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مقتل  179من الغزاة والمرتزقة بينهم ضابط إسرائيلي في ضربة «التوشكا» قُرب باب المندب
واشنطن تخطط إلرسال قوات إضافية إلى اليمن لتوسع مساحة احتاللها للجنوب
رعاة تجويع الشعب اليمني
طالب األمم املتحدة بتح ّمل مسؤوليتها بفك الحصار الغاشم على قرية الصراري

الوفد الوطني يؤكد تمسكه بإنجاز اتفاق سياسي شامل

لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل :أرسل حرف (ش) برسالة نصية إىل:
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جلنة التهدئة مب�أرب تندد با�ستمرار خروقات العدوان ومرتزقته

إستشهاد  10مدنيني يف ٍ
قصف لطريان العدوان السعودي األَمريكي على مديرية نهم بصنعاء
 متابعات:َ
واص َل طيرا ُن العدوان األَمريكي الس�عودي غاراته اإلجرامية
على عددٍ م�ن محافظ�ات الجمهورية خلال إجازة عي�د الفطر
املب�ارك ،متجاوزا ً وق�ف إطالق النار الذي أعلنت�ه األمم املتحدة يف
العارش من شهر ابريل املايض.
واستش�هد  10مواطنين وأصي�ب آخ�رون يف قص�ف لطريان
ُ
حي�ث تأتي هذه
الع�دوان عىل مديري�ة نهم يوم الس�بت املايض،
ُ
الغارات يف س�ياق استمرار استهداف العدوان للمواطنني واألحياء
الس�كنية يف محاولة للتعويض عن هزائم املرتزقة املس�تمرة عىل
األرض عىل أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية.
وإىل جان�ب الغ�ارات الجوية لطريان الع�دوان يواصل املرتزقة
القصف املدفعي والصاروخي عىل األحياء الس�كنية يف محافظات
م�أرب والجوف وتع�ز ،محاولني التق�دم والس�يطرة عىل مواقع
يتواجد فيها أبطال الجيش واللجان.
واستش�هدت امرأة يوم أمس األحد يف قصف عشوائي ملرتزقة
الع�دوان عىل من�ازل املواطنين يف مديري�ة املصل�وب بمحافظة
الجوف.
وق�ال مصدر محيل لـ” املسيرة ن�ت” إن املرتزق�ة يتعمدون
اس�تهداف من�ازل املواطنين واألحي�اء الس�كنية للتعويض عن
فشلهم يف جبهات القتال وتكبدهم الخسائر الكبرية عىل يد أبطال
الجيش واللجان الشعبية.

واستش�هد  9مدنيني عىل األقل بينهم نساء
وأطف�ال وجرح آخرون ،الس�بت ،جراء قصف
ملرتزقة العدوان السعودي األَمريكي عىل منازل
املواطنني يف قرية الرصاري بمحافظة تعز.
وأفاد مراس�ل “املسيرة نت” بأن مرتزقة
العدوان اس�تهدفوا من�ازل املواطنني يف قرية
الصراري بمديرية صرب امل�وادم بالصواريخ
واملدفعية.
وأكد املراس�ل أنه استش�هد  9أش�خاص
وج�رح آخ�رون ج�راء القص�ف ،مرجح�ا ً
ارتف�اع ع�دد الضحاي�ا نتيج�ة اإلصاب�ات
البليغة يف الجرحى.
وأض�اف أن أه�ايل املنطقة وجه�وا نداء
اس�تغاثة بس�بب قي�ام املرتزق�ة بمن�ع
سيارات اإلس�عاف من الوصول للمصابني
يف ظل الحصار الذي يفرضونه عىل القرية.
وأش�ار املراس� ُل إىل أن القصف أس�فر
كذلك عن خسائ َر مادية جسيمة يف منازل
املواطنني وممتلكاتهم يف املناطق املستهدفة.
اس�تمرا ُر غارات طريان العدوان وخروقات املرتزقة املتواصلة
كان�ت ح�ارض ًة يف كلم�ة الناط�ق باس�م أنص�ار الل�ه ورئي�س

الوف�د الوطن�ي املش�ارك يف الكويت محمد
عَ بدالسلام وال�ذي أش�ار إىل أن القص�ف
الج�وي ال يزال يرتكب املجازر يوميا ً بحق
املدنيين واألَبْريَ�اء آخره�ا ما ح�دث يوم
الس�بت املايض حيث سقط عرشة مدنيني
يف منطقة نهم وهم يف طريق عام.
ولفت محمد عَ بدالسلام إىل أن الحش�د
والزح�ف والقص�ف املدفع�ي والصاروخي
على أش�ده يف مختل�ف الجبه�ات ويرتافق
مع ذلك تحش�يد وتعزي�ز وتهديد ووعيد فال
التزام بوقف العمليات العس�كرية وال التزام
برفع القيود االقتصادية ،وال تهيئة حقيقية
لظروف السالم.
لجن�ة التهدئ�ة املحلية بمحافظ�ة مأرب
أدانت اس�تمرار العدوان الس�عودي األَمريكي
يف ش�ن غارات�ه على ع�دد م�ن محافظ�ات
الجمهورية.
واس�تنكرت اللجن�ة يف بي�ان لها م�ا يقوم
به مرتزقة العدوان م�ن عمليات زحف مكثفة
بتغطي�ة جوية من قبل طائرات الع�دوان باتجاه مديرية رصواح
بما يتناىف مع اتفاق التهدئ�ة ووقف إطالق النار وكافة العمليات
العسكرية.

رئيس االتحاد العام ألطفال اليمن يدعو التخاذ موقف
جاد إليقاف العدوان ورفع الحصار الجائر على بالدنا
 متابعات:ُ
رئي�س االتح�اد الع�ام ألطفال
حمّ �ل
اليمن مصطفى عيل منرص ،األُمَ َم املتحدة
ومجل�س األم�ن واملنظم�ات الدولي�ة،
َ
مس�ئولية انهي�ار الوض�ع اإلنس�اني يف
اليمن جراء اس�تمرار الع�دوان والحصار
من قبل العدوان السعودي األَمريكي.
وعّب�رّ منرص ع�ن إدانته واس�تنكاره
لصم�ت املجتم�ع ال�دويل وكل املعنيين
بالوض�ع اإلنس�اني إقليمي�ا ً ودولي�ا ً عن

الجرائ�م واالنته�اكات الت�ي يق�و ُم به�ا
الع�دوا ُن يف ح�ق أبن�اء اليم�ن والطفولة
بشكل خاص والتي تنذر بكارثة إنسانية
وشيكة.
ونقلت وكال�ة األنباء اليمنية “س�بأ”
عن منصر قول�ه :إن اس�تمرا َر الحصار
املف�روض على اليم�ن واس�تهداف
البني�ة التحتي�ة م�ن امل�دارس والحدائق
واملستشفيات وك ّل وسائل التنمية تسبب
يف إيقاف الحي�اة الطبيعية يف البالد ،األمر
ال�ذي انعكس س�لبا ً عىل الش�عب اليمني
واألطفال وحرمانه�م من التمتع بحقهم

يف الحياة كغريهم من األطفال.
ودعا األمم املتح�دة ومجلس األمن إىل
تحمُّ �ل مس�ئوليتهم واتخ�اذ موقف جاد
إليق�اف الع�دوان وَرفع الحص�ار الجائر
على اليم�ن ،مؤك�دا ً أن أطف�ا َل اليم�ن
ينش�دون السلام ويطالب�ون بحقوقهم
املرشوعة التي كفلته�ا لهم األمم املتحدة
وصادقت عليها اليمن.
ُ
رئيس اتح�اد أطف�ال اليمن
وطال�ب
َ
محاس�بة ق�وى الع�دوان
بضرورة
ومس�اءلتها أما َم املحاكم الدولية عىل ُك ّل
الجرائم التي ارتكبتها يف اليمن.

وطالبت اللجنة من األمم املتحدة إنقاذَ اتفاق وقف إطالق النار
والضغط عىل الطرف اآلخر بااللتزام.
َ
األممي إىل اليمن إس�ماعيل ولد الش�يخ
املبعوث
كم�ا طالب�ت
َّ
بالعمل عىل إلزام الطرف اآلخر بتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار.
ويف محافظ�ة م�أرب اس�تهدف طيران الع�دوان الس�عودي
األَمريك�ي بغ�ارة جوية مديري�ة رصواح ،كما اس�تهدف منطقة
هيالن بغارة أ ُ ْ
خــ َرى.
ويو َم الس�بت املايض ش�ن طريا ُن العدوان األَمريكي السعودي
 21غ�ارة عىل مناطق حرض ومنفذ الطوال يف س�اعات متفرقة،
كم�ا قص�ف الطريان منطق�ة كهب�وب بمحافظة تع�ز ومديرية
املتون وبرط يف محافظة الجوف.
ويف محافظ�ة صعدة اس�تهدف العدوان بغ�ارة جوية منطقة
الحصام�ة وغ�ارة أ ُ ْ
خــ� َرى على منطق�ة الرصيف�ات يف البقع
بمديرية كتاف.
وتأت�ي ه�ذه الغ�ارات يف الوقت الذي ش�هدت في�ه املحافظة
تحليق�ا ً مكثفا ً لطائرات األباتيش والحربي التابعة لقوى العدوان،
كما شهدت مديرية رصواح باملحافظة قصف مدفعي للمرتزقة.
وإىل الجوف حيث استهدف طريا ُن العدوان بغارة جوية قطيعا ً
من األغنام بمديرية برط العنان.
ويف لح�ج ش�ن طيران الع�دوان غ�ارة جوي�ة على منطقة
الحويمي يف كرش.

أهالي بني قيس بمديرية بني مطر يق ّدمون
قافل ًة غذائي ًة دعماً ألبطال الجيش واللجان
 خاص:ق� َّد َم أبن�ا ُء منطقة بن�ي قيس مخالف وبني بس�يط
بمديري�ة بني مط�ر بمحافظة صنعاء ،الس�بت املايض،
ً
قافل�ة غذائي�ة ومالي�ة لجبه�ات القت�ال ،مؤكدي�ن عىل
االس�تمرار يف رفد الجبهات والبذل بما أمكن لدحر الغزاة
واملرتزقة.
وج�دّدت قبائ�ل مخالف وبن�ي بس�يط بمديرية بني
مط�ر عهدها يف طريق التحرر واالس�تقالل بتقديم قافلة

للجي�ش واللجان ،حيث احتوت القافلة عىل مختلف املواد
الغذائي�ة إضاف�ة إىل مبالغ مالية وم�واد مع تحد رصيح
لكل املعتدين.
كم�ا أ ّكدت قبائ ُل بني مطر املش�اركة يف إعداد القافلة
جهوزيتها القتالية العالية واس�تمرارها يف امليض قدمً ا يف
رف�د الجبهات ،حي�ث عرب أبناء بني قي�س مخالف وبني
بس�يط ع�ن وقوفه�م م�ع الوف�د الوطني يف مش�اورات
الكوي�ت ،واالس�تعداد الكام�ل ل�كل الخي�ارات الت�ي قد
تفرضها هذه اللقاءات.

اللجنة الثورية تدعو للخروج يف تظاهُ رة كبرية يف �صنعاء اليوم

ووقفات احتجاجية يف ذمار والبيضاء تنديداً بعرقلة أَمريكا للحل السلمي يف اليمن
مسريات
ٌ
ٌ
 خاص:ُ
ُ
الثوري�ة العلي�ا ،أبن�ا َء الش�عب
اللجن�ة
دع�ت
اليمني ،للخروج واالحتش�اد عصر اليوم االثنني يف
مسرية ش�عبية تحت ش�عار «أَمريكا ترفض الحل
السلمي يف اليمن».
وأك�دت اللجن�ة الثوري�ة العلي�ا يف بلاغ صادر
عنها تلقته وكالة األنباء اليمنية (س�بأ) عىل أهمية
املشاركة يف املسرية الجماهريية التي تأتي مساندة
لجهود ومبادرات الس�لم والسلام اليمنية والتنديد
باملواق�ف األَمريكية العدوانية واملس�تمرة يف تقديم
الدع�م والعتاد الحرب�ي من القناب�ل املحرمة دوليا ً
والطائ�رات الت�ي تقص�ف وتقتل الش�عب اليمني،
وتعطيل السلام والحلول الس�لمية وحق�ن الدماء
ورفع الحصار عن الشعب اليمني الحر.
كما أكد البالغ أن املوقف اليمني الثابت س�يظل
دوم�ا ً موق�ف الصم�ود واإلمس�اك بزم�ام املبادرة
يف الس�لم والح�رب مقدم�ا ً خيار الس�لم والسلام
وحق�ن الدماء عىل ُك ّل الخي�ارات التي يراهن أعداء
السالم واالس�تقرار العاملي عليها يف إحداث التغيري
ال�ذي يفت�ت اليم�ن ويم�زق نس�يجه االجتماعي
ويخضع�ه ومقدراته لرغبات ق�وى الرش والهيمنة
واالس�تغالل ..مبينا ً أنه سيتم تحديد مكان املسرية
الحقاً.
ويف الس�ياق ش�هدت ع�دد م�ن محافظ�ات
الجمهوري�ة مسيرات حاش�دة خلال اليومين
املاضيين تندي�دا ً بعرقل�ة الواليات املتح�دة للحوار
والحل السلمي يف اليمن.
وخ�رج أبناء محافظ�ة ذمار الس�بت املايض يف
مسيرة كبيرة رافعني األع َ
لام الوطني�ة ومرددين
الهتاف�ات املن�ددة واملناهضة للسياس�ة األَمريكية
تج�اه الش�عوب الح�رة واملقاوم�ة ،حي�ث أك�دوا

صموده�م وثباته�م يف وج�ه الع�دوان األَمريك�ي
السعودي مهما كان حجم التضحيات.
كما أك�د املتظاهرون على رضورة رفد جبهات
القتال بالرج�ال واملال حتى دحر الغ�زاة واملعتدين
من األرايض اليمنية.
ويف مديريات رداع بمحافظة البيضاء ن َّ
ظ َم أهايل
املديرية الس�بت املايض وقف�ات احتجاجية للتنديد

باملوق�ف األَمريكي الرافض للحل الس�لمي يف اليمن
واستمرار الخروقات والتدخل يف الشأن اليمني.
وخلال الوقف�ة أد َ
َان املش�اركون واس�تنكروا
التدخ�ل األَمريك�ي الس�افر يف الش�أن اليمن�ي
واس�تمرار الضغوط�ات على االمم املتح�دة وقوى
الع�دوان إلطالة أَمَ ِد الحرب ،كما اس�تنكروا بش�دة
اس�تمرار الخروق�ات وتحلي�ق طيران الع�دوان

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

السعودي األَمريكي.
املش�اركون كذل�ك ندّدوا
باستمرار بيع أَمريكا للعدو
الس�عودي األسلحة الفتاكة
ومنها صفقة القنابل العنقودية التي تس�تخدمها
قوى العدوان يف قتل الشعب اليمني.
وتأت�ي ه�ذه املسير ُة للتأكي�د عىل أن الش�عب

مدير التحرير:
أحمد داوود

اليمن�ي ثابت ولن يتزحزح أو يرتاجع أو يستس�لم
مهم�ا كان�ت املؤامرات الت�ي يحيكها ض�ده أعداء
اإلنسانية واإلسالم.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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جتنب احلديثَ عن امل�سار ال�سيا�سي وحاول ح صْ� ـ َر املفاو�ضات يف امل�سار الع�سكري:

ولد الشيخ يستسلم ُم َجـ ّدداً لضغوط دول العدوان ويرتاجع عما أعلنه يف ختام الجولة األوىل من املفاوضات
يف لقاء مع النائبُ الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية الكويتي ال�شيخ خالد �أحمد ال�صباح

 الكويتُ
املبعوث األممي إس�ماعيل
إستس�لم
ولد الش�يخ مُجَ ـ�دّدا ً لضغ�وط العدوان
ُ
التواف ُق
واملرتزق�ة ،وانقلب على ما ت�م
عليه يف جولة املفاوضات األوىل بالكويت،
وكذلك تراجع عما أعْ لنه بنفسه يف رؤيته
للح�ل بش�أن تش�كيل حكوم�ة تواف�ق
وطني.
وتمث َ َل انصيا ُع ولد الشيخ إلرادة دول
العدوان واملرتزق�ة من خالل كلمته التي
ألقاها يف جلسة االفتتاح ،مساء السبت،
ُ
تجاهلُه التام
وذلك يف عدة مح�اور أولها
للمسار السيايس وبحث مسألة التوافق
عىل مؤسس�ة الرئاسة وتشكيل حكومة
وح�دة وطني�ة ،كما ج�اء يف رؤيته التي
أعْ ل�ن عنه�ا يف خت�ام الجول�ة األوىل من
املفاوضات.
واكتفى ولد الشيخ يف كلمته بالحديث
عىل رضورة تثبيت وقف األعمال القتالية
الكامل والش�امل وتفعيل لجنة التهدئة
والتنسيق واللجان املحلية ،باإلضافة إىل
تش�كيل اللجان العس�كرية التي ترشف
عىل االنسحاب وتسليم السالح».
وب�دا واضح�ا ً أن ولد الش�يخ أراد أن
يتج�ه باملفاوض�ات نحو املس�ار األمني
والعس�كري وتجنّب املش�كلة الحقيقية
والقضي�ة الرئيس�ية املتمثل�ة باملس�ار
الس�يايس واس�تكمال نقاش�ات الجولة
األوىل حول الرئاسة والحكومة.
ويف ص�ورة أخ�رى النحي�از املبعوث
األمم�ي للطرف اآلخر فقد حدد يف كلمته
أن املفاوضات س�تجري خالل أسبوعني
وهو الرشط املعلن من قبل وفد الرياض
والذي اس�تجاب له ولد الشيخ بما يشري
إىل وجود نوايا لعرقلة أو منع املفاوضات
من التوصل لحل حقيقي وشامل.

الوفد الوطني يؤكد تمسكه بإنجاز اتفاق سياسي شامل ويرفض القبول بأية أجندات أخرى
 الكويتأ َّكــ� َد الوف� ُد الوطن�ي يف مفاوض�ات الكويت أنه
ِ
س�يواص ُل السريَ يف املفاوضات متمسكا ً بإنجاز اتفاق
سيايس شامل وكامل ،وذلك يف بالغ صحفي صادر عن
الوفد مساء أمس األحد.
الوطني يف بالغه الصحفي أنه أجرى
وأوضح الوف ُد
ُّ
على مدى أس�بوعني خلال أيام عي�د الفط�ر املبارك
«مشاورات إضافية بالتوازي مع قيام املبعوث األممي
إ َلـى اليمن بإج�راء عددٍ من الزيارات يف املنطقة لدعم
نفس الهدف».
ُ
ِ
املش�اورات ج�اءت بن�ا ًء
البلاغ أن تل�ك
وأوض�ح
«عىل طل�ب األم�م املتحدة ودول�ة الكويت الش�قيقة
به�دف تعزيز املش�اورات القائمة يف الكوي�ت والدفع
ُ
بالتفاهم�ات والنتائ�ج الت�ي وصل�ت إليه�ا إ َلـ�ى
األم�ام؛ تمهيدا ً للولوج يف مرحل�ة جديدة متقدمة من
املش�اورات تعن�ى بصياغ�ة مضامين التفاهمات يف
اتفاق سيايس شامل وكامل».
الوطني «عىل
وبن�ا ًء عىل ُك ّل ما س�بق أ َ َّكـ َد الوف� ُد
ُّ
مواصلة املش�اورات وتمس�كه بإنجاز اتفاق سيايس
ش�امل وكام�ل يف دول�ة الكويت الش�قيقة بن�ا ًء عىل
األرضية الت�ي قد توصلت إليها املش�اورات حتى هذه
َ
اللحظ�ة ،مؤكدا ً
َ
الثابت م�ن ذلك وعدم القبول
موقفه
بأيَّة أجندات أ َ ْو انحرافات بعيدا ً عن هذا السياق».
وكان الوف� ُد الوطن�ي قد اس�تقبل وزي� َر خارجية
الكويت الش�يخ الصب�اح خالد أحمد الصباح ،مس�اء
أم�س ،بقرص بيان بالكويت ،مؤك�دا ً عىل أهميّة الحل
الش�امل والكام�ل واس�تكمال النقاش�ات م�ن حيث
انتهت.

ويف اللقاء أش�ار الوزي ُر حرص قيادة دولة الكويت
على نج�اح املش�اورات وضم�ان التوص�ل إ َلـى حل
والوصول إ َلـى نتائج تدعم استقرار اليمن.
وعبرَّ َ النائبُ األول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
ُنهي مأس�اة
ع�ن أمله يف رُسع�ة التوصل إ َلـى اتفاق ي ِ
الشعب اليمني ويحقق السالم.
م�ن جانبه جَ �د ََّد الوف� ُد الوطني ُ
ش�ك َره وتقدي َره
للكوي�ت وعلى رأس�هم س�مو األمير صب�اح الحمد

الصب�اح أمري الكوي�ت والحكومة والش�عب الكويتي
عىل استضافتهم للمش�اورات وما يبذلونه من جهو ٍد
يف سبيل إنجاحها والوصول إ َلـى اتفاق ينهي العدوان
الس�عودي الغاش�م ويرفع الحص�ار وينه�ي املعاناة
املستمرة لليمنيني منذ عام وأربعة أشهر.
وخالل اللقاء أ َ َّكـ َد الوف� ُد الوطني عىل حرصه عىل
الحض�ور إ َلـ�ى دولة الكوي�ت يف الوقت املح�دد وَعىل
تحقي�ق السلام رغم أن الط�رف اآلخر ح�اول عرقلة

العودة إ َلـى املش�اورات عبر الترصيحات والتهديدات
املس�تمرة ،وكذا اس�تمرار العدوان من خلال الغارات
الجوي�ة أ َ ْو م�ن خلال التحش�يدات والزحوف�ات
املس�تمرة ،فضلاً عن اس�تمرار الحص�ار الجائر وما
يتعرض ل�ه اليمنيون من انتهاك ألبس�ط حقوقهم يف
مطارات بيشة واألردن وغريها.
الوف� ُد الوطن�ي أ َ َّكـ َد على أهميّ�ة ورضورة الحل
الش�امل الس�يايس واألمني والعس�كري واالقتصادي
ولن يقبل تجزئة االتفاق ورضورة اس�تكمال النقاش
ً
وخاصة أن الرؤى والنقاش�ات التي
م�ن حيث انتهى،
اس�تمرت ألكثر م�ن خمس وس�بعني يوم�ا ً أصبحت
واضحة يف ُك ّل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي يجبُ
أن يتوافق عليها الجميع ،بما فيها مؤسس�ة الرئاسة
والحكوم�ة واللجن�ة العس�كرية واألمني�ة وإج�راء
الرتتيبات االمنية يف ُك ّل محافظات الجمهورية وكل ما
يتعلق بالضمانات.
كما أ َ َّكـ َد الوف�د الوطني عىل أهمية إزالة العراقيل
والعقبات يف مس�ار املش�اورات وعمل خطوات عملية
ورسيع�ة ويف مقدمته�ا رضورة أن يتم االلتزام بوقف
إطلاق النار ووق�ف الغ�ارات الجوية خصوص�ا ً وَأن
طريان العدوان مس�تمر يف ارتكاب مجازر يومية بحق
الشعب اليمني يف ُك ّل املحافظات.
كم�ا ش�دد الوف�د على رضورة رف�ع الحص�ار
االقتصادي الجائر عىل الش�عب اليمني بكافة أشكاله
ويف املقدمة أ َ َه� ِّم املواد الغذائية والدوائية واملش�تقات
النفطي�ة مشيرين إ َلـ�ى مس�اعي الط�رف اآلخ�ر
الس�تخدام الح�رب االقتصادية كوس�ائل ضغط غري
مدركني بأن الخارس األول ملا يتع َّر ُ
ض له االقتصاد هو
الشعب اليمني بأكمله وليس هذا الطرف أ َ ْو ذاك.

�شدّد على �ضرورة وقف العدوان واحل�صار وخروج القوات الأجنبية من اليمن:

الوفد الوطني بمفاوضات الكويت يجدد التمسك بالتوافق على مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة توافقية
 الكويتَ
اس�تئناف
ش�هد قصرُ بي�ان األميري بالعاصم�ة الكوي�ت
مفاوض�ات الحَ ـ ّل الس�يايس التي ترعاها األم�م املتحدة بحضور
املبعوث األممي إس�ماعيل ولد الش�يخ والوفد الوطني القادم من
العاصمة صنعاء ووفد الرياض.
ُ
الجلس�ة االفتتاحية ،مس�اء الس�بت املايض ،عىل
واقتصرت
كلم�ات ألقاه�ا املبع�وث األمم�ي ورؤس�اء الوفود املش�اركة يف
املفاوض�ات والتي تضمنت من جانب الوف�د الوطني التأكي َد عىل
أن الحَ ـ َّل يتمثل بالتوافق عىل مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة
تمث�ل كل األطراف وقب�ل ذلك وق�ف العدوان والحص�ار وخروج
القوات الغازية بشكل نهائي من اليمن.
ُ
أنصار الله محمد عبدالسلام كلمة أكد فيها
رئيس وفد
وألقى
ِ
رضورة وق�ف الع�دوان والحصار املس�تمر عىل الش�عب اليمني
وكذل�ك التصعي�د العس�كري املتواص�ل والتوصل لتوافق بش�أن

مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وق�ال عَ بدالسلام يف كلمته« :نؤك�د حرصنا التام على الحَ ـ ّل
الس�يايس الشامل الذي بات طلبا ً ملحا ً للشعب اليمني بعد عدوان
ألكثر من عام وأربعة أشهر بدون مربر ،وذلك بحل شامل سيايس
وأمني واقتصادي وإنس�اني يتمث ُل يف تش�كيل مجلس رئايس من
الق�وى الوطني�ة وتش�كيل حكومة وَح�دة وطنية م�ن املكونات
السياس�ية واس�تئناف الحوار الس�يايس من النقطة التي توقف
عندها نتيج�ة العدوان ،وإجراء ترتيبات أمنية وعس�كرية يف ظل
الس�لطة التنفيذية التوافقية الجديدة وتكون عىل جميع األطراف
وتش�مل املناطق التي تش�ه ُد رصاع�ا ً وكذلك املناط�ق الحيوية يف
عم�وم الجمهوري�ة اليمنية وف�ق خطوات معلوم�ة وبما يضمن
مواجهة القاعدة وداعش ويمنعهما من التمدد واالنتشار».
وأكد عبدالسالم يف كلمته عىل رضورة «القيا ِم بخطوات فورية
وعاجل�ة تنهي الحصار وتزيل امتهان املواطنني اليمنيني يف مطار
بيش�ه وغريه م�ن املط�ارات األخرى ،ورف�ع القي�ود االقتصادية
الجائ�رة التي تمثل عقابا ً جماعيا ً عىل الش�عب اليمني ،باإلضافة

إىل خ�روج الق�وات األجنبية من اليمن ،وكذا ضم�ان التعويضات
وإعادة اإلعمار ورفع اليمن من تحت الفصل السابع”.
وتطرق إىل املعاناة التي يواجهُ ها الشعب اليمني جراء الحصار
واملهان�ة الت�ي يتع�رض لها الش�عب اليمني ج�راء القي�ود التي
يفرضها العدوان وكذلك الجرائم التي ترتكب بحقه.
وق�ال عبدالسلام “الوض ُع اإلنس�اني ج�راء الحص�ار ما زال
قائماً ،وامتهان املواطن اليمني يف مغادرته وعودته حيث يتعرض
المتهان غري أخالقي يف مطارات بيش�ه واألردن ،والقصف الجوي
م�ا زال يرتكب املجازر يوميا ً بح�ق املدنيني واألَبْريَاء آخرها يومنا
ه�ذا حيث س�قط عرشة مدنيني يف منطقة نه�م وهم يف طريقهم
العام».
ولف�ت إىل اس�تمرار الحش�د والزح�ف والقص�ف املدفع�ي
والصاروخي الذي ما يزال عىل أش�دّه يف مختلف الجبهات وترافق
مع ذلك تحشيد وتعزيز وتهديد ووعيد ،حد تعبريه.
وأض�اف أن الط�رف اآلخ�ر ودول العدوان لم يلتزم�وا «بوقف
العمليات العسكرية وال التزام برفع القيود االقتصادية ،وال تهيئة

مقتل  179من الغزاة واملرتزقة بينهم �ضابط �إ�سرائيلي:

توشكا الباليستي يف املوعد :استهداف رأس العدوان ُقرب باب املندب
 خاصَّ
حق َ
�ق صاروخ توش�كا ،ال�ذي أطلق من
قب�ل الق�وة الصاروخي�ة للجي�ش واللجان
الش�عبية عىل مق ّر عمليات تحالف العدوان
واملرتزق�ة يف املضارب�ة ق�رب ب�اب املن�دب،
أحد أهم النتائج العس�كرية االستراتيجية
حيث جاءت الرضب�ة لتحبط مخ ّ
ططا ً كبريا ً
َ
أه�داف العدوان واملرتزقة ليتجاوزه
يتجاوز
إىل إحب�اط مخطط أَمريكي إرسائييل يف باب
املندب ببصمات مبارشة.
وأعْ لن�ت الق�و ُة الصاروخي�ة للجي�ش
واللجان الش�عبية إطالق صاروخ من طراز
توش�كا الباليستي ،مستهدفا ً غرف عمليات
الغزاة يف املعسكر التي تم استحداثها مؤخرا ً
ُ
بالقرب من ب�اب املندب ،وحقق هدفه بدقة
عالي�ة ،تبعه تحليق مكثف لطريان املروحية
يف املنطقة.
وأك�د مص�در عس�كري أن الرضب�ة
الصاروخية أدت إىل س�قوط أعداد كبرية من
القتلى ،ما دفع الطيران املروحي إىل القيام
بعملية نقل الجرحى إىل مكان مجهول.
ورصدت وحدات االستطالع حدوث حالة

من الفوىض الش�املة يف املنطقة املستهدفة
التي ش�وهد فيها دخول وخ�روج عدد كبري
من س�يارات اإلس�عاف التي نقل�ت الجثث
املحرتقة واملصابني باتجاه عدن.
َ
الرضب�ة
وأوض�ح مص�در عس�كري أن
أدت إىل مقت�ل  179من عنارص الغزاة بينهم
أجان�ب وعرب وقيادات كبيرة باإلضافة إىل
تدمري عدد من اآلليات املدرعة املتنوعة.
وأفاد املصدر باحرتاق مخازن يف معسكر
الغ�زاة إث�ر رضب�ة توش�كا وحال�ة هلع يف
صفوفهم إثر توايل االنفجارات.
ولم يكش�ف ع�ن كل الخس�ائر البرشية
واملادي�ة يف صف�وف الغ�زاة واملرتزق�ة يف
الس�اعات األوىل لرضب�ة توش�كا ،حي�ث
اتضح فيما بعد مقتل ضابط إرسائييل وهو
مس�ؤول ع�ن طائ�رات االس�تطالع يف باب
املندب.
وأك�د مصدر عس�كري مصرع ضابط
إرسائيلي برتبة كولوني�ل يف رضبة صاروخ
توش�كا عىل معس�كر الحج�ف يف املضاربة
بتعز.
وأوض�ح املص�در أن الضاب�ط الذي لقي
مرصعه يُدعى «فيجدور إيجورنوفس�كي»،

وه�و املس�ؤول ع�ن طائ�رة االس�تطالع
اإلرسائيلي�ة الت�ي تس�تطلع يف س�ماء باب
املندب وكهبوب والوازعية بتعز.
وأش�ار املصدر إىل أن الضا ِب� َ
ط إرسائييل
م�ن أص�ل أوكراني ويش�غل منص�ب مدير
بش�عبة تحلي�ل املعلوم�ات بجي�ش الع�دو
اإلرسائييل.
وتمل�ك الق�وة الصاروخي�ة للجي�ش
واللجان الش�عبية مجموعة من املنظومات
الصاروخي�ة الباليس�تية املتنوع�ة وبينه�ا
ذات الصناعة املحلية والتي كش�ف عن اول
نوع منه�ا مؤخرا ً وهو ص�اروخ «زلزال،»3
وتشري املصادر أن القوة الصاروخية ما تزال
تحتفظ بمفاجآت صاروخية لم يتم الكشف
عنها بعدُ.
وتوضح عمليات القوة الصاروخية خالل
العدوان أن استخدام صاروخ توشكا يخضع
السرتاتيجية عس�كرية ،حيث يستخدم هذا
الن�وع من الصواري�خ يف العملي�ات الكبرية
الت�ي تس�تهدف مراك�ز القي�ادات وغ�رف
عملي�ات العدوان كما حدث يف صافر بمأرب
وباب املندب.

حقيقية لظروف السالم».
وتط�رق إىل م�ا تتعرض له منطقة الصراري بتعز من هجوم
وحص�ار وحيش من قب�ل مرتزقة العدوان قائلاً« :اليوم تتعرض
قرية الصراري يف محافظة تعز التي بها م�ا يقارب  2000أرسة
لحصار غاش�م منذ فرتة ،وتتعرض لهجوم عسكري غري مربر ،إذ
ال معسكرات أو جبهات قتالية فيها وال بالقرب منها ”.
ُ
رئيس وفد املؤتمر الش�عبي العام عارف الزوكا
من جانبه أ ّكد
عىل رضورة رفع الحصار الجائر عىل اليمن ،مشيرا ً إىل أن الوضع
االقتص�ادي يزيد من معاناة املواطنين ،محذرا ً من مغبة اإلرضار
باالقتصاد الوطني.
وش�دد عىل رضورة خ�روج القوات الغازية ،منددا باس�تمرار
الخروقات ويف مقدمتها الغارات الجوية والتصعيد العسكري عىل
األرض .
كم�ا أكد ال�زوكا عىل أهمي�ة الحَ ـ ّل الس�يايس الش�امل وعىل
رضورة التواف�ق عىل س�لطة توافقية تنفيذية تش�مل الرئاس�ة
والحكومة .

