صالح القرشي
عاصفة الحزم استهدفت ُك ّل يشء.
ماذا بقي لم يقصف يف الوطن ولم يدمر؟.
م�ن ل�م يتضرر م�ن عاصف�ة الح�زم م�ن اليمنيين
املتصارعني؟ أعتقد كلهم ترضروا منها
مَ ن خدمت عاصفه الحزم؟
كم من األش�هر وَالسنني فوق العرشة األشهر الذي مرت
مطل�وب له�ذه العاصف�ة أن تس�تم َّر حتى تتوق�ف وكيف
بيكون وضع اليمن والشعب عندما تتوقف.
للذي�ن أيّ�دوا واصطف�وا م�ع عاصف�ة الح�زم يجب أن
تس�ألوا أنفسكم ..هل هذا ما كنتم تريدونه من هذا التدخل
العسكري الخارجي؟.
وه�ل كنت�م تتوقعون ه�ذا الثم�ن الباهض م�ن الدمار
والخس�ائر من جراء ه�ذه العاصفة ومعظم�ه ال عالقة له
بأية صلة عسكرية؟.
ه�ل م�ا ش�اهدتم م�ن تدمير ممنه�ج للبن�ى التحتية
واملنش�آت املدني�ة والصناعي�ة وامل�زارع وكل ما ش�اهدتم
وب�دون حرص هذا يوحي أن هذه الدول حرضت بجيوش�ها
للمساعدة اليمن ومساعدتكم؟
وهل ال زلتم مرصين عىل تأييد هذا العدوان؟؟ والعاصفة
وهل يرضيكم ما قد دمرته هذه العاصفة؟
ومَ ن ِمن اليمنيني استفادوا منها؟.
ُك ّل هذه األسئلة موجّ هة للجميع اليمنيني وخاصة الذين
أيّدوا ه�ذه العاصفة اإلجرامية ،أما املدافعون فهم مجربون
على الوقوف وحتى النهاية ضد ه�ذه العاصفة ما دام بهم
عرق ينبض؛ ألنهم ومن البداية اختاروا الوقوف ضد التدخل
الخارجي العسكري والسيايس الذي يستهدف الوطن.
يجبُ عىل ُك ّل اليمنيني بدون استثناء االنتقا ُل من التأييد
للعاصفة إلىَ كيفية التخلص منها بكل شجاعة ووعي بعيدا ً
عن الخصومه بينكم ألنك�م كلكم مترضرون والرضر طال
الجميع ،وكل الذين غرر بهم أحزابهم أ َ ْو مشايخهم أ َ ْو إعالم
القنوات الس�عودية والعربية ووعدهم باألكاذيب وس�وّقوا
له�م أن ه�ذه العاصفة لصالحه�م ووعدوه�م بقصور (يف
الرمال) ،وبرغد العيش لكي يقبلوا بتأييد هذه العاصفة ،أن
يقولوا لهم توقف�وا نحن لم نعد معكم بعد ما حَ ّل من دمار
وقتل بنا جميعا ً يف الوطن.
ُ
فالطريق التي تج ُّركم وتس�حبكم إلي�ه العاصفة مدمّ ر
ومجهول وكارثي ،ومس�تحي ٌل أن تقو َم لكم بعد ذلك قائمه
إال بعد عقود من الزمن ،والله يعلم كيف بيكون مصريكم.

كتابات 11

من رصاع�ات العالم العربي ،وبعض س�ذج العرب كاملغرب
واألردن ومرص والس�ودان وفلسطني وحركة حماس ...إلخ
أي ُك ّل ال�دول والتنظيمات والح�ركات والهيئات والرشكات
التي تش�ارك يف العدوان عىل اليمن بما فيه�ا األُمَ ـم املتحدة
باإلضافة إلىَ بيادقها من الخونة والعمالء يف الداخل.
هذا التحالف «األمريكي» هو ذاته الذي حرر أفغانس�تان
من الس�لم االجتماعي ،وأس�قط الحريات يف ليبيا ،وانهارت
أمام�ه س�يادة الع�راق ونهضته ،ويح�اول جاه�دا ً تحرير
س�وريا من االكتفاء الذاتي ،ويس�عى بقوة إلنهاء التعايش
الس�لمي يف اليم�ن ،من يتابع خط سيرة يج�ده يف ُك ّل مرة
يس�تهدف كيان الدولة ومؤسس�اتها ويتعم�د تدمري بنيتها
التحتية ويركز عىل نس�ف مؤسس�اتها العسكرية والقضاء
عىل الس�لم االجتماعي وإثارة النعرات والخالفات الهُ وياتية
ويرتك�ب املج�ازر بح�ق الش�عوب يف ُك ّل أرض يبح�ث فيها
ع�ن موطئ ق�دم ليع�زز وجودة واس�تحواذه على مكامن
الثروات مما يس�اعده عىل االنفراد بحكم العالم والس�يطرة
عليه ،لقد بات يش�كل قبله ولىّ املجرمون وجوههم شطرها
يتحسسون رضا حكامها وحمايتهم.
ويف حين أن الع�دو الحقيق�ي للع�رب واملس�لمني ه�و
االغتص�اب اإلرسائيلي يف فلس�طني ف�إن العم�ل العرب�ي
ْ
واإلسَل�اَ مي يذهب دائم�ا ً خلف الح�روب األمريكية الخفية
بمخططاته�ا املحكم�ة وب�إرشاف عربي ْ
وإسَل�اَ مي حازم
وتمويل خليجي سخي وحشد للسلاح وتجنيد للمتطوعني
ش�ديد الهمة والعزم ،وكل الش�واهد تقول إن ش�بابا ً عربيا ً
ْ
وإسَل�اَ ميا ً يضيع نفس�ه وحياته وهدفه مقاتلاً يف معارك
ال ناق�ة له فيه�ا وال جمل ،فخ�اض حربا ً يف افغانس�تان ال
معن�ى لها ضد طرف لم يثب�ت عدوانه ال عىل العرب وال عىل
املس�لمني ،لكنه اتهم باإللحاد واختص بالعقاب رغم وجود
كثريين غرية يف عالم ضاع من�ه الكثري من اليقني ،واندفعوا
نح�و الحرب العراقي�ة اإليرانية التي س�عت االستراتيجية
األمريكي�ة إلىَ رضب البلدَي�ن معا ً واس�تهالك ق�وة بلدَين ال
يمك�ن االطمئن�ان إليهما معا ً على املدى الطوي�ل وأخذا ما
أطل�ق علي�ه فيما بع�د «بسياس�ة االحتواء امل�زدوج» ،وقد
عرب عنها هنري كس�نجر بقوله «ه�ذه أول حرب يف التأريخ
أتمن�ى أن ال يخ�رج بعده�ا منترص ،وإنما يخ�رج طرفاها
وكالهم�ا مه�زوم!» فكانوا يزيدون تأجيج الن�ار وتزويدها
بوقود جدي�د كلما هدأت .ثم انتقلت الح�ربُ األمريكية بعد
أحداث  11س�بتمرب إلىَ احتالل أفغانستان وكشرّ ت الواليات
املتح�دة عن أنيابها وأبرزت مخالبه�ا لتدمري القوة العراقية
والس�يطرة عىل مقدراته وثروته الكامن�ة وحماية خليلتها
إرسائيل وخلق مكان جديد لتواجدها العس�كري يف املنطقة
ول�م يكتف�وا بذل�ك ب�ل إن أ َ ْ
طمَ ــاعَ ه�م يف تثبي�ت أقدامهم
وسيطرتهم عىل الرشق األوسط الذي تبلغ مساحته 12,76
ملي�ون كيلو مرت مربع ويق�ع يف أهم مناطق الكرة األرضية
إذ يص�ل بني قارات ثلاث ،حيث يمتد م�ن املحيط االطليس
إلىَ الخلي�ج العرب�ي وبحر عم�ان واملحيط الهندي ،باس�طا ً

س�لطانه عىل ُك ٍّل من الشاطئ الرشقي والجنوبي من البحر
األبيض ومس�توعبا ً بع�د ذلك أطراف البح�ر األَحْ مَ ـر ،ثم إن
ُرش ُ
مفاتي�حَ املحيط�ات والبح�ار تق ُ
ف
�ع تحت يده ،فه�و ي ِ
عىل مضي�ق جبل طارق حي�ث نقطة االتص�ال بني املحيط
األطلسي وح�وض البح�ر املتوس�ط وعلى قناة الس�ويس
حيث نقط�ة الوصل ما بني البحر األبيض املتوس�ط وَالبحر
األَحْ مَ ـر ،وعلى مضيق باب املندب حي�ث نقطة اتصال بني
املحيط الهندي والبحر األَحْ مَ ـر ومن ورائه حوض املتوس�ط
َ
حرك�ة الص�ادر وال�وارد يف هذه
فاملحي�ط االطلسي ،أي أن
املنافذ كلها تق ُع تحت عينه وداخل سلطانه .وإىل جانب ذلك
متنوع ال َ
تتمت ُ
ينضبُ من الثروات الظاهرة
�ع املنطقة بذخر
ٍ
والباطن�ة تجمّ عت فيه حيث لم تجتم�ع بهذا التكامل يف أية
بقعة أ ُ ْ
خـ� َرى يف العالم ،فتحرك األمري�كان بتحالفهم نحو
ليبي�ا ومصر وس�وريا واليم�ن يف مخط�ط لتغيير جذري
للمنطق�ة عىل أس�اس طائفي واض�ح املعالم تمام�ا ً مثلما
حص�ل يف الهند عام 1947م (انقس�مت إلىَ ثالث دول :الهند
وباكس�تان وبنغالدش) أو يوغسلافيا (رصبيا والبوس�نة
وكرواتياوكوس�وفووالجبلاألس�ودوس�لوفينيا).
والخط�ة األمريكي�ة للتدخ�ل يف املنطق�ة تعتم�د على
َ
النف�س الطويل مثلما تعتمد سياس�ة املراحل فبعد اإلنهاك
بالرضب�ات الجوية تس�عى لتش�كيل جيش جدي�د يف الدول
املستهدفة من خالل تدريب مجموعة من مرتزقة املعارضة
على أيدي خبراء أمري�كان يف قواع�د عس�كرية يف اململكة
الس�عودية أ َ ْو األردن أ َ ْو تركي�ا ،ولكنه�ا انهزم�ت يف العراق
وأفغانس�تان وفش�لت مش�اريعها يف ليبيا وتعثرت يف مرص
وانصدم�ت يف س�وريا وانه�ارت يف اليمن ومني�ت يف حربها
بنكس�ة كبرى فالهدف م�ن هذه الح�رب ل�م يتحقق رغم
عشرات اآلالف م�ن الغ�ارات الجوي�ة وصواري�خ البوارج
الحربيةُ ،ك ّل ذلك نتيجة بس�الة وش�جاعة وصمود األبطال
من ق�وات الجي�ش واللج�ان الش�عبية وثباته�م يف مواقع
الشرف والكرام�ة وكذلك الس�ند الش�عبي ،ب�ل إن املعادلة
انقلبت واس�تطاع الجيش واللجان نق�ل املعركة إلىَ األرايض
الس�عودية ،مم�ا ألجأ التحالف إلىَ االس�تمرار يف نظرية قتل
الش�عوب ،فذه�ب ضحيتهم عشرات اآلالف من الش�هداء
والجرح�ى اليمنيين أغلبه�م م�ن املدنيين نس�ا ًء واطفاال ً
وكهوالً ،ودُمرت اآلالف املنازل واملنش�آت العسكرية واملدنية
التعليمي�ة والصحي�ة والصناعية والرياضي�ة ودور العبادة
والط�رق والجس�ور ،وَبذل�ك تمع�ن أمريكا بقت�ل اليمنيني
كما قتلت وتقتل ش�عوب املنطقة من أفغانستان إلىَ العراق
فسوريا وليبيا بذات األسلوب والوسائل :بالقوة ،باملفاجأة،
بالتجوي�ع ،بالحص�ار ،بالح�رق ،بتدمري الق�وارب والبيوت
واملصان�ع وصوامع الغلال وخزانات املياه ،بتمزيق ش�باك
الصيد وأجساد الصيادين ،واملطا َردة بالطائرات والصواريخ
والقناب�ل العنقودي�ة والكالب البرشية املدرب�ة من املرتزقة
الذين تجلبهم من ُك ّل بقاع العالم.

يد أمريكا والصهيونية ملوثة
بالعدوان على اليمن
المقدم /وليد المؤيد
عرشة أش�هر بطوله�ا وعرضها..
ِ
بآالمه�ا ومعاناته�ا ..ش�اهد ٌة عىل أن
فق َد ُك َّل مربراته ،بل َ
َان َ
العُ ـ ْدو َ
فق َد ُك ّل
رشعي�ة أ َ ْو ادع�اء بالرشعي�ة ،بعد أن
سالت دما ُء األَبْريَاء وبعد أن تيتم آالف
األ َ ْ
ط َفال وفقد مئات األرس -إن لم تكن
آالف األرس -عائله�ا ..وثكل�ت أمهات
وترملت نساء كثريات..
والسؤا ُل األش ُّد مرار ًة :ملاذا؟ ..ومن
أج�ل م�اذا؟ ..وما ه�ي األجن�دة التي
تخدمه�ا مملك�ة الشر والطغي�ان..
ألعوبة أَمريكا؟.
اآلن وبع�د أن حصح�ص الح�ق
وظهر ما كان مخفي�ا ً أ َ ْو هكذا تراءى
لبع�ض الس�ذج وكثري م�ن املغرضني
أن أ َ ْهدَافا ً س�عودية وراء الح�رب والعُ ـ ْدوَان ضد اليمن
وش�عبها الصاب�ر املرابط وإن ُك ّل االدع�اءات التي ظل
إعلام الس�وء واملضلل يردده�ا حتى اليوم ما يس�مى
حماي�ة (للرشعية) ،إلىَ آخر تلك االدعاءات واألكاذيب..
وربم�ا غاب ع�ن أولئك املخدوعين أن أ َ ْه�د َ
َاف الحرب
والعُ ـ� ْدوَان ضد اليمن ق�د تم وضعُ ها يف وقت س�ابق،
ولك�ن األَمريكيني والصهاين�ة تحيّن�وا الفرصة فقط
ووج�دوا مطيتَه�م يف أَبْنَ�اء جلدتن�ا م�ن داخلن�ا من
أش�خاص وقي�ادات بَدَت مس�تعد ًة ألن تبي�ع ُك ّل يشء
حت�ى القيم واملب�ادئ الوطنية والدم واإلخ�اء والقرابة
مدفوعة بالغل والحق�د -وضآلة الحكمة هذا إن كانت
بالفع�ل تمل ُك ذر َة حكمة أ َ ْو عق�ل -ولقد تو ّلت مطابخ
املخاب�رات إع�داد خطوات املؤام�رة الكونية عىل اليمن
وعىل الق�وى الجدي�دة النظيفة التي تصدّرت املش�هد
ودفعه�ا حُ س�ن ظنها بش�عبها وص�دق مقصدها ألن
تتحمل أش�ق املس�ؤوليات بع�د أن كادت البلد تصل إلىَ
ّ
محقق�ة ُ
وه َّو ٍة س�حيقة م�ن االرته�ان ..ومن
كارث�ة
التبعية املفرطة..
َ
وعندما ش�عرت دوائ ُر االس�تخبارات يف أمريكا ويف
الكي�ان الصهيوني أن خطأ ً وطنيا ً فاعلاً َ
دخ َل معرت َك

