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السيد عبدالملك الحوثي:  اليوم المواجـــهة حتمية بالنسبة 
لشعبنا اليمني وهي مسؤولية وطنية إنسانية لكل يمني حر 

 الحكيمي للسعودية: 
عدوانكم على اليمن 

خاتمة البقاء 

 هدنة »حق« 
يراد بها »باطل«!

 القاعدة تذبح خطيبا 
سلفيًا لرفضه العدوان بمأرب

 الشعب بصوت واحد: 
نطالب بالخيارات االستراتيجية 

وندين الصمت الدولي إزاء 
جرائم العدوان السعودي 

األمريكي

 مليشيا القاعدة واإلصالح 
تمارس إعدامات يومية بحق 

مواطنين وتفجر 80ألف اسطوانة 
غاز في سد الجبلين بتعز

رئيس اللجنة الثورية العليا:
الخيارات اإلستراتيجية 

كفيلة بأن تجعل العدو 
يراجـــع حساباته ألف مرة

ناطق أنصار اهلل يؤكد أن السيد عبدالملك 
الحوثي ال يمتلك أي حساب على مواقع 

التواصل االجتماعي ويدعو وسائل اإلعالم 
عدم االنجرار خلف إعالم تحالف العدوان

ملف العدد:

الغزو السعودي اإلماراتي يصطدم ببسالة 
الجيش واللجان ويحصي قتاله وخسائره

 الجيش واللجان الشعبية تقتل 40 من القاعدة ومرتزقة العدوان وتعطب 29 عربة 
مدرعة وتقصف مقر عمليات الضباط اإلماراتيين وتقتل عددًا كبيرًا منهم وتفشل 

محاولة تقدم عناصر القاعدة والغزاة باتجاه دار سعد والوهط والعريش.

 بإشراف سعودي وتوجيهات هادي عناصر القاعدة 
تعدم 12 شابًا من الحراك الجنوبي السلمي بمحافظة عدن

 إعالم هادي واإلصالح يختلقون »جريمة دار سعد« 
بصور مفبركة وينسبون مسؤوليتها للجيش واللجان الشعبية

 مراحل تمييع القضية الجنوبية!

 السعودية وهادي واإلصـالح والقاعدة.. جنبًا إلى جنب

مذبحة كبرى بتعز.. 
العدوان السعودي األمريكي 

يفتك بحي سكني بالمخا 
و300 ما بين شهيد وجريح
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اإ�صتمرار ق�صف املواقع الع�صكرية ال�صعودية يف جنران وجيزان بع�صرات ال�صواريخ

الجيش واللجان الشعبية يقتحمون موقع الشعبية العسكري في 
ظهران عسير ويقصفون مدينة الملك فهد في نجران

فيما متار�س ملي�صيا القاعدة والإ�صالح اإعدامات يومية بحق مواطنني بينهم ع�صكريون عائدون من باب املندب 
ومتنع املحالت التجارية من بيع املالب�س الن�صائية

أبطال الجيش واللجان الشعبية يتمكنون من تأمين منطقة 
صبر بالكامل ويكبدون العمالء خسائر فادحة

الجيش واللجان الشعبية يستعيدون 10 مواقع في أبين ويفشلون محاولة 
لتقدم القاعدة ومرتزقة الرياض لاللتفاف على مدينة عدن من جهة تعز

  - خاص : 
يثاصلااثجاُشاواثلجاُنااثشدباُةااقتحا7َا
عدٍعامناايثاقعااثدساكريةاثلددوااثسدثعيا
يفامااطلانجراناوعسرياوجازاناإضااةاإىلا

إطالقاعدعامنااثصثاريخاعلاها.
واثلجاانا اثجااشا قاثاُتا واقتحماتا
اثشادباة،اأماسااألحاد،امثقاَعااثشادباةا
اثدساكريايفاماطقةاظهراناعسرياوعمرتا

آثاتلاعسكريتل.
وقصفاتااثقاثةااثصاروخااةاثلجااشا
واثلجاانااثشادباةارئاساةامحاكامانجرانا
ومدياةاايلكااهدايفاماطقةانجرانابددعامنا

اثصثاريخ.
ثصحافاةا عساكريةا مصااعرا وقاثاتا
اثجااشا مدادااَةا إنا ايسارية«:ا »صادىا

واثلجاانااثشادباةاعكاتامثقاعاايدازابا
اثدساكريااثسادثعيايفاجاازانابدادعامنا
اثقذائاف،اكماااقصافااثجااشاواثلجاانا
اثشدباةامثقعااثسثعةااثدسكريااثسدثعيا

يفاجازانابسلسلةامنااثصثاريخ.
وثفاتاايصااعراإىلاأنااثجااشاواثلجانا
اثشادباةاقصفاثاابصثاريخاغاراعاماطقةا
ظهرانايفاعسارياإىلاجانبامدساكرياقزعا
واثدالااثحارةايفاجازانابدرشاتااثصثاريخا
باإلضاااةاإىلامثاقاعاايشااحاواثساثعانةا
واثخثبةاواثقارناوايدطناومثقاعااثرعيفا

اثدسكريابماطقةاجازان.
ويأتايالاذاااثقصافارعااعاىااثجرائما
اثبشادةااثتيايرتكبهاااثُداْدَوانااثسدثعيايفا

حلااثشدبااثااَاَمااياومقدراته.
وأكدامصدراعسكريامساؤوٌلاأنااثقثةا
اثشادباةا واثلجاانا ثلجااشا اثصاروخااةا

أمطارتامثقعاعلبااثدساكريااثسادثعيا
يفاماطقاةاظهراناعساريابدرشاتااثقذائفا
مانا بدادعا جاازانا يفا ايدطانا وماطقاةا

اثصثاريخ.
وأنااراإىلاأنااثارياناانتدلتايفامدسكرا
ايحرقةايفاجازانابدداقصفهابالااصاروخاًا
مناقبلااثجاشاواثلجانااثشادباة،اناتااإىلا
أنااثقثةااثصاروخاةاأطلقتاعرشةاصثاريخا
عاىامثقديااثخاجارةاوايدطانايفاجازان،ا
وكاذااعدعامناصثاريخا»اثاجمااثثاقب«اعىا

مثاقعاعسكريةاسدثعيةايفاجازان.
كماااأطلقتااثقاثةااثصاروخاةاثلجاشا
واثلجاانااثشادباةاياث7اأمساصلاااتامنا
اثصثاريخاعىاعدعامناايثاقعاوايدسكراتا
اثسادثعية،احااثاأطلقتاعارشةاصثاريخا
عاىامثاقعاامشااحاوسابدةاصثاريخاعىا

اثخثبهااثشماثاة.

ساتةا اثصاروخااةا اثقاثةا َوأطلقاتا
صثاريخاعىاماطقةااثسثعاناةاوسبدةاعىا

مثقعااثقرناوعرشةاعىاخطاايدطن.
اكماااأطلقاثااثالثاةاوثالثالاصاروخااًا
عىامدساكَرياقزعاَواثدالااثحارةابجازانا
َوأطلقاثااثمانااةاصثارياخاعاىااثساثعةا

واثخثبهااثغرباة.
وسابلاثلجااشاواثلجاانااثشادباةاأنا
أمطارواامثاقاَعاايدزاباواثخثباةايفاجازانا
باثصثارياخاوايدادااة،امساتهدالاياث7ا
داًاثآلثااتاوجاثعااثددوا اثسابتاايايضاتجمُّ

اثسدثعيابمثقعاجالحايفاجازان.
وقصفاتااثقاثةااثصاروخااةاثلجااشا
واثلجاانااثشادباةارقاباةامثقاعااثرملةايفا
نجاراناابدادعامانااثصثارياخ،اوناثلدتا

أعمدةااثدخاناتتصاعدامناايثقع.

  - خاص: 
تمّكنااثجاُشاواثلجاُنااثشدباة،اأمسا
األحاد،امناتأمالاماطقةاصارباباثكاملا
بددااثقضاءاعىاُكّلااثداارصااثتياتسّللتا

صباحاًاإىلامثلثااثثلط.
كماااتمّكاناأبطاالااثجااشاواثلجانا
اثشادباةاماناتطهارياماطقاةاحدناانا
باثكاملااثتابداةايديريةامرشعةاوحدنانا
يفامحااظةاتدزامنابقايااعاارصااثقاعدةا

ومرتزقةااثسدثعية.
وأاااعامراسالاااأنااثجااَشاواثلجاانا
اثشادباةاقاماثاابتأمالاكاااةاايرااالا
اثحكثمااةايفااياطقة،ابداداعملاةاكبريةا
أعتاإىلاطارعاعااارصااثقاعدةاوملاشاااا

اإلْصاااَلحامنااياطقة.
وقاداقتلابداضاأااراعاتلاكااثداارصا
قبالاأنايفارامناتبقاىاماهااأماا7اتقد7ُّا
أبطاالااثجاشاواثلجانااثشادباة،اويمثلا
لاذاااثتقد7اإنجازاًامادانااًاكبرياًايفاسابالا
تطهاريامحااظةاتدزاوباقاياايحااظاتا
اثااَاَمااااةامناعاارصااثقاعادةاوأعواتا

اثسدثعية.

وياث7ااثسابتااياايضانانااثجااُشا
واثلجانااثشادباةالجثمااًاقثياًاعىاعدعا
مانامثاقاعاعااارصااثقاعادةاومرتزقةا
اثتحاثفااثسادثعيااألمريكاي،اوذثكامنا
ثالثةامحاورااألولاماناكالبةاواثثانيامنا
عصافرةاوايحثرااثثاثثامناجهةامرشعةا
وحدنان،اوتماطرعااثدمالءامناعدةامبانيا
كاناثاايتمركازوناااهاااوأوقداثااااهاما

خسائَراااعحة.
اةاثااا»صدىا وقاثاتامصااعراَخااصَّ
ايسارية«اإنااثجااشاواثلجاانااثشادباةا
تمكاثاامناتأملاقارىاايجاريناوعدعلاا
لاقرى،اوقريةارصاعةاوقريةااثقبلةاوقرىا
مرشعاة،اوتاماعحارااثقاعادةاوايرتزقةا

ماها.
اووَصلااثجاُشاواثلجانااثشادباةابددا
ذثكاإىلاقريةاحدناناواثتقثاابأاراعااثجاشا
واثلجانااثشادباةااثذيناكانثاايتمركزونا
ااهاااماناقبُل،اكماااتمااعتقاالاعدعامنا
أاراعاتلكااثدصابااتاايأجثرةااثتياباعتا
مانااثتحاثفااثسادثعيااألمريكياوطاَهاا

اة. وندبهاامناأجلاأطماعاَخااصَّ
مصااعُرا أاااعتا متصالا ساااقا ويفا
مطلدةاأناملاشاااااثقاعادةاواإلْصاااَلحا

تقاث7ابإعدامااتاجماعاةايثمااةايفاتدزا
باثُقاربامنامكتبةااثساداداويفاأيامكانا

تساطراعلاه.
وقاالاناهثعاعااانابأناهاتاماإعادا7ا
عدعامانااثدساكريلااثدائديانامنابابا
حلاأنا اياادباثقضااءاإجازاتهام،امثضِّ
ملاشاااااثقاعدةاولاعياتتفحصاُلثياتا
ايثاطالا»اثبطائل«،اامناكانالانامااًا
أوازيديااًاتدماداإىلاإعدامه،اوكاذاامناكانا
مناسكانااثجحملاةايتماإعداُمهااثراً.

أوا ناخصا أيا إنا ايصااعر:ا وقاثاتا
مثاطنايدارضاتثجهاتهماأوانايثااقهما

اثرأيايقثمثنابإعدامهاعىااثفثر.
اثقاعادةا ملاشاااا وتتقاساما لاذاا
واإلْصااااَلحاايااطالايفاتداز،ااماطقاةا
ايثناكياواثروضاةايتثاجاداااهاااأتباعا
حماثعاايخااليفامانارشعاباوايقاتلثنا
لااكاياتمثناإىلاحزبااإلْصاااَلحاويأتثنا

مناإباوصاداءاغاثباً.
اهاما واثقاعادةا اثسالفاثنا أمااا
متثاجادونايفاحاثضااألرشافاواألكماةا
واثجمهاثرياوايديااةااثقديماة،اوأعاال7ا
اةا اثقاعدةاماترشةايفاتلكاايااطلاوَخااصَّ
اثقاقسامااثجمهثري،اويتثااداايقاتلثنا

اثتابداثناثلقاعادةامانااثباضااءاوأبالا
واثصثمال.

وأغلباُةاايقاتللااياتملاإىلااثقاعدةايفا
تدزالمامنااثذيناسابلاتجااُدلماثلقتالا

يفاأاغانستاناماذااثثماناااات.
أماااايقاتلاثنامعاماايسامىامقاومةا
مانامحااظاةاتدزاااالايتجااوزوناللا 

ارع.
وأناارتاايصااعراإىلاأناايثاطاالايفا
تدزامستاءونامناتثاجداملاشااااثقاعدةا
واإلْصاااَلحايفاايدياةاوسااطرتهماعلاها،ا
اًةاوأنهااأَْصابَاحتامشاتدلًةاوغريا َخااصَّ
آمااة،ااامااتحظىاايااطُلااثتيايسااطرا
علاهااااثجااشاواثلجانااثشادباةاباألمنا

واألماناواثحااةااثطباداة.
وقامتاملاشااااثقاعدةاواإلْصاااَلحايفا
أياا7ااثدادابماعاايحالتااثتجاريةامناباعا
ايالبسااثاسائاةاأواعرضهااوَمناخاثفهما

قامثاابرضبهاأواقتله.
عتاالا لانايا إنا ايصااعر:ا وقاثاتا
ايساؤولااألماياثلقاعادةايفاايااطلااثتيا
يسااطروناعلاهااايُدتاربُاماناأصحاابا
اثساثابلاباثتقطاعاورسقةاونهاباأمثالا

ايثاطالاسابقاً.

  - خاص : 
7َابشاكلاكبريا يثاِصاُلااثجااُشاواثلجاُنااثشادباةااثتقدُّ
يفامحااظاةاأبل،امكبّديناعاارَصااثقاعدةاوملاشاااالاعيا

خسائَراكبريةايفااثدتاعاواألرواح.
وقاثاتامصااعراأماااةاثصحافاةا»صدىاايسارية«:اإنا
اثجااشاواثلجانااثشادباةاتقدمثاابشاكلاكباريايفاماطقةا
اثثضاعامساقطااثرئاسااثفاراعبدربهاماصثرالاعياوقتلثاا
عادعاًاكبرياًامناتلكااثداارصايفاظالاانهااراولروباجماعيا
منامثاقدهام،اكمااتماإعطااُباعدعامناآثااتهماواساتداعةا

إحدىااثدباباتااثتياكانتابحثزتهم.ا
وأاشالتاوحاداٌتامنااثجااشاواثلجانااثشادباة،اأمسا
األحد،امحاوثًةاثداارصااثقاعدةاومرتزقةااثُداْدَوانااثسدثعيا

ثالثتفافاعىامدياةاعدنامناجهةااثثلطا–اصرب.

وقالامصدراعساكرياثثكاثةاسابأ:اإنااثجاشاواثلجانا
اثشادباةاتمكاثاامناقتالاوجرحاعدعامناعااارصااثقاعدةا

ومرتزقةااثرياضاوعّمروااأَْكاثَارامنالاآثااتاعسكرية.
وأنااراايصادُراإىلاأناأبطاالااثجاشاواثلجانااثشادباةا
كبّدوااعاارصااثقاعادةاومرتزقةااثرياضالااقتىاوأكثرامنا
لثاجريحااًايفاجبهةابلةابمحااظةاثحاجاوأعطبثااعدعاًامنا

آثااتهمااثدسكرية.
ويفامحااظةاأبلاأكداايصدراأنااثجاشاواثلجانااثشدباةا
تمكاثاامنااساتداعةاوتطهريالاامثاقعاكانتاتحتاساطرةا
عاارصااثقاعدةاوايلاشاااتاايمثثةامنااثُداْدَوانااثسدثعيا
بداداتثجااهارضبااتامثجداةاثهام..اناتااًاإىلاأنااثجاشا
واثلجانااثشادباةايساجلثناأروعاايالحامااثبطثثاةايفاعحرا

عاارصااثقاعدةاومرتزقةااثُداْدَوان.
وطمأناايصدُراأبااَءااثشدبااثااَاَمااياأناأبطاَلااثجاشا
واثلجاانااثشادباةامتثاجادونايفاجبهااتااثصماثعاثتافاذا

ايها7اايثكلةاإثاهماثتأملاوتطهرياايااطلااثتياتتثاَجُداااهاا
عاارصااثتطرفاواإلرلاابااثقاعديةاومرتزقةااثسادثعية..ا
مؤكداًاأنااثجاَشاواثلجانااثشادباةاثنايأثثااجهداًايفاإاشاالا
اايؤامراتااثتياتحاكاضدااثثطناوتاتهكاساااعةاحارضها ُكلِّ
مناقبلااثُداْدَوانااثسادثعيااثرببارياومرتزقتهامناعاارصا

اثقاعدةاوغريلم.
ويفامحااظةاثحجاتمّكنااثجاشاواثلجانااثشدباة،اأمسا
األحد،اماناتدمرياآثاتلاعساكريتلاتقاالنامرتزقةااثاظا7ا
اثسدثعيايفامثلثااثثلط،اكمااتماإحراُقا8اآثااتاعسكريةايفا
ايفرقاذاتاه،امثقدلااثدديَدامنااثقتىاواثجرحىايفاصفثفا

مرتزقةااثسدثعية.
ويفامحااظةااثضاثعاتمّكنااثجاشاواثلجانااثشدباةامنا
قتلاقائاداجبهةاثكمةاصالحامناعااارصااثقاعدةاومرتزقةا

اثرياض.

تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية 
في محافظة مأرب وفرار جماعي 

لعناصر القاعدة واإلصالح
  - خاص: 

حّققاتاقثاُتااثجاشاواثلجانااثشادباةاتقدماًاكبارياًاعىاكااةااثجبهاتا
بمحااظاةامأرب،اوساطااراراجماعياثداارصااثقاعادةاواإلْصاااَلحاومقتلا

اثدرشاتاماهم.
اثتقاد7ااثذياحققتهاقثاُتااثجاشاواثلجانااثشادباةاباتجاهامدياةامأربا
مناناماثهااوجاثبهااوغربهااوسااطرتهااعاىاايثاقعاواثتباابااثتياكانتا
تتمرتُساااهااايلاشاااُتااإلرلاباةايجدلاحسماايداركايفامأربابشكلانهائيا

مسأثةاوقت.
وبحسابامصدراعساكريااإناقاثاتااثجااشاواثلجانااثشادباةاقامتا
بمحاارَصةاعااارصااثقاعادةاواإلْصااااَلحايفاماطقاةا»اثضاال«ااثثاقدةايفا
»ايخادرة«،اوتمكاتامناقتلاعدٍعاكبرٍياماهام،ابااهماقااعاتاثقاتامرصعهاا
وأخرىااقدتاانتصاُلاباثداارصااثتياارتامنامثاقدهاايفاجبهةااثضالارغما
اإلساااعااثجاثيامناقبلاطريانااثُداْدَوانااثسادثعيااألمريكيااثذيااشالايفا

مساعدةاتلكااثداارصااثتيانهدتاانهااراًاكبرياًايفاصفثاها.
أماااثجهةااثغرباةايدياةامأربااقدانااتاقثاتااثجاشاواثلجانااثشدباةا
لجثمااًامباغتاًاعىاعاارصااثقاعدةاواإلْصاااَلحايفامثاقدهاايفاايدياةاوتدمريا
عادعامانااثدباباتااثتياكانتاتلكااثداارصامساتثثاةاعلاهااوتساتخدمهاايفا
عملااتهااااثدساكري،احاثايثثالااإلعال7ااثحرباياايراالاثلجااشاواثلجانا

اثشدباةاُكّلااننتصاراتااثتياتتحقل.
وحقلااثهجث7اتقدماٍاكبرياٍاثقثاتااثجاشاواثلجانااثشادباةااثتياوصلتا

إىلااثاقاطااألمااة.
وبحساباايصدرااثدسكرياأَيْضاًااقداناهدتامأربامنااثجهةااثشماثاةا
استداعَةاايثاقعاايحاذيةاثلمدياةاواراراعاارصااثقاعدةاواإلْصاااَلحاماها.

لذااوتشاهدامأرُبامنااتجالاتااثشامالاواثغارباواثجاثباقاا7َااثجاشا
واثلجانااثشادباةابتمشااطاايثاقعاواثتبابااثتياارَّتاماهااعاارصااثقاعدةا

واإلْصاااَلح.
اداىااثجهتالااثجاثبااةاواثغرباةاتظهاراايشاالدااثتياوثقهااااإلعال7ُا
اثحرباياثحظااتااثفارارااثجماعاياثداارصااثقاعدةاوَساَطاتحاركااثجاشا
واثلجاانااثشادباةاإلحاكا7اتطثيلاتلاكااثدااارصايفاآخرامداقلهمابشاكلا
مساتمر،احاثايتقد7ااثجاشاواثلجانااثشدباةايفاأَْكاثَارامناماطقة؛ابهدفا
حسامامدركةامأرباوتأمااها،اوكذااتأملااثطارقاأما7اناقالتااثافطاواثغازا
اثتاياتتدرَُّضاثتقطداتاعااارصااثقاعدةاواإلْصاااَلح؛ابهادفاانبتزازاوعزلا
ايحااظةاوتحثيلهااإىلاسااحةاثلتدريباومدسكراتاثتخريجاعاارصلاابدعما

سدثعياتحتانداراايقاومة.

ذبحت خطيباً �صلفياً يف ماأرب.. اإىل جانب 
ت�صفية �صباب احلراك اجلنوبي

عناصر القاعدة تتولى تصفية 
األئمة والخطباء الرافضين للعدوان

  - خاص: 
تثاصلاعاارُصاتاظامااثقاعدةااإلرلابيااثدَمَلاجاباًاإىلاجابامعااثُداْدَوانا

اثسدثعيااألمريكيايفامختلفااثجبهاتاوعىاكااةااثصدد.
وتتثىلاعااارُصااثقاعدةاتصفاةاخطباءاايسااجدابطرقابشادةابمختلفا
انتماءاتهام،اُخُصْثصااًااثذيانااتخاذواامثقفااًارااضااَاثلُداْدَوانااثسادثعيا

األمريكياعىااثااَاَمان.
افيامأرباأقدمتاعاارصااثقاعدةاعىاارتكاباجريمةابشدةايث7ااثجمدةا

اياضاةابحلاإما7اوخطاباجامعابماطقةااثجدعان.
وقامتاتلكااثداارصابذبحااثخطابااثذيايدعىاأبثاعبداثرحمنااثسلامانيا
واصلارأساهاعناجساده،اولثاإما7اوخطاباجامعااثكثثةابمحااظةامأربا

وأثقتابرأسهايفاماطقةانائاةاقبلاأنايدثراعلاهااسكاُنااياطقة.
يذكراأنااثشهاَدااثسلامانياكانامناطالباعارااثحديثااثسلفيابمأرباغريا
أنامثاقَفاهاكانتاضدااثُداْدَوانااثسادثعياعىااثااَاَماان،اولثامااعاعابتلكا

اثداارصاثذبحهابتلكااثطريقةااثثحشاة.
ويفالاذااايضمااراسابلاواغتاثاتاعااارُصاتاظاامااثقاعادةااإلرلابايا
بحرضمثتاإما7اوخطابامسجدااثحز7ايفاماطقةانبا7احرضمثت،اوذثكايفا

اثتاسعاعرشامنايثناثاايايضاخاللانهرارمضاناايبارك.ا
وأطلقتاتلكااثداارصااثااَراعىااثشااخاحسالااثدادروساإما7اايساجدا
وأرعوهاقتااالًاعىااثفثر،اباامااكانايفاطريقهاثلمساجداثاؤ7اايصللاايؤّعينا

ثصالةااثدشاءاواثرتاويح.ا
وُعِرَفااثدادروسابراضهاثلُداْدَوانااثسدثعياعىااثااَاَماناواتخذامثقفاًا
مداعياًاثه،اممااعاعااثقاعدةانغتااثهابددااعرتااهاابمشاركةاملاشااتالاعيا

واإلْصاااَلحايفااثقتالايفااااجبهةاعاخلاة.
وثاماتقتارصاخدمةاعااارصااثقاعادةاثلُداْدَوانااثسادثعياعاىاتصفاةا
اثخطباءاوأئمةاايساجد،ابلاوصلتاثتصفاةانبابااثحراكااثجاثبياغرياايثايلا
ثلسادثعيةاضمناقثائَماأعلاتاعاهااحكثمُةااثفارالاعياباثرياض،اوناملتا

أعداعاًاكبريًةامنانبابااثحراكابددناوإثصاقاتهمةااثتثاطؤابهم.



3 تقاريراثددعااللا     انثالالاايثثاثاثالا7ااايثاالاااانثالاثالالا

ناطق أنصار اهلل يؤكد أن السيد عبدالملك الحوثي ال يمتلك أي حساب على مواقع 
التواصل االجتماعي ويدعو وسائل اإلعالم عدم االنجرار خلف إعالم تحالف العدوان

اجلي�س واللجان ال�صعبية تقتل 40 من عنا�صر القاعدة ومرتزقة العدوان وتعطب 29 عربة يف ملعب دار 
�صعد اأثناء حماولة الت�صلل اإىل جعولة والب�صاتني وتف�صل حماولة التقدم لعنا�صر القاعدة والغزاة �صوب دار 

�صعد والوهط والعري�س وتق�صف مقر عمليات ال�صباط الإماراتيني وقتل وجرح عدد كبري منهم

الغزو السعودي اإلماراتي يصطدم ببسالة الجيش واللجان ويحصي قتاله وخسائره

  - خاص: 
أكَّااَدااثااطُلااثرسامُيّاألَنْاَصاارااثلها
محماداعبداثساال7اأنااثسااَداعبدايلكا
اثحثثايانايمتلاُكاأيَّاَةاحسااباٍتاعىا
مثاقاعااثتثاصالاانجتماعاي،اساثاٌءا

مثقعاتثيرتاأوامثقعاااسبثك.
جااءاذثاكاتثضاحاًاعىامااانرشتها
بداُضاوساائلااإلْعاااَل7امااااعتربتاها
ترصيحااٍتاثلسااداعبدايلكاعربامثقعا
ااتامثقفاًاألَنْاَصاارااثلها تثيرت،اوتضمَّ

منااثُهاْدنَاة.
وقالاعبداثساال7:ا»اتثضاحاًايااورعا
يفابداضاوساائلااإلْعااَل7اعانامثقفا
صدراألَنْاَصاارااثلهاعرباحسابامزعث7ا
ثلسااداعبدايلكابادرااثديانااثحثثيايفا
تثيرتابأنالذااغريُاصحاح،ااالاحساَبا
ثلساداعبدايلكابدرااثدينااثحثثياناعىا
تثيرتاوناأيَّةاوساالةاتثاصلااجتماعيا

أخرى«.
امثقافا وأضاافاعبداثساال7اأناأيَّ
ألَنْاَصااارااثلاهايصاُدُراعانااثااطالا
اثرسامياأوابااناتاايجلسااثسااايس،ا
عاعااًا»وساائلااإلْعاااَل7ااثحريصةاعىا
اخلاَفاوساائلا مصداقاتهاااأناتاجارَّ
إْعاااَل7اتحاثافااثُدااْدَوانااثسادثعيا
األمريكاي،اوعلاهااتحاريااثدقةاوعد7ُا
عاربَا إنا رساميا مثقافا أيا نسابةا

مصاعرهااثرسماة.«
ترصيحااتا نارشا عاىا وتدلاقااًا
مزعثمةاثلسااداعبدايلاكااثحثثياعربا
حساابامزيَّفاباسمهاقالاعبداثسال7:ا

»إنااثلجاثَءاإىلااختاالقاحكاياةاتثيرتا
اآلنايكِشاُفاعناَمَدىالشانةاإْعااَل7ا
اثُدااْدَوانارغامامااثديهاماناإمكانات،ا
واشالهايفااخارتاقاأواتضلاالااثثعايا
اثدا7،اممااااضطرهاإىلااثكاذباايفرطا

عاربا مثاقاَفا واعتمااعا
حساباتاولماة«.

رئااُسا أكادا ذثاكا إىلا
اثدلاااا اثثثرياةا اثلجااةا
اثحثثايا عايلا محمادا
اخطابا عاَد7َاتسالُّمهاأيَّ
األماما مانا رساميا
ايتحدةابشاأنااثُهاْدنَاة،ا
ايتحادةا األَُماَما مطاثبااًا
ُعااْدَوانا عولا بإعاناةا
اثتيا اثسادثعيا اثتحاثفا
تاتهاُكااثقثاناَلااثدوثاةا
تلكا أنا واإلنساناة،امباااًا
اثادوَلاناتمتلكااثرشعاةا

ثلتدخالايفااثشاأنااثداخايلاثلااَاَمان،ا
وأنااثقثانالاوايدالداتااثدوثاةاتحر7ُِّا

اثثصايةاعىااثشدثب.
وععااااثحثثاياخاالَلاثقائاهاياث7ا
أماس،ااياساَلاايقااماثألماماايتحدةا
ثادىااثااَاَمااناباوثاثاثامباث،ااألمَلا
اثداا7َّاثألماماايتحادةابااناكايامثنا
ثزيارِةااثااَاَماناواإلطالعاعىااألوضاعا
اثسادثعيا اثُدااْدَوانا إزاَءا اإلنسااناةا

األمريكياعىابالعنا.
َثارئااُسااثلجااةا ويفااثلقااءاتحادَّ
اثثثرياةااثدلااااعناخاْرقاعولاتحاثفا
اثُداْدَوانااثسدثعياثلُهاْدنَاةااثتياععتا
ثهاااألَُمُماايتحدةاأواخَراناهرارمضانا

اثكريم..امتسائالًاعناعورااألمماايتحدةا
ومثقفهااإزاءاذثك.

واساتغربارئااُسااثلجااةااثثثريةا
اثُدلاااامنااكتفااءااألملااثداا7اثألمما
افامناخارقااثُهاْدنَاةا ايتحدةاباثتأسُّ
بدنًاعانااتخاذاايثاقفا
عوَلا اُلا تحمِّ اثتايا
ايساؤوثاَةا اثتحاثافا
اثقثانالا انتهااكا يفا
اثدوثااة.اناتاًاإىلاحجما
وانمتدااضا اثغضابا
اثشادبيايفااثااَاَماانا
ايتحادةا األماما عاىا
واثذياتجّىايفااثخروجا
اثكباريايفامظالرةايث7ا
وندعا اثفائات،ا اثجمدةا
خالثهااا ايثاطااثنا
بتخااذُلااألماماايتحدةا
وتغاضاهاماعناجرائما
اثُداْدَوانامناخاللاانساتهدافاايبارِشا
ايحااظاات،ا مختلافا يفا ثلمثاطاالا
اضاالًاعنااثحصارااثقاتالاتحَتامرأىا
ومسامعاايجتماعااثادويلااثاذيابااتا
اثاكلاجرائما يشاّكُلااثغطاَءااثسااايسَّ

اثُداْدَوان.
كماااتطرقارئااُسااثلجااةااثثثريةا
اثدلااااإىلاماااتقاث7ُاباهاعولاتحاثافا
اثُداْدَوانااثسدثعيامناععماثلجماعاتا
اإلرلاباة،امشارياًاإىلاأنااثساكثَتاعنا
اثتحاثافايفا اثسادثعيةاوعولا جرائاما
اثااَاَماناحماقٌةاترتكبُهاااألمماايتحدةا
يفاظالاُقدرتهااعىاإيقااهااامناخاللا

اثضغثطااثدوثاة.

وأثااىارئاُسااثلجااةااثثثريةااثدلااا
عىاايبدثثااألمميااثساابلاجمالابنا
َلامعاايكثناتا عمرااثذياكاناقاداتثصَّ
اثألزمةايفااثااَاَمان،ا اثسااسااةاإىلاَحلٍّ
ايتثاصلاةا وجهاثعها خربتاها بفضالا
ثجمعاايكثناتااثسااسااةاعىاطاوثةا
اثحاثار..اناتااًاإىلاأناتغااريَاايبداثثا
األمميااثساابلاجمالابناعمرابدَداتلكا
اثجهاثعااثتايابذثهااخطأٌااسارتاتاجيا
أقدماتاعلاهاااألمماايتحادةامناخاللا

تدالاوثدااثشاخابديالًاعاه.
وقال:اإناايبدثَثااألمميااثجديداوثدا
اثشااخانايدرفاكاافايُكِمُلاايشاثاَرا
واثخطاثاتااثااجحاةاثألماماايتحادةا
ومبدثثهاااثساابل..امثضحااًاأنااثحلا
يكمانايفاععاثةااألمالااثداا7اثألماما
ايتحادةايجلاسااألماناثدقاداجلساةا
طارئةايااقشةااثثضعااإلنسانياوإعانةا
واساتخدا7ا ايثاطاالا قتالا وتجرياما

األسلحةاايحرمة.
وكانتاقثىااثُداْدَواناعىااثااَاَمانا
قاداأعلااتااثسابَتااياايَضاوبشاكلا
ةاثاأيا7ا مفاجائاُلاْدنَاًةاإنسااناًةاُيادَّ
تبدأامنامسااءايث7اأمسااألحداوتاتهيا
ياث7ااثجمدةااثقاعمة،اثكاناإعالَناتلكا
اثادولاأبقاىاعاىااثحصاارااثبحاريا
اثجااشا اثتازا7ا وانارتطا واثجاثي،ا

واثلجانااثشدباةابهذهااثُهاْدنَاة.
وجااءالاذاااإلعاالناعقابامذبحةا
جديادةاثلُداْدَوانااثسادثعيااألمريكيا
استهداتاحااًاسكاااًايفاماطقةاايخاءا
بمحااظاةاتدازاوعقبااثتدخالااثربيا

ومحاوثةاغزواعدن.

  - خاص: 
اذَااثجاُشاواثلجااُنااثشادباُةايفامحااظةا نَفَّ
عادن،اخاللااأليا7ااياضاة،اعملااٍتانثعاًةاكبَّدتا
عااارَصااثقاعدةاومرتزقاةااثُداْدَوانااثسادثعيا

خسائَراااعحة.
ورصادااثجاُشاواثلجانااثشادباةاعدعاااآثاةا
مدرعةاوطقماعساكريامحملًةابداارصااثقاعدةا
ومرتزقاةااثسادثعيةاواإلماراتاياث7اأمسااألحدا
7َاباتجاهاجثثاةااثكراعايفاعارا ولياتحااولااثتقدُّ
سادد،اااصاباثهامااثجااشاواثلجانااثشادباةا
كماااًامحكماًاواساتدرجثلماحتىاوصلثااجثثةا
اثكراع،اثماتمتامباغتتهماوعارتامدركةاتماااهاا
اثقضااءاعلاهماجماداًاوإحاراقااآلثاتلاواثطقما

اثدسكري.
كماااتاماتدماريالاآثاااتاومقتالااثدديدامنا
مرتزقةااثسدثعية،ابااهماإماراتاثن،ايفااستهدافا
مجاماعاحاوثتااثتقد7اباتجاهاجدثثةاواثبساتلا

وعاراسدد.
وأاشلتااثلجانااثشادباةاواثجاشايث7اأمسا
محاوثاةاثدااارصااثقاعادةاومرتزقاةااثريااضا
ثلتقد7اصثباعاراسادداواثثلاطاواثدريشاوبرئا

أحمداوكبدولماخسائَراكبرية.
وقالامصاعراأمااةاثصحافةا»صدىاايسرية«:ا
إناوحداتامنااثجاشاواثلجانااثشادباةاتمكاتا
مناقتلاماانايقلاعنالامناتلكااثداارصاكانثاايفا
عدعامنااياازلااثتايايقطاهاارئاُساجهازااألمنا
اثقثمايااثساابلاوعدعاماناوزراءاحكثمةااثفارا

عبدربهاماصثرالاعي.
وأوضحتاايصاعراأناوحداتااثجاشاواثلجانا
اثضبااطا عملاااتا ا مقارَّ اساتهداثاا اثشادباةا
اإلماراتال،امااأعىاإىلاتهد7ُّاايازلاعىارؤوساهما
وقتلاوجرحاعدعاكبارياماهم،امؤكدًةاأنهاتمانقلا
جثاثااثقتىاواثجرحىاعناطريلااثبحر،اوساطا

تكتمانديداعىاحجمااثخسائر.
ويتضاحااثدعُمااثجايلاثدااارصااثقاعدةامنا
قبالاقاثاتااثُدااْدَواناماناخااللااإلعاالناعانا
تخرياجاأولاعادةامناعااارصااثتاظاماوعاعشا

يفاعدنابإرشافااثجارانتاواثضباطااثسادثعيلا
واإلماراتالاواألمريكالايث7اأمسااألحد.

ويفااثساااقاذاتاتَمكَّاتاوحاداٌتامنااثجاشا
واثلجانااثشادباةاياث7اأمسامناقتالاماانايقلا
عاناللاوإصاباةااثدرشاتامناعااارصااثقاعدةا
ومرتزقةااثُداْدَوانااثسادثعياوإعطابالااعربةا
يفاملداباعاراسادداأثاااءامحاوثتهمااثتساللاإىلا

ماطقتياجدثثةاواثبساتل.
وخاللااأليا7ااياضاةاأنجزتااثلجانااثشادباةا
واثجااشاانتصاراتامؤزرةاعاىااثقاعدةايفاعدنا
عاىااثرغامامانااثغااراتاواثقصافاايتثاصالا
ثلطرياناايداعياواثتياوصلتاإىلاأَْكاثَارامناللل 

غارةاخاللاأيا7ااقط.
ونهدتاماطقةاعاراسدداسلسلًةامنااثغاراتا
اثجثيةاايكثفاةاثطريانااثددواوذثكابدداإنجازاتا
كباريةاحققهاااثجاُشاواثلجاُنااثشادباةامسااَءا

اثسبتاايايض.
اةاثصحافاةا»صدىا وقاثاتامصااعراَخااصَّ
ايسرية«:اإنهاوبدداتلقياانستخباراتااثدسكريةا
مدلثمااٍتاعنااجتماعاثددعاماناقااعاتااثقاعدةا
وبداضااثدائدينامانااثرياض،ايااقشاةاخططا
تخريبااةايفاعادن،ااساتهداهماقساماايدادااةا
قذائافا بدادةا اثشادباةا واثلجاانا باثجااشا
صاروخااة،اممااأعىاإىلامقتلاوإصابةاعدعاماهما

وإحراقاأَْكاثَارامنالاامدرعات.
عاثلغزاةا وأنارتاايصاعراإىلاأنهاتمارصُداتجمُّ
وعمالئهماكانثااياثونااثزحَفاعىااثخرضاءايث7ا
اثسابتاايايض،اااصبااثجاشاواثلجانااثشدباةا
كمااااًامحكماًاوخطةاثلتصدياثلزحفانتجاعاهاا
إعطاُباعدعاكبريامانااآلثااتاَوإصاباتامحققةا
يفاصفثاهماأرغمتامناتبقىاماهماعىااثهروب.
طاريانا قصافا اياايضا اثخمااسا ومسااءا
اثُداْدَوانامدياةاعدنابأكثرامناللااغارةاتثزعتا
عىامااطلامثالااياصثرةاومدائنالائلاومدياةا

اثفاصلاواثشاخاعثماناوعاراسدد.
ورصاداأبطاالااثجااشاواثلجاانااثشادباةا
يث7ااثخماسااياايضامحاوثةاثدااارصااثقاعدةا
وايلاشاااتاايمثثاةاخلاجااًاثلتقاد7ايفاجبهتلا

األوىلاباتجااهاقاعادةااثدادايفاثحاج،اواثثاناةامنا
مثعيةاباتجاهاثثعرايفامحااظةاأبل.

وكاناتااثقاعادةاقداأرسالتالااعارصاًاممنا
يسامثناباإلنغماساالاتمهاداًاثُهجث7امباغت،ا
ااصاباثهمااثجااشاواثلجانااثشادباةاكماالا
محكمال،ااألولاتامااااهااثقضااءاعاىاعاارصا
اثقاعدةايفاثحاج،ابددهاتثثتاارقاةاانقتحاماتا
مالحقاةاايهاجملاماناجبهةابلة،اوتاماإحراقا
إحادىااثدبابااتاواثسااطرةاعىاجبالااثزيتثنا
خلفامصاعااإلسامات،اباإلضاااةاإىلاثالثاتبابا

أخرى.
ااااثكماُلااثثانايااقادااساتهدفاعاارصا أمَّ
اثقاعادةااثقاعملامانامثعيةاوُقتالاماهماعدعا
كبريابااهماقاااعاتامطلثبةاأمااااًاومتثرطةايفا
جرائَماإرلابااةاكبريةاوتماإحراُقاثاالثاعبابات،ا
بااماااتثثتاارقةاانقتحامااتايفااياطقةاتدقبا
ماناتمكااثاامانااثهرباوتاماتطهرياعادةاتبابا
ومثاقعاعساكريةاكاناثاايسااطروناعلاهاابلا

مثعيةاوثثعر.
وياث7ااألربداءااياايضاتمكناقساماايداداةا
يفااثجااشاواثلجانااثشادباةامناتساديدارضبةا
محكمةااساتهداتاغراةااثدملاااتااثتيايديرلاا
ضبااطاإماراتاثناباثُقاربامنامديااةااثتثاليا

محااظةاعدن.
وقاداحصلاتاانساتخباراُتااثدساكريةاعىا
مدلثمااتامؤكادةاعنامقتالاعدعامانااثضباطا
اثخلاجالايفاتلكااثدملاةاكمااكانامنابلااثقتىا

قااعياكبريايفامالاشااتالاعي.
وقبلهاباث7اواحداُقتلاثاباكساتانالايفاجبهةا

عاراسددابرصاصااثجاشاواثلجانااثشدباة.
وماذُابدءاماايسامىابدملاةا»اثسهمااثذلبي«ا
انتارشاعااارُصامااايسامىااثقاعدةايفاناثارعا
ايديااة،اراادالااألْعاااَل7ااثساثعاءاوبجثارلاما
ايدرعاتاواثدرباتااثخلاجاة،اكماارادتااألْعااَل7ا

اإلماراتاةاواثسدثعية.
كمااظهرااثبدُضامنالاؤنءااثداارصامرتدياًا
ااألاغانياولمايقاتلثناإىلاجثارااإلماراتال. اثزيَّ

هدنة )حق( يراد بها باطل!
  - توفيق األديب: 

عة التي ارتكبه�ا الُع�ْدَواُن الس�عودُيّ يف  ُبَعيْ��َد الجريم�ة المروَّ
�ة بالعاملي�ن يف محطة كهرب�اء المخاء,  المدين�ة الس�كنية الَخ�اصَّ
وأفَضت إىل استش�هاد العرشات من المدنيين.. أغلُبهم أطفاٌل ونساء، 
سارعت الرياُض إىل رصف األنظار عن المأساة الكارثية التي خلّفتها 
مذبحة المخاء، بالحديث عن ُه�ْدَن�ة إنس�انية من طرف واحد، وهي 
الت�ي تمنع�ت طوال ش�هر رمضان من االس�تجابة لكل المناش�دات 
األممي�ة والضغوط الدولية التي دعت مختل�ف األطراف إىل ُه�ْدَن�ة 

شاملة وغير مرشوطة.
وبرغم أن النظاَم السعودي يبَحُث عن مخرج من الفخ ال�يَ�َم�ني، 
إال أن المستجدات األخيرة يف عدن جعلته يتوهُم أن بمقدوره »النزوَل 

من الشجرة« حتى وهو يخطط للتورط أَْك�ثَ�ر وأكثر!.
وال شك أن اس�تهداَف المخاء – وهو الميناء ال�يَ�َم�ني التَّأريخي 
القريب من باب المندب - ليس منفصالً عن طموح غزو تعز، والتحكم 
يف ب�اب المندب، وقد تك�ون الُه�ْدَن�ة المعلنة غط�اًء لهذا المخطط، 
��ًة وأن حديَث الُه�ْدَن�ة الرمضانية كانت ضمن العوامل التي  َخ�اصَّ

ساعدت الُع�ْدَوان عىل التقدم المؤقت يف عدن.
إضاف�ًة ف�إن الضغ�وط الدولية باتت تن�ذر الرياض م�ن عواقب 
جرائمه�ا يف ال�يَ�َم�ن، والتلويح برضورة احرتام القانون اإلنس�اني 
ال�دويل، مع ت�وايل النصائ�ح الدولي�ة العلنية ب�رضورة وقف حرب 
الري�اض عىل ال�يَ�َم�ن، ودعم الُحلُول السياس�ية يف ال�يَ�َم�ن. وهذا 
يعن�ي أن الُه�ْدَن��ة تأت�ي كاس�تجابة متأخ�رة للضغ�وط الدولية، 
�ة وأن مفاعيل االتفاق الغربي مع إيران تسلك طريقها باتجاه  َخ�اصَّ

عزل السعودية ومحارصة نفوذها وتأثيرها يف المنطقة.
لك�ن أياً تكن أس�باُب إع�الن الُه�ْدَن�ة وما يراد م�ن ورائها، فإن 
الش�عب ال�يَ�َم�ني ع�ازم عىل المواجهة، ومواصل�ة معركة الكرامة 
الوطني�ة مهما بلغ�ت التضحيات. وق�د أبانت المس�يرُة الجماهيرية 
الكربى التي ش�هدتها العاصمة صنعاء الجمعة الماضية عن رس�الة 
واضح�ة، مفاده�ا أن الش�عَب ال�يَ�َم�ن�ي الصام�د ق�ادٌر عىل قلب 
الموازين، وخوض اس�تحقاق الخيارات االسرتاتيجية التي أعلن عنها 
السيُد القائد عبدالملك الحوثي. وال شك أن الرياَض قد فهمت الرسالة 
اليماني�ة، وحاولت تحَت غطاء الُه�ْدَن�ة اس�تباق الرِدّ االس�رتاتيجي 

المرتقب. 

