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يف عملية نوعية ��ستمرت ثالثة �أيام للجي�ش و�للجان �ل�سعبية

تأمين مديرية أرحب من العناصر اإلرهابية ومرتزقة الرياض والعثور على مخزن كبير لألسلحة

جالل بلعيدي: القاعدة هي من قاتلت 
الجيش واللجان الشعبية في الجنوب 

بمساندة دول العدوان

يف �إجناز ع�سكري كبري للجي�ش و�للجان �ل�سعبية
تطهير وتأمين مديرية الرضمة من عناصر اإلصالح والقاعدة

�إجناز�ت �أمنية كبرية حتبط خمططات �إ�سالحية لإ�سعال �لفو�سى

األجهزة األمنية واللجان الشعبية تضبط خاليا وأسلحة 
ومتفجرات في صنعاء بمنازل قيادات إصالحية

  - خاص: 
اَرايَبْاَااُلانيجياشا1نيلجانانيشاثبيةاكااَةا طهَّ
مااطلامايريةايرحب،اشمالانيثاصمةاصاثاء،امنا
نيثااارصانيتكفرييةا1مرتزقةانيُثاااْا1َننايفاعمليةا
عثكريةاننعيةا1ُمحكمةانستمرتاثالثةاييا7احتىا

ين7انيخميلانيايض.
ا1ننتهاتالاذهانيثملياةابتأمالاُقاَرىازنااننا

1نيجااعباةا1كااةاينحاءانيااناةا11يعانيفتاةانيتيا
حا1ياتابثاضانيثااارُصانإلصالحياةانيحثانبةا
عاىانيرياضاإشاثايهااخاماًةاألجااالانيُثااْا1َننا

نيثثنعيانألمريكياعىانيايَاَمان.
1عثارانيجالا1ناخاللاعملياتانيتمشايطاعىا
مخزناكبريايألسالحةانيتانعاةا1ينننعامختلفةامنا
نيتفجارنتابكاااةاتجهيزنتهاا،اإضااًةاإىلاسايارلا
تحملامااثيةا1عاعامانانيارنجاتانيااريةايفاقريةا
نيجااعباة،اكانتاتثاثىاتلكانيثاارصابننسااتهاا

إشاثالانيفانىضايفانيااناةا1نساتهانفانيانيلا
بثملياتاإرلابية،ا1يكناجهنزيةايَبْاَاالانيايَاَمانا

حايتاع1نا7يك.ا
1تلنتانيثاارصانيانعشايةا1مرتزقةانيرياضايفا
يرحابارضباتامؤياةامناقننتااانيباسالةا1نيلجانا
نيشاثبيةايساناتهمامااابالاقتيالا1يساريابثااا
نرتكابهمايجرنئمابشثةابحلانيننطالا1محا1نتهما
نيبائثاةايلايلامنارجالانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةا

نيرنبالابثملياتاناعرلا1جبانة.

1يضاافالاذنانإلنجااُزانيثظياُماإىلاُجملاةامنا
نننجاازنتانألخارىانيتياحننهااايَبْاَااُلاجيشاااا
1يجاناااانيشاثبيةايفامننجهاةاي7يااِلانيُثاااْا1َننا
اااةايفاظلالثاتريياا نيثاثنعيايفانيانخال،اَخاصَّ
ساثنعيةاإلشاثالانارانيفتااةايفايكثراماناماانةا
يماياةاإلشاغالانيارييانيثا7اعاناتثااقطانيننقعا
نيثثاكريةانيثاثنعيةايفاكلٍّاماناجيازننا1نجرننا
1عثارياتباعاًايفاقبضةانيجيشا1نيلجانانيشاثبية،ا
1ماعانَهايةانيثملياةايصبحتامايرياةايرحباآماةا

1مثاتنرلا1خايياةاماناتننجاااعااارصانإلجارن7ا
1نيثماية،ا1قااعاعانيننطاننانيهجر1نامناماازيهما
1قرنلاماإىلاعيارلاماآمال،امثربيناعانانمتاانهما
عايبااُءايرحبا يرجالانيجيشا1نيلجانانيشثبية،ا1جاَّ
نيرشااُءانيَثْهَاابتاهريانينطنامنانيخننةانيجرملا
1رععانيُثااْا1َننايياًاكانتانيتضحياتايفاسابيلاعزلا

1نستناللانيايَاَمان.

  - خاص: 
ايفاتاظيماماايثامىانيناعالا كَشاَفانينيااعيُّ
جاللابلثياياعناطبيثةانيا1رانيذيايثبتهانيناعاُلا
يفاقتايهاايلجيشا1نيلجانانيشاثبيةايفانيحااظاتا

نيجانبية.
1قالابلثيايايفاتثاجيلامرئايا1يفاي1لاظهنرا
ياهاماذاعالايشاهر:اإنانيناعاالا1عنعشاننترشتا
يفانيجانب؛ا71يكابفثلانيغااءا1نيثاانالامناقبلا
ع1لانيثاا1نن،امؤكاانًاينانيناعالالاياَمناقاتلتا
نيجيشا1نيلجانانيشاثبيةايفاعانابثاااشلانيننىا
لاعليهااانيخاارجايفاحثامانيننجهات،ا نيتاياعانَّ

حثباقنيه.
1قّلالابلثيايامناحجامانيتاخالانيخارجيايفا
نيجاانبا1قاال:اإنانيناعاالايصبحتانييان7ارقماًا
صثبااً،ا1إنهااشااركتايفاحثامانيثااركايفاعانا

1يحجا1نيضايع.ا
انيثار1ُفابذباحانيجاانعا1تصفيتهما نينيااعيُّ
َعانيتأكيَااعاىاينانيناعالاماتارشلايفامختلفا َجااَّ
نيحااظاات،ا1يناطبيثاةاعملهاااناينتاراعىا
نينتالانيبارشاضااينصارانيلهااحثاب،ابلايتثانها
إىلانيتاريبا1نإلمانعا1طرحاماايسامالاا»نيشانرلا

نيثثكرية«.ا
ا1ايمااايخصاطارحابثضانيننىانيثياسايةا

يفانيجانبامشااريَثهاانيتيا1صفهاابايهانمةاقالا
بلثياي:اإنانيحايثاعناقافانيثمرلاسابٌلاأل1ننه،ا
خاصاًةايفاظالانساتمرنراخاارانيحنثي،احثابا

زعمه.ا
1بصنرلامبتذيةابّررازعيُمانيناعالاخثاائَرلما
نياائارنتا باأنا باينانلا نيجبهااتا مختلافا يفا
نألمريكيةاسااناتاينصارانيلاه،امتجالالًامااينن7ا
بهاتحايُُفانيثا1ننانيثاثنعيانألمريكياععماًايهذها

نألع1نتاماذايكثرامناخمثةايشهر.ا

  - خاص: 
ضبااتانألجهازُلانألماياُةابايتثا1نامعا
نيلجانانيشاثبيةابمايرياةامثلابايثاصمةا
صاثااءاكميااٍتاكباريًلامنانيثاالحاخاللا
مانلمتها،ايفا1قتاساابلامنالذنانألسبنع،ا
ماازلانياعانانيجربانيايحااقيااعنتاحزبا
نإلصالحا1نيثائنلانألمايايفاسااحةانيتغيريا
يفاعا7ااالا،اكمااينانيجربانياعملاضابااًا
يفامااكانايثرفا»بايفرقةاي1ىلامارع«اتحتا

قياعلانيفاراعيلامحثن.
1يحا1لاحزبانإلصالحاإشاثالانيفنىضا
يفايكثارامنامااناةايماية؛اخاماًةاألجاالا
عاىا نألمريكايا نيثاثنعيا نيُثاااْا1َننا
نيايَاَمان،ا1كانتانألجهزلانألمايةاقااقبضتا
يفانألسبنعانيايضاعىاخليةاإصالحيةاكانتا
تخاطاألعمالاإجرنميةايفانيثاصمةا1شاركا

يفاننجتماعاقياعنٌتاإصالحيةاكبريل.

1يفاإنجازايماياآخرايضافاإىلامااتحننها
نألجهزلانألمايةانيختصةا1نيلجانانيشاثبيةا
مناجهنعايفاإرساءاععائمانألمنا1ننستنرنرا
تمكاتانألجهازلانألمايةا1نيلجانانيشاثبيةا
ماناإينااءانينبضاعاىاخلياةايفانيثاصمةا

اااةابُصااعا 1كانابحنزتهااامثاانٌتاَخاصَّ
نيتفجارنتا1نألحزماةانيااسافةا1نيثباننتا
نيفخخاةانيتياكانتايفاطرينهاانساتهانفا
نإلنثاانانيايَاَمااي،اكماااضباتانألجهزلا
صار1خالاننعايانا1يربثةاباااعقا1قاثةا
آرابياجاي،اباإلضااةاإىلا7خائرلاا1يننزمهاا
1مجمنعاةامختلفاةامانانيناابالا1تماتا

إحايتهماإىلانيجهاتانيختصة.
1يفايرحباعثرايَبْاَاااُلانيجيشا1نيلجانا
نيشاثبيةاعاىامخازنايألسالحةانيتانعاةا
1نيتفجارنتانيختلفاةابكاااةاتجهيزنتهااا
1نيذياكانايتبعاعاارصامناحزبانإلصالح،ا
1تؤكااالذهانإلنجاازنتانألماياةانيكبريلا
ثاةانألمايةا1نيثثاكريةا عىاينظاةانيؤسَّ

1جهنزيتهااانيكاملةايلتصايايكلامؤنمرنتا
نيُثااْا1َننا1ي7ياياها1يؤكاايَبْاَااُلانيايَاَمانا
انيحا1نتانإلصالحيةانييائثةايتفجريا يناُكلَّ
نينضعايفامااطَلامختلفةاينايكنَنامصريُها
ياضلاماناساابناتها1يناُكّلاَمنايحا1لاينا
يملابأمنانينطنا1نيننطناسيلنىاجزنَءها

نيرعنع.

تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية في 
محافظة مأرب على كافة الجبهات

  - خاص: 
َلانيجيُشا1نيلجاُنانيشثبيةايفانأليا7انينليلةانياضيةاننتصارنتاكبريلا حنَّ
يفامحااظاةاماأرباعىامثاتنىاكااةانيجبهااتا1طّهرتاقاننتانيجيشا
1نيلجانانيشثبيةامااطَلا1نسثة،اكمااتكبّاتانيثاارصانيتكفرييةامناتاظيما
نيناعالا1حزبانإلصالحا1مرتزقةانيرياضاخثائَراااعحةايفانألر1نحا1نيثتاع.
1تاماتاهريُاقريةاحاز7انيجاعانا1نينرىانيجا1رلايهااايفامايريةامانلا
نيجاعاان،اكمااتناماتانينحاانُتانيثثاكريةا1نيلجانانيشاثبيةايفانتجاها
ماياةامأرباعاصمةانيحااظةامنانتجالل،احيثاشنانيجالا1ن،انيثبتا
نياايض،الجنماًاعايفاًامناجهةانيرشقاطهر1ناايهاعاعنًامنانيننقعا1صننًا
إىلامصااعاعذبانا1نيحاةا1بيتاجثريا1نيثارض،ايماامناجهةانيغربااناا
تنا7انيجالاا1ناإىلانيبيبا1ماازنلانيتنا7امثاتمرنًاحتىايحظةاكتابةالذنا
نيخرب،امخلفالا1رنءلماعرشنتانينتىا1نيجرحىامانانيثاارصانيتكفرييةا

1مرتزقةانيرياض.
1يفاجبهةانيخارلاينيانينياعيامبخنتاعيلاشابنننامرَعها1عاعاآخرا
منانيثااارصانيتكفرييةايفاعمليةاننعيةايلجيشا1نيلجانانيشاثبيةاتنامننا

ايهااحتىابينتاآلاسمرنن.
1تحاا1لاطائارنُتانيثاا1ننانيثاثنعيانألمريكاياإنناا7َامرتزقتهاامنا
رضباتانيجيشانيحكمةا1شانانياريننانيثثنعيانألمريكيانارنتامكثفةا
عىامحااظةامأربانساتهافاسااامأربانينايما1نياياةانينايمة،امخلفةا
ايهمااايرضنرنًاماعياة،اكمااقصفتاطائارنتانيثا1نناعاعنًامانانيااطلايفا

نيخارلا1نألرشنفا1نيز1ر.
1يحّللاطرينناننساتاالعابشاكلامثاتمرايفايجننءاماأرب،ا1ي1ضحتا
نيصااعراينانياارينَنانيثاثنعيانألمريكياشانايكثارامناث9اناارًلاجنيًةا
عىانيحااظةامؤخارنًابثاانننتصارنتا1نيتنا7انيكباريانيذياحننهانيجيُشا
1نيلجانانيشاثبيةايفامختلافانيجبهات،ا1يبلانينصفانيهثاتريياياريننا
نيثا1نناحجامانيهزيمةانياكرنءانيتيايحنتابايثاثنعيةا1يع1نتهاامؤخرنًايفا

مأرب.

  - خاص: 
تمكَّاَنانيجياُشا1نيلجااُنانيشاثبيةابمايرياةا
نيرضماةابمحااظةاإبامناتاهريانيايريةابشاكلا
كاملامنانيثااارصانإلصالحيةا1نيتكفرييةانيثميلةا
يلُثاااْا1َننانيثاثنعيانألمريكاياعاىانيايَاَمان،ا
71يكايفاعملياةاننعيةاكبّااتامرتزقاةانيُثااْا1َننا
خثاائَراااعحًةايفانألر1نحا1نيثتاع،ا1ارنراَمناتبنىا
ماهم،امخلفالا1رنءلماعاعنًامنانينتىا1نيجرحىا

1نآليياتا1نيثانتانيثثكرية.ا
1تمتانيثايارلاعىانيايريةابشكلاكاملابثاا
انياانةاإىلا محاا1نتايرتزقةانيُثاااْا1َنناَجاااارَّ
رصنعاعمانيايخا7ايجااالانيُثااْا1َننانيثاثنعيا
نألمريكايايفانيايَاَمان،اكمااتاماإيناءانينبضاعىا
نياعاناإبرنليمانيصباحيا1عاعامانايتباعها1نيذيا

كانايتزعمانيجماعااتانإلجرنميةايفانياانةاتحتا
مثمىا»قائاانينا1مة«.

1نستمرنرنًايثلثالانيحا1نتانييائثةايثاارصا
حزبانإلصاالحا1مرتزقةانيريااضايفاإعخالابثضا
يار1حا يتاننارصنعااتا يفا نيايَاَمااياةا نيااطالا
ضحيتهاااع7انيننطانانيايَاَماايايفاسابيلاخامةا
يسياعلمايفانيرياضانستثمارالذهانينالقلاإعالمياً،ا
كانتاعاارُصامناحزبانإلصاالحا1تاظيمانيناعالا
1بثاضامانايتباعانيفااراعبااهالزن7اقاااحا1يتا
نيثايارلاعاىامايريةانيرضماةاإناينانينجهاءايفا
نيااناةاتاخلانن،ايفامحا1يةاماهماإلخماعاشابحا
نيحاربا1نيحفااظاعاىاير1نحانيايَاَماايلايفالذها
نيايرياة،احيثاقااعا1جهاءانيرضمةا1سااطًةابلا
نيجيشا1نيلجانانيشاثبيةا1تلاكانيثاارصاتنتيضا
بتثاليمانينارانيحكنميةايلمجايالانيحليةا1عا7ا
نيثاماحاباخنلانيثالحلاإىلانيرضمةاينيعانيفتاةا

نيرنعاإشثايها.ا
1كباعرلاُحثانانيةايتابيالاننتفاقاعىايرضا
نيننقعاننثحبانيجيشا1نيلجانانيشثبيةامنانينارا
نيحكنميةايصايحانيجايلانيحليةابايايريةاحثبا
ننتفااق،ا1يكناَسعااَناماانكاثامرتزقةانيرياضا
بنُعنعلام،اكماالاياعاعتهم،ا1انجائانيننطاننا
باخانلايعانعاكبريلامنانيثالحلانيتابثلايحزبا
نإلصالحا1عاارصانيناعالا1يقامننانناطاًايلتفتيشا
عىامانخلانيايرية،اكماانستنينناعىابثضانيننقعا
1نيتباابانيالاةاعاىانيرمضاة،ا1َنصبامثالحنا
نيناعالا1حزبانإلصالحاكمياااًاناعرنًاألحاانألطنما
نيثثكريةايفانجاانيثااجاا1ُقتلاايهاثالثةاشهانءا

منانيجيشا1نيلجانانيشثبية.
1عماتاتلاكانيثاارُصانإلجرنميةاإىلانساتهانفا
نيانيلايفاقريتَيانياذنريا1قرعاا1تفتيشاماازيهما
يننقفهامانينطاياةانيرناضاةايلُثاااْا1َنن،امااعاعا
نيننطاالايالساتغاثةابايجيشا1نيلجانانيشاثبيةا

يلاااعاعناير1نحهما1ممتلكاتهم.
لاذنا1قاااحمالايعضااءانينسااطةانيثااارصا
نإلجرنمياةانيرتزقاةايلرياضاكامَلانيثاؤ1ييةاعنا
إاشاالاننتفاقا1إشاثالانيفانىضايفانياانة،اماا
نساتنجبامنايَبْاَااالانيايَاَمانانينياا7ُابننجبهما
تجااهايمنانينطنا1نيننطالا1تاهاريانيايريةامنا

تلكانيثاارصانإلجرنمية.ا
1يضااُفالذنانإلنجاُزانيكباريُاإىلاننجازنتايخرىا
تثباتاماىاينظةا1صمنعايَبْاَاالاقننتااانيثالحةا
نيبننسلا1نيلجانانيشاثبيةايفا1جهاكااةانيؤنمرنتا
نيُثااْا1َننيةانيتياتثتهافايمنانيايَاَمانا1سياعتها

1نستنرنره.

انفجار عبوة ناسفة على طريق النصيرية بحجة
  - خاص: 

قايتامصاعرامحليةابمحااظةاحجةاإناعبنلاناسفةا
ننفجارتاكانتامزر1عةاعىانياريلانيؤعياإىلانياصرييةا

نيتفرعاإىلاعالامااطلابايحااظة.
1يضااتانيصاعرايصحيفةا»صاىانيثريل«اإنانيثبنلا
زرعاتاعىاخاطانياصريياةا1ينانننفجارايامايخلفاييا

يرضنراماعيةاي1ابرشية.
1نعترباساكانانياانةاينالذهانألعمالانإلجرنميةاينا
تثايهماعنامننصلةانياريلايفاتاهريانييمنامنانيناعالا
1مرتزقةانيرياضا1نيتحركابكلااثاييةايصاانيثا1نن.
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رئيس المجلس السياسي ألنصار اهلل صالح الصماد:

الحرب الحقيقية مع العدو السعودي لم تبدأ وأيامه القادمة سوداء
إنكفاء الجيش واللجان الشعبية من بعض مناطق الجنوب يأتي في سياق االستعداد للدخول في خيارات قوية

رئيس المجلس السياسي ألنصار اهلل يفصح عن جانب من الخيارات 
االستراتيجية في مواجهة العدوان السعودي

  - خاص: 

يكَّاَاارئياُلانيجللانيثايايساألنصارا
اماايحُصُلا ااااعايناُكلَّ اامَّ نيلهاصايحانيصَّ
ماناتغيريانسارتنتيجيةانيحاربا1ننكفاءا
نيجياشا1نيلجاانانيشاثبيةامانابثاضا
يأتايايفاساياقا إنمااا نيجاانبا مااطالا
ننستثانعايلاخنلايفاخيارنٍتاقنيةا1مؤيةا
يَريسانألاثىاييتجرعاآلاسثنعامااجّرعنها

يلشثبانيايَاَمااي.
ا 1ي1ضاحايفابياانايهايَناَّااُها1بثااانيتغريُّ
نياذياطاريايفانيياانناكانامانانيار1ريا
تغيريُانسرتنتيجيةانيحربا1نيثملاعىاتثزيزا
َريسا يمكاناماناخاليهااارضُبا خياارنتا
نيارشا1مصارانيخارانيذيايانايبايلَاباقتتالا

نيايَاَماايلا1تامرياُكّلايشءايفانيبالع.ا
اااع:اإنالذهاننساتثانعنتا اامَّ 1قالانيصَّ
يمكاناماناخاليهااارععانيُثااْا1َننا1زجرها

1عاعاخارهاعنانيشثبانيايَاَمااي.
اااعانيشاثبانيايَاَمااي،ا اامَّ 1َطْمأَنانيصَّ
مشارينًاإىلاينانيحربانيحنينيةامعانيُثاْا1َننا
نيثثنعيانألمريكيايماتبايابثا،ا1ينايَياَّاامها
نيناعمةاستكنناسنعنَءاقاتمة،ا1ينانيهزيمةا
نا1جنعايهاايفاقامنسانيشاثبانيايَاَمااي،ا
1يناناخيارايََمااا7انيشثباسنىانيار.

