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مصرع وإصابة العشرات من عناصر القاعدة ومرتزقة الرياض في محافظة لحج

  - خاص: 
ا تقىارئيُلاايجللاا ثايايساألَنْاَصاااراا لها
صا احاا صماع،ايث0ايمل،ارئياَلاا لجاةاا دو يةا

 لصليبااألحمرابيرتاماورير.
وخااللاا لقااءاا ذياحارهاعدٌعامانايعضاءا
ايكتباا ثايايساألَنْاَصاااراا لاهاناقشاا جانبانا
ا ثضَعااإلنثاانيايفابالعنااجراءاا ُداْدَوانا غاناما
وا اذياوصافاماناقبالارئيالاا لجااةاا دو يةا

با كارثي.
رئيلاا لجاةاا دو يةايكدا لصماعاينهاسايالعا
ايجتمعاا دويلاعىلاا ثضعااإلنثاانيايفاا ايَاَمانا
بصثرةاكاملة،امتدهداًابا ثاديا لضغطاعىلاعولا
ا تحا فا ثقفاا ُدااْدَواناورضورةاراعاا حصار،ا
مشادعاًاعاىلاتكثيافاجهاثعاا صليابااألحمرايفا

ا ايَاَمان.
وقالاعضثاايكتاباا ثايايساألَنْاَصاااراا لها
حمازةاا حثثي:اإناا لقاءاكانامثماراًاوإيجابياًاإىلا
حداكبرياجداً..امشارياًاإىلاينارئيَلاا لجاةاا دو يةا

 لصليابااألحمراكانامتفهمااًاإىلاحداكبريا حجما
ايداناةاا تيايتدرضا هاايبااُءاا شدباا ايَاَمااي.

ويكاداا حثثاياينااناباعاتاماورياراتؤكداينا
حجماا كارثةالائٌلاجداً،اوينهاسيكثنا هاعوراكبريا
يفانقلاا صثرةاإىلاايجتمعاا دويلاوا داعاوا ضغطا
عاىلاعولاا تحا افا ثقفالاذااا ُدااْدَوان،امؤكداًااا
ينهاساتكثنالاااكازياعةا لدعاماوميزانيةاا لجاةا
ا دو ياةا لصليابااألحمارايفاععامايبااءاا شادبا
ا ايَاَماااي،اوسايكثفثناا جهاثعاخااللاايرحلةا
ا قاعماةايفاعملهامااييداناي،اكماايناايثااعداتا
اإلنثاانيةاناتكفيابحداذاتهاااوينهانابدامناكرسا

ا حصاراا غانماعىلايبااءاا شدباا ايَاَمااي.
وكاناماورياراقاداوصفاا ثضعااإلنثاانيايفا
بالعنااابايأسااوي؛ابثابباا حصااراانقتصاعيا
ايفاروضامناقبالاعولاا ُداْدَواناعاىلابالعنااماذا

يكثرامنالاينهر.
وقاالاماوياررايفامؤتمراصحفاياعقدهايملا
بصادااء:اإناماايقث0ابهاا صليابااألحمراوبدضا
ماظمااتاايجتمعاايدنيانايفيابا غرضا تغايةا
جمياعاا جثانابااإلنثاانية،اخاصاةاوا ايَاَمانا

تداناياماناحصاارااقتصااعياواساعاا ااااق.ا
ُمثضحااًايناا ثضاعااإلنثاانياا ذيايثاهاخاللا
زيارتها مايكناواضحاًا لمجتمعاا دويلاحتىاا يث0.
اوععااابيرت،اا ذيايازوراصادااء،اُكّلااألَطرافا
ا دو يةايناتدركاحجماا كارثةااإلنثاانيةاا تياتمرا
بهااا ايَاَمان،اجراءاا ُداْدَواناا ثدثعياوا حصارا
ا ظا م،اعاعياًالذهااألَطرافايناتدعاا ثلعاا غذائيةا
وا ابياةاتتداالا لايَاَمااناحتاىايتمكانامانا
ا اهثض،اُمثضحااًايناعخثَلاايثااعداتاوإعاعةا
ا ثضاعاانقتصاعياإىلاماااكاناعليهامرلثنابفكا
ا حصار.اكماانانادابيرتاجميعااألَطرافابا تداملا
بمثاؤو يةاماعاا لجااةاا دو يةا لصليابااألحمرا
وتقديماا دعما فريقهاايفاا ايَاَمانا لقيا0ابدملهما

اإلنثانياعوناانحياز.ا
ووعدابيرتاينازيارتها لايَاَماناساتحقلانتائجا
إيجابيةاورسيدةايفاانساتجابةااإلنثانيةا لثضعا
يفاا ايَاَمانانظراًاألناصثرةاا ثضعااإلنثانياا تيا
يثاهااخاللازيارتها ماتكناواضحًةا دىاايجتمعا

ا دويلاحتىاا يث0.
اويفاساياقاايثضثعايكدارئيلاا لجاةاا ثثريةا

ا دليااامحماداعايلاا حثثياخااللا قائاهارئيَلا
ا لجااةاا دو يةا لصليابااألحمراا ادويلابصاداء،ا
يناا لجااةاا دو ياةا لصليبااألحماراا دويلاوعدتا
بتقديماا كثريا لشادباجراَءامااتدرضا هامناقبلا
ا ُداْدَواناا ظا ماا اذياانتهكاقثانَلااألمماايتحدةا
ومقدراتهاما ايثاطاالا واساتهدفا ومثاثيقهااا
واستهدفاا صحةاوايياهاونريلااعوناييةامربراتا

قانثنية.
اويناارارئياُلاا لجاةاا ثثرياةاإىلايناا صليبا
ا دويلاقدايخذاعىلاعاتقهاماذُاتأسيثاهايفاإَطااارا
خدمةاايثاطال،امتالدااًاإىلاينايكثنا هاا دورايفا
تقديماا خدمةا لمثاطالاضمنامثاؤو ياتهاا تيا
اَلامنايجلاه،اوسايكثناعثناًاإذااقاا0ابدورها يُسِّ

ا حقيقيايفاكشفاحقائلاا ُداْدَوان.
اوقاالاا حثثي:ا»ساابحثامعارئيالاا لجاةا
ا دو يةاخاللازيارتهاحثلاإيصالاا ثضعاا حقيقيا
 لثضعااإلنثاانياا ذياخلفهاا ُدااْدَواناإىلاا لجاةا
ا دمثمياةايجللااألمناخااللا قائااابهايفازيارتها
 لايَاَمان،امؤكداًايناا شدباا ايَاَمااياعزيزاعليااا

وساقد0ا هاُكّلاماابثسداا«.

وا تقىارئيالاا لجاةاا دو ياةا لصليباا دويلا
وا ثااداايرااالا هامثائثيلاوزارةاا صحاةاا ذينا
 خصاثااُكّلاايدانااةاا تيايالقيهااايارىضانتيجةا
ا ُدااْدَوانا ينا ا وا ُدااْدَوان،امثضحالا ا حصاارا
88ااماشاأةاومثتشافىا ا ثادثعيااساتهدفا
ومرَكازاًاصحياًايفامختلفامحااظاتاا جمهثرية،ا
بماااايهااماناطثاقماطبياةاوعاملاثناومرىض،ا
اضالًاعنامداناةامرىضاا ثكراوا ضغطاوا فشلا
ا كلاثياوا قلاباوحاانتاايارىضاجراءاانتشاارا
األوبئاة،اايمااايكادارئيالاا لجااةابيارتامايرورا
استدداعهاعراسةااحتياجاتاوزارةاا صحةاا دامةا
وإمكانياةاتقديماا دعماواالااإلمكانياتاايتاحة،ا
ُمضيفاًاينهاسايدملاعاىلاطرحاتلاكاانحتياجاتا
عىلااياظماتاا دو يةاايانحةا تقديماا دعماا الز0.ا
كمااازارارئيالاا لجااةاا دو يةا لصليابااألحمرا
صادااَءاا قديمةاا تياتدرضتانساتهدافامبارشا
عاىلاا تأريخاا ايَاَماايااألصيل،امخرتقةابذ كاُكّلا
ا قثانلاا دو يةاواإلنثاانية،ايفاظلاانحيازاواضحا
 لمجتمعاا دويلا هذااا ُداْدَواناا ثدثعيااألمريكيا

ا ظا م.

  - صنعاء: 
ععتاا رشكاةاا ايَاَماايةا لغاازاُكّلاايثاطالا
بأمانةاا داصماةابا تثجها رشاءايسااثانةاا غازا
ايازيلابا ثادراا رسمي،احيثاحدعتامدارضهاايفا

عدعامنامديرياتااألمانة.
وقا تاا رشكُةاإنهاسايتمابيُعايساثاناتاا غازا
مناا ثااعةاا ثاحادةاظهاراًاحتىانفااعاا كمية،ا
عاعياًةاايثاطالا لتداونامعامادوبياا بيعايفالذها

ايدارضايااايهامصلحةاا جميع.
كمااساتقث0اا رشكةابا بيعامبارشًةاُكّلايثملا
كمااالاثامحادعايفاجدولامزمانا تاظياماعمليةا
ا بيعاولياكا تايل:ايفامديريةاا ثحدةانهايةانارعا
مجالدايما0اا ثافارةاا ثادثعيةامدرضارقماا،ا
إَضاااَااةاإىلامدرضاآخرابشارعامجالدامدرضا
ا،اوكذاامدرضارقماااايفانارعابغداعايما0ارشكةا
ا تكريار،اباإلَضاااَاااةاإىلاا حاياا ثايايسايما0ا
مدرساةاخث ةامدرضارقماثا،اويفامديريةاا ثثرةا
يفاناارعاتثنلايما0امحاةاا ريمثكامدرضارقما

7ا،اويفامديرياةامدالاناارعاعرصايماا0ااادقا
ا باالزاامدارضارقمال،اإَضاااَاااةاإىلامدرضااا 

ا ثتلاا غربياخلفامحاةامثماراولاس.

ويفامديرياةانادثباسايتمابيُدهاايفاسادثانا
خلافاايديااةاا ثاياحيةامدارضارقامالا،ايمااا
مديرياةاا ثثرةايفاناارعامازعاامدارضارقما7ا،ا
ومدرضا8اايفاحياا جرافايما0امدرساةاا شهيدا
ا كبيساويفامديريةاا ثابدلابشارعاكمراناجثارا
صا اةاا دزانيامدرضارقامااا،اوكذاامدرضالا 
يفاناارعاإياراناايتفرعاماناناارعاعرشيناويفا
مديريةاا تحريراحيااإلذاعةاجثاراجامعاا ثابانيا
مدرضا9،اويفاحيامثيكامديريةاآزالاجثاراجامعا
ا صااعقامدرضالا،اويفاناارعاتدزاخلفامادما

ا شاللاسابقاًامديريةاا صاايةامدرضا7.
كماااحادعتاا رشكاةانقااطاا بياعاايبارشايفا
صادااءاا قديمةاويفاثالثةامثاقاعايخرىامتثزعةا

عىلامديرياتايمانةاا داصمة.

  - خاص: 
يثاصاُلاا جياُشاوا لجاُناا شادبيةا
ا تصدَيا لمحتللااألجانبااا ثدثعيلا
ا قاعادةا وعااارصا واإلماراتيال(ا
ومرتزقاةاا ريااضايفامحااظاةا حج،ا
ُمْثقدالاايئاتامنالاؤنءاماابلاقتيلا

وجريح.
مثائثلا عثاكريا مصادرا ويكادا
بثزارةاا دااعامرصَعاللاوإَصاااَبااةا
ا درشاتامناعاارصاا قاعدةاومرتزقةا
ا ُدااْدَواناا ثادثعي،اوذ اكايفاايداركا
ا تيايخثضهااا جشاوا لجاناا شدبيةا

يفامحااظةا حجايث0اا ثبتاايايض.ا
وينااراايصادراإىلاينارجالاا جيشا
يحاو اةا تصادواا ا شادبيةا وا لجاانا
 دااارصاا قاعادةاومرتزقاةاا ريااضا
ايدعثمالابغاااءاجاثياماناا تقد0ا
باتجااهامدثاكرا باثزة،احياثاقتلثاا
ماهماثااويصاباثااا درشاتاوعمرواا7 

يطقمابأسلحتها.ا
ويفاوقتاساابلاُقتالاا درشاتامنا
عااارصاا قاعادةاومرتزقةاا ُدااْدَوانا
ا ثدثعيااألمريكيايفامديريةاايثيمريا
يفا حج،اكمااُقتلاعدٌعاكبريٌامناا قاعدةا
يثاااءامحاو تهما ا ُدااْدَوانا ومرتزقاةا

ا يائثاةا لتقد0اباتجااهامااقةاكرشا
يفا حج.

وعاىلاصديادااألعماالااإلْجاَرامياةا
 دااارصاا قاعدةاومرتزقةاا ثادثعيةا

يقدمتاعاارصاعاعاشايث0ايملااألولا
عىلاتفجرياقبةاومثجدااإلما0اعمرابنا

عيلاا تأريخيايفامدياةاا ثلطابلحج.
وايثاجداا اذياتاماتفجاريهايدثعا

تأريخاهاإىلايكثارامانالل7اعاا0،اكماا
اتجهاتاعااارصاا قاعادةاإىلاتفجاريا
رضيحاا شايخاا صا حاعبدا لهابناعيلا

بناحثلابناعيلايفاا ثلط«.

ا جياشاوا لجاانا يبااالا وتمكانا
ا شادبيةاياث0اا خميالااياايضامانا
قتلاااامناعااارصاا قاعدةاومرتزقةا
ا ُداْدَوانابانفجاراي غا0ايرضيةايفا حج.
كماايعلنامصدراعثاكريامثؤولا
مقتالا عانا اياايضا ا خميالا ياث0ا
ا قياعيَّالايفاتاظياماا قاعدةاساميحا
ا حجاراوعااعلامايليالاعاىلايياديا
ا جياشاوا لجااناا شادبيةايفامديااةا

ا حثطةابمحااظةا حج.
ومايليالا ا حجارا واإلرلابياانا
لماامنايخاراقيااعاتاعاارصاتاظيما
ا قاعادةااإلرلاباياا ذياناكانثااضمنا
عاارصاا قاعدةايفا حجاومناايالثبلا
 ألجهازةااألماية،احيثاكاناثاايافذونا
عملياتاإْجاَراميةاضداايثاطال،اوقتالا
يفاا دملياتاا تيايقثعلاايباالاا جيشا
وا لجاناا شادبيةايفا حجاضداا قاعدةا
ومرتزقةاا رياضا تاهرياا ايَاَمانامنا
لاذهاا تاظيماتااإلرلابياةاا تياعاثتا

اثاعاًايفاا بالع.

محافظة لحج: ما يحدث في الجنوب فوضى عارمة 
وهادي يريد تصفية حساباته مع أبناء ردفان 
والضالع وهناك اقتتال بين الحراك والقاعدة

  - خاص: 
يكادامحااظامحااظةا حجايحمداعثنامحمداصا حاجريبايناقثىاا ُداْدَواناتريدانقلا

ماالثاعائرايفاسثريااإىلا حجاوعدناوا جاثبابشكلاعا0.
ويناارايفاترصيحاخاصا صحيفةا»صدىاايثارية«اإىلايناماايحادثايفاا جاثباعكلا
مااتروجا هاوساائلاإعال0اا ددو،ااهااكااثىضاعارمة،احيثاتقث0امليشاياالاعياومرتزقةا
ا ثدثعيةاباهبايتاجراا تجاراا شما يلاولااكاإعداماتا قاماتاوطايةاجاثبيةامرمثقةا

مناقبلامليشياالاعي.
وقالاإناعبدربهاماصثرالاعيايريداتصفيةاحثاباتهاا ثابقةامعايبااءارعااناوا ضا ع؛ا

ألنهايحملا هماثأراًاقديماًامناعا0اث8.اُمضيفاً:الااكااقتتالابلاا حراكاوا قاعدة.
ويوضاحاجريبايناا قاعدةايعلاتامحااظةا حجاإمارةاإساالميةاورادتاعلماا قاعدة،ا
وا حاراكايراعاعَلماا جااثباويدعيايناا جاثبامحرر،اوعبدربهالااعياياا بابا رشعيةا

واستداعةاا جمهثريةاكماايزعم،اوا كلايتغاىابأنااننتصاراتا هاو صا حه.ا

مقتل إماراتيين والعشرات من المرتزقة 
في عمليات نوعية بمحافظتي عدن وأبين

  - خاص: 
 قياا درشاُتامناا جااثعااإلماراتيلامصاِرَعهمايفامحااظتياعدناويبلا

يفاعملياتانثعيةاعىلاييدياا جيشاوا لجاناا شدبية.
وقا تامصاعراخاصةا صحيفةا»صدىاايثارية«اإناعدعاًامناا دثكريلا
اإلماراتيالاُقتلثااجراءاتدمريالاعرباتاعثاكريةاإماراتياة،ايفاعمليةانثعيةا
يفاخطاعدنايبل،اويفامثادىا لتقليلامناحجماخثاائرلاااعرتاتااإلماراتا
بمرصعاااجاثع.اويفامحااظةاعدناذكرتاايصاعراينالامنااإلماراتيلاُقتلثاا
يثااءاانفجاراااعرباتاإماراتية.اكمااُقتلاويصيباايئاتامنامرتزقةاا ثدثعيةا

مناعاارصاا قاعدةاوعاعشاواإلصالحايفاعملياتانثعيةايفاعدناويبل.
وياااعتاايصااعراينال7امانامرتزقاةاا ثادثعيةاُقتلثاايفاعملياةانثعيةا
 لجيشاوا لجاناا شادبيةااساتهداتاتجمداًاقاعدياًايفاطريلاا دلمايبل،اكماا
ُقتالاويصيباعرشاتاايرتزقةايفانارةا لارياناا ثادثعيااألمريكياعىلاخطا
عدنايبلازعمثااينهاابا خاأ.اويوضحتاايدلثماتاينايربَعاعرباتاإماراتيةاتما
تفجريلاابأ غا0اوقتلاخمثاةاإماراتيلايفاخطايبلاعدنابا قربامنامحاةا
ا غازاا تابدةانبنامهدي،اكمااتمتاإَصاااَبااةااإلرلابيانثااناا ثدديايحدا
قياعاتااإلرلاب.اوتشاركااإلماراُتابحثايلاللاامدرعةاويربدةاآنفامناعاارصا
ا قاعدةاوعاعشاومرتزقةاآلاسدثع،اونناا ارياناا ثدثعيااألمريكياناراٍتا
مكثفاًةاوصلتاإىلامااايقارباللااناارةايفايث0اواحاد،اإَضاااَااةاإىلاقصفا
مناا بثارجاا حربية،اكمااتتثاجدانرفاوطائرتلايباتيشاوطائراتااساتاالعا

وطائراتابدوناطياراتقصفاُكّلامتحركاعىلااألرض.
وعاىلاا رنامامناُكّلالذاااشالتاتلكاا دااارصايفامحاو ةاا ثايارةاعىلا
مدياةازنجبارابأبل،اوتمكنايباالاا جيشاوا لجاناا شدبيةامناصداا هجث0ا
وإاشاا ه،اوتكباداا ددواخثاائرايفااألرواحاوإحاراقاعدعامانااآل ياتاوبددا
ذ اكاتراجعاا دادواإىلانقاهاا دلماحياثارصداا جياشاتجمداتهماوقصفهاا
با كاتثناااوساقطاماهماسابدلاقتيالً،اجراءاإطالقاقذيفتيالاونامناقبلا
عاارصاا قاعدةاومرتزقةاا ُداْدَواناا ثادثعيايفاحياساثقاا صميلابمدياةا

تدز.

  - خاص: 
تثاصلاعاارُصاا قاعدةاومليشيااحزبااإلصالحا
اْرَضاحصاراخانلاعىلاقريةاحدنانابمديريةاصربا

بمحااظةاتدز.
»صادىا محلياةا صحيفاةا مصااعرا وقا اتا
ايثارية«اإنايكثاراماناي فاماناعاارصامليشاياا
ا قاعادةاواإلصاالحاتماتجميدهمامانايكثرامنالا 
قريةاوثالثامديرياتا غرضاقتالاساكاناايديرية،ا
ويناا حصاارانايازالاخانقااًاومثلثالاا قااصا
مثتمراعىلاساكاناا قرية،امشاريةاإىلايناا دائلةا
ا ثاحدةاناتتااولاساثاءاوجبةاواحادةاومناا خبزا

اقط.
وذكارتاايصااعراينالذهاا دااارصااإلْجاَراميةا
و ادىاعخث هاااإىلاا قرياةاقاماتابارتاكاباعادعا
ماناا جرائم،احياثايطلقتاا رصااصاعىلاا افلا
زكريااعبدا كريماسالااناايليكيايثااءاوصث هااإىلا
مثاتثصفاا قرية،امشريةاإىلايناا رصاصااخرتقا

باناا افلاايليكياومااتزالاحا تهاحرجة.
وذكارتاايصااعراينايحاداايثاطالااستشاهدا

ويصيبااباهابجراحايثااءاإطاالقامرتزقةاا ُداْدَوانا
وعاارصاا قاعدةاا رصاصاعىلايبااءاا قرية.

ويفاسلثالةاا جرائاماا تاياترتكبهاااعااارصا
ا قاعدةاومليشاياااإلصالحايفامحااظةاتدزايصيبا
ماانايقلاعناثااطفالًاوامريةاجراءاإطالقاقذيفتَيا
لاونامناقبلاعااارصاا قاعدةاومرتزقةاا ُداْدَوانا

ا ثدثعيايفاحياسثقاا صميلابمدياةاتدز.ا
ويوضحامصدٌرامحيلابمحااظةاتدزايناعاارَصا
ا قاعدةاومرتزقةاا ُداْدَواناا ثدثعياقامثاابإطالقا
قذيفتايالااوناعاىلاحياساثقاا صميالاايكتظا
بايثاطال،امااايعىاإىلاإَصاااَبااةاثاامنااألطفالا
وا اثاء،ايفاحصيلةايو يةابدضهماحا تهماخارية.
وَعبَّاااَراايصادُراعناإعانتاهاواساتاكارها هذها
األعمالااإلْجاَراميةاا تياتقث0ابهااعاارصاا قاعدةا
ومرتزقاةاا ريااضايفاقصافاايثاطاالاا دازلايفا
مااز هاماومحالتهماباارقاعشاثائيةاولمجية..ا
مشارياًاإىلاينامثَلالذهااألعماالاا تياتقث0ابهااتلكا
ا داارصاتؤكدامدىاإْجاَرامهاايفاسفكاعماءااألبرياءا

واآلمالايفامااز هماومااطقهماومحالايعما هم.

و ماتتثقافاجرائماعاارصاا قاعادةاواإلصالحا
عاادالذااا حادايفاتدز،احيثاقاماثااباقتحا0امازلا
اضيلةاا شيخاا دكتثرامحمدااأللدلاإما0اوخايبا

جامعالايلاسديدايندمايفامدياةاتدز.
ويناارتامصااعراخاصاةا لصحيفاةايناتلاكا
ا دااارصااقتحماتاايثاجداباريقاةاناريانئقةا
وكرستاقفلابابايحدامرااقهاومناثماتماانستيالءا

عليه.
علمااءا يحادا لاثا األلادلا محمادا وا دكتاثرا
ا شاااديةاايدروالايفاتدز،اوعضثاجمديةاعلماءا
ا ايَاَمااناومادرسايفاجامداةاا ثاديدااأللليةايفا
ماعةاا فقه،اومديرااإلرنااعايفاارعاوزارةااألوقافا
بتدزاماذاسااثاتاطثيلة،اولثانخصيةامثتقلة،ا
وكاناياااعيابإيقاافاا حاربايفاتداز،اويرااضا

اننحيازاألياطرف.
وقاماتامليشاياااإلصاالحاوعااارصاا قاعادةا
بحارقاجثاةامثاطاناوساحلهايفاا شاثارع؛األناها
مخا فاألاكارلاماورااضا لدادوان،احيثايثارتا

لذهاا حاعثُةااستياءاا شارعاا يماي.ا
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بعد اأكرث من ثالثة اأ�شهر من العمليات الع�شكرية 

السيطرة على مواقع حساسة داخل العمق السعودي في ظل فرار متواصل لجنود العدو

يف اإجناز كبري لرجال الأمن واللجان ال�شعبية وال�شرطة الن�شائية
إحباط مخطط تآمري إصالحي يستهدف 

العاصمة بمشاركة نسائية

الجاوي يتهم قوى الرياض بإقصاء الحراك 
ويعتبر تغييب قضية الجنوب من انجازات العدوان

  - إبراهيم السراجي: 

مانايتابعابدقاةاا دمليااتاا تايايافذلاا
ا جياشاوا لجااناا شادبيةاوا تايايثثقهااا
اإلْعااااَل0اا حربياعىلاا جبهااتاا ثالثايدركا
ينالااكااسارتاتيجيةاعثاكريةاتتااسبامعا
مدااركاانساتازافاا اثيلة،اكمااايالحظاينا
لذهاانسارتاتيجيةاتهدُفاإىلاإخاالءاا رشيطا
ا حدوعيامناا تثاجداا دثاكرياا ثادثعي،ا
ولاثامااايتحقالانتيجاًةاننثاحاباجااثعا
ا جياشاا ثادثعيامانامثاقدهامابمجارعا
اقتحامهااامناقبلاا جيشاوا لجاناا شادبيةا
رنامااإلمكاناتاايحدوعةامقارناةابماايملكها

ا جيشاا ثدثعي.

بدادا األمريكياةا ا صحاااةا •ا
ا ثايارةاعاىلاا جاثف:اا ثادثعيةا

ستثاجهالجماتامميتةا
يفايثنيثااياايضاوبا تزامنامعامرورايكثرا
مناناهريناعىلاا ُداااْدَواناا ثادثعياعىلا
ا ايَاَماان،اتمكااتاقاثاتاا جياشاوا لجانا
ا شدبيةامناا ثايارةاعىلامحااظةاا جثفا
وإْساااَقااطايحدايكارباايدثاكراتاا تابدةا
 لقاعادةاولاثامدثاكراا لباااتاا اذياكانا
يحتثياعىلاترسانةايسلحةاسدثعيةاضخمة،ا

مااسببتاصدمةا لاظا0اا ثدثعي.
وعىلاإثراذ كاقا تاصحيفةانيثيثركاتايمزا
األمريكيةايفاتقريرانرشتاهايفاماتصفايثنيثا
ايايض:اإناسايارةاا جيشاوا لجاناا شدبيةا
عاىلاا جاثفايجدالاا ثادثعيةايفامثاجهاةا
سلثالةالجماتايمايةامميتاةاعىلامثاقدهاا

ا دثكرية.ا
يماااوكا اةارويارتزاا دو ياةااقادانرشتا
تقرياراًامنانجارانايفايثنياثااياايضايَيْاضاًا
وقا اتااياه:اإناخياراتاا ثادثعيةاتتضاءلا
وا لجاانا ا جياشا قادرةا وينا ا ايَاَماانا يفا
عاىلاقصفاايثاقاعاا ثادثعيةاوقتالاجاثعا
سادثعيلاتثبتايناا جيشاا ثادثعياايزوعا
بأحادثاا دتااعانايمكااهاينايلحالاا هزيمةا
بقاثاتاتتمتعابرسعةاا حركاةا-ويقصدابهاا

قثاتاا جيشاا ايَاَماناوا لجاناا شدبية-.

•اجيازانابالاحامياةابفراراا جاثعا
ا ثدثعيلا

يفاجبهاةاجيزاناوعىلامدىاا ثالثةاناهثرا
اياضيةانفذتاقثاتاا جيشاوا لجاناا شدبيةا
ا دثاكريةا انقتحامااتا لمثاقاعا عارشاتا

ا دثاكريةا اآل يااتا وعمارتا ا ثادثعيةا
ايبانايامانامثااكنا ا ثادثعيةاونثافتا
ومخاازنايسالحةاويباراجامراقباة،اويعاعتا
ا هجمااتايكثرامانامرةاعاىلاذاتاايثاقعايفا

ا جابرياوا خثبةاوجالحاوا قفل.ا
ا دثاكريةا ايثاقاعا اقتحاا0ا ويثابلا
ا ثادثعيةاقيا0اا قاثةاا صاروخياةاا تابدةا
 لجياشاوا لجاناا شادبيةابقصافاصاروخا
عىلاتلكاايثاقعا تثهيلااقتحامهااباستخدا0ا
مختلافاينثاعاا صثاريخامثالاصثاريخانراعا

وا اثعااياثراماهااوا كاتيثناااواياظثماتا
اوا  ا ثاقابا ا اجاما ايحلياةا ا صاروخياةا

وا ز زالاوا رصخةابجميعاينثاعهاااواوا.
وعىلاسابيلاايثالاتدرضامثقعاايثاحيةا
ا ثادثعيا قصفاصاروخياعادةامراتاكانا
آخرلاانهايةاا شاهراايايض،اكمااقامتاقثاتا
ا جيشاوا لجاناا شادبيةابإطاالقاصثاريخا
عثاكريةا مثاقاعا عاىلا مدادياةا وقذائافا
سادثعيةايفاجبايلاا دخااناوا ادوعايفاجيزانا
عاىلاإثرلاانفذتاوحداتامناا جيشاوا لجانا

ا شادبيةالجثمااًامتزاماااًاعىلاتلاكاايثاقعا
وتدمريااآل ياتاا دثاكريةاا ثادثعيةاوسطا
اراراحامياتاتلكاايثاقعاكمااوثقهاااإلْعاااَل0ا

ا حربيايفاذ كاا حل.ا
يماامثقعاا دلاا حارةاا ثادثعيةااقدانالا
ا اصيابااألكربامناعادعاا قصفاا صاروخيا
وانقتحامااتاا تايانفذلااا جياشاوا لجانا
ا شادبيةا لمثقاعاوا ثايارةاعلياهاألوقاتا
طثيلةاتماخال هااتدمرياا بُاىاا تحتيةا لمثقعا
وكذ اكامثقداياا شابكةاوايدازاب،اوبذ اكا

يصبحاتاتلكاايثاقعانابهاخا يةامناا تثاجدا
ا دثكرياا ثدثعي.ا

ويفاا راباعاوا درشيانامناا شاهراايايضا
قصفتاا قاثةاا صاروخيةا لجياشاوا لجانا
ا شدبيةامرَكَزاجماركاا اثالايفاجيزاناووثلا
اإلْعاااَل0اا حربيامشالدااحرتاقاايركزاوارارا

مناايه.
ويفاا ياث0اا تاايلاوثّالااإلْعااااَل0اا حربيا
مشالدااناتدالاا اريانايفامدثاكراايحرقةا
يفاجيازانابداداقصفهابااا7ااصاروخااًامنا
قبلاا جيشاوا لجاناا شدبيةاوكذ كاانتدالا
ا ااريانايفامثقداياا خاجارةاوايداانابدادا

استهدااهماابدرشةاصثاريخ.
ويفاا تاساعاوا درشينامناا شاهراايايضا
وثلااإلْعاااَل0اا حربيايَيْاضاًامشاالدااقتحا0ا
مثقاعاا رعيافاا دثاكرياا ثادثعيابدادا
اساتهدااهابا صثارياخاوااراراحاميتاهامنا

ا جاثعاا ثدثعيلاوتدمرياعبابةاطراز.
ا حاايلاقصفاتاقاثاتا ا شاهرا ومالاعا
ا جياشاوا لجاناا شادبيةامااقتاياا اثالا
وا حثريةايفاجيزان،اوناثلدااناتدالاا اريانا
يفاإحدالااابداداإَصااابَااةامخزنا ألسالحةا
وكذ كااراراا جاثعاا ثادثعيلامنامثاقدهما

وإخالئهااتََماماً.
با تزاماناكاناا جياشاوا لجاناا شادبيةا
يثتهداثنابقصفاصاروخياتجمداًا آل ياتا
ا دثاكريةاوا جاثعاا ثدثعيلابمثقعاجالحا
ا دثكرياا ثدثعيايعىاإىلااحرتاقاعدعاماهاا
ومقتالاوإَصااابَااةاا دارشاتاماناا جاثعا
ا ثادثعيلاوارارامناتبقاى،اولثاماااضارا
ا ددواا ثادثعيا العرتافابجزءامناا حقيقةا

وإْعاااَلنهامقتلاثالثةاجاثع.ا
و اماتتثقاْفاعمليااتاا جياشاوا لجاانا
ا شادبيةاعىلاا جبهاتاا ثالثاعثرياونجرانا
وجيزان،اوكاناآخرلاايملااألحداايماايخصا
جيازان،احياثااساتهدفاا جياشاوا لجاانا
ا شدبيةامثقعاا فريضةاا دثكرياا ثدثعيا
بدادةاصثارياخاومثقاعانرفاا شايخاباا 

صاروخا.ا
وممااايجدراا تاثيهاإ ياهايناقثاتاا جيشا
وا لجاناا شادبيةاقداقصفتاواقتحمتاعد0ا
مراتاماانثابتها%ل9امناايثاقعاا دثكريةا
ا حدوعياةايفاجيازان،اولثاماااعتاربهاخرباءا
عثكريثنابمثابةاانكشاافاا ددواا ثدثعيا
وخلاثامثاقداهاا دثاكريةامانايَياتثاجدايَْوا
بايةاتحتياةاإلعاعةاا تمركزاماناجديد،اولثا
مااايمثلاخاثرةاعاىلاا ثادثعيةاإذاامااقررا
ا جيشاوا لجاناا شادبيةاتصديداايدركةاإىلا

ا دملاا ثدثعي.

يحبااتااألجهزُةااألمايةابا تدااونامعاجهازاا رشطةا
ا اثائية،ايملااألحد،ابا داصمةاصاداءامخاااًاتخريبياًا
 قياعاتاماناحزبااإلصالحا–اايؤيدا لُدااْدَوان-اكانامنا
ايقارراتفديلاهايفااألياا0اا قاعمةايفاا داصماةاصاداءايفا
إَطاااراخدماةايجادةاا ُداْدَواناا ثادثعيااألمريكياعىلا

حثابامصلحةاا ايَاَمان.ا
حياثارصادتايجهازةااألمانااجتماعاًارسيااًا بدضا
قياعاتاويعضاءاحزبااإلصالحابمشااركةانثائيةايفايحدا
مقاراتاا حزباا اثاثية؛ابغرضااتحاثغارةايمايةا ارشا
ا فاثىضاوإقالقاا ثاكياةابأمانةاا داصماة،ايفاتماٍهامعا
مخاااتاا ُداْدَوانااإلْجاَراميةانساتهدافايمنااإلنثانا

ا ايَاَمااي.
وحا اتايقظاةارجاالااألمناوا لجااناا شادبيةاعونا
تحقيلامخاااتامرتزقاةاا رياضايفاوقتامبكراعادماا
عالمتااألجهزةااألمايةابمشاركةاا رشطةاا اثائيةامقرا
انجتمااعاوتامااقتياعاايشااركلايفاايخااطاإىلاا جهاتا
ا رساميةاايختصةانتخاذااإلجاراءاتاا قانثنيةابحلاُكّلا

ايتثرطل.
لاذااويكدامصادرامالعابأناهاتمااإلاراجاعناا اثااءا
ايشااركاتايفاانجتماعابشاكلااثرياوتاماا تحفظاعىلا
ا بقيةانساتكمالاا تحقيقاتاعنايعماالاا خلية،امؤكداًا
يناا داارصااإلصالحيةاحاو تااساتخدا0اا اثااءاكدروعا
برشياةايفامحاو ةايائثاةا زعزعةااألماناحتىا ثاتالبا
األماراا تمارتساخلفاا اثااءاوانحتماءابهانايفاظالرةا

جديدةاعىلامجتمدااااا ايَاَمااياتبدثاعىلاا خزياو كنا
ا تدخلاا رسيعا جهازاا رشطةاا اثائيةاحثماايثقف.

ويأتيالاذاااإلنجازااألماياا كباريايفاا داصمةاصاداءا
تأكيداًاعىلاجالزيةاايؤسثاةااألماياةا رععاُكّلامحاونتا
ا ُدااْدَواناا يائثاةاومرتزقتاهايفاا داخالا لتالعبابأمنا
ا ثطناورسا ةاواضحةا كلامناتثّثلا هانفثهابزعزعةا
األمانابأناا ديثناا ثاالرةا هامابايرصاعاوساياالاُكّلا

متآمراجزاءهاا داعل.

  - خاص: 

ايفاا حراكاا جاثبياآزالاا جاوياينايلما اعتارباا قياعيُّ
ماااينجزهاا ُداْدَواناا ثادثعياعاىلاا ايَاَمانالثاتغييبا
ا قضياةاا جاثبيةاويناذ كالثاماااكاناا حراكاا جاثبيا

يخىشاينايحدث.
ووّجهاا جاويااتهاماًا قاثىاا رياضابتغييباا قضيةا
ا جاثبيةاوا حاراكاا جاثبيامناايفاوضااتاا تياتجريا

حا ياًايفاا داصمةاا دمانيةامثقط.
وكشفاا جاويايفامقالانرشهاعىلاصفحتهابا فيثبثكا

امايَنْاَصااااراا لهاعىلا إىلايناهاوقبلاناهرامانااآلناصمَّ
ينايكاثنالاااكاتمثيالًا لحاراكاا جاثبايايفامفاوضاتا
مثقط،امشارياًاإىلايناذ كاا تمثيلا مايكناكااياً،انرياينها

بحثباتدبريهاكانايمثلاحضثراًا لقضيةاا جاثبية.
ويفاايقابالاوبحثاباا جااويا“راضاا اارفااآلخرا
ييااا رشعياة(ايياتمثيالا لحراك،اناليكاماعناا الباتا
ايبارشةامناقبلااألمماايتحدةا قياعاتاجاثبيةابا حضثر،ا
كذ اكاجرتاا داعةامناقباُلايفاُكّلاا حثاراتاوايفاوضاتا

ماذااالا0«.
ا داصماةامثاقطا ينا“ا ياث0ايفا ا جااويا َويََضاافا
مفاوضاتامفصليةاومهماةاحتىاوإنا ماتخرجاباتائج,ا
كاناا غائابالاثاا جااثبا يلاكممثللااحثاباوإنماا
كقضيةايَيْااضاًامماايداياااتصاثرايااآ تاإ يهااألُُمااْثرا
يَْوامااايارزتهاا حرب،ابكلمةايخارىايَنايلمانتائجاا حربا
تغيياباا قضياةاا جاثبيةاولاذاامااكااانخشااهاوحذرناا

ماه«.
وانتقاداا جاوياصمتاا حراكاا جاثبياعىلاذ كاَقائالً:ا
إنا“ا غريبايفااألمراساكثتاوتجاللاُكّلامكثناتاا حراكا
ساثاءاا تاياانحاازتا هاذااا اارفايَْواذاكايَْواا اذيا ز0ا
ا صمتاخااللاا حارباوكأناذ كاا صمتاماهاماجميداًا
قبثلابا ثاقاعاايفروضارنماا تدمارياوا دماءاا ذيا حلا

بايحااظاتاا جاثبية«.
يُذكارايناآزالاا جااويالاثانجلاا شاخصيةاا ثطايةا
ا راحالاعمراا جااوياوقيااعيايفاإحدىااصائالاا حراكا

ا جاثبياا تياراضتاتأييَداا ُداْدَواناا ثدثعي.=

نزيف �شعودي م�شتمر على حدوده اجلنوبية 
مهمة إفراغ الحدود من حضور عسكري سعودي

يالِح�ُظ المتابُع للمع�ارك الدائرة عىل الحدود 
ال�يَ�َم�ني�ة الس�عودية بأن موازي�َن القوة تتجُه 
لصالح جيش العدو الس�عودي بشكل واضح وال 
مجال للمقارنة يف اإلمكانات والتسليح، إضافة إىل 
س�الح جو العدو والدعم اللوجستي الكبير الذي 
يحصل عليه م�ن حلفائه األمري�كان، ورغم ذلك 
ُتظِهُر اللقطاُت التي يوزعه�ا اإلْع��اَلم الحربي، 
بط�والٍت منقطع�َة النظي�ر يف عملي�ات الجي�ش 
ال�يَ�َم�ني والمجاهدين من اللجان الش�عبية معه 

يف جبهات جيزان ونجران وعسير.
حيث يس�تطيُع خمس�ة أف�راد م�ن أَْب�َط�ال 
العس�كرية  المواق�ع  اقتح�ام أعت�ى  ال�يَ�َم��ن 
السعودية وبسالح متواضع كالبندقية والرشاش 
ويف أحس�ن الظ�روف البازوك�ة، وم�ا يضاعف 
م�ن إحراج جي�ش الع�دو المجهز برتس�انة هي 
األضخم يف المنطقة هو »توثيق عمليات االقتحام« 
بالصوت والصورة وبثها عرب وس�ائل اإلْع��اَلم 
والذي أفقد ق�وى الُع��ْدَوان إمكاني�ة المغالطة 
اإلْع��اَلمي�ة الت�ي ترتكز حربهم ع�ىل ال�يَ�َم�ن 
بش�كل كبي�ر عليها، وق�د يعتق�د المتاب�ُع لتلك 
اللقطات بأن هذه العمليات تتم بش�كل عفوي أَْو 
ارتجايل وه�ذا بعيد عن الواق�ع، إذ يقوم الجيش 
ال�يَ�َم�ن�ي والمجاه�دون معه بإف�راغ الحدود 
الس�عودية م�ن أَي حضور عس�كري، م�ا يجعل 
البواب�ة الجنوبية للمملكة عاري�ة َتَماماً بعد فرار 
��ًة من  وتدمي�ر أغلب الحاميات الحدودية َخ�اصَّ
جهتي جيزان وعسير، وهو إنجاز ضخم بالقياس 
العس�كري، إذ يس�تطيع اآلن الجيش ال�يَ�َم�ني 
واللجان الشعبية التوغل يف الُعمق السعودي متى 

ما شعر بأن قواعد المعركة تتطلب ذلك.

