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إسقاط  4طائرات استطالعية وقنص  52عنصرًا من اجليش السعودي واملرتزقة خالل  3أيام
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االن��ك��س��ار االس��ت��رات��ي��ج��ي
للعدوان في مراكزه العليا
والوضع األمريكي السعودي

حكومة املرتزقة تتالعب
باجلوازات الدبلوماسية وتوقيف
كبارها يف مطار القاهرة

أدلة السلطة المحلية وحكومة اإلنقاذ تثبت زيف ا ّدعاء لوكوك:

األمم المتحدة تدهس الحقيقة في
الطريق إلى مطاحن البحر األحمر

صحافة غربية:
العدوان يرمي مظلومية
اليمن في غياهب النسيان

تعذر إسعافهما إىل اخلارج بسبب احلصار واملناشدات مل حترك ضمري األمم املتحدة والعامل

وزارة الصحة تعلن وفاة الطفلني امللتصقني وحتمل دول العدوان املسؤولية
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أخبار

مصرع وإصابة العشرات من الجنود السعوديّين والمرتزقة:

هجوم على مواقع سعود ّية يف نجران وتدمري  3آليات يف عسري واإلعالم الحربي يعرض خسائر العدو
 :ما وراء الحدود

واصلت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة
تصعيدَه�ا الهجوم�ي يف جبه�ات م�ا وراء
الحدودّ ،
ونفـذت ،أمس السبت ،ع َ
دة عمليات
نوعي�ة تضمّ ن�ت اقتح�ام مواق َع س�عوديّة
وكمائن ورضبات مسدّدة استهدفت عنارصَ
واملرتزقة يف عدة
وآليات الجي�ش الس�عوديّ
ِ
َ
ٌ
عشرات من
مناط�ق ،وس�قط خلال ذل�ك
واملرتزق�ة قتىل وجرحى
الجنود الس�عوديّني
ِ
وتم تدمري عدد من آلياتهم.
وأفاد مَ ْ
صــ َد ٌر عَ ْس َك ِريٌّ لصحيفة املسرية
ٍ
وحدات م�ن الجيش واللجان الش�عبيّة
ب�أن
ّ
نفـذت ُهجُ ـوما ً نوعيًّ�ا عىل عدد من املواقع
التي يتمركز فيها عنارص الجيش الس�عوديّ
ومرتزقتهم يف الرشفة والشبكة بنجران.
ِ
صــ َ
وأوض�ح ا َمل ْ
�د ُر أن عَ َددا ً م�ن الجنود
واملرتزق�ة الذي�ن كان�وا يف تلك
الس�عوديّني
ِ
املواقع سقطوا قتىل وجرحى بنريان الوحدات
املهاجمة ،فيما الذ بقيتهم بالفرار ،واغتنمت
ٍ
كميات من عتادهم العس�كريّ عند
الوحدات
اقتحام تلك املواقع.
ُ
جبه�ات ما وراء الحدود ش�هدت
وكانت
ً
ٍ
نوعية مكثّـفة
عمليات
خالل األَيَّـام املاضية
س�يطرت فيها ُقــوَّات الجيش واللجان عىل
ً
قرية يف جي�زان ،كما
ع�دة مواق َع وطهّ �رت
اقتحمت عَ َددا ً من مواقع الجيش الس�عوديّ
ُ
جيش
واملرتزق�ة يف نجران وعسير ،وتكبّـد
ِ
العدوّ
ومرتزقته خالل تلك العمليات خسائ َر
ِ
برشية ومادية فادحة.
ويف السياق ،عرض اإلع ُ
الم الحربي ،مساء
أم�س ،مش�ا َ
هد مص�وّر ًة لعملي�ات نوعي�ة
ّ
نفـذته�ا ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الش�عبيّة

يف جبه�ة نج�ران ،وتضمن�ت تل�ك العمليات
واملرتزقة
اقتح�ا َم مواقع للجيش الس�عوديّ
ِ
وكسر زحوف�ات له�م ،وأظه�رت املش�اهد
َ
اس�تهداف مجاميع وآليات العدوّ
ومرتزقته
ِ
َ
ٍ
وكمائن هندسية.
برضبات نوعية
وتجولت كامريا اإلعالم الحربي داخل عدد
من مواقع العدوّ
ومرتزقته ،ووثقت عَ َددا ً من
ِ
واملرتزقة الذين لقوا
ّني
ي
السعود
جثث الجنود
ِ
مصارعَ هم خلال الجبهات ،وإحراق مدرعة
كانت يف أحد تلك املواقع.
وكان اإلع ُ
الحربي عرض ،مس�اء أمس
الم
ُّ
األول ،مش�ا َ
هد وثق�ت جانب�ا ً م�ن عمليات
تطهير قري�ة القيم�ة يف جي�زان ،وأظهرت
املش�ا ُ
هد اقتح�ا َم أبط�ال الجي�ش واللجان
لثكنات ومواقع جيش العدوّ السعوديّ يف تلك
القرية ،والس�يطرة عليها ،كما أظهرت عَ َددا ً
املرتزقة الس�ودانيني الذي�ن لقوا
م�ن جث�ث
ِ
مصارعَ هم خلال العمليات ،وعرضت غنائ َم
متنوعة من العتاد العسكريّ .

 4طائ��رات اس��تطالعية ت��م
إسقاطها خالل ثالثة أيام:

إسقاط طائرتي
للعدو يف
استطالع ّ
حرض وجيزان
 :خاص

تم ّكنت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة ،أمس
الس�بت ،من إس�قاط طائرتَي اس�تطالع للعدوان
األمريك�ي الس�عوديّ يف جبهتَ�ي ح�رض وجيزان،
لريتف� َع بذلك ع ُ
دد الطائرات االس�تطالعية املعادية
التي تم إس�قا ُ
طها من�ذ الخميس امل�ايض إىل أربع
صــ َ
طائ�رات .وأف�اد مَ ْ
�د ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيف�ة
ِ
الدفاع�ات الجوي�ة التابع�ة للجيش
املسيرة ب�أن
واللجان الش�عبيّة رصدت ،أمس ،طائرة استطالع
للع�دوّ أثن�اء تحليقه�ا يف س�ماء منطق�ة امل�زرق
يف مديري�ة ح�رض الحدودي�ة بمحافظ�ة حج�ة،
فاستهدفتها بسالح مناسب أصابها بشكل مبارش
وأسقطها عىل الفور.
وبالتزام�ن م�ع ذل�ك ،تم ّك�ن أبط�ا ُل الجي�ش
واللج�ان الش�عبيّة يف جبه�ة جيزان ،من إس�قاط
طائرة استطالع أ ُ ْ
خــ َرى للعدوّ السعوديّ  ،حَ ي ُ
ْــث
اس�تهدفوها أثن�اء تحليقها يف األج�واء رشق جبل
جحفان .وكانت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة
تم ّكنت ،أمس األول ،من إس�قاط طائرة اس�تطالع
للعدوّ الس�عوديّ  ،يف منطقة الصوح قبالة نجران،
وذل�ك بع�د أقل من  24س�اعة من إس�قاط طائرة
أُ ْ
خــ َرى مماثلة يف وادي جارة بجيزان.
وبذل�ك يرتف� ُع ع�دد الطائ�رات االس�تطالعية
املعادية التي تم إس�قاطها منذُ الخميس الفائت إىل
أربع طائرات ،وهو ما يش ّك ُل إنجازا ً نوعيًّا ُ
لقــوَّات
ِ
اإلنج�ازات
الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة ،ي�وازي
ُ
تحقيقها خالل األَيَّـام املاضية يف
امليدانية التي ت�م
جبهات حرض والحدود.

إىل ذلك ،تم ّكن�ت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان
الش�عبيّة ،أم�س ،م�ن كرس محاول�ة زحف
ومرتزقته عىل موقع
لجيش العدوّ السعوديّ
ِ
ُ
ْــ�ث تلق�وا رضبات
الطلع�ة يف نج�ران ،حَ ي
مس�دّدة أوقعت قتىل وجرح�ى يف صفوفهم،
ُ
قن�ص جندي س�عوديّ خلال العملية،
وتم
وانتهت محاولتُهم بالفشل ولم ّ
يحققوا فيها
أي تقدم.
وبالتزام�ن م�ع ذل�ك ،دمّ ــ�رت ُقــو ُ
َّات
َ
ثلاث آلي�ات
الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة
ملرتزق�ة الجيش الس�عوديّ قبالة
عس�كريّة
ِ
َ
منفـذ علب بعسير ،وذلك بواس�طة قصف
مسدّدة ّ
نفـذته مدفعية الجيش واللجان عىل
تلك اآلليات.
ُ
مدفعي�ة الجي�ش واللجان،
كما رضب�ت
ٍ
ملرتزق�ة الجيش
تجمع�ات
يف الوق�ت ذات�ه،
ِ
الس�عوديّ ت�م رصده�ا يف منطق�ة الصوح
ّ
ُ
الرضب�ات إصابات
وحققت
قبال�ة نج�ران،
دقيقة أس�فرت عن مرصع وإصابة عدد من

املرتزقة.
ِ
وكانت ُقــوَّات الجيش واللجان الشعبيّة
َ
خمسة صواريخ
أطلقت ،مس�اء أمس األول،
ملرتزقة
تجمع�ات
م�ن نوع «زل�زال »1على
ِ

هجوم على مواقع املرتزقة يف «املصلوب»
وتدمري  3آليات يف «خب والشعف»
 :الجوف
ّ
نفـ�ذت ُقــ�و ُ
َّات الجي�ش
واللجان الش�عبيّة ،أمس السبت،
ٍ
عملي�ات عس�كريّة نوعية
ع�دة
َ
مناط�ق متفرق�ةٍ بمحافظ�ة
يف
الجوف ،وتضمن�ت تلك العمليات
ُهجُ ـوم�ا ً نوعيًّ�ا على مواق�ع
مرتزقة العدوان ،وسقط ع ٌ
دد من
ِ
املرتزق�ة قتىل وجرحى وتم تدمري
ِ
 3آليات لهم.
ففي مديرية املصلوبّ ،
نفـذت
ٌ
وح�دات م�ن الجي�ش واللج�ان
الش�عبيّة ُهجُ ـوم�ا ً نوعيًّ�ا على
ع�دد م�ن املواق�ع الت�ي يتمركز
مرتزقة الع�دوان األمريكي
فيه�ا
ِ
السعوديّ يف منطقة وقز.

صــ َ
وأف�اد مَ ْ
�د ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ
َ
العملية
لصحيف�ة املسيرة ب�أن
تضمّ نت رضبات مسدّدة ّ
نفـذتها
ُ
مدفعية الجيش واللجان الشعبيّة
على تجمع�ات وتحصين�ات
املرتزق�ة قب�ل اقتح�ام املواق�ع،
ِ
م�ا أَدَّى إىل مصرع وإصابة عدد
منهم.
كم�ا تضاعف�ت خس�ائ ُرهم
البرشي�ة وس�قط قتلى وجرحى
يف صفوفه�م بنيران الوح�دات
املهاجم�ة خلال اقتح�ام تل�ك
املواقع.
ُ
مديري�ة املصل�وب
وكان�ت
ش�هدت األَيَّـام الفائت�ة تصعيدا ً
هجوميا ً واسعا ً عىل عدد كبري من
مرتزقة العدوان ،وس�قط
مواقع
ِ

ٌ
املرتزقة
عشرات م�ن
خالل ذلك
ِ
قتىل وجرحى.
ويف مديري�ة خ�ب والش�عف،
دمّ ــرت ُقــوَّات الجيش واللجان
َ
ملرتزق�ة
ثلاث آلي�ات
الش�عبيّة،
ِ
الع�دوان يف منطق�ة الخليفين،
صــ َ
وأوض�ح مَ ْ
�د ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ
للصحيف�ة أن ذل�ك تم بواس�طةِ
َ
كمائ�ن نوعي�ة لوحدة الهندس�ة
العس�كريّة ،إذ زرع�ت الوح�دة
عب�وات ناس�فة انفج�رت بتل�ك
اآلليات ودمّ ــرتها.
صــ َ
وأ ّكــ�د ا َمل ْ
�د ُر أن اآلليات
الثلاث كان�ت ِ
تحم� ُل عَ َ
�ددا ً من
املرتزقة على متنها ،ما
عن�ارص
ِ
أَدَّى إىل س�قوطهم جَ ميع�ا ً بين
قتيل وجريح.

قتلى وجرحى من املرتزقة بإحباط
محاولة تسلّل لهم بأطراف «دمت»
 :الضالع
تم ّكن�ت ُقــ�و ُ
َّات الجي�ش واللجان الش�عبيّة يف محافظ�ة الضالع ،أمس الس�بت،
ّ
ملرتزقة العدوان األمريكي الس�عوديّ وكبّـدتهم خس�ائ َر يف
ل
ل
تس�
م�ن إحباط محاولة
ِ
صفوفهم.
ً
َ
َ
عَ
ْ
عَ
َ
ْ
مَ
املرتزقة حاولوا التس ّلل عىل
من
دا
د
أن
املسرية
لصحيفة
ر
ك
س
ر
د
ــ
ص
وأوضح
يٌّ
ٌ
ِ
ِ
بع�ض املواقع بأطراف مديرية دمت ،لكن ُقــوَّات الجيش واللجان املس�يطرة عىل تلك
املواقع استهدفتهم بنريان مسدّدة وأحبطت محاولتهم.
�د ُر أن عَ َ
صــ َ
وأ ّكــ�د ا َمل ْ
املرتزقة س�قطوا قتىل وجرحى خلال محاولتهم
�ددا ً م�ن
ِ
الفاشلة

الجيش الس�عوديّ قبالة السديس يف نجران،
وأصاب�ت الصواري�خ أهدافها بدق�ة عالية،
ً
ِ
عرشات القتلى والجرحى يف صفوف
موقعة
املرتزقة.
ِ

املتحدث العسكري :قنص 52
عنصراً من الجيش السعود ّي
واملرتزقة خالل ثالثة أيام
 :متابعات
املتح�دث الرس�مي ُ
ُ
للقــ�وَّات املس�لحة ،العميد يحيى
أعل�ن
�ر من  52عنصرا ً من جن�ود العدوّ
رسي�ع ،أمس األح�د ،أن أكث َ
ومرتزقته سقطوا قتىل وجرحى بعمليات قنص يف عدد
السعوديّ
ِ
من الجبهات خالل األَيَّـام الثالثة املاضية.
َ
الحصيلة تتضمن  5جنود س�عوديّني تم
وأوضح رسيع أن من
مرتزقة رشق الدود يف
قنصه�م يف برج رقعة والتبة الحم�راء ،و5
ِ
جبهات الحدود.
مرتزق�ا ً ضمن الحصيلة ت�م قنصهم يف نهم
وأش�ار إىل أن 25
ِ
ومأرب ،و 9آخرين يف البيضاء ،و 8يف الجوف وصحراء البقع.
وال يدخ� ُل يف ه�ذه الحصيل�ة ع ُ
�دد قتلى وجرح�ى الجي�ش
واملرتزق�ة الذين س�قطوا بنيران الوح�دات القتالية
الس�عوديّ
ِ
األ ُ ْ
خــ َرى للجيش واللجان الشعبيّة.

هجوم نوعي على عدد من مواقع
املرتزقة يف جبهة «ناطع»
 :البيضاء
ّ
نفـ�ذت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الش�عبيّة ،أمس الس�بتُ ،هجُ ـوما ً نوعيًّا عىل
مرتزقة العدوان األمريكي الس�عوديّ يف محافظة البيضاء ،وسقط
عدد من مواقع
ِ
ع ٌ
املرتزقة قتىل وجرحى.
دد من
ِ
وأفاد مَ ْ
صــ َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيفة املسيرة بأن الهجو َم اس�تهدف عدة مواقع
ملرتزقة العدوان يف جبهة ناطع ،وجرى خالل العملية اقتحا ُم تلك املواقع واستهداف
ِ
املرتزقة الذين كانوا فيها.
مجاميع
ِ
وأ ّكــد ا َمل ْ
املرتزقة سقطوا بني قتيل وجريح بنريان الوحدات
صــ َد ُر أن عَ َددا ً من
ِ
املهاجمة ،فيما الذ بقيتهم بالفرار.
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استهداف المرتزقة لفريق نزع األلغام وتجاهلت الواقعة
َ
وكيل محافظة الحديدة لصحيفة المسيرة :األمم المتحدة شهدت

بيان لوكوك افتقر إلى المصداقية رغم معرفته بعرقلة المرتزقة ألعمال فتح الطريق إلى مطاحن البحر األحمر

نسخة من طلب فتح الطريق وخطاب الرفض إن كان صادقاً؟
ً
ُظهر
نائب وزير الخارجية :هل يستطيع لوكوك أن ي ِ

األمم املتحدة تقلب الحقائق وتتسرت على املرتزقة يف الطريق إىل مطاحن البحر األحمر
 :إبراهيم السراجي
أبدت قيا ُ
دة السلطة املحلية يف الحديدة استغرابَها مما
ورد يف بي�ان وكي�ل األمني الع�ام لألمم املتحدة للش�ؤون
اإلنسانية مارك لوكوك بش�أن تع ّذر الوصول إىل مطاحن
ٍ
كميات كبري ًة من القمح تكفي
البحر األحمر التي تحوي
ألكث َر م�ن  4ماليين يمني ،واتّهام�ه ُ
لقــ�وَّات الجيش
واللجان الش�عبيّة برفض فتح الطرق املؤدي للمطاحن؛
َ
«مخاوفها األمنية» ،أي أن�ه زعَ َم أن
بس�بب ما وصفه�ا
ِ
ُقــو ِ
َّات الجي�ش واللجان رفضت فتحَ الطريق ألس�باب
أمني�ة ،متجاهلاً املب�ادرات الت�ي قدّمه�ا ممثل�و الوفد
الوطن�ي باللجنة املشتركة ملراقبة وقف إطلاق النار يف
الحديدة.
و َزعَ �م لوك�وك يف بيان�ه أن ُقــو ِ
َّات الجي�ش واللجان
«رفضت من�حَ األمم املتح�دة ترصيحا ً بعب�ور الخطوط
األمامي�ة» املؤدي�ة إىل ما وصفها «املناطق التي تس�يطر
املرتزقة ،للوصول
عليه�ا الحكومة» يف إش�ارة إىل مناطق
ِ
إىل مطاح�ن البح�ر األحمر مضيف�ا ً أن ُقــ�وَّات الجيش
واللجان ب ّررت ذلك بـ «املخاوف األمنية».
وكي� ُل محافظ�ة الحدي�دة عبدالجب�ار أحم�د أب�دى
اس�تغرابَه مم�ا ورد يف بي�ان م�ارك لوك�وك ،مؤ ّكــدا ً يف

ترصيح خاص لصحيفة املسرية ،أنه منذ وصول الجنرال
الهولن�دي باتري�ك كاميرت على رأس لجن�ة التنس�يق
املشرتكة اقرتح ممثلو الوفد الوطني فتح الطريق املؤدي
إىل مطاح�ن البح�ر األحم�ر من جه�ة مناطق س�يطرة
الجي�ش واللج�ان وم�ن الجه�ة األ ُ ْ
�رى يف كيلو،16
خــ َ
ُ
املرتزق�ة ،مضيف�ا ً أن األم� َم
ْــ�ث مناط�ق س�يطرة
حَ ي
ِ
املتح�دة كانت عىل عل ٍم برفض الطرف اآلخر لهذا املقرتح
َ
رفض
ولم تمارس أي ضغ�ط عليه ولم تعلن للرأي العام
ممثيل العدوان لهذا املقرتح.
وفيما أشار بيان لوكوك إىل أن األمم املتحدة لم تتم ّكن
م�ن الوص�ول إىل مطاح�ن البح�ر األحمر منذ س�بتمرب
املرتزقة على املطاحن ،رأى
املايض وهو تأريخ س�يطرة
ِ
وكي�ل املحافظ�ة أن ذلك يؤ ّكــد أن مش�كلة الوصول إىل
املرتزقة عليه�ا باعرتاف
املطاح�ن بدأت بس�يطرة على
ِ
لوك�وك نفس�ه إال أن األمم املتحدة تجاهل�ت ذلك وقامت
بقلب الحقائق يف هذا البيان.
ولف�ت وكي�ل محافظة الحدي�دة عبدالجب�ار أحمد يف
حديثه لصحيفة املسرية أنه وبالتزامن مع زيارة املبعوث
األمم�ي مارت�ن غريفي�ث للحدي�دة يف  29يوني�و املايض
َ
مرتزقة
اس�تهداف
ش�اهد العا َل� ُم بالص�وت والص�ورة
ِ
العدوان لفريق نزع األلغ�ام الذي كان يقوم بعمله لفتح
الطري�ق إىل مطاح�ن األحم�ر ،مَ ا أَدَّى الستش�هاد عضو

الفريق املهن�دس محمد فؤاد العذري أثن�اء تواجد فريق
املراقبني التابعني لألمم املتح�دة والذين ظهروا يف مقطع
الفيدي�و ال�ذي بثته القن�وات الوطنية لحظة اس�تهداف
فريق نزع األلغام.
وأض�اف الوكي�ل أن األم�م املتح�دة تجاهل�ت إدان�ة
االستهداف عىل نحو علني واكتفت عرب مبعوثها الذي زار
صنعاء بعد الحادثة بتقديم العزاء للرئيس مهدي ّ
املشاط
باستش�هاد املهندس الع�ذري الذي كان يش�ارك يف فتح
الطري�ق املؤدي إىل مطاح�ن البحر األحمر وفق�ا ً التّفاق
توصل�ت إليه اللجنة املشتركة برئاس�ة باتريك كامريت
قبل الحادثة بيوم واحد فقط.
ُ
إبالغ األمم املتحدة
وأشار وكيل املحافظة إىل أنه جرى
مر باالستعداد لفتح الطريق يف أية لحظة غري
بشكل مست ّ
أن الط�رف اآلخر يعرقل ذل�ك يف ُكــ ّل مرة دون أن تخرج
األمم املتحدة لتوضح ذلك للرأي العام أَو تمارس ضغوطا ً
عىل الطرف اآلخر للميض يف تنفيذ االتّفاقات.
م�ن جانبه ،وص�ف نائب وزي�ر الخارجي�ة بحكومة
َ
بي�ان وكيل األمني الع�ام لألمم
اإلنقاذ ،حسين الع�زي،
املتح�دة مارك لوكوك ب�ـ «املقزز»؛ نظرا ً مل�ا تضمنه من
أكاذيب.
وق�ال العزي عرب صفحته بموقع تويتر« :ننفي نفيا ً
قاطع�ا ً م�ا ورد يف بيان لوك�وك ونعتربه أكاذي�بَ مق ّززة

