
16 صفحة

60 رياالً

ثثددعااللا           ثنثالاثاينثاناثالا ااثينثالالااينثالاثالالا

ثالشرتثكابأخباياثيسريةاننبايل:
أيسلاحرفااش(ابرساثةانصاةاإىل:ا
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المكونات السياسية اليمنية المشاركة في مشاورات جنيف تؤكد في مؤتمرها الصحفي:
  ال شرعية لهادي وبحاح وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته األخالقية واإلنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني

  أي مشاورات قادمة يجب أن تكون بين المكونات السياسية ومن حيث انتهى جمال بن عمر

معسكر تدريب في وادي 
حضرموت بإشراف اإلمارات

السعودية تسعى لتشكيل جيش من 
عناصر القاعدة الفارين من السجون

مليشيا المخالفي تعدم مواطنًا 
أمام زوجته وأوالده و تنهب 
مصرف الكريمي بشارع جمال

مسيرة حاشدة بصنعاء للتنديد بموقف 
األمم المتحدة المتخاذل تجاه العدوان

الناطق الر�سمي لأن�سار اهلل حممد عبدال�سالم يف حوار لـ »�سدى امل�سرية«:

اتفقنا على أن الهدنة القصيرة لن تؤدي لوصول اإلغاثات اإلنسانية وليست سوى تجميل لصورة العدو
سنقف إلى جانب الحلول العادلة والمرضية واإليجابية للجنوب وال زال النقاش مستمرًا معهم

100 يوم من العدوان:
 3114 شهيدًا مدنيًا 

بينهم 745 طفاًل و564 امرأة 
 7400 جريح 

بينهم 512 طفاًل و476 امرأة
 تعرض 10 مطارات للقصف و6 موانئ 

و 300 ألف حي سكني و700 منشآة حكومية
 قصف العدوان 137 مصنعًا و31 موقعًا 

أثريًا و67 خزان مياه و482 مسجدًا

لا نطايثتا
ث ننثنئا
+لللللا ناازلا
لل7 ناشآتاحكنناةا
ثلا ندثيساونرثزاتدلاماةا
للثا ندثيساتنقفتا
7ا جانداتا
7ثا نستشفااتا
الل نساجدا
7اا نصانعا
ث صنثنعاغاللا
7ث خزثناتاوشبكاتانااها
لث نزثيعاعجاجا

اا ننثقعاأثريةا
للا ناقالتاننثعاغذثئاةا
ل7ا أسنثقا
ل7ا نخازلاأغذيةا
ال شبكاتاثتصانتا
اا نؤسساتاإعالناةا
ل7 نحطاتاكهرباءا
لثا جسنياوطرقا
ثا نالعبايياضاةا
لل ناقالتاوقنعا
ثثا نحطاتاوقنعا
+لللللا نازحلا

لااا ثثشهدثءا
ثل7 أطفالا
لثث نساءا
ثللا يجالا

للل7 ثثجرحىا
ااث أطفالا
ث7ل نساءا
االث يجالا

 اإلحصائية هذه ليست نهائية، فالضحايا واألضرار في الواقع أكثر من ذلك.. 
)وحدة الرصد والتوثيق بالمرَكز القانوني للحقوق والتنمية(

60 يومًا من الرد على العدوان
 اقتحام موقع برج الرقابة العسكري وموقع بربران وقصف مطار نجران ومعسكر الجربة والزور وموقع عليب والدود والجابري 

 قصف مواقع عسكرية سعودية بصواريخ الكاتيوشيا وغراد وأوراغان والزلزال والنجم الثاقب في نجران وجيزان وعسير 
 إطالق صاروخين »اسكود« على قاعدتي خالد الجوية في خميس مشيط والسليل في وادي الدواسر

واشنطن بوست: قصف صاروخ »اسكود« لقاعدة خميس مشيط تسبب في قتل 36 طيارًا سعوديًا و39 ضابطًا
 الجيش واللجان الشعبية حققوا انتصارات ميدانية غير متوقعة في السعودية ودمروا 363 دبابة و13 مدرعة و71 طقمًا عسكريًا

سكان محليون: طيران التحالف السعودي يدمر األحياء السكنية في عدن
موقع »ويكيليكس:  السعودية لديها 

معلومات دقيقة بكل تحركات تنظيم 
القاعدة في اليمن وتشرف على الدولة 

اليمنية عن طريق جهاز استخباراتي
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سكان محليون: طيران التحالف السعودي يدمر األحياء السكنية في عدن

التحالف الدولي يعلن تشكيل لجنة 
دولية للتحقيق في جرائم العدوان 

السعودي األمريكي

»ويكيليكس: السعودية لديها معلومات دقيقة بكل تحركات تنظيم 
القاعدة في اليمن وتشرف على الدولة اليمنية عن طريق جهاز استخباراتي

قوات اجلي�ش تتمكن من تطهري منطقة ال�سباب

مليشيا المخالفي تعدم مواطنًا أمام زوجته وأوالده وتنهب مصرف الكريمي بشارع جمال

  - خاص : 
ا اثألنريكايُّ اثثطاريثُلاثثسادنعيُّ يساتمرُّ
عادلا نديااةا اشاعاىا ثيتنحِّ ثثقصافا يفا
ثثساكااَةا ثألحاااَءا نساتهدااًا ثثساااحاة،ا
وثيصانَعاوصنثنعاثألغاللاوثيصايف،اوَساَطا
صماتاُنطِباٍلاثلمجتمعاثثادويلاحاالالذها

ثثجرثئم.
وأقاد اثثطاريثُلاثيدااعي،ايانَ اثثجمدةا
ثيايض،اعاىاتدنرياأنفااقانديااةاثثتنثليا
ثثشاهريةاوثثتياتربُُطابلاحياثثفتحاوجنثدا

ننيابايحااظة.
ونقالاننقاُعا»عادلاثثغد«اعناساكالا
نحلالايفاثثحاياقنثهم:اإلاناطقةاثألنفاقا
كاناتاخاثاًةاناناأَياتنثجداعساكرياأثااءا

تدرضهااثلقصف.
باتانثا ثألََلااايلا ألا ثيصادُيا وأضاافا
يشاُدُرولاباثساخطاننالذهاثثغاايثتاثثتيا
اثيبانيا يقنثنلاإنهااناتسادىاإناثتدنرياُكلِّ

ةاونقديثتاثثااسايفاندياةاعدل. ثثدانَّ
ويقنلابشارياثثغالبي،اولناناشاطاننا
أباااءاندياةاعدل:اثآللابادأتاثثلدبُةاتتثح،ا
ثثدربايا باثتحاثافا يساّماها نااا اطاريثُلا
ثستهدفابغايثٍتاعاافةاحااًاسَكاااًابماطقةا
ثثهادسةابمدياةاثثشدبايفاعدلاوثْنناثطفا

ثثلهاثحدثتانجزية.
ويثافابشريايفاناشنياثهاعىاصفحتها
»باثفااسابنك«اقائاالً:ا»ثلدلمابهاذثاثيكالا
تحديادثًاناتنجداجبهةاقتالاوناتدوُياندايكا

باثُقربانناثيباىاأواحنثه«.
وكتبتاثثااشطُةاثثجانباةاناىاثثدمنعيا
ثثدديَدانناثيارشثتايفاصفحتهااعىاثثفاسا

بنك،انشاريةاإىلاألاعائلًةاكانلًةاثستشهدتا
يفارضباةاجنيةانناقبلاثثطريثلاثثسادنعيا
ثألنريكايايفانحااظاةاثحاجاعاىاندخالا

قاعدةاثثداد.
وتنثصالاقنثها:ا»خالَلاناروييايفاعدعا
ناناثيااطالايفاكريارتاوثثخانيانحظتاألا
ثثكثرياناناثثدناياحالاباثكثرياناناثياازلا

وثياشآتاوثيؤسساتاعىانستنىانربداتا
كانلةاتماقصفهااوتحنيلهااإىلايكا ،اويقن ا
ثثطاريثلاوبمجارعاحصنثاهاعاىاندلنناةا
بنجانعاعدعانناثيسالحلاثثحنثاالايفاأَيةا
ناطقاةابشاناغاايثتاتدناراتلاكاثياطقةا

باثكانل«.
وتثاافاثثدمانعيايفاناشانياآخراثهاا
قائلة:ا»ثثطريثلاثثسادنعيايستهدفاننثقَعا
يفاعادل،ايساتهدفاثيحطاةاثثكهربائااةايفا
خانيانكار،اكمااايساتهدفاننثقاعاننا
يطلقانلاعاىاأنفساهمابايقاوناةاوقتالا
ثثدارشثتاناهام،اوثثطريثلاثثسادنعياعّنرا

ثياشآتاوثيبانيايفاعدل«.
ويقنلاأحداساكالاندياةاعدل:احتىاثنا
وقفتاثثحاربابددل،اناينجاداكهرباء؛األلا
إنشااءانحطةاكهربائاةاجديادةايحتاُجاإىلا
اارتةاطنيلة،اطبداًاأللاثيحطاةاثثكهربائاةا
حالاثثخانياانرياماناااقارتاندالااا

وقصفتها(.
وحالاتاماإْصاااَلُحاثثكهربااءاناناقبَلا
ثاما بايديااةا ثثشادباةا وثثلجاالا ثثجااشا
تستمراطنيالًاحتىاعاوعاثثطريثلاثثسدنعيا
قصفهاا،اوبتدلالاسااخراتقانلاثثدمنعي:ا
»كألاثثطاريثلاشاافاوثحداحنثايانراننا

جانبهااوشكاااه«.

  - خاص : 
طاثباثثتحاثُُفاثثدويلاثلدااعاعناثثحقنقاوثثحرياتابنقفاثثقتالايفابالعنا،ا

عثعااًاثفرضالدنةاإنْاَسااناةاعاجلة.
وأعلاناثثتحاثافايفابااالاثهاتشاكالاثجااةاتحقاالاعوثااةاثلتحقالايفا

ثننتهاكاتاوجرثئماثثحرباثيرتكبةايفابالعناانناقبلاثثطريثلاثيداعي.
وقاالاثثتحاثافابأنهاتماتشاكالاوتكلافااريالانادثنياعثخالاثثااَاَمانا
ثجماعاوتنثالاتلكاثننتهاكات،اكمااتباىاتشاكالاثجااةاتحقالاعوثاةاتثما
عدعثًانناثياظماتاوكذثاحقنقالاونحانلاوقانننالانتخصصلاباثقاننلا
ثثجاائاياثثدويل،اباإلضااةاثااشاطلاوصحفالاننانختلفاثثدول,اوسااتما

عقداثجتماعاثتحديدانها اثثلجاةاوتدالايئاٍساونائباونقرياثلجاة.
اناناجانبهااطاثبتاناظمةاثثتحاثفاثثدويلاثلدااعاعناثثحقنقاوثثحرياتا
»عاااااادل«ابفرنساا:اثألناماثيتحادةابفارضالدناةاإنْاَساااناةاعاجلاةا
باثااَاَمااناوبذلاجهنعانكثفةاثفكاثثحصاياثيفروضاوإنجاحاأعمالاثإلغاثةا
وثثجهنعاثإلنْاَساااناةاوثثدملاثثجاعاعىاحمايةاوإنقااذاثيدنالاثثذينااقدوثا
ألاماحلانناحقانقاثإلنْاَسااالاولناثثحلاباثحاااة,اكمااتاماثنتهاكاكااةا
ثثحقنقاثثتياضّماتهااوكفلتهااثيدالادثتاوثينثثالاثثدوثاةاثيتدلقةابحقنقا
ثإلنْاَسااالاوحمايةاثيدناالاوحمايةاثثطفنثة،اوحالاثألرسىاوثثذياتدرضا

عدعاناهماثلتصفاة.
اوععاااثثتحاثافاثثدويلا»ولناناظمةاعوثاةاارنسااةانداااةاباثدااعاعنا
حقانقاثإلنْاَسااالاوثثحرياتاثثدانةاوكشافاونالحقاةاناتهكاهااباثداثم«ا
ثيملكاةاثثدرباةاثثسادنعيةاوكاااةاثألَْطااَرثفاثيتقاتلاةاباثااَاَماناإىلاوقفا
انيياثلحرباوإاسااحاثيجالاثجهنعاثثساااال اوإيجاعاَحلٍّاونخرجاثلنضعا
ثثقائمانرثعاًةاثلنضعاثإلنْاَساانياثثكايثياوثثخطرياثثذيايتدرضاثهاثيدنانلا

باثامن.

  - خاص : 
يف إط�ار نرشه لفضائ�ح السياَس�ة الخارجي�ة للمملكة 
العربي�ة الس�عودية ن�رش موق�ُع »ويكيليك�س« ع�دداً من 
الوثائ�ق الخاص�ة باللجن�ة الوزارية الس�عودية المختصة 
بالش�أن ال�يَ�َم�ني. وتؤك�د بعض الوثائ�ق أن اللجنة عرب 
س�نوات طويلة تمكنت م�ن جمع قاعدة بيان�ات عن الحالة 
ال�يَ�َم�نية، كلها من خالل زمرتها المجندين لذلك، وتش�ير 
الوثيق�ة إىل أن جمع المعلومات الش�خصية لرجال القبائل 
والسياس�يين المس�ؤولين يف الدول�ة ومنه�م المعارضون 
والقادة العس�كريون وقادة الرأي ال�يَ�َم�ني وعن األحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجهات اإلْع�اَلمية، 
كما تش�ير إىل أن الش�أَن ال�يَ�َم�ني وم�ا يحدث يف كواليس 
الدولة ال�يَ�َم�نية يت�م الرفع به يف تقارير عرب هذه القاعدة 

االستخباراتية وإدارة شؤون ال�يَ�َم�ن بإرشاف ملكي.
م�ن  الموق�ع،  حس�ب  الوزاري�ة،  اللجن�ة  وتتك�ون 
وزارة الداخلي�ة الس�عودي والطي�ران، والرئاس�ة العامة 
لالس�تخبارات، والخارجية، والمالية، واإلْع�اَلم، إضافة إىل 

اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء. 
وتكش�ف وثائق الهيكل التنظيمي لهذه اللجنة المنبثقة 
م�ن مجل�س الوزراء الس�عودي عن س�يطرة بي�ت األحمر 
عىل أهم المراكز العس�كرية واألمني�ة يف ال�يَ�َم�ن وتكليف 
وزارة الدف�اع َوالطيران واللجن�ة الخاصة بمجلس الوزراء 
السعودي ورئاس�ة االس�تخبارات العامة ووزارة الداخلية 

والدفاع، بدراسة تلك التقارير وموافقة الملك عىل ذلك.

َل الس�عودي بالشأن ال�يَ�َم�ني  كما تذكر الوثائق التدُخّ
حتى فيما يخص عالقات اليمن بدول أخرى، ومثاالً عىل ذلك 
ما ذكرت الوثائق، ومتابعتها بش�كل مس�تمر عرب معلومات 
اس�تخباراتية عن تط�ورات العالقة بي�ن ال�يَ�َم�ن وإيران 

ودول أخرى.
واألح�داُث التي تج�ري يف ال�يَ�َم��ن وتطوراتها يجب 
عرضه�ا ع�ىل المملك�ة وموافقته�ا، حتى وص�ل األمر إىل 
رضورة عقد لقاء بين ويل العهد الس�عودي ورئيس الوزراء 

ال�يَ�َم�ني للبحث يف أَي عمل تقوُم به ال�يَ�َم�ن.
الوثائ�ق تش�ير أيض�اً إىل أن الزي�ارات الت�ي كانت تتم 
بين ال�يَ�َم�ن والس�عودية ل�م تكن لتعزي�ز العالقات بين 
البلدين ولكنها من مفهوم الوثائق تدلل عىل عمق الس�يطرة 
والهيمنة السعودية عىل ال�يَ�َم�ن ومدى ثبات خط مسارها 
عىل نحو يحقق أهداف المملكة يف اس�تمرار التدخل بالداخل 

ال�يَ�َم�ني..
وتش�ير الوثائ�ق أيض�اً إىل أن المملك�ة كان�ت لديه�ا 
المعلوم�ات الدقيقة بكل تحركات تنظيم ما يس�مى القاعدة 
وأس�مائهم الحقيقي�ة وأماكنهم يف محافظ�ات الجمهورية 
ال�يَ�َم�ني�ة، كم�ا توض�ح المعلوم�ات يف ه�ذه الوثائق أن 
االستخبارات الس�عودية واللجنة الخاصة بمجلس الوزراء 
الس�عودي الخاص بالش�أن ال�يَ�َم�ني تتلق�ى ُكّل صغيرة 
وكبي�رة تحدث يف ال�يَ�َم�ن هاتفياً أو تقارير اس�تخباراتية 

خاصة.
وتق�ول الوثائق بأن اللجنة الخاص�ة تتابع باهتمام بالغ 
ُكّل تح�ركات أنص�ار اهلل وقياداتهم وعالقاته�م بالخارج، 

ونش�اطهم وعالقتهم بالسياسيين ومشايخ القبائل والقادة 
العس�كريين، حس�ب م�ا ذك�رت وثيق�ة مجلس ال�وزراء 

السعودي الخاص بالشأن ال�يَ�َم�ني.
وتوضح الوثائق اس�تمرار الزي�ارات الخاصة والرسية 
للقبائل ال�يَ�َم�نية والمس�ؤولين للجنة الخاصة السعودية 
يف المملك�ة، ومدى االهتمام البالغ ال�ذي يحظى به العمالء 
من مشايخ ومس�ؤويل الدولة ال�يَ�َم�نية، وتنظيم الحفالت 
والمراس�يم الخاصة بهم، وتسخير الجانب الطبي لهم متى 

ما أرادوا.
صت رواتَب خاصة  وتلف�ت الوثائُق إىل أن المملك�ة خَصّ
لهؤالء المس�ؤولين والمش�ايخ والسياس�يين والمعارضين 
وغيرهم ورصف مخصص�ات ورفع تقارير مفصلة عن ُكّل 
ه�ذه المخصصات وأصحابه�ا، وتزيد ه�ذه المخصصات 
وف�ق إيجابي�ة األدوار الت�ي تقوُم به�ا هذه الش�خصياُت 
والجماع�ات ال�يَ�َم�ني�ة وال�والء الكايف للمملك�ة وتحقيق 
مصالحها السياس�ية َواألمني�ة واإلْع�اَلمية، ورفع التقارير 
ب�كل من يع�ارض أهداف المملك�ة يف ال�يَ�َم��ن والتعامل 
معه�م بع�د ذلك، كم�ا أن ه�ذه المخصصات حس�ب بنود 
مجلس الوزراء الس�عودي الخ�اص بال�يَ�َم�ن يتم إيقافها 
ع�ىل ُكّل من يح�اول معارضة المملك�ة أو مخالفة أوامرها. 
كما تكش�ف الوثائق ب�أن هؤالء المس�ؤولين والمعارضين 
واإلْع�اَلميين والقادة العسكريين ومشايخ القبائل كان لهم 
دوٌر كبيٌر يف المفاوضات فيما يتعلق برتس�يم الحدود، وهذا 
يعطي مؤرشاً واضحاً بأن الس�عودية تملك ُكّل زمام الدولة 

ال�يَ�َم�نية وإدارتها. 

  - خاص : 
وثَصلاتاقانثُتاثثجااشاوثثلجاالاثثشادباةاتقدَُّنهااايفا
نحااظاةاتدز،احاثاتمكاتانناتحريراناطقةاثثثباباننا

عاارصاتاظاماثثقاعدةاونسلحياحزباثإلْصااَلح.
وكاناتاجبهةاثثثبابالاياثألعافالذثاثألُْسابُْنع،اوعىا
إثراتقدُّ الذهاثثجماعاتاثيسالحةانناثثثباباحتىاثثسجنا
ثيركازياأقدنتاعىااتحاثثساجناوتهريباللا.ااساجل،ا
بااهماعاارصاثتاظااماثثقاعدةاوآخرولانحكنننلابقثاياا

قتلاثنثمابدُثهماثصفنفالذهاثثجماعاتاثثتكفريية.
ويفاجريماةاجديادةاوثنتادثعثًاياااتقان اباهاثثجماعاتا
ثيسالحةانناعملااتاإْجاَرثناةايفانااطلاساطرتها،اأقدنتا
نلاشاااثيخاليفالذثاثألُْسابُْنعاعىاقتلاننثطناأََناا ازوجتها
وأونعهاوقتلاهاعادانرفاثثكريميابشاايعاجمالاورسقها

نلاننَياييالاكانتابحنزته.
وثنتشالاثألََلاايلاجثتَلانناثثساائلةاجراهمااثثسالاونا

أحدايدلمانتىاتمايناُهما.

اويفالاذهاثثقثااةاباثذثتاوألجلاتحسالاثثنجاهاأََناا ا
ثأللاايلاقاناتالاذهاثثجماعااُتابنضاعانقاطاعىاساائلةا
عصافارةايااعاثإلعدثنااتاثيادثنااة،انمااايشارياإىلاحجما
ثثظالارة،اثثتاياثساتدعتاقااعةالاذهاثثجماعاتاتحسالا

صنيتها،اأناَ احاضناشدبيايثاُلابهماباستمرثي.
اوويعايفاناشانياناااتسامىاثيقاوناةاثثاذياتديارهاآثُةا
ثإلْصاااَلحاثإلْعااَلناةاحديثاعناظالارةاإطالقاثثااياوإْقاَلقا
ثثساكااةاَوطلباثثتداولاناعاثألََلاايلاياعاإطاالقاثثااياننا
ثثحاايثت،اوكألاَننايطللاثثااياأشاخاٌصاثاسانثاأنفساهما

عاارصاناايسمىا»ثيقاونة«.
اإىلاذثاكاكثّفاطريثلاثثددوثلاغايثتهاعىاتدزانساتهدااًا
ندساكراثثلانثءاثااوناازلايفاثثجحملااةاوناطقةاثثحنبالا
عولاأَياةاإصابات،اباثتنثزيانعاقصفاصاداء،اكرعاادلاعىا

ثثهزثئماثثتيايُماَىابهاايفاثثحدوع،اكماايرىاكثريول.
كمااثساتحدثتالذهاثثجماعاتاثيسالحةانقااَطاتفتاشا
جديادًةايفاجنثاةاسااالاونقابالاجاناعاثنعتصاا ،اوعادا
ندثخلاثثحايثتاثيجاويةاثحياثثروضةاوثيسابح،ايفاتثاالا
وثضاحايطانحاسااطرتهمابداداأَلاكانتاتمتدُّاسااطرتُهما

حتىاشانثيعاثسارتثتاجاةاكاثخمسالاوثثساتلاوثأليبدلا
ثثتياتسااطراعلاهااقنثُتاثثجاشاوثثلجالاثثشدباة،اولناناا
اثقلهماعىاجبهةاثثثباب،ابحاثاأنهما عادهماألَلايرننثابكلِّ
يفاحاالاتقدننثانناثثساجناثيركزياحتاىاثأليبدلاونفرقا
رشعابايمكاهاماثثسااطرةاعىاثثخاطاثثسااحيل،اوباثتايلا
ثثسااطرةاعىانافذاناااءاثيخاءاثاكنلاثيافذاثثنحاداثديهما

يفاثيدياة.
ونايمكناثثحديُثاعناتدزابمدزلاعناثثحاثةاثإلنْاَسااناةا
ثثداناةاثلبلادابفدالاثثحصااياثنقتصااعياإناأَلاثثكثاااَةا
ثثساكاناَةاثتدزاتجدلاناهاااأكثراثيااطلاتاريثًانناجرثءا
ثثدادوثلاوثيدايكاثيحلااة،اإذاتفتقراثيدياةاثنصنلاثثسالعا
كاثخاروثتاوثثفنثكهاجرثءاثنجارثءثتاثيتدقدةاثنصنثها،ا
وثندادث اناعةاثثغازاوثيااء،اااماايتنثجداثثبارتولايفاثيااطلا

ثيؤّناةانناثيدياة.
ةا لذثاوترتفعاأساداياثينثعاثثغذثئاةابشكلانخافاوخاصَّ
يفاثيااطلاثثتياناتساطُراعلاهااقنثُتاثثجاش،ااانحتكايثُتا
ِشاها اعا ايفاننساماينثالازثعانناتنحُّ وثثغاالءاثيدهنعاُكلَّ

جَشُعاتجاياثألزنات.

معسكر تدريب في وادي حضرموت 
بإشراف اإلمارات 

  - متابعات: 
نارشاننقاُعا“قرياش”اعانانصدياعساكرياخاصاكشافاعاناوجنعا
ندسكرثتاتدييباةاخاصةابا«ثيقاونة«ايفاناطقةاثثنثعيابحرننتارشقيا

ثثااَاَمان.ا
وأوضاحاثيصدياثامنقعا”يماناجنينال”األاثيدساكرثتاثثتدييباةاتحتا
إرشثفاقنثتاثثتحاثفاثثدربي،اوتتنثجداثيدساكرثتاتدييباةايفاثثنثعي،اأحدلاا

بمديرةاتريماناطقةاخباية،اوثآلخرابمدياةايناه.ا
نبااااًاألاثيدساكراثألولاترشفاعلاهاإحدىاثثشاخصااتاناناآلاثياهايلا
ثياهاايلاوبهاعادعالثااارعثً،اإناأنهاقبلاينثالاتماثثدارثُكاعثخلهاعىاأننثل،ا
نااأنتهىابراهم،اوأنااندسكرايناةابااناطقةاعانةا(ايرشفاعلاهاضباطا
إنايثتاانلاوينجادابهاناايقرباناناللثااارعاثثاااللثانتفرغنلاوثثبقاةا
نكلفنلابمها احسباثيدلننات،اوأغلباناتسبياثيدسكرانناأبااءاثثقبائل.ا
وأشااياإىلاأنهاتماثختااياثألارثعاعىاأساساأنهماحرساحدوع.اويتمارصفا
نبلاغاالللا(اعيلاماإنايثتاياثلمتديبلاوتامارصاهماثادانعوثابدداإجازةا

ينثال.ا
وتخنفاثيصديانناثنتشاايانسلحياتاظاماثثقاعدةايفاحرننت،انانلاًا

إىلاألاثثقنثتاثثتيايتماإعدثُعلااستدملاعىاحمايةاثثحدوع.

السفير األمريكي السابق: أمريكا تدعم النظام 
السعودي بشكل كامل في حربها على اليمن

جدعتاثثننياتاثيتحدةاثألنريكاةاععمهااونسااندتهااثلددوثلاثثسادنعيا
عاىاثثااَاَماانايفاثثنقتاثثذياتتدارَُّضاااهاصاداءاثقصفاعاافاونساتمرا

تشاُّهاثثبنثيُجاثألنريكاةانناثثبحراونناثثقنثعداثألنريكاةاباياطقة.
افيانقابلةاأجرتهااقااةا»ثثدرباة«اثثسدنعيةاندهاقالاجريثثدااايرستاينا
ثثسافرياثألنريكاياثثساابلابصادااءاونسااعداوزياراثثخايجااةاثشاؤولا
ثثااَاَمان:اإلاثإلعثيةاثألنريكاةاتدعمابشكلاكانلاثثاظا اثثسدنعيايفاثثددوثلا

عىاثثااَاَماناثثذياتددىايننهاثيائة.
وأكدااايرساتايناألاإعثيةابالعهاتدعماثثتحاثفاثثسادنعياضاداثثااَاَمانا

وتحاولاتقديماثيساعدةايفالذهاثإلطاي.
وثساتمرثيثًاثلسااسةاثألنريكاةايفاثياطقةاثثتياتدتمداعىاثثَكالابمَكااثلا
يؤكِّاُدانسااعُداوزيراثثخايجياثألنريكياعىانااأساماها»حلاثثسادنعية«ايفا
حمايةاحدوعلاايفانجرثلاوجازثل،ايفاننثجهةاثثَهَجماتاثثتياتُشااااُّهااقنثُتا

ثثجاشاثثااَاَمااياوثثلجالاثثشدباة.
الاإىلاوقفاإطالقاثثاايا وعااعااايرساتايناثلتدبرياعنايغبةابالعهايفاثثتنصُّ
ووقافانااأساماها»عملاااتاثثتحاثف«،اُنشاريثًاإىلاأنهايجاُباألايكنلالااكا
أسااٌساثذثكانباياعىاثنحرتث اثيتباعلاألياوقفاإطالقاثثااياوثثتزث اثثجماعا

به.ا
يُذكراألاثثننياِتاثيتحدةاأعلاتاتأياَدلااثلددوثلاثثسادنعياعىاثثااَاَمانا
ناذاثثان ااثألولاثه،اوأكداثثااطُلاباساماثثباتاثألباضاألابالَعهاستقد اثثدعَما

ثثلنجاستياثلددوثلاثثسدنعياعىاثثااَاَمان.

عدن: الجيش واللجان الشعبية يدخلون مدينة 
الجوكر خارج منطقة بير أحمد 

  - خاص : 
تمّكَناثثجاُشاوثثلجالاثثشادباةابمحااظةاعدلانناطرعاوعحراعاارصاتاظاماثثقاعدةا

يفاندياةاثثجنكراباتجاهاخطاثثربيقةاوقتلنثاثثدديداناهم.
وقاثتانصاعياخاصةاثصحافةا»صدىاثيسارية«اإلاصفنفاثثقاعدةاونلاشااتالاعيا
يفاثنهااايثتانتساايعةاوألاقنثتاثثجاشاوثثلجالاثثشادباةاأجربتاناناتبقىاناهماعىا

ثثفرثياوثثهروباننانحاطاندياةاثثجنكر.
وذكارتاثيصاعياألاثثقاااعيايفاتاظاماثثقاعدةاأنااساثثدنيلاأصاباإصاباًةاباثغًةابددا
ُلاُروباثثقاعدةانناندياةاثثجنكر،انشاريةاإىلاأنهاوبدداُلروباجماعةاثثقاعدةاونلاشاااا

لاعيانناثيدياةاحدثتاثشتباكاٌتابااهما.



3 تقاريرثثددعااللا     ثنثالاثاينثاناثالا ااثينثالالااينثالاثالالا

ولد ال�سيخ يقول اإن زيارته الثالثة تهدف للتو�سل اإىل هدنة اإن�سانية

طيران العدو السعودي األمريكي يستقبل المبعوث األممي بتكثيف القصف الوحشي على األحياء السكنية للمدنيين

أسبوع من اليقظة األمنية والضربات الموجعة للتكفيريين 
  مقتل محمد باشميلة أحد أخطر عناصر القاعدة في حي البساتين بعدن

  ضبط شاحنة محملة بدراجات نارية أسفل حمولة مغطاة بالتمر الفاسدة كانت مرسلة من السعودية للتكفيريين
  قتل انتحاري كان يحمل حزامًا ناسفًا في الحديدة قبل أن يقوم بتفجير نفسه

�سل�سلة هجمات موجعة يف عمق املواقع الع�سكرية ال�سعودية

الجيش واللجان الشعبية تقتحم مواقع عسكرية سعودية وتدمر آلياتها وفرار جنودها

  - خاص: 
وَصاَلاثيبدنُثاثألنمياإساماعالاوثداثثشااخا
أحمداإىلاصاداَء،اين اأنس،اوثزعثعتاوتريُةاغايثتا
ثثُدااْدَوثلاعاىاصادااءاثاسامَعابأذنااهاأصنثَتا

ثننفجايثتاعىاَنْقُربَاةاناه.
وقبالاألايسارتيَحايفانقاراإقانتاهايفاااادقا
ثينامبااكابصادااءاكالاثآلنُفاناناثثااَاَمااالا
يتظالارولايفاشاايعاخطاثيطايانساترخلا
ثثثمريَاثثدايياثلاظراإىلالذثاثثبلداثيكلن اوثثتحركا
بإيجاباةاثنقفاثثُداْدَوثلاثثرببرياثثسادنعياعىا

بالعنا.
ثثقصاُفاعاىاصادااءاوندظامانحااظااتا
ثثجمهنيياةاكالاعىاأشادهاناذُاُوُصانلاثيبدنثا

ثألنماي،اوكداعتاهاتحّملاجبُلاعطاالاويالتالذثا
ثثُداْدَوثل،ااامااثزعثعتاعالناُتاثثحريةاوثثتسااؤلا
ثادىاثثااَاَمااالاننانهمةانبدانثاأنمياكاننثا
يأنلانلاألايأتاياحاناالًانداهابشاائَراثثُهاْدنَاةا
ثإلنْاَسااناةاثثتياععتاإثاهااثألنماثيتحدةاأكثراننا
نرة،اثكناويفاظلاثساتمرثياثثقصافاأثااءاوجنعا
لذثاثيبدنثااثمةانآيباأخرىاقدايحملهااثثرجل.
ثثطاريثلاثيدااعياوثصلاحصاداأيوثحاثيدنالا
وأندانايفاقصفانااازلاثألبريااء،اناازلاثثدمادا
خاثداثثدادويلاشمالاثثداصمةاكالانناضمناباكا
ألدثفاثثددواوااثيتقنثاإىلاجنثيايبهماشهدثءاعىا

جرثئمالؤنء.
ونقراثثلجااةاثثدثئمةاثحزباثيؤتمراثثشادبيا
ثثداا اأيثااًاُقصفاووثداثثشااخايدقاداثقاءثًانعا

قااعثتاثيؤتمرايفاننامباك.
ثثاهدياناثثذياناكالايحارتقاجارثءاثثقصافا
ثيتنثصلاخااللاثثاننلاثياضالاتدرضاثلقصفا
ثثداافاين اأنس،اكمااتدرضاندساكراثثدااعايفا
خشاماثثبكرة،اوغايثتاأخرىاثساتهداتانديسةا

ثثحرساوناطقةاذلبالاشمالاثثداصمة.
وتنحشاثثُدااْدَوثلاأيثاًاعىاناازلاثينثطال،ا
ثاطاالاثثقصافاناازلاثثشااخاصاثحاعغساالا

بماطقةاثثجرثفاشمالاثثداصمة.
وأثااءاوصنثاهاإىلانطاياصادااءاقالاثيبدنثا
ثألنمايابألازيايتاهاثثثاثثةاإىلابالعناااتأتيابهدفا
يفا إنْاَساااناة،ا ُلاْدنَااةا إىلا الا ثثتنصُّ يفا ثإلرسثعا
ابهااثثشادُبا ظالاثألوضااعاثثكايثاةاثثتايايُماارُّ
الاثيلا ثثااَاَماااي..اندربااًاعاناتفاؤثاهايفاثثتنصُّ

ُلاْدنَاةاإنْاَسااناةايفاأقرباوقت.
وقال:انبحثاثلتنصلايفاأرسعاوقتاإىلاُلاْدنَاةا
إنْاَساااناةاونتحادثاناعاُكّلاثألَْطااَرثفايفالاذثا
ثألَْنار،اوناازثاا«انتفائللا»أناااساصلاإىلاذثك«.
ثثتفااؤُلاثثذيايُبديهاوثداثثشااخاثانايكنَلاذثا
جدوىاطاياااولساترييااثثُدااْدَوثلاتتنثصُلاعىا

بالعنااوننثطانلاوندنانلالماأبرزاثثثحايا.
عمرثلالياثألخرىاثماتسالمانناثثُداْدَوثلاين ا
أنس،اااألحااُءاثثسكااةابمديريةاسفاالاتدرضتا
ثلقصفاثثدااف،اوثساتهداتاتلاكاثثغايثُتاجرا

جنثييايفانديريةاحنث.
ويفاشامالاثثشامالاوتحديدثًانحااظةاصددةا
أثقىاطريثُلاثثُدااْدَوثلاقاابَلاضنئاًةاعىاناطقةا
سحاياثثشاا ابمديرةاباقماوثستشهداااننثطالا

وُجرحاآخرولابغايثٍتاثطريثلاثثُداْدَوثلاثثسدنعيا
ثألنريكاياثساتهداتاناطقاَةاثيجمالابمديريةا
سااقل،اإضااًةاإىلاثثقصفاثيدادياوثثصايوخيا

ثيركَّزاعىاعدٍعاننانديرياتاصددة.
كمااثماتسلمانحااظُةاعدلاننالذهاثثهَمجاة،ا
اقاداطاالاثثقصُفاعادعثًاناناثألحااءاثثساكااةا
ثلمنثطال،اوأعىاإىلاثستشاهاعاوإصابةاثثدرشثتا

نناثيدنال.ا
وباتاتاثثكثريُاناناثثدولايفاثثداثاماعىاقااعةا
اثثدساكرياثناياؤعَياإىلانداثجةا تانةاباألاثثحلَّ
ثيشكلةاثثااَاَماااة،اوألاثثحنثَيالناثثسبالاثألنثُلا
ثحالاثثخالااات،اثكنانملكاَةا»قرلاثثشااطال«ا
وتحاثفهااناازثلايفّثُلاطْرَحالذثاثثخااِياثلنصنلا

إىلاحلاساايسايُرضاهايفاثثااَاَمان.