والجيش السعودي جيش هزيل رغم ضخامة 
إمكانات�ه إال أَنه يفتق�ُر إىل العنرص البرشي حيث 
ال يمتلك الجندي الس�عودي عقي�دة قتالية عادلة 
ليتح�رك بفاعلي�ة، كما أَن�ه بال تدري�ب، ويعترب 
الجيش الس�عودي »جيش�اً مدلالً« غير قادر عىل 
أَي�ة مواجه�ة، ويؤكد ذلك اس�تعانَة الس�عودية 
طوال الفرتات الماضية بالجيوش األجنبية للدفاع 
ع�ن حدودها كم�ا حدث يف ع�ام 1990 عند غزو 
الع�راق واضطرت الس�عودية الس�تئجار قوات 
باكس�تانية لرخاوة جيش�ها واس�تحالة االعتماد 
عليه، كما حاولت الس�عودية يف مطلع ُع��ْدَوانها 
ع�ىل ال�يَ�َم�ن البحث عن جي�وش لإليجار لذات 
المهمة لوال أََنّها قابلت رفضاً باكس�تانياً ومرصياً 
لمث�ل هذا الطل�ب، ما جع�ل الحدود الس�عودية 
الجنوبي�ة بواب�ة مفتوحة أََم��ام ق�وات الجيش 

واللجان الشعبية. 

ويف�ر جنود آل س�عود م�ن مي�دان المعركة 
حتى قبل الطلقة األوىل مخلفين وراءهم المعدات 
واآللي�ات العس�كرية ويف أحيان كثي�رة يرتكون 
حت�ى جرحاه�م خلفهم أثن�اء الفرار، وش�هدت 
الح�دود ال�يَ�َم�نية الس�عودية عملي�ات اقتحام 
متع�ددة كان يص�ل أَْب�َط�ال ال�يَ�َم��ن فيها إىل 
قلب الموقع العس�كري الس�عودي ويفجرون يف 
أحيان أبراج الرقابة الس�عودية بكل أريحية قبل 
أن يصل طيران الع�دو ليدك ُكّل يشء حتى داخل 

أراضيه.
* ول�م تتوق�ف العملي�ات النوعي�ة للجيش 
ال�يَ�َم�ن�ي واللجان الش�عبية عن�د االقتحام، إذ 
استحدث الجيش يف المرحلة السابقة إسرتاتيجية 

جديدة إلْس���َق�اط مناطق يف العمق الس�عودي 
والسيطرة عليها، وهو مؤرٌش لقدرة ال�يَ�َم�نيين 
ع�ىل إلح�اق أذًى أك�رب يف الداخ�ل الس�عودي يف 
حالة ص�درت التوجيهات بذلك، ه�ذا وقد تمكن 
الجيش واللجان الش�عبية من الس�يطرة الكاملة 
عىل موقع الضبعة العس�كري يف ظهران عس�ير 
بعد اقتحامه وتدمير عدد من اآلليات العس�كرية، 
يوم أمس األحد، ولم يس�تطع العدو الس�عودي 
اس�تعادة الس�يطرة عىل الموقع حتى كتابة هذه 
الس�طور، م�ا يدل عىل عج�ز س�عودي كامل يف 
م�ا يتعل�ق بالمع�ارك المتصاعدة ع�ىل حدوده 
الجنوبية وأفضلية يمنية واضحة يمكن أن تقلب 
ُكّل الموازين يف معادلة الُع��ْدَوان السعودي عىل 

ال�يَ�َم�ن.  
وتمثل بعض المواقع العسكرية التي يقصفها 
الجيش ال�يَ�َم�ني واللجان الش�عبية بشكل شبه 
يومي مواقع إسرتاتيجية هامة لجيش الُع��ْدَوان 
وتواجده العس�كري ع�ىل الحدود وال يس�تطيع 
الُع��ْدَوان تربير تس�اقطها وف�رار الجنود منها 
بتلك الرسع�ة، ولهذا يتعمد العدو الس�عودي إىل 
التش�ويش عىل تلك الهزائم الموجعة، إما بالتقليل 
من ش�أنها وعدم االع�رتاف بقتاله فيه�ا، أَْو من 
خالل الض�خ اإلْع��اَلم�ي المرّكز ع�ىل المعارك 
المش�تعلة يف جنوب ال�يَ�َم��ن لرصف النظر عن 
حقيقة ما يحدث يف الداخل الس�عودي والتضليل 
عىل مواطنيه بأن األموَر ما زالت تحت س�يطرته، 
وهذا م�ا تنفيه بش�كل يومي العملي�ات الموثقة 
بالص�وت والص�ورة القادمة من جبه�ات العزة 
والبطولة والرشف لرجال من ال�يَ�َم�ن يف جيزان 

ونجران وعسير.

مصرع قيادي إصالحي بانفجار عبوة ناسفة كان يحملها في مديرية 
الحمية الخارجية بصنعاء

  - متابعات: 
 قايايحُدااألناخاصااياتملاإىلاحزبااإلصالحايث0اا ثابتاايايضامرصَعهابمااقةاباياماصثرامديرياةاا حيمةاا خارجيةا

محااظةاصاداءاجراءاانفجاراعبثةاناسفةاكانايحملهاابغرضاتفجريلا.
ويوضحامصدرامحيلابمحااظةاصاداءايناايدعثاعيلاحثنااياصثريايحداقياعاتاحزبااإلصالحايفامديريةاا حيمةاكانايحملا
عبثةاناسافةابغرضاتفجريلاايفاايااقة،ا كاهااانفجرتاقبلاوصث ها لهدفاحتىاتاايرتايناالءه..امشارياًاإىلاعد0اإَصاااَبااةا

ييانخصاآخر.
وذكراايصدراينهاُعثراعىلاعبثةاناسافةايخرىايفامازلاا رصيعاخاللاحملةاتفتيشاتماخال هااا قبضاعىلاعدعاممنا هماصلةا

به..اناتاًاإىلاينااألجهزةااألمايةاتجرياتحقيقاتهاايفاا قضية.
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عاىلا اإلسارتاتيجيةا عادنا مديااُةا تقاُفا
حاااةامفارتقاطاُرقاخااري،ابداداتثاارعا
األْحاَداثاايهاامؤخراً،اوتدترباعدناا داصمةا
انقتصاعيةا لجمهثريةاا ايَاَماايةاليامحثرا
ايؤامرةاا داييةاعىلاا ايَاَماناماذاا يث0ااألولا
 لُداْدَواناا ثادثعيااألمريكياعىلاا ايَاَمان،ا
حياثاوضعاا ُداْدَوانانصاَباعياَيهاعىلاعدنا
ماالقااًا دمليةاتفتيتاا ايَاَماناوإعخا هاايفا
نفلاا فثىضاا خالّقةاعىلانراراسيااريثلاتا
تماتابيقهااايفابدضاا ادولاا دربيةااألخرىا

كا ثيااريثاا ليبيايواا دراقي.
وبياماااتتثاعارقداةاساحابةاا تشااؤ0ا
وا رتقبا ألساثيا دىاايثاطناا ددني،اتشاهدا
يجزاءامناايحااظةاتاثراتاخاريةاتتااسبا
طرعيااًامعاا ثايارةاايؤقتةا بداضاا قثاتا
ا غازيةامتددعةاا جاثياتامثاثعةابمرتزقةا
تدعمهاماا رياضامناعاارصاحزبااإلْصااَلحا
وبداضاا فصائالاا جاثبياة،اكماااينالااكا
تصاعاداًاواضحااًا افاثذاتاظياماا قاعدةايفا

ايحااظةاا ايَاَماايةاا جاثبية.
واساتخد0اتحا فاا ُداْدَواناعىلاا ايَاَمانا
عدناماالقاًا دملياتهاا دثاكريةاواإلرلابيةا
عاىلاا ايَاَماانارنماينهااا اقااةااألكثرابُدداًا
ماناا ااحياةاا جغراايةامناعو اةاا ُداْدَوان،ا
حياثاتجابانظاا0اآلاسادثعاإعخاالاقثاتا
ا رشياطا عاربا ا ُدااْدَوانا ومرتزقاةا ا غازوا
ا حدوعياا ربياا شاسعاا ذيايربطاا ثدثعيةا
با ايَاَمانامناا جهةاا شما يةاوآثراينايااللا
ماناعادنايفايقاىاا جااثب،اوذ اكايرتبطا
بماامعااستحثاذيةاواستدماريةانرياخاايةا
 دىاعولاا ُداْدَواناا رئيثايةاعاىلاا ايَاَمانا
كأمرياكااوبرياانيااوقثىاعاييةايخرى،اكماا
تثادىااإلماراتاماذاوقتاطثيالاعىلاعرقلةا
ُكّلاجهاثعاا تاميةاواإلْصاااَلحايفامدياةاعدنا
ياااتتمتعابهامنامثقعااسارتاتيجياعايياقدا
يرتتاباعىلانهضاةاعادناانقتصاعياةاركثٌعا
كباريٌايفامثانئاوماااراتاإمارةاعباي،او هذاا
اتفقاتااألطماعاوا ارشورااإلْقليْميةاوا دو يةا
عاىلاتحييادامدياةاعدناواالامداع ةاجديدةا
تضماناإعخالاايديااةايفاا فاثىضاوانقتتالا

 ثقتاطثيل.
ويتثاجاداعاىلاا ثااحةاا جاثبياةاا ياث0ا
ثالثااصائلارئيثايةامحارباةاتدعمهااعولا
ا ُدااْدَوانامرحلياًاولياتدارفايناُكّلااصيلا
ياماحا تحقيالايلادافامختلفاةاتََمااماًايفا
ايثاتقبلاا قرياب،اولاذاامااايُابائُابرصاعا
رشسابالااصائلامرتزقاةاا ُدااْدَوانابياهاا
ا بلا فرضاا ثايارةابديتامؤرشاتهاتافثا

إىلاا ثاح.
منالياا فصائُلاايقاتلُةايفاعدناايدعثمةا

ماناقبالاا ُدااْدَوان؟اويسابابانيااباا دَلما
ا ايَاَمااي.

ياشاطاعىلاا ثااحةاا يث0ايفاعادناثالثةا
يْطاااَرافارئيثايةايثادىاُكلُّاطارفاماهاا
 هادفامختلفاويحملاُكّلاطرفاماهماا دداءا
ا شاديدا آلخار،اويااقضاهاماناُكّلاا اثاحيا
وترباهاماثاأراتاقديماةانايمكاناإنفا هاا
ويتبايناا دعماا ثدثعيااألمريكيا كلاطرفا

حثبايلميته.
مرتزقاةا يفا يتمثالا األولا ا اارفا يمااا
»لاعي«اولماعبارةاعنامليشاياتاقبليةامنا
بادواا جااثب،اإضاااةاإىلاعااارصامناحزبا
اإلْصااَلحاوبداضاا قياعاتاا دثاكريةاا تيا
تمارشاؤلااابايالاا ثادثعي..اويثادىالذاا
ا ارفاإىلاإعاعةاا فاارالاعياإىلايمنامثحدها
عاصمتهاااصادااء،ااساتااعاًاإىلاذريداةاعولا
ا ُدااْدَواناا ثالياةابرشعياةالااعيااياتهي،ا
ويدتاربالاذااا اارفاخصمااًايساساياًا كلا

اآلخريناعىلاا ثاحة.
يماااا ارفاا ثانيايتمثالايفابدضااصائلا
ا حاراكاايثالحةاايدعثماةاسادثعياًاوا تيا
تااعياباننفصالاعناا شامالاواكاانرتباط،ا
وتدتارباحازبااإلْصاااَلحارشيكاًايساساياًايفا
مظلثمياةاا جاثباوخصماقديماجديداوتراعا

لذهاا فصائلاعَلماعو ةاا جاثب.
يماااا اارفاا ثا ثاولاثاصاحاُباا افثذا
األكاربايتمثالايفاعااارصاتاظياماا قاعادةا
وعاعاشاوبداضاعااارصاحازبااإلْصاااَلحا
واياا بالابإقاماةاعو ةاا خالاةااإلساالميةا
»ونيةاعدن«اكماايثامثنهااويرادثناراياتا
ا قاعادةاوعاعشاجهااراًايفامااطلانفثذلم،ا
نريامدرتالابمزاعمارشعيةالاعيايواماا با
اننفصاال،اويرىالذااا اارفاُكّلااآلخرينايفا

ا ثاحةايعداءايجباقتا هم.
وتاد عابالاا حلاواآلخرااناتباكاتابلا
مرتزقةاا رياضايفامااطلامتفرقةامناعدن،ا
كمااباديتابدُضاعمليااتاا تصفياةاا ثأريةا
تاشاطايفاايااطلاا تياانثحباماهااا جيشا

وا لجاناا شدبية.

اإنفالتايمااياوتصفياتاجماعيةا
با هثية

وتشاهدايجزاءامتفرقاٌةاماناايدياةاحا ةا
منااننفالتااألماياوحاانتاا اهباوا تقاعا
ا تصفيااتا واألعلاىا واألمارا وانختااافا
ا درقياةاوايااطقيةاعرباا بااقةاا شاخصيةا

ألبااءاا شمالايفاايحااظةاعوناذنب.
وتحدثاتامصااعراإعالمياةاجاثبياةاعنا
اعرتاضاسيارةاا قياعياا دثكريايفاصفثفا
مرتزقاةاا ُدااْدَواناا دميداايصالاا صبيحيا

وانعتاداءاعليهاونهاباسايارتهايفااياصثرةا
ويدتقاداينالاذهاا حاعثةاتأتيايفاساياقاثأرا
ناخيصابلااصائلامرتزقةاا رياضايثاقفا
ساابقهاتتدلالابا دمياداويرستاهاتداثعاإىلا

يْحاَداثاث8ايفاعدن.
كماااتحدثاتامصادرامقاربامانايرسةا
ا رئيلاا جاثبياا راحلاعبدا فتاحاإسَماعيلا
 ثسائلاإعالميةايناعاارصامنامرتزقةالاعيا
قاماثااباقتحا0ابيتاإساَماعيلاومكتبااباتها
ايحامياةاواااءايفاعملياةاثأريةايخارىاتدثعا
إىلامثاقافاا رئيلاا راحلاماناا دمالءايمثالا
لاعياومثاقفاهاييضاًامناا اظا0اا ثادثعيا

ايدتدي.
األجازاءا يفا ايماثلاةا ا حاثاعثا وتتدادعا
ا خاضدةا ثايارةاا غزاة،اماهااامااحدثايفا
األسابثعااياايضاعادماايقدماتاعاارصامنا
تاظياماا قاعادةاعاىلااقتحا0اوتدمارياايدبدا
ا هادويس،اكمااقامتاذاتاا داارصاا تكفرييةا
باهباوتدمرياكايثةاا قديلااسانتاآنتاي(،ا
ا كاثث يكياة،ايفامدياةاا تثالي،اكمااتدرضتا
مقاربةا»ايثايحيل«اا ثاقداةايفااألْطااَرافا
ا جاثبياةامانامديرياةاايدالابمديااةاعدن،ا
 لتدمارياوا تخريباوا دبثاماناقبلاا داارصا

ا تكفريية.
تاظياما عااارصا إنا ايصااعر:ا وقا اتا
ا قاعدةاقامثااباملاا قبثراولدمهااوإزا ةا
ا دالمااتاا تثلثاليةامنااألرضحاة،اونبشا
بدضها،اوتكثاريايعمدتهااعاىلااألرض،اوكلا
ذ كايكشفاا قبضةاا قثيةا تاظيماا قاعدةايفا

عدناوا ذيايقاتلايفاصفثفاتحا فاا ُداْدَوانا
عاىلاا ايَاَماان،اومديااةاعدناعرااتاطثالا
تأريخهااابا تداياشاا دياياوايذلباياوتددا
لذهاانعتداءاتاتااثراًاخارياًا تحثلاايدياةا
تدريجياًاإىلامثاتاقعا إلرلابيلاياملاُكّلا
إناكالاا تاثعاوا تداياشاا دياايايفاايدياةا

ويقيضاعىلاآثارلاابا كامل.

ا تصفياتاعناطريلاا هثيةا
ونرشتاعاارصامانامرتزقةاا رياضاعربا
مثاقعاا تثاصلاانجتماعايايفااأليا0ااياضيةا
صثراًا جثاثامرميةاعىلاا ارقااتايثاطالا
تاماإعدامهامابارقاوحشاية؛ابذريداةاينهما
»يدملثناجثاسايلا لشامال«،اكماااذكرتا
عاارصاايرتزقة،او كناا حقيقةابدداا تثاصلا
ماعامصااعرامحليةاباأناايحااظةاناهدتا
حملاةامدالمااتاواعتقاانتاواسادةا اكلا
مثاطنانمايلاوتصفيتها خلفياتامااطقية،ا
كماااتامانهابابياثتاوممتلاكاتاايثاطالا
ا شاما يلابددنايفاصثرةايمكنايناتخترصا
ايثتقبلااألمريكياا ثادثعي«اايثعثعا هذها

ايدياةايفاظلااستمراراا غزو.

عادنابالاكماناةاباغاازيا يبياا
و»مثصل«اعاعش!

تبخارتايحاال0اُكّلامثاطناتثقاعايناتأتيا
مجاازراتاوعباباتاوطائراتاا غزوابا ثاال0ا
وانساتقراراإىلاايديااةااإلسارتاتيجية،اويرىا

مثاطااثنايفاحا ةااساتمراراا ثضاعاا قائما
بأناايدياةاياتظرلاامثتقبلامظلماومخيف،ا
ابالاا ارصاعاا كبارياا قائامابالامرتزقاةا
ا ُداْدَواناعىلاايالاا ثاالحاا ثدثعياوا افثذا
وبالاحا اةااننفاالتاوا تصفيااتاا درقيةا
وايااطقيةا لُدزَّلاوايدنيالايتثجلاايثاطنا
ا ايَاَمااياا بثايطاخيفًةامنالاذهاا اماذجا

اإلرلابيةاا بشدةانرياا قابلةا لتدايش.
ويحاراإىلاا ذلانااآلناا تجرباةاا ليبياةا
وا تجربةاا دراقيةاكمثاتقبلاماظثراتحاولا
يمريكااومناخلفهااا ثدثعيةاواإلماراتاعاعا
األوضاعايفاعادناإىلالاويةاا فاثىضاوا دافا
وا تارفاعىلانراراسابقاتها،اونايُدرفاحتىا
ا لحظةاللاستتمكناعاارصاا قاعدةاوعاعشا
مناارضاسايارتهااعىلاايدياةاوإنزالايبشعا
يناثاعاا دقثبااتاوا ثياالتابمثاطايهاااكماا
حدثايفاايثصلاا دراقيةاعادمااسهلتاا قثاتا
األمريكياةا داعاشاا ثايارةاعاىلاايديااةا
ا دراقياةاوانتهىااألمارابايديااةاإىلاا دصثرا
ا ثسااىاا تيايزعلراايهااتجارةاا رقيلابيعا

ايثاطااتاا دراقياتايفايَسثاقا لاخاسة.
يوايناتدخالااألْطاااَرافاايتصارعةابددنا
يفامثجاةاماناا داافاوانقتتالابياهاااا بل،ا
وياتهيااياافابايدياةاعىلانرارابدضاايدنا
ا ليبيةاا تيايثياراايهااعىلاا ربياناجماعةا
مثالحة،ايفاحلايقاعاايااراتحتاسايارةا
جماعةايخارىاَوتُختافاا حكثمااتاواحدةا

بددااألخرىاويدد0ابدضاياراعلا.ا
األكياداا يث0ايناعدنا»نارياصا حةا دثعةا
حكثماةاا ريااض«احتاىاينااألماماايتحادةا
ناتدتارباايديااةاآمااةابشاكلاكاٍفا يزورلاا
مبدثثهاااألمماياإىلاا ايَاَمان،اكماايناايدياةا
 اماتدداصا حةا لديشابدادايناعكتاطائراتا
ا تحتياةا وباالااا ماشاآتهاا ُكّلا ا تحا افا

وستحتاجاساثاٍتاطثيلًةاإلعاعةاتأليلها.
وبدداانددا0ااألمنا مايُددامناحلما لمثاطنا
ا جياُشا يثاتديَدا ينا إنا ا بثايطا ا ددنايا
ا ايَاَمااياوا لجاناا شادبيةاا ثايارةاعىلا
مختلافامااطلاايدياةا يدمااألمناوا ثاال0،ا
وقاالايَحدايباااءاعدنا ااا»صدىاايثارية«:ا
جحياماا جياشاوا لجااناا شادبيةاوناجاةا
مرتزقاةالااعي.اويضااف:ايتمااىاينايداثعا
ا جياشاوا لجانا لثايارةاإىلاايدياةاااثالا
اارتةاتثاجدلامايفامااطَلاواسادةامناعدنا
 مانشاهداييةامضايقاتايواانفالتاًايماياًاوكااا
نديشابأمناوطمأنياة،اوا يث0انديشايفاحا ةا
خاثفاعائمةامناايقاومةاَوإذَااكانتالذهاليا
ايقاومةااحداااالانريدلاانانريداإناينانديَشا
يفامديااةانثاتايعاينانأماَناعاىلايرواحاااا

وممتلكاتاا.

يدارُِّفاعلماُءاانتصالاواإلعال0،اا حرَباا افثايةاواإلعالميةا
بأنها«انساتدمالاايخاطاواُيماهجا لدعايةاومختلفااألسا يبا
ا افثايةا لتأثرياعىلاآراءاومشااعراوسالثكياتاا ددواباريقةا
تثاهلاا ثصاثلا أللاداف«*،اوقداناّكلااإلعال0اَعائمااًاركيزةا
لامةامناركائزا»إسارتاتيجيةاا حروباانستباقية«ا دىاا يهثعا
يفاايقاا0ااألولاواألمرياكاناوحلفائهامايفاايااقاةايمثالانظا0ا
آلاسادثعاايدتدياوبداضاعولاا خليجاكدو ةاقااراواإلمارات،ا
وتافلابدضالذهاا دولامئاتاايلياراتاعىلاوساائلااإلعال0اا تيا
تدتمداا كاذباماهجاًاوايغا اةاوا دجلاوا تزييفاسالثكاً،اوقدا
عايشاايثاطناا ايَاَمااياعرشاتااألمثلةاا تياتؤكداعىلاحتميةا

كذباوسائلاإعال0اا ددواعوناخجل.ا
وناتقالاخاثرةاا حاربااإلعالميةاعناا حروباا دثاكريةا
و هااانتائجهاااا ثالبيةاإذَاا امايكاناا جمهثرامحصاااًااكرياًا
وثقاايااً،اويدرفاكيفايتداملابا اريقاةااألمثلامعالذااا اثعا
اةايفاظالاتركيزاا ددوا مناا حماالتاا دعائياةاايغا ااةاَخاصَّ
عىلاحشاداقثاهااإلعالميةايفاايدركةاوباإلمكاناتاا ضخمةاا تيا
تمتلكهااعولاا ُداْدَواناعىلاا ايَاَماناوتكريثاهاايفالذااا شاأنا
حاداجدلاا حارباإعالمياةاباثابةا%ل8اوكلايناثاعاا ُداْدَوانا
األخارىاقداتشاكلانثابةا%لااايتبقياةااقاط،اييايناا حربا
اإلعالمياةايفاا ايَاَمااناتضخاماوتبا غايفاُكّلااألحاداثاإضدافا

حجمهااا حقيقي.
اولكاذاايدتقاداا يهاثعاماذاقدياماا زمنايناا حرباتحثاما
إعالميااًاقبالايناتحثاماميدانياً.اوعىلاسابيلاايثاالااقدابا غا
مهادساثاا حربااألمريكيةاعىلاا داراقايفاانعتماعاعىلاا حربا

ا افثايةاإىلاعرجةايناا باتانثناقرََّراعشايةاا حرباعىلاا دراقا
اةايسمالاا»عائرةاا تضليلااإلعالمياورصدتا تشكيلاعائرةاَخاصَّ

ميزانيةاضخمةا دملالذااا جهاز.
و قادااعتمادتاقثىاا ُدااْدَواناعاىلاا دراقاإسارتاتيجيةايفا
حربهااااإلعالمياةاعىلاا دراقاتشابهاإىلاحداكبرياماايثاتخدمها
ا ُداْدَواناا ثادثعياا يث0اعىلاا ايَاَمان،اوليانظريةا»ا صدمةا
وا رعاب«،اوتبديالاذهاا اظريةابتكثيفاا قصافااإلعالمياا ذيا
يثاتهدفاا رتكيزاعىلايساباباا حرب،اونا باًامااتكثنامختلقةا
وكاذباةاكماااتضحابدداا حرباعىلاا دراقامنانتائجامأسااويةا
مخا فةا اكلامااتماا رتويجا هاذهاا حرب،اوكماايتضاحايَاْثماًا
بدادايث0ايفاحربهماعىلاا ايَاَماناا يث0اييضاً،اكماايدتمدااإلعال0ا
ايداعياعىلانايااةا»ا خصم«ابكلاا ارقاايمكاةامهمااكانتا
نايخالقيةايواعارصيةايوامخا فةا لرشيدةااإلساالميةاوا قانثنا

ا دايياايتدارفاعليه.ا
ييلاذ اكاا دملابمختلفاوساائلاا كذباوا خاداعاوا تضليلا
وتزييافاا حقائالا زعزعاةاا جبهاةاا داخليةاساثاٌءابتضخيما
ا ثغراتا ادىاا جهةاايثاتهداةايوابإثارةاُكّلايناثاعاا دصبياتا
ايتااحرةاايثجثعةاوبشاتىااألسا يب،اوصثنًاإىلاتصثيراينالذها
ا حرباتحملامصا حاواثائدا لدولاايثاتهداةابا غزو،اويدزفا
إعاال0اا ددوا كلاطارفاعىلاا اغماةاا تيايريُدلااامثلاتاملا
اياا بالاباننفصاالابأنالذهاا حرباساتحقلا هامامالبهما
باننفصالاوتقديماا ثعثعاا كاذبةا كلاا اامدلايفاا ثلاةابأنا
لذهاا حرباساتثصلهماإىلاا ثلاةاونريلاامناوسائلاا تضليلا
وا خاداع،اوكلاذ كايأتيانساتما ةامشااعراايتلقاياوتحفيزها

 لقبثلابهذهاا حربايواععمهاابشكلايوابآخر.
وعااداانادنعاا حرب،اتدتمدالاذهااإلسارتاتيجيةاعىلاإحاللا
ا صثرةاا دعائيةاا تضليليةامكاناا حقيقة،اباعتبارايناماايرتكها
اإلعاال0ايفاذلناايثاطنامنااناباعاتايبقاىايكثرامناا حقيقةا
اةامناتكراراوتكثيفا ا تاياقداتحتاجاإىلاوقتانكتشاااهااَخاصَّ

بثامثلالذهاايدلثمات.ا
واساتخد0ااإلعاال0اا ثادثعياييضااًاماهجااًايتاابالاكلياًا
ا معانماثذجاا حروبااإلعالمياةاا يهثعية،احيثااساتخدمتاكلٌّ
ماناا رياضاَوتالايبيبااإلعال0ابشادة،ابلاإناا فريالايفاا حربا
اإلعالمياةاَعائمااًاماايتقد0اا فرقاا دثاكريةا اقالاينباءاكاذبةا
بثاقثطامااقةاقبلاساقثطهااا فدايل،اواستثاال0اقثةاقبلا
يناتثتثالمابا فدل،اوقدايكثناا ثابباوراءاا تاابلايفااياهجا
ائيْايلايفاا حربااإلعالميةايداثعاإىلايناماابخا ا ثادثعياواإلرْسَ

اإلعال0ا كلتااا دصابتلايدارامناقبلانفلاا شخصيات.
وقاداتكثنا لحاربااإلعالميةانتائجاكارثية،اوقادارييااابغداعا
»تثاقط«ابيداانحتالل،اايماا ماتصالاعباباتاايحتلاومدرعاتها
إنّاإىلاسااحةاا فارعوس،اورييااااتمثااَلاا رئيلاصدا0احثالا
يثاقطايفاتلكاا ثااحةاعىلاياداجماعةاتمااساتئجاُرلااعىلايدا
رشكةاعالقاتاعامةايمريكية،اكماااتضحانحقاَ.اوسامداااييضاًا
ينالاذااا رئيلانفثاهاقاداامتاىاماعاعائلتاهاويركاناحكمها
طائرةاروسايةاضخمةاحاتابشكلا»مفاجئ«ايفاماارابغداع،ا
 اكتشفابدداييا0اينهاكاناماازالايفاحياا دظميةايفابغداعا حظةا
إساقاطاتمثا ه.اوينهابديايتاقلابلاايدناوا بثاعياا دراقيةاايماا

كاناا جميعايتثقدثناظهثرهايفامثسكث.ا

 قداكانتا»ا صدمةاوا رعب«اليامفتاحاا دملياتاا دثكريةا
 لدادو،اوكانا»ا تضليلاوا كذب«امفتااحاا دملياتااإلعالميةايفا

حروباقثىاانستكباراا داييةاويذيا همابشكلاعائم.
ويقاثلاا صهيثناياامااحيمابيغن(ايفايحادامؤ فاتها»يجبا
يناندمالاو ادمالابرسعاةااائقةاقبالاينايثاتفيلاا دربامنا
ساباتهماايالدثااعىلاوساائلاااا دعائيةااإذاااستفاقثااووقدتا
بأيديهماتلكاا ثسائلاوعراثااععامتهااويسثهااادادئذاسثفانا
تفيدناامثاعداتايمريكااوتأييدابرياانيااوصداقةاييانيا،اعادلاا
سااقفايما0اا درباوجهاًا ثجهامجرعينامناياضلايسلحتاا«*ا
و مايكنايدرفابيغنابأنابدَضاَمنايّدعياا دروبةاا يث0اسيدتربا
ا امثذجاا صهيثنيا الساتخدا0اا ثلبيا ثسائلااإلعال0ابا كذبا

وا تزييفالثانمثذجايثتحلاانقتداءابه.
وتأتاياا حارُبااإلعالمياةايفاصاثرامتدادعةاماهاااا قاثاتا
ا تلفزيثنية،امحااتااإلذاعةاا تابداةا لددو،اا صحفاا صفراءا
ا تابدةا لددو،اايثاقعااإل كرتونية،اوساائلاا تثاصلاانجتماعيا
مثالاا فيلاباثكاوا تثيارتاوا ثاتلاإب،اكمااقداتأتيايفاناكلا
خااباتابدضاا شخصياتاايدرواةاا ثياسيةاماهااواإلعالميةا
ايأجثرةاوايتثاطئةامعاا ُداْدَوان،اكمااقداتأتيايفانكلانائداتا
ياروجا هاااا ااباثراا خامالاا تاباعا لدادوامناعىلاوساائلا
ايثاصالتاا داماةاا باصات«اويفاايقايلاييضااًاوعرباا تجمداتا

واألَسثاقاوكلامكاناممكن.
وتأتايامثاُلالذهاا شاائداتاأللادافاواضحةامحادعةامثلا
تثبياطامداثيااتاايثاطاال،اورضباثقاةاا شادبايفانفثاه،ا
واختاالقاايشااكلاوا رصاعااتايفاا جبهاةاا داخلياة،اتخثيفا

الغزاة مل يريدوا عدن اآمنة اأو م�شتقرة وامل�شروع منذ البداية تدمري املدينة واإخراجها من املعادلة القت�شادية الإقليمية
برعاية أمريكية سعودية »نهار بنغازي وليل الموصل في ضيافة عدن«

كيف نت�شدى للحرب الإعالمية النف�شية وهزميتها
الحرب اإلعالمية اليهودية السعودية.. منهجية واحدة
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اُداْثِعّيااإلَماااَراتيا إحتفلتاقثاُتاانحتالِلاا ثُّ
ايدعثمةابايرتزقةامنامختلفاا جاثياتا

وا داارصاا تكفرييةابارٍصامزيفاتمااصاااُعها
إعالمياًا تقد0ا حظياومتذبذبايفابدضامااطلا
ا جاثباا ايَاَمااي،اوحاو تاوسائُلاإعال0اا ددوا

يَناتُظهراحا ةامنااننتصاراا ثلمياورّوجتايبثاقا
انحتاللا حثماونيكايفاايداركاايشتدلةاو ثاعىلا

ايثتثىااإلعالميااقط،ايفامحاو ةاماهاا تُداريا
عجزلااواشلهاايفاا ايَاَماناعىلامدىاخمثةا
ينهرامناا ُداْدَوان.اواستماتتاقثىاا ُداْدَوانا
وعىلاريسهاايمريكااوإرسائيلاعىلابيعاا ثلما
واألملاا زائفا شدثبهااايضللاعليهااو بدضا

مرتزقةاا ُداْدَوانايفاا داخلاا ايَاَماايايفاسبيلا
راعامداثياتهماا تياحامتهاالزائُمهماايتتا يةا

يفامختلفاإرجاءاا ايَاَمانايفاظلاصمثعايساثريا
يمايا مايشهدا هاا تَّأريخامثيالً.

إستدراجاا ددواإىلامصيدةا»ايداركاا ربية«
وكانتاقثىاا ُداْدَواناقداقامتايفاوقتاسابلابدملياتا
إنازالاكبريةاتضماتايحادثاايدرعاتاوا دبابااتاوا دتاعا
ا حربياايتاثرايرتزقتهاايفاا ايَاَمان،اكمااعززتاجبهاتا
عااارصاتاظياماا قاعادةاايتهاويةايفابداضامحااظاتا
ا جااثباا ايَاَمااايابمئااتاايرتزقةاا قاعمالامناعولا
متدادعة؛ا لحيلث اةاعوناتاهارياا ايَاَماناماناا داارصا
ا تكفريياة..اورنمارشاساةاوضخاماةاا هجماةاا داييةا
عاىلاا شادباا ايَاَماااياإنايَنانتائجالاذهاا حملةاكانتا
محادوعًةاومخيبةاآلمالامجرمياا ُداْدَواناومنا فا فهم،ا
حيثايعركتاقثىاا غزوايفاوقتامتأخرابأنهااوقدتايفااخا
ايثاجهةامعارجالايحرتاثناايثاجهةاوترسيايفاعروقهما

ا حرباماذاقديمااألزل.
يفاتلكااألثااءاكاناا جيشاا ايَاَمااياوا لجاناا شادبيةا
يدادوناا ُددةا قلباُكّلاايثازناتاوتغيرياقثاعداانناتباك،ا
واالاماااتقتضياهاإراعةاصاحابااألرض،اوعماداا جيشا
وا لجاانا تغيرياإسارتاتيجيةاايدارك،ابمااايضمناتحييدا
ا ساالحاا جثاا ذياباتايقصفابهثتريياانريامثبثقةاُكلَّ
مااايتحركاعىلاسااحااألرض،اكماااتخذارجااُلاا ايَاَمانا
ا بثاسالاعادعاًاماناا تدابارياا روريةا كارسالجماتا
قاثىاانحتاللاومرتزقتهاماايدززةابايئاتاماناايدرعاتا
وا دبابااتاا حديثةاكا تمركزايفاقمماا جبالاواننثاحابا
ماناايثاقعاايكشاثاةاوانعتمااعاعىلاا دمليااتاا اثعيةا

وا كمائناا خاطفةا دحراقثىاانحتالل.

تغيرياقثاعدااننتباكاوإرباكاقثىاا ددوانا
وعادمااكانتاجحااُلاانحتاللايفانمرةاا اشثةاا زائفةا
كاناا جيُشاا ايَاَمااياوا لجاناا شادبيةايديدوناتشكيَلا
ا صفثفاوالامااتقتضيهاايرحلة،احيثاانثاحباا جيُشا
وا لجانامناايااطلاايكشاثاةا لارياناايداعياكا ثعيانا
وا صحارياا شاسادةاوبدياا تمركُزايفاا جبالاوايرتفداتا

ا شاالقةاوا تياتُحِر0ُاا ددوامناياضليةاسالحاا جث،اكماا
عمداايجالدونانساتدراجاقثاتاا غازواإىلابدضاايثاقعا
اإلسارتاتيجيةاوكماثاا ها،امكبديناا ددواخثاائراااعحةا
بدملياتانثعيةامحكماةاوكمائناتماا تخايطا هاابدلاءا
كباري.ااوتاتهُجاقثاُتاا غازواإسارتاتيجيةاا زحفابإعداعا
كباريةاماناجياثشاايرتزقاةاوبايداداتاا ثقيلاة،اولذاا
ماااتلقفهاا جياُشاوا لجاناباذكاءاحاعاوجدلاثاامناتلكا
ا زحثاااتامقابَراجماعيةا قاثىاانحتالل،اونفذاا جيشا
وا لجاناا شادبيةاعملياتانثعيةامتددعةايفااأليا0اا قليلةا
اياضيةايساقاتاايئاتامناا قتاىلاوا جرحىايفاصفثفا
ايرتزقاةاوا جاثعاايشااركلايفاا دملياتاا دثاكريةامنا

اُداْثِعيّة. عولاا ُداْدَواناكاإلَماااَراتاوا ثُّ
حيثا قيايكثاُرامنال8اعارصاًامنامرتزقاةاا ُداْدَوانا
مصاِرَعهمايفاعملياةامحكمةا لجيشاا ايَاَمااياوا لجانا

ا شادبيةاياث0اا جمداةااياضيةاعادماااحاو اتاا قثاتا
ا غازياةاا تقاد0اباتجااهامااقاةا باثزةابمحااظةا حجا
ا وتاماتدمرياعارشاتااآل ياتاا دثاكريةاا تابداةا هماوَارَّ
َماناتبقىاماهما لاجااةابحياته.اكماانفاذايباالاا جيشا
وا لجاناا شادبيةاكمائنايخرىامشابهةايفااأليا0ااياضيةا
يفامااقاةاعاراساددابمحااظةاعدناتثاببتايفاخثاائرا
ضخماةايفاصفاثفاا ُدااْدَواناوجدلاتاا دادوايراجاعا
حثاباته،ااهلاكاناا ارصاا زائفامجرعااخانصبهايباالا

ا ايَاَماناباقتداراكبريايرتزقةاا ُداْدَوان.
و ماياتِهامثلثاُلاا ازيفاايثتمرا قثىاا ُداْدَواناعادا
لذهاا اقاة،ااقداتلقاتاجحااُلاانحتاللاصفداٍتايخرىا
عادماااحاو اتاا تقاد0ايفامااطالاصرباوا ثلاطاوا دادا
بمحااظاةا حاج،اواعتقداا ددوايفابااعئااألمرايناا جيشا
وا لجااناقداانثاحباامانامثاقدهمااوينهاحقالاانتصاراًا

مبكاراًا مايلبثايناتحثلاجحيمااًايحمَراعىلاوقعارضباتا
مثادعهامنامثاقعا ماتخاراعاىلابالاا غزاة،اورسعاناماا

تحث تايلازيجاا ارصاإىلامآتماوعثيلاوند0.
وقا0ايبااُلاا ايَاَمانااألناوسابتدميلاجراحاجحاالا
ا غزوايفاعمليةامحكمةايخرىايث0اا ثابتاايايضاساقطا
عاىلاإثرلااايكثرامانال7اقتيالًامانامرتزقةاا ُدااْدَوانايفا
طريلاا دلمابلامحااظتَياعدناويبلاعادمااكاناايرتزقةا
يتقدمثناباتجاهامحااظةايبلاو ماتاقِضاسااعاتاحتىا
انفضاتاقثاتهماو اماتبَلاإناليااكلامدرعاتهماايحروقةا
نالداًاحياًا كلامنايحاولايَنايتثنلايفااألرضاا ايَاَمااية.