م�س�ؤول القوات الأمريكية باملنطقة �أكد �سعي بالده لإر�سال قوات �إ�ضافية:

واشنطن تعلن توسيع مساحة احتاللها لجنوب اليمن
 وكاالتُ
الوالي�ات املتحد ُة األمريكية ع�ن فصل جديد من
كش�فت
فصول توظيفها للعدوان واإلرهاب ضمن مساعيها للتوسع
يف اليمن وذلك باإلعالن عن الدفع بمزيد من قواتها وتوس�يع
مناط�ق تواجدها يف اليمن وهي امل�رة الثالثة التي تفعل ذلك
من�ذ انطالق العدوان يف خطوة جدي�دة نحو تحقيق احتاللها
الكامل لجنوب اليمن.
ق�را ُر الوالي�ات املتحدة بزي�ادة حجم قواته�ا ومضاعفة
مناط�ق تمركزه�ا جن�وب اليمن جاء على لس�ان الجنرال
جوزيف فوتيل الذي يرشف عىل القوات األمريكية يف املنطقة
وذلك يف مقابلة لوكالة رويرتز وكشف فيها رصاحة استغالل
بلاده لتحالفها مع دول العدوان للعودة اليمن بعد أن أجربوا
عىل مغادرتها بفعل ثورة  21سبتمرب كما قال يف املقابلة.
وق�ال الجن�رال فوتي�ل لرويترز« :إن الجي�ش األمريكي
يدرس زيادة وجوده يف اليمن للتصدي بش�كل أفضل لتنظيم
القاع�دة يف جزي�رة العرب واالس�تفادة من ق�وة الدفع التي
حققها نجاح حملة الحلفاء الخليجيني عىل التنظيم».
وأضاف« :إن هناك مجموعة من املواقع قد تكون مالئمة
لنرش الق�وات األمريكية يف اليمن» لكنه لم يكش�ف عن هذه
املواق�ع .مضيف�اً« :س�نحاول أن ننشر الق�وات أينما كان
بإمكاننا القيام بذلك عىل أفضل وجه».
وبحس�ب رويترز يمتن�ع املس�ؤولون األمريكي�ون عن

اإلفصاح عن عدد الجنود األمريكيني يف اليمن لكنهم يقولون
إنه صغري للغاية.
الجن�رال فوتي�ل يف املقابلة ذاتها عرب عن اكتس�اب بالده
مس�احة للتحرك بش�كل أكرب يف اليمن بفضل وقوع الجنوب
تح�ت احتلال الع�دوان فه�و يق�ول إن هن�اك اآلن «مزاي�ا
الكتس�اب قدرة أكرب عىل معرفة األحداث يف اليمن» ،وقال إن
«م�ن األهداف األساس�ية العمل مع حلف�اء الواليات املتحدة
هناك» ويقصد بالحلفاء دول العدوان.
املزاي�ا التي اكتس�بها الجيش األمريكي يف اليمن بحس�ب
الجن�رال فوتيل ج�راء احتالل الجنوب تعوض خس�ارتهم يف
اليم�ن بفعل ث�ورة  21س�بتمرب وطردهم م�ن اليمن عندما
قال «ما أنا مهتم بفعله هو أن نتمكن من مواصلة اكتس�اب
فهم أفضل ملا تفعله القاعدة واس�تعادة الدراية باملوقف التي
فقدناه�ا عندم�ا اضطررن�ا جميع�ا ً للرحيل م�ن اليمن منذ
فرتة».
ويف الوق�ت ال�ذي يباه�ي في�ه الجن�رال األمريك�ي ع�ن
حصولهم على مواضع قدم يف اليمن بحرية أكرب بالتنس�يق
م�ع دول الع�دوان فه�و يكش�ف يف ذات الوق�ت أن حكومة
املرتزق�ة التابعة للعدوان تبدو خ�ارج الصورة والحديث عن
رشعيتها مجرد وهم يظهر جليا يف حديث الجنرال األمريكي
ال�ذي أعْ لن أن بالده تنس�ق م�ع العدوان لزيادة ع�دد قواتها
ومواقعها دون أن يتطرق من قريب أو بعيد لحكومة املرتزقة
أو يأتي عىل ذكرها.
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قواعد االشرتاكي يف مديرية معني بالعاصمة يش ّكلون لجنة تحضريية فرعية..
 خاصعلى طريق املؤتمر االس�تثنائي للح�زب وتحت
ِشعار (اشرتاكيون ضد العدوان)
اجتمعت الي�وم  7/17اللجنة التحضريية العليا
ممثل�ة برئيس�ها وعضوي�ن آخري�ن ،م�ع قواعد
الحزب وقيادة املنظم�ات الحزبية يف مديرية معني
 أمانة العاصمة.االجتم�اع ناق�ش عدة قضاي�ا على الصعيدين
الداخلي والوطن�ي ،وآخ�ر املس�تجدات بخصوص
أعمال اللجنة التحضريية العليا ،واألوضاع الحزبية
يف املديرية.
وقد خرج االجتماع بعدة نقاط - :تش�كيل لجنة
تحضريي�ة فرعية ملديرية معين يقوم عىل عاتقها

مهام البناء الحزبي والتحضري للمؤتمر االستثنائي
للمديري�ة .وتش�كلت اللجنة التحضريي�ة الفرعية

عب ُدامللك املخاليف« :الرفيق»
الذي غيرّ ت السعودية مالمحه
جمال جبران*
ح�وار صحايف« :ال يمكن
قب� َل أربع س�نوات ،قال عَ بدُامللك املخاليف يف
ٍ
لليمن أن يكون س�عيدا ً وسعوديا ً يف آن واحد» .كانت نربة التلميذ القديم
للنهج النارصي حاس�مة تجاه السعودية ،فهي «ضد التغيري عرب الثورة
يف اليمن ،وضد أي ثورة يف الوطن العربي كله».
الرجل الذي شغل يوما ً منصب األمني العام للتنظيم النارصي اليمني
اس�تفاض يف رشح الدوري�ن الس�عودي واألمريك�ي يف محاول�ة تعويم
«املب�ادرة الخليجية» و«نظ�ام عائلة عيل عبدالله صالح» عىل حس�اب
مطالب الشارع.
الح�ال تغيرّ اآلن .تبدلت مواقع كثريين يف الس�نوات املاضية ،وعاش
اليمن تغيرّ ات كربى ،لتأتي الحرب الس�عودية املس�تمرة يف ذروتها .قبل
أيام قليلة ،خرج املخاليف ( )1959الذي بات يشغل منصب وزير خارجية
اليمن يف حكومة الرئيس املستقيل عَ بدربه منصور هادي ،مؤكدا ً أن امللك
الس�عودي س�لمان بن عَ بدالعزيز ،أبلغ هادي أن الس�عودية مستمرة يف
«عاصفة الحزم» حتى «تعود الرشعية إىل اليمن».
تب�دو مهمة رص�د تحوالت «الرفي�ق» صعبة .فبس�بب التغيرّ الحاد
ال�ذي أصاب مواقفه يف الس�نوات األخرية ،تخاله مخلوقا ً من بالس�تيك.
ال يراجع املخاليف نفسه وال يستطيع تقدير حجم الخطوة التي اتخذها،
قب�ل االنتق�ال إىل الخط�وة التالي�ة .لكن املش�كلة الحقيقي�ة تكمن يف
أن�ه ينسى ُك ّل ما فعله ،ويتعامل م�ع الناس وكأنهم بلا ذاكرة .هكذا،
ينطل�ق ُك ّل مرة ليكتب س�طرا ً جديدا ً عىل صفح�ة يظنها بيضاء ،حتى
ب�ات يبدو اليوم ،حني أعل�ن لصحيفةٍ موالية له�ذا النظام أن «عاصفة
الحزم لن تتوقف» ،ناطقا ً باس�م النظام السعودي ،بعدما كانت مواقفه
يف الس�نوات املاضي�ة معادي�ة للري�اض وحكامه�ا كمعظ�م «زمالئه»
اليس�اريني والنارصيني الذين يقيمون اليوم يف العاصمة الس�عودية مع
«الرشعية».
غادر املخاليف س�فينة علي عبدالله صالح باكرا ً وقب�ل الجميع ،بعد
س�نوات من االس�تفادة من عهد الرئيس الس�ابق عىل مس�تويات عدة.
فاب�ن مدين�ة تعز ،يتميّ�ز عن الكثري من السياس�يني بأن�ه يمتلك عقالً
متوقدا ً يد ّله عىل اللحظة املناس�بة كي يقف�ز منتقالً إىل الضفة األخرى
«الرابح�ة» .معروف عن املخاليف أنه يحرص عىل أن يبقى رابحا ً إىل األبد.
من هذا املنطلق ،هو يعلم أن من مصلحته أال يتوقف العدوان .فاملخاليف
يُع ّد إحدى الش�خصيات اليمنية األكثر اس�تفاد ًة من الحرب ،مثل الكثري
مم�ن نقل�وا البندقية من كتف إىل أخرى .عندما يقول إن الس�عودية لن
توق�ف حربها ،وإنها ستس�تمر يف قت�ل فقراء اليمن ،هو يتبنى س�لوك
تج�ار الحروب الذين يتمنون أال تتوقف الح�رب أبداً .وبنظرة عىل عائلة
املخاليف يمكن فهم موقفه أكثر يف هذا املجال.
م�روان املخاليف ،ابن�ه ،يعمل مس�اعدا ً ألبيه براتب ش�هري يصل إىل
 3500دوالر ،فيم�ا يعمل هش�ام إبن�ه الثاني مرافقا ً ل�ه ويتقاىض عىل
ذل�ك  2500دوالر .وتجدر اإلش�ارة إىل أن املخاليف «ناض�ل» ضد «النظام
العائيل» والوراثة السياسية خالل «الربيع العربي» .ملاذا قامت «الثورة»
إذاً؟
ببس�اطة إن انتقال املخلايف من ضفة إىل أخ�رى ،يأتي تحت عنوان
االنتقام الشخيص من عيل عبدالله صالح ،وربما من نفسه خالل مرحلة
ٌ
فمعروف أنه كان بني املجموعة الت�ي يتفنن صالح يف إهانتها،
حكم�ه.
الس�تفادتها منه سياسيا ً ومالياً .فبعدما ينتظر املخاليف و«زمالؤه» أمر
الرئيس للدخول إليه ،كان صالح يكرر طوال الجلس�ة أس�ئلة من نوع:
«م�اذا فعلت بالبيت الذي اشتريت لك أثاثه؟ ماذا فعل�ت بمنحة األوالد
التي قدمتها لك؟» ( .)...يحاول «الرفيق» من الخندق الس�عودي اليوم،
الثأر من مرحلة «االس�تزالم» الس�ابقة لصالح ،عرب االستزالم للرياض
وفريقها.
ال سياس�ة يف األمر .إنه مجرد حقد وتصفية حس�ابات .مثل غالبية
ما يجري يف اليمن حالياً.

* نقالً عن صحيفة األخبار اللبنانية

ملديرية معني من  7أعضاء انتخبوا بشكل مبارش يف
االجتماع - .إعداد مجموعة رؤى سياس�ية وطنية
وتنظيمية تق�دم كمواد تثقيفي�ة ألعضاء الحزب.
بدورها اللجن�ة التحضريية الفرعية ملديرية معني،
أدان�ت عملية التهجم عىل مقر الزراعة مقر اللجنة
التحضريي�ة العليا من قبل من�دوب الرياض املدعو
العمييس ،واعتربت ذل�ك عملية رخيصة لن تثنيهم
ع�ن مهمته�م الوطني�ة ،وأن هذا الفع�ل يدل عىل
إفالس عصابات الرياض وحالة الفزع الذي تعيشه
جراء الخطوات الجريئة التي قام بها رفاق وكوادر
الحزب االشتراكية الوطنية .كم�ا حيت تحضريية
معني ،صم�ود الرفاق يف اللجن�ة التحضريية العليا
وصمودهم يف ظل هذه األوضاع التي تعيشها البالد
ويعيشها حزبنا.

( ددعلاعلاا

أبطال الجيش واللجان يصدون
زحفاً للمرتزقة على منطقة
الظبي بمديرية حيفان يف تعز
 خاصتم ّك� َن أبط�ا ُل الجيش واللجان الش�عبية ،صباح أمس األح�د ،من التصدي
ملحاولة زحف للمرتزقة يف منقطة الضبي بمديرية حيفان يف محافظة تعز.
وبحس�ب مصدر عس�كري فإن مرتزقة العدوان حاول�وا صباح أمس األحد
التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية يف منطقة الظبي بمديرة حيفان
لكن أبطال الجيش واللجان الش�عبية تصدوا لهذا الزحف وكبدوا العدو خس�ائر
فادحة يف األَرواح واملعدات.
من جهة أخرى اس�تهدف أَبْطال الجيش واللجان الشعبية تجمعات ملرتزقة
العدوان األمريكي الس�عودي يف منطقة مقبنة ،ما أدّى إىل تكبد املرتزقة لخسائر
فادحة يف األرواح والعتاد.

رئيس اللجنة الثورية العليا يدشن املرحلة الثانية من محطة كهرباء
أرحب ويطلع على مستوى الخدمات الطبية باملديرية
 متابعاتدش�ن األخ محم�د علي الحوث�ي رئي�س
اللجن�ة الثوري�ة العليا خالل زيارت�ه ملديرية
أرحب بمحافظة صنع�اء أمس األحد املرحلة
الثانية من محط�ة كهرباء أرحب والتي تبلغ
تكلفتها  980مليون ريال ،فيما تبلغ التكلفة
اإلجمالي�ة للمرحلتين األوىل والثاني�ة ملي�ار
و 786مليون ريال.
وأش�اد رئيس اللجنة الثوري�ة العليا بدور
أبن�اء مديرية أرح�ب ومش�ايخها وقياداتها
الوطني�ة كما ُك ّل القبائ�ل اليمنية يف الحفاظ
على الس�لم واألم�ن االجتماعيين اللذي�ن
اس�تهدفهما الع�دوان قبل اس�تهداف الحجر
م�ن أجل كسر اإلجم�اع اليمني على الوطن
والوطني�ة الحقه املخلص�ة للقيم التي رعتها
القبيل�ة اليمني�ة وإع�ادة تقديمه�ا يف أجلى
صورها يف املعركة التي راهن العدوان وأدواته
عىل أن تك�ون أياما مع�دودات لينهار بعدها
املجتم�ع اليمن�ي ويصبح لقمة س�ائغة لكل
أنواع التدخل وإعادة رس�م هويته وتوجهاته
ومصالح�ه وجغرافيته وفق مخطط تدمريي
للهوي�ة العربية واإلسلامية وكل القيم التي
تبني األوطان وفق إرادة ومصالح أبنائها.
وعبرّ عن س�عادته بزي�ارة مديرية أرحب
وااللتق�اء بأبنائه�ا ومش�ايخها وهم نموذج
مل�ا تحقق م�ن توحد للجه�ود الخيرة يف ُك ّل
املديري�ات وكل القبائ�ل م�ن أج�ل الحف�اظ
على مؤسس�ات الدولة ومش�اريعها وتقديم
املب�ادرات املجتمعية واألفكار املتعلقة بإعادة
األعم�ار والحفاظ على اللحم�ة االجتماعية
والقبلية التي أذهلت العالم وحققت أسطورة
يف الصم�ود ورف�د الجبه�ات بامل�ال والرجال
والعت�اد واحت�واء املؤام�رات املتتالي�ة على
العم�ق االجتماعي اليمني مع�ززة انتصارات
امليادين ومؤكدة عىل حيوية وحرية وشموخ
أبناء اليم�ن وقدرتهم عىل مواجهة التحديات
والتغلب عليها.
وتفقد رئيس اللجن�ة الثورية العليا خالل
الزي�ارة الت�ي رافق�ه فيها محاف�ظ صنعاء

حنني قطينة والقائ�م بأعمال وزير الكهرباء
املهن�دس عادل ذم�ران ومدير هيئ�ة كهرباء
الري�ف املهن�دس مطه�ر عَ بدالق�ادر ومدير
املديرية نصري الحباري وعدد من الشخصيات
االجتماعية مستشفى عومرة باملديرية.
واطل�ع على مس�توى الخدم�ات الطبية
التي يقدمها املستش�فى للمواطنني وخطط
تطويره وتوس�يع خدماته الصحية والطبية
وتسهيل حصول املواطنني عليها.
كم�ا توقف رئي�س اللجنة الثوري�ة العليا
يف منطق�ة عي�ال يحي�ى متب�ادال األحادي�ث
والتهان�ي م�ع أبن�اء املنطقة بمناس�بة عيد
الفطر املبارك ،واس�تمع منهم إىل إيضاح عن
املشكالت التي يعانون منها.
وحي�ا األخ محمد علي الحوثي صمودهم

يف وج�ه الع�دوان والجه�ود واملب�ادرات التي
يقدمه�ا أبناء مديري�ة أرحب وقبائ�ل اليمن
الح�رة والنزيهة يف جبهات الع�زة والكرامة..
ووج�ه بحف�ر بئر ملي�اه الشرب يف منطقة
عيال يحيى لس�د احتياجهم من مياه الرشب
النقية.
واطلع رئي�س اللجنة الثوري�ة العليا عىل
الدم�ار ال�كيل ال�ذي ألحق�ه قص�ف طائرات
ال�ـ  F16األمريكي�ة على مركز أبو نش�طان
التعليم�ي ،وال�ذي يأت�ي يف إط�ار القص�ف
والتدمري املمنهج واملكث�ف للمدارس واملراكز
التعليمي�ة يف األرياف والحرض وما يحمله من
دالالت عدوانية تستهدف الحياة واملؤسسات
التعليمي�ة والتعدد والتنوع ال�ذي يقوم عليه
النسيج االجتماعي والثقايف اليمني.

وقفة حاشدة يف النرويج تنديداً بجرائم
العدوان األمريكي السعودي على بالدنا
 متابعاتن َّ
ظ َم ع�د ٌد من أف�راد الجالية اليمنية
يف النروي�ج ،أمس األحد ،وقفة حاش�دة
ومعرض صور لجرائم العدوان السعودي
األمريك�ي أمام الس�فارة الس�عودية يف
النروي�ج ،مؤكدين أن الس�عودية داعمة
“اإلرهاب” يف ُك ّل دول العالم واملنطقة.
وش�ارك يف الوقفة عد ٌد من الجاليات
العربية واإلسلامية ،وهيئ�ات نرويجية
حقوقي�ة وإعالمي�ة م�ن مختل�ف املدن
النرويجية.
وتخلل الوقفة كلمات متنوعة بلغات
متعددة تبين وحدة املوقف والكلمة ضد
العدو السعودي التكفريي.
كما ت�م ع�رض ص�ور وإحصائيات

أظهرت حجم الزيف والتضليل ووحشية
ق�وى العدوان يف تس�لطها عىل الش�عب
اليمن�ي وعلى دول املنطق�ه ككل ،وت�م
توزي�ع بروش�ورات على الحارضي�ن
توض�ح االرتباط الوثيق بني بنو س�عود
وداعش والقاع�دة ،وحجم املؤامرة التي
تقودها السعودية بإيعاز صهيوأمريكي،
تتمثل يف استخدام داعش لتدمري املنطقة
وتصدير سلس�لة من جرائم التفخيخ إىل
أوروبا.
ورصح الناش�ط الحقوقي النرويجي
الدكت�ور (تروند لينس�تاد) قائالً“ :نحن
اآلن ش�اهدين عىل الع�دوان الرببري الال
إنساني يف العراق وسوريا وليبيا واليمن
ومعظم الدول األوربية ،هذا هو الس�بب
الرئييس ملجيئنا وحضورنا أمام السفارة
الس�عودية ،وإعلان موقفن�ا ملواجه�ة

العدوان الوهابي السعودي عىل اليمن”.
كما قال الناش�ط الحقوقي املهندس
محم�د أزه�ر :اليم�ن وس�وريا يف نفس
الحال�ة ،ويف ه�ذا الي�وم نش�وف العل�م
العراق�ي والعل�م اليمن�ي ،يرفرفان مع
بع�ض ،ويج�ب أن نعم�ل م�ع بع�ض،
ملواجه�ة اإلره�اب الس�عودي والع�دو
األبدي لإلنسانية ،اإلرهاب كما شاهدناه
يف فرنس�ا وأمري�كا ويف ب�ارس ويف
بروكسل ويف اس�طنبول وبغداد ومؤخرا ً
يف اليم�ن ،املس�ؤولية تق�ع على الفكر
الوهاب�ي املتط�رف ويج�ب أن نتكات�ف
م�ع بع�ض لنحم�ي ُك ّل املس�لمني م�ن
التفجريات اإلجرامية.

وتفقد رئيس اللجن�ة الثورية العليا وادي
ه�ران بمنطق�ة ال علي وتب�ادل األحادي�ث
مع أف�راد إحدى النقاط العس�كرية يف الخط
الع�ام ..مثمن�ا ً دوره�م الوطن�ي يف الحفاظ
على األم�ن وتأمني الط�رق واملواطنين وأثر
ذل�ك يف القيم�ة اإلجمالية ملعرك�ة اليمن مع
الع�دوان الذي اس�تهدف مؤسس�اته وبنيته
االجتماعي�ة وأراد أن يحول�ه إىل غاب�ة ترسح
فيه�ا قوى الشر واإلره�اب ويفتت�ه خدمة
ملصالحه دون اعتبار ملصالح الش�عب اليمني
وحقه عىل أرض�ه وثرواته س�يادته الوطنية
وهو ما انكرس يف صمود أبناء اليمن ورجالها
ومؤسس�اتها العس�كرية واألمني�ة ولجانها
الش�عبية وقيمها الخال�دة يف النضال ورفض
الغازي واملحتل.

إصابة  4جنود يف
انفجار عنيف بالحوطة
 متابعاتٌ
عنيف ،صباح أمس ،مدينة الحوطة
هز انفجا ٌر
أكرب مدن محافظة لحج جنوب البالد
س ِ
وكش�فت مصادر محلي�ة أن االنفجار ُ
�مع
دويُّه م�ن الجهة الجنوبية للمديرية ،ولم ترش تلك
املصادر إىل س�بب االنفجار وال نوع�ه وال عن ماذا
أسفر.
ويف وق�ت س�ابق انفج�رت عب�وة ناس�فة
مس�تهدفة طقما ً أمنيا ً يوم الس�بت أس�فرت عن
إصاب�ة أربعة جنود تابعني للحزام األمني بمديرية
صرب يف لحج جنوب البالد.
يشار إىل أن املحافظات الجنوبية تشهد انفالتا ً
أمنيا ً ورصاعا ً بني مرتزقة حلفاء التحالف وتوسعا
لنشاط الجماعات السلفية والقاعدة منذ سيطرة
قوى التحالف عليها قبل عام.

( ددعلاعلاا

تقرير 5

ينثالالانينثالاثالا 18نينثالالاينثالاثالالا

قوة املنطق يف أداء الوفد الوطني
عبد اهلل علي صبري
رض َ
َ
�خ وف� ُد الري�اض واضطر للع�ودة إىل
طاول�ة مفاوض�ات الكويت ،وه�ذا يعني أن
اشتراطات وفد الري�اض التعجيزي�ة ذهبت
أدراجَ الرياح ،كما حصل من قبل عدة مرات.
طوا َل مفاوض�ات الكويت ظل�ت الرياض
ووفدُه�ا يشترطون تنفي�ذ الق�رار 2216
بطريقة تعس�فية تفرض استسالما ً مهينا ً ال
سلاما ً ينعم به الجميع ،وم�ع ذلك فإن الوفد
عال من املس�ئولية
الوطن�ي كان يف مس�توى ٍ
الوطني�ة والصبر عىل ضغوط�ات ومناورات

الري�اض بمعي�ة املجتم�ع ال�دويل ،واملبعوث
األمم�ي ال�ذي كان منح�ازا ً ملطال�ب الرياض
واشرتاطاتها.
وحينما اضطر ول ُد الش�يخ إىل االس�تجابة
املحدودة ملطالب الوفد الوطني بش�أن أولوية
تش�كيل حكومة وحدة وطنية تكون مسئولة
عن تنفيذ مخرج�ات مفاوضات الكويت جن
جنون الري�اض ووفدها ،األم�ر الذي انعكس
ميدانيا من خالل تصعيد عسكري وخروقات
متواصلة شملت مختلف الجبهات.
َ
ِ
املتوالي�ة للجي�ش
االنتص�ارات
غير أن
واللجان الش�عبية منحت الوف�د الوطني قو ًة

ً
مضاف�ة ،جعلته يتح� ّر ُك إىل الكويت يف املوعد
املح�دد ،عىل عك�س الطرف اآلخ�ر ،الذي عاد
م�رة أخرى إىل الصخب وإعالن اشتراطات ال
مكان لها عىل أرض الواقع.
من�ذ انطلاق مفاوض�ات الكوي�ت ووف�د
الري�اض َ
َ
َ
نفس�ه بحل
الس�قف َويُمَ نِّي
يرف ُع
س�يايس يمنحه العودة إىل الس�لطة ْ
وإن عىل
ظه�ر دباب�ة ومدفعي�ة االحتالل ،ويف س�بيل
ذل�ك ح�اول أن يق�دم َ
نفس�ه لألم�م املتحدة
وللمجتم�ع الدويل ،وكأنه الط�رف املنترص يف
الح�رب ،مشترطا حلوال ال يقبله�ا الواقع أو
املنطق.

م�ن جهته وبعم�ل دؤوب ومثاب�ر انطوى
عىل منطقية وقوة يف الطرح ،اس�تطاع الوف ُد
الوطني أن يكرس غ�رور الرياض ومرتزقتها،
ووض�ع على الطاولة ع�دة خي�ارات يف إطار
أن الع�ادل ال�ذي ال ينتق�ص م�ن تضحي�ات
شعبنا وصموده وانتصاراته ،وكانت السلطة
التنفيذي�ة التوافقية بمثابة الحجر األس�اس
لرؤية الوفد الوطني للحل األمني والس�يايس،
ونس�تطيع القول إن املجتمع الدويل تش�كلت
ٌ
َ
مناص م�ن التوافق حول
قناع�ة بأن ال
لديه
الحكوم�ة بالتوازي مع أية حلول أخرى إن لم
يكن قبلها.

حت�ى الري�اض الت�ي تبحث ع�ن الخروج
بماء الوجه من فخ اليمن ،فإنها تجد نفس�ها
مجربة عىل التعاطي اإليجابي مع رؤية الوفد
الوطن�ي ،خاص�ة وأن عدوانه�ا وأداء أدواتها
ومرتزقته�ا يف الداخ�ل والخ�ارج وصل�ت إىل
مرحلة حرجة يبدو معها الحس�م العس�كري
خارج الحسابات.
حسنا ً لقد نجح وفدنا بقوة املنطق ،وتغلب
على منطق القوة ،فهل هل حان اآل ُن للرياض
ووفدها أن يغادروا مرب َع االس�تعالء ..قبل أن
ٌ
ٌ
مخزي�ة ينترصُ فيها ش�عبُنا
خاتمة
تأتيَه�م
بقوة املنطق ومنطق القوة معاً؟؟!.

اجلي�ش واللجان ال�شعبية حوّلوا الت�صعي َد �إعالمياً وع�سكرياً لهزمية �ساحقة

«صنعاء بعيدة» عن متناول العدوان ومرتزقته
انتهاء الجولة األولى من مفاوضات الكويت قبيل عيد الفطر كانت التوقعات المعلَنة من قبل الوفد الوطني مطابقة للواقع الذي كان
مع
ِ
يقول إن العدوان ومرتزقته على أبواب تصعيد عسكري ضمن محاولة جديدة لتحقيق مكسب ميداني على األرض يع ّو ُض خسارتهم السياسية
على الطاولة .صدقت تلك التوقعات لكن رد الفعل من قبل الجيش واللجان الشعبية كان هو المفاجأة وهو الذي قلب الطاولة الميدانية على
رأس مخططات العدوان« .عيدنا جبهاتنا» كان شعار ًا وعنوانا ليقظة أبطال الجيش واللجان الشعبية في ُك ّل الجبهات وخاصة جبهات نهم ومأرب
والجوف وخالل ما يقرب من أسبوع تغيرت الخارطة الميدانية ووجد مرتزقة العدوان أنهم باتوا أبع َد مما كانوا من هدفهم.
 إبراهيم السراجيهادي واألَ ْح َمر ..ساعتان يف
مأرب :تسلل بحجم الهزيمة

أعل�ن إعلام مرتزقة الع�دوان عن وصول
الفاري�ن ه�ادي واألَحْ مَ �ر إىل م�أرب بع�د أن
غادراها إىل الرياض باملروحية التي جاءا بها.
وص�ور ذل�ك اإلعالم أنهم�ا قد وصلا لقيادة
معرك�ة كربى فيما كانا قد عادا إىل غرفتيهما
يف فنادق الرياض على وقع صاروخ الزلزال3
الباليستي محيل الصنع الذي كان يدك معاقل
الغزاة واملرتزقة يف معسكر ماس بمأرب.
ً
قاعة وعاد من
وقف هادي يف مخبأ يحتوي
جدي�د ليتوعد بدخول صنعاء فيما كان أبطا ُل
الجيش واللجان الشعبية يسيطرون عىل جبل
حي�د الذهب املط�ل عىل مفرق الج�وف .لكن
هذه املرة لم ينفرد خصوم هادي بالس�خرية
من تهديداته لصنعاء بل تعدى الكالم الساخر
ليص�در عن مؤي�دي العدوان الذي�ن هاجموا
الفار ه�ادي معتربين أن حديثَ�ه عن صنعاء
مجرد محاولة للضحك عىل الذقون.
وعلى وق�ع الع�ودة الرسيع�ة إىل الرياض
ابتلع بعض ناش�طو العدوان ألسنتهم ونسوا
بش�اراتهم بوص�ول الفارين لقي�ادة معركة
كبرى انتهت بوص�ول رسي وع�ودة رسيعة
للرياض ،أما بقية الناش�طني املوالني للعدوان
فقد أس�هبوا يف التعبري عن يأس�هم من قدرة
الفارين عىل تحقيق أي يشء.

ل ترميم معنويات املرتزقة
فش ُ

يف الوقت الذي كان يصعّ ُد العدوا ُن إعالميا ً
ُ
ترصيحات قادة
حول العاصمة صنعاء وتتجه
مرتزقة الع�دوان يف ذات االتجاه كان مرتزقة
َ
الثق�ة يف قدرة
الع�دوان أنفس�هم قد فق�دوا
التعزيزات العسكرية الضخمة عىل الدفع بهم
لإلمام ولذلك لم تكن تل�ك الترصيحات قادر ًة
على ترمي�م انهي�ار معنوياتهم وه�و يرون
أبط�ا َل الجيش واللجان الش�عبية ي َُس� ّ
طرون
ً
ملحمة فريد ًة يف فريدة وهم يسقطون املوقع
تلو اآلخر يف وادي كوفل ليصلوا إىل الس�يطرة
عىل ثالثين موقع�ا ً وجبالً ويصبح معس�كر
كوفل يف مرمى النريان.
وبينم�ا كان�ت قن�وات ووس�ائل اعلام
العدوان املتنوعة تواصل السري يف وهم التقدم
باتج�اه صنع�اء كان�ت الق�وة الصاروخي�ة

للجيش واللجان الشعبية ترضب بالصواريخ
الباليس�تية تعزيزات املرتزقة يف أس�فل جبال
فرض�ة نهم يف املحاوالت البائس�ة الس�تعادة
ما خسروه من مواقع وجب�ال وكان عنارص
املرتزق�ة يف ذات الوقت يهربون من معس�كر
كوفل ويترسبون باملئات من جبهات القتال يف
مأرب والجوف ويقع العرشات منهم يف قبضة
األجهزة األمنية واللجان الشعبية.
خطاب الفار هادي عن صنعاء كان فاشالً
بكل املقايي�س يعرب عن رجل فقد القدرة عىل
التأثير فلم يفل�ح يف رفع معنوي�ات املرتزقة
هكذا كانت قراءة األستاذ يوسف الفييش (أبو
مالك).
فف�ي ي�وم زي�ارة ه�ادي مل�أرب الت�ي لم
تتج�اوز الس�اعتني وق�ال فيها أنه س�يدخل
صنع�اء كان الجيش واللجان الش�عبية أقرب
إليه يف مأرب من صنعاء.
وكت�ب الفيشي قائلاً »:خط�اب الهارب

الكبير يف م�أرب وزيارت�ه وبرفقت�ه حمالة
الحط�ب يذكرني بالخطاب الذي القاه يف عدن
وقال إنه سيرفع العَ َل ُم عىل جب�ال مَ ـ َّران ثم
ه�رب من ع�دن إىل عُ مان سيرا ً على األقدام
وبعده�ا إىل الري�اض وم�ن يع�رف الواقع يف
م�أرب يعرف أنها مجرد محاولة غبية لرتميم
معنوي�ات املرتزق�ة الهابط�ة املنه�ارة م�ع
الهزائ�م التي الحقها به�م الجيش واللجان يف
مأرب ويف الجوف».
وفيم�ا قلل مؤي�دو العدوان أنفس�هم من
أهمي�ة خط�اب الفار ه�ادي اعتبره الفييش
ً
ً
طفولية لقيادة حرب نفسية وقال يف
محاولة
هذا السياق« :هي أَيْضا ً حرب نفسية طفولية
ال تس�تحق التحليل فاله�ارب عاجز عن رفع
العل�م على قصر املعاش�يق يف ع�دن والع َلم
الجمهوري س�وف يرفع�ه الجيش واللجان يف
مدين�ة مأرب بدال ً عن أعلام القاعدة وداعش
والس�عودية الت�ي يرفعها الدمي�ة ومرتزقته

أينما وجدوا واأليام بيننا فرتقبوا».
وق�ع ُك ِّل ذل�ك يظهر خبري عس�كري
عىل
ِ
أردن�ي برتبة لواء ممَّ ن ت�م رشاؤهم للظهور
يف قن�وات العدوان وظهر مؤخرا ً عىل شاش�ة
قن�اة العربية ليؤك�د أن اإلعال َم يق�دم الوهم
العس�كري يف امليدان بالحديث عن الس�يطرة
عىل مس�احات كبرية يف اليمن والتي قال إنها
مجرد صح�راء وأن املرتزق�ة ال يتواجدون يف
املناط�ق الحيوية التي وصفها بـ(اليمن الذي
يعرف�ه الجميع) ،مؤك�دا ً أن الواق�ع امليداني
يشير الس�تحكام الجيش واللجان الشعبية
عىل األرض.

إنقالب املوازين
نهم وصرواح:
ُ

وفيم�ا كانت التعزي�زات الضخمة تصلهم
عبر منفذ الوديع�ة ومنه إىل م�أرب والجوف
ونهم ،لم يتصور مرتزقة العدوان أن التحشيد
العسكري س�يفيض يف نهاية املطاف إىل تغري

الخريطة العس�كرية لصالح الجيش واللجان
الشعبية.
وم�ع أي�ام العي�د األوىل بدأ تح�رك الجيش
واللج�ان الش�عبية بق�وة ملواجه�ة بداي�ة
التصعي�د العس�كري أوال ً يف منطقة نهم التي
ش�هدت مع�ارك كبرى تمكن�وا م�ن خاللها
السيطرة عىل عرشات املواقع والتباب وصوال ً
للس�يطرة على جب�ال يام ث�م إىل جب�ل حيد
الذه�ب الذي تمت الس�يطرة عليه إثر معركة
كانت مستشفيات مأرب شاهدة عليها بينما
كانت تستقبل أكثر من  200قتيل وجريح من
املرتزقة بينهم قيادات ميدانية تم الكشف عن
أسمائهم وصفاتهم.
كانت الس�يطرة عىل جب�ل حيد الذهب من
قب�ل أبطال الجي�ش واللجان الش�عبية تعني
الدخ�ول يف خط�ر محقق عىل مف�رق الجوف
الذي يعد أه�م رشايني وطرق إم�داد املرتزقة
ووصل جبهاتهم يف الجوف ومأرب ونهم أَيْضا ً
وكل ذلك ت�م خالل أيام قالئ�ل كان املتابعون
ي�رون كيف تغير اتجاه املرتزق�ة لصنعاء إىل
اتجاه معاك�س باتجاه م�أرب والجوف يهدد
معاقله�م وجعله�م يف وض�ع أس�وأ مما قبل
مفاوضات الكويت بكثري.
أما يف مديرية رصواح فكان أبطال الجيش
واللج�ان الش�عبية يط�وون مواق�ع مرتزقة
الع�دوان الواحد تلو اآلخر واس�تطاعوا خالل
فرتة وجيزة إحكام الس�يطرة عىل  30موقعا ً
وتوج�وا تقدمه�م بالس�يطرة على جب�ال
«اتياس» املطلة عىل معس�كر كوفل الذي بات
محارصا ً ويف مرمى نريانهم.
خالل مع�ارك كوفل رافق اإلعلام الحربي
أبطال الجيش واللجان الشعبية وبث مشاه َد
مص�ورة لتوغ�ل أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الشعبية ويف ذات الوقت التقطت العدسة فرار
املرتزقة من مواقعهم وبني ذلك كانت الكامريا
توثق آث�ار املعركة وجثث قتلى املرتزقة التي
مألت معظم املواقع.
أخيرا ً ل�م تتوق�ف مح�اوالت املرتزق�ة
مس�نودين بطيران الع�دوان الس�تعادة م�ا
خرسوه م�ن مواقع يف نه�م وكوفل برصواح
وكذلك ل�م ترتاجع جاهزي�ة الجيش واللجان
الش�عبية لك�ن دروس األي�ام املاضي�ة الت�ي
ش�هدت القض�اء على التصعي�د العس�كري
واإلعالمي تجعل من صنع�اء بعيدة حتى عن
مج�رد الحديث عنه�ا وليس بعي�دة جغرافيا ً
فقط.

