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السعودية تدشن إلتهام حضرموت
أقامت معسكرًا سعوديًا في »الخرخير« قرب مطار البديع وطائرات مروحية 

تنقل تغذية المعسكر يوميًا وأرسلت لجنة سعودية لتجنيد 20 ألف شاب يمني

الجيش واللجان الشعبية تسيطر على حزم الجوف وتطهر معسكر نخال بمأرب

الرئيس علي ناصر محمد: أعلنا رفضنا للحرب وطالبنا بوقفها والعودة للحوار
الشرعية تكتسب من الشعب وهادي فقد صلته به

ملف العدد 

المكال حين تكون »إمارة« للقاعدة!
زوجت النازحات السوريات بعناصرها واختطفت المئات من المخالفين لفكرها وأخذت كل 
سيارات الموظفين الحكوميين والمساعدات اإلنسانية الخاصة بالمواطنين وباعتها للتجار 

واستولت على مرتبات ومازوت الدولة المرسلة من بصنعاء.

العالقات السعودية اإلسرائيلية 
من السرية إلى العلن

العدوان السعودي 
وتعطشه للدماء

العدوان السعودي 
على اليمن 

 اتفاق لوزان النووي و »عاصفة 
الحزم« العدوانية .. أي عالقة ؟

 إضعاف الشعب وتركيعه.. 
الهدف الرئيس للعدوان السعودي 

على اليمن!
 ثورة 21 سبتمبر تقضي على 

آمال السعودية في إعادة اليمن 
إلى وصايتها من جديد
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مأرب: تطهير معسكر نخال من عناصر القاعدة وتضييق الخناق على آخرين بمعسكر السحيل

الدكتور عبدالعزيز المقالح يكشف الجهات 
المتسببة في إفشال الحوار اليمني

  - خاص: 
تمكَّاَناث جاُشاوث لجاُلاث شانثاةامسااَءاأمسا
ثألحدامناتطهريامنساكراثخاالايفامحااظةامأربا

مناعاارصاث قاعدةابنداارثرلماماهابشكلاُكيل.
ااةا اا»صدىاثيسارية«:ا وقا اتامصااعُراَخاصَّ
إلاث جااَشاوث لجااَلاث شانثاةايضاِّقانلاحا اااًا
ث خااَقاعىلاث ناارصاث تكفرييةاثيتثقاةايفامنساكرا
ث سحال،ايفاثحتمالاارثرلمامناثينسكرابنداأيا5.

وينادامنساكَرياثخاالاوث ساحالاماناأكاربا
ث قاعادةا تاظااما ث تابناةا نااارصا ثينساكرثتا

وملاشااااثإلصالحايفامأرب،اوتماتزويُدلماماذاأَْكثَرا
مناعا5ابأسالحةاومندثتاوعباباتاساننعية،اكماا
تماإثزثُلاساالحا هاذهاث جماعاتاماناقثلاث طريثلا

ثيناعياخاللاثيناركاثألخرية.
وبا سااطرةاعىلامنساكراثخالايحقُلاث جاشا
وث لجاالاث شانثاةاثثتصاارثًاكثاريثًايفاماأرباعاىلا
عااارصاث قاعادةاويفتحاثيجاالا َننعةاماأرباإىلا

ث هدوءاوثنستقرثرامناجديد.
وكالاث جااُشاوث لجااُلاث شانثاةاقداسااطروثا
عاىلاعدةامااطلايفامدياةاماأرباومااطَلامااحنلا

منسكراثخال.
وقا اتاثيصاعراباألاث لجالاث شانثاةاوث جاشا

ثيديااةاحانلاثيجماعا إىلا تقدمانثابشاكلاكثاريا
ث حكنماياوعاىلامساااةاأمتاراوأضحاتاثيصاعرا
ألاث لجاالاث شانثاةاوث جاشاسااطروثاعىلاثقطةا
منساكراث اخاالاقثالاألايتمكاانثاماناثقتحاا5ا
ثينساكرايفاساعاٍتامتأخرةامنامساءاأمساثألحد،ا
كمااتقدمتاث لجاُلاوث جاشابشاكلاكثريامناجهةا
ثيخادرةاوتمتاث سااطرةاعىلاعادةاتثااتاباتجاها

ث صلاف.
وكشفتاثيصاعُراعنامناركاوثيتثاكاتاعاافةا
عثرتا ااساأماساثألولاباتجاهاماطقاةاثجداث نقدا
وثثتهاتابسااطرةاث لجاالاث شانثاةاوث جاشاعىلا

منقعارسحالاوعىلاعدةاتثاتاحنلالذثاثينقع.

  - خاص: 
أكَّاداث دكتنُراعثُدث نزيازاثيقا حا
ألانامخاَرَجاماناث نضاعاث تيايمرا
بهاث نطاناإنَّابتفاُلمايمايااايمايا
وعاىلاصناداث نطن،احتاىاناتغَرَقا
ثيكنثاُتاث سااساةاوتدخلايفاجاافا

وثحداوجاافاثثالاوثالثة.
عثدث نزيازا ث دكتانُرا وكشافا
ثألساثنعيا مقا اها يفا ثيقا احا
بصحافاةا»ث ثانرة«اعاناث جهااتا
ث تياتقاُفاورثَءاث قضاءاعىلاث حنثرا
ث ااَاَماااياث ااَاَمااي،اوكاثتاورثَءا

جراث ثالعاإىلالذثاثيشهداث دثمي.
»إلا ثيقا اح:ا ث دكتانُرا وقاالا
ث تايا ث كاربىا وث قانىا ث خاارجا
تخططا رشقاأوساطاجديداومنهاا
ثألماماثيتحدةاومجلاساثألمناكاثنثا
ورثَءاإاسااعاث تقاُربابالاثيكنثاتا
وث قضااءا ث ااَاَمااااةا ث سااسااةا
عاىلاث حنثراث ااَاَماااياث ااَاَمااي،ا
وكاثتاورثَءاجراث ثالعاإىلالذثاثيشهدا

ث دثمي.
عثدث نزيازا ث دكتانرا وأوضاحا
ثيقا حاعنامشااركتهامعاقلالامنا
ثيثقفالاوث نقاالءابهاذثاث نطنايفا
ثيكنثااتاوثياظماتا ث تقريبابالا

ث سااساة.
ثيقا احا ث دكتانرا وأيااعا
بانستجابةاث كاملةامناُكّلاثيكنثاتا
ث سااساةااقال:ا»ناأخفياعلشتااا
جمانااًا الساتجابةاث كاملةامناُكّلا
ثيكنثااتاعولاثساتثااءايفاعملااةا
ث تقرياب،اوماااكشافتهاث لقااءثتا
ثيتكاررةامناتقارباتاا5ايفاوجهاتا
ث اظراتجاهاُكّلاث قضايااويفاثيقدمةا
ث رغثاةايفاباااءاث دو اةاث ااَاَماااةا
وث ديمقرثطااة،ا ث ناع اةا ثيَدثااةا
عو اةاثينثَطاةاثيتسااويةاث تياطالا

ثثتظاُرلااوحالاوقُتاقاامها«.
اياايمرا وأضافاثيقا احاألاث حلَّ
باهاث نطانالناممكان،اوذ اكامنا
خاللاثنعرتثفاثيتثاَعلابلاثألطرثفا

ثينااةابمصريالذثاث ثلداوألله.ا

إشتداد المعارك في تعز والجيش واللجان الشعبية 
يطهرون مناطق واسعة من حي المستشفى الجمهوري

  - خاص: 
اثينارُكايفاثيحااظةابنتريةاأعىلاممااكاثتا تشتدُّ
اًةامعامحاونتايائساةالذثا علااهاساابقا،اوَخاصَّ
ثألُْسثُْنعامنامسالحياثإلصالحاوث قاعدةاثثستناعةا
ثينثقعاث تياساطراعلاهااث جاُشاوث لجالاث شنثاة،ا
يفاظلاتقد5ُّاثساثيا لجاشاوث لجالاوساطرةاتامةا
اثينثقعاث نساكريةاث خاضنةا سااطرتهم،ا عىلاُكلِّ
اةايفاثيديااة،اوث تيا وكاذثاثيااطالاث ساكااةاثيؤمَّ

تجريابهااث حااةابشكلاطثاني.
ااةا اا»صدىاثيسارية«ا وقا اتامصااعُراَخاصَّ
إلاث جااشاوث لجاالاث شانثاةاثفاذوثايان5اأمسا
عملااةاثنعااة،احاثاطّهاروثامااطَلاوثسانًةامنا
حاياثيستشافىاث جمهانرياوتاماتحرياُرامثاىا
ثنساتخثارثتاث نساكريةاوثيقاراث رئااسا لحزبا

ثنيرتثكياث اََماي.
وأوضحاتاثيصاعُراأثهاساقطايفالاذهاث نملاةا
عدٌعامناث ناارصاث تكفرييةاأبرزلمامناذاثيشمشةا
زعااماخلااةاقاعدية،اوذ كايفاسانقاث صمالاولنا
مسؤوٌلاعناثغتاالاعدعامنارجالاثألمناوثايطلا
سااسالايفاثيدياة،اكمااأثهاثيسؤوُلاعناقتلارجلا
يفابقا تهاوإحرثقهاباألسااد؛ابساثبارانها شانارا

أثصاراث له.
لذثاوقداثفذتاطائرثتاث ندوثلاإثزث لامظلالا
با ساالحا لجماعااتاثيسالحةايفاجثالاحثاي(ا
ويفاماطقاةااث رحثة(ابايخالفاولايامنقُلاقائدا
ث نصابااتاثإلْجاَرثماةايفاتنزاث قاااعياثإلصالحيا
ثيدعناحمنعاساناداثيخاليفاوكذَ اكاث نماداصاعقا
عايلارسحال،اويجادراثإلياارةاإىلاأَلالاذثاثإلثزثلا
يفاماطقاةاث رحثةاث قصُداماهاثقتحاا5اثيدياةامنا
ث ريف،اولذثامااتاثهتا اهاث قنثُتاثألمااةاوث لجالا
ث شانثاةااقاماتابإجرثءثتاأَْكثَاراحزماًايفاحمايةا

اةاماااذامديريةاث تنزية. مدثخلاثيدياةاوَخاصَّ
وعاىلاث صناداثيادثثايااقاداأعتاثينثجهاُتايفا

ماطقاةاجثلاجّرةاإىلامقتلاث قائداث ثاثيا نصاباتا
ثإلصالحايفاتنزاولناياقالاحمنعاثيخاليفاويُدَعىا
عزاث ديناحمانعاثيخاليفاوقااعياآخارامناقااعثتا
ثإلصاالحاث تكفرييةامناأَبْاَاءامحااظةاأبلاويُدعىا
ث شاخامحمداحسالاعشالاولناثيسئنلاث حزبيا
 إلصالحايفامحااظةاأبل،امماايثلازيَفاثنععاءثتا
أَلايفاتنازامقاومةايانثاةامناأَبْاَاءاتنزاو اساتا
جماعااتامسالحةاوتكفريياةامرتثطاةابحازبا
ثإلصاالح،الاذثاوقداتامَّايفاين5اث جمناةاعااهماو9 
آخريناساقطنثابتلكاثينركاةايفاثيزرعةاث حكنماةا
بنصافرةابنداأَلاتماعكاسانرلااوقربلمابنثسطةا
ث نثاش،اويفاأثااءاعملاةاث داناتماإطالقاثاراكثافا
بشكلاعشنثئيايفاث جن،اممااأصاباسكاَلاثألحااءا

ثيجاورةابا خنفاوث هلع.
ووثصالاطاريثُلاث نادوثلاثساتهدثَاها لمدياة،ا
اقداثساتهدفامدياَةاث انراث سكااةاا لمهمشل(ا
ومااطاَلامتفرقاةايفاثيديااةاكماطقاةاث زثانجا
ظالا يفا وث ساتل،ا ثألربنالا وياارعا وث حنباالا
ثثحسااراحركاةاث جماعاتاثيسالحةاث تايا ماتندا
تتقد5،ابلاتحاولامااأمكاتاأَلاتتمسكابمنثقَعا هاا
يفامحااطاجثلاجرةاوحياث روضةاوماطقةاثنخزةا
وث جمهانري،اويفالاذهاثيااطلاتجرياثياتثاكاتا
ياثُهاينمااة،اتُماَاىاااهاااث جماعااُتاث تكفرييةا
بخساائَراوتتقاد5اقانثتاث جاشاوث لجالابشاكلا
محادوعاومادروس،امشادعًةاث خااَقاعاىلامناقلا
ث جماعاتاثيسالحةايفاحياث روضةاوعىلامنقنهما
ثنسارتثتاجيايفاثيجمعاث قضائايابجثلاجرةاث ذيا
تسااطُراعلاهاث لجالاث شانثاةامناثاالثاجهات،ا
وتقاد5اآخرايفاسانقاعصافرةاث ذياأَْصثَاحاياثَها
مؤمن،اوترثجعامسلحناثإلصالحابا اقطةاث سابقةا
مناث سنقاإىلامنقعاقسماعصافرةايفاث جن ةاث تيا
تربطاياارعاوثعياث قايضابشاارعازيداثينياكيا

وحياث روضة.
ث ساااقااقادايانلدتاسااارثُتا ثفاسا ويفا

ثنسانافاأَْكثَرامنامرةاتحملاقتىلامناث سالفالا
ث تكفرييلاثيتمرتسلايفاماطقةاث جمهنرياوحيا
مدرساةاث شنب،ااامااأَْصثَاحتاساارتُهماث سنعثءا
وثألقاناةاحانَلاوجنلهامامصادَراقلالا ساكالا
تلاكاثألحااء،اولاذثاوماناثيناروفاأَلاث جماعاِتا
ث تكفريياةاذثتاث تنجاهاث دثعاياث تاياتتنثَجُدايفا
ثيدياةاماذاأعانث5اثزعثعتاخاللاث نا5اثيايضاوتريةا
حركتُهماوعملاااُتاثغتاانتهما قااعثتاعساكريةا
وكانثعراأثصاراث له،اولاذهاث جماعااُتاث تكفرييةا
تتنثجادايفاماطقاةاث جمهانرياوسانقاث صمالا

وبنضاأحااءاثيدياةاث قديمةاوماطقةاثيسثح.
وعاىلاصناادامتصالاقاا5امسالحناثإلصاالحا
ثألُْساثُْنعاثيايضابمهاجمةاثقاطا لجاشاوث لجالا
يفاماطقةاث قاعدةاثيتصلةابمحااظةاتنزاومحاو ةا
ثقالاأسالحةاعارباسااارثتاث خضاار،ايفامحاو ةا
ماهاما جنلهااجثهًةاوثحدة،اويُذكاراأَلامدياةاتنزا
أَْصثَاحتامنئالًايسلحلاتكفرييلامنامحااظاتا
أُْخاَرىاكأبالاوث ثاضااءاوياثنةاوإباومنظُمهما
يتمرتسانلايفاحاياث روضاة،اممااايثارياحفاظةا
اةاممنايصّدقانلاخطاَباثإلصالحا ثأللاايلاوَخاصَّ

بألاماايفاتنزاليامقاومةاتنزية!.ا
ويُذكاراأثاهايفاث اارشةاث نرقااةاث انمااةاث تيا
تصّدرلااامالاشاااُتاثإلصاالحارااضاألّياحديثا
عناُلدثةاأَْوامثاحثاتاجاافايتااَساُبامعاث تنجها
ث ساننعياإلعاقةامثاحثاتاجاااف،اكافاناولذها
ثيجامااعاثإلْرَلاابااةاتتلقاىاأَْمَنث هاااوساالحهاا

وأوثمرلاامناث رياضاكمرتزقةامحلال.ا
إثَْسااثااًاتناثياثيحااظةامناثثندث5اياعةاث غازا
وثثقطاعا لكهرباءاوثختفاءاماعةاث قمحامناثيحالا
ث تجارياة،اوكذَ كاثختفاءاث خاروثتاوث فنثكهايفا
أسنثقاثيدياةاوثختفاءاث خروثتايننعا إلجرثءثتا
ث تفتاشايفامدخلاتنزاإب،احاثاتماإحثاطامحاو ةا
تهرياِباأسالحةا لجماعااتاثيسالحةابلاسااللا

ث فنثكه.ا

الجيش واللجان الشعبية يسلمون المكاتب 
الحكومية بمحافظة شبوة للسلطة المحلية

  - شبوة: 
سالََّماث جاُشاوث ّلجاُلاث شنثاة،اث ثالثاَءاثيايَض،امديريَةاعتلاعاصمةامحااظةايثنةا نكالاثيحااظةا

ومدرثءاثيكاتباث تافاذية.
وقداساّلماث جاُشاوث لجالاث شنثاةاعدعثًامناثياشئاتاث حكنماةايفاثيحااظةا نكالاثيحااظةاومدرثءا

ثيكاتباث تافاذيةامناأجلاممارسةاأعما همامناجديدايفاجماعاث قطاعاتاث حكنماة.
وقداساّلمتاث لجالاث شانثاةاوث جااشا نكالاثيحااظة،امكتاباث رتباة،اومكتاباث رثئب،اومكتبا
ث شثاباوث رياضة،اوخاللاث تسلاماأكداأارثُعاث جاشاوث لجالاث شنثاةاأثهاسنفايتماتسلامابقاةاثياشآتا

يفاوقتانحل.
وتأتاياتسالاُمامؤسسااتاث دو ةابنداتطهرياوتحريارامديريةاعتلامناقثضةاماايسامىاث قاعدةابندا

منارَكاعاافةاتمكناث جاشاوث لجالاث شنثاةامناتحريرلااومطاَرعةاث دوثعشاوماايسمىابا قاعدة.
كمااأيااعتاث سالطةاثيحلااةابُجُهنعاث لجالاث شانثاةاوث جااشايفاتحريراثيدياةاوتأمااهااوتسالاما

ثيؤسساتابكلاجالزيتها.

قبائل نجران تستنكر العدوان السعودي على 
اليمن وتصفه بالمتوحش

  - متابعات: 
تاقثائُلاثجرثلاعناثساتاكارلاا لُناْدَوثلا عاربَّ
وصفتاها وث اذيا ث اََمانا ث شانبا عاىلا ث غاياما
بايتنحش،اَوماناخاللاباالاحمالاتنقاَعااأحرثرا
قثائالایا5اوو اداعثدث لهاوألايلاماطقاةاثجرثل(،ا
أكادتاقثائاُلاثجرثلاألاقانثتاث اظا5اث ساننعيا

بكااةاقطاعاتهاامحتلةاومنتدية.
َوراضتاقثائُلاثجرثلاث ُناْدَوثَلاث ساننعياعىلا
ث اََمن،امنتربًةاألا»مااياتهاث سننعيةامناُعاْدَوثلا
غااعرايفا الاأظلاماعىلاث جاراث اََمااياع اٌلاعىلاماا
قا5اويقن5ابهاث اظا5اث ساننعيامنااتاةاواسااعا
يفاثألرضاوسافكا لدماءاث ربيئةايفاأثحاءاثينمنرةا

ماذاثشأته«.ا
وذكارتامنثقاعاألاقثائاُلاثجارثلاثعتاربتايفا
بااثهااأَلاث ُناْدَوثلاتدخلاسااارايفاياؤولاث اََمنا
ا ث دثخلااة،امؤكدًةاأَلاث ُناْدَوثَلا امايرثِعايفاذ كاَحلَّ
اث جريةاوناأخالقاًاونا ث لهاساثحاثهاوتناىلاوناحلَّ

أعرثااًاوناإثَْسااثاًة«.ا
وأضافاث ثااُلاألا»يانَباث سننعيةاقداتفاجأا
بهاذثاث ُنااْدَوثلاكمااتفاجاأابهاألاُلاث اََمن،احاثا
ثعتااعالاذثاث اظا5ُاعىلاعاد5اأخذامشانرةاأحدايفا

قرثرثته«.ا

وثثطالقاًاماناث نثجباث ديااياوثألخالقياأعلنا
ث شااُخاعزيزا–أحدامشاايخاثجارثل-،اأصا ًةاعنا
ثفساهاوثاابًةاعاناأحرثراقثائلاياا5اوو داعثدث لها

وألايلاماطقةاثجرثل،امااييل:ا
وثعتثارلااا ث قاطاعا لحاربا راضاااا أونً:ا -ا

ُعاْدَوثثاًاظاياً.ا
-اثاثااً:اثعتثاراث اظا5اث ساننعياخائااًا جماعا
ثينالدثتاث ساابقةاماعاقثائلايا5اوو اداعثدث لها

وألايلاماطقةاثجرثل.ا
-اثا ثااً:اثعتثاراجماعاقنثتاث اظا5اث ساننعيا
بكاااةاقطاعاتهاااوثيتنثجادةايفاماطقاةاثجرثلا

بأثهااقنثٌتامحتلةاومنتدية.ا
-ارثبناً:اث اظا5اث سننعيايسنىا ثثاث طائفاةا

وثيذلثاةاوث فتنايفاثيجتمنات.
وألااباث ثاااُلابجمااعا»ثيذثلاباوث طنثئافا
وثألحازثبابألايتثانثالذثاث نهَدا نأعاث فتاةاوتنريةا
ث تكفرييلاوأصحاباث فكراثياحرفايفاُكّلامذلبا

وعين«.ا
وختََماث ثاالا»ثقنُلا كمابأثاااإخنثثكماوعماؤثاا
ماناعمائكاماوعدوثااوعدوكماوثحاداوثحنامنكما
بأروثحااااوماااثملاكاحتاىاتاا انثاكامالاثأركما

ناثعتدىاعلاكم«. وحقكماممَّ

إعالميو اليمن يدينون جرائم العدوان السعودي 
ويدعون اإلعالم العالمي لفضح جرائمه

  - خاص: 
أعثلاإعالمااناوإعالماااتاث اََمنايفا قااءاجَمَنهمابأماثاةاث ناصمة،اين5اأمسا
ثألحاد،اإىلاوقافاكاااةاأعماالاث ناافاوجرثئماث قتالاوثإلْرَلاااباوث تدمارياث تيا
يرتكثهااث ندوثلاث ساننعياوث تياتساتهدفاثينثطناث اََماياومقدرثتهاوماشاآتها
اثياظماتاوثيؤسسااتاثإلعالماةا وأمااهاوثساتقرثره.اوععااث ثااُلايفا قااءا هماُكلَّ
ثيحلااةاوث نربااةاوث دو اةاإىلااضاحاوإعثثةاث جماعااتاثإلْرَلاابااةاوَمنايمن هاا
ويرعالاااويديرلاااويحاولاماناخال هااإثارَةاث فتاةاوإيانالاث حاروباث دثخلاةا
 تحقاالاثأللدثفاث تيا مايتمكناث نادوثلامناتحقاقهااعاىلاثألرضاث اََمااةارغما
اكااةاوساائلاثإلعال5ا غارثتهاث ناافةاَوثيكثفة.اث ثاالاث ختاميا لقاءاثإلعالمياَحثَّ
يفاجمااعاث ادولاث نرباةاوثإلْساااَلماةاوث ناياةاإىلاث تضامناماعاث اََمناوث اََماالا
وإعثثةاث ندوثلاث ذياقتلاأَبْاَاءاث شانباث اََمايابمناااهماثألطفالاوث اسااء،اوعّمرا
ثياشاآتاث خدماةابمااااهااثيستشافااتاوثيادثرساوث كلاات،اوطالامؤسسااتا
ثإلعاال5اث اََمااةاثيختلفةابا قصفاثيثارشايقرثتاومكاتبابنضاثيؤسسااتاوقتلا
عادعامناثإلعالمال.اوأعثلاث لقااُءاقصَفامحطاتاإعاعةاث ثاثا لقانثتاوثإلذثعاتا
ثيحلاةاوأبرثجاثنتصانت،اَوإغالقاعدعامناث قانثتاث تلفزينثاةاث حكنماةاوثألللاةا
َوثستاسااخامزيفا ثنضها،اوثساتهدفاثينثقاعاوث صحفاثإل كرتوثااةابا تهكريا
ااةاماهاايفاث جزيرةاث نرباةا وث حْجاباعناثيتصفحلايفاكثريامناث ننثصماوَخاصَّ
وعولاث خلاجاوثياطقةابأكملها،اوتسثبايفاإغالقاوتنقفاعدعامناث صُحفاث اََمااة،ا
إماابساثباث قصفاثيثارشايقرثتهااأَْوابساثباثثندث5اث نقنعاوأورثقاث طثاعةاجرثءا
ث حصااراثيفروضاعىلاث اََمان،اعثعااًاكااَةاث نامللايفامختلفامؤسسااتاثإلعال5ا
لاثيساؤو اةايفا داوث صرب،اوتحمُّ ث حكنماةاوث حزباةاوثألللاةاإىلاث تماُساكاوث تنحُّ

ث دااعاعناث نطناوث شنباوثيجتمع.



3 تقاريرث ندعااثلا     ثنثالاثااينثاناثالا5ااثينثالالااينثالاثالالا

ناطق اأن�سار اهلل: املكونات ال�سيا�سية غادرت بعد تو�سيح ولد ال�سيخ يف ما يخ�ص املكونات ال�سيا�سية

أعضاء وممثلو المكونات واألحزاب السياسية يغادرون إلى 
»جنيف« للمشاركة في مشاورات ترعاها األمم المتحدة

اإحراق عدد من الدبابات والآليات واملدرعات ال�سعودية

صواريخ الجيش واللجان الشعبية تواصل دك المواقع العسكرية في نجران وجيزان وعسير

  - خاص: 
غاَعَرامسااءاأمساأعضاءاوممثلاناثيكنثاتاوثألحزثبا
ث سااسااةاث ااَاَمااااةاصانااَءامتجهالاإىلاسانيرسث؛ا
 لمشااركةايفامشااورثتا»جاااف«اوث تايامناثيقارَّراألا

تاطلَلاينمااالذثابرعايةاثألَُماماثيتحدة.
ويُضمُّاث ناُداأعضاًءامناثألحزثباث سااساة:اثنيرتثكي،ا
ثيؤتماراث شانثياث ناا5،احزباث حال،اث حارثكاث جانبي،ا
أحازثباث تحا افاث نطااي،اأثصااراث لاه،اَوثتحااعاث قنىا

ث شنثاة،اوث ثنثاث نربياثنيرتثكي.
ث ااطُلاث رسامياألثصاراث لهامحمداَعثدث ساال5اتماَّىا
 ناانعاثيكنثااتاث سااسااةاثيشااِركةايفامؤتماراجاافا
ث تنااَلاوث نصنَلابا ساالمةاو شانثاااث ااَاَمااياث نزيزا

ثألمناوثنستقرثر.
وقالاَعثدث ساال5ابماشانرا هايفاصفحتهاعىلا»ث فاسا
بنك«:اإلاثيكنثاتاث سااسااةاغااعرتاصاناءامتجهًةاإىلا
جااافابنداتنضااحامثننثاثألمالاث نا5ا ألماماثيتحدةا
اثيكنثاتا إىلاث ااَاَماناإساماعالاو داث شااخايفامااايُخصُّ

ث سااساة.
وقاالاعضاُناثيجلاساث سااايساألثصااراث لاهاحمزةا
ث حنثي:اإلاثيشااَركَةايفامشاورثتاجاافاتأتيابدعنةامنا
ثألَُمااماثيتحدةا لمكنثااتاث سااسااةاث ااَاَماااةاوبدولا
رشوطامساثقة،اوتهادُفاإىلاإحاااءاث نملااةاث سااسااةا

وإيجاعاحلنٍلاياايمرابهاث نطن.
وأكاداث حنثاياأَلاثيشااورثتاساتكنُلابالاثيكنثاتا
ث سااسااةاواَلامااحدعهابااُلاثألَُماماثيتحدةاث صاعراين5ا
ا أماساثألولااث ساثت(،ااضاالًاعناأثهاامشااورثٌتاتخصُّ
ث شاأَلاث ااَاَماااياث دثخيل،امنربااًاعناأملاهايفاألاتَصلا
ثيشااورثُتاإىلاحلنلاتراعاثيناثاةاعناث شانباث ااَاَماايا

وتنقفاث ُناْدَوثل.
ااماااأعرباأمُلاعا5احزباث حلاحسانازيد،اعناأملها
يفاأَلاتكنَلامشااورثُتاجاافاماربثًاإعالمااًاعو ااً؛ا نرضا
حجماث ُناْدَوثلاوآثارهاعىلاث شنباث ااَاَمااي،اوألاتتمكَنا
ثيكنثااُتامناخال هارااَعامظلنماةاث شانباث ااَاَمااي،ا

ناتااًايفاترصياحا نكا اةاساثأا
يتنارَُّضا اها مااا إىلا  ألثثااءا
ث شانُباث ااَاَمااياماناجرثئَما
غريامساثنقةاوبتنثطؤاإْقلاْميا

وعويل.
ماناجهتاهاقاالاأماُلاعا5ا
ثيؤتماراث شانثياث ناا5اعارفا
»ثحانا ساثأ:ا ث ازوكاا نكا اةا
ذثلثنلاإىلاجاافاومساتندولا
يفا ثقطاةا أقاىا إىلا  لذلاابا
ث نا م؛امناأجلايانثاااث صامدا
ث ذيايناثياثألمّرينامناث قصفا

ث رببرياوث حصاراث جائر«.ا
ثيؤتمارا وأضاافا»ثحانايفا
ث شنثياث نا5اومناااُكّلاث قنىا
سااظلا ثيجتماعا يفا ث نطاااةا
صامدياناأما5الاذثاث ُنااْدَوثلا

ث ساثلا رااعا بكاااةا وساانمُلا
ث ُناْدَوثلاعىلابالعثا«.

اثألمُلاث نا5ا لحزباثنيرتثكياث ااَاَمااياعثدث رحمنا
ث ساقاف،امناجهته،اأّكدايفاترصيحاخاصا نكا ةاثألثثاءا
ث ااَاَمااااةااساثأ(األاث اقااطاث رئاسااةاث تايايجباأَلا
تااَقاُشايفامشااورثتاجاااف،الاياوقفاث حارباوإزث ةا
ث حصاراث جائراعىلاث شانباث ااَاَمااي.اوأوضحاث سقافا
أَلاث حرَباوث حصاراساثّثَااكارثًةاعىلاث شانباث ااَاَماايا

مناخااللاحرماثاهاماناثحتااجاتاهاثألساسااة،اكاينثعا
ث غذثئااةاوث طثاةاوثيشاتقاتاث افطاةاوثياااهاوث كهرباءا

وغريلا.ا
وقالاإلا»ث حرَباتسثّثتايفاتدمرياماازلاثينثطالاوقتلا
ثألَْطَفالاوث اساء،اوتلنثاث ثائةاوثثتشاراثألمرثضاوثألوبئةا
ىاث ضاك«،امنرباًا عىلارأسهااُحمَّ
عناأملهايفاألاتخُرَجامشاورثتا
يفا تصابا بقارثرثتا جااافا

مصلحةاث شنباث ااَاَمااي.ا
وكالاثيثننثاث خاصا ألملا
ث ناا5ا ألمماثيتحدةاإساماعالا
و داث شااخاأحمداقاداأعلناعنا
بدءاثيشااورثتاث شاملةاثألو اةا
برعايةاثألَُماماثيتحدةايفامقرلاا
بمديااةاجاااف،امشاريثًاإىلاألا
لاذهاثيشااورثتاساتكنلابلا
ث ااَاَماااةا ث سااساةا ثيكنثاتا
ولاياثيؤتماراث شانثياث ناا5ا
ث لاها وأثصاارا وحلفااؤها
وحلفاؤلماوثيشارتكاورشكاؤها

وث حرثكاث جانبياث سلمي.
بايكنثااتا ث ثاااُلا وألاابا
ث سااسااةاث ااَاَماااةاثيشااركةا
وطامسثقةاويفا يفالذهاثيشااورثتا»بُحسناثاةاوبدولارُشُ
جانامناث ثقةاوثنحرتث5اثيتثاعلا لنملامناًامناأجلاإيجاعا
ُساثُلاإلحااءاث نملااةاث سااسااةاوث تنصالاإىلاحلاياقذا

ث ااَاَماناوينثهامناثألزمةاث حا اةاث خطرية«.
ويثادياث كثريامناثيرثقثالاث سااساالاتخناهمامنا
ثحتمالاثجاحالذهاثيشااورثتاناساامااوث سننعيةاتنملا

عىلاتنطالهابكااةاث نسائلاثيتاحة.

وكالاثألماُلاث نا5ا ألمماثيتحادةابالاكيامنلاقداعقدا
يان5اأمساثألحدا قااًءامعامثننثهاث خاصاإساماعالاو دا
ث شااخاأحمداو قاءاآخرامعاثألملاث ناا5ايجلساث تناولا
ث خلاجاياَعثدث لطاافاث زياثاياقثالاثثطالقامشااورثتا

جاافاينمااالذث.
وطا اباث زياثايابالاكيامانلابتطثالاقارثرامجلسا
ثألمناثااا،امنتربثًاأثهالناث حلاث نحاداإلخرثجاث ااَاَمانا
إىلاباراثألمال،اولنامااثعتربهاسااساانلامقدمًةاوضغطاًا
سااساااًاورشوطاًامنضنعةاعىلاطاو ةاثيشااورثت،اولنا
مااترُاُضهاثيكنثاُتاث سااساةاعثخلاث امناوث ذيايرصولا

عىلاألاتتمالذهاثيشاورثتاتحَتارشوطامسثقة.
وثستثلاث شانُباث ااَاَماايالذهاثيشااورثتابا خروجا
بمساريةايانثاةاحايادةايفاث ناصماةاصانااءاطا ثاتا
ث ناَ َمابا ضغطاعىلاث ساننعيةا فكاث حصار،اوليارسا ةا
وثضحاةا كلاقنىاث نا مابألاث شانبالناصاحباث كلمةا
ثألوىلاو انايقثلابأيةاتاازنتاتاتقصاماناحقهايفاث حااةا

وث ناشاث كريم.
وبا تنثزيامعاث صمنعاث شانثي،اااإلاثيادثلاكماايرىا
لاعلاها رععاث ُناْدَوثلاومجابهتهاوقطعا آخارول-الناثيننَّ
عثبراثينتدين؛اكنلالزيمةاأعوثتاث سننعيةاسافتحاث ثاَبا

 العرتثفابثنرةاث شنباوسااسةاثألمراث نثقع.ا
وكاثاتاثألَُماُماثيتحادةاقداأّجلتاعْقَدالذهاثيشااورثتا
أَْكثَاَرامانامارة،احااثاكالاماناثيقارراعقادهايفاث ثامنا
وث نرشينامناث شاهراثياايضاغريَاألاث ساننعيةاتدخلتا
بكلاثقلهاا نرقلةالذهاث لقاء،اوياتاغارثٍتاجنيةامكثفةا
عىلاعدعامنامحااظاتاث جمهنريةاأعتاإىلاساقنطاثيزيدا

مناث ضحايااثيدثال.
وعقبالذهاثيذثبحاث دثماةاأعلنابالاكيامنلاعنامنعدا
جديادا هذهاثيشااورثتاوذ كاثبتدثًءاماناينمااالذثاثنثالا

ثااينثان.