وعثرةاا جغراايااا يمايةاولشانةاا غزاة
وتتمتعاا ايَاَمانابجغراايااوعرةاسبلايَنااندحرتاعىلا
يساثارلااقثاُتاا غازواا دثمانياوقثاتاا غازواا ربياانيا
ساابقاً،اولذااماا مايقاريهانزاهاا يث0،اويحااولاا ددوايَنا
اَداجراحاِتهاعرباإعالناانتصاراتازائفةاعرباوساائلا يضمِّ
إعالماه،او كاناايرتزقاةاا قاعمالاماناخاارجاا حادوعا
ا ايَاَمااياةايدراثناكيفاانتهتاتلكاايدارك،اادادمااكانا
ااُداْثِعّياباحتاللاقاعادةاا داداكانتا يحتفالااإلعال0اا ثُّ
مرتزقتهاتدااناجثثاقتاللااعىلايساثاراا قاعدةاا جثية،ا
ااُداْثِعّيايتحدثاعناتقد0اباتجاها وعادمااكانااإلعال0اا ثُّ
 بثزةاكانتاجيثُنهاايأجثرةاتالباا اجدةاعىلاوقعانريانا
ا جيشاا ايَاَمااياوا ذيااتخذامثاقعايفاايرتفداتاا جبليةا
يفاتلاكاايااقةاويماراا ددواماناتلكاا قممابارياناعراتا

طريقهااإىلاتجمداتهمابدقة.
واعرتاتاعو ُةااإلَمااااَراتابمقتلاعدعامناضباطهاايفا
ا ايَاَماان،اورناماينهاا اماتدرتفابا دادعاا حقيقياحتىا
ناتفازعامثاطايهاا،اإنايَناتلكاا ادثَشاا تاياتصلاتباعاًا
إىلاعو ةااإلَماااَراتاساتجدلاُكلَّامثاطاناإَماااَراتيايديدا

حثاباتهاقبلايَنايتثرطايفارمالاا ايَاَماناايتحركة.
تشتتاقثىاا غزواوثباتاا جيشاوا لجاناا شدبيةا

كمااايَنامحااونِتاا ددواايثاتميتةا لتثساعايفارقدةا
ا جغراايااًاا ايَاَمااياةايفايكثارامناجبهاةايوقدتهايفااخا
آخر،احيثاتشاتتاقثىاا غزوايفامثااحاتاناسادةامنا
ا جغرااياااا ايَاَمااياة،اوا اذيايجدلالاذهاا قثاتاتحتا
مجهراا جيشاوا لجاناا شدبيةايدراتهماا دقيقةاباألرضا
وعااارصاا قاثةاوا ضدفايفاُكّلامثقعاوا اذياَمكَّاهمامنا
لادساةاا دمليةاتلثاا دمليةاوا كملاتلثاا كملا كلاقثةا
تتحركايفااييدان،اولثامااااقمامناخثائراا قثاتاا غازيةا
بشاكلاكبري،اويبارزامميزاتامثلالاذهاا دملياتايكمنايفا
قلةاتكا يفهااا برشيةاواياعيةاألباالاا ايَاَمانابدكلاماا

تحدثامنارضراجثيما دىاا ارفااآلخر.
يدرُفاا ددواا يث0ابأنهاساَقَطايفالاويةاسحيقة،اوباتا
واضحااًايكثُرامانايياوقتاماىايناا جياَشاا ايَاَماايا
وا لجاناا شادبيةايخثضاناحرَبااساتازافاطثيلةاايدىا
 نايثاتايعااآلخاروناا صماثعاايهااواحتمااَلاعثاقبهاا
يكثارامنالذا،اوكّلماابا غتاوساائلاإعال0اتحا فاا ددوايفا
ا كاذباوا تهثيالا تحركاتهاعاىلااألرضاا ايَاَماايةايأتيا
ا خاربُاا يقُلاعارباا ادثشاا تاياتصالاإىلاعولاا ُداْدَوانا
اياث0؛ا تذكرلمابأنااحتالَلاا ايَاَماانااكرٌةانبيٌةاوينا ُكلَّ

ا ايَاَماايلا ماو نايكثنثاايثماًا قمًةاسائغة.

ا ااساوإثارةاا ذعراوإنادالاا فثىضاوتجميالاصثرةاايدتديا
وايحتلاونيااةاا قثىاا ثطايةاوا كثريامنااأللدافااألخرى.

  ا شائدةا
ويصافاعلماُءاا افلاا شاائداتاإىلاثالثةايصاافارئيثية،ا
لياناائدةاا خثف،اونائدةااألمل،اوناائدةاا حقدامعاا تأكيدا
عىلايناا شاائدةاترسيايفاجثداا شدباا ضديفاكرسياناا اارا

يفاا هشيم.

  ا اابثراا خاملا
ظهارامصالاُحاا ااباثراا خامالاخااللاا حاربااأللليةا
اإلسابانيةاعادمااقاالاا جارالااماثن(ايحداقااعةاارونكثااإنا
يربدةايرتالاتتقد0اعىلامدياةامدريدا الستيالءاعليهااو كنالااكا
رتاالًاخامثااًاكاماالًاعاخلاايدياةا اهاا قابليةاعاىلاانجازاماانا

يثتايعاييارتلاانجازه(.
وا رتالاا خاملااا اابثراا خامل(الثاا جماعةاايثائث ةا
عاناباثاا شاائداتاواختاالقاا فاثىضاوايشااكلايفاا جبهاةا
ا داخليةاولثاسالحاادالامهمتهاتحايماكيانااألممامناا داخلا
بإضدااهااوتفتيتانملهاابا شاائداتاواألراجيفاإلثارةاا فزعا
بالاصفاثفاايثاطاالاَوإثاارةاا اداراتاا قثمياةاوا اائفيةا
وا درقياةابياهماوا قيا0ابأعمالاا شاغباوا تخريباا تياتخللا

ا فثىض.

 يالابا رورةايناتاجاحاييةاحرباإعالمياةااهااكانماذجا

اشلتاايهاالذهاا حمالتاايغرضةايسثيااشلاكماااشلتاععايةا
ا كيااناا صهيثنيايفاحرباتماثزاثللااعىلا بااناوظهراا ددوا
ائييْلاماهزماًاوااناالًارنمامااحشادهامناإمكاناتالائلةا اإلرْسَ
 لحربااإلعالميةاوكلاذ كايدتمداعىلاا جمهثراايتلقياومثتثىا
ا ثعيا ديهاولااكاآ ياتاويساا يبايجابهاةاا حمالتااإلعالميةا

ساذكرابدضاًاماها:

  آ ياتامثاجهةاا حرباا افثيةاواإلعالميةا لمثاطن:ا
•اا ثقةاايالقةابا لهاوا تثكلاوانعتماعاعليهاوا يقلاا جاز0ا
بأنانادبااامظلث0اومدتدىاعليهاوصاحباقضيةاعاع ة،او هذاا

اإنانرصاا لهامؤكدا لايَاَماايلامهمااطالاا زمنايواقرص.
اةابأناايثاطناا ايَاَماايا •اا ثقةابا قياعةاوا تثليما هااَخاصَّ
 ديةاتجارباساابقةامتدادعةامعاقياعةاا ثاثرةاا حكيمةاوا تيا
كاناتاَعائماًاتفيابثعثعلااوتدارفاماالثااألاضلايفاُكّلامرحلةا

 لايَاَماناوا ايَاَماايل.
•امقاطداةاوساائلاإعاال0اا دادواوا ثساائلاايرتبااةابهاا
وتشاجيعااآلخريناعىلامقاطدتهاابكلايناكا هااوانعتماعاعىلا
ايصااعراا ثطاياةاايدرواةا لحصاثلاعىلااألخبااراوايدلثماتا
كقاااةاا ايَاَماناا فضائيةاا رساميةاوقااةاايثاريةاوا قاثاتا
ا ثطاياةااألخارىاووكا اةاسابأاوصحيفاةاا ثاثرةاوا صحافا

واإلذاعاتاا ثطاية.
•اتجالالاُكّلاا شاائداتاواألخبااراايضللاةاا تياقداتثاببا
اننهازا0اايداثيايواخلالاحا ةاا خثفاوا هلعابالاا ااساا تيا
ياروجا هاايذياالاا ُدااْدَواناوا رعاعاىلاُكّلامناياروجايثلالذها

األخبار.
•اعاد0اتااقالااألخباارامجهث اةاايصادرايواا تياقاداتخد0ا

ا ُداْدَواناويذيا هابشكلاكامل.
•ارشحاا ثقائعاوإيضاحاا حقائلاوا تثقيفاايثاتمرا لفئاتا
ااةامانااألطفالاوا اثااءا األقالاثقاااةاووعاياوتدلياماَخاصَّ

وا شيثخ.
•اعاد0اان تفاتاإىلاا رساائلاا تياقداتصلاعارباا ثاتلاإب؛ا
ألناينلبالذهاا رساائلاكاذبةاوتديرلااماابخاإعالميةامرتباةا

باإلعال0.
•اا بحثاَعائماًاعناتأكيداتاعىلايياخربايصلاإ يكامناوسائلا
اإلعاال0اا رشيفاةاوا صاعقةاايدروااةاَوإذَاا ماتاَراا خربايفالذها

ا ثسائلااتأكدابأنهانرياصحيح.
•ازجاراورععاُكّلامانايحاولاتثبياطامداثيااتاا ااساببثا
ا تجمدااتا يوا ا باصااتا يوا ا شاثارعا يفا ا كاذباةا ا شاائداتا
وايااساباتامثالااألعراسابا حجاجاايقاداةاوايااقيةاوتذكرا

َعائماًاقث هاتداىلا»وجاع همابا تياليايحثن«.
•ااانساتدانةاَعائمااًاوانستفثااراماناا جهااتاايختصاةا

وايثئث ة.ا

  كيفاتثاجهاا جبهةااإلعالميةاا حرباا افثية؟
•امكااحةانشاطاا جماعاتاايداعيةايفاا داخلايواماااصالحا
عىلاتثاميتهابا اابثراا خاملابشدةاورصامةاواتخاذاا تدابريا
ا الزمةا ثقفانشااطهابا تاثايلامعاادا ياتاا حرباا افثيةا
األخارىاويفامقدمتهاااإلعاال0اا ذياتقعاعليهامثاؤو يةاكبريةا

با كشافاعانايلدافاا دادوايما0اا اريياا دا0اايحايلاوا داييا
كثسيلةامناوسائلاا دعايةاايضاعة.

•ااوجاثعاماهااجاتثعياةانااملايثاتهدفاتاميةاا شادثرا
بايثاؤو يةا ادىاايثاطاالامعاتثضياحاعقيلا لادوراا خاريا

 لمجمثعاتاايداعيةاوإيضاحاوسائلهماويسا يبهماا تخريبية.
•ااتحقيالاا ثحدةاا ثطايةاايتماساكةاوقااعاا اريلاعىلا
محااونتازرعاباذوراا فرقةاوقادايثبتتااألحاداثايفاا دا ماويفا
ا داراقابددايحداثااللااإناا شادباايفككااألوارصايكثناخريا

مرتعا ألعداءاومهمااكانتاتثمياتهم.
•اإتخاذاتدابرياكفؤةايثاجهةاا شائدةامنايلمهاااعتماعامبديا
ا شفاايةاوإطالعاا شدبابشكلاصاعقاعىلاماايجريايونًابأول.
•اوضعاسياساةاإعالمياةاوطايةامثحدةا لشادباوا تحذيرا
منامحاونتاإنااعةاعثاملاا فرقةاوا تااحارابلايبااءاا ثطنا
ا ثاحداوا تصديايثلاتلكاايخاااتاا تياتثهلا ألعداءاتحقيلا

مآربهم.
•اامداجثثراا ثقةابلاا شدباوا ثلاةاوتدميقهااوا تثاصلا
ا حقيقاياماعاايثاطاالاوانساتماعاإىلاناكاوالماوآرائهاما

ومااقشتهاامدهم.

مصاعر:
• ويكبيديا الموسوعة الحرة 

• مق�ال الحرب اإلعالمية اليهودية كجزء م�ن الحرب الُع�ْدَوانية 
الشاملة بقلم: معن بشور

اأبطال اليمن يفر�شون قواعد ا�شتباك جديدة على الأر�ش ملواجهة الغزو الربي
الغزاة السعوديون اإلماراتيون يتساقطون على أسوار اليمن

كيف نت�شدى للحرب الإعالمية النف�شية وهزميتها
الحرب اإلعالمية اليهودية السعودية.. منهجية واحدة



انثالالااينثالالالا0ااايثاالالاانثالاثالالا     ا ددعااالا6 تقارير

عنا�شر القاعدة تعدم �شباب احلراك والباعة املتجولني وتقتحم منازل رموز اجلنوب
سكاكين القاعدة في عدن تذبح القضية الجنوبية

كل الذين ا�شتعانوا بالأجنبي لحتالل بلدانهم ذاقوا الويالت والعذاب املهني وحتولت بلدانهم اإىل م�شتنقع لكل ما هو �شيء

التهليل والتكبير للمحتل األجنبي.. بوابة الدخول إلى النفق المظلم!

  - إبراهيم السراجي: 
بدَدايكثارامنايربدةايناهراماناا ُداْدَوانا
ا ثادثعياعىلاا ايَاَماان،اوتجييشاايرتزقةا
مناا ثااغالاوباكثاتان،اباإلضاااةاإىلاآنفا
ا غاراتاا تياناهااطرياُناا ُداْدَواناا ثدثعيا
عىلاعدن،امدمراًابُايتهااا تحتية،امنامحااتا
كهرباءاوصثامعاناللاومثانئ،اوعخثلامئاتا
اآل يااتااإلماراتياة،ا مايجِناا جااثُبامناُكّلا
ذ كاساثىاإصابةاا قضيةاا جاثبيةايفامقتلا

وحضثراسكاكلاا قاعدة.
و امايكانابإماكاناا قضياةاا جاثبيةاينا
تصماداوقداانجرابداضاا قيااعاتاا جاثبيةا
ا قضياةا ااصافاتا ا ثادثعيا  لمارشوعا
ا جاثبياةامعاقضايااياقدتهاااوجثعلا،اوإنا
كيافاباإلماكاناا حديُثاعناقضياةاجاثبيةا
يقاتالابدضااصائلهاايفاصفثفاا ثادثعيةا

باسماا رشعيةاايزعثمة؟.
ا ذياناحملثاايفاايايضاا قضياةاا جاثبيةا
وظهروااباسامهاامثالاعيلاساا ماا بيضايوا
حيادراا دااساا اذياانتهاىاحديثَهاباساما
ا قضيةاا جاثبيةابأناقبلابماصبامثتشاارا
 هااعياتحتامظلةاا رشعياةاايزعثمةاعاخلا
ا ريااض،الؤنءايدجازوناعناتقدياماإجابةا
واحادةاعماااينجزتاهاا قضياةاا جاثبيةامنا
خااللاوقثاهماماعاا ُداْدَواناساثىاحضثرا
ساكاكلاا قاعادةاا تيارشعتابذبحانابابا
ا حراكاا جاثبياا ذيارااضاتأييداا ُداْدَوان،ا
بالاواالاقثائمايعدتهاااحكثمةالااعياا ذيا
يَْصابَااحاا داااسامثتشااراًا اه،اامناييةا
زاوياةايثاتايعاينايتحادثاعاناا قضياةا

ا جاثبيةابدداا يث0؟.
يثاتايُعاتاظيُماا قاعدةاينايقد0انفَثاها
ا يث0اعىلاينهاا رابحاا ثحيداممااحدثايفاعدن،ا
ويثتايعاينايثاصلامداركهاا يث0ايفاعاراسددا
بددناضاداإْحاَدىااصائلاا حاراكاا جاثبي،ا
بددايناكاناا هدفاا ثحيداا ذياعاعابا جيشا
وا لجاناا شادبيةا دخثلاعدنابشكلاخاصا
وا جااثبابشاكلاعا0،ا كااهاا يث0ااساتفاعا
ماناتدثياماا قضياةاا جاثبياةاوإقحامهااا
يفاصفاثفاا ُدااْدَواناا ثادثعيااأَْصابَااحا
ا حاراكاا جاثبياا ياث0الدااًاساهالًا تاظيما
ا قاعادة،اوماايحادثامنامثاجهااتابياهماا
يفاعاراساددابددناإناواحدٌةامناتلكاا شثالدا

ا تياتؤكداحجماانساتفاعةاا تياحصلاعليهاا
تاظيماا قاعادة،اا ذيا مايحدثايناكانالدااًا
 ارياناا ُداْدَواناا ثادثعي،ابخالفامااحدثا
 لحراكاا جاثبيامنااساتهدافاسدثعياكماا
حدثايفا حجاوتحديداًايفابلةاوصرباعدةامراتا
وراحاضحيتهاااا درشاتامانامقاتيلاا حراكا
ا جاثباي،اوانتهتابمااَ بةابإجراءاتحقيلايفا

تلكاا رباتا ماتللاا ثدثعيةا هاابانً.

  ساكاكلاا قاعادة..اوتجاللاناقثسا
ا خارا

يفاا ثاابلاعادمااتحرََّكاا جياُشاوا لجاُنا
ايحااظااتا ا قاعادةايفا ا شادبيةايثاجهاةا
ا شاما ية،اكاناذ كانتيجةاخاثةااساتباقيةا
 تداركامااحدثايفاسثريااوا دراقاو يبيا،الذها
ا خاثةاا تايانجحتايفاا شامالابفدلاثثرةا
اااسابتمرباويفاوقٍتاكانتاا ثادثعيةاتلملما
يوراقهاااايبدثرةايفاا ايَاَمان،او كاهااسادتا
إلاشالاا تصديا لقاعدةايفاا جاثب،اامااكانا
مناساكاكلاا قاعادةاإنايناحرتابقثةايفا

حرمثتاوعدن.ا
خاللاا فرتةااياضيةاحّذراا ثايداعبدايلكا
ا حثثايايفاعدةاخاابااتامناايؤامارةاا تيا
تثادىا تمكلاا قاعدةامناإقامةاإماراتهاايفا
ا ايَاَماناوارتكاباجرائماا ذبحاوا حرقابحلا
يبااءاا ايَاَمان،اواعتاربامثاجهَةاتلكاايؤامرةا
مثؤو يةاا جميع،اااستااعاا جيشاوا لجانا
ا شادبيةاطرعاعاارصاا قاعدةايفامحااظاتا
ا شامالاكا بيضااءاوإباوا داصماةاصاداءا
ييضااً،اكمااانجحثاايفاذ اكايفاا جاثباقبلاينا
يتدخلاا ُداْدَواناا ثادثعياا اذياوّارانااًءا
جثياًا لقاعدةاانتهاىابتقثيتهاايفاعدناوععما
مرشوعهاايفاحرمثت،او ماتحصلاعدنامنا

ذ كاإناعىلاا دمار.ا
كمااخاطباا ثايداعبدايلكاا حثثيامراراًا
ا جاثبيالامحاذراًا هاماماناخااراا قاعدةا
ومؤكاداًايناخارلااعليهمايكاربامناخارلاا
عاىلانامالاا باالع،او كانالاذهاا تحذيراتا
اصادماتابايالاا ثادثعياا اذياتمكنامنا
رشاءابداضاا قيااعاتاا جاثبياةاوطثَّعهااا
 تدمالايفاخدماةاايارشوعاا ثادثعياا اذيا

حصدتاثماَرهاا قاعدةاعونانريلا.

  ساكاكلاا قاعدةاتاالارقابانابابا

ا جاثبايونً
اقاداتمكنامنا إذااكاناا اظاا0ُاا ثادثعيُّ
رشاءابدضاا قيااعاتاا جاثبيةاا تياانضثتا
يفاصفثااهاوقبلتابذ كاعىلاحثااباا قضيةا
ا جاثبياة،اناريايناهااشالايفارشاءابداضا
اصائالاا حاراكاا جاثبياا تيانأتابافثاهاا
عناتأيياداا ُدااْدَواناا ثادثعياوا قبثلابه،ا
مدركةايناذ كاسايكثناعىلاحثااباا قضيةا
ا تيايحملثنها،او ذ كا جأاا اظا0اا ثادثعيا
إىلاإرلااباتلاكاا فصائالاا تياراضتاهاتارًةا
ويخارىا ا جثياة،ا با غااراتا باساتهدااهما

بتثجيهاإرلاباا قاعدةاإ يهم.ا
ويفانهايةانهرايث يثاايايضاقامتاعاارصا
ا قاعادةايفاعادناباختااافاااامنانابابا
ا حاراكاا جاثبياا رااضا لتدخلاا ثادثعيا
وقاماتابإعدامهامابا ثاكاكلاواالاقثائما
يعلناعاهااايدعثارياضاياسلاوزيراخارجيةا
ا هااربالااعياا اذياحااولاإصبااَغاصفاةا

ا تثاطؤاعليهم.ا
وقدايكدانانااثناماناا حاراكاا جاثبيا
ا ثالمياآناذاكايناايدعاثانايافاا بكريامنا
حازبااإلْصااَلحاوا اذياتماتدييااهامحااظاًا
اوزياراًا  دادناوكاذااعبادهاا حذيفاياايَدالَّ
 لداخلياةاماناقبالالااعيايقاثعاناحملاةا
 تصفيةاناباباا حراكاا جاثبياا ثلمياعربا
لثااعخثلا تاظياماا قاعادةابحجاةاينهماساهَّ

ا جيشاوا لجاناإىلاعدن.
ويفامقابلةاساابقةايجرتهااقاااةاا جزيرةا
ا قارياةامعاا حذيفيايكداايهاااينهاتماإ قاُءا
ا قبضاعىلاكتيباةامناا حرساا جمهثريايفا

ايدالابددن.
ا روايةاا ثابقةانفالااناناثنايفاا حراكا
ويّكادواابا صثراينهاجرىاإعدا0اااانااباًامنا
نشاااءاا حراكاكانتاوساائلاإعالميةاتابدةا
 هاعياواإلْصااَلحاقدانرشتاقثائمابأسمائهما
ضماناايالثبالاقاعديااًاوسادثعياًابتهمةا

ا تثاطؤامعاا لجاناا شدبيةاوا جيش.
جريمةااإلعدا0اتلاكاا تياارتكبتهااعاارصا
ا قاعادةابا ثاكاكلاوجرىانارُشاا صثرايفا
ا ثساائلااإلعالميةاباعتبارلاااانتصاراً،اكانا
ايدعاثارياضاياسالاوزيراخارجياةالاعيا
قبلهاابثااعاتايؤكادايفاحثاراماعاصحيفةا
ا رياضاا ثدثعيةاينا»حكثمته«اتملُكاقثائَما
باألساماءاَينايسمالماايتثاطئلامعاا جيشا

وا لجااناا شادبيةاوآخريناكاناثاايتداملثنا
ماعاحكثمتاهاويفاا خفاءايتداملاثنامعامنا

يسمالماايتمرعين.

  ا قاعادةاتدد0اباعاةامتجث لايفاعدنا
باسماايااطقية

سايارتاعااارصاا قاعادةاعاىلايحيااءا
عادةايفاعادنابا تزاماناماعاعخاثلاا قثاتا
ا غزياةاا ثادثعيةاواإلماراتياةاا تاياوارتا
نااًءاعثاكرياا تحاركاتاا تاظيمااإلرلابيا
ا ذيابااعراإىلاخللامشاكلةامااطقيةاإلثقالا
كالالاا جااثباوتغيياباا صاثتاا جاثبي،ا
اقامتاعااارصاا قاعدةابإعدا0ابدضاا باعةا
ايتجث الايفاعادناا قاعملاماناايحااظاتا

ا شما ية.
وبياماايثااراا ُداْدَواناا ثادثعياا غااءا
ا جاثيا تثساعاا تاظيمااتااإلرلابياةاعىلا
ناراراعاعاشاوا قاعادة،ااإنامااتقاد0اعليها
تلكاا داارصامناا جرائماا بشادةايتمابغااءا

إعالمياسدثعي.
افاياحلاكانتاتلكاا داارصاتدد0اا باعةا
ايتجث الاا ذيابحثاباايدلثمااتايناجلهما
مانامحااظةاتداز،اكانتاقاااةاا دربيةاتبثا
يخبارااعنايرساماايسامتهماجاثعامناا حرسا
ا جمهاثريامتاكرينابهيئةاباعةامتجث لايفا
خااثةا تربيراإعدامهماوإبقاءاجثثهمامرميةا

يفانثارعاعدن.

  ايدركاةاايبكرةامثاجهاتابلاا قاعدةا
وا حراكايفاعدنا

ا تااقضاتاا تيااحتثالااا اظا0اا ثدثعيا
 امايكانامخاااا هااايناتصمادااا غايةا ما
تكانايفاا جاثباينايتحقلاانساتقرار،او كنا
يناتثاتمراا فثىضابالااألْطاااَرافابرشطا
ينايحتثيهاااا اظا0اا ثادثعي،اامعاتثساعا
ا قاعادةايفاعدنابا تزامناماعاعخثلاا قثاتا
ا غازيةاإ يهاانشابتامثاجهااتامتكررةابلا
عااارصاا قاعادةاوإْحااَدىااصائالاا حراكا

ا جاثبيايفامااقةاعاراسددابددن.
وخاللااألسبثعاايايضانشبتااننتباكاتا
بلاعاارصاا قاعدةابقياعةاايدعثا»يبثاا رباء«ا
وا حاراكاا جاثبايايفاعاراساددابقيااعةاعيلا
ا بثكارياعىلاخلفياةاقيا0اعااارصاا قاعدةا
برااعارايااتاا تاظيامايفاناثارعاعاراساددا

وتجثا هماعىلامتاناا دراجاتاا ااريةاراادلا
تلكاا رايات.

وبحثاباايدلثمااتاا اثارعةاماناعادنا
وا تاياتارشلااوساائلاإعاال0اجاثبياةااإنا
تلكاايثاجهاتاتتكررايفاا حلاواآلخرابثاببا
تكراراعاارصاا قاعدةا ثالثكهماا ذيااعتربها

ا حراكاا جاثبيااستفزازاامتدمداا هم.

  ماازلاقيااعاتاا حراكاورمثزاا جاثبا
يفامرمىاا قاعدة

وايماايبدواينهااساتهدافاسدثعيا كلاماا
لثاجاثبياخارجاعناسيارتهااتقث0اعاارصا
ا قاعدةابإثبااتاقدراتهاااوتحركاتهاابحريةا
يفاعادنالاذهاايرةانساتهدافامااازلارمثزا
ا جاثباوقياعاتاا حراك،اكاناآخرلاااقتحا0ا
مازلاا دميداعايلاا قحيفاا قياعيايفاا حراكا
وقبالاذ كااقتحاا0امازلاا رئيالاعبدا فتاحا

إسَماعيل.
حيثاناهدتاعادناقياا0امجمثعاةامنا
عااارصاا قاعادةايمالااألولاباقتحا0امازلا
ا دمياداعيلاا قحيفاوقاماثااباهبهايفاخاثةا
قبلاتفجريهاحيثايقعاايازلايفامااقةاا حث0ا

بداراسدداخلفامحاةاا ثال0.

كماااقامتاعااارصاتابدةا لهااربالاعيا
مثااثعةابداارصامناا قاعدةاباقتحا0امازلا
ا رئيالاعبدا فتاحاإساَماعيلاا كائنايفاحيا

ا ثفاراتابخثرامكرس.
عانا جاثبياةا إعالمياةا وساائلا ونقلاتا
يرسةاا رئيالاإساَماعيلاقث هماإنامثالحيا
 جاانالااعيااقتحمثامازلاا رئيلااألسابلا
عبدا فتاحاإساَماعيل،اومكتبااباتهاايحاميةا
واااءاعبدا فتاحاإساَماعيل،اوقاماثاابإتالفا

محتثياتهمااواحتال هما.
ويضاااتاينامثالحلامانا جاانالاعيا
يقثعلماناخصايدعىاناكيباكدكد،اقاعواا
عملياةاانقتحاا0اواحتااللااياازلاومكتابا

ايحاماةابدونايياوجهاحل.
و فتت،ايناايقتحما»ناكيباكدكد«ايدعيا
ينااياازلاملكايرسته،ارنماينهاماحصلثاامنا
ا دو اةاعىلاثمناا تدثيضابأضدااهااامرات،ا
وتهربثااو امايدادثااقيمةاقارضابااءاايازلا
 لباكاحياهاا،اوناعروااإىلاا داصمةااإلماراتيةا

يبثظبي.

  - أحمد داوود: 
ايؤيّادونا لُدااْدَواناا ثادثعيااألمريكيا
ا غاناماعىلابالعناالماينفثاهماَمنايهّللثنا
يفا األجانابا ويابلاثنا لُغازاةا ويفرحاثنا
ايحااظااتاا جاثبيةاوكأنالاؤنءاايحتللا

جاؤواا يفرنثنااألرضابا ثروع.
 نايكثنااألمراكذ ك،ابلاسيداعالؤنءايونًا
ا ثمناا بالظانتيجةالذهاا هثترييااوتجاربا

ا بلدانايفالذااايجالاكثريةاومتددعة.
وبا اظراإىلاا دولاا دربيةايوااألجابيةاا تيا
وطأتهااايقادا0اايحتللارييااامااذااحلابتلكا
ا ادولاوكيفاكاناعاقبةاايؤيدينا ألجابيايفا

احتاللابلدانهم.
يفاخااباهااألخاريايؤكاداا ثايداعبدايلكا
ا حثثاياعاىلايناايحتللاتقريبااًاويفاييابلدا
اساتقرواااياهايدملاثناحكثماًةاويدملثنا
جيشاًاويثمثنارئيثاً،او كناعاعةاماايكثنا
ا رئيلامرؤوساًاوا حكثمةامحكثمةاتتلقىا
األَوامراوا تثجيهاتاوتخضعابا كاملاألَوامرا
وتثجيهااتاايحتالاوايدتادي،اكانايفا باانا
لااكايفامرحلةامناايراحل،احكثماتامثا يةا
ائيْل،اوكانايفاايتاا0ايفانارامناايتاا0ا إلرْسَ
حكثماةاجيشاطارفاكاملايتََحاااّركاعىلا

يََسااساينهامثتظلابايظلةااألمريكية«.
و ثانأخاذاا دراَقامثالً،ااقادامرايكثرامنا
اثاياعرشاعاماًاعىلاعخثلاا جيشااألمريكيا
إىلاا داراقاوإساقاطانظا0اا رئيالاا راحلا
صدا0احثالاا ذيااتهمتهاواناانابتاثيرا

يسلحةاعماراناامل.اعقٌدامناا زمناانقىا
عوناينايارىاا دراقيثناخدماٍتاعامةاترقىا
إىلامثاتثىاا اماثحاا اذيانادروااباهاإثرا

سقثطاا اظا0اا ثابل.
ادادماااعخلتاا قاثاتااألمريكياةابغداعا
ويساقاتاتمثالاصدا0احثالاا شاهريايفا
سااحةاا فرعوس،اتثقعاكثاريٌامناا دراقيلا
ينايصباَحاا دراقاا ثنيةااألمريكيةاا االامنا
حياثاا كهرباءاواياءاوتااثراا بُاىاا تحتيةا
وقااعاتاايالاوا تجارة،اوسايصبحاا دراقا
وتحدياداًا ايااقاة،ا عولا ماااثااًا بداضا

اإلمارات.ا
تالناتا وا امثحااتا ا تثقدااُتا تلاكا
بانفجارايولاعبثةاناسافةاوسايارةاملغثمةا
وعملياةاانتيالابكاتماصاثتايعخلتاا دراقا
يفاعواماةاعافا ماتاتاِهابداُد،ااأَْصابَاحانبأا
مقتالااالناوقاعاريساآخاراجزءاًامناحياةا
ا دراقيلاا يثميةاويماراًاطبيدياًابا كاعايث دا

رعةاادالاماناايتلقاي.ا
وعادمااايساقاثاانظاا0اا دقياداا ليبايا
ا راحالامدماراا قاذايفايفاعاا0ااالا،اكانا
ا ليبياثنايصبثناألناتصباَحابالعلماا غايةا
با افاطابماز اةاعبياجديدة.ايماااا يث0ااإنا
لاجاَلاسايااريثاصثماايلايواعراقاياباتا

يثياراعليهم.
للَّالاا ثاثاراوكارّبواا حلافاا ااتاثاولثا
يقصفا يبيا،اوظهارتاا فتاوىاألكرباعلماءا
ا ثلابياةاوعىلاريساهمايثسافاا قرضاويا
تجيزاانساتدانةاباألجانبا تخليصاا شدبا

ا ليبايامنامدماراا قذايف،اوتدامالاا ثثارايفا
 يبيااابإخالصاماعالذهاا قاثاتاوا اائراتا
ا قاعماةامناا جثا قصفاقثاتامدمر..ا كنا

ماذااحلابدداذ ك؟
قتلاا قذايفاوتثقفاا قصف،اوعخلتاا بالعا
يفاعوامةاعافاماازا تاحتىااآلناتداعاثماها،ا
ولاالثاا دا مايتفرجاياايحصلايفا يبيا،اوإىلا
تثسعاعاعشاوتاظيماا قاعدةاايها،انايحركا
سااكااًاونايرياد،اوذلبانفاطا يبيااإىلاقثىا
ا ُداْدَوان،اوعخلامرتزقةاا ُداْدَوانايفامدمَدةا

ا رصاعاا داخيلاإىلايثمااالذا.
و ثااالااايفاصدعاا دااعاعنانظا0اصدا0ا
حثالايوانظا0امدمراا قذايف،ا كاناا بدائلا
إلسقاطالذهااألنظمةاكانتايسثيامناا اظا0ا
ذاتاه..اوا تهليلاوا تكبريا ألجابياولثايحتلا
 يبياااكاناتاجاايًةاكباريًةاعاداتابا بالعاإىلا

ا هاوية.
وخلتاا داصمُةاا ليبيةاطرابللاوباغازيا
مانايياةامظالارااحتفا ياة،ابالانايثامعا
وعويا ا رصااصا يزيازا ساثىا باغاازيا يفا
عامياةا يثمياةا مثاجهااتا يفا اننفجااراتا
بالاا قاثاتاايثا ياةا لحكثمةاوايليشاياتا

ايتاااثة.
ولجرتاا بدثااُتاا دبلثماسايةاماذامدةا
مدياةاباغازياوا تيايتثاجداايهااايتشدعونا
مناجماعةاينصاراا رشيدةابدداينانجحثاايفا

طرعاا قثاتاايثا يةا لحكثمةاماها.
واآلناويفابالعناا،اااإنااياؤرشاتاتثحايا
با دخثلايفانفلاا ثايااريثا-ناسمحاا له-ا

إذااوقدتاا ايَاَمانايفاقبضةاايحتلل.
وبا داثعةاإىلاا دراقااقداتاماانتيالاآنفا
إىلا ا دراقيالاوماهامامانالاربا ا دلمااءا
ا خاارج..اا غاربانايريدا لدرباوايثالملا
بالا ثرواتهام،ا مانا وانساتفاعةا ا اهاثضا
يريادا هماا تخلافاوا تبدية..ا قاداقالاوزيرا
ا خارجياةااألمريكاياا ثاابلاجيملابيكرا
باكلاوقاحاة:ا»سااديداا داراقاإىلاا دارصا
ا حجاري«،اولاياعباارةاتاُاااامُّاعناحقدا
ا غارباوا اذيايتخاذاناداَراا ديمقراطياةا

وحقثقااإلنثانا تافيذايلدااهاا خبيثة.
كاناا دراقياثنايفامدظمهامايتماَّاثناينا
ائييْلا يحكمهماناارون،ارئيلاا ثزراءااإلرْسَ
ا ثاابل،اوا اذيانايُدارفاعاهاإناا قثاثةا
واإلجرا0،ابدنًاعاناا بقاءاتحتاليماةانظا0ا
صاّدا0اوجمهثرياةاا خاثف،اا تيايسثاهاا
بثاساةاعدعانرياقليلامنامؤسثاتهااألمايةا
وانستخبارية..ا كناا قثاتاا جديدةاوا زحفا
ا قاع0امناا خارجايوجدا لدراقيلاسجنايبثا
تا نريباوامتألتاايدتقالتابايثاطالاوتفشَّ
ا اائفياةابكلاقذارتهااايفاايجتمع،اونايكاعا
يمارايث0اواحاداعونايناتثامعايفابغداعاعنا

انفجاراسيارةامفخخةالااايوالااك.
ا ثاابلا ايدنايا ا حاكاُما ا يناَحالَّ وبدادا
اوكااةا  لداراقابثلابريماراا جيَشاا دراقايَّ
مؤسثااته،ااألمايةاواإلعالمياة،اوجدامئاتا
اآلنفاماناا دثاكريلاينفثاهمااجاأةايفا
ا شاارع،اوانترشتاا جريماُةااياظمةايفاظلا
نيابايجهازةاا دو اةاوتحّثلاا داراق،اا ذيا

كاناجمهثرياةاا خاثفايفاا دهاداا ثاابل،ا
إىلاجمهثرياةاا رُّعاب،اوصاارااألحيااءامانا
ا دراقيالايصفثناعراقاصادا0ابأنهااألكثرا
يماااًاواساتقراراً،اواتخاذامناحا فاهاا حظا
ماهم،اسابيلهاإىلاا هجرةاخاارجاا بالعالرباا
مناايثتااياترشايفاُكّلامكان،ابحثاًاعنااألمنا

ا شخيص.
وساثريااييضاًا يثاتابديدًةاعناايشهد،ا
احلااستدانتاايدارضةابا خارجا لتخلصا
منانظا0ابشاارااألساد،احلابثثرياامااحل،ا
ورضبتااألزماةااإلنثاانيةاُكّلاربثعاا ثطنا
وعخلاتاعاعشاوتاظياماا قاعادةاإىلاا قرىا
وايادناا ثاثريةا تداد0اا ااسايفاا شاثارعا
وتافاذايحاكا0ااإلعدا0ايفاُكلِّامكاناوتثاحلا
اَمنايخا فهاا،اوكلاذ كابمباركةا وتذباحاُكلَّ
وكلا ويمرياكاا وتركيااا وقاارا ا ثادثعيةا

ايخا فلا اظا0ااألسد.
وماايحُدُثايفامحااظةاعدن،اوبدداخروجا
ا جيشاوا لجاناا شادبيةامنابدضاايااطلا
ا تياكانتاتثاياُراعليهاايؤرشاإىلاايثتقبلا
ا ايسءاا اذياياتظارالاذهاايديااةاإذَااظالا

ايحتلثناايهااوا دواعشاوتاظيماا قاعدة.
وقداقامتاايجمثعاُتاايثالحةاايدعثمةا
بقاثاٍتاإماراتياةاسادثعيةابذباحاعارشاتا
ا باعةاايتجث لايفاناثارعاعدن،ابا»تهمة«ا
ينهمامناا شمال،اوجابتاسياراتايفانثارعا
ايديااةاا جاثبياة،اتحمالامكارباتاا صثتا
ا جااثبا ا شاما يلايغااعرةا تدعاثاايهااا

وتحذرلمامناا بقاءاايه.



7 مقابلةا ددعااالا     انثالالااينثالالالا0ااايثاالالاانثالاثالالا

حوار مع ع�شو موؤمتر احلوار الوطني عن حزب الر�شاد لـ »�شدى امل�شرية«:
تخلص اليمنيين من الهيمنة السعودية يشبه تخلص بني إسرائيل من سلطة فرعون

لدي معلومات مؤكدة أن رفع صور سلمان جاء بطلب سعودي لبعض القوى مقابل التدخل العسكري
ا ابُنامحااظةاتدز،اوا قياعيُّ
يفاحزباا رناع،اويحُدامشايخا
ا تياراا ثلفي،اا شيخامحمدا
طالرايندم،او كنااأللمَّامنا

اتلكاا تصايفاتاا هامشيةا ُكلِّ
لثايناا شيَخامحمداابنا

ا يمناويثيلابالَعهاومصا َحهاا
ُحا التماَمهااألوَل،ايرصِّ

بقااعاتهاا ثطايةابكلانجاعةا
يفاوقتايخرصتااألمثاُلا
ا ثدثعيةاا كثريَ،اويحّدعا

بثصلَةامشاكلاا يمناماذُا
عقثعاطثيلةاباتجاهاا شمال،ا

اا رشورا مناحيثاتأتياكلُّ
عائماًامناجارةاا ثثء.ا

يلخصالذااا حثارارؤيًةا
عميقًةاومثضثعيًةاوصاعقًةا
وثاقبًةاألحداثاا يمن،اوبماانا
يدعامجانًا لشكابأناا يمايلا

جميداًانااديًةاوزيثعاًا
وسلفيل،انما يلاوجاثبيل،ا
عىلاقلبارجلاواحدايفامثاجهةا
عدوانانانمايثتهدفاا يمَنا

يرضاًاوإنثاناً.

