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ينثالااينثالاثالا  7نينثالالام  7نينثالاثالالا

مصرع نجل القيادي العكيمي وتدمري آليتني و  25طقماً ومقتل  21مرتزقاً يف الخلقني ومديرية خب والشعف بالجوف
مناطق استراتيجية
تعز :مقتل القيادي الميداني لمرتزقة العدوان عبد العليم محمد عبد اهلل والسيطرة على َ

ْإس َقـاط طائرة استطالع تابعة لدول ال ُعـ ْد َوان بمحافظة إب بعد أيام من ْإس َقـاط أُ ْخــ َرى يف تعز

م�ؤكداً ف�شل
ال�سعودية �إقليمياً

السيد نصر اهلل :ال يمكن
لليمن إال أن ينتصر

البحث عن احلماية ومواجَ هة خطر الزوال امل�شرتَك

موسم الهرولة السعودية-
الخليجية إىل إسرائيل..

ملك البحرين :إسرائيل قادرة على حمايتنا

هل على الرياض أن تعي َد
مراجعة حساباتها يف اليمن؟

تحالف ال ُعـ ْد َوان ينهب ثروتنا
السمكية يف البحر األَ ْح َمــر

ا�ستهداف دار امل�سنني..
ِ
جرميةُ

إفراز ٌات لصراعِ قوات االحتالل يف عدن،
ومالم ُح للمدينة الغارقة بالدم
داعش تهدد الطالبات في عدن
بالمفخخات والعبوات الناسفة

النموذج األمريكي الحتالل اليمن:

 25عملية اغتيال و  8عمليات فاشلة
و 6عمليات اختطاف لقيادات عسكرية
ومدنية وتفجير  3سيارات مفخخة وانتحاري
وسقوط  4مدن بيد القاعدة وداعش

 2متابعات

ينثالااينثالاثالا  7نينثالالام  7نينثالاثالالا

على خلفية تهديدات العُ ـدْ وَان بق�صف امليناء

أبناء بيت نعم ووادي ظهر بصنعاء يسريون
قافلة «نصر اهلل» دعماً للجيش واللجان الشعبية

مسري ٌة حاشد ٌة وغري مسبوقة شارك فيها اآلالف يف الحديدة
 -خاص:

ُ
محافظ�ة الحدي�دة ،الجمع�ة
ش�هدت
ً
جماهريية غريَ مس�بوقة
املاضية ،مسير ًة
من حيث عدد املش�اركني فيها والتي قل أن
تش�هَ َد املحافظ�ة له�ا مثيالً من قب� ُل وذلك
تندي�دا ً بالعُ ـ� ْدوَان وتهديدات�ه الت�ي توحي
بنيته قصف ميناء الحديدة.
ورف�ع املش�اركون يف املظاه�رة أعلام
الجمهوري�ة اليَمَ ني�ة ،والفت�ات من�ددة
بالعُ ـ� ْدوَان ،وبالسياس�ة األمريكي�ة يف
َ
الهتاف�ات املناهِ
ِ
ض�ة
املنطق�ة ،كم�ا ردّدوا
للعُ ـ ْدوَان تجاه اليَمَ ن ،مستنكرين التهديدات
التي أطلقها العُ ـ ْدوَان مؤخرا ً بقصف ميناء
الحديدة.
ورفض املتظاهرون الحص�ا َر املفروَض
على ميناء الحدي�دة من قبل العُ ـ� ْدوَان منذ
شهور ،وسحب الس�فن من امليناء ،معبرّ ين
ع�ن غضبه�م تج�اه اس�تمرار العُ ـ� ْدوَان
وجرائم�ه البش�عة بح�ق الش�عب اليَمَ ن�ي

 خاص:ُ
ٍّ
خاص
منش�ور
صحيفة صدى املسيرة عىل
حصلت
ٍ
لتنظيم ما ي َُسمَّ ــى
املنترش
بالقاع�د ِة
ِ
يف محافظ�ة أبني،
ويف أعاله�ا تحذير
وإن�ذار مذيَّـ�ل
بتأري�خ  26جم�اد
األول 1436ه.
يتضمّ َ
�ن
و
املنش�و ُر تهدي�دا ً
ِ
لطالب�ات مدرس�ة
َ
ع�دن النموذجي�ة،
حيث أوضح املنشور
أن لب�اس الطالب�ات
(البالط�وه) يع�د
م�ن لب�س اليه�ود
والنص�ارى ومن لب�اس الكف�ار وأنه ليس من اإلسلام
ٌ
طريق لنزع الحياء والرذيلة.
بيشء وهو
ِ
الطالب�ات ع�دة أيام ،ما ل�م فإنهم
وأمه�ل التنظي� ُم
س�يطبّقون فيهن رش ُع الله ،بحس�ب املنشور ،حيث أن
ٌ
متعطشة وسرتويها دماء املخالفني.
أفوا َه بنادقهم
وخت�م املنش�و ُر بتهدي�د واض�ح ،بأنهم س�يلجأون
إىل الس�يارات املفخخ�ة الت�ي ستش�وي األجس�اد ،كما
س�يلجأون إىل العُ بوات الناسفة وغريها ،مح ّذرين أوليا َء
الطالب�ات بأنه�م إذا لم يغّي�رّوا هذه املالبس فإن أشلا َء
الطالبات سيتم جمعُ ها يف ِّ
السلاَ ل.

ق� َّد َم أبنا ُء منطقتي بيت نع�م ووادي ظهر بمحافظة صنعاء ،أمس األحد،
قافلة «نرص الله» الغذائية؛ دعما ً ألبطال الجيش واللجان الش�عبية يف ميادين
الكرامة والرشَف.
وأ ّكد املش�ايخ خالل تسيري القافلة ،اس�تعدادَهم رفد الجبهات باملزيد من
قوافل الغذاء والرجال حتى يتم دحر الغزاة واملعتدين.
َ
القافلة أق ُّل ما يمكن تقديمُه ألبطال الجيش واللجان الشعبية
واعتربوا أن
الذي يقدّمون أرواحهم ودماءَهم دفاعا ً عن الوطن وكرامته.
ُ
مش�ايخ ووجها ُء وأبناء بيت نعم ووادي ظهر ،الصُّمو َد األس�طوري
وحيّا
ألبط�ال الجيش واللجان الش�عبية يف جبهات القتال؛ دفاعا ً عن س�يادة وعزة
اليَمَ ن واليَمَ نيني.

أبناء بيت معياد يستهجنون الصمت الدولي تجاه
جرائم ال ُعـ ْد َوان األمريكي السعودي على بالدنا
 -أمانة العاصمة:

خط�ف املس�لحون الذي�ن هاجم�وا دار
الرعاية املس�نني تديره راهب�ات جمعية األم
تريي�زا يف مدين�ة عدن بجن�وب اليمن ،كاهن
هندي« ،وفق ما أفاد مسؤول أمني».
وأك�دت مس�ؤولة يف الحكوم�ة الهندي�ة
خط�ف الكاه�ن ،موضح�ة أن بالده�ا تبذل

ن ّ
ظم أبنا ُء منطقة بيت معياد بمديرية الس�بعني بأمانة العاصمة صنعاء،
ً
وقفة احتجاجية؛ تنديدا ً باستمرار جرائم العُ ـ ْدوَان األمريكي
الس�بت املايض،
السعودي عىل بالدنا.
واس�تهجن املش�اركون يف الوق�ت التي كان�ت تحت ش�عار «أمريكا تقتل
َ
صمت املجتمع الدويل واألم�م املتحدة واملنظمات الحقوقية
الش�عب اليَمَ ني»،
وَاإلن ْ َسـانية الدولية عىل الجرائم واملجازر البشعة التي ترتكبُها دو ُل العُ ـ ْدوَان
األمريك�ي الس�عودي يف ح�ق اليَمَ نيين ..مشيرين إلىَ أن يد العدالة س�تطال
عاجلاً أم آجالً ُك َّل مَ ن ش�ارك يف تلك املجازر والجرائ�م والتي يندي لها جبني
اإلن ْ َسـانية.
وأك�دت الوقفة يف بيان صادر عنها اس�تمرار مس�اندة ورفد أبناء مديرية
الس�بعني لكاف�ة جبهات القتال بالرجال واملال والسلاح وذل�ك من أجل عزة
وَكرامة الشعب اليَمَ ن.

الصحافة الغربية تهتم بلوحة فنان يمني
تشكيلي حملت عنوان «قرن الشيطان»
 خاص:تناول�ت ُكْب�رْ َى الصحُ �ف الغربي�ة،
خال َل اليومين املاضيني ،ع� َّد َة تقارير
للوحة الفنان اليَمَ ني التش�كييل محمد
نجي�ب والت�ي حمَ َل�ت عن�وان «ق�رن
ُ
عرضها يف املعرض
الشيطان» والتي تم
التش�كييل الثان�ي املع�ارص املق�ام يف
«صنع�اء جال�ري» برعاي�ة وزارة
الثقافة.
ُ
صحيف�ة «ي�وروب داييل»
وذك�رت
ُ
َ
اللوحة
املعروفة بانتقائه�ا للوحات أن
س�تؤث ُر على ال�رأي اإلن ْ َس�ـاني العابر
ُ
الصحيف�ة تقريرا ً
لل�دول ،كما أف�ردت
عن اللوحة املعربة عن الحرب يف نفوس
الفنانني اليَمَ نيني ،وتأثر الفن التشكييل
بالحرب.
وأوضح التقري ُر أن اللوحة اختزلت
معان�اة الش�عب اليَمَ ن�ي عبر ريش�ة
الفن�ان محم�د نجي�ب ال�ذي أراد أن
ً
رس�الة للعالم عن حجم املأساة
يوص َل
التي تخلقها الح�رب ،داعية الصحيفة
النق�اد لتحلي�ل البُع�د النفسي ال�ذي
أسقطه الفنان نجيب نتيجة حرب قرن
الشيطان عىل بالده.
ُ
اللوحة
س�ياق متص�ل أث�ارت
ويف
ٍ

أبناء الجميمة يرفدون الجيش واللجان
بقافلة األحرار الغذائية
 -حجة:

اعج�اب القائمين على موق�ع فايش
ب�ول الربيطاني ال�ذي طلب من الفنان
محمد نجي�ب إدراج لوحته يف إحْ ــدَى
مزاداته�م الدولي�ة ،ملا تحمل�ه اللوحة
من بُع ٍد إن ْ َسـاني ّ
جسد معاناة الشعب
اليَمَ ن�ي يف ظ�ل ه�ذه الحرب ،حس�ب

مسؤولة يف الحكومة الهندية تؤكد اختطاف مسلحني لكاهن هندي يف عدن
 -متابعات:

 -صنعاء:

املظل�وم الت�ي طال�ت الجمي�ع يف مختل�ف
املحافظات.
وأعل�ن املتظاه�رون االس�تنفار الع�ام
وغاز
والجهوزية الكامل�ة ملواجهة أي معت ٍد
ٍ
يحاول املساس بأمن املحافظة ومينائها.
وحم�ل بي�ان املظاه�رة املجتم�ع الدويل
واألم�م املتحدة وأمينها الع�ام ومبعوثها إلىَ
اليَمَ ن مسئولية النية املبيّتة لقوى العُ ـ ْدوَان
باس�تهداف مين�اء الحدي�دة ،موضح�ا ً َّ
أن
البالغ�ات الت�ي تلقته�ا الس�فن التجاري�ة
وسفن الشحن للخروج من امليناء واالبتعاد
عن�ه ه�ي نف�س اإلج�راءات املماثل�ة التي
سبقت االستهداف السابق للميناء.
الجدي�د ذك�ره أن ميناء الحدي�دة ميناء
تجاري ولي�س مينا ًء عس�كرياً ،ويخدم 25
ملي�ون يمن�ي ،ويعترب املنف�ذَ الوحي�د بعد
قص�ف مين�اء املخ�اء ال�ذي يم�د املواطنني
بالسلع الغذائية واملواد اإلغاثية التي تقدمها
األمم املتح�دة للمحتاجين واملترضرين من
العُ ـ ْدوَان والحصار.

داعش تتوعد طالبات عدن
باملفخخات والعبوات الناسفة

جهودا ً لإلفراج عنه.
وقال املس�ؤول األمني اليمني الذي رفض
كش�ف اس�مه« ،املعلوم�ات املتواف�رة لدينا
أن العن�ارص املتطرف�ة الت�ي هاجم�ت دار
رعاية املس�نني يف عدن ،خطفت الكاهن توم
اوزهونالي�ل الهن�دي الجنس�ية ،والبالغ من
العمر  56عاماً ،ونقلته إىل جهة مجهولة».
وأض�اف املس�ؤول «نعلم أنه ل�م تتبن أي

جه�ة العملي�ة اإلجرامية بحق دار املس�نني
بعد ،لكن تشير املعلوم�ات إىل تورط داعش،
ِ
الهجمات
علم�ا ً بأن التنظي َم عاد ًة م�ا يتبنى
التي ينفذها ،ببيان يصدر يف اليوم نفسه.
وكان أربع�ة مس�لحني هاجم�وا ال�دار
الجمعة ،وقتلوا  16ش�خصا ً هم حارس و11
مس�نا ً وأربع راهبات ه�م روانديتان وهندية
وكينية.

إفتتاح املعرض اإلبداعي الفني األول بجامعة ذمار
 ذمار:ُ
رئيس جامع�ة ذمار األس�تاذُ الدكتور محم�د الرفيق ،يوم
افتت�ح
املعر َ
ض اإلبداعي الفني األول
أم�س األحد ،مع عدد من نواب الجامعةِ ،
بحضور نائب وزير التعليم العايل الدكتور عَ بدالله الشامي.
ً
ٍ
فني�ة ملدارس تش�كلية متع�ددة ،وكذلك
لوحات
وح�وى املع�رض
زخ�ارف وأش�كال فني�ة متنوع�ة ،ش�كلتها أنام�ل طلاب قس�م
«الرتبي�ة الفنية» ومش�اريع هندس�ية لطلب�ة «الهندس�ة املعمارية»
و»الجيولوجي�ا»؛ لتداع�ب تل�ك األعم�ال تفاصي�ل الخيال ،وتقاس�م
وهج الحض�ارة العربية والعاملية من خالل رموزها الحارضة يف زوايا
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املعرض.
وبحس�ب األستاذ الدكتور «عبدِالكريم زبيبة» مدير مركز اإلرشاد
املعر َ
ض سيس�تمر ثالث�ة أيام
والرعاي�ة النفس�ية بالجامع�ة ،ف�إن ِ
وس�تربز في�ه األعمال الفني�ة يف إطار تنمي�ة املواه�ب واملبدعني من
طلبة الجامعة» ،مؤ ّكدا ً أن املعرض يش�م ُل عىل هامش�ه «سلسلة من
الفعاليات اإلبداعية والفنية والشعرية والقصصية لطالب الجامعة».
كم�ا بث مجموعة من الطالب املبدعين عطر كلماتهم يف صباحية
قصصية أقيمت عىل هامش املعرض ش�اركت فيها القاصة :رش�يدة
الق�ايض ،والقاصة :ريم العم�ري ،وتخللها العديد م�ن املداخالت من
الشعراء الحارضين.

وصف مسئويل املوقع.
والفنان محم�د نجيب من الفنانني
التش�كيليني اليَمَ نيني املش�هورين عىل
الصعيد املحيل والعرب�ي والدويل ،حيث
أق�ام ع�دة مع�ارض محلي�ة ويف دول
عربية وأجنبية.

ن ّ
ظ�م أبناء مديري�ة ماوي�ة بمحافظة تعز وقف�ة احتجاجي�ة ،الخميس
امل�ايض ،أكدوا من خاللها عىل تطهري مناطقهم م�ن دنس الغزاة ومن تواجُ د
مرتزق�ة العُ ـ ْدوَان األمريكي الس�عودي يف بالدهم ،مؤكدين مس�اندة الجيش
واللجان الش�عبية يف مسيرتهم النضالية حتى تحرير كامل األ َ َرايض اليَمَ نية
منهم.
وأك�د أبناء مديري�ة ماوية محافظة تع�ز اس�تعدادهم وجاهزيتهم لرفد
ق�وات الجيش واللجان الش�عبية يف جبهات الرشَف بالرجال واملال والسلاح
للتصدي للعُ ـ ْدوَان السعودي األمريكي.

 صنعاء:أعلن أبن�اء ومش�ايخ قبائل خوالن
الطي�ال يف محافظة صنع�اء ،الجمعة
املاضي�ة ،تلبي�ة دع�وة النفير الع�ام
والنَّــ َكــ�ف الت�ي أطلقته�ا قبائ� ُل
محافظ�ة م�أرب الرشف�اء لتحري�ر
املحافظ�ة من دن�س الغ�زاة واملرتزقة
الذين عاثوا فسادا ً وأوغلوا يف سفك الدم
اليَمَ ني.
القبائ�ل أق�رت يف مش�اوراتها التي
اس�تمرت ليومَ ين رفد جبه�ات القتال
باملقاتلني وامل�ال ،ودعم صمود الجبهة
الداخلي�ة يف وج�ه العُ ـ� ْدوَان ،كما حيّا
املجتمع�ون األداء البط�ويل للجي�ش
اليَمَ ني واللجان الشعبية.

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

وقفة احتجاجية يف تعز للتنديد بجرائم ال ُعـ ْد َوان
األمريكي السعودي والـتأكيد على دعم الجيش
 -تعز:

قبائل خوالن
تستجيب لن َكف
قبائل مأرب وتعلن
النفري العام

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

َ
تح�ت ش�عار «أمريكا تقتل الش�عب اليَمَ ني» أقام أبناء ومش�ايخ وأَعْ يَان
مديري�ة الجميم�ة بمحافظ�ة حج�ة والس�لطة املحلي�ة باملديري�ة وقف�ة
احتجاجية ،السبت املايض؛ للتنديد بالعُ ـ ْدوَان.
َ
صم�ت املجتمع ال�دويل على الجرائم التي
املش�اركون يف الوقف�ة أدان�وا
يرتكبها العُ ـ ْدوَان بحق الشعب اليَمَ ني.
وقدم أبناء الجميمة «قافلة األحرار» والتي احتوت عىل مواد غذائية دعما ً
ألبطال الجيش واللجان الش�عبية يف جبهات الشرف ،مؤكدين أن القافلة لن
تكون األخرية وس�تتبعها قوافل أ ُ ْ
خــ َرى للمرابطين يف جبهات العزة للدفاع
عن سيادة الوطن.

أبناء همدان يج ّددون التأكيد على صمودهم
يف مواجهة ال ُعـ ْد َوان
 صنعاء:ُ
مش�ايخ وأَعْ يَان ووجه�اء وأبناء مديرية هم�دان بمحافظة صنعاء
جد ََّد
الجمع�ة املاضية التأكيد عىل وقوف همدان صف�ا واحدا يف مواجهة العُ ـ ْدوَان
واستعدادهم لبذل املزيد من التضحيات دفاعا ً عن سيادة وعزة وكرامة اليَمَ ن
واليَمَ نيني.
وأكد أبناء همدان أنهم صامدون صمود الجبال رغم ما تتعرض له همدان
من قصف مس�تمر م�ن قبل تحال�ف العُ ـ� ْدوَان األمريكي الس�عودي أَدَّى إلىَ
َ
قبيلة همدان
س�قوط الشهداء من النساء واألطفال والش�يوخ ..الفتني إلىَ أن
ستظل يف خندق الدفاع عن الوطن وبوابة النرص.

مدير التحرير:
أحمد داوود

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

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

( ددعلاعلاا

تقارير 3

ينثالااينثالاثالا  7نينثالالام  7نينثالاثالالا

مقتل القيادي امليداين ملرتزقة العدوان عبد العليم حممد عبد اهلل

السيطرة على موقعني اسرتاتيجيني بمنطقة الضباب ،ومناطق واسعة يف أحياء
الزهراء وعصيفرة واملرور ،وتأمني كامل منطقة الكعبني يف القبيطة بمحافظة تعز
 -خاص:

تم ّك�ن أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية ورجا ُل
َ
الس�بت  5م�ارس ،م�ن تطهري
الجبه�ة الوطني�ة،
موقعَ ني استراتيجيني كان يتمرك�ز فيهما مرتزقة
العُ ـ ْدوَان بمنطق�ة الضباب يف تعز ،وأكدت املصادر
امليداني�ة ،أن املوقعني باتا تحت الس�يطرة الكاملة
للجي�ش واللج�ان الش�عبية ،وأضاف�ت املصادر أن
ع�ددا ً م�ن املرتزق�ة س�قطوا يف املواجه�ات ما بني
رصي�ع وجريح ،كم�ا غنم الجي�ش واللجان العديد
ٍ
من األس�لحة والذخائ�ر التي خ ّلفها م�ا تبقى من
املرتزقة أثناء فرارهم.

امليداني عبدُالعلي�م محمد عبدالله
ولق�ي القائ ُد
ُّ
مرصعَ ه قبل يومني يف املواجهات بجبهة حبيش قبل
يومَ ين ،وقاد عبدالعليم معار َك ع�دة يف تعز ويعترب
من أخطر القياديني ملرتزقة العدوان يف تعز.
ويف جبهة املدين�ةّ ،
حقق أبطا ُل الجيش واللجان
ٍ
انتصارات كبري ًة وأحرزوا تقدما ً يف العديد
الش�عبية
م�ن األحياء ،حيث أ ّكد مصد ٌر عس�كريٌّ ّ
أن الجيش
ً
َ
واس�عة يف حي
مناطق
واللج�ان الش�عبية طهّ �روا
الزه�راء ،وحي عصيفرة ،وجولة املرور كانت تحت
س�يطرة مرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان ،وأض�اف املص�در أن
املرتزقة تكبدوا خسائ َر فادحة يف األرواح والعتاد.
متص�ل ،أك�دت مص�ادر محلي�ة أن
س�ياق
ويف
ٍ
ٍ
أبطال الجيش واللجان الش�عبية تم ّكنوا من تأمني

منطقة الكعبين يف مديرية القبيطة ،بعد تطهريها
كليا ً من مرتزقة العُ ـ ْدوَان.
ويف جبهة كرش ،لقي عد ٌد من مرتزقة العُ ـ ْدوَان
مصارعَ ه�م وج�رح آخرون،
الس�عودي األمريك�ي
ِ
خال َل َ
ص ّد محاولة تق ّد ٍم فاشلةٍ لهم باتجاه منطقة
تلة الخزان بمديرية كرش.
َ
الجي�ش واللجان تمكنوا
وأوضح�ت املصادر أن
وبفض�ل الله ،م�ن التصدّي لهذا الزح�ف ،بك ِّل قو ٍة
واقت�دار ،كبقي�ة زحوف�ات املرتزق�ة الت�ي ب�اءت
جميعُ ه�ا بالفش�ل عىل ه�ذه املنطق�ة وغريها من
املناطق واملواقع املجاورة.
وأضاف�ت املص�ادر أن م�ن تبقى م�ن املرتزقة
الذوا بالف�رار كعادتهم ،تاركني وراءهم أس�لحتهم

انفجار عنيف يهز املقربة امل�سيحية بني التواهي والقلوعة

مسلحون مجهولون يغتالون مدير شرطة التواهي
بعدن ويقتلون قياديني موالني لهادي يف أبني

ومدرعاته�م ،الت�ي أصبح�ت غنيم�ة بي�د الجيش
واللجان الشعبية.
ُ
الصاروخي�ة للجي�ش
فيم�ا اس�تهدفت الق�وّ ُة
ً
واللجان الش�عبيةً ،
مدرعة تابع�ة للمرتزقة يف
آلية
منطقة “السفيال” بمديرية كرش محافظة لحج.
وأف�ادت املص�اد ُر العس�كرية ،أن املدرع�ة
اس�تُهد َِف ْ
بص�اروخ موج�ه ،أس�فر ع�ن مرصع
ت
ٍ
طاقمها بالكامل.
وأش�ارت املص�ادر إلىَ ّ
أن مديرية كرش أصبحت
ٍ
اس�تنزاف للغ�زاة ومرتزقتهم ،حيث ال يمر
منطقة
ي�وم دون قت�ل وج�رح عدد منه�م ،وكذل�ك تدمري
وإعطاب عددٍ من آلياتهم.

م�صرع جنل القيادي الإ�صالحي �أمني ال ُعكَيمي

تدمري آليتني  25طقماً والكمائن توقع  21قتي ًال
من املرتزقة يف الخلقني ومديرية خب والشعف
 -خاص:

 خاص:عنيف ُ
ٌ
رب من املقربة املسيحية
هز انفجا ٌر
بالق ِ
الواقع�ة بين مدينت�ي التواهي والقلوع�ة بمدينة
عدن دون حُ د ِ
ُوث إصابات يف صفوف املواطنني.
وقال�ت مص�ادر خاصة إن االنفج�ار ناتجٌ عن
قنبلة فجّ رها مجهولون ُ
بالقرب من املقربة.
ُ
واالغتي�االت يف أعماق مدينة
وترضبُ الفوىض
ع�دن التأريخية ،حتى بات الوض� ُع كارثيا ً بكل ما
تحمله الكلمة من معنى.
ُ
مدينة املنصورة وجولة كالتكس أنموذجا ً
وتع ُّد
للمَ �وت باملدينة ،وال يكا ُد يم ُّر يوم دون اإلعالن عن
جريم�ة اغتيال أو إطالق رص�اص أو نهب يف هذه
املنطقة التي وصلت أصدا ُء بش�اعتها إلىَ مس�امع
العالم.

واندلع�ت اش�تباكات باألس�لحة الخفيف�ةِ
واملتوس�طة الس�بت يف جولة كالتك�س نتج عنها
مقت�ل العقيد امل�وايل لهادي س�الم ملق�اط مدير
رشط�ة التواهي دون أن يتم تحدي� ُد الجهات التي
قتلته أو ّ
نفذت هذه الجريمة.
ونقل�ت مواق�ع إعالمي�ة موالية للعُ ـ� ْدوَان أن
مس�لحني مجهولين نصب�وا كمينا ً للعقيد س�الم
ملقاط يف جولة كالتك�س وأثناء مروره يف الجولة
أطلق�وا علي�ه الرص�اص ،م�ا أَدَّى إلىَ مقتله وأحد
مرافقيه.
وي�وم الخمي�س امل�ايض أطل�ق مس�لحون
مجهول�ون النا َر عىل حسين الوحييش وش�قيقه
وهم�ا موالي�ان له�ادي ،م�ا أَدَّى إلىَ مقتلهما عىل
الفور.
وذكر موقع «هنا عدن» أن مسلحني مجهولني
ط�اردوا س�يارة الوحيشي وأطلق�وا الن�ا َر علي�ه

بش�ارع التس�عني ،وقتل�وا إلىَ جان�ب الوحيشي
ش�قيقه صال�ح ،وحسين الوحييش ه�و الناطق
الرسمي باسم اللجان الشعبية بأبني.
وتداول ناش�طون م�ن عدن كثريا ً م�ن الصور
الواضح�ة لح�االت العش�وائي آخرها ص�ورة من
مدين�ة كريتر ملبن�ى ت�م انش�اؤه خلا َل يومني،
مس�تغلني األَو َ
ْضـ�ا َع األمنية املنفلت�ة الفوضوية،
كما تزايَدَت أعما ُل االستيالء العشوائي عىل أ َ َرايض
املس�تثمرين يف املنطقة الحرة واأل َ َرايض الحكومية
َ
والخ َّ
اصـة.
وبحس�ب موق�ع «هن�ا ع�دن» فق�د تعرضت
أ َ َرايض جامعة عدن أَيْضا ً للس�طو والبسط ومنها
املس�احات املخصصة لبناء منشآت الجامعة التي
تخدم املجتم�ع وأبناءه وعملية التط�ور التنموية
املنشودة يف البالد.

َ
واللجان الشعبية،
الجيش
واصــ َل أبطا ُل
ِ
ِ
َ
إس َقـا َ
ِ
ْ
مناطق
قيادات مرتزقة االحتالل يف
ط
َ
واس�تهداف آليتهم ،حيث
متفرق�ةٍ بالجوف
ُ
ُ
العس�كرية يف الس�اعات
العمليات
حص�دت
األخيرة ،من مس�اء أم�س عشرات القتىل
وشهدت تدمري آليات ومدرعات تابعة لهم يف
منطقة صربين وخب والشعف.
وأوض�ح مص�د ٌر عس�كريٌّ أن أبط�ا َل
الجيش واللجان الش�عبيّة ص�دّوا زحفا ً من
قبل مرتزق�ة االحتالل مس�نودين بالطريان
باتجاه منطقة صربين التي جرت السيطرة
عليها مؤخرة ودحر املرتزقة منها.
ويف العملي�ة أفاد املص�د ُر بمرصَ ِع رئيس
عمليات ما يُس�مّ ى لواء النصر التابع لقائد
املرتزق�ة بالجوف أمني العكيم�ي ،إلىَ جانب
املدعو بن خميس أح َد قادة املرتزقة.
وأش�ار املص�در إلىَ أن أبط�ا َل الجي�ش
واللجان الش�عبية دمّ �روا يف العملي�ة دبابة
ومدرعة تابعتين للمرتزقة الذين فروا عقب
انكسار محاولتهم.
ويف منطقةِ الخلقني بالجوف لقي  13من
مرتزقة االحتالل مصارعَ هم يف كمني مُحكم
نصب�ه أبط�ا ُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية
لدوري�ة تابعة للمرتزقة ،كم�ا تصدّى أبطا ُل
ٍ
لزح�ف من قب�ل مرتزقة
الجي�ش واللج�ان

األمم املتحدة :السعودية تمنع سفينة مساعدات تابعة
لربنامج الغذاء العاملي من التوجه إىل مينائي عدن والحديدة
 خاص:ق�ال املتحدث الرس�مي باس�م األمني الع�ام لألمم
املتحدة فرحان حق :إن السعودية تواصل منع سفينة
مس�اعدات تابعة لربنامج الغ�ذاء العاملي« ،مينبورت
س�يدار» م�ن التوج�ه إىل مينائي الحدي�دة وعدن بع َد
أسبوعني من احتجازها غري الرشعي يف ميناء جيزان.
مفص ً
ٍ
َّ
لة
معلومات
وأضاف أن األم�م املتحدة قدّمت
عن طبيعة أجهزة االتصاالت التي تنقلها وهي تنتظر
اإلفراج عن السفينة.
من جانب�ه أوضح مدي� ُر مكتب تنس�يق املعونات
اإلنس�انية التابع لألمم املتح�دة ،جون غينغ ،أن األُمَ َم
َ
الس�عودية تفاصي َل ش�حنة
املتح�دة كانت قد أبلغت
السفينة قبل إبحارها ،ومع ذلك جرى احتجازها.
وش� َّد َد جون غينغ عىل أن األم َم املتحدة ال تقبل أيَّة
رشوط على تقديم املس�اعدات من أح� ٍد مهما بلغت
الحاجة لتلك املساعدات.

ويأت�ي ه�ذا الترصي�حُ بالتزام�ن م�ع التحذيرات
األمريكية والس�عودية لجميع السفن بمغادرة ميناء
الحديدة تمهيدا ً الستهدافه ،وحتى عسريي نفسه أ ّكد
يف وقت س�ابق أن الس�فينة ال تحمل أسلحة بل تحمل
َ
بعضهم إيرانيون
موادا ً وأجه�زة طبية وأطباء قال إن
وآخ�رون م�ن جنس�يات أوروبي�ة يتبع�ون منظمة
َ
بعض املواد
اإلغاثة العاملية ،لكنه اس�تدرك بالقول إن
محظورة ولم يوضح ما هي هذه املواد؟
ويكشف هذا التناقض عن غباء كبري لدى قيادات
الع�دوان ،يف نفس الوقت يفصح عن مخطط فرض
حصار ش�امل ،يمهد لعمليات عدوانية واسعة لكن
ه�ذا املخطط يالق�ي رفض دويل م�ن قبل منظمات
أممي�ة ودولي�ة يحاول الع�دوان تمري�ره من خالل
هذه املغالطات والتناقضات ،األمر نفسه حدث حني
طل�ب املنظمات األممية باملغ�ادرة ،معتقدا ً أن الكل
بات مس�تجيبا ً لطلب�ات الس�عودية وأموالها وهو
األمر الذي جعله يرتكب فضائح مكش�وفة وبوقت
قيايس.

وما كش�فته األمم املتحدة هو أن الس�فينة تحمل
مس�اعدات تابعة لربنامج الغ�ذاء العاملي« ،مينبورت
س�يدار» ،منعته�ا الس�عودية م�ن التوج�ه إىل ميناء
الحديدة بعد أس�بوعني من احتجازها يف ميناء جيزان
يف طريقها من جيبوتي وتحمل عىل متنها مس�اعدات
إنسانية وأجهزة اتصاالت تابعة لألمم املتحدة.
ويف س�ياق آخر أكدت مصادر باملفوضية السامية
لحقوق اإلنسان يف جنيف بأن املفوضية قررت إيقاف
التعامل مع عز الدين االصبحي وزير حقوق االنس�ان
يف حكومة هادي.
و كان�ت حكوم�ة قط�ر ق�د تمكن�ت م�ن إقن�اع
املفوضي�ة بالع�دول ع�ن الق�رار .إال أن املفوضي�ة
تحصل�ت بع�د ذلك على أدل�ة تثبت ت�ورط االصبحي
يف اعم�ال تس�تهدف املفوضي�ة الس�امية وتش�وية
سمعتها..مما جعلها تقرر مجددا توقيف تعاملها مع
االصبحي الذي يحاول بش�تى الس�بل إقناع املفوضية
بإلغاء قرارها والهروب من حقيقة عالقته بل وإدارته
ملا يسمى برابطة اإلعالميني..

العُ ـ� ْدوَان ملحاولة الس�يطرة عىل معس�كر
الخنجر.
خاص ٌ
َّ
�ة لصحيفةِ «صدى
وقالت مصاد ُر
املسيرة» َّ
إن نج� َل القي�ادي اإلصالحي أمني
العكيم�ي لق�ي مرصعَ �ه م�ع ثالث�ةٍ م�ن
مرافقيه ،كما أصيب  13مرتزقا ً يف مواجهات
أمس األحد ،يف معسكر الخنجر.
ويع�د نجل العكيم�ي من أب�رز القيادات
يف املنطق�ة ،وكان مكلف�ا ً بقي�ادة جبه�ة
ً
حالة م�ن االرباك يف
األج�ارش ،ومثَّ� َل مقتلُ ُه
صفوف املرتزقة.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن أبط�ا َل الجيش
واللجان دمّ �روا  22طقما ً خالل هذا الزحف
الفاشل.
كم�ا ُقت�ل وأصي�ب ثمانية م�ن مرتزقة
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األمريكي ،أمس األحد،
يف كمين محك�م للجيش واللجان الش�عبية
بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وأوصح مصد ٌر عسكريٌّ أن أبطا َل الجيش
واللج�ان الش�عبية نصب�وا كمين�ا ً محكما ً
للمرتزق�ة خلال محاول�ة تق�دّم باتج�اه
منطقة املهاشمة بمديرية خب والشعف.
َ
أس�ف َر عن
وأش�ار املص�د ُر إلىَ أن الكمني
احتراق ثالث�ة أطق�م عس�كرية للمرتزق�ة
ومصرَ ع وإصاب�ة ثمانية ،بينه�م القيادي
عام�ر مرعي والقي�ادي صالح ب�ن زايد بن
عافية.

