
 كتب/ محمد أحمد الكامل
شدد المفكر والكاتب العربي الكبير األستاذ فيصل 
محمد جلول على اهمية توحيد الخطاب االعالمي 
اليمني وضرورة التحكم به وحصر تداعياته ليكون 
خطابًا وطنيًا في لحظة مصيرية وطنية معقدة 
حيث يكون الموقف االعالمي المسؤول والحريص 
على الوحدة الوطنية خاللها اهم من ترسانة اسلحة، 
والتمسك الصريح بأولوية مقاومة الغزو وتوجيه 

الخطاب االعالمي لهذه الغاية..

ال يوجد انفالت إعالمي.. وفي صنعاء منابر كاشفة لألسرار

الفتًا الى ان اي نشاط اعالمي تعبوي ناٍف لآلخر ويضعف 
المجابهة مع العدوان السعودي هو بطبيعة الحال مفيد 

للقائمين على هذا الغزو على اليمن واليمنيين جميعًا. 
وقال الكاتب الكبير االستاذ فيصل محمد جلول لصحيفة 
»الميثاق«: ال يمكن النظر الى الخطاب اإلعالمي بمعزل 
عن نوايا الناطقين به وعن استراتيجياتهم، وعلينا ان 
نتبين إن كان خطابًا للضغط او الختبار المقاصد وفي 
هذه الحال ليس خطيرًا ويمكن حصر تداعياته، أما اذا 
كان تعبويًا ونافيًا لآلخر فإنه يكتسب خطورة شديدة 

ويتوجب ضبطه او التحكم به في لحظة مصيرية..
وأض��اف: ما اعرفه هو ان الطرف الوطني في صنعاء 
يخوض مجابهة مصيرية مع غزو خارجي، وكل نشاط 
اعالمي يضعف المجابهة مع الغزو هو بطبيعة الحال 
مفيد العداء اليمن وللمأبطين باليمنيين شرًا، واذا كانت 
الحرب اولها كالم كما يقول الشاعر العربي فان الصراع 
المفتوح اوله كالم واالنشقاق اوله كالم والخراب اوله كالم، 
وبالتالي يجدر بنا ان ننتبه جيدًا الى أي كالم يذهب الى 

ابعد ما نريد. 
وس��ّج��ل الكاتب جلول مالحظة بقوله: ال يحق ل��ي ان 
اعطي دروسًا الطراف تتحمل مسؤولية الدفاع عن اليمن 
بشجاعة نادرة. ولكني اسجل فقط مالحظة واحدة.. هي 
انه ال يوجد انفالت اعالمي اال اذا اريد لهذا االنفالت ان يقع، 
فنحن نعرف جميعًاس طبيعة ما يدور في هذا البلد، وما 
عاد بوسع احد ان يخفي اسرارًا، حيث ان مقايل صنعاء منابر 
كاشفة لالسرار وللحقائق.. ولذا فإن االنفالت االعالمي هي 
صيغة تطرح "الغراق السمك في الماء" وبالتالي ال يعول 
عليها وال يوجد انفالت عفوي، وان وقع فهو مقرر او 

مخطط او يريده اصحاب القرار.. مؤكدًا أن ما يجدر القيام 
به في االتفاق بين المؤتمر الشعبي وانصار الله هو التمسك 
الصريح بأولوية مقاومة الغزو وتوجيه الخطاب االعالمي 
لهذه الغاية وان تم ذلك فيمكن تصنيف كل خرق في خانة 
الطابور الخامس.. مشيرًا الى ان المغردين أو المفسبكين 
من الطرفين يعرف معظمهم هذه الحقائق ويمكن ان 
نستشف من تعليقاتهم المداعبة ان االمر بيد القيادة 
وليس بيدهم.. مستشهدًا بقوله : لقد غردت الزميلة 
رحمة حجيرة قبل ايام قائلة للطرفين : حددوا لنا ساعة 
يوميًا "نتالعن" خاللها ونكف من بعد.. وه��ذه طريقة 
للقول ان "تالعنا" فألنكم لستم على وفاق.. توافقوا فنكف. 
وأرجع الكاتب جلول طرحه هذا الى أنه يأتي انطالقًا من 
حرصه على توحيد الخطاب اإلعالمي اليمني لمواجهة 
العدوان وليستفيد من ذلك الزمالء القائمون على الوسائل 
اإلعالمية اليمنية حتى ال يذهب القول الى ابعد مما يريده 
الطرف المسؤول فيزيد الطين بلة ويقطع الطريق على 
استدراك الموقف واصالح ذات البين مؤكدًا على أهمية 
االعالم المسؤول في ظرف وطني شديد الحساسية كالذي 
تعيشه اليمن يمكن ان يساهم في حفظ مساحة ما للعودة 
الى الصواب والعقل.. وأن الكلمة يمكن ان تكون اشد خطرًا 