عبداهلل �صالم احلكيمي خماطباً ال�صعودية: 
عدوانكم على اليمن خاتمة البقاء والعداء بيننا أصبح أبديًا

  - خاص: 
نانااثساايسااثااَاَماايااثكبرياعبداثلهاساال7ااثحكاميالجثماًاكبرياًاعىاايملكةااثدرباةا
اثسدثعية،اووصفهاابأنهااراعاةااإلرلابايفااثداثم.اوقالااثحكامياخاللامداخلةاثهايفابرنامجا
عائارةااثضاثءاعىاقااةاايسارية:اإناارتكابااثسادثعيةايجزرةاايخاءايؤكداماااكانتاتطرحها

اثثنياتاايتحدةاعقباأحداثااااسبتمربابأنااثسدثعيةالياراعاةااإلرلابايفااثداثم.
وأضاافاأنااألمريكاالاكانثاايقثثاثناإنااإلرلابالااثذيناقالاأنهمااساتهداثاااثربجلايفا

أمريكاالماسدثعيثن،اونحناحااهااتصدياااثلثنياتاايتحدةايفاحملتهااضدااثسدثعية.
وزاعابقثثه:ا»ثكنااثسدثعيةااثاث7اويفاعدوانهااعىااثااَاَماناباتتاتمثلابؤرةااثرشايفااثداثما
وبؤرةاععمااإلرلاباعىامساتثىااثكثناكله،اويجباأنايتأكداآلاسادثعاأنهمابجرائمهمااثتيا
طاثاتااثااَاَمااناكله؛األنهمايحلمثناأنايجدوااثهمامثطئاقاد7ايفااثااَاَمان،ايجباأنايدلمثاا
ولامايدلماثناأنااثدماءاناتزوُلاإناباثدماء،انحنانادباثاأرات،اأوثااءااثد7اآلنفااثشاهداءا
واثجرحىاثنايرتكثااعماءلماتذلبالدراًاأبداً،اوسثفاياتقمثنامناكلاسدثعيايجدونهاعاخلا

اثااَاَماناأواخارجه«.
وثفتاإىلاأناجرائَمااثسادثعيةايفااثااَاَماناتتماثلاتماماًامعاجرائمااثكاانااثصهاثنيااثتيا
ارتكبهااايفاغازةاوثباان،امشارياًاإىلاأنالذاااثتشاابهايؤكداعملااثتحاثفااثسادثعيااألمريكيا
اثصهاثناياواثذيابدأايظهراثلدلن.اوقالااثحكامياإنااألمريكانايرصحثناأنهمايديروناغراةا

اثدملااتاويتثنلااخرباؤلماكيانايحُدَثاإصاباتاكثرية.ا
هاخطابَهاثلسدثعيةاقائالً:ا»عدوانكمالذااعىااثااَاَمانالثاخاتمةااثبقاءاثكم،اواثدداءا ووجَّ

اثتأريخياباااااوبااكماأصبحااثاث7اعداًءاأبدياًاألجاالاقاعمة«.

بعد قيام ال�صلطة املحلية بتوزيع الغاز يف ال�صوق ل�صد حاجة النا�س

مليشيا اإلصالح والقاعدة تفجر 80 ألف أسطوانة غاز في منطقة الضباب بمحافظة تعز 
  - خاص: 

أقد7اعدٌعامناعاارصاحزبااإلصالحاوتاظاماماايسامىااثقاعدة،ااألحداايايض،اعىاتفجرياماشأةا
سدااثجبللابماطقةااثضبابااثتابدةاثرشكةااثافطااثااَاَماااة.اوتسببالذاااثهجث7ايفاانفجارااآلنفا
مناأسطثاناتااثغاز،امحدثاًاحريقاًالائالًاثماتشهدهاتدزامناقبل.اوقالامديُرارشكةااثافطابمحااظةا
تدز:اإنامااقامتابهاملاشااااثقاعدةاواإلصالحامناتفجرياماشأةاسدااثجبللابماطقةااثضبابايدتربا
جريمةابشادةابكلامااتدااهااثكلمة..امدترباًاأنامااثمايدمرهااثتحاثفااثسادثعيااألمريكيااإلرسائايلا
عّمارهاحلفاؤلماوعمالؤلامايفااثثطن.اوأضافايفاترصياحاصحفياقائالً:ا»ثقداتاماتدمرياماايقاربا
ثمانلاأثفاأساطثانةاكمخزونااسارتاتاجياثلمحااظة،اكاااكمثاطالابأماسااثحاجةاإثاه،اعمروها
بكلاساهثثة،احاثاكانتااثسلطةاايحلاةابدأتابتثزيعابدضااألسطثاناتاعىااثسثقاثحاجةااثااسا
اياساةاثها.اوأااعاناهثعاعااناأناملاشاااااثقاعدةاواإلصالحااساتهداتاايكاَنابقذائفاحراريةامنا
اثجبالاايطلاعىااثساد،اممااجدلااننفجاراتااثشاديدةاتصاُلاإىلااياازلاايجااورةاثلماطقةاوتحدُثا

عماراًانامالًاااها.
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أعثذُاباثلِهامنااثشاطاِنااثرجاِما
بسِمااثلِهااثرحمِنااثرحاِم

ااثدايل،اوأنهُداأناناإثَهاإنااثلُها اثحمُداثلهاَربِّ
اايبل،اوأناهُداأناساَدناامحمداًاعبدها ايلُكااثحلُّ
ورساثثهاخاتمااثاباال..اصلثاُتااثلهاوساالُمها
علاهاوعىاآثهااثطابلااثطالريناوريضااثلهاعنا

صحبهااألخاارااياتجبل..ا
َنااْدابااااثااَاَمااايااثدزيازاأيهااااإلخاثةا
ااَل7ُاَعَلاُْكْماَوَرْحَمُةااثلِهاَوبََرَكاتُُه.. واألخثاتااثسَّ
واثسال7ُاواثتحاُةاثَشاْداباالسطلاايظلث7..ا
ااثاَااْث7اايبااركايُْحايا يفالاذاااثاَااْث7ااألَغارِّ
ااألَحرارا َنااْدابااااثااَاَمااايااثدظااماماعاُكلِّ
واثرشااءايفااثداثمالذهاايااسبةااثدزيزةاوايهمةا
»ياث7ااثقادسااثداياي«..اَنااْدابُااااثااَاَماايا
اثاَاْث7ايتجهاإلحااءالذهاايااسبةاايهمةاباثاسبةا
ثاهاوثكلااألَحراراواثرشاااءايفااثداثماباثرغمامنا
ااثظاروِفااثتايايداُشاها؛انتاجةااثُدااْدَوانا ُكلِّ
اثغانامااثاذياتشااهاقاثىااثارشاواثطغااانا
واإلْجااَرا7اثالثيااثرشاايتمثالابأَمريكااواثاظا7ا
ائاْل،اباثرغمامناقساوةااثظروفا اثسدثعياوإرْسَ
ااْداباباثرغامامنالثلا اثتيايداشاهاالذاااثشَّ
األَْحاَداثاوحجماايأسااةارغماُكّلالذاااثُداْدَوانا
وكلاماااااهامناطغااناوجربوتاوبطشاوجر7ا
وظلام،اثمايااَساَنااْدابااااثااَاَمااايااثدظاما
قضاتاهاايهماةاواثرئاسااةاوايرَكزياةااثقضاةا
اثفلساطاااة،ابلاإنالاذاااثُدااْدَواناومناخلفها
ائاْالاوعاىارأساهاأَمريكااويباارشهااثاظا7ُا إرْسَ
زاعا إنمااا اثشااطان،ا ايجار7اقارنا اثسادثعيا
َنااْدابَااااثااَاَمااايااثدظاماتشابثاًاوتمساكاًا
بهاذهااثقضاة..اوارتباطاًاوثاقااًابهذهااثقضاة..ا
اثتايايدايامسائثثاتهاتجالهااايداياألماتهاا
بكلامااتمثلهاالساطلاثَشاْداباا،ابمااااهاامنا
مقدسااتاإْسااَلماةاوَناْدابامسالمالثاجزءا
اةاوأرضاعرباةاإْسااَلماةالياجزءا منالذهااألُمَّ
أََساسامناأرضااثدربامناأرضااإلْساَل7،اوثذثكا
ائاْلا َناْدابااااثااَاَماايااثذياأَيْضاًاأعركاأناإرْسَ
وكانايدركالذااوعااًاراساخاً،اوثكاهازاعابصريةا
ائاْلاتمثلاخطراًاعىااياطقةاكلهاا أَْكثَااراأناإرْسَ
عىاايسلملاأجمعاعىااإلنْاَساناةابكلها،اتمثلا

خطراًاعىااألمناواثسلماباثداثمابكله..ا
َناْدابُااايتجهاإلحااءالذهاايااسبةامناواقعا
اثشادثرابايسائثثاة..ابدااعاإنْاَسااناتهابدااعا
قاماهابداااعاأَْخااَلقاه،اولاثايدارّبابهاذااعنا
أصاثتاه،الاثاياطللاولاثايحمُلاذثاكااثرصاَدا
اثدظاامامانااثقاماوايبااعئاواألَْخاااَلقااثتيانا
يساتطاعااآلخاروناإزاحتاهاعاهاامهماااعملثاا

ومهماااادلثااومهمااكانتاجرائمهماومهماابلغا
ُعاْدَوانهاماعىاَنااْدابااااثااَاَمااايايفااثاَاْث7ا
اثساابعابدداايائة..امانالذاااثُدااْدَوانااثذياثما
يارَعاأَياةاحرماة،اوطاالاُكّلايشءايفالاذاااثبلدا
اإلنْاَساانابكلامقدراتالذاااإلنْاَساان،ااألطفالا
واثاسااءاواثصغااراواثكبااراوماشاآتااثحاااةا
َنااْدابااا ثكانا بكلهاا،ا اثخدمااةا وايرااالا
اثااَاَمااايااثدظامايزعاُعاوعاااًاويزعاعاثباتاًاعىا
وإْعَراكاًا وأَْخااَلقاها بقاماها وتمساكاًا مباعئاها
اماايحصل،اسثاٌءا يسائثثاته،اولثايدياأَيْضاًاُكلَّ
مناخاللالذاااثُداْدَوانااثذيايساتهدفالذاااثبلدا
بشاكلامبارشاوماناُكّلامااايجاريايفااياطقةا
بكلهاا..ايفامدظامااثدولااثتياتشاهدااثكثريامنا
األَْحااَداثانتاجةاماايقث7اباهااثتكفرييثنااثذينا
لمامرشوٌعانايافصلابأياحالامنااألحثالاعنا
ائاْلاوعانامصلحةا ائاْالاوعاناخدماةاإرْسَ إرْسَ
ائاْل..ااثتكفريياثنااثاَاْث7ايفااياطقةابكلها،ا إرْسَ
ساثاٌءاماايقثمثنابهايفابلدنا،امناخاللامااتقث7ا
باهاعاعاشاواثقاعادةاوأخثاتهااوماناخاللاماا
يحصالايفابقااةااثبلادانااثدرباةايفاساثريااويفا
ثبااناويفامارصاويفاتثنساويفاثاباااويفاغريلا..ا
لاماواثاظاا7ااثسادثعيااثاذيايمثالااثباؤرةا
اثرئاسااةاواألََساسااةايارشوعالاذهااثتااراتا
اإلْجاَرامااة..اولاذهااألَعواتااإلْجاَرامااةايمثلا
اثاظا7ُااثسادثعيااياشاأاثهااويمثالااألباواأل7ا
ويمثالاايصادرااألََساايساواثرئااياواأللامايفا
تمثيلهااوتحريكهااوتغذيتهااوتاشئتهااونرشلاا
وإيْاَجاعااثبائةاوايااخااثالز7اثها..اإناماايقثمثنا
بهاباثتَأكادايفااياطقةابكلهااإنماالثايفاايحّصلةا
ائاْلاليا ائاْالاوإرْسَ ائاْلاويفااداإرْسَ يخاد7اإرْسَ
ايستفادةاباثدرجةااألوىلامناُكّلاذثك..اوباثتَأكادا
ائاْلاأَمريكااوغارياأَمريكا..اوثذثكا ماناوراءاإرْسَ
تتجاىاماعااألَْحااَداثالاذهااثحقائالاوتتضحا
اثاذيا األَْحااَداثاباثشاكلا أَصبحاتا ثلجمااع،ا
يكشافابمااانايزيداعلاهاباثشاكلااثاكايفاثكلا
اثااسايكشفالذهااثحقائلاأناُكّلاماايحصلاُكّلا
ائاْلاحتماًا مااايقثمثنابهايفااياطقةايخاد7اإرْسَ
وماناجثاناباكثرية،امنالاذهااثجثاناباإغراقا
اةايفامساتاقعااثرصاعاتاواثحروباواثفتنا األُمَّ
ائاْلا تحتاعااويناكثريةاومتددعة،ابماايرتكاإرْسَ
لاااكاعىاجااب،اناخطارايساتهداهااوناأَحدا
يزعجهااوناأَحداياشغلابهاااثكلاماشغلاوغارٌقا
يفاماايدانااهايفاماايثاجههامناأخطاراوتحدياتا
ومشااكل،اثمابرزاماعااألَْحاَداثالاذهاإىلااثدلنا
اثتحاثافااثثثاالاواثتدااوناايكشاثفامااابلا
ائاْالاومااابالااثاظاا7ااثسادثعي،اماابلا إرْسَ
ائاْلاوماابلاتلكااثجماعاتااثتكفرييةاوظهرا إرْسَ

ذثكاجلااًايفامااويحصلايفاسثريا،اثذثكانستطاعا
اثقثل:اإناُكّلاماايحدثايفااياطقةاثاسامافصالًا
ائاْالاوإنماالثا بشاكلامانااألناكالاعاناإرْسَ
مارشوعاجديادامارشوعاكاناوراءهاباثتَأكاادا
ائاْالاوأَمرياكا،ااساتهدافااثشادثبالاذها إرْسَ
اياطقاةاوبلدانالاذهااياطقةابماايسااعداعىا
إناغاثهااوإغراقهاااوبماااأَيْضااًايسااعداعاىا
إضَدااهاااعىابدثرتهااوتجزئتهاا،امماايمهدايفا
نهايةاايطافاثلسااطرةاايبارشةاعلاهاابشاكلا
مباارشاوتا7اونهائي..اوثذثاكايتجىاثلجماعاأنا
اثدورااثسالبيااثاذيايلدبهااثاظا7ااثسادثعيايفا
لاذهاايؤامرةاباثاذاتاويفاتغذيةاوتاشائةاوععما
لذهااثجماعاتااثتكفرييةاوتثاريااثبائةاايالئمةا
ثهاااوععمهااااثدعماايطللابشاكلالائالابايالا
واإلْعاااَل7اووساائلااإلمكانااتاأناهاعورايمثالا
خطاثرةاعىااياطقةابكلهاا،اوثاسايصلحةاأَيا
بلدامنااثبلدانايفالذهااياطقة،اعورايرضاباثدربا
َجماداًابكلااثبلادانااثدرباةابكلابلدانااياطقة،ا
ائاْلابشاكلامبارشاوبشاكلا لثاعورايخد7اإرْسَ
كبري،اوثألسافااثاظا7ُااثسادثعيايتَحاّركابهذاا
انتجاهابكلاإمكاناتاهااثهائلةاكأغاىابلداعربي،ا
اثضخماة،ا وإمكانااتاها اثهائالا وباقتصااعها
يتَحاّركايفانهايةاايطافابماايخد7ااآلخرين،ابماا
يرضابأمتهاونادثباماطقتهاونايبايلامتبالااً،ا
ثمايَرانفَسهاَكبرْياًاإنايفالذا،اثمايرانفسهاَكبرْياًايفا
أناياطلالابكلاإمكاناتهايفاماايرشاهايفااثقامايفا
اةااثكربىا اثحالايفااثددلايفااثخاريايفاقضاياااألُمَّ
وثاااااساعلاهاا،اثاااااسااآلخريانايفاخدماةا
اثقضاةااثفلساطاااةاثاااااسااآلخرينايفاععما
اْدابااثفلسطااياثاربزانظاماًاَكبرْياًاومهماًا اثشَّ
ائاْل،اكانالذاااثذيا وااعالًاونااذاًايفامثاجهةاإرْسَ
يرشااه،اكانالذاااثذيايمكناأنايداعااثشادثبا
اثدربااةاثالثتفافامناحثثاه،اكانالذاااثذيالثا
سااحقلاثهاايكانةااثكبريةاعادااثلهاوعاداخلقها
وبلانادثبااياطقة،اثكااهاأراعاأنايكثناَكبرْياًا
نااذاًاباارزاًاأنايمثلااثدروبةاواإلْسااَل7ابتطثيعا
اثحاذاءا تحاتا وايسالملا واثداربا اثدروباةا
ائايْلاوتحتااثهاماةااألَمريكيااكاناصغرياًا اإلرْسَ
وكلمااأقحمانفساهايفالذاااثدورااثسالبياوكلماا
زاعاإمداناًاوإيغانًايفالذاااثدورااثتخريبياواثظاثما
وايفساداإنمااايصغراإنماايساثء،الاثانايظهرا
َكبارْياًاوإناكانايرىانفساهابأنهايفالذاااثدوراأنا
ائاْلاةا يكثناتحاتااثرايةااألَمريكاةاواثرايةااإلرْسَ
ائايْلايفااياطقة،ايرىاثافساها ويفاايرشوعااإلرْسَ
اعتباراًاأنهاأَصباحايثريااثفتنالاااولااكايرىايفا
لذاااثافثذ،اكانابإمكاناهاأنايكثناثهانفثذامنا
ناثعاآخر،انفاثذايفاععامااثحلاواثخاريايفاععما
اثشادثباواثثقاثفاإىلاجانبهااوثااسانفثذاًايفا
إثَااَرةااثفتناوإثَاَرةااثرصاعااتاوإثَاَرةااثازاعاتا
ائاْلا وثاجدلامنانفسهامرتساًاأمامااًايحمياإرْسَ
ائاْلا ائاْلاويشاغلااثااساعناإرْسَ ويداعاعناإرْسَ
ائاْل،الااا ويتحاثافاعلااًاوبايكشاثفاماعاإرْسَ
يتضحاأناُكّلااثدااوياناواثتربيراتااثزائفةااثتيا
يدلاهاالاذاااثاظا7ااثظاثماواثغشاث7اليازائفةا
وناأََسااساثهااأباداً،ااَيْساأَثاةاثاساتامحاربةا
ثلافاثذااإليراناي؛األنااثاذيايحادثايفااياطقاةا
ثاساتامشاكلتهاثلافثذااإليرانياأَْوابسببانفثذا
إيراني،ااثخطرايفااياطقاةابكلهاااثرشاباياطقةا
ائاْلاومناثاماُكّلاماالاثاامتداعا بكلهااالاثاإرْسَ
ائاْايلااثخطُرااثتكفريي؛األنهاامتداعا ثلخطرااإلرْسَ
ائاْلاويسااعدا ائاْايلاويصلحةاإرْسَ ثلخطارااإلرْسَ
عاىاتداظمالذاااثخطر،اوثذثاكاعادماانتأملاماا
يحصلايفامارصاللالااكانفثذٌاإيرانيايفامرص،ا
ن..ااثحكثمةاايرصيةااثساايانفساه،اللالثا
ماناأَعواتاإياران،اأَْواثاهاعالقةابإياران،ان..اماا
يحصلايفاتثنساناالداواضاٌحاوعثالاكاٍف،اماا
يحصالايفاثابااااأَيْضااً،اكلماايُثاراعانامحاربةا
اثافثذااإليرانياإنماالثاضجاجابهدفااثتشثيشا
عىالذهااثحقائل،ااَيْساأَثاةالاياارٌضاثلافثذا
ائاْايلاوثلهاماةااألَمريكياباياطقة،اوتحتا اإلرْسَ
لذاااثشداراوتحتالذاااثداثان،اوإناامناايؤكدا
ائاْلا تاسااساتَهااوصاعقتاإرْسَ أناإياراناثثاَغريَّ
ائاْلاثكانا وصاعقاتاأَمرياكااوتحاثفتاماعاإرْسَ
اثثضاعامختلفاًامدهاااتََمااماًاكماااكانتاأَيَّاا7ا
اثشاه،اأَيَّاا7اكانتاسااستهاامختلفةاعناماابددا
اثثثرةااإلْساَلماةايفاإيراناومناايدلث7اأََساساًاأنا

ائاْلاوتااميااثثعياثلشادثبا تبايااثداداءاإلرْسَ
ائايْلانايدربابأياحالا اثدرباةاتجاهااثخطرااإلرْسَ
مانااألحثالاعانااثافثذااإليراني،الذهاَمْساأَثاةا
إنْاَسااناةامبدأياةاأَْخااَلقاةاقامااةاعيااةابكلا
انعتباراتاوايقاياسايفارتضاأنانتَحاّركاااهاا
وكدرباباألصاثة،اوإيراناتتباىاسااسًةاحمادةا
صحاحاةاسالامةامبدئااةايفاععمهاااثلقضااةا
اثفلساطاااةاوايقاومةايفاالسطلاويفاثباانايفا
ائاْال،الاذاامثقفا تبااهااااثاهاَجااثددائاياإلرْسَ
صحاح،امثقفامبدئيامثقفاسلامايفرتضاعىا
ُكّلااألَحارارايفااثداثماأنايتبااثهاباألصاثةاوثاسا
عباارةاعناتقلااداإليراناادادمااايتاامىااثثعيا
اثدربااةا اثشادثبا َنااْدابامانا أَيا ويحاسا
بايسائثثاةاتجااهالذهااثقضااةاكقضاةاتدااااا
باابا مانا انعتبااراتا باكلا وتداااااا َجمادااًا
ايسئثثاةااثديااةاوايسئثثاةااثثطااةاوايسئثثاةا
اإلنْاَسااناةامنابابااألَْخاااَلقاواثقامااإنماالثا
باألصاثة،اثاساعبارًةاعاناامتداعاثافثذامنالااا
أَْوالااك،الاذاامجرعاتضلال،ااثاظا7ااثسادثعيا
يحااولاأنايضللانادثبااياطقاة،اامنايتباىا
ائاْالايقثثثناعااه:اإذاًاأنتاإيراني..ا اثدداءاإلرْسَ
منايتباىااثتَحاّركااثداعماثلمقاومةااثفلسطاااةا
ائاْلايقثثثناعاه:اإذاًا واثلبااناةايفامثاجهاةاإرْسَ
أناتاإيراناي..ايفامحاوثاةاإلخاراسااثجمااع،ا
ومحاوثاةاألنايصاداثااقثاثَباجديادةاثلقضاياا
اإلسارتاتاجاةايفااياطقاةاااصباحااثتطباعامعا
ائاْلاعروبةاوحفاظاًاعىا ائاْالاواثدماثةاإلرْسَ إرْسَ
ائاْلا األمانااثقثمايااثدرباي،اواياالضاةاإلرْسَ
ااْدابا ائاْلاةاواثتضامنامعااثشَّ واثهامااةااإلرْسَ
تجااها بايسائثثاةا واإلحسااسا اثفلساطاايا
األقىصاوايقّدساتايفاالساطلاتصبحاَمْسأَثاةا
إيراناةاوأنامنايتباىالكذااتثجهاًايجباأنايتجها
اثجماعانساتهدااه؛األنهاخرجاعنااثدروبة،اللا
اثدروبةاعبارةاعناعماثةاعناعناءٍةاعناانحطاطا
ائاْلاعناتماٍهامعا عنااستسال7اعناخضثعاإلرْسَ
ائاْل،الذاااثتشاثيُشاثنا األَنظماةااثدمالاةاإلرْسَ
ائاْالا إرْسَ ماعا عماثتكاما ألنا ناائاً؛ا يفادكاما
ثلاظاا7ا نقاثلا أَصبحتاماحقاقاًة،ا مكشاثاةا
اثسدثعياواألَعواتااثتكفريية:اأَصبحتماصهاياةا
ائاْلاايااثاثنء،الاذااحاثكامالاذاا اثهاثىاوإرْسَ
نأنكم،اأَصبحتماتدادثنايفامحاوثةاألنايتكثنا
لاااكاعااوياناأخارىاثلرصاعااتاواساتازافا
اةاااهاابدنًاعناحاُثايجباأناتتجهابثصلةا األُمَّ
ائاْلاباثدرجةا ائاْلاوإلرْسَ اثدداءامانااثجماعاإلرْسَ
ائايْلاأنايؤثرا األوىل،اواساتطاعاادالًااثكاانااإلرْسَ
يفاعااعااثاظا7ااثسادثعياثاتباىالاذااايرشوعا
ويكثناعىارأسه،اثمايتجهايفاعاعابقاةااألَنظمةا
انتجااه،ا اثتكفريياةايفالاذاا األَعواتا وتحرياكا
ائاْلاتََمااماً؛ا استهدافااثشدثباإلبداعلااعناإرْسَ
ائاْالاوايثقفامنا ثتحثيالاَمْساأَثاةااثدداءاإلرْسَ
اثقضااةا تجااها ايسائثلا وايثقافا ائاْالا إرْسَ
وأرضا الساطلا يفا وايقدسااتا اثفلساطاااةا
السطلاوَناْداباالسطلاَمْسأَثاةاإيراناةامعا
أناهاكانايفرتضاأناتكاثناعرباةايفاايقا7ااألولا
وإْسااَلماةاباثتَأكاداثماإنْاَسااناةاعىامساتثىا

أَحرارااثداثماأجمع،ا
نجحاثااإىلاحاداكباريايفاذثكاوتمكانااثكاانا
ائاْايلامناتطثيعااثاظا7ااثسادثعياثاؤعيا اإلرْسَ
لذاااثدوراكدوراأََسايس،اأَصبحااثاظا7ااثسدثعيا
يدتاربالاذاااثادوراعوراًاأََساساااًاباثاسابةاثاها
مرشوعاًاأََساساااًايساخراااهاُكّلاإمكاناتهاوكلا
قدراتاهاويتَحاّركااااهابكلاماايقادراويتمكن،ا
ائايْلايفااثاظا7ا أَيْضاًاتمكناايسااثشاطانيااإلرْسَ
اثسادثعيايفاأنانارىالذاااثجاثنااثسادثعيايفا
ُعاْدَواناهاعاىااثااَاَمان،اأنانرىالاذهااثرعثنةا
لذهااثثحشااةابارتكاباأبشاعااثجرائماوأاظعا
اْدابااثااَاَماايااثدزيزاايسلما اثجرائمابحلااثشَّ
ائاْايلايفااثاظا7ا اثدرباي،اايسااثشااطانيااإلرْسَ
اثسادثعيااندكسايفامااايرتكبهالذاااثاظا7امنا
جرائمابشدةايادىاثهااجبلااإلنْاَساناةاجرائمانا
ائاْلا نظارياثهاايفااياطقة،اويمكنااثقثل:اإناإرْسَ
نجحاتايفاأناتداعااثاظا7ااثسادثعياألنايفدلا
ماالثاأساثءامماااادلتالي،اثااربزايفااثذلااةا
اثدايااةاأنهااألساثأاأناهااألكثراُجرمااًاواألاظعا
ُجرماًاواألساثأاُجرماًاواألطغاىاُعاْدَواناً،انجحتا
ااثتفكرييلاعىا يفاذثاكاكماانجحاتايفاعااعاُكلِّ

لذاااألََساس.
ومناثمايساتمرااثاظا7ُااثسدثعيايفاُعاْدَوانها
عىااثااَاَمانابكلاماايرتكبهامناجرائمابشادةا
وباكلاتجرعامانااثقامااإلنْاَسااناةاواألَْخااَلقاةا
واإلْسااَلماةابكلاطغاانابكلاساثء،اومستفاداًا
باثتَأكاادامانااثغطااءااثاذياوّارتهاثاهاأَمريكا،ا
أَمرياكاايفاعورلااااثرئاايايفالاذاااثُدااْدَوانا
وّجهاتاأمارت،اواارتاأَيْضااًاكماااقاثاتاليا
اثدعمااثلثجساتياوكذثكااثدعاماايدلثماتي،ابلا
ااْداَبااثااَاَماايااثاَااْث7ايُقتلاباثقاابلا إنااثشَّ
اْدابا األَمريكاةااثذينايقتلثنامناأَبْاَااءالذاااثشَّ
يفااألساثاقاماناتجمدااتاايثاطالاإنماااُقتلثاا
باثقاابالااألَمريكاة،امئاتااألطفاالااثذيناقتلثاا
يفاماازثهاااوُلدماتاباثتهماعلاهم،اإنماااُقتلثاا
وعمارتاماازثهماباثقاابالااألَمريكااة،ااثاظا7ا
اثسادثعيايازعاعاوحشااةاوإْجاَرامااًابغطااءا
ا سااايساوّارتهاثهاأَمريكااوبتشجاعاوعاعاوَحثٍّ
ائاْال،اومنااثدجابا ومباركةاوتشاجاعامناإرْسَ
أنهايرتاحاثذثك،ااثاظا7ااثسدثعيايتبالىابكلاماا
ائاْل،ا ائاْلاوتباركهاإرْسَ يفدلاعادمااتشجدهاإرْسَ
إذاًالذاااثدورااثسلبياولذااانستهدافاثَشاْدابااا
اثااَاَماايااثدزيزاكانامناألماأَْسبَاابهامااُعرفا
بهاَنااْدابُااااثااَاَماايااثدزيزامناقاماوأَْخااَلقا
ومبااعئاوماناتفاعلاباارزاومتمازايفاأوسااطا
اثشادثبااثدرباةاتجاهاالسطلاوتجاهااثقضاةا
ائاْايلاحااماا اثفلساطاااةاوتجااهااثداداءااإلرْسَ
تاامىااثثعايايفاأوسااطاَنااْدابااااثااَاَماايا
وحااماااتماازامساتثىااثتفاعالايفاايسارياتا
وايظالاراتاحتاىاونحانايفااثذكرىااثسااثيةا
اْدابا ثلُداْدَواناعىاغزةانستذكُراكافاخرجااثشَّ
اثااَاَماااياأثاااءااثُدااْدَواناعىاغزةابشاكلانا
مثاالاثاهايفاأَيابلداعرباياآخر،ابشاكلامتماز،ا
بشاكلاكبارياوبتفاعالاكباري،اواداالًاإنامئاتا
اآلنفامناأَبْاَااءاَنااْدابااااثااَاَمااياثاتثقثنا
ويتشاثقثناويتمااثناأناثاثاكاناباإلمكاناأنا
يكثنثااجابااًاإىلاجابامعاايقاومةايفاالساطلا
وماعاايقاومةايفاثبااانايفامثاجهةامبارشةامعا
ااْداُبااثااَاَماايا ائايْل،الذاالثااثشَّ اثددوااإلرْسَ
اْداُبا اثذيانساتطاعااثقثلاوباطمئااناأنهااثشَّ
اثدربايااألكثراتفاعالًامعااثقضاةااثفلساطاااةا
وتضاماااًاوجدانااًاوإنْاَسااناااوأَْخااَلقااًامدها،ا
وثكااهاعاىاايساتثىااياايلااقارياجاداًانتاجةا
سااساةااإلاقاراوانساتهدافاعىامادىاعقثعا
ااْداباثمامحاَرب،امحاربابشكلاكبريا ثهذاااثشَّ
وازعاعتاحدُةااثُداْدَواناعلاهاوحدُةاانساتهدافا
ثهاازعاعتابقدرامااتاامىاوعاُُهاوازعاعاتفاعالًامعا
لاذهااثقضاةااثرئاسااة،ايفااآلونةااألخريةابرزتا
ااْدابا ائاْلااةاإىلااثَدَلاِنامنااثشَّ ايخااوُفااإلرْسَ
ااْداباةاومناتااميا اثااَاَماااياومناثثرتهااثشَّ
ائاْلاالا اإلرْسَ اثبداضامانا أنا وعااه،اثدرجاةا
رصحثاابأناَنااْدابااااثااَاَمااياأَْكثَاراخطثرةا
منااثااثويااإليراناي،اَولذااماايمكاناأنانقثلا
ائاْايلامانا إناهاناالداعاىاأنااننزعااجااإلرْسَ
تااميااثثعيايفااثااَاَماناومناتفاعلاَنااْدابااا
اثااَاَماااياماعاقضايااأمتاهااثكاربى،اانزعاجا
ائاْلالثاانزعاجاكبرياوثذثكا كبري..اإناانزعاجاإرْسَ
ائاْالاوعادتابأَمرياكااواندادتاليا سادتاإرْسَ
أَمرياكااأَيْضااًاوكاللمااعاعاباثاظا7ااثسادثعيا
كأََعاةاقاذرةاغبااةاجاللاةاناأَْخاااَلقاثهاااونا
قااماثهاايمارساةالاذاااثُداْدَواناوارتاكابالذاا
اثُدااْدَوانابحالاَنااْدابااااثااَاَمااايااثدزيز،ا
ونحانانتحدثاعاناحقائاَلاووقائاع،انتااالثا
اعناانزعاجاهامنااثثضاعاعادناايفا نفساهاعاربَّ
ائاْايلاتحادثاكثرياً،ا اثااَاَماان،ااإلْعاااَل7ُااإلرْسَ
بداداأنابرزتالذهاايخااوُفاإىلااثدلناوتداظمتا
ائاْلاوصحبهاااثقللااألَمريكياكانالذاا ثادىاإرْسَ
اثُدااْدَواناعىابلدناا،اوباثتايلانساتطاعااثقثل:ا
إناماناألاماأَْسابَاابالاذاااثُدااْدَواناوعواادها
لثاايداقبةاثَشااْدابااااثااَاَماااياعىاتثجهها
اثحراوايسائثلاوعىالذاااثثعاياايتاامياتجاها
اثقضايااااثكاربىاثألماة،اوثكناباثرغامامناُكّلا
ذثاكاَنااْدابااااثااَاَمااايااثدظااماإنمااايزعاعا
ثباتاًاووعااًاوتمساكاًابمثقفهاايبدئياوايسائثلا
وثانايرتاجعاأباداً..اوقاداكاناصمثُعاَنااْدابااا
اثااَاَمااايااثدزيزالذاااثصماثعااثدظاماباثرغما
مناحجمااثُدااْدَواناوباثرغمامناُكّلامااصاَحَبا

  - خاص: 

ألقى السيِّ�ُد عبُدالملك بدرالدين الحوثي خطاباً جماهيرياً 
بثته قناة المسيرة الفضائية، بمناسبة يوم القدس العالمي، 

والذي كان يف آخر جمعة من رمضان، مشيداً بالشعب 
ال�يَ�َم�ني العظيم الذي لم ينَس قضيته المهمة والرئيسية 

والقضية المركزية فلسطين، فخرج بزخم كبير تحت قْصف 
طيراِن العدوان الغاشم »ثالثي الرش«، المتمثل بأَمريكا 

ة  ائيْل؛ إلحياء هذه المناسبة الهاَمّ والنظام السعودي وإْسَ
رغم ُكلِّ الظروِف التي يعيُشها.

ودعا السيُِّد عبُدالملك المكونات والقوى السياسية للقياِم 
بمسؤوليتها الوطنية وُسعة سد الفراغ السيايس، معلناً عن 
االتجاه نحو خياراٍت إسرتاتيجية وكبيرة مهما نشأ عنها من 

تطورات إذا استمر الُع�ْدَوان.