االحتالل يعمل على تشكيل نسخة «مهرية» من
مليشيات «النخبة» بالتعاون مع القاعدة
 :متابعات
ٌ
محلي�ة يف
كش�فت مص�اد ُر
محافظ�ة امله�رة ،أن االحتلال
الس�عوديّ اإلمارات�ي يعتز ُم تش�كيل
مليش�يات مس�لحة يف املحافظة عىل
غ�رار ُقــ�وَّات ما يس�مى «النخبة»
التابع�ة ل�ه يف املحافظ�ات الجنوبية
املحت ّلة ،يف إطار املس�اعي السعوديّة
اإلماراتي�ة للس�يطرة على املحافظة
وقم�ع الح�راك الش�عبي املناه�ض
لالحتالل.
وأف�ادت املص�ادر ب�أن اإلم�ارات
للمرت�زق
والس�عوديّة أوعزت�ا
ِ
التكفيري هان�ي ب�ن بري�ك -نائب
رئيس ما يس�مى «املجل�س االنتقايل
الجنوبي» التابع لإلم�ارات ،-بتعيني
املدعو «سالم عمر» يف منصب رئيس
«املجلس» بمديرية الغيظة يف املهرة،
وإعطائه صالحيات مطلقة لتشكيل
مليش�يات مس�لحة تحت إرشاف بن
بريك.
وأوضح�ت املص�ادر أن ب�ن بريك
ك ّل�ف «س�الم عمر» بتجنيد خمس�ة
آالف ف�رد م�ن مديري�ات محافظ�ة
املهرة ،منهم ُ
ألف فرد من الغيطة عىل
وجه الخصوص؛ لتش�كيل ما يسمى
ُ
«قــ�وَّات النخبة املهري�ة» عىل غرار
ُقــوَّات «النخبة» التابعة لإلمارات يف
عدن وحرضموت وشبوة.
وأ ّكــ�دت املص�ادر أن املدع�و
«س�الم عم�ر» ق�د رشع يف إجراءات
التجني�د عبر مكت�ب م�ا يس�مى
«املجل�س االنتقايل» التاب�ع لالحتالل
يف الغيظة.
َ
الخط�ة
وأش�ارت املص�ادر إىل أن
تضمنت أن يتم نق� ُل املجندين لتلقي
التدري�ب العس�كريّ يف املعس�كرات
التابع�ة لالحتالل اإلمارات�ي يف العند
وامل�كال وع�دن ،موضح�ة أن ه�ذا
التحَ ـ ّرك يأت�ي بالتعاون مع عنارص

للغاي�ة» مضيف�ا ً أن�ه كان عىل لوك�وك أن «يتذك�ر بأننا
أصح�اب مبادرة فت�ح الطريق إىل املطاح�ن وأن الطرف
اآلخ�ر قد أطل�ق النار علين�ا وقتل زميلنا الع�ذري ونحن
وقتها نحاول فتح الطريق».
وأض�اف العزي ،أنه كان عىل لوك�وك أن يتذكر تعازي
زمالئه يف األمم املتحدة باستشهاد املهندس العذري أثناء
محاولته فتحَ الطريق املؤدي إىل مطاحن البحر األحمر.
واعترب العزي أن لوكوك وضع َ
نفسه يف موقف محرج،
َ
يكشف عن مستنده
متس�ائالً« :هل يس�تطي ُع لوكوك أن
َ
يبعث لنا بنس�خة مثالً من
يف ه�ذا البيان؟ هل يمكنه أن
َ
طلب الترصيح أَو من الرفض؟ هل يعلم أن الطرف اآلخر
أطلق النا َر علينا ونحن والفريق األممي نفتح الطريق؟».
وبالع�ودة إىل وكي�ل محافظ�ة الحدي�دة عبدالجب�ار
أحمد ،فقد أش�ار األخري يف ترصيحه لصحيفة املسرية إىل
ِ
التس�هيالت من
أن لوك�وك زار الحديدة عدة مرات وملس
قبل قيادة الس�لطة املحلية والجيش واللجان الش�عبيّة،
وبالت�ايل ما ورد يف بيانه كان مس�تغربا ً ملعرفته بالوقائع
عىل األرض.
ً
محاولة من
واعتبر وكيل الحديدة أن ما ورد يف البيان
األم�م املتحدة للتغطية عىل فش�لها يف تحقيق أي اخرتاق
للوص�ول إىل مطاح�ن البح�ر األحمر بع�دم قدرتها عىل
الضغط عىل الطرف اآلخر لتنفيذ التزاماته.

رغم المناشدات الواسعة للمجتمع الدولي إلنقاذهما:

وفاة الطفلني امللتصقني بصنعاء لتعذر نقلهما إىل
الخارج والصحة تح ّمل دو َل العدوان املسؤولية
 :خاص

من تنظيم القاعدة التكفريي.
وكان�ت مصاد ُر محلية أفادت قبل
أَيَّـام ب�أن القياديَّ التكفيري املوايل
لإلمارات «هاني بن بريك» متور ٌ
ط يف
زراعة خاليا م�ن العنارص التكفريية
داخ�ل محافظ�ة امله�رة ،يف إط�ار
التوجه اإلماراتي الس�عوديّ الحتالل
املحافظة والسيطرة عليها.
وتُعتبر ُقــ�وَّات م�ا يس�مى
«النخب�ة» أ َ
ح�د األذرع العس�كريّة
الرئيس�ية لالحتلال اإلمارات�ي يف
املحافظ�ات املحت ّل�ة ،وتض� ُّم تل�ك
ُ
القــ�وَّات عنارصَ م�ن التنظيمات
ُ
اإلم�ارات
التكفريي�ة ،تس�تخدمُهم
لبس�ط س�يطرتها َ
الخ َّ
اصـ�ة على
املناط�ق واملحافظ�ات ،وحت�ى
ّ
املؤسس�ات التابعة لس�لطات
على
املرتزقة نفس�ها ،كما تس�تخدمها
ِ
لتصفية حس�اباتها م�ع خصومها
املرتزقة املحليني عرب االغتياالت
من
ِ
والتفجريات واملواجهات العسكريّة
أَيْضاً.
وتأتي خطوة تش�كيل ما يس�مى
«النخب�ة املهرية» بالتزامن مع أخبار
تداوله�ا ناش�طون محلي�ون األَيَّـام

املاضية ،تحدثت ع�ن وصول دفعات
من العن�ارص التكفريية إىل محافظة
امله�رة ،جلبه�م االحتالل الس�عوديّ
اإلمارات�ي م�ن ع�دة محافظ�ات؛
م�ن أج�ل تعزي�ز تواج�د االحتالل يف
املحافظ�ة وقم�ع الح�راك الش�عبي
املناهض.
ُ
املعلومات بمجملها إىل أن
وتشير
التحَ ـ ّركات الس�عوديّة واإلماراتية يف
متسار ٍع
محافظة املهرة تتج ُه بشكل
ِ
إىل تفخي�خ املحافظ�ة بمليش�يات
مس�لحة وجماعات متطرف�ة ،األمر
ُ
يكش�ف ع�ن نواي�ا أب�و ظبي
ال�ذي
والرياض لتفجير األوضاع هناك من
أجل تعزيز تواج�د االحتالل وتمكينه
من إقامة مشاريعه داخل املحافظة،
وعىل رأس ذلك مَ ّد األنبوب النفطي.
ُ
تكش�ف هذه التحَ ـ ّر ُ
كات عن
كما
نواي�ا االحتلال الس�عوديّ اإلماراتي
الس�تخدام املليش�يات املس�لحة يف
قمع الحراك الش�عبي الذي تش�هدُه
محافظ�ة امله�رة ،وال�ذي يطال�ب
بوض�وح برحي�ل ُقــ�وَّات االحتالل،
ُ
�ض َ
ويرف ُ
أي�ة مش�اريع ل�ه داخ�ل
املحافظة.

ضحيت�ان جديدت�ان أضيفت�ا إىل قائم�ة ضحايا
َ�ل تحالف العدوان
الحص�ار الجائر عىل اليمن من قب ِ
ُ
يحص ُد يوميا ً أرواحَ املرىض
الس�عوديّ األمريكي الذي
من أبناء شعبنا اليمني ،حَ ي ُ
ْــث أعلنت وزار ُة الصحة
العامة والسكان ،أمس السبت ،وفا َة الطفلني اللذين
ُو ِلدا ملتصقني يف العاصمة صنعاء ،األُسبُو َع املايض.
وقالت الصحة يف بيان تلقت صحيفة املسرية نسخة
من�ه :إن الطفلين مات�ا «بس�بب الحص�ار الجائ�ر
على بالدنا من قب�ل دول تحالف الع�دوان األمريكي
السعوديّ والذي رفض فتح مطار صنعاء إلخراجهما
للعالج يف الخارج رغم املناشدات التي أطلقتها وزارة
الصح�ة العام�ة والس�كان واألطب�اء املعالج�ون له
والتي لألس�ف الش�ديد لم تجد لها آذان�ا ً صاغية عىل

املس�توى الدويل ،س�واء يف األمم املتح�دة أَو املجتمع
ً
َ
لتعكس للعالم
مضيفة «وتأتي هذه املأس�اة
الدويل»،
أجمع الوض َع الصحي واإلنس�اني الذي يعيشه أبناء
وَأطفال اليمن منذ  4س�نوات من العدوان والحصار،
حَ ي ُ
ُ
بسبب إغالق املطار».
يموت يوميا ً العرشات؛
ْــث
ِ
وأش�ار بيان وزارة الصح�ة إىل أن الطفلني حُ رما
«م�ن حَ ّ
ــق الحياة رغم أن�ه كان هناك أم ٌل كبري يف
بقائهما على قيد الحي�اة» ،محملاً « دول تحالف
العدوان واألمم املتحدة مسئولية وفاتهما».
ولف�ت البيان إىل أن األم� َم املتحدة « ل�م تتفاع ْل
بإنس�انية مما تقتضيه مس�ئوليتُها اإلنسانية بعد
مناش�دة وزي�ر الصح�ة له�ا ولجمي�ع املن ّ
ظـمات
برسع�ة إنقاذهم�ا من�ذ لحظ�ة والدتهم�ا» ،داعيا ً
«جمي� َع املن ّ
ظـمات إىل أن يرفع�وا من معدّل رسعة
االس�تجابة لكل قضايا اليمن الصحية واإلنس�انية
لتقليل سقوط وفيات أكثر».

بينهم بن دغر ومعياد:

توقيف مسؤولي املرتزقة يف مطار القاهرة بسبب
عبث حكومتهم يف جوازات السفر الدبلوماسية
 :متابعات
بع َ
�ب املف�رط لحكوم�ة الف�ا ّر ه�ادي
�د التالعُ ِ
يف إص�دار الج�وازات الدبلوماس�ية ،القائ�م على
املحس�وبيات واملتاج�رة حت�ى وصل�ت إىل متناول
شخصيات إجرامية وخارجة عن القانون ،أصبحت
الجوازات اليمنية الدبلوماسية مح َّ
ُ
ط شكوك معظم
ُ
مط�ارات دول
املط�ارات ح�ول العال�م ،بم�ا فيه�ا
َ
توقيف عدد من
مش�اركة يف العدوان والتي ش�هدت
املرتزقة لهذا السبب.
مسؤويل
ِ
وحسب وسائل إعالمية موالية لتحالف العدوان،
ً
املرتزقة وصلوا
مجموعة من كب�ار مس�ؤويل
ف�إن
ِ
مط�ا َر القاهرة يف وقت متأخر من مس�اء الخميس

ُ
رئي�س مجلس
قادمين من الري�اض بينه�م نائب
النواب املعينّ من الفا ّر هادي محمد عيل الش�دادي،
املرتزقة السابق،
وأحمد عبيد بن دغر رئيس حكومة
ِ
وحافظ معياد رئيس ما يس�مى اللجنة االقتصادية
املرتزقة،
التابع�ة للفار هادي وعدد من املس�ؤولني
ِ
ُ
توقيفهم لعدة س�اعات ،األمر الذي يشير إىل
وت�م
مرتزق�ة العدوان،
املنزل�ة املهين�ة التي وص�ل إليها
ِ
واالمتهان�ات التي يتعرضون له�ا يف مطارات الدول
�رر ه�ذه
املش�اركة يف الع�دوان على اليم�ن .وتتك ّ
ِ
ُ
مرتزقة
اإلش�كالية يف مطار القاهرة مع مسؤولني
ِ
اصـة ،منذُ
َ
والخ َّ
حاملين للج�وازات الدبلوماس�ية
ع�دة أش�هر ،حَ ي ُ
ْــث يت�م تأخريُ دخوله�م ،بعد أن
ُ
الج�وازات الدبلوماس�ية الص�ادرة ع�ن
أصبح�ت
حكومة املنافقني غريَ موثوق بها.

العدد
()603


4

أخبار

حألا

5رخآلا ىدامج 5مج 5 5
10اربف 10ف 110

في وقفات قبلية مسلحة:

برئاسة محافظ المحافظة:

لقاء قبلي بصنعاء يناقش الجوانب املتصلة بتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان
 :صنعاء
ناقش لق�ا ٌء قبيل بصنعا َء برئاس�ة املحافظ
ورئي�س هيئ�ة
الش�يخ حنين محم�د قطين�ة
ِ
االس�تخبارات العس�كرية الل�واء عبدالله يحيى
َ
الحاك�م ،أم�س األول الجوانبَ
املتصل�ة بتعزيز
الصمود يف مواجهة العدوان السعوديّ األمريكي.
وأ ّكـ�د االجتماع الذي ضم وكي� َل املحافظة

عيل الغش�مي وعضوَي مجلسي النواب يحيى
املطري والش�ورى محمد س�ليمان ومش�ايخ
وأعيان ووجهاء مديريت�ي همدان وبني مطر،
أهميّ�ة تج�اوز كاف�ة الخالف�ات باملديريتين
َ
خ َّ
اصـة وكافة مديري�ات املحافظة بوجه عام
والتف�رغ ملواجهة العدوان الذي يرتكب أبش�ع
الجرائم بحق اليمن واليمنيني.
ونوّه االجتما ُع بم�ا قدمته وما تزال همدان

قبائل األحبوب بالحيمة الداخلية
يسيرّ ون قافلة غذائية دعماً وإسناداً
ألبطال الجيش واللجان الشعب ّية

وبن�ي مطر من تضحي�ات يف ميادين الصمود؛
دفاعا ً عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.
َ
حرص
وأ ّكـد املحافظ قطينة واللواء الحاکم
القيادة السياس�يّة عىل حل الخالفات وإنهائها
بص�ورة عادلة وبش�كل منصف ،مشيرين إىل
أهميّة دور مش�ايخ وأعيان ووجهاء املحافظة
وبقي�ة املحافظ�ات يف حلحل�ة العدي�د م�ن
القضايا.

في اجتماع لمناقشة الوضع األمني
والخطة األمنية للعام الحالي:

محافظ الجوف يش ّدد على ضرورة رفع
الجاهزية القصوى لرفد الجبهات وتعزيز
الحالة األمنية باملحافظة
 :الجوف

 :صنعاء
يواص ُل أبنا ُء القبائل يف رفد جبهات الرشف والكرامة باملال والرجال
ومزي�د من قوافل العطاء واإلمداد ،حيث سّي�رّ أبن�ا ُء عزلة األحبوب يف
ً
ً
غذائية؛ دعما ً
قافلة
الحيم�ة الداخلية بمحافظة صنعاء ،أم�س األول،
وإس�نادا ً ألبطال الجيش واللجان الش�عبيّة املرابطين يف ميادين العزة
والكرامة .وخالل تس�يري القافلة ،أ ّكـد مشايخ وأعيان وأبناء األحبوب
أن القافل�ة الت�ي احتوت على مواد غذائي�ة ومياه وعصائ�ر وموايش
َ
َ
تكون األخرية بل ستتبعها العديد والعديد من القوافل
ومبالغ مالية لن
حتى تحقيق االنتصار.
واعتبروا تقدي َم القافل�ة أقل ما يمكن ملن ي�ذودون األرض والعرض
وع�ن كرامة وع�زة الوطن ،داعين قبائل اليم�ن لرفد الجبه�ات باملزيد
من قوافل العطاء .وأش�ادت قبائل األحب�وب بالتضحيات التي يقدمها
رج�ال الرجال من الجيش واللجان الش�عبيّة يف ميادين اإلباء والرشف يف
املرتزقة واملنافقني.
مواجهة العدوان األمريكي السعو إماراتي وأذنابهم
ِ

قبائل مديريتي قفل ش ّمر واملحابشة تجدد
النفري العام وتتوعد العدو بالثأر
إعالنها َ
لدماء األطفال والنساء

ش�دّد محاف ُ
ظ محافظ�ة الجوف،
صال�ح درم�ان ،يف اجتم�اع اللجن�ة
األمنية باملحافظة امس الس�بت عىل
أهميّة رف�ع حالة التأه�ب والحيطة
والح�ذر والجاهزي�ة القص�وى وبذل
كافة الجهود لرف�د الجبهات وتعزيز
�ركات
الحال�ة األمني�ة ،ورص�د تحَ ـ ّ
ومرتزقته.
العدو
ِ
ويف االجتماع ،أ ّكـد املحافظ درمان
أهمي َ
ّ�ة مواكب�ة الحالة االس�تثنائية
والوضع الراهن واالس�تعداد ملواجهة
أي�ة مس�تجدات طارئ�ة وإفش�ال
م َ
ُخ ّ
ومرتزقتهم
ططات ق�وى العدوان
ِ
يف تحقي�ق أي اختراق يف الجبه�ة
الداخلي�ة للتعوي�ض عن خس�ائرهم
وفش�لهم امليداني ،مشيرا ً إىل أهميّة
التعام�ل الجا ّد مع قضاي�ا املواطنني
وهمومهم ومس�اندة جهود السلطة

خالل وقفة احتجاجية مندّدة بجرائم وخروقات العدوان ومرتزِقته:

املحلي�ة يف تخفي�ف املعان�اة وتقديم
الخدمات وتحصيل اإليرادات.
واس�تمع املجتمع�ون إىل تقري�ر
مدي�ر رشط�ة املحافظ�ة العمي�د
حمي�د منص�ور ع�ن الحال�ة األمنية
يف املحافظ�ة خلال الع�ام املنصرم
ومس�توى اإلنج�از والخط�ة األمنية
للعام الح�ايل ،وتقارير من قبل مدراء
السيايس
فروع األمن القومي واألمن
ّ
وش�عبة االس�تخبارات العس�كرية
يف املحافظ�ة تطرق�ت إىل مس�توى
إنج�از امله�ام املوكل�ة إليه�م خلال
العام املنرصم والخط�ط والتصورات
املس�تقبلية لتعزيز األمن يف املحافظة
خالل العام الحايل.
وناقش االجتم�اع األوضاع األمنية
�ددا ً
والخطة األمنية للعام الحايل ،مش ّ
�رجَ االجتم�ا ُع
على أهميّ�ة أن يخ ُ
بق�رارات فاعلة تنعك�س عىل الوضع
األمني يف املحافظة.

 :الجوف
بالت�وازي مع االنتصارات واملالحم البطولية التي ّ
يحققها أبطا ُل الجيش
واللجان الش�عبيّة يف مختلف الجبهات ويف مقدمتها جبهات الحدود جيزان
ونجران وعسري ،يواصل الشعب اليمني تأكيده عىل مواصلة مسرية الكفاح
املرتزق�ة ،ودعم ورف�د الجبهات باملال
والتح�رر يف مواجهة ق�وى العدوان
ِ
والرجال ،حيث نظم أبناء مديريتي قفل ش�مر واملحابشة بمحافظة حجة،
أمس األول وقفتني قبليتني مس�لحتني ندّدوا فيها باستمرار جرائم العدوان
بح�ق املدنيني والت�ي أودت بحي�اة عشرات اآلالف من األطفال والنس�اء،
داعين كافة األحرار والرشفاء من أبناء الش�عب اليمني ويف مقدمتهم أبناء
محافظة حجة ،للنفري إىل الجبهات والثأر لدماء النساء واألطفال.
قبائ ُل مديرية قفل شمر يف وقفة قبلية حاشدة أ ّكـدت عىل مواصلة الصمود
ّ
يتحق�ق النرص ،الفتني إىل
والتعبئ�ة العامة لرفد الجبه�ات باملال والرجال حتى
ومرتزقته
أهميّ�ة تكات�ف ومضاعف جهود الجمي�ع يف التصدي لقوى الع�دوان
ِ
َ
صم�ت األمم املتح�دة إزاء
وإفش�ال مؤامرات�ه الخبيث�ة .اس�تنكر املش�اركون
خروقات الع�دوان املتواصلة التّفاق الس�ويد ،مطالبني األم� َم املتحدة واملجتمع
ال�دويل بالقي�ام بمس�ؤولياتهم يف فضح الط�رف املعرقل التّفاق الس�ويد ،وكذا
إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح كافة املمرات البحرية والجوية والربية.
من جانبهم ،أش�ار أبنا ُء مديرية املحابش�ة يف وقفتهم املسلحة واملندّدة
بجرائم العدوان وخروقاته املتواصلة ،أمس األول الجمعة ،إىل أهميّة تفعيل
دور التكاف�ل والتضامن االجتماعي يف تأهيل ورعاية أرس وأبناء الش�هداء،
مجددين العهد بامليض عىل درب الش�هداء يف البذل والعطاء ومواجهة قوى
الظلم والطاغوت حتى تحقيق النرص وتحرير ُك ّل شرب من األرايض اليمنية.
ويف خت�ام الفعالية ،ج�دد أبناء مديرية املحابش�ة تأكيدَهم بالوقوف إىل
ومرتزقته ،ودعم
جانب الجيش واللجان الش�عبيّة يف مواجهة قوى العدوان
ِ
ورفد الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النرص.