1يشاارارئيُلانيجللانيثايايساألنصارا
نيلاهاإىلاحجمانيجرنئمانيتيانرتكبهاانيُثاْا1َننا
نيثاثنعيانألمريكيابحالانيايَاَماايلا1ماا
خلفاهاُعاْا1َنناهاماناقتالا1جارحاعرشنتا
نآلنفامانانألبْريَااءا1ترشيااامئااتانآلنفا
1تامارياُكّلامننمااتانيحياالايفانيايَاَماانا
1اارضاحصاراباريا1بحريا1جانياظايما
علیانيشاثبانيايَاَمااي،امثتاانًاإيیانياعما
نألمريكيا1نإلسنئييلانياالامحا1عا1نيتننطؤا
انيثاا1ينانيتيا نيا1يلانيذياساناتامثهاُكلُّ
كانايتشاقابهاانيثاَيُمانيتحرامناشثارنتا

حننقانإلنَْثاانا1نحرتن7اساياعلا1نستناللا
نيشثنب.

ايَناَّااُها1اطيلاةا ااااعاإِنَّ اامَّ 1يفاتانيصَّ

يَْربَااثةايشاهرامنانيُثااْا1َننااناايخفلايفا
تحنيالايَياننجازايُذكر،ابالاتها1تاجبهاتها
1جبهااتامرتزقتاهاتحتارضبااتانيجيشا

1نيلجاانانيشاثبيةا1صمانعا1ععمانيشاثبا
نيايَاَمااي،ايكنا1معاعخنلانيشهرانيخاملا
مانانيُثااْا1َنناعمالانيُثااْا1َنناعاىاتغيريا

نسارتنتيجيتهاارمىابكلاثنلهاييحنلا1طألا
قاَا7اعىانألَرنيضانيايَاَمااية،ااااعابجانعها
1مثانتهانحتاللانيايَاَمانا11طأتايقانمهما
نياجثاةايرضانيجاانباييجثالاماناعاانا
1بثضامااطلانيجانبامنطئاقا7ايثتايعا
مناخاليهااننساتمرنرايفاُعاْا1َننهامناعنخلا
نألَرنيضانيايَاَمااياةا1بافالانألع1نتانيتايا
كانايماارسابهاااُعاْا1َننها1يكانالذهانيرلا
منايَرنيضايمايةا1نياائرنتانيتياكانتاتفتكا
بايايَاَماايالاساتاتنلاإىلامااارنتايمايةا
1تمارسانفلانيُثاْا1َنن،ابلاستكننابنتريلا
يشااااتكاًا1رضرنًابايشاثبانيايَاَمااي؛األنا
نياظا7َانيثاثنعياسيخففامنانيحَرجانيذيا
يُماَرُساعليهابثابباُعاْا1َننه؛األَنهايَْصابَاحا
ينتالانيايَاَماايالا1ياّمارانيايَاَماايلامنا
عنخالانيايَاَماان،ا1لانامااكانايريااهايننا
تاخلانيجياشا1نيلجاانايفابانياةانيُثاْا1َننا
1طارعامرتزقتاهاماناعاان،اممااانضارها

يلتاخلابشكلامبارش.
ااااعاكاااةايبااءانيشاثبا اامَّ 1ععااانيصَّ
نيايَاَمااياينايكننننابمثاتنىانألحانثا1ينا
نايصغنناياايرتععاعربا1سائلاإْعاااَل7انيثا1ا
1ير1جاياهاضثاافانيافنس،امشارينًاإىلاينا
نألَياَّاا7انيناعمةاستكشافايلجمياعايناُكّلا
مااحصلاكانارض1رلايتفنيتانيفرصةاعىا
ماايخاطايهانيُثاْا1َننا1نيتحركايفامثاارنتا

يرباَريسانألاثى.ا
يفا ياارطا نيثاثنعيا نياظاا7ا إنا 1قاالا
ُعاْا1َنناها1ننارتابحلاماشاثبااانيايَاَمااايا
1ركاناإىلاإمكانياتاهانيهائلةا1ععمايساياعها
نألمرياكانا1تننطاؤانيثايامامثاها1عنااءلا
مرتزقته،ا1إنانألَياَّاا7انيناعمةاستكشفاينا
نياظا7انيثاثنعياَحَكَماعىانفثهابايهالك؛ا
ألَناهارباطامصاريَهابمصرياشاثبايثشالا
نيشاهاعل،ا1نا1جنعايلهزيمةا1ننستكانةايفا

قننميثه.

  - خاص: 
نيخيااَرنتا عانا نإلعاالنا إىلا نيايَاَمااياننا ُقا يتشانَّ
ننسارتنتيجيةانيتياتاا1يهاانيثايُاانينائااعبانيلكابارانياينا
ااااعا اامَّ نيحنثايايفاخاابياهانألخرييان،ااجااءابيااُنانيصَّ
ييكشافاعاناجانابامانالاذهانيخياارنت،ا1نيتاياتتثلاُلا
ا بانحتشااعانحنانيحا1ع،ا1تأعيبانيثا1انيثثنعياحتىايُكفَّ
عاناُعاْا1َننها1يااعاثمَناجرنئمهانيبشاثةابحالانيايَاَمانا

1نيايَاَماايل.
1شاهاتانيحا1ُعاخاللانألَياَّاا7انياضياةاعملياٍتاننعيًة،ا
حيثانّفذانيجيشا1نيلجانانيشاثبية،اين7ايملانألحا،اعمليةا
ننعياةاعىامشاارفاماياةانيخنباةايفانيحا1عانيثاثنعية،ا
يعتاإىلاتامارياعالاعباباتا1آيياتاعثاكريةا1منتلاعاعامنا

نيجانعانيثثنعيل،ا1ارنرانيثرشنتاماهم.ا
1تننصلاتاطيلاةانألَياَّااا7انياضياةانيثمليااُتانيانعياةا
يفانجارننا1جيازننا1عثاري،اايماايشااراُكتَّاٌباعاَرٌباإىلاينا

نيايَاَماناتتجهاإىلااْرضامثاعيةاجيزننامنابلاعان.ا
اطرينناتحايفانيُثااْا1َنن،اين7ايملانألحاا يفانينابلاَشانَّ
،ناارنتاجنيةامكثفةانساتهااتامااطاَلامختلفةابماياةا
نيحاياال،ا1شااركتانيبارجااتانيبحرياةايفانينصاف،انيذيا

نستهافاميااءانيحايال.
تتهياأا نيثاثنعيةا ينا إىلا نيرسباةا نيثلنمااُتا 1تشاريا
بمشااركةامرياةايلمثركةانيربياةاباتجاهانحتااللاميااءا

نيخاءا1نيثيارلاعىابابانيااب.
1عاىاصفحتهانيرساميةايفا»ايلابانك«ايعلانانيؤتمُرا
نيشاثبيانيثا7اارعاتثزاعناحياعهايفانيننجهاتانألخريلابلا
مكنناتانألْطااَرنفانيثياسيةايفانيحااظة،ا1قالايفاماشنرا
حاياث:انتربياماناُكلِّاجرنئامانينتلانيااطنايا1نياائفيايفا

نيحااظةانياكنبةابايليشياتانيثلحة.
1يأتايالاذنانياشانرايفاخضمانيتاانرنتانألماياةانيتيا
تشاهالااماياةاتثز،ا1يعتاإىلاسايارلامليشياانيخاليفاعىا
بثاضانينارانيحكنميةاايها،ا1نيتاكيلاباألسىايفامشاالاا

إعان7امر1عة.
علمااينالااكاَمنايتحاثاعناصفنةامؤتمريةاسااعاتا
نإلْصاااَلحا1مليشاياتهاعىانيتنا7ايفاتثز،ا1قبلهاايفامااطلا

نيجانب.ا

1تتغارياخريااةانأل1ََْضاااااعانيثثاكريةاعاىانألَْرضا
نيايَاَماايةابشاكلامتثارعالذهانألَياَّاا7ايفاتننُزنامعاحرنكا
سيايسامكثفايفاعالاعننصماعربيةا1رشقاي1ساية،ا1يكنا
كثرلانيتاخالتانيخارجيةامناقبلانيننىاننقليميةا1نيا1يية،ا
1تثاعانيجهااتانيناتلةايفامياعينانيثارك،ا1نيحكنمةابننىا

نياعمانيخارجياتجثلامحا1يةانيفهماصثبةايلغاية.
نيحارنكانيجانبيايثترباُكّلامنايتىاإىلاعانامنانيشامالا
عاا1نً،ا1يرىايفانيرئيالا“نيرشعي”اعبارباهاماصنرالاعيا
عىايَناَّاُهاعا1،ا1نييشءانفثاهاياابالاعىانيحنثيلاييضاً،ا
1يريااإَعااااَعلاإَقاَمةاع1يةانيايَاَماانانيجانبيا“نيليربنيية”ا
بثيانًاعنانيتيارنتانيثياسيةاننسالميةانيتشاعل،ا1”تحرير”ا
عانا1بثاضانيحااظااتانألُْخااَرىاقاايكنناحلامشاكلةا
“ننحتاالل”انيحنثي،ا1يكاهاخللايفانينقتانفثاهامشااكلا

يُْخااَرىاربمااتكننايكثراتثنيانً.
مثتنبُلانيثاصمةاصاثاءاسيكننانيفصلانألكثراخانرلا
يفانيحاربانيايَاَمااياة،ا1مننَصلاةاتنا7انيناننتانيثارضةا
يلتحايافا“نيصايحايانيحنثي”ااناننانلانيننييةايلرشعية؛ا
ألَنهاااييثاتاكذياك(انحنلااربمااياؤعياإىلامثااركاعمنيةا
رشسة،ا1ضياعاُكّلامااتحنلامنا“ننتصارنت”ايفانيجانب.

صاثاءاييثاتامثلاماياتياتثزاي1َْاعان،امناحيثاكننهاا
مايااًةامختلاًة،ا1ييثاتايهااالنيةاطائفيةاساائال،ا1منا
نيؤكااينانيتحايفا“نيحنثيانيصايحي”انيذيايعاعتاننهيارنتا
عانانيثثاكريةاتنحياهامجاعنً،اسايناتلاحتاىانينتاياعا
سننطانياياة،احتىايناتالبانألمراحرَباعصاباتاي1َْاحربا

شننرعاباألحرى.
نينضاعانآلنايفاصنرتهانيرنلااة،ايحتمُّاإساكاَتانيبااعقا
1نيثانعلاإىلانيفا1ضااتايلتنصالاإىلاحلاسالمياسايايس،ا
1يكنا1نعلالذنانيحلاساتكنناعثريلايثا7ا1جنعا“نينابلة”ا
نيخباريلاي1نً،ا1حايةانيفنىضانيثياسايةا1نيثثاكريةانيتيا
تثياشايفاظلهااانيباالع،ا1زيااعلاتصلاباقانىا“نننتانب”ا

يلثثنعيةابثااننتصارنتهاانألخريلايفانيجانب.
نألحاعياثاعناتشاكيلامجلالايمايايُضمُّاشاخصياٍتا
مؤثرًلا1يهاا1جنعاعىانألَْرضاتتكاثرابننل،ا1يكنانألْطااَرنفا
نيرئيثايةانيتحاربةامنانيصثبايناتتفَلاعىانألسماءاناليكا

عنارئاسةانيجلل.
نيحنثيننايثرتضنناعىانيرئيلاعباربهاماصنرالاعي،ا

1كذياكانائباهاخايااابحااح،اباعتبارلماااطراااًايفانألزمة،ا
1نيثاثنعيننايثرتضانناعىانقرتنحاتنيلانيثايااعيلانارصا
محماارئيلاع1يةانيجانبانألسبل؛األَنها“منرب”امناإيرنن،ا
1ع1يةانإلَماااَرنتانيثربيةانيتحالانيتيايثبتاع1رنًايفا“تحرير”ا
ا1عاتجاهاحركاةانإلْصاااَلح،ا1ناترياايَيا ايَيَّ نيجاانب،اناتُِكنُّ

ع1رايها،اي1َْايإلْخااَنننانيثلملايفامثتنبلانيايَاَمان.
يارععانيايَاَمااياننايفامجايثاهماطرااة،ايناالاإنهااا
صحيحة،امفاعلااينايحُالماساألانيثاياابحاحاعناتصنرها
يثاتنبلانيايَاَماانا1نيخارجامنايزمتاهانيحايية،اانالايهما
بثااا“تلثثم”ايَناَّاُها1بكلارصنحةانايملاكانإلجابة،ا1يمايثاا

يفهماماايجريابايضبط.
اإ7َناكاناتالاذهانيننقثةاحنينية،اَاإنانيثاياابحاحاقالا
نيحنيناةا1يمايكاذباكثاعلانيثياسايل،ا1نتحاىاينايكننا
ايمايايفهاماماايجريايفانيايَاَماان،اي1َْاينا7ا لااكاسايايسٌّ

تصنرنًايلمثتنبل.
نتحااىايَيْاضااًايناتكانَنانينانىانيتنرطةاعثاكرياًايفا
نيايَاَمان،ا1عىاَريسهاانيملكةانيثربيةانيثثنعية،اتثلماكيفا
ستتانرانأل1ََْضااااعاعىايرضهابثااشهراي1َْاشهرين،اناليكا

عناعا7اي1َْاعاملاي1َْاعرشلايعنن7.
إنهانيايَاَمانانيذيايثتثيصاعىانيفهم،امثلماايثتثيصا

عىانيغزنلايَيْاضاً.
1بانتجاهاإىلاحرمنتايظلانيثؤنلاقائماً:اما7نابثا؟

1قااانشاتثلتانيننجهااُتانيثالحةايفاعانابالانيحرنكا
نيجانبايا1بالانيناعاال،اايمااناتازنلاحرمانتاخارَجا
خااةانيُثااْا1َننا1ماايثامىابايحكنمةانيرشعياة،انيتيايما
تحركاسااكااًاحيااَلاساننطانيحااظةانألكاربايفانيايَاَمانا
بياانيتاظيامانإلرلابيانياذياتّاعيايمريكاا1نيثاثنعيةاينهاا

تحاربه.
1قايتاصحيفاةامريةاين7ايمل:اإناانيناننِتانيننييَةا
يهاعي(اتثاتثااياارعانيناعاالامناحرمانتاباعتبارلاا
مليشاياامثالحة.ا1برنماينانيثملياتاعاىانألَْرضاناتنحيا
اينايطماَعانيثاثنعيةايفا بتحاركاعمايلايفالاذناننتجااه،اإِنَّ
حرمنت،اساتاَاُعانيُثاْا1َننايفانألخرياإىلانحتاللانيحااظةا
بذريثاةاتخليصهااامانانيناعال..ا1بهاذنايصبحاساياارينا

تنثيمانيايَاَماناجلياًايكثرامنايَيا1قتامىض.ا

نص البيان
»بالرغ�م من حج�م الجرائم الت�ي ارتكبه�ا الُع�ْدَواُن الس�عودي 
األمريكي بحق ال�يَ�َم�نيين وما خلفه ُع�ْدَوانه من قتل وجرح عرشات 
اآلالف م�ن األْبرَياء وترشيد مئات اآلالف وتدمي�ر ُكّل مقومات الحياة 
يف ال�يَ�َم��ن وفرض حصار بري وبحري وجوي ظالم علی الش�عب 
ال�يَ�َم�ن�ي مس�تنداً إل�ی الدع�م األمريك�ي واإلرسائييل ال�ال محدود 
والتواط�ؤ الدويل الذي س�قطت مع�ه ُكُلّ العناوين التي كان يتش�َدُّق 
به�ا العال�م المتحرض من ش�عارات حقوق اإلْنَس�ان واحرتام س�يادة 
�ُه طيلة أَْرَب��عة أشهر من الُع�ْدَوان أخفق  واس�تقالل الشعوب إاِلاَّ أَنَ�ّ
يف تحقيق أَي إنج�از ُيذكر، بل تهاوت جبهاته وجبهات مرتزقته تحت 

رضبات الجيش واللجان الشعبية وصمود ودعم الشعب ال�يَ�َم�ني.
وم�ع دخول الش�هر الخامس م�ن الُع��ْدَوان عمل الُع��ْدَوان عىل 
تغيير اس�رتاتيجيته فرمى ب�كل ثقله ليحقق وطأة ق�دم عىل األَرايض 
ال�يَ�َم�نية فدفع بجنوده ومعداته الحتالل ال�يَ�َم�ن ووطأت أقدامهم 
النجسة أرض الجنوب ليجعل من عدن وبعض مناطق الجنوب موطء 
قدم يس�تطيع م�ن خاللها االس�تمراَر يف ُع�ْدَوانه م�ن داخل األَرايض 
ال�يَ�َم�ني�ة وبنف�س األدوات الت�ي كان يمارس به�ا ُع�ْدَوانه، ولكن 
ه�ذه المرة من أَرايض يمنية والطائرات التي كانت تفتك بال�يَ�َم�نيين 
س�تنتقل إىل مط�ارات يمني�ة وتمارس نف�س الُع�ْدَوان، بل س�تكون 
بوتيرة أش�د فتكاً ورضراً بالش�عب ال�يَ�َم�ني؛ ألن النظام السعودي 
س�يخفف من الحرج الذي يمارس عليه بسبب ُع�ْدَوانه؛ ألَنه أَْص�بَ�ح 
يقتل ال�يَ�َم�نيين ويدمر ال�يَ�َم�نيين من داخل ال�يَ�َم�ن، وهو ما كان 
يري�ده لوال تدخل الجيش واللجان يف بداي�ة الُع�ْدَوان وطرد مرتزقته 
من عدن، مما اضطره للتدخل بش�كل مبارش، وهناك ما يس�اعده عىل 
مخطط�ه، فالعمالء الذي�ن التقطوا الصور من داخل غ�رف العمليات 
يف الري�اض لن يخجل�وا من التقاطها عىل ظه�ور الدبابات األَجنبية يف 

األَرايض ال�يَ�َم�نية.
وألننا أََم��ام عدو يعيش حالة من الرتف والثراء الفاحش والتخلف 

فإنه س�يتلذذ بقت�ل ال�يَ�َم�نيين واقتتالهم ولن يتح�رج من ذلك ولو 
اس�تمر عرشات الس�نين؛ ألَنه أَْص�بَ��ح يقت�ل ال�يَ�َم�نيين من داخل 
بالدهم ولكن بنفس أدوات الُع�ْدَوان ومرتزقته، لذلك وبعد هذا التغير 
ال�ذي ط�رأ يف الميدان كان من ال�رضوري تغيير اس�رتاتيجية الحرب 
والعمل عىل تعزيز خيارات يمكن من خاللها رضُب َرأس الرش ومصدر 

الخطر الذي لن يبايلَ باقتتال ال�يَ�َم�نيين وتدمير ُكّل يش يف البالد.
وكل م�ا يحصل م�ن تغيير الس�رتاتيجية الح�رب وانكفاء الجيش 
واللج�ان الش�عبية م�ن بع�ض مناط�ق الجنوب ه�و يأتي يف س�ياق 
االس�تعداد للدخول يف خيارات قوية ومؤلمة لَرأس األفعى ليتجرع آل 
سعود ما جرعوه شعبنا ال�يَ�َم�ني ويمكن من خاللها ردع الُع�ْدَوان 

وزجره ودفع خطره عن الشعب ال�يَ�َم�ني. 
لذل�ك نؤكد ألبناء ش�عبنا ال�يَ�َم�ني أن يكونوا بمس�توى األحداث 
وأن ال يصغوا لما يرتدد عرب وس�ائل إْع��اَلم العدو ويروج له ضعاف 

النفوس. 
واألَيَ�ّ�ام القادمة ستكش�ف للجمي�ع أن ُكّل ما حصل كان رضورة 
لتفوي�ت الفرصة ع�ىل ما يخطط ل�ه الُع�ْدَوان والتحرك يف مس�ارات 

لرضب َرأس األفعى.
وع�ىل الجميع أن يطمنئ أن الحرب الحقيقي�ة مع الُع�ْدَوان لم تبدأ 
�امه القادمة س�تكون سوداء قاتمة، وأن الهزيمة ال وجود  بعد وأن أَيَ�ّ
لها يف قاموس شعبنا وأنه ال خيار أََم��ام شعبنا إاِلاَّ النرص، وأن النظام 
الس�عودي أفرط يف ُع�ْدَوانه واغرت بحلم ش�عبنا ال�يَ�َم�ني وركن إىل 
إمكانياته الهائلة ودعم أس�ياده األمريكان وتواطؤ العالم معه ودناءة 