  - خاص: 
تمّكاتاثألجهزُةاثألنااُةاوثثلجاُلاثثشدباُةاخاللا
ثألسابنعاثيايضانناإحباطاثثدديداناناثثدملااتا
ثإليلابااة،اإضاااةاإىلاقتالاعادعاناناثثقاااعثتا

ثإلجرثناةايفاعدعاننانحااظاتاثثجمهنيية.
وتمّكاناثثجاُشاوثثلجاُلاثثشادباُةانناثثقثاءا
عىاأحاداأخطراعاارصاثثقاعدةايفاحياثثبسااتلا
بمحااظةاعدلاَويُدَعىاثألنريانحمداباشمالةاثثذيا

كالايُدرفاعاداثثقاعدةابفرقةاثينتا
ثثتياتتنىلاتزويَداثثجبهاتاباثداارصاثثتكفرييةا

ااًةايفاحاثةاثثزحنااتاثثغاعية. ثيديَّبةاوَخاصَّ
وسابَلاثلجاشاألاقتَلاعادعثًاكبريثًانناعاارصا
تاظاماثثقاعدةايفانحااظةاعدلاوثحجاخاللاثأليا ا
ثياضاة،اوننابلالاؤنءاثثقااعيايفاثثتاظاماأيمنا
ثثدقرباياأثاااَءاثثسااطرةاعىاندساكراخاثدابنا

ثثنثادايفاناطقةابرئاأحمد.
ويفاساااقانتصالاتمّكااتاثألجهازةاثألناااةا
وثثلجالاثثشدباة،اثألسبنَعاثيايَض،انناضبطاعدعا
نناثثُدبنثتاثثااسافةاوإحباطاعادعانناثثدملااتا
ثننتحايياةاكاناتاتحااولاثساتهدثفاثينثطاالا

وترويدهم.
وثقياتكفرييالايساتقاللاعيثجاًةانرَعهما،ا
نساءاأنس،ايفاناطقةاثثددينانحااظةاثبابدبنةا
ناسافةاكاناايحمالنهااثغرضازيعهاا،اوثنفجرتا

بهمااقبلابلنغهماالداهما.
ويفانحااظاةاثثحديدةاتمّكاتاثألجهزُةا
اكالايحِمُلاحزثناًا ثألنااُةانناقتلاثنتحاييٍّ
ناسفاًايفاشاايعازثيدابمدياةاثثحديدةاقبلا

ألايقنَ ابتفجريانفسه.
األاثألجهازَةاثألنااةا وأكََّدانصادٌياأنايٌّ
وثثلجالاثثشادباةاثناتأثاَناُجهدثًايفاثثقاا ا
بنثجبهااايفاحمايةاثينثطالاوتدزيزاثألننا
وثنستقرثيابايحااظة،اعثعااًاثينثطاَلاإىلا
ثثتداولاوثإلبالغاعناأيةاعاارصانشابنلةا
أواأجساا اغريباةاثتفنياِتاثثفرصةاعىا
اثلااَاَمانا ثإليلابالاثثذينايثمرولاثثرشَّ

وثثااَاَمااال.
وينَ اثثسابتاثيايضاتمّكااتاثألجهزُةا
ثثشادباةاناناضبْاطا وثثلجاالا ثألناااُةا
سااايةالايلنكاساكالاعاىانتاهاااأكثُرا
ننالثاقطدةاساالحاسادنعي،اباإلضااةا
إىلايشاشاتانتنسطةاوكمااٍتاكبريةاننا
ابمحااظةا ثثذخرية.اوأوضحانصادٌياأنايٌّ
نأيبايفاتريحاثنكاثةاثألنباءاثثااَاَماااةا
اسابأ(األاثألسالحَةاثيثبنطاةاكاناتايفا
طريقهااننانحااظةانأيباباتجاهاندياةا
ذنااياوتتبَاُعاثثسااايةاأحداثثشاخصااتا
ثيَقرَّباةانناعيلاُنحساناثألحمرا_اياثتا

ثألجهزةاثألنااةاثإلعنءاباسمه._
لةاباألسلحةا وثفتاثيصدُياإىلاألاثثسااايةاثيحمَّ
تمّكاتانناتددياثالثانقااطاأنااةانتاجَةاقصفا

تلكاثثاقااطاثألنااةاعاداثقرتثباثثسااايةا
نناتلكاثثاقاطاغرياأنهاتماكشُفهااوضبُطا
ثألسالحةاثثتياكانتانخباأًةاااهااباقطةا

نفرقاثثجنف.
وأشااياثيصدُياإىلاألاثثسااايَةاحظاتا
خاللاخاطاساريلاابمسااندةاجنيةاننا
طائرثتاسادنعيةاكانتاتقِصاُفاثثاقاَطا

ثألنااةاثينثِجَهةاثها.
ثألجهازُةا ضبَطاتا ذثتاها ثثاان ا ويفا
ثألنااةاوثثلجاُلاثثشادباةاشاحاًةانحملًةا
بديثجااتانايياةاكاناتاأسافَلاثثحمنثةا
وناتهااةا ثثفاسادةا باثتمانيا نغطااًةا
ثثصالحااةاوكاناتانرسالًةاناناثثاظا ا

ثثسدنعياكتربُّعاثلمحتاجل.
وأوضحتانصااعُياأناااٌةاألاثألجهزةا
ثألنااةاوثثلجالاثثشدباةاأوقفتاثثشاحاَةا
ثلتفتااشايفاإحادىاثثاقااطابحاياوزثيةا
ثثصحاةابمديريةاثثثانية،اوعااداتفتاشا
ثثشااحاةاَوجادتاعادعثًاناناثثديثجااتا
ثثاايياةاثثتاياثمايُداَرْفابداُداثثغرُضاننا

إيساثهاانعاثثتمني.
وقاثاتاثيصااعيابأنهاتاماثثحصنُلايفا
ثثشااحاةاعىاعدعانناثثلنحااتاثيددناةا
بأيقا انختلفاةاوثبلدثلاخلاجاةانختلفةا
كاناتاتُساتخَدُ ايفاعملاااتاثثتهرياب،ابحسابا

ثعرتثفاساائلاثثشاحاةاثثذيالناثآلخراكالايحمُلا
لنياتانختلفة.

وأكادتاثيصاعياأنهاتماثثدثنُيايفاثثشااحاةاعىا
عادعاناناثينّصاالتاثثكهربائااةاوثثصنثعلاثثتيا
تُساتخَدُ اعاعًةايفاُصاْعاثيتفجارثت..اناتًةاإىلاأنها
تماتاإحاثُةاثثساائلانعاثيثبنطااتاإىلاثثجهاتا
ثيختصاةانساتكمالاثثتحقاقات؛اتمهاادثًاإلحاثةا

ثثقثاةاإىلاثثجهاتاثيدااة.
ونناإنجازثتاثثَجاشاوثثلجالاثثشادباةاخالَلا
ثألسبنعاثيايضاوتحديدثًاين اثثسبتاثيايضاضبُطا
سااايةاتحِمُلاشاحاَةاأسالحةاسادنعيةاكانتايفا

طريقهااثداارَصاإيلاباةايفانحااظةانأيب.
اااٌة:اإلاثثسااايةاكانتا وقاثتانصااعُياَخاصَّ
لًةابأكثراننالااقطدةاساالحاننعا»جارتي«ا نحمَّ
تحمُلاشاداَياثثجاشاثثسادنعي..انشاريًةاإىلاأنها
تماتاإحاثاُةاثثداارصاثثتاياكانتايفاثثسااايةانعا
نساتكمالا ثيختصاةا ثثجهااتا إىلا ثيثبنطااتا
ثثتحقاقااتاوإحاثتهاماألجهازةاثثقثااءاثاااثنثا

جزثَءلماثثرثعع.
وثفتتاثيصاعُياإىلاألاعملااِتاتهريباثألسالحةا
ثثسدنعيةاوإيساثهااإىلانرتزقتهاايفاثثدثخلاتكِشُفا
عانانحااونتاثثدادواثثسادنعيايفازعزعاةاأننا
وثستقرثياثثااَاَمانابدداألاعجزتاعناتحقالاأيّةا
را نكاسَباعساكريٍةابطريثنهااثثذياطايااقتلاوعنَّ

َعاآنَفاثيدنال. ورشَّ

  - خاص: 
تمكَّاتاقنثُتاثثجاشاوثثلجالاثثشدباة،اأنساثألحد،ا
ناناإطالقاعادٍعاناناثثصنثييخاعىاندساكرابرياثلا
وننقعاثثطلدةاثثدسكرياونباىاثألنناثثدا ايفانجرثل.
كماااأطلقاتالااصايوخااًاعاىاندساكرانجاازةا
يفاظهارثلاعساري،اإضاااًةاإىلاقصافاننقاعاثثرعيفا
ثثدسكريابااثاصنثييخ،اويفاين اثثسبتاقَصَفاثثجاُشا
داًاثلدباباتاوثثجانعاثثسدنعيلا وثثلجاُلاثثشادباُةاتجمُّ
شاماَلاثثخنبةايفاجازثل،اكمااقصفانثابصنثييخاغرثعا

ندسكراثثقحا ايفاظهرثلاعسري.
وعااوعاثثجااُشاوثثلجااُلاثثشادباةاثقتحااَ اننقعا
ثيخروقاثثدسكرياثثسادنعي،انااأعَّىاإىلاتدنرياعبابة،ا

وقتىاوجرحىانناثثجانعاثثسدنعيل.
ويفاثثغثنلاقصفاأبطالاثثجاشاوثثلجالاثثشدباةا
ننثقاَعاعساكريًةايفاصلةانجرثلاوقنةاعساكريةاُقربا
نطايانجرثل،اباإلضااةاإىلايقابةاعسكريةاتابدةاينقعا
ثثرشاةاثثدساكري،اكمااعّنروثانديعًةاسدنعيًةاوقتلنثا
جاديااًايفاإحادىاثثرقابااتايفاناطقةاعلاابابظهرثلا
عساري،اوإنطايايقابةاثثدشابماطقةاطخاةابدرشثتا

ثثقذثئف.

ويفاوقٍتاساابٍلاأطلالايجالاثثجااااشاوثثلااجالا
ثثشادباةاأكثاَراناناثاصنثيياخاعاىاننقاٍعابانثعيا
ثثقصابااتاوأكثاراناناااقذثئافاندادااةاعاىاجبلا
ثثدخال،ااامااقصفنثابايداداةاننقَعاسلدةاباثخنبة.

ويفاساااقاذثكاتدرضتاننثقُعاعساكريةاسادنعيةا
خلَفاثثخنبةاألكثرانناثاصنثييخ،اوكذثاتماثساتهدثُفا
ٍعاثجاانعاثثددوثلايفاننقعاثيدزثبابقذثئفاثثهاولا تجمُّ

وتدنرياقاعدةاصايوخاةاباينقع.
إىلاذثاكاقصافاثثجااُشاوثثلجاالاثثشادباةاننقعا
خزثعاةاجاانباثثرعيفابأكثاراننااااصايوخااً،اكماا
قصافاننقاَعاثيداداةابايدطنابأكثرانانا7اصنثييخا
كاتانشاا،اإضااًةاإىلاتدنارياعبابةاثلددوثلاثثسادنعيا

بمنقعاثيخروقاوأوَقعاإصاباٍتايفاجانعاثثددوثل.
كمااتدرََّضانطاُيانجرثلاإىلاإطالقاصايوخانناقنةا
ثإلسااعاثثصايوخاةاثثتابدةاثلجاشاوثثلجالاثثشدباة.
لذثاوقداسبلاثساتهدثُفاقاعدةاثثسلاِّلاثثصايوخاةا
ثثسادنعيةايفاوثعياثثدوثرساثثذيايقاعاعىانقربةاننا
ثثداصماةاثثريااض،ابصايوخاساكنعالاناثثثانيابددا
ثستهدثفاقاعدةاخاثدابناعبداثثدزيزاثثجنيةايفاخماسا
نشااطاقبالاشاهر،اوبحساباثثااطلاباساماثثجاشا
ثثامااياااإلاساكنعاثثثاني،اكماااثألول،احّقالانتائَجا

عقاقة.
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  - صنعاء: 
اثساتمرثِياغاايثتاثثُدااْدَوثلاثثسادنعيا يفاِظالِّ
ااْداباثثااَاَمااياينثصلا ثألنريكاياعىاأباااءاثثشَّ
ثثااَاَماااانلاننثجهتَهاماوياَثهماثاهانناخاللا

ثثصمنعاثنسطنيياثثذياأذللاثثداَثَم.
اويان اأناساخرجتانساريةاشادباةاغاضبةا
يفاثثداصماةاصادااءاثلتادياداباينقافاثيتخااذلا
ثألنماثيتحادةاتجاهاثثنضعاثإلنساانيايفاثثااَاَمانا
وتسارتلااعىاناايحصالاثلشادباثثااَاَمااياننا

جرثئم.
ويفاثيساريةاأكداثيحتشادولاننقَفهماثثرثاَضا
ثلادوياثألَُنااماثيتحادةاثيخازياوتخاذثهااحنلاناا
ااْداُباثثااَاَماايانناجرثئماثإلبَاَعةا يتدرَُّضاثهاثثشَّ
ثثتيايرتكبُهااثثاظا اثثسادنعيابحالاثثااَاَمااالا
وثثحصاياثثجائراثيفروضاعىاثثااَاَماناثثذيايماُعا
عخنَلاثثغذثءاوثثدوثءاوثنحتااجاتاثألََساساةاوسطا

صمتاعويلاوتنثطئاكبريانناثيجتمعاثثدويل.
وطاثبابااالاثيساريةاثألَُنااماثيتحادةابتحملا
نسائنثاتهاابنقفاثثُداْدَوثلاوكراثثحصاياثثجائرا
ثثاذيايفرضهاثثُداْدَوثلاثثسادنعيابرثًاوبحرثًاوجنثً،ا
نانداًاوصنلاثحتااجاتاثيجتمعانناثثغذثءاوثثدوثء.ا
اْدابياتأتيايساثةاألحرثيا نؤكديناألاخروجهماثثشَّ
اْداباثثااَاَمااياواثحاًا ثثداثماوععنًةايساندةاثثشَّ
ثهاذثاثثدادواثيتغطرسانناثالثياثثارشاثثذيايدملا
ااْدابايفاُعاْدَوثنهاثثهمجاياثثجائرا عىاإبَااَعةاثثشَّ

وثألحمال،اكمااإنهاندثٌءاثألنلاثثداا اثألنماثيتحدةا
ثدالاثياظماةاثثدوثااةاونسائنثاهاايساتطادنلا
ثثتحريانناثثثغنطاثيفروضةاعلاهمانناقبلاعولا

ثثُداْدَوثل.ا
كماااحاًاااثيحتشادولاصمانعاأبطاالاثثجاشا
ثيااعيانا كاااةا يفا ااْداباةا ثثشَّ وثثلجاالا وثألنانا
ثثتايايحققننهاااعاىا وثثجبهااتاوثننتصاايثتا
ثثحادوع،اوكاذثاعحاراعااارصاثثقاعادةاثيسااندةا

ثلُداْدَوثلاثثسدنعي.

وأوضحاثثباالاألاعنااءاثثااَاَمااالانتاجةالذثا
ثثُداْدَوثلايتحملانساؤوثاتهااباثديجةاثألوىلاثثداَثُما
اااةاثألَُناااماثيتحادةاوثياظمااتا أجماعاوَخااصَّ
ثثدوثااةاثثتاياغثتاثثطارفاأَّونًاعناشاناثثحربا
وثاناااًاثثتزثنهااثثصمتاحااالاجرثئمهاثثتياطاثتا
ثساتهدثفا إلا ثثبااال:ا يفا بأكملاه.اوجااءا شادباًا
ثثُدااْدَوثلاوقتلاهاثلاسااءاوثألَطفاالاوتدنارياُكّلا
ااْداباثثااَاَمااياجااءانتاجةاخذنلا نقديثتاثثشَّ
ثيؤسسااتاثثدوثااةاويفانقدنتهاااثألَُنااماثيتحدةا

وخروجهاااعنانباعئهاااوقامهااثثتياثنشائتاننا
أجلهاااوثصطفااهااناعاثيدتدياثثجباالاوثعتماعا

ثألننثلاثيدنسةاثرشثئعاننثقفها.
ااْدابابحقاهابحاااةاحرةا انؤّكادثًاتمساكاثثشَّ
وكريماةاوعالقااتانتنثزناةاوندياةاناعاُكّلاعولا
ثثداثام..اَعثعاااًاعولاثثداثاماأجمعاإىلاثحارتث الذثا
ثثحلاوإعثناةاثثُدااْدَوثلاوإساقاطاثثحصاي،اوعىا
يأساهماثألَُنااماثيتحدة،احتىاتساتطاعاإساتداعةا
نصدثقاتهاااوإنقااذاألدثاهاااثثتاياقاناتاعاىا

أََساسها.
كمااععااثثباالاثثداثاماوثألَُنااماثيتحدةاإليقافا
ااْدابا ثثشَّ بحالا ثثجماعااةا وثإلبَااَعةا ثثُدااْدَوثلا
ثثااَاَماااياوتحمالانساؤوثاتهماإزثءاذثاك،اوكذثا
إيقاافاثثحصاياثثجائراوثثظاثماثثتياتمايُساهاعوُلا
ثثُداْدَوثل،اَعثعااًاإىلاتحريراإيثعةاثألَُنااماثيتحدةاننا
ثثساطرةاوثثثغنطاثألنريكاةاوثثسدنعية،انحمالًا
أَْطااَرثَفاثثُداْدَوثلاثيساؤوثاةاثثكانلاةاعناثثحربا

ونااترتباعلاها.ا

م�سرية حا�سدة ب�سنعاء للتنديد مبوقف الأمم املتحدة املتخاذل جتاه العدوان

المتظاهرون: االحتشاد رسالة ألحرار العالم لدعم ومساندة 
اليمن ضد العدوان السعودي األمريكي المتغطرس

صنعاء: اإلعالن عن إشهار 
اتحاد اإلعالميين اليمـنيين

  - متابعات: 
أُعِلاَنايفاصاداء،اأنساثألحد،اعناإشاهاياثتحاعاثإلْعااَلناالاثثااَاَمااالا
كماظماةانَدناةاتهتمُّابشاؤولاثثصحفالاوثإلْعااَلناالاوثثُكتَّاباثياثنيلا

يفاإطايلا.
وتحَتاشادايا»ثثتصدياثلُداْدَوثلاثثسادنعياثألنريكيانساؤوثاةاوطااةا
ونهاااة«،اأوضاحايئاُساثثلجااةاثثتحثرييةاثالتحااعاعبدثثلهاباناعانراألا
ثنتحاَعايسادىاإىلاتأساساعملاجانعايحاياثثثنثبتاثثنطااة،اويتجهاصنَبا
تصحاحاثيسااياوتغارياثثنثقع،انثافاًاألانشالَدالَمجاةاثثُداْدَوثلاوصمنعا
ااْداباوناااوثكبتهانناوساائلاإْعااَلنااةانثللةاحدتابااااإىلاثننطالقا ثثشَّ
ااْدابا ثتأسااساثتحاعاثإلْعااَلناالاوثثتحركاضمناثإلطاياثثدا اثصمنعاثثشَّ

ثثااَاَمااي.
وقالابُناعانرايفاكلمةاثهاأثااءاإشاهاياثنتحاعابفادقاتاجاسبأ:اإلاندايريَا
ثإلْعاااَل اثثحراتدعناإىلاخللاإْعااَل اوطايايتحدثاعناثثحلاويدثاعاعناثثحلا
اْداب..انشدعثًاعىارضويةاإعاعةا وياحازاإىلاثثنطناويستجاباثتطلداتاثثشَّ
صااغةانفالاماثثدمالاثإلْعااَلنياوننثكبةاثثتطانيثتاثثتكانثنجاة،اكمااألا

ثيسؤوثاةاكبريةايفانقلاثثصنيةاثثحقاقاةاثلُداْدَوثلاثثرببري.
ويفاساااقاذثكاأكدايئاسانجلساإعثيةاصحافةا»ثثثنية«ايئاساثثتحرير،ا
عبدثثلهاعيلاصربيايفاباالاثنشاهاياألاثنتحاَعاسادملانعاثيداالاوثيهتملا
ناناأجلابائةاإْعااَلنااةانتزنةاونلتزنةاباثثنثبطاثيهااةاوننجباتاثثسالما
ثنجتماعاي،اناتااًاإىلاأناهاساادعماثهذثاثثغارضاناثااقارشفاصحفيابلا
نختلفاوسائلاثإلْعااَل اثثااَاَماااة،اَعثعااًاُكّلاثثرشااءاإىلاثتخاذاننثقفاجلاّةا

نناثثدمالءاوثيرتزقةاثيتساقطلاعىاننثئداثثلئا ايفاثثرياض.
كمااأعلناثثبااُلاععَماثنتحاعاثلحنثيابلاثثفرقاءاثثسااساالانناأجلابااءا
ثثدوثاةاثيدنااةاوثننتقالاإىلاخطانثتاعملاةاباتجاهاتافااذانخرجاتاثثحنثيا
ثثنطاياوثتفاقاثثسالماوثثرشثكة،انشادعثًاعىاألماةاتافاذانخرجاتاثثحنثيا
ثثنطاياذثتاثثصلةاباستقالثاةاثإلْعااَل اثثدا ،اوتشكالالائةاوطااةانستقلةا
ترشفاعىاأعثءاثإلْعااَل اثثرسامياوتاظمانشااطاثثصحفاونختلفاوساائلا
ثإلْعااَل ،اواقاًاثقاننلاجديدانتنثالاعلاهابلاعمن اثثصحفالاوثإلْعااَلنالا

ثثااَاَمااال.

جددت التاأكيد على اأن دول العدوان مل تكن تتوفر لديها اأية رغبة يف اإجناح م�ساورات جنيف

المكونات السياسية المشاركة في جنيف: سنتعامل مع المبعوث األممي 
بإيجابية وهناك إجماع وطني لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وطنية

  - متابعات: 
رّحبت المكوناُت السياس�يُة المش�اركة يف مش�اورات جنيف 
بدعوة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إىل ُهدنة إنسانية 
��ْع�ب ال�يَ�َم�ني وتس�مح إلدخال المساعدات  ترفُع معاناة الشَّ
اإلنس�انية. وأكدت المكوناُت السياس�ية يف بي�ان صادر عنها يف 
مؤتمر صحفي ُعقد بصنعاء يوم السبت المايض أن أية مشاورات 
أَْو حوارات قادمة يجب أن تكوَن بين المكونات السياس�ية دون 
غيرها، كما أكد ذلك بيان المبعوث الذي أصدره نيابًة عن األمين 
الع�ام لألمم المتحدة قبل ذهاب المكونات السياس�ية إىل جنيف؛ 
وذلك التزاماً باألسس التي حكمت العملية السياسية االنتقالية يف 

ال�يَ�َم�ن عىل مدى أربع سنوات.
وأوضح البيان أن المش�اورات أَْو الحوارات القادمة يجُب أن 
تكوَن ش�املًة وعدم اختزالها يف مواضيع محددة بعينها.. ُمشيراً 
إىل ما ورد يف رسالة أمين عام األَُم��م المتحدة إىل رئيس مجلس 
األمن التي أشعر المجلس فيها بتعيين إسماعيل ولد الشيخ خلفاً 
لجم�ال بن عمر، وأكد أن مهمة المبع�وث الجديد البدء من حيث 

انتهى سلفه.
كم�ا أكد البيان ع�دم رشعية الرئي�س المس�تقيل والمنتهية 
واليته عبدربه منصور هادي وكذا الحكومة المستقيلة »حكومة 
بحاح« وذلك لعدد من االعتبارات منها االس�تقالة وانتهاء الوالية 

وانتفاء رشعية التوافق السيايس عليهما.
وأضاف البيان »بدأت المشاورات يف نفس اليوم الذي وصلت 
فيه المكونات السياسية إىل جنيف، بعقد أول اجتماع لها برئاسة 
المبع�وث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة وتم التأكيد خالله 
عىل األس�س الت�ي وردت يف بيان األَُم��م المتح�دة المذكور آنفاً 

وكان النقاش عاماً«.
وتاب�ع »ويف الي�وم الت�ايل اس�تكملت المكون�ات السياس�ية 
المش�اورات برئاس�ة المبع�وث األَُم��مي، حيث تق�دم البعض 
ببع�ض األفكار يف محاول�ة للتقُدّم بالمش�اورات إىل األمام، وتم 
االتفاُق بعد اس�تفراغ النقاش عىل صياغته�ا وتقديمها يف اليوم 
الثال�ث للمش�اورات التي م�ددت يوماً إضافياً، حي�ث تم بالفعل 
إع�داد صياغة متفق عليها بين المكونات السياس�ية وتس�ليمها 
للمبعوث يف اليوم الثالث«.. مؤّكداً عدم صحة ما قيل بأن الصياغة 

المقدمة أتت مختلفة مع ما طرح يف اليوم السابق للمشاورات.
وأورد البي�ان ن�ص الصيغ�ة الت�ي تقدم�ت به�ا المكونات 

السياسية المشاركة يف مشاورات جنيف وهي:
- إعالُن وقف إط�الق النار الدائم بين األَْط�َراف السياس�ية 
ال�يَ�َم�نية المتحاربة بما يمكن المكونات السياس�ية ال�يَ�َم�نية 
م�ن بحث حل ش�امل، بما فيه بحث انس�حاب ُكّل األَْط�َراف من 
المدن الرئيس�ية وآلياته بم�ا ال يمنع التصدي لعن�ارص القاعدة 
ومنعها من السيطرة واالنتشار، وذلك خالل فرتة زمنية محددة، 

بما يفيض إىل إحياء العملية السياس�ية وف�ق المرجعيات المتفق 
عليها.

��ْع�ب  - اإلنه�اُء الف�وري للحص�ار المف�روض ع�ىل الشَّ
ال�يَ�َم�ني بكافة أش�كاله بما يكف�ل دخول ُكّل االحتياجات دون 
قيود وبما يس�مح بإدخ�ال الغذاء والدواء والمش�تقات النفطية 

وغيرها.
وَجَدَّد بيان المكونات السياسية التأكيد عىل أن دول الُع�ْدَوان 
السعودي لم تكن تتوفر لديه أية رغبة يف إنجاح مشاورات جنيف 
والتوصل إىل وقف إطالق نار دائم يمّكن المكونات السياسية من 
بحث اتفاق ش�امل، ورفضت اس�تجابة دعوة أمي�ن عام األَُم��م 
المتحدة التي أطلقها بداية المش�اورات إلرس�اء هدنة إنس�انية 
��ْع�ب ال�يَ�َم�ني، وب�دت متمنعة ورافضة  تخفف معان�اة الشَّ
التعاطي مع المبعوث األَُم��مي بشأن ذلك، ما اضطرت األَُم��م 
المتح�دة إلع�الن انتهاء المش�اورات دون أن تتمك�ن المكونات 

السياسية من الخروج بنتائَج محددة.
واستطرد »رغم تعنت دول الُع�ْدَوان السعودي فقد أصدرت 
المكونات السياس�ية، فور انتهاء المبعوث من مؤتمره الصحفي 
ال�ذي أعلن في�ه نهاية مش�اورات جني�ف، ترصيحاً أك�دت فيه 
�ْع�ب  ترحيبها بالدعوة إىل ُهدنة من ش�أنها رفع معاناة أبناء الشَّ

ال�يَ�َم�ني«.
واعترب البيان أحد األهداف الرئيسية للُع�ْدَوان السعودي هو 
إفش�ال حوار القوى والمكونات السياس�ية ال�ذي كان جارياً يف 
موفنبيك تحت رعاية األَُم��م المتحدة والذي تس�بب لألس�ف يف 
إيقافه.. مبيناً أن األَُم��م المتحدة عادت بعد ميض أكثر من أربعة 
أس�ابيع عىل الُع�ْدَوان تم خاللها تعيين مبعوث جديد لل�يَ�َم�ن 

لبذل جهود الستئناف حوار المكونات السياسية من جديد.
ووفق�اً للبيان فإن أمي�ن عام األَُم��م المتح�دة بناًء عىل تلك 
الجهود أعلن يف 28 مايو المايض موعَد انطالق مشاورات جنيف 
بين المكونات السياس�ية ال�يَ�َم�نية دوَن رشوط مس�بقة لبحث 
ُس�ُبل إحياء العملية السياس�ية، األم�ر الذي لم ي�ُرق للُع�ْدَوان، 
وكان ذل�ك واضح�اً م�ن خالل رفض�ه انعقاَد تلك المش�اورات 
وس�عى يف تأجيل موعد انعقاده بما يتيح ل�ه فْرَض أجندته عىل 

المشاورات.
وكانت المكوناُت السياس�يُة المش�اركة يف مشاورات جنيف 
الت�ي ش�ملت أمين عام ح�زب الحق حس�ن محمد زي�د وممثل 
��ْع�بي العام الدكتور عادل الش�جاع ورئيس تكتل  المؤتمر الشَّ
األحزاب والتنظيمات السياس�ية ال�يَ�َم�نية المناهضة للُع�ْدَوان 
عبدالمل�ك الحجري وممث�ل أنصار الل�ه حم�زة الحوثي وممثل 
الح�راك الجنوبي غالب مطل�ق وممثل التحال�ف الوطني نارص 
النصي�ري واألمي�ن الُقطري المس�اعد لح�زب البع�ث العربي 
االش�رتاكي محمد الزبيري.. أكدت يف المؤتمر الصحفي تداُرَسها 
خ�الل المرحل�ة الراهنة لتش�كيل مجلس رئايس وحكومة لس�د 

الفراغ الدستوري.
وق�ال أمي�ن عام حزب الحق حس�ن زيد: »نح�اول أن يكون 
هن�اك إجم�اٌع وطنٌيّ بي�ن كافة المكون�ات والقوى السياس�ية 
لتش�كيل مجلس رئ�ايس وحكومة وطنية، وإن كن�ا نرى إرشاَك 
بع�ض القوى الت�ي لم تت�وَرّط يف دعمه�ا وتأييده�ا للُع�ْدَوان 

السعودي عىل ال�يَ�َم�ن«.
��ْع�بي العام الدكتور عادل  بدوره أوضح ممثُل المؤتمر الشَّ
الش�جاع أن القوى السياس�يَة تتشاور بشأن مس�ألة سد الفراغ 
الدستوري من خالل تشكيل مجلس رئايس وحكومة إنقاذ لكنها 
تري�ُد إعطاء األَُم���م المتحدة فرصًة لجمع الفرقاء السياس�يين 

عىل طاولة توافقية واحدة.
وعرّب الش�جاُع عن أهمي�ة دور األَُم��م المتح�دة يف األَْزَم�ة 
�ْع�ُب  ال�يَ�َم�نية واتخاذ قرارات حاسمة إزاَء ما يتعَرُّض له الشَّ
ال�يَ�َم�ني من ُع�ْدَوان غاشم وحصار جائر من قبَل دول تحالف 
الُع�ْدَوان الس�عودي.. مؤّكداً رضورة أن تتعامل كافة المكونات 
السياس�ية مع المبع�وث األَُم��مي بإيجابية رغم مس�اعي دول 

الُع�ْدَوان إلفشال أي حوار يمني– يمني.
من جانبه نفى رئيُس تكتل األحزاب والتنظيمات السياس�ية 
ال�يَ�َم�نية المناهضة للُع�ْدَوان أمين عام حزب الكرامة عبدالملك 
الحج�ري أي لقاء جمع وفد المكونات السياس�ية المش�اركة يف 
مشاورات جنيف بوفد الرياض أَْو ما سمي بوفد حكومة هادي.

وأك�د أن موق�َف وف�د المكون�ات السياس�ية المش�ارك يف 
مش�اورات جنيف واض�ح وثاب�ت يف أن يكون الح�وار يمنياً – 
يمني�اً بين المكونات والقوى السياس�ية التي حرضت باس�تثناء 
حزَبي التجمع ال�يَ�َم�ني لإلصالح والرش�اد الس�لفي.. الفتاً إىل 
أن المكونات السياس�ية تميض ُقُدماً م�ن خالل الرشاكة الوطنية 

الستكمال تشكيل مجلس رئايس وحكومة انتقالية.
ممثل الح�راك الجنوبي غالب مطلق م�ن جهته طالب بوقف 
الح�روب الداخلي�ة والس�ماح للدخول بالمس�اعدات اإلنس�انية 
��ْع�ب  إىل كاف�ة محافظ�ات الجمهوري�ة.. الفت�اً إىل معاناة الشَّ

ال�يَ�َم�ني جراء الحرب الداخلية والُع�ْدَوان الخارجي.
فيم�ا أكد ممثل التحال�ف الوطني ن�ارص النصيري رضورة 
إيق�اف الح�روب الداخلي�ة وإيج�اد صل�ح للرصاع�ات القائمة 
وتوحيد الجبهة الوطنية لمواجهة الُع�ْدَوان السعودي الغاشم.. 
الفت�اً إىل أن الرياض ال تريد أن ينجح الحوار بين كافة المكونات 
السياس�ية يف ال�يَ�َم��ن وتريد اس�تمرار الُع��ْدَوان حتى يركع 

�ْع�ب ال�يَ�َم�ني إلمالءاتها. ويخضع الشَّ
يف حين قال األمين القطري المس�اعد لح�زب البعث العربي 
االش�رتاكي محمد الزبي�ري: »إن هادي وحكومت�ه أصبحوا من 
المايض وه�م غير رشعيي�ن«.. مؤّك�داً رضورة تفعي�ل الجبهة 
الوطني�ة لمواجه�ة الُع�ْدَوان الس�عودي والعمل عىل س�د فراغ 

السلطة بالرشاكة الوطنية.
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  - حوار/ صبري الدرواني: 

األَنْاَصااياثثلاهانحمدا أكََّداثثااطُلاثثرسميُّ

عبدثثسال األاثثتشاُوَيانعاثُياَكانِّناتا

ثثسااساةانستمراونشاويثتاعمالاتهائا

ثحنثياساايسايماي.

وقالايفاحنثياخاصاثصحافةا»صدىا

ثيسرية«:اإلاأَنْاَصااَياثثلاهايقفنلاإىلا

جانباثثُحلُنلاثثداعثةاوثُيرضاةاوثإليجاباةا

ثلجانباونازثلاثثاقاُشانستمرثًاندهم.

اللاتنصلتُماإىلاثتفاقانحدعانعاثيبدنثا
ثألَُنميابشألاثثُهاْدنَاةاثإلنْاَسااناة؟.اوناا
لياثآلثااُةاثثتاياثقرتحتهااثألناُماثيتحدةا
بشاألاتنصالاثيسااعدثتاثإلنْاَسااناة؟.ا

وكافاتداطاتماندها؟.
تم اللقاُء بمبع�وث األَُم�ِم المتحدة إىل ال�يَ�َم�ن إس�ماعيل 
ٍة يف مس�قط، آخُره�ا بُحُضور  ول�د الش�يخ أَْك�ثَ��ر من َم�َرّ
سفيرة االتحاد األوروبي والسفير األلماني ومساعدين اثنين 
للمبع�وث الدويل، وتم النقاُش مط�واًل يف آليات َعَمل الُه�ْدَن�ة 
واس�تمرارها، واالتهام�ات بخرقه�ا، والتوضيح عم�ا َحَدَث 

خالل الُه�ْدَن�ة السابقة.
كذل�ك ما هو الممكن فعلُ�ه خالل الُه�ْدَن�ة من مش�اُوراٍت 
ناِت  سياسيٍة ُتفيض إىل الجلوس عىل طاولة الحوار بين الُم�َك�وِّ
السياس�يِة، والتعقيدات التي يراه�ا المبعوُث األممي وبعض 

��ة بالمرحلة المقبلة. المقرتحات الَخاصَّ
وتم االتفاُق مبدأي�اً أن فكرَة الُه�ْدَن�ة القصيرة األََم��د لن 
تؤدَي إىل وصول اإلغاثات اإلْن�َس�انية حتى لو كانت قد َرَست 
���ة والقصيرة ليس�ت  يف المين�اء، وأن ه�ذه الُه�ْدَن�ة الَهَشّ

سوى تجميل لصورة العدو.

انباحثاتُكماوثقاءثتُكماثثدبلنناساةايفا
ُعَماالاثماتخُرْجاحتىاثآللابمداثَماأَْوايؤيةا
نحاناثثحالاثثسااايس..اضداااايفاثألجنثءا

وثثاتائجاثيتنقدة؟.
 المش�اُوراُت مس�تمرٌة يف مس�قط، وكان له�ا دوٌر مهٌمّ يف 
��ْع�ب ال�يَ�َم�ني م�ن جرائم  توضيح م�ا يجري بح�ِقّ الَشّ
إَب�اَدة ومن حرب ظالمة وغاشمة ال هدف لها وال مربر لها وال 
�ْع�ب ال�يَ�َم�ني  مس�وغ لها سوى تدمير ال�يَ�َم�ن وقتل الَشّ

وفرض الحصار الغاشم عليه.
�ْع�ب  وكنا خالل نقاشاتنا نؤكُد أن الحصاَر الغاشَم عىل الَشّ
ال�يَ�َم�ني جريمة حرب وإَب�اَدة جماعية بحق ش�عب بأكمله، 
�ْع�َب ال�يَ�َم�ني  وأن المس�اعدات اإلْن�َس��انية لن تكفَي الَشّ
مهما تحرك المجتمع الدويل أَْو زعم أنه س�يتحرك، َوأن عليهم 
أَن يرتكوا للش�عب ال�يَ�َم�ني ش�أَنه؛ كي يس�تورَد ما يحتاُج 
من مس�تلزمات غذائية وطبية ومش�تقات نفطية وغيرها من 

األُُم�ْور األُْخ�َرى.
مؤكدي�ن أن مزاع�َم وصول الس�الح إىل ال�يَ�َم�ن ليس�ت 
�ْع�ب ال�يَ�َم�ني وإخضاعه،  س�وى مربر؛ من أجل إركاع الَشّ
َد من ذلك،  وأن هناك وس�ائَل أُْخ�َرى لو كانوا يري�دون التأُكّ

مؤكدين بأن السفَن التي يتم تفتيشها تتم عرقلُتها.
لق�د أدركن�ا أن ادع�اءاِت الُحرّي�ة وحق�وق اإلْن�َس��ان 

والديمقراطية ليس�ت س�وى عناوين ُترَف���ُع للتضليل عىل 
الش�عوب ليس إال، والذي يربط تلك القوى مع الُع�ْدَوان هي 
��ْع�ب  المصلح�ة، وال يهمهم م�ا يجري من جرائَم بحق الَشّ

ال�يَ�َم�ني.
ويف ُكّل األَْح��َوال المش�اوراُت مس�تمرة، والتنس�يُق م�ع 
مختل�ف األَْط�َراف الدولية واألَُم�م المتحدة وس�لطنة ُعمان 

لدعم ُس�ُبل الحلول الس�لمية والحوارات السياسية قائٌم حتى 
اللحظة.

ا اثثدا َّ ااْدابيَّ انالِحاُظاألاثيؤتماَراثثشَّ
اَحْرباًاإعالناةاعربَاقااعثتهاعىا بدأايُشااانُّ

أَنْاَصااياثثلاه..انااتدلاقكماعىاذثك؟.
نح�ن ال نعت�رُب بع�َض المواقف الش�اطحة ه�ي تعبيٌر عن 
�ْع�بي العام حسبما بلغنا ذلك من قيادة الحزب،  المؤتمر الَشّ
ويف ُكّل األَْح��َوال االخت�الُف يف ال�رأي ال ُيفِس�ُد للود قضيًة 
��ْع�بي العام ض�َدّ الُع�ْدَوان  وطالم�ا اإلخوة يف المؤتمر الَشّ
حت�ى ولو بالموق�ف والكلمة، فه�و يف ُكلِّ األَْح��َوال موقٌف 

وطنٌيّ وإيجابي. 