أشاروا إلى خطورة استمرار حصار العدوان ومنعه لوصول المساعدات:

قبائل مناخة يؤ ّكـدون استمرار النفري العام الحديدة :أبناء مديرية الزيدية ين ّددون بخروقات العدوان ويطالبون األمم
لرفد الجبهات باملال واملقاتلني حتى النصر املتحدة باإلعالن عن الطرف املعرقل لال ّتفاق
 :الحديدة
 :صنعاء

ن ّ
ظ�م أبنا ُء ووجه�اء وأعي�ان قبائل مناخ�ة بمحافظة صنع�اء ،أمس
ً
ً
وقف�ة
الس�بت،
احتجاجي�ة؛ تنديدا ً بجرائ�م العدوان األمريكي الس�عوديّ
وخروقاته املتواصلة التّفاق السويد.
وأ ّكـد املشاركون خالل الوقفة استمرا َر النفري العام لرفد جبهات العزة
والكرامة باملقاتلني والدعم واإلسناد بقوافل العطاء للتصدي لقوى العدوان
ومرتزقته ،مؤ ّكـدين التمس� َك بالطريق واملنهج الذي س�ار عليه الش�هداء
ِ
ً
رخيصة من أجل عزة وكرامة الوطن حتى
العظم�اء الذين قدموا أرواحهم
يكتب الل ُه النرصَ املبني لليمن واليمنيني.
كما حثت الكلمات أبناء املجتمع عىل مواصلة الصمود والثبات وتصدير
املواقف اإليجابية يف سبيل الله ويف سبيل الدفاع عن الدين والعرض وَالوطن
باملج�االت املختلف�ة وك ٌّل يف مجال عمل�ه ،حتى تحرير ُك ّل شبر من أرض
الوطن من دنس الغزاة واملحت ّلني.

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

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي

ن ّ
ظ�م أبن�ا ُء مديري�ة عزل�ة
الحش�ابرة بمديري�ة الزيدي�ة يف
الحدي�دة ،صب�اح أمـ�س الس�بت
وقفة احتجاجية؛ تنديدا ً واستنكارا ً
الستمرار جرائم العدوان وخروقاته
املتواصلة التّفاق السويد.
ويف الوقف�ة االحتجاجي�ة دع�ا
أبناء الحشابرة األم َم املتحدة ممثلة
بمبعوثه�ا األممي إىل اليم�ن مارتن
غريفي�ث للقيام بمس�ؤولياتها إزاء
ما يرتكبه الع�دوان من جرائم بحق
املدنيين ،وك�ذا خروقات�ه املتك ّررة
التّف�اق الس�ويد ،مطالبين مارت�ن

غريفي�ث باإلعلان ع�ن الط�رف
املعرقل التّفاق الس�ويد وفضح أمام
الرأي العام .وأش�ار أبناء الحشابرة
ومرتزقته
إىل استمرار قوى العدوان
ِ
بخ�رق اتّف�اق الس�ويد َ
الخ َّ
اصـ�ة
بمحافظة الحديدة والتي كان آخرها

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون776179558 – 01314024:

الخروق�ات التي أدّت إىل استش�هاد
 2من املواطنني ،الفتين إىل خطورة
اس�تمرار الحص�ار ال�ذي يفرض�ه
ومرتزقت�ه على محافظة
الع�دوان
ِ
الحدي�دة وقطعه�ا للطرق�ات ،عىل
حي�اة آالف املواطنين الذين يعانون

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا

أصالً م�ن ظروف معيش�ية صعبة.
وأوض�ح املش�اركون يف الوقفة بأن
الع�دوان وم�ن خالل الحص�ار الذي
يفرض�ه على اليم�ن بش�كل ع�ام
والحدي�دة بش�كل َ
خ َّ
اصـ�ة وقطع
للطرق�ات يمنع وصول املس�اعدات
اإلن ْ َس�انية إىل مئ�ات آالف م�ن
املواطنين الذين هم يف أمَ ّس الحاجة
إليها ،س�وا ٌء أكانت موادا ً غذائية أو
ً
دوائية أو مستلزمات طبية.
ّ
ويف خت�ام الوقف�ة ،أكـ�د
املش�اركون االس�تمرا َر يف الصم�ود
والثب�ات يف مواجه�ة الع�دوان
والتص�دي لكاف�ة م َ
ُخ ّ
ططات�ه،
ومواصلة دعم ورفد الجبهات باملال
والرجال.

املقاالت املنشورة يف الصحيفة
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب
بالرضورة عن رأي الصحيفة

للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون - 01835188 :وات�س  +تلجرام - 772813007 :االمييلa l m a s i r a h n e w s 2 1 9 @ g m a i l . c o m :
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الصماد:
خالل تدشينها للمرحلة الثانية من مشروع الرئيس الشهيد صالح ّ

مؤسسة يمن ثبات توزّع ( )8618سل ًة غذائية ألسر املرابطني يف جبهة الساحل الغربي
ّ
 :محمد حتروش
مؤس ُ
ّ
ّ
س�ة يمن ثبات التنموية،
دش�نت
َ
املرحلة الثانية من مرشوع
أمس الس�بت،
الش�هيد صال�ح علي الصمّ �اد بتوزي�ع
( )8618س�لة غذائي�ة ألرس املرابطين يف
جبهة الساحل الغربي.
وخلال التدشين ال�ذي حضره وزي ُر
الصحة الدكتور طه املتوكل ووزير اإلعالم
ضيف الله الش�امي ووزير املالية حسين
املقب�ويل ووزير الث�روة الس�مكية محمد
الس�يايس األعىل
الزبيري وعضو املجلس
ّ
محم�د النعيم�ي ،أش�اد عبدالل�ه البج�ر
ّ
مؤسس�ة يمن ثبات فرع الحديدة-
مديربالجهود املبذول�ة من قبل حكومة اإلنقاذ
واهتمامهم باملرابطني يف مختلف الجبهات
َ
وخ َّ
اصـة جبهة الساحل الغربي.
ّ
فيما أكــ�د ضيف الله الش�امي وزير
اإلعالم أن االهتمام باملرابطني يف الجبهات
واالهتم�ام بأرسه�م يع�د أقل م�ا يمكن
تقديم�ه مقاب�ل م�ا يقدم�ه العظماء يف
ميادي�ن القت�ال ،مضيفاً :يج�ب علينا أن
نمس�ح الغبار من نعال املجاهدين ونضع
نعالهم فوق رؤوس�نا تجليالً وتعظيما ً ملا
يقدمه وتكريما ً ملا يقدمه رجال الرجال يف
ميادين العزة والكرامة.
وأش�ار وزير اإلعالم إىل الجهود املبذولة
ّ
مؤسس�ة يم�ن ثب�ات التنموية
م�ن قبل
واهتمامه�ا باملرابطني يف الجبهات والذين
يعدون الركيزة األساسية يف ثبات وصمود
وإباء الش�عب اليمن�ي الصاب�ر املجاهد،
املؤسس�ات َ
داعي�ا ً
الخ َّ
ّ
اصـ�ة والعام�ة
ّ
املؤسسة.
ورجال األعْ مَ ـال دع َم
ويف ترصيح�ات َ
خ َّ
اصـ�ة لصحيف�ة
املسيرة ،أوضح عبدالله البجر مدير فرع
ّ
ملؤسس�ة يمن ثب�ات ،أن توزيع
الحدي�دة
السلال الغذائي�ة يأتي تدشين للمرحلة
الثانية من مرشوع الشهيد الرئيس صالح
الصمّ �اد ،مضيف�ا ً «يس�تهدف املشروع
( )8618م�ن االرس املرابطين يف جبه�ة
الساحل الغربي».
م�ن جانب�ه ،ق�ال وزير املالية حسين
املقب�ويل «قبل عام كان لنا رشف تدشين
ُ
ّ
ْــ�ث ته�دف
مؤسس�ة يم�ن ثب�ات ،حَ ي
ّ
املؤسس�ة إىل االهتم�ام باملرابطين يف
جبه�ات الع�زة والكرام�ة واالهتم�ام
بأرسه�م» ،داعي�ا ً ُ
كــ ّل رج�ال األعْ مَ ـال
ّ
ّ
املؤسس�ة
واملؤسس�ات التجارية إىل دعم
كونها تس�اهم يف صمود وثبات املرابطني
يف مختلف الجبهات.
ووجّ �ه مقبويل رس�الة إىل الع�دوّ قائالً
« ُ
كــ� ّل م�ا تم�ادى الع�دوان يف ارت�كاب
املج�ازر ُ
كــ� ّل م�ا زاد عزمن�ا وصمودنا
وثباتنا وسنواصل املواجهة إىل أن ننترص».
بدوره ،تطرق وزير العدل أحمد عقبات
وزير العدل إىل الجانب الرسمي وحثهم إىل
االهتمام باملرابطني ،حَ ي ُ
ْــث قال :رسالتي
إىل اإلخوان يف الجانب الرس�مي أن يكونوا
إىل جانب املجاهدي�ن املرابطني يف مختلف
الجبه�ات وأن يس�اهموا يف النصر بدعم
أرس املرابطين بم�ا أمكن ،مضيف�اً :هذه
القافل�ة تبشر بالنصر وتبشر املؤمنني
ب�أن وراءهم رجاال ً من أقوى الرجال وأننا
سنقاتل األعداء جيالً بعد جيل كما تحدث
الس�يد عَ بدامللك بدر الدين الحوثي حفظه
الله.
ووصف عقبات الشعب اليمني بالشعب
العظي�م املعط�ى قائلاً :إن هذا الش�عب
ش�عب معطاء ولن يرضه تجم� ُع الكفرة
واملجرمني واملنافقني مهم�ا كانوا ومهما
حش�دوا فإن اليمنيني لهم باملرصاد ،حاثّا ً
املجتم�ع اليمن�ي املؤمن الصاب�ر املجاهد

 وزير اإلعالم :يشرفنا وضع أحذية المجاهدين تيجانًا على رؤوسنا
عزمنا وصمودنا
ــل ما تمادى العدوان في ارتكاب المجازر زاد ُ
 وزير الماليةُ :ك ّ
يتحقق النصر
ندفع بأنفسنا وأموالنا وأوالدنا إلى الجبهات إلى أن ّ
 وزير العدل :يجب أن َ

لبذل املزيد من الصبر يف مواجهة األعداء
ومواصلة التحَ ـ ّرك يف رفد الجبهات.
وأض�اف :يج�ب أن ندف�ع بأنفس�نا
وأموالن�ا وأوالدن�ا إىل الجبه�ات إىل أن
ّ
يتحق�ق النرص ،قائالً :فنق�ول إىل األعداء
اذهب�وا م�ن بالدنا فلي�س لكم به�ا بقاء
ّ
املحقق« ،والله
ولن تجدوا فيها إلاّ امل�وت
املستعان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون».
فيما ش�كر أحمد العليلي -نائب وزير
مؤس َ
ّ
س�ة يم�ن ثب�ات على
الس�ياحة،-
إحيائه�ا واهتمامها باملرابطني يف جبهات
العزة والكرامة ،مضيفاً :نأمل أن يس�هم
القطاع العام والخ�اص يف دعم املرابطني
وذل�ك إحيا ًء وإكب�ارا ً وإعت�زازا ً ملا يقدمه
هؤالء األبط�ال يف ميادين القتال وما أغىل

من الروح والدم.
وقال« :كل م�ا نقدمه يعد قليالً مقابل
ما يقدم�ه املجاه�دون العظم�اء واليوم
نح�ن يف أمَ ّ
�س الحاجة للتع�اون وإحداث
يشء عظي�م؛ أل َ َّن الجبه�ات ه�ي كرامتنا
وحياتن�ا وعزتن�ا ونتمنى ل�كل من يقوم
بمثل هذا الواجب التوفيق».
من جانب�ه أش�اد يحيى القح�وم أحد
ّ
مؤسس�ة جه�ود الداعمين
العاملين يف
ّ
للمؤسس�ة والذي�ن س�اهموا يف إنج�اح
التدشين ،مؤ ّكــ�دا ً أن�ه س�يتم توزي�ع
السالل الغذائية لـ( )8618أرسة من أرس
املرابطين يف جبه�ة الس�احل الغربي وأن
السالل الغذائية ستوزع إىل املنازل.
بدوره اعتبر عَ بدالله محبوب -إعالمي
َ
ّ
تدشين املرحلة
مؤسس�ة يم�ن ثب�ات،-

الثاني�ة م�ن مشروع الرئي�س الش�هيد
الصمّ اد والتي تحتوي عىل ( )8618س�لة
غذائية للمرابطني يف الساحل الغربي ،أق ّل
ما يمكن تقديمُه؛ عرفانا ً ملن يذودون عن
األرض والع�رض ،مضيفا ً «ه�ذه املرحلة
تأت�ي لتعزيز ثبات املرابطين يف الجبهات
وكأق�ل القلي�ل ل�رد الجمي�ل للمرابطين
العظماء الذين أرغموا العدو عىل الخضوع
ملش�اوراتالس�ويد».
فيم�ا دع�ا إبراهي�م الشريف -مدي�ر
ّ
مؤسس�ة يمن ثب�ات -رجا َل
العالق�ات يف
ّ
واملؤسس�ات التجارية إىل
امل�ال واألعْ مَ ـال
ّ
املؤسس�ة؛ ك�ي تتم ّكن
ب�ذل املزيد يف دعم
من االهتم�ام بجميع املرابطني يف مختلف
ميادين البطولة واالستبسال.
م�ن جانبه قال عدنان فالح -مس�ؤول
ّ
مؤسس�ة
املش�اريع بيمن ثبات« :-ق ّررت
يم�ن ثب�ات أن تس�تقب َل الع�ام الخامس
م�ن العدوان عىل اليمن بتدشين ()8618
س�لة غذائية للمرابطين يف جبهات العزة
والكرام�ة وذل�ك للمس�اهمة يف ثب�ات
وصم�ود املجاهدين الذين أعزنا بجهادهم
ونحن نعترب خدما ً له�م» ،مضيفا ً «نقول
ّ
للمؤسس�ات والرشكات ورجال األعْ مَ ـال
إىل دع�م مثل هؤالء العظم�اء املرابطني يف
الجبهات».
بدوره أ ّكــد العميد أبو أس�امة الحميل
أن تأمين الجبهات ال يأت�ي إلاّ باالهتمام
ب�أرس املرابطين وتامين معيش�تهم،
مضيفا ً «الس�يد عَ بدامللك يهتم ويحث عىل
االهتمام باملرابطين ونحن جنود لله وإذا

ل�م نتحَ ـ ّرك وف�ق ما أراد الله فلس�نا من
أنصار الله».
فيم�ا قال الدكتور محمد املتوكل عامل
ّ
مؤسس�ة يمن ثبات :إن توزيع السالل
يف
الغذائية ال تس�اوي ش�يئا أمام تضحيات
وصبر املجاهدين املرابطني يف س�بيل الله
وس�بيل املس�تضعفني ،مش�يدا ً بالجهود
املضني�ة والدؤوب�ة الت�ي يبذله�ا قي�ادة
ّ
مؤسسة يمن ثبات التنموية.
ودع�ا املتوكل أصح�ابَ رؤوس األموال
ورج�ال األعْ مَ ـ�ال إىل ب�ذل املزي�د لدع�م
ّ
املؤسس�ة الت�ي تقوم بمختلف األنش�طة
الهادفة إىل رفد الجبهات.
وتط�رق العميد حسين الوزي�ر نائب
املدي�ر ُ
للقــ�وَّة البرشي�ة إىل مش�اريع
املؤسسة املختلفة قائالًّ :
ّ
ّ
مؤسسة
دشنت
يم�ن ثبات فرع الحدي�دة توزي َع ()8618
س�لة غذائي�ة والت�ي تس�تهدف ()8618
متزوج�ا ً من املرابطني يف جبهة الس�احل
الغربي وحرصنا عىل استهداف املتزوجني
كونهم يعولون أرساً.
وأض�اف« :لدين�ا مش�اري ُع عدي�دة
ّ
ّ
املؤسس�ة خلال األَيَّـ�ام
س�تنفـذها
القادمة ،حَ ي ُ
ْــث س�يتم إنش�ا ُء مرشوع
ُ
يه�دف إىل تزويج املرابطني
عف�اف والذي
الذين اتجاوز أعمارهم ( )28س�نة وَأَيْضا ً
املشروع الرتبوي والذي يهدف إىل تدريس
أبناء املرابطني يف مختلف الجبهات ،وهذه
األعْ مَ ـ�ال ه�ي بفضل من الل�ه وبحرص
من القائد العلم الس�يد عَ بدامللك بدر الدين
الحوثي حفظه الله».

العدد
()603


قراء ٌة يف القرارين َ 2451و2452
الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين

ُ
أوال ً يجبُ
االعرتاف أن الس�ببَ الحقيقي لتحَ ـ ّرك مجلس األمن أخريا ً هو فش� ُل
القوى الدولية عرب أدواتها يف الحل العسكري ملا يريدون من تصفية قوى املقاومة
يف اليم�ن كنقطة استراتيجية يف مقاب�ل النفط (املخزون النقدي للمس�تكربين)
والقواعد العسكرية لجنودهم ،والحلف التقليدي ملخ ّ
ططاتهم ،ومن جهة أخرى يف
مقابل إرسائيل ومطامعها البحرية (باب املندب) فكان السبيل الهروب من فشل
استراتيجية الحرب والرهان عىل التفوق العسكري وبمساعدة القوى السياسية
املعارض�ة وب�دال ً عن االعرتاف بالفش�ل ومن ث�م الرتاجع عن االستراتيجية من
أساس�ها وت�رك املنطقة للقوى الجديدة واالعرتاف بها أنه�ا األجدر أَو كأمر واقع
كما حدث يف سوريا الذي ساعدت عىل ذلك التدخالت املبارشة (روسيا وإيران).
كان اله�روبُ يف اليم�ن إىل استراتيجية جدي�دة ميدانها مجل�س األمن امليدان
الس�يايس الذي راهنوا عىل إمكاني�ة التفوق فيه عىل امليدان العس�كري؛ اعتمادا ً
عىل وهم أنهم األقوى عىل األقل يف الحديدة لنيل ما يمكن لهم لـ «تأمني املالحة يف
البحر األحمر» ،وتجميد امليناء الحر الوحيد بإدارته دولياً.
ُ
ثاني�اً :يجبُ
االعرتاف بالتش�كيك يف قانونية الرشعية الدولي�ة فهناك  19قرار
لفلس�طني ل�م ّ
ينفــذ ،وتدخ�ل مجلس االًم�ن يف القضايا العربية الع�ادل ومنها
اليمن كان تدخالً س�لبيا ً حتى يف ظل الق�رارات اإليجابية ،فيظل تنفيذها مرهونا ً
برؤية ومصالح القوى املهيمنة وتسيرها وفق اسرتاتيجية مصالحها ابتدا ًء من
السيطرة غري املبارشة عىل مسار الثورة األوىل (فرباير) من خالل صياغة املبادرة
الخليجي�ة التي هي يف الحقيقة صدى لإلرادة الدولية ،ثم فرض الحوار وغريه من
الفعالي�ات السياس�ية وفق أجن�دة أجنبية واالنقالب عليها يف ح�ال عدم موافقة
نتائجها مع مصالحهم ،كما ح ّل ملؤتمر الحوار الوطني الش�امل ،حس�ب اعرتاف
املبعوث الدويل جمال بن عمر ،واس�تبداله يف األخري بمبعوث آخر أش�به باملوظف
لدى القوى اإلقليمية بعد أن س ّلمت املِـ َل ّ
ـف إليها بفرض الحل العسكري وصدور
قرار مجلس األمن ثم املحادثات الدولية التي كانت بمثابة املهدئ ليستمر العدوان
عىل أكمل النجاح يف إس�قاط الثورة وإعَ ادَة اليمن إىل دائرة الدول املنبطحة «دول
االعت�دال» ،وأخيرا ً جاء تعي ُ
ين املبعوث الجدي�د مارتن غريفيث لتنفيذ سياس�ة
ُ
تختلف تكتيكيا ً عن السياس�ة األمريكية؛ هروبا ً من لعنة خاش�قجي
بريطاني�ة
املت�ورط فيه�ا ق�وى املنطقة م�ع أمريكا ،وم�ا يعرف ع�ن بريطاني�ا من خربة
استعمارية يف املنطقة (الجنوب ،اإلمارات )...ودورها يف إنشاء العربية السعودية
وإلحاقها باملخابرات اإلنجليزية وبيعها القدس من قبل عَ بدالعزيز.
ثالثاً :إن األس�لوبَ املوفق والحذر للتعامل مع اتّفاق الحديدة س�واء من حَ ي ُ
ْـث
التوجهات القي�ادة العليا بالتعاطي بإيجابية مع االتّفاق كمنظومة واحدة تؤدي
يف األخير إىل سلام مرشّ ف يحف�ظ الدم اليمني م�ن واقع حرص القي�ادة إن أي
إجراء يؤدي إىل حقن الدم اليمني يجب السير معه إيجابيا ً فقد قلب الطاولة عىل
الجانب األخري الذي ظهرت معارضته؛ باعتباره اس�تقداما ً لبعثة عسكرية ونواة
لقوات عس�كرية تحت مسمى حفظ السالم أَو باس�م حماية البعثة الدولية وما
يرتتب عىل ذلك من وجودا ً عسكري أُمَ ـمي لتنفيذ أجندات وإحاللها محل القوات
الوطنية بمخاطر س�وابقها يف جنوب لبنان والعراق وليس تجربة البوُس�نة علينا
ببعيد.
املخاوف:

محاولة اس�تقدام بعثة عس�كرية قد تتح�ول إىل قوات عس�كرية أجنبية لها
طاب ٌع دويل تستحي ُل مقاومتها.
ّ
ٍ
خط�وات لتنفيذ اتفاق الس�ويد ،مما
التعام� ُل األُمَ ـم�ي إىل اآلن لم نلمس منه
يوحي أنه مُـجَ ـ ّرد تهدئة للرأي العام العاملي لتنفيذ استراتيجية دولية سياسية
بدال ً عن سياستهم العدوانية.
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مر َكزُ الدراسات االسرتاتيجية واالستشارات
ينظّـم ندو ًة للوقوف عند قرارَي مجلس األمن

 :خاص
ن ّ
ظـم مر َك ُز الدراسات االسرتاتيجية
واالستش�ارات عبر منت�دى مقاربات
سياس�ية ،أم�س األول ،ن�دو ًة بعن�وان
«قراءة يف قراري ( )2451و(.»)2452
وخلال الن�دوة التي حرضه�ا ع ٌ
دد
ُ
الورقة
من النخبة السياسية ،أ ّكــدت
الت�ي قدّمه�ا الدكت�ور أحم�د حمي�د
الدي�ن أن الس�ببَ
الحقيق�ي لتحَ ـ ّرك
َّ
مجل�س األمن يف مش�اورات الس�ويد
هو فش� ُل القوى الدولية عبر أدواتها
يف الح�ل العس�كري؛ مل�ا يري�دون من
تصفية قوى املقاومة يف اليمن كنقطة
اسرتاتيجية يف مقابل النفط (املخزون
النق�دي للمس�تكربين) والقواع�د
تهرب
العسكرية لجنودهم ،مشرية إىل
ِ
مجل�س األمن م�ن امليدان العس�كري
بعد فش�ل أدوات�ه يف مختلف الجبهات
ً
وخاصة جبهة الس�احل ال�ذي راهنوا
على إمكانية التفوق في�ه عىل امليدان
العس�كري ،اعتم�ادا ً على ْ
وَه� ِم أنهم
األقوى عىل األق�ل يف الحديدة؛ لنيل ما
يمكن لهم لـ «تأمين املالحة يف البحر

األحمر» ،وتجمي�د امليناء الحر الوحيد
بإدارته دولياً.
ُ
وتطرق�ت الورق�ة إىل أن توجيه�ات
القيادة السياس�ية يف التعامل بإيجابية
م�ع اتّف�اق الحديدة يدل على الحرص
الش�ديد من القيادة السياس�ية ممثلة
بالس�يد عَ بداملل�ك على حق�ن الدم�اء
والسلام املشرف ال�ذي يحف�ظ ال�دم
اليمني.
ُ
َ
املخ�اوف م�ن
الورق�ة
وأوضح�ت
محاول�ة اس�تقدام بعث�ة عس�كرية،
مش ً
يرة إىل أنه�ا س�تتحوّ ُل إىل ق�وات
عس�كرية أجنبي�ة له�ا طاب�ع دويل
يستحيل مقاومتها.
وأثن�اء املداخلات ،أ ّكــ�د الدكت�ور
أحم�د العم�اد يف ترصي�ح خ�اص
لصحيف�ة املسيرة ،أن م�ا يج�ري عىل
اليم�ن من ع�دوان خليجي غاش�م يعد
منافي�ا ً لقوانين مجلس األم�ن الدويل،
وأن مجل�س األم�ن يتواط�أ يف القي�ام
بعمل�ه ،واصفا ً قوى الع�دوان بالعربدة
الخليجية.
ونفى العماد قرا َر البند السابع الذي
يتناوله وسائل إعالم العدوان ،مؤ ّكــدا ً

بأن اليمن ما زالت تمتل ُك الس�يا َ
دة ،وأن
مجل�س األم�ن وضع أش�خاصا ً معيني
يحت�و القرا َر
تح�ت البن�د الس�ابع ولم
ِ
البلد بأكمله.
م�ن جانب�ه ،أوضح حبي�ب الرميمة
يف ترصيح�ه لصحيف�ة املسيرة ،أن
ً
ناجحة يف
مشاورات السويد تعد خطو ًة
االنتق�ال إىل النرص ،وأن اعرتاف مجلس
ً
نقطة إيجابية
األمن بوفد صنعاء يع�د
لصالح الوفد الوطني.
بدوره ،أشار موىس عطا إىل أن إعَ ادَة
االنتش�ار م�ن الحدي�دة والت�زام الوفد
الوطن�ي بتنفيذ الق�رار وتهرب الطرف
ُ
للمرتزقة
الحقيقي
يكشف الوج َه
اآلخر
َّ
ِ
ولدول العدوان.
وتط�رق موىس عطا إىل أنه يجبُ عىل
َ
مجلس األمن بتسليم
الحكومة أن تلز َم
مرتب�ات املوظفين مقابل االنس�حاب
ُ
االتفاق عىل انس�حاب الطرفني
كما تم
لتأمين م�رور املعون�ات اإلنس�انية،
مقرتحا ً انس�حابَ الجيش واللجان من
أج�زاء معيّنة يف تخوم مدين�ة الحديدة
مقاب�ل تس�ليم املرتبات لقط�اع معينّ
كالرتبويني.

في تقرير لموقع راديو والية بافاريا الحرة األلماني:

النظام السعود ّي يدفع بمأساة اليمن إىل غياهب النسيان
 :خاص

أ ّكــ�دت وس�ائل إعلام أجنبي�ة
حقيق�ة التعتي�م اإلعالم�ي املتعمد من
قبل النظام الس�عوديّ ال�ذي يقود حربا ً
عس�كريّة ظاملة على اليمن من�ذ العام
 ،2015تس�بب بإزهاق أرواح اآلالف من
املدنيني معظمهم من النساء واألطفال،
باإلض َ
َ
اف�ة إىل إح�داث أزم�ة اقتصادي�ة
كبرية ،حيث يحتاج ما يقارب  20مليون
مواطن يمني من أصل  29مليون نسمة
هم عدد الس�كان ،إىل مساعدات غذائية
عاجلة.
ويف تقري�ر مطول لألملاني «ماكس�يم
الن�داو» نرش على موق�ع رادي�و والية

بافاري�ا الح�رة األملان�ي «بايريشر
روندفونك» ،أش�ار إىل معان�اة اليمنيني
التي ال يعلم عنها سوى قليل من الناس؛
بس�بب غي�اب اهتم�ام وس�ائل اإلعالم
ِ
بالح�رب الدائ�رة يف اليم�ن ،داعي�ا ً إىل
رضورة أن تك�ون هناك تغطية إخبارية
للوض�ع يف اليم�ن ع�ن طري�ق الص�ور
والتسجيالت والفيديوهات والقصص.
وتضمن التقري�ر ترصيحا ً للصحفي
«فولك�ر ش�فينك» م�ن القن�اة األملانية
األوىل الرس�مية يف برلين ،ح�ول زيارته
إىل اليم�ن ع�دة م�رات لتغطي�ة األخبار
عن الوضع اإلنس�اني فيها ،مؤ ّكــدا ً أن
النظ�ام الس�عوديّ يلعب دورا ً حاس�ما
بش�أن التعتيم اإلعالمي يف هذا البلد؛ ألن
ال يشء يت�م دون الحص�ول عىل إذن من

الرياض ،حتى مج�رد الدخول إىل اليمن
بس�بب تضييق الخناق
بات أمرا ً صعباً؛
ِ
م�ن قبل اململكة التي هي نفس�ها تقود
الح�رب العس�كريّة على اليمن وتش�ن
حملات القص�ف الج�وي على امل�دن
اليمني�ة ،س�اخرا ً م�ن التربي�رات التي
تس�وقها للصحفيني بش�أن منعهم من
الدخول إىل اليمن بحجة املخوف األمنية.
وأش�ار الصحفي األملاني «ش�فينك»
إىل أن الس�بب الحقيقي ملنع الس�عوديّة
دخ�و َل الصحفيين إىل اليم�ن أنه�ا ال
تريد أن يتضح أنها فش�لت عس�كريّا ً يف
اليم�ن ولم ّ
تحقق أي يشء عىل األرض يف
حربها العدائية منذ عدة سنوات ،ناهيك
ع�ن رغبته�ا يف ع�دم التوضي�ح للعالم
مدى معاناة الس�كان املدنيني جراء هذا

الع�دوان ،مبين�ا ً أن التغطي�ة اإلعالمية
رضورية إلبراز الوضع اإلنسان يف اليمن
من أجل أن يش�عر الجميع بمعاناة هذا
البل�د ،الفتا ً إىل العديد من األس�باب التي
رصف�ت االنتباه عن ح�رب اليمن أهمها
إطالة أمد العدوان ،مما أدّى إىل نسيانها
وثاني�اً؛ أل َ َّن ه�ذا البل�د بعي�د ج�دا ً ع�ن
املانيا ،ومن األس�باب أيض�ا ً عدم نزوح
أي مواط�ن يمني إىل دول أوروبا أس�وة
بالس�وريني وال يصل أحد إىل أوروبا فارا ً
من اليم�ن؛ لذا يبقى بعيدا ً عنا ،مضيفاً:
إذا ل�م تتم ّكن وس�ائل اإلعلام من لفت
االنتب�اه لهذا البل�د ،فعليه�ا تصوير ما
يجري هناك ،وربما عليها أن تخفف من
الج�دل حول الهجرة إىل أملانيا وتُكثر من
الحديث عن مس�ببات الهج�رة ،التي لم

تشغل حيزا ً كافيا ً من التغطية.
وأض�اف الصحف�ي ب�أن الكثريون ال
يعلمون ش�يئا ً عن الوضع يف اليمن التي
تسبب العدوان الس�عوديّ فيها بإزهاق
إض َ
ش�خصَ ،
افة إىل أن
ح�وايل  700ألف
ٍ
حج�م املجاع�ة يف البلاد كارث�ي ،حيث
يعاني  400ألف طفل من س�وء التغذية
املهددة للحياة ،ووفقا ً لتقارير املنظمات
اإلغاثي�ة ف�إن ُك ّل عشر دقائ�ق يموت
طف�ل نتيجة لس�وء التغذي�ة ،منوّها ً أن
البل�د بأكمل�ه يعتم�د على املس�اعدات
اإلنس�انية وال أحد يف العالم يتحدث عن
ذلك ،واليم�ن ايضا ً تس�تعر فيه الحرب
ويُنش�ب الفق ُر مخالبَه فيه يف ظل أزمة
إنسانية تصفها األمم املتحدة بـ «األسوأ
يف العالم».
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تحت أسنان املناشري ..االنكسار االسرتاتيجي للعدوان
يف مراكزه العليا والوضع األمريكي السعود ّي
علي نعمان المقطري
ُ
التصدع�ات األخيرة التي م�ا زالت
كش�فت
تت�واىل تباع�ا ً داخل املر َك�ز العدوان�ي االمربيايل
الدويل األمريكي واإلقليمي عن حجم التصدعات
ُ
حل�ف الع�دوان
واالنهي�ارات الت�ي يعانيه�ا
السعوديّ األمريكي.
اآلن بع�د الهزائ�م الت�ي كابده�ا الع�دوّ عىل
أبواب الحديدة والس�احل الغرب�ي خالل األعوام
الثالثة املاضي�ة وما عانته األس�لحة األحدث يف
العالم التي تمرغت ُ
س�معتها يف األوحال إىل الحد
الت�ي أفزعت فيه الشركات الدولية واحتكارات
السلاح الغربي�ة الت�ي رأت يف تل�ك الهزائم عىل
األرض للعدوّ بأس�لحة بدائية س�وفيتية الصنع
ُ
ط�وّرت على أي ٍد يمني�ةٍ تعو ُد إىل الق�رن املايض
ُ
ٌ
جبه�ات
انتص�ارات جدي�دة تحرزه�ا
بأنه�ا
املقاوَمة العاملية.
إنها الهزائ� ُم التي ما برح�ت منها ولن تربح
م�ن آثارها طويلاً ،وهي تنعك�س بآثارها عىل
أوضاع ُ
القــوَّة يف امليدان العاملي واملحيل.
كانت معارك الكيلو  16بمثابة معارك املصري
الكربى التي تضع حَ ــ ّدا ً للغطرس�ة اإلمربيالية
الس�عوديّة معا ً ومن عنف تلك املعارك وش�دتها
وصالبة املدافعني عن الحديدة والس�احل وأنهم
ق�د أوصل�وا أص�وات رضباته�م وأصدائه�ا إىل
ج�وف البي�ت األبي�ض والكونج�رس األمريكي
ّ
واملؤسس�ات األمريكي�ة الحاكم�ة وتحولت إىل
ّ
املؤسسات
نزاعات ورصاعات وانشقاقات داخل
األمريكية نفس�ها؛ ألَنَّها كش�فت حج َم الفساد
والج�ور والطغي�ان ال�ذي تعان�ي من�ه أمريكا
ُ
نفسها التي تدّعي قيَ َم حقوق اإلن ْ َسان والعدالة
وحك�م القان�ون واحترام الدس�تور ومكافحة
اإل ْر َهــاب ونرش قيم الحرية والديمقراطية.
وجاء العدوا ُن عىل اليمن ليفضحَ مدى التالزم
الوثيق والعش�ق الذي يجمع اإلدارات األمريكية
واإل ْر َهــاب ومن ّ
ظـماته عبر العالم ،مما يهدّد
بانتش�ار جرثوم�ة الديكتاتوري�ات العائلي�ة
الفاسدة التي ترعاها أمريكا يف الخارج إىل داخل
األنْظمة الغربية نفس�ها بعد أن م ّكنتها الحربُ
عىل اليم�ن ،وما تدره من أرب�اح هائلة إىل أيدي
القلة املرتفة من االلجاركيات املالية وما تعطيه
ّ
املؤسسات األمريكية إىل
سيايس داخل
من نفوذ
ّ
حَ ــ ّد أنها تو ّ
ِ
العرشات من املوظفني
ظف وتريش
واملرشّ عين األمريكيين وتسّي�رّهم ِو ْفـق�ا ً ال
هوائه�ا ومصالحه�ا املتعارض�ة م�ع املصالح
األمريكي�ة الطبيعي�ة وم�ع مصال�ح القان�ون
اإلن ْ َس�اني العاملي ،ووصلت نفوذُها إىل مستوى
الق�درة على رش�وة الرئي�س األمريكي نفس�ه
وعائلته وأصه�اره واملق ّربني من�ه ،مما يعرض
ً
عرضة
األم�ن القومي األمريكي للخطر ويجعله
للمتاجرة املالية ملن يدفع.
ُ
الحال�ة السياس�يّة األمريكية
حيث أضح�ت
ملكا ً لالحتكارات النفطي�ة املالية األجنبية التي
تمس�ك بخي�وط االقتص�اد واإلدارة األمريكي�ة
م�ن خالل صفقات السلاح األمريكية وقرارات
مواصل�ة الح�رب والعدوان عىل اليمن وس�وريا
وإي�ران وروس�يا وكوري�ا وغريه�ا م�ن البالد
األ ُ ْ
خــ َرى الت�ي تجد االمربيالية فيه�ا مُـجَ ـ ّرد
ذرائ� َع الختراق القوانين األمريكية ووس�ائل
إلبقاء سيل األموال مفتوحا ً إىل جيوب الفاسدين
م�ن الساس�ة واالحت�كارات العمالق�ة الت�ي
تعم� ُل لخدمة الصهيونية العاملية والرأس�مالية

املتوحش�ة للس�يطرة على الث�روات الوطني�ة
للش�عوب واملواق�ع واملم�رات وإث�ارة الحروب
اإلقليمي�ة والدولي�ة ،والتدخ�ل يف ش�ون الدول
والش�عوب األ ُ ْ
�رى وس�يلة مثىل للسياس�ة
خــ َ
األمريكية التي ترس�م صورة للع�دوّ الوهمي يف
وع�ي الرأي الع�ام الداخيل لتس�هيل الس�يطرة
علية باس�م الدفاع عنه أم�ام أعداء خارجيني ال
وجود لهم يف الواقع لتخفي طبيعتها االمربيالية
املعتدية التوسعية االستغاللية الالإن ْ َسانية.
نتائ�� ُج الحرب الوطنية الظاف��رة وصواريخ اهلل..
انقالب املعادالت االسرتاتيجية
ُ

أدّت الح�ربُ الوطني�ة الظافرة ض�د العدوان
إىل إصاب�ة البي�ت الس�عوديّ الخليج�ي الحاكم
املس�يطر القائ�د األعلى للح�رب العدوانية ضد
اليمن يف القلب ويف الصميم ويف الهيكل واملحتوى
إصاب�ات ال يمكن بعدَه�ا قيامُه عىل قدميه بعد
اآلن وتح�ول تل�ك الجالمي�د البرشية املش�وّهة
املتوحش�ة إىل مس�وخ برشية عاج�زة عن رفع
أقدامه�ا م�ن األرض ،ناهي�ك عن رفع السلاح
ومواصل�ة الح�رب وش�ل أجهزته�ا العصبي�ة
املركزية التي تدير الحرب والعدوان.
وع�ادت الهزائ�م والخس�ائر املهول�ة الت�ي
بلغت بضع�ة تريليون�ات دوالرات وأكث َر لتفجر
التناقض�ات البنيوي�ة داخ�ل البي�وت املالك�ة
وعوائله�ا الطامح�ة للمل�ك وتق�ود إىل حوم�ة
َ
املغتصب.
رصاعات رشسة عىل املقعد الذهبي
�راءُ ،يم�وت
�را ُء ويق�و ُم أُمَ ــ َ
يس�قط أُمَ ــ َ
�را ُء وهكذا يف دورات عنف
�را ُء ويبقى أُمَ ــ َ
أُمَ ــ َ
ُ
ل�م تك�ن تعرفها ه�ذه اململك�ة من قب� ُل ،فقد
ً
موجه�ة حرصا ً إىل
كان�ت آالت العن�ف والقم�ع
قلب البيوت الش�عبيّة معارضته�ا ومن ّ
ظـماتها
وحقوقه�ا ،حني كانت البي�وت الورقية ما زالت
ٌ
أه�داف ومصالحُ
متماس�كة موح�دة تجمعها
مشرتكة يف املايض خالل عرص الصعود والتطور،
فألول مرة تتفجر اململكة عىل هذ النحو الذي لم
تعرفه من قبل طوال تأريخها.
ومنذ خمسني عَ اما ً شهدت استقرارا ً للسلطة
يف البي�ت الحاك�م ال�ذي يضع�ف يف الرشعي�ة
َّ
الوهابي�ة التكفريي�ة
الس�نية على الطريق�ة
التي ألفه�ا الربيطانيون يف الق�رن الثامن عرش
َ
الس�يف واملذه�بَ يف مصلحة الغايات
بجمعهم
االس�تعمارية الربيطاني�ة الصهيوني�ة الغربية
املشرتكة يف العالم العربي ْ
اإلســلاَ مي والجزيرة
العربي�ة والخليج التي كانت وم�ا زالت مطام ُع
الغ�رب تركز عليها؛ ملا فيه�ا من مواقع وثروات
وطاقات ومساحات وطرقات ومناخات ومزايا
تترج يف ث�روات ُ
وقــ�وَّة وهيمن�ه وس�يطرة
وأرب�اح وتحكم بالعال�م ومس�تقبله من خالل
التحك�م بالطاق�ة ومنابعه�ا األولي�ة وممرات
التجارة العاملية ُ
وقــوَّة الكتل السكانية وثقلها
الحضاري واملدني.
وحين كانت الحضارة الغربية قد اس�تنزفت
الثروات الوطنية يف بالدها فقد اتجهت الستعباد
الش�عوب األ ُ ْ
خــ َرى واستعمارها بشتى الذرائع
والحجج واملؤامرات وكانت السعوديّة وفروعُ ها
ً
اح�دة م�ن األرس اليهودي�ة الصهيوني�ة التي
و
ُغرس�ت يف املنطقة للس�يطرة عليه�ا صهيونيا ً
ْ
واإلس�ــلاَم
وغربي�ا ً باس�م الدي�ن واملذه�ب
التكفريي املزيّف.
ط�وال قرنين ظل�ت األ ُ ْ
س�ـ َرة املوردخائي�ة
تتقل�ب يف رصاع�ات الح�رب االمربيالي�ة
الربيطاني�ة الوكيل�ة بالنياب�ة ،وق�د ارت�دت