العم�ل املس�ؤول يف اليمن تأكد له�ا أن ُك َّل ترتيباتها يف
الهيمنة على أهم مجرى مالحي عامل�ي «باب املندب»
والبواب�ة الجنوبية للمنطق�ة العربية
والجنوب ورشق إفريقيا بل ولوسط
إفريقي�ا س�ارعت إلىَ ش�بّ الفتن�ة
وإىل تأجي�ج رشا َرة الحرب ولألس�ف
«الزع�ران» يف مملك�ة الطغي�ان
واملؤام�رات «الس�عودية» نظ�ام
األزم�ات وتصديرها ليدخ�ل الحرب
والعُ ـ ْدوَان ضد اليمن بالوكالة ويهدر
الكثري من موارد شعب نجد والحجاز
وم�وارد األم�ة اإلسلامية عىل حرب
عبثية ويرصف بس�فه على عُ ـ ْدوَان
ب�اغ يف خدم�ة مجاني�ة للع�م
ط�اغ ٍ
ٍ
سالم ولـ»يهوذا االخريويس» وعبَدة
«التلمود»..
ً
واليش ُء األكث ُر ِز ً
وسخرية أن
راية
بني س�عود وهم يخدمون أس�يادَهم
وحلفاءَه�م من األَمريكان والصهاينة يعيش�ون ذرو َة
االذالل يف محاوالته�م الرخيصةِ إلرض�ا ِء مَ ن ال يرىض
ول�ن يرىض عنهم بل أنهم يرون بني س�عود ونظامَ هم
ّ
مرشح الرئاسة
نظاما ً فاس�دا ً واس�تبداديا ً وما يقوله
األَمريكي الق�ادم «ترامب» فيه الكثريُ من االذالل لهذه
األرسة امللعونة السادرة يف َ
ضاللها وغيها وطغيانها..
فهو يقو ُل وعىل مرأى ومش�هد م�ن العا َلم كله من
عىل فضائياتهم األَمريكية بما معناه :عىل الس�عوديني
أن يدفعوا مقابل القتال عنهم والدفاع عن نظامهم..
إذالل وم�ن ضياع مي�اه وجه
فه�ل بع�د ه�ذا م�ن
ٍ
وتسرب حي�اء له�ذا النظ�ام وحكام�ه الفاس�دين
ُّ
املفسدين ..الضالني املضلني..
َ
م�ا لنا وم�ا لألذالء املنصاعين للرغب�ة األمريكية..
فالعُ ـ� ْدوَا ُن أَمريك�ي التخطي�ط والتنفي�ذ والدع�م
اللوجستي ..والدعم االس�تخباراتي فطائرات األواكس
الت�ي ُ
ترص� ُد ُك َّل يشء يف اليم�ن ،فيما أكث�ر من عرشة
ُّ
تجسس�ية استش�عارية تعمَ ُل لنفس
أقم�ار صناعية
الهدف..
ِ
لكش�ف البوصلة نحو العد ِّو
أال يكفي هذا التوجيه
الحقيقي لليمن -األرض واإلنسان.

إجتماع األسودين..
واستدامة السيطرة!!
حسن حمود شرف الدين
بر فضيح�ةٍ
يف أك ِ
أَ ْ
خلاَ قي�ةٍ وقيَمي�ة
َ
ومهني�ةٍ وق َ
�ع اإلعال ُم
العرب�ي وال�دويل ُّ يف
ُّ
التلفي�ق
مس�تنقع
ِ
ِ
والرتوي�ج لألخب�ار
ِ
الكاذب�ة واملدنَّس�ة
س�بيل
والزائف�ةِ يف
ِ
إرض�ا ِء واس�تجداء
مالكي الذهب األسود.
كانت القلوبُ تمي ُل
إلىَ الذهب األصف�ر للونِه وبريقِ ه اللمَّ �اع ..حتى تراجَ َع
جما ُل الذهب األصفر أما َم الذهب الجديد الذي استحوذَ
عىل ص�دارة أ َ ْ
طمَ ــاع ورغبات العالم بدون اس�تثناء..
لقد اس�تطاع رغ َم س�واد لونه َ
وقتَامتِه من اس�تنهاض
واس�تجلب األموال إليهاُ ..
فس�خِّ رت
ُدوَيلات من العدم
ِ
أل َ ْ
طمَ ــ�اع ورغب�ات القائمين عليها ببالهة وَس�ذاجة
منقطع النضري.
بر ال�دول املالك�ة للذه�ب األس�ود اململك�ة
م�ن أك ِ
السعودية؛ ويرج ُع ذلك لكرب مساحتها وموقعها وسط
الجزي�رة العربية الت�ي تتميَّز بوجود املخ�زون النفطي
الكبري واملس�تمر ..ه�ذا املوق ُع واملخ�زو ُن كان وال يزا ُل
تحت مجهر أ َ ْ
َ
طمَ ــاع ورغبات قوى االس�تكبار أمريكا
وإرسائي�ل ..لكنهما ال زالتا تداعب�ان وتتلطفان النظا َم
الس�عودي حت�ى تصفِّ� َر أرص�د َة الس�عودية يف البنوك
الدولية ُ
خ ُ
صوْصا ً البنوك األُو ُروبية واألمريكية.
الرتاجُ ُع االقتصادي واملايل التي شهدت ُه أمريكا خالل
الس�نوات الس�ابقة من حُ كم الرئي�س األمريكي باراك
حروب مب�ارش ٍة يف عدد
دخول أمري�كا يف
أوباما ج� َّراء
ِ
ٍ
من املناطق كأفغانس�تان والعراق أجهض�ت االقتصا َد
ٌ
ٌ
اقتصادية
مش�كلة
األمريكي ..حتى جاء أوباما وأمامَ ه
يجبُ عليه حَ ُّلها خال َل فرتتِه الرئاسية األوىل ..فوضعها
أما َم عينَيه وبدأ يف كيفية تحريك االقتصاد األمريكي مع
اس�تمرار أمريكا يف سيطرتها عىل الش�عوبُ ،
صوْصا ً
خ ُ
الشعوب املالكة للذهب األسود النفط.
لقد اجتمع األس�ودان سوا ُد الذهب السعودي وسواد
الرئي�س أوبام�ا ،خال َل فترة من الفترات مصالحهما
واختلف�ت وس�ائلهما ..األوىل انتهج�ت نهْ �جَ
تجمي�ع
ِ
األموال وتكديس�ها يف البن�وك وتوجيهها لخدمة األرسة
الحاكم�ة دون اس�تخدامها يف تنمي�ة البلاد وتأهي�ل
األمريكي إلىَ
الش�عب الحج�ازي ..فيما ذه�ب النظ�ا ُم
ُّ
مخ�زون نفط�يَ ..
ووق َ
�ف أمام
رشاء م�ا يكفي�ه م�ن
ٍ
مشكلة تحريك االقتصاد األمريكي.
خِ بر ُة النظ�ام األمريكي السياس�ية والعس�كرية يف
املنطق�ة العربية م ّكنته م�ن إقحا ِم النظا ِم الس�عودي
ُ
يس�تنزف أموا َله
ثير من املس�تنقعات التي جعلته
يف ك ٍ
املكد َ
َّس�ة يف بن�وك أمري�كا وأُو ُروب�ا ،ولي�س اململك�ة
الس�عودية فق�ط م�ن و ََق َ
�ع يف ه�ذا الف�خ االقتصادي
األمريك�ي فق�ط ،بل ج�رت دو ُل الخليج ه�ي األ ُ ْ
خـ َرى
لنفس املستنقع الذي أنعش االقتصا َد األمريكي وتمكن
ِ
من استعادة زمام االقتصاد املنهار.
ت َكُّب�رُّ ُ اململك�ة الهالك�ة ومضيه�ا نح�و الهلاك
ٍ
عالقات مبارش ٍة م�ع أمريكا،
ومكابرتُه�ا بعدم وج�ود
ضحَ هَ ـ�ا وزي ُر الخارجية األمريك�ي الذي أعلن مؤخرا ً
َف َ
تخوضها الس�عوديةُ
ٌ
ُ
الحرب التي
أن أمري�كا رشيكة يف
ِ
َن من الدعم اللوجس�تي إلىَ
اليمن وقد تجا َو َز التعاو َ
ضد
ِ
الرشاك�ة واملصير الواحد ،يف محاولةٍ إلخ�راج رشيكها
وأداته�ا املتبقية يف املنطقة العربية من دائرة املس�اءَلة
واملالحَ قة القانونية.
ُ
ري من الحقائق والدالالت
هذا
االعرتاف كش�ف عن كث ٍ
ً
أبر ُزها أن النظا َم الس�عوديَّ مسَّي�رَّ ٌ ولي�س مخيرَّ ا ،وال
يمتل�ك حَ َّ
الرئييس
ـق اتخاذ الق�رار ..كما َد َّل أن الع�د َّو
َّ
اليمني والقائد الحقيقي لقوات تحالف العدوان
للشعب
ِّ
ِ
ٌ
ه�و الصهيوأمريكي ،وم�ا النظام الس�عودي إلاَّ
مطية
املنهار
لتحسني اقتصادِ ه
يس�تخدمُها النظا ُم األمريكي
ِ
ِ
واستمرار سيطرته عىل الشعوب.

ض
تَ�زُو ُل اَلْ ِج َبا ُل َو الَ تَ� ُز ْل َع َّ
ض َعلَى نَ ِ
اج ِذ َك أَ ِع� ِ�ر اَللَّ َه ُج ْم ُج َمت ََك ِت ْد ِفي اَ أْلَ ْر ِ
َّص َر ِم ْن ِعن ِْد اَللَّ ِه
صى اَلْ َق ْو ِم َو ُغ َّ
ض بَ َ
ص ِر َك أَ ْق َ
َق َد َم َك ِا ْر ِم ِب َب َ
ص َر َك َو ا ِْعل َ ْم أَ َّن اَلن ْ
من وصية اإلمام علي البنه محمد بن الحنفية
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( ددعلالاا

ملزمة األسبوع  :ال عذر للجميع أمام اهلل

أصبحنا تحت أقدام اليهود والنصارى ألننا أضعنا مسؤولية كربى ونبذنا كتاب اهلل خلف ظهورنا
 خاصال تخل�و مح�اضرَ ٌة للس�يد حسين بدرالدين
الحوث�ي إال ويؤ ّك ُد فيه�ا أن ال مخ� َرجَ لألُمَّ ةِ من
ُ
تعيش�ها إال بالعودة إلىَ
حالة التِّيه والضياع التي
القرآن الكريم ،بالعودة إلىَ
ْ
اإلس�ــلاَم كمنظومة
متكامل�ة ،بالع�وة إلىَ هديه العظي�م ،بالعودة إلىَ
ثقافته التي تق ِّد ُم لألمة البصرية والوعي.
ّ
ش�خص الس�ي ُد حسين الحوث�ي
وبع�د أن
ُ
تعيش�ها األُمَّـ�ة العربي�ة
اإلش�كاليات الت�ي
واإلسالمية تحدث يف محارضته (ال عذر للجميع
أمام الله) فق�ال( :الحقيقة أن اليش َء الذي يجبُ
أن نهتديَ ب�ه هو القرآن الكري�م ،القرآن الكريم
الذي قال الله فيه {إ َِّن َهذَا ا ْل ُق ْر َ
آن يَهْ دِي ِل َّلتِي هِ َي
أ َ ْق� َومُ} (اإلرساء :من اآلية  )9وس�ماه بأنه هدى
للناس هدى للعاملني).
معتربا ً أن (الع�ودة للقرآن الكريم لالهتداء به
هو الطريقة الصحيحة ،هو األس�لوبُ الصحيح،
ال أن نظ� َّل على ما نح�ن عليه ،ونفهم�ه أنه ُك ّل
يشء وكل م�ا يطل�ب منا من جهة الله س�بحانه
وتعاىل).
واستغرب السيد حسني الحوثي أن طرح هذه
املواضي�ع كالعودة إلىَ القرآن قد أصبح غريبا ً عن
أنظارن�ا ،وغريبة لدى
الكثري منا ،مُشيرا ً إلىَ
ما روي عن الرس�ول
(صل�وات الل�ه علي�ه
وعلى آل�ه) أن�ه قال
يف حدي�ث(( :كي�ف
بك�م إذا رأيت�م املنكر
معروف�ا ً واملع�روف
منكراً)).
ويف املقاب�ل يشير
السيد حسني الحوثي
أنن�ا ن�رى اآلخري�ن
اليه�ود والنص�ارى
هم م�ن يتحركون يف
البح�ار ،يف مختل�ف
بقاع الدني�ا ،مقاتلني
يحمل�ون أس�لحتهم وطائراته�م ودباباته�م
قواعده�م العس�كرية بري�ة وبحري�ة ،فرقا ً من
الجن�ود م�ن أَمري�كا وم�ن أملاني�ا ومن فرنس�ا
وأسبانيا وكندا ومختلف بلدان العالم الغربي.
ويف هذا الس�ياق تحدث السيد حسني الحوثي
باستغراب ممزوج بالتساؤل( :هم من ينطلقون
فاتحني! هم من يتحركون يحملون أس�لحتهم يف
مختلف بقاع الدنيا! ،بينما هذه األُمَّـة اإلسالمية
أم�ة الق�رآن ،الق�رآن ال�ذي أراد أن ترتب�ى على
ً
ً
أن تحم�ل روح�ا ً
مس�ؤولية
جهادي�ة ،أن تحمل
كربى ،هي مسؤولية أن تعمم دين الله يف األرض
كلها ،حتى يظهر ه�ذا الدين عىل الدين كله ،عىل
بقاع الدنيا،
الديانات كلها حتى يص َل نوره إلىَ ُك ّل
ِ
هذه األُمَّـة التي قال الله عنها مذ ّكرا ً باملسؤولية:
خْي�رْ َ أُمَّ�ةٍ أ ُ ْ
{ ُكنْتُ� ْم َ
خ ِرجَ ْ
ِلنَّ�اس} للعالم كله
�ت ل
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ُ
عَ
هَ
َ
عْ
مَ
�ر
ك
ن
م
ل
ا
�ن
ْن
و
�
ن
ت
و
وف
ر
�
ل
ا
ب
ون
{تَأْمُ� ُر
ُ
ِ
ِ
ِ
َوتُ ْؤ ِمن ُ َ
�ون ِباللَّ�هِ } (آل عم�ران :م�ن اآلية،)110
أصب�ح اآلن الحدي�ث ع�ن الجه�اد ،الحديث عن
املواق�ف القرآنية العملي�ة يف مواجهة أعداء الله،
الحديث عن نرص دين الله ،الحديث عن بذل املال
عن ب�ذل النفس عن العمل أصب�ح غريباً ،أصبح
منطق�ا ً ن�ادرا ً ال نس�معه من وس�ائل اإلعالم يف
مختلف البلدان العربية إال يف النادر ،وال نس�معه
من املرش�دين والعلماء واملعلمني إال يف النادر ،وال
ذك�ر له يف مناهجنا الدراس�ية ،وال يف ما يكتب يف
صحفنا ،أصبح غريبا ً أن يتحدث اإلنسان عن أنه
يجب أن نتخذ موقفا ً من أعداء الله).
وأض�اف قائلاً( :ل�و نظ�ر ُك ُّل واحد من�ا إلىَ
شاش�ة التلفزيون ،أ َ ْو اس�تمع إلىَ األخبار لسمع