حوار/ صبري الدرواني

اانالابامنااألساتاذامحماداطالرا
ينداماتدريفااااوا قاراءابافثاهايفانبذةا

صغرية.
 حياك�م الل�ه، أخوكم محم�د طاهر أنعم 
الرشعبي، داعيٌة إْس��اَلمٌيّ وناش�ٌط سيايس 

وإْع�اَلمي.
عض�و مؤتمر الحوار الوطني س�ابقاً، يف 

فريق الجيش واألمن، عن حزب الرشاد.
ونائ�ُب رئيس مجلس ش�ورى الرش�اد، 
وممثِّ�ُل مدينة تعز يف الهيئ�ة العليا للحزب، 

خالل السنوات الثالث الماضية.
أحد خطباء س�احة الُحرية بالمدينة إبان 
ث�ورة 2011 والس�نوات التالي�ة، وخطيب 
ألح�د جوام�ع تعز خالل الس�نوات الس�بع 

األَخيرة، وعضو رابطة علماء ال�يَ�َم�ن.
ماجستير يف َتأريخ الحضارة اإلْس�اَلمية، 

وأُِع���ُدّ لنيل درجة الدكتوراه حالياً.
اإلْس��اَلمية  الوح�دة  لقضاي�ا  من�ارص 
والتقري�ب بي�ن طوائ�ف ومذاه�ب األم�ة، 

ومحاربة التعصب والتكفير واإلرهاب. 

ا ُدااْدَوانا اساتمرارا ظالا يفا ا
ااُداْثِعّياوإيغا اهايفاسافكاا دمااءا ا ثُّ
وا تياكاناآخرلااا جريمةاا بشادةابحلا
ايدنيالايفاايخاء..اترىاماااايثقفاا ذيا
يجبااتخااذهايفاحاالااساتمراا ُداْدَوانا

بثفكاعماءااألبرياء؟.
�ُع�ْوِدّية هي المشكلة الكربى   الجارُة السُّ
لل�يَ�َم�ن منذ عقود طويلة، وكل السياسيين 
ال�يَ�َم�نيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم 
األم�َر  والفكري�ة يعرف�ون ه�ذا  الحزبي�ة 
جيداً ويقرون به منذ س�نوات يف مجالس�هم 
���ة واللق�اءات الحزبي�ة المغلق�ة،  الَخاصَّ
ولك�ن مش�كلتهم الدائم�ة والمتك�ررة هي 
الخوف عىل المصالح، والطمع يف المكاسب، 

ومصال�ح  تج�ارات  أصح�اُب  فمعظُمه�م 
وأموال، ويرتبطون أحياناً بمصالَح تجارية 
ولذل�ك  ��ُع�ْوِدّي،  السُّ الداخ�ل  يف  ومالي�ة 
يقدمون هذه المصالح الش�خصية غالباً عىل 

المصلحة الوطنية العليا.
ومن أهم أَْس�بَ�اب اس�تمرار هذا المَرض 
هو الف�رتات الطويل�ة للبقاء ع�ىل رأس تلك 
األحزاب، وع�دُم التغيي�ر والتدوير الُمفيض 
لوصول الش�باب المتخلص م�ن المصلحية 
والنظ�رة المنفعية الش�خصية، وهذا الحاُل 
والس�يايس  الحزب�ي  الوض�ع  يف  البئي�ُس 
ِل م�رض الهيمنة  ال�يَ�َم�ن�ي أف�ى لتغ�وِّ
آل س�عود  أم�راء  واعتق�اد  ��ُع�ْوِدّية،  السُّ
النافذين أَن ال�يَ�َم�ن حديقٌة خلفية لهم يجب 
أَن تدوَر يف فلكهم السيايس واالقتصادي، وال 
ُر أَْو النه�وض، وإنما عليها  يحُقّ لها التح�ُرّ
أَن تبقى راكع�ًة منتظرة ُفتاَت المس�اعدات 

�ُع�ْوِدّية. والهبات السُّ
��ُع�ْوِدّيُة محاولة  ولذلك لم تتحم�ل السُّ
��ُع�ْوِدّي،  ال�يَ�َم�ن الخروَج عن النص السُّ
س�واٌء أيام عيل صالح يف فرتة الغزو العراقي 
للكوي�ت حي�ن كان للحكوم�ة ال�يَ�َم�ني�ة 
��ُع�ْوِدّي،  السُّ للتوج�ه  مغاي�ر  موق�ٌف 
ال�يَ�َم�نيي�ن  المغرتبي�ن  لمضايق�ة  أّدى 
األبري�اء، وقطع فت�ات المعونات التي كانت 
��ُع�ْوِدّية تدَعُم بها الميزانية ال�يَ�َم�نية  السُّ
حينه�ا، ومحاولة إعاقة الوح�دة ال�يَ�َم�نية 

الناشئة حينها.
أو أيام عبدربه منص�ور هادي حين أراَد 
التح�ُوّل لل�دب ال�رويس، والتعام�ل معه يف 
قضي�ة اس�تخراج نفط الجوف وم�ا حوله، 
ف�زار روس�يا وعقد اتفاقيات خ�ارج النص 
��ُع�ْوِدّي يف بداية فرتة حكمه، وانترشت  السُّ
إخب�اُر وجوِد ث�روات مغيَّب�ة وممنوعة من 
��ُع�ْوِدّي  الفيت�و السُّ االس�تخراج؛ بس�بب 
الخف�ي، فأدى ذل�ك التوجه لتش�ويه هادي 
والضغ�ط عليه وقط�ع المعون�ات عنه، فلم 

يصُمْد كثيراً.
حاول�ت  الت�ي  األَخي�رة  الف�رتة  يف  أو 
الس�لطاُت ال�يَ�َم�نية الخ�روَج من الدوران 
�ُع�ْوِدّي، بفتح عالقات إضافية  يف الفلك السُّ
مع مح�اور أُْخ��َرى، فج�ن جنوُن أصحاب 
الس�لطة يف المملكة، وخرج�وا عن طورهم 
ليحاولوا اس�تخداَم ُكّل ما يملكون من سالح 
وعالق�ات دولي�ة يف محاول�ة إذالل وتركيع 
ال�يَ�َم�نيي�ن، وإعادته�م لبي�ت الطاعة كما 

يظنون.
وبن�اًء عىل توصي�ف هذه المش�كلة فإن 
الَمخَرَج منها يجب أَن يكون مخرجاً ش�امالً 
مدروس�اً بعناي�ة، للتخلص م�ن ُكّل مظاهر 
�ُع�ْوِدّية، واالستقواء  الهيمنة والسيطرة السُّ
بالس�الح والعالقات الدولي�ة، ومنع امتالك 
ال�يَ�َم�ن للسالح االس�رتاتيجي الذي تدافُع 

به عن نفسها من أَي اعتداء.

الهيمن�ة  م�ن  ال�يَ�َم�نيي�ن  فتخلُّ�ُص 
��ُع�ْوِدّية الطويلة ليس أمراً س�هالً، بل  السُّ
هو أق�رُب لتخلص بني إرسائيل من س�لطة 
فرع�ون وهام�ان وجنودهم�ا م�ن األقباط 

المرصيين يف أيام موىس عليه السالم.
يج�ب أَن يكون تخلصاً مبني�اً عىل الصرب 
ووض�وح  الداخ�يل  والتماس�ك  واإلرصار 
الرؤية، وف�وَق ُكّل ذلك المعونة اإللهية التي 
ُتس�تمد بأَْس�بَ�اب الطاعة والعدل وإنصاف 

المظلوم واألمانة وما إليه. 

ااتدارضابلدناااا ايَاَماانا ُداْدَوانا
خارجايابااٍغا يالا اهايَياماربر،اعمارا
ايصاناعا ا حيااةا مقثمااتا ُكّلا ايهااا
وايثتشافياتاوا ارقااتاوايؤسثااتا
ا حكثمياة،اواارضاعاىلاا ايَاَماايالا
حصااراًاجائاراًاجثيااًاوبريااًاوبحريااً..ا
إنايناااانارىامانايخاُرُجاراادااًاصثرةا
ااُداْثِعّياويشاكرهاعىلاتدمريا ايلاكاا ثُّ
ا ايَاَماناوقتالايباائه..امااتدليقكماعىلا

ذ ك؟.
��ُع�ْوِدّي كان أمراً   َرْفُع صور الملك السُّ
طريفاً والفتاً للنظر، فلم تكن للملك س�لمان 
ص�وٌر متداولة يف ال�يَ�َم�ن قبل تلك الحادثة 
��ُع�ْوِدّي؛ ألنه لم يمِض  بدايَة الُع�ْدَوان السُّ

عىل توليه الملك سوى فرتة بسيطة.
ولذلك ت�م طبُعه�ا عىل عج�ل وتوزيُعها 
بش�كل رسيع، وذلك بطلب سعودي ورشط 
حازم منهم مقابل الدعم والتمويل والتدخل، 
ل�م تكن رفع ص�ور الملك س�لمان يف بعض 
المظاه�رات عفوي�اً أَْو ش�عبياً، وإنم�ا لديَّ 
معلوم�ات مؤك�دة وجازم�ة أَن رف�ع تل�ك 
الصور ج�اء بطلب س�عودي لبعض القوى 

مقابل التدخل العسكري.
فهي يف النهاية تمثيلية س�عودية إلظهار 
وجود التقبل الش�عبي لهذا الغ�زو األَجنبي 

الُع�ْدَواني.
ولألس�ف فإن م�َن يقبل�ون برفع صور 
حاكم الدولة المعتدية عىل ال�يَ�َم�ن هم غالباً 
من ابتيل بارتفاع منس�وب مرض المناطقية 
أَْو الشطرية أَْو التعصب السيايس والطائفي.

اايفاظالاعاد0اوجاثعاحلاسايايسا
قريابايفااألاال..اينايفارتضابايكثناتا
ا ثياسايةاسداا فراغاا ثيايسابا ذاتايفا
ظلاا ظروفاا رالاةاا تياتمرابهااا بلد؟.

 يف وجهة نظري أَن المكونات السياس�ية 
ال�يَ�َم�ني�ة هي جزء من المش�كلة وليس�ت 

جزءاً من الحل.
الس�نواُت األَخيرُة يف السياسة ال�يَ�َم�نية 
جعل�ت معظَم المكون�ات السياس�ية عبارًة 
عاٍت انتهازي�ة مصلحية، تبَحُث عن  عن تجُمّ
التقاس�م والمناصب والحصص األَْكثَر، وإال 
انتقل�ت لإلعاقة، والوقوف م�ع أَِيّ خصم أَْو 

عدو أَْو مش�اكل داخلية وإرضابات وعصيان 
ليس له أَي هدف وطني.

ولذل�ك ف�إن التوق�ع أَن ه�ذه المكونات 
السياس�ية تبح�ث ع�ن إْن�َق�اذ الوط�ن أَْو 
المش�اركة يف الخ�روج من الوضع الس�لبي 

الراهن هو توقٌع مبالٌغ فيه.
أتوق�ع أَن الغ�رَف المغلق�ة ه�ذه األيام 
لطل�ب  طويل�ة  نقاش�ات  تحت�وي  والت�ي 
مش�اركة بع�ض القوى السياس�ية ال تؤدي 
إال لتقدي�م طلبات مصالح ومواقع وتقاس�م 

حصص مبالغ فيها.
ولذلك ف�إن المقرتح العقالن�ي اليوم هو 
إنشاء حكومة تكنوقراط لكفاءات مستقلة أَْو 
حزبية تشارك بشكل شخيص وبدون تكليف 
حزبي، بحيث يك�ون والؤهم للوطن وليس 

للمكونات واألحزاب السياسية.
��ُع�ْوِدّية  السُّ قدم�ت  م�اذا  برأيك�م   -

لل�يَ�َم�ن خالل الفرتة الماضية؟!.
قدمت دعماً لبعض مشايخ القبائل وكبار 
الضباط والسياسيين واإلْع�اَلميين، وكّونت 
جيوب�اً من المرتزقة الذين ُيَقِدُّس�ون الريال 
�ُع�ْوِدّي ومس�تعدون أَن يبيعوا َوَطنَهم  السُّ

وأرَضهم من أجله.
��ُع�ْوِدّية قليالً من المعونات  وقدمت السُّ
المح�دودة والقليلة يف الم�دارس والطرقات 
والتي ال تناس�ب شيئاً مقابل عالقات الجوار 

�ُع�ْوِدّية. والقدرة المالية السُّ
ميزانية ال�يَ�َم��ن قرابة 15 ملياَر دوالر 
يف الس�نة، المتوافُر منها ح�دود 12 ملياراً، 
والباق�ي عج�ز س�نوي ش�به دائ�م تضطر 
َدائم�اً لالس�تدانة  ال�يَ�َم�ني�ة  الحكوم�اُت 
بس�ببه م�ن ال�دول الخارجي�ة والمنظمات 

الدولية لتغطيته.
��ُع�ْوِدّية 265 ملياَر  بينم�ا ميزاني�ُة السُّ
دوالر تقريباً يف السنة، وهي تتجاَهُل معاناة 
الميزانية ال�يَ�َم�نية، وترص أَن يكوَن دعُمها 
طواَل العقود الماضية للمرتزقة، ولمشاريع 
��ُع�ْوِدّي  باس�مها عن طريق الصندوق السُّ

للتنمية.
وأظُنَّها تحرُص ع�ىل بقاء عجز الميزانية 
ال�يَ�َم�ني�ة الس�تمرار تركي�ع الحكوم�ات 
ال�يَ�َم�ني�ة وتحسيس�ها بالعج�ز والحاجة 

الدائمة.
��ُع�ْوِدّية القاعدة منظمًة  وقدمت لنا السُّ

وفكراً.
وقدم�ت لن�ا مؤخراً ه�ذا الدم�ار الكبير 
ج�داً والذي لم تش�هد ل�ه ال�يَ�َم��ن مثيالً، 
وسيكون سبباً يف حالة حروب طويلة وعداء 
حقيق�ي وج�ذري يف المنطق�ة خ�رس به آل 
سعود استقرارهم بطريقة غبية لم يحسبوا 

حسابها أَْو يدرسوا آثارها المستقبلية.
ونح�ن ال نريد أَن نجعل الظلم والتخريب 
��ُع�ْوِدّية منذ  ال�ذي تعرضن�ا ل�ه م�ن السُّ
عق�ود طويلة س�بباً يف ع�داء وطن�ي دائم، 

وإنم�ا ندع�و إلنه�اء مس�ببات ذل�ك الظلم 
والتخريب والتدخل يف ش�ئوننا والتأثير عىل 
قرارن�ا والتحك�م باقتصادن�ا، حتى نعيش 
كجيران مسلمين تحكمهم العالقات الحسنة 

والتعاون األخوي المتبادل.

اااععتاا رياضاينهااتشناُعاْدَوانهاا
عىلابلدناابحجةاإعاعةالاعياورشعيته..ا

مااتدليقكماعىلاذ ك؟.
��ُع�ْوِدّي الدائم يف  هذا ع�ذٌر للتدخل السُّ
ال�يَ�َم��ن لمحاولة إضعاف�ه وإبقائه راكعاً 
��ُع�ْوِدّية يف ُكّل مرة  له�م، ول�م تع�دم السُّ
أعذاراً واهية للتدخل يف ال�يَ�َم�ن والتخريب 

فيه.
ولذلك يجب أَن يتخلَص ال�يَ�َم�نيون من 
هذا الب�الء الدائم وإال فسيس�تمرون لعقود 
طويلة ش�عبا فقي�راً ضعيفاً م�رشداً يف بالد 
الغربة يبحث عن حياة الكرامة التي افتقدها 
يف بالده بس�بب الطبقة السياس�ية الفاسدة 
��ة  الت�ي ارتهنت لمرتب�ات اللجن�ة الَخاصَّ

�ُع�ْوِدّية. السُّ
�ُع�ْوِدّية يف األرايض  يف 1934 تدخلت السُّ
ال�يَ�َم�ني�ة واحتلته�ا يف ح�رب ُع�ْدَواني�ة 
معروفة بمربر منارصة اإلدرييس ضد اإلمام 

يحيى.
��ُع�ْوِدّية طرف�اً  ويف 1962 دعم�ت السُّ
)الجمهوريي�ن(  ط�رف  ض�د  )الملكيي�ن( 
يف  األهلي�ة  الح�رب  الس�تمرار  لس�نوات 

ال�يَ�َم�ن الشمايل.
��ُع�ْوِدّية  السُّ دخل�ت  الس�بعينيات  ويف 
يف ح�رب حدودية م�ع ال�يَ�َم��ن الجنوبي؛ 
بسبب رشورة والوديعة، ونرشت عن طريق 
دعاتها دع�اوى كفر ال�يَ�َم�نيين الجنوبيين 

وأنهم -بإطالق- شيوعيون كفرة.
��ُع�ْوِدّية وأدواتها  ويف 1978 قتل�ت السُّ
يف ال�يَ�َم��ن الرئي�س إبراهي�م الحمدي يف 
صنع�اء بعد محاولت�ه التحرر م�ن الهيمنة 

�ُع�ْوِدّية. السُّ
��ُع�ْوِدّية المغرتبي�ن  ويف 1990 آذت السُّ
ال�يَ�َم�نيي�ن يف أراضيه�ا وقطعت معونات 
ال�يَ�َم�ن بسبب الموقف من الغزو العراقي 

للكويت.
��ُع�ْوِدّية ح�رب  ويف 1994 دعم�ت السُّ
االنفصال وحاولت بكل قوة مالياً وسياس�ياً 

أَن تجهض الوحدة ال�يَ�َم�نية.
��ُع�ْوِدّية  والي�وم يف 2015 تتدخ�ل السُّ
لمحاولة فرض إرادته�ا يف ال�يَ�َم�ن، ومنع 
تفاوضي�ة  لحل�ول  ال�يَ�َم�نيي�ن  توص�ل 

تشاركية فيما بينهم.
إذا اس�تمرينا ش�عباً ذليالً ضعيف�اً قابالً 
��ُع�ْوِدّيين يف ش�أننا فلن ننهض  لتدخل السُّ
أبداً، وس�نبقى يف دورات عن�ف متالحقة ال 

نهاية لها.
نريد أَن نتحرر، والل�ه المستعان.

  المكونات السياسية جزء من المشكلة والحل إنشاء حكومة 
تكنوقراط لكفاءات يكون والؤهم للوطن وليس لألحزاب

  الجارة السعودية هي المشكلة الكبرى لليمن منذ عقود

  يجب علينا الصبر واإلصرار والتماسك الداخلي والمعونة اإللهية 
التي تُستمد بأسباب الطاعة والعدل وإنصاف المظلوم 



انثالالااينثالالالا0ااايثاالالاانثالاثالالا     ا ددعااالا8 تقارير

الخيارات االستراتيجية هل دقت ساعة الصفر؟
  محاف��ظ لح��ج: الخيارات االس��تراتيجية ينبغي أن تأتي رادعة وقوي��ة للتخلص من العدوان الس��عودي ومرتزقته في الداخل
  القيادي الناصري حميد عاصم: يجب اإلس��راع في تش��كيل حكومة ومجلس رئاسي وكل القوى السياس��ية يجب أن تتحمل مسؤولية ما يحدث في البلد
  الباحث ش��فيق األغبري: العدو الس��عودي تمادى كثيرًا والخيارات االستراتيجية باتت مطلوبة وملحة

  - خاص:
 ماتهدياا قبائلاخاللالذاااألسابثع..اانحتشااعا
تثاصالايفايكثارامناماكاناويكثرامانامحااظة..ا
و ثااناحالاا جميع:ااثضاااكااثضااكايااقائدناا

اثضااك.ا
مديرياةاا ثثرةابا داصمةاصادااءايملايقامتا
مهرجانااًاجمالرييااًاحانادااتأييداًاألياةاخياراتا
راععاةا لُدااْدَوان،امؤكديانااساتدداعلماا كامالا
 تحمالاايثاؤو يةايفاسابيلاساياعةاواساتقاللا

ا ايَاَمان.
كمااانّظامايَبْااَاااءامديرياةاا ثحادةابأماناةا
ا داصماةايمالامهرجانااًاتدبثيااًاإلْعااااَلنابدءا
تحركايَبْااَااءاايديريةا راداجبهاتاا جهاتاايقدسا
باكلاماايلاز0ا ارععاا ُدااْدَواناو تافياذاا خياراتا

انسرتاتيجيةاا كبرية.
ويفاا ثقفاةاانحتجاجياةاا كاربىا قبائالابالعا
ا اروسابثااحاناا ثابتاطا باتاا قبيلةابرسعةا

تافيذاا خياراتاانسرتاتيجيةاسياسياًاوعثكرياً.
كمااعقادتاقبائاُلاا حيماةاا داخلية،اا ثابتا
اياايض،ا قاًءامثساداً،ايكادتاعىلاإْعااااَلناا افريا

ا دا0ايثاجهةاا ددواا ثدثعي.
ومشاايخهاا يبااؤلااا نظاما آزالا مديرياةا ويفا
مهرجانااًاحاناداً،اا ثابتااياايض،احياثاقدمثاا
عرضااًاعثاكرياًارمزيااًاوإنشااعياًامقاومااًاضادا
ا ُدااْدَواناا ثادثعياوحلفاءلاماوععمااًا لتدبئةا

ا شاملةاوا خياراتاانسرتاتيجية.
ايجاازراوجرائاماا ُدااْدَواناا بشاعايفايكثرامنا
محااظةاكانتاحارضًةاوبقاثةايفاايهرجاناا كبريا
ا ذيانظمهايَبْااَااءاومشاايخامديريةامدلابأمانةا

ا داصمةاا ثبتاايايض.
كمااانفاذامثظفثاا ثالاةاايحلياةابمحااظةا
صادااءاوقفًةايخرى،اا ثابت،ايعلاثااايهااوقثاهما
معاا خياراتاانسرتاتيجيةاوينهماجالزونابكلاماا

يملكثنا دحراا ددواومرتزقتهاايدتدين.
ونظمايَبْااَااءامديريتَياحرازاومااخة،اا جمدة،ا
وقفةاو قاًءاقبلياً،امؤيدًةا لخياراتاانسارتاتيجية،ا
ا خيااراتا تافياذا يفا جهثزيتهاما عاىلا ويكادواا

انسرتاتيجيةايجابهةاا ددواا ثدثعياوحلفائه.
ونّفذامشايخاوعقالاونباباقبيلةاباياا حارث،ا
ا خميال،اوقفاةامؤيادةا لخياراتاانسارتاتيجيةا
ومدلاالاجهثزيتهاما لداااعاعاناا ثطان،اعاعلا
ا قبائالاا ايَاَمااياةاإىلاا تثحادايفامثاَجهاةاا ددوا

ا ثدثعيااألمريكي.
ويفامديريةاا تحريارابا داصمةاا تقىاعلماؤلاا
ونابابهااومشاايخهاايفا قاءامثساٍع،اندعوااعىلا
رسعاةاتافيذاا خيااراتاانسارتاتيجية؛األنهااتمثلا

انتصاراًاحقيقياًا لشدباا ايَاَمااي.
كماانظمامشاايخاوعقالاوسياسايثناومثقفثا
وعلمااءاصاداءاا قديماةامهرجاناًاحاناداً؛اتأييداًا
 لخيااراتاانسارتاتيجية،امؤكديانايناهاناماكانا
 لدماالءاوايرتزقاةاوينهماومااايملكثناااداٌءا هذاا

ا ثطن.
ياث0ا يَبْااَااؤلااا يقاا0ا ا صااياةا مديرياةا ويفا
انثالامهرجاناًاجمالريياًاحاناداًاععماًا لخياراتا
انسارتاتيجيةاوتقثيةا لجبهةاا داخلية،اكمااقدمثاا
يث0اا خميلاقاالةانذائياةامتاثعةاويَيْاضاًامبا غا

ما يةاكبريةاومجثلرات.
وخرجتاا اثااءايفامااقةاسااحانابمحااظةا
صادااءايفاوقفاةامؤيادةا لخياراتاانسارتاتيجيةا

وراضاًا لُداْدَوان.
ويفا قااءاقبايلايعلانايَبْااَاااءامديرياةاجحانةا
بخاثنناا اياال،اانثالاايارص0،اعاناجهثزيتهما
ا كاملةا لخياراتاانسارتاتيجيةاا قاعمة،امؤكدينا

تفثيضهمااياللا قياعةاا ثثرة.
ونفاذايَبْااَاااءامديرياةامدل،اا ثالثااء،اادا يةا
 لتدبئةاا شااملةاتحاتاعاثانا»اثضاااك«؛اععماًا
 لتحاركاا شادبياايباارشايفاساياقاا بادءابتافيذا

ا خياراتاانسرتاتيجية.
ويفابااياحشايشاجّهازارجا هاااونثااؤلا،ا
ا ثالثااء،اقاالةانذائياةامناا خارواتاوا فثاكها
واياثاعاا غذائياةاععمااًا لجيشاوا لجاناا شادبيةا
 لبدءايفاا خياراتاانسارتاتيجيةاويعلاثاايَيْاضاًاراَدا

ا جبهاتابا رجالا تافيذلا.
كماااخرجاتانثااُءاحجاةا دعاماا خيااراتا
انسرتاتيجيةاويكدناععمهنااياللا هذهاا خياراتا

وععماا تدبئةاا شدبيةامهمااكانتاا تضحيات.
كماانظمايَبْااَاااءاايحااظة،ايث0اا ثالثاء،اوقفةا

مؤيدةا لخياراتاانسرتاتيجيةاورضورةاتافيذلا.
ا جياشا عااارُصا ييّادتا تدازا محااظاةا ويفا
ا ايَاَماااياوا لجاناا شادبيةايفاايحااظةاا ثالثاءا
اياارص0اععثَةاقائداا ثثرةاا ثايداعبدايلكاا حثثيا
 لخيااراتاانسارتاتيجية،امؤكديناعاىلاصمثعلما

وتقدمهماضداعاارصاا قاعدةايفاايحااظة.
وخرجاتانثااُءاذماار،اياث0اا ثالثااءاايايض،ا
متحديااتا لُدااْدَوان،امدلااتاتأييدلانا لخياراتا

انسارتاتيجية،امقدماتايبااءلاناوماايملكنااداءا
 هذااا ثطن.

ويفاياث0اانثاالاخرجاتاتظالارةاحانادةايفا
مديريةاميفدةاعالاععماًا لخياراتاانسرتاتيجية،ا
كماااقد0ايعباءاونادراءاايدياةاصباحيةانادرية؛ا
وتأيياداًا لخيااراتا ا ُدااْدَوانا بجرائاما تادياداًا

انسرتاتيجية.
وسياسايثنا مشاايخا ا جمداةا ياث0ا ونفاذا
وناخصياتااجتماعياة،ابمحاااةاذماار،اوقفةا
ُكّلا وععاثاا انسارتاتيجية،ا مؤيادةا لخيااراتا

ا ايَاَماايلاإىلاا تثحدايفامجابهةاا ُداْدَوان.ا
ويفاياث0اا ثالثااءانّظامايَبْااَاااءامديااةاذمار،ا
وقفاةامؤيادةا لخيااراتاانسارتاتيجيةاورااضةا
 جرائماا ُداْدَوان،اكماانظمايَبْااَااءامدياةاايحثيتا
وقفاةااحتجاجياةاماادعةابا ُدااْدَواناومؤيادةايفا
نفلاا ثقتا لخياراتاانسارتاتيجيةاوجهثزيتهما

 تافيذلا.
ويفامديريةاا درشابا بيضاءاخارجايَبْااَااؤلا،ا
ياث0اا ثابت،ايفاوقفااتااحتجاجياةامؤيادةا كلا

ا خيااراتاوينهاماويونعلاماويمثا هاماجالازونا
يثاجهةاا ُداْدَواناا ثدثعياومرتزقته.

يماايفامديااةاا بيضاءااافذتاعادٌعامناا قبائلا
وقفااتااحتجاجيةا تأييداا خياراتاانسارتاتيجيةا

وععماا تدبئةاا شاملة.
عمارانا محااظاةا ومشاايخا قبائالا ونفاذتا
يث0اا ثابتاوقفاةااحتجاجياةاكبريةايكادوااايهاا
ا دادواضمانا مثاجهاةا يفا ا كامالا اساتدداعلما
ا خياراتاانسرتاتيجيةاا تياععااإ يهااقائداا ثثرة.

كمااانظامايَبْااَاااءاقبائالاخماراوباايارصيما
بمحااظةاعمراناوقفاةاوطايةاتأييداًاأليةاخياراتا

تُْقِد0ُاعليهااقياعةاا ثثرةا رععاا ُداْدَوان.
ويفامااقاةاجبلايزيدانّظمامشاايخاومثقفثنا
وسياسايثناوقفاًةا تأييداا خياراتاانسارتاتيجيةا

وجهثزيتهماا دا يةا تافيذلا..
ويفايث0اا ثالثاءاعقدامشايُخامديريةاثال،اجلثةا
مثسادة،اخرجتابمثااقتهماا كاملةاواستدداعلما
ا كاملا تافيذاا خياراتاانسارتاتيجيةامهمااكانتا

ا تضحيات.

ويفايث0ااألَْربَدااءاناهدتامديرياةاحثثاوقفةا
احتجاجية؛اإعاناًةاواساتاكاراًا لجرائاماا ُداْدَوان،ا
ويعلااتاحالاا ارعاوا داااعاعاناا افالاوا دازةا
وا كراماةاويماناوساياعةاا ثطناضماناا خياراتا

انسرتاتيجية.
بمحااظاةا ا شادراءا مااقاةا قبائالا ونظاما
ا جثفا قااءاقبلياًاوعالادوااا لهاوقائدلماا ثايدا
عبدايلكابدراا ديناا حثثيايفااييضايفاُكّلاا خياراتا
اياروحةا دحراا ددواومرتزقتهامثخريناذ كاُكّلا

ماايملكثن.
ضمتانثااءاا جثفاصثتهناإىلاصثتاا شدبا
ا ايَاَماايايفامجابهةاا دادواضمناإطاراا خياراتا

انسرتاتيجيةايفا قاءاكبريايفامااقةاا شدراء.
ويفامديرياةاخاباوا شادفاومااقاةاا يتماةا
ا ثطااي،ا يَبْااَااؤلااانضا هاما با جاثفايثاصالا
مدلاالااساتدداعلما لدخثلايفامرحلاةاا خياراتا

انسرتاتيجيةايفاييةا حظةايحدعلااقائداا ثثرة.
نظمايَبْااَااءامااقةاعلماانثالاايارص0اوقفةا
كبريةا لتاديدابجرائماا ُداْدَواناواستدداعلماا كبريا

 تافيذاا خياراتاانسرتاتيجية..
ويفاياث0اا ثالثااءاعقداعادعامناقبائالاا جثفا
 قاءاواساداًاييدوااايهاُكّلاا خياراتا دحراا ُداْدَوانا

ومرتزقته.
كماااعقدايَبْااَااءاايحااظةا قااًءاقبلياًايفامركزا
مديرياةاا حمياداتابمحااظةاا جاثف،ااألَْربَدااء،ا
مؤكدياناجهثزيتهاماا دا يةاوتأييدلاما لخياراتا

اإلسرتاتيجيةايفامثاجهةاا ُداْدَواناا ثدثعي.
ونظامامشاايخاويَبْااَاااءامديرياةاا ضحايايفا
ا حديدةاوقفةااحتجاجيةاكبريةايؤكدوناصمثعلما

يفاوجهاا ددواوجالزينا كلاا خيارات.
ويفايث0اا ثالثاءاعقادايَبْااَااءامحااظةاا حديدةا
 قاءاقبلياًايكدوااايهاجهثزيتهماا كاملةايفامجابهةا
ا ُداْدَواناا ثدثعيااألمريكياايثتمراعىلابلدلمايفا

إطاراتافيذاا خياراتاانسرتاتيجية.
ويفامديرياةاجبلةابإبانفذامشاايخهااوعقا هاا
ونابابهااونادراؤلااوقفاةااحتجاجيةامثسادة،ا
ا ثابت،اطا باثااايهااابرسعاةاتافياذاا خيااراتا
ُكّلا يفا ا قائادا تفثياضا مدلاالا انسارتاتيجية،ا
ا خياراتاا تيايارحهاا تخليصاا بلدامناا ُداْدَوانا

ومرتزقته.ا
كماانظامايَبْااَااءامديريةابددانايفامحااظةاإبا
وقفةاقبليةاتأييداًا تافيذاا خياراتاانسرتاتيجيةايفا

سبيلاا دااعاعناسياعةاا ثطن.

  - محي الدين األصبحي:
يما0َاصَلافاا ُداْدَواناوتماعياهانايثارايفاا شاارعاا ايَاَماايا
لذهااأليا0اسثىاا خياراتاانسرتاتيجيةاوللاباتتا»ملحة«ا رععا

ا ُداْدَواناي0ان؟
يفااألساابيعااياضياة،اكانتاا لقااءاتاوا فدا يااتاا قبليةايفا
تزايدامثاتمر،اا جمياعايعلاثااتفثيضهمااياللا لثايداعبدايلكا
ا حثثيايفاا خياراتاانسرتاتيجية،اوإىلاجانبالذااا حراكاا شدبيا
يرىاسياسايثناوعلماءاومثقفثناومثاطااثناوجاثٌعايناا ثقتا

باتامااسباًا رععاا ُداْدَواناوإيقافاجرائمه.
وبارزتاا قبيلاةابثثبهاااا اقيايفامالماحاا صماثعاوا تحديا
 لُدااْدَوان،اوتداطاىاا قبييلابثيابهاايتثاضداةاوبمظهرهاا ذيانا

يدرفااننكثارامعاا ُداْدَواناوا حصارابثباتاوعزيمةاناتلل.
لاذااا تحادياوا ثباتاعااعاقااتَاياا فتاةاا جزيارةاَوا دربيةا
 لتحذيرامنالذااانحتشااعاوا دعثةا لقبائالا لَدثعةاإىلاصثابهم،ا
كماايقثلاا ثيايساا بارزاوا قياعيايفاا تاظيماا ثحدوياا شدبيا

ا اارصياحميداعاصم.
ويقاثلاعاصاما صحيفةا»صدىاايثارية«:ا»ا تدبئاةاا دامةا
وا شااملةاتشاملاُكّلاائااتاا ايَاَمااناوماهاارشيحاةاا قبائلا
وا ذينا هماباعاكبريايفاا اضالاو هماباعاطثيلايفاا دملاا ثيايس،ا
سثاءايفاا دملاايدنيايَْواا رصاعاا ثيايساَونابداينايكثنا هماباعا

يفاا دملاا ثطاياييضاً«.
ويشارياعاصماإىلاينالذهاا قبائلا هاااعوراحاز0اوااعلاوعىلا
ابمجا ه،اساثاءابا حشداوا تدبئةا ايثاطالاينايتحدوااجميداً،اُكلٌّ

ا دامة؛اوذ كا لدااعاعناا درضاوعناايالاوعناا ديار.
وخاللاارتةاا ُداْدَواناوا تيااساتمرتاألكثرامنايربدةايناهرا
ظلاتاا بالعابادونارئيالايَْواحكثمةايفااراغاعساتثري،اولثاماا
يثاتثجباعىلاجمياعاا قاثىاا ثياسايةااإلرساعايفااساتكمالا

مؤسثاتاا دو ة..الكذاايقثلاعاصم.
ويرىاا قيااعياا اارصيايناا خياراتاانسارتاتيجيةايجباينا
تشاملارضورةااإلرساعايفااساتكمالامؤسثااتاا دو ةاوذ كامنا
خااللاتديلارئيالاجمهثريةاونائباهاوتشاكيلامجللارئايسا
وبددلاارئاساةاا ثزراءايَْواا حكثمةاوبقيةاايؤسثات،اُمشرياًاإىلا
ينهاإذااتماتفديلالذهاايؤسثااتاسايتماتفديالاا جبهةاا ثطايةا
يثاجهاةاا ُدااْدَواناوا تاياساتقث0ابحشاداا شادباا ايَاَماايا
يثاجهاةالاذهاا ددو،احتىاو اثاكانالااكاااارقايفاا قثاتاا تيا
نمتلكهااوبلاا قثاتاوا دتاعاا كبرياا تيايمتلكهاا ُداْدَوانا كنايفا
األخريانحنايصحاباحلاوماترصونابإذناا لهامهمااكاناا فارق.
ووّجهاحميداعاصماا دديدامناا رسائلاإىلاا قثىاا ثياسيةايفا
ا داخلاوا خارجاَقائالً:اإناا ثياسايلايتحملثنامثؤو يةاكاملةا
عمااايجريايفاا بلد؛األنهامايعاروااا بلدابغرياحكمةاَوبحقداوينانيةا
وبغضاءاويعاروااا ثطنابغرياوطاية،ا ذ كاوصلاااإىلامااوصلاااإ يها
ا يث0،ايمااا رسا ةاا ثانيةااقداوجههااإىلاا ثياسيلاايثجثعينايفا
ا خارجاوا ذينايرتهاثنا لخارجاَقائالً:ابأنايتقثااا لهايفاينفثاهما
ويفاوطاهاماويناياظاروااإىلا»بريمار«اومااصاداهايفاا دراقاماذا

اللاابدداعخثلايمريكااإىلاا دراقاا تيا ماتهديا حظةاواحدة.
كمااععااحميداعاصماا ثياسيلايفاا داخلاإىلاا قيا0ابدورلما
ا ثطاايايفامثاجهةالذااا ُدااْدَواناوععماُكّلاا خيااراتاا تيامنا
نأنهااإيقافاورععالذااا ددو،اكانفاًاعناوجثعامباعرةاووساطةا

ُقدمتامناقبلاايؤتمراا شادبياا دا0اإليقافاانقتتالايفامحااظةا
تدزاقبلاييا0،ا كنالذهاا ثسااطةاولاذهاايباعرةاراضتامناقبلا
ايخاليفاومليشاياته،اناتاًاينايياطرفايراضاييةاوسااطةا ثقفا
انقتتاالااهثايتحمالاُكّلاايثاؤو يةاا تياساتؤولاإ يهاااألمثر،ا
وعىلاا جميعاينايتحملثاامثؤو ياتهمايفاإيقافاانقتتالاا داخيل،ا
ويجباينايدركالؤنءابأناا تأريخا نايرحمهماسثاءايكانثاامعايَْوا
ضاد،اويناا تأريخاكفيلاينايفرزالذهاايثاقافاحتىا ثاكانااآل ةا
يَْواايكيااةااإلْعاااَلميةا لغازاةاوايحتللاوايرتزقةاقثيةاجداً،ا كنا
ا تأريخاكفيلابأنايفرزامنالثاعىلاا حلاومنالثاعىلاا باطل.ا

تغيرياإقليمي
يمااايحللاا ثيايسايحمداا بحريااقدايكدايفاترصيحا صحيفةا
»صدىاايثرية«ايناا خياراتاانسارتاتيجيةاا تياععااإ يهااا ثيدا
ا قائداعبدايلكابدراا ديناا حثثياوا تياسايتماتافيذلاايفاا قريبا
ا داجلا هاااندكاسهااوارتداعلااا تياسيؤثراعىلاايااقةاا دربيةا
و يلاعىلاا ايَاَمانااحثاب.اماناجهتهايؤكدايحمداعثنامحمدا
صا احاجريبامحااظا حجابأنهاويَبْااَااءاايحااظةامعاا خياراتا
انسارتاتيجيةاا تاياععااإ يهاااا ثايداا قائداعبدايلكابادراا دينا
ا حثثاياوينهماماعاا رشااءايفاتخلياصاا بلدامنالاذااا ُداْدَوانا

ا ظا م.
كماايؤكداايحااظاجريابايفاترصيحاخاصا صحيفةا»صدىا
ايثرية«،اوقثفايَبْااَااءا حجاضداايرتزقةاوا دمالءاوا قاعدةاا تيا
صّدرتهاااا ثادثعية،اُمشارياًاإىلاينالذهاا خياراتاانسارتاتيجيةا
يابغايايناتأتياراععةاوقثياةا لتخلصامناا ُداْدَواناا ثادثعيا
ومرتزقتهامناماايثامىابا قاعدةاومليشياتالاعياوكلاا دمالءا

ا ذينايصبحثااا يث0ايهدعوناحياةاايثاطال.

ويرىاا باحثاوايديراا دا0اا ثاابلا لرتجمةاوايخاثطاتايفا

وزارةاا ثقااةانافيلااألنربيايناا خياراتاانسرتاتيجيةامالثبةا

وملحةابشاكلاكبارياجداًاألناا ددواا ثادثعياتمااعىاَكثرياًاو ما

يثاتبِلانايئاً،ااقداعماراُكّلايشءاحتىاا رورياتااإلنثاانيةا

مانايعوياةاوصثامعانااللاومااحاناومثتشافياتاوخزاناتا

مياهاووقاثعاو مايبلايشء،احتىاا بايةاا دثاكريةاعمرلااكامالًا

منايعىلامثاتثىاإىلايصغرامثاتثى،او هذاايجباينانايابغياينا

نتدامالامعاا ثادثعيابتثاضاعايَْواعونيةاادادماااتداملااامدهاا

بدونياةاوتثاضاعاتدثعناااعليها،اوا ياث0اعادماايرعنااايناندايا

ألنفثاااقيمةانضبتاواقدتاصثابها.ا

علماءاضداا ددوانا

ويؤكادارضاثاناا ثجيهاعضاثارابااةاعلمااءاا ايَاَماناينااا

كدلمااءانتحمالامثاؤو يةاكباريةايََماااا0اا لهاتجاهامااايحدثا

ألطفا اااونثائاااويَبْااَاائااامناقتلاوعماراوُعاْدَواناطالايمده.