  - خاص: 
اثينثقعا وثَصَلاث جاُشاوث لجاُلاث شنثاُةاَعكَّ
ث نسكريةاث سننعيةايفاثيحااظاتاث جانباةا
ااةايفا  لمملكاةاث نربااةاث ساننعيةاوَخاصَّ

محااظاتاثجرثلاوجازثلاوعسري.
»صادىا ااةا ااا َخاصَّ مصااعُرا وقا اتا
ثيسرية«:اإلاأبطاَلاث جاشاوث لجالاث شنثاةا
تمكانثامناإحرثقاعربتلابياإ5ابياسننعيةا
يان5َاث ساثتاثياايضايفاجثالاث نمانع،اكماا
تمّكانثاماناتدمرياعبابةاساننعيةايفامنثقَعا
مساتحدثةابا ُقارباماناماطقاةاث صثةايفا

تهامة.
ث شانثاةا وث لجاالا ث جااُشا وثساتهدفا
مرَكاَزاقاااعةاحرساقااعةاحارساث حدوعايفا
ظهارثلاث جاانبابصنثريخاث اجاماث ثاقب،ا
كمااتماتدمريُاعبابةاوإعطاباأُْخَرىايفالجن5ا
 لجااشاوث لجالاث شانثاةاعىلامنقاعامّرةا

ث سننعيايفاجازثل.
ث صاروخااةا لجااشا ث قانةا وتمكااتا
وث لجاالاث شانثاةامناتدمارياعبابةا لجاشا
ث ساننعيايفاظهارثلاث جاانباين5َاث ساثتا
ثيايض،اكمااقصفاث جاشاوث لجالاث شنثاةا
مركازاحارساث حادوعايفامنقاعاثيجاازرةا

بماطقةاعلب.
وثستهدفاث جاُشاوث لجالاث شنثاةاكذ كا
جمنااًامناجانعاث ُنااْدَوثل،امااأعىاإىلامقتلا
عادعاماهماوإحارثقامخزلاأسالحةابمنقعا

ث رعيفابندعامناث صنثريخ.
وبحسباثيصاعرااقداأطللاأبطالاث جاشا
وث لجالاث شنثاةاين5َاث سثتاثيايضاأَْكثََرامنا
اااصاروخاًاعىلامنقعاث جحفااث نساكري،ا
وقصفانثابقذثئفاث هااولاعاىلامنقعاعلبا
مطلقالاااصنثرياخاعىلاقاااعةامنقعابلة،ا
مااأعىاإىلالروبا جانعاث ُناْدَوثلامناثينقع.
ث ااَاَمااااةا ثألماااةا ث قانثُتا وقصفاتا
آ اّتلاساننعيتلامناطرثزاBMPابصنثريخا
كنرثااتااKornet(ايفامنقاعاماّرةايفاجثالا
بمحااظاةاجاازثلاجاانباغاربا ث نمانعا

ث سننعية.ا

وثقلتاسااارةاإسنافاعسكريةاسننعيةا
ث نساكريلاثيصابالاماناطريالاخلفايا

 لمنقع،اترثاقهاامدرعةاأُْخَرىاثبتندتاعاهاا
مسااًةاطنيلة،اولماايفامرمىاثريثلاث قنثتا

ثألمااة.
وقصفتاث قانثتاثألماااةامنقَنياحرسا
ظهارثلا يفا وثيجاازةا ث ساننعيا ث حادوعا

ث ساننعية،ا جاانبا عساريا بمحااظاةا
بصنثريخاغرثعاثينّد اة،اباإلضااةاإىلاألدثفا
أُْخَرىابصنثريخاث اجماث ثاقبامحلاةاث صاعا

ين5اثألربناءالااحزيرثل/اينثان.
مشاالداجديدةاث تقطتهااكاماريثاثإلعال5ا
ث حربايا نملااةاثفذلاااث جااشاوث لجاالا
ث شانثاةاضداعدعاماناثأللدثفاث نساكريةا

ث سننعيةاين5اثألربناءالااينثان.
وتظَهاُرايفابدثيةاثيشاالداعملاّااُتارصدا
ينقعاعسكرياسننعيارشقاماطقةاثيجازةا
يفاوثعياث ثنثاالايفاجثهاةاظهارثلاث جانبا
محااظاةاعسارياجاانباث ساننعية،احاُثا
تقان5اجرثاااتاعساكريةابأعمالاتديااما
وتحصلاوتقن5ابحرثساتهااأطقماعسكريةا
ساننعية.اوثساتهداتاقنثُتاث جاشاث امايا
إحدىاث جرثااتابقذيفتلامضاعتلا لدروع،ا

مااأّعىاإىلاتنطالهاابا كامل.
كماااحاو اتاقانةاعساكريةاساننعيةا
إسانافاطاقماث جرثااة،او كاهااأُجربتاعىلا
ث فرثرابرُسعةامناماطقةاث نملاةابنداإطالقا
ث قاّنثتاث ااَاَمااااةاث اااراعلاهااباألسالحةا

ث ريايةاثيتنسطة.
َوتمكاتاقنثتاث جاشاوث لجالاث شانثاةا
ماناتدمارياعبابةاساننعيةاحاو اتاث تقد5ا

باتجاهاث جرثاةاثيستهداة.
وقصافاث جاُشاوث لجالاث شانثاةامنقعا
جاازثلا يفا ث ساننعيا ث نساكريا ث رعيافا
ثألربنااءاثياايضابصلاااتاماناث صنثرياخا
وقذثئفاثيداناة،امخلفلاعدعثًامناثإلصاباتا

يفاصفنفاث جانعاث سننعيل.
»ثيسارية«ا ث حربايا ااا ثإلعاال5ُا وأاااعا
ألاث جااشاوث لجاالاث شانثاةاعّماروثاآ ااةا
عساكريةاخااللاثساتهدثفامنقاعاث رعيفا
ث نساكري،اإضاااةاإىلاإصابااتامثارشةايفا

صفنفاجانعاث ُناْدَوثلاث سننعي.
إىلاذ اكاقصفاث جاشاوث لجالاث شانثاةا
بنارشثتاث صنثريخاوث قذثئفابارجاث رقابةا
يفامنقاعاث ادوعاث نساكرياومنقاعاث نمنعا
ث نساكريابجازثلاومنقاعاثينزثباوثيفطلا
ث نسكريلاومركزاحرساث حدوعاث سننعي.

أبطال الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على عاصمة محافظة 
الجوف ويدحرون عناصر القاعدة من المعسكرات المحيطة بها

  - خاص: 
تمكناث جاُشاوث لجاُلاث شنثاةاين5اأمسامناث ساطرةاعىلامدياةاث حز5اعاصمةامحااظةاث جنفاوعحروثاعاارَصاثإلصالحاوث قاعدةاماهاا

ومناثينسكرثتاثيحاطةابهااوث ذياظلتامتمركزًةاااهااماذاأيهر.
وأبارُزاثينساكرثتاث تياتماتطهريُلاامناث قاعدةاليامنساكراث لنثءاثاااوثيشاهنرابا«منساكراثإلرسثئايل«،اكمااتماطارعاث قاعدةامنا
منسكراث لثااتاوث ذياظلا فرتةاطنيلةاتحتاساطرةالذهاث جماعاتاوثستُخد5ايفاإقالقاث سكااةاث نامةاوث قاا5ابأعمالاإْرَلااباةايفاثياطقة.
ويندامنسكُراث لثااتامناأكرباثينسكرثتا لقاعدةايفاث رشقاثألوسطاوكالايُستخد5اإلعدثعاثيتفجرثتاوثنثتحاريلاوإقالقاث سكااةاث نامةا

وثإلخاللاباألمناوثنستقرثرابايحااظة.
ووثصلاث جاُشاوث لجالاث شنثاةاتقدمهماباتجاهاماطقةا»ث جر«امفَرقاث حز5امالحقلامناتثقىامناعوثعشاثإلصالحاوعاارصاث قاعدة.
وعقَباث ساطرةاعىلامنثقعاث قاعدة،ابدأاث طريثُلاث سننعياثألَمريكيايفايناغارثتهاعىلاسنقاث حز5اثيكتظابايدثالاوعىلاثألحااءاث سكااةا

ثيجاورة،اولياغارثٌتاألولامرةاتحدثاماذابدءاث ُناْدَوثلاعىلاث ااَاَمانايفاثاامارساثيايض.
وأسفرتاث غارثُتاعناسقنطاعدعامناث ضحايااُجلُّهمامناثيدثال،او مايتثلاعدعلماحتىاكتابةاث خرب.

وثاَياَداثيركازاث صحيايفاث جانفاوزثرَةاث صحةابا تدخلاث رسيعاإلخارثجاث جرحىامناثياطقةابناداث قصفاث ناافا طائارثتاث ُناْدَوثلا
ث سننعياثألَمريكي.
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لالالاياَمْحُضاصدااٍةاألايتزثَماَناثثطالُقا
عاصفةاث حز5اث ُناْدَوثثاةاعىلاث ااَاَماناعشااَةا
ث خمااساثاامارساثيايض،اماعاثثطالقاجن ةا
ثيحاعثااتاثإليَْرثثااةاماعامجمنعاةااث+ا(ايفا
مدياةا نزثلاث سانيرسيةاوث تاياثثتهتابتنقاعا

ثتفاقاإطاريايفاا/ل/ثالا5؟.
اعىلاساثالاثيثالاكاتٌباخلاجيايقنُل:الااكا
ماايشاثُهاثإلجماَعاعىلاألاثثطالَقاعاصفةاث حز5ا
قثلاأيا5امناإعاللاثنتفاقاث انويامعاإيَْرثلاكالا
خطنًةاثساتثاقاًةامحسانبًةا إلمساكابتدثعااتا
لذثاثنتفااقايفاث جزيرةاث نرباةاوث خلاجاث نربيا
قثالاألاتفارضامفاعالهاااعاىلاعولاثياطقاةا

ككل«.
ث خثريُايفاياؤولاث رشقاثألوسطايفاث جامنةا
ثألمريكاةابثريوت،اعماعاسالميابدورهاينتقُداألا
ث حرَبايفاث ااَاَماناجزءامناسااساةاساننعيةا
هةايفاجاثبا تازعثُعاحزماًايفاثياطقة،اولايامنجَّ
ماهااابماايصفاهاثيحللنلابأثهاقلالاإزثءاثتفاقا

محتملابشألابرثامجاإيَْرثلاث انوي.
بارصفاث اظاراعانارأياث كاتثَال،امثدئاااًا
ث حارباث ُناْدَوثثااةاث تاياتشاناعاناث ااَاَمانا
ناتمكانامقاربتهااابمنازلاعناساااقاث رصثعا
ث جانسااايسابلاث فاعللاث رئاسلايفاثإلْقلاْم،ا
وأياةامنا جةا لُناْدَوثلاث جارياعىلاث ااَاَمانانا
تأُخذُايفاثعتثارلاااثنثفرثجَةايفاملفاثيفاوضاتا
ث انوياةاثإليَْرثثاةاوث تقااُرباثإليَْرثثيا–ثألمريكيا
وتفقاداخانطاًاأساسااةاتهاديايحفازثتالذثا
مها ث تحاركاث ذيابااعراث اظاا5ُاث ساننعيا تزعُّ
بشاكلامثارشاعىلاخاالِفاث سااَساةاث تقلاديةا
ثيتثناة،اإلابانعتمااعاعىلاث حكنماةاثألمريكاةا
يفاحمايةاأمناثيملكاة،اأَْوابانعتماعاعىلاُوكالئها
ثيحلاالايفاتحقالاوتافاذاسااسااتهاَوأجادثتها

ًةايفاث ااَاَمان. ث َخاصَّ
ث حاز5«ا »عاصفاةا بالا ث نالقاةا و تثالا
وثنتفاقاث اانوياوث تقارباثإليَْرثثياثألمريكيانا
ثساتغاياعناتكنينااكارةاإجما اةاعىلاألماةا
لذثاثنتفاق؟اوماذثايناايا لفاعللاثإلْقلاْمال؟ا
ومااالاياتدثعااتُاهاوثثنكاسااتهاعاىلاث رصثعا
ثألوساط؟ا ث ارشقا ماطقاةا يفا ث جانسااايسا
وث سااقاتاث دو اةاوثإلْقلاْماةا تنقاعاثنتفاق؟.

ث تدثعااتاثيحتملةا التفاق
نازثَلاث نقاُتامثكرثًابناَضاث يءاعىلاث جز5ا
بمصارياثيفاوضات،اااتفااُقا نزثلالاناثتفاٌقا
دا التفااقاث اهائياوث تفصايلاث ذيا إطارياممهَّ
يرتقثُهاث ناَ ُماثهايةاث شهراث جارياوث طريلاإ اها
نازثلاأماماهامطثاٌتاصنثٌةاعلاهاثجتاازلا،اويفا

ث تفاصالاتكمناث شااطلاكماايقال.
اُلانتفاقاياهاياثألَْزَماةاث تياأحدثهاا اث تنصُّ
ثنوياإيْاَرثلالناكمااوصفهاث صحفياثألمريكيا
اريدماالابا«ث ز زثلاث جانسااايس«اوبحساثها
اإلاتأثريثتاثتفااقاأمريكيا-اعويلا-اإيَْرثثياعىلا
ثياطقاةا»قداتفانُقاوْقَعاكامباعيفااداوث ثنرةا
ثإليَْرثثااةامناًايفاإعاعةاترتاباث رشقاثألوساط«.ا

ساتكنلا اها سااسااةا ثثنطاااٌةا اانتفااُقا
تدثعااتاكثريةاعىلاث تنثزثاتاثإلْقلاْماةاوثيلفاتا
ث سااخاة،اويفاإعاعةاصااغةاثياطقةاوتشاكالا
خارطاةاث تحا فااتاث سااسااةاوعاىلامجمالا

ثألوضاع.
ُلا هااجملًةامنا اإيَْرثثاااًالذثاثنتفاُقاسااحقِّ
ثيكاساباث سااسااةاوثنقتصاعياةاثإلْقلاْمااةا
ث خاروجاماناقفاصا وث دو ااةاتسااعُدلاايفا
ث ُنز اةاث دو اةاثيفاروضاعلاهاا،اويفاث تذويبا
ماناث جلاداث ذياظّلا نقانعاينّكُراث نالقاِتابلا
إيَْرثلاوث ننياتاثيتحدةاوث قنىاث كربى،اثنتفاُقا
ثعرتثٌفامنالذهاث دولابإيَْرثلاقنًةاثنويًةاوااعالًا
إْقلاْمااًالاماًابمااينظُمامناثفنذلااث جنساايس،ا
ًةاوإيَْرثلاعو ٌةاغااةابا طاقةاَوتمتلكاث ثااةا َخاصَّ
ث تحتااةاثينراااةاوث تقاااةاوث تصاانااةاث تيا
تمكاهاامناتحقالاقفازةاثقتصاعيةاترانهااإىلا
مصافاث دولاث صااعاة.ااكمااألاراَعاث نقنباتا
ثنقتصاعيةاوإ غاءاث حظراعىلاثيرصفاثيركزيا
وعاىلاسانقهااث افطااةاَوث تسااالاث تدريجايا
ألمانثلاوأصانلاإيْاَرثلاث ثا غةاواقااًا تقديرثتا
إيْاَرثلايائاةاملاااراعونراساامكناثنقتصااعا

ثإليَْرثثيامناث تنايفاوثنثتناش.ا
نتاألا صحافُةا»ث غارعياال«اث ربيطاثاةاتنقَّ
يفتَحاراُعاث نقنباتاثألبنثَباأما5اسالاث رشكاتا
ث رثغثةايفاثنستثمار،اوثستشهدتابمااقا هارجُلا
أعماالاإيَْرثثياعناتنثُجدامؤرشثتاكثريةاعىلاألا
ث رشكاتاتنجاهاثلتماَمهااصنَباإيْاَرثل،اوأحدا
ثياؤرشثتاعىلاعرجةاثنلتما5الاياأثكاحا ااًانا
تستطاعاألاتجَداغراةاخا اةايفااااعقاطهرثل«.
اث انوياثإليَْرثثياكابنساًا اخلاجااًايشّكُلاثيلفُّ
مزعجاًا دولاث خلاج،ابا ذثتاث اظا5اث ساننعيا
ث اذياتحكماهامخاوُااهاأونًاومصا حاهاثاثااً،ا

وتاظرا لمفاوضااتاوثنتفاقاأَْكرَبامناألايكنلا
مجارعاثازثعاثنوي،ابالاتحنلايفاثينقافاث دويلا
ث غرباياوثألمريكياثعرتثااًابإيْاَرثلاقنًةاَورشيكاًا
أساساااًايفاترتااباأوضااعاثإلْقلاْاماثياطقاةانا
يمكاناتجاوزهاأَْواتجاللاهاأَْواتجاللامصا حه،ا
ولنابحساباث رؤيةاث خلاجاةاساافتحاياهاةا
ث دو ةاثإليَْرثثاةاثحنامزيادامناث تغلغلاوث تدخلا
يفاياؤولاث دولاث خلاجاةاوث نرباة،اوثساتناعةا
عورلاااث قدياماإباالاعهداث شااه،اأَياسااجنلا
ًةاوألاث افنذَا ماهاابمثابةارشطياثياطقة،اَخاصَّ
ثإليَْرثثاي-،اأصثاحايهدُعلااايفاحدثئقهااث خلفاةا
اثيملكةايفاث نرثقا وثألماماةاويشاكلاحزثماًايلُفُّ

و ثاالاوسنريااوث ااَاَمان.
اكالاث رلاالاث خلاجاياقائماًاعىلاثساتمرثرا
ثيتحادةا وث ننيااتا إيْاَرثلا بالا ث نادثءا حا اةا
ثألمريكاة،اوعىلالذثاثألساساكاثتاتنتمُدابشكلا
ثسارتثتاجياعىلاثنتفاقااتاثألمااةامعاث ننياتا
ثيتحادةا حمايةاأماهااَوتحقالاث ارععاَوث تنثزلا

ثإلْقلاْميايفامنثجهةاإيَْرثل.
راث تقااُرباثألمريكيا– اإناألاثحتمااَلاتطانُّ
ثإليَْرثثياأوقعاعوَلاث خلاجايفامأزقاثسارتثتاجي،ا
أَْواكماايسماهاث ثنضا»ثنثكشافاثنسرتثتاجي«ا
وأبالاأثهاااغريامهاأةاونامتهائاةاأليةامفاجأةا
تطرأاعىلاث نالقااتاوث تنثزثااتاثإلْقلاْماةاوعىلا

ترثجعاثلتما5اأمريكاابا رشقاثألوسط.
اوثآللاتسااوُراث خلاجاالامخااوُفاماناألا
يكارراأوبامااثفساث ساااارينايفاتنامالاإعثرتها
معاثألَْزَماةاث سانرية،اوذ اكاباختزث هاايفاثيلفا
ث كامااويا ثيلافا يفا ثختز تهااا كمااا ث اانوي،ا
ث تفااتايصا احا با اساثةا سانريااماناعولا
ومخاوفاعولاث خلااج،اويفالذهاث اقطةابا ذثتا
كاثتارؤياةاإيَْرثلاألاثيحاعثااتايجباألاتكنَلا

ثنويةاخا صاةاوراضتارباطاثيفاوضاتابأيةا
ملفاتاأُْخَرىاوثجحتايفاارضارؤيتهاالذهاعىلا

مجمنعةااث+اا.
ولانامااايَنتاربهاث كاتباثألمريكاياتنماسا
اريدمالابمثابةالروباأَْواتاصلامناثن تزثماتا
أعدثئهااا مانا ث ساننعيةا بحماياةا ثألمريكااةا

ثإلْقلاْمالاوعىلارأسهماإيَْرثل.
محللنلاوخربثُءايََرولاألاثنثسحاَباثألمريكيا
مناث نرثقاكاثتاثتاجتهاتغاريثًايفامنثزيناث قنىا
 صا احاإيَْرثل،اولاذثاَقاَعلماإىلاثساتاتاجاأثهايفا
حاالاقرَّرتاأمرياكااتقلاصاثفنذلاااأَْوايفاحالا
ترثجعاثلتمامهاابماطقةاث رشقاثألوساط،ااإلا
إيَْرثلاساتكنُلاث قنةاثإلْقلاْماةاث نساكريةاث تيا

يمكاهااملَءاث فرثغ.ا
تتلثَّاُساث ساننعيةامشااعُرامريارٌةاألاثقَةا
ث غاربابانعتمااعاعلاهاااكحلافاثسارتثتاجيا
يفاثياطقاةاقاداثلتازتابناداث هزثئاماثيتتا ااةا
يشاارينهاايفاثياطقةايفاث نرثقاو ثاالاوسنرياا
وث ااَاَماانايفامقابالاث تقاد5ُّاث ذياأحارزهاَمنا

يسمنثهماوكالءاإيَْرثلايفاثياطقة.ا
رأسا عاىلا ثئاْاُلا وإرْسَ ث ساننعيُةا وتقاُفا
قائمةاثيازعجلامناثتائاجاثيحاعثاتاثإليَْرثثاةا
ثئاْلا ث غرباة،اومثلاتاثقطَةاث تقاءاجمناتاإرْسَ
با اظا5اث سننعياوعولاعرباةاأُْخَرى،اوبحسبا
ثئاْلااة،اباااملاثتااالن،ا رئاساث حكنمةاثإلرْسَ
»ثيخااوفامناث ربثامجاث اانوياثإليَْرثثياخلقتا
ارصاًةا لتنااولاماعاث ساننعيةاَوعولاعربااةا

أُْخَرى«.
وث نربااةا ث نربياةا ث دو اةا مارساتا وقادا
ث ساننعيةاضغنطااًامكثفاةاعاىلاحلفائهمااا
ث غرباالاإلعاقةاأَياثتفااقابااهماوبالاإيَْرثل،ا
اث غرباإلرغا5اإيَْرثلا وبذنامسااعَياحثاثًةا َحثِّ

عاىلاتفكااكابرثامجهاااث اانويابفارضامزيدا
ماناث نقنباتاأَْوابا تدخلاث نساكرياأَْواتنجاها
رضباتامركَّزةا لماشاآتاث انوياةاعىلاثحناماا

ثئاْلايفاث نرثق.ا انلتاإرْسَ
ماعاتنقاعاثتفاقا نزثلا ماتُْخِفاعوُلاث خلاجا
ثمتناَضهااامماااحصل،اأماارئااُساوزرثءاث ندوا
ث صهانثايا»باااملاثتاثاالان«ااقداوصفهايفا
خطاابا هاأماا5اث كنثجارساثألمريكيابا يسءا
وتحدثاقائالً:ا»أصدقائي،اقثلاأكثرامناعا5اقلااا
 كاماإّلاعد5َاث تنّصالاإىلاثتّفاقاأاضلامناثتّفاقا
يسء.اولاذثاثتّفاقايسء،اسااكنلاث نا ماأاضلا

عوثه«.
وينداث كنثجرساأَحداثياااذاث تياتستخدمهاا
ثئاْالاوث نرباةاث ساننعيا لتأثرياعىلاث قرثرا إرْسَ
ثألمريكي،ا ذ كاكاثتاترصيحاتاأعضاءابارزينا
يفاث كنثجرسامتمالاًةامعاث سننعيةاسنثٌءامنا

ثنتفاقاأَْوايفاعالقتهابا ُناْدَوثل.ا
ألعضااءا كارييا ترصيحااُتا أباثاتا وقادا
ث كنثجارساعقااَباثنتفاقاعاناث ضغنطاث تيا
يمارُساهااثألَخارْيُاإلاسااعاثنتفاق،اثألَْماراث ذيا
عاعاكاريياإىلاث قنلابأثها» نايكنَلابمقدورلما
تنديُلاأَياثتفاقابلاث ننياتاثيتحدةاوإيَْرثل،اعىلا
ث رغمامناتهديادثتاوجههااأعضاءاجمهنرينلا

يفامجلساث شانخ«.
ث غمانُضاث ذيايلفامحاعثااتاثيلفاث انويا
ثإليَْرثثيالنامااينظُِّمامناقللاث خلاجاويتخّنانلا
ألاثنتفاقا نايرثعايامخاوَاهماونامصا َحهم،ا
وماناثاماكالاتركااُزاث نرباةاث ساننعيةاوعولا
ث خلااجاياصبابا حداثألعثىاألايكنثنثاجزءثًامنا
ثيفاوضاتاوألايربطاملافاثيفاوضاتاث انويةا
بايلفااتاث نا قاةاوث سااخاةاثيتنلقاةابرصثعا
ث افانذايفا ثاالاوث نارثقاوسانريااوث ااَاَمان،ا
إضاااةاإىلاصفقااتاثألسالحةاوث صنثريخاث تيا

يمكناألاتسنىاإيَْرثلا لحصنلاعلاها.ا
ويفاترصياحا نكا اةارويرتزاقاالامصطفىا
ث ناثايامنامركازاأبحاثاث خلااجايفاعبيابأثهما
ناينارضنلاثيحاعثاتاثإليَْرثثاةاثألمريكاة،ا كنا
 دياااامخاوُفاضخمٌةاماناألاثألمريكالايمكنا
ألايقدمنثاتاازنٍتا إليَْرثثالامنايأثهااتقنيَضا
أمااااو ناتكنلامقثن ةابا اسثةا اا،اوعىلاحده،ا
يجباألاثكنَلاجزءثًامناتلكاثيفاوضات.اناثريدا
أَياةامفاجآت.اثريداألاثكنلارشياكاًاوألاتكنلا

مصا حاااممثلة.
ث جهانَعا ألا كشافا ثتفااقا انزثلا تنقااُعا
ث خلاجااةاث ساابقةا ماتفلْحايفاإعاقاةاثنتفاق،ا
واشالتاث ساننعيةايفاإقاااعاث ننيااتاثيتحدةا
وث دولاث خمسابخطانرةاثنتفاقامعاإيَْرثلاعىلا
ث نضاعاثإلْقلاْماياويفاأرشثطاثنتفااقابايلفاتا
ث شاائكةاأَْوايفااارضاثفساهااجازءثًاماناتلاكا

ثيفاوضات.ا
وكمااايثادواااإلامقارباةاثإلعثرةاثألمريكاةا
 التفاقاوأوضاعاثياطقاةاوأو نياتهااناتتطابَُلا
با رورةامعامقاربةاوأو نيااتاث خلاجاَاْضالًا
عانابناضاثينطاااتاث تايايارىاااهااابنُضا
ثيتابنالاماؤرشثٍتاعىلامااايفرتضنثاهاثهايَةا
عارصاأمرياكاايفاث رشقاثألوساط,اوماايسامىا

عقادةاأوباما...ا
يتثعايفاث ندعاث قاع5.

  - خاص: 

يدرُكاث جماُعاألاثنرَةااااسثتمرباكاثتا
 لساننعيةابمثابةا»ث صاعقة«،ااآُلاسننعا
عراانثاجاادثًاألاث ااَاَمااناقاداتحارَّرامنا
ث تثنااةاوث نصايةاوألاماابندااااساثتمربا

 اَساكمااقثله!.
وثيؤكداوماانايدعامجانًا لشكاألاث هدفا
ث رئااَسايفاث ُنااْدَوثلاث ساننعياثألمريكيا
عاىلابالعثاااكالاإلجهاضاث حلاث سااايسا
وإاشاالاث تنصلاإىلاأَياثتفاقاكاثتاث قنىا
وثيكنثاتاث سااساةاعىلاويكاثنثتهاءاماها
وإعالثاهابنادامفاوضاتاعساريةايفااادقا

منامثاكاثستمرتاماايقارباث شهرين.

ويأتياترصيُحاثيثننثاثألمماث ساابلاإىلا
ث ااَاَماناجماالابناعمرا اؤكَداصنثباَةاماا
ثطرحه،ااقداأكدايفاإحاطتهاثألخريةايجلسا
لا ثألمناألاث ُناْدَوثلاث ساننعياأاشالاتنصُّ
ث ااَاَمااالاإىلاثتفاقاتأريخيا حلاثيشكلةا

ث قائمةايفاث ثالع.

وماذاث تنقاعاعىلاثتفاقاث سلماوث رشثكةا
ثياايضا ث ناا5ا ماارسا ااا يفا ث نطاااةا
وث ساننعيةاتنمالاعاىلاعرقلتاهابشاتىا
ث نساائل،ااقاداأوعازتاإىلالاعياباألالذثا
ذَاويجباعلاهاعد5ا ثنتفاَقانايمكاناألايُاَفَّ
ثنعرتثفاباهاوثيماثناةايفاتافااذه،اوبدأتا
لذهاث رغثاةاتظهرايفابااثااتاعولامجلسا
ث تناولاث خلاجياوث تاياكاثتاتتنمُداعد5َا

ذكراثتفاقاث سلماوث رشثكةاث نطااة.
وبناداأحدثثاياايراأجرياتا»مفاوضاتا
ثينامثاك«ابلاثيكنثاتاوث قنىاث سااساةا
ث ااَاَمااااةاتحاَتارعاياةاثألماماثيتحادة،ا
وخاللاتلكاث فرتةاكاثتاث ساننعيةامماثنًةا
 لنصانلاإىلاحلاسااايس،اوأعاقاتاخروَجا
ثيفاوضااتابأياحالامتنثَاالاعلاه؛اكنلا
إطاراث نملاةاث سااسااةابناداتنقاعاثتفاقا
ث سلماوث رشثكةا مايندايصباإنايفامصلحةا
ث شانباث ااَاَمااياويفاباااءاث دو ةاثيدثاةا
ث حديثاذثتاث رشثكةابالاجماعاأبااءالذثا

ث نطن.
وآثذثكاكاثتاث ساننعيةاتسنىاإىلاإجرثءا
بناضاث تشاطاثاتاث جنلريةاعاىلاثيلنبا
ث سااايساث ااَاَمااايابمااينااداصالحاتها

 تلثااةاطمنحاتهاااومخططاتهاااوإعاعةا
ث ااَاَمااناتحاتاث نصاياةاث ساننعيةامنا

جديد.

غريَاألاتحركاث ثنرةاث ذياقىضاعىلالذها
ث رثاناةاث نحاادةاثيتثقاةا ديهامايفاث ثلد،ا
جنلهماأماا5َاخااَرين:اإمااث تسالاماباألمرا
ث نثقعايفاث ااَاَمان،اوث تناطيامنهابشاكلا
أَْوابآخاراأَْواث تحاركاثيثاارش،ايفامحاو اةا
 تغاريالذثاث نثقعاواارضامناعنتاجديدةا
علااهاناتمكناث قنىاث ثنريةاوث نطااةامنا
ثنستفرثعابايشهداث ااَاَمااياوتحتفظا هما

بقدرةاث تأثرياااه.
وقداعزمتاث ساننعيةاعىلاتافاذاث خاارا
اُلاثيثاارُشايفاث ااَاَمانا ث ثاثياولاناث تدخُّ

وث ذياجاءابنداتدثُرسامشااورثتاثستمرتا
يدةاستةاأيهراإىلاساةاتقريثاًابلاث ننياتا
ثيتحدةاثألمريكاةاوث ساننعية،احساباماا
رّصحاباهاث سافرياث ساننعيايفاوثيااطنا
عااعلاث جثرياوث ذياأصثحااامااابنداوزيرثًا

 لخارجاةاث سننعية.
ويفاظالاُكّلالاذهاث حاثاااتايتضاحاألا
ث هادَفاث رئايساماناث ُنااْدَوثلالناارضا
مناع اةاجديدةاعاىلاثيشاهد،ا تتمكنامنا
بناضاث رتتاثااتاث الزماةاعىلاثيشاهدينا

ثيادثثياوث ساايس،اوذ كامناخاللاثآلتي:

ا-ااإعاقاةاتقد5ُّاث ثنثرااث جاشاوث لجالا
ث شنثاة(ايفاثيحااظاتاث جانباة.

ا-ااث نمالاعاىلاإحاااءاوتنسااعاباؤرا
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أحمد داوود
اعىلا اثألمريكيُّ يقرِتُباث ُناْدَوثُلاث ساننعيُّ
بالعثاامناياهرهاث ثا ث،اومعاذ كاناأُاَلا هذثا
ث ُنااْدَوثلاونارؤياةاوثضحةا لساننعيةاوماا

ث ذياتريدهامناث ااَاَمان؟ا
وثيتابنالا ثيحللالا مانا ث كثاريُا ويارىا
ث ساننعيلاألاثألرسةاث حاكماةايفاث ريااضا
جاناجانثُهااحالاجاءتاثنرةااااساثتمرب،ا
وألاث ُنااْدَوثلاجاءابنَدمااعجزتاث ساننعيةا
عناإيقافاثيداث ثنريايفاث شاارعاث ااَاَمااي،ا
بناداتغلباث قانىاث ثنريةاوث لجالاث شانثاةا
وثكتسااحاكااةامحااظاتاث ااَاَمان،اوبدأتا
يفاتأسااساثظا5اجديادامانتلاماناث تثناةا
 لحكنماةاث ساننعية،ا ذثاويفاغمارةامااكالا
عاىلا ويتغلثانلا يتحااورولا ث ااَاَماااانلا
ث نقثاتاث تياوضنهاابنُضامنطيلاث حنثرايفا
ث ااَاَمان،اوعاَدمااتماإصدثُراإعاللاعساتنريا
يمثالاأغلَباث قنىاث نطاااة،اإذثابا حرباتثدأا

 خلطاثألورثقاعىلاث ساحةاث ااَاَماااة.ا
ويقنلاث كاتباث ساننعياث دكتنراحسانا
ث نمريايفامقالا هابمنقعا»يؤولاخلاجاة«:ا
إلاث ساننعيَةابادأتاث ُنااْدَوثل،اوقداخرستا
حلفاءلاااث تقلاديال،اوثيتمثالاأكثرلامايفا
احازباثإلصاالح(اممناثااراعلاهماث شانبا
ث ااَاَماااي،امماناكاثنثاحجَراعثارةايفاوجها
ث تغاارياوثنساتقاللاث ااَاَماااياث حقاقاي.ا
ث ساننعيةا ث دياااةا ثيؤسساةا ألا منضحااًا
ث رسماةامارساتاعورثًاكثريثًايفاتغااباث نقلا
ث سننعيا لمنثطناث ناعي،اوذ كاعرباث تهلالا
وث تطثاالا هاذهاث حارباوإ ثاساهاا ثانَسا
ث قدثساةاوث جهااع،ااقاداأعلاتالائاةاكثارا
ث نلمااءابايملكاةاععمهااا لنملااة،امؤكدًةا
أثهاااجااءتا تحقالاثيصا احاث نلاااا ألمةا
ثإلساالماة،اوثألسنأامناذ كاألالااكاَمنايرىا
ث ُناْدَوثلاث ساننعياثألمريكاياعىلاث ااَاَمانا
بأثاهاجهاٌعايفاساثالاث لاه؛اباعتثاارامنايتما
قتلهامالاااكااكفاار(،امثلابناضامتطريفا
ث سلفاةاث تكفرييلاممنايكفرولااث شانة(ا
باكلاارقهاا،اوماهماَمانايرىاذ اكامنابابا
ن؟!،ا حماياةاث حرمالاث رشيفل،او كاناممَّ
يثادواماناظالراحديثهاماأثهاماناث حنثالا
ثيرتثطالابإيْاَرثلاباعتثارلماإماااكفارثًاكماا
ساثل،اأَْواأثهماسادثّسنلاثألماكناثيقدسة!!،ا
كماايفاثيخاالاث سلفياث نلابياعناث شانة!!!ا
وماهمامنايذلباإىلاأثهااقتالابغاة(،اوث نثقعا
ألالااكاحقائَلاأُْخَرىا هذثاث ُناْدَوثلاتكشافا
زيافاثععاءثتالاؤنءايفاُعاْدَوثثهاماث همجيا

عىلاث ااَاَمان.