وفيما ييل نص الخطاب: 

ال�صيد عبدامللك بدر الدين احلوثي: 
اليوم المواجهة حتمية بالنسبة لشعبنا اليمني وهـــــــي مسؤولية وطنية إنسانية لكل يمني حر 
مشهد واحد من مشاهد الجرائم كاف في أن يحرك اإلنسان كل مشــــــــاعره اإلنسانية بالغضب تجاه العدوان السعودي األمريكي

النظامُ السعودي المنشأ لداعش والقاعدة ويمــــــــــثل األب واألم و المصدر اأَلساسي والرئيسي لها
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لاذاااثُداْدَواناماناتضلالاإْعااَلمايالائلاومنا
حصاراكبرياإناأناصمثعاَنااْداباااكاناعظاماًا
وكاناثباتاًامتمازاًايقاد7ااثصثرةااثحقاقاةاعنا
ااْدابااثدزيز،ا أَْخاااَلقاوقاماومبدئااةالذاااثشَّ
عانايمانااإليماناعانايمانااثحكمةاعانايمنا
اثحضارةاعانايمنااثقاماواألَْخااَلق،االماياكرسا
اْداباوثمايغرياتثجههاوثنايغرياتثجهها لذاااثشَّ
ايبدئياوايسائثلاواثحر،اسابقىااثاماناثناكماا
لماوكمااعَراهمااثداَثُمايفابأساهمايفانامثخهما
يفاثباتهامايفاحريتهامايفاإبائهامايفاعزتهم،اوثنا
تستطاعاأَيةاقثةامناقثىااثطغااناواإلْجاَرا7اأنا
تكرساإراعتهم؛األنهمايستمدوناعزمهماوقثتهما
منااثلهاسابحانهاوتداىلاوألنهامايفامثقفااثحلا

ويفامثقفااثددلاويفاايثقفااثصحاح.
اثاَااْث7انحناعاىاأعتاباُلدناةاجديدةاععتا
إثاهااااألَُمااماايتحادةايفامثقفهاااايتثاضعاألنا
مثاقاَفااألَُمااماايتحادةاتأثارتاكثارياًاباثافثذا
األَمريكاياباثافاثذااثغرباياباثتَأكااد،اوباياالا
اثسادثعيااثاذيايؤثراعاىاكثرياماناأعضائهاا
وبدثامَلاتؤثاراحتىاعىامبدثثهااااثجديدااثذيا
اختاروهابفاتثاسادثعيابرغبةاسادثعيةاأيضاً،ا
لاذهااثهدنةانحنايفااثثاقاعاثاساثاااأَمٌلاكبريايفا
نجاحهاا؛انتاجةاثتجربتااامعااثهدنةااثساابقة،ا
اأملاااالاثاضدافايفانجااحالاذهااثهدنة؛األنا
نجاحهااامرلاثناباثتازا7ااثاظاا7ااثسادثعيا
واثتازا7امرتزقتاهابهاذهااثهدناة،اوتجربتاااايفا
اثهدنةااثساابقةاكانتامريارةاومؤية،اأَصبحتا
مجارعالدناةاناوجثعاثهااإنايفااإلْعاااَل7،اأمااماا
كانايحدثاعىااألرضااكانانائاًاآخراواثقصفا
اثجثياكاناآنذاكامساتمراً،اايرتزقة،ااثدواعش،ا
اثتكفريياثن،ااثقاعادةاكلهاماكاناثاايثاصلْثنا
وايااطالا اُياُدنا يفا واعتداءاتهاما جرائمهاما
اثااَاَمااااة،اااماااإذاااارتضااااونجحاتالذها
اثهامابتثجاهاتاأَمريكاةاأَْوامباركةا اثهدنةاوَعنَّ
ائاْلااةاثهماومثااقةامناأساااعلماأوثئكاأنا إرْسَ
يلتزماثاابهذهااثهدناةااإنهايُفارتضاأنايتثقفا
اثُداْدَواناكلاًة،ااساتمراُرااثُداْدَوانالثااستمراُرا
جريمةاكبريةاجريمةانامثالاثهاايفالذهاايرحلة.ا
مااايُرتكبااثاَاْث7ابحلاَنااْدابااااثااَاَماايا
اثدزيازابادوناوجاهاحالانامثاالاثاهاَحاثااًايفا
اثداثمابكله،اأبشعااثجرائم،ااستهدافاثتجمداتا
ايثاطاالايفااألساثاق،ااساتهدافاكبارياثلمدنا
ثألحااءااثساكااةاثلقارى،ااساتهدافاثلااسايفا
ُكّلاواقدهاماويفاُكّلامجاانتاحااتهم،اوجريمةا
غارياماربرةاوُعااْدَوانانارشعااةاثاهانهائاااً،ا
لاذاااثُدااْدَوانااثاذياازعاعتاحدتاهايفااآلوناةا
األخاريةاوازعاعتالمجاتاهايفااثفارتةااألخاريةا
يجاباأنايتثقاف،ااساتمرارهاأمراغاريامقبثل،ا
نحاناكاماالانايمكناأنانقبلاأنايساتمرالذاا
اثُدااْدَوانابحقاااابكلالاذهااثبشااعةابكلالذاا
اإلْجاَرا7،ااساتمراريةااثُداْدَوانامدااهااساتمرارا
اثجرائامااثاَاْثماةااثبشادةااثفظادة،ااساتمرارا
ثازيافااثاد7ااثااَاَماااي،ااساتمراراثقتلامئاتا
األطفالامنااثاسااءاواألطفالاواثكباراواثصغار،ا

اثكلانهدااثجرائمايفااألَيَّاا7ااياضاة.
حتاىاجرائامااساتهدافااألساثاقايفاثحاج،ا
ساثقاايثايشايفاحجة،اسثقااثبطاطايفاعمران،ا
لذااانساتهدافااثثحاياواإلْجاَرامياواثبشاعا
نايمكناأنانساكتاعاهايفاحدوعامااانفدلاوإنا
نحناثسااااسااكتل،انحانانتَحاّرك،اَنااْدابااا
اثااَاَمااايااثدزيازايتَحااّرك،اجاشاهايتَحاّرك،ا
ااْداباةاتتَحاّركاأَيْضااً،ااثكلايتَحاّركا ثجانهااثشَّ
يثاجهاةالذاااثُداْدَوانابشاكلامبارشايفااثحدوعا
َومعامرتزقةاوأيااعيالذاااثُدااْدَوانااإلْجاَراميا
يفااثداخلاومنااثقاعدة،اوباثتايلااساتمراريةالذاا
اثُداْدَواناساتحتماعلااااكَشاْدابايمايااإلقدا7ا
عاىاخطاثاتاإسارتاتاجاةاكبرية،اثااسالااكا
ماااصامناذثاكاإذاااساتمرااثُدااْدَوان،اصحاٌحا
لااكاخطاثاتاكبريةاااعلاةاوضاغطةاومهمةا
ويمكاناأناتَحااّرَكايراحَلاوتطاثراتاكبريةايفا
اياطقاةاوثكاااحرصاااأنانتحاىشاكثرياًااثتدجلا
مثالالاذهااثخطاثاتاوأناندطيااثفرصاةاثهذاا
اثاظاا7ااثسادثعياايجر7اثرتاجعاعاناُعاْدَوانها
ثاكافاعناُعاْدَوانهاغرياايربر،اوثكناإذاااساتمرا
اثُدااْدَوانااأناااأقاثُلايفاايقدمةاثاكلاايكثناتا
عاخلالذاااثبلداوثكلااثفئاتاحااهاايتثجباعلاااا

َجماداًااثتثجهانحثالذهااثخااراتااإلسرتاتاجاةا
واثكباريةامهماااكانايمكاناأناياشاأاعاهاامنا
تطاثرات؛األناهاحاائذاماااثذيايمكاناأنانرالنا
علاه،اعىااألَُماماايتحدة؟انحنانرىاواقعااألَُماما
ايتحادة،احاثةامساكااة،اأَْوانرالاناعىامثقفا
متدقلامناايجتمعااثدويل،اثاتدقلااآلن،اايجتمعا
اثادويلااألَمريكااثناأَنفساهماثاكلماثااعمالهما
لذااوسافريلمالذااايدتديااثغشث7اثااصحثه،ا
ثاقثثاثااثاه:اخاالصايكفاي..اوثاثقفاثاالاما
تماناهمامعالذاااثُداْدَواناوتثاريلمااثغطاءاثها
وإناالنايتحملاَنااْدابااااثااَاَمااياايسؤوثاةا
عاناُكّلااثتطاثراتااثتيايمكناأناتاشاأانتاجةا
لذاااثُداْدَوانااثسادثعيااألَمريكيااثثحي،اونا
عتباونامساؤوثاةاعلاه؛األناهامظلث7،اماااثذيا
يفدال؟الاذهاايثاجهةابكلهااكاناتاحتماةاعىا
ااْداباثمايكنالثااثذيا ااْداب،الذاااثشَّ لذاااثشَّ
اتخاذاقرارااثُدااْدَواناعىااثاظا7ااثسادثعياونا
ناناعملااتالجثماةاعاىااثاظا7ااثسادثعيا
وناادالاأَيايشءاثلاظاا7ااثسادثعي،ااثاظاا7ا
ائاْلا اثسادثعياتحتارايةاأَمريكااومناخلفهاإرْسَ
لثاتقد7اإىلالذاااثُدااْدَواناوبارشالذاااثُداْدَوانا
وتَحاّركايفالذاااثُداْدَوانامدتدياًابغرياوجهاحل،ا
وباثتاايلالثامنايتحمالاايساؤوثاةااألَْخااَلقاةا
واإلنْاَسااناةاواثتَّأْريخاةاوكلاماايمكناأناياشأا
نتاجةاُعاْدَوانهاوكلامااساارتتباعاىاُعاْدَوانها

مناتبداتاونتائج.
اثاَااْث7الاذهاايثاجهةالياحتماةاباثاسابةا
ثَشااْدابااااثااَاَمااايااثذياانتظاراأربدلايثماًا
قبلاأنايافذاأَيةاعملاةارعاعىالذاااثُداْدَوان،اللا
لااكاأَياَناْداباآخرايمكناأنايتحملااثُداْدَوانا
أربدلايثماً؟،اوأثبتابهذااثكلاعولااياطقةاوثكلا
عولااثداثاماكذباوزيفااإلععااءاتاوانارتاءاتا
اثتيايساثقاثهاااويروجاثهاااثاظا7ااثسادثعي،ا
ااْداباعىاأنهايشاكلا لاثاكانايقد7الاذاااثشَّ
خطثرةاعاىااياطقةابكلهااوثكاناتجىاأنامنا
يمثلاخطثرةاعىااياطقةالثااثاظا7ااثسدثعيا
وأناَنااْدابااااثااَاَمااياثاساُعاْدَوانااًانهائااً،ا
لاثاَنااْداٌباحضاارياثهاأَْخاااَلقاثاهاقاماثها
مباعئ،اأماااثاظا7ااثسادثعيااهثااثذيااعتدى،ا
ااْدابااثااَاَماايايرعا بداداأربدلايثماًابادأااثشَّ
وبدأتامساتثياتااثارعابطريقةاماظماةاتتاُحا
اثفرصاةاثذثاكااثاظاا7ااثسادثعياايجار7األنا
يراجاعاحسااباتهاألنايتدقل،اوثكاناثحتىااآلنا
ثمايتمايشء،ااثُداْدَوانااساتمر،ااثثحشاةاكبرية،ا
اإلْجاَرا7ااضاعاجداً،اوباثتايلاحااماايستمرالذاا
اثُداْدَواناوبدوناأالاويرىاَناْدابااااثااَاَماايا
أنالاذاااثُدااْدَواناثمايتثقفاحااهاااثمايبلامنا
خااراإنااثدخثلايفاتلكااثخااراتااثكبرية،اوحااهاا
يتثجاباعاىاُكّلاايكثنااتايفالذاااثبلادااثتدبئةا
اثشاملةاعىاُكّلاايستثياتاثتلكااثخاارات؛األنهاا
ساتصبحاحاائذاخااراتارضوريةاإذااثمايتثقفا
اثُداْدَواناستصبحاحاائذاخااراتارضوريةاوإنا
َماناناتظر،انرتكاثهاماايجال،الماناإنْاَسااناةا
ااهامانارشفاناأَْخااَلقاناقام،اثاساتاعادلما
أَيةااعتبارات،امتثحشاثنابكلامااتدااهااثكلمة،ا
منايرتكبامثلاتلكااثجرائمامنايساتهدفاحتىا
األساثاق،ااثتجمدااتااثبرشياةايفااألساثاقايفا
ايحااظااتالاااولااك،ايفااثشامالاويفااثجاثبا
باكلالذاااإلْجااَرا7اايتثحش،اناإنْاَسااناةاثديها
وناحتىاقدراًامناانعتباراتااثتيايراعاهاااثبرشا
يفارصاعاتهام،انايراعاياناائاً،اعاادهاماااعا7ا
مداهاالاثسايدملاماايشااءاويريد،اوساقساما
الثساهالاااولاااكايجلاساحقثقااإلنْاَساانا
وثألَُمااماايتحادةاثادولالااااولاااكاوتثاراثها
مزيادامنااثغطااءاوماالااكامشاكلة،اوثذثكاأناا
أتثجاهابداياةاإىلااثداخلابهاذهااَيْساأَثاةاايهمةا
أنهاإذاااساتمرااثُداْدَواناوثمايتثقفاوبقيالكذاا
ُعاْدَوانااًاوحشاااًاإْجاَراماااًااإنهايتحتاماعلاااا
اثتدبئةااثشااملةاعاىاُكّلاايساتثياتاإْعااَلمااًا
سااساااًاثقاااااعساكرياًاأماااًاثإلقدا7اعىاتلكا
اثخطثاتااإلسرتاتاجاةااثكربىاومهماانشأاعاهاا
مناتطثرات،امعاتذكرالذهااَيْسأَثاةاأناايثاجهةا
ماناأصلهااكانتاحتماًةاكانتاقادراًاحتمااًاعىا
َنااْدابااااثااَاَماااي،اثااسالثاايدتادياأبداً،ا
أوثئاكالماماناأتثااواعتادواالماولماَماناباعراا
بإْجاَرامهام،اااثتثجهااثصحاحالثااثسادياإىلا

تدزيازاعثامالااثقثةالاذاااثذيايجاُباأناتفكَرا
باهاُكّلاايكثنااتايفالاذاااثبلد،اطاياااوايثاجهةا
ا حتمااةاواآلخرالثااثذيااعتادىاولثااثذيايرصُّ
عىاانساتمرارايفاُعاْدَواناه،اااثتثجهااثصحاحا
لثااثسادياثتدزيازاعثاملااثقاثةاثلتصدياثهذاا
اثُدااْدَواناواثضغاطاإليقااه،اعثامالااثقثةاعىا
ايساتثىاايدااثياوعثاملااثقثةاعىاايساتثىا
اثفدالاوايثقف،الاذاالثاايهمالذاالاثااثتثجها
اثصحااح،اوأناااأقدراوأثماناعاثااًامااايقث7ابها
اثجمااعاعادماانتحادثاعناصارباوصمثعالذاا
ااْداباباكلامكثناتاهاوائاتاه،اصرباعظاما اثشَّ
وأساطثري،اوثكنالذاااثصربايجباأنايساتفاعا
ماه،الاذهااثطاقة،الذهااثقثة،الاذهاايداثيات،ا
لذاااثثباتايجباانساتفاعةامااهايفااثداعانحثا
مثاقاَفاإسارتاتاجاةاوااعلاةاوضاغطةاوقثيةا
وكبارية،ايجباأنايرتجاَماعملاااًايفامثاقفاوإنا
اهاااكاحقاقاةاصرباوصماثعاعجااباوعظاما
ومتماازاوكبرياوثكناكافايرتجمابشاكلاأكرب؟ا
وكاافايرتااعااثجمااعايفاُكّلاايكثنااتاعناأَيةا
حساساااتاصغارية،اثااسااثثقاتاوقاتاأَياةا
حساساااتاصغاريةاتؤثراعىامساتثىااندااعا
اإلنْاَساانااثدمايلاوتَحاّركهااثفديلاوايساؤول،ا

أَوَّنًاألنهااامساؤوثاةاعاىااثجماعاواثاكلاكانا
مساتهدااًايفالاذاااثبلاد،ااثُدااْدَواناكُدااْدَوانا
خارجياعاىااثبلدالثااساتهانةابكرامةاوجرحا
كراماةاُكّلايمااياوناعاربةاباثدماالءاوايرتزقةا
اثذياناباعاثااأَنفَساهماووطاهاماوَنااْدابهما
وأَْخااَلقهماوإنْاَساناتهابقلالامناايال،الذاالثا
ائاْلابشكلا حاُلاايرتزقةايفاُكّلااثداثم،اثثاأتتاإرْسَ
مبارشاثكانااثحاُلامدهمالثانفسااثحال،ايفاُكّلا
بلدايفااثدناااالااكارشااءاوأَحاراراوتثجهاكبريا
َنااْدابيالثاتثجهاثبااتاواستبساالاوحريةا
واساتقالل،اولاااكاعااعةامااايكاثنامرتزقاةا
وعمالءاومتساثثثناوباحثثناعاناأطماع،اثكنا
ااْدابايفاوجههماوأنا أُوثئاكايجاباأنايقفااثشَّ
يسامحاأناتتحاثلااثدماثةالاذهاوانمتهانالذاا
اثخاانةالذهاأناتتحثلاإىلاَمْساأَثاةامستسااغةا
بتربيارااثحصثلاعىااياال،انايابغياونايجثز،ا
يجباأنايكثنااثصثتاعاثااًاوايثقفاقثياًاعاخلا

اثجبهةااثداخلاةاتجاهالذهااَيْسأَثاة.
لالايرتااعااثجمااعاعاناُكّلااثحساساااتا
وثتتجاهااثجهثعامانااثجماعانحثالاذاااثخاارا
ايهام،اإذااثامايتثقفااثُدااْدَوانانايبقىاإنالذا،ا
اْداباةاباثاسبةا نحناعملااًاباثاسابةاثلثثرةااثشَّ

ااْدابانحناجالزونا ثلتثجهااثفاعلايفالذاااثشَّ
يثالالذاااثخااارااثحمداثلهاوبانعتمااعاعىااثلها
وباثتاثكلاعاىااثلاه،اوثكاااانحارصاأناتكثنا
خاااراًامنااثجماعاقراراُامنااثجماع،اتثجهاُامنا
اثجمااعاوأنايادااعااثجماعاإثاهااكمساؤوثاةا
عىااثجماع،اإىلااثاَااْث7امنايتَحاّركايفامثاجهةا
لاذاااثُدااْدَوانالثايتَحااّركاكمساؤوثاتهالث؛ا
ألناهانايقاتلاماناأجيلاونامناأجالامكثنالااا
أَْوامكاثنالاااك،الاذهامساؤوثاةاُكّلايمااي،ا
ُكّلامسالماُكّلاحار،امساؤوثاةاعياااةاياناكانا
متديااً،امساؤوثاةاوطااةايناكاناثديهاإحساٌسا
باثثطاااة،امساؤوثاةاإنْاَسااناةايانابقياااها
ذرةامنااإلنْاَسااناة،انايتخاذلاونايتقاعساونا
لاعناايسؤوثاةايفاظروفاكهذهامعاُكّلاماا يتاصَّ
يحادثامناجاناباايدتدياإناإنْاَسااناقداتفرغا
تََمااماًامناإحساساهااإلنْاَسااني،امشَهٌداواحٌدا
منامشاالدااثجرائماكاٍفايفاأنايحركااإلنْاَسانا
ُكّلامشااعرهااإلنْاَسااناةاباثغضباوبايشااعرا
اإلنْاَسااناةاتجااهاماايحادث،اوباثتاايلايجباأنا
نتَحااّركاَجمادااًاتجاهاوقافااثُدااْدَوان،اإذااثما
يتثقافاباثتدقالامناأساااعااثاظا7ااثسادثعيا
ويقادثهاَااثخااراتااإلسارتاتاجاةااثكربىايجبا
أناتتجاهاإثاهااااثجهثعاتدبئًةاوتجهاازاًاوإعداعاًا

وادالًاوتَحاّركاًاعىاُكّلاايستثيات.
ختاماًانؤكداعىابدضاايثاقف:

ا-اأَوَّنًانؤكداعىاايثقفاايبدئياواإلنْاَساانيا
اثااَاَمااايا ثَشااْدابااا واثدياايا واألَْخااَلقايا
ااْدابااثفلساطاااةامقدساتاوأرضا تجاهااثشَّ
وَنااْداباوأناهاناتراُجاَعاأبداًاعنالاذااايثقفا
ائاْلا مهماااعملااثاظا7ااثسادثعي،ايصلحةاإرْسَ
ثادملاماايدملاساثاٌءاأراعاأنايسميالذااايثقفا
إيراناااًاأَْواأَيةاتساماة،انحناناتداااااتسامااتها
ايلفقةاوتضلالهااإلْعااَلمي،انحنايدااااامثقُفااا
ايساثؤلااثحرااثثاعيااثاذيانداه،انحنايمااثنا
نديامااانقثلاماانفدلاماانفكراباهاماانتَحاّركا

ااه..ا
ا-اأععثاجمااعااثاخاباإىلااثتدبئةاثخااراتا
إسارتاتاجاةاكربىااامااإذااثامايتثقفااثُداْدَوانا

واستمرايفالمجاتهاوجرائمهااثفظادة.
ا-اأععثاُكّلاايكثناتااثسااسااةايفالذاااثبلدا
إىلاسادااثفراغايفااثسلطةاعونااننتظاراثلخارج،ا
لاذااأمرامتاحاولذااأمراممكن،اولثامساؤوثاةا
ويفانفاسااثثقاتاحاجاةاملحاةاثخدماةالاذاا
اْداب،اومنااثدجابالثالذاااثتماُسكااثكبريا اثشَّ
باثرغامامنالذاااثفاراغااثكبريايفااثسالطة،اكماا
أؤكداثَشااْداباااعىامساتثىااثجبهاةااثداخلاةا
إىلاأنايكثَنالااكاالتما7اكبرياباثشاأنااألماي؛ا
ألنالاااكاتثجهااًاثلاظا7ااثسادثعيامعاعاعشا
اْداب،اولااكايفا معااثقاعدةانستهدافالذاااثشَّ
اثحقاقةاتجىاأنهاناارقابلااثاظا7ااثسادثعيا
وعاعاشاإنايفااإلمكانااتااقاط..اوإنااكاللماا
وكاللمااا متثحشاثنا وكاللمااا تكفريياثنا

مجرمثنا
نحنانالحظاكافاكانااثطريانايثاكباتَحاّركا
اثسااراتاايفخخةاإىلاايدناوعىارأسهااصاداء،ا
كافاكاناتااثطائاراتاتقصفااثاقااطااألمااةا
باثتزامنامعاقربامروراتلكااثساااراتاإلاساحا
ايجالاثهااثتمراوتدخلاإىلاايدن،اكافاجدلثاامنا
ياث7ااثتفجرياتايفاصاداءاجدلثااماهايثماًامهماًا
واثبداضامناإْعااَلمااهماساماهايثمااًاتَأْريخااًا
بمدااىاأنهاماجبهاةاواحادةاوتثجاهاواحادة،ا
ائاْلاثهااأذرعة،اواحٌدامناأذرعتهاالثااثاظا7ا إرْسَ

اثسدثعي،اواآلخرالمااثتكفرييثن.
مسؤوثاتاااَجماداًاأنانستدلاباثلهاأنانتثكلا
علااهاأنانثلاباهاوأنانطمنئاإىلاوعادهااثصاعقا
باثاارصاَوأنانادركامساؤوثاتاااااماااعلااااأنا
ندمالاَوأنانحذرااثتقصرياااماااعلااااأناندمل،ا
ونساألااثلهاتداىلاأنايكتباثَشاْدابااااثااَاَماايا
اثدزيزايفالذاااثشاهراايباركااثارصاواثفرج،اَوأنا
يرحمانهداءهاويشفياجرحاه،اَوأنايدلاإخثتااا
اثفلساطااالاوإخثتااااايجالديانايفاايقاومةا
اثفلساطاااةاوايقاوماةااثلباانااةايفامثاجهاةا
ائايْل،اَوأنايثاقااايااااهارضاه،اَوأنا اثدادوااإلرْسَ
يجدلااايفالذاااثشهرااثكريمامناُعتََقائهاونَُقذَائها

وُطلقائهامنااثاار،اإنهاسماُعااثدعاء.

ااَل7ُاَعَلاُْكْماَوَرْحَمُةااثلِهاَوبََرَكاتُُه..ا اواثسَّ
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االتفاق اإليراني مع القـوى الـكبرى في ميزان األمن القومي العربي 
يفا مهمااًا مادطفااًا اياطقاُةا تدُخاااُلا
ظالاتداعاااتااتفااقاااااااااثتَّأريخايابالا
طهاراناواثدولااثكربىابشاأناايلافااثاثويا
ثلجمهثريةااإلسالماةااإليْاَراناة،ااثذيايشّكُلا
انتصااراًاعبلثماساااًايفاياإثااىاانفتااحا
سااايساواقتصاعي،اطايااتطلدتاإثاهاإيْاَراُنا
مااذاانادنعااثثاثرةااإلساالماةالللا،ااثتايا
جثبهاتابمدارضاةاأمريكااة/اعربااةاماذا

أيامهاااألوىل.
وألنااثقطاداةااألمريكااةااإليْاَراناةاكانتا
ليااثطاغاةاعىاايشاهدااثساايساطثالاثا 
عامااً،ااقدارتَّباتااثدثاصُمااثدربااةااثحلافةا
ألمرياكااأوراَقهاااعىالذاااألسااس،امااجدلا
اثتثاالااثغربيامعاإيْاَرانابشأناايلفااثاثويا
مفاجئااًاوصاعماًاثكثريامنالاذهااثدول،ااثتيا
وجادتانفَساهاايفاخاادقاواحداماعااثكاانا
اثصهاثناي،ااثذياعرّبتاقااعاتهاعناامتداضا
باثخطائاةا ووسامتها انتفااقا إزاءا ناديدا

اثتَّأريخاة.
ومماايفاقُمااثثضاُعاعربااًاأنالذااانتفاقا
اثاذيايماحاإيْااَراناارصَةااثتدملُالاإقلامااً،ا
يأتايايفاظلاترعيااثدالقااتااثدرباةااثدرباة،ا
اثادولا يدظاما األماااةا اثحاثاةا وتضدضاعا
اثدربااة،ااثتاياتدااشاحاثاةاانكشاافاغريا
مسابثقة،اعادتهااإثاىااثتفكريايفاإنشاءاقثةا
عرباةامشارتكةابهدفاحمايةااألمنااثقثميا
اثدرباي،اثكنالذهااثقثةاضلاتاطريقهااإثاىا
ائاْلاأَْوا اثااَاَماانابدنًاَعاناانتجاهانحاَثاإرْسَ

إيْاَران!.
عاىارأسااثدثاصمااثدربااةاتبدوااثرياضا
األكثراخسارةاواألناداحرسة،ااهيامااكانتا
تتثقاعالاذهااثخااناة-اإناجاازااثتدبري-امنا
عوثةاحلافةاجداًاكاثثنياتاايتحدةااألمريكاة،ا
متااسااًةاأنااثسااسااتااثدوثااةاتقث7ُاعىا
ايصاثاحاأونًاوآخراً.وضاعفامناصدمتهااأنا
عوثًةاخلاجاًةاولياسلطاةاُعماناقامتابدورا
اثدارابايفالذااانتفاق،اثماأنامرصاوعدعاًامنا
اثدثاصامااثخلاجاةاساارعتاإثااىااثرتحابا
اثحاذر،اوتهائاةاطهاران،ابغاضااثاظاراعنا

مشاعراايملكةاوعاللهاااثجديد.
وبرغماأنااثرئااَسااألمريكياباراكاأوباما،ا
قاداعملاعاىاطمأنةااثريااضاوأخثاتهااقبلا
وبدداإبرا7اانتفاق،اإناأناذثكاثمايبدعامخاوَفا
عثاصامااثافاطااثخلاجاةامانامخاطراتمدعا

اثافثذااإليْاَرانياباياطقة.
بالاإناايباثغةايفاتقديرااثخطارااإليْاَراني،ا
كاناماناضمنااثدثاملااثتاياعادتااثرياضا

وَماناتحاَثافامدهاااإثااىااثُدااْدَواناعاىا
اثااَاَمانابزعماحمايةااألمنااثقثميااثدربي،ا
واثحؤولاعوناخاروجااثااَاَمانامنااثثصايةا
اثسادثعيةااألمريكاة،اوإعاعتهاابقثةااثسالحا

إثاىااباتااثطاعة(!.
وإذاعملتااثرياضاوبدعماأمريكي،ابهدفا
إخضااعااثااَاَمااناثافثذلااقبالاأناتتثصَلا
طهاراناإثاىاانتفااقااثتَّأريخايااثذياثابرتا
األخاريةابهادفااثتثصالاإثاهانحاثاااعاماً،ا
اإنااثثضَعااثسااايساواألمااياثلمملكةاقبلا
اثُداْدَواناعاىااثااَاَماناكاناأاضلاحانًامماا
لثاعلاهااثَحالابددااثُداْدَوانااثغانماواثفانلا
عىااثااَاَمان،اولذاايداياأناصحثةااثرياضا
ايتأخارة-اإناجازااثتدباري-اانطثتاعىاغباءا
وساثءاتقديراجدلهاااأَْكثَااَراانكشااااًاأما7ا
اثقثىااإلقلاماةااألُْخاَرىاوعىارأسهااإيْاَران.
ثقاداأارطاتااثريااُضايفااثداداءاثطهرانا
مساتفادًةاماناحاثاةااثقطاداةابالااثغربا
ا وإيْااَران،ابالاوانزثقاتااثسادثعيةاإثاىاَاخِّ
ااة«ايفا اثفتااةااثطائفااة،اورااعاثاثاءا»اثسُّ
وجهاناادةااياطقةابَمانايفاذثاكاحزبااثلها
اثلبااناياايقااو7اثلكاانااثصهاثناي،اوحتىا
عادمااأراعتاأناتصفَياحساابَاهاامعااثاظا7ا
اثساثريااقاداركَّبتامثجةااثثثرةااثساثريةا
اضدااثدلثيال!(،ارغاماأنااثرياضاأجهضتا
ثثرةااثبحرين،اواثتفتاعىااثثثرةااثااَاَماااة،ا

وععمتااثثثرةاايضاعةايفامرص.
يااذااتخاىا اثساؤالانفساه:ا ويفارضا
اثسادثعيةاومنامدهاامانااثتقاربااألمريكيا
اإليْاَراناي،اماااعاماتاإيْااَراناقاداتخلتاعنا

امتالكااثسالحااثاثوياواقاًاثالتفاق؟.
وبغضااثاظراعناحقاقةاايثقفااإليْاَرانيا
بشاأنااثساالحااثااثوي،ااايؤكَّاُداأنااثقاثةا
اثدساكريةااإليْاَرانااةااثتاياتتطاثرابشاكلا
اثاثوياةا قدرتهااا يفا تاحارصا نا مضطارع،ا
ألمكانا ذثاكا وثاثنا ايحتملاة.ا أَْوا اثقائماةا
ائاْلاومناخلفهاااثثنياتاايتحدةاتثجاها إلرْسَ
رضبةاعساكريةاثطهاران،اعونااثلجثءاإثاىا

اثحلثلااثسلماة.
اثقاثةا عاىا اثحفااَظا ااإنا باإلضاااة،ا
اثدساكرية،اوانساتفاعةامنااثتهدئةايفاإطارا
إندااشاانقتصاعااإليْاَراني،اسااماحاطهرانا
ارصاةاأكاربايفااننفتاحاعىااثداثام،اوتدزيزا
مثقعاومكانةاحلفائهاايفااياطقة،اوباثجملةا
يصبحاعورلااااإلقلامياأَْكثَااراتأثرياًامناذيا

قبل.
وإذااعرااااأنااثسدثعيَةاعملتاعىااثدوا7ا

يفاخاطامداكاساومضااعاثلافاثذااإليْاَراني،ا
امانااثطباداياأنايغادَواايكسابااإليْاَرانيا
أنا ُخُصْثصااًا بامتاااز،ا سادثعيًةا خساارًةا
األخريةارلااتاأوراَقهاابادااثحلافااألمريكي،ا
واثاذياظهرابدورهاكمنايافاضابادهاملفاتا
اثرشقااألوساط،امفساحاًاثلقاثىااإلقلاماةا

لامشاًاأكربامنااثدوراواثتأثري.
بالاإناايقابََلاَةااثصحفااةاايطّثثاةااثتايا
أجرالااامؤخاراًااثصحايفااألمريكاياتثماسا
اريدمانامعااثرئااسااألمريكي،اانطثتاعىا
إلاناةاباثغةاثألعاءااثسااايساثلحكا7ااثدرب،ا
اابااماااكانااثرئااُساأوباماايمتادحاإيْاَرانا
كدوثاةاحضاريةاتملكاتَأريخاًاعريقاً،اوقاعدًةا
علمااةاوتدلاماةاصلباة،اونادباًاراقااً،اكانا
انتقاعيااًابشاكلاناتاثااا»حلفائاه«ااثدربا
ااة،احاثااتهمهم،اأَْواباألحرىاُحكامهم،ا اثسُّ
باثديكتاتثرياةاواثفسااع،اواثتخلف،اوانتهاكا
حقثقااإلنَْسااان،اتلماحاًاوترصيحاً،اواثُدزثةا

عناندثبهماومطاثبهمااثداعثة(!.
وباثطبعااإناانتفاقايفامضامااهانايحملا
تفسارياًاثلمخاوفااثتيانغلتاحازاًاكبرياًامنا
تااونتااثصحااةااثدرباةاواثداياة،اوثذاااقدا
انصباتااثتحلاالُتابحثاًاعناكشافاتفاصالا
»صفقاةارسية«ايقالاإناإيْااَراناأبرمتهاامعا
اثغرباعىاحساابااثقضاياااثدرباة،اوتقيا
اثصفقةاباأناتتاااَزَلاإيْاَراناعانابرنامجهاا
اثاثويامقابلاإطالقايدلااأَْكثَارايفااياطقة.
وبدنًاعانااثتداطيااثثاقدياماعاانتفاق،ا
واثتدلامامانا إيجابااتاه،ا وانساتفاعةامانا
عروساه،ااقاداسااطرتاعاىاأذلااناحكا7ا
اثخلااجالثاجسامفاعلاااأنااياطقاةابَُداَْدا
انتفاقاعىاأباثابااثىضايراعاثهااأناترضَبا
اساتقراراوأمناعولااثخلاجاثحسااباإيْاَرانا
واثغاربامداً،ااكانتالاذهاايخاوُفاعىارأسا
اثدثامالااثتاياعاداتااثرياضاإثاىاتشاكالا
اثتحاثفااثدربيااثذيابداامتااقضاًامعاايهمةا
اثتياتشّكلاألجلها،احلاقاعاُعاْدَواناًاعسكرياًا
عىاعوثةاتشّكلاركااًاأساسااًاثلُدروبةاوثألمنا

اثقثميااثدربي.
ممااناناكاااهاأناُكلَّامدالدةاأَْوااتفاقاةا
عوثاةاليامحصلةاتفاُلماتاعىامصاثحاإماا
ثاائااةاأَْواجماعاة،ااالاناكاأناثمةامصلحًةا
متباعثةابالااثغرباوإيْاَرانايفالاذااانتفاق.ا
وإذااكاناتاايحصلةاتصابايفاخانةاايصلحةا
اإليْاَرانااةاعاىاحسااباايصاثاحااثدربااة،ا
ااثساؤالاأيضاً:اياذااخانتاواناطناعثاصَما
اثافاطااثدرباياواتجهاتاإثاىااثتقااربامعا

طهران؟.ا
واثجاثاب:اربماااأناايصلحاةااألمريكااةا
اقتضاتااثتخفافاماناانعتماعاعاىااثافطا
اثدربيايفاماطقةامكتظةاباثرصاعاوباثتكاثبا
اثدويلاعلاها،اولثاماايدايااثتخفَفاأَيْاضاًاعنا
مسائثثاةاحمايةاأماناعولااثافطااثخلاجاة،ا
ا اأمريكااثماتددامستددةاثلحرباناابةاعناأيٍّ
ائاْلايفا كان،ااوقاداياطبلالذاااألمراعاىاإرْسَ

ايستقبلااثقريب(.
مدروُفاأَيْاضاًاأنااثسااساةااثدوثاةاتقث7ا
عىامبدأا»ناصداقاتاعائمةاوناعداواتاعائمةا
بلامصاثحاعائمة«،اواثتغريايفاايثقفااألمريكيا
ثااسانتاجااثحباأَْوااثكرالااةاثهذاااثطرفاأَْوا
ذاك،ابقدراماالثامرتبٌطاباإلسارتاتاجاةااثتيا
اعتمدلاااثرئاساأوبامااعىاأنقاضاسااساةا
ايحااظلااثجدع،ااثتياخّلفتاأزمةااقتصاعيةا
ثلثنيااتاايتحدةااساتهلكتاجهاداًاكبرياًامنا

أوبامااواريقهاثلحدامناتفاقمها.
تقث7ااثسااسةااثجديدةاثلباتااألباضاعىا
عاد7ااثتاثرطايفانزاعااتامسالحةاخارجاة،ا
واثلجاثءاإثااىااثطرقااثدبلثماسااةايثاَجهةا
ايشاكالتاواألزمااتااثدوثااة،اوعادمااانداعا
أوباماامؤيّداًاثلرباعااثدربي،اوانساقايفااألخريا
إثاىاايشاركةايفااثدملاةااثدسكريةاعىاثاباا،ا
وكاعايتثرَُّطايفاساثريا،اوجدانفَساهايترصفا
عىاعكسااثسااسةااثتيارسمهاايفابدءاتثثاها
رئاساةااثثنيااتاايتحادة،اماااضطارهاإثاىا

اثرتاجع،اواثلجثءامجدعااثلحلثلااثسلماة.
سااعدهاعاىاذثاكاأناطهارانابانتخاابا
اثرئااسااثجديداحساناروحاناي،اعرّبتاعنا
رغباةايفااثتقاربامعااثداثامابداداًاعنااثُدزثةا
اثتايارااقاتااثسااساةاايتشادعةاثلرئااسا
اثساابلاأحماديانجااع.اوإذاتلقافاأوبامااا
ايساتجداتااإليْاَرانااة،ااقداوجادايفاايثقفا
اثارويس/ااثصااياعامَلاضغاطاارضاعلاها
تفهماحاجةااثداثماإثاىاتثازناعويلابداداًاعنا
األحاعيةااثقطباةااثتياحكمتاايجتمعااثدويلا

أَْكثَارامناعرشيناعاماً.
قبالاذثاكاكانامانااثثاضاحاأنااثثنيااتا
ايتحدةاقدابارشتامرحلةااننكفاءااألمريكي،ا
بإْعااَلنااثباتااألباضااثدز7َاعىاسحباكاملا
اثقاّثاتااألمريكاةامانااثدراقابحلاثلانهايةا
عاا7ااالا،اومناأاغانساتانابحلاثلانهايةا

عا7الالا.
مناوقتهاابادأتاطهراناتدّدانفَساهااَيْلءا
اثفاراغااثااجاماعانالاذاااننكفااء،اوقامتا
بتثثاالاعالقاتهااابادولاعايااةاوإقلامااةا

بادءاًابروسااااواثصالاواثهاد،اوباكساتان،ا
ماروراًاباثداراق،اوساثريااوغريلاا،امااجدلا
حجارا اإليْاَرانااةا اإلساالماةا اثجمهثرياةا
األسااسايفا»اثتساثيةااثكاربى«ااثتاياكانتا
تماياعاىاقاَد7اوسااق،اباامااااثداربابالا
مرشوعايضمُناثهمااثرشاكةايفااثتساثية،اأَْوا

يحماهمامناتداعااتهااعىااألقل.
ويطالُّاساؤاٌلاثاثاث:اإذااكانتاإيْااَراناقدا
عملاتاثالساتفاعةاماناايتغارياتااثدوثااة،ا
امااااثاذيايماعااثداربامنااساتغاللانفسا
ايتغاريات،اوتحثيالااثخساارةااثفاعحةاإثاىا

ربحامؤكد؟.
عاىاايادىااياظاثر،ايبادوااثرلااُناعاىا
ايرشوعااثدروبيارضباًامنااثخاال،اغرياأنهانا
تثجدابدائُلاأاضلاحتىاوإناسّلماااباثثاقداةا
اثسااسااةااثتياتاكاعاتخاالاخااراتاااوتأتيا

عىااثبقاةااثباقاةامنااثحلمااثدربي.

اباإلضاااةا كثارية،ا أوراقا اثداربا باادا
إثااىااثافاطاواثقادراتااياثاة،ايظالاايثقعا
انسارتاتاجياثلداثامااثدربايااقلابااثداثم(ا
وكذثاكا ياضاب،ا نا اثاذيا اثرصاادا بمثاباةا
باإلماكاناتثظاافااثدثامالاايشارتكةابالا
اثدولااثدربااة،اواثتقريبابلاوجهاتااثاظر،ا
بانعتماعاعىاوساائلاغرياتقلاديةاتستجابا
تداشاهاا اثتايا اثدراماتاكااةا ثلمتغارياتا
اياطقة،اوتددااثقضاياااثدرباةامحثراًارئاساًا

يفاتقلباتها.
نايصاحاأنايكاثَنااثتقاارُبااإليْاَرانيامعا
اثغربامثااراللعاثلدرب،ابلايجباأنايشاّكَلا
يفا اثاظارا إلعااعةا وُارصاةا جدياداً،ا تحديااًا
اثتحاثفااتااثدرباةامعاعولااثداثم،اوقبلاذثكا
محطاةامراجداةاثتقاامااثدالقااتااثدرباة/ا
اثدربااة،اوإحاااءاايارشوعااثدروبايااثاذيا
غمرتاهارمااُلااثتبايااات،اوتضااّعاايصاثح،ا
َونتائجااثهاروبامنامثاجهةاانساتحقاقاتا
اثكاربى،اكاثقضااةااثفلساطاااة،اواثثحادةا
اثدرباة،اواثديمقراطاة،اوحقثقااإلنَْساان.

ثماإناهايفا»اقهااثسااساة«اثاسالااكاماا
يماُعااثدمالاباتجاهاخللاحاثاةامنااثتقاربا
واثتدااونا اإليْاَراناي،ا اثدرباي/ا واثتفالاما
ايشارتكايفامداثجةاكثريامناقضاياااثخالف،ا
وايلفاتااثرصاعاة،ااثتياباتتاتتغذىاوتغذي«ا
اثطائفاةاايقاتة«اكدااثاناثرصاعاعبثيايُراُعا
ايفاماطقةاعاناتااثثيالتاوليا ثهاأنايساتمرَّ
تاتظارااثلحظةاايااسابةاثلاهثضااثحضاريا

مناجديد.

حسن زيد
الُه�ْدَن�ُة أُعلنت من َطَرٍف واحد، السعودية، ولم تشرتط 
موافق�ة أَْو الت�زاَم الجي�ش واللجان الش�عبية به�ا؛ ألنها ال 
تعرتُف برشعيتهم، وتريُد أَن تظَهَر وكأنهم لم يعودوا طرفاً 
مؤثراً، بحي�ث يؤثر موقُفه عىل تنفي�ذ الُه�ْدَن�ة، ولكنهم يف 
الحقيقة يدركون أَن تحقيَق أَْه��َدافهم من الُه�ْدَن�ة )تثبيت 
األَْوَض��اع يف ع�دن وإغاثة عدن لتك�وَن أُنموذجاً للمرشوع 
السعودي للمحافظة عىل السيطرة المَدّعاة وإقصاء الحضور 
اإلَم�اَرات�ي والح�راك غي�ر المنتم�ي لإلْص��اَلح ورشعية 
ه�ادي(، م�ع إبق�اء المواجهات يف تع�ز وم�أرب والضالع؛ 
الس�تنزاف الجيش واللج�ان يف المواجهات العس�كرية مع 
ح والقاعدة والق�وى المناطقية الرافضة لس�لطة  اإلْص��الَ
األمر، هذه الحرُب يف ظل الُه�ْدَن�ة س�تمنَُح السعودية الَحَقّ 
يف اس�تمرار الع�دوان الداع�م لحلفائه�ا والمدم�ر للقدرات 
ال�يَ�َم�ني�ة؛ بُحجة ع�دم التزام أَْن�َص��ار اهلل بالُه�ْدَن�ة يف 

هذه المناطق، تمهيداً الجتياحها يف المرحلة القادمة. 
ولكنًه�ا تريد التزام أَْن�َص��ار اهلل بالُه�ْدَن�ة يف عدن ويف 
الحدود ال�يَ�َم�نية الس�عودية، والنتزاع االلتزام تشن حملًة 
تتهم أَْن�َص��ار اهلل برفض الُه�ْدَن�ة ك�ي تعلن بدون طلب 
االلتزام بالُه�ْدَن�ة والرتحيب بها مراعاة لمشاعر المواطنين 
الذين يحلمون بُه�ْدَن�ة ولو أليام والرأي العام الدويل، وبهذا 

ستتحقق الُه�ْدَن�ة يف المناطق التي تريُدها السعودية )عدن 
والح�دود(، وتس�تمر المواجه�ات واالس�تنزاف والقصف 
يف المناطق التي تريد الس�عودية إنهاَكه�ا كي تنقض عليها 
الحق�اً، وقد قَدّم�ت نفَس�ها يف موقف الخيّ�ر الحريص عيل 
اإلغاث�ة ومن موقع م�ن يمتلك ُكِلّ عنارص القوة العس�كرية 
العال�م  دول  ُكّل  دون  بالق�رار  والمتف�ردة  والسياس�ية 

ومنظماته الدولية.
دًة لوقف دائم إلطالق  وقد تكون الُه�ْدَن�ة مقدمًة أَْو ممِهّ
الن�ار لعودة الحوار ومن موقع قوة أَْو أقوى مما كانت عليه 

يف جنيف.
هل توصلت الس�عودية إِلَ��ى قناعة بمخاطر اس�تمرار 
توغلها يف المس�تنقع ال�يَ�َم�ني وتس�عى للخ�روج بانجاز 
يحف�ظ لها ماء وجهه�ا كمنترصة وتع�ود إِلَ��ى ال�يَ�َم�ن 
كط�َرف فاعل ومؤثر ال يمكن تجاهل�ه لتنتزَع من خالل أَي 
اتف�اق س�يايس نفوذ كادت تخ�ُره كلي�ًة؟، أَْم أنها ال تزال 

تسعى الجتثاث القوى المتمردة عىل نفوذها؟. 
ه�ل اكتفت بما تعلن أنها حققته م�ن انتصار لتبنَي عليه 
موقف�اً سياس�ياً يعيد لها بعَض النف�وذ؟، أَْم أنها ال تقبل إالَّ 

باستكمال السيطرة عىل كامل الحياة يف ال�يَ�َم�ن؟. 
هل ح�ددت حلفاءها كتيار المس�تقبل يف لبن�ان واليمين 
المس�يحي يف لبنان؟، أَْم أنها ال ت�زاُل تائهًة ومرتددًة، بحيث 

تعتمد عىل وجودها العسكري وتفكيك ال�يَ�َم�ن؟. 
ال أملك إجابًة ولكنكم تملكونها؟..