ْإس َقـاط طائرة استطالع تابعة
لدول ال ُعـ ْد َوان بمحافظة إب بعد
أيام من ْإس َقـاط أُ ْخــ َرى يف تعز
 -خاص:

ُ
ُ
الجوي�ة للجيش واللج�ان الش�عبية طائر َة
الدفاع�ات
أس�قطت
اس�تطالع لتحالف العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريك�ي يف مديرية املخادر
إس َقـاط أ ُ ْ
بمحافظة إب ،السبت املايض ،بعد نحو أسبوع من ْ
خــ َرى
يف محافظة تعز.
إس َ
�قـا ُ
وأوض�ح مص�د ٌر عس�كريٌّ يف ترصي�ح أنه ت�م ْ
ط طائرة
االس�تطالع أثن�اء تحليقها ألغ�راض املراقبة والتجسُّ�س يف س�ماء
مديرية املخادر.
ووزع اإلعال ُم الحربي مش�اه َد مصوَّر ًة لبقايا حُ طام الطائرة التي
جرى ْ
إس َقـاطها بواسطة صاروخ من قبل الجيش ،كما و ّزع مشاهد
خــ َرى للطائرة االستطالعية األ ُ ْ
أُ ْ
خــ َرى التي جرى ْ
إس َقـاطها فوق
منطقة عزان بمديرية ذو باب غرب محافظة الجمعة قبل املاضية.
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موسم الهرولة السعودية-الخليجية إىل إسرائيل..
السعودية تخسر اإلجماع العربي ضد حزب اهلل..
شكراً يا طويل العمر
وإسرائيلُ :
• تونس :استعادة التوازن و «ال»
جديدة يف وجه آل سعود

لم يهنأ النظا ُم السعوديُّ بقرار تصنيف حزب الله
كمنظمة إ ْر َهـابية سوى لساعات قليلة ،بعدها تحول
ٍ
رصاصة سارت يف االتجاه املعاكس أصابت
القرار إ َلـى
النظام السعودي ذاته وأكدت أنه يعيش أزمة عىل
املستوى الداخيل والخارجي ،وكان عىل آل سعود أن
يتفرجوا متحرسين بينما كانت الدول العربية تتنصل
من ذلك القرار وتتربأ منه ،وتال ذلك مواقف حزبية
وشعبية عىل مستوى الدول العربية واإلسالمية تندد
ٍ
مناسبة للتضامُن مع حزب
بالقرار الذي تحول إ َلـى
الله واتهام النظام السعودي بخدمة إرسائيل.
 خاص:ُ
ِ
الس�عودية بأموالها ونفوذه�ا ،وزرا َء
دفع�ت
ِ
املوق�ف الخليج�ي
الداخلي�ة الع�رب؛ ملس�ايرة
ً
(منظم�ة إ ْر َهـابية)،
وإعالن ح�زب الله اللبناني
الجتماع ال�وزراء ،األربعا َء
ومنذُ اللحظ�ات األوىل
ِ
َ
الفائ�ت ،وطرح فك�رة القرار كان�ت عيون وزير
الداخلية السعودي تراقب الخارجني عن اإلجماع
(الس�عودي) والذي بدأ بمعا َرض�ة وزير الداخلية
اللبنان�ي ،وب�دأت دول أخ�رى بالرتاج�ع؛ ليج�د
الوزي�ر الس�عودي أن�ه ل�م يع�د بإمكانه س�وى
االحتفال (بالتأييد اإلرسائييل) للقرار.

• خُطوة لبنانية جديدة خارج
العباءة السعودية

س�ب ََق اإلعال ُن (العربي) ضد حزب الله خطوة
س�عودية قض�ت بمعاقبة لبن�ان بإلغ�اء منحة
لتس�ليح الجي�ش بقيم�ة أربعة ملي�ارات دوالر؛
ِ
بس�بب امتن�اع وزي�ر الخارجي�ة اللبنان�ي ع�ن
تأييد موق�ف (عربي) يدين إي�ران ،وظن النظام

الس�عودي أن�ه به�ذه الخط�وة س�يجرب لبن�ان
حرب
على الع�ودة إ َلـ�ى عباءت�ه أ َ ْو إدخال�ه يف
ٍ
أهلية جدي�دة عن طريق املوالني ل�ه والجماعات
اإل ْر َهـابية ،ليتجه ذلك النظام إ َلـى خطوة أخرى
َ
لبنان
بصيغةٍ عربية ضد حزب الله ولكنه وجد أن
من جديد يخطو خطو ًة أخرى بعيدا ً عنه.
وتمثلت تلك الخطوة بمعا َرضة وزير الداخلية
اللبناني نهاد املشنوق للقرار (العربي) ضد حزب
الل�ه ،وفسر موقف�ه بأنه «ص�و ٌن مل�ا تبقى من
مؤسسات دستورية يف البلد».
ويب�دو أن اللبنانيني بما فيه�م خصوم حزب
الله قد أدركوا أن مس�ايَ َر َة الجنون الس�عودي لن
تعو َد إال بالدمار عىل لبنان وليس بالنفع.

• العراق :سعودة ال عروبة

ُ
َ
املوقف العراقي من قرار وزراء الداخلية
اتس َم
العرب بالجُ رأة عىل كش�ف زي�ف اإلجماع العربي
وصم حزب الل�ه باإل ْر َهـاب ،مفسرّ ا ً
يف موض�وع ْ
انس�حابَه من اجتماع وزراء الداخلية بكونه ّ
ينفذُ
ً
سعودية وليس عربية.
إراد ًة
وكان وزي�ر الداخلي�ة العراقي محم�د الغبان

قد انس�حب من جلس�ة الوزراء العرب بعد طرح
ِ
تصني�ف ح�زب الل�ه يف قائم�ة اإل ْر َهـاب،
ق�رار
وق�ال يف ترصي�ح لوكال�ة رويترز« :نح�ن هنا
ملناقش�ة خط�ط مشتركة للتص�دي لإل ْر َهـاب
ْ
ووض�ع استراتيجيات عمل وتنس�يق الجهود ال
ٍ
ٍ
أطراف سياسية
بيانات سياس�ية لخدمة
إصدار
معينة» ،يف إشارة واضحة إ َلـى السعودية.
كما كشف الوزي ُر العراقي أن القرار (العربي)
جاء بإملاءات وضغوط س�عودية عندما قال يف
ترصيح�ات صحفي�ة« :إن انس�حابنا ج�اء بعد
ِ
ق�رارات املجتمعني دون أن
أن تفاجئن�ا بتوزي�ع
ي ّ
طل� َع عليها أحد مس�بقاً ،ولم تُبحَ �ث يف اللجنة
التحضريي�ة كما ج�رت العادة ،وأعلنّ�ا تحفظنا
على منهجية اإلمالء وهيمنة ط� َرف عىل قرارات
َ
مواقف سياس�ية
املجل�س وج� ّر اآلخرين إ َلـ�ى
تحقق مصالح لطرف دون اآلخر».

• الجزائر :ال للمهزلة السعودية
ونعم للمقاومة

مما يؤك�د أن القرار الذي اتخذته الس�عودية

بإمالءات وضغوط باس�م العروبة وضد املقاومة
تحوَّل رسيعا ً إ َلـى صداع يؤ ِّرق آل سعود وزاد من
حدته امتنا ُع الجزائر عن التصويت لصالح القرار
القرار وتعلن
والتي ع�ادت م َّر ًة أخرى لتتربأ م�ن
ِ
َ
اصطفافها يف صف مقاومة الكيان الصهيوني.
ويومَ ه�ا أعل�ن وزي� ُر الخارجي�ة الجزائ�ري
ِ
الس�لطات الجزائريةِ تتربأ
رمط�ان العمام�رة أن
ِ
تصني�ف حزب الل�ه كمنظمة
رس�ميّا ً من ق�رار
إ ْر َهـابية الذي أعلنت عنه دول الخليج ،الفتا ً إ َلـى
أن حزب الله حركة سياس�ية تنشط يف لبنان ،وال
تتدخل يف الشؤون الداخلية للدول الشقيقة.
وانضم�ت الق�وى السياس�ية الجزائري�ة مع
حكومة بالدها وأيّدت وهاجمت النظام السعودي
بشكل عنيف.
وبحس�ب الق�دس العرب�ي اعتبر جم�ال بن
عبدِالسلام رئيس حزب جبه�ة الجزائر الجديدة
َ
رشَفها م�ن املهزلة التي تقف
أن الجزائ� َر أنقذت
وراءه�ا اململك�ة العربي�ة الس�عودية ،معتربا ً أن
ِ
السلطات السعودية وصلت إ َلـى حالةٍ من اليأس
واإلحباط ،م�ا جعلها تتبنّى سياس�ة «عيل ّ وعىل
أعدائي».

اكتش�فت تونس خطور َة الخطوة الس�عودية
باس�م العرب ض�د املقاوم�ة ممثلة بح�زب الله
وتبرّأت من القرار (العرب�ي) ،وأكدت أنها ال ترى
يف حزب الله تنظيما ً إ ْر َهـابيا ً كما جاء يف القرار.
وق�ال وزي� ُر الخارجي�ة التونسي خمي�س
إن اعتبا َر حزب الله تنظيما ً إ ْر َهـابيّا ً
الجهيناويّ :
َ
موقف تون�س ،وأضاف أن اتخ�اذَ مثل هذا
لي�س
ق�رار من املف�روض أن يص ُد ُر عن رئي�س الدولة
بتنس�يق م�ع رئي�س الحكوم�ة وتنشرُه وزارة
الش�ؤون الخارجي�ة ،إم�ا عن طري�ق بي�ان ،أ َ ْو
بترصيح من الوزير املختص .كما أكد الجهيناوي
ٍ
ُ
تصنيف حزب
يف مقابل�ةٍ تليفزيوني�ة أنه لم يت�م
الله كتنظي�م إ ْر َهـابي ،وما صدر هو بيان وليس
قرارا ً له ُقدرة إقرارية وصفة تنفيذية.
وعلى غ�رار الجزائ�ر خرج�ت األح�زابُ
والتنظيمات التونسية بمختلف توجُّ هاتها ،وعبرّ ت
باملجمل عن رفضها للقرار ،مشيرة إ َلـى أنه جاء
تلبية لرغبات سعودية وال عالقة له بالعروبة.

شكراً
• إسرائيل للنظام السعوديُ :
على هذه الخدمة

وفيم�ا انف� َر َ
ط عق ُد اإلجم�اع العربي م�ن يَ ِد
النظ�ام الس�عودي بخصوص حزب الل�ه وتحوّل
قرا ُر تصنيف�ه كمنظمة إ ْر َهـابية إ َلـى مناس�بة
ملهاجمة النظام الس�عودي واتهامه بخدمة إيران
وجد النظ�ام الس�عودي أنه وس�ط الءات عربية
مقابل سعادة إرسائيلية.
وعقبَ القرار الذي استهدف حزب الله رصدت
جريد ُة األخب�ار اللبناني�ة ر َ
دود فعل اإلرسائيليني
الذي�ن عبرّوا برصاحة ع�ن ارتياحهم بل والتأكيد
عىل أن القرا َر انتصا ٌر إلرسائيل.
وبحسب األخبار وصفت صحيفة «معاريف»
الق�را َر بأن�ه «إنج�از إلرسائي�ل» ،فيما أش�ارت
وزي�رة الخارجي�ة اإلرسائيلية الس�ابقة ،وعضو
الكنيس�ت (تسيبي ليفني) ،إ َلـى أن «القرا َر مه ٌّم
ً
ٌ
ملمحة إ َلـى أنه يرفع الغطا َء الدويل عن
ودقيق»،
ح�زب الله وحماس ،وهي إش�ارة إ َلـى أن القرا َر
سيس�اع ُد إرسائيل عىل َش ِّ
�ن الحروب س�واء عىل
لبنان أ َ ْو قطاع غزة.

العالقات اإلسرائيلية مع السعـودية ودول الخلـ ـ ـ ـ ـ ـ
مر َكز أبحاث تابع لجامعة تل أبيبُ :
تقرير :زهير أندراوس*
نشر َ
القوم�ي ،التابع لجامعة
مرك ُز أبحاث األم�ن
ّ
ت�ل أبيب ،دراس�ة جديدة ع�ن العالق�ات الرسيّة بين
إرسائيل والس�عودية ،جاء فيها أ ّنه عىل الرغم من عدم
وجود عالقات دبلوماس�يّة عادية بين الدولتين ،إال ّ
أن
المصالح المشتركة بينهما ،منع إي�ران من الوصول
إلَـ�ى القنبل�ة النوويّة ومن�ع الجمهورية اإلسلاميّة
من التح�وّل لدول ٍة عظمى يف المنطق�ة ،أَدَّتْ يف اآلونة
َ
ُب كبي ٍر بين الري�اض وتل أبيب،
األخي�رة إلـى تق�ار ٍ
ً
الفت�ة إلَـى ّ
أن هناك بونا ً شاس�عا ً بين وجود عالقات
دبلوماس�يّة كاملة وبين القطيعة التامّة بين الدولتين،
ً
س�وية بعيدا ً عن
األم�ر الذي يمنحهما الفرصة للعمل
ُ
األنظار ،كما قالت الدراسة.
َّ
ف�إن المب�ادرة الس�عودية ،التي
وبرأي الدراس�ة
يس
تحوّل�ت إلَـى مب�ادرة عربيّ�ة ،كان هدفها األس�ا ّ
تحس�ين صورة المملكة بعد أحداث س�بتمرب ،2001
ورفض�ت الس�عودية جمي�ع المح�اوالت األمريكيّ�ة

للتق�رّب من إرسائيل ،كما فعل�ت يف حينه ُك ٌّل من قطر
وسلطنة عمان ،كما أعلنت المملكة يف مناسبات عديدة
عن أ ّنها لن تقوم بأيَّة خطوة إيجابيّة نحو إرسائيل بعد
المبادرة العربيّة ،إال إذا حدث االخرتاق يف المفاوضات
بي�ن تل أبي�ب ورام اهلل ،ولك� ّن الدراس�ة لفتت إلَـى
تؤك�د ٍّ
االطلاع عىل وثائ�ق (ويكيليكس) ّ
ّ
َ
لكل من
أن
ّ
يف رأس�ه عينان عىل أنه بين الري�اض وتل أبيب جرى
حوار رسيّ ومتواصل يف القضية اإليرانيّة.
َ
باإلضاف�ة إلَـ�ى ذلك ،قال�ت الدراس�ةّ ،
الوثائق
إن
أثبت�ت ّ
أن العدي� َد م�ن الشركات اإلرسائيليّ�ة تق�وم
بمس�اعدة ال�دول الخليجيّ�ة يف االستش�ارة األمنيّ�ة،
الخاصة وتزويده�ا لمنظومات
ويف تدري�ب الق�وات
ّ
ً
علاوة على لق�اءات رسيّ�ة
تكنولوجيّ�ة متق ّدم�ة،
ومس�تمرة بي�ن مس�ؤولين كب�ار من الطرفي�ن .كما
تبي ّن ،زادت الدراسةّ ،
أن إرسائيل قامت بتليين سياسة
تصدير األس�لحة إلَـ�ى دول الخلي�ج ،باإلضافة إلَـى
تخفيف معارضتها لتزويد واش�نطن بالسلاح لدول
الخلي�ج ،وذل�ك يف رس�الة واضح�ة لهذه ال�دول أ ّنه

باإلم�كان التعاون عوضا ً عن التهديد ،كما ّ
أن إرسائيل
تتمتّع بحريّة يف بيع منتجاتها يف دول الخليج ،رشيطة
ْ
صنّع�ت يف الدول�ة العربيّة.
أن ال يُكت�ب عليه�ا أ ّنه�ا ُ
َ
ً
َ
ّ
وأش�ارت الدراس�ة أيْـضا إلـى أن السعودية والدول
الخليجيّ�ة تعرف مدى قوة إرسائي�ل يف أمريكا ومدى
تأثيره�ا عىل ق�رارات الكونغرس ،وبالت�ايل ّ
فإن هذه
ال�دول ترى أ ّنه من واجبها الحفاظ عىل عالقات معينةّ
م�ع تل أبيب ،ولكن العالق�ات الطبيعيّة لم تصل حتى
اآلن إلَـى موعدها.
َ
ونوّهت الدراسة إلـى أ ّنه بحسَ ِب الرواية السعودية
ّ
ف�إن العالقات الدبلوماس�يّة
ودول الخلي�ج األخرى،
العلنية مع إرسائيل يف الوقت الراهن س�تكون نتائجها
س�لبية أكثر بكثير من إيجابياتها ،ذلك ّ
أن دول الخليج
تتمتّ�ع اآلن بالعالق�ات الرسيّة مع إرسائي�ل ،دون ْ
أن
العرب�ي ،الذي
تضط�ر لدفع الفات�ورة لل�رأي العام
ّ
يرف�ض التطبيع م�ع الدول�ة العربيّة ،ذل�ك ّ
أن الرأي
العرب�ي يرفض اآلن أيّ نوع م�ن العالقات مع
الع�ام
ّ
إرسائي�ل ،كم�ا ّ
أن ه�ذا األمر ينس�حب على إرسائيل؛

أل ّنه من األفضل لها ْ
أن تبقي العالقات مع الس�عودية
وباق�ي دول الخليج رسيّ�ة وغير رس�ميّة؛ ّ
ألن هـذه
الـدول الرجعيّة ال تحرتم حقوق اإلنس�ان وال تتماىش
سياس�تها الداخليّة مع القي�م الديمقراطيّة إلرسائيل.
وأوضح�ت الدراس�ة أ ّن�ه يف الفرتة األخي�رة توطدت
العالقات بين الرياض وتل أبيب ولكنّها أوصت صنّاع
الق�ار يف ت�ل أبي�ب بعدم إقام�ة حلف مع الس�عودية
ومرص ض ّد الرئيس أوباما؛ ّ
ألن من شأن ذلك ْ
أن يُلحق
األرضار بالعالق�ات اإلرسائيليّة ـ األمريكيّة ،التي تم ّر
يف فرتة حساسة.
وكش�فت الدراس�ة ّ
أن الس�عودية تتمنّى ْ
أن تقوم
إرسائي�ل بمهاجمة إيران ،ويف نف�س الوقت تبتعد عن
الغم�ز أ َ ْو اللم�ز بأ ّنها س ُتس�اعد تل أبي�ب يف الهجوم،
خشية ْ
أن تضطر هي لدفع تكاليف الرضبة العسكريّة،
ديني
حاجز
يوج�د
والس�عودية
إرسائيل
بين
كما أ ّنه
ّ
واجتماعي لعدم التقارب أكثر ،عىل ح ّد تعبير الدراسة.
ّ
وتابعت إ ّنه عىل الرغم من ّ
أن السعودية ترى يف النزاع
ً
الفلس�طيني-اإلرسائييلّ
عاملا مؤثرا ً ج�دا ً يف فقدان
ّ

( ددعلاعلاا
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البحث عن الحماية ومواجهة خطر الزوال املشرتك
معهد وا�شنطن اعتربها �أهمّ �أحداث العام 2015

مفاجأة علنية العالقات السعودية-اإلسرائيلية والعدوان املفاجئ على اليمن
 -إبراهيم السراجي:

َ
وض َع معه ُد واشنطن لدراسات الرشق األدنى
خروجَ العالقات الس�عودية اإلرسائيلية إىل الع َلن
على رأس قائمة أه ّم مفاج�آت العام  ،2015ولم
يك�ن غريبا ً تزا ُم ُن تلك املفاج�أة مع العدوان عىل
اليَمَ �ن يف ذات الع�ام لوجود ارتباط بين العدوان
وتوس�ع العالقات الس�عودية الصهيونية؛ بل إنه
–أي الع�دوان -كان األرضية الت�ي التقى فيها آل
ُ
سعُ ود والصهاينة.
وليس من املنطقي أنه وفيما تغرق السعودية
يف اليَمَ �ن وس�وريا أن يق�ال إن هرولتَه�ا باتجاه
إرسائيل كان من أجل تنظيم موسم الحج؛ ولذلك
فإن تط� ُّو َر العالقات بني الكي�ان الصهيوني وآل
س�عود له ارتب�اط وثيق باملصالح املشتركة بني
الطرفين يف ملف�ي اليَمَ �ن وس�وريا .م�ن جانب
آخر فمن الواجب اإلش�ارة إىل أن تدشين مرحلة
العالق�ات العلنية م�ع الكيان الصهيوني ليس�ت
اضطرارية بل ضمن خطوات مدروسة وقد حانت
اللحظ�ة التي يجب فيها اح�داث تحول جذري يف
إط�ار تغيري الصورة النمطي�ة للكيان الصهيوني
واعتباره كيانا ً رشعيا ً يف املنطقة.
وبالعَ �ودة ملعهد واش�نطن لدراس�ات الرشق
تقري�ر ل�ه ّ
«أن انتق�ال
األدن�ى فق�د اعتبر يف
ٍ
العالق�ات الس�عوديّة-اإلرسائيليّة إىل العل�ن كان
املفاجأة ال ُكربى يف صيف العام  ،2015بعد اللقاء
الـ»تأريخ�ي» يف العاصمة األمريكيّة ،واش�نطن،
بني املدير العام ل�وزارة الخارجيّة اإلرسائيليّة ،د.
دوري غولد ،والجنرال السعوديّ ا ُملتقاعد وا ُملق ّرب
جدا ً من العائلة املالكة ،أنور عشقي.
ويف هذا اإلطار فجَّ َر اإلعال ُم الصهيوني مفاجأ ًة
من العي�ار الثقيل عندما بث�ت القناة اإلرسائيلية
الع�ارشة تقري�را ً ي َُغ ّ
ط�ي زي�ار َة وف�د إرسائيلي
وصفت�ه بالرفي�ع للعاصمة الس�عودية الرياض
واللقاءات التي أجروها مع املسؤولني السعوديني
بخصوص ملف�ات املنطقة .وهن�ا يمكن التأكيد
على أن امللف�ات اإلقليمية (اليَمَ ن وس�وريا) هي
محو ُر املباحثات بني الصهاينة وآل سعود.
وق�د تط َّر َق املراقب�ون يف تعليقهم عىل الزيارة
اإلرسائيلي�ة للري�اض إىل األه�داف م�ن توس�يع
تل�ك العالق�ات بين املصال�ح املشتركة والدفع
بالعالق�ات (العربية-الصهيوني�ة إىل األمام) ،ويف
هذا يق�ول الكاتب الفلس�طيني زهير اندوراس

مع ّلقا ً على تلك الزيارة واإلعالن عنها« :يأتي هذا
اإلعال ُن عىل وقع التطورات األخرية عىل الس�احة
الس�ورية واليَمَ نية واإلقليمية ،حيث بات واضحا ً
ّ
أن مصالح الجانبني أصبحت مشتركة ،كما بات
أعداؤهم�ا مشتركني» ويضي�ف أن�ه« :وعندما
تتعمّ �د تل أبيب اإلعلان عن مثل ه�ذه الزيارات،
فهي ته�دف إىل تطويع الرأي العام لدى رشكائها
من ال�دول العربيّ�ة (املعتدل�ة) ،والتمهي�د لنقل
العالقات القائمة رسا ً إىل املرحلة الع ّلنية املطلوبة
إرسائيلي�اً ،كم�ا طال�ب أخيراً ،رئي�س ال�وزراء
اإلرسائييل ّ بنيامني نتنياهو».
وعلى ْ
ِ
املتس�ارعة واملع َلنة بني
اللق�اءات
وق ِع
ِ
اإلرسائيليين واملس�ؤولني الس�عوديني ينش�غ ُل
اإلع ُ
لام الصهيون�ي واملس�ؤولون بالتعبير ع�ن
تطوُّر عالقتهم بدول عربية عىل رأسها السعودية

وبع�ض دول الخليج يف إش�ارات تتباه�ى ُ
بقدر ِة
الكيان عىل كسر حالة الجمود والعزلة التي كان
يقبع فيها.
ورأى التلفزي�ون اإلرسائيلي أن زي�ار َة الوفد
الصهيوني للري�اض ليس اس�تثنائيا ً وإنما يُعَ برِّ ُ
عن دفء العالقات مع آل سعود وتطورها بشكل
ٍ
لقاءات كثير ًة جرت
الف�ت ،مشيرا ً إىل أن هن�اك
بين الطرفين بالفع�ل وإىل جان�ب املع َل�ن منها
ً
ٍ
أهمي�ة كما يق�ول التلفزيون
لق�اءات أكث َر
فإن
اإلرسائيلي أن الطرفني ال يري�دان اإلعالن عنها يف
هذه املرحلة.
ويضي�ف التلفزي�ون االرسائيلي ّ
أن ت�ل أبيب
نجح�ت يف إقام�ة عالق�ات يف منته�ى الصداق�ة
الت�ي تحكمها املودّة العميق�ة املتبادلة مع الدول
الس�نية املعتدل�ة يف املنطق�ة ،وم�ن بينها مرص

ـ ـ ـ ــيج قائم ٌة ويف ّضل تأجيل إعالنها
َ
األمان واألمن يف المنطقةّ ،
إيران بالنسبة للسعودية
فإن
كانت وما زالت المشكلة الرئيسيّة والمفصليّة للمملكة،
كما ّ
أن قاعدة التعاون اإلرسائييلّ-الس�عوديّ توسّ عت
بع�د اتفاق الدول العظمى مع إي�ران ،والذي لم يُقابل
بموافق�ة يف الري�اض وتل أبيب .باإلضاف�ة إلَـى ذلك،
قالت الدراس�ة ّ
إن هن�اك مصالحَ أخرى مشتركة بين
اإليراني يف المنطقة ،عدم منح
الدولتين :وقف التغلغل
ّ
الرشعيّة لنظام األس�د يف سوريّة ،دعم حكم السييس يف
مرص ،والتعاون المشترك مع أمري�كا ،ولكن مع ذلك
تس�اوق المصالح التكتيكيّة واالستراتيجيّة المذكورة
بين الس�عودية وإرسائي�ل ال يُمكنه يف الوق�ت الراهن
التوصل لعالقات دبلوماسيّة كاملة وعلنيّة،
اإلعالن عن
ّ
ب�ل إلَـى تعزي�ز التفاهمات الرسيّ�ة بينهما ومواصلة
التنسيق الرسيّ بين الرياض وتل أبيب.
وش� ّد ّدت الدراس�ة عىل أ ّن�ه ال يُمكن ب�أيّ حا ٍل من
األح�وال التقلي�ل م�ن أهمي�ة العالق�ات الس�عوديّة
اإلرسائيليّ�ة ،خصوص�ا ً يف ظ�ل ع�دم وج�ود اعرتاف
متب�ادل بينهم�ا ،ومواصلة التنس�يق بينهما هي عامل

ي�ؤ ّدي إلَـ�ى االس�تقرار يف المنطقة ،ولك�ن مع ذلك،
استبعدت الدراسة تحويل العالقات بينهما إلَـى علنيّة،
ّ
ألن من شأن ذلك ْ
أن يُلحق األرضار الجسيمة بالمملكة،
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلس�طيني
مش�ددة عىل أن التقدم الفعيل يف المس�ار
ّ
ي�ؤ ّدي حتما ً إلَـ�ى التعاون بي�ن الري�اض وتل أبيب
لتطوي�ر العالق�ات بينهم�ا وتقديم مب�ادرات جديدة،
وحتى المس�اعدة الفعليّة يف إقامة الدولة الفلس�طينيّة
والتوص�ل إلَـ�ى ٍّ
حل ش�ام ٍل وعادل م�ع جميع الدول
ّ
العربيّة ،عىل ح ّد قول الدراسة.
وكان الفت�ا ً ّ
أن الدراس�ة لم تتطرّق إلَـ�ى التقارير
إرسائيلي مؤخرا ً
ّ
رس�مي
اإلرسائيليّ�ة عن زيارة وفد
ّ
قريب ،وال
م�ن
ال
تتناول،
لم
إلَـ�ى الرياض ،كم�ا أ ّنها
ٍ
من بعيدٍ ،ما نرشته وكالة األنباء الروس�يّة (سبوتنيك)
عن ّ
أن وزير الخارجيّة السعوديّ  ،عادل الجبير ومدير
المُخاب�رات يف المملكة قام�ا أخيرا ً بزي�ار ٍة رس ّي ٍة لتل
أبيب.
*نقالً عن صحيفة رأي اليوم-لندن

ودول الخليج.

• العدوان على ال َي َمن وثنائية آل
سعود-الكيان الصهيوني
تسا ُر ُع ُ
خ ُ
طوات التطبيع السعودي اإلرسائييل
يف هذا التوقيت برز من حاجة الطرفني لبعضهما،
ففيم�ا يعتق ُد الكي�ا ُن الصهيوني أن الس�عودية
تقو ُد الحروبَ يف اليَمَ ن وس�وريا وتحقق مصلحة
إرسائيلية فإن الس�عودية ترى أن هرولتَها اتجاه
الكيان سيس�اعدُها عىل الصمود يف امللفات التي
غرقت بها يف املنطقة.
وكان ال بُ َّد أن يثم َر تطور العالقات السعودية-
اإلرسائيلية بخطوات عملية عىل األرض يف امللفني
اليَمَ ني والسوري عىل حد سواء وفيما أخذت ملف

س�وريا وقتا ً طويالً كشفت فيه عىل نطاق واسع
جوان�ب ال�دور الصهيون�ي يف مس�اندة القاعدة
وداعش ومس�لحي الفصائل التابعة للس�عودية
وتركيا لدرجة ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني
زار جرح�ى من مس�لحي (املعارضة الس�ورية)
بينما كانوا يتلقون العالج يف مستشفى إرسائييل.
وفيم�ا ُ
يخ ُّ
�ص اليَمَ �ن كان وزي�ر الدف�اع
اإلرسائييل رصيح�ا ً للغاية عندما ق�ال يف مقابلة
تلفزيونية إن الكيان الصهيوني يشارك يف الحرب
عىل اليَمَ ن بش�كل رسي ..معلالً ذلك من الحرص
عىل ع�دم إحراج ال�دول العربي�ة املنضوية تحت
لواء التحالف السعودي.
ومما يج�ب االنتباه له أن الكي�ان الصهيوني
حس�م أم َره مبكرا ً وأعلن موقف�ه املؤيد للعدوان
ُ
بعض دول تحالف
عىل اليَمَ ن حتى قب�ل أن تباد َر
الع�دوان ذاته إىل إعلان موقفها بش�كل منفرد،
فق�د خ� َرجَ رئي�س وزراء الكي�ان الصهيوني يف
َ
ليعلن أن الحملة التي تقودها
اليوم التايل للعُ دوان
الس�عودية يف اليَمَ �ن تلق�ى ترحيب�ا ً إرسائيلي�اً،
معبرا ً ع�ن وجود قل�ق مشترك مع الس�عودية
تجاه التطورات األخيرة باليَمَ ن (يقصد ثورة 21
س�بتمرب) وبعد ذلك توال�ت املواق�ف والخطوات
اإلرسائيلي�ة املس�اندة للعدوان يف خ�ط واحد مع
توايل اللقاءات اإلرسائيلية السعودية.
وكان ملوق�ع ( )VETERANS TODAYدور يف
فضح الدور اإلرسائييل العس�كري يف العدوان عىل
اليَمَ �ن وهو موق�ع أمريكي متخصص بش�ؤون
الحروب وكش�ف يف مايو املايض أن جهاز املوساد
ورابطة مكافحة التش�هري اإلرسائيلية  ADLهما
وراء تفجري القنبلة التي أس�قطتها طائرات F16
إرسائيلي�ة على نق�م بالعاصمة صنع�اء يف ذات
الش�هر ،مؤكدا ً أن الطريان اإلرسائييل يش�ارك يف
قص�ف اليَمَ ن بع�د طلاء الطائ�رات اإلرسائيلية
بشعار سالح الجو اإلرسائييل.
وال يمك ُن حرصُ ما كش�ف عنه اإلعالم الغربي
عن جوان�ب املس�اندة اإلرسائيلية للس�عودية يف
العدوان عىل اليَمَ ن وال حرص اللقاءات املعلنة بني
الصهاينة وآل سعود ،إال أنه يمكن القول ّ
إن العام
 2015ش�هد تال ُزما ً واضحا ً بني تط�وُّر العالقات
الصهيوني�ة الس�عودية انطالق�ا ً م�ن الظ�روف
واملصالح املشتركة التي تضاعفت بالعدوان عىل
اليَمَ ن وقبلها الحرب يف سوريا.

ملك البحرين :إسرائيل قادرة على الدفاع عن
الدول العربية والتطبيع العلني مسألة وقت
كشف موقع صحيفة جريوزاليم
بوس�ت اإلرسائيلي�ة ،ع�ن أن مل� َك
البحرين حمد ب�ن عيىس آل خليفة،
أ ّك�د أن «إرسائيل ق�ادرة عىل الدفاع
لي�س ع�ن نفس�ها فحس�ب بل عن
أص�وات االعت�دال وال�دول العربي�ة
املعتدل�ة يف املنطق�ة» .ولفت�ت
الصحيف�ة إ َلـ�ى أن مل�ك البحرين،
ش�دد أَيْـض�ا ً أمام رئيس مؤسس�ة
التفاه�م العرق�ي يف نيوي�ورك،
الحاخام اليهودي مارك شناير ،عىل
أن «توازن القوى يف الرشق االوس�ط
بني معتدلني ومتطرفني يستند إ َلـى
إرسائيل».
وأضاف�ت جريوزالي�م بوس�ت،
أن الحاخ�ام التق�ى مع ب�ن خليفة
يف القصر امللك�ي يف املنام�ة م�ن
اجل مناقش�ة التط�ورات يف الرشق
االوس�ط .ولفت�ت أَيْـض�ا ً إ َلـ�ى أنه
سبق أن التقاه يف مناسبتني أخريني.
ودعا املل�ك ،وفقا ملا أدىل به الحاخام

إ َلـ�ى الصحيف�ة ،إ َلـ�ى «توس�يع
مواجه�ة حزب الله ق�در االمكان يف
العالم العربي» مضيفا بأن الجامعة
العربي�ة يج�ب أن تتبن�ى موق�ف
تصنيفه منظمة إ ْر َهـابية.
وَأ َ ّكــ�د الحاخام ش�ناير ،أَن بن
خليفة ش�دّد أَيْـضا ً خلال لقائهما
على أن «مس�ألة بدء بع�ض الدول
العربية فتح قنوات دبلوماس�ية مع
إرسائيل هي مسألة وقت فقط».

من جهته ،أوضح ش�ناير أَيْـضا ً
أن «الع�داوة املشتركة الت�ي تكنها
ال�دول الخليجي�ة وإرسائي�ل تج�اه
حزب الله ورعاته اإليرانيني يجب أن
تُس�تغل كفرصة إلنشاء تحالف مع
هذه البل�دان التي كان�ت معادية يف
السابق للدولة اليهودية».
عن جريدة األخبار -بيروت
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للعلم

العدو يقتل الباعة واملت�سوّقني يف  12حمافظة

َ
النقل الج�وي منذ وقت مبكر
َعرَف�ت اليَم َُن
وربما قبل أَن تعرفه الس�عودية بعقو ٍد زمنية،
ُ
الطيران
وال نتح�دث هنا عن عدن الت�ي عرفت
يف عق�د العرشيني�ات م�ن القرن الم�ايض ،بل
عن صنع�اء وتعز التي عرف�ت الطيران منذ يف
ذات العقد الزمني أيض�اً ،فالمصاد ُر التأريخية
تؤك�د أَن اإلمام يحيى حميد الدين اشترى عام
1926م أول ستّ طائرات بواسطة اإليطاليين،
ُ
تربطه�م باإلمام عالق�ات قوية،
الذي�ن كان�ت
ً
وأب�دى اإلما ُم يحيى حينها اهتماما باس�تخدام
الطائ�رات الصغيرة للنقل ،فافتتح لها مدرس�ة
صغيرة لتدريب اليَمَنيين عىل كيفية العناية بها،
وكانت مهمة تلك الطائرات نقل كبار الموظفين
والتج�ار ووفود الحكومة يف المهمات الداخلية،
واستمر اس�تخدام الطائرات الصغيرة إلَـى أن
ّ
تحطم�ت إحداهن وهي تقل وفدا ً رس�ميا ً إلَـى
الصين برئاس�ة القايض محمد عبداهلل العمري
ومقتل جميع ركابه�ا ،كما ُقتل يف الحادث أمير
من أمراء األرسة المالكة ،فأثار ذلك ُخ َ
زن اإلمام
واألرسة المالكة ،فأمر بوقف نش�اط الطائرات،
ولكن تفي�د مص�ادر أ ُ ْخــرَى أَن ق�را َر اإلمام
ج�ا َء بنا ًء على ارتف�اع تكاليف ه�ذا النوع من
النق�ل برغم فائدته تكاليفه كبيرة ،وبعد أَن أمر
بحرض نش�اط الطيران تركت بعد ذلك تتدهور
حالتها على أرض المطار ،وبع�د عرشين عاما ً
أي 1946م ،اقتن�ع اإلمام ثانية ،وأدرك الحاجة
إلَـ�ى طائرات جديدة ،وعاد يس�تخدم طيارين
أجانب لقيادته�ا ،ويقال بأن معظ�م الطيارين
يف عه�د اإلم�ام أحم�د كانوا م�ن الس�ويديين
واإليطاليين.
وبع�د عام 48م اشترى اإلم�ام أحمد ثالثَ
طائرات جديدة من ط�راز «داكوتا دي يس ،»3
وقد اس� ُتخدمت تلك الطائرتان يف نقل مسئويل
الحكومة اليَمَنية ،ونق�ل الربيد ،ويف نقل رجال
األعمال بين المدن اليَمَنية الهامة ،وأعيد إصالح
الممرات الجوية الت�ي كانت قد أهملت ورصف
النظ�ر ع�ن اس�تخدامها ،كما أقيم�ت يف عهده
ممراتٌ جديدة يف صع�دة ،ويف حجة ،ويف يريم،
ومدن إقليمية أ ُ ْخــ�رَى ،وبحلول عام 1950م
كانت هن�اك خدمة جوية غي�ر منتظمة بين ُك ٍّل
من عدن وصنعاء إلَـى اليَمَن ،ويف عام 1952م
م أصبحَ باإلمكان تس�يير رحلات جوية إلَـى
جدة ،والقاهرة ،وبعد ذلك بخمس سنوات أي يف
1957م م ،بادر الس�وريون بافتتاح خط جديد
بين دمش�ق وصنعاء ،وأمر اإلم�ام بالمزي ِد من
الرحالت إلَـى الداخل والخارج.
ويف  4أغس�طس  1961أنش�ئت الخط�وط
الجوي�ة اليَمَني�ة المتوكلية وتغيّر اس�مها عام
 1962باس�م «خطوط طي�ران اليَمَن» ،وخالل
عام  1965قامت خط�وط طيران اليمن برشاء
أربع طائراتٍ أ ُ ْخــرَى من نوع «داكوتا» ،وبعد
إع�ادة هيكلة الرشكة بعد تأميمها َ
تغيّر اس�مها
إلَـى «الخط�وط الجوية اليَمَني�ة» عام ،1972
وظل�ت رشكة حكومية خالصة حتى عام النكبة
1978عندم�ا دخل�ت الس�عودية ك�ويص عىل
الطيران اليَمَني وفق رشاكة غامضة لتبدأ عملية
تدمير طيران اليَمَنية ..للحديث بقية.

