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على أعتاب الذكرى

لمجـزرة تنومـة المئوية األولى
التاريـــــخ يصنـــــع وعيــــــــنا

العميد سريع :  خالل ايجاز صحفي عن آخر التطورات العسكرية 

■  دع��ا المدنيي��ن لالبتع��اد ع��ن قص��ور المجرمي��ن في 
المملكة ألنها ضمن األهداف

■ شــعبنا لن يمــوت جوعًا وعلى قــوى العدوان 
استيعاب هذه الرسالة جيدًا

■ وضعنا العس��كري الي��وم أفضل بكثير مم��ا كان عليه 
ومفاجآت الجيش اليمني لن تتوقف

■ كشف عالقة أمريكا بمعارك البيضاء وتوعد بعمليات 
انتقامية للشهيد الصماد ومجزرة تنومة

حقيقة املساعدات األمريـ�ـية..
مـــن أكيــــاس الــقـــمـــــــح الفاســـــد.. 
إلـــى صناديــــق األسلحــــة المتطــــورة

الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري:

 يكشف اإلنجازات األمنية خالل النصف األول من العام الجاري 2020م..
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كش��ف الناطق الرسمي باس��م وزارة الداخلية العميد 
عبدالخال��ق العجري عن االنجازات االمنية التي حققتها 

وزارة الداخلية خالل النصف االول 2020.
واك��د العمي��د العج��ري ان االجه��زة االمني��ة حققت 
انج��ازات أمني��ة كبيرة خ��الل النصف األول م��ن العام 

الجاري 2020 .
وأوضح أن نسبة ضبط الجريمة بلغت 91% من اجمالي 

الجرائم المبلغ عنها .
وأش��ار العمي��د  العجري الى انخف��اض معدل ارتكاب 
الجريم��ة بمختلف انواعها خالل النصف االول من العام 
الج��اري بنس��بة 43 % مقارنة بالنصف األخي��ر من العام 

المنصرم 2019م .
وف��ي مج��ال مكافح��ة وضب��ط جرائم الس��رقة قال 
العميد العج��ري ان وزارة الداخلي��ة تمكنت من تحقيق  

نسبة ضبط مرتفعة بلغت 92 % من الجرائم المبلغ عنها.
كما تمكن رجال األمن من استعادة 65 سيارة مسروقة 

و89 دراجة نارية مس��روقة، وضبط 40 عصابة 
سرقة منظمة، وكان في ضبطها سببا النخفاض 

جرائم السرقة خالل شهر يونيو بنسبة 63 %
أما في إطار احباط المخططات والمؤامرات 

االجرامي��ة للتحال��ف، الت��ي تس��تهدف حياة 
وأم��ن المواط��ن اليمن��ي  فقد أش��ار الناطق 
الرس��مي باس��م وزارة الداخلي��ة  أن رج��ال 

األم��ن تمكن��وا  من اكتش��اف وإبط��ال مفعول 
33 عب��وة ناس��فة كان��ت العناص��ر اإلجرامي��ة 

التابع��ة للتحالف قد زرعته��ا في اماكن 
وطرق عام��ة الس��تهداف حياة 

المواطني��ن واق��الق االم��ن 
واالستقرار.

إلى رصد  باإلضاف��ة 
وإفش��ال 235 عملي��ة 
للع��دوان  تح��رك 

تنوع��ت ما بين تحش��يد المغرر به��م وتجنيدهم 
في ص��ف العدوان لقت��ال الش��عب اليمني، 
والرصد لصال��ح العدوان ،ومحاولة اقالق 

لألمن بطرق مختلفة.
كما تمكنت وزارة الداخلية واالجهزة 
العملي��ات  كل  إحب��اط  م��ن  األمني��ة 
اإلجرامي��ة اإلرهابية الت��ي كان يخطط 
التحالف لتنفيذها خالل النصف األول من 
العام الجاري ، والقبض على 52 عنصرا تابعا 
لم��ا يس��مى بتنظيم القاع��دة ، كان جميعهم 
بص��دد ارت��كاب جرائم بحق الش��عب 
بتكلي��ف وتمويل من  اليمن��ي، 

العدوان االمريكي السعودي.
أم��ا ف��ي مج��ال مكافح��ة 
المخ��درات فق��د ذك��ر العميد 
العج��ري أن وزارة الداخلي��ة 

تمكنت في الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو من ضبط 
29 ط��ن و 538 كيل��و جرام من الحش��يش المخدر، و 57 
كجم و 917 جرام من الهيروين، و 5 كجم من مادة ) الميثا 
امفيتامينات المخدرة(، و 13ألف و 871 أمبولة مخدرات، 
و واح��د كيلو ج��رام و 942 ج��رام م��ن الكافيين الخام 
المخدر ، و قد أحيل��ت جميع المضبوطات مع المتهمين 
للنيابة والقضاء، الفتًا إلى أن رجال األمن ضبطوا خالل 
نف��س الفترة   1870 متهما باإلتجار بالمخدرات و تهريبها 

وترويجها،  منهم 533 من جنسيات أجنبية.
وأك��د العميد العج��ري  أن وزارة الداخلية ماضية في 
القيام بواجبها الديني والوطني في حفظ امن واستقرار 
الش��عب اليمني المجاه��د الصابر، وحف��ظ النظام العام، 

مشيدًا باألداء العظيم والمشّرف لرجال األمن .
كما عّبر عن الشكر والتقدير للمواطنين الشرفاء الذين 
تعاون��وا م��ع اخوانهم رج��ال األمن وكانوا ش��ركاء في 

تحقيق تلك اإلنجازات.

ناقش��ت اللجن��ة الوزارية العلي��ا لمكافحة 
األوبئة في اجتماعها، اليوم االثنين، برئاس��ة 
مدير مكتب رئاس��ة الجمهورية أحمد حامد، 
مس��تجدات األوض��اع الصحي��ة ف��ي ظ��ل 

جائحة كورونا.
وتط��رق االجتم��اع إل��ى إمكاني��ة ع��ودة 
الحي��اة إل��ى طبيعته��ا خصوصا بع��د نجاح 
اللجنة العليا لمكافحة األوبئة ووزارة الصحة 
العامة والس��كان في مواجهة كورونا والحد 

من انتشاره.
واس��تعرض االجتم��اع الصعوب��ات الت��ي 
الصحي��ة  والمراك��ز  المستش��فيات  تواج��ه 
ف��ي العاصم��ة صنع��اء وبقي��ة المحافظات 
وتداعي��ات احتج��از تحالف العدوان لس��فن 

المشتقات النفطية على القطاع الصحي.
وفيما يخص عودة الدراس��ة في المدارس 
والجامع��ات أك��د االجتم��اع عل��ى وزارت��ي 
التربية والتعلي��م والتعلي��م العالي والبحث 

العلمي تقديم تصور شامل ومدروس من كل 
االتجاهات السلبية وااليجابية المتعلقة بهذا 

الجانب.
وفي االجتماع أش��اد مدير مكتب رئاس��ة 
الجمهوري��ة بالنج��اح ال��ذي حققت��ه اللجنة 
الوزاري��ة العلي��ا لمواجه��ة األوبئ��ة ووزارة 
الصح��ة ف��ي مواجه��ة كورون��ا والح��د من 
انتشاره، الفتا إلى الرعاية اإللهية التي لمسها 

الجميع في مواجهة الجائحة.
وأش��ار حام��د إلى أهمي��ة أن تعمل اللجنة 
ومؤسس��ات الدول��ة على إع��ادة الحياة إلى 
طبيعته��ا بالش��كل المتدرج بما يتناس��ب مع 

الوضع الصحي.
واعتب��ر مدير مكت��ب رئاس��ة الجمهورية، 
احتج��از س��فن المش��تقات النفطي��ة خطوة 
مقصودة م��ن قبل تحالف العدوان إلفش��ال 
م��ا حققه اليم��ن من نجاحات ف��ي الحد من 
انتش��ار الوب��اء، موضحًا أن األم��م المتحدة 

في الوقت الذي لم تتوقف عن التهويل على 
اليمنيين بذريعة كورونا، إال أنها تلزم الصمت 
أمام جريمة منع دخول المش��تقات النفطية، 
بالرغ��م م��ن أهميتها في تعزي��ز أداء القطاع 

الصحي.

واس��تمع االجتماع إلى تقرير وزير الصحة 
العامة والس��كان ع��ن زيارته للمستش��فيات 
والمراك��ز الصحية في ع��دد من المحافظات 

واطالعه على سير العمل فيها.
الت��ي  الصعوب��ات  التقري��ر  واس��تعرض 

المستش��فيات  ف��ي  العم��ل  س��ير  تواج��ه 
والمراكز الصحي��ة والمقترحات للتغلب على 

الصعوبات.
تداعي��ات احتج��از س��فن  إل��ى  وتط��رق 
المش��تقات النفطية وإقفال األم��م المتحدة 
والمنظم��ات التابعة لها لبرامج المس��اعدات 

في اليمن.
وأش��ار التقرير إل��ى أنه ف��ي الوقت الذي 
يواج��ه اليمن فيه جائحة كورونا، يتم إقفال 
برامج مس��اعدات بحج��ة انع��دام التمويل، 
مؤكدا أن المنظمات الدولية بما فيها األممية 

لم تقدم شيء يذكر لمواجهة كورونا.
وكل��ف االجتم��اع اللجن��ة المصغ��رة برفع 
تقري��ر خ��الل األي��ام المقبلة إل��ى المجلس 
السياس��ي األعل��ى بإع��ادة تطبي��ع الحي��اة 
بالتدري��ج م��ع أهمي��ة األخ��ذ باإلج��راءات 
االحترازي��ة الوقائية والتعليمات اإلرش��ادية 

للوقاية من الوباء.

س��يرت اإلدارة العام��ة للعالقات الخارجية والش��رطة 
الجنائي��ة الدولي��ة قافل��ة دع��م مقدم��ة من منتس��بيها 
إلخوانه��م مجاه��دي الجي��ش واللج��ان الش��عبية ، وقد 

احتوت القافلة على كمية من المواد الغذائية .

وأوض��ح مدي��ر ع��ام العالق��ات الخارجية والش��رطة 
الجنائي��ة الدولي��ة ، الى ان القافلة ج��اءت برعاية معالي 
وزي��ر الداخلية، و أكد العميد المداني أن مس��اندة رجال 
الرج��ال م��ن أبن��اء الجي��ش واللج��ان الش��عبية هو أقل 

الواجب��ات تجاه من يقدمون أرواحه��م دفاعا عن الوطن 
والكرامة .

ولف��ت ال��ى أن هذه القافلة هي مش��اركة بس��يطة من 
منتس��بي اإلدارة العام��ة للعالق��ات الخارجي��ة جمعوها 
بجه��ود ذاتية كتعبير منهم عن تقديرهم البالغ لتضحيات 
المجاهدين، وايمانا بالواج��ب الذي يقع على كل مواطن 

في تقديم ما يستطيع من مساندة لهم .
إلى ذلك قّدمت أسرتا الشهيدين أحمد أمين عبدالخالق 
حج��ر وأحم��د رضوان حس��ين المؤي��د ، قافل��ة غذائية 
وعيني��ة ومالية دعم��ًا ألبطال الجيش واللجان الش��عبية 

المرابطين في الجبهات.
كما س��يرت أس��رة الش��هيد الش��يخ عبد الكريم يحيى 
الس��يلي بمحافظة عمران في الذك��رى األربعين له قافلة 
غذائية متنوعة دعمًا وإس��نادا ألبط��ال الجيش واللجان 

الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف.

وخالل تس��يير بحض��ور محاف��ظ المحافظ��ة ووكيل 
المحافظ��ة وعدد من المش��ائخ والوجهاء والش��خصيات 
االجتماعي��ة بمديري��ة عمران، نظ��م أبن��اء المنطقة لقاء 
قبلي، أكدوا اس��تمرارهم في النفي��ر العام ورفد الجبهات 

بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر.
كم��ا أكدا أهال��ي وذوي وأقارب الش��هيد الس��هيلي ان 
تقدي��م القافلة الت��ي احتوت على م��واد غذائية متنوعة 
ومواش��ي وأبق��ار، تأتي تعبي��را عن الموق��ف الثابت في 
التصدي للعدوان وتس��ليمًا مطلق��ًا للقيادة الحكيمة وتعد 
أق��ل ما يمكن لم��ن يقّدمون أرواحهم رخيص��ة ذودًا عن 

حياض الوطن في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة.
مش��يرين إلى أن القافلة س��يتبعها المزي��د من القوافل 
دعمًا للمرابطين في الجبهات ..مؤكدين اس��تمرارهم في 
النفير الع��ام ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى 

تحقيق النصر وهزيمة العدوان.

رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

محليات

الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري:

 يكشف اإلنجازات األمنية خالل النصف األول من العام الجاري 2020م..

برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية :

اللجنة العليا لمكافحة األوبئة تناقش مستجدات األوضاع الصحية

تسيير عدد من القوافل من الجهات الرسمية وأسر الشهداء
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حوار

■■ بداي��ًة دكتور عبدالس��الم. نريد منك��م أن تعّرفوا 
الس��ادة القراء بصندوق مكافحة السرطان وما هي أبرز 

أهدافه ومهامه؟
■  يع��د صن��دوق مكافحة الس��رطان أح��د الصناديق 
الحكومي��ة المنش��أة م��ن أج��ل دع��م وتعزي��ز الجهود 
الحكومي��ة المبذول��ة ف��ي مج��ال مكافح��ة الس��رطان 
والوقاية منه، حيث أنش��ئ الصن��دوق بموجب القانون 
رقم )8( لسنة 2018م، وتم البدء في ممارسة مهامه مطلع 

العام 2019م.
أما بالنسبة لألهداف والمهام فإن القانون كان واضحًا 
به��ذا الخصوص، ومنها أوال: اإلس��هام في إنش��اء ودعم 
المراكز الصحية لألورام، وهنا ال بد من اإلش��ارة إلى أنه 
ولألسف ال يوجد في عموم محافظات الجمهورية سوى 
مركزين. وهذان المركزان ال يستوفيان مقومات المراكز 
العالجية وذلك بسبب عدم وجود القسم الجراحي فيها. 
وما هو متوفر في كل منهما فقط قسم العالج الكيماوي 
وقس��م الع��الج باإلش��عاع والقس��مان ليس��ا بالكف��اءة 

المطلوبة.
ثانيًا اإلس��هام في دع��م وتوفير األدوي��ة والعالجات 
لمرضى الس��رطان.. وهذا ما نقوم به منذ بداية تس��لمنا 

للعمل.
ثالث��ًا: اإلس��هام دع��م وتموي��ل البرام��ج واالبح��اث 
والدراس��ات العلمية المتعلقة بمكافحة الس��رطان وفق 
االمكانيات المتاحة، وهذا ما نعمل به ضمن خطة 2020م، 

حيث تم إنشاء إدارة خاصة بالدراسات والبحوث.
رابع��ًا: اإلس��هام في دعم برام��ج التأهي��ل والتدريب 
وف��ي ه��ذا الجانب بدأنا الع��ام الماض��ي بإقامة دورات 
تدريبية للكادر الطبي والصحي في أربع محافظات هي 
حجة، المحويت، عمران، ذمار، على أساس أن يتم فتح 
وح��دات عالجية في هذه المناطق للتخفيف من معاناة 
المرض��ى وعناء الس��فر ال��ى صنعاء، ويج��ري التواصل 
حاليا مع محافظات أخرى وهي: إب، الحديدة، البيضاء، 
صع��دة، وذلك به��دف تدريب وتأهيل الك��وادر الصحية 

فيه.
وتابع الدكتور المدان��ي حديثه بالقول: ومن األهداف 
التي يسعى الصندوق لتحقيقها اإلسهام في إنشاء مركز 
مرجعي لألمراض السرطانية وهذا العمل يتم بالتنسيق 

مع وزارة الصحة.
كما أوضح أن صندوق مكافحة الس��رطان يلعب دورًا 
مهم��ا ف��ي تخفيف األعب��اء الملقاة على عات��ق المريض 
وذلك من خالل دفع تكاليف األدوية والعالج الكيميائي 
والعالج اإلش��عاعي، حيث أنفق الصندوق خالل ثمانية 
أش��هر لصالح الح��االت المرضية وغيرها م��ن التزامات 
)تأهي��ل الكوادر الطبي��ة – مس��تلزمات للمركز الوطني 
لعالج األورام -مس��تلزمات مركز س��رطان االطفال في 

مستشفى الكويت( ما يقارب ثالثمائة مليون ريال.
■■  بالحديث عن مرضى الس��رطان في اليمن كأرقام 
ومؤشرات. ما هي اإلحصائية لعدد المصابين بالسرطان 

في اليمن؟
■ ف��ي الحقيقة نحن بدأنا في 2018م على أس��اس أن 
يكون لدينا سجل وطني خاص باألورام، حيث بدأنا في 
إدارة اإلحصاء وذلك ضمن الخطة الجديدة 2020م لتكون 
لدينا إدارة خاصة بالس��جل الوطني لألورام، وقد رفعنا 
مذك��رة لمعالي األخ وزير الصح��ة طالبنا فيها بالتوجيه 
لإلخوة مدراء المستش��فيات س��واء كان��ت حكومية أو 
خاصة بأن يتم التعاون مع الصندوق وموافاتنا بما لديهم 
من إحصائيات وتزويدنا بها بش��كل دوري ومنتظم لكي 
نس��تطيع أن نصدر س��جاًل وطنيًا لألورام يتم من خالله 
انش��اء قاعدة بيانات دقيقة باألرق��ام واحصائيات لعدد 
المرض��ى وعلى ضوئه��ا يتم معرفة وتحديد مؤش��رات 

ومعدالت اإلصابة السنوية في اليمن.
وم��ن خالل ما يصل إلى الصندوق من حاالت مرضية 
لوحظ أن النس��بة في تزايد. وبلغة األرقام نحن نستقبل 
يوميا حوالي )40 حالة( مصابة بالسرطان.. أي بمتوسط 
)120 حالة( كل شهر وهو عدد كبير مقارنة بدول الجوار. 
■■  من واقع استقبالكم للحاالت المرضية هل لكم أن 
تحددوا لنا ما هي الفئة األكثر تعرضًا لإلصابة باألمراض 

السرطانية؟
■من خ��الل رصدنا للحاالت المس��تفيدة من خدمات 
الصن��دوق فإننا نس��تطيع القول إن النس��اء أكثر عرضة 
لإلصابة به��ذا المرض وباألخص س��رطان الثدي، حيث 
انتشرت هذه الحاالت في الفترة األخيرة بشكل مخيف، 
باإلضافة إلى انتش��ار س��رطان الدم لدى األطفال ولدى 
الكب��ار، وقد لوحظت زي��ادة الحاالت في ه��ذا الجانب 
ف��ي األع��وام الخمس��ة الماضي��ة مقارن��ًة بالس��نوات 
التي س��بقتها، وهنا تفي��د العديد من التقاري��ر البحثية 
والمؤش��رات أن س��ببها العدوان واس��تخدامه األسلحة 
الجرثومي��ة والقنابل التي تحتوي على نس��ب عالية من 
اإلشعاع والمواد الكيماوية وانواعًا مختلفة من األسلحة 
الجديدة التي لم يتم الكش��ف عنه��ا في الوقت الحالي، 
إال أن نتائجها ستظهر مس��تقبال عند إجراء الفحوصات 

والمسح للمناطق التي تعرضت للقصف.
■■  عام على تأسيس الصندوق.. هل لكم أن تحدثونا 

عن اإلنجازات التي حققها خالل هذه الفترة؟
■ عل��ى الرغم أن الصندوق لم يحقق إيراده المالي إال 
منذ منتصف 2019م، علمًا أن هذا العام يعتبر عام التأسيس 
والبن��اء اإلداري إل��ى أنن��ا حققنا العديد م��ن اإلنجازات 
على مختلف األصعدة، فعل��ي الصعيد العالجي والدعم 
الدوائي فقد قدم الصندوق ما يقارب )250.000.000( ريال 
يمن��ي قيمة تكالي��ف عالجية وإش��عاعية للمرضى، وما 
يق��ارب )150.000.000( ري��ال يمني تكاليف دعم مش��اريع 
وش��راء مستلزمات دوائية للمركز الوطني لعالج األورام 

ووحدة لوكيميا األطفال بمستشفى الكويت.
وعل��ى صعي��د التأهي��ل والتدري��ب ق��ام الصن��دوق 
بالتعاون مع المركز الوطني لعالج األورام بتنفيذ العديد 
م��ن الدورات للعش��رات من الكوادر الطبي��ة في كلٍ من 

ذمار وحجة وعم��ران والمحويت، به��دف توفير الكادر 
الطبي الالزم والمؤهل لتس��يير أعمال الوحدات الطبية 
المزمع إنش��اؤها في هذه المحافظ��ات بهدف التخفيف 
عن مرضى الس��رطان من تحمل مش��قة السفر للعاصمة 
لتلق��ي العالج والمكوث فيها وما يترتب عليها من أعباء 
مالية كبي��رة، باإلضافة إلى التخفيف من الضغط الكبير 
الحاصل على المركز الرئيسي لعالج األورام في صنعاء.

وعل��ى صعيد التوعية المجتمعي��ة والتثقيف الصحي 
ألفراد المجتمع بأمراض الس��رطان وطرق الوقاية منها 
ق��ام الصندوق وبالتعاون مع إدارة المرأة بوزارة الصحة 
بتنفي��ذ أكثر م��ن )46( ندوة تثقيفية ف��ي أكثر من )20( 
جامعة وكلية في عموم محافظات الجمهورية باستثناء 
المحافظ��ات المحتل��ة، وذل��ك حول التوعية بس��رطان 
الث��دي وعن��ق الرح��م وط��رق الوقاي��ة منها، كم��ا قام 
الصندوق باس��تهداف أكثر من )150( مدرس��ة في أمانة 
العاصمة وتدريب وتأهيل مش��رفات الصحة المدرس��ية 
فيها على إعداد ونشر رسائل التوعية الصحية بأمراض 

السرطان وطرق الوقاية منها.
وأضاف الدكت��ور المداني بأن الصن��دوق قام بتزويد 
)9( م��دراس بلوح��ات عمالق��ة يت��م م��ن خاللها نش��ر 
رس��ائل صحية توعوي��ة عن أمراض الس��رطان وكيفية 
الوقاية منه، وهذه الرسائل يتم استبدالها بشكل شهري 
ومنتظم. هذا وقد أش��ار للعديد من اإلنجازات المختلفة 

التي حققها الصندوق خالل العام 2019م.
■■  ماه��ي الطموح��ات الت��ي تس��عون لتحقيقها في 

سبيل تخفيف معاناة مرضى السرطان؟
■ لقد قمنا بإعداد خطة لمشروعات وأنشطة الصندوق 
للع��ام 2020م وبموازن��ة بلغ��ت حوال��ي 7 ملي��ار ري��ال، 
متماهية ومتس��قة مع التوجهات الحكومية في رؤيتها 
الوطني��ة لبن��اء الدول��ة الحديثة وس��عت ه��ذه الخطة 
لتحقيق طموحات تأس��يس بني��ة صحية حديثة لعالج 

األورام الس��رطانية ومواكبة للتق��دم والتطور العلمي 
والطبي على الصعي��د العالمي. وتتلخص طموحاتنا 
في إنش��اء أول مركز لجراحة األورام، وإنشاء مركز 
زراعة نخاع العظم والخاليا الجذعية، وشراء جهاز 
المعجل الخطي، حيث تعتبر هذه المشاريع الثالثة 
ه��ي من أه��م مقوم��ات البني��ة الطبي��ة العالجية 

لألورام في أي دولة وبالنس��بة لنا في اليمن فإن 
هذه المش��اريع الثالثة غير موج��ودة في اليمن 
لهذا نس��عى بكل جهودنا لتحقي��ق هذا الطموح 

بإذن اهلل.
■■  مكافحة الس��رطان مس��ئولية الجميع. كيف 

يمكن توظيف كافة الجهود لتحقيق هذه الغاية؟
■ إذا أردن��ا فعليًا مكافحة الس��رطان والتخفيف من 

معاناة المرضى فيجب عل��ى الجميع التعاون والتكاتف 
لتحقي��ق ذل��ك، ونح��ن في منتص��ف الع��ام 2019م 

تقريبًا عقدنا ورشة عمل ضمت حشدًا 
كبيرًا من الجه��ات وذلك بهدف 

توظي��ف الجه��ود للتخفي��ف 
من معاناة مرضى السرطان 

الخط��ر  ناق��وس  ودق 
أم��ام  جميع��ا  للوق��وف 
مش��كلة انتش��ار م��رض 
الس��رطان ف��ي اليم��ن، 

وكان��ت الورش��ة ق��د 
دعي له��ا العديد من 

مث��ل  ال��وزارات 
وزارة الزراع��ة، 

 ، م ع��ال إل ا و
بي��ة  لتر ا و

لتعليم  ا و

والصحة، وغيرها من الجهات. فنحن بحاجة إلى تعاون 
ومش��اركة الجميع من أج��ل بناء بنية أساس��ية لخدمة 
مرض��ى الس��رطان وكل جهة له��ا دور في ذل��ك، فمثال 
نح��ن بحاجة إلى تعاون الهيئة العام��ة للزكاة من خالل 
المشاركة واإلسهام بتخصيص جزء من مصارفها لصالح 
دعم صن��دوق مكافح��ة الس��رطان، فكثير م��ن التجار 
وأصحاب رؤوس األموال توقف��وا عن تزويد الصندوق 
بالتبرع��ات وذل��ك بحجة انه��م يكتفون بالدف��ع للهيئة 
العام��ة لل��زكاة وكأن الجان��ب اإلنس��اني ال يهمه��م. كما 
نحن بحاجة إلى تعاون أمانة العاصمة ووزارة األش��غال 
بخص��وص تنفي��ذ توجيهات حكوم��ة اإلنق��اذ المتعلقة 
بتس��ليم المبان��ي المج��اورة للصندوق لصال��ح مرضى 

لوكيميا األطفال.
لدين��ا الكثي��ر من الهم��وم والصعاب الت��ي تقف عائق 
أم��ام توفير بع��ض احتياجات المرض��ى حيث أن خطة 
الصن��دوق للعام 2020م تبلغ موازنتها )7 مليار( ريال وما 
لدين��ا من موارد مالية ال يتج��اوز )3مليار( ريال تقريبا، 
إذ يبلغ العجز المالي نحو )4 مليار( ريال أليس س��د هذا 

العجز بحاجة إلى تظافر جهود؟
■■  م��ن منبر الحقيقة هل لديكم رس��ائل ترغبون في 

توجيهها؟
■ كم��ا أش��رت ل��ك س��الفًا، لدين��ا الكثير م��ن الهموم 
والصعاب والت��ي بحاجة إلى تع��اون الجميع لتجاوزها 
وم��ن صحيفتكم الموق��رة نوجه مناش��دة لفخامة األخ 
رئيس المجلس السياس��ي األعلى ودولة رئيس حكومة 
اإلنقاذ بالمزي��د من العناية والرعاية لمرضى الس��رطان 
من خالل التوجيهات لوزارة المالية بتقديم التس��هيالت 
المالية للصندوق لتنفيذ مشاريعه وخطته، والتوجيهات 
ووزارة  العاصم��ة  ألمان��ة 
بتس��ليم  األش��غال 
المجاورة  المباني 
ق  و للصن��د
وذل��ك لما فيه 
خدم��ة  م��ن 
تخفي��ف  و
معان��اة  م��ن 
ض��ى  مر

السرطان.

