السيطرة على مواقع يف جنران ومقتل وإصابة  700مرتزق يف هنم منذ بدء التصعيد

ضابط سوداني يسلّم نفسه للجيش واللجان يف ميدي ومقتل قياديني من املرتزقة يف الساحل الغربي
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نثالا 10ناثلا عيبر 10ر 1010
17مسيد 17د 117

12

صفحة

العدد ()564

100

ريـاال ً

مقتل شيخ موال
للعدوان بنيران
المرتزقة في الضالع
الشيخ الحريزي في حوار صحفي:

أنصار اهلل أفشلوا المخطّطات
السعودية الحتالل اليمن

نرفض التقسيم وقرار األقاليم ليس قرار ًا يمنياً

ُعمان الهدف المقبل لألطماع السعودية وكيان البحر األحمر يجب رفضه
ال� �ع� �ج ��ري :االت � �ف� ��اق ال ي �ن ��ص ع �ل ��ى ت� ��واج� ��د أي � ��ة ق� � ��وات أج �ن �ب �ي��ة

اتفاق السويد

بعد أن باعوا وطنهم
بثمن خبس:

نـواب حمتجزون
يف الريـــــــــــــــــــــــاض!

بني دعايات «االحتالل األممي»
ونوايا عدم االلتزام

قائد لواء مرتزق يعترف
بإجبار أفراده على القتال
نيابة عن اجليش السعودي
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نفسه للجيش
ضابط سوداني يسلّم َ
واللجان يف جبهة ميدي
المسيرة | ميدي
مرتزقة الجيش
أفاد مصد ٌر عس�كريٌّ لصحيفة املسيرة ،بأن ضابطا ً م�ن
ِ
الس�وداني ،س ّلم َ
نفسه ،أمس األحد ،لقوات الجيش واللجان الشعبيّة يف محور
مي�دي .وأوض�ح املص�در أن الضاب َ
ط الس�وداني يحم� ُل رتبة نقي�ب ،ويقود
مجامي َ
مرتزقة العدوان يف جبهة ميدي ،وس� ّلم نفس�ه ألبطال الجيش
�ع م�ن
ِ
واللجان يف ظل العمليات النوعية املتواصلة التي تش�هدها الجبهة والتي يتكبّد
فيها العدوّ خسائ َر متزايدة.
مرتزقة من الجيش الس�وداني،
وس�بق لق�وات الجيش واللج�ان أن أرست
ِ
خالل العملية الكربى التي ّ
نفذتها يف جبهة الساحل الغربي والتي تم ّكنت فيها
من تطهري منطق�ة الجبلية ومفرق املتينة ،حيث عرض اإلعالم الحربي وقو َع
املرتزقة السودانيني أرسى بيد أبطال الجيش واللجان.
عدد من عنارص
ِ

2
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اإلعالم الحربي يعرض جانب ًا من خسائرهم:

مرتزق خالل تصعيدهم األخري يف نهم
مصرع وإصابة ِ 700
وهجوم نوعي على مواقعهم

املرتزقة بنريان
مصرع  2من أبرز قيادات ِ
الجيش واللجان يف الساحل الغربي
المسيرة | الساحل الغربي
مرتزقة الع�دوان األمريكي
لق�ي اثن�ان من القي�ادات الب�ارزة يف صف�وف
ِ
الس�عودي ،مرصعهما ،بنيران الجيش واللجان الش�عبيّة يف جبهة الس�احل
الغربي.
املرتزق «عيل نارص
وأوضح مصد ٌر عس�كري لصحيفة املسرية أن القيادي
ِ
باجيل» لقي مرصعه ،أمس األحد ،بنريان الجيش واللجان خالل عملية نوعية
املرتزقة ،وهو نجل
املرت�زق باجيل من أبرز قي�ادات
يف جبهة الس�احل .ويعد
ِ
ِ
الفار «نارص باجيل» نائب رئيس مجلس النواب س�ابقاً ،الذي التحق بصفوف
املرتزق العقيد حسين
الع�دوان .وجاء ذلك بعد س�اعات من مرصع القيادي
ِ
أبو حورية ،بنريان الجيش واللجان الش�عبيّة يف عملية نوعية أخرى ش�هدتها
جبهة الساحل.
للمرت�زق طارق
واملرت�زق أب�و حورية ،ه�و قائد إح�دى الكتائ�ب التابعة
ِ
ِ
ّ
عفاش ،وكان يش�غل فيما س�بق منصبَ قائد ما يس�مى مكافحة اإلرهاب يف
مرتزقة العدوان.
عدن ،ويشكل مقتلُه رضبة موجعة عىل
ِ

ملرتزقة يف «املهاشمة»
هجوم نوعي على مواقع ا ِ

المسيرة | الجوف

ّ
ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبيّة ،أمس األحد ،هجوما ً نوعيا ً عىل عددٍ
نفذت
املرتزقة قتىل
من
عدد
وسقط
الجوف،
محافظة
يف
العدوان
قة
مرتز
مواقع
من
ِ
ِ
وجرحى.
وأوض�ح مص�د ٌر عس�كري لصحيفة املسيرة أن وحدات الجي�ش واللجان
املرتزقة يف قرية املهاش�مة
اس�تهدفت بالهج�وم ع�دة مواق َع يتمرك�ز فيه�ا
ِ
املرتزقة بنريان
بمديرية خب والشعف ،وجرى خالل الهجوم استهداف عنارص
ِ
مسدّدة أسفرت عن مرصع وإصابة عدد منهم.
املرتزقة بعبوات ناس�فة،
وج�رى خالل اقتحام تلك املواقع ،تفخيخ ثكنات
ِ
باملرتزقة عند عودتهم ،ما أَدَّى إىل س�قوط أع�دادٍ إضافية من القتىل
انفج�رت
ِ
والجرحى يف صفوفهم.

 :نهم
مرتزقة الع�دوان يف جبهة
وصل�ت خس�ائ ُر
ِ
نه�م ،من�ذ بداية تصعيده�م األخري هن�اك ،إىل
أكث َر من  700قتيل وجريح ،فيما تواصل قوات
الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة تنفي�ذ عملياته�ا
املرتزق�ة
النوعي�ة هن�اك وإحب�اط مح�اوالت
ِ
املتك ّررة للتقدم.
وأفاد ناطق القوات املسلحة ،العميد يحيى
رسيع ،أم�س األحد ،بأن أكث َر من  700عنرص
مرتزقة العدوان س�قطوا قتلى وجرحى
م�ن
ِ
منذ بداي�ة تصعيده�م األخري يف جبه�ة نهم،
قبل حوايل أس�بوعني ،وتم تدمري  11آلية لهم،
موضح�ا ً أن أكث�ر م�ن  250قتيلاً وجريح�ا ً
هم من عنارص ما يس�مى الل�واء  141التابع

للعدوان ،وأش�ار ناط�ق الجي�ش إىل أن العدوّ
واصل الدف َ
�ع باملزيد من التعزي�زات يف جبهة
نهم.
املرتزق�ة ّ
نفذوا
وأوض�ح ناط�ق الجي�ش أن
ِ
خلال الفترة املاضي�ة أكث�ر م�ن  30محاولة
هجومي�ة على جبه�ة نه�م ،إال أنه�ا فش�لت
جميعها.
ويف جدي�د العملي�ات امليدانية هن�اكّ ،
نفذت
ق�وات الجي�ش واللجان أم�س هجوم�ا ً نوعيا ً
مرتزق�ة العدوان يف التباب
عىل عدد من مواقع
ِ
الس�ود بأطراف حري�ب نهم ،وأوض�ح مصدر
املرتزقة
ميداني لصحيفة املسرية بأن عددا ً من
ِ
الذي�ن كان�وا يف تل�ك املواقع س�قطوا بني قتيل
وجريح بنيران الوح�دات املهاجم�ة ،فيما الذ
البقية بالفرار.

م�ن جه�ة أخ�رى ،تم ّكن�ت ق�وات الجيش
للمرتزقة
واللج�ان من كسر محاول�ة زح�ف
ِ
باتج�اه الس�لطاء يف منطق�ة الح�ول ،وخل�ف
الق�رن ،وأش�ار مصدر عس�كري للصحيفة إىل
املرتزقة س�قطوا قتىل وجرحى
أن عرشات من
ِ
جراء وقوعهم يف كمائن هندسية خالل العملية،
وانتهت محاولتهم بالفش�ل ول�م ّ
يحققوا فيها
أي تقدم.
وع�رض اإلعلام الحرب�ي ،أم�س ،مش�اهد
مرتزقة
مص�ورة وثّق�ت جانب�ا ً م�ن خس�ائر
ِ
الع�دوان جراء كرس محاوالت زحف لهم يف عدد
من مناطق جبهة نهم.
املرتزقة يف عدد من
وأظهرت املش�اهد وقوع
ِ
الكمائن الهندسية ،إذ حصدت العبوات الناسفة
العرشات منهم ،خالل كرس تلك الزحوفات.

مصرع وإصابة عشرات المرتزِقة بكسر زحف لهم في عسير:

املرتزقة يف جيزان
السيطرة على مواقع جبلية يف نجران و 4صواريخ «زلزال »1تضرب ِ
 :وراء الحدود

ّ
ُ
ق�وات الجيش واللج�ان الش�عبيّة ،أمس
حقق�ت
ً
ً
ً
األح�د ،تقدم�ا ميداني�ا جدي�دا يف جبه�ة نج�ران ،إذ
تم ّكنت من السيطرة عىل عدة مواق َع جبلية يف عملية
هجومية نوعية ،كما تكبّد العدوّ الس�عودي خس�ائ َر
فادحة خالل عمليات أخرى يف جبهتَي جيزان وعسري.
وع�رض اإلعالم الحرب�ي ،أمس ،مش�اه َد مصوّرة
وثّق�ت تفاصي َل س�يطرة الجي�ش واللجان الش�عبيّة
على ع�دة مواقع جبلي�ة رشقي الس�ديس يف نجران،
حيث بدأت العملية بتمش�يط ناري مكثّف اس�تهدف
تجمعات وأوكار عنارص العدوّ يف تلك املواقع ،وأس�فر
عن سقوط عدد من القتىل والجرحى يف صفوفهم.

ٌ
وحدات م�ن الجيش
وبالتزام�ن م�ع ذلك تقدم�ت
واللجان القتحام تل�ك املواقع ،ورافقت كامريا اإلعالم
الحرب�ي الوح�دات املهاجم�ة ،ووثّقت ف�را َر عدد من
آلي�ات وعنارص الع�دوّ يف تلك املواق�ع؛ هربا ً من بأس
الجيش واللجان.
وعرض�ت املش�اهد أيضا ً جث�ث عدد م�ن عنارص
الع�دوّ الذين س�قطوا قتىل بنيران الجي�ش واللجان
خالل العملية ،كم�ا عرضت محاوالت طريان العدوان
إلعاقة العملية بغارات فاش�لة شنها عىل املنطقة ولم
ّ
تحقق أي يشء.
وتجول�ت كامريا اإلعالم الحرب�ي داخل تلك املواقع
بع�د الس�يطرة عليها ،ووثّق�ت أوكا َر عن�ارص العدوّ
وأسلحتهم التي أغتنمها أبطال الجيش واللجان خالل

العملية.
وكان ناطق الجيش ،أ ّكد أمس ،أن العدوّ السعودي
حاول التقدم يف عدة مح�اور من جبهة نجران ،تحت
غطاء جوي مكثّف ،إال أن تلك املحاوالت باءت بالفشل
ّ
يحقق أي تقدم.
وتكبّد العدوّ خسائر فادحة ولم
وبالتزام�ن م�ع ذل�ك تم ّكنت ق�وات الجي�ش واللجان
ملرتزق�ة الجي�ش
الش�عبيّة م�ن تدمير آلي�ة عس�كرية ِ
السعودي يف صحراء األجارش قبالة نجران ،وذلك بواسطة
عبوة ناسفة ،وأسفر ذلك عن مرصع طاقم اآللية.
ويف جيزان ،أطلقت قوات الجيش واللجان الشعبيّة
 4صواري�خ م�ن نوع «زل�زال »1مع عدد م�ن قذائف
ملرتزقة الجيش الس�عودي تم
املدفعية ،عىل تجمعات
ِ
ّ
وحققت الرضبات إصابات
رصدها قبالة جبل قيس،

دقيق�ة أس�فرت عن مصرع وإصابة العشرات من
املرتزقة.
ِ
ج�اء ذل�ك فيما تم ّكن�ت وحدات الجي�ش واللجان
ملرتزقة الجيش الس�عودي
من إحباط محاولة تس� ّلل
ِ
املرتزقة قتىل
باتجاه وادي جارة ،حيث سقط عدد من
ِ
وجرحى.
ويف عسري ،تم ّكنت قوات الجيش واللجان من كرس
ملرتزقة الجيش الس�عودي غرب َ
منفذ
محاول�ة زحف
ِ
املرتزقة
علب ،وج�رى خالل ذلك اس�تهداف عن�ارص
ِ
برضب�ات مس�دّدة واصطياده�م بكمائن هندس�ية
نوعية ،ما أس�فر عن مرصع وإصابة العرشات منهم
ّ
يحققوا
وتدمري آلية لهم ،وانتهت محاولتهم بدون أن
فيها أي تقدم.
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مصادر إعالمية كشفت جانباً مما يتعرضون له:

ن ّواب العدوان تحت اإلقامة الجربية واإلهانات يف الرياض
 :متابعات
يحاو ُل النظا ُم السعوديّ منذ بدء العدوان
َ
اس�تمالة أعضاء مجلس الن�واب يف اليمن؛
للوص�ول إىل النص�اب القانون�ي لالنعقاد؛
ِ
به�دف إب�رام اتّفاقي�ات يطم�حُ النظ�ا ُم
السعوديّ للوصول إليها لتحقيق الكثري من
ُ
مطامعه والتي من بينها اتّ
فاقية م ّد أنبوب
نفطي عرب محافظة املهرة ،وصوال ً إىل بحر
ً
العرب ،وهو ما يش�ه ُد حاليا ً
مقاومة كربى
من قبل أبناء املحافظة.
وعلى م�دى س�نوات الع�دوان ُم ِنيَ�ت
ُ
املحاوالت الس�عوديّة تج�اه مجلس النواب
بالفشل رغم نجاحه يف استمالة عدد محدود
من أعضاء املجلس ليتحول هذا املوضوع إىل
ملف زاخر باألرسار والتي آخرها أن النظام
الس�عوديّ جعل م�ن األعض�اء الذين نجح
بإغرائهم إىل أرسى يف الرياض وتحت رقابة
ِ
به�دف االحتف�اظ بهم على أمل
مش�ددة؛
اس�تمالة املزيد منهم للوص�ول إىل النصاب
القانوني لالنعقاد.
يف هذا الس�ياق كش�فت مصادر إعالمية
جانب�ا ً مم�ا يتع�رض ل�ه الن�واب املوالون
للع�دوان م�ن إهان�ات وإقام�ة قرسي�ة يف
العاصم�ة الس�عوديّة الري�اض ملنعهم من
الهرب بعدما صرُ فت لهم حفنة من األموال.
الصحف�ي اليمني جمال عام�ر -رئيس
تحرير صحيفة الوس�ط -تن�اول يف مقالة

نرشها يف صفحته بموقع الفيسبوك املرات
العديدة التي فش�ل فيها النظام الس�عوديّ
لعقد جلسة ملجلس النواب.
وقال عام�ر «إنه ويف إحْ ـ�دَى املحاوالت
التي تم اس�تدعاء النواب فيه�ا إىل الرياض
تم إرغامهم عىل لبس أسورة تعقب ضمانا ً
لع�دم خروجهم حتى يتم إقن�اع من تبقى
بالحض�ور» .األس�اور اإللكرتوني�ة الت�ي

كش�ف عام�ر ّ
أن الن�واب املوالين للعدوان
أُرغموا عىل لبسها ،بحسب مصادر إعالمية
أُ ْ
خ َرى ،هي ذاتُها التي اشترتها الس�عوديّة
من رشكة إرسائيلية وجرى اس�تخدامها يف
مواس�م الحج يف العامين املاضيني ،وأ ّكدت
صحف إرسائيلي�ة وأمريكية صحة التعاقد
السعوديّ مع تلك الرشكة اإلرسائيلية.
ويضيف عامر أنه ويف سبيل عقد جلسة

ملجل�س الن�واب وع�دت الس�عوديّة النواب
«بمبلغ  500ألف ريال سعوديّ وبمقابلة بن
سلمان لهم» ،مشريا ً إىل أن تلك املقابلة» لم
تحصل إلاّ بعد أس�ابيع من اختبار قدراتهم
عىل تحمل اإلهان�ات حني كان يتم إبالغهم
باالس�تعداد للقاء ظل يؤج�ل وحني أصبح
حقيقة فإنَّه لم يستمر ألكث َر من  15دقيقة
ل�م يتحدث فيها األمير بكلمة واحدة حتى

اعترف بتعرض الجنوبيين لمحارق إجبارية في الحدود السعود ّية:

مرتزق يعرتف بتعرض اللواء لالختطاف يف
قائد لواء ِ
السعود ّية وإجبار أفراده على القتال نيابة عن الجيش السعودي
 :متابعات

تتع� ّد ُد فص�و ُل اإلهان�ات الت�ي
ُ
املرتزقة م�ن قبل دول
يتعرض له�ا
ِ
الع�دوان على مختل�ف األصع�دة
وخصوص�ا ً الصعيدي�ن العس�كريّ
والس�يايس ،حي�ث أن�ه وبع�د عدة
ّ
أش�هر من اعتراف قائد ما يس�مى
«ل�واء مكافح�ة اإلره�اب» املك�ون
من عنارص جنوبية بتعرضه وأفراد
الل�واء لإلهان�ة والخديع�ة من قبل
السعوديّني بعد استقدامهم للمملكة
لتدري�ب أف�راد اللواء فت�م إجبارهم
على القت�ال نياب�ة ع�ن الجي�ش
السعوديّ  ،ليأتي قائد لواء آخر ويُديل
بش�هادة مماثل�ة عمّ �ا تع�رض له
وأف�راد اللواء الذي يق�ودُه ،من قبل
السعوديّني.
وبحس�ب صحيف�ة «ع�دن الغد»
املوالية للعدوان أشارت األخرية إىل أن
املرتزق العميد عبدالله محسن
العميد
ِ
أحم�د الضبي قائ�د ما يس�مى لواء
الصاعقة املكون من عنارصَ جنوبية
حرض ،أمس األحد ،إىل مقر الصحيفة
وروَى م�ا تعرض له وأفراد اللواء من
ِ
بهدف
إهان�ات من قبل الس�عوديّني؛
نرش روايته يف وسائل اإلعالم.
املرت�زق الضب�ي م�ن
وش�كا
ِ
التهميش الذي يتعرض له أفراد اللواء
يف نجران الذين قال إنهم ش�اركوا يف
معرك�ة ما يس�مى «تحرير عدن» إىل
جانب ُقــوَّات العدوان واالحتالل.