لداهم..ايمنابالاجاش
وقالاث كاتباث ساايساجمالاعامر:اعادماا
بادأتا»َعاصَفاةاث َحااْز5«اباعتقااعاث اظاا5ا
ث ساننعياأثاهاسااتماتأعياُباث ااَاَماااالا
وتحقاالاأملاكالايطا ُبابهاماذاارتةاطنيلةا
جادثً،اولاناألايكانلاث ااَاَمااناباالاجاش،ا
ولذثامقرتٌحاكالاُطرحاأما5اث شاهاداإبرثلاما
ث حمدي،اُطارحاعلاهاألايكانلاث ااَاَماُنابالا
جااشاويتمابدنًاعاهاعمالاث رشطة،اويكنلا
ث ااَاَماانايمااًاساااحااً،اوحااماا مايتحقل،ا
وبُِااَياجااٌشاخااللاث ثالثةاوث ثالثلاث سااةا
ثياضاةابادأاث قلالاث ساننعي،اإناألاث اظا5َا
ث ساننعيايفاتلاكاث فارتةا مايكنايجاداثيربرا
 اربابااةاث جاش،اوبنداثنرةااااساثتمربا
وث اذياقاعلاااأَثَْصااراث لهاوبادؤوثايحققنلا
منظاما يفا ثألرضا عاىلا وسااطرًةا تنثجادثًا
ثيحااظااتابادأاث اظاا5ُاث ساننعيايشاُناُرا
با قلالاث نجنعيابناداسااطرةاأَثَْصااراث له؛ا
ألثهاألولامرةاربمااتنثجهاث ساننعيةامساأ ةا
جاشااقط،اعد5اوجنعاقثضةاساننعيةاعىلا
ث ااَاَمان،او كناأكثرامناذ كاأثهاابدأتاتفقدا
ث سااطرةاوث تنجااهاعاىلاث ااَاَمانابشاكلا

وثضح.
اجاءتاثيااورةاثألخريةايفاصندةاكساثب،ا
ثماوجادوثاث حاملاثيارشوعارضباث ااَاَمانا
ورضباث جااشاث ذيايمثالاعثدربهاماصنرا
لاعي،اااكالاثتَّخاذاقارثرا»َعاصَفةاث َحاْز5«ا
وحلااشلتا»َعاصَفةاث َحاْز5«اكالانابدامنا
ثتَّخاذاقرثرايؤعياإىلاثفساث هدفاث ذيااشلتا

ااه.

إرضاءاآلاسننع
ثياضااةا ث ساالا عارشثتا مادىا عاىلا
وث سننعيةا ماتفنلايائاًايصلحةاث ااَاَمان،ا
وكالاث نضعايسانءامنايان5اإىلاآخرايفابالعثاا
عىلاكاااةاثيساتنياتاثألماااةاوثنقتصاعيةا
وث سااسااة،اااماااكالاث اظاا5ايسانىاإىلا
إرضااءاثألرسةاث حاكماةاويقاد5ا هاااكاااةا
ث تساهاالتاوث خضنع،اغرياألاذ كا مايشفعا
يفاث نمالاعىلاثهضاةاث ااَاَمان،ااهمايريدولا
ث ااَاَماانابلدثًاضنافاًاومدمارثًاوتحَتارحمةا

ث قاعدة.اا
ويقنلاث سااُداعثُدثيلاكاث حنثيايفاخطابها
ث ثاثايابنداث ُنااْدَوثلاإلاث اظا5ايفابالعثااكالا
»يحارصاويثذلاُكّلاُجهدا اسارتيَضاأرسةاآلا
ساننع،ا اسارتيضاث اظاا5اث ساننعياعىسا
ألايتناطاىامعاث ااَاَماناعاىلاثحناإيجابي،ا
عىساألاينقافاتناُمَلهاث ندثئاياوثيتغطرسا
وثيتكرباوثيساتهدفا لااَاَمااال،ايفاعو تهما
وأماهاماوأماثهماوثساتقال هم،او مايكنالذثا

 افااداياائاً،اكاثاتاُكّلاثيسااوئاتأتايامنا
جاثثهام،اُكّلاث ارشايأتيامناعادلامامعاُكّلا
ثنسارتضاءامناجاثاباث اظاا5ا هام،اكاثنثا
يجنلانلاماناث ااَاَمااناثفاياًةا قمامتهاما
مناث قاعادةاوثإلرلاباوثإلجارث5..ايصّدروثها
إ اه،اويريدوثهاألايثقىابلدثًاملائاًابايشااكل،ا
غارقاًابا ازثعات،اوثقناًابا رصثعاتاتحَتاُكّلا

ث نااوين،الذثاماايريدوثها اا«.
ويقسماث ساداعثُدثيلكاقائالً:ا»وث لها ناَقِثَلا
ث ااَاَمااانلابا نصايةاوخضننثاوثساتكاثنثا
ياااعرانثاأبادثًاناعازثًاوناثساتقرثرثًاوناأمااً،ا
اأسالنباذ كاث اظا5اث سننعياث يسءا ويااتغريَّ
وثيتغطرساوثيتكرباوثييسءاإىلالذثاث ثلد؛اكما
بذلاث اظا5امناجهدا التحَلابمجلساث تناولا
ث خلاجي؛ا اغرياث نثقعاث ساننعيايفاث تناولا
ماعاث ااَاَمااالامعاثيغرتبالاث ذينايُجلدولا

ويُنذبنلاويُساءاإ اهماويُهاثنل«.

يماعةاإيرثل
وعاالوًةاعاىلاذ اكاثععاتاث ساننعيةاأثهاا
أقدماتايفاُعاْدَوثثهااعىلاث ااَاَماناثساتجابًةا
 طلباعثِدربهاماصنرالاعياث رئاساث رشعيا
 لااَاَمان،احساباقن هاا،اوألاثيملكةاتخىشا
ماناث ااَاَماانابأنايتحانلاإىلاونياةاإيَْرثثاةا
كمااتدَّعي،او هذثاترياُداقطَعالذهاثألذرعاقثلا

ثمنلا.
وعىلاث رغمامناثنععاءثتاثيتكررةا لرياضا
يفاحربهاااعاىلاث ااَاَماان،اإناألاث كثرييانا
يدركنلاألالااكاأعذثرثًاوثلاة،اولااكاأسثاٌبا
خفااةا لُنااْدَوثلاث ساننعياثألمريكاياعىلا

ث ااَاَمان.
ولذثاثنععااُءابحداذثتهامّدعىا لساخرية،ا
الاستاثيسأ ةاثهائااًامساأ ةاثفنذاإليَْرثلايفا
ث ااَاَمان،اكماايقنلاث سااداعثُدثيلكاث حنثيا

ونالاماةاإليَْرثلايفاث ااَاَمان.
ويؤكاداث سااُداألامشاكلةاث ساننعيةايفا
ث ااَاَمانا اساتامعاإيَْرثل،او ناكالا همامعا
إيْاَرثلاتصفاةاحسااباتاأَْواعادلاماضغائنا
يتحركانثا ألا عاىلا يجارؤولا اهالا علاهاا،ا
باتجالهاايفاأَيامنقف،الماأذلاوأجثناوأحقرا
ماناألايتجارأوثاعىلاذ اك،او ذ كاعمادوثاإىلا
صباُكلِّاغاظهماوإخفاقاتهمايفاثياطقةاعىلا
ث ااَاَمانابنَدامرحلةاطنيلةامناثنساتهدثفا

 هذثاث ثلد،اوثإلضنافا هذثاث ثلد.
يفا ونا إيْاَرثلا يفا إذثًا اساتا ثإلياكا اةا
ث رشعااة،اولاذثاث ُنااْدَوثلالدااهاثألسااسا
تركااعاوإذنلاوإخضاعاث شانباث ااَاَماايا
ومنثجهةاث ثنرةاث شنثاةايفاتنجههااثيستقلا
وث حاراوعااعهااعاناث قضايااث كاربىا ألمةا

ثإلسالماةايفامقدمتهااالسطل.

أمريكااوإرسثئال..ا
رأساث رش

ومنايان5اإىلاآخر،اتاكشاُفاث حقائُلاإزثءا
ث ُناْدَوثلاث ساننعياثألمريكياعىلاث ااَاَمان،ا
ويتضاحابجالءاث دوراثألمريكاياث ثارزايفالذثا
ثئايْل،ااأمريكاا ث ُناْدَوثلاوكذ كاثينقافاثإلرْسَ
لياماناأذثتاوث تاياوّجهت،اوماااكالا هذثا
ث ُنااْدَوثلاألايتما ننالايامناأمرتاووّجهتا
ث ُنااْدَوثلاباكلا ورعاتاوقاماتاعاىلالاذثا

ث تفاصال.
ويقانُلاث سااُداعثُدثيلكاث حنثاي:اَويفاُكّلا
غرفاث نملااتالاااكاأمريكانلايديرولالذثا
ث ُنااْدَوثل،اأمرياكاايفاوثقاعاث حاالالايامنا
تديارالذثاث ُناْدَوثلاولاياث تياأطلقتاث ناالا
 نمالئهاااوأياعيهااثإلجرثمااةا تتحركايفالذثا

ث ُناْدَوثل.
ثألمريكاالا ألا ث حنثايا ث ساادا ويؤكادا ا
كشفنثاعناحقاقةاث دوراث ذيايقنمنلابهاعىلا
مساتنىاث فنل،امثارشةاث ُناْدَوثلابطائرثتهما
ث تجسسااة،اوث اان5اثألطفاالايفاث ااَاَماانا
وث صنثرياخا ثألمريكااةا با قاابالا يقتلانلا
ثألمريكااةاوبا طائرثتاثألمريكاة،اسانثٌءاماا
كالاباداث اظا5اث ساننعياأَْوامااكالابأيديهما
لام،اويثارشولاباهاث فنلاوثإلجارث5اوث قتل،ا
كمااألاثألمريكالاكشافنثاأثهمامنايحدعولا
ثأللدثَفاث تياتقصف،ااكلاطفلاُكّلاماشائةا
ساكااةاُكّلاباتاأَْوامازلاُكّلامتجراأَْواسانقا
ُكّلامسجدايُساتهَدُفايفالذثاث ثلدالنابتحديدا
ماناثألمريكاال،ااهاماث ذيناحادعوثا لاظا5ا
ث ساننعياثأللدثَفا اقن5ابربهااثماأرشانثا
عىلاعملاةاث رب،اوث اظا5اث سننعيابمثابةا

جادياوخاع5اباداثألمريكال.
ثئايْلااهنامنَلٌناورصيٌحا اأمااثينقاُفاثإلرْسَ
ووثضاٌحاأثاهايؤيدالاذثاث ُنااْدَوثلاويفرحابها
ويدعماهاوينتاربهامصلحةامشارتكةا هامعا
ث اظاا5اث ساننعي،اانساائُلاإعالماهاتهلالا

وتفرحاماذاث ان5اثألولا لُناْدَوثل.
وتجاوزاأمرياكااوث ساننعيةايفاُعاْدَوثثهاا
عىلاث ااَاَماناُكّلاث خطنطاث حمرثءاوثألعرثفا
وث قنثثلاثإلثساثاة،ابلاإلالذثاث ُناْدَوثلاااقا
ثئاْلاعاىلاقطاعاغازةاوُعاْدَوثلا ُعااْدَوثَلاإرْسَ

ثئاْلاعىلا ثاال. إرْسَ
وثساتهدفاث ُنااْدَوثُلاُكّلامقدرثتاث نطن،ا
كماااثساتهدفاثيدثاال،اوثآلثااراوثيصاثاعا
وثيقابارا وثيسااجدا وث طرقااتا وثيتاجارا
تساثََّبا ث ُنااْدَوثلا إىلا وإضاااًةا وغريلاا،ا
ث حصاُرايفاتجنيعاينبابأكملهاوماعاعخنلا
ثيساعدثتاثإلثساثاةاوثألعويةاوثينثعاث غذثئاةا

إىلاث ااَاَمان.

ث ُنااْدَوثل،ا مؤيادوا يقاَفا ألا وث نجااُبا
سانثٌءاماناعثخالاث ااَاَماناأَْواماناخارجه،ا
ثئاْالايفاخادقاوثحاد،ااا ذياناأيَّدوثا ماعاإرْسَ
ثئاْال،الماأيَّدوثا لاذثاث ُنااْدَوثلاانلنثاكمااإرْسَ
ثئاْلاباركت،ا ثئاْلاأيّدت،الماباركنثاوإرْسَ وإرْسَ
ثئاْلاارحت،اوأما5اُكّلاجريمةا لماارحنثاوإرْسَ
ثئاْالاتفرحاولامايفرحنل،اكلمااساقطا إرْسَ
ثيزيُدامناث دماءاوُسافَكاثيزيدامناث دماء،امنا
عمااءاث ااَاَمااالاثيسالملاث نارباثألحرثرا
ثئاْلاتثاركا ثئاْالاتفرحاولمايفرحنل،اإرْسَ إرْسَ
ثئاْلاتارىايفاذ كاحمايًةا ولامايثاركانل،اإرْسَ

ألماهااث قنميالمايقن نلاثفَساث قنل.
أيهمااأخطر..اثحناأ5الم؟ا

وماذابدءاث ُناْدَوثلاث سننعياثألمريكياعىلا
ث ااَاَمانايفاثاامارس،اوآلاسننعايزعمنلاألا
ثيخاطَراعلاهماتأتيامناث ااَاَمان،اوث حقاقةا
ألاث شانباث ااَاَماايا مايكنايشكلاخطنرةا
عىلاأَيابلداعربياأبدثًاوناعىلاأَيايانباعربيا

أَْوامسلماأبدثً.
اث شانباث ااَاَمااايالانايانباأصالايفا
قاماهاوأخالقاهاو ااسايانثاًاُعاْدَوثثااااونا
مجرماً،النايانُباث حضارةاوينباثألخالقا

وينباث قام.
وثآللاوماناخاللالاذثاث ُنااْدَوثلامناث ذيا
يشكُِّلاخطرثًاعىلاثآلخر..اللاث ااَاَماناتشكلا

خطرثًاعىلاث سننعيةاأ5اث نكس؟.
وثألسانأُاماناُكّلالاذثالاناألاث ساننعيةا
جثااتاألاتدُخاَلاثينركةابمفرعلااايفابالعثا،ا
بلاقامتاباستئجاراث جانشامنالاااولااك،ا
وثساتأجروثاأيضاًاث قاعدةاوثيرتزقةامنايتىا

أقطاراث نا م.
صَماَدا وثألخانةا ث جانثرا حالا ونحارتث5ا
ث ااَاَماااانلايفاوجهاث ُنااْدَوثلاأربنلاينماً،ا
عوَلاألايتحركنثاأَْوايرعوثاو نابطلقةارصاصا
وثحادةاعاىلاثألرثيضاث ساننعية،اثاماقامتا
ث قثائاُلاث ااَاَمااااةاتدريجاااًابا داااعاعانا
ث افس،اغارياألاث صَلَفاث ساننعياثألمريكيا
ثساتمر،اوماعاماروراث خمسالاينمااًاعاىلا
ث ُنااْدَوثلابادأاث جااُشاوث لجاُلاث شانثاةايفا
ثينثَجهاةاثيثارشةاوث رعاعىلامصااِعراث اريثلا

وثقتحا5اثينثقعاث نسكريةاث سننعية.
ث ربااتا وكلا ث امااي،ا ا ث ارَّعِّ ومااذُا
ث صاروخااةاأَْواثنقتحامااتالاياتساتهدُفا
ثينثقاعاث نساكريةاث ساننعية،او اماتثثاأَيةا
وساالةاإعالماةاصاروخاًاثثطللامناث ااَاَمانا
صنَباث سننعيةامستهدااًاثيدثال،ارغماُقدرةا
ث ااَاَماااالاعاىلاذ اك،اومااثجرثلاوعساريا
وجاازثلاوخماسامشااطاوأبهااابثنادةاعنا

مرمىاصنثريخاث جاشاوث لجالاث شنثاة.

ثينارضةاث نسكريةاعىلاثألرض.
ا-اثساتهدثُفاماااأمكانامناثألسالحةا
ًةاثألسالحةاثنسرتثتاجاةاكا صنثريخا َخاصَّ

بماايماعاثستفاعةاث ثنرةاماها.
ل-اإحادثثاأَْكارَباتدماريا لثُاااةاث تحتاةا
وقطاعااتامنااةايفامؤسسااتاث دو ةابماا
يماعاأَْواينالامزثو َةاث ثنرةا دوراث سالطةا
را ثيكتملاةاثألركالاوبنثاماااأمكنامناتذمُّ
ثينثطاالاأَْواعاىلاثألقلاث تنجاساتجاهاأَيةا

حكنمةاجديدة.
ث-اااارضاث حصاراث خاثالاث ذيايضعا
ثينثطاالا ث ثانرةايفاوضاعامحارجاماعا

وتفرضاعلاهاامااأمكنامناث تاازنت.
وتزثمااًامعاث ُناْدَوثلاث سننعياثألمريكيا
عاىلاث ااَاَمااناراضاتاث ساننعيةااتاحا

ثيجاالاأماا5اأَياساااقاسااايس؛اكنثها ما
هاتاوطمنحاتاث ُناْدَوثل،ا يندامهائااًا تنجُّ
 ذثاعملنثاعىلاثإلقادث5اعىلابنضاث خطنثتا
ولداهااإجرثءابنضاث تغاريثتاوثإلجرثءثتا
ث تياتضمناإعاعةاتألالاثألرضاةا لمساارا
ث سااايسابماايناداصالحاتهاماناجديدايفا
ساااقاتامرحلااةاأكثراماهااثسارتثتاجاةا
حاثايمكناإيجازاتلاكاث خطنرةاوألدثاهاا

يفاث تايل:ا
أا(اعملنثاعىلاثساتصدثراقرثرامنامجلسا
ثألمنااث قارثراثااا/ثالا(اوث ذيايهدفا
با اساثةا ثيرحلاةا متطلثااتا تحقاالا إىلا
ث ااَاَمان،ا  لسننعيةاووثياطنابخصنصا
با درجاةا ثيتطلثااتا حااثاتمثلاتالاذها
ث رئاسااةايفاثاالثاثقااطاولاي:ا»مطا ثةا

أَثَْصااراث لهاباساماثيجتمعاث دويلاومجلسا
ثألمانابتافااذابناضاث اقاطاث تاياليايفا
ث رئاسااةا لُنااْدَوثلا ثأللادثَفا ث حقاقاةا
كنقافاإطاالقاث ااراوثنثساحاباوتسالاما
ثألسالحة،اوث تيابااهاايفاقرثرايجلساثألمنا
»ينطاياث حالا لمجتماعاث ادويلاث ضغطا
يفاتافاذلاا«،اكمااايجنلاماهااساالحاًابادا
ثيثننثاثألممياث جديداضداأَثَْصااراث لهاعىلا
ث طاو ة،اثالااكاعناكنثهالدفاإىلاألاعد5ا

تافاذلااساداعا فرضاعقنباتاجديدة.
با(ااحرماالاث ثانرةاماناثساتريثعاأَياةا
أسالحةامناأَياثانعاتحتاذريناةاحرمالا
ثألساماءاث تاياورعتايفاث قارثراث تاياينلما
أثهماأصحاُباث تأثرياثيطللايفاثيشهداث ان5،ا
وحضنرلمايفاأَياحلاساايساقاع5اساكنلا

كثريثً.
اويمكاناث قانلابصنرةاأعقامااعاإيَْرثلا
مناأَيةاعالقةاثسارتثتاجاةاماعاث ااَاَمان،ا
وإمكاثاةاتقديمهااث ننلاوثيساعدةا لثنرةا
ثقتصاعيااًاوعساكرياًاتحاتاذريناةاحظرا
ثألسلحة،احاثاأعطتاث قرثراُكّلاعولاث نا ما
ث حلايفاتفتااشاأَيايشءاوثرعاإىلاث ااَاَمانا
برثًاأوابحرثًاوجنثًاسنثٌءاعىلاأرثضاهااأَْواثيااها

ثإلْقلاْماةاوث دو اة.
ث سااداعثِدثيلاكا اإعخاالاساماحةا ج(ا
ث حنثاياحفظاهاث لاهايفاقائماةاث نقنباتا
تحتاث ثاداث سابعابماايمثلهامنامكاثةا دىا
ث ااَاَماااالاو ادىاأَثَْصااراث لاهابا تحديدا
وغريلاا،ا ث دياااةا ثيساتنياتا ُكّلا عاىلا
وبا تايلاثستهدثاهاينترباثستهدثااًابا درجةا

ث رئاسااةا ألمةابكلهااو لمارشوعاث قرآثيا
ُده،اقننًاوعمالً. ث نايياث ذيايجسِّ

و اماتكتِفاث ساننعيةاوأمريكاابذ ك،ابلا
عملتاوثياطناوحلفاؤلااعىلاتغارياجمالا
بناعمرابمثنانثاأممياجدياداوتماارُضها

عىلاث جماع.
يفا جنلرياًةا ث خطانةا لاذها وتنتاربا
ث رتتاثاتاأليامساراساايس،احاثاساسهُلا
عاىلاثيثنانثاث جدياداثيرثوغاةايفاث طاو ةا
ثنسارتثتاجاةا ثنتجالااتا ثحانا وث دااعا
 نثيااطناوث رياضابنادثًاماناث تفاصال،ا
وبا تاايلانايمكناماناثآللاخروجاأَياثتفاقا
ساايسابرعايةاأمماةانايرغثنلايفاخروجها
كماااحصالاماعاثتفااقاث سالماوث رشثكةا

ث نطااة.

يف كل غرف العمليات هناك اأمريكيون يديرون هذا العدوان ويحددون الأهداف التي تق�سف

»زيف« السعودية وحقائق العدوان األمريكي الغاشم على اليمن!
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ثنثالاثااينثاناثالا5ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ندعااثلا6 تقارير

  - إبراهيم السراجي: 
عقاَباتأسااساث كااثاياث صهانثاياعاا5الل9ا 
بسانثتاقلالةاثشأتاث نالقُةابلاثظا5اآلاسننعاوذ كا
ث كااالابصنرةارسياة،اوكذ كاانلتابناُضاثألثظمةا
ث نربااة،اغرياألاعالقةاآلاساننعابا كاالاث صهانثيا
كاثاتاثألخطر؛اثظرثًاياااكاثتاتحملهاماناثتفاقااتا

 لتااُزلاعناثألرضاث نرباةاث تياثحتلهااث كاال.ا
وتطانَّرتاتلاكاث نالقاةابماروراث نقتاباساتثااءا
ثيرحلاةاث تاياتانىلاااهااثيلاكاااصلاباناعثدث نزيزا
ثئاْل،ا عرَشاثيملكةاوث ذياثتخذامنقفاًامناعياًامناإرْسَ
حتىاأثاهاعاعاحااتهاثماااًا ذ كاث نادثء،احاثاثغتالا
عاا5اث97اانتخااذهاقارثرثًابإيقاافاتصدياراث افطا
ثئاْلاةاأَْواكمااتُنرفابحربا خاللاث حرباث نرباةاثإلرْسَ
أكتنبراا7اوتساثباقرثرهابكارثاةاثقتصاعيةا لننياتا
ثيتحادةاثألمريكااةاث تياععمتاث كااالاث صهانثيايفا

تلكاث حرب.
إذلاوباساتثااءامرحلةاثيلكاااصالابناعثدث نزيزا
تطانرتاث نالقاُتاث ساننعيةامعاث كااالاث صهانثيا
وبقااتامحتفظًةابرسيتهاااعىلامدىاعقانعاتخللهاا
اداث كااالاث صهانثياترسيباأخثااراعنا قاءثتا تنمَّ
وثتصانتامعاأمرثءاآلاساننع،ايفامحاو ةا كرساحا ةا
ث نادثءاث نربااةا لكاالابشاكلاتدريجاي،او كنالذها
ث نالقاةاتطانَّرتاخااللاث نقديناثألخرييان،اوأصثحا
ثظا5ُاآلاساننعاوبشاكلامتنمدايساَمُحاباإلْعاَللاعنا
ثئاْلااةاعلااةامعاعاد5اوجنعا  قااءثتاساننعيةاإرْسَ

عالقاتارسماةاكماالناحالامرصاوثألرعل.

 مرحلةاث نالقاتاث رسيةا
ثتسامتامرحلاُةاث نالقااتاث رسيةابلاآلاساننعا
وث كااالاث صهانثيابأثهاابدأتامثكارثًايفاوقتاكاثتا
اثألثظماةاث نرباةامناعيًةا لكاالاأَْواتخنضاحروباًا ُكلُّ
ثئاْلاماذا منه،او كناآلاساننعاعياانثاعالقتَهمابإرْسَ
ث ستااااتاوبصنرةاغريامتنقنةاثظرثًا حجماث تناولا

بااهمااوتنقاته.
ث ثاحاُثاثألمريكاياث دكتانراآياريأوركابياولانا
باحاٌثابمركازاكارثولا درثسااتاث ارشقاثألوساطا
وحاصلاعىلاث دكتنرثهامناجامنةالاراارعاثنمريكاةا
وث تاياتناداأقد5اوأعارقاجامناةايفاث نا امايقنلايفا
مقالا ه:ا»قدايفاجأاثيتابُعا الضطرثباتاث تياترُبا
ث رشقاثألوسطابا نالقاتاث نعيةاث تيايتمابااؤلااعىلا
ثئاْلاوثيملكةاث نرباةاث ساننعية،ا ثحنامتزثيدابلاإرْسَ
ث دو تاالاث ندوتاالاث لتاالاتنثجهاالاثآللاتهديادثتا

مشرتكةامتمثلةايفاث ربثامجاث انوياثإليرثثي«ا
ويفاثيقاالاث اذياحمالاث ناانثلا»ثإلخانةاثألعدثء:ا
ثئاْلاوث ساننعية«ا تَأرياخاث تنااولاث ارسيابالاإرْسَ
ثئاْلاةابدأتا يقنلاث كاتُباألاث نالقاتاث سننعيةاثإلرْسَ
ماذاث ساتااااتاويفرساذ كابا قنلاإلا»أبرزامشالدا
ث تنااولاغرياث رساميابلاث ثلدين،الاناث تناولاغريا
ثيساثنقاث ذياوقعايفابدثيةاساتااااتاث قرلاثيايض،ا
ثئاْلاوثيملكاةاث نرباةاث ساننعيةا حااثاوجادتاإرْسَ
أَْوا أرضااًةامشارتكًةا لتنااولايفامنثجهاةاث ثلادثلا
ث حركاتاث تياتهدعاوجنعلماابشكلارصيح،اويفاتلكا
ث فارتةا مايقترصاث تناولامااابلاث ثلديناعىلاتقاُربا
ثنسارتثتاجاات،ابلاتنادثها اصلاإىلامرحلاةاث تناولا

عىلاثيستنىاث تكتاكي«.
ويارىاث كاتاُباألاساثَباذ اكاث تناولالاناث قلُلا
ثيشارتكابالاآلاساننعاوث كااالاث صهانثايامانا
ث قنمااةاث نربااةاوخطاباتاث زعاماثيارصياث رثحلا
جماالاعثدث اارصاث ذياحظيابشانثاٍةاعرباةاكثريةا
ث تياثساتهدفاااهااث كاااُلاث صهانثياوث ساننعيةا

وبريطاثاا.
كاثاتامرحلاةاث ساتااااتامناث قارلاثيايضاليا
مرحلةاثثطالقاتلكاث نالقات،او كاهااتطنرتابشاكلا
رسياويساتطاعاث ثاحاثاألايثحَراأكثارايفاصنراتلكا
ث نالقااتابنداذ اكاامااتقد5امثّالاثمنذجاًااقطاو ما

يكناحرصثًا جنثثباتلكاث نالقة.

 مرحلةاث نالقاتاث نلااةا
مثلمااكاثتاث قنماةاث نرباةامحنرثًا قلٍلامشارتكا
بلاآلاساننعاوث كاالاث صهانثاياوعاعابهمااإلقامةا
ثئايْلا عالقاتارسيةايفاثيايض،اياربزاث ان5اث قللاثإلرْسَ
ث ساننعيامناث ربثامجاث اانوياثإليرثثياث اذياثُتِخذا
ذريناةا تطنياراث نالقاةاوتنماداث تغاايضاعناثرشا

ثئاْلاة. ثإلْعاَل5ا لقاءثتاث سننعيةاثإلرْسَ

يفاثنامربامناث نا5اثيايضاأعرباعيلاث انامياولنا
وزيُراث افطاث ساننعياألابالعهاعىلاثساتندثعا تزويدا
ثئاْالابا افط!!،اوذ كايفامؤتماراصحفيا هاوقالا إرْسَ
ااهاأيضااً:ا» طاياااكالاجال اةاثيلكاعثاداث له–كالا
ثيلاكايفاذ اكاث نقت-اثمنذجااًا لنالقااتاث طاثةابلا
ثيملكةاث نرباةاث ساننعيةاوغريلاامناث دول،اوث دو ةا

ث اهنعيةا استاثستثااء«.
كال5اث نزيراث ساننعيالناتنثرياعنارغثةاث اظا5ا
ث ساننعياوث جمااعاينارفاألاناأحادايساتطاعاألا
يتحادثابمثلالذثاثيساتنىاإنابضانءاأخرامناآلا
ساننع،اوقداحملتاتلكاث ترصيحااتاثعرتثااًارصيحاًا

بدو ةاثنحتالل.
ثألمارياتركاياث فاصالاث اذياكالايشاغلاماصبا
رئاساثيخابرثتاوسفرياث سننعيةايفاث ننياتاثيتحدةا
ثئاْلاةايفا يناداأحاداَعّرثبياث نالقااتاث ساننعيةاثإلرْسَ
ث نقتاث حارض،اافياعا5الالااقا5ابمصااحةاثائبا
ثئايْلا»عثثياثيا نل«اخاللامؤتمرا وزيراث خارجاةاثإلرْسَ
يفامديااةامانثاخاثألياثاةاوعّللاعىلاذ كابا قنلا»منا

ثئاْلاث نربايريدولاث سال5«. ث نثضحاألاجريثلاإرْسَ
عاىلامدىاث ساانثتاثياضاةاعمداإْعاَل5اآلاساننعا
ثئاْلاووصلابهاماثألمُراخاللا إىلاتحسالاصانرةاإرْسَ
ثئاْايلاعىلا ثااالاثللااإىلاعاعاُمفتيا ث ُناْدَوثلاثإلرْسَ
ثيملكاةاإىلاتحرياماحتاىامجارعاث دعااءا لمقاوماةا
ثئاْلابحجةاأثهااامقاومةا ث لثااثااةابا ارصاعاىلاإرْسَ

»ياناة«!!.
وقاداثجحاثإلْعااَل5اث ساننعيايفاتحسالاث صنرةا
ثئاْالا ادىايانثهماث ذياصاارايصفا ثيشانلةاإلرْسَ
ثيقاوماةاث فلساطاااةاوث لثااثااةابايغامارةاوتدمريا

السطلاو ثاالاباستفزثزاث كاالاث صهانثي.
ذ كاث اجاحايتجىلايفاثساتطالعابا ساننعيةاأجرثها
ثئاْايلامطلاَعا منهاُداث سااساةاوثنسارتثتاجاةاثإلرْسَ
ث شهراث حايل،اوكاثتاثتائجهاألا%اثامناث سننعيلا
ثئاْل،ا يارولاألاإيارثلالياث نادواث رئايساو ااساإرْسَ
بااماا%ااايرولاألاعثعشالياث ندواث رئايس،ا%لا 

ثئاْلاعدوثً.ا لمامنايرولايفاإرْسَ
يفاث رثبعامناث شاهراث حايلاجرىا قاٌءايفاوثيااطنا
بالاث لنثءاث ساننعياأثنراعشاقياولنامقارَّبامنا
أرسةاآلاساننعابايديراث نا5اث جديدا نزثرةاث خارجاةا
رئااسا مسااعديا وأحادا غن ادا عوريا ثئاْلااةا ثإلرْسَ

ثئايْلاباااملاثتااالن. ث حكنمةاثإلرْسَ
ثئاْلاةاث تاياثحتفلتابذ كا قاااةاأَيالااثاانزاثإلرْسَ
ثئاْايلاقا ات:اإلالاااكا ث لقااءاوساائراثإلْعااَل5اثإلرْسَ
 قاءثًارااَعاثيساتنىاساُنقدابلامسؤو لاسننعيلا
ثئاْلالايفاوثياطنا ثحثاثيلفاث انوياثإليرثثي.ا وإرْسَ
ثئايْلاُوصفابا رااعاثيساتنىاعّللاعىلا مصدراإرْسَ
ثئايْلايفاوثيااطنابا قنل:اإّلا ث لقااءاث ساننعياثإلرْسَ
ثئاْلاوث سننعية،اوسااسةاث رئاسا ث ندواثيشرتكاإلرْسَ
ثألمريكّي،ابارثكاأوباماااحااّلالذثاث ندو،ايدانهمااإىلا
ثنثتقاالابنالقاتهمااإىلاث نلناوربّماااإىلاث تحا فاضّدا

إيرثل.
ثئاْايلّاإّلاث كاتاَبايفا وقاالامنقاعااثيصادر(اثإلرْسَ
صحافاةا»بلنماربغ«اثألمريكاّاة،اإيايلانياك،اثعتاربا
يفا ث خمااسا يان5ا ث ساننعّي،ا ثئاْايلّ-ا ثإلرْسَ ث لقااءا
مجلاساث نالقااتاث خارجاةاثألمريكيايفاوثيااطن،ا
عاىلاأثّهاماؤرشاعىلاأّلاث دو تلاث لتالاحااظتااحتىا

ث اان5اعىلارسيةاااماايتنلالابا نالقاتابااهما،ابدأتاا
تتجرآلاأكثرايفاإيهارالذهاث نالقات،ايفاظّلاث سااسةا

ثألمريكاّةايفاثياقطةاحاالاإيرثل.ا
ثيسؤولاث سننعياحاولاتربيراذ كاث لقاءاوث تقلالا
مناألماتاهابقن هاإلاجرىابا صدااة.او كناث كاتبا
ث نربياعثدث ثارياعطانثلايفامقالا هاعناذ كاث لقاءا
كالا اهارأياآخراورعثًاعىلاتربيراثيساؤولاث ساننعيا
قاالاعطانثل:ا»ث دكتنراعشاقياوصفاث لقااءابأثها
صدااة،اوقالابأثاهاث تقىاغن دابصفتهارئاسااًايركزا
ثئايْل،او كنا ث قادسا ألبحاث،او ااساكمساؤولاإرْسَ
ث دكتنراعشاقياثايساألالذثاث لقاَءانايجانزاألايتما
ثئاْلا يفاوقتاتتصاعدااااهاثيقاطنةاثألكاعيمااةاإلرْسَ

وأساتذتهااوجامناتها،اعىلاطنلاأمريكااوأوروبا«.
اوأضاافاعطانثلاأل«اعورياغن اداث اذياث تقاىا
ثيسؤوَلاث سننعياقالاإلالذثاث لقاءاث خامسابااهما،ا
ممااايضعاروثيةاث دكتنراعشاقياعاهامنضعاث كثريا

مناث تساؤنت،اوعالماتاثنستفها5«.
ثئاْلالاثحتفلنثابُجملةا وأيااراعطنثلاإىلاألا»ثإلرْسَ
كررلااث لنثءاعشاقياث خثرياثنسارتثتاجياوقالاااهاا

ثئاْلاعدواعاقلاوإيرثلاعدواجالل«. »إرْسَ
وأضاافا»ناأعارفاماالانامفهن5ُاث لنثءاعشاقيا
 لنقالاوث جهالاث ذياتحادثاعاه،ااهلايارىاألامنا
اثيسجداثألقىاوينملاعىلاتهنيدامدياةاث قدسا يحتلُّ
ثيحتلاة،اوإ غاءاطابنهااث تَّأريخياث نربياثإلْسااَلمي،ا
وينطانالللاأَ افامساتنطنايفاث ضفاةاث غربااة،ا
ويقساماث حَر5اثإلبرثلامي،اويقتالاثآلنفاويدّمرالل 
أَ افاماازلايفاقطاعاغزة،اويشاناحروبااًاعىلاجانبا
 ثااال،اويحتلاأرثيَضاعرباًةا ثااثاةاوسانريااللالذثا
عادواعاقل؟اومانالناثيجانلاإذثً؟الالالناماايفنلا

عكساذ ك؟«

 ث ندوثلاث ساننعياعىلاث امنامصلحةاسننعيةا
إرسثئالاة

يفاث اان5اث ثاثيا لُنْدَوثلاث ساننعياعاىلاث ااَاَمانا
خارجارئاساث حكنماةاث صهانثيابااامالاثتااالنا
وبشاكلاعلايامؤيادثًا لُنْدَوثلاث ساننعياوقائالًابأثها
ثئاْل،اكمااثحتفلتاوساائلاثإلْعاَل5ا يمثلامصلحةاإلرْسَ
ثئاْلااةابا ُناْدَوثلاوبنضهااقاال:اإلاث حرباعىلا ثإلرْسَ
ث ااَاَمانايمثلاثقطةاثثطالقاجديدةا تطنيراث نالقاتا

معاث سننعية.ا
ثئايْلامناث ُناْدَوثلاعىلا و امايقتارصاثينقافاثإلرْسَ
تأياده،اافياث خامساوث نرشينامنامايناثيايضاكتََبا
ث خثرياث نساكرياثألمريكايا»غنرعوثادوف«اتقريرثًا
ثرشهامنقعا»اارتثثساتنعي«اأكداااهاألاث قاثلةاث تيا
ثساتهداتاجثلاثقمابصاناءايفالاامايناثالااتقفا
ثئاْلاةامطلاةا ثئاْلاقائالًاإل:ا»طائارةاإرْسَ ورثءلاااإرْسَ
بأ نثلاساالحاث جناث ساننعياليامناأ قتابا قاثلةا

ث اانتروثاةاعىلاجثلاثقمابصاناء«.ا
ثئاْلاةاوث كشافا  ماتنداث نالقاتاث ساننعيةاثإلرْسَ
عاهاامصدراثزعاجاآللاساننع،اافياث سانثتاثألخريةا
ثئاْلالاعلااًاثعتقاعثًاماهماأثهما عمدوثاإىلاث لقاءاباإلرْسَ
ثئاْلاباختاالقاأعدثءا قاداثجحانثايفاتغارياصانرةاإرْسَ
ثئاْل،ا يقدِّمنثهماعىلاأثهماأياداخطرثًاعلاهامامناإرْسَ
اكالاذ كاث ندوايفاثيايضالناث قنماةاث نرباةاوث ان5ا

إيرثل.