في حوار خاص مع  »الحقيقة«  : رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبدالسالم المداني :

مرضى الســرطان يعانون بصمت والصندوق يســتقبل 40 حالة مرضية 
كل يــوم  والنســاء أكثــر عرضة لإلصابة بهــذا المرض وباألخص ســرطان 
الثــدي وارتفــاع مهــول فــي أعــداد المصابيــن منــذ بدايــة العــدوان

يعانون في صمت..
وفاق��م الع��دوان والحصار من معاناته��م للدرجة التي أصبح الموت يقتاتهم بش��كلٍ 
يومي ليتحولوا إلى ارقاٍم واحصائيات تتصدر عناوين التقارير اإلخبارية. قد يتس��اءل 
البع��ض أين هي اإلنس��انية التي يصطنعها سماس��رة العمل اإلنس��اني م��ن المنظمات 
الدولية العاملة في اليمن والتي تتحّين الفرص س��نويًا لتتس��ول باسم اليمن واليمنيين 

في مؤتمرات المانحين؟
مرضى السرطان في اليمن قصٌة أخرى تسلط عليها الضوء صحيفة الحقيقة في لقاٍء 
صحفي مع الدكتور عبدالسالم المداني رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان..

الحقيقة / خاص
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تحليالت

هادي األحسائي

ال نعلم لماذا ُتصر السعودية على تكريس معادلة الفشل 
ف��ي اليمن، ولماذا كل هذا القتال في حرب فاش��لة كلفت 
البلد وش��عبها ملي��ارات الدوالرات وه��ددت أمن المملكة 
وش��وهت سمعتها في العالم، والنتيجة الشيء يذكر على 
المس��توى االقتصادي أو السياس��ي وال حتى العس��كري، 
وعل��ى العكس تمام��ًا أظهرت هذه الحرب مدى هشاش��ة 
المنظوم��ة الدفاعي��ة والقتالية الس��عودية، ول��م تتمكن 
الرياض من كس��ر معادلة ال��ردع التي فرضه��ا اليمنيون 
خالل سنوات الحرب الستة، والمثال على ذلك قريب جدًا 
حصل منتصف األس��بوع الفائت، عندما استهدف القوات 
المسلحة اليمنية مقرات ومراكز مهمة في السعودية منها 
وزارة الدف��اع واالس��تخبارات وقاعدة س��لمان الجوية، 

ومواقع عسكرية في جيزان ونجران.
الضرب��ة كانت قاصمة بالفعل حي��ث أكد اليمنييون من 
خ��الل هذه الضرب��ة انهم قادرون على اس��تهداف العمق 
الس��عودي متى أرادوا ذلك، وان بإمكانهم توجيه ضربات 
موجعة للرياض في حال لم تسارع لفك الحصار المفروض 
على الشعب اليمني، وكذلك استمرار استهداف المدنيين 
وجميعن��ا يذك��ر كيف اس��تهدفت طائ��رات التحالف 13 
مدنيًا، بينهم نساء وأطفال في مديرية شدا في محافظة 

صعدة، في منتصف الشهر الماضي.
ولك��ن الضربة الت��ي وجهتها القوات المس��لحة اليمنية 
ال تقتصر عل��ى الرد على اس��تهداف المدنيين وانما على 
الحصار المفروض على الش��عب اليمن��ي والذي بدأ يزداد 
يوما بعد يوم في محاولة لدفع اليمنيين نحو االستسالم، 
وم��ا يقوم به آل س��عود يع��د امرًا خطي��را يخالف جميع 
القوانين الدولية وكذلك مطالب االمم المتحدة المستمرة 

لرفع الحصار عن اليمنيين.
الحصار هو ورقة الس��عودية األخي��رة لتحقيق معادلة 
جدي��دة في اليم��ن على مق��اس الري��اض بحيث تضمن 

الس��عودية كمل تدع��ي أمن حدودها وتضم��ن أكثر عدم 
تع��رض مراكزه��ا الحيوية لقص��ف اليمنيي��ن، ولكن هذه 
المعادلة سقطت مرة جديدة كما سقطت عندما استهدف 
اليمنيون منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو 
في س��بتمبر الماضي، وكذلك اس��تهداف مدينة ينبع في 
فبراير الماضي، ونعتقد بأن القوات المس��لحة اليمنية لن 
تتخلى عن اس��تهدافها ألي موقع داخل المملكة لطالما ان 
الحصار اليزال قائما وكذلك استهداف المدنيين وارتكاب 

المجازر دون اي مبرر.
اليمني��ون أصبح لديه��م خبرة في الح��رب وبإمكانهم 

اس��تهداف المناط��ق الت��ي يريدونه��ا بع��د أن أصبح��وا 
يملك��ون جميع ادوات ال��ردع ولديهم م��ن الصواريخ ما 
يكفي للنج��اح في تحقيق هذه المعادلة على طول االيام 
المقبل��ة، وال نس��تبعد أن يكثف اليمنيون من اس��تهداف 
مناط��ق حيوية أخرى داخل المملكة كلما اش��تد الحصار 
أكثر، لكسر هذا الحصار والخروج من هذه األزمة بأفضل 

طريقة ممكنة.
العملي��ة االخي��رة تؤك��د أن الهدن��ة ل��ن تتحقق ضمن 
الظ��رف الحالي، خاصة وان اليمنيي��ن تأكدوا أن الرياض 
تعم��ل عل��ى المراوغ��ة فقط ول��م تنفذ اي هدنة بش��كلها 

الصحي��ح، ول��م تلتزم بأي ش��يء تحدثت عنه من ش��أنه 
أن يخفف من االحتقان وينه��ي هذه الحرب، وانما تعمل 
دائم��ا على التصعيد والضغط على اليمنيين لالستس��الم 
والرضوخ لش��روط المملك��ة، بحيث تكون الش��روط من 
ط��رف واحد وليس من م��ن طرفين، كما ه��و الحال مع 
الحكوم��ة اليمنية “حكومة عبدرب��ه منصور هادي” أو ما 
تسمى بالش��رعية التي ال تملك اي قرار مستقل، حتى أن 
هذه الحكوم��ة بغالبية وزرائها تعيش في الرياض وتأخذ 

أوامرها من الرياض.
حاليا يضغط الس��فير الس��عودي ل��دى اليمن، محمد آل 
جاب��ر كثيرا على ما تس��مى بالش��رعية لتوقيع مس��ودة 
اتفاقيات بي��ن الطرفين تحت إطار ما يس��مى بالبرنامج 
الس��عودي لتنمي��ة وإعمار اليمن والذي يرأس��ه الس��فير 
الس��عودي، والجل��وس م��ع حلف��اء اإلم��ارات المجل��س 
االنتقالي الجنوبي المتمرد على الحكومة لمناقش��ة تنفيذ 

اتفاق الرياض بصيغته المعدلة والتي ترفضها الحكومة.
وهناك خطوات واضحة من قبل الس��عودية للس��يطرة 
على مصادر النف��ط في اليمن، وخاصة في كل من مأرب 
وش��بوة والجوف، بحيث تصبح المملكة الس��عودية هي 
اآلم��ر الناهي في معادلة النف��ط اليمنية، وهناك خطوات 

سرية تسير بها المملكة في هذا االتجاه.
الس��عودية حاليا ال تكتفي بمنع اليمنيين من االستفادة 
م��ن نفطه��م واس��تخراجه ب��ل حت��ى انها تمن��ع وصول 
اي س��فينة تحم��ل النفط إلى ميناء الحدي��دة، إذ تحتجز 
الرياض أكثر من 15 س��فينة محّملة بالمشتقات النفطية 
في مين��اء جيزان الس��عودي، على رغ��م خضوعها آللية 

التفتيش األممية في جيبوتي.
من��ع وص��ول هذه الس��فن إل��ى اليم��ن ينب��يء بكارثة 
خطي��رة عل��ى جمي��ع االصع��دة خاصة في ظل تفش��ي 
فيروس كورونا، وقد تذهب االمور نحو االسوء ولذلك لن 
يكون امام اليمنيين س��وى المقاومة وربما توجيه المزيد 

من الصواريخ نحو المملكة الجبارها على فك الحصار.

عبدالجبار الغراب

توالت جميع األحداث وتسارعت في إيجاد 
كامل المخ��ارج التي من ش��أنها تعطى نتائج 
لعلها تك��ون لها آثارها في الخ��روج من مأزق 
اليم��ن ال��ذي أحدثتها مختلف ق��وى العدوان 
المتحالف على اليمن!! و منذ أكثر من خمس��ة 
أع��وام فمعظم هذه القوى تتب��ادل فيما بينها 
االتهامات وتكي��ل فيما بعضه��ا البعض التهم 
ع��ن كل هذا اإلخفاق في تحقيق ما تم إعالنه 
امام المجتمع الدولي م��ن أهداف, كانت هي 

السبب إليجادها وتحقيقها .
وبمج��رد تش��كيل التحالف لش��ن العدوان 
العس��كري عل��ى اليمن ي��وم 26 م��ن مارس 
2015 على ,وبهذه االنطالقة وبهذا التحالف 
تم وضع التسمية وتم إنشاء التعاون, وتسخير 
الدع��م وتوفي��ر األم��وال والتزوي��د بكاف��ة 
الوس��ائل اإلعالمي��ة الداخلي��ة والخارجي��ة’ 
وانضم��ام المرتزق��ة للبدء في إش��عال حرب 
عدواني��ة عل��ى ب��الد عربية مس��لمه ليس لها 

مثيلها في تاريخ الحروب
ذرائع مصنوعة وقراءة في

الوقائ��ع المس��تحدثة, ونظ��رات للعوام��ل 
والمتغي��رات الطارئ��ة, وترتيب��ات لتأس��يس 
مرحلة جديدة, وافتعال لمش��اكل لعلها تخلق 
لهم المبررات, ورس��م سياسيات لجعلها تبلور 

لهم كامل الصالحيات والتدخالت.
فكان��ت للوقائع الت��ي حدثت مطل��ع العام 
2011 نقط��ه النط��الق التخطي��ط ولرس��م 
المالمح األولية للتدخل في الشؤون الداخلية 
وبمساعده قوى تم لها ذلك متناسين المطالب 
الحقوقية للش��عب اليمن��ي فصاغت مبادرتها 
الخليجي��ة مع األط��راف الخاضعين لها وهي 
الت��ي اغفلت جماعه له��ا تأييد مطلق وعندها 

ام��ال وتطلع��ات  بتحقي��ق  ايم��ان حقيق��ي 
الش��عب اليمن��ي وهى انص��ار اهلل ف��كان لها 
مراقبه األوضاع واس��تدراك كامل الخطوات 
الت��ي يس��عى اليها الع��دوان من االس��تحواذ 
عل��ى كام��ل الق��رار اليمن��ي بمس��اعدة قوى 
والئه��ا ل��دول الخليج ف��كان للتدخ��ل اإللهي 
م��راده في كش��ف حقائ��ق األمور فاش��تعلت 
ث��وره 21 س��بتمبر التي كان��ت بمثابة طريق 
نجاة الس��ترداد األمور بعدم��ا كانت بيد قوى 

االرتهان والضالل ,
هذه الوقائع لم تعجب مملكة الشر فصنعت 
األسباب وافتعلت المشاكل وصار ما صار من 
ه��روب رئيس الب��الد وطلب منه االس��تعانة 

بالتحالف المخطط لكل هذه الوقائع
وبموافق��ة  اليم��ن  عل��ى  االعت��داء  فت��م 
وتخطيط أمريكي س��ابق, ت��م التحالف على 
اليم��ن واخت��الق الذرائ��ع لذلك ,وه��ذا ما تم 
بالفع��ل م��ن التدمي��ر والقتل والس��طو على 
ث��روات الب��الد وال��ى جانبهم ق��وى االرتزاق 

من األح��زاب وبعض الجماع��ات التي فقدت 
مصالحها.

ال��ذي  والتاريخ��ي  األس��طوري  الصم��ود 
قدمة الش��عب اليمني ونحن ندخل في العام 
الس��ادس من ش��ن تحالف العدوان وحشيته 
وهمجيت��ه على اليمن, وال��ذي لم يحقق مالم 
يكون يخط��ط له والتي تالش��ت واضمحلت 
عام بعد عام , ليتم انكشاف الستار العدواني, 
واالندث��ار والس��قوط ف��ي كام��ل ومختل��ف 

جبهات القتال.
األس��رار اإللهي��ة التي كان له��ا مفعولها في 
الوقوف ضد هذه الغطرسة العدوانية: تمثلت 
في العط��اء والمكرمة الربانية في بروز قيادة 
إيماني��ة تمثل��ت ف��ي ش��خص الس��يد القائد 
عبدالملك بدر الدين الحوثي , الذي حمل على 
عاتقه مظلومية ش��عب بأكمله ,واقفا ومرشدا 
ومحدثا وسالكا كامل الدروب, التي من خاللها 
تجعل لليمنين اس��تنارة وترش��يد, واستدراك 
واستيعاب بكامل تفاصيل وخطط وترتيبات 

الع��دوان, فكانت لقيادته الجهادية دورها في 
البذل والعطاء والتسخير والبناء, ومن خالل 
الترش��يد والتوعية نصيبها اإليضاحي لجميع 
مس��ارات العمل, وكانت م��ن كامل محاضرته 
الديني��ة, وخطابات��ه التنويري��ة مفعولها في 
التوضيح لمعاني االستنارة الربانية, والهداية 
الحقيقة لمعرفة كامل الجوانب الدينية, التي 
كان��ت له��ا دورها ف��ي التعري��ف والتوصيف 
بجميع ما يمكن لنا من االرتباط القويم بالدين 
اإلس��المي والس��ير بخطى ثابت��ه على درب 
المس��يرة القرآنية بتفاصيلها المس��توحاة من 
كتاب اهلل والباعث��ة للفضائل والمنورة لكامل 

أمور الدنيا والدين.
الحقيقة بالمفاهيم القرآنية والثقافة بثقافة 
القرآن ,واالس��تهداء به��دى اهلل ومعرفه اهلل 
وبثقاف��ه الق��رآن وبمنه��اج النب��وة االخي��ار, 
التنوي��ر الصحيح والقول الس��ديد في غرس 
القيم والوالء  وحب الوطن وااللتزام بتعاليم 
القرأن أس��س رفيع��ة تعطينا أصال��ه االتحاد 
وتبعث فينا كام��ل االرتباط مع بعضنا البعض 

من أجل الوقوف ضد االعداء,
كله��ا مفاهيم وضع��ت األثر وبين��ت كامل 
مراده��ا الصحي��ح لالسترش��اد ل��دى اليمنين 
فصلها ونور مالمحها الس��يد القائد عبدالملك 

بدر الدين الحوثي حفظه اهلل..
أس��رار القوة الكبرى والعقيدة المطلقة التي 
امتلكه��ا الجي��ش واللج��ان الش��عبية كان لها 
مفعوله��ا الس��حري, الذي تفاجأ الع��دوان بها, 
وهي الت��ي تمثلت في ق��وة االنتماء الوطني 
واالرتب��اط ب��اهلل وبكتاب اهلل والت��وكل على 
اهلل ف��ي التص��دي لقوى الش��يطان الطامعين 
بث��روات اليم��ن و احتالل��ه واالنف��راد بقراره 
واالس��تحواذ بكامل مقدراته, التالحم ما بين 
القيادة الثورية والش��عب والجيش واللجان, 

كان له الدور األعظم وهو السالح الفتاك الذي 
تم ضرب العدوان من خالله.

متغي��رات له��ا أحداثه��ا وتراكم��ات كان��ت 
ألوض��اع س��أئده ت��م اس��تغاللها, ومعطيات 
توفرت فيها جميع مقومات العزيمة واإلصرار, 
فكان للتطورات المذهلة والصناعات المتطورة 
في مختلف األنواع والتي ش��ملت الصواريخ 
البالستة المتعددة المدى, والطائرات المسيرة 
المختلف��ة الحج��م والس��رعة والوص��ول, أال 
أس��رار أذهل��ت الع��دوان, ولخبط��ت جمي��ع 
حساباتهم, وحطمت أحالمهم, ودمرت كامل 
عت��اد وأس��لحه مرتزقته��م وت��م انكس��ارهم 

وإلحاق الخسائر المتتالية عليهم.
توازن الردع التي حققه��ا الجيش واللجان 
الشعبية قلبت الموازين وحققت مفعولها في 
المعادلة العسكرية, وبتحقيقها المتصاعد صار 
للحوار تقدم سياسي له شروط مسبقة, اذا تم 
اإلقبال للمفاوضات والدخول في حوار قادم , 
عليهم ان يضعوا في الحسبان إيقاف العدوان 

ورفع الحصار قبل أيتها حوار يقدمون عليه.
وما مجرد ش��ن تحال��ف الع��دوان للغارات 
األخيرة على صنعاء والعديد من المحافظات, 
اال اعتراف��ا بالهزيم��ة الت��ي حققه��ا الجي��ش 
واللجان الش��عبية في جميع جبه��ات القتال, 
وتحقيق العديد من العملي��ات القاصمة لظهر 
الع��دوان, وم��ا آخره��ا عملي��ة ت��وازن الردع 
الرابعة اال رساله شديدة, مفادها ما خفي كان 
أعظم وأقوى, وس��تنقلب طاولة العدو رأس��ا 
عل��ى عقب, ول��كل حدث حديث على ش��كل 
صورة لها هدف أخير سيتحدد ذلك في وقتة 
وسيسطر ويكتب التاريخ اليوم وما هي اهم 

االحداث و الوقائع التي تمت.
عل��ى  اال  ع��دوان  وال  للمتقي��ن  والعاقب��ة 

الظالمين

السعودية وحصار اليمن.. العجز عن كسر الردع

اليمن .. الوقائع واألسرار والتوازنات .. اخفاقات لتحالف العدوان
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تقارير

فاطمة بخيت

في المسلس��ل الدموي للعدوان اإلجرامي 
ومرتزقت��ه عل��ى مدى س��تة أع��وام، ال تكاد 
تغرب ش��مس يوم من األيام إال على ارتكاب 
جريمة بحق هذا الشعب تعكس مدى توحش 
وبش��اعة مرتكبيه��ا الذين فق��دوا كل القيم 
الدولي��ة  القواني��ن  وانتهك��وا كل  الديني��ة، 
واإلنس��انية -التي صاغها أدعياء اإلنسانية- 
وباع��وا أنفس��هم م��ن الش��يطان وأوليائ��ه 
بالمال المدنس مقاب��ل التخلي عن كل القيم 

والمبادئ.
إّن ما ح��دث باألمس القري��ب من جريمة 
نك��راء ين��دى لها جبي��ن اإلنس��انية في حق 
أس��رة آل س��بيعيان ه��ي خي��ر ش��اهد على 
م��دى وحش��ية وبش��اعة مرتكبيها، م��ع أّنها 
جريم��ة من مئ��ات وربما آالف م��ن الجرائم 
الت��ي ارتكبها الع��دوان ومرتزقت��ه ضد أبناء 
اليم��ن طيل��ة س��نوات الع��دوان، ولكنها من 
أش��دها وحش��ية ودموية، جريم��ة متعددة 
األبعاد، أس��قطت معها كل الشعارات الزائفة 
واالدع��اءات المضللة، وع��رت كل المنظمات 
الحقوقية واإلنس��انية التي تتشدق بحقوق 

اإلنسان.
وقع��ت تلك الجريم��ة في م��أرب التاريخ 
والحض��ارة، وفي أبش��ع ص��ورة م��ن القتل 

والتروي��ع والدم��ار لتلك األس��رة التي القت 
م��ن األهوال م��ا القت��ه، ال لذنب س��وى أّنها 
رفضت العدوان واالحتالل الغاشم وتدنيس 
االحتالل وعمالئه ل��ألرض اليمنية الطاهرة، 

ومشاريعه التدميرية عليها.
ارتكبت هذه الجريم��ة في هذه المحافظة 
كما ارتكب غيرها من الجرائم البشعة كخطف 
النس��اء والمس��افرين وس��جنهم وتعذيبهم، 

وتعذي��ب األس��رى بوحش��ية حت��ى الموت، 
عل��ى أيدي الع��دوان ومرتزقته من مليش��يا 
اإلصالح والجماع��ات التكفيرية التي عاثت 
في األرض فسادًا، ونسفت كل القيم الدينية 

واألعراف القبلية التي تحكم أغلب المناطق 
اليمني��ة، حتى أصبحت هذه المحافظة وكرًا 
لإلجرام والتوحش، وه��ذه الجريمة وغيرها 
إن دل��ت عل��ى ش��يء، فإّنما ت��دل على مدى 
التخبط واإلف��الس الذي يعاني منه العدوان 
ومرتزقته جّراء الهزائم النكراء التي يتلقونها 
يوميًا على يد رجال الرجال من أبناء الجيش 

واللجان الشعبية.
لك��ن على الرغم م��ن التوغل في التوحش 
واإلج��رام واإلس��راف ف��ي القت��ل والترويع 
لآلمني��ن؛ ف��إّن ه��ذه الجريم��ة وغيره��ا من 
الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق األبرياء 
لن تمر دون عقاب، وستكون كل تلك الجرائم 
الطاغ��وت  ق��وى  طوفان��ًا جارف��ًا، يج��رف 
واالستكبار؛ ألّن س��نة اهلل في األرض نصرة 
المستضعفين، وزوال الظالمين ولو بعد حين.
وم��أرب التاري��خ والحض��ارة حت��ى وإن 
وجد فيها ه��ؤالء الخونة والعمالء، فإّن فيها 
الرج��ال الش��رفاء األح��رار الذي��ن يتحلون 
بالقيم الدينية واإلنسانية واألعراف القبلية، 
الذين أب��وا إال أن يكون لهم ش��رف مواجهة 
المحت��ل ومرتزقته جنبًا إل��ى جنب مع أبناء 
الجي��ش واللج��ان الش��عبية ف��ي مختل��ف 
الجبه��ات، والذي��ن س��يكون له��م دور كبير 
أيضًا في تطهي��ر هذه المحافظة وغيرها من 

المحافظات من دنس المحتل ومرتزقته.