 6اقتصاد
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للعــلم

( ددعلاعلاا

املعركة االقت�صادية تزدا ُد �ضراو ًة

صمت بن همام رُ َعـا ُة تجــويع الشــــعب اليــــمني
ال يجدي!!

 -رشيد الحداد:

تتج ُه األنظا ُر نحو البنك املركزي اليمني
ع ّله يصد ُر أيَّ توضيح بش�أن الوضع املايل
والس�يولة املالي�ة من العمل�ة الوطنية منذ
أن أث�ار مخ�اوف املواط�ن اليمني ورجال
امل�ال واالعم�ال واملس�تثمرين ورشكات
الرصافة والرشكات واملؤسس�ات الحكومية
َ
والخ َّ
اصـ�ة أواخر ش�هر رمض�ان املايض
بتربيره انعدام الس�يولة من الريال اليمني
وأغلق أبوابه قبيل يومني من موعد االجازة
الرس�مية وهو ما تسبب بتداعيات إن ْ َسانية
آلالف م�ن موظفي الدولة الذين اس�تقبلوا
العي�د وه�م ال يملك�ون س�وى العافي�ة،
وبع�د العيد تعم�د البنك التأخ�ر عدة أيام
يف استئناف نش�اطه املرصيف باعتباره بنك
الدول�ة األول وهو م�ا أجج تلك املخاوف يف
أوس�اط اليمنيني الذين أحجم�وا عن إيداع
أي مبال�غ مالية جديدة يف البنوك خوفا ً من
َ
باإلض َافة إىل أن
تصاعد األزمة املالية للبنوك
اآلالف م�ن املودعني يف البنوك س�ارعوا إىل
سحب ما يمكن سحبُه ليس لحاجته وإنما
خوفا ً الس�تعادته واكتن�ازه يف املنزل ،ومن
ُهنا تتفاقم املش�كلة وتتحول إىل اش�كالية
معق�دة ُخ ُ
صوْص�ا ً وأن صم�ت البن�ك عن
َ
الحدي�ث أ َ ْو الكش�ف عنما يح�دث أ ْ
صبَح
له ثمن كبير ربما يته�دد القطاع املرصيف
برمته.
ولوق�ف تداعيات املخاوف املرشوعة من
قبل املواطن أكان رجل أعمال أ َ ْو مس�تثمر
أ َ ْو م�ن صغ�ار املودعين يف البن�وك كان
األح�رى بقي�ادة البنك املرك�زي أن تصدر
بي�ان أ َ ْو توضي�ح تض�ع في�ه النقاط عىل
الحروف وتبدد تلك املخاوف وحتى إن كان
هناك أزمة سيولة مالية فإن البنك املركزي
لم يستخدم أية وسيلة لتمويل عجز املوازنة
العام�ة للدول�ة منذ بدأ العدوان باس�تثناء
اس�تمراره يف سياس�ة تعويم الري�ال عربَ
أذون الخزانة الذي دون زيادة أ َ ْو نقصان.
فالبنك املركزي س�بق ل�ه أن أعلن رفع
مع�دل الفائ�دة م�ن الري�ال اليمن�ي قبل
ع�دة أعوام واس�تطاع م�ن خاللها تحقيق
االستقرار النقدي لس�نوات حتى استقرت
األوض�اع يف البل�د أع�اد النظ�ر يف مع�دل
الفائدة عىل الريال والدوالر.
وهن�ا ال ندع�و البن�ك إىل رف�ع مع�دل
الفائ�دة من عدمه ،ولك�ن نتمنى من قيادة
البنك املركزي ممثلة باألستاذ محمد عوض
ب�ن همام أن يص�ارح الش�عب بالحقيقية
يف الظ�رف الحايل حتى ال تتفاقم املش�كلة
وصوال ً إىل أن تخرج عن نطاق املمكن.

أسعار صرف العمالت
العملة

بيع

رشاء

دوالر

250.5

250

اليورو

285.85

285.28

ريال سعودي

66.79

66.66

ريال عُ ماني

650.65

649.35

االسرتليني

353.86

353.15

بع�د أن فش�لت أق�وى وأح�د ُ
َث األس�لحة
الفتاك�ةِ يف تركيع الش�عب اليمني طيلة عام
ونصف من العدوان والحص�ار ،يراهن العدو
وأ َ َدوَاته من مرتزقة الرياض بضوء أخرض من
األُمَ ـم املتحدة عىل سياس�ة التجويع لتحقيق
األ َ ْهدَاف التي عجزت األس�لحة املح َّرمة دوليا ً
يف تحقيقها ..إىل التقرير التايل.:
يف قال�ب الع�داء املتأص�ل للش�عب اليمني
التقى حقد آل ُ
س�عُ وْد التأريخي مع انتقامية
الرئي�س الف�ار عبدرب�ه منص�ور ه�ادي
وحكومته ومرتزقته للشعب اليمني فأثمرت
عدوانا ً تج ّرد معتدوه من كافة القيم واملبادئ
اإلن ْ َس�انية وحصارا ً ظاملا ً كش�ف مدى ضعف
ووه�ن وانهزامي�ة الع�دو ومرتزقت�ه الذي�ن
حوّل�وا م�ن احش�اء الفقراء س�احات حرب
نرص
غري متكافئ�ة يف محاولة النت�زاع ورقة
ٍ
ل�م يحصلوا عليه�ا يف معركة رج�ال الرجال،
وساهم يف استمرار الحصار والتجويع عدمية
الدور الفاع�ل لألُمَ ـم املتح�دة التي وقفت إىل
جان�ب الجالد ض�د الضحية منذ ب�دأ العدوان
والحصار.

املعركة االقتصادية
الكثير م�ن اآللي�ات والوس�ائل الت�ي
اس�تخدمها الع�دو الس�عودي ومرتزقت�ه
ض�د االقتصاد اليمن�ي ابتدأت بتدمير البنية
التحتية للقطاعني العام والخاص وانتقلت إىل
التالعب بأ َ ْ
س�عَ ار رصف العملة الوطنية أَمَ ام
َ
العملات األجنبية من خالل أ َدوَاتها يف الداخل
وخالياها النائمة م�ن ضعاف النفوس ،وبعد
أن فش�لت عملية اس�تنزاف العمالت الصعبة
واصطدم�ت بقاع�دة صلب�ة م�ن العملات
املتواجدة يف خزائ�ن البنوك واملصارف املحلية
انتق�ل الع�دو وأ َ َدوَات�ه إىل اس�تنزاف العمل�ة
املحلي�ة عرب فتح أب�واب التهريب ب�را ً وبحرا ً
ُ
وخ ُ
صوْصا ً تهريب املشتقات النفطية وبيعها
بالري�ال اليمني بهدف س�حب العملة املحلية
وايصال البنك املركزي إىل حالة عجز عن دفع
مرتبات موظفي الدول�ة الذين يمثلون 22%
م�ن إجمايل الق�وة العامل�ة ،ووف�ق مصادر
اقتصادي�ة ف�ان مرتزق�ة العدوان بمس�اندة
التحال�ف عمدوا إىل تهريب ملي�ارات الرياالت
م�ن فئتي «  500ــ  1000ري�ال « عرب منفذ
باإلض َ
َ
افة إىل مصادرة ايرادات الدولة
الوديعة،
يف املحافظات الجنوبية بهدف مضاعفة أزمة
الس�يولة والح�اق الضرر بالش�عب الصامد
يف وج�ه الع�دوان برمت�ه وايص�ال اليم�ن إىل
الصومل�ة ،وبالتزام�ن م�ع تل�ك العملي�ات
الحربي�ة غير التقليدي�ة تصاع�دت مطالب
ه�ادي وحكومته غير الرشعية بنق�ل البنك
املركزي اليمني من العاصمة صنعاء إىل عدن
بهدف اس�تكمال مخطط التجويع من خالل
وق�ف كافة مرتب�ات املوظفين والعاملني يف
مختل�ف مؤسس�ات الدول�ة يف املحافظ�ات
الش�مالية واملقايض�ة بالوق�وف إىل جان�ب
مرشوعه�م التدميري أ َ ْو املوت جوع�ا ً ولعل
مشاركة تلك الحكومة يف حصار وقتل الشعب
اليمني لدليل عىل سقوطها األ َ ْ
خلاَ قي.

الرهان الخاسر
على م�دى ع�ام ونص�ف م�ن الع�دوان
والحص�ار ت�ردت األوض�اع االقتصادي�ة
واملعيش�ية لرشائ�ح واس�عة م�ن املجتم�ع
اليمن�ي ،فتس�بب الحص�ار بارتف�اع ع�دد
الس�كان الذي�ن كان�وا بحاج�ة للمس�اعدة
اإلن ْ َسانية من 15.9مليون نسمة قبل العدوان
من إىل  21.2مليون حاليا ً بنسبة  ،% 33منهم
أ َ ْكثَ�ر من  7.6مليون عىل حاف�ة الجوع ،كما
ارتفع عدد م�ن يعانون من الكف�اف والعوز
الح�اد وال يجدون ما يكفيه�م من الغذاء من
 10.6ماليين إىل  14.4ملي�ون بما يف ذلك 7.7
ماليين طفل ،وارتفعت اع�دا ُد األطفال الذين
يعان�ون من س�وء التغذي�ة بس�بب العدوان
والحص�ار إىل  1.3ملي�ون منه�م  320أل�ف
طف�ل يعانون من س�وء التغذية الحاد مقابل
 850ألف طفل يعانون من س�وء التغذية قبل

العدوان ،كما اتسعت دائرة الخطر من تفيش
مظاهر الجوع إىل نص�ف املحافظات اليمنية
وفق تقارير املنظمات التابعة لألُمَ ـم املتحدة،
تل�ك املؤرشات وغريه�ا من التقاري�ر الدولية
الت�ي تحمل التحذير والنذي�ر والتي تحذر من
كارثة إن ْ َسانية حقيقة يعتربها العدو وأدواته
خطوات متقدمة نحو الهدف األس�مى املمثل
بالع�ودة إىل الحكم حت�ى وإن كان عىل جثث
ماليين اليمنيين ،إلاّ أن ُك ّل تل�ك الرهان�ات
التي تعكس الس�قوط األ َ ْ
خلاَ قي آلل سعودي
وه�ادي ومن يقف إىل جانب�ه ووصمة عار يف
جبني األُمَ ـم املتحدة ال تزال مستحيلة.

األُ َمـم املتحدة وأخواتها

كش�ف الع�دوان والحص�ار خلال الفرتة
املاضي�ة من زيف مب�ادئ الحقوق والحريات
الت�ي يرفعه�ا النظ�ام العاملي الجدي�د ،فك ُّل
مبادئ�ه س�قطت خالل الع�دوان الس�عودي
األَمريكي عىل أفقر شعوب املنطقة ،فاملنظمة
ُ
َ
حالة
تعيش
األُمَ ـمية منذ عام ونص�ف العام
ّ
تناقض مريب مع نفس�ها ،فت�ارة تحذ ُر من
كارث�ة إن ْ َس�انية وش�يكة يف اليم�ن ،وتؤك�د
تقاريره�ا الدوري�ة ارتف�ا َع مخاط�ر انعدام
األم�ن الغذائ�ي إىل مس�تويات مفزع�ة ق�د
يصعُ �بُ الس�يطرة عليها ،وأ ُ ْ
خــ َرى تش�ارك
العدو يف الحصار عىل الشعب اليمني.
وعوضا ً عن قي�ام األُمَ ـم املتحدة بتخفيف
معاناة الش�عب اليمني تعم� ُل عىل مضاعفة
تل�ك املعان�اة واتس�اع نطاقه�ا ،م�ن خلال
أدواره�ا املش�بوهة الت�ي تلعبها على أرض
الواق�ع ،ففي حني تم مطالبتها برفع س�قف
املس�اعدات الغذائية لتف�ادي ازمة إن ْ َس�انية
بالغة الصعوب�ة يرتاجع دورها اإلن ْ َس�اني يف
مختل�ف االتجاهات فمس�اعداتها من الغذاء
وال�دواء تراجع�ت إىل أدنى املس�تويات خالل
الفرتة القليلة املاضية ،وأوكلت ملر َكز س�لمان
لألعم�ال اإلن ْ َس�انية ال�ذي يم�وّل نش�اطات
املرتزق�ة غذائي�ا ً يف القي�ام بج�زء كبير من
مهامها ،كما أن وع�و َد منظمة بان كي مون
الس�ابقة والالحقة لم تتحق�ق أَيْضا ً فمطلع
ابريل املايض وعدت بتقديم مساعدات عاجلة
للماليين من اليمنيين يف مناطق الرصاع بعد
دخول اتف�اق وقف إطالق الن�ار حيّز التنفيذ
يف الع�ارش م�ن ابري�ل امل�ايض إلاّ أن تدف�ق
مس�اعداتها املزع�وم ل�م يتج�اوز البالغ�ات
الصحفي�ة حيث لم يس�تقبل مين�اء الحديدة
أي ش�حنه مس�اعدات غذائية حتى االن ،عىل
الرغ�م م�ن أن االتف�اق يل�زم ط�ريف الرصاع

افس�اح املجال لإلغاث�ة اإلن ْ َس�انية بالوصول
إىل املناط�ق التي تش�هد مواجهات مس�لحة
دون اعرتاض ولكن املشكلة لم تكمن بإعاقة
وصول تلك املس�اعدات بل بعدم ايفاء األُمَ ـم
املتح�دة بوعوده�ا ،وعزت عجزه�ا يف تقديم
مساعدات إىل انخفاض سقف التمويل لخطة
االستجابة اإلن ْ َسانية إىل  340مليون دوالر من
اصل  8 ،1مليار دوالر.

حصارٌ خارج القانون

رغ�م قيام األُمَ ـ�م املتحدة بأ َ ْكثَ�ر من دور
مش�بوه يف اليم�ن ،إلاّ أن دوره�ا زاد تكش�فا ً
كونه�ا رشي�كا ً رئيس�يا ً وفاعالً يف اس�تمرار
الحص�ار االقتص�ادي وامل�ايل ،فمنظم�ة بان
منحت العدو ح�قَّ تفتيش الس�فن التجارية
وحجزها دون أي مسوغ قانوني حتى القرار
ال�دويل  2216لم يخولها ح�ق احتجاز الغذاء
وال�دواء والوق�ود وانما حدد تفتيش الس�فن
يف إحْ �دَى فقرات�ه لغرض البحث عن أس�لحة
والتأكد من عدم احتواء الس�فن عىل أسلحة،
باإلض َ
َ
اف�ة إىل تجاه�ل دورها يف رف�ع القيود
غري القانونية على التحويالت املالية من وإىل
البنوك اليمني�ة وما يزيد دور املنظمة الدولية
ً
قتام�ة اس�تمرارها تعليق املس�اعدات واملنح
الت�ي منحت لليم�ن خالل الس�نوات املاضية
والت�ي انخف�ض مع�دل نصي�ب الف�رد م�ن
السحب منها العام املايض إىل  2دوالر مقارنة
مع  23دوالرا ً العام قبل املايض.

وعود استيفن

خلال أ َ ْكثَ�ر من زي�ارة قام بها مس�ئولو
الشؤون اإلن ْ َس�انية يف األُمَ ـم املتحدة لصنعاء
أكدوا عىل أن الحصار الربي والجوي والبحري
الذي يواجه اليمن عمالً غري مقبول ويرقى إىل
جرائم اإلبادة الجماعية ،ووعد ستيقن اوبراين
وكيل االمين الع�ام لألُمَ ـم املتحدة للش�ئون
اإلن ْ َسانية خالل أ َ ْكثَر من ثالث زيارات بالعمل
عىل إيجاد ألية تفتيش مناسبة تخفف القيود
املفروضة على االمدادات التجارية وتس�مح
لجمي�ع الس�فن بامل�رور إىل املوان�ئ ،بما من
ش�أنه اعادة ثقة التجار باالستمرار يف ادخال
ساسية للشعب اليمني ،مؤكدا ً
االحتياجات األ َ َ
رف�ض األُمَ ـ�م املتح�دة أية ضغ�وط من قبل
تحال�ف العدوان إلجبار الس�فن على االتجاه
يف مس�ار محدد ،إلاّ أن األُمَ ـ�م املتحدة عندما
أعلنت خلال الربع الثاني م�ن العام الجاري
تسلمها مهمة تفتيش السفن التجارية ونقل
عملي�ة التفتي�ش إىل جيبوتي اش�تد الحصار

واستمر احتجاز عرش ناقالت محملة بالنفط
يف غاطس ميناء الحديدة واس�تمرت حكومة
ه�ادي املوالي�ة للع�دوان يف اص�دار تصاريح
مرور السفن أ َ ْو رفضها وظلت قوات العدوان
البحرية تحتجز السفن.

الحصار املالي
ودون مربر قانوني فرض العدو السعودي
األَمريك�ي الكوني قيود عىل التحويالت املالية
وأوقف�ت جراء ذل�ك عددا ً من البن�وك الدولية
واالقليمي�ة تعامله�ا م�ع القط�اع املصريف
اليمني وهو ما تسبب برتاكم األَمْ وَال الفائضة
من العمالت الصعبة يف البنوك املحلية وتس�ب
ْ
واإلسَل�اَ مية
بتناقص أرصدة البنوك التجارية
يف البنوك الخارجية والذي كاد يوقف اس�ترياد
امل�واد الغذائي�ة واأل َ َ
ساس�ية م�ن األس�واق
األجنبي�ة إىل الس�وق اليمن�ي ،ذل�ك الحصار
غير املرشوع ال�ذي يس�تند إىل رشعية الغاب
ش�مل أَيْض�ا ً تحويلات املغرتبين اليمنيين
البالغ عددهم يف مختلف دول العالم  6ماليني
مغترب والتي تعد اح�د أهم مص�ادر الدخل
القومي لليم�ن ،وفق تقرير اتح�اد املصارف
العربية االخري فان تحويلات املغرتبني بلغت
العام املايض  4 ،3مليار دوالر.
خلال الش�هرين املاضيين تصاع�دت
التحذي�رات الدولي�ة م�ن عدم ق�درة القطاع
املصريف اليمني على فتح اعتم�ادات جديدة
للتجار واملس�توردين بس�بب تناقص أرصدة
البنوك يف الخ�ارج ودعت عد ٌد م�ن املنظمات
الدولي�ة إىل رسعة العمل عىل مس�اعدة البنك
املرك�زي اليمن�ي ملواصل�ة مهام�ه يف فت�ح
اعتمادات ل�واردات اليمن من الغ�ذاء والدواء
والوق�ود ،وه�و ما دع�ا غليه س�فراء الدول
ال�ـ  18الراعي�ة للسلام والبن�ك والصندوق
الدوليين ،إلاّ أن حكوم�ة الف�ار ه�ادي ومن
ورائه�ا الس�عودية رفض�ت تل�ك املس�اعي
وربطت املوافق�ة عليها بنق�ل البنك املركزي
اليمن�ي م�ن صنع�اء إىل ع�دن ،كم�ا رفضت
مس�اعي البن�ك ال�دويل الهادفة إىل الس�ماح
للبنوك اليمنية بتحوي�ل األَمْ وَال الفائضة من
العملة الصعبة إىل البحري�ن لتعزيز أرصدتها
يف الخارج تحت مختلف املربرات.
وما علمن�اه مؤخرا ً أن أَربعة بنوك تجارية
اس�تطاعت نق�ل أَربع ش�حنات م�ن األَمْ وَال
الفائض�ة إىل البحري�ن بشرط أن يت�م إيداع
معظم تلك األَمْ وَال يف البنوك السعودية وليس
تصديرها إىل الخارج.

( ددعلاعلاا
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تع�صف مبدينة عدن واملحافظات اجلنوبية
ُ
تفجرياتٌ واغتياالتٌ وفو�ضى

أم ٌن «مثالي» يف صنعاء ..خالل إجازة عيد الفطر!
 أحمد داوودُ
ُ
الش�عبية
األمنية واللجا ُن
أثبتت األجه�ز ُة
ُقدرتَه�ا الفائق�ة يف ضب�ط األم�ن ومالحقة
العنارص اإلجْ ـ َرامية وإحباط محاوالت اقالق
الس�كينة العامة يف أمانة العاصمة وعدد من
محافظات الجمهورية حيث لم يتم تس�جيل
أية جريمة عىل عكس األعوام السابقة.
ً
ً
ومخيفة
قاتم�ة
يف املقابل كان�ت الصورة
يف ع�دن واملحافظات الجنوبي�ة الواقعة تحت
س�يطرة االحتلال ومرتزق�ة الع�دوان م�ن
ش�لة الف�ا ّر ه�ادي ،فالعملي�ات اإلجْ ـ َرامية
واالغتي�االت جعل�ت من عي�د الفط�ر املبارك
«مثقلاً» عىل أبن�اء تلك املحافظات؛ بس�بب
االختالالت األمنية الرهيبة هناك.

تفجريات تفس ُد فرحة
عدن..
ٌ
العيد
َ
وه� َّزت الف�وىض واألعم�ال اإلجْ ـ َرامي�ة
مدينة ع�دن وعددا ً من املحافظ�ات الجنوبية
م�ع أيام عي�د الفطر املب�ارك ليعيش الجنوب
وضع�ا ً أمنيا ً محرج�ا ً للغاية يف ظل احتالل لم
يقدم للجنوبيني أي يشء.
مدين�ة عدن لبس�ت ثوب الح�داد أول أيام
عي�د الفطر املبارك ،واكتس�ت بالس�واد حزنا ً
على الجنود الذين قتل�وا برصاص اإلرهابيني
يف معس�كر الصولبان ،وط�ارت أنباء الهجوم
لتك�ون م�ادة إخباري�ة للكثير م�ن قن�وات
التلفزة ووسائل اإلعالم.
وانفج�رت س�يارتان مفخخت�ان ي�وم
األربع�اء أول أي�ام عي�د الفط�ر املب�ارك أمام
معس�كر الصولب�ان بالقرب م�ن مطار عدن
ال�دويل ،االنفج�ار األول وق�ع يف حاج�ز أمني
ق�رب املعس�كر بالقرب م�ن املط�ار يف خور
مكرس ثم تال االنفجار اش�تباكات باألس�لحة
املتوسطة يف محيطه.
ث�ان
وأعق�ب االنفج�ار األول انفج�ا ٌر
ٍ
اس�تهدف املنطق�ة ذاتها بالق�رب من مطار
عدن الدويل بسيارة مفخخة يقودها انتحاري.
ويقع مجمع الصولبان العس�كري بمدينة
خور مكسر بعدن ويحوي بداخل�ه عددا ً من
وح�دات الجيش واألم�ن التابع للف�ار هادي
وهو يحاذي مطار عدن الدويل وتش�كل جزءا ً
م�ن حمايته ،ومع االنفجارين واالش�تباكات
توقف املطار عن العمل تماماً.
وس�قط يف هذين الهجومني واالش�تباكات
عشرات القتلى والجرحى من جن�ود هادي،
كما شهد املعسكر عملية نهب لألسلحة خالل
هذه املواجهات.
ويع�د هذا هو الهجو ُم اإلجْ ـ َرامي األوس� َع
يف ع�دن خلال إج�ازة عي�د الفطر املب�ارك،
ليأت�ي التفجري اآلخر – يوم الجمعة املاضية-

ُ
اس�تهداف موك�ب املحاف�ظ املعينّ من
وه�و
قبل ه�ادي عي�دروس الزبي�دي ومدي� ُر أمن
عدن شلال عيل ش�ائع والل�ذان تعرضا لعدة
محاوالت اغتيال يف األشهر املاضية.
وس�ارع تنظي�م القاع�دة لإلعلان ع�ن
تبنيه للهجوم وما يدل عىل االنتش�ار الواسع
للتنظيم يف املحافظات الجنوبية يف ظل سلطة
احتالل تتواطأ مع هذه الجماعات املسلحة.
وانفج�رت س�يارة مفخخ�ة الجمع�ة
ً
مس�تهدفة الزبي�دي وشلال يف مدين�ة إنماء
بمدينة عدن ،والس�يارة امللغومة هي من نوع
ً
مركونة عىل الخط الرئيس أثناء
برادوا وكانت
مرور موكب الرجلني.
وي�وم الس�بت امل�ايض ويف إط�ار االنفالت
األمني بمدينة عدن تع َّر َ
ض منز ُل أحد قيادات
املرتزق�ة لهج�و ٍم
َ�ل عنارصَ
مس�لح م�ن قِ ب ِ
ٍ
تكفرييةٍ بمديرية املنصورة.
ونقل�ت مصادر إعالم مق َّرب�ة من العدوان
عن أحد أقارب القيادي الس�لفي عبد الرحمن
ش�يخ“ ،أن عنارص يعتق�د انتماؤهم لداعش
هاجموا منزله الواقع بالقرب من مدرسة 22
مايو عند الساعة الرابعة فجرا ً وهم عىل متن
سيارتني مستغلني انقطاع الكهرباء.
وأض�اف ب�أن املهاجمني فتح�وا النار عىل
منزل�ه بش�كل كثي�ف مس�تخدمني أس�لحة
خفيفة ومتوس�طة ،م�ا أدى إىل أرضار مادية
يف السيارات القريبة من املنزل.
ولم تقتصر الوض� ُع األمني املتردي عند
ه�ذا الحد ،بل وص�ل إىل انفج�ار قنبلة يدوية
بأحد أبواب مس�اجد مدينة عدن أثناء خروج
املصلين م�ن صالة املغ�رب يف مدينة الش�يخ
عثمان الخميس املايض.

شبوة ..فراغ أمني كبري
الص�ورة األبرز واألش�مل للوضع األمني يف
محافظة ش�بوة يحكيه�ا بكاف�ة تفاصيلها
مدي�ر ع�ام املحافظ�ة املعني من قب�ل هادي
العميد ع�وض مس�عود الدحب�ول مدير عام
رشطة شبوة يف حوار صحفي له مع صحيفة
وموقع «عدن الغد».
يق�ول العميد الدحبول« :نح�ن نعاني من
جه�از أمن�ي متهالك ،وانع�دام ت�ام لآلليات
واملع�دات األمني�ة ورداءة أرش�فة الوثائ�ق
إض َ
والبيان�اتَ ،
اف�ة إىل انع�دام اإلمكاني�ات
املادية من مرتبات للمجندين الجُ دد أ َ ْو نفقات
تشغيلية لتفعيل عمل املؤسسة األمنية بكافة
وحداتها».
ويضي�ف العمي�د الدحب�ول قائلاً« :أه�م
م�ا يحتاجه قطاع األمن بش�بوة ه�و ترميم
وإعادة تأهيل مبنى اإلدارة العامة للرشطة يف
املحافظة وتأهيل السجن املركزي باملحافظة
إىل جان�ب صعوبة توفير مرتب�ات ا ُملجندين
ل�دى الجه�از األمن�ي بكاف�ة وحدات�ه الت�ي
أعلن مسبقا ً عن طلب انتس�اب األفراد فيها،

باإلض َ
اف�ة إىل غ�ذاء األفراد املنتس�بني حديثا ً
َ
للجهاز.
أما الجان�ب الفني فنحن نعان�ي – الكالم
للعمي�د الدحب�ول – م�ن نق�ص ب�ل انع�دام
األجه�زة اإللكرتوني�ة وَالالس�لكية املطلوب�ة
لتفعي�ل بع�ض وح�دات القط�اع األمن�ي
والرشط�ة ا ُملرتبطة مب�ارش ًة بخدمة املواطن
ك�ـ (مصلح�ة األح�وال املدني�ة  -وَالهج�رة
والجوازات  -ورشطة السير) وكذلك األلبسة
َ
الخ َّ
اصـ�ة باملجندين (الب�زة األمنية-املريي)،
ويف عت�ق هناك تواجد نس�بي لجهاز الرشطة
وهن�اك ازدواجي�ة بين األجه�زة األمني�ة
ومرتزقة العدوان.

قيادات إصالحية ..تجني ٌد
ل للشباب يف أبني
متواص ٌ

يف محافظ�ة أبين اس�تأنفت قي�ادات من
حزب اإلصالح خالل إجازة العيد تجنيد املئات
من الش�باب م�ن أبن�اء املحافظة لل�زج بهم
للقتال يف محافظة مأرب.
ونقل موقع «عدن الغد» عن ش�هود عيان
أن العرشات من الش�باب م�ن ابناء مديريات
ل�ودر ومودي�ة ولودر ت�م الدفع بهم الس�بت
امل�ايض على متن حافلات ص�وب محافظة
مأرب.
واك�د املص�در أن م�ن بين الش�باب فتية
قارصون.
ويف وقت س�ابق كش�فت مص�اد ُر محلية
بمحافظ�ات أبين وش�بوة ولحج ع�ن قيام
قيادات ش�مالية تقيم بالعاصمة الس�عودية
الري�اض وعبر ع�دد م�ن ا َمل َش�ايخ به�ذه
املحافظات بتجنيد املئات من أبناء محافظات
جنوبي�ة ونقله�م على مت�ن حافلات م�ن
محافظاتهم إىل محافظة مأرب.
وقالت مص�ادر متطابقة لـ»ع�دن الغد»
إن عددا ً من ا َمل َش�ايخ الذين على صلة باللواء
عيل محس�ن األحم�ر قاموا بنق�ل املئات من
الش�باب م�ن محافظات أبني وش�بوة ولحج
ص�وب محافظ�ة م�أرب بعد إبالغه�م بأنهم
س�يقومون بتجنيده�م ضمن ق�وات الجيش
إال ان مص�ادر َ
خ َّ
اصـة يف الرياض قالت لعدن
الغد انه يتم االع�داد لدفعهم صوب العاصمة
اليمنية صنعاء.
وقال�ت املص�ادر لـ»عدن الغ�د» أن اللواء
َ
مبالغ
األحم�ر ومَ َش�ايخ ش�ماليني تس�لموا
طائل�ة مقاب�ل تجنيد اآلالف م�ن محافظات
الجن�وب والدفع بهم إىل معارك مأرب وس�ط
تصاعد ملؤرشات فشل مفاوضات الكويت.
ً
خط�ة ت�م
وأك�دت املص�ادر أن هنال�ك
إعدادُها وهي تنفيذ هجوم يشارك فيه اآلالف
غالبيتهم من أبناء محافظات الجنوب صوب
صنعاء عقب فشل مفاوضات الكويت.
وأوضح�ت املصادر أن لجو َء هذه األطراف

لتجني�د اآلالف من الش�باب م�ن محافظات
الجن�وب يأت�ي عق�بَ
فش�ل جه�ود تجني�د
ِ
مقاتلني من محافظات شمالية.

صنعاء ..األم ُن واللجا ُن :نحن هنا

ُ
املحافظات
وعىل النقيض من ذلك ش�هدت
ُ
الش�مالية الواقع�ة تح�ت قبض�ة الجي�ش
واللجان الشعبية انضباطا ً أمنيا ً غريَ مسبوق،
حيث لم تس�جل أية جريم�ة خالل إجازة عيد
الفطر املبارك.
وأك�دت وزارة الداخلية انخفاض الجريمة
والح�وادث الجنائية خالل إج�ازة عيد الفطر
املب�ارك بنس�بة  25-20باملائ�ة مقارن�ة بما
كانت عليه خالل إجازة العيد العام املايض.
وأرجعت الوزارة هذا االنخفاض إىل التنفيذ
املتمي�ز وروح التعاون بين مختلف الجهات
املكلفة بتنفي�ذ الخطة األمنية َ
الخ َّ
اصـة بعيد
الفطر املبارك ،مش�يدة بأداء الوحدات األمنية
والرشطية واللجان الشعبية يف تنفيذ الخطة.
وقال�ت قي�ادة وزارة الداخلي�ة يف رس�الة
ُ
ش�كر وجهته�ا ملنتس�بي الرشط�ة واألم�ن
واللجان الش�عبية «إن انضب�اط رجال األمن
وتنفيذه�م املس�ئول للخط�ة األمني�ة أوج�د
حالة أمن مثالية خالل أيام إجازة عيد الفطر
املبارك جعل�ت األمن جزء مكمالً لبهجة العيد
وفرحته».
وأعربت عن تقديرها وش�كرها لكل رجال
الرشط�ة واألم�ن واللج�ان الش�عبية الذي�ن
انتشروا يف مواق�ع الرشف والواج�ب وعملوا
بصبر ودون كلل عىل خدم�ة املواطن وأمنه،
والحف�اظ عىل س�كينة املجتمع واس�تقراره
خالل أيام العيد.
وعلى الرغ�م م�ن التفجيرات واألعم�ال
اإلجْ ـ َرامي�ة التي هزت ع�ددا ً من املدن يف دول
العال�م بما فيها الري�اض وباريس وتركيا إال
ً
ً
ُ
فالحدائق
اس�تثنائية،
حالة
أن صنع�ا َء كانت
ً
ُ
مكتظة بالزائرين والوضع
واملتنزهات كان�ت
األمن�ي كان س�يد املوق�ف ووج�د املواطنون
ارتياحا ً كبريا ً غري مسبوق.
ُ
ُ
واملتنزه�ات يف أمانة
الحدائ�ق
واس�تقبلت
العاصمة حوايل مليون ومائتني ألف زائر خالل
أي�ام عيد الفطر املبارك ،حي�ث تزامن اإلقبال
الكبير على مختل�ف الحدائ�ق واملتنزه�ات
وحديقة الحيوان يف العاصمة صنعاء وبنسبة
أش�غال بلغ�ت  100%على م�دار الفرتتين
الصباحية واملس�ائية وبصورة غري مس�بوقة
مقارنة بالسنوات املاضية.
وأكد عدد م�ن زوار ومرت�ادي الحدائق أن
األمن واالستقرار الذي تنعم به عاصمة اليمن
املوح�د صنعاء س�اهم إىل حد كبير يف زيادة
اإلقبال الغير متوقع عىل الحدائق واملتنزهات
التي وجد فيها الكبري والصغري ُك ّل ما يحتاجه
لقضاء أيام العيد.

يقتصر األم� ُر عند الحد ،ب�ل تمكنت
ولم
ِ
األجهزة األمنية واللجان من إفش�ال عدد من
املحاوالت التي كانت تهدف إىل تعكري األمن يف
عدد من محافظات الجمهورية.
ووج�د مرتزقة العدوان أنفس�هم يف مأزق
بفعل اليقظ�ة األمنية العالي�ة ،حيث تمكنت
األجه�زة األمني�ة واللج�ان من ضب�ط كمية
م�ن صواريخ الكاتيوش�ا والقذائف والعبوات
الناس�فة يف مديريت�ي أرح�ب وبن�ي الحارث
بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية
(س�بأ) أن األجهزة األمنية واللجان الش�عبية
ضبطت كمية من صواريخ الكاتيوشا مخبأة
يف ناقلة ماء بإحدى النق�اط األمنية بمديرية
أرح�ب ..مشيرا ً إىل أن�ه ت�م مداهم�ة من�زل
الش�خص الذي ضبط�ت الصواري�خ بناقلته
يف مديري�ة بني الحارث وعث�ر فيه عىل كمية
كبرية من القذائف والعبوات الناسفة.
وأش�اد املص�در باليقظ�ة العالي�ة لرجال
األم�ن واللجان الش�عبية الذي�ن ضبطوا هذه
الكمي�ات من الصواري�خ والقذائف والعبوات
الناسفة ..مثمنا ً تعاون املواطنني مع األجهزة
األمنية واللجان الشعبية.
وأكد املص�در أن األجه�زة األمنية واللجان
الش�عبية لن تأل� َو جهدا ً يف القي�ام بواجباتها
املناط�ة به�ا وحف�ظ األم�ن واالس�تقرار
والسكينة العامة ..داعيا ً املواطنني للمزيد من
اليقظة والتعاون بما يحفظ األمن والسكينة
العامة يف املجتمع.

