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السيد عبدالملك الحوثي:

نحن جاهزون أن نخوض هذه المعركة 
ومن أجل أن نكون أحرارًا يمكن أن 

نضحي بأي شيء حتى بأنفسنا
 نحذر النظام السعودي وننصحه أن ال يمنع اليمنيين من الحج 

 الحلول السياسية في البلد متاحة وممكنة ونرحب بأي جهد من أي طرف 
من األطراف العربية أو الدولية المحايدة

 النظام السعودي لم يرد ال الجنوبيين وال الشماليين وهو يغني لكل طرف 
بأغنيته وينظر للجميع كأداة رخيصة يشتريها بفلوسه أو ببعض الوعود

أكدوا أن العدوان السعودي قتل الناس في مزارعهم وبيوتهم ومستشفياتهم

علماء اليمن للشعب: قاتلوا من يغزوكم دون خوف

المؤامرة على الجنوب
مؤامرة سعودية لتصفية القضية الجنوبية:
هل يعود قتلة ابناء الجنوب إلى عدن؟

اشتباكات بين عناصر القاعدة والحراك الجنوبي في البريقة
نيران الطيران السعودي تلتهم أوالد العاصفة

لماذا فر بحاح من عدن؟
داعش والقاعدة تهدم المعبد الهندوسي بكريتر

مجزرة المخاء بشهادة ضحاياها
 العب المنتخب الوطني تامر حنش: كنت أتجول في الساحل لياًل وفجأة سمعت 

تحليق الطائرات ودوي االنفجارات وكان الضرب متعمدًا ودقيقًا 

 عامر شعالن موظف في المحطة: الطيران السعودي قصف الوحدات السكنية بشكل 
جنوني وبشكل مفاجئ، ولم يتوقف حتى دمّر مئات الوحدات فوق ساكنيها«.

 الحكيمي: عدت إلنقاذ ابني فسبقني الصاروخ إليه

هيومن رايتس ووتش: مجزرة المخاء جريمة

مدير شركة النفط : قرار تعويم 
المشتقات النفطية سيسهم في تخفيض 

سعر الدبة البنزين إلى 2500 ريال

القبائل اليمنية تحتشد 
لمواجهة العدوان السعودي

قيادة مرتزقة السعودية تعترف بنهب 
األمالك العامة منازل المواطنين بتعز

كيف انسحب زعيم عصابات 
السلفيين أبو الصدوق من 

موقع الروضة؟
تفاصيل خالفات في صفوف 

مليشيا اإلصالح والسلفيين بتعز

إسرائيل تعلنها صريحة وتكشف 
عالقتها بالحرب على اليمن
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 اإ�شرائيل تعلنها �شريحة وتك�شف عالقتها باحلرب على اليمن:

 السعودية حليفتنا

كيف ان�شحب زعيم ع�شابات ال�شلفيني اأبو ال�شدوق من موقع الرو�شة؟

تفاصيل خالفات في صفوف مليشيا اإلصالح والسلفيين بتعز
قيادة مرتزقة السعودية تعترف بنهب األمالك العامة ومنازل المواطنين 

شبوة: الجيش واللجان الشعبية يفرجون عن 100 أسير 
من أبناء مديريات مودية ولودر والوضيع

  - متابعات: 
عبلثماسايةا تأرياخا يفا األوىلا  لمارةا
ا داا ا اثزارةا ايديارا يدلانا “إرسائيال”ا
ينا نث ادا عوريا اإلرسائيلياةا ا خارجياةا
“ايملكاةاا دربياةاا ثادثعيةالاياحليافا

إلرسائيل”.
ونايقالايلمياةاعاناذ اكاتثقياتالذاا
اإلعاالناايتزاماناتقريبااًامعاإعاالنااإلعارةا
األمريكياةاعاناصفقاةاساالحاكباريةامعا
ا ثادثعية،اتدثيضااا هاااعانايرضاراقادا

تصيبهااجراءاانتفاقاا اثويامعاإيران.
وذكرتاصحيفاةا“مدارياف”ايناعوريا
ا لجااةا نث اد،ايناار،ايفامؤتمارانظمتاها
ايركزياةا يهاثعايماريكاايمال،اإىلاا ثضعا
ا ثايايسايفاا رشقااألوسط،ااقالايفاإنارةا
إىلاإياراناإنا“ دياااانظامااًايحااولااحتاللا
ا رشقااألوسط،او ثاااانحنامنايقثلاذ كا

بالاييضاًاجارتاااايملكةاا دربيةاا ثادثعيةا
ا تيالياحليفا اا”.

يُذكاراينانث اد،اا اذيايدتربامانايقربا
مثتشااريارئيالاا حكثماةااإلرسائيلياةا
باياملانتايالث،اولثامناعيّاهامديراًاعاماًا
 اثزارةاا خارجيةا ضماناسايارتهاعليها،ا
خد ايفاايايضاسافرياًا“إلرسائيال”ايفااألمما

ايتحدة.
وقاداسابلا غث اداينايّ فاكتابااًاونرشها
يفاا داا االلااوحمالاعااثانا“كيفاتدعما
ا ثادثعيةااإلرلاباا داياياا جديد؟”.ا كنا
قبلايساابيعاضجاتاوكانتااألنبااءابصثرا
مشااركتهاإىلاجانابايناثراعشاقي،اولاثا
جاارالاساابلاومثتشااراكبريايفارئاساةا
ا حكثماةاا ثادثعية،ايفانادوةانظماتايفا
ا ثنيااتاايتحدةاحثلاانتفااقاا اثويامعا

إيران.
ونااركايفامؤتمارا جااةايهاثعايمريكاا

ييضاًارئيلانادبةاانستخباراتاا دثكريةا
اإلرسائيليةاساابقاًاا جارالاعامثساياع ل.ا
وقاداحذراكلٌّامنانث اداوياع ل،ايفاايؤتمر،ا

مناعثاقباانتفاقاا اثويامعاإيران.
ووصافانث ادااإليرانيالابأنهاما“قثةا
كبريةاتثاهمايفاعاد اانساتقرارايفاا رشقا
األوساط”،ايمااياع لااقالاإناهاايمااعا جا
انتفاقاا دثاقباقصريةاايدىايحاو ةاإيرانا
امتالكاساالحاناثوي،ااإناانتفاقايشاكلا
“كارثاة”ايفاكلاماايتصلابتقاد اطهرانايفا

لذااا شأنابدداثااعاماً.
ويتثاماوصافانث ادا لثادثعيةابأنهاا
يفا اائقاةا بألمياةا حليافا ا”إرسائيال”ا
لاذااا ثقتابا اذات،ابداداينايعلااتاوزارةا
ا دااعاانمريكيةااا باتانثن(اإرسااَلاوزارةا
ا خارجياةاإىلاا كثنغارساإخاااراً،اا ثالثاءا
اياايض،ابايثااقةاعىلاصفقةاساالحاكبريةا

بقيمةال,ثاملياراتاعونر.

وتشملالذهاا صفقةاينثاعاًامنااألسلحةا
وا ذخائاراكاناتا“إرسائيال”اتدارتضاعىلا
وصث هااا ادولاعربياة،اومانابياهاااللث 

صاروخا“باتريثت”امناطرازا“باكاا”.
ا صفقاةا تتضمانا ذ اكا عانا واضاالًا
ماظثماتامتاثرةامناا صثاريخاايثجهة،ا
وحثاسايباإطاالقاا اااراومكثنااتايخرىا

ياظثماتا“باتريثت”.
وقا اتاوكا اةاا تداونااألمااياا دااعيا
إناا صفقةاساتفيدارشيكاًامهمااًا لثنياتا

ايتحدةايفاا رشقااألوسط.
وإضاااةاإىلاذ اك،الااكاصفقاةايخرىا
بقيماةانصفاملياراعونرامخصصةا ذخائرا
ا ثادثعية،اولايا ا ربياةا مدادةا لقاثاتا
تتضمناينماطاًامتاثرةامناذخائراايداديةا
واأل غاا اوا قاابلاا يدويةاومظالتامثجهةا
وساثالااممااطلبتهاا ثدثعيةا لمثاعدةايفا
محاربتهااينايسمتهمابا حثثيلايفاا يمن.ا

  - متابعات: 
تمّكنايبااُلاا جيشاوا لجاناا شدبيةامناا تقد ا
يفاعادةامثاقاعابمااقةاا ضباابابمحااظاةاتدز،ا
ويعىاذ كاإىلاساقثطاا درشاتامناا قتىلاوا جرحىا

منامرتزقةاا رياضاوايليشياتاايثا يةا هاعي.
وقا تامصاعرامحليةا صحيفةا»صدىاايثرية«:ا
إناااماناعاارصاا قاعادةاومرتزقةاا دادواناقتلثاا
عاىلاييادياا جياشاوا لجااناا شادبيةايفامااقاةا

ا جمهثري.
ويكادتاايصااعرايناا جياشاوا لجاناا شادبيةا
تمكااايث اا ثبتاايايضامناتاهرياعدعامناايبانيا
يفاحياا جمهثرياواراراجماعيايرتزقةاا ددوان.

وقاماتاوحداتاماناا جيشاوا لجاناا شادبيةا
بمدالمةا بداضايوكاراا دصاباتاا تكفرييةايفاحيا

ا جمهثرية،امماايعىايرصعاعرشةاماهم.ا
ويفاجبهاةاا ضباابالاااكاتقد اكباريا لجيشا
وا لجااناا شادبيةاباتجااهاحبلايساثعايفاا ضباب،ا
ممااجدلالذهاا جماعاتاايثالحةاتثتخد اا هاونا
يفاا قصفامناخلفاا ضبابابدداخثاارةامثاقدها،ا
وكانتاقداساقاتايربعاقذائفالاوناإىلاساثقابريا
باناا،اماايعىانستشاهاعاناخصلاوجرحاآخرينا
وساقاتاقذائفايخرىاإىلامياداناا صقرا تدمراماا
تبقىامنابايتهاا تحتيةاا تياعمرلااا ددوان،اويدتربا

ناعياا صقرالدفااعتياعيا اائراتاا ددوان.
ويفاا فارتةاماذايواخراناهرارمضااناحتىاييا ا
عيداا فاراايباركااستااعتاقثاتاا جيشاوا لجانا
ا شدبيةااستداعهامااطلاعديدةايفاايدياةاوتاهريلاا
منامثالحيااإلصالحاوا قاعدة،اكمباىاا ربيداا دا ا

وايا ية،اومبانياتابدةا رشكةالائلاساديد،الذااوقدا
كاناتاا جماعاتاايثالحةاقادااقتحماتايفاا درشا
األواخارامناناهرارمضاانالذهاايااطالاويحرقتا
مبااىاا ربياداا داا اوايا ية،اومبااىامكاتبارشكةا

لائلاسديدااندم،ايفامااقةاا اقاةاا رابع.
وعىلاصديادامتصلابا تقد اا دثاكريا لجيشا
وا لجاناا شادبية،اقامتالذهاا قثاتايفاإجازةاا ديدا
بتأملاا اريالاا دا ايفامديرياةامرشعةاوحدنان،ا
وتاهارياايااقاةاا جبلياة،اباإلضاااةاإىلاتقاد ايفا
مااقةاكالبةاوعصيفرة.اإنايناا دصاباتاا تكفرييةا
استااعتامرةايخرىااقتحا اقريةامرشعةاوحدنانا
يفايث اا خميلاا فائات،اورشعتابأعمالاانتقاميةا
مانايلايلاايااقة،اوإحراقامااازلاايثاطال،اا ذينا
تداونثاايفاايرةاا ثاابقةامعاقاثاتاا جيشابتاهريا

ايااقة.
ومااازا تامااقاةاعصيفارةاوا روضةاتشاهدا
اناتباكاتاعايفةاوتقد ا لجيش،اايمااتشاهدالذها
ا جماعاتاحا ةاانهيار،اإضااةاإىلاظهثراتااقضاتهاا
ا داخليةابلامثالحيااإلصالحاوا ثلفيل،احيثاينا
حازبااإلصالحايرياداينايمكرابا ثالفيل،اإذايضعا
مثالحلاتابدلا حزبهايفاكلانقاةابهااسالفيثن،ا
ويارتكا همامهماةاا ثايارةاعىلاايثاقاع،اوا رميا
بهاماإىلاخاثطاا اار،اايماالثايكتفيابحراساتها،ا
وا تمركازايفاا حاارات،اولاذااماااجدلاايدعاثايبثا
ا صدوق،ازعيماإحدىاا دصاباتاا ثلفيةاا تكفرييةا
باننثاحاباماعامثالحيهامانامثقاعايفاا روضةا
وعثعتهماإىلامدرساةاا صديلاا تيايدثاكرونابها،ا
وماايفدلهااإلصاالحابتدزامناإقصاءابقيةاايقاتليلا
مناا ثلفيلاويصحاباايخالف،ايشبهاإىلاحداما،اماا

يفدلهايفاعدنامناإقصاءا لحراكاا جاثبي.

لذااوقداكاناتاقثاُتاا جيشاوا لجاناا شادبيةا
يفايواخراناهرارمضاناقدانصبتاكميااًا لجماعاتا
ايثالحةايفامااقاةاا زناثجايفاانثاحاباتكتيكيا
وعااعتا تثاقطايكثراماناعرشينامثالحاًايفاتلكا

ايااقةاايحاذيةا جبلاجرة.

ويفايولاييا اا ديداُمايتالذهاا جماعاتاايثلحةا
بهزيمةامؤيةايفاتبةاعبدهاحاتماا ثاقدةابا قربامنا
مااقاةاا روضة،احلاصدادا هااياراعاماناا لجانا
ا شدبيةاوساياروااعليها،اثماانثحبثااماها،اويثااءا
انناتباكاكانتاتصلاتدزيزاتاا جماعاتاايثالحةا
ايقاث اكلاتدزيازاجديادابانناتباكاماعاا تدزيازا
ا ثاابل،اممااايعىايارصعاا درشاتاماهامايفالذها
ايدركاة،امماايشارياإىلاا دشاثائيةاا تاياتاتهجهاا
لاذهاا جماعاتاايثالحةاوإىلاطبيدتهاااكدصاباتا

إجراميةامجمدةامنامااطلامختلفةامناا يمن.
وكانتاقياعةامرتزقةاا ثادثعيةايقرتابدملياتا
انقتحاماتاونهبااألماالكاا دامةايفاتدز،اعربابيانا
زعيماا تكفرييلاايدعثاحمثعاايخاليف،اا ذيااعتربلاا
ا يخااءاساتتمامدا جتهاابياماا ماتُدداحتىاا يث اييٌّ
مناماهثباتامثتشافىاا ثاثرة،اوايركزاا صحي،ا
ومقاراا شابابااننارتاكي،اونريلاامنااياشائاتا
ومااازلاايثاطاالاا تايانهبتهااالاذهاا جماعاتا

اإلجرامية.
ويفاا شاأناا دا ا لمدياة،اوعىلاصديداا دملياتا
ايثالحةا ا جماعااتا تاتهجهااا ا تايا ا تخريبياةا
 إلصاالحاوا قاعدةاقامتالذهاايجاميعايفاثانياييا ا
ا ديدابتفجريامخزناوقثعاايحااظةايفاساداا جبللا
ا ثاقعابا قربامناا ثجناايركزي،امماايعىاننفجارا
يكثرامناساتلاي فااسااثانةانازاماازيل،اكانتاقدا

رشعتاا ثلاةاايحليةابا تداونامعاا لجانااألمايةا
وعقالاا حاراتابدمليةاتثزيعااساثاناتاا غازاعىلا
األحياءاا ثكايةاوبيدهاابا ثدراا رسمياعىلاينايتما

بيعابقيةاا كميةابدداإجازةاا ديد.ا
وبدداجريمةاتفجريامخزوناا ثقثعابيث ايقدمتا
لذهاا جماعااتااإلجراميةاعىلاقصفامحاةاكهرباا
عصيفارة،اماايخرجهااعناا خدماةابددايناكانتاقدا
عاعتا تث يداا ااقةامنايواخراناهرارمضان.اإناينا
ا فريالاا فايايعااعاا تياراا كهربائيالذاااألسابثعا

يدظمايحياءاتدز.ا

وايمااايتدلالابا ثضاعااإلنثاانيااايحااظاةا
تشهداتحثااا،اوخاصةامعاعثعةاا تياراا كهربائي،ا
ولااكاانفراجاألزمةاا غازاوتثاجدهايفامدظمامخالتا
ا بياعايفاايحااظاة،اإنايناسادَرهايصالاإىلاثاآنفا
يفاايااطلاا تياتثاياراعليهااا جماعاتاايثالحةا
ا تابداةا حازبااإلصاالحاوا قاعدةاو ماتداداتدانيا
ايحااظةاييةايزمااتايفاايثاعاا غذائيةاواياءاوا قمحا
كماااكانتايفابدايةاا دادوان،اولذاامااجدلاكثريامنا
ا اازحلايفاا ريفايوايفامحااظاتامجاورةايدثعونا
إىلاايحااظاة،اوا تياعىلاعكلاماايرّوجا هاا ددوانا
تديشااساتقراراً،اوايشاكلاتاحرصااقطايفاايااطلا
ايحصثرةاا تياتثاياراعليهااا جماعاتاا تكفرييةا
وتدترباتماسااتامثالحةابالاا جيشاومثالحيا
ا روضاةاوا ثاثرةا اإلصاالحاوا قاعادة،اكمااقاةا
وا جمهثرياوجبالاجرةاوا حثض،اولاذهاايااطلا
لاياا دائرةااننتخابيةاايدرواةابا دائرةاثااحثابا
ا تقثيمااننتخابيا لمحااظة،ابياماابقيةاايحااظةا
تشهداحا ةااستقراراوتمرابهااا حياةابشكلاطبيديا

كثائراايحااظات.

  - متابعات: 
ياارجاا جيُشاوا لجاناا شادبيةابمحااظةانابثة،ايث ا
ا جمدةاايايض،اعنامائةايساريامناايغاررابهمامنامختلفا
ا رُّتَاباا دثاكريةاواياتثابلا بداضاوحاداتاا جياشايفا
مديرياتامثعيةاو ثعراوا ثضيعابمحااظةايبلاوذ كاتافيذاًا

 قراراقياعةاثثرةاا ااااامناسبتمربالالا .
وتمتاعمليةااإلاراجابحضثرامحااظانابثةاعيلامحمدا
ا امبا ةاوايرشفاا دا اعىلاا لجاناا شادبيةابشابثةايحمدا
صا حالادياومديراعا اا رشطةابشبثةاا دميداعثضاسا ما

ذيبان.
وخاللااإلاراجاعنالؤنءااألرسىاوا ذيناكانثاايقاتلثناإىلا

جانباعاارصاا قاعدةاومليشياتااإلصالحاومرتزقةاا رياضا
ضداا جيشاوا لجاناا شادبيةاعرّباقائدامحثرانابثةاا لثاءا
عثضامحمدااريداعنايسافهاا شاديداننجارارابدضاياراعا
ايؤسثاةاا دثاكريةاوراءااألولاا اوا ثقثعايفاااخاايها كا
وا جحيماا تيانصبتهماامملكةاا رشاواإلرلاباا ثدثعيةايفا
محاو ةا زرعاوتأجيجاا فتاة؛ابهدفاتدمرياا ثطناا يماي.

ويّكاداا لثاءااريادايناقتاَلابدضايااراعاا جيشاإىلاجانبا
لاذهاا دصابااتااإلجرامياةايداداخياناةاعظماىا لارشفا
وا قَثماا دثكرياوخيانةا لثطن..امشيداًابدورايبااءامثعيةا
وا ثضيعاو ثعراونريلاامنامااطلامحااظةايبلايفاصااعةا

تأريخاا يمناا حديثاوتأريخاقثاتهاايثلحةاا بالة.
واساتدرضاا لاثاءاعثضامحمادااريداطبيداةااألحداثا
ايؤيةاا تيايديشاهااا ثطن..اوقالا»مناايؤسفاينهااصااعةا

خارجيةاوسدثعيةابامتياز«.
وقالاإناا ثادثعيةا جأتاإىلانانايكرباعدواناعىلاا يمنا
بددمااانادرتابخيباةااألملايفاقدرتهاااعىلااحتاثاءاا ثثرةا
ا ثابتمربيةاا ثانيةاا تياجاءتامنايجالارعاانعتبارا تأريخا
ا ثثرةااأل اوتصحيحايثاارلااكمااتمثالارعااعتباراحقيقياًا

 ُهثيةااننتماءاا ثطايا ألرضاواإلنثان«.
مناجانبهماعرّباياراعاايجمثعةاا دثاكريةاايفَرجاعاهاا
عناتقديرلماا دايلا قرارااإلاراِجاعاهماوعثعتهماإىلايلا يهما
سايل..امدربلاعنايسفهماا دميلاوندمهماعىلاا قتالاضدا
إخثانهمامنارااقاا ثاالحاوُحماةاا ثطناوعيثنهاا ثالرة،ا
متدهديناومناذاتاينفثاهمابدد اتكرارلااامجدعاًاوبأنهما
سيظلثنامناا رجالااألواياءا ثطاهماومؤسثتهاا دثكريةا

ا بالةاوا صامدة.

مدير بحث أمانة العاصمة: األجهزة األمنية 
واللجان الشعبية أحبطت 15 عملية إجرامية 

خالل إجازة عيد الفطر المبارك
  - خاص: 

تمّكاتااألجهزةااألمايةاوا لجاناا شادبيةاخاللااأليا ااياضيةاويثااَءاإجازةا
عيداا فاراايباركامناإحباطاا دديدامناا دملياتااننتحاريةايفايمانةاا داصمة.
وي قتااألجهزُةااألمايةاا قبَضاعىلاعرشاتاا خاليااا تياكانتابصدعاا تافيذا
وقباضاعليهااومدهااايعواتهااااإلجراميةامانامتفجراتاويسالحة،اومصانعا
مفخخات،اوخاليااإرلابيةامتاكرة،اوسياراتامفخخةاكانتاجالزةا النفجار.
وكشافامديرابحثايماناةاا داصمةاا دقيدامدمرالراشاعاناإحباطايكثرا
ماناثااعملياةاإجرامياةايفايمانةاا داصمةاخااللاارتةاا ديداوناهرارمضانا
ايبارك،امشارياًاإىلاينااألجهزةااألمايةاوجدتالذهااألعواتاوا دبثاتاا ااسفةايفا
اياشئاتاواألسثاقاوا تجمداتاا ثاكانية،اووسائلاا اقل،اومحااتاا برتول،ا
و ثنايقظةااألجهزةااألمايةاوا لجاناا شادبيةاوتداوناايثاطالا كانتايحدثتا

كثارَثاإنثانيةاو تشّظتاا حا ةااألمايةابشكلانايمكناتصثره.
ويوضحالراشايناإحباطالذهاا دملياتا هاامد ثنتهاااألماية،احيثاتدكلا
حجماا صحاثةاوا ثْعيااألمايا دىااألجهزةااألمايةاوا لجانااألمايةاوايثاطالا

ايخلصلاا ذينايبلغثااعناكثريامنالذهاا دملياتااإلجرامية.
وقاالالراشاإناا ددواناا غانامايهدفاإىلاإرباكاا دمليةااألمايةاوايشاهدا
ا ثايايساا حايلايفاا بلداويرياداينايديدنااإىلامربعاا صفراماناجديد،امضيفاً:ا
كانالااكاتاثايلامثابلاومبارشامناقبلاا ددواناا ثادثعياماعامرتزقتها
وعمالئاهايفاا داخلامناخاللارضباا اقاطااألمايةابا اريانامنايجلاتثاهيلا
عخثلاا ثياراتاايفخخة،ا كناصحثةاووعياا لجاناا شدبيةاواألجهزةااألمايةا
كانايكارباماناكلامؤامراتهماوتماإحبااُطاا كثريامناا دمليااتااإلرلابيةاوتما

ضبطاعدعامنالؤنءاايافذينامعايعواتهمااإلجرامية.
اومنابلالذهاا دملياتااكتشاافاسياراتامحملةابا رباميلاايتفجرةاوعدعا
مناصثاريخاا لثاوا دبثاتاا ااسافةاواألحزمةاا ااسافةاونريلاامناا دملياتا
ا تاياكاناا هادفاماهاازعزعةااألمناوانساتقراراوقتلاايثاطاال،اولذااييضاًا
يأتيابا تداوناا كبريامناقبلاايثاطالاا ذيناتصلابالنتهمابشكلانبهايثمي.
ويفاإطارالذااا دوراايثاؤولا لجيشاوا لجاناا شادبيةااقداضبات،ايملا
األحد،ااااقادةاسالحامختلفةابحثزةانخصلاكانااعىلامتناسيارةالثندايا
تحمالارقاماعو ةاعربياةايفامااقةارساالنامديرياةاباياا حاارثابمحااظةا
صادااء،اوتشاملااامددنتانايكي،اوااقااعاآيلاعبشاك،اوااقاعاآيلارشمةا
عيشاكة،اوثامثدسااتاتركيةاا صاع،اوثاخااجر،اوماساثرةامددلانايكي،ا

ولا9اطلقةاناريةاذخريةاآيل.
ويفاا يثمالااياضيلاتماإحباطاعبثتلاناسافتلااألوىلاتازناااكيلثجرا ا
جثاراجامعاا حثلايفامااقةاباياا حارث،اوتزناا ثانيةالاكيلثجراماتاكانتا

يما امكتباا يمايةابمديريةاا ثحدةابأمانةاا داصمة.
كماااتماضبُطايحاداا داارصاا تكفريياةاوبحثزتهاعبثةاناسافةاوصثاعلا
تفجارياعاخلاسايارةاتاكيسابمااقةاا جاااتابمحااظةاعماراناونريلاامنا
ا دمليااتاا تاياتماإحباطهاامناقبالاا جيشاوا لجاناا شادبيةاوا تياتدكُلا

ا يقظةااألمايةاومدىاالتمامهمابأمناواستقراراايثاطال.

عمران: األجهزة 
األمنية واللجان 

الشعبية يضبطون 
أحد العناصر 

اإلرهابية وبحوزته 
عبوة ناسفة

تمكن�ت األجهزة األمنية واللجان الش�عبية 
بمحافظة عم�ران، يوم أمس، م�ن ضبط أحد 
العن�ارص اإلرهابي�ة وبحوزت�ه عبوة ناس�فة 

مخفية يف إحدى علب الشاي الكبيرة.
وأوض�ح مصدر أمني أن األجه�زة األمنية 
واللج�ان الش�عبية أوقف�وا س�يارة تاكيس يف 
منطق�ة الجن�ات بعم�ران بعد االش�تباه فيها 
فعثروا عىل عبوة ناسفة يف إحدى علب الشاي.

أن�ه يج�ري حالي�اً  إىل  المص�در  وأش�ار 
اس�تكمال التحقيقات من قبل األجهزة األمنية 
لمعرف�ة األش�خاص والجهة الت�ي تقُف وراء 
هذه العملية اإلرهابية إلحالتهم للقضاء لينالوا 

العقاب الرادع.
وكان�ت األجهزة األمنية واللجان الش�عبية 
بمحافظ�ة عمران قاموا بتفكيك عبوة ناس�فة 
زرعتها عنارص إرهابي�ة أمام مبنى المحافظة 

القديمة بمدينة عمران قبل يومين.



3 تقاريرا ددعاالثا     انثالاااينثالاثالا ااايثاالالاانثالاثالالا

اجلي�ش واللجان ال�شعبية يوا�شالن دك املواقع الع�شكرية للعدو يف جنران وجيزان وع�شري

معركة الحدود مع السعودية تشتعل.. وجيش المملكة ال يقوى على المواجهة

الجيش واللجان الشعبية يحققان تقدمًا في المخدرة 
ويسيطران على موقع الصفراء االستراتيجي في مأرب 

تقدم متسارع للجيش في محافظة لحج وفرار جماعي لمرتزقة الرياض

  - خاص: 
عخلتاايثاجهاُتابالاا جيشاوا لجانا
ا شادبيةامعاا ددواا ثادثعياعىلاا حدوعا
مرحلةامتقدمة،اساثاٌءاماناحيثااقتحا ا
عادعاماناايثاقاعاا جديادةايواماناخاللا

ا قصفاايدادياوا صاروخي.
خاصاةا صحيفاةا مصااعرا وذكارتا
»صادىاايثارية«ايناا قاثةاا صاروخياةا
 لجياشاوا لجااناا شادبيةاقصفاتايث ا
يمالامثقاعاا ضبداةايفاظهاراناعثاريا
ويناعدعاًامنااآل ياتاا ثادثعيةاانثاحبتا

نتيجةاا قصفاايكثف.
كمااقصافاا جيشاوا لجاناا شادبيةا
ايلاااةا مثقاعا وايدادياةا با صثارياخا
ومدثاكريةاا ضبدةاوثثبلاةاوعارااإلمارةا
ومااقةاا رعوعةايفاظهراناعثاري،اوعكتا
ايداديةاا ثقيلةا لجيشاوا لجاناا شادبيةا

قرصاعارااإلمارةايفاظهران.
ا شادبيةا وا لجاانا ا جياشا وواصالا
اقتحا اايثاقعاا دثكريةا لددواا ثدثعيةا
ياث ايمل،احياثاتمااقتحاا امثقعاجالحا
يفاجيازاناوساياروااعىلاا تااللاايجاورةا
 لمثقع،اوقتالاخاللالذهاا دمليةاعدعامنا
ا جاثعاا ثادثعيلاكمااتماإعاابامدرعةا
وتدمرياناقلةاوساطاااراراجماعيا لجاثعا
ا ثادثعيل.اوقا اتاايصااعراإناعدعاًامنا
ا دثاكريةا لجياشا واآل يااتا ا دبابااتا

ا ثدثعياارتامناايثاقعاا تياتماقصفها.
اوتزايادتاخااللااأليا ااياضياةاعمليةا
انقتحامااتاا اثعيةا لمثاقعاا دثاكريةا
ا ثادثعيةايفاظالااارارامتكاررا جااثعا

ايملكة.
وقتالاعدعامناا جاثعاا ثادثعيلايث ا
ا ثبتاايايضايثااءاقصفامداديةاا جيشا
وا لجاناا شدبيةا تجمعاعثكريايفامثقعا

ا رعيفايفاجيزان.
وعىلاصديدامتصلايطلقتاقثةااإلسااعا
ا صاروخاياوايدادايا لجياشاوا لجاانا
ا شادبيةالااصاروخاًاوعارشاتاا قذائفا
عىلامثقعاايدزاباا دثاكرياا ثدثعيايفا
جيازاناوالااصثاريخاعىلامدثاكراا دلا
ا حارةاا ثادثعيايفاجيزان،اكمااتماإطالقا
ثااقذيفاةامداعاعىلامثقعاعلباا حدوي،ا
ايمااااارتاعباباةاوطقاماعثاكريامنا

ايثقع.
ا شادبيةا وا لجاانا ا جياشا ويطلالا
صثاريخاكاتيثنااعىلاإحدىارقاباتاا ددوا
بمااقاةاا ربثعاة،اكماااساتهداثاامثقعا
ايلاااةاا دثاكرياا ثادثعيايفاظهارانا
عثاريابددعامناقذائافاايداديةاوقصفثاا
با صثارياخامااقةاا دارضاةابا خثبةايفا
جيزاناومثقعاا ثايلةايفاظهراناعثري.

ا صاروخياةا لجيشا ا قاثُةا ويطلقاتا
وا لجاناا شدبيةايثمياا خميلاوا جمدةا
اياضيالاا دديدامناا صثارياخاوا قذائفا

ايداديةاعىلاا جانباا ثدثعية.
ا شادبيةا وا لجاانا ا جياشا وقصافا
مثاقاعاايدااناوايدباعاونارفاا شايخا
وا دارضاةاوا رعيافاوا خثباةابأكثرامنا
لثاصاروخاًاوقذيفةامداديةاكمااعمروااا 
آ ياتاعثكريةاسادثعيةايفامثقعامفخذةا
يفاجيازانابياهااامدرعاةامناناثعابراعيلا
ويثاااءاقصفاا جياشاوا لجاناا شادبيةا
يااقةاا خثبةابجيزاناانافأتاا كهرباء.
ا شادبيةا وا لجاانا ا جياشا وقصافا
ييضاًامدثاكراا دلاا حارةاا ثادثعياباا
لااصثارياخ،اكمااايطلقاثاالااصاروخااًا
وعارشاتاا قذائافاعاىلامثقاعاايدازابا

ا دثكرياا ثدثعيايفاجيزان.
ايتثاصلاةا انقتحامااتا وماناضمانا
 لجيشاوا لجاناا شادبيةاتمااقتحا اتبابا
مااقاةاا فخيذةاخلفامثقاعااأل ابيايسا
يفاجيازان،اوعقبهاااتاماإطاالقاصثاريخا
عاىلامااقةاا دارضاةابا خثباةاوإطالقا
صثاريخانراعاعىلامثقعاتثيلةاا دثاكريا
يفاظهاراناعثاري.اكمااايطلالاا جياُشا
وا لجاناا شدبيةاعادةاصثاريخانراعاعىلا
مثقاعاا ثاايلةايفاظهراناعثارياوقصفا
بايدادياةاعىلامدثاكراا رباثعاوا جربةا

وا جربةاوا دشةايفاظهران.
وبحثاباايصاعرااالايحكاماا جيشا
وا لجااناا شادبيةاا ثايارةاعاىلامثقعا
واعياجارةاا دثاكرياا ثادثعيابا خثبةا

يفاجيزان.
ويثاااءاقصافامثقاعاعلاباا حدوعيا
ا جمدةااياضيةاتمااحرتاقامخزنايسالحةا
وآ ياةاعثاكريةاوإصاباةاعادعاكبريامنا

ا دثكريلاا ثدثعيلاجراءاا قصف.
وبددلاااتاماإطالقاعادعاماناا قذائفا
ا يماياةاباتجااهامااطالاا دال،اومصاعا
اإلسامات،اوي انايح،اوقازع،اوا دخاان،ا

وخطاايدانايفاجيزان.ا
ا داخلياةاا ثادثعيةابدورلااااعرتاتا
بمقتلالاجاثعاسادثعيلاوإصابةالاجراءا
سقثطاصثاريخايمايةاعىلامااطلاعثريا

وجيزان.ا
وياث اا خميالاايايضاقصفاتاا قثةا
ا صاروخياةا لجياشاوا لجااناا شادبيةا
يفا ا ثادثعيا ا دثاكريا ا قائاما مثقاعا
جيازاناباااااصاروخاً،اكمااقصفتاا قثةا
ا صاروخيةاقيااعةاحرساا حادوعاوإعارةا

نؤوناايباحثاا دامةايفانجران.
ا صاروخياةا لجيشا ا قاثةا ويطلقاتا
وا لجااناا شادبيةاثاصثارياخاعىلامركزا
جاالحاا دثاكريايفاجيزان،اكماااقصفتا
مصااعااساماتايفامااقةالاجارااألحمرا

يفانجران.
ويطلالاا جياُشاوا لجاُناا شادبيةااا 
صااروَخاكاتيثناااعاىلامااقاةاا خثبةا
يفا ا كهربااءا انافااءا يعقبهااا بجيازانا

ايااقةاومحياها.

  - خاص: 
الش�عبية  واللج�ان  للجي�ش  تق�دم مس�تمر  يف 
بمحافظ�ة م�أرب تمك�ن أبط�ال الجي�ش واللجان 
الش�عبية أم�س األح�د م�ن تحقي�ق تق�دم كبير يف 
منطقة المخدرة بمأرب بعد تطهير عدٍد من المواقع 
ومرتزق�ة  القاع�دة  لعن�ارص  التابع�ة  العس�كرية 

الُع�ْدَوان السعودي.
وأف�اد مص�در أمن�ي أن الجيش يواص�ل التقدم 

ع�ىل مش�ارف منطقة كمب كع�الن مرك�ز مديرية 
مدغل بعد طرد عنارص القاعدة من عدد من المواقع 
بالمخدرة.. مش�يراً إىل أن عدداً م�ن قيادات عنارص 
القاع�دة ومرتزق�ة الري�اض لق�ت مرصَعها خالل 
العملي�ات العس�كرية وت�م اغتنام عدٍد م�ن اآلليات 

العسكرية واألسلحة السعودية.
وأضاف المصدر أن طيران الُع�ْدَوان الس�عودي 
ش�ن سلس�لة من الغارات الجوية اس�تهدفت وادي 
أح�د  من�زل  إىل  باإلضاف�ة  والمخ�درة،  الجفين�ة 

المواطنين بمنطقة المطار التابعة للمدينة، ما أسفر 
ع�ن تدمير المنزل بالكامل وترضر عددا من المنازل 

المجاورة.  

ويف الغض�ون أوضح مصدر ميدان�ي أن الجيش 
واللج�ان الش�عبية س�يطروا ع�ىل موق�ع الصفراء 
الحاني االسرتاتيجي بعد فرار مرتزقة الُع�ْدَوان من 
مواقع من منطقة آل س�مران، وترك اليات ومعدات 

عسكرية.

  - خاص: 
وا لجاانا ا جياشا يباااُلا تمكانا
ا شادبيةايث ايملاماناا تقد اوعحرا
عااارصاا قاعادةاوايليشاياتاايثا يةا
 لُدااْدَوانابمااقةاايثايمريابدداارارا

تلكاا داارصاا قاعمةامناا ضا ع.
كماااتمكنايباالاا جياشاوا لجانا
ا اظاا ا عماالءا طارعا مانا ا شادبيةا
ا ثادثعيامانامااطلامقياربهاوبيتا
عيااضاومثلاثاا شاظيف،اومثاصلةا

ا تقد اعربااألسلث انربياا حثطة.
ا جيشاوا لجاناا شدبيةاعحرااييضاًا
عااارصاا قاعادةاومرتزقةاا ُدااْدَوانا

ماناعدعامناا تبابابمديريةاايثايمريا
وتقدماابشكلامتثارع.

وا لجانا ا جياشا يباالا واساتااعا
ا شدبيةاتدمريامدرعةابا ثلطايفا حجا
وثاالثاساياراتايفابرئايحمادابددنايفا
كمياالامحكملايسافراعناساقثطا
عارشاتاا قتاىلاوا جرحاىاا خميالا

ايايض.

ويفامحااظاةايبالاتمكَّاناا جيُشا
وا لجااناا شادبيةاماناعحاراعاارصا
عاعاشاومرتزقةاا ُدااْدَوانامنامثاقعا
مثاتحدثةابمديرياةا اثعراوكبّدولاما

خثائراااعحةايفااألرواحاوا دتاع.

السعودية تمنع الحج على اليمنيين!
  - خاص: 

ذكرت مصادُر صحفية أن الس�لطات الس�عودية رفضت إصدار 
تصاريح للحجاج اليمنيين، وبحس�ب المصادر فإن جهات رسمية 
بالمملك�ة أبلغت وكاالت ح�ج وعمرة يمنية ع�دم وجود تصاريح 

للحجاج اليمنيين.
وح�اول خالد بح�اح المقيم يف الري�اض التدخ�ل لتخفيف هذا 
اإلجراء، بإقناع الس�لطات السعودية بالس�ماح للمغرتبين اليمنيين 
فق�ط بأداء مناس�ك الحج لهذا العام، إال أن الس�لطات الس�عودية 

رفضت هذا المقرتح حسب ما ذكرته وسائل اإلعالم.
وح�ّذر الس�يد عبُدالمل�ك الحوثي نظام آل س�عود م�ن عرقلة 
الحجاج اليمنيين، ونصحهم بالسماح لليمنيين ألداء فريضة الحج، 
معترباً أن عدم الس�ماح ألبناء اليمن بأداء مناس�ك الحج سينعكس 

بشكل سلبي كبير عىل نظام الُع�ْدَوان يف المقام األول.
وي�رى مراقب�ون أن مثل هذه الترصفات الالمس�ؤولة تعرب عن 
حالة التخبط والهستيريا التي بلغها نظام الُع�ْدَوان السعودي حد 

انتهاك قدسية الشعائر اإلسالمية العظمى كفريضة الحج.