مرتزقته. 
�ام القادمة أن النظام الس�عودي حكم عىل نفسه  وستكش�ف األَيَ�ّ
بالهالك؛ ألَنه ربط مصيَره بمصير ش�عب يعش�ق الشهادة وال وجود 

للهزيمة واالستكانة يف قواميسه«. 
إذا لم يكن إاِلاَّ األسنُة مركباً.. فما حيلة المضطر إاِلاَّ ركوُبها

تعدد الرايات والمسميات في 
تعز.. أمر باعث للقلق ومؤشر 

خطر مستقبلي حقيقي
محمد طاهر أنعم

بايتابثاُضانيفصائلانيثالحةاتتميَُّزا
عناجثامانينا1مةابأساماءا1شاثارنتا
نياااُساياَر1نا 1ييانننامحااعل،ااصاارا
سايارنتاتحملاعباارلااُحماالانيثنيال(ا
ااة(،ا1سايارنتا 1يُْخاااَرىااكتائابانيثُّ
يُْخاااَرىامالياةابايلننانألسانعانيكاملا
1باا1نانسام،ا1يُْخااَرىاباا1ناطالءا1نا
تمييازا1نايثارفاعاىا1جاهانياقاةاَينا

تاتمي.
يجُباعىايصحاابانينا1مةاامجللا
نيتاثيلا1نيجللانيثثكري(اضبَْطالذها
نألمنراسيثاًاقبلايناتافلَتانألمنر،االيلا

لذنانيذيايحصلاشيئاًاعاعياًا1طبيثياً.
يفاسانريااكاناينجاُااقبالاسااننتاانيجيشانيثانريانيحار(ا1نيذيا
تثاللاقليالًايفاظهنراجماعاتا1شثارنتامثلاجبهةانيارلاانيناعال(،ا
1ينصارانيشاا7،اثماتااّنرانألمرايجمنعاتامتصارعةامتناتلةاحااسافكا

نياماء،ا1نيثملياتانننتحاريةانيتباعية،ا1نيتكفري.
1يثلاآخرلاااتفجرياننتحاريايتبعاتاظيمانيا1يةانإلساالميةاعنعشايفا

نجتماعاينياعنتامجمنعةاجيشانيفتحاقبلاييا7!!!.
ماااتزنلامثظاُمانيننلايفاتثازابياامجللاتاثايلانينا1مةا1باثابةا
اتها1نايفالذنانألمرا1سماحابانتشارا تزيااعىا%ل8احثاباتنايري،ا1ييُّ
نيشاثارنتا1نيجماعاتانيتياتتااسالاشيئاًااشايئاًالناخار،ا1خاأانريا
محثانبانيثننقب،ا1خاصةامعاناائمانيحربانييان7امنايطنما1مثانتا

عابلانيجميعا1تاترشايفاكلامكان. 1نيتياصارتاتتنزَّ
نيين7ايناتُلانيبثُضامنايجلاإخرنجانيحنثيل،ا1نيبثضامنايجلاإقامةا
نيرشيثة،ا1نيبثضامنايجلانساتثاعلانيرشعيةا1نيا1ياةانيَانية،ا1نيبثضا
مانايجلاينرنضاشاخصيةا1يُْخااَرى،ا1قيا7ُاجماعااتامتثاعلابااًءاعىا
لذهانأللانفايثايانشاتثاَلانيحربانأللليةانيشااملةامثلاسنريا،ا1نيثيا7ا

بايله.



ننثالالااينثالاثالا7اانيننالااا17انينثالاثالالا     نيثاعاااثا4 تقارير

  - خاص: 
ييناىانيافاُلاينسافابنايحياىاكلماًةاييهبتا
نيحماَسايااىانيتظالرينايفانيثاريلانيجمالرييةا
بأماناةا نيااارا يقيماتابشاارعا نيتايا نيحاشاالا

نيثاصمة،اين7انيثالثاءانيايض.
اصيحاٍةا بلُغاٍةا يحياىا بانا نيافالا 1تحااثا
1بحماٍساكبرٍياعانانيُثاْا1َننانيثاثنعيانألمريكيا
عاىابالعنا،اعنعياًانيايَاَماايلاإىلانيثأرامنانيظايل،ا
كماااععالاماإىلانيصاربا1نيتضحيةامنايجالانياينا

1نيكرنمةا1نيثزل.
11ّجاهانيافالابانايحياىارساايًةاإىلانيثماالءا
1نيرتزقاة،امشارينًاإىلاينهماكرتاقذرايثاتخامهما
نياغاالايتربيارامجازرلمانيامنيةاييتماننساتغااءا

عاهمانحناً.
يمااانيرساايةانيثانيةاانجههااآللاساثنع،اقائالًا
يهم:ا»إنكامابنتلكمايَْطَفاااالانيايَاَمانايتحتلباهاا
عمااًا1يتتبثاهااانامااً،ايماانحاناااينتلايااااعاعلا
1كرنمتااامنانيلهانيشهاعل..ا11نيلهايناينيااكمانحنا
يَْطَفاااالانيايَاَمااناينحانااا1ينتاماطالئعانألرضا
كلهاامااباييااا1نانستنحشااا،اسأميضا1مااباينتا
عااٌراعىانيفتى..اإ7نامااننىاحناًا1جاَلَاامثالماً..ا
اإناعشاُتايماينا7ا1إناِمتايماييم..اكفىابكا7نًاينا

تثيَشا1ترنما«.
كمااععاانيشاثبانيايَاَمااياإىلانيغضب؛األنانيلها
يمايخللاشاثنباًاتثاتكلا1ألنانييمانيلاإ7ناركثننا
نيين7ااثانفايذيننا1يركثننابثاانآلنفانيثاالا
1ساري1نازمااَنانيثهرايغتصابانيصغارا1يفثااا

نألجيال..اجيالًابثااجيلا1منانيين7.
1قاالابانايحيىامنثاماًابايلاه:اإناآلاساثنعا
سيلنننانألرضابُركاناًامنانضبانيايَاَماايلا1إنا
صنتَاااانيانمايا1رصخاتااانيا1يةاساتغا1انشايَاا

نيثتضثفل.

1يضاافابننياه:ا»1نيلاهاإنااانناا7ايلرصااصا
صا1رناا1يانانخىشاينماًاظاياًاجباارنًا1إنانيجهاعا
إ7ناننتهاىاباننتصاراكاناحياالا1إ7ناننتهىاباينتلا

كاناشهاعل.
1يفاتاإىلاينانيُثماالءالامايسااسانيتاخاالتا
نيخارجياةايفاييابلا,ا1نايخلناشاثبامناعمالءاقاا
نستثاانننانيثماية,ا1ينامناي1ععاكيلهاياىايمريكاا
ااالاكيالايهاعاااانيشاثبا1يانانثانعاإنابايحريةا

1نننتصار.
1زنعابننيه:ا»ييهااانإلخنلانيؤمانناإناااعىاقياا
نيحيال,ايكنايربمااتأتياطاحننةانيثمايةايتاحاايا
ماعايمثايلامانايَْطَفااالانيايَاَمان,ايكاااساثاجلا
نييان7ا1صايانااايلتأرياخ،ايناساجلاييهااانيتأريخا
اباااامنامجازَرا1حشايةاجارنءانيُثااْا1َننا ماااَحلَّ
نيثاثنعيانألمريكاياعليااا،انيين7اقتلاتانيافنيةا
1ليايفاطرينهااإىلانيارسةاكمااحصلابحلايخننتيا
نياايبااتايفارعنع..ا1نيين7اقتلانيافلامعايمها1يبيها
1لمانياا7ايفاماازيهامابحممانيصننرياخا1نيناابلا
نألمريكيةانيحّرمةاع1ييااً..ايينانياظماتانيحننقيةا
نيثايةابحننقانيافالا1نيريلايَيْااَناينتايااباناكيا
ماننامماايحصلايألَْطَفاااالانيايَاَماايل؟.ايَيْااَنا
يَنتامامماايحصلابحلايمنمتاااا1طفنيتاا؟،اماالنا
منقفكام؟،اي7اينامننقفكاماياماتصااراإنابثاااينا
نمنت..اثماتكننامننقفكماتاايانًا1شجباًا1إعننة«.
11نصلابنايحيىاقائالً:ا»إنايا1باسامايَْطَفااالا
نيايَاَماناألرسلامنالااارسايًةاعاجلةايألملانيثا7ا
يألممانيتحالاباناكيامننايناتلزمنناشثارنتانألمما
نيتحالانإلنثاانيةايفانيننقع،االيكناحمايةايألمنمةا
1نيافنياةا1يتحارت7احنانقانإلنثااناماناخاللا
نينيا7ابنقفانيُثااْا1َننانيثاثنعيانألمريكياعليااا
1نياذيايرتكبابحنااايبشاعانيجاازرايارجةاجرنئما
حرب،ا1محاسابةانياظا7انيثاثنعيانألمريكيا1كلا
نيتنرطلامثها1تنايمهماإىلانيحاكمانيا1ييةايياايننا

جزنَءلمانيثاعل.

  - متابعات: 
ش�هدت العاصمُة صنعاء، ع�رَص الثالثاء المايض، 
مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار »رفض مرشوع 

االستعمار وجرائمه وحصاره«.
ورفع المش�اركون يف المس�يرة األع�الم الوطنية 
والالفت�اِت المن�ددة باس�تمرار الُع�ْدَوان الس�عودي 
الظالم عىل الش�عب ال�يَ�َم�ني الُحّر واألبي الذي أذهَل 
العالَ�َم بصم�وده وثبات�ه وع�دم انكس�اره لنظام آل 
س�عود وقوى الرش التي اعتدت عليه ُظلماً وبغياً بدون 

وجه حق وال مسوغ قانوني.
َد المش�اركون الش�عاراِت الرافضة للُع�ْدَوان  َو َرَدّ
الس�عودي ع�ىل ال�يَ�َم�ن.. مس�تغربين م�ن الصمت 
ال�دويل إزاَء جرائم الُع�ْدَوان الس�عودي عىل الش�عب 
ال�يَ�َم�ن�ي وارتكاب�ه ألبش�ع المج�ازر يف مختل�ف 
محافظ�ات الجمهوري�ة وإمعان�ه يف قت�ل األَْطَف��ال 

والنساء وتدمير البنية التحتية.
وف�ّوض المش�اركون الس�يَد عبدالمل�ك الحوث�ي 
لتنفيذ الخيارات اإلسرتاتيجية التي أعلنها خالَل الفرتة 
الماضي�ة يف ردع المعتدي�ن ومواجهته�م والتص�دي 
للمؤامرات الخبيثة التي تحاك ضد بالدنا من قبل دول 

تحالف الُع�ْدَوان السعودي الغاشم.
وألقيت، خالل المس�يرة بش�ارع المطار بصنعاء، 
كلمتان للطفل يوسف بن يحيى وعن أحرار تعز ألقاها 
فهمي اليوس�في، أكدا اس�تعداَد أبناء ال�يَ�َم�ن الدفاع 
عن أرضه�م وِعْرضه�م والتضحية والفداء يف س�بيل 
حماية ال�يَ�َم�ن أرضاً وإنس�اناً م�ن الغزو الخارجي 

الذي استباح األعراض وانتهك السيادة.
وخاَط�َب يوس�ف ب�ن يحي�ى وفهمي اليوس�في 
أبن�اَء المحافظ�ات الجنوبي�ة بالقول: ع�ىل إخواننا يف 
محافظ�ات الجنوب أال يصدقوا آل س�عود والصهاينة 
اإلجرامي�ة  ومخططاته�م  مؤامراته�م  يف  واليه�ود 
واحت�الل أراضيهم، فاإلمارات العربي�ة المتحدة تريُد 
أن ُتمس�ك بزم�ام محافظات عدن ولح�ج وأبين حتى 
ال يرتق�ي مين�اء عدن ويصب�ح له مكانة إس�رتاتيجية 

مقارنة بميناء دبي«.

إىل  ال�يَ�َم��ن  أبن�اء  كاف�ة  المتحدث�ان  ودع�ا 
االصطف�اف الوطني وتعزيز وتماس�ك أبنائه يف وجه 
الُع��ْدَوان الخارجي ال�ذي طال ُكلاَّ مقوم�ات الحياة 
اإلنس�انية، وأعرب�ا ع�ن الثق�ة يف أن يتجاوز الش�عب 
ال�يَ�َم�ن�ي كاف�ة الصعوب�ات والخ�روج بالوطن إىل 

رحاب األمن واالستقرار.
وقد صدر بياٌن عن المس�يرة أكد أن هذه المسيرة 
خرج�ت لتثب�ت للعالم رْف��َضه�ا القاط�ع للُع�ْدَوان 
ومش�اريعه االس�تعمارية البغيضة ض�َدّ الجمهورية 
ال�يَ�َم�نية، وتؤكد أن هذا الش�عب هو ش�عب اإليمان 
والحكم�ة والصمود من خالل الوقوف والتصدي لهذا 

الُع�ْدَوان الرببري الغاشم.
وأوض�ح البيان أن الُع�ْدَوان يرتكُب أبش�ع جرائم 
اإلب�ادة يف ح�ق الش�عب ال�يَ�َم�ن�ي األب�ي من خالل 
اس�تمرار القصف الجوي والبحري والحصار الجائر 
ال�ذي أَدّى إىل ت�ردي وتفاق�م األوضاع اإلنس�انية يف 
ظ�ل الصمت الدويل المتعم�د، كما أنه يح�اول التأثير 
ع�ىل صمود الش�عب ال�يَ�َم�ني بُع�ْدَوان�ه المتواصل 

وحصاره الهمجي الخانق.
وأش�ار إىل أن ه�ذا الُع��ْدَوان الهمج�ي ال يمك�ن 
تربيره وال يمكُن للش�عب ال�يَ�َم�ني أن يسكت عنه أو 
يتس�امح مع مرتكبيه مهما طال الزمن وأن أي موقف 
مؤيد له�ذا الُع�ْدَوان م�ن أي فرد أو جه�ة كانت تعد 
مش�اركة يف الجرائم الت�ي يرتكبه�ا ومواجهة وعداء 
للش�عب ال�يَ�َم�ن�ي كله وتج�ب معاقبته�م، فهم من 
يعت�دون عىل الش�عوب بهذه الوحش�ية دون مربر أو 

سند رشعي أو قانوني.
والُع��ْدَوان  الخان�ق  الحص�ار  البي�ان  واعت�رب 
الس�عودي الهمج�ي جريمة كربى بحق أبناء الش�عب 
ال�يَ�َم�ن�ي ال تس�تند إىل رشعي�ة وال إىل قان�ون وال 
يمكن أن تمر دون عقاب يطال جميع الضالعين فيها.. 
ُمؤّكداً أن الشعب ال�يَ�َم�ني لن يسكت طويالً عىل هذا 
الُع�ْدَوان والحصار المس�تمر الذي يس�تهدف ش�عباً 

بأكمله.
وقال: إن الشعب ال�يَ�َم�ني الصامد الثابت سيظل 
عصي�اً عىل المتجربي�ن والطغاة والمعتدين وس�تبقى 

آي�ات صم�وده َوثباته ش�اهدة عىل عظمت�ه وأصالته 
َوإيمان�ه«.. مش�يراً إىل أن الش�عَب ل�ن تم�ر عليه تلك 
المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ولن يسمح بها مهما 

كانت الضغوط.
وأضاف: إن اس�تمراَر الُع�ْدَوان السعودي الغاشم 
والحصار الجائر يف ظل الصمت الدويل يجَعُل الشعوب 
أم�ام مس�ئوليتها األخالقية وإس�ماع صوته�ا للعالم 
للضغط عىل المجتمع الدويل واألمم المتحدة لوْقف هذا 

الُع�ْدَوان الهمجي ورفع الحصار.
كما أوضح البي�ان أن الش�عَب ال�يَ�َم�ني العظيم 
يرفض ه�ذا الُع��ْدَوان الهمجي الرببري ومش�اريعه 
االس�تعمارية ويؤك�د االس�تمرار يف التعبئ�ة العام�ة 
لمواجهته بكل الوس�ائل.. منتقداً بش�دة صمت الدول 
والمنظمات الدولي�ة ويف مقدمتها األمم المتحدة تجاه 
م�ا يرتكبه الُع�ْدَوان الس�عودي من جرائم إبادة بحق 

الشعب ال�يَ�َم�ني وحصار جائر.
وشَدَّد عىل رضورة فتح تحقيقات دولية يف الجرائم 
الت�ي ارتكبها الُع�ْدَوان ومرتزقته وأياديه ومحاس�بة 
مرتكبيه�ا.. ُمؤّكداً عىل حق ال�يَ�َم�ن وال�يَ�َم�نيين يف 
الرد عىل الُع�ْدَوان السعودي ومواجهته بكّل الوسائل 
الممكنة ورفض وإدانة عملية اإلبادة الجماعية للشعب 
ال�يَ�َم�ن�ي م�ن خ�الل الحص�ار الخان�ق والمطب�ق 
وحرمان 25 مليون إنس�ان من الغ�ذاء والدواء ومنع 
دخول المش�تقات النفطية وتحميل النظام السعودي 
وم�ن معه المس�ئولية الكاملة ع�ن التداعيات المرتتبة 

عىل ذلك.
ودع�ا البي�ان األط�راف والمكون�ات السياس�ية 
الدس�توري  الف�راغ  إىل م�لء  الوطني�ة  ال�يَ�َم�ني�ة 
يف هيئ�ات ومؤسس�ات الدول�ة المتمثل�ة يف مؤسس�ة 
للقي�ام  المحلي�ة  والس�لطات  والحكوم�ة  الرئاس�ة 
بواجبه�ا يف حماية الجبه�ة الداخلية للب�الد والتعامل 
مع ُكّل المس�تجدات وإدارة دف�ة األمور ومنها الجبهة 
العس�كرية وإدارة العمل الس�يايس واإلعالمي وضبط 
إيق�اع العم�ل اإلداري والتنموي إلفش�ال أي�ة ردود 
أفع�ال من جانب الع�دو يف كافة الجبهات العس�كرية 

واإلعالمية والسياسية.