مسمار آخر في نعش زوال تحالف العدوان

الكراس��ة هي دفتر تلتصق به األوراق وتس��جل فيها الدروس 
والعظ��ات والعب��ر، ولهذا كان الب��د لمكيراس من كراس��ة، وهي 
مديرية تابعة لمحافظة أبين س��ابقا وللبيض��اء حالًيا ، وهواؤها 
عليل، وجوها معتدل طوال الس��نة، وال يكس��ُر جمالها إال أش��هر 
الشتاء ببردها الشديد القارس، وقديًما كان سلطانها هو العوذلي، 
ومازال الس��كان يمتدحون��ه وكرمه وعدل��ه، ويذكرونه بالخير، 
ويتمنون عودة أبنائ��ه، وتبعد مكيراس عن لودر بحوالي ثالثين 

كم.
فل��م  بالقاع��دة وداع��ش،  الي��وم حبل��ى  أبي��ن  ه��ي  وكم��ا 
تبخ��ل على مكي��راس، بكتائ��ب متع��ددة، ولم يت��ردد التحالف 
الس��عوإماراتي بدعم هذه الكتائب، بأحدث م��ا أنتجته المصانع 
من سيارات ومعدالت)رشاش��ات(، وبوازيك ومدرعات، وطعام 

وبطانيات...
وتوقف��ت الكتائب الداعش��ية ف��ي مكيراس، تبن��ي المتارس، 
وتحف��ر الخنادق، وتتموضع في رؤوس الجبال، لتنتقل جحافلها 
بأمان إلى البيضاء، حيث بذرة الشر ُتغرس من جديد بعد ذبولها، 
وُت��زرُع في أرٍض غير أرضها، عند أحرار آل عواض، تحت ذريعة 

قبلية، وقضية جنائية...
وكان التحالف رفيًقا قوًيا من السماء، وجباًنا ذلياًل على األرض، 
واس��تفتَح طريقهم بضربة إجرامية على جم��ارك عفار، ثم أخذ 
يح��رق األرض أماَم المرتزقة الدواعش، واألبالس��ة من القاعدة، 

فيتوقفون إن تأخرت الغارات، ويتحركون مع حضورها، وكأنهم 
"ش��واعة" إليصال عروس، حتى اس��تقروا في الجبال، وتمكنوا 

من التالل.
لك��ن للظالم ظلم��ة مخيفة، ولص��وت الصرخة زلزل��ة عنيفة، 
وألبن��اء المس��يرة رهب��ة رهيب��ة، وم��ا إن حانت س��اعة الصفر، 
حتى خرجت األس��ود من أوكارها، ورفعت في الجبال تكبيرها، 
وانطلق األش��بال األباة، إل��ى مرابض الجبناء الطغاة، ُيس��ابقهم 

الرعب، وتساندهم الريح.
وم��ع لعلع��ة الرص��اص، وب��دء التنكي��ل والقص��اص؛ تصايح 
الدواع��ش ككالب ش��اهدت النم��ور، وعال صوتهم ب��أن الحوثي 
قد ج��اء بجيوش ج��رارة، وأصبح الس��باق إلى رك��وب األطقم 
والمدرعات، يجري بأقصى السرعات، وأضاءت أنوار المصفحات 
الخلفية، وهي تولي هاربة ذليلة، لكن رصاص الرماة تس��توقفها، 
وعيون القناصي��ن تصطادها، فال يبقى أمام الدواعش إال ركوب 

القدمين، وتشمير الساقين، وطلب النجاة من موٍت مهين.
انقش��ع الغبار بعد س��ويعات، فيما طائرات الشيطان ال توقف 
غاراتها، وكشفت كاميرا اإلعالم الحربي بعض اآليات، فُهنا طقٌم 
جديد قد غرس��وا ف��ي بطنه صخرة كبيرة، أثن��اء الهروب، فأبى 
أن يبتلعه��ا، وتحج��ر مكانه، وآخر قادوه ف��ي طريق ال يجيدها، 
ل االنتحار، وق��ذف بهم واتكأ  وطاروا به بس��رعة خارق��ة، ففضَّ
د مكان��ه، وكأنما أصابه الرعب، كما أصاب  عل��ى جنبه، وآخر تجمَّ

س��ائقه، ومدرعة ُهنا وأخرى ُهناك، وخياٌم جديدة منصوبة هنا، 
وأدوات طب��خ هناك، وفي الس��هل مدرس��ة احتلوه��ا وجعلوها 

فع العمالء. مسكًنا لكبار المرتزقة، وزوار الدَّ
انقش��ع الغبار، عل��ى غنائم كثي��رة وحديثة، وأصب��ح الصباح 
يس��تضيء بوج��وه رضية، وتس��جد الجب��اه األبي��ة، على أرض 

مكيراس العوذلية...
التحي��ة لكم يا أطهر رج��ال األرض، وش��وامخ اليمن، ومنابر 
التاري��خ والزم��ن، وأس��اطير المالح��م والفتن، وعن��وان المجد 

والوطن، ولقائدكم التقي بن التقي، والقدوة العلُم المْرضي.
"سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوال"

اســــــة مكـــــيــــــــراس!  ُكــــــرَّ

 هـــــارب مـــــن مـــــــــارب!
دعونا نس��تعرض اللحظات األخيرة ألم الش��ر أمريكا في فيتنام، ونالحظ التقارب 

العجيب، بين ما يحدث في بالدنا والخاتمة الُمبشرة...
اس��تمرت أمريكا بالقصف المتواصل عل��ى الفيتنامين، المتمركزين في الجبال، لكن 
الغارات لم تنفع، وكان القتل والتنكيل في المرتزقة والجيش األمريكي يس��ير بوتيرٍة 

عالية.
وبعد انسداد أفق الحرب؛ أعلنت دول من التحالف استعدادها لالنسحاب من الحرب 
كأستراليا، ونيوزالندا، وتايالند وكوريا الجنوبية، والفلبين، لكن أمريكا واصلت قصفها 

بكبرياء، ولم تلتفت لنصائح الحلفاء، وزادت عدد جنودها حتى بلغ العدد 525ألفًا.
فيم��ا أعد األحرار الفيتناميون الخط��ة تلو الخطة، ووضعوا حوالي مائة هدف، في 
خطة أس��موها "تيت"، ونكلوا بالمرتزقة والجيش األمريكي أش��د التنكيل، حتى أنهم 
وصل��وا إلى عاصم��ة الجنوب "س��ايغون"، ووصلت جنائز الجنود األمريكيين بش��كل 
كبير ومستمر، فخرجت المظاهرات العارمة في أمريكا، وأحرقت المحالت ، وأشعلت 

اإلطارات، مطالبة بوقف الحرب.
وقام الرئيس األمريكي جونس��ون، بمحاولة الضحك على الث��وار األحرار بالمناداة 
عم،  للمفاوض��ات، وبرهن على جديته بس��حب 25ألف جندي، لكن الثوار لم يبلعوا الطُّ

واستمروا في قصف الغازي ومرتزقته.
وازداد األمريكي وحشية، وأصبح يقصف مرتزقته إذا اشتبه فيهم، كما فعل المالزم 
"وليام كالي" وجنوده، عندما اقتحموا قرية "الي" وقتلوا أهلها المدنيين، من النس��اء 

واألطفال بطريقة بشعة...
كل ه��ذه الجرائم كانت تزي��د األحرار إصرارا، وتزيد المرتزق��ة انحطاطا وانحدارا، 
وهاجم الثوار األحرار منطقة "كانغ ت��ري"، وجزروا من الغزاة األمريكيين ومرتزقتهم 
أعداًدا غفيرة، فيما قامت الطائرات األمريكية بالقصف العنيف، وس��قطت لها في هذا 

القصف 15 طائرة، وُقتل 93 ضابًطا أمريكًيا من سالح الطيران...
واس��تمر األحرار في مالحقة األمريكان ومرتزقتهم، وفي مارس 1973 انس��حبت 

أمري��كا، تج��ر آخر جنودها، بع��د هزيمتها المنك��رة؛ تاركة مرتزقتها للتش��رد والمصير 
المجهول، ولم تسمح لهم بالهروب معها، أو نقلهم بطائراتها...

والي��وم هن��اك خبر مؤكد، يش��ير إل��ى أن أمري��كا والس��عودية، س��حبتا ضباطهما 
وجنودهما، من مارب، بعد أن شاهدا ألسنة اللهب تلتهم جنودهم وآلياتهم ومرتزقتهم 

لياًل ونهارا.
أمريكا والسعودية تنسحبان فيما الخناق يضيق، وكأني بمرتزقة الريال، يردون إلى 

نفس مصير مرتزقة فيتنام.
فه��ل يعتب��ر المرتزقة قبل ف��وات األوان، ويطلب��وا العفو والس��ماح والغفران، قبل 
التش��رد والضي��اع والذل واله��وان ، وهل يلتحقون بمن س��بق من التائبي��ن، قبل أن 

يتخلى عنهم الملك اللعين، كما تخلى الناقص المهين...
وما أجمل المثل الفيتنامي:

" الثيران التي تِرُد متأخرة، تشرُب المياه العكرة"
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جدد مركز ابحاث األمن القومي االس��رائيلي )انس��ايت( 
التحذير م��ن تنامي القدرات العس��كرية لليم��ن، معربا عن 
خيبة االمل في الس��عودية التي تقود حربا ضد من سماهم 

المركز “الحوثيين”.
وقال المركز، المتخصص في اعداد دراسات استراتيجية 
لتأمي��ن الكيان الصهيوني، االحد: “إن عجز الس��عودية عن 
حس��م الح��رب م��ع الحوثيي��ن في اليم��ن بات يه��دد أمن 

إسرائيل القومي”.
محذرا من تنامي القدرات العسكرية لليمنيين، بقوله: إن 
الح��رب التي تقودها الس��عودية في اليمن منذ 5 س��نوات 
حّول��ت الحوثيين إلى ق��وة لديها ُمق��ّدَرات بإمكانها تهديد 

العمق اإلسرائيلي”.
وتأت��ي ه��ذه التحذي��رات، بعد اي��ام على نش��ر صحيفة 

“كلكلس��ت” الصهيوني��ة تحقيق��ا صحفيا، قال��ت فيه: إن 
“محمد بن زايد قال ليهود امركييين: االمارات واس��رائيل 

تقاتالن في نفس الخندق”.
وفقا لتحقيق الصحيفة الصهيونية الذي نشر نهاية يونيو 
بعنوان “س��لطان الض��الل”، فإن “عداء ول��ي عهد ابوظبي 
محمد بن زايد الهائل لالسالم السياسي، يعد قاسما مشتركا 

بينه وإسرائيل”.
وقالت الصحيفة: إن “محمد بن زايد يدير السعودية عن 
بعد حتى ال تس��قط بي��د تيار الصحوة ال��ذي يعتبره أخطر 
م��ن ايران، وهذا ما دفعه لتمويل المعارضة لعزل المرس��ي 

بوساطة السيسي”.
الصحيفة الصهيونية أشارت في تحقيقها إلى “السياسة 
المزدوجة التي يتبعها ب��ن زايد تجاه إيران على اعتبار أنه 
يخش��ى تخلي ترامب عنه، مما جعله يحافظ على نمط 

عالقة ثابت مع طهران”.
ونقل��ت ع��ن يوئي��ل جوزنس��كي مدي��ر الدراس��ات 
الخليجي��ة في مركز أبحاث األمن القومي اإلس��رائيلي 
مطالبت��ه بأن “تواصل تل أبيب الضغط على واش��نطن 

لعدم تزويد اإلمارات بسالح نوعي”.
ُيذك��ر أن الس��يد عبدالملك الحوثي، كان اكد س��عي 
اليمن إل��ى “تطوير صواريخ تصل إل��ى الضفة االخرى 
م��ن البحر االحمر” في إش��ارة إلى الكي��ان الصهيوني، 

وسبق أن حذر الكيان من “ضربات مؤلمة”

متابعات صحفية

قالت تقرير صادر عن مجموعة األزمات الدولية، الجمعة: 
إن الس��عودية غير ق��ادرة على االنتصار ف��ي الحرب التي 

تخوضها في اليمن.
وش��ّدد تقرير األزمات الدولية على ضرورة إنهاء الحرب 
ف��ي اليمن الت��ي دخلت عامها الس��ادس، وب��دء محادثات 

سالم شاملة.
وتط��رق التقرير إلى االعت��راف الدول��ي بحكومة هادي 
التي وصفها بالضعيفة، وقال إن عليها أن تعي بأن مطالبها 
بالع��ودة إل��ى الس��لطة ف��ي صنعاء م��ن خالل استس��الم 

الحوثيين فعليًا أمر غير واقعي بالمرة.
لصال��ح  يمي��ل  العس��كري  الت��وازن  أن  إل��ى  واش��ارت 
الحوثيين، يبدو أنهم يعتقدون أنهم يس��تطيعون التوصل 

إلى اّتفاق إلنهاء الحرب مباشرة مع الرياض.
ولفتت إل��ى أن األطراف باليمن بعد خمس س��نوات من 
الحرب الحالية تواجه واقعًا وخيارات س��يئة “فإما القبول 
بوقف إلطالق النار وتسوية سياسية غير مثالية، ُخُصوصًا 
ف��ي ض��وء المخ��اوف م��ن تفاقم تفش��ي جائح��ة كورونا 
و االس��تمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من  كوفيد19-، اَأ

المعاناة اإلنسانية.
وطالب��ت المجموعة األط��راف اليمنية ب��أن يعيدا النظر 
في توقعاتهما بش��أن التسوية السياس��ية، والقبول بإشراك 
فصائل سياس��ية اُأخرى في المفاوضات التي تقودها األمم 

المتحدة.
وأضاف��ت اآلن، ب��ات هن��اك حاج��ة لتس��وية متع��ددة 
األطراف بوساطة من األمم المتحدة، إضافة إلى ترتيبات 
حكم مؤقتة تتحاش��ى التحول الس��ريع إل��ى إعادة تركيز 

و فريقين وحسب”. السلطة في صنعاء لصالح فريق اَأ

نش��رت التليغ��راف تقري��را بعنوان 
“اليونيس��يف تحذر: الوب��اء يمكن أن 
يدف��ع ماليي��ن األطف��ال إل��ى حافة 

المجاعة في اليمن”.
وتتناول الجري��دة تحذير المنظمة 
الدولية من أن تفشي وباء كورونا في 
اليمن يه��دد بتجويع ماليين األطفال 
الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء 
المس��اعدات  وال��دواء بس��بب ش��ح 

الدولية.
وتناولت اإلندبندنت القضية نفسها، 

في تقرير للصحفية نهى الحناوي.
ولف��ت التقري��ر إل��ى أن تحذيرات 
“اليونيس��يف” تأتي في الوقت الذي 
يش��هد في��ه اليم��ن نقص��ا ح��ادا في 
والغذائي��ة  اإلنس��انية  المس��اعدات 

والطبية.

ع��دد  أن  اليونيس��يف  وتوض��ح 
األطف��ال الذي��ن يعان��ون م��ن نقص 
التغذي��ة ف��ي اليمن يمك��ن أن يصل 
إل��ى أكثر م��ن مليوني��ن و400 ألف 
طفل بنهاي��ة العام الج��اري، ما يعني 
زيادة بنسبة تتعدى 20 في المائة من 

عددهم الحالي.
وبحس��ب الصحفي��ة، ف��إن تقري��ر 
اليونيس��يف الذي ج��اء تحت عنوان 
“اليمن: خمس س��نوات م��ن الصراع، 
معان��اة األطف��ال، ووب��اء كورون��ا”، 
ح��ذر من أن البنية التحتية في البالد 
والنظ��ام الصحي المنه��ار ال يمكنهما 

المساعدة في مواجهة الوباء.
وتقول الصحفية إن عدد اإلصابات 
المعل��ن رس��ميا ف��ي الب��الد بكورونا 
ال يتع��دى أل��ف حال��ة، ولك��ن الع��دد 

الحقيق��ي يب��دو أكبر من ذل��ك بكثير 
ول��م يكش��ف عنه بس��بب قل��ة عدد 

اختبارات الفحص المتاحة.
المؤسس��ات  نص��ف  أن  وتضي��ف 
الصحية ف��ي اليمن أصبح��ت خارج 
نط��اق الخدمة ومناطق عدة ال يوجد 
به��ا أي طبيب، عالوة عل��ى أن نظام 
تكرير المياه للشرب قد انهار ما سبب 

انتشار الكوليرا أكثر من مرة.
ب��أن  بالتذكي��ر  التقري��ر  ويختت��م 
نح��و 9.6 ملي��ون طف��ل ف��ي اليمن 
ال يس��تطيعون الحص��ول عل��ى مياه 
أن  عل��ى  ع��الوة  للش��رب،  نظيف��ة 
أكث��ر م��ن ثلثي ع��دد الس��كان البالغ 
نح��و 30 ملي��ون ش��خص يعتمدون 
بشكل أساس��ي على المساعدات في 

الحصول على الغذاء.

األزمات الدولية: 
السعودية غير قادة على االنتصار في اليمن

التليغراف: اليونيسيف تحذر: 

الوباء يمكن أن يدفع ماليين األطفال إلى حافة المجاعة في اليمن

مركــز أبحاث األمن القومــي الصهيوني يحذر من 
تنامي قدرات اليمن العسكرية

نشر موقع »ديفينس ون« األمريكي 
العس��كرية  بالش��ؤون  والمتخص��ص 
تقريرا بش��أن حرب الصواريخ اليمنية 
والفائ��دة الت��ي اكتس��بتها الوالي��ات 

المتحدة من هذه الحرب.
واوض��ح الموقع ف��ي التقرير الذي 
كتب��ه )ويليام��ز زميل( ان��ه حان االن 
وق��ت التقيي��م ..! لح��رب الصواريخ 
اليمني��ة )طويل��ة وقصي��رة الم��دى( 
والت��ي اطل��ق المئات منه��ا على مدى 

خمس سنوات ?
واك��د ان الحرب اليمنية حالة نادرة 
جدا في استخدام الحرب الصاروخية 
وهي على مدى الس��نوات الخمس قد 
قدمت أف��كارا هامة لمخططي الدفاع 

األمريكيين.
اط��الق  ان  ال��ى  الموق��ع  ولف��ت 
الحوثيي��ن من��ذ ع��ام 2015 مئ��ات 
وصواري��خ  الباليس��تية  الصواري��خ 
ك��روز والطائ��رات ب��دون طي��ار على 
ق��وات التحالف العربي ووصل بعضها 

للرياض.
بقي��ادة  التحال��ف  رد  كان  بينم��ا 
التاريخ��ي  الس��عودية ه��و االف��راط 
الصاروخي��ة  الدفاع��ات  باس��تخدام 
الباليس��تية بأكث��ر م��ن 160 عملي��ة 

اعتراضية.
التحال��ف  تدخ��ل  ان  ال��ى  واش��ار 
بحملة جوية مكثفة كان في االس��اس 
للقض��اء عل��ى الق��درات الصاروخي��ة 
لليم��ن س��رعان م��ا ثبت فش��لها وقلة 
فاعليتها بع��د ان اصبحت المعلومات 
الصواريخ  االس��تخباراتية عن مواقع 

قديمة في مقابل كانت قدرةالحوثيين 
على المناورة واخفاء الصواريخ اكبر.

ونتيجة لذلك انقلبت معادلة الحرب 
بانخف��اض غ��ارات التحال��ف الجوية 
على مكامن الصواريخ الحوثية مقابل 
صعود مضط��رد في إطالق الحوثيين 

للصواريخ.
واكد الموقع ب��ان دفاعات التحالف 
العرب��ي الباتري��وت ه��ي االخ��رى لم 
تك��ن مثالي��ة .. اذ ان البيانات المتاحة 
تش��ير إلى ان اربعة من بين سبعة من 
تل��ك الصواري��خ س��قطت بالفعل في 

االراضي السعودية.
وقال ان حرب اليمن سلطت الضوء 
على التحديات التي تواجه الدفاعات 
للتحال��ف  والصاروخي��ة  الجوي��ة 
مؤك��دا ان دفاع��ات الباتري��وت االن 
تواج��ه )هجمات معق��دة( ليس فقط 
م��ن الصواري��خ البالس��تية ولكن من 

الصواريخ والطائرات بدون طيار.
فغالًبا ما يؤدي االستخدام المتزايد 
للحوثيي��ن للطائرات ب��دون طيار إلى 
الجوي��ة  الدفاع��ات  إحب��اط وفش��ل 
)الباتري��وت( بالنظ��ر لصعوب��ة تمييز 

المقاطع واالهداف العرضية الصغيرة 
اح��دث  وم��ا  لل��رادار..  والمنخفض��ة 
بالفعل فوضى على مستوى الرادارات 

العادية
واك��د الموقع ان مس��ارات الطيران 
المس��ير الحوثية غالبا م��ا تكون على 
ارتفاع��ات منخفض��ة وهو م��ا احدث 
مش��كلة حقيقي��ة ل��رادارات الدف��اع 
الصاروخ��ي والتي يت��م انتاجها اصال 
ومعايرته��ا للكش��ف ع��ن الصواري��خ 

والطائرات في ارتفاعات عالية.
الصواري��خ  ان  الموق��ع  واض��اف 
تش��كل  بات��ت  الحوثي��ة  والطائ��رات 
تحديا كبيرا ألنظمة الدفاع الجوي مع 
ال��رادارات القطاعية مثل )الباتريوت( 
مش��يرا الى امكانية اقتراب الطائرات 
ب��دون طي��ار وصواري��خ ك��روز م��ن 
االهداف العس��كرية بمرون��ة وفي أي 

اتجاه..
واوصى الموقع االمريكي العسكري 
الى ضرورة استلهام للواليات المتحدة 
وحلفائه��ا الدروس والعب��ر من تجربة 
التحالف العرب��ي في حرب الصواريخ 

اليمنية

كش��فت بيانات جديدة حصل عليها موقع »ديكالس��يفايد. 
ي��و. ك��ي« البريطاني، م��ن وزارة الدف��اع البريطانية، عن أن 
الق��وات الجوي��ة الملكي��ة البريطانية دربت س��عوديين عام 
2019 عل��ى الطائ��رات المقاتل��ة التي تس��تخدم في قصف 
المدنيين باليمن، وأش��ارت البيانات إلى أن 310 س��عوديين 
تدرب��وا ف��ي 6 مواقع لس��الح الج��و الملك��ي البريطاني في 
إنجلت��را وويلز الع��ام الماضي، و90 س��عوديا تلقوا تدريبات 
لقيادة مقاتالت »تايفون« في القاعدة الجوية شرقي إنجلترا، 

كما أكدت على أن التدريب ما زالت جاريا.
وق��ال )الجزي��رة نت( أن تقري��را أفاد ب��أن بريطانيا دربت 
مئات الطيارين الس��عوديين على طائرات حربية استخدمت 
في قصف اليم��ن، في الوقت قالت فيه منظمة العفو الدولية 
)آمنس��تي( إن فرنس��ا تس��تعد لخطوة مماثل��ة، بالتوازي مع 
استمرارها في بيع األسلحة، متهمة باريس بالتواطؤ الرتكاب 

»جرائم حرب«.
وكش��فت عن أن القوات الجوي��ة الملكية البريطانية دربت 
جنودا آخرين في التحالف السعودي اإلماراتي في 12 قاعدة 
عسكرية في بريطانيا، وذلك في العام نفسه الذي حظرت فيه 
المحكمة العليا في لندن بيع األس��لحة البريطانية للس��عودية 

بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان.
موقع »ديكالس��يفايد. يو. كي« أكد أن 72 طائرة سعودية 
مقاتل��ة من طراز »تايفون« لعب��ت الدور المركزي في عمليات 
القص��ف الجوي ف��ي اليمن، الت��ي تضمنت هجم��ات متكررة 
عل��ى إم��دادات الغ��ذاء.. ويذك��ر أن منظم��ة العف��و الدولية 
نش��رت تحقيقا ينتقد سعي فرنس��ا لتدريب جنود سعوديين 
على أراضيها، واس��تمرارها في مبيعات األس��لحة للسعودية 
واإلم��ارات، رغ��م األدلة الدامغ��ة على ارت��كاب جرائم حرب 
ف��ي اليمن، علم��ا أنها باعت عتادا عس��كريا بقيمة أكثر من 6 
ملي��ارات يورو للس��عودية، وبنحو 1.5 ملي��ار لإلمارات منذ 

بداية الصراع في اليمن حسب تقرير المنظمة.

وبذل��ك تك��ون الس��عودية عميل فرنس��ا األول في ش��راء 
األس��لحة، وقد بلغ إنفاقها العسكري عام 2018 ما يزيد على 
67 ملي��ار دوالر، وهو مبلغ يعادل %8.8 م��ن الناتج المحلي 
اإلجمالي للس��عودية، وهي النس��بة األعلى في العالم لإلنفاق 

على األسلحة من الناتج المحلي، حسب المنظمة.
كم��ا تعرضت كل من بريطانيا وفرنس��ا والواليات المتحدة 
ودول غربي��ة أخ��رى النتقادات م��ن منظمات دولي��ة لبيعها 
أسلحة وذخائر للسعودية واإلمارات استخدمت في عمليات 
التحال��ف الجوي��ة، الت��ي خلف��ت خ��الل الس��نوات الخمس 

الماضية آالف الضحايا من المدنيين، أكثرهم من األطفال.
وكش��ف تحقيق )آمنس��تي( الذي أجرته المجلة اإلخبارية 
»الكرونيك« بخصوص بيع األسلحة الفرنسية إلى السعودية 
والتعاون العس��كري معه��ا: أن مركز »كوميرس��ي كوكيريل« 
البلجيكي الموجود على األراضي الفرنسية يستعد الستقبال 
عس��كريين س��عوديين، لتدريبه��م على التحكم في النس��خة 

األخيرة من أسلحة تستخدم في اليمن.
ال��ذي حم��ل عن��وان »فرنس��ا أرض  التحقي��ق  وأض��اف 
الترح��اب«: أنه باس��تمرار باري��س في المحافظ��ة على هذه 
التجارة مع الري��اض، فإنها أضحت ضالعة في جرائم الحرب 

في اليمن، في تناقض صارخ مع التزاماتها الدولية،
وعب��ر تخطيطه��ا لتدريب جنود س��عوديين عل��ى أرضها، 
»تنته��ك فرنس��ا التزاماته��ا بموجب معاهدة األم��م المتحدة 

لتجارة األسلحة«، حسب المنظمة.

موقــع ديفيــــنس ون:
 يحذر من خطورة صواريخ الحوثيين على التحالف 

موقع “ديكالسيفايد. يو. كي” البريطاني :
بريطانيا دربت ســعوديين على طائرات استخدمت في 
حرب اليمن.. آمنيستي: فرنسا تستعد لخطوة مماثلة
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جرائم العدوان

1 يوليو 2020م 
غارات��ه  ش��ن  األمريك��ي  الس��عودي  الع��دوان  يواص��ل 
الهستيرية على عدد من المحافظات، حيث كثف من غاراته 
يوم األربعاء على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في ظل 

تحليق مستمر وصمت أممي مطبق.
في العاصمة صنعاء أفاد مصدر أن طيران العدوان شن 5 
غارات على مطار صنعاء الدولي، وشن غارتين على منطقة 
النهدي��ن، وغارتين عل��ى منطقة الحفا وغ��ارة على منطقة 
نقم، كما شن غارة مستهدفا منطقة الصيانة بمديرية الثورة 
وغ��ارة على منطقة الحتارش ف��ي بني الحارث وغارة على 

كلية الهندسة في مديرية شعوب.
وف��ي محافظة صنعاء ألقى 4 قنابل ضوئية على مديرية 
الحيم��ة الخارجية، وغارتين على مديرية س��نحان، وش��ن 

غارتين أخريين على مديرية أرحب.
وف��ي وق��ت الحق اس��تهدف طي��ران الع��دوان بغارتين 
مس��تودع تخزي��ن إط��ارات س��يارات ف��ي منطق��ة ذهبان 
بمديرية بني الحارث ما أدى إلى نش��وب حريق في المكان، 
كما ش��ن طيران الع��دوان غارتين على منطقة س��عوان في 
مديرية شعوب استهدفتا هنجر لألدوات المنزلية، فيما شن 
غارة عل��ى منطقة النهدين، و3 غارات على منطقة الصيانة 
بمديرية الثورة. وفي محافظة صنعاء ش��ن طيران العدوان 
4 غارات على جبل عيبان بمديرية بني مطر، كما ش��ن غارة 

على مديرية أرحب
وف��ي صعدة أوضح مصدر أن طيران العدوان اس��تهدف 
ب�4 غارات معس��كر الجمهورية بالمدينة، وشن غارتين على 
ح��وش للمواش��ي ألح��د المواطني��ن في المق��اش بمحيط 

المدينة، كما شن غارة على مديرية الظاهر.
وعاود طيران العدوان ش��ن غارات ليلية حيث استهدف 
بغ��ارة منطقة مذاب في مديرية الصف��راء، و4 غارات على 

منطقة المقاش.
وفي البيضاء شن 5 غارات على منطقة قانية.

أم��ا ف��ي مأرب فش��ن طي��ران الع��دوان 4 غ��ارات على 
مديريت��ي العبدي��ة وماهلية وغارتين عل��ى صلب بمديرية 
مج��زر، فيم��ا اس��تهدف بغارة من��زل مواطن ف��ي مديرية 

ماهلية.
وف��ي الجوف ش��ن العدوان 4 غارات عل��ى مديرية خب 

والشعف.
وفي حجة شن 4 غارات على مديريتي حرض وميدي.

ه��ذا وأك��د مص��در عس��كري للمس��يرة في وقت س��ابق 
أن طي��ران الع��دوان ش��ن أكثر م��ن 57 غارة عل��ى صنعاء 

والمحافظات خالل ال�24 ساعة الماضية.
وأوض��ح المصدر العس��كري أن طيران العدوان ش��ن 21 
غارة على صنعاء و10 غارات على البيضاء و8 غارات على 

صعدة.
وأضاف أن العدوان شن 8 غارات على الجوف و6 غارات 

على حجة و4 غارات على مارب
أما في الحديدة فاستهدف مرتزقة العدوان بشكل متكرر 
بعدد من القذائف المدفعية واألس��لحة الرشاشة على حارة 

الضبياني وكلية الهندسة وشارع ال�50.
وأفاد مصدر في غرف��ة ضباط االرتباط أن قوى العدوان 
نف��ذت 82 خرقا ف��ي جبهات الحديدة خالل ال�24 س��اعة 
الماضي��ة، من بين تل��ك الخروق تحلي��ق 5 طائرات حربية 
وطائرة تجسس��ية ف��ي أجواء حي��س والمنظ��ر وكيلو16 

وشارع الخمسين.