داعش والقاعدة تهدم المعبد 
الهندوسي بكريتر

  - خاص: 
أف�ادت مصادُر خاص�ٌة لصحيفة »صدى المس�يرة« أن عنارص 
تنظي�م داع�ش قامت به�دم المعب�د التاب�ع للطائفة الهندوس�ية 

بالمدينة، مشيرة إىل أن اشتباكات اندلعت بعد هذا الحادث.
وأضافت المصادر أن أبناء مدينة عدن يتخوفون أيضاً من تهديد 

داعش للقيام بهدم الكنائس الموجودة يف كريرت.

إنتحاري يفجر نفسه أمام مقر األمن 
السياسي بمدينة البيضاء 

  - البيضاء: 
أق�دم انتحاري ينتمي إىل ما يس�مى بالقاعدة مس�اء أمس األحد 

عىل تفجير نفسه أمام مقر مبنى األمن السيايس بمدينة البيضاء.
وأفادت مصادر أمنية بأن االنتحاري كان يحمل حزاماً ناس�فاً، 
محاوالً اس�تهداف إحدى النقاط األمنية بالقرب من البوابة الغربية 

لمقر األمن السيايس بمدينة البيضاء.
وقال�ت المص�ادر األمنية بأن االنتح�اري انفجر قب�ل وصوله 

النقطة األمنية ولم ينجم االنفجار عن أية ضحايا.
ويف إطار العمليات اإلرهابية التي يس�عى الُع�ْدَوان الس�عودي 
ومرتزقته من خاللها إىل زعزعة األمن واالستقرار تم إحباط سيارة 
مفخخة، السبت، كانت باتجاه إحدى النقاط األمنية بمدينة البيضاء 

وانفجرت قبل أن تصل إىل هدفها اإلجرامي.
ويف الس�ياق ضبط�ت اللجان الش�عبية والجيش أح�د العنارص 
التكفيري�ة، أمس األحد، ويف حوزته عبوة ناس�فة وصواعق تفجير 
داخل س�يارة تاكيس بمنطقة الجنات بمحافظة عمران، ويف صنعاء 
تم ضبط 12 قطعة س�الح مختلفة بحوزة ش�خصين كانا عىل متن 
س�يارة هونداي تحمل رقم دولة عربية يف منطقة رس�الن مديرية 
بني الحارث بمحافظة صنعاء،وتش�مل 2 معدالت شيكي، و3 قطع 
آيل دبش�ك، و2 قطع آيل رشمة ديشكة، و5 مسدسات تركية الصنع، 
و6 خناجر، وماسورة معدل شيكي، و928 طلقة نارية ذخيرة آيل.

ويف اليومي�ن الماضيين تم إحباط عبوتين ناس�فتين األوىل تزن 
2 كيلوج�رام جوار جامع الحس�ين يف منطقة بن�ي الحارث، وتزن 
الثاني�ة 4 كيلوج�رام كانت أمام مكت�ب اليمنية بمديري�ة الوحدة 

بأمانة العاصمة.
ويف محافظ�ة الحدي�دة نجحت اللج�ان الش�عبية والجيش من 
تفكيك عبوة ناسفة بخميس الواعظات يف مديرية الزهرة بمحافظة 

الحديدة.



انثالاااينثالاثالا ااايثاالالاانثالاثالالا     ا ددعاالثا4 خطاب السيد

وجهاا ثيداعبدايلكاا حثثيامثاءايملا
األحدارسائلاعديدةايفاخاابهااألخريابثتها

قااةاايثريةاا فضائيةامتارقاًاإىلاا دديدامنا
ا قضايا.

وقالاا ثيداعبدايلكاا حثثيا:ا»نحنا
جالزوناينانخثضالذهاايدركةامنااجلا
انانكثنااحراراًايمكناانانضحيابايايشءا

حتىابانفثاا«
كمااثمناا ثيداعبدايلكاا حثثياا اشاطا
ا كبريا لدلماءاا رشااءاواإلعالميلاواألحرارا
مناا ثجهاتاوايشائخاوا قبائلابكلاائاتهما

ومكثناتهم.
ووجهانداءاًاإىلاكلااألحراراوا رشااءايفا
ا بلدا تحركايفاتدزيزاا جبهاتاا داخليةا
وتدزيزاا خياراتاانسرتاتيجيةاوا تحركا

ا جاعاوانطمئاان
اإىلانصاا حثارا

يعثذُابا لِهامناا شيااِناا رجيِم
بثماا لهاا رحمناا رحيما

اا دايل،اويناهُدايناناإ اَهاإّناا لُها ا حماُدا لهاَربِّ
اايبل،اويناهُدايناسايَدناامحماداًاعبُدها ايلاُكاا حلُّ
ورساث ُهاخاتُماا ابيال،اصلثاُتاا لهاوساالُمهاعليها
وعىلاآ هاا ايبالاا االرين،اوريضاا لهاعناصحبها

األخياِرااياتجبل.
ييهاااإلخثُةاواألخثاُت،اندبَاااا ايَاَمااياا دزيز..

ااَلُ اَعَلايُْكْماَوَرْحاَمُةاا لِهاتََداىَلاَوبََرَكاتُُه. ا ثَّ
يقثُلاا لُهاُسابْاَحاانَاُهاَوتََداااىَلايفاكتابهاا كريم:ا
اا اَّااَساَقْداَجَمُداثاْاَ ُكْما »ا َِّذياَناَقااَلاَ ُهُماا اَّااُساإِنَّ
َااْخَشاْثُلْماَاَزاَعُلْماإِيَماناًاَوَقا ُثاْاَحْثابُاَااا ّلُهاَوِنْدَما
اْ َثِكياُل«،اآلاعمارانااا7ا(،الذاالثاا حاُلا شادبااا
راتااألخريةايفاعدن،ا ا ايَاَماااياا دزيازابدداا تََّاااثُّ
راتاا تياسادىاايدتدياوباذلاُكّلاُجهدها تلكاا تََّااثُّ
 تثظيفها؛ابغيةاكرساإَراَعةانادباااا ايَاَمااياا ثابتا
وا دزيازاوا صاماد،اوعملابكلاماايثاتايعا تهثيلا
راتاو إلرجافاويحاو ةاانساتغاللا هاا تلكاا تََّاااثُّ
وتثظيفهاااضمناا حرباا افثاية،ايثاتهدفاإَراَعةا
ااْداباوصمثعالذاا ااْداباوثباتالاذااا شَّ لاذااا شَّ
اْداب،ا كناا ثاقعاا ذيايديشهاندباااا ايَاَماايا ا شَّ
ا دزيزاومااعرباعاهايفامظالراتهاا حانادةاووقفاتها
يفاناتىاايااطالاوصماثعهايفااييداناإنمااايدرباعنا
اْدابا اْداباويصا ته،الذااا شَّ حقيقةاوواقعالذااا شَّ
ا ذيالثانادبامثالم،امؤمن،ايمانااإليْاَماانايمنا
ا حكماة،ايمناا دزةايمانااإلباء،ايمناا ثباات،اا ذيا
يداياقضيتهاجياداً،اووعياهاوصماثعهاوثباتهااثقا

مثتثىاذ كاا تابيلاوا تهثيلاواإلرجاف.
او ذ كانحنايونًانتثجهابا حمدا لهاُساابْاَحاانَاُها
ا َوتََداااىَلاونشادرايناتثايقاًاكبارياًاورعايةاكبريًةاَمنَّ
ااْداباا دزيز،الذااا ثعياا دايلا ا لهابهااعىلالذااا شَّ
ولاذااا ثبااُتاا دظيم،اولذاااإلحثااسابايثائث يةا
ولاذااا صماثعابا رنامامناطاثلايَماداا ُداااْدَوان،ا
با رنمامانااإلْماَكااناتاا هائلاةا لمدتدين،ابا رنما
مناا تكا ابامنااألَْطااَرافاايدتدياةاومحاو تهااينا
اُكّلانفثذلااا دايي،ااألَمريكيثنامناجانبهم،ا تثتغلَّ
ائيْلياثنامناجانبهام،اا اظاُ اا ثادثعيايبذلا اإلرْسَ
قصاارىاجهاده،ايذيا اهاويذنابهايفاايااقاة،ابدضا
ائييْل،ا ا ادولاا تاياتادورايفاا فلاكااألَمريكاياواإلرْسَ
ا جمياعاولمايحشادوناُكّلاطاقتهاماويتََحااّركثنا
جهدلاما ُقصاارىا ويبذ اثنا إْماَكااناتهاما باكلا
ويثاتغلثنا ا هائلاةا إْماَكااناتهاما ُكّلا ويثظفاثنا
انفثذلاماا دايياوعىلاُكّلاايثاتثيات،اسياساياًا ُكلَّ
وإْعااَلميااًاوعثاكرياًاواقتصاعياًاويمايااً،الذااا كيدا
ا كباريالاذااا ُداااْدَواناايتجربا امايفلحايَباداًايفاينا
ااْدابا ااْداباوصمثعالذااا شَّ يكارساإَراَعةالذااا شَّ
ااْداب،اوتلاكااإلْماَكاانااتاا هائلةا وثباتالاذااا شَّ
 لتضليلااإلْعااَلمياومحاو ةاتزييفاا حقائلااشالتا
إىلاحاداكباريايَيْاضاًايفايناتحياَدابشادباااا ايَاَماايا
عناقضيتهاا رئيثايةاواألََسااسايةاَويناتلبَّلاعليها
ا حقائالاا كربىاا تيايديشاهااواقداًاملمثسااً،اونا
يمكاناألحداينايحاولاينايلباَلاعليهاتجالهاامهماا
كاناتاإْماَكااناتاهااإلْعااَلمياةاوا تَّْضاليْلياة،او ذ كا
نحانابا قدراا ذيانشايداباهابصمثعانادباااووعيها
وثباتهاونتثجهاإىلاا لهاُسابْاَحاانَاُهاَوتََداااىَلابا حمدا
وا شاكراوبأكثاراماناذ كاونحانايَيْاضااًانتثجهاإىلا
ااْدابا نادباااا ايَاَمااياا دزيزا اقثلا ه:ايَيُّاَهااا شَّ
ااْداباايتاثكلاعىلاا له،ا ا ثاباتاا صاماد،ايَيُّاَهااا شَّ
ااْدابا ايدتماداعاىلاا لهاايرالناعاىلاا له،ايَيُّاَهااا شَّ
ا اذيايتََحاارَُّكايفامثقفاا حل،ا يالامباالًامدااداًا
عانايرضاهاوعرضاهاوكرامتاهاواساتقال ه،ايَيُّاَهااا
ااْداُباايظلاث او يالايفامثقعاا ظا ام،اوا ذيا ا شَّ

يثاجاهاا ُداااْدَواناو يلالثايفامقاا اايدتدي..اثلا
برباكاواطمنئا ثاقدكاواساتمرايفاثباتاكاوصمثعك،ا
يَنتايفاايثقفاا قثيايفاايثقفاايحلاوينتايفاا اريلا
ا تياتكثاباايهاااا داقبَةا صا حاك،اوينتاتخثضا
مدركةاا رشفاومدركةاانساتقاللاومدركةاا حريةا
وا داااعاايقادساايارشوعاا ذيا اكااياهاا رشعيةا
ا ديايةاوا رشعيةااإلنْاَثااانيةاوا رشعيةااألَْخااَلقيةا
وا رشعيةابكلاانعتباراتايفارشائعاا ثاماءاوقثانلا
األرض،ايَناتايفاايثقفاا ذيانانابهَةااياهاونا بلا
ااْداُبا ايه،امثقفاًايصيالًاثابتاًاصحيحاًاساليماً،اا شَّ
ا ايَاَمااايانايخاثضامدركاةاتراياًةايَْوالثايديشا
حا اًةامانانازوةاُعاااْدَوانالذاالاثاحاالاايدتدي،اا
ااْدابايخثضامدركاةاا رشف،امدركاةاا دااعا ا شَّ
ايرشوع،اايثقفاا ذيانابديلاعاهاإّناانستثال اوإنا
ا هاثاناوإنااإلذنلاوإناا قهاراوإناا خارسانايفاُكّلا

يشء،اامثقفكالثامثقفايصيل.
راتايفاجهةاعدناليا اوايمااايتدللابتلكاا تََّاااثُّ
تََاااّثراتامحدوعة،اَوليايفانفالاا ثقتاتد لاايماا
ااْداباووعياهاوتفاعلها قابلهااامناصماثعالذااا شَّ
واندااعاهاا كباريايفاوقفاتهاوتظالراتاهاوتََحاارُِّكها
يفااييادانالاياتد لاعىلايناا ددواوايدتادياكلماازاعا
ُعااْدَوانياةاوتصديداًاويقد اعىلاخاثاتاحمقاءاإنماا
يفاايقابالاكلمااايزعاُعانادباااوعياًاواندااعااًاوكلماا
يزعاعاإحثاسااًابايثائث يةاوإعراكاًا ابيدةاا رصاعا
و ابيداةاا خااراا اذيايثاجههاو حقيقاةاا تحديا
ا اذيايثاجهاه..اكلماااازعاعاايدتدياإْجاَرامااًاوكلماا
يقد اعىلاايزيدامناا خاثاتاا ُدااْدَوانيةاا تصديديةا
كلمااايَيْاضااًاتدرىاوانكشافاوتاثرطايَكثاراوكلماا
يعرَكانادباااا ايَاَماااياا دزيازاساثءالاذااايدتديا
وبشااعتهاورضورةاا تصاديا ُدااْدَواناه،اولذهامنا
ا حقائالاايهماةاولذهااألْحااَداثابكلهاااا ُدااْدَوانا
راتايفابدضاايااطلاوا ثضعابشاكٍلا بكلاهاوا تََّااثُّ
عاا اإنماالثايمثلاعاماالًامهماًا شادباااا ايَاَماايا
ُساابْاَحاانَاُها با لاها عالقتاها تدزيازا يفا ا دزيازا
َوتََدااااىَلاوا تجائهاإىلاا لاهاوارتباطهابهاوا ثقةابا لها
ُساابْاَحاانَاُهاَوتََداااىَلاوا تثكلاعليهاوانستدانةابها
وحاازاًاوعااداًامهماًايفااألخذابأَْساابَاابامدثنةاا لها
ويَْسابَاابانرصهامناخاللاا تََحاارُّكاا جاعاوا ثبات.
انحناكشادبايمااياعزيزاوا لاهاُساابْاَحاانَاُها
َوتََدااااىَلاقاداواقاااايفاينانخثضامدركاةاكهذهايفا
مقا اا رشفاوايثائث يةايفامقا اا حلاوا ددلاا ذيا
نُاريضاايهارباااونزعاعارشااًاونازعاعاكرامة،اويتجىلا
ااْداباوإيْاَماانها ماناخاللاذ اكايَْخاااَلقالاذااا شَّ

وصربهاوحريتهاوكرامتهاوعزته...اإ خ.
نحانايفالذااا ثاياق،ايفالذااايثاارامالثٌبامااا
ونحانايفامدركاةاكهاذهامدركاةامرشااة،امدركةا
عظيماة،امدركاةامحقاة،امالاثباماااايهاااعائماًا
ينانباذلاقصاارىاُجهدناا،اينانثباتايفاُكّلااألحاثالا
وا ظاروف،اينانامانئ،اينانثالابا لهاُساابْاَحاانَاُها
َوتََدااااىَلاوباارصهاوبأناهاإىلاجانباا،اومثاتفيدينا
ماناُكّلامااقاداماى،ايفاُكّلاايرحلاةااياضية،اوماذا
بدايةاا ُدااْدَواناَوإىلاا يث اونحنايفاا شاهراا خاملا
واألَْعاااَداءاباكلاإْماَكااناتهاماويبذ اثناقصاارىا
جهثعلاماإنماالاماادالًايخفقاثااإىلاحداكبارٍياكبرٍيا

كبري.
راتااألخريةايفاعدنا او ذ كاايمااايتدللابا تََّاااثُّ
مدلث اينهامارمثاابكلاثقلهماوباكلاطاقاتهماوبكلا
بداياةا مااذا ا جثياةا ا غااراتا آنفا إْماَكااناتهام،ا
ا ُداااْدَواناَوإىلايناحادثامااحدثايفاعادن،املياراتا
ا ادونراتاا تاياوظفثلااا صا احاتلاكاا خااثة،ا
اساتافاراعىلايقىصاقدراتمكاثااماهاوحشاٌدايرتزقةا
ماناُكّلاينحااءاا دا م،احتىامناا ثااغالاوحتىامنا
بلادانايفاياريقياااوبلادانايفاآسايااوبلادانايفاناتىا
ا دا ام،اورشاءا ذماماا بداضامناا ذياناخدعثلم،ا
بداضااإلخاثةايفاا جااثباماناا حاراكاا جاثباي،ا
وخاداعا هم،اعمليةاخاداعاوتضليلا هام،اجهداكبريا
وجهاداعايياوجهادامكثفاونراةاعملياتايشاتغلا
ائيْايلاواألَمريكياوا ثادثعياواإلَماَراتيا ايهااااإلرْسَ

وا قاعدةاوا داعيش...اإ خ.
اوجهاداكبرياجداًاُوظَِّفايفاتحقيلاتلكاا خاثة،ايفا
ظرفاقابلهاقْدٌرامناا تثااللانتيجةا ددةااعتبارات،ا
يداايانادباااا ايَاَماااياا دزيزاادالًايدياُشاحا ةا
ماناانطمئااناا افيسابشاكلاعجيباوبشاكلاكبريا
وصماثٍعامتميٍز،اومداثياتاعا ياة،او كناكانالااكا
قدرامناا تثااللالااكاايمااايتدللابددناخصثصاًا
يفاتلكااأليا ااألخريةامناناهرارمضااناوقدو اا ديدا
ااْدابيةا وعثعةاا كثريا زيارةايلا يهمامناا لجاناا شَّ
وا جياش،ابمدااىايناا ددوايفاا ثقتاا اذيارمىاُكّلا
ثقلهالااكاوطاقتهاوإْماَكااناتهامعاتراُكِمااألْحاَداث،ا
آنفاا غاارات،اا قصافاايثاتمراعىلامادىاايرحلةا
اياضية،احقلاانجازاًامحدوعاًابدداُكّلالذااانساتافارا
باكلاتلكااإلْماَكااناتاا هائلة،اواساتغلااقطاارصًةا
مدياًةاكانتايفاذ كاا ظرفاارصةامثاتيةا هانتيجةاماا
حكيااه،اعىلاا دماث اُكّلاإْماَكااناتهماُكّلاكربيائهما

ُكّلايمثا هاماتداونهاماوتحا فهمالذااينجاَزابدداُكّلا
لاذهاا فارتةاا اثيلاةاوا حصاراا شاديدا هاذااا بلدا
ااْدابيةاوانساتهدافا وعىلاا جيشاوعىلاا لجاناا شَّ
ا دائامايفاا ليلاوا اهارابكلااإلْماَكاانات،اساثاٌءاعىلا
ايثتثىااألَمريكياوعىلاايثتثىاا ثدثعي،اطائراتا
باالاطياراكانتاناتربحاساماءاعدناوساماءا حجانا
يفاا ليالاونايفاا اهاار،اُجهادامكثافايفانهايةااياارا
ااْداب،امااحققها ا ذيايُحَثاُبالثامثقاُفالذااا شَّ
يُو ئاك،ا يلامكثاباًابقدراُكّلامااقاداادلاوبقدراُكّلا
إْماَكااناتهامابقدراُكّلاجهثعلام،اا جهدااألَمريكي،ا
ائييْلاا جهداا ثادثعياا جهادااإلَماَراتيا ا جهدااإلرْسَ
ا ذياتثرطاويسااءاإىلاا ايَاَماناإساءًةاكبريةاإىلانريا
ذ اكاومااحشادوهامنامرتزقاةاا دا ام،اإَضاااَاااةا
إىلاعاعاشاوا قاعادةاا تاياكانتاجازًءايََسااساياًايفا
ا دملياة،او كناُكّلالذاايدتربانايئاًامحادوعاًاوا ذيا
اْداباويحثبا يحثابابحلالثاماايحثبا هذااا شَّ
ااْدابيةايفاظلاا حصاراا شديدا  جيشاهاو لجانهاا شَّ
يفاظالاا قصافاا دائمايفاظلاانساتهدافاباكلاتلكا
اإلْماَكااناتاا هائلةالااك،الذااايثاتثىاا دظيمامنا
ا صمثعاومناا ثبات،اونحنانقثل:ايفاواقعاا حالاتلكا
راتايفاعدن،اناتمثلامكثباًاحقيقياًا لمدتديا ا تََّااثُّ
بقدراماالياانزنقةايفاايثاتاقعاوسقثطايفاا ثحل،ا
لاياانزنقاةاحقيقيةاوادليةايفامثاتاقعاكبري؛األنا
لاذااايدتادياُكّلاماااسرتسالايفاُعااْدَواناهاوكلاماا
تثرطايفاُعااْدَوانهاإنماالثايغرقانفثاهاويثاتازفا
نفثاهاويجاياعىلانفثاهاولثايفانهايةااياافالثا
ا خاارس؛األنامثلالذهاا خااثاتامهمااكانتاليانا
تحثاماايدركةا صا حاهايَبداًابأَياحاالامنااألحثالا
ااْداباايدتدىا لاذهاسااناا لاهاماعاا شادثب،اا شَّ
عليهاحيامااتكثنانادثباًامتحاررةاتجريايفاعمائهاا
عاروقاا حرياةامصممًةاعىلااساتقال ها،اونادثباًا
تشادرابا دزةاتحملااألَْخااَلقاوا قيم،اندثباًاناتقبَُلا
بانساتدباعاونابا هثان،اليايفانهاياةااياافاعائماًا
ُسااةاتَأريخيةالياا تياتكثاباا ارصاَعا صا حها؛ا
ألنهاااتااللامنامثقفاا ارورةاومنامثقفاا حلا
ومنامثقفاا ددلاوتااللاكرورةا يثتايفامثقفا
نزوةاُعااْدَوانية،اتجرب،انارساة،ايَْطاَمااع،ان..اليا
تدياشايَْواتخاثضاايدركةاا رورةاا تايانامااَصا
 هاااماهااولايايفايرضهااوا قضياةاقضيتها،او ذ كا
يفانهاياةاايااافاليايعظاماتصميمااً،ايَكثراويقثىا
إْصاااَراراًاوتصميمااًاوعزماً،اويفانهاياةااياافاا لها
مدهاااولياا تاياتاترُصامنامثقاعامظلثميتهاامعا
ثباتهاامدروااةايفاُكّلاا دا ماوحتىاا شاثالداقريبةا
بكثارامماااحادثابكثاريايفاواقدااا،امااحادثايدربا
حدثااًاجزئيااًامحدوعاًاوبثاياة،اويمكانايناتحدثا
متغارياتامهمةاجداًايفامقابالامااقداحدث،ا كناعىلا
مثاتثىاا دا مالاااكاا كثريامناا شاثالداا تياليا
ناثالدا حقائلاولذاالثاايهام؛األنهالااكاارقابلا
ا دثارض،ااألَناياءاا تياليايَناياءاعارضةا يثاتا
 هااايصا ةاوناثباتاً،الياتدارضا دثاملامثضثعيةا
ثماتزولاوتذلب،اوبلامااتثاتاداإىلاحقائلاوتثتادا
إىلاجاذوراثابتاةاوراساخة،اناتمكانازعزعتهااايَبداًا
نحظثااا شثالداكبريةا هذهاا حقائلاايهمةايفارصاعا
ا شاُدثب،ارصاعاا تحارر،ارصاعاانساتقاللاورصاعا
ا ثباتايفامثاجهةاايدتدياوايدتل،اايتاا اعىلاسابيلا
ايثاال،اايتاا ارمتاايهاايَمرياكااويَمريكااندرفامنا
ليايَمرياكاابإْماَكااناتهاااياعيةابقثتهااا دثاكريةا
ايتفثقةايفاا دا م،ايَمرياكاارمتابكلاثقلهاايفاايتاا ا
وكانا هااايَيْاضاًايفاايتاا امرتزقة؛األنالذهامثاأ ةا
تقريبااًاتحصالايفاُكّلاا شادثباعائمااًايفاُكّلانادبا
مرتزقاةاوعمالءاوخثنة،الذاايحدث،اماهمامنايقاتلا
ماهماماناياارصاايدتدياعىلابلادهاويرضهاإْعااَلمياًا
يَْواسياساياًاماهمامنايجدلامنانفثاهايعاةاتُثاتغلا
يَْوايشارتىابقليلامناايالايَْوايرالناعىلاايدتدياعىلا
بلدها تحقيلامكاسبازائلةاو كنابا رنمامناُكّلاذ كا
با رنمامناا قثةاا دثكريةا لثنياتاايتحدةاوا افثذا
ا كبارياعايياًابا رنماماناإْماَكااناتهاااياعيةاا هائلةا
با رنامامناوجاثعامرتزقةاوعماالءايفانهايةااياافا
انهزماتايَمريكاايفاايتاا ،ايفانهاياةااياافاتحررتا
ايتاا امعايناكانامثتثىاا تقد اوا تغلغلااألَمريكيا
يفاايتاا ابشكلاكبري،ايمااماالثا ديااانايزالامحدوعاًا
جاداًاجداً،امثالاآخرامانامااقتاااا دربيةالثا باان،ا
ائيْلابماا ائيْالاباكلاإْماَكااناتهااا دثاكرية،اإرْسَ إرْسَ
 هااامنانفثذاعىلاايثاتثىاا دايياتقافاإىلاجانبهاا
يَمريكاابكلاإْماَكااناتهااوعىلاُكّلاايثتثياتاتثتفيدا
ماناينظمةاحتاىاعربية،اكماااتكشافتاا كثريامنا
ا حقائال،اوتجلاتا لااسايَيْاضااًابا رناماممااكانا
ائيْالايفاايراحلااياضيةاوقبالالزيمتهاايفا باانا إلرْسَ
وقبلالزائمهاااألخريةايفانزَةايفاالثاالامااكانا هاا
مناليباةايفاا ثطناا دربيانتيجةااننكثااراا دربيا
ائيْلاباكلاماا ديهاامنا يفامراحالاماضية،او كناإرْسَ
إْماَكااناتاونفثذاوععماعويلاوإْقليْمياوقثةاعثكريةا
وإْماَكااناات،ايفانهاياةاايااافاانهزمات،اَلزَمتهاا
ايقاومةااإلساالميةاا باسلةابشاكلامهلاومخٍزامنا

 باان،اويُخرجتامانا باانارنماًاعاهااباريقةامذ ةا
ومهيااةاعائماًاولذهالياا حقيقةاا راساخة،اا ثابتةا
ا تياناتقبلاا اقاشايَبداًاا شادثباا تياليامتحررةا
وتخثضامدركةاانساتقاللاوا حرياةاليااياترصةا
مهماااكانتاإْماَكااناتاايدتاديامهمااكانتاجهثعُها
مهماااادلاومهمااسادىاَوإِذَااحقالانتائَجامحدوعةا
وبثاياةالياتمثلاعثارضاتزولاوتذلباوا بقاءايفا
ا اهايةاوا ثباتاواننتصااراوا تمكلامناا لها دباعها
ايظلثملاايثاتضدفل،اويفاكثريامناا حانتاتمثلا
مثاُلالاذهااياز قاتاماز قااتاخارةاعاىلاايدتديا
نفثاهايتكبداايهااا خثاائرااألكرباويُثاتازفاايهاا
بشكلايكرباوتكثنانتائجهااعليهاسلبيةاوبشكلاكبري،ا
ثمالذهاا خاثةالياتكشفاعمااكااانتحدثاعاهاماذا
ا بدايةاعناحقيقاةايَْطاَمااعاايدتادي،اايدتديا ديها
يَْطاَماااعاحقيقيةايفابلدنااولثايريداادالًاا ثايارةا
عىلابدضاايااطلاوانساتفاعةاايبارشةاماها،امهماا
حاولاينايقد امناعااوين،الذاالثانأناُكّلاايحتللا
يفاُكّلاا دنيا،اماامنامحتلاونامثتدمرااستهدفابلداًا
إّناوحااولاينايقد اعااوينامضللةاومخاععةاو يقريا
ُكّلاا تَّأريخايَْوا يثاتقرئاحتىااألْحااَداثاايدارصة،ا
و كانانحنانقثلا شادباااا ايَاَماااياا دزيز:الااكا
ادالًايَْطاَماااعايفايرضك،ايَْطاَماااعاحقيقيةايفابلدكا
ألنا هامثقداًاجغرااياًامميزاًاويمثلابلداًامهماًابكلاماا
اْدابانفثهامثتهدفايثلا تدايهاا كلمة،اكماايناا شَّ
ماالثامثاتهدفايفايرضاهايفامقدراتهايفاإْماَكااناتها
لثامثاتهدفايفاوجثعهاُلثامثتهدفايفاحياته،اعلا
عاىلاذ كاتلاكااألعداعاا كباريةاوا هائلةاماناا جرائما
ااْداباوإنااماا ا تايايرتكبهااايدتاديابحلالذااا شَّ
ا اذيايريدهامناتلاكاا جرائم،اجرائماا قتالاواإلباعةا
ا تيامانايواخرلااجريمةابشادةاجداًاجاداًامحاو ةا
قتالايكرباقادراممكاناماناايثاطاالامانايَبْااَااءا
ااْداباا ايَاَماايامناا جيشايفامدثاكراتهامنا ا شَّ
ا ثاكانايفامااز هامايفاُمدنهامايفاا قارىايفااألريافا
يفاُكّلاماكان،الاذاايد لاعاىلاينالذااايدتاديايَيْاضاًا
بشاعاويسء،ايسءايفايَْلاَداااهايسءايفانثايااهاويسءا
ايمااايفدلاويفاممارسااته،اَوإِذَاايراعاا بدضاممنانا
يزا ثناصماًابكماًاعمياًاإذَاايراعوااينايتفهمثااحقيقَةا
راتااألخريةاا تاياحدثتايفا ماايجارياااإناا تََّاااثُّ
عادنابقدراماايقدمهاااايدتدياعىلاينهاامكثابا ها
انتظرواامانارشكائهايفاايثاأ ةامناا اذيايدتربونا
ينفثاهماكاسابلاممااحدث،ااألَمريكيايرقصاعىلا
وقعاجرائمهاا تياليابا قاابلااألَمريكيةاوا اائراتا
ائييْلابا تأكيدا األَمريكيةاوا صثاريخااألَمريكية،ااإلرْسَ
يدتربُانفثهاكاسباًاومثاتفيداًاورشيكاًايفاايصلحة،ا
كماايكَّاداذ كاوعرباعناذ ك،الااكايفااييدانامناحرا
إىلاعدنامعاا ثادثعياوماعااإلَماَراتيامنارشكائهما
يفااييدانامعايُو ئكاايرتزقةاا ذيناجلبثلمامناناتىا
اقاااراا دا ما يحتلثااجزءامنااألرضاا ايَاَماايةامعا
يُو ئكاا ذينامناا ثااغالاوماناعولاكثريةامنالااكا
ولااكامنامرتزقةاا دا ماممناانارتولمابا فلثس،ا
لاااكاعاعاشاولاااكاا قاعادة،اإخثتاااايفاا جاثبا
يدرااثنالاذهاا حقيقةااإلخاثةايفاا حاراكاا جاثبيا
يدرااثنالذهاا حقيقاة،ايلايلاعدنايشاالدوناذ كا
يشاالدوناانتشاراعاعشايفاعدناوانتشاراا قاعدةايفا
عدنابراياتهاابشاخصياتاقياعيةاايها،الذهاحقيقةا
مهمة،الاذهاتفضاحاُكّلاايرسحياتاا تاياتجريايفا
ايااقاةاوصثنًاإىلاماايجريايفاساثريااإىلاماايحدثا
يفاا داراقاإىلابداضاايرسحياتاا تاياتفتدلُهااوزارةا
ا داخلياةايفاا اظا اا ثادثعي،اولمايدلااثنايحياناًا
عنااعتقاالاخالياا داعشاوماااإىلاذ ك،ا كاكامايَنْتُما
وعاعاشامثجثعونايفالاذهاا دمليةاا تاياقمتمابهاا
يفابدضاعادن،ايَنْتُامامثجثعوناساثية،امثجثعونا
يفامدركاةاواحادةايفاخاادقاواحادايفاجرائاماواحدةا
ترتكبثنهاابحلاا ااسالااك،اماهااإعداماٌتاجماعيةا
قمتامابتافيذلااابتلكاا اريقةاا بشادة،اااإذاًالذها
األَْطااَرافاايثاتفيدةاا تيالياتمثلارشاًاومشااكلا
كبريةايفاايااقةاوا دا م،الذهالياا صثرةاا حقيقيةا
ايدربةاعاكماوعنايَْلاَداِاكماوعناممارسااتكماوعنا

سياساتكم.
اماااتأتاثناباهاوماااادلتماثهاماناا ثاابلاويفا
ا حاارضاواآلنالثاعلاماايحادثااآلنايفاعدن،اعمارا
قتلاإعداماتاجماعيةابدوناينامربراقتلابشكلابشعا
اعتداءاتامثتمرةابمداىاينامرشوعكمايفاا ايَاَمانا
لثامرشوعاتدمريي،ااحتالل،اتدمري،ااساتهدافايحثا
ا هثياةاا ايَاَمااياة،الكاذاا يدايانادباااحقيقاةا
مدركتاهاومثاتثىاا ارصاعاماعايُو ئاكاوماااا ذيا
يريدوناهاوبا رناماماناينالاذهاا خاثةا ماتحثاما
ا رصاَعامهمااطبلثاا هااإْعااَلمياً،احدثاجزئيابكلاماا
تدايهاا كلمةاعارض،احدثاجزئياعارضاوا شدثبا
لايااياترصاوانترصتاا شادثُبايفاظاروفايصدبا
بكثري،ابكثريامماالثاا ثاقعايفاا بلد،اندثباقداتمكنا
ا غازاةا هاامناا دخثلاايهاابشاكلاكاملايَْوابشاكلا
كبرياوا ثايارةابشاكلاكبرياورمثاابثقلهمابشاكلا
كبارياويفاا اهاياةاانهزمثا،الذهالايانهايةاايحتللا