�سيا�سيون واإعالميون تعقيباً 
على العالقة العلنية بني 

ا�سرائيل وال�سعودية
نظام آل سعود ال يختلف 

عن الكيان الصهيوني ولوال 
المال السعودي النتصرت 
القضية الفلسطينية منذ 

وقت مبكر
  - طالب العزعزي: 

أك�د عدٌد م�ن السياس�يين واإلعالميين اليمنيي�ن أن اإلمربيالية 
األمريكي�ة زرع�ت كياني�ن متوحش�ين يف جس�م األم�ة العربي�ة 

واإلسالمية، هما الكيان الصهيوني ونظام آل سعود.
ووَص�َف المحلل الس�يايس عبُدالوه�اب قط�ران يف ترصيح ل� 
»صدى المس�يرة« العالقَة م�ا بين الصهاينة وآل س�عود بالعالقة 
العضوي�ة، فكالهم�ا كيانان غريب�ان طارئان عىل العال�م العربي، 
ال تأري�خ لهم�ا وال حضارة، وعمُرهم�ا ال يزيد عن س�بعين عاماً، 
مش�يراً إىل أن عالقتهما اسرتاتيجية وهدفها تدمير وإبادة الشعوب 
العربية ذات التأريخ والحضارة العريقة كسوريا والعراق واليمن، 
ائيْل  وكالهم�ا يدعمان داع�ش، مضيفاً أن النظام الس�عودي وإْسَ

ُوجدا لغرض تدمير البلدان العربية وتفكيكها وتدميرها.
ائيْل   بدوره وصف المحلل السيايس عبُدالفتاح حيدرة عالقة إْسَ
بالمملك�ة العربية الس�عودية بأنها عالقة وثيقة من�ذ اليوم األول 
ائيْل دولة لقيطة مثلها مثل المملكة  لوجدهم�ا يف المنطقة، وأن إْسَ
دولة لقيطة مستحدثة تم إنشاؤهما يف نفس الوقت ونفس الحقبة، 
ائيْل دولة حوَل بيت المقدس والمملكة دولة اس�تولت عىل  َوأن إْسَ
البيت الحرام وأنهما دولتان صديقتان ضد اإلسالم والمسلمين بل 

ضد البرشية كلها.
ويزيد بقوله: »الس�عودية هي رديف الصهيونية ولكن بالشكل 
الغرب�ي. مؤكداً أنه ل�وال وجود المال الس�عودي النترصت قضية 
فلس�طين منذ وقت مبكر، ولكن وجود المال السعودي الدنس هو 
ما أوقف كل القيم واألخالق وأبقى عىل األخالق القذرة التي ترتدي 

الثوب والعقال.
م�ن جانبه يقوُل اإلعالم�ي نائف حيدان: إن أسة آل س�عود ال 
تختل�ف عن الع�دو الصهيون�ي يف يشء إال أن آل س�عود يظهرون 
اإلس�الَم وُيبطنون أفعاَل وأهداَف أعداء اإلس�الم، فالفكر الوهابي 
واإلرهاب�ي خادم الصهيونية بدأ منذ تأسيس�ه يصّدر اإلرهاب من 

مملكة آل سعود إىل البلدان اإلسالمية.
 وأش�ار حيدان يف ترصيح ل� »صدى المسيرة » إىل أن العملياِت 
اإلرهابية التي شهدتها اليمُن وبقية الدول العربية التي ال تخلو من 
الجنس�يات الس�عودية أكرب دليل عىل ضلوع هذه المملكة الحاقدة 

عىل ديننا اإلسالمي.
د حيدان أَنّ المملكة تعَمُل بكل ُجهد وقوة عىل اإلس�اءة لهذا   َوأَكّ
الدين المتسامح، من خالل دعمها وتمويلها لألعمال اإلرهابية التي 
ائيْل، بحيث  تُصُبّ يف خدمة حليفها الرسي سابقاً والعلني حالياً إْسَ
جعلت الكياَن الصهيوني ال يحتاُج لجيش أو سالح لطالما تبنَّت هي 

ائيْل وأصبحت تقاِتُل نيابًة عنها. األهداَف التي تريدها إْسَ

با�ستثناء مرحلة امللك في�سل تطورت عالقة الريا�ص مع الكيان ال�سهيوين

العالقات السعودية- اإلسرائيلية تظهر إلى العلن 
والصهاينة يتباهون: السعوديون ليسوا أعداء

 مستش�ار الملك الس�عودي أنور عش�قي يصافح المدير العام لوزارة الخارجية اإلسئيلية، 
دوري غولد، الخميس الفائت، يف واشنطن. 
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  - خاص: 

تتحرَُّكاث سننعيُةاوثإلمارثُتابشكلامكثفايفا
مدياةاثيكالابمحااظةاحرمنتاوتنَمُلاعىلا

تدريباث شثاباوتجاديهماوعاعامرتثاتامغرية،ا
بهدفاث قاا5ابأعمالاتستهدفاث شنباث ااَاَماايا

وثنرةااااسثتمرب.
وحصلتاصحافُةا»صدىاثيسرية«اعنامنلنماتا
 هذثاث تحرك،اوكذثا تحرُّكاعاارصاماايسمىابتاظاما

ث قاعدةايفاثيكال،اوكافاساطروثاعىلاثيدياةا
وممارساتهماثإلجرثماةاتجاهاثينثطالاوكافا

يحكمنلالذهاثيدياة؟
وتشريُاثينلنماُتاإىلاألا»ث قاعدَة«احن تاثيكالا
إىلا»إمارة«اتحَتاقااعةاخا دابااطريف،اوثألخرياكالا

محثنساًايفاسجناثيكالاقثلاث ُناْدَوثلاث سننعيا
ثألمريكياعىلاث ااَاَماناوساطرةاث تاظاماعىلا

ثيدياة.
وكالاوزيُراث دثخلاةاجاللاث رويشالاقداَحرََّرا

اعاعلاباحمادا برقاًةاإىلامحااظاحرمنتاثينلَّ
امؤخرثًامناقثَلالاعياوثيتنثجداثآللايفا ثينلَّ

ث سننعيةاطا ثهاااهاابإرسالاخا داباطريفاانرثًا
إىلاصاناءابنداألاوصلتامنلنماتا لنزثرةاأثها

ساتماتهريثُهامناث سجن،اغرياألاثيحااظةاتجاللا
ثألمرايدةاأسثنعلاوسلَّماثيحااظةا لقاعدةاوعخلا

ث سننعيةامعالاعي.
ث كثريُامناثيرثقثلاوثيحلللاث سااسالايرولا

ألاتسلاَماثيكالا ناارصاث قاعدةابهذهاث سهن ةاكالا
اةا با تاسالامعاثيملكةاث نرباةاث سننعية،اَخاصَّ

وقداسثقهااتسلاماعدعامناثيدلاث جانباةاوإخرثجا
ثيحثنسلا لقاعدةايفاعدلاويثنةاقثلاوصنلا

ث جاشاوث لجالاث شنثاة.
وعقَباساطرةاث قاعدةاعىلاثيكالاتمدعتابشكلا

عاحتىاوصلتاإىلاجماعامااطلاث ساحلايفا منسَّ
محااظةاحرمنتاوساطرتاعىلاعدعامناثيدلا

منابااهاامديريةاث شحر.
ومدياُةاثيكالالياعاصمةامحااظةاحرمنتا

وليامدياٌةاتطلاعىلاث ثحراث نربياويقسمهااخنرا
ثيكالاإىلاثصفل،ايثلغاعدعاسكاثهااأكثرامناثصفا

ملانلاثسمةاحسباإحصائااتاعا5اثللاا5.
وكالاأولاعملا لقاعدةابنداثستاالئهماعىلاثيكالا

لناث هجن5اعىلاث سجناثيركزيابايكالاوإخرثجا
خا داباطريفاومجمنعةامنهاوعاّاتهاث قاعدةاأمريثًا

 لمكالاوحنَّ هااإىلاإمارة.

ثيجلساثألليل..اث نجهاثآلخرا لقاعدة
وبناَداعخانلاث قاعادةاإىلاثياكالاأثشاأتامااايسامىا
بايجلاساثألليل،اويناداث نجهاثآلخرا لقاعادة،اوقداتنجها
وااٌداماهاثألساثنعاثياايضاإىلاث ساننعيةاوث تقاىابخا دا
بحااحاطا ثاًاماهاععاماث قاعدةاوتمكااهمامناث سااطرةا
عىلاأكثرامناثيااطلاثيجاورة،اولذثايتااىفامعاترصيحاتا
ث صحفاةاوث تياقالاااها:اإلامنايسااطراعىلاثيكالا اسا
ث قاعادةاوإثمااأباااءاحرمنت،اولناماايؤكداث تاساالا
ث كثاريابلابحاحاوث قاعدةاوتسالاماحرمانتا هااكماا

يقنلاسااسانل.
وخاالَلاث ساانثتاثياضاةاتؤكداأمرياكااوجنعاعاارصا
تاظااماث قاعدةايفاحرمنت،اوذكرتاعادعثًاماهمابأثهما
مطلنبانلاعو اااً،اومنابلالؤنءاماشاداث قاعادةاغا با
باقناطاياويااكرابانالاملاثيتانرطايفاتفجارياث ااقلةا
ث فرثسااةاومحمداصا حاث غرثباياثيتنّرطايفاث هجن5اعىلا
ثقطةاثياياث تياذُبحاااهاااعرشولاجاديااًاقثلاعاَملا
وحاو اتاث سالطةاإ قاءاث قثاضاعلاهابإثازثلاجنياو ما
تتمكان،اإضااًةاإىلااهميامحروساث اذياكالامديَراثألمنا
ث ساابلا لسااحل،اولناثآللارئااُساث لجااةاثألمااةاث تيا

أثشأتهااث قاعدةاومتنرطايفاقتلاعدعامناث ضثاط.
ويضاماثيجلاسامجمنعًةاماناثيتافذيناوث فاسادينا

وث سلفاةاثيتشدعة،اوأغلثهماعاارُصايفاتاظاماث قاعدة.

وثشاطتاث قاعدةاماذُاساطرتهااعىلاثيكالايفاثختطافا
ثيئاتامناث اايطلاث سااسالاث ذينايخا فنثهاايفاث فكرا
سانثٌءاأكاثنثامنامكنثاتاسااساةاأوامناث صنااةاأوامنا

ث حرثك.

إثتقا5امناثينثطال
وماذُاساطرةااث قاعدة(اعىلامدياةاثيكالاوأبااءاثيدياةا
يناثنلاثألمّرين؛ابسثباثينامالتاثإلجرثماةاث تيايمارسهاا

عاارُصاث تاظاماضداثيخا فلا همابايدياة.
وعملاتا»ث قاعادة«اعىلاثنساتاالءاعىلاثيانثعاثنغاثاةا
ثيرَسلةامناث سننعيةاومنابقاةاث دولا لمنثطالاوبانهاا

عرباتجاراتابنلا هم،اوحرمالاثينثطالاماها.
وتشاريُامصااعُرا»صادىاثيسارية«اإىلاألااث قاعادة(ا
جمناتاُكلَّامنظفاياث دو اةاكمديراعا5اث صحاةاومديرا
ث جانثزثتاوث قضااةاوأخاذوثاسااارثتهماث حكنماةاحتىا
وصلاتاإىلاثلاسااارة،اثالاكاعناثهباث ثانكاوثياشاآتا

ث حكنماةاثألخرى.
وتساتغلااث قاعدة(اسااطرتَهااعىلاثيدياةاوسنثحلهاا
اتقان5ابإرساالاأسالحةاوتحمالهاااعارباسافناتابنهاا
ينثطالاوتنملاعىلاإيصا هااإىلاماطقةاياقرةايفاأبلاأوا
ياثنةاعربَاث ثحر،اكمااأثهااتضَغُطاعىلامساؤويلاث فروعا
 لمؤسسااتاث رساماةاث حكنمااةاإلعطائهااامااقصاتا

با قنةايفاث ساحل.
وبحسباثينلنماتاث تياحصلتاعلاهااصحافةا»صدىا
ثيسارية«ااإلاعاارَصاماايسامىاتاظاماث قاعدةايفامدياةا
اث ثااتاث سانرياتاث اازحااتايفاث امنا ثياكالاجمنانثاُكلَّ
وقامانثابتزويجهنابنااارصاث تاظامارسيااً،امطثقلاماا

ينرفا ديهمابا«جهاعاث اكاح«.
وناتقترُصااث قاعدة(اعىلالذهاثيمارسااتااحسب،ابلا
اماايحلنا هاايفاثيكالاوث تياثعتربتهااونيًةا إثهاااتمارساُكلَّ

تابنًةا هااومنزو ةاتماماًاعناسلطةاث دو ةايفاصاناء.

وقامتالذهاث ناارُصابانساتاالءاعىلاثيخزولاث افطيا
بايديااةاوتنزينهاألعضاءاثيجلساثأللايلاث تابعا ها،اكماا
أثهااتثاُعاث ثاقيابا سانرامثاَ غاااه،اكزيااعةا لرتاث نثحدا

لااريانً.
اوإيرثعثُتاث دو ةامناث رثئبايفاث ان5اث نثحداااملانلا
ريال،اثساتحنذتاعلاهااا»ث قاعدة«،اكمااقاماتاث قاعدةا
بمااعاث قااتاواارضارضثئابامضاعفاةاعلااهاوتقن5ُا

بانستاالءاعلاها.
وأماا5َالاذهاثيمارسااتاث الإثسااثاة،ابادأاثينثطانلا
يفاثيديااةابتاظااماتظالرثتاماناين5اإىلاآخاراوث خروجا
بمساريثتامادعةابماايحدثايفاثيديااة،اكمااظهرتابنُضا
ثيقاوماةامناقثلاثينثطالاعاىلاخلفاةاتنزيعاماعةاث غازا
ثيازيل،احاثاضغطتااث قاعدة(اعىلاثينثطالابأخذاث غاز،ا

 كناثيجتمعاقاَو5َاويدةالااعقاقًةاباألسلحةاث خفافة.
وتقانُلامصااعُرامحلاٌةا اا»صدىاثيسارية«:اإلابنَضا
ثألرساباياكالاثزحات؛ابساثباثثطفااءاث تاااراث كهربااءا
ثيتنثصالاعاناثيدياة،اكماااألاثياااَهايفاماطقةاث شاحرا

ماقطنةايدةاااأيا5.
وعاىلاخلفاةالذهاثيمارسااتاثيتناتةامناقثلاث قاعدةا
ضاداثينثطالااقاداثجتمنتاعدٌعامناماظمااتاثيجتمعا
ثيَدثاياوثألحزثباوث قثائل،اوبدأتامعاثيجتمعابا خروجايفا

مسريثتاثستاكاريةاضداث قاعدة.
وثألسنأُايفاُكّلاماايحدثايفاثيكالالناألاعاارَصاثإلصالحا
اماايأتيامناصاناءا وثيجلساثألليلاث تابعا لقاعدةايستغلُّ
منامرتثاتاوماازوتاومااإىلاذ كاوتدَّعيابأثهاامناقثلهم،ا
باامااالايايفاث حقاقةاتأتاياماناث حكنماةاث ااَاَماااةا

بأماثةاث ناصمة.

عروعابرشيةا لسننعية
وثتاجَةاسااطرةاث قاعادةاعىلاثيكالاوث نالقاةاث قنيةا
ث تاياتربُاُطاث ساننعيةابهاؤنءااقداتماإثشااُءامنساكرا

جديدايفاماطقةاقريثةامناث حدوعاث ااَاَماااةاث ساننعية،ا
وتحديدثًاقاربامطاراث ثديعابا قربامناماطقةاث خرخري،ا

يفامديريةارماهايفاصحرثءاحرمنت.
وبحسباثينلنماتاث تياحصلتاعلاهاا»صدىاثيسرية«ا
اقاداعخلتالاذهاثيجمنعةاباساماثإلغاثةاثاماتحنَّ تاإىلا
 جاةاتدريبامكنَّثةامناتسانةاأياخاصاأربنةاإمارثتالا
وأربناةاساننعيلاويرشُفاعلاهمارجلاساننعياثسامها

عاعلاإبرثلاماث قاسمي.
وعخلتالذهاثيجمنعُةاإىلاثيكالاقثلاحنثيلايهراوث تقتا
بأغلاباثيجتماعايفاثجتمااعاكثارياوطلثتاماهماتشاكالا
 جااٍلامناثأللاايلامناُكّلاقثالاةااامااعدثاقثالاةاث ننثمرا
ماهاااث،ابحااثايكانُلالاؤنءاحلقاَةاوصلابالاث لجاةا
وث قثائلاويكنثانلاممثللا لقثائلاأماا5اث لجاة،اوطلثنثا
بتسجالاثألساماءاثيلتحقلاباينسكراخاللاأسثنع،اكماا
تماثساتدعاءاُكّلامناكالايفاث جاشاوتاماثقصاؤلمايفال9 
وماابند،اوقامتاباساتدعاءاث شاثاباماناُكّلاقثالةالثا 
منزعلاعىلاأاخاذاث ُقثُلاثساتدعتهماإىلارماهاوعملتا هما

عورةامدتهاالااينماً.
ث دورةاكاثتاأيثَهابتنثئةاعامةاوتحريضاضداث شنبا
ث ااَاَماااياوث ثانرةاث شانثاةاث سالماة،اوتماتاتغذياُةا
ثيلتحقالابهاااطائفااًاومذلثاااً،اكمااقامتابتسالاحهما

بأسلحةاأمريكاةاحديثةاث صاع.
وتماثإلعالُلاعناث تساجالاوتجاااداأارثعاكحرساحدوعا
 لمااطلاث حدوعيةاثيمتدةامناماطقةاث ثديعاحتىاث حدوعا

ثيحاذيةايااطل
ثمانعاورمااهاتحتاث قاعدة،اوساطاتنثطاؤامنابنضا
ثيشايخاوث قثائلاثيستهداةامثلاقثائل:اث ننثمراوثياالريا

وث صانباوآلاكثرياوغريلاامناث ُقثُلاثيجاورة.
ويقاُعاثينساكُرايفاماطقاةا»عاانه«اولاياأرضاتقُعا
ضماناأرثيضاقثالةاثياالري،اوتماثختااُرالذهاثياطقة؛األلا
ث لجاةاثنساتخثارثتاةاثنمارثيتاةاث ساننعيةابنَضهاامنا

أارثعالذهاث قثالة.
وتدااعاث لجااةا لمجادياناث جادعامرتثااتاتارتثوحا
مانالللااساننعياإىلاللللاأ افاساننعي،ابحااثاألا
ث جاانعاث قدثمىا هماثألاضلاةابساثباخربتهماث ساابقةا

وثثخرثطهماث رسيعايفاث تدريب.
وبحساباثينلنماتااإلالذهاث رتتاثااتاتماثإلعدثُعا هاا
ماذاأكثرامنايهراوماازث تاقائمًةاحتىاثآلل،اوقدابلغاعدعا
للاللا.اامجاد،اولاذثاث ندعاقابلا لتنسانةابندا ثيساجِّ
ياهرارمضال؛األلاث ندعاث ذياحدعتهاث لجاةالناللل.لا 

جادي.
وقداُياّكلالذثاثينساكراتحاتاذريناةاحمايةاثألرضا
وحماياةاقنثاالاثإلغاثة،اوث لجااةاتنحيا لشاثابابأثهما
سااكنثنلاتثَعاعرعاث جزيرة،اولنايُنترباثساتقطاعاًامنا

ثألرضاث ااَاَماااةا صا حاث سننعية.ا
وتفااُداثيصااعُراألاتغذياَةاثينساكراتاقالاينمااًاعىلا
متاناثالثاطائرثتامروحاة،اكماااألالااكامروحاةاتقن5ا
بتأمااهاماصثاحاًاأثاااءاقاامهمابا تدريثااتاث صثاحاة،ا
ويتماثقلاأكثرامناثثاقا ثاًامناث ثلجاصثاحاًاومثلهاا االً.

منسكراخاصابا قاعدة
وأثشاأتاث ساننعيُةامنساكرثًاخاصاًابنااارصاتاظاما
ث قاعادةايفامديريةازمخاوماانخايفاصحرثءاحرمنتايفا

ث حدوعامعاث سننعية.
اوتقن5ُاث ساننعيةامناخال هابتجااداث شثاباوتدريثهما
وإرساا هماإىلاث جثهاتابمأرباوغريلا،اوتشريُاثينلنماُتا
خلامناث شاثاب،ا إىلاألاث لنثءا7ااماكاايَُندُّامصاناًا لمفخَّ
وألاث ساننعيلايقنمنلابغسالاعماغالؤنءاوتفخاخهما

وإرسا هماإىلاثيكال.
وَحنَّ تاعااارُصااث قاعدة(امرَكَزابا فقاهاث نثقعاجنثرا
اةابها،اوتقن5ُابمحاكمةا ث قرصاث رئايساإىلامحكمةاَخاصَّ
ث ااساااهااوث قايضاث ذيايرتأُساهاالاناعثدث لهاث كثرييا

وينتربامفتيااث قاعدة(،اكمااتماإثشاءامحاكماأخرى.
ثألطقاَما ألا ثياكالا بمديااةا وتؤكاُدامصااعُرامحلااٌةا
ث نساكريةاث ساننعيةاتدُخُلاثألرثيضاث ااَاَماااةاوبشكلا
ينماي،احاثايااَلَداثينثطانلاعخنَلاطقَملاساننعيلا
ين5اث ساثتاثيايض،احاثاقاماابتمشااطاثياطقةاومناثما
عاعثاإىلاثألرثيضاث ساننعيةاعرباماطقاةاث خرخرياومطارا

ث ثديع.

المكال حين تكون »إمارة« للقاعدة!
  تزويج النازحات السوريات بعناصر التنظيم سريًا مطبقين ما يعرف بـ »جهاد النكاح«!!

  تجنيد الشباب برعاية سعودية ودفع مرتبات مغرية وتحريضهم على الشعب اليمني وعلى الثورة
  إنشاء معسكرات خاصة بهم بإشراف سعودي وإرسال المجندين للقتال في مأرب

  القاعدة« حولت المكال إلى »إمارة« تحت قيادة خالد باطرفي والذي 
كان محبوسًا في سجن المكال قبل العدوان السعودي األمريكي على بالدنا

  نشطت القاعدة منذ سيطرتها على المكال في اختطاف المئات من 
الناشطين السياسيين الذين يخالفونها في الفكر سواء أكانوا من مكونات 

سياسية أو من الصوفية أو من الحراك.

  بدأ المواطنون في المدينة بتنظيم تظاهرات من يوم إلى آخر والخروج 
بمسيرات منددة بما يحدث في المدينة نتيجة الممارسات اإلجرامية 

للقاعدة

  عناصر اإلصالح والمجلس األهلي التابع للقاعدة يستغل ما يأتي من 
صنعاء من مرتبات ومازوت وما إلى ذلك ويدّعي بأنها من قبلهم بينما في 

الحقيقة أنها تأتي من الحكومة اليمنية بأمانة العاصمة.



ثنثالاثااينثاناثالا5ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ندعااثلا8 تقرير

العدوان السعودي األمريكي على بالدنا.. وحش متعطش للدماء 
  - عبدالحميد 

 الغرباني وأحمد داوود، 

َوثَصَلاث طريثُلاث سننعيا
ثألمريكياغارثِتهاثيكثفَةاعىلا

عدعامنامحااظاتاث جمهنرية،ا
حاصدثًاأروثَحاث كثريامناثيدثال،ا
ويفامقدمتهماث اساءاوثألطفال.ا

اث طريثُلا وألولامرةايُشنُّ
ثيناعياغارثٍتاعىلامدياةاصاناءا

ث قديمة،ا اضاَفايفاسجلها
جريمًةاجديدًةاتضاُفاإىلاث جرثئما
ث سابقةاث تياثستهداتاثيساجَدا

وثألرضحةاوثينثقعاثألثرية،ا
يفامحاو ةا طمساث تَّأريخا

وث حضارةا لشنباث ااَاَمااي.ا
ويفاُكّلاجريمةايثثتاثألعدثءا

أثهمامتنطشنلا لدماءا
وبنحشاةاتفنُقاُكّلاث تنقنات،ا

امعاثقرتثباث ُناْدَوثلامناثكتمالا
يهرهاث ثا ثاإناألاث سننعيا

ثألمريكيانايريُداإيقاَفالمجاتها
ووحشاته،امنثصالًاقصفها

 لشجراوث حجراوث ثرشايفامنظما
محااظاتاث جمهنرية.

ث ُنااْدَوثلا رَضَبا ثياضااةا ث جمناةا  ااَلا
ث ااَاَماااالا إرثا يفا ثألمريكايا ا ث ساننعيُّ
ماناصانااءا ث قاساميا يفاحايا ثينمااريا
ث قديمة،امااأسافراعناثستشهاعاخمسةامنا

ثينثطال،ابااهماثمرأةاوطفل.
اوواقاًاألبااءاث حاياث ذيناتدثاننثا لمكالا
بنداألاأحدثاساقنُطاصاروخاساننعياعيلا
حياث قاسامياثلتزثزثًاضخماًاأخرجاساكاَلا
ث حاياَوثألحااءاثيجااورةامانامااز هماوأتَىا
عاىلاثالثةاماازلاوأحادثارشوخاًاوتصدعاٍتا
مختلفاًةايفاثيااازلاثيجاورةاوبدثاعادٌعاماهاا

مهدعثًابانثهاار.
ث شاباثنحاث روثياقالا ا«صدىاثيسرية«:ا
اث ساعةاث ثاثاةابنداثياتصفامناث لالارضبنثا
علااااغارةاو ماثسمعاإناثنلتزثزاوكأثهاالزةا
أرضااةاو مايافجاراث صااروخاخرجاااثاظرا
ماالاناو ماثَراإناغثارثًاكثافااًاغطىاثيكال..ا
مررثااقلاالًاوياالدثااساقنطاثالثاةاماازلا

 جريثثاا(.
اااماااقالامحمداثياصانر:ا»وصلتابندا
ثيغارباعمتيا هذثاثياكالا-ُمشارْيثًاإىلاأحدا
ثيااازل-اكاااثقانلا هااأميساأمايساعادثاا
َرعَّتاقادالاناأماالاقدالايالدثاه،اَوثبرسا

وثيصاثة(.
اويفاروثيةاساكالاث حيا ا«صدىاثيسرية«ا
ثساتهداتا ث تايا ثألوىلا لغاارةا ث لحظااتا
صاناءاث قديمةاثيدياةاثيصافةاضمناث رتثثا
ثإلثَْساااثياث نايياقالاثينثطانامنالاقال ها
»رضبانثاعمقاااث تَّأريخاياثيرتثبطاماذاآنفا
ث ساالابااتابجاثباباات،ابماايادلاعىلاألا
أجدثعثااوآباءثااكاثانثامرتثبطلاومتالحمل،ا
لؤنءا-يفاإياارةاإىلاآلاساننع-اينملنلاعىلا
ث تفرقةابلاأباااءاث ثااتاث ااَاَمااياث نثحد،ا
 كاناذ اكامساتحالاألايماراعاىلاث شانبا

ث ااَاَمااي«.
اعملااةاثنثتشاالا لضحاياااجارتابحذرا
وترقباتحساثاًاألياطارئا لُنااْدَوثلاوألكثرا

ماناخماساسااعاتاويفاث سااعةاث ساابنةا
صثاحااًاتمكاناثينثطانلامناثثتشاالاجثثا
ث شهدثءاث خمساةابنداألاحاَلاث ركا5اث هائلا
وث دمااراث ذيا حلاباياازلاعولاثنثتشاالايفا

وقتاقصري.ا
وكاثتاسااارثُتاثإلسانافاورجالاث دااعا
ثيدثياوقنثتاثألمنالرعتاإىلاثيكالاويااركا

ث جماُعايفاعملاةاثثتشالاث ضحايا.
ث قديماةا صانااءا ثساتهدثُفا ونقاىا ا
ثستهجاثاًاوثساناًاوناتاًايفاأوساطاثينثطالا
وياخصااتامجتمناةاوعلمااةازثرتاثيكالا

عقباث حاعثة.ا
رئااُساتحضريياةاحازباثألماةاث نالماةا
محمادامفتااحايفاحديثها ا«صدىاثيسارية«ا
ثعتاربااثساتهدثفاصانااءاث قديماةابنثباةا
ث حضارةاثإلثَْساااثاةا لنا ماومدياةاسا5ابنا
ثنحاعلاهاث ساال5اساقنطاًامدويااًاوتَأريخااًا
 اظاا5اآلاساننعاث اذيا امايناارامكاثااًايفا
ث ااَاَمااناإناوتاركاااهابصمةامتنحشاة(.اا
يفا تارثبا ذرةا اُكّلا با قانل:ا مفتااحا وزثعا
صانااءانايسااويهااجمااُعاأرصادةاث نا م،ا
صانااءاتَأرياخاوإثَْساااثاةاوقاام،ا اساتا
مجارعامثاثياوبانتامزركشاة،اصاناءاإرثا
 لثرشياةاجمنااء(.اوقاالامفتااح:اإلااانلا
ث نصابةاثيتنحشاةاوث قاعمةاماناث صحرثءا
وثيقطنعاةاماناث حضارةايمثلاعااااًا لدو ةا
ث ساننعيةاثيتنحشاةاونايمكانا هامابحالا
عااناإرثاث ااَاَماان،اوسااظلاث ااَاَمااانلا
أبااءاحضارةاوورثةاحضارةاوبااةاحضارة(،ا
منتاربثًااثساتهدثفاصاناءاث قديماةابصمةا
زوثلا اظاا5اث ساننعياومنااركاث اهاياةا ها
وث طلقااتاثألخاريةاتجاهاعروياهاحتىاوإلا

وقفامنهاث نا م(.ا
رجاُلاثألعماالاث شااخايحااىاث حثااريا
ثعتارباثساتهدثَفاصانااءاحلقًةايفاسلسالةا
تدمرياتَأرياخاث ااَاَمانامناقثلاث ساننعيلا
وثألمريكالاومحاو ةاطمساهاماناث نجدثلا

ث نرباي،اوقاالاث حثاري:انايمكانايناعمرها
نايتجااوزاث خمسالاث سااةاألايهالاث رتثَبا
عاىلاحضاارةاوإرثاضاربايفاعمالاث تَّأريخا
ثإلثَْساااثياوث ثارشياونايمكنا اهاألايزيَحا

ث ااَاَمانامناث خارطة..ا
َوثايداث حثارياماظمةاث انثسكناألاتنيلَا
ث حاعثاةاثلتماماًابا غاً،اوذ كايااتمثلاصاناءا

ث قديمةامناإرثاحضاريابرشي.

شاث ُناْدَوثلاث ساننعياثألمريكيا ويفاعن اةاعىلالَمجاةاوتنحُّ
عاىلاث ااَاَمان،اأقاد5اث طريثُلاثينااعياين5اث خمااساثيايضااا 
ينثااناعىلاثساتهدثفامجمنعةامناث اسااءابثالثةاغاارثتاولنا
يجلثاناثيااءاماناعالاثنااالايفاماطقةاقاد5ابمديرياةاحادثلا

بمحااظةاصندة.
ث غاارثُتاث ثالُثاأسافرتاعناساقنطا7اأياخاص،ااضالًاعنا

قطعاث طريلاثيؤعيةاإىلاثياطقة.
وتنرضاتامديرياةاباقاماث حدوعياةايفاصندَةا قصافاعااٍفا
مناقثالاث ُنااْدَوثلاث ساننعياثألمريكي،اطاالاثياازلاث ساكااةا

وثيمتلكاتاث نامةاوث خاصةاوثياشآتاث حانية.
وثستشاهداَجرَّثَءالذهاث غارثتاااامنثطااًاوأصاباثااآخرول،ا
بااهاماثسااءاوأطفاال،ايفاحصالاةاأو اةا لغاارثتاث تيايااتهاا
طائرثتاث ُناْدَوثلاث ّساننعياثألمريكيايان5اث جمنةاثياضاةاعىلا
سنقايساماث شنثيايفامديريةاباقماث حدوعيةابمحااظةاصندة.