الكل
الجيش واألمن واللجانُّ ..
يف امليدان
وخالل أيام عيد الفطر املبارك كان الجميع
ح�ارضا ً يف املي�دان ،جي�ش ولج�ان وأجهزة
أمني�ة ،راصدين ح�ركات األع�داء ،ومؤكدين
جهوزيته�م الكامل�ة ألي ط�ارئ ،كم�ا كان
رج�ال امل�رور يف امليدان لتنظيم حركة السير
خالل إجازة عيد الفطر املبارك.
قيادة وزارة الداخلية قالت إن تواجد رجال
رشط�ة السير وانتش�ارهم يف ش�وارع املدن
الرئيسية وتقاطعاتها ومن ضمنها العاصمة
صنع�اء من�ذ أول أي�ام عي�د الفط�ر املب�ارك
هو تجس�يد حقيقي لتفاني رج�ال الرشطة
وتضحياتهم لينعم املجتم�ع بطمأنينة األمن
يف مختلف األوقات والظروف.
وافتخارها
ها
اعتزاز
وأعرب�ت الوزارة ع�ن
ِ
ِ
برج�ال األم�ن والرشط�ة واللجان الش�عبية
بتف�ان ْ
وإخلاَ ص خالل
الذين يؤدون واجبهم
ٍ
إجازة عي�د الفطر املبارك لك�ي ينعم املواطن
ببهجة العيد وس�عادته يف أج�واء يخيم عليها
األمن واالستقرار.
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الوفد الوطني يحذر الأمم املتحدة من كارثة �إنْ�سَ انية

حصار ألكثر من عام وعدوان بالقذائف والرصاص ..قرية الصراري «شاتيال تعز»

اللجنة الثورية :ما يحدث آلل الصراري سينعكس على عملية السالم
محافظ تعز :مرتزقة العدوان قتلوا خالل الفترة الماضية أكث َر من  30مدنياً من آل الجنيد في قرية الصراري
الجنيد :ال يوجد في قرية الصراري أي موقع عسكري ليبرر المرتزقة هجومهم عليها
 زكريا الشرعبيعا ٌم وثالثة أش�هر وأربع�ة أيام وأبن�اء مديرية
صبر امل�وادم بمحافظة تعز يعيش�ون تحت وطأة
الحص�ار الخان�ق ال�ذي تفرض�ه عليه�م مليش�يا
مرتزقة العدوان األَمريكي السعودي ،هذا باإلضافة
إىل الجرائ�م املتكررة الت�ي ترتكبه�ا يف حقهم هذه
املليش�يات عىل مدى الحص�ار والتي كان آخرها ما
بدأ به مرتزقة العدوان األَمريكي السعودي األسبوع
املايض من تصعي�د إجْ ــ َرامي بحق قرية الرصاري
يف املديرية.
وبحس�ب املص�ادر املحلي�ة فق�د قام�ت ه�ذه
املليش�يات مطلع األس�بوع املايض بإطالق النريان
بش�كل عش�وائي من موقع الع�روس يف جبل صرب
بمضاد الطريان نوع  23مع محاولة لدخول القرية
واس�ناد من قبل أطقم تابعة لجماع�ة أبو العباس
اإلرهابية ما أدى إىل استش�هاد الطفل محمد غالب
الجنيد وذبح األسري علوان محمد محمد الجنيد.
وبحس�ب املص�ادر فق�د ازدادت ح�دة الحصار
من�ذ مطل�ع هذا األس�بوع امل�ايض إىل اآلن بطريقة
غير مس�بوقة مع إطلاق كثيف للنار من أس�لحة
ثقيلة ومتوس�طة ،األمر الذي أدى إىل تفاقم املعاناة
والخطر الذي بات يهدد حياة أبناء املنطقة.
يق�ول خليل الجني�د لقد تم إطالق النار بش�كل
مكثف على املنطق�ة وزاد الرعب يف قلوب النس�اء
واألطفال خصوصا ً مع سقوط عدد من الضحايا.
نخرجَ النس�اء
ويضيف خليل الجنيد :حاولنا أن ِ
واألطف�ال م�ن القرية لكننا لم نس�تطع مع ش�دة
الحص�ار إخ�راج أكثر م�ن  12امرأة م�ع  6أطفال
وكان ذلك تهريبا ً عرب بعض األ َ ْش َخاص املتعاطفني.
إىل ذل�ك قال�ت مص�ادر صحفية أنه ت�م العثور
مس�اء الس�بت املايض عىل جثمان الش�هيد حسني
عبدالرحم�ن الجني�د  17عاما ً من أه�ايل الرصاري
مقتوال ً بقناصة املرتزقة.
فيم�ا ارتفع�ت صب�اح أم�س األحد اس�تغاثات
أبناء الرصاري ومناش�دتهم لرشفاء اليمن برسعة
َ
القري�ة تتعرض
انقاذه�م حي�ث أوردت األنب�اء أن
لزحوف�ات من قبل املرتزقة اإلرهابيني مع س�قوط
أمطار من القذائف عىل منازلهم.

ومناشدات واسعة
إدانات
ٌ
ٌ
الوفد الوطني إىل مشاورات الكويت حمَّ ل مساء
السبت املايض األمم املتحدة ومبعوثها مسؤولية ما
تتعرض له قرية الرصاري.
وح ّذر الوف ُد يف رس�الة قدمه�ا إىل مبعوث األمم
املتح�دة إىل اليم�ن م�ن وق�وع كارث�ة إن ْ َس�انية يف
منطق�ة الرصاري وم�ا حولها م�ن مديريات صرب
امل�وادم جَ َّرا َء م�ا تقوم ب�ه عصاب�ات املرتزقة من
اعتداءات وحصار غري مربر ،كما حَ َّ
ث الوفد الوطني
األم�م املتح�دة بالتح�رك الرسي�ع ملن�ع عصاب�ات
اإلجْ ــ� َرام من التمادي يف الجرائم والعمل بما يرفع
الحصار عن هذه املناطق فوراً.
من جانبها حمّ لت اللجنة الثورية العليا املجتمع
الدويل واألمم املتحدة ومبعوث األمني العام إىل اليمن
املسئولية الكاملة عن استمرار حصار دول العدوان
الس�عودي األَمريك�ي وجماعاته�م اإلرهابي�ة من
القاعدة وداع�ش يف محافظة تعز ملنطقة الرصاري
وقصفه�م العش�وائي وتهدي�د س�كانها األَبْريَ�اء
بالتصفي�ة ،وما يمكن أن ينتج ع�ن ذلك من كارثة
ُ
ستنعكس عىل سري
إن ْ َس�انية واجتماعية وأخالقية
عملية السالم يف اليمن.
واعتبرت اللجنة الثورية يف بيان صادر عنها أن
«األعمال اإلرهابية التي تس�تهدف املجتمع اليمني
وتوجَّ ُه خارجيا ً ألغراض ال تخفى عىل أحد وأهداف
ترتك�ز يف تعطيل السلام وخلق الرعب وممارس�ة
تثني اإلن ْ َس�ان اليمني املحب
االبتزاز الس�يايس ل�ن
َ
للس�لم والسلام عن ثورت�ه والحرص عىل الس�لم
واالس�تقرار االجتماع�ي ول�ن تعج� َزه ع�ن ال�رد
املناس�ب والتعامل م�ع اإلرهاب ومص�ادره وقواه
الرشيرة التي ترضب السلم واألمن العاملي اليوم”.
ولف�ت بي�ان اللجن�ة الثوري�ة إىل الس�وابق
اإلجْ ــ َرامية التي اس�تهدفت املدنيني اآلمنني العزل

واإليجابي التي تحتمُه عليهم املسئولية االجتماعية
واألخالقية والوطنية ،وأن تجاهل مثل هذه القضية
س�يعكس حال�ة خوف ل�دى املواطنين املناهضني
للع�دوان يف مختلف املناطق مم�ا يجعلهم يرتددون
بالترصي�ح بموقفه�م ،وتتزعزع ثقته�م بالقوات
الوطني�ة .مؤكدي�ن أن االخض�اع القسرى ألي�ة
منطقة ألخذ توجه معين ليس معقوال ً ولن يكون.
كم�ا ودعا ممثلو االشتراكي ُك ّل قواع�د الحزب يف
مديريات صرب الثالث إىل لقاء موسع لتحديد موقف
من ه�ذه القضية واالس�هام إيجاب�ا ً يف معالجتها.
وأك�د أن الحزب بريء م�ن ُك ّل مَ ن يدّع�ي الحزبية
واالشرتاكية وهو يُشارك يف مثل هذه الجرائم لذوي
امليوالت الفاش�ية والتوجهات الداعشية وأن اللجنة
َ
مواقف منهم عىل
التحضريية لالشتراكي س�تحدد
املستوى القريب.

يف مناط�ق مختلفة يف محافظة تعز تس�يطر عليها
ق�وى تحال�ف الع�دوان م�ن القص�ف العش�وائي
والسحل والذبح واالنتهاكات الجسيمة املوثقة عرب
املؤسس�ات الحقوقي�ة ومنظمات املجتم�ع املدني
َ
يفلت مرتكبوها م�ن املحاكمة
والت�ي ال يمك�ن أن
ونيل العقاب الرادع.
وأش�ار إىل أن الدم�اء الت�ي تس�ف ُكها الق�وى
اإلرهابي�ة يف اليم�ن ه�ي ذات الدماء التي س�فكت
أم�س يف فرنس�ا وس�فكت يف أماكن أ ُ ْ
خــ� َرى من
العالم ،كما أن محارصة القرى وإرهاب املجتمعات
كم�ا حصل يف العراق وس�وريا لن يحق�ق إال مزيدا ً
م�ن اإلرصار عىل االنتصار عىل ق�وى الرش ،ومزيدا ً
من العار على القوى الدولية الصامت�ة واملتخاذلة
عن اتخاذ اآللي�ات الحقيقية الكفيلة بردع اإلرهاب
ومعالجت�ه من ج�ذوره والعمل الفع�ال والرشاكة
الصادق�ة يف محاربت�ه دون اس�تثماره لألغ�راض
السياسية الدنيئة.
وح�ث البي�ان ال�دول الراعية ملبادرة السلام يف
اليم�ن إىل تحمل مس�ئوليتها الكاملة إزاء مثل هذه
األعمال اإلرهابية والتعامل بإن ْ َس�انية ومن منطلق
القيم والعدال�ة والقوانني والنظ�م الدولية الكفيلة
بضمان سلامة املدنيني وتأمني حياتهم وإبعادهم
عن األعمال االنتهازية لقوى الرش والعدوان وإيجاد
األماكن املناسبة لحمايتهم وتأمينهم.
وحث�ت اللجنة الثورية العلي�ا القوى املجتمعية
واملنظم�ات واملؤسس�ات العامل�ة يف الجوان�ب
الحقوقي�ة والقانونية إىل اتخاذ زم�ام املبادرة إزاء
مثل ه�ذه األعمال وما س�يرتتب عليها والعمل عىل
فضحها وتعريتها وحشد الجهود ملواجهتها.
من جانبه دعا محافظ تعز األستاذ عبده محمد
الجندي ،األمم املتحدة واملنظمات الدولية اإلن ْ َسانية
ومنس�ق الش�ؤون اإلن ْ َس�انية لألمم املتحدة جيمي
م�اك جولدريك إىل الن�زول امليداني إىل محافظة تعز
للتحقي�ق يف جرائم الحصار والقت�ل الجماعي التي
ينفذه�ا مرتزقة العدوان الس�عودي بحق ملدنيني يف
قرية الرصاري بمديرية جبل صرب بمحافظة تعز.
كم�ا دعا املرتزقة الذين يح�ارصون القرية منذ
أكثر من س�نة إىل الكف عن الحص�ار وقتل األَبْريَاء
ورفع الحصار والس�ماح بدخ�ول الغذاء والدواء إىل
القرية والقرى املحارصة األ ُ ْ
خــ َرى يف املديرية.
وأوض�ح الجن�دي يف مؤتم�ر صحف�ي عق�ده
أم�س األحد بالعاصمة صنع�اء أن مرتزقة العدوان
الس�عودي َقتلوا خالل الفرتة املاضي�ة أكثر من 30
مدني�ا م�ن آل الجني�د القاطنني يف قري�ة الرصاري
مس�اعي
بمديرية صرب املوادم ،مشيرا ً إىل أن هناك
َ
ل�دى مرتزقة العدوان الس�عودي ال�ذي يحارصون
القري�ة منذ أكث�ر من س�نة الرتكاب جرائ�م إبادة
جماعية بحق املدنيني.
ودع�ا الجَ نَدي وجهاء محافظ�ة تعز إىل التدخل
لرفع الحصار عن قرية الرصاري والقرى األ ُ ْ
خــ َرى
ملح�ارصة يف مديري�ة صبر امل�وادم ووق�ف أي�ة
مح�اوالت الرت�كاب جرائ�م إع�دام جماعية يف حق
املديني ،مشريا ً إىل أن قوات الجيش واللجان الشعبية

لديهم الق�درة عىل الدخول إىل ه�ذه املناطق يف ليلة
وضحاه�ا لكنن�ا نس�عى جاهدي�ن إىل ع�دم وقوع
ضحايا من املدنيني األَبْريَاء.
وعرض الجندي يف مؤتم�ره الصحايف نماذجَ من
جرائ�م مرتزقة العدوان الس�عودي بحق أبناء قرية
الصراري وقرى حي�ار وحصب�ان وذي الربح ،كما
عرض أس�ماء العدي�د من الش�هداء الذين قضوا يف
غارات لتحال�ف العدوان الس�عودي أ َ ْو الذين قضوا
برص�اص املرتزق�ة الذي�ن يح�ارصون املدنيين يف
القرى ويمنعون عنهم الغذاء والدواء.
يف ذات الس�ياق أدانت اللجنة التحضريية للحزب
االشتراكي اليمني م�ا تتعرض له قري�ة الرصاري
من عمليات إبادة تس�تهدف املدنيني وحصار جائر،
وحذرت تحضريية اشتراكيون ضد العدوان يف لقاء
جمعه�ا برئيس لجنة التهدئة يف تعز الدكتور يحيى
الجنيد من تكرار جرائم اإلبادة الجماعية والتهجري
التي وقعت يف مديرية مرشعه وحدنان ،آلل الرميمة،
مؤك�دة أن هذه األعمال يح�اول مرتكبوها أن تبدو
كرصاع ذي طابع مذهبي أ َ ْو عرقي فيما هي قضايا
سياس�ية تأريخية ،وانها تهدف إىل استهداف التيار
اليس�اري والوطني الثوري يف ه�ذه املناطق ،مؤكدا ً
أن قرية الرصاري ليست م ً
ُغلقة لطرف محدد وفيها
كتله اشتراكية كبرية هي اليوم مس�تهدفة كعامة

أبن�اء القرية وأن الحزب يداف ُع ع�ن حق الجماهري
يف تبني أية توجهات سياس�ية وفكرية عدا التطرف
واالرهاب ،وأن كوادر أنصار الله يف القرية الرصاري
مثله�م مثل ك�وادر االشتراكي هم من أبن�اء هذه
املناط�ق وم�ن حقهم التمس�ك بقناعاته�م وتبني
املواقف املس�ئولة من القضي�ة الوطنية ومناهضة
العدوان .كما أشار ممثلو االشرتاكي إىل أن الجريمة
التي حدثت يف مرشعه وحدنان تحت غطاء طائفي
وعرق�ي ه�ي جريمة سياس�ية اس�تهدفت القوى
االجتماعي�ة اليس�ارية يف املنطق�ة لرتجي�ح الكفة
املس�لحة لعنارص القاعدة واإلخوان يف املديرية التي
عرف�ت أن أغلبيتها الكاس�حة لالشتراكي وأنصار
الله ،وأن�ه ال يوجد أي مربر لألعم�ال العدائية التي
تس�تهدف قرية الرصاري .مذكري�ن أن املنطقة قد
تعرض لغارات جوية استهدف التجمعات السكانية
واملنش�أة الحكومي�ة واألهلي�ة ،وحدث�ت ظواه�ر
خارج�ة عن الع�رف االجتماع�ي والقي�م املتعارف
عليه�ا ،حيث تم الغ�در بمجموعة م�ن املفاوضني
من أبناء املنطقة يف سعيهم لتجنيب املنطقة ويالت
الحرب ،كما أن املنطقة تخضع لحصار مُش�دد منذ
ع�ام ونص�ف .ودعت تحضريي�ة اشتراكيون ضد
الع�دوان كافة العقلاء والش�خصيات االجتماعية
يف صبر واملحافظ�ة بش�كل ع�ام للتح�رك الج�اد

م�ن جهته أكد رئيس لجن�ة التهدئة الدكتور
يحي�ى الجني�د أن قري�ة الرصاري لي�س بها أي
موقع عسكري لطرف الجيش واللجان الشعبية
وال تص�در منها أية أعمال عدائية للطرف األخر،
مس�تغربا ً ومدينا ً بذات الوقت األعمال العدوانية
الت�ي تس�تهدفها ،موضح�ا ً أن�ه كان�ت هن�اك
اتفاقيات سارية قادتها شخصيات اجتماعية يف
قرية الرصاري والقرى ا ُملحيطة لتجنيب املنطقة
وب�ال الح�رب ،وأن تك�ون آمن�ة ل�كل األطراف
خاصة بع�د أن أصبح الريف ه َو امل�كان الوحيد
ال�ذي ينزح لها س�كان َ
وس�ط املدين�ة ،وأكد أن
أبنا َء قرية الرصاري قدّم�وا تنازالت عديدة رغم
س�قوط ش�هداء منهم لتغليب السلم يف املنطقة
لتي كانت دوما ً تواجه بالنكث من الطرف اآلخر،
مس�اع تبذله�ا لجنة التهدئة
وأنه ما زالت هناك
ٍ
لتجديد مثل هذه االتفاقات وتدارك املسألة.

املرتزقة يتنصلون من اتفاق
تهدئة
وكان�ت جه�ود قبلية قد بُذلت من قبل مش�ايخ
ووجه�اء يف تعز لرفع الحصار ع�ن قرية الرصاري
والقرى املجاورة إال أنه بحسب مصادر فإن قيادات
املرتزق�ة رفضت أجهضت ه�ذه الجهودَ ،حيث كان
ق�د تم االتف�اق يف الحادي عرش م�ن يونيو عىل فك
طريق قرية الرصاري إال أنه ويف نفس اللحظة التي
حضرت فيها لجنة املش�ايخ لتوقيع االتفاق كانت
الحش�ود العس�كرية التابعة للمرتزق عارف جامل
تتمركز عىل حدود القرية وأنه بعد االتفاق مبارشة
تم الهجوم عىل قرية الرصاري وإصابة طفل وذبح
أسري.

حصار واعتداءات منذ أكثر من
عام
ه�ذا وق�د ب�دأ الحصار على منطق�ة الرصاري
واملناط�ق املج�اورة له�ا يف مديرية صبر املوادم يف
الخامس عرش من أبريل العام املايض ولم يس�تطع
أهايل ه�ذه املناطق إدخا َل الغ�ذاء أ َ ْو الدواء إليها إال
بكميات بسيطة عن طريق املتعاطفني
كم�ا وحدث العدي� ُد م�ن االعتداءات على أبناء
منطق�ة الصراري ،حي�ث ق�ام مرتزق�ة العدوان
األَمريك�ي الس�عوي باعت�داء يف الخامس عرش من
إبريل املايض استش�هد فيه  6أ َ ْش َخاص وجرح فيه
ش�خص واحد وقام�وا باعت�داء مماث�ل يف نوفمرب
العام املايض واستش�هد فيه  5أ َ ْش َخاص يف محاولة
لدخول املنطق�ة وَتفتيش البي�وت وجعلها منطقة
تمركز إلطالق النريان بالدبابات كما وقاموا باعتداء
ثال�ث يف ديس�مرب العام امل�ايض واستش�هد فيه 7
أ َ ْش َخاص بينهم امرأة وَطفالن.
كما وبدأوا اعتداء رابعا ً مطلع األس�بوع املايض،
واستش�هد في�ه إىل اآلن ُك ّل من جوه�ر عبدالحكيم
عبدالق�ادر الجني�د ومصطفى عبدالكري�م الجنيد
وذبح األسري علوان محمد محمد عبدالواسع الجنيد
وقت�ل ابن أخي�ه الطفل محمد خال�د محمد محمد
عبدالواس�ع الجني�د كما وت�م العثور على جثمان
الشهيد حسني عبدالرحمن الجنيد.

( ددعلاعلاا
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الزلزال  3يدخُ لُ خطَّ املواجهة..

تقصم ظه َر العدو!
ضربات بالستي ٌة
ٌ
ُ
 -أحمد داوود

ُ
مرتزقة العدوان خالل األيام املاضية
تلقى
ً
ٍ
موجع�ة جراء القص�ف الصاروخي
رضب�ات
املتواص�ل عىل مواق�ع تمركزه�م يف عدد من
محافظات الجمهورية وكذا يف جبهة ما وراء
الحدود.
ومن�ذ أن أعلن قس� ُم التصنيع العس�كري
للجي�ش اليمني واللجان الش�عبية يوم األحد
املايض عن أزاح الستار عن صاروخ البالستي
جدي�د م�ن منظوم�ة الزل�زال وهو زل�زال 3
ُ
الص�اروخ حيِّ َز التنفيذ لتكون
حتى دخل هذا
رضباتُ�ه املوجعة عىل الغزاة واملرتزقة يف أكثر
من جبهة قتالية.
ويتميز الص�اروخ الجديد بقوته التدمريية
الكبيرة والق�درة الخارق�ة على اس�تهداف
تجمُّ ع�ات وغ�رف عملي�ات الع�دو يف إط�ار
جغرايف محدود.

الصاروخ مصنع محلياً 100%
ووص�ف خبراء عس�كريون الكش�ف عن
الص�اروخ بع�د م�رور أكث�ر م�ن  15ش�هرا ً
م�ن الع�دوان الس�عودي األمريك�ي باإلنجاز
العسكري الفريد.
ويبلغ قطر الصاروخ 650 :مم ،أما الطول
فيبلغ 6 :أمت�ار ،ووزن الرأس الحربي :نصف
طن
أما ع�دد الش�ظايا 10000 :ش�ظية ،كما
يبل�غ مداه حوايل  65ك�م ،ودقة اإلصابة 300
مرت.

الصناعة الحربية ..تطور يف زمن
الحصار
وي�رى خرباء عس�كريون أن الزلزال ثالثة،
إنج�از مه�م كش�ف عن�ه قس�م الصناعات

العس�كرية بعد سلس�لة انجازات س�ابقة يف
مجال التصنيع الحرب�ي ،الذي تطور منذ بدء
العدوان السعودي األمريكي.
النج�م الثاقب بجيلي�ه األول والثاني ،كان
أول املنظوم�ات الت�ي تم الكش�ف عنها ،وله
خصائ�ص جي�دة ويبل�غ م�داه بني خمس�ة
وأربعني وخمسة وسبعني كيلو مرتاً.
وكان�ت االنجازات الس�ابقة مقترصة عىل
أنواع مح�ددة من الحروب العس�كرية ،إىل أن
ت�م تطوي�ر صواري�خ القاهر واح�د لتصبح
صواري�خ باليس�تية يص�ل مداه�ا اىل قراب�ة
مائتني وخمسني كيلو مرت.
ووصلت هذه االنج�ازات اىل إنتاج صاروخ
الزل�زال ثالث�ة بأي�ادي يمنية بحت�ة ،ليكون
االنجاز األكرب ذات الفاعلية الكبرية يف امليدان،
ليفتح املجال أم�ام توقعات جديدة ومفاجئة
يف مجال الصناعات العسكرية املحلية.
وثم�ة رس�ائل كثرية من ه�ذا التقدم الذي
يواكب حاجة الوط�ن إىل قوة رادعة ،أولها أن
اإلعداد لدولة قوية أمر ال تفريط فيه ،وثانيها
أن القادم من األيام سيكون أنكى وأقىس مما
س�بق ،وما ظنه الع�دوان يف ش�عب محارص
خاب تماما بل وصدم اليوم بأن اإلبداع اليمني
يصق�ل يف الظ�روف الصعب�ة ،وله�ذا التطور
رسالة ثالثة ورابعة وخامسة.

زلزال  ..3الدخول بقوة يف امليدان
ودكت الق�وة الصاروخية للجيش واللجان
بص�اروخ الزل�زال  3ي�وم الس�بت  16يوليو
 2016تجمع�ات املرتزق�ة بمعس�كر امل�اس
بمحافظة مأرب.
وقال�ت مص�ادر عس�كرية إن الص�اروخ
استهدف تعزيزات عس�كرية ملرتزقة العدوان
األمريكي الس�عودي وصلت معس�كر ماس،
مؤك�دا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة محدثا ً
خسائر كبرية يف صفوف العدو ومرتزقته.

وأش�ار إىل أن عملية إطالق الصاروخ تأتي
يف إطار الرد عىل الخروقات املستمرة للعدوان
ومرتزقت�ه لوق�ف إطلاق الن�ار والتصعي�د
العسكري والتحشيدات.
وي�وم الس�بت امل�ايض أطلق�ت الق�وة
الصاروخية واللجان الشعبية صاروخا ً جديدا ً
من نوع زلزال  3عىل معس�كر يالني يف مدينة
نجران السعودية.
وقال�ت مص�ادر عس�كرية إن الص�اروخ
أصاب هدفه بدقة عالية ..مشرية إىل أن إطالق
الص�اروخ يأت�ي يف إطار الرد على الخروقات
املس�تمرة للع�دوان الس�عودي األمريك�ي
ومرتزقت�ه لوق�ف إطلاق الن�ار واس�تمرار
الغارات الجوية عىل مختلف املحافظات.

ويف  13يولي�و امل�ايض أطلق�ت الق�وة
الصاروخي�ة زلزال  3عىل معس�كر تداوين يف
محافظة مأرب.
وكانت قوة الجيش الصاروخية استهدفت
املعسكر ذاته بصاروخ مماثل يف آخر ساعات
يوم الس�بت التاس�ع من يولي�و ،والذي حقق
هدفه بدقة عالية ،بحس�ب مصدر للمسيرة
نت.
وكان اإلعلام الحرب�ي وزع ي�وم الثالث�اء
 12يوليو مش�اهد ألول م�رة إلطالق صاروخ
الزل�زال  3محيل الصنع عىل تجمعات مرتزقة
العدوان يف معسكر تداوين بمحافظة مأرب.
وأك�د مص�ادر خاص�ة أن الرضب�ة
الصاروخية التي تلقه�ا مرتزقة العدوان أدت

إىل خسائر مادية وبرشية كبرية.
وأطلق�ت الق�وة الصاروخي�ة للجي�ش
واللج�ان الش�عبية يف آخ�ر س�اعات من يوم
الس�بت  9يوليو املايض صاروخا ً بالستيا ً عىل
معسكر تداوين بمارب.
وكان�ت مواقع املرتزقة أس�فل فرضة نهم
تعرضت مس�اء ذلك الي�وم لقصف صاروخي
من قب�ل الجيش واللجان الش�عبية بحس�ب
مصدر للمسرية نت.
ويأت�ي ه�ذا القصف بع�د ي�وم واحد من
اس�تهداف املرتزقة يف املنطقة ذاتها بصاروخ
باليس�تي مس�اء الجمعة  8يوليو والذي أدى
إىل الحاق خس�ائر كبيرة يف صفوف ومعدات
مرتزقة العدوان.

�صواريخ لو ور�شا�شات و�أجهزة ات�صال و�أعرية نارية خمتومة ب�شعار �سعودي

الجيش واللجان الشعبية يغتنمون عتاداً عسكرياً كبرياً يف محافظتي الجوف وتعز
 -متابعات

و ّز َع اإلع ُ
لام الحرب�ي الخمي�س امل�ايض
مش�اه َد ملواجه�ات ليلي�ة م�ع املرتزق�ة يف
َ
رشق
الخليفني بمديرية خب والش�عف
جبهة
ِ
محافظةِ
ِ
الجوف باإلضافةِ إىل عتاد عس�كري
تم اغتنامُه يف املواجهات.
ّ
ِ
املواجهات
ف�إن
ووف�ق مص�در عس�كري
قبل املرتزقةِ
ِ
اندلعت عقبَ
محاوالت تقدم من ِ
املواق�ع يف منطقةِ
أعقبَه�ا تطهيرُ عددٍ م�ن
ِ
الخليفني ،حيث كان يتمرك ُز املرتزقة.
كم�ا و ّزع اإلع ُ
لام الحربي مش�اهد لعتاد
عس�كري س�عودي تم اغتنامه م�ن املرتزقة
ِ
املواجهات.
عقبَ فرارهم من
ن�وع ل�و
ويف املش�اه ِد صواري�خ م�ن
ِ
ورشاش�ات وأجه�زة اتص�ال وأعيرة نارية
مختومة بشعار س�عودي يظه ُر حج َم الدع ِم
الذي يوفره النظا ُم السعوديُّ للمرتزقة.
كما وزع اإلعالم الحربي الس�بت مش�اهد
جديدة تكشف جانبا ً من حجم الخسائر التي
تكبده�ا مرتزقة الغ�زو واالحتالل يف عديدهم
وعتادهم خالل محاوالتهم املستميتة يف األيام
املاضية اس�تعادة منطقة كهبوب جنوب تعز
والقريبة من باب املندب.
ويف املش�اهد الت�ي وزعها اإلعلام الحربي
وإىل جان�ب ما دم�ر أبطال الجي�ش واللجان
الش�عبية من آلي�ات ومدرعات ف�إن الجيش
واللج�ان اغتنموا كميات كبرية من األس�لحة

املتنوعة.
ووثقت كامريا اإلعالم الحربي سري املعارك
يف كهبوب ورصدت خسائر املرتزقة وانكسار
زحوفاته�م الت�ي تم�ت م�ن ع�دة اتجاهات
ولثالث�ة أيام متتالية تح�ت غطاء جوي كبري
لطريان العدوان السعودي األمريكي.
وعلى الرغ�م م�ن رضاوة املع�ارك وفارق
اإلمكاني�ات العس�كرية إال أن أبط�ال الجيش
واللجان الش�عبية حققوا االنتصار وس�حقوا
املعتدين باعتمادهم عىل اسرتاتيجية استدراج
املهاجمين بآلياته�م ومدرعاته�م إىل حي�ث
يس�هل اقتناصه�ا واس�تهدافها ،إن باأللغام
املض�ادة لل�دروع أو م�ن خلال الصواري�خ

املوجه�ة التي أصابت أهدافها بش�كل مبارش
وقتلت من كان عىل متنها.
وم�ا إن احتدم�ت املواجه�ات وتس�اقط
عشرات املرتزق�ة ما بني قتي�ل وجريح حتى
الذت بقي�ة الفصائل بالفرار بش�كل جماعي
يف صورة عكس�ت مدى هشاشة وضعف هذه
األدوات وحال�ة الذعر والخوف الت�ي انتابتها
أمام صمود وبس�الة أبط�ال الجيش واللجان
الشعبية.
وباندحار املرتزقة وانكسار زحوفاتهم قام
املجاه�دون األبطال بعملية تمش�يط املنطقة
الت�ي درات فيه�ا املع�ارك ،وإىل جان�ب املرور
باملدرع�ات املدم�رة تم اغتنام بع�ض اآلليات

وضبط كمي�ات كبرية من األس�لحة املتنوعة
خلفها املرتزقة وراءَهم مع جثث قتالهم.
يش�ار إىل أن�ه وعلى امت�داد املس�احات
الجغرافي�ة الواس�عة والسلس�لة الجبلي�ة
الش�اهقة يف منطقة كهبوب جنوب تعز كثّف
الغ�زاة واملرتزق�ة خلال األي�ام املاضي�ة من
زحوفاتهم ومحاوالت التقدم أمال يف استعادة
ما افتقدوه من مواقع اسرتاتيجية قريبة من
باب املندب عىل أيدي أبط�ال الجيش واللجان
الشعبية.
الجدير بالذكر أن هذه املعركة س�طر فيها
املقاتل�ون من أبطال الجي�ش واللجان مالمح
املرحلة املقبلة ،ورس�الة لق�وى العدوان بأن

رج�ال الجي�ش واللجان الش�عبية ليس�وا يف
غفلة ،بل هم حارضون وعىل أهبة الجهوزية.
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وإنهاء الحصار أوالً؟
وقف ال ُع ْد َوان
ُ
ُ

اإلخوا ُن يه ّددون اململكة!

وليد العبسي

صارم الدين مفضل
ِ
قي�ادات حزب
نرش أح� ُد
ْ
اإلصَل�اَ ح جن�اح «اإلخ�وان
املس�لمني» يف الـيَـمَ ـ�ن من
مق�ر إقامت�ه بإحْ �دَى دول
املنطق�ة منش�ورا ً بصفحته
الش�خصية عىل الفيس�بوك،
يتضم�ن تهدي�دا ً واضح�ا ً
ورصيحا ً للمملكة السعودية
واالغتي�االت
بالف�وىض
والتفجيرات ،واصف�ا ً إياها
بالضع�ف وعدم التجرؤ على التقدم يف الـيَـمَ ـ�ن بعيدا ً عن
الضغوط الدولية.
ومؤخرا ً يلحظ املتابع لكتابات ومنش�ورات وتقارير جوقة
سياس�ة وإعْ لاَ م «اإلخوان» عموماً ،كي�ف لم تعد تتحرج حتى
قي�ادات الصفوف الدنيا فضلاً عن العليا من التبشير بدور
داع�ش والقاعدة ليس ض�د خصومه�م يف الـيَـمَ ـن بل ضد
داعم رئييس وحليف قوي بحجم السعودية!
ُ
رئي�س حزب اإلخوان يف الـيَـمَ ـن الش�هري بكنية
وإذا كان
«أبو فاس» قد هدّد قبل حوايل عامني بالدعوش�ة وس�فك دماء
الـيَـمَ ـنيين ..فإن�ه الي�وم وعىل لس�ان منهم أق�ل ثقالً منه
وهنا تكمن الخطورة -يهدد حتى اململكة الس�عودية نفسهاويح ّرض داعش والقاعدة عليها وبالفم املليان.
الس�عودية رغم أنها وضعت تنظيم اإلخ�وان عىل الئحة ما
يس�مى اإل ْر َهاب لديها إلاّ أنها يف 2015م غضت عنهم الطرف
وع�ادت لتؤيدهم وتدعمه�م؛ بهدف التخلص م�ن خصمهما
املشترك يف الـيَـمَ ـن (الحوثيني) ،ورغ�م ما دفعته من أَمْ وَال
وخرست�ه من ُس�معة دولية؛ بس�بب م�ا ارتكبته م�ن جرائم
بحق اإلن ْ َسانية س�تكلفها مستقبالً الكثري الكثري إلاّ أن الوضع
امليداني لسير املواجهات على األرض والهزائم املتالحِ قة التي
ُ
قوات تحالف العُ ْدوَان حتى باتت عاجزة عن تحقيق أي
تلقتها
تقدم حقيقي ،جعل اإلخوان يتنكرون كعادتهم لكل ما قدمته
اململك�ة لهم ،وباتوا َ
يخش�ون َكثريا ً م�ن مخرجات مفاوضات
الكوي�ت ،واملفاوض�ات الت�ي تج�ري بين اململكة م�ع موفد
أَن ْ َ
صـار الله محمد عبدالسلام يف ظه�ران الجنوب ،ويريدون
َ
ضمان استمرارها يف العُ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن ودعمها لهم باملال
والسالح والغطاء الجوي.
غير أنهم ويف ظل التطورات األخرية التي تؤكد جدية سير
اململك�ة باتجاه الخ�روج من ورطتها الحقيقي�ة يف الـيَـمَ ـن
بم�ا يحف�ظ م�اء وجهها ،ن�رى كي�ف يلوّح�ون بالتهديدات
الرصيحة واملبطنة بأن يس� ّلطوا عليها عنارص التطرف داخل
اململك�ة الذين لديهم قدرة تحريكه�م أ َ ْو فصائل منهم لرضب
واس�تهداف مصالح وش�خصيات لها ثقله�ا ووزنها ودورها
األ َ َساس يف تماسك العرش امللكي!.
فه�ل ينج�ح اإلخ�وان يف الس�عودية فيم�ا فش�لوا في�ه
بالـيَـمَ ـ�ن؟! هذا ما س�تجيب عنه األَيَّـام واأل َ َس�ابيع القليلة
القادمة.