هل الس�عودية تأُخُذ الحديَث عن الخيارات االسرتاتيجية 
�ع يف فت�ح باب التطوع  ع�ىل محمل الجد، وتخىش من التوُسّ
يف الجي�ش واللج�ان الش�عبية والدف�ع بهم لنق�ل المعركة 
إِلَ��ى الُعمق الس�عودي والس�يطرة عىل مواق�َع ومدن تقُع 
تح�ت الس�يطرة الس�عوديًة، والدم�ج الكامل بي�ن القوى 
المس�تهدفة من الُعدوان والرافضة له واس�تكمال تش�كيل 
مؤسس�اِت الدول�ة بص�ورة منف�ردة أَْو ثنائي�ة )المؤتم�ر 
وأَْن�َص��ار اهلل والح�راك الرافض للع�دوان والمترضر من 
التدخل العسكري الربي يف عدن وحلفائهم(، واستبعاد خيار 
التفاوض والحوار الس�يايس مع قوى الس�عودية والدخول 
يف مواَجه�ة مفتوحة مع الس�عودية بالدف�ع بعنارص للقيام 
بعمليات يف الُعمق الس�عودي، س�واٌء انطالقاً من ال�يَ�َم�ن 
أَْو بتجني�د عن�ارَص مهاجرة ترضرت من الع�دوان ويف ظل 
احتمال تغُيّر موازين القوى اإلْقليْمية نتيجًة لالتفاق النووي 
ولتص�دع التحالف نتيجًة لالتفاق وآث�اره ونتيجة لتغُيّر يف 
أولويات مرص وتركيا وباكس�تان باإلَض�اَف�ة إِلَ�ى الكويت 
واإلَم�اَرات التي تختلُف مواقفها من اإلْخ��َوان والجماعات 
اإلْرَه��ابي�ة، ب�ل تتناقض مع محاوالت الس�عودية احتواء 

داعش واستعادة السيطرة عىل قرار اإلْخ��َوان. 
وأيضاً رفع الحظر عن إْي�َران وإفس�اح المجال أََم��اَمها 
سياس�ياً واقتصادياً وتوفر س�يولة لديها قد تس�تخدُمها يف 
دع�م ال�يَ�َم��ن، محميًة بش�بكة مصالح أوروب�ا وأمريكا 
معها، خصوصاً وأََهميّة البرتول الس�عودي نتيجة للوفرة يف 

العرض وانخفاض عائداتها وعس�كرة االقتصاد السعودي، 
م�ا يعني تناُق�َص ُقدرتها عىل تقديم الرش�اوى واإلغراءات 

واستخدام النفط كسالح ترهيبا وترغيباً.

ه�ل تدرك الس�عودية آث�اَر رف�ع العقوبات ع�ن إْي�َران 
وآث�ار اس�تمرار عدوانها عىل خي�ارات ال�يَ�َم�نيين التي قد 
تذه�ب أبعد بكثي�ر مما تتوقع؟، هل بدأت تدرك الس�عودية 
أَن األَْوَض��اَع يف ال�يَ�َم�ن قد تتجه إِلَ�ى أَن تتحول حاضنًة 
للجماعات اإلْرَه��ابية المنفلتة وعصابات تهريب األس�لحة 
الجماع�ات  تح�ول  العك�س  أَْو  وإنتاجه�ا؟،  والمخ�درات 
السياسية والقبلية إِلَ�ى عدو مطلق للسعودية بدون ضوابَط 
وب�دون أَْه���َداف إالَّ إلح�اق األذى وال�رضر بالس�عودية 

وزعزعت أمنها؟. 
ه�ل تحس�ب حس�اَب االحتماالت الت�ي قد تح�ول حتى 
أدواته�ا وُعَمالئه�ا إِلَ�ى مص�در البتزاز الس�عودية ودول 
الخلي�ج وم�ا تداعي�ات اس�تمرار الحرب واالس�تنزاف عىل 

موازين القوى داخل المملكة؟. 
لقد دعمت تركيا، ولو بَغِضّ الطرف، داعش والجهاديين 
يف العراق وس�وريا؛ إلضعاف النظامين ومنع استقرار إْقليْم 
كردس�تان، ولكن النتائَج أَدّت إِلَ�ى تهديد داعش ألمن تركيا 
وتعزيز قدرات األكراد يف العراق وسوريا العسكرية؛ نتيجة 
للتهدي�د الذي مثّلته داعش عليهم، وس�يرتُدّ ذلك عىل تعزيز 

ُقدرات المجتمع الكردي يف تركيا وتقوية عمقهم.

أسئلة عن الهدنة
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رئي�س اللجنة الثورية العليا:

الخيارات اإلستراتيجية كفيلة بأن تجعل العدو يراجع حساباته ألف مرة
  السعودية تنفذ مشروع الفوضى الخالقة التي أعلنت عنه َأمريكا سابقًا وهي أداة تنفذ المخطط األمريكي في أكثر من دولة
  مستقبل حضرموت هو مستقبل اليمن بكله وأبناؤها الجيدون واألكفاء كثر

أجرتاصحافةا»األخبار«ااثلبااناةا
حثاراًامعارئاسااثلجاةااثثثريةا

محمداعيلااثحثثياتحدثاااهاحثلا
ايستجداتااألخريةااثتيايمرابهاا
اثبلد،اوكشفامثقفهامنامختلفا

اثقضايا..
ويااحملهالذاااثحثارامنامضاملا
ارتأتا»صدىاايسرية«اصدىاايسريةا

إعاعةانرشه..

أجرى الحوار/ علي جاحز
اثسادثعيةااحتفلاتاَولااعياَوحكثمتاها ا ا
احتفلثاابمااأسامثهاتحريراعادن..اَماااثِذياحدثا
يفاعادن؟،اوَمااااُلااَثااثاذياجدلكاماتفقادونا

ساطرتكماعلاها؟.
-اماااحدثاَويحادثايفاعدناتصدااٌداخارجيا
مصحثٌبابحارباإْعااَلماةاوقصفاجثياَوبحريا
مكثف،اوقدااساتغلااثُدااْدَوانااارتةااثُهدنةااثتيا
ععاتاإَثااْاَهااااألَُمااماايتحادة،اَونحاناعادمااا
نثااالاعاىاأَيايشءانسادىاثتطباقاهايفاايادانا
عرباإْرَسااالارساائلاااإىلااثجهااتاايدااة،اَوثذثكا
اساتغلتامثلالذهااثحاثةاعادماارأوااَونحظثااأنا
اثجااَشاَواثلجاَنايفاحاثةاانتظاراثلُهدنةااساتغلثاا
لذهااثفرصة،اَوبادأواابإنْاَزالابارياَوبحرياغزاًةا
يديااةاعادن،اَواشالتامهمتهامااثتاياأعلاثلااا
وحدعواازمانهاااَومكانها،اولماتحدثاثااإْعااَلمااًا
اْدابا اْدابايدياذثك،اواثشَّ أَْكثَاراممااادلثااَواثشَّ
عىامساتثىاكباريامانااثثعاياثدرجاةاأَنَّاهاثما
تصدماهاايثاقافااثتاياكانايتحادثابهااالاعيا
َوبحااحاَوغريلمااممنااقدواارشعاتهماوأَصبحثاا

مطلثبلاثلدداثة..ا

اااثسادثعيةاوحلُفهاايرالاثناعىاانهااركما
يفااثجااثب..اعىاماذااترالااثنايفاايحااظةاعىا
عدناساماايفاظلاُكّلالذاااثتحشاداَواثقصف؟.

ااْدابياَواثجمالرييا -انرالاناعىااثثعيااثشَّ
ااْدابااثااَاَماايااثذيايدياجاداًاأنالذها ثدىااثشَّ
ايشااريعاأتتاثلتقسااماثلتجزئاةاثلتفتاتاثلاالا
ماناأماهاَواساتقرارهامناكرامتاهاوَعزتهاَوأرضها
َوساااعته،اولاذهااثشاداراتااثتاياتراُدهاااعولا
اثُدااْدَواناَويطلقثنهااابلااثحلاَواآلخراثاساتا
واقداة؛األنهماياطلقثناثهد7اُكّلامقثماتااثدوثةا
ااْدابااثااَاَماايا ويسدثناثخللااثىضابلااثشَّ
ثلحالثثاةاعوناباااءاعوثةانظا7اَوقاناثن،ابلالما
يبحثاثناعانااختالقاايشااكلاَواألَزمااتاَوكانثاا

يقفثناوراءاُكّلااألَزماتاَواثحروبااياضاة.

اايفاظالااثضاخااإلْعااَلماياَوتدادعاايصاعرا
واألخبااراَوتااقضهاا..الالايمكاناأناتطلدثنااا
َواثقراءاَماااُلاَثااثثضعااثدسكريايفاايدياة؟.

-ااثثضاعايفاعدنامبرشاَوجاداجااداًاوبدكسا
مااايروجاثاهاإْعااَل7ااثُدااْدَوان،اَوساتالحظثنايفا
األَيَّااا7اايقبلةاماايبرشااثجماعاَويداداثلَشااْدابا

استقالثهاَواستقراَرهابإذنااثله.

ااماالياخااراتكم؟.
-اثكلاحاعثاحديث..ا

ااتحادثارئااساايجلاسااثسااايساعاناماا
يجاريايفاعادنابكثناهامؤامارًةاعاىااثقضااةا
اثجاثبااةاوَعىاماااءاعدناناتااًاإىلاعورااإلَماَراتا
يفالاذهاايؤامارة..امنااثاذيايتآمراعاىااثقضاةا
اثجاثبااة؟،اَوياذاايريدوناأنايتآمروااعلاها؟،اوماا

اثذيايجدلااإلَماَراتاتخىامناماااءاعدن؟.
-ايتآماراعىااثقضااةااثجاثبااةازعماءال/ل 
وزعماءاحربالل7،اوأنتاحلاتالحظاايتثاجدينا
يفااثريااضاساتجداأنهاماعايلامحسانااألَْحَمارا
َولااعياَوغريلمامانازعماءاحاربالللا7اولما
منايتآمرااآلناعاىااثجاثبالاإلجهاضاقضاتهما
َوحرمانهامامناحقثقهاماايرشوعاةاومطاثبهما
باثقاعادةا اثجااثبا تفخااخا اثداعثاة،اويجاريا
بشاقاهااعاعاشاَواثظثالاريااثذيانالاماامتداعا

يالاشاااتااإلْصااَلحاثكيايتماإضدافااثجاثبالا
أَصحااباايطاثابااثداعثاة..اباثاسابةاثإلَمااَراتا
ثاساتابمفرعلااابالااثُدااْدَواناكلاهايساتهدفا
اثااَاَمااناكلهاوإناكانتااإلَماَراتاتصدرت،اوثكنا
اثُداْدَواناكلهايساتهدفااثااَاَماناَونايساتهدفا
ألجلامثانئاهااثبحريةااقط،اوإنماااألجلاكرامتها
َواساتقالثهاَوثقااتهااثرااضةاثلُدااْدَوانااألجابيا
ااْدابا بكلاهاوراضهاثلثصايةااثتياتماإثباسااثشَّ
بهااامناخاللاايبااعرةااألَمريكااةااثخلاجاةااثتيا
رااضااثثثارااثقباثلابهاااَواساتمرواايفااثاضالا
اثثاثرياحتاىاانتارصتااثثاثرةايفااااسابتمربا
َوأساقطتالذهاايشااريعامناخاللااتفاقااثسلما

واثرشاكة.

االلاتدتقدوناأنااثسادثعيةاعاجزةاباثفدلا
عاناإَعااَعةالاعياإىلاعدن؟،اومااااثذياتريدهامنا
صااعاةاأَْطااَراٍفامتااقضاةايفاعدن،اجازءاماهاا
ماعااثثحدةاَوجزءاضدلااَوجازءامعالاعياوجزءا

ضده؟.ا
ثتدرااثاا اساتبااناًا تضداثاا أنا بإمكانكاما -ا
ااْداباثهاعي،اثمايدادامرحباًابه،ا كافاياظرااثشَّ
ناعاخلاااًاوناعوثاااً.الااعياأَصبحاخاارجااثلدبةا
اثاَااْث7.اواثسادثعيةاتادركاذثاكاوناتحرصاعىا

إعاعته،ابلاتريداتدمريااثااَاَمان.
اثفاثىضا مارشوعا تافااذا اثسادثعيةا تريادا
اثخالقاةااثتاياكاناتاأَمريكااقاداأعلااتاعاهايفا
اثساابل،اولاثامارشوعاتفتاتيايهادفاإلعخالا
يفا ثااسا وانقسااماتا رصاعااتا يفا اياطقاةا
اثااَاَمااناوحسابابلايجارياتافااذهايفاُكلٍّامنا
اثدراقاَوسثريااَوغريلا،اواثسدثعيةاأََعاةاتافذالذاا
ايخطاطااألَمريكيايفاأَْكثَاارامنامكانايفااياطقةا

َوماهاااثااَاَمان.

اامااارساظهاثراعاعشاواثقاعادةايفامقدمةا
صفاثفااثقاثاتااثتاياتقاتالاثصاثحااثُدااْدَوانا

يانفَسهااايقاومة؟.ا َوتسمِّ
اثرسالاثاارتباُطهااباثسادثعيةااثتاياترتبطا
بدورلاابأَمريكا،اَونحاناندترباأناأَمريكااليامنا

يقثعاايداركايفااثااَاَمان.ا

ااثكانالاااكايسااراَوثارباثااثناَوقثمااثنا
يقاتلثنامعاماايسامىاايقاومة..اكافاانسجمثاا

معااثقاعدة؟.
-الاؤنءامرتزقاة،ايُفارتضاأناتساألاكاافا
انسجمثاامعااثسادثعيةاأَوَّنً،اوكافاانسجمااكٌرا
انارتاكياااصائلااثحاراكااثجاثباي(امعانظا7ا

استبداعيارجدي!!.

اامااالثااثثضعااثدساكرياثلجاشاَواثلجانا
ااْداباةايفاُكّلااثباالعااثاَااْث7؟،اولالالاااكا اثشَّ
انجازاتاادالًاأ7اأنهااانجازاتاإْعااَلماةاكماايقثلا

اثطرفااآلخر؟.
-ااثجاشاَواثلجانالمامنايمتلكازما7اايباعرة،ا
َولمامانايخططاَويافاذاَويرعايفااثثقاتاَوايكانا
ايااسابل،اَوبإمكانكاأناتزورااثجبهاتاَوتشاالدا

منااننجازاتااثيءااثكثرياَواثطاب.

اااساتلمتمااثسلطةامنابددااستقاثةااثرئاسا
َواثحكثمةايفامطلعااثداا7ااثجاري..اماليامها7ا

اثلجاةااثثثريةاتحديداااثاَاْث7؟.ا
امهاا7ااثلجااةااثثثرياةامحادعةايفااإلْعاااَلنا

اثدساتثر،اَوقداتثقفاتافااذااإلْعااَلناوالاتثجاها
ماناقائدااثثاثرةااثسااداعبدايلكاإلعطااءاارصةا
ثلمبدثثااثدويلاجمالابناعمراَواريقهاَوثألَْطاَرافا
ثلتثصلاإىلاحلاعربااثحاثار،اوقداكانتااألَْطاَرافا
عىاوناكااثتثصلاإىلاحلاباثفدالابرعايةااألَُماما
لااثُدااْدَوان،اولثاماااأوضحها ايتحادةاثاثناتدخُّ
اثسااداايبدثثااثادويلايفاإحاطتهااألخارية،اَوعىا
ااْدابااثااَاَماايا ايجتمعااثدويلااثثقثفامعااثشَّ

َوثثرتهابدنًاعنااثتداطيامعااثغزاةاايدتدين.

عاثلجاةااثثثريةا ااثكنااإلْعااَلنااثدستثرياَحدَّ
مدًةاثحسامااألُُماْثراوتشاكالاحكثماةاَومجلسا

رئايس؟.
ثلحكثماةا عاَمالا حادعا قادا اإلْعاااَلنا كانا
اثتاياكانتاستُشاكلاثكاااااتثقفاااعاناأَياعملا
ثاثري؛اثارتكاارصاةاثتتثصلااثقثىااثسااسااةا
إىلاتثااال،اوكاناقاداحصالااثتثاالابالااثقثىا
تحتاسقفااإلْعااَلنااثدساتثري،اوثكنااثُداْدَوانا
وجداأنااثااَاَمااالاعىاوناكااننجازااثسااايسا
اثحقاقياتحتامظلةااألَُماماايتحدةاسااُفياإىلا
َلا حلاحقاقياسااُخِرُجااثااَاَماناماناأزمتهاتََدخَّ

إلاشاثه.

ااكاافاتديرونااألُُمااْثَرايفاصادااءاَوباثتايلا
بقاةامراالااثدوثة؟.

-اايؤسسااُتاناتازالاقائمةاَوتتَحاّركابشاكلا
اثاثزاراتا يفا باألعماالا واثقائماثنا طباداي،ا
يتَحاّركثناُكلٌّامناجهتهاَويتثاصلثنابايختصلا
يفامكاتبااثثزاراتايفاايحااظاتابشاكلاطبادي،ا
تستطاعاأناتقثلاإنااثثضَعامستتباواثدملاقائما
َواثحمداثله،اونازاثتااثدوثةاحاةاَواثُهثيةااثثطااةا

تجمعالذهاايؤسسات.

ااكافاتتثاصلثنامعاايؤسسااتااثحكثماةا
يفااثجااثباخصثصااًاسااماايفاظالااثخالاااتا
َواثحاروبامثالاعادناَوحرضماثت؟،اوكافايتما
إْرَساااُلااثرواتاباوتداالااألماثالاماناوإىلاتلكا

ايحااظات؟.
بداُضاايحااظااتاوضدهاااوضعاعساكريا
أصاالً،اواثثضعااثدساكرياثاهاآثااتاه،اومعاذثكا
نبداثاِاَرقااًابلااثحالاَواآلخارايداثجاةابدضا
األُُماْثرايفاتلكاايحااظااتامثلاإْصااَلحااثكهرباءا
َواياااهايفاعادنامثاالًاأرسالاااارقاًاماناصاداء؛ا
ألنااثفارقااثداملاةالاااكاتاماتهديدلااامناقبلا
اثقاعادةاومرتزقتهاااباثتصفاةاأنالاياتَحاّركها
ثخدماةاايثاطناوإلَعاااَعةااثخدمااتاثلمثاطالا
لاااك،اباثاسابةاثلرواتباَواألمثالااقاداتماوضُعا
آثاةابانتفاقامعااثبااكاايركزي،اويجريااثتداملا
عربااثربياداأَْواعربارشكاتارصاااةاَوغرياذثكامنا
اثطُرق،اواثجماعايساتلمثنارواتبهام،اَوناأَعتقدا
أنالااكاأَحداًانايستلماراتبهايفااثشمالاَواثجاثب.

تازالا نا ومحاطهااا اثداصماةا صادااءا ا ا
بداادًةاعنااثحاربااثداخلاة..اماالايااثتهديداتا
اثتياتثاجهاانساتقرارايفااثداصماةاإَضااَااةاإىلا
اثقصاف؟،اولالاباثفدالالاااكامحااونٌتاثاقلا
ايدركاةاإثاها؟،اوللاثديكماخطةاوُقدرةاثلحالثثةا

عوناحدوثاذثك؟.
اثتهدياداُتالثااثحصارااثخانلااثشااملااثذيا
تقثعهااثسادثعيةاوأَمريكااَوحلفاؤلاايفااياطقة،ا
َوأَعتقاداأنااثثضاَعالااعئاوقثيالااااونايمكنا

أناياقلاثااايدااركاإىلالاا،المايتثجهاثناتثجهاًا
اإذاااتجهاثاانحاثاخاارااثدمارااثشاامل،ا آخار،اإنَّ
اربماا،اوباإذنااثلاهاأنالاااكاتداباريَايااعاذثكا
بتكاتافااثثطااالاَواثرشاااءامنااثشاخصااتا
انجتماعاةااثهامةامنامشاايخاوعقالااثداصمة،ا
ولااكانخصااتاسااساةاقثيةاَوااعلةاَومؤثرةا
ايتَحاّركالااامنامثقدها تتَحاّركاماناجهتهااَوُكلٌّ
ثتقثيةااثجانبااألماايايفااثداصمةاويفاُكّلاايدن،ا
ومجماثعاجهاثعاَووعايااثجمااعامنامشاايخا
َوأَْااَراعاَوناخصااتااجتماعاةاَوسااساةايمكاها

أنايقفابثجهالكذاامخططاتاَويفشلها.

ااماذااعنااثثضعااألماياثلداصمة؟.ا
-ااَشالُهمايفااثجبهااتاجدلهامايداثعوناإىلا
مرباعااثدملاااتااإلْجاَراماةاَوانغتااانت،اكااايفا
ايايضانجدلماحلايفشلثنايفااثجبهاتايلجأونا
نستهدافاايدنالاواغتاالااثقااعاتامثلااثدكتثرا
جدبااناَواثدكتاثراأحمادارشفااثدياناَوغريلاما
أثاااءاحكمالااعياَويفاأَيَّاا7ااثحاثارااثثطاي،اأماا
اثاَااْث7ااهااكاثجااةاأمااةاعلااامداااةابمتابدةا
لاذهااألَناااءاوثديهاااخططهاااثتاياتتداملامعا
لاذهااألُُمااْثرايفاإطارلا،اوماااعا7ااثجهازااألمايا
قائمااًابذاتاهااهاثاايدااي،اوأَعتقداأَنَّااهاَوخاللا
األَيَّاا7اايقبلةاساازولالذاااثثضاعااألماي،اوعىا
اثجماعاأنايرصداَويتاباعاَويتداوناثلحدامنالذها

انختالنت؛األنااإلْجاَرا7ايستهدفااثجماع.

ااكاناقاداتارععتاأَنْبَاااءاعانامشااوراتا
ثتشاكالامجلسارئاايساَوحكثمةاوحادةاوطااةا
وماناقبالارصحتماثااااأَنتماأنكمابصدعاتشاكالا

حكثمةاطثارئ..اأَيَْناوصلتاتلكاايشاورات؟.
-انازاثاتاايشااوراتاجاريةاَوأَعتقاداأنهااقدا
اقرتبتامنااننتهاء،اوستسامعايفااألَيَّاا7ااثقريبةا
اثقاعماةاأنااثحكثماةاقاداخرجاتاإىلااثَدَلناَوقدا

أعلاتاأَسماءلااإناناءااثله.

االلاصحاحاماايقالاإنكماتداقثناتشكاَلهاا
حتاىاتاتهثاامانااثسااطرةاعاىامفاصلهااعربا

تثباتاكثاعرامثاثاةاثكمايفااألََمااكنااثهامة؟.
ضاحاكاً:اثاساصحاحاًاَونحنانانسااطراعىا
اْدابا مفاصلااثدوثةاعىااإلْطااَلق،اُكّلاأَبْاَااءااثشَّ
اثااَاَمااايايدملاثنايفاأََمااكاهامايفااثدوثة،اَوثثا
عققاتاثثجادتاأنامفاصلااثدوثاةاتديرلاارجالا

اثااَاَمانامناُكّلاايشارباَواثتثجهات.

اارضبااثُدااْدَوانااثسادثعيامدساكراًاكانا
قاداأعلناتأيااَدهاثرشعاةالااعيايفاماطقةااثدربا
بمحااظاةاحرضماثتاخااللاناهرارمضاان..ا
برأيكماَماااثِذياعاعااثُداْدَواناثارضَباايدساكر؟،ا

وماالياعننتاَوخلفااتاتلكااثرضبة؟.ا
-اإساتهداُفااثااَاَمااناَوايثاطانااثااَاَماايا
لثانهاجاَواكراثدىاقاعةااثُدااْدَوان،اَوناغرابةايفا
ااْدابااثااَاَماايا أنايقصَفالااااأَْوالااك،اَواثشَّ
مستهدفابكلاأطاااه،اَوعىااثجماعاأنايدَياأَنهاا
مؤامارةاعىااثجماع؛األنااثهدفاتفتاتااثااَاَمانا
َوتفكاكهاوخللااثحروباَواثرصاعات،اوباثاسابةا
ثخلفاااتااساتهدافاايدساكراأَعتقاداأنالاااكا
خالااتابلاقاعةااثُداْدَواناأَْواأنالااكانثاياامباتةا
ثخلطااألَْوَراقاولااكايفااثسااساةاَواثرصاعاأَنااءا
نايمكانااإلاصااحاعاهاا،اويفااثثاقاعااإنهااذاُتا
عننتاعىااشلاعسكرياثلُداْدَواناوعد7امدراةا
َوتقااماصحاحاثلثاقاع،اكانالااكاباثفدلابدُضا
األَحراراعاخلاايدساكراراضاثاااثدخثلايفاخادقا
ايثاجهاةاألَبْاَااءابلدلم،اَولذاايشءاإيَْجاابياجداً،ا
َواثذيناذلباثاامعااثُداْدَوانالاماجماعةااإلخَثانا
بجااحهاااثدساكرياَواثتياتمثلااثقاعدةابشقاَهاا
اثداعياَواثظثالريامفرعةامناتاظامهمااثداييا

يفااثجمهثريةااثااَاَماااة.

ااكاتاماقاداتَحاّركتاماباتجااهااثدارباقباالا
اثرضبةااثسادثعيةاعىاايدسكر..اياذااثمايستمرا

اثتَحاّركاباتجاهاحرضمثت؟.
ااثدمُلااثدسكرياثهاسااساتهاَوخططهاَووالا
ظروااه،ااثجااُشاَواثلجاانايفااثااَاَماانالمامنا

يحدعونااثزماناَوايكان.

ععمهااا َويتاما تُاشاأا الاااكامدساكراتا ا

َوتدريبهااايثماااًايفاحرضماثتاَويفااثحدوعامدهاا
جهةااثسدثعية؟.

مساتقبلاحرضمثتالثامساتقبلااثااَاَمانا
بكله،اولاثابحاجةاثااضثَياتحتاعوثةاَوحكثمةا
ذاتاكفااءاتاتاهاجانهاجااثقاناثناواثسااساةا
اثحكاماةايفاإَعاَرةااثبلاد،الاذاالاثامااايحتاجاها
ااْدابااثااَاَمااايااثاذيانايمكاناأنايثاَجَها اثشَّ
باثخاارااثدساكري،اااثااَاَمااااثنانايحتاجثنا
اثخاااراتااثدساكريةابالايحتاجاثناإىلاساااعةا
اثقاناثناَوعوثةامدنااةاعاعثةاتحمالامثاصفاتا
اثحكامااثرناادااثذيايكفالاايثاطاةاايتسااويةا
ثجمااعااألَْاااَراعاونايلغياأَحداًاَونايقاياأَحداً،ا
َوأَبْاَااءاحرضماثتااثجادوناَواثكفاءاتاُكثٌْرابكلا
تَأكاد،اوثنايستطاعاأَحدااثقفزاعلاهم،ابلالمامنا
ساُديراأَنفَسهماتحتاحكثمةاتكاثاقراطاإناناءا

اثلهاولمايمثلثنايفاأغلبااثحكثمات.

ااأعلانااثااطالااثرسامياألَنَْصااارااثلهاعنا
عملاااتاساتغرياايداعثاة،اوقبلاذثكاكانااثساادا
عبدايلاكازعاامااثجماعةاقاداأعلناعاناخااراتا
اسرتاتاجاة..اماالياطبادةاتلكااثخاارات؟،اوللا
ساتكثناعاخلااةاأ7اخارجااة؟،اوَماااُلااَثااثذيا
يجدلكاماتثقثنابفاعلاةاخااراتكمايفااثثقتااثذيا
يشاككااثبداضاويقثلاإنهاامجرعاحربانفسااةا

َوتخديراثلَشاْداب؟.
نرتكهاااثألَيَّااا7ااثقاعمة،اوساتكثنامفاجئةا
ثلدادو،اَولياخااراتاباثفدلاإسارتاتاجاةاكفالةا
باأناتجدالااثدادوايراجعاحسااباته،اأثافامرة،ا
وكاناتاخااراتااااعادماااأعلاااقبلااااسابتمربا
ايايضاخااراتااسارتاتاجاةاسبقهااتشكاكاكبريا
يقاثلاإناخااراتاااناتجادي-اَوأناتاتابدتاذثك،ا
وثكاناخااراتااانجحتاَواثثاثرةاانترصتاَواثحمدا

ثله.

ااَمااااُلااَثااألُُاالاثلحارباوكاافاتقامثنا
نتائجهااإىلااآلن؟.

إذااثامايشادرااثااَاَمااااثنابارضورةااثثعيا
بتثحدلاماَوتكاتفهماستساتمرااثحرباواثتدثيلا
ااْداباباثخطراواهما اثكاملالاثاعىاوعايااثشَّ
أنالاذاااثددوااثاذيايحارصلماَويقتالاأَبْاَااءلما
ونساءلماَوأطفاثهمايجباأنايثاجهايفاُكّلاايجانتا
وثااسااثدساكريةاَوحساب،اوعاىااثجمااعاأنا
يتَحاّركثاايفاُكّلاايجانتابثعياولمةاواستشادارا
ااْداباَواثثطنااثذياتكرساها ثلخطراايحدقاباثشَّ
َوتسدىاإثاهااثسُدثعيةاَوأَمريكا،اوبضغطااألَحرارا
يفااثداثماواضحاجرائمااثدادوااثذيايقتلاايدنالا
باثساالحاايحر7اَولاذااسااجدلاأَمرياكااتراجعا
حسااباتها،ااهيامنايدطيااثضثءااألخرضاوليا
مانايدياراايدركاةاَوليامانارسامتاَوخطَّطتا
تازوعااثُدااْدَوانابباكاايدلثمات،اَولايامنايحدعا
األَْلاَدافاوتقد7ااثدعمااثلثجساتياَوانسرتاتجي؛ا
ثذثكاليامنايقثعاايدركاةاَومدركتااامدهااَوليا
تديرلاامناخاللاأَعواتها،اَوتقااماااثاتائجااثحربا
ااْداباَواثجاشاواثلجانا لياإيَْجااباةاَوحّقلااثشَّ
ااْدابااثااَاَمااايا اثايءااثكثاري،اويكفايااثشَّ
صماثعهااثاذياأاشالاأَْلاَدااهاماَومخططاتهم،ا
وصماثعهامناأجالاحريتهاَواساتقالثهاَوكرامته،ا
َولاثامااناياروقاثدولااثُدااْدَوانايفااياطقةااثتيا
ناتحبااثديمقراطاةاوناتراعياحقثقااإلنْاَسان.

اايفاظالاضبابااةاايثقافااثادويلاَوتفااوتا
ايثقفااثداخيلاللايمكناأناتتاازثثااإذااثماتتاازلا

اثسدثعيةاَوحلفاؤلا؟.
-اعمااذاانتااازل،انحانامساتددوناثلذلاابا
ثبحاثامساتقبلااثااَاَماانايفاُكّلاانتجالاتامنا
أجالااثااَاَمااناَوثاسامناأجلااثُدااْدَواناَونامنا
أجلامصاثحاعولااثُدااْدَوان،انحناععثناايفاأَْكثَارا
مانامارةاأناتكثنالااكاثقااءاتابالااألَْطاَرافا
اثااَاَماااةااثسااسااةاَوثثتركاثلسااسالاارصةا
أنايافرعواابقرارلاماعوناتدخلااآلخريناثثصلااا
إىلاحلاثلاسالامةاَوواضحاةاَوعاعثةاثاكلاأَبْاَااءا
ااْدابااثااَاَماااي،اوعارباصحافتكاماندعثا اثشَّ
ااْداَبااثااَاَماايابمفرعها اثجمااَعاأنااتركثاااثشَّ
ثاقررامستقبَلهاومصريه،اوستجدونهايخرجابحلا
كبرياَوسالاماونحناحارضوناأليةاحلثلاسالامةا
ااْدابايفاحارضها وَعاعثاةاترتجاماتطلدااتااثشَّ

ومستقبله.



انثالالاايثثاثاثالا7ااايثاالاااانثالاثالالا     اثددعااللا8 تقارير

الشعب بصوت واحد: نطالب بالخيارات االستراتيجية وندين 
الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان السعودي األمريكي

  - إبراهيم السراجي:
بمختلافا اثااَاَمااااةا اثجمالاريُا َثبَّاتا
انتماءاتهااااثدعثَةااثتياُوّجهاتاثهااثلخروجا
يفامساريةاتادعابايثاقافاايتخاذثةاثلمجتمعا
اثادويلاواألماماايتحدةاتجااهامااايتدرضاثها
يرتكبهااا جرائاَما مانا اثااَاَمااايا اثشادبا
اثُداْدَوانااثسدثعيااألمريكياعىامدىاأربدةا
أناهراوتأياداًاثلخااراتاانسرتاتاجاةاايزمعا

اتخاذلاارععاًاثلُداْدَوان.
كمااطاثبتااثجمالريُابرسعةااستكمالاماا
تضمااهااإلْعااَلنااثدساتثريايفامطلعااربايرا
اياايضاوكذااتشاكالاحكثمةاإلعارةاناؤونا
اثبالعاوسادااثفاراغااثدساتثريااثقائمابفدلا
اثتدخالتااثخارجاةااثتاياعرقلتااثحثارابلا
ايكثنااتااثااَاَمااااةاوبدداذثاكاقضتاعلاها
بإقدا7ااثاظا7ااثسادثعياعىانانااثُداْدَوانا

عىااثااَاَمانايفانهايةامارساايايض.
ومألااآلنُفاماناأبااءااثشادبااثااَاَماايا
بصادااءااثسااحةاواثشاارعاايقابالاثباابا

اثااَاَمانايفاقلبااثداصمة.
الاايشاركثنايفاايسريةاناتاتاأكدتا وحمَّ
عاىااثصمثعاواثثباتااثذياأبدوهايفامسارياتا
مماثلاةايفاارتاتامختلفةامناأياا7ااثُداْدَوانا

اثسدثعي.
»أناااثشدبايااسلمان..اأنااماثكااثقرار«ا»نا
وصايةاناارتهان..ااثشدباساهز7ااثُداْدَوان«ا
جملتاناكانتاامكتثبتالاعىابدضااثالاتاتا
عارشاتا ضمانا ايشااركثنا رادهااا اثتايا
اثالاتااتااثتياأيّادتاوطاثبتابرسعاةاتافاذا
اثخاااراتااإلسارتاتاجاةااثتاياتحادثاعاهاا

اثساداعبدايلكااثحثثيايفاخطابهااألخري.
نارصيثناضدااثُدااْدَواناواثهائةااثثطااةا
اثشادباةاثلداااعاعانااثثطاناكانتاااضمنا
ايكثنااتاايختلفةااثتيانااركتايفاايساريةا
وأثقااتاعاهماااكلمتااناأثقالماااممثاالنا
عانااياظمتلاولماااإعرياسااثرشجبياعنا
نارصياثناضدااثددواناوعبداثلهااثجفرياعنا

اثهائة.

واتفقتااثكلمتاناعاىااثتاديدابدْجزااألمما
ايتحادةاعاناإيقاافااثُدااْدَوانااثجائاراعىا
اثشادبااثااَاَماااياومحارصتاهاعاىامدىا
أربدةاكمااأناارتااإثاىاأنهاورغم،اماايتدرضا
ثهااثشادبااثااَاَماايامناقصفاواساتهدافا
مناقبلاتحاثفاعولااثُداْدَوانااثسدثعيااثذيا
قتالاآنفااألطفالاواثاسااءاواثشااثخاوعّمرا

بأسالثبامماهاجااثبُااةااثتحتاةاواساتهدفا
ُكّلامقثمااتااثحااة،اإناأنااثااَاَمااالاأثبتثاا
صمثعلماوثباتهماوأذللثاااثداثمابصربلم.

ونجحاتاايساريةايفاإيصاالاعدةارساائلا
ماهاااتفثياضااثجااشاواثلجاانااثشادباةا
بتافااذااثخااراتااإلسارتاتاجاةاوكذاااثتأكادا
بدادالااايَاْثمااًامانااثُدااْدَواناعاىاإرصارا
اثشادبااثااَاَمااياعىامثاصلاةاثثرتهااثتيا
بدألااضدااأليديااثسادثعيةايفاايايضااثقريبا
واثااث7ايثاصالاثثرتاهابشاكلامباارشاضدا

اثهاماةااثسدثعيةاوُعاْدَوانها.
ويرىامتابداثناأنهاوعىامدىالااايَاْثماًا
ا منااثُداْدَوانااثسدثعياوايادطفاتااثتياَمارَّ
بهاااكانااثااَاَماااثنايخرجثنايفامسارياتا
متصاعادةايفاصادااءاوغريلاااتأكااداًاعاىا

اثصمثعاوتلباًةاثلدعاثاتااثتياتثجههااقااعةا
اثثثرة.

وياروناأَيْاضااًاأناقاااعةااثثاثرةاتدمالا
باثرشاكةامعااثشادبايفااتخاذااثقراراتااثتيا
تمساُكّلااثااَاَمااالاوثاسااصاالًاأَْوامكثناًا

واحداً.
ثلُدااْدَوانا ايؤيادا اثطارفااآلخارا واامااا
يَاْثماًابددايث7ايقد7انفساهاعدواًاقذراًابتبااها
اثتفجرياتاعربااثدبثاتااثااسافةاواثسااراتا
ايفخخاةاأَْواتباااهاثالغتااانتااثتاياتافذلاا
عااارصااثقاعادةاوعاعاشاويجاريامؤخاراًا
تبااهااباسماماايسامىاايقاومةااثشدباة،ايفا
مقابالاذثكاتخثضاقاثاتااثجااشاواثلجانا
اثشادباةامداارَكاواضحةاتتساماباثاديةاونا
تماارساتلاكااألعماالاايشاااةااثتايايجريا

تبااهااابذثاكااثشاكل،اإضااةاإثااىاذثكااإنا
خاارااثشارعاماايزالاقائماًابحاثايظلاصثُتا
اثشادبالاثاايحاركاواياطلالااثرئاياأليا

تحركاثلجاشاواثلجانااثشدباة.
يُذَكُراأنهاوعىامدىاأربدةاأناهر،الياأيا7ا
اثُداْدَوان،اخارجااثشادبااثااَاَماايامتحدياًا
ُكّلااثظروفاايفروضةاعلاه،اوأكداعىااثثباتا
واثصمثع،امتثعداًابإثحاقااثهزيمةاباثُداْدَوانا

اثسدثعيااألمريكي.

ويفاايسريةااثحانادةاأثقىااثدماداعبداثلها
اثجفارياعضاثااثهائاةااثثطاااةااثشادباةا
ثلداااعاعانااثثطناكلمةاأنااعاااهاابصمثعا

اثشدبااثااَاَماايايفاوجهااثُداْدَوان.
اثسادثعيا اثُدااْدَوانا أنا اثجفاريا وأكادا

اثااَاَمااايا اثشادبا يرلابا ثانا األمريكايا
وثانايخاَفهم،امشارياًاإثااىاأنااثااَاَمااالا
يتطلدثناإثاىااثحريةاوانساتقاللاواثكرامةا

ثكناآلاسدثعانايريدوناذثك.ا
وقاالاإنااثُدااْدَوانااثسادثعيااألمريكايا
ثاسايفامصلحاةااثااَاَمااالاوثمايأِتاإلنقاذا
اثشدبااثااَاَمااي،ابلاجاءاثتغذيةااثرصاعاتا
اثطائفااةاوتحثيلا اثسااسااةاواثرصاعااتا

اثااَاَماناإثاىاعراقاآخراوثاباااأُْخاَرى.ا
ععااااثدمادااثجفارياإثاىاعاد7ااثتهاونا
معاُكّلاماناأيديااثُدااْدَوان،امطاثبااًااثلجاَةا
اثثثرياةابتقديمهماإثاىااثدداثاة،اكمااطاثبا
اثلجاةااثثثريَةاباإلرساعايفااستكمالااإلْعااَلنا
اثدساتثرياوتشكالامجلساانتقايلاوحكثمةا

انتقاثاةاثسدااثفراغاعاخلااثااَاَمان.

ناصريون ضد العدوان: الشعب اليمني صاغ أعظم وأقدس 
المالحم البطولية في الصمود والتصدي للعدوان

الرسالة وصلت إلـى قوى العدوان.. 
الشعب والجيش واللجان الشعبية.. معركة مصير واحد

كمااأثقىااألستاذُاإعريسااثرشجبيايفاايسريةاكلمةاانارصيثنا
ضدااثُداْدَوان(اتطرقاااهااإثاىااننتهاكاتاواثجرائمااثتياتدرضا

ثهااندبااااثااَاَمااياخاللالاأنهرااياضاة.
وقاالااثرشجبيايفاكلمته:اإنابالعنااتدرضتاثكلاأنثاعااثقصفا
واثغااراتااثجثياةامانااثجاثاومانااألرضاعاناطريالامرتزقةا
اثسادثعيةاواثدواعشااثذينايافذونااثدملااتااننتحارية.امشرياًا
إثاىاأناوعاىااثرغمامنااثُداْدَواناواثحصاراايفروضاعلااااإناأنا
اثشادباكاناناامخاًايفاوجهااثُداْدَوانااثصلاف،ااقداصاغاأعظما

وأرشفاوأقدساايالحمااثبطثثااةايفااثصمثعاواثتصدياثلُداْدَوان،ا
اأذللااثُداْدَواناقبلاغريلم.

وأكادااثرشجباياأنااثُدااْدَواناايتغطرساقدااشالايفاتحقالا
أَْلاَدااهاواشالتاُكّلارلاناته،اناتاًاإثاىاأنااثشدبااثااَاَمااياثنا

يركعاوثنايستسلم.
وأناارااثرشجباياإثااىاأنااثااَاَمانايقعاعاىاألمامضالايفا
اثداثماولثامضالابااباايادباواثذياتمراعربهاُكّلاتجارةااثداثم،ا
مدتارباًاأنامنامصلحةااثداثماأنايكثنااثااَاَماُنامساتقراًاوآمااً؛ا

حفاظاًاعىااثتجارةااثدوثاةاوايالحةااثدوثاةااآلماة.
وزاعابقثثه:ا»إنااانقفاعىامشاارفاباباايادبااإمااأناتكثَنا
مماراًاآماااًايالحاةاعوثااةاآمااةاوإناناترضوناااانانصححالذها
ايداعثاة،اااثااَاَماانااآلمناايساتقرالثااثطارفااثثانيامنالذها

ايداعثة..ايمنامستقراآمنايساويامالحةاعوثاةاآماة«.
ااثشادبااثااَاَماايايفاااكااثحصارا وطاثابااثرشجبايابحالِّ
وإيقاافااثُدااْدَوان،امااناداًاضمائارااثداثماثلثقثفاماعابالعناا

ومساندتهاواثثقثفاإثاىاجانبه.ا

  - بندر الهتار:
مثََّلااثخروُجااثشادبيااثكبريُايث7ااثجمدةااياضاةايفااثداصمةا
اثكثريَامنااثحقائل،اوأوصلاعدعاًامنااثرساائل،اأَْكثَاُرامنااهمهاا
لياقثىااثُداْدَوان،اثادربالذاااثخروجاعناحقاقةاأنااثشادبالثا

لاثدورااثجاشاواثلجانااثشدباةايفامدركةاايصري. اثجزءاايكمِّ
يفااثظارفااألصداباوبداداأناُخاِّاَلاثقاثىااثُدااْدَواناأنهااقدا
كبحاتاجماَحااثثثرةاثادىاجمالريااثشادبااثااَاَمااي،اكانالذاا
اثشارعااثكبرياواثثاسعايفابابااثااَاَماناباثداصمةاصاداءايكتظا

باثجمالريايفاصثرةاصدمتااثصديلاقبلااثددو.
اعارّبااثشادبااثااَاَمااايايفالاذاااثخروجاعاناروحاةااثصربا
واثصماثعااثتيايتحىابها،ارغامااثجراحااثتيايداناياماهااورغما
اثحصااراايفروضاعلااه،اوأكدتااثجمالريااثكباريةاأنااثاَفَسانا
يازالاطثيالً،اوطثيالًاجاداًاإثاىاأبدداحدايمكاناأناتتصّثرهاقثىا

اثُداْدَوان.