بأذنيه أن هن�اك فرقا ً من مختلف الدول الغربية،
ف�رق م�ن اليهود والنص�ارى مقاتلين ،يف البحر
األحم�ر ويف البحر العرب�ي ويف الخليج ويف البحر
األبيض املتوس�ط ويف مختلف بق�اع الدنيا يف الرب
والبحر).
ويرى الس�يد حسين الحوثي أن مس�ؤوليتَنا
الت�ي أراد الله لنا ه�ي أن نقات َلهم حت�ى يكونوا
أذالء صاغري�ن ،م�ن نصل به�م إلىَ درج�ة أن ال
يفكروا أن يعملوا شيئا ً ضد اإلسالم واملسلمني.
واعترب السيد حسين الحوثي أن الواق َع الذي
ن�راه الي�وم وس�يطرة اليه�ود والنص�ارى تمثل
(خ�زي للمس�لمني يف الحقيقة ،خ�زي ،وتقصري
عظيم أمام الله سبحانه وتعاىل ،ونبذ لكتابه ،نبذ
للقرآن خلف ظهورنا).
وقال إن علينا أال نس�تغرب إذا س�معنا أنه تم
إنزال مجاميع من الجنود كنديني ،أ َ ْو أس�بانيني،
أ َ ْو أَمريكيين ،أ َ ْو فرنس�يني يف أفغانس�تان ،ال
نس�تغرب أن نس�م َع أن هن�اك س�فنا ً أَمريكي�ة
وهن�اك فرقا ً لس�فن أَمريكية وفرنس�ية وأملانية
وغريه�ا يف البح�ر األحم�ر ،وأن هن�اك جن�ودا ً
يدخلون اليمن وجنودا ً يدخلون الجزيرة ،وجنودا ً
يف العراق وجنودا ً يف مختلف بقاع الدنيا داخل بالد
املسلمني.

إختالق التربيرات
لعدم التحرك

ويشرح الس�يد
حسين الحوثي الواقع
ُ
نعيش�ه عن� َد ما
ال�ذي
نس�مع ه�ذه األخب�ار،
مختلقين التربي�رات
لع�دم تحركن�ا ت�ارة
باستغرابنا من الحديث
ع�ن ه�ذا املوض�وع،
وتارة أ ُ ْ
خــ َرى باختالق
أح�د التربي�رات الت�ي
يطره�ا الكثير وه�ي:
[مل�اذا اآلخ�رون أيض�ا ً
ل�م يتحدث�وا ،هن�اك
علماء آخ�رون لم يتحدث�وا!] .إذا لم يتحدث أحد
م�ن العلماء قال�وا :العلم�اء لم يتحدث�وا .ومتى
ما تح�دث البعض قال�وا :الباقون أيض�ا ً الزم أن
يتحدثوا .فإذا لم يتحدث الكل قالوا :إذا ً فالقضية
غري رضورية.
ولتش�خيص املش�كلة ي�رى الس�يد حسين
الحوث�ي أن الواقع ه�و( :أن الن�اس فيما بينهم
يتهادنون  -إن صحّ ت العبارة  -العلماء هم يرون
َ
َ
الن�اس ال يتجاوب�ون،
أنفس�هم معذوري�ن؛ ألن
والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن
يعملوه؛ ألن العلماء لم يقولوا شيئاً.
وهنا يحذر الس�يد حسين الحوث�ي من هذه
الوضعي�ة قائالً( :ألس�نا متهادنني يف م�ا بيننا؟
لكن ي�وم القيامة قد يكش�ف الواقع فال نعذر ال
نح�ن وال علماؤنا ،قد ال نعذر أمام الله س�بحانه
وتعاىل).

أخطاء نرتكبها
لها عواقب وخيمة،
ومنها أننا دائماً نبحث
عن المخارج والتبريرات
لتقصيرنا

من ينتظر تحرك الجميع فهو ينتظر
املستحيل

َ
كاف�ة أَبْنَـاء
ويدعو الس�يد حسين الحوث�ي
املجتم�ع للتح�رك ملواجهة ع�دو األُمَّـ�ة العربية
واإلسلامية ال�ذي ح�دّده الق�رآن الكري�م وهم
اليهود والنصارى متمثلني يف هذا الزمان بأَمريكا
وإرسائي�ل ،مُشيرا ً إلىَ أن انتظا َر تح�رك الجميع
يُعَ ُّد من املس�تحيل فق�ال( :العلماء ق�د يكونون
كثريي�ن يف أيّ عصر ،وم�ن يتوق�ع أن يتح� َّر َك
العلما ُء جميعا ً فإنه ينتظ ُر املس�تحي َل ،والتأريخ
يش�هد بهذا ،والحارض يش�هد بهذا ،كانت إيران
بلدا ً مليئ�ة بالحوزات العلمية ومليئ�ة بالعلماء،

الحديث عن الجهاد،
عن المواقف القرآنية
العملية في مواجهة
أعداء اهلل ،عن نصر
دين اهلل ،عن بذل
المال والنفس أصبح
غريباً
تح�رك واحد منهم وتحرك معه م�ن تحرك أيضا ً
م�ن العلماء ،وقعد كبار م�ن العلماء ،وقعد كثري
من العلماء).
وبنفسية الناصح الصادق يحث السيد حسني
الحوث�ي األُمَّـ�ة العربية واإلسلامية بالعودة إلىَ
الصراط املس�تقيم قائلا( :لنرج�ع إلىَ الق�رآن
الكريم ،القرآن الكريم يتحدث عن قصة نبي الله
موىس (عليه السالم) عندما قال لقومه{ :اد ُ
ْخلُوا
َّس َ
الأْ َ ْر َ
ض ا ْلم َُقد َ
�ة ا َّلتِ�ي َكتَبَ ال َّل ُه َل ُك� ْم وَال تَ ْرتَدُّوا
َار ُك ْم َفتَن ْ َق ِلبُوا َ
خاسرِ ِ َ
ي�ن} (املائدة،)21 :
عَ َل�ىَ أ َ ْدب ِ
عندم�ا رفض بن�و إرسائيل أمر نب�ي الله موىس،
ذك�ر الله س�بحانه وتعاىل أيض�ا ً كال َم رجلني من
بني إرسائي�لَ :
ِي�ن ي ََخ ُ
اف َ
لان ِم َن ا َّلذ َ
ون
{قا َل َرجُ ِ
يهمَ �ا اد ُ
ْخلُ�وا عَ َلي ِْه� ُم ا ْلبَ�ابَ َف ِإذَا
أَنْعَ � َم اللَّ� ُه عَ َل ِ
َ
َ
د َ
ُ
َ
لىَ
َّ
َخ ْلتُمُ�و ُه َف ِإن َّ ُك� ْم غا ِلب َ
ُون وَعَ اللَّ�هِ فت َوكلوا إ ِْن
ُكنْتُ� ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ني} (املائدة )23 :أل�م يذكر الله كالم
الرجلني وي َُس ِّ
طره ككالم نبيه موىس؟ رجالن ،تلك
األُمَّـ�ة التي كانت مع موىس ألم يكن فيها علماء
وفيها عبّاد؟ هل تتص�ور نبيا ً من األنبياء يعيش
فتر ًة مع أمته ثم ال يكون فيها علماء وعبّاد؟ ثم
ال يكون فيه�ا وُجهاء وفيها ش�خصيات كبرية،
وفيها ..مختلف فئات املجتم�ع تكون متواجدة،
لكن موق�ف أولئ�ك وإن كانوا علم�اء وإن كانوا
وجهاء وإن كان فيهم عبّاد يعتربه الله س�بحانه
موقفا ً ال قيمة له ،يعتربه عصيانا ً له ولنبيه ،لكن
رجلني منهمَ :
الن} لم يقل قال عاملان أ َ ْو
{قا َل َرجُ ِ
قال عابدان أ َ ْو قال ش�يخان أ َ ْو قال رئيسان َ
{قا َل
الن}.
َرجُ ِ

ما يجب علينا يف الوقت الحاضر

وأش�ار الس�ي ُد حسين الحوث�ي إلىَ أن الل� َه
س�بحانه وتعاىل ينظ�ر إلىَ ما يقول اإلنس�ان إن
كالمه هداية وتذكري بهداي�ة ،معتربا ً أن املطلوب
مَ ن يذكر الناس بما يجب عليهم ،وأن ال عذر لهم
أمام الله أن يقولوا :اآلخرون لم يتحدثوا معنا.
وتس�اءل( :هل كان عذرا ً لبني إرسائيل الذين
قع�دوا أن اآلخري�ن منه�م أيضا ً  -م�ن علمائهم
وعبّادهم  -لم يقولوا كما قال الرجالن؟ الله ذكر
كالم الرجلينَ :
ِي�ن ي ََخ ُ
اف َ
لان ِم َن ا َّلذ َ
ون
{قا َل َرجُ ِ
يهمَ �ا اد ُ
ْخلُ�وا عَ َلي ِْه� ُم ا ْلبَ�ابَ َف ِإذَا
أَنْعَ � َم اللَّ� ُه عَ َل ِ
د َ
َخ ْلتُمُ�و ُه َف ِإن َّ ُك� ْم َغا ِلب َ
ُون وَعَ لىَ اللَّ�هِ َفتَ َو َّكلُوا إ ِْن
ُكنْتُ� ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ني} (املائدة )23 :ألم يرش�دوا الناس
إلىَ خط�ة عمليّة ينفذون بها األم َر اإللهي بدخول

أصبح غريباً أن
يتحدث اإلنسان عن أنه
يجب أن نتخذ موقفاً
من أعداء اهلل

َ
االس�تجابة
األرض املقدس�ة ،فيحقق�ون به�ا
لنبيهم والطاعة لله ولرسوله ،ألم يُوجِّ ه الرجالن
إلىَ خط�ة عمليَّ�ة؟ .ه�ذان الرجلان س� ّ
طر الله
كالمهما مع نبيه).
ويوض�ح الس�يد حسين الحوث�ي أن هن�اك
أخط�اء نرتكبه�ا ولها عواق�ب وخيم�ة ،ومنها
أنن�ا دائما ً نبحث عن املخ�ارج والتربيرات عندما
يحدثنا البع�ض أ َ ْو يذكرنا بخطورة وضعية نحن
نعيش�ها ،معتربا ً أنك عندما تعرض (ما س�معته
من�ا على اآلخري�ن باعتبار ه�ل مثل ه�ذا عمل
يريض الله سبحانه وتعاىل؟ وأعتقد ال أحد يمكن
أن يقول ل�ك من العلماء بأن ه�ذا عمل ال يريض
الله :أن تهتف بش�عار التكبري لله واملوت ألَمريكا
وامل�وت إلرسائي�ل واللعنة على اليه�ود والنرص
لإلسالم ،وأن تجند نفس�ك ملواجهة أعداء الله ،ال
أحد من العلماء يس�تطيع أن يق�ول لك أنه عمل
ال يريض الله .واإلنس�ان املسلم الحقيقي هو مَ ن
همُّ�ه أن يعمل م�ا يحقق له رضىِ الله س�بحانه
وتعاىل).
واعترب الس�يد حسين الحوثي أن (هناك من
العلم�اء من ال يتابع األح�داث ،هناك من العلماء
من يتمسك بقواعد يعترب َ
نفسه معذورا ً أمام الله
باعتباره غريَ متمكن أن
يعمل شيئاً ،وهناك من
العلم�اء وه�م كثري من
إذا م�ا انطل�ق الناس يف
أعم�ال أيدوه�م ودعوا
له�م .ونح�ن جربن�ا
ه�ذا ..يف امل�ايض كان
كثريٌ م�ن علمائن�ا بما
فيه�م س�يدي إبراهيم
الش�هاري (رحم�ة الله
علي�ه) وس�يدي محمد
حسين رشيف وغريهم
من العلماء (رحمة الله
عليهم) مم�ن قد ماتوا
وممن ال زالوا موجودين
كان�وا يدع�ون لن�ا،
ويؤيدونن�ا ،ويدعموننا
بأم�وال أيام كن�ا نتح�رك يف ع�ام 1993م وأيام
أعم�ال لــ(ح�زب الح�ق) ،وهم كان�وا يرون أن
حركتنا تُعتبرَ ُ حركة تريض الله س�بحانه وتعاىل،
وأن تأييدَه�م ألعمالن�ا يعتبر مما يرف�ع عنهم
العهدة أمام الله ،أي أنهم أصبحوا يدعمون عمالً
هو أمر بمعروف ونهي عن منكر ،هو عم ٌل إلعالء
كلم�ة الله ،هو عمل يريض الله س�بحانه وتعاىل؛
ألن أيَّ عال�م زيدي مرتب�ط بالقرآن وبأهل البيت
يج ُد يف نفس�ه كثريا ً م�ن اإلحراجات الداخلية أنه
ال يأ ُم ُر باملعروف ال ينهى عن املنكر ال يجاهد).
ويعتق�د الس�يد حسين الحوث�ي أن بع�ض
العلماء يرى أن عذره يف عدم التحرك هو يعود إلىَ
(مس�ألة أن هناك عذر له أمام الله ،هو أن الناس
ال يس�تجيبون ،أن الناس ال يقبلون ،أن الناس ال
يتحركون ،فماذا يعمل ،إذا ً س�يبقى يف بيته ،لكن
مت�ى ما رأى من تح�رك ارتاح ه�و ،وانطلق هو
لدعم من يتحرك من أجل أن يشارك ولو بتأييده،
أن يش�ارك يف عمل ي�ريض الله س�بحانه وتعاىل.
ويعترب من األعمال التي يرى يف نفس�ه حرجا ً أنه
ال يق�وم بها .عندما يق�وم بعمل كه�ذا ،أ َ ْو يؤيد
ناس يعملون أعماال ً كهذه يعترب نفس�ه يؤدي ما
يريد الله منه).