  - إبراهيم السراجي: 
عىاَمَاىايَكثرامنايربثةايشاهراعىانيُثاْا1َننانيثثنعيا
نألمريكاياعىانيايَاَمانا1نيحصارانيشااملا1تامريانيبُايةا
نيتحتياةانيحكنميةا1ننقتصاعية،اكانتامرنكزانيارنسااتا
1نألبحاثاننقتصاعيةانيثاييةاترتقبامتىاتاهاُرانيايَاَمان؟ا
يكانامااحاثاكاناعاىانيثكلامنا7ياك،ااايتناريُرانيتيا
صاارتاتننلاإنايناىاع1يةانفاياةايفانيثايما1نيتياتننعا

تحايفانيُثاْا1َننايصبحتالياعىاحااةانإلاالس.ا
نيُثاْا1َنناعىانيايَاَمانا1ننخفاضايسثارانيافطاعايياًا
1كذنانيبذخا1نيفثااعانيذيايمارُساهايمرنءاآلاسثنعابشكلا
يمايثبلايهامثيلايفاتأريخانيملكة،امثّلتايلمانيثننملانيتيا
جثلتانيثثنعيةاعىاحااةانإلاالسا1تثانيامناعجزامايلا
بلاغاعرشنتانيلياارنتايفانييزننياةاخاللانيرباعانأل1لامنا
نيثاا7انيحايل،امنارنةابمايضانيملكاةانيتياكانتاَعنئماًاماا

تثجلااائضاًامايياًاكبرينًااماانيذياحاث؟

عجزٌ في الميزانية وانهيار للريال تدفع السعودي 
لالقتراض 

ماايحاثايالقتصاعايلثثنعيايفاُكّلانيجنننباكمااتشريا
نيتناريرانياييةا1ننقتصاعيةايمثلاساابناٍتايماتحاثامنا

قبل.ا
ننهيااُراقيمةانيريالانيثاثنعيامنابلانيا1نرايمايحاثا
ماذااااَعاماًابحثاباماانرشانينثماننقتصاعيايفا1كايةا

ر1يرتزانيا1يية.
1ننلاتانينكايُةاعانامرايلا1متثاملالا»إنانيريالا
نيثاثنعيالبطابشكلاحاعامنابلانيا1نرايفاسنقانيثننعا
نآلجلةامنرتباًامنامثاتنياتانريامثابنقةاماذااااَعاماًا
1ساطاقلالابشاأنانيثاينية،ابثامااايصاارتانيحكنمةا
نيثثنعيةاساانتابايثملةانيحليةايثاانيثجزايفانييزننية«.ا
1بحثبار1يرتزاانااقفزانيا1نرامنابلانيريالايفانيثننعا
نآلجلةاآلجلاعا7ال9اانناة،امثاجالًايعىامثتنياتهاماذا
مارسامناعا7االلاامنابلاللاانناةايفاإنالقانيثالثاء.ا

1لباتانيثننعانآلجلةايفا1قتانحلاإىلالااانناة.ا
يمااصاا1قانياناانيا1يلاايننلاإنانيتنقثاتايناتثاجلا
نيثاثنعيةاعجزنًاضخمااًايفاميزننيتهااخااللانيثا7انيحايلا
باثبةا%لااتنريباً،اايمااتشاريانيتناريرايناحجمانيثجزا
يفانييزننياةانيثاثنعيةاخاللانيثلثانأل1لامانانيثا7انيحايلا

بلغاثلااع1نر؛ابثاببانننخفاضايفايساثارانيافطانيخا7ا
عايياً،اإَضاااَاةاإىلاتكلفةانيحربانيتياتننعلاانيثاثنعيةا
عاىانيايَاَمانا1نيتيابلغتايَكثرامانالثاملياراع1نر،اكماا
ينانآلثاارانيجانبيةانيتياترتبتاعىانيُثاْا1َنناعىانيايَاَمانا
1نيتياعاثتانظا7اآلاساثنعايإلنفاقابشكلاكبرياعىاُع1َلا
نيتحايفانيشااركةايفانيُثاْا1َننا1رشنءانألسلحةامناارنثاا
1يمريكاا1ييانياا1ر1سياا1نيتياكلفتهااعرشنتانيليارنت.ا
1تثتمااانيثاثنعيةايفا1ضاعاميزننيتهاااعاىاعائانتا
نيافاطاباثابةا%ل9،ا1قاااتأثارتاميزننيةانيثاا7انيحايلا
بثاببا1ضثهااعىايَسااساعائانتانيافاطا1بنيمةاثاا 
ع1نرنً،انارياينانألساثارانيثايياةاننخفضاتايتصلاإىلاثل 
ع1نرنًايلربميال،ا1لانامااسابّباعجازنًاكبارينًايفانييزننية،ا
باإلَضاااَاةاإىلاتكلفةانيُثاْا1َنناعىانيايَاَمانا1نإلقبالاعىا

رشنءانألسلحةاألسباباسياسيةا1ييلاعثكرية.ا
حا1لانياظا7انيثثنعياساالذنانيثجزابننساةاإْصاَانرا
نيثاانتانيثياعية،ا1لناماايمثلاننعاًامناينننعاننقرتنض،ا
نرياينهايمايثااانيفجنلانيكبريلانيبايغاةاثلااملياراع1نرا
منابلاقيمةانيثاانتانيار1حةابنيمةاثااملياراع1نر.ا

عا7اقارلانيثااانتاعىاسااانيثجزانيكباريايفانيننزنةا
يااعاباياظا7انيثاثنعيايالقرتنضاأل1لامرلاماذاثااَعاماًا
بحثباتنريراصاا1قانياناانيا1يلا1نيتنريرانيذيايصارتها

رشكةاجا1ىايالستثمارانيثثنعية.

االحتياطي المالي السعودي يتبخر دون 
المساس به  

ايماااتشاريُانيتنقثاتايناتلجأانيثاثنعيةاإىلانيثاحبا
مناننحتياطيانيايلايثااانيثجازانيتأريخيايفانييزننية،اإنا
راباثابةا1سعاةاعاييتل،ا1لنا ينالاذناننحتياطيايتبخَّ
مااايمثالامثضلًةاإضااياةاإىلاجانابانيثجازايفانيننزنة،ا
افياحالاكاناننحتياطيايمثلاحالًااناايصبحامشاكلًةا

يُْخااَرى.ا
1قاابلغاحجُماننحتياطيانيايلايلثاثنعيةايفاينثالا
مانانيثاا7انياايضالالامليااراع1نر،اناريايناهاننخفضا
يفاينثاالانيحاايلاإىلاالثامليااراع1نر،اييايناهاخارسا
لثامليااَراع1نراع1نايناتمالانيثاثنعيةابانحتياطياي1َْا

تثتفيااماه.ا
نيكاتابانيثرباياعبانيباارياعاانننايفامناياهانألخريا
بثاانننا»نيثاثنعيةاتنارتبابرسعةامنانإلاالسابثاببا

حربهاايفانيايَاَمانا1سانريا«اينانلاإنا»ننحتياطيانيايلا
نيثاثنعيا1صلاإىلالالاملياراع1نرايفاينثاالانيايض،ا
1ننخفضايفاينثاالانيحايلاإىلاالثاملياراع1نر،ابثببا
عا7انستثمارهابشكلاصحيح،الااكاتنايرنتاتؤكااينالذنا
ننحتياطاسياخفضاباثبةاااابايائةاشهرياًاع1ناسحبا
ع1نرا1نحاااماه،ا1تفيُاانيتنايرنُتانيغربيةانفثاهااينالذنا

ننحتياطاسياخفضاإىلاللااملياراع1نراعا7ا8الا«.
1يضيفاعاننناينا»نيملكةانيثربيةانيثثنعيةامنامةا
عاىاي1ََْضاااعاماييةاصثبةاجانًاقاااتصلايرحلةايقرباإىلا
نإلاالس؛ابثابباسانءاإَعنَرلانيثر1نتانيايياةانيهائلةانيتيا
عخلتاخزياتها،ا1عا7اترشاياانإلنفااق،ا1نيبايغةايفارشنءا
صفناتايسلحةاألَْلَانفاسياسيةا1ييلاعثكرية،ا1رشنءا

7مماعظمىايفاظلاحايةامناننرتباكانريامثبنقة«.

آل سعود يصرفون على العالم ويقلصون اإلنفاق 
على السعوديين

ايمااايافلانياظاا7انيثاثنعياعرشنتانيلياارنتاعىا
نيحار1بايفانيايَاَماانا1سانرياا1نيثرنقا1عاىارشنءا7مما
نياا1لانيثظمىايلصمتاعىاجرنئمهاااإنانيحايةانينحيالا
نيتياقرراايهااآلاساثنعاينايحااظنناعىانيالاكانا7يكايفا

جانبانإلنفاقاعىانيشثبانيثثنعي.ا
1يننجهةانيثجزايفانييزننيةايعلاتانيثلااتانيثثنعيةا
حاياَةانيتنشافا1تنلياصانيبثثااتانيارنسايةايلااالبا
نيثاثنعيلا1تنلياصامثاتحناتهمانيايية،ا1شاملا7يكا
تنليصانيباانتانيتيايحصلاعليهاانألساتا7لانيجامثيننا
رناماينهاامجتمثةاناتمثلاحالًايثااانيثجزانيايلا1ناتمثلا
إنانثابةابثاياةامماااتافنهانيثاثنعيةاعىانألسالحةا
1نياا1لانيثظمىا1عىانيحر1بانيتاياتننعلاايفانيايَاَمانا
بشاكلامباارش،ا1تمّنيهاايفاسانرياا1نيثارنقا1ييبياا1عىا
نيجينشانيتيانستأجرتهاامنانيثاغالا1باكثتانا1نريلا.ا
حياُثانرشتاصحيفاةاعاكاظانيثاثنعيةاينا»نيلجاةا
نيانئماةا1نيشاكلةامانا1زنرنتانيتثليامانيثاايل،انيخاماةا
نيانياة،انيايية:اياننز7انيتنلياصا1إَعاَعلانياظاراُكّلاثالثا
ساننتايفانينانرانيذيايُماحامنانيبانتا1نيكااآتا1نيزنياا
يلخاضثالايُثاّلمايعضاءاليئاةانيتاريالايفانيجامثات،ا
بحيثاتشاَمُلانيتخصصااتانيااعرلا1نيجامثاتانيااشائةا

1مكااألانيتميز«.
ناشاانناساثنعينناننتنا1نانساتهانفانيثاثنعيلا

بايتنشافا1نساتمرنرانإلنفااقابباذخاماناقبالانألمارنءا
نيثاثنعيلا1مااتافناهانيا1يةاعىانيخاارج،ا1قااتثرضا

بثضهمايإلينافا1ننعتنالابثبباننتناعنتهماتلك.
ا1بايثانعلاإىلامناالاعبانيبارياعاانننانيذيايننلاإنا
»جمالاخاشنجيانإلعالميانيثثنعيانينرَّبامناسلااتا
باالعهايطللايفاتغرياالا1نحالاعىاحثاابهاعىا»نيتنيرت«ا
بايانَنانختباارامنانيثياارانيثنيلايكشافاعنامثاتنبلا
سثنعي،اعانننهاعا7اننستنرنر،ا1ربماانيتنترانيانخيل«.

1يضيُفاعاننناعنانإلعالميانيثاثنعيانينرَّبامناآلا
ساثنعايناهاقالا»نإلجارنءنتانيتيايطلنهاانيلاكاايصلابنا
عبانيثزيزايفانيخمثاياياتا1نيثاتياياتاينناذتانيملكة،ا
1ييتهاانستمرتاسمًةايلبالع،ا1حانانينقتايهكذناسياسة”،ا
1يضافاقبَلاينملا»نيتنشافاعاعًلانايملانألَساساياتا
1نيشااريعانيحينياةاكاإلساكان،ا1إنماانيكمايياات،ا1ماا

يَكثرلا،ايماانينقنعااهذنا1نجٌب؛األنااانثتهلكارزقاا«.
1عّلالاعااننناعنا7ياكابأناها»نعارتنٌفابارينةانريا

مبارشلاباناااعانيملكةانحنايزمةاماييةاخاننة«.

الغارديان البريطانية: الرخاء النفطي في 
السعودية قد يكون في طريقه إلى الجفاف 

يخرينًانارشتاصحيفةانيغارعياانالذنانألُْسابُْنعامنانًا
يلصحاايفامارتناتشانينفامناباري1تاحنلاماااتننجُهها
نيثاثنعيةاماناصثنباةايفانيحفاظاعاىايساثارانينقنعا

ماخفضةايننطايها.ا
ينانلانيكاتاُباإنانألنظماَةانينمثيَةايفانيثايامانيثربيا
نرتثااتابثااانيثنرنتانيشاثبيةانيتيايطاحاتاباياظاَملا
ننساتبانعيلايفامرا1تننال.ا1إنايَكثارانيرتثايناكانا
نيثاثنعية،ا1لنامااعاثهااإىلامثااعالامرايفانستثاعلا

نيا1يةانيبنييثية،اعىاحااقنلانيكاتب.
ينانلانيكاتُبايَيْضااًاإنانيثاثنعيةانآلناتننجهاصثنبًةا
يُْخااَرىانقتصاعية،ا1إناخربَابيعانيحكنمةاساانتابنيمةا

نحنالااملياراع1نرالذنانألُْسبُْنعاعييلاعىا7يك.ا
1يضيافانيكاتابايناننخفاَضايساثارانيافاط،ا1نيذيا
يثتنااايناهايانايرتفاعاقبلاعامال،اقااتاركاآثااَرهاعىا
نيثثنعية.اانااننخفضاننحتياطيانيايلاباحناللاامليارا
ع1نراخااللاعاا7،اباإلَضاااَاةاإىلانيكلفاةانيثاييةايلحربا
نيثاثنعيةايفانيايَاَماانا1كلفةامحا1نتانيثاثنعيةاضما

يطرنفاإىلاتحايفهاالااك.

أطفال اليمن آلل سعود: سنقدم للرصاص صدورنا ولن 
نخشى يومًا ظالمًا جبارًا والجهاد إذا انتهى باالنتصار 

كان حياة وإذا انتهى بالقتل كان شهادة 

�أعلنو� تفوي�سهم �ملطلق لل�سيد عبد�مللك �حلوثي يف تنفيذ �خليار�ت �ل�سرت�تيجية

مسيرة جماهيرية حاشدة بصنعاء تنديدًا باستمرار 
العدوان والحصار ورفضًا لمشاريع االحتالل

�لبيانات �ملالية ت�سري �إىل 145 مليار�ً عجز�ً يف �مليز�نية، و�نهيار �لريال مقابل �لدولر

السعودية تتجه نحو اإلفالس بسبب العدوان وتقلص اإلنفاق على مواطنيها
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نيحايُثاعنانيافن7انيثاثنعيايفانيايَاَمانا
يختاُرها7ياكانيثامىانيشاائعا1نيخبياثا
باأنانيايَاَمااناحايناٌةاخلفيةايلثاثنعية.ا
لكاذنا1بكلاُساخفاجرىانيتثانيُلايثلاتلكا
نيصالحاتا7نتانياابعاننستثالئيانيااقضا
يفهن7اُحثانانيجننرانيفارتضاينايكننابلا
نيا1لانيشانينةا1نيصايناة.ا1إنااايايَاَمانا
كا1ياةاحايثاةاكاناعاىاقاَا7انيثاا1نلايفا
تأسايلانيجامثاةانيثربياةاعاا7اثل9ا7اإىلا
جاناباساتةاع1لاعربياةايخارىالايامرا
1نيثرنقا1سنرياا1نيثثنعيةا1نألرعنا1يباان.ا
1كتأرياخا1يصاياةاماا7ناتملكانيثاثنعيةا
كاظا7اسيايسامثاتَجااعىانيخارطةامنابلا
مااالاناعلياهانيايَاَماناماناعرنقاةاضاربةا

يطاابهاايفاعملانيتأريخ؟!
1مهماااحا1يتارشيثاُةانيغاابايناتحُكَما
نيارنَعابالانيبارشاإنايناحنائالانيتأرياخا
1نيجغرنايااا1نإلرثانيحضااريانايمكاناينا
تُلغاى،ا1نيتياينانعتماتامثيارنًايثراةانآلخر،ا
ياُظراإىلانيثاثنعيةابأنهااعاىاجاليةانفاهاا
1ليلمانهااييثتاسنىاقز7ابلاناترىابايثلا
نيجرعلايما7انيايَاَمانانيحضارلا1نإلنثان!

1ألناهاكذياكااناااتكاياباعليهانألعاانء،ا
1يثخااننااياهانيجارنح،ا1حاارص1هاماناُكّلا

جانب.
1برنمانيتحنُّنتانيثياسيةانيهائلةا1طاياً،ا
1إقليمياًا1ع1يياًا1عىانمتاانعانيثننعانياضيةا
إناينا7يكايألسافانيشاياايماياتُجاعاهاطبنٌةا
سياسايةايمايةامتحاررل،اتكنناقااعرًلاعىا
قياعلاعااةانيثياساةانيايَاَمااياةابثيانًاعنا
نيهيمااةانيثاثنعية،ا1إناظهاراصانتاثائرا
متحارراَسعاَناماايجارياتصفيتاهاعمنياً،ا
1جاءتانيافرلانيافاياةاباياانينلابيايتزياا
نياالابلة،ا1يتفتاكابايجثااانيايَاَماايامنا

نيانخل.
1ماااإيغاالانيثاثنعيةانآلنا1بافثاهاايفا
عمااءانيايَاَماايالاإنابثاايناتماتانإلطاحةا
بمرش1عهااانينلابيانيتكفريي،ا1عىاريساها
عيلامحثنانألحمرايفاثنرلانياااامناسبتمربا

لالا7.
1نيحرُبانيثاثنعيةانينائمةالياتثتهافا
1تأريخااًا 1جغرنايااً،ا إنثااناًا نيايَاَماانا
1حضاارل،ا1نيثاننبلانيتأريخيةاتؤكااعىاينا
ي1جااَعا1مثانالانيايَاَماايالاكانتامصارلاا

َعنئماًانيثثنعية.
اايحرُبانيثاثنعيةاضاانيايَاَمانايفازمنا
نإلماا7ايحيىاحمياانيايناننتهتاباساتيالئهاا
عاىايرنيَضايمايةايماتكتِفابها،ابلانساتمرتا
يفاَقْضاِمانيزياااخااللانيرنحالانيالحنة،ا1يفا
حنباةانيجمهنريةايفاساتيااتانينرنانيايضا
حاربتانيثثنعيةانيايَاَماايلابايايَاَماايل،ا
بايايَاَماايال،ا نياارصياةا ماَرا 1حارباتا
1نيالااتايفانألمراينارنيةامارايفا7يكانيحلا
إحااىا نيايَاَمااُنا 1كانا نيننمياة،ا كاناتا
نيثااحاتانإلقليمياةانيتياعملتانيثاثنعيةا
عىامحاربتهاايفانينقتانيذياليانآلنا1بنارلا
قاعراباتتاتراُعايننءانيننميةايفامننجهةاثنرلا
نياااامناسبتمربالالا،ا1ليانيثنرلانيتياماا
نساتحرتايفاينمياتهااشيئاًامثلاالثال،ا
1نزل،ا11قفةانيايَاَماناعىانيثتنىانيشثبيا
خااللاُعااْا1َننانياااثايَااْنمااًانيثا7انيايضا

خرياشالاا7يك.ا
1معا7يكاتثامعامنايننلايك:انيثاثنعيةا
تاناعاعناقنمياةانيايَاَمان،ا1لياإنمااتاناُعا
عانا1لابياةانيايَاَمانانيتيااتكتاباياثايجا
ثاتامئااتانيرنكزاباساما ننجتماعاي،ا1يسَّ
تحفياظانينارآن،اييتضحاينهاامرنكزانثايلا
ماخايلشابابانيايَاَمااي،ا1مصاناعاتفخيخا
متفجرنتاننكشافاماهاايكثَرامنالثامصاثاًا
خااللانيثامالانياضيال.اُكّلا7ياكا1برعايةا
حكنميةارساميةايمثلهاانيجارنلاعيلامحثنا
نألحمار،ا1ناااءاسايايساماناقبالاحازبا

نإلصالح.
1يماينفانيافن7انيثاثنعياعااانيثاتنىا
نألمايا1نيفكريا1نيثيايسااحثب،ابلاتثاىا
7ياكاإىلاباااءامثثاكرنتاضخماةاتحتضانا
نيتكفرييال،ا1تجهزلمايّلحظاةانيتياتريااينا
تفتاحاايهاايباننباجهااماعاىانيايَاَماايلا
يفاحاالاتمارع1ناعىا»طنيالانيثمار«،ا1يثلا
مثثاكرامااناةاكتافاشامالارشقاصثالا
لانانألَكارب،ا1نألخارابالانيثثاكرنتانيتيا
يقيماتابثااياةايفامااطالانائياةابثيااناعنا
نألعال،اإنايناينصااَرانيلاها1مننطااياصثالا
عمنمااًاتُركننا1حياينايننجهاةا7يكانيخار،ا

11جاا1ناينفَثاهما1ساطاحاربانساتازنفا
ارضاتاعليهماعناباًايهماينقفهمانيثايايسا
نيرنااضا»نيبااعرلانيخليجياة«،ا1قاااطايتا
عاملاالانةاثماحارب(احتىاتمانيتمكنامنا
تفكياكانيثثاكرانيتكفرييانيثاثنعيانهايةا
االاا1مالاعالالا7،ا1قاااضباتابانخلها
1ثائلاتتثللابرصاايلانٍفاعثاكريةا1مانيةا
1شاخصياتاعبلنماسيةا1سافارنتايجابية،ا
معانإلشاارلاإىلايناتلكانيفرتلاشهاتاطفرلايفا
جرنئمانننتيالانيتاياطايتاعرشنتانيضباط،ا
1عااعنًامنانيكاننعرانيانياةا1نيحننقية،ا1قاا
فا 1ضاعاينصارانيلاهاتلكانينثائالاتحتاترُّ
نيا1يةايكاهااايماتتثاطابأيةامثاؤ1يية،ا1يما
تثاتثمرا7يكانإلنجازانيانعيانيشثبيانياابعا
يكشافانيخاليااانيناعاياة،ا1ظلاتارلاناتا
نيثلاةايكااحةامااتثميهانإلرلاب،ا1تاظيما
نيناعالاعىانياائرنتانألَمريكيةابا1ناطيار.
1ييالامانانيبايغاةاإناقيالاإنامثثاكرا
كتافايضالياخانرَلامثثكرا»نيفرقةانأل1ىلا
مارع«ا1ساطانيثاصمةاصاثااء،ا1لناإحاىا
نيتشكيالتانيزر1عةاساثنعيااعنخلانيؤسثةا
نيثثاكريةانيرسامية،ا1مثلانيبؤرلانألسااسا
يلماانينلابيانيجااحانيثثاكريايفانيايَاَمانا
بنيااعلانيجاارنلانيهاارباإىلانيثاثنعيةاعيلا

محثنانألحمر.
1نيضالاالاتكُمُنايفايناساننطامثثاكرا
»نيفرقاةانأل1ىلاماارع«ايامايكاناإناتحصيلا

حاصل،ابثااسلثالةاخثائراجثلتاسننطها
مجرعامثاأيةا1قت،احيثايمايثتغرقاسنىا
يقلامنايسابنعامنانحتان7امننجهاٍتاننتهتا
بهر1بانيجارنل،ا1ننتصاراثنرلااااسابتمرب،ا
1تنقيعانتفاقانيثلما1نيرشنكةانيكتنبابمانعا

يمايايماي،ا1برعايةانألممانيتحال.
ايماايخذتانيننجهاتامعامثثاكراكتافا
-كمااسالفا1إنا7كرنا-اقرنبةاعاملاسانطا
ايهااامااينااربانياللاابلاشاهياا1جريح،ا
1ساببا7ياكايثانعايابيثةا1عانرلانياانة،ا
1طنلاخطانياارانيمتااياحناثااكيلن،اإضااةا
إىلانإلساااعانيذياكانتاتنن7ابها»نيفرقةانأل1ىلا
مارع«،ا1حزبانإلصالح،ا1تجييشانيغررابهما
ُخُصانصااًامانانيحااظااتانيجانبية،ا1منا
عااناتحايانً،ا1كاناتاتتماتثبئتهامامذلبيا،ا
1إرساايهماإىلايقىصانيشمالايحارصلاينصارا
نيلهاعنخالاصثال،ا1نساتازناهماباينارانيذيا

يثيلانناالقتهماإىلارحابانينطن.
1يثرااةايعمالابحنيناةاماااكانايمثلاها
مثثاكراكتاافاصثاالاماناخاانرلاعاىا
نياثايجاننجتماعايانيايَاَماااي،ا1نساتالبا
نيهنياةانيايَاَمااياة،اينهايحااإاارنزنتاحنبةا
»نيجهاعانألاغاناي«ايفانيثمانياياتامنانينرنا
نيايض،ا1قاامثّلتاتلكانيحنبةاينشاطانيرنحلا
نيتاياتغلغالاايهااانيافان7انيثاثنعياعنخلا
إىلا نيايَاَماانا 1تحانلا نيايَاَمااياة،ا نيا1ياةا
مخزنايلشابابايجارياتصايرلامايلنتالايفا

ياغانثاتاناتحتامثمىانياااعاعنانإلْسااَل7ا
يفامننجهةانيخارانيشينعي.