»اثضاااك«امانالاااامثّالااثخاروجااساتفتاًءانادبااًاكبرياًا
ثلخاااراتاانسارتاتاجاةااثتياسااقد7اعلاهااااثجااشاواثلجانا

اثشادباةايفااثزمااناوايكاناايااسابل،اوأكداُعمالاانرتباطابلا
تحركاتااثجاشاواثلجانااثشادباةاوبلااثشدبااثذيايمثلاعامَلا
اإلماداعاواثتمثياناواثسااد،اولذاااثخاروجايؤكداتمتاَلاانرتباطا

يثاجهةامدركةاايصري.
ااثثاضاحاأنالاذاااثخروجااثكبرياقداأوصلارسااثتهاإثاىاقثىا
اثُداْدَوان،اوأخربلماأنااثشادَبااثااَاَمااايالثايفاطلادةااثجاشا
واثلجاانااثشادباةامحاماااًاومدااداًاعاناأرضاهاومحااظاًاعىا
كرامتاه،اومهمااابلغاتااثتضحااتااالاسابالاآخراثااالااثحريةا

وانستقالل.ا
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  - خاص: 

ااألمريكياقْصاَفها واصلااثطرياُنااثسادثعيُّ
ثددعامانامحااظاتااثجمهثرياةاعوناأنايرتَكا
ثلااَاَماااالاحتاىاارصاةااثفرحابداادااثفطرا

ايبارك.
واستشاهدايث7اأمسااألحدامثاطااناوأصابا
اااآخرونايفاقصفاثلطريانااثسدثعيااألمريكيا
عاىاماازلااثرئااسااألسابلاأحمادااثغشاميا

بماطقةاضالعالمدان.
ويفاتدزاللااماابلاناهاداوجريحايفاقصفا

حياسكايابايخاء.
واستشاهدتا8انسااءاجراءاقصافااثطريانا
ايدااعيايازلاأَحاداايثاطالاوأحداآبااراايااهايفا
ماطقةااثهشمةابشاارعااثستلابمحااظةاتدزا

يث7اأمسااألحد.
وقالامصدرامحيلابمحااظةاتدز:اإناطريانا
اثُداْدَوانااثسدثعيااستهدفانارعااثستلابددعا
مانااثغااراتااثجثية،امااأعىاإثااىاتدمريامازلا
أَحاداايثاطالاوبرئاايااهابجثاراايازلايفاماطقةا
اثهشمةاواستشاهاعاثمانانساءاكنامتجمداتا

أما7ااثبرئاثجلباايااه.
كمااااساتهدفااثطارياناايجماعااثحكثميا
بمديريةاذباب،اماااأعىاإثاىاتدمريهاباثكامل،ايفا
اثثقتااثذياناناااهااثطارياناعدعاًامنااثغاراتا

عىاباباايادب.
ويفااثااث7ااألولاماناعادااثفطاراايباركاكانا
اثطريانايحللابكثااةايفاسماءاصاداءاوعدعامنا
محااظااتااثجمهثريةاأثاااءاتأعيةاصالةااثدادا
وزيااراتاايثاطالاثأللالاواألقاارباثتهائتهما
باثدااد،اولثامااكشافاثلكثرييناعاناُقبحالذاا

اثُداْدَواناووحشاته.
وتثاثاتابددااثدادااثجرائُمااثبشادةاثلُداْدَوانا
ايحرقاةا آخرلااا كانا األمريكاي،ا اثسادثعيا
وايجازرةااثكربىااثتايانّفذلااطاريانااثُداْدَوانا
يفامديااةاايخااءابمحااظةاتدزامسااءااثجمدةا
اياضااة،احاثانانااثطارياناايداعياسلسالَةا
غاراتاعاىااثقطاعااثسااحيلاومااطَلامتددعةا
يفاايخاءاواساتهداتاللااوحدةاساكااةاوماهاا
ايديااةااثساكااةااثتابداةاثدمالامحطاةاتثثادا
اثكهربااءاواثطاقاةاواثتاياأصبحاتايفااآلوناةا
األخاريةامأوىاثاألرسااثاازحةامناتداز،امااأعىا
إثاىااستشاهاعاوإصابةاللاامدنيابااهمانساءا
وأطفاالاوثمايتامااثتدارفاعىاأغلبهمابساببا
تفحمااثجثث،اكمااساقطاااهاامئااُتااثجرحىا
أغلبهماإصابتهماتسابباعالااتازمااةاولااكا

إصاباتاحرجة.
اثثزارةااثصحةااثدامةا وقالااثااطُلااثرساميُّ
واثساكانااثدكتثراتماامااثشاامياإنااثجريمةا
اثتاياارتكبهاااطاريانااثُدااْدَوانااثسادثعيايفا
مديااةاايخااءاوراحاضحاتهااعرشاتااثشاهداءا
واثجرحاىاتدتارباوصماةاعاارايفاجبالااثددوا
اثسدثعيااثرببريااثغانماوتضافاإثاىاجرائمها

اثتياارتكبهاايفاحلااثشدبااثااَاَمااي.
وأضاافااثدكتثُرااثشااميايفاترصيحاثثكاثةا
األنباءااثااَاَماااةا»سابأ«:اإنالاذهااثجرائماتددا
مناجرائمااثحرباضدااإلنساناةاحاثايُستهَدُفا
ايثاطااثنابشاكلامباارشاولامايفاماازثهاما
ومدنهماوقرالم..اناتاًاإثاىاأناطريانااثُداْدَوانا
اثسادثعيااساتهدفاوبشاكلامباارشاايجماعا
الامحطةاكهرباءا اثساكايايهاديساواااياوُعمَّ
ايخااءاواثتياكانتاتأوياأَيْاضاًاعادعاًاكبرياًامنا

األرسااثاازحة.
وأنااراإثااىاأناهاتامانقالااثضحاياااإثاىا
اثحديادةا ومستشافااتا زباادا مستشافىا
اثتاياتدمالايفاظالااثاقاصااثحااعايفااألعوياةا
وايساتلزماتااثطبااةاواثدجزايفااثاكاعرااثطبيا
واثصحايامانااألطبااءاواثفااالاوايمرضال؛ا
بسببااثُداْدَوانااثهمجياواثحصارااثجائراوعد7ا
اثساماحابدخثلااألعويةاوايساتلزماتااثطباة،ا
إضااةاإثاىاانددا7اايشتقاتااثافطاةااثتياأثرتا
عىاساريااثدملايفاكااةاايستشافااتاوايراالا

اثصحاةايفاعمث7اايحااظات.ا
وثفاتاإثااىاأنااثثزارةااضطرتاثالساتدانةا
بساااراتاوطثاقاماإساداااةامانامحااظااتا

اثحديدةاوإباوصاداء؛انظراًاثدد7اتثاراسااراتا
وطثاقاماإساداااةايفامحااظاةاتدازاواثتياتما
نهبااثكثريامناساااراتااإلسدافاااهاامناقبلا
عاارصااثقاعدةاومالاشاااتااإلْصااَلحامرتزقةا

اثُداْدَوانااثسدثعي.
وععاااثااطلااثرسامياثثزارةااثصحةااثدامةا
اثادويلاوكاااةااياظمااتا واثساكاناايجتماَعا
اثدوثاةااإلنساناةاواثصحاةاإثاىااثقاا7ابثاجبهاا
اإلنسانياتجاهاماايتدرَُّضاثهااثشدُبااثااَاَماايا
ماناُعاْدَواناساااراوحصااراجائاراومخاطبةا
ضمائرلماثثقافالذاااثُداْدَواناوراعااثحصار..ا
مؤكاداًاأنااثقطااَعااثصحايايفااثااَاَمانايداشا
أوضاعاًاكارثاةاومأساوية؛ابسببالذاااثُداْدَوانا

واثحصار.
ماناجانباهاأعاناايركازااثااَاَماااياثحقثقا
َلا اإلنساانالذهااثجريمةااثثحشاةااثبشدةاَوَحمَّ
ايسائثثاةااألمماايتحدةااثتياتقفامتفرجةاعىا
لاذهاايجاازرابصماتاعونااتخاذاأياةاإجراءاتا

تجاهاايملكةاوحلافاتها.
ثاساتا ايجازرةا لاذها أنا باثذكارا اثجديارا
األوىلاوإنماااليامناضمناسلسالةامناايجازرا
ارتكبتهاااعولااثُدااْدَواناواساتهداتاايدناال،ا
ماهااامااطالاساكااةاوماهاامخامااتانزوحا

وماهااأسثاقامكتظة.
وطاثاباايرَكاُزااثااَاَمااياثحقثقااإلنساانا
ماظمااتااألماماايتحادةاوكلاايداالاباثشاأنا

ومحاسابةا بايحاكماةا يطاثباثاا أنا اإلنساانيا
اثااَاَمااايا اثشادبا بحالا ايجاازرا مرتكبايا
وتدثياضااألرسااثتدثياضااثدااعلاومداثجاةا

اثجرحى.
ماناجانباهاأّكادااثااطاُلااثرسامياباساما
ايؤتمرااثشادبيااثدا7اوأحزابااثتحاثفااثثطايا
اثديمقراطياعبدهااثجادي،اأنااثددوااثسادثعيا
رضبابدارضااثحائطاقثانلااثساماءاوقثانلا
األرض،اواستهدفامدياًةاسكااةاتابدةايثظفيا
محطةاايخاءااثبخارياةاوعمرلااباثكامل،اوقتلا

مناااهاابد7ابارع.
وأناارااثجااديايفاترصياحاصحفاياإثااىا
اراعع؛اكثنااألمما أنااثُدااْدَواناثامايددايهماهاأيُّ
ايتحدةاومجلسااألمنااثدويلاأصبحاايفاخرباكان،ا
وثمايدثعااقاثةاقاعرةاعىاحمايةاماانصتاعلاها

مثاثالااإلنساناةاثحمايةاحقثقااإلنسان.
وتابع:اتحاثفااثُداْدَواناعىااثااَاَمانابقااعةا
اثسادثعيةاأصبحثاايمتلكثناقدراتانامتاالاةا
يفاإباعةااثشادبااثااَاَمااياوتدمريهاعوناخثفا
مانااثلهاأَْوامنااألماماايتحدةااثتاياتتحدثاعنا
حقاثقااإلنسااناوعاناايسااعداتااإلنسااناةا

ثلااَاَمان.
مضافاًاأنااثصثاريخاواإلباعةااثجماعاةابحلا
اثشدبااثااَاَماايالياايساعداتااثتيايتحدثثنا
عاها.اوأكداأناإباعةامدياةاسكااةابكاملهااوقتلا
ماناااهااايفاايخااءاجرائاماااقاتاُكّلااثجرائَما

اثرببريةاواثثحشاة.
وقثبلاتالذهااثجريمةااثبشادةابصمتاعويلا
وإعالمايامرياب،اوثماتتدارضاثهااااثكثريُامنا
محطاتااثتلفزةااثدربااةاواثداياة،ايفاوقتاكانا
مستشافىاايخااءاعاجزاًاعانااساتقبالاايزيدا
منااثحانتااثحرجة؛ابسابباكثارةاوتزايداأعداعا
اثشهداءاواثجرحىامناضحاياامذبحةااثُداْدَوانا
اثسدثعيابحلاساكاناونازحياايدياةااثسكااةا
ااةابدماالاومهااديسامحطاةاكهربااءا اثَخاصَّ

ايخاء.
ويدانياايشافىامنانقصايفااثاكاعرااثطبيا
واثدالجياواثطاقةاانساتاداباةاواياثاعااثطباةا

واإلسداااةااثالزمة.
وناكااعمالاإغاثةاومسادفثنامناصدثبةا
اثثصاثلاإثااىااثضحاياااجاراءاباطءاعملااتا
اإلنقاذ؛ابسابباإحجا7اايثاطالاعناايشااركةا
جاراءاتخثاااتامتزايادةاماناتجادعااثغااراتا
بدداتحلاالامكثفاواساتهدافاطثاقامااإلنقاذا
وساااراتااإلسادافابدادااثغاارةااألوىل،احااثا
ترضرتاعدٌعامناساااراتااإلسادافاوايركباتا

وماازلامثاطال.
وعرّبااثكثريامناايثاطالاعنااساتاائهماإزاءا
تدمداوساائلاإعاال7اومثاقعايمااةاومراساللا
اثتضلااَلاوتزيااَفاايدلثماات،اورْصَفااألنظارا
عاناايأسااةااإلنسااناةاوايذبحةااثتاياوقدت،ا
واثظاروفااثصدباةااثقائمةايفاظلانَارْشاأخبارا
اثقصافا أنا واثتحادثاعانا مزيّفاةاوكادياة،ا

استهدفاقثاتاتابدةاثصاثحاوأَنَْصاارااثله.
وبدأاقصاُفااثطارياناعىامديااةاايخاءامنا
بدداعارصااثجمدة،احاثاقصافااثطرياناخلفا
ايحطاةابأربداةاكالاث،اويفااثسااعةااثداارشةا
ااثطريانااثسدثعياثماناغاراتاعىا تقريباًاَنانَّ
ااةابايثظفلااثدامللا ايدياةااثساكااةااثَخاصَّ
يفامحطااتااثكهرباء،اولياتقادرابمأتيامازل،ا

يسكاهاامهادسثاايحطةااثكهربائاة..
وتركازاعىاوساطاايدياةااثساكااةاوأصابا

األطفالاواثاساءاواثشاثخ.

وقبالامجازرةاايخااء،اارتكابااثطاريانا
اثسادثعيااألمريكيامذبحةامروعةايفامدياةا
يريامابمحااظةاإب،احلاقَصَفاحااًاساكاااًا
بايدياة،اماااأعىاإثاىااستشاهاعالاامثاطااًا

وإصابةاأَْكثَارامنالااآخرين.
وأوضحامديرارشطاةامحااظةاإبااثدمادا
محمدااثشاامياأناطريانااثُداْدَوانااثسدثعيا

ناناغاراتاعىامديااةايريمامساتهدااًاحااًا
ساكاااًابايدياة،امااتساببايفاتهد7اااامازنًا
بشاكلاكامالاوترضراعادعاآخرامانااياازلا

بأرضارامتفاوتة.
وظلاتااَرُقااإلنقاذاإثاىاسااعاتامتأخرةا
مانامسااءااألحاداولياتدمالاعىاانتشاالا
اثجثثامناتحتااألنقاضاوتدملاعىاإسدافا

ايصابلاإثاىامستشافااتاايحااظةاوأمانةا
عبداثثاحادا إبا محاااظا اثداصمة.ووّجاها
صالحاأثااءازيارتهااثتفقديةاثلمثاطالااثذينا
تارضرتاماازثهاماجاراءااثقصافابمداثجةا
اثجرحىاوايصابلايفاايستشفااتااثحكثماةا
وغريلاااوتثااريااثرعاياةااثكاملاةاثهماحتىا

نفائهماورجثعهماإثاىاأرسلماوذويهم.

وثماتسالمامحااظاُةاصددةامانااثغاراتا
واثقصافاايتثاصالاعاىاعدعامانامديرياتا
ايحااظة،احاثانانااثطرياناايداعياغاراتا
عاىامااطالاحااداناوواعياعاثفابمديريةا
مجزاوساثقاحاادانابصدادة،اماااأعىاإثاىا
استشهاعامثاطالاوجرحاخمسةاأخرين.

ساااراتاايساااريناثاساتابمااأىاعانا
انساتهداف،ااقدااساتهَدفاطرياناآلاسدثعا

عدةاساااراتايسااارينامنارازحاإىلاندا،اماا
أعىاإىلااستشاهاعاعدعامناساائقياايركباتا

وايساارينابااهمانساء.
اكماانانااثطارياناللاغارةاعاىامااطلا
كتاافا بمديرياةا وايلاالا واثفارعا اثقطداةا
واساتهدفامااطلاطاارشاوناثاساوعرامةا
بمديريةاساقل،اكماانناغاراتاعىاماطقةا
حرياناومثلثاعالمابمديريةاحرضامحااظةا

حجة،امااأعىاإثاىاإصابةامثاطالااثال.
واستشهدامثاطااناوجرحاخمسةاآخرونا
بااهاماطفلةاجراءاقصافاطاريانااثُداْدَوانا
اثسادثعياياث7ااثخمااساايايضاعىاساثقا

بمديريةاحادانامحااظةاصددة.
واساتهدفاطريانااثددواسثقابحادان،اماا
أعىاإثاىااستشاهاعامثاطاالااثالاوإصابةا

خمسةاآخرينابإصاباتامتفاوتة.ا

واساتهدفاطارياُنااثُدااْدَوانايث7اانثالاايايضاساثقاًانادبااًايفا
ماطقةاحزيزابأمانةااثداصمة،امااأعىاإثاىااستشاهاعااامناايثاطالا

وإصابةااااآخرين.
وأعىااساتهدافااثساثقاإثاىاتدمريابدضاايحالااثتجاريةاوإثحاقا
أرضاراباثغةايفااياازلاايجاورةاومدرساةاومساجدااإلما7ااثحسالابنا

عيلاعلاهااثسال7.
كمااأغارااثطرياُنايفاذثكااثاث7اعىاماازلاايثاطالايفاماطقةامقثثةا
بمديريةاسااحان،امااأعىاإثاىاأرضاراباثغةايفاااماازلاعوناأنايسافرا

عناسقثطاضحايا.
ويفامحااظاةامأرباناناطاريانااثُدااْدَوانااثسادثعيااثكثريامنا
اثغاراتااستهداتاعدعاًامناايااطلايفامحااظةامأرباخاللاإجازةاعادا

اثفطراايبارك.
واستهدفااثطرياناايداعيااثسدااثقديماورصواحاواثشدلةاواثجفااةا
وقريةااألرشاف،ايفامحاوثةاإلساااعاعااارصااثقاعدةاومرتزقةااثرياضا

اثذياناتكبدوااخساائَراااعحةاخااللااألياا7ااياضاةاعىاأيادياأبَْطالا
اثجاشاواثلجانااثشدباة.

كماااساتهدفااثطرياناايداعياخاللااألياا7ااياضاةاماطقةاخاثانا
بمحااظاةاعماران،امساتهدااًاجارساًاباثطريلااثدا7ااثاذيايربطابلا
محااظتياعمراناوصددة.اويددالذااانساتهدافالثااثخامسايفانفسا

ايكاناعىاطثلاوامتداعاواعياخاثان.
وأعاناتاقاااعاُتامحااظاةاعماراناواثسالطةاايحلااةابايحااظةا
اساتمرارااثُداْدَوانايفااساتهدافامقادراتااثثطناوممتلكاتاهااثدامةا
اةايفاعمراناوعىارأساهاامصاعااساماتاعمران،اواثجساثرا واثَخاصَّ

واثطرقااثرئاساةاوايدارساوايستشفاات.ا
وأكادتايفاباااناصاعراعاهاااأنااثُدااْدَواناأوغلايفااثقتالاواثتاكالا
وإلالكااثحرثاواثاسلاوكلامتحركاوساكنابماايفاذثكااثشجراواثحجر،ا
مشارياًاإثاىاأنااثشهداءامنامحااظةاعمرانابلغتاأعداعلماأَْكثَارامنا
مائتيانهاداومئاتااثجرحىاماذابدءااثُداْدَوانااثسدثعياعىابالعنا.

طيران العدوان السعودي األمريكي يقصف حيًا سكنيًا في يريم 
واستشهاد 14 مواطنًا وإصابة 20 آخرين 

صعدة.. القصف الوحشي ال يتوقف عن قتل المدنيين

طيران العدوان يستهدف أسواق صنعاء ويقصف الجسور 
بمحافظة عمران

مذبحة كبرى بتعز.. العدوان السعودي األمريكي 
يفتك بحي سكني بالمخا و300 ما بين شهيد وجريح



انثالالاايثثاثاثالا7ااايثاالاااانثالاثالالا     اثددعااللا10 غزو عدن

  - طالب الحسني: 
ياذااتاداُعاعوثُةااإلَمااَراتاوتتدخلابشكلاناتا
ثدعماعاارصااثقاعدةاوعاعشايفامدياةاعدن؟..

لذاااثتساؤلاباثتحديداكانامثاراًاوبشكلاكبريا
يفااثشارعااثااَاَمااياخاللااأليا7ااياضاة.

وعىااثرغمامنامشاركةااإلَمااَراتايفااثُداْدَوانا
اثسادثعيااألَمريكاياعاىااثااَاَماانامااذانهايةا
اثحملاةا يفا عورلااا باروزا أَنا ا إنَّ لالاا ماارسا
اثدسكريةااألخريةااثتياُسّماتا»باثسهمااثذلبي«ا

يفاعدناأثارااثجدَلاعاخلااَاوخارجااً.ا
وذلابااثبداضاثتفساريالاذاااثادورااثباارزا
واستال7ااإلَمااَراتايلفاعدنابخططهااايستمرةايفا
تجمااداماااءاعدناوتدمريهابحاثانايبقىاصاثحاًا
ياااساةامثانئهاا،اإذاأَنااإلَماااَراتاكانتاايرشفا
اثرئااساعاىاإَعاَرةاماااءاعدناعاربارشكةامثانئا

عبيااثداياةااثدائدةاثها.ا
اامااايذلبااثبدضاإَثااىاأَنامحاوثةاإْحااَرازا
انتصاراعساكرياثلُدااْدَوانااثسادثعيااألَمريكيا
بددااثفشالااثذريعاطثالااألربدةااألناهرااياضاةا
كانابمقدماةااألوثثيااتايفامخططالاذهااثحملةا
واثتياجااءتاأَيْضااًابضاثءاأخارَضاأَمريكيابددا

ثقاءاتامتددعةامعاعساكريلاأَمريكالاتتسالما
اإلَماااَراتاوالالاذهااثخططاقااعَةالاذهااثحملةا
عاىاأَناتتثىلاقطراقاااعةاحملةاأُْخااَرىايفاماااءا
ايخااءايفاتدازاوتتثىلااثسادثعيةاحملةامشاابهةا
يفامااااءااثحديادة،اولكذااجرىااثتثزيعابحسابا

تثقداتاوترسيباتامتددعة.ا

ماااحصالايفاعدناواشالااثحملةااثتاياكانتا
قاداوضداتاأَْكثَااراماناسااااريثاواثتكلفةاغريا
ايدرعاات،ا مئااتا إقحاا7ا عملااةا يفا اثطبادااةا
بحاثاقصافاااكالثمرتاتابأكثراماناللااغاَرةا
جثياةامتزاماةامعاقصفامانااثبارجاتااثحرباةا
يجدالامنااثدملااةاأَْكثَاراتدقااداً،اتاللاابدداذثكا
ساقثطاضباطاوعسكريلاإَمااَراتالاتمااثكشفا
عانابدضاماهاماوإخفااءاكثاريامنااثخساائر؛ا
ثتبادواايحصلاةااثاهائاةاثهذهااثحملاةامتثاضدًةا
نظاراًاثلتجهاازاتاواثخطاط،اعالوةاعاىاذثكاأَنا
اثثضاعاغرياثابتابحساباترصيحاتاصاعرةاعنا
اثخارجااةااألَمريكاةااثتيابدتاوكأنهااغرياراضاةا

بمااتماإْحااَراُزه.ا
وباثداثعةاإَثااىااإلطمااِعااإلَمااَراتااةايفاعدنا
وقااعتهاااثهاذهااثحملاةايفااثشاقلاانقتصااعيا
واثسااايساوحتىااثدساكرياأثرياجدٌلاآخراولثا

كاافاأَنااإلَماااَراتاتجّهازاُكّلالاذهااثحملاةايفا
اثثقاتااثتاياتدجزاعانااساتداعةااثجازرااثثالثةا
اطابااثكربىاوطابااثصغارىاوأبثامثىس(ااثتيا
تقثلااإلَماااَراتابأَناإيْاَرانامحتلةاثهااماذامطلعا

سبدااااتااثقرناايايض.ا
ولثامااايدااياأَنااإلَماااَراتاتافذااثسااساةا
األَمريكااةااثتاياتتهاربامنااثارصاعاايبارشامعا
إيْاَراناإلعراكهاابضدفاحلفائهاايفااثخلاجااثدربيا
يفاأَياةامثاجهااتاعساكريةامبارشةاماعاإيْاَرانا
وثكناإَثاىامااتدتقدهااثثنيااتاايتحدةااألَمريكاةا
اثجزءااألضدِفايفااياطقةاعىاأَناتتقاسامااألخريُةا
ايصاثحاواياااعامناأَيةاسااطرةامحتملةاوإَعاَعةا
اثهامااةاعاىااثااَاَمانامعاحلفائهااااثسادثعيةا

اإلَمااَراتاقطر(.ا
اثجزُءااألكثراساخثنةايفالذااايلفالثااثفشالا
ونتائجاوتداعااتااإلخفاقابداداأناأثقىااثُداْدَوانا
ُكّلاثقلهااثدساكرياننتزاعاانتصارايفاعدناوإَعاَعةا
مااتسمىااثرشعاةاإثاهااكماطقةامؤّماةاوتاطللا
ماهاااثدملااتااثدساكريةااألُْخاَرىاثبسطااثافثذا
عاىامااطالاأُْخااَرى،اوباثتأكاداااإنااإلَمااَراتا
تتحمالاأما7اقااعةااثُدااْدَوانانتائجالذاااإلخفاق؛ا
باعتبااراأَنالاذاااثفشالايلقايابظالثهاعاىاُكّلا

ايدركة.ا

مضاماُلااساتقرارااثثضاعايفاعادناثصاثاحا
ايلاشاااتااثتابدةاثهااعياواثتحاثافااثثالثيابلا
اثقاعدةاوملاشااتالاعياواإلْصااَلحاغريامشّجعا
ثإلَمااَراتااثتياتبدواغريَامساتددةاإلْرَساالامزيٍدا
ماناجاثعلاااثاُقتلاثاايفامدااركاطثيلاةااألماد،ا
ولثامااايجدلامثقدهاايفالاذهاايدركةاغرياثابتا
ومرلثناًابانتصارااثُداْدَوانابصفةاعامة،اواألخريُا

باتامناايستحاالتاايسلَّمابها.ا
االامدااىاباثاسابةاثلُداْدَواناثلسااطرةاعىا
عادناعوناغريلااايفاإطاراحربهاااومدركتهااعىا
اثااَاَمااناوإَعااَعةاإخضاعهااامجادعاًاثلثصاياةا
وثلهاماةااثسدثعيةاواألَمريكاة،ااضالًاعنااثرصاعا
لابلاملاشاااتالاعياواإلْصااَلحاواثقاعدةا ايؤجَّ
وبالااثحاراكااثجاثبايااثاذياباداايساتثعباماا
يجارياحثثهاويدركاأنهاباتامدازونًاَوأَنااألَْااَراعا
اثذيانايرادثناناداراتااثقضااةااثجاثباةاجاباَا
إَثااىاجابامعاراياةااثقاعدةاوإْعااَل7ااثسادثعيةا
واإلَماااَراتاثاساثااأَْكثَااراماناُطداٍماوأكثارامنا

محارَقايفاايداركااثخارسةالااك.ا
عدناغريُامساتقرة،ايداياأَنامدركةااإلَمااَراتا
يفالذهااياطقةاغاريُامضمثنة،اولذاايدايااثدثعةا
مجادعاًاننتظارامدجزةامااننتشاالااثُداْدَوانامنا
اثساقثطاايدويايفااثثقتانفساهايدركااثُداْدَوانا

خطاثرةاأَناتتجاهااصائُلااثحاراكااثجاثبياإَثاىا
اثتحااوراواثتفااوضاماعاايكثنااتااثسااسااةا
ايحلااةا اإلعارةا تسالاما بشاأنا اثثاثرةا وقاااعةا
ثلجاثباالايحااظاتهاماباثتاساالاماعااثجاشا
واثلجانااثشدباةاواثثثريةايثاجهةانشاطاعاارصا
اثقاعادةاوعاعشايفالذهاايحااظاات،اولثاماابدأا
باثفدالايفااثداصماةااثدماناةامساقط،ابحسابا
ترصيحاتارساماةامطلدةاوكانتاايسأثةامسأثةا

وقت.
واثثقُتاوإطاثةاأمِدااثفثىضاوحاثةااثالاستقرارا
نايصبايفامصلحةااثُداْدَوانااثذيايبحثاعناأعنىا
عرجاتااثتمكلاإلظهاراقثةااريلالاعياوتشجاعا
ايااطالااألُْخاَرىاعىااننخاراطايفالذااايرشوع،ا
ولاذاامااحاولااثُداْدَواُناتافاذَُهامناخاللااثثعثعا
ايتتاثااةابمداثجةااألَْوَضاااعااإلنَْساااناةاوإَعاَعةا
ترتاابااألَْوَضااااعالااكاوكمحصلاةانهائاةابددا
أَْكثَاارامناأسابثعاااإنااإلَماااَراتاأخفقتارغما
اإلمكاناتااثهائلةااثتياقدمتهاايفاإْحااَرازاانتصارا
يثازياتلكااثتجهازاتاويُداُْدارْساَماخارطةاجديدةا
اذثكا ثلمدركةااثتياثماتتأثراوثمايتغريامساُرلا،اُكلُّ
قبلاتافاذااثخااراتاانسارتاتاجاةااثتياربمااتغريا
َكثرياًايفاايداعثة،ابحسباترصيحاتاقااعاتاأنصارا

اثلهاوبحسبامدطااتاايادان.ا

  - إبراهيم السراجي: 
أقدماتاعاارُصااثقاعادةابددناعىاإعدا7ااااناخصاًامنانابابااثحراكا

اثجاثبيااثسالمياضمناحملةاتصفاةا
يتدرضاثهاااناباٌبابمحااظةاعدنا
وباإرشافاسادثعياوتثجاهااتامنا

اثهارباعبدربهاماصثرالاعي.
ناناطثنامانااثحاراكااثجاثبيا
اثسلمياأكدوااأناايدعثانايفااثبكريا
مناحزبااإلْصاااَلحاواثذياتماتداااها
محااظااًاثددناوكذااعبادهااثحذيفيا
اوزيراًاثلداخلااةامناقبلالاعيا ايدالَّ
يقثعاناحملةاثتصفاةانبابااثحراكا
اثجاثبيااثسلمياعرباتاظامااثقاعدة؛ا
بحجاةاأنهماساّهلثااعخاثلااثجاشا

واثلجاناإَثاىاعدن.
افيامقابلةاأجرتهااقااةااثجزيرةا
اثقطريةامعااثحذيفياأكداااهااأنهاتما
إثقاُءااثقبضاعاىاكتابةامنااثحرسا

اثجمهثريايفاايدالابددن.
اثروايةااثساابقةانفالاانانطثنا
يفااثحاراكاوأكادوااباثصاثراأنهاجرىا
إعادا7اااانااباًامنانشاطاءااثحراكا
كانتاوساائلاإْعااَلماةاتابدةاثهاعيا
واإلْصااَلحاقدانرشتاقثائمابأسمائهما
ايطلثبالاقاعدياًاوسادثعياًا ضمانا
بتهماةااثتثاطؤامعااثلجانااثشادباةا

واثجاش.
جريماةااإلعادا7ااثتاياارتكبتهااا
عااارصااثقاعدةاباثساكاكلاوجرىا
نارشااثصاثرايفااثثساائلااإلْعااَلماةا
باعتبارلااانتصاراً،اكاناايدعثارياضا
ياسالاوزياراخارجاةالااعياقبلهاا
بسااعاتايؤكدايفاحاثارامعاصحافةا
اثريااضااثسادثعيةاأنا»حكثمتاه«ا
تملاكاقثائماباألساماءايناأسامالما
واثلجاانا اثجااشا ماعا ايتثاطئالا
اثشدباةاوآخريناكانثاايتداملثنامعا
حكثمتهاويفااثخفاءايتداملثنامعامنا

أسمالماايتمرعين.
لكاذااتتضاحااثصثرةاعاناتداملااثسادثعيةاولااعيابشاكلامبارشامعا
اثقاعدةااثتياتحظىابإساااعاجثيامناقبلااثُداْدَوانااثسدثعيايفاعدناويظهرا
عاارصلاابشاكلاعلاياوتافذاعملااتاإعدا7اماداناةاباثساكاكلابحلانبابا
مانااثحراكااثجاثبيااثاذياراضثاااننخراطايفاصفاثفااثجماعاتااإلرلاباة،ا
بإيداازامبارشاوعلايامناأتباعااثسادثعيةاكاثحذيفاياواثبكرياوأخرياًارياضا

ياسل.
ناناطثااثحراكااثجاثبيااثسالميايؤكدوناأنهمايتدرضثناثحملةاتصفاةا
تقثعلااااثسادثعيةاعرباعااارصااثقاعادة؛ابغرضاانساتحثاذاعاىااثقضاةا

اثجاثبااةاوإبقائهااورقًةامناأوراقااثُداْدَوانااثسادثعي،اوتصفاةاأَيانشااطا
جاثبياخارجالذاااإلطار.

مااايحدثايقثعاإَثاىاخطاباتااثسااداعبدايلكااثحثثاياقبلاتحركااثجاشا
واثلجاانااثشادباةايفااثجاثبايثاجهاةااثقاعدةاوعاعشاوبدداذثاك،احاثاأكدا
مراراًاأنااثقاعدةاوعاعشاتمثالناأكربا
خطراعىااثقضاةااثجاثباةاواثجاثبا
بشاكلاعا7،اَوأَنااثتحاركايفااثجاثبا
يثاجهاةااثجماعااتااإلرلاباةايصبا
يفامصلحاةااثشادبايفااثجااثباقبلا
اثشامال؛اكثناتلكااثجماعاتاتاشطا
بشاكلاكبريالااكاوترتكابااثجرائما

وتدلناعناإَمااَراتها.
وعاعاشا اثقاعادةا تدلانا واامااا
عانانفسااهماايفاباانااتاتصدرلااا
يفا تثاجدلمااا تؤكادا اثجماعتاانا
جمااعااثجبهااتايفامثاجهةااثجاشا
واثلجانااثشادباة،اوتدلناعدناإمارًةا
إساالماًة،اوتأكااداًاثذثكانرشتامجلةا
»وولاسارتيتاجثرناال«ااألَمريكااةا
اثشاهريةاتقرياراًاعاثاناها»اثقاعادةا
تقاتلاجاباًاإَثاىاجابامعااثسادثعيةا

يفااثااَاَمان«.
وقاثتاايجلة:اإنامالاشااتالاعيا
وتاظامااثقاعدةااحتفلتابمااأسامتها
»اثارص«ايفامدياةاعدن،ابددامشاركةا
عاارصااثتاظامايفااثقتالاإَثاىاجانبا
مانا وبدعاما ايديااةا يفا ايالاشاااتا

اثسدثعية.
تاظااما عااارصا أَنا وأضاااتا
اثقاعادةايفاجزيارةااثداربااحتفلاثاا
باننتصارامعاايالاشاااتايفااثشارعا
اثتجااريااثرئاايايفامدياةاعدنابددا
مشااركتهمايفااثقتالاجاباًاإَثاىاجابا

معاتلكاايالاشااتايفاعدن.
وأوضحااثتقريراأَنامالاشاااتاماا
يسامىاباثلجاانااثشادباةاايدعثمةا
أنحااءامديااةا يفا انتارشتا خلاجاااًا
عادن،احااثااثجائاساكاناايدياةا
برؤياةاأرسابامنامسالحيااثقاعدةا
واثذينارادثااأْعااَل7ااثتاظاماعىامتنااثساااراتاواثدرباتاايدرعةابجانباتلكا

ايالشااتاايدعثمةاخلاجااً!!.
وأناارااثتقريُراإَثاىاأَنااثسكانايفاماطقةاكريرتاأبدواااستغرابَهماوحريتهما
بشاأنااثجهةااثتاياوصلتاإَثاىاايدياةااثسااحلاةابددارؤيتهاماأْعااَل7اتاظاما
اثقاعدةاترارفاعىامتنااثدرشاتامنااثدرباتاايدرعةااثتياكانثاايستقلثنها.
وتحدثتاايجلةااألَمريكاةاعناوجثعاععمامناقبلااثسدثعيةاثتاظامااثقاعدةا
يفااثااَاَمااناثلحصاثلاعاىامسااعدةااثتاظاماثتحقاالاأَْلاَدااها.اوأناارتا
ايجلاةايفالذاااثصدعاإَثاىااثدعمااثذياقدمتهااثسادثعيةاثلجماعاتاايتطراةايفا
اثرصاعااتااإلْقلاْماةااياضاةاعىااثرغمامناأنانظامهاا»يقاتلاحاثااًاثلحالثثةا

عوناصدثعااثتطرفايفااثداخلااثسدثعي«.

  - خاص: 
حاوثتاوساائُلااإلْعااَل7ااثسدثعيةاوايمثَّثُةا
سادثعياًاواثتابداةاثإلْصاااَلحاولااعيااختالَقا
جريمةايفاعاراسدد،اوزعمتاأناعرشاتاايدنالا
ثقثااُحتُثاهماباريانااثجاشاواثلجانااثشدباة.
ووقفاتاتلاكااثثساائلاعاجازًةاعاناإثباتا
صحاةامااااععتاهاونسابتهاثلجااشاواثلجان،ا
وثجأتاكداعتهااإَثاىارسقةااثصثر،ابدضهاامنا
جرائامااثُداْدَوانااثسادثعياوأُْخاَرىاثماتحدثا
باثااَاَماان،اكتلاكااثتاياتمانرُشلاااواربكتهاا
ونسابهااإَثاىاعدناولايايفاحقاقةااألمراتدثعا
ثجرائامااثجماعاتااإلرلاباةايفاساثريااوصثرا

أُْخاَرىامنااثسثعان.
افايااثصاثرااثتايانرشتهاااتلكااثثساائلا
اإلْعااَلماةاوزعمتاأنهااألطفالاونسااءامدنالا
مناعدنايفااثااث7ااثثاثثامناعادااثفطراايباركا
تظَهاُراصاثرةاتمااقتطاعهااامناتقرياٍراثقااةا
ايسريةايفاذاتااثاث7األطفالااستشهدواابقصفا
اثُداْدَوانااثسادثعيااألَمريكاياعىامدياةايريما

بمحااظةاإب.
اااثصثرةااثثاناةااقداقامتاتلكااثثساائُلا أمَّ
برسقتهااماناايثاقعااإلخبارياةاوتمانرشلاايفا
حاااها-أَيايفااثرابعامناناهرايثنااثاايايض-ا
ويظهاراااهاااأطفااٌلااستشاهدواايفاغااراتا
ثلُدااْدَوانااثسادثعيااألَمريكاياعاىاماطقاةا

ايغسلابمديريةامجزابصددة.
أمااااثصاثرةااثثاثثةاواثتياتُظِهاُرامجمثعًةا
منااألناخاصايحملثنانااباًامصاباًايفاعدن،ا
وزعمتاتلاكاايثاقعاأنهاامنااثجريمةاايزعثمةا
بداراساددااسابلايثاقاعاجاثبااةاأَنانرشتهاا
وماهااامثقاعاثحاجاناثزاكماااتظهارااثصثرا
واثذيانرشلاايفااربايارامناعا7ااالااألحداثا
سابقةاغرياأناتلكااثثسائَلاأعاعتانرشلااباسما

جريمةاعاراسدداايزعثمة.
إْعاااَل7ا أُْخااَرىانرشتهاااوساائُلا صاثرةا
لااعياواإلْصااَلحاتظهرانااباًاملطخاًاباثدماءا
ثحظاةاإسادااه،اوحقاقاةاتلكااثصاثرةااثتيا
نرشتهااوساائُلاإْعااَل7اعربااةاوأجاباةاوتدثعا
نحتجاجااتايفااثساثعانايفاسابتمربامناعا7ا

االا.
أماااثصثرةااألخريةااثتياتُظهراطفالًامصاباًا
وتبدواعلااهاآثارااثصدمةااقدانرشتهااوساائُلا
اإلْعاااَل7ااثتابداةاثهاعياواإلْصاااَلحاتحتاذاتا

اثداثان،اااماااكانتااثصاثرةايفاحقاقةااألمرا
تداثُعاثجرائمااثجماعااتااإلرلاباةايفاساثرياا
وسابلاونرشتهاامثاقُعاإْعااَل7اساثرية،ابااهاا
مثقعا»ناا7اناثز«اواثذيانرشلاايفايثثاثامنا

عا7الالا.
محاوثاُةاتلكااثثساائلااختالقاحادٍثاكبرٍيا
ثلتغطااةاعىاجرائمااثُداْدَوانايفاذثكااثاث7ا-أَيا
ثاثثاأياا7ااثداداايبارك-ابحالاايدنالايفايريما
بمحااظاةاإباومحاوثاةاثلتغطااةاعىااشالا
اثُداْدَواناوأتباعهايفااثسااطرةاعىاعدناواثتيا
جرىاتثظاُفااإلْعااَل7اثهاابشاكلاثمايسابلاثها

مثاٌل.
تجاريا اثتايا األوىلا ايارةا لايا وثاساتا
ااهااااربكاةاواختالقاأحاداثاكاذباة،ااهاعيا
واإلْصاااَلحاثهاماباٌعايفالاذااايضمار،اوسابلا
َدلاا ثلداثماوناالداايرسحاةااثهزثاةااثتياجسَّ
ايدعاثاريااضاياسالاوزياراخارجااةالاعيا
اثذياظهراعىانانةاقااتَيااثدرباةاواثجزيرةا
وغريلماايفامايثاايايضاولثايستدرضاصثراًا
اععااىاأنهاااجرائاماارتكبتهاااقاثاتااثجاشا

واثلجانااثشدباةايفاعدن.
وثاماتكناتلكااثفضاحةاتحتاجايجهثعاكبريا
ثكشافامالبسااتها،احاثاكانتااثصاَثُرااثتيا
استدرضهااايدعثارياضاياسلاسبلاثثسائلا
إْعااَلماةاعرباةاوعوثاةاونرشتهاايفاعا7الالا 
ولياثَغاَرٍقامهاجريانابُطُرٍقاغاريارشعاةايفا
سثاحلاثاباااوصثرةاأُْخاَرىاثطفلايفانثاطئا

غزةابفلسطلااستشهدابقصفاإرسائايل.

الهروب من طنب الكربى وال�صغرى اإىل حماولة احتالل عدن

سيناريو غزو عدن.. اإلمارات تدفع الثمن!