2 يوليو 2020م
واصل العدوان السعودي األمريكي، الخميس، شن غاراته 

وقصف��ه على عدد من المحافظ��ات مخلفا ضحايا ومحدثا 
دمارا ف��ي الممتلكات العامة والخاصة، فيم��ا واصل الغزاة 

والمرتزقة في الحديدة خروقهم التفاق السويد.
ففي صعدة س��قط شهيدان وس��ته جرحى بينهم أطفال 
إثر غارات لطيران العدوان على منطقة المقاش، كما دمرت 

غارات العدوان مخزنا تابع للمجلس اإلنساني بالمحافظة
وفي صنعاء العاصمة والمحافظة ش��ن طي��ران العدوان 
20 غارة على العاصمة و19 غارة على المحافظة، كما ش��ن 
غارتي��ن على منطقة الوتدة بمديري��ة خوالن وغارتين على 
ش��ركة التنقيب ع��ن الذهب في منجم صل��ب بمديرية نهم 

وغارة على مديرية سنحان.
وفي مأرب ش��ن طيران العدوان 16 غارة على مديريتي 
العبدية وماهلية، قبل أن يعاود اس��تهداف مديرية ماهلية 

ب��6 غارات أخرى.
وفي الجوف ش��ن طيران الع��دوان غارتين على مديرية 

خب والشعف.
وفي حجة ش��ن طي��ران العدوان غارتين عل��ى الجمارك 

وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض.
وف��ي الحديدة ارتكبت قوى الع��دوان 105 خروق بينها 
تحليق 5 طائرات حربية في أجواء حيس والتحيتا والفازة 
وكيل��و16 وش��ارع الخمس��ين، وش��ملت تحلي��ق طائرتين 
تجسسيتين في أجواء التحيتا و17 خرًقا بقصف صاروخي 

ومدفعي و76 خرًقا باألعيرة النارية.
وقصف��ت قوى الع��دوان ب���6 قذائف مدفعي��ة واألعيرة 
الرشاش��ة م��زارع ومن��ازل المواطنين في منطق��ة الجبلية 

بمديرية التحيتا.

3 يوليو 2020م 
واص��ل الع��دوان الس��عودي األمريك��ي،  الجمع��ة، ش��ن 
غارات��ه وقصفه على عدد م��ن المحافظات مخلفا دمارا في 
الممتل��كات ومس��تمًرا في خرق وقف إط��الق النار الخاص 

بالحديدة الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم.
فف��ي محافظة مأرب ش��ن طيران الع��دوان 9 غارة على 
مديريت��ي ماهلية والعبدية و9 على نجد العتق في مديرية 

صرواح وصلب في مديرية مجزر.
وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان 12 غارة على 

مناطق متفرقة من مديرية الحزم.
أما في محافظة البيضاء فقد ش��ن الطيران غارتين على 

مديرية السوادية.
وشن طيران العدوان 3 غارات على شبكة االتصاالت في 
منطقة بني س��ويد بمديرية مجز بمحافظة صعدة، كما شن 

غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة.
وف��ي محافظ��ة الحديدة اس��تحدثت جرافة عس��كرية 
لق��وى العدوان تحصينات قتالية ش��مال مدين��ة الدريهمي 
المحاصرة، كما اس��تهدف مرتزقة العدوان بعدد من قذائف 
المدفعي��ة منازل وم��زارع المواطنين في منطق��ة الجبلية 

بمديرية التحيتا.
وأعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ف��ي وقت س��ابق أن قوى الع��دوان ارتكب��ت 55 خرقا في 
جبه��ات الحديدة خالل ال�24 س��اعة الماضية، موضًحا أن 
من بين الخروق اس��تحداث تحصينات قتالية قرب ش��ارع 
الخمس��ين و16 خرق��ا بقص��ف مدفعي لع��دد 117 قذيفة 

و38 خرقا باألعيرة النارية المختلفة.

4 يوليو 2020م
واصل العدوان الس��عودي األمريكي، السبت، شن غاراته 
وقصف��ه على عدد من المحافظ��ات مخلفا ضحايا ومحدثا 
دمارا ف��ي الممتلكات العامة والخاصة، فيم��ا واصل الغزاة 

والمرتزقة في الحديدة خروقهم التفاق السويد.
ففي مأرب ش��ن طي��ران الع��دوان الس��عودي األمريكي 
30 غ��ارة على مديرية مجزر، في حين ش��ن 11 غارة على 

مديريتي العبدية وماهلية.
وف��ي البيضاء ش��ن طيران الع��دوان غارة عل��ى مديرية 

السوادية.
وف��ي الحديدة ارتكب��ت قوى الع��دوان 59 خرق��ا بينها 

تحليق طائرة حربية في أجواء كيلو16 وطائرة تجسس��ية 
في أجواء ش��ارع ال�50، وش��ملت 14 خرًقا بقصف مدفعي 

لعدد 19 قذيفة و43 خرًقا باألعيرة النارية المختلفة.
وتعرضت منازل ومزارع المواطنين في الجبلية بمديرية 
التحيتا إل��ى أضرار مادية إثر قصفها ب���8 قذائف من قوى 

العدوان.

 05 يوليو 2020م 
واصل تحالف العدوان الس��عودي األمريكي ش��ن الغارات 
عل��ى المحافظات اليمنية، وش��نت طائرات��ه االحد 5 يوليو 
48 غ��ارة على محافظات مارب والج��وف وحجة وصعدة 
والبيضاء ،كما واصلت قوى العدوان في الحديدة خروقاتها 

التفاق وقف إطالق النار.
في مارب ش��ن طيران الع��دوان 27 غ��ارة على مديرية 

مجزر و10 غارات على مديرية العبدية.
وفي الجوف طيران العدوان يشن 5 غارات على مديرية 

خب والشعف
ف��ي البيضاء طي��ران العدوان يش��ن غارة عل��ى مديرية 

السوادية
أما في حجة: فش��ن طيران العدوان غارتين على منطقة 
الم��زرق و غارة على الجمارك في حرض وغارة على منطقة 

الطينة في ميدي
وف��ي صع��دة: طي��ران الع��دوان الس��عودي األمريك��ي 
يس��تهدف بغارة ش��بكة االتصاالت في منطقة بني س��ويد 

بمديرية مجز.
وال��ى الحدي��دة حي��ث س��جلت غرف��ة عملي��ات ضباط 
االرتب��اط والتنس��يق 61 خرق��ا لق��وى الع��دوان بينها 11 
خرقا بقصف مدفعي وعش��رات الخ��روق باألعيرة النارية، 

باإلضافة الى تحليق للطيران التجسسي.
 

6 يوليو 2020م
واصل العدوان الس��عودي األمريكي، االثنين، شن غاراته 
وقصف��ه عل��ى ع��دد م��ن المحافظ��ات مخلف��ا دم��ارا في 
الممتل��كات ومس��تمًرا في خرق وقف إط��الق النار الخاص 

بالحديدة الموقع في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ففي محافظة مأرب ش��ن طيران العدوان 41 غارة على 
مديريتي مج��زر ومدغل و9 غارات عل��ى مديرية العبدية 

وغارتين على منطقة نجد العتق بمديرية صرواح.
وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان 4غارات على 

جبل األقشع بمديرية الحزم.
وفي محافظة البيضاء شن طيران العدوان 4 غارات على 

مديرية ناطع وغارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة.
أما ف��ي محافظة الحدي��دة فقد قصفت طائرة أباتش��ي 
تابع��ة لقوى الع��دوان بعدد م��ن الصواريخ جن��وب منطقة 
الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما أفش��ل المجاهدون محاولة 

تسلل لمرتزقة العدوان غرب قرية مغاري في حيس.
وتضررت من��ازل ومزارع المواطنين ف��ي الجبلية داخل 
التحيت��ا إثر قصف لمرتزقة العدوان ب���45 قذيفة مدفعية، 
كما قصف المرتزقة ب�9 قذائف مدفعية على قرية القرش��ية 
بمنطق��ة الج��اح ف��ي مديرية بي��ت الفقيه وبأكث��ر من 17 

قذيفة مدفعية أماكن متفرقة في حيس.
وأعلن مصدر في غرفة ضباط االرتباط في وقت س��ابق 
أن قوى العدوان نفذت 82 خرًقا في جبهات الحديدة خالل 
س��اعة اليوم، موضًح��ا أن من بين الخ��روق قصف لطائرة 
أباتش��ي في الج��اح وتحليق طائرة تجسس��ية ف��ي أجواء 
ش��ارع ال�50 ومحاولة تس��لل في حيس، باإلضافة إلى 25 
خرًقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 77 صاروخ وقذيفة 

و53 خرًقا باألعيرة النارية.

دول العدوان تصعد بشن 359 غارة على عدد من المحافظات
 مــــن األربعــــــاء إلــــى االثنـــين:

خمس��ة أع��وام مضت واليمن يعي��ش في ظل عدوان أمريكي س��عودي، ش��هد فيه اليمن 

أرضا وأنسانا، المئات من المجازر واالنتهاكات، ناهيك عن الحصار البري والبحري والجوي، 

وتدمير عشرات اإللف من المنشآت والمنازل.

فمن��ذ الوهلة األولى للعدوان الس��عودي األمريكي أرتكب المجازر بحق النس��اء واألطفال 

وهم نيام، منتهكا الحرمات منذ ذلك الحين حتي اليوم، على مرأى ومس��مع ممن يتش��دقون 

بحقوق األنس��ان.. يقابل هذا العدوان صمود اس��طوري للش��عب اليمن، وثبات واقتحامات 

للجيش واللجان الش��عبية في مختل��ف الجبهات في موازاة عملية ال��رد والردع والتي كان 

أخرها عملية الردع الرابعة للطيران المسير والقوة الصاروخية. . وفي التالي سنتطرق إلى 

جرى من الخسائر البشرية والمادية بفعل العدوان السعودي األمريكي الغاشم، لتكون حافزا 

ووقودا لكل يمني حر على رد الصاع صاعين ألدوات أمريكا واحذيتها في المنطقة.

 6 يوليو 2019
ارتكب طيران العدوان جريمة بحق أبناء حي #الزعفران بمديرية #الحالي ب�� #الحديدة مما أدى إلى جرح 

7 من المواطنين من أسرة واحده جلهم أطفال ونساء وتدمير ثالثة منازل.

  6 يوليو 2015
ارتكب طيران العدوان األمريكي السعودي مجزرة إثر استهداف سوق #الفيوش في #لحج بغارتين ما أدى 

إلى استشهاد 84 وعشرات الجرحى .

4 يوليو 2015
ارتكب طيران العدوان األمريكي الس��عودي مجزرة باس��تهداف سوق عاهم الشعبي في #حجة ما أدى إلى 

استشهاد )45( مدنيا بينهم ) 12 ( طفال و )3( نساء وإصابة )75( آخرين

في مثل هذا اليوم
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عقد المتحدث الرس��مي باسم القوات المسلحة العميد 
يحيى س��ريع اليوم بصنعاء إيج��ازا صحفيًا أوضح فيه 
حقيقة الوكال��ة األمريكي��ة للتنمية الدولي��ة والعمليات 
العس��كرية لقواتن��ا التي تس��تهدف المقرات والمنش��آت 

العسكرية في عمق العدو السعودي.
واس��تعرض جزء من المس��اهمة األمريكي��ة في تنمية 
اليم��ن وفي مس��اعدة الش��عب اليمني وفقًا لما تس��ميها 
الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة في حين انه��ا مجموعة 
كبيرة من األسلحة عليها شعار الوكالة االمريكية للتنمية 

الدولية. 
وق��ال" عث��رت قواتن��ا عل��ى كمي��ات كبيرة م��ن هذه 
األس��لحة وعليه��ا ش��عار الوكالة في محافظ��ة البيضاء 
خ��الل العمليات العس��كرية األخيرة وس��بق وان عثرت 
قواتن��ا ضم��ن الغنائ��م ايضًا عل��ى كمي��ات مختلفة من 
األسلحة عليها شعار الوكالة في مناطق وجبهات أخرى".

وأضاف" هذه هي المساعدات األميركية للشعب اليمني 
وهذه ه��ي حقيقة هذه المنظمة التي تحاول فرض قرارها 

على اليمنيين وتمارس أدوار مشبوهة". 
واس��تعرض العميد س��ريع مش��اهد لش��عار الوكالة على 
األس��لحة منه��ا قذائ��ف مدف��ع ه��اوزر عي��ار 105 وقذائف 

مدفعية عيار 57 ".
واردف قائ��اُل " هذه المش��اهد ليس��ت لليمنيين فقط بل 
ول��كل أبناء االمة ول��كل االحرار ف��ي هذا العال��م ليعرفوا 

حقيقة الدور األمريكي".
مضيف��ًا" هذه ه��ي الوالي��ات المتح��دة االمريكية التي 
لم تكتفي بدعمها العس��كري واللوجس��تي واالستخباراتي 
لتحالف العدوان في حربه وعدوانه على اليمن...بل جعلت 
حت��ى منظمات تدعي انها تعمل من أجل التنمية ومن أجل 
المساعدات اإلنس��انية ان تس��تخدم التمويالت الممنوحة 
لها في تنفيذ انش��طه عس��كريه كالوكالة االمريكية للتنمية 

الدولية".
وأشار الى أن هذه الوكالة تدعم وتمول منظمات اجنبيه 
تعمل في اليمن لتنفيذ انش��طتها ف��ي المجتمعات المحلية 
بعدد من المحافظ��ات وكانت تمارس أدوار اس��تخباراتية 
بش��عارات إنسانية وعلى الجهات األمنية المختصة وكذلك 
االخ��وة ف��ي المجلس األعل��ى إلدارة وتنس��يق الش��ؤون 

اإلنسانية والتعاون الدولي كشف ذلك وفضح هذا الدور. 
مؤك��دًا أن هذه الوكالة تتب��ع وزارة الخارجية االمريكية 
مباش��رة وتعمل لصالح أعداء البلد تقت��ل اليمنيين وتدعي 

مساعدتهم.
وقال" ليس��ت المرة األولى التي تتمك��ن فيها قواتنا من 

اغتنام أسلحة عليها شعارات الوكالة المذكورة". 
وأوض��ح المتحدث الرس��مي أن النظ��ام األمريكي يقف 
خلف العدوان .. فهو من ُيس��لح، ويحدد األهداف، ويغطي 
الع��دوان سياس��يًا وأخالقيًا عل��ى جرائم��ه الفظيعة بحق 

الش��عب اليمن��ي .. منوهًا ال��ى أن الموق��ف األمريكي يقف 
خلف استمرار العدوان والحصار. 

وأضاف" القرار والموق��ف األمريكي يقف خلف الحصار 
على بالدنا .. شعبنا ُيقتل بأسلحة أمريكية.

مش��يرًا ال��ى أن ش��عبنا ُيعان��ي ألن الوالي��ات المتح��دة 
األمريكي��ة تدع��م أدواتها بالمنطق��ة النظامين الس��عودي 
واالمارات��ي وتدفعهما الى تنفيذ اجندتها وسياس��اتها ولما 

يخدم الكيان الصهيوني في المنطقة.
وأكد العميد سريع أن الجهات الرسمية في بالدنا سمحت 
للمنظمة االمريكية ولغيرها من المنظمات بالعمل في بالدنا 
ضمن نش��اطها المعلن المتعلق بالجوانب اإلنسانية غير ان 
نشاط بعض المنظمات يخدم العدو عسكريًا واستخباراتيًا. 
وقال" مطلوب من الجهات المختصة الكشف عن طبيعة 
دور ه��ذه المنظم��ة في بالدنا والتي س��بق وان طردت من 

روسيا ومن دول أخرى". 

من أكياس القمح الفاسد.. إلى صناديق األسلحة المتطورةحقيقة املساعدات األمريـ�ـية..

العميد سريع يكشف عالقة أمريكا بمعارك البيضاء ويتوعد بعمليات انتقامية للشهيد الصماد ومجزرة تنومة 

وق��ال" حديث العدوان عن اس��تهدافنا إلخواننا ف��ي نجد والحجاز او في 
عس��ير او أي مناطق أخرى .. فنحن أحرص منك عليهم .. هم كما قال الس��يد 
القائ��د يحفظه اهلل اخوان لنا .. لن نس��تهدفهم ومن يس��تهدفهم هو انت من 
خالل بطاريات الباتريوت التي تس��قط على المنازل والش��وارع فتصيب من 
تصي��ب من المواطنين وم��ن خالل القصف الجوي بالطائ��رات الحربية التي 

تحاول إسقاط المسيرات اثناء تحليقها وتوجهها نحو الهدف".
وأكد المتحدث الرس��مي أن المسيرات اليمنية وكذلك الصواريخ تتجه الى 
أهدافها وفق مس��ار مرسوم مسبقًا وعندما يحاول العدو من خالل الطائرات 
الحربي��ة تعقب المس��يرات يقصفها بالصواريخ وإذا بالصواريخ تس��قط على 
منازل المواطنين وأن هذه هي الحقيقة التي يحاول العدو السعودي اخفائها 

على مواطنيه ورعاياه. 
وأضاف " تقوم طائرات حربية بمالحقة المسيرات فتقصف وتقع الصواريخ 

بشكل مباشر او من خالل الشظايا على األبرياء وهذه هي الحقيقة".
موضح��ًا أنه إذا كان هناك من خطر على الس��كان او المقيمين في مناطق 
الع��دو فهي م��ن دفاعاته الجوية الفاش��لة ومن طيرانه الحربي، وقد ش��اهد 

الجميع صواريخ الباتريوت وهي تسقط على األحياء السكنية.
وق��ال" نق��ول إلخوانن��ا من مواطني��ن ومقيمي��ن .. ابتعدوا ع��ن المقرات 
العس��كرية او المقرات المستخدمة ألغراض عس��كرية ... ابتعدوا عن قصور 
الظالمين المجرمين فقد أصبحت ضمن األهداف.. واهلل يفعل ما يريد، إنا من 

المجرمين منتقمون ومتوكلون على اهلل العزيز الحكيم ".

لن تستطيع أي قوة على وجه األرض 
ان تنتزع حقنا المشروع في الدفاع عن 

بلدنا العزيز
وأضاف العميد س��ريع: مخاطبًا األنظم��ة العميلة المنفذة للعدوان لألدوات 
األمريكية السعودي واإلماراتي بالقول" لن تستطيع أي قوة على وجه األرض 
ان تنت��زع حقنا المش��روع في الدفاع ع��ن بلدنا العزيز وش��عبنا العظيم ولن 

تستطيع أي قوة على وجه األرض أن توقف عملياتنا العسكرية المشروعة".
واردف قائ��اًل" س��نكافح ب��كل الوس��ائل المتاحة س��ندافع ع��ن اليمن ولو 
باألحجار .. لن نستس��لم أبدًا .. وضعنا العس��كري اليوم أفضل بكثير مما كان 

عليه .. ومفاجآت الجيش اليمني لن تتوقف".
وأك��د المتحدث الرس��مي أن الحرب االقتصادية س��تكون عواقبها وخيمة 
وق��د تمت��د نيرانها الى عق��ر دار العدو عما قريب وأن هذا الش��عب لن يموت 

جوعًا وعلي العدو استيعاب هذه الرسالة جيدًا.
وأضاف مخاطبًا العدو " تراهنون على الجبت والطاغوت وأولياء الشيطان 
ونح��ن نراه��ن عل��ى اهلل ال��ذي وع��د بنص��ر المس��تضعفين وردع الظالمين 

والمعتدين وكفى باهلل وليًا وكفى باهلل نصيرًا".

العميد ســريع : يدعو المدنيين لالبتعاد عن قصور المجرمين 
في المملكة ألنها ضمن األهداف
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من أكياس القمح الفاسد.. إلى صناديق األسلحة المتطورة

العميد سريع يكشف عالقة أمريكا بمعارك البيضاء ويتوعد بعمليات انتقامية للشهيد الصماد ومجزرة تنومة 

■ القــوات المســلحة اليمنيــة: شــعبنا لــن يمــوت جوًعــا وعلــى قوى 
العدوان استيعاب هذه الرسالة جيدًا

العميد سريع مخاطباً أبناء مأرب:
ـــــراءة مــاضــيــكــم ..  ـــدوا ق ـــي أع
مبادئكم .. أعرافكم .. نخوتكم 
.. لم تكونوا يومًا اال مع الحق .. 

في صف الشعب والوطن".
■ اليمــن الجمهــوري هــو اليمن الحر 
المســتقل وليــس اليمــن التابع يمن 

الوصاية والتبعية
■ كما وجه العميد سريع رسالة لكل اليمنيين الذين ال يزالون في شك من أمرهم 
قائاًل" قفوا مع شعبكم في معركته المصيرية وسجلوا حضوركم ضمن هذا الرصيد 
الوطني وال تغيبوا عن هذه اللحظة التاريخية .. أال يكفي خمس سنوات ألن تعرفوا 
المس��ار الصحي��ح وأن تتعرفوا على الموقف الصحيح ال��ذي يجب ان تكونوا عليه 

وحان الوقت ألن تكون يمنيين .. كونوا يمنيين ". 
كما خاطب أبناء مارب التاريخ والمجد والحضارة بالقول" اعيدوا قراءة ماضيكم 
.. مبادئكم .. أعرافكم .. نخوتكم .. لم تكونوا يومًا اال مع الحق .. في صف الش��عب 

والوطن". 
وأضاف" مارب ليس��ت للخون��ة من عم��الء الملكية الس��عودية ومرتزقة فنادق 
الرياض وابوظبي .. بل للشرفاء االحرار .. من أبناء اليمن العظيم .. مارب للجمهورية 
.. جمهوري��ة األح��رار وليس جمهورية المرتزق��ة .. مارب للجمهوري��ة .. جمهورية 

مستقلة حره وليس جمهورية خاضعه عميلة للعدو السعودي واالماراتي".
واختتم العميد س��ريع االيج��از الصحفي بالتأكيد على أن اليم��ن الجمهوري هو 
الذي يقف امام الملكية السعودية واليمن الجمهوري هو اليمن الحر المستقل وليس 

اليمن التابع يمن الوصاية والتبعية .. فكونوا جمهوريين مع بلدكم وشعبكم.

تستطيع أي قوة على وجه األرض أن توقف عملياتنا العسكرية المشروعة".
واردف قائ��اًل" س��نكافح ب��كل الوس��ائل المتاحة س��ندافع ع��ن اليمن ولو 
باألحجار .. لن نستس��لم أبدًا .. وضعنا العس��كري اليوم أفضل بكثير مما كان 

عليه .. ومفاجآت الجيش اليمني لن تتوقف".
وأك��د المتحدث الرس��مي أن الحرب االقتصادية س��تكون عواقبها وخيمة 
وق��د تمت��د نيرانها الى عق��ر دار العدو عما قريب وأن هذا الش��عب لن يموت 

جوعًا وعلي العدو استيعاب هذه الرسالة جيدًا.
وأضاف مخاطبًا العدو " تراهنون على الجبت والطاغوت وأولياء الشيطان 
ونح��ن نراه��ن عل��ى اهلل ال��ذي وع��د بنص��ر المس��تضعفين وردع الظالمين 

والمعتدين وكفى باهلل وليًا وكفى باهلل نصيرًا".

العميد ســريع : يدعو المدنيين لالبتعاد عن قصور المجرمين 
في المملكة ألنها ضمن األهداف

وضعنا العسكري اليوم أفضل بكثير 
ممــا كان عليــه ومفاجــآت الجيش 

اليمني لن تتوقف
■ العميد سريع : لن نرد على التهديد فأفعالنا تسبق األقوال وعلى 

مواطني شبه الجزيرة االبتعاد عن مقرات وقصور الظالمين
وفيم��ا يتعل��ق بالعمليات العس��كرية لقواتنا التي تس��تهدف المقرات 
والمنش��آت العسكرية في عمق العدو الس��عودي أكد المتحدث الرسمي 
ان جميع أهداف قواتنا عس��كرية أو ذات طبيعة عسكرية او أهداف لها 
عالقة بالجانب العسكري ولها دور في العدوان على بالدنا بشكل مباشر 

او غير مباشر.
وق��ال" قواتن��ا نجحت بع��ون اهلل بتنفي��ذ عمليات عس��كرية نوعية 
تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك األهداف 

المعلن لقواتنا".
وأض��اف " نج��دد الي��وم التأكي��د على أن لغ��ة التهدي��د والوعيد لن 
تج��دي نفعًا مع ش��عب اليمن ومع قواته المس��لحة وم��ع مجاهديه من 
ق��ادة وضباط وأفراد ومقاتلين ومواطنين فالجميع نذر نفس��ه لمعركة 
الحرية واإلس��تقالل والجمي��ع يؤمن بأننا في موق��ف الحق ندافع عن 
بلدنا وشعبنا ونقف بكل عزة أمام أقبح عدوان يشهده العالم خالل هذه 

المرحلة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". 
وأكد العميد س��ريع أننا اليوم لن نرد على التهديد بتهديد بل س��نؤكد 
أن فعلنا يس��بق القول إن شاء اهلل وبتوفيق من اهلل والعبرة أيها العدو 
المتغط��رس ف��ي خواتيمها وش��عب اليم��ن ال ولن يستس��لم وال يعرف 

الهزيمة واأليام ستؤكد ذلك. 

وأردف قائاًل" بشأن قائدنا الشهيد الرئيس صالح الصماد فنبشر العدو 
ليس بعملية واحده انتقامية لهذا القائد اليماني الش��جاع بل بسلس��لة 
عملي��ات س��تقض مضجع��ك وتهز عرش��ك وتجعلك إن ش��اء اهلل اكبر 

الخاسرين".

شــعبنا لم ينس بعد شهداء مجزرة 
ستســتنهض  ودماؤهــم  تنومــه 
الكرامة اليمنية والمشاعر الوطنية 

وخاط��ب العميد س��ريع العدو بقول��ه" نذكر العدو ونح��ن في ذكرى 
المجزرة المروعة بحق الحجاج اليمنيين أن ش��عبنا لم ينس بعد شهداء 
مجزرة تنوم��ه اآلالف من الحجيج اليمنيين من كل المناطق قتلوا بدم 
ب��ارد قبل مائة عام في مث��ل هذه األيام على يد عمالء البريطانيين من 

الوهابيين التكفيريين".
مؤكدًا أن دماؤهم تس��تنهض الكرامة اليمنية وتس��تنهض المش��اعر 

الوطنية اليمنية. 