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ومفاوضات
وطاولة
وقضية
مقاومة
وحوا ٌر وسالمٌ..
شعارات وعناوين كثرية ال حرص لها،
تلبس تتحدث تتاجر تستخدم تعز وباسم
تعز ومعاناة أبناء تعز .وكأن تعز ليس�ت
ج�ز ًء من الـيَـمَ ـن ،وم�ا يحدث يف تعز ال
عالقة له بما يتعرض له الوطن والش�عب
م�ن عُ � ْدوَان ومؤامرة ودم�ار وقتل! ماذا
حدث .وماذا ج�رى وماذا يحصل وماهي
الحقيقة يا تعز؟
نعرف جميع�ا ً ويعلم عل�م اليقني ُك ّل
مهت�م ومتاب�ع ،ويف مقدمته�م األجهزة
والتنظيمات والجماعات والش�لل التابعة
للعُ � ْدوَان! أن ُك ّل الش�عارات املناطقي�ة
والطائفي�ة باس�م تع�ز هي عب�ارة عن
عناوي�ن زائف�ة خادع�ة ،تتستر خلفها
مش�اري ُع عمال�ة وارتزاق محلي�ة وجزء
م�ن أجن�دة سياس�ية تس�لطية ْ
إقليْمية
ومؤام�رة ومخطط اس�تعماري أَمريكي
صهيوني!.
فالس�قوط امل�دوي وغير املتوق�ع
ملنظومة الحكم املس�يطرة عىل الس�لطة

أل َ ْكثَر من أَربعة عقود والذي أحدثته ثورة
 21سبتمرب الشعبية ،بكل تأكيد سقطت
معه�ا الوصاي�ة الس�عودية والهيمن�ة
األَمريكية ،وطويت معه مرحلة عقود من
الس�يطرة والتحكم األَمريكي يف السياسة
والقرار الـيَـمَ ـني.
إذا ً ال خي�ارات أم�ام أَمري�كا لتعي�د
س�طوتها وهيمنتها وس�يطرتها ،وتعيد
أ َ َدوَاته�ا وعمالئه�ا إىل الس�لطة وَف�رض
سياستها االستعمارية الصهيونية سوى
خيار واحد فقط!.
تحرك�ت نح�وه ب�كل ق�وة م�ع كبار
حلفائه�ا وبمبارك�ة أُمَ ـمي�ة مجندة ُك ّل
إمْ َكانياته�ا وعمالئه�ا وأ َ َدوَاتها ْ
اإلقليْمية
واملحلي�ة ،نح�و ه�ذا الخي�ار العُ � ْدوَان
العس�كري املب�ارش ،املرتافق م�ع رصاع
داخيل ،يضمن التفكيك ،وإعادة السيطرة،
من خلال إنتاج خطاب طائفي مناطقي
يخل�ق عصبي�ة طائفي�ة ومناطقي�ة،
وإش�عال حروب ورصاعات بين ُك ّل هذه
األجزاء ،ودعم هذا األج�زاء وتقويته ضد
آخر ورضبها يبعضه�ا ،و ُ
ُص ْوال ً إىل فرض
واق�ع جديد مف�كك ،إىل أج�زاء ضعيفة،
جاهزة للتش�كيل بما يحقق إعادة إنتاج
منظوم�ة حكم عميل�ة وإع�ادة الهيمنة
والس�يطرة األَمريكية وفرض السياسات

االس�تعمارية الصهيوأَمريكية من جديد
هذا هو الواقع وحقيقة ما يدور ،هذا هو
املخطط األَمريكي ما بعد الس�قوط ،وما
ُ
يس�وّق له املرتزقة والعمالء من شعارات
مناطقي�ة وطائفي�ة س�واء باس�م تع�ز
أ َ ْو ع�دن أ َ ْو حرضم�وت ،أو الجن�وب هي
عناوي�ن خادع�ة كاذبة ،زي�ف وتضليل؛
لدف�ع أكرب عدد من املغرر بهم إىل الحرب،
ودف�ع الـيَـمَ ـنيين إىل قت�ال يعضه�م،
وإدخاله�م بدوام�ة ح�روب ورصاع�ات
بالنياب�ة ع�ن الع�دو الرئيسي ل�كل
الـيَـمَ ـنيني لكل ش�عوب املنطقة والعالم
وأ َ َدوَات�ه ،الع�دو األَمريكي ْ
اإلس�ـ َرائييل،
الذي يرتبص بهم جميعاً.
لذل�ك نؤك�د أن أية دع�وات للتفاوض
والحوار والسلام بش�كل جزائي باس�م
منفصل عن التحرك
تعز أ َ ْو غريها بشكل
ٍ
الوطن�ي العام واملوحد ل�كل الـيَـمَ ـن قد
يأتي وبدون قصد ضمن مخطط ورشوط
التفكيك والتجزئة التي يسعى لتحقيقها
العُ � ْدوَان ،ومرتزقته ،وإق�رار خصوصية
مناطقية وطائفية.
مع ُك ّل تقديرنا لهذه الجهود والدعوات
ونواياه�ا املخلص�ة وأ َ ْ
صحَ ابه�ا ،إال أن�ه
وكم�ا تحدثنا س�ابقا أن هن�اك مخططَ
َان أَمريكي صهيون�ي وأ َ َدوَات تنفيذ
عُ � ْدو ٍ

شعب الـ َيـ َمـن
حصرياً ..هذا هو ُ
محسن علي الجمال

الش�عب
قليالً من التأمُّ ِل يف حياة هذا
ِ
الـيَـمَ ـني الكادح والفقري واملس�تضعَ ف
والغري�ب واملظلوم يج ُد اإلن ْ َس َ
�ان العجبَ
العج�اب ..ويع�رف مل�اذا تك َّل ُم الرس�و ُل
ُ
صل�وات الله علي�ه وآله وس�لم َكثريا ً عن
أه�ل الـيَـمَ ـن ومدحهم وأثن�ى عليهم..
وتحدثت عنهم ُكتُبُ التأريخ والسلاطني
واألُمَ ــ� َراء وامللوك ..فمن خلال العُ ْدوَان
الس�عودي األَمريك�ي رغ�م التناح�ر
واملش�اكل التي تعص�ف ُ
بقبُلِه ومواطنيه
ويعاني م�ن قضايا الثأر واالقتتال ش�اء
الله أن يجمعَ هم عيل كلمة سواء ويتناسوا
قضاياه�م الداخلية مث�ل مقولتهم« :أنا
عدو ابن عمي وعدو من عاداه».
ولهذا نج ُد الشعبَ الـيَـمَ ـني حرصيا ً
يف اآلتي:ـ
أَوَّل ش�عب عىل مس�توى العالم يدعم
اقتص�ا َد دولت�ه بمدخرات�ه َ
الخ َّ
َ
اصـ�ة يف
ظل عُ � ْدوَان كوني وحص�ار ثالثي مطبق
وجائر تواطأت معه قوى العالم وباركته
دول االس�تكبار وصامت عن�ه املنظمات
ُ
الحقوقية وكش�فت في�ه حقيقة ميثاق
وقوانين األُمَ ـ�م املتحدة وتع� َّرت فيه ُك ُّل
القي�م وتج� َّردت في�ه كلم�ة اإلن ْ َس�انية
بمعناها الحقيقي.
أَوَّل شعب أضاع فيه سالح الجو هيبتَه
وأ َ ْ
صبَح صوت الطائرات مثل النامس.
أَوَّل ش�عب يقيض أوقات�ه يف رشفات

وأس�طح املن�ازل ليري بعينِ�ه كيف يتم
ُ
قصف�ه بالصواري�خ وكي�ف تتص�دى
املض�ادات الجوي�ة لها أَوَّل ش�عب يقوم
بتأهيل وتدريب الشباب
نفسيا ً وبدنيا ً وعسكريا ً
يف ظ�ل ح�رب رشس�ة
وإرس�الهم لجبه�ات
القت�ال والع�ز والرشف
فينكل�ون بأع�داء الل�ه
واألُم�ة أش�د تنكيل رغم
قصر أعماره�م لكنهم
أول�و ق�وة وأول�و بأس
شديد.
أَوَّل ش�عب عرب�ي
يصنع صواريخ بالستية
طازج�ة وم�ن املصن�ع
للمس�تهلك يفت�ك ويدمر ويزل�زل بصنع
وخبرات وطني�ة يمني�ة يف ظ�ل هك�ذا
عُ ْدوَان.
أَوَّل ش�عب تتداع�ى قبائلُ� ُه املرتامية
ً
األ َ ْ
ملبي�ة لن�داء الل�ه والوط�ن
ط� َراف
وتأت�ي بأهازيجه�ا وزوامله�ا الجهادية
والحماسية وحميتها وشجاعتها وتجود
بكرمه�ا وترف�د دولته�ا بامل�ال والرجال
والسلاح وتقدم أبناءها وفلذات أكبادها
دون مَ ٍّن.
أَوَّل ش�عب يص ُم ُد أَمَ ام هك�ذا عُ ْدوَان
ُ
ّ
العيش كيفما كان نوعه والحياة
ويفضل
الحرة بعزة وكرام�ة دون الخضوع ألحد
يف هدا العالم.

أَوَّل ش�عب يأب�ى الضيم وال�ذُّ َّل وهو
يواجه دول طاغوت هذا العالم بسلاحه
الش�خيص أَمَ �ام اآللي�ات العس�كرية
املتط�ورة الت�ي ظل�ت
تُصن َ ُع لس�نوات لتتبخر
على أيدي رج�ال الله يف
ُك ّل الجبهات.
أَوَّل ش�عب ح� ّذر
الحج�اج أخ�اه حينم�ا
أرس�له حاكم�ا ً على
الـيَـمَ ـن.
أَوَّل ش�عب تج�د
فيه الرحم�ة الحقيقية
والتعاط�ف رغم ش�حة
اإلمْ َكانيات والظروف.
أَوَّل ش�عب قه�ر
ُك ّل مرتزق�ة العالم ّ
ولقنوهم دروس�ا ً لن
ينس�وها وجعله�م الش�عب الـيَـمَ ـن�ي
يكرهون املال ويجرون اذيال الهزيمة.
أَوَّل ش�عب جع�ل العالم كل�ه محتارا ً
فيه لم يعرف تفاصيل هذا الشعب وكيف
يرتجم حياته املعيشية.
أَوَّل ش�عب يعك�س س�لبا ً تحلي�ل
املحللين العس�كريني والخرباء يف ش�تى
املج�االت ويحل�ل يف وادٍ والش�عب يف وادٍ
آخر.
أَوَّل ش�عب أعج�ز فالس�فة الك�رة
األرضية واملنظرين واملهرجني.
أَوَّل ش�عب جع�ل ال�دول العظم�ى
بجيوش�ها ورغ�م أس�لحتها املتط�ورة

ط كادعاءات وتتحقق كممارسة
ُ
الشعارات ال ُكربى تس ُق ُ
أنس القاضي
تف�ر ُ
ض
يف حديثِه�م ع�ن ميليش�يات تكفريي�ة إجْ ـ َرامي�ة
ِ
ُ
أشخاص
سلطة وهابية يف تعز يقولون إنهم« :مستهدفون من
ٍ
يس�يئون لفك�رة املقاومة ويطيلون من عم�ر االنقالب» .وكأن
هذه امليليش�يات جناحٌ عس�كريٌّ لحزب ثوري تحارب االنقالب
س�لطة َ
الرجعي لتفرض ُ
لش�عب! ينتحلون له�ا صفة املقاومة
ويطلب�ون منها أن ِّ
تحق َ
�ق لهم هدفا ً سياس�يا ً متمثالً يف انتزاع
«رشعي�ة دس�تورية» متوهمة ،وه�ذه امليليش�يات عاجزة عن
تحقيق هذا الهدف السيايس حتى لو كان هناك رشعية حقيقة،
ويعود ذلك لبنية تكوينها لكونها أوال ً ليس�ت ميليشيات شعبية
منظمة ذات قيادة سياس�ية مركزية موحدة ،ال تؤمن برشعية
الش�عب وترفع ش�عارات حُ م�اة العقيدة والخالف�ة والرشيعة
بأنساقها الوهابية املختلفة ،ولو كونها مجامي َع مرتزقة لدولة
رجعية ال ديمقراطية متعددة الوالءات خارجيا ً وميدانيا ،ولكون
ِ
ممارس�ات حرب تحرير شعبية ضد
ممارستها اليومية ليست
ع�دو خارجي ،بل ممارس�ات لصوص يف إط�ار محافظة تنهب
كل يشء م�ن مل�ك خ�اص وع�ام ،وإجْ ـ َرامي�ة تس�حل وتذبح

( ددعلاعلاا

وتعدم خصومها من عس�كريني ومدنيين ،وتتقاتل فيما بينها
! وحين تدافع عَ ن رقعه معين�ة يف املحافظة فبدوافع تكفريية
ومناطقية وطائفية بعيدة عن ِش�عار محاربه
االنقلاب فهي تزعُ ُم أنها تعزي�ة وتعز ملكها
وأنها سنة ضد الرافضة وأنها اإلسالم ضد من
يفسدون العقيدة!.

عن تَحقق الوطنية يف
محتواها الديني ،واكتمال
اإل ْي َمـان يف مهامه الوطنية

يقات�ل املجاه�دون يف اللج�ان َ
الش�عبية،
م�ن مس�ئولية إيْمَ ـاني�ة يف «س�بيل الل�ه
واملس�تضعفني يف األرض» ،ويجري جهادهم
يف حقل ش�عبي بواجه�ة دول الهيمنة والغزو
االس�تعمار ،وبذل�ك تتحق�ق وطني�ة حربهم
شكالً ومضمونا ً يف محتواها الديني ،ويف تَحَ ُقق وطنية محتواهم
الدين�ي ،يكتم�ل إيْمَ ـانه�م الروح�ي والعقائ�دي باس�تيعاب

ممارس�تهم الجهادي�ة لتط�ور مه�ام نرصة املس�تضعفني يف
ه�ذا العرص ،والتي تأخذ ش�كالً وطنيا ً وصيغة ح�رب التحرير
َ
الش�عبية والث�ورة التحررية الت�ي نخوضها،
ويربز هن�ا اإليْمَ ـ�ان لدى مجاهدي املسيرة
القرآني�ة ال كإيْمَ ـ�ان رجع�ي س�لفي مماثل
إليْمَ ـ�ان ُ
الق� ُرون األوىل للهج�رة كم�ا تفعل
داعش بممارس�تها وفرضها لواقع تجاوزته
البرشي�ة ،بل إيْمَ ـان ثوري قادر عىل مواجهة
قضايا العصر اإلمربيايل الذي نعيش�ه ،فه َو
يَح�رض على دول االس�تعمار ويصط�دم
به�ا مب�ارشة يف تصدي�ه للع�دوان االمربيايل
ومرتزقت�ه ،آخذا ً مس�ألة االس�تقالل لوطني
والحُ ري�ة واالكتفاء الذاتي كتعابري سياس�ية
لحركت�ه االجتماعية والثقافية والعس�كرية
والتفاوضية.

عن «جهاد داعش ..سبيل
مستقبل أمريكا واستحالة عودة القرن

األول للهجرة!

محلي�ة ْ
وإقليْمي�ة ،وتنظيم�ات إ ْر َهابية
اس�تخباراتية ،ت�دار وتتح�رك وف�ق هذا
املخطط ووفق تعليمات وتحركات الغرف
االس�تخباراتية التابع�ة للعُ � ْدوَان ،لذل�ك
ال بد أن يتح�رك السياس�يون واملثقفون
والنخب�ة نحو الدفع بعملي�ات التفاوض
الجاري�ة يف الكوي�ت ورفده�ا باألف�كار
وال�رؤى ومس�اندتها يف تقري�ب اآلراء
واقرتاح الحل�ول بما يحقق وقف العُ ْدوَان
والحص�ار وتحري�ر الوط�ن الـيَـمَ ـن�ي
واس�تقالله وتطهيره م�ن جماع�ات
اإل ْر َه�اب التكفريي�ة والتواف�ق الوطن�ي
الـيَـمَ ـني حول إدارة مؤسسات السلطة
بم�ا يضمن التوج�ه نحو تأس�يس دولة
يمنية عادلة وحديثة ،وإقامة الحجة عىل
من يعرقل ويحاو ُل إفشا َل ذلك.
أم�ا الش�عبُ الـيَـمَ ـن�ي ال�ذي ق�د ََّم
ِ
الجس�ا َم يف س�بيل الدفاع عن
التضحيات ِ
أرض�ه وكرامت�ه وعزته وأفش�ل مؤامرة
ومخطط العُ � ْدوَان ،ال خي�ارات أمامه إلاّ
االس�تمرار يف الدف�اع عن وطن�ه وحياته
واالس�تمرار يف املواجه�ة والتص�دي
للعُ ْدوَان الس�عودي األَمريكي ،وتنظيماته
االس�تخباراتية اإل ْر َهابي�ة حتى االنتصار
واالس�تقالل الناجز والتحرير الكامل لكل
لألرض.

تراجع حسابتها وتجعله قدوة وأُنموذجا ً
ال يستهان به.
أَوَّل شعب يخرج يف مظاهرات حاشدة
وعارمة تحت أزيز وقصف الطائرات.
أَوَّل ش�عب اسُت�رُ زق على حس�اب
قضيت�ه العالم وش�حتت في�ه منظمات
العالم.
أَوَّل شعب تخىل عن مظلوميته العالم
وتكالب عليه العالم وباعت الدول أنفسها
وشعوبها وجيوشها من أَجل األَمْ وَال.
إسـ َرائيل علنا ً
أَوَّل ش�عب تخاف منه ْ
بيانا ً أ َ ْكثَر من خوفها من نووي إيران.
أَوَّل ش�عب يفض�ح ك�ذب وادعاءات
أَمري�كا الت�ي ضحكت بها على كثري من
دول العالم وجعلها ترتعد ويأتي جنودها
االسهال من خرب واحد.
أَوَّل ش�عب تج�ده عائش�ا ً طبيعي�ا ً
متأقلم�ا ً مع ُك ّل الظ�روف واملناخات يوم
بعس�ل وي�وم بزب�ادي وي�وم بم�ا ويوم
صايم.
أَوَّل ش�عب جع�ل الل ُه ثقتَ�ه ورجاءَه
فاعتم�د عليه ووثق ب�ه ولجأ إليه وكانت
ُ
عناية الله حارض ًة بجانبه.
ال غراب�ة إذا أردت�م أن تعرفوا ُ
ك ّل رس
هذه الهجم�ة الصهيونية ْ
اإلس�ـ َرائيلية
األَمريكي�ة رغ�م الغط�اء العرب�ي..
فاقرأوها الصفحتني األ ُ ْو َليني من س�ورة
األرساء وس�تجدون اإلجابة هناك ..ومن
أصدق من الل�ه قيالً ومن أصدق من الله
حديثاً.

تقات�ل «داعش» لتفرض عىل املجتم�ع نموذج القرن األول
للهج�رة يف الحي�اة مُضاف إليه رشوط حياة ل�م تكن موجودة
اصلاً يف عهد الرس�الة ،وتَزعم َ
بأن ه�ذا واج�ب إيْمَ ـاني وأنه
الجهاد يف س�بيل الله ،وتحقن بهذه األفكار الوهابية عنارصها
(الجهادي�ة) تصب يف
م�ن الفق�راء واملغفلين ،إال أن حركتها ِ
استراتيجيات املصال�ح الغربية أكان ذلك بوع�ي من مقاتليها
ام دون وع�ي ،م�ن حي�ث أن ممارس�ات داعش تعم�ل تدمري
دول املنطق�ة ومحو حدودها بما يعمل على ضعفها ويهيئها
لالس�تعمار وللتبعية للغ�رب الذي يأتي بزع�م مُحاربة داعش
وإنق�اذ الش�عوب ،ويأت�ي إلعادة االعم�ار ،وإىل من�ح قروض
املس�اعدات املرشوط�ة .ويف ه�ذه الحال�ة ال يُحق�ق املحت�وى
الديني لداعش أي معنى انس�اني ونض�ايل وجهادي وكفاحي،
إضاف�ة عىل ذل�ك أن دين داع�ش الوهابي يشء أخ�ر غري دين
الق�رآن املحم�دي ،وأن ارتباطه�ا باالس�تخبارات كقي�ادة ال
َ
َس�بق أن اس�تخدم هذا
قواعد يشء تثبته الوقائع التأريخية ،و
الجهاد الوهابي األمريكي بصيغة تنظيم القاعدة يف الحرب مع
السوفييت بأفغانستان.

( ددعلاعلاا
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السعودية وإسرائيل :جوارب وحذاء تفصلهما مساحة
عرفات الرميمة
ُ
العالقات السعودية
ليس مس�تغ َربا ً أن تظهَ َر
اإلرسائيلية إىل الع َلن ُ -
خ ُ
صوْصا ً يف العام -٢٠١٥
ً
رسية لس�نوات،
بع�د أن ظل�ت تل�ك العالق�ات
وليس مس�تغربا ً كذلك أن يكي�ل قادة إرسائيل -
جميعهم بال اس�تثناء  -املديح مللوك عيال سعود
ُ
وخ ُصوْصا ً س�لمان  -ويعتربون أنهم حلفائهم
ُ
الس�نة يف محارب�ة إي�ران الش�يعية .فإرسائيل
والس�عودية وجه�ان لعمل�ة واح�دة صكته�ا
بريطانيا بعد اتفاقية سايس بيكو.
وق�د خلصت العديد من الدراس�ات  -العربية
واألجنبي�ة  -إىل نتيج�ة واح�دة :أن الس�عودية
ال تتع�دى كونها كيان�ا ً وظيفي�ا ً أقامته أجهزة
املخاب�رات الربيطانية يف بدايات القرن العرشين
للتخلص من االمرباطورية العثمانية ومس�اندة
السياس�ة االس�تعمارية لربيطانيا .ويف رس�الة
رسي�ة مرسب�ة  -كش�فها ضاب�ط املخاب�رات
الربيطان�ي هارولد ادوارد الش�هري بجون فيلبي
بع�د هروب�ه إىل االتحاد الس�وفيتي يف س�تينات
الق�رن امل�ايض  -م�ن ترشش�ل  -رئي�س وزراء
انجلترا يف األَربعيني�ات م�ن الق�رن امل�ايض -
إىل الرئي�س األَمريك�ي روزفل�ت ق�ال فيه�ا :إن
الس�عودية مرشوع َف َّكرنا ببنائه قبل تفكرينا يف
بن�اء إرسائيل .ومعلوم ملن يق�رأ التأريخ أن ثمّ ة
دولتين تم زرعهما يف جس�د األمة العربية -بناء
عىل ما رس�مته اتفاقية سايس بيكو عام ١٩١٦
وخطط�ت ل�ه املخاب�رات الربيطاني�ة  -لتنفيذ
أجن�دة تخ�دم املصال�ح االس�تعمارية الغربي�ة
واإلمربيالية العاملية مس�تقبالً يف الس�يطرة غري
املب�ارشة على القرار الس�يايس وبس�ط النفوذ
يف الشرق األَو َ
ْس�ط م�ن بعي�د ب�دال ً ع�ن الغزو
ً
العس�كري الذي أثبت أنه مكل�ف ماديا ولم يعد
وس�يلة ناجعة كما كان س�ابقا .تل�ك الدولتان
هم�ا :مملكة الرمال  -أ َ ْو دولة عيال س�عود كما
يحلو للبعض تسميتها  -عام ١٩٣٢وإرسائيل -
ارض امليعاد كما يُس�ميها اليه�ود توهما ً  -عام
١٩٤٨م وق�د كانت�ا مقدم�ة للواق�ع الس�يايس
الجديد الذي فرضته اتفاقية س�ايس بيكو ،نتج
عنهم�ا  -وألجل نش�ؤهما  -دويلة األردن بحكم

الضرورة  -ألنهما قامتا عىل األ َ َرايض الخاضعة
لنفوذ الرشيف حسين وكان الب�د من تعويضه
ظاهريا ولو بثم�ن بخس؛ ألنه
كان أداة من أ َ َدوَات بريطانيا.
وق�د ش�كلت تل�ك ال�دول
مثلثا ً يبقى متماس�كا ً بتماسك
أضالعه الثالثة وس�قوط ضلع
في�ه ي�ؤدي لس�قوط املثل�ث
كامالً ،وال يخفى عىل ُك ّل قارئ
فطن ومتاب�ع لحلقات التأريخ
املتعاقب�ة ،أن أه� َّم القواس�م
املشتركة بين مملك�ة عي�ال
س�عود وإرسائيل أنهما تقفان
م�ن العروب�ة وم�ن ْ
اإلسَل�اَم -
غير الوهابي  -موق�ف العدو،
والدلي�ل عىل ذلك ه�و التعاون السري بني تلك
ال�دول خلال الح�روب املصريي�ة الت�ي دارت
بين الع�رب وإرسائيل ،وم�ا تعاون الس�عودية
وإرسائي�ل يف الس�تينيات إلس�قاط املشروع
الن�ارصي يف املنطقة العربية م�ن خالل إغراقه
يف ح�رب اس�تمرت خمس س�نوات يف الـيَـمَ ـن
وتقديم الدعم اللوجستي واالستخباري لخصوم
الجيش املرصي وتزويدهم باألسلحة اإلرسائيلية
املتطورة عن طريق السعودية والتي كانت سببا
مبارشا ً لهزيم�ة يونيو١٩٦٧م .والدليل عىل ذلك
أنه بمجرد خروج القوات املرصية من الـيَـمَ ـن
 يف نوفمبر من نفس العام  -رعت الس�عوديةصلحا بين امللكني والجمهوريني واعرتفت بعده
بالجمهورية الوليدة الت�ي رفضت االعرتاف بها
بسبب دعم وتواجد القوات املرصية فيها.
وم�ن التجليات املب�ارشة لذل�ك املخطط هو
م�ا فعل�ه املل�ك األردن�ي الحسين ب�ن طالل يف
عام ١٩٧٠برضب�ة بالطائ�رات مقاتيل منظمة
التحرير الفلسطينية  -بسالح إرسائييل وبغطاء
ودعم سيايس سعودي وأَمريكي غربي  -بحجة
تهديدهم لألمن القوم�ي األردني والصحيح هو
تهديدهم لألمن اإلرسائييل ألنهم كانوا عىل وشك
الدخ�ول يف حرب مع إرسائي�ل ،فقاتلهم الضلع
األردن�ي نيابة عن إرسائيل وتم قتل املئات منهم
وطرد الباقي إىل لبن�ان .كانت تلك من املحطات

وهل ُيصلِ ُح ال َعطَّارُ
ما أفس َد َب ُنو ُس ُعود؟!

الشيخ عبدالمنان السنبلي

األرض هم املصلحون وَهم املفلحون وَالس�ائرون
يظنُّون أنه�م يف
ِ
عىل منهاج وَطريق أبي القاس�م صىل الل ُه عليه وَعىل آله وَسلم ،وَأنهم
هم وَحدَهم املس�لمون املوحِّ دون وَما سواهم غري ذلك!! وَيظنون أنهم
بتطاولهم يف البُنيان وَتنافس�هم عىل بناء األبراج العالية إنما هم بذلك
يَعمّ رون األرض كما أمرهم بذلك الله سبحانه وَتعاىل!!
َ
أنفسهم للعاملني وَهكذا يُزيّن
هكذا ي َُس�و ُِّق بنو سعود وَمَ ن واالهم
الشيطان لهم أعمالهم فيضلهم عن سواء السبيل.
س َدن َ َة البيت الحرام و ُ
َخدَّام حُ جّ اجه ،فال نقطع أمرا ً
كنا نرى فيهم َ
حتى يشهدون وَال نب ُُّت يف مسألة حتى يحرضون!!
لم نكن نعلم حينها حقيقتهم وَحقيقة ما يخبئون هم وَس�اداتهم
م�ن بن�ي األصفر لن�ا وَملرشوعن�ا املناهض لالس�تعمار وَاالس�تكبار
العامل�ي ،وَل�م نكن ن�دري ماهيّ�ة وَحجم م�ا يحملون لن�ا وَلتأريخنا
العرب�ي و ْ
َاإلسَل�اَ مي م�ن أحقاد وَضغائ�ن إلاّ بعد أن فاح�ت روائحها
النتنة وَبرزت وَطفت عىل السطح مالمح مؤامراتهم الخفية وَاملخفية
تحت عباءات القصب التي يظنون أنهم يلفوّن بها سوءاتهم وَسوءات
نفوسهم السوداء.
أيُّ إفس�ادٍ يف األرض أعظم من أن تس�تبيح القتل وَتس�تحل إراقة
دين يدعو إىل السالم وَحرمة القتل؟!
الدماء وباسم أسمى وَأرقى ٍ
وَأي حق ٍد ه�ذا الذي يجعلك تخرس من يُفرتض أنهم أقرب املقربني
إليك رحما ً وَنسبَا؟!
وَأي حماق�ةٍ تل�ك الت�ي تجعل�ك تس�تعدي دوال ً بحج�م الـيَـمَ ـن
وَسوريا وَلبنان وَتعمد إىل محاولة تدمريها َوإسقاطها؟!
م�ن أخربكم أنكم ال يمكن أن تجدوا األمن وَالسلام إلاّ إذا نلتم من
أمن وَاستقرار محيطكم وَخارصتكم ْ
اإلقليْمية ،وَهل كان أمنكم أصالً
خط�ر من قبل يف ظ�ل أمن وَاس�تقرار الـيَـمَ ـن وَالعراق وَس�وريا
يف
ٍ
وَلبنان؟!!
لقد خدعوكم س�اداتكم من بني األصفر عندما أوهموكم أنكم بهم
بيمن
مأمن من عاتيات الدهر وَتق ّلب�ات الزمان ،وَأنكم
س�تكونون يف
ٍ
ٍ
َعراق منهار ستنعمون باألمن
ممزق وَسوريا أضعف وَلبنان متناحر و ٍ
ٍ
وَاالس�تقرار وَالرخ�اء ،فأبتلعتم الطعم وَرست�م يف تنفيذ مخططاتهم
َتفان الهادفة أصالً إىل ابتالعكم وابتالع ممالككم الكرتونية
بكل همةٍ و ٍ
يف آخر املطاف ،وَستصبحون يوما ً عىل حقيقة ما زرعتموه وَقد أ َ ْ
صبَح
هش�يما ً تذروه وَتذروكم الرياح وَالعواصف إىل حيث لن يس�تطيع أحد
منكم ْ
إصلاَ ح ما قمتم بإفساده وَلو جئتم بعطاري وَعطارة الدنيا َوإن
غدا ً لناظر ِه قريبُ

املش�هورة التي أكدت صواب ما نقول .وكما هو
معلو ٌم بأن األرسة الهاشمية كانت هي املسئولة
واملس�يطرة عىل إدارة األماكن
املقدس�ة يف مك�ة واملدين�ة
وبي�ت املق�دس وت�م االتف�اق
بني املخاب�رات الربيطانية وآل
س�عود والرشيف حسني  -ج ّد
املل�ك حسين  -على التن�ازل
عنه�ا للس�عودية وإرسائي�ل
وتعويضه�م بما يس�مى اليوم
األردن م�ع االلت�زام بحماي�ة
األرسة الحاكم�ة فيه�ا وم�ع
بق�اء اإلرشاف الشريف غير
املب�ارش للأرسة الهاش�مية،
فلا ت�زال أوقاف تل�ك األماكن
تس�لم لها حت�ى اآلن .لنفكر ول�و للحظة :ملاذا
إرسائي�ل تحتل ثالث الحرمين الرشيفني وعيال
س�عود يحتل�ون الحرمين هل هن�اك رابط بني
َ
التأري�خ
ذل�ك؟ أم�ا أنه�ا مصادف�ة  -م�ع أن
والسياس�ة ال تؤم�ن باملصادف�ة وال توجد إلاّ يف
عق�ول الحمقى واملغفلني فق�ط ُ -
خ ُ
صوْصا ً أن
الس�عودية وإرسائي�ل هم�ا الدولت�ان املهمتان
بالنس�بة ألَمري�كا وأوربا ،ويف ح�ال تعرضهما
للعُ ْدوَان فأن أَمري�كا وأوروبا تدافع عنهما بكل
ق�وة ،وإذا س�ألنا عقولن�ا ملاذا؟ ه�ل غرية عىل
الحرمني الرشيفني واملسجد األقىص؟ أم حرصا ً
على عمالئهم الذين ينفذون أجندة بدأت تتضح
مالمحها أ َ ْكثَر من خالل التعاون الذي بدأ يظهر
عىل السطح بني اململكة وإرسائيل للمساهمة يف
الرشق األَو َ
ْس�ط الجديد  -أ َ ْو الكبري  -الذي أشار
اليه ش�يمون بريز يف كتاب�ه الذي يحمل العنوان
عينه .وم�ا تع�اون إرسائيل واململك�ة يف تدمري
الع�راق أوال ً  -ابت�داًء من حرب الخلي�ج الثانية
املس�اة عاصف�ة الخلي�ج ع�ام  ١٩٩١وم�رورا ً
بغزوه ع�ام  -٢٠٠٣وحرب لبن�ان يف تموز عام
 ٢٠٠٦وس�وريا يف عام  ٢٠١١وحت�ى اآلن ،كان
ذلك التعاون وتلك املش�اركة تتم عىل اس�تحياء
وبشكل موارب.
أم�ا الح�رب على الـيَـمَ ـ�ن فق�د ب�دأ ذلك
التعاون بش�كل أوضح من س�ابقيه ومن خالل

ابن الـ َيـ َمـن البار!
عبدالحميد الغرباني
س تغيرُّ ٍ
مع ت�وايل األَيَّـام واألحداث نلمَ ُ
ات كثري ًة يصنعُ ها
الصمو ُد الشعبي يف مواجهة العُ ْدوَان وأيضا ً املجاهدون الذين
يواجهونه بشكل مبارش عىل األرض يف مختلف الجبهات..
عندما اعتدي على الـيَـمَ ـن كان الع�دو يعتربها معركة
خاطف�ة ورسيع�ة أطلق عليه�ا يومه�ا «عاصف�ة الحزم »
ورسيع�ا ً ما ُكسر جُ مُوحُ ه واس�تبان له أنه يواج�ه إعصارا ً
يمنيا ً أرهقه عسكريا ً و َ
َاقتصاديا ً وَسياسيا ً وحتى إعْ لاَ مياً.
ولقد م� ّرغ الـيَـمَ ـنيون أنف النظام الس�عودي يف الرتاب
وأسقوه مرار ًة عسكرية مدوية يف  2015/6/6عرب استهداف
القاع�دة الجوي�ة بخميس مش�يط بصاروخ بالس�تي ّ
حقق
نجاحا ً هائالً وأنهى حياة الكثري من العس�كريني السعوديني
بينهم قادة كبار وخرباء صهاينة..
الرضب�ات الصاروخي�ة البالس�تية توال�ت وبع�د أن مأل
العسيري _ناط�ق العُ � ْدوَان _ الدنيا ضجيج�ا ً بتدمري القوى
الصاروخية والصواريخ البالس�تية الت�ي يمتلكها الـيَـمَ ـن،
ولق�د كان مج�رد اإلطلاق للصواري�خ البالس�تية صاعق�ا ً
بالنسبة للعدو ،أما تحقيقها لأل َ ْهدَاف املوضوعة يف الحُ سبان
ف�كان كارثة أ َ َّرقت قوى العُ ْدوَان وأوصلتهم إىل درجة مخزية
ومُذل�ة وصل�ت ذروته�ا عندما أوع�زوا إىل املبع�وث األُمَ ـمي
إىل الـيَـمَ ـ�ن ْ
إس�مَ اعيْل ولد الش�يخ مطالبة رئي�س اللجنة
الثوري�ة العليا بوق�ف الرضب�ات البالس�تية وكأن مقاتالت
العُ � ْدوَان تقذف عىل الـيَـمَ ـنيني الزهور ال القنابل العنقودية
وصواريخ املوت..
الجديد اليوم بعد عام وأربعة أشهر هو منظومة صواريخ
الزلزال  3البالستية ذي الصناعية الـيَـمَ ـنية وَالجودة العالية
وال�رأس الحربي الذي يزن نصف طن ويصل عدد ش�ظاياها
املتفج�رة إىل عرشة آالف ويبلغ مداه�ا  65كم ،ويف املعلومات
أَيْض�ا ً أن العملي�ات التجريبي�ة للزلزال  3أظه�رت نجاحا ً يف
رضب األ َ ْهدَاف املرس�ومة بدقة عالية وقدرة تدمريية عالية،
كم�ا أن ذات األم�ر وهو امله�م تحقق يف اس�تهداف تجمعات
قوى الغزو واملرتزقة يف فرضة نهم ومعس�كر تدواين بمأرب
األسبوع املايض.
عس�كريا ً وسياسيا ً يعني الكش�ف عن منظومة صواريخ
الزل�زال 3البالس�تية أمورا ً ع�دة منها أن عنصر املفاجأة يف
املعرك�ة ما يزال يمني�اً ،وأمر آخر هو أن التصنيع يف مثل هذا
الظ�رف الصعب س�يخلق لدى الع�دو هزيمة نفس�ية تكمل
أركان اليأس لديه من إحراز تقدم عىل الشعب الـيَـمَ ـني..