اونااذثاعاناثثحانثيابالاثُياَكانِّناتا
ثثسااسااة..الااكاَننايرىاأنكماتتحدثنلا

باسماثثجماع؟.
نحن لم َنَدِّع تمثيَل أحد أَْو اختزالَه أَْو الحديَث باس�مه، نحن 
نتحَدُّث عن إيقاف الُع�ْدَوان وفِكّ الحصار وتوضيح كثيٍر من 
�ْع�ب للمجتمع  المالبسات الغائبة عن الجرائم البشعة بحق الَشّ
نات  ال�دويل، وفيم�ا يُخ�ُصّ الح�واراِت السياس�ية فالُم�َك�وِّ
السياس�ية، ونح�ن منها، نش�اَرُك يف طاَول�ة المفاوضات مع 
البقي�ة، وموقُفن�ا كموقِف بقية األحزاب السياس�ية الرافضة 

. للُع�ْدَوان، والتشاُوُر مع بقية الُم�َك�وِّنات مستمٌرّ
لم نذَهْب إىل س�لطنة ُعمان من أجل التش�اُور السيايس لحل 
األزمة السياس�ية ال�يَ�َم�نية ال�يَ�َم�نية، فنحن ذهبنا لما هو 
أش�مُل من ذلك، ومنها التهيئ�ُة للحوار الس�يايس ال�يَ�َم�ني 
ومؤتمر جنيف حينها، وكان واضحاً أن النش�اَط الدبلومايَسّ 
والس�يايس يف الس�لطنة م�ع المجتمع ال�دويل كان ل�ه الدوُر 
الواضُح يف تهيئة وتس�ييِر مؤتمر جنيف، والتش�اُوراُت حتى 

اآلن مع األَُم�م المتحدة والمجتمع الدويل قائمٌة ومستمرة. 

اثثكثاريولايؤكدولاألاثثُدااْدَوثَلاعىا
بالعنااناأاَلاثه..ابرأيكانااثثرايفاثستمرثيا

لذثاثثُداْدَوثل؟
إع�الُن الحرب ليس كإيقافه�ا، وقلنا هذا قب�ل الحرب بأن 
َم أحٌد  ��ْع�ب ال�يَ�َم�ني ل�ن يتحَكّ أََيّ إع�الن الحرب عىل الَشّ
َط لها وفَق ما يش�اء، أعتقُد أَن الجميَع  يف مس�اراتها ولن يخِطّ
ب�ات يؤكد هذا بم�ا فيه المجتم�ُع الدويل أن الح�رَب اليوَم ال 
أُُف�َق لها حتى عس�كرياً لدى العدو أنها بات�ت حرباً انتقاميًة. 
وهي يف نظرنا كذلك من اللحظة األوىل، ولكن للمجتمع الدويل 

��ة تقرتُِب أَْو تبتعُد بين دولة وأُْخ�َرى. مصالُحه الَخاصَّ

انااالياطباداُةاثثتشااُويثتايفاُعمالا
نعاقااعثتاجانباة؟

إلتقينا بكثيٍر من القيادات الَجُن�ْوبيَّة، وناقشنا معها الحلوَل 
السياس�ية الش�املة، والنش�اط الميدان�ي ومواَجه�ة عنارص 
القاعدة، وُس�ُبل تثبيت الس�لطات المحلية يف الجنوب ألبنائها 

بمساندة الجيش واألمن وبما يتم التواُفُق عليه.
أعتق�د أنن�ا ال نختل�ُف يف مثِل هذه المس�ائل، وق�د قطعنا 
ش�وطاً ال بأَس به يف هذا الجانب، والنقاُش مستمٌرّ مع اإلخوة 
يف الجنوب، وحينما يستقُرّ الوضُع ستكوُن السلطاُت المحليُة، 
وبمس�اندة الجي�ش واألم�ن، تق�وُم بخدمة الناس وتس�يير 
الحياة العامة، وتبقى القضيُة السياس�يُة يف الجنوب جزءاً من 
المشكلة الوطنية، وَما سيتُمّ التواُفُق عليه فيما يُخُصّ القضية 
الَجُن�ْوبيَّ�ة س�نِقُف إىل جان�ب الحل�ول العادل�ة والُمرضية 

واإليجابية للجنوب كما للشمال.

الناطق الر�سمي لأن�سار اهلل حممد عبدال�سالم يف حوار لـ »�سدى امل�سرية«:

الهدنة القصيرة لن تؤدي لوصول اإلغاثات اإلنسانية وليست سوى تجميل لصورة العدو

  التشاور مع المكونات السياسية مستمر 
ومشاورات عمان تهيئ لحوار سياسي يمني

  سنقف إلى جانب الحلول العادلة والمرضية 
واإليجابية للجنوب وال زال النقاش مستمرًا معهم

  الحرب على اليمن انتقامية وموقف المجتمع 
الدولي مرتبط بمصالحه

  أدركنا أن ادعاءات الحرية وحقوق اإلنسان 
والديمقراطية ليست سوى عناوين تُرفع للتضليل 

على الشعوب ليس إال

  موقف المؤتمر من العدوان وطني وإيجابي 
والمواقف الشاطحة لبعض قياداته ال تعبر عنه

  مشاورات مسقط كان لها دور مهم في 
توضيح ما يجري بحق الشعب اليمني من جرائم 

إبادة وحرب ظالمة ال مبرر لها وال هدف
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ملي�سيات الإ�سالح والقاعدة تطلق 1200 �سجني من مركزي تعز  

السعودية تسعى لتشكيل جيش من عناصر القاعدة الفارين من السجون

إبراهيم السراجي 
أصبحاتاعملاااُتاإطاالقاثثساجااءا
ثإليلابااةا باثجماعااتا ثيرتبطالا
ثيلاشاااُتا علاهااا تدتماُدا ثسارتثتاجاةا
ثثتابداةاثلسادنعيةايفاثثااَاَمااناوثابااا
وسانييااوثثدرثق،اوأولاخطنةاتقن ابهاا
تلكاثيلاشاااتاحاالاسااطرتهااعىاأَيا
ننقعايحتنياعىاساجنايؤوياعاارصا

ثإليلاب.
اًة،احاثا وتمثاُلاثثااَاَماناحاثًةاَخاصَّ
كالاحازباثإلْصااَلحايسااطراعىاجهازا
ثألناناثثسااايساثثاذياتحانلاإىلااادقا
إلقانةاثثداارصاثإليلاباةاثثذيناكالايتما
إطاالقارسثحهمانتاىاظهارتاثثحاجةا
إثاهانستقطابا نستخدثنهم،اويدنعولا
ثثساجااءاثآلخرياناوإقااعهاماثالثتحاقا

بصفنفاتاظاماثثقاعدة.ا
ثثثالثااءاثياايضاوتحديادثًايفاتدزاثثتيا
كاناتاآخرانرحانفذتاااهانلاشاااتا
ثإلْصاَلحاثسارتثتاجاتَهاايفاتحريراسجااءا
ثثجماعااتاثإليلابااة،احاثاثساتهداتا
تلاكاثيلاشاااتابقاااعةاثإليلابياحمنعا
ثيخاليفاثثساجناثيركزيابتدازاوأطلقتا
رسثحاللاااساجلابااهماعدٌعاكبريٌاننا

ثإليلابال.
ثإلْصااَلحا حااولا ثيرحااةا لاذها
تجاريَلااعىاثثجاشاوثثلجالاثثشادباة،ا
ندعلاأنهامانناقانانثابتحريرلم،اوثما
يساألاثإلْعاَل اثثسادنعياوثإلْصاَلحياننا
ساقادنلابألاثثجاَشاوثثلجالاثثشدباةا
أطلقانثاساجااءاثثقاعادةاثثتاياثعرتاتا
رصثحًةاأنهااتقاتلانعانلاشااتاثإلْصاَلحا

ولاعيايفااااجبهةاعثخلاة؟.

 خروجاأنرثءاثيكالاننا
سجاهااثيركزيا

نثّلتاحقبةاثثهايباعبديبهاناصنيالاعيا
نرحاًاثتساهالالروباساجااءاثثجماعاتا
ثإليلابااةاناناثثساجنلاثيركزياةايفاندظما

نحااظاتاثثجمهنيية.
وباثتزثُناناناعاثثُدااْدَوثلاثثسادنعياعىا
نحااظااتا ُكلَّا ثساتهدفا ثثاذيا ثثااَاَماانا
ثثااَاَماناباساتثااءاحرننتاثثتياخثدتا
يؤثنارةاسادنعيةابأيااعَياتابداٍةاثإلْصااَلحا

ولاعياوتحنثتاإىلاإنايةاثلقاعدة.ا
ثيؤثنرةاثثتياسقطتابمنجبهااحرننتا
باداتاظاماثثقاعدةاأارعتاثهااصحافةاثألخبايا
ثثلبااناةانساحةاوثسدةاثتغطاتهااوعىاندىا
ثالثاحلقاتانرشتهاااثثصحافةاتحتاعانثلا
»حرننتاتحتاساكلاثثقاعدة«اكشافتا
ااهاااتفاصاالاإطاالقاساجااءاثثقاعدةاننا
ساجناثيكالاثيركزياوعىايأساهماثإليلابيا
خاثاداباطريفاثثذياتماتحرياُرهايفالجن اعىا
ثثساجناباثتزثنناناعاثثُدااْدَوثلاثنطللابددا
ذثكاباطريفانناثثسجناإىلاثثقراثثجمهنييا

ثادوساثثدَلَماثثجمهنيياويدلنانفَساهاأنريثًا
إلنايةاثيكال.ا

بادتاثيؤثنرةاباالاتدقاادثتاوتزثُناُهاانعا
ُخُصنصااًا خانطهااا ُكّلا كشافا ثثُدااْدَوثلا
ألاثثسادنعيةاكاناتاتأنلابإعااعةالاعياإىلا
حرننتابداداألااقدتاآناثهاايفاإعاعتهاإىلا
عادل،اوثذثكاكانتاثثقاعدةاذيثعاًاثلُداْدَوثلايفا
حرننت،احتىاألاثثااطلاباساماثثُداْدَوثلا
ويفاين اثستاالءاثثقاعدةاعىاثيكالاأجاباعىا
ساؤثلاوّجههاثهاأحداثثصحفالاثألجانباعنا
يعاعولاثثُدااْدَوثلاعاىاتحركاثثقاعادةاقائالًا
إلا“عملاااتاثثتحاثفاثاسانانابلاألدثاهاا
عثعاشاأواثثقاعدة«،ابلاوصالاثألنراإىلاتدالا
ثيالاوثثساالحاثثسدنعيابشاكلانبارشاإىلايدا

ثثقاعدةايفاثيكال.ا
ويوتاثألخبااياثثلباانااةايفاحلقاتهاااعنا
حرننتاأنهاوناذاأعلانا»ثثقاعدة«،اندياةا
ثيكالاعاصمةاحرننت،ا“إنايًة«اثه،انرّكزثًا
نشاطهاعىاثثخّطاثثسااحيلااثيطّلاعىابحرا
ثثدرب(انناحدوعاثيحااظةانعاشابنة،احتىا
حدوعلاانعاثيهرة،اونساطرثًابذثكاعىاوثحدا
ناناألاماثينثنئايفاثياطقاة.اوناذئاٍذ،اتصلا
شاحااتاثيسااعدثتاوثثنقنعانناثثسادنعيةا
إىلانااااءاثياكال،اكمااتصلاشاحااتاتجاييةا
ونفطااةابّرثًاإثاهاااثاتنىلا“ثثقاعادة«اإعثيتهاا
وتنزيدها.اوبددنااساطراثثتاظاماعىاثيدياةا
ثثتيايبلغاعدعاسكانهااأكثراننانصفانلانلا
نسمة،انفذالجنناًاكبريثًاعىاسجاهااثيركزيا
نطلقاًارسثحاأخطراعاارصهاوقاعته،اوبااهما
خاثاداباطريف،اثثذياأصبحااانياخروجهاأنريثًا
عاىاثيكال.اوعاىاثثفني،ابدأابتافااذاثألحكا ا
اةاباثتاظاماننانحاكماتا وثإلجرثءثتاثثَخاصَّ
وثعتقاانتابحالاثينثطال،اويافاذاثثتاظاما
جرثئاماثإلعادث ايفاكثاريانناثألحااالاإلخااةا
ثثااساننانجرعاثنعرتثضاعىانمايساته.

إبقاءاباطريفايفاثثسجناثيركزيا
كالاأشبهابإقانةااادقاةانخططا
ثهااسدنعياًاإلخرثجهايفاثثنقتا

ثيااسباوثثحفاظاعلاه.
ثألخباايا -بحسابا ثيدلننااتا وتشاريا

ألا إىلا ثثلباانااة_ا
ثثدثخلااةا وزياَرا
جااللا ثثااَاَمااايا
قدا كالا ثثرويشاالا
إىلا برقااًةا أيسالا
نحااظاحرننتا
باحماادا عااعلا
يفا ثآللا ثيقااما
-طاثبها ثثسادنعيةا
»بإيساالا ااهااا
إىلا اانيثًا باطاريفا
بددنااا صادااءا
وصلاتاندلننااتا
تاةا ث ي ساتخبا ث
تفاادا ثلانزثيةا
باااةاتهريباهانانا
ثثساجن«.اغارياألا
تجالالا باحماادا

ثألنارايادةاأسابنعل،اثاماساّلماثيحااظاةا
ثا«ثثقاعادة«اقبالاألايفّراإىلاثثسادنعيةانعا
لااعي.اوكاناتانصااعيايفاحرنانتاقادا
أكدتايفاوقتاساابلاثا«ثألخباي«،األاتسالاما
ثيكالاثداارصا»ثثقاعدة«،اجاءاباثتاساالانعا
ثثسادنعيةايفاوقاٍتاكالاااهالاعياقداساّلما
عدعثًانناثيدلاثثجانباة،اوسمحاثا«ثثقاعدة«ا
باقتحاا اندساكرثتاثثجااشاوثثساجنلايفا
عدلاوشابنةاوثثثاثعاوثحجاوأبلاخاللاأيا ا
إقانتهايفاعدلاقبلاارثيهاناهااإىلاثثسادنعيةا

عشاةاثثُداْدَوثل.

لاعياوثإلصالحانناعدل:ا
ثثقاعدةاجاشااا

عادنااقارياثثهايبالاعياونداهاثإلْصاَلحا
ألايقفنثايفاوجهاثثثنيةابتآنرلماعىاثثجاشا
ثثااَاَمااناتحاتانسامىا»ثثهاكلاة«اوجدوثا
أنفساهمايغرعولاخاايجاثثربابانكشاافا
نلاشاااتا تشاكالا إىلا الجاأوثا نؤثنرتهاما
نسالحةاتقنعلااعاارصاثثقاعدةاثثذيناجرىا
تهريبهاماننانختلافاساجنلاثثجمهنيية،ا
تحتانسامىاثيقاونةاثثشادباةاحتىاألاتلكا
ثثداارصابلباسهااثألسنعاوأْعاَل اثثقاعدةاثثتيا
يحملننهاااكاناتاتظهارابشاكلاوثضحاعىا
شاشااتاثثتلفزةاثثسادنعيةاوثثخلاجاةانثلا
ثثدرباةاثثسدنعيةاوثثجزيرةاثثقطريةاوسكايا

نانزاثإلنايثتاة.ا
ثادىالروباهاإىلاعادلاأقدنتانلاشاااتا
لاعياوثإلْصااَلحاوندهماعاارصاثثقاعدةاعىا
اةابددلاوقانتا ثقتحا انقراثثقانثتاثثَخاصَّ
تلاكاثيلاشاااتابايتاكاباجرثئماإبااعةابحلا
ثثجانعاعناطريلاسْحلهماوسحلاأجساعلما
تحاتانجاازيثتاثثدباباات،اوثنتارشتاتلاكا
ثثصانيايفاثثنساائلاثإلْعاَلناةاوناهاااثثتابدةا

ثهاعياوثإلْصاَلحاثثتيانرشتهاابتفاخر.ا
وكماالاياعااعةاثثجماعااتاثإليلاباةايفا
سانييااوثثدارثقاوثابااااثثتيانااإلاتسااطرا
عاىاندياةاحتاىاتباارشابإطاالقاثثداارصا
ثإليلابااةانناثثساجنلايفاأولاعملاتقن ابها
ولانانااقانتابهانلاشاااتاثإلْصاَلحاولاعيا
عقباثثسااطرةاعاىاعدلايفاناايساثيايضا
اةاحاثا بسااطرتهماعىانقراثثقنثتاثثَخاصَّ

قانانثاباثهجن اعىاثثساجناثيركازياوقتلا
اةاونناثما حرثساتهاثثتابداةاثلقانثتاثثَخاصَّ

إطالقاثثدرشثتانناعاارصاثثقاعدةاناه.ا
بادثاوثضحااًاألالااعياوثإلصاالحابأوثنرا
سادنعيةاكاننثايسدنلاثتشاكالاجاشاآخرا
عاىاغرثياثثجااشاثثحرابسانييااوثكناقنث ا
لاذثاثثجاشاناناثثداارصاثإليلابااةاثثتابدةا
ثلقاعدةاأواعثعش،ااكانتاعدلانرحاًاثلمرةا

ثثثاناةاثتشكالاننثةالذثاثثجاش.
وعاىاغرثيانااحادثايفاثيكال،ابالايفاذثتا
ثثاان اوباثتزثنانانعاثثُدااْدَوثلاناناإطالقا
ثلساجااءاوعىايأساهمازعااماثثقاعدةاخاثدا
باطاريف،اقاناتانلاشاااتاثإلْصااَلحاولاعيا
يفانطلعاشاهراأبريلاثياايضابمهاجمةاارعا
ثألناناثثقننيابددلاوإطالقاأكثرانناللاننا

سجااءاثثقاعدةا.ا
نصادياأناايايفاعادلاأكاداألانلاشاااتا
لااعياوثإلْصاَلحاوندهااعااارصاناااثقاعدةا
يفاعادلاقاناتاوبمسااعدةابداضاننظفيا
اارعاجهاازاثألنناثثقنناياباقتحاا انقرَّيا
ارعاثألناناثثقننيايفاخنيانكراوثثتنثلي،ا
حاثاتماإطالقاكااةاثثساجااءاثثباثغاعدعلما
الاساجاااً،اوكلهمانناثيسجننلاثثخطرينا
عىاذنةاثثقاعدة،اكمااتمانهباجماعاثيلفاتا
وثثنثائالاوكانالاثألثااثاوعادعاالاسااايةا
اةابفريلاثثتدخلاثثريع،اوأكثرا نديعةاَخاصَّ

نناعرشاساايثتانتانعة.

تسلاماثيدسكرثتاثداارصا
ثثقاعدةاثيحريين

كانتاثثخطةاتشرياإىلارضويةاثثقثاءاعىا
ثثجااشاوثنساتدانةابجااشاقاعديابربا
عصفنييانابحجار،اوااماااكاناتاعملااُتا
إطاالقاساجااءاثثقاعادةاجايياًةاعاىاقد ا
وسااقاكانتاتلكاثثداارصاتخرجاوثديهااعلٌما
باثخطنثتاثثتاثاةاثثتياتمثلتاباثساطرةاعىا
ندساكرثتاثثجاشاوأسالحتهايفاشبنةاوأبلا

وثثثاثعاوغريلا.ا

شبنةاكانتاثيرحاثيااسبا
ثتحنيلاندسكرثتاثثجاشاإىلا
ندسكرثتا
ثلقاعدةا

ضمناثثخطةا
ثيذكنية

اا  تأيياخا يفا
ثياايضا اربثيارا
عااارُصا قاناتا
يسامىا يااا تابداةا
ثثرشيداة«ا »أنصاايا
ثتاظااما ثثتاباعا
بمحارصةا ثثقاعادةا
ثيركازيا ثثساجنا
عاصماةا بدتالا
شابنةاونناثماذبحا
ثثحرثساةا جاانعا
ثثدملااةا وثنتهاتا
زنالئهاما بإطاالقا

نناثثدااارصاثإليلاباةاثثتياتنّجهتانبارشةا
يهاجمةانقراثثلنثءالاانشاةاوثثساطرةاعلاها
ونهباكانلاأسالحته،ايفاعملاةابادثاثثتنثطؤا
ناناثثهايبالاعياوثضحاًاااها،اوثثذياسابلا
وثستسالماثلثغانطاثثسادنعيةاعارباحزبا
ثإلْصااَلحاوأوقافاثثحرباثثتياشااهااثثجاشا
عىاثثداارصاثإليلاباةايفاأبلاوشابنةاوأحرزا

ااهااتقدناًارسيداًاونلحنظاً.

وثائلاتكشفاعلماثثسلطةا
باثهجن اعىاثثسجناثيركزيا

باثداصمةا
ساطرةاحزباثإلْصاَلحاعىاوزثيةاثثدثخلاةا
يفاعهاداحكنناةاثيبااعيةاثثخلاجااةانثّلاتا
نرحلاةاخطريةاتشاكلتاااهاااعالقةاوطادةا

بلاثثحكننةاوثثقاعدة.ا
افايالاااربثيرالالااقاا انجمنعٌةاننا
عاارصاثثقاعادةابمهاجمةاثثساجناثيرَكزيا
بصادااءاثثاذيايقاعاعاىانقربةاناناوزثيةا
ثثدثخلااةاثثتاياكالايمساكهاايفاذثاكاثثنقتا

ثثلنثءاعبدهاثثرتب.
تماثثهجنُ اباساتخدث اثثقاابلاوثألسالحةا
ثثاايياةاثثتاياأوعتابحاااةاناايقاايبا7اننا
حرثساثثسجناوتماتهريُباقرثبةاعرشيناننا
عااارصاثثقاعدةاوثاماتحاركاوزثيةاثثدثخلاةا
سااكااًاياعاحدوثاثثهجن ايغماُقربانقرلاا

نناثثسجن.ا
وقدابثاتاظااماثثقاعدةاتساجاالًانصنيثًا
عاىاثإلنرتنتايظهراااهازعاماتاظاماثثقاعدةا
يفاجزيرةاثثدارباولنايحتفياباثداارصاثثتيا

ارتانناثثسجن.ا
بدداتلاكاثثدملاةانارشتاوساائلاإْعاَلناةا
غربااةاناهاااوكاثةايويارتزاوثائالاأظهرتا
يفا ثثساجنلا ونصلحاةا ثثدثخلااةا وزثيةا ألا
ثثااَاَمااناتلقاتاندلنناتاباألاعاارصاننا
تاظاماثثقاعدةاتدتز اثقتحا اثثسجناثيركزيا
باثداصماةاوذثاكاقبلاشاهريناناناحدوثا

ثنقتحا .ا
نانابلاثثنثائلانذكرةايساماةابخطاثثادا
تحتابادا»عاجلاورسي«ايادهاانديراساجنا
صاداءاثيركزياثثدقادانحمداثثكنلاإىلايئاسا
نصلحةاثثتألالاوثإلْصاَلحابتأييخاثثسابعاننا

عيسمرباكاننلاثألولااالا. 
وتثماتاثيذكرةاثثتاياتحملايفانقدنتهاا
ناايدلاعىاأنهااننانرثساالتاوزثيةاثثدثخلاةا
تحذيارثًانانا»ندلننااتاتفااداباألاعاارصا
تاظااماثثقاعادةاثينجنعياناعثخالاثثساجنا
ثيركازيايخّططنلانعابقااةاثثتاظاماخايجا
ثثساجنايحاوثاةاثقتحاا اثثساجناوإطاالقا
ااةابداداثقتحا انقاراوزثيةا رسثحهاماَخاصَّ

ثثدااع«.ا
وتثمااتانذكارٌةاأخارىاثطلاعانرثسالا
يويارتزايفاصاداءاعىانساخةاناهااانطاِثَبا
ناناثثكنلا»بتدزيزاحرثساةاثثساجنابجانعا
إضاااالاوتغاريابداضاثألارثعانمانالمايفا
ساّنانايسامحاثهمابانساتمرثيايفاثثحرثسةا
وَننانايصلحنلاثلدملايفاثثحرثساةاوإْصاَلحا
كانريثتاثيرثقبةاثيدطلةاناذاسااتل...اوثكنا

ثمايستجباأحٌداثهذث«.
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  - بندر الهتار: 
أكثاُراننانائةايان اَنااارَّتاوثثُداْدَوثُلا
اناايازثُلايتنثَصُلاعىا اثألنريكيُّ اُدْنعيُّ ثثسُّ
نحااظااتاثثجمهنيية،اقابَلاهايفاذثكاأَْكثَرا
نناساتلايننااًانناثثارعاباتجااهانختلفا
اُدْنعيّةايفانااطالا ثينثقاعاثثدساكريةاثثسُّ

نجرثلاوجازثلاوعسري.
اذَاثثجاُشا ثثبدثياُةاننانجارثل،احاثانَفَّ
ااْداباةاثثكثاريَاناناعملااتا وثثلجااُلاثثشَّ
ثنقتحاا ايفاعادعاناناثينثقعاثثدساكريةا
ناهاااننقاعاثيخاروقاثثدساكرياثثاذيا
تدارضاثالقتحاا األكثرانانانارة،اأَيْثاًا
برجاثثرقابةاثثدساكريايفاناطقةاثثرشاة،ا
وننقعابربرثل،ايثافاإىلاذثكاتدنرياثثكثريا
ناناثنثاااتاوقتلاثثدارشثتاناناثثجانعا

ُدْنعيّلاخاللاتلكاثثدملاات. ثثسُّ
اإىلاجانابالاذهاثثدملاااتاثساتهدفا
ااْداباةاعادعثًانانا ثثجااُشاوثثلجاالاثثشَّ
ثيااطالاوثينثقعايفانجارثل،اأبرزلاانطايا
نجارثلاوندساكراثثجربةاوثثازوياوننقعا

علاباثثدسكري.
اوإىلاناطقاةاعساريانُفاذتاعادعانانا
عملااتاثنقتحا ،اثدلاأبرزلااثقتحا اعدعا
نناثينقعاثثدساكريةايفاناطقاةاثيجازة،ا
كمااتماتدنارياعدعانناثنثاااتاوثثدباباتا
اُدْنعيّةايفانااطالانتفرقةانناظهرثلا ثثسُّ

عسري،اأبرزلاايفاننقعاعلب.
اوباثاسابةاثلقصافاثثصايوخاي،ااقدا
طاالاخمااسانشااطاوظهارثل،اناهااا
رشكةاأيثنكناوعدعانناثينثقعاثثدساكريةا
ننقاعاثثحمانةاوندساكراعلالاوثثجحفا
وثثرجفاةاونقاراحارساثثحادوعاويقابةا
اُدْنعيّةا ثثسُّ ثثدساكريةا ثينثقاعا ثثثبداةا

ثيحاذيةايافذاعلباثثحدوعي.
ناطقاةاجاازثلاكالاثهااثثحاظاثألوارا
نناعملااتاثنقتحا ،احاثاثقتحماثثجاُشا
عساكريةا ننثقاعا ااْداباةا ثثشَّ وثثلجااُلا

أبرزلاااتنيللاألكثراننانارة،اوثإل ابيايسا
وثيدزثباوننقعاثيصفلاثثدسكري،اوننقعا
ثثرعيافاوبارجاثثحجاراثثدساكرياوننقعا
ثثجالحاوثثدمنع،اوننثقعاأخرىايفاثيجروبا
ثثشامايلاوثثجانباياوثثغاوياةاوثثريحاال،ا
كماااتاماقصافاثثكثرياناناثينثقاعاناهاا
ننقعاثثشابكةاثثدساكرياوثثدوعاوثثدخالا
وثثجابرياوثثدلاثثحايةاوبرجاأبناثثكسافا
وننثقاعايفاأحاداثيساايحةاوأباناعرياشا

وخلفانلحمة،اوثثخنبة.
اوثىلاجانبالذهاثثدملااتانستدرضاأبرزا
ثياظننااتاثثصايوخاةاثثتياتاماإطالُقهاا

خالَلاثثفرتةاثياضاة:
يوسااةا ولايا كاتانشااا صنثيياخا •ا
ثثصااعاويارتثوحاندثلاانناعارشةاكالنا
نارتثتاإىلاعرشيناكم،اويصالابدثهااإىلا

ثمانلاكالننرتثً.
•ااصنثييخاغرثعاويصالاندثلااإىلانحنا

عرشيناكالنانرتثً.
•ااصنثيياخاأويثغاالايوسااةاثثصااعا
ويصالاندثلاااإىلاخمساةاوسابدلاكالنا

نرتثً.
ثثصااعا نحلااةا ثثزثازثلا اصنثيياخا •ا
قصاريةاثيادىاولاياذثتاُقاديةاتدنرييةا

كبرية.
•اصنثييخاثثاجماثثثاقب،اأسادلاثثستايا
عناجاللاناهااثألولايصلاندثهاإىلاخمسةا
وأيبدلاكماوثثثانيايصلاندثهاإىلاخمساةا

وسبدلاكالنانرتثً.
وثامايغباصايوخاساكنعانانانداعثةا
ثثرعع،ااقداأطللاناهاثثاالاحتىاثآللاخاللا
أقلانناشاهراأحدلمااارضباقاعدةاثيلكا
خاثاداثثجنياةايفاخماسانشااطاوثثثانيا
رضباقاعدةاثثسالالاثثصايوخاةايفاوثعيا
ثثدوثرساثثتابدةاياطقةاثثرياض.اوبانتظايا
ثإلنجاازثتا وثثرثباعاونزيادانانا ثثثاثاثا

وثننتصايثت.

60 يومًا من رد الجيش واللجان الشعبية على العدوان السعودي
  إقتحام موقع برج الرقابة العسكري وموقع بربران وقصف مطار نجران ومعسكر الجربة والزور وموقع عليب في والدود والجابري 

  قصف مواقع عسكرية سعودية بصواريخ كاتيوشا وغراد وأوراغان والزلزال والنجم الثاقب في نجران وجيزان وعسير 
  إطالق صاروخين »سكود« على قاعدتي خالد الجوية في خميس مشيط والسليل في وادي الدواسر قرب الرياض

جرائم العدوان السعودي األمريكي خالل 100 يوم من القصف الوحشي
  3.114 شهيدًا مدنيًا بينهم 745 طفاًل و564 امرأة 

  7.400 جريح بينهم 512 طفاًل و476 امرأة
  تعرض 10 مطارات للقصف و6 موانئ و 300 ألف حي سكني و700 منشأة حكومية

  قصف العدوان 137 مصنعًا و31 موقعًا أثريًا و67 خزان مياه و482 مسجدًا
  - خاص: 

نارشتاوحادُةاثثرْصاداوثثتنثاالابايرَكازا
ثثقاننناياثلحقانقاوثثتامااةاتقريارثًاشاملا
إحصائااًةاثلثحايااثيدناالاثثقتىاوثثجرحىا

بسبباقصفاثثطريثلاثيداعياعىابالعنا.
وأشاايتاثثصحافاةاإىلاألاعادَعاثثشاهدثءا
خاللاللااين انناثثُداْدَوثلابلغالاا.اابااهما
ثل7اطفالًاولثثاثنرأة،اااماابلغاعدعاثثجرحىا

للل7ابااهماااثاطفالًاوث7لاثنرأة.

اُدْنعّيا وذكاراثثتقريراألاطاريثلاثثددواثثسُّ
ثألنريكياثساتهدفاُكّلانقنناتاثثحااة،احاثا
تدرضاتالاانطاايثتاثلقصافاوثثتخرياب،ا
إَضاَاةاإىلاثاننثنائ،ااامااتريتاحنثيلاللا 

أثفانازل.

وعادُعاثياشاآتاثثحكننااةاثثتاياتريتا
جارثءاثثُدااْدَوثلابلاغالل7اناشاأةاحكنناة،ا
بااهاااثلاانادثيساونرثكازاتدلامااة،او7ا 

جاندةاو7ثاانستشفًىاواللانسجدثً.
وأوضاحاثثتقرياراألاعادعاثثاازحالاوصلا

إىلاللااأثافانازح،اوألاعادعاثيصانعاثثتياتما
تدنريلااابلَغا7اااناهاااثاصنثنعاغاللاو7ث 
خزثلاوشابكةاثلمااهاولثانزيعةاعجاجاواا 

ننقداًاأثرياً.
كمااتسابَّباثثُداْدَوثلايفاتدنارياللااناقلةا
ننثعاغذثئاة،اوقصفال7ااُسنقاًاول7اانخزناًا
ثألغذية،اوتدنرياالاشبكةاثتصانت،اوتدرضتا
ااانؤسساةاإعالنااةاثلقصاف،اول7انحطةا
كهربائاة،اإَضاَاةاإىلالثااجسانياوطرقاوثا 
نلدباًايياضااًاوللاناقلةاووقنعاوثثاانحطةا

وقنع.

لا نطايثتا
ث ننثنئا
+لللللا ناازلا
لل7 ناشآتاحكنناةا
ثلا ندثيساونرثزاتدلاماةا
للثا ندثيساتنقفتا
7ا جانداتا
7ثا نستشفااتا
الل نساجدا
7اا نصانعا
ث صنثنعاغاللا
7ث خزثناتاوشبكاتانااها
لث نزثيعاعجاجا

اا ننثقعاأثريةا
للا ناقالتاننثعاغذثئاةا
ل7ا أسنثقا
ل7ا نخازلاأغذيةا
ال شبكاتاثتصانتا
اا نؤسساتاإعالناةا
ل7 نحطاتاكهرباءا
لثا جسنياوطرقا
ثا نالعبايياضاةا
لل ناقالتاوقنعا
ثثا نحطاتاوقنعا
+لللللا نازحلا

لااا ثثشهدثءا
ثل7 أطفالا
لثث نساءا
ثللا يجالا

للل7 ثثجرحىا
ااث أطفالا
ث7ل نساءا
االث يجالا

 اإلحصائية هذه ليست نهائية، فالضحايا واألضرار في الواقع أكثر من ذلك.. 
)وحدة الرصد والتوثيق بالمرَكز القانوني للحقوق والتنمية(

واشنطن بوست: قصف صاروخ »سكود« لقاعدة خميس 
مشيط تسبب في قتل 36 طيارًا سعوديًا و39 ضابطًا

  - متابعات: 
اْداباةاقاعدَةاثيلكاخاثداثثجنيةايفاندياةا أّكدتاصحافُةاوثشاطنابنستاثألنريكاةاألاصايوَخا»سكنع«اثثذياقصفابهاثثجاشاثثااَاَمااياوثثلجالاثثشَّ

اقااعةاثثقنثتاثثجنيةاتدنريثًاكانالً. رانقرَّ خماسانشاطاثثشهراثيايضاعنَّ
وقاثتاثثصحافةايفاتقريراثها:اإلاثثقصفاأَيْثاًاتسببايفانقتلاقائداثثقنثتاثثجنيةاثثفريلانحمدانحمداثثشداللاوثثدديدانناكباياقاعةاثثجاشابقطاعا
ُدْنعّي،اوقتلاأَْكثَرانناثااطاايثًاوا٣٩اضابطاًانناثثجانبا ُدْنعّي،ااثالًاعناتفجرياثثطائرثتاثثحرباةاوناصاتاثثصنثييخاثلدااعاثثجنياثثسُّ سالحاثثجناثثسُّ
ااْداباةاتمكَّانثانناتحقالاثنجازثتاوثنتصايثتانادثناةاغريانتنقدةايفاندايكهااثثدثئرةا اوثثلجالاثثشَّ اُدْنعّي.اوأوضحتاثثصحافةاألاثثجاَشاثثااَاَماايَّ ثثسُّ

ُدْنعّي،اوألاحكننةاآلاُسُداْنعاتتدمداإخفاَءاُكّلاتلكاثثحقائلاخنااًانناحدوثاثنقالباشدبياعلاها. ُدْنعيّةايفاثثُدملاثثسُّ نعاثثقنثتاثثسُّ
اْداباةاثثااَاَماااةاصنثييخاعىا وأشاايتاثثصحافةاإىلاألاندلنناتهاانساتادةاعىاتقريرانخابرثتياأنريكياتماإنجازهابدداإطالقاثثجاشاوثثلجالاثثشَّ
اْداباةاتمكانثانناتدنرياللاننقداًاعسكرياًاُسُداْنعياًايفانجرثلاوجازثلاوعسرياوظهرثلاثثجانبا قنثعداثثرياضاثثحرباة،اننضحًةاألاثثجاَشاوثثلجالاثثشَّ
وخماسانشااطاتدنريثًاكلااً،اإىلاجانباث7اننقداًاعساكرياًاتماثقتحانهااوثثسااطرةاعلاهااوتفجريلااباألثغا اثأليضاةاوالاثيخططاثثدملااتياثثدسكريا

ثثااَاَمااي.
اْداباةاثثااَاَماااةاعّنروثاأَيْثاًاناطقتَياثثقااعةاوثثساطرةايفانجرثلاوعسرياوخماسانشاطابشكلاكيل،اكمااتماتدنريُا وأضااتاألاثثجاَشاوثثلجالاثثشَّ
ُدْنعّيايفاثثخنبةاوثثطنثلاوأبنا بشاكلاكانلاقصنياثإلنايةايفانجرثلاوظهرثلاوجازثلاَوأحداثيساايحةاوثثطنثل،اإَضاَاًةاإىلاتدنريانقراثثدملااتاثلجاشاثثسُّ

عريشاوثثحرثاوثثربنعة.
ُدْنعيّةايفاثأليوثحاوثيددثتااإلاثثخسائراثثبرشيةاتمثّلتايفا وأشايتاوثشاطنابنستاإىلاأنهاوبحسباثثتقاييراثثرسماةاثثتياأحصتاباأليقا اخسائَراثثسُّ
ُياثثقائمةا»ثثفريلانحمداثثشادالل«،اإَضاَاًةاإىلاثيئاتانناثثجرحىاوثثدرشثتا نقتالاأثفالاوثاااجادياًاوثااضابطاًاواااجارثنًانناثثرتباثثُدلاا،اويتصدَّ

نناثألرسىاثدىاثثجاشاثثااَاَمااي.
اُدْنعيّةايفالذثاثثجانباتتمثلايفاتدنريااثااعبابةاوثاانديعةا وباثاسابةاثلمددثتااقداأوضحتاثثتقاييُراكمااأويعتهااثثنثشااطنابنساتاألاخسائَراثثسُّ
نجاازيةاوالااطقماًاعساكرياًاوذثاكابماطقةاجازثل،اإَضاَاةاإىلاتدنرياأواإحارثقالااعبابةاوااانديعةانجازيةاوا7اطقماًاعساكرياًايفاناطقةانجرثل،ا

ُدْنعّيايفاناطقةاعسري. وتدنريااااعبابةاولاانديعةانجازيةاواثاطقماًاعسكرياًاوااآثااتا»عيكتالت«اتابدةاثقطاعاثإلنشاءاوثثطُرقاباثجاشاثثسُّ



ثنثالاثاينثاناثالا ااثينثالالااينثالاثالالا     ثثددعااللا8 تقارير

العدوان السعودي األمريكي يحوّل الزراعة في اليمن إلى قطاع منكوب!
  وزارة الزراعة: خسائر القطاع الزراعي جراء القصف وصلت إلى أكثر من 6 مليارات دوالر

  الدكتور الغشم: دور األمم المتحدة في ما تقدمه من إغاثة ألسر المناطق الزراعية متواضع جدًا
  ماجد المتوكل: نحن شعب عريق سنعيد ما دمره العـدوان وسنصنع الحياة من بين ركام الموت

  - محي الدين األصبحي، 

اثألنريكاياخااللاثثثالثةا ثساتهدفاثثُدااْدَوثُلاثثسادنعيُّ
ثألشاهراثياضااةاُكّلانقننااتاثثحاااةايفابالعناا،ابماااااهاا
ثيستشافااتاوثيرثكازاثثصحاةاوثألحااءاثثساكااةاوثيصانعا

وثثجسنياوثثطرقاتاوكلايشء.
ثثقطااُعاثثزيثعيايفابالعنااكالانناضمناثثقطاعاتاثألكثرا
تاريثًاننالاذثاثثُداْدَوثل،احاثاكشافتاآخاراإحصائاةاألا
خساايةاثثقطاعاثثزيثعياَجاااارَّثَءالذثاثثُدااْدَوثلاوصلتاإىلا

أكثرانناثانلاايثتاعوني.
وزثيةاثثزيثعاةاوثثارياعقادتاثثخمااساثياايضانؤتمرثًا
صحفااًابصاداء،اثستدرضتاااهاأبرزاثثخسائراجرثءاثثقصفا

ثيتنثصلاعىابالعناايفاندظمانحااظاتاثثجمهنيية.