من العبوة الناسفة..
واختتم جلول تصريحه قائاًل: ال ارى كيف يمكن ألصحاب 
القرار في اليمن ان يستدركوا مواقف خاطئة اذا تحولت 
وسائل إعالمهم ال��ى حقول ألغام وعبوات ومتفجرات 
في ظ��روف وطنية معقدة قد يكون الموقف االعالمي 
المسؤول والحريص على الوحدة الوطنية اهم من ترسانة 

اسلحة.
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توحيد الخطاب اإلعالمي في وجه العدوان أهم من ترسانة أسلحة
»الميثاق« المفكر العربي فيصل جلول لـ

تمكنت الدفاعات الجوية -أمس األحد- من إسقاط طائرة إستطالع 
أمريكية بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث بصنعاء، نوع )الدرون ام 
كيو 9( والتي تعد من أكبر وأحدث الطائرات األمريكية بدون طيار بمواصفات 
تكنولوجية عالية قيمتها 56 مليون دوالر، ويبلغ طولها 11مترًا وعرضها مع 
األجنحة 20مترًا وارتفاعها عن األرض قرابة 4 أمتار، ووزنها فارغة أكثر من 
طنين وتحلق بمسافة 1850كم دون التزود بوقود إضافي ويمكنها القيام بمهام 
متعددة ومجهزة بنظام رادار ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع 

األرضية .
وفيما واصل طيران العدوان السعودي غاراته الجوية على محافظات صعدة وحجة 
ومأرب وصنعاء وتعز  مرتكبًا المزيد من المجازر بحق المدنيين األبرياء واستهداف 
الجسور والمنشآت العامة والخاصة، واصل أبطال الجيش واللجان تسطير المالحم 
البطولية في مختلف الجبهات الداخلية وجبهات نجران وعسير وجيزان وتنفيذ 
العمليات النوعية الناجحة ودك مواقع العدوان ومرتزقته بصواريخ زلــزال 2 
والكاتيوشا وقذائف المدفعية، مكبدين الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين 

والمحليين المزيد من الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد العسكري .
الى ذلك يسطر أبطال الجيش من وحدات الحرس الجمهوري ومنتسبي معسكرالشهيد اللواء حسن 
الملصي واللجان في محافظة تعز والمناطق المحاذية لها من محافظة لحج أروع المالحم البطولية في 
مختلف جبهات القتال مكبدين قوات تحالف العدوان والمرتزقة المزيد من الخسائرالفادحة في األرواح 
والعتاد رغم الفارق الكبيرفي العدد والعتاد ورغم التعزيزات المتواصلة للمرتزقة واإلسناد الجوي 

المكثف لهم من قبل الطائرات الحربية ومروحيات األباتشي التابعة للعدوان .
»الميثاق« رصدت التطورات الميدانية في مختلف الجبهات واألحداث التي شهدتها محافظة تعز 

زلزال 2 يدك تجمعات المرتزقة في بموزع 
دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان االثنين الماضي بصاروخ زلزال2 تجمعات مرتزقة العدوان في 
محيط تبة السلطان بمنطقة الهاملي مديربة موزع ونتج عن الضربة الصاروخية مصرع وإصابة عدد 

من المرتزقة وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية.

عمليات قنص 

لقي 17 مرتزقًا مصرعهم األسبوع الماضي بعمليات قنص منهم 12 مرتزقًا في مواقع متفرقة بمدينة 
تعز و3 في معسكرخالد بمديرية موزع و2 في منطقة يختل شمال غرب مديرية المخا .

مصرع 8 مرتزقة بالمخا

لقي 8 مرتزقة من منتسبي مايسمى )اللواء الثالث عمالقة( من أبناء المحافظات الجنوبية مصرعهم 
وأصيب آخرون على يد أبطال الجيش واللجان في مديرية المخا الخميس الماضي.. والصرعى هم : )لطفي 
علي صالح علي -رضوان قائد علي عبدالله - عادل عبده جمعان صالح - محمد مقبل عوض - وليد جميل 

علي - وجدان بدر حسن - محسن قائد مانع محسن - وليد رفيق عبدالله سعيد(.
ومن بين المصابين المرتزق )شكري ابراهيم عوض( .

عمليات نوعية 
واصلت الوحدات المتخصصة من الحرس الجمهوري ومعسكر الشهيد حسن الملصي واللجان الشعبية 
خالل األسبوع الماضي تنفيذ عمليات نوعية ناجحة على مواقع مرتزقة العدوان في مختلف الجبهات 
بمحافظة تعز ومنها العملية الهجومية الخميس الماضي على مواقع المرتزقة بمنطقة الشقب في 

مديرية صبر الموادم والتي أسفرت عن سقوط عدد من المرتزقة بين قتيل وجريح.
كما نفذ أبطال الجيش واللجان هجومًا مباغتًا على مواقع المرتزقة شرق مدينة تعز أسفر عن سقوط 

العديد منهم بين قتيل وجريح .
وفي مديرية المخا تم تدمير مدرعة للمرتزقة بصاروخ موجه ما أدى إلى مصرع وجرح طاقمها .