الورقة الرابحة!
مش�اركة بعض الطيارين اإلرسائيليني يف رضب
أ َ ْه�دَاف داخ�ل الـيَـمَ ـ�ن ُ -
خ ُ
صوْص�ا ً رضب
ف�ج عطان بقنبل�ة حراري�ة إرسائيلي�ة الصنع
وبواس�طة طائ�رة إرسائيلية كم�ا أوردت الخربَ
ُ
بعض املواقع اإلخبارية األَمريكية واإلرسائيلية -
وكذلك ُق ِت َل جنو ٌد إرسائيليون وسعوديون يف باب
املندب يف رضبة صاروخ توشكا يف شهر ديسمرب
 ٢٠١٥واختلط الدم الس�عودي بالدم اإلرسائييل
 كم�ا رصّ ح الس�يد القائد عبداملل�ك الحوثي يفإحْ دَى خطاباته ُ -ك ّل ذلك يؤكد بما ال يدع مجاال ً
للش�ك بأن إرسائيل واململكة هم�ا أصل وصورة
ملرشوع واحد يهدف لتحقيق األ َ ْهدَاف األَمريكية
والغربية يف املنطقة ،وم�ا صمت املجتمع الدويل
على جرائمهم املكش�وفة  -يف فلس�طني ولبنان
والـيَـمَ ـ�ن  -إلاّ دلي�ل على تناوبهم�ا كأص�ل
وص�ورة لتنفي�ذ ذل�ك املرشوع من خلال رشاء
وس�ائل اإلعْ لاَم وبعض الكتاب واملثقفني لتربير
تلك الجرائم وتغطيتها.
وم�ن أهم م�ا يربط بني مملكة عيال س�عود
بإرسائي�ل ه�ي الصبغة العنرصي�ة التي جعلت
من اليهود أبناء الله وأحبائه واختارت لهم أرض
املعي�اد وجعل�ت أبناء نط�ف النف�ط ومعتنقي
املذه�ب الوهاب�ي الس�اكنني يف مملك�ة الرمال
هم املس�لمون الحقيقيون  -بحس�ب زعمهم -
والباق�ي كفا ٌر يجب أن يذهبوا إىل الجحيم ،تعاىل
الله عما يقولون علوا ً كبريا.
خالص�ة القول إذا كانت مملكة عيال س�عود
هي الورم الخبيث ال�ذي زرعته بريطانيا يف أهم
وأطهر مكان يف الجس�د  -يف الحرمَ ني الرشفني -
فإن إرسائيل هي باسور مؤلم يف منطقة الرشج
األَو َ
ْس�ط ،أما األردن فهي مثانة منتفخة تنجس
الجس�د العربي وتفضحه يف الوقت الحرج دائما ً
ُ
خ ُ
صوْص�ا ً عندما تنفتح لها حنفية املال فترسب
بدورها بحكم املزامنة واملماثلة.
وأخيرا ً اتض�ح لن�ا أن الس�عودية وإرسائيل
ليس�تا س�وى جَ و َر ٍب وحذاء يف قدم أَمريكا اآلن
 بريطاني�ا س�ابقا ً  -برغ�م بع�د املس�افة بنيً
وظيفة واحد ًة
الجورب والحذاء إلاّ أنهما يؤديان
ويتناوبان عليها باستمرار.

أض�ف إىل ذل�ك أن ق�درة التصنيع حاليا ً تنه�ض دليالً أن
واقتصاديا ً
َ
املس�تقبل واع�د لي�س عس�كريا ً وحس�ب ال ب�ل
وعلميا ً وتنموياً ،فمن يراكم الخربات ويحدث التطوير ويصل
إىل التصني�ع يف مثل هذه الح�رب الكونية عىل وطنه املحارص
سيسري به إىل غد مختلف يف الظروف الطبيعية
طاملا وقد أحبط سعي العُ ْدوَان يف صناعة الحواجز املنيعة
بني الـيَـمَ ـن والتقدم والنهوض.
الزل�زال  3الص�اروخ البالس�تي األول ذو الصناع�ة
الـيَـمَ ـنية س�ي َ
ُحفظ مكانه يف التأريخ أمر ال شك فيه ،ففي
الفرتة املاضية لفت انتباهي ترصيحٌ ألحد املواطنني عرب قناة
املسيرة الفضائية وبعد الرضبات املس�ددة لصاروخ توشكا
مفاده ((أن صاروخ توشكا بات األخ الشقيق للـيَـمَ ـنيني))
من هن�ا يمكن الق�ول إن الزلزال  3س�يكون اب�ن الـيَـمَ ـن
البار أ َ ْو قل س�يحجز مكانه يف الوج�دان الـيَـمَ ـني والذاكرة
الـيَـمَ ـنية عىل هذه الشاكلة من االحتفاء..
املبالغ�ة ال تأخذنا ونح�ن نكتُبُ عن الصاروخ البالس�تي
الـيَـمَ ـن�ي األول فهو يعني الكثريَ والكثري! يف واقع ينش�غل
األعراب بمس�ابقات الطيور واإلب�ل وَتنفيذ اجندات الغرب يف
املنطقة رهبا ً وارتهاناً!!
وألن كان الش�عور بالهزيم�ة أمام الغ�رب يتمل ُك عقاالت
الخليج فإن يف الـيَـمَ ـن ش�عب عظيم يكافح ويقاوم الحرب
املفتوحة مستحرضا معادلة واحدة أ َ ْو ارادة واحدة هي رفض
أن يكون يف موقع من يهيمن عليه ويخطف قراره الس�يايس
وموقع�ه الجغرايف ومقدراته بعد ثورة الحادي والعرشين من
سبتمرب .2015
معادل�ة يس�تحرضها أم�ام أُمَ ــ َراء النفط والحش�يش
وأمام الغرب املتسلح بمخزون نووي هائل وبأحدث الوسائل
الحربية م�ن بوارج وغواص�ات وطائ�رات وصواريخ عابرة
للقارات وأقمار صناعية وطائرات تجسس و ...إلخ.
فالشعب الـيَـمَ ـني يدعم خياراته عرب اإلعداد عدة وعتادا
وتصني�ع زلزال  3رضب من ذلك وخطوة عىل طريق مواصلة
معركة التحرر حتى دفع املعتدين إىل جدار الفش�ل والهزيمة
وما النرصُ إلاّ من عند الله..
وال يمك�ن أن نغف�ل أنه مر ما يق�ارب العام والنصف من
عم�ر العُ ْدوَان على الـيَـمَ ـن ولم تتوقف خالله معس�كرات
التدري�ب ورفد الجبهات يوم�ا واحدا عن امله�ام املناطة بها
ويف ظل طريان التجس�س والرصد والتقنية العالية واألسلحة
الذكية و ...إلخ؟ فش�لت ُك ّل تقنيات الح�رب الحديثة وَنجح
املجاه�دون يف كرس هذه املع�ادالت! كيف؟ يكف�ي القول إن
البناء عسكريا ً يف الـيَـمَ ـن عىل إيْمَ ـان مطلق بالله وثقة به.

ياسر محمد العزير
ٌ
ِ
تنقط� ُع إىل معس�كرات
تحش�يدات ال
املرتزق�ة تليه�ا زحوفات تل�و الزحوفات مع
اس�تمرار قص�ف للطيران حاص�د للأرواح
ومدمر للمنازل جموع من املرتزقة تتدفق إىل
أماكن التماس أَمْ وَال تبُعثر لرشاء الذمم دوليا ً
ْ
وإقليْميا ً ومحليا ً حرب عس�كرية مس�تثمره
بأحدث األسلحة والعقول األَمريكية والغربية
َ
اقتصادي�ة طاحن�ة بحص�ار خانق
وح�رب
وش�امل للماليني وتدمري للمنشآت االنتاجية
َ
واالقتصادي�ة يه�دف لتدمير البلاد وإذالل
أه�ل اإليْمَ ـان والحكم�ة املرابطني عىل تراب
وطنه�م واملدافعين ع�ن الس�يادة والكرامة
والع�زة الـيَـمَ ـني�ة واإلن ْ َس�انية والعربي�ة
ْ
واإلسلاَ مية.
كالبٌ مس�عور ٌة تسعى لنهش خريات هذا
البلد والس�يطرة على موقعه االستراتيجي
إلحكام سيطرتها عىل الرشق األَو َ
ْسط.
ُك ّل هذا س�قط ويتس�اقط أَمَ �ام الجدار
الحصين والحص�ن املني�ع املتمث�ل بثالثي�ة
الش�عب والجيش واللجان الشعبية ،ومع ُك ّل
هذا الصمود والصرب والجلد من أفراد الشعب
رج�اال ً ونس�ا ًء وأ َ ْ
ط َفاال ً يف مواجه�ة العُ ْدوَان
بكل إجْ ـ َرام�ه وإ ْر َهابه وإعْ لاَ م�ه ومرتزقته
إلاّ أن الع�بء األكبر يق�ع على املرابطني يف
الخط�وط األمامي�ة م�ن مجاه�دي الجيش
واللجان الشعبية
صمام أمان هذا الوطن والجدار الفوالذي
لصد قوى العُ � ْدوَان يف مختلف الجبهات التي
أضحت عنوان للصم�ود وعنوان لكرس أنوف
الطغاة ،ودور البقية س�وا ًء عىل املس�تويات
السيايس واإلعْ لاَ مية والثقافية والشعبية دور
داعم ومس�اند له�م يف معركته�م ،بما يعزز
ثباتهم وصمودهم ويحمي ظهورهم ويشحذ
طاقاتهم وهممه�م ويعينهم لتحقيق النرص
وتطهير األرض والعك�س أَيْض�ا ً صحي�ح،
فالثب�ات واالنتصارات التي يحققها األس�ود
يف املي�دان يزي�د من ثقة اآلخري�ن ويعزز من
مكانتهم ويقوي موقفه�مُ ،ك ّل هذه الجهود
تنطل�ق من منطلق�ات رشعي�ة وقانونية يف
ح�ق ش�عبنا يف الدفاع ع�ن النف�س والوطن
والس�يادة الوطني�ة ورفض�ا ً ألي تدخ�ل يف
الش�أن الداخيل ،ويف ظل هذا التكالب العاملي
وج�ب عىل الجميع الس�عي لتغيير توصيف
العال�م ملا يج�ري من ح�رب أهلي�ة أ َ ْ
ط َرافها
يمنية تتصارع عىل كريس السلطة إىل عُ ْدوَان
خارجي يس�عى الحتالل البل�د والهيمنة عىل
مقدرات�ه ،وش�عب يم�ارس حق�ه يف الدفاع
عن س�يادة بلده وأبرز طريقني لتحقيق ذلك
أوال ً فت�ح ح�وار بفوهات البن�ادق يف الحدود
مع الع�دو الحقيقي املتمث�ل بداعش الكربى
«دولة العُ ْدوَان مملكة آل ُ
سعُ وْد» ،مما يجعل
العال�م يعل�م علم اليقين بأحقية ش�عبنا يف
الدف�اع عن نفس�ه ومقاوم�ة هذا العُ � ْدوَان
صحَ اب املطام�ع ْ
املدع�وم دولي�ا ً بأ َ ْ
وإقليْميا
ً
ب�أ َ َدوَات أَمريكا يف املنطق�ة ومحليا بالخونة
والعمالء ،فالعُ ُ
مق السعوديُّ هو املفتاح الذي
سيطفئ مح ّرك هذا العُ ْدوَان الغاشم ويجعله
يعي� ُد حس�اباته قبل أي�ة خط�وة يخطوها،
والطري�ق اآلخر ه�و فتح ح�وار مبارش مع
رأس األفع�ى اململك�ة الس�عودية ب�دال ً ع�ن
إضاع�ة الوقت يف الح�وار مع ُقرص ليس لهم
اتخاذ أية قرارات بمحض إرادتهم إلاّ بإجازة
ويل نعمته�م فق�د رأينا عجزه�م خالل حوار
الكويت عن تقديم أية رؤية واضحة أ َ ْو اتخاذ
أي ق�رار بخصوص أيٍّ من امللفات املطروحة
للنقاش ومنها عىل س�بيل املثال امللف املتعلق
بإطلاق األرسى ،إن م�ا ج�رى يف الكوي�ت
بالنس�بة للعدو ه�و محاولة لكس�ب الوقت
يف املي�دان لرتتي�ب أوراقه من جدي�د وإتاحة
الفرص�ة لتدريب مرتزقت�ه وتعزيز الجبهات
باملع�دات العس�كرية املطلوب�ة يف محاول�ة
بائس�ة لش�ن هجم�ات مباغتة على مواقع
الجي�ش واللج�ان الش�عبية بم�ا يحقق لهم
إما نصرا ً ميدانيا ً يف اقتحام املدن الـيَـمَ ـنية
ُ
وخ ُ
صوْصا ً العاصمة صنعاء وهذا بعيد املنال
أ َ ْو على األق�ل االس�تيالء عىل بع�ض املواقع
لتكون ورقة رابحة عىل طاولة التفاوض بني
الوف�د الوطني ومرتزقة العُ ْدوَان خالل الفرتة
القادمة لذلك فتفعيل جبه�ات الحدود ونقل
املع�ارك إىل العم�ق الس�عودي يمث�ل الورقة
الرابحة التي تُر ِبك العدو وتفش�ل مخططاته
وتصيبه يف مقتل.

مقتطفات نورانية
• القرآن الكري�م فهو كتاب عميل ،كتاب
عملي ،معرفة تترك أثرا ً يف النف�وس ،ترتك
هذه النفوس أثرا ً يف الحياة ،معرفة تزكو بها
النفوس ،فينعكس أثر هذه النفوس صالحا ً
يف هذه الحياة.
• القرآن الكريم هو وحده ـ إذا ما حاولت

أن تهتدي به ـ س�تعرف نفس�ك من خالله،
كت�اب عملي ،تع�رف نفس�ك م�ن خالله،
وتع�رف اآلخري�ن أَيْضا ً من خالل�ه ،وتعرف
الفنون األ ُ ْ
خــ َرى من خالله ،وتعرف الحياة
كلها من خالله ،وتعرف إلهك بالش�كل الذي
يلي�ق ب�ك كعبد ل�ه أن تعرفه ب�ه ،تتجىل لك

من ملزمة معرفة اهلل ــ نعم اهلل الدرس الثاني

األمور ،تتجىل لك املواقف.
• {وَال تَ ْس�تَ ِوي ا ْلحَ َسن َ ُة وَال َّ
السيِّئَ ُة اد َْف ْع
�ي أَحْ َس� ُن َف ِإذَا ا َّل�ذِي بَيْنَ� َك َوبَيْن َ ُه
ِبا َّلتِي هِ َ
عَ �دَا َو ٌة َكأَنَّ� ُه َوليِ ٌّ حَ ِمي�مٌ} الكلمة الحس�نة
الت�ي تب�در منك ترد به�ا إس�اءته ،أنت هنا
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تخاط�ب وجدان�ه ..أليس كذل�ك؟ هي تنفذ
إىل أعم�اق وجدان�ه رغم�ا ً عن�ه ،وتتج�اوز
مظاهر الغضب وحواجز الغضب واالنفعال،
فتقتحم ه�ذه الحواجز وتغ�وص إىل أعماق
وجدان�ه فتنعكس لتمأل كيان�ه كله عاطفة
نحوك فيتحول إىل ويل حميم ،بكلمة إحسان،

ينثالالانينثالاثالا 18نينثالالاينثالاثالالا

بكلمة لينة ..فكيف ال تلني قلوبنا ملن يحسن
إلينا هذا اإلحس�ان الكثري واإلحسان الكبري،
إحس�ان بالكلم�ة وه�و يهدين�ا ،إحس�ان
بالنعمة وهو يس�بغها علين�ا لدرجة أن قال
لنا{ :وَمَ ا ِب ُك ْم ِم ْن نِعْ مَ ةٍ َف ِم َن ال َّلهِ }.

( ددعلاعلاا

لتثق باهلل الثقة القوية ،ال بد من أن تعرفه املعرفة الحقيقية
 خاص:َ
ملزمة (معرفة الله ــ نعم الله ــ
مَ ن يقرأ
الدرس الثاني) للس�يد الحسين بن بدر الدين
الحوث�ي رضوان الله عليه يج�د فيها معارف
وحقائق رائعة ج�داً ،تدلنا عىل معرفة (ال إله
إال الله) ،املعرف�ة الحقيقية ،وعىل أن الله هو
اله�ادي ،عندما نمنح أنفس�نا لله ،وليس من
كثرة ق�راءة الكت�ب واملؤلف�ات ،وانتقد فيها
بش�دة علماء الكالم ومؤلفاته�م البعيدة عن
ُه�دَى الق�رآن الكريم ،وأنه�م بمؤلفاتهم تلك
أسهموا يف َ
ضلاَ ِل األمة وتخلفها إىل حد كبري.
وابتدأ رض�وا ُن الله عليه املحاضرَ َ َة بالكالم
اإلسلاَ مي ،مؤكدا ً
عن املواالة واملعاداة يف الدين ْ
عىل أن�ه مبدأ مهم جداً ،يجب عىل ُك ّل مس�لم
َ
يعرف�ه ويعم� َل به؛ ألن
أن
نجاتَ�ه يف الدني�ا واآلخ�رة
ٌ
متوقف�ة عىل ه�ذه املعرفة
والعم�ل عىل ضوئه�ا ،وقد
أرش�دنا الس�ي ُد حسني بن
ب�در رض�وان الل�ه علي�ه
أن م�ن أه�م م�ا يجب عىل
امل�رء عمله لك�ي يكون من
أولياء الله هو [معرفة الله
س�بحانه وتع�اىل املعرف�ة
الكافي�ة معرفة واس�عة ال
َ
يكون
بد منها يف تحقيق أن
اإلن ْ َس�ا ُن م�ن أولي�اء الله؛
ألن من أب�رز صفات أولياء
الله س�بحانه وتع�اىل أنهم
عظيمو الثقة بالله ،ثقتهم
بالله قوية].

إن ْ َس�ان ،أ َ ْو تمث�ل يف أي يشء من ه�ذا العالم،
فمتى ما فصلت َ
نفس�ك عن ُك ّل ما سوى الله
أن يك�ون إله�ا ً لك تحقق لك معن�ى (ال إله إال
الله)].

معرفة اهلل ال تأتي من رُكام
الكتب

وانتق�د الس�يد حسين رضوان الل�ه عليه
بش�دة مَ �ن يعتبر أ َ ْو يظن ب�أن معرف�ة الله
الحقيقية تأتي من ركام الكتب وَاملؤلفات التي
أ ّلفها علماء املس�لمني بعيدا ً عن هدى القرآن،
مؤك�دا ً أن ذلك ال يمكن أن يحدث؛ ألن الل َه هو
الذي يهدي فقط ،فقال رصاحة بدون مواربة:
َّ
ورصات الكتب
[لو تقرأ ما قرأت طول عمرك،
بين يدي�ك مجلد بع�د مجلد
وأن�ت ال تحظ�ى برعاي�ة
م�ن الله س�بحانه وتعاىل أن
يعلم�ك هو ،أن يرش�دك هو،
أن يهدي�ك ،أن يفهم�ك ف�إن
غاية م�ا تحصل علي�ه قليل
من العلم وكثري من الجهل].

من أبرز
صفات أولياء اهلل
سبحانه وتعالى
أنهم عظيمو
الثقة باهلل،
ثقتهم باهلل
قوية

كيف تكو ُن الثق ُة
باهلل قوي ًة؟

أ َّك َد رضوا ُن الله عليه بأن املعرفة الواس�عة
لل�ه ،والثق�ة القوي�ة ب�ه تأت�ي م�ن معرفة
اإلن ْ َس�ان بمعنى (ال إله إال الله) :أن الله وحده
من له الحق واألمر فينا ،املتحكم بنا ،وَأن هذه
م�ن أهم القواعد فقال[ :هذه القاعدة املهمة،
والقاعدة الواس�عة هي الت�ي تفصلك عن ُك ّل
إله يف األرض س�واء تمثل يف هواك ،أ َ ْو تمثل يف

أسباب ظهور العقائد
الباطلة

مُرجع�ا ً رض�وان الل�ه
علي�ه ُك ّل خل�ل يحصل لألمة
س�ببه لنقص يف معرفة الله
ومعرف�ة (ال إل�ه إال الل�ه)،
مم�ا أدَّى إىل ظه�ور العقائد
الباطل�ة ،واألق�وال الغريبة،
ووجه�ات النظ�ر الش�اذة،
فقال[ :سبب ذلك كله هو أنه
لم يحصل اعتماد ـ بالش�كل
املطل�وب ـ عىل القرآن الكريم ،وأنه لم يحصل
اعتما ٌد بالش�كل املطلوب عىل القرآن الكريم،
س�ببه تأثر بثقافة معين�ة ،وضعف يف تحقق
معنى (ال إله إال الله)].

حها
أبواب املعرفة الواسعة ال يفت ُ
ُ
إال اهلل

َ
واسرتس َل الس�ي ُد حسني رضوا ُن الله عليه

ُك ّل خلل في األمة
سببه نقص في معرفة
اهلل ولم يحصل اعتما ٌد
بالشكل المطلوب على
القرآن الكريم
يف حديثِه عن اله�دى ،مؤكدا ً أنه ِمن الله ،ولن
يأتيَن�ا اله�دى بس�بب ذكائن�ا أ َ ْو اجتهادِ نا يف
تحصي�ل تلك العلوم ،ل�ن يمنحَ نا الل� ُه الهُ دَى
إال بع�د أن نفهَ � َم املعن�ى الحقيقي ل�ـ(ال إله
إال الله) ،أن نمنحَ أنفس�نا لله ،ونفتحَ قلوبنا
لهديه ،فقال سلام الله عليه[ :فعندما يهديك
ه�و يهدي�ك للمعرف�ة الصحيح�ة الواس�عة
يهديك إىل أبواب من الهدى تفتح أمامك أبواباً،
وأبواباً .مهم جدا ً أن ترتس�خ لدينا معاني (ال
إله إال الله) والتي من أبرزها أن نمنح أنفسنا
لل�ه فنفت�ح قلوبن�ا لهدي�ه ،نَدَعُ ه ه�و الذي
يهدين�ا؛ ألنه هو الذي قال{ :إ َِّن عَ َليْنَا َل ْلهُ دَى}،
يقول :هذا عيل َّ ،وهذا هو مسئوليتي ،وهذا أنا
سأتكفل به ملن فتح قلبه يل {إ َِّن عَ َليْنَا َل ْلهُ دَى}
ُ
ون إِلاَّ ال َّ
{ق ْل إ َِّن ا ْلهُ دَى ُهدَى ال َّلهِ } {إ ِْن يَتَّ ِبعُ َ
ظ َّن
�س َو َل َق ْد جَ اء َُه ْم ِم ْ
وَمَ ا تَهْ �وَى الأْ َن ْ ُف ُ
�ن َرب ِِّه ُم
ا ْلهُ دَى}].

مآخ ُذ السيد حسني رضوان اهلل
عليه على علماء الكالم

أخ�ذ الس�ي ُد حسين على علم�اء ال�كالم
الجفاف ال�ذي ترتك�ه طريقته�م وعباراتهم
يف القلوب ،فتصبح قاس�ية ال خش�وع فيها،
وال أثر وجداني ترتك�ه مؤلفاتهم يف النفوس،
فحتى آي�ات الوعد والوعيد يف الق�رآن الكريم
أخذها علماء الكالم لالس�تدالل بها فقط عىل
أن الل�ه عادل ،ال يظلم أح�داً ،بالرغم من أنها
ترتك أثرا ً وجدانيا ً كبريا ً يف النفوس لم يتطرقوا

ُ
فآي�ات الوعد بالع�ذاب للظاملني والحديث
له،
ع�ن جهنم وأهلها تجعل اإلن ْ َس�ان يخاف الله
ويخش�اه ويعمل عىل طاعته ورض�اه ،فقال
رض�وان الله عليه[ :لكن أث�ره الوجداني ..أثر
الحديث عن الوعد والوعيد يف وجدان اإلن ْ َس�ان
وما يرتكه من أثر ل�ه عالقته الكبرية بمعرفة
الله س�بحانه وتعاىل ،لم يقدم عىل هذا النحو؛
ً
نس�بة
له�ذا رأينا كي�ف أنهم يف األخري رأوا أن
كبير ًة من آي�ات الق�رآن الكريم ليس�ت مما
يحت�اج إلي�ه يف مج�ال معرفة الله س�بحانه
وتع�اىل .ل�م تقدم تل�ك اآليات التي يق�رر الله
فيه�ا حقيقة أن�ه غالب عىل أم�ره ،وعرضت
ص�ورا ً م�ن واق�ع الحياة م�ن األح�داث التي
ترافقت يف مسرية البرشية ،ويف تاريخ النبوات
كم�ا حص�ل يف قص�ة يوس�ف ،وكم�ا حصل
يف قص�ة إبراهي�م ،وكم�ا
حص�ل يف قص�ة م�وىس،
لم تق�دم أَيْضا ً كأس�لوب
من أس�اليب معرف�ة الله
س�بحانه وتعاىل .ليس�ت
مثيرة للعق�ول إذا ً فه�ي
هن�اك فق�ط تتلى ملجرد
التعب�د بتالوته�ا ،وتُعطى
مقاب�ل ُك ّل ح�رف عشر
حسنات ،هي هناك إلنتاج
الحسنات فقط!! ،].وأيضا ً
األثر الوجداني واملش�اعر
املفعم�ة باالمتنان لخالق
الس�ماوات واألرض ال�ذي
اآليات التي تتحد ُ
ُ
َّث
ترتكه
عن نعم الل�ه علينا فقال:
[هذه املشاعر مهمة جداً،
عندم�ا نستش�عر عظ�م
إحس�ان الله إلين�ا ،عظم
إنعامه علين�ا بنعم كثرية
جداً ..نعمة الهداي�ة ،نعم مادية كثرية ،نعمة
كبيرة فيما أعطانا من هذه الكيفية التي قال
بأنها أحس�ن تقوي�م { َل َق ْد َ
خ َل ْقنَا الإْ ن ْ َس�ان فيِ
أَحْ َس ِن تَ ْق ِوي ٍم}.
تل�ك املش�اعر الت�ي ترتكها ه�ذه ،نظرتك
إليها ،نظرتك إىل من أسداها إليك ،تلك املشاعر
مهم�ة ج�دا ً يف ربطك بالله ،يف ثقت�ك بالله ،يف
انطالقك يف طاعت�ه ،يف ابتعادك عن معصيته،

يف خوف�ك منه ،يف إجاللك له ،يف حيائك منه ،يف
حرصك عىل رضاه].

تساؤالت تحوي عني الحقيقة

وتساءل السيد حسني رضوان الله عليه ــ
لالس�تدالل عىل صحة ما قاله ــ عَ مَّ ن يقيض
عمره يف دراس�ة وتأليف ُكتُب عل�م الكالم ثم
يف النهاي�ة يدي�ن بالطاعة لحاك�م ظالم :هل
هذا عرف الله؟ وتس�اءل عم�ن يقيض عمره
بين ركام الكتب واملؤلفات ث�م يدين بعد ذلك
بعقائ�د باطل�ة وثقاف�ات مغلوط�ة :هل هذا
ع�رف الله؟ أ َ ْو يكون قلبه قاس�يا ً ال يخش�ع:
هل هذا عرف الله؟.

حكم ال مجاملة فيه
ٌ

يف ذات الس�ياق وم�ن
خالل رشح الس�يد رضوان
الله عليه لقوله تعاىل[:إنما
يخشى الل� َه م�ن عب�اده
العلم�اء] بينّ لن�ا أن العلوم
له�ا مج�االت متع�ددة،
والعلماء الذين برعوا فيها،
سميناهم علماء ،لرباعتهم
يف ه�ذه الفن�ون فق�ط،
ولي�س ه�م املقصودي�ن يف
اآلي�ة الكريم�ة ،م�ا دام�وا
ال يخش�ون الل�ه؛ ألنهم ما
يزال�ون جهل�ة ،يورث�ون
جهاالت ،فقال :وعالم يكون
عىل هذا النحو ،عالم أي قرأ
كتباً ،قرأ فنوناً ،يسمى هذا
الفن علم كذا ،ويس�مى هذا
الفن علم كذا ،أ َ ْو يسمى هذا
الفن علم كذا ،هو عالم عىل
ه�ذا املصطلح هو عالم ،لك�ن إذا لم يعلم ـ يف
نف�س الوقت ـ ذلك العل�م الذي يجعله يخىش
الله س�يصبح علمه يش�كل خط�را ً بالغا ً عىل
ْ
اإلسَل�اَم واملس�لمني ،يش�كل خطرا ً بالغا ً عىل
ٍ
جهاالت مرتاكمة ،وإن صدّر
البرشية ،يرس�خ
كتابه بعبارات كريمة مثل [بسم الله الرحمن
الرحي�م الحمد لله نحمده ونس�تعينه ونؤمن
به ونتوكل عليه].

معرفة اهلل
الحقيقية ال تأتي
من ركام الكتب
َوالمؤلفات التي
ألّفها علماء
المسلمين بعيدًا
عن هدى القرآن

هل فهم علماء الكالم معنى (التفكر) يف قوله تعاىل[ :لقو ٍم يتفكرون]؟!
مما ال شك فيه أن من يقرأ كتب علماء الكالم ،سيتأ َّك ُد
يقينا ً أنهم رصفوا ُك ّل تف ّكرهم يف املجال العقائدي فقط،
ونس�وا التفكر يف مظاه�ر هذا الكون ،ودراس�تها ،وهذا
س�بب من أس�باب تخلفنا ،وما وصلنا إلي�ه من الضعف
االقتص�ادي والصناع�ي ،وبقينا مس�تهلكني ملا يصنعه
ويخرتعه اليهود والنصارى.
وقد رضب�وا األمة بذلك الخطأ ــ س�واء قصدوا أ َ ْو لم
يقصدوا ـ�ـ حينما وجهوا (التفك�ر) يف املجال العقائدي
فق�ط ،قال الس�يد رض�وان الل�ه علي�ه ملخص�ا ً نتائج
خطأه�م :فما الذي حص�ل؟ ال نفوس صلح�ت ،وال أمة
بقي�ت متوح�دةُ ،ك ٌّل يُن َ ِّ
ظ� ُر يف أص�ول الدي�ن ويف فروعه
فتطلع العقائد املتعددة ،وتطلع األفكار الش�اذة ،وتطلع

العب�ارات القليل�ة الحياء م�ع الله س�بحانه وَتعاىل ،ويف
مي�دان الترشي�ع ،يف مج�ال األح�كام الرشعي�ة تطل�ع
األح�كام املتع�ددة ،واملذاهب املتعددة واألق�وال املتعددة،
َ
أنفس�نا أم�ة متفرقة ممزقة ،ونرى م�ا بني أيدينا
فنرى
م�ن ركام األقوال ال يقدم وال يؤخر ،نرى أنفس�نا يف مثل
ه�ذا العرص منحطني يف أس�فل درك يف عالم الصناعة ،يف
عال�م االخرتاع ،يف عال�م اإلبداع ،فنصبح نحن املس�لمني
جاهلني حتى باس�تخدام اآلليات الت�ي ينتجها اآلخرون
َ
أنفسنا يف األخري كيف خضعنا لهم بل كيف انبهرنا
فنرى
بهم]..
كم�ا اتجهت األمة ــ وه�ي الطامة الكربى ــ لتحمّ ل
َ
الدين ْ
مسؤولية تخلفنا!! والدين والقرآن بريء
اإلسلاَ مي

من ذلك براءة الذئب من دم يوس�ف ،وأشار السيد إىل ذلك
بقوله[ :والواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية ،نحن
ل�م ننطلق عىل هداه فظلمناه يف البداية ،وظلمنا أنفس�نا
حتى عندما وحينما رأينا اآلثار السيئة للمسرية املغلوطة
التي رسنا عليها نأتي من جديد لنحمِّ ل ديننا املس�ئولية،
نأت�ي من جديد لنقب�ل ما يقول اآلخ�رون يف ديننا[ :دين
متخل�ف] [أفي�ون الش�عوب] الزم أن تلحق�وا ب�ركاب
الحض�ارة الغربي�ة ،ونلح�ق ب�ركاب اآلخري�ن ،فنتثقف
بثقافتهم :القرآن لم يعطنا ش�يئاً ،الدين لم يعطنا شيئاً،
فلننطلق وراء اآلخرين!!]..
وأضاف الس�يد رض�وان الله عليه مدافع�ا ً عن القرآن
والدي�ن ْ
اإلسَل�اَ مي ،ومفن�دا ً تُهَ مَ هم الباطل�ة ،فقال[ :ال

تحمِّ ل�وا الدين املس�ئولية ،حملوا أولئك الذي�ن نقلوا لكم
الدين بش�كل مغلوط ،ارجعوا إىل الق�رآن أنتم .واآلخرون
الذي�ن أنت�م منبهرون بهم هم من ش�هدوا له�ذا القرآن،
ه�م م�ن تجىل على أيديهم من خلال ما أبدع�وا إعجاز
ه�ذا القرآن .ارجعوا أنتم إىل أولئك الذين قدموا لكم الدين
َّ
وشغلوا تفكريهم يف املجال الذي قد ضمن
بشكل مغلوط،
له�م ،ورصفوه ع�ن املجال ال�ذي أريد أن يتحرك�وا فيه،
أري�د لهم من خلال دينهم هو أن يتحرك�وا فيه ،ارجعوا
إليهم فتنكروا ملا قدموه لكم ،وعودوا إىل القرآن من جديد
لتعرفوا كيف أن القرآن كان باس�تطاعتنا لو مشينا عىل
َ
َ
الس�باقة حتى
األمة
هديه ،وعىل إرش�اده أن نكون نحن
يف مجال التصنيع ،واالخرتاع ،واإلبداع يف مختلف الفنون.