املرت�زق الضبي إن�ه خالل
وق�ال
ِ
معرك�ة ع�دن كان م�ا يزال رئيس�ا ً
لعمليات ما يس�مى «كتيبة س�لمان
الح�زم» وبع�د ذل�ك ش�ار َك يف ع�دة

مع�ارك إىل جان�ب ُقــ�وَّات العدوان
واالحتالل يف الجبهات األ ُ ْ
خ َرى ،مشريا ً
أن الكتيبة وقي�ادات أ ُ ْ
خ َرى ومقاتلني
بس�بب ع�دم
تعرض�وا للتهمي�ش؛
ِ

الدمج بما وصف�ه «الجيش واألمن»
بحسب وعد الفار هادي.
املرت�زق الضب�ي أن
وأض�اف
ِ
التهمي�ش ال�ذي تعرض�ت ل�ه تل�ك
ُ
القــ�وَّات أجربه�ا على االنضم�ام
ُ
إىل القــ�وَّات التي تقات�ل يف الحدود
الس�عوديّة ،مشيرا ً إىل أن عملي�ة
التهمي�ش الت�ي طال�ت مقاتلين
وقي�ادات جنوبية دفع�ت بالكثري إىل
الذه�اب واالنضمام ُ
للقــ�وَّات التي
تتدرب يف نجران وجي�زان ويتم الزج
به�ا يف الح�رب الدائ�رة يف الح�دود
السعوديّة.
املرتزق الضب�ي أن أفراد
واعترف
ِ
الل�واء ال�ذي انضم�ت إلي�ه كتيبت�ه
وأصب�ح قائدا ً له بات�وا تحت اإلقامة
الجربية ويقاتلون رغما ً عنهم بقوله:
إن «منتس�بي الل�واء ال يس�تطيعون
الع�ودة إىل بالده�م إلاّ بتوجي�ه م�ن
االستخبارات السعوديّة».
املرتزق الضبي بتعرض
كما اعرتف
ِ
املرتزق�ة الذين من بينهم أفراء اللواء
ِ
الذي يقوده لخس�ائ َر برشية مهولة،
قائلاً :إن «اإلقصاء ال�ذي تعرض له
قيادات ومقاتل�ون جنوبيون جعلهم
ينضم�ون إىل ُ
القــوَّات املقاتلة هناك
رغم الخس�ائر الكبيرة يف صفوفهم
واستش�هاد وج�رح وأرس الكثير
منهم» ،بحسب قوله.
املرتزق الضبي ن�دا ًء للفار
ووجّ �ه
ِ
هادي وقيادة تحالف العدوان بإعادة
تلك ُ
القــوَّات إىل عدن.

عن س�بب جمعهم إال أنهم بمقابل اإلزدراء
غ�ادروا بتوجيه رصف منح�ة الـ  500ألف
سعوديّ وفشل بتحقيق النصاب».
ولفت عامر إىل أن النظام السعوديّ جدد
محاوالته لعقد جلسة ملجلس النواب ولكن
يف ذل�ك الحني تم تخفي�ض املنحة املمنوحة
للن�واب إىل  200أل�ف ريال س�عوديّ فقط،
فيما تس�تمر محاوالت الس�عوديّة اليائسة
لعقد الجلسة املنتظرة.
وتحدث عامر عن مواقف أعضاء مجلس
النواب قائلاً إنه «صحيح أن هناك من غيرّ
جل�ده وقب�ل املس�اومة إلاّ أن هن�اك من ال
ي�زال عىل موقفه بإعالء الوالء لوطنه وعدم
طرحه يف س�وق النخاس�ة رغم م�ا يحمله
س�يايس مختل�ف أ َ ْو حتى وجع
من موقف
ّ
شخيص».
وأضاف أن النواب الذين رفضوا االنصياع
للس�عوديّة «لم يحاول�وا تخدير ضمائرهم
بتربي�رات ال ترق�ى إىل البص�م لرشعنة بيع
م�ا تبق�ى مما يُطمَ ُ
�ع يف بلدهم بع�د أن تم
تدمريُه وقتل أبنائه».
الكش�ف عما تعرض له الن�واب املوالون
للعدوان م�ن إهانات يف الرياض يتزامن مع
املرتزق�ة بتعرضه
اعتراف قائد أح�د ألوية
ِ
وأف�راد الل�واء إلهان�ات مماثل�ة يف املرسح
العس�كريّ واختط�اف الس�عوديّني ألفراد
الل�واء وإجباره�م على القت�ال يف الحدود
ً
نيابة عن الجيش السعوديّ .
السعوديّة

مقتل شيخ موا ٍل للعدوان بنريان
املرتزقة بسبب رفع صورة زعيم
مليشيات الخيانة
 :الضالع
َ
املرتزقة يف مختل�ف املناطق
يتواص� ُل الرصا ُع بين فصائ�ل
ِ
ُ
َ
تكش�ف أن ما يج ُ
مع تلك
حوادث يومية
املحت ّلة والذي يؤدي إىل
األطراف هو تبعيتها للعدوّ الخارجية وعداؤها لبعضها البعض،
والتي كان آخرها ،أمس األحد ،بمقتل شيخ قبيل وقيادي بحزب
املؤتمر من جناح زعيم مليش�يات الخيان�ة والفتنة عيل صالح
والذي انض َّم للعدوان بشكل ع َلني عقبَ فتنة ديسمرب املايض.
املرتزقة يف منطقة مريس
الحادثة وقعت يف إحْ ـ�دَى مناطق
ِ
بمحافظة الضالع عندما مر موكب الشيخ القبيل املوايل للعدوان
ملرتزق�ة العدوان،
صال�ح بن صال�ح العتبات من نقط�ة تابعة
ِ
املرتزقة أنفسهم ،كان
حيث أنه وبحسب الصور ووسائل إعالم
ِ
املرتزق العتبات رافع�ا ً صور َة زعيم الفتنة والخيانة عيل صالح
ِ
يف س�يارته األمر الذي أَدَّى لوقوع ش�جار بني مرافقي الش�يخ
املرتزقة التابعني ملا يس�مى اللواء
املرت�زق وأف�راد النقطة م�ن
ِ
ِ
الرابع مشاة.
ووفقا ً للمصادر ذاتها ،تطور األمر إىل تبادل إلطالق النار بني
املرتزق صالح العتبات
الطرفني ،األمر الذي أَدَّى ملرصع الش�يخ
ِ
وإصابة ثالثة من مرافقيه.
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جددوا خالل لقاء قبلي موسع تأكيد وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية بصنعاء:
ّ

قبائل خوالن الطيال تعلن النفري العام واالستمرار يف رفد الجبهات
 :صنعاء
ج�دّدت قبائل خ�والن الطي�ال بمحافظة
صنعاء ،أمس األحد ،إعالن حالة النفري العام
والتأكي�د على االس�تمرار يف رف�د الجبهات
بالرج�ال وامل�ال ،مؤ ّك�دة وقوفه�ا إىل جانب
القي�ادة الثوري�ة والسياس�ية ومس�اندتها
للجي�ش والج�ان الش�عبية لتطهير الرتاب
ومرتزقته�م،
الوطن�ي م�ن دن�س الغ�زاة
ِ
وتحقيق النرص لشعبنا اليمني.
ودع�ت قبائل خ�والن الطيال خلال لقاء
قبَيل موس�عُ ،كـ� ّل القبائل اليمني�ة وأحرار
الشعب إىل االستمرار يف رفد الجبهات ،وتعزيز
وحدة الصف والجبه�ة الداخلية وإحياء قيم
التكاف�ل والرتاح�م بني أبناء الش�عب ،وعدم
االنصياع خلف ما يس�وقه العدوان واملجتمع
الدويل ح�ول إحالل ْ
إسَل�اَم عبر املفاوضات

التي يسخرها العدوان للحصول عىل تنازالت
تمس بالس�يادة والكرامة اليمن�ي ،متوعدة
مرتزقتهم برش هزيمة
قوى الغزو واالحتالل
ِ
س�يذكرها التأريخ على أرض اليمن وإثبات
حقيقة أن اليمن مقربة الغزاة.
ويف اللقاء القبيل املس�لح واملوس�ع الذي
حرضه املحافظ حنني محمد قطينة والوكيل
طال�ب دحان ومحمد بن علي الغادر وعضو
مجلس الش�ورى مجاهد السامري ومشايخ
وأبن�اء ووجه�اء وأعي�ان مديري�ات خوالن
الطيال الس�بع ،أ ّك�دت القبائل اس�تمرارها
يف رف�د الجبه�ات باملزي�د من الرج�ال واملال
غ�ال ونفيس وف�اء لدماء
والتضحي�ة ب�كل
ٍ
الش�هداء والجرح�ى ودفاع�ا ً ع�ن األرض
والعرض.
وحمّ ل�ت قبائ�ل خ�والن املجتم�ع الدويل
كامل املس�ئولية عن الجرائ�م املرتكبة بحق

ش�عبنا اليمن�ي ،مس�تنكرين الصمت الدويل
إزاء استمرار العدوان منذ قرابة العام الرابع

وما تس�بب به من كوارث بحق اإلن ْ َس�انية يف
اليمن.

وخلال اللق�اء أش�اد محاف�ظ صنع�اء
بمواق�ف قبائل خ�والن يف الدفاع عن الوطن،
مثمنا ً التضحي�ات التي يقدمونها يف جبهات
العزة والكرامة والرشف منذ بدء العدوان.
فيما أش�ار مدير مديري�ة جحانة محمد
البش�اري اس�تعداد أبناء خوالن تقديم املزيد
م�ن التضحيات؛ دفاع�ا ً عن الوط�ن ،مؤ ّكدا ً
جهوزيته�م الكامل�ة لرف�د ميادي�ن الع�زة
والرشف بالرجال والعتاد.
وأ ّك�د بيان صادر عن اللق�اء وقوف كافة
قبائل خ�والن إىل جان�ب القيادتين الثورية
والسياسية وما تتخذه من قرارات يف مصلحة
الوطن ،نافيا ً ما تروج له وس�ائل اإلعالم من
تواطؤ وجهاء خوالن مع العدوان.
َ
وقوف كافة مشايخ ووجهاء
وأ ّكد البيان
وأعي�ان خ�والن إىل جانب الجي�ش واللجان
الشعبية يف سبيل عزة وكرامة الوطن.

تحالف العدوان يواصل خروقات اتفاق السويد ويقصف الحديدة بأكثر من  60غارة وقذيفة:

املكال :وقفة احتجاجية ألمهات املعتقلني
استشهاد وخاصإصابة  5مواطنني بينهم طفالن بغارات وقنابل العدوان يف محافظتي الحديدة والبيضاء يف سجون االحتالل للمطالبة باإلفراج عن
:
أبنائهن والسماح بزيارتهم

ومرتزقتها
تواصل ق�وى الع�دوان
ِ
اس�تهداف املواطنين وممتلكاته�م
بمحافظة الحديدة ،يف إش�ارة إىل عدم
جديتها يف السلام وعزمها عىل نسف
اتفاق الس�ويد املتفق عليه األس�بوع
امل�ايض ،حيث أقدم طائ�رات العدوان
مرتزقته عىل
ومخلفاتها ومدفعي�ات
ِ
إضافة جرائم جدي�دة ملِـ َل ّ
ـفه الدامي
بقت�ل وإصاب�ة  4مواطنين بينه�م
طفالن يف الحديدة والبيضاء.
وأوض�ح مص�در أمن�ي بمحافظة
الحدي�دة أن مواطنا ً استش�هد متأثرا ً
بجراحه إث�ر انفجار قنبل�ة عنقودية
ج�وار منزل�ه يف مديري�ة التحيت�ا،

مضيف�ا ً أن األطب�اء ل�م يتم ّكنوا من
إنقاذه من آثار الش�ظايا التي توزعت
يف أجزاء من جسمه ورأسه ،مشريا ً إىل

أن املش�ايف يف الحديدة غير قادرة عن
اس�تقبال الح�االت الخطيرة لضعف
اإلمكانات.

ولف�ت املص�در إىل أن ع�د َد قذائف
املرتزق�ة الت�ي اس�تهدفت
مدفعي�ة
ِ
من�ازل ومزارع املواطنين يف الحديدة
بلغت أكثر من  60قذيفة وغارة خالل
الس�اعات املاضية ،م�ا أدى إىل إصابة
مواطن من مديرية الدريهمي بجروح
متفاوت�ة ،وإلح�اق أرضار جس�يمة
بمنازل وم�زارع املواطنني يف مختلف
املديريات ،سيما مدينة الحديدة.
ويف محافظ�ة البيضاء ،أ ّكد مصدر
محلي استش�هاد طفلين وإصاب�ة
والده�م بجروح ج�راء قصف طريان
العدوان لشاحنتهم بغارتني يف منطقة
حرية يف الوهبية بمديرية الس�وادية،
ليس�تم َّر تحالُ ُ
ف العدوان يف مسلس�ل
الخروقات وفتح آفاق جديدة لإلجرام.

بينما أطلق القيادي المرتزِق «أبو اليمامة» واب ًال من الرصاص على سيارة مواطن مسن:

جريمة اغتصاب جديدة تطال أحد األطفال بمحافظة عدن املحتلّة
 :عدن

ُ
مدينة عدن الواقعة تحت س�يطرة
م�ا إن تن�ام
ومرتزقت�ه على
االحتلال اإلمارات�ي الس�عودي
ِ
جريم�ة أخالقية أو أمني�ة إال وتصحو عىل جريمة
أبش�ع تكدر صفو سكان هذه املدينة املقدر لها أن
تعيش واقعا ً مريرا ً وكارثيا ً يف ظل سيطرة االحتالل
ومرتزقت�ه املنترشين يف ُكـ� ّل أرجاء
وميليش�ياته
ِ
املدين�ة مهمتهم الوحي�دة التي يتقاض�ون عليها
أجرا ً بالدرهم اإلمارات�ي هي نرش الفوىض والعبث
وإقالق السكينة العامة من خالل جرائم االغتياالت
والقت�ل واالغتصابات وغزو امل�دارس والجامعات
بكل أنواع املخدرات والخمور والحش�يش.
ويف جريمة جديدة تشهدها مدينة عدن املحت ّلة
ال تق ُّل بش�اعة عن س�ابقاتها ،قال مصدر أمني،
أم�س :إن رشط�ة املعلا تج�ري التحقيقات مع
ُ
القبض عليهم عىل خلفية
عدد من املش�تبهني تم
تعرض طفل لالعتداء الجنيس.
وأوض�ح املص�در األمني أن�ه ت�م القبض عىل
ثمانية أش�خاص مش�تبه به�م من ح�ي ردفان

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار
محالت الجوبي  -عمارة منازل السعداء-

بمديري�ة املعلا بينما ال ت�زال التحقيقات جارية
ملعرف�ة هوي�ة الجان�ي ،الفت�ا ً إىل أنه ت�م النزول
امليداني ،أمس ،برفقة الطفل املعتدى عليه بغرض
التع�رف على ُهوية مش�تبهني آخري�ن ومعرفة
تفاصيل الحادث.
م�ن جانب آخر واس�تمرارا ً ملسلس�ل الفوىض
األمني�ة واالنته�اكات الت�ي يمارس�ها االحتلال
ومرتزقت�ه بحق املواطنين اليمنيني يف
اإلمارات�ي
ِ
املرت�زق يف ما
املناط�ق الجنوبي�ة ،أق�دم القيادي
ِ
يسمى «الحزام األمني» التابع لالحتالل اإلماراتي
«منري أبو اليمامة» عىل إطالق وابل من الرصاص
ص�وب س�يارة رجل كبري الس�ن ،أم�س األحد ،يف
مديرية الربيقة بمحافظة عدن املحت ّلة.
وت�داول نش�طاء جنوبي�ون ص�ورا ً ومقاط َع
فيديو أظهرت س�يارة املواطن الطاعن يف الس�ن،
هان�ي اليزيدي ،وقد تعرضت إلطلاق نار بكثافة
كادت تودي بحياته ،موضحني أن سيارة املواطن
املرتزق «أبو
اليزيدي تعرضت لصدمة من س�يارة
ِ
اليمام�ة» يف خط الربيقة ليطلب األول من س�ائق
س�يارة أبو اليمامة بإحضار رجل مرور للحكم يف