عب�اء ًة عربي�ة بدوي�ة م�زوّرة يف نج�د بحماية
األسطول االنجليزي واألموال والسالح والتجنيد
الربيطاني�ة وهي تحاول إظهار نفس�ها حامية
الحرمني املقدسين تحت إرشاف فقه�اْء أجالء
أمثال ج�ون فيلبي ولورانس وكوكس ومستر
همف�ر واملكت�ب الربيطاني الهن�دي واألفريقي
إلدارة االسرتاتيجيات االس�تعمارية الربيطانية
ْ
واإلس�ــلاَ مية
للس�يطرة عىل املنطق�ة العربية
واحتالله�ا عس�كريًّا وسياس�يًّا عبر القواع�د
العس�كريّة واألرس الصهيوني�ة املغروس�ة
الحاكم�ة ومنظوم�ات املستش�ارين والخبراء
واملوجّ هين واملنادي�ب الس�اميني وغريه�ا من
ّ
املعقدة
أشكال السيطرة االستراتيجية الغربية
واملتطورة.
بالس�يف أخاف�ت الن�اس وبالذهب أس�كتت
األص�وات وأمات�ت الضمائ�ر الحي�ة وبالترف
واملج�ون أضعف�ت امل�روءة والرجول�ة وأذهبت
عنه�ا خش�ونتَها املحاربة واملقاتلة ،فأش�اعت
الفس�ا َد ُ
والس�يايس واإلداري واملعنوي،
الخلُقي
ّ
واس�تقدمت الفئ�ات األجنبي�ة االس�تيطانية
الكبيرة لتهديد وتغيري الرتكيبة العربية األصلية
بين الس�كان وتقوي�ة األغ�راب وتس�ليمهم
الوظائ�ف العلي�ا واالمتي�ازات املختلفة ،وظلت
تتحك ُم بمصائر البلاد العربية واليمن والخليج
لعقود م�ن الزمن حني كانت ق�ادرة عىل فرض
أنْظمة الوصاي�ة والتبعية واإللح�اق واالحتالل
ً
خدمة
وتقسيم الشعوب وتشظيتها وإضعافها
للبي�وت الصهيوني�ة الغربية وإضع�اف حركة
املقاومة الفلسطينية والعربية وعقد الصفقات
التصفوي�ة بح�ق القضايا العربية م�ن املبادرة
العربية الس�عوديّة إىل إخراج الفلس�طينيني من
األردن إىل قتل عَ بدالنارص ومن استعداء إرسائيل
ضد العرب خالل حرب نكس�ة حزيران وتمويل
حمالتها الحربية وتحريضها عىل البالد العربية
بأموال سعوديّة كما جاء يف الوثائق التي نرشتها
مواق ُع املعلومات العاملية.
الصعو ُد واالنتكاس

وكان�ت تلك حقب�ة الصع�ود إىل أوج األمجاد
ً
بداية من
التوس�عية االمربيالية والتي انتكست
ِ
املحمية االس�تعمارية اإلقليمية
س�قوط حصن
الشاهنش�اهية يف الخليج والجزيرة منذ انفجار
الث�ورة الش�عبيّة الوطني�ة التح ّررية بإس�قاط
الش�عب لكلب الحراس�ة وحكمه يف أعظم ثورة
ْ
إس�ــلاَ مية حسينية ش�عبيّة 0قومية مستق ّلة
عرفه�ا القرن األخير ..أعني الث�ورة الخمينية
اإليراني�ة يف 1979م التي أدّت إىل تحطيم الحلقة
املركزي�ة االمربيالية الضعيف�ة يف اإلقليم املحت ّل
فانكشفت السعوديّة وأذيالها حني أضحت بغري
حا ٍم من الشعوب والثورات.
ويعل�ن الس�عوديّون اآلن بوقاح�ة أنه�م
يواجه�ون الخط�ر الفاريس اإليران�ي عىل األمن
العرب�ي ويدعون إىل التصالح م�ع إرسائيل ابنة
عمومتهم األقرب دما ً ونس�با ً وصه ًرا وسياس�ة
وأهداف�ا ً ومصال�حَ بدال ً ع�ن مواجهتها لتحرير
فلسطني ولبنان فإنهم يسعون إىل تعديل اتّجاه
دف�ة املواجهة إىل املواجهة مع إيران ومع جميع
الذي�ن يس�اعدون العرب على تحري�ر أرضهم
واسرتداد كرامتهم وحريتهم.
وي�روّ ج العملا ُء املتي�ارسون ق�وال ً ال فعلاً
ْ
واإلس�ــلاَ ميون الكذبة أن
وَالقوميون املزوّرون
الخط�ر ال ّراهن عىل العرب ه�و من إيران وليس
من إرسائيل الحمل الوديع الضعيف املس�تهدفة

من اإل ْر َهــابيني املتطرفني أنصار الخميني.
ويق�ول أ ُ
ح�د الخ�دم الفك�ري بعد فترة من
التظاه�ر والتزييف أن إيران تحتل أرايضَ عربية
�ر مما تحت ُّله إرسائيل وأنها تطم ُع بأكث َر من
أكث َ
مطامع إرسائيل املتواضعة التي تطمح للسلام
وتكره الحربَ  ،وهم يخفون بهذا واقع أنهم باتوا
َ
الحقيقة
مفضوحني أمام ش�عوبهم التي وعت
بالتجرب�ة أرس َع منه�م م�ن ط�ول التجرب�ة
واملعان�اة والع�ذاب ،ب�أن إيران بثورتها تش� ّك ُل
خط�را ً داهما ً عليه�م ..نعم هذا صحي�حٌ تَمَ اما ً
وليس عىل الش�عوب العربية التي هم يحتلونها
ويس�تعبدونها وأُرسهم وصهاينتهم وأسيادهم
اإلنجل�و أمريكي�ون ط�وال قرنني م�ن الخراب،
نعم إن من حقهم أن يرتعبوا ويخش�وا ويدفعوا
املاليني من ال�دوالرات لجوق�ات الغجر الجديدة
وسوائمها املستعدين لتيسري الصهيونية وتثوير
الرجعية ذاتها بالكلمات املدفوعة القيمة واألجر
الع�ايل وتصوير بن س�لمان ومنش�اره كنماذج
للتقدم والتح ّرر العربي.
إن مناشريَ بن سلمان سوف تعو ُد إىل ألسنتهم
لتقطعه�ا والس�يوف الغدارة التي أرس�لوها إىل
القل�ب العربي س�وف تع�و ُد إىل نحورهم حتماً؛
ولهذا فإن للث�ورات العربي�ة التح ّررية مصالحَ
مشتركة م�ع الث�ورة يف إيران وله�ا مصالح يف
التحال�ف بين الثورتني ضد املصال�ح واألهداف
االستعمارية الصهيونية وقواعدهما ونفوذهما
الت�ي تخدمها الس�عوديّة ورشكاؤها يف املنطقة
بالقيام بدورها ككالب حراسة قميئني حقريين
ال حيا َء لهم.
ويح�اول أمث�ال ياسين س�عود من اليس�ار
الصهيون�ي أن يجمّ َل التاجَ الس�عوديّ اإلماراتي
الصهيونيين القبيحين مكش�ويف الع�ورات
بعب�ارات تخ�دع الق�وى اليس�ارية الس�اذجة
الهائم�ة بالعب�ارات اليس�ارية املفخم�ة لخداع
العق�ول وَحش�و أفكاره�ا وعقوله�ا بأف�كار
اس�تعمارية خبيثة تدعو إىل املس�املة مع العدوّ
ّ
والكف
ورفع ش�عارات السلام م�ع الرجعي�ة
ع�ن املقاومة لالس�تعمار واالحتلال والعدوان
وتصوي�ر إي�ران وَس�وريا وح�زب الل�ه والبالد
املقاومة للمرشوع االمربيايل الصهيوني
العربية
ِ
بأنها العدوّ األول لألمن العربي القومي وليس�ت
إرسائيل املس�كينة املس�تضعَ فة م�ن صواريخ
حم�اس وح�زب لل�ه واألس�د وبوتين وَأنصار
الله ،ه�ذا هو الغث�اء الياس�ينوي الخبيث الذي
ظ�ل يروّ ج وينرش لعقود داخل اليس�ار الوطني
ويح�اط م�ن املتملقين املوظفين بالقداس�ة
دحر املفكرين الوطنيني
والتبجيل والنرش فيما ي ُ
اليس�اريني الرشف�اء واملناضلين ويُحرم�ون
ويط�ردون من بالط السياس�ة وبهرجها ّ
األخاذ
األنيس.
ولذل�ك كان اليس�ار على ه�ذا النح�و املؤلم
املأس�اوي البائس الذي يعج ُز ع�ن التفريق بني
الرجعي�ة والوطني�ة ،وبين الع�دوان والح�رب
الوطني�ة التح ّرري�ة العادل�ة وبين النض�ال
واالحتالل والتقسيم واالنفصال.
إنه�ا خلط�ة التجهي�ل والخ�داع والتالع�ب
بالذاكرة الوطنية وتزييف أحداثها جعلتها أموال
اللجنة َ
الخ َّ
اصـة للس�عوديّة ودبي ومناوراتهما
ً
خلطة فعال ًه
ومزاياهما املادية املرحة الغرائزية
جدا ً وتتطلبُ وقتا ً من املعاناة والسيوف الغدارة
ال بـُـ َّد أن تعو َد إىل النحور.
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المزيد من اليقظة
َ
إنجازات وزارة الداخلية والبحث الجنائي تتطلب
منصور البكالي
ُ
إنجازات وزارة الداخلية والبحث الجنائي يف ضبط
ش�بكة الدعارة التي تعمل بتنسيق مع
دول العدوان الستهداف القيم واألخالق
اليمنية وس�ط العاصمة صنعاء ،مثّلت
ً
صدم�ة آلخ�ر األوراق الدنيئ�ة للني�ل
م�ن كرامة وع�زة أبناء ش�عبنا اليمني
وعزيمتهم الصلدة التي تحطمت عليها
ومرتزقتهم
أحالم الغزاة واملس�تعمرين
ِ
منذ أربعة أعوام.
ولكن ه�ذه اإلنجازات عىل املس�توى
َّ
تتوق َ
�ف عن�د هذه
األمن�ي يج�ب أن ال
الحدود ،بل يجب عىل الجهات املختصة
مر
أن تضع يف حُ سبانها بأن العدوّ مست ّ
يف محاوالته الستهدافنا وعرب مختلف السبل وبعدة
خطط ،وأنه لم يتوقف عند هذه اللعبة بل س�يعمل
على تبني خط ً
ط جديدة أكث�ر تمويها واحرتازا من
األعني الساهرة لحماية هذا الوطن ما لم تزيد خاليا
العدوان يف أوساطنا نشاطا ملواصلة تلك الخساسة
بأشكال متعددة وأكثر تحصيناً.
وه�ذ يتطلب م�ن األجه�زة األمني�ة وكل أحرار
ش�عبنا اليمن�ي ،استش�عار املس�ئولية الديني�ة

واألخالقية والوطني�ة ،ومضاعفة الجهود للتعاون
م�ع األجه�زة األمنية يف الوق�وف أم�ام م َ
ُخ ّ
ططات
ومرتزقته�م ،الت�ي ل�ن تك�ف عن
ق�وى الع�دوان
ِ
محاولتها لرضب مجتمعنا اليمني يف قيمه ُ
وهويته
وكرامت�ه وفطرت�ه الس�وية يف
محاول�ة لحرفن�ا عن االس�تمرار
يف رفد الجبه�ات بالرجال والعتاد
وتحصني مجتمعنا من مس�ارات
الحرب الناعمة املتعددة األوجه.
إض َ
َ
افـ�ة إىل مح�اوالت إف�راغ
ُ
الش�عب م�ن الثقاف�ة القــ ْرآنية
والهوية اإليْمَ انية والقيم واملبادئ
األصيل�ة املتج�ذرة في�ه ،وإلهائه
عنه�ا م�ن منطلق�ات األه�واء
والرغب�ات الش�يطانية الخبيث�ة
نتائجه�ا ،وآثاره�ا التدمريي�ة
لوعين�ا ،واهتماماتنا املنطلقة م�ن أولوية التصدي
للعدوان والدفاع عن األرض والعرض وتطهري أرض
ومرتزقتهم.
الوطن من دنس الغزاة
ِ
ولن يكون لنا ذلك ما لم نعرف خطورة ودناس�ة
وانحط�اط خصمن�ا املنق�اد خلف الش�يطان الذي
كاد ألبين�ا أدم وأخرجه من الجنة بعد أن حذره الله
منه ،وحلف لله يف كتابه الكريم بأن سيحاول إغواء
عباده أجمعني إىل عباده املخلصني.

األرض اليمنية تقات ُل مع أبنائها
ُ

فيجب أن تس�تمر أجهزة األمن يف تقديم واجبها
َ
الشيطان وزبانيتَه من الجنة والناس
بإخالص؛ أل َ َّن
بات�وا اليوم يعتبرون أجهزة األم�ن خصمَ هم األولَ
يف املي�دان ،ومن الضروري البداية بإع�داد خطط
جديدة الستهداف هذه األجهزة وإغوائها وابعادهم
عن اإلخالص.
وبع�د نجاح أجهزتنا األمنية يف كش�ف ش�بكات
الدع�ارة وعصاب�ات الجريم�ة والرسق�ة وتج�ارة
املخ�درات املرتبطة بالعدوان ،س�تكون هي الحلقة
املس�تهدفة خلال املرحل�ة القادم�ة يف ا ُمل َخ ّ
ط�ط
الق�ادم ،عرب إحداث اخرتاق�ات أَو رشاء والءات ،أوَ
باالس�تهداف املمنهج واالستقطاب ،أَو االبتزاز بعد
اإليقاع يف فخ االنحالل األخالقي والتوريط يف قضايا
وصور منحطة لعدد من عنارصها وهذا ال يستبعد
من عدو يقوده الشيطان الرجيم وحزبه بإمكانات
وسبل مهولة.
كم�ا يج�ب علينا التذكير ببع�ض العوامل التي
اس�تغلتها واعتمدت عليها املافيات الدولية لتهريب
املخدرات يف زمن ما قبل ثورة  21س�بتمرب وما بقي
خافيا ً منها إىل اليوم ،مثل اختالف وتعارض سياسة
وزارة الس�ياحة والخارجي�ة ،م�ع وزارة الداخلية
إض َ
والوقاف واالرشادَ ،
افـة إىل رشاء وعمالة بعض
الوجاهات االجتماعية واملشايخ يف مناطق العبور،
وتواط�ؤ بعض من الوزراء وم�دراء األمن والقضاة

وأعض�اء النياب�ات ودبلوماس�يني ،وبع�ض م�ن
العنارص النافذة واملرشفة عىل نقاط األمن الواقعة
عىل طرق تهريب املخدرات والحشيش املارة باليمن
إىل منطقة الخليج.
فمثل هذه العوامل اس�تخدمتها املافيات الدولية
لتهري�ب املخ�درات وتم ّكنت من خالله�ا عىل بناء
عالقات تعاونية إلنجاح واس�تمرار عملية التهريب
وتس�هيلها وفق�ا ً لسياس�ة املصالحَ ،ف ّ
�إن أجهزة
َ
الهدف الق�ا َ
دم لقوى العدوان
األمن اليوم س�تكون
وش�بكات الدعارة واملخدرات ،وهذا ما يجب الحذر
منه وتبني سياسات رقابية من اليوم وصاعداً.
فال يس�تبعد وجود بعض الخاليا القديمة التي ال
تزال عىل ارتباط مب�ارش بحلف الطاغوت وتدور يف
فلكه داخل أجهزة الدولة التي لن تتغري باملس�توى
املطل�وب ،أَو وجود عنارص نجح الع�دوّ يف زراعتها
السيايس
واستقطابها ممن يحملون كم من الحقد
ّ
تجاه أنصار الله والثقافة ُ
القــ ْرآنية ،املنطلقني من
السعي خلف تحقيق مكاس�بهم الضيّقة من قلييل
الوعي باملصالحة العليا للوطن.
ونس�أ ُل اللهَ أن ينصرُ َ نا عىل مكائد الشيطان
وحزبه ويس�دّد خطانا ويوفق جيش�نا ولجاننا
الشعبيّة وكل مُ َؤ ّ
سس�ات شعبنا اليمني ملا فيه
ك ّل يشءٍ
الثب�ات والع�زة واالنتص�ار ،إنه على ُ
قدي ٌر.

متطلبات بلوغ القمة
ُ

إبراهيم الغفاري

عبداهلل إبراهيم

بم�ا أن عسير ونج�ران
وجي�زان ورشورة والوديع�ة
والخراخير وكل قطعة أرض
يف أرض اليم�ن مقطوع�ة
وتحت الس�طو واالحتالل من
بني س�عود صهاين�ة العرب،
وعن�د املنازل�ة تراه�ا فاتحة
ذراعيه�ا ألَبْنَائه�ا من الجيش
واللج�ان الش�عبيّة والنك�ف
القبيل للقتال واس�تقبالهم يف
أحضان وديانها وقمم جبالها
وسهولها وتقاتل معهم؛ أل َ َّن ماءَها وهواءَها ونسيمَ ها جز ٌء
منهم.
ال جدوى لكم يا بني س�لول ملنازلة ش�عب اليمن وجيشه
ولجانه الش�عبيّة يف أرضهم وتحت س�مائهم ،فعل تعلمون
ب�أن ُك ّل معاركك�م وحروبكم عَل�ىَ أهل اليم�ن وأرضهم لم
ولن تستفيدوا مرتا ً واحدا ً منها إلاّ عرب تنازل سلمي من قبل
ومرتزقتكم من بعض أَبْنَاء هذا الوطن العظيم.
عمالئكم
ِ
يا بني س�لول ي�ا صهاينة العرب لقد ثقل�ت موازينكم يف
دماء أهل اليمن خاص�ة والعرب عامة فال جدوَى لكم اليوم
بع�د جرائمك�م وال بقاء لكم علىَ ذرة رم�ل يمنية ولن تغفر
لك�م وال أَبْنَاؤها ،ولن تنسى لحوم أَبْنَائه�ا وعويل أطفالها
ونس�ائها ،لن تقبلكم ،ولن ترىض عنكم بالبقاء فوق رمالها
ُ
أرشف لكم إن كان لكم رشف.
وجبالها ،فارحلوا منها
وعودوا إىل أرض رضيت لكم بالعيش عليها يا بعران الخليج
وي�ا صهاين�ة العرب ،اخرجوا م�ن أرض اليمن يم�ن اإليْمَ ان
والحكم�ة ،وال تع�ود إليها واال لن ترحمك�م أرض مع أَبْنَائها
بع�د جرائمكم هذه علىَ م�دَى أربعة أعوام ونح�ن علىَ أبواب
الع�ام الخامس م�ن عدوانكم وم�ا اقرتفتموه مع أس�يادكم
األمريكان والصهاينة واالنجليز يف حَ ّ
ـق الشعب والوطن.
عسير ونج�ران وحي�زان ورشورة والوديع�ة والخراخري
أرض يمني�ة ل�ن تقبلكم عليه�ا واألَيَّـام بينن�ا ال األرض وال
ابناؤها ،فارحلوا واال س�وف تس�تمر الح�روب ولو توقفت
إىل حني س�يأتي من يتذكر جرائمكم ول�ن تُنىس هذه الدماء
بالتقا ُد ِم ،ارحلوا إن ُك ّل لكم عقل أَو منطق.
أيه�ا األوغاد الس�فلة أربع س�نوات من الع�دوان الكوني
الغاش�م عَل�ىَ اليم�ن ت�كاد تنته�ي واليمني�ون ال يزال�ون
يس�طرون أروع آيات البطولة غري آبهني علىَ جبهات القتال
وال تزال الس�يطرة الكاملة للمجاهدي�ن علىَ كافة الجبهات
وعمليات االقتح�ام ملواقع العدو الس�عوديّ لم تتوقف يوما ً
ووصلت إىل دخل األرايض السعوديّة.

لو كان الوصو ُل إىل القمة سهالً ملا كانت
الطري�ق للوص�ول إىل قم�ة الجب�ل مليئ�ة
بالصخ�ور والهاوي�ة ،ووع�ورة الطري�ق
للصعود ،سببا ً لبذل الجهد..
َ
قم�ة الجبل ال يمكن الوصول إليها إلاّ
َّ
إن
بع�د عبور الصخ�ور والعوائ�ق ،وذلك ليس
ُ
البع�ض من الصعود
س�هالً ،وقد ال يتم ّكن
َ
إما لضعف يف التحم�ل أو لعدم توفر اإل َرادَة
أَو االستسلام للتع�ب أَو لش�دة وع�ورة
الطريق..
القل�ة والقل�ة فقط هي م�ن تتم ّكن من
الوصول للقمة..
والقمة هنا ال تعن�ي القيادة وإنما تعني
بلوغ الهدف وتحقيقه..
املسيرة ُ
ُ
اله�دف والقمة،
القـ ْرآني�ة هي
يعي أن الطريقَ
وعىل ُك ّل م�ن التحق بها أن َ
مليء بالصعوب�ات واملش�قات ،وأن جهدا ً
عظيم�ا ً يتطل�ب م�ن ملتحقيه�ا لتحقيق
هدفها..
ُ
العوائ�ق كثيرة ،منه�ا ما ه�و خارجي
واض�ح ،ومنه�ا ما ه�و خف�ي ،ويف أحيان
يك�ون التعثر من داخلها عائقا ً وربما أ َ َ
ش ّ
�د
من العائق الخارجي..
عندم�ا يصع�د مجموع�ة إىل قم�ة جبل
مليء بالصخور َف ّ
إن تخط�ي تلك الصخور
يتطل�ب جهدا ً يمكن الصاعدين من التغلب،
ُ
قادر
البع�ض غري
عليه�ا ،ويف أحيان يكو ُن
ٍ
عىل الصعود ،فيتدحرج ،وقد يسقط آخرون
عند تدحرجه أَو يمس�ك بغيره فيجره معه
إىل اسفل الجبل..