ويشارياا ثجيهاإىلايناصمتاا دلماءاعىلالذهاا جرائمايدايا

مشااركتاااايها،امضيفاًارسا ةا لُداْدَواناا ثدثعياومرتزقتها

يجابايناتصلاولاياينايونعناامثجثعونايفاسااحاتاا رشفا

َوا دازةايخثضثنامداركاا حلاواننتصارابإذناا له،اوسااقد0ا

يمثا اااوينفثااااوكلاماانملكا دعماا جيشاوا لجاناا شادبيةا

يفامثاجهاةالذااا دادواايتغارس،اوساثاتمرايفاععماا تدبئةا

ا شاملةاوا خياراتاانسارتاتيجيةاو نايهديا ااابالاحتىاندحرا

لذااايحتلاومرتزقتهاونخمداُكّلامؤامراتهم.
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العدوان السعودي األمريكي يعمق مأساة المدنيين 
  14 غارة تركزت على المباني السكنية والمدارس بمديرية ضحيان بصعدة

  العدوان يلقي قنابل محرمة دوليًا في إب شبيهة بتلك التي ألقاها في جريمة فج عطان
  استشهاد 5 مواطنين بينهم طبيبان في محافظة الحديدة في قصف استهدف مركزًا صحيًا ومدرسة

  - خاص:
واَصاَلاا ُدااْدَواُناا ثادثعيااألمريكاياخااللا
األسابثعاايايضاقصَفها ألحياءاا ثكايةاواياشآتا
ا صااعياةاوماازلاايثاطاالايفامدظمامحااظاتا
ا جمهثرية،اماايعىاإىلااستشهاعاوإصابةاا درشاتا

مناايدنيلاوتهد0اا كثريامنااياازل.
وناناطرياناا ُداْدَواناا ثدثعيااألمريكيايث0ا
يملاسلثالةامناا غاراتاعىلاعدعامنامحااظاتا
ا جمهثرياة،احياثااستشاهدالامثاطاالابياهاما

يطفالاونثاءايفاقصفاعىلامااقةاسفيان.
محااظاةاصددةاكا دااعةاتصادرتاا قائمةايفا
ايحااظاتاايثاتهداة،اااائراتاا ُداْدَواناناتربحا
مديرياتها،اوناايداديةاوا قصفاا صاروخيالديايفا
نثافااألحياءاومثااكناايثاطال،اوظلاا ُداْدَوانا
بثجههاا قبيحايمارسايبشاعاينثاعااإلجرا0ايفالذها

ايحااظة.
وواصالاا اارياناا ثادثعيااألمريكاياقصفها
عاىلامحااظاةاصدادةامثاتهدااًامااقاةاباايا
صيااحابمديريةارازح،اويصيباتاطفلةابجروحاإثرا
اساتهدافاطرياناا ُداْدَوانايربدةاماازلاومثاجداًا

بقريةااألرشافايفامااقةامرانابااثانارات.
وناناطرياناا ددواا ثادثعياا غانامامثااءا
يمالاثاناراتاجثياةاعىلامااقةامارانابمديريةا

حيدانامحااظةاصددة.
وناناطرياناا ُداْدَواناا ثادثعياا غانماستا
نااراتاجثيةامثااءايملاعىلامااقاةامرانايعتا
إىلاتدمريابيتايحداايثاطالابا كاملاوترراماازلا

مجاورة.
ومنابلااألنقاضاياتشالايلاايلاصددةاُكّلايث0ا
جثثاألبريااءاجراءالذااا قصاف،اامدياةاضحيانا
كاناتاعاىلامثعاداماعاا قصاف،اوناناا اريانا
ا ثادثعيااألمريكايالاانارةاتركزتاعاىلاايبانيا

ا ثكايةاوايدارس.
كماااناناا ُدااْدَواناا ّثادثعيااألمريكياثالثا
ناراتاجثية،اعمرامااازلايفامدياةاصددةاا قديمةا

ومااقةارحبانابمحااظةاصددة.

واستشاهدارجاٌلاوزوجتهاإثراقصافاا ُداْدَوانا
ا ّثادثعيااألمريكيابأربعاناراتاجثيةاعىلاماازلا

يفامااقةانمارابمديريةارازحامحااظةاصددة.
كمااااستشاهداطفاٌلاويصياباثالثاةاآخارونا
بجاروحايفاعادةانااراتاجثياةانااّتهااطائاراتا
ا ُداْدَواناا ّثادثعيااألمريكيايث0اا جمدةااياضيةا
عاىلامااطالامتدادعةابمديريتياحيداناوسااقلا

بمحااظةاصددة.
وياث0ااألربداءااياايضاكاناا ارياناا ثادثعيا
األمريكايايحاث0ايفاساماءاايحااظاة،اباحثااًاعنا
ضحايااجدع،اوعناعماءاجديدة،ااشناناراتاعايفةا
اساتهداتاماازلاايثاطالايفامديااةاضحيان،اماا
يعىاإىلاجارحايربداةايناخاصابياهاماطفلة،اوإىلا
تدماريايربداةامااازل،اإضاااًةاإىلانفثقاعادعامنا

ايثايش.
ورااعاقصافاوحصااراا ُدااْدَواناا ّثادثعيا
األمريكايايحااظةاصددةامناوتاريةايزمةاا اقصا
ا حاعايفامياهاا رشباا تيايدانياماهاايلايلامديريةا

كتافارشقاايحااظةاماذاساثات.

وظلاتاصددةاخااللااألناهرااألربداةااياضيةا
ترزحاتحتاوطأةاا قصفاوا حصاراعوناينايلتفتا
إ يهاااضمرياا دا م،ا كنالذاااألسابثعاكانتالااكا
محااونتايدراةاماايجارياعاىلااألرض،احلازارا
ماثلااألمماايتحدةا لشؤونااإلنثانيةايفاا ايَاَمانا
يثلانلااااناايحااظة،ااُفِجَعا هاثلامااريىامنا

عماراوخراب.
وكانايحااظاصدادةامحمداجابراعثضاخاللا
األسابثعازيااراتامتددعةا دادعاماناايااطلاا تيا
طا هااا ُداْدَوان،ااتفقاداايحااظامحاةاا كهرباءا
ا تاياعمرلااا ُداْدَواناا ثادثعيااألمريكيابشاكلا

كيل،اماايعىاإىلاخروجهااعناا خدمة.
وخااللاا زياارة،اقاالاايحااظاعاثض:اإنالذاا
ا دمالاا ُداْدَواناياا غاناما قثىاا رشااساتهدفا
اإلنثااناا ايَاَمااياومقدراتهاا تاياتدترباملكاُكّلا
ا ايَاَماايالاو امايثاتهدفاحزباًايَْواائاةابدياها،ا
مؤكاداًاينالاذهاا جرائماا ُداْدَوانيةامناا ثادثعيةا
وحلفائهااايفااساتهدافاا باياةاا تحتياةايحااظةا
صدادةاوتدمريلااعمٌلايثاتاكرهاا جميعاوناتقرها

ا قثانلاا ثماويةاوناا برشية.
واستشاهدالامثاطالابياهماامريةايث0اا جمدةا
اياضياةاإثراقصفاطرياناا ُداْدَواناا ثادثعياعىلا

عدعامنامااطلاومديرياتامحااظةاصددة.
ونناطرياناا ُداْدَواناا ثدثعياعدةاناراتاعىلا
مديرياةارازح،اماايعىاإىلااستشاهاعارجلاوزوجتها
وإصابةالاآخرين،اباإلضااةاإىلاتدمريامازلاوتررا

آخر.
كماااستشاهدامثاطاانااثااناجراءااساتهدافا
طارياناا ُداْدَواناا ثادثعيايااقةاباقماا حدوعيةا
بدرشاناراتاجثية،امثاتهدااًايماكنامتفرقةامنا

ايااقة.
كمااناناطارياناا ُداْدَواناا ثادثعيالاناراتا
عىلامااقاةاآلاا صيفيابمديريةاساحاراونارتلا
عاىلامدياتياصدادةاورحبان،ايسافرتاعناإصابةا

مثاطناواحد.
َواستشهداطفالناوُجرحاسبدٌةاآخرونابجروحا
بليغاة،ايث0اا خميلاايايض،اجاراءاقصفاا اريانا
ا ثادثعيااألمريكي،اكمااتررتاعدعامنااياازل،ا

جاراءاتدرضاعادعامنامااطالامحااظاةاصددةا
ا حدوعياةا قصافاصاروخياومدادايامكثفامنا

قبلاايثاقعاا دثكريةاا ثدثعية.
واساتهدفاا دادواا ثادثعياا غانامابمئااتا
ا قذائافاا صاروخياةاوايداديةامااطالامتفرقةا
يفامديريتاياا ظالاراونادااا حدوعيتال،امااايعىا
إىلااستشاهاعاطفلالاواصاباةا7امثاطالاوتررا

ماز لاوعدعامناايزارع.
واساتهدفاا دادواا ثادثعيامااقاةاا فارعا
وا قمعابمديريةاكتاافابأكثرامنال7اصاروخاًامنا
مثقعاا رشاةاا دثاكرياا ثدثعي،اوكاناا قصفا

نبهامتثاصلاعىلاتلكاايااطل.
واستشهداطفلاويصيباآخراجراءاقصفاطريانا
ا ُداْدَواناا ثادثعياياازلامثاطالابمااقةامرانا
بمديرياةاحيادانامحااظاةاصدادةاياث0ااألربداءا

ايايض.
وناناطرياناا ُداْدَواناا ثادثعياثاالثاناراتا
عاىلامااقةامرانابمديريةاحيدانامحااظةاصددةا
اساتهداتامااازلاايثاطال،اماايعىاإىلااستشاهاعا

طفلاوإصابةاآخراوتدمرياعدعامنااياازل.
وياث0اا ثالثااءااياايضايصيبتاطفلتااناورجٌلا
اجاراءاقصفاطارياناا ُدااْدَواناا ثادثعيا مثانٌّ
ا غاناماعىلامازلاايثاطنايحيىاعبدا لهاا قاسميا

بمااقةاضحيانامحااظةاصددة.
وناناطرياناا ُدااْدَواناا ثادثعيانارتلاعىلا
ماازلاايثاطنايحياىاعبدا لاهاا قاساميابمدياةا
ضحياان،امااايعىاإىلاإصاباةاطفلتالاماعايبيهماا

بجروحابليغةانقالًاعىلاإثرلااإىلاايثتشفى.
كماانناطرياناا ُداْدَواناا ثدثعيانارتلاعىلا
ماازلاايثاطناعبدا لهاا حثاثنيايفامااقةاا الحا
بمديريةاساحار،اماايعىاإىلاتدمارياايازلابا كامل،ا
وننانارتلاعىلاوحدةاصحيةابمدياةاضحياناو ما

تحدثاييةاإصاباتابرشية.
ويفامحااظاةاعمارانااستشاهدتاثالثانثااءا
وطفالايث0ايمالاويصيباتاطفلتااناجاراءاعدةا
ناراتانااهااا ُداْدَواناا ثدثعيااستهداتاماازلا
ايثاطاالايفامديرياةاحارفاسافيانابمحااظاةا

عمران.

المركز اليمني لحقوق اإلنسان: اآلالف من 
المواطنين فقدوا أعمالهم بسبب استهداف 

العدوان لألسواق والمحالت التجارية والمصانع
  - خاص:

يكداتقريٌراصاعٌراعناايرَكزاا ايَاَماايا حقثقااإلنثاناينااآلنفامناايثاطالاا ايَاَماايلا
اقدواايعماَ هم؛ابثاببااساتهدافاا ُداْدَواناا ثدثعيااألمريكيا ألساثاقاوايحالتاا تجاريةا
وايصاناعاوا فااعقاوا دديدامناايمتلاكاتاا خاصةاا تجارية،امااسابََّباباا ةاوجثعاًاواقراًا

بلايوساطاا ضحايا.
اكمااسابّباا ُداْدَوانا-بحثاباا تقرير-ايفاحانتانزوحابأعداعاكبريةاتقدرابمليثناونصفا

يفاظلانحةاايثاعداتااإلنثانيةامناقبلاماظماتااإلناثة.
ورصاداا تقريراجرائماا ُداْدَواناا ثادثعيااألمريكي،احيثاناهدتامحااظةاحجةاقصفاًا
سادثعياًاعىلامااقةااييثاارابمديريةابكيلاايرياا حدوعيةانتجاعاُهااستشهاعاثمانيةاوجرحا

سبدةاآخرين،اكماانهدتامديريةاحرضاقصفاًامدادياًاسدثعياًامكثفاً.
واساتهدفاطارياناا تحا فابأرباعاناراتاجثيةااادقارصحاسابأابمديااةاحرضاومباىا

مصلحةاا ارقاوا جثثرايفاحرض.
ويفامحااظةامأربااساتهدفاطرياناا ُداْدَوانابددةاناراتاا ثداا قديماومااقةااألرشاف،ا

ومااطلامتفرقةابايحااظة.
واساتهدفاطرياناا ُداْدَواناا ثادثعيااألمريكيامحااظةاصددةابددةاناراتااساتهداتا
مازلامثاطنابمااقةااألزعابمديريةارازحاساقطاخال هاايربدةانهداءاوجرحاخمثةاآخرين،ا

كماااستهدفامازلايحداايثاطالايفامدياةاضحيانايصيباخال هاامثاطن.
ويفامحااظةا حجااساتهدفاطارياناا ُداْدَوانامااقةاا حمراءانتجاعناعدعامناا شاهداءا
وا جرحىامدظمهمامناا اثااءاواألطفال،اويفامحااظةاذماراناناا ُداْدَواناا ثادثعيانارةا

جثيةااستهدفاخال هاامباىاايؤسثةاانقتصاعيةاا ايَاَماايةايفامدياةامدرب.
وحثاباا تقريرااستشاهدااربدةامثاطالاوجرحاثالثةاآخرينايفاناراتاجثيةااساتهداتا
مديريةاا غيلابمحااظةاا جثف،اكماايصيبامثاطاُثناخاللااستهدافامحاةاوقثعايفامااقةا
ا ثلمات،اواستهدفامازُلامديرامكتباا شباباوا رياضة،اكماانناسلثلةاناراتااستهداتا
ايجماعاا حكثمايابايحااظة..اويفامحااظاةاا بيضاءااساتهدفاا ُداْدَواناا ثادثعيامازلا

محااظاعيلااياصثرياومدثكرااألمناايركزي.

استهداف منازل المواطنين براهدة تعز وأضرار مادية في 
األبنية والممتلكات

استشهاد 5 مواطنين بينهم طبيبان في قصف على المركز 
الصحي ومدرسة القادسية بالحديدة

ونااتاطائاراتاا ُداْدَواناا ّثادثعيااألمريكياسلثالةا
ناراتاعاىلامااطلامتفرقةاتثّزعتاعاىلاا جحمليةاواياارا
ا قديماوساثقااألنابطاوجبالاصارباوا رالدة،امااايّعىاإىلا
يرضاراماعياةايفااألبايةاوايمتلكات.ااواستشاهدالامثاطالا
ويصياباعادٌعاآخاراياث0ايمالااألحداجاراءاقصافاطريانا
ا ُدااْدَواناا ثادثعيايازلايحاداايثاطالابمااقاةاا رالدةا
محااظةاتدز.اواساتهدفاطرياناا ُداْدَواناا ثادثعيامازلا
ايثاطانايحمادامدجابابا رالادة،امااايعىاإىلااستشاهاعال 
مثاطاالاوإصابةاعدعاآخراماهماوتدمرياايازلاوترراعدعا

منااياازلاايجاورة.
كمااناناطارياناا ُداْدَواناا ثادثعياعدعاًاماناا غاراتا
ا جثياةاعىلامدياةاتدز،امثاتهدااًابغارتلامازلامكثنامنا
عوريناقيدااإلنشااءايما0امديااةاا صا حابمفرقاماوية،اكماا

استهدفابغارةايُْخاَرىاجبلاعمانانربامااراتدز.

يمااايفامحااظاةاا حديادةااقداناناطريانا
ا ُدااْدَواناا ثادثعيااألمريكياسلثالةاناراتا
جثيةاعىلامحااظةاا حديدة،امثاتهدااًاايركزا
ا صحياومدرسةاا قاعسايةااألساسية،اماايعىا

إىلااستشهاعاخمثةامثاطالابياهماطبيبان.
ويعىالاذااا قصافاإىلاتهاد0اايركزاا صحيا

وترراعدعامناايبانياايجاورة.
ويعانامدياراا رتبيةاواا تدليمابمديريةاحيلا
يحمادابكرياكريرااساتهدافاطارياناا ُداْدَوانا
ا ثادثعيايدرساةاا قاعسايةا لتدليمااألسايسا

بايديرية،اماايعىاإىلاتدمريلاابا كامل.

وعارّباكرياراعاناانساتاكاراا شاديدا هاذاا
ا دملااإلجرامياا ذيااساتهدفامارباًاتدليمياًانا
عالقةا هابأيةايلدافاعثاكريةايَْوانريلااوا تيا
يّدعياا ُداْدَوانااساتهدااهاابغاراتهاا ُداْدَوانيةا
عاىلاا بلد..امؤكاداًايناايدرساةاا ثاقدةابا خطا
ا دائرياكغريلاامنامدارساايديريةاوايدارسايفا
ا ايَاَمانابشاكلاعا0ا يلابهاااييايشءايمكنا
اعتماُعهاكهدفاعثكري،ااألمراا ذيايفصحاعنا
ا ثجهاا قبيحا لُداْدَواناا ذيايثاتهدفاايدارسا
 يشابعاناهثةاا حقداعىلاايثاتقبلامناخاللا

استهدافاايؤسثاتاا تدليمية.

وععااامديرامكتباا رتبياةاوا تدليمابمديريةا
حيلاكااةااياظماتاا دو يةاإىلاإعانةااستهدافا
اياشاآتاا تدليمياةاوا ضغاطاعاىلاا ُدااْدَوانا
ا ثادثعيا ثقفاُعاْدَواناه.اويفامحااظةامأربا
ناناطارياُناا ُداْدَواناا ثادثعياسلثالةامنا
ا غااراتاا جثياةااساتهداتاعدعاًاماناايااطلا
بمحااظةامأرب.اواساتهدفاطارياناا ُداْدَوانا
ا ثادثعيابثالثانااراتاجثيةامصااعاعذبانا
 لمياهاونارتلاعىلامااقةااألرشاف،اكماانانا
طرياناا ُداْدَواناا ثادثعيانارةاعىلامدثاكرا

كثالاونارتلاعىلاجبلاليالناانسرتاتيجي.

إب: استشهاد 15 وإصابة 20 في قصف على قرية 
شرعة بيت الحدي- مديرية الرضمة

ومانانامالاا شامالابمحااظةاصددةاإىلاوساطاا ايَاَمان،احيثاناناطرياناا ُداْدَواناا ثادثعيااألمريكاياعرشاناراتاعىلامدثاكرااألمناايركزيا
بمحااظةاإب،اعوناوقثعاضحايا.

وتدرضاايدثكراإلصاباتامتثساةايفااياشآتاوايبانياا تابدةا هانتيجةاا ُداْدَواناا ثدثعي.
واستشهدالاامثاطااًاويصيبالااآخرونايفااستهدافاا ُداْدَوانا قريةارشعةابيتاا حديابمديريةاا رضمةابايحااظة..

وقالامديرارشطةاايحااظةاا دميداا ركنامحمداا شامياإناا ُداْدَواناا ثدثعياا غانماننايَيْاضاًاعدةاناراتايُْخاَرىايفاإطارامديريةاا رضمةايفاُكلٍّامنا
ايَنها مايثفراعاهااييةاضحاياايَْواإصاباتايفااألرواحاجراءالذهاا غاراتاا رببريةا مااقةااألجلباوحصناانثباونارتلاعىلانقاةايمايةاعىلاحدوعاايديريةاإنَّ

وا همجيةا لارياناا ثدثعياايداعياألمناواستقراراا ثطن.
كماااستشهدامثاطااناويصيبااثااناآخرانابمحااظةاإبايث0اا ثبتاايايضايفانارةا ارياناا ُداْدَواناا ثدثعياا غانماعىلامدياةاإب.

وكاناطرياناا ُداْدَواناا ثدثعياا غانماقداقا0ابالداتاجثيةامكثفةاخاللاا يثملااياضيلايفاسماءامدياةاإباوايااطلاايجاورةا هااوذ كا بثاا رعبا
بلايوساطاايثاطالاوإْرَلاابهماخصثصاًابلااألطفالاوا اثاء.

ويفامحااظةا حجاناتاطائراُتاا ُداْدَواناا ّثدثعيااألمريكيامثاءااألربداءانارةاعىلامازلامحااظامحااظةا حج.
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بااتامناا ثاضاحايناا قضيَةاا جاثبياَةاتلُفُظا
ينفاَساهاااألخريَةايفاظلاا ُداْدَواناا ثادثعياعىلا
ا ايَاَماان،اوانخراطاقاثىاا حاراكاا جاثبيامعا
ا تاظيماتااإلرلابيةايفاإطاراماايثامىابايقاومةا
ا شدبيةاا تيارّحبتاوساعدتاعىلااجتياحاجاثبا
ا بالعامناقبالاقثىاا ُداْدَواناا غازيةاا ثادثعيةا
واإلماراتياة،اومّكاتاقبلاذ كا تاظيماا قاعدةامنا

ا ثيارةاعىلاحرمثت.ا
إىلاوقاتاقريبا مايكنالاااكاصثٌتايفاا جاثبا
يدلثااثقاصثتاا حراكابمختلفااصائله،اوا يث0ا
يبدواا حاراكامجارعايعاةابيداا ُدااْدَوان،اواصيالًا
يااالاا قاعدة،اوعاعش،اواإلْخاَثان،اومليشاياتا

لاعي،ايفاا ثيارةاعىلابدضامااطلاا جاثب!.
يمااقضياةااكاانرتبااطامعاا شامالاكمالبا
تثحادتاعلياهااصائالاا حاراك،ااقدانادتامنا
اياايض؛األناا قاثىاايثالحةايفاا جااثباباتاتا
تقاتالاتحتامظلةاماايثامىابا رشعية،اا تياماا
تزالامتمثاكةايفاظالارااألمراعاىلااألقلابثحدةا
ا ايَاَماانانامانًاوجاثباً،امعاانعارتافابألميةا

حلاا قضيةاا جاثبيةا كنابديداًاعنااننفصال.ا
ناريايناخاَرااننفصاالانايزالاماثاالًاوبقثة،ا
خاصةاوينا لثادثعيةاماامَعاقديماةاجديدةايفا
ا ايَاَماان،اويفاحرمثتاعىلاوجهايخص،احيثا
تتالاعاا ريااضاإىلامافذا هااعاىلاا بحراا دربي،ا
كذ اكااإنااإلمااراتاوبقياةاعولاا خليجاتخاطا
مااذاارتةا تصديراا افطاعرباميااءاايكال،اوتجابا

ا تهديداتااإليرانيةايضيلالرمز.ا
وعلياهاااإناا ثادثعيةاقاداناتكتفايابفصلا
جاثباا ايَاَماناعناناما ه،ابلاإنهااتدمُلاكذ كا
عىلاتقثايماا جاثبانفثاهاإىلاعو تلايَْوايَْكاثَار،ا
وليايفاسابيلاذ كاتدعماسيارةاا قاعدةاوعاعشا
عىلاحرمثت،ابحيثاتصباحاايحااظةامدزو ًةا
عنامجرياتااألحداثايفابقيةاا جاثبايَْوايفانمالا

ا بالع.
 قاداكاناتاا فرصةامثاتياًةايدا جاةاا قضيةا
ا جاثبيةاقبالاوبددامؤتمراا حاثاراا ثطاي،او ما
يكنالااكامااايماعاا جاثبيَّلالاعياوباساادوةا
-وقاداتقلاداايعاىلاماصبالاتافيذيالايفاا بالع-ا
ماناتابياعااألوضااعايفاا جااثب،اوانساتجابةا
 جثلراا قضيةاا جاثبيةاعرباا حلثلاا ثياسايةا
وانقتصاعياةاا تاياكانتامتاحًةاحياذاكابشاكلا

كبري.ا
تداملتاا قثىاا ثياسيةامعاا قضيةاا جاثبيةا
باثعاماناا المبانة،اوحلاكاربتاا قضيةاركبتا
بدُضااألحزابامثجتها،اواستغلتهاابهدفاتدظيما
مكاسابهااا ثياساية،اوإناعاىلاحثااباا ُهثيةا

ا ثطايةاا جامدة.
ويثمااًابداداياث0اكاناتاا اخباةاا ثياسايةا
وا حزبياةاتزعاعاانفصاانًاعناا شاارعاا جاثبي،ا
ايمااكانتاقاثىاا حراكاتزعاعاتارااًاوانقثااماًا
ايمااابياهاا،ابيامااكاناتاا قاعادُةاويخثاتهاامنا
ا تاظيمااتااإلرلابياةاترتبَّاُصابا شاباباا تائها
وا داطلاعناا دملا تصااعاماهماوقثعاًايداركهاا

ا دبثية.ا
تأييدلااا يفا ا حاراكا قاثىا تثاقطا وا ياث0ا
 لُدااْدَوان،اواحتضانهااا لُغازاةاوايحتلال،اوليا
ا تيايمدااتاقبالًايفامقاومةامااكانتاتثاميهاباا
اانحتاللاا ايَاَمااي(ا لجاثب،ايفامفارقةامدويةا
تاُامُّاعنااضمحااللاقيمي،اوانفصاا0احاعاياتابا

نا بيةاا اخبةاا ثياسيةايفاا جاثب.

رياح الجنوب!

 تضاريس

عبدالل�ه علي صبري 
Abdullah.sabry@gmail.com

المأزق االستراتيجي للعدوان
علي نعمان المقطري

ا اثُراا ثا اُث،اولثاايبتدئُامناا يث0ااألربدلا لُداْدَوان،اابددايناحققتاا قثىا
ا ثطايُةايفاا داخلاإنزالاا رباتاا قاسمةابا ددواوتفكيكانبكاتااإلرلاباوتدمريا
قثاهاا دثاكريةاا هجثميةاوساحلاعصاباتهاواضحامخاااتهاوماارعةاقياعاتها
وعمالئاهاوتصفياةامراكزهاا رسياةاومدثاكراتهاوتدمرياباياتاهاا تحتيةاا رسية،ا
واألَلامُّالثااسارتعاعاا ثقاةاا ثطاياةاوتثبيتاقاعدةاا تاثاُزنابلامداع ةاا شادبا
وا جيشاا ثطاياا رسامياوا شدبي،اوانناالقاإىلاا اثراا ثا ث،اوا ذيايميزهانقُلا
اإىلامثاارحاوقثاعداا ُداْدَوان،اوحثبااياالا ا حربامناا داخلاإىلاا خارج،اباألَعقِّ
ا حربيااايداىاا دثاكريا هذهاا خاثةايَْوا هذااا تحثلابأنهااخرتاقااسارتاتيجي،ا
ُخُصثصااًايناها يالاحا ةاعابارةايَْواعرضيةابلالثاسايارةاواساتمراريةالجث0ا

متثاصلاكشفتاايهايسلحةاندبيةاا صاعاجديدةاا ظهثر.
نالياكاعناعدعاا اائراتاا حربيةاوا تجثثايةاا تياتماإساقاطها،اوبأسالحةا

متثاضدة،اواألعتىالثارضُباقثاعدااناالقاا اائراتايفايرايضاا ددو.
إناسامًةايُْخاَرىابرزتابثضثحانااتايفالذهاايرحلةاباألخاص،اولياايباعراتا
ا شدبيةاواننتفاضاتاا جمالرييةاا تياانفجرتامنايرايضاا ددو،ابلاومنامااطلا
كاناتاجزءامانامخااهايفاا هجث0اا كبرياا اربياباتجاهاا ايَاَماان،اوا تيايخذتا
ناكالًااجتماعيااًاعميقاًالاعااًا لتحرُّراوانساتقاللاحثاباإْعاَلناتهام،اوانضمتا

 صفثفاا دااعاا ثطاياا ايَاَمااي.
إنالذااا اثَرالثاا ذيانقلاايباعرةاانسارتاتيجيةاإىلاا ياداا ايَاَماايةاايقاومة.ا
و تثضياِحاذ ك،ايَياتدززالذااا اثراوتفاصيله،اينهاماذُاا يث0ااألربدلا لحرباحتىا
ا يث0اا تثدل،ايَيابدداميضاخمثلايثماًانايزالاا ثباتابلاوا تقد0ا صا حاا قثىا
ا ثطايةاا ايَاَماايةاايتمكاةامنااإلمثاكابزما0ااألمر،اوا رصاعاانسرتاتيجيانايزالا
قائماًابلااتجاهاا ددوا تجميعاقثاتها-وا تيابدثرتهااوناتزالاقثاتاا-اوتركيزلااعىلا
ههااقثاتااابشاكلاعائماويثميابثاسااةا محااوراا تقد0،اوبلاا رباتاا تياتثجُّ
قاثىاا صثاريخاوايضاعاتاا0.اع(ايراكزاانساتحكاماتاوقثاعاداانناالق،اوا تيا
اساتهداتاجميعااأل ثيةاا تياكانتاتثتددا النقضاضابدداارتةاتحضرياوتجميعا
وتمثياهاطثيلاة،اوحتىاا لحظةاناتازالاقثاتاااتدادهاا لفراراوا هاروب،اكمااوَقَعا
ا دديُدامنااألرسىابلاييدياقثاتاا،اوكذااإاشاالاا دديدامناا هجماتاايضاعةاا تيا

لداتاإلنزانتاوتثنالتامناا رباوا بحر.
ائيْلية،ااهيا ماذاخمثالايثماً،اوبرناماُكّلاانساااعاتااألمريكيةاماهاااواإلرْسَ
تصااد0ابجاداراتامقاوماةاوطايةاعثاكريةالائلةاماااينايزاحايحدلاااتتثاجدا
ا درشاتاعثضااعاه.اوعىلاايثاتثىااألريضايمكناقياساذ كامثضثعياًامناخاللا
يَيامراقباومحللامثضثعيايتابعاايثااحاتاا جيثاسرتاتيجيةاوا ديمغراايةاا تيا
كاناتايثماًاتحتاسايارةاا ددواويَْصبَاحتاتحتاسايارتاااا دملياتياةاوا اارية،ا

وبا تايلاا ثياسيةامناخاللاا اهثضاا جمالريياعاخلالذهااألرايض.
وُلااانابُدَّامناا رتكيزاحثلامثاأ ةابغايةااأللميةابلاواأللميةاا قصثى،اوا تيا
مفاُعلاا:اينهابدونالذهاايثااحاتاباكلامدانيها،اا تياخرسولا،ااالايمكنانانا
يَيالجاث0ابرياباتجاهامركزاا قياعةاا ثياسايةاوا دثاكرية،اوبا تايلااإناا هدَفا
ا رئييسا لُداْدَواناا هاعفا لثايارةاعىلاا داصماةا يحقَلانرصهاباتانريَاممكٍن،ا
بلايمكناا قثلابتأكداإنااانرّيناالداهاانسارتاتيجيا هدفاانهزامياتراجديانايتها
اساتداعةامااخرسهامنامثااحةاوحمايتها،اولاااادلياًانحناقّلصاااايثااحةاا تيا

يتحركاعليهااوضيّقاالااعىلاحثابه،اوكذااقّلصاااحجَمايلدااهاوحركته.

ايأزقاانسرتاتيجياا رالن..
باااًءاعىلاضثءاماايرعامانامدلثماٍتاومتابدااتاميدانية،ااإناهايمكااااا قثل:ا
اغَلاا شاانلا قياعةاا ُداْدَوانااآلنالثااساتداعُةاا ثايارةاعىلالذهاا رقدةا إناا شُّ
انسرتاتيجيةايَْواايرسحاا ذياخرسوه،اولذهاا خثارةالياا تياتفرسااتجاَلهانحثا
ا رتاُجعاا ثيايساانسارتاتيجي،اوكذااتفّجرايزماتاتحا فاتهاوماظثمتهاا داخلية،ا
كاتيجاةانرتداعاتاآثاراا زنزلاايثاتمرةاا تياتصيبهم،اكمااتفارّساا تااُزنتاا تيا
يُجرباعليهاايفاجايفاوُعماناومثساكث،اوكلهاامااوراتالداهااإيقافاايثاراا حايلا
 لحرب،اوا ذيالثامثااٌرالجثميا صا حاا ثطن،اوييضااًاماحُهاُلدنهامؤقتةاالث 
يثماً(ايتمكُناايهاامعاحلفائهامناإعاعةاتمثضدهاوتكديلاقثاتهاوتاثايلاجهثعا
ُقهاثالثيااسرتاتيجياعاٍل:انرفاا دملياتاايركزيةا ا هجث0اا ربياا كبري،اوا ذياياثِّ
ايفا كا باتاجاثنااألمريكياوا ااتثاويجهازةاايخابراتاا دو ية.اولثااألمُراا ذيايُصبُّ
جهثعاإعاعةاتشاكيلاا تثازناتاانسارتاتيجيةااإلقليميةاوايثضثعيةاعشيةامؤتمرا
هاتهاا  ثزاناواننتخاباتاا رتكيةاواأللمااألمريكية،اوكذاامآنتاايداركاواتضاحاتثجُّ
ا اهائيةايفامااقةاا شاا0اوا دراق،اوا تياتااثياعىلاتاثازنانايزالاقائماًا صا حا

محثراايقاومةاوا صمثعايفاايااقة.ا
وا جديارابا ذكراينارصاعاتاعو يةاإمربيا يةاقائمةاحربااالذهاناتافصلاعاها،ا

ااستمرارلااوإعاعةاانتاجهاابلامرحلةاويُْخَرى. ولثارسُّ
كيافانفهُمالاذااا جماثعاايأزقي؟اولاذااا دجزاانسارتاتيجياا شااملا قثىا

ا ُداادْوَان؟ا
نايمكاُناإعراكايَْوااْهاُماا دالقاتاانسارتاتيجيةاا جديدةابالاا قثىاايتصارعةا
يفامياعيااااانسارتاتيجيةاوا دملياتية،اإناباستحضاراا ثاياقاا تأريخياوا ثطايا
واإلقليمياوكذااا دويل،اتااقضاتهاواندكاسااتهاوتحثنته.ايلمامظالرالذااا ثاياقا
وتجلياتهايناا ُداْدَوانااإلمربيايلايجريايفاظلاسياقاانريانائم(،اكمااكانتااألوضاعا
اراحركاتاا تحررا يفابدايااتاا قرناوماتصفهااايرحلاةاا جامدة(،ايَيامااقبلاتفجُّ
ا ثطااي،ااهاذااا ثاياقايأتايايفاطثراتفجارياجديدااز ازايل(،ايشامُلاا ايَاَمانا

واياقاةابلاوا دا ماايقهثرايجمعاوا ثاقعاتحتاسيارةااإلمربيا يةابأنكا ها.
إناماايميزالذااا ُداْدَواناينهايصاد0ُابحا ةاصدثعاونهثضامجتمداتامقهثرة،ا
مانامثجاتاا ديمقراطياةاا ثطايةايفايمريكااا التيايةاايميازةا لدقداايايض،اوكذاا
صمثعاايقاومةاا ثطايةاا لباانيةاوا ثاثريةاوا فلثاايايةاوكذااا اهثضااإليرانيا
ا ثطااياوا تقااياويخرياًاثثراتاا ربياعاا دربياا تياحاو اتااإلمربيا يةاوعمالئهاا
نحتثائها،اوكانتاا صثرةاينهمايمثكثاابأ غا0اناتزاُلاحتىاا لحظةاتتفجرابأيديهم،ا
ماعااساتداعةاا قاثىاا يثااريةاا ثطايةازماا0اايبااعرةاوارضاذاتهااايفاا ثجثعا
ا ثطااي.اويفاظلايتثناا ثثرةاا ثطايةاا تحرريةاا ايَاَماايةاا تيااّجرتهااعقثٌعامنا
انستبداعاوا قهراوا ثيارةااإلمربيا ية،ااإنالذااا ُداْدَواَنااولذهاُمشكلتهاومصدرا
يزمته(اينهاجاءايثاجهةاوكبتالذااا تفجراا شدبياا ثثرياا هائلاايثتقابايثمياًا
 صفثاهاايزيدامنااياليلاايدذبةاواُيثاتغلةامناقبلااإلمربيا يةاوعمالئهااايحليلا
واإلقليميل،اولمامثظفيهااورعاةاومصا حها،اولياثثرةاُعظمى؛األنهاااستثعبتا
-وناتزال-امرياَثاا ثثراتاوا حركاتاا شدبيةاا ثطايةاا تحرريةاوانجتماعيةاطثالا
قرنَلامناا زمناايقاو0ايفاا داخلاوا خارج،ااألمُراا ذيايكثابهاابايًةاحربيًةاندبيةا
واسدةاال9امليثنابادقيةاK7(،امعااعتماعاذاتياتمثيايا ثجثتيايفامثاجهةاقهرا
ا حصاراتاوا تياسابلاوينااعتاعتاعليها،امحفزًةاومثتثارًةابديمثمةامناا جرحا
ا ااكائاجراءاانحتاللاا ثادثعيااإلمربيايلا ألرضاألكثرامناملياثناكيلثامرتامنا
األرايضاا ايَاَمااياةاوقهرلااإلراعةاا شادباطثالاخمثاةاعقثعاعااشاايهااينثاعا
ايارارةاوا داذاباوا تاكيل،اإَضاَاًةاإىلارصيداحركةاايقاوماةاا ثطايةاايرتاكماطيلةا
ثالثاةاقارون.او ذ كااهياترالناعىلارساب،ااهياتثاجههانادُبا هانادثراعار0ا

وحاعاومضار0ابا ثأرامناا ضيماواحتاللااألرضاوا شدثراباإللانةاايرَّة.
إنالاذهاا ااقااِتاوا قدراتاا هائلاةاا قاعرةاعىلاا تحثلاإىلاقاثىاماعيةاصلبةا
تصااد0ابهاااُكّلاا تثازنااتاوا تفثقااتاانسارتاتيجيةاا هائلةا لدادو،اكمااتخللا
مداوضاتااسارتاتيجيةاوطاية،اليااآلناا حاميةاوا ثاياجانسارتاتيجيةاا جيشا
ا ثطاياوا شدبي،اوا تيانايمكنامالحقتهاامنانرفاا دملياتاا جثيةامهمااكان،ا
اهيا يثاتاقابلةا لدخثلاضمناباكااأللدافااُيرللامتابدتها لدثاريياوقياعته.ا
ببثااطة:ا قدايقحمتانفثهاايفانابةاملغثمة،اليامثتدصيةاعىلاُكّلاتاثيع،ابلا

ويشداذ كاعثعلا،اويجدلهاايكثراقثثةاورصامة.