اإلسلامية ووصلوا إلىَ بالدنا وإىل سواحل بالدنا،
نريد أن يك�ون لنا موقف ضده�م ،هل هذا عمل
يريض الله؟ .مَ ْن من العلماء الذي يمكن أن يقول
لك :ال؟ .اس�أل عىل ه�ذا النحو وس�تجد اإلجابة
الصحيحة.
وأض�اف :أن خالص�ة املس�ألة ه�و :أنن�ا
كمسلمني ،أن نقارن بني أنفسنا  -وهذا كما قال
اإلمام عيل (عليه السالم)(( :متى اعرتض الريب
يف َّ حتى صرِ ت أ ُ ْق َرن به�ذه النظائر))  -نحن اآلن
يج�ب أن نقرن أنفس�نا باليهود ،ف�إذا ما وجدنا
أن اليه�ود ه�م أ َ ْكثَ�ر اهتماما ً بقضاياه�م ،أ َ ْكثَر
اهتماما ً بش�ؤونهم ،أ َ ْكثَر اهتماما ً بديانتهم فإن
هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود.
وأك�د الس�يد حسين الحوث�ي أنن�ا يف واق�ع
مظلم أس�وأ من واقع اليهود أنن�ا نرى أن اليهود
والنصارى هم من يستذلوننا ،أليس كذلك؟ أليس
املس�لمون اآلن ،ألي�س الع�رب اآلن تح�ت أقدام
اليهود والنص�ارى حكومات وش�عوب؟ ألم يقل
الله ع�ن اليهود والنصارى أنه ق�د رضب عليهم
الذلة واملسكنة وباءوا بغضب من الله؟ هل رفعت
الذلة واملس�كنة عنهم؟ .ال لم تُرف�ع ،ما يزالون،
لكن�ا نحن م�ن أصبحن�ا أذ ّل منه�م ،من ضرُ بت
علين�ا ذل�ة ومس�كنة
أس�وأ مم�ا رضبت عىل
بن�ي إرسائي�ل .ه�ل
تفهم�وا ه�ذا؟ .مل�اذا؟
ألننا أضعنا مس�ؤولية
كربى؛ ألننا نبذنا كتاب
الله خلف ظهورنا؛ ألننا
لم نع�د نهتم بيشء من
أم�ر ديننا عىل اإلطالق؛
ولم نعد نحمل ال غضبا ً
ً
وش�هامة
لل�ه ،وال إبا ًء
عربية ،فعندما ترى أن
األُمَّـ�ة العربي�ة واألمة
اإلسلامية أصبح�ت
تح�ت أق�دام اليه�ود
والنص�ارى ،وأن اليهود
والنص�ارى حك�ى الله
عنه�م بأنه رضب عليهم الذلة واملس�كنة ،وأنهم
قد باءوا بغضب منه ،وترانا نحن املسلمني ،نحن
الع�رب تحت رحم�ة اليه�ود والنص�ارى ،أليس
كذل�ك؟ .ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا يف واقعنا،
يف تقصري ٍأمام الله أس�وأ مما اليهود والنصارى،
أن تقصرين�ا أم�ام الله أش�د مما يعمل�ه اليهود
والنص�ارى .مل�اذا؟ ألن الل�ه بع�ث رس�وال ً عربيا ً
ً
عظيمة عىل
من�ا ،وكان تكريما ً عظيما ً لنا ،و ِمنَّة
العرب أن بعث منهم رس�وال ً جعله س�يد الرس�ل
ني إِذْ بَعَ َ
وخاتم الرسل { َل َق ْد مَ َّن ال َّل ُه عَ لىَ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ث
يه ْم َر ُ
سوال ً ِم ْن أَن ْ ُف ِس ِهمْ} (آل عمران :اآلية )164
فِ ِ
{ه� َو الَّ�ذِي بَعَ َ
�ث فيِ الأْ ُمِّ يِّ َ
ُ
ني} (الجمع�ة :اآلية )2
ه�ؤالء األميون الذين لم يكونوا ش�يئاً ،لم يكونوا
رقم�ا ً  -كما يقول البعض  -لم يكونوا يش�كلون
أي رقم يف الساحة العاملية ،بعث الله منهم رسوال ً
ً
ونعمة عليهم ،وترشيفا ً لهم،
عربيا ً تكريما ً لهم،
أن�زل أفض�ل كتبه وأعظ�م كتبه بلغته�م القرآن
الكري�م ،كتابا ً جعل�ه أفض َل كتب�ه ومهيمنا ً عىل
ُك ّل كتبه الس�ماوية الس�ابقة ،ألم يقل هكذا عن
الق�رآن الكري�م؟ ،بلغتهم ن�زل الق�رآن الكريم،
َ
تحت
أراد له�م أن يكون�وا خريَ أمة ،تتح�رك هي
لواء هذه الرس�الة ،وتحمل هذه الرس�الة فتص ُل
بنورها إلىَ ُك ّل بقاع الدنيا ،فيكونوا هم سادة هذا
العال�م ،يكونوا ه�م األُمَّـة املس�يطرة واملهيمنة
عىل هذا العالم بكتابه املهيمن ،برسوله املهيمن،
بموقعهم الجغرايف املهيمن ،حتى املوقع الجغرايف
لألم�ة العربية ه�و املوق ُع امله� ُّم يف الدني�ا كلها،
والخريات ،البرتول تواج�ده يف البالد العربية أ َ ْكثَر
من أية منطقة أ ُ ْ
خــ َرى.

العودة للقرآن الكريم
لالهتداء به هو الطريقة
األسلوب
الصحيحة ،هو
ُ
الصحيح ،ال أن نظ َّل على ما
نحن عليه ،ونفهمه أنه ُك ّل
شيء وكل ما يطلب منا من
جهة اهلل سبحانه وتعالى

سبب الواقع املظلم الذي نعيشه

ويرى الس�يد حسني الحوثي أن عىل الناس إذا
أرادوا أن يعرفوا أن عملهم يريض الله أن يس�ألوا
العلم�اء بطريق�ة صحيحة مثل( :نح�ن نريد أن
نح�ارب أَمري�كا وإرسائيل ،نحن نري�د أن نواجه
أعداء الل�ه ،نحن نراه�م يتحركون داخ�ل البالد

استشراف المستقبل
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يلومون أن لم أتخذ
«نجد» قبل ًة
صالح الدكاك
َعوزك»الزما ُن «فأصعِ دِ »
إذا لم «يُت ِ
السوى «للتسع ُودِ »
و «صنعِ ن»إذا ما َل ِّ
معشر
مي��م جبني ال��ذات تلقا َء
ٍ
و ِّ
�واص��وا ش��وك � ًة ل��م تُ� َ
�ض��دِ
�خ� َّ
لطه ت� َ
ّ
بحدها
سيوف متى الساري استجار ّ
أج��ارت و من يستهدِ باللمع يهتدِ
ي�ن ج��ئ��ت��ه الم لُ � َّوم��ي
أي ش� ٍ
ع��ل��ى ّ
و أغرى رفاقي فِ َّي أف��واه ُح َّسدي
ي��ق��ول��ون ثَ � َّن��ى م��ع��ش��راً غير َرب��عِ ��هِ
فقلت بَ ٍ��خ أن��ي ل��ـ» َم� ّران»م��ح��ت��دي
ُ
ي��ل��وم��ون أن ل��م أتخذ»جند»قبل ًة
و لم أ َّده��ن ب��ول البعير على يدي
���ي ل��م أخ��ف��ض ج��ن��اح م��ذل� ٍ�ة
و أ ّن� َ
�ت ش��ك��راً ملعتدي
ل��غ� ٍ�از و ال ه��ل��ل� ُ
ٍ
مطية
�أت رض��وى
��ي م��ا ط��أط� ُ
وأ ّن� َ
َ
جيش ُس َّجدِ
إِذ انبطحوا في روثها
و ل��م أب��غ أمريكا بزلفى كرامتي
فيض ت��وددي
بعت إس��رائ��ي��ل
َ
وال ُ
َ
ٍ
خليفة
و وال���ى رف���ا ُق األم���س آل
�ت ح�� ّر ال���ذات آ َل محمدِ
و وال��ي� ُ
راف���ض���ي و إن��ن��ي
إل��ي��ك��م ف���إن���ي
ٌّ
�ي امل��غ��اور»س��ي��دي
لَ� َم��ول� ً
�ى و»ح��وث� ُّ
م��ت��ى ت��ع� ُ
�ش ت��واق��اً إل���ى ن���ار ث���ورةٍ
جتد «صعدةَ» ا ُ
جللّى لها خي َر ُموقِ دِ

نحن اليمانيون ..فمن أنتم ؟؟
أحالم عبدالكافي
نحن اليُمن واإليم�ان والحكمة ،،نحن من هذه
البل�دة الطيب�ة ..أرض اليمن الس�عيد مه�د العزة
واإلباء.
نحن خير أهل األرض فنح�ن أرق قلوبا وألني
أفئ�دة ونح�ن َ
نف ُ
�س الرحم�ان ونحن نصر الله
والفتح القريب.
نح�ن نس�اء اليمن ونحن رجاله من ش�هد لنا
الرس�ول بكماله...أن�ا من ش�اطئ ع�دن بروعته
وجماله ،وأنا من نس�يم صنع�اء برونقه ودالله ،
وأنا من أصل مأرب من قارعتهم رماله  ،،،،بل أنا
م�ن روح تعز نبض القلوب وأن�ا من بحر الحديدة
وقت الغروب.
هن�ا يمن الرجول�ة واألصال�ة  ،فنحن أنصار
الدين والرسالة .
نح�ن نق�م وعيب�ان ونح�ن التاري�خ ونح�ن
الحضارة...نح�ن ذو ري�دان وقتب�ان ..نح�ن

حرضموت وسبأ وحمري وأوسان.
ً
ْ
ٍ
طفلة
فلعنة  ،،س�لو
طائرات كم تمادت
س�لو
ماذا جنت أي فعل ْه ،
هن�ا من صمو ٍد عال ذك ُر صعد ْة  ،،هنا من ثرانا
ْ
ٍ
ش�امخات بحَ جّ ْة ،،
جبال
جبلة،،أنا من
ث�ا َر ث�وا ُر
ٍ
ْ
ش�مال من
كنخلة،،أنا من
رواب باس�قات
أن�ا من
ٍ
ٍ
ْ
شملة ،
جنوب فإخو ْة ،فك ٌل تماها معلنا ل َم
ٍ
بس�اتني س�مونا بحُ ّل ْ
�ة ،،فصنعاؤنا يا
هنا من
ٍ
ْ
ِ
قبلة  ،،أيا موطنا يسمو عزيزا بأهله .
رصت
ثور ًة
لخوّان
فس�حقا ملن يقتات جرما بأرضه  ،وتبا
ٍ
ق�د ب�اع أصل�ه ،فكون�وا رساب�ا ي�ا عبي�دا وق ّله ،
س�نمحو دخيال باع شمس�ا بظ ّل�ه ،،تداعى خليجٌ
ٌ
مرج�ف زال عقله،،
مدله ٌّم بفس�قه ،تحدى يمنّا..
غ�دا بالتع�ايل مرسف�ا زاد غفله ،،هن�ا موع ٌد صار
كطوفان رج�اال بهب ّْة ،تفانوا
نارا وش�عله ،،فهبوا
ٍ
لغاز فقد جاز قتله.
كإعصار
لجرذان ش ّل ْة ،،بدفن ٍ
ٍ
ِ
في�ا موطنا عش�قناك أرضا بس�هل ْه  ،،هنا من
روابينا س�مونا برفعه ،س�يحيا اليماني ش�امخا
فوق قلعه ،ويخىس عد ٌو ويفنى بجمعه .

ذات الدفع املسبق
أحالم شرف الدين
من املفرتض أننا انتهينا من الحديث عن رشعية هادي وحقيقة العدوان السعودي وفزاعة
داعش والقاعدة ،فكلها خفايا صارت فوق الطاولة ولم يعد يناقشها من كان له قلب أو ألقى
السمع وهو شهيد.
علينا االنتقال إىل مرحلة تس�وية العالقات الداخلية أوال وبرسعة فليس الوقت سانحا عىل
اإلطالق لتلك املهاترات واملناوشات اللفظية التي ال تستند إىل أدبيات الحوار أو يف مكاتب العمل
الت�ي ال تفتقر إىل واحد يف املئة من أخالقيات املهنة ،كي�ف يكون من البديهي انفعال صاحب
تعز -بحس�ب تعبريهم -عىل صاحب صنعاء وليس لألخري أن يدافع عن نفس�ه ولو من باب
رف�ع الظلم عن نفس�ه ،ال أدري كيف لعدد م�ن أولئك الجزم برضورة انس�حاب كل املنتمني
إىل صنعاء من تعز يف حني تكتظ مدينة صنعاء بأهل تعز وتستقبلهم عىل الرحب والسعة.
مل�اذا تصدّق�ون تلك املقاطع املفربكة على القنوات الفضائية ذات الدفع املس�بق ونحن يف
عصر التكنولوجي�ا الصاخبة التي تتحكم يف النس�خ واللصق والتزوي�ر والتمويه وفق هوى
هؤالء أو أحقاد أولئك؛ إنها تصفية حسابات ليس أكثر؛ كيف تنجرون وراء ذلك وال تصدّقون
الواقع املاثل أمام أعينكم والركام الظاهر أمام العيان وتصمون آذانكم عن أصوات املستغيثني
من تحت األنقاض وقد وصل الحال املوحش إىل كل حي وجرح كل قلب.
من منا لم يفقد أخا أو صديقا؟ من منا لم يحرض عزاء أو يزور جريحا؟ من منا لم يعش
ظروفا اس�تثنائية أو يس�مع حكايات أرباب وربات البيوت وهم يش�تكون ضيق الحال ونكد
الحياة؛ لم ال نعرتف بفضل الله علينا ألم تس�عفنا املسيرة القرآنية التي علمتنا معنى الثقة
بالله –سبحانه وتعاىل -واإليمان بقضية الوطن والدفاع عنها.