االربعاء  8/  7 /  2020م الموافق 17 ذوالقعدة 1441هـ  العدد )363(10 www.alhagigah.net

ثقافة عسكرية

الح��رب النفس��ية: ظاه��رة قديمة ق��دم الجنس 
البش��ري والحرب النفسية والدعاية كلتاهما قديمة 
ق��دم التاري��خ اإلنس��اني ولك��ن أخذتا ف��ي العصر 
الحدي��ث طاب��ع التخصص مم��ا جعلهم��ا يظهران 
كموضوعي��ن مس��تقلين ،ويعطينا التاري��خ األدلة 

العديدة التي تؤكد ذلك. 
ف��ي عهد الفراعن��ة عندم��ا أراد تحوتمس الثالث 
االس��تيالء عل��ى ياف��ا في فلس��طين ، وج��د األمر 
عس��يرا نظرا لمناعة المدينة وعلو أس��وارها ، فلجأ 
إل��ى الخديعة والحيلة ، فطلب تحوتمس من حاكم 
ياف��ا اللقاء به لبحث أمر هام فقبل حاكم يافا بلقاء 
ع��دوه تحوتمس الثال��ث ، وعندما اجتم��ع االثنان 
ع��رض تحوتم��س على حاك��م يافا أن��ه يملك عصا 
س��حرية يس��تطيع بها أن يغي��ر األش��ياء ، انطلت 
الحيل��ة على حاك��م ياف��ا وطلب م��ن الفرعون أن 
يريه هذه العصا الس��حرية، فقبل تحوتمس بشرط 
أن يكونا على انفراد ولما انفرد به س��دد تحوتمس 
لحاك��م يافا ضرب��ة قاضية أودت بحيات��ه ، وبذلك 
اس��تطاع تحوتم��س به��ذه الحيل��ة أن يضرب كل 

مقاومة عند األهالي فدخل يافا منتصرًا .  
 

وم��ن األمثل��ة المعاص��رة ف��ي التاري��خ الحديث ذلك 
المنش��ور الذي وزع��ه نابليون قبل نزوله إلى الش��واطئ 
المصري��ة والذي يطل��ب فيه التس��ليم وع��دم المقاومة 

حت��ى ال يتعرض��وا للهالك، والمالحظ أن ف��ي تلك الفترة 
ظلت الحرب النفس��ية تش��كل أحد أن��واع الخديعة التي 
يلج��أ إليها القائد العس��كري وقت القتال حتى يس��تطيع 
أن يحقق نصرًا عس��كريًا بأقل تضحية ممكنة حتى بداية 
الحرب العالمية األولى، كانت الحرب النفسية التي يقوم 
بها المتحاربون قب��ل المعركة وأثنائها تهدف إلى إضعاف 
الخصم عن طريق إضعاف القوة الروحية و النفسية لديه 
ومن الطرق التي كانت تستعمل آنذاك الخداع وبث الذعر 

وإطالق الشائعات وتحقير العدو إضافة إلى الشتائم . 

الحرب النفسية :- 
ماهيتها ، مقوماتها ، أهدافها ، أدواتها. 

 إذا كانت الحرب النفس��ية هي عبارة عن حركة شاملة 
تستخدم فيها كل الس��بل بغرض إضعاف العدو وتدميره 
وتعن��ي أيضا تحطيم الوحدة النفس��ية والعقائدية للعدو 
بجميع الوس��ائل المتاحة فهي تتجه ضد الفكر والعقيدة 
والثق��ة والش��جاعة والرغب��ة ف��ي القت��ال، و ه��ي نوع 
م��ن القتال النفس��ي ال يتج��ه إال للعدو ، وق��د عرف أحد 
المختصي��ن الحرب النفس��ية ) بأنها هي عمل من ش��أنه 
إجب��ار الع��دو على تحوي��ل رجال��ه وعتاده م��ن الجبهة 

النشطة استعدادًا لصد هجوم قد ال يأتي (. 
و الحرب النفس��ية هي نوع م��ن القتال ال يتجه اال إلى 
العدو س��عيا للقضاء على ايمانه بالمس��تقبل وتدمير ذاته 

وثقته بنفسه،
فالحرب النفس��ية ال تسعى إلى االقناع واالقتناع وانما 
تهدف إلى تحطيم اإلرادة الفردية وهي أكثر اتس��اعا من 
الدعاية ، فهي تس��عى إلى القضاء عل��ى اإلرادة ولكنها ال 

تتجه إال إلى الخصم أو العدو . 
والحرب النفس��ية هي حملة ش��املة تستخدم فيها كل 
األجهزة واألدوات المتاحة للتأثير على عقول وأفئدة فئة 
مح��دودة بقص��د تدمير مواقف معين��ة، وإحالل مواقف 
أخرى ينتج عنها سلوك يتفق مع مصالح ورغبات الطرف 

الذي يشن هذه الحرب. 
إن اخضاع أي ش��عب بالوس��ائل النفسية ارخص بكثير 
م��ن اخضاع��ه بقوة الس��الح وذل��ك عن طري��ق التمهيد 

بالحرب النفسية . 

خصائص الحرب النفسية'  
1. ال تس��عى إل��ى اإلقن��اع وإنما غايته��ا تحطيم القوى 

المعنوية والنفسية للخصم. 
2. تتجه إلى العدو فقط ألنها صورة من صور القتال. 

3. تس��عى إلى زعزع��ة إيمان العدو بأهداف��ه وبمبادئه 
وذلك بإيهامه استحالة تحقيق هذه المبادئ و األهداف. 

4. تحطيم الوحدة النفس��ية للخص��م وذلك عن طريق 
تحطيم عناصر القوة السياسية لديه. طک

5. استغالل بعض النجاحات و االنتصارات لدى المهاجم 
بتضخيمها وإظهار أن هذه النجاحات لم يستطع الخصم 

الوصول إليها بهدف زعزعة ثقة الخصم بنفسه. 

6 . بالرغ��م م��ن أنها ال تتجه إال ال��ى الخصم ولكن هذا 
ال يمنع من اس��تخدامها في سبيل تقوية الروح المعنوية 
للمجتمع المحلي وذلك بتقويته لمواجهة الحرب النفسية 

للخصوم ولذلك فهي تأخذ األبعاد التالية :- 
 sadotaq ( تتجه إلى التخري��ب خلف خطوط العدو -

( التخريبية. 
- تتج��ه إلى خلق التق��ارب مع العناص��ر المحايدة في 

نطاق األسرة الدولية. 
- تس��عى إلى خلق التشتت في نفسية القوى العسكرية 

المعادية . 
وتستخدم الحرب النفسية المعاصرة األدوات التالية :- 
1. الدعاي��ة السياس��ية بإيجاد المعارض��ة بين صفوف 

العدو. 
2. الشائعات بخلق البلبلة بين صفوف األعداء.

3. غسيل المخ. 
4. اغتيال بعض زعماء العدو وقادته وتشجيع الثورات 

المحلية بغرض اضعاف النظام السياسي و إرباكه. 
5. الضغط االقتصادي أو التلويح بالعقوبات االقتصادية. 
6.الدفاع عن األقليات بغرض استعمالها عند الضرورة. 
7. التجس��س بغ��رض الحص��ول عل��ى أكب��ر ق��در من 

المعلومات عن النظام المعادي بهدف التشهير به. 
8. تزوير العملة وبطاقات الهوية وجوازات السفر .. الخ 
، األمر الذي يش��غل أجهزة الع��دو اإلدارية وأجهزة األمن 

في الدولة المعادية وارباكها. 

تعريف المدفعية  
هي أحد الصنوف األساسية للقوات البرية، 
تمتاز بالقدرة النارية الكبيرة وبالدقة العالية 
ف��ي الرماي��ة، كما تمت��از أيضَا بم��دى الرمي 
الكبي��ر والق��درة العالي��ة للمن��اورة بالنيران 
والوس��ائل وتوزيع الرماي��ات وتركيزها على 

أهم األهداف حسب الضرورة.
كم��ا تمت��از المدفعي��ة أيض��ًا بإمكانياته��ا 
عل��ى إعطاء المعركة عمقه��ا المطلوب وذلك 
بتوجيه النيران عل��ى تجمعات العدو ونقاط 

إسناده المنتشرة في عمق تشكيله القتالي.
ما هو تكتيك المدفعية؟

المتوف��رة  اإلمكاني��ات  إدارة  وعل��م  ف��ن 
لس��الح المدفعي��ة ف��ي الميدان م��ن مدافع 
أي��ة وس��ائل أخ��رى ضم��ن  أو  وصواري��خ 
االستراتيجية العسكرية العامة والتي توضع 
لتنفيذ األهداف السياس��ية التي وضعت من 

قبل القيادة للوصول إليها. 

أنواع تكتيك المدفعية
1- تكتيك األفراد:

فهم دور األخ المجاهد ف��ي الموقع الناري 
فهمًا جيدًا. 

المعرف��ة التامة لمب��ادئ التمركز واإلخفاء 
والتمويه.

تقدير المسافات جيدًا وعمل ورقة كروكي 
تبي��ن اإلحداثيات ف��ي المنطقة ومخططات 

نقاط العالم واألهداف.
االنط��الق والتمرك��ز ف��ي الموق��ع الناري 
بالش��كل األفض��ل ومعرف��ة ط��رق التق��دم 

واالنسحاب.
التنس��يق والتكام��ل بي��ن العق��د القتالية 
م��ع فرضية االحتم��االت عند انقطاع س��بل 

التواصل باإلشارة
أو بغرفة العمليات ووضع البدائل. 

تحقيق الس��يطرة عل��ى الع��دو من خالل 
النظر والنار وخاصة في تثبيته وعزله.

2- تكتيك الكمان:
عمل مس��ح أمني وجغراف��ي للمكان الذي 

يتمركز فيه المجاهد. 

االس��تفادة من النقاط المسيطرة )الهيئات 
الحاكمة( واستثمارها، وتفادي نقاط الضعف 

إما باألنفاق أو العبوات أو عمل الكمائن 
عمل رس��م كروكي للمكان وتقدير المسافات 
مع مراعاة األماكن البديلة، وعمل إحداثيات 

الضرب.
عمل سيناريو دفاع وهجوم للمكان ووضع 
كل االحتماالت التي يتعرض لها المجاهد في 
المكان وتجهيز س��يناريوهات عمل المدفعية 

لكافة االحتماالت الواردة.
العم��ل عل��ى تأمي��ن الم��كان ووض��ع آلية 
للتعامل مع العدو تحس��با لدخوله من أماكن 

غير متوقعة. 
التنس��يق بين العق��د القتالية ف��ي المكان 
الواح��د وخاصة عن��د عملية الحرك��ة والنار 

والتقدم للهدف.
إيجاد كل الوس��ائل الخاصة لكل طارئ بما 

يتناسب مع طبيعة المكان.

3- تكتيك التخصص:  
فه��م العل��وم الخاصة ل��كل تخصص فهما 
شاماًل ووضع الس��يناريوهات المناسبة التي 

تتناسب مع طبيعة المكان.
المعرف��ة الجيدة لنوع وخصائص الس��الح 
المستخدم ومعرفة المديات الفعالة والقاتلة 

لكل سالح.
المعرفة الجي��دة بصيانة األعطال التي قد 

تطرأ في الميدان على أي سالح مستخدم.
المعرف��ة الجيدة الس��تخدام الس��الح بما 

يتناسب مع المزايا التكتيكية للسالح. 
تجهي��ز الميدان بما يلزمه م��ن معدات مع 

مراعاة سهولة التحرك في الميدان.

واجبات المدفعة 
وتتوق��ف ه��ذه الواجب��ات عل��ى المهم��ة 
األرض  وطبيع��ة  المطروح��ة  التكتيكي��ة 

واإلمكانيات الخاصة بوحدة المدفعية.
"تأمين القوات، اإلسناد، التدمير، التخريب، 
اإلس��كات أو التش��تيت، إنهاك الهدف، إنارة 

منطقة القتال، إعماء العدو".
ولتنفذ الوحدات الفرعية للمدفعية مهامها 
وواجباته��ا تتخذ تش��كيلها القتال��ي المالئم 
لتأمين التعاون المس��تمر مع وحدات المشاة 

وتنفيذ هذه المهام بشكل سريع ودقيق.
التشكيل القتالي للوحدات الفرعية: 

يتكون من الفصائ��ل والمجموعات والزمر 
النارية المنتشرة في المواقع النارية المختلفة 
ونق��اط القيادة )غ��رف العملي��ات( ويضاف 

إليها نقاط المراقبة )الرصد واالستطالع(.
* نقطة القيادة والمراقبة )غرفة العمليات(: 
تقوم باس��تطالع الع��دو ومنطق��ة العمليات 
القتالي��ة ومراقب��ة أعمال الق��وات الصديقة 
وقيادة نيران ومناورات المجموعات والزمر 
الناري��ة، ويتواج��د ف��ي ه��ذه الغ��رف قائد 

الفصي��ل واإلداري والمراس��ل؛ ويت��م تجهيز 
نقط��ة أخ��رى لتك��ون احتياطية ف��ي حالة 
االضطرار لالنس��حاب وتغيير المكان نتيجة 

انكشاف المكان أو استهدافه.
* نقطة المراقبة )الرصد(: تقوم هذه النقطة 
بمراقبة تقدم قوات العدو إلى الحد األمامي 
لدفاع القوات الصديقة، كما تخصص لتأمين 
االتص��ال المس��تمر لتصحي��ح الني��ران على 
األهداف الغير مرئية، والتبليغ عن أي مواقع 
نارية جديدة لقوات العدو، ويتواجد في هذه 
النقط��ة اثنان من المجاهدي��ن لديهم القدرة 

على قراءة الخرائط وتقدير المسافات.
* الموق��ع الن��اري )المرب��ض(: ه��و المكان 
ال��ذي تحتله المداف��ع والصواريخ أو المجهز 
لالحت��الل من قب��ل والذي تنف��ذ منه وحدة 
أن  ويمك��ن  القتالي��ة،  واجباته��ا  المدفعي��ة 
تكون المواقع النارية أساس��ية، أو احتياطية 

ومؤقتة.

قيادة الوحدات الفرعية للمدفعية
يوجه قادة الوح��دات الفرعية للمدفعية 
وحداته��م عب��ر إعط��اء األوام��ر القتالي��ة 
الش��فهية والكتابي��ة والتعليم��ات ووض��ع 
المه��ام القتالي��ة واإلش��ارات، ويج��ب أن 
تكون األوامر والتعليمات قصيرة وواضحة 
أو  س��لكيًا  ال  أو  س��لكيًا  وتنق��ل  ودقيق��ة 

بالصوت أو باإليماءات.

بعد اس��تالم المهمة القتالية على القائد أن 
يفهمها جيدًا وأن يقدر الموقف الذي يتطلب:
1- تفهم المهم��ة القتالية وقرار قائد وحدة 
المش��اة الذي تلحق ب��ه وح��دة المدفعية أو 
تف��رز لدعمه أو التي تعمل ف��ي نطاقه وفهم 

المهمة الخاصة لوحدة المدفعية.
2- دراس��ة تكوين ق��وات الع��دو وطبيعة 

أعمالها وتشكيلها القتالي. 
الصديق��ة  الق��وات  تكوي��ن  دراس��ة   -3

وإمكانياتها القتالية.
4- دراس��ة طبيع��ة المنطق��ة )التضاريس، 
وج��ود الحواج��ز والس��واتر، حال��ة الطرق، 
ظ��روف الم��رور خ��ارج الطري��ق، ظ��روف 

المراقبة واالسترشاد،...(. 
5- دراسة ظروف الجو والطقس المختلفة.
قبل تنفي��ذ المهمة الموكلة إليه، يقوم قائد 
وحدة المدفعي��ة بعدد من اإلجراءات ليكون 
العمل بالشكل المطلوب، ويمكن إيجازها في 

النقاط التالية:
1- االس��تطالع الش��خصي والتدقي��ق في 

المهام القتالية الموكلة إليه.
لمرؤوس��يه  تعليم��ات  إص��دار   -2  
بتنفي��ذ إج��راءات التأمين القتال��ي وتجهيز 

االتصاالت والشيفرات.
الناري��ة  للمواق��ع  الهندس��ي  التجهي��ز   -3
وربطها مع غرفة العمليات باستخدام وسائل 

االتصال المتاحة.
المدفعي��ة  فصي��ل  قائ��د  إج��راء  أثن��اء 
لالس��تطالع الش��خصي مع قائد الكتيبة في 

المنطقة عليه أن يتفهم التالي:
األسماء الرمزية لألهداف ونقاط العالم.

مه��ام مجاه��دي الكتيب��ة ومه��ام فصيل 
المدفعية.

موقع غرف��ة العمليات ونقاط الرصد وآلية 
تحركها.

أساليب الداللة على األهداف.
نظ��ام االتص��ال وإش��ارات قي��ادة النيران 
)طلب النيران أو قطعها( أو إش��ارات الخطر 

)الجو – القوات الخاصة - ...إلخ(.

الحـــــــرب النفسيـــــة »1«

تكتيـــــــــك المدفـــعيـــــــة
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ل��م تُط��لِ الغرابة ل��ديَّ من ه��ذا العدوان، 
بحكم المعرفة التاريخية بجرائم هذا الكيان، 
وبطبيعة المهم��ة والدور الُمْوكَلَْي��نِ إليه من 
له البريطاني أوال، ثم األمريكي الحقا،  مش��غِّ
حت��ى أنني في وس��ائل النقل الع��ام وبعض 
ع��ات كنت أطرح أن هذه الجرائم التي  التجمُّ
يرتكبونه��ا ليس��ت جديدة عليه��م؛ إذ يجب 
أن نتذكّر جميع��ا )م��ج����زرة ت�ن�وم�ة( ضد 
����اج، وأن هذه المج��ازر التي نراها  ال��ُح��جَّ
بشكل يومي في صنعاء وغيرها قد بدأت من 
ذلك اليوم المش��ؤوم، غير أن المصيبة كانت 
ف��ي أن معظم ال��ي��م��نيي��ن الذين أصادفهم 

لم يكونوا يعرفون شيئا عنها.
كانت م��ج��زرة )ت�ن�وم�ة وس��اق الغراب( 
ق��د عِلق��ت ف��ي ذهني من��ذ صغ��ري بحكم 
حدي��ِث وال��دي حفظ��ه ال�ل���ه عنه��ا، وه��و 
الش��غوف بالتاري��خ، وف��ي ع��ام 2012م لم��ا 
حاَولَِت السعودية تالفَي انفراِط ِعقد السلطة 
َي  الموالي��ة له��ا ف��ي ال��ي��م����ن في ما ُس��مِّ
بالمبادرة الخليجية، كان الثوار ال��ي��م��نيون 
في مواق��ع التواص��ل االجتماعي وباألخص 
الفيسبوك وفي المنشورات الورقية الثورية، 
يتناول��ون خطر الس��عودية عل��ى ال��ي��م��ن، 
وكانوا يذكِّرون بي��ن الحين واآلخر بعدواِنها 

على ال��ح��ج��اج في )ت�ن�وم�ة(.
خالل 2014م كتْبُت منشورا على الفيسبوك 
ع��ن جرائ��ِم الس��عودية بح��قِّ ال��ح��ج��اج 
ال��ي��م��نيين، قلت في��ه: »آالف ال��ح��ج��اج 
ال��ي��م��نيين تمَّ قتُلهم بدٍم بارٍد من قبلِ جنود 
الملك عبدالعزيز الوهابية في ذي القعدة سنة 
1341ه� .. م��ج��زرة يكاد أن ينس��اها التاريخ 
وال تج��د لها إال ذكرا يتيما«، ثم أوردُت بعضا 
من تفاصيل تلك الم��ذب��ح��ة، وبعَض الردود 

على الرواية النجدية حولها.
في األش��ُهِر األولى من العدوان الس��عودي 
األمريكي على ال��ي��م��ن استشعرُت ضرورة 
إنجاِز ب��ح��ٍث تاريخ��يٍّ عن هذه الم��ج��زرة 
ووحش��ية  لفظاع��ة  تأصي��ال  الم��وءودة، 
المعتدي��ن تاريخي��ا، وبالفع��ل ب��دأُت بجمع 
المعلومات، ولك��نَّ صعوبات انعدام الكهرباء، 
وكثافة القص��ف، وإغالق المكتب��ات العامة، 
أعاقتن��ي إل��ى حدٍّ م��ا، وبطائ��ُق المعلومات 
الت��ي كنت أجمعها ال زال��ت تذكِّرني هوامُش 

بعِضه��ا بأنن��ي كنت قد كتبُتها س��اعَة قصِف 
الع��دوان بالق��رب م��ن مس��كَِننا، وأنني كنُت 
أكُتُبه��ا وطفلي الحس��يُن )حينه��ا كان عمره 
5 س��نوات( َيْرَتِعُش من الخوف في حضني، 
حي��ث كان ال يأمن إال فيه، وكانت تجتاحني 
موجة ش��عور واحدة إزاء مج��رم واحد، هو 
م��ن ارتك��ب جريم��ة ت�ن�وم���ة أوال وجرائم 

2015م وما بعدها آخرا.
ع��ن  المعلوم��ات  جم��ِع  عملي��ة  وخ��الل 
المجزرة اكتشفُت أنها قضية موءودة، وذات 
مظلومي��ة عظيمة، ليس م��ن جهة المعتدين 
الذين أبادوا الشهداء بدٍم بارد ظلما وعدوانا، 
ولكن منا نحن ال��ي��م��نيين الذين شاركْنا في 
دفن القضية أيضا ثقافي��ا وتاريخيا وتربويا 

بقصٍد وبغير قصد.
كتبُت خالل عام��ي 2015م و2016م مقاالٍت 
منشورة حولها، منها: )ال��ي��م��ن والسعودية 
1923م ومج��ازر  ت�ن�وم���ة  م��ج����زرة  بي��ن 
2015م(، و)م��ج��زرة ت�ن�وم�ة الموءودة تحت 
المجامالت السياسية(، و)م��ج��زرة ت�ن�وم�ة 
و)م��ج����زرة  س��عود(،  آل  مج��ازر  بداي��ة 
ت�ن�وم�ة .. ج��رٌس مبكِّر للع��دوان(، و)مرثاة 
الس��يد العالم��ة يحي��ى ب��ن عل��ي ال��ذاري 
الس��عودي  ت�ن�وم�ة(، و)العدوان  لش����ه��داء 
على ح��ج��اج بيت ال�ل���ه الحرام(، وغيرها، 
كما ش��اركُت بع��دٍد من البرام��ج التلفزيونية 

واإلذاعية حول تلك الم��ج��زرة.
كنُت بعده��ا مدفوعا باعتق��ادي أهمية أن 
يعلَ��َم كلُّ ال��ي��م��نيين به��ذه الم��ج��زرة من 
أج��ل تكوي��نِ وعيٍ عمي��قٍ ع��ن طبيعة هذا 
العدوان القائ��م، وأن يكون هذا الوعي جزءا 
م��ن المواجه��ة االس��تراتيجية له��ذا الكيانِ 
��ش، وه��و األمر الذي ش��اطرني فيه  المتوحِّ

كثيٌر من اإلخوة والزمالء واألساتذة.
ر لتل��ك الكتاب��ات والبرامج مني  وقد ُق��دِّ
��اٍب وإعالميي��ن آَخرين أن ُتَش��اِرك  وم��ن كتَّ
ف��ي رس��ِم دائرِة ض��وٍء جي��دٍة ف��ي الوعي 
ال��ي��م��ن��ي، لكنه��ا لم تك��ن بالق��در الكافي، 
وكان من األهمية بمكان أن ش��اطرنا الرئيُس 
السابق علي عبدال�ل�ه صالح في لقائه مع قناة 
الميادين في 13/ 10/ 2015م بذكره الم��ج��زرة 
دليال على حقد السعودية على اليمنيين منذ 
وق��ٍت مبكِّ��ر، على رغ��م أن��ه كان على رأِس 

س��لطٍة حَجَبت الضوَء لمدة 33 سنة عن تلك 
الم��ذب��ح����ة، ثم ما لبث بعدها في ديس��مبر 
2017م أن ع��اد إلى التحالف مع هذا المعتدي 

ضد أبناء شعبه األحرار.
إن هيمنة الس��عوديين – وه��م رأُس َحْربِة 
األمريكيي��ن ف��ي المنطق��ة – عل��ى الق��رار 
الس��يادي والسياس��ي والترب��وي والثقاف��ي 
واالجتماعي في البلد طوال عقوٍد من الزمن 
كانت قد اس��تفحلت بشكل ُمْرِعب، إلى الحدِّ 
الذي جعل تناس��ي تلك الم��ج����زرة وغيرها 
من حوادث التاريخ النجدي الوهابي الُمِشْينِ 
ر في  من أهم الش��روط التي يج��ب أن تتوفَّ
خ ال��ي��م��ني، وإال  األكاديمي والباحث والمؤرِّ
فإن��ه س��ُيْحَرُم من الحصول عل��ى امتيازاٍت 
المؤتم��رات  ف��ي  المش��اركُة  أقلُّه��ا  كثي��رة، 
العلمية، والتاريخية، وسَتْحِرمه )دارة الملك 
ع  عبدالعزيز( م��ن كَرمها الحاتم��ي الذي توزِّ
نوالَ��ه على كلِّ َمْن يعملون معها في مغس��لِة 
تنظيِف تاريِخه من األوساخ واألقذار، والتي 
ث التاريخ اإلنساني  قليٌل منها يكفي ألن يلوِّ

من أوله إلى آخره.
لق��د يس��ر اهلل إنج��از الطبع��ة األولى من 
كتاب��ي )مج��زرة الحج��اج الكب��رى(، ون��ال 
استحس��اَن المّطلعي��ن عليه من أح��راِر هذا 
البلد، ومفك��ري هذه األمة، فكتب كثيٌر منهم 
المق��االت والتعليق��ات، في الصح��ف، وفي 
مواقع التواُص��ل االجتماعي، وأطلَقْت بعُض 
وس��ائلِ اإلعالم المرئية والمس��موعة برامَج 
ح��وَل المج��زرِة والكت��اب، وكان ه��ذا أم��ًرا 
زا لالس��تمرار في توثيق هذه  عا وُمَحفِّ ُمَش��جِّ