انتكاسةااسرتاتيجية
مااايميِّاُزاوْضَعاا دادواا رالنالاثاتالقايامجمثعةاعديادةامناانرتكاسااتا
وا تصدُّعاتاا تياتشاكلابمجمثعهااانتكاساةااسارتاتيجية..اإنااختالنتاا ثضعا
ا دثاكريااييداناياولياظالارةايَْصبَاحا هااطاباُعاا ديمثمة،اكماااليايفاحا ةا
تاامياوتداظم-انايدثعا ثابباعثاكريامحض،ابلايجماثعااألوضاعاانختال يةا
ا تيايتحركاا ُداْدَوانايفاساياقهااايمكناا قثلابأنالذااا ُداْدَواناخاأٌايفاُكّلايشء,ا
يفازماه,اإعداعه،احثااباته,ايفاتحا فاته,اظرواه,اتثازناته,ايفاقاعتهاومكثناتهاويفا
ا ثياسااتاا تياترعاه...إ خ،اعىلاا رنمامناا تخايطاا اثيلا هاوايمتدا ثااثاتا
حثابااعرتاااتهام(.او يلا ااااايجالاُلاااا لمزيدامناا ارشحاوا تفصيل،االيلا
لذاامحثراونامجالاا بحث؛ااهذاايقتيضاعدةابحثثايُْخَرىايفالذااا ثاياقا اث ها

وتشدبه،ا كنايمكنااقطااإلنارةاألبرزااتجالاته.
إنااإلراعاتاايتداخلاةاايتدارضةاوايتصارعةاياشالتابدضهااا بدض،اااإلراعاُتا
ايتدارضاةابلاا حلفاءاينفثاهمامناحيثاايثاعيداواأللادافاوا قراءاتاوا تحليلا
اةا ماترُِسايفانثالاواحدا ددةايساباب,ااكلاطرفاحملا واألناراضااُيبيّتاةاا َخاصَّ
اةابه،اليالياضداحلفائهايفاا ثقتانفثهاكاناذ كابإراعةايَْوابثجثعلاا يلداااًاَخاصَّ
ايثضثعي،ااإاشاالاايلفاا اثوياوخدمةاصدثعاا تياراتااألكثرايميايةاوصهيثنيةا
يفااإلعارةااألمريكياةاوضدضدةامباعرةايوبامااتجااهاايلفاا اثوياوتجاهامحاعثاتا
ا ثاال0اا فلثااياية،ايوكرانيا،اتبدنتااتجالاتاا دائلةاا حاكمةاا ثدثعية،اقار،ا
اإلخثان(،اوليارنبةااسارتاتيجيةاسادثعيةاصهيثنيةايمياياةايمريكيةاتثااقتايفا
اختياارامثعداا ُداْدَوانابماايضدفااتجاهاانتفاقاا اثوياا ذيايحرصاعليهايوباماا
وكذااإضدافامرَكزهاا ثايايس,ااهثامثاتغِرٌقايفالذااانتجااهامقيداابحرصهاعىلا
نجاحامثاداهاا ذيايدتربهاقيمةااسرتاتيجيةا هاومصلحةاكربىاألمريكا.اوكاناوماا
زالاماناضمنايلادافاايدتدينالثاتفجرياايااقةابحاروباإقليميةاتماعاانتفاق،ا

وييضاًاجزءامنامرشوعايكرباوذوايبداعايكثراتجذراً.
ولاذاالثاماايفرساا تبايُاااِتاا تياعرّبتاعاهااترصيحااتايوباماايفاا دديدامنا
ا صحفاوايااساباتاوكذ كاكث ناباولاا ثزيرااألسابلا لخارجياةاوا دااعاوكأبرزا
قائداعثاكرياومرجديةانظريةاوسياسايةايمريكية.اتثضاحاا ترصيحاتااختالااًا

بيّااًابلاإعارةاسلماناَوإعارةايوباما.اويمكنامالحظتهاامناخاللامظالراعديدة:
ا-اإْعااَلنايوباماااايتكارراباأناا خااراايهادعا لثادثعيةااآلنا يلاإياراناونا
اصدقاءلااوناا بلداناايجاورة،اوإنمااا خاراا رئييسايكمنايفانادبهااا ذيايدانيا
ويمكاناينايتفجرايفايَياوقت..اولذاايدايامخا فةاانععاءاانسارتاتيجيا ثالمانا
ا حليفاوعناا اقضا لدقيدةاا دثاكريةااألمريكيةاوا ثادثعيةاايشارتكةاايدلاة.ا
وُلاا،ااماايكشافهالذااا ترصيحالثانقضا الععاءاا ثادثعياا قائلايناُعاْدَوانهاا
عاىلاا ايَاَماانالثاعااعاًاعنااألماناا قثميا لجزيرةاوا خلياجايفامثاجهةاا خارا
وا تمدعااإليرانياا شايدي،ايَْوااألخااراايتااميةا» لمربعاا شيدي«،اكمااياللاعليها
األمريكاناينفثهم.امناجهةايُْخَرىااإنالذااا ترصيحاايتكررالثاتدبرياعنامثقفا
مابثلامنارؤيةااسرتاتيجية،اوبذاااإنااألو ثيةاياايهدعاعمالئهااا ثدثعيثنايكمنا
يفاا داخال،اكماالثانقضا لدقيدةاانسارتاتيجيةا دىاا يملاا دثاكريااألمريكيا
اا باتاجاثناCIA(اوكذاانععاءاتاا يثاارااإلمربيايلااا رجداي(اا غارقايفاا رياضا
ووحالااألماثالاانساتدماريةايَْواابااكاا تمكل(،اوا اذيامناا ابيداياوايتثجبا
عاىلاا ثاثرةاتصفيةاحثااباتهاامعالاذهاا تيااراتااننتهازيةاوا يمياياةاايتاِجرةا
باساماا حركاةاا ثطايةاوايباعئاا ثثرياةاوا تيالياجزءامناا ُدااْدَواناوايرشوعا

انستدماري.
ا-انياباسلماناعناقمةاكامباعاايد,اولثاتدبرياعناسخطالذااايلكاعناتثجها
يوباماااانسارتاتيجياوعد0ارضاهاعنااعاءهاوعناضدفهاا شاخيصابارلماتجاها

ايرشوعاا ُداْدَواني.
ا-ايماااترصيحاُتاكث ناباولااتدايابُثُضثحارساا ةاماناانعارةاتفضحامدىا
ضدافايعاءاا قياعةااييدانيةاا دثاكريةا لُداْدَوان،اولثاماايدايابأناا ثادثعيثنا
كاناثااحريصاثناعاىلاينايظهرواابصاثرةايباالاا حارب.اوكاناسالماناونايزالا
حريصاًاعىلاتثاثيلااباهاكباالانايبارىايفالذهاا حرب،ابهادفاارضهايفامدركةا
ا تاااالاايلكاي،امماايدايااساتغاللايَْواتثظيفاحاروباانبااعةاا هائلةا تحقيلا
نايااتاذاتيةاوناخصيةاتااًةاياظراإ يهاااألمريكيثناباحتقاار،اولذااماايفرسا ااا
ا اظارةاانحتقارياةا كث ناباولاتجاهاوزيراا دااعاا ثادثعياا اذيااعتربهابأنهانا
يدارفاحتىامداىاكلمةاحرب«.اكماااناثتاتدليقاُتاباولاعىلايناا ثادثعيلاقدا
حرصثاا–با تاثايلامعاا يملااألمريكي-اعىلاتثريطايوباماايفاحربا مايثاتددواا
 هااابشاكلاصحياحامقدملا هاماوعاداً،ايَياإلعارةايوباما،ابأنهاخااللاعرشةاييا0ا
سيكثُناا جيُشاا ثدثعياقدااحتلَّاصاداء.اولذاامداىاقث هاإناا ثدثعيلاصارواا
بداداللايثماًامناا ُدااْدَوانايرصخثنا اجادةااألمريكيل،اوقادايَْصبَاحتامااطُلا
بكاملهاايفاايملكةانفثاهااتحتاسايارةاا ايَاَماايل.اولثاتهكماساخراانتقايصا
وازعرائايايدكلامدىاا خاالفاا قائمابلاا قياعاتاا دلياا لُداْدَوانانتيجةااشاله،ا
ايلقياُكلُّاطرفاايثائث يةاعىلااآلخر،اولذاايؤّكدهاييْضاًاتبايُااُتاا ترصيحاتااألوىلا
 بادءاا ُدااْدَواناوكذااإْعاَلناا حربامانالااكاومناثمةاا ترصيحااتاا الحقة،اكماا
قداحّذرلماباولامنااساتمرارااساتفزازاإيران،ااصثاريُخهااا تيايقدثنايفامدالا،ا
قاعرٌةاعىلايناتديدلما لدرصاا حجرياخاللايربعاعقائل،ااالايضمنا هماحتىابقاءا
لاتفايالبثناماهاا اجدةاحثباترصيحاباول،اوكذاابأنااألمريكيلا نايثتايدثاا

ا تحرَكابرسعةاإلنقاذلم.ا
لاااايجاُباينانايذلباا تفثاريُاإىلاوجاثعارصاعامثضثعياواسارتاتيجيابلا
ا ثادثعيةاويمريكا،ابلاإناا ثادثعيةاوباألصحاا دائلةاايثيارةاليايفاخالفامعا
اإلعارةااألمريكياةاا حا ياة،ايَياإعارةايوباما،او يلامعاا اظاا0ااإلمربيايلااألمريكيا
ايكاثناماناا ارشكاتاا دابارةا لقااراتاواألقاااباا صهيثنيةاا دايياةااا حزبا
ائيْلاطرااًايفالذااا رصاعابجانباا ثادثعيةا ا جمهاثري(،او يلانريباًاينانجَداإرْسَ
ائيْل،اكدو اةايميايةامتاراةاوتثاريا يفامثاجهاةايوباماااوإعارتاه،ااهاي،ايَياإرْسَ
بثياسااتااجتثاثياةا لخصاماناتتاثاَء0ُاإنامعاتثيمهااااا جمهاثري(ااألمريكي،ا
بيامااسياسااتايوبامااليايكثراتخففااًاوتصا حاً،اولذانايداياصحتهاايَْوااتفاقااا
ائيْليةاليا مدهاا،ااأيّاًاكان،ااهاا كااسارتاتيجيةاإمربيا يةايمريكيةايوروبياةاوإرْسَ
ا تياتثاري،اوا تياتصاُدهااايجمداُتاا صااعيةاوا دثكريةاوا بحثيةاا كربى،اوماا
فاتاوا تبدُّنتابلاا حزبلامااالياإنااجراءاتامرحليةايثاجهةايزماتا لاذهاا تخفُّ
اجتماعياةاعاخليةايفاايجتمعااألمريكياوكبتهاااوا قاعاعىلانضثجها،اوا تياكانا

آخرلاا»يزمةاا ديثن«.ا

الحلقة 
الثــانية
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يا أبناء المقاومة الشعبية في تعز 
معاذ الجنيد

 
مااا ذيايغيُضكمايفاينايبااَءاإبايديشثنابثال0ابديداًاعناا حرباا داخليةا

ا تيانالدفاماهااسثىااقتتالاا ايَاَماايلاايماابياهم؟
ماااا اذيايزعجكامايفاينايباااءاإباوا حديادةاراضاثااثقاااةاا اائفيةا
وايااطقيةاوقتلاا ااساحثاباا هثية،اواّضلثااينايتدايشاثاابأمناوساال0ا

بديداًاعناا رصاعاتاا تياتمزقاااوتفتتالثيتاااا ايَاَماايةاا جامدة؟
ماالاثااإلنجازاا ثحيدايَْواا يشءاا جميلاا ذيااساتفاعتهاتدزامناا حربا
 تاتظاروااماناإبايَْواا حديادةايَْوايياةامحااظاةايُْخاَرىايناتحثادكماعليها

وتثتغربثاامنايباائهااياذاا مايشدلثااا حربا تحقيقه؟
للاا ثاال0اا ذياتتكللابهامديااةاإبايقلقكماويقضامضاجدكماإىلاحدا
اساتماتتكماإلنادالاناراا فتناايهاااومحاونتكماايثاتمرةا تأجيجهااونا
يدايكماينامااتثدثناإ يهاسيكثناعىلاحثاباعماءاا ايَاَماايلامنايباائهاا

يَْوايبااءاايحااظاتااألُْخاَرى!
إباناتؤمنابفتاةاساثىااتاةاا ابيدةاونايغريهااييارصاعاسثىارصاعا

ا غيث0اايتثابقةاعىلاوعيانهااوجبا هااا خراءاايتشحةابايحبة.
و كاكمابدَداماااساتجلبتماا حرباإىلاتدزابأمراسلماناونرشتماا كراليةا
وا دصبياةابلاا ااساضاداإْخاَثانهماوقتلتماُكّلايشءاجميالاايها،اوجهتما

يبثاقاا فتاةاإىلاإب.
يحدكمايحاولااساتفزازايبااءاإباواساتثارةاوطايتهماوكأنهاانائبةايَْواكأنهايدعثلما قتالا

جاثعاا ثدثعيةاوا ثاغالاومرصاواإلماراتاا ذينايحتلثنااآلنايرضاًايمايةايفاعدن!
واآلخرايثاخرامنايبااءاإباياذاا ْمايتحركثاا قتالاا ايَاَماايااآلخرابتهمةاينهاحثثياراايضا
يَْواجادياعفايشاويحاولاتصثيراثقااةاا ثاال0اوا تدايشابلاا ايَاَماايلاعىلاينهاااستثاال0ا

يَْواضدف!
ويحدكمايحاولاانمتداَحامثابقاًا لمقاومةاا تياساتأتيامناإب؛ابقصداتحفيزلماإلنادالا

ييةااتاةاتاهكاا شادباا ايَاَماايايَْكاثَاراوتخد0اا ثدثعية،اكأنايقثلامثالًااياايباالاايقاومةا
انتظاروااايفاجئااتاماناإب،ااايقاوماةالاااكاتاتظاراا ثقتاايااسابا تدلشاكماوتذللكما

بصاائدها(!.
لالاتدتقادوناينايباااءاإباإذااواجهاثااقمدااًايَْوااضاهااعاًامانايحادا
ساياتظروناماكمايَناترنادولماإىلاطريلاا حرياةاوتدلمثلماكيفايكثنثاا

يَحراراً؟
بلاللاتدتقدوناينكمايَحراٌراوينتماتافذونا لثدثعيةامشاريدهااا هاعاةا

 تمزيلامجتمداااا ايَاَمااي؟
يبااءاإبا مايجباثااو كاهمابكلابثاطةاوجدوااينهمايمايثناويناا حروبا

ا داخليةاتثتهدفاا جميعاونايمكنايناتدثعابايصلحةاألياطرف!
ولامايراضاثناينايكتاباا تَّأرياخاعاهماينهااحالاقامتاا ثادثعيةا
بحربهااا ثحشيةاعىلاا شدباا ايَاَمااياوقتلتااآلنفامناا اثاءاواألطفالا

وايدنيلاكانايبااءاإبايهتفثنابدداُكّلامجزرةانكراًاسلمان(.ا
لامايدركثناحجَمالذااا داراوإناكانثاايختلفثنامعاينصاراا لهاإناينهما

نايرضثنهاألنفثهم!
نازالايبااُءاإباوا حديدةايثاتقبلثناا اازحلامانايقربائهماايتررينا

مناا حربايفاتدز.
ولاماعاىلاقااعةايناا دظماةايفايناتكثناقااعراًاعىلاصااعةاا ثاال0انا

إندالاا حرب!.
ويناتأويانازحاحرباخريامنايناتتثببايفانزوحه!.

نازالااإلنْاَثااُنايفاإباوا حديدةاونريلماامناايحااظاتاا تيايحتضاهااا ثال0ارنماجاثنا
لذهاا حرب،ايبتثمايفاوجهامناي قىاعليهاا تحيةاعوناينايثأ هاعناعقيدتهاومااقتهاومذلبها

وحزبه.
نازالااإلنْاَثاااناا ايَاَماايايحرت0ااإلنْاَثاااناا ايَاَمااياويراضاييةاحرباخارجيةاعليها

ونايدايهاألياحزبايَْوامذلباياتمي!
كفثااعنااإلنْاَثااناتحريَضكماوععثهايؤمْنابإنْاَثاانيتهاويِدْشاواَقها.

شرعية هادي!خيانة األوطان بين زمنين
فضل القاسمي

َمن يتصف�ح ُكُت�َب التَّأريخ ال�يَ�َم�ن�ي عربَ المراح�ل الماضية 
ال يس�تغرب م�ن مواق�ف العظماء الي�وم وصموده�م وصالبتهم 
واعتماده�م المطلق عىل الل�ه وثقتهم الال متناهية يف تحقيق النرص 
وج�دوى المقاوم�ة يف تحقيق النرص عىل األعداء ض�د أولئك الذين 
يري�دون احت�الل الوط�ن أَْو تمزيق�ه وإغراقه يف ح�روب داخلية 

ونعرات طائفية وأزمات مشتعلة.
وكذلك ال ُيستغرب من مواقف العمالء الخونة وتماهيهم المطلق 
يف خدم�ة األع�داء وبيع الوطن وس�فك دم�اء أبناء دينه�م وبلدهم 

وحرصهم عىل تحقيق هذه الغايات أَْك�ثَ�ر من المحتل نفسه.
إن موق�َف الرئيس الفار عبدربه منص�ور وبحاح وغيرهما من 
رم�وز الخيانة والعمالة م�ن مرتزقة أمري�كا وإرسائيل َوالرياض 
ودول الخليج لم يس�بق له نظير يف التَّأريخ ال�يَ�َم�ني، ولكنهم لم 
يتعلم�وا الدرَس من أس�الفهم الخونة، حيث أن ثم�رة خيانتهم لم 
تكن إال الُخرسان واإلذالل لهم من قبل مستعمريهم والنبذ واالنتقام 
من ش�عوبهم، ولم ن�َر أي تنازل يف العالم حقق أي�ة نتيجة إيجابية 
للش�عوب وال للخونة أنفس�هم، وإنما كان أي تنازل حافزاً للمحتل 

زيادة ظلمه واستكباره وزيادة أطماعه ونهبه للثروات.
ويذكر لنا الرحالة الس�وري مؤيد نزيه العظم يف كتابه »رحلة يف 
بالد العربية الس�عيدة« أنه خ�الل زيارته لل�يَ�َم�ن يف العرشينيات 
ج�رت بينه وبين اإلمام يحيى محادث�ات عن االنفتاح عىل بريطانيا 
وأمري�كا وغيرها وأن اإلم�ام يحيى كان يقول ل�ه: إن الذي أدخل 
س�وريا وغيره�ا م�ن ال�دول تح�ت االحت�الل كان االنفت�اح غير 
المدروس عىل هذه الدول، وكانت الرشكات مطيًة الحتالل بلدانهم، 
وأن�ه ال يمكن أن يدخل معهم يف أية اتفاقية ال تضمن س�يادة البلد، 

وتكون برشوطه هو.
ويذكر لنا موقفين مختلفين عند زيارته لل�يَ�َم�ن فيقوُل: سألت 
الس�لطان محسن بن عيل لماذا ال تنضمون لإلمام يحيى وتقاومون 
االحتالل؟. فأجابه: نحن نميش مع من يمأل كفنا قروش�اً وال يهمنا 
م�ن كان.. وأيض�اً يذكر موقَف اإلم�ام يحيى فيقول بع�د مقابلته 
للس�لطان محس�ن يف تل�ك: الليلة لم أتمك�ن من النوم لش�دة الحر 
ورصُت أفكر يف الس�لطان محسن وأرضابه من سالطين المحميات 
وه�م ليس�وا يف الحقيقة إال ش�يوخ قبائل ش�قهم االنجليز بعضهم 
عىل بعض وصاروا يس�تعملونهم مطايا لتنفي�ذ إرادتهم وغايتهم، 
ويخضع�ون له�م لصغر نفوس�هم وجهله�م وطمعه�م يف المال، 
ورصف ذهن�ي وقتئذ ق�ول جاللة اإلمام يحيى يل م�رة بينما كنت 
أتح�دث وإياه ع�ن األجانب: )تأكد يا نزيه بأن�ي لو حاول األجانُب 
دخ�وَل ال�يَ�َم�ن لقاتلُتهم إىل أن نفنى عن آخرن�ا، وإني أفّضُل أن 
آكَل أن�ا وش�عبي القَصَب مدى الحياة ع�ىل أن أرى أجنبياً واحداً يف 

هذه البالد(.
والس�الطين الذين خضعوا لربيطانيا لم يس�تفيدوا ش�يئاً ُيذكر 
مقاب�ل خيانتهم، إنما كانوا يس�تلمون مبالَغ زهي�دة. ولم يكن لهم 
الحق يف اتخاذ أبس�ط الق�رارات يف محمياتهم إال بعد أخذ اإلذن من 
المندوب السامي الربيطاني يف عدن وتالشت مكانتهم. حينما انتهى 
دورهم وتخلت عنهم أمهم بربطانيا ولم تبذل أي مجهود يف الدفاع 
عنهم بينما اس�تطاع اإلمام يحيى بناء دولة مستقلة ذات سيادة من 
الصف�ر باالعتماد عىل الل�ه وبجهود ذاتية، وما يفعله الخونة اليوم 

لن يوصلهم إال إىل نفس المصير من الهوان والذل والتاليش. 
وسيصمد ال�يَ�َم�ن وينترص وتبنى الدولة ال�يَ�َم�نية المستقلة، 

وهذه ُسنة الل�ه يف عباده ولن تجد لسنة الل�ه تبديال.

نصر الرويشان
 

حيامااانتهاتاحرُبااننفصالاكاناعيلا
صا حاينايجدابديالًاعناعيلاساا ماا بيضا
وكاناناباداينايكثناجاثبيااًاو كناصا حا
ا اذياوجادتاضا تاهايفالااعياتثقاعاينا
لاذهاا شاخصيةاا هزيلةااياقاعةاساتظلا
ماقااعًةا اهاو كاهاا اماتكناميازًةايتمتعا
بهاالااعي،ابلاكانتاطامةاكربى،اااياقاعا
لااعياتخلصامناتبديتاها صا حاوتحثلا
 تبديةايخارىالياتبديتها لخاارج،ااكانا
لاعياارصًةاثمياًةابا اثابةا لخليجاومنا
ائيْل،االانايجدوااَمنا ورائهااايمريكااوإرْسَ
ياياعااألوامراويحقالارنباتهاماكهاعيا
و كنا مايتصثراصا حايناا دُّميةاسيتحثلا
 ذئبامفرتسايمتلاكاينياباًاومخا َبايفتكا

وياهشاويلتهم.
يتغااثنا وحلفاَءلاما ا خلياَجا نارىا
برشعيةالاعيانارياا رشعياعرباقاثاتهما
ا فتاثيةاايضللة،او كناا رشعيةاايشارتاةا
وايدااثعاثماهاااعىلاايثاتثىاا ادويلاقدا
نا تاماااتريداعاربارشاءاايثاقافاوا ذمما
عاىلامثاتثىاا دا ماككل،االامايددالااكا
اماياالاونا ثانايتحركاوناضمريٌايتأ ما
ياايحدثامناجرائماتددامنايعظماا جرائما
اإلنثاانية،ابالالياحرباإبَاااَعةاجماعيةا
 شادبا مايكناجرمهاوذنباهاإناينايديَشا

بحريةاوكرامة.
للايدلمالاعياينارشعيتهاايزعثمةاقدا

قتلتاندباًابأكمله؟
ولالايدلماباأنارشعيتهاانتا اتاوطااًا

كبرياًابحجماا ايَاَمان؟
لالايُقتالانادٌبابأطفا اهاونثاائها
ونايثخهاورجا اهاألجالارشعياةاا هزيلا

لاعي؟!
لالاتقصافاا قارىاوايدناواألَساثاقا
وايادارساوايثااجداوايصاناعاوا اارقا
اتصباحاخراباًايفاخراباألجلاناخصالثا
وصماةاعاارايفاتأريخالذااا ثطان،ابلالثا

وصمةاعارايفاجبلااإلنثانيةاجمداء؟ا
للارشعيتكاتدايكاحقاًايناتبيعاوطاكا
وتأيِّاَدارضبَهاوتبصاماعىلااحتال اهاوقتلا

جيشهاويباائهاوتدمريامقدراته؟
لالا رشعيتاكاا حالايناتحاارصالذاا
ا شادبابراًاوبحاراًاوجثاًا يدانايااألمّرينا
ويتضثراجثعاًاويصبحامؤلالًا لمجاعة؟

لالا رشعيتاكاا حالايناتقتالاباراءةا
األطفاالاواتاثةاا شابابا تاتازعااألمالا
وا بثامةاماناا شافاةاوتجارياايداماعا
 تصريايرضاا ايَاَماانامبتغًىا كلاطامعا

 تكثنامرتداًا لغزاةاوايثتدمراا بغيض؟
واجارتا انتا اتا ا ثالياةا رشعيتاكا
ويحرقتاوقتلتاورسختااإلرلاباوصادتا
ا قاعادةاواخرتعاتاعاعاشاوخدماتاُكّلا

ااحشاومّكاتاُكّلانالش!
رشعيتاكاايزعثماةاجدلتاكاماناقائدا
 تاباعاومنارئيلايرؤوساومناآمرايايعا
ومناسايدا دبداومنامؤتمنا خائناوعميلا

مرتزق!
رشعيتاكارشعااتاا ُدااْدَواناوا قتالا
وا دماار،االاماتباَلاإناا ثاكاىلاواألرامالا
واأليتاا0اوذووااإلعاقااتاووطانايشاكثا
ا خياناةاوا دما اةاوانرتازاق،ااأيةايرضا
تثادكاوييةاساماءاتقلكاويناتاتقتلامنا
اختااركاوظاناخارياًابَمناناخارياايهاونا
رجاءانؤملهامنامازوعاا ضمرياومثالثبا

اإلراعةاوممتهناا رشفاوا رجث ة!.
ينتاصفحُةاسثعاُءاوتأريٌخامخٍزاوواقعا
مؤ ماومأسااةاساتذكرلاااألجياالاُكّلاماا
يفاا ثطانايكرلاكايرضهاوساماؤهاوترابها
ومااؤهاولاثاؤه..ارجاالاا ايَاَمااناتتثقا
 قتلاكاونثااؤهاترجاثامثتك،اونايثخها
ترقبانهايتك،احتىااألجاةاتكرلك،ا مايددا
لااكايشٌءايفالذااا ثطنايدّثلاعليك،ااأينا
ايفاراوينتاتريداإنايناتكثناكرشطياعبيا
وتريداوطاكاينايكثناإمارًةاو كاهااخراب،ا
اتبااًا رشعيتكاا تيارشعاتاماانحناايه..ا

اتأملثووووووووا.

عبد الحفيظ الخزان

ل���نَ���ا ال���رح���م���ُن ي���ا ع�����رَب اخمل����ازي

إل����ي����ِه ن����بُ����ثُّ ش����ك����َوانَ����ا ون���رج���و

لُ���ْذنَ���ا األرض  رح�����اُب  ض��اق��ت  إذا 

حَت����ال����ف����تُ����ْم ع���ل���ى ب����ل����ٍد ع��ظ��ي��م

وُق������دتُّ������ْم ُك������لَّ م������رتَ������َزٍق َع���ِم���ي���ٍل

وم����اَرْس����تُ����ْم ب����ِه َش���ّت���ى ال����َع����َواِدي

ك���أّن » ب��ِن��ي ال��س��ع��ي��دِة » أه���ُل ُج���ْرٍم

َسِليٌب  « صنعا   « في  القدَس«   « كأّن 

يشكو »ال���ق���دس«  و  س��ب��ع��ًة  ع���ق���وداً 

ف��أي��ن ش��ه��ام��ُة ال���ع���رب���يِّ ف��ي��ك��ْم ؟! 

����دمت ُع�����ُروَش�����اً وب������اإلس������اِم ش����يَّ

وم��ن رض��ي ال��ه��واَن ل��ع��رِض » ط��ه »

وك���ي���ف لَ������ُه م�����ِن اإلس��������اِم َح����ٌظ

وا ي���ا ب���ِن���ي اإلمي������اِن ع���زَم���اً ف����ُش����دُّ

��َح��اِرْي ال��صَّ ِح��ْق��ِد  األع���راُب في  ُهنَا 

َوخ���ل���َف ج���َح���اِف���ِل األع�������راِب أه���ٌل

وق����وٌم  « أم���ري���َك���ا   « ال���ُك���لِّ  وف������وَق 

ُخ������ُذوا َغ������ْدَر ال�����ُغ�����َزاِة ب���ُك���لِّ ِج���دٍّ

ل���ُه���ْم تَ����َرَس����انَ����ٌة ُع���ظ���َم���ى وَم�����اٌل

ه���ُم���و أوه�����ى وأظ����ل����ُم م���ن ع��رف��ن��ا

ُه������ُم ب���ال���ظ���ل���م مي����ت����ل����ؤوَن ِك�����بْ�����َراً

ل���ن���ا ال���رح���م���ن ي����ا أغ���ب���ى م���س���وٍخ

يُ��َج��اِزْي األْخ���َرى  وف��ي  سيخُذلُُكْم 

» احلَجاِز« و   « » جنٍد  ُملُوِك  َدَم��اَر 

مب����ن ب���ي���دي���ِه ت���ف���ري���ُج احَل��������َواِز

أص���ي���ٍل ف���ي ال���ع���روب���ِة ب��ام��ت��ي��اِز

إل����ي����ه وك�������لَّ وغ�������ٍد ان�����ِت�����َه�����اِزْي

وأش��َع��ل��تُ��ْم نَ������َواِزَع ُك���ّل » نَ����ازْي »

أت�����وا ك���ل ال���ف���ظ���اِئ���ِع���واملَ���َخ���اِزْي

وص��ه��ي��ون ل��ه أص��ل » ُق���َح���ازْي »!

ويُ�����ْذبَ�����َح أه���لُ���ُه م���ن ك���ل َغ�����اِزْي

اع����ت����زاِز دوَن  ن���س���ب���ًة  زع���م���ت���م 

هُ َه������ديَ������ُه ب�����االب�����ت�����ِزاِز ت������َش������وِّ

ف����إن ُه������َداه م��ن��ُه ع��ل��ى ان���ِح���َي���اِز

وق���د َج���َع���َل ال��ن��ب��ّوةَ »ِب���اب���ِن بَ����اِز«

ف�����إن ال���ش���ر م����ن أق������وى ط�����راِز

» كمرحب » يوم » خيبر » في ارجتاِز

ل��ن��ا ب��اع��وا ال��ض��م��ائ��ر ب���اجل���واِز !

أن���اب���وا ع��ن ي��ه��ود » اإلْش���ِك���نَ���اِز »

ف��م��ا ف��ي األم����ر ل��ه��ٌو أو م��َج��اِزي

وك���ل اخل���زي ف��ي ال��ط��رف املُ����َواِز

وأض���ع���ف ن��ق��ط��ة ف���ي االرت����َك����اِز

وك�����ل ق���ل���وب���ه���م ف����ي االه�����ت�����زاِز

وي���ا أح��ف��اد »ب���ت���رول« و »َغ�����اِز« !

لنا الرحمن

***

***

***
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نح�ن نري�د أن نصل إىل ه�ذه الدرج�ة، إىل درجة 
أن ننظ�ر إىل كل وع�د من وعود الل��ه، إىل كل وعيد 
م�ن وع�وده، بأنه يأت�ي ممن؟ ممن لي�س هناك من 
ه�و أصدق منه حديث�ا .. واألصدق حديث�اً أنه من ال 
يأت�ي الواق�ع أب�داً متخلفاً عم�ا أخرب به عن�ه، الذي 
ال يتخل�ف إطالق�اً. المصداقي�ة هي بالنس�بة للواقع 
أن يك�ون متحقق�اً }ال َرْيَب ِفيِه{، ال ش�ك يف تحققه، 
َّ�ُه ال إِلََه إاِلَّ ُه�َو لَيَْجَمَعنَُّكْم إىَِل َيْوِم  فعندم�ا قال: }الل�
الِْقيَاَمِة{ )النس�اء: من اآلية87( ما هو يخرب عن واقع 
س�يحصل؟ يوم إس�مه يوم القيامة، ويجتمع الناس 

فيه، أليس هذا إخباراً عن واقع سيحصل؟.
طي�ب .. الخرب قد يك�ون صدقاً، وقد يك�ون كذباً 
باعتبار الواقع عندما يأتي الواقع متخلفا عنه فيكون 
غي�ر صادق، الص�دق هو: أن يكون الواق�ع وفقاً لما 
أخ�رب به عنه .. فمن أصدق م�ن الل�ه حديثا؟ ألن هذا 
كالم ال يتخل�ف وواقع ال يتخل�ف، ألن من يقول هذا 
هو من يعلم الغيب والشهادة، ومن يقول هذا هو من 
يفع�ل هذه األش�ياء هو، وهو العزي�ز، وهو الحكيم، 
وهو المل�ك، وهو القاه�ر فوق عباده، لي�س إخباراً 
بأن هناك إله آخر س�يعمل يوماً يس�مى يوم القيامة 

ثم يمكن أن هذا اإلله اآلخر يتكاسل فال يعمل شيئاً.
الل�ه يخرب عن أفعاله هو ما سيفعل، وما أخرب عنه 

م�ن أفعاله فلن يتخل�ف، }ال َرْيَب ِفي�ِه{ )البقرة: من 
اآلية2( }َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَّ�ِه َحِديثاً{.

يوم القيامة لو ترسخ يف نفوسنا الخوف منه، يوم 
ش�ديد األهوال يوم وراءه جهنم، إذا لم يكن اإلنسان 
هنا يف الدنيا متنبهاً متيقظاً متذكراً يحذر، يخاف وهو 
ال يزال هنا يف الدنيا يوم القيامة ال يجد مخرجاً، ال يجد 
ش�يئاً يمكن أن يفدي نفسه به، وال تقبل منه حتى لو 
ملك ما يمكن أن يفدي نفسه به، ال يقبل منه. يف الدنيا 
هنا متى ما تأزمت عىل اإلنس�ان حتى وهو يف السجن 
يمكن يدِّي خمسة آالف أو عرشة آالف وأخرجوه، أما 
هناك ال تقبل فدية وال تقبل رهينة بدلك، هنا يف الدنيا 
يمكن إذا س�جن واحد أن يعطي رهينة بدله ويخرج، 
أو ي�داول بينه وبين رهينة أخ�رى، أو يعطي فلوس 
ويخرج، أو يحصل عىل وس�يط ويخرج�ه، أما هناك 
ال يمك�ن }ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَس�َبْت َرِهينٌَة{ )المدثر:38( 
}لُِتْج�َزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْس�َعى{ )ط�ه: من اآلية15( 

تجزى كل نفس بما تسعى.

ما الذي ينسينا عن يوم القيامة؟
هي أش�ياء تتواىل: قل�ة معرفتنا بالل��ه يؤدي إىل 
نق�ص يف خوفن�ا من�ه، إىل ُضع�ف يف خش�يتنا منه، 
فيؤدي هذا إىل غفلة ونسيان، تؤدي الغفلة والنسيان 

إىل غي�اب حال�ة الخوف من ي�وم القيام�ة، ومتى ما 
ر اإلنس�ان أحيان�ا تذك�ر، أو رأى ميت�ا تذكر, أو  ذكِّ
سمع مرش�داً، أو استعرض س�ورة من سور القرآن 
الكريم تذكر, لكن ويحاول أن يعيد إىل ذهنيته الحالة 
السابقة, حالة الالشعور بيشء من هذه األشياء، غفلة.

فمن يعرف الل�ه سبحانه وتعاىل معرفة كافية ال بد 
أن يخش�اه، ال بد أن تعظم خشيته منه، وتعظم أيضاً 
رغبته فيه، فيكون دائماً متذكراً، متذكراً يحرص عىل 
أن يعم�ل يف هذه الدنيا ما يقرب�ه إىل الل�ه، ويحصل 
يوم القيامة - من خالل عمله هذا وبرحمة الل�ه - عىل 
الفوز بالجنة، وعىل أن يحاسب يف يوم القيامة حساباً 
يس�يراً، فيكون من أولياء الل�ه الذين ال خوف عليهم 
وال هم يحزنون؛ ألنه متذكر للقيامة، تذكر القيامة له 
أثره العظيم جداً، جداً يف المجالين: يف مجال أن تنظر 
من األعمال إىل ما فيه نجاتك يوم القيامة فتنطلق فيه، 
وتبتعد ع�ن األعمال أو عن التقصير الذي فيه هالكك 

يوم القيامة فتبتعد عنه.
يوم القيامة خوَّف الل�ه به عباده يف القرآن الكريم 
تخويفاً ش�ديداً؛ ألنه يوم ش�ديد األهوال يف حد ذاته، 
وفيه حساب عسير جداً للظالمين، حساب عسير جداً 
للمعرضين عن ذكر الل�ه، حس�اب عسير جداً لمن لم 

يكونوا يهتدون بهدي الل�ه.

)معرفة الل�ه 
الثقة بالل�ه(

قاسم الخطيب
يفامراحلاا رصاعابلايَْو يَاءاا لهاويَْو يَاءاا شاياانا
ناناكايَناايؤماالايحققاثناانتصااراٍتاوتقدماٍتا

كبريًةاعىلايَعدائهمارنماا فثارقابلاايدثكريَل.
حياُثايبدواايؤمااثنامجارعوناماناُكّلامظالرا
ا قثةاوا دتااعاوا ُددة،اوتملُّكاا ارفااآلخرا ها،اولذها
ندمةاإَ هياةاعظيمةاتدززاا يقاَلايفاقلثباا صاعقلا
وتاربزاعظمةاايارشوعاوا قيااعةاوتارباقيمَةاماا
 دىااألَعاداءا_منامقثماتاوقاثةا_يفانظراا كثريامنا
ايثاتضدفلاا ذيانايقددوناعنانُارصةاا حلاخثااًا

ماها.
عادلااتتحاماحثاجاُزاا خثفايفاقلثباا كثريامنا
ايثاتضدفلاوتتاحا هماإمكانياةااننظالقةايفاركابا
ا حالاويتباعاهاوا تجادامعاا لاهايفازماناا تجاُّدامعا

ا شيااناويو يائه.
وماناايؤكادايناا اارَصانايأتايامحاضاصدااة،ا
وإنمااانتيجاةاعثاماَلاويَْساابَااباعدة،امانايلمهاا
ا تثاليماايالالا لهاو لقيااعةاا تياتدتارباندمًةامنا
ندمه،اوعاد0امخا فتها لتثجيهاات،اوا اأيابا افلا
عاناا دجباوا غرورايفامراحالاا تمكلاوانبتداعاعنا
ا تجااوزات،اوإذاااقداا ااُسايياًامنالذهااألَْساابَاابا
اقادوااا تثايالاوُسالبثااا تأييد؛األنااإلنثااناايؤمنا
بابيدتاهاإذااضدفاتاثقتاهابا لهايضدافاوياظراإىلا
نفثاهاكرقمامضافاإىلايرقا0اقليلاةاويرىايفاايقابلا
حشاثعاًاوجمالريَاويَعداعاًاكبرية،اناسياًاينها يلايكثرا
ماناجاديامعامانا هاجاثعاا ثامثاتاواألرض،اوإذاا
مااوقدتاايخا فةا لتثجيهاتاحصلاا تاازعاوتددعتا
وجهااتاا اظر،اايحلاا فشالاوا هزيماة،او قداوثلا
ا قرآنا حا ةاا تاازعاوا فشالاوايخا فةايفانزوةايُُحدا
تثثيقاًاعقيقاً،اوقد0اعروسااًاتثتفيُداماهاااألجيالاماا
بقياا ارصاعابياهااوبلايَعدائها،اتحدثاعاهااا ثايدا

ا شهيداا قائدابشكلامثتفاض.
ويهمااالاااينانثاتثحَيانقاطاًاممااقدمهارضثانا
ا لاهاعلياها الساتفاعةاماهااايفارصاعااااا ياث0امعا
األمريكيلاواإلرسائيليلاومنا فا فهم،اومناايدلث0ا
يناا غلباةايفايُُحداكانتا لمؤمالايفابدايةاايدركة،اكماا
ينااراإ يهااا قارآُنايفاقث هاتداىلا»َوَ َقاْداَصَدَقُكُماا ّلُها
اثنَُهماِبِإذِْنِهاَحتَّىاإِذَااَاِشاْلتُْماَوتَاَاَزْعتُْما َوْعَدُهاإِذْاتَُحثُّ
اااتُِحبُّثَناِماُكما نابَْدِداَماايََراُكمامَّ يِفااألَْماِراَوَعَصيْتُامامِّ
انايُِريُدااآلِخَرَة«ااآلاعمران-ا نْيَااَوِماُكمامَّ انايُِريُداا دُّ مَّ
الا(،اااكاناايثالمثنايحثاثنارؤوساا كفارابالا
عااءاومشاقةايفاا قتلاوا قتالاوُلاز0اايرشكثناييماا
لزيماة،ااحصلاتاايخا فاةاوا دصيااناوا تااازع،ا
وانشاغلاايثالمثنابجماعاا غاائاماوتاركاا رمااةا
مثاقَدهام،ايفامخا فاةارصيحةا تثجيهاتاا رساثلا
صلثاتاا لهاعليهاوعىلاآ ها همابأنانايربحثاايماكاَهما

اعاماًاكدقثبة. وسكتاا بقيةااجاءاا تأعيُبااإل هيُّ
وا دقثبةاتأتيامفاجئًةاوا ااسايفاحا ةااطمئاان،ا
كمااقالاا ثايداعباداايلكاحفظهاا لاهايفاانخرتاقاتا
ا تاياحققهاااألَعاداءايفاعدن،اينهااحدثاتاوا ااسايفا
حا اةااطمئاانااساتغلهااعدوامهازو0امأزو0احرصا

عىلاينايغايالزائمها تحقيلايياتقد0ايُذكر.