استشراف المستقبل

حيث
تلوح النقود

��ص زي�����ت (ال����ري����اض)
وك���ال���س���ل مي���ت� ّ
ّ
وي��������رض��������ع م��������ن دم����������ه امل����ذب����ح����ه
وي����س����ق����ط ح����ي����ث ت�����ل�����وح ال����ن����ق����ود
ه����ن����ا أو ه����ن����ا ال ي����ع����ي م���ط���رح���ه

عبد اهلل البردوني

ط�����ي�����وف احل������ي������اة ع����ل����ى م��ق��ل��ت��ي��ه
ع����ص����اف����ي����ر دام�������ي�������ة األج����ن����ح����ه
ت�����غ�����ب أس����������اري����������ره األم�����س�����ي�����ات

( ددعلاعلاا

«زلزال»4
معاذ الجنيد

مضى عا ٌم  ،وميضي اآلن عا ُم
روي� َ
�ت احل���را ُم
���دك أ ُّي��ه��ا ال��ب��ي� ُ
س��ك��ي��ن � ُة ر ِّب���ن���ا ن���زل���ت علينا
وأج���ف���ا ُن ال��ت��ح��الُ� ِ
�ف ال ت��ن��ا ُم
مضى عا ٌم و ُه ْم ِ
يصلون (صنعا)
ْ
ِ
ومن ُهم لم يَ��ص�ل إال ال��ك�لا ُم !!
وظلَّت ( نِه ُم ) مثوا ُهم  ،ففيها
ِ
خصائصهِ  ،احلِ ما ُم
�راب من
تُ� ٌ
م��آرِ ب�� ُه�� ْم َه����وا ُن م��ن اقتفاها
و( مأرِ بُنا ) يُش ُّد بها احلِ ��زا ُم
��ت ي��ا وط��ن��ي عليهم
ع��ص� ٌّ�ي أن� َ
يُ������را ُم امل��س��ت��ح��ي � ُل وال تُ�����را ُم
إذا ق����ا َم����ت ق��ب��ائ��لُ��ن��ا جمل� ٍ��د
األرض أهل احلسم قاموا
تقول
ُ
مي��ان��ي��ون ح��س�� ٌم  ،وان��ت��ص��ا ٌر
ِ
ص����د  ،وال���ت���ح���ا ُم
مي���ان���ي���ون
ٌّ
ُ
َ
��دى
�
ف
��
�
مل
ا
�ا
�
�ن
�
م
َّ
ُ
ك��ت��اب ال��ل��ه ح��اك� ُ
ودول �تُ��ن��ا احلكيم ُة  ،وال��ن��ظ��ا ُم
وف����ي ج��ب��ه��ات ع���زِّت���ن���ا أُب�����اةٌ
ل ُهم فيهِ اع��ت��م��ا ٌد  ،واع� ِت��ص��ا ُم
رج����ا ٌل ف��ي س��ب��ي��ل ال��ل��ه ث���اروا
وق���ال���وا رب���ن���ا ث���م اس��ت��ق��ام��وا
أقاموا في اجلهاد َّ
فرض
أجل
ٍ
فكانوا فوق من صلوا  ،وصاموا
وك��ان��وا ف���وق ك��ل ال��ن��اس دي��ن�اً
وث��ي��ق �اً م��ا ل�� ُع��روت��هِ ان��فِ ��ص��ا ُم
���در
���وم ب� ٍ
ك� َّ
�����أن امل���ؤم���ن�ي�ن ب����ي� ِ
بِهم ثبتوا  ،وحول ِّ
الشرك حاموا

وت����ن����س����ى ال����ص����ب����ح����ات أن ت��ل��م��ح��ه
وغ������اي������ات������ه أن ي�����دي�����ر احل��������روب
وي�����ب�����ت�����ز أس�������واق�������ه�������ا امل�����رب�����ح�����ه

��ت ه��زائ � ُم��ك��م ه��ن��ا  :ك��� ّف���وا..
ق���ال� ْ
ما عاد يسمع نصحها «احلِ ل ْ ُف»!!..
وك����أن أش��ل�اء اجل��ي��وش ع��ل��ى ...
ّ
«س ْع ُ
ف*»!!..
أعتاب من رجعوا بها َ
ج��ئ��ت��م ب�ل�ا وع� ٍ
���د  ،،ف���أوع���دن���ا...
ب��ال��ن��ص��رِ م��ن عليائه ال��ل��ط� ُ
�ف!!..
مم..
ف���دروب���ه ال���ـ ص���ع� ْ
��دت ب��ه��ا أ ٌ
مي��ن��ي� ٌة  ..واحل��ب�� ُل  ،،وال��� َك� ُّ
��ف!!..

املقرر ألسبوعني :

من  9إلی  16شوال

وم�����������ا دام ف������ي������ه ب������ق������اي������ا دم
ف���م���ن ص����ال����ح اجل����ي����ب أن ي��س��ف��ح��ه
ي��������ج��������ود ب�����������أش�����ل�����اءه ول�����ت�����ك�����ن
(إلب�����ل�����ي�����س) أو (آدم) امل��ص��ل��ح��ه

 -وسارعوا اىل مغفرة من ربكم.
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شعب
فليس س��وى اليمانيني
ٌ
��ات اجلِ ���س���ا ُم
ت��ل�ي ُ
ن ل���� ُه امل���ه���م� ُ
ِّ
إذا وق� َ
ٍ
(جند)
بصف
�ف األن��ا ُم
حصدنا النص َر  ،وانكس َر األنا ُم
ل��ن��ا ب��ال��ل��ه إق�������دا ٌم  ،وع����ز ٌم
وم��ا لتحالُف احل���زم اح��ت��زا ُم
مت � ُّر بِهم ليالي احل��رب ُس��وداً
ُ
ُ
����أن ش��م��س � ُه � ُم ظ�ل�ا ُم
مت����� ُّر ك� َّ
بعض
ني وراء ٍ
وت��ن��ص��رِ ُم السن ُ
وم���ا ل��ف��ص��ول ع��زت��ن��ا ان��ص��را ُم
وعهداً لن يروا في العمر يوماً
ول��ي��س ب��هِ ان��ك��س��ا ٌر  ،وان��ه��زا ُم
ف��� ُق��� ْل ل��ل��زاح��ف�ين ب��غ��ي��ر ع��ل� ٍ�م
دخلتُم حيثُ ال تبقى العِ ظا ُم
علي ُكم م��ن (زالزل��ن��ا) السال ُم
���وت ال����زؤا ُم
وم���ن أب��ط��ال��ن��ا امل� ُ
�ب
ه��ن��ا وك��ل��اءُ ع��زرائ��ي��ل ش��ع� ٌ
ُم��هِ � ّم��ت � ُه اش��ت��ب� ٌ
ِ
�اك  ،واق �ت��ح��ا ُم
َ
ِ
ٍ
(جند)
جيش
و(قاهرنا) يُعان ُق
ف��ت��ى تَ�� َم��لَّ��ك�� ُه ال���غ���را ُم
ع��ن��اق
ً
ف��ك��م ل��ل��ح��رب ن���ا ٌر  ،واش��ت��ي��ا ٌق
ب��ل��وع��ت��ه��ا ال��ي��م��ان��ي��ون ه��ام��وا
ف��ن��و ُن احل���رب م����وروثٌ لدينا
لنا فيها ارت��ب��اط  ٌ ،وانسجا ُم
ونرقص في لظاها
نُر ِّوضها ،
ُ
ول�ل�أه���وال ف��ي ي��دن��ا ال���زِ م���ا ُم
�ت
جبا ٌل نح ُن إن ُق ِص َفت و ُد ّك� ْ
أض��ا َء عقيقُها  ،وب��دا ال ُرخا ُم
بتصنيع ال��س�لاح ل��ن��ا ُج����ذو ٌر
ُنسب  ،والسها ُم
إلينا
ُ
البيض ت ُ
(زالزل���ن���ا) ت���� ُد ُّك م��ع��س��ك� ٍ
�رات
وال َه������ َد ٌ
ف ل�� ُه��م إال اخل��ي��ا ُم

��ي صرعى
وط��ائ��رةٌ تُ��ح�لِّ� ُق وه� َ
حت���� َّر َج م��ن ه��زائ��م��ه��ا ال��� ُرك���ا ُم
وص��ارت نُكت ًة في اجل � ِّو تُ��روى
هي حلَّقت ِ
ضح َك الغما ُم
فإن َ
ل��ه��ا ِس��ع � ٌة  ،وأج��ن��ح � ٌة  ،ولكن
خل��ي��ب��ة ح��ال��ه��ا ت��رث��ي ال��ن��ع��ا ُم
الغارات عودي
فكم همست لها
ُ
��ر ال يُ��ض��ا ُم
ف��ه��ذا ال��ش��ع��ب ح� ٌّ
ج��ي��وش األرض ه � ِّي��ن � ٌة ل��دي��ه
فال اقتدر امل��ل� ُ
�وك  ،وال اللئا ُم
��ك ي��ا ع��وال � ُم أل� ُ
��ف م� ٍ
أم��ا ُم ِ
�وت
وغ��ي��ر ال��ن��ص��ر ل��ي��س ل��ن��ا أم���ا ُم
فسبحان ال��ذي قد ص��ا َغ كوناً
�ي ال� ُه��م��ا ُم
ب���هِ ال��ش��ع� ُ
�ب ال��ي��م��ان� ُّ
إذا ب����ر َز ا ُ
حل���ف���اةُ ع��ل��ى ب� ٍ
ل�اد
َّ
ُ
تشظت  ،فاجلبال بها ُحطا ُم
ب���ن���ادق���ن���ا ت������� ُد ُّك ُم�����د َرع� ٍ
����ات
وي��ك��س � ُر زح��ف��ه��م م��نَّ��ا ُغ�ل�ا ُم
نسي ُر وك��ل ش���يءٍ ف��ي ُق��را ُه��م
ي���ق���و ُل ل��ن��ا ط��ئ��ون��ي ي���ا كِ ����را ُم
ف��ن��ج��ت��ا ُح امل���دائ���ن دون ٍ
جهد
ألن ل��ن��ا مب��وط��ن��ن��ا اح���ت���را ُم
َّ
مي���ان���ي���ون أرب���ك���ن���ا امل��ع��ال��ي
ٍ
م��ع��رك��ة وِ س�����ا ُم
ل��ن��ا ف���ي ك���� ِّل
��ور ه� ٌ
ل�اك
ف��ن��ح � ُن ل��ك��ل م���أج� ٍ
���زق ِّس��ق��ا ُم
ون���ح��� ُن ل��ك��ل ُم����رت� ٍ
ول��ل � ُم��س��ت��ض��ع��ف�ين ح���ي���اةُ ع � ٍّز
ع��ل��ي��ن��ا ل��ل��س��م��اء ب��ه��ا ال���ت���زا ُم
ص��ل�اةُ ال��ل��ه ت��غ��ش��ان��ا  ،ف��إ َّن��ا
مي��ان��ي��ون  ،وع��ل��ي��ن��ا ال��س�لا ُم.
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سالت برامي ُل الغزاة دماً
ْ

عبدالقوي محب الدين

برنامج رجال اهلل

��ت ب��ل��ادي ل���ل���غ���زاة ع��ل��ى ...
وث���ب� ْ
ُ
ساحاتها  ،،ورجالها اصطفوا!!..
��أت مي���ن���اً...
ك��ـ��ـ � ّل اجل���ه���ات ت���ع���ب� ْ
كــــ ّل ال��ث��رى م��ن حتتها َس��ق� ُ
�ف!!..
س���ق� ٌ
��ف مل����� ْن ل���� ّب����وا ن������داء م���ن���ى..
�ص �نْ� ُ
طفل يهدهد كيفه «ال� ِ
�ف»!!..
ٍ
ي��ا حلف «أم��ري��ك��ا»  ،ق��د اقتلع الـ
ُ
العصف!!..
حلفا َء –منذ هبوبه-
وش��م��اغ��ك ال����ـ ظ���لّ���ت ت���ط���رزه...
خ��زن��ات��ه ..ي��ج��ت��اح��ه ال���ن���ت� ُ
��ف!!..

الحرب اإللكرتونية ..الجبهة
االفرتاضية يف مواجهة
السطو التكنولوجي
وليد الحسام
يرى الكثري م�ن املتابعني أن ثورة االتصاالت الحديثة والتكنولوجيا
املعلوماتية أصبحت طرفا ً يف الرصاع  ،ولهذا الرصاع مظاهر وأش�كال
ع�دّة ال تتمثل فيما يعتقده البعض م�ن أن الرصاع التكنولوجي رصا ٌع
عىل املب�دأ بل يرتكز عىل التس�لط لألقدر عىل إلغاء م�ن اليمتلك نفوذا ً
نفطيا ً أو حضورا ً اقتصاديا ً قويا ً .
الحرب اإللكرتونية  ،أو املعركة االفرتاضية _ ْ
إن جاز يل أن أس�ميها
به�ذا االس�م _ تتمثل يف الس�طو والقرصنة عىل املواق�ع وإفراغها من
املضامين املطلوبة وذلك من خالل إيكال ع�دد من املختصني بتقنيات
الربمج�ة وتكنولوجي�ا االتص�االت لتحقي�ق ه�ذا الغ�رض  ،وقد بدت
الكثري م�ن عناوين املواقع االلكرتونية املتعلق�ة أو املرتبطة بالقضايا
العربية الكربى مجرد عناوين دعائية أو ترويجية فارغة من املوضوع
املفرتض وال تتضمن تلك املواقع من القضية سوى االسم  ،والهدف من
ذلك هو إيهام الش�عوب العربية ّ
بأن هناك جهات متخصصة يف الدفاع
ع�ن القضايا العربية كقضية فلس�طني املحتلة وغريه�ا من القضايا
التي تحتاج إىل تركيز االهتمام البالغ من قبل أنظمة ومنظمات واسعة
 ،وم�ن يتابع واقع تلك املواقع ذات العناوين العريضة يدرك رس اللعبة
وشكل الحرب التكنولوجية .
القرصنة والس�طو عىل املواقع االلكرتونية اليمنية من قبل تحالف
العدوان الس�عودي األمريك�ي منذ بداية العدوان وخلال مراحله بتلك
الصورة التي تؤكد حقد تحالف العدوان عىل الشعب اليمني كان بهدف
التعتيم عن جرائم وفضائح التحالف السعودي األمريكي وهذه الحرب
اإللكرتوني�ة ه�ي نف�س املعركة الت�ي خاضتها إرسائي�ل يف القرصنة
والس�طو عىل املواقع الفلسطينية الحقيقية التي تكشف جرائم العدو
ال تلك املواقع الوهمية التي تبدو فلسطينية يف شكلها وهي يف الحقيقة
تتستر عن جرائم الكيان اإلرسائييل وتش�غل املتاب�ع لها بقضايا آخر
 ،وكم�ا يعل�م الجمي�ع فإن املال الس�عودي لع�ب دورا ً كبيرا ً يف رشاء
بعض رشكات االتص�االت التكنولوجية مقابل إغالق مواقع إلكرتونية
وصفحات التواصل االجتماعي التي تحتوي عىل موضوعات مناهضة
ملخط�ط الهيمنة الصهيوأمريكية وموضوعات تكش�ف جرائم تحالف
العدوان عىل اليمن .
ل�م تقتصر الح�رب االلكرتوني�ة من قب�ل تحال�ف الع�دوان عىل
القرصن�ة على املواق�ع اإلخبارية بل تج�اوزت ذلك إىل إغلاق وتهكري
ومحاوالت اخرتاق صفحات عدد من األش�خاص على موقع التواصل
االجتماعي�ة كالفيس بوك و تويرت وغريهما من صفحات األش�خاص
الذي�ن يكتبون بصدق ويقدمون الحقيق�ة ويفضحون جرائم العدوان
 ،لك�ن ه�ذا األم�ر يختل�ف يف اليمن ع�ن غريها م�ن حي�ث أن مواقع
وصفح�ات ومدونات اليمن تُع� ُّد جبهة صام�دة ومرابطة يف مواجهة
تحالف العدوان وفضحهم وكش�ف جرائمهم يف حق األرض واإلنس�ان
والتق�ل الجبه�ة اإللكرتونية _ يف صمودها وثباته�ا وتصديها لتحالف
العدوان _ عن الجبهات العسكرية يف ميادين البطولة .

��ت ب���رام���ي��� ُل ال����غ����زاة دم�����اً..
س���ال� ْ
ً
ُ
ط��ب��ع �ا..ف��إن��ت��اج ال����ردى ن�����زف!!..
ول����ع����اب أم���ري���ك���ا ي��س��ي��ل ب���ه���م..
ق��ل :كل ّما س��ال��وا هنا  ..ج��ف��وا!!..
***
ع��ام��ان ي��ا حلف ال���ردى انتكست..
ُ
أع�لام��ك��م ،،وت��ب��ع��ث��ر احلِ
���ل���ف!!..
ك����ت���� ٌل م����ن األش����ل���اء ذائ�����ب�����ة...
وج��م��اج�� ٌم م���ن ف��وق��ه��ا ت��ط��ف��و!!..
ط���وع���ت��� ُم ل���ل���ح���رب ك����ل ذوي..
���ن ،،وأرداك����م هنا « ُع������ ْر ُ
ف»!!..
دي� ٍ

أخ���ف���ي���ت��� ُم ف���ش���ل�ي�ن ..أرب�����ع����� ًة..
ل��ك��ن أي��خ��ف��ى األل� ُ
���ف أو ي��غ��ف��و؟؟!!
أك����ل ال���ت���راب وج�����وه ق��ادت��ك��م ..
فبما سيشمخ في الثرى األن� ُ
�ف؟؟!!
***
عامان  ..أدري  ..سوف نبلغها ..
ُ
«النصف»!!..
أو يستزيد بنصرنا
ع���ا ٌم ون���ص� ٌ
��ف ..ك��ي��ف أق��ن��ع َم��� ْن..
م � َّل اف��ت��راس نعاجه احل��ت� ُ
�ف..؟؟!!
______
*الس ْع ُ
السلع ُة
ف ِّ :
َّ
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( ددعلاعلاا

متابعات فلسطينية

 100عملية للمقاومة الفلسطينية خالل األسبوع املاضي

إصابة فلسطينية باعتداء
للمستوطنني يف الضفة
املحتلة

ٌ
معطيات ْ
«إسـ َرائيلية» ،أن «األسبو َع املايض شهد
أظهرت
 100عملي�ة للمقاوم�ة يف األرايض الفلس�طينية اس�تهدفت
قوات العدو ومستوطنيه».
ورص�د تقري ٌر نرشَه موق�ع «الصوت اليه�ودي» العربي،
يوم الس�بت« ،تنفي�ذ املقاومة الفلس�طينية ل�ـ  100عملية
للمقاومة ،بينها إطالق نار ومحاولة دهس ومحاولتي طعن،
باإلضاف�ة إىل عمليات إلقاء الزجاج�ات الحارقة (املولوتوف)
ورشق الحجارة صوب مركبات عسكرية واستيطانية».
وبحسب التقرير ،فقد «تم تسجيل عملية إطالق نار قرب
مس�توطنة «تقوع» ،أدت إلصابة أحد املس�توطنني ،ومن بني
العملي�ات محاولة فلس�طيني تنفيذ عملية طع�ن يف الخليل
جن�وب الق�دس املحتلة ،حيث ت�م اعتقاله وبحوزته س�كني
ومحاولة دهس قرب القدس املحتلة».
وتش�هد األرايض الفلس�طينية ،منذ األول من ترشين أول
امل�ايض ،مواجه�ات بني ش�بان فلس�طينيني وق�وات العدو،
اندلع�ت بس�بب إرصار مس�توطنني يه�ود متش�ددين على
مواصلة اقتحام ساحات املسجد األقىص ،تحت حراسة قوات
جيش ورشطة العدو ،حيث ارتقى خاللها  227شهيداً.

شروط فلسطينية
إلتمام صفقة تبادل
أسرى جديدة
ج� َّد َد محم�ود الزه�ار القي�ادي يف
حرك�ة «حم�اس» رشوط حركت�ه إلتم�ام
صفق�ة تب�ادل أرسى جدي�دة م�ع الع�دو
ْ
«اإلسـ َرائييل».
وأك�د الزه�ار خلال مهرج�ان لتكريم
الطلبة املتفوقني يف دير البلح وس�ط قطاع
غ�زة ،أن» االحتالل خ�ان االتفاق الس�ابق
وأع�اد اعتق�ال عشرات األرسى املحررين
بصفق�ة «وفاء األح�رار -ش�اليط»  ،مبينا ً
بأن هناك رشطني هما :اإلفراج الكامل عن
ُك ّل املعتقلين املحرري�ن بصفق�ة األحرار،
وبتعهد كامل بعدم اعتقال من سيتحرر.
يف موضوع آخر قلل الزهار من تهديدات
ْ
«اإلس�ـ َرائييل» افيغ�دور
وزي�ر الجي�ش
ليربم�ان ،واصفا ً إياها بفارغ�ة املضمون،
مش�ددا ً يف الوق�ت ذات�ه على أن الحص�ار
الذي ف�رض عىل غزة منذ عشرة أعوام لن
يؤث�ر عىل غزة وال يف�ت يف عضدها ،مؤكدا ً
أن ه�دف حرك�ة «حم�اس» واملقاوم�ة
الفلس�طينية ه�و تحري�ر فلس�طني ُك ّل
فلسطني من االحتالل.
وقال« :االحتالل فشل يف تحقيق أهدافه
الرامي�ة لرتكي�ع الش�عب الفلس�طيني»،
وأض�اف :أن «لش�عبنا الفلس�طيني الح�ق
يف الدف�اع ع�ن نفس�ه ومقاوم�ة االحتالل
بالضفة وغزة والقدس ولن نتنازل عن شرب
واحد من فلسطني».
ويف س�ياق مختل�ف فنَّد الزه�ار اتهامات
بعض األط�راف اإلقليمي�ة والدولي�ة لحركة
«حم�اس» بالتدخ�ل بش�ؤونها الداخلي�ة أ َ ْو
اللع�ب بمضامين خارجي�ة .وق�ال «نحن ال
نلعب عىل سياسية املحاور اإلقليمية وهدفنا
فقط تحرير أرضنا بشتى الوسائل».
وتابع« :نحن ال نعادي أحدا ً ولن نسمح
ألح�د بالتدخ�ل يف ش�ؤوننا الداخلية كما ال
نتدخل يف شؤون الغري».

بجروحَ ،
ليلة السبت،
أصيبت فلس�طينية
ٍ
يف اعت�داء للمس�توطنني بمنطق�ة وادي قانا
غرب مدينة سلفيت شمال الضفة املحتلة.
ٌ
فلس�طينية :إن «املواطنة
وقال�ت مصاد ُر
أصيب�ت بج�راح يف يدها عىل يد مس�توطنني
متطرفين من مس�توطنة «عتنائل» ش�مال
بلدى ديرستيا».
وأضافت املصادر أن املس�توطنني رشقوا
مركبات املواطنني بالحجارة قرب واداي قانا.

العدو يعتقل  137مواطناً
من غزة خالل  6أشهر

«تفخيخ»  12طائرة يف مطار تل أبيب!

الكي�ان ْ
اإلس�ـ َرائييل ،ه�و العام�ل األس�ايس
يف زعزع�ة اس�تقرار املنطق�ة والراع�ي الرئييس
لإل ْر َهاب يحاول دائما تطويع واستغالل االوضاع
ليزعم انه محل تهديد دائم.
ورغ�م هشاش�ة الكي�ان أم�ام املقاومين
الفلس�طينيني وحزب الله لكنه ينع�ق دائما ً بأنه
ق�وي واجراءاته األمنية ال يمك�ن اخرتاقها ،لكن
دائم�ا ما يثبت عكس ذل�ك كان آخرها ما قام به
أح�د الصحافيني الصهاينة من زرع قنابل مزيفة
ْ
«اإلسـ َرائييل».
يف  12طائرة يف مطار بن غوريون
وأوض�ح الصحف�ي دافيد س�ليمان يف مقابلة
مع  RTأنه اس�تخدم بطاق�ة الهوية التابعة ألحد
أصدقائ�ه لكي يحصل عىل وظيف�ة عامل نظافة

يف املطار ،مُشيرا ً إىل أن الحصول عىل الوظيفة لم
يكن أمرا صعبا عىل اإلطالق ،إذ اس�تمرت مقابلة
العمل دقيقتني أ َ ْو  3دقائق عىل األقل.
وقال« :لم يوجه إىل أية أسئلة عىل اإلطالق لكن
األجهزة األمني�ة احتاجت إىل ش�هر كامل إلجراء
الفح�ص األمني ،لتص�در يف نهاية املطاف يل أعىل
ترصيح أمن�ي يف املط�ار» وبعد انته�اء الفحص
األمني و ّ
ظف سليمان مبارشة ،عىل الرغم من أنه
وهو أصلع ،ال يش�به عىل اإلطالق صورة صديقه
تامير على بطاق�ة الهوية ال�ذي يتميز بش�عره
الكثيف.
وتمك�ن الصحف�ي «عام�ل النظاف�ة» خالل

يومين فق�ط م�ن عمل�ه يف ه�ذه الوظيف�ة من
الوصول إىل جميع أقس�ام املط�ار دون عائق قبل
أن ينج�ح األمن يف اكتش�افه يف ثالث أي�ام العمل
لكن اليومني كانا كافيني بالنسبة له ليزرع قنابل
وهمية عىل متن  12طائرة.
وقام س�ليمان بتصوير نفسه داخل الطائرات
وهو يترصف بطريقة «مشبوهة» ويزرع عبوات
مرشوبات غازية فارغة.
وس�ببت ه�ذه التجرب�ة فضيح�ة أمني�ة من
العي�ار الثقي�ل أجربت أم�ن مطار ت�ل أبيب عىل
ب�ذل ُك ّل جهد ممك�ن ملنع تكرار مث�ل هذا العمل
متهما مدير رشك�ة التوظيف باإلهمال يف اختيار
املوظفني.

وتربئ آل سعود!
تقرير  11سبتمرب ..أمريكا ُ
تتهم السعودية ّ

إياد أبو عوض*

ُ
وثائق جديدة ،سمحت السلطات
كش�فت
األمريكية بنرشها أخرياً ،عن وجود معلومات
«ق�د» ترب�ط موظفين حكوميني س�عوديني
بمنفذي هجمات الحادي عرش من سبتمرب.
من�ذ ع�ام  ،2003عمل�ت إدارة الرئي�س
الس�ابق جورج ب�وش االبن ،ث�م إدارة الحايل
ب�اراك أوبام�ا ،على إخف�اء  28صفح�ة من
تقرير تابع للكونغرس بشأن تلك الهجمات..
وكانت األس�باب املعلنة وراء هذا األمر هو أن
ما تكش�فه الصفحات يمس األم�ن القومي،
وأن نرشه�ا س�تكون له نتائج س�لبية تطال
املصالح األمريكية يف العالم وس�تضعف قدرة
واش�نطن عىل جمع املعلومات االستخباراتية
عن أش�خاص مش�تبه يف تورطه�م بعمليات
إ ْر َهابية.
الحقيق�ة الت�ي لم يرغ�ب ب�وش وأوباما
بكش�فها أن ه�ذا القس�م م�ن تقري�ر لجنة

التحقي�ق يف هجم�ات ع�ام  2011يتح�دث
بش�كل محدد عن «دور س�عودي محتمل» يف
تقديم املس�اعدة أ َ ْو الدعم لإل ْر َهابيني أ َ ْو حتى
التواص�ل معهم قبي�ل تنفيذه�م الهجمات..
وكلم�ا كان البعض يثري القضية ويس�أل عن
تل�ك الصفح�ات وم�ا ورد فيه�ا من أدل�ة أ َ ْو
تكهنات بش�أن دور الحليف العربي يف أحداث
 ،9/11كان الجواب الرس�مي هو عدم وجود
أي�ة أدل�ة أ َ ْو اتهام�ات موجه�ة للري�اض أ َ ْو
موظفيها الرسميني فيما ورد يف التحقيقات،
وأن ُك ّل م�ا تتناقله وس�ائل اإلعلام والجرائد
مج�رد تخمينات وش�ائعات عارية تماما ً عن
الصحة!
م�ع ق�دوم ع�ام  ،2015ب�دأت األص�وات
املطالبة بالكشف عن نص الصفحات الرسية
تتع�اىل ،وب�دأ أهايل ضحايا الح�ادي عرش من
س�بتمرب يطالبون الكونغرس بالس�ماح لهم
بمقاضاة الحكومة السعودية لدورها املزعوم
يف م�ا عصف بنيويورك يف ذلك اليوم األس�ود..

وبذل�ك ب�دأ الحديث يدور ح�ول رضورة نرش
الصفح�ات الرسي�ة لوضع ح� ٍد له�ذا األمر،
و»لتربئ�ة» الحلي�ف األقرب يف العال�م العربي
من تلك التهم وتجنب تده�ور العالقة املميزة
مع�ه ..ويف الوق�ت نفس�ه ،ه�ددت الرياض،
وإن بص�ورة غير مب�ارشة ،م�ن أن موافقة
الكونغ�رس على مشروع قان�ون يس�مح
بمقاضاتها بسبب أحداث نيويورك سيدفعها
إىل بيع سندات خزانة وأصول أخرى بالواليات
املتح�دة تص�ل قيمتها إىل  750ملي�ار دوالر..
َ
يتوان عن تأكيد
والرئيس األمريكي بالطبع لم
موقف�ه الرافض إلق�رار املشروع ،فقد هدد
بع�دم التوقيع على القانون إن ت�م التصديق
عليه يف الكونغرس.
الصفح�ات مح�ل النق�اش نُشرت ،واآلن
يمكن للجميع االطلاع عليها وتحليل ما جاء
فيها بش�كل كامل ..أهم م�ا جاء فيها هو أن
أش�خاصا ً تواصلوا أ َ ْو قدموا مساعدة أ َ ْو دعما ً
لبع�ض منف�ذي هجم�ات الح�ادي عرش من

س�بتمرب ،وأن هؤالء األش�خاص ،وفق وثائق
ص�ادرة عن مكتب التحقيق�ات الفدرايل FBI
ومذك�رة م�ن وكال�ة االس�تخبارات املركزية
« ، CIAق�د» يكون�وا من موظف�ي الحكومة
الس�عودية وأن اثنني عىل األق�ل منهم تابعني
لجه�از املخابرات الس�عودي ..لك�ن التقرير
يؤك�د أن املعلوم�ات الواردة يج�ب التأكد من
صحتها من خالل مزيد من التحقيقات ،التي
يجب أن تجريها األجهزة األمنية املختصة.
الصفحات تذكر أس�ما ًء محددة ألشخاص
تقول إنهم «قد» يكونوا موظفني يف الس�فارة
الس�عودية أ َ ْو موظفي استخبارات سعوديني
أ َ ْو مس�ؤولني يف وزارة الداخلي�ة ،وأن تقارير
مختلف�ة عنه�م ج�اءت ملكت�ب التحقيق�ات
الف�درايل قبل ع�ام ألفني وواح�د ..املعلومات
تتطرق حتى ألخ غري شقيق ألسامة بن الدن،
كان موظفا ً يف الس�فارة السعودية بواشنطن
وقت وقوع األحداث.
بعد رسد ه�ذه املعلوم�ات ،يع�ود التقرير

رص�د مر َك ُز أرسى فلس�طني للدراس�ات،
تقري�ر ل�ه ي�وم الجمع�ة ،وق�وع ()137
يف
ٍ
حالة اعتق�ال نفذها االحتالل لفلس�طينيني
من قطاع غزة خلال النصف األول من العام
الحايل.
تقري�ر ل�ه الجمع�ة إن
وق�ال املرك�ز يف
ٍ
بين املعتقلين )4( :تج�ار ،و( )81صي�ادًا،
ً
ومرافق�ا ملري�ض،
وطالبين ،و( )5م�رىض،
و( )38م�ن املتس�للني أ َ ْو الذي�ن اقرتب�وا من
الحدود الرشقية ،وكذلك طالت مدير مؤسسة
خريية.
وأوضح الناط�ق اإلعالمي للمركز الباحث
ري�اض األش�قر ،أن معظم ح�االت االعتقال
خلال األش�هر املاضي�ة كان�ت لصيادي�ن
فلس�طينيني م�ن القط�اع كانوا يمارس�ون
عمله�م يف صي�د األس�ماك مقاب�ل ش�واطئ
القط�اع ،بعد مص�ادرة مراكبه�م والتحقيق
معهم يف ميناء اسدود وإطالق رساح الغالبية
العظمى منهم ،حيث وصلت حاالت االعتقال
بني الصيادين إىل ( )81حالة.
وأض�اف أن العدو اعتق�ل  3صيادين بعد
أن أصابهم بالرصاص حين االعتقال ،وكان
من بينهم الطفل أيمن محمد الس�لطان (15
عام�اً) ال�ذي أصي�ب برصاصتين يف رجليه،
وأطل�ق رساحهم عىل معرب بي�ت حانون بعد
عدة ساعات من االعتقال.

إىل تأكي�د ع�دم الق�درة عىل حس�م مس�توى
االرتب�اط املب�ارش بين الحكومة الس�عودية
واألنشطة اإل ْر َهابية عامليا ً أ َ ْو يف داخل الواليات
املتحدة ،إن وجد هذا االرتباط ..وهذه النقطة
تحديدا ً هي التي اس�تخدمها املتحدث باس�م
البي�ت االبيض جوش ايرنس�ت عندما أكد أن
النتيجة التي توصلت إليها اللجنة يف تحقيقها
هي ع�دم وجود أي دليل عىل قي�ام الحكومة
السعودية كهيئة أ َ ْو أي مسؤول سعودي كبري
بتمويل تنظيم القاعدة أ َ ْو مساعدته.
إذاً ،النتيج�ة النهائي�ة ه�ي أن األجه�زة
األمنية أشارت إىل أدلة غري مؤكدة «قد» تشري
إىل ت�ورط موظفين يف الحكوم�ة الس�عودية
باألح�داث الدامي�ة عام ألفين وواحد ،لكن ال
يوجد ما يشري إىل أن الحكومة السعودية ذاتها
ً
مرتبطة بأي
كمؤسسة كانت مسؤولة عن أ َ ْو
حدث س�اهم يف تنفيذ الهجمات أ َ ْو تمويلها..
والحكم لقارئ التقرير وتقديره وتوجهاته.
*روسیا الیوم

( ددعلاعلاا

عربي ودولي 15
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أردوغان يستغل االنقالب لعزل آالف القضاة والضباط
 متابعاتُ
السلطات الرتكية انتها َء محاولة االنقالب
أعلنت
عىل الرشعي�ة الديموقراطية وب�دأ الرئيس الرتكي
رجب طي�ب أردوغان باس�تثمار االنتصار بإقصاء
اآلالف م�ن الضب�اط والقضاة عىل نح�و يتناىف مع
ادعائه بأن مجموعة صغرية تقف خلف االنقالب.
واعتقل�ت الرشط�ة الرتكي�ة أكث�ر م�ن 1500
ضاب�ط لحد اآلن ممن تورطوا باالنقالب الذي يقول
اصحابه انه ما يزال مستمراً.
واىل جانب تصفية الجيش من خصوم أردوغان
باس�تخدام ذريعة محاولة االنقالب جرى االعالن يف
تركيا عن اعفاء  2750قاضيا بذات التهمة املوجهة
للضباط.
مصدر استخباري تركي قال إن املخابرات تعمل
مع ق�وات األمن على تنفيذ عمليات يف اس�طنبول
وأنقرة ضد مدبري محاولة االنقالب.
َ
رئي�س وكال�ة املخاب�رات
وأوض�ح املص�در أن
هاكان فيدان ظل يف مكان آمن طوال األحداث وكان
عىل اتص�ال مع أردوغان .وق�ال إن مقر املخابرات
تع�رض لهجوم م�ن طائ�رات هليكوبرت وأس�لحة
ثقيلة أثناء محاولة االنقالب.
مس�ؤول ترك�ي كبير أك�د تحرير قائ�د اركان
الق�وات املس�لحة الرتكي�ة خل�ويص آكار من ايدي
االنقالبيين ونقل�ه إىل م�كان آم�ن ،وأش�ار إىل أن
الق�وات املوالي�ة للحكوم�ة تس�يطر اآلن عىل مقر
قيادة القوات املسلحة الرتكية.