1حياهااايامايتثاناإناينلاةاقليلاةامانا
رااعا مانا نيايَاَماانا 1علمااءا سياساييا
نيصانتاعاييااًايفْضحاتلكانيؤنمارل،ا1تحذيرا
نيايَاَماايالامنامغباةانننخاانع،ا1يبرزامنا
ظهراعاىانيننجهةاحياذنكانياكتانرانيثالمةا
نُيرتىضابنازياانَيَحْانريا1نيذياقىضاشهيانًا
عاىامااربهايفانيتفجاريانيازع1جانياذياطالا
مثاجَايااباارا1نيحشاحنش(ايفانيثاصمةا
صاثااءايفانياالااماناماارساثالا،ا1لانا
تفجاريانساتبنتاباهانيثاثنعيةاُعااْا1َننهاا
نيثثكريانيشااملابأناضماتاتصفيةايشهرا
نيكننعرانيثلمائياةانيايَاَماايةانيننعيةايخارا

نينلابيةانيثثنعية.

1ما7نابثا؟
ياماتكنانيثاثنعيةابمااأًىاعانانيحر1با
نيثتانيتياتفجرتايقىصاشمالانيايَاَمانابلا
عامايالللا 2010-،احتىا1صالانيحالابهاا
يناتنرطتابشكلامبارشايفانيحربانيثاعسة،ا
1معا7يكاخرجاتامهز1مة،ا1تماتاايعانألمريا
خاياابناسلاانابناعبانيثزيزاثمنانيهزيمة،ا
بإبثاعهاعناماصبهاكاائبا1زيرانياااع،ا1لنا
نيذياكانايهاعابإبثااعا»ي1يئكانيحنثيل«اعنا
نيحا1عاعرشنتانيكيلنمرتنت،اييجاانفثهالنا

مار1عنًاخارجاماصبهابأميال.

1يفاقصاةاااْرضانيرؤسااءا1إبثاعلاماماا
يانلانيحاياثايفا7يك،ا71نكرلانيايَاَماايلانا
تزنُلاإىلانآلناتحملانيثثنعيةامثؤ1ييةاننتيالا
نيرئيالاإبرنليمانيحماياعاا7الل9ا7،ا1لنا
نيرئيلانألكثَراشثبيةاعىانإلطالقارنماقرا
اارتلارئاساتهانيتيايماتُا7اسانىاااسااننتا
1يْربَثاةايشاهرااااايننيانالل9ا ااايكتنبرا
لل9ا(،ا1نتيجةايحا1نتهانننفتاحاعىانيثايما
ع1نانيار1رابايرياضاجارىانيتخلصاماهايفا
جريمةاننتيالانايشاكانيايَاَمااينناينهاامنا

تابرياآلاسثنع.
عبانيلاهاصاياحا عايلا حنباةاحكاما 1يفا
1بايرناماممااقاَّمهايلثاثنعيةاماناخاماتا
مجانياةاينااَءاعيمنمةاسالاتهاإناينهاارمتا
باهاعارضانيحائط،ا1ارضاتانائبَاهانيهاربا
َحايياًايفانيرياضالاعيارئيثاًاضمنامااُعرفا

بايباعرلانيخليجية.
لكاذنا1طاننلانيرنحالانياضياةاناتخلانا
سياساتانيثثنعيةاتجاهانيايَاَمانامنانيلؤ7،ا
1نيحناا،ا1ضااانيشاثبانيايَاَماايانفثاه،ا
1قصةاطرعامليننيامغرتبايماياعىاخلفيةا
يزمةانيخليجانيثانيةامشهنرل،ا1قااتثببتايفا
يزماتانقتصاعياةامتالحنة،ا1ننهياارانيثملةا
نينطايةامنابالانيا1نر،ا1ننتشاارانيبااية...ا
إياخا1حلا7نكاناتنجااناإيرننا1نانرياإيرنن،ا
1ناينصاارانيله،ا1نالمايحزننن،ايييثاتاتلكا
نينصاةايحايهاااتكفايايلننلاباكلاثنةابأنا
نيثاثنعيةاليامناتشاكلانيخاارانيحنينيا
عاىانألمانانيننمايانيايَاَماااي،ا1ييلاكماا
تاعياليابأنانيايَاَمانايشاكلاخارنًاألماهاا

نيننمي!؟.
كمااييلاخااياًاتأجيُجانيثاثنعيةانيرنعا
بلانيجانبا1نيشامالايفاحرباصيفل99ا7،ا
باياالا نننفصايياةا نيحركاَةا حالاسااناتا
1نيثالح،اناتفهماًاياايبانإلخنلايفانيجانب،ا
1يكناكرنليةاألنايكننانيايَاَماُناع1يًةا1نحاًلا

يهاانسما1عَلٌما1جيشا1نحا.
1بثاالاذهانيرسعيةانيكئيبةايبثضاظننلرا
ا نيافن7انيثثنعيايفانيايَاَمان،انايخايجانيشكُّ
قلاَباييايماياحاراينامااايجارياَحايياًالنا
مثركاةاتحارُّرا1طاياناتنلاشاأناًاعناتحررا
شامالانيايَاَمااناماناننحتااللانيثثماناي،ا
1جانبهامناننحتاللانيربيااني،ا1لاالنانآلنا
مانانيشامالاإىلانيجانبايخانضامثركتهايفا
مننجهةانيصلفانيثاثنعيانيغااىايَمريكياً،ا
1ممااا نيشاايا،ا يألسافا 1عربيااًا 1ي1ر1بيااًا
يخّفافانألىسايناظهانرانيثاثنعيةاإىلانيثَلنا
عاىاريساتحايافاُعااْا1َنناياجثلانيشاثَبا
نيايَاَماااياعاىاينلاماناصننبياةاثنرته،ا
ههاانيثايايسا1ننسارتنتيجي،ا 1ساالمةاتنجُّ
1ينهااحناًاتمثلانيحامَلانيحنينيايامنحاتها
ننساتنالييةا1نيثاياعيةابثياانًاعانانيهيماةا
نألَمريكية،ا1نيافن7انيثاثنعي،اكماايرىاايهاا
تالثاتاهانيننمياةاُخُصانصااًاايمااايتثللا

باينضيةانيفلثاياية.
1يبنىانيننُل:اإنمااسانفايثمُثهانيخارُجا
نيااماُعابثاانييان7امنانيايَاَمااناإناان(،انا
يفرضارئيلابايننل،ا1نيرشعيةاحلاحريا
نيثاثنعيا يلنارا نا نيايَاَماااي،ا يلشاثبا
نيثكننابثنالانيانص،انايلتاخلايفانيشؤ1نا
نيانخليةايلايَاَمان،انايلحصار،انايلُثااْا1َنن،ا
1يتكانانيثالقاةانايًةابالانيبلايان،ا1إناان(ا

1كبريل،ا1يينيَضانيلُهايمرنًاكانامفثننً.

اليمن بعد نصف قرن: )ال( كبيرة للسعودية!

  - خاص: 
نت األجهزُة األمنية بالتعاون مع اللجان الش�عبية خالل أُْس�ُبْوع  تمَكّ
واح�د من القبض ع�ىل خمس خاليا إْج��َرامية تتب�ع حزب اإلْص�اَلح، 
ففي العاصم�ة صنعاء ألقت أجهزُة األمن عىل خلي�ة مكونة من قيادات 
للحزب، بينهم وزير س�ابق مع قيادات نس�وية، أثناء اجتماع لهم كانوا 
يح�رّضون فيه لتفجي�ر األَْوَض���اع يف العاصمة صنع�اء وفتح جبهة 
لصال�ح الُع��ْدَوان الس�عودي األمريكي، ويف مديري�ة الصافية تمكنت 
أجهزة األمن بالتعاون مع اللجان الش�عبية م�ن إلقاء القبض عىل خلية 
إْج��َرامي�ة كانت ُتِعُدّ لتفجيرات يف العاصم�ة، حيث ُعثر بحوزتها عىل 
صواري�خ ل�و وقذائف آر بي ج�ي وذخيرة وم�واد خاص�ة بالعبوات 

الناسفة، باإلَض��اَفة إىل دفاتر ترشح كيفية تصنيع العبوات الناسفة.
ويف ش�مال صنعاء وبالتحديد يف مديرية أَرحب بمنطقة زندان تمكن 
رجال الجيش واللجان الش�عبية من كش�ف خلية تابعة للُع�ْدَوان كانت 
تخط�ط لتفجي�ر األَْوَض���اع بصنعاء، وبع�د تطهير أَرح�ب من هذه 
الخالي�ا اكتش�فت أجهزة األم�ن مخزناً كبي�راً لألس�لحة والمتفجرات 

والُعبوات الناسفة والقذائف المتنوعة كانت تتبع خاليا الُع�ْدَوان.
ومن ش�مال صنعاء إىل جنوبها يف محافظة ذمار ألقى األمُن واللجان 
الشعبية القبَض عىل خلية إْج��َرامية أثناء توجهها من تعز إىل العاصمة، 

متنكرين بزي نسائي ويحملون الجنسية األثيوبية. 
كما حاولت مليش�ياُت اإلْص�اَلح الس�يطرَة ع�ىل المجمع الحكومي 
بمديرية عتمة محافظة ذمار إال أن يقظَة الجيش واللجان الشعبية كانت 
لهم بالمرص�اد، ما جعل طائرات الُع�ْدَوان الس�عودي األمريكي تقوم 

بقصف المجمع الحكومي، ما أدى إىل تدميره.
وبالتزام�ن م�ع تحري�ك ح�زب اإلْص��اَلح له�ذه الخالي�ا لتفجير 
األَْوَض��اع بالعاصم�ة صنعاء أَْيضاً قام بمحاول�ة تفجير األَْوَض��اع 
وإقالِق السكينة العامة يف محافظة إب، إذ أوعز إىل عمالئه بفتح جبهات 
يف مديري�ات العدي�ن والقفر ويريم بمحافظة إب ض�د الجيش واللجان 
الشعبية، يف محاولة منه لتخفيف الضغط عىل القاعدة ومرتزقة الرياض 

يف تعز التي تتكبد فيها خسائر فادحة.
ُكُلّ ه�ذه التحركات لخاليا اإلخوان المس�لمين تأت�ي لتنفيذ أَْهَداف 
الُع�ْدَوان السعودي األمريكي غير المعلنة والتي منها إدخال ال�يَ�َم�ن 
يف حروب أهلية وفوىض ال تنتهي بانتهاء الُع�ْدَوان السعودي األمريكي، 
قة التي تنرشها الواليات المتحدة  وهو ما ُيعرف بسياَسة الفوىض الخاَلّ

األمريكية يف المنطقة كما يحدث َحالياً يف العراق وسوريا وليبيا.
وبم�ا يؤك�ُد أن ح�زَب اإلْص�اَلح ه�و الجبه�ة الداخلي�ة للُع�ْدَوان 
الس�عودي األمريكي الذي أعلن س�ابقاً  تأييده للُع�ْدَوان وقتل األَطفال 
والنس�اء بل والمش�اركة يف القتال يف ُكّل الجبهات الداخلية مع القاعدة 
وداع�ش وجنود االحتالل يف الجنوب ويعمل عىل رفد الجبهات بمقاتليه 

ونرش خالياه للتفجيرات واالغتياالت.
 كم�ا يق�وم بالحم�الت اإلعالمي�ة لتضلي�ل ال�رأي الع�ام وتزوير 
الحقائق وتربير جرائم الُع�ْدَوان بحق النساء واألَطفال والبنية التحتية 
للدول�ة ال�يَ�َم�ني�ة ولبث الرعب يف نفوس الناس من خالل الش�ائعات 
والمرجفين يف أوس�اط المجتمع خدمة للُع�ْدَوان الس�عودي األمريكي 
يف تفكي�ك الجبه�ة الداخلي�ة وإضعاف الصمود األس�طوري للش�عب 

ال�يَ�َم�ني. 
لم يعد خافياً تأريُخ الحزب يف إش�عال الحروب المذهبية والمناطقية 
بي�ن أبن�اء ال�يَ�َم�ن وتس�خير الجيش يف فرتة حكم�ه لخوض حروب 
لتحقي�ق أَْهَدافه الدنيئة ونرش التفجيرات والمفخخات وفرق االغتياالت 
الت�ي حص�دت أرواح اآلالف م�ن ال�يَ�َم�نيي�ن والك�وادر العس�كرية 
والرتبوية واألكاديمية والشخصيات الحرة والوطنية وأخيراً بيع سيادة 
ال�يَ�َم�ن وكرامة ال�يَ�َم�نيين والتآمر عىل أبناء الش�عب ومش�اركته يف 
قتل اآلالف من النس�اء واألَطفال والمواطنين األَبرياء، مستخدماً يف ذلك 

أقذر األََساليب وأوقح األكاذيب واالفرتاءات كما يعمل َحالياً.
وبع�د ُكّل هذه العمالة الواضحة والقذرة وقتل ال�يَ�َم�نيين والتآمر 
مع الُع�ْدَوان السعودي األمريكي عىل ال�يَ�َم�ن وشعبه وخيانة الوطن 
يتس�اءل مراقبون ه�ل حان وقت حل ه�ذه الحزب ومحاكم�ة قياداته 
بتهمة الخيانة العظمى وقتل أبناء الشعب ال�يَ�َم�ني والعمالة للُع�ْدَوان 

السعودي األمريكي.

حزب اإلصالح.. جبهة داخلية للعدوان

معسكر كتاف التكفيري تحت مسمى )دار الحديث( تضاريس منطقة كتاف شمال شرق صعدة على الحدود مع السعودية



ننثالالااينثالاثالا7اانيننالااا17انينثالاثالالا     نيثاعاااثا6 تقارير

  عناصر اإلصالح وبعض عناصر االشتراكي يقاتلون في الجنوب جنبًا إلى جنب
  قيادات حزب العامل والفالح في عاصمة النظام الرجعي الرأسمالي االمبريالي التوسعي »الرياض«

االشتراكي اليمني..  في مأزق!
محمد الوريث: 

تثتماُاانألحزنُبا1نيننىانييثااريةايفانيثايماكلها
مبااعئَاثابتاةا1حاسامةاتجااهامنا1ماةانيرجثيةا
1نألنظماةانيظالمياةا1نيتارااة،ا1يااياااكاناتا
نألحازنبانييثااريةايفانينضاعانيابيثايايفاطليثةا
نينانىانيثنرياةانياالضاةايالساتكبارانيثاييا1يفا
نيصفانفانألمامياةاعنئمااًايلااااعاعاناي1طانهااا
1سياعتهااكجزءارنسخانايتجزيامنانيفكرانييثاريا
نيحنينيانيرناضايالساتثمارا1ننحتاللا1نيهيماةا
عىانيشاثنب,ا1قامتا1ماازنياتاتنا7الذهانيننىا
تضحيااتاكبريلايفاسابيلالاذنانياضاالانيرش1ع،ا
1يثارفانيجميعانيتأريخانيانيلامنانيثانءانيتباعلا
بلانألنظمةاننشرتنكيةا1نألنظمةانيرجثيةاكاياظا7ا
نيثاثنعي،احياثايثتاربانياظاا7انيثاثنعياقنىا
نييثاارا1ينظمتاها1نألحازنباننشارتنكيةا1نألاكارا
نياركثايةاخارنًامحاقاًا1مبارشنًاعىا1جنعه،ا1قاا
خصصانياليلابلانيليارنتاعىاماىاعننعايلنضاءا
عىالذهانيحاركاتانيثنريةانيتناميةانيتحررل،اكماا
نستخا7انياعايةانيايايةايفاتلكانيحر1با1حشااآنفا
نيناتلالانإلساالميلاتحتامثامياتانينضاءاعىا
نيزناعقةا1نيالحالا1نيكفارا1مااإىلا7يكامناتثمياتا
ياربرابهااانساتهانفاتلاكانينانى،اكماالاياعاعلا
نياظا7انيثثنعي،ايفاتثييلانياينايخامةامصايحا
يمريكا،ا1نيشاالااعىا7يكانيا1رانيثاثنعيانيكبريا
يفاإْصاَانرانيفتا1ىا1حشااانيناتللاإىلاياغانثتانا
يخانضامثركاةايمرياكااضااانياظا7انيثانايتيا
جهانعا نيثاثنعيةا 1بذياتا آناذنك،ا ننشارتنكيا
1تكاييافاكباريهاإلعرنجالذهانيحرباتحاتاياااةا
عياياةاتتشااقاباياااعاعنانإلساال7اضااانيزناعقةا
نيلحاينانيثناييتاكماايصفهما1يثتربلمانياظا7ا

نيثثنعي.
كماابذلانياظا7انيثاثنعيايَيْضااًاجهنعنًاكبريلا
يفامحا1نتاهاإلساناطاسالاةانيحزباننشارتنكيا
يفاجمهنرياةانيايَاَمانانيايمنرنطياةاقبلانينحالا
عربانيؤنمرنتا1نياساائلا1ععمانيجماعاتانيايايةا
نيتاراةا1خاضتانيثاثنعيةاحار1بامبارشلاضاا
نيا1يةانيايَاَمااياةايفانيجانبايعتاإىلانحتاللايجزنءا
مانانألرضانيايَاَماايةاآناذنك–انينعيثةا1رش1رل-.ا
1تشاريابنصلاةانيثالقاتابالانيحزباننشارتنكيا
1نظاا7اآلاساثنعاإىلانيثاانءانيتبااعلا1يفاياضالا
نيظر1فانيتأريخيةايمايثرفانياظا7انيثثنعياينماًا

بأنهاصايلاقنىانييثااراي1َْاحليفايهااإناإ7ناكانتا
تلكانيننىاناتمتاإىلانيفكراننشارتنكيابصلهانيذيا
ينن7ايفاجنلارهاعىاماالضاةانألنظمةانيظالميةا

1نيرجثيةاكمااظلايرععاعرباعننعايفاشثارنته,
1كلاماااسابلانيحايثاعااهايتمثالايفانينضعا
نيابيثيا1يكنانيحزباننشرتنكيامعانألسفايثيشا
نيين7ا1ضثاًانرياطبيثياًايمثلا1نحاهامنانيخننرق«ا
نيتيايمايكناباإلمكانانيتصايلاي1َْانيتثاليمابهاامنا
قبل،ااحزُبانيثامالا1نيفالحاننحاراييكننايعنلامنا
يع1نتايَكثاراينظماةانيثايمارجثياةا1تخلفاً،ا1يبا1ا
ينانيحزباننشارتنكيانيايَاَمااايالنانيحزبانأل1لا
ماناننعهايفانيثايمانيذيايصاافامعانظا7ايميايا
متاارفامنايجلاتمكلاعاا1انيايَاَمانانيتأريخيا