خسائراكبرية
وتشاملاثثخساائراغرياثيباارشةاثلقطاعاثثزيثعاي،اثثبُااَةا
ثثتحتااة،اوثثقطااعاثثاباتاياوثثحانثناي،اوثيدادثتاوثآلنتا
ثثزيثعااة،اإضااةاإىلاثألََيثيِضاثثزيثعااةاثيدنرة،ااأنااثيتدلقةا
باثبُااىاثثتحتاةاثثتاياعنرلااثثُداْدَوثلابشاكلاكانلاانصلتا
إىلاللاانلاانلاعوني،اولاذهاثحصائااةاأوثااة،اوتشامل:ا7 
أسانثقاتجمادااةانرَكزياة،ااااسانقاًاتجماداااًاييفااً،اوث 
نرثكازاصااعيثتازيثعااة،اولاانخاازلاونرثكازاتربيد،اول 
وساائلانقلانربع،اإضااةاإىلانصادلانستلزناتازيثعاةاوا 
نخايطاوويش،اونحالتانساتلزناتاإنْاتَاااجازيثعي،اولا 
ااةاباثقطااعاثثزيثعي،اكمااعنراثثُداْدَوثلا نحطةاوقنعاَخاصَّ
ثاجمدااتازيثعاة،اوكذثاتدنريااروعاباكاثثتسالافاثثزيثعيا
يفاصدادةاوحارض،اويفاثحجاعناراثثُداْدَوثلانكتاباثثزيثعةا
ونرشوعاثثحفااظاوآثااتاونددثتاثثارياوتدنريانباىاثثريا

ونركزاتحسلاثثسالنتاوناابدداثثحصاعايفاثيحااظة.
اكمااعّنراثثُداْدَوثلاصنثنَعاثثغاللايفاعدلاونطاحناثثبحرا
ثألَْحَمااارايفاثثحديدة،اإضااًةاإىلاتدنريانخاازلاثثغذثءاثثتابعا

ثلمؤسسةاثنقتصاعيةايفانحااظتياذناياوصاداء.
وبلغتاخساائُراثثقطاعاثثاباتيابسابباثثُدااْدَوثلاثيبارشا
وثيتدماداعرشةاناليالاونائتالاوثمانلاأثافاعوني،احاثا
ثساتهداتالللااباانتازيثعاةانحماة،اولانشااتلانباتاة.ا
أنااثثقطاعاثثحانثنياابلغتاخساائرهاتسدًةاوعرشينانلانناًا
وسبدمائةاوخمساوخمسلاأثَفاعوني،ااقداتدرضتاللث.7 

خلااةانحلاثلتدنرياولاانزيعةاعوثجان،اونزيعتلاإلنْاتَااجا
ثثباض،اإضااةاإىلاتدنريانفنقاثروةاحانثناة.

ثألييضاثثزيثعاةاوثيددثت
أيُضاثإلنساالاوعمنعاحااتهاتماإحرثقاهاوتدنريه،اانثقعا
ثنحصائاااتاثثتياحصلتا»صدىاثيسارية«اعلاهاانناوزثيةا
ثثزيثعاةابماايخصاثثخساائراثنقتصاعيةاثاألََيثيِضاثثزيثعاةا
ثثتاياعنرلاااثثُدااْدَوثلاأشاايتاإىلاألاللاأثاَفالكتاياأحرقا
ووصلتاقامتهاانلااييناوثمانمائةاوخمسااًاوعرشينانلانناًا

وخمسمائةاووثحدثًاوثمانلاأثفاعوني.
أنااثيددثتاوثآلنتاثثزيثعاةااقداتماتدنريُانرشوعاثثطاقةا
ثثشمسااةاوعدعلاالاوحدثتابقامةاثالثمائةاأثفاعوني،اوكذثا
لاانثخاةاناااهانتكانلاةابقاماةالاناليالاعوني،اإضااةا
إىلاثيدادثتاثثزيثعااةايفانحااظةاثحج،اَوكذثاتدنرياسااايثتا

ونددثتاأخرىابقامةالاناليلاعوني..

خسائراغريانبارشة
نناجهةاأخرىاويفاساااقاثثجرثئماثثتيايرتكبهااثثُداْدَوثلا
اْداباثثااَاَمااياوقنتهاونصديايزقهابرزتاثثدديدا يفاحلاثثشَّ
نناثثخساائراغرياثيباارشةاأثحقتاباثقطااعاثثزيثعيانتاجةا
ثساتمرثياثثُدااْدَوثلااقداتنقفتانئااتاثآلنفانناثثهكتايثتا
ناناثإلنْاتَاااجاثثزيثعاي؛ابسابباثثحصااياثيطبلاناناقبلا
ثثُداْدَوثلاوناعاوصنلاثيشتقاتاثثافطاة،اوإتالفاثثكثرياننا
ثإلنْاتَااجاثثزيثعياثثذياكالانجهزثًاثتصديرهاثلخايج،اوتنقفا
ثيشااييعاثثزيثعاةاثثدمالقةاوثيمنثةاعثخلااًاوخايجااً،انالاكا
عناثثخسائراثيهنثةاثلقنىاثثدانلةايفاقطاعاثثزيثعةاوتنقفهما
عاناثإلنْاتَااجاوخساائراكثريةاحلاتابهذهاثثقطااعاثثزيثعيا

يجرعاثثحصاي..
اقدابلغاخساائراغرياثيبارشةاثلزيثعةابحسباثحصائااتا
وزثيةاثثزيثعاةاثاالثانلاايثتاونائةاوساتةاوسابدلانلانناًا
وأيبدمائةاوثالثاًاوتسادلاأثفاعوني..احصلاقطاعاثإلنْاتَااجا
ثثاباتياعىاثثاصاباثألكرب،اااماابلغتاثثخساائراثنقتصاعيةا
اااةابدملاةاثثتصدياراثثخايجياثهاذهاثياتجاتاا7ا  ثثَخاصَّ
نلاانلاعوني،اوبلغاخساائراثثقانىاثثدانلةانااايقايبال7ث 
نلانَلاعونياولياأجنياناعيةاثلدانللايفاثثقطاعاثثزيثعي.

ااةابايشااييعاثثتياكالاننا ااماابلغتاثثخساائراثثَخاصَّ
ثيفارتضاتافاذلااوثيمنثةاخايجاااًااتنقفتابفدلاثثُداْدَوثلا

ثثغاشماوحصالتها:الثاانلانلاعوني.

أناااثإلنْاتَااُجاثثحانثنيااقدابلغتاخساائرهاأكثَرانناااا 
نلانلاعونياوشملتاثثثروةاثثحانثناةاوناتجاتانحلاثثدسل.

طرقاقصرية
ااْداباثثااَاَماااياوتجنيدها طاُرٌقاقصاريةاثرتكااعاثثشَّ
ثتخذلااثثُداْدَوثل،ااقداتدمدايفاثستهدثفانصديايزقهاوعمنعا
حااتهاثيتمثالايفاثثقطاعاثثزيثعياوتدنارياُكّلانقنناته،الذثا
نااأكدهاثثقائمابأعمالاوزيراثثزيثعةاثثدكتنيانحمداثثغشامايفا
حديثهاثلصحافةاخاللاثيؤتمراثثصحفياثثذياعقدهاثثخماَسا
ثارشاثنحصائااتاثألوثاةاثلخسائراثثكبريةايفاثثقطاعاثثزيثعيا
جرثءاثثُداْدَوثل،انثافاً:الذهاثأليقا اوثنحصائااتالياأوثاة،ا
ولااكاثثكثريانناثثخسائرايفاكثريانناثيحااظاتاثمانستِطعا
ثثنصانلاإثاها؛ابسابباثساتمرثياثثُدااْدَوثلاوثساتهدثاهاُكّلا
يشء..اناتاًاإىلاأنهاساتماياعاأيقا انهائاةاوبشكلاكانلايغما

ثستمرثياثثُداْدَوثلاوثثحصاي.
اوعناعوياثألَُنااماثيتحدةايفاوقفاثثُداْدَوثلاثثذيايستهدفا
ااْداباثثااَاَماااياوحااته،اقالاثثغشام:اقدايكنلا قانتاثثشَّ
عوياثألَُناااماثيتحدةانتنثضداًايفاثثنقاتاثثرثلنااامااتقدنها
نناإغاثةاألرساثيااطلاثثزيثعاة،اثكنانحناسااراعاتقاييرناا
بهاذهاثثخساائراإثاهاااوناتظاراتجاوبهاا.انطاثبااًاثيجتمعا
ثثادويلاوثألَُنااماثيتحادةاوثياظمةاثثدوثااةاثألغذيةاوثثزيثعةا
وكاااةاثياظمااتاثثزيثعااةاوثثحقنقاةاوثثقانننااةاثثنقنَفا
ااْداباثثااَاَماااياوثثتدخلاإليقاافاثثُداْدَوثلا إىلاجاناباثثشَّ
ثثسدنأنريكياثثغاشماوياعاثثحصاياثثربياوثثبحرياوثثجنيا
ثثجائاراونحاَكمةاعولاثثُدااْدَوثلاوإثزثنهاابداعاثثتدنيثاتا
ثثداعثةاعناُكّلاثألرضثياوثآلثاياثثتدنرييةاوثثخساائراثيبارشةا
وغرياثيبارشةاثثتياثحقتاباثقطاعاثثزيثعياوكااةاثثقطاعاتا
ثألخرى،اوإطالقابرنانجاععمانايلاوااياوثساعاإلعاعةاتألالا
لاذثاثثقطااعاثثحانياثثهاا اثثذيانايازثلاثثُدااْدَوثلاينثصلا
ثستهدثَاُهايفاإطاياحرباشانلةاعىاثثنطن،احربانانثالاثهاا

نناقبُلايفاثياطقةاعىانرأىاونسمعانناثثداثماأجمع.

يساثةاتطماااة
وزثيةاثثزيثعةاأوصلتايساثًةاتطماااًةاثلمنثطناثثااَاَماايا
يغماثثدناياثثذياحلاباثقطاعاثثزيثعياثثغذثءاثألََسايساثهااقدا
ثتخذتاثثنزثيةاثثدديَدانناثنجرثءثتاثثبديلةاينثجهةانشاكلةا
ثألنناثثغذثئياوثثزيثعي،احاثاأوضحاثيهادساناجداثيتنكل/ا
ثثااطلاثثرسامياثنزثيةاثثزيثعةاثلصحافاةاألاوزثيةاثثزيثعةا

ناذابدثياةاثثُداْدَوثلاثثسادنعياثألنريكيابدأتابدقداجلساةا
طايئاةاوتماتشاكالاثجاةااااةاإلعدثعاخطاةاطايئةاينثجهةا
ثآلثااياثيرتتباةاعاىاثثقطاعاثثزيثعاي،اااماايخاصاثيخزولا
ثثغذثئاي،ااكالايجاباثثرتكازاعىاثإلنْاتَاااجاثيحيل،اثثحبنبا
وثثبقنثااات،ااقمااابددَّةاخطنثتاناهاااإجرثئاةاوناهاااااةا
وناهااازيثعاة،اوكالانناضماناثنجارثءثتاألاياداااثلجاةا
ثثثنييةاثثدلاااياعاتصديراثثحبانباوثثبقنثااتانناثثااَاَمانا
حتىانثماَناثثتخفافانناثألَْزَناةاثيتنقداة،اكماايكزنااعىا
ثثنعياثثزيثعيايفاقثاةاياعاننانستنىاثثنعياثدىاثيزثيعلا
يفاكافاةاننثجهةاثيشكالتاوثيدنقاتاثيرتتبةاعىاثثُداْدَوثل،ا
سانثٌءايفاقثاةاثياااهاأواقثاةاثثطاقة،اوكافانساتطاعاألا
نساتفاَدانناننيوثاااثثزيثعاياثثقديمايفانثلالاذهاثثظروفا
ثثصدباةاكبدثئالاثلتقاااتاثثحديثةاثثتياصنعيتانااابساببا
ثندادث اثثطاقةاوثنددث اثيشاتقاتاثثافطاةابسابباثثحصاي،ا
كمااتماثعتماعابرنانجاثيشااعيانادثنايايتماتافاذهاثآللاعىا
ثيستنىاثيحااظاتانناقبلاثألَْجهَزةاثنيشاعيةاُخُصانصاًايفا

قثاةاإنْاتَااجاثثحبنباثثتياتمثلاغذثءاثينثطن.
وأضافاثيتنكل:انحناشادٌباعريلاتمتاداحثايتاااآلنفا
ثثساال،اثذثكاساُداُدانااعنرهاثثُداْدَوثل،اوساصاعاثثحااةاننا
بلايكا اثينتاوسااتجاغذثءناانناجديداوسازيعاأيضاااننا
جديداوثنايستطاعانناثاساثهاحثايةاألايُهزَ اأوايمحَناننا

ثديهاحثايةاتمتداآلنفاثثسال.

»ثثفاو«اقطاعاناكنب
نمثاُلاناظمةاثألغذياةاوثثزيثعاةاثألنماثيتحادةااثثفاو(ا
يفاثثااَاَمااناثثدكتانياصالحاثثحاجاحساناثكتفىاعىاعجلةا
أثاااءاحثنيهاثيؤتماراثثصحفياثثذياعقدتاهاوزثيةاثثزيثعةا
ثثخمااساباثقانل:انحناكجهاةانسائنثةاندلاناألاثثقطاعا

ثثزيثعياقطاعاناكنب.

صنياتحكياثثكايثة
وزثيةاثثزيثعاةايفانؤتمرلاااثثصحفياثثخمااساثاتتحتا
ندارضاثثصانياثثفنتنغرثاااةاحانلاثألرضثياثثتاياثحقتا
باثقطاعاثثزيثعياجرثءاثثُداْدَوثلاثثسادنأنريكياتحتاشادايا
»ثثقطاعاثثزيثعيايفاعثئرةاثثُداْدَوثل«،اولدفاثيدرضاإىلاإبرثزا
حجماثألرضثياوثثدناياثثذياثحلاباثدديداننانكنناتاثثقطاعا
ثثزيثعيانناقبلاثثُداْدَوثلاثثسادنعياثألنريكياثثهمجياثثذيا

ثستهفاثننسالاويزقه.

  - خاص:
ُلاثيسالحنلاننانختلفانديرياتا يتداَّ
ثثجمهنيياةاإىلاأناكاناثثقتاالايفاناأيبا
وتدزاوثثجانب،اويقاتلنلاثثجاَشاوثثلجاَلا
ااْداباةاثامايطلقانلاعاىاأنفساهما ثثشَّ

نصطلَحا»ثيقاونة«!.
نساتمرا ثثجبهااتا لاذها إىلا ثثحْشاُدا
وبنتريةاعاثاة،اناهمانناثهاعالقةاباثتجمعا
ثثااَاَمااياثإلصالح،اوأغلباتهماياتمنلاإىلا
اُدْنعّياساخيا تاظاماثثقاعدة،اوثثدعماثثسُّ
جدثً،اوثثطاريثلاثيداعيايسااندالؤنءاياعا
ااْداباةاوإحرثزا تقد اثثجاشاوثثلجالاثثشَّ

أياتقد ايفاثيادثل.

اوساائُلاإعال ا وثثساؤثلالاا:اياذثاترُّ
ثثددواعىاتساماةالؤنءاثيسالحلاثثذينا
أغلبهاماناناتاظااماثثقاعادةابمصطلاحا

»نقاونة«اونااخطنيةالذهاثثتسماة؟.
يفاخطاباهاثثرثبعابداَداثثُدااْدَوثلايؤكدا
ثثسااداعبُدثيلاكابادياثثدياناثثحنثاياألا
اُدْنعّيا ايفاثثُداْدَوثلاثثسُّ نناألماناااتجاىَّ
ثثقاعادَةا ألا ثألنريكاياعاىابالعنااالانا
ثاساتاسانىاأعثةاناناأعوثتاأوثئكاثثبغاةا
وثيدتديان،اأعثةابااداأنرياكااأعثةاثصاثاحا
اُدْنعّي،اوألانثلثا ثئاْلاأعثةاثلاظا اثثسُّ إرْسَ
ثثرشالاناثثذياصااعاثثقاعدةاولاناثثذيا
يساتغلُّالاذهاثثصاادةايفاثياطقةابشاكلا

عا اويفابلدنااعىاوجهاثثخصنص«.
ويزياداثثساادابقنثاه:ا»ثثاان اأصبغنثا

ثقباًاجديادثًاثلقاعدةايفاثثبلداوناحنلااثقباًا
ااْداباةانعا جديادثًاسامنلااثيقاونةاثثشَّ
أنهامانايحباذولايفاثألصلاثساماثيقاونة،ا
ثهماننقافانناثيقاَوناةاثثلباانااةاوثهما
ننقافاناناثيقاوناةاثثفلساطاااة،الانا
ثساٌماغريُانحباذ،اااااتُرىانااالناثثرايفا
ألايسامنثاثثقاعدةابهذثاثيسامى،اباثتأكادا
لمايؤسسانلايسامااتاجديدةاوثصاائَعا
ثياطقاة،ا يفا جديادةا ويساايثتا جديادةا
ثئاْالاويدَمُلاناا سااكنُلانانايخاُدُ اإرْسَ
ثئاْلاونااتريُدهاأنريكااوبتمنيلا تريُدهاإرْسَ
ُدْنعيّةالناثثذيايحملاأثقاباًاجديدًةا نناثثسُّ
ننالاذثاثثانع..انانالذثاثثانعابساداهما
إىلاقلاباثألنانياوقلاباثيفالااماوقلابا

ثثحقائل«.

وخاللاثألشاهراثياضااةاتمكناثثجاشا
اْداباةانناعحراعاارصاتاظاما وثثلجالاثثشَّ
ثثقاعدةايفاعدعاننانحااظاتاثثجمهنييةا
ويفا ندساكرثتهما أبارزا عاىا وثثسااطرةا
نقدناةالذهاندساكراثثلباااتابمحااظةا
ثثجانفاوثثاخاالءاوثثساحالايفانحااظةا
ناأيب،اإَضاَااًةاإىلاندساكرثتايفاشابنةا

وعدلاوعدعانناثيحااظات.
اْداباةاأعلانثاأَْكثََرا ثثجاُشاوثثلجالاثثشَّ
ننانارةاقتَلهماثددعانناقاااعثتاثثقاعدةا
ثثخطاريةايفالاذهاثينثجهاات،اباإلَضاَااةا
إىلاأرساعادعاكبارياناهم،اوثنساتاالءاعىا
أسالحةاوعتاعاكبارياكالابحنزتهماوبدعما

ُدْنعيّة. نناثيملكةاثثدرباةاثثسُّ
وثلتأكاداعىاألاثثقاعدَةالياَنناتحايبا

العدو حني يبحث عن م�سميات وم�سطلحات جديدة 

عمالء الرياض في الداخل.. مقاومون أم قاعدة؟
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  - أحمد داوود، 

نىضاأكثرانناللااين اوثثقصفا
ثثسدنعياثألنريكياثمايتنقفاعىا

بالعنا.
ثألسبنَعاثيايَضاكانتانحااظاُتا

ثثجمهنييةاعُرضًةاثنحشاةا
ولسترييااثثطريثلاثيداعي،اوكاثداعةا

اإلاندظَماثثثحاياانناثيدنالا
وثألبرياء،اويفانقدنتهماثثاساءا

وثألَطفال.
وتدرضتاصاداءاألسنأاأننثعا

ثثقصفاخاللاشهراينثالاثيبايكا
باثتزثننانعاوصنلاثيبدنثا

ثألَُناامياإىلاثثااَاَماناإسماعالا
وثداثثشاخاإثاهااثلقاءاثيكنناتا

ثثسااساة.

صمنعاأسطنيياثدطال
اطريثلاثثُداْدَوثلاثثسادنعيانسااَءا وَشانَّ
ثألحاداعادعثًانناثثغاايثتاثثجنيةاعاىاأنانةا
ثثداصماةانساتهدااًاناطقاةاااجاعطاالا

وثثاهديناوعثياثثرئاسة.
وثستشاهداننثطاالاوأصاباثالثةاآخرينا
جارثءاقصافاطاريثلاثثُدااْدَوثلاثثسادنعيا
ياازلاننثطالايفاحياعيثساثثساكايابأنانةا

ثثداصمةاين اأنس.
وأعَّىاثثقصفاإىلاتهد اااناازلابشكلاكيلا

وترياعرشثتاثياازلايفاثثحي.
وأعىاقصافاثثطريثلاثيدااعياإىلاحصنلا
أرضثياناعيةاجسامةايفانباىانديسةاغمدثلا
وعدعانناثياازلاوذثكاجارثءاقصفاثثُداْدَوثلا
ثثّسادنعي-اثألنريكاياعىاناطقاةاثثجرثفا

ثثغربياباثداصمةاصاداء،اثالاثثخماس.
كمااثساتهداتاطائرثتاثثُداْدَوثلاناطقةا
ااّجاعطاالاونرَكازاثثتمنياناثثدساكريايفا

ناطقةاعراباثداصمةاصاداء.
وتسابباثثقصافايان اثثخمااساثيايضا
يفاتدناريانباىاثثهادساةاثثدساكريةاوتبدهاا
ثنفجااياقابلةاصنتاةاسابََّباثيتجاجااًاقنياًا

وعوياًالائالً.
وثستشاهداعادٌعاناناثينثطاالابغاايثتا
ثثُداْدَوثلاثثّسدنعي-اثألنريكياثثتياثستهداتا
ناازلايئاساثثنزيثءاثألسابلااارجابناغانما
وثثلانثءاعيلاثثكحالناي،اباثداصماةاصاداء،ا
ثثداصماةا يفا ندناّالا نااازلا إىلا باإلضاااةا

ثأليبداءاثيايض.
َوثساتهداتاطائرثتاثثُداْدَوثلاثثّسدنعي-ا
ثألنريكيابغايثٍتانباًىاتابداًاثنزثيةاثنتصانتا

يفاوثعياظهارابمديرياةالمادثلاباثداصماةا
صادااء،انااأَعَّىاإىلاثحرتثقاهاباثكانلاوتدنريا

نبانَيانجاوية.
طاريثلا قصافا ضحايااا عادُعا وثيتفاعا
ثثُداْدَوثلاثثسدنعياعىاناازلاثينثطالابحيا
ثثجرثفاباثداصمةاصاداءاإىلالاشاهدثءاواا 

نصاباًاُجالُّاهمانساءاوأَطفال.
وشناطريثلاثثُداْدَوثلاثثسدنعيايفاساعاتا
ثثفجراثألوىلانناين اثثجمدةاعدعثًانناثثغايثتا
عىاثثداصمةاصاداء،احاثاثساتهدفاناازلا
ننثطالايفاحياثثجرثف،انااأَعَّىاإىلاثستشهاعا
ثنارأةاوثباتهااوحفادتهااوطفالاوإصابةااا 
آخريناجلهمانسااءاوأَطفالابدثهمايفاحاثةا
ثثخطراوتهد اعدعانناثياازلاوترياأخرى.
َوشاناثثطاريثلاثيداعياعدعثًاناناثثغايثتا
ثثجنياةاعاىانااطالاااجاعطاالاوعارا
ونخاازلاثيؤسساةاثنقتصاعياةاونارشوعا

ثثاظااةاوناازلاننثطالايفاحياحدة.

حجة:الااشهادثًايفا
قصفاسنقاشدبيا

وثساتهدفاطاريثُلاثثُدااْدَوثلاثثسادنعيا
-ثألنريكياثالاثثسبتال/اينثان،اسنقاعالما
ااْدابيايفانديرياةاحرض،انااأسافراعنا ثثشَّ

ستةاوثالثلاشهادثًاوسبدلاجريحاً.
ثثُدااْدَوثلاثثسادنعياثساتهدفاثينثطالا
نانا ثحتااجاتهاما ورشثءا تسانقهما أثاااءا
ثثسانق،اوأَعَّىاأَيْثااًاإىلاتارياثثدديادانانا

اثثتجاييةاجرثءالذثاثثقصف.ا ثيحالِّ
كماااثساتهدفاثثُدااْدَوثلانحطاةاغازايفا
ثيثلثاكانتاتازوعاثينثطالايفاثياطقةابماعةا

ثثغازاثيازيل.
َوقصافاثثطاريثلاثيدااعيايان اثثسابتا
ثيايضانديسَةاثألنصايابماطقةايوضةاأنلحا
يفانديريةاكتابابصددة،اوشانالاغايثتاعىا

ناطقةاثثكتفاوغايةاأخرىاعىانجمعاعزيزا
بمديريةاحرضانحااظةاحجة.

وشناثثُداْدَوثُلاثثسادنعياين اأنساثألحدا
أيباعاغاايثتاعىانديااةاعمرثلاثساتهداتا
ااةاونحاطا نبااىاقااعةاقنثتاثألناناثثَخاصَّ

ثيدسكراوثألحااءاثيجاوية.
كماااشاناثثُدااْدَوثلاعادةاغاايثتاجنيةا
عاىانديريةاحرفاسافاالانحااظةاعمرثلا
ثساتهداتاعدعثًانناثألحااءاثثسكااةابمدياةا
ثثحارفانتاجاعاهاااإصاباةاثالثاةاننثطالا

كحصالةاأوثاة.
وثستهدفاثثُداْدَوثلاأَيْثاًاعدعثًانناثيزثيعا
ثثتابداةاثلمنثطالاوأثحلابهاااأرضثيثًاكبريةا

وأحرقهااباثكانل.
وثستشاهداننثطاَالاثثاالاوتاماتدناريا
شااحااتانحّملةابايانثعاثثغذثئااةاوثينثيشا
بغايثتاثثُدااْدَوثلاثثّسادنعي-اثألنريكياعىا
ثثطريالاثثداا ابماطقاةاسافاالانحااظةا

عمرثل.
وثساتهدفاثثُداْدَوثلاثثسادنعي،اثثسابتا
ثياايض،انديرياتانحااظةاعمارثلابمااااهاا
قفلاةاعاذياوبايارصياماوييدةاوجبالايزيدا
وعااالارسيحاوغريلاانناثيديريات،ايفاتدنريا
نماهاجاثكااةانقننااتاثثحااةاثإلنسااناة،ا
اثالًاعناثستهدثفاناازلاثينثطالاوسقنطا
ثألبريااءابااهامانسااءاوأَطفاالا عادعانانا

ونسال.
ثثسادنعيا ثثُدااْدَوثلا طائارثتا وشااتا
ثثغاشاماين اأناساثألحاداثالثاغاايثتاعىا

ناطقةاسانةابمحااظةاذناي.
ساانةا ندساكَرا ثثُدااْدَوثلا وثساتهدفا
بغايتال،اكمااثساتهدفابغاايةاثاثثاةاقريةا
عبارصايفاناطقةاساانةاعولاوقنعاإصاباتا

أَْواضحايا.
وشاناطريثلاثثُدااْدَوثلاثثسادنعياغايثٍتا

جنيًةاعىانديريااتانافدةاعاسابمحااظةا
ذناي،اثساتهداتانازثيعاثينثطاالابقريتَيا
ثثسنيدثءاوذياناكرابمديريةانافدةاعاس.

صددة..اثيحااظةاثيكلننة
نانا عادٌعا وأصاابا ثنارأٌةا وثستشاهدتا
ثثُدااْدَوثلا ثينثطاالاجارثءاقصافاطاريثلا
ثثسادنعياعاىانااازلاننثطاالاوثيجماعا
ثثرتبانيابماطقةابايابحارانحااظةاصددةا

ين اثثسبتاثيايض.
اطاريثلاثثُدااْدَوثلاثثسادنعياعدعثًا وَشانَّ
ناناثثغاايثتاعىاناطقاةاتقرلاداونديريةا
يثزح،اكماااتماقصاُفاناطقةاثيلاالابكتافا

باثصنثييخ.
كمااثستشاهداوأصاباعدٌعاناناثينثطالا
جرثءاقصفاثثُداْدَوثلاثثسادنعياين اثثسابتا
ألحداثيساجداباثاظريابمديريةايثزحانحااظةا
صددة،اكمااثستشهدتاثنرأةاوطفٌل،ايفاقصفا

لمجياعىاناطقةانرثل.
ويان اثثخماساثيايضاثستشاهداخمساةا
ننثطاالابااهاماثنارأةايفاغايتالاثلُداْدَوثلا
ساكايا حايا عاىا ثألنريكايا ثثّسادنعي-ا
يفاناطقاةاثثطلاحاثثتابداةايديرياةاساحايا

نحااظةاصددة.
وعّناراثثُدااْدَوثلاثثّسادنعي-اثألنريكاي،ا
أَيْثااًاعارشةانااازلايفانديااةا ثثخمااس،ا
ضحاالايفانحااظةاصددة،اونسجداثثتناالا

يفاناطقةاثثجدملة.
وساقطاعرشثُتاثثجرحىايفاغايثتاشاتهاا
طائارثتاثثُداْدَوثلاثثّسادنعي-اثألنريكياعىا
نازلاقائداثثرشطةاثثدساكريةاأنلاثثحمرييا
بحاايةاثثثبااطايفانديااةاصدادةاثأليبدااءا

ثيايض.
وثساتهدفاطريثلاثثُدااْدَوثلاثثّسادنعي-ا
ثألنريكياثالاثثثالثاءالا/ايننان،انديساةايفا

حادثلانحااظةاصددة،اكالايتماااهااتنزيعا
ثيساعدثتاثثغذثئاةاثُيقّدنةانناأياناا،انااأَعَّىا
إىلاسقنطاأيبدةاشهدثءاوجرحاتسدةاآخرين.
كماااثساتهداتاغاايثتاثثُدااْدَوثلانازلا
ثينثطناحسلاعبدثثلهاحنيساصباحاثأليبداءا

ا/اينثان،انااأَعَّىاإىلاثستشهاعه.
وثساتهدفاثثُداْدَوثلاثثّسدنعي-اثألنريكيا
ناازلاثينثطالاونديساةاثثباااتايفاناطقةا
انطابمحااظةاصددة،ابدرشاغايثت،انااأَعَّىا
إىلاجارحاثنارأةابجروحاخفافةايان اثثثالثاءا

ثيايض.
ثثّسادنعي-ا ثثُدااْدَوثلا ثساتهدفا كمااا
ثألنريكاياناازنًاساكاااًايفاناطقاةانارثلا
نديرياةاحاادثلانحااظاةاصدادة،اوُارناًايفا

ناطقةاثثجمامةاعولاوقنعاإصابات.

غايثتالستريية
وثساتهدفاطاريثُلاثثُدااْدَوثلاثثسادنعيا
ثألنريكاي،اثثخمااساثياايض،انديرياةاباتا
بغايتالا ثثحديادةا رشقا جاانبا ثثفقااها
وثيحاالتا ثألنانا إعثيةا نساتهدااًا جنيتالا
وثياازلاوثيسااجداثيحاذيةاثلماكال،انااأَعَّىا
إىلاثستشاهاعاأيبداةاأَْشاَخااصابااهماطفلا
وإصابةاأكثرانناخمساةاوعرشيناشاخصاًا

بجروحانتفاوتة.ا
وتدرضاتانحااظةاتدزايان اثأليبداءاا/ 
ينثاناألكثرانناخمٍساوعرشيناغايةاشااّهاا
ثثُدااْدَوثلاثثّسادنعي-اثألنريكياعىانختلفا

ثياشآت.
وثساتهدفاطاريثلاثثُدااْدَوثلاثثسادنعيا
ثثغاشامانخازلاثينثعاثثغذثئااةاثثتابدةاثددعا
ننارشكاتاثثقطااعاثثخاصابدادلاوعنرلاا

بشكلاكانل.
ثثتجايياةا باثُغرااةا نصاديا وأوضاحا
وثثصااعااةابمحااظاةاعادلاثنكاثاةاثألنباءا
ثثااَاَماااةاسبأاألاطريثلاثثُداْدَوثلاثثسدنعيا
ثثغاشاماأغااياعاىانخاازلاثيانثعاثثغذثئاةا
ثثتابدةاثرشكةاعثعية،اونخازلارشكةاشهابا
ونخازلارشكاةاوعيالاثثتابدةاثهائلاسادادا
بمديرياةاثيدالانحااظاةاعدل،انماااأَعَّىاإىلا

تدنريلااتدنريثًاكانالً.
وأشااياثيصادياإىلاألالذهاثيخاازلاعبايةا
عانانخاازلاثلمانثعاثثغذثئااةاوناينجدابهاا
ساالحاأَْواأياتنثجاداعساكري..اناتااًاإىلاألا
تدنريالاذهاثيخازلاوثساتهدثاهاايدداإنداناًا
يفاتجنيعاثينثطاالايفانحااظةاعدلاوزياعةا
نداناتهم،اناناخاللارضبانخاازلاثثغذثء،ا
حاثاأنهمايداننلاننانقصاشاديدايفاثثغذثءا

وثثدوثءاجرثءاثثُداْدَوثلاوثثحصاياثثجائر.
وثستشاهدالااننثطاالاوأصاباآخرول،ا
بااهاماأَطفال،اجرثءاقصفاطاريثلاثثُداْدَوثلا
ثثسدنعيايباىاساكايابماطقةاباتاثثفقاها

نحااظةاثثحديدةاين اثثجمدةاثياضاة.