المجزرة وتطوير الكتاب.
وخالل نش��ر الكت��اب على ش��كل حلقاٍت 
في صحيفتي )الثورة( و )صدى المس��يرة(، 
ُد القائد س��الم اهلل علي��ه أوَل من  كان الس��يِّ
ٍة منه؛ بل إن أحد  أرس��ل القتناِء ُنْسَخٍة وَرِقيَّ
أعضاء مكتبه في صنعاء سألني: كيف للسيد 

القائد في صع��دة أن يعلم أن هناك كتابا في 
طريق��ه إلى الطباعة، ونح��ن هنا في صنعاء 
لم نعلم باألمر، فقلت له: األمر ببساطة يعني 
أن الس��يد القائد قارئ ممتاز، ومتابع حثيث 
ْمُر  ل��كل جديد في الس��احة الثقافة؛ ذل��ك االَأ
ْش��َعَرني بوجوب الش��كر هلل عل��ى التوفيق  اَأ
والسداد، وبأهمية الكتاب وضرورة نشره، ثم 
ما لبث أن وّجه الس��يد حفظ��ه اهلل بتحويل 
مادة الكتاب إلى فيل��م وثائقي درامي، وهو 
الذي أنتجته شركة الدامغ في ما بعد بعنوان 

)تنومة دماء منسية(.
لق��د أحدث الكتاب منذ طبعته األولى، وما 
تبعه من إصداراٍت فني��ة اعتمَدْت عليه، أثرا 
كبيرا في نش��ر مساحٍة واسعٍة جدا من وعي 
المجتم��ع ح��ول المج��زرة، وهو األم��ر الذي 
ْيُت��ه – بتوفي��ق اهلل – من��ذ أولِ لحظة  َتَوخَّ
عزْم��ُت فيها على إنجاز ه��ذا العمل المبارك؛ 
فقد بات��ت أعداٌد هائلة م��ن مجتمعنا وأمتنا 
على علٍم به��ذه المج��زرة وخلفياتها، ووعيٍ 
بمظلومية شعبنا فيها، في الوقت الذي أبدى 
العدوُّ الس��عودي وأذناُب��ه انزعاجا كبيرا إزاء 
هذا العمل كما ظَهَر وَيْظَهُر في كتاباِت ذبابهم 
اإللكتروني على مواقع التواصل االجتماعي، 
وقد قي��ل لي: إن الديوان الملكي الس��عودي 
نفس��ه ق��د انزعج م��ن إث��ارة هذه المس��ألة 

انزعاجا كبيرا.
ثم أذيع فيلم )تنومة دماء منسية(، أنتجته 
ش��ركة الدامغ، واإلعالم الحرب��ي، وهو الذي 
وجه الس��يد القائد س��الم اهلل عليه بإنتاجه، 
وكان له أثٌر بالغ األهمية في توس��يع مساحة 
الوعي بالمجزرة أفقيا، وكان له صدى واسٌع؛ 
حيث بثته قنواتنا المحلية، وقنوات إقليمية 
تتب��ع مح��ور المقاومة، ب��ل وأقيَم��ْت حوله 
َدَواُت والنقاش��ات والح��وارات في إيران  النَّ

وغيرها من دول محور المقاومة.
ٌز بعنوان  ثم تلى ذلك مسلس��ٌل إذاعيٌّ متميِّ

)تنومة الحقد الدفين(، أنتَجْته إذاعة )س��ام 
إف إم( العام الماض��ي، وقد ُبثَّ مّرتين، مرة 
في الع��ام الماضي، ومرة في ه��ذا العام في 
ش��هر رمضان، ويبث هذه األيام أيضا، وكان 
صداه قويا وُمَجْلِجال، وأثُره كبيرا ومحمودا، 
ولألعمال الفنية المسموعة والمرئية تأثيُرها 
السريع، وِسْحُرها البديع، وجمهورها الواسع، 
ومساحاتها الشاس��عة، وقد كانت أكثر قدرة 
وأوس��ع تأثيرا ف��ي تحويل قضي��ة المجزرة 
البشعة إلى رأيٍ عام محلي وعربي وإسالمي 

بإذن اهلل تعالى.
إن ه��ذا يعن��ي أن دائ��رة الوعي اتس��عت، 
وبالتالي أعطت خلفي��ة عميقة لهذا العدوان 
الس��عودي األمريكي على بلدنا، وعلى بلدانٍ 
عربية وإس��المية أخ��رى؛ إذ أقلُّ ما فيها أنها 
سُتْس��ِقُط الذرائَع التي ُيْطلقونها اليوم تبريرا 
لنش��اطاتهم العدائية ضد العرب والمس��لمين 
جميعا، فل��م يكن هناك ف��ي تنومة حوثيون 
يجعلهم آل س��عود ذريعة لش��ن أسوإ عدوان 

إجرامي على هذه األرض.
ومنذ ظه��ور الطبعة األول��ى للكتاب وإلى 
الي��وم، كان للندوات والفعاليات التي أقيمت 
ح��ول الموض��وع، ث��م للقن��وات واإلذاعات 
والصحف والمج��الت والمواقع اإللكترونية، 
وكذلك للكُّت��اِب واإلعالميي��ن ورواد مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، جه��ٌد مش��كور ف��ي 
الكتابة عن المجزرة، والحديث عنها، وتوسيع 
دائرة الوع��ي بها، وبخلفيته��ا، ومآالتها، وما 
الذي يج��ب على اليمنيين إزاءها؛ األمر الذي 
يجعلنا نتوّجه إلى اهلل بقلوٍب شاكرة، وألسنٍ 
ذاكرة، تش��كُره وتحَمُده على عونه وتوفيقه 
وتس��ديده؛ إذ تحّقَق كثيٌر مما كنا نتوق إليه 

في هذا الموضوع.
األول��ى  المئوي��ة  الذك��رى  ف��ي  والي��وم 
َم لليمنيين األحرار،  للمجزرة ُيْسِعُدني أن أقدِّ
وللمجاهدين األبرار، الطبعة الثالثة الجديدة 
حة من الكتاب، وهي متوفرة إلكترونيا  والمنقَّ
ف��ي الن��ت، وورقيا ف��ي المكتب��ات، وقد تم 
ة فيها؛  ٍد م��ن المعلومات الهامَّ إضافة كمٍّ جيِّ
حيث بلغ عدُد الش��هداء الُمَتْرَجِمين فيها 117 
ش��هيدا، بإضافة 63 ترجم��ة جديدة عما في 
الطبعة السابقة لها، وبلغ عدد تراجم الناجين 
41 ناجي��ا، بإضاف��ة 13 اس��ما وترجم��ة، كما 
أِضْيَفْت فيها قصيدت��ان معاِصرتان للَحَدث، 
أنشأهما أبرُز رجالِ ذلك العصر، باإلضافة إلى 
ثالثة قصائد أثبتت في الطبعتين السابقتين، 
وت��م إضافُة وثيق��ة هامة متعّلق��ة بالحدث، 
عليه��ا إمض��اُء اإلم��ام يحيى حمي��د الدين، 
وُوِضَعت ص��ورة منها ف��ي الُمْلَحقات، وأفاد 

ما فائدة. منها البحُث أيَّ
إن ه��ذا يعن��ي أن مس��احة الوع��ي به��ذه 
المظلومية تتس��ع عاما بعد آخ��ر، وأن عجلة 
التوعي��ة به��ذه القضية الم��وءودة يجب أن 
تس��تمر، ويجب أن يشارك اليمنيون مشاركة 
فاعل��ة وقوي��ة في إحي��اء الذك��رى المئوية 
األول��ى التي تصادف األربع��اء القادم 17 من 
ذي القع��دة 1441ه� المواف��ق 8 يوليو 2020م، 
وه��و أم��ٌر ل��ه أهداف��ه الس��امية، ونتائُج��ه 
اإليجابية التي س��نتحدث عنه��ا في الحلقة 

القادمة.

… وللموضوع بقية.

تاريخ

التاريـــــخ يصنـــــع وعيــــــــنا )40(

على أعتاب الذكرى 

المئوية األولى
 لمجزرة تنومة )2- 3(

 بقلم/ د. حمود عبدالله األهنومي

في منتص��ف ليلة ال�26م��ن م��ارس 2015م أيقظتنا أص��واُت االنفجارات 
العنيف��ة، وه��ّزات القص��ف المكثف، على أنح��اء مختلفة من مدين��ة صنعاء، ولما 
َف على هذه الحادث��ة الغريبة إذا بإع��الن بداية العدوان  ُهِرْع��ُت إل��ى النت ألتع��رَّ
ينطلق من واش��نطن على لس��ان سفير الس��عودية هناك، بدعوى إعادة الشرعية، 
وف��ي الصباح حَمل��ِت األنباُء أخباَر مجازر وحش��ية طالت ح��يَّ )بني حوات( في 
شمال صنعاء، ثم توالِت المجازر بشكل يومي ووحشي وعلى نحٍو فظيع، وسرعان 
م��ا انبعثت أصوات دعاة ووعاظ البالط الس��عودي األمريكي بتبرير تلك الجرائم 
بك��ون ال��ي��م��نيين مجوس��ا، وروافض، ومنحرفين، وضالين، وه��ُم هم الذين لم 
يط��ل بنا وإياهم العهد وهم يصرخ��ون بالثناء على هؤالء ال��ي��م��نيين وأنهم أهل 

اإليمان والحكمة، ومهد العروبة، ومدد اإلس���الم.
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كتابات

الدكتور بهيج سكاكيني: كاتب فلسطيني

س��تة أعوام مضت على الحرب الهمجية على الش��عب 
اليمني الت��ي قادتها الس��عودية واالم��ارات تحت ذريعة 
عودة الش��رعية دمرت كامل البنى التحتية من ش��بكات 
مي��اه وكهرب��اء ومحط��ات تولي��د الكهرب��اء والطرق��ات 
والجس��ور والمدارس والمستشفيات والمصانع والمزارع 
وارتكب��ت ق��وى البغي والع��دوان ابش��ع المج��ازر بحق 
الشعب اليمني دون ان يتحرك “المجتمع الدولي” العاهر 
س��اكنا ألكبر مأس��اة إنس��انية ش��هدها العص��ر الحديث 
بش��هادة العدي��د من المنظم��ات االنس��انية التابعة لألمم 
المتح��دة التي بينت عهرها مجددا من خالل أمينها العام  
برفع السعودية عن قائمة العار للدول التي تقتل االطفال 

مقابل 500 مليون دوالر.
وأظه��رت الفترة االخيرة وبش��كل ال لبس فيه وخاصة 
لم��ن اصطف��وا م��ع الع��دوان م��ن اليمنيي��ن األطم��اع  
االماراتية والس��عودية في اليمن حيث تقاس��م كل منهم 
الغنائ��م فاإلم��ارات س��يطرت على جزيرة س��قطرى بعد 
تفاهم مع الس��عودية التي س��حبت قواتها م��ن الجزيرة 
نهائي��ا واعطيت محافظ��ة المهرة وربم��ا حضرموت الى 
السعودية. تقسيم الكعكة بينهم يدلل على حقيقة النوايا 

م��ن عدوانهم المس��تمر عل��ى اليمن الذي ل��م يكن عودة 
“الشرعية” لمن ليس له شرعية باألساس وال سيادة على 
ق��راره او قرار حكومته العتيدة التي اتخذت من الرياض 
مقرا لها منذ 2015 فالمواقف والقرارات تملى عليهم من 
س��يدهم وولي امره��م  في الرياض. والي��وم نرى القتال 
بين المجلس االنتقالي في الجنوبي المدعوم إماراتيا مع 
ق��وات الرئيس الالش��رعي المدعوم س��عوديا في جنوب 

اليمن للسيطرة على مناطق نفوذ.
وتأت��ي الي��وم الضرب��ة االس��تراتيجية ف��ي العم��ق 
الس��عودي وفي العاصمة الرياض ولمؤسس��ات لم تكن 
بحس��بان التحال��ف الغير مق��دس عل��ى وزارة الدفاع 
الزم��رة  تتواج��د  حي��ث  الس��عودية  واالس��تخبارات 
ف��ي غرف��ة العمليات الت��ي تدي��ر الحرب عل��ى اليمن 
م��ن امريكيي��ن وبريطانيي��ن وإس��رائيليين على وجه 
التحديد الى جانب ضرب قاعدة سلمان الجوية وعدد 
من المواقع العس��كرية في نجران وجي��زان اليمنيتين 
باألصل الذي استولت عليهم الس��عودية وضمتها اليها 
عن��وة قبل عقود من الزمن ليدق ناقوس��ا آخر وخاصة 
بع��د ان ضرب��ت منش��آت أرامك��و س��ابقا ويؤك��د ان 
الش��عب اليمني وجيش��ه وقواه الحية قادرة على الرد 
وال��رد المؤلم والمهين ايض��ا. باإلضافة الى ان الجيش 

اليمن��ي يمتلك م��ن المعلومات الدقيق��ة واالحداثيات 
والصواري��خ والمس��يرات التي تس��تطيع ان تصل الى 
أهدافها العس��كرية واالس��تراتيجية المحددة. هذا الى 
جان��ب انه��ا ال تس��تهدف المدنيين كما تفع��ل طائرات 
التحالف الس��عودي الت��ي ال تتوانى من قصف المناطق 
السكنية واالسواق العامة وتجمعات االعراس واالفراح 
او الم��دارس ع��ن تعمد وس��بق إص��رار عل��ى ارتكاب 

المجازر.
وكالع��ادة س��تظهر علينا الصحاف��ة الصف��راء والكتبة 
المأجوري��ن بالقول ان هذه صواري��خ إيرانية …الخ من 
هذه السوالف التي تعودنا عليها االن. آل سعود على وجه 
التحديد لكونهم ال يؤمن��ون حتى بمواطنيهم وبقدراتهم 
وبالتالي يس��تجلبون الخبراء ف��ي كل مجال من الخارج 
دون  اس��تراتيجية  صناع��ة  اي��ة  بن��اء  واليس��تطيعون 
االستعانة باألجانب إلدارتها, يعتقدون ان الشعب اليمني 
غير ق��ادر على امت��الك المعرفة والتقني��ات التي تجعله 
متفوقا على هؤالء المتخلفين الذين انفقوا اكثر من 140 
مليار دوالر على ش��راء االس��لحة في حربه��م على اليمن 
دون تحقيق اية مكاس��ب سياسية أو عسكرية لالن على 
االقل تلك التي رفعت منذ بدء العدوان في مارس 2015 
. الشعب اليمني والجيش اليمني له الحق بالحصول على 

المعرفة والخبرات من إيران او غيرها للدفاع عن ارضه.
 إذا كانت السعودية  تحلم بأن الشعب اليمني سيستكين 
ف��ي اي مرحلة م��ن المراحل ويقبل ب��أن يقتل وينكل به 
ويجوع من خالل حصار خانق برا وبحرا وجوا بمساعدة 
وضلوع أمريكي وبريطاني وأن يحرم من الغذاء والدواء 
وأن تحج��ز الس��فن التي تحمل ل��ه مص��ادر الطاقة وان 
تستباح ارضه ويبقى صامتا وال يقاتل بكل شراسة وبكل 
وس��يلة يطورها او يحصل عليها من االصدقاء والحلفاء  

فإنه يحلم أحالم اليقظة.
الجميع اصبح يدرك وبش��كل واضح ان المنطقة واقعة 
تحت استقطاب سياسي غير مسبوق وأن هنالك محورين 
متصارع��ان مح��ور يض��م كل االدوات للصهيو-امريكية 
واس��تراتيجيتها في المنطقة ومح��ور المقاومة والحرب 
عل��ى اليمن ال يمكن ان ترى اال من خالل هذا االطار ومن 
المؤك��د ان الصراع في اليمن هو ج��زء ال يتجزء من هذا 
الصراع الدائر وان اليمن هو من المحور المقاوم وبالتالي 
ل��ن يكون مس��تغربا ان يتم دعم ش��عب اليمن ومقاومته 
من اي من أطراف محور المقاومة فالعدوان ليس موجها 
لليمن فقط بل لمحور المقاومة. ومن ال يفهم هذا الترابط 
العضوي وجدلية الصراع ال يفقه بالسياس��ة وال بما يدور 

على الساحة.

التوحش والهمجية والرد اليمني

 مياء العتيبي:  أطفال اليمن ال بواكي لهم

الثابت والمتغير.. 

كاتبة سعودية

كل دراسات االمم المتحدة المنشورة رسميا تكشف عن معاناة أطفال اليمن 
وتقهق��ر أحواله��م بس��بب الحصار المفروض عل��ى هذه البالد البائس��ة،  وفي 
الوقت نفسه يش��طب أمين عام المنظمة الدولية غوتريش التحالف العسكري 
الذي تقوده الس��عودية من القائمة الس��وداء لمرتكب��ي الجرائم بحق األطفال، 
ق��رار غي��ر مبرر وال معنى ل��ه اال المداهن��ة المريبة للمال الس��عودي والضغط 
االمريكي، وس��يكون ضوء أخض��ر لمزيد من الجرائم واالنتهاكات الس��عودية 

في اليمن.
واض��ح ان العال��م المس��تكبر بزعامة امريكا قد فقد انس��انيته طوال س��ت 
س��نوات، والدم��ار الهائل الناج��م عن النزاع في اليمن س��يبقى أث��ره ألجيال 

قادمة؛ و عندما نرى مش��هد مؤثر لطفل يقّبل صور أشقائه الموتى ثم يشطب 
األمين العام لألمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية من الئحة قتل وتشويه 
األطفال علمًا أن جرائم التحالف السعودي تسببت بتشويه وقتل ما ال يقل عن 

1000 منذ ثالثة سنين
ه��ذا القرار يجعل األطفال عرضة لمزيد من الهجمات و األمين العام يضيف 
مستوى جديدا من العار إلى )قائمة العار( من خالل إزالة التحالف الذي تقوده 
السعودية وتجاهل أدلة األمم المتحدة المتعلقة باستمرار االنتهاكات الجسيمة 
ضد األطفال وإن الش��طب “يبعث برس��الة مفادها أن الفاعلين األقوياء يمكن 
أن يفلت��وا م��ن قتل األطفال حيث ان المش��اهد المؤلم��ة المتعلقة بها اليمكن 

إنكارها .
ما قام به غوتيرش يس��اهم في قتل المزيد من أطفال اليمن ألّن السعودية 

ستس��تغّل تقرير األمم المتح��دة لقتل المزيد من األطف��ال، خاصة وأّن كبرى 
المؤسسات الدولّية تقّدم لها الدعم لقتل هؤالء األطفال وتشريدهم

تبرئ��ة الس��عودية من دم أطف��ال اليمن، يعّد س��ابقة خطي��رة ال يجب 
المرور من جوارها مرور الكرام،  وهذا يدّل أيضًا على أّن هذه المؤسسات 
الدولّي��ة والمنّظمات أصبحت دمي��ة بيد تّجار الّدم وعلى اليمن وش��عب 
اليمن الدفاع عن نفس��ه بنفس��ه، ألن دائرة الظلم تتوّس��ع يوم��ًا بعد يوم 

برعاية دولّية فاضحة
دول��ًة اس��تنجدت بدول أخ��رى إلنقاذها، فبات��ت هذه الدول ه��ي المصيبة 
الكب��رى التي تهون أمامه��ا المصيبة األولى، مثل هذا ال��ذي يحدث في اليمن 

اليوم

السفير محمد محمد السادة

بع��د نص��ف عق��د م��ن ع��دوان التحال��ف 
الس��عودي عل��ى اليمن أضحت صنع��اء أكثر 
بع��دًا للني��ل منه��ا عس��كريًا ،فيم��ا أضحت 
الم��دن الس��عودية واإلماراتية بم��ا فيها من 
بن��ك أهداف عس��كرية و حيوي��ة في مرمى 
ق��وات حكوم��ة صنعاء ، أم��ا سياس��يًا فقد 
أب��دت حكومة صنعاء قدرًا عالي من المرونة 
واالس��تعداد للتقارب م��ع كل األطراف وفي 
مقدمته��ا النظام الس��عودي لوق��ف العدوان 
وإحالل الس��الم الع��ادل والمش��رف للجميع 
،وف��ي إط��ار ذل��ك قدم��ت حكوم��ة صنعاء 
مبادرته��ا الش��املة للحل من خ��الل تقديمها 
رؤي��ة وطنية إليق��اف العدوان، وه��و األمر 
الذي افتقدته بقية األطراف ،الس��يما النظام 
السعودي الذي يكتفي بإجراء اتصاالت سرية 

مع حكومة صنعاء.
تقرير فريق الخبراء المعن��ي باليمن التابع 
لمجل��س األم��ن الدول��ي الص��ادر ف��ي يناير 
2020 لخص وبشكل رسمي حصيلة خمس 
س��نوات م��ن التدخ��ل العس��كري ،حيث أقر 
صراح��ة بإخفاق التحالف في تحقيق الهدف 
المعل��ن م��ن تدخله ف��ي اليم��ن المتمثل في 
إعادة الس��لطة لحكوم��ة الرئي��س المنتهية 

واليته هادي ،بل إن التحالف كما أشار التقرير 
قوض من سلطة هادي، لدرجة يستحيل معها 
عودة هادي وحكومته إلى عدن الس��يما بعد 
فشل إتفاق الرياض الهزيل، األمر الذي فاقم 
من حالة اإلحتراب والفوضى التي يعيش��ها 

الجنوب وبإشراف الرياض و أبوظبي. 

صنعاء تتفوق عسكريًا 
وسياسيًا 

خالل خمس س��نوات من العدوان تمكنت 
ق��وات صنعاء م��ن تطوير قدرات عس��كرية 
نوعية، جعلتها ُتمسك بزمام المبادرة وُتثبت 
قدرته��ا عل��ى ض��رب األه��داف العس��كرية 
والحيوية ف��ي العمق الس��عودي واإلماراتي 
دون اعتراض ،لذا باتت القدرات الصاروخية 
لق��وات صنع��اء الهاج��س الم��ؤرق للنظ��ام 
الس��عودي الذي عج��ز عن حماي��ة ُمدنه من 
تل��ك الضربات ،حيث اصبحت كل المنش��آت 
العس��كرية والحيوية الس��عودية في مرمى 
صواري��خ ق��وات صنع��اء، والضم��ان لوقف 
الضرب��ات البالس��تية والطي��ران المس��ير إال 
بمفاوض��ات س��عودية ج��ادة م��ع حكوم��ة 
صنع��اء، مال��م فاألم��ر وارد لتك��رار ضربات 
الُيمكن تحملها كتلك التي اس��تهدف ُمنشآت 
نفطي��ة تابع��ة لش��ركة أرامك��و ف��ي بقيق و 
خري��ص على ُبع��د أكثر م��ن 1400 كم من 

صنعاء.
وعل��ى صعي��د العملي��ات القتالي��ة البرية 
فقد أثبتت قوات صنعاء تفوقها الذي يش��هد 
ل��ه الجمي��ع ،وم��ا العملي��ة الكُبرى المس��ماة 
“نص��ر من اهلل” في نج��ران إال مثال لصفعة 
عس��كرية المثي��ل لها ف��ي تاري��خ الحروب، 
حيث كانت حصيلتها أكثر من 3000 مابين 
قتيل وأس��ير ومنهم عش��رات م��ن الضباط 
كمي��ات  ،واغتن��ام  الس��عوديون  والجن��ود 
هائل��ة م��ن الس��الح الحدي��ث ، أض��ف إلى 
العس��كرية االس��تراتيجية  ذلك االنتصارات 
األخي��رة لقوات صنع��اء المتمثلة باس��تعادة 
مدينة الجوف ،و العمليات العسكرية الدائرة 
حاليًا الس��تكمال استعادة مدينة مأرب وهما 
مدينت��ان عل��ى حدود الس��عودية ،وتش��كل 
معقل عمليات التحالف وقوات هادي ،ومركز 
الثقل العس��كري لحزب اإلص��الح األمر الذي 
يعني خس��ارة أهم الجبهات العس��كرية التي 
راهن م��ن خاللها التحال��ف وحزب اإلصالح 
على دخ��ول صنع��اء، بل أن س��يطرة قوات 
صنع��اء عل��ى الج��وف ومأرب يعتبر حس��م 
للمعركة الرئيسية، وضربة في مقتل للتحالف 
وحكوم��ة هادي وحزب اإلص��الح ،باإلضافة 
الجنوبي��ة  للح��دود  أكث��ر  انكش��اف  إل��ى 

للسعودية أمام قوات صنعاء.

مؤتمر الرياض للمانحين ذروة 
النفاق والسقوط األخالقي 

ف��ي الوق��ت عج��ز فيه نظ��ام محم��د بن 
س��لمان م��ن تحقيق أي مكاس��ب عس��كرية 
،أو تقدي��م رؤي��ة واقعي��ة للحل السياس��ي 
ف��ي اليمن، ذهب لمحاولة لتحس��ين صورته 
القبيح��ة أم��ام المجتم��ع الدول��ي والظهور 
بالمظهر اإلنس��اني و األخالقي الداعم لليمن 
من خالل استضافته لمؤتمر المانحين مطلع 
ش��هرنا الحالي يونيو ،دون أدن��ى اعتبار لما 
س��يحققه ه��ذا المؤتمر م��ن نتائج،ل��ذا فقد 
ش��كل انعقاد المؤتمر في الرياض اس��تفزازا 
لمشاعر الماليين حول العالم وفي مقدمتهم 
اليمنيين الذين لم ينالهم من تحالف العدوان 
السعودي سوى الحصار والتجويع، وارتكاب 
أبش��ع الجرائم واالنتهاكات التي التقرها كل 
القوانين واألعراف والش��رائع الس��ماوية،لذا 
فق��د ه��ذا المؤتم��ر مصداقيت��ه ،وكان أكثر 
مؤتم��رات المانحي��ن فش��اًل بش��هادة م��ارك 
لوكوك مس��اعد االمين الع��ام لألمم المتحدة 
للشؤون اإلنس��انية الذي وصف نتائج مؤتمر 
الري��اض بأنه��ا غي��ر مرضي��ة، حيث فش��ل 
المؤتمر في تحقيق اله��دف المعلن منه وهو 
تعه��دات  كان��ت  ،و  جم��ع 2.4ملي��ار دوالر 
المانحين هي األقل منذ أول مؤتمر للمانحين 

لليمن ، وبالمحصل��ة فهذا المؤتمر كما وصفه 
البعض بأنه ذروة نفاق المجتمع الدولي ، كما 
أن إضفاء األمم المتحدة الش��رعية على هذا 
المؤتمر، وإعالن األمين العام لألمم المتحدة 
مؤخرا قرار رفع اسم التحالف العربي بقيادة 
الس��عودية م��ن القائم��ة األممي��ة الس��وداء 
الخاص��ة بقت��ل األطف��ال، ه��و ذروة النفاق 

األممي.
م��ا لب��ث مؤتم��ر الري��اض للمانحين أن 
ينتهي حت��ى أفرغه النظام الس��عودي من 
محتواه االفتراضي من خالل قيام تحالف 
الع��دوان بتش��ديد الحصار عل��ى اليمن ،و 
منع دخول سفن المش��تقات النفطية التي 
تم تفتيش��ها وحاصلة على تراخيص أممية 
الس��يما ظل جائحة كورونا وما قد يس��ببه 
ذلك من جريمة إنس��انية جديدة من خالل 
تعطي��ل ما تبق��ى م��ن إمكانيات بس��يطة 
للقط��اع الصح��ي لمكافح��ة ه��ذا الوب��اء 
المستش��ري ،خصوصًا المستش��فيات التي 
تعتم��د كليًا في تش��غيلها على مادة الديزل 
، لذا فاليمن ليس بحاجة لمؤتمرات فاشلة، 
كون المس��اعدة الحقيقية الت��ي يحتاجها 
هي الترجمة العملي��ة لإلجماع الدولي بأن 
إنه��اء المعاناة االنس��انية لليمن يبدأ بوقف 

إطالق النار و رفع الحصار المفروض.