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي

املرتزق
الح�ادث وتحديد املخالف ،األمر الذي أجرب
ِ
«أبو اليمامة» للنزول ش�خصيا ً من عىل س�يارته
وإطلاق الرصاص بكثاف�ة عىل س�يارة املواطن
اليزيدي.
املرتزق أبو اليمامة عىل
واعترب النشطاء إقدام
ِ
فعل هذا الحادث ،تطورا ً يف مسار االنفالت األمني
الذي وص�ل إىل ح�د أن يُقتَ َل املواطن�ون يف وضح
النه�ار وس�ط غي�اب كيل للقان�ون ال�ذي يحمي
املواطن ،حسب تعبريهم ،مشريين إىل أن القانون
مرتزقة
يف مدين�ة ع�دن املحت ّلة بات منحالً أم�ام
ِ
االحتالل اإلماراتي.
مرتزقة العدوان تعتيم
ويف السياق حاول إعالم
ِ
الص�ورة عىل القضية ،وزعم�وا أن املواطن اليزيد
ومرتزق�ة حزب
مدع�و ٌم م�ن أوالد الف�ار ه�ادي
ِ
اإلصالح لتنفيذ عمليات اغتيال تطال ش�خصيات
َ
الحادث كان
موالية لالحتالل اإلماراتي ،مدعني أن
ً
املرتزق أبو اليمامة،
محاول�ة من اليزيدي الغتيال
ِ
يف حين تُ�رك املواط�ن اليزيدي وس�يارته وس�ط
الشارع بعد إمطارها بالرصاص ومغادرة موكب
املرتزق «أبو اليمامة» من مكان الحادث.
ِ

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون776179558 – 01314024:

 :حضرموت
ّ
نف�ذت أُمَّ ُ
هات املعتقلني واملخفيني قرسا ً يف الس�جون الرسية
التابع�ة لالحتلال اإلماراتي بمدين�ة املكال ،أمس األح�د ،وقفةً
احتجاجية غاضبة أمام بوابة معس�كر النج�دة باملدينة الواقع
ومرتزقته ،وذلك للمطالبة بإطالق رساح
تحت سيطرة االحتالل
ِ
أبنائه�ن القابعني يف س�جون االحتالل منذ أكث َر من  3س�نوات
ب�دون أي وج�ه ودون إحالته�م إىل النيابة والجه�ات املختصة
للتحقيق معهم حتى اللحظة.
ولألسبوع الثاني عىل التوايل تواصل أمهات املعتقلني بسجون
االحتلال اإلماراتي يف املكال تنفيذَ االعتصامات واالحتجاجات يف
محاولة منهن للضغط عىل الضباط اإلماراتيني من أجل السماح
له�ن بزيارة أبنائهن الذين يتعرضون ألبش�ع أن�واع االنتهاكات
ومرتزقته.
الجسدية والجنسية عىل أيدي االحتالل
ِ
وقالت مص�ادر محلية بمدينة امل�كال حرضموت ،إن أمهات
املرتزق غيثان البحس�ني -نائب
املعتقلين قابلن ،أم�س العقيد
ِ
مدي�ر أم�ن حرضموت امل�وايل للع�دوان ،-حيث تقدم�ن بطلب
السماح لهن بزيارة أبنائهن املخفيني قرسا ً يف سجن االحتالل إال
املرتزق البحس�ني
أن الطل�ب قوبل بالرفض بعد أن أبدى العقيد
ِ
عجزه وفشله يف تنفيذ مطالب املحتجات أمهات املعتقلني.
ُ
َ
املرتزق�ة يف محافظة
س�لطة
املحلية إىل أن
وأش�ارت املص�اد ُر
ِ
حرضموت ال تمتلك أية صالحيات بشأن السماح لألمهات بزيارة
أبنائه�ن وإنما االحتلال اإلماراتي وحده من يدير تلك الس�جون
الرسية وضباطه هم الوحيدون القادرون عىل تنفيذ تلك املطالب.
وناش�دت أمهات املختطفني واملخفيني قرسا ً الصليبَ األحمر
الدويل واملفوضية الس�امية لحقوق اإلن ْ َس�ان إنق�اذ املعتقلني يف
سجن املكال والسجون الرسية األخرى التابعة لالحتالل يف مدينة
ع�دن وبقي�ة املحافظ�ات الجنوبي�ة ،وتمكينهم م�ن حقوقهم
َ
دولة االحتالل وحكومة الفار هادي
اإلن ْ َسانية الطبيعية ،وحملن
املسئولية اإلن ْ َسانية واألخالقية تجاه أبنائهن املخفيني منذ ثالثة
أعوام دون وجه حق وال يعلم مصري العرشات منهم حتى اليوم.

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا

املقاالت املنشورة يف الصحيفة
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب
بالرضورة عن رأي الصحيفة
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قبائل الضحي بالحديدة يؤ ّكدون استمرار النفري العام لرفد جبهات الساحل الغربي باملال والرجال
 :الحديدة
ن ّ
ظ�م أبن�ا ُء ووجهاء قبائ�ل مديرية
الضح�ي بمحافظ�ة الحدي�دة ،أم�س
ً
وقف�ة قبلي�ة مس�لحة؛ تندي�دا ً
األح�د،
ومرتزقتهم يف الساحل
بتصعيد العدوان
ِ
الغربي.
وخالل الوقفة أ ّكد املش�اركون فيها
بأن دماء األبرياء من املواطنني العزل لن
تذهب هدرا ً متوعدين العدوان السعوديّ
ومرتزقته�م بثأر
األمريك�ي اإلمارات�ي
ِ
لدماء األبرياء.

وأعل�ن املش�اركون خلال الوقف�ة
النفير العام لرفد الجبه�ات َ
وخ َّ
اصــة
جبهة الس�احل الغربي بامل�ال والرجال
واس�تعدادهم وجهوزيته�م الكامل�ة
لاللتح�اق ملواجهة قوى الرش واالحتالل
بقي�ادة أمري�كا وإرسائي�ل وآل س�عود
والدف�اع ع�ن الدي�ن والوط�ن وتطهري
األرض والع�رض م�ن دن�س الغ�زاة
واملحت ّلني.
وش�دّدت قبائ ُل الضحي عىل اليقظة
والح�ذر ووض�ع الي�د على الزن�اد ألي
تصعي�د من ق�وى العدوان املتغطرس�ة

الت�ي ال تف�ي بعهودها وال تت�ورع عن
نقض التزاماتها.
َ
الصم�ت األممي
وأدان�وا يف وقفتهم
والعرب�ي والعامل�ي إزاء جرائ�م العدوان
األمريكي الس�عوديّ البشعة واملستمرة
بحق أبن�اء محافظة الحدي�دة املرتكبة
يومي�ا ً يف ظ�ل املفاوض�ات يف صم�ت
مخ�ز وجب�ان من قب�ل مجل�س األمن
ٍ
موقف يُعريُ عن
التابع لألمم املتح�دة يف
هشاش�ة وضعف املجتمع ال�دويل الذي
َ
باع
مواقفه بحفنة من املال الس�عوديّ
اإلماراتي املدنَّس.

صلح قبلي ينهي قضية قتل بني أسرتني من سنحان وهمدان مر عليها  25عاماً
 :صنعاء
َ
أنه�ى ُ
قضية قتل
صلحٌ قبيل ،أم�س األح�د،
بين أرستين م�ن مديريت�ي س�نحان وهمدان
بمحافظة صنعاء منذ أكثر من  25عاماً.
وأرشف على الصل�ح مستش�ا ُر املجل�س
الس�يايس األعىل الل�واء محمد يحي�ى الحاوري
ّ
وعد ٌد من املشايخ والشخصيات االجتماعية.
وخلال اللق�اء القبلي الذي حضره عضو
مجل�س الش�ورى يحيى علي عاي�ض ووكالء

املحافظ�ة عىل محمد الغش�مي وعاطف املصيل
ويحيى الك�ول ورئيس مجل�س التالحم القبيل
الش�يخ ضي�ف الل�ه رس�ام ومش�ايخ وأعيان
ً
نيابة
ووجهاء املديريتني ،أعل�ن اللواء الحاوري
عن أولياء دم املجني عليها واملصابني من قبيلة
هم�دان العف َو عن الجناة من س�نحان والتنازل
عن القضية لوجه الله.
وأ ّك�د الح�اوري أن العفو يأت�ي حرصا ً عىل
توحيد الصف والتفرغ ملواجهة العدوان وإفشال
م َ
ُخ ّ
ططاته.
فيما أش�اد وكيال املحافظة الغشمي والكول

ورئيس مجل�س التالحم القبلي ومدير مديرية
همدان عبدالله األبيض املوقف املرشف ملش�ايخ
وأرسة املجن�ي عليها بهم�دان وعفوهم يف هذه
القضية.
وأ ّكدوا رضورة تعزي�ز االصطفاف والتالحم
والوق�وف يف خن�دق واح�د للتص�دي للع�دوان
السعوديّ األمريكي.
فيما ثمنت أرسة الجن�اة موقف أولياء الدم،
معتربي�ن ذل�ك ليس بغري�ب عىل قبائ�ل وأرس
قدم�ت الش�هداء يف س�بيل الدف�اع ع�ن الوطن
وأمنه واستقراره.

تربويو ذمار يؤ ّكدون استعدادهم لرتك األقالم وحمل السالح للدفاع عن األرض والعرض
 :ذمار
أ ّك�د تربويو مديري�ة ذمار ،أمس
األح�د ،م ِ
ُضيَّهم عىل نهج الش�هداء
واس�تعدادهم لرفد الجبه�ات باملال
والرجال والعتاد وترك األقالم وحمل
السالح للدفاع عن األرض والعرض،
خلال وقف�ة احتجاجية حاش�دة؛
تندي�دا ً بمحاول�ة اغتي�ال األس�تاذ
عبدالكري�م الحبسي مدي�ر مكت�ب
الرتبية والتعليم بمديرية ذمار.
وخلال الوقف�ة ألق�ى وكي�ل
محافظ�ة ذم�ار محم�د عبدالرزاق
كلم�ة اس�تنكر فيه�ا ه�ذا العم�ل
اإلجرامي الجبان ،مشيرا ً إىل أن مثل
ه�ذه األعمال لن تثنينا ولن تس�كتنا
ع�ن مواصل�ة الثب�ات والصم�ود،
وس�تظل األصوات املقارعة للعدوان
يف ارتف�اع مس�تمر لكش�ف حقيقة

العدوان وم َ
ُخ ّ
ططاته وجرائمه.
م�ن جانب�ه ألق�ى رئيس ش�عبة
التوجيه عبدالسلام الضوراني كلمة
فض�ح فيها جرائم الع�دوان وأدواته
وأس�اليبه ،منوّه�ا ً إىل أن م�ا ت�م

التوقيع علي�ه من قبل الوفد الوطني
يف مش�اورات الس�ويد ،دلي ٌل قطعي
على أنن�ا دُعاة السلام ونم�د أيدينا
للسالم وليس االستسلام ،كما أدان
محاول�ة اغتيال األس�تاذ عبدالكريم

أحم�د الحبسي الهام�ه الرتبوي�ة،
معتربا ً اس�تهدافه اس�تهدافا ً لجميع
الرتبويني.
ب�دوره ش�كر مس�ئو ُل أنصار
الله بمديرية ذمار األخ عبدالكريم
كـ ّل م�ن وقف متضامنا ً
جبهانُ ،
م�ع األس�تاذ الحبيس ،مشيرا ً إىل
أن وق�وف الرتبويين الرشف�اء يف
الجبه�ة التعليمي�ة ال يق�ل ع�ن
صم�ود الرج�ال املجاهدي�ن يف
الجبهات ،وقال إن العدوان فش�ل
عس�كريًّا فس�عى الس�تهداف
عم�دان وركائ�ز املجتم�ع وه�م
األساتذة الرتبويون.
وص�در بيان ع�ن الوقف�ة حمّ ل
َ
املس�ؤولية الكاملة عن
دول العدوان
جريم�ة االغتي�ال ،مطالب�ا ً برسع�ة
ضب�ط الجُ ن�اة وتقديمه�م للعدال�ة
حتى ينالوا جزاءَهم الرادع.

وكيل محافظ ح ّجة يطلع على التجهيز النهائي ملشروع مركز رعاية األم والطفل
 :حجة

ا ّ
طل�ع وكي� ُل محافظ�ة حج�ة
للش�ئون املالية واإلداري�ة الدكتور
عبد امللك جح�اف ومعه مدير عام
مكت�ب الصح�ة العامة والس�كان
الدكت�ور إبراهي�م األش�ول ،أمس
األح�د ،على التجهي�زات النهائية
الفتت�اح مشروع املرك�ز الطب�ي
لرعاي�ة األطف�ال التاب�ع لهيئ�ة
املستش�فى الجمه�وري والبال�غ
تكلفت�ه نحو س�تني ملي�ون ريال
بتموي�ل م�ن قب�ل مكت�ب األم�م
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلن ْ َسانية
(االوتش�ا) عبر منظم�ة رعاي�ة
األطفال.
واس�تمعا إىل رشح م�ن مدي�ر
املركز نعمان حاجب حول مستوى
االنجاز يف املرشوع املتوقع افتتاحه
خلال األي�ام القليل�ة القادم�ة،..

مشيرا ً إىل أن مكون�ات املشروع
تضمن�ت ترمي�م مرك�ز الرعاي�ة
وتزوي�ده باألرسة الطبي�ة واألثاث
إض َ
املكتبيَ ،
افة إىل تزويده باملعدات
واألجه�زة الطبية كجهاز األش�عة
التلفزيونية وجهاز تخطيط القلب
وأجه�زة مراقبة الحال�ة الصحية
إض َ
للمريضَ ،
افة إىل توفري الطاقة

الشمسية الالزمة لتش�غيل املركز
واعتماد نظام اإلحالة.
وق�د أش�اد الدكت�ور عبدُاملل�ك
جح�اف بما ملس�ه م�ن تجهيزات
إض َ
نوعي�ة للمركز الذي يمث�ل َ
اف ًة
نوعي�ة للقط�اع الصح�ي يف
املحافظة.
وأش�ار إىل أن قي�ادة املحافظة

ٌ
حريص�ة على االرتقاء بمس�توى
كافة الخدم�ات الطبي�ة بما يلبي
احتياج�ات ومتطلب�ات أبن�اء
املحافظ�ة م�ن مجم�ل الخدمات
الطبية.
م�ن جانب�ه أوضح مدي�ر عام
مكت�ب الصح�ة العامة والس�كان
الدكت�ور إبراهيم محمد األش�ول،
أهمي�ة املشروع يف تقدي�م خدمة
طبي�ة ذات ج�ودة عالي�ة للأم
والطفل.
ون�وّه ب�األرضار البالغ�ة التي
تع�رض له�ا القط�اع الصح�ي
يف املحافظ�ة م�ن قب�ل الع�دوان
الس�عوديّ األمريكي الغاش�م وما
نج�م عن�ه االس�تهداف املب�ارش
للمنش�آت الصحية من انعكاسات
س�لبية على مجم�ل الخدم�ات
الطبي�ة ،األمر ال�ذي يتطلب املزيد
من املشاريع الصحية التي تخفف
األعباء عن أبناء املحافظة.

خالل لقاء قبلي مسلح :قبائل مناخة
بصنعاء تسيرّ قافلة غذائية للمرابطني
وتؤ ّكد استمرارها يف رفد الجبهات

 :صنعاء
سّي�رّ ت قبائل مناخة بمحافظة صنعاء ،أمس األحد ،قافلة غذائية؛
دعما ً وإسنادا ً ألبطال الجيش واللجان الشعبيّة يف ميادين الصمود.
وأ ّك�دت قبائل مناخة يف لقاء قبيل عقب تس�يري القافلة االس�تعداد
لرف�د الجبهات باملزيد من الرج�ال والعتاد ..معتربين ذلك أقل ما يمكن
تقديمه؛ دفاعا ً عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأش�ارت قبائل مناخة إىل أن القافلة س�يتبعها قواف�ل أ ُ ْ
خ َرى حتى
تحقيق النرص.
وجدد مش�ايخ وأعيان وأبن�اء مناخة تأكيده�م بالوقوف إىل جانب
القيادة السياسيّة بما يخدم املصلحة العامة ..داعني كافة القبائل رفد
الجبهات بالرجال والعتاد.
وأش�اد مش�ايخ ووجهاء مناخة باالنتصارات التي يسطرها أبطال
الجيش واللجان يف ميادين العزة والكرامة.