منانحتاللايجزنءامنانألرضانيايَاَمااية,
1تظهاراحاياةامنانيفصاا7ابلاقيااعلانيحزبا
1يَنصاره،احيثاياخرطانيثرشنتامناشبابانيحزبا
يلااااعاعنايرضهماماعاقننتانيجياشانيايَاَماايا
1نيلجانانيشاثبيةاضااانيحتل،اايماااتظهرابثُضا
قيااعنتانيصافانأل1لايفامؤتمارنتانيريااضا1ليا
ماأطئاةانياريسايماا7اساياانيبارت1ع1نرا1يماريا

نيريسماييةانيجشثة.
1قاااتفاجأايَنصاارانيحزباعااماايصاارانيفارا
عبارباهاماصنرالااعياقرنرنًامانانيرياضاينيضا
بتثيلاياسلاسثياانثماناسفرينًايفاياانايفاي1نخرا
شهراماينانيار7،ا1نعترباشباٌباكثرامنانياتملا
إىلانيحازباعاربامننقاعانيتننصالاننجتماعيابأنا

1قانفاياسالاألعنءانييملانياساتنريايفاعاصمةا
نظا7اآلاساثنعا1يما7انيفاراعباربهاماصنرالاعيا
يشاكلاإلانةاتأريخياةايكلاقيَمانيحازبا1مباعئه،ا
1يكشافازيفانيباعئانيتيانّظرايهااانثماناطننلا
نيفرتنتانياضية،اماعياًانعتااقهاننشرتنكيةا1لنايما
يكانايَكثرامنا1رقةاماناي1رنقانينلابيةانيتكفرييةا
يفانيايَاَماان،امثلاهامثلاقيااعنتاحازبانإلْصااَلحا

1نريلمامنانيننىانييميايةانيتاراة.
1ياماتكنالذهاآخارانيفاجئاتاماناقبلانيحزبا
ننشارتنكيانيايَاَمااي،ااثااماااتنقعانيننطاننايفا
ايفا نيجانباينايكننايلحزباننشارتنكياع1ٌراحينيٌّ
نيتصايايثاارصانيناعالا1قننتاننحتالل،اياايمثلها
لاذنانيحزبايلجانبيلا1ياااكانايمتلكهامناقاعالا
جمالرييةاعريضةايفاسااننتاحكماةايلجانب،اإنا
يناخيباةانألمالانيكربىاجاءتاعاربانحتفالانينقعا
نيرساميايلحازباباحتااللايجازنءامانانيايَاَمانا
1نصافاافانينقفانيرساميايلحزباماعاعاارصا
تاظيامانيناعاالا1مرتزقةانيرياضارناماماايثاياها
مناإعانماتاجماعيةا1تصفياتامااطنيةا1ِعرقيةا
بثضهاااتثاتهافاعااارصه،ا1يامايكتاِفانيحزبا
بتجالالاع1راتاظيمانيناعالانيحانريايفاعملياتا
نيثاا1انيثثاكريةايفابثاضانيحااظااتانيجانبيةا
1يكاهاقاا7ابتلميعاتلكانيثاارصاعااماايطللاعليهاا
مثامياتابثيالاعانا1نقثها،اعربا1ساائلاإعالمه،ا
يفامحا1ياةايتمهيااانألجاننءاجانبااًايلنبانلابهذها

نيثصاباتانيتكفرييةا1الانيشيئةانيثثنعية.

1يناتلانيين7َابثُضاعاارصانيحزباننشارتنكيا
يفاجانبانيايَاَماناجاباًاإىلاجابامعامرتزقةاحزبا
نإلْصاااَلحارنمانيفتنىانيشاهريلايحازبانإلْصااَلحا
قبيالاحارباصيفال9ا1نياذيانعترباايهااارجانتا
عينانإلْصااَلحايناننشرتنكيلاكفاٌرا1يجباقتايهم،ا
1يكانايبا1اينايلريالانيثاثنعياقارًلانايثاتهانا
بهاايحاناُكّلانيخالااتا1تنحياانيننالامهمااكانتا
متبايااةا1رناماُكّلانيتااازنتانيتياقامهااانيحزبا
ننشارتنكيايلثاثنعيةامنامباركاةايلُثااْا1َنناإنا
ينانجاَلانينيااعيانإلْصااَلحياعبانيجيااانيزناننيا
ااعارباصفحتاهايفامنقعانيفيالابنكامنا قاااتنعَّ
يسمالمابايثلمانيلا1نيلحاينايفانيايَاَمان،امهاعنًا
بأنهامايناياعاننالاؤنءاحتاىا»يحكمانيلاهابياااا
1بياهاما1لناخاريانيحاكمال«،ايفاإشاارلاماهاإىلا

رض1رلاتصفيهالذهانيثاارص.
1عناتانألمانُةانيثامةا1نيكتبانيثيايسايلحزبا
ننشارتنكيانيايَاَمااايانيثالثااَءانياايضانجتماعاًا
مشارتكاًانعارتفااياهانيحازبابمشااركةابثاضا
عاارصهايفانينتالاجاباًاإىلاجابامعاقننتاننحتالل،ا
كمااباركاتلكانيشاركة،احيثاجاءايفانيبيانانيصاعرا
عاناننجتمااعاايشااعاننجتمااعابأعضااءانيحزبا
نياخرطالايفانينا1ماةانينطاياة،اكمااحيّاااير1نحا
نيشاهانءاماهام(،ايفامنقافانايااعامجانًايلشاكا
باأنانينيااعلاننشارتنكيةانيحاييةاقااتاماتاجياهاا
ساثنعياًا1يماتثااتمثلانيباعئاننشرتنكيةايفايشء،ا
بحثباتريحاتانيكثريامنانيااشالا1نيفكرينا

ننشرتنكيلاينفثهم.
1بثااينملاانطامناتأريخانيبيانارّصحانألملا
نيثاا7ايلحازبابأنهاشااركايفانيشاا1رنتايفاجايفا
كمكّنناسايايسامثاتنلانريامصافاألياطرف،ا
مؤكانًاراَضهاتنثايَمانيبلاا1نختزنيهاايفانيشا1رنتا
بالاطرايلامتناتلال.ا1يضافانيثاناف:اطايبااا
باا1يةاثايثة؛األنااايثااااضمنانيارفانآلخرانيذيا
قا7امناصاثاءا1ساينابلا1اااانيحكنمة،ابلانمثلا

صنَتانيثال7ايفانيبلاانيرناضايلحر1ب.
71يكاماايثارباعناحايةانيفصا7انيكبريلا1نيأزقا
نيذياتثيشاهاقياعلانيحزب،احااانيتااقضانيفاضحا
نيذيا1صالاإىلانيثلنا1تثاارضاتريحاتاقياعنتا
نيحازبامعابثضهااانيبثض،اماايجثالانيننطنايفا
حاياةامنانيحريلاييانينقفالايُفرتَُضابهاينايكننا

منقفانيحزبانيرسمي.
1يارىامحللنناينانيتااُقَضايفاتريحاتاقياعلا
نيحزباتثرّباعانانيرنعانينائمابالاُلنيةانيحزبا
ننشرتنكيانيثرينةا1تالثاتاجمالريها1آرنءابثضا
يعضائهانياجاالايفانيرياض،احياثايحا1لاطرفا
نيرياضاإظهارا1نئاهانياللايفالذهانيرحلةامنابلا
يماننلانياظا7انيرجثياي1َْامااصبايفانيثاتنبلاعىا
نارنرامكاائهانهاياةانيخامةانيهزيلاةانيتياقامهاا

نياظا7انيثثنعيايياسلاسثياانثمان.
1يقرانيحازُبايفااضيحةاجايالايفانيحاعياعرشا
منانيشاهرانيجارياتجميااعضنياةااعضنانيكتبا
نيثايايساعبانيلاهابياارا1كلٍّامناعضاَنيانيلجاةا
نيركزياةامحمااانيناياحا1طااللاعناالن؛ابذريثةا
ينهمايمارسننانشااطاًاسياسياًامخايفاًايتنجهاتا
نيحازبا1خاهانيثايايسانيثا7،ا1يباا1اينانيحزبا
يتخاذاتنجهااًاجاياانًابإقصااءاُكّلامانايثاارضا
نيُثااْا1َنناعاىانيايَاَماانامناكاننعره،ايفامحا1يةا
ينماعانيصانتاننشارتنكيانيحنينيانياذيايثرفا
حنيناةانياا1رانيثاثنعيايفانيايَاَمااناماذامالعا

نينرنانيثابل.
1يفاتثليالايلنيااعياننشارتنكيانيثاابلايحماا
نيحبيايشايصحيفاةانألخبارانيلباانياةاتجاهامنقفا
ننشارتنكيامنانيُثااْا1َنناقالاايها»مانانيابيثيا
ابثاا ينايصالانيحزباإىلالاذنانياآل،ايياينايصافَّ
عرشياناسااةامانانيتخبّاطا1نألخاااء،اإىلاجانبا
نيننىانياخرطةايفانيارش1عانألمريكيانيصهينني؛ا
إلَعاَعلاصيانةاخارطةانيرشقانأل1ساط،ا1يثتهافا
رضَبا1تفكياكانيا1لا1نيجيانشانينطايةانيثربية،ا
1إنرنقاانياانةايفايتنناحر1باطائفيةاعمنية«.

  األمين العام للحزب: 
االشتراكي مكون سياسي 

مستقل غير مصطف ألي طرف 
ونرفض تقسيم البلد واختزالها 

في المشاورات بين طرفين 
متقاتلين

  المكتب 
السياسي واألمانة 

العامة للحزب: 
نشيد بأعضاء الحزب 

المنخرطين في 
المقاومة 

أنس القاضي
الحروُب مآيس الشعوب، وذروُة أزماتها، وبهذه الظروف العصيبة 
تتضُح المواقُف، وُتخِرُج المجتمعاُت تناقضاِتها، وَيتُمّ الفَرُز الس�يايس 
واألخالق�ي. وال اختباَر أش�د لوطنية هذا المواط�ن والحزب َوالمكون، 
إال حين يواجه الوطن ُع��ْدَواناً وغزواً أجنبياً، يدمر إنس�انه واقتصاده 
وجيش�ه، وإرث�ه التأريخ�ي، واألش�د م�ن َذل�ك حي�ن َيس�تهدف هذا 
الُع��ْدَوان المجتمع فيمزقه، حتى يعجز عن الوقوف من جديد لتحرير 

الوطن وبنائه.
ونح�ن نتاب�ُع مواق�َف الح�زب االش�رتاكي ال�يَ�َم�ن�ي، م�ن هذا 
الُع���ْدَوان الس�عودي األمريك�ي، فنح�ن نتح�َدُّث ع�ن ح�زب ُيعترب 
الية، ودينم�و محركها، جنوباً  وري�َث الحَركة الوطنية، والحرك�ة الُعَمّ
وش�ماالً، بتجس�يداته النضالية يف »الجبهة القومية« جنوب�اً و«الجبهة 
الوطني�ة الديمقراطية« ش�ماالً، َمن كانت�ا الحامَل الس�يايَسّ والتنظيَم 
الحركي لكفاح ونضال الش�عب ال�يَ�َم�ني، يف س�بيل التحرر والوحدة 
والديمقراطي�ة والعدالة االجتماعية. وحي�ن نقارنها بمواقفه اليوم من 
الُع���ْدَوان، نجُدها متناقض�ًة تماماً مع تأريخه ومبادئ�ه، التي لطالما 
رف�ع ش�عاراتها وتبناها أم�ام الجماهير، وطبّقها حين كان عىل س�ده 

الحكم يف الجنوب -رغم ما لهذه التجربة من سلبيات-. 
ُر الوطني واالس�تقالل الس�يايس واالقتصادي من المنظومة  التحُرّ
الغربي�ة األمريكي�ة األوروبية، وم�ن الفلك الخليج�ي الرجعي العميل 
للصهيوني�ة، كانت هذه هي مبادئ الحزب االش�رتاكي ال�يَ�َم�ني، وما 
زال�ت هي مبادئ ُكّل حزب اش�رتاكي عربي، وه�ذه المبادئ األممية يف 
صل�ب أدبيات ومواقف ُكّل األحزاب االش�رتاكية والعمالية والش�يوعية 
يف المنطقة والعالم. من بينها »الحزب الش�يوعي اإلرسائييل« الذي كان 
يف طليع�ة هذه األحزاب اليس�ارية يف المنطقة، التي أدان�ت الُع��ْدَوان 
الس�عودي األمريك�ي عىل ال�يَ�َم��ن، وقال بأنه: ))يخ�دم بقاء أمريكا 
صاحب�ة الهيمن�ة والتف�وق العس�كري التقن�ي يف المنطق�ة، ويخ�دم 
الحكومة اليمينية اإلرسائيلية المتطرفة((. هذا ما قاله الحزب الشيوعي 
اإلرسائي�يل، وه�ذا م�ا ال ُيمك�ن أن َينفيه أي يس�اري، وكل م�ن يفكر 
بمنطقي�ة، فوقائع الُع��ْدَوان اليومي وتحالفه تثبت هذا األمر، وتصيب 

هذه األهداف االستعمارية للُع��ْدَوان. 
 تأري�خ الح�زب معروف، ووقائ�ع الُع���ْدَوان جلي�ة، والمطامح 
االس�تعمارية واضحة وملموسة. الُمشكلة ليست فكرية، وال نظرية وال 
سياس�ية. ليس�ت يف أَن الحزب االش�رتاكي يجهل بوصلت�ه الوطنية، يف 
االصطفاف مع الش�عب والوطن ضد الُع��ْدَوان، أَْو يف أولويات التحرر 
الوطن�ي، ع�ىل القضايا الداخلي�ة. القضية هي قضية انحي�از والحزب 
لألس�ف لم يعلن انحياَزه للوطن، لم يس�ِمّ الُع���ْدَواَن ُع��ْدَواناً، ولم 
يعل�ن إدانته لُه ولم يتحرك لمواجهته، بل وش�اركت بعٌض من قياداته 

التأريخي�ة والحالية يف »مؤتمر الرياض«، وهَو أش�بُه ما يكون بإعالن 
تأييد، وموافقة ضمنية عىل هذا الُع��ْدَوان. وهذا ما يتناقض مع تأريخ 
الحزب ومبادئه، ومع مصالح الش�عب والطبَقات المسحوقة التي أقسم 
اً مخلصاً  يف بي�ان عيد العمال يف 2014م أي منذ عامي�ن، بأن يظل معرِبّ
مدافع�اً عنه�ا، ونرش ه�ذا بصحيفته الرس�مية. فهل قص�ف المصانع 
وترشيد العمال، وقصف المزارع وإفقار المزارعين، وقصف الجس�ور 
والطرق�ات وإعاق�ة عم�ل البس�طاء والموظفين، وقص�ف المطارات، 
والحص�ار االقتصادي ال�ذي فقر الناس، وهدم الُبني�ة التحتية، هل ُكّل 
ه�ذا الدمار الذي يصنعه الُع��ْدَوان ه�ل َيصب يف مصلحة الوطن وهَو 
يس�مي نفس�ه )ال�يَ�َم�ني(؟، وهل يصب يف مصالح الطبقات الشعبية 
المس�حوقة وهَو يسمي نفسه )االشرتاكي(، حتى لو كان حزباً انتهازياً 
يراع�ي فق�ط مصال�ح أعضائه، فهل ُكّل ه�ذا الدمار يص�ب يف مصالح 

ا تعانيه البلد.  قواعده وهم كسائر الشعب مسحوقون ومنَهكون ِمَمّ
الُمشكلة ليست يف الرؤية بل االنحياز. لطالما اتخذت بيانات الحزب 
طابع�اً عدمياً، وموق�ف الحياد، واعتربت أن المعارك ليس�ت معاركها، 
هذه المواق�ف التي تبدو وكأن الحزب يصدرها من كوكب زحل وليس 
من الوطن فيعترب نفَس�ه طرفاً محايداً، رغ�م عدم علميتها وخطئها، إالاَّ 
أنها عىل ُكّل حال كانت تحيّد جزء من الش�عب، وال ترضه وترض الوطن 
بطريق�ة مب�ارشة. فمواقف�ه الحالية خرج�ت عن العدمي�ة، وأصبحت 
موافق�ه ضمنياً للُع��ْدَوان، وكَذلك مش�اركته ولو بنس�بة محدودة مع 
جماعات مسلحة تقاتل بمال وتوجيه وسالح سعودي، وترعاها أمريكا 
يف ما ُتس�مى ب� »المقاومة«، وهذه المقاومة الممولة استعمارياً تهاجم 
الجيَش النظامي، وتأخذ طابعاً مناطقياً وطائفياً وانفصالياً، فمتى كان 
الحزب االشرتاكي »ُسنياً« أَْو »شافعياً« ُيقاتل »الزيود« أَْو »الشيعة« كما 
ُيخطط الغرب لنا يف ما س�مي مرشوع الرشق األوس�ط الجديد؟، وِمنذ 
متى كان االشرتاكي مناطقياً »تعزياً« أَْو »عدنياً« أَْو »إبياً« يقاتل صاحب 

صنعاء أَْو صعده أَْو عمران أَْو ذمار وغيرها. 
هذه الظواهر، بقدر ما هي دخيلة عىل المجتمع، نتاج عمل س�عودي 
مخطط منذ سنين لتمزيق الُمجتمع عرب سيطرتها عىل التعليم والمساجد 
واستغاللها فقر الناس، فهي أَْيضاً دخيلة عىل الحزب، العلماني بطابعه 
المتس�امح مع المذاه�ب واألديان، والوحدوي الذي نش�أ وحدوياً رغم 
ظروف التش�طير س�ابقاً، بل وه�َو أألممي، فكيف ُي�راد له أن ينحرص 
بمنطق�ة، ويصطف م�ع جماعات مس�لحة تخ�دم اإلره�اب بأعمالها، 

جماعات ُمسلحة ترفع شعارات مناطقية وطائفية.
 هناك مشكلة حقيقية يعانيها الحزب، وله توجهات وقضايا داخليه 
فليؤجلها جميعاً، فاألولوي�ة اليوم ردع الُع��ْدَوان الخارجي، ومواقفه 
ه�ذه الملتبس�ة والمتمالئة مع الُع��ْدَوان مش�كلة أخرى، تقف وراءها 
قي�ادات حزبية مرتبطة مصالحه�ا مع الس�عودية والخليج، ومرتبطة 
سياس�ياً مع الم�رشوع »الديمقراطي« األمريكي، وه�ذه القيادات التي 

تعي�ق نهوض الح�زب ومناهضت�ه للُع���ْدَوان، وتوعيت�ه لجماهيره 
قواع�ده بخطورته، ه�ي حفنة انتهازيين تس�يطر يف الحزب وال تمثّله، 
وال تهت�م بمصيره ولو احرتق وغدا رماداً، كم�ا ال تهم بمصير الوطن، 
فمصالُحها خارج الوطن وخارج حط الحزب، وبالتايل مواقفها تنسجم 
م�ع مواقعها الطبقية واالقتصادية الطفيلية بمال العمالة. لكن جماهير 
الحزب وقواعده كعامة الش�عب تكتوي من ن�ار الُع��ْدَوان والحصار، 

ومصلحتها يف مناهضته، ويف تحرر الوطن واستقالله. 
القضي�ة الجنوبية مثلت محور رصاع رئي�ي داخل الحزب، ال بين 
شمال وجنوب، إنما بين يمين ويسار، من منظور معالجتها، لكن اليوم، 
ما من غموض يف النظر للجنوب، وبالتايل يجب أن تكون مواقف الحزب 
واضحًة، فالُع��ْدَوان يف الجنوب يس�تهدف ليس الجيش فقط، الحراك 
الجنوب�ي اب�ن مظلومية ح�رب 94 التي ه�ي مظلومية الح�زب أَْيضاً، 
ويسعى الُع��ْدَوان حالياً لمحو هذه القضية تماماً، وترك جنوب الوطن 
س�احًة للقاعدة و«داعش«، التي تس�يطر اليوم فع�اًل، ويخوض رشفاء 
الح�راك معارك ضاري�ة ضدها وضد ق�وات الغزو ميليش�يات هادي، 
وُيف�رتض بقواع�د الح�زب أن تكون جزء م�ن هذه المعرك�ة الوطنية 
واألخالقية يف الجنوب، وليس هناك حرج أن يعلن الحزب رفضه لقوات 
الغزو يف الجنوب ولمرشوع »داع�ش« والقاعدة، ويعري مزاعم هادي، 
ويقات�ل بقواع�ده بجانب الجيش واللجان الش�عبية ورشف�اء الحراك، 
دفاع�اً عن الوط�ن، وعن وجوده الس�يايس االجتماعي، ال�ذي ُيصفى، 
وتمث�ل القاعدة تهدي�داً حقيقياً ومب�ارشاً له، ومنزل أحد المؤسس�ين 
الشهيد/ عبد الفتاح إس�ماعيل تم اقتحامه ونهبه يف عدن، مما ُيشير إىل 
طبيعة هذه القوى االستعمارية واإلرهابية التي تقاتل اليوم يف الجنوب 