ااْداباةاثعرتفاتاظاما ثثجاشاوثثلجالاثثشَّ
نااايسامىاباثقاعادةايفابااالانْداٍياألحدا
قااعثتاهاأَلاثثتاظاامايُقاتالاوينثجاهاننا
أسمالما»باثحنثال«اوأتباعاثيخلنعايفااا 

جبهةاعثخلاثثااَاَمان.
نانا »وباثرغاما باثقانل:ا وأضاافا
ثنشاغاثهمابقتالاَنناأسامالماباثحنثالا
أنهاما إنا جبهاةا ااا يفا ثيخلانعا وأتبااعا
ثساتطاعنثاعقداثجتماٍعايبايدةاأبيالريرةا
قاساماثثريمايابادنًاعاناثيدعاناناارصا

ثثنحايش«.
ويكشاُفالذثاثنعارتثفاحقاقةاثثخطرا
باثااَاَماااالا يرتباصا ثثاذيا ثثقاعاديا
وثثاذيايدملاباثتداولاناعابدضاثثجهاتا
ثيحااظااتا نانا عادعا عاىا ثلسااطرةا

ثثااَاَماااة.
ويرىاثثكاتُباثثصحفياصقراأبناحسنا
ألاثيقاوناَةايجاباألاتكنَلاإيثعًةاشادباًةا
الاأواُعااْدَوثلا خاثصاة،اوتكانلاضداتدخُّ
خايجاياوثااسانقاونةاتجلاباثيالاننا

ثيدتدي.
ويقانلايفاترياٍحاخااصاثصحافاةا
»صادىاثيسارية«:اإلاثإلخانثَلالاماثألبا
ثثرشعياثلقاعادةايفاثثداثم،اوثثقاعدةاتجدا
ألاثثفكراثثذياتشابَّدتابهاجاءلاانناعاثما
ثإلخانثل،اثذثالمايكملانلابدثهماثثبدضا
وإلاثختلفاتاثيساماات،اوحاالاثإلصالحا
وثثقاعدةاكحالابقاةاثثتاظاماتاثثجهاعيةا
ثينجانعةايفاثثداَثم،ايمثلاثإلخانثلاثيرجَعا
ثثدياياوثثدقائدياثلفكراثألصنيلاثيتطرف.ا

وتتجاىاحقائاُلاثيتباطانانايطلقنلا
ااْداباة«ا عىاأنفساهمابااا»ثيقاونةاثثشَّ
بتاظاامانااايسامىاثثقاعادة،اناناخاللا
ثثتايا ثيااطالا يفا ثثقمدااةا نمايسااتهما
يتنثجدولاااها،اوننابلالذهاثيمايسااتا
ثقتحاُ اثثبانكاوإطالقاثثسجااء،اكمااحدثا
يفاعدلاوشابنةاونؤخرثًايفاثثسجناثيركزيا
يفانديااةاتدز،احااثاتماتهرياباأَْكثَراننا
للا.ااناناثثساجااءاثثخطريناوكثرياننا

لؤنءاعىاعالقةابتاظاماثثقاعدة.
أناااثثااشاطةابلقاساثثساالنياارتىا
»ثيقاوناةا ثيصطلاحا لاذثا ثساتخدث ا ألا
ثساتقطابا نااها ثثغارضا ااْداباة«ا ثثشَّ
اْداب. ثثشباب؛األلاثنسمانحبَّباعاداثثشَّ

وتتساءلاثثسالني:اناذثاتريداألايطلقنثا

عىاأنفسهم..اثثدوثعش،الذهاثيصطلحاتا
ااْداُباكايٌها ااْداب،اثثشَّ نكرولةاعاداثثشَّ
ثهام؛ابسابباثثتطارفاثثديااياوثيذلبايا

وتشنيههماثإلسال اوثيسلمل.
وتثااُفاثثساالنيابقنثهاا:ا»ثيقاَونةا
انفَسهاثائرثًاوثكنا ينجُداعثخلهااشباٌبايَُظنُّ
حقاقةاثألنرالناتاظامانتطرفاساريكبا
ننجتهاماوسااتخلصاناناُكّلانانايحلما
بدوثةاندناةاباثذباحاوثثقتل،اوثكنابدداأَلا

يصلاإىلالداهاأواجزءانناألدثاه«.
اْداباة«ا وترىاثثساالنيا»ثيقاونةاثثشَّ
نصطلاحاكاذباعىاثثقنىاثيدنَاةاثلتغريرا
بهم،اولناثستغالٌلاثلشباباوثثقنىاثيدناةا

ثالنجرثياويثءاثسما»نقاو «!.
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انااايحقُقاهاثثجاُشاوأَنَْصاااُياثثلهاننابطننتاأساطنييةا إلَّ
خاثدةاثمايكناأحٌدايتنقدهاا،اقداأذللتاثثداَثَم،اوتجاوزتاثياطلا
وقلبتانداعثةاثثرثع،اثاسايفاثثااَاَمانااحساب،ابلايفاثياطقةا
ااةاوألاتلكاثثدملااتاثثانعاةاثثتياتافذلاا ثثدرباةاعمننا،اَخاصَّ
ثثقانثُتاثثااَاَمااااة،اأشابُهانااتكانُلابمغانارثتانجاننة؛األلا
ثثقنثتاثثااَاَماااةاتقن ابهااعولاغطاءاجني،ايقد اثهااثثحمايةا
وثيسااعدةاوثنساااع،اإَضاَاًةاإىلاذثكاأثبتاأبطاثااااشالاثثتقااةا

اةابايرثقبةاوثثرصد.ا ثثدسكريةاثثسدنعيةاثثَخاصَّ
ندامابإنكالاثثقانثتاثثااَاَمااااةاإحرثزاتقاد اأكرباوتحقالا
تنغلاأوساع،اوثنساتاالءاعىاننثقعاوندساكرثت،اوثثسااطرةا
علاها،اثكناذثكاسااُفراعىاأنهاُعاْدَوثلاَوثحتاللايملكة،اوبذثكا
تاقلاباصانيةاثثُداْدَوثلاثثسادنعياعاىاثثااَاَماان،اإىلاثثدكسا
تمانااً،احاثاسااُقالاألاثثااَاَماناعوثةاندتدية،اوسااكنلاذثكا
أاثلاوأساهلانخارجاثلمملكةانناويطتها،احاثاساتطلباننا
نجلاساثألنناثثدويلاثثتدخالاثثفنيياثحمايتهاا،اولنابدويهاثنا
يتنثنىانااعثنتاثألننثُلاوبرثنالاثثافطاتصلهابساخاءاوثستمرثي،ا

ونااعث اذثكاساماحهانزيدثًانناثيصاثحاوثثافنذايفاثياطقة.ا
اعولاثثخلاجاوعىايأسهاانملكةاآلاسدنع،اثعتماعثًا ثستطاعتاأنريكااألاتستغلَّ
عىاسااساةاثثتخنيفانناإيرثل،اأَياثنطالقاًاننانخاوفاثارتثضاة،اثماتظهراأعنىا
بانثعياثحدوثهاا،اامااباثكاحلايحادثايشٌءانناذثك،ابماايهدعاثااساأنناثيملكةا
ااةاحلايكنلاذثكاعاىاأيدياقنةا احساب،ابلايهادعاأيْثاًاكاانهاااعانة،اوَخاصَّ
نحسانبةاضمناتصاافاتهماعاىاغريمهماثثتقلادياإيرثل،احااهااساتهباثثقنىا
ثإلنربياثااةانجتمداةاثتدثاعاعناحلافهااثثتقلادياونائبهاايفاثثُدملاثنسارتثتاجيا
يفاثياطقاة؛األلاثنتصااياثثااَاَماناثانايهدعاكاالاثيملكةاثثذياأوشاكاعىاثثتفككا
احساب،ابلاساادملاعىاإعاعةاثثاظرايفانصاثحاثثقنىاثنستدمايية،اوساحداننا

نفنذلاايفاثياطقةاثثدرباةاأيْثاًاوساهدعاوجنعاثثكاالاثثصهاننياثثغاصب.ا
إذلاثيساأثُةاساتصبحاحرَباوجنع،اولذهالياثثحقاقةاثثتيايساختايفاأذلالا
أنارثءاآلاسادنع،ابداداألاتابهانثاعاىاثثصدنةاثيدويةاوثثفشالا
ثثذييع،اثثذياثماتساتطعاألاتنثيَياسانأتهاثألنانثُلاثثطائلة،اونا
ثإلْعااَلُ اثثزثئاف،اوناعاجهاتهاماوصلفهامايفاععاماثثجماعاتا
ثإليلابااةاعلااا،اثتحقالاأعنىاصنيةاياايشابهاثثاار،ابدداألا
عجازتاصنثييخهماوقاابلهماوطائرثتهماوتحاثفاتهمايفاتحقالا

أَيالدفاحقاقي،ايمكناثإلشايةاإثاهاعىاأيضاثثنثقع.ا
إذلاوناااعثناتاتلكالياصانيُةاثثنثقاعاثثسااايساثإلقلاميا
وثثادويل،اثثذياتحنلابفدلاثثافاطاثثنلابياإىلاوثقٍعانخٍز،اوجدلا
ثثداثاماأجماعاقاتاالًاأَْوانشاايكاًايفاقتالاثثااَاَماااالاثألبرياء،ا
وجدلهاأيْثاًاعدوثًارصيحاًاثإلنَْسااناة،اوعاارثًاااعالًايفاعملاةا
ثثهاد اوثثذباحاوثثتدنرياوطماسانداثاماثثحثايةاثإلنَْسااناة،ا
نتاجةاثنقناهاأَياثألَنظمةاثثداياةاثثحاكمةاإىلاجانباثيابعاثألولا
وثثدثعاماثثرئااساوثثحاضناثثنحااداثلفكراثثتكفاريياثإليلابيا

ثثهدث .ا
ثاساتاثيملكاةاوحَدلاااوثقداًةايفاناأزقاثثااَاَماان،اثثقنىا
ثإلقلامااةاوثنساتدماييةاثثغربااةانتنيطةاأيثاا،اوإلاثمايكنا
عسكرياًااأخالقاا،اوإذثاكالاضدفاثثااَاَماناحاثااًايغرياتلكاثثقنىابانستمرثيايفا
ننثقفهااثيخزيةاوثيتااقثةاوثثُداْدَوثناة،ااإلاثإلنصافاساأتيانناشدنبها،اوننا
نحكماةاثثتأييخاثثتياناتُشارتىابماال،اوناترلبهااقنة،اوثألياا اكفالةابذثك،اوقدا
ظهرتابنثعياذثكاثننصافاعىانطاقاعربياوعايي،انناخاللاثساتهدثفاجماعاتا
ثثقاعدةاوأخنثتهااأناكَناوندناًاوندنالاعىاثنتدثعاثثداثمابأكمله،ايفاأوساعانشاطا

وأعافاصنيةايشهدلااثثداثم.ا
ولاااساتبدأاتساؤنُتاثثشادنباوغثبتهااضداحكانها،اثثذينايقفنلاإىلاجانبا
ثثرثعياثثرسامياثذثكاثإليلاباثثدايي،اوثناتكنلاثألننثلاثثتياثلتبلنلااننانملكةا
ثإليلاباجنثباًانقاداًاثكلاذثكاثينتاثيتفيش،ايفاأكرباوأوسعاعملاةاثغتاالايفاتأييخا

ثثبرشية.

المأزق االستراتيجي للعدوان
علي نعمان المقطري

ثسرتثتاجاةاثثحرباثثنطااةاضداثثحرباثثددوثناة
حلقةاحنل:

كفااحاثثشادباثثاماايايفاثثتصادياثلدادوثلاوكرها
ونأزقاثثددوثلاثنسرتثتاجي.ا

ا إلاثثصنيَةاثثتيايرُسُمهااثيادثُلالذهاثثلحظات،اَثهياثحظاٌتاعظامٌةاتستحلُّ
ثثنقانَفاأنانهااكثريثً،اُخُصنصاًاوشادباااثثااَاَماايايجارتُحابطننٍتاتأييخاًة،ا
بااماااكالايكابداأسانأاأوضاعاهاثثدثخلاة،احلاأبدىايفاثحظةاعابرةاثساتكانًةا
شهاًةاثألعدثء،ااتاالشتاثثكالُباثثثاثةاكلهااجسَدهاثيرلَلاباثفساعاوثثتمزيلا
وثيؤثنرثت،اباإليلاباوثثنلاباة،اباألحزثباثثكاذبة،اباثثمائراثثفاسادةاوننثتا
ثثاخانةاثثنطاااة..اثكاناألايصحَناثثشادُباثاسالناذثتهاحالاكالانغاباًاعنا
ثثصانية،احلاكالاكساريثًاااقدثًاثلقاديةاعىاثيقاونة،اناكرةاوحدةاجاشاها

وقنثهاثثنطاي.
ثاذثانجُداأنفَساااانجربياناألانسالَِّطاثثثنَءاعىاثثصانيةاثثحاثااةاثلحربا
ثثُداْدَوثناةاونآنتها،اثاثَعاثلقايئا–وُخُصنصاًاألوَثئكاثيستسالملاوثثبكائالا
ثيذعنييان-اصانيًةاثحقاقاةاثثنثقعاثثرثلن،اثاريىاأَبْاَااءاثثشادباكافاخطنثا
ببساثةاتأييخاًالناثاسايقبَُلاثثَدنعَةاثلخلف،اوكافاأنهماحّنثنثازنناثثخانعاإىلا
زننانقاو ايبدلانسااَياثثتأييخاونفرعثته،اوأثبتنثاألاثيقاونةاثاساتانختزثًةا
اقاطايفاأويثقاثثاخباة،ابلاليارضويةاحتماةاوجنعية،احاثاثألنةانساتهداةا
كابسالحهااوتطنيراذثتاتها،ا بشكلانبارشاوندلن،اوثمايكناثهذهاثألنةاإناثثتمسُّ
الاساتاثألناةانناتختاياثثتمساكاباثساالحاأونً،ابلاعدولااثثاذيايفرضالذها
ثثنساالة،اااإلنربياثاةاثماتدداتاهباثروثتاأنتاااثثدرباة،ابلالياتقن ابإباعتهاا
كذثاك..اوثذثاكالاأحداخاايثل:اإنااثثتمساكاباثساالحاوثثحريةاندااً،اأَْواثثقبنلا

باثهزيمةاوثثركنعاأبداثآلبدين.
ناخااياثكاثآلل،اإنهااثثحرب..ا

اَلايفاجااافاوعىالانشاهاكالاعثاالًاعىاناااآلاإثااهاثثُداْدَوثُلا اناااتحقَّ إلَّ
ثنسارتثتاجي،اثثذياعانىاطنثَلاتسادلاينناًاحتىاثآللانناثيتكاسااتاولزثئَما
وتصدُّعااتاعاىاثيساتنياتاثثتكتاكااةايفاجمااعاثيااعيناوثيساايحاثثدثخلاةا
وثثخايجااة،اوحانلاقنىاثثُدااْدَوثلاننانرَكازاإىلانرَكز،اننانركازاثيهاجمايفا
بدثياةاثثُداْدَوثلاوثيسااطراعىاثيارحاثثدملااتاياثثااَاَماااياوثثخايجي،اإىلا
نرَكزاترثجدي،اثماإىلانركزاثياساِحباويثءاثثحدوع،احاثاحاولاألايباَياساتايثًا
ندادااًاوصايوخااًايفاننثجهةاخطنطاثثدااعاثثااَاَماااةاعىاثثحدوعاثيشرتكة،ا
يثِتاثندااعاتاثثقنىاثثدساكريةاثثنطااةاثثشادباةا ورَسعااَلانااااجأتهاتطانُّ
لاثيفاجئاإىلاثثهجان اونباغتتها ثثتاياأغرقتهاباثصنثيياخاوثيثاعثتاوثثتحانُّ
وندثلمتهايفاجماعاقنثعدهاثثهجنناة،اوحنَّثتاجانبَهاثنسارتثتاجياإىلانرحا
عملااتالجنناةاثلقنىاثثااَاَماااة،اوناذثكاوقنثتهايفاحاثةاترثجعاثسرتثتاجي،ا
اثثقنىاثثدسكريةاثثااَاَماااةالجماٍتانستمرًة،اكمااتتنغلا وبذثتاثثنقتاتُشانُّ
يفاجماعاقنثعدهاوتصلاهااباثصنثييخابشكلاينني،اثألنُراثثذياجدلهاعاجزثًاعنا
ثثرع،ااهنايفاحاثةاأساريانسارتثتاجاةاثثتفنقاوثثسااطرةاثثجنية،اوثثتياتثبتا
ثثنقائعاوثيساتجدثتابَدَدِ اجدوثلا،انتاجًةاثقديةاثثقنىاثثثنييةاعىاثنتصاصا
ثثرباتابتكتاكاتاشباهةاكثريثًاباثفتامةاوثثلبااة،اولياتكتاكاٌتاأثبتتاقديتَهاا
وااعلاتهاااعىاإعجازاوإشااللاوقلباثثتفنقاثثجنياثنسارتثتاجيااثثتقلادي(ا
ثئاْلااة،اوعنضتاعاهاا ثثاذياتدتمُداعلااهاثثدقادةاثثدساكريةاثألنريكاةاوثإلرْسَ
ثثقنىاثثثنييةابأسالحةايععابساطةاوشادباةاوغريانكلفة-اوإاشالاعقادته،ا
وذثكانرتثاقاًانعاثثتفنقاتاثنسارتثتاجاةاثيادثناةاثثشدباةاوثثنطااةاثثدقاديةا
وثثقااعياةاوكاذثاثثبرشياةاوثيدانيةاثثفاعلاةايفاثيادثل،احااثاثندكسالذثاعىا
ثيساتنىاثنسارتثتاجيابشاكلاتفنقاثسارتثتاجياعا اثصاثحاثثقنىاثثنطااةا

ثثااَاَمااااة.اولكذثاباتاثثُداْدَوثلايفاحاثةاثثتااهاوثثتكرثياثلتكتاكاتاثثتياوثقعا
حاثهااأنهااأَْصبَاحتاناتًة،اوبرغماثثثحايااوثآلن اثثبرشيةاثثتيايتكبدلااشدبااا
ناناأيوثحاهاوثقتصااعهاوبااته،اإناأناهايداّنُضاعاهاااإزثءاُكّلاقذيفةاوضحاةا
نادثناااًاوثسارتثتاجااً،اولنانااايثكماعنثناَلاثثتحنلاثثانعياثثجاايي،اويمكُنا
ثلباحاثاثينضنعاياثيقاماثألحدثثابشاكلارشيافاوننضنعاياألايالحظاألا
ثثارثعاقداتمرحالايفاعدعانناثيرثحالاوثألطنثي،اوثثتايجارىاقطدهااتأييخااًا
ونايمكناثثدنعةاإىلانااقبلها،ابلاثهااناابددلااحتماًانناآثاياونتائجاوتحننت.
ثقاداثنتقلاتاثيباعيةايفاثثطانياثألولانناكننهااباداقنىاثثُدااْدَوثلايفاثثدثخلا
وثثخايجاإىلانباعيةايمساكازنانهااكالاثثطرال،اوناناُلااايكنُلاثثطنُياثثثانيا
ولناطنياتنثزلاتكتاكي.انجُداكذثكاثنتقالاثيباعيةاننالذثاثثشاكلاثثتنثزنياإىلا
طانياجديد:اثيباعيةابأيادياثثقنىاثثنطااةاثثااَاَمااااة،اوباإلنكالايبطابدضا

ثألحدثثاوثثتطنيثتاكدالناتاعىالذهاثألطنثياثثثالثة.
يمكاُناثثقنُل:اإلاثثطنَياثألوَلاكالايمازهاقارثُيانجلساثألنناوننثقُفاثثقنىا
ثثدوثاةاثثتياَيَنتابثقلهااخلفاثثُداْدَوثل،اوقابلهاترععاثثقنىاثثصديقةاكروساااا
وغريلا،اوكالالذثايدكساعد اوضنحاثثنضعاثنسرتثتاجياثثنطاي،اااألصدقاءا
أُيعبنثانناحجماثيؤثنرةاوثثُداْدَوثلاورشثساةاثثحصااياثثربياثثجنياوثثبحري،ا
وكذثاتجريداثألسااطالاثألجاباةاثيداعيةاثلحصاياوثثُدااْدَوثل،اثألنراثثذياأعطىا
صانيًةاتشااؤناًةاثادىابدضاثألصدقااءاوثألَنَْصااايايفاثثدثخلاوثثخاايجاثثذينا
أشافقنثاعلااااانناثيصرياثثدويلاثُيهلاك،اوثعتقدوثاأنهاناِقبَلاثاااابمنثَجهةانثلا
لاذثاثثُداْدَوثلاثإلنربيايلاثثرِشسانقاينًةابأوضاعاااثثدثخلاة،اوثثتياثماتساتطعا
أَيةاعوثةايفاثثداثماناذُاثثحقبةاثثسانااتاةاوثثفاتاانااةاثثصمنَع،اونرويثًابايثالا
ثثرباياوثثدرثقياوثألاغاناي،احاثاتكنَّنتاقاعادٌةانفاُعلااثساتحاثةاصمنعا
شادبايفاننثجهةانثلالذهاثثحروباثنساتدماييةاويفاظالاثثهاماةاثإلنربياثاةا

ثثصهانناةاعىاثياطقةابلاوعىاأجزثءاكبريةانناثثداثم.
كالالاذثاثنعتقااُعايساايُراثيفالااماوثثدقائداثثدساكريةاثثساابقةاثلحربا
ثثباايعة،اوثذثاكالاثينقفايمالاثلبحثاعناثيسااونةاثيبكارةانعاثثُداْدَوثل.الذثا
كالاتماااَزاثثطنياثألولانناثثارثع،اااثصنيةاثثظالريةااناااقبلاثثتجريباة(ا
كانتاتشاريُاإىلالذث،اباامااوثقُعاحالاثيجتمعاوقنثهاثثنطااةاكالايفاحاثةابدادثًا

عنالذهاثثصنية،ايفرُزاذثتَهاويبلنُياتاظاماِتهاويصافها.
ثثطانياثثثاناي،اكالاأبارزاناايماازهالناُقديةاثثقانىاثثنطااةاعاىاثثتكاُّفا
وثنتصاصاثثرباتاوتحااداثثقنىاثثجنيةاثثثايبة،اثماثننتقالاإىلاثثُهجن اعىا
ثأليضاوثثتكاافايفاننثجهةاثثرباتاثثتكتاكااةاثينثكبةاثلدملاات،اااثُداْدَوثُلا
أطللاقانثهاوعصاباِتهاثثدثخلاةاتحتاغطاءاثثطاريثل،اويغماذثكاتمكاتاثثقنىا
ثثنطااة،اأَْوايمكااااتسماتهااقنثتاثثشدباثثثنيية(اننانقلاثيدركةاإىلاثثهجن ا
بدنًاعناثثدااع،اوبذثاتكباداثثددواثثخساائراثيؤيةاوثثنثسدة،اوكالانئاُتاثآلنفا
نناثيقاتللاأَبْاَااءاثثشادبايهبنلايؤثزيةاثثقنثتاوتدنيثهااوإساااعلااوكرا
حصاايثتاثثبحاراوإيصالاثيؤلابأننثعها،اكمااثساتطاعتاثثقديثُتاثثدساكريةا
ثثصااعااةاألاتاهَضابتنارياحاجةاثثدااعاوثثصمنع،ابلاوتطنيراقديةاثينثجهةا
وثثرااعاننانساتنثلا،اويفاظلاثثتفافاشادبياعااي اتحتايثيةاقاااعةاثنييةا
اثقةاوثقتادثياوخربةاوكذثا ووطاااةانقاتلاة،اوثعاةاورشيفة،اوثألَلامُّاأنهاانحلُّ
يؤيةاثسارتثتاجاةايفاساااقابرنانجاوطاياثساتقاليلاوقنني.اثقداتمكاتالذها
هااندركةا ثثقانىانناتصفااةاوتدنرياثثجانشاثيداعيةايفانختلافاثيااعيناألمُّ
ثسارتجاعاعدلاونحنيلااثثكبري:اشابنة-اثحج-اأبل-اثثباثاءاايعثع(-انأيب.ا
ولاذثاثيحانياكالالانانحنياثثارثعاثيركازي،اوثثاذياقانتاثثخطاُطاولنا
نرحها،اأونًاثإلنزثلاثألجابي،اثماسالخالذهاثيااطلاكأقاثامانحريةانعاإقانةا
نرثكزاثثسالطةاثثرجداةاااهااوثيرشعاةاثالحتالل،اوثثتياساتكنلانحقاًانقطةا

ثننطالقاثنسرتثتاجياباتجاهاثثداصمة.
أَلمُّاناايماُِّزالذثاثثطنياثثثانياألاثيباَعيَةاثنتقلتاأقرباناايكنلاإىلاثيااصفةا

نعاقنثتاااثثنطااة،انعابقاءاقنثتاثثجناثثتابدةاثلددواقنةااتاكة.

*اأكثاُرانناللااين انناثثُداْدَوثلاثثسادنأنريكياثثهَمجيا
عىاثثااَاَمانايقابلُهاصمنٌعاشادبياأساطنيياشّكلاناايمكنا
تساماتُهابانتصاياثإليثعةاثثااَاَماااةاعىاندىاثألشهراثياضاة،ا
ُدْنعّياتتنثىلاوتتجىاينناًابددا باامااكانتاخساايثُتاثثاظا اثثسُّ

آخر.
يفاثثسااعاتاثألوىلاثلُداْدَوثلاكالاوثضحااًاألاثثتحاثَفاثثذيا
ُساِلَلاعىاَعَجٍلايدانيانناأزنةاباانية،ااقداأعيجتاباكساتالا
كدوثةاإساالناةااُسااة(،اثتشاكلاغطاًءاطائفااًاثلتحاثفاضدا

ثثتمدعاثإليرثنيااثثشادي(اثينلن ايفاثثااَاَمان.ا
اُدْنعيّةاثثقنةاثثربيةاثثتيا وبانساحاباباكستالاخرتاثثسُّ
كاناتاترثِلُناعلاها،اكمااألاثينقفاثثباكساتانياشاّجَعانرا
عاىاياضاثثتانيطايفاثينثجهةاثثربية،اوبهاذثاثتثحاثلمحلللا
اُدْنعّياعىاثثااَاَماناسافشُلا ناذاوقتانبكر،األاثثُداْدَوثَلاثثسُّ
يفاتحقالاثنتصاياعسكريايفيضاإىلاتغارياثيداعنتاثثسااساةا
عىاثأليض،اااثقنةاثثجنياةانهمااكانتاباثغًةايفاثثفتكاإناأنهاا

ثاستاحاسمة.
ُدْنعيّةايفاتمكلاعمالئهاانمنايتدثرولابرَشعاةا اشالتاثثسُّ
لااعي.اوبااماااكالانطلنباااألاتدانَعاثثحكنناةاثيساتقالةا
ثتمايَسانهاَنهااعىاثأليضاثثااَاَماااة،اكالاثثساسةاثيرتزقةا

يتقاطرولاإىلاثثرياضابحثاًاعنانالذاآنناناأكثر.
اُدْنعيّةاثثفشَلايفاثثااَاَمان،ااأعلاتابدَدا7ااينناًا أعيكتاثثسُّ
نناجرثئمهااثثبشادةاوثيتنحشة،اإنهاءاناايسمىاباا»عاصفةا
ثثحز «،اوثثزعماأنهااحققتاألدثاهااثثسااسااةاوثثدساكرية.ا
وثكاهاااثساتمرتايفاُعاْدَوثنهاااتحتاعاانثلااإعااعةاثألنل(،ا
اكانتاثثخساايةالااانزعوجة،اااستمرثُياثثدملااتاثثدسكريةا
كالاعثااالًاعاىاألاثثداصفةاثاماتحز اأنرلا،اكماااألاثثدانثلا
ثيخاععاثلُداْدَوثلاثمايسامحاتدالاثيسااعدثتاثإلنساناةاوياعا
اْداباثثااَاَمااي،اناايداياألاخسايثِتاثثاظا ا ثثحصاياعناثثشَّ

ُدْنعّيايفاثثااَاَماناكانتاشانلًةاونتددعةاثثجنثنب. ثثسُّ
ُدْنعيّةاسااسااًاوعسكرياًاوإنسانااً،اوكالاعلاهاا خرتاثثسُّ
ألاتخراإعالنااًاأيثاًابرغماثثرتساانةاثثثخمةاثثتياتمتلكهاا
نناوساائلاثإلعال اثيرئاةاقبلاثيسمنعةاوثيقروءة،اثكاهاابدتا
نهزونةاإعالنااً،انتاجةاثثتثلالاثثكبرياوثثتااقثاتاثيكشناةا
ثثتايايثاقاتاثثُدااْدَوثل.اوذثكاعىاعكاساثإلعاال اثثااَاَماايا
وثإلعاال اثثصديالاثلشادباثثااَاَمااياثثذياتمكنانناكشافا
حقائالاثثنثقعاكماالي،اااضطراآلاُساُداْنعاإىلاحظراعدعاننا
ثثنسائلاثإلعالناةاثثااَاَماااةاوثثدرباةاوثثتشنيشاعىاثثبدضا
ثآلخاراناها،اغرياألانجريااتاثألحادثثايفاثثااَاَماناثماتتغابا
عاناثثارأياثثدا اثيحايلاوثثدربياوثثادويل،اثثذياسارّياعرشثتا
ثيظالارثتاوثثنقفااتاثنحتجاجااةاثياادعةاباثُدااْدَوثلاعاىا

ثثااَاَمان.
خارتاثثريااُضانكانتهاااثثدياااةايفاثثداثاماثإلساالنيا
ثثتاظامااتا بدعاما ثيتدلقاةا ثثقاذيةا أنعابهااا وثنكشافتا
ثإليلاباة،اافياظلاثثغاايثتاثثجنيةاثيتنثصلةاثقنىاثثُداْدَوثلا
تمكاتاثثقاعدة(انناثثسااطرةاعىاندياةاثيكالابحرننت،ا
اُدْنعّياثألنريكياثلحداننالذثاثثتمدع.ا المايتحركاثثُداْدَوثلاثثسُّ
وباثتاايلاتأكداثلااَاَماااالاألاثثتاظامااتاثإليلاباةاباياطقةا
صااعةاأنريكاةاتتحركاواقاَاألجادةاوثشااطناوننايساايرلاا

نناثثحكا اثثدرب!ا
ثئايْل،اوثنكشافا اُدْنعيّةاأكثاَرانعاثثدادواثإلرْسَ تمالاتاثثسُّ
ثلداثامانادىاثثتقايبابالاآلاُساُداْنعاوآلاصهاانل،اونرشتا
ثئاْلا اُدْنعيّةاثساتدانتاثنجساتااًابإرْسَ صحافاغربااةاألاثثسُّ
يفاُعاْدَوثنهاااعاىاثثااَاَمان،اثماجااءتاثثفثاحةاثيدويةاحلا
تصااحانسؤولاُسُداْنعيانتداقداونقربانناثألرسةاثثحاكمةا
ثئاْايلاأنا اشاشااتاثثتلفازة،اعولاخجلاأوا نعانساؤولاإرْسَ

وجل.
لذثاثثتقايُباثندكساأيثاًايفاثثتساماةاثثجديدةاثثتياأطلقهاا
اُدْنعّياعىاثيلاشااتاثإليلاباةاباثااَاَماناووصفهاا ثإلعال اثثسُّ
بايقاوناة..اونداروٌفاألالاذثاثيصطلاَحاظلاحريااًاثفرتةا
ثئاْلاسنثءايفا طنيلةاعىاثثقنىاوثألحزثباثثدرباةاثيقاونةاإلرْسَ
الساطلاأوايفاجانباثباال..اوإطالقانثلالذهاثثتساماةايأتيا
نناباباتشانيهاثيقاونةاثثحقاقااةاثثتياأقثتانثاجعابايا

صهانلاوحلفائهمانناآلاُسُداْنع!
ثمةاخساايثٌتاأخرىانايتسُعاثثحاَِّزاثتددثعلا،اكمااألاثأليا ا

ثيقبلةاحبىابايفاجآت..اوعىانفسهااجاتااثثرياض(!.

 خســارات 
آل سعود!

 تضاريس

عبداللـه علي صبري 
Abdullah.sabry@gmail.com

الحلقة 
األولى
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• م�ا أحوجنا أيه�ا اإلخوة إىل أن نس�تلهَم من 
اإلم�ام عيل صل�وات الل�ه عليه الص�رب عىل الحق، 
والصم�ود يف مواجه�ة الباط�ل، اس�تقبال العناء 
والش�دائد بصدور َرْحبَة، بعزائ�م قوية، بإرادات 
ال ُتقه�ر، برؤي�ة واضحة، ببصي�رة عالية فنكون 
ممن يحمل ش�عور اإلمام عيل عليه الس�الم حتى 
يف لحظة االستش�هاد، يف لحظة اغتياله يرى نفَسه 

مرسوراً فيقول: ))فزت ورب الكعبة((. 
وهذه هي الرؤية الصحيحة، هذه هي السالمة 
لمن يبحث عن السالمة، اإلْنَسان ال يمكن أن يسلم 
إَذا ل�م يس�لم ل�ه دين�ه ال يف دني�اه وال يف آخرته، 
م�ا الذي جعلنا ُنظلم؟ ما الذي جعلنا ُنقهر ونحن 
ماليي�ن؟. نمتل�ك اإلمكاني�ات الكبي�رة، نمتل�ك 
الجي�وش، نمتلك الث�روات الضخم�ة والهائلة يف 
باطن األرض وظاهرها، نمتلك رقعة اسرتاتيجية 
مهمة؟؛ ألن ديننا لم يس�لم لنا فوجدنا أنفس�نا لم 
نس�لم من الذل، لم نس�لم من القهر ألننا لم نفكر 
تفكي�ر قرين الُق�ْرآن ))أيف س�المة من ديني؟((، 
وحينها عندما تنطلق لتبحث عن الس�المة بنفسك 
وأن�ت ال تفكر أن يس�لم ل�ك دينك فلن تس�لم لك 
نفس�ك، لن يسلم ِعْرضك، لن تس�لم كرامتك، ويف 
األخير لن تس�لم أن�ت يف اآلخرة ي�وم تلقى الل�ه 
سبحانه وتعاىل، لن تسلم سوء الحساب، لن تسلم 

نار جهنم. 

• عندم�ا ترج�ع إىل اإلمام عيل )صل�وات الل�ه 
علي�ه( يف رؤيت�ه، يف مواقف�ه، يف ممارس�اته، يف 
للش�خصية  أُنموذج�اً  فع�اًل  تج�ده  س�لوكياته 
العظيم�ة التي يمكُن أن يصنَعه�ا هذا الدين الذي 
ج�اء به الرس�وُل )صلوات الل�ه علي�ه وعىل آله(، 
فهو شاهٌد لهذا الدين: أنه ديٌن كامٌل، من إله كامل، 
اصطفى لتبليغه رس�والً كامالً، هو الل�ه سبحانه 
وتع�اىل الذي ق�ال: } الْيَ�ْوَم أَْكَملْ�ُت لَُك�ْم ِدينَُكْم 
َوأَْتَمْمُت َعلَيُْكْم ِنْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اأْلِْسالَم ِديناً{ 
)المائدة: من اآلية 3( هو دين كامل، ورسول الل�ه 
)صلوات الل�ه عليه وعىل آله( الل�ه تعاىل اصطفاه 
وأكمله، ه�و من قدم هذا الدين كرس�ول له. لكن 
نري�ُد أن نرى يف الس�احة نموذجاً صادقاً يش�هد 
لعظمة ه�ذا الدي�ن؟. ارجع إىل اإلم�ام عيل )عليه 
الس�الم( {ويتلوه ش�اهد من�ه}. يف مواقف اإلمام 
عيل )عليه الس�الم( عندما ترجع إليها تجد عظمة 
اإلس�الم، تجد أخالَق اإلسالم متجسدًة، وهذه لها 
أثره�ا يف النف�وس، ُكّل يشء س�يبقى نظرية، ُكّل 
يشء سيبقى خاضعاً لالحتماالت إَذا لم يكن هناك 
عىل صعي�د الواقع ما يش�هد لصحته، }َس�ُنِريِهْم 
آَياِتنَ�ا يِف اآْلَفاِق َويِف أَْنُفِس�ِهْم َحتَّى َيتَبَيَّ�َن لَُهْم أَنَُّه 

{ )فصلت: من اآلية53(. الَْحقُّ
حت�ى وه�و يتح�رُك يف مواجهة أعدائ�ه، وهو 
يتحرك مع من ينطوون تحت لوائه كان يحذرهم، 
كان ينذره�م، كان يعطيه�م رؤى، كان يذكره�م 
بأشياء عرفوا من بعد صحتها، بل مر الكثير منهم 
بها وعايش�وها، كان يقول ألهل العراق: ))والل�ه 
إني ألخىش أن ُيَدال هؤالء القوم منكم الجتماعهم 

ع�ىل باطله�م وتفرقك�م ع�ن حقك�م(( يف ه�ذه 
العب�ارة تجد رؤية حقيقية، رؤي�ة واقعية، رؤية 
صحيحة لدى اإلمام عيل عليه السالم يف النتائج يف 

المسببات، ما خلفياتها؟ ما أسبابها؟.
• ما هي ش�هادة اإلمام ع�يل صلوات الل�ه عليه 

لرسول الل�ه )صلوات الل�ه عليه وعىل آله(؟.
إنها ش�هادة عىل مدى س�نين، ش�هادة أداها يف 
مواقف�ه، ش�هادة أّداه�ا يف حياته كله�ا، وهي أنه 
إَذا كن�ت تري�د أن تعرف عظمة هذا اإلس�الم، إَذا 
كان هن�اك أَي نظرية � كما يقولون � ال يمكن أن 
تع�رف عظمتها إال عندما ترى ما تصنعه، ترى ما 
تقدم�ه من أثٍر، ترى نم�اذج، ممن يحملون أفكار 
تلك النظري�ة، ثقافة تلك النظري�ة، توجهات تلك 
النظري�ة، فرتاه�م كيف ه�م، هنا تحك�م عىل تلك 
النظرية عندما كانوا هم يجس�دونها بنس�بة مائة 

يف المائة.
• عندما نرى اإلماَم علياً )عليه الس�الم( يسقط 
ش�هيداً فال يكفي أن نح�زَن، ال يكفي أن نبكَي، ال 
يكفي أن نتألم بل ال بد أن نأخذ العربة، أن نتساءل: 
لم�اذا ن�رى الصادقين يس�قطون ش�هداء داخل 

ه�ذه األمة؟؟. ولماذا رأينا فيم�ا بعد وعىل امتداد 
التأري�خ الكاذبي�ن الظالمي�ن الطغ�اة المحرفين 
للدي�ن، المنتهكين لحرمات الل�ه هم من يحكمون 
هذه األمة؟؟!. وباسم رسالة هذه األمة ]اإلسالم[، 
وباس�م رس�ول هذه األم�ة ]خليفة رس�ول رب 

العالمين، أمير المؤمنين[ وعناوين من هذه؟.
• م�اذا يفيدنا هذا؟. بالنس�بة لنا س�نرجع إىل 
نفس الحديث ))ع�يل مع الُق��ْرآن، والُق�ْرآن مع 
عيل(( وس�نظل مع اإلمام عيل عليه الس�الم أينما 
كان، نظل مع منهجية اإلمام عيل عليه السالم أينما 
كان حت�ى وإن كان ق�د أُقيَص، نح�ن ال نلتفت إىل 
الك�رايس، إىل العروش، إىل القصور، فمن وجدناه 
ة الحك�م قلن�ا ذل�ك أمي�ر المؤمني�ن، من  يف ُس�دَّ
وجدن�اه يف قرص الخالفة قلنا ذلك خليفة رس�ول 
رب العالمي�ن. ال، أمي�ر المؤمنين، خليفة رس�ول 
رب العالمين، قرين الُق�ْرآن هو ذلك الرجل اإلمام 
ع�يل عليه الس�الم ي�وم أُقيِص ويوم عاش س�نيناً 
طويلة يعيش مرارة األلم وهو يرى هذه األمة يبدأ 
االنحراف َيلتَِهم ِقيَمها، ويحطم عظمة مبادئها، ثم 

يف األخير يسقط شهيداً يف محراب عبادته. 

في مواجهة االعداء: 
ألماةاألايدتمداثثااساعىاثنفسهماوخطنيةاثنعتماعا

عىاأَطرثفاأُْخَرىا
عاعةايفانرثحلاثثرثعاقدايكنلاطرفانناثألَطرثفايفا
نصلحتهاألايساعدك؛األلاثهاننقفاًانناثثطرفاثثذياثنتا
تقاتلهاثكنالاااثهاأثراسلبياكبرياااماايتدللابافسااتا
ثيسلملاثيقاتللاثيجتمعابكلهاسادتربولاثننتصايثتا
وننثقفهماثثقنيةاكلهاابسبباثنخريناوثثقثاةالااا
تقن اعىاأساساأنكاأنتاتكنلانتنجهاًاإىلاثثلهاَعثئماً،ا

وثهذثاعادنااتافلايفاسبالاثثلهانناأجلاثثلهاوتقاتلاننا
أجلاثثلهاوتتلمساثثاراثثذيالنانناعاداثثلهااتكنلا

نرتبطااباثلهاناتأتيايفاثألخرياتجدلاسبََباثثاراواثالةا
ثننتصايثتابسبباثثطرفاثآلخراثثذيالناعوثةاأُْخَرىاأَْوا

جهةاأُْخَرى.ا
لاااثنايحصلاننقفاآخرايبمااتتلفتانناثثذيايمكنا
ألايساعدكاوثناعىاحساباألاتقد اتاازنتانناعياكا
يأتياحاثةاثنتاناتجداااهااطرااًايمكناألايساعدك،ا

تاهز انناأولاين انثلمااحصلاثلدرباثآللاتلفتنلاثآللا
بحثنثاعنايوساااارنسااثثصلاثمايددالااكاثنتحاعا

ثثسنااتياسابقاًاثستسلمنثانناثولاين ا.اأثمايستسلمنثا
نناأولاين ؟الذهاعملاةاتربنيةالانةاجدثًاجدثً:األاعينا

ثثلهاباىاثألنةابااءاثستقالثاةاتكنلالياندتمدةاعىاثثله،ا
اهياتافلايفاسبالاثثلهاندتمدةاعىاقديثتهااوتطنياليا
قديثتهااثنتصايثتهااتحسباثهااوترثلااثنهاانناثثلهاوثاسا

نناثثطرفاثآلخراثثذيايساندلا.