أبناء ووجهاء غيل همدان يسيرّ ون
وفاء للشهداء
قافلة شتوية ومالية ً
والجرحى وصمود األحرار

 :صنعاء
سّي�رّ األحرار والرشف�اء من أبناء الج�روف والقاني�ة بغيل مديرية
هم�دان بمحافظ�ة صنعاء ،أمس األح�د ،قافلة ش�توية ومالية؛ دعما ً
وإس�نادا ً ألبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة املرابطين يف الجبهات
البطولة والرشف.
وخالل تس�يري القافل�ة أ ّكدت الكلم�ات عىل االس�تمرار يف الصمود
ومواجه�ة العدوان والسير عىل نهج الش�هداء يف دفع الظلم وتس�يري
القوافل ورفد الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النرص املؤزر.
احت�وت القافلة عىل مالبس ش�توية ومبالغ مالية؛ دعما ً وإس�نادا ً
ألبطال الجيش واللجان الش�عبيّة الذين يقدم�ون أرواحهم رخيصة يف
سبيل الدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره يف جبهات العزة والكرامة.
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أكاذيب متناقضة:
فشل احتالل الحديدة عسكرياً وسياسياً يدفع العدوان لترويج
َ

اتفاق السويد

بني دعايات «االحتالل األممي» ونوايا عدم االلتزام
بعد أن فشلت قوى العدوان عن احتالل الحديدة
عسكرياً ،جاء اتّ ُ
فاق السويد بخصوص وقف إطالق النار
يف املحافظة ،ليمثل فشالً جديدا ً يف انتزاعها عن طريق
املفاوضات ،وأمام ذلك لم يجد تحالف العدوان سوى
تسخري آلته اإلعالمية لبث دعايات تحاو ُل تأوي َل نصوص
االتّفاق بشكل خاطئ يصور أنه تم «تسليم» الحديدة إىل
ٌ
دعايات تصطد ُم أوّال ً مع موافقة
«احتالل أممي» ،وهي
مرتزقة العدوان عىل االتّفاقية وتشري يف الوقت ذاته
وفد
ِ
إىل نية العدوان عدم االلتزام به من خالل تشويه بنوده،
ثم تصطدم بشكل واضح مع نص االتّفاقية الذي ليس
فيه ما يمكن أن يشكل حتى إشارة إىل «احتالل» أ َ ْو
إىل «تسليم» محافظة الحديدة ومينائها أ َ ْو حتى تواجد
أية ُقــوَّات أجنبية ،كما يصطد ُم م�ع توجه�ات الع�دوان
الذي بالفعل استقدم ُقــوَّات أجنبية محت ّلة إىل الحديدة
ِ
دعايات العدوّ
لدخولها عسكريًّا ،األمر الذي يبني أن
الجديدة ليست سوى محاولة بائسة لاللتفاف عىل االتّفاق
الواضح الذي أودى بأطماع احتالل املحافظة يف األساس.
 :ضرار الطيب
الوضع العسكري يف نص االتّفاق
ُ
ُ
دعاي�ات الع�دوان بش�كل
ترت ّك� ُز
أس�اس على تحري�ف الفق�رات
ٍ
َ
الخ َّ
اصــ�ة ب�ـ «لجنة تنس�يق إعادة
االنتش�ار املشرتكة» يف املحافظة وهي
الفقرات ( )7 ،6 ،5من االتّفاق الخاص
بالحدي�دة ،وأَيْضا ً الفقرات َ
الخ َّ
اصــة
بال�دور األمم�ي يف موان�ئ الحدي�دة
بش�كل خ�اص وهي الفق�رات (،9 ،8
 )10وم�ا يتعل�ق بها ،ولكن بأبس�ط
اس�تعراض لتلك الفق�رات الواضحة،
نجد أنه�ا تتعا َر ُ
ض تماما ً مع ُكـ ّل تلك
دعايات «االحتالل األممي» و»تس�ليم
املحافظة».
فبخص�وص «لجنة تنس�يق إعادة
االنتش�ار» تنص الفقرة الخامسة من
اتّف�اق الحدي�دة عىل أنه يتم تش�كيل
اللجن�ة «املتف�ق عليها برئاس�ة األمم
املتح�دة وتضم -على س�بيل املثال ال
الحرص -أعضا ًء م�ن الطرفني ملراقبة
وق�ف إطالق النار وإعادة االنتش�ار»،
وبالنظر إىل النص من جميع الجوانب

نج�د أن تل�ك اللجن�ة ال تنتم�ي ب�أي
شكل من األش�كال إىل أيٍّ من مفاهيم
«االحتلال» م�ن حي�ث كونه�ا مجرد
«لجنة مراقبة» أوّ الً ،ثم «متفق عليها»
م�ن الطرفني ثاني�اً ،وثالث�ا ً من حيث
أنه�ا «تض�م أعض�اء م�ن الطرفين»
الذين جلس�وا عىل طاولة املش�اورات
محتكمين بش�كل طوع�ي إىل األم�م
املتح�دة التي من مس�ؤوليتها كراعية
لالتّفاق أن تراق�ب عملية تنفيذه عىل
الواق�ع وتقييم مدى الت�زام الطرفني،
وكل ذلك مع�روف يف منطق االتّفاقات
األممي�ة ،وال عالق�ة ل�ه بمصطل�ح
«االحتالل» الذي يعني تواجدا ً عسكريا ً
قرسي�ا ً على األرض يم�ارس مهام�ا ً
توس�عية أ َ ْو اس�تيطانية ويف�رض
مش�اريعه باإلك�راه على أصح�اب
األرض ،كم�ا هو االحتالل الس�عودي
اإلمارات�ي يف املهرة وعدن وحرضموت
وغريها.
وتأتي الفقرة الس�ابعة م�ن اتّفاق
الحدي�دة أَيْضا ً لتوضح املس�ألة أكثر،
إذ تح�دّد مهم�ة اللجنة ب�ـ «اإلرشاف
عىل عمليات إعادة االنتشار واملراقبة»
وهن�ا أَيْض�ا ً ال نج�د أي تق�ارب بين

الن�ص وبين أي ش�كل م�ن أش�كال
االحتلال ،فاللجن�ة «املتف�ق عليه�ا»
س�تتوىل اإلرشاف فق�ط على الت�زام
الطرفني باالتّف�اق ،وذلك معروف من
حيث كون األمم املتحدة مس�ؤولة عن
مراقبة آلية تنفي�ذ االتّفاق عن طريق
هذه اللجنة ،وهو م�ا توضحه الفقرة
السادسة بشكل جيل ،إذ تن ُ ُّ
ص عىل أن
«يقدم رئيس اللجنة تقارير أس�بوعية
م�ن خلال األمين الع�ام إىل مجل�س
األم�ن ال�دويل ح�ول امتث�ال األطراف
اللتزاماتها يف هذا االتّفاق».
عض�و الوف�د الوطن�ي املف�اوض،
عب�د املل�ك العج�ري ،رف�ع مس�توى
الوض�وح أكثر ،وق�دّم تفاصيل أ ُ ْ
خ َرى
ح�ول اللجن�ة املشتركة وعمليها ،إذ
ق�ال يف حدي�ث لصحيف�ة الث�ورة ،إن

«االتّ َ
ف�اق ين ُ ُّ
�ص على تش�كيل لجنة
تنس�يق م�ن ( )6أش�خاص ثالثة من
ُكـ� ّل طرف وبإرشاف خبري عس�كري
من األم�م املتحدة تقتصر مهمتها يف
مراقبة وقف إطلاق النار» ،كما يؤ ّكد
عض�و الوف�د الوطني ،س�ليم املغلس
يف حوار م�ع صحيف�ة «ال» بأن «دور
األم�م املتحدة ه�و اإلرشاف فقط عىل
لج�ان املراقب�ة والتهدئة فيم�ا يتعلق
باملستوى العسكري».
ُ
ُ
ّ
وض�وحٌ
ينس�ف كـ�ل تأويلات
الع�دوان التي تس�عى لتقديم «الخبري
العس�كري» التابع لألمم املتحدة الذي
سريأس لجنة املراقبة ،عىل أنه ولوحده
يعتبر «احتلاال ً أممي�اً» ملحافظ�ة
َ
بعض وس�ائل إعالم
الحدي�دة ،ب�ل إن
العدوان اعتمدت عىل وجود ذلك الخبري

فقط لتزعم بشكل متعمد أن ُ
«قــوَّات
حف�ظ السلام» س�تقدم إىل الحديدة،
وهو ما يكشف أكث َر عن اتجاه الطرف
اآلخر للبحث ع�ن دعايات فقط مهما
كانت متضاربة وخيالية.
املرتزقة
وقد أس�هم وزير خارجي�ة
ِ
ُ
نفس�ه يف كش�ف مدى زي�ف ادّعاءات
«االحتلال األمم�ي» للحدي�دة ،فف�ي
رس�الة ل�ه إىل األمين الع�ام للمتحدة
ومبعوث�ه الخ�اص« ،أه�اب» الوزي�ر
املرت�زق خالد اليماني بـ «كل األجهزة
ِ
املعنية يف األمم املتحدة ملمارسة الحزم
املطل�وب لضمان تنفيذ بن�ود االتّفاق
ورسيان عمل اللجنة العس�كرية» ملنع
من وصفه�م بالحوثيني م�ن التنصل
من االتّفاق واللجنة العسكرية املكونة
م�ن الطرفني هي الت�ي يصفها إعالم
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العجري :لجنة من الطرفين يرأسها خبير أممي ستتولى
مراقبة وقف إطالق النار وال وجود لـ «قوات أجنبية»
المغلسُ :كـ ّل طرف سيتولى مناطق سيطرته
أمنياً وإدارياً واألمم المتحدة ستراقب فقط
«ال حاجة لتفسري أن دور األمم املتحدة
داعم فق�ط وهو ما أ ّك�ده غريفيث يف
إحاطته األخيرة أن دور األمم املتحدة
رقابي فقط وما يشيعه إعالم العدوان
ع�ن تس�ليم املين�اء مج�رد بروبجندا
إعالمي�ة واالتّف�اق واض�ح ورصيح»
كم�ا يوضح املغلس قائلاً :إن «كل ما
يف األمر أن األمم املتحدة ستنقل دورها
يف الرقاب�ة والتفتيش م�ن جيبوتي إىل
مين�اء الحدي�دة لضمان ع�دم عرقلة
الس�فن والرحالت التجاري�ة» وبالتايل
فإن املس�ألة متعارف عليها وواضحة
تمام�اً ،وليس فيه�ا أي جديد يتضمن
«تسليم» أ َ ْو «احتالل».
والفق�رة  12م�ن االتّف�اق توض�ح
ذل�ك أكث�ر ،إذ تن�ص عىل أن إي�رادات
املوانئ ستودع يف البنك املركزي اليمني
بالحدي�دة ،وال�ذي يدار محليا ً بش�كل
كامل ،فمن أين جاء «التسليم؟».

العدوان باالحتالل!!
املرتزقة ،معمر
إعلام
وذهب وزير
ِ
اإلريان�ي ،إىل أبع�د من ذل�ك ،فبعد أن
أ ّك�د «العج�ري» على أن دور األم�م
املتحدة هو دور رقابي كما ينص عليه
االتّفاق ،علق االرياني أمس مطالبا ما
أسماها «مليش�يات الحوثي» بتسليم
الحدي�دة إىل األم�م املتح�دة ،وهك�ذا
تحول�ت مزاع�م «التس�ليم لالحتلال
األممي» من تهمة سيئة يلصقونها بـ
«صنع�اء» إىل مطلب رئييس بالنس�بة
لهم لتنفيذ االتّفاق!
ل املوانئ يف نص االتّفاق
عم ُ
وفيما َ
خ َّ
ص وج�و َد األمم املتحدة يف
موانئ الحديدة ،يحاو ُل إعال ُم العدوان
أَيْضا ً تقدي َم األمر تحت عنوان «تسليم

املوانئ ُ
لقــ�وَّات أممية» ويلقي بهذه
التهم�ة الوهمية عىل الوف�د الوطني،
املرتزقة ّ
وقع أَيْضا ً عىل
بالرغم أن وفد
ِ
َ
ّ
ً
االتّف�اق ،غري أن ن�ص االتفاق أيْضا ال
يشيرُ إىل أية عملية «تسليم» ،إذ تنص
الفق�رة الثامن�ة عىل أنه يك�ون لألمم
املتح�دة «دور قي�ادي يف دع�م اإلدارة
وعمليات التفتيش للمؤسس�ة العامة
ملوانئ البحر األحمر اليمنية يف وموانئ
الحدي�دة والصلي�ف ورأس عيسى
ويش�مل ذلك تعزيز آلية األمم املتحدة
للتحق�ق والتفتي�ش ( )UNVIMيف
موان�ئ الحدي�دة والصلي�ف ورأس
عيىس».
وكما هو واضح من النص فإن األمم
املتحدة لن تدير املوانئ وإنما س�تدعم
اإلدارة الحالي�ة املمثل�ة باملوظفين

املحليني يف ُكـ ّل ميناء ،كما أن عمليات
التفتي�ش قائم�ة وفرضه�ا الع�دوان
ولك�ن كانت تج�ري يف مين�اء عصب
االريتري ويف جيبوت�ي ،فيم�ا االتّفاق
ينق�ل العملية إىل مين�اء الحديدة وهو
َ
راض
ما يبدو أن
تحال�ف العدوان غري ٍ
عن�ه؛ ألنه سينس�ف ادّعاءاته بش�أن
دخ�ول «أس�لحة إيرانية» ع�ن طريق
ميناء الحديدة.
وعلى هذا األس�اس الواض�ح الذي
ال «احتلال» فيه وال «تس�ليم» ينص
االتّفاق يف الفقرة التاس�ع عىل أن يتم
تعزيز وج�ود األمم املتح�دة يف موانئ
املحافظ�ة ،للمراقبة والدعم ،كون تلك
املوانئ جزء أسايس من االتّفاق.
وبخص�وص ذلك أَيْض�ا ً يؤ ّكد عضو
الوف�د الوطني ،عبد املل�ك العجري أنه

السلط ُة املحلية يف بنود االتّفاق
يح�او ُل إعالم العدوان أَيْضا ً تحريفَ
الفق�رة العارشة م�ن االتّف�اق والتي
تنص عىل «تسهيل وتمكني عمل األمم
املتح�دة يف الحديدة» ليصورها وكأنها
عملية تس�ليم املحافظة بشكل كامل
إىل ُ
«قــ�وَّات أجنبي�ة» ال أحد يعرفها،
م�ع أن الفق�رة  13كان�ت واضح�ةً
تماما ً بهذا الخصوص ،ونصت عىل أن
«تقع مس�ؤولية أمن مدين�ة الحديدة
وموان�ئ الحدي�دة والصلي�ف ورأس
عيىس عىل عاتق ُقــوَّات األمن املحلية
وف�ق القانون اليمن�ي ،ويجب احرتام
املس�ارات القانوني�ة للس�لطة وإزالة
أية عوائ�ق أ َ ْو عقبات تحول دون قيام
املؤسس�ات املحلي�ة ب�أداء وظائفها»
وهو تأكيد آخر أكثر رصاحة بأن األمم
املتحدة لن تب�ارش إدارة أي مرفق من
مرافق املحافظ�ة ،وأن عملها مقترص
على املراقب�ة واالرشاف م�ن موقعها
كراعية لالتّفاق.
ً
ويف ذل�ك أَيْض�ا يوض�حُ عض�و
الوف�د الوطن�ي ،س�ليم املغل�س ،أن
َ
ِ
التابعة للمجلس السيايس
«السلطات
األعىل س�تتوىل املناط�ق الواقعة تحت
س�يطرتها أمنيا ً وإدارياً ،والس�لطات
ومرتزقته س�تتوىل
التابع�ة للع�دوان
ِ
املناط�ق الت�ي تس�يطر عليه�ا أمني�ا ً
وإداري�اً» ،وه�ذا يس�قط تمام�ا ً ُكـ ّل
دعاي�ات الع�دوّ ح�ول مزاعم تس�ليم
املحافظة واحتاللها.
ّ
الفقرة األخرية من االتفاق تضمنت

ه�ي األ ُ ْ
خ َرى ردا واضحا ً عىل الدعايات
اإلعالمي�ة للع�دوان ح�ول احتلال
الحدي�دة وتس�ليمها ،إذ تنص عىل أن
االتّفاقي�ة برمته�ا « ال تعترب س�ابقة
يعتد بها يف أية مشاورات أ َ ْو مفاوضات
الحق�ة» ،وبالت�ايل فإن األم�م املتحدة
تح�دّد وج�ود لجانه�ا بفترة االلتزام
باالتّف�اق ال أكث�ر ،وال تعتبره وجودا ً
مفروضا ً وثابتاً ،وه�ذا يعارض تماما ً
مفاهيم «االحتالل» و»التسليم».
اللجوء إىل التحريف؟
ملاذا
ُ
ُ
َ
الواق ُ
�ع أن تحال�ف الع�دوان لدي�ه
الكثري من األس�باب ليهاج�م اتّفاقية
الس�ويد ،برغم موافقت�ه عليها ،فمن
جه�ة لم يتع�ود هو أبدا ً االلت�زام بأية
اتّفاق�ات أ َ ْو قوانين دولي�ة ،وم�ن
جه�ة أ ُ ْ
خ� َرى ،يمث�ل االتّف�اق صخرة
صم�اء يف وج�ه مرشوع�ه التدميري
الحتلال الحدي�دة ،وال�ذي ب�ذل م�ن
أجل�ه إمكانيات هائلة وتكبّد خس�ائ َر
ضخم�ة عىل م�دى الفترات املاضية،
ف�إرشاف األم�م املتح�دة على املوانئ
من ش�أنه أن ينسف ادّعاءات «تهريب
األسلحة اإليرانية» وس�يوضح للعالم
مدى إجرامي�ة الحصار املفروض عىل
اليمن ،وانس�حاب ُ
القــ�وَّات املقاتلة
يقط�ع الطري�ق أم�ام تصعيدات�ه
املتواصل�ة الحتلال املحافظ�ة ،كم�ا
َ
إرشاف األم�م املتح�دة عىل إيرادات
أن
املوان�ئ ،يق�وّض مزاعم�ه بخصوص
الرواتب ،وبالتايل يشكل تنفيذ االتّفاق
برمت�ه فشلاً نهائيا ً ل�كل م َ
ُخ ّ
ططاته
بخصوص الحديدة.
لذل�ك ،يس�عى الع�دوان للتغطي�ة
على الطري�ق املس�دود ال�ذي وص�ل
إلي�ه ،بمحاولة تحريف بن�ود االتّفاق
وتحويله�ا إىل ته�م يرم�ي به�ا الوفد
الوطن�ي ،متجاهلاً توقيعَ �ه عليه�ا،
بينم�ا يق�وم ه�و أَيْض�ا ً بمناقض�ة
مزاعم�ه ومناقضة االتّف�اق عىل حَ ـ ٍّد
س�واء ،إذ يقوم بتحش�يد ُقــوَّاته من
املرتزق�ة املحليني واألجان�ب املحت ّلني
ِ
معارض�ا ً حملته الكاذبة
إىل الحدي�دة،
ِ
ض�د «االحتلال األمم�ي» وخارق�ا ً
االتّف�اق الذي ين ُ ُّ
�ص يف فقرتيه الثالثة
والرابعة عىل «االلتزام بعدم تقديم أية
تعزيزات عس�كرية من قب�ل الطرفني
إىل محافظة ومدين�ة الحديدة ،وإزالة
جميع املظاهر العس�كرية املسلحة يف
املدينة».
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الشيخ علي سالم الحريزي قائد الحراك الشعبي المناهض لالحتالل في المهرة في حوار لصحيفة لندنية:

أنصار اهلل أفشلوا املخطط السعودي الحتالل اليمن
ُعمان الهدف المقبل لألطماع السعودية
ن�شرت �صحيفة ر�أي ال�ي��وم اللندنية �أم����س الأح��د ح��واراً
�صحفياً �أجرته ال�صحفية اليمنية منى �صفوان مع ال�شيخ
علي �سامل احلريزي �أحد �أبرز م�شايخ حمافظة املهرة وقائد
احلراك ال�شعبي املناه�ض لالحتالل ال�سعودي ،تطرق خالله
للأطماع ال�سعودية يف املهرة واليمن عموماً ،و�أ�شار �إىل �إ�سهام
بداية مل�اذا تركز الس�عودية على محافظةاملهرة -بوابة اليمن الرشقية – ماهي اهميتها
بالنسبة للسعودية؟
الس�عودية تعي أهمية امله�رة ،بموقعها
وثرواته�ا ،وحت�ى تهديد املهرة للس�عودية،
حيث انها قادرة على إحباط كل مخططات
الس�عودية ان ل�م تس�يطر عليه�ا ،فحالي�ا
الس�عودية يف اضع�ف فترات حكمها ،وهي
تح�اول منذ عق�ود ان تمد أنب�وب نفط عرب
اليمن ،بش�كل ينتقص من السيادة اليمنية،
لكنه�ا فعل�ت ذل�ك يف الوق�ت الضائ�ع ،فلو
كان�ت تحرك�ت يف بداية الحرب على اليمن،
وقتم�ا كان الرأي العام يؤي�د تدخلها ،لكان
يمكنها تحقيق يشء ،لكن االن بعد انكشاف
أجندته�ا ،وانه�ا ج�اءت الضع�اف الدول�ة
اليمني�ة ومؤسس�اتها واحتلال اليمن ،فإن
األم�ر أكثر م�ن مس�تحيل ،اال أنها تتمس�ك
بالبق�اء يف امله�رة الهميته�ا بالنس�بة له�ا،
ويمك�ن توقع انس�حاب الس�عودية من كل
مناط�ق اليمن اال املهرة لهذه االس�باب ،أوال
للس�يطرة عىل اهم املناف�ذ البحرية والربية،
ولوج�ود مخ�زون هائل م�ن النف�ط والغاز
برا وبح�را ،ولتمرير انبوبها النفطي ،واخريا
لتهديد سلطنة عمان ومحارصتها.
ملاذا تريد السعودية تهدد السلطنة؟س�لطنة عمان رفضت االشرتاك يف الحرب
على اليمن ،وكذلك الكويت التي قدمت دعما
لوجس�تيا باس�تحياء ،وله�ذا كان�ت خط�ة
الس�عودية التضييق عيل السلطنة والكويت
بعد قطر ،بس�بب رفضهم للرض�وخ للقرار
الس�عودي،الذي يعم�د لتأجي�ج الصراع يف
املنطقة واليمن.
االزم�ة بين الس�عودية وس�لطنة عمان
ودول�ة الكوي�ت س�ببها الرغبة الس�عودية
بالسيطرة عىل القرار الخليجي.
وس�لطنة عم�ان له�ا سياس�ة حكيم�ة
يف املنطق�ة ،واليم�ن ،وه�ي تحتضن جميع
االط�راف اليمني�ة دون اس�تثناء ولديه�ا
عالقات اكثر من ممتازة مع أطراف الرصاع
يف اليم�ن ،حيث اصبحت هي الجامع واملؤثر
والضام�ن ،واخذت الدور االه�م الذي كانت
تستأثر به الس�عودية ،وتطمح له من خالل
حرب اليمن.
وقرار مجل�س التعاون أصبح س�عوديا،
فالس�عودية تري�د ان تدي�ر كل دول مجلس
التعاون ،وكذلك تريد ان تدير اليمن ،وبسبب
عدم انخراط س�لطنة عم�ان ،فان هذا جعل
السعودية تفكر بتهديد السلطنة من املهرة.
فعمان هي الهدف املقبل ،ويريدون تهديد
عمان من خالل السيطرة عىل منافذ املهرة .
لن نس�مح ان يكون اليم�ن مركز تهديد
لدول الجوار ،واي تواجد س�عودي يف املهرة،
على املدى البعي�د هو تهديد لعم�ان وتهديد
لليمن.
وعلى العال�م ان ي�درك ان الس�عودية لم
تع�د املرجع للقضية اليمنية بعد الحرب ،وال
تصلح ان تتس�يد الق�رار العربي واإلقليمي،
فه�ي غري مؤهل�ة لذلك .فهي ل�م تعد مركز
الق�رار االقليم�ي يف املنطقة بع�د ان فجرت
الرصاعات مع الجمي�ع ،واصبحت اجندتها
مكشوفة.

السعودية ج��اءت
إلض��ع��اف ال��دول��ة
واحتالل اليمن
قرار األقاليم ليس
قرار ًا يمني ًا ونرفض
تقسيم اليمن

هن�اك اته�ام لك�م ان كل هدفك�م ان يك�ون
للمه�رة وس�قطرى اقليم منفص�ل ،خالفا ملا
ورد يف وثيق�ة اإلقالي�م كمخرج�ات للح�وار
الوطني بضمها ضمن اقليم حرضموت ؟
أوال ،ان�ا ال اص�دق ان ق�رار االقاليم بأنه
قرار يمني متفق عليه ،فمؤتمر الحوار كانت
هن�اك إش�كالية كثيرة حوله ،والس�عودية
اعتادت عىل الكذب عىل كل العالم.
ونحن نرفض هذه املخرجات ،التي تقسم
اليمن إىل اقاليم بحس�ب الرؤية الس�عودية،
فقناعتي انه البد لليمن ان يكون موحدا ،وان
يبقي اليمن دولة تس�ودها العدالة والقوانني
الصارم�ة ،التي تحمي موارد اليمن ،وتحمي

�أن�صار اهلل يف الت�صدي لعدوانها ومنعها من حتقيق �أهدافها
يف اليمن.
ون �ظ��راً مل��ا ت�ضمنه احل ��وار امل �ط � ّول م��ن ن�ق��اط ه��ام��ة ف��إن
�صحيفة امل�سرية تعيد ن�شر �أب��رز ما ج��اء يف ذل��ك احل��وار يف
ال�سطور التالية:
اليمن من نزعات االنفصال.
ف�اذا ضم�ن اليمني�ون إقلي�م للمه�رة
وس�قطري ،كاقليم س�ابع ،فان اليمن بذلك
ضمن اقليم ضد نزعات االنفصال يف الجنوب،
وضد تواجد السعودية او اي قوى خارجية.
كيف؟النن�ا يف املهرة وحدويون ،وضد االنفصال
الذي تسعى اليه السعودية ،حيث تريد فصل
اقليم حرضموت املهرة مع شبوه والجوف .
لكن يمكن للمهرة افش�ال ه�ذا املخطط
ألنن�ا ضد االنفصال ،والن لنا جار عماني مع
وحدة اليمن.
فاالقالي�م وفق وجهة النظر الس�عودية
ضد وحدة اليمن ،حيث تش�جع عىل النزعات
االنفصالية.
هل يمكن ان تنفجر مواجهة مس�لحة بينكموبني السعودية يف املهرة؟
ال نس�عى لذل�ك ،وال نتوق�ع أن تفعله�ا
الس�عودية ،الن العالم كله س�يكون ضدها،
فهو يس�عى لتهدئة ملف ح�رب اليمن ،فما
هو املبرر لها امام العال�م لتحارب يف أقىص
رشق اليمن
وان ح�دث ف�ان لدين�ا املق�درة على صد
هجومها العس�كري ،كما ان عرشات اآلالف
م�ن املقاتلين اليمنيني ممن له�م ثارات مع
السعودية ش�ماال وجنوبا ،سيتوافدون الينا
للدفاع ع�ن املهرة ،واننا خلال هذه الحرب،
عرفن�ا كي�ف يمك�ن ان ته�زم الس�عودية
عسكريا.
مل�اذا تحذر من إنش�اء كيان البح�ر االحمرالذي أعلنت عنه الرياض قبل أيام ؟
نعم احذر من إنش�اء كيان البحر االحمر،
الن�ه يخلق مبررا جديدا للتواجد الس�عودي
يف مواق�ع اليم�ن االستراتيجية على البحر
األحمر ،وب�اب املندب ،تح�ت دواعي مزيفة
وهش�ة ،بعد ان افش�ل الحوثيون مخططها
وتصدوا لها بالقوة .
والس�بب الحقيقي ان العالم بات يرفض
وجوده�ا يف الحدي�دة ،والس�احل الغرب�ي،

ع��ل��ى ال��ع��ال��م أن ي����درك أن
السعودية غير مؤهلة لتتسيد
على القرار العربي واإلقليمي
أي تواجد سعودي في
ال��م��ه��رة ،ه��و تهديد
لعمان وتهديد لليمن

بع�د مقاوم�ة اليمنيني لها ،وبعد أن فش�لت
بالسيطرة عىل الساحل الغربي واملوانئ التي
س�وف تسلم الدارة يمنية تحت إرشاف االمم
املتحدة.
ومن هنا خرجت الس�عودية بمربر جديد،
ولتعل�ن انها تحارب التواجد اإليراني املزعوم
يف البحر االحمر ،وتحمي املالحة البحرية من
الحوثيني ،فقط لتعوض فش�لها الذي ارادت
تحقيقه من خالل الحرب.
لتبقى مطبقة عىل منافذ اليمن البحرية،
مع ان الحماية هي امر يخص االمم املتحدة،
والق�وى وال�دول الكبرى ،وال�دول املطل�ة،
والس�عودية نفس�ها تش�كل خطرا جديدا يف
هذه املنطقة.

ويف ه�ذا الس�ياق ،اش�عر بالقل�ق من اي
اس�تهداف قد يهاجم االمم املتحدة يف اليمن،
تحت دعوى هجمات القاعدة وداعش.
ان وج�ود قاع�دة عس�كرية س�عودية يف
جزي�رة مي�ون ،له�و ام�ر بال�غ الخطورة،
فم�ن الذي أعطى الس�عودية هذه الصالحية
والرشعي�ة للتواج�د ،بع�د اف�راغ الجزي�رة
م�ن س�كانها ،خاص�ة ان للجزي�رة موق�ع
إسرتاتيجي وعسكري مهم.
ه�ل إرشاف االم�م املتحدة يمكن�ه ان يوقفمخط�ط احتلال الج�زر اليمني�ة م�ن قب�ل
السعودية ؟
ان هناك احتلال لجزر اليم�ن ومواقعها
البحري�ة الهام�ة ،وبع�د مقاوم�ة الحوثيني
لها يف الس�احل الغربي وفشلها يف السيطرة،
تس�عى للعودة من خالل إنش�اء كيان البحر
االحم�ر ،ال�ذي أعلنت عن�ه بمش�اركة دول
القرن األفريقي واليمن ومرص ،وال اس�تبعد
ان يكون إلرسائيل تواجد فيه.
له�ذا س�تعود م�ن خلال بواب�ة الرعاية
الدولي�ة واألم�م املتح�دة ،بع�د التس�وية
السياس�ة يف اليم�ن ،وله�ذا اح�ذر م�ن هذا
الكيان.
فكيان البح�ر االحمر يضيف وقت إضايف،
ومربر جديد للتواجد عىل الرشيط الس�احيل
الغربي لليمن ،تحت غط�اء دويل ،بعد رفض
العال�م التواج�د املبارش بعد ق�درة الحوثيني
على افش�ال مخط�ط االحتلال للس�احل
الغربي.
املربر الجديد تحت كيان البحر االحمر ،لن
يصم�د ،وهو يريد خلق فرصة للتواجد خالل
ال 20س�نة القادم�ة ،ويمكن للس�عودية يف
س�بيل ذلك التنازل عن عدن واملكال لتحارص
اليم�ن وتتواج�د يف الس�احل الغرب�ي وباب
املندب.
على اليمنيين ان ينتبه�وا ملث�ل ه�ذه
املخططات ،وان يكونوا حذرين ويقضني.
هل تتوقع ان تلتزم الس�عودية بوقف اطالقالنار يف الحديدة والساحل الغربي ؟
نعم ،س�وف تلتزم ،السعودية االن أضعف
م�ن اي وق�ت مضى ،وه�ي تري�د تخفيف
الضغ�وط عليه�ا ،وه�ذا ق�د ال يعن�ي إنهاء
دعمها للمليش�يات التي انشاتها يف الجنوب،
والتي ارادت بها احتالل الساحل الغربي ،هي
س�توقف رضبات الطريان ،لك�ن قد تواصل
الحرب بطريقة أخرى
كم�ا انه�ا س�تواصل محاولة الس�يطرة
عىل املهرة ،واعتقد ان الس�عودية مقبلة عىل
تغيري كبري يف داخلها
هل تتوقع تغري يف نظام حكم ال سعود؟اتوقع ان يحدث تغيري داخيل ،حرب اليمن
غيرت كل خطط الس�عودية ،انه�ا تتجه ان
تؤم�ن اكثر بحقوق اإلنس�ان وع�دم التدخل
بش�ؤون ال�دول ،وع�دم اختلاق الصراع،
واحترام حق�وق الج�وار ،اعتق�د ان داخل
نظ�ام الحكم قد يحدث تغيير بطيء يحول
الس�عودية اىل مؤسس�ات حك�م مع�ارصة،
بضغط م�ن الحلف�اء األمري�كان ،الن الرأي
العام األمريكي أصبح غاضبا من دعم نظام
همجي متخلف غري معارص ال يؤمن بحقوق
اإلنسان.
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الحرب على اليمن؟
ُ
بعد اتّفاق الحديدة ..هل انتهت
شارل أبي نادر *
ُ
معرك�ة املفاوض�ات التي
ل�م تكن
خاضه�ا الوف ُد اليمني برئاس�ة محمد
عَ بدالسلام يف الس�ويد،
ً
رشاس�ة م�ن املعارك
أق َّل
ُ
يخوضها
امليداني�ة الت�ي
ُ
الجيش واللجان الشعبية
عىل كامل جبهات الداخل
اص ً
والح�دودَ ،
وخ َّ
ـ�ة يف
معرك�ة الس�احل الغربي
وبالتحدي�د يف معرك�ة
الدف�اع ع�ن الحدي�دة،
وحي�ث خرج�ت تل�ك
املفاوض�ات باتّفاق عميل،
تمح�ورت أغلب بنوده ح�ول الوضع
يف الحدي�دة ،فه�ل يمك�ن الق�ول إن
هذا االتّف�اق ،فيما لو ت�م التزام كافة
االط�راف بكاف�ة مندرجات�ه وبنوده،
س�يكون نقط�ة مفصلي�ة يف انته�اء
الحرب عىل اليمن؟
َ
ُ
معركة
تحال�ف الع�دوان
لم يب�دأ
اصـةً
َ
الساحل الغربي بشكل واسع ،خ َّ
لناحي�ة إرصاره الرشس ع�دة مرات،
عىل محاول�ة احتالل مدين�ة الحديدة
ومينائه�ا ،قب�ل بداي�ة صي�ف العام
 2018الح�ايل ،أي عملي�ا ً بع�د مرور
أ َ ْكثَــ�ر من ثالث س�نوات على بداية

عدوانه عىل اليم�ن؛ لذلك يمكن القول
من ه�ذه الناحية :إن اتّف�اق الحديدة
األخير لم يض�ف أي تغيير جديد يف
الوضع العمالني للحرب ،وستس�تمر
ـ مبدئي�ا ً ـ مع�ارك
الجبه�ات األخرى ،يف
الداخل وعىل الحدود،
تَمَ ام�ا ً كم�ا كان�ت
قبل معركة الس�احل
الغرب�ي وباألخ�ص
قبل معركة الحديدة.
يف ع�ودة ملس�ار
املع�ارك على كاف�ة
الجبه�ات ولطريق�ة
تطورها امليداني ،كنا
نالح�ظ أن أغلب تل�ك الجبهات كانت
عبارة عن خطوط مدافعة متماس�كة،
اس�تطاعت وحدات الجي�ش واللجان
الشعبية الصمود عليها بثبات ،بالرغم
م�ن الف�ارق الواض�ح يف الق�درات
العس�كريّة ،مقارن�ة م�ع م�ا يملك�ه
اص ً
تحال�ف العدوان ومرتزقت�هَ ،خ َّ
ـة
لناحية التفوق الجوي والدعم البحري،
وحيث كان�ت وحدات الجيش واللجان
تعيد انتشارها يف بعض تلك الجبهات،
ف�كان ذل�ك يحدث من خلال مناورة
مدروسة ،ينتج عنها استنزاف وحدات
العدوان وتكبيده خسائ َر كبرية.