َ
اله�دف األعظ�م وه�و نيل رض�ا الله
إن
يتطل�ب إ َرادَة وعملاً عظيمَ ين ،فمحاربةُ
أه�واء النفس هو األ َ َ
ش ُّ
�د واألصع�بُ  ،وهو
م�ا يمثّ�ل العائ�ق الداخلي ،ف�إذا انتصر
اإلن ْ َس�ـان عىل أهوائه تم ّكن م�ن االنتصار
على التحدي�ات الخارجي�ة واإلغ�راءات أَو
التهديدات..
نح�ن مطا َلب�ون يف ُك ّل حين ب�أن ال
نتوقف عن االنتص�ار عىل أهوائنا ومحاربة
الش�يطان يف أنفس�نا ،كما نح�ن مطالبون
أيضا ً بأن ال نرتك ألي أحد أن يعرق َل مسري َة
الصع�ود للقم�ة وتحقي�ق اله�دف الرباني
ُ
العائق ممن ل�م يتم ّكنوا من
حتى ل�و كان

االس�تمرار يف مكافحة النفس وأهوائها من
الذي�ن ه�م من تلك املسيرة ،كم�ا ال يجوز
أن نرت َكهم يس�قطون فس�قو ُ
طهم قد يجر
غريَهم إىل الس�قوط ،ولكن الواجبَ أن نقفَ
معهم ليتغلبوا عىل أهوائهم وعىل انحرافهم
أَو ع�دم فهمهم ،وقد يك�ون الوقوف معهم
يتطلب إج�راءات صارمة ليعرف�وا أنهم قد
انحرفوا عن الطريق..
ُ
الطري�ق طوي� ٌل ومليء بالعوائ�ق وم�ا
علينا س�وى االس�تمرار ومعرف�ة األخطار
الخارجي�ة والداخلية وتصحيح مس�ار مَ ن
انحرف عن الطريق..
وإن النرص لقريب..

تتمات من الصفحة األخيرة ..
الهوي ُة اليمنية ..بني االستعمار «والرهان
ُ
على الوعي الوطني»
َ
ُ
َّ
نخوضه�ا اليو َم على طول البلاد وعرضها
املعرك�ة الت�ي
إن
ه�ي امت ٌ
�داد لحال�ة الوعي واالصطف�اف الوطني الت�ي حدثت يف
ثورة فرباير 2011م وتبعها ثورة  21س�بتمرب ،فمهما انقس�مت

ُ
والتبعات للخ�ارج يف بعض املناطق بفعل قوة السلاح
الهُ وي�ات
واس�تثمار الع�دوان ملجم�ل التناقض�ات الطبقي�ة واملناطقي�ة
َ
الرهان اليوم
واملذهبي�ة املرتاكمة عىل مدى العق�ود املاضية إال أن
َ
ُ
يتعرض لها من
نتيجة املعاناة الت�ي
س�يكو ُن عىل وعي املواط�ن
الوعي كفي ٌل
دول الع�دوان الت�ي ال تف ّرق بني عمي�ل وثائر ،ه�ذا
ُ
بتوحيد الصف الوطني حتّى وإن تأخر.
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ثورة  21سبتمبر تُنهي عص َر الوصاية
سقوط ال قاع له
ٌ

عبدالباسط سران

الدول�ة الت�ي عرقل�ت بن�اء الدول�ة
الحديث�ة يف اليم�ن
قيامه�ا
وأوقف�ت
ه�ي مملك�ة الشر
صهيوس�عوديّ تعودت
خلال العق�ود املاضية
عَل�ىَ أن ال يق�ول
له�ا أ ٌ
ح�د كلم�ة (ال)،
فج�اءت ث�ورة 21
م�ن س�بتمرب2014م
لتفرض هذه كلمة (ال)
املحرم�ة عَل�ىَ اليمنيني
يف الس�ابق ،والتي التف
حوله�ا اليمنيون وش�عروا بع�د قولها
بأن كرامتهم وس�يادتهم املس�لوبة قد
عادت إليهم ما ع�دا حفنة من العمالء
واملرتزقة الذين تعودوا علىَ بيع األوطان
ِ
بثم�ن بخ�س كما يفع�ل الي�وم حزبُ
التجمع اليمني لإلصلاح واملتحالفون
مع�ه وبع�ض مؤيدي�ه وأنص�اره،
حَ ي ُ
ْــث ل�م يخجلوا علىَ أنفس�هم من
لىَ
مجاهرتهم بتأيي�د العدوان ع بلدهم
علن�ا ً والقت�ال إىل جانب�ه ،ويتباه�ون
بذل�ك يف بيان�ات رس�مية ،وعلي�ه فقد
ج�اءت ث�ورة  21من س�بتمرب لتقطع
عليهم الطريق؛ أل َ َّن ش�عارها األ َ َ
سايس
ال�ذي رفعته بعد قيامه�ا مبارشة هو:
بناء الدول�ة اليمنية الحديث�ة وتحرير
اليم�ن م�ن الوصاية الخارجي�ة ليحل
ُ
تحقيق الرشاك�ة الوطنية بني
محله�ا
ُك ّل األ َ ْ
ط َراف السياسيّة حتَّى ال يستأثر
طرف عَل�ىَ اآلخر ،بحي�ث تكون مهمة

بناء الجديد من مسؤولية ُك ّل أَبْنَائه.
م�ع أن ث�ورة  21س�بتمرب كان
بإمكانه�ا أن تنف�رد بالق�رار وتش�كل
بمفرده�ا الدول�ة كم�ا
فعل اإلخوان املس�لمون
بع�د ما س�مي بث�ورات
الربي�ع العبري ع�ام
2011م عندما أقصوا ُك ّل
�راف األ ُ ْ
األ َ ْ
خــ َرى التي
ط َ
ال تتفق م�ع توجهاتهم
السياس�يّة فخرسوا ُك ّل
يشء يف غمض�ة عين،
غير مدركين أن مهمة
بناء الش�عوب واألوطان
وقيادته�ا نح�و مس�ار
صحيح مهمة مجتمعية تش�ارك فيها
ُك ّل األ َ ْ
�راف السياس�يّة بدعم ش�عبي
ط َ
وه�ذا م�ا أزع�ج الق�وَى الخارجي�ة
املتدخلة يف الش�أن اليمني؛ ألَنَّها أرادت
لليمنيين أن يبق�ى قراره�م تح�ت
وصايته�ا وتس�يريهم حس�ب أهوائها
وخدم�ة مصالحها ،وعندما أدركت تلك
القوَى أن األمر قد اس�تعىص عليها وأن
اليمنني عازم�ون علىَ بناء دولة وطنية
قوية وعادلة تجعل منهم رقما ً مهما ً يف
املنطقة الستعادة دورهم الريادي الذي
عُ رف�وا به علىَ م�دَى تأريخه�م القديم
ُ
ُ
رشف
ْــ�ث كان له�م
والحدي�ث ،حَ ي
السبق منذ سبعة آالف عام طار صواب
األنْظم�ةِ الت�ي أسس�تها بريطاني�ا يف
شمال الجزيرة العربية والخليج وجعلت
منه�ا دويلات متفرقة تح�ت الحماية
الخارجية؛ ألَنَّهم يدرك�ون تماما ً لو أن
اليمنيني نجحوا يف بناء دولتهم الحديثة

باقات “ مكس”
تواصل أكثر
بسعر أقل

معك في ّ
كل مكان

mtn.com.ye

الباقة صالحة لمدة  30يوماً وتراكمية للرصيد
لمزيد من المعلومات أرسل ” مكس” إلى  111مجاناً

واس�تعادوا مجده�م ف�إن دويالته�م
املصطنعة قد تنته�ي وتتالىش تلقائياً؛
ولذل�ك فه�م يعتق�دون ب�أن عدوانهم
اإلجرام�ي علىَ اليمن وش�عبها العظيم
ونح�ن علىَ أب�واب الع�ام الخامس هو
دفاع عن أنظمتهم ودويالتهم املزعومة
رغ�م قناعتهم غري املعلن�ة أن اليمنيني
ال يكن�ون له�م إلاّ ُك ّل ال�ود واالحترام
وال يتدخلون يف ش�ؤونهم ،ب�ل إن هذه
الدول قد بنيت علىَ أكتاف اليمنيني كما
أنهم يعلمون جيدا ً بانهم لن يستطيعوا
إعَ �ادَة العجلة التي انطلق�ت إىل الوراء
وأن إ َرادَة الش�عب اليمن�ي العظيم هي
املنترصة دوماً؛ كون إ َرادَة الشعوب من
إ َرادَة الله ،ال تقهر.
ونؤك ُ
واملرتزق�ة
�د هن�ا أن العملاء
ِ
املرتبط�ون بالعدوان مهم�ا حاولوا أن
يتجملوا أَو يخدعوا اآلخرين بخطابهم
اإلعالم�ي التضلييل املثير للفتنة لقلب
الحقائق وما يحمله من كلمات اإلثارة
املنمقة التي يتقنون اس�تخدامَ ها جيدا ً
الكتس�اب ثقة من يس�تمع إليهم ،مع
أنهم يدركون س�لفا ً بأن من يطلع علىَ
خطابهم لم يعد يصدقهم بقدر ما ييس
ه�ذا الخطاب املضلل إىل ُ
س�معة اليمن
يف الخارج ل�دَى أولئك الذين ال يعرفون
حقيق�ة ه�ؤال ِء وكي�ف يتعاملون مع
القضاي�ا الوطني�ة من منطل�ق يخدم
بش�كل مب�ارش مصالحه�م الضيق�ة
وه�و م�ا يتم�اىش م�ع خط�اب دول
تحالف العدوان الني صدّعت به رؤوس
اليمنيني صباحَ ومس�اء ولكنه لم ِ
يؤت
ثم�اره بع�دُ؛ ألَنَّ�ه خط�اب كاذب وال
يصدقه إلاّ قائله وواضعه.

وهاج علي المقطري
َ
َ
الناصعة أنه ما كان س�يتجرأ
الحقيقة
إن
علينا عدوا ُن الخارج لوال أولئك املحس�وبون
علين�ا كيمنيني م�ن خانوا اليم�ن بعمالتهم
وارتزاقهم!!..
أحمد بن مبارك س�فري هادي لدى األُمَ ـم
َ
شيوخ الكونجرس األمريكي
املتحدة يتوسل
اليه�ود لحثهم على االمتناع ع�ن التصويت
ضد اس�تمرار دعم أمري�كا لتحالف العدوان
عىل اليمن!!!
هل لكم أن تتخيلوا ذلك!!
إن ُك ّل س�فالة وانحطاط يستحيل عليها
أن تصور ما يقوم به هذا املس�خ الش�يطان
القذر الجبان املدعو بن مبارك!!
َ
ّ
الشيوخ اليهو َد يف الكونجرس
يتوس� ُل
إنه
األمريك�ي ويق�ول إن الحوث�ي دعوتُ�ه هي
ُ
امل�وت إلرسائي�ل واللعنة على اليه�ود وإنه
معادٍ للس�امية ،مطالب�ا ً إياهم باالمتناع عن
التصوي�ت لصالح إيق�اف الدع�م األمريكي
للتحال�ف وباس�تمرار الح�رب يف اليم�ن
الجتثاث الحوثيني!!
َ
حفيظ�ة الش�يوخ اليه�ود يف
يس�تثريُ
الكونج�رس األمريكي ويس�تثري عداوتهم يف

حق ٍد أعم�ى وخبيث وكل ذلك لالس�تمرار يف
دعم تحالف العدوان لضرب اليمن وتدمريه
وقتل اليمنيني أ َ ْكثَــر!!
حق ٌد ليس له مثي ٌل!!
دا ٌء ليس له دواءٌ!!
ُكر ٌه تجاوز ُك َّل حدود!!
سقو ٌ
ط ال قاع له!!
خاصموا ففجروا ،وفس�قوا وأيّدوا القاتل
بل واستحثوه عىل القتل!!
هم الوج ُع الحقيقي!!..
هم الدا ُء الذي ليس له دواء!!..
هم الطاعو ُن والوباء!!
هم الرشُّ املستطري!!
هم األل ُم األليم!!
قبحا ً لك وترحا ً أَيُّهَ ا الوغد اللئيم!!
أم�ا اليمن فلن تقب َل بك وبأمثالك َ
الخ َونَة،
لقد فجرتم وغس�لتم ي َ
�د القات�ل املجرم من
دمائنا وال زلتم تطالبونه بسفك املزيد منها!!
فافعلوا ما ش�ئتم اليوم أَيُّهَ ا الساقطون،
فالتأريخ يس�جّ ل ُك َّل يشء ،وغدا ً لكم مع ُك ّل
يمني حس�ابٌ عسيرٌ يف محكمة التأريخ لن
تطيقوه أبداً!!
افعلوا ما شئتم اليوم!!
َف ّ
�إن الفج�ور ال ينسى ،والدي�ان أب�دا ً ال
يموت!!..

ما بين صنعاء وكاراكاس ..فضيحة واشنطن
يوسف نشوان
عندم�ا نتح�د ُ
َّث ع�ن استراتيجية ازدواج
املعايير وسياس�ة ال َكي�ل بمكيالين فنح�ن
ُ
ُ
ْــ�ث أ َّن
نتح�دث ع�ن الوالي�ات املتح�دة ،حَ ي
َ
ازدواجي�ة املعايير ملم�حٌ
ٌ
َ
السياس�ة
ثاب�ت م�ن مالم�ح
األمريكي�ة الداخلية والخارجية
على الس�واء ،فواش�نطن
ِ
ش�عارات الديمقراطي�ة
ترف�ع
والحري�ة ،لكنه�ا يف املمارس�ة
الفعلي�ة تتناق�ض تمام�ا ً م�ع
تلك الش�عارات ،وهي بالنس�بة
له�ا عب�ارة ع�ن «ش�عارات»
تس�تخدمُها للس�يطرة على
ِ
بهدف إخضاعها وتأكيد
الدول؛
أُحادية قطبيتها يف العالم.
يف اليم�ن جمع�ت أمري�كا ممال� َك النفط
�ر من 15
ودول االرت�زاق يف تحال�ف ض�م أكث َ
ً
دول�ة ،وش�نت عليه حربً�ا خ ّلفت م�ا يقارب
أربعين أل�ف ش�هيد ،حس�ب اإلحصائي�ات
الحكومي�ة ،ورشّدت مئات اآلالف من النس�اء
واألطفال ،ودفعت حوايل ثالثة ماليني إنس�ان
للن�زوح خ�ارج منازله�م ،ودمّ رت املس�اكن
واملدارس واملستش�فيات واملساجد واملصانع،
واستهدفت الطرق والجس�ور وشبكات املياه
والكهرباء واالتصاالت ،وح�ارصت ُك َّل املنافذ
واملطارات ،وقضت عىل ُك ّل مقومات الحياة يف
ه�ذا البلد حتى بات ما يق�ارب  22مليونا ً من
السكان يحتاجون ملساعدات إنسانية عاجلة،
ّ
وتفش�ت املجاعة إىل أن وصل الوض ُع إىل موت
طفل يمني ُك ّل عرش دقائق حس�ب ،ما أوردت
املنظم�ة األممي�ة «اليونس�يف»ُ ،ك ّل ذلك كما
تدّع�ي من أجل إعَ ادَة رئي�س فاز يف انتخابات
كان املرش�ح الوحي�د فيه�ا والتي ل�و انتخبه
حتى ش�خص واحد لكان الفائز ،عدا عن ذلك
أنَّه أصبح فارًّا خارج بالده وانتهت واليته وقد
قدم استقالته.
بينم�ا يف ك�راكاس وعلى الض�د م�ن ذلك
تحش�د أمري�كا دول ليم�ا ،ودول الربيك�س
ودول الرشق والغرب ،وتهدد باستخدام القوة
إلس�قاط نظام ورئيس انتخبته نس�بة كبرية
م�ن أَبْنَاء الش�عب الفنزوييل يف ظل منافس�ة
م�ن قب�ل معارضي�ه ،وتشرّ ع لنفس�ها م�ا
تح ّرمه على غريها؛ لتعتديَ عىل بلد مس�تق ّل
وذي س�يادة ،يف مناقض�ة رصيحة مل�ا تدعيه
ُ
وتمارس�ه ضد بعض البل�دان وانتهاك صارخ

لكل قوانني وأعراف املجتمع الدويل.
ُ
تمارس�ه بحق فنزويال
وعلى العكس ممّ ا
على الضفة األخ�رى ،ويف ظل اس�تمرارها يف
سياس�تها النفاقي�ة وغير املتوازن�ة تجدُها
ً
أنظم�ة وممالك
يف منطقتن�ا العربي�ة تدع� ُم
دكتاتورية مستبدة ال تعرف
َ
الحري�ة أو الديمقراطية أو
االنتخاب�ات حت�ى لرئي�س
فص�ل يف املدرس�ة فما بالك
برئيس دولة أو ملك مملكة،
لكن أينم�ا توج�د املصالح
وتتطاب�ق
األمريكي�ة
الديمقراطي�ة م�ع املصالح
االستراتيجية وَاالقتصادية
للوالي�ات املتح�دة ،فإنّه�ا
تفضلها وتق�ف إىل جانبها،
وحين تدخل يف ص�دام مع
مصالحهاّ ،
فإن قيمتها تقل
وتهمل وال تكرتث بها.
ُك ُّل ذل�ك فضح ويفضحُ أمريكا ويكش�ف
ُ
يتكش�ف يومً�ا بع َد آخر،
وجهَ ه�ا القبيحَ كما
وكش�ف كذلك ديمقراطيتها الزائفة وحقيقة
وقوفها إىل جانب إرادة الش�عوب ومنارصتها
حقوق اإلنسان وحق التعبري ،كما فضح معها
ُك ّل الق�وى الدولي�ة م�ن دول غربية ومجلس
أم�ن وأم�م متح�دة ،والت�ي تدّع�ي دعمَه�ا
لديمقراطية الشعوب واحرتامها سيادة الدول
وعدم التدخل يف شؤونها.
ً
وخصوص�ا ش�عوبنا
إن ش�عوبَ العال�م
َّ
َ
ب�أن أمريكا
توقن
العربي�ة مدع�وة الي�وم أن
َ
واح�ة الديمقراطي�ة وال الناطق�ة
ليس�ت
باس�مها فهي عدوة الشعوب مثرية الحروب،
وم�ن الحماق�ة بع�د ه�ذا الرصي�د الهائ�ل
م�ن اإلج�رام واالنحط�اط أن تنخ�دع به�ا
وبمرشوعها االس�تعماريَّ ،
وأن تعلم بأنَّه إذَا
كان ثم�ة قِ يَ� ٌم أو مشروع تدعو ل�ه أمريكا
فلن يكون س�وى اإلذالل والخضوع والطاعة
العمي�اء ،ويف أربعيني�ة ثورة التحرر لش�عب
إي�ران م�ن التبعي�ة والوصاي�ة األمريكي�ة
نتّذك�ر جواب اإلم�ام الخمين�ي البليغ حينما
ُ
س�ئِل حول إمكانية إقام�ة عالقة مع أمريكا
فق�ال« :ليس من الشرف والكرامة أن تكون
ٌ
عالقات م�ع أمث�ال أمري�كا ،فالحكومة
لن�ا
ُ
عديمة الكرامة وَاإلنس�انية ،وألجل
األمريكية
ذل�ك ال نتطل� ُع إىل إقامة عالقة معه�ا» ،إنها
الحقيقة التي ال غب�ار عليها والتي ال ينكرها
سوى األبقار الهائمة يف الحضرية األمريكية.