وا غازاةايفاُكّلاا شادثباوعىلاُكّلاا شادثباايتحررةا
ااْدابا ا تيا هاااقيم،ا هاايَْخااَلق،اولذاالثاحاُلاا شَّ
ا ايَاَمااي،الثانادبا هايَْخااَلق،او هاقيماوتجريايفا
عروقااباائهاعماءاا حريةاوواقدهاواقعاعظيم،اواقعا
ثبات،اواقعامتماساك،اعاارصاا قثةاكبريةاجداًاوعىلا
وسايظلا مثقفااًا يازالا نا مثقفاها ايثاتثياتا ُكّلا
وسيثاتمراباعتمااعهاعىلاا لاهاتداىلاوبهاذهاا همةا
وا ثعاياوا ثقاااةاواألَْخاااَلقاسيثاتمراوسايبقىا
ايثقفاا ثابتاايتماساكاا صامداا قثياايدتزاا ثاثلا
بربهاوا ثاثلابافثاهاوا ثاثلابددا ةاقضيته،اوبا تايلا
 يالالااكاماايقلالايفامثاتثىاماايقلالايْحاَداثا
عارضاةاتدثضاإنانااءاا لهابماالثايكارباوبماالثا
يلاماوليايفانفلاا ثقتاعمليةاتابيه؛األنهاكمااقلتا
حا ةاانطمئااناا ثائدةايفاا بلداجدلتالااكاقدراًامنا
ا فتاثرايفاايرحلاةااألخاريةالاياناتجاةاعاناحا ةا
اطمئاااناكباريايفاا ثقاتاا اذياكاناا دادوانتيجاةا
إخفاقاتهاا كبريةايديشايزمةااشالاوحريصاعىلاينا
يحقالايياانجازامهماااكان؛األنهايدركامدىاإخفاقها
واشالهاا كبري،او هذااطبلثااكثارياًاوكأنهماقداملكثاا
ا دنيااكلهاابهذهاا خااثةاا جزئية؛األنهمامأزومثن،ا
اانالثنامخفقثناكاناثاايبحثثناعانايياانجازايفا
ا ثقتاا ذياكانتاحا ةاانطمئااناا ثاائدةاقدايثرتا
عىلامثاتثىاانلتماا ايفااييدان،الاذهاا حاعثةاليا
تدتارباعملياةاتابياها لاااسا يتََحااّركثاابا شاكلا
ايالثبا يدركثاامثئث يتهما يدركثاا ؤ اايدتدي،اإنها
مدتاٍدايحملاونباياويفانفلاا ثقتا جاثجاومداندا
ولثايحثابايفاُكّلااعتداءاتهالذهاحثاباتامتددعةا
يمكناينانااقشهااولااابإْماَكااناااينانذكرابحقائلا
طايااانذكرابهااايفاُكّلاا خااباتاوا كلمااتاو كاهاا
حقائالامهماةاومهاماا تذكريابهاابشاكلامثاتمرا
خاصةاماعاا ضخااإلْعااَلماياا هائالاواإلْماَكااناتا
اإلْعااَلميةاوا تَّْضاليْلاا اشاطا لددواماااا ذيايريدها
ايدتدياا ثادثعياومدهامنامدهايفالاذااا ُدااْدَوانا
ائيْلاونريلمااممنايادورايفاالكهمااماا يَمرياكا،اإرْسَ
ا ذيايريدهالاذااا تكا بالذااا ُدااْدَوانالذاااإلْجاَرا ا
ااْداباايلياراتاا تياتافلاوتمثلاحتىا بحلالذااا شَّ
خثاائراكبريةا لمدتديامااا ذيايريادهابا ضبطامنا
بلدناااللاا حفاظاعىلايماهاا قثمي؟،اللا يضمَناينا
بجاثارهابلداًايدياُشامدهاا تداملاعىلاقاعدةاُحثانا
ا جثار؟،اوانهانايثاتهدفامناخااللالذااا بلد؟،ان..ا
 يثاتالذهاا قضياةاا تيايحارباا اظا اا ثادثعيا
ائيْليالاونريلاما ومانامداهامانايَمريكيالاوإرْسَ
ويثاتهداثناا بلادامنايجلهاا يثاتالايالذهاونا
با اريقاةالاذهاكاناسايحصلاعاىلاذ اكاايثاأ ةا
ا حقيقةاا تيايريدلاامدلثمةا لجميع،الثايثدىاإىلا
إذنلاا ايَاَماايلاوا ثيارةاعليهمابماايضمناتدمريا
لاذااا بلاداوتمزيلالاذااا بلاداوإيصالالاذااا بلداإىلا
اننهيااراولذاامااتشاهدابهاممارسااتهاوسياسااتها
وتثجهاتاهاومثاقفاهاقث اهاوا دمال،او ذ اكاعادماا
يحاولايفاتَضليلهااإلْعااَلمياينايقثلامنايجلارشعيةا
عااعياوماالاعي،الذهامهز ةاولذااكال اساخيف،انا
يافال،ابا قاعاوا جاز ااإنهانالااعياوناحكثمتها
ايثاتقيلةامدهاوناُكّلاايرتزقةاسثاٌءامناا بلدايَْوامنا
خارجاا بلدايثااووناعادااألمرياا ثدثعياعادااألمريا
نفثاهانارياايلاك،اعاادااألماريانفثاهاُكّلايُو ئكانا
يثااووناعاادهاقيمةاحذائاهاولثايدتربلامامجرعا
بضاعةامشرتاه،اانرتالاابفلثسالذهالياحقيقتهما
 ديهالثايحتقرلما يلا هماعادماايياوزنايدتربلما
بضاعاةاانارتالاابفلاثساويعاةايشاغلهاا تحقيالا
يَْلاَدافايُْخاَرىاوإنااليلا ثثاعاعيثنهمايدمراا بلدا
ويفدلاُكّلالذهاا جرائماويافلاُكّلاتلكاايلياراتاا تيا
ساتكثنا هااآثاراسايئةاحتىاعىلااقتصاعهالثا يلا
منايجلاسثاعاعيثنهمامناايدلث اولمايدراثناكيفا
يتدامالامدهامايفاا خفااء،اكيفايتداطاىامدهمايفا
ا خفاءاويفاا رساويفاا جلثااتاايغلقةاو كناايثأ ةا
مثاأ ةايُْخاَرىاألنهماحتىالماتدراثناايثأ ةاجيداًا
مثاأ ةالاعياعبدربهاكانتامدةاونيتاهاانتهتاايدةا
ايزمااةااياصاثصاعليهااايفامباعرتهاماا خليجياةا
واساتقالايَيْاضاًاواساتقا تامداهاحكثمتهابدداذ كا
يتثاابمرشوعاجديداوحاو ثااينايديدولماإىلاا ثاجهةا
ماناجدياداَوينايشاتغلثاابهاماماناجدياداألَْلاَدافا
ااْداباكانتايفا يُْخاَرى،اطريقةاا تداطيامعالذااا شَّ
اياايضاوناتازالاقائمةاعىلايََساااساا كارباوا حقدا
وانحتقاراوا تدايلاوا غارساةاوبلؤ ،ا يلالااكاييا
تدااٍطاقائاٌماعاىلااحارتا اوعاىلاندياةاماناا اظا ا
ا ثادثعياتجاهاا ايَاَمانايفايياةامرحلةامناايراحلا
منا دياهامداياتاوحقائلااليربزلااايفاُكّلاايراحلا
اياضياةاونحناذكرناابهذااكثارياًايفاايراحلاا تياكانا
ا افاثذا لاظاا اا ثادثعيايفاا بلادايفاا ثياساةاويفا
ا حكثماةاويفاا شاأناا دا انفاثذاًاكاماالًاوقثياً،اماا
ا ذياكانايثادىا تحقيقهامناخاللاذ كاا افثذ،اتلكا
ا ثايارة،اذ كاا تحكمامااا ذياكانايثدىا تحقيقها
يفاا بلاداومااا ذياكانايقدمها هذااا بلد،اايثااراا ذيا
اتجهاتاايهااألْوَضاااعا هذااا بلدايشاهدا ذ كايفاظلا
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حكثماتاكانامدظماوزرائهااومثائث يهااوا رؤساءا
كذ كايتداطثنابااعةامالقةامعاا اظا اا ثادثعيا
كمأمثرينايلبثناييةايَوامرايثتجيبثنا هايفاييايشء،ا
يريدهانرشاا قاعدةايفاا بلد،ارضبايمناواستقرارالذاا
ا بلد،اعّمرابايتهاانقتصاعية،اعملايفانهايةااياافاإىلا
ااْداباا ايَاَماايا مايددا تمزيقاهاوصاثنًاإىلايناا شَّ
يايالاينايتحمالاَوينايتهااوناتجااهاتلاكااألرضارا
ا با غةاا ثثءايفاحياتهاومديشاتهاويماهاواستقرارها
وكلايْوَضاااعهااكانايناثاراثثرةانادبيةامشهثعةا
عارفابهاااا دا مايجماع،اوثاثرةانقيةاصااياةا هاا
ماا ابامرشوعاةاومحقاةاويرساتااتفاقاا ثالما
وا رشاكةاا ذيا مايثاَعاو مايهادفاإىلااإلطاحةابأَيةا
قثةامناا قثىاا ثياسايةاوبأيامكثنامناايكثناتا
ا ثياسايةاوانجتماعياةايفالذااا بلدابالايرىسامبديا
ا رشاكاةاومبدياا ددا ةاوسادىاإىلاحلامشااكلاا بلدا
ااكانايناانقلباا اظا اا ثادثعياماناخاللازمرتها
ونفثذهاوتأثريهامعايربابهاويساياعهامانااألَمريكيلا
ائيْليلاإىلاإيجاعاا كثريامناا دثائلايما انجاحا واإلرْسَ
لذااانتفااقاوصااعاةاايزيدامنااألَزماتاوايشااكلا
وجاءتااساتقا ةاعبدرباهاوا حكثمةاوتلاكاايثاقفا
واألْحاَداثاا تياقدامرتايفالذااا ثاياق،اوبا تايلالذاا
ايرشوعاا ذيالثامارشوعاتدمرياواحتاللاومرشوعا
إذنلا هاذااا بلد،الذااايثادىاإلذنلاا ايَاَماايلالذاا
اْدابالثامرشوعانريا اإلْصااَراراعىلاتركيعالذااا شَّ
قابالا لاجاحاونايمكنايَباداًاا قبثُلابهاطايااوا اظا ا
ا ثادثعياُكّلاماايثادىا اهالثالذا،ااهاذاايمٌرانريا
ممكنانارياقابالا لتابيلانارياممكناا قباثلابه،ا
مثاأ ةامدلثماةابأنهامدلثمةاسايئةايَيْاضااًالثاماا
ا ذيايفدلهايثافكاا د اا ايَاَماااياُكّلايث ايقتلثنا
األطفالايقتلثناا اثااءايدماروناا بايةاانقتصاعيةا
اْدابايحارصونهايدمروناا بلداومدهما يحاربثناا شَّ
يَيْاضااًامثااعايُْخااَرىايفاساياقامثادالما تدزيزا
نفثذلامااإلْقليْمياوعرضاعضالتهامابددااخفاقاتا
كبريةايفاايااقةاواألَمريكيا دبا دبتهايفالذااا ثياقا
جدلهامايتفاناثناعائمااًايفاساياقاينايافاذواا هاييةا
يجاادةايفاايااقةامقابلاينايبقاىا هايلميَّةاعادلم،ا
اهذااماايريدهاا اظا اا ثادثعيانالثايراعاماايثميها
با رشعياةاييةارشعيةالذهارشعياةاتدمريابلد،الثانا
يمتلكايصالًاحلايفاينايتدخلاحتىاتحتالذااا داثان،ا
حتاىاتحتالاذااا داثانالاثانايمتلكاا حالايفاذ كا
و كانالثانريامدايابااانحاناكيمايلاوماايريدهايفا
لاذااا بلادامناإذنلاوتدمرياوسافكا لدمااءاوتركيعا
وتمزيلاوا ثايارةاعىلامااطلاواحتاللايااطلالثا
مرشوعايفاا اهايةاسيخفل،اصحيحا هايرضاراكبريةا
 اهاآثاراسالبيةاوا جرائمااضيدةاجداً،او كنانادبااا
ا ايَاَماايايفانهايةااياافالثامظلث اومدتدىاعليها
ومثاقفاهارضورياة،امهماااكانالاااكامنانشااطا
إْعااَلمياتضلييِلاواععااءاتاواارتاءاتاوتقثنتااإنا
ا جرائاماا فظيدةاا بشادةاا تيااداالًانانظريا هاايفا
ايااقةاليااثقاُكّلاتلكاانععاءاتاتكشافازيفاُكّلا
تلاكاانععاءاتاَوينامااايريدهاايدتاديالثايشءاآخرا
ولايايفانفالاا ثقتاتحتاماعىلاا جميعامثائث يةا
كباريةايفاا تصاديا لمدتادي؛األنهالثالاذااولذااماا
يفدلاهامجر ابكلاماااتدايهاا كلمةاوجرائمابشادةا
واظيداةاويفانفلاا ثقتاتقد انذياراًامهماً؛األنها ثا
تمكاناوا ديااذابا لهالاذااايدتديامااا ذياسايفدلها
ذبح،اقتل،اتدمري،اتمزيل،اسيارةاعىلااألرضاإىلانريا
ذ اك،اايثاأ ةانايمكاناا قباثلابهااابأَياحاالامنا
األحاثال،اوواقاعانادباااا ايَاَمااياواقاعامدروف،ا
نادبامظلث امدتدىاعليهامناطرفانايمتلكاا حلا
يَبداًاايمااايفدلهاحتىاا دااويناا تيايرادهاانايمتلكا
ا حلايفاناأناااا ايَاَمااياوإناماذاا ثايتيااانحناقلااا
نرياداينانغاريايَْوانفدالايَْوانقررايشءايفانائثنكمايفا
ايملكاةامااذااكاتاماساتقث ثنايَنْتُماتفدلاثنانفلا
ا يشءايفابلدنااايدايايَنْتُمامتدخلاثناايماانايدايكما
ونانأنابكمابهاوناحلا كماايه،ااشدبُاااا ايَاَماايا
ا ذيالثامظلث اومظلثميتهاكبريةاوا ُدااْدَواناعليها
كبرياولثامثتهدفايفاحياتهاويرضهاوكرامته؛األنهما
يريدوناينايذ ثه،اواساتقال ه،اويُقتلايطفا هاوتُقتلا
نثااؤهابا تأكيادامظلثميتهاكبريةاولاثاا ذيايمتلكا
ا حلايفاينايتََحاااّركايفاُكّلاانتجالاتا لتصديا هذاا
ا ُداااْدَواناا تيالثامنايَْطاَرافاناحلا هاامالقاًايفا
ذ كاوكمااقلاااساابقاًاا يشءاايهمايفاظلاوضعاكهذاا
ومظلثميةاكبريةاوُعااْدَواناوقحامنايَْطاَرافاوقحة،ا
مدتدية،امجرمةابشدةايفاإْجاَرامهااوطغيانها،اايهما
َوتََدااااىَلا ُساابْاَحاانَاُها ا لاها عاىلا ا رلاانا لاثا
وا تََحاااّركاا فدايلايفاُكّلاانتجالاات،اولاذاالثاماا
يمكاناينايضمااهانادباااا ايَاَماااياويضمنامنا
خال اِهاا ثصاثلاإىلاا اتائاجاا دظيماةاوايهماة،اإىلا
ا حريةاإىلاانستقاللاإىلاا ارصاإىلاإباالاكيداايدتدينا
بفضلاا لهاُساابْاَحاانَاُهاَوتََداااىَلاومدثنتهانادبااا
حيامااايتََحااّرُكاويثاجاهايُو ئكاا ذيانااعتدوااعليها
يُو ئاكاا ذيايقتلثنايطفا هاونثااءهاويدمرونابايتها
وماشاآتهاومراالاحياتهاكلهااحيامااايتََحااّركالثا

وا تحكاما ا ثايارةاعلياها يراعواا يثاجاهامدتديانا
بشائثنهاوا تدخلايفايمارهاَوينايكثنثاالامامنايأمرا
ويقارراَوإناقا اثااإنالااكامنايثامثنهارئيثااًايَْوا
حكثمةالذاالثاُكّلامااايدملهاايحتلثناتقريباًايفاييا
بلد،اإساتقريوااُكّلاحانتاانحتاالل،ايدملثناحكثمةا
يدملثناجيشااًايثمثنارئيثااًاو كناعاعةاماايكثنا
ا رئيلامرؤوسااًاوا حكثمةامحكثمةاتتلقىااألَوامرا
وا تثجيهااتاوتخضاعابا كاملاألَواماراوتثجيهاتا
ايحتالاوايدتادياكانايفا باااناجيشاانااثانا حد،ا
وكانالاااكايفامرحلةامناايراحال،احكثماتامثا يةا
ائيْل،اكانايفاايتاا ايفاناارامناايتاا احكثمةا إلرْسَ
جيشاطرفاكاملايتََحااّركاعىلايََسااساينهامثتظلا
بايظلاةااألَمريكياة،ايفابلاداناكثريةايفاا داراقاادلثاا
ذ اك،ايولاماااعخلاثااا داراق،ابا تايلاايثاأ ةاعادماا
يتََحاااّركانادباااا ايَاَماااياويتََحاااّركايفامثقفا
ا يثاتحلُّ وعااعلا وثاباتاورضورةاومحالا يصيالا
ا تضحياةامانايجالاينانكاثَنايَْحاااَراراًايمكاناينا
نضحاياباأَيايشءاحتاىابأنفثاااايفاسابيلاينانا
نثاتدبداَوينانانخضعاونانركاعاإّنا لهاعزاوجل،ايفا
سابيلاينايكثنابلدناامثاتقالًاَوينايأتاياا يث اا ذيا
يكاثنااياها هاذااا بلاداحكثماةاحارةاورئيلاحرا
ويحظاىالذااا بلدابانحرتا ابلاا بلاداناويُاظراإ يها
كبلدامثاتقلاوحرايمكناينانداعايياثمنامهمااكانا
لالايمكاناينانارىضابانساتدباعانايمكاناإّنا لاها
يذنءا عبيادا ااحانا اها َوتََدااااىَلا ُساابْاَحاانَاُها
ومثتثالمثنا دظمتاهاوخاضدثنا اهاومتثكلثنا
علياه،اويفالاذااا دازاوكلاا دازا كاناينايثاتدبدا
اإلنْاَثااانايان؟،الالاينالاماحريصاثناعليهاللا
تشاهداايرحلةاا ثابقةاكمااقلتاكثرياًاوكثرياًامرحلةا
ا افثذااياللاوا ثايارةاا كبريةا لاظا اا ثادثعيا
عىلاا بلداللاكاناايهااماايشاهداوللاكانامثاارلاا
وتََااّثراتهااومااكاناسائداًاايهاايشهداعىلاينايُو ئكا
ااْداباا ايَاَماايايَْوايفكرونايفا يناسايحرتمثناا شَّ
مصلحتهايَْوايدافثناعليه؟،اي اينهماكانثاايثادثنا
إىلااارضاسياسااتاتدمرالاذااا بلدابا كامال،ايماها
واستقرارهاواقتصاعهاونثايجهاانجتماعياوُلثيتها
ا ثقاايةاوكلايشءاايه،اُكّلامثاطنايماياكانايديشا
يفاحياتهايفاواقدهايدياشاا حقيقة،ايدركايناُكّلايث ا
يمرالثايساثيُامناا يث اا ذيامى،اكاناا بلدايشاهدا
عائماًامناياث اإىلاآخراتضدضداًايفاُكّلايشءاواختالنًا
يفاُكّلايشءاوتدلاثراًايفاُكّلايشء،اُكّلايث اكانايمرايفا
تلكاايرحلةاا تياكانتاسياسااتكماايهااوتثجهاتكما
ايهاااويَوامركماايهاالياايفروضاةايفاَلذااا بلد،اُكّلا
ياث ايمارااقتصااعهايتدلاثرايَكثارااأكثار،ايمااها
واستقرارهايتدلثرايَكثرااأكثر،اا حا ةاا دامةايفاا بلدا
ا اثيجاانجتماعيايتفككايثماًابددايث ابمااتثريونها
منااتن،اا قاعدةاكانتاتاترشايَكثرااأكثرابتصديركما
يَنْتُما هااإىلالذااا بلداوتمثيلكما اشاطهاايفالذااا بلد.
اإذاًاامشاكلتكماانكاما اماتكثناثااناحريصالا
عاىلاا اااساومنايجالاساثاعاعيثنهماتدملاثناُكّلا
ماااتدملاثناومضحاك،اوا لاهاإنهايضحاكاومحزنا
يفانفالاا ثقتاينكاماويَنْتُماترتكبثنايبشاعاوياظعا
ويساثياا جرائاماا جماعيةاا تياتقتلاثناايهاااآلنفا
منااألطفالاوا اثااءاوتدماروناُكّلايشءايفالذااا بلدا
ااْداباا ايَاَمااايايَيُّاَهاا تتثجهاثنابا اكال اإىلاا شَّ
ا ايَاَمااياثناإنماالذاامنايجلكامايدايايَنْتُماتقتلثنا
ا ايَاَماايالامانايجلهام؟..!!،اتدماروناُكّلامراالا
حياتهمامانايجلهم؟..!!،اتقتلثنااآلنفامناا اثااءا
واألطفالامنايجلهم؟..!!،اتحارصونهماوتثادثناإىلا
مااعاُكّلااحتياجاتهمااإلنْاَثااانيةامانايجلهم؟..!!،ا
تدمارونامااز هامامانايجلهام؟..!!،الذهاساخااة،ا
كال اساخيفابقدراماايَنْتُماعليهامناانددا ااألَْخااَلقا
واإلنْاَثااانيةاوا ضماريايَنْتُامالكاذااايماااتقث ثنا
وايمااتفدلاثنانلطاا غلطاوباطالاا باطل،اوبا تايلا
نا ثاثاعاعياثناا ايَاَماايالاونا ثاثاعاعياثناييا
طارفاحتاىامرتزقتكماوا لاهاإنكاما تدرتاثناحتىا
يفاا خفااءاويفاا تداطاياماعاكثاريامناا اااساينكما
مثاتددونايناتضحثاابهام،ايناتتجاوزولم،ا كنايفا
سابيلاتحقيلايَْلااَدافا كمايَنْتُماو يالا همالم،انا
 ثاثاعاعياثناا ايَاَماايالاتفدلثناماااتفدلثناونا
 ضماانايماكمااقاط؛األنهااكانتامثاأ ةاناتحتاجا
إىلاماااتفدلثنهاضمانايماكماينايكثنالااكاُحثانا
جثاراويمنايابغاياينايكثنامناا ارالايدايابمثلا
مااا ثااارتضااااينالمكمايناتأماثاامانالذااا ارفا
ماناا ايَاَمان،ا لايَاَماايلاا حلاُكّلاا حلاينايكثنثاا
آماالامناجانبكام؛األنكمايثبتمابماااتفدلثناو يلا
با حدياثاعنانثايااوخفايا،ابمااتفدلثنابُدااْدَوانكما
لاذاااإلْجاَراماياوبثياسااتكماا ظاياةاينكامايَنْتُما
ماناتشاكلثناخاراًاعاىلاا ايَاَماناويناهاكانايحلا
 لايَاَمااناينايقثلا كماعائماً:ايَنْتُماتشاكلثناخاراًا
عاىلااماااااا قثمي،انحانانرياداا ضمانااتاألمااا،ا
نحانانرياداينانأماناماكام،ايَنْتُماا خااراعلياااقبلا
ينانكثناا خااراعليكم،امتاىاكاناا ايَاَماناخاراًا
ااْداباا ايَاَمااياخاراعىلا عليكم؟،اومتىاكاناا شَّ

ااْداباا ذيا ييابلاداماناا بلداناا دربياة؟،اولثاا شَّ
يَْخااَلقاهايصيلةاويثبتاينهاعائمااًاكاناايظلث او يلا
ا ظا م،اوايدتدىاعليهاو يالاايدتدي،اوايتآمراعليها
و يالاايتآمر،انادٌبايدانيابكلامااتداياهاا كلمة،ا
ونادبايَْخااَلقاهايصيلاةاوصربهاكبارياوكاتامايَنْتُما
عائماًانا ضمانايماناونايصلحةاا ايَاَماايلاادلتما
مااادلتام..ايكربامناذ كايرعتماماالثايساثياوياظع،ا
وإناكاناتامثاأ ةامتاحاةاماااتحتااجاإىلاُكّلالذها
ا جرائاماوا اغيان،ااشادباااا ايَاَمااياا ذيايديشا
مدركةاا رشفاواإليْاَمااناوانساتقاللاوا حريةالثا
يفامثقعاا رضاابا لهايفامثقافاا حلاوا ددل،اواآلخرا
خارجايامدتادياوعميلابااعانفَثاهاكأعاةارخيصةا
مااايدززامثقفااايثاجهةالاذااا تددياولذاااإلْجاَرا ا
ونحانانخثضامدركةاا رَشفاوا حريةاوانساتقاللا
كشادبايمايايونًاانعتماعاعاىلاا لهاُساابْاَحاانَاُها
َوتََداااىَلاوان تجاءاإ ياه،اثانياًاا تََحااّركاا جاعامهماا
كانالاااكامنااطمئااناوصرباوثباتا ريالابمثاقفا
اانتجالاتاويفاُكّلاايجانتاونحنانثمنا عملياةايفاُكلِّ
مااايقثلابهاعلماءاا بلدامنانشااطاكبرياماايقث ابها
ُكّلاا رشاااءاوااألَْحاااَرارايفاُكّلاايجاانت،اا رشاااءا
واألَْحاااَرارامانااإلْعااَلميالاا رشاااءاواألَْحاااَرارا
ماناا ثجهااتاوايشاايخاوا قبائالاماناُكّلاائااتا
ومكثناتالاذااا بلاداُكّلاا رشااءاواألَْحاااَرار،انحنا
نثمنامااايقثمثنابه،ا كاناايزيداماناا جهد،اايزيدا
ماناا دمل،اايزيداماناانلتما اكذ كاا راداايثاتمرا
 جبهااتاا قتالايفاا داخلايفامثاجهةاايدتدياويعواتها
ومرتزقتهااآلتلاوايشكللامناُكّلانكل،اإَضاااَاااةا
إىلاراداا خياراتاانسارتاتيجيةاا تياباتتاُملحةاكلماا

زاعاصلفاايدتدياكلمااكانتاملحًةايكثر.
وينااايقاثلا لمدتاديامهماااادلاتاَوإِذَااحققتا
اخرتاقااًالاااكايَْوالاااكالذاا مايحثاما اكاايدركةا
نهائياًايونًايَنتايما اندبامجربا لحروباواألْحاَداثا
وايتغارياتاَوإِذَاايرعتايناتقرياتَأريخه،الذااا بلد،الذاا
ااْداباسابلا هايفاتَأريخهاينالز اامرباطثريتلا ا شَّ
اماهماااكانا هااثقلهااعىلامثاتثىاا دا ماكلهايفا ُكلٌّ
ا شامالاامرباطثريةاويفاا جااثباامرباطثريةاولثا
ا يث ابإيْاَماانهاووعيهاوايهاا كثرياا كثرياا كثريامنا
ا رشاااءاواألَْحااَراراوا ثابتالاوايؤمالاوا صاعقلا
وا صا حلاوا ثاعلاوايثاتبرصينالثاا يث انايقلا
عماااكاناعليهايساالاهاوآباؤهاويجاداعهايُو ئكاا ذينا
تصادواا لُداااْدَوانايفاُكّلاقماةاجبالاويفاُكّلامدياةا
ويفاُكّلاواٍعاويفاُكّلاقرياةاويفاُكّلاسااحل،الاثاذ اكا
ااْداباا ايَاَمااياا ذيابقْدرامااتزعاعوناإْجاَراماًا ا شَّ
يزعاعااندااعاًاوإحثاسااًابايثائث يةاويدركاكمالثا
بحاجاةاإىلاينايثاجهالاذاااا صلفاولاذااا ُدااْدَوانا
ولاذاااإلْجااَرا ،اويفانفالاا ثقاتاا راادا لخياراتا
انسارتاتيجيةاإىلامثاقعاا تدريباَوإىلاجبهاتاا قتالا

يفاا ثغثر.
اينااااوجاهاندائاياإىلاُكّلااألَْحاااَراراوا رشااءايفا
لاذااا بلاداينايتََحااّركثاايفالذياناانتجاللاتدزيزا
ا جبهااتاا داخلياةاوتدزيزاا خياراتاانسارتاتيجيةا
وا تََحاااّركاا جااعاوانطمئااان،انحاناجالزوناينا
نخثَضالاذهاايدركةاا تياليامدركاةانحناايهاايفا
مقاا اا رضاا لهاويفامقا اا دزةاويفامقا اا قتالاعنا
ينفثااااووطاااااوبلدناااويرضاااوعرضاااونادباا،ا
بأصا ة،انحانانانخثضالذهاايدركاةابا ثكا ةاعنا
يحدالذهاايدركةاا تياتجريايفاا ايَاَماناليامدركةا
ا ايَاَماايلاا ذينااستهداثااإىلاا ايَاَمانايفاا ايَاَمانا

ا ايَاَماانايفامااطالا ا ايَاَماانايفامادنا يفاقارىا
ا ايَاَماان،اومحاو ةاا تَّْضاليْالااإلْعااَلمياوا تزييفا
اإلْعااَلمايا لحقائلااانالةاوخاارسةاوبائرة،اولااا
كذ اكاناصاحاا كثارياممنايبيداثناينفثاهماينانا
يرخصثااينفثاهمايَبداً؛األنهمالاماا خارسوناوطاياا
كاناا دماالءاوايرتزقةاا ذياناخانثاايوطانهماوباعثاا
نادثبهمايفاا اتيجةاويفاا اهايةاكانثاالماا خارسينا
ويناايؤكدا شدباااا ايَاَمااياا دزيزاينا صمثعهاقيمةا
ويياةاقيمةاثبتتالاذهاا قيمةاطثلاا فارتةااياضيةا
االايثامعايحدا لمرجفلاونا لمثبالاونا لجبااء،ا
عااعةاتجااهايْحااَداثاكهاذهاا بداضاماناا جبااءا
يتضدضدثنايهتزونايجباثنا كنايفامقا ااآلخرينا
ا اثعيةاا تياقالاعاهااا قرآناا كريما»ا َِّذيَناَقاَلاَ ُهُما
اا اَّاَساَقْداَجَمُدثاْاَ ُكْماَااْخَشاْثُلْماَاَزاَعُلْما ا اَّاُساإِنَّ
إِيَماناًاَوَقا ُثاْاَحْثابُاَااا ّلُهاَوِنْداَمااْ َثِكيُل«،اآلاعمرانا
)ا7ا(؛األنامانايثالابا لاهاومنايداياقضيتهاومنا
يديشاا حريةايفاعمهاووجدانهاونادثرهاوكيانهالثا
نايقبالايَبداًاييااًاكانتااألْحاَداثاوييااًاكانتاا ظروفا
ومهماااكانامثاتثىاا تحدياتانايمكانايناتركَدها
ونايناتخضدهاتلكااألْحاَداثايَبداًاولثايديايناعاقبةا
مثقفهاا ارصاَوينايفاصمثعهاوثباتهاقيمةاوجدوائيةا

وعاقبةاحتميةابإذناا لهاتداىل.
تاالقاثنا ويَنْتُاما طايااا ويقاثلا لمدتديان:ا ا
يفاتداطيكاماويفاُعااْدَوانكاماماعالاذااا بلادامانا
ماالقاتكاماتلاكاا ُدااْدَوانياةاواإلْجاَرامياةابغياةا
احتااللا ا ايَاَماايال،ا تركياعا ا ايَاَماايال،ا إذنلا
يرضهماتجزئةاوبدثرةابلدلم...اإ خ،ااأَنْتُمااانالثنا
مهماااادلتمالاذاامرشوعاسيفشالاويياةاعثارضا
وقتيةاساتزولاو ناتكثنثاايَباداًامهمااكانتايمثا كما
ومهماااكانا كامامناايرتزقاةامناييابلاداناا دا ما
 ناتثاتايدثاايَبداًايناتصمدواايَكثارامناصمثعالذاا
ااْداباا ذيا هاقضياةاحقيقياةاوقضيةايصيلةا ا شَّ
وقضياةانايمكاناايثااومُةاعليهاا،الالايمكناينا
ااْداُباا ايَاَماااياعاىلااساتقال هاعىلا يثااو اا شَّ
كرامته،اينايقبلاباحتاللايرضه،اينايثكتاويتغاىضا
عاناتجزئةاوطااه؟،الذاايمٌرانايمكانايناياجحايَبداًا
وا دثارضاا ثقتيةاساتزولاحتماًاوحتماًاومثاتثىا
يناندياشا تفاعلااااكيمايالاوقااعتاااابارورةا
ا حرياةاا تيايراعلااا لها اااوا حريةاا تيامناثقااتااا
ماناتكثياااامناوجداناااامناطبيدتاااليامثاأ ةا
يََسااسايةانايمكناا تفريطابهاايَبداًاو نانركعاألحد،ا
و كنايَنْتُماتثرطثناينفثاكماكلمااعخلتمايفاخاثاتا
تصديدياةاكلماااتثرطتماكلمااااساتمراُعااْدَوانكما
يَنْتُاماتتثرطاثنايَكثراتغرقثنايَكثرايفالذااايثاتاقعا
تثاتازاثنايَكثاراونادباااَوإناتاررا كاهايديشا
مدركاةاا حريةاوا دزةاولثااياتارصايفااألخرياوا لها
ااْداباا ايَاَمااياتأبىا هاا تداىلالثاخصيُمكماوا شَّ
يَْخااَلقهاوحريتهاوعزتهاوكرامتهاوتَأريخهاوحضارتها
ينايقبلاباإلذنلاواإللاناةاَوإِذَاايرعتماا ايَاَماناجاراًا
صا حااًاواارتضاااينالداكمااقاطاكانالثاضمانا
يماكاماكاناتامثاأ ةامتاحاةابغريالاذاااألُْسالُْثبا
اإلْجاَراماياوا ُدااْدَواني،امانايراعاا صالحامعاجارها
نايظلاماجارهاويثاتهداهابهذااا شاكل،اوتأكدوااينا
ا دثاقباوا غايااتالياايدتربة،اا داثارضاا جزئيةا
 يثاتالياايدتربة،اعاعةاتحصلايفاُكّلاا ظروفاويفا
ُكّلاا حاروباينايحدثايحياناًااختااللالااايَْوااختاللا
لاااكايفاحركةاا ابياصلثاتاا لهاعليهاوعىلاآ هاولثا
يقاتلايفاسبيلارسا ةاا لهاتداىلايفامثاجهةاا كاارينا

وايرشكالابكلاطغيانهاماولمجيتهاماوإْجاَرامهما
كاناثاالاااكايُُحداوكانالاااكابادراكانالااكاخيربا
كانتالااكايفانهايةااياافاا داقبةا لمتقلاوا ارصا
كانا إلساال اوا حالاوا دادلاوحدثاتايحادابا رنما
مناعظمةاوقداساةامثاريةااإلساال اوحركةاا ابيا
صلثاتاا لاهاعليهاوعىلاآ ه،ايدااياينايحدَثاإخفاقا
يَْوايحدثا كماماز لاو يلاتقدماًايَْوامكثباًاحقيقياًا
 كاناماز لابمااتدايهاا كلماة،انايدايالذاايَبداًاينكما
ربحتماايدركةاَويناايثأ ةاانتهت..ان..امثقُفاندبااا
ا ايَاَماايامثقفايصيلايثتايعاينايخثضامدركةا
ا اَفلاا اثيلاويثتايعاينايتََحااّركايفااتجاهاتافيذا
خياراتهاانسرتاتيجيةامهمااكانالااكامناتََااّثراتا
وإنا تدرااثناحقائالا يَنْتُاما و ربمااا األرض،ا عاىلا
يخفيتمثلااعناإْعااَلمكمامنايحدعاا دثاقبايفانهايةا
ائيْلاوناما كماونا اياافالاثاا له،انايَمريكااوناإرْسَ
نفاكاماوناجربوتكماوناتكربكاماونامرتزقتكمامنا
يرسماا دثاقباويحدعاا اهاياتالثاا لهاُسابْاَحاانَاُها
َوتََدااااىَلا»و لاهاعاقباةااألماثر«،ا»إّناإىلاا لهاتصريا
األمثر«،اولثاقداقالاوحكما»وا داقبةا لمتقل«،ا»انا
ا داقباةا لمتقل«،ا»وا داقباةا لتقثى«،ا»إناا لهامعا
ا ذيااتقثااوا ذينالمامحثااثن«،اوبا تأكيدانادبااا
ا ايَاَمااياَوإناقد اا تضحياتاَوإناتكبداخثاائرايفا
ماايقدمه،ا كاها قضيةاعاع ةا يكثناحراًاو ايَاَمااعا
عنانفثاهاا ضيماوا هاثاناواإلذنلاوا قهراَوإناقد ا
مااقد ايفانهايةااياافاقضيةامحقةاوعاع ةاتثتحلا

ُكّلاذ ك.
اويقثلا شدباااا ايَاَمااياا دزيز:ابقدراماارييااكا
يفاا ثااحاتاوا ثقفااتامتفاعاالًاوعزيزاًاوناامخاًا
ونحناناظرايفاوجثهاا ااسااارىاايهااعزةااإليْاَماانا
وقثةاوناهامةاوناجاعةاا ايَاَماااياايدرواةاعاها
بقدراماانأملايناتثاتمرالاذهاا حا ةاَويناتكثنامثلا
راتاحااازاًاوعااداًا لتََحااّركابجديةايكربا تلكاا تََّااثُّ
لاذااا ذيايابغاياينايكاثنايدا جةابداضاا دثائلا
وبدضااإلناكانتايَْوابدضاا خلالايفاا ثاقعاا دميلا
ا ذياقداتؤثرالااايَْوالااكاو يامنئا يثتفيداا كلامنا
ا تَّأرياخاومناا حقائالاا ثابتةاو يامئااثااويتثكلثاا

عىلاا له.
اونؤكدايفاختا اا كلمةاعىلابدضاا اقاط:

با شاأنا ا ثياسايةا ا حلاثلا ينا نؤكادا يونً:اا ا
ا ثايايسايفاا بلادامتاحةاوممكاه،اوا اذيايعاقهاايفا
ا بدءاكانالثاا ُدااْدَواناوإناكانتاا قثىاا ثياسيةا
عىلاونكاانجازااتفاقابرعايةااألمماايتحدةايفاصاداءا
اأتىاا ُدااْدَواناوياشالاذ ك،اا يث اوقبلاا يث اكانتا
وناتزالاا حلثلاا ثياسايةامتاحةاوممكاةاونحنايفا
لذااا ثاياقانرحبابكلاُجهداومثدىايفالذااا ثياقا
مانايياطارفامانااألَْطااَرافاا دربياةاايحايادةايَْوا

األَْطاَرافاا دو ية.
ااثانيااً:ايتثجاهاإىلااإلخاثةايفاا جااثباألنالااكا
محاو اةا خاداعااإلخاثةايفاا جاثباساثاٌءايفاا حراكا
يَْوايفاناريه،اا اظاا اا ثادثعيايلدبا ُدبتاهامعاُكّلا
ايرتزقاةاوخاارجاإطااراايرتزقاةاويثاتهدفاحتىا
ا كثريامناا رشااءابأُْسالُْثباا خداعاوا تَّْضاليْلايأتيا
 يقثلااإلخثةايفابدضاا حراكا يقثلا هم:ايناايععمكما
 تافصلاثااحاربثااوينااساأععمكمامانايجلاتحقيلا
اننفصال،ايأتيا يقثلا لبدضامثالًايفاحزبااإلصالحا
يَْوايفانريهاينااسأععمكما لحفاظاعىلاا َثحدة.اويأتيا
ابأنايتاه،الذاالثا ابدااثانابمدااىايغايا اكلٍّ  اكلٍّ
يُْسلُْثبامنايََساا يباا خداع،امنايََساا يباا تَّْضاليْل،ا
ناتكثنثااماخدعل،اوا لها مايرعاا اظا اا ثادثعيانا
ا جاثبيلاوناا شاما يلاوناييامكثنامناايكثناتا
ا ثياسايةاوماانظراإىلايياطرفايفاَلذااا بلدايريداينا
يحركاهايَْوايثاتغلهاإّناكأعاةارخيصةايدتربهاسالدًةا
يشارتيهااإماابفلاثسايَْوامضاااًاإىلاذ اكاا بدضامنا

ا ثعثع.
يفالاذااا ثاياقايَيْاضاًانحاذراا اظاَ اا ثادثعيا
وناصحهاينانايدمَلاعثائلاعىلاحجاا ايَاَماايل،اينا
يدملاعىلاتدقيدامثاأ ةاا حجاعىلايَبْااَااءاا ايَاَمانا
لاذاايونًانايجثزا هارشعاًابأَياحاالامنااألحثالاونا
يحلا هاذ كانهائيااً،اَوينايتداطىابااًءاعىلااألْحاَداثا
باااًءاعىلاا رصاعابااًءاعىلاا حارباايأتيا يحاولاينا
يدقاداا حجاعىلاا ايَاَماايلاإىلابيتاا لهاا حرا اا ذيا
قالاا لهاعاها»َسَثاًءااْ َداِكُفاِايِهاَواْ بَاِع«،اثانياًا ثاادلا
ذ كاساتكثنا ذ كاآثاراسايئةاعليهامناا لهايونًاومنا

اْداباا ايَاَمااياثانياً. ا شَّ
راًا ويتثجاهاإىلاايكثناتاا ثياسايةايناكفاىاتأخُّ
عناساداا فراغاا ثايايساا ذيايفيُداايدتادياإىلاحدا
كبري،اونتثجهاإىلاا لهاُسابْاَحاانَاُهاَوتََداااىَلاينايثاَلا
ندباااا ايَاَمااياوينايارصهاويؤيدهاويُدياهاويثبتها
ويثاقاه،اَوينايرحماا شاهداء،اَوينايشافياا جرحىا
ااْدابيةاوكلا وينايُدالايَبْااَاااءاا جيشاوا لجاناا شَّ
األَْحاااَرارايفاايياداناويثبتاهاويارصلاماويؤيدلاما

وا داقبةا لمتقل.

ااَلُ اَعَلايُْكْماَوَرْحاَمُةاا لِهاتََداىَلاَوبََرَكاتُُه.. وا ثَّ
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انثالاااينثالاثالا ااايثاالالاانثالاثالالا     ا ددعاالثا6 تقرير

اأكدوا اأن العدوان ال�شعودي قتل النا�ش يف مزارعهم وبيوتهم وم�شت�شفياتهم
 علماء اليمن للشعب: 

قاتلوا من يغزوكم دون خوف
  - خاص: 

ععاااعلمااُءاا ايَاَماناجمياَعاا ايَاَماايلا
إىلارصاا صفاثفاوتثحياداا كلماةاوا تصديا
قتالا ا اذيا األمريكايا ا ثادثعيا  لُدااْدَوانا
األَطفاالاوا اثااءاواألبريااءاوعّماراا حارثا
وا اثال.اوقا اثاايفااجتمااعامثّساعا هامايفا
ا جاماعاا كبريابصاداءاياث اا خميلاايايضا
إناايثاؤو يةاا كبريةاعىلاا جميعاليايفاعحرا
ا ُداْدَوانامهمااكانتاا تحدياتاوا تضحيات.

َعاا شيخاجربياحثاناإبراليماممثلا ونادَّ
وزارةااألوقاافاعاىلايلمياةاتحاركاا دلمااءا
وينايقث اثااكلماةاا حلاوينايخاااثاامناا له،ا
مااناداًاُكّلاعلمااءاا رابااةاايحمدياةايفاُكّلا
ا دا ما لثقثفاضداا جرائماا تياتقتلااألَطفالا
ولامانائماثن،اوتقتالاا رجالاوا اثااءاولما

يثريونايفاا ارقات.
وقاالاا شايخاجاربي:اإذااكانايفاعياااااينا
امريةاعخلتاا اارايفالّرةااكيفاندملابا رجالا
وا اثااءاواألَطفالاوا دلمااءاا ذينايقتلثنايفا

يمناولمانائمثن؟.
ويكداا شايخاجربياعد اوجاثعامجثسايفا
ا ايَاَماان،اوإنماايمايثناناهدا هماا رساثلا
باإليمان،احيثاقال:ا»اإليماانايماناوا حكمةا
يمانية«،امثاتغرباًامناعلماءاا ثالاةاا ذينا
يثاَدثناإىلاتحريفاا ثاقعاويحاعيثاا رساثلا

ا تياجاءتايفايللاا ايَاَمان.
ويزيداا شايخاجربيابقث ه:اا لُهاسابحانها
وتدااىلاقالاعاناا ايَاَمان:اابلادةاطيبةاوربا
نفثر(،امشارياًاإىلاينهاناتثجدالذهاا صفةاإنا
يفاا ايَاَماان،اوذ كايااا هذهاا بلادةامناطيبةا

وحملارايةااإلسال .
تاااعيا كيافا جاربيا ا شايخا وتثااءلا
ماظمااتاحقثقااإلنثاانابحماياةاا افث ةا
واإلنثااناولاياتصماتاتجااهامااايحدثايفا
بالعنا،اماانداًاضمائراا دا ماوضمائراا دلماءا
وا حكا اايشاركلايفاسفكاا د اا ايَاَمااياإىلا
كافاييديهماعناا ايَاَماان،امبيااًايناماايفدلها
لااعيا نايافداهايما اا لاه،اولثاا اذياقال:ا
» دناا لهامنانثهاا داصمة«،ااكيفامنانثها
ا ايَاَماناكامالً..اي يلايثتحلاا لدنايكثر؟.

ووّجاهاا شايخاجاربيارساا ًةاإىلاُكّلايبااءا
ا ايَاَماان،اعاعيااًاا جمياعاإىلاايحاااظاعاىلا
ا دينااإلساالمياوا دقيدةاا ثمحة،اومحاربةا
ا تاارفاا فكارياا ذيايثاتهدفاايثااجد؛ا

 غرضاتخلياااعناصالةاا جماعةاايها.