ويفامحااظةاعمرثلاثساتهدفاث طريثلاثيناعيامساءاثألربناءا

ثيايضاعادعثًامناثيرثكزاث صحاةايفامديرياةاقفلةاعذرابمحااظةا
عمرثل،امااأسفراعناثستشهاعارجلاوثمرأة.

وعّمراث ُناْدَوثلاث سننعياثألمريكياعرشثِتاثيساجداث تَّأريخاةا
يفامحااظاةاصنادةاخاللاث فارتةاثياضاةاماناث ُنااْدَوثل،احاثا

قصفاجامعاث رضااين5اث ثالثاءاثيايضابندةاغارثت.
وقصافاث ُنااْدَوثلاث ّساننعياثألمريكايامااازَلاثيدثاالايفا
مديريتَياسااقلاوحادثل،امخّلفاًاعمارثًاكثاريثًايفاأمالكاثينثطالا

عولاأيةاخسائرابرشية.
وثستشهداثينثطُناسا ماحسناثينااياوطفلةايفاث ثاثاةاعرشةا
مناُعمرلاابنداقصفاث ُناْدَوثلاث ّساننعياثألمريكياعىلاماطقةا

ث لثّةابمديريةاحادثلابغارةاجنيةاثألربناءاثيايض.
ويفاث ان5اذثتهاثستشهدتاثمرثةاورجلايفاماطقةامرثلابمديريةا
حاادثلابنداقصافاث ُناْدَوثلاث ّساننعياثألمريكياباتاًاومدرساةا

ث اارصاث ديااة.

إستشهاد أسرة بأكملها في بيت معياد والطيران يستهدف التأريخ في صنعاء القديمة ويقصف األسواق والمواشي والنساء وهن يجلبن المياه في محافظتي صعدة وتعز

بوابة الحضارة اإلنسانية صنعاء القديمة تحت القصف وانتشال 5 مدنيين من بين األنقاض

تعز وإب.. وحشية 
العدوان تقصف 

مزارع وشاحنات نقل 
واستشهاد 10 مدنيين

وكا ناعةاينّزعاث طريثلاثيناعياوحشااتَها
عاىلاعدعامانامحااظااتاث جمهنرية،احاثا
قصفاطائرثتاث ُناْدَوثلاث ساننعياثألمريكيا
يان5اثألربنااءاماطقةاجثالاث نريارايفامدياةا
ث قاعدةابمديريةاذياث سافالايفامحااظةاإب،ا
مااأعىاإىلاثستشهاعااامدثالاوإصابةاآخرين.
وعّماراث ُنااْدَوثلاث ّساننعياثألمريكايايفا
محااظةاتنز،ايااحااتاثقالاصااعيلامااها
وعرثجااتاثارياة،اباإلضاااةاإىلاقتالامنثيَشا
وحانثثاٍتاأ افةايفامازثرعاقريثةامناث طريلا
ث ناا5اياطقةاث هشامةابمدياةاتناز،امااأّعىا
إىلاثستشاهاعاساثنةامنثطال،ابااهماثسااءا

وأطفال.

صعدة: 12 شهيدًا والعدوان لم يرحم النساء وهن يجلبن المياه

قصف صنعاء القديمة - حارة القاسمي استهداف لإلنسان والتراث اليمني 
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العدوان السعودي األمريكي على بالدنا.. وحش متعطش للدماء 
إستشهاد أسرة بأكملها في بيت معياد والطيران يستهدف التأريخ في صنعاء القديمة ويقصف األسواق والمواشي والنساء وهن يجلبن المياه في محافظتي صعدة وتعز

  - محي الدين األصبحي
أكثُراماناثماثلاينماًامناث ُناْدَوثلاث ساننعيا
ثألمريكاياعىلابالعثااوماازثلاث شانُبابكلاأطاااها
وائاتاهاصامدثًاأما5اث قتلاوث جرثئماث ثشانةاث تيا

يرتكثهااث ُناْدَوثل.
وإساتجابًةا دعنةاث لجااةاث تحضرييةا لجثهةا
ث نطااةاينثجهةاث ُناْدَوثلاخرَجتاين5اأمساثألحدا
مساريٌةاينثاةاحايادةايفاث ناصمةاصاناءاتحتا
يانارا»ث حصاُرانارشعاةا اه«،ابحضنرامختلفا
ثألطااافاث سااسااةاوأعضاءاث لجااةاث تحضرييةا

 لجثهةاث نطااةاينثجهةاث ُناْدَوثل.ا
كابا نديدا باالاثيساريةاث ثنريةاأكداعىلاث تمسُّ
ماناثيطا اباثيرشوعاة،اأبرزلاارااضاث حصارا
ثيفروضاعىلاث شانباث ااَاَماايابرثًاوبحرثًاوجنثً،ا
مؤكادثًاألاث ااَاَماااالانايمكاهاماث قثنلاباينتا
حصاارثً،ااهامايفّضلانلاثيانَتايفاسااحاثيناركا

وث رشفا فكاث حصاراومنثجهةاث ُناْدَوثل.
ساننعا آلا نارشعااةا اناالا ث ثااال:ا وقاالا
اٍقايحتفلا وأعوثتهاماث رخاصة،اونارشعااةاألياأَاَّ
بمارأىايانثهاولانايغارقايفاعمائه..امشاريثًاإىلا
ألاث رشعااةا لشانباو تضحااتاهاوطمنحاتاه،ا

َو لكاعحلاوثيندمل.
كماااأكادتاثيساريةاألاث ااَاَماااالابمختلفا
رشثئحهاماوائاتهاماوثثتماءثتهاماعرٌعاوحصاٌنا
 حماياةالاذثاث ثلاداوث داااعاعاناساااعتهاوأماها
وثستقرثرهاومستندولا لتضحاةابا غايلاوث افاسا

ادثًءا هذثاث نطناث غايل.
عاثيشااركنلاألاثساتهدثفاث ُناْدَوثلا وقداجادَّ
 لمدلاث تَّأريخااةاوث حضاارةاث ااَاَماااةاوث رتثثا
ث ااَاَماااياث نايايا هاناَع اٌلاوثضحاعاىلاث حقدا
ث دالاثيتجاذرايفاثفنساوسااساةاوتَأريخاأمرثءا
ث ُناْدَوثلاوإاالسهمايفاتحقالاألدثاهماثينلاةاضدا

ث شنباث ااَاَمااي.
ث ثاالاععااأَيْاضاًاث شننباث نرباةاوثإلْسااَلماةا
 لخاروجاعناصمتهماتجااهاثيجازراث تاياتُرتكبا
بحالاإخنثثهمايفاث ااَاَمااناوألايكنلا هماصنٌتا
ينلناعىلاأصنثتاث طغاالاوثإلجرث5اوثيطا ثةابراعا
ث حصاراعناث شانباث ااَاَمااياوإيقافاث ُناْدَوثلا

ضده.
إىلاذ اكاأكَّاداحمااداث ناصماياعضاناث جثهةا
ث نطااةاوث قاااعيايفاث تاظاماث نحدوياث شانثيا
ث اارصياخاللاثيسرية،األالااكاقتالًا لااَاَمااالا

وتدمريثًامماهجاًا لمؤسساتاوث تَّأريخاث ااَاَمااي،ا
بمااااااهاصانااءاث قديماة،اوتدمرياثيؤسسااتا
ث نسكريةاَوثيدثاة،اوثستهدثفاثيراقاتاث صحاة،ا
ولذثايتمايفاظلاغااباتا5اوصمتامطثلا لجامنةا
ث نربااةاوماظماةاثألمماثيتحادةاوماظمةاثيؤتمرا
ثإلْسااَلمياوثياظماتاثإلثَْسااثاةاث ناياة،اويفاظلا
لذثاث صماتاينثصلاث ُناْدَوثلاث ساننعياجرثئمها

عىلاث شنباث ااَاَمااي.
سااسااةا كأطااافا إثاااا ث ناصماي:ا وقاالا
وثارصيالايفاث جثهاةاث نطااةاثؤكداعاىلاتأيادثاا
ث تاا5ا لجاالاث شانثاةاوث جااشاينثصلاةاَصاّدا
ا ث ُنااْدَوثلاث ساننعياوعكامنثقنه،اكماااثدعناُكلَّ
أبااءاث شانباث ااَاَماااياإىلاثنساتمرثرايفاراضا
ث صفانفا ورصا ث غاياما ث ساننعيا ث ُنااْدَوثلا
وث حفااظاعىلاجثهتاااث دثخلااة،اكمااثدعناث نا ما
ث حراإىلاإعثثةاجرثئماث حرباث تيايرتكثهااث ُناْدَوثلا
ث سننعياعىلاث شانباث ااَاَمااياثيسا ماث ذيا ما

ينتِداعىلاأحد.
كمااثدعاناماظماتاثيجتمعاثيدثياوثياظماتا
ث حقنقااةاإىلارصداجرثئاماث حرباث تاياترتكثُهاا
ث ساننعيةاوراعاث دعنثتاث قضائااةاضدلااأما5َا
اعىلاوساائلاثإلعال5ا ث جهاتاثيختصاة،اكمااثُحثُّ
ثيختلفةاعىلااضحاُكّلاجرثئماث ُناْدَوثلاث سننعي.ا
ومناجاثثهاأوضحامحمداثيقا حاعضناث لجاةا
ث ثنريةاألاث حصاَراثيطثَلاعىلاث شنباث ااَاَماايا
برثًاوبحرثًاوجنثًاوقصفاوقتلاثينثطالاوتدمرياُكّلا
يشءايؤكاداعىلاضخامةاث صمنعاث نظاما لشانبا
انايمثلها ث ااَاَمااي،امضافاًاألاث شنَباث ااَاَماايَّ
ثينجانعولايفاث ريااضاوإثمااايمثلاهاث رجااُلايفا
جثهاتاث قتالاوث رشفاَوث نزةايفاعسارياوثجرثل،ا
وماناسااحةاث نازةاثنصاُلارساا ًةاإىلامحمدابنا
سالمالامفاعلاااألاث دخانَلاإىلاثيدلاث ساننعيةا
لناقرثٌراسااايساوعادماايتخذاث قرثراث ساايسا نا

يقَفاأماماااأحد.
ثيشاركنلايفاثيسريةاأوضحنثا لصحافةابأثهما
متلهفانلا لجهااعاوتلقالاث ُنااْدَوثلاث ساننعيا
ث ااَاَمااايا عروسااًاقاسااةايفاثحارتث5اث شانبا
ثيساا ماث نزيز،امؤكدياناألاث دمااَراوث قتلاث ذيا
حالابا ااَاَماانا نايماراعولاعقاباومحاساثةا
ورعع،ا»وأثااااوأبااَءثاااثؤكداعىلارااداُكّلاجثهاتا
ث نزةاوث رشفاث دثخلاةاوث خارجاةابا رجالاوثيالا
 تحرياراوطاااامناث دوثعشاوث تكفرييلاوث تدخلا

ث خارجياثيقات«.

 م�سرية �سعبية حا�سدة ب�سنعاء �سارك 
فيها خمتلف الأطياف ال�سيا�سية 

المتظاهرون: اليمنيون ال يمكنهم 
القبول بالموت، والحصار السعودي 

األمريكي ال شرعية له 
الحزن يخيم على بيت معياد بعد استشهاد أسرة 

بأكملها جراء الغارات الوحشية 
وث جمناةايانا ث خمااسا ينَمايا ومسااءا
ث طاريثُلاثينااعياغاارثٍتامكثفًةاعاىلاثألحااءا
ث ساكااةايفاأماثةاث ناصمة،امساتهدااًاماطقةا
باتامناااع،احاثاثستشاهداثماثاةاأياخاصا
ماناأرسةاوثحدةامناباتاثألكنع،ابااهماثسااءا

وأطفال.
اكماااأصاباأكثرامناأربنلاآخرينايفاغارثتا
ياّهااطريثلاث ُناْدَوثلاث ّسننعّياثألمريكيااجَرا
ث ساثتاثياايضاعىلاماازلارئااساأركالاقّنثتا
ثألماناثيركازياث ّساابلاث نماادايحااىامحمدا
عثدث لاهاصا حاوعىلاماازَلاساكااةامجاورةايفا

ثياطقةاذثتها.
اوعاوعاث ّطريثلاغارثِتهابنداعقائلامناث غارةا
ناتاثينثطال. ثألوىل،اُمستهدااًاثُيسنفلاوتجمُّ
وخّلفاث قصُفاعمارثًاكثريثًايفاثياطقة،اوكالا
ثألطفاالالماأبارزاضحاياالذثاث ُنااْدَوثل،احاثا
ثكتظتامستشافااُتاث ناصفاةابا نديداماهم،ا
ولمامرجانلابا دماءاومصابانلابإصاباتا
متثايااة،اوَساَطاثقاصاحااعايفاثألكسااجلا

وثألعوية.
وقصفاث طريثُلاثينااعياين5اث ثالثاءاثيايضا
َمْجَماَعاث نريضاث تاباعا نزثرةاث داااع،امااأعَّىا
إىلاإصاباةاعدعامناثينثطالاثياارة،اكمااقصفا
طاريثلاث ُنااْدَوثلاث ساننعياثألمريكيامسااءا
ثنثالاثيايضاماطقةالمدثلابسلسالةاغارثت،ا
ثساتهداتامازَلاث نماداعيلاأحماداث ذااف،اماا
أسفراعناثستشهاعالامنثطالاوإصابةاآخرين،ا
كماااطا تاث غاارثُتامساجدثًاوماازلاساكااةا

وأّعتاإىلاثحرتثقاثيزثرعاثيجاورة.

صعدة: 12 شهيدًا والعدوان لم يرحم النساء وهن يجلبن المياه

أسرة بيت األكوع قتلو في بيتهم أثناء قصف طيران العدوان على حي 
بيت معياد وسقوط أكثر من 69 ضحية بين شهيد وجريح



ثنثالاثااينثاناثالا5ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ندعااثلا10 حوار

الرئيس علي ناصر محمد في حوار خاص لـ »صدى المسيرة«:
أعلناث رئاُساعيلاثارصامحمداراَضها لندوثلاث سننعيا

عىلاث امن،اوطا بابَنْقفاث ندوثلاوث ننعةا لحنثر.
وقالاث رئاساعيلاثارصاإلاث رشعاةاتُكتَسُبامناث شنبا
وتتنّ ُدامناث دثخلاويفاثيحاطاث نطاي،اوألا»لاعي«ايناشا

بنادثًاعنامناثاةاث شنباولمنمهاوآنمهاوجرثحه،اوقدا
اقداصلتهابا شنب.

ورّحباثارصابمؤتمراجاافابُحضنراثيكنثاتا
ث سااساةاث امااةاث فاعلة،اوتماىاألايُنقدامثلُهايفاث امن،ا
وثعتربا»جااف«اارصًةاتأريخاًةا ننعةاث اماالاإىلاث حنثر.
ويفالذثاث حنثراحدثاااث رئاُساعيلاثارصاعنا قائهابنادا

أثصاِراث لهابمسقطاوكشفاثألسثاَباث تياحا تاعولا
تافاذاحلاث قضاةاث جانباةاوقضاةاصندة،اوأجابا اااعنا

ث كثريامناث تساؤنتاتجدوثهاايفاثصاث حنثر:ا

امااامنقُفَكامناث ُناْدَوثلاث ساننعياعىلاث ااَاَماان؟،اوللاترىاأَلا
ث سننعيةاتنرَّطتايفاث فخاث ااَاَمااي؟

من�ُذ اليوم األول للح�رب أعلنا َرْفَضنا للحرب، وطالبن�ا بوقف إْطاَلق النار 
�ْع�ب  والع�ودة إلَ�ى الحوار؛ حرصاً منا عىل تجُنّب الدمار الذي س�يلحُق بالشَّ
ال�يَ�َم�ن�ي، وق�د حص�ل م�ا توَقّعناه م�ن تدمير للُبني�ة التحتي�ة وللقدرات 
االقتصادية والعس�كرية وقتٍل لألَْبرَي�اء.. َوأََهُمّ يشء هو الج�رُح العميُق الذي 
ترتُك�ه الح�رُب يف نفوس الماليي�ن من أَْبنَاء َش�ْع�بنا، وأخ�ى أَن ال يلتئَم هذا 
الج�رُح لعرشات الس�نين، وأكدن�ا حينها أَن المنت�رَص مه�زوٌم، وأَنّ آثاَر هذه 
الحرب س�تتجاوُز حدوَد ال�يَ�َم�ن والمنطقة، ولهذا ف�إن المطلوَب اليوَم قبل 
انعق�اد مؤتمر الِح�وار الَوَطني غ�داً يف جنيف ه�و وقُف إْط�اَلق النار ونحن 

مقبلون عىل شهر رمضان الفضيل.
وكان وال ي�زاُل المأم�وُل ه�و أن َتِح�َلّ َمَح�َلّ ه�ذه الحروب اس�رتاتيجيٌة 
تنمويٌة للبلدان التي تنش�ُب فيها الحروُب )ال�يَ�َم�ن والعراق وس�وريا وليبيا 

والصومال(؛ للقضاء عىل الفقر والمرض والجهل واإلْرَه�اب.
 

اتدَّعياث سننعيُةاأثهاايااتاُعاْدَوثثَهااعىلاث ااَاَمانا تُناَدارشعاَةا  
لاعي..اكافاتقاُِّمالذثاثنععاء؟

�ْع�ب وتتول�د يف الداخل، ويف  لدين�ا قناع�ٌة بأن الرشعيَة ُتكتَس�ُب م�ن الشَّ
المحيط الوطني، ومع األسف أن القيادَة الحاليَة تعيُش خارَج الوطن بعيداً عن 
ْع�ب، ولهذا  �ْع�ب وهمومه وآالمه وجراحه، وقد فقدت صلتَها بالشَّ معاناة الشَّ
فالمطلوُب ه�و الحواُر للخروج من األزمة التي يُم��ُرّ بها الجميُع يف ال�يَ�َم�ن 

والمنطقة.

اعىلاث ااَاَمانايهدُفاإَ اىاقطعا ايرىاث ثنضاألاث ُناْدَوثَلاث سننعيَّ
ث ذرثعاثإليرثثاة..اللاترىاألاث فّزثعَةاثإليرثثاةاتستدعيالذثاث تدخل؟

ُك بوس�ائَط محلية، وبالتايل فإَنّ  هناك أذرٌع كثيرٌة يف ال�يَ�َم�ن ولكنها تتحَرّ
َمن يستحُقّ القطُع هو ثقافُة االرتهان عموماً، علماً بأَنّ العالقاِت بين الدول أمٌر 
مرشوٌع ومتعاَرٌف عليه دبلوماسياً، وهناك سفاراٌت إليران يف السعودية ودول 

الخليج، والعكس صحيح.
 

اماااتقااُمكما لنثقاعاث ااَاَمااياث اان5َايفاظلاث ُنااْدَوثلاوث جانبا
با ذثت؟

يف معظ�م إن لم يُكن يف جميع حواراتي ومقاالتي الصحفية طيلَة الس�نوات 
الماضية كنُت أح�ذُِّر من انزالق ال�يَ�َم�ن إلَ�ى مصير مجهول، وهذا المجهوُل 
مع األس�ف بات معلوم�اً مع تطُوّرات األح�داث األخيرة والدم�ار الذي َحَلّ يف 
�ْع�ب والذي نأم�ل أن ال يتدحَرَج أكثر  الوط�ن واالحرتاب الذي يحُدُث بين الشَّ
نحو حرب أهلية ش�املة، والذين يعتقدون أنهم منت�رصون فهم واهمون؛ ألن 
المنت�رَص يف ه�ذه الحرب مهزوٌم ول�و بعَد حين، والوطُن ه�و الخاُس يف هذه 

المعركة.
 

اتقدَّمتُامابمثاعرتكماثألخرية..اكافاتناطتامنهااث قنىاث ااَاَماااُةا
ٌرا ضماثاتاتافاذلا؟ اوث دويل؟اوللا ديكماتصنُّ وثيجتمُعاث نربيُّ

المباَدرُة التي تقدمنا بها كانت استش�عاراً منّا للمس�ؤولية التَّأريخية، وهي 
منسجمٌة مع مواقفنا منذ أن بدأت األزمُة ال�يَ�َم�نية، وتكُمُن خصوصيُتها أنها 
�ه حقيقي لحل  أت�ت يف ظل خ�ذالن دويل وصمٍت رهيب وغي�اٍب كيل ألي توُجّ
المش�كلة ال�يَ�َم�نية ودرء الحرب وإيقاف تداعياتها الكارثية، غيَر أنها يف ظل 
الحرب القائمة واالح�رتاب المحيل أحوُج ما تكوُن إلَ�ى جانب التوافق الوطني 
إلَ�ى قّوة دفع خارجي، وهو ما سعينا ونسعى لتوفيره مع األشقاء واألصدقاء 
عرب اتصاالتنا المس�تمرة لمصلحة الوطن، وبما يحف�ظ أمَن المنطقة، وآخُرها 

لقاؤنا مع األمين العام لجامعة الدول العربية.
نستغرُب من البعض الذين يرُفضون المبادرة التي تقدمنا بها لوقف إْطاَلق 
النار دوَن أن يوضحوا األس�باَب، ولم نسمع أنهم منذ بداية األزمة قّدموا بديالً 
ع�ن الح�رب، ويكتفون بالترصيح�ات يف القنوات الفضائية م�ن خارج الوطن 
�ْع�ُب هو َمن يدفع الثمن، ونحن نرّحُب بأَيّة حلوٍل أَْو مبادرات من شأنها  والشَّ
وق�ُف النزيف والتدمي�ر لمقدرات الوطن، لك�ن ليس الكُلّ رفض�وا مبادرتنا، 
فهن�اك كثيٌر من العق�الء وأَْصَحاب الحكمة الذين رّحبوا به�ا، ونحن نأُمُل من 
األَخ خال�د بحاح نائب الرئيس ورئيس الحكومة ال�يَ�َم�نية يف المنفى أن يبُذَل 
�َد بذلك لقيادة أَْنَصار الل�ه  جهوداً صادقًة؛ للمس�اهمة يف حل األزمة، كم�ا تعَهّ

قبل السماح له بالٌخٌروج من صنعاء.

اللاُقّدمتا كماععنٌةا حضنرا»مؤتمراث رياض«؟اوإذثاكاثتاثإلجابةا
ثنماالماذثاتجاّثَتاثيشاركةاااه؟

�ة فقَد  ُقدِّم�ت يل دعوٌة لزيارة المملكة قبَل مؤتمر الرياض، وألس�باب َخاصَّ
ج�رى الرتاُج�ُع عنه�ا يف اللحظة األخيرة، وق�د قدرت ظروَف اإلخوة؛ بس�بب 
التغي�رات التي حدثت يف المملكة، وال توجد عندي مش�كلة يف زيارة المملكة يف 

أي وقت إذا كانت هذه الزيارة ستخُدُم أمَن واستقراَر ال�يَ�َم�ن والمنقطة، كما 
هو مع�روٌف َفأنا َمن َطبََّع العالقَة كاملًة مع دول المنطقة كلها وآخرها ُعمان؛ 

ألنني أنطلُق من الحرص عىل مستقبِل دول وشعوب منطقتنا.

الالاُوجهتا كماععنةايؤتمراجاااف؟اوإذثاكاثتاُوجهتاععنٌةاللا
؟ كاَتاستحُرُ

نح�ُن نرّحُب بالُجُهود التي تقوُم بها األمُم المتحدة مع األَْطَراف ال�يَ�َم�نية 
لعق�د مؤتمر جني�ف حول ال�يَ�َم��ن«، ونؤّكُد ترحيبَنا بعق�ده بحضور كافة 
الق�وى والمكون�ات ال�يَ�َم�ني�ة الفاعل�ة، ونعت�رُبه فرص�ًة َتأريخي�ًة لعودة 
ال�يَ�َم�نيي�ن إلَ��ى الحوار؛ لبحث األزمة الراهنة ووق�ف إْطاَلق النار، ووضع 
ْع�ِب ال�يَ�َم�ني جراء الحرب الدائرة يف الوطن. وكنا نتمنى  َح���دٍّ لمأساة الشَّ

أَن ُيعَقَد مثُل هذا المؤتمر يف الوطن.
 

اث تقاتمايفامساقطابنااداأَثَْصاراث لاه..اكافاتقاّاُما ااالذثاث لقاء؟ا
وللايمكناألاتكشَفا اااعنابنضاثتائجه؟

كان�ت نتائُج اللقاء مع وفد أَْنَصار الل�ه يف مس�قط إيجابيًة لمصلحة الوطن 
والمواط�ن، ويأتي هذا اللقاُء يف س�ياق المس�اعي التي نبُذُلها م�ع كاّفة القوى 
السياس�ية ومع األش�قاء واألصدقاء لوقف الحْرب وتعزيز فرص الس�الم عرب 
الحوار، وقد طالبنا أَْنَصاَر الل�ه باالنسحاِب وإحالِل قوٍة بديلة لهم، وبحسب ما 
ينقل عنهم، وبحسب ما سمعُت من البعض الذين التقيت بهم، فإنهم مستعّدون 
لالنس�حاب من الُمُدن والمناطق التي ُوج�دوا فيها إذا كان هناك بديٌل من أَْبنَاء 
تل�ك المحافظ�ات يحل محلَّهم، وع�ىل ُكلِّ األَْط�َراف تقديُم التن�اُزالت إليقاف 

الحرب وتجنيب بالدنا الويالت.
 

اث فارتةاثنثتقا اةاثياضاةاكاثتاعىلارأساهااقااعثٌتاسااسااٌةامنا
ث جانباومعاذ كا ماتافذاث حكنمةاوناث رئاساةاث اقاَطاث الا اا+اث تيا

تنثاقتاعلاهااث قنىاث سااساة..امااتنلاقكم؟
أثبت�ت األياُم والتجارُب أنه ليس�ت المش�كلُة يف َكْوِن الرئي�س جنوبياً، فهذا 
تس�طيٌح وتعويٌم َدَرج�ت عليه القيادُة يف ال�يَ�َم�ن ومعظم النخب السياس�ية، 
لي�س يف المرحلة االنتقالية التي تحدثَت عنها ب�ل بدأت منُذ حرب صيف 94م، 
ولم يكن اختياُر نائٍب للرئيس من الجنوب وتعيين ُكلِّ رؤس�اء الُحكومات منذ 
94م وحت�ى اليوم من الجنوب إال يف هذا اإلطار الذي لم يحل مش�كلَة الجنوب 
ول�م يخّفف من معاناته ولم يعيد الحقوَق المغتصبة ألَْصَحابها، بل بات هؤالء 
رشكاَء يف بع�ض المظال�م دون أن يتوّف�َر لهم القرار لحل المش�كلة التي ظلت 
تتفاَع�ُل إلَ��ى أن انطل�ق الح�راُك الجنوب�ي 2007م واندلعت ثورُة الش�باب 

2011م.
ا عن النقاط العرشين + 11 والتي الَمست حلوالً واقعيًة لقضيتَي الجنوب  وأَمّ
وصع�دة فق�د أّكدنا مراراً عىل أهمية تنفيذها وع�رّبت كثيٌر من القوى الوطنية 
عىل أهمية تنفيذها كمقدمة فعلية نحو حلحلة األزمة ال�يَ�َم�نية ونجاح الحوار 
الوطن�ي، وبالتايل تطبيق مخرجاته، ولكن ه�ذا لم يحدث وكان هناك إمعاٌن يف 

ا أدى إلَ�ى االنتقال من الحوار إلَ�ى الحرب. ترحيل الحلول، مَمّ
 

اإذثاتنثاقاتاث قنىاث سااسااةاعلاكماكحلاوَساطا قاااعةاثيرحلةا
ثيقثلةامااسرتعولاعلاها؟

طرحُت فكرَة رئاسة مجلس الرئاسة يف بداية هذا العام وربطُت ذلك بتواُفق 
القوى السياسية يف ال�يَ�َم�ن أوالً وبالتفاُهم مع القوى اإلْقليْمية والدولية ثانياً، 
وكان ذل�ك محَلّ إجماع وطن�ي كما علمُت من كافة األَْط�َراف التي التقيتها أَْو 
التي تواصلت معي والتي أّكدت للسيد جمال بن عمر موافقتَها عىل ذلك، وفجأًة 

تغيَّر ُكلُّ يشء بُهُروب َعبدربه منصور هادي واندالع الحرب.
 

اكافاتقاّماعوَراعثدربهالاعيايفاث تناُملامعاث قضاةاث جانباة؟
جاءت الس�لطُة لألخ َعبدربه منصور هادي ع�ىل طبَق من ذهب، ولم يحُدْث 
يف َتأريخ ال�يَ�َم�ن أن وصلت الس�لطُة لرئي�س قبلَه بهذه الطريقة، فقد حظي 
�ٍة به وبدع�م إْقليْمي ودويل ال نظير له، وكنُت أتمنى  بانتخاباٍت َش�ْع�بيٍة َخاصَّ
َة القضايا  أَن يستفيَد الرئيُس َعبدربه منصور هادي من ُكلِّ ذلك وأن يعالَج كاَفّ
المعّق�دة يف ال�يَ�َم�ن ش�ماالً وجنوباً، ويف المقدمة القضي�ة الجنوبية وقضية 

صعدة وبقية القضايا التي ناقشها مؤتمُر الحوار الوطني.

اتسانىاث قاعدُةا لسااطرةاعاىلاث جانب،اوقدابادأتايفاحرمنتا
با سااطرةاعاىلابنضاثيااطل..ابرأياكاَمنايقُفاورثءلاا؟اوكافاتمكنا

منثجهتُها؟
القاعدُة من ُصنِع القوى المحلية واإلْقليْمية والدولية يف ال�يَ�َم�ن وخارجها 
من�ذ الح�رب األفغانية الس�وفيتية، وبانتصاره�م يف أفغانس�تان انتقلوا إلَ�ى 
مناطقهم التي جاؤوا منها ومنها ال�يَ�َم�ن، ومع األس�ف أن القاعدَة س�يطرت 
يف ف�رتة من الفرتات عىل أبين وأجزاء من ش�بوة، واليوَم تس�يطُر عىل محافظة 
حرضم�وت الت�ي تعترُب أََه�َمّ وأكربَ محافظ�ة يف الجمهورية م�ن حيث األرض 
والث�روة والموقع االس�رتاتيجي التي تتمت�ُع به عىل بحر الع�رب وعىل ُحُدود 

جزيرة العرب.
ومكافح�ُة اإلْرَه�اِب بالحلول العس�كرية واألمنية غيُر كافي�ٍة، إذ ال ُب�َدّ أن 
تراِف�َق ذلك خطٌة قصيرٌة، ومتوس�طُة المدى، سياس�ية وتنموي�ة واجتماعية 
وفكري�ة وإعالمي�ة وتعليمي�ة؛ لتجفيف مص�ادر اإلْرَه�اب الفكري وإرس�اء 
المفاهيم الصحيحة لإلْس��اَلم. باإلضافة إلَ�ى تجفيِف منابع األموال والسالح 
والمقاتلين، فمن أقوى أس�باِب انتشاِر اإلْرَه�اب، الفقُر وانعداُم التنمية، وسوُء 

استخدام السلطة والفساُد بأنواعه.
 

الاااكاأجادثٌتاخارجاٌةااامااايتنللابا جانب..ابرأياكاماالياتلكا
ثألجادةاومااتأثريثتُهااعىلاث قضاةاث جانباة؟

تحُض���ُر األجندُة الخارجيُة عندم�ا تغيُب األجندُة الداخلي�ُة، واألمُر اليوَم 
ال يتعلّ�ُق بالجن�وب َوإنم�ا يتعلُق بأم�ِن ال�يَ�َم�ن والمنطقة، ويب�دو أَن هناك 
محاوالٍت ومش�اريَع جديدًة إلعادة ترتيب أَْوَضاع ال�يَ�َم�ن والمنطقة كلها ما 
لم يتداَع القادُة لمواَجهة هذا الخطر الداهم والقادم إلَ�ى منطقتنا االسرتاتيجية.

 
اقلتمايفامقابلةاساابقةابأثهاتماثنتفاُقاعاىلاحلاث قضاةاث جانباةا
ثيتَفالاعلاهاايفامخرجاتاث حنثراإناألاأطرثااًاترثجنتاعنالذثاثنتفاق..ا

للايمكناأَلاتسميا ااالياثألَْطَرثف؟
إَنّ القوى السياس�ية يف ال�يَ�َم�ن غيُر ج�ادة لحل القضية الجنوبية العادلة، 
والت�ي ُتعترَبُ مفتاَح الحل لمش�اكل ال�يَ�َم��ن والمنطقة، ولق�د توافق ممثلو 
الح�زب االش�رتاكي ال�يَ�َم�ني وممثل�و أَْنَصار الل�ه وكذل�ك المؤتمر الوطني 
لَش�ْع�ب الجنوب وغيرهم داخَل مؤتمر الحوار الوطني عىل قيام دولة اتحادية 
م�ن إْقليْمين، وهو ما أّكدنا عليه يف المؤتمر الجنوب�ي األول )القاهرة 2011(، 

ثم تراجعت بعُض هذه القوى عن ذلك وفقاً لرؤاها ومصالحها وتحالفاتها. 
ويف نهايِة لقائنا أتقَدُّم لَش�ْع�بِنا بأَحِرّ التهاني بمناسبة ُحلُوِل شهر رمضاَن 
الكري�م، أعاَده الل�ُه عىل الجميع بالخير واألمان واالس�تقرار.. وكُلّ عام وأنتم 

بخير.