كذ كاايثلمثنايفانزوةايُحدامالاعليهماايرشكثنا
ولماماشغلثنابجمعاا غاائمااربثلماوُقتلاماهما
سابدثناقتياالًاماهماسايداا شاهداءاحمازة،اوكانا
استشاهاعاحمزةايفاثانيامدركةايفااإلساال0اخثاارًةا
رليبًةاجداً،اويعظُماخثاارةاعاىلااألمةاليايناتخرسا
عظماَءلاا،اوتلقىاايثالمثناعقثبةاممانا هاجاثعا
ا ثامثاتاواألرضا دصيااناَمانايتحملاايثاؤو يةا
ويدترباطليدةامنايصلحاا برشيةاإنايناا دقثبةاكانتا
وقتيًةاحصالامدهااتداُرٌكاإ هايارصفاايرشكلاعنا
عخثلاايديااة،اوانتهتاايدركةابهزيماةاايهااعروٌسا
كثاريةا لمؤماالاا ذيناحارصاا قرآناعاىلاتربيتهما
عاىلاا ااعةاايالقاةا يكثنثاابديديناعاناا تأويالتا

وا تصايفاتاا تياتربااألمة.
وألنااإلساال0اعياُناتكامالا لبرشية،اماناا تز0ابها
ويطاعاا لهاوا رسثلايحصلاعىلاا دلماوا كمالاايقدرا
 اه،ايماااماناياالقاثناوراءاا تصايفااتاوايربراتا
وا تأوياالتااهاماَمانايجاثناعاىلااألماةاويفتحثنا

ايجاَلا ثضعاا بدائلاعناماارسمهااا له.
ولاذهاايدركاةاارتكزتاعاىلاا كثرياماناا قضاياا
ا هاماةاا تيايحتاجاا ااُساإىلااهمهاايفامياعيناا دملا
إلعاالءاكلماةاا لاهاومثاجهةايَعدائاهابكلامااابتدللا
بهااامناثقةابا لاهاوكيفيةاا تداطياماعاا تثجيهاتا
ا هاماة،اوكيفايجباينايكاثناماالاا ااساومااليا
األناياءاا تايايدترباا اكال0اايهاااجزااااًايَْواباعتبارا
اا ددواويراعامداثياتهاايؤثراسالباًا ا اكال0اايهاايرسُّ
عىلاايجالدين،اوكيفانتدرفاعىلاناخصيةاا رسثلا
صلاثاتاا لهاعليهاوعىلاآ هامناا قرآناا ذيايدتربايلما
مصدرايدراتهاومدراةاساريتهاونخصيتهاوعظمتها
يَْواجثانبامناعظمتهامدراًةاكاايًةايتجىلامناخال هاا
كيفاكاناصلثاتاا لهاعليهاوعىلاآ هاقائداًاكبرياًايُدتمدا
عليهااعتماعاًاكبرياًايفامياعيناايثاجهة،ا ديهامناسدةا
ا صادراماايجدلهايدرفاكيافايتداملامعااآلخرينايفا
ا ظاروفاا صدبةاا تاياتؤعياإىلااختاالفابلاا قاعةا
واألااراع،اواختاالفابالاايجتماع،اولالاثاصلثاُتا
ا لاهاعليهاوعىلاآ هايما0الاذهاا هزيمةاوذ كاا تفريطا

وايخا فاةايتغاىضاعاناتأنيبايصحاباهاوتثبيخهم،ا
يدراتاها باألُنالا يشااورتهما يُشادَرلما وياالالا
با ثضديةاوينها يلاصحيحاًاينايثبَّخهماويافراماهما
ويقاطدهام؛األناذ كامماايرساا ددواويجدلهايشادُرا

ينهايوجدالزيمًةاجدلتاايجتمعااإلسالميايتفكك.
مانالااانخلاصاإىلاا قاثلابأناهاكانا لهزيمةايفا
يُُحاداايجابياٌتاناتتثاارايفااننتصار،احيثايساهمتا
يفاارزاا ااساونربلتهماوتبلاا ثاقيمامناايثاتقيما

وا صاعقامناايااالاومريداا دنياامنامريدااآلخرة.
وَلكاذاالايااألحاداثامفيادًةايفاتلمالامااا دىا
اإلنثاانامانانقااطاضدافايَْوارؤىاقاداتكاثنانريَا
صحيحةا يُصِلَحانفثايتهاويصححاوضديتهاويدرفا
َمانايدتمداعليهايفاإيكالاايها0امناخاللاتقييماعقيلا
ومدراةاميدانية.اولكذاايكثناواقُعامنايثاتفيدامنا
األحاداثاتكثناخااهامبايةاعىلامدراةاواعيةاحتىا

ناتتكررااألخااء.ا
وإناااا يث0ايحثجاإىلاانستفاعةامنالذهاا دروسايفا
مدركتااامعاحلفاا خلياجااألمريكياويحتماعلياااماا
حدثايفاا جاثبايَنانقفامعاينفثاااوقفاتاووقفات،ا
 اجدعاانناالقةامعاا لهابثعياوبصريةاورقابةا لهايفا
ُكّلاصغاريةاوكبرياونتحركاكمثاؤو لايما0اا لهابماا
تدايهاايثاؤو يةاحتاىانانجدلاا لهايلاثناايالدلا

عىلايعما اااايحلاعليااانضبه.
ويفااألخاريانجياباعىلايياتثااؤلاعنايَْساابَاابا
اا ماااحققهاا ددوامانااخرتاقااتابقث هاتدااىلا»يََوَ مَّ
يََصابَتُْكاْماُمِصيبَاٌةاَقاْدايََصبْتُاْماِمثَْليَْهااُقْلتُاْمايَنَّىاَلذَاا
ٍءاَقِديٌر«ا اا لَّاَهاَعىَلاُكّلايَشْ ُقْلاُلَثاِمْناِعاِْدايَنُْفِثاُكْماإِنَّ
اآلاعمران-الثا(،احتىاناتتجهاايشااعراا ثيئةاإىلا
ا قيااعةايَْوانيسءاا ظنايفاا له،اولذااماايحاولااألَعداءا
عرباوسائلاإعالمهمايَنايثحثاابهاإ ياااااكثنابهذاامنا
ا ظايال،اثمايفامقابلامااحصلايجاُبايَناناظَراإىلايَنا
ا ددواقدايصابهايضداُفاماايصابااامناخثائرااألرواحا
وا ُدادةابلانامقارنة،اوصدقاا لاُهاا قائل:ا»إِْناتَُكثنُثاا
تَأَْ ُمثَناَاِإنَُّهْمايَأَْ ُمثَناَكَماااتَأَْ ُمثَناَوتَْرُجثَناِمَناا لَِّها

َماانايَْرُجثَن«ااا اثاء-اللاا.

قصيدة تحت 
العاصفة 

                                               

وليد الحسام 

ب���ن ال��ك��ت��اب��ة واخل����ي����ال ق���ذائ���ف‹ 
وم��دي��ن��ة« ت��ب��ك��ي وش���ع���ب« خ��ائ��ف‹

سمائها  واخ��ت��ن��اق  ال��ق��ص��ي��دة  ب���ن 
وط��ن« على ح��د ال��رص��اص��ة واق��ف‹      

ب��ن احل����روف ال��واج��ف��ات وخ��وف��ه��ا 
ش��ب��ح« س��ع��ودي ال��ت��ط��رف واج���ف‹

همساتها  ف��ي  ال��ك��ون  ح��ن��اي��ا  ح��ت��ى 
ع�����ازف‹       احل����ي����ارى  آلالم   وت������ر« 

م��س��ام��ة  وك����ل   ،، م�����اذا س��أك��ت��ب��ن��ي 
جرح«نازف‹؟!       القلب  خايا  في  هي 

لي  وليس  أج��ازف في احلياة،  أن  لي 
أن أرغ���م ال��وط��ن ال��ع��ج��وز ي��ج��ازف‹      

ك���ل ال��ل��غ��ات ع��ل��ى ف��م��ي ذب��ل��ت وم��ا 
ع��واص��ف‹       ال��ب��اد  على  تشب  زال���ت 

الصدى  في  ورجعك  هتافاتي  تعبت 
وث��م طوائف‹ يا ش��ع��ب‹.. أح���زاب«، 

م����اذا س��أك��ت��ب��ن��ي، وف��ي��ك ق��ص��ائ��د« 
الناسف‹؟!      احل��زام  فيك  ملغومة«،،  

واألس��ى  وال��ت��واف��ق،  التناقض،  فيك 
وامل��ف��س��دون، وف��ي��ك.. أن��ك ع��ارف‹      

ف��ي��ك اجل���ي���اع امل���ول���ع���ون ب��ف��ق��ره��م 
وامل���ت���رف���ون،، وأن����ت ح��ل��م« ت��ال��ف‹      

ف��ي��ك احل��ق��ي��ق��ة واخل���ي���ال جت����اوزا 
م��ا ق��د ي��ق��ول ال��ي��وم عنك ال��واص��ف   

وط��ن��ي ع��ل��ي��ك اجمل���رم���ون ت��ك��ال��ب��وا 
وع���ل���ى ح���ي���اة امل���ع���دم���ن حت��ال��ف��وا   

فاضح«  عهر«  والترحيب  قصفوك 
ب��ئ��س امل��رح��ب إذ دع���ا وال��ق��اص��ف‹   

ه��ب��ت ع��واص��ف��ه��م ع��ل��ي��ك وأن����ت ال 
عواصف‹    عليك  هبت  فكم  تخشى، 

ط���ن���ي..وق���د ص�����ارْت ع��روب��ت��ن��ا با 
عاكف‹    عليها  فغاصبها   ش���رف،  

لأللى  يرقص  مصر  وحاكم  وطني.. 
ياطف‹    وللنقود    ، ال��ن��ق��ود  ب��ذل��وا 

وال��ك��ع��ب��ة ال��س��م��راء ي��خ��دم��ه��ا ال��ذي 
ه���و  ل��ل��ع��دو  اخل�����ادم   امل��ت��ع��اط��ف‹   

ذات��ه  يسكن  والشيطان   .. سلمان  
ه��و  ل��ل��دم  امل��س��ف��وك  م��ن��ا  راش��ف‹

قراءة يف درو�ش من غزوة اأُحد لل�شهيد القائد

أسباب النصر وعوامل اإلخفاق 
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 محمد أحمد الشميري
نانازالاماعاا ربعونياولاثايثاتدرضايحداثا
ا دادواناعاىلاا يمن،اونانازالابحاجاةاإىلاايزيدايفا
انقارتابامنانصثصاا ربعونيانتأملهااونثاتبانا
مغازيهاا،اولاثايثثلامثلالاذهااألحاداثاببصريةا
عميقاة،اوبُدادايكثاراعمقااً،اابدادايناتحادثاعنا
وقائعاا ددوانايفاصادااء،اوذكراا ربيعاوا داصفة،ا
وايضاحاهاا تحا فاايزعث0اعىلاا يمان،اوبيانامنا
وراءه،اورعاا يمايل،ايأخذنااناعرنااا كبريا اتخيلا
يناهامبتدثايفارحلاةاخارجية،ايظهراايهاابشااعةا
ا دادوان،اوحجاماا دماار،او كانا يالاإىلاجايف،ا
و يالا ادىامبدثثااألماماايتحدة،ابالاإىلاايربدايفا
بغاداع،اوبلايديايباياتما0ايقفايماماهايقلبابلا
يديهابصماتاا ددوان،اويشكثاواقعاا دربابقث ه:

احبيب(اواايتامناصاداءايحملاي
نرساوخلفاضلثعيايلهثاا درب

ماذاايحدثاعناصاداءاياايبتي؟
مليحةاعانقالا:اا ثلاوا جرب

ماتتابصادوقا«وضاح»بالاثمن
و مايمتايفاحشالااا دشلاوا ارب

كانتاتراقباصبحاا بدثااانبدثت
يفاا حلماثماارتمتاتغفثاوترتقب

 كاهاارنمابخلاا غيثاماابرحت
حبىلاويفابااهاااقحاان(ايواكرب(

ويفايىسامقلتيهاايغتيلاايمن(
ثاناكحلماا صبا...اياأىاويقرتب

حبيباتثألاعناحايلاوكيفاينا؟
نبابةايفانفاهاا ريحاتاتحب

كانتابالعكاارحالً(،اظهرااناجية(
يماابالعيااالاظهراونانبب

يرعيتاكلاجديبا حماراحلة
كانتارعتهاوماءاا روضاياثكب

ورحتامناسفرامضناإىلاسفر
يضاىاألناطريلاا راحةاا تدب

 كناينااراحلايفانريامااسفر
رحيلاعمي...اوطريقياا جمراوا حاب

إذااامتايتاركاباًا لاثىااأنا
يفاعاخيل...ايمتايانارياوانرتب

قربياومأساةاميالعياعىلاكتفي
وحثيلاا دد0اايافثخاوا صخب

حبيبالذااصداكاا يث0اينشده
 كناياذااترىاوجهياوتكتئب؟

ثمايحكياايادافاا ذياتمراصاداء،اايقثل:
 ماتددانهاأا،اونانأىسا،اذوت

خرةااننلا،اخبتاناراا رتح
يواخبااا حّلاا ذياكاّاابه

نادماا حزنا،اونشتّماايرح
 مايددايشءاكماانأ فه

ادال0اا حزنايواايااا فرح؟!
عخلتااصاداء(ابابااثانيا

 يتهااتدريا،اإىلاييناياتتح

ويثاتمرايفاتثضيحانكبةابالعهاومااتدرضتا ه،ا
وكأنهايفاقصيدةا»سفاحاا دمران«ايخاطباسلمان:

يااقاتلاا دمرانا..ايخجلت
ايداولا..اوايكياة

يألّنايفاامكاا افثذ
ويفايديكاع0اا خزياةا؟

جّرحتامجتمعااألىس
وخاقتايفاامها..اينياه

ويحلتامزعحماا حياة
خرائباا،اثكىلا،اطدياه

ومضيتامنالد0ااىل
لد0ا،اكداصفةالجياه

إىلاينايقثل:
يااوارثاًاعنااااأرامأرب((

خّاةاا هد0اا ّلدياه
حتىاايثاجدا،ارعتاايهااا ا

ّطهرا،ايقلقتاا ّثكياه
يااسارقاا ّلقماتامن

ياثاهايطفالاايدياه
ياانالباا غفثاتا،امن

يجفاناااصاداء((اا ّثجياه
مناذاايكّفايديك،اعن

عرصاا جراحاتاا ثخياه
مناذاايلبّي،ا ثاععت

لذياايااحاتاا ّداياه
مناذاايلّقناطفرةاا ا

إعصارا،ايخالقاارزياه
نأتاا شثاطئا،اياارياح

اأينامناياجياا ّثفياها؟!

ويثاتاكراعليهاقياعتهالاذااا تحا فاعىلاا يمنا
بماايسمالااعاصفةاا حز0:
عراَتاااا يث0َااكيفااترى

بديَتااااايوانَكاااااا ذلبي
ستثايااااااكلاااااعاصفٍة

بهذاااااايشجباااا قصبي
بأاثاٍجاااااِمناااااألنراب

تدعى:ااااا فيللااااا دربي

ولذاااااماااااارتكبُتاااينا
اهلاااتباياااعىلااَكِذبي؟

وعناا حصاراانقتصااعياايرتاالامعاا قصف،ا
يثألاسلمانامتابئاًابمصريه:

ياذاايلاا جثعاواا قصفا كا؟
يااندنياا جثعاينايسأ ك

واينرساحقيلااتجايهاينا
تا؛اواتثكرامناعرقياماجلك

ياذاا؟اوايفاقبضتيكاا كاثز؛
تمّداإىلا قمتياينملك

واتقتاتاجثعياواتدعىاا ازيه؛
واللايصبحاا ّلّصايثمااملكا؟

ياذااتثثعاعىلانقثتيا؟
يجباعناسؤايلاواإنايخجلك

وا ثا ماتجبااثكثتاا جثا
باضجيجا...ايرّععامااينذ كا!

ياذااتدوساحشاياا جريح؛
واايهاا حااناا ذياعّ لك

واعمدي؛اواعمدياسقاكاا رحيل
يتذكرا»اياانذل«اكمايثملكا!

امااكانايجهلايابايصري
واينتا كاا ثيلاماايجهلكا!

ندااسثفاتدراايامناينا
وايثلبكاا ابلامنانبّلك

افيايضلديا.ايفاعميانّضبة
إذااعصفتايطفأتامشدلك

ندااسثفاتلداكاا ذكريات
وايلدناماضيكامثتقبلك

وايرتّداآخركاايثتكل
بآثامهايزعريايّو ك

وايثتفرسااإلثما:ايينااألثيما؟
واكيفاانتهىا؟ايّياعرباسلك

ويفصالايكثارايفاتثصيافاسالماناوحكماه،ا
مثتاكراًاعقدااألملاعليه،ايوارجاءاخرياماه:

يدنياإىلاايثتاحكماايخثض
مناا دارامثتاقداايسثعا

وايجرّتايذيالا»اجاكيزخانا»
وايقتاتايحالمهاا رشعا

وايحدواركاباا ظال0ااألثيم
ايبلغاا صمتارجعاا حدا

وايحثثاا اّجيعاوانايرتثي
اياغىا؛اوايثتدذباايثرعا

ريىاا شدباصيداااأنحىاعليه
وراضامخا بهاواعتدى

اهلاترتجيها؟اوامنايرتجي
مناا ثحشاإصالحامااياثداا؟

واللاتجتدياملكاارّشه
سخّياا يدينا...اعميماا جداا؟

واحكمااعجثزااحااهاايشيب
واماازالاطغيانهايمرعا

تربّىاعىلاا ثحلامنابدئه
واناخاعىلاا ثحلاحيثاابتدا

اماذاايرىاا يث0ا؟اجيالايمثر
وايهتفا»اناعاشاحكماا دداا»

ويتابأابمدةاا ددواناونهايةاسلماناايقثل:
سيلقىاااااا يلَةااااااخَلفي

عىلااااااكفيَكاااااُماقلبي
اماذااااااااآلناااااايرقبُه

مصريٌاااااكانااااامرتقبي
وينتاااااستحتمياااااَساًَة

وتهثي،ااااانحقاًااااعقبي

وخااللارحلتهايلتقيابخثناةاا ثطناا فاريناإىلا
يحضاناايرتال،اايصفاحا هم:

ذاتايث0اكانتاممراتاصاداء(
منانبيذاومنازلثرانثاعي

تتهاعىاا اجث0ايفاكّلاعرب
كا غثانيا.ااأيناذاكاا تهاعيا؟

سأ ثاامنايناا…اورّصحتاباسمي
كامالا…اينكرواابأنياامراعي(

قلتااابّي(ا..ااعايس(ا..اازبيدي(
يناروا:اا ريانتانثبياوبالعي

يضحكتهماكتابةااسميا…اواثرا
بيضتاخرةاا اّقثعامداعي

عادهاندجةااأمىسامديرا!
نهداينّىامؤّللانرياعاعي

 حليباا ذيايثّمىاجلثعا
طازجاتا..ايمىسارسيرااابنالاعي(

قبلابدءاا زواجاطّلقت.اصارت
كّلازوجاتهما..اخيثلارقاِع

كانايخىشايبيااثاعياويباي
يث0اعريسا.اراضتا..اعاشااثاعي

كاتايعتاعلااانزن(ا..ااأضحت
اااتاا(ا..اوعّعاا هثىاياااؤاعي

ويفااساتاكاراياااآ اثااإ يهايحااولانااعرنااينا
يقرتبامناحا تهما يشخصاماايصابهم:

اظيعاجهلاماايجري
وياظعاماهايناتدري

وللاتدرينايااصاداء
مناايثتدمراا رسي

نزاةاناينالدلم
وسيفاا غزوايفاصدري

اقدايأتثناتبغاايف
سجائرا ثنهاايغري

ويفاصدقاتاوحيش
يؤنثناوجههاا صخري

ويفايلداباينثىايف
مااعيلاا هثىاا قهري

ويفارسوالايستاذ
وتحتاعمامةاايقري

ويفايقراصاماعاا حمل
ويفاينبثبةاا حرب

ويفاحريةاا غثيان
ويفاعبثيةاا دمر

ويفاَعثعااحتاللااألما
سايفاتشكيلهاا درص

ويفاقاياةاا ثسكي
ويفاقارورةاا دار

ويثتخفثنايفاجلدي
وياثلثنامناندري

واثقاوجثلهماوجهي
ونحتاخيث هماظهري

نزاةاا يث0اكا ااعثن
يخفىاولثايثترشي

يحجرامث دااآلتي
يثيشاا حارضاايزري

اظيعاجهلاماايجري
وياظعاماهايناتدري

يمانيثنايفاايافى
ومافيثنايفاا يمن

جاثبيثنايفااصاداء(
نما يثنايفااعدن(

وكاألعما0اواألخثال
يفااإلرصاراوا ثلن

خاىايكتثبراانقلبت
حزيرانيةاا كفن

ترقىاا دارامنابيع
إىلابيعابالاكفن

ومنامثتدمراناز
إىلامثتدمراوطاي

ياذاانحناياامربي
وياامافىابالاسكن

بالاحلمابالاذكرى
بالاسلثىابالاحزنا؟

يمانيثنايااايروى(
وياااسيفابناذيايزن(

و كااابرنمكما
بالايُمنابالايمن

بالاماضابالاآت
بالارسابالاعلن

ييااااصاداء(امتىاتأتل؟
مناتابثتكاا دفن

يتثأ ايايتدري؟ااات
قبلامجيئهازماي

متىاآتيايناتدري
إىلاييناانثاتاسفاي

 قداعاعتامنااآلتي
إىلاتاريخهااا ثثاي

اظيعاجهلاماايجري
وياظعاماهايناتدري

ثماياتقلاا ربعونياا دظيما يحكياعىلاي ثاتهم:
ندارياا يث0اياامثني

نحنانباتاإخصابك
ألنانااكايركداا

عىلايقدا0ايحبابك
اأً هااكاقلاا:اا شما

سامنايقباسايحثابك
اامايااابابكاا خرمي(

عىلاابلقيل(ايااابابك(
ذوائبهاارسيرالثاك

وبدضاذيثلايربابك
وبثماا لهاجلاا له

نحثثاكأساينخابك
يمرياا افطانحنايداك

نحنايحداينيابك
ونحناا قاعةاا داىش

إىلااضالتايكثابك
ومثئث ثنايفااصاداء(

وارانثنايفابابك
ومناعماااعىلاعماا

تمثقعاجيشاإرلابك
 قداجئااانجراا شدا

بايفايعتابايعتابك
ونأتياكلامااتهثى

نمثحاندلاحجابك
ونثتجديكاي قابا

نتثجهاابأ قابك
امرنااكيفمااناءت

نثاياا يلارسعابك
ندمايااسيدااألذنا

باإنااخريايذنابك

اربأ بنفسك 
                                               

ناجي المظفر  

�������لْ�������ُم ُج�����ْرح�����ي وال����ق����ري����ُض أن��ي��ن��ي ال���ظُّ
ح�نيني وال���ض�������ي�������اءُ  ش�����وق��ي  وال����ع���������ْدُل 

واالن�������ت�������ص�������اُر ل�������ك�������لِّ م�������ظ�������ل���وٍم ُم���نَ���ى
ق��ل��ب��ي وَس����ْح����ُق ُق������َوى -ال���ع���م���ال���ة- دي��ن��ي

ْوُد ع����ن وط���ن���ي ال���ع���زي���ِز ط��ب��ي��ع��ت��ي وال�����������ذَّ
وي�������ك�������وُن ِم�������ْن ت�����ك�����وي�����ِن�����ِه ت�����ك�����وي�����ن�����ي

روح������ي َه�����������واه وم�������ا أن�������ا ِم���������ْن ُدوِن�����������ِه 
ِب�����ِط�����������ي�����ِن يُ�����������َواَر  لَ�������ْم  )ُك�����َم�����يْ�����ٌت(  إالَّ 

ُم�����خ��يِّ�����ًم��ا  ال�����ظ�����اُم  ك������ان  وإْن  أس����ع����ى 
سنيني ط���������واَل  ِرْف�������َع�������ِت�������ِه  أْج���������ِل  ِم�������ْن 

تُ�����ع�����ي�����ُق��ن��ي  ال���ب���ه���ي���ِم  ال���ل���ي���ِل  ال ظ���ل���م���ُة 
مي��ي��ن��ي ِم�������لْ�������ُك  ال��ش�����م�����َس  ألنَّ  أب���������ًدا 

ل�����م أع����ش����ق ال����دن����ي����ا ول������ن أرض��������ى ب��ه��ا 
ي�������وًم���ا م�����ق�����اب�����َل ن�������بْ�������َذٍة ِم�����������ْن دي�����ن�����ي

�������ن���ي ب���أم���وره���ا  ِع�����لْ�����م�����ي ب�����ه�����ا وتَ�������َي�������قُّ
�������ا ب�����ه�����ا ي�����غ��������ن�����ي�����ن�����ي وغ�������روره�������ا َع�������مَّ

ع�����اق�����ٌة  تُ�������ق�������اَم  ب���������أْن  ي�����ظ�����نُّ  ذا  َم���������ْن 
ب�������ي�������َن ال�������نِّ�������ظ�������اِم امل�����س�����ت��ب��دِّ وب��ي��ن��ي

�����م�����ا  أن�������ا ل�����س�����ُت أب�����غ�����ُض�����ُه ِع�������ن�������اًدا إنَّ
م�������ا ل��ي�����س يُ�������ْرض���ي ال���ل���ه ال ي��رض��ي��ن��ي

ي�����������زي�������دّيً���ا ول�����������ن  أب��������ت��������غ�����ي م���������������ااًل  ال 
يُ����ْش����َرى ِب�����ِه ُع����ْم����َر ال����زم����اِن ُح��َس��يْ��ن��ّي

احل���������قُّ َع�������لَّ�������َم�������ن�������ي اإلب�������ا وع�������روب�������ت���ي 
ت�������أب���ى امل���������ذلَّ���������َة ل����ي م����ع ال��ت�����ه�����وي��ِن

م���ه���م���ا يُ�����������َق�����سِّ ال�����ظ�����امل�����ون م��ع��ي��ش��ت��ي 
ب�������م�������اِء ج�����ب��ي��ن��ي ُم�����لْ��������ًك��ا  ال أش�������ت�������ري 

ال�������ج�������وُع خ�����ي�����ٌر ِم�������ْن َم�������َذلَّ�������ِة َش�����بْ��َع��ٍة 
وال��ف�����ق�����ُر خ�����ي�����ٌر ِم�������ْن ِغ���ن���ًى يُ��ْط��غ��ي��ن��ي

َم���نْ���ِص���ٍب ِم������ْن  ل����ي  أََع��������زُّ  ال���س���ج���وِن  ُذلُّ 
يُ���ْم���س���ي ِب������ِه ال�����ش�����ْرُع ال����ق����ومُي س��ج��ي��ن��ي

َف�����لْ�����َي�����ْع�����لَ�����ِم ال��ث�����ق�����اِن أَنِّ������ي لَ�����ْم أِح����ْد
ف�����ي�����ه ق��ري��ن��ي  ) ����اُر  َع����مَّ  ( َم�������بْ�������َدأ  َع�������ْن 

م�����ع�����ق��ٌد  ع�������اُع:  ال�������رِّ ق�������اَل  إْن  َض�������يْ�������َر  ال 
ط�����ِن م�������ْن  َح�����ْف�����نَ�����ٌة  بَ�������ْح�������ًرا  الَث  م���ا 

اْرب���������ْأ ِب�������نَ���ْف���ِس���َك َع�����ْن ن���ف���وِس -أَِذلَّ���������ٍة- 
م�������ن�������ق�������ادٍة ل���ل�������ق�������رِش وال�����ق�����رش�����ي�����ِن

أْن  ك����ي����َف  أع�����لّ�����َم  أْن  ال���س���ي���اس���ِة  أِم��������َن 
أس�������ت�������لَّ ل�������ْق�������ًم���ا ِم�������ْن َف�������ِم امل���س���ك���ِن

ًق���ا  ُم���َص���دِّ أع���ي���َش  أْن  ال��ث�����ق�����اف�����ة  أَِم���������ن 
ب�ع�ي�ن��ي أراهُ  م�����ا  وأُنْ�����������ِك�����������َر  أذن�������ي 

ال���وال  يَ�����َد  َرَف�����ْع�����ُت  إْن  ي���وًم���ا  ِع�������ْش���ُت  ال 
واملَ�������يْ�������ِن ال�������ُه�������َرا  أِلَلْ�������ِس�������نَ�������ِة  ا-  -وّدً

صنعاء في قلب البردوني
توثيقٌ للعدوان، واستشرافٌ للمستقبل

الحلقة 
الثانية
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  - متابعات: 
كشافاايغرعاا ثادثعياا شاهريا»مجتهاد«اايقربا
مناعوائراا حكمايفاايملكة،ايناويلاويلاا دهداا ثادثعيا
محمادابناسالمانااابناايلكاسالماناباناعبدا دزيز(ا
يصدراتثجيهاتا ثاارتالاقرصاايلاكايفاطاجةابإحا ةا
مكايااتازعمااءاا ادولاإىلاويلاا دهد؛األناايلاكا مايددا

يثتايعامدايشةااألحداثابثبباوضدهاا دقيلا.
ويضاافاايغارعا»مجتهد«ايفاتغرياداتا هاعىلامثقعا
تثيارت:ا قدااساتغرباملاكاايغارباحلااتصالابايلكا
سالماناولثاعادهايفابلدهايدزيهايفاتفجريايبهاااأحيلتا

ايكايةايحمدابنانايف!!.
وقاعاايلكاا ثدثعياسالمانابناعبدا دزيزاعالتها
ا قصريةابا ريفريااا فرنثايةابداداا جدلاا اثيلاحثلا
إنالقاا شااطئاا فرنيساايقابلاإلقامةاايلك،اواحتجاجا

نحثاللااي فانخصامناا ثكاناايحليل.
واتجاهاايلكاا ثادثعيابدداتركهاارنثاااإىلاايغرب،ا
ا تاياكاناتاوجهتاهاايقبلاةايفابرنامجاعالتاه،اواقاًا
يصااعراسادثعية،اوقاداقاعاايلاكاا ثادثعياعالتها

ا فرنثايةاقبلاثالثةايسابيعامناا ثقتاايحدعا ها،ابددا
يناقىالااكايسبثعاًاواحداًااقط.اويفاسياقاتغريداتها
يورعامجتهاداتغريدةاخارجاساياقاا حديثاعناوضعا
ايلاكاا دقايل،امتارقاًاإىلامدلثمةايخارىامتداو ةابلا

ياراعاا دائلةاا حاكمةايفاا ثدثعية،اتقثلاإنامقرنابنا
عبدا دزيزااويلاا دهداا ثاابلا لثدثعية(ابكىابحُرقةا
حالاساأ هايباائهابداداإزاحتهاعاناونياةاا دهد:اللا

استقلتاي0ايجربت؟اواعرتفابأنهايجرب.

مجتهد: تدهور الوضع العقلي للملك سلمان، ومقرن بكى عندما أزيح

متابعات فلسطينية  آل سعود يحلمون ب� »جنة 
عدن« في جحيم اليمن!

 أمين أبوراشد *
ااحابصفتاهارئيالاا حكثماةاا يمايةا َحاَراخا اداا بحَّ
ايثاتقيلةاونائاباا رئيلاا يماياايثاتقيلا بضِعاسااعاٍتا
إىلاعادن،اعاىلامتناطائارةاسادثعيةابمثاكبةاطارياناحربيا
امتثائٍلا سدثعي،ابداعيااإلرشافاعىلاتثزيعاايثاعدات،اوُربَّ
لايحدارؤوسا»ا دو ة«ا ييةامثااعداتالذهاا تياتثاتلز0اتدخُّ
يفاتثزيدهاااخااللاسااعات،اإّناإذااكاناتاا غايةاماناا زيارةا
ا خاطفةاإثباتاوجثعارشعيةا ماتُددامثجثعةاساثىايفايحال0ا
عبدربّاهاماصثرالاعياوا اظا0اا ثادثعياصاحباانتصاراتا
»عاصفةاا حز0«او«إعاعةااألمل«او«ا ثيثفاا قاطدة«،اعلماًا
حاماذا باأناويلّاويلّاا دهاداا ثادثعيامحمادابناسالمانارصَّ
بضدةايساابيع،اينالاعياوحكثمتهاوميليشاياتهاسقاثاامنا
حثااباتاايملكةاا تياباتتالمثمهاامحصاثرةابا دااعاعنا
نفثاهاايفاا جاثب،احيثاا جحياماا يمايامفتثحاعىلاجيزانا
وعثارياوجثارلماا،اوندتاايااطلاا ثادثعيةاا تاياتاا هاا
ا صثارياخاوايدادياةاا يمايةاخا يةامناساكانها،اإضااةاإىلا
ا تقد0َّاا ربِّياا ذيايُحرزهاا جيشاا يماياومدهاا لجاناا شدبيةا
عاخلاجيزاناوا ثايارةاعىلامثاقعاعثكريةاسدثعيةاجديدةا

ومدداتاعثكريةاضخمةاانتامهاااُيهاجمثناا يمايثن.ا
وخااللاإطال تهاياث0ااألحداايايض،ايكداقائاداحركةاينصارا
ا لهاا ثايداعبدايلاكاا حثثي،ايناا ددواناا ثادثعياانمريكيا
اشالايفاكرساإراعةاا شادباا يمااياوصمثعه،او فاتاإىلاينا
لذااا شادبايخاثضامدركاةاا ارشفاوانساتقاللاوا دااعا
ايرشوع،اونادَّعاعاىلاينامااجارىايفاعدنالثاتقاد0امحدوعا
 لدادواناويناا تااثراتااألخريةاناتمثلامكثاباًا لمدتديابلا
إنزنقاًايفاايثاتاقع،اويكداينالذهاا خاثاتاناتحثامامدركةا
عىلااإلطالقامعانادثباناتقبلاباإلستدباعاوانذنلاوا هثان،ا
وينايياماز ٍلايواإخفاقانايدايايناا ددواربحاايدركة،اوطاياا
تثاصالاا ددواناعاىلاا يمنااا ددوايتثرطااكثارااأكثر،اومعا
إعالنهاعنااسارتاتيجيةاجديدةا لمثاجهة،اريىاا ثيداا حثثيا
هاإىلا يناا حلاثلاا ثياسايةايفاا يمانامتاحةاوممكااة،اوتثجَّ
ا يمايالاا جاثبيالابا قاثل:ا»إناا ثادثعيةاتخدعكاماونا
تريدكماانايعاةا هااوكفىاتأخراًايفاساداا فراغاا ثايايساا ذيا

يثتفيداماهاا دداون«.ا
لاا تدزيزاتاإضااةاإىلاايدداتاا دثكريةا ومعااستمراراتداُّ
ضاداا جيشاوا لجاانايفاعدن،ااإنالذهاايديااةا ناتكثناتلكا
ابهاا ثيداعبدايلكا ا جاَّةا لُغزاةااُيدتدين.اايثاتاقعاا ذيايبرشِّ
ا حثثاياعولاا خلياجاايتثرِّطاةاباخارتاقاا يمانامانابثابةا
عادن،اوماايُحكىاعنامدااركاطاحاةاتادورايفامحيطاقاعدةا
»ا َداَاد«اا جثياةايفاَ َحجابالاا جيشاوا لجاناا شادبيةامنا
جهاةاوينصارالاعياوا قاعدةاوايرتزقاةاا خليجيلامناجهةا
يخرى،الثاا تثرُّطااألخاارا يلاعىلاا يمايلابلاعىلاا غرباءا
ا ذينانايدراثناتأريخاا يمناوطبيدةاا شدباا يماي،اوسثفا
يثاجهاثناعاىلااألرضاا يماياةاويالتاحارباا دصاباتاا تيا
سثفاتالعامناُكّلاعسكرةاوقريةاسثاءامناجماعاتاا حراكا
ا جاثبيامناناحيةاومناا جيشاوا لجاناا شادبيةامناناحيةا

ثانية.ا
يُضاافاإىلاذ اك،امااايحصالايفاايحااظاتاا تياتُثايارا
شاتا عليهاااا قاعادةامثلاحرماثت،ايواايديرياتاا تياعشَّ
ايهااعاعاشاوبديتاتافيذاعملياتهااماهاااوا تياكانتاآخرلاا
تفجرياتاايثااجدايفاصاداء،اوإذااكانتاعولاا تحا فاومدهاا
ا دمالءامناحزبااإلصالحاا يمايايدتقدوناينامدركةا»تحرير«ا
ا يمانامناا حثثيلاوا جيشالايانزلةا هم،ااإنايبااءاا يمنا
ا رااضالا لثصايةاوا ددوانا مايددا ديهماماايخرسونه،اوقدا
تكثنااإلسارتاتيجيةاا جديدةاا تيايعلناعاهااا ثايداعبدايلكا
ا حثثاياتتضماناإىلاجانباا تكتياكاتاا دثاكريةاا داخليةا
وحرباانساتازافاضداا ُغزاةاايزيادامناا تقد0ُّاعاخلاا جاثبا
ا ثادثعياواساتغاللاحدوعاباثلالللااكلمامعاا ثادثعيةا
ماناضماهاايكثارامنالللاكلمامناا جباالاوايغاورايفاا جهةا
ا يمايةاوقداتجداعولاا تحا فانفثاهاايفامثاجهةااستازافايفا

ا جاثباا يماياونزوايفاا جاثباا ثدثعي.ا
إضااةاإىلامااساثفايحصلايفاا داخلاا يماي،ااإنامشكلةا
ا ثادثعيةاو«عولاا تحا اف«اا تياترميابقثاتهااايفاا جحيما
ةاخاثرةاتثاجداماليلا ا يمايامنابثابةاعدن،اناتحِثابابدقَّ
ا يمايالايفاعولاا خلياجاوضماناا جياثشاا خليجيةاورعوعا
ادلالاؤنءاعاخلاتلكاا دول،اوإذااكانتاا ثادثعيةايراعتامنا
عدوانهاااعىلاا يمنامقارعاةاإيران،ااهاالاثااإلتفاقاا اثويا
اإليرانايايثامثازالياًاااثقاُكّلاا حثااباتاا غبيَّاةا خصث0ا
طهران،اخاصةابددااإلعالناعناتفالماإيرانيايمريكياسيايسا
عىلامثاتثىااإلقليم،او ناتكثناا يمنابديدةاعنالذااا تفالما
ا شااملاا ذياياثاجمامعاايباعرةاا ُدمانياةاايخلصة،اوا تيا
سحبتاا بثااطامناتحتايقدا0اآلاسدثعاا ذينا نايبقىا هما
ماناا يمناساثىاا رئيلاايثاتقيلاا الجائاعبدربهاماصثرا
لااعي،اإضاااةاإىلايثماناا تثرُّطاا تياساتدادهااا ثادثعيةا
ساثاءاعاخلاا يمناي0ايفاا جاثباا ثادثعياا ذياباتامازوعاًا
مناا ثاكاناوايثاقعاا دثاكريةاونداامااقاةاعاز ةابإراعةا

ا يمايل.

* موقع المنار

إصابة 3 جنود »إسرائيليين« في عملية دهس و’إسرائيل’ تعزز قواتها في الضفة

استشهاد والد الطفل الرضيع علي دوابشة 
متأثرًا بجراحه حرقًا 

»إرسائيليال«،ا جااثعا اا يصيابا
ا خمياَل،ايحُدلاماعخالاحا اةااياثتا
نفاذها علالا حااعثا يفا ا رسياري،ا
الثاايايامنابلادةابادوابا قدس،اعىلا
مفرقانيلثانمالارا0اا له،ابددلاايطللا
ا جاثُعاا ااَراعىلاا فلثاياياا ذيااعتقلا

بدداإصابتهابجراحاخارية.
وياااعتامصااعرامحلياة،ايناا جاثعا
سايارةا صدمتهاما ينا بدادا يصيباثاا
الثااياية،اايمااايصياباا ثاائلابددا

إطالقاا ااراعليه.ا

وذكارتاايصااعر،ايناحا اةاا ثاائلا
خارية.ا

وعاززتااألجهزةااألماياةااإلرسائيليةا
قثاتهااايفاا ضفاةاا غربياةاايحتلاة،ايفا
يعقااباعملياة؛اخشايةاا تصديادايكثرا
اأكثارابدداصاالةايث0اا جمداة،اوالاماا

قا تاصحيفةا»مداريف«ااإلرسائيلية.ا
وقا اتاا صحيفاةاإنا»ا جااثعاا ذينا
يصيبثا،ايفاا دلل،اناركثاايفاعورةاقاعةا
ضبااطاصف،اوقادااساتدعيتاوحدتهما
مؤخرااإىلاايااقةاكتدزيزاتابدداا دمليةا

يفاقريةاعومااا فلثااياية«،اونقلتاعنا
قائاداارقةاايااطلاا دميلا يئثراكرمييلا
بدادايناوصلاإىلاسااحةاا دمليةاقث هاإنا
»ا قاثةاا تاياراباتايفااياكانارعتاكماا
يابغيا تدايلاايهاجم«،اكمااعخلتاقثةا
عثاكريةابدداا دمليةاإىلاقريةابدو،اا تيا

خرجاماهااايهاجم،اويجرتاتفتيشات.ا
مناجانباه،ااساتغربارئيلاحكثمةا
ا دادواا صهيثنايابايامالانتايالاثايفا
تدليلاعىلاا دملية،ا»او ئكاا ذيناسارعثاا
إىلاا تادياداباإلرلاباضداا فلثاايايل،ا

ويفاا ثقتانفثهايثاكتثناعادماايثجها
اإلرلاباضداا يهثع«،اعىلاحداتدبريه.ا

وبحثاباا صحيفاة،ااقادايثاارالذاا
ا تدقياباانتقاعاتاناديدااعىلانابكاتا
ا تثاصلاانجتماعي،احيثاندعتارئيثاةا
حزبا»مريتل«ازلاااانلئاثنابا دمليةا
وتثجهتا اتايالثابا قثلا»انتامحرضا
صغرياوجبان،ااستفزازياساال.ابدنامنا
يناتتقد0ابخاةايثاجهةااإلرلاب،اُكّلاماا
تفدلهالثانرشاا كراليةاوا تحريضاعىلا

صفحةاا فيثبثكاخاصتك«.