أحداث فظيعة وفاعل واحد!
محمد السقاف
 من هي الدولة التي قتلت  100000إنس�ان خاللي�وم واح�د يف الياب�ان يف واح�دة من كربي�ات مذابح
البرشية عرب التاريخ بأكمله؟
 من التي تملك أبشع معتقل يف كل العصور (سجنغونتنامو) الذي يعج بآالف البرش والعرب واملسلمني؟
 م�ن الت�ي فرزت املس�لمني إىل حزبني سياس�يني(س�نة وش�يعة) وجعلته�م أع�داء فيم�ا بينهم حتى
يتقاتلوا ألسباب مذهبية وطائفية؟
 من التي جندت آالف العرب واملس�لمني يف حربهايف الشيش�ان بدعوى جهاد الش�يوعيني (الكفرة) كي
تطي�ح بخصمه�ا الس�وفيتي الل�دود وتس�تحوذ عىل
العالم بمفردها؟
 من التي قتلت آالف البرش يف حربها عىل فيتنام؟ من التي دبرت/سهلت لحادثة  11سبتمرب 2001لتكون ذريعة للهجوم عىل العرب واملس�لمني والتنكيل

 خطر دخول أمريكا اليمن -ال عذر للجميع أمام الله

بهم باسم مكافحة اإلرهاب؟
 من التي قتلت الشعب األفغاني وجعلته يتكبد كلتل�ك الحروب واملعاناة بتهم�ة مالحقة عنارص تنظيم
طالبان؟
 م�ن التي دمرت الع�راق وأعدمت صدام حسينس�خرية من املس�لمني الذين يحتفلون بش�عائر عيد
األضحى؟
 من التي ارتكب عساكرها تلك الجرائم الحيوانيةالدنيئة يف سجن أبو غريب؟
 م�ن الت�ي خطط�ت للربي�ع العرب�ي األس�ودواس�تخدمت أحذيته�ا يف الخلي�ج وعىل رأس�هم أبناء
س�عود لتقس�يم الدول إىل دويالت وتفكي�ك الجيوش
العربية وهيكلتها حتى ال تهدد أمن إرسائيل؟
 م�ن الت�ي ترع�ى الكي�ان الصهيون�ي املغتصبوتعادي كل من يعاديه؟
 م�ن التي انتج�ت داع�ش والقاعدة وأرس�لتهمللذب�ح والتفجير يف الع�راق وس�وريا وليبي�ا واليمن

وبقية الدول؟
 م�ن التي قتل�ت العراقيني والس�وريني والليبينيباملاليني منذ دخولها؟
 م�ن الت�ي م�ن عاصمته�ا أعل�ن الع�دوان علىبالدنا والت�ي رصح وزي�ر خارجيته�ا قبل أي�ام بكل
بجاحة بأنه لن يتخىل عن حليفته السعودية يف حربها
مهما كلف األمر؟
 من التي تبيع السالح للعدوان الباغي الذي يقتلناكل ي�وم والتي تمده بالطائرات والخبثاء العس�كريني
وتدعم�ه باإلحداثيات واألهداف بل وترشف بنفس�ها
عليها من غرفة العمليات؟
من غريها ؟! أمريكا  ..أمريكا
واآلن ت�رى ه�ل يس�تحق اللوم من يصرخ باملوت
ألمري�كا؟ أم يس�تحق الصف�ع بالحذاء اآلخ�ر ،،الذي
مازال ينظر ألمري�كا حتى اليوم بالدا للحرية والعدالة
وأما للسالم والديمقراطية؟
#USAStrikeKillsYemeniPeople

ِباملِْر َصاد
كلمات /ضيف اهلل سلمان
الناس السؤا ُل!!
لم يزل يَط َغى علَى
ِ
للبغي العقا ُل؟!
كيف ق��اد العق َل
ِ
ُ
لألعراب َر َّب ً��ا؟!
النفط
كيف صار
ِ
ُ
كيف قادت ُهم(سجا ٌح) و(وِ ص��ال)؟!
ُ
الزيف عقوالً وهَ��ي ت��دري!!
ظلَّ َل
غ��اي�� ُة ال���ع���دوانِ غ����ز ٌو وأح��ت�لا ُل
رب ُجفاةٌ؟؟!!
كيف خانوا موط َن ال ُع ِ
�رب ف��ي ال��ش��رقِ ِب��غ��ا ُل
َو ُه���� ُم ل��ل��غ� ِ
قد أتَ��وا من ِحضنِ أمريكا غ��زا ًة
��رب ...ل��ك��ن ألم��ري��ك��ا ِن��ع��ا ُل ؟!
ع� ٌ
أن العاصفات ال��ي��و َم أوه��ى
غير َّ
الناس في شعبي ِجبا ُل!!
ِ
َف ِجباهُ
ل��ل��خ��ل��ي��ج��ي�ين م���������ا ٌل ،وس���ل��ا ٌح
���دان رج�����ا ُل
ول���ن���ا ف����ي ك����� ِّل م����ي� ٍ
ص��دق��وا م��ا ع���اه��� ُدوا ال��ل � َه َعليهِ
ول���ه��� ْم ف���ي���هِ إرت����ب� ٌ
���اط وأت���ص���ا ُل
ن إن احل���قَّ أمضى
م � ِّه��لِ ال��ب��اغ�ي َ
ف���دم���اءُ ال��ش��ع� ِ�ب ل��ل��ب��غ� ِ�ي زوا ُل.
النفط كيداً
إن تكيدوا ي��اط��غ��اةَ
ِ
َ
ح��س �بُ��ن��ا ال���ل��� ُه ع���ل���ي���هِ اإلت���ك���ا ُل
نحن ب��امل��رص��ادِ زل����زا ٌل وتُ� ْ
�وش � َك��ا
األرض س���م���اءٌ ال تُ���ط���ا ُل
ه����ذه
ُ
َّ
�ض ال��ظ��نِ إِث��� ٌم)
الت���ظ��� ُّن���وا(إن ب��ع� َ
�ح��الُ
ف��ب��ق��اءُ ال��غ��زوِ ف��ي أرض���ي ُم� َ
إن ن��ص�� َر ال���ل���هِ ٍ
���ب
آت دو َن َري� ٍ
َ
��رب ِسجا ُل
ذاك وع�� ُد ال��ل��هِ واحل� ُ
مي
إن����ن����ا
����ي ك�����ر ٌ
ٌ
ش����ع����ب مي�����ان� ٌ
�س��ل� ُم وإن ح���ا َن القتا ُل
إن أت��ى ال� ِّ
وب�����أس
ول����ن����ا ص����ب���� ٌر وإمي���������ا ٌن
ٌ
وب���أيْ���دِ ي���ن���ا س��ي��ن��ه��ا ُر ال���ض�ل�ا ُل.
ف��ي ال��وغ��ى إمي��انُ��ن��ا ب��ال��ل��هِ أق��وى
ع��ج��زت َع��ن � ُه ال��ص��واري � ُخ الثقا ُل
ه��ام � ُة اإلب���رام���زِ دس��ن��اه��ا ُح��ف��ا ًة
وط���وت آم���ا َل أم��ري��ك��ا (ال��ط��وا ُل)
ب� ِّ
��ش���روا م���ن ب� ِ
�أس��ن��ا آ َل ُس ٍ
��ع��ود
�����زي َووبَ���������ا ُل.
ب����ع� ٍ
���ذاب ف���ي���ه خ� ٌ
ل��� ْم ول���� ْن ت���ق���د َر أ َم���رِ ي���ك���ا ل��ش��يءٍ
ن ي��أت��ي��ه��م ب��أي��دِ ي��ن��ا ال � َّن��ك��ا ُل
ِح��ي� َ
)ح ًّقا
نَح ُن َوع� ُد اللهِ في(ا ِإل ْسراءِ َ
األقصى ِبنَا يَ ِ
مضي ال ِّر َحا ُل
وإِلى
َ
2016/1/31
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متابعات فلسطينية

قوات خاصة ومستوطنون يقتحمون املسجد األقصى

العدو يمنع رفع األذان يف املسجد
اإلبراهيمي  55وقتاً الشهر املنصرم

إقتحم عد ٌد من املستوطنني وقوات
َ
اآلنف ،باحات
العدو الخاصة ،الثالثا َء
املس�جد األقىص ،وذلك تحت حراس�ة
مش�ددة من قبل ق�وات الع�دو ،فيما
تصدى املصلون لهم بالتكبري.
وقامت مجموعة م�ن قوات العدو
الخاصة بتصوير املسجد القبيل.
وكات العشرات م�ن املقدس�يني
اعتصم�وا صباح�اً ،أم�ام املحكم�ة
املركزي�ة «اإلرسائيلي�ة» يف الق�دس،
تضامنا ً مع األسرية إرساء الجعابيص،
مطالبني باإلفراج الفوري عنها.

نتنياهو يأمر بتسريع
االجراءات لهدم منازل الشهداء

قالت مصادر «إرسائيلية» ،إن رئيس الوزراء «اإلرسائييل» بنيامني نتنياهو أمَ َر جهات «إرسائيلية»
ً
خاصة منفذي العمليات االستشهادية.
بترسيع اإلجراءات لهدم منازل الشهداء،
وأضاف�ت املص�ادر ،أن نتنياه�و أصدر هذه التعليم�ات بعد أن أع َربَ عن ع�دم رضاه من الوترية
البطيئة لهدم منازل الش�هداء ،خالل ترؤس�ه مصلع األسبوع ،جلسة مش�اورات ،وتقييم لألوضاع
بهذا الشأن بمشاركة جهات سياسية وأمنية رفيعة املستوى.

 100مليون  $من واشنطن
لـ«إسرائيل» لكشف أنفاق غزة
 متابعاتكش�ف رئي�س الدائ�رة السياس�ية –األمني�ة ب�وزارة الجي�ش
«اإلرسائييل» ،عاموس جلعاد النقاب ،الثالثاء اآلنف ،عن مساهمة
الوالي�ات املتح�دة بأكث�ر م�ن  100ملي�ون دوالر ،وذل�ك يف إطار
مرشوع تكنولوجي «إرسائييل» أمريكي لكشف األنفاق عىل حدود
قطاع غزة.
وتط�رق جلع�اد خلال مقابل�ة أجرته�ا مع�ه إذاع�ة الجيش
صب�اح الثالثاء ،ملوضوع األنفاق مع القط�اع قائالً إن «التقديرات
االس�تخبارية تشير إلىَ عدم وجود أنف�اق عابرة للح�دود يف هذه
املرحلة».
وكان ممث�ل وزارة جيش العدو ،ش�الوم غانترس ،فنَد مخاوف
مس�توطني غلاف غزة ح�ول ما س�معوه مؤخ ًرا ألص�وات حفر
بحف�ار «الكونغ�و» تحت منازله�م قائالً إن «ه�ذه األصوات تعود
ملولد كهربائي».
ٍ
مقابالت مع
وكان�ت القن�اة الع�ارشة العربية نشرت الس�بت
س�كان تجمع ملستوطنات قرب غزة وقد سجلوا بهواتفهم النقالة
أصواتًا من تحت منازله�م قالوا إنها أصوات حفر ألنفاق من غزة
ممتدة أسفل منازلهم.

س�لطات الع�دو «اإلرسائيلي»ْ ،
ُ
رف َ
�ع األذان يف املس�جد
منع�ت
اإلبراهيمي يف مدينة الخليل  55وقتا ً خالل شهر يناير املنرصم.
وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ،يف
بيان صحفي يوم اإلثنني :إن هذه املمارسات تأتي يف إطار مساعي
االحتالل إلحالل الطابع اليهودي عىل املس�جد بشتى الطرق ،سواء
من خالل منع رفع األذان ،أو من خالل إعاقة ومنع وصول املصلني
للمس�جد ،إضاف�ة إلىَ من�ع أعمال الرتمي�م والصيانة ،والس�ماح
للمستوطنني بزيارته.
واعترب الش�يخ ادعيس هذه اإلجراءات تعديا ً صارخا ً عىل حرية
العبادة التي كفلتها كافة الرشائع السماوية ،والقوانني الدولية.
وأش�ار إلىَ أن العدو يحاول جاهدا ً إحكام سيطرته عىل املسجد
اإلبراهيمي ،كما حصل مع العديد من مس�اجد البلدة القديمة من
ْ
واإلسَل�اَ مية واملجتمع الدويل
الخليل ،ما يتطلب من األمتني العربية
التدخل العاجل للجم هذه السياسة «اإلرسائيلية» ووقفها.
يُذك�ر أن العدو منع رفع األذان يف املس�جد اإلبراهيمي أكثر من
 635وقتا ً خالل العام املنرصم.

حصاد االنتفاضة 169 :شهي ًدا و 30قتيالً صهيونياً
أظه�رت معطي�ات إحصائي�ة،
استش�هاد  169ش�هيدًا ومقت�ل 30
صهيونيا ً م�ع دخول انتفاضة القدس
شهرها الخامس ،وسط مؤرشات عىل
اس�تمرار زخمها امليدان�ي وعملياتها
الفدائي�ة رغم تراجع نق�اط املواجهة
الشعبية.
وأف�اد املرك�ز الفلس�طيني لإلعالم
أن مرك�ز الق�دس لدراس�ات الش�أن
الفلس�طيني واإلرسائيلي ،ع�رض
حصاد االنتفاضة ،يف دراس�ة ش�املة
لكافة س�احات املواجهة ،يف فلسطني
التاريخي�ة م�ن األرايض املحتل�ة عام
 1948م�رورا ً بالقدس والضفة وغزة،
مس�جالً حض�ورا ً مقاوم�ا ً معتبراً،
وتواصالً يف األحداث.
ووف�ق الدراس�ة ،بلغ�ت حصيل�ة
أعمال املقاوم�ة عىل األرض 30 ،قتيالً
صهيوني�ا ً وإصاب�ة  413آخ�ر ،يف 91
عملية إطالق ن�ار ،و 90عملية طعن،
و 50عملية ت�م إحبا ُ
طها ،و 24عملية
ده�س ،فيم�ا رص�د اعتق�ال 3897

ً
شخصا يف األرايض الفلسطينية.
وأظه�رت اإلحصائي�ة أن ع�د َد
ش�هداء انتفاض�ة الق�دس بل�غ 169
ش�هيدًا ،أحدهم استش�هد يف املعتقل،
َ
محافظ�ة الخلي�ل تصدرت
وتبين أن

قائم�ة املحافظ�ات يف عدد الش�هداء
بواقع  50شهيداً.
وبيّن�ت الدراس�ة أن عد َد الش�هداء
من األطفال بلغ  33شهيدا ً بنسبة 19
 ،%فيما سجل استشهاد  7نساء.

وأشارت اإلحصائية إلىَ أن االحتالل
ال ي�زال يحتجز  10جثامني لش�هداء،
يرف�ض تس�ليمهم لذويه�م ،يف حين
ارتقى  24شهيدا ً فقط منذ بداية العام
الجديد .2016

شركة أسرتالية تحذف «إسرائيل» من خرائطها
 متابعاتحذف�ت رشك�ة استرالية اس�م الكيان
«اإلرسائيلي» ع�ن خرائطه�ا املطبوع�ة
واس�تبدلتها بفلس�طني ،ما تس�بب بأزمة
ح�ادة بين أوس�اط املدافعني ع�ن الكيان
«اإلرسائييل».