من ناحية أخرى ،اس�تطاعت دائر ُة
التصني�ع الحربي اليمن�ي ،من خالل
تطوي�ر أ َ ْو تحدي�ث أ َ ْو تصني�ع ع�دة
نم�اذجَ من الصواريخ الباليس�تية ،أ َ ْو
من خالل ما أدخلته يف تقنيات سلاح
الج�و املسّي�رّ  ،اس�تطاعت أوال ً دع�م
جبهات الداخ�ل بق�درات صاروخية
وجوية فاعلة ،وثاني�ا ً تحويل املعركة
إىل اسرتاتيجية ـ دولية بعد أن نقلتها
إىل خارج الحدود اليمنية ،مس�تهدفة
بصواريخه�ا الباليس�تية وبصواريخ
طريانها املسري ،وبفعالية غري بسيطة،
أغلب عواصم ومطارات دول العدوان
املحيطة باليمن.
هذا املس�ار م�ن الصم�ود الدفاعي
خلال أ َ ْكثَــ�ر م�ن ثلاث س�نوات،
واملضاف إليه النقلة االسرتاتيجية التي
خلقتها الق�وة الصاروخي�ة والجوية
اليمني�ة يف الحرب ،دف�ع بالعدوان إىل
البح�ث عن مخ�رج أ َ ْو مناورة أخرى،
ينقل فيها املعرك�ة وزخمها إىل مكان
اص ً
آخ�ر ،اعتقد أنه س�ينجح بهَ ،خ َّ
ـة
إذا كان بعي�دا ً ع�ن جبه�ات الداخ�ل
حي�ث نقاط الق�وة للجي�ش واللجان
الش�عبية ،ويف نفس الوق�ت قريبا ً من
خطوطه البحري�ة والجوية املفتوحة،
يف البحر األحم�ر أ َ ْو يف قواعده الجوية
يف الجنوب اليمني ،فاختار الحديدة يف

وس�ط الس�احل الغربي نقطة تحوّل
ملعاركه ولحربه.
أيض�اً ،على الس�احل الغربي ويف
ُ
وحدات
الحدي�دة بالتحدي�د ،حافظت
الجيش واللجان الش�عبية اليمنية عىل
ثباتها ،واس�تطاعت الصم�ود أ َ ْكثَــ َر
بالرغ�م م�ن ضخامة الق�وى والعتاد
والق�درات الت�ي س�خرها الع�دوان،
وجعل�ت من معركة الس�احل الغربي
فرص�ة اس�تنزاف تأريخي�ة ،س�قط
للع�دوان خالله�ا خس�ائ ُر ضخمة يف
عدي�ده ويف عت�اده ،فكان�ت معرك�ة
الحدي�دة م�ن جدي�د ،نقط�ة تحوّله
األخرية مرغما ً نح�و املفاوضات ،نتج
عنه�ا اتّف�اق الحديدة األخير ،والذي
جاءت بنوده بأغلبها ،تعبريا ً بشكل أ َ ْو
بآخر عن مقرتح�ات الجيش واللجان
الشعبية وقيادة أنصار الله.
بعد التوص�ل إىل اعتماد املقرتحات
األخيرة ،والت�ي تحول�ت إىل بن�ود
أساس�ية يف اتّف�اق الحدي�دة ،يمك�ن
القول أن األوضاع امليدانية والسياسيّة
يف اليمن ستكون عىل الشكل التايل:
ـ س�تعود مدينة الحديدة ومينائها
خ�ارجَ دائ�رة املواجهة الت�ي أرادها
الع�دوان ،تَمَ ام�ا ً كم�ا كان�ت قبل أن
يفتح هذا العدوان معركتها ،وسيكون
للجيش واللجان الش�عبية قدرة أوسع

عىل تحرير نسبة كبرية من اإلمكانيات
والجه�ود الت�ي اضط�ر لوضعه�ا
بترصف جبه�ة املدافعة عن الحديدة،
تُمَ ِّكنُ�ه من إعَ ادَة دعم جبهاته األخرى
يف الداخل وعىل الحدود.
َ
ـ س�يخرس العدوا ُن نقاط الضغط
الت�ي ه�دف إليه�ا م�ن مناورت�ه يف
الس�احل الغربي ويف مدين�ة الحديدة
اص ً
َخ َّ
ـ�ة؛ مل�ا للمدين�ة وملينائه�ا من
أهميّ�ة وحساس�ية بالنس�بة للجيش
واللجان الش�عبية ،وس�يخرس بالتايل
هذا العدوان النقاط االسرتاتيجية التي
اراد امتالكها فيما لو استطاع احتالل
املدينة ومينائها.
ـ االه ُّم يف ذلك كله ،سيعو ُد العدوان
م�ن جدي�د إىل عج�زه يف املي�دان،
تَمَ ام�ا ً مث�ل م�ا كان قب�ل الحدي�دة
ومعه�ا وبعده�ا ،وربم�ا س�تكون
مناورته الفاش�لة يف الحديدة ،ميدانيا ً
وتفاوضياً ،املفتاح أ َ ْو النقطة املفصلية
التي س�تدفعه لالقتناع بخسارته هذه
الحرب ،ويعود ،كما عاد يف السويد إىل
بعض الواقعية ح�ول الحديدة ،يعود
إىل ُكــ� ّل الواقعي�ة ح�ول انس�حابه
من املس�تنقع الذي أوصل نفس�ه إليه
بغروره وبحماقته وبحقده.
* خبري عسكريّ واسرتاتيجي لبناني

تتمات من الصفحة األخيرة ..

ملاذا نحن بحاجة ملسار انتقالي جديد؟
الرشاكة والتنفيذ مخرجات الحوار والرتاجع عن اإلصالحات السعرية.
ُ
االحتجاجات بتوقيع اتّفاق الس�لم والرشاك�ة الوطنية الذي رحّ بت به
انتهت
ُ
مجموع�ة الدول األرب َع عرشة باالتّفاق وكذل�ك مجلس التعاون الخليجي واألمم
املتحدة واالتّحاد األوروبي.
ً
ل�م يكن ما حدث انقالبا وال تنطبق علي�ه التوصيف القانوني لالنقالب وَكل
األط�راف املحلية وَاإلقليمية والدولية لم تتعامل معه حينها على أن�ه انقلاب.
ْ
يكش�ف زلزال  21س�بتمرب كما أس�ماه املبعوث األممي السابق جمال بن
لم
السيايس كآلية لتجنب الحرب ،أكثر من
عمر عن فش�ل السلطة يف إدارة التوافق
ّ
ذل�ك أظهرت كيف أوصلت قوى املبادرة الدولة ملرحلة الفش�ل والعجز الكامل
عن أداء وظائفها يف حماية مواطنيها وخروج الوحدات العس�كريّة واألمنية عن
ّ
بمؤسساتها ،وتحكم الخارج يف شؤون الدولة الداخلية.
سيطرتها وَفقدان الثقة
ّ
ُ
بحُ جَّ ة مس�اعدة هادي وإع�ادة الرشعية ،تدخل تحالف العدوان واس�تطاع
م�ن خلال مجامي َع من املقاتلين اليمنيني وغري اليمنيني الس�يطر َة عىل بعض
املحافظ�ات وامل�دن اليمني�ة إلاّ أن التدخ� َل الخارجي تجاوز مس�اعد َة هادي
والقوى السياسيّة التي معه إىل إلغائها والحلول مح َّلها.
ً
منقسمة بني سلطة وطنية يف صنعاء تسيطر عىل املحافظات
أصبحت اليمن
ذات الكثاف�ة الس�كانية وَبني كوكتيل من القوى واملليش�يات املس�لحة تتناز ُع
السيطرة عىل املناطق الواقعة تحت االحتالل ،أما ما يسمى بالرشعية فال تحكم
شربا ً واحدا ً من اليمن.
أمام هذا االنقس�ام العميق يف مؤسس�ات الدولة العسكريّة واألمنية واإلدارية
َّ
ف�إن الحدي�ث عن حل�ول جزئية
وفقدانه�ا الس�يطرة على كام�ل أراضيها،
أَوْ ترقيعي�ة ن�وع م�ن الهروب إىل األم�ام ،فلم يع�د الوضع قابلا ً للرتقيع وال
لإلصالح�ات الجزئية ،ب�ل يحتاج إلعادة ترميم ش�امل يعي�د تطبيع األوضاع
وينه�ي االنقس�ام الحاصل من خالل مس�ار انتقايل جديد يعي�د بناء وإصالح
مؤسس�ات الدول�ة وَيقوم على الرشاكة يف الق�رار والتنفيذ ويتجاوز س�لبيات
املرحلة االنتقالية الس�ابقة وال يس�مح لطرف أن يس�تأثر بالق�رار أَوْ تعطيله
ويتسم باملرونة الستيعاب أي طارئ وَآليات إنذار مبكر بالرصاع ولجان يّ
تقص
الحقائق واقرتاح البدائل ملنع االنفجار.

العدد
()564


10

ثقافية

نثالا

10ناثلا عيبر 10ر 1010
17مسيد 17د 117

سنة إلهية :الفرج من اهلل ال يأتي إال على أيدي أعالم دينه..
الل�ه رضب يف القرآن الكريم مثالً واضح�ا ً جليا ً فيما حصل
لبن�ي إرسائيل عىل يد موىس (صلوات الل�ه عليه) عندما أوحى
الله إلي�ه أن يرسي ببني إرسائيل ،وأن يتجه�وا باتجاه البحر،
أن يخ�رج ه�و وقومه من مصر ،اتجه هو وبن�وا إرسائيل إىل
ق�رب البحر ،وفرع�ون وهامان وجنوده�م واآلالف املؤلفة من
ورائهم م�اذا حصل؟ عندما بدا طالئع جي�ش فرعون وراءهم
بن�و إرسائيل ماذا قالوا؟ َ
صحَ ابُ ُموسىَ إِنَّ�ا َل ُم ْد َر ُك َ
{ق�ا َل أ َ ْ
ون}
(الش�عراء :من اآلية )61يا موىس إن�ا ملدركون ،هاهم كادوا أن
يدركونا ماذا نصنع؟ َ
ِين}
{قا َل َكلاَّ  -كال  -إ َِّن مَ عِ َي َربِّي َسيَهْ د ِ
(الش�عراء .)62:ألن النصر والف�رج ال يكون إال م�ن قبل الله
س�بحانه وتع�اىل ،وال يك�ون إال عىل ي�د أعالم من عب�اده هم
عظيموا الثقة به ،قوية معرفتهم به سبحانه وتعاىل .الحظ كيف

قال م�وىس (صلوات الله عليه) :كال لن يدركونا {إ َِّن مَ عِ َي َربِّي
ِين}(الش�عراء :من اآلية )62وهو يرى نفس�ه متجها ً إىل
َسيَهْ د ِ
البح�ر ،ومعه اآلالف من بني إرسائي�ل ،وها هم جيش فرعون،
وفرع�ون عىل مرأى من بن�ي إرسائيل .هل انفل�ق البحر لبني
إرسائيل تلقائياً؟ ال ،كان ال بد أن يتم عىل يد موىس َ
{فأَوْحَ يْنَا إِلىَ
ُموسىَ أ َ ِن اضرْ ِ بْ ِبعَ َ
صا َك ا ْلبَحْ َر َفان ْ َف َل َق}(الشعراء :من اآلية)63
هل أن عىص موىس هي التي ش�قت البحر؟ هل أن رضبة عصا
ستش�ق البحر؟ ال ،إن الله هو الذي ش�ق البح�ر ،ولكن البد أن
يت�م عىل يد موىس برضبة عىص؛ ليقول لهؤالء ولكل الناس من
بعد :إن الفرج لن يتم إال عىل يد أعالم ،هو الذي اصطفاهم ،عىل
ي�د أعالم دينه ،لن يتم فرج أب�دا ً إال عىل يد أعالم دينه ،البد من
أن يرضب موىس بعصاه البح�ر لريبط الله تعاىل بني إرسائيل

بموىس كما ربط العرب بمحمد وآل محمد .عندما كانوا بحاجة
إىل امل�اء يف الصحراء ،يف مرحل�ة التيه كان البد من عىص موىس
أن يضرب موىس به�ا الحجر فانفجرت من�ه اثنتا عرشة عينا
ملاذا؟ ليعلم هؤالء بأن الفرج من العدو ،وأن تحقيق الخري أيضا ً
لهم لن يتم إال عىل يد أعالم دينه ،وإال فال عصا موىس س�حرية
هي التي تس�تطيع أن تش�ق البحر ،وال عصى موىس هي التي
تس�تطيع أن تحول الحجر إىل حجر يتفج�ر منها املاء ،إنه الله
س�بحانه وتعاىل الذي فجر منها املاء .هو الله س�بحانه وتعاىل
الذي ش�ق البحر ،وشق لهم يف البحر طريقا ً يابسا ً لكن البد أن
يتم عىل يد أعالم دينه..
الشهيد القائد حسني بدر الدين رضوان الله عليه..
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آثار الفصل بني الشريعة السماوية والقوانني الوضعية
 :خاص

ر ْض�وَا ُن الل�هِ
كان للش�هيد القائ�د ِ
ٌ
ٌ
نابع�ة عن البصرية
ثاقبة
عَ َليْ�هِ  -نظر ٌة
الوق�ادة التي صقلها ُ
بالقـ� ْرآن الكريم،
حين ذك�ر أن عملي�ة تطوي�ع وتدجني
لألم�ة تت�م بش�كل مت�درج م�ن خالل
ربطه�م بالقوانني بعيدا ً عن رشائع الله،
ول�و كانت مس�تمد ًة م�ن الرشيعة كما
يق�ال ،لكنه رفض ابتع�اد املصطلح من
أي إيح�اء بارتب�اط بين ه�ذه األنظمة
وبني رشيعة الله ،مما يمهد الطريق عرب
الدعوة إىل احترام القوانني بغض النظر
عن تمثيلها لرشع الله ،مما يتيح املجال
إىل أن «نرتوض قليلاً قليلاً يف أذهاننا عىل
االرتباط بالقانون والقوانني» ،ويف رؤية
اس�تباقية لواقع األمة إذَا واصلت السري
عىل ه�ذه الطريقة يرى الش�هيد القائد
ر ْض�وَا ُن الل�هِ عَ َليْهِ  -أن�ه إذَا ما قيل لنا
ِ
ُ
يف ي�وم من األيام :ه�ذا القـ ْرآن إرهابي،
أنفس�نا ال نحتاج إىل ُ
َ
القـ ْرآن يف
فسنرى
أي يشء ،وقد اس�ترشف ه�ذا من خالل
واقع نعيشه اليوم ،ففي الحج الذي قال
اس
الله فيه لنبيه إبراهي�م{ :وَأَذِّ ْن فيِ الن َّ ِ
ِبا ْلحَ �جِّ يَأْتُ�و َك ِرجَ �الاً وَعَ َل�ىَ ُك ِّل َ
ض ِ
ام ٍر
يَأ ْ ِت َ
يق} وهو س�بحانَه
ني ِم ْن ُك ِّل َفجٍّ عَ ِم ٍ
يعل�م أن امل�كان ال�ذي يدعو عب�اده إىل
االجتم�اع في�ه س�يكون كافيا ً متس�عا ً
لهم ،ولكن جاء تحديد عدد الحجاج ُكـ ّل
عام من النظام الس�عودي ليرضب هذه
الدع�وة اإللهية للن�اس بالحج ،ويصبح
ل�كل ش�عب ول�كل دول�ة ع�دد محدود
جدا ً م�ن الحجاج املس�موح له�م بأداء
فريض�ة فرضها الل�ه عليه�م ،وجاءت
النظام الس�عودي ليقي�د الناس ببعض
القوانين ،الت�ي فرضها على اآلخرين،
وتقبله�ا الجمي�ع ،وب�ات تقلي�ل أعداد
املس�لمني القاصدين للح�ج أمرا ً مقبوال ً
مع مخالفته لظاهر الدعوة اإللهية التي
تجسدت يف أذان إبراهيم للحج.
وم�ن هنا نقدر ما ذهب إليه الش�هيد
ر ْض�وَا ُن اللهِ عَ َليْ�هِ  -من تنبيه
القائ� ُد ِ
ج�اد لنا بع�دم الفصل بين رشيعة الله
وبين أنظمتن�ا وقوانينن�ا بأي ش�كل،
حت�ى نقطع الطريق أم�ام بعض أدوات
املشروع اليه�ودي الرام�ي إىل تغري�ب
األمة وتدجينه�ا ،ونحن اليوم قد وصلنا
إىل مراحل متقدمة يف هذا الجانب ،وبات

األمريك�ي ق�ادرا ً على فرض أش�ياء لم
يك�ن ليفرضها علينا من قبل ،كاعرتافه
بالقدس عاصمة للع�دوّ اإلرسائييل ،ويف
املقاب�ل يأت�ي املبرّرون م�ن اإلعالميني
والخطب�اء والوع�اظ ليقول�وا :علين�ا
احترام القان�ون الدويل ال�ذي يمنع من
التدخ�ل يف القضايا الداخلي�ة ألية دولة،
ول�كل دولة حق اتّخاذ أي قرار أ َ ْو موقف
تجاه أية قضية ،بم�ا يوافق مصالحها،
وم�ن ه�ذا املنطل�ق تراه�م يش�جبون
أي اعتراض على مث�ل ه�ذه الخطوات
األمريكية التي تمثل انتقاصا ً بل عدوانا ً
عىل حق�وق أمتنا ْ
اإلسَل�اَ مية ،وش�عبنا
الفلسطيني.
ر ُْ
ُ
ضوَا ُن
د
القائ
د
الشهي
يعود
ومن هنا
ِ
الل�هِ عَ َليْ�هِ  -ليؤ ّكد عىل قضية التس�ليم
لله ،كونها املخرج ،ال سيما وأنه ال مربّر
للكفر بالله بعد أن وضح تمام التوضيح
ُكـ� ّل م�ا من ش�أنه أن يض�ع الناس يف
املس�ار الصحيح ،يقول الش�هي ُد القائ ُد
ر ْض�وَا ُن اللهِ عَ َليْهِ  -معلقا عىل القائلني
ِ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
الأْ
َ
ْ
َ
َ
فِ
�ق
{أَإِذَا ضللن�ا فيِ
ْر ِض أإِن�ا ل �ي خل ٍ
جَ دِيدٍ}« :املسألة ليست مسألة غامضة،
أ َ ْو أن األدلة عليها ليس�ت كافية ،فيكون
هذا التساؤل وجيها ً نوعا ً ما ،إنه جحود
إن�ه كفر إنه كالم الذي ال يريد أن يصدق
بالقضي�ة ،ال يري�د أن يؤم�ن به�ا ،هو
راف�ض لها ،ال يري�د ال أن يقبل اإليْمَ ـان
به�ا ،وإال فهي واضحة جداً ،أدلتها فوق
الكفاية ،أدلتها تدمغ ،تدمغ ُكـ ّل مدارك
اإلن ْ َسان ومشاعره ووجدانه».
ُـ��رآن
قضي��ة امل��وت والبع��ث يف الق ْ
الكريم:
َ
نفس�ه ويظن
كثريٌ من الناس يغالط
أن ثم�ة م�ا يُعفيه عن املس�ؤولية حني
يته�رب م�ن الح�ق ،ولك�ن حين تأتي
قضي�ة امل�وت والبع�ث ماثل�ة أمام�ه
يع�رف أن�ه سيس�قط حتما أم�ام ُكـ ّل
جريمة ارتكبها ،وباعتبار أن «املوت هو
الخطوة األوىل يف الرجوع إىل الله يف العالم
ر ْضوَا ُن
اآلخر» كما ذكر الشهيد القائد ِ
الل�هِ عَ َليْ�هِ  -بحس�ب مفه�وم ُ
القـ ْرآن
الكريم ،ومن هذا املدخل توس�ع الشهيد
ر ْض�وَا ُن الل�هِ عَ َليْ�هِ  -يف قضية
القائ�د ِ
خطيرة كان وال ي�زال له�ا م�ن األبعاد
يف واق�ع األم�ة م�ا جن�ى عليه�ا جناية