بعد نصف عقد من العدوان على اليمن
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اليمن.. 
د. نبيل نايلي: كاتب تونسي

“لنا أن نفترض أّنه – على الّرغم من أمر المحاكم بمراجعة هذه 
التراخيص، ولديها 12 شهرا للقيام بذلك – اختار قسمك ببساطة 
التجاهل وعدم االمتثال “. مقتطف من رس��الة موّجهة إلى وزيرة 
التجارة الدولية ليز تروس، Liz Truss، في ظّل انهيار تام للنظام 
الصحي اليمني يجتاح البالد، بشكل واسع، فيروس كورونا  ويقف 
اليمن المغدور عاجزا مشلوال عن مواجهته، فالمؤسسات الصّحية 
ُمدّمرة بفع��ل الحرب التي يقودها “التحال��ف” منذ 5 أعوام! في 
ذات الوقت يبلغنا أّن عبد الخالق عبد اهلل، مستش��ار ولي عهد أبو 
ظبي، قّدم مساعدة طبية عبارة عن 200 ألف جهاز فحص بقيمة 
20 ملي��ون دوالر لالس فيغاس!!!!في حين أّن الوضع اإلنس��اني 
اليمن��ي ُيوّصف بأّنه ال��”أس��وأ” كمأس��اة على مس��توى العالم!!!! 
مؤسس��ة جيم��س تاون األمريكي��ة، قّدرت أّن كُلف��ة الحرب التي 
تخوضها الس��عودية في اليم��ن، “كانت إلى قب��ل فترة وجيزة 5 
مليار دوالر ش��هريا، ما يعني أّنها بلغ��ت خالل ال����5 أعوام، 300 

مليار دوالر، كنفقات مباشرة”!!!
م��ع ذلك ففضائح صفقات األس��لحة الس��عودية م��ع الحكومة 
البريطاني��ة لخ��وض حربها عل��ى اليم��ن ال تزال تتكّش��ف يوميا 
ورائح��ة تفاصيلها العفنة تزكم األنوف! وُتدمي القلوب!!! في ذات 
الي��وم توفي في ع��دن 96 مواطن األوبئ��ة دون أن يجدوا حتى 

فحصا واحدا ليعرفوا على األقل سبب موتهم!!!
 ال تفّش��ي جائح��ة كورونا وال وباء الكوليرا وال ش��بح المجاعة 
الّزاحف جعلوا “صانع” القرار الس��عودي يتأّمل المأساة اليمنية أو 
يراجع حسابات هذه “العاصفة” الملهاة المستدامة!! ففي ال����19 
من جوان سنة 2019 الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا 
في البالد ب�”منع الحكوم��ة البريطانية من المصادقة على رخص 
بيع أس��لحة جديدة إلى الس��عودية وطالبتها بمراجعتها”. قرارها 
ذاك كان عائدا إلى ”الدور السعودي في حرب  اليمن“، ورغم ذلك 

الحظر القضائي واصلت بريطانيا بيعها األسلحة للسعودية.
ميداني��ا ومرة أخرى يعل��ن “التحالف” الذي تقوده الس��عودية 
“موافقة الحكوم��ة المعترف بها دوليا والجنوبيين “وقف إطالق 
النار وعقد اجتماع جديد في الرياض لمناقش��ة التهدئة”، في ظّل 

استمرار انتهاك اتفاقات وقف إطالق الّنار .
Boris John-  اس��تمّرت خالل ذلك حكومة بوريس جونسون،
son، في “تصدير قطع تبديل المقاتالت، وتأمين خدمات الصيانة 
ومنتجات الصناعات الدفاعية”. وصّدرت بريطانيا إلى السعودية 
أسلحة بما يعادل “5.3 مليارات جنيه إسترليني منذ عام 2015 

” حتى يوم الناس هذا!!!، والعهدة على تقرير الصحيفة.
 BAE  ،حتى أّن ش��ركة بي آي، بريتش أيروس��بيس سيس��تمز
Systems البريطاني��ة -الرائ��دة في صناعة األس��لحة والخدمات 
كان��ت قد باعت للجيش الس��عودي بما قيمت��ه 18.7 مليار دوالر  
خالل الس��نوات ال���5 الماضية، التي أمضته��ا الرياض في قصف 
ودّك اليم��ن. وأك��دت الش��ركة “، ف��ي تقريرها لع��ام 2019، إّنها 
“تواص��ل الوفاء باتفاق خدمة وصيانة مقاتالت”تايفون“، الٌموّقع 

عام 2018”.
منظمة اليونس��كو طالبت األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، بإعادة النظر في قراره “ش��طب اسم تحالف العدوان 
على اليمن من القائمة الس��وداء لمنتهكي حقوق األطفال، “قائمة 
العار” إيّاها، كما دعت المؤّسسات والوكاالت والمنّظمات اإلنسانية 
والحقوقية الدولية واإلقليمي��ة والمحّلية، ل��”الوقوف مع أطفال 
اليمن وحماية حقوقهم”. أما ُيسرى سماش، مديرة قسم السياسة 
 ،Save the children، واالتصال لمنظمة إغاثة األطفال في اليمن
فتوّضح: “بعد خمس س��نوات من الح��رب تصيب المعاناة أطفال 
اليم��ن بالدرجة األولى لقد ُقتلوا وُجرحوا في المعارك المس��تمّرة 
وُس��لبوا حقوقهم األساسية، إضافة إلى ذلك تعّرضت بنية تحتية 
مدنية مثل المدارس والمستش��فيات في اليم��ن إلى لهجوم وتّم 
تهديد األطفال في أماكن وجب أن ينعموا فيها باألمان”! س��ماش 
تختزل مأساة أطفال اليمن بقولها: “طفل يكبر في اليمن ال يعرف 

شيئا آخر سوى الموت والدمار”!!!
متحّدث باسم شركة بي آيه سيستمز، عّلق معترفا: “نحن نقّدم 
معّدات الدف��اع والتدري��ب والدعم بموجب اتفاقي��ات حكومية 
بين المملكتين المتحدة والس��عودية. ..نحن نمتثل لجميع قوانين 
ولوائ��ح مراقبة الصادرات ذات الصلة في البلدان التي نعمل فيها 

ونخضع  لموافقة ورقابة الحكومة البريطانية. “
في حين أّن العضو بالحملة ضد تجارة األس��لحة أندرو سميث، 
Andrew Smith، فقد أكّد أّن: “المملكة المتحدة قامت بترخيص 
بيع أس��لحة التي تزيد قيمتها عن 5.3 مليار جنيه إسترليني إلى 
المملك��ة العربية الس��عودية منذ بدء حملة اليمن” من��ّددا ب��”أّنها 
وضعت باس��تمرار مصالح ش��ركات األس��لحة قبل حقوق وحياة 
الن��اس ف��ي اليمن وأثبتت أّن��ه ال يمكن الوث��وق بتنفيذ قواعدها 

الخاصة. “!!!!!
تواصل المملكة حصد أرواح اليمنيين وتقتيل وتش��ريد أيتامها 
بأس��لحة بريطانيا وال حس��يب ما دامت ًتش��طب من قائمة العار 
وم��ا دام��ت الخزين��ة البريطانية المتخم��ة باألموال الس��عودية 
المخّضب��ة بالدم اليمني ال تزال تكّدس األرباح!!! وما هذه األحكام 
–عل��ى أهميتها كوثائق إدانة لمن اهتم ووّث��ق ورفع القضايا- إالّ 

المسكّنات وذّر الّرماد…
ه��ل انصاعت الحكوم��ات وامتثلت لهكذا ق��رارات؟ هل أنهت 

مجزرة اليمن ؟ ال!!!!!
تقري��ر المرك��ز القانون��ي اليمن��ي للحق��وق والتنمي��ة يفيد أّن 
“الح��رب أودت بحي��اة أكثر م��ن 100.000 يمن��ي، بينهم أكثر 
م��ن 16.000 منهم مدن��ي!!! ومن بين القتلى م��ن غير المقاتلين 
3901 طف��اًل و2462 امرأة!!!! كما أصابت الغارات الجوية، وفق 
منظم��ة حقوقي��ة، 41.476 مدني��ًا!! يضافون إل��ى مئات اآلالف 
م��ن األه��داف غير العس��كرية الت��ي تش��مل المنازل والمس��اجد 
والمستشفيات والمدارس واآلثار القديمة! التي دّمرها “أشاوس” 
الحزم! أما األمم المتحدة التي تلّوح ب���”أس��وأ أزمة إنس��انية في 
العالم”!، بحس��ب األمم المتحدة فتتحّدث عن حوالى 24 مليون 

شخص”بحاجة إلى مساعدة غذائية“!!!!
أية لغة خشبية هذه التي تس��تخدمها متحدثة باسم الحكومة 
البريطانية، إذ تقول: “تقوم المملكة المتحدة بتقييم جميع طلبات 
ترخي��ص التصدير على أس��اس دراس��ة كّل حالة عل��ى حدة بما 
يتماش��ى مع معايير الترخيص الصارمة لدينا. لن نصدر تراخيص 
تصدي��ر إذا كان متعارض��ا مع ه��ذه المعايير، بما ف��ي ذلك وجود 
خط��ر واضح في أّن المعّدات قد ُتس��تخدم للقمع الداخلي. “؟ أّي 

هراء هذا؟؟
طبع��ا و”دعم��ا لدعوة األم��م المتح��دة للحّد من انتش��ار وباء 
الكوفيد COVID-19 ،19 ” سمعنا أّن “السعوديين واإلماراتيين 
وافقوا على وقف العمليات العس��كرية ف��ي اليمن” ثم بلغنا عدها 
أّن الجانبي��ن يّتهم الط��رف اآلخر ب��”انتهاك وقف إط��الق الّنار”! 

منتهى العبّث!!!!
أين يمضي هؤالء بمصير اليمن الجريح؟ غريب أمرهم واألغرب 
أكث��ر موق��ف حكومات تواص��ل تصدير قط��ع تبدي��ل المقاتالت 
للس��عودية، وتأمي��ن خدم��ات الصيان��ة ومنتج��ات الصناع��ات 

الدفاعية لها رغم مرور عام كامل على حكم قضائي!!!
عار اليمن وخزي دموع أطفاله وصمة لن يمحوها شطب تحت 
الطلب من قائمة عار! وال “اتفاق” مرغم لوقف إطالق نار!! سيخّلد 

التاريخ صمود أهله وثباتهم يوم تنكّر القريب …

وهـــل ُيضيــر الشــاة 
مستقبل ؟سلخها بعد ذبحهـا

السالم 
الش��ك أن انهيار اتفاق السويد وفشل 
المبع��وث األمم��ي ال��ى اليم��ن مارت��ن 
غريف��ث ف��ي تحقي��ق تق��دم ملم��وس 
مرتب��ط باالعتقاد الخاطئ ل��دى النظام 
السعودي في أن خيار السالم أو استمرار 
الحرب هما أمران أحالهما ُمر ، فالحوار 
وصوالً للحل يعني فش��ل عاصفة الحزم 
،كما س��ُيعري النظام الس��عودي بش��كل 
أكب��ر ،الس��يما وأن الموق��ف التفاوضي 
لحكوم��ة صنع��اء أصب��ح أق��وى من أي 
وق��ت مض��ى، فيم��ا اس��تمرار الح��رب 
س��يزيد الكلفة العس��كرية واالقتصادية 
التي لم يعد النظام السعودي قادرًا على 
تحمله��ا ، وه��ذا يعني أنه ل��م يُعد هناك 
خيارات جيدة لمغادرة المستنقع اليمني 
ب��رأس مرف��وع، وم��ع ذلك يظ��ل الحل 
السياس��ي هو األس��لم ،كما يبدأ بتغيير 
النظ��رة الس��وداوية للنظ��ام الس��عودي 
ب��أن اليمن تهدي��د وجودي ألمن��ه. وأن 
ح��دوده الجنوبية لن تك��ون آمنة ، وأنه 
اليمكن أن يك��ون هناك حكومة صديقة 
ف��ي صنعاء، كما علي��ه أن يعي جيدًا أن 
التهدي��د الفعلي للمملكة وأمنها يأتي من 
مش��روعه في تقس��يم اليم��ن ،وأن أمن 
واس��تقرار المملك��ة ال يتج��زأ ع��ن أمن 

واستقرار اليمن.
ختامًا ،ما يشهده النظام السعودي من 
تغيي��رات عميقة في ُبنيت��ه وما ُيحدثه 
ذلك من ش��روخًا على المستوى الديني 
والثقافي واالقتص��ادي ،و العجز المالي 
الذي لم يش��هد له مثيل منذ قيام الدولة 
الس��عودية، باإلضافة إل��ى تزايد وتيرة 
االنتفاضة الشعبية في العديد من المدن 
كالعوامي��ة و المدينة و الطائف، بس��بب 
تزايد الفقر والبطالة ، وما يمارسه النظام 
من سياس��ات خاطئة. ه��ذه المعطيات 
الداخلي��ة كافية النش��غال ه��ذا النظام 
بشؤونه الداخلية لتدارك ما يمكن، وكبح 
جماح السياسة العدائية  التدخلية تجاه 

اليمن خصوصًا والمنطقة عمومًا.

عيسى محمد المساوى

 وزارة الدفاع الس��عودية واالستخبارات 
العس��كرية وقاعدة الملك س��لمان الجوية 
ومواق��ع عس��كرية ف��ي جي��زان ونجران، 
جميعه��ا كانت أهدافًا لعملي��ة توازن الردع 
الرابعة التي نفذتها صنعاء في أول ساعات 
الثالثاء الماضي بحسب بيان العميد يحيى 
سريع الناطق الرس��مي باسم قوات صنعاء 
المسلحة، وإلى جانب هذه العملية األوسع 
واألكبر على االطالق في اهدافها ونتائجها 
ل��م تنس صنعاء أن ترس��ل معه��ا تهديدات 
ملؤه��ا الثقة اتص��ور أن النظام الس��عودي 
المرتعدة فرائصه كما لم يحصل من قبل قد 
وعاها جيدا وهو يتلق��ى الضربات المهينة 

إل��ى ح��د كبي��ر، األم��ر ال��ذي أجب��ره على 
ابت��الع تلك الصفع��ات المتتالي��ة ومؤاثرة 
الس��المة على أي حماقة جديدة س��تكون 
تبعاتها أشد وأنكى، إنه موقف العاجز حين 
تعيي��ه الوس��ائل وال يجد الناص��ر والمعين 
على امتداد رقعة تحالفاته وأدواته س��وى 

مجموعة من االنتهازيين.
صواري��خ ذو الفقار وُق��دس التي توحي 
ُصمم��ت  بأنه��ا  ومواصفاته��ا  أس��ماؤها 
الس��تهداف الكي��ان اإلس��رائيلي كانت في 
ص��دارة عملية ت��وازن ال��ردع الرابعة التي 
اس��تهدفت الري��اض، وكأن صنعاء تريد أن 
تق��ول في رس��الة غير مباش��رة أن ال فرق 
بين الكيان اإلس��رائيلي والكيان السعودي 
المتحدان في تدمير المنطقة واالستهداف 
الممنهج لتش��ويه اإلسالم وتصفية القضية 

الفلسطينية، ويجب أن تتحد القوى الحرة 
ف��ي مواجهتهم��ا، وهنا يجدر اإلش��ارة إلى 
أن ه��ذا النوع من الرس��ائل يجع��ل النظام 
الس��عودي مسكونا بفوبيا بالستيات صنعاء 
التي تعني لرموزه كابوس��ا يوميا قد يكتب 

الفصل األخير في حياتهم.
صفع��ات متتالي��ة تلقتها الس��عودية في 
ضربة نوعية واحدة هش��مت وجه المملكة 
المرهوب منذ النش��أة والحقت دمارًا كبيرًا 
بما تبقى من اعتبار ومكانة امبراطورية آل 
س��عود التي لعبت دور الدولة القائدة على 
مس��توى المنطقة لعقود من الزمن وحولها 
الع��دوان عل��ى اليمن إلى المملك��ة العجوز 
المس��تباحة حدوده��ا وأجوائها وعاصمتها 

وأهم قالعها الحصينة.
إن القيم��ة الحقيقية الس��تهداف وزارة 

الدف��اع الس��عودية وجهاز االس��تخبارات 
العسكرية ال تقاس بحجم األضرار المادية 
والبش��رية بل تقاس بحجم االنهيار الكبير 
للقيمة السياس��ية والعسكرية لهذه القالع 
العتي��ة الت��ي صنع��ت أس��طورة المملكة 
الت��ي ال ته��زم ومكن��ت النظام الس��عودي 
م��ن التحك��م بمصي��ر ال��دول والش��عوب 
العربية، فحي��ن نتحدث عن وزارة الدفاع 
الس��عودية نتح��دث عن واح��دة من أكبر 
الموازن��ات العس��كرية ف��ي العال��م وع��ن 
احتالل الس��عودية للمرتب��ة الثالثة عالميًا 
الوالي��ات  بع��د  العس��كري  االنف��اق  ف��ي 
المتح��دة األمريكي��ة والصي��ن من��ذ بدء 
الع��دوان عل��ى اليم��ن، وحي��ن نتح��دث 
عن جه��از المخابرات الس��عودية نتحدث 
عن أس��وء جه��از اس��تخباراتي مس��ؤول 

ع��ن صناع��ة وتموي��ل أخط��ر المش��اريع 
والمؤام��رات الت��ي الحق��ت دم��ارًا هائاًل 
ب��دول وش��عوب المنطقة خدم��ة لمصالح 
قوى االستكبار العالمي، وما نشاهده اليوم 
من ح��روب ف��ي المنطقة وس��عي حثيث 
لتصفية القضية الفلسطينية ليس إال أحد 
األمثلة على نوعية المشاريع التي تصنعها 

وتمولها المخابرات السعودية.
 من هنا تبرز  األهمية الكبرى لعملية توازن 
الردع الرابعة التي كانت عملية نوعية بكل 
المقايي��س تؤس��س ف��ي تقدي��ري لمرحلة 
جديدة ستشهد تحوالت جذرية سواء على 
مس��توى الصراع مع تحال��ف العدوان على 
اليمن او على مستوى الصراع في المنطقة 

ككل.
كاتب يمني

السعودية في ميزان عملية الردع الرابعة
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ثقافي

كلمات من نور
يجب أن نتعامل مع القرآن بروحية عالية، نتعامل معه وفق منطقه، نتركه هو 
ّوت آياته ونقدمه لآلخرين ميتًا.  يعلمنا ويزكينا، ال أن نأتي إليه فنجمده ونمُ

]الثقافة القرآنية[

الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي

القــرآن الكريم كله قوة، كله عزة، كله شــرف، كلــه رؤى صحيحة تعطي كل من 
يسيرون على نهجه أن يكونوا بمستوى أن يضربوا أعداء الله كيفما كانوا

ال يمكن أن ُيخرج العرب من 
األمية إال القرآن الكريم

في هذا الوضع الذي نعيش فيه وتعيش فيه األمة العربية, األمة اإلسالمية، 
ونحن نسمع تهديدات اليهود والنصارى، تهديدات أمريكا وإسرائيل وسخريتها 
من اإلس��الم ومن المس��لمين ومن علماء اإلس��الم ومن حكام المسلمين بشكل 
رهي��ب ج��دًا، تجد موقف الن��اس اآلن موقف الن��اس بكل فئاته��م يتنافى مع 
الحكم��ة، أي هم فقدوا اآلن الموقف الحكيم مما يواجهون، الرؤية الحكيمة لما 

يواجهون، النظرة الصحيحة للوضع الذي يعيشون.
مية، عدنا من جديد إلى األمي��ة على الرغم من  فق��دوا الحكمة فعادوا إل��ى االُأ
وجود القرآن الكريم فيما بيننا، على الرغم من أننا نقرأ ونكتب، ومدارس متعددة 
وصحف ومجالت ومكتبات في الشوارع، ومكتبات عامة في الجامعات، ومراكز 
عل��م كثي��رة جدًا، مدارس أساس��ية م��دارس ثانوي��ة وجامعات ومراك��ز علمية 
ومكتبات تمأل الش��وارع، وكتب على األرصفة أيضًا ُتباع، ومجالت كل يوم تصدر 
أو كل أسبوع، لكن ال يمكن أن ُيخرج العرب من األمية إال القرآن الكريم، فتصبح 

أمة ثقافتها أعلى من ثقافة اآلخرين، مواقفها حكيمة، رؤيتها حكيمة. 

العطاء الواسع لثقافة 
القرآن الكريم

الق��رآن الكري��م كله قوة، كل��ه عزة، كله ش��رف، كل��ه رؤى صحيحة وحلول 
صحيح��ة تعطي كل من يس��يرون على نهجه أن يكونوا بمس��توى أن يضربوا 
أع��داء اهلل كيفم��ا كانوا وكيفما كان��ت قوتهم، فالذي يحمل الق��رآن الكريم وال 
يتثقف بثقافته - وإن كان يتلوه ليله ونهاره - هو من س��يكون في الواقع ممن 
نبذوا كتاب اهلل وراء ظهورهم، وس��ترى أن الشخص الذي يحمل القرآن وتراه 
ضعيف��ًا ف��ي مواقفه من أعداء اهلل، ضعيف��ًا في رؤيته للحل ال��ذي يهدي إليه 
الق��رآن فاعرف بأنه بمعزل ع��ن القرآن الكريم، وبعيد عن الق��رآن الكريم، وأنه 
يس��يء إلى القرآن، وأن��ه في نفس الوقت س��يعكس وضعيته ه��ذه المتردية 
وضعف��ه عل��ى اآلخرين، فيصبُح ق��دوة لآلخرين في ضعفه ب��دالً من أن يكون 

قدوة لآلخرين - وهو يحمل القرآن الكريم - في قوته.
فنحن يجب أن نتعلم القرآن الكريم، وأن نتثقف بثقافته. ومما يعطينا القرآن 
الكريم س��نعرف كيف نقّيم اآلخرين، نعرف أن هذا مواقفه قرآنية ومنس��جمة 
م��ع القرآن، أن هذا - مهما كان ش��كله، مهما كان��ت عبادته، مهما كان يمتلك من 

كتب - يبدو وضعيته غير منسجمة مع القرآن الكريم.
س��نصبح ضحايا لكثير ممن يحمل��ون ِعْلمًا إذا لم ُنمن��ح - نحن كطالب علم 
كناس مس��لمين - ُنمنح مقاييس قرآنية نس��تطيع م��ن خاللها أن نعرف ما هي 
المواقف الصحيحة، ومن ال��ذي تعتبر مواقفه صحيحة، وحركته قرآنية، ومن 
الذي هو بعيد عن القرآن الكريم..  يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم فنس��تفيد 
من��ه كيف نك��ون حكماء في رؤيتن��ا، في تقييمنا ألنفس��نا أوالً، وف��ي تقييمنا 
لآلخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل 
في مواجهة أعدائنا. . متى قدم القرآن الكريم الس��كوت المطلق كموقف حكيم 
ف��ي مواجهة أع��داء اهلل؟ ال.. قد ُيوّج��ه بمرحلة معينة: اع��ف واصفح، لفترة 
ْلهم في  معينة، وأنت تشتغل في نفس الوقت، تعمل ال تتوقف إطالقًا، فقط أجِّ
الموقف هذا، وهم ضعاف، هم ال يش��كلون خطورة بالغة، ال تنشغل بهم آنًا، في 
ا  ا، سرًّ هذا الحال وفي نفس الوقت أنت تعمل، أنت تهيئ، أنت تجهز علنًا وس��رًّ

وعلنًا مواقف واضحة. 

كيف نتعامل مع القرآن

إذا لم نتثقف بثقافة القرآن الكريم سنعود لألمية

القرآن يمنح اإلنسان مقاييس ثابتة للتقييم

عندم��ا نتعلم يج��ب أن يكون هّمنا هو م��اذا؟ أن نتعلم القرآن الكريم، 
ثقافتنا تكون قرآني��ة، ثقافتنا قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم وُنعّلم 
ونح��ن ُنْرِش��د ونحن في أي مج��ال من مجاالت الثقاف��ة أن ندور حول 

ثقافة القرآن الكريم.
القرآن علوم واس��عة، القرآن معارف عظيمة، القرآن أوسع من الحياة، 
أوسع مما يمكن أن يستوعبه ذهنك، مما يمكن أن تستوعبه أنت كإنسان 

ف��ي مداركك، القرآن واس���ع جدًا، وعظي��م جدًا، ه�و ))بح��ر - كما قال 
اإلمام علي - ال ُيدَرك قعره((.