تثحيداا صف..امالباا جميع
ا شايخاعيلامحثنااياريامناجهتهاوّجها
رساائَلاكثريةايو هاا لدلماء،اماثلاًاينهماورثةا

األنبياءايفاا دلماوا صرباواألذىاوانبتالء.
و فاتاإىلاينالاؤنءالاماعلمااءاا ايَاَمانا
اَلاعىلاا تقثىا قدااجتمدثاايفايولامثاجدايُسِّ
يفاا جاماعاا كبرياا ذيابُايابأمرامناا رساثلا
-صاىلاا لهاعلياهاوسالم-،اعاعياًاا دلمااَءاإىلا
األذىا مانا واجهاثاا مهمااا با صاربا ا تحايلا
وا ثاخريةاوا قيلاوا قال،اكمااطا باا دلماءا

ينايقث ثااكلمَةاا حلاخا صًةا ثجهاا له.
وحثاا شايخااياارياُكّلايباااءاا ايَاَمانا
علمااءاوقاعةاومشاايخاينايرصاثااصفثَاهما
كلمتهاما ويجمداثاا خالااتهاما ويرتكاثاا
ويتصادواا لُدااْدَواناا جائراا اذياجاراعليهما
بادوناوجاهاحال،انارشعاياوناعارفاونا
عويل،ااا ايَاَماايثنا–اكماايقثلا-امثالمثنا
مثاايثنايتدايشاثناماعاُكّلابايااإلنثاان؛ا
ألنهاماياظاروناإىلااإلنثااناعىلاينهاإنثاانا

ويتداملثنامده؛األنهاإنثان.
وزاعاا شايخااياريابقث ه:ا»لذااا ُداْدَوانا
ا غاناماعىلاا ايَاَمانايحتاماعلياااينانتااىسا
ا حكماةا مجتمداااا ونّثعايا خالااتاااا ُكّلا
وا تصا احاوا تداوناعىلاا ارباوا تقثىاو يلا
عاىلااإلثاماوا ُدااْدَوان،ااقاداحار اا لاهاقتلا
ا افالااإلنثاانية،اوا رساثلايبالاحرماةا
ايثالماومكانتها»ولد اا كدبةاحجاراًاحجراًا
يلاثناعاداا لهامناسافكاع امثالم«،اويبلا
ا رساثلاصاىلاا لهاعليهاوسالماينامنايناارا
عاىلايخياهاايثالمابحديادةاو اثاكانامازحاًا

اإناايالئكاةاتلداهاحتىايضدهاا،ااكيفامنا
يهدعنااويقصافاا ااساواألَطفالابا صثاريخا
اةايفايوقاتاا صالة؟،اوكيفا وا اائاراتاَخاصَّ

بمانارشعامجتمداااوقتالايَطفا اااونثااءناا
وسفكاعماءنا؟،ااهلالذاالثاحلاا جثار؟.

رسائلامهمة

ووّجهاا دالمةامحمادابناعبداا لهاا رشعيا

رساائلاقصريةا لبالغاوا تذكري،اا رسا ةااألوىلا
 لايَاَماايالاقاطبًةاقائالًا هاماإنكماتمتلكثنا
ُكّلاايقثماتاا رشعيةاوا دستثريةاوا قانثنيةا
ووطاكاما عياكاما عانا وا دو ياةا لداااعا
ويعراضكماومقاتَلاةامنايغزوكماعوناا خثفا

منااألمماايتحدةايوامجللااألمن.
وا رساا ةاا ثانياةا آلبااءاوا دلمااءاواألمةا
اإلساالميةاكاملاةاباأناا رابااةابالااألماةا
اإلساالميةالايارابااةاعبثعيةا لهاسابحانها
وتداىلاوراباةاواجباعىلايبااءااألمةااإلسالميةا
ابقدةامنابقاعاا دا ماينهاعادماا ا دربيةاويفاُكلِّ
يتدارَُّضايخثهاايثالما ظلماينايداااَعاعاهم،ا
اا ديناوا قرآنايدعثاإىلاا دااعاعناُكّلامظلث ا

يفاييامكانايفاا دا م.
وا رسا ةاا ثا ثةاينايؤيدوناا غزواوانعتداءا
عاىلاا ايَاَمانانقثلا هام:ا»ينتمامناييدتمامنا
يمركاماا لاهابمقاطدتهاماوحر اا لاهاعليكما
مثانتهم،اوا حرباعىلاا ايَاَمانا هااخلفيتانا
األوىلاكفرياةاوا ثانيةاتكفريياةامثا يةامافذةا
 ثياسااتايمرياكااوإرسائيلاتافياذاًاميدانياًا
وسياسياًاوعثاكرياً،ايمااا تكفرييةاخاثرتهاا
كبريةااالاتتثاللثااايهاااهمايقتلثنااألَطفاَلا
وا اثاَءاايارشونهااإ كرتونياًاويتباثنهاابياماا

لياتقتلاا ااسااآلمال.

ا ددواناعىلاا يمن..اإباعةاجماعية
يماااا شايخاماصاثراواصالاماناعلمااءا
ا حديادةااتثااءلايفاكلمتهاعنايو ئاكاا ذينا
يدعاثناينهامامانايللاا ثااةاولامابديدونا
عاهاا،امشارياًاإىلايناا ُداْدَوانايحمالاماهجاًا
ظايااًامخا فااًاياهجارساثلاا لاها-اصىلاا لها
عليهاوسلم-اا ذيايوىصابأناناتقتلثااطفالًايوا
نايخاًالرماًايواعابداًايفاصثمدتهاإىلانرياذ ك،ا
وينايقتلاثااا ااسايفابيثتهماومثتشافياتهما

ونايقتلثاااأل اورضيدها.
وينااراا شايخاماصاثراإىلاينامااايحادثا
مناعماارا لايَاَماايالاوبقيةاا دا اماا هدفا
ماهاإبااعةاجماعيةا اكلامنايتمثاكابا دينا
ا صحياحاويلالاا دياناوا دلاماوا فقاه،اوينا
قتلاا اااسايفاايزارعاوا بيثتاوايثتشافياتا
وايثااجدامناقبالاا ُداْدَوانايفاظرفاناهثرا
ع يلاعىلامخا فةاماهجارساثلاا لهاصىلاا لها

عليهاوسلم.
مناجانبهايشريُاا ثيداا دالمةانملاا دينا
رشفاا ديانارئيالارابااةاعلمااءاا ايَاَمانا
إىلاانمتحااناا صدابا لدلمااء،اناتااًاإىلاينا
مااايدترصاا قلابامناي مالاثايناا بدضامنا
ا دلمااءايرجحثناخاثفاايخلاثقامناخثفا
ا خا ل.اويثاصالاا دالماةارشفاا ديناقث ه:ا
»متاىاكاناعبُدربهالاعيارشعياًاولثاَمناواىلا
ا يهثعاوا اصارىاعىلاندبهاويللهاوعشريته،ا
امتاىاكانارشعياً،ايتتابهاايبااعرةاا خليجيةا
ااساتثىفامدةاتلكاايباعرةاومدَّعا افثهاساتلا
عوناا رجثعاإىلاا شدب،اوتّثجاذ كاباستقا تها
اينايدثَعا لرئاساةاإنابإذنا علماًابأناهانايصحُّ
ا شادباولاذاا مايحصالاإطالقاااامتىاكانا

رشعياً؟.
وقالاا دالمةارشفاا دين:ااإناا فلثايايلا
قدانااخثااولماياا بثنااإلناثةامناايثلملا
ا ثادثعيةا ا ياث ااقادا باتا يمااا وا دارب،ا

وتحا فهاانداءاعبدربهايفاقتلاا يمايل.
ويشريُاإىلاينامنابلاايربّراتاا تيايثثُقهاا
ا ايَاَماايالاسيثاتهداثنا األعاداُءالاثاينا
ا حرمالاا رشيفالاوقا اثااإناعوَلاا جاثارا
استشادرتاخااراًاماناا ايَاَمان!!،اوسامثاا
انقالبيال،اوصاثرواا ا ايَاَماانا إخثانهامايفا
 لدا مايناا ايَاَماايلاسيثاتهداثناا حرملا
ا رشيفالاوسايحتلثناعوَلاا جاثار،ا»علمااًا
بأنهاقداوصلتاعدةارساائلامنايللاا ايَاَمانا
إىلاُكّلاعلمااءاوساساةاعولاا جاثارامامئاًة،ا
ومادواايادااألخاثةاوا تصا حاوا تثاامحاو ما
يرعوااعىلاا ُداْدَوان،اوصربوااعىلامضضااأل ما
وقدااساتمروااناهراًاكامالًاوا قتلايثتمراُكّلا
يث ،اامااذااتريدونامانايلالاا ايَاَمان؟،اينا
يثاكتثا!!،اوقدااعتادوااعليهماوقاداُظلمايللا
ا ايَاَماانامناقبالاإخثانهماايثالملاا ذينا

كانايُرجىاماهماا خري«.

  الشيخ جبري إبراهيم: في ديننا اإلسالمي أن امرأة دخلت النار في »هرة« فكيف بمن 
يقتل الرجال والنساء واألطفال والعلماء وهم نائمون؟

  العالمة محمد الشرعي: اليمنيون يمتلكون كل المقومات الشرعية والدستورية 
والقانونية والدولية للدفاع عن دينهم ووطنهم وأعراضهم ومقاتلة من يغزوهم دون 

الخوف من األمم المتحدة أو مجلس األمن
  الشيخ علي المطري: العدوان الغاشم على بالدنا يحتم علينا أن نتناسى كل خالفاتنا 

ورص صفوفنا فاليمنيون جميعًا إخوة في المواطنة وإخوة في الدين
   العالمة منصور واصل: قتل الناس في المزارع والبيوت والمستشفيات والمساجد من 

قبل العدوان في ظرف شهور دليل على مخالفة منهج رسول اهلل
  العالمة شرف الدين: الفلسطينيون شاخوا وهم يطالبون اإلغاثة من المسلمين والعرب 

أما اليوم فقد لبوا نداء عبد ربه في قتل اليمنيين

  - طالب العزعزي: 
لجوُء العنارص اإلجرامية إىل اس�تهداف المساجد يف اآلونة األخيرة يثيُر العديَد 

من التساؤالت: لماذا يف هذا الوقت بالتحديد؟
وقبل اس�تهداف مسجد البهرة يف صنعاء يوم الثالثاء المايض تعرضت مساجد 
الصوفي�ة يف مدين�ة الم�كال بمحافظة حرضم�وت ألعمال هدم وتخري�ب للقباب 
التأريخي�ة ومضايقات لألئم�ة والعلماء الصوفيين، إضافة إىل استش�هاد عدد من 
العلماء ومنهم الش�يخ العالمة حس�ين عبدالباري العيدروس إمام وخطيب جامع 

الحزم بمدينة شبام بمحافظة حرضموت.
ويف ُكّل عملي�ة اس�تهداف له�ذه المس�اجد يس�ارع تنظيم »داع�ش« إىل تبني 
العملي�ة، كم�ا تمتل�ئ المواق�ع االلكرتوني�ة التابع�ة لتنظي�م ما يس�مى القاعدة 

بالمنشورات المباركة والمؤيدة لهذه العمليات.
ويؤكد العالمُة عبدالس�الم الوجيه عضو رابطة علماء ال�يَ�َم�ن أن الس�عودية 
ه�ي من يق�ف وراء هذه األعم�ال اإلجرامية، ُمش�يراً إىل أن المملكة ال تس�تهدف 
مساجد البهرة أَْو الصوفيين وحدها فقد استهدفت قبلها العديد من المساجد التي 

ترتادها ُكّل المذاهب.
 وأوض�ح الوجي�ه يف ترصي�ح لصحيف�ة »صدى المس�يرة« أن�ه يف ال�يَ�َم�ن 
ال توج�ُد مس�اجد خاصة بهذه الطائف�ة أو تلك، فالكل يصيل يف أي مس�جد قريب 
من�ه، وإن غلب يف العق�ود األخيرة فرض األئمة والخطب�اء من طرف حزب واحد 
أَْو من الس�لفيين الج�دد، مؤكداً أن االس�تهداَف يف هذا الظرف بال�ذات وقبله هو 
ضمن مخطط كبير تقوده جارة الس�وء لنرش الفرقة واالنقس�ام بين المس�لمين، 
وما نعانيه هو جزء واستمرار للمخطط، وقد حمي وطيس التكفيريين هذه األيام 
كج�زء من الح�رب الهمجية التي تش�ن عىل ال�يَ�َم�ن وبغ�رض إضعاف وتفتيت 

الجبهة الداخيل وتوجيهها للتناحر وإشغالها عن الغزاة والمعتدين.
ويواصل العالمة الوجيه الق�ول: ما جرى يف جامع البهرة بصنعاء من جريمة 
بشعة وراءه الس�عودية »داعش الكربى« وفق خطة أمريكية صهيونية ينفذونها، 

والهدف من ذلك إيجاد رصاع طائفي مذهبي.
م�ن جانبه يقول الكاتب والمحلل الس�يايس محمود خليل أن الس�عودية تقف 
وراء ُكّل األعم�اِل البش�عة الطائفي�ة، متطرق�اً إىل الترصيح�ات لعلم�اء ملوك آل 
س�عود والتي تؤجج للفتنة يف بالدنا ويؤكدون أنهم س�يجعلونها حرباً طائفيًة يف 

ال�يَ�َم�ن.
وب�دوره يقول المحلل الس�يايس نائف حيدان أن اس�تهداَف مس�اجد للبهرة 
والصوفية تقف وراءه أرسة آل س�عود بواس�طة أدواتها التي أدمنت عىل األعمال 

اإلجرامية.
ويضي�ف حيدان يف ترصي�ح لصحيفة »صدى المس�يرة« أن الهدَف هو إيجاد 
رصاع طائف�ي مذهب�ي وإغ�راق ال�يَ�َم�ن يف ح�روب طويلة بحي�ث ال تقوم لها 
قائم�ة، وتصبح عاجزًة عن أي رد عىل العدوان، ُمش�يراً إىل أنه س�بق وأن حاولت 
نة وباسم القبائل  أدوات آل س�عود يف الداخل ال�يَ�َم�ني صناعة حروب باس�م الُسّ
وبمسميات مختلفة وكلها القت الفشل والهزيمة أمام صحوة المواطن ال�يَ�َم�ني 
وإرادة جيش�نا ولجاننا الش�عبية فعادت لممارس�ة أعمالها اإلجرامية باس�تخدام 
الس�يارات المفخخة واألحزمة الناس�فة والعبوات، وآخر محاولة ألرسة آل سعود 
هي إعالنها الحرب عىل ال�يَ�َم�ن باس�م إعادة الرشعية لهادي وحماية الشعب من 
الحوثيي�ن، فكانت الصدمة الكبيرة آلل س�عود أن الصواريخ والقذائف تتس�اقط 

يومياً ألراضيها والتهديد بإسقاط مملكتها يتزايد يوماً بعد آخر.
ويواص�ل حي�دان قوله: »له�ذا ضاعفت الس�عودية من إجرامه�ا بتنفيذ هذه 
األعم�ال اإلرهابي�ة لنرش الرْعب وتمزيق الص�ف الوطني. ُمش�يراً إىل أن ُكَلّ هذه 
المح�اوالت س�تبوء بالفش�ل إذا ح�دث اصطفاف وطن�ي واس�ع وإرادة جامعة 
للتخلص من ُكّل أدوات آل س�عود ومنع أي تواجد لعمالئها يف األرض ال�يَ�َم�نية 

وإيقاف أي تدخل لها بالشأن ال�يَ�َم�ني نهائياً.
أم�ا األميُن العام لحزب الكرامة ال�يَ�َم�ني عبدالملك الحجري فيرى أن الهدف 
من استهداف المساجد يف ال�يَ�َم�ن هو جر الشعب ال�يَ�َم�ني إىل الرصاع المذهبي 
ال�ذي يح�اول نظ�اُم العدو الس�عودي خلق�ه يف ال�يَ�َم�ن عرب أدوات�ه التكفيرية 
واإلجرامي�ة كداع�ش والقاع�دة الممول�ة م�ن أجهزة اس�تخبارات نظ�ام العدو 
الس�عودي، وبالتايل فإن من يقف وراء مثل هذه األعمال البعيدة عن جوهر ديننا 
اإلس�المي الحنيف دين الرحمة والتس�امح هو نظام العدو الس�عودي األمريكي 

ومرتزقته يف الداخل.
ويؤك�د الحجري أن الش�عَب ال�يَ�َم�ني عىل ثقة بمختل�ف توجهاته وهو يعي 
حجم المخاطر الوطنية التي تهدد النس�يج االجتماعي، ُمش�يراً إىل أن هؤالء ومن 
خالل األعمال اإلجرامية لن يستطيعوا أن يهددوا نسيج المجتمع ال�يَ�َم�ني بقدر 
م�ا تعمل عىل تعزيز تالحم الجبهة الوطنية الداخلية يف مواجهة العدو الس�عودي 

وعدوانه ومرتزقته يف الداخل.

 علماء وسياسيون وإعالميون: استهداف المساجد مخطط كبير 
تقوده السعودية للتفريق بين اليمنيين وإضعاف الجبهة الداخلية



7 تقاريرا ددعاالثا     انثالاااينثالاثالا ااايثاالالاانثالاثالالا

يف موؤمتر �شحفي تو�شيحي لقرار تعومي اأ�شعار امل�شتقات النفطية
رئيس اللجنة الثورية العليا: القرار يصب في مصلحة اليمنيين ونطالب التجار بعدم محاصرة المواطن كما يحاصره العدوان

مدير شركة النفط: قرار تعويم المشتقات النفطية سيسهم في تخفيض سعر الدبة البنزين إلى 2500 ريال

اأعلنت تفوي�شها املطلق لل�شيد عبدامللك احلوثي
القبائل اليمنية تحتشد في معظم محافظات الجمهورية لدعم الخيارات االستراتيجية وللدفاع عن الوطن

  - صنعاء: 
يّكادارئياُلاا لجااةاا ثثريةاا دليااامحمداعيلا
ا حثثيايناقراراتدثيمايساداراايشاتقاتاا افايةا
يصابايفامصلحاةاايثاطاناا يماي،اُمشارياًاإىلاينا
ا قراَرا»مؤقت«،اويتماىشامعاايرحلةاا رالاةاا تيا

ارضهااا ددواُناا غانم.
وقاالاا حثثيايفامؤتمراصحفاياُعقدابصاداءا
إناقاراراا تدثياما امايُدلاناعااهاباسامااألحزابا
ا ثياسايةاوإنماالثاقرارااتخذتاهاا لجاةاا ثثريةا
يفا تدماَلا ينا ا ثياسايةا األحازابا ا دلياا،اوعاىلا

ا حكثمةاا قاعمةا تافيذه.
ويكادايناا حكثماةاساتقث ابدعاماايشاتقاتا
ا افاياةاوتؤعياعورلاااايااطايفاخدماةاايثاطنا
و يلااساتغالنًا اه،اكماايناقاراراا تدثيما مايأِتا
ضماناإطااراا خااثاتاانسارتاتيجيةايواععمااًا

ُج.  لمجهثعاا حربي،اكماايَُروَّ
وحاذََّرارئياُلاا لجااةاا ثثرياةاا تجااَراا ذينا
سيقثمثنابراعايسداراايثاعاا غذائيةاعىلاايثاطن،ا
ُمَؤّكداًاينامناسيخا فاويتالعبابأسداراايشتقاتا
ا افاياةاوايثاعاا غذائيةااثايثاجهابحز اونادةا
وسايكثنامصاريهاا ثاجن،اعاعيااًاا تجااراإىلاينا
يتقثااا لاهايفاايثاطناا يماياوينانايحارصوهاكماا

يحارصهاا ددوان.
و فاتاا حثثاياإىلايناقاراراا لجااةاا ثثرياةا
ا افاياةا ايشاتقاتا يسادارا بتدثياما ا ا َخااصَّ
وإنشااءاميااءانفايايفاا حديدةاوإنشااءامحاةا

كهربائيةاجاءابدداعراساةااقتصاعيةامثاتفيضةا
مرااقاةا لمدانااةاوا دمااراا ذيايرتكباهاا ددوانا
ا ثادثعياا غاناماوا ذيااساتهدفاكلامقثماتا
ا حيااةاانقتصاعيةا لمثاطن،اإضاااةاإىلاا حصارا
انقتصااعياا ذياارضهاا ددواناا ثادثعياوا ذيا
يثقلاكاللاايثاطن،اناسيمااماعاوصثلاايشتقاتا
ا افاياةاوا كهربااءاا تاياترتباطاباكلاتفاصيلا

ا حياةا لمثاطن.
وقالارئيُلاا لجاةاا ثثريةاا دليا:اإنالذااا قرارا
يأتياضماناإطارايعمالاا حكثماةاا قاعمةاوا تيا
ساتقث ابمدا جاةاكلاايشااكلاا تاياتثقلاكاللا

ايثاطن،اويفامقدمتهااايشتقاتاا افاية.
اويضاافايناا قراراسايُلغياا تدراةاا جمركيةا
وا ريبيةاعىلاايشاتقاتاا افايةاوا رسث اا تيا
كانتاتثالَّما صادوقاا اُرقاوصادوقاا تشاجيعا
ا زراعياوا تياكانتاتثقلاكاللاايثاطن،اُمَؤّكداًاينا
وقثااااإىلاجانباايثاطناسيثاتمر،اولذااماابديناا

بهايفابدايةاا ثثرة.
وينااراا حثثياإىلايناا قراراتضمناانساتفاعةا
مناتدثيمااألسدارامناخاللاخصماخمثةاريانتا
إلنشااءامحااةاكهربائيةابقادرةاي افاميجاواتا
كمرحلاةايوىلاوي فياميجاواتايفاايرحلاةاا ثانية؛ا
كثنهااسرتاداانقتصاعاا ثطايايفامختلفاايجانت،ا
حيثاسيتمااتُحاحثابا هاابا باكاايركزياا يمايا

اةا هذااايرشوعايتابدته. وستاشأاإعارةاَخاصَّ
ويفاإطاارامااايمكاناينايقدماهالاذااا تثجاها
انقتصاعيا لمثاطنايوضحارئيلاا لجاةاا دليااينا
ا يمنايفاحاجةاإلنشاءاميااءانفاياكبريايثتثعبا
آنفااألطاانامناايشاتقاتاا افاية؛اكثناا بلدانا
تمتلكالاذااايياااء،اويناوجثعهايثاالمايفاعخثلا
بثاخاراا افاطاا دمالقاةاا تاياتحمالااآلنفامنا
األطااانايفاايثانئاا يمايةاا حا ية،اوبا تايلايخففا
منايزمةاايشاتقاتاا افاية،اُمشرياًاإىلايناايرحلةا
األوىلاستثاتثعباللثاي فاطان،اوايرحلةاا ثانيةا
بمليثناطان،اناتاًاإىلايناهاإذااُوجادا ديااامخزونا
نفاياااثاتايعاا صمثَعاوانساتقراراواستمرارا
عليهااا وا حصاثلا ا افاياةا ا دعاما لمشاتقاتا
وتثاثيقهاابصثرةاطبيدية.اوتاباعارئيلاا لجاةا
ا دلياابا قثل:اكانايُفرتضاعىلاعولاا خليجاتقديما

ا دعما لشادباا يماياو يلاتدماريهاوقتلايباائها
واستهدافامقثماتاا حياةاايختلفة.

ونثَّهارئيلاا لجاةاا ثثريةاا دليااإىلايناضمانا
اساتمراراسادراايشاتقاتاا افاياةاواالاقارارا
ا تدثيامامرتباطابراعاا حصااراا جائارامناقبلا
ا ددواناا غانام،اماا باًايحراراا دا مابمثااعدةا
ا يمايالايفارااعالاذااا حصااراا اذيايديالالذاا

ا تثجهاانقتصاعي.
وينااعارئياُلاا لجاةاا دليااابا ادوراا ثطايا
واإليجابياا ذيانايقث ابهامحاااُظاا باكاايركزيا
وايخلصثنايَيْضاَايفاوزارةاايا يةاا ذينايتجهثناإىلا

إحداثاتغرياتاإيجابيةايفاايثتقبل.
إىلاذ اكايوضاحاايدياُراا دا اا تافياذيا رشكةا
ا افاطاا يماياةاعايلامحماداا اائفاياينايكاربا
مشكلةاتثاجهاا بلداعد اوجثعامخزونانفاياوينا
ا خزاناتاا افايةاايثجثعةاحا ياًاناتغايااحتياجا
ا يماناإنايدةاسابدةايياا ،اوبا تايلاحتاىا ثاكانا
ا افطارخيصاًاناتثتايعاا دو ةايفاظلاإمكانياتهاا
ا حا ياةااساترياعاكمياةاكباريةاماناايشاتقاتا
ا افاية؛انظراًا دد اوجثعاميااءانفايايثاتثعبا

تلكاا كمياتاوتخزياها.
ويضاافاا اائفيايناتدثيَمايساداراايشاتقاتا
ا افايةاسيزيحاعناايثاطناكثرياَامناا رسث اا تيا
كانتاتضافاإىلاسدراايشتقاتاا افاية.امثضحاًا
ينامتثساطاسدراا دبةاا بازيناواقااألسداراا يث ا
ساتكثناللثااإىلاللثااريال،اوربمااساتخفضا
يسداراا بازيناوا ديزلابمددلامئةاإىلامائتياريال.ا
ُمشارياًاإىلاينالذااا قراراسايفتحا لتجاراوا قااعا
ا خاصاايثاالمةايفااسترياعاايشاتقاتاا افايةا

ايفاخدمةاايثاطن. وبا تايلاتُصبُّ
ويفاإطااراتافيذالذااا قارارااقداُوّقاعاا ثالثاءا
با حديادةابحضثرامحااظاا حديدةاحثاناا هيجا
محارااتفااقاتثاليماقادةايرضامثااحتهااا 
ماليلاوللثاي فامرتامربع؛ا غرضاإنشااءاميااءا
نفايايفامديريةاا صليفابلارشكةاا افطاوليئةا
يرايضاوعقااراتاا دو اةابا حديادة،اوتبلغاتكلفةا
إنشااءااييااءاا افاياا تقديريةاللاامليثناعونرا
ويحتاثياعىلاماشاآتانفايةاوخزانااتاومدياةا

سكايةا لمثظفلاوا دمالاويرصفة.

  - خاص: 
خَرَجاحامالًاساالَحهاوانضاماإىلاايتظالرينايفا
محااظاةاا جاثف،امارععاًابصثتاعااٍلامعااآلنفا
ماناايثاطاالا»با روحابا اد ..انفديكاياااوطن«،ا

و«اثضااكااثضااكايااقائدناااثضااك«.
ايدركامحمداعيلاا ربطيايناا ُداْدَواناا ثدثعيا
األمريكايا نايرعَعهاساثىاساثاعداا رجالاوإراعةا
ا شادب،اويناا تدثيلاعىلاا خارجا نايجدي،اااحنا
يفاا شاهراا خاملامناا قصفاوا ُداْدَواناا غانما
ومعاذ كاناحلثلايفااألال،اكمااينانظا اآلاسدثعانا

يريداإيقافاا حرب.ا
ويفاايثاريةاا شادبيةاا تياحرلاااآلنفامنا
ايثاطاال،اكاناا جمياعايارععونابصاثتاواحادا
انفدياكاياااجيشااا..انفادياا لجااناا شادبية(،ا
وبهتااااتاناضباةاوقثياةاجاداًاكاناايتظالرونا
يحاو ثناإيصالايصثاتهما لدا ماعلَّهايثمعاينَّاتهما
وجراحهم،امؤكدينااساتدداعلما لدااعاعناا ثطنا
وكرامتهامهمااكاناتاا تضحياتاومهمااقدمثاامنا

نهداء.
و يالامحااظاةاا جثفاوحدلااماناانتفضتا
تأييداًا لخياراتاانسارتاتيجية،ابالاخرجتاا قبائلا

ا ايَاَماايةايفامدظامامحااظاتاا جمهثريةاخاللا
األياا ااياضياةايفامثارياتاووقفااتاناضبةاضدا
ا ُداْدَواناولمجيتاه،اُمْصدريناا دديدامناا بياناتا
ايادعةاباساتمرارااننتهاكاتاوا قصفاا دايفامنا

قبلاا ارياناا ثدثعي.
محااظاةاذمااراكانا هاااحضثٌراكباريٌاوبارز،ا
وخرجاتاا قبائاُلايفامديريااتاجهاراناوضثرانا
دااتاقبلياة،امؤكدينااساتدداَعلما وايااارايفاتجمُّ
ا كامالا بلثرةاا خياراتاانسارتاتيجيةاعىلااألرضا
وععماا لجاناا شادبيةاوا جيشايفاُكّلاا جبهات؛ايفا

سبيلاا تخلصامناا ددواومرتزقته.
ومحااظاةاإبالايااألخارىاخارجايَبااؤلااايفا
مديرياةاايخاعراوعاىلايكتااهماا باااعق،امؤكدينا
جالزيتَهاما لتصادياومجابهاةاا ددواا ثادثعيا
ويزنماهايفاا داخال،اومؤكدياناييضااًامشااركتَهما
ا فاعلاةايفاععاماا خيااراتااإلسارتاتيجيةاوراادا
ا جبهااتاا داخلياةاوا خارجياةابا رجاال،اوينهانا
سابيلا هاذااا شادباإنااننتصاراعىلاقاثىاا بغيا

وا تكرباايتمثلةابا اظا اا ثدثعياا بائل.
ذتاقبائَلاايديريةا ويفانبا اكثكبانابصاداءانفَّ
وقفًةامؤيدًةا لخياراتاانسرتاتيجية،امؤكدينابأنهاا
ا خيااُراا ثحيُدايثاجهةالذااا صَلفاا ددائيا لاظا ا

ا ثادثعياايتغاارس،اومادعيانابا صماتاا دويلا
تجاهاا جرائماا تيايتدرضا هااا شادباا ايَاَماايا

يفانما هاوجاثبه.
وبصاثتاعاٍلاوكباريالتفتاا قبائالايفاعمرانا
بايثتا لُداْدَوان،اقائلل:ااساادحركماسادحركم(ا
مؤكدةاتأييَدلاا لخياراتاانسرتاتيجيةاواستدداعلاا

 لخاثاتاا قاعمةايفامجابهةالؤنءاا اغاة.
ويفامديريةاا شاغاعرةابمحااظاةاإبانّظمايَبااءا
ا قبيلاةاوقفةاكبريةايعلاثااايهاااساتدداعلماا تا ا

يثاجهةاقثىاا ُداْدَواناومرتزقتهمايفاا داخل.
ويكادتاا قبائلاوقثاهاااإىلاجانباقيااعةاثثرةا
اااسابتمرب،اويناا حشاثعاا قبلياةا اناتثتثالما
وساتدخلايفايث امااإىلاقرصاسلمان.اويفاانجتماعا
ا قبيلاايثساعايعلاتاقبيلةايرحبااستدداعلااا تا ا
 تقدياماا غايلاوا افيلا لدااعاعناا ثطن،امؤكدينا
جهثزيتهاماا تامةايثاجهةاكاااةاا تحديات،احتىا
وإناكلفهمااألمراتقديَمايونعلماوإخثانهمانهداء.
ويفاحشاداكبرياجاداًاكانا قبيلةاباياحشايشا
ا حضاثُراا كباري،ااآلنفامناايثالحلالتفثااضدا
إجرا اآلاسادثع،اناتالاإىلاينامرتزقةاا ُداْدَوانايفا

ا داخلا نايجاثااسثىاا خرساناايبل.
ا قبائاُلاا تاياحملاتااألسالحةاعاىلااألكتاف،ا

رادثااييضاًااألصثاتاعا ية،امتحديناقثىاا ُداْدَوانا
ومرتزقتهايفاا داخل،اومؤكدينااساتدداَعاقبيلةابايا
حشايشاإرساالااآلنفاماناايقاتلالاإىلاجبهاتا

ا قتالا لدااعاعناا ايَاَماناوعناعزتهاوكرامته.
ومثلهاااييضااًاكانتاقبيلاةاباياماراتحتشاُدا
بكلاثقلها،امدلاًةاا تفثيَضاايالَلا لثايداعبدايلكا
ا حثثاياوتأييدلماواساتدداعلما تافياذاا خياراتا
ا ّثادثعيا-ا ا ُدااْدَوانا اإلسارتاتيجيةا لارعاعاىلا

األمريكياعىلاا ايَاَمان.
وكانا قبيلاةاباياجارباحضثرلااا الات،احيثا
تجّمدتاقبيلةاحريباا قراميش،ايفامشاهدايتخللها
ا حمااساا كبرياوانساتدداعا بذلاُكّلامااايملكثنا

 لدااعاعناا ثطناوكرامته.
يماااقبائاُلامحااظاةاريمةاااكانا هاماتثاُجٌدا
وحضاثٌرايفامديرياةاا جدفرياة،امؤكدياناعادَ ا
هلا ا خضثعايَْواانستثاال ا قاثىاا ُداْدَوان،امثجَّ
رسائَلامتددعًةا ثلمانابأناا ثطَناناٍلاويناا شدبا
ا ايَاَمااايايكارباويقثىاماناينايهاز ايَْوايحتلايَْوا

يثتدبد.
ويعلااتاقبائلاريماةاتفثيَضهااا كاملا لثايدا
عبدايلكاا حثثياقائداا ثثرةاا شادبية،اوناندتهايفا

بيانا هاابرُسعةاتافيذاا خياراتاانسرتاتيجية.

كمااكانا قبائلامحااظاةاحجةاا دوُراا بارُزايفا
ا ثقفاتاا كبرية،اوكداعةااإلنثاناا ايَاَمااي،اخرجا
لاؤنءاحامللايسالحتهماا شاخصيةاومؤكدينايفا
عا همابمديريتياايحابشاةاوا شغاعرةاونريلاا تجمُّ
اساتدداعلما لتصديا قثىاا ُدااْدَواناويعواتامنا

ايرتزقةايفاا داخل.
ويعلاناا تالحماا قبيلاتأييادهاوتفثيضهااياللا
 قائداا ثثرةاا ثيداعبدايلكابدرا ديناا حثثيانتخاذا
ا خاثاتاوا خياراتاانسارتاتيجيةاا تيايعلناعاهاا
يفاخااباهااألخاريارعاًاعاىلاا ُدااْدَواناا ثادثعيا
األمريكياا همجياا ذيايثاصلاقتَلاوتدمرياا شدبا

ا ايَاَماايا لشهراا خاملاعىلاا تثايل.
وقاالاا تالُحاُمايفابيانا اه:ا»إناااوباساماقبائلا
ا ثاثرةا ا حكماةاوا باأساوا شادةانااناُداقائاَدا
وايثريةاا ثيداعبدايلكابدراا ديناا حثثيابرورةا
اساتكماِلاا خاثاتاا ثثريةاوملءاا فراغاا ثيايسا
تمهياداًا لخيااراتاانسارتاتيجيةاا تايايعلناعاهاا

وحظيتابتأييٍداندبٍياكبري”.
ويضافا”ونفثُِّضهايفااتخاذاا خاثاتاايااسابةا
يفامثاجهةاا ُداْدَواناا ثادثعيااألمريكياويذرعته،ا
وندلُناجهثزيتاااا دا يةايفابذلاُكّلاماانملكايفاسبيلا

ا دااعاعناا ديناوا ثطن”.
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إنهااجريمةاحرب.
عادٌعاكبريٌامانامهاديساايحااةاا كهربائيةا
بايخااءاوعائالتهما قاثااحتثاهماجراءاا قصفا
ا بشاعاوا دايافاا اذيااساتهداهماماناقبالا

ا ارياناا ثدثعيااألمريكي.
عاماراعبدا حكيامانادالنااقداابااهالانيا
وصهرهاوابنايخيه،اوايهادسابجاشاعبدا قاعرا
وا اذيايرقادايفاا داايةاايركازةانايدرفامصريا
عائلتهاا تيااستشاهدتابا كامل،ايمااعبدا ثسعا
ا ااقاةا يفا مهاادسا ا حكيمايا عبدا ثلاابا
ا كهربائيةايفاايخاءااقدااستشاهدااباهاعمارايفا

لذهاا جريمةاويصيبتابقيةايرسته.
وصااعقاعبدا لاهاصا احاوا اذيايدملااايا
يفاايحااةاا كهربائياةابايخااءاقتلتاهاطائراتا
ا ددواناا غانامالثاوبقيةاياراعايرستهاا ثاتةا

وتماانتشا هماَجميداًامناتحتااألنقاض.
ماكانا زارتا ايثارية«ا »صادىا صحيفاةا
ا حاعثاوا تقتابثاكاناايدياةاا ثكايةاوبددعا
مناا جرحىاوايصابلايفامثتشافياتاا حديدةا
ونقلتا لقارئاحقائَلامااحدثايفاايخاءااكانتا

لذهاا حصيلة.

يولاصاروخاعىلاا بثايةاومتازهااألطفالا
ا ثاثرةا بمثتشافىا ايركازةا ا دااياةا يفا
ا داا ابمديااةاا حديادةايرقداايهاادسابجاشا
عبدا قاعر،اولثايتثجعامناندةااأل م،اوا همث ا
وا هثاجالاتمألامخيلته،اإنهاماايزالايتذكراتلكا
ا اائاراتاا لدياةاولياتقصفاوبشاكلاوحيشا

ا حياا ثكاياا ذيايقااه.
وحلاسامحتا اااإعارةاايثتشافىاا دخثلا
إىلانراةاا داايةاايركازةارييااابجاشاولثايرععا
يسائلةاكثرية:ايينايخاي؟اييناعائلتاي؟ايريداينا

يعرفامااا ذياحلابهم.
وعادماااساأ ااايحاداا زماالءا اهايفاايحاةا
كشفا ااابأناعائلتهااستشهدت،ارععنااجميداا:ا
ناحاثلاوناقثةاإنابا لاه،اوحياهااتركااابجاشا
يصريهاعوناينايدرفاينايرستَهااستشهدتاتحتا

األنقاضاجراءالذااا قصفاا لدل.
واصلااااا تجاثلايفانرااةاا دمليااتاايركز،ا
اريياااامحمادايحمداعمراا دبايساوا ذيايصيبا
بإصابااتاواسادةايفاجثاده،امحمدانارياقاعرا
عاىلاا حركاةاوكذ اكاعاىلاا حديث،اووا ادها ما
يتمكنامنازيارتهاألناهالثااآلخرامصاباويرقدا
يفاايثتشافىاا دثاكريابا حديدة،ااألباوا ث دا
كاللمااامكلثماناومثجثعاان،اوكلايبحثاعنا

مصريااآلخر.
ياااا لهاياا هاثلاا جريماة..!!ا قاداالتزا هاا
ا كثن،اويحداثهاامااتزالاعا قةايفاذاكرةاساكانا

ا حيانايمكنايناتبارحهم.
ايهادسايحمداسايفاا رشجباياا ذيايصيبا

اباهايفالذااا قصفايحكيا اااتفاصيلابدضاماا
حادث،اايقثل:ا»طفيلايحداايصابلايفاا قصف،ا
حيثاوصالايولاصااروخاعىلاا بثاياةاومتازها
األَْطَفاااال،اوبددلاااتثقافاا قصافاعقائالا
اجااءتاا دائالتاإلنقااذاا ضحاياااا ذينامألواا
ا ثااحةاومدظمهمامانااألَْطَفااالاوا شاباب،ا
ويثااءامحاو ةاا اااساإنقاذاايصابلاوا ضحاياا
وصالاا صااروخاا ثانايااأصيباابااياوزميلها
استشاهد،ااكاناا قصفايتثقفاعقائلاثمايدثعا
مناجدياداوكأناا هادفالثاقتلاعادعايكربامنا

ايدنيل«.