النصر اإللهي قاهر وغالب 
عادناايقنلاثثلُها»نرانناثثلها»اااثاراثثذيالنا
نناعاداثثلهاثثلهاخرياثثاارصيناوثثلهالناثثقالراويأيااا
شنثلداثهذثاندايكاكثريةاحصلتايفاعدةاجبهاتايتحركا

ااهااثثددوابدباباتهابطائرثتهاثكاهاناايلبثاألاياهزَ ا
ويتقهقراإىلاثثنيثءايفاكثريانناثثجبهاتاحصلتالذها
حتىايفالذهاثثحرب،اكماتلقىاثثددواااهااننالزثئما

بكلاثثااتهاثثدسكريةاوثنكانااتهاثثدسكريةاأللاثثارا
ثإلثهياقالراوغاثباحتىاأنهماثستنيعوثايفالذهاثثحربا
اثثحرباثثساعسةاعىاصددة(اعدعثًاكبريثًانناثثخربثء،ا

خربثءاأنريكالاوخربثءايوساوخربثءابريطانالاوخربثءا
عرثقالانناثثذيناخاضنثاثثحرباحرباثمانياسانثتا
نعاإيرثلاوأتنثابهماإىلاصددهاثارشانثاعىاثثتخطاطا

ثثدسكرياوعىاثثرباباثصنثييخاويرشانثاعىاعملااتا
ثثطريثلاثثحربي،اثكناُكّلاتلكاثثخربثتاضاعتاوتبخرت.ا

المنافقون أسوأ البشر 
وجدناايفاثثُقاْرآلاثثكريماياصاعىاألاائًةانحسنبةا

ضمناثيسلملالماساكنننلايفاثثديكاثألسفلانناثثااي؛ا
ألنهماأخبثاعباعاثثلهاألنهماأسنأاثثبرشاألنهماأيجسا

وأثدناثثبرشاَجماداًاقالاثثلهاعاهماثرسنثهاصلنثتاثثلها
علاها»لماثثددواااحذيلم«..ا

ثياااقنلالماائةاتدملايفاأَوساطاثيسلملاتثبطهما
عنانراعيناثثلهاتخناهماترعبهماترجفاقلنبهم،ا
ثياااقنلايفاكتاباثثلهاتحدثاعاهماأسنأانمااتحدثا
عناثثاهنعاوثثاصايىاوثيجنساوثثكاارين،اإذَثاكانتا

جهاماثهااسبدةاأبنثباوعيكاتهاانتفاوتةايفاثثشدةااإلا
ثياااقلايفاثثديكاثألسفلانناثثااي.

أترك أصنام الدنيا 
»لناثثلهاثثذياناإثهاإنالناثيلكاثثقدوساثثسال اثيؤننا
ثيهامن«اأثاسايفالذهاثألسماءاثثحساىاثثتياتتحدثاعنا
كمالاثثله؟،اأثاساااهااناايصاعاثثثقةايفانفنس؟،اأوثئكا
ثثذيناثيتمنثاتحتاإقدث اأنريكااوإرسثئال؟اياذثايدرضنلا
عناثثلهاولماننايدرتانلاويشهدولاعىاأنفسهمابأنهما

نسلمنلاوأنهمانؤنانلابهذثاثثُقاْرآلاثثكريم؟.ا
لذهالياثثتيارضبتاثيسلملاكبايثًاوصغايثًاعد ا
ثثثقةاباثلهاحتىاااااانحناثثصغايانخافانناشخصا

لنانسكلاباثاسبةاثألخرينالااكاننالنانهامناعلاها
وثثذيالنانهامناعلاهانسكٌلاباثاسبةاثذثكاثألنريكي،ا
ثثذيايفاوثشاطناثثذيالنانهامناعلاهاوثثكلانساكلا

ونقهنيولاتحتاجربوتاثثلهاوقهره.
الذهاثألصاا ايفالذها ثيبطانفسكاباثلهايأساً،اتجاوزاُكلَّ
ثثدناااوثيتبطاباثلهايأساً،اوثلابهاولنانناساجدلكاقنياًا
أقنىانماايملكهالؤنءانناوسائلاثثقنةايفالذهاثثدناا.

من وحي اإلمام علي عليه السالم 
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لماذا استش�هد عيل؟ لماذا ُقتل عيل )عليه الس�الم( 
وعىل هذا النحو: يف المسجد، يف شهر رمضان، يف ليلة 
الَقْدر، بسيف محسوب عىل المسلمين، رجل محسوب 
عىل هذه األمة، وبمؤامرة شخص حكم فيما بعد هذه 

األمة؟!!.
إن�ه االنح�راف الس�ابق، االنحراف ال�ذي أدى إىل 
ماذا؟ عىل الرغم من تأكيدات الرس�ول )صلوات الل�ه 
علي�ه وعىل آل�ه( ألولئك الذي�ن كانوا ع�ىل يقين من 
صدق�ه، كانوا عىل يقي�ن من نبوته، كان�وا عىل يقين 
من حرصه عىل المؤمنين، كانوا عىل يقين من حرصه 
ع�ىل هداية هذه األم�ة، وأن ال ترتد هذه األمة، وأن ال 

يسيطر الضالل عىل هذه األمة.

فلقد قال لهم )صلوات الل�ه عليه وعىل آله(: ))عيل 
م�ع الق�رآن، والق�رآن مع ع�يل(( , وقال له�م أيضاً 
وقال للن�اس جميعاً من بعدهم: ))إني تارك فيكم ما 
إن تمس�كتم به لن تضلوا من بعدي أب�داً كتاب الل�ه 
وعرتتي أه�ل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 
يفرتق�ا حتى َيِرَدا عيلّ الح�وض(( واإلمام عيل )عليه 
السالم( هو رأس أهل البيت, هو رأس العرتة الطاهرة 

.. هكذا قال لهم )صلوات الل�ه عليه وعىل آله(.
لن�أِت إىل حديث واحد هو قوله )صلوات الل�ه عليه 
وع�ىل آله(: ))عيل مع القرآن، والقرآن مع عيل(( حتى 

يتج�ىل لنا أن تل�ك اإلنزالق�ة التي يراه�ا البعض لم 
تشكل خطورة عىل اإلسالم والمسلمين أنها يف واقعها 

كانت عىل هذا النحو.
نحن متأك�دون والمس�لمون جميع�اً يعرفون أن 
، أُِزْي�َح، أُْبِعَد عن  اإلم�ام عليا )عليه الس�الم( أُْق�يِصَ
المقام الذي اختصه به الرس�ول )صلوات الل�ه عليه 

وعىل آله( وحل محله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان.
فعندما نرى الرسول )صلوات الل�ه عليه وعىل آله( 
يق�ول: ))عيل مع القرآن، والق�رآن مع عيل(( فعندما 
ُيْق�َ� عيل عىل جنب فبالتأكي�د أن القرآن أُقيِصَ معه 
أيض�اً؛ ألنه قرين الق�رآن ال يمكن أن تتصور أن أحداً 
من الناس بإمكانه أن ُيقيَص علياً جانباً ويبقى القرآن 
يعم�ل, ويبقى القرآن حياً، ويبقى هو مطبقاً للقرآن، 
ويبق�ى هو عىل منهجية القرآن, ال يمكن ذلك، لو قلنا 
ذل�ك لكنا مكذبين بهذه المقارنة المؤكدة, الرصيحة, 
التي قالها الرس�ول )صلوات الل�ه عليه وعىل آله( يف 
هذا الحديث المتوات�ر, المعروف عند الجميع: ))عيل 

مع القرآن، والقرآن مع عيل((.

وعندم�ا ُيق�� عيل فف�ي الواق�ع أُق�يَص القرآن 
مع�ه عىل جنب، أليس هذا انح�راف خطير؟. لذا كان 
طبيعي�اً بعد ذلك االنحراف أن ن�رى العظماء، أعالم 
الدين، الصادقين, يس�قطون واح�داً تلو اآلخر داخل 

هذه األمة، ون�رى الكاذبين المنحرفي�ن هم من َيلُوا 
أمر هذه األمة، هم من يتحكمون يف شؤون هذه األمة، 
هم َمْن بعد تحكموا يف هذا الدين فقدموه بشكل آخر.

يصب�ح هذا طبيعياً, أن ت�رى معاوية يحكم البالد 
اإلس�المية، بعد أن رأيت أمير المؤمنين قرين القرآن 
س�قط ش�هيداً يف محرابه؛ ألنه: لوال أبو بكر لما كان 
عم�ر، لوال عم�ر لما كان عثمان، ل�وال عثمان لما كان 

معاوية، هذا يشء مؤكد ال شك فيه.
ماذا يفيدنا هذا بالنس�بة لنا؟ بالنسبة لنا؟ بالنسبة 
لنا س�نرجع إىل نف�س الحدي�ث: ))عيل م�ع القرآن، 
والقرآن مع عيل(( وس�نظل مع ع�يل أينما كان، نظل 
م�ع منهجية عيل أينما كان حت�ى وإن كان قد أُقيَص، 
نحن ال نلتفت إىل الكرايس، إىل العروش، إىل القصور، 
فمن وجدناه يف ُسدَّة الحكم قلنا: ذلك أمير المؤمنين، 
من وجدناه يف قرص الخالفة قلنا: ذلك خليفة رس�ول 

رب العالمين. ال.
أمير المؤمنين، خليفة رس�ول رب العالمين، قرين 
القرآن هو ذلك الرجل, اإلمام عيل )عليه السالم( يوم 
أُقيِص, ويوم عاش س�نين طويل�ة يعيش مرارة األلم 
وهو يرى هذه األمة يبدأ االنحراف يأكل ِقيَمها، يأكل 
عظم�ة مبادئها، ثم يف األخير نراه يس�قط ش�هيداً يف 

محراب عبادته.

)ذكرى 
استشهاد 

اإلمام علي(

حمدي الرازحي 
كثريةالياتلكاثثرننزاثثتاييخاةاوثثديااةاثثتيا
يتماثستحثايلاابلاثثحلاوثآلخراتخلادثًاثذكرىا
عابرةالاااأواننقفاإنساانيالاااكاوثكناثثااعيا
ناهاانناتحنثتاكلانفرعةاننانفرعثتانسريتهاا
ثثحااتاةاونكنناتهااثثشخصاةاإىلاندلمابايزاننا
نداثماثثدظماةاوثثدبقريةاعادنااتاكروثاثذوثتهما
وعاشانثالمان اثآلخرياناونداناتهاماوسادنثا
جهدلماثالنتصاياإلنسااناةاثإلنسالاندجزةاثثلها

ثثدظمىايفالذثاثثنجنعاثثكنني.ا
وثثدظمةاعادانااتتحقلاندايهاايفاشاخصاةا
»ثثشاهنعا صاحبهاااصفاةا تمااحا اإنهااا نااا
ثثحثاايي«اثيتحاريةانناقانعاثثزناالاوثيكال،ا
ادظاماثألنسالناعظاماثثان اولناينزاثثحارضا

ونثالاثيستقبلاثياشنع.ا
شخصاةاثإلنا اعيلاعلاهاثثسال اثثتياتمالتا
اتمالاااانعاثثبدداثإلثهياثألبداعاثنجتماعاةا يفاحدَّ
وثإلنسااناةاحتىاثستحاثتاإىلاأنةاقائمةابذثتها،ا
اكالاصاحبهاابحلايجلاثيرحلةاونلهماثألجاالا

يفاحارضلماونستقبلهم.ا
وعادنااانقرأاثإلناا اعيلابناأباياطاثباعلاها
ثثساال ابدادثًاعناإناالءثتاثثدنثطفاوثثتنجهاتا
نالناحا ااإلا ثيذلبااةا وثننتمااءثتا ثثدياااةا
ثثشاخصاةاثإلنسااناةاسانفاتتجساداأناناااا
باكلاأبداعلااثثبرشياةاثيتحريةاناناقانعاثثذثتا
وثيؤنااةاباآلخراكرشياكاوجنعياتأخاذاثثحااةا
انناخاللاثثتفاعلاثإليجابيا نداالاااثثحقاقياإنَّ
قاندهايفاحدوعاثثقنثساماثيشارتكةاوثثقاما ثثخالَّ

ثنجتماعاةاثثابالة.ا
سامعاذثتانرةاساائالًايساألايفاثيسجداولنا
قائامايصايلااأونأاإثااهابخاتماهاعولاألايدرفا
حتىاننالناثثساائلاوناالياشكايتهاوناانبلغا
حاجته،ااهنانايدطياألجلاثيظهراونايماحاعىا
حجاماثثحاجةاوثكاهايدطياألجلاثثدطاءاااثخريا
أسامىاقامةايفاقاننساحااته،اولاذثانااتؤكدها
ثثشانثلداوثثنقائاعاثثتاييخاة،اااإلناا اعيلاثما
يتمارعاعىانتطلباتاثثجساداثياعيةابمفرعهاننا
أجلاإشباعانتطلباتاثآلخراثيتنسلاوثكاهاغرسا
نداثاماتلاكاثثرؤيةاثإلنسااناةايفاأوسااطاأرستها
ثاتحنلاذثكاثثباتاثيباياعىاثثطهراوثثفثالةاإىلا
نديساةاكنناةاثتدلاماأصنلاثيدانالتاثإلنساناةا
اامااابلابااياثثبرشاتجاوزتابقامهاااثثفاضلةا
وغاياتهااااثثابالاةاحادوعاثثزناالاوثياكالاثاتما
ثساتحثايلاايفاكلاوقاتاوحلاكشانثلداحاةا
عىانماذجااريدةاثساتطاعتاألاتثبتاحثنيلاا
عنثثاما يفا ثثحثااييا وشاهنعلاا ثثتاييخايا

ثإلنساناةاثثالنتاالاة.ا
وعىاصفحااتاثثتاييخاترتثقصاأحدثثاقصةا
ثثااذياثثاذياناذيهاثإلنا اعايلاوزوجتاهاثثزلرثءا
وجاييتهااااثاةايرضاأصااباوثديهااثثحسانا
وثثحسالاوكافاثكتملاتاثيداناةاناعانفرعثتا
ذثاكاثإليثااياثثاذياثمايشاهداثاهاثثتايياخانثاالًا

حاثاقدننثاثحتااجاتاثيساكلاوثثاتاماوثألسريا
عاىاثحتااجاتهاماثثروييةاوتصدقانثابمائدةا
إاطايلاماطمداًايفاثانثباثثلهاتداىلاوإحساانه،ا
وكافاخلدتاثثسماءاتلكاثثحاعثةابآياتاتتىاعىا

نراثثدلني.ا
وناناناّاانايساتلهمانفارعثتاتلاكاثثحاعثةا
ثإلنسااناةاولنايرتنمابقنثهاتدااىل:ا﴿َويُْطِدُمنَلا
ثثطََّدااَ اَعَىاُحبِِّهاِنْساِكااًااَويَِتاًمااَوأَِساريًث،اإِنََّماا
نُْطِدُمُكاْماِثَنْجاِهاثثلاِهانَانُِرياُداِناُكاْماَجاَزثءاَونَا

ُشُكنًيث﴾ا.
عاىا تجماعا ثثتفاساريا كتابا تاكاعا حااثا
ثختصااصاثإلنا اعيلاعلااهاثثساال اوأللاباتها
برشفالذثاثيقا اثثسانياوثثفثلاثثدظام،اوننا
أيثعاثنطاالعاعاىاأحدثثاتلاكاثثحاثةاثإلنسااناةا
ثثااعيةاالريثجدهاايفانظانهاانناكتباثثتفسري.ا
ونناخاللاثستقرثءاتاييخاثثحروباثإلسالناةا
يفاخالاةاثإلنا اعيلاعلاهاثثساال انجداأنهاثثنحادا
ثثذياثساتطاعاألايساتبدلانفرعثتاتلكاثثثقااةا
ثثقائماةاعىاثثدافاوثثكرثلااةابثقااةاجديدةانا
تارىايفاثثحرباسانىارضويةايفرضهاااثثنثقعا
ثثسااايساثألناةاوثااساباثرويةاألاتاؤعياإىلا
نتائجاكايثاةاونأسااوية،اااثغايةايفااكراثإلنا ا
عايلاعلاهاثثساال اناتاربياثثنساالةانهمااكانتا

ثمرتها.ا
وتتجىانداثماتلكاثثثقااةاثثجديدةايفاثياهجاةا
ثثرثئادةاثثتايايسامهااثقنثعاجانشاهاكدساتنيا
عساكريانايجانزاثثخروجاعنانقاصادهاثثدلااا
نهمااكانتاثثظروفاحاثاخاطباقاعةاجانشاها

وأارثعلمابقنثه:ا
»ناتقاتلنلماقبلاألايبدأوكمااإنكمابحمداثثلها
ٍة،اوترُكُكاماإيالماحتاىايبدأوُكماُحجٌةا عاىاُحجَّ
أخرىاثكماعلاهم،ااإذثاكاناتاثثهزيمُةابإذلاثثلها
االاتقتلنثاندبارثً،اوناتُصابنثاُنْدِنيثً،اوناتُجهزوثا
عىاجريح،اوناتَِهاُْجنثاثثاساءابأذى،اوإلاشتمَنا
اضدافاُتا أعرثضكام،اوساببناأنرثَءكم،ااإنهانَّ

ثثقنىاوثألنفساوثثدقنل«ا
ولكذثاثساتطاعاثإلناا اعيلاعلاهاثثساال األا
يرساماثسارتثتاجاةاسارياثيداايكاثثحرباةاوالا
ثثحاروبا تساتبدلارضثوةا أخالقااةا ناظنناةا
وقسااوتهااوناااتكتاازابهاناناعاافاوكرثلاةا
وثثشافقة،ا وثثرحماةا ثثحابا ندانايا بأسامىا

وثثتدانلاثإلنسانياثيحض.ا
وثهذثااهناثمايبتدئاندركةاحرباةاكمااتشاريا
ثثشانثلداثثتاييخاةاقبلاألايقّد ايؤيتهاويبسطا
ثثحججاوثثربثللاويالنساننثطناثثشكاوثثريبةا

ااجلنثاعاهااغاالباثثدمايةاوثثجهل.ا
وعادناااأعرضاعلاهاثثساال اعاناقتلاعمروا
باناثثداصاعادنااكشافاعناعنيتاهاثاتقيابهاا
لانلاثينقفايمثالاثنتصاايثًاحقاقاااًاياظننةا
ثثقاماثثرااداةانناألاتدنسانقانهااأنا احانتا
ثثثدفاثثبرشياثيتجرعانناكلايجنثةاوحااء.ا

ااثدظماةاثثتيايرتقىاثإلناا اعيلايفاندثيجهاا
تأباىاعلاهاألايصاعانجدهاعاىاأنقاضاعنيثتا

حثاثةاثثبرشاوسنءثتهم.ا

وخاريانمانذجايفصحاعنانثمانلاثيحتنىا
ثثدنيلاثذثكاثثدساتنياثألخالقياثننةاثألنصايااناا
كتبهاثإلناا اعيلاعلاهاثثساال اثدانلهاعىانرا
ناثكابناثثحايثاثألشارتاثثاخدي،اوثثذياويعاااها

ناانصه:
ا»وأَْشاِدْراقلبكاثثرحمةاثلرعااة،اوثيحبةاثهم،ا
اعلاهماَسابَُداًاضايباًا وثثلطافابهام،اوناتكننَانَّ
تغتااماأكلهم،ااإنهماصافال:اإّنااأٌخاثكايفاثثدين،ا
أوانظريٌاثكايفاثثخلل،ايَْفُرُطاناهماثثزثل،اوتَْدِرُضا
ثهاماثثدلل،اويُؤتىاعىاأيديهامايفاثثدمداوثثخطأ،ا
اأعطهمانناعفانكاوصفحكانثلاثثذياتُحباألا

يُدطاكاثثلهانناعفنهاوصفحه...ا».ا
تلاكاثثرؤيةاثثسااسااةاثثااضجةاثثتياتفرضا
عىاثثحاكاماوونتهاندارشةاثثرعاةاونخاثطتهما
وعاد اثنحتجااباعاهام،احتاىايتمكاانثانانا
ثستاداباوإعيثكانتطلباتايعايالماوثحتااجاتا
ونياتهم،ااإلاذثكاأععىاإىلاتدزيزاثقةاثيحكننلا
وثجتماعااةا سااسااةا بائاةا وخلالا باثحاكاما

يسنعلااثثتفالماوثثنااق،الذثانجدهايفاقنثه:ا
ا اثحتجاباكاعانايعاتاك،اااإلَّ ا»ااالاتُطنِّثانَّ
ثحتجاباثثاننةاعناثثرعاةاشادبٌةاناناثثثال،ا
وِقلُةاعلماباألنني،اوثنحتجاباناهمايقطُعاعاهما
علماناااثحتجبنثاعوناهاااصُغُراعادلاماثثكبري،ا
ويدُظُماثثصغري،اويقبُُحاثثحسُناويحُسُناثثقباح،ا
ويُشاُباثثحُلاباثباطل،اوإنمااثثنثيلابرٌشانايدرفا
ناااتانثيىاعااهاثثااسابهاناناثألنني،اوثاساتا
عىاثثحلاساماتاتُدَرُفابهااارُضوُباثثصدقاننا

ثثكذب..«.ا
وقداتمثلتانظريةاثثنظافةاثنجتماعاةاثلمالا
يفاتلكاثألبداعاثإلنساناةاثثتياععااثإلنا اعيلاعلاها

ثثسال اإىلاثنثتزث :ا
»وتفقداأناراثثخرثجابماايُصلاُحاألله،ااإلايفا
صالحهاوصالحهماصالحاًايناسنثلم،اوناصالحا
ابهم،األلاثثااساكلهاماعااٌلاعىا ياناسانثلماإنَّ
ثثخرثجاوألله،اوثاكنانظُركايفاعمايةاثأليضاأبلغا
ننانظركايفاثساتجالباثثخارثجاأللاذثكانايديكا
ا اباثدمااية،اونناطلباثثخرثجابغرياعمايةاأرضَّ إنَّ
اقلاالً«.ا ثثبالعاوأللكاثثدباع،اوثمايستقماأنرهاإنَّ

ثقاداكالاثإلناا اعايلاعلااهاثثساال اصاحبا
يسااثةاونرشوعاحثاييابذلانفسهايخاصةايفا
سبالاتحقاقه،ايغمانرثيةاثثنثقعاوخذنلاثثراالا
وثثصاحاب،اوثدالايفالاذثانااايفراثاااشادنيا
ثإلناا اعيلابانغرتثباوشاكنثهاناناثثدلراوثكنا
حرصهاعىاإصالحاثثنثقعاوبااءاثألنةاكالاعثادها
إىلاتساطريايؤيتاهاثثااضجةااكرثًابلاغااًاتااقلتها

ثألجاالاوتمالتانعانفرعثتهاثثساناة.ا
ثقاداثساتطاعاثإلنا اعيلاعلاهاثثساال ابقامها
ثثابالاةاوألدثااهاثثسااناةاوأبدااعاشاخصاتها
ثإلنسااناةاألايتجااوزاثثقاانعاثثتاياتفرضهااا
إنالءثتاثيحسانبلاعىاثثديناوثثدرقاوثثقنناةا
ثاكنلابحلاينزاثإلنساناةاعادانختلفاثثدياناتا
وصانتاعدثثتهاااثيتااغام،اوكالاثغتااثاهابحلا

ثغتاالاأنة.ا

رمضان بين 
الصمود والحصار

أحالم عبد الكافي 

ثقداثنتهىاثثشهراثثثاثثاوعخلااايفاثثشهراثثرثبعانناثنعتدثءا
ثثسادنعياثألنريكياثثبغاضاعىاثثامناأيضاًاوإنسااناً،اولما
بذثاكايتنغلانلابهزيمتهاماأكثراناناذياقبلاحالاعخلنثايفا

عدوثنهمالذثانفقاًانظلماًانايستطادنلاثثخروجاناه.
شاهراينثاالايطالاعلااااابربكاتاهاويوحانااتاهايفاظلا
ثساتمرثياآثاةاثثدبثاثثسادنعياثإلجرثنياثثتياثاماتتنيعاعنا
سافكاثثدناءاثثطالرةاسانثءاأكالاابطائرثتهماأ اابدوثعشهما
عاىاثأليض،اولذثايدثلاعىاألاآلاسادنعاقاداوصلنثاإىلاأقىصا
عيجاتاثثنحشااةاوثثالاإنسااناهاحلاعاثنثايفاثثامناثثفسااعا
ونارشوثاثثخارثباوثثدناايابتلاكاثثغطرساةاثثحانثنااةاثثتيا
ثتسمتابهااعقنثهماثثشاطاناةاثثتياجربتاوثستخدنتاكااةا

ثثنسائلاثثتدنرييةابحلاثثبرشيةايفاثثامن.ا
أنااعناحصايلماثهذثاثثشادبااحادثاونحرجاالقداعمدا
آلاسدنعاإىلاثساتهدثفانقديثتاثثحااةاثثبساطةانناثيصانعا
ثثغذثئااةاوقصفهماثلماشائاتاثثحانية،اوثلمانثيعاثثطباداةا
كايشاتقاتاثثافطااةاثثتيالياعصباثثحاااهايفالذثاثثدر،ا
ثاسالذثااحساب،ااالمايكتِفاإجرثنهمابهذثاثثحد،ابلاارضتا
ثيملكةاثثدثعشااةاحصاايثًابريااًاوبحرياًاوجنياًاعاىاثثامن،ا
وعملتاعاىاثثحالنثةاعولاتنييداوثساتريثعايتطلباتاثثداشا

ثألساساةااوثستمرثياثثحااهاثإلنسالاثثاماي.
يبمااشاهراينثالاثثكريماتختلفاطقنساهاونمطاحااتها
عنابقاةاثألشاهر،،ياايحدثاااهاننانتغاريثتاثامطاثثتدانلا
وثثتداياشايفاثألجانثءاثثرنثاناة،اوثثتاياتتطلباخصنصاةا
يتمازابهاالذثاثثشاهراعولاغريه،اثألناراثثذيايحتماااهاتناريا
ثنحتااجااتاثيطلنباةايفاثثحااةاثثانناةاونساامااثثروييةا
ناهاااكاثكهربااءاوثياءاوثثغاازاوثثبرتول،اثكاهاثساتطاعالذثا
ثيكااحاثثاماياألايتجاوزالذهاثيحاةابدظمةاوصمنعاناقطعا
ثثاثريابلاأناياأناانفيسانادلشاةاننالذثاثثصرباثثذياأتسما
عىاوجنهاثثجماعاباثحمداوثثشاكراثلهاعىاكلاحالاوتسالحا
باإليماالاوثساتطاعابإنكانااتهاثثبسااطةاتجااوزاصدنباتا
ثثدااشاباثقدياثثاذيايلباياثحتااجاتهاثثالزناةاوثثبدادةاعنا

ثثكماثااتاوثثبذخاوترفاثثداش.
لاذثالناثثامانيايفاظلاثثددوثل،اناذثاعناثثسادنعياثثلدلا
ثثذياكشافتااثائحاثثباذخاثثالنحدوعاوثائالااثثنيلااكس(
وثثذياأثبتاتاثلداثماألاأننثلاآلاسادنعاتذلباثلغرب،انالاكا

عناثستخدثنهااثتدنرياثألنةاوثإلسال .
اندماثقداثستطاعاثينثطناثثاماياألايثعاأننثلاثثسدنعيلا
تحاتاأقدثنهاواثلاألايداشانددناًاعىاألايرضخاآلثةاثيالا
واثثتسالطاثثسادنعياثثتايايبمااثساتطاعتاألاتشارتياكلا
ضدفاءاثثافنسااوتجدلهماتنثبعاثهااوننابقايااعبادلا،اإناألا
ثثاماياثثشانخاأعطالااعيساًاعظاماًايفانداىاثثدزةاوثثكرثنةا

وجدلهااتسقطااندويةابصفدةالذثاثإلباءاوثثصمنع.

استهداف القيم واغتيال اإلنسانية
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 محمد أحمد الشميري
ثثقتالاغالةاعاياوعاباثادىاثثدرب،اويفاكثريا
ناناثألعارثفاثثقبلاة،اامبدئاةاثثارثعاترىاألا
ثثشجاعةاوثثرجنثةايفاثينثجهةاوثثازثلايفاساحةا
ثيدركة،ااهناأسالنباقذياونايابئاإناعناخسةا
وعنااءة،اكماايابئاعاناعجزاوثنهازث اصاحبها
ونافذه،اونعاتفيشاحانثعثاثنغتاانتايفاكثريا
ناناثثبلادثلاثثدربااةاوثإلساالناةاوثااسابلدناا
احساب،ايدعننااذثاكاإىلاثثتنقفايدراةاجذويها
وعوثاداه،ااأصنثهانتجذيةاوعماقةايفاثثتاييخ،ا
وثبتدأتايفاثثتاييخاثإلساالنياناناِقبلاثثاهنعايفا
نحاوثةاثساتهدثفاأكر اثثخللانحمداصىاثثلها
علااهاوآثهاوسالم،األكثراننانارة،اأوثهاانااقا ا
باهاثثارابناثثحاايثاباناكلدةاأحاداباياعبدا
ثثدثي،احاامااأيثعاثغتاالاثثرسانلاصىاثثلهاعلاها
وآثهاوسالماأثااءاخروجهاثقثاءاحاجتهاولنايفا
نكة،اثاماحاامااأجمدتاقرياشاعىاقتلهاصىا
ثثلاهاعلااهاوآثهاوسالماعادناااأيثعاثثخروجاننا
نكاةاإىلاثيديااة،اوأتنثاناناكلاقبالةابغال اندها
ساافاثاربنهارضبةايجلاوثحداااتفرقاعنها
بالاثثقبائل،اثامانحاوثةاأخارىاحاامااقالاأبنا
سفاالاثافرانناقريش:ا»اأناأحدثًايغتالانحمدثًا
اانهايميشايفاثألسانثقا»ا–ايقصداأسنثقاثيدياةا
–ا،ااتطانعاثتلكاثيهمةايجالاأعرثبياوذلباإىلا
ثيدياةاوحاامااقربانناثيساجداحاثاثثرسانلا
صاىاثثلهاعلاهاوآثهاوسالماعرفاثثرسانلاصىا
ثثلهاعلاهاوآثهاوسالماألاااهاناةاسانء،ااأنرابها
ااثقاياثثقبضاعلاهاوثعرتفابماااجاءاااه،ابادا
ألاثيحاوثاةاثثتاياناثتانناحااةاثثرسانلاصىا
ثثلهاعلاهاوآثهاوسالماكانتانناقبلاثثاهنعابدادا
غازوةاخارباعا ا7الاابقلال،اعادنااأنروثاثنرأةا
ناهامايقالاثهااازيابابااتاثثحاايثاثثاهنعيةا
جاءتاثلرسانلاصىاثثلهاعلاهاوآثهاوسلمابشاةا
نسامننةااأكلاشائاًاننااخذلاااأحساباثسما
وثفاظانااتااوثاهابرعة،اونااتاناهاابرشابنا
ثثربثءابناندروياثألنصايياأحداأصحاباثثرسنلا
صاىاثثلهاعلاهاوآثهاوسالم،اوناعاألاتلكاثألكلةا
ثماتنِعابحااةاثثرسانلاصىاثثلهاعلاهاوآثهاوسلما
يفاحااهااثكنانناثيساتاقناأنهااكانتاثثساببا
يفاوااتاهايفاثثسااةاثثحاعياةاعرشاثلهجارة،اثما
حاعثةاثغتاالاثإلنا اعيلاعلاهاثثساال ابتخطاطا
نانانداوياة،ااأوعازانداوياةاإىلاجدادةاباتا
ثألشادثاباناقاساثثكااديازوجاثثحساناعلاها
ثثساال األاتطدمازوجهااثثسامانقابلانبلغاننا
ثياالاوعاىاألايزوجهاايزياد،اثماثغتااالاناثكا
باناثثحايثاثألشارت،اعادناااأوعازانداويةاننا
يادساثاهاثثسامايفاثثدسالاولانايفاطريقهاإىلا
نار،اوياابلاغانداويةاوااةاناثكاقاال:اإلاثلها
جانعثًانناعسال،اثماثغتاالاإعييسابناعبداثثلها
باناثثحسانابناثثحسانابناعيلاباناأبياطاثبا
بإيدازاننالايولاثيلقباباثرشااداثنثيلاأاريقااا
لرثمةابناأعل،اثماتنثثتايفاثثتاييخاحتىايننااا
لاذث،اوعادناانتأنالاثألحدثثاثثساابقةانجداألا
ناشاألااننانكة،اأنااتباياأبناسافاالاووثدها
نداوياةاألكثرلاااهذثايجدلاااندارفاياذثاأغلبا
نافاذياثثدملاااتاثإليلابااةايفاجمااعاأنحااءا
ثثداثاماسادنعيناثثجاسااة،اوقصةاثستشاهاعا
ثإلناا اعيلاعلااهاتساتدعياألانتنقافاعادلاا
كثريثً،اثادرفانناخاللاتفاصالها،اتانعاوتطنيا

أسااثاباعملااتاعثعشاثثتياتساتهدفاثألبرياءا
يفاكلابلدثلاثيسالملابشاكلاعا ،اوثثامناعىا
وجهاثثخصنص،اباساماثثديناوناناأجلاثثدين،ا
اقصاةاثستشاهاعاثإلناا اعايلابناأباياطاثبا
يرويهاااثيؤيخانلاعاىالاذثاثثاحان:األاااثبنا
نلجاماوأصحابه:اثثربكابناعباداثثلهاوعمروابنا
بكاراثثتماماياثجتمدانثابمكاة،ااتذثكاروثاأنرا
ثثاااس،اوعابنثاعىاونتهم،اثماذكروثاأللاثثاهر،ا
ارتحمانثاعلاهام،اوقاثانث:انااانصااعاباثبقاءا
بددلماشاائاً!اإخنثناااثثذيناكانانثاععاةاثثااسا
ثدبااعةايبهم،اوثثذياناكاننثانايخااانلايفاثثلها
ثننةانئم،االناثشارتياااثلهاأنفساااااأتااااأئمةا
ثثثالثةاااثتمسااااقتلهم،ااأيحاااناهماثثبالع،ا
وثأيناابهماإخنثناا!ااقالاثبنانلجم:اأنااأكفاكما
عيلابناأبياطاثبا-اوكالانناأللانرا-اوقالا
ثثاربكابناعبداثثلاه:اأنااأكفاكامانداويةابناأبيا
سافاال؛اوقالاعمروابنابكر:اأنااأكفاكماعمروا
باناثثداص.ااتدالدوثاوتنثثقانثاباثلهاناياكصا
يجلاناااعناصاحبهاثثذياتنجهاإثاهاحتىايقتلها
أوايمانتاعوناه.ااأخذوثاأسااااهم،ااسامنلا،ا
وثتدادوثاثسابعاعارشةاتخلانانناينثاالاألا
يثاباكلاوثحاداناهماعاىاصاحبهاثثاذياتنجها
إثااه،اوأقبالاكلايجلاناهماإىلاثياراثثذياااها
صاحباهاثثاذيايطلب،ااأناااثبنانلجاماثيرثعيا
ااكالاعادثعهايفاكادة،ااخارجاالقاياأصحابها
باثكناة،اوكاتمهماأنرهاكرثلةاألايظهروثاشائاًا
نناأناره((اثمايثافانلاألاااثبانانلجماثقيا
نانايننهاذثكاثنارأًةانناتاماثثرباابايقالاثها:ا
قطاا اثباةاثثشاجاةا-اوقاداقتلاأبالاااوأخالاا
يان اثثاهر،اوكاناتااائقةاثثجماالا-االماايآلاا
ثثتبساتابدقله،اونيساحاجتهاثثتياجاءاثها؛اثما
خطبها،ااقاثت:اناأتزوجكاحتىاتشافىايلاقال:ا
وناايشفاك؟اقاثت:اثالثاآنفاوعبداوقااةاوقتلا
عايلابناأبياطاثب،اقال:الانانهٌراثك،ااأنااقتلا
عيلٍّااالاأيثكاذكرتهايلاوأنتاتريدياي!اقاثت:ابى،ا
ثثتمساغرته،ااإلاأصبتاشفاتانفسكاونفيس،ا
ويهائاكاثثداشانداي،اوإلاقتلتااماااعاداثثلها
خاريٌاناناثثدنااااوزياتهاااوزيااةاأللهاا؛اقال:ا
ااناثثلهانااجاءاباياإىلالذثاثياراإناقتلاعيل،ا
الكانااساأثت.اقاثات:اإنياأطلباثكاننايساادا
ظهرك،اويساعدكاعىاأنرك،اابدثتاإىلايجلاننا
قننهااانناتاماثثربابايقالاثاه:اويعثلااكلمتها
اأجابها((الكذثابهذثاثثتفصالاوبهذهاثيشاالد،ا
وكأنهااايوثياةاأعبااةانحبنكةابدقة،ايساتحلا
كاتبهاااجائزةاننبلايفاثثروثياة،اااطبداًاناأقصدا
تنكلااااقداااقانجابانحفنظ،اوإحساالاعبدا
ثثقادوس،اولاريابرجسانل،اوااكتنيالنجن،ا
وعثلابارثول،انناحاثاتقاااتاثثارعاثثروثئي،ا
وثساتدعاءاثثزنالاوثيكالاوثثطقنساوثثداعثتا
وثثخالفاوثيأسااةاوحتىاثثدالقةاثثغرثناة،اوكلا
نااثاهاعالقةاباألكشان،اثجتماعابمكاة،اوتذكرا
ينااات،اوثتفاقاوتآنر،اوترتاباوتجهاز،اوساما
ثثساانف،اوتحدياداثثزناالاوثياكال،اوثثتنقاتا
وثثطريقة،اوغارث اثبنانلجمابقطاا ،اوثثرشطا
وثيهار،اوغريه،اوثننازناناثثقصةاآنذثكاألضافا
ثثارثويانشاهدثًاسااخااًايتنثاالانعاثثساااماا
ثيرياةاثثاان ،اكجهااعاثثااكاح،اعاىانذلبا
قطا ،اوكلانشاهدايفاثثقصةايحتااجاإىلاتنقفا
كبارياوتأنالاوثساع،اوثثقصاةاكتبتاعاىاأنهاا
تاييخ،اوكتابةاثثتاييخاعىانراثثدصنيايشنبهاا