وقال�ت القن�اة «الس�ابعة» العربي�ة،
إن «عملاء رشك�ة تايب�و املتخصص�ة يف
القرطاس�ية الحظ�وا يف الـ  21من الش�هر
امل�ايض أن الرشكة نشرت عىل صفحتها يف
«فيسبوك» خرائط جديدة وتحمل فلسطني
بدال ً من «إرسائيل» ،األمر الذي أثار حفيظة
املتابعني من املدافعني عن الكيان».
بعض من أولئك
ونقلت القن�اة انفعاالت ٍ

«الغاضبين» قوله�م إنه�م بعثوا برس�ائل
للرشك�ة األسترالية بأنه�م س�يتوقفون
ع�ن رشاء منتج�ات الرشكة ،وس�يعملون
على التحري�ض ضدها ،إذا ملا تس�حب تلك
الخرائط وتصححها عرب حذف «فلسطني»
بدال ً عن «إرسائيل».
كما كت�ب أحدهم يف رس�الة إلىَ الرشكة

قائلاً« :مل�اذا محوت�م إرسائيل ع�ن كوكب
األرض؟».
لك�ن الضغ�وط الت�ي مارس�ها ه�ؤالء
املؤيدي�ن لـ»إرسائي�ل» دف�ع بالرشك�ة
لالس�تجابة ملطالبه�م خش�ية املقاطع�ة
التجاري�ة وإبعاد تهمة «معاداة الس�امية»
التي حاولوا إلصاقها بالرشكة ،ولم تتوقف
عن�د ذلك فحس�ب ،بل اتخذت ق�رارا ً بوقف

طباع�ة الخرائ�ط بع�د أن ه�ددت جماعة
أُ ْ
خـ� َرى مؤي�دة لفلس�طني باملقاطعة هي
األ ُ ْ
خـ َرى.
كم�ا قال�ت الرشك�ة يف ر ٍد له�ا ،إنه�ا
اس�تعانت برس�وم خرائ�ط وف�ق تصاميم
«مريكاتور» التي تع�ود إلىَ نحو  156عاماً،
أي قبل قيام «إرسائيل» أصالً ،ولم تكن تلك
املنطقة تحمل سوى اسم فلسطني.

الصراع الدموي بني والة العهد يف السعودية
حسين عبداهلل*
لم يكن مس�تغ َربا ً أن تالح َ
ظ ش�بكة الـ«إن
ب�ي يس» األمريكي�ة يف تقري�ر بثت�ه الس�بت
ُ
املايض ( 23يناير /كانون الثاني) ّ
التناف َ
س
أن
عىل الس�لطة بين وليّي عهد الس�عودية وزير
الداخلية محمد ب�ن نايف ووزير الدفاع محمد
ب�ن س�لمان ،جع�ل ُك ّل منهما يتبع سياس�ة
داخلي�ة وخارجي�ة ش�ديدة العدواني�ة إلثبات
كفاءته ،ما أثر بش�كل بالغ عىل سجل حقوق
اإلنس�ان داخل البالد ويف دول الخليج األ ُ ْ
خـ َرى
التابعة لها.
مس�ؤولون أمريكيون قالوا للـ«أن بي يس»
ّ
إن اتب�اع األمريي�ن سياس�ة عدواني�ة يأتي يف
وقت يعاني فيه امللك س�لمان من الخرف ،فهو
اضط�ر خالل لقائه وزي�ر الخارجية األمريكي
ج�ون كيري إلىَ الرد عىل األس�ئلة م�ن خالل
إجاب�ات كان يُرس�لها له أحد مس�اعديه الذي
يجلس يف غرفة مجاورة ،عرب جهاز «آيباد».
وتُق�دم الش�بكة األمريكي�ة أمثل�ة على
السياسة العدوانية ا ُملتبّعة ،كوقوف محمد بن

شن الحرب عىل اليمنّ ،
س�لمان وراء قرار ّ
وأن
محم�د بن نايف ه�و الذي دف�ع باتجاه تنفيذ
حك�م إعدام الش�يخ نمر النم�ر ،يف الثاني من
شهر يناير /كانون الثاني الحايل.
وكان واضحاًّ ،
أن تس ّلم امللك سلمان للحكم
يف البلاد قب�ل ع�ام كان بداي�ة تراج�ع وضع
حقوق اإلنسان يف السعودية وتوابعها من دول
الخلي�ج (الف�اريس) إلىَ مرحلة بالغة الس�وء.
فسلمان ،بعكس أسالفه ،لم يبدأ عهده بإعالن
العفو عن النش�طاء واملعارضني السياس�يني
السلميني الذين تقدّر منظمات حقوقية ،بينها
جمعية الحقوق املدنية والسياس�ية «حسم»،
عددهم باآلالف.
ال يوج�د حديث يف الس�عودية عن تحسين
سجل حقوق اإلنسان وإطالق رساح املعتقلني
أو إدخ�ال إصالح�ات سياس�ية تفضي إلىَ
مشاركة شعبية يف صناعة القرار .خطاب امللك
الس�نوي أمام مجلس الشورى (يعينّ أعضاءه
املل�ك) خال م�ن أي كالم عن اإلصلاح واكتفى
برتديد «كليش�يهات» من ن�وع أن بالده تُحكم
بالرشيعة ،فيما زعم ابنه ويل ويل العهد محمد يف

لقاء صحايف نادر مع مجلة «اإليكونوميس�ت»
الربيطاني�ة أن حكومته تمثل الش�عب ،ناعتا ً
الش�يخ النم�ر بـ«اإل ْر َهـابي» .كم�ا اعترب أن
وضع املرأة يف البالد جيد ،مربرا ً فشل حكومته
ّ
بأنهن يرغبن بالجلوس
يف توفري عمل للنس�اء
يف املن�زل لرعاي�ة األطفال ،األم ُر الذي تس�بب
بغضب العديد من الحقوقيات يف اململكة.
ال ش�ك أن حديث اب�ن س�لمان كان تزويرا ً
للواقع .يقول ّ
إن املرأة يُس�مح لها بالسفر من
دون إذن ويل أمره�ا يف حال بلغت س�نّا ً معينة!
أما بالنس�بة للحرب عىل اليمن ،التي تس�ببت
بك�وارث إنس�انية كبرى يف أفق�ر بل�د عربي
وه�دّدت تقريبا ً نصف س�كانه باملجاعة وفقا ً
لألُمَ ـ�م املتحدة ،فقال ّ
إن ق�رار الحرب لم يكن
قراره بل صدر عن «مؤسس�ات الدولة» ،وهو
ال يعلم متى تنتهي.
بالنس�بة إلىَ ويل العه�د ووزي�ر الداخلي�ة
محمد بن ناي�ف ،فلم ينس أن ينتقم من أحمد
العبيد الذي اته�م الحكومة يف لقاء مبارش مع
األمير وثقته كاميرات التلفزيون يف نوفمرب/
ترشي�ن الثان�ي امل�ايض ،بأنها تش�ارك يف قتل

الش�يعة ،م�ن خلال الصمت على التحريض
ضدهم وتكفريهم يف وس�ائل اإلعالم الرسمية.
فوجئ العبيد ،وهو ش�قيق ألح�د قتىل تفجري
مس�جد بلدة القديح اإل ْر َهـابي ،منذ أسبوعني
برج�ال اب�ن ناي�ف يقتحم�ون مدرس�ة اب�ن
القي�م يف س�يهات الت�ي يعم�ل فيها مدرس�ا ً
ويقتادون�ه إلىَ مكان مجه�ول ،وهو حتى اآلن
ال يُعرف مصريه .كذلك ،أمر ابن نايف باعتقال
الناشطة س�مر بدوي ،منتصف الشهر الحايل،
قب�ل أن يُطلق رساحها بكفال�ة ،بعد رد الفعل
الدولي�ة الغاضبة التي تس�بب به�ا اعتقالها.
وكأنه ل�م يكن كافيا ً اعتق�ال زوجها املحامي
وليد أبو الخري وش�قيقها امل�دون رائف بدوي،
الل�ذان يقضي�ان من�ذ أكثر من ثالث س�نوات
عقوبة بالسجن ترتاوح بني  10و 15عاماً.
يف البحري�ن املج�اورة الت�ي ورث إداراته�ا
«أمني�اً» محم�د ب�ن ناي�ف ع�ن وال�ده وزير
الداخلي�ة «الراح�ل» ناي�ف ،ق�ررت حكوم�ة
املنام�ة األس�بوع امل�ايض توجيه ته�م جديدة
ألمني جمعي�ة الوف�اق املعارضة الش�يخ عيل
س�لمان ،املعتقل من�ذ ع�ام ،كالتحريض عرب

موقع «تويرت».
اختار النظام البحريني ،بتحريض سعودي
واض�ح ،املواجه�ة املفتوح�ة م�ع املطالبين
باإلصلاح الس�يايس واملدافعين ع�ن حقوق
اإلنس�ان .حتى السجناء السياسيني يف معتقل
جو ،فق�د أصدرت محكم�ة بحرينية منذ أيام
ض�د  57منهم ،أحكاما ً إضافية بالس�جن ملدة
 15عاماً ،بس�بب اعتصام نفذوه العام املايض
احتجاجا ً عىل أوضاع املعتقل غري اإلنسانية.
يأت�ي ه�ذا كله يف ظ� ّل صم�ت ،إن لم يكن
تواطؤ أمريكي وبريطاني .فواش�نطن وافقت
مؤخرا ً عىل بيع أس�لحة للسعودية بنحو مليار
دوالر ،فيم�ا باع�ت بريطانيا للري�اض قنابل
بمليار جنيه إسترليني يُفرتض أن تُس�تخدم
يف ح�رب اليم�ن ،وذلك بع�د أقل من ش�هرين
من إعالن لندن تش�ييد قاعدة عس�كرية لها يف
البحرين ،هي األوىل يف املنطقة منذ  40عاماً.

* المدير التنفيذي لمنظمة «أميركيون
من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في
البحرين»  -األخبار البيروتية
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إسرائيل تعترب وجود السيسي بالحكم أفضل صيغة لتحقيق مصالحها االسرتاتيجية
 متابعاتصهيون�ي يف صحيف�ة (هآرت�س)
ق�ال مُحل� ٌل
ٌّ
اإلرسائيلي�ةّ :
إن الس�ييس ه�و بطل «إرسائي�ل» ،فال
يحت�اج امل�رء ْ
أن يكون لديه عني ثاقبة بش�كل خاص
حت�ى يكتش�ف حج�م التش�جيع العمي�ق واإلعجاب
الخفي الذي ت ّكنه النخبة اإلرسائيليّة تجاه قائد قوات
الجارة الكربى من الجنوب.
وَأ َ َ
ضـاف ا ُملحلل يف صحيفة (هآرتس) اإلرسائيلية،
مقال نشره بالصحيف�ة :كلنا مع
أريي�ه ش�افيط يف
ٍ
الس�ييس ،كلن�ا م�ع االنقلاب العس�كريّ  ،كلن�ا مع
الجن�راالت حليق�ي اللحى ،الذي�ن ت ّلق�وا تعليمهم يف
الوالي�ات املتحدة ،ونح�ن نؤيد حقه�م يف إنهاء حكم
أيضا ّ
وملت�ح ،مع أنّ�ه ً
تلق�ى تعليمه
منتخ�ب
زعي�م
ٍ
ٍ
بأمريكا.
ولفت ش�افيط إلىَ ّ
االسرتاتيجي
أن محاف َل التقدير
ّ
يف «إرسائي�ل» ترى يف توليفة الحك�م القائمة حاليًا يف
مرص ،والتي تضم العس�كر والليرباليني أفضل صيغة
حك�م يمك�ن ْ
أن تُس�هم وجودها يف تحقي�ق مصالح
«إرسائي�ل» االستراتيجية ،حيث يس�ود افتراض ّ
أن
مثل هذا التحالف س�يكون ذا فاعلة كبرية يف مواجهة
الجه�ات املتط ّرف�ة ،حي�ث ال تمنع ه�ذا التحالف عن
القيام بذلك قيو ٍد أيديولوجيّةٍ  ،عىل ح ّد قوله.
وم�ا زال ش�هر العس�ل بين القاه�رة وت�ل أبيب
مس�تم ًرا ،وبحس�ب مصادر رس�ميّة إرسائيليّةّ ،
فإن
األمني،
العالق�ات بين الطرفني ،وتحدي�دًا يف املج�ال
ّ

الخارجية
الصهيونية:
ميزان املصالح
يجمعنا مع دول
عربية
 وكاالتأعل�ن املدي� ُر الع�ا ُّم ل�وزارة
الخارجي�ة الصهيوني�ة دوري غولد،
مطل�ع األس�بوع ،يف مؤتمر س�فراء
«إرسائي�ل» ،أن «إرسائي�ل لن تتخىل
عن الجوالن يف أي اتفاق مع سوريا»،
حسب تعبريه.
وزعم غول�د أن «إرسائيل ليس�ت
معني�ة بالتدخ�ل يف م�ا يح�دث يف
سوريا ،وأنه رغم تأييد العالم رسميا ً
إعادة س�ورية إلىَ وضعها املوحد ،إلاَّ
أن هناك كانتونات».
وبحس�ب صحيف�ة «إرسائي�ل
هيوم» ،فقد أعلن غولد أن «إرسائيل»
لن تنس�حب إلىَ ح�دود  .1967وقال
«هذا ل�ن يح�دث .أبو م�ازن يفضل
استراتيجية الجان�ب الواح�د على
املفاوضات مع إرسائي�ل .لقد حاول
ج�ون كريي تحقيق تق�دم ،بل تم يف
 2014عرض اتف�اق إطار ،إلاَّ أن أبو
مازن رفضه».
وَأ َ َ
ضـ�اف غول�د أن «الوض�ع يف
الرشق األوسط لم يعد يتأثر منذ زمن
بميزان التهديد فق�ط ،وإنما بميزان
املصال�ح املشتركة لعدد م�ن الدول
العربي�ة املعتدلة .يمك�ن التوصل إلىَ
تفاهم�ات م�ع تلك ال�دول .يجب أن
نقرر م�ن يتواجد داخل الخيمة ومن
ال».

 متابعاتردت الكاتبة س�كينة املش�يخص عىل الداعية السعودي أحمد بن
س�عد القرني الذي كان اعترب أن ما يح�د ُ
ُث من تفجريات يف الرشقية
هو «انتقا ٌم ممن يسب الصحابة» ،عىل حد زعمه ،متهمة إياه بتأييد
العنف واإل ْر َهـاب.
وبحس�ب موق�ع «عناوي�ن» ،قال�ت املش�يخص ،يف تغري�دة عرب
حس�ابها يف «تويتر» الثالث�اء« :ش�يعة الس�عودية ال يس�بون وال
يتطاول�ون ..وكالم�ه ترشي�ع رصي�ح وتأيي�د للعن�ف واإل ْر َهـ�اب
والفوىض يريد الحياة أن تتحول لغابة»!.

ً
وخصوصا ،بحسب املصادر عينها،
وصلت إلىَ ذروتها،
ّ
أن مصر و»إرسائي�ل» تنظران إلىَ ح�ركات املقاومة
ْ
اإلسلاَ ميّة ،عىل أنّها «عدو» ،يجب «تأديبه وتدجينه»،
وما هدم األنفاق من قب�ل الجيش املرصيّ  ،إلاَّ مؤرش
أضايف ّ عىل التنسيق املخابراتي بني الدولتني.
وتقرتح دراسة جديدة صادرة عن معهد واشنطن،
ً
الفت�ة إلىَ ّ
أن واش�نطن لم
االس�تفادة م�ن الخلي�ج،

تحقق نجاحً ا يُذكر يف تحفيز التحسينات يف الحكومة
املرصي�ة أو التعديالت عىل التكتيكات العس�كرية من
خلال تكيي�ف مس�اعداتها املالية مع ذلك .وش� ّددّت
الدراسة عىل تشجيع املزيد من التعاون بني «إرسائيل»
ً
الفت�ة إلىَ ّ
أن التعاون اله�ادئ بني «إرسائيل»
ومصر،
ومرص يف س�يناء هو م�ن النقاط املضيئ�ة القليلة يف
املنطقة ،ولكنها رغم ذلك ال تزال حساسة.