ا ارياناا ثدثعياقصفاا ثحداتاا ثكايةا
وتااثرتاينالءااألطفالايفاحثشاايدياة

ااساتهدفاا ددواناا ثادثعيااألمريكيايكثَرا
ماناللثاانثامةايفالاذهاا ثحادةاا ثاكاية،ا
إضاااةاإىلاوجاثعابدضااألرساا تايانزحتامنا
تدازاوعدناالجأتاإىلايلا يهامايفالذهاا ثحداتا
ا ثكايةااهربثاامناايثاجهاتاالقثااحتثاهمايفا
قصفاا ددواناا ثادثعي..الكذاايقثلاايهادسا

ا رشجبي.
وكأنامااحدثانابيهابياث اا قيامة..اخثٌفا
وللاٌعاوضجياجاورصاخايفاُكّلاماكان،الاااكا
طفالاياااعيابأعىلاصثتاه:ايبيايماي.اولاااي ا
مكلثماةاعىلايباائهااترصخاوا دمثعاتتثااقطا
ماناعيايهاا:اابااياابااي..اكانامشاهداًانايحدا

يثتثعبهاإنامنانهدالذهاا جريمةاايروعة،ايماا
يصثاتااننفجاراتااكانتاتهزاايكان،اوناظاياا

ا صثاريخاتتثزعاعىلايجثاعااألبرياء.
عبدا ثلاابا عبدا ثاساعا ا حااجا ويتحادثا
 صحيفةا»صدىاايثارية«اوا دماثعاتاهمرامنا
خديهايثااءاحديثهاعنالثلالذهاا جريمة،اقائالً:ا
باألملاكااتاينظراإىلااألَْطَفاااالاولمايلدبثنا
يفاحثشاايدياةاا ثاكايةاوا يث ارييتهمايناالءا
متااثارةايفاُكّلامكان،اامااذنبهماوذنباا اثااءا

ا التياقتلنابهذهاا اريقة؟.
ويقاثلاعاماراعبدا حكيامانادالنامثظفا
يفامحااةاايخااءاا كهربائياةا–وا حازناباعياًا
عاىلاوجه:ا»ا ارياناا ثادثعياقصفاا ثحداتا
ا ثاكايةابشاكلاجاثناياوبشاكلامفاجائ،ا
و امايتثقافاحتاىاعّمرامئااتاا ثحاداتااثقا

ساكايها«.
ويضيافابقث اها»لرباتايناااوعائلتاياإىلا
ا ثااحلاولاااكاايئاتامانااألرساا تاياكانتا
تتثاجُدابا ثاحلايثااءاا قصف،اويقلايرسةامدهاا
ثايباااء،اويثااءاا هروباكاناا هلعاوا خثفايدبا
يفاقلاثباا جميع،اويااوصلاااإىلاا ثااحلاكانتا
ا اائاراتاتقصفاعليااابشاكلامباارشاوكأنهاا
تراناا،ا كاااااواصلاااا هارباو ثاكاااجا ثالا
يفامااز اااا قتلاا جميع؛ابثاببالاذهاا غاراتا

ا لدياة.
ويقاثلابحرقة:ا قدااقادتاالذةاكبدياجراءا
لاذااا قصف،اوقثاماًا نانثاامحاآلاسادثع..ا

لؤنءامجرمثن،اقتلة،امصاصثاعماء.
ويكادانادالناعاد اوجاثعاييامثالحلايَْوا
حثثيلايفاا حياا ذياكانثاايثكاثنه،اُمشرياًاإىلا
ينهاوعائلتهايثكاثناماذاثااساةامعااآلنفامنا
األرس،اوجميدهاماعائلةاواحدة،اويناا ثادثعيةا
ورشعياةالااعيالاياسابباقتلااااوترشيدنااا

وتفرقااايفاا شثارع.
ويضافاندالن:اينااكاتامؤيداًا هاعي،اوكانا
نا بياةاا ثاكانامؤيدينا اه..اكااامغارراًاباا،ا
ونظانايناا دادوانالاثاعىلاطرفامداّلااقطا
يفاا باالع،ا كاناوبددالذهاايجازرةاواقداناابايا
نانؤيدالاعياوناا ثادثعيةاولاماا يث ايعداؤناا

ويعداءاا شدباا ايَاَماايابرمته.
كاناا ارياناا ثادثعيايحللابكثااةاقبلاا 
ييا امناارتكاباا جريمة..الكذاايقثلانادالن،ا
وحلقاتاطائارةاااثَقاوحادةاساكايةايفاا ليلا
ويضاءتابفاالشاضثئي،اكااانظاناينهااطائرةا
اساتاالعية،ا كناوبداداقصفاا حياا ثاكايا
وا دائاالتاواألَْطَفاااالاوارتكابالاذهاايجزرةا
اتضحا اااايفااألخرياينهاااجاءتامنايجالاقتلااا

وتدمرينااوبشكلامتدمد.

عدتاإلنقاذاابايااثبقاياا صاروخاإ يه
و امايدعاا دادواُناا جباناارصاةامناا حياةا
ألَْطَفااالاكانثاايقضثناوقتهمايفاحديقةاايدياةا
ا ثاكايةايمارساثنا دبهام،ااجااءتاطائراتا
ا ددواناا غانمااأخذتايرواحهمابكلابشاعة.

اوبحثاباا قاطالاا ذينانجثاامناا جريمةا
يكدواابأناُكلَّاماناكانامتثاجداًايفالذهاا حديقةا

استشهداولااكايَْطَفااالاحا تهماخارية.
ا افلاةامارا اا ااجياةامانالاذااا دادوانا
وجدنالاايفامثتشافىااألملايفاا حديدةايجريتا

 هااعملياتاجراحيةايفابااهااوقدمها.
يمااعبدا ثسعاعبدا ثلاباا حكيميامهادسا
يفاا ااقةاا كهربائيةايفاايخاءااقدااستشهدااباها

عمارايفالذهاا جريمةاويصيبتابقيةايرسته.
ايقثلاا حكيميا اا»صدىاايثارية«ا»عادماا
ساقطايولاصاروخاعىلاايدياةاذلبتااأخرجتا
زوجتياويَْطَفااايلاإىلاا ثااحل،اوعادمااساقطا
ا صااروخاا ثاناياعادتاإىلااياازلا لبحاثاعنا
اباياعمار،ااجأةاوقبلاينايصلاإىلاايازلاساقطا
صاروخاعىلاايازل،اعخلتاايازلاألنقذااباياعمارا
بيامااكاناتحتااألنقاضااحاو تاانتشا ه،ا كنا
ا صاروخاا ثا ثاساقطاعىلاايباىااارتد اايباىا
كلهاعىلااباياوتأكدتاينهااستشاهد،ااقلتايعثعا
بافايساوبمجرعاخروجياساقطاصااروخاآخرا
اأصبتاحياهاابشاظايااو مايعلمابافيساإناويناا

يفاايثتشفى.
ويزيادابقث اهاا حمادا لاهااباايااستشاهد،ا
مضيفااًانبكياكثرياًاعادماايماثتاعليااازمالئااا
ماناا كفااءاتاوا كاثاعراا كبارية،اا كثاريامنا
ايهادسالاا ذيانا ديهاماا كفااءةاوا خربةايقلا
واحداايهمالااسااةاايأتاياا ددواناويدمرالذاا
ا دقالاولذاااإلنثاانابكلابثااطة،اوا يث ابددا

استشاهاعالذهاا كثاعرااا بلدابحاجةاإىلاتأليلا
وتدرياباكاثاعراجديادةاويحتاجهاااعارشاتا
ا ثاالا ذ اك،امضيفااالاذااا دادواناا جباانا

استهدفاا برشاو مايثتهدفانيئاًانرياذ ك.
يمااايرسةاايهاادسايحماداا ثصاباياوا تيا
تتكاثنامانايربدةايباااءااقداتاماإخراجهمامنا
تحتااننقااضابددااساتهدااهمابصاروخاعمرا
ناقتهم،او امايبقاىاماهاماإنااأل اوجدنالاايفا
مثتشافىااألملابمحااظةاا حديدةاعادازيارتااا
 لجرحاىاوايصابال،ااأل اناتتحدثاوتدانيامنا
صدمةانفثيةاكبريةابددارحيلاجميعايباائها.

يماايرسةاصاعقاعبدا لاهاصا حاوا ذيايدملا
ااايايفاايحااةاا كهربائيةابايخااءااقداقتلتها
طائاراتاا دادواناا غاناماوبقيةايااراعايرستها
ا ثاتةااستشاهدوااَجميدااًاتحتاينقااض،او ما

يتبلايحدااعىلاقيداا حياةامنايرسته..
ويضيافاعبدا ثلاب:ا قدايصباُتايفاعمانيا
ويثاصالا جراحياة،ا عمليااتا يلا ويجرياُتا
ا قصافا يثاااَءا قائاالً:ا باكاَءها عبدا ثلاابا
با اائراتا ماينادرابإصابتيااقمُتابإسادافا
نفيسا لمثتشافىارنماإصابتياا بليغة.اُمشرياًا
إىلايناماااحادثاجريمةاحرباوإبااعةايئاتامنا
األَْطَفاااالايفاماكانانايثجاداايهايياةامظالرا

مثلحةايَْواحتىامثلحاواحد.
وحلااكرانعبااياتخباا ثطاياوناعيايليلا
صادااءاتاماراحاشاا تثجاهاإىلاايخااءا قضاءا
إجاازةاعيداا فااراايباركالااكابدياداًاعنايزيزا
ا اارياناوناراتاهايفايماناةاا داصماة،ا مايكنا
يتثقعاينايشاهدايكرباجريماةايفاحياته،ااأثااءا
تثاجادهايفاسااحلاايخااءاا قرياباماناايدياةا
ا ثاكايةايثظفياايحااةاا كهربائيةاا حراريةا
سامعااجأةاتحليالاا اائراتاوبشاكلامكثفا

وذ كاماذانهاراا ثبت.
وعادماااكاناحاشايتجثلايفاا ثااحلا يالً،ا
سامعاعويااننفجارات،ااتثجهاإىلاعاخلاايدياةا
ولاااكاريىاا جااثنابحاداذاته،ايحياءاساكايةا
مهدمةاعىلارؤوساسااكايها،ايَْطَفااالاتااثرتا
يجثااعلماعىلااألرض،اونثااءايبكلامناندةا

األ م..اإنهامشهدايصدباعىلامناحره.
يقثلاحااش:ا»حاو تاإنقاذابدضاايصابل،ا
 كاناصاروخاًاآخراساقطاعىلاا حاي،ااأصبتا
بشاظاياايفايضلدياوتماإسادايفاإىلامثتشافىا

األملاا دربياا تخصيصابا حديدة.
ويضيافاحاشاكاناا ربامتدمداًاوعقيقاً،ا
مؤكاداًا لصحيفةابأنامااحادثاإلخثاناااجريمةا
حارباوإبااعةاجماعياةاارتكبتهاا ثادثعيةايفا
حالااألَْطَفاااالاوا اثااءابيامااكاناثااآمالايفا

مااز هم.
ويؤكداا افلاسهيلاايصابابشظاياامتثزعةا
عىلامدظماجثدهايناخمثةامناإخثانهاووا ديها
كلهمامصابثنايفالاذهاا جريمةاوحا تهمابا غةا

ويرقدونايفامثتشفياتاا حديدةاوتدز.
يمااحثلاسمرياإبراليمااااساةااقدايصيبا
بشاظاياايفاا جهاةاا يرسىاوجروحايفاا جثاما

ناطق وزارة الصحة تميم الشامي: 75 من 
موظفي المحطة الكهربائية بالمخاء 

استشهدوا في القصف السعودي األمريكي
  - خاص: 

يكداا دكتثراتميماا شامياناطلاوزارةاا صحةاا دامةايناث7امنامثظفياا ااقةاا كهربائيةا
ا تابدةا لمخاااستشهدوااجراءاا قصفاا ثدثعيااألمريكياعىلاايدياةاا ثكايةابايخاء.

وقاالايفاترصياحاصحفاياإناثاماناا اازحالاا ذيانايقدماثااإىلايلا يهامايفالاذهاايدياةا
استشهدوا،اإضااةاإىلاإصابةاللااآخرين،اُمشرياًاإىلاينالااكاعدعاًامناا جرحىاحا تهماخارة.
إىلاذ اكاخرجايبااُءامحااظةاتدزايفامثاريةاحانادةاماادعةابهذهاايجزرةاا تيااساتهداتا
ايدنيالايفامااز هم،اكماانادعواابا صمتاا دويلاتجاهالذهاا جريماةاوكلاا جرائماا تياارتكبهاا
ا دادواا ثادثعياماذابدءاا ددوانايفاثاامارساثالااواساتمرارهاحتىاا ياث ،اعاعلاايجتمعا
ا دويلاإىلاا ثقثفابمثاؤو يتهااألخالقيةاووقفالذهاايجازر،امؤكديناعىلااساتمراراصمثعلما

وتثحيداا جبهةاا داخليةايجابهةالذهاا ددواناايتغارس.
ويفاإطاراذ كاتثاادتاا كثريامنااياظماتاا حقثقيةاا دو يةاوايحليةا تثثيلامكاناا جريمةا
 تثثيقها،اكمااتتثاصلاا ثاثعااإلعالميةاإىلاايااقةا تثثيلاواضحاا ددواناا ثادثعياا غاناما

ا ذيايركزابدرجةارئيثيةايفاناراتهاعىلاايدنيلاومقدراتهم.
واعتاربتاماظمةاليثمانارايتلايناا جريمةاا تياارتكبتايفاحالاايدنيلايفاايخاءاجريمةا
حرباوإباعةاجماعيةاناسايمااويناايكاناايثاتهدفامكانايئاتاايدنيلاوناتثجداييةامظالرا

مثلحةايَْواقثاعداعثكريةاحتىايقث اا اظا اا ثدثعيابهذااا قصف.
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مجزرة المخاء جراح لن تندمل!
  العب المنتخب الوطني تامر حنش: كنت أتجول في الساحل لياًل وفجأة سمعت تحليق الطائرات ودوي االنفجارات وكان الضرب متعمدًا ودقيقًا 

  4 أطفال من أسرة المهندس الوصابي تم انتشالهم من بين األنقاض ووالدتهم تعاني من صدمة نفسية كبيرة 
  صادق عبداهلل »فني في محطة المخاء الكهربائية« استشهد هو وأفراد أسرته الستة 

  عبد اهلل الفضلي: استهداف اآلمنين لم يكن عن طريق الخطأ بل وحشية وحقد أسود لجارة السوء السعودية

  - خاص: 
األمريكايا ا ثادثعيا ا اارياُنا واَصاَلا
خاللااألسابثعاايايضاناراتاهاعىلاعدعامنا
ايحااظاتاوايديرياتايفامختلفامحااظاتا
ا جمهثرياةانرياملتازٍ ابا هدنةاا تيايعلاهاا

مناطراه.
محااظاةاصدادةاكداعتهااا اماتثالما
مانايذىاجاارةاا ثاثء،اوطا هاااا قصافا
ا صاروخاياوايداداي،امخلفااًاايزيَادامانا
ا ضحاياابلاايدنيلاومدمراًاايزارعاواألحياءا
وبشاكلا وا جثاثرا وا ارقااتا ا ثاكايةا

لثتريياوجاثني.
وارتكباا ددواُناا ثادثعيامجزرًةابحلا
يرسةاكاملاةامكثناةامانالاايااراعابياهاما
يطفاالاونثااء،اعادماااقصافاماز هامايفا
مااقةاجبالااألزعابمديريةارازحاولماآمالا
ومامئال،اماايعىاإىلااستشاهاعايربدة:الما
ماصثراعيلامقادرا»ربااألرسة«اوثالثةامنا
يباائهاإبراليماوعبدا دزيزاوسليماناماصثرا

عيلامقدر.
اا اارياُنا وياث اا خميالااياايضاَنانَّ
ا ثدثعياسلثلًةامناا غاراتاعىلاايحااظة،ا
مثاتهدااًاسايارتلاتابدتالايثاطالامنا

يبااءامديريةاحياداناو مايحدثاييةاإصاباتا
برشية.

ويدُمااُداا ددواُناإىلااساتهدافاساياراتا
ايثاطالاايارةايفاا خطاا دا اصددةا-احجةا
عىلاا دوا ابمااتحملهامنابرشاومثاعانذائيةا

 لمثاطال.
ويحارقا ا ا ثادثعيُّ ا دادواُنا اااَرا وعمَّ
عرشاتاا ثياراتاوا ااقالتابمااايهااناقالتا
ماثاعانذائياةاونفاية،اواساتهدفاعرشاتا
ايثاطاالاعاخَلاساياراتهمايفاينلبامااطلا
صدادة،اخاصةاايااطالاايحاذياةا لرشيطا

ا حدوعيامعاايملكةاا ثدثعية.

جمازر جديدة ت�شاف اإىل ر�شيد اآل �شعود الإجرامي
انتشال أسرة كاملة من بين األنقاض 

في محافظة صعدة وغارات عدوانية 
تستهدف السوق المركزي بمعبر ذمار

ووجماةاعمانياةاوكدماات،اوجارحاقاديايفا
ا دلاا يُْماَىاوتماإجاراُءاعمليةا دياهاا يرسى،ا
وقادايعَخاَلاا دااياةاايركزة،اوماايازالايتافلا
اصاااعياًاحتىاا يث ،اوا يث ايديشايفانيبثبةا
مااذاا جريماةاا بشادةايفاايجمعاا ثاكايايفا

ايخاء.ا
ومررنااايفاكثريامانامثتشافياتاا حديدةا
اثجدنااجرحىايفاقثماا داايةاايركزةاحا تهما
حرجاةامدظمهامانايقادروناعاىلاا حدياثا
اإصاباتهاماحرجةاوخااريةاوبدضهمااقدواا
نظرلاماوبدظهامااقدوااا قدرةاعاىلاا حديث،ا
وبدضهمايفاحا ةانيبثبةاماذاا حاعثابحثابا
ترصيحاتااألطبااء،ايضفاإىلاذ اكاينابدضهما
يحتاجاثناإىلاإجاراءاعملياتايفاا خاارج،ا كنا
ذ اكا انايتامابثابباا حصااراا اذيايفرضها

ا ددوانابحراًاوجثاًاوبراً.

حقدايسثع:اا اريانااستهدفاايدياةاو ما
يكنابا خاأاوإنمااجريمةاإباعةامتدمدة

وحدلامامرتزقاةاا ثادثعيةاوعمالؤلاااياا
عزيزيامنابّررالاذهاا جريمة،احتىاوإناكانثاا
يفاباعئااألمرايثتاكرونامااحدث،ا كاهماعاعواا

وقا ثاا» قداكاناعناطريلاا خاأ«.
وَمانايديادا األ اطفلهااو األباابااه،اومنا
يداوياآن اايصابالاوينَّاتهم..ا مايكناا قصفا
عناطريلاا خاأ،اإنهاا حقدااألسثع،الكذاايؤكدا
عضاثاايجللاايحيلايفامديرياةاايخاءاعبدا لها

ا فضيل.
يثتغرباا فضيلاواألىسايمألاقلبهامناكال ا
ايرتزقاة،اويقثل:اإناا اريانااساتهدفاايدياةا
ا ثاكايةاو مايكنابا خااأاوإنمااجريمةاإباعةا
متدمدة..ايراعاا دادوامناخال هااإزلاقااألرواحا

وقتلااألَْطَفااالاوا اثاء.
ويضيُفاا فضيلاواألىسامااازالاباعياًاعليه:ا
»اساتهداُفااآلمالايفامااز همابهذهاا ثحشايةا
وبهاذهاا كثااةاماناا صثاريخايدكالاا حقدا

األسثعاا ذياتحملهاجارةاا ثثءاا ثدثعيةاعىلا
ا شدباا ايَاَمااياايثا م«.

ويتثاَءُلاا فضيلاعناا دوراايغيباياظماتا
حقاثقااإلنثااناايحلياةاوا دايياةاويااذاا ما
تحارا تثثالامااحادثاوتاقالا لاريياا دا ا
ا داييامشاالداا دماراوا قتلا لمثاطالاا ذينا
 امايقرتاثاايياذنب،او مايدرااثااياذااُقتلثااوياا

قصفثااوياذااذبحثاابهذهاا ثحشية.
ويفاايثتشافياتايتاثزعامهادساثاايحاةا
عونا ا تابداةا لمخااءا ا حرارياةا ا كهربائياةا
ينايادماثاابفرحاةاا دياداوا جاراحاتتباينامنا

نخصاإىلاآخر.

  مايكنايفاا ثكنامدداتا
يوامظالرامثلحة

مدياراايحااةاايهادساعيلايحماداكانامنا
ضمناايصابلاوا تقيااابهايفامثتشافىااألملا

با حديدةاولثامصابابجروحامتباياة.
 مايكاناايهادساعيلايمتلكااإلجابةاا كاايةا
عناساببالاذااا قصاف،انايادريامااايقثل،ا
اا اكلايفاحاريةامنايماره..ااهذااحياساكاي،ا
مدظماسااكايهامثا ثنا هااعياويفامكانابديدا
عناايدثاكراتايَْواايثاقعاا دثاكرية..االماذاا

ا قصفاإذاً؟
ويذلاباايهاادساعايلابدياداًاعاناساببا
ا قصفاإىلاوصفاا قصفاذاته،اايقثل:ا»سقطا
يولاصاروخايفاا ثاعةاا تاسدةاوا اصفامثاءا
وعادمااحاو اااإنقاذاا جرحىايطلقتاا اائراتا
صثارياخايخارىاتصالاإىلاسابعاصثاريخاعىلا
ا ثاكناا ذيايحثياللااناقةاُكّلاايثجثعينا
يفاا ثاكنامناايثظفل،اُمشارياًاإىلايناطائراتا

ا ددواناكانتاتحللابكثااة.
ويضافايحمد،ا مايكنايفاا ثاكناييةامدداتا
يَْواحتىاياراعامناا جاثعايَْواا لجاناا شادبيةايَْوا

ييةامظالرامثلحة.

هيومن رايتس ووتش: مجزرة المخاء جريمة حرب
  - خاص: 

اعتربتاماظمةا»ليثمنارايتلاووتش«اينانارةاا ددواناا ثدثعياا تيااستهداتاايدياةا
ا ثاكايةايفاايخاءابمحااظةاتدزاتبدواجريمةاحربا دد اوجثعاييالدفاعثاكريايفاايثقعا

ايثتهدف.
وقا تااياظمةايفاتقريرا هااإنااشالاا ثادثعيةاوعولاا تحا فايفااتحاتحقيلايفاا غاراتا
نرياا قانثنيةايفاا ايَاَمانايرُبزاا حاجةاإىلاإنشاءا جاةاتقيصاا حقائلاتابدةا لمجللااألمميا
 حقاثقااإلنثاان،امؤكدةابأنهانايثجاداييةايع ةاعىلايناايدياةاا ثاكايةاتحثياييةاتجمداتا
يَْوامظالارامثالحةايَْواييالدفاعثاكري،احثاباترصيحااتاايثظفلاا تابدالا لااقةا

ا كهربائيةا لمخااا ذيناكانثااضمناسكاناايدياةاا ثكاية.
وععتااياظمةااألمماايتحدةاإىلارسعةاا تحقيلايفالذهاا جريمة،اُمشارياًاإىلايناا ثادثعيةا

قصفتابشكلامتكرراوتثببتايفاقتلاعرشاتاايدنيل«.
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  - محمد الوريث: 
اتاكبريةا يفاظالِّاوضاٍعاإقليماياوعويلامضارٍباوتغاريُّ
قةا تشهُدلاامااقُةاا رشقااألوسطاإثَرامثجهاا فثىضاا خالَّ
ا تاياينادلتهااا ثنيااُتاايتحادُةايفايكثارامناقااراعربيا
بثاسااةاا تاظيماتااإلجراميةاا تياتثظُفهااانستخباراُتا
األَمريكيةاحثابامصا حها،اكمااايناتفالماتاوتحا فاتا
جديدةابديتاتظَهاُرايفاا ثااحةايفاظلااشالامشاريعاقثىا

انستكبارايفاايااقةامرةابددامره.
يضفاإىلاذ كاينايكثَرامنالااايثماًامناا قصفاوا حصارا
ا ثادثعياايكثَّفاعىلاا ايَاَمانا مايحقلاحتىالدفاواحدا
مانايلدافاا ُدااْدَواناا ثادثعيااألَمريكاياايدَلاةايََمااا ا

صمثعايمايايساثريايعلشااألعداءاقبلااألصدقاء.
باديتامالمُحاانهياراا تحا فاا ثادثعياتلاثُحايفااألال،ا
وبااتارشكاءااألملالمايعداءاا ياث ،اوذ كايدثعاإىلاانددا ا
ا رؤيةا دىاا اظا اا ثدثعياونارستهاوارتهانها لمرشوعا
األَمريكايااإلرسائيايل،ايفاظالاقياعتهاايرالقاةاوتثجهاتها
ا ُدااْدَوانياةاصثباجمياعاجريانهامناا درباوايثالمل،ا
ويخارياًااننكشاافاا كباريايفاواحدياةاايرشوعاا ثادثعيا

وا داعيشايفاايااقةايصلحةاا كياناا صهيثني.
ويتلقاىانظااُ اآلاسادثعايفاا فارتةااألخاريةاا صفداتا
ا ثاحادةابدادااألخرىاومنايقارباحلفائهاا ذياناتجىلا هما
ا غرقاا ثنايكا ثافياةاآلاسادثعايفاظلاُحكماايرالقل،ا
وبديتاعوٌلاعربيةاتقفزاطلباًا لاجاةابافثها،ايفاظلاتقهقرا
مرشوعاا ُدااْدَواناا ثدثعياعىلاا ايَاَماناوانثداعااآلااقا
يماماهابفضلاصمثعاا شادباا ايَاَمااياوبثاا ةاجيشاها

و جانهاا شدبية.

ا كثيتايولاايغاعريناوبثاعرايزمةا
سدثعيةاكثيتيةاخانقة

انفَثاهايفاثاايثنيثامنالذااا دا ابمثجدا اّجَراانتحاريٌّ
اإلماا اا صاعق،اونتجاعناا حاعثاةامقتلاماانايقلاعنا7ا 

نخصاً،اوجرحا7ااانخصاًاعىلااألقل.
وبدداينايجرتاا ثلااُتاا كثيتيةاا تحقيقاِتايفامالبثةا
ا حاعثايعلااتاوزارةاا داخليةاا كثيتياةانحقاًايناَمناقا ا
با دمليةالثااهدابناساليمانابناعبدايحثاناا قباعاولثا
سادثعياا جاثاية،اكماايناساالَحاا جريمةاكاناقداوصلا
براًامناقبلاعواعشاا ثادثعية..اولااااستشادرتاا قياعةا
ا كثيتياةااحاثىالاذهاا رساا ةاوا تاياتهادفاإىلارضبا
ا اثايجاانجتماعياا كثيتيابربامثاجداا شيدةا خللا
رصاعاطائفاياعاىلانارارامااقامتاباهاا ثادثعيةايفاعولا
يخرى.اوانتقلايمرياا كثيتانخصياًاإىلامثاقعاا تفجريابددا
عقائل،اويقا اا دزاءابدرجةارايدةايفايكربامثجدايفاا كثيت،ا
ولثاتابٌعا لاائفةاا ُثاايَّةابحضثرهاا شخيصاوويلاا دهدا
ورئيالامجللاا اثزراءاوعدعاكبريامنامثائثيلاا دو ةايفا

محاونتا رع اا فتاهاا اائفيةاا قاعمةامناجاراا ثثء.
بدداذ كاقبضتاا ثالااُتاا كثيتيةاعىلاخليةاإْرَلاابيةا
كاناتاتخااطا دمليااتايخارىاويحاراايهاااا دارصا
ا ثدثعيابقثةابدداذ كاقامتاوزارةااإلعال اا كثيتيةابثقفا
بثاقااةاوصالاا ثادثعيةاواتهماتاا كثيتاا قااةابتأجيجا

ا رصاعاا اائفيايفاا بالع.
وتحدثتاينباٌءاصحفيةاخليجيةاإىلاينامثاطالاسدثعيلا
قادااضاروااإىلاا دثعةاإىلامافذاجثازاتاا خفجيابددايناتما
رعُّلامامنامافاذاا اثيصياباا كثيتياومادهامامناعخثلا

ا كثياتاعوناإبداءايساباب،اوتاداولانانااثناومغرعونا
يَناا كثياتاماداتاعخثلاايثاطاناا ثادثعياإىلايراضيهاا

وترانلاا اراانابشدةاقبلايَنايتمانفُياا خرب.
ومااااقمااألزمةاا ثادثعيةاا كثيتياةاقضيةاا تدقيداتا
ا كباريِةايفاقضياةاا حقثلاا افايةاايشارتكةابلاا بلدين،ا
حياثاحّملاوزياراا افطاا كثيتاياعيلاا دماري،اا رياض،ا
ايثاؤو يَةاعناا خثاائراا تياقداتتكبدلااا كثيت؛ابثببا
إيقاافااإلنتاجايفالاذهاا حقثلاايشارتكة،اورسبتامثاقعا
ا كرتونيةامقربةامناا ثادثعيةارعاًاسادثعياًانُِثاَبايحمدا
بناسالماناوزيراا دااعاحثبامصاعرااساتخباراتيةالدعا
ايهاباحتاللاعو ةاا كثيتا»كثنهااتَأريخياًايرايَضاسدثعيًةا
و يالابرئاا خفجايااقط«،اكمااقال،اويضافابناسالمانا
» قداانقذنااا كثيتامنامخا باصدا اواآلَنامناياقذلاامااا
ونحنااألحلابها،ااالاعاعيا لتدايلاعلياااولياعو ةاناتمثلا

ُربعاا داصمةاا رياض«احثباذاتاايصدر.
ويارىامراقبثنايَناا تثتَراا ثادثعياا كثيتياوإرساالا
عاعاشاإىلاا كثيتاجاءاكرساا ةاتهديداسادثعيةا لكثيتا
ايفا جراءامثاقفهاامناا ُدااْدَواناعاىلاا ايَاَماناوا ذياتغريَّ
اآلونةااألخريةاومحاو ةاا كثيتاا افاذابجلدلاامناا تحا فا
ا ثدثعياعىلاا ايَاَماناا ذيا مايحقلااائدًةاتُرجى،اويأتيا
لذااا تصديداا ثادثعيايفامحاو ةاإلعاعةاا كثيتاإىلاعباءةا
ا ُدااْدَوانامرةايخرىاناسايمااوا ضغاثطاا دو يةايفاتزايدا
مثتمراتجاهاا ثلثكاا ثدثعياا ثحيشاوا دعماا رصيحايفا

ععمااإلْرَلااباوا فثىضايفاا ايَاَمان.

عالقاتامرصيةاسدثعيةاااترةا
حاَوَلاقااعُةاا ُدااْدَواناا ثادثعياعاىلاا ايَاَمانامراراًا
وتكراراًااساتدراجامرصا لمشاركةايفاقتالابرياعىلااألرضا
ا ايَاَمااية،اوصلتاحداإرسالا»خا دابحاح«ارئيلاا ثزراءا
ايثاتقيلاإىلامرصاإلقااعاا ثاييسابارورةاتأجرياجيشا
 لثادثعيةا لدااعاعناحدوعلااومشاركةامرتزقةاا قاعدةا
ا قتالايفاا ايَاَمان،اوبدداا راضاايرصياا حاسمااضارتا
ا ثادثعيةاإلندالاجبهةاسيااءابداارصاعاعشايفامحاو ةا
 تأعياباا جياشاايارصي،اوبدادايَنااشالتاُكلِّامحاونتا
ا ثدثعيةايفاإنراقاا جيشاايرصيايفاايثتاقعاا ايَاَمااي،ا
تثجهتاا ثادثعيةا لتقااربامعاحركةااإلْخَثاناايثالملا
»ايصافاةابأنهااحركةاإْرَلاابيةايفاكالاا بلدين«انساتفزازا

ا ثاييس،اواساتقبلتاا حكثمةاا ثادثعيةاواداًامناحركةا
حماساا ددواا لدوعا لاظا اايرصي.

اايرصياقثياًاعادماالاجمتاصحيفةااأللرا ا وكاناا رعُّ
ا رساميةايفاااتتاحيتهااا اظاَ اا ثدثعي،اويناعتااأللرا ا
بانتفااقاا ااثويااإليْاَراناي،امثجهَةاا لاثَ اإىلاا دولاا تيا
تثدىا» لثايارةاوا ظهثرابمظهراا كبارايفاخداعابرصيا
كشافهاانتفاقامعاإيْاَران،احيثاارتددتاا دثاصُمانفُثاهاا
ا تياظاتايثمااينهااتملكارساَماخريااةاايااقةابأمثا هاا
واييلشاياتاا تياتدعُمهاايفاعمليةاتفتيتاعولاومجتمداتا
سايكثُنا لتَأريخاحكٌماقاٍسابشأنهااعادماايٌكتبابإنصافا

عمااجرىامنانفراماا،”احثباا صحيفة.
كمااالاَجااَماا كاتُبااُيَقارَُّبامنانظا اا ثاييسايحمدا
عبدايدااياحجاازي،اايملكاةايفايكارباجريادةاحكثمية،ا
قائالً:ا»يحداثاسيااءاثمرةاعولاا افطاا ثلابية«،ايفاإنارةا

 لمملكة.
ويفاصفداةايخرىا لاظا اا ثادثعياقاالاوزيراا برتولا
وا ثاروةاايددنيةاايارصي:اإناقااَعاا بارتولاايرصيا يلا
 دياهامانعامنااساترياعاا خاا ااإليْاَرانيابدادارْاعاا حظرا
وا ثاماحابا تصدير،اويياتقاربامرصياإيْاَرانياقداتدتربها

ا ثدثعيةاخيانةاعظمى.

اا خالفاا قارياا ثدثعيا
ا قديماا جديد

يثاِجاُهاا اظاماناا ثادثعياوا قارياعالقاتاسايئةا
مااذايناوَقاَفاا اظاا اا قارياماعااإلْخَثاناايثالملايفا
مارصاإىلاجاثاراتركياايفاحلاعَعَماا اظاُ اا ثادثعيابكلا
قاثةاانقالباا جياشاايرصياعىلاا ثالاةاوا اذيايطاحا
بمحمداُمريساوا ذيايثاجاهااآلناحكماًاباإلعدا ايفامرص،ا
ايختلفاقضاياااايااقةابديداًاعنا اايثقُفاا قاريُّ ويظالُّ
اياظثراا ثادثعي،اوإناتشابهتايعواته،احيثاتدعماقارا
جبهةاا ارصةااإلْرَلاابيةايفاسثرياايفاحلاتدعماا ثدثعيةا
تاظياماعاعاش،اوتدَعُماقااراتاظيامااإلْخَثاناايثالملا
إعالمياًاوما ياًاوا ذياتدتربهاا ثادثعيةاتاظيماًاإْرَلاابياً،ا
كمااتتثبباقااةاا جزيرةاوا دداءاا قاريا اظا اا ثييسا
بحا اةاتثتراعائامايفاا دالقاتاا قاريةاا ثادثعية،احيثا
يهاجامااإلعاال اا قااريابشاكلاعائاماا رئيالاايرصيا
عبدا فتاحاا ثاييساوا ذياجاءتابهاا ثادثعيةاإىلاكريسا

ا رئاساةاوتدتربهاا رياضاحليفاًايساساياًايفاايااقةارنما
مثجهاا خالااتاا حاعةامؤخراً.

انتفاقاا اثويااإليرانياويثرهاعىلا
ا ددواناا ثدثعي

انعارتاُفاا دويلابإيْاَراناعضثاًايفاا ااعياا اثوياناكَّلا
صفدةاناديدةايخارىايفاوجهاا اظاا اا ثادثعياوا ذيا
حاولاعرقلتهابكلاا ارق،احيثايناانتفاقاياصاعىلاراعا
ا حظاراعىلاإيْاَراناوإعاعةايمثا هااايحجثزة،امااعاعاعولا
ا دا ماايختلفةا لتهااتاعىلاإيْاَرانا دقداصفقاتاتجاريةا
كبارية،اكماايناإيْاَراناساتمتلكاقريباًاماايقاارباا االثا 
ملياراعونر،اولذااايبلغاجدلا داَباا كثريامناعولاايااقةا
يثيلاعىلاعكلاايشيئةاا ثدثعيةاا تياترىايفايياتقاربا
ماعاإيْااَراناخااراًامباارشاًاعليها،احياثايدتارَبُاا اظاُ ا
ا ثدثعيايناإيْاَراناا خارااألكربُايفاايااقةاويشاركهاايفا
ُحاَعَلااًا ذاتاا رؤياةاا كياناا صهيثنياا غاصاباا ذيايرَُصِّ
باأناا اظا اا ثادثعياحليفايساايسا اهايفاايااقةاضدا

إيْاَران.
وقداناكلاانفتاحاا دا اماعىلاطهاراناوحجيجاوزراءا
ا ادولاا كاربىاكأيانياااوبرياانياااوارنثاااإىلاطهارانا
عاملاقللاوتثتراكبريا دىاا اظا اا ثادثعي،احيثاتدرُفا
ا ثادثعيةاباأناايرحلاةاا قاعماةاستشاَهاُداَعْوراًاكبارياًا
إليْااَرانايفاحلاملفاتاايااقةاباعارتافايَمريكياونربي،ا

وقدابديتاتظهراتجلياتهايفاسثريا.ا
وتداارضاإيْاَراناا ُدااْدَواناا ثادثعياعاىلاا ايَاَمانا
و ديهاانفثذاكبريايفاعولاا خليجانفثها،اخاصةااإلمارات؛ا
نتيجةا لدالقاتاا تجاريةاوا تباعلاايايلاا كبريابلاا بلدين،ا
كمااتمتلُكاطهراناعالقاتاإسارتاتيجيةاماعاُعماناا جارا
األقرباإ يها،اولذااإضاااةاإىلاعالقاتامتميزةامعاا اظا ا
ا ثثرياوا دراقياوا لباانياماايجدلاإليْاَراناعوراًامحثرياًا

نايمكناتجالله.
وزارامؤخراًاوزيُراا خارجياةااإليْاَرانياكالًامناا كثيتا
وا دراقاوقار،امثتثاياًاا ثدثعيَةاوا ذياتثببايفاتدميلا
جراحاا اظا اا ثدثعياايثقلابرصاعاتهاا داخليةاوانزنقا

يقدامهايكثرايفاا رمالاا ايَاَماايةاايتحركة.
ا وكاناظريافاقادايعلاناماناا كثياتايناطهاراناتُمدُّ
يََدلااا جريانهااايفاايااقاةايفامثاجهةااألخاااراايحاطةا
بايااقة،اويناطهرانا ناتتثانىاعناتقديماايثااعداتايفا

مجالامحاربةااإلْرَلااباوا تارف.
ويفاخضماُكّلالذهاا تاثراتايفاايااقةاويفاظلاصمثعا
ا شادباا ايَاَمااايايََماااا اُعاااْدَواناإجراماياوحيشا
يثتهدُاهايرضاًاوإنثاناًاتبدواا ثادثعيةاا يثَ ايكثَراُعز ًةا
زا النتقا ،اويفاظلاعالقاتاسيئةا يفامثاجهةانادبايتجهَّ
بكلاجريانهاايفاايااقةاوكذ كاخروجاعاعشاعناا ثيارةا

ا ثدثعيةاوباتايشكلاتهديداًامبارشاًاعىلايمناايملكة.
اويارىامراقباثناينايَمرياكااوإرسائيلااساتااعتاايَنا
تثتدرَجاا ثدثعيةاإىلامثاتاقعا ناتثتايَعاا فكاكاماها
با تاثرطايفاع اايدنيالاواألبريااءايفاا ايَاَماان،اونابدايَنا
ترتدَّامشاريُعاا ثدثعيةارشاًامثتارياًاووبانًاعىلاُكّلاقاعةا
ُاناكَلاايااقة،اوا د يلااألكرباعىلالذاا ا ُداااْدَواناقدايغريِّ
انثحابارشكاءاا حرباا ثدثعيةاواحداًابدداواحداوتركهاا

وحيدًةا تلقىامصريَلااايحتث .
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اند داتايفااأليا اا قليلةاايارصمةااناتباكاتا
عايفاةابالاعااارصاا تاظيامااإلرلابياايثامىا
»قاعدة«اوعااارصاتتبعاا حراكاا جاثبيايفابدضا
ناثارعامدياةاعدناا خاضدةا ثايارةاايرتزقةا
ايدعثماةاخارجياًايسافرتاعناساقثطاعرشاتا

ا قتىلاوا جرحىامناا ارال.
وذكرتامصاعرامحليةايناانناتباكاتااند دتا
يفايحيااءامناخاثرامكارساوانتقلتاإىلامدثاكرا
ا صث باناوابدضانثارعاوعاراسدداوقدانجماعنا
اننتباكاتااحرتاقابدضاا درباتامدرعةاا تابدةا

 لارالا.
وتقاثلاايصاعراباأناا ثابباوراءااندنعالذها
ايداركانشابايثراخالفابالاا ارالايثراماا با
حراكيةا داارصاا تاظياماانرلابيابإخالءامدياةا
ا شادباا تاياتقاعاسايارةاا قاعدةاو كاناتلكا
اياا باقثبلاتابا راضااضاااةاإىلاذ كااتجث تا
ا دااارصااإلرلابياةايفابدضاناثارعاايدياةاعىلا
متناعدعامناا دراجاتاا ااريةاا تياترارفااثقهاا
راياتاتاظيماا قاعدةارعاًاعىلااياا باا حراكيةاماا
تثاببايفانشاثبامداركابلاا ارالايفامدثكرا

ا صث بانابمااقةاخثرامكرس.
وتجدعتايملااألحداانناتباكاتابلاا ارالا
بقيااعةاايدعاثا»يباثاا رباء«اماناجهاةاا قاعدةاا
وعااارصاتتبعاا حاراكابقيااعةاعايلاا بثكريايفا

يحداناثارعاعاراسادداعاىلاخلفيةارااعاعاارصا
ا قاعدةاا راياتاا ثاثعاءايفابداضايحياءاايدياة،ا
وتدياشاايااطلاا ثاقداةاتحتاسايارةااصائلا
ا ريااضاايثالحةاحا اةاماناا رعباوانساتياءا

نتيجةااساتمراراانناتباكاتاوتثقدااتابارتفاعا
وتاريةاايدااركاوتمادعانااقهاااخاصاةايفاظالا
نثاياااسادثعيةابتثاليماايدياةا تاظياماا قاعدةا
وطارعااصائلاا حاراكاماهااوا ذياظهاراجلياًايفا

انستهدافاايتكررايثاقعاا حراكامناقبلاا اريانا
ا ثدثعياايداعي.