  الشرعية تكتسب من الشعب وهادي 
فقد صلته به

  أعلنا رفضنا للحرب وطالبنا بوقفها 
والعودة للحوار

  نرحب بجنيف بحضور المكونات اليمنية 
الفاعلة ونتمنى مثله في الوطن

  هناك مشاريع جديدة إلعادة ترتيب 
أوضاع اليمن والمنطقة بكلها

  القاعدة من صنع القوى المحلية 
واإلقليمية والدولية

  هناك سفارات إليران في السعودية 
ودول الخليج والعكس، ومن يستحق 

القطع هو ثقافة االرتهان

  نتائج لقائنا مع أنصار اهلل بمسقط 
إيجابية لمصلحة الوطن والمواطن وأكدوا 
استعدادهم لالنسحاب إذا توفر بديل من 

أبناء تلك المحافظات

  جاءت السلطة لهادي على طبق من 
ذهب وحظي بدعم إقليمي ودولي وكنت 

أتمنى أن يعالج كافة القضايا وفي 
المقدمة القضية الجنوبية وصعدة
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تخاريف دنبوعية
نصر الرويشان

يااَلدُتاث حنثَراث ذياأجرثهاث رئاُساثيغرتُباَغريُارشعيا
عاىلاقااةاث نربيِة،او كاياكلمااياالدُتاحانثرثًا هاتتأكدايلا
ث قااعاُةاث كاملةابألالاعياكالاُعمااًةاوظلاكذ ك،اوكالمها
يفاُكّلا قااءايؤكداقااعتي،ااايفلسالاعيا مايندا ديهاجديٌدا
 اقدَماهاويتدثو هاغرياث رتلااتاوث تفالاتاث تياياطُلابها؛ا
 رييضاث ثاُتاث ساننعياويساّنقا افساه،او كانابضاعتها

رثكدةاومستقثلهامحسن5ٌابا خاثةاوث فشل.
لااعيايتحدَُّثاعاناتخاريفاهاث دثثنعااة،اويتحدثاعنا
عالقاةاث حنثايابصا حاث حمامةاوعناث حروباث ساتاأثهاا
ازثًا هااباتَّفاقارسي،اوكافاتماتسالاما كاثاتاخدعةاومجهَّ
أربنةاأ نيةا لحنثيامناقثلاصا ح،ا ماتتنقفاتخاريفه،ابلا
تكلاماعناعالقةاصا حابإيرثلاث قديمة،اولناينلماألاعالقةا
صا حاباألرسةاث ساننعيةاأعملاوأوسعامناعالقتهابإيرثل،ا

و امايكتِفاث دثثانعابكذبةاوثحدة،ابالاأرسفايفاكذبهاوأضاافاألاصا حا
طلابامناصديقتهاإيرثلاث ضغطاعىلاث حنثيا اتحا فامنه،اولاااتااقضا
عجاب!!،ااكافا هاألايطلباحلفاًاقداتَمَّابا سابل،ااصا حا-بحسباقن ه-ا
َسالََّماث حنثيامنساكرثتاو ماتكناحربااًاحقاقاًةاو مايكانالااكاخالٌفا

أصالً.
ث تخارياُفا اماتاتاِه،ااا حنثاياقداثتفلاماعاصا حاوسامحا هاصا حا
بدخنلاعمارثلاووّقعاثتَّفاقاماعاقااعثتاثيؤتمراوأعضااءامحلساث انثبا
وحتىاث حَرساث رئايساث اذياكالايفاقثضتهاوقااعتهاث قريثةاماهاويرتثطا
منهامابصلةاقرثبة،ااا حنثياقداوّقعامنهماعاىلاعخنلاعمرثلاوبنداذ كا
صاناء،اوبحساباقن هاقدارسمنثاخطًةا لساطرةاعىلاث دو ةاككلاوتااىسا

ُكّلامااجرىامناأحدثث.
لااعياالتةازماثهايتحدَُّثاعناطمنحاإيرثلابا سااطرةاعىلاباباثيادبا
ومضالالرمز،ااهذثاسااماحهااقنًةاتضالياث سالحاث انوياث ذياتملُكه،ا

اسثحاَلاَمنازيَّاكابهذثاث غثاءاث نثسعاث فريدامناثنعه.
لااعيا ماياتِهابنُد،ااانتَّفاُقابلاث حنثياوصا حاتضمناألايكنلاثألولا
لناثيرجعاث دياياوثجلاصا حالناثيرجعاث سااايس،اوبهذثاتلغىاثألحزثبا
ونايثقىاسنىاث حنثياوأحمداعيل،اوبذكاءاماقطعاث اظرياثكتشَفالاعيا
ثيخطَّطاوثثتزعاساماعةاث تلفنلاوثتصلابا حنثياوقالا هابا حرفاث نثحدا
اث تجرباهاث نريثثاهاو اساتاثإليرثثاةا ناتاجاحايفاث ااَاَماناو نايقثلابهاا
نازيادياونايااانياوساتقنعاث ااَاَماناإَ اىاحرباأللاةاوساتكنلاأثتا
ثيسائنلاعاها(،اأجاباهاث حنثي:اأثاازيادي.او كناث حاذقالااعياقالا ه:ا

إذثاكااتازيدياًاالمااذثاناتثاياجامنًةاتدرِّساأتثاَعاكاثيذلباث زيدي؟اياذثا
ترسالهما قم؟،اوثالحظامنالذثاث حديثاأثهايستجلُبارضااا
آلاساننعاويارباعاىلاث نتراث حسااسااهناينلاُمامدىا
ث خالفاث حاصلابلاطهرثلاوث رياض،الاعياأاحماث حنثيا
وااجاأهابنادعاث طلثةاثيثتنثال،ا هذثاصماتاث حنثياو ما
ياطل،ااتخالنثاث قدرثتاث فائقةاث ذيايمتلكهاالذثاث دماة.

لااعياتحادثاعناثيذثلاباوعاناث زيدية،ااهانامطلعا
ومثقف،اوثحناثنلماأثهانايجاداحتىاث تحدثابا لغةاث نرباة،ا
وقداأضافاألاسثَباث هجن5اعىلاماز هايدةالااساعة،اولذثا
ث اذيا ماأاهمهاث ثتة،اكافاألاث هجن5امتنثصل،ا ذ كاأظاها
يريداألايقنلابأثهاحنرصايفاماز هاو كاهانايحسناث تنثري،ا
ثيهاماث اذياأرثعاألاينضحهاأثهاوطااياراضاألاينقعاعىلا
قرثرثتاأرثعلاااث حنثي؛األلاث حنثياينلامابرشعاةالاعي،ا
و كناث رجلاث نطاياراضاإمالءثتاث حنثي،ا ذ كاثساتقالا
ث اذياارحابهااصا حاوأحزثتاث حنثي؛األثهاأرثعاألايمرراماا
يرياداعناطريقه،الاااتااقضامعامااساثل،ااصا حاوث حنثياحلفاءاومنا

ث طثانياألايكنلاثنتجاهاوثينقفاوثحدثً!.

لااعياثيحاكاااجاأاث حنثياوصا حابذلابهاإَ اىاعادلاوتحنيلهااإَ اىا
عاصماةاوتنثجداث سافرثءايفاعدل،ا ذ كاثثزعجاث حنثيابساثباقاا5اعو ةا
وكأثهاا ماتكناقائمةاقثلالروبه،ااهاعياأاشالامخططاث حنثيابتحنيلا
ث ااَاَمااناإَ ااىاإمارةااعريثثاة(او امايكناأمامهاإناخااارثلاإتااِل:اثألولا
طلباث َننلامناعولاث خلاجاوث ثاثياتسلاماث ااَاَماناا نريثل(،اثمايتحدثا

عنابطن تهاخاللاث هروبامناصاناءاإَ اىاعدل!.
ثاماتحدثاعناسافكاث دمااءاوث خرثباوأثاها اسامناث شاجاعةاتدمريا
ث نطناوسافكاعمااءاثألبرياءاوعناحرصهاعىلاث نحادة،اوتااىساأثهاأصدرا
تنجاهاتها لقاعدةابقتلاوعلساجانعاثألمناثيركزيابايجازرثتاوث دباباتا
وقتلهمايفا حج،اوكافارشعا ندوثلاعىلاوطاه،ااأيناوطااتهاث ذيايزعمهاا

ويتغاىابهاايفاُكّلاخطاباوكلاحديثايديلابه؟!.
لااعياباكلابجاحاةاووقاحةايرصحاأثاهاطلباماناث ننيااتاثيتحدةا
ثألمريكاةاإبالارئاستهاألاترباث حنثياوأتثاعهابطائرةابدولاطاار،او ما
يكتاِفابذ ك،ابلاأضافاقائالً:اإلاعاصفةاث حاز5اأتتابطلباماه،ااقداأرثعا
ألايساجلاتَأريخ،اوأياتَأريخايقصد؟،اأظاهاتَأرياخاتدمرياث ااَاَماناوقتلا

أَبْاَائه،ااتثاًاينايُرِخُصاوطاَها قاَءاثمنازلاداورخاص!!.
اماذثايساناياألاأقنلابنداث نما ةاث ظالرةاوث خااثةاثينلاةاإناساحقاًا

 هاوتثاًاَيناصاراوصمَةاعاراعىلاث ااَاَماناوأباائه.

مقاومون.. عمالء!!
أحمد يحيى الديلمي

 
اقداتساتغرُباعزيزياث قاارئاو لنللةاثألوىلامناعاانثلالذثاثيقال،ا
متساائالً:اكافامقاومنلاوُعمالء!؟،اإذاألاثيقاوماةاتاثُعامناث نطااةا
وحباث نطان،اوث نما ة*اعىلاث نكساتاثعاماناث خااثةاوباعاث نطن،ا
وتلاكامد اننٌتانارياَباااهاا،ا»اايقااو5اث نطااي«ايقابلاها»ث نمالا

ث خائن«،اونايُمكناألايكنَلاثيقاو5اخائااًاإطالقاً.
اوماناثينلان5األاثحتاللاث ثلادثلاوثساتنمارلاابا قنةاث نساكريةا
ساابقاًاقاداأعتاإَ اىاظهانرامرشوَعل،المااامارشوعاثيقاومةاضدا
ثُينتادياثيحتلاومرشوعاث نما ةامعاثُينتادياثيحتل،اوكاللمااثقاضا
ثآلخراونايُمكنا شاخصاوثحداألايحملالذياناث اقاضلاثيتااقضلا
إطالقاًامثلماانايُمكناألايحملاجسامايخصاوثحدااصالةاث د5ااA+ا

.)-Oمعااصالةاث د5اا
ا قدابدأاث حديُثاعناثيقاومةاماذاعرشياااتاث قرلاثيارص5ايفامرصا
وسانريااوث جزثئراوغريلاا،ا اصلازخماذ كاث حدياثاإَ اىاث زمناث ذيا
تاالاثنجتااحاثنرسثئايلا جاانبا ثاالاعا5اال9ا5اعادمااكاااثسامعا
وقتهاااعناوجانعا»مقاومل«ايّساطرولاأروعاثيالحاماث ثطن اةاضدا
ثُينتدياثيحتلاوكاثنثابمقاومتهماث رشيفةاتلكاعانثثاًا تحريراثألوطالا
ماناثيحتالاث صهانثاي،اويفاثيقابالاكااااثسامعاأَيْضاًاعانا»عمالء«ا
ينملانلامعاثُينتدياثيحتالاويقاتلنلامناهاأَبْاَاءاوطاهاماويقدمنلا
 اهاثينلنمااتاثنساتخثارثتاة،اإناألاثألمراث ان5اثختلافااثندامااصارا
يصطلاحا»ثيقاومة«اومكنثاتهااصدىاوثساعابلاأَوسااطاثيجتمناتا
ث نرباةاوثإلْسااَلماةاسارعتاقنىاثنساتكثاراإَ اىاتنظافهايصلحتهاا
وثساتخدثمهاضماناث حارباثإلْعاَلمااة،اوذ اكابنصفاوثناتاالن هاا
وحركاتهاااث تاياثتخذتهاااكأعثةاجديادةانساتنماراث دولاوإساقاطا
أثظمتهاااعولاث حاجاةا لزجابجانياهاايفاذ اك،اوثعتثارلامااصائلا
مقاومةاامناسانريااإَ ااىاث نرثقاإَ اىا اثاااوثثتهااًءابا ااَاَماناث تيا
صااروثايطلقانلاااهااامصطلاحا»ثيقاومة«اعاىلاالن هاماوأعوثتهما
ثنساتخثارثتاةاث تياتنملاعىلاتافااذامرشوعهماث تآمريايفاث ااَاَمان،ا
يفامحاو ةابائساةا تزيافاوعياث شانباث ااَاَمااياوث شننباث نرباةا

وثإلْساَلماةاوقلباث حقائل.
اإلامثالالكاذثاخزعثالتانايُمكناأَلاتاطيلاعىلاث شانباث ااَاَماايا
ث اذياأَْصثَحايُادركاجادثًاويّنياأكثارامنالماثيقاومانلاثألحرثر،اومنا

لاماث نُمالءاثألرشثر،ااماناثينروفاألاثيقاو5امنايتصدىا لمشااريعا
وثيؤثمارثتاثألَْجاَثااةاث تياتُحاكاضاداَوَطاه،او اسامنايساارعاإَ اىا
تافاذلاااعاىلاأرضاوطاهاويتلقاىاأوثمرهامناأروقةاث سافارثتاوعربا

ثيكاياتاوثيرثسالتاث دو اة!
اونايُمكناألايكنَلاث فرعامقاوماًاولنايتلقىاثألَْمَنثلاوثألَسالحةامنا
ث دو اةاثألَْجاَثاةاث تياتنتدياعىلاوطاها اُشااركاثُينتديابهاايفاثرتكابا
ث جرثئماث نحشااةابحلاأَبْاَااءاوطاه،اكمااأثهامناثيساتحالاأَلايكنلا
ث فارعامقاومااًاولنايرااعاعَلَماث دو اةاثألَْجاَثاةا»ثيملكةاث ساننعية«ا
ث تاياتنتدياعىلاَوَطااهاوتدمراث ثُااىاث تحتاةاوتهلكاث حرثاوث اسالا
بالاويدوسابأقدثمهاث نَلَماث رساميا نطاه،اكماااانلاعاارصاث قاعدةا
يفاث قارصاث جمهانرياباياكال،اكمااألاثيقااو5اث فنيلالنامانايُدثاعا
عاناأَبْاَااءاوطاهاويداعاعاهاماثألذىاوث قتلاو اسامانايقتلهماويافذا
ااهاماأحكا5اثإلعدث5اذبحاًاعىلامرأىاومسامعامناث ااس،ابتهمةاأثهما

يراضنلاث ندوثلاثألَْجاَثياعىلابلدلم.
اوثيقااو5ا ااسامنايصادرابااثااتاث تأياادا قصفاوطااهاويقد5ا
 قاصفااهاثينتدياناثإلحدثثاااتاوثينلنمااتاثنساتخثارثتاةاث الزمةا
 لمنثقاعاث تايايجاباثساتهدثاها،اوثيقاو5ا ااساث ذياياهاباث ثانكا
وثيتاحافاوثآلثااراوينااثايفاَوَطاهااسااعثًامقابلاحفاهاماناثألَْمَنثلا
ثألَْجاَثاةاث تياثتضحاااماابناُداأثهاامزّورة!،ااا جزثءامناجاساث نمل،ا

وثألَْمَنثلاثيزّورةاجزثءاث نما ةاوثمُناث خااثةا لنطن.
ولاااايحلا اااألاثتسااءل:امنالاماثيقاومنل،اومنالاماث نمالء؟ا
وثحاناثشاالدابحدقااتاأعااااااوثسامعابأذثثااااعناجااشاو جالا
يانثاةايسّطرولاأروعاثيالحماث ثطن اةايفاث دااعاعناث نطناوسااعتها
ث نطاااة،اوعناعماالءاخلننثاثانَباث نطاااةاوأَْصثَحنثاُعارثًة،اوماهما
ماناغاعراث ثالعاوساارعا الرتمااءابأحضالاآلاساننعايقثلنلارؤوَسا
جرثحالامايفامستشافااتاث رياضاويطا ثنلابانساتمرثرايفاث قصفا
اأَبْاَاءاوطاهمايانخاًاوثساًءاوأطفال،ا وثرتكاباثيجازراث نحشااةابحلِّ

ومنثصلةاتدمرياوطاهم.ا

____________________________
*ث نما ةالاااناتُشارياإَ اىاث قنىاث ناملةاوإثمااإَ اىاث نملا صا حا

ثألَْجاَثياثيحتلاوث تآمراضداث نطن..

القاضي أحمد مفتاح

 قداجاءاث اذيُرا
خطاابا مانا
عثدثيلاكا ث ساادا
ث حنثاياحفظاها
وث تحذياُرا ث لاها
ث اماايا  لشانبا
مانااتااةاخّططا
يفا ثيتآمارولا  هاا
مؤتماراث ريااضا
أنا اث رياال(،ا
تشاكاُلا ولايا

مالشاااتامرتزقةاتديُنابا ننءا ألرسةاث سننعيةا
ث تياتشاناعدوثثاًاعاىلاث ااَاَمان.اتحتامسامىا
ث تساماةا لاذها وتحاتا ث رشعاي«!!،ا »ث جااشا
ث ثاطلاةاث زثئفاةايريادولاجرجارَةاأَبْاَااءاث نطنا
إَ ااىامساتاقعاث خااثةاث نطاااةاوث نما ة،اومنا
ثاماعانهاماإَ ااىاأعماالاتخرياباوقتالاعثخالا
ث ثاالع،اومنالااايأتاياث رلاُلاعىلاوعياث شانبا
ث ااَاَمااياث اذياتتحطماأما5اإرثعتهاُكّلامؤثمرثتا
ثيرتزقاةاوث قتلةاوتفشالاُكّلاثيخططااتاث قذرةا
ث تاياتساتهدفاث ااَاَماناأرضاًاوإثسااثاً.اوأقنلا
اث شانبا ااسا لااَاَماناإناجاٌشا و اقلامنياُكلُّ
وثحاٌدالاناث اذيايقان5اثآللابا دااعاعناساااعةا
ث نطناويتصدىا لمرتزقاةاَو لنمالءاوث تكفرييلا
يفاماأرباويفامااطالاث جاانب.اجااشاوطاايا
مرتَّباومادرباومرّقماويساتلمامساتحقاتهامنا
خزياةاث نطناويقن5ابمهامهاث نطااةابا تاساالا
وث تنااولامعاث قانثتاثألمااةاوث لجالاث شانثاةا
باثسجا5اتا5،اولناث جاشاث رشعياحقاً.اوأبااؤها
غريُامساتندينا ثاعاأللاهاماووطاهمامهمااكالا
ث ثمان.او ااايفاماااجرىاويجريايفاسانريااعرٌسا
يجباثنساتفاعةاماه،ااقداثفذتاث ساننعيةاعورثًا
تخريثاااًايفاسانرياا حساابامصلحاةاإرسثئال،ا
تمثلايفاإثشااءامااأسامنهابا«ث جاشاث حر«اث ذيا
كالاعانثثااًازثئفاًايخططاخثااثا تدمرياث اهضةا
ث صااعاةاوث زرثعاةايفاجمهنريةاسنريااوثثضنىا
تحتهاجماعااٌتاتكفرييةاخطريةاجدثًاتفرَّختامنا
مسامىا»ث جاشاث حار«،ازثعاعدعلااعناعرشينا
جماعةاكلهااثحرتاتاأعمالاث اهباوث سلباألمنثلا
وممتلكاتاث دو ةاث سانريةاوثينثطالاث سنريلا
وبانهااا ألترثكابأثمالابخساة.او اماتتنقفاتلكا
ث جماعاتاث تاياأبرزلااجثهةاث ارصةااث قاعدة(،ا
وجاشاث فاروق،اوجاداثإلْسااَل5،اوجماعةاعثعشا
عاداحداثساتهدثفامقدرثتاعو ةاويانباسنرياا
بلاتساثثنثايفاترشيداثياليلامناث شانباث سنريا
وأصثحنثانجئلايفامخاماتاعثخلاثألرعلاوث نرثقا
ويفاأثحااءاث نا م،اومارسانثاأبشاَعاث جرثئماتجاها
ثينثطاالابذبحهامابا ساكاكلارجاانًاوأطفانًا
وثسااًء،اوباعانثاث اسااءاث سانرياتايفاأسانثقا
ث اخاسةاكإماءا-أياجنثري-اوثثتهكنثاأعرثضهنا
باآلنف.او مايلتفتاأحٌداإَ اىالذهاثيناثاةا لشنبا
ث سانرياوث تياكالاورثءلاامؤثمرةاعاالاساننعا
وإرسثئالاوبدثيتهااإثشاءامااأسمنهاث جاشاث حر،ا
انلااااايفاث ااَاَمااناألاثصحَناقثالاانثتاثألوثل،ا
وثقن5ابنثجباث تصديا هذهاثيؤثمرةاث تياتساّمىا
»ث جاشاث رشعي«،ااالاثسامحا هماباساتقطابا
ياثاباا،اوأثاااأعقاجرساث خطراوأقانلاإثهاينجدا
ثآللاعااارصاتقان5ابزيارةاباانتاثينثطالاتحتا
ماربراثإلغاثاةاوتقن5ابتنجااهاثألسائلةا هم،امنا
قثاال:اللاأثاتاماعاث رشعاة؟.اومناثاماتنرضا
مغريااٍتاكا تجاادابمرتثااتامرتفنة!!،اونابداألا
يتكاتَفاث جماُعا لقضاءاعىلالذهاثيؤثمرةاوإثقاذا

ث نطناماها.

جرس الخطر
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بمناس�بة ن�زول القرآن يف ش�هر رمضان أصبح ش�هر 
رمضان شهراً مقدساً وشهراً عظيماً وهذه األهمية، أهمية 
القرآن الكريم هي تتمثل يف أهمية وعظمة البينات والهدى 
الت�ي هي مضامي�ن، وه�ي الغاية م�ن إنزال�ه، والبينات 
واله�دى ه�ي يف األخير لمن؟ للن�اس. فيدل ع�ىل الحاجة 
الماس�ة، الحاجة الملحة بالنس�بة للناس، حاجتهم إىل هذه 
البين�ات، وهذا الهدى. أن تك�ون الفريضة التي فرضت يف 
هذا الش�هر العظيم ه�ي الصيام، وهو الش�هر الذي أنزل 
فيه الق�رآن، يدل عىل أن هناك عالقة م�ا بين الصيام، وما 
بي�ن القرآن الكريم م�ن حيث أن ما يف الق�رآن الكريم من 
البين�ات واله�دى، أن االلت�زام بهذه البين�ات والهدى، أن 
القي�ام بالدين عىل أس�اس هذا القرآن العظي�م يحتاج من 
اإلنسان إىل أن تكون لديه قوة إرادة، وكبح لشهوات نفسه، 

وترويض لنفسه عىل الصرب، وعىل التحمل.

فالصي�ام له أث�ره يف هذا المج�ال، يف مج�ال ترويض 
النف�س. ألن�ك يف أثناء نهار ش�هر رمضان تكبح ش�هوات 
نفس�ك، وتعود نفس�ك الصرب، والتجل�د، والتحمل، تعود 
نفس�ك أن�ك أنت الذي تس�يطر عليه�ا، أنك الذي تس�يطر 
عليه�ا. فمن المهم جداً بالنس�بة لنا عندما نصوم يف ش�هر 
رمضان، عندما نصوم أن يستشعر اإلنسان هذه الغاية من 
رشعية الصيام، يستش�عر أنه يتجل�د، ويتصرب، ويتحمل، 
ليعل�م نفس�ه، يعلمها أنه ه�و الذي سيس�يطر عليها بناءاً 
ع�ىل توجيه�ات اهلل، بين�ات اهلل، هدى اهلل. تعود نفس�ك 
أنت ال�ذي تقهرها، وتخضعها لهدى اهلل وبيناته. ال يكون 

ش�هر رمضان ندخل إىل هذا الشهر بعفوية، ونخرج دون 
أن نحسس أنفس�نا بأننا قد قهرناها، من خالل نهار شهر 
رمض�ان، عندم�ا نحس بالج�وع، عندما نح�س بالعطش 
نقول: ال. أليس�ت هذه عملية تس�لط عىل النفس؟ نوع من 

الرتويض للنفس؟ وللجسم بكله عىل الصرب؟.
ألنه هكذا بالنس�بة للقرآن الكريم، بالنس�بة لبينات اهلل 
وهداه، يحتاج من اإلنس�ان إىل أنه يخضع نفس�ه يف مجال 
االستجابة لها، وااللتزام بها، والقيام بها، وهي تعترب فرتة 
قصيرة بالنس�بة للسنة، ش�هر واحد من السنة، كلها تعترب 
ف�رتة قصيرة. ولهذا رشع أيضاً عىل س�بيل التطوع صيام 
أيام أخرى، كصيام الس�ت الصرب، وصي�ام الثالث البيض 
من كل ش�هر، إضافة إىل أن الصي�ام كما يذكر األطباء: أنه 
ل�ه فوائد كبيرة من الناحية الصحية. ومعنى هذا: بأن دين 
اهلل يتناول بناء اإلنس�ان من كل جهة، أن يف ترشيعات اهلل 
م�ا الهدف منه�ا أو من أهدافها: الجانب الصحي بالنس�بة 
لجس�م اإلنسان، والجس�م الصحيح، والجس�م السليم، أو 
نقول: الصحة، وس�المة الجس�م هي أيضاً هامة يف مجال 
االلت�زام بهدى اهلل، يف مجال العمل يف س�بيل اهلل، يف إقامة 
دين اهلل. هذه تس�اعدنا عىل َفهم: أن مسألة المرض، أنه ال 
يص�ح أن نقول دائماً: المرض، كل مرض ننس�به إىل اهلل، 
ونح�ن نرى يف ترشيعاته ما هي ذات أهمية كربى يف مجال 

صحة الجسم.

نح�ن ن�رى يف ترشيعاته ما ه�ي بحاج�ة للنهوض بها 
إىل أجس�ام صحيحة وس�ليمة، كالجهاد يف سبيل اهلل، هذه 

متنافية مع أن نقول: أن اهلل هو الذي يصب األمراض صباً 
ع�ىل الناس، أو اإلنس�ان المؤمن، عالمة أن�ك مؤمن عندما 
يص�ب اهلل عليك األم�راض، والمصائب صب�اً صباً كما يف 
بعض الروايات. ولهذا تجد أن كثيراً من األشياء الموجودة 
يف ه�ذه األرض م�ن النباتات، والمعادن، وحتى الش�مس 
واله�واء، يك�ون لها أثر كبي�ر. أعني: تعترب أدوية، نس�بًة 
كبيرًة جداً من الموجودات يف محيط اإلنس�ان فيها أدوية، 
ه�ي نفس�ها تدل عىل أنه مراد لإلنس�ان أن يكون جس�مه 

سليماً، أن يكون صحيح البدن.
ألن كثي�راً من المس�ئوليات يف دين اهلل تحت�اج إىل هذا 
ال�يء، إىل صح�ة الجس�م، إذا كان الجس�م منه�ك تتأثر 
أيض�اً يف الغالب. أعني بالنس�بة لغالب الن�اس، تتأثر حتى 
اهتمامات اإلنس�ان، تقرص نظرته، يك�ون قريباً من الملل 
والضج�ر. إذا كان جس�مه س�ليماً كانت ذهنيت�ه صافية، 
متفتحة. ويف نفس الوقت تعترب صحة الجس�م نعمة كبيرة 
عىل اإلنس�ان، نعمة كبيرة. ويجب أن يعرف أي إنسان منا 
بأنه، أي نعمة هو فيها بما فيها نعمة الجس�م، نعمة صحة 
الب�دن، أنه يرتافق معها مس�ئولية. إذا كن�ت ذكياً، إذا كان 
لديك حافظة قوية، إذا كان جس�مك سليماً فهي تعترب نعماً 
يجب أن توظفها يف س�بيل اهلل. ودين اهلل سبحانه وتعاىل، 
والعمل يف سبيل إعالء كلمته مجال واسع جداً يستوعب كل 
القدرات، ويستوعب كل المواهب، وهذا من النعمة الكبيرة 
عىل اإلنسان: أن يكون متمكناً من أن يوظف كل طاقاته يف 
مجال تعت�رب عائداته كلها له يف الدنيا ويف اآلخرة، أليس�ت 

هذه نعمة كبيرة؟.

الدرس التاسع:
)من دروس 

رمضان(

مصطفى محمود 
ياذثايتحنلارمضالاإىلايهراترااهيابدنامنايهرا
روحاثيا؟ا ساتايااخااوناعثعاةا،او كاياأاهماثآللا
ياذثاكاثاتاوث دتياتديراث تلفازا انثجهاث حائطاطنثلا
ياهرارمضالا…اكاتاطفالاصغاريثاثاقمااعىلاأميا
ث تايامانتااياوإخنتيامنامشاالدةاانثزيارابااماا
يتابنهااكلاأصدقائيا..او مايشفاغلايلاإجابةاوث دتيا
ثيقتضثةا“رمضالايهراعثاعةامشاانثزير!”ا ماأكنا
أاهاماماطلاأمياث ذياكاتاكطفلاأعتربهاتشادعثاىفا
ث ديانانااائدةاماها..ااكافاسااؤثرامشاالدةاطفلا

صغريا فنثزيراعىلايهرارمضال؟
مناماكماسااديراجهازاث تلفازا انثجهاث حائطايفا

رمضال؟
مارتاث ساانثتاوأخذتااياعوثمةاث حاااةاوغطىا
ضجاجامناركاث درثساةاوث نملاعىلالمساةاساؤثيلا
ث طفانيلاحتاىاأرثعاث لاهاألاتأتااياثإلجاباةاعىلالذثا
ث ساؤثلامنارجلامسناغريامتنلماىفاث ركناثآلخرامنا
ث كارةاثألرضااةا،اكالاذ كاث رجلالاناعاملاأمريكيا
يفامحطاةابازيناثعتادتاعخن هاا رشثءاقهانةاأثااءا
ملءاث سااارةابا نقنعاىفاطريالاعميلاويفاث ان5اث ذيا
يسثلاين5اث كريسماساعخلتا رشثءاث قهنةاكناعتيا
ااإذثابياأجداذ كاث رجلاماهماكاايفاوضعاأقفالاعىلا
ثالجةاث خمنرا،وعادمااعاعا لاااكاياري(ايحاسثتيا
عاىلاث قهانةاساأ تهاوكااتاحدياثاعهادابقنثثالا
أمرياكاا:”يااذثاتضاعاأقفاناعاىلالاذهاث ثالجة؟؟”ا
اأجابااي:ا“لذهاثالجةاث خمنراوقنثثلاث ننيةاتماعا
بااعاث خمانرايفا الةاوين5اث كريساماسايان5اماالعا
ثيسااح”ثظرتاإ اهامادلشاااقائالا:اأ استاأمريكاا
عو اةاعلماثاةا..اياذثاتتدخلاث دو ةاىفايشءامثلاذ ك؟ا
قاالاث رجالا:”ثنحارتث5..ايجباعىلاث جمااعاثحرتث5ا
مااالعاثيسااحاوعد5ارشباث خمرايفاذ اكاث ان5احتىا
وإلا اماتكنامتديااا..اإذثااقداثيجتمعاثنحرتث5ااقدثاا

كلايشء”
ثنحارتث5ا…ااثنحارتث5(اظلاتالذهاث كلماةاتدورا
ىفاعقاىلاأليا5اوأياا5ابندالذهاث لالاةا…ااا خمراغريا
محار5اعاداكثرياماناثيذثلباثيسااحاةاىفاأمريكاا..ا
و كناثيساأ ةا اساتامساأ ةاحاللاأواحارث5ا..اإثهاا
مسأ ةاثحرتث5ا…ااهماياظرولا لكريسماساكضافا
يزورلماكلاساةا اذكرلمابماالعاثيساحاعلاهاث سال5ا
..او اسامناثنحرتث5اث ساكراىفامناةاذ كاث ضافا…ا
التساكراو تنرباداىفاين5اآخاراإذثاكالاذ كاأسالنبا
حااتاكا…اأثاتاحرا…او كاناىفالذثاث ان5اسااحرت5ا

ث جماعالذثاث ضافاوستضعاث دو ةاقاثنثاا!

»رجال اهلل يا سلمان«

عهد األحرار

عبدالرحمن غيالن
ألاتااا5اوأثتامطمنّئابلاأطفا كايفاظّلاسلسالٍةا
اأحملا،اويفا ماناث غارثتاث جنيّاةاث تدمرييّةامناعادوٍّ
ظاروٍفاأمااّاٍةابا غاةاث حساسااّةا..ااذثكالاناثألمرا

ث نظاما.
مصادرالاذهاث نظمةالاماأو ئكاث رجالاث ثنثسالا
ثيرثبطالاذوعثًاعاناحادوعاوطاااااثألباّيا،اضاربالا
أروعاثألمثلاةايفاث تصّديا نصابةاآلاساننعاوث تاكالا
بمقدرثتهاماث نساكريةاث تياأارغتاسامن5احقدلاا
ث تاريخيابشكٍلاالستريّياعىلاينثاااث نظاماثيسا ما
أماا5اكلاعنثصفاث نقلا،اوث شانباث جثّااراأما5اكلا
حماقااتاث حقادااث ندوثثاّياآللامرعخااياومناعىلا

ياكلتهما.
 قاداساّطراأو ئاكاثأليااوساثألااذثذامانارجالا
جاشااااثألبّياو جاثاااث شانثاةاثيغنثرةاأروعاثيالحما
ث ثطن اّاةاوثنبتكاريةاث تياأعلشاتاعدولماوأثهكتها
وجاءتاإ اهاماناحاثاينلماوناينلما،اوأزثحتاث كثريا
ماناث همن5اث نظامةاعناقلنباأبااءاث شانباث صابرا
وثيتساّلحابا اقلابا اارصاوبا دعاءا لجثااراثياتقما
ألايؤيّادارجا اهاولاماينثجهنلاصلفاث نادوثلابكلا
ماايحملهامناترسااثةامهن ةاوالاحسااباتاث ثرشا،ا
 كاهااناتسااويايائاًااأما5احسااباتاث ارصاثإل هيا
،ا»او لاهاجاانعاث سامنثتاوثألرضاوكالاث لاهاعلاماًا

حكامااا»ا.
إذلاساشاهدامساتقثلالذثاث نطناثيجا اداأحدثثاًا

عظامةاتزيدامناقااعاتهاث رثساخةايفاثإليمالاثيطللا
بماااولباث لهارجا هامناإرثعٍةاجسانرةا،اوعزيمةا ما
تساتطعاألاتااالاماهاايداث غادرابا دثخالاوناأياعيا
ث ندوثلاماناث خارجا،او انلماثينتادياث جثالاألاثأرا
ث نطناث جريحا نايتالىشامهمااحاولاإخماعاحقاقتها
باكّلامااأوتيامناصلاٍفاوخثٍثاوحاٍَلاأمساتاوثلاةا
كخاانطاث ناكثانتا،او نلهايدركاوساادركااجادثًاماا
سّطرهاث شاعراثيثدعا/او اداث حسا5اإذايقنلايفاإحدىا

قصائده:
»ايماثانلااإلااعصفنث

بأرٍض،اأسقطنثاث طغاال ا
لمااثألبطالا،اويلكامن

رجالااث لهااياااسلمالاا»ا. ا

أحالم عبد الكافي 

*    *    *

ش���عب حت���رر م���ن قي���ود الظامل���ن
باليم���ن أخ���ذا  الق���رآن  وتقل���د 

رف���ض اخلن���وع ورد كي���د املعتدي���ن
العامل���ن رب  بالل���ه  متمس���كا 

وبالف���دا باإلب���اء  تس���لح  ش���عب 
ق���د عاه���د الل���ه بعه���د الصابري���ن

ف���ي أن يث���ور على الطغ���اة مجاهدا 
أو أن يوس���د في رح���اب الطاهرين

وطن���ي حت���رر م���ن غل���و العابث���ن
صامدي���ن بع���ز  كن���ا  كم���ا  نبق���ى 

اجملرم���ن نخ���اف  ش���عب  أتظنن���ا 
قس���ما ب���رب الع���ز ال ل���ن نس���تكن

األن���ن يفج���ره  ثورتن���ا  ب���ركان 
الغاصب���ن رد  اليمن���ي  يس���تحلف 

مي���ن احلضارة رم���ز كل الصامدين
الثائري���ن كل  نب���راس  الع���ا  نب���ع 

أص���ل العروب���ة والكرام���ة موطن���ي
أم���ن معت���ز  كل  يهف���و  وإلي���ه 

هامت���ي وراف���ع  مفتخ���را  س���أظل 
لع���ن س���عودي  يركعن���ي  هيه���ات 

للوط���ن رخيص���اً  أقدم���ه  ودم���ي 
علمي يرفرف ش���امخاً في كل حن

وسنس���حق الباغي وتنتص���ر اليمن
لتظل رم���زاً في صمود الش���امخن

لماذا ال يحترم اإلعالم 
العربي رمضان؟
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 يحيى قاسم أبو عواضة
تحدثاث سااداحسالابدراث ديناث حنثايارضنثلا
ث لاهاعلاهاعناث غلثةاأثهاااصفةاثابتةاونزمةا كلامنا
جاداثفسها لهاويفاسثاله،اوألامناكالاكذ كااإلاث لها
يربابهاأعدثئه،امنضحاًاصفاتاومؤلالتاجاداث له،ا
وضاربااًاأمثلةاعاىلاجاداث لهاوأو اائاهاث ذينايحظنلا
برعاياةاث لهاوتأياده،احاثايجنلاث سااداحسالابدرا
ث دينارضنثلاث لاهاعلاهاثنلتما5اباياالاوثألونعاأمرثًا
ثاثنيااًامقارثًةابا غاياةاث كربىاث تيالاياطاعةاث لها
وث حصانلاعىلارضاه،ابالايحذراماناألايصثحاثيالا
وث ثاانلاعائقاًاعناعيناث لاه،اااقنلايفاث درساث ثاثيا

عرشامناعروسارمضالاعاداقنلاث لهاتناىل:
اث َِّذيَناَكَفُروثاَ ْناتُْغِاَياَعاُْهْماأَْمَنث ُُهْماَوناأَْونُعُلْما }إِلَّ
ِمَناث لَِّهاَيااْئاًاَوأُوَ ِئَكاُلْماَوُقنُعاث اَّاِر{اآلاعمرثل:لاا. 
كلمااايتحدثاعناث هدىايتحدثاعناأياااءاأخرىاقدا
تمثلامنثثعامثالًاأواتثلاألصحابهاااالاتكنلابا شكلا
ث اذيايرصاهماعانالدىاث لاه.ايتااولالاذثايفامقا5ا
ث تهديد:الذها ناتغاياعاكمامناث لهاإذثا ماتساتجاثنثا
 هادىاث له،اووثقفالاعىلامااأثتماعلااه،اتائهلاااماا
أثتماعلاه،امشاغن لابأمنث كماوأونعكم،ا}َ ْناتُْغِاَي{ا
 ناتدااعاعاكمامناث لاهاث نقنبةاث تياكاثتابساثبا
أثكاماأعرضتماعناث هادىاوثثرصاتماعاها}َ اْناتُْغِاَيا
َعاُْهاْماأَْمَنث ُُهْماَوناأَْونُعُلْماِمَناث لَِّهاَيااْئاًاَوأُوَ ِئَكاُلْما

َوُقنُعاث اَّاِر{اآلاعمرثل:لاا.
وينتربلااقضاةامهمةايفامجالاث نمل؛اإذاألاأو ااءا
ث لهامهمتهماتطهرياثألرض:ا»لذهاثيسأ ةالامةاااماا
يتنللابا جاثباث نميلا لااس؛األلاث كثريامناإطالقاتا
ثآلياتاث كريماةاناتكنلامناالااعثئمااًاثآلخرةااقط،ا
ثآلخارة،اثآلخرة،اثآلخرة...اأثهاكثاريامناأمنث هم،اكثريا
ماناأونعلم،اكثاريامناإمكاثااتهماث كثاريةا ناتغايا
عاهم،ا ناتمثلاوقايةامتىامااأرثعاث لهاألايربنثاعىلا
أيدياأو اائه،ا ناتمثلامانةابا اساثةا همامتىامااأرثعا
ث لاهاألايربنثا}َ ْناتُْغِاَياَعاُْهاْم{اأيا ناتداعاعاكما
ث يءاث ذياأرثعاث لهاألاياا كمابساثباثثرصثاكماعنا
لديه،ابساثباطغااثكمابسثباتجربكم،اوحتىالااايفا
ث دثاا،احتىالااايفاث دثااااقثلاثآلخرة؛او هذثاقالابند:ا
}َوأُوَ ِئاَكاُلْماَوُقنُعاث اَّااِر{اآلاعمرثل:مناثآليةلا(ا نا
تداعاعاهامايفاث دثاا؛األلاث كثريامااايارىامثالًاطرااًا
آخار،ايرثهاعادلماجاشاكثاري،اوعادلماأمنثلاكثرية،ا
وعادلاماإمكاثااتاكثرية،اااكنلاعاادهاماالناث ذيا
يمكناألاثنمل!ا كناأثتاعادمااتسارياعىلالدىاث له،ا
وعاىلاعياناث له،اأ ماثقالاباألمساإثهايجاباألاثفهما
عياناث له؟األامنامهمةاأو ااءاث لهايفاعياهاألايتماعىلا

أيديهماتطهرياأرضه«.