ونفذ أبطال الجيش عمليات نوعية على مواقع للمرتزقة بمديريتي موزع والمخا األربعاء الماضي 
أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم وتدمير آليتين لهم في منطقة الهاملي بمديرية موزع ..كما تم 

استهداف آلية عسكرية محملة بالغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في نفس المنطقة.

كسر زحوفات المرتزقة 
تمكن أبطال الجيش واللجان من كسر زحوفات المرتزقة التي قاموا بها خالل األسبوع الماضي في عدد 
من الحبهات ..ففي مدينة تعز تم كسر زحوفات المرتزقة في شرق وغرب المدينة وأفشلوا محاولة 
تسلل للمرتزقة األثنين الماضي باتجاه مدرسة محمد علي عثمان ومعسكرالتشريفات بحي الكمب 

شرق المدينة.
وفي مديرية موزع تم كسر زحف للغزاة والمرتزقة باتجاه منطقة الهاملي وتكبيدهم خسائر كبيرة 

في األرواح والعتاد.
وفي مديرية الوازعية تم كسر زحف للمرتزقة غرب موقع الشبكة بمنطقة الشقيراء..

أما في مديرية الصلو فقد تم كسر زحوفات المرتزقة ومنها الزحف الذي نفذوه على منطقة الصيار .
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية فقد تكبد المرتزقة في هذه الزحوفات الفاشلة المزيد من الخسائر 

الفادحة في األرواح والعتاد

العمالء يقصفون منازل المواطنين
واصل مرتزقة العدوان، قصف منازل المواطنين بقذائف المدفعية في مديرية الصلو إثر الخسائر 
الفادحة التي تكبدوها على أيدي الجيش واللجان الشعبية، االسبوع الماضي أثناء محاولة زحفهم صوب 

منطقة الصيار. 
وذكرت مصادر محلية وعسكرية متطابقة أن المرتزقة قصفوا بأكثر من 40 قذيفة مدفعية قرى 
ومناطق في الصيار والحود والمنية متسببين بأضرار كبيرة في منازل المواطنين.. كما شن المرتزقة 
في جبهة الشقب، شرق جبل صبر، قصفًا مدفعيًا مكثفًا بنحو 12 قذيفة، سقط بعضها على منازل 

المواطنين.

قائد كتائب أبوالعباس يهاجم حزب اإلصالح

ً في سياق الصراع المتفاقم بين قيادات الميليشيات المسلحة واألحزاب الموالية لتحالف العدوان 
السعودي بمحافظة تعز شن قائد ما تسمى بكتائب أبوالعباس" السلفية" هجومًا جديدًا على حزب 
)أبو العباس( إن اإلصالح جعل من تعز مستنقعًا للحزبية.. اإلصالح. وقال عادل فارع الذبحاني المكنى ب�
وأوضح في تسجيل تناقله ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي:)اإلصالح يحكم سيطرته على 
تعز من خالل شخص يدعى سالم، وهو اسم حركي للقيادي البارز في حزب اإلصالح، عبده فرحان 
سالم(.. وأكد أبو العباس أن المحافظ وقائد المحور ومدير األمن -الموالين للعدوان- يخضعون مباشرة 
لتوجيهات سالم.. الفتًا إلى أن التعيينات في تعز يسيطر عليها حزب اإلصالح وآخرها تعيين 4 وكالء 

جدد للمحافظة و3 نواب لرئيس جامعة تعز.
وأضاف أبو العباس:)اإلخوان يعلنون انتصاراتهم عبر الفيسبوك، وهم جالسين في بيوتهم( ..الفتًا 
إلى أنه رفع تقارير إلى تحالف العدوان بشأن سيطرة حزب اإلصالح، غير أنهم لم يردوا عليه..وقال: إن 

"التحالف" يعمل وفق مصالحه الخاصة في اليمن. 
وسبق أن وجه قائد كتائب أبو العباس اتهامات كثيرة لحزب اإلصالح بالمتاجرة بأسماء الضحايا، 
وممارسة االبتزاز لدول تحالف العدوان واتخاذ الحرب وسيلة للكسب والحصول على األموال واألسلحة 

والمتاجرة بمواد اإلغاثة .