وارتفداتارايااتاتاظياماا قاعادةاعالنياةايفا
مثاقاعاتثاجادامرتزقاةاا ريااضامااايؤكادابأنا
ا قاعادةاوا اظاا اا ثادثعياتجااوزواامرحلاةا
ا تحا افاا صاماتاحياثاترتفاعارايااتاا اظا ا
اوا ييامثارباةا عونا عاعاشا ورايااتا ا ثادثعيا
خجل،ولثااألمراا اذيايؤكدامااحذرتاماهاا قثىا
ا ثثرياةاماذابداياةاا ددواناا ثادثعياعىلاا يمنا
عنامخاطاسدثعياإلعالناإمارةاإسالميةا تاظيما

عاعشايفاا يمناعىلانراراا دراقاوسثرياا.

ويالحاظاعاىلاكااةاايثاتثياتاحجاماا دعما
وانلتما اا ثادثعيابدااارصاا قاعدةامناناحيةا
يفا األخارىا ا فصائالا عونا وا تمثيالا ا تثاليحا
ا ثااحةاوكاناآخرلااتثاليماا اظا اا ثادثعيا
ايدثنااتاا تياوصلتاإىلاايديااةاإىلايياعياعمالئها
مناحزبااإلصاالحاعرباماظمااتاايجتمعاايدنيا
ا تابداةا قيااعاتاإصالحياةايفاايحااظاةاوا ذيا
بدورلاماتكفلثاابتثزيعابداضالذهاايدثناتاعىلا
عاارصلماوعاارصاتاظيماا قاعدةاوبيعامااتبقىا
ماهاايفاا ثاثقابأسادارابالظةايفاتجاللاواضحا

 فصائلاا حراكاايثلحةاوينصاره.
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حرباصيفال9ابقياعةاعبدربها
ماصثرالاعياوحزبااإلصالح

ناتزاُلاماثلاًةايفاا ذاكرةاا جمديةاألَبااءاا جاثبا
تلاكاايشاالداايؤياةاماناصيافال99ا ،اعادمااا
اجتاحاتاقاثاتامناا جياشاا ايَاَماايامثااثعًةا
بمليشايااعقائدياةامناحازبااإلصاالحا–اإلخثانا
ايثالملا–محااظاتاا جااثباا ايَاَمااياواحدًةا
تلاثااألخارى،املحقاًةاعمااراًايصداباتثصيفاه،ا
وبقياعةامبارشةامناوزيراعااعاتحا ف7/7اعبدربها
ماصثرالااعي،ايضفاإىلاذ كاا دوراايهماا ذيا دبها
ا جارالااإلخثانياعيلامحثنااألحمرامعاايليشياتا
ا دقائدياةاوا فتاوىاا تكفرييةاا تاياوّارلااحزبا
اإلصاالحابالاترععاوا تايايباحتاُكّلامااايفاا جاثبا
كغاائاماحاربا لربباراا قاعمالامناياغانثاتانا

ايتداشلا لد اا جاثبياا ايَاَمااي.
وقدارشَعاَناحزُبااإلصالحالاذهاا حربابفتثىا
ينهرامناناراعىلاَعَلٍم،ايرشفاعليهااويخرجهاارجالا
ا دياناعبُدايجياداا زنداناياوعبدا ثلااباا ديلميا
–اوزياراا ددلاآناذاك-،اوتقيضابأنايَباااءاا جاثبا
»يعلاثااا رعةاواإل حاعاوا بغياوا فثاعاوا ظلمابكلا
ينثاعاهاوصاثاه«،اويجاازاا ديلميايفاتلاكاا فتثىا
ةايناقتلا قتَلاحتىاايدنيالامنايَبااءاا جاثب؛ابُحجَّ
ايدنيلامفثادةاصغرىاناتقاارنابانتصاراا كفر،ا
وقداوثقاتالذهاا فتثىاصحفاعربيةاعىلاريساهاا

صحيفةاا ثثيقةاايرصية.
وقداناركابا قتالاضداا جاثباا دديدامنايَبااءا
جلدتهماييضاً،احيثااساتداناتحا فا7/7ابا دديدا
ماناا ضبااطاا جاثبيالا ارشاءاا اثنءاتاوكذ كا
 خربتهاماومدراتهماا دميقاةابتضاريلاومداخلا
ومخاارجاايحااظاتاا جاثبياةاوعىلاريسامناقاعا
ا حاربامانايَبااءاا جااثباضدايَباااءاعمثمتهالثا
وزيراا دااعا»عبدربهاماصثرالاعي«اابنامحااظةا

يبلاا جاثبية.

ا قضيةاا جاثبيةا»قضيةاوطن«ا
وبدادايناتراكماتااألخاااُءاوتفاقماتامظا ُما
ايثاطاناا جاثبياخارجاإىلاا اثراا حراكاا ثالميا
ا جاثبايايفاعاا ا7للااعىلاناكلاحراكانادبيا
سلميايحملاقضيةاعاع ةاوخرجاناناثاا حراكايفا
اعتصاماتاومثارياتاومظالراتاسلميةامتددعةا
تاا اُبابايثااواةاوإعااعةاايرسحالاقارساًامانا
عثاكريلاومدنيل،اوقثبلتابدضاتلكاا تجمداتا
برعوعاادلاعايفةاوقمديةامناا ثالاةاسقطاعىلا

إثرلاانهداءاكثر.
وبداَداينانجحاتاثاثرةاا شابابايفاتغيرياريسا
ا ثلاةايفاصاداءاوجاءتابرئيلاجاثبيالذهاايرةا
استبرشابدضاايثاطالاخرياً،ايفاحلارييااألنلبيةا
يفاا جاثبابأناعبدربهالاعيا يلاإنايعاةايخرىامنا

يعواتاظلماا جاثباوتمييعاقضيته.ا
ويفاحالاكاناقائاداثاثرةاا شادباا ايَاَمااايا
ساماحةاا ثايداعبدايلكابدرا ديناا حثثيايتحدثا
عالنياًةايفاخابامتلفزةامتددعةاعناعدا ةاا قضيةا
ا جاثبياةاورضورةامدا جتهاابشاكلاعاجل،اكانا
عبدرباهاماصثرالااعيايفاذ كاا ثقتايصادُراقرارا
بتديلااإلصالحياوحيدارنايدامحااظااًايحااظةا

عدن.
رنايداا ذيا مايدخرايياُجهدايفامثاصلةاجهثعا
مناسابقثهايفاقمعاوإذنلايَباااءاا جاثبابا تداونا
معاعبدربهاماصثرالااعياوحزبااإلصالح،اوظهرا

ذ كاجلياًايفامجزرةاااااربايرااالا.

مجزرةاعيداا جلثسايفاااااربايرا
ااثَقانهرامناا دماءاقّرراعبدربهاماصثرالاعيا
ورشكاؤهايفاحازبااإلصالحامنايمثالاوحيدارنايدا

ونايفاا بكريا–اوكيلامحااظةاعدناآنذاكا-إقامةا
احتفا يةايفاساحةاا دروضابمااسبةاا ذكرىااألوىلا

 جلثسالاعياعىلاكريساا رئاسة.
وقاالانشاااءاحاثلاايجازرة:اإنامديااةاعدنا
ناهدتايساثيامثجةاقمعايتدارضا هااايَنَْصاااُرا
ا حراكاا جاثبياذ كاا يث ،اوساقطايفاتلكاايجزرةا
اااناهيداًاويصيبايكثرامناخمثالامثاطااًاآخرا
با رصااص،اكمااانااتااألجهازةااألماياةاحملاةا
مدالماتاواسادةايفامااطالامتدادعةابايحااظةا

يسفرتاعنااعتقالاا درشات.
ايفاحزبااإلصالحانايفاا بكريا اويرشفاا قياعيُّ
عىلاتافياذااحتفا يةاعبدربهاماصاثرالاعيامهماا
كلفاتاماناعمااءاا اااساوحشاداحازبااإلصالحا
يَنَْصااااَرهاماناايحااظاتاا شاما يةاوا جاثبية،ا
 الحتفالابمااسابةامروراعا اعىلاانتخاباعبدربها
ماصثرالاعي،ارئيثااًا لبالع،ايفاسااحةاا دروض،ا
ولاثااياكاناا ذياكاناا حاراكاا جاثبايايعلناينها
سايقيُمااياهااحتفا ياةاساّمالاا»ياث اا كرامة«،ا
ا رئاسايةا اننتخابااتا مقاطداةا ذكارىا إلحيااءا
حااولا وعادمااا االاا اربايارا ااا يفا ا تثااقياةا
يَنَْصااااراا حراكاا دخثلاإىلاا ثااحةااساتخدمتا
قثاتالاعياا رصاصاا حياوقاابلامثيلةا لدمثعا
 تفريلاجمثعاا حراك،اماايسفراعناسقثطاا دديدا
مناا قتىلاوا جرحى،اإضااةاإىلاعللايحدايَنَْصااارا

ا حراكابمدرعةاعثكرية.
ويفانفالاا ياث اماناا داا اا تايلاععاااا حراكا
يَنَْصاااارها لتجمهارا تجديداراضهاما النتخاباتا
ا شاكليةاا تايايوصلتالااعياإىلاا ثالاةاوتكررا
نفلاا ثايااريثاعادمااحشدارنيداوا بكرياقثاتا
األمناومثالحياحازبااإلصالحابكثرةايفاناثارعا
وطرقاتاايدياة،اياعايياتقد ا لمحتجلاإىلاساحةا
ا داروض،اونقاىاايحتجثناماناا قتالاواإلصابةا
با رصااصاوا غازاتامااانقثهاذ كاا يث اوساقطا

نهيداناوعدعامناا جرحى.

مثسمالجرةااإلصالحيلاإىلاعدنا
وعااداااراراعبدربهاماصاثرالااعيايفاااامنا
ارباياراثالااإىلاعدنا تدنالامرشوعهاا تدمرييا
عاىلاا ايَاَمااناونقلاا رصاعاإىلاا جااثبابدياحزُبا
اإلصاالحابا هجارةاإىلاعدنابشاكلامكثفاإلساااعا
عااارصاتاظياماا قاعادةا لثايارةاعاىلاايديااةا
وتفكيكاا حاراكاا جاثبي؛ابغارضاتمييعاا قضيةا
ا جاثبياةاوتحثيالاا جاثباإىلاسااحةا لرصاعاتا
ا دو ياةاعادمااامّهدالاعياوعااارصااإلصالحامدها
عىلااساتجالبامقاتلالامناايرتزقةاماناُكّلابقاعا
األرضا لقتاالايفاعادنابغيةااحتال هاااوإخضاعهاا
 إلراعةاا ثدثعيةاا تياراضهااا شدباا ايَاَماايايفا

ثثرتهاايجيدةايفااااسبتمربالالا.

قتلةايَبااءاا جاثبايدثعوناإىلاعدنا
بدداينااساتخدمتاا ثادثعيةابداضاايادادلا
مانايَبااءاا جااثبا لرشوعايفامدركاةاناناقةا هما
ايهاااوناجملاضدايَبااءابلدلماوجيشاهماا ثطايا
اساتدانتاايهابآ تهاااإلعالمياةاايضللةاوا دعاياتا
ايغرضاةاوَسايلااألماثالاايتداال،اونادراصانُعا
ا قاراراا ثادثعياباأنااحتياَجها فصائالاا حراكا
ا جاثباياانتهاىاويناوجثعلامايفاايشاهدايصباحا
يمثلاعابًءاوخاراًاعاىلامرشوعااحتااللاوتركيعا
عدنابدياايرشوعاا ثدثعيايكرشاعناينيابةابصثرا
متدادعة،ابديتاباإليداازا داارصاا قاعادةاوعاعشا
وعااارصاحازبااإلصالحا شانالجمااتامتفرقةا
عاىلامثاقاعايَنَْصاااراا حاراكاا جاثباياوتصفيةا
بداضاقياعاتهمااييدانيةايفاضثءاا اهاراو مايتثقفا
األمُراعاداذ كاو كاهاوصلاحدااساتهدافاتجمداتا
ا حاراكابا اارياناا ثادثعياكماااحادثايفا-بلةا

 حجا–اوساقطاعىلاإثراتلكاا غاراتاعرشاتاا قتىلا
وا جرحى،اواععىاا تحا فاايماابدداينهااكانتاعىلا
سابيلاا خاأ،اوحاثاعثايخرىامشاابهةاحدثتايفا
مااقةاا دارباومحااظةاا ضا اع؛ابغرضاتصفيةا
وجثعاا حراكا صا حاا داارصااإلرلابيةاايتشدعة.

وظلاتاا ثادثعيةامااذابداياةاعدوانهاااعاىلا
ا ايَاَماناككلاوعدنابشاكلاخاصاتثتدلابشكلا
مبارشابشخصياتاو غتايفاا د اا جاثبياويرساتا
يفاإلانةاوتمييعاقضيته.اوظهرايفااجتماعاماايثمىا
»مجللاا داااعاا ثطاي«ااألخاريا دبدربهاماصثرا
لااعيايفاا رياضاا جاارالااإلخثانياعيلامحثانا
إىلاجاثاره،ايفاإناارةاماناا ثادثعيةاباأناقياعاتا
حاربال9الماينفثاهمامااتاللاعليهاما»ايقاومةا
ا جاثبياة«،اوقدااساتغرباكتاباونانااثناكيفا
يمكاناينايكثنالانامااألحمارايَْوامحمداايقديشا
يَْواعيلامحثانااألحمرالماقاعةاايقاومةاا جاثبيةا
يفاحالاينهمامنايكارباا االبلاألماالكاا جاثبيلا

وجميدهمامنامحااظاتانما ية.
كماااعمادتاا ثادثعيةاإيصاالامثااعداتهاا
اإلنثاانيةاعرباماظماتاإصالحيةااحتكرتاتثزيعا
لذهاايثااعداتا داارصلااوقاماتاببيعاا كمياتا
األخرىابأسادارابالظةايفايسثاقاعدنارنماحاجةا
ايثاطناا ددنياألبثطامقاوماتاا حياة،ايفاتهميشا
ا حاراكاوايكثنااتااألخارىايفا واضاحا فصائالا
ا ايجتمع،اوماايقثاماا ظهراينامحااَظاعدناايدلَّ
ماناقبَلالاعي«نايافاا بكري«اَويرشفاناخصياًا

عىلالذهاا دمليات.
اا بثيُط:اكيفايمكُنا ويتثااءُلاايثاطُناا ددنيُّ
اعتباُراتاظيماا قاعدةاوحزبااإلصالحاولاعياقاعةا
ايقاومةاا جاثبيةاولماا ثاببااألكربايفامظلثميةا
يَبااءاا جااثباوإناكانايرجىاخريامناقياعةاحربا
ل9اعاىلاا جااثباامناييناسايأتياا جااثباا رشا

إذن؟.

  - خاص: 
عادن،ا محااظاةا يفا األوراقا تختلاطا
اا ثادثعيةاا تياتدعمايكثرامانامرتزقا هاا
تثدىاإىلاتافيذامخاطا هاايهدفاإىلاتصفيةا

ا حراكاا جاثبياوإخالءاا جاثبا لقاعدة.
واكانا لثدثعيةاخاةاترتكُزاعىلاعملياتا
عثاكريةامماهجةا تصفيةاعاارصاا حراكا
ا جاثبياواستهدافامثاقدهااإلاثاحاايجالا
يفاطريالاا داارصاا تكفرييةا لثايارةاعىلا
ا جااثب،اوبديتالذهاايؤامارةابا ظهثراعىلا
ا ثاحاعادماااساتهدفاا ارياُناا ثدثعيةا
يفاا ثاابعاوا درشينامنانهرامايثاايارص ا
تجمدااتايقاتلالاماناا حاراكاا جاثبيايفا
محااظاةاعدناساقطاعاىلاإثرلااايَكثرامنا
لااقتيالً،اوذكارتاوكا ةااألناضثلاينا“نحثا

لاامانامقاتايلاايقاوماةاا شادبيةاُقتلثاايفا
نااراتا لتحا افايخااأتالداهاااويصابتا
مثقداًا لمقاومةايفامديريةاعاراسادد،انربيا

محااظةاعدن«.ا
و امايبُدااألمارابريئاًايَْواعاناطريلاا خاأا
لذهاايرةااقداتثا تاا غاراتاا ثادثعيةاا تيا
تثاتهدفامثاقعايثالحياا حراكايفاكلٍّامنا
محااظاتاعدناو حجاوا ضا ع،اوبشاكلانا
يدعامجالا لشكاينهااعناطريلاا خاأ،احيثا
 ماتثاتهدفاا اائراتايياًامنامثاقعاعاارصا
تاظيماا قاعادةاومرتزقةاحازبااإلصالح،ايفا
حلاكانتامثاقعاا حراكاتمثُلالدااًامرشوعاًا
 لمقاتاالتاا ثادثعيةايفايَكثارامنامااسابةا
كاناآخرلاااا غاارةاا تايااساتهداتامثاقَعا
يقاتيلاا حراكايفامااقةابلةابمحااظةا حج،ا
ويوعتابحيااةايَكثارامناخمثالااارعاًامنا
لذهاا داارصاوعارشاتاا جرحىاوا ذياعاعا

ا جيشاا ايَاَمااياوا لجاناا شادبيةا لتحركا
ا فاثرياإلسادافاوإناثاةااياكثبالاجراءا

ا قصف.
الاذهاا غاارةاوقدتايفا ا جدياُرابا ذكاراينَّ
ياث اكاناتاقدايعلااتاقيااعةاا ُدااْدَواناعنا
ُلدناةاورنماذ اكااقداحاو تاوساائُلاإعال ا
مرتزقاةاا ريااضاتصثيَراا دملياةابأنهاامنا
قبلاطائرةامجهث ةا كياناتحملاا ثادثعيةا

مثؤو يتها.
ويرىانانااثنايفاا حاراكاناُكّلاا غاراتا
ا تيااساتهداتامثاقدهما ماتكناعناطريلا
ا خاأاوإنماااكانتاعمالًامدروسااًاإلضدافا
ُكّلاا فصائالااألخارىا تثاليماايحااظااتا
ا جاثبيةا تاظيماا قاعدةاكماايحدثايفاا دراقا
وساثريا،اوترانالاينصاراا حاراكاومرتزقةا
ا رياضاعربامثاقعاا تثاصلاانجتماعيا ددةا
ييا احثلالاذهاا ثاقدة،امتهملاا ثادثعيةا
با تآمرا تصفيةاا قضيةاا جاثبيةاوإنادالا
ا فاثىضايفاايحااظااتاا جاثبياةا صا احا

ا قاعدةاومرتزقةاحزبااإلصالح.
ويكثراماايؤكدالاذهاا ثقائعالياا حمالتا
ا رشساةاا تيانااهااعاارصاتاظيماا قاعدةا
طاثالااألياا اايارصماةاعىلامثاقاعاا حراكا
ا جاثبايايفامحااظاةاعادناكاناآخرلااايفا
مدثاكراا صث بااناوا اذياذكارتامصاعرا
متاابقاةايناهاتماتايفاذ اكاا ياث اتصفيةا
ا قياعيايفاا حراكاسليماناا زامكيابثاساةا

عاارصاتاظيماا قاعدة.
ويعلاناا تاظياُماانساتخباراتياايثامىا
قاعدةاعنا»ونيةاعدن«اعربامثاقدهاا رسميةا
ِجاعادااتاجديادةامانا ونارشاصاثراًا تخارُّ
مقاتليهايفاعدناوا تياتغدقاعليهماا ثدثعيةا
ا دعَماوا تثليَحاعىلاعكلاا فصائلااألخرى،ا
يفاإناارةاتثضحاتاابلاايرشوعاا ثادثعيا
وايارشوعاا داعايشايفاعادناوتآماراعبدربها
لااعياوحازبااإلصاالحا تصفياةاا قضياةا
ا جاثبياةاعاربااساتهدافامقاتايلاا حاراكا
ا جاثباياوإضدااهامابكلاا ثساائلا صا حا

مرشوعاا خالاةااإلسالمية.

موؤامرة �شعودية لت�شفية الق�شية اجلنوبية:

هل يعود قتلة ابناء الجنوب إلى عدن؟

السعودية تصفي الحراك 
في الجنوب لتسلمه للقاعدة

مصادر مطلعة: فرار بحاح من 
عدن بعد ساعات من وصوله 

إثرا خالفات مع القاعدة

  - خاص: 
قا تامصاعرامالدهابأناخالااتانشابتايث اا ثابتاايايضابلاعااارصاا قاعدةاوخا دا
بحااحاتثاببتايفااشالاا زياارةاواضارتااألخارياإىلاقاعازيارتاهاا داجلةابشاكلامفاجئا

ومغاعرةاعدن.
وذكرتاايصاعرابأناا ثابباوراءااشالازيارةابحاحالثاتلقيها ثايلامناا شتائمامناقبلا
يحداا قياعاتاا حرميةايفاتاظيماا قاعدةاإثااءااجتماعا هما،احيثالاجماا قياعيايفاا قاعدةا
بحاحامدترباًايناا دملامدهانريامرشفاكثنهانايمثلهماماايعىاإىلاإنهاءاانجتماعااثراًاومغاعرةا

بحاحابدداوعثعابزيارةايخرىايفااأليا اا قاعمةا.
وكاناماناايقارراحثابامصااعراإعالميةاانايقاثعابحاحاوسااطةابلااصائالاايرتزقةا
ايتصارعاةايفاعادناوايدعثمةاسادثعياًايثراخالااتانشابتابياهماتتدللابتثزيعاايثااعداتا
اإلنثاانيةايعتاانناتباكاتاطاحااةابلاعااارصاتاظيماا قاعدةاومثالحياحازبااإلصالحا
ماناطرفاوبدضامقاتيلاا حاراكاا جاثبيايفاا ارفااآلخراعىلاخليفةااساتئثارااإلصالحيلا

وعاارصاا قاعدةا لمثاعداتاألنفثهماعوناإرشاكاا فصائلااألخرىا.
ووصالابحاحامااراعدناا ثابتاعىلامتناطائرةاسادثعيةاوبحراساةامكثفاةامناقثاتا
يجابيةاو ماتد ازيارتهاإناسااعاتامددوعةارنمااناايثقعاا ااطلاباسامامااتاللاعليهاقثىا
ا ددواناحكثمةابحاحاكاناقدايعلناعنابقاءابحاحايفاعدناوا دملاماهاا،اوساعااستياءاواسعا
يفاارجااءاايحااظاةامنالروبابحاحابهذااا شاكلايفاظلاظهثراكبرياوعلاايا داارصاتاظيما

ا قاعدةايفامااطلامناايدياة.
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ونحن نحذر دائما من أن يضع اإلنس�ان لنفسه خطا 
ف�إذا ما رأى بأن ظروف المعيش�ة هيأته إىل أن يتفرغ 
أكث�ر من جانب من جوانب العب�ادة كالصالة مثال كما 
يس�تمع موعظة هنا وموعظة هناك م�رة أو مرتين ثم 

يقول: الحمد لل�ه اكتفيت!.
تأتي المتغي�رات, وتأتي األح�داث، ويأتي الضالل, 
والخداع والتلبيس بالشكل الذي ستكون ضحيته أنت، 
يكاد أن يأخذ حتى بأولئك الكاملين، بعض المتغيرات، 
وبعض األحداث, وبعض وس�ائل التضليل، وأس�اليب 
الخداع تكاد أن تخدع الكبار, أولئك الذين يدعون دائما 

))وبلغ بإيماننا أكمل اإليمان((.
أل�م يذكر الق�رآن الكريم ع�ن خداع بن�ي إرسائيل، 
عن خ�داع اليهود أنهم كادوا أن يضلوا رس�ول الل�ه؟ 
كادوا أن يضل�وه لوال فضل الل�ه عليه ورحمته، أولئك 
الن�اس الذين كان�وا يجاهدون تحت رايت�ه ألم يكونوا 
يتعرض�ون للتثبيط فيتخاذلون من جان�ب المنافقين، 
وهم من يس�معون كالم رس�ول الل�ه )صل�وات الل�ه 

عليه وآله(؟.
هك�ذا إذا أنت لم ترب نفس�ك، إذا أنت لم تنم إيمانك 
ووعي�ك، ف�إن المنافقين هم م�ن ينم�ون نفاقهم، هم 
من يطورون أس�اليبهم حتى يصبحوا مردة، يصبحوا 
خطيري�ن قادري�ن ع�ىل التأثي�ر, قادري�ن عىل رضب 
النف�وس، }َوِم�ْن أَْه�ِل الَْمِدينَ�ِة َم�َرُدوا َع�ىَل النَِّفاِق ال 

َتيْ�ِن{ )التوبة: من  َتْعلَُمُه�ْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم َس�ُنَعذُِّبُهْم َمرَّ
اآلية101( من خبثهم اس�تطاعوا أن يس�رتوا أنفس�هم 
حتى عن رس�ول الل�ه )صلوات الل��ه عليه وعىل آله(، 
اس�تطاعوا أن يس�رتوا أنفس�هم حتى عن بقية الناس، 
أنهم منافقون، ثم تنطلق منهم عبارات التثبيط, عبارات 
الخذالن فيؤثرون عىل ه�ذا وعىل هذا، وعىل هذا، تأثيرا 
كبيرا، هؤالء مردة، كيف أصبحوا مردة؟. ألنهم هم من 
يطورون أس�اليب نفاقهم، من ينّمون القدرات النفاقية 
داخل أنفس�هم، فأنت يا من أن�ت جندي تريد أن تكون 
م�ن أنص�ار الل�ه، وم�ن أنصار دينه يف ع�رص بلغ فيه 
النفاق ذروته, بلغ فيه الضالل واإلضالل قمته يجب أن 

تطور إيمانك، أن تعمل عىل الرفع من مستوى وعيك.
ف�إذا لم يك�ن الناس إىل مس�توى أن يتبخ�ر النفاق 
أمامه�م، أن يتبخ�ر التضلي�ل أمامه�م فإنه�م هم قبل 
أعدائهم من س�يجنون عىل أنفس�هم وعىل الدين، وعىل 
األمة، كما فعل السابقون، كما فعل أولئك الذين كانوا يف 
ظل راية اإلمام عيل, ويف ظل راية الحسن، ويف ظل راية 

الحسين, ويف ظل راية زيد )عليه السالم(.
كان اإلم�ام زي�د عليه الس�الم يق�ول: ))البصيرة، 
البصي�رة(( , يق�ول يف ذل�ك الق�رن يف مطل�ع الق�رن 
الثان�ي: ))البصي�رة، البصيرة(( يدع�و أصحابه إىل أن 
يتحلوا بالوع�ي، ألم ينهزم الكثير مم�ن خرجوا معه؟ 
أل�م يتفرقوا عنه؟ ألنهم كانوا ضعف�اء البصيرة, كانوا 

ضعفاء اإليمان، كانوا قلييل الوعي, أدى إىل أن يستشهد 
قائدهم العظيم، أدى إىل أن تستحكم دولة بني أمية من 

جديد.
رأين�ا ماذا عملوا، جنوا عىل األمة من جديد، فتحملوا 
أوزار من بعدهم, وهكذا، الهزيمة يف مجال العمل لل�ه، 
ضعف البصيرة يف مجال العمل لل�ه، ضعف اإليمان يف 
مجال العمل لل�ه قد يجعلك ترتك أثرا س�يئا تتحمل فيه 
أوزار األم�ة, وأوزار األجيال من بعدك، ليس�ت قضية 
س�هلة، خطورة بالغة، خطورة بالغة هي أخطر بكثير 
من تخاذل الطرف اآلخر عن بعضهم بعض؛ لهذا رأينا 
ماذا حص�ل يف أحد - وهو درس مه�م - عندما تخاذل 
أصحاب الرسول )صلوات الل�ه عليه وعىل آله( , عندما 
بدأوا يتنازعون، بدأ الفش�ل، ب�دأ العصيان، وهم تحت 
قي�ادة النبي )صلوات الل�ه عليه وعىل آله( ماذا حصل؟ 
هيئ لهم أن ُيرضبوا بالكافرين فعال، }َوَما أََصاَبُكْم َيْوَم 

الْتََقى الَْجْمَعاِن َفبِإِْذِن{ )آل عمران: من اآلية166(.
لتفهموا أن تخاذلكم ليس سهال هو جناية عىل األمة، 
جناية عىل الرسالة، لكن إذا تخاذل جند أبي سفيان هل 
سيتحمل أولئك المتخاذلون شيئاً؟ ال. مطلوب منهم أن 
يخرج�وا عما ه�م عليه, لكنك أنت مت�ى تخاذلت وأنت 
تحت راي�ة محمد )صلوات الل�ه علي�ه وعىل آله( فأنت 
م�ن تهي�ئ الس�احة ألن ينت�رص الجانب اآلخ�ر جانب 
الكفر، فستجني عىل الرسالة، وتجني عىل البرشية كلها.

)في ظالل 
مكارم 

األخالق: 
الدرس األول(

أ/ أمة الرزاق جحاف*
تشاتهراا يمنابالاعولاا دا مابآثارلااا حياة،اا تيانا
تكاعاتخلثاماهاامااقةايفاا يمن,اتدثعاإىلاعصثرامختلفةا
يفاا تاريخااإلنثااني،اوتقد الذهااآلثااراإضاءاتامختلفةا
يراحالاتااثراا جاالاا برشياعاىلااألرض،او هاذاااقدا
يصبحتاا يماناقبلةا لباحثلاواياقبالايدراةاا خاثاتا

األوىلا إلنثان،اماذابدايةاتثاجدهاعىلاكثكبااألرض.
اورنمايناا كثريامنااآلثاراا يماية،انايزالامداثناًاتحتا
يكاثا اا رمال,اوبقايااايدناا قديمة،اإناينامااتمااكتشاااها
ماهاااحتاىااآلن،ايكفايا يد الاعاىلاايكانةاايهماةاا تيا
احتلتهاااا يمنابلاعولاا دا اماا قديم،اولثاييضاًاماايجبا
ينايؤللهااا تحتلانفالاايكانةابالاعولاا دا ماا حديث،ا
حيثاماناايفروضاوا ابيدياوايااقاي،اينايؤعياتراكما
ا خارباتاايدراية،اايفصلياة،اايماايتدلالابتحقيلاا امثا
وا تقد ،اإىلاتثارااألرضيةاا الزمةا لميضانحثاايثاتقبل،ا
ماالقالاماناثقااتااااا تقليدياةاايتاثعاة،ااا تياجدلتا
اإلنثااناا يمااياولثايثاكنايصدابامااقاةاجغراايةا
يتمكناماناتاثيدهااوترويضهاا تصباحامدرواةابأرضا

ا جاتلاوا يمناا خراءاوا يمناا ثديد.
و كناا حاروباوا رصاعاتاا ثياسايةاكانتاتتقاطعا
ماعالاذاااإلنجاازااإلنثاانياا حضااريا لشادباا يمايا
وتحاثلابياهاوبلااساتئاافامثاريتهاا خالقاة،اومدظما
تلاكاا رصاعاتاإنا اماتكناكلهااكانتاتثاتاداعىلاخلفيةا
كباريةامناا رصاعاا ثقايف،اومحاو ةاكلاطرفامنااألطرافا
ايتصارعاةاارضاثقااتهاعىلاا اارفاايهزو ،اكأولاع يلا
منايع ةاانتصارها كناا شادباا يمايابأصا تهاا حضاريةا
نثايجها يفا ويذيبهااا ا رصاعااتا تلاكا كلا يمتاصا كانا
انجتماعايا ياتاجاعاهاااتث يفاةامختلفةاماناا ثقاااتا
ايتاثعةاا تيااساتااعتايناتتداياشاوتتأقلمامعابدضهاا

ا بدض.
و دالايولابااعرةاجااءتاماناا حجااز،ا كرساناثكةا
ا يمال-ايساياعاا دمارةايفاا دا ام-اتمثلتايفااألمراا صاعرا
عاناا خالااةااإلساالمية،ايفاعقثعلااااألوىل،ابهاد اقرصا
ُنماداناا تحفةاايدماريةاذائدةاا صيتاوا تياخلداوصفهاا
كثرياماناايؤرخل،اويفامقدمتهما ثااناا يمناومؤرخهاا
يبثاا حثاناا همداناي،اوقدانُثابالذاااألماراإىلاا خليفةا
عثمااناريضاا لهاعاهاوكاناايربراا دجيباينهاحتىانايتيها

ا يمايلاعجباًاونروراًابأنفثهم.
اوإعراكاًامنامملكةاا ددواناا ثادثعيا خاثرةاوجثعا
عو اةاقثية،ايفاجاثباا جزيرةاا دربيةاياايفاذ كامناعرقلةا
وتهدياداألطماعهااا تثسادية،اعاىلايرضانجاداوا حجازا
مثتادًةاعىلاا فكراا ثلابياا ذياصدرتهابما هااوعمالئهاا
إىلاا يمنااقدابديتاتثتهدفالذااا اثيجاانجتماعيارنبةا
ماهاايفاتمزيقهاعىسايناتحقلابا حرباا ثقاايةامااعجزتا
عناتحقيقهابا حروباا دثاكريةاا تياخاضتهاامعااإلما ا

يحيىاحميداا ديناوانتهتاباتفاقيةاا اائفاا شهرية.
وماناايداروفايناا فكراا ثلاباياايثاتاداإىلاحابليةا
متارااةاكاناا دقاداا دياياانجتماعياا اذيااعتمداعليها
آلاسادثعايفاإنشااءامملكتهم،ااولثااكاراوثايانايدرتفا
باأيااكراآخراويدترباكلاايخا فالا هاضا لاكفاراًاتجبا
محاربتهماوقتا هم؛او هذاابديالذااا فكرايتثاللابهدوءاإىلا
ا يمنااوبشكلاخفياعرباالثفةاظالميةاتثدىاإىلاتجميدا
ا فكراوتثاايحاا دياناوإارانهامنامضاميااهاا دميقةا
كديناساماويايدعثاإىلايخثةاإنثاانيةاعايياةاميزتهاعنا
ناريهامنااألعيان،اوسادتاا ثادثعيةاباكلاجهدلاا ارشا
ثقااةاا فكراا ثلابياوخاصةايفايوسااطاا شابابايفاضلا
مااخاسيايسارحبابهاباعتبارهاوسيلةامناوسائلاا ثلاةا

 الساتمرارايفاا حكم،اوبديتاتارشااألااكاراايتاراةاتجاها
ايدا امااألثرياةاوا تايايدتربلاالاذااا فكرامانامخلفاتا
ا جاللياةاوا ثثايةاوبديناانثامعابلاحلاوحلاعناقيا ا
جماعةامتاراةابشانالجث امثالحابايداولاوا فؤوسا
وايجاارفا تدمريارضيحاا دا ماا فالنايايواا دالنيامماانا
يتثاعاايجالا ذكرلا؛ا كنايناهرلاارضيحاا ثيدةايروىا
بااتايحماداا صليحيايفاجبلةاا ذياتثاللتاإ ياهاجماعةا
مناايتارالاسااةا99ا ،اويعملثاااياهامداو همالدماًا
وتكثارياًاوتمكاثاامناتدمريا ثحةامدماريةااايةاناعرةا ما
يتمكاناايرممثناايختصثنامناإعاعتهااارنماجهدلمايفا
ذ ك،اوقدايثارتالذهاا حاعثةاحياهاااستاكاراكلاا يمايل؛ا
ألنالاذااا ترصفاجديداتماماًاعاىلاا يمناا تياتدجابقبثرا
األو يااءاوا صا حلامنامختلفاايذالاب،ابلاوقضثااعىلا
كثاريامناا اقاثساا شادبيةاا تقليديةاا تاياكانتاتقا ا

 زيارتهم،اعونامربراتامقادة.ا
وكانالذاااستئااااًايااقا ابهاايتاراثنامنانفلاا فكرا
ا ثلاباي،ا تدمريامقاربةاا بقيع،اوتدمريااآلثارااإلساالميةا
يفامكاةاوايديااة،ابمااايهاابيتاا ثايدةاخديجةاا تياكانا
ا رساثلاصلثاتاا لاهاعليهاوآ هايتلقىاايهاااا ثحي،اوعارا
ا اادوةاا تياتاماتدمريلااايفاماتصفاا ثابديااتاوبيثتا
زوجاتاهايفاايديااةاوبياثتاا صحابةارضثاناا لاهاعليهما
جميداًاوحتىايناقربارساثلاا لهاصىلاا لهاعليهاوآ هاوسلما

كانامهدعاًابا تدمريا ثناعاايةاا له.
و دلكماتتذكرونايناا هجث اعىلاايدا ماا تاريخيةا-امنا
قبالاعمالءاا اظا اا ثادثعياويذناباهايفاا داخلاااكاناقدا
باديايكرشاعناينياباحقدهاايثامث ا،اقبالابدايةاا ددوانا
ا دثاكرياايباارش،امثاتهدااًامديااةاصادااءاا قديمة،ا
مديااةانباياا لاهاساا ،امديااةاآزالاا ثابئية،اا حارضةا
ا ثقااياةاا ثحيادة،ايفاجااثباا جزيارةاا دربياةاايتفرعةا
بإبداعهاااوعماراتهاااوااثنهاااوجامدهااا كباريابتاريخها
ايقدس،اوتماوضعاعدعامناا دبثاتاا ااسافةاا تياانفجرا
بدضهاايفاساثقاعاقاع،اوحارةاقبةاايهدي،امخلفاًانهداءا
وجرحىاوبحثاباايصاعراا رساميةاكاناقاداتمايفانفلا
ا ثقاتااكتشاافاخملاعبثاتاناسافةاقبالاانفجارلاااا
وا حمدا لهاااكانتاقداوضدتايفاحارةااألبهر،ااو ثناعاايةا
ا لاهاوحدهايصدباتخيلامااا ذياكانايمكناينايحدثا هذاا
ا حاياا ذيايداداواحداًامنايلاماويجملااألحيااءايفاايدياةا

ا تاريخية،ايدثعاإىلابدايةاا قرناا دارشاا هجري.
ومعاتزايدااأللميةاا تاريخيةاواألثريةا ليمناعايياًاحيثا
يصبحا ديهااثاالثامدناتاريخيةامهمةامثاجلةايفاقائمةا
ا ارتاثاا داييايفاا يثنثاكثاإضااةاإىلامحميةاساقارىا
كرتاثاطبيدياولذهاتدداساابقةايفاتاريخاا يثنثكثاحيثا
تدتارباا يمناا دو ةاا ثحيدةاا تياتمكاتامناتثاجيلالذاا
ا دادعامناايدنابيامااااآلخرونايثاجلثنامدا ماتاريخيةا
اقاط،اإضاااةاإىلاخملامادنايمايةاتاريخياةاناتزالايفا
قائمةااننتظار،ايناهرلاامدياةاصددةاا تاريخيةاايثجلةا
يفاا قائماةاايؤقتاةا لرتاثاا داياياوا تيايعلاهاااا ددوانا
ا ثادثعيااألمريكاياا صهيثنايالدااًاعثاكرياًا يتمكنا
ماناقصفهااوتدمريلاابا اائراتااساتكمانًاياااادلهابهاا
يفاا حرباا ثاعساة،اومااي حقهابهاامناعماراًاناديداومنا
يرضارابا غةاسيحثلاعونااستكمالاإجراءاتاتثجيلها.ا

كمااايناانكتشااااتااألثرياةاا جديادةاايدعثمةابأع ةا
علمياةاعىلاجانباكبريامناا دقاةاوايصداقية،اوا تياتؤكدا
يناا يمانااياؤولااألولا لجاالاا بارشي،اوينهاااايااللا
األساايسا كلاا هجاراتاا قديمة،اا تيايسثاتاايماابددا
ا حضااراتاايختلفةايفاينحااءاا دا م،ااقدايصبحتاا جارةا
ا ث يدةاتشادرابتهديداحقيقيانادرتابأنهايهدعاوجثعلاا
اناالقاًامنامقث ةانهريةاتؤصلاا حلايفاا ثجثعاألياعو ةا
تقثل:ااااينامنانامايضا ه،اناحارضا هاونامثاتقبل((،ا

و ذ اكااقداحاو تاباكلاا ارقاينايكثنا هاااتراثاتدعيا
ملكيتاه،اوألنهااطبدااًاناتثاتايعايناتاقلاإ يهاااايدا ما
األثرياةاا يماية،اوا ارتاثااياعي،ااقدا جاأتاإىلارسقةاكلا
مااتثاتايعايناتثتحثذاعليه،اسثاًءامنامثاحاتااألرضا
ا يماياةامتمثلةايفااحتال هااايدناوقرىايماياةاكاملة،ايوا
مااتمكااتامنارسقتهامناا رتاثاا ثقاايفاا الماعيا ليمن،ا
متمثاالًايفايزيائاااوماتجاتاااا حراياة،اوي حاناا،اوينانياا،ا
ورقصاتااااا شادبية،ابالاويلازيجاا،اوزواملااااا تقليديةا
وايشااركةابهااايفاايداارضاا دو ياة،اعاىلاينهاااتاراثا
سدثعي،اتحتاسامعاوبرصاا حكثمةاا يمايةاواياظماتا
ا جمالريية،اا تياكانايحدثا-ايفايحياناكثريةا-ايناتشاركا
يفاايداارضاا دو يةاوتارىاتراثهاامدروضاًايمامهااباساما
ا دو ةاا ثادثعية،اعونايناتتقد احتىابمذكرةااحتجاجاإنا

ايمااندر.
وماعاذ ك،ااقداظلتاا ثادثعيةاعاجزةاعنااساتيدابا
ذ كاا رتاثاايرسوق،اوضلانريباًاعاها،اوعجزتاعناعمجها
وصهارهايفانثايجهااانجتماعاي،اوضلاألصا تاهاوعملا

تجذرهايابئااآلخريناعنايصلهاووطاه.
وألنايالااا ثاتامدايةابا حديثاعنااألسباباا تياقدا
تبدوا اكلاماكمامناخااللاتخصصاتكماايختلفاة،اعااداًا
 لددواناا همجي،اا ذياتشااهاا ثادثعيةاماذاتاريخاثا/ 
ا/ ثالا اعلياااااإناايايرالاامناوجهةانظريايسابابا
ثقااياةاوحارباتدلاعاىلاحقادااتاريخيابا درجاةااألوىل،ا
وساديامحماث امتثاصلايقث اباهاا اظا اا ثادثعياإىلا
طملاا هثيةاا ثقاايةا لبلدا تثاهلاا ثيارةاعىلاا ثطن،اا
ومناثامااحتثائه,اوذ اكامناخاللاتدمدلاااقصفاايدا ما
األثرياةاوا تاريخياة،اوليامدا امايفاناياةااأللميةاتحتا
مربراتاواليةاا ثبباواحداولثاينهااتدركاتماماًاينااا رتاثا
ا ثقايفا ألمةايمرارضوريايثاطايهاا لحفاظاعىلالثيتهم،ا
وانساتفاعةاماناتاثعهام،اوتاريخهم،اوايشااركةايفابااءا
مثتقبلاسلمي،ايتشااركايفاباائهاكلاايكثناتااإلنثانية،ا
ماناخاللاا حثاراا ثقايفابلاا حضارات،اولثاماايتدارضا

معاسياسةاا ثدثعيةاواكرلااا ثلابياايتارف.ا
و هاذااوماذابدايةاا دادوان،اتماقصفاا كثريامناايدا ما
ا تاريخياةاا تاياتداداماناايدا ماايهماةايفاساجلااآلثارا
ا يماياة،اعونايعنىامراعاةايااتمثلهالذهاايدا مامنايلميةا
 إلنثانيةاو لبرشيةاكلهاا،اوينهاتراثانايخصااقطاا يمنا
ا تاياكانا هاارشفاإنجازه،اوكاناترابهاامثطنا ه،او كاها
تراثاإنثانياعا ،اتملكهاا برشيةاكلهاابمفهث اا دايية.