ويارىاأثهاعادماااياطللاثيؤمنايفاماادثلاث جهاعا
وث نمالاااإلاث ندوا انايغاااهاما هاوو اده:ا»عادماا
تكنلاأثتاتسارياعىلالدىاث لهاوقداأرثعاث لهاألايكنلا
ث ااساعىلالذثاث احن:ا}َقاِتلُنُلْمايَُنذِّبُْهُماث لَُّهاِبأَيِْديُكْما
ُكاْماَعَلاِْهْم{اث تنباة:اماناثآليةلاا  َويُْخِزِلاْماَويَارُْصْ
أ ااسالذثايشءاجاءامناجهةاث له،اماناث له؟اإذثًاالنا
تغااياعاهاماأمنث هاماوناأونعلام،ا ناتغااياعاهما
إمكاثااتهاماث كثرية،اوناجانياهماث كثرية!اأ اساتا
ث جاانشاتتأ افاماناأونعلم؟اسانثءاعىلامساتنىا
ث فارعاأواعاىلامساتنىاعو اة،اومجتماع,اث كاارولا
سانثءاكالاعىلامستنىاارعاوعادهاأمنثلاوعادهاأونعا
وعااده...ابشاكلاماايظهراوكأثهامحتااجاإىلايشءاأوا
كاثنثامجتمناً؛األثهاعاعةاث جاشاث ذيايتأ فاماهامثالًا
ث اااس،اث ذيايتأ فاماهماجااشاعو ةامنااة،اماالما
يكنثنلاماناأبااءاتلكاث دو ة،اعىلاحساباقنثثااهم،ا

و ناماحاااماايسمنثهااااجاساة«؟.ا
ويؤكداعىلاذ كابقن ه:ا»رضبامثالًايناكالا ديهما
أمانثلاوأونعاوملكاوكثريامنامظالاراث حااة:ا}َكَدأِْبا
آِلاِاْرَعاْنَلاَوث َِّذياَناِمْناَقثِْلِهْماَكذَّبُانثاِبآيَاِتاَااَاأََخذَُلُما
ث لَّاُهاِبذُثُنِبِهاْماَوث لَُّهاَياِديُداثْ ِنَقاِباُقْلاِ لَِّذياَناَكَفُروثا
وَلاإىَِلاَجَهاَّاَماَوِبئْاَساثْ ِمَهاُع{اآلا َساتُْغَلثُنَلاَوتُْحارَشُ
عمرثل:اا(اساأتيامثلمااقالاسابقاً:ا}َ ْناتُْغِاَياَعاُْهْما
أَْمَنث ُُهْماَوناأَْونُعُلْماِمَناث لَِّه{اآلاعمرثل:امناثآليةلاا 
يأتايايشءامناجهةاث لهاتغلبا}َ ْناتُْغِاَياَعاُْهْم{اأيانا
تداعاعاكماناأمنث كماوناأونعكماناتنداتافعابيء،ا
ناتنداتنملايائاً،اناتنداتشكلاوقايةابا اسثةا كم«.
ويارىاألاثآلياةاث ساابقةاتنطاياأماالًا لمؤمال:ا
»إذثًاأ اساتاثآليةالذهاتنطياأمالًابا اساثةا لمؤمالا
با اساثةا لااساث ذينايساريولاعىلالدياث له؟اانالًا
تنطاياأماالًاألايفهمنثابأثهامهماااكالا دىاثآلخرينا
مناأمانثلاوأونعاوعتااعاوجاشاوأياااءامنالذهاألا
تنرفاأثهامالم،المايفاحا ةاتجنلا لاهامنقفاًاماهما
التكاناماناجاانعها اربهماعادماااقالالااا:ا}أَْلا
يُِصاثَُكاُماث لَُّهاِبَناذَثٍباِمْناِعاْاِدِهاأَْواِبأَيِْدياَااَارَتَبَُّصنث{
اث تنباة:امناثآليةاث(الاذهاث ثقااةاث تاياحكىاث لها
عنامناكالاترتساخايفاذلااتهما}ِبأَيِْدياَا{ا ماتنداليا
منجنعة!اثسافتايفاأوسااطاا،اثسفتاتماماً،اوثسفا
بأثهايثتاىاعلاهااأثهاإذثاكالاأثتاجادياًامناجانع،اأمةا
مناثألماماأصثحتاجانعثًا لها اربابهماأعدثءهابألا

ثألعدثءا ناتغاياعاهماأمنث هماوناأونعلم!«.

اويرىاث سااداحسالاألاث هادىا نايكانلاأمامها
عنثئالايفاوثقعاث حااة:ا»ولاذهاكلهااتجدلااقضاةايفا
ث قرآلاث كريمابشاكلاكثرياأثهالدىاث لهالنابا شاكلا
ث اذيانايمكناألايكانلالااكاأماماهاعنثئلايفاوثقعا

ث حاااةاأبدثًاوثيها5اثيانطةابأو اائاهالياأيضاًاتكنلا
بهاذثاث شاكل؛او هذثاقلاااايفاحديثاساابلاأثهاعادماا
يأتيابنضاث ااسايفهمامنضنع:ا]ثإلما5اعيل[اعادماا
يقن انل:ا]تنىلااقا5ااااللاوااللاواالثاةاوثتجمننثا
أللاكاذثاوعارضنهاوقاتلانهاثماقا5اوقاتلانهاثماقا5ا
وقاتلانه..[اأثهاأحااثااًاقدايكنلالذثاماناعوراثإلما5ا
عيلاثيانطابه:األاتارباعىلايديهالذهاث فئاتاث تيا
كفرتابهدىاث له،اأعرضتاعاهاوعارضته،امناأعوثره؛ا
و هاذثاقال:اإلارسانلاث لاهااصلنثتاث لاهاعلاهاوعىلا
آ ه(اأمرهابقتال:اااث ااكثلاوث قاساطلاوثيارقل((ا
أثهاسااقاتلاعاىلاتأويلاث قرآلاكمااقاتلارسانلاث لها

اصلنثتاث لهاعلاهاوعىلاآ ه(اعىلاتازيله«.ا
ويؤكاداعىلاأثهانبداألاتكانلاجادياًامناجانعاث لها
 اربابكاأعدثءهاوإناسااحصلاث نكس:ا»لاااقال:ا
}َقاِتلُنُلْم{الذثاعورامناأعوثركمابا اساثةا لمفسدينا
يفاثألرضابا اساثةا لكااريانابهادىاث لاها}يَُنذِّبُْهاُما
ث لَّاُهاِبأَيِْديُكْم{اث تنباة:اماناثآلياةلا(اماااينايالذثا
أثهاماانطابكم؟اث ادوراثيانطابكماسااكنلاث طرفا
ثآلخرابهذثاث شاكلاث ذياماذث؟اناتغاياعاهاأمنث هاونا
أونعهاأ ااسالذثاينااياألاث لهايفتحاثيجال؟انايمكنا
يقنل:ا}َقاِتلُنُلْم{اويارتكاثآلخريناعثارةاعناكتلامنا
ث صلباإناويكنثنلالمابا اساثةا نثقنهما}َ ْناتُْغِاَيا
َعاُْهاْماأَْمَنث ُُهاْماَوناأَْونُعُلاْم{ا ناتدااعاعاهماماالنا
ماناجهةاث له،اوماالنامناث لهايصدقاعىلاماالناعىلا
أيادياجانعهاسانثءاكاثنثاجانعاماناأو اائهاأواجانعا
اَماَوثِتا مانامالئكتهاأواجانعامان...ا}َوِ لَِّهاُجاُنُعاث سَّ
َوثأْلَْرِض{اث فتاح:اماناثآلية7(او ذثاجااءابندلا:ا}ُقْلا
وَلاإىَِلاَجَهاََّماَوِبئَْسا ِ لَِّذياَناَكَفُروثاَساتُْغَلثُنَلاَوتُْحارَشُ

ثْ ِمَهاُع{اآلاعمرثل:ااا.
أ استاقضاةاستغلثنلاأيا ناتافنكماأمنث كماونا
أونعكاما ناتغااياعاكماأمنث كاماوناأونعكم؟اأ اسا
لااااساتغلثنل؟ايفامنثجهةامن؟اأ اساتايفامنثجهةا
جانعهامناثيؤمالامعارسنلاث لهااصلنثتاث لهاعلاها

وعىلاآ ه(ايفابدراويفاغريلا؟اماالماغلثنث؟«
وينترباذ كاسااةاإ هاةاثابتة:ا»إذثًالذهاحا ةاثابتةا
عثخلاث قارآلاث كريماتاسافاكثريثًامناثألياااءاث تيا
تأتياعثخلاثفاساكلاوثحداياظرا لطرفاثآلخراوكأثها
]مناث ذيايساتطاع[ان،اثعرفالذهاسااةاإ هاةااقطا
ثيتغلاأثتايفاساثاله،ارساأثتاعىلالدثهااتصثحاأثتا
جادياًامناجانعهايرباباكاأعدثءه،اوعادماايربا
باكاأعدثءهاسااكنلاأعدثؤهابهذثاث شاكل:ا}َ اْناتُْغِاَيا
َعاُْهْماأَْمَنث ُُهْماَوناأَْونُعُلاْم{اآلاعمرثل:امناثآليةلاا 
أواتقرصاأثاتايربكابأعدثئاهاوناتغاياعاكاأثتانا
أمنث كاوناأونعك.اأ ساااوجدثااآخرينايفاث ثالعاث نرباةا
حصالا همالذه؟اممناكاثانثاطنثغاتاومتجربيناماا

أغاتاعاهاناجانيهاوناأسلحتهاوناأمنث ه!«.

رد التحية 
حمود محمد شرف الدين 

اْح  ياشعبنَا اليمنيَّ إّن اللَه يُقِرؤك�َ السِّ
ُردَّ التحّيَة باجلهاِد فإّن فجَر الّنصِر الْح

ومضى حتالُفهم يلوُك قرونَُه..
كِذًبا ليُوحَي أّن درَب الغزِو قد ُمِهدْت وآَن اإلجتياْح!

مهًا !! فتلَك مسامُع األحراِر في طوُل الباِد 
وعرِضها ..

عبًثا تََرّصُد في الّسما صوًتا يُخيُف وليس يُسَمُع في 
الّسما صوٌت .. 

سوى صوِت النُّباْح
العصف..

ماعَصفوا!
واحلزم..
ماحزموا!

والليُل يشهُد والّصباح..
َما أقوى وأعتى يوَم يحتِدُم الِكفاح..  أّن الدِّ

وتَُهُبّ )عاصفُة الّرجاِل( على )الّرياِض( فا يَرى..
َمِلُك الّرياِض أماَمُه هدًفا لعاصفِة الّتحالِف يُستباْح

ولَسوَف يعلُم أّننا ..
شعٌب كأطراِف الّرياْح

ِمن كّل نافذٍة سنزحُف يوَمها 
.. يصدُع من مآِذنها  ويعمُّ في )احلَرمِن( صوُت احلقِّ

)رباْح(:
» ياأّيها الّشعُب العظيُم حتّيًة ؛؛

اللُه يُقِرؤك�َ الفاْح
هداِء واجلرحى ،، وُطْف.. ُطْف حوَل كعبِتِه عن الشُّ

عن مثِلهم في األرِض حوَل صموِدهم ..
َماْح وأِقْم لذكِر اللِه في )األقصى( األِسّنَة والرِّ

الحلقة وإن جندنا لهم الغالبون
األولى

الوجه الجديد لالستعمار
 

ثابت القوطاري
ماذاظهنراث نرباوثيسالملاعىلامرسحاث حااةاوثنساتنماراث غربيايفاتكا ٍباعلاهماانحتاللابلدثثهماابقنةاث سالحا
يفاساثالاث سطناعىلامقدرثتهااوثروثتهااث طثاناةااتقاسامتالذهاث قنىاثنستنماريةااتركتاث رجلاثيريض(اوكأثَّهاا
قطنةاحلنى.ااناثتايفاث ثلدثلااسااعثً،اوأظهرتاإجرثماًاوحشاااًاقلَّاثظريه،اأباعْتاث شننب،اوثستنثدْتامنابقياماها،ا
وحاو تاصااغةاثيجتمناتاعىلاكااةاثيساتنياتاوالاأيدين نجاةاثستنماريةاتخد5امصا حها.ا كنابايقابلا قيالذثا
اث ثلدثلاث نرباةاوثإلساالماةاكلَّفهاذ كاثمااًابالضاً،ااخرسامناقنثته،اوثستازفامنا ثنساتنمارامقاومةاومماثنةايفاكلِّ
اماا ديهاامناقدرثتاوإمكاثاات،ا أمنث ه،اوُسحلامرشوعهاثنستنمارياتحتاأقدث5اث شننباثيستضنفةاث تياقاومتهابكلِّ
ارجعايجرجراأذيالاث هزيمة،اويلطماخدهايااأصابهامناعاٍراواضاحةابندااشالهايفاتحقالاألدثاهاثنساتنمارية،امنا
ثهٍبا ثروثتاث ثلدثلاث نرباة،اوطمٍسا حضارثتها،اومحٍنا هنيتها،اوزرعابذرواث تفرقةابلاأباائها،اورسماحدوٍعاولماةا
بااهاا.ارجعاخائثاًاماهزماًا كاها مايستسالم،ااناعابنجههاث جديداثألكثراقثحاً،ااحقناثألمةاث نرباةاوثإلساالماةابغدةا
رسطاثاةامتمثلًةابدو ةاث كاالاث صهانثيااإرسثئال(اوبمساعدةابنضاعمالئهاثيرتزقةامناملنكابنضاث دولاوقاعتهاا
زاوثيساعدا لننعةا وث ذيناتمازرثعتهماأثااءاوجنعهايفاثياطقةاث نرباة،ا تكنلالذهاث غدةاث رسطاثاةابمثابةاث ناملاثيحفِّ
إىلاثساتنماراث ثلدثلاث نرباةاوثإلساالماةانساماايثهاث جزيرةاث نرباةاث تياتطفناعىلابحنٍراطاماةامنااث افطاث خا5(ا
اث حكنماتاث نرباةايفاكثرٍيامنابلدثثاااعمالةاتخد5اث قائماث سااايساثنساتنماري،اوث تيا اكالا هامااأرثعانساامااوألَّ
امرشوٍعاغربيااالاماثعامناإباعتهااإذثا ز5اثألمرااايهماألاتُميسا عملتاعىلاقمعايننبهااوث تاكالابها،اوإلاعارضتاأيِّ
ثروثتاااايفاباانكاث غرب،اوثأللماألاتاا5ااإرسثئاال(اقريرةاث نلايفاظلاوجنعااأمناعربي(ايساهراعىلارثحتها،اونبأسا
ألاتجنعاث شاننباث نرباة،اوتقثعاتحتاث فقر،اوترزحاتحتاث جهلاوثيذ ة.اعاعاثنساتنمارابنجٍهاجديدالذهاثيرةاعولا
لانثابتافاذاثيهمةاعىلاأكملاوجه،اوبمااتحقلامنا اعمالءهاقداتكفَّ ألايخارساجادياًاوثحدثً،اأوايرصفااسااتاً(اوثحدثًاأللَّ
ثتائجامرضاةا سااعتهمايفااث ثاتاثألباض(.اجاءاثنساتنمارايفالذثاث نرصابُحلٍةاجديدة،ايخرساااهااث نرباوثيسلمنلا
كلَّايشء،اعىلاحساابامكاساباعمالقةايُحققهااث غرب.احاثاعملاث غرباعربامرثكزاأبحاثهاثنساترشثقاةاعىلاعرثسةا
اإذكاءاث ارصثعاثيذلثياوث طائفيا ث ارشقاث نربياثيسالمامناكااةاجنثثثهاوأبنااعهاثيختلفةا اصلاإىلاقااعاةاتامةاألَّ
وث قنماياورشثءاث ذماماوث ننءثتاوزرعاث تاظامااتاثإلرلاباةاكفالٌةابإيانالاث ثلدثلاث نرباةا اُازجاأبااؤلاايفاخضمِّا
منركةاتستأصلاث نارصاث نربياوثإلسالميابكلِّامقنماتهاعىلاحساباعارصاغربياثستنماري،اوتستازفاكلَّامقدرثتا
لذهاث ثلدثل،او تلقىاأسنثقاث سالحاث غرباةاإقثانًاكثريثً،ا اتماممارسةاأبشعاطرقاث قتلاوث تصفااتامناقطعا لرؤوسا
وحرقا ألرسىامناقثلاثيسلملابنضهماث ثنضا اصباذ كاكلهايفاخاثةاتلماعاثأليدين نجاةاث صهانثاةاث ذيايُرثعا هاا
ألاتظهرابمظهراثإلثساثاةاوث ديمقرثطاة.اوحلاتحاولاث شننباثنستاقاظاامناسثاتهااث نمالاوتدركاوثقنهااثيؤ م،ا
وتسنىا لاهنض،اوث تحررامناث تثناةاثجداأثها-ابحسباتنثرياث دكتنراغسالاث خا دايفاكتابهاث ثدوقرثطاةاصا-15ا ما
تحَظابا رعايةاونابايهاعثةامناث غرباث ذياسالكاثحنلااسالنكاثنستنماراث جديداث ذياثتخذلااأوجهاًامتندعًةاكإحااءا
ث قنىاث تقلادية،اوث قثلاةاوث طائفاةاوث تحا فامعاقنىاإسالماةاتحتاينارامقاومةاث شانعاةاومحارصةاث دولاث تيا

ثثتجتاثنرثتاتحريرية،الذثاث حصاراث ذياأجهضامشارينهااوطمنحاتها.

الثقافة في مواجهة العدوان
حسن الصديق 

 مايكناث سااعساث نرشينامنامارساثالا5اإناتتنيجاًارصيحاا
 لندوثلاث غاياماعىلاث امانابطريقةاثنعتدثءاثيثاارشاإذاألاث ندوثلا
كالاقدابدأاقثلاذ كابكثريابنساائلاوأساا ابامتندعةايفاكلاثيجانتا
ث ثقاااةاوثنقتصاعيةاوث سااساةاوإلاكالابصنرةاغريةامثارشةاعنا

طريلاأياعيهاث تيازرعهاايفابلدثااث نزيز.
إلابدثياةاث نادوثلاقاداتننعاألكثرامناخمسالاسااةاعناطريلا
ث سااطرةاغرياثيثارشةاعاىلامقا اداثألمنرابنثساطةاعمالئهااث ذينا
جنلنثاث ثلدارلااةاحثاساةامفقرةارغمامااتمتلكهامناكانزاوثروثتا
ماعياةاواكرية،اوكلالذهاث سااطرةا ماتكاناإناثتاجةا خناهمامنا
صحنةاث شانباومنراتهماث تاماةابا قدرثتاث كامااةاث تيايمتلكهاا
أبااؤهاوث تياباستطاعتهااتغارياث نضعاث حايلاإىلاحا ةاثهنضاوثماءا
خااللاارتةابسااطةاكمااحصلاأثاااءاارتةاث رئاساث رثحالاإبرثلاما

ث حمدياث ذياتماثغتاا هاكنقنبةا هاعىلاتمرعه.
ث نادوثلاث نساكرياث ذيايتنرضا هايانثااالذهاثألياا5اوظهنرا
مؤيديناومسااثدينا هايفاث دثخلاماالناإناثتاجةا لتفريطابا سااعةا
وتاركاث ثلادامتاحااًاوحديقاةاخلفااةا جارةاث سانءاث تيامارساتا
عدوثثهااعىلاث امنابشاتىاث نساائلايفامختلفاثيجاانتاحاثاأثرتا
عىلاث تنلاماوعثثتابانقتصاعاوتحكمتابا سااساةاوحتىاثساتغلتا
ث دياناوتاجارتابها نلمهاابرقاةاقلنباااوتنلقاااباأيايشءاااهاذكرا
 لديناوث قاما تدساث سامايفاث نسلاولياتنملاضمناخطةاماهجاةا
تهدفايفاثهايتهااإىلاتدجلالذثاث شنباوسلثهاإرثعتهاوكرثمته،اوحلا
تحقالا هااألاكلاثألعمالاث تياقامتابهااوثألساا اباث تياياحذتهاا
 اماتفلاحايفاث نصنلاإىلالذثاث هدفا جأتاإىلاث نادوثلاث غثياث ذيا ما
تحساباعنثقثهابغرورلااوثعتماعلااعىلاما هااوحلفائهاااكالاث رعا
مانالذثاثيفقراكمااقالارئاساأمرياكاايفاأحدااترصيحاتهاولنايثايا

عىلاحلافهاث فاراإىلاجارةاث سنءاوكالاث رعاقاسااًاومازثل.
إلاحارباث ثقاااةاتمتادابناادثًا تنانعاإىلاثقطةاث صفاراولناماا
ساكنلاث حديثاعاهاتثاعاًاألثهاالياث حرباث نحادةاثيستمرةاوث تيا
ناتاتهياإنابزوثلاث شاننبااكلاينبا ديهاثروةاثقاااةاوحضاريةا
وثمتدثعاعرباث تاريخاساادثاعاعاهااحتىايفااىابنكسامنانايمتلكا

يائاًامناذ ك.

هذه صعدة 
صالح الدكاك

- هذه صعدةٌ و هذي اجلروُح
كرباءٌ من كل شبٍر تفوُح

- هاهنا نُكِّست بيارُق نَْجٍد
و أُِذلَّ الوجه القميءُ القبيُح

ى - هذه صعدةُ البتوُل املَُدمَّ
و هنا عانق احلسَن املسيُح

- عبثاً نالت احملارُق منها
لم يزل وجهها الوضيءُ الصبوُح

- خرجت من جحيم نيروَن أزهى
ى املبيُح و املستبيُح و تردَّ

- و أطاح الدم احلسينيُّ بالسيِف
بيُح و أْوَدى بذابحيه الذَّ

- ياذراري احلسن في كل شبٍر
كبدي في مصابكم مقروُح

- أنا في غير حبكم ال أغنِّي
و على غير َفْقِدكم ال أنوُح

- إن يكن تهمًة هواكم ِفهذا
شرٌف فوق طاقتي و طموُح

- هذه صعدةٌ و بن يديها
خافقي كلُّ نبضِه تسبيُح



ثنثالاثااينثاناثالا5ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ندعااثلا14 عربي ودولي

متابعات فلسطينية  صبية »آل سعود« 
يحصدون الخيبة

نور الهدى صالح* 
ث ساننعيةاث ان5ابحاجةاإىلا»مارع«اكياتحقالاأحالَمهااث نثلاةاعىلا
أرضاث ااَاَماان.ااا حقائاُلاثينجانعُةاعساكرياً،اجغرثااااً،اعيمغرثاااًا
وثسارتثتاجاّاًاكفالاةاأللاتثّلامصريَاث ُنْدَوثلاث ساننعياوتؤّكدااشاله.ا
 قاداعجازتاثيملكاةامعاحلفائهاااماذاثااماارساثالا،احالاأعلاتا
عملاّاةا»عاصفةاث حز5«،األاتحقلاوثحادًةامناألدثاها.اانىلاث رغمامنا
مضاعفاةاقّنتهاااث هجنماةاث نحشااّةا ماتفلحايفاعحاراحركةا»أثصارا
ث له«اوناحتّىايفاثساتناعةاحكنمةاث رئاساث فاراعثداربهاماصنرالاعي.ا
اتساارعتامؤرشثُتاث فشلا تربزاعىلاث ساحةاث سننعيّة،اخاصةابنداألا

ثستؤثفتاث نملاّاتاث نسكريّةاتحتامسمىا»إعاعةاثألمل«.ا
ث ساننعيّةاث تاياتفنقاتاعاىلاث جمااعايفاوصاماثفساهاابنااويَنا
ُعْدَوثثاة،ا ناتساتطاَعاو نا»بفاثنساساحري«اتغاريَاُسامنتهااث قذرة،ا
و ناياجاحاتذثكاهااعىلاثيجتمعاث دويلاباإلْعاَللاعانالداهااث ثا ثاث ذيا
يكمنابتحقالاثألمناوثنستقرثرايفاث ااَاَمانااتربّئاثفَسها،امّماا طختا

بهاأيديهاامناعماءاثألبرياء.ا
اشاُلاآلاساننعايفاث ُناْدَوثلاعاىلاث ااَاَماناث سانادانايقترصااقطا
يفاإخفاقهااابتحقالاألدثاهااث نثثاةاث تيا ماتساتهدْفاسانىاثألَْطَفالا
وث اسااء،اوتدمرياثيستشفااتاوثيرثالاث حانيةاوثإلثَْساثاة،ابلايتمظهرا
بشاكلاجيلٍّابناد5اث قدرةاعىلارعاثريثلاث جااشاث ااَاَمااي،اث تياأُطلقتا

باتجاهاثينثقعاث نسكريةاث سننعيةاث حدوعية.

امؤرشثتاث هزيمةا
»ثنسرتثتاجاةاث خاطئةاث تياثثتهجتهااثيملكةايفاياِّهااحرباًاثعتمدتا
امناألدثاهااحتىا عىلاحساباتاثاقصة،امااأاقدلااث قدرةاعىلاتحقالاأَيٍّ
و ناثساتمرتاألياهر«،الكذثايصفاث نماداث ركن،اورئاسامركزاث رشقا
ثألوسطا لدرثساتاوث نالقاتاث نامة،اث دكتنرالشا5اجابرايفامقابلةامعا
»ث نهداثإلخثاري«اثيشاهداث سننعي.اوينزواجابرااشلاث ُنْدَوثلاألسثابا
وعنثملاعساكريةاوجغرثااةاوثسارتثتاجاّة.اافياث شلاث نسكريايرىا
ألاثنعتمااَعاعىلاث رباتاث جنيّةاوحدلااإخفاقااً،ا»اا رباتاث جنيّةا
تأتياعاعًةايساثدةاث قنثتاثيتنثجدةاعىلاثألرض،احاثاتكنلالذهاث قنثتا
متفنقاةاإىلاحادامااأَْوامتناع ةامعاث خصم«،اإناألاذ كامفقنعايفامناع ةا

ث تنثزلاث نسكرياث سننعي-ث ااَاَمااي.ا
جابراث ذيايشدعاعىلاأّلا»ث قنثتاثينث اةا لسننعيّة،اوعثداربهاماصنرا
لاعياوبنضاث قثائلاوثيالاشاااتا اساتامتنثزثًةاعسكريّاًامعاث جاشا
ث ااَاَماااي،اوث حنثاالاوحلفائهماث ذينالماأقانىابكثرياعىلاثألرض«.ا
يرشحاث نامالاث ثاثياثيتنللابا شالاث جغرثيف،احاثاينتارباأّلا»طثانةا
ث جغرثاااااث ااَاَماااّةاناتسامحا لقنثتاث ساننعيّةاألاتدخلاث ااَاَمان؛ا
كنثهااماطقةاجثلاّةاتمتاازابصننبةاث تحّركاااها«.اوينطياجابراع االًا
عاىلاذ كامااحصلامعاث جانشاث تياحاو تاعخانلاثألرثيضاث ااَاَماااةا
يفاث سابلاوتنرضتا لهزيمة،اويستشهدابمااحصلامعاث جاشاثيرصي.ا

اثقاطاضنفاث سننعيّةا
قادايكانُلا لساننعيّةا»ترسااثة«اماناثألسالحةاناتناّداوناتحىا
مقارثاًةابا ساالحاوثإلمكاثاّاتاثينجانعةامعاث ااَاَماااال،اإنّاأّلاذ كانا
ينااياأثّهااقاعرٌةاعىلاتحقالاث ارصابامتالكهااث ساالحااقط.ااا ساالُحا
وحَدهانايكفيابحساباجابر،احاثاأّلا»ث جاشاعثارةاعناعديداوعتاع،ا
عناعقادةاقتا ااة،اإرثعةاوجغرثااااتمّكااه،امجتمنة،امناثنثتصاراعىلا
ثّده،اوث ساننعيّةاتفتقرا كلالذهاثيؤلاالت«.امنقفاجابرايؤيِّدهاث قائما
بأعمالاثألملاث نا5ا حزباث حالاث ااَاَماايامحمداثياصنر،اث ذياينتربا
ألاثناتقاَراإىلامثلالذهاثيؤلالتايشكلاثقاطاضنفا لسننعيّة،امتنقناًا
اشالاث ُنْدَوثلابساثباعد5اوجنعاعقادةاجهاعيّةا ديهم،ااضالًاعناعد5ا

خربتهمايفاث قتال.ا

اثقاطاقّنةاث ااَاَمانا
برأياثياصنر،ابدأتاث ساننعيةاُعْدَوثثهااعىلاث شنباث ااَاَماايابغاةا
ارضاخاارثتاسااسااةاعلاه،اوعادمااراضاذ كاضاعفتامنالجنمهاا
كياتاتزعاماهاثستساالمااتحتاثريثلاث ُناْدَوثلاوتدخلهايفامرشوعها،اإنا
أثهاااانجئتابا صمانعاث ااَاَمااياثيجابهاوثيقااو5.اويتابعاثياصنرايفا
مقابلةاماعا»ث نهداثنخثاري«األا»ث نضاعاث ااَاَمااياث رثاضا لنصايةا
ث ساننعية،اجنلاث شانباث ثائرايستجمعاطاقاتهاث نساكريّةاوثألمااّة،ا

ولناكالامهاّئاًا لثنرةاومستنّدثًا لتضحاةاومنززثًابنقادةاثابتة«.ا
جابرايقارباثقااطاث قّنةاث تيايمتلكهاااث ااَاَمااانل،اباظرهالؤنءا
 ديهامامؤلالتاجنلتهمايانثاًاصامادثًاوبا تاايلاماترصثًاعاىلاث ُنْدَوثلا
ث نحي،احاثاأّلا»تنّلقهمابأرضهماومنراتهما ها،اوعقادتهماث رثسخةا
وإرثعتهماث صلثةاُكّلاذ كاكالاساثثاًاوّحداثألَْطَرثفاثيتثاعدةايفاث ااَاَمانا

ينثجهةاعدّولماث نثحدايفاسثالاعحره«.ا

اث حنثراومنقفاث طرالاماها
اث سااايساث ذياينتربهاكثاريولاخطنةا لنصنلاإىلاتسانيةاأَْوا ث حالُّ
تفالامابلاث طرال،انازثلايناُشاحا ًةامناث نرقلةاث تياتتمثّلابمنثقفا
ث ساننعيّةاوأتثاعهاااماناث حنثراوث تاياتقيابفرضارشوطامساثقةا
عىلاث طرفاثآلخر.اويفالذثاث ساااقايساتثنداجابراألاترىضاث ساننعيّةا
وأتثاعهااابحّلاينقفاث ُنْدَوثل.ا»اا ساننعيُّةا اساتاذثلثًةا لتفاوضابلا
 فارضاتطثالاثيثاعرةاث خلاجاّةاوقارثرامجلساثألمنااا/ثااث ذيااقدا
وقتَاهاوتخّطاىاث زمن«.اينثاقهاث ارأياثياصنراث ذياناينانلاكثريثًاعىلا
حانثراجاافا»ألّلاث رتتاثاتاث تياينملاعلاهااامثننثاثألمماثيتحدةاليا

مقدماتا استا صا حاث ااَاَمان«.ا
ويُثادياثياصانراعاد5َاتفاؤ هامناث حانثراثيرتقاب،اإذانايتنّقعامعا
ثساتمرثراث ُناْدَوثلاألاتخارجاثألَْطاَرثفاثيتحااورةابأيةاثتاجاةاتصبايفا
مصلحاةاث ااَاَماانامناث ااحاةاث سالماةاوثنمااة.اأّماابا اساثةاينقفا
أثصااراث لاهاثيافتحاعاىلاث حانثراعولارشوط،اااجدعاثياصانراتأكادها
»ث تمساكابهاذثاثينقفابهادفاث تنصالاإىلاتمثاالامتنثزلاوعااعلابلا
ثألارقااءاث رشعال،اعولااارضاث جهةاغرياث رشعاّاةاثيتمثلةابنثداربها

ماصنرالاعياوأتثاعهارشوطها«.