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

بيع

رشاء

214.87

214.91

234.93

234.89

ريال سعودي

57.15

57.14

ريال عُ ماني

558.21

558.1

دوالر
اليورو

( ددعلاعلاا

ال َي َمن ..أَ ْس َواق حية ال تموت رغم صلف ال ُعـ ْد َوان ووحشيته

االستهداف س�وق الطلح األ ُ ْ
س�بُوْعي مديرية منبه
أ َ ْكثَر من مرة ،وقصف أل َ ْكثَر من مرة س�وق املنزالة
وس�وق املالحيط وس�وق الحصامة وسوق املشنق
وجميع األ َ ْ
س�ــوَاق القريبة من حدود التماس مع
السعودية بمدفعية العدو.

 -رشيد الحداد:

ِ
بمنع دخول السلع
لم
يكتف العُ ـ ْدوَا ُن السعوديُّ
ِ
واملنتج�ات الغذائي�ة والكمالي�ة إ َلـى األ َ ْ
س�ــوَاق
املحلية ،بل ح� َّو َل العرشات من أ َ ْ
س�ــوَاقنا املحلية
َ
حقوق
ـى
ل
إ
والباعة
الشعبية املزدحمة باملتسوقني
ِ
تج�اربَ ألس�لحته الفتاكة ،مرتكبا ً َ
أبش� َع الجرائم
بحق اإلنس�انية ،إلاّ أَن أَعْ دَاء الحياة فش�لوا يف قتل
حركة األ َ ْ
ســوَاق املحلية عىل مدى األشهر املاضية
فج�ددوا حملتهم الوحش�ية الس�تهداف املزيد من
األ َ ْ
س�ــوَاق وقتل املزيد من املدنيني مؤخ�راً ..إ َلـى
التفاصيل:
ارتف�ع إجْ مَ �ايل األ َ ْ
س�ــوَاق الش�عبية والعامة
والتجاري�ة والزراعي�ة الت�ي اس�تهدفها طيران
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي خلال الفترة املاضي�ة إ َلـى
 353س�وقاً ،وفق�ا ً إلحصائية حديثة ص�ادرة عن
املرك�ز القانون�ي للحق�وق والتنمية ،كم�ا أفادت
إحصائي�ة ص�ادرة ع�ن وزارة الزراع�ة وال�ري أَن
 32س�وقا ً زراعي�اً ،باإلضافة إ َلـى ع�دد من مراكز
التجمُّ �ع تعرض�ت لالس�تهداف املمنه�ج م�ن قبل
طريان العُ ـ ْدوَان السعودي ،ويف حني برر العدو عىل
بعض جرائمه ضد األ َ ْ
ســوَاق باستهدافه تجمعات
عس�كرية ،إلاّ أَن أ َ َدوَاته تو ّلت مهمة الدفاع عن تلك
الجرائم يف غالب الحاالت.

اق يف مرمى العدو
أَ ْســ َو ٌ

عاود طريا ُن العُ ـ ْدوَان الس�عودي األَمريكي شن
هجات�ه الدموية عىل ع�ددٍ من األ َ ْ
س�ــوَاق العامة،
مرتكب�ا ً جرائم إبَ�ادَة جماعية ضد املدنيين العُ َّزل
يف ع�دد من محافظ�ات صنعاء وصع�دة ،ويف حني
لم تج�ف دما ُء ش�هداء س�وق نهم الش�عبي الذي
اس�تهدف من قبل طيران العُ ـ ْدوَان بس�ت غارات
ش�ديدة االنفج�ار أَدَّت إ َلـ�ى س�قوط فيه�ا 32
ش�هيدا ً و 25جريحا ً الس�بت قبل امل�ايض وألحقت
دمارا ً واس َع النطاق يف الس�وق ومكوناته ومحالت
املواطنين ومركباته�م ،هاج�م طيران العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي بسلس�لة غارات أواخر األ ُ ْ
سبُوْع املايض
س�وق جياش الزراعي بمدينة صعدة ،مما تس�بب
بتدمري الس�وق وتضرُّ ر عدد من من�ازل املواطنني
َ
اس�تهدف بثلاث غارات
الواقع�ة يف محيط�ة ،كما
س�وقا ً
ٍ
ومحلات تجاري�ة بمنطق�ة آل حمي�دان
بمديرية سحار.

يثري غضب بان
خلقة ُ

رغم فش�ل املنظمات الدولي�ة يف توفري الحماية
الالزم�ة للمدنيين يف اليَمَ �ن على م�دى ع�ام من
العُ ـ� ْدوَان وصمته�ا ا ُملط ِب�ق على العشرات م�ن
الجرائ�م املماثلة لجريمة س�وق خلقة نه�م ،إلاّ أَن
األم َ
ين الع�ام لألُمَ ـــ�م املتحدة “بان ك�ي مون «
أدان الغارات الجوية التي ش�نها طيران العُ ـ ْدوَان

األَ ْســ َواق كأَ ْه َداف

الس�عودي األَمريكي عىل سوق “خلقة” الشعبي يف
مديرية نهم شمال رشق صنعاء ،وقال األمني العام
يف بيان أصدره املتحدث الرسمي باسمه “استيفان
دغريك” ،إن “ع�دد القتىل يف تلك الغارة هو من بني
أعلى املع�دالت يف قصف ج�وي واحد منذ س�بتمرب
 ،2015وبع�ث بخال�ص تعازيه وتعاطف�ه العميق
مع أرس الضحايا” ،وأكد بيان األمني العام أن “مثل
ه�ذه الهجمات تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون
اإلنس�اني ال�دويل ،وإنني أدعو إ َلـ�ى إجراء تحقيق
رسيع ونزيه يف هذا الحادث”.
وعلى الرغم من أَن اإلدانة األُمَ ـــمية تعد األوىل
التي تص�در عقب اس�تهداف العُ ـ ْدوَان الس�عودي
لس�وق ش�عبي يف اليَمَ ن ،إلاّ أنها كشفت عن فشل
التضلي�ل اإلعالم�ي يف قل�ب الحقائ�ق ،مم�ا دف�ع
باملنظم�ات الدولية إ َلـى تغيري سياس�تها تجاه ما
يحدث يف اليَمَ ن.

قنابل عنقودية!!

بع�د فش�ل الع�دو يف قت�ل حي�اة األ َ ْ
س�ــوَاق
الش�عبية والعام�ة النابضة بالحرك�ة التجارية يف
مختلف املحافظ�ات وخصوصا ً يف محافظة صعدة
الت�ي تتواج ُد فيها العرشات من األ َ ْ
س�ــوَاق العامة
والش�عبية التي تش�هد تفاعالً نش�طا ً بني العرض
والطلب بصورة يومية اضطر العدو السعودي إ َلـى
استخدام القنابل العنقودية لتحويل تلك األ َ ْ
ســوَاق
إ َلـى حق�ول الغام مؤقته حت�ى يضمن عدم عودة
الحي�اة إليها ،ولعل م�ا ارتكبَ ُه العدو الس�عودي يف
سوق عاهم وس�وق املهاذر وسوق مديرية حيدان
منتصف أكتوبر املايض ومنع العدو فرق اإلس�عاف
من نقل املصابني إ َلـى املستشفيات.

العدو يقتل الباعة

اس�تهدف العد ُّو املئات من املتسوقني يف مختلف

األ َ ْ
س�ــوَاق التي حوّلها العدو الس�عودي األَمريكي
إ َلـى أ َ ْهد ٍ
َاف عسكرية لعملياته اإلجْ ــ َرامية ،فقتل
فيها الباعة واملتس�وقني معا ً بكل وحشية ،مرتكبا ً
أبشع جرائم اإلبَادَة الجماعية ضد املدنيني العُ َّزل يف
العرشات من األ َ ْ
س�ــوَاق التي اس�تهدفت يف أوقات
ذروته�ا من العدو ،متعمدا ً س�فك دم�اء اليَمَ نيني،
بعد أ ُ ْ
س�بُوْع فقط من اس�تهداف سوق أزير يف نهم
بسلسلة غارات أوقعت عددا ً من الشهداء والجرحى
َ
وخ َّلفت دمارا ً كبريا ً يف محالت املواطنني أقدم العدو
على ارت�كاب جريمة أ ُ ْ
خــ� َرى يف نف�س املديرية،
مستهدفا ً س�وق خلقة بسلس�لة غارات أَدَّت إ َلـى
سقوط  32شهيدا ً وعرشات املصابني.

أَ ْســ َواق صعدة وحقد العدو

ُ
جريمة سوق خلقة نهم ذ ّكرت اليَمَ نيني بجرائم
ســو ٌ
مماثلة تعرضت لها أ َ ْ
َاق شعبية وعامة يف عدد
من املحافظات كجريمة س�وق آل مقنع الش�عبي
بمديرية منبه محافظة صعدة التي استش�هد فيها
 90مدنياً ،وجريمة س�وق البق�ع يف مديرية كتاف
محافظ�ة صع�دة يف الـ  27مارس امل�ايض أي بعد
ي�و ٍم واحد من بدأ العُ ـ ْدوَان والتي أودت بحياة أ َ ْكثَر
م�ن  20مدني�ا ً إلاّ أَن جريمة البقع كانت تدش�ينا ً
دموي�ا ً ملسلس�ل جرائ�م اإلبَ�ادَة الجماعي�ة الت�ي
ارتكبه�ا ويرتكبه�ا العُ ـ ْدوَان الس�عودي األَمريكي
ض�د املدنيين التي ال تزال مس�تمرة فبع�د جريمة
البق�ع ارتكب العدو خالل ال�ـ  130يوما ً األوىل من
عمر العُ ـ� ْدوَان ال�ـ 192جريم�ة ضد األ َ ْ
س�ــوَاق
العامة والش�عبية ،وأدَّى إ َلـ�ى مقتل العرشات من
املدنيين يف س�وق يس�نم يف مديرية باقم ،وس�وق
العند وس�وق الخفجي وس�وق الخميس بس�اقني
وس�وق منطقة بني بحر وسوق االثنني يف منطقة
الش�عف بس�اقني وس�وق م�ران الش�عبي الواقع
يف منطق�ة م�ران بمديري�ة حي�دان « كم�ا ش�مل

�سعى لإخالء ال�سفن وتوقيف املالحة البحرية

يثري هسترييا
نشاط ميناء الحديدة ُ
ال ُعـ ْد َوان وتحذيرات من استهدافه
 خاص:ُ
يكش�ف نوايا تحالف
ري
يف
ٍ
مؤرش خط ٍ
العُ ـ� ْدوَان الس�عودي األَمريك�ي تش�دي َد
َ
واس�تهداف
الحصار عىل الش�عب اليَمَ ني
ميناء الحدي�دة الذي يعد املين�اء البحرى
الوحي�د لدخول ام�دادات الغ�ذاء والدواء
لبالدناّ ،
تلقت الس�فن الراس�ية بغاطس
مين�اء الحدي�دة أواخر األ ُ ْ
س�بُوْع املايض،
إن�ذارا ً بقصفها ،فامليناء الذي اس�تهدف
بسلس�لة غ�ارات أَدَّت إ َلـ�ى تعط�ل عدد
م�ن خدماته قبل عدة أش�هر ع�ادت إليه
الحرك�ة املالحي�ة رغ�م الحص�ار إلاّ أَن
مع�اودة املين�اء لنش�اطه املالح�ي أث�ار
هيس�ترييا تحال�ف العُ ـ ْدوَان الس�عودي
األَمريك�ي وأ َ َدوَات�ه يف الداخ�ل ،وه�و ما
َ
منتصف
دفع حكوم�ة بحاح املس�تقيلة
األ ُ ْ
س�بُوْع املايض إ َلـى مناقش�ة املوضوع
َ
تحالف
يف اجتماعها بالرياض ومطالبتها
العُ ـ� ْدوَان بتش�ديد الحص�ار على كامل
املوان�ئ اليَمَ ني�ة التي قال�ت إنها خارجة

عن إرادتها ،وبعد يومَ ني سعى العدو إ َلـى
إيقاف نش�اط امليناء والذي تمثل بإطالق
بوارج العدو تحذيرات للس�فن الراس�ية
يف املين�اء بمغ�ادرة املنطق�ة باعتباره�ا
ً
منطقة مستهدفة وسيتم قصفها.
وأوض�ح مص�در بمين�اء الحدي�دة
أن ق�وات تحال�ف العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
األَمريك�ي أعطت الس�فن مهل�ة ملغادرة
املنطقة حتى الساعة السابعة من مسا ًء
الخمي�س ،وح�ددت لها مواق�ع أ ُ ْ
خــ َرى
جديدة عىل بعد  50ميالً بحريا ً من امليناء،
وأضاف املص�در أن قوات العُ ـ ْدوَان أبلغت
إدارة حرك�ة امليناء عرب أجه�زة االتصال
برضورة مغادَرة الس�فن لرصيف امليناء
أيضا باعتباره منطقة مستهدفة لتحالف
العُ ـ ْدوَان.
إال أَن تحذي�رات دولي�ة ومحلي�ة من
اس�تهداف املين�اء حال�ت دون ذلك حتى
الي�وم ،حي�ث حمّ �ل مص�در مس�ئول يف
اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا ،املجتم� َع الدويل
واألُمَ ـــم املتحدة وأمينها العام ومبعوثه
إ َلـى اليَمَ ن ،مس�ئولية النية املبيّتة لقوى

العُ ـ� ْدوَان باس�تهداف مين�اء الحدي�دة،
وأش�ار املص�در إ َلـ�ى أن البالغ�ات التي
تلقتها الس�فن التجارية وس�فن الشحن
للخروج من غاطس امليناء واالبتعاد عنه
بعد أن تجاوَزت السفن ُك ّل رشوط دخول
املي�اه اإلقليمية املحارصة خارج القوانني
واألعراف الدولية.
وأك�د املصدر أن عمليات االس�تهداف
الس�ابقة للميناء كانت تتم بعد إجراءات
مماثل�ة ملا تم الي�وم ،ونبّه املص�در إ َلـى
حج�م الجريمة الت�ي يمك�ن أن يحدثها
اس�تهداف امليناء الذي ع ّ
ُ
طل االس�تهداف
املتك�رر الس�ابق ل�ه معظ�م وظائف�ه
ومعداته ،والذي يعد اس�تهدافه بحس�ب
نظام محكمة الجنايات الدولية والقانون
ال�دويل م�ن جرائ�م الح�رب والعُ ـ� ْدوَان
مكتمل األركان ،إضافة إ َلـى ما سيخلفه
م�ن آث�ار إنس�انية فادح�ة تم ُّ
ُ�س بأحد
أ َ َهــ� ّم مص�ادر تزويد املجتم�ع يف اليَمَ ن
وس�كانه بمعظم االحتياجات األساسية
وبنس�بة تتجاوز تلثي ال�واردات عرب هذا
امليناء.

من خالل أس�ماء األ َ ْ
س�ــوَاق العامة والشعبية
الواقع�ة يف نط�اق محافظ�ة صع�دة الت�ي احتلت
املرتب�ة األوىل يف إجْ مَ �ايل األ َ ْ
س�ــوَاق املس�تهدفة يف
الجمهورية تتضحُ دوافع الع�دو اإلجْ ــ َرامية التي
يس�عى من خاللها إ َلـى قتل حياة وحيوية ونشاط
تلك األ َ ْ
س�ــوَاق والتس�بب بأزمة إنس�انية خانقة
ً
س�يما وأن تل�ك األ َ ْ
تجارية
س�ــوَاق تمثّ� ُل مراك� َز
يلتقي فيه�ا الباعة لع ْرض منتجاتهم واملتس�وقني
لرشاء احتياجاتهم إلاّ أَن حُ رمة تلك األ َ ْ
ســوَاق التي
َ
اس�تهدافها كافة األعراف واألسالف انتهكت
تح ّر ُم
عىل مدى أ َ ْكثَر من  11شهراً ..عدو حول األ َ ْ
ســوَاق
العام�ة إ َلـى أ َ ْهدَاف مرشوعة لعملياته العس�كرية
يف اليَمَ �ن فارتك�ب عشرات الجرائم ض�د املدنيني
العزل وح�وّل معظ�م تلك األ َ ْ
س�ــوَاق إ َلـ�ى ُركام
إلاّ أَن معظ�م تلك األ َ ْ
س�ــوَاق يف محافظات صعدة
والحدي�دة وعم�ران صنع�اء وتعز وإب اس�تعادت
نشاطها.

إتساع نطاق االستهداف

على م�دى األش�هر املاضي�ة م�ن العُ ـ� ْدوَان
الس�عودي الغاش�م اتس�ع نطاق دائرة اس�تهداف
األ َ ْ
س�ــوَاق العام�ة إ َلـ�ى  12محافظ�ة تمثل�ت
بمحافظ�ات صع�دة وحجة والحدي�دة لحج وعدن
والج�وف وعم�ران وتع�ز وإب وصنع�اء وش�بوة
ومأرب ،فمسلس�ل اس�تهداف األ َ ْ
س�ــوَاق من قبل
العدو ش�مل نص�ف املحافظ�ات اليَمَ ني�ة وارتكب
جرائ�م إبَادَة جماعي�ة بحق العرشات م�ن األَبْريَاء
يف س�وق الضحي بالحديدة الذي استهدف بسلسلة
غارات ليس�قط فيه  35ش�هيدا ً وعرشات الجرحى
من الباعة واملتسوقني ،ومن بعده سوق مدينة زبيد
التأريخي�ة مخلف�ا ً  50ش�هيدا ً وعشرات املصابني
ويف س�وق جوب السفىل عمران س�قط  54شهيدا ً
خالل تع�رض الس�وق لالس�تهداف ،كم�ا تعرض
س�وق املخاء يف محافظة تعز لالستهداف بعدد من
الغارات ،مما أدى إ َلـى استشهاد وإصابة 11مدنياً،
كم�ا تعرضت أ َ ْ
س�ــوَاق عامة وش�عبية يف الجوف
ومأرب وصنعاء وحجّ ة والبيضاء وإب وتعز ولحج
التي ال تزال جريمة س�وق الفيوش شاهدا ً حيا ً عىل
جرائ�م العُ ـ ْدوَان وحش�يته ضد األَبْريَ�اء وجرائمه
ضد اإلنس�انية ،حيث استشهد يف الفيوش أ َ ْكثَر من
خمسين ش�هيدا ً وعرشات الجرح�ى ،ويف البيضاء
ُ
تع َّر َ
سوق مكرياس الشعبي بمحافظة البيضاء،
ض
ويف ش�بوة اس�تهدف س�وق بيحان ويف مأرب شن
العُ ـ ْدوَان سلسلة غارات عىل سوق رصواح.

تحالف ال ُعـ ْد َوان ينهب ثروتنا
السمكية يف البحر األَ ْح َمــر
 خاص:حديث ملنظمة الزراعة واألغذية «الفاو» تع ُّر َ
ٌ
ض الثروة السمكيةِ
أ ّكد تقري ٌر
يف املياه اإلقليمية اليَمَ نية يف البحر األَحْ مَ ــر للنهْ ِب املن ّ
ظم واالستنزاف الجائر،
ّ
املرخصة وغري القانونية يف املياه
وأش�ار إ َلـى أن تصاعد أنش�طة الصيد غري
الس�واحل اليَمَ نية م�ن قبل قوارب صي�د غري مرشوع اس�تغل حالة الرصاع
والفراغ بتواطؤ قوات تحالف العُ ـ ْدوَان بقيادة الس�عودية التي فرضت قيودا ً
عىل حركة الصيادين املحليني لصيد األسماك يف السواحل اليَمَ نية.
ب�وارج التحالف باس�تهداف قوارب
كما أش�ار تقري�ر الفاو إ َلـ�ى قيام
ِ
ً
ونتيج�ة لذلك توقفت
الصي�د خصوصا ً يف محافظ�ات الحديدة وتعز وحجة،
أغلبي�ة خدمات قطاع األس�ماك ،ووفق�ا ً «للفاو» فقد  % 65م�ن الصيادين
ُ
س�بُل عيشهم ،باإلضافة إ َلـى فقدان اآلالف من العاملني يف التعبئة والتخزين
والنقل ،أعمالهم.
ولفت�ت املنظم�ة إ َلـى أَن ن�درة وارتف�اع تكلفة الوقود وانع�دام األمن يف
ّ
وخفضت
املحافظ�ات الس�احلية أثّرت بش�كل كبري عىل ممارس�ات الصي�د
بشكل كبري من كمية املصيد السمكي والعرض يف جميع أ َ ْ
ســوَاق املحافظات
الوس�طى والس�احلية ،وأكدت انخفاض الصيد التقليدي بنسبة  % 75يف تعز
االنخفاض يف املحافظ�ات األ ُ ْ
ُ
خــ َرى ما يقرب من 50%
والحدي�دة ،فيما بلغ
ً
مقارنة مع عام  2014م.
وأش�ارت إ َلـ�ى أَن الصيد التج�اري الذي كان ينتج أ َ ْكثَ�ر من  600طن يف
ُ
صادرات
الي�وم الواحد قبل العُ ـ ْدوَان ترضّ ر بش�كل كبري ،وباملث�ل انخفضت
األس�ماك بش�كل ملحوظ؛ بس�بب إغالق منافذ الش�واطئ وموانئ التصدير
باس�تثناء كميات بس�يطة ال تُذكر تم نقلُها بواس�طة الشاحنات والحاويات
من املهرة إ َلـى عمان.

( ددعلاعلاا

جرائم العدوان 7

ينثالااينثالاثالا  7نينثالالام  7نينثالاثالالا

10غارات على معسكر العرقوب بخوالن الطيال
وطريان ال ُعــ ْد َوان يدمر مزرعة دجاج بمديرية سنحان
 -صنعاء

َ
واص� َل طيرا ُن العُ ــ� ْدوَان األَمريك�ي
السعودي َش َّ
�ن غاراته عىل عدد من مديريات
محافظة صنعاء ،مستهدفا ً األحيا َء السكنية
ومزارع املواطنني.
وقص�ف طيرا ُن الع�دو ي�وم أم�س األحد
بح�وايل 6غارات منطق�ة العرق�وب بمديرية
خوالن ،مَ ـا أَدَّى إىل ترضر األرايض الزراعية.
قص َ
وس�بق للطيران أن َ
ف بأرب�ع غارات
املعس�كر ذاته يوم السبت املايض ،مَ ـا أَدَّى إىل
أرضار كبرية بداخله.

وَش�ن طيران الع�دو ع�دة غ�ارات على
منطقتَ�ي مس�ورة والفرض�ة يف مديرية نهم
وَمنزل الشيخ يحيى أبو إلهام يف منطقة بران
باملديرية نفسها.
كما اس�تهدف طريا ُن العُ ــ ْدوَان األَمريكي
الس�عودي بسلس�لة غارات عىل مديرية نهم
بمحافظ�ة ،باإلضاف�ة إىل اس�تهداف مناطق
بران ومسورة وَالفرضة باملديرية ،مَ ـا أَدَّى إىل
ترضّ ر عدد من املنازل.
ّ
ونف�ذ طيرا ُن العُ ــ� ْدوَان ي�وم الخمي�س

امل�ايض غارتني على مديرية نهم ،مس�تهدفا ً
بغارتين منطق�ة مل�ح باملديري�ة ومحدث�ا ً

أرضارا ً كبرية يف مزارع املواطنني.

ّ
وش�ن طيران العُ ــ� ْدوَان األَمريك�ي
الس�عودي غارة عىل مديرية أرحب بمحافظة
صنعاء يوم الس�بت املايض ،مس�تهدفا ً بغارة
جب�ل الصم�ع ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل إح�داث أرضار
بمراعي األغنام.
وأغ�ار طيران العُ ــ� ْدوَان الس�عودي
األَمريك�ي على مديري�ة س�نحان بمحافظة
صنعاء مدمرا مزرعة دجاج يف منطقة حافد،
مَ ـ�ا أَدَّى إىل تدمريه�ا تدميرا كلي�ا وإحداث
ارضار بالغه باملنازل املجاورة.

 11غارة �أَمريكية �سعودية على م�شاتلَ زراعية بحجّ ة و 10غارات على اجلوف

إستشهاد مواطنَني وإصابة  4نساء وأطفال بقصف على منزل مواطن بصعدة
وسلسلة غارات متواصلة على تعز ومأرب
 -خاص

استش�هد مواطن�ان وأصي�ب  4آخ�رون
جُ ــ ُّلــهم نساء وأطفال يف غارة لطائرات العدوان
السعودي األمريكي استهدفت منز َل املواطن عزي
جربان ومحالته التجارية يف مدينة النظري بمديرية
رازح الحدودية غرب محافظة صعدة يوم الجمعة
املاضية.
الغ�ارات الت�ي اس�تهدفت من�زل املواطن عزي
جبران ألحقت أرضارا ً كبرية يف املن�زل وكذا املنازل
املجاورة له ،ما أدّى إىل استشهادِ مواطنَني ،وإصابة
 4آخرين نساء وأطفال يف استهداف إجرامي جبان،
ال يمت للدين وال للقيم وال للمبادئ بصلة.
يُذك�ر أن املواط�ن عزي جربان يمتل� ُك املحالت
التجاري�ة الوحي�دة يف مدين�ة النظير الت�ي توفر
حاجيات املواطنني األساس�ية ،واس�تهداف منزلِه
ومحالت�ه التجاري�ة كان�ت عقابا ً له م�ن طريان
العدوان ،حسب آراء املواطنني.
َ
وكش�ف مواطنون كذبَ
وزي�ف إعالم العدوان
ْ
تس�تهدف مناز َل
التي تق�و ُل بكل ج�رأة بأنها لم
مواطنين أو محالته�م يف مدين�ة النظير ،غري أن
َ
َ
وبطالن ما يدّع�و من بهتان
زي�ف
الصُّ� َو َر تُظهر
وافرتاء بقتلهم الناس ثم إنكارهم لذلك.
َ
بعض الجرح�ى لم يتم
وأك�د أهايل النظير أن
انتش�الُهم واستخراجُ هم من تحت األنقاض خالل
الي�وم األول جراء ُركام الدمار املهول الذي تس�بب
به الع�دوان ،مؤ ّكدين أن التحليق املتواصل ال يكا ُد
ُ
يتوقف يف تلك املناطق الحدودية.

ُ
ويضي�ف أبنا ُء مدينة النظير أن لحظة الهدوء
ق�د غادرت املدينة منذ بدء العدوان الذي قارب من
تم�ام الع�ام ،فإىل جان�ب الغ�ارات الجوية قصف
صاروخي ومدفعي من األرايض السعودية لم يقف
عند حد.
وكث ّ َ
ف طيرا ُن العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي
َش َّ
�ن غاراته على عدد من مناط�ق محافظة تعز،
مس�تهدفا ً من�ازل املواطنين واملمتل�كات العامة
َ
َّ
ــاصــة.
والخ
وش�ن طريا ُن العُ ــ ْدوَان ي�وم أمس األحد ثالث
غ�ارات عىل الطري�ق العام الرابط بين مدينة تعز
والقاعدة ،وغار ًة عىل املطار القديم ،كما استهدف
ً
س�كنية يف مديريت�ي جبل حبشي وَماوية،
ق�رىً

وأصيب�ت امرأة بج�روح يف غارة ش�نتها طائرات
العُ ــ ْدوَان الس�عودي االمريكي عىل منطقة عزان
بمدينة ذباب.
وع�ا َو َد طريا ُن العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي
ي�وم الجمع�ة ش�ن غاراته على محافظ�ة تعز،
ً
سكنية بمديريتي
مستهدفا ً بسلسلة غارات قرىً
جبل حبيش وماوية غرب مدينة تعز ورشقها.
َ
طيران
وق�ال مص�در محلي باملدين�ة إن
العُ ــ� ْدوَان اس�تهدف بغ�ارات مناط�ق متفرق�ة
بمديري�ة جب�ل حبشي ،يف محاولة إلس�ناد فلول
مرتزق�ة العُ ــ� ْدوَان بعد عملي�ات نوعية للجيش
واللجان الش�عبية أسفرت عن دحر فلول املرتزقة
من مواقع متفرقة يف منطقتي الوايف والحصن».

طريان العُ ــ ْدوَان شن أيضا ً
َ
وأوضح املصدر أن
غارات عىل مديرية ماوية أس�فرت عن تدمري أحد
املنازل وترضر منازل مجاورة ،فضالً عن ترضر يف
َ
َّ
ــاصــة.
والخ
املمتلكات العامة
وأغ�ار طريان العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي،
يوم أمس األحد ،عىل عدة مناطق بمديرية رصواح
بمحافظ�ة م�أرب ،مس�تهدِفا ً جراف�ات تابع�ة
للمواطنني ومناطق متفرق�ة من مديرية رصواح
بمحافظة مأرب ،كما ش�ن عدة غ�ارات عىل جبل
هيالن.
وواصل طريان العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي
الس�بت املايض َش َّ
�ن غاراته على مديرية رصواح
بمحافظ�ة مأرب ،مس�تهدفا ً من�از َل املواطنني يف

منطق�ة الضيق برصواح ،مَ ـا أَدَّى اىل تدمريه كلياً،
َ
كما َش َّ
ثالث غ�ارات عىل جبل هيلان واملناطق
�ن
املجاورة له.
ويف محافظة الجوف استهدف طريا ُن العُ ــ ْدوَان
مديري�ة الغيل بعدة غ�ارات ،يوم الس�بت املايض.
وش�ن طريان العُ ــ ْدوَان األَمريكي الس�عودي يوم
َ
مناطق متفرقة
الجمعة املاضية ،عرش غارات عىل
بمديري�ة برط العنان بمحافظ�ة الجوف .وأوضح
َ
مص�د ٌر محلي ٌّ باملحافظ�ة أن
الطيران املع�اديَ
بس ِّ
استهدف َ
�ت غارات شعب عقبة النيل ،مَ ـا أَدَّى
إىل استشهاد امرأة كبرية يف السن .وأشار املصد ُر إىل
أن طريان العُ ــ ْدوَان ش�ن أربع غارات عىل منطقة
الغيب التابعة ملديرية برط العنان.
واس�تهدف طيران العُ ــ� ْدوَان األَمريك�ي
الس�عودي يوم أم�س األحد  11غارة عىل مش�اتل
زراعية متفرقة بمديرية محافظة حجة.
وأوض�ح مص�در مس�ئول بغرف�ة العملي�ات
املشتركة باملحافظة لوكال�ة األنب�اء الـيَـمَ ـنية
)س�بأ) أن غ�ارات العُ ــ� ْدوَان تس�ببت يف إحداث
أرضار كبرية يف املش�اتل التي تعد ركيزة أساس�ية
يف العملية الزراعية باملديرية.
َ
وش َّ
�ن طريا ُن العُ ــ� ْدوَان الس�عودي األَمريكي
الغاش�م يف الس�اعة األوىل من ،صباح أمس األحد،
غارتني عىل مديرية حرض بمحافظة حجّ ة.
وأوض�ح مص�د ٌر مس�ئو ٌل بغرف�ة العملي�ات
املشتركة باملحافظة لوكال�ة األنب�اء الـيَـمَ ـنية
(س�بأ) أن طيران العُ ــ ْدوَان اإلجرامي اس�تهدف
مدينة حرض القديمة.

مف ّوضية حقوق اإلن َْسـان تؤكد أنها تحقّق حالياً يف تقارير االتحاد العام لشباب اليمن يدين تهديد ِات العدوان بضرب ميناء الحديدة
تفي ُد بإسقاط قناب َل عنقودية على مصنع أسمنت عمران
 متابعاتأعرب�ت املفوضية الس�امية لحقوق اإلن ْ َس�ـان عن
قلقها إزاء ارتف�اع عدد الضحايا املدنيين يف الـيَـمَ ـن
جراء اس�تمرار الغ�ارات الجوي�ة لتحال�ف العُ ــ ْدوَان
األَمريك�ي الس�عودي ،والتي كانت الس�ببَ يف س�قوط
ثلثَ�ي ع�دد اإلصاب�ات يف الـيَـمَ ـ�ن ..مشير ًة إىل أنها
ّ
تحق�ق حاليا ً يف تقارير تفي ُد بإس�قاط قناب َل عنقودية
عىل منطقة جبلية جنوب مصنع اإلسمنت يف عمران.
وقال مكت�بُ املفوضية يف بيان نرشه اليوم الجمعة:
ُ
حيث
«إن ع�د َد الضحايا املدنيين يف الـيَـمَ ـن يف تزايد،
ُقتل خالل ش�هر فرباير أكثر من  150شخصاً ،وأصيب
ما يقرب من  200شخص».
وأضاف «قت�ل ما مجموعه ثالث�ة آالف و 81مدنياً،
وأصيب خمسة آالف وَ 733منذ مارس 2015م».

ونقل البيا ُن عن املتحدث باس�م املفوضية يف جنيف
روبرت كولفي�ل قوله «إن ثلثَي ع�دد اإلصابات تقريبا ً
تأت�ي م�ن الرضب�ات الجوي�ة للتحال�ف» العس�كري
السعودي عىل الـيَـمَ ـن.
وفيم�ا أوض�ح املتح�د ُ
ٌ
انخفاض
ِّث أن�ه كان هن�اك
ملح�و ٌ
ظ يف اإلصابات بالغارات الجوي�ة يف نوفمرب من
العام املايض.
َ
وأش�ا َر إىل تضاعَ َ
�ف ع�د ُد القتىل بني ش�هري يناير
وفرباير ،حيث سجّ ل عدد اإلصابات بني املدنيني الشهر
املايض أعىل مستوى منذ سبتمرب.
ولف�ت املتحدث باس�م املفوضية الس�امية لحقوق
اإلن ْ َس�ـان أن مكت�بَ حقوق اإلن ْ َس�ـان ال ي�زا ُل يعمل
ّ
ِ
ق�وات التحالف قد
التحقق من تقاري�ر تفي ُد بأن
على
َ
أسقطت قنابل عنقودية عىل منطقة جبلية إىل الجنوب
من مصنع لإلسمنت يف عمران.