نح��ن إذا ما انطلقنا من األس��اس عن��وان ثقافتنا: أن نتثق��ف بالقرآن 
الكريم. س��نجد أن القرآن الكريم هو هكذا، عندما نتعلمه ونتبعه يزكينا، 
يسمو بنا، يمنحنا الحكمة، يمنحنا القوة، يمنحنا كل القيم، كل القيم التي 

لما ضاعت ضاعت األمة بضياعها

نح��ن إذا ل��م نتثق��ف بثقافة الق��رآن الكريم 
مية كانت  فس��نفقد كل ش��يء، وس��نعود إلى اُأ
األمية األولى أفضل منها، كانت األمية التي قال 
ْن كَاُنوا ِمْن َقْبُل لَِفي َضاللٍ  اهلل عنها بأنه��ا: }َواِإ
ُمِبينٍ{ )آل عمران: من اآلية164( س��نعود إلى 
مرحلة من الضالل أس��وأ أس��وأ بكثير مما كان 
ْن كَاُنوا ِمْن َقْبُل  عليه أولئك الذين قال عنهم: }َواِإ
لَِفي َضاللٍ ُمِبي��نٍ{؛ ألننا فقدنا أن نلتزم بديننا، 

أن نتمسك بقيمه، وفقدنا أيضًا قيمنا اإلنسانية 
الطبيعي��ة التي هي لإلنس��ان كأي حيوان آخر. 
أليس اإلنس��ان يتمتع بمش��اعر الغضب أحيانًا 
يغض��ب؟ ه��ذا ش��يء فط��ري وغري��زي، حب 
االنتق��ام، حب التضحية من أجل ش��يء عزيز 
ميين أس��وأ م��ن األمية التي  عليه؟ س��نصبح اُأ
كان عليه��ا العرب، حينها ال يبقى لدينا دين، وال 
يبق��ى لدينا نجدة، وال كرامة، وال ش��جاعة، وال 

إباء، وال فروس��ية، وال أي شيء آخر. . وأعتقد 
أن��ه يجب أن يك��ون أبرز عمل لنا ف��ي المراكز، 
وأبرز عنوان في المراك��ز وفي حياتنا الثقافية 
بصورة عام��ة هي أن نحرص عل��ى أن نتثقف 
بثقاف��ة القرآن الكريم، وأن ن��دور حول القرآن 
ن أنفسنا  الكريم، ونهتم بمعارفه وعلومه، ونوطِّ
على أن نكون من النوعي��ة الممتازة التي أثنى 

عليها داخله )المؤمنين(.

عندما تهتز ثقة اإلنسان باهلل نتيجة لمعرفته المغلوطة باهلل أو ضعف 
كثير في معرفته باهلل سيصل إلى هذه الحالة بدالً من أن يكون قويًا على 

أولياء الشيطان يصبح عبدًا ألولياء الشيطان، بدالً من أن يتشرف بأن 
يهت��دي بهدي اهلل، وتكون قوته امت��دادًا لقوة اهلل يصبح هو من 

يبحث عن الحلول من عند أولياء الشيطان.
 نح��ن يجب أن نفهم أنه يجب أن يكون عنوانًا داخاًل 

في أعماق نفوس��نا عنوانًا أمامنا، أينما سرنا هو أن 
نتثقف بثقافة القرآن، أن نتعلم القرآن، نتدبره، 

نث��ق به، نتفهم آيات��ه، ونتحرك في الناس 
على أساس��ه، نتحرك في الناس على 

أساس��ه، نقّيم األح��داث كلها من 
خالله، نقّيم اآلخرين كلهم من 
خالله، نقّيم أنفسنا من خالله، 
نقّي��م مواقفن��ا على أس��اس 

مقاييسه. فتكون نظرتنا للقرآن 
الكريم نظرة صحيح��ة، أنه كتاب 
حي، كتاب يتحرك بحركة الحياة. 

ب��ل تس��تطيع فع��اًل - ألنه أوس��ع م��ن الحياة - 
ْعِطي��ت فهمه، إذا ما كن��ت تعيش معه  تس��تطيع إذا ما اُأ

وف��ق نظرة صحيحة - أن ُيقّيم لك األح��داث فتكون أدق من أي محلل 
سياس��ي آخر، أدق من أي صحفي آخر، أدق من أي مهندس لسياس��ة 

أمريكا وفي غيرها في تقديرك لألحداث.
وألنه يمنح اإلنس��ان ثوابت، تعتبر مقاييس ثابتة، 
يربي��ه عل��ى أن تك��ون لديه رؤي��ة تمنحه 
المب��ادرة ف��ي المواق��ف، فه��و ال 
يجعلك بالش��كل ال��ذي تنتظر 
ماذا س��يعمل بك العدو لتفكر 
بعد م��اذا تصنع، ه��و من يربيك 
على أن تعرف كيف تضرب العدو 
م��ن البداي��ة، وهو من ق��د قدم لك 
من البداية الش��رح الطوي��ل واإليجاز 
ع��دوك، وكي��ف  يك��ون  كي��ف  لتع��رف 
ْن  ذًى َواِإ وكُْم اِإالَّ اَأ واقعه، مثل آية: }لَ��ْن َيُضرُّ
ْدَباَر ُثمَّ ال ُيْنَصُروَن{ أليس  ُيَقاِتُلوكُْم ُيَولُّوكُُم ااْلَأ

هذا تقرير إلهي عن األعداء؟. 

] مختارات من ملزمة الثقافة القرآنية[
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ثقافي

القول السديد
نحن يف احلالة الراهنة معنيون بحكم املس��ؤولية أمام اهلل، وبحكم املس��ؤولية 
أمام أنفسنا وأمام أجيالنا، أن نتحرك بكل جد وأن نتصدى لهذا العدوان، الذي 

تشرف عليه أمريكا وتتحرك فيه بأدواتها اإلقليمية.

السيد / عبدالملك بدر الدين الحوثي

سياسة أمريكا في المنطقة
تس��عى أمريكا وبكل وضوح ومعها إس��رائيل بجانبها، 
ألن تك��ون هي حصرًي��ا المعنية بأمرن��ا أن يكون المعني 
األول بأم��ر اليمنيين في اليمن ه��و األمريكي، أن المعني 
األول بأمر الس��عوديين في الس��عودية هو األمريكي، أن 
المعني األول بأمر السوريين في سوريا هو األمريكي، أن 
المعن��ي األول بأمر العراقيين ف��ي العراق هي أمريكا، أن 
المعن��ي األول بأم��ر المصريي��ن ف��ي مصر ه��ي أمريكا، 
يتدخل األمريكي ويقدم نفسه في أوساط أمتنا على أنه 
المعن��ي األول والوحيد بش��أننا ف��ي كل بلداننا، أن ليس 
ألحد في هذه األمة، ال نظامًا وال سلطًة وال شعبًا، ال مكونًا 
ثقافيًا وال اجتماعيًا وال سياس��يًا أن يتحرك في أي اتجاه 
إال حي��ث تريد ل��ه أمريكا أن يتح��رك، وال أن يقول إال ما 
تريده أمريكا أن يقول، فما كان مس��موًحا به أمريكيًا فال 

بأس وما ليس بمسموح به أمريكيًا فممنوع.
هذه ه��ي الحال��ة التي يج��ري عليها العم��ل حالًيا في 
المنطقة، اش��تِغل فيما تس��مح به أمريكا، ما ال تس��مح به 
أمري��كا ممنوع، قل م��ا تريده أمريكا م��ا ال تريده أمريكا 
ممن��وع، تح��رك ف��ي حدود ما رس��مت ل��ك أمري��كا، إذا 
ك  خرجت عن ذل��ك فممنوع، ُتحاَرب وُيعَتدى عليك، يحرَّ
اآلخ��رون كلهم ضدك، الع��ب دورًا هنا أو هناك عس��كريًا 
ال بأس إعالميًا سياس��يًا ثقافيًا بأي ش��كل من األش��كال 
لك��ن ضمن تنفيذ األجن��دة األمريكية، وال ب��أس إذا كنت 
ضمن ال��دور األمريكي ليس هن��اك أي عوائق أو ضوابط 
أو حقوق أو اعتبارات، ُتلغى اعتبارات الش��ؤون الداخلية 
لل��دول ضم��ن مواثي��ق األم��م المتحدة ضم��ن المواثيق 
المتعارف عليه إنسانيًا وبين البشر أن لكل دولة حقها في 
االس��تقالل والحرية، وال ُيسمح ألحد بالتدخل في شأنها 
الداخلي، هذا انته��ى إذا كان ذلك ضمن الدور األمريكي، 
فليأتي الس��عودي ويقتحم ويتدخل في اليمن وليتدخل 
ف��ي كل صغي��رة وكبيرة ف��ي اليم��ن إذا كان ذلك ضمن 
الدور األمريك��ي، ولتنفيذ أجندة أمريكية، حينها ال يبقى 

لنا كيمنيين ال حق االستقالل وال حق الحرية.

أن تكون حرًا.. 
هذه مشكلة لدى أمريكا

حينم��ا نتح��رك نحن، نس��تند إل��ى الح��ق، إل��ى الحق 
الشرعي الذي فرضه اهلل لنا إلى الحق اإلنساني المكفول 
ل، ُتحَتل أرضنا، نحاصر، نظلم  هدف، ُنقتَّ لنا، نحن قوٌم ُنستَّ
اقتصاديًا، نظلم في كل شيء، مستهدفون في كل شيء، 
|ال|، ال تتحرك، ما دمت تريد أن تكون حرًا هذه مشكلة ال 
يمكن أبدًا السكوت عنها، ما دمت تريد أن تكون مستقاًل، 
وأن يكون لك قرارك في نفس��ك، أنت كشعب يمني ُتريد 
أن تك��ون المعني، أنت بنفس��ك بأم��ورك بقراراتك معني 
أنت بش��أن نفس��ك، |ال|، هل تريد ذلك، هذه إًذا هي أكبر 
مش��كلة ال يمكن الس��كوت عنها، أنت حينئ��ٍذ تعتبر مارًدا 
وتعتبر كافًرا وتعتبر مجوس��ًيا، وتعتبر مصدر شر وخطر 
عالم��ي وإقليم��ي ودول��ي ومحل��ي ويصب��ون عليك كل 
السب والشتائم وكل االتهامات واالدعاءات واالفتراءات 
ويتحرك��ون ضدك بكل الوس��ائل والعناوين واألس��اليب 

وتصبح مشكلة كبيرة.
لك��ن األمريكي طبيع��ي يتدخ��ل في ش��ؤوننا ماهناك 
مش��كلة، ما يعتبرون المسألة تمثل أي إشكالية نهائيًا، أما 
نحن فيريدون لنا أال نتحرك، يعتبروننا فضوليين، عندما 

نق��ول أي ش��يء يعنينا نحن عندم��ا نتحرك ف��ي بلداننا 
عندم��ا نتحرك ف��ي اليمن، |ال|! أنت أُيه��ا اليمني تريد أن 
تحت��ل عدن! تريد أن تحتل الجنوب! أيها اليمني تريد أن 
تحت��ل مأرب! أن��ت أيها اليمني محتل لصنع��اء! أنت أيها 
اليمن��ي محتل لعمران! أن��ت أيها اليمن��ي محتل لمأرب! 
ومحتل للجوف! ومحتل لصعدة! البد أن يأتي األمريكي، 
وأن يأت��ي اإلس��رائيلي، وأن يأت��ي الس��عودي، وأن يأتي 
اإلماراتي، وأن يأتي من يس��تجيب لهم من ش��ذاذ اآلفاق 
ليح��رروا منك يا أيها اليمني صنعاء! ليحرروا منك يا أيها 
اليمن��ي بحرك وبرك وأرض��ك وبيتك، أيه��ا اليمني كيف 
تجل��س في بيت��ك أنت محتل! إم��ا أن ُيدّمر ه��ذا البيت 
ه��ذا المنزل! وإما أن ُتخرج من��ه وُتطرد منه أنت محتل، 
|ال|، يج��ب أن يب��ادر الس��عودي فورًا ويج��ب أن يب��ادر 
النظ��ام اإلمارات��ي من هناك م��ن أبو ظبي لينق��ذ منك يا 

صاحب المخا منطقتك ويحرر بيتك منك ألنك محتل!

المعيار األمريكي في المنطقة
المنطقة وال��ذي  ف��ي  ُيف��رض  ال��ذي  الي��وم  المعي��ار 
ُيش��تغل عليه ف��ي المنطق��ة والذي يعمل��ون عليه داخل 
س��احتنا اإلس��المية والعربية أن يكون المعي��ار الوحيد 
لما هو مس��موح أو غير مس��موح، مقبول أو غير مقبول، 
مصلح��ة أمريكا فق��ط، وأن تكون هي الح��د الفصل هذا 
الذي يعملون عليه، يتحركون يفعلون وس��ائل من أنظمة 
وجماعات كما هو الحال مع النظام السعودي واإلماراتي، 
وجماعات كما هو الحال مع التكفيريين في نفس السياق 
ومن يلف لفهم، ويصنع��ون عناوين كغطاء، مع أنه غطاء 
م  مكشوف عنوان اإلرهاب بات غطاًء مكشوًفا وباتوا هم اُأ
اإلرهاب وأبوه وخاله وجده وعمته وأخته وكل شيء له، 
أيديه وأرُجله كاألخطبوط، كل ش��يء هم اإلرهاب بذاته 

هم الفتنة هم الظلم هم الجريمة هم الطغيان.

 أمريكا والعناوين الزائفة
وعنوان آخ��ر ُيَفِعلونه مع من ال يخنع لهم ال يستس��لم 
لهم هو عن��وان محاربة النفوذ اإليران��ي بات هذا عنوان 
يركزون عليه يشتغلون عليه، من الواضح أن الجمهورية 
اإلس��المية في إيران كنظام وش��عب توفق��ت ألن تكون 
حرة بينما الكثير من األنظمة والبلدان خنعت واستسلمت 
واتجهت اتجاه العمال��ة والوالء ألمريكا، واعُتبر ذلك ذنبًا 
كبيرًا واعتبر أمرًا فظيعًا ومش��كلة ال يساويها مشكلة في 

كل الدنيا.
إيران ليس ذنبها ألنها ش��يعة، إيران الشيعة أيام الشاه 
يوم كان النظام هناك عمياًل ألمريكا منسجمًا مع إسرائيل، 
متفاهمًا مع إس��رائيل، لم يكن هناك حساس��ية من إيران 
كبلد فيها أغلبية شيعية مادام النظام فيها المسيطر على 
األوضاع فيها مواليًا ألمريكا وإس��رائيل، ما كان يقال عن 
إي��ران مجوس، وال كان يقال ع��ن إيران أنها العدو األول 
واألخير لألمة، وال، وال أي شيء أبدًا، ألن المعيار كما قلنا 
المعيار األساس��ي الحقيقي لدى أولئ��ك لدى قوى النفاق 
والعمالة التي تشتغل ضمن األجندة األمريكية، والعنوان 
والمعي��ار الذي تس��عى أمري��كا لفرضه أصاًل، هو مس��ألة 

الوالء لها والعمل لمصلحتها.
كل م��ن يقول أنا أريد أن أكون مس��تقاًل وحرًا، هويتي 
تف��رض عليَّ ذل��ك، مبادئ��ي وقيم��ي ومصلحتي وحقي 
اإلنساني، يقولون إذًا أنت إيراني، كل من يقول إسرائيل 
خط��ر علينا، خطر على أمتنا، مغتصبة ألرض من أراضينا 
ّمِتنتا، من  كعرب وكمسلمين، والمقدسات محسوبة على اُأ

أهم مقدساتها، إذًا هو إيراني، إيراني “ُقْح” )حقيقي(.
كل م��ن يريد يقول: أن��ا ال أقبل بأن اُأظل��م ال أقبل بأن 
أقتل ال أقبل بأن ُاستباح إذًا هو إيراني من الطراز األول، 
وهكذا يعني يجعل��ون من ه��ذا عنوانًا تبريري��ًا، تبريريًا 
الس��تهداف أي أح��رار هناك وهن��اك، أو أي طرف ال يقبل 
بأن يعادي إيران؛ ألنها مارقة عن الوالء ألمريكا بحس��ب 
تقييمه��م، وال يتبن��ى وجهة نظره��م في الع��داء إليران 

وتوجي��ه العداء لها ب��دالً عن أمريكا وبدالً عن إس��رائيل، 
يعتبرون��ه إذًا ه��و إيراني! كل م��ن يقول يجب أن يكون 
كل المس��لمين كل البل��دان اإلس��المية يجب أن تك��ون 
متوحدة؛ ألنها كله��ا مس��تهدفة حتى من يخ��دم أمريكا، 
فور أن تس��تغنَي عن��ه أمريكا ستس��حقه أمريكا، وفعلت 
ذلك مع الكثير، والبعض تجاربهم واضحة وعلنية أنظمة، 
يا ك��م أنظم��ة خدمت قدم��ت كل الخدم��ات فعلت في 
سيبل أمريكا كل شيء، ولحظة من اللحظات تخلت عنها 
أمريكا وتآمرت عليها أمريكا، هذا شيء واضح وله أمثلة 
واضحة وقريبة العهد في منطقتنا، فإذًا يجعلون من هذا 

العنوان عنوانًا تبريريًا ال أقل وال أكثر.

القوى الحرة في نظر أمريكا
الق��وى الحرة في المنطقة س��واء في اليمن أو في س��وريا 
أو ف��ي لبنان أو ف��ي العراق أو في بلد تعتب��ر بنظر األمريكي 
وأدوات��ه ف��ي المنطق��ة مارقة، ويعتب��ر أي قدر م��ن التفاهم 
بينه��ا أو التعاط��ف فيما بينها، إذا تعاط��ف المظلوم في لبنان 
مع المظل��وم في اليمن أو المظلوم في اليمن مع المظلوم في 
البحرين، أو المظلوم في العراق مع المظلوم في أي قطر آخر 
عربي أو إس��المي، هذه جريم��ة ال أكبر منه��ا جريمة، ويتهم 
ه��ذا بالعمالة لهذا وه��ذا بأنه يخدم هذا أو يتع��اون مع هذا، 
والتعاون فيما بين تلك القوى الذين تجمعهم رابطة اإلنسانية، 
ورابط��ة المظلومي��ة، ورابط��ة اإلس��الم، ورابط��ة المنطق��ة 
الواحدة كمنطقة عربية واحدة كل الروابط، هذه مس��ألة غير 
مقبول��ة، تري��د أن تتعاون يا أيها المس��لم اليمن��ي العربي مع 
المس��لم العربي الفلس��طيني! أنت أكبر مجرم إذن! تريد يأيها 
المس��لم اللبناني العربي أن تتعاون مع المسلم اليمني العربي 
المظلوم! أخاك في اإلنس��انية أخاك أيضًا ف��ي العربية، أخاك 
ف��ي الدين، أخاك ف��ي المظلومية، أخاك ال��ذي تربطك به كل 
الروابط، هذه مش��كلة وغير مسموح بذلك وهذا أمر مرفوٌض 
قطعًا. ] مقتبس من خطاب السيد عبد الملك بمناسبة الذكرى 
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ف��ّت��ش��ت ف��ي ص��ن��ع��اء وح��ّج��ة وخ���اِرف
م��خ��الف م��خ��الف  وإب  ذم����ار  وف����ي 

مخالف م��ج��وس��ي  ح��ّص��ل  ب���ا  وق��ل��ت 
وكتاف” ب�”صرواح  إي��ران��ي  جيش  أو 

وع����ارف وداري  ف���اه���م  ان���ن���ي  رغ����م 
وارج����اف إش���اع���ات  ك��ل��ه  ال��خ��ب��ر  إن 

الحسايف ش��ور  قبل  م���ارب  اص���الح  ي��ا 
واالع���راف القبايل  عند  السنن  حسب 

ل��ك��م خ��م��س��ة وخ��م��س��ي��ن حالف ش��ّل��وا 
وف���وق���ه���ا ت��س��ع��ة وت��س��ع��ي��ن ح���اّلف

س���وال���ف م����ج����ّرد  ك���ل���ه  ال���خ���ب���ر  إن 
شاف ذي  غير  اصحابنا  ي��ا  سمع  وذي 

ال��ط��وارف م��ا ش��ف��ت ف��ي��ه��ا إال ح��م��اة 
س����ادة ن��ش��ام��ا وال��ق��ب��اي��ل واالش�����راف

ال��ت��ح��ال��ف وك��ب��ر  ك��ي��دك  واج���ه���وا  ذي 
ف��ي ال��م��دي��ن��ة وال��ص��ح��اري واالري����اف

ال��م��ع��ارف اه���ل  ف��ان��ت��و  ف��ه��م��ت��وا  إذا 
ت��ن��ّط��اف ه��و  ف��ق��د  ف��ه��م��ت��وه��ا  م��ا  وإن 

ل���ك س���ّت غ����اوي ي���ا ق��ب��ي��ل��ي وس���ارف

االن��ص��اف ح��ك��م  ب��ي��ن��ن��ا  ي��ح��ك��م  واهللَّ 
مكالف ارب����ع  ع��ل��ى  رب���ي  م��س��ت��أم��ن��ك 

حّتاف م��وت  اسقيتها  ال��ع��ج��وز  حتى 
م��ق��ت��ل س��ب��ي��ع��ّي��ان ه�����ّز ال���ن���واي���ف

واس��ت��ن��ك��ره س��اح��ل ت��ه��ام��ة وب��ل��ح��اف
ل��ك��ن دم����ه ب���ا ي��ن��ق��ل��ب س��ي��ل ج���ارف

وي��ج��رف��ك ال خ��ل��ف ش��ب��وة واألح��ق��اف
خ��اي��ف ك���ل  رزا  ي���ا  م�����ارب  درع  ي���ا 

واالس���الف ال��ع��واي��د  م��ن��ع  منعكم  ل��ي 
ف���ي ي���وم ل���ه ب����ارق وراع�����د وع��اص��ف

ي��ص��ّب م��ن ك��ل ال��ن��واح��ي واالط����راف
س��ح��اب��ت��ه س�����ودا وس��ب��ل��ه ق��ذاي��ف

االج��الف وال��ع��ي��ب  ال��خ��زي  على وج��ي��ه 
آس��ف م���ات  إذا  ال��ب��اغ��ي  ع��ل��ى  م��ان��ا 

ال��س��واع��د واالك��ت��اف ل��و ك��ان م��ن لحم 
ال����ق����اع ش���ب���وه���ا ع��ل��ي��ه��م م��ن��اك��ف

االه���داف ب��ن��ك  ع��ل��ى  تهجم  وال��ج��ّوي��ه 
م��ع��اد ش���ي رح��م��ة وال ش���ي ع��واط��ف

ق��ال��وا ه��داي��ا ال��ب��دو ي��ا م���ارب اس��الف

أولئك الذين لم يس��معوا من��ذ البداية 
نصائح وتحذيرات قائد شّب على مراس 
الح��رب ولب��س الم��ة الب��أس وامتط��ى 
صهوة الدفاع عن الوط��ن وكرامة أبنائه 
وأفقدهم ضجي��ج غروره��م وكبريائهم 
عن س��ماع جرس أقدام الجيش واللجان 
الش��عبية وه��ي ت��دق أوتاد من أمش��اج 
كبرياء الحس��ين لتس��يج بها ثغور اليمن 
وتغ��زل من رمالها مش��انق الغزاة.. هؤالء 
الي��وم يبحث��ون ع��ن ط��وق نج��اة في 
وس��ط لجج م��ن الهزائم والنكس��ات في 
وق��ت عج��ز في��ه اس��يادهم األمريكان 
والبريط��ان عن اس��عافهم بقناع للهروب 
م��ن جحي��م ث��أر اليمنيين ال��ذي أصبح 
يدق أب��واب قصورهم ب��كل عنف.. رغم 
السخاء األمريكي والبريطاني في تقديم 
األس��لحة والقناب��ل الذكي��ة والطائ��رات 
الدفاعي��ة  والمنظوم��ات  الحديث��ة 
اللوجس��تية  والمعلوم��ات  المتط��ورة 
والمخابراتي��ة لدرج��ة إرس��ال الخب��راء 
العس��كريين لقي��ادة الح��رب م��ن غرف 
العمليات بالتوازي مع الحرب السياس��ية 
واالقتصادي��ة والناعم��ة.. بل وصل األمر 
باس��تخدام المنظمات الت��ي تعمل تحت 

يافط��ة اإلغاثة اإلنس��انية لتق��وم بمهام 
إس��نادية للغ��زاة ومرتزقته��م من خالل 
ش��حن األسلحة إلى ميادين القتال تحت 
ذرائع العمل اإلنساني ... كل هذه الجهود 
التي بذلها التحالف األمريكي الس��عودي 
البريطاني والصهيوني والعدوان الكوني 
فش��لت في كبح جماح التقدم المتسارع 
الجي��ش  بواس��ل  م��ن  اليم��ن  ألبط��ال 
واللج��ان الش��عبية صوب ه��دف تحرير 
األرض م��ن الغ��زاة وأدواته��م فاليمن لن 
يكون مس��تعمرة وال حضي��رة مؤجرة ال 

ألمريكا وال ألي قوة على وجه األرض..
اليوم برس��م الجيش واللجان الشعبية 
فإنه ل��م يعد بيد العدو س��وى ممارس��ة 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  الضغ��وط 
وإط��الق التهدي��دات الفارغ��ة فس��اعة 
الحسم تدق على أبواب الجبهة الشرقية 
وبي��ارق النصر تل��وح في س��ماء الوطن 
بع��د أن أدرك الكثي��ر م��ن المخدوعي��ن 
حقيقة أه��داف الع��دوان اإلجرامي وما 
بعد تحرير مأرب س��وى ما ينتظره العدو 

خلف الحدود..
 ل��ن تس��تطيع الضغ��وط البريطاني��ة 
وال محاول��ة توظيف أوراق سياس��ية أو 

اقتصادية أو حت��ى صنع ذرائع لتحجيم 
التقدم الكبير واالنتصارات االستراتيجية 
المتتالية للجيش واللجان الش��عبية التي 
بات م��ن المس��لمات في مختل��ف دوائر 
القرار السياس��ي في الدول الغربية وفي 
غيره��ا أن التحالف األمريكي الس��عودي 
عل��ى اليمن بات في حك��م المهزوم.. وما 
تبقى ليس سوى بروفات ما قبل الهزيمة 
يح��اول العدو أن يضغط لضمان الحفاظ 
عل��ى مصالحه��م خاص��ة ف��ي المناطق 

النفطية وهذا ما لن يقبله اليمنيون..
لق��د أدرك رعاع الصح��راء أن جرمهم 
أصبح اليوم عليهم ثقيال وأن ما اقترفوه 
في اليمن طوال س��ت س��نوات من ظلم 
وجب��روت وما س��بقها م��ن جرائ��م منذ 
مج��زرة تنومة قب��ل مائة ع��ام والتي ما 
ت��زال تنكأ جراح اليمنيي��ن وإلى اليوم ال 
يمكن لبراميل النفط أن تغس��ل تاريخهم 
األس��ود بح��ق الش��عب اليمن��ي ومهم��ا 
قدموا ألس��يادهم ومهما تنازلوا فمرحلة 
القصاص اليمني بدأت وبوابة الس��قوط 
لهذه األنظمة الخائنة فتحت.. وليأخذنهم 
الش��عب اليمني أخذة رابية.. فاليمن كما 

قال قائده لن يكون اال بلدا مستقال.

هدايا البدو أسالفاليمـــن لـــن يكـــون اال بلــدًا مستقـــالً
■ عزيـــــــز الردمــــــانــــــي*

* نائب مدير مكتب الثقافة بمحافظة مأرب

صادق البهكلي