نااايشانبها،اوثثتاييخاثثحقاقياعااعًةانايؤيخا
ثسابٍباأواآلخار،اوثثنقائعاناتاروىاكمااحدثتا
إطالقااً،ايفاأياقثااةاأواقصةاأواحادث،اولذها
ثثقصاةاقداتحتااجاإىلاكثرٍيانناثثجهاداوثثبحثا
وثثتحلاالاثغربلاةاتفاصالهاا،اوندرااةاحاعثةا
ثستشهاعاثإلنا اعيلاعلاهاثثسال اللاكانتاعىا
لاذثاثثاحناثياروي،اأ األاحقاقتهااثجتماعاآخرا
غرياثنجتمااعاثيروي،اوتخطاطاآخراوتآنراآخرا

وتفاصالاأخرى.
ااوثياحاىاثثدياايايفاثثقصاةاحاارضابقنة،ا
ويأتاياثثطاباعاثثاُكيلاوثياحىاثثدا اثيسااطرا
عىاثثقصاةاعياااًابحتًا:اثجتماعابمكة،اوباساما
ثثديان،اوتذكراألللاثثاهارثلاثثذيناويعاوصفهما
أنهاماكانانثاععاةاثثاااساثدبااعةايبهام،اوننا
أجلاثثدياناوباعاثثافساثلهاااالناثشارتياااثلها
أنفساااااأتااااأئمةاثثثالثةاااثتمساااقتلهم((ا
ااثدملااةاكلهااثلهاونناأجلاثثلهاويفاسابالاثثلها
وتقربااًاإىلاثثلهاويفاباتاثثله،ااهياعباعةاعظامةا
جادثًاأشابهابصاالةاثثرتثوياحاتمانااً،اوتفجريا
ثيسااجد،اوإلاكالاااهااثعتادثء،اوإلاكالاااهاا
تآناراثسافكاعٍ احرث ،اويفاشاهراينثال،اوإلا
كالاثيساتهدفاباثقتلاصااناثثابيااص(اوبابا
نديااةاعلمهاأنارياثيؤنالاعيلاباناأبياطاثب،ا
حرصااًاعىاثثدين،اوناناأجلاثثلاهاوتقرباًاإثاه،ا
والاناهجااةايهنعيةاآتاةاننانكاة،اأوضحهاا
ثثلهاسبحانهابقنثه:اااَوَقاَلاِاْرَعْنُلاذَُيونِياأَْقتُْلا
َلاِعياَُكْماأَْواأَْلا ُننَساَوْثاَدُْعاَيبَُّهاإِنِّياأََخاُفاأَْلايُبَدِّ
يُْظِهاَرايِفاثألَْيِضاثْثَفَسااَع((،اوألللانكةاتحديدثًا
يقنلاثثلهاسابحانهاوتداىل:ا»اَوإِذْايَْمُكُراِبَكاثثَِّذيَنا
َكَفُروثاِثاُثِْبتُنَكاأَْوايَْقتُلُنَكاأَْوايُْخِرُجنَكاَويَْمُكُروَلا
ثتبقاىا ثْثَماِكِرياَن«ا َخارْيُا َوثثلَّاُها ثثلَّاُها َويَْمُكاُرا
ثثسادنعيةاليانرحااثيؤثنرثتاألحدثثاكثريةا
خاصةانااثهااعالقاةاباثقتلاوثثقتال،اااَاَفِريًقاا
َكذَّبْتُْماَوَاِريًقاااتَْقتُلُنَل((،اوثثغريباألاذثكايافذا
باساماثثديناوتحتانربياعياياااإِنِّاياأََخاُفاأَْلا
َلاِعياَُكاْماأَْواأَْلايُْظِهاَرايِفاثألَْيِضاثْثَفَسااَع((ا يُبَادِّ
بافاساثثطريقةاثثتيانُفاذاااهااقتلاعيلابناأبيا
طاثباتحتانربياتحقاالاثثرثحةاثلدباعاوثثبالع،ا
وباعاثثافساثله،اونناأجلاثثله،اوإلاكالاثينقفا
يفاحقاقتهاتكذيباباثلهاوبدياهاااَاَفِريًقااَكذَّبْتُْما
َوَاِريًقاااتَْقتُلُانَل((،ااهايالاياثثطريقاةاثثتيا
يُغتاالابهاااثيسالمنلايفابانتهماونسااجدلما
وأعرثساهم،انناِقبالاجماعاتانحسانبةاعىا
ثثدين،اوباساماثثدين،اونناأجلاثثدين،اوإلاكالا
يفاشاهراينثاال،اوإلاكالاننقفهاماثعتادثء،ا
وإلاكالاترويدااًاثآلناال،اوإلاكالاثثقتىاُعزلا
ناناثثساالح،اا.بتخطااطاوتمنيالاسادنعي،ا
وتافاذاإخنثني،اوناتازثلاقطا اتطاثبابمهرلاا
حتاىاثثاان اوتكلفاأكثاراننايجلاناناقننهاا
بشاخصاةاويعثل،اوعويهايساتطلعانكانااانااا
لاا،اويراعاإحدثثااتهاإىلانلنكاقرلاثثشااطال،ا
أوايادسارشيحةالاااك،اونايزثلاعباداثثرحمنا
بانانلجم،اثآلتايابرشهانانانجداأشاقىاثألنةا
باصاحديثايسانلاثثلاه،اولناأيثاًاسادنعيا
ثثجاسااة،اوإلاكالانرثعيااًاحمريياًايُاساباإىلا
ِكاادة،اإناأناهاكالانقاماًاحااهاايفاثثسادنعية،ا
أشابهابدبدايبهاتمانا،اوتخطاطاثثحاعثةاكالايفا
نكاة،اوكالاحاصالًاعىاجاسااٍةاننانلكاقرلا
ثثشااطالاآنذثكاثيخططاوثيدبراثلحاعثة،ابلاقلا

نناثثشاطالانفسها

إلى أبي تراب!
الدكتور أحمد الوائلي 

غالى يساٌر واستخفَّ مينُي
                    بك يا لكهنك ال يكاد يبنُي

تُجفى وتُعبد والضغائن تغتلي
                     والدهر يقسو تارًة ويلنُي

وتظّل أنت كما عهدتُك نغمة
                   لآلن لم يرَق لها تلحنُي

فرأيت أن أرويك محض رواية
                 للناس ال صوٌر وال تلويُن

فال أنت أروع إذ تكون مجرداً
                 ولقد يضر برائع تثمنُي

ولقد يضيق الشكل عن مضمونه
               ويضيع داخل شكله املضموُن

إني أتيتك أجتليك وأبتغي
                  ورداً فعندك للعطاش معنُي

وأغض عن طرفي أمام شوامخ
                 وقع الزمان وأسهن متنُي

وأراك أكبر من حديث خالفة
                  يستامها مروان أو هاروُن

لك بالنفوس إمامٌة فيهون لو
              عصفت بك الشورى أو التعينُي

فدع املعاول تزبئر قساوًة
                   وضراوًة إن البناَء متنُي

***

أأبا تراب وللتراب تفاخٌر
              إن كان من أمشاجه لك طنُي

والناس من هذا التراب وكلهم
                في أصله حمأٌ به مسنوُن

لكن من هذا التراب حوافر
          ومن التراب حواجب وعيوُن

فإذا استطال بك التراب فعاذٌر
               فألنت من هذا التراب جبنُي

ولئن رجعت إلى التراب فلم متت
             فاجلذر ليس ميوت وهو دفنُي

لكنه ينمو ويفترع الثرى
           وترف منه براعٌم وغصوُن

***
باألمس عدت وأنت أكبر ما احتوى

                وعٌي وأضخُم ما تخال ظنوُن
فسألت ذهني عنك هل هو واهٌم

                 فيما روى أم أن ذاك يقنُي
وهل الذي ربى أبي ورضعت من

                        أمي بكل تراثها مأموُن
أم أنه بعد املدى فتضخمت

                صوٌر وتخدع بالبعيد عيوُن
أم أن ذلك حاجة الدنيا إلى

                  متكامل يهفو له التكويُن
فطلبت من ذهني مييط ستائراً

                 لعب الغلوُّ بها أو التهويُن
حتى انتهى وعٌي إليك مجرداً

              ما قاده املوروث واخملزوُن
فإذا املبالغ في عالك مقصر

               وإذا املبذر في ثناك ظننُي
وإذا بك العمالق دون عيانه

                      ما قد روى التاريخ والتدويُن
وإذا الذي لك بالنفوس من الصدى

                              نزر وإنك باألشد قمنُي
***

أأبا احلسني وتلك أروع كنيٍة
                   وكالكما بالرائعات قمنُي

لك في خيال الدهر أي رؤى لها
نا ويترجم النسريُن                  يروي السَّ

هن السوابق شزبا وبشوطها
                ما نال منها الوهن والتوهنُي

والشوط مملكة األصيل وإمنا
             يؤذي األصاِئل أن يسود هجنُي

فسما زمان أنت في أبعاده
               وعال مكان أنت فيه مكنُي

***
نا آالؤك البيضاء طوقت الدُّ

                  فلها على ذمم الزمان ديوُن
أفق من األبكار كل جنومه

                     ما فيه حتى بالتصور عوُن
ما في احلرب أنت املستحم من الدِّ

                    والسلم أنت التني والزيتوُن
والصبح أنت على املنابر نغمة

                   والليل في احملراب أنت أننُي
تكسو وأنت قطيفٌة مرقوعٌة

                ومتوت من جوع وأنت بطنُي
وترق حتى قيل فيك دعابة

                  وتفح حتى يفزع التننُي
خلق أقل نعوته وصفاته

                       أن اجلالل مبثله مقروُن
***

ما عدت أحلو في هواك متيماً
                       وصفاتك البيضاء حوٌر عنُي

فبحيث جتتمع الورود فراشة
                      وبحيث ليلى يوجد اجملنوُن

وإذا سئلت العاشقني فعندهم
                   فيما رووه مبرر موزوُن

قسماً بسحر رؤاك وهي إلية
                  ما مثلها فيما أخال مينُي

لو رمت حترق عاشقيك ملا ارعووا
                   ولقد فعلت فما ارعوى املفتوُن

وعذرتهم فلذى محاريب الهوى
                      صرعى ودين مغلق ورهوُن

والعيش دون العشق أو لذع الهوى
                            عيش يليق مبثله التأبنُي

ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي
                       جمراً وتاه بجمره الكانوُن

وفداء جمرك إن نفسي عندها
                    توٌق إلى لذعاته وسكوُن

***
ورجعت أعذر شانئيك بفعلهم

                  فمتى التقى املذبوح والسكنُي
بدر وأحد والهراس وخيبر

                   والنهروان ومثلها صفنُي
رأس يطيح بها ويندر كاهل

                   ويد جتذ ويجذع العرننُي
هذا رصيدك بالنفوس فما ترى

                      أيحبك املذبوح واملطعوُن
ومن البداهة والديون ثقيلة

                  في أن يقاضى دائن ومديُن
حقد إلى حسد وخسة معدن

                  مطرت عليك وكلهن هتوُن
راموا بها أن يدفنوك فهالهم

                   أن عاد سعيهم هو املدفوُن
وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم

               أتخاف من غرق وأنت سفنُي
ستظل حتسبك الكواكب كوكباً

                   ويهز سمع الدهر منك رننُي
وتعيش من بعد اخللود داللًة

               في أّن ما تهوى السماء يكوُن

صعدة تحت القصف 
طارق الزيلعي 

َص��������ُع��������دْت ب����ص����ع����دة آه����������ٌة وزف�����ي�����ُر
ف����غ����دت إل������ى ال���س���ب���ع ال����ط����ب����اق ت��ط��ي��ُر

ف���ل���ق���د ت���ن���ف���س���ت اجل����ح����ي����م ب���أرض���ه���ا 
ف��������ان��������زاح ب���������رد واس������ت������ه������ل ص�����ري�����ُر

ي������ا س����ائ����ل����ي ع����ن����ه����ا وع��������ن أح����وال����ه����ا 
ف������������األرُض ت�����رج�����ُف وال�����س�����م�����اء مت�����وُر

ص���م���ت���ت ب���ه���ا ق����ب����ُب امل���س���اج���د واع���ت���ل���ى
م����ح����راب����ه����ا ال������ن������اب������اُل وال����ف����س����ف����وُر

ي������ا س����ائ����ل����ي ع������ن أه����ل����ه����ا م������ا ح���ال���ه���م 
وزالل������������زل ال����ق����ص����ف ال���ع���ن���ي���ف ت����ث����وُر

رغ����������م اجل���������������راح وع�����م�����ق�����ه ل���ك���ن���ه���م 
أُس����������د ل����ه����م ف������ي ال�����ن�����ائ�����ب�����ات زئ����ي����ُر

ق����م����م اجل������ب������ال ت����أب����ط����ت ش����������راً ف��م��ا 
وال����ت����دم����ي����ُر امل���������وت  إال  ال����س����ه����ل  ف�����ي 

ح��س��ن��ه��ا  دم��������ر  س�����ل�����ول  آل  ط������ي������ران 
ن��������اح��������ت  م����������������زارت ب������ه������ا وق�������ب�������وُر

ت����ل����ه����و اجل����ح����ي����م ب����ك����ل ف����اك����ه����ة ب��ه��ا 
وس������ع������ي������ُر ج����������������ذوة  آٍب  وب��������ك��������ل 

ح�����اول�����ت أع����ل����و ص����ه����وة ال����ق����ل����م ال�����ذي 
ل���ص���ه���ي���ل���ه خ������ي������ٌل َح��������نَ��������ْت وم������ه������وُر 

ألع������اي������ن األح��������������داث ف������ي أرح����ام����ه����ا 
ال����ت����ص����وي����ُر أم�����ك�����ن  إْن  وم��������ص��������وراً 

ف����أب����ى م���ط���اوع���ت���ي وح���م���ح���م م���ع���رض���اً
خ���ط���ي���ُر امل������ص������اب  إن  وم�������ع�������ارض�������اً.. 

م����������اذا ت����س����ط����ر ب������ي ول��������ي ل����غ����ة ن����أى 
ب�����ل�����ع�����اب�����ه�����ا م��������ا خ������ب������أ ال������دي������ج������وُر

م���������اذا ت���س���ط���ر ب������ي وب��������ني ح���ش���اش���ت���ي 

ش�������ي�������ٌخ ي�������ئ�������ُن وغ������������������ادةٌ وص�����غ�����ي�����ُر
م�����������اذا ت����س����ط����ر ب�������ي ب������ك������اء أرام�����������ٍل

ي����غ����وُر ال�������دخ�������ان  ف������ي  داٍر  ورك������������ام 
م�����������اذا ت����س����ط����ر ب�������ي ب�����ق�����اي�����ا ه���ي���ك���ٍل

ورف����������������اة ط�������ف�������ٍل ش�������ط�������ره م�����ب�����ت�����وُر
م����������اذا ت����س����ط����ر ب������ي م����خ����ال����ب ج��������ارٍح

وع���������������واء ق������ص������ٍف ن������اب������ه م����س����ع����وُر
دع����ن����ي ف����ح����ب����ري ج�����ف ب�����ني ج���وان���ح���ي

ق������د ع�����اق�����ه ع������ن بَ���������ْوِح���������ِه ال���ت���ع���ب���ي���ُر
س����ل����م����ان ج��������ار ال������س������وء إن��������ك واه��������ٌم 

وم�����������ج�����������ازٌف وم�������ق�������ب�������ٌح وح�����ق�����ي�����ُر
ب������رك������اُن ح����ق����دك ل�����ن مي�����س ش��م��وخ��ن��ا 

وخ����ب����ي����ث م�����ك�����رك ف������ي غ��������ٍد س����ي����ب����وُر
ف����غ����دا من������رغ أن������ف ح����ق����دك ف����ي ال���ث���رى 

وغ����������داً ع���ل���ي���ك رح�������ى ال������دم������ار ت�������دوُر

أت�����ظ�����ن ق����ص����ف����ك ي������ا زن�����ي�����م ي��خ��ي��ف��ن��ا
امل�������غ�������دوُر ب�������غ�������درك  ي����������ذل  أن  أو 

ك���������ال ف�������إن�������ا ل������ل������م������ع������ارك أه����ل����ه����ا 
ع����ب����وُر احل�����س�����ني  درب  ع����ل����ى  ول�����ن�����ا 

ه�����اش�����ٍم ب����ق����ي����ة  ه�����ن�����ا  األذل  ي������اب������ن 
جن�������ب ل�����ه�����م ف�������ي امل������ه������م������ات أم����������وُر

س�����ل ك����رب����ال ع���ن���ه���م وس�������ل م��������ران س��ل 
ج����ب����ل ال������دخ������ان ف����ه����م ه����ن����اك ح����ض����وُر

ي������ا ك����ل����ب اس�����رائ�����ي�����ل ع�����رش�����ك زائ������ل 
ال������ت������ن������وُر ب�����ب�����غ�����ي�����ك  ف������������ار  اآلن 

أن  ب�����ع�����د  إال  امل�����������اء  ي����غ����ي����ض  ل�������ن  ال 
يُ�����س�����ق�����ى امل�����ن�����ي�����ة ف������اس������ق وم����ب����ي����ُر

 وم�����ص�����ي�����رك احمل������ت������وم حت������ت ن���ع���ال���ن���ا
وي��������ن��������اُل ج����ي����ش����ك ح�������س�������رةٌ وث������ب������وُر

قاتل اإلمام علي سعودي الجنسية!
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متابعات فلسطينية 

قيادي في حركة الجهاد اإلسالمي: 
العرب تركوا القدس للصهاينة 

وانشغلوا بصراعات طائفية
اإتهماثثقااعيايفاحركةاثثجهاعاثإلساالنيا
ثثفلساطاااةاخاثداثثبطاشاثألَنظمةاثثدرباةا
بأنهاااتركتاثثقدساثنحدلاااأنا اثثصهاياةا
وثنشاغلتاباثرثعااتاثثهانشااة،انحّماالًا
علمااءاثيسالملاجزءثًاناناثيساؤوثاةابددا
عدوثهماعناتحريراالسطلانقابلاععنثتهما
إىلاثثرثعاتاوثثحروباثثطائفاةاوثيذلباة.

َوثستذكراثثبطش،ايفاحنثيانعاقااةاثثداثما
ثإلخبايية،اذكارىاثثُدااْدَوثلاثثصهاننياعىا
غزةاوثثشهدثءاثثذيناسقطنثايفاذثكاثثُداْدَوثل،ا
وقاال:اإلاينثاالاثياايضاكالاناناأشادا
ثألشهراسنءثًاعىاثثحااةاثثفلسطاااةايااكالا
اااهانناُعااْدَوثلاصهانني،اوأكاداألاثثقاعةا
ثثدربا»أعطانثاثإلرسثئالالاشااكاًانفتنحاًا
وبرثءةاذنةابألايفدلنثاناايشااؤولاباثشدبا
ثثفلساطااي،اوباثتايلاساقطاثديااااأكثراننا

لال.ااشهادثًايفاقطاعاغزة«.
وحّذياثثبطشانناألاثثُداْدَوثلاثثصهاننيا
وبددانروياعا اثمايتغرياوثمايتنقفابتاتاًاعنا
إجرثءثتهاوألاثثتهديداثإلرسثئايلانستمراثاسا
عىاثثفلسطااالاوحسبابلاعىاثألنةاكلها،ا
وأضااف:اطاياااألا»إرسثئاال«اننجانعةايفا
ثياطقةاثنايتغريايشءاوستبقىاثألنةايفاحاثةا
نناثثثغطاويبقىانؤرشاثثهبنطانستمر.ا

ورصحاعثاناحركاةاثثجهاعاثإلساالنيا
ثثفلساطاااةاألاثثدرباقداثنشغلنثاثثان اعنا
ثثقادسابقثاياالانشااة،اوقاالاإلاثثدناءا
ناازثثاتاتاازفاوإلاثألنةاباتتاتدااعاثثان ا
ُكّلانقديثتهاايفاندايكالانشااةاثاساتانعا
ثثصهاياةاوثثصلابالايفاعهداصالحاثثدينابلا

إنمااليابلاثيسلملاأنفسهم.
وقال:انسانثابألاالسطلاثيحتلةابحاجةا
إىلاأنتهاا..اوأنفقتاثيلااايثتاعىاثثرثعاتا
ثثطائفااةاوثيذلبااة،اونسانثاألاالساطَلا

اانقاثثطائفاةاوثيذلبااة..اوباتاتاثثقدُسا
ثثان انرتوكةاثلصهاياةاكمااتركنثاألايلاغزةا

سابقاً.
وثكااهاأكدايفاثثنقاتاذثتاهاألاثثقدَساثنا
تاىساطايااألالااكاأذيعاثيقاونة،اوأشاياإىلا
أل:اوظافتااااألانبقيانشادلاثثجهاعانتقدثًا
عاىاأيضاالساطل،احتاىاندطاياإشاايةا
وثضحةاألالاااثثرثعاولاااثثقثاةاثيركزيةا
ثألنةاثثدرباةاوثإلساالناة؛األنهااالياعانثلا

كرثنةاثألنةاأَْواإذنثها.
وأكاداثثبطشاألاثثظروفاثثرثلاةاثاساتا
بصاثحاالساطلاثآلل،اوقالاثاناألاثثظروفا
كاناتاطبادااةايفاثياطقاةاوثاناألاثألَنظمةا
ثيحاطاةاباااكاناتاأَنظمةانحرتناةاوتؤننا
باثقثااةاثثفلساطاااة..ااكاافاثهاااباألا
تسامحاثلصهاياةاألاتهانعاثثقدس.انباااًاألا
ثألنةاثإلساالناةاتداشاثثاان ايفانرضاوأنهاا
يفاحاثةانناثإليباكاوثنشتباكاثثدثخيلاوثثتاه.
وشادَّعاعاىاألالاذهاإنمااالياإاارثزثتا
تاركاالساطلاثنحدلااوألايبقىاثننقساا ا
ثثفلسطااياثسانثتاطنيلة،اوعزىاذثكاإىلاألا
»ثيختصنلابداالجاثيرضاثمايتحركنث..اولما
علمااءاثألنة..احاثاساكتنثاعناثيجازياوعنا
الساطل..اوثمانسامعارصثخاًاناناثثدلماءا
ألاعانعوثاوحاريوثاالساطلاكماااسامدااا
ناهمارصثخااًاثلدنعةاإىلاثثحاروباثثطائفاةا
يفاثياطقةاوألايرثقاثثد اثيسلم..اثثدلماءالما

نتهمنلاونقرولاأناناا«.
وحّذياثثقااعيايفاحركةاثثجهاعاثإلساالنيا
ثجدالا وثضحاةا نحااونتا لاااكا ألا نانا
ثثدربااةا ثياطقاةا نانا جازءثًا »إرسثئاال«ا
وثإلساالناة،اويفانفساثثنقاتالااكانحاوثةا
إليجااعاعدوابديالاعاناإرسثئاالا»وثثدلماءا

ساكتنلاعناذثك«.

مهنا الحبيل * 
تزثنااتارضباتاعثعاشااتاظاماثثدوثاةاثإلساالناة(ايفاعولاثثخلاجاثثدربيا
نعاحركةاتقد احققهاايفاثثدرثقاوثساتداعةابدضاتانثزلاثثرعبايفاعلاثثدربا
اكنباناي(اضماناثثارثعاثثذثتاياأَْواثيداانعانناثثقانىاثثدوثااةاوثإلقلاماة،ا

ثيستثمرةاثتحركاتاثثجانبل.ا
وقداباتاتقد اعثعشاعىاثأليضاوتساجالاحثانيهاثيختلفاوزحفهاثلدملا
اةانناخاللاننعاثثدملااتاثثسهلةاثثهاعاةا ثثخلاجي،ايفاوضداةاثماتسابلاَخاصَّ
إىلاتفجارياحارباطائفاةاكاربىابلاثيدناال،ايدرباعربلااثثتاظااماإىلانرشوعا
ثأليضاثيحروقاةاثثتياتمّكااهانناخنضاثثحرباثثكربى،انسارتعثعاعثياثثدعنة،ا

بحسبانفالامهاوعقائده.ا
وقبالاثنساتطرثعانؤكداعىاندطىانداّلانهم،اولناألاثيقاالايقرأاصااعةا
عثعشاثلمنقافابااًءاعىااكرتهاااوقرثءتهااثلدملاثثدقائدياثثاذياتاتمياإثاه،ا
وثااساباثارويةانطابقاةالذهاثثقارثءةاثنثقعاتجاايباسااسااةاأَْواعيااةايفا

ثياطقة.ا
ااةاحلايطرحانفهان اثثفكرا اهاذثابحثاوثساعاثاسالذثانقاناه،اوَخاصَّ
ثثسالفياذياثثحثنياثثقديمايفاثثقرولاثيتقدناةاوأطرهاثيتددعة،اوناهااثيدتدلا
وااهاااثثغاايلاثيتطرف،اوثثذيانايلاز اناهاثنتماءاعثعشاثاكلاأصنثهاوناالجها
ثياتمااةاإىلاأطاراثجتهاعياةاثتأيياخاثثترشيداياثثسااي،اوإلاوجادتاحاانتا

وثجتهاعثتاغلناكماتاااهاويفابدضاشخصااتاثثغلناثثسلفي.ا
وثتسهالاثثفكرةاعىاثثقرثء،اندرضاثهاايفانقاطانتسلسلةاتنضحاثيداى:ا

ا-انفذتاعثعشاُكّلاثثدملااتاثإليلاباةاثألخريةايفارشقاثثسدنعيةاويفاثثكنيتا
تحتانسمىاثثفرعاثثجديداثهاااونيةانجد(ااامااثثدملااتاتافذايفاساحلاثثخلاجا
ثثدرباي،اوإلاكاناتاناتدرتفابمسامااتاثثادولاثإلقلاماةاثكنانالحاظاأنهاانا
تدرتفابمسامىالذهاثياطقةانناساحلاثثخلاجاثثدربي،اونابتأييخهااثإلسالنيا
يفاثثدصانياثيتقدناةاوناحتىابايساّمىاثثذياكالايفاعهداثثاباياصىاثثلهاعلاها

وسلماولناثثبحريناثثذياتثماُكّلاذثكاثثساحل.ا
وناعالقةاثذثكابتخطاطاساايكساباكناوتقسااماثثدول،ابلالناساابلاثهايفا
أالاعثعش،اااثدوثةاثثُدثماناةاأصالًالياعوثةااكاارةاخارسة(احتىاوثناوثجهتا

ثثصلابال؛اثكننهاانرشكةاثدىاعثعشاوأصنثهااثثترشيداة.ا
ا-اوحالاتخصاصاعثعشاونيَةانجدااهياتشاريُاإىلانفاصلاةاعقائديةانعا
أللاثثسااةا-والانفالامها-اثاسايفاثثخلاجاثثدربياوحساب،ابلانجملاثثداثما
ثثسااي،ااهياتاتماياثصفاءاعقائدياليانناتحدعانداياه،ايَدتربالذهاثياطقةا
ثثجغرثااةاتحتاونيتهاثثسااسااةاوإلاثمايكناتأييخهااوساّتهااثياتماةاثتأييخا
ثثترشيعاثإلساالني،اونذثلبهاثأليبداةاباثجملة،انمناترىضاثديهاا،اوثذثكاتديرا

أيضهمابننيتهااثثدقائدية.ا
ا-الذهاثثفكرةاقنيةاجدثًايفاثثتدبئةاثثدقائديةاثدثعش،اولياتقن اعىاننعلا

ناناثثتكفاري،اثثتكفرياثثدقائدياثألصيلاوثثتكفرياثثسااايس،اولاناناايتزثننايفا
تكفريهاثثدقائدي،انعاننقفهااثألخرياننانزعاونيةاثيالاعمراوطاثبال،اونفاصلةا
جاشاثثاقشاباديةايفاثثدرثق،ايغماألاثياّلاعمراكالايدترباحلافاًانلهماًاثلسلفاةا
ثثجهاعياة،اأنا اثثصلاباةاثثدايااة،اوذثتاثينقفايتكريانعاجاشاثثاقشاباديةا
ثثحلاافاثنجتماعياقبلاألاتكارباعثعشاوتبتلعانفنذهاثثسااايسايفاثثدرثقاعربا

ارعاحزباثثبدث.ا
وناااساادرضهانناتفصالالااايبلاخطأااكارةاألاثثتاظاماينّجهانناحزبا
ثثدباث،اثثذياتكفرهاعثعاش،اونااجرىانناتقاطعاثمايكاناإناأيضاةاتكتاكاثما
إسرتثتاجاةاينثجهةاثيرشوعاثألنريكياوثثشادياثثطائفي،ابحسباننقفاحزبا
ثثبدث،اونااجرىاتحتهاننارضويثتاتاساالاعشاائرياأنا اثثتحاثفاثألنريكيا

ثإليرثنياضدانااطلاثثدرباثثساة.ا
هااتاثثبغدثعياوخطابه،اونرشوعاونيةانجد،ايدطياحساماًا يفاحالاألاتنجُّ

ننتمائهاثثدقائدياثثكانلاثلسلفاةاثثطائفاةاثثتياتؤننابهااعثعش.ا
ايدتمُدانفَساثيفهن اثلسالفاةاثثطائفاة،اولناألا ل-الاذثاثثتكفاريُاثثدقائديُّ
ثألنةاثثساااةاأنةانرتدةاعناصحاحاثثدقائاد،اوإلاثنتمتاجغرثااتهااثلماظننةا
ثثسااة،اوليانرتدةاثدىاعثعشابكلاترثثهااثثرشعياوجهاعاونقاونةاشخصااتهاا
وقاعتهااوندثيسهااعرباًاوعجماً،ااهياتاتمياثهذثاثثتصاافاثثتكفريياعقائدياً.ا
ولذثاناااتقّريهاثيصاعياثثرشعااةاثثتياتدتمدلااعثعش،ااثاالًاعناأعبااتهاا

ثثثخمةاوندّرااتاتنيرتاثينثّقةاوسااقاتاقرثيثتاثياالجاثثديااةاثديها.ا
ث-اثاماتطارحاعثعاشاقبلالاذهاثيرحلاة،انثلالاذهاثيفاصالتاناعاعقائدا
أللاثثُسااةاأَْواندثيساثثسالنكاأَْواثثفقاه،اعرباثثحرثكاثيادثناي،اوثكناتخثدها
ا يصاثحهااثثتكتاكاةاثيختلفة،اوتقديرثتاثستثمايثتها،اولياباثجملةاتراضاُكلَّ
اكراإساالنياثنتمىاثهذثاثثترشيعاتأصاالًاأَْواتأساسااًاثفثاءاثثنعياثإلساالنيا
ثإلنَْسانياثيدارص،اونساحةاثنجتهاعاثيرشوع،اثثذياناتدرتفابهاوترثهاننايكا ا

ثثرّعة.ا
ث-اأّنااثثتكفريُاثثساايسااهنانااتدتمدهاعثعشاكمنقفايجباألايلتز ابهاُكّلا
نسالماآننابدقادتهااثألصلاةاونفاصلتها،اونااياطلابهانرشوعهااثثسااايسايفا
خالااةاثثبغدثعي،ااإلاياضا-وثناصّحتاعقادتاهاثألصلاةاثديها-ااهناكااراأَْوا
ضال،اعرباندااياثثتكفرياثثسااايس،اويحلاعنهاأَْواقمده،اوقداتجدانرجداًاعياااًا

ضخماً،اتدتمداعثعشاكتبهايفاثثدقائداوثكاّهااتكفرهاسااساااوتتنعده.ا
7-اوقرثياعثعشاثعتماعانساّمىاونيةانجد،ايسادىاثهداالاخطريين،اثألّولا

اتحاثثرثعابقنة،انعاثثدوثةاثثسدنعيةانسرتعثعاعثياثثدعنةايفانجد.ا
ل-اثثثانيالناثنساتفاعةاننانخازولاثثتكفرياثثدقائدياناناأكثرانناثالثةا
عقانع،ابدداألاأعالاخطاباحركةاثإلحااءاثإلساالنياثثساايابخطاباثثتدصبا
اةايفانااطالاثثخلااجاثثدربي،ا ثيذلباياوثثتثلاال،اثثاذياتثخاماكثاريثاَخاصَّ
وتساتهنيهالذهاثيفاصلةاثثدقائديةانعانديساةاأللاثثُساة،اوحملاثثااساعىا
ثثطهرثناةاثثدقائديةاثثتياتؤننابهااعثعشاوتفسريلااثلدعنة،اوعلاهااإلاندركةا

عثعشاثثان اندركةانركزيةاجاعةايفالذثاثثسااق.ا
لاذثاناناحاثاأصنلاثثفكارةاوثثتدبئاةاثثدقائديةاثألصلاةاثثتاياتختلفانعا
اكارةاثثقاعدةاوإلاثعتالاقاعتهاااكرثًاسالفااًانتشادعثً،اثكناثثهادفاثيدلناثهاا
لاناتدبئةاثثفرعانحناحمايةاثيسالملاناناثثاهنعاوثثصلاباال،اثماثنحراتاإىلا
قتالاثيدنال،اوتطّنياثثتطرفابااءاعىايعاثثفدالاأَْواثثحصاياأَْواتأز اأَْوانخرتثقا
ثتطارفاعقائدياأكرب،اوثكاهاابقاتاكرنزيةاأَْواجساماقبالاألاتنثجههااعثعشا

ثثان ،اوتكفراأجاحتهااوتبتلعاثثكثرياننانااطقها.ا
وثساااالااانلغياأساباَباتغذيةاعثعشاوتمكااهاننانفنساثثشاباب،اسانثءا
اةايفانرا عرباثثقهراثثسااايساثثكبرياثثذياعاشهاثثنطناثثدربياويبادهاوَخاصَّ
وسانييا،اونقضاُكّلاأنلاسااايساأَْواعربانمايساتاثثسلطاتاثألنااةاااه،اثكنا

لذثاثثبدداثثدقائديابقياكاناااونؤثرثاااه.ا
أناااثثبُداداثآلخرااهنابادءاعثعشاثدملاّاتهاا،ابدداأكرباننجةانناثثنحشااةا
وثإليلااباعاشاهااثثرشقاثإلساالنياناذاتداولاوثشااطناوإيارثلاضداثيرشقا
ثإلساالني،انناثحتااللاثثدارثقاوأاغانساتالاإىلانذثباحاسانييااإىلاثثااَاَمان،ا
وصااعةانلاشااتاثثتنّحشايفابدضاجماعاتاثألقلاةاثثشاداةاوثثدلنيةاوتكثافا
ثثثخاثثطائفياثثتكفريياثثشاادي،اوباثتايلاخللاأيضاةاثدثعشاتساتقطبابهاا

لذهاثألعدثعاثثثخمة،اقبلاوبدداونيةانجد،اوثثتهائةاثلتفجرياثثكبري.ا
وقداساالمايفاذثكاغااباآنالاثإلْصاَلحاثثسااايس،اوثضطارثباثيثقفاثثدربيا
وثثارأياثثداا ،اثثاذيايرخاعااداُكّلاعملاةاعىاإيارثل،اعولاألايدارتفابنثقعا
ثساتثماياإيارثلاثهاذهاثثجماعةااكرياا،اونناعثخلاباتاهاونحاطاه،اوعولاأَيا
نرشوعاثدولاثياطقاة،ايتقد اخطنةاوثحدةاثغللاناااذاعثعشاوأصنلاثثتكفريا
ثثدقائدياوثثسااايساعثخلانجتمدهاوخطابهاثثديااي،اناخثنعااينقفاثثغربا

وثثحمالتاثثطائفاةاثكناإيماناابأصلانفالاماثثرساثةاثإلسالناة.ا
وعلاهاااإلالذهاثثفنىضاثثتياتساترشي،اتمّكناعثعشاناناتحقالاننضعا
قاد اجديد،اولياتبدأاثثانَ ابتفجريانحاالاثثشاادةاثيدنالاونصلاّاتهم،اثكاّهاا
اةايفاندركةاثسرتعثعاعثياثثدعنةاثثتياتدتقدلا،اوباثتايلا ثناتتنقفاعاداذثك،اَخاصَّ
اهياتسدىاأللايتجهاثيشهدانحناثنفالتاكانل،اوخللاجغرثااةاسااساةاجديدةا
نناثثنثضحاأنهاساقتسامهااثثافنذاثثدويلاوثإليرثنياوإلاأشابعاباثشاتم،اضمنا

حرباطائفاةاتجتاحاثياطقةاقداتهلكاثثحرثاوثثاسلاإناننايرحمهاثثله.ا
وثساااالااانزعمابألانثَلالذهاثثساااايينلاتاثيرعبةاقاَدٌياعىاثألنة،اثكاها
تتبعاثنثقعاواكرايتمدعاعىاثأليضابحساباثثتحلالاثثساايساوثثقرثءةاثثبحثاة،ا
ووقفاهايحتاجاإىلاجهداكبريايبدأانناأيثيضاسانييااوثثدارثقاونراوثثااَاَمانا
بربناناجاإقلاماياوعبلننايساينثجهتهاووقافالذهاثيحرقةاوإنصاافاثألبرياءا
ااهاا،اوسااسااتاإْصاَلحااةانختلفاةايفاعولاثياطقاة،اوتلكاأنانياناتبدواثهاا

نؤرشثتايفاثألالاحتىاثثان ،اااألنانياناتصاُعاثثرعَْعاثثنقائي.