 متابعاتأد َ
َان االتح�ا ُد الع�امُّ لش�باب
َ
املوق�ف املتخ�اذِ َل واملريبَ
الـيَـمَ ـ�ن،
للمجتمع ال�دويل واملنظم�ات الدولية،
تجاه العُ ــ ْدوَان الغاشم عىل الـيَـمَ ـن،
واس�تمرار آل�ة القت�ل والدم�ار لقوى
العُ ــ� ْدوَان ،وعلى وج�ه الخص�وص
التهديد برضب وقصف ميناء الحديدة.
وأ َّك� َد االتحا ُد يف بيان له اس�تنكاره
الش�ديد مل�ا يتع�رض ل�ه الش�عبُ
حرب إبَادَة جماعية من
الـيَـمَ ـني من
ِ
قبل آلة القتل والدمار والحصار لقوى
العُ ــ� ْدوَان الت�ي ت�زداد بش�اعة يوما ً
بعد آخر من أجل القضاء عىل الش�عب
الـيَـمَ ـني.
وقال إنه يف الوق�ت الذي ُكنَّا ننتظر

م�ن املجتم�ع ال�دويل موقف�ا ً إيجابيا ً
تجاه ذلك العُ ــ ْدوَان الغاشم وجرائمه
البش�عة والدم�ار الذي يطا ُل الش�عبَ
الـيَـمَ ـن�ي ومقدرات�ه التحتية نفاجأ
بموق�ف س�لبي وصام�ت غير مربَّر
ملجل�س األم�ن واألمين الع�ام لألم�م
املتح�دة واملنظم�ات الدولي�ة العاملة
مج�ال حق�وق اإلن ْ َس�ـان إزاء هذه
يف
ِ
الترصُّف�ات والتهدي�دات الالمس�ئولة
والت�ي ته� ّد ُد بمن�ع دخ�ول ال�دواء
والغذاء».
ِ
ِ
والهيئات
املنظم�ات
ودع�ا البي�ا ُن
َ
الدولي�ة لسرُ ع�ة العم�ل عىل تش�كيل
لجنة تحقيق دولية يف جرائم العُ ــ ْدوَان
وإيق�اف آلة القتل والح�رب والحصار
الهمجية ضد الشعب الـيَـمَ ـني..
مؤكدا ً أهمي َّة قي�ام كافة منظمات
املجتم�ع املدن�ي وحق�وق اإلن ْ َس�ـان

املحلي�ة والعربي�ة والدولي�ة باتخ�اذ
مواق�ف إيجابية للضغ�ط عىل مجلس
األمن ال�دويل للتدخل الف�وري إليقاف
العُ ــ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن.
وش� َّد َد على أهمي�ةِ قي�ا ِم كاف�ة
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي وجمي�ع
أبناء الش�عب للوقوف صفا ً واحدا ً ض َّد
العُ ــ ْدوَان الغاش�م وحلفائه واليقظة
التامَّ �ة تج�ا َه أَعْ مَ ــ�ال وترصُّف�ات
َ
والخ َونَة والتصدّي
املرتزق�ةِ والعُ مَ لاء
لها بكل قوة وحزم.
وأَكَّ� َد البي�ا ُن دع َم االتح�اد ألبطال
الجي�ش واللج�ان الش�عبية ،مش�يدا ً
تضحيات جس�يمةٍ
ٍ
بم�ا يقدمونه من
بش�جاعة باس�لة للدفاع ع�ن الوطن،
ويف مواجه�ة ذلك التغط�رس من قبل
العُ ــ� ْدوَان الس�عودي الصهيون�ي
الغاشم وحلفاؤه.

 8تقرير

ينثالااينثالاثالا  7نينثالالام  7نينثالاثالالا

( ددعلاعلاا

النموذج الأَمريكي الحتالل الـيَـمَ ـن

باألرقام :جرائم االغتياالت والقتل والسحل والذبح والفوضى
األمنية يف املحافظات الجنوبية لشهر فرباير 2016
أَ ْك َثــر من خمسة وعشرين عملية اغتيال خالل شهر وثمان عمليات اغتياالت فاشلة
عمليات ذبح لجنود وست عمليات اختطافات لقيادات عسكري وشخصيات مدنية
مباني حكومية في لحج وقبور ًا في حضرموت
جر
القاعدة تف ّ
َ
حـد معسكرات االحتالل
تفجير ثالث سيارات مفخخة وانتحاري يف ّ
جر َ
نفسه وسط أَ َ
أَ ْر َبــع مدن جنوبية تسقط بيد القاعدة وداعش برعاية االحتالل

 زيد الغرسي:ُ
ُ
الجنوبية
املحافظات
ال تزا ُل
ُ
الخاضعة لالحتالل األَمريكي
السعودي اإلمَ ا َراتي تشهَ ُد
ً
ٍ
ٍ
قيادات
يومية تطا ُل
اغتياالت
ً
عسكرية ومدنية ومواطنني
تحت عناوين عدة ،وتربُ ُز
مدينة عدن يف أوىل املحافظات
يف ُ
س ّلم االغتياالت التي تق ُع
فيها ،ويف تقريرنا لشهر
فرباير سنسلط الضو َء حول
أَبْ َرز األحداث واالغتياالت
واملواجهات املسلحة بني
مرتزقة االحتالل وجرائم
االحتالل يف هذه املحافظات
كأُنموذج يق ّدمُه االحتالل
لبقية الـيَـمَ ـنيني.
االغتياالت والذب ُح والجثث املجهولة
ُ

تتواص�ل االغتي�االت يوميا ً عىل مرأى ومس�مَ ع
من ق�وات االحتالل بل وبرعاية منه�ا ،حيث اغتيل
أ َ ْكثَــ� ُر م�ن ثمانية ضب�اط وجن�ود ،أَبْ َرزهم قائد
محور أبني اللواء عبدربه حسني اإلرسائييل ورئيس
ش�عبة االستخبارات العس�كرية يف املنطقة الرابعة
العقيد أدهم محمد عبدالله الجعري ورئيس عملية
لواء شالل عيل أحمد محمد اليافعي.
كم�ا تم ذب�ح جنديني يف محافظ�ة لحج بتهمة
أنهم�ا ينتميان للجيش ،وش�هدت عدن عملية ذبح
لخمس�ة جنود ،حس�ب بعض املصادر ،بعد أرسهم
من قبل عنارص القاعدة وداعش ،بعد الهجوم الذي
اس�تهدف مر َكز رشطة البس�اتني ،كما ت�م اغتيا ُل
مدير مكتب محافظ لحج يف مدينة الحوطة بلحج.
ويف جان�ب م�ا يس�مى املقاوم�ة ت�م اغتي�ا ُل
َ
ش�خصني أحدهما الش�يخ م�ازن العقربي يف عدن
واآلخ�ر ش�قيق القي�ادي يف م�ا تس�مى باملقاومة
بالصبيحة بحافظة لحج.
أما املواطنون التي طالته�م االغتياالت فقد بلغ
ً
س�بعة منهم يف
عددهم أ َ ْكثَــر من عرشة مواطنني
ع�دن ،منهم امرأة ،والبقية إمَ ــام مس�جد زنجبار
بأبين واثنين يف لح�ج ،أَبْ َرزهم ش�يخ دار الفيوش
عبدالرحمن بن مرعي العدني.
كما تم العثو ُر على خمس جثث مجهولة ،ثالث
منها داخل معس�كر الدفاع الجوي بعدن وواحدة يف
زنجب�ار أبني وأخ�رى يف مديرية ميفع�ة بمحافظة
شبوة.
فيم�ا س�جّ لت خلال ش�هر فرباي�ر أ َ ْكثَــر من
ثمان محاوالت اغتيال فاش�لة طالت أَبْ َرز القيادات
يف الس�لطة املحلي�ة يف ع�دن والضال�ع ،حي�ث نجا
محاف�ظ عدن عي�دروس الزبيدي ومدي�ر أمن عدن
شالل ش�ائع من محاولة اغتيال قامت بها عنارصُ
ما يس�مى القاع�دة أثناء م�رور موكبهما يف عدن،
وأدت العملي�ة إ َلـ�ى مقتل أ َ ْربَــعة م�ن مرافقيهم
واثنني من عنارص ما يس�مى القاعدة ،وتعترب هذه
هي الثاني�ة الغتيال محافظ عدن والثالثة
املحاولة َ
ملدير أمنه خالل الش�ه َرين املاضيني ويف نفس اليوم
نج�ا محافظ الضال�ع فضل الجعدي م�ن محاولة
اغتيال بعبوة ناس�فة ُزرعت أَمَ ــام بوابة منزله تم

اكتشافها قبل انفجارها بلحظات ،أَيْـضا ً نجا مدير
أمن الضال�ع ومدير أمن لحج وقائ�د اللواء ()131
وأركان حرب اللواء ( )39وقائد معس�كر ما تسمى
املقاومة يف شبوة.

االختطافات

ُ
ُ
املحافظات
عمليات االختطاف فقد ش�هدت
أما
الجنوبية أ َ ْكثَــ َر من ِّ
ست محاوالت أَبْ َرزها اختطاف
العمي�د منصور صالح قاس�م نائ�ب مدير التوجيه
املعن�وي يف عدن والعقيد عيل بن س�الم باراس قائد
الل�واء ( )27ميكا بحرضموت ومدي�ر عام مديرية
حجر كربى مديريات وادي حرضموت.

جرحى ما يسمى باملقاومة

رب ُز معاملة االحتالل ملرتزقته الذين
يف سياس�ةٍ تُ ِ
يقاتل�ون معهم يف الجبهات الداخلية وإهانتهم لهم
وتركه�م بعد االس�تفادة منهم كوقود ملش�اريعهم
فق�ط أق�ام املرتزق�ة م�ن أَبْنَـ�اء محافظ�ة تع�ز
اعتصام�ا ً مفتوحا ً يف عدن احتجاج�ا ً عىل إهمالهم
وعدم معالجتهم ،كما ن ّ
ظمت مظاهرة يف الس�ودان
من قبل الجرحى بنفس السبب ،فيما أمهلت األردن
الجرحى للخروج من مستشفياتها وفنادقها نظرا ً
للعدم تسديد تكاليف العالج واإلقامة.
ويف تط�ور ينبئ عن حجم املعان�اة التي يعانيها
املرتزق�ة واالهمال م�ن قبل قوات االحتلال أحرق
جريحٌ
َ
نفسه أَمَ ــام السفارة الـيَـمَ ـنية بالسودان
احتجاج�ا ً على ع�دم عالج�ه واملماطل�ة يف علاج
الجرحى ومعالجة أوضاعهم الصحية.

التفجريات واملفخخات
ُ

ش�هدت مدينة ع�دن خالل ش�هر فرباير تفجريَ
س�يارة مفخخة اس�تهدفت موكبَ مدير أمن لحج
العقي�د ع�ادل الحامل�ي أَدَّت إ َلـى استش�هادِ طفل
َ
وإصابَة س�تة م�ن مرافقيه وثالث�ة مواطنني ،كما
ت�م تفجيرُ موكب لق�وات الغ�زو اإلمَ ا َراتية مكوّن
من ثلاث عرب�ات كان يف طريقه من قاع�دة العند
إ َلـ�ى منطقة كرش اعرتفت اإلمَ ا َر ُ
ات بمرصع أَحَ ـد
جنودها َ
وإصابَة آخر ،وهذه العملية تأتي يف س�ياق
الرصاع بني قوات االحتالل ومرتزقته ،ويرى البعض
أنها يف س�ياق الخالفات املتصاعدة بني الس�عودية
واإلمَ ا َرات.
ويف سياق الرصاع بني مرتزقة العدوان تم تفجريُ
سيارة مفخخة أَمَ ــام نقطة أمنيه تابعة ملا يسمى

باملقاوم�ة يف دار س�عد أَدَّى إ َلـ�ى س�قوط ضحايا
وجرحى.
كما فجّ ر انتحاري َ
نفس�ه من عنارص ما يسمى
بداع�ش يف معس�كر راس عب�اس بعدن ،م�ا خ ّلف
أ َ ْكثَــر من سبعني ما بني قتيل وجريح أثناء عملية
تجني�د لبعض املغ� ّرر بهم م�ن أَبْنَـ�اء املحافظات
الجنوبي�ة يف معس�كرات االحتلال ،وتأت�ي ه�ذه
العملية يف س�ياق توجيه الش�باب من قبل االحتالل
بطريق�ة غير مب�ارش لالنضم�ا ِم إ َلـى ما يس�مى
القاع�دة وداع�ش ،حي�ث تأت�ي بعد رف�ض قوات
االحتالل تجنيد كثري من الش�باب ليتم استقطابُهم
م�ن عنارص ما يس�مى القاعدة وداع�ش بمرتبات
مغرية ،وقد تم توزي ُع استمارات التجنيد يف صفوف
الش�باب أثناء احتجاجاتهم أَمَ ــام املعسكر ،وفعالً
ذهب بعض الشباب ،حسب بعض األنباء.
إىل ذل�ك َه� َّزت أ َ ْربَــع�ة انفج�ارات عنيف�ة يف
مديري�ة املنص�ورة بمحافظ�ة ع�دنُ ،ك ّل ذلك غري
العب�وات الناس�فة وااللغام التي يت�م اإلعالن عنها
بني حني وآخر.

تدمري البنية التحتية للدولة والقِباب
الدينية من قبل االحتالل وما يسمى
القاعدة وداعش

تواصلت عمليات التدمري املمنهج ملقرات الدولة
وبال�ذات األمني�ة منها ،س�وا ًء بطريان الع�دوان أ َ ْو
عن�ارصه االس�تخباراتية املوج�ودة على األ َ ْرض
املس�ماة قاع�دة وداع�ش ،وكان ملحافظ�ة لح�ج
النصي�ب األكرب ،حيث ت�م تدمريُ مبن�ى املواصالت
والس�نرتال من قبل طريان الع�دوان وتفجري مبنى
النجدة واألمن املركزي والفرن العس�كري بمعسكر
عباس ومبنى األمن السيايس من قبل هذه العنارص
اإلجْ ــ َرامي�ة ،كم�ا قام�ت عن�ارص االس�تخبارات
األَمريكية اإلرسائيلية املسماة قاعدة وداعش بهدم
ُقبَّة الش�يخ س�عيد العطييش وقبة مسجد الحسني
بمديرية غيل باوزير وقبة مس�جد بن إس�ماعيل يف
مديرية الشحر يف محافظة حرضموت.

تمكني القاعدة وداعش من املدن
الجنوبية

سي َ
ط َر ما يس�مى تنظيم القاعدة وداعش خالل
هذا الش�هر عىل عدة مدن جنوبية من بينها مدينة
عزان بشبوة وزنجبار وجعار بأبني والحوطة بلحج

يف س�ياق تس�ليم االحتالل الجنوب له�ذه العنارص
اإلجْ ــ َرامية التي تعيث يف األ َ ْرض فس�اداً ،كما تمت
الس�يطرة عىل الطريق البحري االستراتيجي الذي
يربُ ُ
ط بني ع�دن وحرضموت لضمان تحرك عنارص
م�ا تس�مى بالقاع�دة بين املحافظتين وتس�هيل
مرورهم�ا دون أي اعتراض ،وذل�ك بع�د أن التزم
قبائل أحور بعدم اعرتاضهم أثناء مرورهم من هذه
الطريق مقابل انسحاب هذه العنارص اإلجْ ــ َرامية
من املدينة بعد س�يطرتهم عليها وتش�كيل مجلس
أهلي فيها ش�بيه بمجالس القاع�دة يف حرضموت
وأبني.
إىل ذل�ك ويف خط�وة جدي�دة أص� َد َر القي�ادي يف
املقاومة الجنوبي�ة (عبدالنارص أبو هم�ام) ،قرارا ً
بتكلي�ف (محمد ع�وض العقربي) مدي�را ً لرشطة
مدين�ة الش�عب يف محافظ�ة ع�دن .وتعتبر ه�ذه
الخطوة كشفا ً لحقيقة الواقع عىل امليدان ويكشف
َ
زيف ادعاءات االحتالل وس�قوط ش�عاراته املتمثلة
بالرشعي�ة واألم�ن ومحاربة اإل ْر َهـ�اب ،بل يوضح
تمكين�ه م�ن ه�ذه العن�ارص م�ن أجه�زة الدول�ة
الرسمية.

االشتباكات املسلحة بني مرتزقة
ُ
العدوان

يف س�ياق الرصاع بين املرتزقة ت�كاد ال تنقطع
االش�تباكات بينه�م يف ُك ّل املحافظ�ات الجنوبي�ة،
ً
ٍ
عنيفة تستخدم فيها
اش�تباكات
حيث تشهد عدن
األس�لحة املتوس�طة والثقيلة يف مديري�ة املنصورة
الت�ي انتهت بتس�ليمها رس�ميا ً للقاع�دة وداعش
وكذل�ك يف مديري�ة خ�ور مكسر والش�يخ عثمان
وغريها م�ن املديريات التي من املالحَ ظ أن االحتالل
يدع�م عنارص القاعدة وداعش ض� ّد بقية الفصائل
لتمكينه من الس�يطرة عىل املباني األمنية ومقرات
الرشط�ة واملين�اء وبع�ض املعس�كرات التابع�ة
للجيش.
ُ
االش�تباكات أَيْـض�ا ً إ َلـى محافظة
كما انتقلت
أبين أَدَّت إ َلـ�ى تس�ليم املدين�ة لعن�ارص القاعدة
وداع�ش بعد اتفاق م�ع هادي بموجبه تم س�حبُ
ميلش�ياته ونقاط�ه األمنية م�ن املدين�ة والطريق
االستراتيجي اله�ام الذي يربط ع�دن وحرضموت
مرورا ً بمدينة أحور.
كم�ا ش�هدت مدين�ة زنجب�ار اش�تباكات بين
عن�ارص القاعدة نفس�ها ،ويف لحج ش�هدت مدينة
الحوط�ة اش�تباكات مماثلة بني مرتزق�ة العدوان،

كما امت�دت إ َلـى معس�كرات التجني�د لالحتالل يف
لحج وع�دن ،أما يف ش�بوة فمدينة عزان لم تس�لم
من الفوىض األمنية بعد تسليمها للقاعدة وداعش،
ٌ
اش�تباكات بين بعض أَبْنَـ�اء القبائل
وكان هناك
وعن�ارص القاع�دة فيه�ا ،ويف حرضم�وت تواصل
عن�ارص القاع�دة وداع�ش هجومَ ها على مقرات
ونق�اط الجي�ش املؤي�د لهادي ب�وادي حرضموت،
كما كان هناك حادثة اش�تباك بني عنارص القاعدة
أنفسهم يف املكال.

مديرية املنصورة

ش�هدت مديري�ة املنص�ورة خلال هذا الش�هر
ً
ٍ
متواصل�ة بني مرتزقة االحتالل ش�ارك
اش�تباكات
فيها الطريان الحربي التابع لإلمَ ا َرات لدعم فصائله
عىل امليدان ،يف محاولة لس�عي ُك ّل فصيل السيطرة
عليها وعىل املقرات الحكومية خ ّلفت عرشات القتىل
والجرحى إ َلـى أن فرضت عنارص القاعدة وداعش
س�يطرتها عىل املديري�ة بموجب توجيه�ات قوات
االحتالل تحت مسمى اتفاق بني الفصائل عىل إثره
تم تبدي�ل لوحة املجلس املحيل للمديرية إ َلـى لوحة
تحمل اس�م املجلس األهيل باملديري�ة ،ويف تداعيات
ذلك رصَّ حَ الحاميل أَحَ ـد قيادات ما تسمّ ى املقاومة
يف ع�دن بأن ما حد َ
َث تمثيلية يتم بموجبها تس�لي ُم
املديري�ة لإل ْر َهـابيني الذين يدّع�ون أنهم مقاومة،
ُ
وه�ذا ّ
َ
خلف االغتي�االت يف املديرية
يقف
يوضح مَ ن
التي أ َ ْ
صبَـحت تحت ُّل املرتبة األوىل يف املحافظة بعدد
االغتي�االت ،وَأن الخطة األمنية الت�ي أعلنتها قوات
ً
محاولة لتضليل
االحتالل لتأمني عدن ملدة مائة يوم
الرأي العام عن عالقة االحتالل بداعش والقاعدة.

َف السياسي
املِل ُّ

كان أَبْ َرز امللفات السياس�ية تعيني عيل محسن
األحم�ر نائب�ا ً عس�كريا ً له�ادي ،ما س�بّب صدمة
ُ
الالف�ت تزايُ�د لق�اءات
للش�ارع الجنوب�ي ،وكان
هادي وَبحاح وَعيل محس�ن بالس�فريين األَمريكي
وَالربيطان�ي بش�كل متكرر ما يشير إ َلـى حقيقة
دور ه�ؤالء يف عدوانهم على الـيَـمَ ـ�ن وما مجرد
السعودية واإلمَ ا َرات إال أدوات.
كم�ا رفض�ت حكومة بح�اح العودة لع�دن بعد
نجاح اإلمَ ا َرات بطرد هادي من عدن كرشط لتوليها
املل�ف األمني وفق الخطة األمنية التي قالت اعلنتها
لتأمني محافظة عدن مل�دة مائة يوم وبالفعل اعلن
ناط�ق حكومة هادي خروج األخير من عدن إ َلـى
الري�اض مقابل إمس�اك بحاح باملل�ف االقتصادي
ُ
االشتباكات
واألمني يف عدن ،ويف هذا الس�ياق كانت
العنيفة التي حدثت يف قرص املعاشيق انقالبا ً كامالً
من اإلمَ ا َرات عىل هادي وبقية موظفيه كابنه جالل
ه�ادي ومدير مكتب هادي محم�د مارم إلخراجهم
م�ن عدن وبس�ط نفوذ اإلمَ �ا َرات على ُك ّل يشء يف
عدن يف س�ياق الصراع الدائ�ر بينها وبين النظام
الس�عودي ،لكن النظام الس�عودي ر ّد بالتفجريات
واملفخخات كرس�ائل لعيال زايد ،كما قامت بتعيني
املجرم عيل محس�ن األحمر ،ويف هذا الس�ياق جرى
تب�ادل االتهامات بني ما يس�مى الناطق الرس�مي
لجيش هادي والناطق الرسمي ملا تسمى املقاومة،
من جانب آخر عادت الخالف�ات بقوة بني اإلمَ ا َرات
وحزب اإلصالح.
دولي�ا ً أعلنت الصين ب ْد َء بناء قاعدة عس�كرية
يف جيبوتي ،ويف س�ياق التحركات الدولية للسيطرة
عىل ب�اب املندب وخليج عدن عُ ق�د لقاء بني رئيس
جيبوت�ي وأمري قط�ر ملا أس�موه البحث يف الش�أن
الـيَـمَ ـن�ي ،كما أعلن رس�ميا ً عن احتلال أَمريكا
لس�قطرى تح�ت عن�وان تأجري ه�ادي لإلمَ �ا َرات،
وتشهد جيبوتي وخليج عدن وباب املندب تح ُّر ٍ
كات
ً
عس�كرية من أَمري�كا وبريطانيا وفرنس�ا والصني
وتركي�ا والعدو اإلرسائيلي لضمان الس�يطرة عىل
املم�ر املالح�ي العاملي ال�ذي تمر منه أغل�ب تجارة
العالم.

( ددعلاعلاا
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ا�ستهداف دار امل�سنني..
ِ
جرميةُ

إفرازات لصراعِ قوات االحتالل يف عدن ،ومالم ُح للمدينة الغارقة بالدم
ٌ
ج َز ِة في عدن كان مسرحاً لجريم ٍة بشع ٍة ،أعادت لألذهان جريم َة
دار المسنين َ
والع َ
ُ
ومجدد ًا َ
أصابع االتهامات
القتَلَة يختبئون خلف قناع ،بينما
بصنعاء،
العرضي
َّ
ُ
مستشفى ُ
َ
التوحش في
يجزم أنّها إدار ُة
والبعض اآلخر
البعض يتهم القاعدة،
تختلف في إشاراتها،
ُ
ُ
ُ
ُّ
ُ
الصراع السعودي اإل َمـا َراتي.
تنظيم داعش ،ومحللون يقرأون الجريم َة من زاوي ِة
ِ

أح�د املراقبني بقول�ه« :التوصي�ف يف الجزئية التي
تتعل�ق بما يُعْ َر ُ
ف ب�إدارة التوح�ش ،يُعتَرب منطقيا ً
وق�د يكون صحيحا ً بنس�بةٍ كبريةٍ؛ ك�ون الجريمة
الش�نعاء حصلت يف منطقة الشيخ عثمان ،الواقعة
فعليا ً تحت س�يطرة تنظيم داعش ،بل تعترب املعقل
الرئيس للتنظيم ،واقرتاف الجريمة يف وضح النهار،
بش�كل قاطع أن مرتكبها يس�يطر فعليا ً عىل
يدلل
ٍ
املنطق�ة؛ ك�ون الجريمة اس�تمرت ملدة م�ا يقارب
ُ
تقاس ِم
الس�اعة ويف حي مأهول بالسكان ،ويف ظل
ً
موزعة عىل
مناطق النفوذ يف مدينة عدن التي باتت
التنظيم�ات اإلجرامية ،باتت أي ُ
َّ�ة جريمة اغتيال أ َ ْو
تفجري تنس�ب للتنظيم املس�يطر عىل املنطقة التي
وقعت فيها الحادثة».
ُ
ُ
وفيما ُ
يخ ُّ
املتعلقة بارتباط داعش
الجزئية
ــص
ً
بصال�ح والحوثيين أ ّكد ّ
واضحة
أن «املس�ألة باتت
للجمي�ع ،فإذا كان داعش يتب�ع صالح والحوثيني،
فلم�اذا يت�م الس�ماحُ لعن�ارصه بالتج�ول العلني
يف ش�وارع ع�دن ،وكيف يس�يطرون على مناطق
شاس�عةٍ يف املدين�ة ،دون أن تت�م محاربتُه�م أ َ ْو
استهدافهم من قبل السلطات يف املدينة».

 حسين الجنيد:يف جريمةٍ َه َّزت األوس�ا َ
ط الشعبية والسياسية،
َ
وجوههم بأقنعةٍ سوداء،
هاجم مس�لحون يخفون
صباحَ يوم الجمعة يف الرابع من مارس ،دار املسنني
الواق�ع يف مديرية الش�يخ عثم�ان ،وبدم�ا ٍء بارد ٍة
يضخه�ا التوح�ش ،قت�ل املس�لحون  16عرش من
ٍ
ممرضات يحملن الجنسية
العاملني يف الدار ،وأربع
ً
إضاف�ة إىل أحد أفراد حراس�ة ال�دار ،أحد
الهندي�ة،
الناجي�ات من ه�ذه املجزرة البش�عة والتي رفضت
اإلفصاح عن اس�مها ،خش�ية اس�تهدافها من قِ بَل
تل�ك العنارص ،تروي ج�ز ًء من تفاصي�ل الجريمة:
«فوجئن�ا ،الس�اعة الثامنة صباح ي�وم الجمعة 4
مارس  ،2016بهجو ٍم من قبل مس�لحني يلبس�ون
ً
اقنعة س�وداء ،واس�تهلوا جريمتهم الشنعاء بقتل
أفراد حراسة الدار ،ومن ثم دخلوا إىل األقسام ،حيث
أخذوا املمرضات الهنديات وقاموا بتقييدهن قبل أن
يقدموا عىل قتلهن».
وأوضح�ت أن «القتلة كانوا يكبـّلون ُك ّل ضحيةٍ
وم�ن ث�م يقوم�ون بقتله�ا يف أماك�ن متفرقة من
الدار”.
ٍ
بصوت يس�كن نربات�ه الخوف والهلع
وأضافت
ّ
أن «عملية القتل هذه لم نشهد مثيلها طوال حياتنا
م�ن حيث درج�ة الوحش�ية و التي اس�تمرت مدة
ساعة».
وم�ن جه�ةٍ أخ�رى ،أوض�ح مص�د ٌر محلي ٌّ
باملحافظةّ :
«أن الضحايا توزعوا بني (تس�ع نس�اء
وس�بعة رجال) وأكث ُره�م من العاملين يف الدار يف
مجاالت الحراسة والرعاية والتمريض وبينهم أربع
«راهب�ات» يحملن الجنس�ية الهندي�ة ،فيما نجت
إحدى املمرضات الهنديات بعد نمكنها من االختباء
يف ثالجات التربيد».
وأش�ار املص�د ُر إىل ّ
أن ه�ذه الجريم�ة «تأتي يف
إط�ار االنفلات األمن�ي وم�ا تش�هده املحافظ�ات
الجنوبية من اغتياالت وتفجريات وانتشار للعنارص
اإلرهابية» ،حسب تعبريه.

تشاب ُه
دار املسنني ومستشفى العرضي،
ُ
السيناريو واألقنعة

وم�ن خالل اإلحاط�ة بتفاصيل ه�ذه الجريمة،
يربز االتساق يف املش�هد من حيث األسلوب والنمط
املتب�ع يف تنفيذه�ا ،بتفاصي�ل جريمة مستش�فى
الع�ريض بصنع�اء الت�ي وقعت يف ش�هر ديس�مرب
2013م ،حني هاجم مسلحون مقنعون املستشفى
وأطلق�وا النا َر عىل العاملني يف املستش�فى واملرىض
وجن�ود الحراس�ة ،هذا االتس�اق وهذا التش�ابه يف
األس�لوب ،أ ّكده العدي ُد من املراقبني ونشطاء مواقع
التواصل االجتماعي ،حي�ث أ ّكد الصحفي «رضوان
ف�ارع» املتخص�ص يف التنظيم�ات اإلرهابي�ة يف
منش�ور له عىل صفحته يف موق�ع الفيس بوك «أن
ٍ
جريم�ة دار املس�نني بع�دن تحمل نف�س بصمات
جريمة مستشفى العُ ريض».
ُ
بعض املحللني السياسيني تفاصيل
حني ربط
يف ِ
املش�هدَين م�ن حي�ث «التوقي�ت ،واالس�تهداف،
واألقنع�ة» مؤكدي�ن ّ
أن «تنفي�ذ العملي�ة صباحاً،
ً
ً
واضح�ة مفاده�ا الق�درة على
رس�الة
يوص�ل
ٍ
وق�ت م�ن ال�ـ  24س�اعة ويف
االس�تهداف يف أيّ
قدر
ه�ذا ن�و ٌع من االس�تعراض للق�وة وبث أكبر ٍ
من الرع�ب يف نف�وس املجتمع ،واألقنع�ة ترمز إىل
اس�تحالة الوص�ول إلي�ه ،وانتقاء امل�كان لرمزيته
اإلنسانية؛ للداللية عىل أن األمكنة التي تحافظ عىل
ٌ
مسكونة باملوت».
الحياة اإلنسانية باتت
بي�ان له نُشرِ َ على املواقع التابع�ة له ،نفى
ويف
ٍ
تنظي�م القاع�دة أي صلةٍ ل�ه بالجريم�ة موكدا ً أن
«ه�ذه الجريمة ال تمت بأس�اليب تنظي�م القاعدة
ب�أي صلة» ،حيث فاجأ البي�ان العديد من املراقبني
وأثار س�خريتهم ،لدرجةٍ دفع�ت أحدهم للقول «إن
هذا البيان مفبرك ،فهناك العديد م�ن املواقع التي
ً
متحدث�ة رس�مية باس�م التنظيم ،وتنس�ب
بات�ت
وتنف�ي ما يريده ممولو هذه املواقع ،فهذه الجرائم
لم يش�هدها الن�اس إال منذ ب�روز ه�ذا التنظيم يف
املنطق�ة ،ولم ينافس�ه يف وحش�ية جرائمه س�وى
تنظيم داعش».
جازم�ا ً أن «مقترف ه�ذه الجريم�ة ه�و ذاته
مقرتف جريمة مُستش�فى العُ ريض» ،يف إشار ٍة منه

إىل تنظيم القاعدة الذي أعلن تبنيه رس�ميا ً لجريمة
مستشفى العريض.
م�ن جهته�ا أوضح�ت الصحفي�ة «ف�ردوس
َ
العلمي» ّ
«مش�كلة دار املسنني ظهرت ،منذ عام
أن
ٍ
تس�اؤالت
 ،2011حين تناق�ل الكثري من املواطنني
مفادها :ملاذا يرشف عىل إدارة هذا الدار مسيحيني؟
واتهم�وا اإلدارة أنه�ا تُ ْخ ِرجُ املس�ننني والعجزة من
دينهم ،وال تجعلهم يقرأون القرآن ،أ َ ْو حتى يص ّلون
فروضهم ،ويحرموهم من دخول املسجد ،ووصلت
ٍ
برتتيبات
الش�ائعات ح ّد اته�ام الطاقم أنّهم يق�وم
جنائزي�ةٍ بالطريق�ة املس�يحية ،يف ح�ال وف�اة أي
ّ
ُس�ن ،وه�ذه الجريم�ة نتيج�ة س�كوت الجهات
م
املعني�ة ،وعدم وضع ح ّد لتلك الش�ائعات بتفنيدها

للناس».
ويف صلةٍ وثيق�ةٍ بما قالت�ه الصحفية فردوس،
نرش أح�د املواقع التابعة لتنظي�م القاعدة أن «هذا
الدار هو دا ٌر تبشريي تابع ألحد املنظمات التبشريية
الدولية ،وقد تم تصفية هؤالء الذين يقومون بنرش
الكفر يف ديار املس�لمني» ،واعترب مراقبون أن «هذا
البيان يعد دليالً عىل ارتكاب التنظيم لهذه الجريمة
البشعة».