ولذااا رتاثاا تاريخيااألثري،ايقد اا شثالداا حيةاعىلا
يصا ةاحضاارةاا يماناوتفثقهاايفاقيمهاااإلنثاانيةاا تيا
تميزلاااعنانريلااامناا حضااراتامناخااللاتمحثرلاا
وتركيزلااحاثلاتاثيعاكلاايهاراتاوا خارباتاا رتاكميةا
ماناايدارفاا ثقااية،ا خدمةاا حيااةاونمثلااوازعلارلا،ا
و دالايفامدجزةاتصميماوبااءاساداماأرب،ايكرباع يلاعىلا
تأصيالاا فلثافةاا فكرية،اا تياناكلتاايرجديةاايهمة،ا
 كلاماجزاتاا حضارةاا يمايةاا قديمة،اا تياجدلتاا دا ما
ياحاياإجالنًاوإكباراًا كلامااتمااكتشااهامناآثارلا،احتىا
جااءاا اظا اا ثادثعيا لقضااءاعليهاا،اوتدمريلا،ابرنما
تحذياراتاساابقةامناا يثنثاكثاوليئاةااآلثااراا يماية،ا
 جمياعايطرافاا ارصاعاا ادويلاوايحيل،ابارورةاتحييدا
ا ارتاثاا ثقاايف،اوتجاياباايدا امااألثرياةامانايياعدوانا
وا حارصاعىلاحمايتهاااباعتبارلااتتدلالابثقااةاولثيةا
وذاكرةااإلنثاناا يماياواإلنثانيةاجمداء،اوانعتداءاعليهاا
يمثلاواحدةامنايبشعاصثراا جرائماضدااإلنثانيةاوطملا

لثيةاا شدثب.ا

* وكيل الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية

بكم تسمَّى الرجاُل 
                                               

إبراهيم الهمداني 

إلداءا:اإىلايباالاا جيشاوا لجاناا شدبيةا

ك������ل ي��������وم وأن������ت������م األب������ط������اُل 
��ى ال���رج���اُل  ي���ا رج����اال ب��ك��م ت��س��مَّ

وال���ك���رام���ُة... منكم  أن��ت��م اجمل����ُد 
ي���ت���وارى ال�����ردى،  وي��ه��وي احمل���اُل 

ي��ا ل��ي��وث ال��وغ��ى س��م��ومت شموخا 
ف���اش���رأب���ت ل���ه ال��س��م��ا واجل���ب���اُل 

ي��ا رج���اال لله ق��ال��وا : أط��ع��ن��ا..... 
واس��ت��ق��ام��ت ع��ل��ى امل��ق��ال ال��ف��ع��اُل 

عتَّقوا الشمس بالبطوالت... مالْت 
مالوا  ح��ي��ُث  نحوهم  الفجر  راي���ة 

أشعلوا الريح....  أمطروا األفق عزا 
وجالوا  صالوا  حني  امل��وت  أرهبوا 

ح��ني ل��بُّ��وا ن��دا ال��س��ع��ي��دة،  ط��اروا 
ل����م ي��ف��ت��ه��م م����ن ال����ع����دو م���ن���اُل 

���وا  ك���م ع���روش���ا م���ن اخل���راف���ة دكُّ
آُل.....  جتبَّر  إذ  الظلم،   أسقطوا 

ق�������وا ال����������زي����������ف..... ل��م  م�������زَّ
س����ع����وٌد   / ح������ش������وٌد  تُ����خ����ف����ه����م 

الرياُل  يؤمُّ  بهم   ......... عبيٌد  أو 
أرس����ل����وا ث���اق���ب���ا ل���ق���وم مت�����ادوا 

وت�������������اهُ م�����ص�����دق�����ا زل�����������زاُل 
��ا  ي���ا أم���ي���ر ال����رم����ال ي��ك��ف��ي��ك غ��يَّ

ال����زواُل  ق��د ط����واهُ  ف���رع���وُن  ذاك 
َوَع��������َد ال����ل����ُه ج���ن���ده ب��ان��ت��ص��اٍر 

ح���ني ق���ام���وا ب���أم���ره واس��ت��ق��ام��وا 
تهمي  ال��ن��ص��ر  ب��ش��ائ��ر  وع��ل��ي��ه��م 

يزالوا  لم  دائما....... وهم  تزْل  لم 

المعالم التاريخية واألثرية اليمنية 
في مرمى العدوان
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 محمد أحمد الشميري
ا ربعونيانبياعرصه،ا يلاعرصهااحثاب،ابلا
تاباأابأحداثاعصثرا اماتأِت،ااثاابلاا زمنابُدداًا
وحضاثراً،اونباأ،اكاتايظناينياساأجدهايتثااءلا
عناماايحدث،ااإذاابيايجدهايخرباعناكلاتثااؤل،ا
ولاذاااياحاىا يلانريباًاعىلاكلاماناقريايوااطلعا
عاىلانادراا ربعوناي،ااالانجدااساتحضارانادرا
يصافاصادااءايوايتغاىابها،ابالانجدناايما انصا
يعبيايحتماعليااااساتباانه،اومحاو ةااكتشافايوا
استكشافارمثزهاوإيماءاته،ايدراةارؤيةاناعرناا
عاناماايحادث،اوإىلاييناتؤولااألحاداث،اوماامدىا
حضاثراصادااءايفانادره،اوباأياناكل،اوكيفا
تااو هاا،ااداناصاداءايتثااءل،ابلايقافامخرباًا

بصيغةاايثتفرس:
ماذااجرىا..؟ا مايجرايشءالاا

صاداءاناارحىا…اوناآسفه
ا قاتاساٍها…اوايقالياعىل

يكثابهاامحايةاعاكفه
ماذااجرىا..؟اناحّلاعمااجرى

ونا ديهاومضةالاعاه
ماذاايدياا تاريخا..؟اماذااريىا؟

وىّلابالاذكرىا…ابالاعاطفه

وكأنايابهاعادمااطاالاا ددواناقاربهاا رشيفا
ياهضاساخراً:

يتدرينايااصاداءاماذااا ذيايجري
تمثتلايفاندبايمثتاونايدريا

تمثتلا…ا كناكّلايث اوبددما
تمثتلاتثتحلامنامثتكاايزري

تمثتلا…ا كنايفاترقبامث د
اتاثلايواياثاكاميداعهاايغري

ولاااايخرجاإ يااانا يثاألامااا اذياحدث،ابلا
 اريويا ااااتفاصيلامااايحادث،ا كااهاتتزاحمايفا
مخيلتاهاتفاصيالاكثاريةامنايحاداثايرالاااباثرا

بصريته،اايتثاءلامنايينايبتدئ:ا
منايينايبتدىءاا حكايةا؟

ويضيعايفامداا اهاية
ويعيانهايةاعورلا

اتدثعامنابدءاا بدايه
تصلاا خايئةابا خايئة

وا جاايةابا جاايه
مناعهدامناو دواابال

سبباوماتثااعونانايه
ايثبللاعىلاا ذئاب

ا بيضايجاحةاا رعايه
ا ااسجلاعروقهم

يثاكباا ااعثنارايه
مناحّث ثااايثتاقدات

ا جائداتاإىلاا افايه
ينصافاآ هةاماثقة

بأسلحةاا داايه
ووجثلهماكا الاتات

عىلامثاخرياا غثايه
كانثااملثكااظّلهم

حر اورقيتهماحمايه
الحثمااا خيث هم

مرعىاويعظماااسقايه
وبياعراتدايهم

حبّاتايعيااااجبايه
وا لهاواإلسال ايف

يبثاقهمابدضاا دعايه

وياثعانااعرنااينايصغياا كثنابكلاهاياايدورا
بخلادهامنارؤى،اايذلبايااعاةاا هدلدايثاتدعيها
 يمكاثانريابديداماهايثععاهامكاثنه،اكيايااللا
مرًةايخرىايفامهمته،ا يلانحثاسليمانالذهاايرة،ا
بلاماناا ربعونايانفِثاهاإىلاكلاذياسامعايفالذاا
ا زمنامحدثاًاعناصادااء،اويخاطباا دا مايجمع:ا
}يََحاُتاِبَمااَ ْماتُِحْطاِبِهاَوِجئْتَُكاِمْناَسبٍَإاِباَبٍَإايَِقٍل{ا

 كنابدداينايثمعاا ربعونياولثايقثل:
ياااالدلد((اا يث ا،اا حمث ة

اثقاطاقتكاا قثيّه
لذياحقائبكاا كبار

تاّماعناخبثاا اثيّه
للاجئتامناسبإا؟

وكيفارييتها؟..ا
يضحىاسبيها!

وىّلا،اعليهاعباءة
منايناياتااا دوعحيه(

سقطاايتاجرا،اوا تجا
رةا،اوايضّحيا،اوا ضحيه

حتىاا بقاعالربنامن
يسمائهناا حمرييّه

للا لقضيّةاعكثهاا؟
للا لحكايةامنابقيّه؟

كلاا حلثقايقلامن
لذياا جبالاا يحصبيّه

كّلاا ثالحايقّلامن
لذيااياليلاا دصيّه

اصاداء(امناييناا اريلا؟

إىلامجا يكاا اقيّه
وإىلابكارتكاا دجثز

إىلاينثثتكاا شهيّه
ياازوجةاا ثّفاحاوا ثما

سارايااوجهاا ثبيه
سقاتا حىاا فرسان

وا تحتاايثاّةاوا صبيّه

وحاالاتلقيااهاا هدلدابثحاهايثاتاكراثقااةا
اننهازا اويمقتاا دما ةابثاخريةانذعة،اويجدلا

مناا شدراسالحاًاقثياً:
يو يلاالثفةاا هزيمة

ينايمثتاتدقليه؟
وللاا دما ةاحكمة؟

وللاا شجاعةامثسميه؟
اسكت...او كنا ثتامن

يباالاتلكاايرسحيه
بدداا غروباسرتنبل

كشمثكاا بكراا جريه
اسكت...األناا جثايحجار

حلثقابربريه
ا شدرايقثىاااعزيف

رئتيكايوامثتيانقيه

ويبديانااعرناابذكرااألحداثاجامداًابلاا ربيعا
وا داصفةاوا حرب،اوا ثثرة:ا

ذاتايث اربيدياا ضحىانبحت
اصاثان(اعاصفةاتدثياوتافجر

مناذاايلاجارماعااألملااانتدلت
يفايعلاا ريحامناذراتهارشر

يلذهاا حربايااتاريخاكيفاترى
مناخلفااجااتاعدن(ايومأتااسقر(

ومراعا اجحيمياروائحه
ع ابحرشجةاا برتولامتزر

وعباثاٍناخريفياايدىاقلل
يفاياويفاىاويحيااولثاياتحر

وطالاكا ثهداحتىاانهدايفاعمه
تثاءبتامنابقايااوجههاا حفر

وناباخلفاا شظاياااابتدتاساة
تدبئاا ااراثدييهااوتدترص

اأجهداايثتاندقيهاوقبضته
حتىاتجلمدايفاينيابهاا ضجر

وقالاكلانهار:ا ناتاالايد
مناثثرةاماتايفاميالعلااا خار

نايتفاجاأانااعرنااماناا قصف؛األناهايدركه،ا
كيفاناولثاا قائل:

اليقصفثاا ثتامقصف
و يدافثااينتايعاف

و يحشدوااينتايعرى
يناايخيفلايخثف

يناىاو كناينقى
يولىاو كنايجلف

يبدىاو كنايخفى
يخزىاو كنايصلف

 هماحديداونار
ولمامناا قشايضدف

يخشثناإمكانامثٍت
وينتا لمثتايي ف

وبا خاثاتاينرى
وبا قراراتاينغف

ألنهما هثالم
وينتابا ااسايكلف

 ذااتالقياجيثناً
مناا خثاءاايزيف

يجزئثناايجزي
يصافثناايصاف

يكثفثناعليهم
حراسًةاينتايكثف

ياامصافىايااكتاباً
مناكلاقلٍباتأ ف

وياازماناًاسيأتي
يمحثاا زماناايزيف«

بلانجدهايرحبابها،امشارياًاإىلايحداثاا جاثب،ا
ويتجاىلارساتزامانايحاداثاا جاثباماعاا ددوانا

ا ثدثعي،ايفارباهابلاا داصفةاوبلاا جاثب:ا
يلالًابداصفةاا حثاعث،اإنها

يفاا حياينفاساا حياةاترعع
ً  ثالزتااألحداثاصخراًاجلمدا

 دوىاويرعدابا لهيباا جلمد
بلاا جاثباوبلاسارقايرضه

يث اتؤرخهاا دمااوتخلد!

ويشيدابا شادباا يماياوصمثعهاواستبثا ه،ا
وسقثطاا اغاة،اوانهزا اا غاصبل:

ا شدبايقثىامنامدااعاظا ٍم
ويندامنابأساا حديداويجلد

وا حلايثاياا جيشاولثاعرمرٌ 
ويفلاحداا ثيفاولثامهاد

نايمهلاايثتاا جباناونانجا
ماه،اوعاشاا ثائراايثتشهد

يااويحارشذمةاايظا ماعادما

تاثىاستائرلااويفضحهااا غد!
ونداًاسيدرياايجدايناايمٌة

يمايٌةانما،اوندبايمجد
وستدرفاا دنيااوتدرفاينه

ندباعىلاسحلاا اغاةامدثع
اليكتباايثتدمرونابغيظهم

و يخجلثا،او يخثأاايثتدبد

ويتحدثاعناا تحا فاكانافاًايناوراءهايمريكاا
يفايسئلةااستاكارية:

واكيفااستثاراعلياااا قايعا؟
وامناذاالداها؟اواكيفاالتدىا؟

لااامثكبايبرقتاسحبه
علياااوحشدالااايرعدا

ولّزاا قصثرااماعتاباا
واينغلامناتحتاااايرقدا

واكاعتاجثانحاااا ثاجفات
مناا ذعرايناتلفظااألكبدا

اماذااريتاعو ةاايخجالت؟
قثىاينذرتاعهدلاااألنكدا

بمناتحتميا؛اواحتمتابا رصاص
واعثكرتاا ّلهباايثقدا

وا ّحاتاا غدراينشثعة
مناا ااراتحتقرااياشدا

واناعتابااعقهاايفاا جمثعا...
اأخزىاايااعياجثاباا ادا

واللايافداا شدباإنامّزقته
قثىاا رشا؟اليهاتاينايافدا

ويثاتاكراتكا اباقاثىاا دادواناماعاا دادوا
ا ثدثعياعىلاا شدباا يمايااألعزل:

وجبناا قثىايناتدّداا قثى
 تثتهدفااألعزلاايجهدا

وايرعىاا ثالحاألرعىااألنا 
وايجثعهايارصااألجثعا

وايث اا باثنتايبلثاا ثالح
إذااكاناوندااحمىااألوندا

اأّياسالحاحمىاعو ة
تغّاياايخازيابأخزىارعاا؟

واتأتيابماا يلاتدرياا رشور
واناظّنا»اإبليلا»اينايدهدا

يناوجدتا؟امناينّذاا شذو
ذاوامناينبناا غبنايناتثجدا

ويشارياإىلاتددعاينثاعاا قصف،اواختالفامكانها
بقث ه:

ينااقتْلاكلاَمناتلقى
إذاااستبقيتا ناتبقى

ألناا قتلابدداا قتل
طّبااألمةاا حمقى

قتلتاقتلت،اناجدوى
ندوتااألقتَلااألنقى

يبّتاجذورلا،اتامث
يحّزارؤوسها،اترقى

ويعاناَمناتُثّميِه
نقيّاً،ايصددااألتقى

بكلاا ااراينثيها
وِمناجمراتهااتُثقى

ً ايماارا لاااتاهلُّ
لااكاتُكثّفاا ربقا

وتحتاقذائفااا اابلم(
تادى،اتحرقاا حرقا

ويفانهاياةالذااايقاعامنالاذهاا قصيدةاكأنها
يشرياإىلارعاا يمايلاعىلاا ددوان:

وتبدواينجماًاخراً
ربًىاورّعيةازرقا

تروعاقرارةااألنثار
كياتثتباناا دمقا

ويؤكدارعاا شدباعىلاا ددوانايفامثضعاآخر:
لثاا شدباطافابإنذاره

عىلامناتحّداهاوااستدبدا
ونّلا حثعااتدّباا فثاع

واتاجّراتبتلعاايفثدا
وايوماابحبّاتايحشائه

إىلااجرهاا خصباينايث دا
ينارابأكباعهااا تقت

حشثعاامدالااوراءاايدى
وزحفاايجاّحاعرباا صباح

وايثتافراا رتباوا جلمدا
واياتزعاا شدبامناذابحيه

وايداياا خلثعاا حمىااألخلدا
وايهتف:ايااندبانيّداعىل

جماجمااامجدكااألمجدا
وعشامثسماايبدّياا جاى

واعثجدابإبداعكاا رسمدا
واكّحلاجفثنكابا ارّيات

وصغامناساىااجركاايروعا
 كاا حكماينتاايفدىاا دزيز

علياااوانحناضحايااا فدا
وعّوىاا هتافا:ا»ااسقاثاايااذئاب«

واياارايةاا غاباضيدياسدى

نحن اليمانين 
                                               

عبد القوي محب الدين 

وصدى الوغى  في  ص��وٌت  اليمانني«  »نحن 
أه���ا مب��ن ش���ّب ن����ار  احل����رب، واح��ت��ش��دا

»ف��ل��ت��رح��ب��وا« ف����وق أط���ب���اق امل����ن����ون، هنا
ك���ل امل���ي���ادي���ن ج���وع���ى، واجل����ه����ات ِم���دى

ن����ادت����ك����ُم ش���ه���وة ال����ب����ت����رول، ف����ي دم��ك��م 
ن���دا ك����ل  ب��ال��ن��ص��ر  ي��ع��ل��ن��ا  ت���ع���ص���ف���وا،  أن 

ل���ّب���ت ن����داءات����ك����م ظ����م����أى، وق�����د س��م��ع��ت 
ك����ل ال���ب���رام���ي���ل، ل��ل��ج��ي��ش ال������ذي ح��م��دا

ح���ق���د ال���ث���م���ان���ني ع���ام���ا م����ن ت��غ��ط��رس��ك��م
ت��ب��ل��غ��وا رش����دا ل����م  أن  ال����ي����وم:  ي��ن��ب��ئ��ك��م 

ف���ل���ت���ح���ش���دوا ف����ي ل���ق���ان���ا ك����ل م����رت����زٍق
إّن��������ا زرع�����ن�����ا م����ي����ادي����ن ال����ل����ق����اِء ِف�����دا

من  ستنبت  ش����اءت،  م��ا  احل���رب  ولتحصد 
ط���ل���ع ال���ش���ه���ي���ِد، م����اي����نٌي م����ن ال��ش��ه��دا

ل����ن يُ���ن���ه���ك امل�������وُت ش���ع���ب���اً ظ�����ّل ي��ن��س��ج��ه
وم��ت��س��دا يُ���ح���ن���ى،  أن  مل����ن ظ�����ّن  ث����وب����اً، 

»ن��ح��ن ال��ي��م��ان��ني«، ت���اري���خ ال��ص��م��ود على
أم���ج���ادن���ا ال��ب��ي��ض، ف���ي ت��دوي��ن��ه اس��ت��ن��دا

ب��ن��ي  ح���ل���ف  أن  دّون  احل�������ال،  واق������ع  ي����ا 
غ��دا ب��ال��ص��م��ود  لننحت  ه��ب��وا،  »س��ل��م��ان« 

ِح���م���ٌم ال����ي����وم، ك����ل م���س���اف���ٍة   ال ع���اص���م 
اتقدا احلكمة«  شئت،«شعب  مبن  فاعصف 

واق�����ذف مب���ن ض����ّل ف���ي األج������واء وج��ه��ت��ه
هدى الضال  رم��ل   يا  األرض،  على  إن��ّ�ا  

إّن������ا ح��م��ل��ن��ا م��ص��ي��ر ال����ق����ادم����ني  ع��ل��ى
أك����ت����اف����ن����ا، وامل�����ن�����ى ت����أت����ي ل���ن���ا م�����ددا

دم��ن��ا ف���ي  ال��ن��ص��ر  وروح  ال��ش��ع��وب،  ن��ح��ن 
ن���������وٌر، ن����ط����رز م�����ن آف����اق����ه����ا اجل���س���دا

صنعاء في قلب البردوني
توثيقٌ للعدوان، واستشرافٌ للمستقبل

الحلقة 
األولى



انثالاااينثالاثالا ااايثاالالاانثالاثالالا     ا ددعاالثا14 عربي ودولي

متابعات فلسطينية  متى نشهد BDS في 
وجه نظام آل سعود؟!

 علي مراد * 
عارشاسااثاتاعاىلاانااالقاحركاةامقاطداةاإرسائيالاوساحبا
انستثماراتاماهااوارضاا دقثباتاعليها،اايدرواةابحركةاBDS.ايطللا
لاذهاا حركاةانشاااءاويكاعيميثناومثقفاثناوانضماإ يهااايفانضثنا
بضدةاسااثاتاا دديدامناايؤسثااتااألجابيةاوا دربيةاا تياسادتاونا
تزالا حثاا شادثباا دربيةاواألوروبيةاوا غربياةاعىلارضورةامقاطدةا
مؤسثااتاانحتاللااإلرسائييلاانساتياانيةاماهااوا رساميةايكاعيمياً،ا
وثقاايااًاواقتصاعياً،اوقداحققتاا حركةانجاحاتاواسادةاتثاجلا ها،ا
األمراا اذيايجربارئيلاحكثمةاانحتاللاباياملانتايالثاعىلااساتافارا
طاقماهاا دبلثمايسايفاا شاهريناا فائتالايفاحملةامضاعةا اشااطاتا
ا حركاةا تقلياصاتأثريلااعاىلاا قراراتاا رساميةاواألللياةااألوروبيةا

واألمريكيةابا تحديد.ا
متىانشاهداBDSايفاوجهانظا اآلاسادثعا؟!عرشاسااثاتاجّثادتا
 BDSااانمثذجاًاجديراًابا دراساة،امناحيثاا فاعلياةاوا تأثري،ااحركةا 
وكمااتدّرفانفثاهااينهاااانالقتايداقبةاإرسائيلاعاىلاارتكابهااجرائما
حربابحلااإلنثاانيةامناخاللانااهااحروباًاوقتلهااعرشاتااآلنفامنا
ا فلثاايايلاواحتاللايرضهماعارباعقثعامناا زمن،اوبثاببانظامهاا
ا داارصياا اذيااعتقلاوحارصاا فلثاايايلايفاا ضفاةاا غربيةاونزةا

بأسالكانائكةاوجدرانايسماتيةاوحثاجزاا تفااية.ا
يفايحاةارسيدةانحاثااإلاا ذياتمازرعاإرسائيلااياه،ا نانجداصدثبةا
يفاا تدارفاإىلانظا انايقلاعارصيةاوإجراماًاعاناإرسائيل،اإنهانظا اآلا
سدثعاا ذياساياراعىلاا جزيرةاا دربيةابحداا ثايفابأسلثباوظروفا
مشاابهةا قيا اا اظا اا صهيثنياعىلايرضاالثاال.ا اايااناّنالذاا
ا اظا احروباًابا ثاساةايفاياغانثتاناوا دراقاوسثريااوحارباا شقيلا
بثاالحاايفخخااتاوإذكاءانارياناا فتااةاايذلبياةاايشاحثنةابفتاوىا
ا تكفارياا ثلابية،ا يكشافاعناوجهاهاايتثحشايخارياًابإعالنهاا حربا
ايباارشةاعىلاا يمايلاا تياباركهااااألمريكياكماايفدلاإلرسائيل،اوصّبا
ويثاتمراحماماطائراتاهاوصثاريخهاااثقارؤوسااآلمالاماناعوناينا
يرععاهاقانثناعويلايوارشعةاحقثقاإنثاان.ايربدةايناهراماناا تدمريا
وقتلاايدنيلاوانساتهدافاايماهاجا لرتاثاوا حضاارةاا يمايةابآثارلاا
ا تأريخياة،امناعوناينايثاتجيباإىلاععثاتاا هدناةاايتكررةاا تياقبلتا
بهااإرسائيلاخاللااعتداءاتهاااياضيةاايتكررةاعىلا بااناوالثاالاولثا

راضهاامراراً.ا
يفاظالالذااا تمااعياايثنلايفاا دماءاا ربيئةاوا دادواناا ثحيشاا ذيا
عاىلاماايبدوا نايثقفهاضغطارسامياعويلاعماالًابا قثانلاا دو ية،ااالا
يملايرتجىاماناا دولاا دربيةاا تيايطلدتااابداضاوثائلا»ويكيليكل«ا
عىلاارتهاناا ثثاعااألعظماماهاا لريالاا ثدثعي،اونايملابضغطاندبيا
عربايايفاظلاماايحصلايفااألقااراا دربيةامناحروباولجماتاإرلابيةا
يناغلتاايثاطاناا دربيايفاا بحاثاعنايمٍنا اهاو دائلتهاعاناانلتما ا
وا تظالارانرصةا شاقيقهاا يمااي،امناعوناإنفاالاا دامالاا اائفيا
وايذلباياا ذيايتقناآلاسادثعااساتغال ها دازلاواحتاثاءاييامدارضةا

 ددوانهم.ا
يفاظالاكّلامااذُكر،اتربزاا ارورةاوا حاجةاإىلااجارتاحاحلثلاذاتيةا
 كلارااضا لغارساةاوا ددواناا ثادثعي،ا تشكلاوسايلةاضغطاعىلا
ا اظاا اا ثلابيا رععهاوإيالمهاحيثايتأ م،ااامثذجاحركةاBDSاحارضا
بلاييدياا،اوا اشاااءاا ذينايظهروناعىلاوساائلااإلعال ايثمياًامادعينا
باساتمراراا ددوانامثجثعوناوماايكثرلماوا هيئااتاوايراكزاا حقثقيةا
األوروبياةاوا غربيةاماهاابديناانثامعا هااصثتااًاوإناكاناخااتاًابدضا

ا يشء.ا
ماااا اذيايماُعاماناتشاكيلاحركاةاBDSايقاطدةانظا اآلاسادثعا
ا ربياانياةا واقتصاعيااً؟ااا جمديااتاوا هيئااتا يكاعيميااً،اوثقاايااًا
اياالضةا لحروباتاشطابشكلاااعلاو هااتأثريانهدناهاا دا اايايضايفا
تحركهاابا ضغطاإلقفالامصانعاسالحاتثرعاا قاابلاإلرسائيلايفاعدوانهاا
عىلانزة،اوإذاامااعلمااايناا ثدثعيةاتثتثرعاساثياًامااقيمتهاا.لامليارا
ياثروامناا ثاالحاا ربيااني،اوا.ااملياارايثروامناا ثاالحاا فرنيس،ا
ولامليااراياثروامنايسالحةاعولايوروبيةايخرىاااإلماكاناا تداونامعا
ماظماتاحقثقيةاونشاااءايفاتلكاا دولا لضغطاعىلاايصانعاوا ثاديا
 فضحهااوتدريتهاا تقليصاإيراعاتهاا اظا ايونلايفااإلجرا ،اوا جامداتا
األوروبياةاواألمريكياةاا تايااساتجابتا دعاثاتامقاطداةانظرياتهااا
اإلرسائيلياةابإمكانهاااانساتجابةاييضاًا دعاثاتامقاطداةاا جامداتا
ا ثادثعية،اومؤسثااتاايجتمعاايدنايااألوروبياوايجا الااأللليةايفا
اير اادااوبرياانياااوا ثنياتاايتحدةاستثاتجيبا دعاثاتاايقاطدةاإذاا
ماااتماإيصاالاا صثرةاإ يهااكماايجباوممارساةاا ضغطاعليهااباساما

اإلنثانيةاوحقثقااإلنثان.ا
وعىلاصدياداانقتصاعاباإلمكانامقاطدةااياتثجاتاا ثادثعيةاوإنا
كانتاقليلةاعىلاايثتثىاا دربي،اامثالًايمكناانستغااءاعنارشاءاا تمثرا
واأل بااناومدلباتاا لحاث اومرشوباتاا ااقةاا ثادثعيةاواساتبدا هاا

بماتثجاتامماثلةامناعولاعربيةايخرى.ا
 يالااألمرابصدب،اإذااماااتخيلاااحجماا غضباا اذيايدتمراصدورا
رشائحاواسادةامنايبااءاا ثطناا دربياواألحرارايفاا دا ماتجاهااستمرارا
عادواناآلاسادثعاعىلاا يماناوجرائمهامايفاعولاعربيةايخارى،اويقيااًا
ساجدااساتجابةاواسادةامناقبلاا شادباا داعياوصثنًاإىلامؤسثاتا
ورشكاتاونخابايكاعيمياةاوثقاايةاعىلاامتداعاا دا اماا دربياوحتىايفا
يوروباااوعولاا غرب،او اناتفلحاا حمالتاايضاعةا لثادثعيلايفاعرقلةا
مثلالكذااحملة،االنايثتايدثاارنثةاكلارااضا ثياساتهماوعدوانهما
كمااايفدلثنامعااألنظمةاوعدعاكبريامناوساائلااإلعال .اوايؤكداينامثلا
لكاذااخاثةاستشاكلاارصةايوىلاعاىلاطريلارععاممارسااتانظا اآلا
سدثعاوتدريتهايما اندثباا دا م،ااهثامهمااكاناقثياًاومتيااًا نايكثنا
يقاثىامناإرسائيالابآ تهااا دثاكريةاا ضخمةاويذرعهاااايتافذةاحثلا

.BDSا دا ماا تياآيهااويحرجهاانشاطاحركةا

* األخبار اللبنانية

الندبندنت: الر�شيع الفل�شطيني املحروق �شحية حقد امل�شتوطنني
تشييع جثمان الطفل الشهيد »الدوابشة« بنابلس وتظاهرات تندد بالجريمة

اإ�شت�شهاد فتى فل�شطيني بر�شا�ش جي�ش الحتالل
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات 

العدو في محافظات الضفة

مستوطن يدهس إطفائيًا فلسطينيًا بعد 
مشاركته بإخماد حريق بمستوطنة

وآخر يدهس مقدسيًا أثناء صالته

نايعاآنُفاا فلثايايلاُجثماناا شهيدا
ا افلا»عيلاسادداعوابشة«ايفاعومااباابللا
ا ذياقىاحرقاًايفابيتهايفااعتداءايثتثطالا
اعىاييضاًاإىلاإصابةاوا دتهاونقيقهابحروقا
با غة.ااوراعاايشيدثنااألعال اا فلثاياية،ا
ولتفثاابشداراٍتاتادعابا جرائمااإلرسائيليةا
مثاجهاةا إىلا وتدعاثا ا فلثاايايلا بحالا
ممارسااتاانحتاالل.اونااركايفاا تشاييِعا
رئيلاا ثزراءاا فلثاايايارامياا حمداا لها

وعدعامناايثؤو لاا فلثايايل.
ونرشتاصحيفاةاانندبادنتاتقريراًاعنا
حارقاا رضيعاا فلثااياي،اعيلاعوابشاة،ا
ماناقبلامثاتثطاثناإرسائيليلايفاا ضفةا

ا غربيةاايحتلة.
وتحدثامراسالاا صحيفاةايفابلدةاعوماا
إىلاياراعامناعائلةاا رضيعاوجريانهم،اا ذينا
وصفاثاا اهاانعتاداءاعىلابياتاا دوابشاة،ا
با قاابالاا حارقاة،اوا دباراتاا تاياكتبهاا

ايدتدوناعىلاجدراناا بيتابا لغةاا دربية.
وقا تاانندبادنتايفاتقريرلا:اإناانعتداءا
ااجدةاتثاجلايفاتأريخاا بلدة،ا يلابثببا
سناا ضحية،ابلاألنهاكشفاعناالثايايلا

عزلاناقبالا همابدافاايثاتثطال،اا ذينا
كباحا يفا اإلرسائيلياةا ا ثالااتا ترتاخاىا
جماحهم،امثلماااعارتفابهارئيُلاانحتاللا

اإلرسائييل.ا

ويفامقاالاتحليايلاتقاثلاانندبادنتاإنا
»ا ثياسايلااإلرسائيليلايعانثاايفامجملهما
انعتاداءابا حارقاعاىلابياتاالثاايايايفا
ا ضفاةاا غربياة،او كنانايمكاناينانتثقَعا
نايئاًامناا حاخامااتاايتارالاا ذياعيبثاا

 ثاثاتاعىلاا تحريضاعىلالذااا داف«.
وتشاريُاا صحيفةاإىلاكتابا»تثراةاايلك«ا
ا ذياصدراعا ا9للاامناتأ يفاا حاخاملا
إساحاقاناابريااويثسافاإ يتثاثراوا ذيا
يقثنناايهاإنا»ا رشيدةاا يهثعية«اتثامحا
بقتلااألطفاالانرياا يهثع؛األنهمايشاكلثنا

خاراًامثتقبلياً«.
يفا ايؤ فاانا الناتباها اعتقالا وقادا
تحريضهمااعىلاا حقداا دارصي،ا كنايارجا
عاهماااو اماتثجها همااايياتهمةارساميا،ا
ولمااا يثاااا ثحيديانامانابالاا زعماءا
ايتشادعيناا ذيانايثاتدملثناا دينا تربيرا

ا دارصيةاوا حقد،احثباا صحيفة.ا

تثتارا حا اةا ا ضفاةا محااظااُتا تشاَهُدا
ومثاجهاتامثاتمرةامعاقثاتاانحتالل،اتاديداًا
بحرقاا رضيعاعيلاعوابشاةاعىلايدامثاتثطالا

متارال،ا يلاا جمدة،اجاثبانابلل.
اقادااند داتامثاجهااٌتاعايفاةايفاا خليال،ا
بلاناباناالثاايايلاناضبلاوقاثاتاا ددوا
تادياداًا ا جمداة،ا صاالةا بدادا »اإلرسائيايل«،ا
ارتكبهااا ا تايا ا اكاراءا واساتاكاراًا لجريماةا
ايثتثطاثناوا تياراحاضحيتهااا افلاا رضيعا
عيلاعوابشةاحرقاً،اويصيباعدٌعامناياراعاعائلته.ا
وياااعاناهثعاعياان،اعاناوقاثعاعادعامنا

اإلصابااتابانختاااقايفاصفثفاا فلثاايايل،ا
جاراءاإماارلامامناقبلاقثاتاا دادوابثابلامنا

قاابلاا غازاايثيلا لدمثع.ا
ايفاا رابدةاعرشةا واستشاهدااتىاالثاايايٌّ
ماناعمرهابرصااصاجيشاانحتااللااإلرسائييلا
خالَلامثاجهاتاوقدتاا جمدةانمالامدياةارا ا

ا لهايفاا ضفةاا غربيةاايحتلة.
ويوضحاتاايصاعرايناا فتىايُْدَعىا يثااضلا
ا خا دي،امنامخيماا جلزون،اوقدايصيبابالقةا
يفاا صادراعااداحاجزاعثاكرياصهيثنياقريبا

منابلدةابريزيت.ا

يصيابايحاُدايااراعاطاقاماإطفائياةابلدياةا
ا خليالابجروح،اا جمداة،اإثراتدرضاها لدللا
مناجانابامركبةامثاتثطناعاخلامثاتثطاةا
»بياتاحجاي«اجااثباا خليلابا ضفاةاايحتلة،ا
بددامشااركةاإطفائياةاا بلدياةايفاإخماعاحريلا
نّباعاخلاايثتثطاة.اوكانتااإلطفائيةاا تابدةا
 لبلديةانااركتايفاإخماعاحريلاكبريانّباعاخلا
ايثاتثطاة،ايفاا ثقتاا ذيا اماتُدرفاايهاعوااعا

تافيذاايثتثطنا دمليةاا دلل.
كماااعلالامثاتثطٌناآخارايحاداايصلالا
ا فلثايايل،اا جمدة،ايثااءايعائهاا صالةابجانبا
مثاجدامحمداا فاتح،ايفاريساا دامثعايفاا قدسا

ايحتلة،اونذابا فرار.ا

ا قادسا اإلعالمايا شاؤونا ايرَكاُزا وذكارا
واألقىص،ايناعاارَصامناقاثاتاا ددواوا ثحداتا
ا خاصاة،اتدخلتاوقامتابحمايتهاوإخراجهامنا

ايكان،اعلماًايناايصيلا مايصبابأذى.ا
واضااراايئاُتاماناساكاناريساا دامثعاإىلا
يعاءاصاالةاا جمداةايفامثاجدامحماداا فاتاحا
وا شاارعاا رئييس،ابدداارضاقثاتاا ددواطثقاًا
عْثاكرياًاحثلاا بلدةاا قديمةايفاا قدساايحتلة،ا
وماعاا رجالاعوناسناا خمثلامناا ثصثلاإىلا

ايثجدااألقىص.ا
إىلاريسا اياؤعيا ا ا رئيايسُّ ا شاارُعا ويشاهدا
ا دامثعاحا ياً،احا ةااساتافارامناقبلاا ثاكانا

عقبامادهمامناايروراعرباا حثاجز.ا

قوات االحتالل تقتحم األقصى المبارك 
برفقة مستوطنين

ااإلرسائيلياةابراقاةاجماعااتامنا إقتحماتاا قاثاُتاا خاصاةُّ
ايثتثطالاايتارالاباحاتاايثاجدااألقىصاايباركامناجهةابابا

ايغاربةاا ذياينلقتهااجرايمل.
ونصبتاقثاتاانحتاللاحثاجَزاحديديةاعادامدخلاباباا ثلثالةا
وماداتاا رجالاعوناا ثالثلاعاماً،اوا اثااءامناكاااةااألعمارامنا

عخثلااألقىصاوا صالةاايه.
وتشاهُداباحاُتاايثاجدااألقاىصاايباارك،ايجثاًءامتثترةاوساطا
محاونتامناايرابالاا فلثاايايلاصّدااقتحاماتاايثاجد،اايماا
يطلقتاقثاتااانحتاللاقاابلاا غازابشاكلاعشاثائياتجاهاايثاطالا

قربامفرقابلدةااا را انمالااا قدساايحتلة.