باإ�صراف �صعودي وتوجيهات من عبدربه من�صور هادي

عناصر القاعدة تعدم 12 شابًا من الحراك 
الجنوبي السلمي بمحافظة عدن

جلاأت ل�صرقة هذه ال�صور من جرائم العدوان 
ال�صعودي واأخرى مل حتدث يف بالدنا

إعالم هادي واإلصالح يختلقون 
»جريمة دار سعد« بصور مفبركة
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  - زيد الغرسي: 
بَّااُطاوايتقاعدونايفااثجاشامناأبااءا بَدأَااثضُّ
ايحااظااتااثجاثباةايفاعا7الللا7ااحتجاجاٍتا
اثثظافااةا أَْوَضاااعهاما بتساثيةا ثلمطاَثباةا
واياثااة،اوالاانسارتاتاجاةااثجديادةاثلمرتباتا
واألجاثِراوإعاعتهماإَثاىاوظائفهامااثتياأقصثاا

ماهاابدداحربالل7.
ادتا تثسَّ حتاىا انحتجاجااُتا واساتمرتا ا
وأخاذتاباننتظا7اوتشاكالاجمداااتاوغريلا،ا
وزاعااثضغاطاعاىانظاا7اعيلاصاثحااثاذياكانا
يتجاللهاماتََماامااً،ااأَْعاَلناعناتشاكالاثجاةا
ثحالاقضااةااثضبااطاايتقاعديناثكاهاااكانتا
ثجااةاناكلاةااثهادفاماهاااامتصااصاغضبا

انحتجاجات.
واثسؤالااثذيايطرحانفسهالاا:اكافاتحثثتا
لذهاايطاثبااثحقثقاةاإَثاىاقضاةاسااساة؟.

واثحقاقاةاأنااثاظا7ااثساابلاثمايافذاناائاًا
عىاأرضااثثاقعاثحلاايشاكلةاَواستمراراتجاللا
اثاظا7اأعىاإَثاىاتثساعاانحتجاجاتاثتدماأغلبا

ايحااظاتااثجاثباة.ا
وبدأااثاظا7اباعتقالاقااعاتهماوسجاهماوقتلا
ايتظالرياناماهم،اماربراًاذثكابأنهامامتمرعونا
انفصاثاثنامخرباثنارجداثنايريدونااننقالبا
عاىااثَثحادةااثتياكانايارععاأنهااخاطاأَْحاَمارا
وعملااإلْعااَل7ااثرسامياوغريهاعىاتربيراجرائما

اثاظا7ابحمالتاإْعااَلماةاماظمة.
اوبسبباذثكاتجثثتامطاثباأبااءااثجاثبامنا
قضايااحقثقاةاإَثاىامطاثباسااساة،اعىاإثرلاا
تشكلااامااُعِرَفابدُداباثحراكااثجاثبيااثسلمي،ا
وكاناوقتهاااثاظا7ايشناحروبهاعىاأَنَْصاارااثلها

بصددةاوايحااظاتااثشماثاةا<

ثثرةااااارباير
وعملااثحراكااثسالمياعىاتاظاماايسارياتا
ايحااظااتا ا ُكلِّ يفا األسابثعاةا وانعتصامااتا
اثجاثباةاتحتاناداراتامختلفة،اوكانااثاظا7ا
يثاجههاااباثقتالاواثقماعاواثساجن،اواساتمرا
اثثضاعاعوناأَياأااٍلاحتاىاتفجارتاثاثرةااا 
ارباياراواساتبرشابهااااثااَاَمااااثناخارياًابماا
ااهاماأباااءااثجااثبااثذيانانااركثااااها؛األنا
مناألماأَْلاَدااهااإساقاطانظاا7احرباللابكلا
ا مكثناتاهاوإَعااَعةاجماعاحقثقهاماايغتصبةاإنَّ
أناإْعااَلناعيلامحسانااننضماا7اإثاهااوترحابا
حزبااإلْصااَلحابهاأاقدااثجاثبالااألملايفااثثثرةا
واثتخلاصاماناأماراءااثحاروب،اثتأتاياايباعرةا
اثخلاجاةااألَمريكاةاثتحااظاعىااثاظا7ابشَقاها
وثتسالمااثسالطةاثدبدربهاماصثرالاعياوقثىا

اثتكفريامناحزبااإلْصااَلح.
اوخااللاتلاكااثفارتةاعاّلالااعيامحااظلا
ومسائثثلايفاايحااظااتااثجاثبااةاماناحزبا
اإلْصاااَلحااثتكفارييااثاذيارااضااثرتاُجَعاعنا
اتاثاهابإباحةاعماءاأبااءااثجااثباعا7الل،اولثا
ابأناهاإرصاٌراعىاتدمالاايشاكلةاوعد7ا َ ماااُارسِّ
اثجدياةاواثاااةايفاحلهاااوإَعااَعةاتسالاطاأمراِءا
اثحارباعلاهمامناجديدابدنًاعنااثتخلصاماهم،ا
ولثاماازاعاايشهدااثااَاَمااياتدقاداً،اوعىاوجها

اثخصثصايفااثجاثب.

تثقاعاايباعرةااثخلاجاة
وعملاعبدربهاماصثرالاعياوحزُبااإلْصااَلحا
وقاثىااثافاثذاباإرشافااثاظا7ااثسادثعياعىا
تمااعااثقضاةااثجاثباةاوتفريغهاامنامحتثالاا
مناخاللاتفريخامكثناتاجديدةاتابدٍةاثهماباسما
اثحراكاواساتقطاباقااعاتاثلحراكاواستماثتها،ا
ااشطتااثزياراُتاإَثاىااثرياضاوكثرتاايقابالتا
اثصحفااةاثلقاااعاتاايؤيِّدةاثلاظا7ااثسادثعي،ا
وإماااعناطريالاانغتااانتااثتاياطاثاتاأبرزا
اثقااعاتاايساتقلةاواثحارة،اواثتياكانتاتافذلاا
عاارصاايخابراتااألَمريكاةااثسادثعيةاايساماةا
قاعدةاحتىاظهرتاعرشاتاايكثناتااثسااسااةا

ثلحراكاوتباياتامطاثبهااووسائلها.
كماااعملااثاظاا7ااثسادثعياعاىاإحااءاماا
يُدارفابُدصباةااثقبائالايفامحااظةاحرضمثتا
ااةابحرضمثت؛اثتسادىا ثتشاكلاجبهاةاَخاصَّ
مملكاةااثرشامناخالثهااإَثااىااصلاحرضمثتا
عانااثااَاَماناواساتخدامهاايصاثحهاااإلْقلاْماةا

وتثسعانفثذلاايفااياطقةا

•ااثلجاةااثفااةاثلتحضريايؤتمرااثحثارا
قبلتاجماُعاايكثناتااثسااساةابمبدأااثحثارا
ثحلامشااكلااثااَاَماناواثخروجابهامماايداناها

ماناأزماتاكثاريةااشاّكلتاثجاةاااااةاثلتهائةا
واثتحضاريايؤتمرااثحاثارامناجمااعاايكثناتا
اثسااسااةاوخاللاعملهااقاد7اأَنَْصاارااثلهارؤيًةا
ثتافاذابدضااثخطثاتااُعراتاااماابدداباثاقاطا
اثدرشيان(اتجاهاأباااءااثجااثباوقضاةاصددها
كباعرةاُحسناناةامناقبلااثاظا7اتجالهماوثجربا
ا اثارضراوثلتهائةاثلدخثلاإَثااىامؤتمرااثحثاراإنَّ
أنالااعياواثقثىااثتكفريياةاومناخلفهمانظا7ا
آلاسادثعاراضثلاا،اوبداداضغثطاتاناديدةا
تامااثقبثُلابهااابدداإجراءاتددياالتاااهااوصدرا
اأنااثاظا7َاوكداعتهاعرقلا قراراجمهثريابهاااإنَّ
تافاذلاااوعّطالاإجراءاتهاااحتاىاحاانامثعُدا
اندقاعااثحثارااثثطااياوثمايُافذاماهاايْشٌء،اوتما
اثثعادامرةاأُْخاَرىابتافاذلااخاللامؤتمرااثحثارا

اأنهاثمايتمايْشءامناذثك. إنَّ
 

•امؤتمرااثحثارا
اندقادامؤتمُرااثحاثارايفاصادااءابتَأريخا8ا 
ماارسااالااوكانالاااكارااٌضامانابداضا
مكثناتااثحراكااثجاثبياثلمشااركةاااه،ابااماا
نااركتااألُْخااَرىابفريالابرئاساةامحمداعيلا

أحمد.ا
واساتمراراًاثلمؤامرةاضدااثقضااةااثجاثباةا
ماناقبَلالااعياوقثىااثافاثذاعملاثااعىاعد7ا
انعرتافابهااوتجاللهااومحاربتهااأثااءامااقشةا
ايثاضاعاايتدلقةابها،اومناتلكاايؤامراتاأيضاً.
-اقاّد7ااثحاراكااثجاثبياوأَنَْصااارااثلهارؤيًةا
اثقضااةا نشاثءا ثحقاقاةا وماصفاةا واقدااًةا

اثجاثباة،اباامااقدمتابقاةااألحزابارؤيةاحملتا
ااهاااأبااءااثجاثبامسائثثاةاحربالل،اولثاماا
يدايااساتمرارااألحزابايفاسااستهماتجاهاأبااءا

اثجاثباوعد7اانعرتافاباألخطاءايفاحقهم.ا
-اتمااساتبداُعارئاسااريلااثقضاةااثجاثباةا
محمداعيلاأحمد؛ابسابباراضهاُكّلااثضغثطاتا
اثتايامثرساتاعلااهامنالااعياوقاثىااثافثذا
ثلتخايلاعنامطاثباأبااءااثجااثبايفااثحثاراوتما
استبداثهابااسلامكاوياايقربامنالاعي،اوعىا
ضثئهاانساحبانصُفااريلااثحراكاوقا7الاعيا
بتداالابديالًاعاهاماممنالمامحساثبثناعلاها
واعتاربتالذهااثخطثةاإجهاازاًاعىامااتبقىامنا

صثتاثلجاثبايفامؤتمرااثحثار.ا
-اتماترحااُلاكثريامناايثاعاايتدلقةاباثقضاةا

اثجاثبااةاإَثاىاثجااناارعاةاكاناتاتتحّكمابهاا
قاثىااثافثذ،اومعاذثكاصادرتابدُضاايثاعااثتيا
اعترُبتاثصاثحاأبااءااثجاثباكاثرشاكةايفااثثروةا
وإعاعتهماإَثاىااثسالطةاباسابامدااة،اثكناثما
يدلامااثحراكااثناأناإعراَجامثالالذهااياثاعاثنا
يافدهاماباْيٍءاطايااوايتحكماباثسالطةالاعيا
وحزبااإلْصااَلحاومناخلفهمانظا7امملكةااثرش.ا
يثاجاها كانالااعيا اثفارتةا تلاكا -اوخااللا

مسرياتااثحراكاباثقمعاواثقثةاواثسجنا

•اماابددامؤتمرااثحثارا
كاناماناضمانامخرجااتااثحاثاراتشاكالا
حكثماةاَوحادةاوطااةاتشاملاكاااةااألَْطاَرافا
اأنالااعياوقثىااثتكفريامادثاامناتشاكالهاا إنَّ
وراضثااعخاثلاأَنَْصاارااثلهاواثحاراكاااهاااتما
انثتفااُفاعلاهااوأَْعاَلنالاعيابنامباركارئاسااًا
ثلحكثماةاوبدادااثضغاثطااثشادباةاومجازرةا
ثاساتبدثهاا تراجاعاعاهااا ايشاهثرةا اثتحريارا
بحكثماةابحاحااثتاياثماتضاماأَنَْصاااَرااثلهاأَْوا
اثحراكااثسالمي،ابلاضمتانخصااتامحسثبةا
عاىالاعياوباثرغامامناإْعااَلنااثسااداعبدايلكا
اثحثثياوقتَهااتااازلاأَنَْصاارااثلهاعنامقاعدلما
اأنالاعيا يفااثحكثماةاثصاثاحاأبااءااثجااثباإنَّ
رضباباكلاانتفاقااتاومخرجاتااثحثاراعرضا

اثحائط.
 

•اثثرةاااااربايرالالا7ا
تاأز7ااثثضاعااياداناياواألمااياواثسااايسا
وانقتصااعياوأَْعاَلااتاقاراراتارااعااثجرعاةا
اثسادريةاعاىاايثاطاالانتاجاعاهاااثاثرةااا 
سابتمربااثتياقضتاعىارؤوسااثفسااعاوتجارا
اثحروباكدايلامحساناوأونعااألَْحاَماراوبدضا
قاااعاتاحازبااإلْصاااَلحااوخالثهااععاااثساادا
عبدايلاكااثحثثاياقاااعاتااثجااثبايفااثخاارجا
إَثاىااثدثعةاإَثاىابالعلامامدززينامكرملاثحلا
قضاتهمابداداًاعنااثتدخالتااثخارجاة(،اوبددلاا
ا تاماتثقاعااتفاقاةااثسالماواثرشاَكاةااثثطاياإنَّ
أنالاعياوُزمرتاهاوكداعتهماراضثااتطبالالذاا
انتفاقاحتىاتدخلتااثااُدااثخارجاةاثاظا7اقرنا
اثشااطاناوقد7ابحاحااساتقاثةااثحكثمةاتاللاا

تقديمالاعيانستقاثته.

•انزولالاعياإىلاعدنا
بداداارارهامناصاداءامثّلانازولالاعياإَثاىا
عادناأكرباخطراعىااثقضااةااثجاثباة،اوحااهاا
حاذرااثسااداعبدايلاكابادرااثدينااثحثثاياأبااءا
اثجااثبامانامحاوثةالااعيانْقلااثارصاعاإَثاىا
اثجاثباعىاحسابااثقضاةااثجاثباة،اوأصدرتا
بددلاامكثناتامنااثحاراكابااناتاتراضانزولا
لاعياوتحركاتهامناعدنااثتياتمثلتايفاتسالاما
ايحااظااتااثجاثباةاثدااارصااثقاعدةاواإلاراجا
عناساجاائهماوذباحااثجاثعاومحاوثاةاتطبالا
اثاماثذجااثلابيامناخاللاإْعاااَلناعدناعاصمًةا
ثلااَاَماناواساتجالبااثقاعدةاإَثاىااثجاثباعربا

رحالتايثماةاإَثاىاايكالاوعدن...اإثخ.

•ااثددوانااثسدثعيااألمريكياعىااثامنا
وجاءااثُدااْدَواُنااثسادثعيااألَمريكياثاُقَيا
عىاماااتبقىامانااثقضاةااثجاثبااةامناخاللا
اساتهدااهاثلجااثباونرْشااثقاعدةاااهاابشاكلا
كبرياوتسالامهااآبارااثافطاومدسكراتااثجاش،ا
كمااحدثايفانبثةاوحرضمثت،اواستخدا7اأبااءا
اثجااثباكثقثعاثحربهاماضدااثجااشاواثلجانا
اثشادباةاتحاتاعااوياناطائفااةاومااطقااةا
بغاضاةاولثانفساهااثاظاا7ااثذياناناعلاهما
حارباللابافسااثشاداراتااثتيايغاررابهااعىا

أبااءااثجاثب.ا
وتأكاداًانساتهدافااثااَاَماناعمالااثُداْدَوانا
عاىاتدمارياُكّلااثباااةااثتحتااةاثاهابمااايفاذثكا
اثجاثبامناكهرباءاومصايفاعدناو...اإثخ،ازاعايفا
األخرياإنْاَزالاجااثعاومرتزقةاأََجاانباإَثاىاعدنا

يحاوثةااحتالثها.ا
وماعاأناأَنَْصااارااثلهاأَْعاَلااثااأَْكثَارامنامرةا
استدداَعلماتسلاماايحااظاتااثجاثباةاألباائهاا
اثُدااْدَواَنا أنا ا إنَّ بأنفساهما نائثنهما ثاديارواا
اثسادثعيااألَمريكايايمااعااثثصاثلاإَثاىاذثك،ا
كماارصحااثااطلااثرسامياألَنَْصاارااثلهامحمدا
عبداثساال7اُمؤخراً،ايفاعرقلاةاتامةاثحلااثقضاةا
اثجاثبااةاماناقبَلانظا7اقارنااثشااطانااثذيا
كشافاأنهاوراءاُكّلاماايحادثاثلجاثباماذاللا7ا
َوأَناقاثىااثتكفارياوأمراَءااثحاروباكانتامجرعا

أعاةابادهاثلدبثاباثااَاَماناوندب.

كيف حتولت مطالب احلراك احلقوقية اإىل ق�صية �صيا�صية؟!

السعودية وهادي واإلصـالح شركاء في المؤامرة.. مراحل تمييع القضية الجنوبية!

ال�صعودية وهادي والإ�صـالح والقاعدة.. جنباً اإىل جنب
القاعدة تعلن عدن والية لها وتحتفل بتخرج دفعتها الرابعة

ت القاع�دُة صوراً لعنارصها يف إح�دى المناطق التي لم  ُمؤخ�راً َنرَشَ
تتوضح، ولكن يبدو أنها يف إحدى المناطق الخالية من الس�كان، وقالت: 
إن هذه الصور لتخريج الدفعة الرابعة لمقاتليها يف ما أسمتها والية عدن.

وكانت داعش والقاعدة قد سبت سابقاً مقطع فيديو يظهر تواجدها 
وتدريبها لعنارصها يف أحد المعس�كرات يف حرضموت بعد أَن س�يطرت 

هذه الجماعة عىل مدينة المكال بشكل كامل.
يف عدن تظهر القاعدة بشكل علني تقاتل مع مرتزقة هادي واإلْص�اَلح 

وترفع شعاراتها نهاراً جهاراً وتطبع عباراتها عىل ُجدران المدينة.
قبل س�تة أش�هر تحدي�داً أطلق ساح ع�رشات األسى م�ن عنارص 
القاع�دة من الس�جن المركزي يف ع�دن، وبعد فرتة ليس�ت بالكثيرة تم 
اقتح�اُم الس�جن المركزي يف الم�كال وتم إطالق ساح م�ا يقارب 300 

عنرص.
هذه المعطياُت الكثيرة عن نش�اط القاع�دة يف الجنوب توضح عالقة 
كبي�رة وارتب�اط واضح به�ادي وَم�ن يعمل مع�ه، وأَْيض�اً بالُع�ْدَوان 
السعودي األَمريكي عىل ال�يَ�َم�ن الذي أَْع�لَن برصيح العبارة أَن غاراته 

ال تستهدف أَي نشاط للقاعدة. 
يف الوقت نفس�ه تّدعي الس�عودية أنها مع معركة أمنية مع داعش يف 
أراضيها وأنها كش�فت ع�ن خاليا مرتبطة بالقاع�دة وألقت القبض عن 

المئات من هذه العنارص. 
لكن هذه المعركة التي فتحت إْع�اَلمياً لم تلَق قبوالً وال تصديقاً يف ُكّل 
المنطقة؛ باعتبار الس�عودية عىل صلة كبيرة بمختلف فصائل القاعدة يف 
س�وريا والعراق وُمؤخراً يف ليبيا وتونس وال�يَ�َم�ن، ومسؤولة بدرجة 
أََس�اس�ية يف اس�تخدام هذه المجموعات الدموية لتنفيذ خطط الفوىض 
يف المنطق�ة لمحاولة إس�قاط األنظمة التي ترفض الم�رشوع األَمريكي 

والغربي واإلسائييل تحديداً. 
بع�د ما بات واضح�اً أَن ُكلَّ ما قامت به هذه المجموعات يف س�وريا 
والع�راق وال�يَ�َم��ن وحتى م�رص يصب يف مصلحة إسائي�ل وأَمريكا 

وإبقاء المنطقة يف فوىض وانش�غال دائ�م، وهو البند الرئيس يف مرشوع 
ومخط�ط رشق أوس�طي جديد، ال�ذي يرمي إلَ�ى التقس�يم وتش�كيل 
خارط�ة جديدة قائمة ع�ىل المحاصص�ة المذهبية والعرقي�ة والقومية 
والجهوية. رعاية الس�عودية لعنارص القاع�دة يف ال�يَ�َم�ن لم تعد محل 
َجَدٍل، فإسقاط األس�لحة واألموال بين فرتة وأُْخ�َرى يصل إلَ�ى عنارص 
القاعدة ولكن تحت ش�عار اسمه المقاومة، وحتى هذه العبارة ال تحبها 
القاع�دة، فتتبنى ُكّل العمليات عىل صفحاتها وعرب مواقعها بل وأبعد من 
ذل�ك تعلن بين الفرتة واألُْخ�َرى مش�اركة الُع�ْدَوان يف ُكّل العمليات ويف 

معظم المحافظات. 
 وهو ما ش�ار إليه الس�يد عبدالمل�ك أن الخطورة هن�ا تكُمن يف المد 
التكفيري وأهم هو احتالل بلداننا والسيطرة عليها تحت مسمى مكافحة 
تلك العن�ارص المصنوعة، ُمش�يْراً إلَ�ى أن الخط�َر الحقيقي الذي يهدد 
الجنوبيين هو خطر عىل حياتهم ووجودهم وأمنهم واستقرارهم وهو يف 
نف�س الوقت خطٌر عىل قضيتهم الحقوقية والسياس�ية وكذلك خطر عىل 

سائر أبناء الشعب.
�ٌس من تح�رك الجي�ش واللجان الش�عبية  وحي�ن كان هن�اك تحُسّ
لمواَجهة هذه األخطار يف الجنوب، وّجه الس�يد رسائل لهؤالء قائالً: »إذا 
كان هناك حساسيٌة يف أية منطقة تجاه أَِيّ دور لمواجهة القاعدة وداعش 
والمليش�يات المتعاونة معها فليتفضل أولئك المتحسسون والمستاؤون 
والغاضبون ويقومون هم بمس�ؤوليتهم حتى ال تكون مناطقهم أرضية 
يس�تغلها أولئ�ك للتحرك منه�ا لالعتداء ع�ىل اآلخرين وارتكاب أبش�ع 

الجرائم بحقهم«.
وكان الس�يد عبدالملك واضحاً، فقد طالب أبن�اء الجنوب أن يتصدوا 
لهذا الخطر، حيث قال: نؤكد للجنوبيين ال نيَة لنا أبداً الستهدافهم، ونيتنا 
الوق�وف معهم إلَ�ى جانبهم؛ ألن الخطر عليه�م أوالً وعىل غيرهم ثانياً، 
وال يمكن لتلك القوى اإلجرامية التي ترتكُب أبشَع الجرائم أن تحتمَي يف 

أية منطقة يف هذا البلد أبداً.
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 الجن�دي قد ينطلق يف تنفيذ مه�ام كلها تنفيذية, كلها 
حرك�ة, لكن جندي الل�ه مهام�ه تربوية، مهامه تثقيفية، 
مهام�ه جهادي�ة، مهام�ه ش�املة, يحت�اج إىل أن يروض 
نفسه, فإذا ما انطلق يف ميادين التثقيف لآلخرين، الدعوة 
لآلخري�ن، إرش�ادهم, هدايته�م, الحديث ع�ن دين الل�ه 
بالش�كل الذي يرسخ ش�عوراً بعظمته يف نفوسهم يجب 
أن يكون عىل مس�توى عال يف هذا المجال، جندي الجيش 
العس�كري يف أي فرقة، ال يحتاج إىل أن يمارس مهاماً من 
هذا النوع، مهامه حركة يف حدود جسمه, قفزة من هنا إىل 

هناك، أو حركة سيعة بشكل معين.
لك�ن أنت ميدان عملك هي نفس اإلنس�ان، وليس بيته 
لتنهبه، وليس بيته لتقفز فوق سطحه، الجندي قد يتدرب 
ليتعلم سع�ة تجاوز الموانع، أو سعة القفز، أو تس�لق 
الجدران، أو تسلق البيوت، لكن أنت ميدان عملك هو نفس 
اإلنسان, اإلنسان الذي ليس واحداً وال اثنين، آالف البرش، 
ماليي�ن البرش، تلك النفس التي تغ�زى من كل جهة، تلك 
النفس التي يأتيها الضالل من بين يديها ومن خلفها وعن 

يمينها وعن شمالها.
فمهم�ة المؤمن يجب أن ترقى بحي�ث تصل إىل درجة 
تس�تطيع أن تجتاح الباطل وتزهقه م�ن داخل النفوس، 
ومت�ى م�ا انزهق الباطل م�ن داخل النف�وس انزهق من 
واقع الحي�اة، }إِنَّ اللَّ�َه ال ُيَغيُِّر َما ِبَق�ْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما 

ِبأَْنُفِسِهْم{ )الرعد: من اآلية11(.
وأنت جندي تنطلق يف سبيل الل�ه سرتى كم ستواجهك 

من دعاي�ات تثير الريب تثير الش�ك يف الطريق الذي أنت 
تس�ير علي�ه، تش�وه منهاج�ك وحركتك أم�ام اآلخرين، 
دعاي�ات كثيرة، تضلي�ل كثير ومتنوع ومتعدد، وس�ائل 

مختلفة ما بين ترغيب وترهيب.
الجن�دي المس�لح باإليم�ان إذا ل�م يك�ن إىل درجة أن 
تتبخ�ر كل تلك الدعايات, وكل ذلك التضليل - س�واء إذا 
ه لمن ه�م يف طريقه، لمن هم ميدان  ه إليه, أو وجِّ م�ا ُوجِّ
عمل�ه - يس�تطيع أيضاً أن يجعلها كله�ا ال يشء؛ ألن هذا 
هو الواقع، واقع الحق إذا ما وجد من يس�تطيع أن ينطق 
ب�ه، إذا م�ا وجد من يفهم�ه، ويف نفس الوق�ت يجد آذانا 
مفتحة واعية فإنه وحده الكفيل بإزهاق الباطل بمختلف 
أنواعه، ومن أي جهة كان، ومن أي مصدر كان }َوُقْل َجاَء 
الَْحقُّ َوَزَهَق الْبَاِطُل إِنَّ الْبَاِطَل َكاَن َزُهوقاً{ )اإلساء:81( 

زهوق بطبيعته إذا ما هاجمه الحق.
لكن ذلك الحق الذي يقدم بصورته الكاملة، ذلك الحق 
ال�ذي يقدم بجاذبيته، بجمال�ه بكماله، بفاعليته وأثره يف 
الحي�اة هو من يزهق الباطل، ل�و قدم الحق يف هذه الدنيا 
م�ن بعد موت الرس�ول )صل�وات الل�ه علي�ه وعىل آله( 
وترك لمثل اإلمام عيل بن أبي طالب )صلوات الل�ه عليه( 
- ذل�ك الرجل الكام�ل اإليمان - لما ع�اش الضالل ولما 
عش�عش يف أوساط هذه األمة، ولما أوصلها إىل ما وصلت 

إليه من حالتها المتدنية.
غي�ر صحيح، بل باط�ل أن يقال بأن أه�ل الحق دائماً 
يكون�ون مس�تضعفين، وأن م�ن ه�م ع�ىل الح�ق دائما 

يكون�ون ضعافا، وأنه هكذا ش�أن الدني�ا! إن هذا منطق 
م�ن ال يعرفون كيف يقدمون الحق، منطق من ال زالوا يف 
ثقافته�م هم فيها الكثير من الدخيل, من الضالل من قبل 
اآلخري�ن، أيُّ منطق هذا أمام قوله تعاىل: }َوُقْل َجاَء الَْحقُّ 
َوَزَهَق الْبَاِطُل إِنَّ الْبَاِطَل َكاَن َزُهوقاً{ )اإلساء:81(؟! إن 
الباط�ل كان زهوقاً بطبيعته، ال يس�تطيع أن يقف إذا ما 

قدم الحق.
من الذي يمكن أن يقدم الحق؟ هو من يسعى دائماً ألن 
يطلب من الل�ه أن يبلغ بإيمانه أكمل اإليمان. عندما تكون 
متعب�داً لل�ه حاول دائماً أن تدعو الل��ه أن يبلغ بإيمانك 
أكمل اإليمان، حاول دائماً أن تبحث عن أي جلس�ة عن أي 
اجتماع عن أي يشء يكون مساعداً لك عىل أن يبلغ إيمانك 

أكمل اإليمان.
ق�د يرىض بعض الناس لنفس�ه حال�ة معينة فال يرى 
نفس�ه محتاجا أن يسمع من هنا أو من هنا، ويظن بأن ما 
هو عليه فيه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من هذا 
الن�وع! أعداداً كبيرة ال تس�تطيع أن تزه�ق وال جانباً من 
الباطل يف واقع الحياة، ويف أوس�اط األمة! إذا كنت طالب 
علم فال ترىض لنفس�ك بأن تكتفي بأن تنتهي من الكتاب 
الفالن�ي والمجل�دات الفالني�ة, والفن الفالن�ي وانتهى 
الموض�وع، وكأن�ك إنما تبحث عن ما يص�ح أن يقال لك 
ب�ه عالم أو عالم�ة! ح�اول أن تطلب دائماً, وأن تس�عى 
دائماً بواسطة الل�ه سبحانه وتعاىل أن تطلب منه أن يبلغ 

بإيمانك أكمل اإليمان.

)في ظالل 
مكارم 

األخالق: 
الدرس األول(

أحالم عبد الكافي 
يامناأنتمامحساثبثناعلاااابأنكامايماال،امنابايا

اثبرش.
ياذااتحبثنااثدواعش?!

اأجابثناياللاألنهمايذبحثنااثبرشاويأكلثنااألكباع،ا
أ7األنهامايفجروناايصللايفاايسااجد،اأ7ايااتُرىاألنهما

يستهداثناجادااثثطناويفجرونهمايفاكلامحفل؟.
أجابثني،اياذااتحبثناآلاسادثع،اللاألنهمابأمثاثهما
قدازيفثاااثحقائال،اوجدلثاامنااثباطلاحقاًاحلاعمرواا
إسالماااواستبدثثهابدينااثتطرفاواثتكفري،اوجدلثااعينا
أمريكااوإرسائالالثااثسائد،اوعينامحمدالثاايحارب؟
اأ7ايااتُرىاألناآلاسادثعالماسابباوبالااألمة،اولما
مناسفكثاااثدماء،اونرشواااثدمارايفااثثطنااثدربي؟

اياذااتؤيدونهم،ابقثثكمانكراًاسلمان؟
الالاألنهامااساتباحثاااثثطان،اوعمارواااثدمارانا

ومقدراتااثامنا?!ا
أ7األنهماعمروااكلامداثمااثتقد7اواثحضارةاواثتاريخا

يفابلدك؟ا
أ7اأنكاماتحبثنهماثتدمريلاماثجاشااا،اومصانداا،ا

مدارساااومستشفااتاا؟
اأ7األنهمايقتلثنااألطفالاواثاساء،امنابايااإلنساناة،ا
ويااثروناويحرقثناأناالءااألبرياء،ابقصفهماثلماازل،ا

واستهدااهماثألسثاقاواثحارات؟
أتحبثنهاماألنهامامصاصثاعمااءاومجرماثاحرب،ا

وصااعااثدماراواثخرابايفاوطاكما?
أجابثنياياذااتكرلثنااثحثثالا??!!

للاألنهمامجثساورااضة؟
طاباأثساتماتؤيدوناآلاسادثع،اامنايتحاثفثناعلااًا

معاأللااثكفراإرسائالاوأمريكا؟

طابالؤنءاايجثسايااتُرىامنايدبدون?!ا
منالثاربهما?امنالثانباهما??ا

أواثاساثاالاؤنءاايجاثس،امانايحماثنااثحااراتا
ويسهرونااثلاايلاثتاامثااأنتم؟

لمامنايسارّيونامراالااثدوثةااثحكثماةاحلاتخىا
عاهاااثدمالءابهدفانرشااثفثىض؟

أواثاساثاالامامانايدادثناعاااااألخطاارابدمائهما
ويساقطثنانهداءايفااثداخل،اولمايثاجهثناايثتاعىا

اثحدوع،اوأنتمايفااثباثتاتلداثنهم؟

أجابثنيايااأنباهااثبرشا?ا
ياذااتكرلثناجاشاااااثثطاي،اوتصفثنهاباثخاانة؟ا
وتفرحاثناوتصفقاثناثتفجريلاماماناقبالااثدادو،ا

وتزغرعوناثتدمرياسالحااثدوثة،اوصما7اأماناا؟
لالاألنكاماتريادوناجااشاتحاثافااثدادوان؛اماناا
واثسادثعيل،ا واإلمارتاال،ا واألاغاان،ا اثسااغال،ا

واثدواعشاواثتثابعاواثخثنة؟
ياذااتكرلثنااثامناوتحبثناأعداءلاا?!

ياذااتكرلثنااثحااةاوتحبثناايثتاألبااءااثامن؟
اياذااتكرلثنااثدزةاوتدشقثنااثذلاوايهانة؟ا

للاأجابكماأناا?
ألنكماثماتكثنثاايثماًايماال؛األنكماتمشثناعىاأرضاًا
ناتساتحقثنامشاااًاتحتالثائها؛األنكماتستاشاقثنا
لثاًءا،اناتساووناذرةامناتربته،األنكماجّمدتماعقثثكم،ا
اأصبحتماناتدقلثنابها،اوأذاناناتسمدثنابها،اوقلثبا
ناتحساثنابهاا،اأنتماجدلتماأنفساكمايفامصافاأحقرا
باايااثبارش،انااثايءاوإنمااأنكامارضاتماباساتباحةا
عرضكمااثامان،اأواناتدلمثنايااحثاثةااثامناأنااألرضا
كاثدرض،ااقبحااثلهاوجثلكماوعلاكماثدااتاكلاأحرارا

اثامنامنايثمااالذااإىلايث7ااثدين.

عبدالرحمن غيالن 
أناتُدرياقلبكاقبلاسامدكاثصاثتاوأعاءاايجالدينا
اياشاديناولمايتصاعدوناأثقاًايفاساماءااإلبداعاواّنا
إعارةاايدااركابطريقتهامااثروحاناةااثبديدةاوسامّثا

كلماتااإلباءاواثارص
اولياتاساابامناحااجرلماأناّداوقداًاعىااثددّوا
مانابارقااثرصاصاوأزيزااثهلعا،ااأنَتايفاندمٍةاكبريٍةا
نايفثقهاااإناثّذةااثارصاوتحقالااثثعدااألكربايفازوالا

اثظايلا.
قبالاذثكاوبددهاثكاأناتتخاّالاعظمةااإلباءايفاقلبا
اثشااعرااثذيارسامامداثمااثصمثعايفاكلماتها،اوأناخا
بثارقاآماثهااثشاالقةاعىامداراتااثتضحاةاواثصربا
ولماايرسامانامداثمااثطريلااألنضجايفاخاتمتهامنا

كلاتّرلاتااثبغياواثددوانا.
كلمااانادرُتابخثاءااألمالامناناثالدااثطريلا،ا
وكلماااانتابتاياقشادريرةااثثجلا،اوكلماااعالمتايا
مثجاةااإلحباطااساارعُتاثإلنصاتااثدماالاثكثكبٍةا
ماناأجملامااأنجبتهاناالقاتالذاااثثطناوساهثثها
اثفسااحةا،اولمايصاداثناأعاجابااثحمااساوعلّثا

اثهّمةاومزونااثاارصا،اويضّمخثناأرواحااابانثاانتا
اثكلمةااثصاعقةاواثلحنااثدمالقاواألعاءاانستثاائيايفا

مرحلٍةاحاسمةايمّرابهااوطاااااثحبابا.
تأّملاثااأعاءااياشادااثكبارياايجالادا/اعبداثدظاما
عزااثدينايفارائدةااثشااعرا/حساناايرتىضاااصمثعا

اثشدبا(اولثايصدحابصثتهااثجهثرّيااثدمالقاا:
شعبنا اجلبار هذا أعلن اإلنذار 

ال يساوم في القضايا شعبنا اجلبار
هل نسيتم يوم أن ولّيتم األدبار

عدمُت للحرب ! عدنا فارقبوا اإلعصار
وعدنا قد حان .. أن تذوقوا اخُلسر

حسبنا القران .. آن وعُد النصر 
  يارجال الله  ، جاء نصر الله 

من رجال الشعب

اثكلمااتا أناتتخالاثااكاافاتفدالالاذها وثكاما
اثحماسااةااثصاعقةايفانفثساوقلثباوعقثلانبابااا
اثحراورجالااياداناولمايلقاثنااثددّواعروسااًاخاثدةا
جازاءاماااقرتااتايداهامناعادواٍناغاناٍماعناٍئاعىا

ندبااااثجبّارا.
ايجالادا اثكباريا اياشادا وانصتاثااثصاثتاوأعاءا

/اعبداثساال7ااثقحاث7ايفارائداةااثشااعرااثشاهادا/ا
عبدايحسنااثامرياااساعةااثصفراعّقتا(اولثايمخرا
عباابااألرواحامدلااًاعناااتحةااثاارصاوجذوةااإلباءا
واثضامايفاأرقىامدانيااثثااءاثهذاااثثطناإذايقثلا:

ساعة الصفر دّقت واملؤّشر أّشر
مابقي خيط بني القنبلة والصاعق 

ياقلم يابياضة ياخفوقي تفّجر 
 كّل حّر وعزيز وكّل نشمي ضايق

 صرخة الله أكبر صرخة الله أكبر
بانواجه بها العالم وكل منافق 

 والله إّنا كما الطوفان اللي يتفّجر 
 ما يوّقف أمامه في املواقف عايق

  والله إّنا بربي واثقني أن نُنصر 
 والله إّن السعودي من الهزمية واثق

ناناّكاأنالذيانااثامثذجالااثرائدالاياقالناثااا
نسمةاعلالةامنانسماتااثفّنااإلنشاعيااثدابلابفتاةا
اثحضثراوعلشاةااثثصثلايفاوطٍنايكتّظابأيعانجث7ا
اإلنشااعااثذينانايمكاااااإلتااناعاىاروائدهمايفالذها
اثدجاثةا،ارغماماايستحقثنهامناإناعةاوعرااناولما

يلّثنثناحااتااابأثثانااثدزةاواثكرامةاواثصمثعا.

الثقافة يف مواجهة العدوان

االقتصاد
حسن الصديق

اناتهرتااثاماناعىامرااألزمانابأنهاااطريلااثتجاارةاونتاجةاثذثكااإنا
انقتصااعااثاماياكانااألولايفااياطقةاواناتهرتااياتجاتااثامااةابجثعتهاا
حتاىاذاعاصاتهااوجدلااثتجارامناوساطااثجزيرةااثدرباةامنانجداواثحجازا
يأتاثناإىلااثامانامناأجلاانرتزاقاوجلبااثبضائاعااثامااةاوبادهاايفاايااطلا
اثتياأتثااماهااكثنااثامناأرضااستقراراونماءاااهااتكثرازراعةامختلفاأنثاعا

اثفثاكهاواثحبثباواثخرضواتاممااساعداعىاانستقراراانقتصاعيا.
ساتسااءلااثكثرياقائالامااعالقةااثثقااةابانقتصاعاولذاااثرسعااثتاريخيا
وسأجابالاااأنااثثقااةااثتيايمتلكهاااثامااثناويفتقراإثاهاامااسثالماليا
اثرتاكامااثتاريخيااثهائالااثتيايحملهااكلاأبااءااثامنابمختلفامساتثياتهما
اثدلمااةاوانجتماعااةانتاجةاثدملااثحضاارةااثامااةااثتياتاكاعاتكثناأولا
حضاارةايفااثداثماأجمعاامااااثحديثاعناانقتصاعاومااساثاهاإناحديثاعنا
اثثقااةااثامااةااثتياسادىااثددوانااثغاناماإىلاتغاابهااتمهادااثطمساهااأوا
عىااألقلاتشاثيههاابحااثاتجدلاأبااءلاانايفخرونابهاااوماانرسعايفالذها
اثكتاباتاماالثاإناعااوينابحاجةاإىلااثبحثاواثتدملاثادركاايتابعااثحصافا

اداحةالذاااثددواناومدىاإيغاثها.
أعتاذراعناانساتطراعااثساابلااثاذياكاناناباداماهاوأعاثعاإىلامثضثعا
انقتصااعااثذياناناعلاهااثددواناحرباانادثاءاماذازمنابداادابهدفاإاقارا
اثامانامناأجلاإذنثاهاواثتحكمابقدراتهاالاثاعدنااإىلابدايااتااثقرناايايضا
واألحداثااثتيانهدلاامناحروباعاياةاوتغرياتاكبريةاساجداأنااثامناظلتا
مكتفاةااقتصاعيااوثماتؤثراعلاهااتلكااألحداثابلاباثدكساكانتااثامناتقث7ا
بتقديمابدضااثحبثباكمساعداتاثبدضااثدولااثقريبةاواثبدادةاوماهااجارةا
اثساثءااثتياكانايحارضاملكهااقبلاظهثرااثبرتولايتساثلامناحكا7ااثامنا

اثحبثباوماايجثعونابهاعىاعوثتها.
ماارسااثدادواناحربااابارعةاعاىاانقتصاعااثامااياوتحثيالاأباائهاعنا
اثزراعاةاوايهانااثتايايحرتاثنهااإىلاأعمالاأخارىاتزيداعخلااثفارعاثكاهاانا
تخاد7اانقتصاعااثثطاياوذثكاباثكثريامنااألسااثابااثتيايفاظالرلاااثرحمةا
وباطاهاااثحقداواثغلاماهاااساتجالبااثاماالاإىلابلدانااثجثاراكأيدياعاملةا
ثباااءاتلكااثدولابددااثطفارةااثبرتوثاةاولذااأعىاإىلاااتقاارااثزراعةاواثحرفا
اثادوياةااألخرىاإىلااثكثريامانااأليديااثداملة،ايفااثامن،اكماااجدلتاأعثانهاا
يفااثداخلايصدروناقثانلاتساهلامنااساترياعااثحباثباواثفثاكهاوإعخاثهاا
إىلااثبلدابأساداراتقلابكثرياعناأسادارااياتجاايحيلاوكانالذااساببااإضااااا
ثتخايلاأبااءااثزراعةاعنامهاتهماواثبحاثاعناأعمالاأخرىاتدراعلاهمااثدخلا
،اباإلضاااةاإىلامحاربةاأياارصةامناارصااثاماثاانقتصاعيااثقثمياعاخلا
اثامانابثاساطةاأياعيها،اوثاسابخفاياعىااثجماعامحاربةاايساتثمريناأوا
رشاكتهامامناقبلاايتافذينابحجةااثحمايةاوتأجرياماااءاعدناثدوثةاساثفا
تترضراكثرياامناتشاغالهاوإعاعتهاإىلامثقدهااثتاريخياكممرايتثسطااثداثما
بهدفااساتمرارااثثضعاعىاماالثاعلاهاوإقامةامشااريعااقتصاعيةاولماةا

مناأجلاإسكاتاأياأصثاتاقداتظهرالاااأوالااكا.
إنااثامانابلادايمتلئاباثخرياتاواثثرواتااثتياإناوجدتاعوثةامنااثشادبا
ومخلصةاثلشادبااهياقاعرةاعاىااثاهثضاباثبلداخاللااارتةاقصريةاولذاا
كانامرساثماًابأعالااثدادواناوثذااثمايسامحثااأناتظهاراأياحكثمةاتقث7ا
عىامصلحةااثشادباولذااناتجاعناقلةااثثعياواثتغاابااثثقايفااثذياتحدثااا
عاهاإذاتمكاتامناتطثيعااثشادباوثثاثفرتةابسااطةابدداأنااساتأثرتاعولا
اثددوانابمازاناةااثبلداتمدهابهاامااجدلااثشادبايشادرابيءامنااثتحسانا
واجأةاتثقفاععمهااثلمازاناةاااحصلاثلبلداانهاارااقتصاعياحاعاناتستطاعا
اثامناتداركاتبداتهاولذاااثذياسادتاألنايكثن،اوعملتاعلاهاخاللاعدوانها،ا

يفامحاوثةاثرتكاعالذاااثشدبااثدظام.
إناغاابااثثعيابماايقث7ابهااثددواناباثرغمامناوضثحهامنازمنايجدلااا
نتساءلاأيناكااا؟اماااثذياحّثلااثامنامناعوثةامكتفاةاذاتاااناتستثرعاإناماا
ندراإىلاعوثةاتستثرعاكلايشءا؟اياذاانبحثاعائمااعنامربراتاتبددااثتهمةاعنا
اثددواناإىلاوجهاتاأخرىا؟اأينااثقثانلااثتياتحااظاعىااإلنتاجاايحىاوتحدا
منااساترياعاايثاعااثتياتقياعىااثكثريامنااثحرفااثادويةا؟امناايساتفادا
ماناإاقارااثامناوتشاتاتاأباائهايفاكلابقاعااألرضا؟ااثكثريامنااثتسااؤنتا
ايطروحةايفالذااايجالااثتيانابداثاااأنانبحثاثهااعناإجاباتاناااةاإذااأرعناا
أنانجاداثاااانقطةاانطالقاثابتةاماناأجلااثاهثضاانقتصااعياوراعااثثعيا
اثثقايفاايساانداثهاحتىانساتطاعاأنانقد7اثلامناناائاًاملمثساً،ااهلالااكا

منايدي.؟

هل من مجيب؟

واألنشودة جهاد

إلى القدس
عبد السالم المتميز 

سارتاإىلاثقااكاراياتيا
يااقدساياامهدااثابثاِت
األنِتاأنِتاقضاتيااألُوىلا

تمياإثاِكاُخطىاانتصاراتيا
قثيلاثخارباعاعاحادُرناا
اتألبياثلقائااااآلتي

بااياوبااكاحاجٌزاصلٌف
حتماًاسأكرسهابقضباتي
يُداقاتلاكااثاث7اتقتلايا

اهمثالمثايفااثثصفاواثذاِت
اسدثُعاقرنايهثعايدراهما
عمدياوأنالئياوآلاتيا
عمُعاايآيساااِكاأيقظايا

ألخطانرصكارغمامأساتيا
جرحيايثايساجرحكااثداميا
وثذااصربتاعىامداناتيا
اجراحااايااقدساماانزاتا

إناثتضمادااثجراحاِت
الاقصفثااساظلايطلعامنا
تحتااثركا7ِانداُرناااثداتيا
مهماااثاهثعاطغتاثتبددناا
وبغتاثتقطعاعاِكاغاياتيا
اد7ااثفدااجرٌسايقربااا
نطثيابهابدَداايساااِت
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 محمد أحمد الشميري
يفااثبداياةانتحادثاعانامدااىاايصطلاحا
ونشأته:احاثايدثعاأصلاكلمةااسرتاتاجاةاإىلا
اثتدبريااثدساكري،ااهثاعلمااثتخطاطابصفةا
عاماةاولاثامصطلاحاعساكرياباألسااسا
وتدايااثخطةااثحربااة،اأوالياانااثتخطاطا
ثلدملاااتااثدساكريةاقبالانشاثبااثحروب،ا
ويفانفاسااثثقاتاااناإعارةاتلاكااثدملاااتا
أثااءاوعقبانشاثبااثحروب،اوتتمازاباثثباتا
اثاسبياطثيلااألجل،اوبضخامةاانستثماراتا
ثها،اوانختصاصايفااتخاذلااامااطاًاباإلعارةا
اثدلااا.اوتدكاسااثخطاطاايحادعةاُمسابقاًا
ثتحقالالدفامدالاعىاايدىااثبدادايفاضثءا
اإلمكاناااتاايتاحاةاأوااثتيايمكانااثحصثلا
علاهاا.ااهياخططاأواطارقاتثضعاثتحقالا
لادفامدالاعىاايادىااثبداادااعتمااعاًاعىا
اثتخطاطاتاواإلجراءاتااألمااةايفااساتخدا7ا
ايصااعراايتثاارةايفاايدىااثقصري.اأماانشاأةا
ايصطلاحااهثايدداماناايصطلحاتااثقديمةا
ايأخاثذامنااثكلمةااإلغريقااةاStratoاوتدايا
اثجااشاأوااثحشاثعااثدساكرية،اوماناتلاكا
اثكلماةااناتقتااثاثنانااةااثقديمةامصطلحا
Strategosاوتداياااناإعارةاوقااعةااثحروب.ااا
ولاااكامجمثعاةامانااثقثاعدااثداماةااثتيا
تحكاماثدبةاانسارتاتاجاةايمكاناإيجازلاايفا

ايباعئااثتاثاة:

 ا-اقثةااثتحشادا.
 ا-ااثحصثلاعىاايبدئاةا.