داعش تفرض السيطرة بإدارة التوحش

تقري�ر نشره أح�د املواقع التابع�ة ملرتزقة
ويف
ٍ
الع�دوان األمريك�ي الس�عودي ،وال�ذي تضم�ن

توصيف�ا ً للجريمة واقرتانها باستراتيجية أطلقها
تنظيم داعش مؤخ�را ً تُعْ َر ُ
ف ب�ـ «إدارة التوحُّ ش»،
وأوض�ح التقرير أن «داعش اتب�ع يف هذه الجريمة
نف�س التكتي�ك ال�ذي انتهج�ه يف بداي�ة نش�أته يف
العراق وس�وريا ،باتّس�ام جرائمه بشدة الوحشية
والبش�اعة ،واس�تهدافه للصحفيين والناش�طني
والعاملني يف دور الرعاية من املسيحيني».
وربط التقري� ُر التزامن بني تحري�ر املحافظات
الجنوبي�ة م�ن مليش�يات الحوثي وصالح حس�ب
وصف�ه ،وظهور تنظي�م داعش ،مؤك�دا ً «االرتبا َ
ط
َ
الوثيق بني هذا التنظيم وبني ما أس�ماهم بمليشيا
الحوثي وصالح».
متصل بهذا التقرير ،والذي ع ّلق عليه
سياق
ويف
ٍ
ٍ

إدانات واسعة ،واستنكار سياسي كبري يف صنعاء
للجريمة املروعة التي تعرض لها دار املسنني بعدن
• المجلس السياسي ألنصار اهلل :مثل هذه األعمال اإل ْجــ َرامية ال تمت إلى الدين اإلسالمي بصلة ،وال تعبّر عن أخالق وقيم الـ َيـ َمـنيين.
• محمد عبدالسالم :قوى ال ُعــ ْد َوان ومرتزقتهم مسئولون ع ّما يجري في الجنوب الـ َيـ َمـني من جرائم باتت روتيناً يومياً
• اللجنة الثورية العليا :جنوب الـ َيـ َمـن ال يمكن أ ْن ُيص ِب َح حاضناً لإلرهاب ،كما يخطّط لذلك أعداء الـ َيـ َمـن واإلن َْسـانية والسالم في العالم
• المؤتمر الشعبي العام :هذه الجريمة البشعة تتنافى مع أخالق الشعب الـ َيـ َمـني ،الذي ُع ِر َف باالحترام لضيوفِه من األشقاء واألصدقاء
 خاص:ُ
ُ
البش�عة الت�ي اس�تهدفت دار
الجريم�ة
الق�ت
املس�نني بع�دن ،ي�وم الجمع�ة  4م�ارس ،إدَان َ ً
�ة
ً
واس�عة واس�تنكارا ً يف جميع األوس�اط السياسية
واالجتماعي�ة يف العاصم�ة صنع�اء ،حي�ث أدان
ُ
املجلس الس�يايس ألنصار الله هذا الح�ادث املر َّو َع
والجريم�ة النك�راء الت�ي تع�رض لها ال�دار ،وقال
بي�ان لهَّ :
«إن مث� َل هذه األعم�ال اإلجْ ــ َرامية ال
يف
ٍ
تم ُّ
الدين اإلسلامي بصل�ة ،كما ال تعرب عن
ُــت إىل
ِ
أخالق وقيم الـيَـمَ ـنيني».
ُ
املجلس إىل «أن شعبَنا الـيَـمَ ـني العظيم
ولفت
حال أن يس�مح بتعميم حالة
الي�وم ،ال يمك�ن بأي ٍ
غاز».
الفوىض ،وبقاء أيّ
ٍ
محتل أو ٍ
من جهته حمّ �ل الناطق الرس�مي ألنصار الله،
محم�د عبدالسلام ،ق�وى العُ ــ� ْدوَان ومرتزقتهم
مسئولية ما يجري يف الجنوب الـيَـمَ ـني من جرائم
باتت روتينا ً يومياً.
ترصيح له ّ
«أن ما حدث من
يف
عبدالسلام
وأكد
ٍ
جريمةٍ وحش�يةٍ  ،خلال الهجوم عىل دار املس�نني،
َ
مس�ؤولية العُ ــ ْدوَان
تؤ ّكد بما ال يدع مجاال ً للش�ك

ومرتزقت�ه عن ُك ّل ما يج�ري يف الجنوب من جرائم
بشعة باتت روتينيا ً يومياً».
ُ
اللجنة الثورية العليا
رسمي لها ،أدانت
بيان
ٍّ
ويف ٍ
الح�ادث اإلجْ ــ َرام�ي الذي طال ن�زالء وعاميل دار
املسنني بمحافظة عدن.
وعّب�رّ ت اللجن�ة الثوري�ة «ع�ن بال�غ الح�زن
والتع�ازي ألرس الضحاي�ا ،وللش�عب الـيَـمَ ـن�ي
الذي يكت�وي بنار اإلرهاب والعُ ــ� ْدوَان والحصار،
وللش�عب الهندي الصديق ،وللمنظمة اإلن ْ َس�ـانية
الت�ي ترع�ى املس�نني يف هذه ال�دار م�ن منطلقات
إن ْ َسـانية».
وتضمن البيان تأكي�د اللجنة الثورية العليا عىل
أن يصبح حاضنا ً
ّ
«أن جن�وب الـيَـمَ ـ�ن ال يمك�ن ْ
لإلره�اب وبيئ�ة خصب�ة كم�ا يخ ّ
طط لذل�ك أعداء
الـيَـمَ ـن واإلن ْ َسـانية والسالم يف العالم».
كما أدان املؤتمر الش�عبي العام واستنكر بشدة
ه�ذه الجريمة املروع�ة ،وَاعترب مصد ٌر مس�ئو ٌل يف
صحف�ي ،نرشته
بيان
ٍّ
املؤتم�ر الش�عبي الع�ام ،يف ٍ
ُ
وكالة األنباء الـيَـمَ ـنية (س�بأ)ّ ،
«أن هذه الجريمة
البش�عة تتناىف م�ع تعالي�م الدين اإلسلامي وقيم
وأخالق الش�عب الـيَـمَ ـني ،الذي عُ ِر َ
ف بالتس�امح

واالحترام َ
َّ
ــاصــ�ة م�ع ضي�وف الش�عب
خ
الـيَـمَ ـن�ي م�ن العاملين يف الس�لك الصح�ي من
األشقاء واألصدقاء».
َ
وأش�ار املص�در إىل ّ
مدين�ة ع�دن العاصمة
«أن
االقتصادي�ة ،أصبح�ت الي�وم مرتع�ا ً للتنظيم�ات
اإلرهابي�ة واملليش�يات املس�لحة وأعم�ال العن�ف
والفوىض والتطرف».
ُ
ُ
الوطني�ة
الجبه�ة
ويف ذات الس�ياق ،أدان�ت
ُ
الجنوبية ،األعم�ا َل اإلجْ ــ َرامية الت�ي يتع َّر ُ
ض لها
أبناء عدن ،وآخرها الجريمة البش�عة التي ارتُكبت
يف دار املسنني والعجزة.
ُ
ُ
الوطني�ة م�ن «الرشف�اء
الجبه�ة
وطالب�ت
ً
�دن َ
عامة ،وعَ َ
َّ
ــاصــة،
خ
واملخلصني يف الجن�وب
ِ
لكشف ُك ِّل املؤامرات التي
التحرك الش�عبي الرسيع
ً
مضيفة َّ
َ
السكوت
«أن
يُحي ُكها املس�تعمر الجديد»،
مثل ه�ذه الجرائ�م س�يؤدي إىل مج�از َر أكثر
على ِ
بشاعة مما سبق».
ُ
الجبهة ّ
َ
سكوت قوات االحتالل وعدم
«أن
وأ ّكدت
إدانته�ا له�ذه الجريمة البش�عة دلي� ٌل واضحٌ عىل
َ
مس�ؤولية ُك ّل ما يجري يف
تواطؤه�ا ،وهي تتحمَّ ُل
ِ
عدن والجنوب».

إمـارَاتي سعودي
صرا ٌع َ

ويف متابع�ةٍ للعالقات بني البلدَي�ن ،برز الخالف
بني الحليفتني والش�قيقتني الس�عودية واإلمَ ـا َرات
عال؛ بسبب الرصاع بني الطرفني عىل
عىل مس�توىً ٍ
النفوذ بحسب مراقبني.
حي�ث قال�ت صحيف�ة «الفايننش�ال تايمز» يف
عمودها املخصص لش�ئون الرشق األوس�ط ،الذي
حم�ل عنوان «النفوذ يف عدن يعصف بالحلفاء»ّ ،
إن
ِ
«الخالفات وصلت للمس�توى ال�ذي تخطى جدران
الرسي�ة ،م�ن خلال صفح�ات التواص�ل ،وحرب
الهاشتاقات».
وفّس�رّ َ ت الصحيف�ة الغض�بَ الس�عودي تجاه
اإلمَ ـا َرات؛ «بسبب اس�تحواذها عىل نصيب األسد،
بالق�در الذي لم ترتك في�ه للمملكة غريَ ُ
الفتات عرب
ٍ
جماعات تدي ُن بالوالء للرئيس هادي».
ٍ
تصرُّف اس�تفزازي ،أع�اد وزي� ُر خارجي�ة
ويف
اإلمَ ـ�ا َرات ،عبدالله بن زايد ،ن َشرْ َ مقولةٍ عىل موقع
ترجع للمفكر الس�عودي املعارض ،حسن
«تويرت»ِ ،
ُ
تصف املجتمع السعودي ،أنه
فرحان املالكي ،والتي
تربّى على ثقافةٍ جنائزيةٍ ال تتح�دث إال عن الكفر
ٌ
معادية
والح�رام ،متهمً �ا ثقافة الس�عوديني أنه�ا
للحياة ،وتحتق ُر اإلنسان ،وتدعم االٍرهاب.
تغري�دة وزي�ر الخارجي�ة اإلمَ ـا َرات�ي أث�ارت
َ
حفيظ�ة وس�خط حلفائ�ه الس�عوديني ،وه�و ما
دفعهم إىل تدشني هاشتاق مُعادٍ للوزير اإلمَ ـا َراتي،
تحت عنوان عبدالله بن زايد يهني السعوديني ،وعرب
ُ
ُ
واالتهامات
االنتق�ادات
ه�ذا الهاش�تاق ،انطلق�ت
الس�عودية املوجّ ه�ة إىل الوزير اإلمَ ـا َرات�ي ودولته
بأكملها ،فس�خر النش�طا ُء من بن زايد ،وق ّللوا من
ٍ
قي�ادات يف دولة اإلمَ ـا َرات
أهمي�ة دولتهم ،واتهموا
أنه�م يري�دون أن يلعبوا دو ًرا أكرب م�ن حجمهم يف
الشرق األوس�ط ،وأن ه�ذا س�يرضهم ،ووصف�وا
ً
نسبة إىل
السياسيني اإلمَ ـا َراتيني بـ «عيال دحالن»،
الدور االستشاري الذي يضطلع به املسؤول السابق
يف حركة فتح ،محمد دحالن ،يف اإلمَ ـا َرات.
مراقب�ون أك�دوا ّ
أن «الخالف�ات الس�عودية
اإلمَ ـا َراتي�ة لم تكن وليدة التغري�دات التي انطلقت
على مواقع التواصل االجتماعي ،بل منذ بداية قيام
الس�عودية بالع�دوان عىل اليم�ن ،بع�د أن خذلتها
العدي�د م�ن الدول ،وفضل�ت أن تنأى بنفس�ها عن
حرب ال يُعرف لها أهداف أ َ ْو نهاية ،فيما
الت�ورط يف
ٍ
تمكن�ت اململكة من إقن�اع اإلمَ ـ�ا َرات بالدخول إىل
جانبه�ا يف هذا العدوان ،وهنا ظهرت الخالفات منذ
الش�هر األول عىل مناطق النفود واستراتيجية ُك ّل
دولة يف القتال».
ّ
وأن الخلاف ازداد تعمُّ قا ً وتج� ّذرا ً «منذ انفردت
اإلمَ ـ�ا َرات بالس�يطرة على أهم وأكبر املناطق يف
ٍ
بعملي�ات تقيّض
ع�دن ،ما دفع اململك�ة إىل القيام
ٍ
استهداف
هذا النفوذ اإلمَ ـا َراتي ،من خالل عمليات
ألبرز الش�خصيات التي تحظى بالدع�م اإلمَ ـا َرات،
واس�تهداف األمن يف املدينة ،كي تثبت فشل األخرية
يف قدرته�ا عىل قي�ادة الوضع األمن�ي يف عدن ،وأن
عملية اس�تهداف دار املسنني وغريها من العمليات
تأتي يف هذا السياق».
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فضيحة
الشرعية يف
الجنوب!!

عبداهلل األحمدي*
آخ� ُر فضائ�ح م�ا تس�مَّ ى
بالرشعية هي مجزرة دار املس�نّني
يف الش�يخ عثمان يف عدن 25 .قتيالً
ذهبوا إ َلـ�ى ربهم من بينه�م أ َ ْربَع
ممرض�ات فلبيني�ات ك�ن يقم�ن
بخدمة املس�نني يف هذه الدار .قولوا
لنا يا أَبْ َ
طال الرشعية ما ذنبُ هؤالء
يقتل�ون ب�دم ب�ارد ،وب�دون جرم
ارتكبوه .يا هؤالء أنْتـُـ ْم فاش�لون
وغري قادرين عىل حماية أنفس�كم
فكي�ف س�تحمون الش�عب ،أ َ ْو
الرعايا؟!!
من�ذ أن س�لمكم التحالف قيادة
الجن�وب والقتل وجب�ة يومية لكل
م�ن يعي�ش على ارض الجن�وب.
لي�س م�ن العي�ب أن تقول�وا إنكم
عاجزون ع�ن حماية الناس وادارة
ش�ؤونهم ،لك�ن العي�ب أن تظل�وا
تقام�رون بحياة الن�اس وحياتكم
بدون ج�دوى .لقد أبحت�م الجنوب
لقوى التطرف واإل ْر َهـاب ،وعميت
اعينكم عن رؤية الطريق الصحيح
ومعرف�ة القتل�ة الذين اس�تباحوا
الدم�اء واالع�راض واالم�وال
والحقوق.
اليوم الجنوب مج�زأ بني قاعدة
وقاع�دة م�ن امله�رة إ َلـ�ى ب�اب
املن�دب .القاع�دة تحك�م الكثير
م�ن أرايض الجن�وب بمس�اعدة
االح�زاب الديني�ة ،وه�و م�ا ن�راه
يف حرضم�وت ،البترول تص�دره
القاع�دة عبر موان�ي حرضموت
تح�ت س�معكم وبرصك�م ،وربما
بحماي�ة التحال�ف .أنْتـُـ ْم تقولون
إن القاع�دة عفاش�ية ،طي�ب ملاذا
ال ترضب�ون أنْتـُـ� ْم وتحالفك�م
قاعدة عفاش كم�ا يرضب عفاش
وحلفائه يف املحافظات الشمالية؟!
أم أن القاع�دة يف حرضم�وت ه�ي
قاعدتك�م وقاع�دة حلفائك�م؟ ي�ا
ه�ؤالء املس�ألة مفضوح�ة أنْتـُـ ْم
تقاتل�ون والقاع�دة يف ص�ف واحد
فلا تخدع�وا ش�عبكم بأنك�م ضد
القاعدة .طي�ب كونوا قاعدة ،أ َ ْو ما
تكونوا ،بس وف�روا للناس امنا ،بل
وفروا هذا األمن ألنفسكم.
من�ذ أن وضعك�م األجنب�ي عىل
س�دة الحك�م يف الجن�وب ونح�ن
نرى ونس�مع القتل اليومي كوجبة
معتادة ،حتى قياداتكم العس�كرية
واألمني�ة لم توف�روا له�م حماية.
طي�ب ي�ا رشعي�ة أق�ل حاج�ة
وفروا ألنفس�كم حماي�ة ،الفوىض
األمني�ة واالنفلات األمن�ي وص�ل
إ َلـ�ى مقراتك�م وبيوتك�م .اعتق�د
انك�م راضون عن تصفي�ة الكوادر
العسكرية واألمنية ورجال املقاومة
وألص َ
ْ
ـدقائكم
الخلص ليصفو لكم
القاع�دة الجو ،وتنف�ردوا بالقرار،
ليس هناك أي تفسري ملا يجري غري
هذا االعتقاد.
* رئيس الدائرة السياسية للحزب
االشتراكي في تعز
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مشهد سياسي قادم يتشكل على خالف ما تريده أَمريكا
أحمد ناصر الشريف
الدما ُء الحرا ُم التي تُ َ
س�ف ُك ُ
ظلما ً وعُ ـ ْدوَانا ً
عاد ًة يرتتبُ عليه�ا يف النهاية بناء دول وبناء
مجتمعات س�ليمة خالية من ُك ِّل الش�وائب،
ٌ
ح�ادث يف الـيَـمَ ـ�ن الي�و َم
وه�ذا م�ا ُه� َو
نتيج�ة العُ ـ� ْدوَان الربب�ري ال�ذي يتعرض له
الـيَـمَ ـني�ون بقي�اد ِة زعيمة العال�م أَمريكا
وأ َ َدوَاته�ا يف املنطق�ة ال س�يما الس�عودية
وإرسائي�ل ،وقد أثبت الش�عبَ الـيَـمَ ـني من
خالل التصدّي للعُ ـ ْدوَان ومقاومته بش�جاعة
منقطع�ة النظير بأن�ه فعلاً بل�د االيم�ان
والحكم�ة ،كما وصفه الرس�و ُل األعظم عليه
أفضل الصالة والسلام ..لكن تظ ُّل مش�كلتنا
الكبرى نح�ن الـيَـمَ ـنيين ممثل�ة يف ثقافة
التعام�ل مع بعضنا وإن كان�ت ثقافة قديمة
اس�تطاع أَعْ ــدَاء الوطن الـيَـمَ ـني يف الداخل
والخارج عرب العمالء واملرتزقة الذين ش�اءت
لهم األق�دار أن يتحكموا يف زمام األمور خالل
أ َ ْكثَ�ر م�ن خمس�ة عق�ود مضت غرس�ها يف
ُ
نفوس الـيَـمَ ـنيني ليصب�حَ
البعض أَعْ ــدَاء
للبع�ض اآلخ�ر ،بدلي�ل أنن�ا عندم�ا نتن�اول
قضايان�ا ومش�اكلناَ ،
خ َّ
اصـ�ة م�ا يتعل�ق
باملش�هد الس�يايس الح�ايل ال نتناوله�ا م�ن
منظور وطن�ي بعيدا ً عن حس�اباتنا الضيقة
ُ
تنطل�ق أ َ ْو تعرب عن الخالف�ات الحزبية
الت�ي
واملذهبي�ة والش�خصية ..م�ع أن أمو َرن�ا قد
ً
أَ ْ
واضحة وضوحَ الش�مس يف رابعة
صبَـح�ت
النهار وب�ات معروفا ً لدى الجمي�ع أن أزمتنا
يف الـيَـمَ ـن التي نعيش�ها منذ عقود ليس�ت
أزم�ة سياس�ية وال أزمة اقتصادي�ة وال أزمة
أمني�ة وإنما ه�ي أزم�ة إدارة وأزم�ة أخالق
بامتي�از ..وهو م�ا يؤك�د أن اإلدار َة الوطنية
الكفؤة واملخلصة إذا ما توافرت فإن مشاك َلنا
ّ
معقد ًة ستج ُد طريقها
وقضايانا مهما كانت
إ َلـ�ى الح�ل ..وأنن�ا س�نتمكن م�ن اقتح�ام
ُك ِّل العقب�ات والصع�اب الت�ي تش�كل عائقا ً
يف طريقن�ا وتمنعُ ن�ا م�ن تحقي�ق تطلعاتن�ا
وطموحاتنا يف بن�اء دولة قوية وعادلة تكفل
املوا َ
طن�ة املتس�اوية للجمي�ع واالبتع�اد عن
التعبئ�ة الخاطئ�ة والتحري�ض اإلعالمي ضد
بعضنا.
لكن م�ع األس�ف الش�ديد فإن مش�كلتَنا
األ َ ْكــبَــر -كما أرشنا -تتمثل يف أننا نتعامَ ُل
مع نقد األخطاء بطريق�ة غري بنّاءة ال تؤدي
إ َلـ�ى تصحيحه�ا ،ويكون تعاملن�ا يف الغالب
معه�ا بوعي ق�ارص يرافقه حق�د َ
وغـ ٍّل ضد
م�ن ارتكبها أ َ ْو تس�بب يف وجودها فينتج عن
هذا التعامل عداوة وبغضاء يباعد املس�افات

فيم�ا بيننا يف وقت نح�ن أحوج ما نكو ُن فيه
إ َلـى التعاضد والتكات�ف وااللتقاء من خالل
إيج�اد قيادة مشتركة لعمل
جماعي يوصلنا إ َلـى تحقيق
م�ا نتطلع إلي�ه ويس�هل لنا
اختص�ار الطري�ق الطوي�ل
ِ
اله�دف والغاية
وص�وال ً إ َلـى
عرب وس�ائل ميسرة تبرصنا
بدربن�ا الصحي�ح وتتي�حُ لنا
عبوره إ َلـ�ى النهاية
فرص�ة
ِ
ُ
نتوق�ف يف منتصفه حتى
وال
ً
معلقة بدون
ال تبقى قضايانا
حَ ـ� ّل ..وم�ن األخط�اء التي
نرتكبها أيضا ً يف حق أنفس�نا
َ
مواصلة
ووطننا أننا ال نحاو ُل
البن�اء من حي�ث انتهى منه مَ ن كان�وا قبلنا
حتى لو كان األ َ َ
س�ــاس هش�ا ً وإنم�ا نعمَ ُل
عىل تقويض ما ه�و قائ ٌم لنرجع إ َلـى نقطة
الصف�ر وهنا تتعث�ر خطانا وتعود بن�ا إ َلـى
الخلف بدل االنطالق بها إ َلـى األمام..
ٌ
مع�روف أن ُك ّل طرف
والس�ببُ كما ه�و
س�يايس يأت�ي منتقم�ا ً ممن س�بقه؛ بهدف
تصفي�ة الحس�ابات مع�ه ،وه�ذا عيب كبري
ُ
يراف�ق ترصفاتن�ا غير الوطني�ة ال يعرب عن
حكمة يف التعام�ل وال عن الخلق الرفيع الذي
يج�ب أن نتحىل به ويك�ون مصاحبا ً ألفعالنا
وأقوالن�ا يف حياتن�ا اليومية وإنم�ا نرصٌ عىل
ُ
عمل العكس تماماً ،حيث أ َ ْ
البعض من
صبَـح
َ
أبن�ا ِء جلدتنا يعتربون س�فك الدماء املح ّرمة
التي ال يكا ُد يخلو منها يو ٌم واح ٌد سواء بفعل
العُ ـ� ْدوَان الخارج�ي الظال�م على الـيَـمَ ـن
وش�عبها أ َ ْو بفع�ل الق�وى املتطرف�ة الت�ي
تم اس�تقدامُها إ َلـ�ى الـيَـمَ ـ�ن مثل داعش
والقاع�دة وتقت�ل األبرياء بال رحم�ة ،وكأنه
ٌ
مقدَّس وش�جاع بالنس�بة لهم ضاربني
عم ٌل
عرض الحائط بكل ما ج�اء يف القرآن الكريم
م�ن أح�كام قاطع�ة يتوع�د الله فيه�ا قاتل
النف�س املح ّرمة بالخ�زي يف الدنيا والخلود يف
جهن�م وما جاء عىل لس�ان الرس�ول الكريم
علي�ه وآل�ه الصلاة والسلام :لهَ � ْد ُم الكعبة
حج�را ً حجرا ً أه�و ُن عن� َد الله م�ن إراقة دم
امرئ مسلم أ َ ْو كما جاء يف الحديث الرشيف.
إن الوض� َع ال�ذي نعيش�ه الي�وم قد ضاق
ب�ه الـيَـمَ ـنيون ذرعا ً ول�م يعد لديهم القدرة
الكافية لتحمل أ َ ْكثَر مما تحملوا خالل العقود
املاضي�ة وحت�ى الي�وم م�ن ظلم واس�تبداد
ونهب لثرواتهم ..ولذلك فإن الس�واد األعظم
م�ن الن�اس َ
وخ َّ
اصـة األ َ ْكثَر تضررا ً من هذا
الوض�ع اليسء لم يعد يهمهم الهُ وية الحزبية

للتي�ار الس�يايس ال�ذي س�يضطل ُع بمهم�ة
ير وإخراجهم م�ن هذا الوض�ع املعقد
التغي ِ
حي�ث أ َ ْ
صبَـح�وا يدْعَ م�ون
ب�ك ِّل ق�وة ويلتف�ون ح�ول
م�ن يتبن�ى قضايا الش�عب
والوط�ن بإخلاص ول�م تعد
لديهم حساسية ضد أي تيار
س�يايس يق�وم به�ذه املهمة
حت�ى ل�و كان ال�ذي يق�وده
يهوديا ً يمنيا ً فكيف باملس�لم
وألي مذهب ينتمي.
َ
الغريق – كما يقولون
وألن
– يحاو ُل أن يتمس� َك بقش�ة
إلنقاذ نفس�ه من الغرق فإن
معظ�م الـيَـمَ ـنيني قد وقفوا
إ َلـى جانب مكون أَن ْ َ
صــار الله ودعموه؛ ألنه
تبن�ى قضاياه�م وكان ذلك س�يحدث مع أي
تيار س�يايس آخر لو أنه رفع نفس الشعار..
ُ
لكن مع األس�ف فتلك األح�زابُ
والتنظيمات
السياس�ية الت�ي وصل�ت إ َلـى الس�لطةِ عىل
أنق�اض ما نس�ميه
أكت�اف الش�باب وعلى
ِ
األس�بق عيل عبدالل�ه صالح
الرئي�س
نظ�ام
ِ
ِ
وش�كلت ما ع�رف بحكومة الوف�اق الوطني
َ
واملحاصص�ة وتوزي�ع
انش�غلت بالتقاس�م
الوظيف�ة العامة عىل األق�ارب واألتباع؛ ألنها
ما صدقت أن تص�ل إ َلـى الحكم يف وقت كان
أبن�اء الش�عب الـيَـمَ ـني يعول�ون عليها أن
تحقق لهم الكثري والكثري بحكم ما كانت تلك
األحزاب والتنظيمات السياس�ية تمتلكه من
خربة ودراية يف قيادة العمل الوطني ال س�يما
بعد أن أ َ ْ
صبَـحت ُك ّل خيوط السلطة يف أيديها
ولكنها مع األس�ف خيبت آم�ال الـيَـمَ ـنيني
عندما كانت أول املوافقني عىل الضغط عليهم
يف معيش�تهم من خالل توقيعها عىل ما عرف
بجرع�ة املش�تقات النفطية لتزي�د من حدة
معاناتهم ونك�ئ جراحاتهم ،وهو األمر الذي
جعَ َل مك�ون أَن ْ َ
صــ�ار الله يلتق�ط اللحظة
حينها ويتعام�ل معها بذكاء حيث رما الكرة
إ َلـ�ى ش�باك الش�عب الـيَـمَ ـن�ي ال�ذي هو
اآلخر استطاع إخراجها والقذف بها يف وجوه
رموز الفس�اد فتس�اقطوا مثل أوراق الشجر
ُ
وس� َ
حكوم�ة الوف�اق الحزبي َ
ط
وس�قطت
ذهول وحرية املراقبني واملحللني السياس�يني
ير
الذي�ن عجزوا حت�ى اليوم عن إيجادِ تفس ٍ
معق�ول ملا ح�دث من وجه�ة نظرهم وجعل
ٍ
الكثير يف الداخ�ل والخ�ارج يف حال�ة صدمة
ش�ديدة ل�م يفيق�وا منه�ا بعد حت�ى يف ظل
العُ ـ� ْدوَان الرببري والظالم ال�ذي يتعرض له
الـيَـمَ ـن وش�عبها منذ قرابة العام ،وقد ع ّلق

عىل ذل�ك جمال بن عمر مبعوث األمم املتحدة
الس�ابق إ َلـ�ى الـيَـمَ ـ�ن ال�ذي كان حارضا ً
املش�هد بقوله :إن الذي ح�دث خارق للعادة..
بينم�ا الحقيقة التي ال تقب�ل الجدل ويحاول
البعض تجاهلها نتيجة لحس�اباته َ
الخ َّ
اصـة
فإنم�ا ح�دث يف الـيَـمَ ـ�ن أم�را ً طبيعي�ا ً ال
يحتاج إ َلـى تفسير؛ ألن الفساد والظلم كانا
قد تجاوزا ُك ّل الحدود التي ال يجب الس�كوت
عليها.
وم�ن يتأم�ل يف املقدمات ويق�ف أَمَ ـــام
األس�باب عىل األقل كما يقف أَمَ ـــام النتائج
وكيف كانت تدار األمور من قبل املشاركني يف
حكوم�ة الوفاق الحزبي س�يصل إ َلـى قناعة
تامة بأن ما حدث ال يخرج عن املألوف ويكاد
يكون حدثا ً عاديا ً جدا ً أفرزته الظروف وجملة
من العوامل كانت تنبئ بحدوثه الس�يما وان
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي كان الالع�ب الرئي�س يف
املش�هد الجديد الذي يتش�كل حالي�ا ً عىل غري
ما تريده أَمريكا والس�عودية وإرسائيل ..وما
مك�ون أَن ْ َ
صــار الله إال وس�يلة ق�ادت إ َلـى
تحقي�ق غاية الش�عب الـيَـمَ ـن�ي الذي كان
يت�وق إ َلـى تحقيقها منذ فترة طويلة ..لكن
الحساس�ية املفرطة ل�دى البعض من أن هذا
التغيري قد جاء عىل أيدي مكوّن أَن ْ َ
صــار الله
غري املريض عنه من قبل املترضرين يف الداخل
والخارج ،فقد حملوه فوق طاقته يف محاولة
إلفشاله وتحميله املسؤولية وفسرّوا األوضاع
القائمة بما يتناسب مع مواقفهم السياسية
وم�ا كانوا يخطط�ون له به�دف فرضه عىل
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي ،حي�ث كان هدفه�م أن
ً
عالة عليهم ْ
وره َن قرارهم
يظل الـيَـمَ ـنيون
وممنوعين م�ن بن�اء دولتهم املر َكزي�ة التي
افتقدوها طويالً..
ً
ً
إعالمية رشس�ة ال
حملة
ولذلك فقد تبنّوا
تس�تهدف مكون أَن ْ َ
صــار الل�ه وهو يتصدر
مقاومة العُ ـ ْدوَان سياس�يا ً وعس�كريا ممثالً
يف الجيش واللجان الش�عبية يف حد ذاته بقدر
م�ا تس�تهدف ُك َّل أبن�اء الش�عب الـيَـمَ ـني
لرصفهم ع�ن التوجّ ه نحو هزيم�ة العُ ـ ْدوَان
وبن�اء دول�ة وطني�ة حديث�ة واالعتم�اد عىل
أنفس�هم ومواردهم املحلية والس�يادية ،وما
أ َ ْكثَره�ا ..غري مدركني أن الش�عبَ الـيَـمَ ـني
ٍ
ع�ال ولن يرتاجَ َع إ َلـى
بصوت
ق�د قال كلمته
ٍ
ُ
التضحي�ات ومهما
ال�وراء أب�دا ً مهما كان�ت
فعل�وا ،وعليه�م االعتراف بعملي�ة التغيير
والتعامل معها كأمر واقع؛ ألن التغيري س�نة
كونية ترتجمها إرادة الش�عوب وال تس�تطيع
أية جهة منعه�ا وتجيريها لصالحها حتى لو
استعانوا بكل جيوش العالم ملنع حدوثها.

رما ُل مأرب تبتل ُع الغزاة
عبداهلل السقاف
رم�ال وصح�اري وودي�ان وجب�ال
على
ِ
مأرب تنتهي أحال ُم الغزاة واملرتزقة ،صفعات
متواصل�ة يتجرعونه�ا على أي�دي أبط�ال
ورشفاء الـيَـمَ ـن من رجال الجيش واللجان
الشعبية منْذُ بداية الحرب يف مأرب وإىل اليوم
الفش�ل والخيب�ة واالنكس�ار والهزيمة من
نصيب الغزاة ومن معهم من املرتزقة.
ش�هور مَ َ
ض�ت وال زال�ت من املع�ارك يف
العنيفة يف محافظة التأريخ والحضارة وأبناء
الـيَـمَ ـ�ن الرشفاء يس�طرون أروع ما يقال
من املالحم البطولية واملعارك األسطورية.
مع�ارك ل�م يش�هد له�ا التأري�خ مثيلاً
اس�تخدم فيها العدو ُك ّل ما لديه من أسلحة
فتاك�ة وتكنولوجي�ا متط�ورة أَمَ ـــ�ام ما
يمتلكه الجيش الـيَـمَ ـني واللجان الشعبية
من أس�لحة تقليدية ومتوس�طة ،ورغم ُك ّل
ذَل�ك وقف أبطال الـيَـمَ ـ�ن باملرصاد للغزاة
واملحتلين ولقنوهم أق�وى الدروس يف فنون
ً
وخاصة مع املقاتل الـيَـمَ ـني املدافع
القتال
ع�ن األرض والعرض املتس�لح بقوة اإليمان
وإيمانه الكبري بعدالة قضيته التي يدافع من
أجلها ،ش�هور مضت منذُ إعلان الغزاة بدء

معركة تطهري صنعاء كما يزعمون ،شهور
مضت م�ن اإلع�داد العس�كري والتحش�يد
الكبير للمرتزقة من جميع أصقاع املعمورة
للبدء يف معركته�م املزعومة تحرير صنعاء،
لق�د جمع�وا جمعه�م وحش�دوا حش�دهم
وب�دأوا بش�ن الزحوف�ات تل�و الزحُ وف�ات
املس�نودة بغطاء ج�وي مكثف بطيران الـ
 F16واألباتشي وطريان االس�تطالع ومئات
الدبابات واملدرعات الس�عوديّة واإلمَ ـا َراتية
واأللف املرتزقة.
رصواح أسطورة الجبهات يف مأرب كانت
وال زالت تُجرع الغزاة عىل أطرافها الرشقيه
غصص الخسران وال�ذل واله�وان ،زحفوا
عليها عرشات الزحوفات التي يعجز اللسان
ع�ن وصفه�ا ،إال أن ق� َّو َة الله ه�ي األقوى
واألش ُّد بأس�ا ً وتنكيالً ،مُني الغزاة واملرتزقة
يف رصواح عىل أي�دي أبطال الجيش واللجان
الشعبية من الخسائر والهزائم املزلزله ما لم
يكن لهم يف حُ سبان ولم يخطر لهم عىل بال،
وكانت ه�ي الرضبات القاضي�ة التي بدَّدت
ِ
معنويات جنود العدو ومرتزقته عىل األرض،
وفيها أُفش�لت جميع مخططاته اإلجرامية
وعلى ترابه�ا دُمّ �رت آليات�ه ومدرعات�ه
ومعداته العسكرية الس�عوديّة واإلمَ ـا َراتية

الت�ي تح ّ
طمت تحت أق�دام الجيش واللجان
الش�عبيّة فانتهى الحُ ل�م والتفكري بالدخول
ً
إ َلـى ه�ذه املديريّ�ة التي أ َ ْ
عصية
صبَـح�ت
على جحاف�ل الغ�زاة ومرتزق�ة الري�اض،
وبع�د الفش�ل الذريع ال�ذي مُني ب�ه الغزاة
على األط�راف الرشقية برصواح غّي�رّوا من
َ
سْي�رْ معركتهم وإستراتيجية حربهم وذَلك
بمهاجم�ة جبل هيلان اإلستراتيجي بُغية
الس�يطرة علي�ه؛ كون�ه يحتل مكان�ة ذات
َ
مناط�ق كثرية
أهمي�ة بحكم س�يطرته عىل
يف مأرب منه�ا رصواح ،مدينة مأرب ،مدغل
الجدعان ،ووادي حب�اب واملحجزة ومديرية
حريب القراميش وبدبدة ومناطق أخرى.
ٌ
زحوف�ات باس�تمرار وعملي�ات تس�لل
متعددة نفذها ُ
الغ� َزا ُة ومرتزقتهم عىل جبل
هيالن إال أنهم اصطدموا بصمو ٍد أس�طوري
وثب�ات ال ي َ
ُض َ
ٍ
اهى من قِ بل رجال الرجال من
أبن�اء الجيش واللج�ان الش�عبيّة املرابطني
يف ذَل�ك الجب�ل الش�امخ األب�ي ال�ذي رفض
االنحنا َء والركوع واالستسالم للغزاة.
وعندم�ا انته�ت أحلام الغ�زاة وتب�دّدت
يف رصواح وجب�ل هيلان ،لم يم�ر ذَلك دون
انتق�ام م�ن قِ بل تحال�ف الرش والعُ ـ� ْدوَان،
فصرواح الت�ي قه�رت الغ�زاة ومرتزقتهم

وأفش�لت جمي� َع مخططاته�م جعل�ت
م�ن العدو يفق� ُد أعصاب�ه ويبر ُز عضالته
وقوت�ه لي�س أَمَ ـــ�ام الرج�ال يف املي�دان
إنم�ا آالف الغ�ارات الهس�تريية اس�تهدافا ً
لكل مقوم�ات الحياة فيه�ا ،وكان من أبرز
أ َ ْهــ�دَاف العُ ـ� ْدوَان الفاش�ل يف امليدان هو
ُ
وبش�كل كامل،
اس�تهداف البُني�ة التحتي�ة
ٍ
مدارس وطرقات وأس�واق واملرافق الصحية
واملس�اجد واملعالم التأريخية كانت وال زالت
من أهم وأبرز األ َ ْهــدَاف العس�كريه الحاليه
لتحالف العُ ـ ْدوَان ،ناهي َك عن منازل ومزارع
املواطنني التي نالها الحظ األوفر من عنجهية
وهمَ جي�ة العُ ـ� ْدوَان عرشات املن�ازل ُ
وق َرى
ُ
نسفها وتدمريها وما تبقى منها
بأكملها تم
َ
تحت القصف حتى اللحظة.
ال زال
هس�ترييا كبيرة أصابت املعت�دون عىل
منطق�ة رصواح ،الخارج�ة ع�ن تغطي�ة
املنظم�ات الدولي�ه الت�ي ل�م تحرك س�اكنا ً
أَمَ ـــ�ام ما تتع َّر ُ
َان بربري
ض له من عُ ـ� ْدو ٍ
كغريها من مناطق الـيَـمَ ـن.
ه�ذه ه�ي رصواح ال نس�تطي ُع شرَ ْ حَ
معاناته�ا وم�ا يحص� ُل فيها يف ه�ذا املقام
مهما كتبنا لن نستطي َع التعبريَ بشكل كامل
عن ما يدور عىل أرضها.