* الجزيرة نت

»داعش نجد«.. العمق العقائدي واالستراتيجي

ايرصاداثننتهاكاتا أاااعاتقرياٌراحقنقايٌّ
»ثإلرسثئالااة«ايفاثثثفاةاثيحتلاةاوثثقادسا
الساطااااًا ااا باستشاهاعا غازة،ا وقطااعا
وثعتقاالاثثلااآخرياناعاىاثألقالاخااللا

ثثاصفاثألولانناثثدا اثثجايياثالا 
وذكراثثتقرياُراثثصاعُياعانانرَكزااأحرثيا
ثاألرسىاوحقانقاثإلنَْساال(،اثثخمااَس،األا
اااالساطااااًاثستشاهدوثابفدالاثنحتااللا
وثعتدثئهاعىاثينثطالاثثفلسطااالاثيدنال،ا
نانابااهماأساريانحارياثستشاهدابدداارتةا
وجاازةانناتحريهانتأثرثًابأنرثضاأصابابهاا

عثخلاثثسجنل.ا
وكاناتاثثقادساثيحتلاةاأكثراثيادلاثثتيا
شاهدتاحاانتاثعتقالاخاللاثثساتةاأشاهرا
ثألوىلاثلدا اثثحايل،ااقداسجلاااهاااث7احاثةا
ثعتقاالاعاىاثألقل،اتتبدهااابدداذثاكاندياةا

ثثخلاالالاثاحاثةاثعتقال،اثامانحااظةايث ا
ثثلهاوثثبريةالاااحاثةاثعتقال.اووثلاثثتقريرا
ثعتقاالاثلاايفانابلاس،اوالاايفابااتاثحم،ا
يفا ولثا قلقالااة،ا يفا واثا جاال،ا يفا ولثاا
طنثكر ،اوثاايفاسالفات،اولاايفاأييحا،اول 

حانتاثعتقالايفاطنباس.ا
اأنااايفاقطااعاغازةاثيحاارص،ااقاداوثلا
ثثتقريراثعتقالاناانايقلاعناللاالساطااااً،ا
أثاااءا ثثدادعاثألكارباناهاما ثعتقاالا جارىا
نحاوثتهماثجتاازاثألسالكاثثحدوعيةاثثشائكةا
نحاناثأليثيضاثيحتلةاعا الللا،اوننابااهما
أيْثاًاحانتاثعتقاالاتمتاعىاثيدابراثيقانةا
عىاحادوعاقطاعاغزة،اوننابالاثيدتقللايفا
غزةالاانناصااعياثألسماك،اثثذيناثعتقلهما
جاشاثنحتاللاأثااءانمايستهمانهاةاثثصادا
يفاعرضاثثبحر،ابدادانهاجمةانرثكباثثصادا

اةابهماوثنعتدثءاعلاهماوثعتقاثهم.ا ثثَخاصَّ
وأوضاحاثساتمرثياثنحتااللاباساتهدثاها
ثثفلساطااالا وثألطفاالا ثثاسااءا ثفئتايا
بانعتقالاناساماايفانااطلاثثقدساوثثخلالا
جاانباثثثفة.اويصداثعتقاالاناانايقلاعنا
لثااثنارأةاالساطاااةاخاللاثثاصافاثألولا
ثدا اثالا،اجرىاثعتقالاندظمهناىفاندياةا
ثثقادساثيحتلاة،اناساامااناناثيرثبطاتايفا
ثيساجداثألقاىصاثيباايكاثثلنثتايايدتقلهانا
ثنحتااللابشاكلاينناي،اوىفاأغلاباثألَْحاَالا
يتماإطاالقارسثحهنانحقاً.اكمااوثلاثثتقريرا
ثعتقاالاثنحتاللاثألطفاالاوثثقارصين،اوقدا
ساجلاثعتقاالانااانايقالاعاناثثااطفاالًا
وقارصثًاالساطااااً،اتماثعتقالاثثاسبةاثألكربا
ناهمايفاندياةاثثقدساوضنثحاها،اباإلضااةا

يدياةاثثخلالاوقرثلااوبلدثتها.
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جيش االحتالل: قتلنا الفتى الفلسطيني 

األعزل دفاعًا عن أنفسنا!
ثستشاهداثثفتىاثثفلساطاايانحمدالانياثثكسابةاا7ااعاناً(،اصباحاثثجمدة،اباريثلاأحدا
كبااياضباطاجاشاثنحتاللا»ثإلرسثئايل«،اباثُقرباننابلدةايث ،اباامااكالايحاولاثثتساللاعىا
جدثياثثفصلاثلنصنلاإىلاندياةاثثقدس،األعثءاصالةاثثجمدةاثثثاثثةانناشاهراينثالاثيبايكايفا

ثيسجداثألقىص.ا
وثعتارباجاُشاثنحتالل،األاثثدقاَداثثصهاننيايرثئالاشاننرياثثذياأطلالاثثااياعىاثثفتىا
ثثفلسطااياثثكسبةابد ابايعا»ثمايرتكباأيةانخاثفة«،اوذثكايفاعثالاجديداعىاألاسااسةاثثقتلا

ثيدتمدةاتدخلاضمناثجرثءثتاجاشاثنحتاللاتجاهاثثفلسطااالايفاثثثفةاثثغرباة.
وبحساباثثتقاييرا»ثإلرسثئالاة«،ااإلاقائداناايسامىا»حطافاتابااانل«اأطللاثثااي،اعىا

شبالاالسطااالابدداتدرضانركبتهاثلرشلاباثحجايةايفابلدةاثثرث .ا
وأصااباثثشااباباثرصاص،اوساقطاعناثيتفاعاعاال،اوتركهاجانعاثنحتاالل،اوثمايقرتبنثا
اةاإىلانجمعاالساطلاثثطبيانصاباًا نااه،اثاقن انجمنعةانناثينثطالاباقلهابسااايةاَخاصَّ
بجرثحاخطرية،اقبلاألايدلنانحقاًاعناثستشهاعه،ايغمانحاوثةاثألطقماثثطباةاإنقاذه.ااوياثما
ثثشاهادانحمداإىلاشاقاقاهاثثشاهاَدينايارساوساانر،اثثلذيناثستشاهدثايفانخاماقلاديااخاللا

ثننتفاضةاثثثاناةايفاناينانناثثدا االلا .ا

طعن مستوطن وإصابة مجندة 
»إسرائيلية« بزجاجة في 

مواجهات قلنديا
أصاباتانجاادةا»إرسثئالاة«ابجارثحايفاثثنجها
عقباإصابتهاابزجاجةااايغة،اأثقالااعلاهااشبالا
يفاثينثجهااتاثثتياثندثدتاظهراثثجمدة،ايفانحاطا
نخاماقلاديااثثدساكري،ابلاشابالاثيخاماوقنثتا

ثنحتالل،اعقباثستشهاعاثثشابانحمداكسبة.ا
وثندثداتاثينثجهااتايفاأعقااباثإلْعااَللاعانا
ثستشهاعاثثشاباكسابة،احاثاتنجهتانجمنعةا
كباريةانناثثشابالانحناثيخاام،اوأنطاروثاقنثتا

ثنحتاللاباثحجايةاوثثزجاجاتاثثفايغة.ا
ألا »ثإلرسثئالااة«،ا ثثرشطاةا ننقاعا ونارشا
»إرسثئالااًاتدرضاثلطْدناعىايدانجهنل،اثثجمدة،ا
يفاندياةا»كرياتاجات«،اونقلاإىلانركزاثإلسادافا

ثإلرسثئايل،اووصفتاحاثتهاباثخطرة«.ا
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  - متابعات: 

إقتحمتاقنثُتاثألنناثثبحريااةانساجدثًاشاهدايان اثثجمدةاصالةا
ننحدةابلاثثساةاوثثشادة،ابذييدةاتفتاشه.ا

وقانتاقنٌةاتابدٌةاثنزثيةاثثدثخلاة،انساَءاثثخماس،ابتفتاشاجانعا
عايلاثثكبرياثثذياأقامتاااهاثثصالةابإنانةاثثشاخانارصاثثدصفني.ا

وكانتاثيؤسساُةاثثبحرياااةاثلمصاثحةاوثثحانثياثيدنياقداأعلاتا
عاناإقانةاصاالةاننحدةاتجمعابلاثثطائفتلاثثشااداةاوثثساااةايفا
جانعاشادي،اعىاألاتكنَلاثثصالَةايفاثثجمدةاثثتياتلاهاابأحداجنثنعا
ثثطائفةاثثساااة.اناناجهةاأُْخاَرىاأعَّىاآنُفاثثكنيتالاصالةاثثجمدةا
يفانساجداثثدوثةاثثكبري،اوشانلدتاثثدرباتاثيديعةاوعاارصاثثقنثتا
اةاويجالاثثرشطةايحرسانلاثيساجَداثثكباري.ااامااتماإغالُقا ثثَخاصَّ
جمااعاثثطاُرقاثيؤعيةاإثاهاوجارىاتفتاُشاثيصللابشاكلاعقالاقبلا
ثثساماحاثهمابدخنلاثيسجد.اوععااإنا اثيساجداثثشاخاوثاداثثديلاإىلا
ثثَنحادةاثثنطااة،اوععااثيسالملاإىلاثنبتداعانناثثتطارف،اندتربثًاألا

ثثتطرفالناثثذياثعىاإىلاتفجرياثثجمدةاثياضاة.
وثعتقلاعدعاكبريانناثيشاتبهابهم،اوتاماإحاثةاثاناهماعىاثثااابةا

ثثدانة.

  - متابعات: 

ذَانتشادعوا»ثثدوثةاثنسالناة«اكربىاعملااتهمايفاشمالا نفَّ
سااااء،اثيحااظةاثيثطربة،ااشانثاسلسلةالجماتاناسقةا
وثسادةاثثاطااقاطانثلاثمانياسااعاتاعاىانقااطاتفتاشا
عساكريةاوقتالاااهاال7اشاخصاًاعاىاثألقل،ابااهاماجانع.ا
وتمثلاثثدملاةاتصدادثًاكبريثًاثلدافايفاشبهاجزيرةاساااءاثثتيا
تتاخاماإرسثئاالاوقطاعاغازةاوتطلاعىاقااةاثثسانيس،اوقدا
أثايتاتسااؤنتاعناقديةاثثحكننةاعىاثثتصدياثإلساالنالا

ثيتشادعيناثثذيناسابلاثهماألاقتلنثانئاتاناناأارثعاثثجاشا
وثثرشطة.ا

ولاذثاثثهجنُ اثثكبريُاثثثانياتشاهدهانرايفاأسابنع،ابددا
نقتالاثثاائاباثثدا الشاا اباركاتاثنثالاثآلنافايفاثنفجايا

ساايةانفخخةايفاثثقالرة.ا
وأعلااتاجماعاةا»ونياةاسااااء«اذيثعاتاظااما»ثثدوثاةا
ثإلسالناة«ايفانر،انسؤوثاتهااعناثثهجماتايفاباالابمنقعا

»تنيرت«اثلتنثصلاثنجتماعي.ا
وأصاديتاثثقااعةاثثدانةاثلقنثتاثيسالحةاباانااًاجاءاااها
ألاقانثتاثثجاشاتنثصالانالحقةاثيتشادعينا»نقتالعاجذويا

ثإليلاباثألسانع«انناشامالاسااااء.اوأكدتا»أناااثنانتنقَفا
حتاىايتاماتطهريُاسااااءانناجماعاثثباؤياثإليلابااةاويادما

وطااااثثحباباباألنناوثنستقرثي«.ا
يفاغثانلاذثك،اُقتلاتسادةا»ناشاطلاثساالنال«ابااهما
ناارصاثثحنيفاأحداقاعةاجماعةا»ثإلخنثلاثيسالمل«ايفاعملاةا

علماقانتابهااثثرشطةاثيرية.ا
وأااعانحا اننا»ثإلخنثل«اطلباعد اذكراثسمهاألاثثحنيف،ا
ولاناعثناساابلايفانجلساثثاانثب،اقتلاخاللاعلماشاقةا
يفاحاياثاثكتنباراغارباثثقالرةاناعاثماناةاأشاخاصاقاثتا
ثثرشطةاإنهمانطلنبنل؛انيتكابهماأعمانًاثجرثناةاوتخريباة.

  - متابعات: 

يغاَماثآلناالاثثكباريةاثثتاياكالايدقُدلاا
ثثبداضاعاىاثثربناناجاثألنريكاياثتدييابا
ثيدايضةاثثسانييةاثيدتدثة،اوتسلاحهااثكيا
تستطاعاننثجهةاتاظاما»ثثدوثةاثإلسالناة«،ا
إناألاثثاتائاج،اثثتاياحققهااحتاىاثثلحظة،ا
تبدوا»لزيلة«،اعالوةاعىاثنستقانتاثثكبريةا

بلاثيتطنعلايفاثثربنانج.ا
اثثربنانجاثثذياتكلفاأكثرانناللثانلانلا
عونياحتاىاثآلل،انايتاديبااااهاسانىاأقلا
ناناللاانقاتلااقط،احاثاااً،ايغماثنطالقها
نااذاأكثرانناشاهريناعاىاثأليثيضاثثرتكاةا
وثأليعناة،اوالاناانقلتهاشبكةا»يس.اإل.اإل«ا
ثإلخباييةاثألنريكاةاعنانسؤوثلاعسكريلا

أنريكال.ا
ثيساؤوثنل،اثثذيناثماتكشفاثثشبكةاعنا
لنياتهم،اوصفانثاتلكاثثاتائاجابا»ثثهزيلة«ا
نقاينةابمااأُعلناعااهاقبلاثنطالقاثثربنانج،ا
حاثاقاالاثثقائمنلاعلاهاإنهمايساتهدانلا
تدييابانحاناثااأثافانقاتالايفاااساانثتا

بمددلاثاآنفانقاتلاسانياً.ا
وقاثانثاإلانجمنعًةاكبريًةاناناثيجادين،ا
ثساتقاثتانؤخارثً،اونجمنعاةاأُْخاَرىاتمتا

إقاثتهااألساباباعديدةاككننهماعولاثثسانا
ثثبدنااةا ثثلااقاةا ثفقدثنهاما أَْوا ثثقانننايا

ثيطلنبةاثلقتال.ا
وثفاتاثيساؤوثنلاذثتهاماإىلاأناهاثمايكنا
لاااكاأَيانقاصايفاعادعاثيتطنعال،احااثا
تطنعاأكثرانناأثفاشخصاجديداثالشرتثكايفا
ثأليا اثثدرشاثياضاة،اثكناثيشاكلةاثثرئاساةا

لاياألالاؤنءاثيتطنعالاإنااانايصلحنلا
ثلقتاالاأَْوانايرغبنلايفاخانضاثيدركةاثثتيا

تريدلااثثننياتاثيتحدة.ا
اوأوضحنثاألالاؤنءاثيتطنعلانايريدولا

قتاَلاتاظاما»ثثدوثةاثإلسالناة«.ا
وكاناتاوزثيُةاثثدااعاثألنريكااة،اقاثتايفا
وقتاساابل،اإنهااتفّثلاثثرتكازاعىاثثانعاةا
بادنًاعاناثثكم،اااماااثعارتفاوزياراثثدااعا
ثألنريكيا»ثشاتنلاكايتر«انؤخارثًابصدنبةا
بااءاقنةاقتاثاةاقنيةايفابلدايفتقراوجنعاقنةا

أنريكاةاعسكريةاعىاأيضه.ا
وبحساباثيساؤوثلاااإلاوزثيةاثثداااعا
ثألنريكااةاثاماتفقداثألنالايفابرثناجاتدييبا

ثثثنثياثثسنييل.ا
وثتفقتاوثشاطناوأنقرةايفااربثيراثيايضا
عاىاتدييباوتسالاحاأكثاراناناثااأثفاًاننا
نقاتايلانناينصفانلابايدايضةاثثسانييةا
ثيدتدثاة؛انناأجالاننثجهةاتاظااما»ثثدوثةا
ثإلساالناة«اعىاألايتماثثتدييباعىاثأليثيضا

ثثرتكاة.ا
ويفاناياناثياايض،ابدأتاثثننيااتاثيتحدةا
تدييبانقاتللاسانييلايفاثأليعل،اكماابدأتا
تركااااعملاااتاتديياباثيدايضةاثثسانييةا

ثيدتدثةايفاذثتاثثشهر.ا
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  - متابعات: 

رصحاثيتحدثاباسماثيستشايةاثألياناةا
ثثحكنناةا »ألا ثثجمداةا ناريكل،ا أنجااالا
ثألياناةاتتدانلابجدياةانعاأحدثاثثتقاييرا
بشألاعملااتاتجسساأنريكاةاعىاوزيثءا
كباياباثحكننة«.انؤكدثًا»ألالذهاثثنضداةا
تثُعاضغنطااًاعىاثثتداولاثألناياثثحانيا

بلابرثلاووثشاطن«.ا
وقالاساتافناسااربتايفاباالا»إلانثَلا
لاذهاثألحادثثاثيتكاريةاتسابَّباتنتارثًايفا
ثثتدااولاثنساتخبايثتياثألياناياثألنريكيا

ثثحانياألنناننثطاااا«.
وقالاوزيُراثثخايجاةاثأليانياارثنكاااثرتا
شاتايامايراثثجمدةاااينثان:اإلابرثلاتريدا
تنضاحاًارسيداًايدىاصحةاأحدثاثثتقاييرا
عناأنشطةاتجسساأنريكاةانرشلااننقعا

»ويكالاكس«.ا
ويفاوقتاساابل،اثستدعىاكبرياننظفيا
ناريكلاباارتاأثتمايار،اثثسافرياثألنريكايا
وطاثباهابتفسارياوتنضاحاتاحانلالذها
ثثتقايير،انشادعثًاعاىاألا»ثثقاننلاثأليانيا
يجباألايُحرت اوألاأَيةاثنتهاكاتاساتكنلا

نحلانساءثة«.ا

البغدادي أعدم 13 قياديًا 
خّططوا الغتياله من بينهم 

خمسة في مجلس شورى 
»داعش«

  - متابعات: 

قاثاتاصحافةا“عيايلانال”اثثربيطانااة،اوصحفاعرثقااة:اإلازعاَماتاظااماثثدوثةا
“أبااابكراثثبغدثعي”اأعد اثالثةاعارشاقااعياًاخّططنثانغتااثهاناتصفاثثشاهراثيايض،ا

ننضحةاألاننابااهماخمسةاقااعيلايفانجلساشنيىاثثتاظام.
ونقلاتا“عييلاناال”اعىاثساالانصاعي،اقاثاتاإنهما“شاالدوثابأعااهاماثيحكمةا
ثثدساكريةاثثقصاريةاثثتياعقدلااثثبغادثعيايفاندياةاثينصلاثا”أبياثثحساناعثمال”،ا
عثنانجلساشانيىاثثتاظام،اوأسافرتاعناإعدثنهانبارشًةابتهماةااثثتآنراعىاعوثةا

ثثخالاة(«.
وأوضحتا“عييلانال”األا“أبااثثحساناعثمال”،ايُددانناأصدقاءا“أبيابكراثثبغدثعي”ا
ثيقّربال،اإّناألاخالاااتانشابتابااهماانؤخارثاأعتاإىلاترعياثثدالقة،اكاشافةاألاتلكا
ثثخالاااتاكانتاحانلاتزثيدانفانذا“ثيهاجرين”ايفاقاااعةاثثتاظاماباثدارثق،اباإلضااةا
إىلاخالااتابااهمااحنلاأننياعساكرية،انثلاثثتفجريايفانسااجداثثشاادةاباثسادنعيةا

وثثكنيت،اوسرياثيدايكايفاشمالاسنييا.
وباّاتاثيصاعُياثثدرثقاةاألاثألشاخاَصاثثذيناخطَّطانثاثالنقالباعىاثثبغدثعي،اكاننثا
ياانولاوضعاعبنةاناسافةاأثااءانروياننكباهايفاندياةاثثرقة،اندقالاتاظاماثثدوثةايفا

سنييا،اإّناألاأحداأعثاءاثثخلاةاأخرباثثتاظامابذثك،اوثقتاعازنالَءهاثإلعدث .
وعناجاساااتاقاعةاثثتاظاماثثذيناأعدننثابسابباناتهما“ثننقاالباعىاثثبغدثعي”،ا
زعمتاصحفاعرثقاةاألاثألشخاصابدثهماسنيينل،اوآخرولانناعولاثيغرباثثدربيا

وثثااَاَماناوثثكنيت،اباإلضااةاإىلاوجنعاشاشانيابااهم.



..

ثثددعااللا ثنثالاثاينثاناثالا ااثينثالالااينثالاثالالا

أسبنعاة-اسااساة-اشانلة

 عبدالحميد الغرباني 
يجاُداثيتتبُعاثحدياثاثيبدنثا
ثألنمياإىلاثثااَاَماناإْسَماعاْلاوثدا
ثثشااخاأحمداناايشابُهاثثقطادَةا
ناعاقانلاثثحقاقاة،اولاناأناٌرا
َباثيسااعياثألنمااةاثتقريبا رَضَ
ثثفرقااءا بالا ثثاظارا وجهااتا
كمااا ثثااَاَماان،ا يفا ثثسااساالا
أساقطاحااعياةاثألناماثيتحادةا
وجدالاناهاااكحصالاطاروثعةا
ثااساإن،اأَْوالكذثاأظهرلااحديَثا
إْعااَل ا ثنساائلا ثألناما نبدنثهااا

نختلفةاآخرلااثثرأياثثكنيتاة.ا
كاناتاثألناُماثيتحادُةاقبالاوصانلاوااداثيكننااتاثثسااسااةا
ثثااَاَمااااةاإىلاجااافانارشتابااناًاأكادتاخالثاهاألانؤتمَراجاافا
ساادقدابلاثيكنناتاثثسااساة،اغدثَةاوصنلاواداثيكنناتاثماتلتز ا
ااريلا ثألنماثيتحدةابذثكاوسدتاثحنثيابلااريقلاوطرَالايمثلاُكلَّ
سابدةانمثلل،اإَضاَاًةاإىلاثالثةانستشااييناثكلاطارف،ايفاخطنةا
ثجدلاثيكنناتاثثسااسااةاثثقاعنةاناناصاداءايفاضفةاويقابلهاايفا
ثثثفةاثألُْخَرىاشاخصااتاناُلنيةاثهااوناتدرباعنانكنلاساايس،ا
وذثكانااياثتهاثيكنناتاثثسااساةاعىاثختالاهااوتانعهاااأَنَْصاايا
ثثلهاوحلفاؤلم،اثيؤتمراثثشادبياوحلفاؤه،اثثحزباثنشرتثكي،احزبا

ثثبدث،احزباثثحل،اثتحاعاثثقنىاثثشدباة،اثثحرثكاثثجانبي(.ا
ناَطَلاثيبدانُثاثألنميايفاتافاذانااأكدتاعلااهاثألنماثيتحدةاننا
كنلاثثحنثيابلاثيكنناتاثثسااسااةاحتىاثضطراثدقداجلساتهانعا
ثيكنناتاثثسااسااةايفانقاراإقانتهاايفاجاافابداداياثهااثثذلابا
وعقداثثجلسااتايفانباىاثألنماثيتحدةانعاثيبدنثاثألنميانفساهاأَْوا
نعاشاخصااتاثماتدداندااًةاباثشاألاثثااَاَمااياأَْوانااكالاثيبدنثا
ثألنميايصفهاابناداثثحكننة،اتجاللتاثيكنناتاثثسااساةانماطلةا
ثيبدنثاثألنماوثنحاازهاألجادثتاقنىاعوثاةاووثصلتاعقداثثجلساتا
نداهاوناعانائبهايفانقاراإقانتها،اوبمااسابلايظهاراألاَنناثنقلبا
عىاناااويعايفابااالاثألنماثيتحادةاثثدثعيايؤتمراجااافاوبنصفها
حنثيثًايمااااً،ابلا»نكنناتايمااة«الناثيبدانثاثألنمياناثيكنناتا
ثثسااسااةاثيتهمةابذثكانناوثداثثشااخاوغريَانرةاخاللاتريحاتها

ثنسائلاثإلْعاَل اوناهااثثرأياثثكنيتاة
اإنقالباوثداثثشااخاعىانباعيةاثيكنناتاثثسااساةابدداثثتفالما

حنثهاا
اوَيَعايفاحديثاثيساؤولاثثادويلاثصحافةاثثارأياثثكنيتاةاصباَحا
ثثجمداةاثتهااٌ اثلمكننااتاثثسااسااةاباننقاالباعىاناااوصفهاا
بمبااعيةاُطرحاتايفانشااويثتاثاالاثثخمااساناناوااداثثحنثالا
وثيؤتمار،احداتدبريه،اوتثمااتاثثقبنَلاباثقارثياثثا.ااوثثدملابها
اثاالًاعناثينثاقةاعناثننساحاباناناثُيُدلاثثرئاسااة،اوثثحقاقةا
خاالُفاذثك،اإذاألاثيكنناتاثثسااسااةاطرحتاعاىاثيبدنثاثألنميا
نقاطااًاتركزتابالاإيقافاعثئماإلطاالقاثثااياويااعاكانلاثلحصايا
عاناثثااَاَماناوعانعةاثلجاشاوثثلجالاثثشادباةاثثكااتهاوننثقدهاا
ثثدساكريةاَوبماانايسمحابانتشااياثثقاعدةاأَْوايماعانناننثجهتها،ا
ونمااإىلانسانداااكصحفالاشهدناانشاويثتاجاافاأصنثتانمثيلا
ثيكننااتاثثسااسااة،اولاياتذكراثيبدانثاثألنميابخطاراثثقاعدةا
وتساتغرباتجاللاثألنماثيتحدةاثذثك،ااثالًاعنابحثاثثنسالةاثُيثىا
إلحااءاثثدملاةاثثسااسااةاعولاثشرتثطاتاتدقداثيشهداأكثر،اثنتهتا
جلساُةاثثخماساوقالاإلاثيبدنثاثألنمياتفهمانااطرحتهاثيكنناتا
ثثسااسااةاوتنثاالاثثجماُعاعىاثقااءاظهراثثجمدة،اثكااهاثمايدنْعا
ظهَراثثجمدةاوأيسالانائبَهاوبهاثثتقتاثيكنناتاثثسااسااةاووجدتا
يفاجدبتاهاأَْاَكااايثًاوأطروحاتانغايرةايااطرحتهااساابقاًاوقدنتهاا
ثلمبدنثاثألنماي،اأضافاثيبدنثاثألنمياناايتجااوزانااتماثثتنثالا
علاهانعاواداثيكنناتاثثسااسااة،اااتحاًاثغارثتاياثتهااثيكنناتا

نسبقاًاكذثكاوتثماتاثألَْاَكااياثألنماةاثثتايل:ا
 اااوضعاآثااتاوبشاكلاعاجلاثنقفاإطاالقاثثااياووضعاثثااتا

ثلرقابةاعىاثثقرثيثااا.
اااثثتفداالاثثكانالاثدمالاوكانتاثنغاثاةاثإلنَْسااناةاوثثتافاذا
بآثاااتاثثتفتاشاوثيرثقباةاثثتياتقنعلاااثألنماثيتحادةاوباثتداولا

ندها.
اااثنساحاباثثقانثتاثيتحايباةانانانااطالاثنقتتاالاوثتخاذا

ثنجرثءثتايحايبةاثإليلاباونادهانناثننتشاي.
لااثثتقاُُّدابآثااتاثثتفتاشاثثتياتقنعلااثألنماثيتحدةابشالاتنييدا

ثينثعاثثتجاييةاعرباثياااذاثثبحريةاوثثربيةاوثثجنية.ا
ثااثثتأكادانجدعثًاعىاثحرتث اثثقاننلاثإلنَْساانياوثننتثالاينثعها

ثثتياتتدللابحمايةاثيدنالاوتنارياثيساعدثتاثإلنَْساناة.
ثااتاظااماثيبدنثاثثدا ايشااويثتاسااسااةايصااياخالثهااإىلا

ثثتدثولايفانرجدااتاثثحنثياَوثنتاجاسلطةانسؤوثة.ا
يأتاثيكننااتاثثسااسااةاألاثثبانَعاثثسااثفةاتجااوزتاثيتنثالا
علاهايفاجلسااتاثثساابقة،اوأنهانايمكناثثقبنلابمرثقبلاعوثالايفا
ثثااَاَمان،ااثالًاعناياثهاانحاوثَةاحرشاقرثيانجلساثألَننابنقفا
ثثُداْدَوثلاثثذيايجباألايتنقفاعولاثشارتثطات،اكمااألاثننساحاَبا
ناناجاناباثثجاشاَوثثلجالاثثشادباةاغارياوثيعاعولاإنتاجاسالطةا
نساؤوثةاتتسالماثألنناَوتنثجهاثإليلاباَوثثتاظامااتاثإليلاباةاااا
ولاااننقٌفاوثضٌحاثلمكنناتاثثسااساةانناثإليلاباَوثثُداْدَوثلاعىا
َحدٍّاسنثء!،اذثكاألاثثتاظاماتاثإليلاباةاتستغلهاكمظلةاثاشاطها.ا
اويفاثيالحظااتاعاىاثثاقااطاثثساتانجاُداألاثثاقطاةاثثرثبداةا
ساتصريُاباثااَاَمانانحناحصاياثقتصاعياجديداشباهابقطاعاغزة!،ا
كمااايتثحاباثتدقالاوثإلندالايفاثثاقاطاثثساتاثثساابقةاألاثثدوَيا
ثثحاااعياثثذياكالاناناثيفرتضاألاتلدبهاثألنماثيتحدةاساقطابددا
ألابادثاألاأَْاَكاااَياويؤىانبدنثهااثلااَاَماناثاساتاعىاقطادةانعا
ثثرغباةاثثسادنعية،انالاكاعاناألانقاينتَهااابمااقدنتاهاثيكنناتا
ثثسااسااةاثلمبدنثايفصاُحاعناثعتماعهاثثكذَبايفاحديثهاثنساائلا
ثإلْعااَل اُخُصنصااًاثثخلاجااةاناها،اإنهانناثيؤسافاحقااًاألايغدوا

ثيسؤوُلاثثدويلُّايجالًاثلسدنعية!!.ا

من المؤسف حقًا أن يغدو 
المسؤول الدولي رجاًل للسعودية! 

كلمــــــة أخـــــيرة 

تابعوا قناة
على القمر الروسي إكسبريس IM44 على البيانات التالية:
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 معركة اليمن ورمضان وغزة.. 
مقابل حلف الشيطان!

علي المحطوري

ااْداُبايفاثثسااحاتاعوناًاحارٌضايزأي:اثثلهاأكرب،انالنثل،اوناضدفا ولناثثشَّ
ااْداباثثااَاَمااايايفانظالرتهاثثرنثاناةاثألوىلا وناترثجاع.انلانلاتحاةاإىلاثثشَّ
ثئايْل،اوثقداكانتا اُدْنعّياثإلرْسَ يفاثيئنيةاثثثاناةانناثثُداْدَوثلاثثثالثياثألنريكياثثسُّ
اُدْنعيّةايفانأنٍنانناأنرلاا،ااأبىاثثحمقىاااهااإناألايحرشوثاأنفَساهمابلا ثثسُّ
أعادثءاثثااَاَماان،االاتحملنثاعنثقَباذثاك،اوناايذوقننهايفاثثحادوعاإنابدثاًاننا
رشثيثتاثثغثباثثااَاَمااياثثذياسرُينيابهااعىاَنَهٍلانناأنره،انستداااًاباثلهايفا
رضباتهاتلكاثثتياتزثزلاثأليضانناتحتاعباباتهماوتحرقها،اوتساقطاطائرثتهم،ا
ُدْنعّي،اوندّيباها وتُازثهمانناصااصاهم،ارضباٌتاتارُشاثثرعَبايفانُخبةاثثجاشاثثسُّ
ثثصهاياةاوثألنريكال،اوتساحُلانااتبقىاننالابةاجاشاغاعي،اوجبال،اجاٍشانا
علاماثهاباثحرب،اوناخاربةاثديهايفاثثقتال،اوثانناصرباقااعةاثثثانيةاثثااَاَماااةا
اْداباقداثنتقلابمظالرثتهاإىلانااويثءاثثحدوع،اوسافدلها،انااثمايتنقفا ثكالاثثشَّ
ثئاْلالن،ا ثئاْل،اوإرْسَ اُدْنعّياثيجر ،اثثدديماثألخالقاحتاىاثكأنهاإرْسَ ذثكاثثددواثثسُّ
وكاللماااأخباُثاخللاثثله،اوثثرشاثيطللاثثذيانانهثاةاثألنةاثثدرباةاإنابهزيمةا
ثئايْلاثألنريكي،اوناقااناةاتقن اثلدرباحتىاتاكرا اُدْنعّياثإلرْسَ ذثكاثثحلفاثثسُّ
شانكةاثيجرنلاثثقتلاة،اوإناأيناوكافاتفاّراجرثئماآلاُساُداْنعابحلاثيدنالا
ثثدزل،اوآخرلاانجزيةاسانقاعالمابمحااظةاحجاةاقبلااجَراأنساثألحد،اولنا
سانٌقايرتاعهاعانةاثثاااساننانختلفاثيااطال،اأيناثألنماثيتحادة؟اإنهاانجرعا
نازثعاعايياجرىاثخرتثعاهاثلباعاوثثرشثءايفانصائراثثشادنب،اونااذاقاانهااإىلا
ااْداباثثذياوقفاتاإىلاجانبه؟اإنهااناتقُفاإىلاجانباثثشادنب،ا ثآللانانالناثثشَّ
لياتقُفاإىلاجانباُشاذَّثِذاثآلااقاوثيحتلل،اونحاةاالساطلاأكرباوصمةاعايايفا
تَأيياخاذثكاثثدكالاثألنمي..،اااااشادبَاااثثااَاَمااياثثثائراثثدظام..اتذكراأنكاأنتا
ااْداُباثألوحُداثثذياكاَتايفانثلالذهاثأليا اقبلاعا اتخرجايفانظالرثتاطنثلا ثثشَّ
ثئايْلاعىاغزة،اولااأناتاثآللايُدتَدىاعلاكا شاهراينثال،اوطنثلاثثُدااْدَوثلاثإلرْسَ
ناناقبلاإخنثلاثثشاااطل،اوحلفاءاثثصهاياة،اامدركتاكاثثان الياندركةاغزةا
باألنس،ااتنكلاعىاثثلهاووثصلاثنيتكاثيبايكة،اوثكاثثار،اوثكاثيستقبل،االاسا
يفاثثجزيرةاثثدرباةاشادٌبايصايَعاويقاايُعاأرشثَياثثداثماإناأنت..،ااخضاغمرثتا
ثينتاأنّىاكانتاساتنلُباثكاثثحااُةانكللًةاباثسااعةاوثنستقاللاوثثكرثنةاوثثدزةا

وثيجداثثخاثداإلاشاءاثثله.

خنثطراينثاناة:ا
ااْداباثثااَاَمااياسااكنُلا ثثُجمدةاثيقبلةاينَ اثثقدساثثدايي..،اوخروُجاثثشَّ
ندوياً،اووثاقٌةاتَأييخاٌةاعىاألاثثثنيةاثثسابتمربيةاخااياثثااَاَماناثنسرتثتاجي،ا
اُدْنعّياعىاثثااَاَمانالناُعاْدَوثلاعىاالساطل،اتََماناًاكماالنا وألاثثُداْدَوثلاثثسُّ
ثئايْلاأيضاالساطلانناأساساهالناُعاْدَوثلاعاىاثثااَاَماناوكلا ثنحتاللاثإلرْسَ
ااْداَباثثااَاَمااياإناثقًةا اُدْنعّيانااازثعاثثشَّ شادنباثياطقاة،اوألاثثُداْدَوثَلاثثسُّ

بصنثباثثطريل،اويقاااًابأنالاثثنصنل،اوحتماةاثثار.

النفاق 
العالمي !
محمد المقالح

ُثاثألَُنااُماثيتحادُةاونبدنثُهااثثسادنعياعنا تتحادَّ
رضويةاتطبالاثيباَعيةاثثخلاجااةاباامااتدرفاثألَُناما
ثيتحادةاباألاجماَعاباانعاتلاكاثيبااعيةاثثاطاحةاقدا

ُطبِّقتاأَْواثنتهىازنانهااوننضنعهااتَاَمااناً.ا
يدايايشاتنثانساتفتياعاىايئاساتنثاقياثسامها
عبادهايبهاناصانيالاعياثاكنلايئاسااًايادةاعانلا
وندمالاحصاناةاثديلاصاثحاوثديلانحساناونشاكلا
حكنناةانااصفاةابالاثيؤتماراوحلفائهاوثيشارتكا
ورشكائاهااحمادايداي(،اوندمالانؤتمراحنثياوطايا
شاانلااآثاةاثيباعية(ايفاننامبااك،اونراعانقاطاعيلا
نحسنانناشنثيعاصاداءاوننقفانحارصةاثإلْخاَنثلا

يدسكراثثصمعايفاأيحبالههه.
باثلهاعلاكمالالالااكانفاٌقاأَْكابَاراننالذثاثثافاقا
ثثدايي،اأنااحكايةاثثقرثيا٢٢١٦ااهذثايشتياثهاجلسةا

خاصةاثحاثه.

ثثجزيرةاوثثدرباة
»ثثجزيارة«اترااعاقتىانلاشاااتاثثحنثاياوقنثتا
ثيخلنعابمدادلا١٠٠اقتالاباثان او«ثثدرباة«اتخفضا

ثثرقماإىلاثثاصفاأَيابمددلا٥٠اقتاالًاباثان ..اياذث؟.
»ثثجزيرة«ابرتثجعاألَْصاَحاابهااثدىاثثسادنعيةاننا
شاالايرادنثاثثدعماثلمقاونةاثإلْخاَنثناةاعىاأََسااسا
أنهاااتشاتغلايفاثيادثلاجادثًاوتفتكابأعدثءاثثسادنعيةا
أكثاراناناطائارثتاثثسادنعيةانفساها،ايفاثيقابالا
»ثثدربااة«اترياداألاتاقاصاثثرقمانناشاالاتخفضا
ثثدعماعىاأََسااساألاثيرتزقةانايدملنلاجادثًاكماالنا

نطلنٌباناهم.

شبل يماني.. في مظاهرة األمس التي خرجت للتنديد بالموقف المتخاذل لألمم المتحدة تجاه 
الوضع اإلنساني في اليمن وتسترها على ما يحصل للشعب اليمني من جرائم من قبل العدوان السعودي