 ا-اتحقالاايفاجأة
 ل-اانقتصاعايفااثقثى

 ث-اايحااظةاعىاحريةااثدملا.
 ث-اخفةااثحركةا.ا

ل-ابساطةاايخططاا.
 8-اتحقالااثتداوناواثتاساالابلاجماعا

األطراف
 ل-اتثحادااثقااعةا.

اوقاداحاولااثدديدامناايفكريناوضعاعدعا
مناايبااعئااثدامةاااكانااختاارلمايفاوضعا
لاذهاايبااعئاوثقاداحادعاطالمزاتازامباعئا
انسارتاتاجاةابثالثاةاعااارصارئاسااةالي:ا
تجماعااثقثى.ااعملااثقثىاضدااثقثى.ااثحلا
اثحاساماعناطريلاايدركةايفااثحقلااثرئاس.ا
أماااثاادلالاارتااقاداقاد7اثمانااةامباعئا
رئاسااةالي:امتابدةااثهدفاماعااإلمكانات.ا
متابدةااثجهاداوعد7اإضاعةااثهادف.ااختاارا
اثخطااألقالاتثقداً.ااساتثماراخاطاايقاومةا
األضدف.ااختااراخطاعملااتايؤعياإىلاألدافا
متااوبة.ااايرونةايفاايخططاواثتشاكالابحاثا
يتالءمااناماعااثظاروف.اعاد7ااثازجابكااةا
اإلمكاناتاإذااكانااثددوامحرتساً.اعد7اتسديدا
اثهجث7اعىانفسااثخاطاأوابافسااثطريقة.ا
ولااكامفكاروناآخروناتحدثاثااعنامباعئا
انسارتاتاجاة،اوماهماماوتساتثنغااقداحدعا
ثالسارتاتاجاةاستةامباعئاتختلفايفاكثرياعنا
ساابقاتهااوليا:ااننسحاباأما7اتقد7ااثددوا
انساحاباتامتجهةانحثاايركاز.ااثتقد7اأما7ا
اثدادواايرتاجاعاواحداضداخمساة.اااثتمثينا
مناتمثيااتااثددوانفساه.اتخطاطاخمساةا
ضاداواحد.اتالحاماتا7ابلااثجاشاواثشادب.ا
ووضعاثباالاوساتاثلاثالثامباعئارئاسااةا
ليا:اتالحامامداثيابلااثجاشاواثشادبايفا
حاربانااملة.األمااةاحاسامةاثلمؤخرات.اا
رضورةااثقااا7ابإعاداعاتانفسااةاقبلااثبدءا
باثدملااثدااف.اوحدعتاايدرساةااثدساكريةا
اثفرنسااةامبدأينامغايريناوإناكاناانامللا
لمااا:اانقتصااعاواثقاثة.احريةااثدمال.اوثثا
حاوثاااااساتدراضاآراءااثبحريالايفامبااعئا
انسارتاتاجاةاثثجدناااأمريااثبحارااألمريكيا
مالااناقداجدالااثسااطرةاعاىااثبحاراليا
ايبدأااثرئاسايفااثحصثلاعىانتاجةاحاسمة.ا
ومناخااللااساتدراضاااثلمبااعئاايثضثعةا
ثالسارتاتاجاةانلماحاباإلضاااةاإىلاتباياهااا
تأثاراواضداهااابظاروفابالعلاماوعقائدلاا
وقامهااااثدساكريةاايثروثاة،اوتأثرابدضهما
كفااحا واجهاتا اثتايا اثخاصاةا باألوضااعا
بالعلام.اااإذااماااساتحرضنااأااكاراقدماءا
أمثاالا اثصاااالا وايفكريانا اثدساكريلا
اصاناتساث(اااجدلاااقاداعكساتايفاذاتا
اثثقتاظاروفااثصلاوتجاربهااااثذاتاةاكبلدا
واساعاضخاماذواإمكاناااتابرشياةالائلاةا
وإمكاناااتاتقاااةامحادوعةاونادباُعارفا
باثصارباواثاَفاسااثطثيالاواثرتاجاعاأماا7ا
جاذوةالجمااتااثخصاث7ابانتظاارااثفرصا
اثساانحةاثلارع.اويمكااااااثقثلاباذاتااثرأيا

باثاسابةاثلمبااعئااثروسااةااثتيااساتمدلاا
واضدثلاااماناتجااربااثاروسااثذاتاةاومنا
عقادتهامااثدساكريةااثتياتااسابااثظروفا
اثخاصةاثتلكااثبالعااثشاسدةااثتياطايااأعاتا
اثخصاث7اوامتصتازخمهاماوعافثانهماقبلا
أناتارّعاعلاهمااثكاّرة.اوكاناثلقثىااثشادباةا
أثرانايقلاعناأثرااثقثىااثدساكريةايفااثدااعا
عانااألرضااثروسااة.اواثحقاقاةاأناايباعئا
آنفاةااثذكارايمكانااعتبارلااأااكاراثحانتا
وأوضاعاخاصةاوناتشكلاقثانلاعامةايمكنا
تطباقهااابمجملهااايفاجماعااثظاروفاوعىا
كاااةااثظروفاواثحاانتاولذاالثااثتفساريا
اثحقاقايانختالاهاااوتاثعهاااإناأناهايمكنا
اثخروجاباثقثلابأنهاثمةاعارصينامشارتكلا
بالاكااةاتلاكاايبااعئالمااارضورةااختاارا
اثاقطةااثحاسمةااثثاجبااثثصثلاإثاهااواثتيا
تاؤعياإىلازعزعةااثخصاماوانهااارهاواختاارا
اياااورةااثتحضريياةااثصاثحاةاثلثصاثلاإىلا
تلكااثاقطة,اأياتحديداماكانااثثخزاواختاارا
اإلبارةااثصاثحةاثلقاا7ابدملااةااثثخز.اووالا
مااسبل،اويفاظلااثددوانااثسدثعيااألمريكيا
عىااثامناكاناقائدااثثثرةااثشدباةااثساداعبدا
ايلاكااثحثثيايفاخطاابايث7ااثقادسااثداييا
اثذياقالاعاهاحسناارحانااياثكي:ا»سمدتا
كلمةااثسااداعباداايلكااثحثثياقبالاقلالاونا
تدلاالايلاعلاهاااساثىاأنهاانمرقةاوساطى؛ا
يلحلابهاااثتايلاويفايءاإثاهاااثغايل؛األولامرةا
أنادراأنااثسااداعبداايلكايفثقااثساادانرصا
اثلهايفااثدملاواثتحلالاواثشامثلاوقثةااثربطا

معات
ساٍوايفااثشاجاعةاواثثبات،ايظهراأناااأما7ا
قائدااساتثاائياجديد؛احماهااثلهاوسدعهاوأثّفا
علاهااثقلثب؛اوأعانهاوكااةااثاماالاثلخروجا
باثاماناوأللهاإىلااجراجدياد«اكاناقداتحدثا
عاناطباداةااثدادوان،اوحملهامساؤوثاةاماا
ياشاأانتاجاةاعدواناه،احااثاقاال:ا»اثاظا7ا
اثسادثعياتحاتاراياةاأمرياكااوماناخلفاها
إرسائالالثاتقد7اإىلالذاااثددوان،اوبارشالذاا
اثدادوان،اوتحركايفالذاااثدادوانامدتدياًابغريا
وجاهاحل،اوباثتايلالثامنايتحملاايساؤوثاةا
وكلا واثتاريخااةا واإلنسااناة،ا األخالقااة،ا
مااايمكناأناياشاأانتاجاَةاعدواناه،اوكلاماا
ساارتتباعىاعدوانهامناتبداتاونتائج«.اويفا
نفسااثكلمةاأاصحاعانااإلقدا7اعىاخطثاتا
اسارتاتاجاةاكربىايفاحاثةااساتمرارااثددوانا
وعاد7اتثقفه،احاثاقاال:ا»اأنااأتثجاهابدايًةا
إىلااثداخلابهذهاايساأثةاايهمةاأنهاإذاااساتمرا
اثدادواناوثامايتثقاف،اوبقايالكاذااعدواناًا
وحشاااًاإجراماااًااإناهايتحتماعلااااااثتدبئةا
اثشاملةاعىاكلاايستثيات:اإعالمااً،اسااسااً،ا
ثقاااااً،اعساكرياً،اأمااااً؛اثإلقادا7اعاىاتلكا
اثخطثاتاانسارتاتاجاةااثكربىاومهماانشاأا
عاهااامناتطثرات،امعاتَذُكرالذهاايساأثةاأنا
ايثاجهةاماناأصلهااكانتاحتماة،اكانتاقدراًا
حتمااًاعىانادبااااثامااي،اثاسالثاايدتدي،ا
أباداً.اأوثئكالمامناأتاثااواعتدواالم،اولمامنا
بااعرواابإجرامهم«.اوناخصاةاقائادااثثثرة،ا
اثشاابااثثالثاايااثذياأصبحتاترقباوترتقبا
خطاباتاهاوتحركاتهااياطقةابكلهاايااثهاامنا
أثراكبري،اوحساباكال7اايحللااثساايسانارصا
قاديالا»نحنااثااث7انشاهداونعةاقائداعربيا
تاريخيالثاساماحةااثساداعبداايلكااثحثثي،ا
ثاساقائداًاثلشدبااثامايااقط،الثاواحٌدامنا
قلةاناعرة،اتقثعامساريةااألماةاإىلانرصامؤزرا
يفاالساطل«ا،اولمايدراثناعنثةاكال7ااثسادا
عبداايلك،اوماذاايداياباثخااراتاانسرتاتاجاةا
ابداادةاايادى(،اوقاداسابلاأناجربثلاا،اثما
اثرساميا اثااطالا ا اثسااد،ا أعقاباخطاابا
ألنصاارااثلهامحماداعبداثساال7احاثاأوضحا
أنااثجاشاواثلجانااثشادباةاسااقدمثناعىا
عملاااتاكربىاساتلقباايداعثةاكلاااً,امؤكداًا
عىارضورةااثتحركااثشادبيااثثاسعايساندةا
اثجاشاواثلجانااثشادباةايفامختلفاايااطل.ا
وأكدااثااطلااثرسامياألنصاارااثلهابأناقثاتا
اثجاشاواثلجانااثشدباةاثناتسمحابأياتثسعا
ثداارصااثقاعدةانرتكاباجرائمابحلااثشدبا
اثاماايامهماابلغاتااثحرب.اوثذثاكااألحداثا
األخريةايفاعدناواثبلبلةااإلعالماةااثكبريةااثتيا
ترااقتامدهاا،اواقاًايااكتباهاعيلاظااراعىا
صفحتهاماالياإناعملاةااستباقاةاثلخطثاتا
انسرتاتاجاةااثتياأعلاهااقائدااثثثرةااثشدباةا
اثدظاماةااثساادااثهماا7اعبدايلكابادرااثدينا
اثحثثيا،اظااًاماهماأنهماسااخلطثنااألوراقا
ويحثثثناعوناتافاذلا.اوأناراإىلاذثكامحمدا
عبداثسال7ا,ايفااتصالالاتفيامعاقااةاايسريةا
,اأناترصيحاتااثددوانابشأناإنجازاتاثهمايفا
عدناظالرةاإعالماةاوحربانفسااةاواثجاشا

واثلجانااثشادباةايحارزوناانتصااراًاكبرياًا,ا
مؤكداًابأنااثددوانايستماتاويرميابكلاثقلها
إلحارازاأياتقاد7اوانتصاارابددااشالهاطثالا
لااايثمااًامانااثددواناعاىااثامانا.اوثذثكا
يحاولااثددواناأنايكثناثهاوطأةاقد7ايفاعدنا
يفارضبتهاانساتباقاةالاذهامهمااكانااثثمن،ا
يظهاراذثكامناخااللااثرضبااثجاثابصثرةا
لساترييةاغريباة،اوإىلاذثاكاأناارااثصمااعا
رئااساايجلسااثسااايساألنصارااثلاهاقائالً:ا
إناأمراءاعويلةااإلماراتاثاساثااحريصلاعىا
أبااءاعدناونايهمهماذثاك،اعاعااًاجماعاأبااءا
اثشادبااثاماياإىلااثثقثفاماعاأبااءااثجاثبا
يفاوجاهااثغازوااثخارجياومانايفاالكهمامنا
عااارصااثقاعدةاوعاعشاثلحفااظاعلیاعدنا
ثتبقیاعدناألباائهاااثذيناساكثناثهماوثبقاةا
أباااءاايحااظاتااثجاثبااةااألوثثيةايفاترتابا
أوضاعهماوبااءامستقبلهمابداداًاعنااثتثاجدا
األجاباياوعاارصااثقاعادةاوعاعش.اونكتفيا
لاااباإلنارةاإىلاعدناألنامثضثعهااوقضاتهاا
ستخصصاثهاحلقةامستقلةابذثكاااثخااراتا
انسرتاتاجاةاأصبحتارضوريةاوحتماة،اثكنا
أيناستكثناجغرااااااثخاارات؟اومااطبادتها؛ا
سااسااةاأ7اعساكريةاأ7اكاللماا؟اوماااثذيا
سااتغري؟اإذااأرعنااأنانقارتبامناذثك،ااهااكا
أماثراأساسااةايفااثتحلاالااثسااايس،اومهما
انثتفاتاإثاهااأيضاًايفااثرصاعااثساايس،اومنا

لذهااألمثر:

 ا-ااثجغرااااااثسااساة،اكايمراتاايائاة،ا
اثديمغارايف،ا اثطبادااة،اواثثضاعا واثثارواتا
وايشااكلااثحدوعياة،اماعااثادولااألخارى،ا

وتأثريلا،اواستغالثها.
 ا-امدرااةااثتاريخ،اوحركةااثدولااثكربىا
نزاعااتا مانا إثااها أعتا ومااا وانساتدمار،ا
عاخلاةاعاخلاة،اوعاخلاةاخارجاة،اوتثظافهاا

واستغالثها.
انسارتاتاجاةا ايصاثاحا مدرااةا ا-ا  
ثلادولااثكاربى،ايدرااةامصاثاحاتلاكااثدولا
جاثسااساااً،اواقتصاعياً،اوعساكرياً،ايدراةا
نثايااتلكااثدول،اوماالثاايتاحاثلضغطاعلاها.
 لااانعتمااعاعاىاسااناإثهااةاعرضهااا
اثقارآن،اكانعتمااعاعاىااثلهاواثتاثكلاعلاه،ا
واثاقلاباارصه،اولذااألمها،اولاثاماايؤكدا

علاهاكثرياًاقائدااثثثرةااثشدباة.ا
ااثخااراتاكثرية،اواثساداعبداايلكااثحثثيا
عثعنااأنايكثناعىامستثىاحديثه،اولثايديا
جاداًامداىااثخااراتاانسارتاتاجاة،اوتدثعناا
أيضاًاأناتأتياأنااءامااثمايتثقدهااأحٌداضمنا
ألداااهاوخااراتاه،اوباثتأكاادايبقاىاعارصا

ايفاجأةامناأبرزاعثاملااثحسماواثرعع.ا
عمااا بداادًةا اثاتاجاةا تكاثنا وثانا
تثقداهااثكاتابااثصحفايامحماداحساالا
مساتاقعا يفا اثسادثعيثنا لاكل،«سااغرقا
اثامان«،اوأضااف:ا»ااثامنامرللاوسارتللا
اثسادثعيةاحتماًايفاعخثثهاايفاحربامعااثامنا
وثكاهاااحذرةاجاداً.اااثقبائلايدارفابدضهاا
بدضاًاجاداً.اوثنايتثغلااثسدثعيثنايفااثداخلا
اثاماياساثاصلثنااثرضبامنااثخارج.اولما

يدراثناايصائباايثجثعةالااك.«

ويفااثاهاياةايأتيااثتثجاهاانسارتاتاجيايفا
اا اثقرآنابخصثصااثرصاعايفاقثثهاتداىل:ااَاِإمَّ
ْعاِبِهْماَماْناَخْلَفُهْما تَثَْقَفاَُّهاْمايِفااْثَحاْرِباَاارَشِّ
َثَدلَُّهْمايَذَّكَّاُروَن(،اوقثثهاتداىل:ااإِذْايُثِحياَربَُّكا
إىَِلااْثَماَلِئَكاِةاأَنِّاياَمَدُكْماَاثَبِّتُاثاااثَِّذيَناآَماُثاۚا
بُثاا َساأُْثِقيايِفاُقلُثِبااثَِّذيَناَكَفُرواااثرُّْعَباَاارْضِ
ابَاَاٍن(اوعلاكما بُثااِماُْهْماُكلَّ َاْثَقااأْلَْعاَاِقاَوارْضِ
أناتؤمااثااباأنااثلهالثامناباادهاملكثتاكلا
يشء،اوأناهاايسااطراعىااثقلاثب،اولثااثذيا
يملؤلااارعبااًاأواأمااً،اولاثااثذيااثاهااثقهرا
ااثقاعباعه،امنايارصاويغلاب،اويدطياايلكا
منايشااءاويازعهاممنايشاء،اونايمكنابأيا
حالامنااألحثالاأنايماحاايدتدينااثارص،اوقدا
أوغلاثاايفااثد7اوأرساثاايفااثقتلاإناإذااكانامنا
جانباأللااثحلاتقصرياأواتفريط،اثكناماعا7ا
أللااثحالاصابريناويؤعوناماااعلاهماااثلها
سااماحهمااثارصاإناعاجالًاأواآجالًا.اوأعلمثاا
ساعتيااثكرا7اأنااثرتسانةااثدسكريةاواثقثىا
اياعياةاناتغاريامثازيانااثقثىاعاىااألرض،ا
وثكامايفاقصاةانبيااثلاهامثىساماعاارعثنا
عظاةاوعربة،اثكمايفاتلكااثدصاااثتياجدلااثلها
ماهااقاثةاعظمىالازتاامرباطثريةاارعثنا
ولزمتهاوأغرقتهاآية،اتلكاليااثسااةااإلثهاةا
ونايمكناثلساةااإلثهاةاأناتتغرياأواتتبدلاوثنا
نخرسامداةااثلهاونرصهاإناإذااتغرينااوتبدثاا،ا
ومااااثاارصاإنامناعاادااثله،اواثداقباةاعوماًا

ثلمتقلاواثخرساناواثاد7اثلظايل.

من قال أن النفط 
أغلى من دمي!

فاروق جويدة 
من قال إّن النفط أغلى من دمي؟!

ما دام يحكمنا اجلنون..
سنرى كالب الصيد

تلتهم األجنة في البطون
سنرى حقول القمح ألغاماً

ونور الصبح ناراً في العيون
سنرى الصغار على املشانق

في صالة الفجر جهراً يصلبون
ونرى على رأس الزمان

عويل خنزير قبيح الوجه
يقتحم املساجد والكنائس واحلصون

وحني يحكمنا اجلنون
ال زهرة بيضاء تشرق

فوق أشالء الغصون
ال فرحة في عني طفل

نام في صدر حنون
ال دين..ال إميان..ال حق

وال عرض مصون
وتهون أقدار الشعوب

وكل شيء قد يهون
ما دام يحكمنا اجلنون

أطفال بغداد احلزينة يسألون ..
عن أّي ذنب يقتلون

يترنحون على شظايا اجلوع ..
يقتسمون خبز املوت..

ثّم يودعون
شبح الهنود احلمر يظهر في صقيع بالدنا

ويصيح فيها الطامعون..
من كّل جنس يزحفون

تبدو شوارعنا بلون الدم تبدو قلوب الناس 
أشباحاً

ويغدو احللم طيفاً عاجزاً
بني املهانة..والظنون

هذي كالب الصيد فوق رؤوسنا تعوي
ونحن إلى املهالك..مسرعون..

أطفال بغداد احلزينة في الشوارع يصرخون
جيش التتار..يدق أبواب املدينة كالوباء..

ويزحف الطاعون
أحفاد هوالكو على جثث الصغار يزمجرون

صراخ الناس يقتحم السكون
أنهار دم فوق أجنحة الطيور اجلارحات..

مخالب سوداء تنفذ في العيون
ما زال دجلة يذكر األيام..

واملاضي البعيد يطّل من خلف القرون
عبر الغزاة هنا كثيرا..ثم راحوا..

أين راح العابرون؟؟
هذي مدينتنا..وكم باغ أتى..

ذهب اجلميع
ونحن فيها صامدون

سيموت هوالكو
ويعود أطفال العراق
أمام دجلة يرقصون

لسنا الهنود احلمر..
حتى تنصبوا فينا املشانق

في كل شبر من ثرى بغداد
نهر..أو نخيل..أو حدائق

وإذا أردمت سوف جنعلها بنادق
سنحارب الطاغوت فوق األرض..

بني املاء..في صمت اخلنادق
إنا كرهنا املوت..لكن..

في سبيل الله نشعلها حرائق
ستظّل في كل العصور وإن كرهتم

أمة اإلسالم من خير اخلالئق
أطفال بغداد احلزينة..

يرفعون اآلن رايات الغضب
بغداد في أيدي اجلبابرة الكبار..

تضيع مّنا..تغتصب
أين العروبة..والسيوف البيض..

واخليل الضواري..واملآثر..والّنسب؟
أين الشعوب وأين العرب؟
البعض منهم قد شجب..
والبعض في خزي هرب

وهنالك من خلع الثياب..
لكّل ّجواد وهب..

في ساحة الشيطان يسعى الناس أفواجا
إلى مسرى الغنائم والذهب
والناس تسال عن بقايا أّمة

تدعى العرب!
كانت تعيش من احمليط إلى اخلليج

ولم يعد في الكون شيء من مآثر أهلها..
ولكل مأساة سبب

باعوا اخليول..وقايضوا الفرسان
في سوق اخلطب

فليسقط التاريخ..ولتحيا اخلطب!!
أطفال بغداد يصرخون..

يأتي إلينا املوت في اّللعب الصغيرة
في احلدائق ..في املطاعم..في الغبار

تتساقط اجلدران فوق مواكب التاريخ..
ال يبقى منها لنا ..جدار

عار..على زمن احلضارة..أّي عار
من خلف آالف احلدود..

يطّل صاروخ لقيط الوجه..
لم يعرف له أبداً مدار

ويصيح فينا: »أين أسلحة الدمار؟؟«
هل بعد موت الضحكة العذراء فينا..

سوف يأتينا النهار
الطائرات تسد عني الشمس..

واألحالم في دمنا انتحار
فبأّي حق تهدمون بيوتنا

وبأي قانون..تدمر ألف مئذنة..
وتنفث سيل نار

متضي بنا األيام في بغداد
من جوع..إلى جوع....ومن ظمأ..إلى ظمأ

وجه الكون جوع..أو حصار
يا سيد البيت الكبير.. يا لعنة الزمن احلقير

في وجهك الكذاب.. تخفي ألف وجه مستعار
نحن البداية في الرواية.. ثم يرفع الستار

هذي املهازل لن تكون نهاية املشوار
هل صار جتويع الشعوب.. وسام عّز 

وافتخار؟!
هل صار قتل الناس في الصلوات.. ملهاة 

الكبار؟!
هل صار قتل األبرياء.. شعار مجد..

وانتصار؟!
أم أن حق الناس في أيامكم.. نهب..وذّل 

..وانكسار
املوت يسكن كل شيء حولنا.. ويطارد األطفال 

من دار..لدار
ما زلت أسأل: »أين أسلحة الدمار.؟«

أطفال بغداد احلزينة..في املدارس يلعبون
كرة هنا..كرة هناك..طفل هنا..طفل هناك
قلم هنا..قلم هناك..لغم هنا..موت..هالك

بني الشظايا..زهرة الصبار تبكي
والصغار على املالعب يسقطون

باألمس كانوا هنا..
كاحلمائم في الفضاء يحلقون

فجر أضاء الكون يوما.. ال استكان وال غفا
يا آل بيت محمد..كم حّن قلبي للحسني..

وكم هفا
غابت شموس احلق .. والعدل اختفى

مهما وفى الشرفاء في أيامنا.. زمن »النذالة« 
ما وفى

مهما صفى العقالء في أوطاننا.. بئر اخليانة 
ما صفى..

بغداد يا بلد الرشيد..
يا قلعة التاريخ ..والزمن اجمليد

بني ارحتال الليل والصبح اجملّنح
حلظتان..موت..و..عيد..
ما بني أشالء الشهيد يهتز

عرش الكون في صوت الوليد
ما بني ليل قد رحل.. ينساب صبح باألمل
ال جتزعي بلد الرشيد.. لكّل طاغية أجل

طفل صغير..ذاب عشقا في العراق
كراسة بيضاء يحضنها..وبعض الفّل..

بعض الشعر واألوراق
حصالة فيها قروش..من بقايا العيد..

دمع جامد يخفيه في األحداق
عن صورة األب الذي قد غاب يوما..لم يعد..

وانساب مثل الضوء في األعماق
يتعانق الطفل الصغير مع التراب..

يطول بينهما العناق
خيط من الدم الغزير يسيل من فمه..

يذوب الصوت في دمه املراق
تخبو املالمح..كل شيء في الوجود

يصيح في ألم : فراق
والطفل يهمس في آسى:

اشتاق يا بغداد مترك في فمي..
من قال إن النفط أغلى من دمي

بغداد ال تتأملي..
مهما تعالت صيحة البهتان في الزمن الَعمي
فهناك في األفق يبدو سرب أحالم.. يعانق 

اجنمي
مهما توارى احللم عن عينيك.. قومي..

واحلمي
ولتنثري في ماء دجلة أعظمي

فالصبح سوف يطّل يوما.. في مواكب مأمتي
الله اكبر من جنون املوت .. واملوت البغيض 

الظالِم
بغداد..ال تستسلمي.. بغداد ..ال تستسلمي

من قال إن النفط أغلى من دمي؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصبحت بغداد رمز لكل أرض عربية منكوبة

الخيارات االستراتيجية



انثالالاايثثاثاثالا7ااايثاالاااانثالاثالالا     اثددعااللا14 عربي ودولي

متابعات فلسطينية  خادم الحرمين.. 
تنحَ

محمد فحص * 
ايكفاااااناثاحاعىابقايااذاكااثطفالاأَْواأقدا7اتلكاايرأةا
اثتاياثطاياااتغاااااابرائحتهااااثزكااة،اكاافاناواثجاةا
تحتهماا،ايكفااااااساتاكارالاااوناجبالاااك،ايكفاااا
كلمااتاعىاجادرانااثثلاماوبضاعا»لاناتاغ«،ايكفاااا
خماثلاوصمتانطالاباثكفرابمااساميايثماًابدارب،اأَْوا
أناباهااثرجال،ايكفااااأنانبقىانداجااتساثقاااأياعياأبيا
ثهاباااقبلهااصباحاااثمانقثلا»تبتايادااأبياثهباوتب«ا

عاداخاثطاايساء..ا
يكفاااااتحلاالالاااوآخرالاااك،اتثقعابحالاقريباأَْوا
ُلدنةااثسااعات،ايكفااااتقاريراومقانتابهتاحربلااعىا
أعتاباعمهمااثقاني،اامهمااابلغااثحربامبتغاهايبقىاأنلا
ذاكاايخضاباتحتاأنقاضاباتهاأَْكثَاراوجداااوأيا،اأثماتَرا
تلاكااثفتاةااثتياتمساكاباداعماتهااوتشاداعىامدصمهاا
علهاااتخففاعاهاارحاالاأبثيهااحااثا»عاصفةااثحز7«ا
اقتلدتانجرتهمامناجذورلااوجدلتهماذراتايفااثهثاء،اأَْوا
مشاهداايفجثعاعىامااتبقىاثهامناجسدارضاعاباألمسا
كانابلاذراعاهايقبلاثغرهااثباساماااماااثسااعةاماابقيا

ا»كثمة«اأنالء..ا ماهاإنَّ
وكأنايابا«قاناا«اتارصخا»اثلاهاأكرباعىامانايدعثنا
أماةااإلْسااَل7«ااثاثلهامااجازرابااالكذااومااقتالاأطفاثااا
لكذا،اومااقطفاتارياحلااثحااةامناعاىانثااذاماازثااا
كمااايجريايفااثااَاَمان،ااتباًاثذاكاايرتاقصاأما7اأساااعها
عىابسااطاإبلاس،اتبااثباياصهاثنااثذينايداشثناتحتا
مظلةاحقدااألمريالذااوجشعاوطمعاذاكاايلك،اأمةااإلْساَل7ا
اأنااثاتاجةاواحدةا أَْواايتأسالمل،اأسامثلماماانائتماإنَّ
اوليا»عاعش«ا حااثاتكثراايسامااتاواثصفةاواحادةاإنَّ
اثتيانبدتامنامصايفااثافطااثخلاجاة،اوأمثالااثصفقاتا
عىاحساابااثشادثب،ااهذهاساثريااواثدراقاواثسثعانا
وتثنساواثجزائراومرصاوثاباااوووو،اأمةامرشذمةاثطاياا

تغاتاباأمجاعامااسلفاونداراأمةاعرباةاواحدة..ا
أوتدلمثناأناناهرااثلهاقداأقبلاوأعبر،اأماكمامناسمعا
أذانااثفجارايفاصاداءايلهجاقائالا»حانامثعدااإلمسااك«،ا
أ7اماكاماماناسامعاأذانااثظهارايفاعادنايلملامابقايااا
اثشامساعاعااااثلصاالة،اأَْواماكمامناسامعاأذاناايغربا
يبرشااثصائملابرزقااثصااا7!..اوباثرغمامناعاءااثصمما
اأناماهما اأنااألذاناظالايطاثفايفاأحااءااثااَاَماان،اإنَّ إنَّ
ماناثمايراذاكااثدجاثزااثذيايدورابلاأحاااءاايدنايدندنا
عاىا»عاه«اايجروحااثاازف،اوماهمامناثمايسامعاصثتها
يفاأوقااتااثساحثراياانايماوحدااثدايم،اقث7اعساحثركاياا
صايام..اوثكناناتقلقثاااايلكايهتاماباثرعاةااأوىصاثهما
برسبامنااثطائاراتاتثقظهماعاداايسااءاواثصباح،عادا
اثظهراوعادااثدرصاويفاُكّلاحل،اوأوكلتاثهماآنفااثقاابلا
واثصثارياخاثتفطرلاماعاىاكثباماناماءااثثجاهااثذيا
يفتقدهاايساتدربثن،ااامااقثتايثمهماعزاواخرااهمامنا

ثلةااثدرب.ا
وقبالاأناأنىساعادااثفطار،اأعاعهااثلهاعلاااااوعلاكم،ا
أرأيتاماثاابااثدااد،اكافاتضجاباألثاثاناأرأيتمثلماكافا
يصطفاثناكأونعكاماطثاباريايفامديااةااألثدااب،اكافا
يثزعاثنااثحلثىاويشارتونالدايااااثدااد،اأرأيتمثلماأَْوا
غشااتاأبصاركمابداءا»األنا«اوناأحد،اندماأطفاثهماظلثاا
يبتسامثناويصطفاثنابايئاتاعاىاأبثابااثدايلااألعى،ا
حاثااثجااةاعارلماوحاثااثداداعلرلام،اوحاثاايثتايفا

أعىامراتبه،احاثاايثتانهاعة.
أعلاماأناُكّلامااسالفايبقىامجارعاكال7،اوأناع7اآنفا
اثشاهداءايصااعااثاارص،اوأناألالااثااَاَمانايساطرونا
اثبطاثنت،اولماثاساثاابحاجةاألحد،اوناماّاةاثاااعلاهم،ا
وثكنانحناأمةااإلْسااَل7اادلااااأنانقفاوقفةاحل،اونقثلا
ثخاع7ااثحرملاتاح،اااكفيامااعثتايفااألرضامنااساع،ا
ويكفاكاععماًاثإلرلاباولدراثلثقت،اااثبثصلةاالساطلا
ائاْال،االالااثدارباقداطالاومانايريدا ومحاثاكاااناإرْسَ
اأنااثثعدا اثرحالااهذاااثلالاقداغشااكماااتخذوهاجمال،اإنَّ

باثصبحاقريباومناتخلفاعنااثركباثمايبلغااثفتح.

* موقع العهد اإلخباري

 مطالب صهيونية بإغالق األقصى أسبوعًا

االحتالل يعتقل 20 فلسطينيًا بالقدس خالل 24ساعة 

العدو يصيب شابين بالرصاص ويعتقل آخر جنوب بيت لحم

الخارجية اإليرانية تدعو أمريكا للتخلي عن لغة التهديد 

قّدماتا»ماظماتااثهااكلاايزعث7«ا
ائايْل«ا مذكرًةاإىلارئاسااثاثزراءا»اإلرْسَ
وقعاعلاهاالللاايهثعي،اطاثبتهابفتحا
ايساجدااألقىصامناجهةاباباايغاربةا
طاثالااثثقتاثلاهاثعاايتطرال،اابتداًءا
ماناياث7ااألحاداثا-ل-ثالااوحتاىا

نهايةااألسبثعا

كمااطاثبتابإغاالقااألقىصايفاوجها
ايسلملابشاكلاكيل،اابتداًءامنامساءا
يث7ااثسابتاوطثالاياث7ااألحداثا-ل-
ثالا،اوإغالقااألقاىصايفاوجهاجماعا
انقتحامااتا اارتةا خااللا ايسالمل،ا
اثصباحااة،امانااثسااعةالا:لاوحتىا
اثسااعةالا:اا،اوذثكامانايث7اانثالا

لا-ل-ثالااوحتىايث7ااثخماسااثذيا
يلاه.ا

اامااطاثبتابماحااثاهثعاايقتحملا
ثا-ل-ثالا،ا األحادا خااللا ثألقاىصا
حرياةااثصالةااثجهريةاعاخلاسااحاتا

األقىص.ا
اثهااكل«،ا »ماظمااتا وطاثباتا

اثساماحاثلاهاثعاايقتحمالاثألقاىصا
حتاىا انثاالا مانا األسابثعا خااللا
اثخمااسااثاذيايايلاذكارىا»خارابا
ايصلاااتا عخاثلا حرياةا اثهااكل«،ا
ايساقثاةاثلمسالمل،اوألمهااااثقبيلا
وايرواني،اوإقاماةاتجمداتاحداعاعادا

بابااثرحمةامنااثداخل.

قالارئااسا»ثجااةاألاايلااألرسىاوايدتقللا
ايقدساال«اأمجاداأبثاعصب،ااثسابت:اإناقثاتا
ائاْايل«ااعتقلاتاخااللاأقلامنا انحتااللا»اإلرْسَ
لااسااعةانحثالاامقدسااًا،اواساتدعتاآخرينا
ثلتحقالايفامراكزلااايختلفةاباثقدساايحتلة.ا

وأوضحاأباثاعصب،اأناقثاتاانحتاللانااتا
اثشابانا اعتقاانتاواسادةايفاصفاثفا حملاةا
واثفتاةاايقدسالاعشاةاماايسمىاذكرىا»خرابا
اثهااكل«،اواعتقلاتانحاثالاامقدسااًااأارجتا
نحًقاااعنامدظمهامابرشطااإلبداعاعناايساجدا
األقىصاايبارك،اواثحبساايازيلايدةاخمسةاأَيَّاا7.ا
وأناراإىلاأناحملةاانعتقانتاتركزتايفاحارتيا
بااباحطةاواثسادديةاباثبلدةااثقديماة،اناتًااإىلا

أناسالطاتاانحتااللاسالمتامجمثعاةاكباريةا
مناايقدساالابالغاتاواساتدعاءاتاثلتحقالايفا
مراكزا»اثقشلة«،ا»ايساكثباة«اورشطةا»نارعا

صالحااثدين«.ا
وأضافاأبثاعصاب،اأنالذهاانعتقانتاتهدفا
ثتفرياغاباحااتاايساجدااألقاىصاماناايصللا
وايرابطلاإلتاحةاايجالاثلمساتثطالانقتحامها
وتدناسهاعوناأَيااعرتاضامناقبلااثفلسطااال.
وأنااراإىلاأنالاذهاانعتقانتاتأتايايفاظلاماا
يسامىا»ذكارىاخارابااثهااكل«،احااثايصددا
انحتااللااقتحاماتاهاثلمساجدااألقاىصاايبارك،ا
وتدطايالاذهاانعتقانتاارصةاكباريةاوأريحاةا
ثلمستثطالاكيايداثثاايفاأوىلااثقبلاتلااساعاً.ا

اثدادوا برصااصا اثجمداة،ا ناابان،ا أصاابا
ائاْايل«،اواعتقالاثاثثااًاخااللااقتحامهامخاما »اإلرْسَ
اثدلاشة،اجاثبامحااظةاباتاثحمايفااثضفةاايحتلة.ا
وذكارتامصااعرامحلااةاماناايخاام،اأنا»قاثةا
عساكريةامناجاشاانحتاللااعتقلتااثشاابامحمدا
جربيانااثحساااتاالاعاماً(ابدادااقتحامهاااأحااءا

ايخام،اباحثاا8اآثاات(اعسكرية«.ا
وقاثاتاايصاعر:اأنا»لاذهااثقاثةااقتحمتاايخاما
وساطاتدزيازاتاعساكرية،اثتادثعامثاجهااتابااهاا
واثشابانااثذيانارناقثلااباثحجاارة،ابااماااأطللا

اثجاثعااثرصاصابصثرةاعشثائاة«.ا
وحساباايصاعر،اأصابانااباناخاللاايثاجهاتا

باثرصاصاايطاطي،اأحدلماايفارأسهاوقدمه،اواآلخرا
يفايده.ا

وأضاااتاايصااعر:اأنا»جااثَعاانحتااللاعالماثاا
ماازلاايثاطالاعراةاأحمداعراة،اومحمدااثحساات،ا

عوناأنايبلغاعنااعتقانتايفاصفثاهم«.
وإصابتانابرصاصااثددوايفامسريةابرا7ااثله

أصاابامثاطاااناباثرصااصااثحاي،ااثجمدة،ايفا
ايسريةااألسبثعاةاثقريةااثابياصاثحاغربارا7ااثله.ا
وانطلقاتامساريةااثابياصاثاحااألسابثعاة،امنا
وساطااثقرياةاباتجااهاأراضاهاااايسالثبةاماناقبلا
مساتثطايا»حلماش«،اواتجهتانحثاماطقةااثجبلا

حاثاكاناجاثعاانحتاللايكماثنالااك.ا

وعااداوصاثلااثشابان،اأطلالااثجااثعاواباالًامنا
اثرصاصااثحياورصاصااثتثتثاتجاهاايشااركل،اماا

أعىاإىلاوقثعاإصابتل.ا
وأاااعتامصااعرامحلااة،اأنانااباًايفااثساابدةا
واثدرشينامنااثدمراأصابايفاساقه،ااامااأصابااتىا
يفااثسابدةاعرشةامناعمرهابرصاصتل،ااألوىلايفاأعىا
اثفخذاحاثاعخلتاوخرجتاثتستقرايفااثفخذااثثاناة،ا

ورصاصةاثاناةااستقرتايفاأسفلااثظهر.ا
اوتامانقلااثجريحلاإىلامستشافىارا7ااثله،احاثا
حاولاجاثعاانحتاللاإعاقةاسااارةااإلسادافاثبدضا

اثثقت،اووصفتاحاثتهماابايستقرة.