ضد الجيش ال�يَ�َم�ني، ساعية إلقامة إماَرة إرهابية. 
إن بمق�دور الح�زب أن يكون فاع�اًل يف هذه المعرك�ة الوطنية، أن 
يكون ذاتاً يش�ارك يف الصمود والنرص مع الشعب والقوى الوطنية، أن 

يكون حارضاً رشيكاً يف بناء ما هدمُه الُع��ْدَوان. 
ال�رضورة الوطني�ة تف�رض علي�ه الي�وم أن يملك أمره ويس�تقل 
بمواقف�ه الس�يايس، ويعلن موقف�ه الوطني بكل ش�جاعة، مع الوطن، 
وض�د الُع���ْدَوان الس�عودي األمريك�ي، وهذا لن يك�ون خروجاً عن 
مبادئ�ه ونهجه، ب�ل الصم�ت واالصطفاف مع ق�وى الُع���ْدَوان هو 
التناُقُض مع تأريخه. للحزب حضور ال ُيستهان بِه يف المناطق الوسطى 
والجنوبية التي تش�هد معارك بين الجيش واللجان الش�عبية من جهة، 
وبي�ن قوى الُع��ْدَوان من ميلش�يات اإلخوان والقاع�دة وجنود الغزو 
من جه�ة أخرى، ويف الط�رف الثاني يقاتل ش�باب أبري�اء مخدوعون 
تس�كب دماؤهم يف المرشوع االس�تعماري، وبمقدوره أن يؤثر عليهم، 
وأن ُيش�ارك يف إخماد هذه المعارك الداخلية التي ال يخدم اس�تمراَرها 
س�وى العدو الخارج�ي، ال أن يس�انَدها يف بياناته ويس�ميها »مقاومة 
وطنية« وهي بمال وس�الح س�عودي، وتحت الفتات مناطقية طائفية، 

ويتزعمه�ا قياداُت حرب 94 كعيل محس�ن األحم�ر. وال أن تؤيد بعض 
قياداته يف المحافظات هذه المعارك وتجر بمواقفها شباباً ُكثراً، فصمت 
الح�زب حتى إن لم تكن مش�اركة مبارشة يف هذه المع�ارك فهو ُيعترب 

غطاًء سياسياً لها. 
 إن غي�اَب الحزب الطويل عن القضاي�ا االجتماعية، والذي بدأ فعلياً 
يف الف�رتة الت�ي تلت الوحدة وباألخ�ص العقد األخي�ر، وخذالنه لثورة 
الش�باب يف 2011، والنط�الق الح�راك الس�لمي الجنوب�ي عام 2007 
وخذالنه للقضية الجنوبية يف الحوار، وللجرعة وفس�اد حكومة الوفاق 
التي ش�ارك بها، وعدم تحركه لمناهضة ظواه�ر المناطقية والطائفية 
والوهابية، ُكّل هذه المهام االجتماعية والسياس�ية والثقافية التنويرية، 
الت�ي كان يفرتض عىل الحزب أن يقوم بها باعتباره جزءاً من الش�عب 
وطليع�ة نضالية له، بمقدوره الي�وم أن يعوضها، ويقف مع الوطن يف 
ه�ذا المنعطف الخطي�ر والمصيري. ليس عليه أن ُيقاتل باس�م منطقة 
وطائفة أَْو مع أنصار اهلل ضد ما ُتس�مى المقاومة، كما تهذي وس�ائل 
اإلعالم المعادية وتصنف القوى كما يش�تهي الممول، وتعطي الرشعية 
لم�ن يس�تجديها من الخلي�ج وأمريكا، إنم�ا عليه أن يق�ف ضد عدوان 
خارجي اس�تعماري، وأن ُيس�تخدم ما له من نفوذ اجتماعي وس�يايس 
��ة يف  ونظ�رة إيجابية ل�دى الناس بم�ا يعرفونه عن تأريخ�ه، وَخاَصّ
المناطق الوسطى والجنوبية، ويس�تخدم أجهزته اإلعالمية ومنظماته 
الجماهيرية للمشاركة يف إخماد هذه المعارك الداخلية بين أبناء الشعب، 
المع�ارك الممولة س�عودياً له�دم الوط�ن، وتمزيق المجتم�ع، وعليه 
الوقوف ضد القاعدة مع بقية الش�عب والقاع�دة والجماعات اإلرهابية 
الت�ي أول َمن ت�رضر منها الحزب وفقد خيرة كوادره بس�واطيرها، ال 
يوجد أدنى ش�ك يف الحاجة الملحة للتصدي له�ا وتطهير الوطن منها، 
ك�ي ال يك�ون مصيره كمصير س�وريا والعراق وليبيا، الت�ي مراَّ عليها 
م�رشوع الُع��ْدَوان ما يمُر ع�ىل ال�يَ�َم�ن، كما والتصدي لقوات الغزو 
األجنبية. وإال فإن الحزَب سيحرتُق مستقبالً؛ ألنه سيتخىل عن الوطن يف 
أشد األوقات التي يكون به الوطن بحاجة للوطنيين. وسيخرس قواعَده 
�ع بها الجماع�ات اإلرهابية، وق�د اُقتحمت  يف المناط�ق الت�ي قد تتوَسّ

مقراُته يف تعز، وأحرقت مكتبَه مقر الشباب وحطمت أجهزته.
 ع�ىل الحزب أن يأخذ مكان�ه، يف قطار النض�ال والتحرر الوطني، 
ليضم�ن مس�تقبَل الوطن ومس�تقبله، صحي�ٌح أن غياب�ه وَتغييبه يف 
المس�ألة الوطنية، الذي َس�ُيمثل حضوراً يف جبهة الُع��ْدَوان، س�يمثل 
َذلك إعاقًة للنهوض الش�عبي ضد الُع���ْدَوان، ولكنه لن يعيَق التحرر 
الوطن�ي، وانتصار الش�عب الحتمي كما هي س�نُن التأريخ؛ ألن أغلبيَة 
الشعب وسواده األعظم ضد هذا الُع��ْدَوان، ويقهرونه، غير منتظرين 
م�ن يق�ف معهم، وس�يكون م�ن المؤس�ف أن يتذكروا يف م�ا بعد أن 
الحزب االش�رتاكي كان بص�ف الُع��ْدَوان عىل وطنه�م، ويجمل وزراً 

من جرائمه. 

�ل�سرت�كي  ..  بيده  �أن ل يحرتق ! 
هل ُيكفر الحزب عن خذالنه؟ أتعود النجمة حمراء؟ 
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مجزرة للدبابات السعودية
الجيش واللجان يواصلون سيطرتهم على موقع المخروق والعدو يعترف بفشل استعادته

  - خاص: 

تمكَّاتاقننُتانيجيشا1نيلجانانيشثبيةامنانقتحا7ا1نيثيارلا
عىامنقعارقابةانيحاجزانيثثكريايفاعثري،ايملانألحا.

1يكَّاامصاٌرامنانإلعال7انيحربيانيرنالايلجيشا1نيلجانانيشثبيةا
ينانيثمليةايسفرتاعناإحرنقاآييتلاعثكريتلا1منتلابثضا

نيجانعانيثثنعيل،اايماان7انيبنيةاماهمابايفرنر.
1يضافانيصارايناقننِتانيجيشا1نيلجانانيشثبيةامااتزنلا

متمركزًلايفانينقعاحتىاكتابةالذنانيخرب،ا1لناماايمثلاتصاعانًا
يثملياتانيثيارلاعىانيننقعانيثثكريةانيثثنعية،احيثاماايزنلا

منقعانيخر1قانيثثكرياتحتانيثيارلاماذاعرشلاييا7..
تشهااجبهةانيننجهةامعانيثا1انيثثنعيايفانيحا1عاتحننتا

ننعيةايفايسلنبانيننجهة،اارضتهااقننتانيجيشا1نيلجانانيشثبيةا
1ياضتاإىلانيثيارلاعىاعالامننقعاعثكريةاسثنعيةاع1نا
نننثحاباماهاا1كذيكاصاا1إاشالانيحا1نتانيثثنعيةايتلكا
نيننقعا1نيتياتاتهيابتامريانآليياتانيثثكريةانيثثنعيةانيتيا

تزحُفانستثاعتهاا1منتلا1جرحاَمناعليهاامناجانعا1ارنرامنا
نيبنية.

1ايمااناتزنلانسرتنتيجيةانقتحا7انيننقعانيثثكريةانيثثنعيةا
قائمًة؛ابهافاتامريابُايتهاانيثثكريةامناآيياتا1يبرنجامرنقبةا

1مخازنايسلحة،انرياينهاانسرتنتيجيةانتضحاينهااتثبلانيةانيجيشا
1نيلجانانيشثبيةايلثيارلاعىاتلكانيننقعاكماا
حاثايفامنقعانيخر1قانيثثاكرياباجرننا1نيذيا
ناتزنلاقننتانيجيشا1نيلجانانيشثبيةاتثيارا
عليهااماذاقرنبةاعرشلاييا7ا1صاتاخاليهااثالثا

محا1نتاسثنعيةانستثاعته.

موقع المخروق يطل على مدينة نجران 
والسيطرة عليه ضربة عسكرية للعدو

منقعانيخر1قانيثثكريانيثثنعياتكمنايلميتهامنا
كننهايالاعىاماياةانجرننا1تمثلانيثيارلاعليهارضبةا
عثاكريةايلثا1انيثثنعيا1يمكنانساتخانمهايالناالقا

باتجاهانيثملانيثثنعي.

1مااايزنلانينقاعاماذاقرنبةاعرشلاييا7اتحتاسايارلا
قننتانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةانيتياياشلتاإىلانآلناثالثا
محا1نتاساثنعيةانساتثاعتهابايزحفاباتجاهاباآليياتا
1نيارعااتانيتياكانتاتثنعا1قاااناتابثضاًاماهاا1عاعنًا

مناطاقمها.
1يظهارتامناطعانيفياينانيتايا1ثّنهاانإلعال7انيحربيا
نيرناالايلجياشا1نيلجاانانيشاثبيةامحا1ياةاساثنعيةا
نساتثاعلامنقاعانيخر1قانيثثاكريةا1تصاايانيجيشا

1نيلجانانيشثبيةانيذياياشلانيحا1ية.

كمااايظهارتاتلاكانيناطعايحظاةاتثارُّضانياباباتا
نيثاثنعيةاإلصاباتامبارشلا1كذيكامشالاانحرتنقايربعا
عباباتا1ساننطاجانعاساثنعيلاقتاىا1جرحىا1كذيكا
يحظاةالرباماناتبنىامناي1يئاكانيجانعانيذياناحا1يننا

نستثاعلانينقع.

1جرتانيثاعلايناتنللانيثثنعيةامناشأناماايحاثايفا
نيحا1عاااعرتاتابمنتلاجاايا1نحاا1يماتثرتفابثننطا
جرحىارنماعرضامشالااإصابةانيجانعايفانيناطعابثهاا

نإلعال7انيحربي.ا
1عاامااايصبحامناناريانيمكنايإلعال7انيثاثنعياينا
يتجااباتغاياةاماايحااثايفانينقاعا1عجزهاعاناإثباتا

نساتثاعتهامنايياايانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةاالجأاعرباقااالانيثربيةاإىلابثا
تنريراتزعماايهانستثاعلانينقعانريايناماانحتننهانيتنريرايكاانستمرنرانيجيشا
1نيلجانانيشثبيةايفانيثيارلاعليها1عجزانيجيشانيثثنعياعنااثلايشءاتجاها

7يك.ا
1نععاتاقااالانيثربياةاينانينننتانيلكيةانيربيةاشااتالجنمااًاعىانيجيشا
1نيلجانانيشاثبيةابجبالانيخر1قا1نساتثاعتانينقعابلاقاياتاإناتلكانينننتا

نستنيتاعىايسلحة.ا
1عارضانيتنريرامشاهانًايثايارلاتبا1ا1ساطاحاينةامناخاللانألشاجارا
1ساطانألرضيةانيثبالاباألسافلتاع1نايناتظهرانيكامريناييامشهااخارجياي1َْا
نيشاخصانيذيايتحاثاباسمانينننتانيثاثنعيةا1ركزتانيكامريناعىاماانععتا
نيناالاينهايسلحةاتماننستيالءاعليهاا1لياعبارلاعنايقلامناعرشاقاعامكننةا

ماناقذيفةا1ساماعةامكرباصنتا1يغامايريضا1ثالثةاإىلايربثاةاصننريخاتبا1ا
ينهاامناننعااين(ا1يماتظهرانيكامريناييامشهاايلمنقعانيثثكرياي1َْاعىانألقلا

تظهرانيثيارلانيتياتحملانألسلحةانينليلةابايكامل.ا
نيتنريرانيذيابثتهاقاالانيثربيةاعنامنقعانيخر1قايكااصحةاسيارلانيجيشا
1نيلجانانيشاثبيةاعليها1عجزتانيناالاعنابثامشاهاا1نحااايلمنقعا1نكتفتا

بتلكانيثيارلانيتياباتاعنخلاماياةا1ييثتايفامنقعاعثكرياجبيل.

جيزان: عملية نوعية انتهت باقتحام موقع الشعبة العسكري 
يفاإطاارانيتحانلانيلحنظاألعنءاقاننتانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةايفاجبهاتا
نيحاا1عايفانيننجهاةانيباارشلامعانيثا1انيثاثنعياقامتاتلكانيناننتابثمليةا
ننعيةانساتمرتايينملاننتهتاباقتحا7امنقعانيشاثبةانيثثنعيانيثثكريايفا

جيزنن.ا
1إ7ناكاناملحنظاًاتانرايعنءانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةااإنانيثابتالناارنرا
جانعانيجيشانيثاثنعيامنامننقثهم،اكماايظهرتانيشالاانيتيا1ثَّنهاانإلعال7ا

نيحربيانيذيايرنالاقننتانيجيشا1نيلجانانيشثبية.
1قاااباايتاعملياةانقتحاا7امنقاعانيشاثبةانيثاثنعياعاامااقاماتاقنلا
ننستاالعابرصااحركةايَْااَرنعانيجيشا1نيثثنعيا1آيياتهمانيثثكريةايفاإحاىا
ننااطانينقعابثاا7يكاتماقصفانيتحصيااتانيثاثنعيةابنذنئفابيلاا1ساطا
تنا7اقننتانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةاباتجاهانينقعابثاايناقامتاقنلانيااثيةا
نيثاانالابنصفابرجارقاباةانينقع،ا1يظهرتانيناطعانيصانرلاارنراعاعامنا

جانعانيثا1انيثثنعي،اتاركلانينقعاخلفهم.
عنابا7يكانقتحمتاقننتانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةانينقعامناعالامحا1را
1نشاتبكتابشكلاعايفامعامناتبنىامناحاميتهاننتهتابفرنرلما1تامرياعاعا

منانآليياتانيثثكريةابنذنئفامضاعلايلار1ع.
كمااايظهرتانيناطاعانيصنرلايحظااتاعخنلاقننتا
نيجيشا1نيلجانانيشاثبيةايلمنقعابثاااخلنهامنانيجيشا
نيثاثنعيا1يظهارتاسايارنتاعثاكريةاساثنعيةاتاما
نساتهاناهاابشاكلامبارشا1كذياكانيشاالاانيتيايظهرا
ايهاااعاارصانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةابجمعانألسالحةا

1نيذخائرانيتيانستنينناعليهاامنانينقع.

الخوبة: مجزرة للدبابات السعودية في وادي 
قارة

عىامشارفاماياةانيخنبةابجيزننا1بايتحاياايفاقريةا
نينائماخلفا1نعياقارلاتثرضتاعباباتانيثا1انيثاثنعيا
1آيياتهانيثثاكريةايجازرلايَعَّتاإىلاتاماريايكثرامناعرشا

عباباتا1عاعامنانيثيارنتانيثثكرية.ا
1مثلاتانيثمليةانيتايانفذتهااقننتانيجياشا1نيلجانا
نيشاثبيةاصاماةاكباريلايلثاا1انيثاثنعيانظارنًايثااعا
نيابابااتا1نآلييااتانيتاياتاماتامريلاا1منتالانيثرشنتا
مانانيجانعانيثاثنعيلا1نيتاياتثاايكرباعملياةايافذلاا
نيجيشا1نيلجانانيشاثبيةابايتزنمنامعانيتغريانيلحنظايفا

نسرتنتيجيةانيننجهة.ا
1ُ1صفاتانيثملياةابايرسيثاةا1نيخاطفاةا1تمتثاتا
بثاارانيفاجألانيذيايربكاجانعانيثا1انيثاثنعيانيذينا
اار1نامانامننقثهماتاركالانيجرحىامانازمالئهماع1نا

مثاعال.

جيزان: مقتل قائد عسكري سعودي رفيع 
1يفاجبهاةاجيازنناخلافاتااللانيفخيذلايناياضابطا
ساثنعيارايعامرَعها1مثهاعرشنتانيجانعانيثثنعيلا

نيثبتانيايض.
حاثا7ياكايفاعمليةاننعيةايلجيشا1نيلجانانيشاثبيةا
نيذيانارنقبنناطنماًاعثاكرياًاساثنعياًا1عبابةاساثنعيةا
عاىامتاهماااقرنبةاعرشياناجااياًا1نيضاباطانيذياينيا

مرعه.
1بحثابامصاارامالاعااإنهاتامانساتهانفانيابابةا
1نيانمانيثثكريابنذنئفامبارشلايَعَّتايرعاجميعامنا
ايهاا1قاايكاانيصاراينانيابابةاشنلاتا1لياتحرتقا1ينا

نإلعال7انيحربيا1ثّلا7يكا1سيبثانيشالاانحناً.