بالغة ،فمفه�وم املوت حني قدمه بعض
املتحدثني باسم الدين يف قالب التخويف
البعيد عن السياقات ُ
القـ ْرآنية ،وحرشوا
ل�ه الكثير مم�ا وصفوه�ا بأحادي�ث
الرتغي�ب والرتهيب ،والتي تس�اهلوا يف
قب�ول الغث منه�ا والس�مني ،بحجة أن
املهمة الوعظية له�ا ال تحتاج إىل عظيم
تدقيق ،فكل ما يؤدي إىل املوعظة مقبول
ولو كان قصة مصطنعة ،وهذا بات هذا
الب�اب املفتوح على مرصاعي�ه مدخال
واس�عا أم�ام اليه�ود من خلال العديد
من أدواتهم ليحرف�وا مفاهيم ُ
القـ ْرآن،
ويقدموا لألمة مفاهي َم جديد ًة تحرفهم
ع�ن منهج الله بم�ا ُ
يصبُّ يف مصالح ما
يسمونه بـ «شعب الله املختار».
امل�وت كم�ا يق�ول الش�هيد القائ�د
ر ْتخليص لنظرة
ض�وَا ُن اللهِ عَ َليْ�هِ  -يف
ٍ
ِ
ُ
القـ ْرآن إىل قضي�ة املوت والبعث« :ليس
من الوس�ائل الت�ي يأت�ي التخويف بها
للن�اس ،لي�س م�ن وس�ائل التخوي�ف
إطالق�ا ً داخ�ل ُ
القـ� ْرآن الكري�م؛ ولهذا
ال تج�د الحدي�ث ع�ن امل�وت إال خاطفا
وبرسع�ة ينتق�ل إىل الي�وم اآلخ�ر؛ ألنه
اليوم الش�ديد األهوال ،هو م�ا يجب أن
تخافه ،ه�و ما يك�ون الحديث عنه هو
ال�ذي يصن�ع الخ�وف يف النف�وس ،هو
ُ
املوت
الذي يمأل القلوب خوفا ً ورعباً ،أما
ُ
نفس�ه إنم�ا ه�و الخط�وة األوىل ،وهو
قضي�ة عادية ،قضية عادي�ة ،هو بداية
الرج�وع إىل الل�ه» ،وه�ذا هو م�ا يعزز
االس�تعمال الرادع ملفهوم البعث ،بحيث
يس�عى املرء إىل إحسان العمل ،واالبتعاد
ع�ن واق�ع اإلج�رام ،كون�ه ال محال�ة
مسؤولة ومحاسب عن ُكـ ّل ما صنع.
ر ْضوَا ُن
ومن هنا انتقد الشهي ُد القائ ُد ِ
اللهِ عَ َليْ�هِ  -ما وصفه البعض بـ «عذاب
القرب» و»حياة البرزخ» ،وغري ذلك مما
لم ي�رد يف ُ
القـ ْرآن الكري�م ،واملالحظ أن
املضامين التي قدم بها املوت يف س�ياق
التخويف ،واملضامني التي اشتمل عليها
الحديث عن الربزخ والقرب كلها تصب يف
س�ياق تنمية الش�عور يف وجدان املسلم
بكراهي�ة املوت ،والتمس�ك بالحياة ،أية
حي�اة ،وه�ي الروحي�ة اليهودي�ة التي
وصفه�ا الله تع�اىل بقول�هَ { :و َلتَ ِج َدنَّهُ ْم
أَحْ َر َ
اس عَ َل�ىَ حَ يَاةٍ} .أما الروحية
ص الن َّ ِ
ُ
اإليْمَ ـانية التي تنش�أ من تربية القـ ْرآن
فهي روحية تس�تهني باملوت ،إذ إنه أمر

عادي ،وحدث ال بد منه ،كمرحلة انتقال
إىل الحياة الخالدة ،وما دام املرء حريصا
على السير يف س�بيل الل�ه فال مس�وغ
للخ�وف م�ن امل�وتُ ،
القـ� ْرآن الكري�م
ال يخ�وف إال بي�وم الدي�ن ،بالحس�اب
واملؤاخ�ذة يف ي�وم القيامة ،ول�ذا كانت
هذه الثقافة ُ
القـ ْرآنية دافعا لالنطالق يف
ميادي�ن الجهاد والفداء ،متجاوزة املوت
كحال�ة مخيفة يف الثقافة املوروثة ،ذات
األص�ل اليهودي ،كما حك�ى الله عنهم،
ر ْض�وَا ُن الل�هِ
يق�ول الش�هيد القائ�د ِ
عَ َليْ�هِ « :-إنه الذي يربي هذه األمة تربية
جهادية ،ال�ذي يربيك لتك�ون مجاهدا،
ه�ل ينطل�ق ليخوفك من املوت نفس�ه،
وه�و يريد من�ك أن تستبس�ل وأن تبذل
نفسك يف س�بيل الله! ال يمكن هذا حتى
وال لقائد عسكري أن يعمله».
ه�ذا الط�رح هو ال�ذي ينس�جم مع
ُ
القـ� ْرآن الكريم وتربيته الجهادية ،حني
يق�ول{ :إ َِّن ال َّل َه ْ
�ن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
اشَت�رَ َى ِم َ
ني
أَن ْ ُف َس�هُ ْم وَأَمْ َو َالهُ � ْم ِب�أ َ َّن َلهُ � ُم ْالجَ ن َّ َ
�ة
ون َوي ُْقتَلُ َ
يل ال َّلهِ َفي َْقتُلُ َ
ي َُقا ِتلُ َ
ون فيِ َ
ون
س ِب ِ
ًّ
َّ
ْ
الإْ
َ
ْ�هِ
ي�ل
وَعْ �دًا عَ لي حَ ق�ا فيِ الت� ْو َرا ِة َو ِن ِج ِ
آن} ،الرتبية التي أفرزت ش�جاعة
َو ْال ُق� ْر ِ
علي ب�ن أب�ي طال�ب ال�ذي كان يأنس
بامل�وت كما يأن�س الرضيع بث�دي أمه،
يقول املتنبّي:
وإذا لم يكن من املوت ب ٌّد
فمن العجز أن تموت جبانا.
فم�ا س�وى ه�ذه الثقاف�ة ُ
القـ ْرآنية
مج�رد إس�فاف فك�ري ،يرتك�ز على
أقصص العجائ�ز ،وخي�االت املرجفني،
وس�جع الوع�اظ ،وكلما أبك�ى الواعظ
جمه�وره ظن أن�ه ق�د أدى مهمته عىل
أت�م وجه ،ول�و توص�ل إىل ذل�ك بغرس
القي�م اليهودية يف نفوس�هم ،متوصلني
إليها بأس�اطري منكر ونكير ،ومطرقة
ال تس�تطيع أن تحملها ربيعة وال مرض
س�وف يرضب بها ش�خص عادي جداً،
وكثير م�ن التفاصيل الت�ي ضحك من
ر ْض�وَا ُن اللهِ
جهله�ا الش�هيد القائ�د ِ
عَ َليْهِ .-
ر ْض�وَا ُن اللهِ
القائ�د
الش�هيد
وقف
ِ
عَ َليْهِ  -أما تس�مية القبر باملرقد يف قوله
تع�اىلَ :
{قالُ�وا يَ�ا َويْ َلنَا مَ ْ
�ن بَعَ ثَنَ�ا ِم ْن
َ
َصدَقَ
ُ
َ
مَ ْر َق ِدنَ�ا ه�ذا مَ ا وَعَ � َد ال َّرحْ مَ �ن و َ

سلُ َ
ْال ُم ْر َ
ون} ،فهي ذات داللة عىل مماثلة
حالة املوت لحالة النوم يف غياب اإلدراك،
ولي�س عىل حصول الع�ذاب فيها ،فليلة
واحدة من النوم تماثل يف اإلدراك ش�هرا ً
أ َ ْو س�نة أ َ ْو ألف س�نة كما ه�و معلوم،
واملوت يف ُ
القـ� ْرآن الكريم مجرد محطة
انتقال إىل الحياة اآلخرة ،يقول الش�هيد
ر ْضوَا ُن الل�هِ عَ َليْهِ « :-أليس هذا
القائد ِ
ه�و من الخط�أ يف الرتبية ،وم�ن الخطأ
يف املنهجي�ة مع أنفس�نا أ َ ْو مع اآلخرين
ُ
{ق ْل يَتَو ََّفا ُك ْم مَ َل ُك ْالمَ وْت َّالذِي ُو ِّك َل ِب ُكمْ}
وبرسع�ة ينتق�ل إىل اليوم اآلخ�ر {ث ُ َّم إِلىَ
َربِّ ُك ْم تُ ْرجَ عُ َ
�ون} ويتحدث عن تفاصيل
اليوم اآلخر».
ويف رب�ط رائع بين ُكـ ّل ما س�بق أن
ر ْض�وَا ُن اللهِ
طرح�ه الش�هيد القائ�د ِ
عَ َليْ�هِ  -يف ه�ذا ال�درس يحدّد م�ا يجب
أن نخ�اف من�ه بحس�ب رؤي�ة ُ
القـ ْرآن
الكري�م ،ويرب�ط ذل�ك بالواق�ع السيء
ال�ذي نعيش�ه حني نرفض التس�ليم لله
والخضوع له ال س�يما يف تدبريه لشؤون
حياتن�ا ،وس�عينا كبرش إىل االس�تقالل
ع�ن رشيعة الله لنجد أنفس�نا يف األخري
يف خان�ة املفس�دين يف األرض ،يق�ول
ر ْض�وَا ُن الل�هِ عَ َليْ�هِ « :-إنم�ا يجب أن
ِ
نخافه هو هذا { َو َل� ْو تَ َرى إِذِ ْالمُجْ ِرم َ
ُون
�ه ْم عِ ن ْ َد َرب ِِّه�مْ}{ ،ث ُ َّم إِلىَ
ِس�و ُر ُؤ ِ
نَاك ُ
وس ِ
َربِّ ُك ْم تُ ْرجَ عُ َ
�ون}َ { ،و َل ْو تَ َرى} ذلك الهول
الشديد {إِذِ ْالمُجْ ِرم َ
ِسو ُر ُؤ ِ
ُون نَاك ُ
وس ِه ْم
عِ نْ� َد َرب ِِّه�مْ} خاش�عون ،أذالء ،يقولون
َس ِ
للهَ { :ربَّنَا أَبْصرَ ْ نَا و َ
�معْ نَا} اآلن اتضح
لدينا ُكـ� ّل يشء وأصبحنا موقنني { َربَّنَا
َس ِ
�معْ نَا َفا ْر ِجعْ نَا نَعْ مَ ْل َ
أَبْصرَ ْ نَا و َ
صالِحً ا
إِنَّ�ا مُو ِقن ُ َ
�ون} أولئ�ك املجرم�ون الذين
كانوا يس�تبعدون البع�ث ،أولئك الناس
الذي�ن كانوا يرفض�ون أن يتوىل الله هو
هداية عب�اده ،وأن يك�ون التقدير له يف
ش�أن عباده فريفضون دينه ،ويقولون
ال عالق�ة ل�ه بالحي�اة ..ه�م مجرمون
سينكس�ون رؤوس�هم بين ي�دي الل�ه
س�بحانَه وتع�اىل ي�وم القيام�ة» ،ومن
روحية س�ورة السجدة يس�تمد الشهيد
ر ْض�وَا ُن الل�هِ عَ َليْ�هِ  -املخ�رج
القائ�د ِ
ببصرية الخاضع لله الخاشع له ،املسلم
لرشيعته.
وللدرس بقية.
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العدو اإلسرائيلي
ّ
المقاومة الفلسطينية تستعرض أسلحة نوعية وتفاجئ

حماس تحيي ذكرى تأسيسها الـ 31والشعب الفلسطيني يوصل رسالة املقاومة
 :فلسطين المحتلة
احتفل�ت حرك�ة املقاومة الفلس�طينية
“حم�اس” ،أمس األحد ،بذكرى تأسيس�ها
ال�ـ 31يف مهرج�ان جماهيري كبير ن ُ ِّ
ظم
بمدين�ة غزة ،بمش�اركة مئ�ات اآلالف من
املواطنين الفلس�طينيني يتقدمه�م ق�ادة
وممثلو فصائل املقاومة الفلسطينية.
وتواف�د املش�اركون الفلس�طينيون من
محافظ�ات القط�اع إىل س�احة “الكتيبة”
غربي مدينة غزة إلحياء املهرجان.
وتضمن املهرجان عرضا ً عسكريًّا مهيبا ً
لكتائب القس�ام ،الجناح املس�لح لـحركة
”حم�اس” اس�تخدم في�ه العشرات م�ن
املقاومني الفلس�طينيني مختلف األس�لحة
إليص�ال رس�الة التح�دي لكي�ان الع�دوّ ،
إض َ
َ
افة إىل العديد من الفقرات التي جسدت
العزم الفلس�طيني عىل التخلص من براثن
االحتلال الصهيوني الغاصب ،واس�تعادة
الحق الفلس�طيني الذي س�قط لدى معظم
ال�دول العربية الخانعة للكي�ان الصهيوني
وأعوانه األمريكان.
وخالل املهرجان الجماهريي الواسع أ ّكد
الفلس�طينيون استمرار مسيرهم يف خيار
املقاوم�ة وإنهاء االحتلال وعودة الالجئني
الفلس�طينيني وإقامة الدولة الفلس�طينية
وعاصمته�ا الق�دس املحت ّل�ة ،داعين إىل
تحقي�ق الوح�دة الفلس�طينية وإع�ادة
االعتب�ار للمؤسس�ات الرس�مية للش�عب
الفلسطيني ومواجهة االحتالل الصهيوني.
وحس�ب مص�ادر إعالمي�ة فلس�طينية
ف�إن طائ�رات ب�دون طي�ار تابع�ة لكيان
الع�دوّ الصهيوني حلقت يف س�ماء س�احة

هنية :أي جندي
صهيوني يدخل غزة
ال أو أسير ًا
سيكون قتي ً
املهرجان ،مشري ًة إىل أنه تم إسقاطها.
ويف الهرجان ألقى رئيس املكتب السيايس
ً
كلمة أ ّكد
لحركة حماس إس�ماعيل هني�ة
فيه�ا أن الزم�ن لن يط�ول لتحرير األرسى
الفلس�طينيني يف الس�جون الصهيوني�ة،
مضيف�اً« :هذه الحش�ود الهائل�ة املباركة
الزاحف�ة املؤمن�ة الثابت�ة املجاه�دة أبل�غ
رد على أولئ�ك الذين حارصون�ا وحاربونا،
وهذا أبلغ رد يف أعظم حش�د عىل أرض غزة
العزة ،الحشد الذي يقول اليوم :نحن ال ولن
َ
ننف َّ
�ض ع�ن املقاومة ،نح�ن نلتحم ونلتف
حول املقاومة».
ووجّ �ه هني�ة التحي�ة ألرواح الش�هداء

والجرح�ى واألرسى مؤ ّك�دا ً أن «مسيرات
العودة س�جلت ثلاث نقاط استراتيجية،
أوله�ا أن الش�عب الفلس�طيني ق�ال وبكل
ُقــ�وَّة :ال لـ(صفقة الق�رن) ،وتابع« :إن
مسريات العودة حققت الخطوات األوىل من
كرس الحصار ،حيث أنها تمسكت بثوابتها
َ
ومقاومتها» ،موجها ً
التحية ألبناء الش�عب
الفلسطيني الذين يخوضون هذه املسريات
ب�كلاندف�اعوعزيم�ة.
وحول عملي�ة خانيون�س ،أوضح هنية
ــ�وَّات َ
ٍ
خ َّ
اصــة صهيونية دخلت إىل
«أن ُق
خانيونس وحاولت امل�س باملقاومة ،ولكن
كان عن�ارص املقاومة من كتائب القس�ام

على مس�توى التح�دي ،واليقظ�ة يف وجه
املعتدي�ن ،فقتل�وا ضابط�ا ً كبيرا ً وجرحوا
العدي�د م�ن ُ
القــ�وَّة التي حاول�ت العبث
باألمن الفلس�طيني ،متبعا ً «من يدخل غزة
إما أن يكون قتيال أَوْ أسريا».
وتاب�ع« :هن�اك ذخ�ر أمن�ي وفني مهم
بين اي�دي مهنديس القس�ام ،وسيس�اهم
يف فه�م آليات عم�ل ُ
القــ�وَّات التي عملت
يف أكثر م�ن مكان ودولة ،مس�تطردا ً «هذا
الذخر األمني والفني سيكش�ف الكثري عن
آليات عمل هذه ُ
القــوَّات التي عملت داخل
غزة يف ه�ذه املحاولة ،ويف الضفة ويف الدول
العربية وأماكن أ ُ ْ
خ َرى ،وسيكون لهذا الكنز

األمني الذي ال يقدر بثمن تداعيات ميدانية
مهمة يف عملية رصاع األدمغة مع االحتالل
يف املرحلة املقبلة».
وفيم�ا يتعل�ق باملواجهات العس�كرية،
ق�ال« :بع�د ح�دث خانيون�س ،كانت هي
األه�م؛ أل َ َّن كتائب املقاومة كش�فت اليشء
املح�دود ع�ن قدراته�ا العس�كرية ،حي�ث
رضب�ت الكورني�ت حافل�ة ارسائيلي�ة
واس�قطت القتلى والجرح�ى ،وعندم�ا
اس�تهدف االحتلال املقرات األمني�ة بغزة،
كان�ت املقاوم�ة ل�ه باملرص�اد فرضب�ت
عس�قالن املحت ّلة» ،مبين�ا ً أن هذه املواجهة
العس�كرية كان�ت نقط�ة تح�ول يف ادارة
الرصاع العسكري مع االحتالل.
وق�ال« :ان ما حص�ل يف املواجهة االخري
هو يشء محدود بالنسبة ملا تملكه القسام
وفصائل املقاومة ،ول�و زاد االحتالل لزادت
املقاوم�ة ،ولديه�ا الق�درة للوص�ول إىل تل
أبيب» ،مضيفا ً «إن هذا الحدث له تداعياته،
فعىل وقع مقاومة الش�عب سقط ليربمان
وقدم استقالته».
ويف الس�ياق ذاته ،أ ّكد هنية أن أمريكا لم
تس�تطع أن تمرر قرار إدانة حركة حماس
يف الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة ،الفتا ً إىل
أن أمري�كا وكيان الع�دوّ هزموا عس�كريًّا
وأمنيا ً وسياسياً.
وفيما يتعل�ق بأحداث الضف�ة الغربية،
ق�ال رئي�س املكت�ب الس�يايس لحم�اس:
«انتفض�ت الضف�ة ووقف�ت بكل ش�موخ
وبكل ُقــ�وَّة واقتدار ،وكأنه�ا تقول أنه يف
ذكرى االنطالق�ة ،أن الضفة م�ع املقاومة
واالنتفاض�ة والثواب�ت ،وأنه�ا س�تحمي
القدس.