عزل  2745قاضياً برتكياً
ُ

ونقل�ت قن�اة «إن ت�ي يف» ع�ن ق�رار ص�ادر
ع�ن املجل�س األعلى للقض�اة واالدعاء الق�ول :إن
«الس�لطات الرتكية عزلت ألفين و 745قاضيا ً يوم
(الس�بت) بعد محاولة انقالب ق�ام بها فصيل من
الجيش خالل الليل.
وأفادت وكالة أنباء «األناضول» بأن خمسة من
أعضاء املجلس األعىل للقضاة واملدعني عزلوا أيضاً.

الجزائر ترفض الوجود
«اإلسـ َرائيلي» داخل
ْ
الهيئات اإلفريقية !
 متابعاتج�دّد وزي� ُر الدول�ة الجزائ�ري ،وزي�ر
الش�ؤون الخارجي�ة والتع�اون ال�دويل،
رمط�ان لعمام�رة ،تأكيد موق�ف الجزائر
الراف�ض ألي تواج�د ْ
«إس�ـ َرائييل» داخ�ل
هياكل االتحاد اإلفريقي.
وأك�د لعمام�رة خلال ن�دوة صحفية
عق�ب االجتم�اع التحضيري الجزائ�ر-
إفريقي�ا ح�ول االس�تثمار ال�ذي س�يعقد
من  3إىل  5ديس�مرب /كان�ون األول املقبل
بالجزائ�ر ،ردا ً عىل س�ؤال حول «محاوالت
منح بعض الدول اإلفريقية ملقعد كمالحظ
للوبي يه�ودي بالهيئ�ات اإلفريقي�ة» ،أن
ه�ذا الطلب ت�م اقرتاحه يف امل�ايض ولكنه
«رفض» من قبل أغلبية الدول اإلفريقية.
وأك�د رئي�س الدبلوماس�ية الجزائرية،
أن أغلبي�ة ال�دول اإلفريقي�ة «مقتنع�ة»
ب�أن الق�ارة اإلفريقي�ة والعال�م العرب�ي
يتقاس�مان «مصريا مشرتكا» مما يعكس
تضامنهما مع الشعب الفلسطيني.
وأردف قائالً «يمكنني التأكيد أن أغلبية
الدولة اإلفريقية وعىل رأسها الجزائر تبقى
متمس�كة بقناعاته�ا وبتأييده�ا لصالح
اإلخوة الفلسطينيني».
وأش�ار إىل أن الجزائر كان�ت يف مقدمة
الصف�وف يف الكف�اح م�ن أج�ل تصفي�ة
االس�تعمار يف إفريقي�ا واندماجه�ا حت�ى
تك�ون يف مس�توى التط�ور االقتص�ادي
العاملي ،وتحقيق االزدهار لصالح شعوبها.
هذه الخطوة اعتربها املتابعون ،مهمة
بل بالغة األهمية؛ ألن السلطات الجزائرية
تقدم عليها يف وقت تتهافت فيه حكومات
عربية عدي�دة للتطبي�ع مع ْ
«إس�ـ َرائيل»
وإقام�ة عالق�ات رسي�ة وعلني�ة معه�ا
وتحالفات ف�وق الطاول�ة وتحتها وتضع
ح�ركات املقاوم�ة على قوائ�م اإل ْر َه�اب
وبمباركة جامعة الدول العربية.
وترف�ض الجزائر ُك ّل أش�كال التطبيع
ْ
«اإلس�ـ َرائييل» ،بم�ا يف ذلك
مع االحتلال
السماح ملستوطنيه بدخول أراضيها.
وتأت�ي ترصيح�ات وزي�ر الخارجي�ة
ردا على اقتراح الرئيس الكين�ي ،أوهورو
كينيات�ا ،يف نريوب�ي ،ي�وم  5يوليو /تموز
الج�اري ،ل�دى اس�تقباله ،رئي�س وزراء
ْ
«اإلس�ـ َرائييل» ،بنيامين نتنياهو،
الع�دو
ب�أن تنضم ْ
«إس�ـ َرائيل» لالتحاد األفريقي
بصفة مراقب.

صمت تل أبيب
املريب حيال االنقالب
العسكري يف تركيا
 -متابعات

وكان�ت عن�ارص م�ن ضب�اط الجي�ش الرتكي
ق�د تحركت خ�ارج ثكناتها مس�اء أم�س الجمعة
وحاولت االس�تيالء عىل مقرات الحكم يف العاصمة
أنق�رة ،كما حاولوا إغالق الجرسين اللذين يربطان
ش�طري مدين�ة إس�طنبول (العاصم�ة التأريخية
للسلطنة العثمانية) ،والسيطرة عىل مديرية األمن
فيها.

عسكريون أتراك يطلبون اللجوء
باليونان وأردوغان يطالب بتسليمهم

وأعل�ن التلفزيون اليوناني « »ERTالس�بت 16
يوليو هبوط طائرة هليكوبرت من طراز بالك هوك،

تابعة للرشطة الرتكية ،يف ش�مال اليونان ،واعتقال
ثمانية أشخاص «انقالبيني» كانوا عىل متنها.
ووفق�ا ً للبيان�ات األولية ف�إن املروحية الرتكية
اطلقت إشارة استغاثة ..وقال التلفزيون اليوناني:
إن األشخاص الذين كانوا عىل متنها طلبوا منحهم
اللجوء السيايس يف اليونان.
ورجّ ح�ت وكال�ة «رويترز» أن يك�ون ه�ؤالء
األشخاص عىل عالقة باالنقالب العسكري الفاشل،
ال�ذي ش�هدته تركيا ليل�ة الجمع�ة ..بينم�ا قالت
وكالة «نوفوس�تي» الروس�ية إن رتب العسكريني
«االنقالبين» ،الذي�ن كان�وا عىل مت�ن املروحية ،لم
تعرف إلزالتهم ش�اراتهم العسكرية ..وتمت إحالة

القضي�ة إىل وزارة الخارجي�ة اليوناني�ة للتعام�ل
معها.
بدوره�ا ،طالب�ت وزارة الخارجي�ة الرتكي�ة
بتس�ليم ه�ؤالء العس�كريني «االنقالبين» وإعادة
الهليكوبرت إىل تركيا.
ويف وق�ت الح�ق ،أف�ادت وس�ائل إعلام ب�أن
اليونان تدرس طلب اللجوء السيايس الذي تقدم به
األشخاص الثمانية الذين كانوا عىل متن املروحية.
وتمكنت الحكومة الرتكية من إعادة الس�يطرة
على مراف�ق ومراك�ز الدول�ة ،وذلك بع�د محاولة
انقالب فاشلة عاشتها تركيا الليلة املاضية ،انتهت
باعتقال العس�كريني االنقالبيين يف مختلف أنحاء
البالد ،إىل جانب مقتل العرشات.

تفاصيل مثرية عن منفذ هجوم نيس الذي تبناه داعش
 وكاالتُ
صحيف�ة «دييل مي�ل» الربيطاني�ة إنها
قال�ت
حصل�ت عىل معلوم�ات َ
خ َّ
اصـة ع�ن منفذ هجوم
ني�س ال�ذي أودى بحياة العشرات ،محمد لحويج
بوهلال ،تظهر أنه لم يك�ن ملتزما بأيٍّ من تعاليم
اإلسالم.
وقال�ت الصحيف�ة إنه�ا حصل�ت على ه�ذه
املعلوم�ات الحرصي�ة م�ن ابن عم زوج�ة بوهالل
هاج�ر خليف�ة ،الذي ق�ال إن منف�ذ العملية ليس
«جهادي�اً» على األغل�ب ،مُشيرا ً إىل أن�ه كان ال
يصيل ،ويشرب الخمر وي�أكل الخنزير ،ويتعاطى
املخدرات.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن بوهالل اعتقل س�ابقا ً
على خلفية قضايا جنائية تش�تمل على الرسقة،
العن�ف الزوجي ،كم�ا أنه انفصل ع�ن زوجته ملدة
س�نتني بعد أن رضبها ،مشيرة إىل أن�ه كان تحت
املراقبة القضائية بعد أن اشترك يف ش�جار يف أحد
البارات يف يناير املايض.
وبحس�ب اب�ن عم زوجت�ه ،املدعو ولي�د حمو،
فإن منفذ العملي�ة «كان يرشب الخمر ويأكل لحم
الخنزي�ر وال يذه�ب للمس�جد ..وه�ي أم�ور كلها
محرمة يف اإلسالم».
يف املقابل ،قال رئيس ال�وزراء الفرنيس مانويل
فال�س ،إن هن�اك احتم�اال كبريا بأن يك�ون منفذ
الهجوم الذي أودى بحياة  84ش�خصا ً عىل األقل يف
مدينة نيس قد ارتبط بدوائر «التشدد اإلسالمي».
وق�ال فالس ملحطة «فران�س  »24التلفزيونية:
«إن�ه إ ْر َهاب�ي ،ربم�ا كان على صل�ة بطريق�ة أ َ ْو
بأخرى بالتش�دد اإلسلامي .نعم هذا عمل إ ْر َهابي
وسننظر يف الصالت املوجودة بتنظيمات إ ْر َهابية».
وأضاف رئي�س الوزراء الفرنسي أنه «مقتنع»
بأن بالده ستربح الحرب عىل «اإل ْر َهاب واإلسلام
املتشدد» عىل حد تعبريه.

«داعش» يتبنى هجوم نيس

وتبن�ى تنظي�م «داع�ش» اإلجرام�ي ،الهجو َم
الذي استهدف تجمعا ً للمحتفلني باألعياد الوطنية
يف مدينة نيس الفرنس�ية ،وأس�فر ع�ن مقتل 84
شخصاً ،وإصابة أكثر من مائة آخرين.
وقال�ت وكال�ة «أعم�اق» التابع�ة للتنظي�م
اإلجرام�ي ،إن «منفذ عملية الدهس هو أحد جنود
الدولة اإلسالمية» ،موضحة أن منفذ العملية أقدم
عليه�ا اس�تجابة لن�داءات اس�تهداف رعاي�ا دول
التحالف الذي يقاتل التنظيم.
يش�ار إىل أن وال�د منف�ذ الهجوم أعل�ن أن ابنه
عان�ى م�ن حال�ة اكتئ�اب ع�ام  ،2002ول�م يكن
متدينا.
وقال الوالد محمد منذر لحويج بوهالل ،لوكالة
فرانس ب�رس أمام منزله يف مدينة مس�اكن رشق
تونس ،إن ابنه عانى «من عام  2002إىل  2004من

مش�اكل تسببت له باكتئاب نفيس .كان يعاني من
نوب�ات غضب ويصرخ ويكرس ُك ّل م�ا كان يجده
أمامه».
وروى أن العائلة عرضت محمد لحويج بوهالل
عىل طبيب وصف له أدوية ألزمته النفسية.
ووص�ف ابنه بأنه كان «دائم�ا وحيدا ومكتئبا»
يتجنب الكالم.
وأعلن الوالد أن عائلته يف تونس فقدت االتصال
ب�ه منذ مغادرت�ه إىل فرنس�ا ،ولم يكن ق�ادرا عىل
إعطاء تأريخ لسفر ابنه إىل فرنسا.
واكتف�ى بالق�ول« :عندم�ا غ�ادر إىل فرنس�ا
انقطعت أخباره عنا».
وأكد م�ن جهة ثانية أنه لم يك�ن لدى ابنه «أي
عالق�ة بالدي�ن» ،مضيفا أن�ه «لم يك�ن يصيل وال
يصوم وكان يرشب الكحول ،حتى إنه كان يتعاطى
املخدرات».

مرشح الرئاسة األمريكية ترامب :سأقود حرباً شاملة ضد اإلسالم
 وكاالتم�ا إن وصل�ت أنب�اء واقع�ة «الده�س» يف
مدينة نيس الفرنس�ية إىل الواليات املتحدة حتى
س�ارع املرش�ح الرئ�ايس الجمه�وري املفرتض
للرئاس�ة دونال�د ترم�ب إىل الضرب على وت�ر
الحادثة باعتباره�ا برهانا واضحا عىل منطقية
ترصيحاته املثرية للجدل حول منع املسلمني من
دخول الواليات املتحدة.
وبحس�ب موقع “رأي اليوم” فقد قال ترامب
لشبكة فوكس نيوز اإلخبارية ،إنه مستعد لشن
“حرب ش�املة” فور توليه الرئاس�ة يف مواجهة

ما ق�ال إنها حرب من “اإلسلام املتش�دد” ضد
الواليات املتحدة ودول الغرب.
وأع�اد ترامب انتق�اده الرئيس ب�اراك أوباما
واملرش�حة الديمقراطي�ة للرئاس�ة هيلاري
كلينت�ون باعتبارهم�ا عاجزي�ن ع�ن اتخ�اذ
الخطوات الصارمة يف التصدي لتنظيم “داعش”.
ورغ�م االنتق�ادات الت�ي تعرض له�ا ترامب
خالل حملته االنتخابية يف االنتخابات التمهيدية؛
بسبب إهاناته املتكررة لألقليات العرقية والدينية
وم�ن بينها الالتينيني األمريكيني واملس�لمني ،إال
أن�ه يعول على مثل ه�ذا الخطاب املثير للجدل
يف ش�حذ هم�م األمريكيين البي�ض وتجمع�ات

املسيحيني املتدينني من أجل التصويت له.
وب�دا ذلك جلي�ا يف اختي�ار ترام�ب نائبه ،إذ
وضع عىل قائمة االختيار ،رئيس مجلس النواب
األمريك�ي األس�بق ني�وت جينجرت�ش املعروف
بترصيحات�ه املثيرة للجدل أيضا ،حت�ى أنه دعا
عقب هجوم «نيس» إىل ترحيل املسلمني املؤمنني
بالرشيعة اإلسالمية من الواليات املتحدة.
ويض�اف إىل ذلك مناف�س جينجرتش األقرب
لني�ل بطاقة الرتش�ح نائب�ا عن ترام�ب ،حاكم
والي�ة إنديان�ا ،مايك بين�س ،الذي رف�ض لجوء
عائلة س�ورية إىل واليته وقام بتحويلها إىل والية
مخاو َ
ف أمنية.
مجاورة بحُ جَّ ة
ِ

رغ�م ّ
أن يوم الس�بت هو يوم عطلة رس�ميّة
اإلس�ـ َرائييل إلاّ ّ
يف كي�ان االحتلال ْ
أن وس�ائل
اإلعالم العربيّة خرجت ع�ن طورها ،بعد اإلعالن
عن االنقالب الذي فش�ل وتضامن�ت مع الرئيس
الرتكي ال�ذي أعاد مؤخ� ًرا العالق�ات التطبيعيّة
ّ
معها.
مُحل�ل ش�ؤون الشرق األوس�ط يف صحيفة
(هآرتس) تس�في برئيل ،نرش تحليالً عىل موقع
الصحيف�ة رأى فيه ّ
أن الخالف�ات العميقة داخل
الجي�ش طفت عىل الس�طح ،وهي الت�ي أدّت إىل
بنوع من
محاول�ة االنقالب الفاش�لة ،متس�ائال
ٍ
الس�خرية :كي�ف لم تتم ّك�ن املخاب�رات الرتكيّة
بجمي�ع أذرعها من رص�د التحضيرات ملحاولة
االنقالب؟.
وتاب�ع حت�ى إذا صحّ �ت نظري�ة رئي�س
ّ
ب�أن الضباط
الرتكي ،ب�ن عيل يلديريم،
ال�وزراء
ّ
ال�ذي حاول�وا االنقالب ه�م من املؤيّدي�ن لزعيم
ّ
الرتكي
ف�إن الجيش
املعارض�ة ،فتح الله غولن،
ّ
أثب�ت قوال ً وفعالً ،قلبًا وقالبًا ،أنّ�ه إذا أراد تمهيد
األرضيّة لالنقلاب فهو قادر عىل ذلك ،وهو قادر
ً
ً
وأيضا
أيضا عىل التخطيط ،وتفعيل قوّات ا ُملشاة
سلاح الجوْ ،
وأن يُعبرّ عن استيائه من ترصفات
نظام الرئيس أردوغان برسيّةٍ تامّ ة.
وراى املحل�ل ّ
إن اإلج�راءات الت�ي اتخذه�ا
أردوغ�ان يف الع�ام  2010حي�ث ق�ام بتطهير
الجي�ش ومحاكمة مئات الضب�اط والصحافيني
وال ًكتّ�اب واألدب�اء بتهم�ة التخطي�ط ملحاول�ة
انقالب ،لم تردع أقس�امً ا كبير ًة من الجيش من
التجربة م ّر ًة أخرى إلسقاط نظامه.
وتاب�ع قائلاًّ :
إن أردوغان يُعان�ي من عقدة
ً
مخلصا للرئيس
الرتك�ي يُعترب
الخوف ،فالجيش
ّ
الرتكي،
الرتك�ي ،ولكن يف القيادة العلي�ا للجيش
ّ
ّ
ّ
فإن الخلاف بني مؤيّ�دي أردوغ�ان ومعارضيه
وصل إىل ذروته ح�ول قضيتني مُلتهبتني :الحرب
ض ّد األكراد والسياسة الرتكيّة تجاه سوريّا.
واض�افّ :
إن قس�مً ا م�ن الضب�اط ،رفيع�ي
ا ُملس�توى ،يعتق�دون أنّ�ه يتحتّ�م عىل أنق�رة ْ
أن
تُواصل مس�اعي الصلح مع األك�راد ،ألنّه برأيهم
ال يوج�د حل عس�كري للمُش�كلة الكرديّة ،فيما
يعتقد ضباط آخرون ،بأنّه يجب تش�ديد القبضة
الحديديّة ض� ّد األكراد ورضبهم ب�دون رحمةٍ أ َ ْو
هوادةٍ .أمّ ا يف الش�أن الس�وريّ ّ ،
فإن قس�مً ا من
الجيش ،وتحديدًا شعبة االستخبارات العسكريّة،
قاموا بمُساعدة تنظيم «داعش» لفرت ٍة طويلةٍ  ،يف
الوق�ت الذي أعرب القس�م اآلخر من الجيش عن
ّ
أن دع�م “داعش” ،وسياس�ة أردوغان القاس�يّة
ض ّد الرئيس السوريّ ّ ،
بشار األسد ،أدتّا إىل انتقال
اإل ْر َهاب إىل األرايض الرتكيّة ،األمر الذي أسفر عن
مقتل أكثر من  250مواطنًا تركيًا.
ونصح ا ُملحل�ل ْ
اإلس�ـ َرائييل ّ أردوغان ورئيس
أسايس يف الجيش،
الرتكي بإجراء فحص
الوزراء
ّ
ّ
ْ
وأن يُصغيا لطلبات الضب�اط ،إذا أرادا االحتفاظ
بإخالصهم�ا لهما ،عىل ح ّد قوله .عالوة عىل ذلك،
رأى ا ُملحل�ل ّ
أن فرضي�ة االنقالبيين كانت تعتمد
عىل ّ
الرتكي يؤيدهم ،عىل الرغم
أن معظم الشعب
ّ
م�ن أنّ�ه يف االنتخاب�ات األخيرة يف تركيّا حصل
حزب العدالة والتنميّة برئاسة أردوغان عىل أكثر
من أربعني باملائة من أصوات الناخبني.
أن ّ
وخلُ�ص ا ُملحلل إىل الق�ول إنّه بع�د ْ
تتضح
األم�ور وتختفي الدباب�ات من الش�وارع ويعود
اله�دوء لرتكيّا ،فمن غري ا ُملس�تبعد بتاتًا ْ
أن يُعلن
أردوغ�ان ع�ن انتخاب�ات جدي�دة ،م�ن خاللها
يستطيع الحصول عىل األغلبيّة املطلوبة من أجل
الحصول عىل صالحيات واس�عة ج�دًا ،وتحديدًا
مُقابل الجيش .
يُش�ار إىل ّ
أن الجه�ات الرس�ميّة يف كي�ان
االحتالل ،س�واء دي�وان رئيس ال�وزراء ،بنيامني
نتنياه�و ،أ َ ْو وزارة الخارجيّ�ة ،امتنع�وا حت�ى
ً
رس�مي أ َ ْو عن طريق
بيان
اللحظة من إصدار أيّ
ّ
مُق ّربني حول محاولة االنقالب الفاشلة.
من ناحيته ،قال مُحلل الش�ؤون العس�كريّة
يف موق�ع ( ،)YNETالتاب�ع لصحيف�ة (يديعوت
أحرون�وت) ،رون ب�ن يش�اي ،ي�وم الس�بت ّ
إن
الجيش لم ّ
ينضم إىل االنقالبينيّ ،
وأن قس�مً ا كبريًا
ً
مخلصا للرئيس أردوغان.
منه ،بقي
وتاب�ع قائلاً إنّه ل�و تم ّك�ن االنقالبيون من
ّ
ف�إن االنقالب لكان
اعتقال أردوغ�ان يف البداية،
ّ
ولكن أردوغان بقي ح ًرا وأرس�ل الرس�ائل
نجح،
ألبناء ش�عبه ،وهم اس�تمعوا إلي�ه ووافقوا عىل
مناش�داته ،وهذه الرسائل ،هي التي أنقذته ،عىل
ح ّد تعبريه.

* رأي اليوم.

الل����ه أعز والل����ه أقوى والله أعظم والل����ه أكبر ،مهم����ا كان اطمئنانكم ِإلَـى
أمري����كا وحماي����ة أمريكا والدور الرئيس����ي ألمريكا في ه����ذا العدوان فوالله
والله إن عاقبتكم في ُك ّل ما فعلتم وبكل ما ارتكبتم من جرائم هي اخلسران،
نقول ذلك يقيناً وثقة بوعد الله الصادق.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس
( ددعلاعلاا ينثالالانينثالاثالا 18نينثالالاينثالاثالالا

كلمــــــة أخـــــيرة

الدو ُل العربية ُتنت َق ُص
من أطرافها عن طريق
التكفرييني؟

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

هالك األُ َمـم؟!
س َب ُب ِ
عبدالوهاب المحبشي

زيد البعوه
ُ
تخوض أَمريكا وربيبتُها
إرسائي� ُل حروبا ً غريَ مكلفة
ال ماديا ً وال برشي�اً ،حروبا ً
ً
سياس�ية بنكه�ة طائفي�ة
املس�لمني
تس�تهدف
انتماءاته�م
بمختل�ف
وأحزابه�م وطوائفه�م،
حروب�ا ً تختلف عن الحروب
العس�كرية الس�ابقة ال
يبذل�ون فيه�ا س�وى قليل
من امل�ال وقليل م�ن الجُ هد
يف دع�م وتس�ليح وتدري�ب
اإلرهابي�ة
الجماع�ات
التكفريي�ة التي تق�وم بغزو
األ َ ْو َ
َ
عناوين
طان العربية وقتل املس�لمني بكل وحش�ية تحت
وذرائ� َع واهي�ةٍ  ،منه�ا إقامة دول�ة الخالف�ة املزعومة وقتل
الرواف�ض املجوس وثورة أهل الس�نة وغريها م�ن العناوين
التي قصمت ظهر املس�لمني وش�وهت س�معتهم وجعلتهم
ضحية للمخاب�رات األَمريكي�ة ،لقد اس�تطاعت إرسائيل أن
تنع� َم باألمن واألم�ان وأن ترى خصومَ ها يخوض�ون حُ ُروبا ً
دفاعية فيما بينهم من أَجل البقاء أمثال حزب الله وس�وريا
والع�رق والـيَـمَ ـن ،تدرب هذه الجماعات يف دول عربية كما
كش�فت بعض وسائل اإلعْ لاَم والصحف يف األردن والسعودية
وقط�ر بتموي�ل عربي أَمريكي مشترك ثم تس�تهدف الدول
الت�ي تريد أَمريكا اس�تهدافها كما يجري يف س�وريا والعراق
والـيَـمَ ـ�ن ،وباس�تطاعة الجميع ان يقول�وا إن هذا احتالل
لأل َ ْو َ
ْ
واإلسَل�اَ مية بطريقة خبيثة تتغطى باس�م
طان العربية
ْ
اإلسلاَم ،لقد اس�تخدمت املخابرات األجنبية أكثر من أسلوب
يف اس�تعمار األ َ ْو َ
طان والش�عوب العربية وبطرق غري مكلفة
انطالق�ا ً من قاعدة (رضب العدو بنفس�ة) منها مالحقة ما
يس�مى بالقاع�دة واإلرهاب والي�وم عن طري�ق عنارصهم
اإلجْ ـ َرامي�ة املتمثلة يف التكفرييين والدواعش الذين يعبّدون
َ
الطري�ق لألَمريكيين واإلرسائيليين ،وم�ا ج�رى ويجري يف
س�وريا والعراق والـيَـمَ ـن هي طريقة اس�تعمارية جديده
ْ
باإلسَل�اَم املزيّف غير الحقيقي
بنكه�ة تكفريي�ة مصبوغة
املصن�وع غربي�اً ،وكل تلك الوحش�ية التي تبديه�ا العنارص
الداعش�ية من قتل واغتصاب للنس�اء وذبح وتفجريات هي
مقصودة الغرض منها تشوي ُه ْ
اإلسلاَم واملسلمني ،وما جرى
يف الفلوج�ة املوص�ل وقبل َه يف مدن س�وريا س�يجري مثلُه يف
مُ�دُن عربية أ ُ ْ
خ َرى منها الـيَـمَ ـن ،ولن تس�لم الدول املمولة
كم�ا تظن بل س�تكون هي الهدف األخري ،وس�ينطبق عليها
املثل القائل :أُكلت يو َم أ ُ ِك َل الثور األبيض.

ط ُر والرت ُ
إن َهَل�اَ َك األُمَ ـ� ِم س�ببُه الب َ
َّ
َف واإلفس�ا ُد
(أمرن�ا مرتفيها) (بطرت معيش�تها) (وما كان ربك
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون).
وتركيا أردوغان أفس�دت الشعوب العربية أ َ ْ
خلاَ قيا ً
باملسلسالت الخليعة.
وأفس�دت الوح�دة بين الش�عوب باملجموع�ات
اإلخوانية املجرمة.
ودم�رت ال�دول العربي�ة بالجماع�ات التكفريية
والدواعش.
وتآمرت عىل الش�عب السوري فحوّلته إىل نازحني
يف ُك ّل أنحاء العالم.
وأنش�أت داعش أس�وأ نموذج إجْ ـ َرام�ي يف تأريخ
البرشي�ة ليس�فك الدم�اء ويهت�ك األع�راض ويبيع
النس�اء ويمارس البغاء باس�م ْ
اإلسلاَم وييسء إىل ُك ّل
قي�م البرش ويحرق األحياء ويقطع الرؤوس ويذبح الصغار ويأكل لحم اآلدمي ويدمر
املدن األثرية ويقدم أبشع صورة ملصايص الدماء يدعون ْ
اإلسلاَم!
دمّ رت العراق وسوريا لترسق أرضهما ونفطهما ومصانعهما.
ودمّ رت ليبيا وأسقطت دولتها لتستثمر البرتول الليبي وتشرتيه من اللصوص.
ودمّ �رت الـيَـمَ ـ�ن بإخوانه�ا املجرمين والفاس�دين وخطه�ا الس�اخن (عدن -
اسطنبول) لنقل الدواعش.
وَأ َ ْكثَر من ُك ّل هذا.
َقدَّمَ ت قضية فلس�طني عىل أنها قضيتها ،فال ح� ّررت غزة وال ف ّكت الحصار َوإنما
رضبت املقاومة الفلس�طينية يف مقتل بتفكيكها وقدّمت أكرب خدمة كربى ْ
إلسـ َرائيل
بس�حب حركة حم�اس من محور املقاومة ثم خانت فلس�طني يف نهاية املطاف ألجل
مصلحة عالقتها باليهود.
ماذا بعد ُك ّل تلك الدماء؟
حتى لو فشل االنقالبُ يف تركيا فإن أردوغان لن يبقى بل هو زائل ومصريه أن يقتل
أ ْو يُسجن بما جنته يداه ،وما الله بغافل عما يعمل الظاملون.
انتهى أردوغان ..وامللك لله ..وما تبقى مسألة وقت.

ْصـار اهلل ..بني الذاتي واملوضوعي
سال ُح أَن َ
عبدالملك العجري
كان الكس�ندر ونت الخبريُ يف العالق�ات الدولية يعتق ُد
ً
ٌ
ٌ
َ
مادية،
اجتماعية وليس�ت
عالقة
والخصومة
أن العَ �دَا َو َة
ويرضب لذلك مثَالً باملس�دس يف ي�د صديق ليس له نفس
ً
مقارنة بتواجده يف يد عدو.
املدلول
املثا ُل األقربُ تخوف املجتمع الغربي وأنظمة عربية من
نواي�ا إيرانية محتملة لتطوير أس�لحة نووية تهدّد األمن
والس�لم ْ
اإلقليْمي وال�دويل ،وتدمري الع�راق بتهمة حيازة
أس�لحة نووي�ة ،ورصف األ َ ْ
ط� َراف ذاتها ب�ل وممانعتها
التعرض للرتس�انة النووية للكيان الصهيوني أ َ ْو وضعها
موضع املس�ألة حيث الخطورة يف معية السالح ال السالح
ذات�ه وهي مس�الة تع�دو ملدركاتن�ا الذاتية ع�ن صاحب
املعية.
تل�ك بالضبط ه�ي العُ ق�دة يف طريقة معالجة سلاح
صـار الله أن يف القرارات األُمَ ـمية أ َ ْو لدى أ َ ْ
أَن ْ َ
ط َراف محلية
وفاعلني ْ
إقليْميين ودولية كأَمري�كا وبريطانيا والعربية
الس�عودية ،أ َ ْو بش�كل عام منذ بروز سلاح أَن ْ َ
صـار الله
قضية مثرية للجَ دَل والخالف ،حيث االعتبارات والتأويالت
الذاتية ال املوضوعية هي التي تجع ُل السالحَ يف يد أَن ْ َ
صـار
الله خطراً ،بينما هو يف يد الجماعات املس�لحة األ ُ ْ
خــ َرى

ُ
نفس درجة الخطورة ،وقد تجلىّ ذلك يف القرارات
ليس له
األُمَ ـمي�ة ومواقف املجتمع الدويل التي تجاهلت السلاح
بيد الجماعات وامليليشيات األ ُ ْ
خــ َرى من
س�لفيني وإخوان وحراك مسلح وَداعش
والقاع�دة؛ وبس�بب ذلك ولكونه�ا مبنية
على خلفية ذاتي�ة يف معظمه�ا كان من
السهل علينا إحراج املجتمع الدويل وإبراز
ُ
تناق ِضه ونفاقه الس�يايس يف التعامل مع
مشكلة السالح ال كمشكلة موضوعية بل
مشكلة ذاتية من سالح طرف من أ َ ْ
ط َراف
الرصاع ،كما مثل ورقة قوية بيد املفاوض
الـيَـمَ ـن�ي لتعري�ة الع�ور الس�يايس يف
مواقف املجتم�ع الدويل وافتق�اد قراراته
األُمَ ـمي�ة للموضوعية والت�وازن ،إذ كيف
يس�تقي ُم مطلبُه�م بن�زع أَن ْ َ
صـ�ار الل�ه
وسلاح اللج�ان الش�عبية ويف اآلن ذات�ه
ُ
حلفهم العس�كري يغرق الـيَـمَ ـن بالسالح والجماعات
املسلحة ويسهَ ل وصو َل السالح بكميات ضخمة للقاعدة
وداعش التي يزعمون محاربتها.
ونظرا ً للخلفي�ة الذاتية املوجهة لس�لوكهم فقد كانوا
عاجزي�ن ع�ن تقدي�م مبرِّرات منطقية ملواق�ف دولهم،
س�فري أُوروبي اعرتف بأن موقف دولته وموقف املجتمع

َ
الدويل غري مقنع وأنه ال يس�تطيع أن يغّي�رّ
موقف دولته
فاملصالح هي الحاكمة يف النهاية ال األ َ ْ
خلاَ ق وال املنطق.
السالحُ يف الـيَـمَ ـن مشكلة موضوعية
ال ذاتي�ة وظاهرة س�ابقة ألَن ْ َ
صـ�ار الله
أ ّرقت الدول�ة الـيَـمَ ـنية التي عجزت عن
اتخ�اذ تدابير الحت�كار السلاح أ َ ْو الحد
من انتش�اره ،بل إنها تكيّفت مع وجوده
وانتش�اره خ�ارج س�لطتها ويف ظ�روف
معينة كانت ترشف عىل تشكيل جماعات
مس�لحة مثل جماعة سبأ اإلخوانية أقدم
أنش�ئ يف 1967م؛ تقريبا ً
تش�كيل مسلح ِ
لغرض تصفية التيار اليس�اري والقومي
بعد س�يطرة التي�ار التقليدي العس�قبيل
ْ
املتأخ ِون عىل النظام الجمهوري.
يف اس�تطالع مص�وّر ملجل�ة العرب�ي
الكويتي�ة نهاية التس�عينيات عن القبيلة
والسلاح والق�ات نقل�ت ع�ن الزعي�م القبلي والقيادي
اإلخوانية /حميد األحمر قوله مفاخرا ً بأن مقذوفات اآلر
بي جي سالح تتزين به الفتيات عندهم.
ُ
ٌ
القبيلة ه�ي األ ُ ْ
متخمة بالسلاح ،الس�عودية
خــ َرى
التي تُعتبرَ ُ سلاح أَن ْ َ
صـار الله خطرا ً يتهدد أمنها القومي
ل�م تكن تمان�ع وج�ود السلاح م�ع حلفائه�ا القبَليني

والدينيين خارج س�لطة الدول�ة ،ليس هذا فحس�ب ،بل
س�اهمت يف تس�ليح القبيلة وتقوية نفوذها عىل حساب
الدول�ة ،واملفارقة حاليا ً أنها يف الوق�ت الذي تطالب بنزع
سلاح أَن ْ َ
صـار الله وتعتربه مش�كلة املشاكل مستمرة يف
دع�م الجماع�ات والفصائل املس�لحة املناوئ�ة بما فيها
القاعدة وَداعش.
كان من الطبيعي مع تم ُّلك جماعات سياس�ية ودينية
وحزبية للسلاح بكثافة واس�تقوائها ب�ه عىل خصومها
وتكوي�ن جُ غرافيا نفوذ مغلقة أن تدف َع بمناوئيها للبحث
عن مصادر للتس�ليح وتكوين مناطق نف�وذٍ ،وبالنتيجة
اس�تمر تآكل الدول�ة رشعية ووج�وداً ،وبمراجعة تأريخ
السالح والجماعات املسلحة يف الـيَـمَ ـن ندرك حقيقتني:
األوىل أن جماع�ة أَن ْ َ
صـ�ار الله آخر جماعة تس�لحت وَأن
سلاحها كان ر َّد فعل عىل اس�تقواء الجماعات األ ُ ْ
خــ َرى
بسلاحها وسلاح الدول�ة ،والحقيق�ة التي على الراعي
األُمَ ـمي ملش�اورات الكويت أن يعيَها جيدا ً أن أي ََّة معالجة
ملش�كل السالح تنطلق من خلفيات وحيثيات ذاتية ضياع
للوقت ،وواح�د من املرجعيات ذات العالق�ة التي عالجت
موض�وع السلاح بطريق�ة موضوعية كمش�كلة يمنية
ه�ي مخرجات مؤتم�ر الحوار الوطني كم�ا قدمت آليات
إجرائية ملعالجتها.