( ددعلاعلاا
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الوقوف املخزي
أحالم حسن
َ
وقف العربُ
وقفة رجل واحد واصطفوا صفا ً واحدا ً وكانوا كالبُنيان املرصوص.
جندوا أنفس�هم فأ َ ْ
صبَـحوا كالحصن الحصني وكالطود العظيم أعدوا عُ َّدتَهم،
وجمعوا قوتَهم ،وسلوا سيوفهم.
ه�م مزيج مختلط من ُك ّل فج عميق قدِموا ،أجناس�هم مختلفة ولكن غايتهم
واحدة ،ألس�نتهم مختلفة ولك�ن هدفهم واحد ،ألوانه�م مختلفة ولكن وجهتهم
واحدة!!
تثقفوا ،تأهبوا ،تس� ّلحوا ،اس�تعدوا ،ولتحقيق غايتهم اتحدوا ،وباسم اإلسالم
تقنّعوا ومن ثم انطلقوا إ َلـى ُك ّل ُقطر عربي توجهوا وانترشوا.
أجل إعالء كلمة الله ،أ َ ْو الحفاظ عىل دين الله ال أبداً.
ليس من ِ
وليس من أجل املسلمني وحمايتهم ،أ َ ْو من أجل املستضعفني ونرصتهم ال أبداً.
وليس من أجل اليهود وقتالهم ،أ َ ْو من أجل إذاللهم وإصغارهم ال أبداً!!.
َ
أنفس�هم وتعاهدوا عىل
وإنما من أجل (اليهود) أَمريكا وإرسائيل ،فقد جنّدوا
أن يكون�وا ّ
صفا ً واحداً ،وحصنا ً منيعا ً للذود ع�ن أَمريكا وربيبتها إرسائيل ُك ّل ما
يسؤهم أ َ ْو يجرح مشاعرهم!!
حملوا كتابَ الله ورا َء ظهورهم ،واشرتوا بدين الله رغباتهم وأهواءَهم.
في�ا لألس�ف ثُل�ة عرب صدق�وا ما عاه�دوا اليه�ود علي�ه ،فها ه�م يدفعون
بأنفسهم ،وأموالهم وكل ما لديهم نُرصة لليهود ،وإعزازا ً لليهود ،ولتمكني اليَهُ ود
من أنفسهم ،وأراضيهم ،وشعوبهم.
�ق فيهم
يُوف�ون بوعوده�م ألَمري�كا وإرسائيل ،فه�م يقاتل�ون إ َلـى آخر رمَ ِ
لتبق�ى أَمريكا اإلل َه األ َ ْكــبَــ َر لديهم ،والقوة الضاربه عىل الش�عوب العربية عن
طريقهم وبفضل جهوده�م الجبارة التي يبذلونها من أجل بقاء (اليهود) يف أمن
وأمان وسالم..
ومضة:
َ
َ
واملس�كنة وباءوا بغضب من
الذلة
كي�ف لهم أن يعِ ّزوا قوما ً رضب الل ُه عليهم
الله؟!!

هم اإلرهابيون وحزب اهلل
ناصر املظلومني بالبوسنة
مالطف الموجاني
حديث الس�يد حس�ن نرص الله أمني عام حزب
الله يف حفل تأبني الش�هيد القائ�د عيل فياض عن
مش�اركة ابط�ال حزب الل�ه يف نصرة املظلومني
بالبوس�نة بق�در ما يؤك�د املؤك�د وينف�ي التهم
الس�خيفة عن طائفي�ة حزب الل�ه فإنه يضع آل
س�عود وكل س�لطات العمالة بالوط�ن العربي يف
محور البحث عن إجابة ألف س�ؤال وسؤال حول
العتاد والعديد ال�ذي يمتلكه حزب الله والذي دفع
ب�ه كح�زب مواج�ه الرسائي�ل ومس�تعد لخوض
الح�رب معه�ا يف أي وق�ت خالفا عىل مش�اركته
الفعلي�ة جه�ارا نه�ارا يف معرك�ة الدف�اع ع�ن
الجمهورية العربية السورية لسنوات ومع الحشد
الش�عبي يف تطهري العراق م�ن جماعات اإلرهاب
التكفريي .
فمن س�جل مع مظلومية املس�لمني يف البوس�نة
موقفا مرشفا رغم بعدهم الشاسع جغرافيا بالتأكيد لديه ما يتكؤ عليه كما وكيفا مع
تأييد الله ومن املحال أن يتخىل عن نرصة أي مظلومية يف كل ديار العروبة واإلسالم.
وأم�ام هذا كل مراكز البحث ودوائر صن�ع القرار يف أمريكا وارسائيل وعمالئهما يف
الس�عودية وبعض دويالت الخليج س�تجعل حزب الله كما هو الح�ال مع انصار الله
يف اليم�ن تحت املجه�ر ورأس األولويات يف كل مراحل التآمر وم�ا تصنيفه ارهابيا اال
واحدة من املراحل التمهيدية ولنعد لتأكيد ذلك بتصنيف السعودية وبعض دول الخليج
لتنث�ار الله كجماعة إرهابية ولكن ال قلق فما هو حاصل يؤكد العجز عن االس�تزادة
يف الطغيان وإستحالة فعل يشء يف طريق الرتكيع واالذالل فالشعوب واألحزاب املؤمنة
بإحقية القضية وعدالة املرشوع اليمكن قطعا أن تهزم .

بقية من الصفحة األخرية
هل على الرياض أن تعيد مراجعة حساباتها يف اليمن؟
عبدالملك العجري
اإلقليمي�ة يف الشرق األوس�ط ،وَم�ع
صع�ود إيْــ� َران كقوة إقليمي�ة تحتل
مواق� َع متقدم�ة من�ذ س�قوط بغداد
وخ�روج العراق م�ن معادل�ة التوازن
اإلقليمي والف�وىض التي أعقبت الربيع
العرب�ي والف�راغ يف املنطق�ة العربي�ة
والتغُّي�رُّ يف الخط�اب الدبلومايس بينها
وبني الغ�رب الذي ت�وّ ج بتوقيع اتفاق
ل�وزان واالعتراف بإيْــ� َران الرشي� َك
األ َ َ
�ــايس لل�دول الكبرى يف إدارة
س
َّ
ملف�ات املنطق�ة .فكي�ف اس�تجابت
الرياض لهذه املتغريات؟

سياسة االحتواء
الرياض ..من
َ
إلَـى التصعيد العسكري

اتخ�اذُ الري�اض ق�را َر العُ ـ� ْدوَان
َ
السياس�ة
كان مفاجئ�ا ً وعلى خلاف
الخارجية التقليدية للرياض يف االعتماد
على حلفائه�ا الغربيين ووكالئه�ا
املحليين ،وتعك�س حالة من التش�نج
والره�اب الس�يايس دفعه�ا للتصعي�د
العس�كري م�ن دون دراس�ة كافي�ة،
يؤك�د ذل�ك اتخ�اذُ عملي�ات العاصفة
استراتيجية االنتقام والتدمري الشامل
خارج أي منطق عسكرية أ َ ْو سيايس.
ُ
َّ
متوهمة
مخاوف
تس�او ُر السعودية
ِ
ومتضخم�ة م�ن أَن ْ َ
صــ�ار الل�ه بلغت
ذروتَه�ا م�ع س�يطرة األخريي�ن على
العاصم�ة صنعاء س�يما وأن�ه تزامن
م�ع س�ياقات إقليمية ودولي�ة مقلقة
للرياض كما مر.
غير الخصوم�ة التأريخي�ة ت�رى
الرياض أن التمكني السيايس ألَن ْ َ
صــار
الل�ه ونجاحه�م يف الـيَـمَ ـ�ن يله�م
املجموع�ات الش�يعية يف الس�عودية
ّ
ويحفزه�م على مقاوم�ة التميي�ز
والتهمي�ش ال�ذي يمارس�ه عليه�م
النظ�ام ،كم�ا تنظ�ر ألَن ْ َ
صــ�ار الل�ه
ً
ً
مسلحة عىل حدودها الجنوبية
جماعة
تربُ ُ
طه�ا عالق�ة قوي�ة بإيْــ� َران،
وتمكينه�م يعن�ي تمكني إيْــ� َران من
َ
مخان�ق مائية تتحكم
التحك�م يف ثالثة
يف تج�ارة النف�ط باب املن�دب ومضيق
هرمز وقناة السويس.
تعتقد الرياض ان س�يطر َة أَن ْ َ
صــار
الله عىل صنعاء جاءت بدفع إيْــ َراني،
ويبن�ون مقاربتهم هذه عىل أ َ َ
س�ــاس
أنه�ا ردة فعل من إيْــ� َران عىل اإلنهاك
الذي تس�بّبت فيه الرياض –من وجهة
نظ�ر إيْــ َراني�ة  -إليْــ َران يف س�وريا
وَتخفي�ض أس�عار النف�ط ف�كان الردُّ

اإليْــ َران�ي بتوجي�ه رضب�ه له�م يف
ُ
حيث خارصتهم الرخوة.
الـيَـمَ ـن
ُ
مخ�اوف
املخ�اوف الس�عودية
متضخم�ة ومبا َل�غ فيها وقع�ت فيها
ضحية َ
لس�يل املعلوم�ات التي يقدمها
خص�و ُم أَن ْ َ
صــ�ار الله السياس�يون يف
الـيَـمَ ـن ع� ّزز منها الخطابُ اإلعالمي
إليْــ َران الذي كان يتعمّ د بعث رس�ائ َل
توح�ي ان م�ا يح�دث يف الـيَـمَ ـن من
تدبيره وإيه�ام الس�عودية م�ن خالل
ِ
ترصيحات مس�ؤولني رفيعي املستوى
أنهم مَ ن يديرون األوضاع يف الـيَـمَ ـن.
َ
يدرك أَن ْ َ
حساسية الوضع
صــار الله
يف الـيَـمَ ـن بالنس�بة للرياض ،وسعَ وا
لفت�ح قن�وات تواص�ل معها ملناقش�ة
تخوف�ات الطرفين لكنه�ا توقف�ت
بع�د موت املل�ك الس�عودي عبدالله بن
عبدالعزيز وتبين ان إدارة امللك الجديد
غري راغبة يف التواصل وان لديها موقف
مسبق.
لق�د بن�ت الس�عودية ردما نفس�يا
م�ن حدي�د ون�ار وجرح�ت الوج�دان
الـيَـمَ ـن�ي جرحا ً عميقا ً س�يظل زمنا ً
يعك�ر مس�تقبل العالق�ة بين البلدين
وس�تكون لها عواقب وخيم�ة عىل ُك ّل
املس�تويات السياس�ية واالقتصادي�ة
وَاألمنية ال تقف عند حدود الـيَـمَ ـن.

بطالن نظرية الدولة الضعيفة
بن�ت الس�عودية سياس�تها يف
الـيَـمَ ـن عىل نظرية «أن دولة ضعيفة
يف الـيَـمَ ـ�ن أفضل ملصالحه�ا وأمنها
«وهي نظرية ثب�ت بالتجربة بطالنها،
فالدول الضعيفة تش�كل مصدر تهديد
لجواره�ا أ َ ْكــبَــر وأخط�ر من الدول
القوية.
أموال ضخمة رصفتها السعودية يف
الـيَـمَ ـن خالل العقود السابقة بقصد
اإلضعاف املمنهج للدولة وتقوية مراكز
النفوذ والجماعات الدينية والسياسية
التي تدين للرياض بالوالء املطلق.
السياس ُ
َ
�ة وإن س�اعدتها يف
ه�ذه
الهيمنة عىل الق�رار الـيَـمَ ـني إال أنها
على املدى الطويل تناق�ض مصالحها.
كان م�ن نتائجه�ا تعا ُ
ظ� ُم أع�راض
الفش�ل عىل كيان الدولة وَتحول مراكز
َ
والسياس�ة
النفوذ والجماعات الدينية
املدعوم�ة م�ن الري�اض إ َلـ�ى كيانات
موازي�ة للدول�ة تنازعه�ا يف الس�لطة
والقوة ،كما عملت عىل قمع واستبعاد
الق�وى األ ُ ْ
خـــ� َرى وف�رض هيمنتها
ً
ِ
اإلمكان�ات
مس�تخدمة ه�ذه
عليه�ا
َ
َ
الضخم�ة وعالقتها بالس�لطة،
املالي�ة

َ
السياس�ة
وم�ن الطبيعي ان تدفع هذا
بقي�ة الق�وى للبحث عن مص�ادر قوة
للدف�ع ع�ن نفس�ها َ
خ َّ
اصـ�ة يف ظ�ل
حال�ة االس�تقطاب اإلقليم�ي الح�اد،
وبالت�ايل الدخ�ول يف متوالية هندس�ية
م�ن الرصاع�ات والفوىض السياس�ية
واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة ،وتط�ور
أعراض الدولة الفاش�لة سواء بفقدان
الدول�ة لس�يطرتها على ُك ِّل الجغرافيا
الـيَـمَ ـني�ة والعجْ ز عن فرض س�لطة
ّ
الحق الحرصي للدولة
القانون وسقوط
يف تمل�ك السلاح وانتش�ار الجماعات
املس�لحة ،والكيانات العسكرية وشبه
العس�كرية ويف النهاية تحول الوضع يف
الـيَـمَ ـ�ن إ َلـى م�أزق أمني كبري يهدد
األمن اإلقليمي وال�دويل ويربر أ َ ْو يهيء
لل�دول الكبرى إحكام س�يطرتها عىل
املنطقة.

املال الخليجي نقمة أم نعمة؟

ين ُ
ظ ُر معظ ُم الـيَـمَ ـنيني والشعوب
البل�دان العربي�ة عموما ً للث�روة املالية
والنفطية الخليجي�ة املهولة باعتبارها
نقم�ة على بلدانه�م ته�دد س�يادتهم
واس�تقرارهم؛ نظرا ً للتوظيف الخاطئ
لهذه اإلمكانات يف رشاء الوالء السيايس
وفرض امالءاتهم عىل حلفائهم العرب
وابت�زاز حاجته�م للم�ال الخليج�ي
إلرغامهم عىل مس�ايرتها يف مش�اريع
تدمريية ال عالقة له�ا بمصلحة العرب
وال أمنهم القوم�ي ويف حال ممانعتهم
يعرض�ون اس�تقرار بلدانه�م للغرق يف
مس�تنقع دم�وي وتموي�ل الجماعات
والعن�ارص املتطرف�ة كم�ا يف س�وريا
والعراق والـيَـمَ ـ�ن وليبيا وعىل خطر
عظيم مرص ولبنان.
ُ
الثواب�ت الجواري�ة والحقائ�ق
ُ
يفرتض أن تكون دافعا ً
الجيوسياس�ية
مل�د ي�د الع�ون للـيَـمَ ـ�ن للتغلب عىل
التحدي�ات الت�ي تعص�ف ب�ه َ
خ َّ
اصـة
التحدي�ات االقتصادي�ة الت�ي تع�د أ ُ ّم
األزم�ات ،لك�ن ال�ذي حص�ل كان عىل
العك�س من ذل�ك ،فاألم�وا ُل الضخمة
التي رصفته�ا الس�عودية يف الـيَـمَ ـن
خلال العق�ود الس�ابقة معظمه�ا
يذه�ب لجيوب مراك�ز النف�وذ القبلية
والعس�كرية والدينية وغري ذلك عمدت
الرياض إ َلـى مجموع�ة من اإلجراءات
العقابية مثل ط�رد العمالة الـيَـمَ ـنية
وإس�قاط حقوقهم عىل خلفية موقف
الـيَـمَ ـن من حرب الخليج األوىل والتي
أدَّت إ َلـ�ى ضغ�ط كبري على االقتصاد
ّ
الهش وتوس�ع رقعة الفقر
الـيَـمَ ـني

وانتش�ار البطالة ولذلك ين ُ
ظ ُر الش�عبُ
الـيَـمَ ـني للدور السعودي يف الـيَـمَ ـن
بغري قليل من املقت واملخزون الس�لبي
ال�ذي تكتن� ُزه الذاك�ر ُة الش�عبية عن
الس�عودية يفوق بأضع�اف مضاعفة
َ
املخزون اإليجابي.
***
الس�عودية وإيْــ� َران دولت�ان
إقليميت�ان يتوف�ران على مص�اد َر
ال يس�تها ُن به�ا م�ن النف�وذ
والق�وة ،يس�خرانها يف رصاعاتهم�ا
الجيوسياس�ية ،بينم�ا الـيَـمَ ـن دولة
ذات موارد محدودة يجب تحييدها عن
رصاعات الدولتني وإذا كان للس�عودية
مش�كلة م�ع إيْــ� َران فال تك�ون عىل
حساب الـيَـمَ ـن.
تصوي� ُر الري�اض معركته�ا م�ع
الـيَـمَ ـن عىل أنها مواجهة مع إيْــ َران
والرتكي�ز على االنقس�امات الطائفية
للتموي�ه على الدوافع الجيوسياس�ية
للقتال واالستنهاض الغرائزي للشعوب
الس�نية لحش�د الدع�م اإلقليم�ي ،عىل
درج�ةٍ عالي�ةٍ م�ن الخط�ورة ،يدخ�ل
املنطق�ة يف حروب من ش�أنها ْ
أن تغيرِّ
ُ
فالرصاعات
نحو مدم�ر،
وجهها على ٍ
ُ
الطائفية رصاعات غري عقالنية مبنية
على التضامُ�ن العاطف�ي ودوافع�ه
غامض�ة والوصول إ َلـى تس�وية فيها
عملي�ة صعب�ة ومعقدة بينم�ا الرصاع
الس�يايس دوافع�ه ع�ادة ظاه�رة
والوصول لتس�وية تنهي الخالف أيرس
وأسهل.
إنها سياس�ة ال يمك�ن ان يقبل بها
عاق�ل بله ،إنها كما ق�ال رئيس تحرير
صحيف�ة األه�رام املرصي�ة ل�ن تأت�ي
يف مصلح�ة املنطق�ة ولن تفي�د القوى
العربي�ة الطامح�ة إ َلـى بن�اء تحالف
جدي�د ضد طه�ران ،بل س�نجنى -عىل
ح�ده -مزيدا ً من التعاس�ة السياس�ية
وه�در امل�وارد دون طائل ك�م وانهيار
للدول�ة املركزية وضحايا بمئات اآلالف
ومرشدين باملاليني ،ولذلك من الطبيعي
ان ُ
ترف َ
�ض الـيَـمَ ـ�ن االنج�رار وراء
ه�ذه السياس�ة املجنون�ة ،وأعتق�د ان
معظ� َم ال�دول العربي�ة ت�درك كارثية
هذه السياس�ة حتى تل�ك التي تضطر
ملجاملته�ا ،وق�د تجلى ذل�ك يف املوقف
املس�ئول لوزي�ر الداخلي�ة اللبنان�ي
املحس�وب عىل حلفاء الرياض ورجلها
يف لبن�ان س�عد الحري�ر رغ�م الحج�م
الضغوط الهائلة التي تمارس�ها عليهم
وعىل لبنان فهم يعون جيدا ً ان املغامرة
مع الجنون السعودي يعني القفز إ َلـى
فوهة بركان.

األقنعة املتساقطة
نجم الدين الرفاعي
يعتق�دون أنه�م بعمالئه�م وأراجيفهم ق�ادرون عىل كرس
إ َرادَة شعب بات عىل قناعة مطلقة أن ال حياة له يف ظل هيمنة
آل س�عود واياديه�م عىل مق�درات هذا الوط�ن وال عيش كريم
م�ا ل�م ينكرس قرن الش�يطان وتقط�ع ُك ّل أيادي�ه التي عبثت
باليمن أرضا ً وإن ْ َس�ـانا ً ودينا ً وأخالقا ً مهما كان صلف املعتدي
ووحشيته.
وما حدث من انكسارات لبعض الجبهات الجهادية ال تعني
ش�يئا ً ألن الحرب س�جاالت واملعركة ال زالت يف بدايتها وأنصار
الله ومن خلفهم ُك ّل الرشفاء يف هذا الوطن قادرين عىل تحويل
تلك االنكس�ارات إلىَ أ َ ْ
س�بَاب لالنتصار الش�امل بالوقوف الجاد
مع أ َ ْ
س�بَابها وإعادة ش�حن النف�وس باإليمان بالل�ه والعودة
لىَ
الصادق�ة إ درب املسيرة الت�ي بزغت لدحر الظل�م والعدوان
واالنتص�ار للمعوزين واملظلومني وق�ادم األيام كفيل بتوضيح
هذه الحقيقة..
فالخب�ث ال�ذي التح�ق ب�درب املسيرة وش�وّه مسيرتها
تس�اقطت أغلب أقنعته بعد ان كش�ف الكثري م�ن املدعني عن
وجوههم القبيحة وأغمدوا خناجر خس�تهم وخيانتهم يف ظهر
الوطن يف وقت الوطن أحوج ما يكون لرص الصفوف والوقوف
يف وج�ه املعت�دي ال�ذي بان�ت نواي�اه باحتالل ع�دن ومحاولة
البسط عىل كلما تطاله يداه القذرتان بمسميات ووجوه عديده
ال تمت للحق بصلة..
ومهما كان التزييف والحرب اإلعالمية والنفسية كبرية فإن
كيدها ضعيف ولن تنطيل أكاذيبهم إلاّ عىل من بقلبه مرض وما
الحش�د املنقطع النظري التي شهدته مسرية اليوم التي خرجت
يف صنع�اء تنديدا بسياس�ات االس�تعمار وجرائمه إلاّ ش�هادة
صادقه عن الوعي املجتمعي وثقته املطلقة بقيادته وتمس�كه
بعروة الله الوثقى التي ال انفصام لها..
له�ذا فالغ�د القريب س�وف يكسر عدوانهم ويقتل�ع أيدي
الخونة الذين اختاروا الوقوف يف صف املعتدي طمعا بفتاته من
خالل ما قاموا به من قالقل وحركات تمرد بهدف ارباك الجبهة
الداخلية خدمة للمعتدي..
فالله ال يصلح عمل املفسدين.

كنت يا صغريتي
ِ
رند األديمي
وحلقت طائرات الجرم مطالبة برأسك الذي لم يكتمل بعدُ.
كان�ت تحل�ق وترتص�د أكثر البي�وت دفئ�ا ً لتخط�ف منها
زهورها التي لم تكتم ْل أعوامها األوىل.
وكأي بستان ورد كان أبويكِ يرشانك من عطر حياتهم.
ويف تل�ك الليلة وعندما رشعتي يف مناجاة النوم خبأوكِ جيدا ً
من الربد تحت البطانيات الش�توية ..وعندما مسس�تي يد أمك
لتش�عري أنه ال أح�د يس�تطيع أن يقلق س�كينة نومك .كانت
هنالك طائرة تجثم عىل سماء مدينتي.
مطالبة بدمية صغرية تبعثرها وتشظيها أربا ً أرباً.
ٌ
وبينما ِ
صاروخ
كنت تلهني يف حدائق أحالمك الليلية س�قط
يُذهِ بُ الطمأنينة من قلب العاصمة جميعاً.
وصحا ُ
سكا ُن صنعاء يفتشون عن هدف عسكري عن مقر
أسلحة قد تحطم.
ُ
قنوات األخبار لرشيط عاجل لتكوني ِ
أنت يا صغرية
تس�تعد
خرب اليوم العاجل.
ِ
كنت يا صغريتي قد عيث فيكي من النخاع حتى القدمني.
ال ذن�ب لك س�وى أن�ك صغيرة يمني�ة ال تحمل الجنس�ية
ِ
ولس�ت أَيْضا ً كلبا ً أمريكيا ً مدللاً لينتفض العالم
الفرنس�ية..
ألجله،
ِ
كن�ت يمنية تل�ك البالد املقصي�ة املنفية حتى م�ن خارطة
العالم.
إنني أرى تلك الجُ َ
دران وهي تطالب بيديك الصغريتني لتتكئي
عليها لتتعلمي الحبو ُك ّل يوم ..بعد اآلن سيحبو ُك ُّل األوغاد عىل
جثتك وليحولوا جثتك النتصارات.
عرشة ليايل ورسيرك يكسوه غبار.
عرشة ليايل وأمك ُك ّل يوم تصحو عىل صوتك اآلتي من عوالم
الن�ور ولكنها ال تجد إلاّ لحما ً كان منها وس�افر بعيدا ً من دون
سابق إنذار.
ه�ا هي أمك تطالب الله أن يعي َد عقارب الوقت الزمني علها
تس�تطيع أن توهب جس�دها بدال ً عن�ك ،علها تخب�أك بعيدا ً يف
أحش�ائها ..ولكن ليت هذه التكنولوجيا الجبارة استطاعت أن
تربم�جَ ثواني فاصلة ما بني املوت والحياة ..لعمر مديد نحركه
كما نشاء.
وأخريا ً مربوك سلمان فهذه هي انتصاراتك.

عن الذكرى السنوية للشهيد
بقلم /حمود عبداهلل األهنومي

قال صبي صغري يف أرسة من األرس :ليت لنا ش�هداء أكثر
مما لن�اّ ،ملا رأى الحفاوة التي نالتها أرس الش�هداء يف األيام
الفائتة ،قال هذه العبارة وهو يرى صور الشهداء وقد زينت
أركان بيتهم ،وأعادت لهم أخاهم ،قالها وقد عاد من حديقة
الس�بعني ،وهو يرتنم بأهازيج الشهيد البطل لطف القحوم
الت�ي تتغنى بالعزة والكرامة ،قاله�ا بعد أن رأى أن املجتمع

ل�م ينس حق أرسته املكلومة يف االحترام والتقدير والرعاية
ولو رمزيا.
ه�ذا الطفل س�يتكرر يف كثري م�ن املن�ازل واملجتمعات،
ويبتني الش�عور بأهمية الش�هداء وعظيم عطائهم بشكل
ب�اذخ ،ال ينك�ره إال مرت�زق أو عمي�ل ،الش�هداء الذين لوال
عطاؤه�م لرأينا ش�ذاذ اآلف�اق ومجرم�ي العالم وأمس�اخ
الكون يجوس�ون خالل الديار ،وينتهكون األرض والعرض،
ويفجرون املساجد واألسواق ،ويدمرون الحارض واملستقبل.
هؤالء الذين يزينون مدن اليمن وقراها هم من حرسوها
من أوس�خ وأق�ذر وأفظع وأحق�ر عدوان عرفت�ه البرشية،
ونح�ن اليمانيين ندرك جي�دا أننا نعي�ش يف أرض فضلهم،
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ويف س�ماوات عزهم ،ويف علي�اء مجدهم ،ومب�وَّأ كرامتهم،
وهذا الصبي الصغري الذي نال قس�طا من التكريم واأللعاب
والحل�وى تع ّلم أنه نال ما ناله بس�بب ه�ؤالء ،وهكذا مىض
مجد الش�هداء م�ن حارضنا ليصنع الوع�ي الكامل بقضية
الشهداء لدى مستقبلنا وأجيالنا ،الذين سيكرب وعيهم حتى
يصير جبال عالي�ا منيفا ال يقل ش�موخا عن جب�ال اليمن
الشماء.
ّ
املبس�ط ما يشير إىل أهمية أنش�طة
لعل يف هذا العرض
وأدوار القائمني عىل فعاليات الذكرى السنوية للشهيد ومن
كان له�م دور يف نجاحه�ا ،وكي�ف صنعوا قضية الش�هداء
لتتجاوز األطر الزمنية واملكانية والفئوية ،وما يشير إىل أن
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الش�هداء معلمو األجيال ،وصناع األوطان الحرة ،ومهندسو
املس�تقبل الكري�م ،ولعله�م أدرك�وا أنهم س�اهموا جيدا يف
تحوي�ل ثقافة الش�هادة إىل ثقافة عامة ،وه�و ما يجب أن
نسعى لتأكيده دائما يف العقول والقلوب واألعمال.
إن أمة تعش�ق الشهادة والشهداء وترتبى عىل الفضيلة
وثقافة العط�اء وتقدم أغىل ما لديها من خرية الش�باب -
لهي أم�ة موعودة بالنرص ،مبارك�ة باألجر ،مط ّرزة بويش
املج�د ،متوج�ة بالحري�ة والكرام�ة ،وإن األمه�ات الالتي
يس�تقبلن أبناءه�ن الش�هداء بالزغاري�د والسرور له�ن
مدارس ال تنتج وتلد سوى املستقبل الحر والزاهر والكريم
واملعطاء.

( ددعلاعلاا

كلمات من نور
م���ن هو الذي ميك���ن أن تتواله ،ول���ه هيمنة على
القل���وب؟ من ه���و الذي ميكن؟ ال زعي���م ،ال رئيس،
ال مل���ك ،ال أي أحد في هذا العال���م له هيمنة على
القلوب ..ألم يقل الرسول (صلوات الله عليه وعلى
آله)(( :نصرت بالرعب من مسيرة شهر))؟ من أين
جاء هذا الرع���ب؟ من قبل الله ،هو الذي هو مطلّع
َ
ميألها
القلوب يس���تطي ُع أن
على القل���وب ،وبي���ده
ُ
رعباً ،وميأل تلك القلوب ق���و ًة وإمياناً وثق ًة ،وعزماً
وإرادة صلبة؛ ألنه قيو ٌم ال تأخذه سنة وال نوم.
ممكن يك���ون معك وأنت في الدني���ا هذه صديق
مس���ئول أو تاج���ر ،يحصل موقف ،تس���ير إلى عند
ب���اب بيته ..قال���وا :حلظة عاده راق���د ..يا جماعة

عجالني بلغ���وه ..قالوا ما ميك���ن ..ألنه عادة
احن���ا ّ
كل م���ن هو كبير في ه���ذه الدنيا كلم���ا بيكون أكثر
ابتعاداً عن الناس ..راقد! ُشو ُفوه لنا ..ذا معنا ورقة
نري���د يعمل لنا توجيه إلى عند فالن ،معنا مش���كلة
ك���ذا وكذا ،ونريد ..قالوا :حلظة ..راقد ،وميكن أن
تخل���ي الورقة عند احلارس وجتي لها إن ش���اء الله
بكره؛ ألن وليك هذا هو يس���هر على الفيديو إلى ما
قبل الفج���ر ،ويتابع الفضائيات إلى ما قبل الفجر،
ثم ينام ويواصل نومه إلى الظهر ،وهناك من يذهب
يش���تري له قات ،ويذهب يشتري مصاريف البيت،
وهو يصحو فقط ف���ي الظهر ،وأنت منتظر له عند
الب���اب؛ ألن وليك ه���ذا راقد ،تأخذه س���اعات من

الن���وم ،والورقة حقك عندما توصله���ا عنده يقلبها
ً
قلي�ل�ا ،وه���و متأثر بع���د الن���وم ،ع���اده مِ َب ِخر بعد
الغداء ،وإن ش���اء الل���ه عندما يصح���و بالقات قبل
املغ���رب يرجع يش���وف ورقت���ك ،ثم يحوله���ا( :األخ
الفالني اطلعوا على قضية األخ فالن وانظروا فيها
على حس���ب ما بدا لكم) .مثل هذا ليس جديراً بأن
تتواله ،وأن تثق به بعيداً عن الله سبحانه وتعالى.
أما الله عندما تتواله هو الش���اهد على ُك ّل شيء،
ه���و احلاضر على ُك ّل ش���يء { َما يَ ُكو ُن مِ ��� ْن نَ ْج َوى
ثَالثَ ٍة إ اَِّل ُه َو َرا ِب ُع ُه ْم َوال خَ ْم َس ٍ���ة إ اَِّل ُه َو َسادِ ُس ُه ْم َوال
أَ ْدنَ���ى مِ ْن َذل َ
ِك َوال أَ ْكثَ��� َر إ اَِّل ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا}
{علِي ٌم بِ��� َذ ِ
الصدُورِ }
(اجملادل���ة :من اآلي���ةَ ،)7
ات ُّ

ال�شهيد القائد يك�شف �أن هناك م�ؤامرات خبيثة يَـهُ ـوْدية �ضد حزب اهلل:

حزب اهلل َمن قدموا الشهداء وحفظوا ما َء وجه
ُ
اإلسلاَ م ال يمكن أن يهزم
األُ َّمــة وأثبتوا أن ْ
 خاصِ
مح�ارضات الس�يد حسين الحوث�ي ككل ال
إن
تخل�و م�ن رضب أمثل�ة بجهاد ح�زب الل�ه ،واصفا ً
إياهم بس�ادة املجاهدين يف العال�م ،وكان دائما ً يكرر
اإلش�ارات إىل حزب الل�ه كنموذج ورم�ز للمجاهدين
الذي�ن يواجهون اليَـهُ ـ�وْد أل ّد األع�داء لألمة العربية
ِ
ْ
واملواقف
واإلسَل�اَ مية ،يف مقاب�ل العمالة واالرته�ان
املهينة للزعماء الع َر ِب الذين كانوا يمتلكون الجيوش
واملعدات.
وقد رأى الس�يد حسين الحوثي أن ما يتعرض له
ٌ
مؤامرات يَـهُ ـو ٌ
ٌ
خبيثة ولكن
ْدية
اليو َم حزب الله هي
ً
َ
جذابة،
عناوين أخ�رى ال تكون
بأس�لوب آخر وتحت
بحي�ث يظهر أن ح�زب الله هم م�ن يواجهوا أمريكا
وإرسائيل.
وحرص�ا ً منا عىل إيص�ال الفائدة ن�ورد لكم نص
م�ا تحدث به الس�يد حسين الحوثي عن ح�زب الله
والحقائق التي كشفها يف حينه:
(م�ا يتعرض ل�ه اليوم حزبُ الل�ه ،ومن هو حزب
الل�ه؟ .إنهم س�ادة املجاهدين يف ه�ذا العالم ،هم من
قدموا الش�هداء ،هم م�ن حفظوا ماء وج�ه األُمَّ ــة
فعلاً ،لقد ظهروا بالش�كل الذي كنا نق�ول( :ما زال
هؤالء يحافظون عىل ماء وجوهنا ،هم الذين حفظوا
الشهادة عىل أن ْ
اإلسلاَم ال يمكن أن يُه َزم) .هم اليوم
تحاك ضدهم املؤامرات ،ولكن بأسلوب آخر.
ه�ل اتهموا حزب الله بأنه كان وراء عملية رضب
الربج يف نيويورك؟ .ال أعتقد ،لو اتهموه بذلك لش�دّوا
ٌ
حالة خطرية جدا ً
أنظا َر األُمَّ ــ�ة إىل حزب الله ،وهذه
َ
تنطلق م�ن أفواههم
جدا ً على أمريكا وإرسائي�ل أن
كلمة واحدة تش�د املس�لمني إىل حزب الله ،حاوَلوا أن
يش�دوا أنظا َر املس�لمني إىل ذلك الرم�ز الوهمي ،الذي
ال يضر وال ينفع ،ال يرض أمريكا وال ينفع املس�لمني
ِ
بحادث
[أس�امة وطالبان] .أليس�وا ُهم من اُتِّ ِهم�وا
نيويورك من بعد تقريبا ً ربع ساعة من الحادث؟.
ح�زب الله يُدب�ر له تحت عناوي�ن أخرى ال تكون
جذابة ،وحينها عندما يُرضب حزب الله فنكون نحن
املسلمني لم نعد نرى يف حزب الله بأنه يشكل خطورة
عىل أمري�كا وإرسائيل؛ ألنه لم يقص�م رأس أمريكا،
ذلك الربج الذي كان منتصبا ً يف نيويورك.
ه�ذا من خب�ث اليَـهُ ـوْد أن يرضب�وا بُرجا ً هكذا؛
ألنه�م أصبح�وا يعرفون أنن�ا نحن الع�رب أصبحت
أنظا ُرنا كأنظار القطط ،تنظر إىل اليشء الذي يتحرك
رأس أمريكا َ
طويلاً منتصب�اً ،فيوهمون�ا ب�أن ه�ذا َ
ضرُ ب على ي�د أس�امة وطالب�ان ،إذا ً أولئ�ك هم من
رضب أمريكا أما حزب الله ماذا عمل؟.
ليُضرَ ب ح�زبُ الل�ه فيم�ا بع�د ث�م ال يتحرك يف
املس�لمني شعرة واحدة ،يُرضب من يُرضَ ب فليُرضَ ب

ح�زب الله فلترضَ ب إيران فليُرضَ ب العراق كل هؤالء
ليس�وا بشيء ،فقط نك�ون حريصني عىل أن يس�لم
أسامة وطالبان.
َ
أحرص منا
وقد س�لموا فعلاً؛ ألن أمريكا كان�ت
عىل سلامتهم ،سلموا فعالً أين هي اإلحصائيات عن
قتل واح ٍد من قادتهم؟ .أين هي اإلحصائيات عن قتل
ولو ألف شخص منهم؟ .ال يشء .الله يعلم وحده أين
ذهبوا ،واألمريكيون يعلم�ون أيضا ً أين ذهبوا .هكذا
يخطط اليَـهُ ـوْد ،هكذا يخطط اليَـهُ ـوْد.
ولنعرف حقيقة واحدة من خالل هذا ،أن اليَـهُ ـوْد
أن األمريكيين عىل الرغم مما بحوزتهم من أس�لحة
تكف�ي لتدمير ه�ذا األُمَّ ــة ع�دة م�رات حريصون
ج�دا ً جدا ً عىل أن ال يكون يف أنفس�نا س�خط عليهم،
حريص�ون جدا ً جدا ً على أن ال نتف�وه بكلمة واحدة
تنبئ عن س�خط أو تزرع س�خطا ً ضدهم يف أي قرية
ولو يف قرية يف أطرف بقعة من هذا العالم ْ
اإلسَل�اَ مي،
هل تعرفون أنهم حريصون عىل هذا؟.
والق�رآن الكري�م كان يري�د من�ا أن نك�ون هكذا
عندم�ا حدثنا أنهم أع�داء ،يريد من�ا أن نحمل نظرة
عداوة ش�ديدة يف نفوس�نا نحوهم ،لكنا كن�ا أغبياء
ل�م نعتمد عىل القرآن الكريم ،كنا أغبياء ،فجاءوا هم
ليحاولوا أن يمس�حوا هذه العداوة ،أن يمس�حوا هذا
السخط.
مل�اذا؟ .ألنهم حينئ ٍذ س�يتمكنون من رضب أي

منطقة أو أي جهة تشكل عليهم خطورة حقيقية،
ثم ال يكون هناك يف أنفسنا ما يثري سخطا ً عليهم،
ث�م ال تكون تلك العملية مما يثري س�خط اآلخرين
م�ن أبناء ه�ذه األُمَّ ــة عليهم ،هك�ذا يكون خبث
اليَـهُ ـ�وْد والنصارى ،هكذا يكون خب�ث اليَـهُ ـوْد
بالذات ،أما النصارى فه�م هم قد أصبحوا ضحية
لخبث اليَـهُ ـ�وْد ،النصارى هم ضحية كمثلنا ،تلك
الش�عوب هم ضحية مثلن�ا لخب�ث اليَـهُ ـوْد ،هم
ّ
يصفقون
م�ن يحركه�م اليَـهُ ـوْد ،م�ن أصبح�وا
لليَـهُ ـوْد.
ملاذا لم تبادر أمريكا إىل أن تتهم حزب الله وترضب
ح�زب الل�ه ،ونح�ن نعل�م بأن م�ن ه�و رأس قائمة
اإلره�اب  -كما تق�ول  -هو إيران وح�زب الله؟! ّ
ألن
أمري�كا هي اليَـهُ ـوْد ،اليَـهُ ـوْد هم الذين يح ّركونها،
هم يري�دون أن يرضبوا يف الوقت الذي يكون فيه ،ما
ح�دث أو عىل ضوء م�ا حدث يف نيوي�ورك ،قد أحدث
رعب�ا ً يف نفوس الناس فب�دت أمريكا تتحرك بقطعها
ث�م س�ارع إليها اآلخ�رون فأيدوها ،ث�م انطلقوا هم
ليكمموا أفواه املسلمني عن أن ينطقوا ،أن تنطلق من
حناجرهم رصخة ض�د أمريكا وضد إرسائيل .حينئ ٍذ
رأت األجواء املناس�بة ألن ترضب هنا وهناك ،وتحت
مبرر أصب�ح لدينا مقبوال ً ه�و أن أولئ�ك إرهابيون،
وطبع�ا ً اإلرهابي�ون ق�د أجم�ع العال�م كل�ه عليهم
فليُرضبوا.