  - متابعات: 
انتقداوزيارااثخارجاةااإليرانيامحمدا
جثاعاظريفااثترصيحاتااألخريةاثاظريها
األَمريكاياجاثناكاريياعنا“اساتخدا7ا
اثقثةااثدسكرية”اضداإيراناإذااثماتحرت7ا
انتفاقااثااثويااثذياأبرمتاهامعااثدولا
اثكاربىايفالاايثثااث,امدتارباًاأناعهادا
اثتهديداقداوىل,اعاعاااًااألَمريكالااثتخيلا
عاناأسالثبهمااثقدياماباثتدامالابلغاةا

اثتهديد.ا
وأكاداظريفاواقااًاثبااناصااعراعنا
اْدابااإليرانيا اثخارجاةاأنامقاومةااثشَّ
أما7امختلافااثضغاثطااثدوثاةاأرغمتا
واناطناعىااثتخيلاعناأسلثباايثاجهةا
واثلجثءاثلدبلثماسااة,اناتااًاإىلاأناوزيرا
اثخارجاةااألَمريكياأناارابصثرةامااإىلا

لذهااَيْسأَثاة.ا
وقالاوزيارااثخارجااةااإليرانياواقاًا

ياانقلتاهاوكاثاةاأَنْبَااءاااارسااإليراناةا
مقاوماةا ااإنا ماراراًا أعلاااا “مثلمااا
اْدابااإليرانياأما7امختلفااثضغثطا اثشَّ

اثدوثااةااثرامااةاثلتخايلاعانااثربنامجا
اثااثوي,اومتابداةاحقثقهاعىاأََسااسا
مدالادةااإنابياتاي(اواثتاياتبلثرتايفا

ايلحمةااثسااسااةاثالنتخاباتااثرئاساةا
اعاا7ااالا(ابمشااركةاالابايائاةامنا
اثااخبالاقداأرغمتاأَمرياكااعىااثتخيلا
عناأسالثباايثاجهاةاواثرتكازاعىاحلا
وتساثيةااثقضاةاعناطريلاايفاوضاتا
ولثامااأناراإثاهاكرييابصثرةاما”.ا

وأضااف,اأناكارييايدلاماجااداًابأنها
سمعاخاللاارتةاايفاوضاتاعد7اجدوىا
ااْدابا لاذهااثتهديداتااثفارغةاضدااثشَّ
لاذها مثالا أماا7ا ومقاومتاها اإليرانايا

انجراءات.ا
واعترباظريفامثالالذهااثترصيحاتا
تداثعاثلقارنااياايضاوأنهااامااقضاةا
ثقثاعادااثقثانالااثدوثاةاوأضااف:اثقدا
أقرااكريي(ابافساهاوساائراايساؤوثلا
األمريكالاماراراًابأنالاذهااثتهديداتانا
ااْدابااإليرانيا تأثارياثهااعاىاإراعةااثشَّ
َوأنااألَْوَضااعاساتتغريايااايدثعاباثرضرا

علاهم.

إغتيال القيادي الفتحاوي أبو طالل في 
عين الحلوة

عااعااثتثتراإىلامخاماعلااثحلثةارشقامديااةاصاداااثلبااناةاإثرا
اغتاالاعاارصامسالحةااثدقاداطاللااألرعنياقائداإحدىااثثحداتايفا

حركةااتحاوايحسثباعىااثلااث..ا
ويفااثتفاصاالاوأثااءامروراطاللااألرعنياباثقربامنامستشافىا
اثاداءااإلنْاَساانيايفااثشاارعااثفثقانيامنامخااماعلااثحلثة،اأقد7ا
مجهثثثناعىاإْطااَلقااثااراعلاهاوأرعوهاقتاالُ..اويدتربااألرعنياقائداُا
عسكرياُابارزاايفاحركةااتحاوقداسبلاأناتدرضايحاوثةااغتاالاقبلا
عا7اونصفايفاتفجرياعبثةاناسفةايفاايكاناذاتهااثذيااغتالاااه.ا

وتساثعاحالامنااثقللاوانستافارااثثاساعايفاصفثفاايسلحلا
مانامختلفااثفصائالااثفلساطاااةاوخاصةاحركةااتاحايفامخاما
عالااثحلاثةاويدملااثفلساطاااثناعىااحتثاءاايثقاف،اواثحدامنا
اثتداعاااتااثفتاثياةااثتيايدملااثبدضاعاىاإثارتهااماذازمناعاخلا

ايخام.

مستوطنون يعتدون بالضرب على فتى 
مقدسي 

إعتدىامساتثطاثن،ااثسابت،اعىاطفلامقديساباثرضب،اُقْرَبا
»بابااثغثانمة«،اأَحداأبثاباايسجدااألقىصاايبارك.ا

وأااعانهثعاعاان،اأنا»مجمثعةامناايستثطالااعتدوااباثرضبا
اياربحاعاىااثطفل،اومناثامانذوااباثفارارامنااياطقاة،ابدداتدخلا

مجمثعةامناايثاطال«.
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حاّذرااألمالااثداا7اثحازبااثلهااثسااداحسانا
أمريكااةا محااونتا لاااكا أنا مانا نرصاثلاها
-«إرسائالااة«اإلضداافاايقاوماةاولذاامساتمر،ا
مشارياًاإىلاأنهابدداانتفاقااثااثوياباتتاإيراناليا

اثهاجسااثكبريايفااياطقة.ا
وخااللاحفلاتخرياجاأَباااءااثشاهداءا-ا»جالا
اثشاهاداعايلاأحمدايحااى«ااثذياتقامهامؤسساةا
اثشاهادايفامجمعاناالدااثرتبثيا-اطريلاايطار،ا
قالااثساادانرصااثلهاإنهماعملاثااوأنفقثااملااراتا
اثدونراتاوسخرواااثكثريامنااثثسائلاوقامثاابددعا

منااثحروباوكانتانتائجهااعائماًاعكساة.ا
ورأىااثساادانارصااثلهاأنامااصادرامؤخراًامنا
نئحةاأمريكاةاجديدةاتساتهدفاقااعةاجهاعيلايفا
حازبااثلهاوكذثكانئحةااإلْرَلاابااثسادثعيةايأتيا
يفالذاااإلطاراوثكاهانايقد7اونايؤخراناائاً،ااقبلا
انتفاقااثاثوياكانتاأمريكاااثشااطانااألكرباوبددا
انتفااقااثاثوياساتبقىاأيضااًاأمريكاااثشااطانا

األكرب.ا
وأكادااثساادانرصاثلهاأناااا»يفاحازبااثلهاثاسا
ثديااامشااريعاماثاةاونااستثماريةاوناتجاريةاونا

ندخلايفالذاااثداثم«.ا
ونبّاهاساماحتهاإىلاأنالااكامسااعياثتشاثيها
صاثرةاحازبااثلاهاومصداقاتهامناخاللاوساائلا
اإلعاال7امثلااثحديثاعاناباعاايخدراتاونابكاتا
تبااضااألمثالاونبكاتااثرسقة،اولذااكلهاكذب.ا
وقاالااثساادانرصاثلهاإنا»لاااكاماكااةاتدملا
مااذاعرشاسااثاتاعاىاتروياجااألكاذيبابشاأنا
اثثضعاايداثياثلمقاومةاوبااتها،ااهااكامنايدملا
عىاتشاثيهاصاثرةاقاعتااااأَْوااغتااثهمااثجساديا

ومناثماتصالاثهماأيديااثددوابانغتاالااثجساديا
يحاوثاثنااغتااثهامامداثيااًاماناخااللامثاقاعا
إرسائالاةاعملهااتشاثيهاصثرةاقاعتاااومجالديااا

ولذااجزءامناايدركة«.ا
وثفتااثساادانرصاثلهاإىلااثحملةااثتياتستهدفا
تساخافاوتثلالااإلنجاازاتاواننتصااراتااثتيا
حققهاااحازبااثلاهامااذاحرباتماثزاوصاثنًاإىلا
اثقصرياواثقلمثناوعرساال،اوأضافاأنها»ماذاعا7ا
ثللاايتحدثثناعناحزبااثلهاأنهامأزو7اوضداف،ا
وأناحازبااثلاهايريدااثسااطرةاعىاثباااناوإنهاءا
اتفاقااثطائفاومنااثثاضحاأناثديهماحاثةاتخبط،ا
واثااث7ايقثثثناإناحزبااثلهايفاأيامهااألخريةاوأخرا

حجةابسبباانتفاقااثاثوي«.ا
وتاباعااثساادانرصااثلاه:ا»لااكاماناحاولاأنا
يقاثلاإناحزبااثلهاأعاةايفاياداإيراناإلنجازاانتفاقا

اثاثوي،اولااكاأيضاًامنايحاولااثطدناواثتشاكاكا
باثدالقاةاماعاحلفائاااخصثصااًاإيراناوساثريا،ا
ثكانااثاث7ابداداانتفاقااثاثوياظهارامنااثصاعقا
ومنااثكذابالالاإيراناباعتاحلفاءلاابدداانتفاقا
اثاثوي،اوكاريياأكداأناإيراناراضاتااثحديثاعنا
أياملافاآخراإناايلفااثااثوياوناأحداباعاوناأحدا
انارتى،اومنايتحدثاعناخالااتامعاحلفائااالما

منايبادهماحلفائهماونايسأثثناعاهم«.ا
وأرعفاسماحته:ا»نحنايدناايفااثحربااثافساةا
لايااثدلااااألناااناطللامانااثثقائعااثساابقةاونا
نتحدثاباألكاذيباومساريةاايقاومةاتزعاعااتساعاًا
ونادباةاوجمهثراًاوحضثراًاوتأثرياًاعىاايساتثىا
ايحيلاواإلقلامياوتحساباثهاااإلعارةااألمريكاةاُكّلا
اثحسااباوتدتربا»إرسائال«اأناتهديدلاايفااياطقةا

يتمثلابهذهاايقاومة«.ا

وحاثلا»عاعاش«،اأكادااثساادانارصااثلاهاأنا
»عاعش«اأادىاياقلباعىامساتخدماه،اوأنااثدولا
اثتياأماتاكامالااثتغطاةاثا«عاعاش«ابدأتاتداعا
اثثمان،ااقداقلااامراراًامناقبلاأنامنايأتثنابهماإىلا
سثريااواثدراقامناأجلارضباايقاومةاسااقلبثنا

علاهم.ا
واساتغربااثساادانرصاثلهاكاافاأناإفابياآيا
قدماتاتقديراًاأماااًايقاثل:اإنا»عاعش«اأخطراعىا
األمانااثقثمايااألمريكيامانا»اثقاعادة«اوثكنايفا
ثبااانامانانايدتربا»عاعاش«اتهديد،امشادعاًاعىا
أناااابحاجاةاإىلاإعراكاوطايابشاأناحجامااثخطرا
اثتكفاريياعاىاثباااناومثاجهتهابمدازلاعناأيةا

خالاات.ا
األجااالا أنا إىلا ساماحتها ناّثها اثختاا7ا ويفا
اثحاارضةاتؤمناباثاارصااثذيانتحدثاعااهايفاُكّلا
يث7اويفاُكّلامااسبةاوبثاقعااثتجربةااثتيانهدنالاا
ونشاهداانتصاراتهاا،اقائاالً:ا»نحاناعخلاااازمانا
اننتصاراتاوغاعرناازمانااثهزائماولذااماايصادها
اثلاهاباااونصادهانحانابإراعتاااوعماءاناهدائاا«.اا
وتحدثااثساادانرصاثلهاعناأنا»اثشاهداءااختارواا
طريالااثشاهاعةابإراعتهماوعملاثااوجالدوااحتىا
وصلاثااإىلاثقاءااثلهاوماايحباثناويرضثناوعلاكما
أناتثاصلثااثكياتصلثااإىلامااوصلثااإثاهاواثشاهادا
عيلاأحمدايحاىاواصلالذاااثدربابدداأباهااثشااخا

أحمدايحاى«.ا
وثفاتااثساادانرصاثلاهاإىلاأنا»عادعاكباريامنا
أَبااءااثشاهداءااآلنايفاصفثفاايقاومةاويفاجبهاتا
اثقتال«،امشارياًاإىلاأنا»إحاااءااثدادابأماناوكرامةا
لاثابفضلاتضحاااتاناهداءاايقاوماةاواثجاشا
واثقثىااألمااةاواثشادبااثلباانياواثفلساطااالا
حتاىاتثبتتامدااعلااثرععاماعااثدادوااثصهاثنيا

وحمايةاثباانامنااثتكفرييل«.

  - متابعات: 

أكدااثرئاسااثساثريابشاارااألساداأناتداملااثغربامعااإلْرَلاابا
مااازالايتساماباثافااقااهثاإْرَلاااباعادماايصابهماوثاثرةاوحريةا

وعيمقراطاةاوحقثقاإنساناعادماايصاباا.ا
وقاالااثرئاسااألساد،ايفاخطاباثهاخااللاثقائهارؤسااءاوأعضاءا
اياظمااتااثشادباةاواثاقابااتاايهاااةاوغارفااثصااعاةاواثتجارةا
واثزراعةاواثساااحة،اإنهاعاىااثرغمامناتدقاداتااثثضعايفاساثريةا
اقدازاثتااثغشااوةاعاناكثريامنااثدقثلاوساقطتااألقادةاعناكثريا
منااثثجثهاولثتابحكمااثثاقعامصطلحاتامزيفةاواضحتاأكاذيبا

أراعوااثلداثماأنايصدقها.ا
وأضافااثرئاسااألساداإنااإلْرَلااَبااكرامريضاوعقادةاماحراةا
وممارسةانااذةانشاأتاوكربتايفابائاتاأساساهاااثجهلاواثتخلف،ا
إضااةاإىلاسالباحقثقااثشادثباواستحقارلااونايخفىاعىاأحداأنا

انستدمارالثامناأسساثكلالذهااثدثاملاورسخهااومازال.ا
وتساءلااثرئاسااثساثرياكافايمكناينايارشابذورااإلْرَلااباأنا
يكااحاه؟،امؤكداًاأنهامنايريدامكااحةااإلْرَلاابااإنمااباثسااسااتا
اثداقلاةااثثاقداةاايبااةاعاىااثددلاواحرتا7اإراعةااثشادثبايفاتقريرا
مصريلااوإعارةاناؤونهااواساتداعةاحقثقهااايبااةاعىانرشاايدراةا

ومكااحةااثجهلاوتحسلاانقتصاعاوتثعاةاايجتمعاوتطثيره.ا
وقاالااثرئاسااألساد:اإنااثتبدنتااثغرباةانايداثلاعلاهااطايااأنا
ايداياريامزعوجاة.اوأضافاثماندتمداإناعىاأنفساااامااذااثاث7ااألولا
وأملااااثخريااقطامنااألصدقاءااثحقاقالاثلشادبااثساثري.امشرياًا
إىلاأناروسااانكلتامعااثصلاصما7ااألمانااثذياماعاتحثيلامجلسا
األماناإىلاأعاةاتهدياداثلشادثباوماصاةاثلددواناعىااثادولاوخاصةا

سثرية.ا
وندعااثرئاسااثسثرياعىاأنانهجاااكاناوماازالالثااثتجاوبامعا
ُكّلامبااعرةاتأتااااابغضااثاظراعنااثاثايا،اادماءااثساثريلااثقاأيا
اعتباراووقفااثحرباثهااألوثثية.اوأكداأناإيراناقدمتااثدعماثساثريةا

انطالقااًاماناأناايدركةاثاساتامدركةاعوثةاأَْواحكثماةاأَْوارئاسابلا
مدركاةامحاثرامتكامالانايمثالاعونًابمقدارامااايمثالاماهجاًامنا

انستقالثاةاواثكرامةاومصلحةااثشدثباواستقرارااألوطان.ا
وقالااثرئاسااألساداإناايباعرةااثثحادةااثتيايقبلثنابهااويهللثنا
ثهااالاياتقديمااثثطناثهماوألساااعلماولاذاامااثنايحصلاثااعلاه،ا
مضافااأنااثشدبااثسثريابددالذهااثساثاتامناحربااثثجثعاماازالا
صامداًايضحيابأغىامااعادهايفاسابالاوطاهاوثثاكانايريداأنايتاازلا

يااانتظراُكّلالذاااثثقتاوعاعاُكّلاذثك.ا
وأكداأناأياطرحاساايسانايستادايفاجثلرهاإىلامكااحةااإلْرَلاابا
وإنهائهاناأثَراثهاعىااألرض،امشاريااإىلاأنااثدولااثداعمةاثإلْرَلاابالا
كثفاتاععمهاااثهمامؤخاراًاويفابدضااألماكناتدخلتابشاكلامبارشا

ثدعمهم.اوقالااثرئاسااألساداإناإخثتاااااألواااءايفاايقاومةااثلبااناةا
امتزجاتاعماؤلمابدمااءاإخثانهمايفااثجااشاوكاناثهماعورلماايهما
وأعاؤلمااثفدالاواثاثعياماعااثجاشايفاتحقالاإنجازات،امضافااأنها
نايمكناألياصديلاأَْواناقالاغرياساثرياأنايأتياويدااعاعناوطاااا

ناابةاعاا.ا
اوأكدااثرئاسااألساداأناُكّلانربامناسثريةاغالاوثملاوكلابقدةا
تسااويايفاألماتهااوقامتهاااثبرشياةاواثجغراااةاُكّلااثبقاعااألخرى.ا
وأضاافاإنالااكاارقاكبريابلاايدارضةااثخارجاةااياتجةايفااثخارجا
وايؤتمارةابأمرهاوايدارضاةااثداخلاةااثتياتشارتكامداااثلخروجامنا

األزمةاوزياعةامااعةااثثطن.ا
وقاالااثرئااسااألساداإنااثدقالاايدبرالثااثسااداويساتخدمثنا
اإلْرَلااباأعاةارئاساةا..اأماااثحلااثساايسااهثاأعاةااحتااط.اوأوضحا
أناهايفااثحثارالااكاثالثةانمااذجا..ااثثطاياواثدمالاواننتهازي.اوأكدا
أناايبااعراتااثتياتقث7ابهاااثدوثةاثاساتامقانتايفااثصحااةابلاليا
وقائاعاعىااألرض،امشارياًاإىلاأناايدااركاتحكمهااأوثثيااتااثقااعةا

واثثقائعااياداناة.ا
وأناراإىلاأنهايفابدضاايااطلاحملاأللهاااثسالحامعااثجاشاولذاا
كاناثهاتأثريايفاحساماايداركابرسعةاوبأقلااثخساائر،امشدعاًاعىاأنا
اثحرباثاساتاحربااثقثاتاايسالحةااقطابلاحرباُكّلااثثطن.اوأكدا
اثرئاسااألساداأنااثقثاتاايسلحةاقاعرةابكلاتأكاداعىاحمايةااثثطنا
ولاياحققتاإنجازاتاوكرستاايدايارياايتدلقةاباثتثازن،امضافاًاأنا
اثثطناثاساينايساكناااهاأَْوايحملاجاسااتهاوجثازاسافرهابلاينا

يدااعاعاهاويحماه.ا
وقالااثرئاسااألسداإنهاباثتثازيامعااثحربااثدسكريةاكااانخثضا
حربااإعالماةانفساةاتهدفاإىلاتسثيلاوترساخااكرةاسثريةاايقسمةا
إىلاكااناتامثزعةاجغرااااابلامثانةاومدارضةاومجمثعاتاطائفاةا
وعرقاةاوثمانسامعاماذابدءااثحرباباازوحاايثاطالاباتجاهامااطلا
اإلْرَلاابالا»بدداتحريرلا«،احساباتدابريلم،اوثمانسمعاعنااثتاثعا
اثساثريااثغايايفاأماكناوجثعلماوناعنااثتجانسابلااألطاافااثتيا

تداشايفاظلهم.

املقاومة تزداد ات�صاعاً وجمهوراً وتاأثرياً وحت�صب لها الإدارة الأمريكية كل احل�صاب
السيد نصراهلل : »داعش« أفعى ينقلب على مستخدميه والدول التي أمنت له كامل التغطية بدأت تدفع الثمن

الرئيس األسد: كيف يمكن لمن ينشر بذور اإلرهاب أن يكافحه؟

مقاتالت تركية تضرب 
»داعش« في سورية 

و»حزب العمال 
الكردستاني« في العراق 

  - متابعات: 
أنا بااانا يفا اثرتكااةا اثحكثماةا أكادتا
ايقاتاالتااثرتكااةاقصفات،اثالااثسابت،ا
سبدةاأَْلاَدافاثحزبااثدمالااثكرعستانيايفا
قثاعدهااثخلفاةانمالااثدراق.اوقالااثباانا
اثصااعراعانامكتبارئاسااثاثزراءااثرتكيا
أحمداعاووعاأوغلث:اإنااثدملااتااثدساكريةا
اثجثياةاضداتاظاماعاعاشاتثاصلتاأيضاً،ا
بادوناأنايحادعاعادعااألَْلااَدافااثتاياتّما

رضبها.ا
اثتايا اثسابدةا ايثاقاعا اثبااانا وذكارا
وقاالا اثرتكااة.ا اثطائاراتا اساتهداتهاا
اثباااناإناهاباثتزامانامعااثغااراتااثجثيةا
قامتااثقاثاتااثربيةابقصافامدادياضدا
تاظااماعاعاشايفاساثريةاوحازبااثدمالا
اثكرعساتاني،امضافااًاأنارئااسااثاثزراءا
اثرتكاياأحمداعاووعاأوغلثاععاااإىلااجتماعا
ثكبارااثاثزراءاومساؤويلااألمنااثسابتايفا
انقرةايااقشاةااثدملااتاعاربااثحدوع.اكماا
أوضاحااثبااناأنها»تماانتفاقاعىااجراءاتا
أماااةاجديادةايكااحةاانرلااباواعطاتا

تثجاهاتاإىلااثسلطاتاايدااة«.ا
وأقلداتامقاتالتاتركاةامسااءااثجمدةا
مناقاعادةاعيارابكرايفاجااثبارشقااثبالعا
ثشاناغااراتاجديدةاعاىامثاقاعاثتاظاما
»عاعاش«ايفاساثريا،اكماااأااعتاوساائلا
إْعاااَل7اتركااة.اوصبااحااثجمداةانااتا
مقاتاالتاإف16-اتركاةاثلمارةااألوىلاغارةا
عاىامثاقاعاثلتاظااماايتطرفايفاساثرياا
وذثكابددااربداةاأَيَّاا7اعىاتفجرياانتحاريا
استهدفامدياةاساثروتشايفاجاثباتركااا

ونسبتهااثسلطاتااثرتكاةاإىلااثتاظاما
ثاالا تركااةا مقاتاالتا نااتا كذثاكا
اثجمدةاغااراتاعىامثاقعاثحازبااثدمالا
اثكرعساتانيايفانامالااثدراقاترااقتامعا
قصفاماناايداداةااثرتكاةاأَيْضاًابحسابا
ماااااعامتحدثاباسمااثحزباوكاثةاارانسا

برس.

% من �صباب اململكة دواع�س ع�صو �صورى �صعودي �صابق: 60 
 الكويت تفرض رقابة على دخول السعوديين أراضيها 

  - متابعات: 

ارضاتااألجهازةااألماااةايفااثكثيات،ا
خااللااألَيَّااا7ااياضاة،ارقاباةاعىاعخثلا
اثسادثعيلاأراضاها،اتزامااًامعااحرتازاتا
أمااةامشدعةايفاماااذااثدوثةاايختلفة.

وتأتاياتداعاااتااثتشاديدااألماايابددا
اإلماا7ا مساجدا يفا اإلرلابااةا اثحاعثاةا
اثصااعقايفااثااثااايثنااث(،ااثتاياأوعتا

بحااةاثااناخصاًاوأسافرتاعاناإصابةا
أَْكثَااراماناللااآخريان،اواثتايانفذلااا
سدثعيااثجاساةاعخلااثكثيتاعناطريلا

اثبحرين.
اثداماةا ثاإلَعاَرةا اثداا7ا ايديارا وأكادا
وزارةا يفا األماايا واإلْعاااَل7ا ثلدالقااتا
اثداخلاةااثكثيتاةااثدماداعاعلااثحشااشا
حسابامااانقلتاصحافاةا»اثحاااة«،اأنا
األعداعاايماثعةاماناعخثلااثكثيتاكانتا
»ثديهامامثانعاأمااة«،امشارياًاإىلاأنااياعا

جااءانتاجةا»إجاراءاتااحرتازياةاوتدابريا
مطلثبة،ابساببااثثضاعايفااياطقةاا..ا(ا
وأّناتكاثنااألُُمااْثرامفتثحةاكمااكانتايفا

اثسابل«.
وقاالااثحشااشاإنااثثضاعااألمايايفا
اثكثيتا»يساريايفاانتجااهااثصحاح،اوأنا
اثتدابارياايتبداةااثتاياارضتهااااثاثزارةا
ساتفثتااثفرصةاعىاايخربال«.اإىلاذثك،ا
اثكثياتا يفا اثسادثعيةا اثسافارةا تلقاتا
ناكاوىاعادةامانامثاطاالاسادثعيلا

تامامادهماماناعخثلااثكثياتاعربامافذا
اثاثيصاابااثحادوعياماعااثخفجي،امنا
عوناإبداءاأَْسبَااباواضحة،اوقالامسؤولا
يفاسافارةاايملكاةاثا»اثحاااة«اأمس،اإنا
إىلا اثقاعمالا اثسادثعيلا ثبداضا ايااعا
اثكثياتا»غارياواضاحاحتاىااآلن،اوربماا
يكثنامتدلقاًاباثتشديداتااألمااة«،امؤكداًا
أنااثسافارةاساتتابعالاذهااثقضايااامعا

األجهزةااألمااةايفااثكثيت.
اىلاذثكااساتمرااثجدلاحثلاترصيحاتا

أعىلابهاااخلاالاعبداثلاهااثخلاال،اعضاثا
مجلساناثرىااثسادثعياثقااةااثدرباة،ا
قالاااهااإنا»%لثمنااثشابابااثسدثعيا

جالزوناثالنضما7اثداعش!.
يشااراإىلاأناقضاةااثشبابااثسدثعيلا
تثاريااجادنًا اثدوثاةا بتاظااما ايلتحقالا
مساتمراًابالااإلْسااَلمالاواثلارباثاالايفا
اثسادثعية،احااثايتهمااألخاريونااثفكَرا
اثسالفياواياالاجااثدراسااةابا”تصديرا

اثشباباإىلامثاطنااثقتال”.



..

اثددعااللا انثالالاايثثاثاثالا7ااايثاالاااانثالاثالالا

أسبثعاة-اسااساة-اناملة

 عبداهلل علي صبري 
اثدربااةا اثقثمااَةا ا وكأنَّ
تابِداُثامناجدياد..احلاتجُدا
أماَماكامثقفاًايماااًاماتشاااًا
ثَداَدن،ا اثسادثعيا باثغازوا
اثجزيارةا بَثحادةا ومبارشاًا
اثدربااةاتحتاقاااعةاملاكهما

سلمان!.
ثمايداداعاُءااثزلايمراحكراًا
عىاكبارااثساناإذاً،اااثبدُضا
تبدواعلااهاعالماُتاايرضاوياا

يزاُلايفاعافثانانبابه،ااإذاابهايهذياخارَجااثاص..ا
لذاااثاثُعامناايثقفلاكانثااعىارأساايااعينابفكاارتباطا
اثجااثباعنااثشامال،اواثَدثعةاإىلااثدوثةااثشاطريةاقبلااا 
ماياثالللا،ابلاذلبابدُضهماإىلاإناكاراُلثيتهااثااَاَماااة،ا
واثتغاايابُهثيةاجهثيةاكانتامنااخرتاعاانحتاللااثربيطانيا

ثجاثبااثبالع.
ثامايريُدالاؤنءاأنايتثحدواامعااثسادثعيةاعىااعتباراأنا
اثدروباةاتجَمُعابلانامالاوجاثبااثجزيارةااثدرباة،ابااماا

اثثَسطايفانظرلم-اغدااملحقاًاااارسااً(اناأكثر!.
لكاذاايبدواايثقُفااثتائهاحلايرتميايفاأحضانااثرجداة،ا
اهاثايااىساأنااثسادثعيةاوعولااثخلااجايراضاثنامجرعا
انضماا7ااثااَاَمااناإىلامجلساااألغاااء(،اماااباثكاباثثحدةا
نفساها،اويجهلالذاااثاثعامناايرتزقةاأنااثسدثعيَةاعملتا
طاثالانصافاقارناوأكثراعاىاإجهااضامارشوعااثَثحدةا
اثدربااة،اوتاكارتاوناتازاُلاثلقثمااةاوثلدروبااةااألصالة،ا
متدثارًةابرعاءااضفاضايتخذُامنااإلساالمثيةاعاثاناًاثلدجلا

واثتضلال.ا
أمدانالؤنءايفانقداورااضااثَثحادةااثااَاَماااة،اوأوغلثاا
يفااثااالاماناُكّلاماالاثاانامايل(،اوإذاابهمااجاأًةايجدونا
ضاثتَهامايفاطالئاعااثغازوااثسادثعيااثخلاجاياثلااَاَماانا
ثاتثحادواامدهام.اوبغاضااثاظراعاناحسااباتااثجغرااااا
واثتأريخاواثكرامةااثثطااة،ااإناثلمالااثسادثعياسطثتَه..ا
ويفامثسامااثحجاإىلااثريااضاتابدُثااثقثمااةااثجديدةااثتيا
يتطلاُعاأصحابُهاااإىلااثتثحدامعانجد،اويساتاكفثنااثثحدةا

اثقائمةامعاصاداء!.ا
ثساُتامتاكاراًاثلقضااةااثجاثبااة،اوناأجدناياماالضاًا
ثلقثماةاوطمثحااثَثحادةااثدرباة.اوبرغماأنااثثضعااثدربيا
ُعاعاىااثتفكاريايفاأحال7اورعيةاكهاذه،اإناأنا اثدا7انايشاجِّ
غااَباايرشوعااثدربيايظلاايدخَلااألسااَساثفهمامشكالتااا
اثبااااةاومعااثداثم.اومانالااااإنااثقثمايااألصالايراضا
اثحدياَثاعنااكاارتباطاجااثبااثااَاَماناعناناماثه،اكماا
سريُاُضابدالًةاأيََّةاتخرُّصاتابشاأناوحدةااثجزيرةااثدرباةا

بدونااثااَاَمان.
أيهااااثثحدويثنااثُجاُدع..ااثااَاَماُناليااألصُلاباثاسابةا
ثلدروباة،اوَمنايتاكراثُهثيتهااثااَاَمااااةانايمكاهاأنايكثَنا
عروبااًاحقاً،اوباثتايلااإناَوحدًةامنالذاااثاثعااثذياتروِّجثنا

ثهاانامكاَناثلحديثاعاهااإنايفاايصحاتااثافساة.ا

وحدويون.. ولكن!
كلمــــــة أخـــــيرة 

تابعوا قناة
تابعوا قناة المسيرة على النايل سات حسب البيانات التالي:

التردد: 11600    الترميز: 27500  

إحتالل أم مصيدة!
علي ظافر

ماذُاأربدةاأنهراواثجاُشاواثلجاُنااثشدباةايحرزوناانتصاراٍتامتثاثاًةايفاعدن،ا
مقابالاانهااراتاُكربىايفاصفاثفااثقاعدةاومرتزقةااثخاارجايفاأغلباايديريات،ا
وبداداأناساقطتارلاناُتااثُدااْدَواِناعىاأعواتاهايفااثداخل،اثجاأاإىلاأوراقاعدة،ا
ماهاااثثرقةااألمااةاايتمثلةاباثتفجرياتايفاأكثرامنامحااظة،اوعْساَكرةاايرتزقةا
وحْشادااآلثااتاوتكثافااثغااراتاواثقصفااثبحري،الاذاايفااثجانبااياداني،اويفا
اثجانبااثساايسااساتغلااثُداْدَواُنااثُهاْدنَاَةااإلنساناةااثتياأعلاتهاااألمُماايتحدةا

يفاأواخرانهرارمضاناوذَلَباثغزواعدن.

اإلنزالااثبحرياوغزواعدن:ا
يفااثثاماناواثدرشينامنارمضاناأعخلتاقثاُتااثُداْدَواِناعرشاِتااآلثااتاوآنااًا
مانااثقاعدةاوعاعاشاومرتزقةاتاماتجااُدلاماوتدريبُهماخاللااثفارتةااياضاة،ا
وجيءامدهمابدرشاتااثضباطاواثجاثعااإلماراتالاواثسادثعيل،اثتجتمَعااألعال7ا
األجاباةامعاراياتااثقاعدةاومّدعيااننتماءاثلحراكااثجاثبي،اولثامؤرٌشاخطريٌ،ا
اثهادُفاماهاإجهاُضااثقضاةااثداعثةاوايحقةاثلجاثبالاواساتباقاأيَِّةاتفالماتا

ثحلها.ا
عملاُةااإلنزالااثبحرياثماتكنامفاجئًة،ابلاكانتامتثقدًةاويفاُحسابانااثجاشا
واثلجاانااثشادباة،اإذاأنامدلثمااِتااساتخباراتاةاكشافتايفاوقاتاساابلاعنا

اثتحضرياثهذهااثدملاةابهدفااحتاللاوغزواعدن.
صحااٌحاأنالذهااثدملاةاأحدثتاخْرقاًابسااطاًايفابدضامااطلاعدنابمااااهاا
ايطار،اثكناذثكانايساوياحجَمااثافقاتاواثتجهازاتاواثغاراتاايكثفةاواثقْصفا
ايكثافامانااثبارجااتاواساتجالباآنفاايرتزقاةاومئااتااثضبااطااثخلاجالا
قتامدجزًة،اوقدا وغريلام،اومعاذثكااقادتاقثىااثُداْدَوانانفَساهاابأنهااقاداَحقَّ

راالاذثكالاثٌةاإعالماٌةاربمااثمايسبلاثهاانظري.ا
اثساؤالاايهماوايحريالااالث:اكافاسمحااثجاشاواثلجانااثشدباةابدداأربدةا
أناهرامنااثصمثعاواثتقد7،اكافاسمحثااثلُغزاةاباثدخثلاإىلاعدناواننتشاءابماا

أسمثهااثارص،اوإعالناعدنامحررًةاباثكامل،احسبازعمهم؟؟؟!!.
كثاريوناياَروناأناانخرتاَقااثذياحصلاجاءانتاجَةااثغااراتاايكثَّفةاواثقصفا
ايكثَّفامنااثطائراتاواثبارجاتاايداعيةاوبشاكلاجاثنياولستريياعاعااثجاَشا
واثلجااَنااثشادباةانتخااذاتداباريَامؤقتاة،اِحفاظاًاعىاحاااةاايقاتلالاوتجاُّباًا
ثلخساائرااثبرشياةايفاصفثاهم،اثكناسابلاأناحدثامثلالاذاايفااثتثالي،احاثا
نااتاطائاراتااثُدااْدَواناأكثَرامانامئةاغارةايفاغضثناسااعات،اوماعاذثكاثما

تستطعاأناتحقَلانائاًاعىااألرض.
واثبدُضايرىاأناعملاةا»اثساهمااثذلبي«اجاءتاكدملاةااساتباقاةاثلخااراتا
انسارتاتاجاةااثتياحظاتابرتحابانادبياواساع؛اسادااًاماهااثخلاطااألوراقا

وتأخريلااقدَرااإلمكان،اولذااأيضاًايشءامطروح.
ااماايرىااثبدُضااآلخُرابأنامااحصلاكانامخططاًاثهامناقبلااثجاشاواثلجانا
اثشدباة،امدترباًامااجرىاعملاةااستدراجاثلددواوجرجرتهاإىلامصادةايسهلاااهاا
اثقتلااثذريعايفاصفثفااثددواوتكبادهاأكرباخسائراممكاةايفااألرواحاواثدتاع.

ثمةاماؤرشاتاماداناةاتؤكدااثفرضاةاوانحتمالااثثاثاث،اوماهااقصفامطارا
عادناوتجمداتااثُداْدَواناومرتزقتاهاااه،اثاثثاأيا7ااثدادايث7ااثاااامنايثناثايفا
عملاةاتكشُفاأنااألماكنااثتيايتمركزاااهاااثددواتحتارحمةامداداةاوصثاريخا
اثجااشاواثلجانااثشادباةاوماؤرٌشاعاىاأنااثجاشاواثلجاانااثشادباةانازاثثاا
يحتفظاثنابكاملاقثتهم،ازعاعاىاذثكاأنااثجاَشاواثلجانااثشادباةاتمكاثاامنا
قْصفاغراةااثدملااتااثتيايديُرلااضباطاإماراتاثناوقتلتاعدعاًاماهماوبقدراماا
يمثلهالذاامناانجازاعساكريااإنهايمثُلااخرتاقاًاأماااًامهماً،اثاسالذاااحساب،ا
بلاإنااثجاَشاواثلجاَنااثشدباةاتمكاثااأيضاًامناقتلاماانايقلاعناللاعارصاًامنا
اثقاعادةاومرتزقةااثرياضابااهماأجانباوتدمرياماانايقلاعنااثاآثاٍةايفااثشااخا
عثماناوعاراسدداأثااءامحاونتااثتسللاإىلاايدياةااثخرضاءاوجدثثةاواثبساتل.
قهااااثجاُشاواثلجانااثشادباةابددااإلعالنا لاذهااإلنجاازاُتااياداناةااثتياحقَّ
ايزعث7اعنااثسااطرةاعىاعدناتضُعاقثىااثُداْدَواناومرتزقتهاأما7َاتَاَحادٍّالا7،ا
للاساصمدون؟،اأ7اأنامقاتلاهماساتحثثثناإىلاأرسىاوقتىاومدداتهماوآثااتهما
غاائمايقاتيلااثجاشاواثلجانااثشدباة؟،اوبهذااتكثنانظريةاايصادةاقداتحققتا

يفاأنصعاصثرلا.ا
اثراجاُحاأناسااااريثاايصاادةايطرحانفَساهاوبقثة،اامنااياطقاياأناتكثَنا

يا قدس!!
د. أشرف الكبسي

ها هو الُق�ْدُس يرُشُق الصهاينَة باألحذية، ويفتُشّ مقهوراً عن حكام العرب، فإذا بهم تحَت الصهاينة وتحت األحذية..!
عفوك يا ُق�ْدُس.. حمايُتك يف قاموسهم ليست إسالماً، ال وال عروبة..

ُل َكثيراً عىل أصحاب الس�مو والفخامة، فما عادت لهم تلكم الش�جاعُة المزعومة وال الكرامة، وما عادوا يا ُق�ْدُس   ال تعِوّ
يخجلون من تساُقط وجوههم يف َدَنس الخيانة..

أتدري يا ُق�ْدُس، ماذا فعلوا بدمشق وطرابلس وبغداد؟!.
وأتدري أَين َهبَّ��ت عاصفُتهم؟، وأين يلهو حزمهم؟. 

لنا ولك الل�ُه يا ُق�ْدُس..

قثاُتااثجاشاواثلجانااثشدباةاتخّططاثقتلاأكرباقدراممكنامنااثجاشا
األجاباياايحتلاوأرساآخريناوتساتثيلاعىاُعدَّتهماوعتاعلم،اساامااأنا
ذثكاثمايتحقْلاباثشاكلاايطلاثبايفااثحدوعانتاجَةااثفراراايتكرِّراثلجاشا

اثسدثعيامناعرشاتاايثاقعايفاجازاناونجراناوعسري.ا
اثايُءاايهامُّاواثخطاريُاأنااثجاَشاواثلجاَنااثشادباةاإذااثامايثّجهثاا
َرايفااثحْسما رضبًةاقثيًةاوقاصمةاثلُداْدَوانايفاعدن،ااإنااثرتاخَياأوااثتأخُّ

ُعااثُداْدَواَناثلذلاباإىلاماالثاأبدُداناقدرااثله. قدايَُشجِّ
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كاناايجتمُعاماشاغالًاببدضه،الذاايطلُُبالذاايفاايحكمة،اولذاا
اثهامرشوُعهااثخاص. يُاَاِزُعهايفااثجربة،اوذاكايفاايسقى،اوكلُّ

عااعالذاااثُدااْدَواُنااثااًساجماداً،اايدعياماهاماوايدعىاعلاه،ا
نحاثاايارشوعااثكبرياثألماة،اوإىلااننخاراطايفااثخصثمةااألكربايفا
مثاجهةااثدادواواثخصمااألخطراأمريكااوأعواتهااايفااياطقة،ااثتيا

ظلتاتشدُلااثحرباعىااثااَاَماناماذاوجدتابارعًةاأَْواساخاة.
نباُبااثقرىاواألريافاوايدنااثاث7اتحركثاايفامثاجهةااثُداْدَوانا
بكلارشاساة،اوتاكاُعاتكثُنااثقرىانابًهاخاثاةاإنامناكبارااثسانا
ومماانابدامناوجثعلام،اويبرشونكاباثارصاايؤّزراواثقتالاايظفرا

اثذياألثنُُهااثشهاعُةابدزةاوكرامة.
اثتحلااالُتااثتياتتحدثاعنااثاهايااتاواثتياناتاُظُراإثاىاحركةا

ايجتمعاوبثصلةااتجالاتهالياتحلاالٌتاناقصةاومغلثطة.
ظلاتاونازاثاتااألحاداُثااثتَّأريخااُةااثفارقةالياتلاكااألحداثا
راوملهماومبادع،اوحثثهاظروٌفا اثتايايقفاعىارأساهااقائادامظفَّ
مجتمداةامساعدةاومالئمةاومستجابة،ااإذااتتثجتاباإليماناباثلها

وبمرشوعااألمةااثكبريااإنهااثارصاايتمازانامحاثة.
نكراًاثكاأيهاااثساادااثقائداعبدايلكااثحثثياثقدااجتمعااثجماُعا
تحاتاقااعتكايفامرشوعااألماةااثكبرياوأخرجتهمامنامشااريدهما
َعَكاويدااَكاعىالاذهاايهمةا اثصغارية،اوأرجاثامانااثلاهاأنايسادِّ

اثتَّأريخاةااثفارقةاوايتثقدة.
قدايحسناإثاكااثددوامناحاثايريدااإلساءة،اأثاساكذثك؟!.