إطالق صاروخين من غزة والعدو ينشر 
القبة الحديدية على حدود القطاع

يااعتاايصااعُرا»اإلرسائيلية«،امثااءاا جمداة،ا»ايناصاروخلا
يطلقاامنامحيطاقااعانزةاإىلااألرايضاايحتلة.ا

ويكدتاايصااعر،اينا»ا جيَشااإلرسائييلاقا امثابقاًابارشاا قبةا
ا حديديةاعىلاطثلاا رشيطاا حدوعيامعاقااعانزة«.ا

وذكراايحللاا دثكري،ارونياعانيل،اينا»ا جيَشااإلرسائييلاتثقعا
إطالقاصثاريخامنانزةانحثاإرسائيل،ارعاًاعىلاقتلاا افلاعوابشة.

»كتائب أبو علي مصطفى« تدعو إلعالن الحرب 
على المستوطنين و»القسام«: لشعبنا ومقاومتنا 

الحق بإحراق األرض تحت أقدام العدو
يكدتا»كتائُباا شاهيداعازاا ديناا قثاا «،اا جااحاا دثاكريا
 حركةا»حماس«،امثااءاا جمدة،اينا»إحراقاا صهاياةا لافلاعيلا
عوابشةاوعائلتهايفانابللاانمالاا ضفةاايحتلة(اجريمةابشدة«.ا

وقاالاا ااطاُلاباساماا كتائبايبثاعبيادةايفاترصياحامقتضب:ا
»يتحملاقاعةاا ددوامثاؤو يةاا جريمة،او نايثاكتاعليهاانادبااا

ومقاومتاا«.ا
ويضاف:ا» شادباااا صامداوقثاهاايقاومةاومجمثعاتهاايجالدةا
ا حريةاوا حالاا كاملايفاا رعابكلاطريقٍةاممكااٍة،ا رععاايغتصبلا
ومنايقفاوراءلم،اواننتقا ا دماءاا شاهداء،اوإندالااألرضاتحتا

يقدا اجاثعاا ددواومغتصبيه«.ا
وععتا»كتائباا شاهيدايبثاعايلامصافى«،اا جااحاا دثاكريا
 ا«ا جبهاةاا شادبيةا تحرياراالثاال«،اإىلاإعاالناا حارباعاىلا

ايثتثطال.ا
وقا اتاا كتائاُبايفابيانا ها:ا»با اثابةا لمقاومةاا فلثاايايةا
و«كتائباا شاهيدايباثاعيلامصافى«ااإنهانايحادامنااإلرسائيليلا
بمدزلاعنالذهاا جريمة،اامانانفذلااوخاطا هااومنايثاراا دعما
يقرتايها،اومنايتىابهمايساسااًاوزجهمايفايرضاا،اكلهمامثاؤو ثنا
يمامااااوكلهامامجرمثن،اوتثاتثجبامحاسابتهماعاىلاإجرامهما

ا تأريخيابحلاندباا«.ا
وععاتاا كتائُباا ثالاَةاا فلثاايايةايناتدلاَهااارصاحًةايفاييا
مثقع،امتثاائلة:ا»للاليامعانادبهااومقاومته،اي اينهااستثاصلا
ا دملاوالاآ ياتهااا ثاابقةامعاماايدايهاذ كامنامثاؤو يةاوطايةا

ويخالقيةاوتأريخيةا ناترحم؟«.ا
وندعتاا كتائباعىلاإناا ثأرا دماءاا شهيداا رضيعاعيلاعوابشةا

انايجباا تفريطاايه. واجٌباوحلٌّ
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قاالاايفكاراا كبارياع.امحمداعماارةاعضثاليئاةاكبارا
ا دلماءاباألزلراإناا صهيثنيةاوانمربيا يةااألمريكيةانجحتا
يفايناتشاغلاا جياثشاوا اظاماا دربيةابمحاربةانادثبها،ا
ونناحربارشساةاضداا تياراتااإلساالميةاذاتاا تأريخايفا
ا جهااعاضداا صهيثنياةاوا دااعاعناا قضيةاا فلثاايايةا

ومقدساتاايثلمل.
ويضافاع.اعمارة:اإنااا ثانظرنااإىلاا ثاجثناوايدتقالت،ا
اثااجدارماثزاا جهااعاا ذياناحارباثاايفاالثاالاضادا
ا باالعا مانا ا كثاريا ينا وسااجدا ا صهيثنياة،ا ا دصابااتا
ا دربياةاتحكمهاانظماوحكثماتاتثصافايحياناابأنهااكازا
اسارتاتيجيا ألمانااإلرسائييل،اوتثصفايحيانااايخرىابأنهاا

مدجزةااألمنااإلرسائييل.

ا اجااحا لصهيثنياةا إناهايفاظالالاذاا وقاالاعماارةا
وانمربيا يةااألمريكية،اتثدىاإرسائيلا إلجهازاعىلاا قضيةا
ا فلثاايايةابتهثياداا قادساوا ضفاةاا غربياة،اوحصارا
رمثزاايقاومةايفاقااعانزة،ايفاظلاتاثايلايمايايجدلامنا

ا ثلاةاا فلثايايةا”ارشطي”ايفاخدمةاا صهاياة.
وانتقاداع.اعمارةااإلعاال اا غربياا ذياتحكماهاا لثبياتا
ا صهيثنية،امتهماًاإياهابغّضاا ارفاعناا جرائمااإلرسائيليةا
ا تياتتفثقاعىلاجرائماا حرب،اوا جرائماضدااإلنثاانيةامنا

ا حرقاوا قتلاوا ثجناوانعتقانتاواألرس.
واختتاماع.اعمارةاحديثهامؤكاداًايناا دا ماا دربيايديشا
مأسااة،امؤكداًايناا لهانا باعىلايمره،اوسيكثنابدداا درسا

يرسااإناناءاا له.

طا باايغرعاا ثدثعياا شهريا»مجتهد«ا
ا دهادا إنجاازاتا بتثاجيلا ا ثادثعيلا
ا ثالماني،اإناارةاإىلاايلكاسالمانابناعبدا
ا دزيازاايتمثالايفا»للامليثنارياال«ايثمياًا
مناعخلاايملكةايصبايفاجيثباا فرنثيلا
حيثايقىاايلكاسالماناومدهاماايزيداعنا
لللاامرااالا قضاءاعالةارسامية،اوذ كا
يفاا ثقاتاا اذياتماساحبالللاملياارامنا

احتياطياايملكة.
ويوضحا»مجتهاد«اينا»ا تكلفةاا يثميةا
وحركتهااا ا اائاراتا يرضياةا تتضمانا
وطاقمهاااوا فاااعقاوا ثاياراتاوا هثاتفا

وا رشلاتاوا خدماتاا صحيةاوا فاية.
وقاالاايغرعاا ثادثعي،ايفاتغرياداتا ها
عرباحثاابهاعىلامثقعا»تثيرت«،ا»اقطامنا
يجالاينايثبتاينهايكثرابااراًامناعبدا دزيزا
بانااهداقاررامحمداباناسالماناينايجدلا

رحلةاوا دها فرنثاايكثرابذخاامناكلاايلثكا
ا ثابقلاوخاصةااهد«،امشرياًاإىلايناا ثادا
يشاتملاعىلالل7امرااالالذاانرياايثظفلا

ماناعاخلاارنثاااماابالاحارساوساائلا
ومرناداومرتجاماوطبيباوممارضاواايا

وعالقاتاعامةاوإعالميلا».

ويضاافا»مجتهاد«،ا»رناماوجثعاقرصا
اخم،اكانا لملكااهداوصارا لملكاسالمان،ا
وا اذياسايكثنامحالااإلقامةاا رئيثاية،ا
اهااكاعرشاتاا فيللاوا فااعقاتثزعاعليهاا
بقياةاايرااقل،الذاااضاالًاعنااياليلاا تيا
ينفقتا تدديلاا قرصاوتأثيثهاوبااءاساياجا
يمايا لمااقةاومصددا ازولاايلكا لثاحلا

ا بحرياوتدديالتايخرىاا لهايعلمابها«.
و فاتاإىلايناايلكاوا ثاداسااارايفاعرشا
طائاراتابقياتايفايحادااياااراتاايجاورةا
ماهاايسالاااتذلبايثميااًا لمملكةا جلبا
ايقاايضاوايأكاثنتاويخرىاصغاريةا ربيدا
ا ديثان،اكماااستأجرامنايجلاا ثاداعدعامنا
ا ثاياراتايزيداكثرياًاعناعادعاا ثاداومئاتا
ا هثاتافاا اقا اةاماناايثعياالتاايتاثرةا

اضالًاعناحجزاا تأملاا صحياونريه”.

د. عمارة تعليقًا على حرق الرضيع الفلسطيني: البالد العربية تحكمها نظم توصف 
بأنها كنز استراتيجي لألمن اإلسرائيلي وجيوشها مشغولة بمحاربة شعوبها

عطلة ملك السعودية: 40 مليون ريال يوميًا بجيوب الفرنسيين

الملك السعودي في فرنسا: 
عنجهية وبذخ بال حدود

نضال حمادة *
وصلاايلكاا ثادثعياسالماناباناعبداا دزيزاإىلاارنثاا،ا قضااءاإجازةا

سياحيةاعىلانثاطئاا بحراايتثسط،اعىلايناتثتمرازيارتهاثالثةايسابيع.ا

ا زيارُةايثارتاا كثريَامناا جدلاواننتقاعايفااإلعال اوا شاارعاا فرنثايل.ا

ويفامدلثمااتاخاصةايثقاعا»ا دهدااإلخباري«ااإناا زياارةاخلقتاتدقيداتا

إعاريةاويمايةاوسياحيةا جهتلاإنا ااحيةامقراإقامتهايفاا جاثباا فرنيسايوا

يفاباريلامركازامتابداتاا زائراايلكياُخُصثصاًايناا قاع امنامملكةاا افطا

وا تكفارياوا رماالايريدايناتكاثنازيارتهابمثاباةامكااأةاماها فرنثاااعىلا

مثاقفهااايؤيدةا ثياسةاا ثدثعيةاُخُصثصاًاضداإيراناوسثريا.ا

 قدااعتاعاا فرنثايثناوا ثاياحااألجانب،اُخُصثصااًايفااصلاا صيف،اينا

يقثماثاابإجراءاتاا حجازايفاا فاااعقاورشكاتاتأجرياا ثاياراتاوايااعما

وايراالاا ثاياحيةاقبلامدةاتصلاإىلاساتةاينهر،اناسايمااويناعدعااألجانبا

يصلاإىلاساتلامليثناساائحاعاىلامداراا ثااةانا بيتهامايفاا صيف،اوكانا

مناايفرتضايناتثاريااألماثرالذااا صيفاكمااساابقاتهااماناحيثاتاظيما

ا حجثزاتايواقضاءاا فرنثيلاإجازاتهمايفاناطئاانث فاجثان(اعىلاا بحرا

ايتثساطاكمااجرتاا داعة،اإنايناقراراايلكاا ثادثعيابقضاءاإجازةاصيفيةا

يفاجاثباارنثااانرّياا دااعاتاويثاراانعرتاضاتااياادعةابتمييزااألناياءاعىلا

ايثاطالاا داعيل.ا

وحثاباايدلثمااتاااناا ثافارةاا ثادثعيةايفاباريلااتصلاتايفامايثا

ايايضابرشكاتاا ثاياحةا تبلغهماقراراايلكاا ثادثعياقضاءاثالثةايسابيعا

يفاا جاثباا فرنيس،اناتةاإىلايناطلباتاا ثافارةاكانتاتفثقاقدرةااستيدابا

لذهاا رشكات،ااقداطلبتاا ثافارةاا ثدثعيةاقرابةااألربدمائةاسيارةاتتثعا

كلاواحادةاماهااا ثمانيةاركاب،اوعىلايناتكثناذاتا ثنااساثعاوزجاجايماعا

رؤيةاركابها.ا

لاذااا البايحدثايزماةا دىارشكاتاا ثاياحة،اا تيااضاارتاإىلارشاءا

ساياراتاجديدةامنااألساثاقااأليانيةاوا ثاثيرسية.اوواالاايدلثماتااإنا

إيجاراا ثايارةاا ثاحدةابلغاي فااويربدمائةايثروايثميا،اتبديامنابدايةاتمثز/

يث يثاا حايل.ا

يضاافاإىلااألزماةامشااكلايفاتأملاا ثاائقل،اناسايمااويناا ثافارةا

ا ثادثعيةاحرصتاجاثاياتهم،ابحيثاكانتارنبتهاابداد اوجثعاا كثريامنا

ا درباباساتثااءاا لباانيل،اوا ذينااضلتاا ثفارةاينانايكثنثاامناايثلملا

وقداحدعاإيجاراا ثائلاا ثاحدابثالثمائةايثروايثمياًااللا(اعداانرفاا اث ايفا

ا فااعقاووجباتاا ادا اا تياتكفلتابهااا دو ةاا ثدثعية.

إزعراءاا ااسا
وتقاثلاايدلثماتاانهابثاببااألعداعاا كبريةا لحانايةاايرااقة،اواألعداعا

ا تياساثفاتلتحلابهايفاارنثااتماحجزاجميعاا فااعقايفايربعامدناارنثيةا

لاياانيل،اكان،امثناكث،اسااناتروبياه(اوبذ كاحر اا كثاريونامناقضاءا

ايثساماا صيفي،اعىلاامتاداعاايدنااألرباعاايذكثرةاوا تياريتانفثاهاايما ا

ارصاةاكبريةا لربحاويفاوضعاصدبايما اايجتمعاا ذياانتقداجشادهااوعد ا

احرتامها لمثاطالاا فرنثيلايما اثروةاايلكاا دربياا زائر.ا

وتشارياايدلثماتاا خاصاةابمثقداااإىلايناايااراتاا فرنثايةاُخُصثصاًا

مااارامدياةاانيال(اكانا هاعملاطثيالاامتدامااذايولاتمثز/يث يثاا حايلا

وساثفاياتهايابددايسابثعلامانارحيلاايلكابثاببالاذهاا زياارة،احيثا

اساتقبلالذااايااراماذاناهراتقريباايكثرامناثالثلارحلةاجثيةا اقلايثاثا

ملكاياخاصابايلاكامنابياهانارفانث اومااباخاوصا ثناات،اتحثياعدةا

كراساملكيةايجللاعليهاا»ملكاا افط«ايفاجلثااتهاوقداصممالذاااألسااسا

خصيصاًا لقرصاا ذياتملكهاا دائلةاا ثادثعيةاا حاكمةاعىلاناطئااخليجا

جثان(اوا ذيايبلغاطث هاعىلاا شاطئايكثرامناكلماواحد،اوقداحملتاطائراتا

ا شحنامدهاايطااناامنااألثاثاحيثاييضاًاسثفايثضعابدضاماهايفاا فااعقا

ا تيامناايمكناينايمرابهاابدضاياراعااألرسةاايرااقلا لملك.ا

ا بحاراييضااًاحكراعاىلاايالاا ثادثعياايباذول،احيثامادتاا ثالااتا

ا فرنثيةاا ااسامناانساتجما ايفاا شاطئاايحاذيا لقرصاوحجزتاقادةا

مناناطئامجاوراكماامادتاايالحةاحثلاا قرصابقاراعائرتهاثالثمائةامرت،ا

وابثاببازيارةاايلكاا ثادثعيامااعاتحليلاا اائراتااثقااياكان،اوينلقتا

ايحااظاةامدربااتحتاجرسايقعاعاىلامقربةامناا قرصاولذااايدربايمراماها

ا ااسا لثصثلاإىلاناطئاا بحر.ا

وكانتاا ثافارةاا ثادثعيةاباديتاببااءامصداداكهربائايايصلاا قرصا

با شااطئاعوناا حصثلاعىلاإذنامثابلامناا بلديةامااااضارارئيلابلديةا

ااا ثريل(،احيثايقعاا قرصاإىلاإيقافااألعمالامرتلابثاباذ ك،اوتدخلتا

ايحااظةايفاا حا تلاوسمحتاباستمرارايعمالابااءاايصدد.ا

اوعىلامقربةامناا قرصاتمراساكةاا حدياد،اوتهكمتاصحيفةا» ثكانارعا

انشيايه«اعىلااساتمراراحركةاا قاارابا قثلا»انالذاايدلاعىلاا ديمقراطيةا

ا ثادثعيةا كناايثاارينامرجثونابدد اا اظراإىلاا قرصاعادامروراا قاارا

وانكتفاءابإعارةاوجثلهما جهةاا يثار«.

انتقاعاتاوعريضةااستاكارا لزيارةا
وقداعمادتاعدةاجمديااتايلليةاارنثايةاإىلاجمعاا تثاقياعايفاعريضةا

طا بتاايهااا حكثمةاا فرنثيةاباحرتا اايثاواةابلاايثاطالاا تيايحدعلاا

ا قانثنامثاتاكرةاايداملةااثقاا قانثناا تيايحظىابهاابدضااألناياءاعىلا

حثاباايثاطال.ا

ابادوره،امثقاعا»نيلابروااالاانفث«،اا اذياياقلايخباارامااقةاكثتا

عازور،اقالا»إناملكاا ثدثعيةايتجرياعىلاارنثااألنهايدلمايناا دو ةاا فرنثيةا

ضديفةاويناعونراتهاا افايةاتدايهاتكرباايدبثابه«.

* موقع العهد اإلخباري

قائد قوة الصواريخ السعودية 
ينجو من محاولة اغتيال

كشافاقائاُداقثةاا صثارياخاا ثادثعيةا»ا لاثاءاا ركناجارا
ا لهاا دلثيط«،اتفاصيلاإصابتاهابا القةاا ااريةاخاللامحاو ةا
انتيالاوصفهاابا اائشاة،امؤكداًاينهايثتايعاا جلثساوا ثريا

حا ياً،اويمكناينايدثعاإىلاا دمل.
ونقلامثقعا»سابل«اا ثادثعياعانا»ا دلثيط«اا اذيايرقدا
بمثتشافىاا قثاتاايثالحة؛ابداداتدرضها اللانااري،اقث ه:ا
»مااحصلالياطلقةايصابتاا ثاق،اويستايعاا جلثساوا ثريا

حا ياً،اوحتىاممكناينايعثعاإىلاا دملانداً!«.ا
وكشفا»ا دلثيط«اقصةااإلصابةاقائالً:ا»ا قصةابديتاعادماا
كااتاخارجاًاماناا قياعةابايباى،اويثاااءاخروجيامناايكتبايفا
ا صا اة،ايظهرايلالذااا رجل،اكاناتا هامداملةايوا هايشءاعاخلا

ا قياعة«.

مقتل أحد قادة الجماعات 
المسلحة في سيناء على يد 

الجيش في مصر
يعلاناا جيشاايرصي،اا ثابت،اينهاتمكناماناقتلايحداقاعةا
ا جماعاتاايتشادعةاا تياتاشاطايفامحااظةانامالاسيااءايفا

تباعلاإلطالقاا اار.ا
وقالاايتحدثاا دثاكرياايرصيا»بااءاعىلامدلثماتامؤكدةا
منااألجهازةااألمايةاباختباءاايدعثاساليماساليماناا هر ايحدا
قيااعاتاتاظياماينصاارابياتاايقادسااإلرلابيايفايحادااياازلا
بمااقةاا ظهريابا شايخازويداتماعاعاقثةامدالمةامناعاارصا
ا قثاتاا خاصاةاا تياقامتابمحارصةاماازلااإلرلابياايذكثرا

وطا بتهابتثليمانفثه.«ا
ويضاافاايتحادثايفاصفحتاهاعىلاايثابثكا»بااعرابإطالقا
ا ارياناعىلاا قثاتاوحاولاتفجريانفثاهابثاساةاحزا اناسفا
كانايرتدياهاإنايناا قثاتاتداملتامدهابا اريانامماايسافراعنا

مقتله.«ا
وتاباعايناا قثاتاعثرتاعاىلابادقيتلاآ يتالاوقابلةايدويةا
وحزا اناسافاوذخائراوجهازااتصالايفاايازل،اعوناينايكشافا

ايتحدثاعناوقتاوقثعااننتباك.ا
ويمثلامتشادعواجماعةاونيةاسايااءا-ذراعاتاظيماعاعشايفا
مرص-اتحدياًايماياًا لحكثمة،اوكانتاا جماعةاتثاميانفثاهاا

جماعةاينصارابيتاايقدساإىلاينابايدتاعاعشايفانثامرب.

زعيم جديد لطالبان وخالفات 
بين قادة الحركة بشأن اختيار 

خليفة المال عمر

قالاا ااطلاباساماطا بانا ثسائلاإعالمية:اإنا
اياالاماصثرا مايُخرتا“ماناكلاطا بان”،اوإنالذاا

ضداقثانلاا رشيدة.
ويعلاتاحركةاطا باناا جمدةاتديلاايالايخرتا
ماصثرازعيماًاجديداًا هااخلفاًايؤسثهااايالاعمرا
بددمااايكادتاياث اا خميلانباأاوااتاهامناعونا

تحديداتأريخها.
واتهمتابدضاا شاخصياتايفاطا بانايوساطاًا
مثا يةا باكثتانابفرضاايالاماصثر،اا ذيايدرفا
بأناهامناينصاارامحاعثاتاا ثاال ااا تاياتجريا
حا يااًاماعاممثايلاا حكثماةااألاغانياةاوا قثاتا

األجابية(.
وكانايحادااصائالاطا باناعىلااألقالايفضلا

انتخاباابناايالاعمرا يخلفه.
وقاالاا ااطلاباساماطا باان،اايالاعبادااياانا
نيااز،اإنامنانااركثاايفاانتخابااياالاماصثرا ما

يلتزمثاابا قثانل.
ويضاافاا ااطالا“حثاباقثانالاا رشيداةا
ومباعئها،اعادماايمثتاقائد،ايثاتدعىاامجلل(ا

ا شثرىاثمايدلاقائداايجلل″.
وقاعااياالاعمراطا باانا احثالااعامااً.اواقدا

يكدتاا حركةاا خميلامثته.
و امايثضاحابيااناطا باانامتىاوكيافاتثيفا
قائدلاااا ثاابلاماعادااينهابثابباايارضا كاها
يوضحاينااياالاعمراظلايفاياغانثاتاناماذاا غزوا

األمريكيا لبلدايفاعا االلا.
ولذهايولامرةانشالداايهاامثلالذهاا خالااتا
بلاقاعةاا حركة.امناايرجحاينايحدثاانشقاقايفا

صفثفاحركةاطا باناياغانثتان.
ومنانبهاايثتحيلاا دثثراعىلاقائدامثحدامثلا
اياالاعمر،او هذاامناايرجحاينايحدثاانشاقاقايفا

صفثفاحركةاطا باناياغانثتان.
وراضاينصاراايالاماصثراا تقاريراا تياذلبتا
إىلايناا قائداا دثاكرياقيث اذاكرايدارضاعمليةا

اننتخاب.
وذاكارالثانزيلاساابلايفامدتقالانثانتانامثا
و هاقاعدةامنااألنصارايفاإقليماللماد،اوسيضالعا

بمثتقبلاحاسمايفامثتقبلاطا بان.
ويبادوايناا جااحاا ذياسيكثاباععاماا قاعةا
ا دثاكريلاسايفثزابأنلبياةاا حركاةاا تياكانا

يديهااايالاعمر.
ا لقااءا ونظماتاباكثاتانايفامالاعايث ياثا
ا رساميااألولابلاقياعيلامناطا بااناوممثللا
عناحكثمةاكابثلامنااجلااطالقامحاعثاتاسال ا

ادليةابإرشافاا ثنياتاايتحدةاوا صل.
وكاناماناايفارتضايناتبادياجث اةاثانيةامنا
محاعثاتاا ثال ايفاباكثتاناا جمدة،اإنايناإسال ا
يباعاارجأتهاابثاببا“ا غماثض”اا ااجماعناوااةا
اياالاعماراو”نزونًاعااداطلبامناحركاةاطا بانا

األاغانية”.



األخيرة

ا ددعاالثا انثالاااينثالاثالا ااايثاالالاانثالاثالالا

يسبثعية-اسياسية-اناملة

 علي المحطوري 

ا ثاثرةا تُكِماَلا ينا قبالا ا
ا يمايثنا األول،اوجادا عاَمهااا
ينفَثهمايما امدركةامناقبيلا
تلكاايدااركاا تياتتحادعاايهاا
مصائاَرانادثباويمام!ايكتبا
لاذااايقاالااآلن،اوعيااياعىلا
حدثالاماايبددلماااويقربهماا
األولا ا حادثا واحاد.ا آنا يفا
لثاخااابايفامثلالاذااا يث ا
قبالاعا ا قائداا ثثرةايدعثاا شادباإىلامثارياتاإنذاراحدثتا
يفاا يث اا تايلالاينثاالالالا .ا قداكانتارساا ةانادبيةا
واضحاةاايدا امايناماابددلااإنا امايكنامناقبيالاتثجهاُكّلا
ا اااساإىلاصادااءايااز اةاماظثمةاا فثااعااثاثفاتضيعا
ا فرصاة..اوبددايقلامنايسابثعلاتثجهاا ااساصباحاخاابا
تأريخايا قائداا ثثرةاجدلاصادااءاقبلةاا ثثرة،اوعىلاا جميعا
ا صاالةاإ يهاا،اوايها،اوانالقاثاازرااااتاووحداناا،اويقامثاا
ا صاالةاقرابةاخمالاجمعاكاناايهاامناقربااناا د اوا صربا
ماااساتحلانرصاًايرشقتابهاناملايث اا اااامناسابتمرب.ا
وكرباا اااساحمداًاوناكراً..اوعاعواا قرالامامامئالاإىلاينا
ا بلادا لجمياع،اونانا ابايوامغلاثب،اوعفىاا لهاعمااسالف،ا
وتدا ثاا لرشاكة،اونباياا يمناا جديدابالااثاعاونامحثثبية،ا
وناقاثىامتافذة،اوا كلابا كل،اوا يمناوطناا جميع.اوتداقبا
ا ليالاوا اهاراكا دااعة،احيثاُكّلايشءايفالاذااا كثنايمراعىلا
َسااَاهاعونامخاتلةايوامؤامرة،اووحدهااإلنثااناماقثاماعىلا
نفثاه،اَاِماُْهْماَظاِ ٌماِ اَْفِثاِهاَوِماُْهاْماُمْقتَِصٌداَوِماُْهْماَسااِبٌلا
ِباْ َخارْيَاِتاِباِإذِْناا لَّاِه.اذلاباا شادبايرتقابامااتاؤولاإ يها
األماثرابدداتثقيعااتفاقاا ثالماوا رشاكاةايفازمنا مايدداايها
ألولامارةاذ كاا جارالاا اانيةاايشاهثراباساماعيلامحثانا
األحمار،اإنايناصاائدهاومااايكثرلااكانتاناتازالاحارضةايفا
ايشاهداا ثيايسابشكلانايدثعاإىلاذكائهم،ابقدراماالثايخالقا
ثاثرةاتدا تاعناا جاراح،او ماترنبايفانصبايعثاعاايشاانل.ا
ويمااااألحداثابددااااسابتمربااكانتاتااثىابرسعةااائقة،ا
االايكاعايمثاكاايتابعابخيطايثصلهاإىلااسترشافاايثتقبل،ا
حتاىاياقلبااألمرابدداثثاناإىلانقيضهاتماماً.اوساالامناا د ا
مثلمااسالامناا حرباويكثر..اوتماترنيحارئيلا لحكثمةاكانا
محلااساتفزازا لثائرينايكثراماهامحالاقبثل،اورسعانامااتما
ا رتاجعاعاه،ا يتثىلاا ثزارةارئيلاآخر.اوتثا تااألحداث،اوماتا
ملكاعو ةامجاورة،ا يثاتقيلاحزناًاعليهامااتبقىامنااضالتها
يفاصاداءاعىلامثاتثىارئيلاورئيلاحكثماة،اوعخلاا يمنا
يفااراغايوناكاحثاراااادقامثامبيكاينايماألهاإناينايو ثياتا
ا ااقماا حاكماايثاتجدايفاا رياضاكانتايرسعاإىلاملءاا فراغا
با د اوا حديداوا اار.اوارضتاعىلاا يمنامدركةااساتفتتحهاا
ا جباراا دايادابانتيالاايااضلاا خيثانايايفاا الاامنامارسا
ثالا،ايعقاباذ كابيثملابجريمةاينااعاتمثلتايفاتفجرياتا
بادراوا حشاحثشايث اا جمدةاكاناا شاهداءاايهااامناقبيلا
ا دالمةاا شاهريابمقارعةاا تياراا ثلابياماذالااعاماًاا دكتثرا
ايرتاىابنازياداايحاثري،ا يتبلايناذ كاماااكاناإناتمهيداًا
مقصثعاًاومدروسااًابتغيياباركالامنايركاناا يماناعلمائياًا
وحقثقياًا تثهيلانناُعاْدَوانامثلاعاصفةاا غباءاا ثدثعية.ا
وكاناتاا داصفاةايفاا اثاامانامارساثالا..اوكاناا فشالا
واضحااًامانايولاناارةاعىلامااقاةاباياحاثاتارشقاماارا
صاداءاا دويل،اوعىلااياارانفثه،اواستيقظاا شدباعىلاوطنا
مثاتباحااألجثاء،اوا ثاياعةاوا كرامةابماا امايخاراعىلابالا
يحاد.اوبرنمالثلاا فاجدة،اوضخاماةاايفاجأة،اإناينارباطةا
جاشاا قياعة،اوا تماسكاا شدبياقلباايثازين،اولاانحنايما ا
لااايَاْثمااًامناا فشالاا ذرياعا تحا فاا ُدااْدَوانا مايتحقلا
ماهاإناينامرصااضارتاا ثبتاايايضااألولامناينثالاإىلا
إعالناتمديدامشااركتهاايفاذ كاا تحا فاستةاينهرابدداانتهاءا
ا تمديدااألولاااينهر،اوذ كاعقبازيارةايمرياا حربامحمدابنا
سالمانا لقالرةايث اا خميلاايايضالاايث يث،اوذ كاا تمديدا
و تلكاا فرتةايكشفايناحثااباتاتحا فاا ُداْدَوانااصادمتا
بحقائالا اماتثاتاعاطائاراتااإلفاثا،اوا قاابالاا فرانيةا
تجاوزلاا.اوبدداجرعةارسيدةانصلااآلناإىلاا حدثاا ثانياا ذيا
يكتباايقاالاوا دلاعليه،اولثاخااباقائاداا ثثرةايث ايملا
األحادامتحدثاااعناا تااثراتايفاعادنامصارحاابهااا شادبا
بكلانافااية،امبيااايناثمةايسابابامثضثعيةاكانتاوراءاماا
حدث،اوباكرااجدااينايحثباتحا فاا ُداْدَواناذ كاإنجازا،اوماا
عىلاا جميعاإناينايتحرك،اويثاتددا» لخياراتاانسرتاتيجية«ا
ولاااالاثااإلنذاراايباانا تحا افاا ُداْدَوان،اوكفاىاجديةايفا
األمارايناورعتاكلمةا»ملحة«اوصفاا تلاكاا خيارات،اومااعىلا
ا شدباإناينايشمراعناساعديهايالقاةاا ارصااآلتي،اواجرتاحا
مدجازةاا ثجاثعابكرامةانريامثاتحيلاعىلانادبالز اذاتا
زماناامرباطثريتلانامانًاوجاثبااً،اينايحجزا هامكاناًاتحتا
ا شمل،اومكانةابلااألممابرعاا صاعاصاعل،اوإ حاقالزيمةا
تأريخياةابامرباطثريةاا ثاالحااألمريكاي،اوامرباطثريةاايالا

ا ثدثعي،اومباركاا ارصامقدما.

ما بين اإلنذارين:  عام وثورة 
تواجه عدوانًا خارجيًا! 

كلمــــــة أخـــــيرة 
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هدف عكسي من عودة بحاح!
حسن زيد

حدعابحاحاا هدفامناعثعتهاإىلاعدنااتابيعاا حياةاايها،اوسايبديابزيارةاا جرحى(،ا
ومداااهايناهاكانايااثيااإلقامةايفاعادنابددازيارةاا جرحاىا كاها مايأمناعىلانفثاها

 زيارتهم.
مااا ذيايخااه؟ا

ولالاتاباعاا حياةابا بقاءاعقائلااقاط؟اي اينالروبهامناعادناتأكيداعىلاينهاانريا
مثياراعليهااونرياآماة؟

عانتاا حكثمُةابرئاسةاايهادساخا دابحاحايفاصاداءاتحتاحمايةاا لجاناا شدبيةا
يناهراعادةاوليابأمااناوكذ كاا بدثااتاا دبلثماسايةاايدتمدةايفاصادااء،ا ثنابدضا
ا حثاعثاايؤسافةا قلُتاصاعقاً:اإنهاا ماتشدراباألمنايفاصاداءايفايَيةاارتةاكمااعانتهاا
آنذاك،اوا يث ايفاعدناورنماينابحاحا مايغاعراا اائرةاا دثكريةاا تيايقلتهاإناإىلارصيفا
اييااء،ااا بارجةااألمريكيةا مايشدراباألمناوعجزاعناا تماسكاحتىاا يث اا ثانياياذا؟ا
ألناا ارصاعابلاقثىاا حاراكاوا قاعدةاوعاعاشاواإلصالحامناا خااثرةابدرجةا ما
تثتاعاقثاُتاا تحا فاوآ ياتهااا دثكريةايفاا جثاوا رباوا بحرايناتامنئابحاحا يمكثا
 يلاةاواحدةاو مايتمكنامنازيارةامديريةاواحادةاو مايتجاوزابقاؤهايفاا بارجةاوا ربيقةا
يكثرامناسااعةا ريسالانقيضاا رساا ةاا تيايراعاإرساا هااوا تيا ناتكتمالاإنابدثعةا
لااعياوا بدثاتاا دبلثماسايةا دولاا تحا فاا ظا ماعىلااألقالاإىلاعدناوا تجثلابحريةا
يفامديرياتهاا،او نايحدثاإنابا قضاءاعىلااإلرلاباوانرتهانا لثادثعيةاارتهانا داعشا

واصافافامعاا قاعدة.
ا خالصاةاا تاياخرجاااابهاامنازياارةابحاحاولروبهاماناميااءاا ربيقاةايناتحا فا
ا ُدااْدَوانايبحاثاعنانرصاإعالمايا كاهايفتقداا اذكاء؛األنانزوعهاا تدماريياوا ددائيا
تجاهااإلنثااناا يماياوا يمناتأريخاًاوحضارًةاوثقااًةايدميهاعناانستفاعةامناا فرصا

ايتاحةاويبدعلا.

لماذا الحرب؟!
إلهام عبدالملك الشامي

تثااؤٌلاوإناباداايناها مايددا اهاعاٍعا كنانابداماناا تذكرياببداضاايداياتاحتىانا
تغيباتحتالذااا ركا اا كبرياا ذياتثببابهاتحا فاا ُداْدَواناا ثدثعيااألمريكيا لشهرا

ا خاملاعىلاا تثايل.
امناايؤكدايناا اظا اا ثدثعياقداندرابانتكاساتامتثا يةا هايفاا يمن،اامناسقثطا
آلااألحمار،اثامااإلطاحةابقاعادةاا جارالاعيلامحثانايفاا اااامناسابتمرباإىلاتاهريا
ايحااظااتاا يماياةامناا دواعاشاوايرتزقة،اُكّلاذ اكايصابانزنءاا قصثراا ثادثعيةا

با ذلثلاوا هلعايناوجدواايدلماتقاعايفاا يمن...ا
 ذااكاناا قراراا رسيعابإقامةاا ُداْدَواناوا حصاراعىلاا شدباا يمايابأكملهايداقبتها

عىلاإراعةاانستقالل.
وألناا حارباقداُارضتاعىلاا يمنابغياًاوُعاْدَواناً،ااقدااساتحلاا يمنامثقعاايحلايفا
ا دااع،اوا تأريخايشاهدابأناا شدثباايدتدىاعليهااليااياترصةاَعائماً،اوبدخثلاا حربا
ناهرلااا خاملاعوناتحقيلايَيالدفامنايلدافاا ُداْدَوان،اادبثاًامااتحاولايناتدملها
اإلمارات،او ناياجحامثادالااا تآمريايفاتدمرياميااءاعدنا كيايبقىا هااميااءاعبيايفا

صدارةاايثانئاا دايية.
ايماايمريكااوا كياناا صهيثنياا غاصباولماايحرضثنااألسااسا لثادثعيلا جايا
ااساتمتاعاا شاياطلاطثيالً,ا ايزيدامناثرواتاتلكاايملكةاا تائهة،اومعاذ كاالنايثاتمرَّ
اا شادباا ثاثالابا لاهاوبحكمةاقائادهايثاتددا لخيااراتاانسارتاتيجيةاا تياتضمنا
انتصاَرهاعائماًامثتفيداًامناتجربتهاا اضا يةاعىلامراا دصثر،اوواثقاًامناا ثانااإل هيةا
ا ثابتاةايفاحكماا رصاعااتابلاا برش،اواياترصاايهااعائمااًاايظلثمثن،اوطالباا حريةا

وا ثياعةاوانستقالل.ا

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينية خالل الصدامات في باحة المسجد األقصى بالقدس.