الس��� َما َو ِ
ات َو َما
(احلدي���د :من اآلية{ ،)6لَ ُه َما فِ ي َّ
ض} (البق���رة :من اآلي���ة .)255هو إلهك،
فِ ���ي الأْ َ ْر ِ
ً
ه���و لي���س إلها من تل���ك اآللهة التي ش���راها جدك
من الهند ووضعها في الس���احة قرب بيتك ،يحتاج
تنظفه وتبخر له  -مثلما كان يفعل العرب س���ابقاً -
وهو ال ميلك حتى املكان الذي هو منصوب عليه.
أما هذا اإلله العظيم ،هو من له ملك السماوات
َ
مالك َمن في الس���ماوات واألرض
واألرض ،وكون���ه
ملكاً نافذاً ال أحد يستطي ُع أن يتم َّر َد على إرادته ،ال
أحد يستطيع أن يغال َبه ،فإذا ما كان معك فسيجعل
الكو َن بكله معك ،وهو من يستطيع أن َ
يهيئ ويد ِّب َر،
يستطي ُع أن يسخّ َر.

كربالء العصر
بغداد الرميمة
آآآه� كربي وبآلئي ،،حزن�ي ورثائي..دمع�ي وبكائي..قصة مظلوم�ة زينبية،،من
أص�ول حس�ينية،،عارشت األح�داث  ،عاش�ت الواقع األلي�م  ،،أول ام�رأة يف عرصها
،شهدت فضاعة وقسوة الطغاة  ،لتنام منتظرة بهجة وفرحة أول أيام العيد ..
ِ
وه�ي تتعب يف تجهيز مالب�س أطفالها..ويحاول أطفالها النوم ..من ش�دة الفرح
بهذا العيد
وصباح يوم العيد يستيقظ األلم عىل صوت األنات والجراح،.
صباح اعتدنا أن نقول فيه« :من العايدين»
لكننا نستقبله هذه املرة بالتشاؤم والعربة والحرسة « ال عادك الله أيها العيد»
التاس�ع من ش�وال بداية املأس�اة ودخول ع�ام الحزن يف حياتي،،ي�وم مأل صدري
قيحا...
حني خرج زوجي الغايل أمام ناظري يودعني بابتسامة باهتة وعيون متأللئة
ووجه كالبدر أول طلوعه.
وتمر الساعات ببطء ،وفجأة يطرق الباب أحدهم ،وبدأ قلبي يزداد نبضه ،وشعرت
ألول مرة بهذا الش�عور ،يريد الخروج من صدري بقوة ..فأحاول السيطرة عليه رغما
عن اندفاعه الشديد الذي سبب يل آملا ً ..
فكلما زادت الطرقات عىل الباب..زاد قلبي خفقانا..
توجهت إىل الباب كعادتي الستقباله..فأتفاجأ بخرب استشهاده..
حلق�ت أفكاري بعيدا يف تلك اللحظة ،ألفكر إىل ما بعد عام ،ويمر عىل فكري طابور
من األسئلة املتزاحمة:
كيف سأعيش بدونه؟؟
ما مصريي املجهول ..بعد أن فقدت سندي يف الحياة؟؟
أحسست أنه انقطع النفس فجأة ،أو ربما فقدت الحياة من دون أن أشعر..
حينها لم أس�توعب من أمامي ب�ل وجدت نفيس أطلق الزغاريي�د فجأة فلم يتوقع
أحد ذلك..
شعرت بمغادرة قلبي من صدري..ألنني فعال فقدت روحي من بعده..
أتجول يف تلك الغرفة التي طاملا امتألت باالبتسامة  ،والحب والحنان ،ال أرى إال أنه
أرسل عليها ريحا رصرصا،..
فيأخذن�ي التفكري أليام خلت ،.وودعتها بدمعتينُ ..
وق ً
بلة عىل ما تبقت من صوره
املبعثرة،
يأتي الظالم ..فأشعر وكأن زوايا الغرفة ستطبق عيل!!..
أشعر بوحشة تتخلل عظامي ،وكآبة لم أعهدها من قبل..
حينه�ا قررت الرحيل عن املنزل تماما ،ألن أي�ادي الغدر طالت منزيل ،وانتزعت منه
أشيائي وذكرياتي.
وأرى الظلم والجور ال زال يالحقني ،حينها قررت السفر بعيدا عن املنطقة ألعاني
وأتحمل مشاق الطريق الطويل الذي يتجاوز السبع الساعات تقريبا.
متخفية بزي أثري..
مغري ًة مالمح أوالدي...
فبدل من أن يكونا حيدر والكرار ،يتحوالن بغرض التمويه إىل زينب وفاطمة
فلن يتخيل أحد صعوبة هذا املوقف..
ألرى ولدي الحيدر محتارا يف أمره ومتعجبا من لبس�ه ،فيسألني قائال :ماما هل أنا
الحيدر  ،أم أنا فطوم..؟؟!!
ً
قائلة :هذا م�ن أجل نعمل
فأح�س بالغص�ة تملأ حلقي من ه�ذا املوقف وأجيب�ه
املفاجأة لجدك فقط ..بقصد أنها لعبة!!..
وعىل الرغم من هذا كله ،،استحرضت السيدة زينب يف كل املواقف التي صادفتني..
فلن أكون أعظم منها ،وال أعظم من الس�يدة سكينة ،ألوصل ألعداء البرشية رسالة
مفادها:
« أننا أمة ال نسترد ما وهبناه يف س�بيل الله ،وأن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله
الشهادة»

استشراف المستقبل

هتمة
اإلرهاب

متهمون نحن باالرهاب ...

استولى عليه قيصر القياصرة
...

على يد املغول  ..واليهود ..
والبرابرة ...

 ....متهمون نحن باالرهاب
 ..اذا رفضنا أن نفاوض الذئب

اذا رمينا حجرا ...

 ..وأن مند كفنا ل..

على زجاج مجلس األمن الذى

أميركا ...

 ...اذا رفضنا محونا

نزار قباني

( ددعلاعلاا

ضد ثقافات البشر ..
وهى بال ثقافة ...

إن الثق�ة بالل�ه تعاىل واالعتماد علي�ه وااللتجاء
إليه واليقين بأن النرص بيده ال بيد غريه مع إقامة
األس�باب وإع�داد الق�وة املادية يف مواجه�ة أعداء
الل�ه والتحيل بالصبر _ أثناء املواجه�ة _ والتقوى
وااللت�زام بالتعاليم القرآنية ووح�دة الصف وعدم
التنازع املؤدي إىل الفشل ..
والعم�ل على الت�أيس برس�ول الله _ صلى الله
علي�ه وآل�ه وس�لم _ يف معاركه مع أع�داء الله من
حيث أخذه باألسباب وإرس�اله العيون التي ترصد
تح�ركات األع�داء وس�لوكه الط�رق الخفي�ة عن
األعداء مع سيطرته للمواقع الهامة و ...إلخ
فإقام�ة مث�ل ه�ذه األس�باب وااللت�زام به�ذه
التعالي�م وإعداد القوة املادية م�ع الثقة بنرص الله
والت�وكل علي�ه  ...كل هذه األم�ور إذا ما وجدت يف
أية فئة مؤمنة مجاهدة فإن الله يؤيدها وينرصها
حتماً.
ق�ال الش�هيد القائ�د _ رض�وان الله علي�ه _ ما
نص�ه  « :عودوا إىل الله هو الذي س�يمنحكم القوة
 ،يمنحك�م الع�زة فتكون�وا أنت�م املهيمنين على
اآلخرين ألنكم تمس�كتم بالسلام املؤم�ن املهيمن
..ومن يستطيع أن يرضكم ؟ من الذي يستطيع أن
يؤذيكم ؟ من الذي يمكنه أن يقهركم ؟ »......
وإذا م�ا رجعن�ا إىل العه�د النب�وي إىل معرك�ة
األح�زاب حينما تكالب التحال�ف الرشكي اليهودي
عىل املس�لمني فقد كان النرص يف نهاية األمر حليف
املس�لمني بس�بب أن القل�وب توجه�ت إلي�ه تعاىل
وعلم�ت بيقني أن النرص بيده ال بيد غريه  ....وإليك
توضيح ذلك :
ج�اء التحالف (الرشك�ي واليه�ودي) إىل املدينة
وذل�ك كي يس�تأصل ش�أفة املس�لمني إال أنه حال
بينه�م وبني اقتحام املدينة الخندق الذي ضرُ ب عىل
املدينة من الجهة الش�مالية من الحرة الرشقية إىل
الحرة الغربية وه�ي العورة التي تؤتى منها املدينة
أم�ا بقية الجه�ات فال يتمكن العدو م�ن اخرتاقها
بس�هولة  ،إضاف�ة إىل أن بن�ي قريظة-م�ن الجهة
الجنوبية-كان�وا حماية لظهر املس�لمني فقد كان
بينهم وبني املس�لمني عهد وعليهم نرصة املسلمني

املقرر ألسبوعني :

...

من  19جماد االول
اىل  3جمادالثاني

ضد حضارات احلضر ...
وهى بال حضارة ..

 ملزم�ة معرف�ة الل�ه الثق�ة بالل�هالدرس األول.
 -ملزمة الثقافة القرآنية.
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متى يكون النصر ؟!
السيد العالمة /عدنان الجنيد

برنامج رجال اهلل

إذا ما داهمهم أي عدو ....
لك�ن الذي ح�دث أن بني قريظة نقض�وا العهد
وظهر عمله�م الخياني باإلغارة على املدينة حتى
أصبح�وا يحومون حول بيوت املس�لمني التي فيها
أطفالهم ونساؤهم بصورة مشبوهة  ،وهنا أصبح
املسلمون يف قلق وخوف فالتحالف أمامهم واليهود
من بن�ي قريظ�ة خلفهم فطاش�ت عق�ول بعض
الصحابة من شدة الخوف واضطربت عزائمهم من
الف َرق وقد صور الله تعاىل حالهم بقوله ( إذ جاؤكم
م�ن فوقكم ومن أس�فل منكم وإذ زاغ�ت األبصار
وبلغ�ت القل�وب الحناجر وتظنون بالل�ه الظنونا ،
هنالك ابتىل املؤمنون وزلزلوا زلزاال ً شديدا)
وإضاف�ة إىل حالته�م هذه ق�ام املنافقون بنرش
األراجي�ف بغ�رض تثبي�ط عزائم وهمم املس�لمني
وإضع�اف إيمانهم وثقتهم بالله تع�اىل حيث قالوا
 :كان محم�د يعدنا بكنوز كسرى وقيرص وأحدنا
اليوم ال يأمن عىل نفسه أن يذهب إىل الغائط  ..قال
تع�اىل فاضحا ً لهم ( وإذ يق�ول املنافقون والذين يف
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إال غرورا)....
أما النبي _ صىل الله عليه وآله وسلم _ وخواصه
م�ن املؤمنين فق�د كان�وا ثابتين ثب�وت الجبال ،
فبمج�رد أن وص�ل الخبر إىل رس�ول الل�ه _ صىل
الل�ه عليه وآله وس�لم _ بنقض بن�ي قريظة للعهد
اس�تبرش بالنرص وق�ال مخاطبا ً املس�لمني أبرشوا
بالنرص يا معرش املسلمني.
فهذه العبارة التي قاله�ا النبي _ صىل الله عليه
وآله وسلم _ لها داللة عظيمة واشارة فخيمة وهي
أن النصر آت ألن قل�وب املس�لمني س�وف تتوجه
بكليته�ا إىل الل�ه تع�اىل ول�ن ترك�ن إىل حماية بني
قريظة أو إىل نرصتهم لهم .
كذل�ك يريد رس�ول الله _ صلى الله علي�ه وآله
وس�لم _ بعبارته تلك أن يوصل رسالة إىل املسلمني
وفحواه�ا هو أن التحالف مهم�ا تكالب عليكم مع
عمالئ�ه م�ن املنافقين يف الداخ�ل ومهم�ا خذلكم
اآلخ�رون فإنه يف هذه الحال�ة يأتي نرص الله إذا ما
التج�أت القلوب إىل علام الغي�وب ووثقت بنرصه
وأيست من غريه.
وفعالً التجأت قلوب صحابة رس�ول الله _ صىل
الله عليه وآله وسلم _ بكليتها إىل الله تعاىل فحصل

الحمد هلل الذي جعلني يمنياً

إبراهيم محمد الهمداني

لي�س من قبيل التعص�ب األعمى أو املناطقية املبتذل�ة وانما من باب
استحقاق اختص الله به اليمنيني وفض ٌل لم ينله
سواهم .
اليم�ن مهد الحض�ارات اإلنس�انية ومهبط
الديان�ات الس�ماوية ،فيه�ا نش�أت أع�رق
الحضارات ومنها خرج�ت الجماعات البرشية
املهاج�رة إىل جمي�ع أصق�اع األرض ،ش�هد
التاري�خ لليمنيني بالعراقة وش�هد لهم القرآن
بالقوة والبأس الش�ديد الذي ال يش�ابههم فيه
اال الحدي�د  ،وش�هد لهم النبي صلى الله عليه
وعلى آله باإليم�ان والحكم�ة ،وزادوا عىل ذلك
ب�أن أصبحوا أنص�ار هذا الدي�ن وخاصة أتباع
نبي�ه ،وأنصار ابن عمه أمير املؤمنني عيل بن
أبي طالب ،وش�يعة ولده الحسني عليه السالم
واتب�اع االمام زي�د بن عيل عليه�م صلوات الله
وسالمه جميعا.
ال يتس�ع املق�ام لذك�ر مناق�ب ومآث�ر أهل

لهم النرص املبين فقد نرصهم الله بالريح وبجنود
ل�م يروها قال تعاىل ( .....اذك�روا نعمة الله عليكم
إذا جاءتكم جنود فأرس�لنا عليهم ريحا ً وجنودا ً لم
تروها  ).....وق�ال ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم
لم ينالوا خريا وكفى الله املؤمنني القتال )
وم�ا حدث للمس�لمني يف الس�ابق هاه�و اليوم
يع�ود يف الح�ارض حي�ث تكالب عىل بالدن�ا اليمن
التحال�ف ( االس�تكبار العاملي م�ع مرشكي العرب
) وقام�وا بحربه�م الغاش�م على ش�عبنا اليمن�ي
ومحارصته جوا ً وبرا ً وبحرا ً  ،وكان الشعب يف بداية
العدوان يؤمل عىل األمم املتحدة وعىل مجلس األمن
وعىل الجامع�ة العرببة وعىل بعض ال�دول العربية
واإلسلامية واإلنس�انية لكنه ملا فقد أمله من هذه
املنظم�ات ومن ال�دول اآلخرى وعل�م بخذالنهم له
زاغت أبص�ار ضعف�اء اإليمان ووهن�ت عزائمهم
إضاف�ة إىل ماقام به املرجفون م�ن نرش األراجيف
الكاذب�ة واألخب�ار الزائف�ة بغ�رض زعزع�ة ثق�ة
الش�عب اليمني بالله وبنصره لهم ويف هذه الحالة
التي ُ
ضعف فيها إيمان بعض أبناء الش�عب اليمني
ظهر عىل شاش�ة التلف�از _ يف بداية العدوان _ قائد
املسرية القرآنية س�ماحة السيد عبدامللك بدر الدين
الحوث�ي _ حفظ�ه الل�ه _ فطمنئ الش�عب اليمني
وأخربهم بأن قرن الشيطان سوف ينكرس ...
وبعبارات�ه الس�ديدة وكلمات�ه النوراني�ة قوى
عزائ�م وهمم الش�عب اليمني ووعده�م بنرص الله
.....
فكانت كلمة قائد املسيرة لها األث�ر البالغ عىل
قل�وب الش�عب اليمني وجيش�ه ولجانه الش�عبية
املس�اندة ل�ه  ،فق�د التج�أوا إىل الله تع�اىل ووثقوا
بنرصه  ....حينئ ٍذ بدأت التأييدات اإللهية ترتى عىل
الشعب وجيش�ه ولجانه فنرصهم الله بإنتصارات
مس�تمرة وتقدمات متواصلة ومازالت االنتصارات
مس�تمرة للجي�ش واللجان الش�عبية املس�اندة له
والت�ي أذهلت األع�داء فضالً عن غريه�م  ،وانترص
الش�عب اليمني بصموده األس�طوري ال�ذي أذهل
العالم.
وصدق الله تعاىل حيث يقول [ كم من فئة قليلة
غلبت فئة كثيرة بإذن الل�ه ] والقائل [إن تنرصوا
الله ينرصكم ويثبت أقدامكم ]....

اليمن القادة والفاتحني العظماء ،ولكن يصل القول إىل ما تشهده اليمن
من أحداث ومن عدوان غاشم ظالم ،تنفذه مملكة قرن الشيطان ارضاء
ألس�يادهم الصهاينة واألمريكان ،وهاهم اليمنيون كعادتهم يواجهون
أعت�ى قوى الشر واإلره�اب بإمكانياتهم املح�دودة ،وصربهم وعزتهم
ونخوتهم الالمحدودة ،يف ظل قصف هيستري
متواصل وحصار مطبق برا وبحرا وجوا ،ورغم
كل يشء ورغم كل الظروف املآيس وتآمر العالم
ضد اليمن ،ما زال اليمنيون كعادتهم يرضبون
أروع األمثلة للصمود األس�طوري والش�موخ،
وم�ا زالت قواف�ل الخير والعط�اء تتدفق من
جميع أبناء اليمن وما زالت الطوابري محتش�دة
باملجاهدي�ن يوما بعد ي�وم ،الذين لم يهنوا ولم
يحزن�وا ملا أصابهم ولم يثنه�م عدوان املعتدين
أو تآم�ر املتآمري�ن ،ماضين يف دروب الحري�ة
والش�موخ والكرام�ة ،حاملين على عواتقهم
مهم�ة تحري�ر البرشية من تس�لط الش�يطان
وأعوان�ه وحلفائه ،لذلك وغيره يجب ان يقول
كل يمني حر :
«الحمد لله الذي جعلني يمنيا»

س ّي ُد ال ُح ْس ِن واإلحسان
أبو داوود نصراهلل

َ
هل تعش ُق ا ُ
حل ْس َن؟ إي واللهِ
أعش ُق ُه
واألرواح ال ال َب َدنا
ُح ْس َن املناقِ ب ؛
ِ
وقد حوى ا ُ
روح وفي بَ َد ٍن
حل ْس َن في ٍ
شيْ ٌخ بلبنا َن بل في مهجتي َس َكنَا
أح��ت��ا ُر ِع��نْ�� َد ال��نّ��دا م���اذا أق����و ُل ل� ُه
يا س ِّيد ا ُ
حل ْسنِ  ،أم يا س ّيدي َح َسنا
ٍ
�ت
ل��ل��ه د ّرك م���ن
ل��ي��ث ب���هِ اج��ت��م��ع� ْ
ك��� ُّل ال��ف��ض��ائ��لِ واخ��ت��ارت�� ُه م ْؤمتنا
إن ل��م ت��ك��ن ل��ل��ع��روب��ةِ ق���ائ���داً وأَب����اً
البؤس والفِ تنا
فهي اليتيم ُة تشكو
َ
إن ل��م ت��ك��ن أن���ت ل�ل�أح���رارِ قاطب ًة
أمن��وذج��اً ف��األن��ا ُم جمي ُعهم ُج َبنا
����ة ت��ب��دي� َ
ت�� ّب��ت ي����دا أ َّم� ٍ
�ك ج � ْف � َوتَ��ه��ا
����و َّد ل�ل�أوغ���ادِ واخل��� َون���ا
وت���ب���ذ ُل ال� ِ
�س ال��ل�� ُه ع��ي�نَ�يْ��ه��ا وي�لْ��ع�نُ��ه��ا
ول��ي��ط��م� ِ
نت و َرم �اً واستو َر َم ْت ِس َمنا
إن َس َّم ْ
ي��ا زي��ن � َة ال��ده� ِ�ر ي��ا ش��ي� َخ اإلب����اءِ ويا
ِ
الطفوف ب َه ْر َت الكو َن والزّمنا
نس َل
خذ صفْوةَ
الشعر تسليماً به خج ٌل
ِ
السفُنا
والبح ُر تُخْ ِج ُل هي َب ُة ق��در ِه ُّ
ج��اءتْ� َ
�ك م��ن يَ � َم��نِ اإلمي���انِ خالص ًة
��اب وا ِمل��ن��ن��ا
ف � ّي��اض � ًة حت��م � ُل اإلع���ج� َ
وات يا حسناً
والدع ِ
واحلب
والشك َر
ْ
َّ
تعدى ال��ش��ا َم وال َي َمنا
إحسانُ ُه قد َّ
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متابعات فلسطينية

شهيدة وعمليتان و 24مواجهة َوإصابة  3إسرائيليني

شهدت أحداث انتفاضة القدس يوم
الجمعة ،استش�ها ُد فلسطينية وإصابة
 69آخري�ن ،فيم�ا ت�م تنفي�ذُ عمليتني
بطوليتني وإصابة « 3إرسائيليني».
فق�د استش�هدت أمان�ي حس�ني
س�باتني ( 34عاماً) من قرية حوس�ان
قض�اء بيت لحم ل�دى تنفيذه�ا عملية
ده�س عن�د مف�رق عتصي�ون أَدَّت
إلصاب�ة جندي «إرسائيلي» ،كما أصيب
مس�توطن بج�راح طفيف�ة برأس�ه
ووجه�ه ج�راء تعرض�ه لعملي�ة طعن
نفذها ش�اب بالقرب م�ن حائط الرباق
يف القدس املحتلة ،حيث تمكن املنفذ من

االنسحاب بسالم.
ويف نف�س الس�ياق ،أصي�ب جن�ديُّ
«إرسائييل» بالحجارة يف املواجهات التي
اندلعت يف بلدة س�لوان قض�اء القدس،
فيما ألقى الشبان املنتفضون زجاجات
حارقة تجاه ق�وات االحتالل يف بلدة أبو
ديس.
وع�ن اإلصاب�ات يف صف�وف
الفلس�طينيني يف الضف�ة ،فقد أصيب 3
بالرصاص الحي ،و 5باملطاطي وإصابة
واح�دة بالرضوض و 58بالغاز املس�يل
للدم�وع ،فيما أصيب  2م�ن قطاع غزة
بالرصاص الحي.

وأحصي يف حص�اد الجمع�ة 24
مواجه�ة 2 ،منه�ا يف الق�دس ،و 3يف
ضواحيه�ا ،وواح�دة يف الخلي�ل ،و 5يف
رام الله ،و 6يف بي�ت لحم ،و 2يف ُك ّل من
نابلس وقلقيلية ،و 3يف قطاع غزة.
وتصاع�دت ح�دة املواجه�ات بين
الش�بان الفلس�طينيني وقوات االحتالل
«اإلرسائيلي» ،من�ذ ان�دالع انتفاض�ة
الق�دس مطل�ع ش�هر أكتوب�ر املايض،
احتجاج�ا ً عىل االقتحامات اإلرسائيلية»
املتكررة للمس�جد األقصى واالعتداءات
املستمرة بالضفة والقدس.

مقتل امر�أتني هاجمتا مركز �شرطة يف �إ�سطنبول

تقتحم صحيفة
الشرط ُة الرتكية
ُ
مناهضة ألردوغان بالغاز املسيل للدموع!
 -متابعات

َقتَ َل�ت الرشط�ة الرتكية امرأتين أطلقتا الن�ار وقناب َل يدوية
عىل مر َكز لرشطة مكافحة الش�غب يف مدينة إسطنبول الرتكية،
بحسب محافظ املدينة.
ّ
تحصنتا
االمرأتان قد اس�تقلتا سيار ًة بعد الهجوم ،ثم
وكانت
ِ
يف إح�دى البناي�ات يف منطقة بايرام باش�ا ،فح�ارصت الرشطة
البناي�ة ثم أطلق�ت النار على املرأتين وقتلتهما بع�د رفضهما
االستسالم.
وأف�ادت تقارير بأن اثنني من رجال الرشط�ة أصيبا بجروح
طفيفة.
ونقلت جريدة «حريت» الرتكية عن مصاد َر رفضت اإلفصاحَ
عنها أن «املس�لحتني كانتا تنتميان إ َلـى جبهة التحرير الشعبية

الثوري�ة الرتكي�ة» .وق�ال محاف�ظ اس�طنبول إن «الواقعة قيد
التحقيق».
يُذك�ر أن تركيا ش�هدت أعما َل عنف عدي�د ًة يف اآلونة األخرية
كان أحدثها تفجري يف أنقرة قبل حوايل أ ُ ْ
سبُوْعني.
من ناحية أ ُ ْ
خــ َرى اقتحمت الرشطة الرتكية مس�اء الجمعة
مق�ر صحيف�ة «زمان» اليومي�ة املناهضة للرئي�س رجب طيب
أردوغان.
وبحس�ب «القدس العربي» ،استخدمت الرشطة الغاز املسيل
للدم�وع وخراطي�م املي�اه لتفريق أش�خاص تجمع�وا يف املكان
واقتحمت مبنى الصحيفة.
ّ
وفرقت قوات األمن مئات األشخاص الذين تجمعوا أمام مقر
الصحيفة يف اسطنبول.
وكان�ت محكمة تركية قررت فرض الحراس�ة القضائية عىل
الصحيفة.

إصابة مستوطن
بشجار مع فلسطيني
يف القدس

أصي�ب مس�توط ٌن يف التاس�عة
عشرة م�ن العم�ر بج�راح طفيفة،
مس�اء الجمعة ،بعد تعرضه للرضب
خلال ش�جار م�ع مجموع�ة م�ن
الفلس�طينيني بالبل�دة القديم�ة من
القدس املحتلة.
وذك�رت صحيف�ة «يديع�وت
أحرون�وت» أن «ش�جارا ً نش�ب
بين مجموع�ة م�ن الفلس�طينيني
واملس�توطنني م�ا تس�بب بإصاب�ة
مس�توطن بجراح طفيف�ة واعتقال
أحد الفلس�طينيني ،يف حني لم تعرف
خلفيات الحادث بعدُ».
وأغلق�ت ق�وات الع�دو بواب�ات
البل�دة القديمة م�ن القدس ،وكثفت
م�ن انتش�ارها يف البل�دة القديم�ة
ومحيط املس�جد األقىص بعد إصابة
املستوطن.
وأف�ادت مص�ادر إعالمي�ة ب�أن
«ثالث�ة مس�توطنني كان�وا وصل�وا
م�ن حائ�ط البراق باتج�اه ب�اب
السلسلة ،وش�تموا عددا ً من الشبان
الفلسطينيني ،والذين قاموا بدورهم
بمهاجمته�م وإصابة أحدهم بجراح
بال�رأس ،فيم�ا ف�ر املس�توطنني
اآلخرين إيل حائط الرباق».
ووصل�ت قوات مع�ززة من العدو
إ َلـ�ى امل�كان واعتقل�ت ع�ددا ً م�ن
الشبان بتهمة رضب املستوطن.

مستوطنون يقتحمون باحات
املسجد األقصى وإصابة شاب يف
بيت لحم

ْ
ِ
باحات
إقتحمت مجموعة من املستوطنني الصهاينة صباح األحد
االحتالل اإلرسائييل.
املسجد األقىص املبارك بحمايةٍ أمنية من رشطة
ِ
وأف�ادت وس�ائل إعلام فلس�طينية بأن ع�ددًا من املس�توطنني
اقتحموا باحات املس�جد األقصى ،عرب باب املغارب�ة ،فيما واجههم
املرابطون يف املسجد بالهتافات والتكبري.
يف س�ياق منفصل ،أصيب شاب فلس�طينيي بعيار معدني مغلف
باملط�اط فج�ر الي�وم األح�د خلال مواجهات م�ع ق�وات االحتالل
االرسائييل يف بلدة الخرض جنوب بيت لحم.
ونقلت وكالة “وفا” ع�ن مصدر أمني القول “إن قوات كبرية من
جيش االحتالل اقتحمت بلدة الخرض وسط إطالق الرصاص املعدني
وقنابل الصوت والغاز ودهم ملنازل املواطنني.
وتاب�ع املصدر أن�ه اندلعت عىل إث�ر ذلك مواجهات عىل الش�ارع
الرئيس القدس الخليل قرب حارة “دار موىس” يف منطقة” البوابة”،
وأصي�ب خالله�ا الش�اب بعي�ار معدني يف الق�دم ووصف�ت حالته
باملستقرة.
جدير بالذكر أن قوات االحتالل الصهيونية تقوم بعمليات اقتحام
وده�م ملنازل املواطنني الفلس�طينيني ،كما تقوم بإطلاق النار عىل
الفلس�طينيني عن�د الحواج�ز العس�كرية يف محاولة منه�ا إلخماد
االنتفاضة الفلسطينية التي انطلقت يف مطلع أكتوبر املايض.

بحث جيولوجي «إسرائيلي» :السالس ُل
الحجرية يف القدس إسالمي ٌة بامتياز
 متابعاتأث�ارت نتائ�جُ بح�ث علم�ي صدر
مؤخ�را ً ع�ن «املعه�د الجيولوج�ي
اإلرسائييل» ،جدال ً «إرسائيلياً» واس�عاً،
بعد توصله إ َلـى أن السالس َل السندية
الحجرية والزراعي�ة املنترشة يف جبال
وتالل الق�دس ،هي إسلامية بامتياز
بم�ا ال يدعو للش�ك ،وغالبيته�ا تعود
للفترة العثماني�ة وأ ُ ْ
خــ� َرى لفرتات
إسلامية متعاقبة كالفرتة اململوكية،
وذل�ك بخالف ما كان يروّ ج له من قبل
أذرع االحتلال «اإلرسائيلي»  -بغطاء
علمي  -أن هذه السالس�ل ذات مشهد
توراتي مشهود.

ُ
صحيفة «هآرتس»
يف حين نرشت
العربي�ة تقري�را ً مط�وّ ال ً ح�ول نتائج
البح�ث تح�ت عن�وان « :آباؤه�م
ولي�س آباؤن�ا» ،كما اعتربت أوس�اط
«إرسائيلي�ة» نتائ�ج البح�ث بمثاب�ة
«هزة أرضية» أثارت جدال ً «إرسائيلياً»
واس�عاً ،خلال حلقة دراس�ية عقدت
قب�ل أربع�ة ش�هور يف مدين�ة القدس
حول تالل املدينة الجنوبية.
والجُ � ُد ُر أو السالس� ُل الحجري�ة
الس�ندية الزراعية ،هي فكرة بسيطة
للغاي�ة ،إلاّ أن له�ا دورا ً كبيراً ،تتمثل
بوضع حجارة ذات أحجام متوس�طة
وقريبة من بعضها البعض ،عىل شكل
سالس�ل مرتاصة ال يتج�اوز ارتفاعها
املرت وتعتمد الش�كل الط�ويل املتواصل
عىل منح�درات الجبال والتلال ،وذلك

به�دف من�ع انج�راف الرتب�ة ،األم�ر
ال�ذي يحفظ الرتبة ويضمن اس�تمرار
النشاط الزراعي دون عوائق يف الجبال
املزروع�ة بالش�جر خاص�ة الزيت�ون
واللوزيات.
يذكر ان ه�ذه السالس�ل الحجرية
موج�ودة يف غالبي�ة جبال فلس�طني،
لكنه�ا واضحة املعال�م يف جبال مدينة
القدس والضف�ة الغربية املحيطة بها،
وق�د اعتمدت املؤسس�ة «اإلرسائيلية»
وأذرع االحتلال «اإلرسائيلي» رواي�ة
ط�وال عشرات الس�نني ،تدّع�ي أن
هذه السالس�ل هي ج�زء «أصيل» من
منظ�ور توراتي حفظ آلالف الس�نني،
وبالتايل الرضب على وتر الحق الديني
والتأريخي املوهوم يف أرض امليعاد.