مصالحة مع مسلحين يريدون العودة :نيويورك تايمز :السعودية
ً
بينما السفارة السورية في األردن تجري
ضربة جوية أمريكية تقتل  17مدنياً سورياً وتصيب آخرين يف بلدة هجني شرق سوريا خسرت أمام أنصار اهلل فكيف
ستصمد بوجه إيران؟!
 :وكاالت
أف�ادت وكالة «س�انا» الس�ورية باستش�هاد
 17مدني�ا ً س�وريا ً جراء غارات جديدة ملا يس�مى
بـالتحال�ف الدويل بقيادة أمريكا ،عىل بلدة هجني
بمحافظة دير الزور رشق سوريا.
ونقل�ت الوكالة عن مص�ادر أهلية أن الرضبة
اس�تهدفت قرية البوخاطر جن�وب رشق هجني،
مؤ ّكدة أن العملية أس�فرت عن سقوط  17شهيدا ً
وعدد من الجرحى بني السكان املدنيني.
وتق�ود الواليات املتحدة يف س�وريا ما يس�مى

«التحالف الدويل» منذ صيف عام  2014دون دعوة
أ َ ْو موافقة من دمشق ،التي تتهم الجيش األمريكي
وحلفاءَه بانتهاك س�يادة الدولة وارتكاب مجازر
متك�ررة بحق الس�وريني ،وتدمري البني�ة التحتية
الس�ورية بذريعة مقاتلة تنظيم داعش.
من جانب آخر عاد أكثر  1200مهجر س�وري
إىل بلده�م خلال ،أم�س ،فيم�ا أ ّك�دت األردن أن
عدد املهّ جرين الس�وريني الذين عادوا إىل س�ورية
من�ذ إع�ادة فتح معبر نصيب -جاب�ر ،بلغ حتى
الخميس املايض  5703مهجرين.
وقال «املركز الرويس الستقبال وتوزيع وإيواء

االستخبارات العراقية تعلن مقتل
 430قيادياً يف تنظيم داعش
 :وكاالت
ُ
مديرية االس�تخبارات العس�كرية العراقية ،أمس األحد،
أعلنت
قت�ل  430قيادي�ا ً يف تنظيم «داعش» اإلجرام�ي وتدمري  200مركز
قيادة للتنظيم و 170مضافة.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان :إن «دول املرك�ز (روس�يا -إي�ران
سوريا-العراق) تزودت بأكث َر من  5780إحداثية و 2075معلومةاس�تخبارية أَدَّت إىل مقتل اآلالف من الدواع�ش بينهم  430قياديا ً
باإلض َ
َ
افة إىل تدمير 200مركز قيادة وس�يطرة،
لتل�ك العصاب�ات
و 301مس�تودع أس�لحة ،و 196معمالً للتفخي�خ ،و 170مضافة،
واملئات من العجالت واملدرعات واألس�لحة والعرشات من الطائرات
املسرية».

الالجئني السوريني» ،أمس السبت« :خالل الــ24
س�اعة املاضية عاد  1259الجئ�ا ً إىل أرض الوطن
قادمين م�ن ال�دول األجنبية ،م�ن بينه�م 248
شخصا ً عادوا من لبنان عن طريق معربي جديدة
باإلض َ
َ
افة إىل  899ش�خصا ً عادوا
ياب�وس وتلكلخ
من األردن عرب معرب نصيب».
ويف الس�ياق ،نقلت وكالة «بترا» األردنية عن
مص�در رس�مي أردن�ي ،قول�ه :إن  5703الجئني
س�وريني عادوا إىل ديارهم منذ إع�ادة فتح معرب
نصيب – جابر الحدودي يف ش�هر أكتوبر املايض،
حتى مساء الخميس الفائت.

 :متابعات
ُ
َ
السعودية لم تتم ّكن من هزيمة
صحيفة «نيويورك تايمز» :إن
قالت
ً
أنص�ار الله يف اليمن ،متس�ائلة ع�ن قدرتها عىل الصمود أم�ام إيران،
وبيّنت أن للواليات املتحدة نفوذا ً عىل السعودية وليس العكس.
ويف مق�ال للكات�ب األمريك�ي نيك�والس كريس�توف ،أ ّك�د رضورة
اس�تخدام الوالي�ات املتح�دة نفوذه�ا عىل الس�عودية ،لتنه�ي حربها
يف اليم�ن .ويضي�ف نيكوالس أن�ه من الصعب أن تجد نفس�ك يف دولة
بوليس�ية وتجري مقابالت مع أشخاص وتس�ألهم عن رأيهم بقادتهم
الذين يقودون حربا ً يف اليمن ويجوّعون األطفال ويع ّذبون النساء.

عملية شمال سوريا األيام المقبلة:
ً
بعد أيام من إعالن أردوغان شن بالده

مقتل وإصابة  30شخصاً إثر تفجري سيارة مفخّخة يف عفرين سوريا بينهم مقاتلون موالون لرتكيا
 :وكاالت
ُقتل ثمانية أشخاص عىل األقل وجرح
 20آخ�رون ،أم�س األح�د ،اث�ر انفج�ار
س�يارة مفخخ�ة يف س�وق يق�ع وس�ط
مدين�ة عفري�ن يف ش�مال س�وريا والتي
يسيطر عليها الجيش الرتكي ُ
والقــوَّات
املوالية له.
وأوضحت مصادر إعالمية س�ورية أن
«االنفجار وق�ع عند أطراف س�وق الهال
بالق�رب م�ن نقط�ة عس�كرية ملقاتلين
موالني لرتكيا ،ما أس�فر عن مقتل ثمانية
أشخاص هم أربعة مدنيني وأربعة عنارص
من ُ
القــوَّات املوالية ألنقرة» ،مشير ًة إىل
“إصاب�ة أكث�ر م�ن  20ش�خصا ً بجروح

بين املدنيين واملقاتلني بعضه�م بحاالت
خط�رة” الفتا ً إىل أن “عددا ً من قضوا قابل
لالرتف�اع ،وأن االنفج�ار أدّى إىل خس�ائر
مادية جسيمة يف منطقة التفجري».
وتس�يطر ُ
القــ�وَّات الرتكي�ة م�ع
فصائل موالية لها منذ مارس  2018عىل
منطقة عفري�ن ذات الغالبية الكردية يف
محافظة حلب ،بعد هجوم واس�ع شنّته
على املقاتلين األك�راد الذي�ن تدعمه�م
واشنطن.
ويأت�ي التفجريُ بع�د أن أعلن الرئيس
الرتكي رجب أردوغان ،األربعاء أن عملية
جديدة ستش�ن “يف األي�ام املقبلة” وقال
إنها ستس�تهدف وحدات حماية الشعب
الكردية يف رشق الفرات.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

العدد

نثالا
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كنا طوال الفترة املاضية ال منانع أبداً من احلوار وال من الس���عي للوصول إلى حل س���لمي
لوق���ف هذا العدوان ،وأساس���اً موقفنا منذ بداية العدوان وإل���ى اليوم هو الدفاع ،الدفاع عن
النفس ،الدفاع عن األرض والعرض ،الدفاع عن أنفسنا وكرامتنا وحريتنا واستقاللنا.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

كلمة أخيرة

بال تخوم

ملاذا نحن بحاجة ملسار انتقالي جديد؟
عبدالملك العجري
بعد أن وصل�وا لقناعة مطلقة بفش�ل
الحَ ـ ّل العس�كريّ العالم كله أصبح ينادي
سيايس يف اليمن ..فما هو
برضورة الحَ ـ ّل
ّ
السيايس الذي يمكن تص ُّو ُره؟
الحَ ـ ّل
ّ
إن َ
أية تسوية سياسيّة يُرا ُد لها النجاح
يف إع�ادة تطبيع األوض�اع وإنهاء الرصاع
يجب تصميمُها عىل مقاس املش�كلة وإال
فإنه�ا مج�رد إضاعةٍ للوق�ت والجهد؛ لذا
َّ
َ
تشخيص طبيعة الرصاع يف اليمن هو
فإن
املدخل الطبيعي لوضع التصميم املناسب.
ما يح�د ُ
ُث يف اليم�ن لي�س رصاعا ً بني
دول�ة قائمة تعم ُل بكامل مؤسس�اتها اإلدارية وَاألمنية
وتبس ُ
ُ
ط س�يطرتَها عىل كافة مناطق البالد
والعسكريّة
وبني مجموع�ات ثوري�ة أ َ ْو متمردة أ َ ْو مس�لحة تنازع
َ
الدولة الس�يطر َة عىل جزء صغري م�ن أراضيها ،وَيمكن
تس�ويتُها من خلال حلول جزئي�ة أمنية أ َ ْو عس�كريّة
مقابل تلبية مطالب املجموع�ات الثورية واملتمردين أ َ ْو
من خالل الرشاكة وإعادة االدماج.
وال ه�و رصاع بين انقلاب ورشعية منتخب�ة تملك
تفويضا ً شعبيا ً حقيقيا ً من خالل انتخابات عامة وفقا ً

للدس�تور والقانون يمكن معالجت�ه من خالل الضغط
عىل االنقالبيني إلعادة تس�ليم الحكم للسلطة الرشعية
املنتخبة أ َ ْو من خالل انتخابات مبكرة.
م�ا يح�دث يف اليم�ن أعمق م�ن هذه
الربوباغن�دا السياس�يّة ،فمن�ذ 2012م
البلاد محكوم�ة بالرشعي�ة التوافقي�ة
باعتبارها عملي�ة أ َ ْو كآلية إلدارة الدولة
السيايس
من خالل أكرب قدر من اإلجماع
ّ
حولها َوإع�ادة بناء الس�لطة وتصحيح
مس�ارها ،والقيام عىل تنفي�ذ جملة من
امله�ام االنتقالية يف مدة زمني�ة حدّدتها
املبادرة الخليجية بعامني.
ُ
القي�ادات الرس�مية والحزبي�ة الت�ي
تولت مس�ؤولية إدارة املرحلة االنتقالية لم يكن أداؤها
مس�توعبا ً ملنط�ق األزم�ات وتداعياته�ا ومخاطره�ا،
وتعاملت باستخفاف مع التوترات وتركتها تأخذ مداها
دون أي تدابير أ َ ْو آلي�ات إنذار مبك�ر الحتواء التصعيد،
اف ً
إض َ
َ
�ة لجم�ود وافتقادها للمرون�ة يف إدخال تعديالت
على تصمي�م املب�ادرة الخليجي�ة للمرحل�ة االنتقالية
لتستجيب ملرحلة ما بعد الحوار الوطني.
ُ
الرئي�س التوافقي كان يفتق� ُد للمبادرة والقدرة عىل
خل�ق حالة من التوازن بني القوى السياس�يّة .،وفرض
مس�ارا مرس�وما س�لفا ً متجاوزا ً مبدأ التوافق الحاكم

للعملي�ة الحوارية فـي قضايا مصريية واستراتيجية،
غير عابئ ب�ردود الفع�ل املحتملة للق�وى الفاعلة ،وال
بخارط�ة التوازنات املتش�كلة ،واضعا ً بيض�ه كله فـي
سلة املجتمع الدويل.
تعس�ف الرئيس التوافق�ي يف اس�تخدام الصالحيات
املطلقة التي منحتها له املبادرة الخليجية عىل الحكومة
ومجلس النواب والعملية الحوارية غري مدرك أن املرحلة
االنتقالية ت�دار من خالل تحقيق أكرب م�ن التوازن بني
الق�وى الفاعلة وليس من خالل أكبر قدر من القرارات
اإلدارية.
ٌ
جماعة ثوري�ة ال تملك
يف ه�ذه املرحلة ،أنص�ار الله
ِ
األدوات السياس�يّة الالزمة ،بينما يمس�ك هادي وقوى
املب�ادرة ب�كل األدوات السياس�يّة من عالق�ات وموارد
ومؤسس�ات ويرفض�ون تمكين أنص�ار الل�ه م�ن أية
أدوات ضغ�ط سياس�يّة تم ّكنه�م من من�ع أي التفاف
عىل مخرجات الحوار وإفراغها من مضمونها ولم يكن
بيدهم إلاّ أدوات ثورية والقدرة عىل الحشد والتعبئة.
قاد أنص�ار الله وحلفاؤهم احتجاجات  21س�بتمرب
2014م .ل�م يكن من ضمن مطال�ب املحتجني اإلطاحة
ً
واضحة ليس من بينها إسقاط
بهادي ،وكانت مطالبهم
النظام وال اإلطاحة بهادي ،ومعلنة توسيع
البقية ص 9

اتركوا التحريض ور ّكزوا على ما يجمع ويو ّحد اليمنيني
عبدالحفيظ الخزان

أعتق� ُد أنن�ا بحاجة قب�ل كتابة أيِّ
منش�ور إىل النظ�ر يف ج�دواه وفائدته
َ
الناس ،فاإلنس�ا ُن مس�ئو ٌل
بما ينف ُع
والن�اس حتى ع�ن الكلمة
أم�ام الل�ه
ِ
الواحدة.
فاألُمَّ ُ
�ة اليمنية تمُـــ ُّر بمرحلة قد
ت�ودي بها إذَا لم نكن قدر املس�ئولية،
ال داع�ي لكتابة ما يف ّرق ويرشذم ،بل
الرتكيز عىل ما يلُــ ُّم ويجمع ويوحّ د.
التر ُ
َف الفك�ري والج�د ُل العقيم ال
معنى له يف هذه الظروف.
نري� ُد بلدا ً حديثاً ،في�ه العد ُل والنظا ُم والس�يادة

والقانون الذي ال يس�تثني أح�دا ً وال يعادي أيَّ يمني
أ َ ْو يس�تبعده ،..وليحك�م بتلك الشروط من يحكم،
َ
يكون ابن�ا ً مخلصا ً من أبناء
امله�م أن
ه�ذه األرض ،يح�ب وطن�ه ويحترم
ش�عبه ويجعل كاف�ة اليمنيني يف عني
واحدة.
فيا أيه�ا املغامرون بلغ�ة التفريق
والتحريض والجدل أجّ لوا نقاش�اتكم
الفقهية والفكرية والحزبية و ...إلخ،
إىل أن يحف� َ
ظ الل ُه ه�ذي البال َد وأه َلها
ويجعل بعد عرس يرسين.
واكتب�وا ما يكون رشف�ا ً لكم وبردا ً
وسالما ً عىل اليمن واليمنيني.
والل� ُه م�ن وراء القص�د ،وه�و نعم
املوىل ونعم النصري..

صالح الدكاك
لو لم َ
يبق م�ن الرتاب اليمني
ٌ
مرتاس وحي ٌد
خ�ارج االحتالل إال
يف (م� ّران) يُ َرا ِب ُ
ط في�ه أنصاريٌّ
واح ٌد مؤمن بقيادة س�يد الثورة
أب�ي جربيل َل�كان كافيا ً لتحرير
ُكـ� ّل الرتاب واالنتص�ار يف وجه
ُكـ ّل العالم املنافق.
ُ
بع�ض القيمة وال
للجغرافي�ا
ري�ب ،وللعدي�د املح�ارب ٌ
قيمة
كذل�ك ،لك�ن ُكـ َّل القيم�ة تبقى
يف اإليْمَـ�ان بجوه�ر املشروع
ُ
القـ ْرآني واالنضباط لقائد حكيم
ناف�ذ الرؤي�ة قلبُ�ه يف ي�دي الله
والدني�ا يف قبض�ة يمين�ه يذرو
َ
مخاوفها وأطماعها وحس�اباتها
الجبانة ذر َو الرياح للرماد.
ق�ال س�ي ُد الث�ورة يف خطاب
املستجدات الرمضاني قبل أشهر
يف جوه�ر ما ق�ال( :إن معركتنا
ً
مرهون�ة بالجغرافيا ،بل
ليس�ت
باملوق�ف املؤمن يف مق�ام العمل
وَالثاب�ت يف مق�ام التضحي�ة
وَالعصي على تعبي�د الطغ�اة
واملستكربين)..
ُ
الحرك�ة يف
ومهم�ا ب�دت
الجغرافي�ا جَ � ْزرا ً ف�إ َّن حرك�ة
املشروع ُ
القـ ْرآن�ي يف نف�وس
املس�تضعفني وأك�واخ البشر
املسحوقني التواقني َ
للخالص من
ربقة االس�تكبار كانت وستبقى
مَ� ّدا ً ال تخ�و َم منظ�ور ًة ل�ه وال
تحُ دُّه حدو ٌد يف املكان والزمان.