مقتل «املفتي الشرعي» لـ «داعش» و 5من
معاونيه باألنبار و 3قادة بصالح الدين
 متابعاتُقت�ل «املفت�ي الرشعي» لتنظي�م «داع�ش» يف جزيرة
ٌ
وخمسة من معاونيه
الخالدية بمحافظة األنبار العراقية
بقصف رشقي الرمادي ،بحس�ب ما أعلنت مصادر أمنية
عراقية الثالثاء.
رئي�س مجلس
ونقل�ت قن�اة «الس�ومرية ني�وز» عن
ِ
قض�اء الخالدية يف محافظ�ة األنبار بالع�راق عيل داوود
َ
«طريان التحالف الدويل قصف منزال ً بالقرب من
قوله :إن
عربة البو ش�جل رشقي الرمادي ،كان يتواجَ ُد فيه املفتي

الرشع�ي لتنظيم «داعش» يف جزي�رة الخالدية املدعو أبو
دجانة املرصي وعدد من معاونيه».
وأعل�ن القياديُّ يف الحش�د الش�عبي جب�ار املعموري،
الثالث�اء ،مقتل ثالثة من أبرز قي�ادات «داعش» ضمن ما
يس�مى بواليتي صالح الدي�ن وكرك�وك يف إحباط هجوم
التنظيم عىل حقول عالس.
وبحس�ب «الس�ومرية نيوز» قال املعموري :إن «ثالثة
من أب�رز قادة داعش فيما يس�مى بواليت�ي صالح الدين
وكرك�وك قتلوا مع العرشات من عن�ارص التنظيم ،أمس،
يف إحب�اط هجومهم على حقول عالس النفطية ش�مال
محافظة صالح الدين».

أعلنت الق�وى الثوريّة املعارضة يف البحرين
املدن�ي «عصي�ان النمر»،
خط�وات العصي�ان
ّ
إحيا ًء لذكرى ثورة  14فرباير .2011
وأف�اد موق�ع منام�ة بوس�ت ،أن الق�وى
الثوريّ�ة املعارض�ة أهاب�ت بجماهري الش�عب
إلغلاق املح�ا ّل التجاريّ�ة بدءًا من مس�اء يوم

بشار الجعفري :محادثات جنيف شأن
سوري ال دخل للسعودية فيها
 متابعاتُ
رئيس وف�د الحكوم�ة الس�ورية إلىَ محادثات جنيف بش�ار
أ ّك�د
الجعفري أن املحادثات يف جنيف ش�أن س�وري ال الرياض وال غريها
يقرران شيئا ً فيها.
وَأ َ َ
ضـ�اف الجعف�ري يف مؤتم�ر صحايف يف جني�ف أن «هناك عدم
جدية للطرف اآلخر وترصيحات باالنس�حاب م�ن املحادثات وكذلك
ترصيحات ال مسؤولة من قبل السعوديني».
وأوض�ح أن املحادثات ال تزال يف مرحلة تحضريية وس�نناقش ُك ّل
القضاي�ا عندما تب�دأ املحادثات غري املب�ارشة ،مُشيرا ً إلىَ أننا طلبنا
َ
معرفة ج�دول أعم�ال محادثات جني�ف وقائمة
م�ن دي ميس�تورا
املشاركني من املعارضة.
وَأ َ َ
ضـ�اف «نلت�زم بمضم�ون الدع�وة املوجهة إلينا م�ن املبعوث
لىَ
ً
األُمَ ـم�ي ،أما الطرف اآلخ�ر فيتعامل بطريقة اله�واة» ،الفتا إ أننا
أثرنا مس�ألة مشاركة «جيش ْ
اإلسلاَم» و»أحرار الشام» يف محادثات
جنيف مع املبعوث األُمَ ـمي ووعدنا باإلجابة.
َ
مجلس األمن أدان تفجريات السيدة زينب وكذلك الحكومة
وقال إن
الس�ورية والطرف اآلخر إذا كان حريصا ً عىل دماء الس�وريني نتوقع
أن يصدر بيانا يدين فيه هذا العمل اإل ْر َهـابي.

منظمة الصحة العاملية تعلن فريوس زيكا حالة عاملية طارئة
 وكاالتأعلنت منظمة الصح�ة العاملية االثنني ،فريوس
زي�كا حال�ة صحية عاملي�ة طارئ�ة بع�د أن باتت
«الش�كوك قوية» بان الفريوس هو س�ببُ االرتفاع
الكبري يف التش�وُّهات الخلقية لدى املواليد يف القارة
األمريكية الجنوبية.
وقالت املنظمة إن هناك «شكوكا ً قوية» بوجود
عالقة سببية بني فريوس زيكا الذي ينقله البعوض
وارتف�اع حاالت صغر الرأس عن�د املواليد واعتربته

«حالة صحية طارئة عىل املستوى العاملي».
وقالت املديرة العامة للمنظمة مارغريت ش�ان
لصحافيين يف جنيف «علين�ا أن نتحرك» موضحة
أن اجتماع خرباء الصحة الدوليني الذين يش�كلون
لجن�ة الط�وارئ ل�دى املنظم�ة وافق�وا على أن
«الشكوك قوية (بوجود) عالقة سببية بني االصابة
بفريوس زيكا خالل الحمل وصغر الراس رغم أنها
غير مثبتة علمي�اً» .وأضافت «اتف�ق الجميع عىل
الحاجة لتنسيق الجهود الدولية للتقيص وفهم هذه
العالقة بصورة أفضل».

وقال�ت ش�ان إن «الخبراء اعتبروا كذل�ك أن
أنماط التفيش االخري واالنتش�ار الجغرايف الواس�ع
ألن�واع البع�وض الت�ي يمكنه�ا نق�ل الفيروس
وغياب اللقاحات واختبارات التش�خيص الرسيعة
واملوثوقة وعدم توفر املناعة لدى السكان يف البلدان
املصابة حديثاً ،كلها تشكل أسبابا ً اضافية للقلق».
وأضاف�ت أن «األع�داد الكبيرة لح�االت صغ�ر
الرأس وغريها من املضاعفات العصبية تمثل حدثا
اس�تثنائيا ً وتهديدا ً للصحة العامة يف أجزاء أ ُ ْ
خـ َرى
من العالم».

القتل ذبحاً �أو حرقاً �أو جوعاً ..م�صري �أي منطقة يدخلونها
داعش تحاصر  105آالف بالفلوجة يقتاتون على الحشائش
 متابعاتأعلن�ت اللجنة العلي�ا إلغاثة النازحني عن مح�ارصة جماعة «داعش» 105
آالف ش�خص يف قض�اء الفلوجة بمحافظة األنبار ،وفيم�ا بينت أنهم يقتاتون
عىل الحش�ائش بس�بب الظروف الحالي�ة ،دعت الق�وات األمني�ة العراقية إلىَ
السماح بدخول املواد الغذائية والطبية إلىَ القضاء.
ونق�ل موقع «الس�ومرية ني�وز» عن املتحدث الرس�مي باس�م اللجنة عبد
الق�ادر الجمييل قول�ه يف بيان إن «تنظيم داع�ش اإل ْر َهـابي يحارص  105االف

ش�خص يف مركز الفلوجة» ،مُشيرا ً إلىَ أنه «لم يعد لديهم ش�يئ يقتاتون عليه
سوى الحشائش».
ودع�ا الجمييل القوات األمنية إلىَ «الس�ماح بدخول امل�واد الغذائية والطبية
وفتح املمرات اآلمنة لخروج العوائل باتجاه عامرية الفلوجة واملدينة السياحية
يف الحبانية» ،مُؤ ّكدا ً أن «اللجنة العليا إلغاثة النازحني والهالل األَحْ مَ ـر العراقي
تكفلتا بتهيئة مستلزمات استقبالهم من الخيم واملواد الغذائية والطبية».
وكانت قياد ُة عمليات بغداد أعلنت يف وقت س�ابق من يوم االثنني ،عن فتح
ط�رق آمنة لخروج العوائل من قض�اء الفلوجة ،فيما نفت منع القوات األمنية
العراقية دخول املساعدات الغذائية والطبية إلىَ القضاء.

املدني»
قوى البحرين الثورية تعلن خطوات «العصيان ّ
 -متابعات

هكذا ردت الكاتبة السعودية
«املشيخص» على تغريدات
القرني الطائفية!

الجمع�ة « 12فرباي�ر  »2016يف تمام الس�اعة
« 8:00مس�اءً» ،وحتى مس�اء ي�وم األحد «14
فرباي�ر  .»2016وق�ال إن ه�ذه القوى دعت يف
بيانه�ا الص�ادر إلىَ إطف�اء األن�وار الخارجيّة
للمن�ازل ،ووق�ف جميع املعاملات الحكوميّة
واملرصفيّة والتجاريّة ،واالمتناع عن الذهاب إلىَ
األعمال واملهن واملدارس والجامعات ،باستثناء
الطبي ،خالل أيّام العصيان
العاملني يف القطاع
ّ

املدن�ي الثالثة ،والتم� ّرد عىل القوانين الظاملة
ورف�ض االنصياع لها ،ومنع قوّات املرتزقة من
ّ
املخصصة للتظاهر.
دخول الساحات وامليادين
وحثّ�ت الق�وى الثوريّ�ة «ائتلاف ش�باب
ثورة  14فرباير ،تيّار الوفاء ْ
مي ،حركة
اإلسَل�اَ ّ
أح�رار البحري�ن ،حركة خلاص ،تيّ�ار العمل
مي ،حرك�ة ّ
ْ
حق» ،املواطنين عىل وقف
اإلسَل�اَ ّ
التزوّد بالبنزين ومشتقاته خالل أيّام العصيان

ّ
التنقل بالس�يّارات
املدني الثالثة ،واالمتناع عن
ّ
واملركب�ات ،مع إخلاء ّ
كافة الش�وارع العامة
إلاَّ يف الح�االت الطارئ�ة ،والن�زول إلىَ مختل�ف
ساحات البحرين وميادينها ،سيّما يف العاصمة
املنامة ومحيط ميدان الش�هداء ،واالمتناع عن
ّ
التبضع والشراء وارتياد املجمع�ات التجاريّة
والرتفيهيّة ،أو الس�فر عرب جرس الشهيد النمر
خالل األيّام الثالثة.

الرياض تعرتف
بجمع نظامها املالي
املليارات للقاعدة
 متابعاتٌ
متح�دث باس�م وزارة الداخلية
اعرتف
الس�عودية ب�أن النظام املايل الس�عودي قد
«اس�تُغِ ل» لجمع املليارات لتنظيم القاعدة
يف أفغانس�تان .وق�ال منص�ور الرتكي ،يف
مقابلة م�ع برنام�ج «هارد ت�وك» يف «بي
ب�ي يس» ،إن «أفرادا أقنع�وا الناس بتقديم
األموال تحت غطاء األعمال الخريية».
وَأ َ َ
ضـ�اف أن «ه�ؤالء األف�راد كان�وا
يوهم�ون الن�اس ب�أن أمواله�م تصرف
للفق�راء واملحتاجين ،ولكنه�ا لألس�ف
كان�ت تذه�ب لتموي�ل تنظي�م القاعدة يف
أفغانستان».
وكان وزي�ر االقتصاد األملان�ي ،زيغمار
غابريي�ل ،ح�ذر الس�عودية م�ن تموي�ل
«الجماع�ات املتطرف�ة» يف أملاني�ا ،ودع�ا
السلطات يف بلده إلىَ اتخاذ إجراءات صارمة
م�ع «املس�اجد املتطرفة» ،والت�ي قال إنها
ليست أقل خطورة من اليمني املتطرف.
كم�ا ج�اء يف ترسيب�ات وكيليك�س أن
وزي�رة الخارجي�ة األمريكي�ة الس�ابقة،
هيلاري كلينتون ،قال�ت يف  2010و2011
إن الس�عودية تمول جماعات متطرفة عرب
العالم.
جدي�ر بالذك�ر أن دوال ً عدي�دة وخبراء
يتهم�ون النظ�ام الس�عودي بتورط�ه يف
دعم اإل ْر َهـاب ماليا ً وسياس�يا ً ولوجستيا،
وخاصة يف سوريا والعراق واليمن.
كم�ا أن مراقبني يرون أن الس�عودية ال
تتعرض لهجمات إ ْر َهـابية لكونها هي من
ترعى اإل ْر َهـاب ،وفكر اإل ْر َهـابيني يتناسق
م�ع أفكار ومناه�ج الس�عودية ونظامها،
وما حصل من هجمات وتفجريات إجرامية
نُفذت ضد مساجد يف السعودية.

الس���عودي حينما يُعطي بتوجيه من األَمريكي َواإلس���رائيلي لشخص هنا أَ ْو شخص هناك،
جلماع���ة هن���ا أَ ْو جماعة هناك قلي ً
ال من املال فهو ال يُعطي تب ُّرعاً وال بفعل إ َرا َدة خير ،إمنا أِلَنه
يعتب ُر كاس���باً بأكثر مما أعطى ،إ َذا اش���تراك وأعطاك املال فهو يعتبر أنه كس���ب الكثير الكثير
وأعطاك القليل ،إنه اش���ترى ثروتك التي هي أكثر بكثير مما أعطاك ،اش���ترى نفس���ك وق َي َمك
وأَخْ لاَ قك ،فصفقة اخلونة هي صفقة خاسرة ،ما قدموه عظي ٌم وما حصلوا عليه قليل ويسير.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس
( ددعلالاا  سيمخلاا سيمخلامخلاف  4سيمخلالااربف  4سيمخلامخلالا

الحالة اليمنية والعربية؟

كلمــــــة أخـــــيرة

نهم ..الحفلة
اإلعالمية انتهت!