أنا أحارب ’داعش’ إذن أنا إرهابي!
محمد محمود مرتضى*
«ب�دأت سياس�ة دول مجل�س التع�اون
الخليجي تأخذ منحى أ َ ْكثَر جدية يف مواجهات
املنظم�ات املدعوم�ة م�ن إي�ران ،املتهم�ة
بممارس�ة اإلره�اب ،واس�تخدامه وس�يلة
للهيمن�ة والتس�لط ،مثل مليش�يات الحوثي
وح�زب الل�ه والحش�د الش�عبي يف الع�راق
والفصائل التابعة لها» ،بهذه العبارات افتتح
ياسين الس�ليمان مقالته عىل موقع الخليج
اونالين.
لكن عبارة السليمان ال تنحرص به ،بل هي
س�مفونية دأب عىل عزفها االعالم الس�عودي
وم�ن ي�دور يف فلكه .فـ�ـ «ط�ارق الحميد»
عزف اللحن نفسه يف صحيفة الرشق االوسط
يف مقال�ة بعنوان« :اع�زل إرهابي الضاحية..
وادعم العقالء» وكذلك فعل مش�اري الذايدي

يف الصحيف�ة ذاته�ا دون ان ننسى «فه�د بن
جليد» يف صحيفة الجزيرة يف اليوم عينه تحت
عنوان «حزب الله االرهابي».
انن�ا ال نبالغ ان قلنا ان ع�دد املقاالت التي
خطها االعالم الس�عودي خالل أ ُ ْ
س�بُوْعني عن
حزب الله والتحريض عليه يفوق عدد املقاالت
الت�ي كتبها هذا االعالم بح�ق «إرسائيل» منذ
نشوء هذا الكيان الغاصب إ َلـى اليوم.
يتح�دث االعالم الس�عودي ع�ن «داعش»
بوصف�ه صناعة ايرانية ،معتبرا ان ذلك بات
من الحقائق الت�ي ال تناقش ،هي تكاد تقرب
م�ن البديهي�ات ،متجاهلا ان داع�ش يق�رأ
بكت�ب اب�ن تيمية ومحم�د بن عب�د الوهاب.
يتح�دث ع�ن إره�اب داعش ال�ذي يرضب يف
اململك�ة ،متناس�يا أن�ه يضرب فئ�ة معينة
لطامل�ا دأب الوهاب�ي على التحري�ض علي�ه
بوصف�ه مشركا ،متماهيا بذلك م�ع داعش
وتصنيفاتها للمجتمع�ات والجماعات .يتهم

اعلام بني س�عود حركة انصار الل�ه اليَمَ نية
باإلرهاب النها مدعومة من ايران عىل حس�ب
تعبريه�م ،يف الوق�ت الذي ينش�ط فيه داعش
وكذلك القاعدة يف املناطق الخاضعة لسيطرة
التحالف السعودي.
ويتهم بنو س�عود الحشد الشعبي العراقي
باالره�اب ،ويصنف�ه عىل هذا االس�اس فيما
الواقع يشير إ َلـى ان هذا الحش�د أُسس بعد
احتالل داعش للموص�ل ووصوله إ َلـى ابواب
العاصم�ة العراقي�ة بغداد ،فيم�ا كان االعالم
الس�عودي يص�ف هج�وم داعش بان�ه ثورة
عراقية على حكم رئيس الحكوم�ة العراقية
الس�ابق ن�وري املالك�ي ،وينع�ت عن�ارص
التنظيم بالثوار.
ام�ا ح�زب الله فعلى الرغم م�ن املؤمرات
الكثرية التي كانت االس�تخبارات الس�عودية
تحيكه�ا ض�ده منه�ا تفجير برئ العب�د عام
 ،1985ف�ان الح�زب ل�م يتعام�ل م�ع ه�ذه

التهدي�دات والحملات االعالمي�ة املمنهج�ة
ب�روح كيدي�ة او انفعالية ،بل غالب�ا ما كان
يدعو إ َلـ�ى الحوار والتفاهم ،ويس�عى لعدم
قط�ع العالق�ات والتواص�ل م�ع الس�فارة
السعودية او غريها ،علما أن التآمر السعودي
بل�غ ح�دا خطيرا ،حي�ث أن الح�زب يمتل�ك
معلوم�ات تؤكد أن الس�يارات املفخخة اآلتية
من بع�ض املناطق الس�ورية املحاذية للبنان
كان يتم ارس�الها بالتنسيق واالدارة املبارشة
م�ن االرايض الس�عودية.وهذا م�ا اش�ار اليه
االمني العام لحزب الله س�ماحة السيد حسن
نرص الله يف خطابه االخري ،وربما يملك حزب
الل�ه من املعلومات ما هو اخطر من ذلك لكنه
يحتفظ بها للوقت املناسب.
اذن يس�لط بن�و س�عود واعالم�ه الضوء
عىل مجموعة من االح�زاب اللبنانية واليَمَ نية
والعراقي�ة ،يتهمه�ا باإلره�اب ،يضعها عىل
لوائح�ه ،ويضغط عىل بع�ض العرب للذهاب

يف ه�ذا الخي�ار ،ترهيبا ت�ارة ،وترغيب�ا تارة
أُ ْ
خــ َرى .لكن الالفت يف هذا التصنيف ويف هذه
الحمل�ة ان ثمة عالمتني فارقتين تميزان ُك ّل
هذه املجموع�ات املصنفة ارهابية س�عوديا:
األوىل :ان ش�عار العداء إلرسائيل هو شعارها
االسايس.
أم�ا العالم�ة الفارقة الثاني�ة واالهم فهي
انه�ا جميع�ا تنخ�رط يف ح�رب ش�عواء عىل
داع�ش وعىل الفكر التكفيري االرهابي الذي
تمول�ه اململكة فكرا ومادة ث�م تتهم االخرين
بالسري عىل نهجه.
وطامل�ا ان الس�مة املشتركة للجماع�ات
املصنف�ة ارهابيا وف�ق التوصيف الس�عودي
ه�ي انها تح�ارب داعش ،فقد ح�ق القول ان
الس�عودية تعم�ل وف�ق قاعدة :ان�ت تحارب
داعش اذا ً أنت ارهابي.
* موقع العهد اإلخباري
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ال�سيد ن�صر اهلل� :سينت�صر ال�شعب اليَمَ ني حتماً؛ لأنه يقاوم وي�صمد

املواقف املؤيدة للمقاومة رسالة قوية إلسرائيل :أنتم األعداء واإلرْ َهابيون وستبقون كذلك
لن يستطيع آل سعود أو أي نظام عربي أن يط ّبع مع إسرائيل ،ومن يريد أن يرفعهم سيسقط معهم
 -محمد الباشا

السـيِّ ُد حسن نرص الله َّ
أ َّكـ َد األمني العام لحزب الله َّ
أن «هناك
ّ
موضح�ا ً أن «األثمان التي
فشلاً س�عوديا ً ذريعا ً جدا ً يف اليَمَ ن»،
ُ
السعودية جراء حربها عىل اليَمَ ن كبري ٌة وباهظة جداً».
تدفعُ ها
َ
وخلُ َ
ص الس�يد نصر الله إىل نتيج�ة حتمي�ة ،مفادُها أنه «ال
يمكن إال أن ينترصَ الشعبُ اليَمَ ني؛ ألنه شعبٌ يقاوم ويصمد».
وفيم�ا يتعلق بم�ا أقدم علي�ه تنظي ُم «داعش» ي�وم الجمعة
الفائت يف عدن من قتل راهبات مس�يحيات وممرضات ومس�نني
مس�لمني ووغريه�ا م�ن الجرائ�م الت�ي تق�وم به�ا الجماع�ات
التكفريي�ة ،أوضح أن هذه الجريم�ة ومثيالتها تأتي بظ ِّل القوات
السعودية التي تقصف وتدمر يف اليَمَ ن.
وإذ حذَّ َر الس�يد حسن ،من الدعم واملساندة التي تتلقاها هذه
َ
«الس�عودية
الجماعات من قبل النظام الس�عودي ،نَبَّـــ َه إلىَ أن
تُمَ كِّ� ُن مَ �ن أجمَ َع العا َل� ُم عىل تصنيف�ه إ ْر َهابيا ً بالس�يطرة عىل
املناطق الجنوبية يف اليَمَ ن».
و َر َّد األمين الع�ام لحزب الل�ه يف كلمته باالحتف�ال التكريمي
للش�هيد القائد علي فياض (الح�اج عالء) ،عرص أم�س األحد 6
م�ارس  ،2016عىل قرار مجل�س التعاون الخليج�ي الذي صنّف
حزب الله باإل ْر َهابي ،مؤكدا ً أن من يواجه السعودية يف سوريا هو
املداف�ع الحقيقي عن املصالح الوطني�ة اللبنانية ،والفتا ً يف الوقت
ذاته إلىَ أن النظام السعودي يحتاج إلىَ من يحمّ له مسؤولية فشله
الذريع يف س�وريا واليَمَ ن والبحرين ،ومعربا ً عن افتخاره بإفشال
هذه املشاريع العدوانية والحروب يف الدنيا واآلخرة.
وأشار نرصُالله إلىَ أن «ما يحص ُل اليوم من التآمر عىل املقاومة
ليس جديدا ً بل هو تواصل لالستراتيجيات الس�ابقة والقديمة»،
متوجه�ا ً ل�دول مجل�س التع�اون الخليج�ي بالقول« :م�ن الذي
اس�تعاد الكرام�ة العربي�ة وبعضا ً م�ن الحق�وق واألرض والعزة
العربية سوى املقاومة يف لبنان التي تصفونها باإل ْر َهاب».
وعاهد أم ُ
ني حزب الله اللبنانيني بأن املقاومة س�تحفظ بلدها
من األخطار ،وتحمي س� ْلمَ ه األهيل ،مش�ددا ً عىل أنها س�تبقى يف
امليادي�ن الت�ي يجب أن تك�ون فيها مهم�ا تعاظم�ت االتهامات
واالفتراءات والتضحي�ات ،وأنها س�تبقى كلم�ة الحق ورصخة
الحق بوجه الس�لطان الجائر ورشيك�ة يف صناعة النرص يف زمن
االنتصارات.

وعّب�رّ نرص الل�ه عن ش�كره لكل م�ن تضامن م�ع املقاومة
وداف�ع عنه�ا واس�تنكر الق�رار الخليج�ي بتوصيف ح�زب الله
إ ْر َهابياً ،ومؤكدا ً أن أهمية ردود األفعال الشعبية والرسمية املؤدة
للمقاوم�ة التي حصلت ت�ؤرش إلىَ مكانة املقاومة لدى الش�عوب
َ
املقاومة وفلسطني والرصاع العربي اإلرسائييل
العربية وتظه ُر أن
م�ا زالوا حارضي�ن بقوة يف وجدانه�م ،ومشيرا ً إلىَ أن قيمتها ال
تقاس بماليني التظاهرات وأنها رصخة بوجه س�لطان متس�لط
ومهيمن باملال والتكفري الديني والسيايس.
ولفت َّ
الس�ـيِّد نرص الل�ه إلىَ أن ردود األفعال التي حصلت هي
رس�الة قوي�ة لـ»إرسائي�ل» بأنه ال يمك�ن أن يأت�ي يوما ً يصبح
ْ
واإلس�ـلاَ مي ،أ َ ْو أن
في�ه وجودها طبيعي�ا ً يف هذا العال�م العربي

الذكرى الثالثة لرحيل
صديق الشعوب العربية
هوغو شافيز

 خاصأحي�ا الفنزولي�ون ي�وم األم�س األول ،الذك�رى الثالثة لرحي�ل القائد هو
غو ش�افيز أح�د أبرز ق�ادة أمريكا الالتيني�ة املعادين لإلمربيالي�ة األمريكية
والصهيوني�ة العاملي�ة ،وأحد الرموز األممية يف العرص الحديث ،ويُعد ش�افيز
من أب�رز الداعمني للقضي�ة الفلس�طينية والقضايا العربي�ة ،كرس الحصار
عن الع�راق وقطع العالقات م�ع إرسائيل لعدوانها عىل غ�زة يف  2008ومنح
الفلسطينيني حق اللجوء والتمتع بكل الحقوق االجتماعية.
وطال�ب م�ن على منصة األم�م املتح�دة بمحاكم�ة الرئي�س اإلرسائييل
واألمريكي عىل جرائمهم يف فلس�طني ويميض رفيق�ه نيوكالس مادورو عىل
نهج�ه األممي املعادي لإلمربيالية ،حيث قام ه�ذا األخري بقطع العالقات مع
السعودية لعدوانها عىل اليمن.
اس�تطاع ش�افيز يف زمن قيايس أن يخ�رج بفنزويال وَطبقاتها الش�عبية
املس�حوقة من واقع البؤس ،إلىَ
مس�تو ٍ راق وَمتقدم ،قىض عىل األمية بشكل
ٍ
كامل ،وأم�م الكثري من املصانع وَاملؤسس�ات (خاصة النفطي�ة) التي كانت
تابع�ه للقطاع الخاص املرتبط بالرأس�مالية العاملية ،وَاس�تخدم عائداتها يف
اإلنفاق عىل التعليم وَالصحة وَاإلس�كان ،وَهذا ما تسبب يف غضب األمريكان،
وَحلفائهم املحليني من الرأس�ماليني الفنزويليني الذين حاولوا االنقالب عليه
عام  2003م ،فأعادته الجماهري يف غضن أيام إلىَ س�دة السُّ�لطة يف مسيرات
مليونية بكافة أرجاء البالد.
هذا ورحل الزعيم شافيز عام  2013بعد رصاع مرير مع مرض الرسطان،
فيما يرى آخرون بأن وكاالت االستخبارات األمريكية نقلت إليه هذا املرض.

الكيان «اإلسرائيلي»:
حزب اهلل أصبح جيشاً
وصواريخه أَ ْك َثر تطوراً
 خاصيف الوق�ت ال�ذي ق�ررت في�ه ال�دول العربية
الخليجي�ة اعتبار «حزب الل�ه» منظمة إرهابية،
غيرت «إرسائي�ل» م�ن مقاربته�ا ل�ه ،وصارت
تعتربه جيش�اً ،بل واعترب محللوها تسمية حزب
الل�ه «تنظيم�ا ارهابي�ا» تعريف�ا مغلوطا وغري
أخالقي.
وبحس�ب صحيف�ة «الس�فري» كت�ب املعلق
العس�كري يف القن�اة العارشة ألون ب�ن دافيد ،يف
«معاريف» ،ان من يس�مون ح�زب الله «تنظيما ً
إرهابي�اً» مخطئ�ون ،موضح�ا ً «ه�ذا تعري�ف
مغل�وط مهنيا ً وغري أخالق�ي .إذ يملك حزب الله
الي�وم ق�درة عىل توجي�ه رضبة أولي�ة إلرسائيل
بآالف الصواري�خ واملقذوفات الصاروخية يف يوم
واحد ..إنه جيش بكل معنى الكلمة».
وأش�ار بن دافيد إىل أن حزب الله اللبناني هو
التهديد العس�كري األهم على «إرسائيل» .وكتب
أن هن�اك م�ن يش�بّه الح�زب «يملك حالي�ا ً 41
أل�ف مقات�ل نظامي ،فضالً ع�ن كثريين يف قوته
االحتياطي�ة ،وكثري منه�م ذوو خبرة قتالية يف
سوريا ،ولديه قوة نارية أكرب من  % 95من دول
العالم».
وأوض�ح ب�ن دافي�د أن م�ن يس�مون الحزب
«تنظيم�ا ً إرهابي�اً» مخطئ�ون ،مضيف�ا «ه�ذا
تعريف مغلوط مهنيا ً وغري أخالقي .إذ يملك حزب
الله اليوم قدرة عىل توجيه رضبة أولية إلرسائيل
بآالف الصواري�خ واملقذوفات الصاروخية يف يوم
واح�د ،وبالتوازي إرس�ال ق�وات هجومية تحتل
البلدات املجاورة للجدار يف الجليل .إنه جيش بكل
معنى الكلمة».
ويؤكد بن دافيد ،بعد  10س�نوات عىل «حرب
لبن�ان الثانية» ،أن «ح�زب الله» أقوى بكثري مما
كان ،لكنه أيضا ً ال يرغ�ب يف االنجرار ،ألن «حربا ً
أخ�رى م�ع «إرسائي�ل» كفيل�ة بإيق�اع الخراب
بلبنان».
وأفاد املراس� ُل العسكريُّ لصحيفة «هآرتس»
العربي�ة ،أن «قي�اد َة جيش االحتلال اإلرسائييل
عدّلت تقييماتها بالنس�بة لقدرات منظمة حزب
الله العسكرية» ،مؤكد ًة أنها «باتت تعترب أن هذه
املنظمة اكتس�بت ميزات الجي�ش النظامي عىل
نطاق متوسط».
وأض�اف املراس�ل العس�كري« ،أن ع�دد
الصواري�خ الت�ي تملكه�ا املنظم�ة يبل�غ عرشة
أضعاف عما كان عليه خالل حرب لبنان الثانية،
وأن هذه الصواريخ أصبحت أ َ ْكثَر تطوراً».

ً
حليفة له�م ،متوجها ً
يقب�ل أحد بوجوده�ا وبقائه�ا وأن تصبح
له�م بالقول« :أنتم أعداء وس�تبقون وأنتم إ ْر َهابيون وس�تبقون
إ ْر َهابيين» ،خالصا ً إلىَ التأكيد بأنه «لن يس�تطيع أي نظام عربي
أن يطبع مع إرسائيل ال آل سعود وال غريهم ومن يريد أن يرفعهم
سيسقط معهم».
ورشح حيثيات إرسال املقاومة لكوادرها إلىَ البوسنة وسوريا
والعراق ،فأش�ار إلىَ أنه لوال ش�هادة الش�هيد علي القائد فياض
الذي يعرف بـ»عالء البوس�نة» ملا كان ليتحدث بهذا األمر ،مؤكدا ً
أننا ارس�لنا قادة ومقاتلني إلىَ البوسنة وس�قط لنا هناك الشهيد
رمزي مهدي ،وأمىض اإلخوة هناك فرتة طويلة ،وقاتلوا إلىَ جانب
البوس�نيني الذين كانوا يذبحون ُك ّل يوم ،حيث ذهبوا ملساعدتهم

كيف يدافعون عن انفسهم سائالً «هل هذا ما تعربونه إ ْر َهاباً؟!».
وأك�د نرص الل�ه« :نحن نقات�ل التنظيم اإل ْر َهاب�ي الذي أجمع
العالم عىل وصفه باإل ْر َهاب ،فهل هكذا نكون إ ْر َهابيني؟» ،وتوجه
للنظ�ام الس�عودي بالق�ول« :اجتمعت�م يف الس�عودية وأطلقتم
بقي�ادة امريكا تحالف دويل ملقاتلة «داعش» فهل تس�تطيعون أن
تقول�وا م�اذا قدمتم منذ أكث�ر من س�نة إلىَ اآلن يف قتال «داعش»
بالع�راق؟» ،وقال «لو كنا نقاتل تح�ت قيادة أمريكية لم يصفونا
باإل ْر َهاب» ،كما أبدى اس�تغرابَه واس�تهجانَه كيف «أنهم أطلقوا
إس�ـلاَ ميا ً يقاتل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية» ،الفتا ً
تحالفا ً ْ
يف املقابل إلىَ أننا «كنا يقاتل يف العراق تحت قيادة الحشد الشعبي
قيادة عراقية رشيفة مخلصة وطنية وما زلنا».
وتوج�ه للجهاب�دة الس�عوديني بالق�ول «ان�ه ل�وال الحش�د
الش�عبي يف العراق لكانت داعش اآلن يف بيوتكم وقصوركم تسبي
نساؤكم» ،مؤكدا ً أن «الشهامة العربية هي أن يذهب ُك ّل عربي إلىَ
العراق ليدافع عن الشعب العراقيُ ،
سنة وشيعة وكردا ً وتركمان،
ال أن يصف من يدافع عن العراق بأنه إ ْر َهابي».
وكان األم ُ
ني العامُّ
لحزب الله ،الس�ي ُد حسن نرص الله ،يف كلمة
ِ
َ
متلفزةَ ،
أرشَف وأعظ َم ما فع َله
مسا َء الثالثاء اآلنف ،كشف عن أن
يف حياتِهِ هو خطابُه يف ثاني يوم من العدوان األمريكي الس�عودي
س ُ
عىل اليَـمَ ـن ،قائالً :إذا ُ
�ئلت أنا وعُ مري اآلن  56أو  57سنة عن
أفض�ل موقف عملت�ه بحياتي ،فلن أتر َ
دَّد ألق�ول إن أعظ َم موقف
ِ
يف حيات�ي هو موقفي من العدوان على اليَـمَ ـن؛ كون هذه كلمة
حق ،مردفا ً أن «من يريد أن يسكت هذا شأنه نحن لن نس ُك َ
ت عما
يجري يف اليَـمَ ـن وسنظل مكمّ لني».
خط�ابُ الثالثاء الش�هري وال�ذي تفاع�ل معه اليمني�ون بكل
مكوناته�م ،س�يظل دامغا ً يف الذاكرة الجمعي�ة لليمنيني؛ ملا حواه
م�ن مضامني توضح مدى التضامن الكبري من قبل حزب الله مع
اليمنيني ضد العدوان األمريكي الس�عودي الذي يُش�ن عليهم منذ
الـ  26من مارس  ،2015وما زالت جرائمه تُقرتف حتى اليوم.
ٌ
مظلومية
ويف ذَلك الخطاب التأريخي قال نرص الله إنه ال توج ُد
عىل وجهِ الكرة األرضية توازي مظلومية الشعب اليَـمَ ـني نتيجة
العدوان األمريكي السعودي .مش�ددا ً عىل أنه «ال مصلحة وطنية
ألي بلد بأن يأذن للسعودية يف شن حرب عىل بلد آخر» ،معتربا ً أنه
«عندما يس� ُك ُ
ت العالم العربي عن حرب الس�عودية عىل اليَـمَ ـن
فهذا يعطيها رشعية لشن هجوم عىل بلد آخر».

مسريات شعبية يف تونس داعمة
لحزب اهلل ورافضة للعدوان على اليمن
 خاصأ ّكد األم ُ
ني العام املساعد لالتحاد العام
التونيس للش�غل ،نورالدين الطبوبي ،يوم
أمس األحد  6مارس  ،2016ألنه تم منعه
وَاألمني العام املس�اعد عبد الكريم جراد،
م�ن حضور اش�غال مؤتمر اتح�اد عمال
البحري�ن ،بس�بب تنديد ورف�ض االتحاد
لق�رار مجل�س ال�وزراء الع�رب تصنيف
حزب الله اللبناني تنظيما ً إرهابياً.
وق�ال الطبوب�ي إن دول�ة البحري�ن
س�محت لكل الجنس�يات لدخ�ول ترابها
وحض�ور مؤتمر عم�ال البحري�ن ،فيما
ظل ممثل�و اتحاد العام التونيس للش�غل
باملط�ار ألكثر من  36س�اعة رغم تدخل

الس�فري التونسي بالبحري�ن لكن�ه ل�م
يتوصل إلىَ حل .وأوضح نورالدين طبوبي
أن رفض الس�لطات البحرينية لدخولهم
أراضيه�ا بس�بب مواقف�ه ،ه�و رشف
لالتحاد العام التونيس للش�غل املتمس�ك
بقناعاته.
ه�ذا وكان�ت األح�زاب اليس�ارية
التونس�ية أص�درت بيان�ات من�ددة
باعتب�ار ح�زب الل�ه منظم�ة إرهابي�ة،
حي�ث أدان ح�زب العم�ال التونسي هذا
القرار ،وكذلك اتحاد الش�باب الش�يوعي
التونسي ،واعتربوا ق�را َر مجلس التعاون
الخليج�ي داعم�ا ً للكي�ان الصهيونية ،يف
إطار التنس�يق الرفيع بني الدول الرجعية
الخليجي�ة وبين الكي�ان الصهيون�ي،
واعتباره�م ج�زءا ً ال يتجزأ من مش�اريع

االمربيالي�ة األمريكي�ة والصهيوني�ة
العاملي�ة ،كم�ا ج�ددت ه�ذه األح�زاب
اليس�ارية موقفها الراف�ض للعدوان عىل
اليمن والتآمر عىل سوريا.
هذا جابت مسيرات حاش�ده شوارع
تون�س يف إط�ار الرف�ض الجماهيري
والش�عبي لهذا القرار ،وتمس�ك الش�عب
التونسي بقضاي�اه القومية واإلنس�انية
واألممي�ة ،ضارب�ا ً مث�اال ً تقدُّمي�ا ً عربيا ً
يف أن املدَني�ة والعلماني�ة الت�ي يعيش�ها
املجتمع التونيس ال تتعارض مع تمس�كه
بالقضاي�ا املحورية ،بل وتزيده يقينا ً بأن
الحض�ارة الغربية تخلت عَ ن ه�ذ ِه القيم
اإلنسانية ،لصالح مش�اريعها التوسعية
واالس�تعمارية يف املنطقة األوس�طية ويف
كل العالم.

� 30ألف مقاتل ي�ستعدون لتطهري املو�صل من «داع�ش»

يرفرف على ِضفاف بحرية
العلَم العراقي
ُ
الثرثار بعد تحرير جزيرة صالح الدين
 -وكاالت

أنه�ت الق�وات العراقي�ة املشتركة
العمليات العس�كرية يف جزيرة سامراء
بمحافظة صلاح الدين بع�د أن ح َّررت
أ َ ْكثَ�ر م�ن  50قري�ة وبلدة فيه�ا ..كما
تم ّكنت القوات املشرتكة من إجالء 300
عائل�ة كانت تحتجزه�ا داعش وفككت
عشرات العب�وات الناس�فة يف املناطق
املحررة.
ُ
ُ
العس�كرية نجاحَ
القي�ادات
وأك�دت
القوات املهاجمة بإجالء عرشات العوائل
الت�ي كان�ت تحتجزها جماع�ة داعش
اإلجْ ــ َرامي�ة وتفجري عشرات العبوات

الناسفة يف املناطق املحررة.
وأوض�ح قائ�د الرشط�ة االتحادي�ة
يف الجي�ش العراق�ي الفري�ق الركن رائد
ش�اكر جودت أنه قد :تم إخالء أ َ ْكثَر من
 300عائل�ة لحد اآلن وحول�ت باالتفاق
م�ع محاف�ظ صلاح الدي�ن ومدي�ر
رشطته�ا وقائ�د عمليات صلاح الدين
إ َلـى معسكرات آمنة ..وكانت العمليات
نظيف�ة ،وتم إبطا ُل الكثير من العبوات
الناس�فة وتدمير الكثري من الس�يارات
املفخخة وقتل الكثري من اإلرهابيني.
الق�وات العراقي�ة املشتركة الت�ي
تمكن�ت م�ن رف�ع العل�م العراقي عىل
ضفاف بحيرة الثرثار أنه�ت العمليات
العس�كرية يف عم�وم املح�اور بنج�اح

وب�دأت بفت�ح الط�رق الرئيس�ة بعد أن
عززت مواقعها يف مناطق التي سيطرت
عليها.
وبحس�م معركة أمن الجزيرة تكون
القوات العراقي�ة قد أنهت ما يقارب 90
 %من املناط�ق التي حررت يف محافظة
صالح الدين ،واقرتبت أ َ ْكثَر نحو املوصل،
الت�ي بات الطريق إليها س�الكا ً بانتظار
إعالم بدء عمليات تحريرها.
من س�ياق متص�ل بتحري�ر املناطق
العراقي�ة التي تس�يطر عليه�ا داعش،
يعت�زم  30ألف�ا ً م�ن الق�وات العراقي�ة
الهج�وم على مدين�ة املوص�ل ،ش�مايل
بغرض استردادِ ها من جماعة
الع�راق؛
ِ
«داعش» اإلجْ ــ َرامية.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس
( ددعلاعلاا ينثالااينثالاثالا  7نينثالالام  7نينثالاثالالا

م����ا دام ال ُعـ ْد َوان مس����تمراً فخيا ُرنا اإلنْ َس����ـاني الفط����ري الديني والوطني
الص ُمـ ْود هو املواجهة وما دام ال ُعـ ْد َوان مستمراً فنحن
املسئول هو الثبات هو ُّ
بإذن الله تعالى بتوكلنا على الله إ َّن َمـا يزي ُدنا طغيانهم عزماً وثباتاً ،وقد جتلّىَ
بفضل هذه األحداث ما عليه أولئك ّ ُ
الطـغَـاة األَ ْش َرار أَمريكا من سوء.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

كلمــــــة أخـــــيرة

هل على الرياض
أن تعيد مراجعة
حساباتها يف اليمن؟
عبدالملك العجري
aalejri@gmail.com

ُ
الب ُ
الجيوسياس�ية
ُني�ة
للـيَـمَ ـ�ن تجعل�ه م�ع
ً
ً
استراتيجية
كتلة
الخلي�ج
ُ
يفرتض ان ّ
تؤس َ
�س
واحد ًة
لعالق�ة ذات أولوي�ة
ُ
تفرض التزامات سياس�ية
واقتصادية وأمنية متبادلة
َ
التعس�ف واالبتزاز
ال تقب�ل
أ َ ْو الفوقي�ة والتعايل املهني،
َ
عالقات تس�توعبُ
الحقائق
الجغرافي�ة واملشتركات
الثقافي�ة وال تتناق�ض
م�ع املواثي�ق الدولي�ة
َ
واإلقليمية ،ودبلوماس�ية ديناميكية تستوعبُ
منطق الهزات
الجيوسياس�ية واملتغّي�رّ ات العاملي�ة والتح�وُّالت الداخلي�ة
ُّ
وتمتص إسقاطاتها الضاغطة وتحيّ ُد ارتداداتها عن اإلرضار
بالعالقة بني البلدَين والتحرر من التصلب الس�يايس يف نظرة
الري�اض للـيَـمَ ـن كمؤخ�رة تدخل ضمن النف�وذ اإلقليمي
املبارش والحيوي لها.
***
تق�ا ُربُ الس�عودية الـيَـمَ ـ�ن مقارب�ة جيوسياس�ية
ومقارب�ة إيديولوجية .املقاربة الجيوسياس�ية نظرا للموقع
االستراتيجي ال�ذي يمثّ� ُل نقطة ج�ذب مر َكزي�ة يف الرشق
األوس�ط وَمصد َر تأثري يف املجال الخارج�ي؛ ولذلك قيل «من
يحكم صنعاء يحكم املدخل الجنوبي للجزيرة العربية».
واملقارب�ة األيديولوجية الحت�واء وتطويق امل ّد الش�يوعي
جنوبا ً س�ابقا ً قبل الوحدة وامل ّد الشيعي شماالً ،حيث التنوع
املذهب�ي للبني�ة الديمغرافي�ة الـيَـمَ ـنية يمث�ل مصدر قلق
للرياض يف سياق رصاعها الجيوسيايس مع إيْــ َران.
َ
لسياس�ة الرياض ان يمنا ً قويا ً يش� ّكل
النظرية املوجِّ هة
تهدي�دا ً للهيمن�ة والنف�وذ الس�عوديني يف املنطق�ة ،وم�ن
الضروري العمل عىل إبقائه ضعيفا ً معتمدا ً باس�تمرار عىل
املنح واملساعدات السعودية ،متوسلة لذلك جُ ً
ملة من الروافع
األيديولوجية واالجتماعية واالقتصادية من خالل الجماعات
الدينية ومراكز النفوذ القبيلة والعسكرية ،ومنذ قيام الثورة
الـيَـمَ ـنية كان�ت عالقاتها بالقبائ�ل الـيَـمَ ـنية من األمور
الت�ي ت�ؤ ّرق الـيَـمَ ـ�ن؛ نظ�را ً ألنه�ا تفاقم م�ن نفوذهم يف
مجتمع وَسياسية الـيَـمَ ـن.
ّ
تفض�ل الري�اض ل�و ان جواره�ا كل�ه ملكي�اً ،ويقلقها
وجود تجربة ديمقراطية جاذبة يف جوارها قد تلهم الش�عبَ
السعودي للمطا َلبة باإلصالح السيايس ،ولذلك لم تدخر جهدا ً
إلفش�ال التحول الديمقراطي يف الـيَـمَ ـن ،صادف ذلك رغبة
النظام الحاكم يف ديمقراطية ش�كلية تؤمن احتفاظ أطرافه
بمواقعهم يف الحكم.
ُ
سياس�ة الرياض مع الـيَـمَ ـن بالفوقية والتعايل
اتسمت
املهين تم ُّ
ُس بمس�ألة الس�يادة ومس�توى اس�تقالل القرار
لتتح�ول –كم�ا تريدها  -ش�كالً م�ن اإللحاق ا ُمل�ذل والوالء
السيايس من دون هامش للمناورة واالستقالل.
تمان�ع الري�اض َ
أيَّ�ة عالق�ة للـيَـمَ ـن مع ال�دول املؤثرة
َ
س�احة نف�وذ حرصية ،بما
خ�ارج نافذتها إلبقاء الـيَـمَ ـن
يف ذلك الواليات املتحدة ،التي كانت تدعم املقاربة الس�عودية
لعالقته�ا بالـيَـمَ ـن وظل�ت إ َلـى فرتة قريب�ة تدي ُر عالقتها
بالـيَـمَ ـن عربها.
***
مس�ا ُر العالق�ات الس�عودية الـيَـمَ ـني�ة الراهنة انحكم
ملحددي�ن محيل وخارجي املحلي يتعلق باله�زات والتقلبات
السياس�ية واالقتصادي�ة واألمني�ة يف الداخ�ل الـيَـمَ ـن�ي
والخارج�ي ،يتعلق بإس�قاطات املتغريات العاملي�ة والهزات
اإلقليمية عىل وضع السياسية السعودية يف الـيَـمَ ـن.
م�ن ناف�ل الق�ول إن التح�والت املتتابع�ة عىل الس�احة
الـيَـمَ ـني�ة عىل رأس�ها ث�ورة فرباير وب�روز أَن ْ َ
صــ�ار الله
مكون�ا ً سياس�يا ً مؤث�را ً ومس�لحاً ،وَص�وال ً لثورة س�بتمرب
صــار الله على العاصمة صنع�اء مثلت كرسا ً
وس�يطرة أَن ْ َ
عنيفا ً قلبت موازين القوى وأعادت تموضع القوى السياسية
والتحالفات الخارجية وأسقطت أهم روافع النفوذ السعودي
يف الـيَـمَ ـ�ن وحلفائه التقليدية ،تزامن�ت هذه التحوُّالت مع
س�ياق إقليمي ودويل انتقايل يش�هد تش ُّكل نظام عاملي جديد
متع�دِّد األقطاب بدخ�ول فاعلين دوليني كروس�يا والصني
وسعي إدارة أوباما إلعادة هيكلة اسرتاتيجيتها
البقية >> ص11

دعاة للم َدنية ،ومحاربون يف
سبيل داعش!!
ُ
طالبات عدن لتُجمع أشلائهن يف السلال؛ بس�بب مالبسهن ،كما
س�تُذبح
هدّدت داعش أولياء أمورهن!..
ه�ؤالء الدواع�ش ل�م يأت�وا م�ن كوك�ب
(البغ�دادي) ،ب�ل اس�تجلهم ه�ادي ودعمهم
الخليجيي�ون واألمري�كان ،وعَ �ن ذل�ك تحد َ
َّث
الس�ي ُد القائد ،وطلب من «الجنوبيني» التح ُّر َك
يف مواجه�ة الخطر ،الذي ذب�ح الجنود يف لحج
وش�وارع ع�دن ،وبدأ االنتش�ار ،قب�ل أن تنزل
اللجا ُن الش�عبية إىل عَ دن ،وانته�ى األم ُر فيما
بعد انس�حاب الجيش ،بحكوم�ة الهاربني أن
تتفاو َ
َض مع الدواعش لتسليم أسلحتهم.
نُشر ذل�ك يف وس�ائل إعالمه�م فيم�ا عُ ّد
منطقيا ً تجاهلهم وهم ا ُملسيطرون الفعليون،
وال مج�ال للمزاي�دة ونس�بهم إىل «عف�اش»،
فداع�ش أنم�وذجُ التحرير االمربي�ايل املاثل يف
العراق وليبيا وس�وريا ،وليست عدن ومناطق
أنس القاضي
الجنوب اليمني حالة استثنائية..
دُع�اة املدَني�ة الغربية ،الذين س�خ ّروا من
الكادحني املضحّ ني بأرواحهم يف شارع صنعاء
بعد انتصار الثورة وتخيل األجهزة األمنية عن واجباتها؛ لتدخل العاصمة وبقية
املحافظات يف حالة الفوىض ،ظلوا يصوّرون ويسخرون من مظاهر بؤس أبناء
الش�عب ((اللجان)) القادمني من مس�تنقعات الفقر يف املدينة وأرياف الجدب؛
بسبب الجُ َرع وسياسات صناديق اإلقراض ا ُملهيمنة عىل االقتصاد الوطني.
التافه�ون الذين يُري�دون حقوقا ً لرشيحة الخاصة غير ا ُملبالني بماليني من
ا ُملفقرين اليمنيين والقضايا االجتماعية الوطنيةّ ،
صفقوا للغزو َ
ظنَا ً منهم أن ُه
سيحقق لهم دولتَهم ا ُملشتهاة!!.
الي�و َم صنعا ُء عاصمة الح ّريَّ�ة االجتماعية تلبس ما تريد ،تس�مع ما تريد،
ُ
ُستعمرات
تجلس مع ممَ ن تُريد ،من مطلع الفجر حتى نهايات املس�اء ،فيما م
أس�يادهم اإلمربياليني إمارات داعش�ية ،ورغم هذا صامتون ،وليسوا مخلصني
حتى لتفاهتهم!!