ُيحيي الشعب اليمني عامة وقيادة واعضاء 
المؤتمر الشعبي العام خاصة الذكرى التأبينية 
األولى للمذبحة المروعة التي ارتكبها تحالف 
العدوان بقيادة السعودية في عصر يوم 8 
أكتوبر عام 2016م بقصف مجلس عزاء آل 
الرويشان الذي أقيم في القاعة الكبرى، وهي 
المذبحة التي هزت ببشاعتها العالم وأسفرت 
عن سقوط أكثر من ألف شخص من المدنيين 
بين شهيد وجريح من قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام والتحالف ومشائخ وشخصيات 
اجتماعية ومواطنين بينهم عدد من اعضاء 
اللجنتين العامة والدائمة للمؤتمر، وعلى الرغم 
من االدانات العالمية لهذه المذبحة إال أن األمم 
المتحدة ومجلس األمن لم يتحركوا لوقف حرب 

االب��ادة التي ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني حتى 
األمس القريب.

وبهذا الخصوص رأس األستاذ أمين محمد جمعان -أمين 
عام المجلس المحلي ألمانة العاصمة- أمس، اجتماعًا للمجلس 
المحلي ناقش فيه  الترتيبات المتصلة باإلعداد والتجهيز 
إلحياء ال��ذك��رى األول���ى  لمجزرة وجريمة طيران العدوان 
السعودي األمريكي الغاشم  في القاعة الكبرى بالعاصمة 
صنعاء في 8 أكتوبر العام الماضي وأسفرت عن سقوط أكثر 

من ألف شخص بين شهيد وجريح.
وتطرق االجتماع -بحضور وكيلي امانة العاصمة للقطاع 
المالي وتنمية الموارد مازن نعمان وقطاع التراث والثقافة 
الدكتور احمد الملصي- إلى مهام وأعمال اللجنة الرسمية 

المشكلة من امانة العاصمة الخاصة بإعداد وتجهيز فعالية 
إحياء ذكرى جريمة القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء برعاية 

رئيس الوزراء. 
وأكد االجتماع ضرورة  اإلعداد الجيد إلقامة الفعالية في 
وقتها المحدد وفي مكان وقوع الجريمة البشعة والتي تركت 
جروحًا غائرة في قلب كل يمني وتظهر مدى بشاعة وحقد 

العدوان السعودي على ابناء اليمن ورموزه.
ورحب االجتماع  بأي مشاركات أو مبادرات سواًء أكانت من 
منظمات او أسر الشهداء في إطار الفعالية الرسمية ألمانة 

العاصمة.
وفي االجتماع جدد أمين محلي العاصمة صنعاء، إدانة هذه 
المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي 
األمريكي باستهدافه مراسم عزاء آل الرويشان في القاعة 

الكبرى  بالعاصمة صنعاء في 8 أكتوبر من العام 
الماضي وراح ضحيتها أكثر من الف شخص مدني 
ما بين شهيد وجريح .. مشيرًا إلى أن هذه المجزرة 
المروعة تضاف إلى سجل جرائم حرب اإلبادة التي 
يرتكبها النظام السعودي ضد الشعب اليمني منذ 

أكثر من عامين ونصف.
ودعا جمعان األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
واإلنسانية والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية 
القانونية واألخالقية وفقًا لمعاهدات ومواثيق األمم 
المتحدة، والمطالبة مجددًا بتشكيل لجنة تحقيق 
دولية في كافة جرائم العدوان على الشعب اليمني.
وأك��د أن إحياء هذه الذكرى تمثل رسالة قوية 
وواض��ح��ة للعالم الحر والمجتمع ال��دول��ي واألم��م 
المتحدة تعبر عن مظلومية الشعب اليمني جراء استمرار 
العدوان والحصار الجائر والظالم، كما تؤكد على  استمرار 
الصمود والتحدي والثبات االسطوري للشعب اليمني في 
مواجهة قوى العدوان الغاشم رغم كل الجرائم التي يرتكبها 

بحق االطفال والنساء والعزل.
وق��ال جمعان: "نؤكد أن كل دم��اء اليمنيين التي سفكت 
بغارات طائرات العدوان لن تذهب ه��درًا، وسيكون هناك 
موقف قوي من الجهات الرسمية والشعبية بهذا الشأن.. 
وهناك ابطال الجيش واللجان الشعبية يلقنون العدو ابلغ 
ال��دروس وأقسى العبر ث��أرًا لتلك الدماء وال��دف��اع عن عزة 

وكرامة الشعب اليمني وسيادة أرضه".
حضر االجتماع وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع 

الوحدات االدارية عبدالله محرم وعدد من المعنيين.

إسقاط طائرة استطالع أمريكية وأبطال الجيش واللجان يسطرون مالحم في مختلف الجبهات 

استعدادات إلحياء الذكرى األولى لمذبحة مجلس عزاء القاعة الكبرى