* موقع العهد اإلخباري
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كشافتامصااعُراصحفااةاعربياة،ا
ث اقااَباعاناألاحانثيلالااأَ افاجااديا
صهانثايايدخلنلاساانياًاإىلاث ساجنلا

وثينتقالتاث نسكرية.
وقا تاصحافاُةا»يديننتاأحروثنت«ا
ث نربية،اثألربناَء:اإلابنَضاث ذينايصلنلا
أللا لاااك؛ا يتنثجادولا ثينتقاالتا إىلا
ث ساجنلاث نساكريةامكتظاةاوناينجدا
ااهاامكال،اوغا ثاةاثينتقللاوثينقنالا

يصلنلامناصفنفاث خدمةاثإلجثارية.

ووصفاتاث صحافة،الاذهاثألرقا5اباا
»خاا ااةاوغاريامحتملة«اقااسااًابحجما
ث جاشاثإل زثمي،امضافاًةا»عدعاث جانعا
ث ذينايتماإرساا هماإىلاث سجنايثقىاغريا

منقنلاوالاأَيامقااس«،اوالاقن ها.
وأياارتاإىلاألاا7ايفاثيائةامنالؤنءا
»ث تهاّربا بتهماةا يحاكمانلا ث جاانعا
وث تغاّاباعناث خدماة«،اوألاااايفاثيائةا
ماهمايحاكمنلابتهما»خرقاثنثضثاط«،ا
وث ثقااةابتهاماجاائااةااُعاف،اسامن5،ا

رسقاةاأسالحة،اتأمالامنلنمااتاومااا
اث زماياثيتنسطا أيثه(،امنضحًةاألاث حدَّ
 تنثجدالؤنءاث جانعايفاث سجنلايصلاإىلا

ثالثةاأيهر.
وأضاااتاث صحافةا»ثحتجاازالؤنءا
يفاث ساجنلايكّلفاث كثريامناثيال،اثألمرا
ث ذيايثارياث تفكاريابأثهاربمااانايحتاجا
ث جاشاإىلالذثاث ندعاث كثريامناث جانع«.

وأوضحتاألاث اسثةاث كربىامنالؤنءا
ث جانعاتصلامناث نحدثتاث دثعمةا لقتالا

وث نحادثتاث دثخلااة،اأمااماناث نحدثتا
ث قتا ااةاااصلاعدعاقلاالامناثينتقلل،ا

بحسباث صحافة.
جااَشا ألا إىلا »يدينانت«،ا و فتاتا
ثنحتااللا»لناث تاظاماث نحاادايفاث نا ما
ث ذيايديرامنتقالتا لنامللاااه؛ابهدفا
خلالاثنثضثاط«،امشاريًةايفاث نقتاذثتها
إىلاألاأعدثَعاثينتقللامناعاارصاث جاشا
ناتدلاعىلاثنثضثاطاوإثمااعىلاث نكس.

يناثياثألرسىاث سانرينلاعثخالاث جننلاثيحتلا
ثئايْلامناأوضاعاإثَْسااثاةا يفاساجنلاثنحتاللاثإلرْسَ
صنثاةاوممارسااتاتنسافاةاوثساتفزثزيةاتتمثلا

با نزلاثنثفرثعياوماعاث زيارثتاعاهم.
ثئاْايلا ثإلرْسَ ثنحتااللا سالطاتا وتنثصالا لاذثا
ممارساةاإَجرثءثتهااث تنسافاةاوثنساتفزثزيةابحلا
أرسىاث جننلاث سنرياثيحتلاث قابنلايفاسجنثها..ا
انحَدلااجدرثلاثينتقالتاياهدتاعاىلاثنثتهاكاتا

بحلاأرسىاث جننلايفاغاالثها.
وتتنثصالاإَجارثءثتاثنحتااللايفامنتقلاياطةا
ثئاْايلابمنثصلاةاث نازلاثنثفارثعيا نادعامانا ثإلرْسَ
ثألرسىاوإَجرثءاتاقالتامتنثصلةابحقهماإىلاسجنلا
أخارى؛ابهادفاخللاحا اةامناعاد5اثنساتقرثرايفا
صفناهام.اَوأكاداثألسارياثيحررارضانثلاث جنلريا
قائالًاإلا»أرسثثاالماثثاضاقضاتاااوعانثلاث قضاةا
كجازءامناثضالاأللااايفاث جننلاث نربياث سانري،ا
وعورلماكدوراأبااءاث جاننلاث ذيناضحنثاعىلامدثرا
مااايزياداعاىلاثلاَعاماًاماناثنحتااللا لحفاظاعىلا

ث هنيةاوثنثتماءاث نربياث سنري.«

عقنبااتا جارثءا بانساتفزثزا ثألرسىا ويشانرا
ث تفتااشاث لاايلاوحرماثهاماماناث ساماحا ذويهما
بزيارتهاماباإلضاااةاإىلامنثصلاةاإلماالاث حاانتا
ثيرضاةاعولاتقديماث نالجاث الز5ا هم..اماايثرياحا ةا

مناث سخطاوث تذمراعاداألايلاثألرسى.
وقالاث شااخاقاساماث صفديامناأباااءاث جننلا
ثيحتلايرثسالاا:اإلاأرسىاث جننلاث نربياث سانريا
يناثانلاكثريثًايفاساجنلاثنحتالل،احااثاُماننثامنا
زياارةاأللهماإ اهم،اوقامنثابإرضثباعناث طنا5اكيا

يحصلنثاعىلاحقنقهم.
نا ث قضثاالا خلافا ث ساجلا ألا عاىلا مشادعثًا
يساتطاعاألاانالاأَيايشءا»الذ كاساجااءثااعثئماًا
أبطال..اولمايرععولاألاث ارصا سنريااوألاث جننلا

يثقىاعربياسنري.«
ويماارساكاااُلاثنحتااللاث صهنيااياإَجرثءثتها
ث تنسافاةاويماعاألايلاثينتقللامنازيارةاأبااءلما
كنساالةا لضغطاعلاهم،اضارباًاعارضاث حائطاُكّلا
ث قنثثالاث دو ااةاث تاياثصاتاعىلاثحارتث5احقنقا

ثينتقلل.

ثئايْلامخططاتهاثنساتاطاثاةا ينثصُلاثنحتالُلاثإلرْسَ
 تهجرياثينثطالاث فلسطااالاوتهنيداثيدياةاثيقدسة،ا
حاثاقا تاأساثنعاةا»يرويا ام«اث صهانثاة،اث جمنة،ا
ثئايْلا إثاهاتماتاثيصاعقاةاعاىلامارشوعاساااحياإرْسَ
 جمنااةا»إ ناع«اثنساتاطاثاةاثيتطراةاقثا ةاثيساجدا

ثألقىاثيثارك.
وقا اتاث صحافاةايفاإطااراعرضهااتفاصااَلاحنلا
ثيصاعقةاعىلاماايسامىا»مرشوعابااءامنقفاجثناتي«ا
قثا اةاباباثيغارباةايفاث قدساوعىلابُناداحنثيلاعرشينا
مارتثًااقاطامناسانراثيساجداثألقاىاثيثاارك،اإلاماا
يسامىا»مركزاث زوثر«اث ذياتنداإلقامتهاجمناةا»ث ناع«ا
ثنساتاطاثاةاثجتاازاحاجازا جااةاثنساتئاافاث تابنةا
 لمجلاساث قطريا لثااءاوث تاظاام،اإذاأّكداأعضاؤلااألا
ث ثااءاوألدثاهامااساثالا كنايجباتقلاصاحجماث ثااءا

وثرتفاعه.
وواقااًا لمخطاطاثيقارتحايقاا5ايفا»أرضامنقافا
ث سااارثت«امرَكازاكثاريا» لزثئريان«،ايتضمناسااحةا
ثحتفاانتاومنارضاآلثااراكشافاث اقاباعاهاااخاللا
ث حفريااتاث تاياأجرياتايفاثياكال،اوثمانذجا لقادسا
ث قديمةاوسااكنلاساطحاثيثاىامفتنحاًا لنامةابحاثا
يساتخد5ايشاالدةاثياظراث ناا5ا لماطقةابادولاعاعا

رسن5.
وزعمتاث لجاةايفاقرثرلاابألاثيركَزاث جديدامااساٌبا
ويتنجاباإحارثزاتقاد5اعاىلاثيارشوع؛ابهادفاتنزيزا

ث سااحةاث صهانثاةايفاث قدساثيحتلة.
وتثلغامساحةاماطقةاث ثااءاحنثيلا١٦اأَ فامرتامربعا
وخفضاتاماهااامسااحةا١٦٠٠امرتامرباع،اويخططا
إلقاماةامنقفاتحتاثنرضايساتنعبا٢٥٠اسااارةاو ما
اعاىلاثإلْعاَللاعناثياطقاةاحديقةاقنماة،ا يطارأاأَياتغريُّ
وستتماإعاعةاعرضاثيخططاعىلاث لجاةاث لنثئاةا لتاظاما

وث ثااءامناأجلابنداأعخالاث تنديالتاثيطلنبةاعلاه.

مستوطنون يقتحمون 
األقصى بحراسة مشددة

ومفتياث قدسايحذرامناععنثتاث سماحا لاهنعابا صالةايفاثألقىا

حّذرامفتياث قدساوثألرثيضاث فلسطاااةاث شاخامحمداحسلا
مناععانثتاتتنللابتخصااصاأماكنايفاباحاتاثيساجداثألقىا

 صالةاث اهنعاااها.
ووصافاحسال،اولاناخطااُباثيساجداثألقاىايفاترصيحا
 ا«رثعيناسانث«،اث دعانثتاث تياأطلقتهااجمناااٌتايهنعيةابأثهاا
راخطري،ايفصاحاعنا»ث انثيااث ساائة،اثيثاتةاضداثيساجدا تطانُّ

ثألقىاوثيسلمل«.
وكاثاتاعادةاجمناااتايهنعياةاتدعاناإىلاإعاعةاباااءالاكلا
ثئاْلاةا سلامالامكالاثيساجداثألقى،اقداطا ثتاث سلطاتاثإلرْسَ

بتخصاصامكالا لاهنعايفاباحاتاثيسجد.
ويلقىاث طلباتأيادثًامناعدعامناأعضاءاث كااستامناثألحزثبا
ث امااااةاثيتطرااة،اوماناقثالابنضاأعضااءايفاحازباث لاكنعا

ث حاكم.
كمااثقتحامامساتنطانلامتطراانل،اصثاحاثألحد،اثيساجدا
ثألقىاثيثاركامناجهةاباباثيغاربةاوساطاحرثساةامشدعةامنا

رشطةاثنحتاللاث خاصة.ا
وقالامصادٌرايفاعثئرةاثألوقافاثإلساالماةابا قدساثيحتلة:اإلا
ثحانالاامساتنطاًااثقتحمنثاثيساجداثألقىامااذاث صثاحاعىلا

مجمنعات،اوتجن نثايفاأثحاءامتفرقةامناباحاته.ا
وأوضحاألاباحاتاثألقىاتشاهداتنثجًدثا لمصللاوثيرثبطلا
وأطفاالاثيخامااتاث صافااةاث ذينايتصادولابهتااااتاث تكثريا

وث تهلالانقتحاماتاثيستنطال.ا
ويفاساااقاآخر،ارشعتارشطةاااثنحتاللاصثااحاث ان5ابتحرير 
مخا فاتا ثنضاثيركثاتاثيتنثجدةاعادا-باباثيجلس-أحداأبنثب   

ثيسجداثألقى.
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تااَوَلاوزيُراث حربايفاكاالاثنحتاللامنيشاينلنل،ا
يفامحاارضةاأ قالاا،اثألربناء،ايفامؤتمرا»لرتسالاا«ا
ث سااني،اث نضعاثنسارتثتاجيا كااثه،اُمشرْيثًاإىلاأثها

ثئايْل. ناخطرامناغزواعربيايهدعاأمناث كاالاثإلرْسَ
وأياارابحسابامنقعا»ث سافري«اإىلاأثاهايفاوقتا
ترثجاعاااهامااايُنرفابا خطاراث تقلااديااقدازثعتا
محاونتاثازعاث رشعاةاوقاال:ا كناثألخثااراث جادةا
لياأثاهاناخطرامناغازوامناث ادولاث نرباةاوأثهانا
يرىاإمكاثاةا لتنصلاإىلاتسانيةاسااسااةامساتقرةا

»يفاحااته«.
وبدأاينلنلاكالَمهاباساتنرثضاثثندث5اثنستقرثرايفا
ث رشقاثألوسط،اوقالا»ناأقد5اجديدثًالذثاث نا5اعادماا

أقنلاإلاثألمراثيساتقرايفاث رشقاثألوساطالناثثندث5ا
ثستقرثرامزمن،اساريثالاث رشقاثألوسطايفاث سانثتا

ثيقثلةاو اسامنروااًاإىلامتى«.
وأعلناينلنلاأثهانايتنقعايفاثيساتقثلاثياظنراألا
يتماث تنصُلاإىلاتسانيةاسااسااةامعاث فلساطااال.ا
وقالا»ماناث نثضاحاألاثيخاطراث تقلادياةاتقلصت.ا
 كناث نساالةاث تيايستخدمنثهااأكثَرامناسنثلااليا
وساالةاثزعاث رشعاة«.اوثعترباألاثألخثاراث جادةاليا

أثهاناخطرامناغزواث جانشاث نرباة.
ث دو ااةا ترسياعا ثيحااونتا إىلا ينلانلا وأياارا
ألا ثيفاوضااتابالاكااثاهاوث فلساطااال،امثااااًا
ثئاْلاوأماريكاايجاباألاتتنثصلا »ث نالقااتابالاإرْسَ
كنثهاااجزءثامنامكنثااتاأمااااث قنماي،اومنامثيلا
يجاداتقديراماظنماةاث نالقاتالذه«.ا كنامنلن5األا

منا»يجاداتقدير«الذهاث نالقاتاسثلاألاوصفاوزيرا
ث خارجااةاثألمريكياجنلاكريي،اث ذياينتربامناأوثلا

ثئاْل،ابأثها»مساحاثياومهنوس«. أصدقاءاإرْسَ
وتحدثاينلنلاعناث سااساةاث تياياتهجهااصااعا
ث قارثرابشاألاثيخاطاراثألماااةاث تاياتنثجاهاكااثها
ثئايْلامعا منرتااًابشاكلامثطنابتناولاث كااالاثإلرْسَ
جثهاةاث ارصة،احاثاقاالاإلا»عاارصاجثهةاث ارصةا
يفاث جاننلاث سانريايطهارولاثياطقةامانامقاتيلا
»عثعش«،اإذا اسابااهماثتفاٌقابشألامستقثلاسنريا.ا
ثئاْلاةابشألاماايجريايفاثياطقةاليا وث سااسةاثإلرْسَ
عاد5اث تدخل،ارغماألا دياااأاكارثً.اإثاااثملكاسااساةا
وثضحةامناث خطنطاث حمرثءاث تياوضناالاابشاألا
سنريا.اوكلامناينملايفاسنريا،ا ثاال،اغزةاأَْواساااءا

ينرفالذهاث خطنطاث حمرثء«.ا

  - متابعات: 

قاااُةا كشافتا ملفات،ا تقريارا يفا
“جثهاةا زعااما ُلنياةا “ث جزيارة”،ا
ث اارصة”اأبنامحماداث جننثاي،احاثا
ث حقاقايا اهالانا ثنساَما ألا ذكارتا
“أساامةاث نثايساث نثحادي”،اويلقابا
با”ث فاتاح”،اولناثبنابلدةا“ث شاحالا
امحااظاةاعيراث زور(اماناعائلةاتننعا

أصن هااإىلامحااظةاإع ب.
وأاااعامنقاُعاصحافاةا»رثياث ان5«ا
ألالاذثاث كشاَفاثيفاجائَاعانالنياةا
ث جننثياجاءابندامقابلةاأجرثلاامقد5ا
برثاماجابالاحدوعاأَْحَماداماصنرامنه،ا
وبثتهاااث قاااةاعىلاحلقتال،اوعولاألا

تظَهَراصنرةاث جننثي.
وكالاناتاًاألا»عثعش«اوزعاَمهااأبنا
بكاراث ثغدثعياث تاياقاتلاتحاتارثيتهاا
ث جننثيايفاث نرثقاوثثشالاعاهاانحقاًا
 اماتنلاناُلنيتاهاو اماتاارشاصنرته،ا
رغاماث صدثماتاث دمنياةابلا“عثعش”ا
يتزعمهااا ث تايا ث اارصة”ا و”جثهاةا

ث جننثي.
وينتقدامحللنلايفاثياظماتاث سلفاةا
“مقتضاااتا ثحرتماتا “عثعاش”ا ألا
ث زما ةاوث رسية”ابند5اثاشائهاا هنيةا

ث جننثياوصنرته.
وتنقافاثيرثقثانلاكثريثًاعااداإقدث5ا

“ث جزيارة”اعىلالذهاث خطانة،اوينتقدا
بناُضاثيحلللاأثهااتماتابانتفاقامعا
ث جننثاياثفساه،اويفاإطااراثيحاونتا
ث رثماةا تألالهازعاماًاجديدثًا لمنارضةا
ث سنريةاثيسالحة،اوإزث ةاثسما“جثهةا
“ثإلْرَلاااب”ا قائماةا مانا ث اارصة”ا

ثنمريكاة”.

وكاثتا“ث جزيرُة”اقداوعدتابكشافا
صانرةاث جننثيايفاماااحدعتهابا«وقتا

نحالاوبا تنقاتاثيااساب«،او كنامنا
غرياثيساتثند،اأَْواثيستغرب،األاتسارعا
وصنرتاها لنيتاها بكشافا “عثعاش”ا
وتَأريخاهابنداألا“جنلتهاااث جزيرة”ايفا
امناأَياث تزث5ا لرسيةايفالذثاث صدع. ِحلٍّ
“عائلاةا ألا “ث جزيارة”ا وذكارتا
ث جننثاياثثتقلتاإىلاعيراث زور؛ابساثبا
طثاناةاعمالاوث ادهاث ذياكالايشاغلا
ماصاَبا“ساائلايفامصلحةاثإلساكالا

ث نسكري”ايفاثيحااظةاث رشقاة”.

وث تحلاث جننثي،اث ذيايتزعماإحدىا
أكارباث جماعااتاث سالفاةايفاث ارشقا
ثألوسط،ايفايثابهابكلاةاث طبايفاجامنةا
عمشال،احاثاعرساساتلاثماثثتقلاإىلا
ث نرثقابنداث غزواثألمريكياث ذيابدأاعا5ا
اللا.اوعمل،ابحساباث قاااة،ا“تحَتا
قااعةاثألرعثيا“أبانامصنباث زرقاوي”ا
وثألبا ث نارثقا يفا ث قاعادةا امؤساسا
اىا ث روحايا تاظااما“عثعاش”(،اوترقَّ
با صفنفاحتىاأصثاحا“ضمَناث دثئرةا

ثيقرباة”اماناث زرقااوياث اذياثغتا تها
ث ننياُتاثيتحدةايفاغارةاعا5اثللا.

وقا اتاث جزيارةاإلاث جننثاياغاعرا
ث نارثقابنداثغتاالاث زرقااوياإىلا ثاال،ا
حاثايُنتقدابأثهاأرشفاعىلاتدريباُجادا
ث شاا5ااتاظاماسلفيامرتثطابا قاعدةا
ياشاطايفامخاماعلاث حلانةايفاجانبا

 ثاال(.

وأيارتا“ث جزيرة”اإىلاألا“ث جننثيا
عااعاإىلاث نارثقامارًةاثاثااًةاااعتقلتاها
ث ننيااُتاثيتحادةاوأوععتاهايفاساجنا
بانكا،ا تطللارسثحُهانحقاًاعا5الللا،ا
ويننعاإىلاصفنفاث قاعدةايفاث نرثق،اأَْوا
ماااأصثحايُنارفاوقتهااباساما“ث دو ةا
ثإلْسااَلماةايفاث نارثقا»ااث تاياأسساهاا
أبانابكراث ثغدثعياعاا5اثللا(ا اصثَحا

رئاساًا نملااتهاايفاثينصل”.
وكشافتا“ث جزيارة”األا“ث جننثيا
أثشأاجثهةاث ارصةايفالااكاثنلاث ثاثيا
عاا5ااالاامنا“منطاهايفاث شاحال”،ا
 اقن5اث ثغدثعيايفاثاساالااالاابإ غاءا
ثساميا“ث دو اةاثإلْسااَلماةايفاث نرثق”ا
و”جثهةاث اارصة”اوعمجهمااايفاكاالا
ثإلْسااَلماةايفا “ث دو اةا يسامىا جديادا
ث نرثقاوث شاا5ااعثعش(،اوث ذياراضها
ث جننثي،اورعاعلاهابإْعاَللاث ثانةا زعاما

تاظاما“ث قاعدة”ااأيمناث ظنثلري(.

وزير الحرب الصهيوني: ال خطر على »إسرائيل« من الجيوش العربية

لماذا كشفت »الجزيرة« عن االسم الحقيقي للجوالني؟

الكيان اإلسرائيلي يسعف مسلحين من 
»جبهة النصرة«!

  - متابعات: 
ثئايْلابإسانافامسلحلامناجثهةا قامتاسالطاُتاثنحتاللاثإلرْسَ
ث ارصةاثُصاثنثايفاثينثجهاتامعاث جاشاث سنرياوقدمتا هماث نالجا

يفامشاااها.
وأكادتامصااعُراصحااااةاوصانَلاجريحلامناجثهاةاث ارصةا
إىلامشافىاصفداكاثاااقداأصاثاايفاثنياتثاكاتاماعاث جاشاوألايلا

محااظةاث سنيدثءاجانبياسنريااخاللاث هجن5اعىلامطاراث ثنلة.
ثئاْلاةاتن تا وأياارتاثيصاعُراإىلاألاثنستخثارثتاث نسكريةاثإلرْسَ
ثقالاث جريحلاإىلاثيشافىاث ذيايخضعا حرثساةامشادعةابإرشثفا

ثئايْل. جهازاثألمناث نا5اثإلرْسَ

مجتهد: آل سعود يريدون أحمد ملكًا 
وسيعلنون عجز سلمان عقليًا

  - متابعات: 
قاالاثيغرُعاث ساننعياثيناروفابا«مجتهد«اعىلامنقاعاث تنثصلا
ثنجتماعايا»تنيارت«اثقاالًاعاناثنمرياثيلقباباا»ساننعابناساافا
ث اارص«اإلاث نائلةاث حاكماةاثقتانتابرورةاإَجارثءاتغاريايفالر5ا
ث سالطةاث حا اةابنداألاينلانلاعناعجزاثيلكاسلمالاعقلااًايفاوقتا

قريب.
وقاالا»مجتهد«ايفاتغريدثتهاث جديدةابألاثألمرياثيلقباباااساننعا
بناسافاث ارصاحفاداسننعابناعثداث نزيزاملكاث سننعيةاثألسثل(،ا
»قفزامرحلةاإىلاثألما5اوذكراتريحاثألمرياأَْحَمدابناعثداث نزيز«اامنا
أبااءاثيلكاعثداث نزيزامنازوجتهاثألمريةاحصةاباتاأَْحَمداث ساديري(ا
ياصباثيلكاو اساويلاث نهد،احاثاكالاثألخرياينترباثفسهاويلاث نهدا
ث رشعايايفاترثتثاةاوتسلسالاثألرسةاث حاكمةاو امايثايعامحمدابنا

ثايفاويلاث نهداومحمدابناسلمالاويلاويلاث نهد.
وأضاافا»مجتهاد«األالذهاث قفازةاتؤرشاإىلاُقرباإْعااَللاث نائلةا

ث حاكمةاعجَزاثيلكاث حايلاسلمالابناعثداث نزيزاعقلااً.
وياقلا»مجتهد«اعناسننعابناسافاث ارصااتنلاقاًاعىلامنضنعا
تساماةاويلاث نهداوث خالااتاعىلالذهاث تسماة(:ا»بنداألاثستثاحتا
ث حدوُعاوضاعتاث حقنُقاوثساتازاتاثيازثثاةاوثضطربتاث سااساةا
ااإلاصما5َاثألماالاث نحادابنداث لهالاناوث َدثااثألمارياأَْحَمدابناعثدا

ث نزيز«.
وكالا»مجتهد«اقداأياارايفاتغريدثتاسابقةاإىلاحا ةاث تذمراث تيا
تسااطراعىلاأارثعاأرسةاآلاساننع؛ابسثباترصااتاثجلاثيلكامحمدا

بناسلمالاث تيايصفهاابنضهمابا صثااثاة.



..

ث ندعااثلا ثنثالاثااينثاناثالا5ااثينثالالااينثالاثالالا

أسثنعاة-اسااساة-اياملة

حميد رزق
ث ناانعا ُوُصانلا برغاما
ثيمثلاةا لمكنِّثااتا
إىلا ث اََماااةا ث سااسااةا
جاااف،اباااًءاعاىلاععانةا
ثألملاث ناا5ا ألمماثيتحدةا
ث شاارعا رلاثااِتا أَلا إنا
ث اََماايا اماتُكاناعىلاغريا
ث صمنعاوث ثثاتاث شانثي،ا
ثنثجاازثتا إىلا باإلضاااةا
وثنسارتثتاجاةا ثيساتمرةا
ث جااُشا يحققهااا ث تايا
وث لجاُلاث شانثاةايفامنثجهةاث ُناْدَوثلاوأعوثتهايفاعدعا

مناثيحااظات.
ثثخفااُضاَساْقفاث رلاثااتاث اََماااةاعاىلاجاافا
سااتاث دو اةا يرتثُطابماالنامنروٌفامناثثحاازاثيؤسَّ
إىلاث قانىاث كاربىاث تياترعاىاث حاروَباوث فنىضايفا
ماطقتااااوبلدثثااااث نربااةاوثإلْساااَلماة،اباإلضاااةا
إىلاتأثارياثألَْمَنثلاث ساننعيةاث نثضاحايفارشثءاثينثقفا
وث تأثرياعىلاأجادثتاث نديدامناث هائاتاوث شاخصااتا
ثينااّةابحقنقاثإلثَْسااالاوث تحكااماث دويل،اكمااحدثا
معاثيثننثاث دويلاث سابلاإىلاث اََمناجمالابناعمراث ذيا
تماثساتثدث ٌهابإساماعالاو داث شااخابمنجباضغنطا

وأَْمَنثلاُعانتامناقثلاث رياض.
وقثاالاثثنقااعامؤتماراجااافاعاناتاث ساننعيةا
بأعوثتهااايفاث رياضاإىلاعْقدامؤتمرثتاصحفاةاوإجرثءا
مقابالتامتلفزةا راعاساقفاث خطاباث ذيااشالالنا
ثآلخارايفاتننيماثألجادةاث ساننعية،اوظلاتاثألَْطاَرثفا
ث نطاااةامتمساكًةابمنقفهااث رثااضانثنقاعاجاافا
قثلاث حصنلاعىلامنقفاوثضحامناقثلاثألَُماماثيتحدةا
يكشاُفاعاناطثانةاثيفاوضااتاث تيايجاُباأَلاتكنلا
بالاثألَْطااَرثفاث سااسااةاث اََمااةاو ااسامعالاعيا

ورشعاتهاثيزعنمة.
اث فشُلاث سننعيايفاارضايكلاث حنثرابلامنارضا
ومؤيِّادا لُناْدَوثلا اساث خساارةاث نحاادة،اااأللماماا
تتكثَّاُدهاث ساننعيةاوأعوثتهااايفاماادثلاثينثَجهةاعىلا
مختلفاث جثهات،اامناعدلاث تياترتثجعاااهااعاارصا
لاعياوث قاعدةاإىلاتنزاث تياباتتاقضاةاث حساماااهاا
مساأ ةاوقتاناغري،اأماااث جنفاوماأرباثيحااظتالا
ث لتاالارثلااتاعلاهماااث ساننعيةاوأَمرياكاا حصارا
صنادةاوثنثطاالقاصانَباث ناصماةاصانااءااقداتما

ث حسُمايفاثألوىلاأَياث جنفاوثقرتبايفاثألُْخَرى..
اويفاث حادوعاث اََماااةاث ساننعيةاماناث نثضاحاأَلا
ث جاَشاث ساننعياباتاأساريثًا قنثعداثيتثاكاارضهاا
ث جااشاث امااياوث لجالاث شانثاةاتقن5اعاىلامناركا
ثنستازثفاوثيثاغتةاوث تدمرياوث قصفاثيرّكزا لمنثقعا
ث ساننعيةاث تياتتكثداينمااًاث خسائراثياعيةاوثينانيةا
بشاكلايانكسامزيادثًامناث تخثطاوثإلرباكاث سااايسا
 لُنااْدَوثل،اكماايانكساقارثرثٍتاثرتجا اةاورعوَعاانلا
لسترييةاتقرراقصَفاثياازلاوثيدثالاوتناداثستهدثَفا

مااتماقصفهاوتدمريُهاماذابدثيةاث ُناْدَوثل..
عاىلاأَلاثأللامابدرجةاإضااااةاأثهاواامااثساتافدا
امااابجنثتهاماماناأعوثتاووساائلا ث ساننعينلاكلَّ
ث ُنااْدَوثلاااإلاث جااَشاث اََمااياوث لجاالاث شانثاةا
 اماياتقلانثابناُداإىلاثيرحلاةاث ثاثااةامنامرثحالاث رعا
عاىلاث ُنااْدَوثل،ااايرحلاةاثألوىلا اماتساتافداألدثَاهاا
وأغرثضهااا اتاماثنثتقااُلاإىلاثيرثحالاثألُْخاَرىاث تايا
ستكنُلاأَْكثََراإيالماًاآللاسننعاإيذثثاًاباقلاثريثلاث حربا
إىلاث ُنملاثنسارتثتاجيا لنادو،اوعاَدلاا اناتافَعاكلُّا
عقاقرياث سااسةاإلثقاذاآلاسننعامناحتماةاث سقنطا
وثنثهاااراث ذياسااأُخذُامرثحَلامتدرجاةاتاتهيابهاإىلا

مزثبلاث تأريخ.
ث خالصاُةاأَلاثألَْطااَرثَفاث نطاااةاث تاياذلثاتاإىلا
جااافاتمتلُكامناثألورثقاوثتضاحاث رؤيةاماانايجنلُهاا
يفامنقافامنايمكاُناأَلايخَضاَعا البتزثزاأَْوايُساتدَرَجا
إىلامااطلاث ضنفاو ناتكساَباث ساننعيةابجاافاماا
خرستاهايفاثيادثلابنثساطةاث حارباوث حصاراورشثءا
ث اننءثت،اغريَاأَلاثمةاَمثاَلًايانثااَايمااااًايقنُلايفاحلا
ث يءاث ذيايرتجىاخاريهاونايخىشارضهااإذَثامااثفعا

ماارض(.

مؤتمر جنيف
كلمــــــة أخـــــيرة 

في جنيف إرادة اليمنيين تكتب 
السطر األخير للعدوان

أبو بكر عبداهلل
لااالاناث نقُتاقداحاَلايفاجاافا كتابةاث ساطراثألخريا لُناْدَوثلاث ساننعياث رببريا

ث غايماومشارينهاثإلْرَلااباةامناعثعشاوث قاعدةاإىلامقاويلاحروباثيدل.
سااكتباث ساطراثألخريا لُناْدَوثلابنَداماايهداث ناَ ُمااشاَلاسااسةامملكةاث قهرايفا
ُعاْدَوثثهااث رببرياوياهدالزيمتَهاااثيدويةاأما5َابطن ةاث اََماالاوُقدرتهماثألساطنريةا

عىلاث صمنع.
إَرثَعُةاث اََمااالابجاشاهماو جاثهاماث شانثاةايفاث حااةاوث ساااعةاأخاَزتاث ُناْدَوثَلا
ث سننعياث غايماوحنَّ تالذثاث غنَلاإىلاُجرذاوجدثاهاث ان5َايفاجاافايلَهُباورثءاوساطٍةا

عو اةاتثَحُثا هاعنامخرج.
لاهااتا كماذ كاأيُّهااث نصابةاث غايامة،ااا اََماانلاقداقارَّروثاَوأعلانثابصنٍتاوثحدا

أثهماوحَدلماَمناساصاغنلاخاارثِتامستقثلهم.

ث خزياوث ناُرا قنىاث نصايةاوأذثابهااث نمالة.

بين رأيين!

فوزية بن بريك
ث جانفاساقطت..اوماناتمساكابا حثاالاث رثمةاطااح..اوبا ساانفا

ث قاطنةاقطنتها..اعنعوثا غراكمايفااااعقاث رياض.

د. عوض القرني  
سقنُطاث جنفايفايداقنثتاث حنثياوصا حايستدعياتحقاقاًاصارماًاأينا
ذَلَباث دعُماث ذياُسلَِّمايشايخاقثائلامؤتمريلازعمنثاثنثشقاَقاعناصا حا

و مايصلا لمقاومة.

تابعوا قناة
على القمر الروسي إكسبريس IM44 على البيانات التالية:

التردد: 11150 ترميز: 4300 معدل الخطأ 3/4

حفنة مشوهة تدمر بوحشية موروثنا اإلنساني الجامع
ذثَتايان5،اوبااماااكاُتاأعُرُسالادساةاث نمارة،ايفاإْحَدىاث جامناتاث روسااة،اعَرضتاعىلاث ربوااسانراث نجنز،اثيرشفاعىلامارشوعاتخرُّجياصنرثُا صاناَءا
ث قديمةاوعثراث حجراوقلنةاث قالرةاوغريلاامنامنا ماثإلرثاث اََماي..اوبنداألااركاث ربوااسانراث رويساعااَاهامرثٍتاعديدة،اقالايلاحراااً:اطايااو ديكمايفابالعكما

ااريداوعمارةاعثقرية،اااحنامناعلاهاثيجيءاإ اكما اتنلَماماكماأبجدياتاث حضارة!. لكذثاانٌّ
للاتنلماعلشةاث ربوااسنراألاحفاةامشنلةامناث ثرشاتقصفاث ان5امنروثاااثإلثَْسااثياث جامع،اوتدمرابنحشاٍةاُكلَّاجمالاورثئعايفابلداث حضارة؟.

د. أشرف الكبسي