العدد
()603
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اآليات التي تتحدث عن نعم اهلل مهمة ج ًدا في ترسيخ معرفة اهلل وتعزيز الثقة به

الشهيد القائد :نحو رؤية منبثقة من روح القُــ ْرآن الكريم
 :خاص:

ّ
َ
ه�ر ونِعَ ٍم
إن ه�ذا
الك�ون الواس� َع ب� ُك ِّل م�ا يحتوي�ه م�ن مظا َ
ٍ
ومس�خرات واسعةٍ  ،والتي ال يس�عنا حرصها ،هي جديرة بالتأمل
والتدب�ر حت�ى يعلم اإلنس�ان حج�م الرحم�ة اإللهية امله�داة لهذا
اإلنس�ان ،لتكون عونًا ل�ه يف مهمته املناطة به ،والتي عىل رأس�ها
العبودية لله ،ونبذ عبودية الشيطان ،والتوجه لتقديم الشهادة عىل
عظمة الله..
ُ
�ر َ
ونج ُ
آن ميل ٌء بتل�ك اآليات العظيم�ة والكريمة التي
ــ
الق
�د أن
ْ
وبتفصيل
كبير
بش�كل
والباطنة،
الظاهرة
الل�ه
نعم
عن
تتح�دث
ٍ
ٍ
َ
عجيب ،يس�تدعي التأم�ل والتدبر يف هذه اآلي�ات الكثرية ،ومعرفة
الحكم�ة من عرض هذه النع�م العظيمة يف ُ
�رآن الكريم بذلك
القــ ْ
التفصيل الواسع.
ُــرآنية التي تتحدث عن نعم اهلل:
تعاطي األُ َّمــة مع اآليات الق ْ

لألس�ف أن الكثيرَ م�ن العلم�اء واملفسرّ ي�ن يف كاف�ة املذاه�ب
اإلسلامية لم يتعاطوا مع اآليات التي تتحدث عن نعم الله ،تعاطيًا
إن تعاطيَهم مع ُ
إيجابيًّ�ا ،بل ّ
القــ ْرآن الكريم ِ
نفس�ه ،كان تعاطيًا
ناقص�ا ومغلو ً
ً
ط�ا ،وق�د اقترص ه�ذا التعاطي عىل [س�تمائة آية]
م�ن ُ
القــ ْرآن الكريم فقط ،والتي تتمثل يف آيات األحكام فحس�ب،
أم�ا بقية اآليات والس�ور والتي تتناول جوانب أخ�رى ومهمة جدًا
من الدين ،كالجهاد يف س�بيل الله ،واإلنف�اق ،ومواجهة أعداء الله،
وإعالء كلمة الله ،ونعم الله ،وهديه ،وغري ذلك من قصص األنبياء،
ٍ
تعاط
واألقوام السابقة ،أصبح التعاطي مع هذه اآليات الكثرية هو

يقترص عىل التالوة فحسب.!..
لذلك نجد أن الشهي َد القائ َد السيد حسني بدر الدين الحوثي ،كان
منبثقة من روح ُ
ٌ
ٌ
(ر ْ
القــ ْرآن الكريم،
رؤي�ة
ضــوَا ُن اللهِ عَ َليْهِ )
ل�ه ِ
جعلته يعترب أن ه�ذه اآليات والتي تتحدث عن نعم الله ،هي مهمة
جدًا يف ترس�يخ معرفة الله ،وتعزيز الثقة به ،وأنّه يجب استش�عار
ّ
ُ
الناس من سوابغها ،أنها من الله
أن هذه النعم ،وكل ما يتقلب فيه
وحده ،وليس�ت نتاجً ا لجهد اإلنس�ان ،أَو لقدرته عىل اس�تخراجها
رب َّ
أن اس�تحضار هذه النعم الواسعة ،وتقييمها،
واستغاللها ،واعت َ
مهم جدًا يف تعزيز العالقة بالله..
(ر ْ
ضــوَا ُن اللهِ عَ َليْهِ ) يف هذه املسألة(( :فنحن عندما
ومما قاله ِ
ً
نتحد ُ
َّث ع�ن معرفة الله س�بحانه وتعاىل نتناول أش�يا َء كثرية من
ُ
جهل أن
خالل القــ ْرآن الكريم ،مما قد يرى البعض بأنها تدل عىل
ٍ
نتناوله�ا ونحن يف إطار الحديث عن معرفة الله ،من أجل أن نعرف
كيف نتواله فنكون من أوليائه بتوفيقه.
الحدي�ث ع�ن نِعَ ِم الله س�بحانه وتع�اىل مهم ج�داً ،يف ُ
ُ
القــ ْرآن
الكري�م آيات كثيرة تناولت كرم الله س�بحانه وتعاىل ،وإحس�انه
العظيم إىل عباده يف ما أس�بغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة..
وتأت�ي أل َ ْكثَــر من ه�دف أَو أل َ ْكثَــر من غاي�ة ،فدالئل عىل قدرته
س�بحانه وتع�اىل ،عىل حكمت�ه ،عىل رعايت�ه ،عىل حس�ن تدبريه،
عىل عظم إحس�انه إىل عب�اده ليحبوه ليعظموه ليج ّل�وه ،ليخلق يف
نفوس�هم ذلك األثر الذي تجد يف نفس�ك أمام أي نعمة تس�دى إليك
من اآلخرين.
هذه املش�اعر مهم�ة جداً ،عندما نستش�عر عظم إحس�ان الله
إلينا ،عظم إنعامه علينا بنعم كثرية جداً ..نعمة الهداية ،نعم مادية
كثيرة ،نعمة كبرية فيم�ا أعطانا من هذه الكيفي�ة التي قال بأنها

أحسن تقويم { َل َق ْد َ
خ َل ْقنَا الإْ ِن ْ َس َ
ان فيِ أَحْ َس ِن تَ ْق ِوي ٍم}( ،التني.)4:
تلك املش�اعر الت�ي ترتكها ه�ذه ،نظرت�ك إليها ،نظرت�ك إىل من
أس�داها إليك ،تلك املشاعر مهمة جدا ً يف ربطك بالله ،يف ثقتك بالله،
يف انطالق�ك يف طاعت�ه ،يف ابتعادك عن معصيت�ه ،يف خوفك منه ،يف
إجاللك له ،يف حيائك منه ،يف حرصك عىل رضاه)).
علماء الكالم لم يعرضوا نعم اهلل كأسلوب من أساليب معرفة اهلل:

ومن خالل محارضات ودروس الس�يد حسني بدر الدين الحوثي
(ر ْ
ضــوَا ُن الل�هِ عَ َليْهِ ) لقواعد واس�تدالالت علم
ندرك أن انتق�اده ِ
َ
ُ
ّ
الكالم ،لم ِ
ـجَ
يأت م�ن فراغ ،أو انتقاد مل ـ ّرد النقد؛ بل ألن هذا العلم
ُ
بقواعده واستدالالته لم يعتمد عىل آيات القــ ْرآن الكريم يف أسلوبه
وعرض�ه ملعرفة الله ،بل اعتمد عىل قواعد بعض فالس�فة اليونان،
واملعتزلة ،وغريهم من الذين س�لكوا نفس املسلك يف االستدالل عىل
معرفة الله ،ولو عن حس�ن نية .وهذه القواعد أَو تلك االس�تدالالت
ري منها ما يصنع معرفة
ال تصن�ع معرفة بالله متكاملة ،ب�ل يف كث ٍ
مغلوطة بالله س�بحانه وتعاىل ،وعىل س�بيل املثال :لو اس�تعرضنا
جميع كتب علم الكالم ملا وجدنا فيها ما يقدم [نِعَ م الله ،أَو رحمته،
أَو كماله ،أَو وعده ووعيده] كأسلوب من أساليب معرفة الله ،وهذه
طامّ ة كربى بالفعل ،وتش�كل خطورة عىل نفس�ية اإلنسان .ومما
قاله الش�هي ُد القائد يف هذا الس�ياق(( :لم يعرض املتكلمون مسألة
النعم الكثرية التي أس�بغها الله عىل عباده كأس�لوب من أس�اليب
معرفته س�بحانه وتعاىل .لم يقدموا الحديث عن شدة بطشه ،وعن
س�عة رحمته فيما يعِ ُد به أولياءَه ،لم تقدم كأس�لوب من أساليب
املعرفة ،نوقشت هناك لوحدها وبمفردها عن واقع اإلنسان.))..

برنامج رجال اهلل( :ملزمة معرفة اهلل نعم اهلل الدرس الخامس)
من الزارع أنت أم اهلل؟ ومتى يكون اإلنسان ظلوماً كفار ًا؟

يظهر يف شكر املن ِعم
ل مع ِن َعم اهلل
ل األمث ُ
التعام ُ
ُ
وامتثال أوامره ونواهيه
 :بشرى المحطوري:

تنا َو َل الشهي ُد القائ ُد رشحَ قوله تعاىل:
{أ َ َف َرأَيْتُ ْم مَ �ا تَحْ ُرث ُ َ
ون أَأَنْتُ� ْم تَ ْز َرعُ ون َ ُه أ َ ْم
نَحْ � ُن ال َّز ِارعُ َ
ون} ،بقول�ه[ :هذه األموال
التي تحرثونها ،هذه األموال التي تجنون
منه�ا مختل�ف الثم�ار ،فتحصلون من
ورائه�ا عىل أم�وال كثرية ،ه�ذه األرض
الت�ي تحرثونها ،وهذا ال�زرع الذي ينبت
بع�د حرثك�م {أَأَنْتُ� ْم تَ ْز َرعُ ونَ� ُه أ َ ْم نَحْ ُن
ال َّز ِارعُ َ
ون}( ،الواقعة )64:ما هذا سؤال؟
نق�ول لك :تذك�ر النع�م العظيمة عليك،
تذكر ،إذَا أنت لم تتذكر فسنذكرك نحن،
فيأت�ي عىل ه�ذا النحو من االس�تفهام
{أ َ َف َرأَيْتُ ْم مَ �ا تَحْ ُرث ُ َ
ون أَأَنْتُ� ْم تَ ْز َرعُ ون َ ُه أ َ ْم
نَحْ � ُن ال َّز ِارعُ َ
ون} ،كيف س�يكون جواب
ُك ّل واحد منا؟ الله هو الزارع] ..هذا من
جهة..
م�ن جهة أخرى ،لفت ِر ْ
ضــوَا ُن اللهِ
عَ َليْهِ نظرنا إىل أش�يا َء كثري ٍة نستخدمُها
للزراع�ة وال تنج�ح الزراع�ة إال بها هي
أَيْض�ا ً م�ن نعم الل�ه جل ش�أنه ،فقال:
[الزراعة تش�مل مختلف األصناف التي
بين أي�دي الناس س�واء زراع�ة الزرع،

زراع�ة الق�ات ،زراع�ة الب�ن ،زراع�ة
الفواك�ه ،زراعة الحبوب ،تس�مى كلها
زراع�ة ،بعد أن تعرتف أن�ت بأن الله هو
ال�زارع ،الله هو الذي خل�ق هذه األرض
الت�ي تحرثه�ا ،ه�و الذي خل�ق لك هذه
اآللة الت�ي تحرث عليها ،أَو هذا الحيوان
ال�ذي تح�رث عليه ،ه�و ال�ذي خلق لك
تلك األيدي التي تقب�ض بها املحراث ،أَو
تقب�ض بها عجل�ة القي�ادة يف الح َّراثة.
واألعين الت�ي تبصر بها ..أليس�ت من
الله؟ ..هل يس�تطيع األعمى أن يحرث؟
ال يستطيع]..
مضيف�ا ً أَيْضا ً بأنه هو س�بحانه من
خلق الرتبة ،بمختل�ف أنواعها ،وأن الله
ه�و ال�ذي يفل�ق الحب�ة يف األرض لكي
تُنبت ،ودور اإلنس�ان مقترص عىل رمي
الب�ذور يف األرض فق�ط ،وكل يشء ه�و
من الله..
متس�ائالً ِر ْ
ضــوَا ُن اللهِ عَ َليْهِ س�ؤاال ً
مهمّ �ا ً ومحوري�اً ،حَ ي ُ
ْـ�ث ق�ال[ :فم�ا
هو املوق�ف الصحي�ح بالنس�بة يل منه
تع�اىل أمام م�ا أعطاني ،ما ه�و املوقف
الصحي�ح؟ ه�ل أرىض لنفسي أن أكون
ان َل َ
ممن قال الله عنهم{:إ َِّن الإْ ِن ْ َس َ
ظلُو ٌم

َك َّفا ٌر}؟].
موقف اإلنسان من هذه النعمة:ــ
ُ

�د ِر ْ
وأ ّكــ َ
ضــ�وَا ُن الل�هِ عَ َليْ�هِ بأنه
ال يخل�و األم�ر من إجابتني عىل س�ؤاله
س�بحانه{ :أَأَنْتُ� ْم تَ ْز َرعُ ونَ� ُه أ َ ْم نَحْ � ُن
ال َّز ِارعُ َ
ون}:ــ
ــ اإلجابة األوىل:ـ أن يعرض اإلنسان
ع�ن الل�ه ،ويدبر عنه ،ويص�م آذانه عن
الله ،وهنا يكون اإلنس�ان ظلوما ً كفاراً،
مستحقا ً لغضب الله عليه..
ــ اإلجابة الثانية :أن يقول اإلنس�ان:
أن�ت يا ألل�ه ال�زارع واملنع�م وَاملتفضل
وبالت�ايل كما قال الش�هيد القائ�د[ :أيُّ
املوقفني هو األليق باإلنسان من هذين؟
أليس هو املوقف الثاني؟؛ ألَنَّنا إذَا وقفنا
املوقف األول ،موقف الظلوم الكفار ،بعد
أن كنا قد ش�هدنا عىل أنفسنا وأق ّريّنا يف
إجابتنا عىل هذا التساؤل اإللهي ،فقلنا:
بل أنت يا الله ،أنت الزارع ،أليس�ت هذه
جريمة كبرية؟ أعرتف وأشهد وأقر بأنك
أن�ت ال�زارع ،ث�م أتعامل مع�ك معاملة
الظل�وم الكفار؟ .أليس�ت ه�ذه جريمة
كبرية؟ جريمة كبرية فعالً].

ُــرآن يبني مدى عجز اإلنسان:ــ
الق ْ

ويف ذات الس�ياق اس�تمر ِر ْ
ضــ�وَا ُن
َ
َ
الل�هِ عَ َليْ�هِ يف رشح اآلي�ةَ { ،ل� ْو نش�ا ُء
طام�ا ً َف َ
جَ عَ ْلنَ�ا ُه حُ َ
ظ ْلتُ� ْم تَ َف َّكهُ َ
�ون}،
مبينا ً مدى عجز اإلنسان أمام قدرة الله
س�بحانه ،وأنه ال يملك لنفس�ه رضا ً وال
نفع�اً[ :تتعجبون من س�وء حاله ،كيف
أصبح�ت مزرعتي بعد أن كانت خرضاء
ومنظره�ا جميالً ،أصبحت هكذا منظرا ً
موحش�اً ،أصبح�ت حطام�اً! .ه�ل ُك ّل
واحد منا يعرتف بأن الله يس�تطيع فعل
ه�ذا؟ إذا ً هذا إق�رار آخ�ر ،إذا ً فهو الذي
رع�ى هذه الش�جرة حتى اس�تطعت أن
تحصل منها عىل ه�ذا املحصول الكبري،
هو الذي رعى هذه األشجار حتى جنيت
أنت ثماره�ا .أم تظن أنه الغاز والبودرة
وه�ذه الكيماوي�ات ه�ي نفس�ها التي
أعطت�ه الرعاية؟ .هي أيض�ا ً مما خلقه
الل�ه س�بحانه وتعاىل ،ويف نف�س الوقت
تذ َّكر أنه { َل ْو ن َ َشا ُء َلجَ عَ ْلنَا ُه حُ َ
طاماً}.
ثانياً:ـ��ـ نعم��ة املي��اه ،أمط��ار وأنه��ار
وعيون:ــ

ع�اد ِر ْ
ضــ�وَا ُن اللهِ عَ َليْ�هِ مج ّددا ً إىل
بداي�ة املوض�وع ،وه�و رشح أس�لوب

(اإلش�هاد وَاإلق�رار) ال�ذي اس�تخدمه
ُ
�رآن الكريم ليرد به عىل من يقول
القــ ْ
بأن األم�وال التي يملكها اإلنس�ان إنما
حصل عليها بش�طارته وذكائه ،متناوال ً
بالشرح اآلي�ة اآلتي�ة{ :أ َ َف َرأَيْتُ� ُم ا ْلمَ �ا َء
ا َّلذِي تَشرْ َ ب َ
ُون ،أَأَنْتُ ْم أَن ْ َز ْلتُمُو ُه ِم َن ا ْل ُم ْز ِن
أ َ ْم نَحْ � ُن ا ْل ُمن ْ ِزلُ َ
�ون} ،فق�ال[ :س�يكون
الج�واب :أن�ت يا الل�ه ال�ذي تنـزله من
امل�زن ،من الس�حاب { َل ْو ن َ َش�ا ُء جَ عَ ْلنَا ُه
أُجَ اج�اً} ،مالح�ا ً فال يصل�ح للرشب وال
يصلح لس�قي األرض ،ه�ل بإمكانك أن
تس�قي نباتات م�ن البح�ر؟ .ال يصلح.
أليس ماء البحر كثري جداً؟ لكن ال يصلح
ال للرشب وال لزراعة األشجار ،وال لسقي
املزارع بل وال يصلح أحيانا ً اس�تخدامه
م�ع بع�ض أدوات التنظي�ف ،أحيان�ا ً ال
يصل�ح اس�تخدامه م�ع بع�ض أن�واع
الصاب�ون ،ال يقبل .ألس�نا مؤمنني بأن
الله س�بحانه وتعاىل يستطيع أن يجعله
أجاجاً :مالحا ً ش�ديد امللوحة؟ يستطيع
حتى ول�و أبقاه كثيرا ً يف متناولنا ،لكن
يس�تطيع أن يحوله إىل مال�ح ،أَو يغوِّره
يف أعم�اق األرض ُ
صبَحَ
{ق� ْل أ َ َرأَيْتُ� ْم إ ِْن أ َ ْ
ْ
ٍ
ُ
ني}].
مَ ا ُؤ ُك ْم َغوْرا ً َفمَ ْن يَأتِيك ْم ِبمَ اء مَ عِ ٍ

العدد
()603


 11عربي..ودولي

حألا

5رخآلا ىدامج 5مج 5 5
10اربف 10ف 110

األطراف الفلسطينية تواصل حوارَها يف القاهرة وحماس تشرتط وجود عباس يف املفاوضات

يدمــر آليات
الجيش السوري ّ
لإلجراميني بريف إدلب الجنوبي
 :سوريا

 :متابعات
كش�فت مصاد ُر فلس�طينية ،أمس الس�بت ،عن
مجريات وتفاصيل الحوار بني وفد حركة حماس يف
القاهرة برئاس�ة رئيس مكتبها السيايس إسماعيل
هنية ومسؤويل جهاز املخابرات املرصية.
ُ
صحيف�ة األخب�ار اللبناني�ة يف عدده�ا
ونقل�ت
الص�ادر ،أمس الس�بت ع�ن املصادر قوله�ا ،إنه عىل
عكس التوقعات التي رافقت زيارة هنية ،إىل القاهرة،
ّ
تعقدت الحوارات بني الحركة والسلطات املرصية.
فعلى صعي�د املصالح�ة الفلس�طينية ،ل�م يعد
املرصي�ون عاجزين عن التقدم يف املِـ َل ّ
ـف فحس�ب،
بل عن جمع األطراف الفلس�طينية عىل طاولة حوار
واح�دة ،أم�ا يف ِمـ َل ّ
ـ�ف التهدئة فلم تق�دّم القاهرة
جديدا ً غري املهدئات ملنع االنفجار.

ويف وق�ت غ�ادر وف�د «الجه�اد اإلسلامي» قبل
يومين ،ووص�ل الجمع�ة الفائت�ة وف�دا «الجبه�ة
ٌ
صعوبات
الش�عبيَّة» و»الديموقراطية» ،كانت هناك
يف التواص�ل مع وفد «حماس» هناك عىل مدى األيام
املاضية ،ما فتح املجال واس�عا ً أمام الشائعات حول
قضايا عدة بني الحركة واملرصيني.
لكن م�ا أ ّكــدته مص�ادر مطلعة على اللقاءات
خالل األس�بوع املايض ،أن ِمـ َل ّ
ـ�ف املصالحة تَعرقل
كلي�ا ً بع�د رفض «فت�ح» مب�دأ الحوار املب�ارش مع
«حماس» ،أو حتى وقف إجراءاتها األحادية املتعلقة
بتشكيل حكومة جديدة ،وكذلك زيادة العقوبات عىل
قطاع غزة.
وذك�رت الصحيفة أن «فتح» ،اعت�ذرت عن عدم
تلبي�ة طل�ب القاهرة عق�د لق�اءات لديه�ا ،طالبة
تأجيل ذلك إىل نهاية الشهر الجاري بحجة انشغالها

بإجراءات تش�كيل الحكوم�ة الجديدة ،مع أن مرص
اقرتحت أن يش�مل الحوار جمي�ع فصائل من ّ
ظـمة
التحري�ر ،وحماس والجهاد ،علم�ا ً أن األخريتني رأتا
أن أيَّ لق�اء م�ن دون حضور الرئيس الفلس�طيني
محمود عباس ،ش�خصياً ،يشير إىل تهرب فتحاوي
واضح من املصالحة.
مع ذل�ك ،يواص�ل املرصي�ون محاوالتِه�م إقنا َع
«فت�ح» بعقد لق�اءات جديدة يف ظ ّل وج�ود هنية يف
القاهرة ،ويف الوقت نفس�ه تستمر القاهرة يف رفض
ـف ،مش ً
أية تدخالت عربية أو دولية يف هذا املِـ َل ّ
�ددة
يف اللق�اءات األخيرة على ممانعته�ا خ�روج ه�ذا
املِـ َل ّ
ـف من يدها؛ أل َ َّن أيا ً من الدول األخرى (يف إشارة
إىل روس�يا) ليس�ت لديها خربة أو قدرة عىل الضغط
كما تفعل مرص ،التي تدير املصالحة سياسيا ً وأمنيا ً
منذ أول اتّفاق للفصائل الفلسطينية عام .2005

حزب اهلل :الواليات املتحدة وحلفاؤها يتجهون نح َو املزيد من الفشل
 :متابعات
أ ّكــ�د نائبُ رئيس املجل�س التنفيذي يف حزب
الل�ه ،الش�يخ علي دعم�وش ،أمس الس�بت ،أن
ِ
الوالي�ات املتحدة وحلفاءه�ا يتجهون نحو املزيد
من الفشل يف املنطقة والعالم.

وق�ال دعم�وش يف كلم�ة ل�ه ،أمس الس�بت:
إن هزائ� َم الوالي�ات املتح�دة وكي�ان االحتلال
الصهيون�ي وحلفائهم�ا يف املنطق�ة وانتصارات
مح�ور املقاوم�ة يف الع�راق وس�ورية واليم�ن
وفلس�طني ولبنان ج�اءت بفعل الصبر والثبات
والصمود.

وأوضح دعم�وش ،أن أمريكا تتج ُه نح َو املزيد
من الفشل يف املنطقة والعالم والكيان الصهيوني
تسير نح�و القل�ق والخ�وف وأن حلفاءَهم�ا
يتجهون نحو الضعف والعجز والوهن ويف املقابل
مح�ور املقاوم�ة يتجه نح�و املزيد م�ن تحقيق
اإلنجازات رغم املصاعب.