استشاهداا فلثااياياسادداا دوابشاةاوا دا
ا افالاا رضياعاا شاهيداعايلاعوابشاةامتأثراًا
با حاروقاا خااريةانتيجةاإرضا0امثاتثطالا
صهايااةاا ااريانايفاماز هايفاقرياةاعومااجاثبا

نابللااألسبثعاايايض.
ونايعااآلنفايفابلادةاعوماااجااثبامديااةا
نابللانامالاا ضفاةاايحتلة،اا ثابت،اجثمانا
ا شهيداسددامحمداعوابشةاا ذيااستشهدااجراًا

بددانحثايسبثعامناإحراقاايثتثطالاياز ه.
وياااعامثقعا»وا ال«ااإلرسائييلاينااستشاهاعا
وا اداا رضياعاا فلثااياياعايلاعوابشاةاا ذيا
يحرقهاايثاتثطاثناقبلاييا0اقدايؤعياإىلامثجةا

عافاواسدةاعىلامثتثىاا ضفةاايحتلة.
ويناارامراسلاا دا مايفاالثاالاايحتلةاإىلا
يناسدداا دوابشةااستشاهدايفااحدامثتشفياتا

مديااةابرئاا ثابعاايحتلاةاونُقلاإىلابلادةاعوماا
 تشييعاجثمانهاإىلامثثاهااألخري.

وكاناا هجث0ايعىاإىلااستشاهاعاطفلهاا با غا
ماناا دماراعاماًاونصافاا دا0احرقااًاوإصابتها

وزوجتهاوطفلهاا ثانيايحمد.
وبانملاقدااعلناعناتحثناطفيفاطريَاعىلا
حا ةايحمدااربدةاسااثات،اصغرياا شاهيداسدد،ا

ايماانزا تاوا دتهارلا0ايفاحا ةاا خار.
ويصياباا افالايحماد،ابحاروقاعميقةامنا

ا درجةاا ثانيةاطا تا%لثامناجثده.
وكانامثاتثطاثناإرلابياثناصهاياةاي قثاا
زجاجاةاحارقاةاباتجاهابياتاعائلةاعوابشاةايفا
قريةاعومااجاثبّيانابلل،امّماايعىاإلصابةاياراعا
ا دائلةابجروحاخاريةاواستشاهاعاا رضيعاعيلا

عوابشة.ا

إصابة جندي صهيوني بمواجهات بين فلسطينيين 
وقوات العدو في قرية »بدو«

ُجرحاجاادياصهيثني،ااجراا جمدة،اخااللااقتحا0امازلامافذا
عمليةاا دللايفابلدةابّدوانمالانرباا قدساايحتلة.ا

وذكارتاا قااةا»ا داارشةاا دربية«،اينا»مثاجهااتاتدورايفالذها
األثاااءابلاعرشاتاا شاباناا فلثاايايلايفاقريةاابادو(،ابدداينا
اقتحماتاقاثاتاكبريةاماناجيشاا دادواا قريةا تصلاياازلامافذا

عمليةاا دلل«.ا
وواقاًا لقاااة،ا»خاللاايثاجهاتايصيباجااديامناجيشاا ددوا

بصثرةاطفيفةاجراءاإ قاءاا حجارة«.ا
وكاناقادايصيباااجاثعا»إرسائيليل«،اا خميل،ايفاحاعثاعللا

نفذهاالثاياي،انمالارا0اا لهايفاا ضفةاايحتلة.

4 إصابات في استهداف لطائرات العدو 
على موقع للمقاومة وسط غزة

قصفتاطائراتاا ددوا»اإلرسائييل«،امثااءاا جمدة،امثقداًاتابداًا
 ا«كتائباا قثا0«ايفاايحااظةاا ثساىا قااعانزة.ا

ويكدتاايصاعرااألماية،ا»يناطائراتاا ددواقصفتامثقعا»عيىسا
ا بااران«اا تاباعا كتائباا قثاا0ابصااروخاواحداعاىلااألقلاقربا

محاةايبثاعايصايفامخيماا ربيجاوسطاا قااع«.ا
وياااعتاايصااعر:ا»إصاباةالامانارجاالااألمناإصاباةاااماهما
متثسااة،اايماااوصفتاحا ةاا راباعابا حرجةاجاداً،اجراءاقصفا
اساتهدفامثقداًا لمقاومةاقربامحاةايباثاعايصايفامخيماا ربيجا

وسطاا قااع«.ا
وتشاهدايجثاءاقااعانزةاتحليقاًامكثفااًا اائراتاا ددواا حربيةا

وانستاالع.ا
ومناجهةاثانية،اقالاايتحدثاباساماا ددو،ايايخايااعرعي،ا»إنا
طائاراتاا ددوااساتهداتامثقداًا ا«حركةاحماس«،اوساطاقااعا
نزةايفايعقاباإطالقاا قذيفاةاا صاروخيةاباتجاهايراضيااا،اوحركةا
حمااسالياا داثاناوتتحملاايثاؤو يةاعناييااعتاداءايااللامنا

قااعانزة«.

وإصابة فتى برصاص العدو شمال غزة
يصيبااتى،امثاءاا جمدة،اجراءاإطالقاا ااراعليهامناقبلاقثاتا

ا ددواايتمركزةارشقابلدةابيتاحانثنانمالاقااعانزة.ا
وياااعتامصاعرايماياة،اينا»ا فتىامالراعيلاناباتاااااعاماً(ا
يصيبابجروحامتثساةايفاا قد0ارشقابيتاحانثن،اجراءااستهدااها
ماناقبلاقاثاتاا ددواايتمركزةايفاايااقة«،امشاريًةاإىلاينها»نقلاإىلا

مثتشفىاكمالاعدوانا تلقياا دالجاويناحا تهامثتقرة«.
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  - متابعات: 
اعرتاتاا ثادثعيةايخارياًابددانفيا
األنبااءاا تاياتارععتاعانااساتضااةا
مثاؤو لاسادثعيلا رئيالامكتابا
األماناا قثماياا ثاثرياا لاثاءاعايلا
مملاثكايفاا ثادثعيةايفاا ثاابعامانا
يث ياثااياايضابدقاداا لقااء،اويكادتا
مصااعراسادثعيةاوثيقاةايناا لقاءاتما

يفاجدة.
وحراا لاثاءامملاثكابراقةانائبا
رئيلاقثاماناؤوناا رشقااألوساطا
بانستخباراتاا روسية،اوكانا قاؤلماا
بثزيراا دااعاوويلاويلاا دهداا ثادثعيا
محماداباناسالمانايفامكتباهابجدة،ا
وحاراا لقااءارئيالاانساتخباراتا
ا ثادثعيةاا فريالاخا اداا حميادان،ا
وجااءالاذااا لقاءابدادانحاثالاايثماًا
منا قاءاسانابارسابثرغاا ذياجمعا
ا رئيلاا رويسابثتلامعاويلاويلاا دهدا
ا ثدثعياوزيراا دااعااألمريامحمدابنا
سالمان،اايماايعلااتاوزارةاا خارجيةا
ا روسايةاا ثابتايناوزياراا خارجيةا
ا ثدثعياعاعلاا جبرياسيزورامثسكثا
ا ثالثااءايااقشاةامثاأ تياا اازاعايفا
ساثريااماعانظاريهاا رويساسارينيا

ناروف.
وكاناتاصحيفةا“ا حيااة”اا لادنيةا

ا ثادثعيةاا صاعرةاا ثابتانقلتاعنا
مصاعرا مايتماتثاميتهااانهاتمابا فدلا
ا رتتيبا دقداا لقاءابثساطةاروسية.ا

يُذكرايناا ثدثعيةاكانتاتثتبدداييا
حلا ألزمةاا ثاثريةامعاوجثعابشاارا

األسدايفاا ثلاة.
وماناجانبهاااتخاىشاينقارة،اوالا
مصااعراتركية،امنايناياؤعياا ضغطا

ايشارتكاإىلاتغيارياايثقافاا ثادثعيا
واألمريكيابشأنابقاءاا رئيلاا ثثريا
بشاارااألساد،ابلاإناا ضغثطاتشاملا
إعاعةاا دالقااتامعاا اظا0اا ثاثري،ا
مقابلاصفقاةاتدرضاعاىلاايملكةايفا
ا يمن.ااوقالاايغرعاا ثدثعيا»مجتهد«ا
ا تثاصالا مثقاعا عاىلا تغرياداتا يفا
انجتماعي،ا»تثتري«اإنا»اتفاقااإماراتياا

إعااعةا عاىلا عمانيااا يرعنيااا مرصيااا
تأليالاا اظاا0اا ثاثرياومحااونتا
حثيثةاإلقااعاا ثادثعيةا لمثااقةاعىلا
ا خااة«،امضيفااينااألطارافااألربدةا
تفالمثااعىلاينا»صاحاباا قراراا ذيا
يمكناا حدياثامدهايفاا ثادثعيةالثا
محمدابناسالماناوقداباذلامحمدابنا

زايداجهدااحثيثااإلقااعابناسلمان«.ا

الكيان اإلسرائيلي السعودية تعترف باستقبالها وفدًا سوريًا إلعادة التعامل مع الرئيس األسد
و»فينوغراد« السعودية

»ايملكاةاا دربيةاا ثادثعيةالياحليفاإلرسائيال«اكال0ٌايطلقهاايديرا
ا دا0ا ثزارةاخارجيةاا کيانااإلرسائييل،اعوريانث د،امالعاا دا0اا جاريا
 يكاثنابذ اكايولاترصياحاإرسائييلارساميايثضحاا دالقاةاا تياتجمعا
ا ثدثعيةامعالذااا كيان،الذهاا دالقةاتُدتربايفانظراا كثرييناينّهااضبابيةا
و يثاتاواضحاة،اارنماكال0انث داإنايّناا ثادثعيلايدياثنايفاكثريامنا
األحياناايمارسااتااإلرسائيليةاكجريمةاحرقاا رضيعاا فلثااياياا تيا

ندعابهااوزيراا خارجيةاا ثدثعياعاعلابنايحمداا جبري.
 دراساةاحقيقةاا رواباطاا تياتجماعاا كيانااإلرسائييلابا ثادثعيةا
يكفاياتثاليطاا ضثءاعاىلاا ثقائاعاواألحاداثاا تياتجاريايواجرتايفا
ايااقاة،اوا تاياكانايبرزلاااا دادوانااإلرسائيايلاعاىلاقااعانازةاعا0ا
٢٠١٤،ااخااللاا دادوانايكداا كاتباعيفيدالريساتايفامقاالا هايفامثقعا
»لااياغتاثنابثسات«ااإلخبارياينا»ا هجث0اعىلانزةاتاّماعناطريلايمرا
ملكّياسادثعّي«،امثميًااا ثادثعيةابا«ا رشيكاا ثا ثانرياايدلنايفالذاا
ا حلفانرياايقّدس«،اوا ذيايضماواًقاا لكاتبايمريكااومرصاييًضا،اوبددا
كال0اا كاتب،اخرجاا ثافرياا ثادثعيايفابرياانياانثافاآلاسدثعاناضباًا
وانتقدامقالالريستاواصفاًاإياهابأنها»لراءامالل«ايتكثنامنا»يكاذيبا

نايساسا هاامناا صحة«.
و كناكال0اا ثافريا مايتفلامعاا ثياساةاا دامةاا ثادثعية،اااألمريا
تركياا فيصل،ارئيلاانساتخباراتاا ثادثعيةاساابقاً،ااعتاربايفامقاٍلا
نارشهايفاصحيفاةاا رشقااألوساطاينا»حماساتتحملاتبدااتاماايحدثا
يفانازةامنامجاازر،انتيجةا تكرارلاااألخااءاايايضاونارساتها،اوعربا
إرساا هاا لصثاريخاعديمةااألثراإىلااإرسائيال(«،اكال0اتركياا فيصلالذاا
يداياا ضاثءااألخرا لجيشااإلرسائييلابتدمرياحمااس،اولذاايؤكداماا
كاناقدانرشهاا كاتبالريساتاا ذيارعاعىلاا ثفرياا ثدثعياقائالًا» يلا
مناا ثاهلايناتكثناسفريًاا لثادثعيةايفابرياانيا،احيثايجباعليكايونًا
يناتقاث0ابافثاكابافيااألماثراا تيانايمكانانفيها،اوماهااايناا هجث0ا

اإلرسائييلاعىلانزةاجاءابدعماا ثدثعية،اإنّهايمرامهل«.
إ قاءاا ثادثعيةاا لث0اعىلاا فلثايايلاوحركاتاايقاومةاا تياتاللا
ا صثاريخايشارياإىلايناا ثادثعيةاتدعماا كيانااإلرسائييلايفاعدوانهاا ذيا
اعتاربهاا ثادثعيثنا»عااعااًاعناا افال«اوذ كاعادماااتهماثااصثاريخا
ايقاومةابأنهاالياا ثابب،اكماايشارياايثقفاا ثادثعيالذااإىلاينهاعىلا
ا فلثاايايلاعاد0امقاوماةاا كياناومحاربتاه،اولذاااعرتاٌفاسادثعيا

رسمياباإلرسائيليل.
ونايقتارصاا ادوراا ثادثعياعاىلاتقدياماا دعاماا ثايايسا لكيانا
اإلرسائيايل،ااددوانا٢٠١٤اتماتمثيلهاسادثعياًاييضاًاحثابامااكشافتها
صحيفةالااياغتثنااألمريكية،اوكذ كااإناا ثالاةاا ثادثعيةاتمارسا
عوراًامحثريااًايفاارضاا حصاراعىلانزة،ااألمراا ذيايكدهامصدراسايايسا
إرسائيايلاباارزايفاكال0ٍانقلتاهااإلذاعاةاا دربياةااعتاربااياهايّنا»ا جهثعا
ا دبلثماسايةاا تيابذ تهااا ثدثعيةا دبتاعوراًايفاتقليصاعملياتاتهريبا
ا ثالحا لمقاومةايفاا قااعابشكلاجذري«،اولذاااعرتاٌفاإرسائييلارسميا
بثادياا ثدثعيةا حمايةاا كيانااإلرسائييلاوحفظايماهامناخاللاارضا

ا حصاراعىلاحركاتاايقاومةاوا شدباا فلثاياي.
ا ثياساةاا ثادثعيةاتجاهاا كياانااإلرسائييلاتتددىاا شاأناا داخيلا
ا فلثااياي،ااا دالقاةاتمتاداإىلاا ثااحةااإلقليميةاوا دو ياة،اوا جميعا
يتذكراا حضثراا ثادثعيايفا»مؤتمرااإرسائيل(ا لثال0«اا ذيااندقداعا0ا
٢٠١٤،اوا اذياعرباايهاتركياا فيصالايفامقا ةانرشتهاا»لآرتل«اضمنا
ادا يااتاايؤتمراينااراايهااتركياا فيصلاإىلاا يداايمدوعةا لتثاثيةامعا
تلايبيب،اوناثقهاإىلاععثةااإلرسائيليلا زيارةاماز هايفاا رياضاحيثاقالا
»تدا اثاانحلما لحظةاتخيلثااينايساتايعاينايركباا اائارةامناا رياضا
ويطاريامباارشةاإىلاا قادس،اويركبامانالااكاسايارةايجارةاألزوراقبةا
ا صخارة...اوبددلاااإىلامتحفاايحرقاةاا يهثعية«او ماياتاِهاحلمااألمريا
ا ثادثعيابزيارةاا كيانااإلرسائييل،ابلاناملاييضاًاععثةااإلرسائيليلاإىلا
زياارةاا ثادثعية،اإذايضافا»ياا هاامنا ّذةاينايععثاا فلثاايايلااقط،ا
بالااإلرسائيليلاا ذيناساأ قالماييضاً،ا يأتثاا زيارتايايفاا رياض،احيثا

يثتايدثناا تجثلايفابيتاآبائي«.
تتددعاا ثااحاتاوايثاقافاوا هدفاواحاد،ااا ثادثعيةاتملكاروابطا
وثيقاةاومتياةاتجمدهااماعاا كيانااإلرسائييلاواوصلاتالذهاا روابطاإىلا
حاٍدايمكاهاايناتديناجرائماا كياناعونايناتتأثراا دالقةابياهما،ااكماايّنا
 جااةااياثنراعاا صهيثنيةايعانتاا حكثمةااإلرسائيليةاعقباحرباتمثز،ا
كذ كااإناا ثادثعيةاتدينابدضاجرائماا كيانااإلرسائييلامنابابا»إعانةا

اياثنراع«اوا يلامنابابااإلعانةاا تحذيريةاايداعية.

* موقع العالم

العماد عون: لوال حزب اهلل لكان 
مصير لبنان كنينوى

  - متابعات: 
قالارئيلاتكتلاا تغيرياواإلصالحاا لباانياا دماعاميشالاعثن:ا» ثنا
وجثعاحزباا لهاعىلاا حدوعامعاسثرياامدااداًاعنا بااناُكّلا باانا كانا
مصريكماكأللانياثى«،اعاعياًا»جميعاعاارصاا تياراإىلاا ازولاإىلاانرضا

عادماايدقاجرساا افري«.ا
ووصافاعاثن،ايفامؤتمراصحفيابدادااجتماعااساتثاائيا لتكتلايفا
ا رابيةا،اا حكثمةاباا»حكثمةاا افاياتاوعرقلةاايشااريعااننمائيةاعىلا
ُكّلااألرايضاا لباانياة«،امدتارباُاينا»منايتكلماعناا فثااعالثاا فاسادا
انكارب«،امشارياًاإىلاينا»تأرياخاا خصاث0اممتلئابا تقصارياوا رسقاتا
ا ثاضحاة،الاماخائااثناألنهمايتداملاثناماعاا خارجا ارباا قثةا

ا ثطايةاا تياتقدساا حرية«.

5 قتلى بينهم جنديان تركيان 
باشتباكات مع األكراد

  - متابعات: 
ُقتالاجاديااناتركياانايفامثاجهااتاماعاعااارصاحازباا دماالا

ا كرعستانيايفاإقليمياااناوانري.
كماااقتالاثالثةايناخاصاويصيباسابدةاآخارونايفامثاجهاتابلا
عااارصاا رشطةاا رتكياةاوعاارصاحزباا دماالاا كرعساتانيايفابلدةا
سيلثبيايفاإقليمارشناقاا قريبامناا حدوعاا رتكيةامعاسثريااوا دراق.
وتحدثاتامصااعرايماياةاعنايّناايثالحلااألكاراعاحفاروااخااعقا
ويقاماثااحثاجازايفاينحاءاا بلادةاثمالاجماثااقثاتااألمانابا صثاريخا

وا دبثاتاا ااسفةاوا بااعق.
وكشافتامصااعرايّناعادعاقتىلاا قاثاتاا رتكياةاا ذيناساقاثاايفا
مثاجهااتاماعااألكاراعاوصالاإىلاواحداوعرشياناقتيالاعاىلااألقلاماذا

ا درشينامنايث يثاايايض.

مقتل شرطي مصري برصاص مسلحين 
في الفيوم جنوب القاهرة

  - متابعات: 
ُقتالارشطاياويصياباثالثةاآخارون،اصباحاا ثابت،اعادمااايطللا
مثالحثناا ااراعىلاسايارةانقلامثااجلايفامحااظاةاا فيث0اجاثبا
ا قالرةاونذواابا فرار،احثباماايعلاتاوزارةاا داخليةاومثؤولايماي.ا
وقا اتاوزارةاا داخلياةاايرصيةايفابياناعىلاصفحتهااعىلاايثابثكا
إنامجهث لالاجمثاابا رصاصا»قثةاتأملامأوريةاترحيالتامثاجلا
يثاااَءامرورلااايفاطريالاا قالرة-ا فياث0اا زراعاي«ايفاطريقهااا اقلا
متهملامفرجاعاهمامناا فيث0االلااكماجاثباا قالرة(اإىلاا داصمة.ا
ويضاااتايناا حاعثايسافَراعنا»استشاهاعارقيبارشطاةاوإصابةا

ثالثةامجادينابأعريةاناريةايفاتباعلاإطالقاا اار«امعاايثلحل.

منفذ تفجير عسير سعودي 
يدعى يوسف السليمان

  - متابعات: 

كشفتاوزارةاا داخليةاا ثدثعي،اا ثبت،ا

عاناُلثياةااإلرلابايامافذاجريماةاتفجريا

مثاجداقاثاتاا ااثارئايفاعثاريااجاثبا

ا ثاليمانا يثسافا ولاثا ايملكاةا نارب(ا

“سادثعياا جاثاية”ايبلاغاماناا دمرااا 

عاماً.

ويوضحاتاا داخليةاا ثادثعيةايفابيانها،ا

يناا تفجرياخلفامقتلالااناخصاً،اخمثةا

ماهامارجاالايمانايدملاثنابايقاراوساتةا

متدربالابا ادوراتاا خاصةابأعماالاا حجا
ويربدةاعامللامناا جاثيةاا باغالعيشية.

و اماتكشافاوزارةاا داخليةاعاناا جهةا
ا تياياتميااإلرلابيامافذاا تفجرياإ يهااوماا
إذااكاناياتماياإىلاتاظيماعاعشااإلرلابياي0ا

إىلاتاظيماآخر.
وكاناماايثامىاتاظيما»ونياةاا حجاز«ا
ا تاباعا ا«عاعش«انارشاصاثرةااننتحاريا
ا اذياقا0ابتافياذاعمليةاا تفجارياا خميلا
تحتااسما»ايجالدايبثاسااناا اجدي«،اوقالا

إنامافذاا دمليةااستخد0احزاماًاناسفاً.

  - متابعات: 
يفاتهديداواضحا دلماءاا ذرةااإليرانيلابأنامهماتااننتيالاا رسيةاا تيانُثبتا
إىلاا كيااناا صهيثناياقداتدثعامناجدياد،اقالاوزيراا حرباا صهيثنيامثنايها
يدا ثناإنا»«إرسائيل«ا يثاتامثاؤو ةاعناحياةالؤنء«،احثبماانقلتاوسائلا

إعال0اإرسائيليةاعنايدلثن.ا
ويضافايدلثناخاللامقابلةامعاصحيفةا»عيرانابيغل«ااأليانية،اينا»إرسائيلا
ساتقث0ُاباكلاماالثارضوريامانايجلاضماناعد0احصثلاطهراناعىلايسالحةا
نثوية،ابماايفاذ كاا دملاا دثاكري«،امؤكداايناا كيانانرياقاعراعىلاتحملااكرةا
ينا»إيرانامثلحةانثوياً«،ا ذ كاسيدملابكلاا ارقا»منايجلاوقفابرنامجاإيرانا
ا اثوي«.اويناراإىلاينا»إرسائيل«اتفضلاادلاذ كاعناطريلاارضاا دقثباتاعىلا
إيران،او كنايفاا اهايةايجبايناتكثنا»تلايبيب«اقاعرةاعىلاا دااعاعنانفثاها«،ا
مؤكداايناا كيانا»يدرساإمكانيةانناناراتاجثيةاضداماشآتانثويةاإيرانية«.

وزير الحرب اإلسرائيلي يوجه تهديدًا واضحًا لعلماء الذرة اإليرانيين



األخيرة

ا ددعااالا انثالالااينثالالالا0ااايثاالالاانثالاثالالا

يسبثعية-اسياسية-اناملة

 رند األديمي 
 

كااُتاحريصاًةايَنانايرىاصثرَةاايثاطناا اذيايحرقثها»يباالا
ايقاومة«ايفاتدز..

 قداكاتايلرباماهااوبقثة.
حرصاتاباأنانايراهامحرتقااًا كايانايتأ امايَْكاثَااراواأل مايفا

قامثيسالثاثثرٌةانثنائيةاناتدرتفابايااقيات.
ا يث0اوقدتاصثرتُهايماميابغرياقصداوحياهاا مايَرهابا فدل!

اهما مايرتكثااايهانيئاًايُرى!!
اماهاساثىاقدَميهاوا حبلااياثياعليهمااوا ذياندتا  مايتبلَّ

بها»ايقاومة«اوثاقهااوسّارتايعظماباثنتهااا تَّأريخية..
بكلايسافايقث ها:اإنالذاااإلنْاَثاااناا ايَاَمااياا ذيايحرقتها
قااعيالاا حرياةاايثاتثرعةاوساحلتُهاعاىلاناثارعاتدازابتهمةا
اننتمااء..ا مايحرتْقابقدرامااااحرتقتاا كثرياماناايباعئاوا قيما
ايزعثمة!ا ماتتشاثهاجثتهابقدرامااتشثلتاتدز،اوتفحمتايجزاءا

كثريةايفاوجههااا ذياناياا0ايفاذاكرتي..
مرواايتفاخرونابثاحلهارصيداًاخلفهماو مايدلمثااينهماكانثاا

يثحلثناا حريةايفانثارعهااوعىلامريىايطفا هااونثائها.
كاناتامالمحاهاتتاالىشاوتفقداناكلهااوكاناتامالمحابدضا

ايحثثبلاعىلاا ثقااةاتتضحاوتربزايَْكاثَار!،او يتهاا ماتظهر.ا
تركثهايحرتقاحتىايصبحامناا صدباا تدرفاعليه..ايااإ هي..ا
ويصبحامناا ثاهلاا تدرفاعىلاايقاومةاا شدبيةاا تيا ماتتشكلا

إنابدداا حرباا ثدثعيةاعىلاا ايَاَمان!!!!!.
و ثاكانتاُوجدتامثبقاًا دثرناا هااعىلابدضاايربراتاايقبث ةا

نثعاًاما!
للايدلمابدضاايثقفلاا ذيناانجراثااخلفاايرشوعاا ثدثعيا
 تمزيقااااوتحثيلاااإىلاطثائفامتقاتلاة،اينالذهاا جريمةاونريلاا

ليامقصثعةاإلرلابهم..
ألنُهايفاحالااستاكرايحُدلمابدَضاا تاثراتاواّكراينايتداَرَضا

مدها،االيدلمامثبقاًاينالذاامصريهاا ذياستقررهاايقاومة!!!!.
كيافاتّدعثناينكماتحباثناتدزاوتداادثناعاناكرامتهااوينتما
تثايئثنا هااُكّلاياث0اوتاداثنهااايفايخالقهاااوتَأريخهااا اضايلا
ايرتباطابا ايَاَمااناو يالابا رياض!!،اولاااينتاماتحّث ثنهااإىلا
إمارةاإْسااَلميةاساتتقاتلثناايماابدُداإلنَْقاااذلاامناا ثاقعاا ذيا

تقثعونهااإ يهااآلنابأيديكماينتماوبأسلحةاسلمانكم!
احبالذااا ذيايقد0اتدزا لدا مابهذهاا صثرةاا بشدة؟ ييُّ

يااذااتريدونايناتخبئثااتدازايفاجيباايقاوماةاولياا حمامةا
ا تياتدثعتايناتفرَعاجااحيهااعىلاُكّلاا ايَاَمان!!

يسفي،اووجدي..

واحترق وجهك يا تعز 
يا خليلة السماء! 

كلمــــــة أخـــــيرة 

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

التردد: 11600    الترميز: 27500  

أهالوي
حسن زيد

جاداًا مدجبااًا كااتا
وكانا األلايل،ا با اااعيا
ويهز0،ا ياتارصا األلايلا
وكااتايتأ اما هزائماه،ا
و امايتمكناماناتحثيلا
ا اذيا إعجابايا لاااعيا
ياتارصايفاايثاساماا تيا
يخرساايهااااألليل،اونا
ينادرا اآلنا حتاىا يزالا
بانقباضاوا دكلا خربا
انتصاارها يوا لزيمتاها

انعاب،اوماذا رناماينايانايعارُفاييَّ
ا ثابدياياتا امايناالدايياَةامباراةا

 ألليلاومعالذاانايزالايلالوياً.
ينا تجاباااا ا داماةا ا قضايااا يفا
بالا نتدصابا جماعااتا يوا ندجاَبا
يثاقافاويااكاراوقااعاات،او هاذاانا
تؤثراعليااااننتصاراتاعاطفياًاوكذ كا
ا هزائم؛األناماااندتقُدهاا حلاوا ددلا
وا صحياحانايتأثاراباتيجاةاايدركةا
اننتخابيةايواا ثياسيةاوا دثكرية.ا

نارصناااا جاثبايفاا ُدااْدَواناعىلا
ا جااثباعاا0١٩٩٤0اوكااااعرضاةا
 دااعاحياتااااثماااًاوكااُتاعىلايقلا
مثابلابهزيمةاا جاثبايما0اا شمالا
مثقفايا يتأثارا و اما نامايل،ا وينااا
بمدراتياباتائاجاايدركة،احتىايعلنا
اننفصالاويصباتابا صدمةا كايا ما
يبارراا حرَباا ُداْدَوانياة،اكماانارصناا
إخثانااايفاصدادةايفاُكّلاا حروباا تيا
وتدرضاتا خمالا عليهام،ا يُعلااتا
محاونتاانتيالاثمااًايثاقفياونهبتا
يراضيااااواساتبيحتاايحرمااتامااا

و امانرتاجعايوانتشاككارنمااإلرلابا
وا ضغط،ابلاإناإعدا0اا ثايداحثالا
وا ثايارةاعاىلامارانا
ثاماإجبااراا ثايدابادرا
عبدا كريما ويخيها ا دينا
مدهاما إلقاماةا وَمانا
اإلجبارياةايفاصاداءا ما
بددا اةا قااعاتاااا يهازا
قضيتهماوظلاماا اظا0ا
 هاماقيداينملاةاواحدة؛ا
نا ا قضياةا عدا اةا ألنا
عالقةا هاابا ارصااياعيا
يواا هزيماة،اوقاداُقتالا
ا حثالابناعايلاعليها
ا ثاال0اوَمنامداهامنايللاهاوُخلَِّصا
يصحاباهاو امايرتاجاعاايؤماثناعنا
اإليماانابددا اةاقضيتهمابالاازعاعتا
رساثخاً.ااولكاذااعادماانقاثلاونثلا
مدااا.ا ا لاها إنا ونقاثل:ا با اارصا
ندااياينااااماعاا حالاو انانرتاجعا
وساااترصاحتماً،اوكااااونانزالامعا
يياطرفاعربيايفاييةاحرباضداا ددوا
ا صهيثني،ابرصفاا اظراعناا اتيجةا

وا تضحيات؛األناا قضيةاعاع ة.
نحناماعاقضايااامحقاةاوعاع ةا
وصالباةا حماساااا مانا يزيادا و انا
مثقفاااااننتصااراُتاا تايايحققهااا
َحَملتُهاا،اكمااا اناتاااَلاماناصالبةا
ا هزائاُماواننكثاارات؛األنا مثقفاااا
ا حلاحالاوا باطلاباطالاوا ُداْدَوانا
ُعاْدَواناوا داااعاايرشوعاعناا افلا
وا داْرضاواألرضاعاااعاعاناا حالا
وا دارضاواألرض،اواننتصاُرايفالذها
ا قضاياالياا ثباُتاعىلاايبدياوايثقفا
حتىاا شاهاعةاوا شاهاعةالياتتثيٌجا

 النتصار.

تحّمالايعباءاايثاؤو يةايلاثناوييرسامنا
تحّملايعباءاا تقصرياوا تفريط..

االامكاَنايفااإلساال0ا الستكانةاوا خضثعا
 لظايال،اوناماكانا لكثالاوا تاصالاعانا
ماكانا الستثاال0ا هيمااةا ونا ايثاؤو ية،ا

ايتجربين.

السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي

يمايالا يطفاالا لالاا
وتمزقتا يجثاعلما احرتقتا
ينالءاًابارياناصهاياةاا هثىا

إرسائيلييا
ا ثنءا-آلاسالثلايفايربدةا
يناهرااقاط.ااأياناا داَ اُما

ا صامُتابخزياوناار؟!!
مانا تجارََّعا قادا يناها ي0ا
ضماريَُها ووارىا إنثاانيتها

ا ثرى؟!!
وا فحاَشا ا ُجار0َا ا إنَّ
اإلرسائييلا وا ُجر0ا ا ثدثعيا
مشاكاةا مانا  يخرجااا

صهيثنيةاواحدة!!.

 مصطفى منصر 
- رئيس األمانة العامة 
التحاد عام أطفال اليمن

مشكاة 
الُف�حش!

)اإلعالم الوطني في مرمى االستهداف( ندوة التحاد اإلعالميين 
اليمنيين يوم غد الثالثاء

ياظامااتحااعااإلعالميالاا يمايلايث0اناداا ثالثاءايفابيتاا ثقاااةابأمانةاا داصمةانادوةابداثانا
ااإلعال0اا ثطايايفامرمىاانستهداف(.

وتأتيالذهاا ادوةاضمناا خاثاتاا داعمةا لخياراتاانسرتاتيجيةايفامثاجهةااا ددوان.

إلى فتح صندوق في كل مسجد وقرية ومدينة لدعم الخيارات االستراتيجية!
 علي شرف المحطوري

 
حتاىانايثاياُراعلياااولاٌمابمجيءاياث0اتدثعا
ا دالقاُتاايهابيااااوا ثدثعيةاإىلامثتثىااسمناعىلا
عثال(،-اوليا ماتكناكذ كايفاُكّلاايراحلاا تأريخيةا
ا ثاابقة،اوحتاىاناتفارتاا دزيماةايفامثاجهةالذاا
ا ُدااْدَواناا ظا ام..،ايوانفقدااألملايفاتحايماا صاما
ا ثادثعياثمةاا كثارياوا كثرياا ثاجاباادلُها بلثغا

ا هدفامهمااكانتاا جراح.
اا شادثُباا تاياتثاتحلاا ارصاا خا اد،اوايجدا
ا بااذخ،الاياا تياتدملا اها يالًاونهااراً،اعونايأس،ا
يواعجلاة،اوحثاباا ايَاَماانايناانفتاحايمامهاياٌلا
واضاُحاايدا ما لرصاع،اوباتااآلنايماا0اا ايَاَماايلا
خااراحقيقي،اوتهديداجدياحتىانانقثلاعدواً؛األنا
ا ثدثعيةايفانهايةااياافاعبارةاعنامرشوعاعمثيا
اتااثياتماتأسيثاهاباكارا،اويشابههااآلنامرشوعا

عاعش،اوكلمةاعدوايكربامناحجمها.
امرشوعاا ثادثعيةالثامرشوعاعاعش،اوتاظيما
ا قاعادةاوكلالاذهاا تصايفااتاايتث ادةاعانا»ايدا
ا ثلابي«ا يثتاسثىاحثاجزااكريةاوسياسيةاتمتا
صااعتهااانربياًاإلعاقاةاا اهثضاا درباياوا ثحدةا

ا دربية،اوتحريراالثال.
وكايانانفقَداا بثصلةا اتذكرامااقبالاا ُدااْدَوانا
ا ثادثعي،احلا امايتثقاعاإناا قليلاحصاثلامثلا
لكاذااُعااْدَوان،اواآلناللايجاثزا داقلاينايظناو ثا
 رُبلاةامناا زمناينايحلاا ثاال0امجادعاً،اوينايأتيا
مناا ثادثعيةاينايقفاخائناا حرملايما0اا حجاجا
يفاجبلاعرااتا يدتذرامناا شدباا ايَاَمااي،اويدلنا

خاأاا ُدااْدَوان،اللايحدايتثقعاحدوثامثلاذ ك؟
ويماا0الكاذااحقيقة،ااأياتكاسال،ايواتثاقلامنا
يَيامثاطانايمايااهثامناحيثايشادرايوانايشادرا
يادنابالعهامناا خلف،اويثاانداا ددوامجاناًاوعونا

يَيامقابل.ا
و كاياتكاثناايقا اةاعملياة،اوا قاراءةاعملية،ا
وا تمدنايفاواقعامااتدرضا هاا ايَاَمانامناُعااْدَوانا
كبري،اوكبرياجّداًانامناا ثادثعيةااحثاب،ابلاومنا

تحا فاتهااااإلقليمياةاوا دو ياة..،ااأنصاحابأنايتما
ترسايخامبديا»ويعادوا«اعاىلاُكّلاايثاتثياتاويو هاا
ويلمهاانادبياً،اوذ كا تدزيزاا خياراتاانسرتاتيجيةا
ا تاياوصفهاااقائداا ثاثرةابأنهااباتاتاملحة،اوليا
ملحاةاساثاٌءايكانتاعىلاايدىاا قريب،ايواايتثساط،ا
يواا بدياد،اوألناا ارصاعالاثاماناذ كاا اذياتتحدعا
واقهامصائُرانادثباويمم،ااالاماناعامنايناتابخا
»ا خياراتاانسرتاتيجية«اعىلانارالاعئة،ااماابددلاا
 يلاكماااقبلهااإقليمياًاوعايياً،اوبا قدراا ذيايجتهدا
ا شادباا ايَاَمااايايفاا دمالاعاىلاإنجاازاا ربةا
ا يمانياةاا راععاةاسايكثناماابددلااعاىلاحجمها،ا
ولااا،اييهماااياضال:الالاياثعاا شادباا ايَاَماايا
رضبةامثتدجلة،اي0ارضبةاتقث0ا هااا دنيااواآلخرة،ا
با اثابةايلايناامعاا خيااراا ثاني،احتاىاوإنايخذتا

وقتاً!
ومانالااااثماةاخااثةايرالااامجدياةاوعمليةا
وبثياةايتماىاينايدملاعليهااتتمثلايفااتحاصادوقا
صغاريايفاُكّلامثاجداوقريةاومدياةايكاثناعاثانه:ا
»ععمااًا لخيااراتاانسارتاتيجية«،اوبهكاذااخاثةا

نضمنااآلتي:
ا-ااساتحضاراا ارصاعاباساتمرارية،اوعااداُكّلا
صالة،اويناا ربةاا يمانيةاا راععةاحتميةانامحا ة،ا

نتثقدهاايفايَيةا حظة.ا
نادبياًا انسارتاتيجية«ا »ا خيااراتا تزكياةا ا-ا
ومداثياً،اوينهاوحيثُماايثيلاايثاطناا ايَاَمااياوجَهها
اثمةاخياراتااسارتاتيجيةانابدامناينايثاندلااو ثا

با دعاء.ا

ا-اإتاحاةاا فرصةا لتأييداا شادبياينايكثناعىلا
نااقايوسع،اولكذاانضمنا لخاثةايناتكثناوطايةا
بامتيااز،اوينامانايتخلفاعاهاانايثاتحلاينايكثنا

إنْاَثااناً!ا
ل-اوضاعاا دا امايماا0اخيااراناثانايا اه،اولثا
ا رضاثخاإلراعةاا شادباا ايَاَماااياكثناهاانتارصا

يظلثميةاطالايمدلا.ا
ل-ااتاحاايجاالايما0اقياعةاا ثاثرةاألناتدملاعىلا
مهلهاا،اوتاماحاإىلامزياداماناتصليباا خياارات،ا
وتقثيتهاا،اوتثسايدهااعاىلاُكّلامثاتثى،اوعىلاُكّلا

مدى.ا
ث-اإبقااءاايجتمعاعاىلاتدللاحتىاا دشالابا رعا
ا قااع0،اوينايتذكاراَعائمااًاماااعليهامنامثاؤو يةا
تأريخياةاكاربى،احتىانايغرقاُمَجاااّدعاًايفاخالااتا

سخيفة.ا
7-اينايكاثناايجتماعاعاىلاا دوا0اراميااًاببرصها
يقاىاا قاث0،امرتادااًاعانايَياةامشااحاات،اوذ كا
ترجمةاعمليةا اكال0احكيمااإلنْاَثااانيةااإلما0اعيلا

بنايبياطا باعليهاا ثال0.
وختاماً،ا يدملاندباااا ايَاَماايابكلايشءاممكنا
نساتداعةاساياعةاوطاه،اوحمايةااستقال ه،اوصثنا
يراضياه،اوكرامتاه،اولثيتاه،اوينانتذكاَراَجميداًاينا
ُكلَّايشءاحارضا دىاا تحا فاا ثادثعيااألمريكياإنا
ا لاه،اوينها يلاُكّلايشءاحارضاًا ادىاا ايَاَمانامثلا
ا لاه،اوكفىابا لاهاحليفاً،اوكفىابا لهانصارياً،اوا لها

نا باعىلايمرهاو كنايكثراا ااسانايدلمثن.