توصيف للمفكر
زيد بن علي الوزير:
صورة تعبيرية

علي أحمد جاحز
من�ذُ يومين أ َ ْو أ َ ْكثَ� َر
ُ
وإعْ
العُ ـ� ْدوَان
ـَل�اَم
وَمرتزقته مش�غولون يف
حفل�ة إعْ ـلاَ مية كبرية ال
ندري كم أنفق�وا عليها،
َ
و ٌ
مبالغ
َاثق أنه�م أنفقوا
طائلة ،حفل�ة االنجازات
الوهمية يف نهم ،وَالزحف
األسطوري عىل صنعاء.
ويف الواق�ع تعوّدنا أَن
نتف َّرجَ على حفالت من هذا النوع بين الحني واآلخر،
ً
حفلة تحت ش�عار «تحرير تع�ز» وحفلة
فق�د فعل�وا
تحت ش�عار «تحري�ر الجوف» وأ ُ ْ
خــ َرى تحت ش�عار
«تحري�ر ح�رض ومي�دي» وأ ُ ْ
خــ� َرى مضحكة تحت
ش�عار «تحرير صع�دة» ،وتأخذ وقتَه�ا الطبيعي لكن
ّ
َ
سرَ
املصفقون األغبياء
عان ما تتالىش وَتتبخر ليصح َو
الذي�ن ال يتعلمون من خيباتهم الس�ابقة ،عىل حقيقة
ِ
مجري�ات الواق�ع وامليدان الذي يختل�ف تَمَ ـاما ً عن ما
ُ
تس�وّقه تلك الوس�ائل املحرتف�ة يف التضلي�ل لألغبياء
املدمنني للوقوع ضحايا لذلك التضليل.
ً
جبهة يف فرضة نهم ،هكذا بقدرة
زعموا أنهم فتحوا
لىَ
قادر وبدون أيَّة مقدمات قفزوا من الجدعان إ فرضة
نه�م ،وكان�وا يف اليوم الس�ابق ق�د احرتق�وا يف مفرق
الجوف وَانكرسوا.
َ
نكون بعيدين ع�ن الواقع،
لك�ن لإلنصاف ولك�ي ال
تص�وّروا يف فرض�ة نهم ص�ورة قب�ل أَن يهربوا ،طيب
سيقو ُل قائ ٌل :كيف دخلوا وتصوروا؟
بالطبع تس�للوا من جبل صلب املحاذي ملديرية نهم
ٌ
جي�ش مثالً؟
م�ن الجن�وب الرشقي ،لكن هل يتس�لل
ٌ
مجموعة من املس�لحني
بالطبع ال ..الذين تس�للوا هم
وصل�وا إلىَ جبال قرود وَملح ،وَفيها وجدوا خاليا نائمة
س�اعدوهم يف التس�لل أَيْضا ً إلىَ الطريق العام يف فرضة
نهم من الجهة الجنوبية ،وهناك أطلقوا بعض القذائف
عىل مواقع الجيش واللجان الواقعة أعىل نقيل الفرضة
وأسفل النقيل أَيْضا ً ويف مفرق الجوف.
ُ
ٍ
بغارات
اله�دف من تل�ك املغامرة التي أس�ندت
كان
ُ
طائ�رات العُ ـ ْدوَان ه�و صناعة ضجة
كثيف�ة ش�نتها
إعْ ـلاَ مي�ة ال أ َ ْكثَ�ر ،يعوّض�ون به�ا هزائمَ ه�م املتتالية
وَانكس�اراتهم املوجع�ة يف مف�رق الج�وف وَكوف�ل
َ
وَالجدع�ان ،وَسرَ
عان م�ا هربوا إلىَ جب�ل صلب ،حيث
كان الجيش واللجان الشعبية ينتظرونهم.
الخطريُ يف املوضوع هو الخاليا النائمة يف جبل قرود
وَوادي ملح يف جنوب رشق نهم ،أولئك ينتظرون موعدا ً
ً
فرص�ة م�ا لكي يُش�علوا املوقف ،وَيف ه�ذه العملية
أ َ ْو
التس�للية تحرك�وا بالفع�ل ،وأعتق�د أَن ه�ذه فرص�ة
َ
منطلق
لتطهري املنطق�ة منهم وَحمايتها من أَن تكون
جبهة محتملة.
لك�ن باملجمل والحم� ُد لله عىل فضل�ه ،تبخرت تلك
الحفل�ة اإلعْ ـلاَ مية وَغدا ً س�نصحو عىل بكاء وعويل يف
إعْ ـلاَم الغ�زو ومرتزقته ..وَاآلن املع�ار ُك يف جبل صلب
وَالجيش واللجان الشعبية األَبْ َ
طال تم ّكنوا من السيطرة
عىل مواقع اسرتاتيجية يف الجبل االسرتاتيجي يف مَ أرب
جبل صلب ،وَأبرشكم أَن َ
قمة جبل صلب بيد أَبْ َ
طالنا.
ٌ
تحية لكل األَبْ َ
ط�ال يف جبهات القتال ،وال تكفي تلك
َ
التحية رغم أهميتها ،بل يجب أن نرفدَهم بكل ما نملك
من قوة ،وَبالدعاء أَيْضا ً .
حفظ الله اليمن من ُك ّل مكروه.

حماوالت يائ�سة للغزاة واملرتزقة للتقدم يف مفرق اجلوف

القوات الصاروخية للجيش واللجان الشعبية
تستهدف  4زوارق معادية يف سواحل املخاء
 -خاص

يح�ر ُز أبطا ُل الجي�ش واللجان
ِ
الش�عبية ُك َّل ي�وم انتص�ارات يف
مختلف الجبهات يف مواجهة قوات
الغزو واملرتزقة.
وحاو َل الغ�زاة واملرتزقة ،خال َل
اليومني املاضني ،التق ُّد َم يف جبهات
متعددة َ
وخاصَّـة يف مفرق الجوف
َ
تح�ت غطاء جوي
ومديري�ة نهم،
كثيف ،لك�ن محاوالتهم تلك باءت
بالفشل.
وإزاء ه�ذه املواجه�ات ح�اول
الغزاة التقدم يف الس�واحل اليمنية
لكن أبطا َل الجي�ش واللجان كانوا

له�م باملرص�اد ،حيث اس�تهدفت
الق�و ُة الصاروخي�ة مس�اء أم�س
األربع�اء 4 ،زوارق معادية حاولت
التقدم باتجاه سواحل املخاء.
وقال�ت مص�اد ُر َ
خاصَّـ�ة
لصحيف�ة «ص�دى املسيرة» :إن
مروحي�ات الغزاة ش�وهدت وهي
تح ّل ُق فوق هذه الزواق ،يف محاولة
إلنقاذها.
داخلياً ،وعىل صعيد املواجهات
امليدانية أ ّكدت املصادر أن الغزا َة لم
يحقق�وا أيَّ تقدُّم يف مفرق الجوف
رغ�م الغ�ارات املكثفة ،وم�ا يزا ُل
أبط�ا ُل الجيش واللجان الش�عبية
يحتفظ�ون بمواقعه�م ويكبّدون

ً
فادحة يف
الغزاة واملرتزقة خس�ائ َر
األرواح والعتاد.
ويف انج�از آخ�ر دف�ن أبط�ا ُل
الجي�ش واللج�ان الش�عبية أحال َم
الغ�زاة يف منطق�ة املدف�ون رشق
منطق�ة مل�ح املحاذي�ة ملنطق�ة
الجدعان يف مأرب ،وأجربوهم عىل
االنكسار والتقهقر.
أم�ا جبه�ة س�دبا بمحافظ�ة
الج�وف فق�د د ّك�ت الق�وة
الصاروخي�ة واملدفعي�ة معاق� َل
ِ
وتجمُّ
ع�ات املرتزق�ة يف الل�واء
ومجمع املحافظة ،وأجربوهم عىل
مغ�ادرة املبان�ي الحكومي�ة التي
كانوا يحتمون بها.

« ....ما يجري يف اليمن
ٌ
ٌ
مأس�اوية ب�كل ما
حال�ة
تعني�ه الكلمة م�ن معنى،
وحدي�ث ذو ش�جون ال
يكفي فيه جواب مخترص،
لكني أريد أن أوضح نقطة
مهمة وهي:
أن ما يش�اع ويذاع عن
رصاع مذهب�ي ه�و تربي ٌر
لحرب سياسية غبية.
إنني أنظ�ر إليها ضمن
ما يخط�ط لتفتيت املفتّت
فعلاً ،وتحطي�م أي�ة قوة
ته�دد الكي�ان الصهيوني،
بداي�ة م�ن وع�د “بلف�ور”
م�رورا ً بكل ما كان يجري من أعمال تقوية الصهاينة وإضعاف
الجي�وش العربي�ة ،وانته�ا ًء بتدمير الجي�ش املصري القوي
والخطير عىل الدولة الصهيونية ،وقد أدّى ذلك التدمري إلىَ غايته
باعرتاف مرص العربية بالدولة الصهيونية.
ثم تدمري الجيش العراقي ،عن طريق مس�اعدة أحمق معتوه
يف حروب�ه ض�د إي�ران والكويت ،ووصل�ت الحالة يف الع�راق إلىَ
مأس�اة مروعة ،ث�م ما حدث ويحد ُ
ُث يف س�وريا من تحطيم أية
مقاوم�ة للعُ ـ� ْدوَان الصهيون�ي الغاص�ب ،ومن ه�ذا النمط ما
يح�د ُ
ُث اآلن يف اليمن م�ن حرب عبثية تهديمي�ة للبرش والرتاث،
ويقيني أن ال َّزجَّ بالس�عودية يف هذا األت�ون امللتهب هو لتفكيك
السعودية واليمن.
وأخريا ً ألفت النظر إلىَ أن ما يجري عىل الساحة العربية اليوم
َ
وأعنف مما ارتكبه “ملو ُك الطوائف”
هو تكرا ٌر وعىل نح�و أرضَّ
يف األندل�س ،وما فعله “ألفونس�و األندلس” يحاول “ألفونس�و
الصهيوني�ة” أن يعم َل�ه يف األرض العربية ،فمت�ى يفيق الحكام
الع�رب من س�كرتهم ،وينتبهون ملا يحاك له�م .ولم يعد رسا ً أن
ه�ذا مخططا ً تمزيقيا ً جديداً ،فهو يذاع ويكتب ،ولكن الرؤس�اء
يف س�باتهم عن ه�ذا املخطط الرهيب ،س�اهون ،ولكن عيونهم
عىل ش�عوبهم وأش�قائهم متفتحة ،ورماحهم عليهم مرشعة،
وسيوفهم فوق رقابهم مسلولة.»...

نربئ السعودية بقولنا :أمريكا تقتلنا
ال ّ
عبداهلل النعمي

عندما نقول# :أَمريكا_
تقتل_الشعب_اليمني
ال يعني ذل�ك أننا نربئ
الس�عودية م�ن عُ ـ ْدوَانها
املبارش أيها األذكياء..
وإنم�ا ألن أَمريكا هي
القات�ل األو ُل ،واآلم�ر،
واملوجِّ ه ،وا ُملرشف..
وما الس�عودية س�وى
أداة تحركه�ا أَمري�كا من
خلف الستار بالريموت..
ولو ظللت تح ّرض ضد
الس�عودية ألف ع�ام ،ما
كان لتأثريك عرشُ معش�ار
م�ا لو رك�زت تحريضك ووجّ ه�ت بوصلة
اتهامك للقاتل الرئييس واملوجِّ ه واآلمر.
أما ملاذا؟؟
فلألسباب اآلتية- :
 -١أن السعودية تشن عُ ـ ْدوَانها عيني
عينك ،وبش�كل مبارش وأم�ام العالم ،ولم
تعد بحاجة أَن تقو َل ألحد إنها تشن عليك
عُ ـ ْدوَاناً.
فما تق�وم به لم يع�د بحاجةٍ إلىَ رشح
وال إيضاح.
بعك�س الوالي�ات املتح�دة األَمريكية،
فرغ�م أنه�ا ه�ي صاحب�ة املشروع،
واملس�تفيدة من هذا العُ ـ ْدوَان ،ورغم أنها
ه�ي املوجّ ه�ة واآلم�رة والضاغط�ة عىل
آل س�عود الرت�كاب ُك ّل ه�ذه الحماق�ات
والجرائم بحق شعبنا.
إال أَن العال�م وال س�يما الش�عوب ال
تع�رف أَن أَمريكا هي م�ن وجّ هت وأمرت
بشن هذه الحرب العُ ـ ْدوَانية عىل بلدنا ،وال
يعلمون أنها هي مَ ن ترشف عىل العمليات
العس�كرية وبش�كل مبارش ،وال يعرفون
أنه�ا ه�ي من تق�دّم ُك ّل الدعم الس�يايس
واللوجستي واالستخباراتي واملعلوماتي،
وهي مَ ن توفر الغطاء السيايس للمملكة.
ِ
الواليات املتحدة األَمريكية
وبالتايل فإن
ٌ
حريص�ة ُك ّل الح�رص أَن تظ� َّل خل�ف
الس�تار ،حتى تجنب نفسها أية مسئولية
جنائي�ة أ َ ْو قانونية تجاه ُك ّل الجرائم التي

تُرتكب يف حق الشعب اليمني.
َ
نفس�ها س�خط
وأيض�ا ً حت�ى تجنّب
العربي�ة
الش�عوب
الت�ي
واإلسلامية
ُ
س�تتعاطف مع الش�عب
اليمني.
ال س�يما إذا وع�ت
الش�عوبُ
وعرف�ت
أَن أَمري�كا ه�ي مَ �ن
تدي�ر الح�رب ،وعرف�ت
َ
األه�داف واألبع�ا َد الت�ي
تس�عى الوالي�ات املتحدة
األَمريكي�ة لتحقيقه�ا
م�ن وراء ه�ذا العُ ـ� ْدوَان
ال�ذي ف�اق يف إجرامه ُك َّل
الجرائ�م الوحش�ية الت�ي
اس�تخدمت يف حق الش�عوب املستضعفة
عرب التأريخ.
دورها الرئييس
وأية محاوالت لفض�ح ِ
يف هذه الحرب العُ ـ ْدوَانية عىل بلدنا معناه
إس�قاط ورقة الت�وت التي كان�ت أَمريكا
تسرت بها عورتها أَمَ ــام العالم.
َ
 -٢أَن الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
تس�عى من خلال الدفع باململك�ة لتبني
ّ
وش�ن هذه الح�رب ،تس�عى لتوريطها يف
ارت�كاب ُك ّل املج�ازر الت�ي ارتكبتها بحق
اإلن ْ َس�انية يف اليم�ن ،وس�تحتفظ به�ا
لتحريكه�ا يف الوق�ت املناس�ب للضغ�ط
عليها يف االستمرار يف تنفيذ ُك ّل املخططات
األَمريكية والصهيونية يف املنطقة..
وهي نفس السياس�ة التي تستخدمها
أَمريكا حاليا ً مع الرئيس الس�وداني عمر
البشري.
 -٣أَن أَمري�كا لها مصال�حُ اقتصادية
كربى يف العالم العربي واإلسالمي ،وتخاف
عىل مصالحها من غصب الش�عوب ،وأيُّ
تحريض ضدها من ش�أنه أَن يح�ر َك ُك ّل
العواط�ف الديني�ة والقومية واإلن ْ َس�انية
واألخالقية مع مظلومية الش�عب اليمني،
ُ
يجرف
وهو ما س�يتبلو َر إلىَ س�خط عارم
ُك ّل املصالح األَمريكية يف املنطقة.
ولذلك أَمريكا تخ�اف جدا ً جدا ً جدا ً من
يقظة الش�عوب ووعيها أ َ ْكثَر من أَي يشء
آخر.