أزمة مغربية خليجية عقب نشر تقرير تلفزيوني أظهر خريطة املغرب مبتور ًة

ُ
الجي�ش الس�وري يف ري�ف حم�اة الش�مايل،
وجّ �ه
رضب�ات مكث ّ ً
ٍ
�ركات وأوكار
أمس الس�بت،
فة على تحَ ـ ّ
املجموع�ات اإلجرامية؛ وذلك ردا ً على خروقاتها املتكررة
التّفاق منطقة خفض التصعيد يف إدلب.
ِ
وحدات
وقال�ت وكال�ة األنباء الس�ورية س�انا ،ب�أن
الجي�ش املتمرك�زة بري�ف مدين�ة الس�قيلبية الش�مايل
ّ
ٍ
رمايات مدفعية وصاروخية عىل مواقع انتش�ار
نفــذت
وتحصينات إجراميي ما تس�مى جبهة النرصة يف محيط
بل�دة قلعة املضيق بعد قيامهم بإطلاق رصاص القنص
باتجاه النقاط العسكرية املكلفة بحماية القرى اآلمنة.
وأش�ارت الوكالة إىل أن الرضبات املركزة أس�فرت عن
تكبيد اإلجراميني خسائ َر باألفراد وتدمري أسلحة وذخائر
كان�ت بحوزتهم وذلك بعد يوم من تدمري مدفعية الجيش
أوكارا ً للمجموعات اإلجرامية داخل مغاور وكهوف يف تلة
الصياد.
ٍ
وحدات
ويف ريف إدلب الجنوبي ،لفت�ت الوكالة ،إىل أن
م�ن الجيش ّ
ً
ٍ
صاروخية نح�و مواقع
رضب�ات
نفــ�ذت
اإلجراميين يف قري�ة بابولين بجب�ل الزاوي�ة بع�د رصد
تجمع آليات ثقيل�ة لتنظيم جبهة النرصة يف أحد املقرات
باألطراف الغربية وأس�فرت عن تحقي�ق إصابات دقيقة
بالتجمع.
ٍ
وحدات م�ن الجيش الس�وري قضت ،أمس
يُذك�ر أن
جرامي�ي تنظي�م جبهة
األول الجمع�ة ،على ع�دد م�ن إ َ
النرصة يف أطراف بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي.

الخارجية اإليرانية :طهران ستواصل
التمسك بمبادئ الثورة اإلسالمية
ّ
 :متابعات

أ ّكــ�دت وزار ُة الخارجية اإليرانية ،أمس الس�بت ،أن
طهران صمدت وستصمدُ؛ دفاعا ً عن مصالحها من خالل
مواصلة التمسك بمبادئ الثورة اإلسالمية.
وش�دّدت ال�وزارة يف بي�ان أصدرته بمناس�بة الذكرى
الس�نوية األربعين النتص�ار الث�ورة اإلسلامية ،عىل أن
الش�عبَ اإليراني يواص�ل حياتَه أ َ ْكثَــ َر ق�و ًة وعزما ً رغم
ُك ّل املؤامرات والدسائس العديدة ،الفتة إىل أن سرِ َّ انتصار
ث�ورة الش�عب اإليراني ع�ام  1979ومقاومت�ه طيلة 40
عاما ً يكم� ُن يف مصداقيته وتعاضده واتح�اده ومواكبته
ُّ
تمس�ك اإليرانيين
لقيادت�ه .ودع�ا البي�ان إىل رضورة
بالتالح�م والتعاض�د فيما بينهم بش�كل أق�وى وأ َ ْكثَــر
تج�ذرا ً يف جميع ش�ؤون الحياة االجتماعية والسياس�ية
ملواجهة التحديات.

مقتل ثالثة جنود عراقيني بتفجري
إجرامي يف صحراء األنبار
 :متابعات

 :متابعات
تزاي�دت حِ َّ
�د ُة التوت�رات السياس�ية بين دولتَي
العدوان األمريكي السعودي واإلماراتي مع رشيكهم
الس�ابق يف العدوان عىل اليم�ن مملكة املغرب ،وذلك
عىل خلفي�ة نرش تقاري�ر تلفزيونية ع�ن الصحراء
الغربية عىل قنوات خليجية أظهرت خريطة اململكة
املغربية مبتور ًة من دون الصحراء الغربية.
وكش�فت مص�ادر مغربية متطابق�ة ،أن الرباط
اس�تدعت س�فريَها بدولة العدوان اإلمارات ،ويأتي
الكش�ف عن هذا الخرب ،بعد يوم واحد عىل استدعاء

السفري املغربي بالسعودية.
وأ ّكــدت املصادر ،أن اس�تدعا َء الس�فري املغربي
باإلم�ارات جاء مب�ارش ًة بعد تقري�ر نرشته محطة
تلفزيونية س�عودية ،لم تس�تبعد أن يكون لإلمارات
يد فيه.
وأوردت قن�اة “تيلي مغرب” الخاص�ة ،نقالً عن
مصاد َر مطلعة ،أن اس�تدعا َء الس�فري املغربي جرى
م�ن أج�ل “التش�اور” وذلك على خلفي�ة “التوتر”
الحاصل يف العالقات مع السعودية.
وقامت املغ�رب ،أمس األول الجمعة ،باس�تدعاء
س�فريها م�ن دولة العدوان الس�عودي على خلفية

التقري�ر ال�ذي نرش على قن�اة العربية الس�عودية
والذي اعتربته املغرب ض�د الوحدة الرتابية للمملكة
املغربية.
وكرد من دولة العدوان السعودي ،أوردت مصادر
صحفي�ة خليجي�ة ،أنبا ًء عن اس�تدعاء الس�عودية
س�فريها بالرباط عَ بدالله بن سعد الغريري وطلبت
منه االلتحاق بالرياض.
َ
إيقاف مش�اركتها
يُذكر أن مملكة املغرب أعلنت
العس�كرية مع دول العدوان منذُ عامني وع ّززت ذلك
اإلعالن مساء الخميس الفائت بإيقاف مشاركتها يف
أية اجتماعات مع دول العدوان عىل اليمن.

ُ
ثالثة جن�ود يف الجي�ش العراقي ،أمس الس�بت،
ُقت�ل
إثر تفجري إجرامي اس�تهدف س�يارتهم ل�دى مرورها يف
صحراء محافظة األنبار غرب العراق.
ونقلت وسائ ُل إعالم عراقية عن مصاد َر أمنية عراقية
قولها :إن عبو ًة ناس�فة انفجرت بسيارة عسكرية كانت
تقل ثالثة جنود أثناء عودتهم من إحدى املهام العسكرية
يف صحراء محافظة األنبار ،الفتا ً إىل أن العبوة ُزرعت عىل
الطريق الذي يسلكه الجنود بشكل مستمر.
ويف الس�ياق ذاته ،أعلن مركز اإلعلام األمني العراقي
اعتق�ا َل أح�د مم�ويل تنظيم داع�ش اإلجرام�ي يف مدينة
املوصل شمال البالد.
ونقل�ت وكالة أنب�اء اإلعلام العراقي واع ع�ن املركز
قوله يف بيان ،أمس السبت :إن مفار َز استخبارات رشطة
َ
القبض على أحد املنتمين لتنظيم داعش
الطاق�ة ألق�ت
يف الس�احل األيسر ملدين�ة املوص�ل ،الفت�ا ً إىل أن املعتق َل
كان يم�وّل التنظي�م م�ن خلال عمليات تهري�ب النفط
ومشتقاته وصدر بحقه أمر قبض.
على صعي�د آخر ،أش�ار البي�ان إىل ضبط أح�د أوكار
إجرامي�ي تنظي�م داعش يق ُع على أط�راف وادي الكور
بمحافظ�ة كرك�وك ،موضحا أن الوكر احت�وى عىل عتاد
بندقية كالشنكوف ومواد غذائية ومالبس مختلفة.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

العدد

يق���فُ الش���رفاءُ واألخي���ا ُر والصاحلون والصادق���ون واألوفياء والن���اس احلقيقيون الذين ال يزال���ون يحتفظون
التصـ ِّدي لهذا العدوان ،الثبات ،الصمود ،الصالبة
بفِ طرتهم اإلنْ َسانية في احل ِّد األدنى يقفون في اخليار املش ّرفَ ،
في املوقف ،االستعداد العالي للتضحية ،اإلباء بأن يتم ّكن العد ُّو أو أن من ّكنه من السيطرة علينا َواالستعباد لنا.

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي
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كلمة أخيرة

التغيري
 11فرباير ..خسرنا
َ
ولم نربحِ الديمقراطية

عـبداهلل عـلي صـبري

كان ال بـُـ� َّد من ثورة أَو حركة
 11فرباير ِّ
بغض النظر عن مآالتها،
َ
تحت الحرب والعدوان
وما نكابدُه
وتجزئ�ة البالد وانهي�ار االقتصاد
وت�ردّي حال�ة الس�لم االجتماعي
ِّ
وبغض
يف عم�وم الوطن الواح�د،
النظر عن الدماء والتضحيات التي
ُ
َّ
االنتهازية السياس�يّة
التفت عليها
ولص�وص الثورات ،كما يحص ُل يف
معظم التجارب والدول.
َ
العريضة التي ّ
ألس�باب كثرية ،ما تزا ُل
تبخرت
بَيْــ َد أن األحال َم
ٍ
هي ذاتها األحالم ،مع أولويات طغت عىل هموم الناس ومعيش�تهم
اليومية .ومكاب ٌر مَ ن ي ُ
ظ ُّن أن الش�عوبَ يف مسيرة تح ّررها الوطني
وإن انشغلت عنها؛
يمكنُها أن تتناز َل بس�هولةٍ عن أهدافها الكبرية ِ
بسبب عارض ما.
فال ي ُ
ظ ُّ
مفارقةِ
ُ
عقاربَ
أن
الزمن تعود إىل ال�وراء ،مع
�ن أح ٌد أن
َّ
َ
البعض يتمنى تحت ضغط اللحظة التأريخية أن تعو َد بنا األيا ُم إىل
قبل فرباير 2011م .لكن ترى ما املغرى يف عهد  2010وما قبله؟
لعاقل أن يرتحَّ � َم عىل زمن الظلم واالس�تبداد وتبديد
ه�ل يمك ُن
ٍ
ثروة الش�عب لصالح قل�ةٍ انتفاعية أكلت األخضرَ واليابس ،وأدّت
ُ
املفرطة إىل إشعال الحرب الداخلية يف صعد َة ويف الجنوب؟
أنانيتُها
َ
ه�ل كان بإمكان تلك الطغم�ة الحاكمة أن تتنازل للش�عب عن
الس�لطة بع�د  33عَ اما ً م�ن التف ُّرد ب�كل يشء تقريب�اً؟ ..ولو كان
للمس�تبدين والطغاة عقو ٌل وقلوبٌ يفقهون بها ملا رأينا الس�يناريو
ذاتَ�ه يتك ّرر يف أكث َر من دولة عربية ،و ُ
ُصوال ً إىل الرئيس الس�وداني
عمر البشير الذي يتعامَ ُل مع الس�لطة وكأنها حَ ٌّ
ــق رشعي له إىل
ما ال نهاية؟
َ
 2011م كان مفترق ط�رق ،إمّ �ا العبودية وإمّ �ا التغيري ..وقد
َ
َ
املهمة التي
طريق الالعودة ،وأنجز
اختار شعبُنا وسلك بملء إرادته
كانت تبدو ش�ب َه مس�تحيلة ،غريَ أن نتاجَ الحاكم وثقافتَه كانت قد
ُ
اس�ترشت يف جس�د املعارضة السياسيّة ِ
تترصَّف
نفس�ها ،فإذا بها
ُ
تقاس ٌم للسلطة والنفوذ فحسب.
بمرشوع التغيري وكأنه
انخدعن�ا بالنُّخب�ة االنتهازي�ة -وال نربِّئ ُ أنفس�نا -وتعاملنا مع
َ
ُ
واحة
فندخ ُل
التغيري وكأنه مرشو ٌع ناج ٌز ال يحتاجُ س�وى جَ ّرة قلم،
الحرية والديمقراطية والعدالة واملساواة والدولة املدنيةَ ،
وهلُ َّم جَ ًّرا.
َ
تحت نش�وة الظفر بالس�لطة وعىل إيقاع التكال�ب عىل املصالح
ً
ً
نفس
واملناصب ،تناس�لت القي ُم واملبادئ ُ ش�يئا فش�يئا؟ وإال كيف رّ ُ
َ
مرسحية تس�ليم هادي الس�لطة ِو ْفـقا ً للمب�ادرة الخليجية ،وكيف
ُ
الثوري�ة والسياس�ي ُّة على مشروع التغيري حني
تواط�أت الق�وى
تمنح
تعاملت مع ذاك الس�يناريو وتل�ك االنتخابات الهزلية التي لم ِ
َ
الكذبة
الناخبُ س�وى خيار واحد؟ .واليوم فإن القوى التي صنعت
باتت أكث َر من يصد ُِّقها ويداف ُع عنها تحت مسمّ ى الرشعية؟
الدرس املس�تفا ُد أن التفري َ
ُ
ط بالديمقراطي�ة أفىض بنا إىل النفق
املظل�م ،ومَ ن يرو ُم اليو َم يمنا ً ح ًّرا س�يِّداً ،فليعم� ْل مع ُكــ ّل القوى
الوطني�ة باتّج�اه االحتكام إىل اختيار الش�عب عبر انتخابات حُ َّر ٍة
ونزيهة ،واحرتام النتائج أيّا ً كانت!!

الهوي ُة اليمنية ..بني االستعمار
ُ
«والرهان على الوعي الوطني»
منذر محمد المقطري
يُفتر ُ
َض بالهُ ويَّ�ة الوطني�ة
َ
َ
املرجعي�ة
تك�ون
الجامع�ة أن
األساسية التي تنصه ُر فيها جمي ُع
الهُ وي�ات الثانوي�ة والفرعي�ة يف
اص ً
أي بل�دَ ،
ـ�ة عندم�ا يتع َّر ُ
خ َّ
ض
لعدوان خارجي ،وهذه الهُ وي َُّة التي
ُ
تتعرض لتش�ويه
كان�ت وال ت�زا ُل
ُ
يس�تهدف الوع�ي الوطني
ممهنج
بفعل الرتس�انة اإلعالمية العمالقة
ل�دول الع�دوان الت�ي تعم� ُل على
تميي�ع الهُ ويَّ�ة الوطنية ،وتكريس
َ
لتحر َ
القضية اليمنية الجمعية إىل
ف
االنقسامات
ِ
قضية ُهويَّة له�ا أبعادُها (املناطقي�ة ،املذهبية،
العرقية ...،إلخ).
يعم� ُل الع�دوا ُن الس�عوديّ األمريك�ي على
اس�تنهاض ُهوي�ات فرعية موجودة يف النس�يج
ِ
ُ
االجتماع�ي اليمن�ي ،وه�ذه الهُ
وي�ات ل�م تك�ن
ولي�د َة اللحظة ،فهي نتاجُ جُ مل�ةٍ من التناقضات
السياس�يّة واالجتماعي�ة واالقتصادية عىل مدى
باإلض َ
َ
افـة إىل أخط�اء وتراكمات
عق�ود مض�ت،
ُ
الس�ابق إب�ان ح�رب الجن�وب
ارتكبه�ا النظ�ا ُم
وحروب صعدة الس�ت ،ما ساهم وبشكل كبري يف
توسيع الهُ وة بني املواطن وبني ُهويته الوطنية.
• االستعمار ومشرو ُعه القديم يف تقسيم اليمن:

إن االس�تعما َر الخارج�ي وأدوات�ه يف الداخ�ل
م�ن أنْظمة عميلة وأذرعها االس�تخباراتية تعتربُ
م�ن أه� ّم العوامل واإلش�كاليات التي تس�ببت يف
انقس�ام الهُ ويَّ�ة الوطني�ة ،فقد أَدَّى االس�تعمار
الربيطاني يف الجنوب إىل ترويج تس�مية «الجنوب
العرب�ي» وعم�ل على خل�ق بيئ�ة مختلف�ة عن
بيئة الش�مال ،وهو ما س�اهم يف بالت�ايل يف إيجاد
تباعدات ثقافية واجتماعي�ة واقتصادية أوجدت
بالت�ايل تفاوت�ا ً يف التط�ور االقتص�ادي والثق�ايف
ً
ُ
حالة من الش�عور
التفاوت و ّلد
والس�يايس ،ه�ذا
ّ
باملناطقي�ة ،حَ ي ُ
ْــث أصبح ُكــ� ٌّل يتخندق خلف
ُهويت�ه الفرعي�ة يف ظ�ل غياب دول�ةٍ حقيقية يف
وقته�ا تس�تطي ُع اإلمس�ا َك بالبلد ككتل�ة واحدة
وتعّب�رّ عن مصال�ح املوطنني كاف�ة واملنتمني إىل
مختلف املناطق اليمنية ،حَ ي ُ
ْــث كان هذا املطلبُ
(إيجاد دولة املوا َ
طنة املتساوية) أحد أه ّم مطالب
وتطلعات ثورة الشعب يف الـ  21سبتمرب 2014م.

حقيقة الصراع..
ليس يمنياً
يمنياً

• الس��عود ّية أَ َدا ُة االمربيالي��ة العاملية يف املنطقة
واليمن:

ُ
مملكة الف�وىض تصدر الفوىض
إىل اليم�ن كامت�داد لسياس�ة
االمربيالي�ة العاملي�ة ومرشوعه�ا
الكلوني�ايل يف املنطق�ة ،فق�د ظلت
اململك�ة طيل�ة العق�ود املاضي�ة
تلع�بُ دورا ً اس�تخباراتيا ً قذرا ً عرب
تدخالتها يف اليمن وسعيها الحثيث
لزعزعة االستقرار يف البالد ورضب
الهُ ويَّ�ة الوطني�ة عرب اس�تنهاض
ُهوي�ات اجتماعي�ة صغيرة
وفرعية موج�ودة يف عمق الرتكيبة
االجتماعية اليمنية.
جانب آخر ،تس�عى أمريكا عبر أداتها يف
م�ن
ٍ
املنطق�ة «الس�عوديّة» لتحوي�ل اإل ْر َهــ�اب من
ُهويَّة دخيلة ومستحدثة إىل ُهويَّة أصيلة ودمجها
ضم�ن مكونات النس�يج االجتماع�ي اليمني مع
مرور الوقت.
ٌ
مرتبطة بعالقات
وألن الهُ وي ََّة الوطنية الجامعة
اجتماعية واقتصادية ومرتبطة بالتوزيع العادل
ّ
تحق ُ
�ق «املوا َ
طنة
للث�روة ووجود دول�ة حقيقية
املتس�اوية» ،خرج�ت جماهيرُ الش�عب مطل�ع
فرباي�ر س�نة 2011م يف ح�راك ث�وري عف�وي
حقيق�ي؛ ب َ
ُغي�ة تغيير النظ�ام ويطال�ب بنظام
ّ
يحقق مصالحَ الطبقات االجتماعية املس�حوقة،
وه�و ما تعتبر ُُه الس�عودي ُّة خط�را ً عليه�ا؛ أل َ َّن
ري الرتكيب�ة االقتصادية للبلد وعالقات اإلنتاج
تغي َ
االجتماع�ي وإعَ ادَة توزيع الث�روة تعكس تغيريا ً
الس�يايس لنظ�ام الدولة بش�كل عام،
يف التوج�ه
ّ
َ
األرضية للتح ّرر من التبعية للس�عوديّة
م�ا يهيئ
السيايس.
القرار
واستقالل
ّ
الس�عودي ُّة تدرك جيِّدا ً أن أي تحالُ ٍف طبقي بني
ُ
س�يخلق اصطفافا ً
طبقات املجتمع املس�حوقة،
وطنيا ً حقيقيا ً يليه حرا ٌك شعبي عارم كما حدث
يف ثورتَي فرباير وس�بتمرب ،فه�ي تعمل دَائما ً من
أجل إفراغ أي مرشوع وطني من محتواه وأهدافه
وثوابته الوطنية التح ّررية.
ُ
اململكة يف بداية الثورة الشبابية لدعم
لذا سعت
َ
نتيجة
النظام الذي ع ّزز عوام َل االنقسام الوطني
تناقضات�ه «أي النظام» وتراكم�ات أخطائه التي
س�يايس مرهون بالتبعية
اختزل�ت الفقر يف قرار
ّ
للخارج.
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أنس القاضي
َّ
إن هن�اك مغ�زىً َكبريا ً يف أن
َ
ِ
الس�اخنة اليو َم هي
الجبه�ات
يف ح�دود الس�عوديّة كالجوف
(ال�ذي فيها حق ُل نف�ط يمني
س�عوديّ مشترك) ،وصع�دة
(للضغ�ط على أنص�ار الل�ه)،
وعىل الساحل كحجّ ة والحديدة،
ُ
ٍ
ارتباط
الجبه�ات على
وه�ذه
مب�ارش بمصال�ح الس�عوديّة
ٍ
َ
مصلحة -مثالً-
واإلمارات ،فال
لش�ابٍّ من تع�ز يف غزو صعدة
قادما ً من املعسكرات الحدودية
السعوديّة عرب باقم أَو الجوف،
َ
مصلح�ة -مثلاً-
كم�ا أن�ه ال
للحج�ي أَو ضالع�ي يف غ�زو
الحدي�دة وتقديمه�ا لإلمارات
غرار عدن واملكال.
عىل
ِ
َ
َّ
طبيع�ة الجغرافي�ا
إن
السياس�يّة يف أس�خن جبهات
َ
الي�وم تُس�قِ ُ
فرضي�ة يمنية
ط
الصراع وان ما يح ّر ُك�ه رغبة
يمن�ي يف قت�ل يمن�ي الختالف
ومذاهبه�م،
مناطقه�م
بتعدّده�م
فاليمني�ون
موجودون يف صنع�اء بتعايش
ووئ�ام ،واملالحَ ُ
َ
مختلف
ظ ب�أن
الجبه�ات الداخلي�ة يف تع�ز
وباتّجاه الجنوب ومأرب هدأت
ولم تعد زحف�ا ً وزحفا ً مضا ّداً،
فلا توج� ُد دواف� ُع اجتماعية
يمنية يف تحريكها.
وبش�كل آخر ال يق�و ُم أهايل
ٍ
ه�ذه املناط�ق يف التماس�ات
بالتعبئة للح�رب والزحف عىل
املناط�ق املجاورة له�م لدواف َع
مناطقية أَو مذهبية أَو غزوات
اقتصادية للتفيُّد واالستباحة.