استراتيجية ضرب رأس األفعى ... 
عمليات جديدة وتطورات متسارعة ستمكن المقاتل 

اليمني من فرض معادالته في العمق السعودي 
بثاايربثلاينماًامنانيثا1ننانيثاثنعيانألمريكياعىانييمنابايانييمايننانيرع،ا1تانعتانيثملياتاننستازنايةابلا
نينصفا1نيتمشايطا1نقتحا7انيننقعانيثثاكريةانيثاثنعية،ا1مااقابلا7يكامناننهزنميةانريامثابنقةاياىانيجيشا

نيفّرنرا1خثائراماعيةا1برشيةاكبريلايفاصفناه.ا
يفابانيةاينثاالانيجاريانعتماانيجيشا1نيلجانانيشثبيةانسرتنتيجيةاجايالايفاعملياتهما1تكتيكاتهمانينتايية،ا
1بارزا7يكامناخاللانيثايارلاعىاعاعامنانيننقعانيثثاكريةا1ماهااايربعامننقعاعثاكريةايفا1نعياجارلابجيزننا
1منقثيانيشاثبةا1نيخر1قايفاعثاريا1نجرنن،ا1نيتانرانيهمايفالذهانيثملياتايناسايارلانيجيشا1نيلجانانيشثبيةا
نزنيتاقائمةانىلانيين7ايفاظلاعجزانيجيشانيثاثنعيانيرتللامنانساتثاعتهاارنماكثريامنانيحا1نتانيفاشالةابلاإنا

عنئرلانيثيارلاتتثعاينماًابثااآخر.
نيثاركاتانرتامنامرحلةاننقتحا7اإىلامرحلةاننقتحا7ا1ننيتحا7انيبارش،ا1لذناماابرزامؤخرنًامناخاللانيثملياتا
نيانعيةانيفاجئةا1نيبانتةايفانيخنبةابجيزنن،ا1نيخر1قايفانجرنن،اعملياتا1قفاايهاانيناتلانييمايا1جهاًاينجهامعا
نيارعاتانيثاثنعية،ا1كانتانيغلبةايلجيشانييمايا1نيلجانانيشاثبيةاحيثااااكبا1انيثا1انيثاثنعياخثائراكبريلايفا

نيثاياا1نيثتاعا
سياساياًامنانيبايهياينامفا1ضاتامثانطامحكن7اعليهااباإلعان7ا1نيفشلامثبناًاكننايطرناهاامتصلبلاعىا
مننقفهما1نايمكنايارفاينايتاازلايلارفانآلخر،ايضفاإىلا7يكاماا1عياارئيلانيجللانيثيايساألنصارانيلهاصايحا
نيصماعانياظا7انيثاثنعيابايرش1عايفانسارتنتيجيةارضباريسانألاثىامؤكانًاينهامنانير1رياتغيريانسارتنتيجيةا

نيحربابايشكلانيذيايمكنانييمايلامنارععانيثا1ننا1زجرها1عاعاخاره.
نسارتنتيجيةارضباريسانألاثاىانيتيايشااراإييهاانيصماع،اتثاايايناامنبلنناعىاااتاانرنتاعملياتيةاكربىا1ينا
نيجياشا1نيلجانانيشاثبيةاسايكثفنناجهنعلمايفانيثملانيثاثنعيايكثراماناييا1قتامىض،ا1سايانلننانيثركةا
1نينجعامثاًاإىلانىلاجيزننا1عثاريا1نجرننا1ربماانىلاماالنايبثا،ا1سايمكاهما7يكامناارضامثاعنتامياننيةاجايالا

يفانيثملانيثثنعيا1بهذنايكنناجانبهمامنابلاجانبااا
مناناحيةايخرىااإنانيتانرنتانألخريلاعىانيحا1عا1ماارنانهاامناتصثيااسايايساعىايثاانانيصماعايثاياينااا
بتاااقاباقنسالاي1ايعنىامنانيرش1عايفانيخيارنتاننسارتنتيجيةانيتياتنعاابهااقائاانيثنرلانيشاثبيةانيثيااعباانيلكا

بارانياينانيحنثيا1قالاإنهااضاناةا1قنيةا1مؤثرلا1سيكننايهااتانعياتهااعىامثتنىانياانة.
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  - خاص:
احنائاُلاجايااٌلاتتكشافايفازماناننكشاافا
نيحنيناةا1ساننطانألقاثة،اعنئالاجايالاتظهرا
ُكّلايان7امؤكاالايلارييانيثا7احنيناةا»نيثاارصا
نيتكفريياة«ا1مرش1عهاا1مناينافاخلفهاا1ماىا
نرتباطهااانينثيالاباا1لاُعرااتاباعاما1تغذياةا
نإلرلاابايفاُكّلابنااعانألرضاكايثاثنعيةا1قارا

مهمااحا1يتاإخفاءالذنانألمر.
ا1قاااحاذرتانينانىانيثنرياةامانانيخااطا
نألمريكايانإلسنئييلانيثاثنعيايفانيايَاَماناماذا
1قتامبكارا1خاراننتشاارانيثااارصانيتكفرييةا
يفانيايَاَماانا1حا1ياتابثاضانينانىا1نيكنناتا
نيغاياةا1ننيتفافاعىاتلكانيحنائلانيلحةا1نيتيا
تتالاباتحركاًاعاجاالًايلحيلنيةاع1نانستاثااخا
نيايَاَماانا يفا نيثرنقياةا ي1َْا نيثانريةا نيتجرباةا
1يارععانيؤنمرلانيكربىاعىاشاثبا1جيشا1ع1يةا
نيايَاَماانانيجمهنريا1قااقاعاشاثبانيايَاَمانا
نيصاماااشانطاًاطنياالًايفاتثريةالاذهانيثاارصا
1رعاتهااانيرساميلابايتننزيامعاتاهاريايجزنءا
1نساثةامنانيايَاَمانامنانيتننجااانيتكفرييايننا
نيحا1نتانيثاثنعيةانألخريلاإلننا7الذهانيثاارصا
1نيجانياعاىا 1نيبحاريا نياربيا نيثاا1ننا عاربا

نيايَاَمان.
1تتفرعا»صاىانيثريل«ابارشاعاعامنانينثائلا
1نيصنرانيتاياحصلتاعليهاامانامصاعراخاصةا
1نيتياتكشافاعييالًاآخرايلا1رانيثثنعيانيناريا
يفاععمانيتاظيماتانيتكفرييةا1تجايالاايفانياانةا
خاماةايلمارش1عانألمريكي،ا1تتبعالاذهانينثائلا
يحاااعااارصاتاظيامانيناعاالانيشااركلاجاباًا
إىلاجاابامعامرتزقاةانيرياضايتاماريانيايَاَمانا
1محارباةايباائه،اكماااتُظهرالاذهانينثائلايمنرنًا
لامةاتكشافاحجامانيؤنمرلاعاىانيايَاَماناكماا

سيتماتفصيلهاايفالذنانيتنرير.

هوية التكفيري 
نيثاارا لاذنا باأنا نأل1ىلا نينثيناةا 1تظهارا
نيتكفريياكانايحملابااقةاشخصيةاصاعرلاعنا
ماايثامىا»ينصارانيشاا7«ا1لاناتاظيماتكفرييا
يناتلاعىانألرضانيثانرية،ا1تتكاننانيُهنيةامنا
1جهلايحالماابايلغةانيثربيةا1نألُْخااَرىابايلغةا
نننجليزياةا1تبالانينثينةانيتفاصيَلانيشاخصيةا
نيزعنماةايهذنانيثار،احياثا1رعايفانيُهنيةاكماا
تظهرانيصنرابأنانساماحاملهااانيصار7«ا1كايتها
»يبانانينثنااع«،اكماااشاملتانسامانألب:اعمر.ا
1نسامانأل7اااطمة.ا1مكانا1تأريخانيننعل:اا98ا 
نيال7قياةارقمانيهنية:الثلاازمرلانيا7:اAا1يظهرا
عَلاما»عنعاش«ايفايعاىانيهنياةابشاكلا1نضاح،ا
إضااةاإىلاصنرلاحاملهاابايزيانيانعيشانيثر1ف.
1نيحنيناةاينانيبياناتانياننرعلايفالذهانيهنيةا
كا7بةا1ربمااتثاتخا7امثلالذهانيهنياتانيزيفةا
إلضفااءانيااباعانيثانريايلثااارصانيانعشايةا
نيثاتنرعلامانامختلافاع1لانيثايامايلنتاالايفا
سانريا،احياثاتظهارانيهنياةاباأناحاملهاامنا
مننيياانيال7قيةانيثنرية«ا1لذنابثيٌاامنانيحنينةا

انيبُثا. ُكلَّ
1نيننقعايناحامَلالذهانيهنيةايمايانيجاثيةا
1يُاعاىاعبانيلاها1لانامانامايريةانيرياشايةا
بمحااظةانيبيضاءا1لنامنانيجاميعانيتكفرييةا
نيتياتماتجايُالاامنانيايَاَمانايلنتالايفاسنرياا
يفاصفانفانيا1نعش،ا1تكشاُفالاذهانيحنينةا
نياا1َرانيكباريَانياذيايثبتاهانيثاثنعيةا1قاارا

1بثضانيكنناتانيايَاَماايةايفانيتجاياا1نيحشاا
منايباااءانيايَاَمانايلنتالايفاسانريا،اكمااكانا
يهاماساننبلايُْخاااَرىايفاتجايااانيايَاَماايالا
يلنتاالايفامثاركاقانىاننساتكبارانيثايياكماا
حاثاماناتجاياايلشابابانيايَاَمااايابفتا1ىا
عيايةايطلنتهااعاارُصاإصالحيةابنجنبانيجهاعا

يفايَاغانثتان.
يفا 1ي7يايهااا نيثاثنعيةا نساتخامتا 1ياايااا
نيانخلانيايَاَمااياساالحانيفتنىانياياية؛ايحشااا
نيثااارصانيتكفريياةايلنتاالايفامااطالامتثاعلا
1نيهرساكا 1نيبنسااةا كايشيشاانا نيثاياما مانا
1يَاغانثاتانا1نيثرنقا1سانرياا1يكنايمانثامعا
ماهاماينمااًااتنىابنجانبانيجهاعايفاالثاالا
قضياةانيثاربانيركزياة،ايفاحالاُكّلامثاركهاما
تتثللاانطابخاماةانألجاالانألمريكيةايفانياانةا
1تفتياتانيا1لانإلساالميةا1نيثربياةايصايحايمنا

نيكيانانيصهينني.ا

العالقة الوثيقة للزنداني في دعم 
المشروع التكفيري في اليمن

يظهارايفانيصانرانيراناةانيثاارانيتكفرييا
نياعاناعبانيلاهاإىلاجاننراعايمانيايانانإلصالحيا

نيفاارايفانيريااضاعبانيجياانيزنانناي،ا1نيزناننيا
نيتياتؤ1يهانيرياضاَحايياًامالنبايلثانيةانيا1ييةا
بنضاياااتتثللاباعامانإلرلابا1تاظيامانيناعالا
يفايَاغانثاتان،ا1يلزنانناياعالقةامتياةابأساامةا
بانانعنازعياماتاظيمانيناعاالانيثاابل،ا1تؤكاا
لاذهانيصانرلاألحاااعااارصانيناعاالاإىلاجننرا
نيزناننيانيا1رانيذيايثبهانيشيخانيفارا1مناخلفها
حازبانإلصالحايفاحشااانيناتللاإىلاسانريااي1نًا
1تجايالمايفاسابيلانيرش1عانألمريكي،اكمااتؤكاا
1نحاياةانيهافا1نيارش1عانإلصالحيانيثاثنعيا
نيانعايشايفانيايَاَماانا1نيصانقةانيننياةابياهم،ا
حيثاتحتضنانيثاثنعيةارمنزنًا1قياعنتامالنبةا
يلثانيةاكايزناننيابغرضاحشااا1تجاياانيثاارصا
نيتكفريياةامنامختلفاينحااءانيثايماإىلانيايَاَمانا

ينتالانيشاثبانيايَاَماايانيثالمانيظلان7اباعما
1تثليحا1تاثيلاسثنعي.

الحضور القطري في دعم المشروع 
التكفيري في اليمن 

يظهارايفانيصنرانألُْخااَرىاعبانيلها1لنابايزيا
نينااريا1إىلاجاننرهاعَلماع1يةاقاار،اكمااتظهرا
ياهاصانرهايُْخااَرىاإىلاجاننراشاخصياتابايزيا
نيخليجيانيناريا1نيثثنعي،ا1كشفتامصاعرناا
نيخاصاةاباأناعبانيلاهاتربااهاعالقاتا1نساثةا
معايمارياقارا1نيشايخانيزنانني،ا1قاايثاتغربا
نيننحاااكيفايثاٍرامناعااارصاتاظيمانيناعالا
ينايتاناَلاباكلايريحياةاعاربامااارنتانيرياضا

1نيا1حاةانيثر1اةابايتشااعاتجاهاتانالانيننطنا
نيايَاَمااي،ا1يكناعبانيلهانيتكفرييابايذنتايتانلا
1يلتناطاصنرنًالااا1لااكابكلاطمأنياة،اماايثربا
عنانياا1رانيناريانيثاثنعيايفاتثاهيلالجرلا
نيثااارصانيتكفرييةاعاربايرنضيهاامانانيايَاَمانا
إىلاسنريااساابناًا1مناسنرياًاإىلانيايَاَمانانيين7.ا
1تظهراصنرايُْخااَرىاننتنالاعبانيلهانيتكفريياإىلا
نيايَاَمانا1مشااركتهايفانينتاالامعاقنىانيثا1ننا
عىانيايَاَماناضمنانيحملةانيثاثنعيةانألمريكيةا
نيتاياتهاافاإىلاععاماعااارصاتاظيامانيناعاالا
يفانيايَاَماانا1تمكياهااامانابثاضانيحااظااتا
بثااايناضيّالانيجياشا1نيلجاانانيخاااقاعليهاا
1كانتانهايتهااقاباقنسالاي1َْايعنىايننانيتاخلا

نيثثنعيانيثاارايفانيايَاَمان.ا

القيادي الداعشي في جبهة الضالع 
بالزي اأَلفغاني 

1تكشافامصاعرناايناعبَانيلاهانيتكفريياكانا
يحااانيثائنيلاعاىاجبهاةانيضايعاكمااشااركا
عبانيلهامعاقاننتانيغز1ايفازحفهماعىامحااظةا
عاان،ا1نرتكاباعبانيلهاجرنئمابشاثةا11حشايةا
بحالانيايَاَماايلاإضااةاإىلامااقا7ابهايثااءاقتايها
يفاسنريا،ا1يظهرايفالذهانيصنرلابايزيانألَاغانيا
1نيذياتُثرفابهاحركاةاطايبانا1جماعاتاتاظيما
نيناعاالايفايَاغانثاتانا1نياذياقااايكشافاعنا
نيجذ1رانيانعشايةانيمتاالاإىلانيجالاينانألَاغانا
نيذينايرشاتاعىاتاريبهما1تثليحهمانيثثنعيةا
بايتثاا1نامعاحزبانإلصالحايفانهاياةاثمانياياتا

نينرنانيايض.
يحاا1لانيبثاضاجالانًاينايننلاباأنانيتكفريا
1نإلرلااباناعيانايهمااارنامايناُكّلانيحنائالا
1نيانئلانيثاطثةاسانعانيشملايفاكباانيثماءا
تؤكاااينامارساةا1نحاًلالايامناتُاتاجا1ترعىا
1تمانلا1تاعمالذهانيجماعااتانإلرلابية،ا1تثتربا
نيثاثنعيةانيفناساةانيكربىايإلرلاابايفانيثايم،ا
1نساتخامتانيثاثنعيةا1قارا1تركيااابإرشنفا
يمريكيالاذهانيجماعاتايتامارياع1لاعربيةامثلا
سانرياا1نيثرنقا1ييبياا1نآلنانيايَاَمان،ا1رنماُكّلا
لاذناماازنلالااكامانايغايطانفثاهابإنكارالذها
نيشاننلااخامًةايلمرش1عانيتكفرييانيتامرييايفا
نيااناة،ا1منانايصاقاُكّلانيحاننعثانيحيةانيتيا
يثاياُهااينمياًايفانيننقعابثاببالذنانيفكرانيثاخا
1نيشانهااإنماااياابُلاعليهاقنُلانيلاهاتثاىلا»َمنا
ا اِذِهايَْعَماٰىاَاُهاَنايِفانآْلِخَرِلايَْعَماٰىا1َيََضلُّ َكاَنايِفاَلٰ

َسِبياًل«.

تقارير

»�سدى �مل�سرية« تتفرد بن�سر وثائق و�سور هامة تك�سف �لدور �ل�سعودي �لقطري يف جتنيد �ليمنيني للقتال يف �سوريا
عالقة الزنداني والسعودية وقطر بتنظيم القاعدة في اليمن

هل تستنسخ السعودية تجربة المجاهدين األفغان 

  - خاص:
يعَا7َاماايثامىاتاظيما»عنعش«ايَحااناشاايانيحارنكانيجانبيابتهمةا
نيشاذ71ابثاانقتياعهامانامازيهايفامايريةانيتننلاي،ا1قامننابتجميعانيااسا
يفاميانناعا7ا1َسَطانيايريةا1مناثماتافيذانإلعان7ابحنهارمياًابايرصاص.ا
1يفانفلانيثياقايعامتاعاارصانيناعالابنياعلانائفانيبكريااقياعيايفا
حزبانإلْصااَلحا1محااظاعانانيذياعيَّاهالاعيامؤخرنً(انثاياعرشاناشاااًا
ماناقياعنتانيحرنكانيجانبايايفاعان؛ابتهمةانيتثا1ناماعانيجيشا1نيلجانا

نيشثبية.ا
كماانقتحمتامليشياتالاعيامازلانيرئيلانألسبِلاعبانيفتاحاإسماعيلا
1مكتابانباتاها1مازلانينياعياحثالازياابنايحيىانيذياكشافاينساائلا
نإلعاال7اينالاعيا1نيناعالابايتايفاحملةاننتياانتايكننعرانيحرنكانيجانبيا
نيثالمي،ايفاساثياماهاايلتخلصامنانينضياةانيجانبيةا1قيااعنتانيحرنكا

نيجانبيانيحرلا1نيثتنلة.ا
1يفاتكرنٍرايثايااريناماايحُاُثايفاسانرياا1نيثرنقا1ّزعتاعاارصاعنعشا

ماشانرنٍتاألبااءامالحابمايريةارعاانابمحااظاةايحجاتحذرانيننطالامنا
ننختالطابلانيرجالا1نياثااءا1عىاعا7ااتحانيحاالتاي1َقاتانيصالل،ا1َمنا

يخايفا7يكااثتتمامثاقبتها1اناًاياايسمنلاانيرشيثة.
كماااقاا7انيتاظيمابجلااامننطنايفاعاانايراضهانيذلااباإىلانيصاللايفا

نيثجااعااماارعاعىاعاارصهابأنها»سيصيلايينامااشاء«.
يفاعاانايَيْضاًاقامتامليشاياتالاعيا1عاارصانيناعاالابإعان7اعاٍعامنا
نيباعاةانيتجنيلامنايبااءانيحااظاتانيشاماييةابتهمةاينهماجانعايفاقننتا
نألمانانيخاصاةا1ينهمايتثارت1نابلباسا»باعاةامتجنيل«.ايأتايا7يكابثاا
تنزيثهماماشنرنٍتاتاايبايبااءانيحااظاتانيشماييةابمغاعرلانياياةاخاللا
مالايقصالااا8ل(اساعة،ا1تضماتانياشنرنتاتهايانٍتاباينتلا1نيتاكيلايفا

حالايمايافذ1ناتلكانيتنجيهات.ا
تاللاااحملةامانلماةايحالتا1مااازلامننطاالامنايباااءانيحااظاتا
نيشاماييةارنانتهااعملياتانهبايتلكانيحاالتا1نياازل،ايعتاإىلانحتجازاتلكا
نيليشاياتايثاعامنايبااءانيااطلانيشاماييةا1نازنلامصرياي1يئكانيحتجزينا

مجهننً.

�إعد�مات وقتل و�سحل وجلد للمو�طنني 
جرائم ترتكبها داعش والقاعدة ومليشيات هادي بحق أبناء الجنوب



9 تقاريرنيثاعاااثا     ننثالالااينثالاثالا7اانيننالااا17انينثالاثالالا

همجية الطيران السعودي األمريكي تواصل قتل اليمنيين.. إفالس أخالقي

1كانايحااظاةاإبانصيبهاامانانينصفا
نيهثاتريياخاللانألسابنعانيايض،ا1شهاتا
نيحااظةاتحليناًامكثفاًاياريننانيُثااْا1َننايفا
يكثرامناماانة.ا1نستهافاطرينُنانيُثااْا1َننا
نيثاثنعيانيغاشام،اين7ايملانألحا،ابخملا
ناارنتايفامااناةانيكانكاابمايرياةانيخاعرا
يفامحااظاةاإب،امااازلامننطالا1مارساةا
1جرَساعبانرايلمركباتا1نناةايمايةابافلا
نياانة.ا1نساتهافاطرينُنانيُثااْا1َننامازلا
يحااانيننطاالابصار1خالايَعَّىاإىلاتاماريها
بايكامال،ا1مارساةانإلرشنقابصار1خانتجتا

عاهايرضنٌرامتنساةابايباى.
كمااانساتهافانيااريننايَيْضااًانيانااةا
1نا بصاار1خا نيااناةا نفالا يفا نألماياةا
جارسا نساتهانفا إىلا باإلضاااةا إصاباات،ا
ساحبانايفانيااطالانيفاصلةابالامايريتَيا
نينفرا1نيخااعرا1نيننقثةاعاىانياريلانيثا7ا

نيذيايربطابلاصاثاءا1َتثز.

1نستشاهااثالثاةامننطالابياهاماطفل،ا
كماايصيباخمثاٌةاآخر1ن،اإصاباتابثضهما
خااريل،ايفانارلاجنياةايااريننانيُثااْا1َننا
نيثاثنعيانيغاشاماين7انيثابتانيايضاعىا
قريةانيثنالابمايريةانيثالامحااظةاإب.

1يطللاطريننانيُثااْا1َننانيثاثنعياثالثةا
صننريخاعىامازيلابنريةانيثنالابمايريةا
1ساننطا نيازيالا تاماريا إىلا يَعَّتا نيثاالا

نيشهانءا1نيجرحىانتيجةالذهانيغارل.
كماايناراطاريننانيُثااْا1َننانيثاثنعيايفا
1قتاسابلامناين7انيثبتاعىامرَكزامايريةا

نيرضمةابمحااظةاإب.ا
1نساتهااتانيغارلايحاامااازلانيننطالا
بمركزانيايريةابثالثةاصننريخايَعَّتاإىلاتامريا
ايَناَّاُهايماتثافراعنالذهانيغارلا نيازلاكلياًاإنَّ
يياةايرضنراي1َْاإصابااتايفانألر1نحانتيجةاخلنا

نيازلانيثتهافامنانيثكان.
1شناطريننانيُثااْا1َننانيثثنعيانيغاشما

ين7انيجمثةانياضيةانارلاجنيةاعىانياناةا
نألمايةابشارعانيثالثلابماياةاإب.

1نساتهافاطاريننانيُثااْا1َننانيثاثنعيا
نيانااةانألماياةانيتننجاالايحماياةانياخلا
نيرئييساياياةاإبابغارلاجنيةايمايثفراعاهاا

1قنعاييةاضحايااي1َْاإصاباتايفانألر1نح.
1شاهاتامايااةاإبا1مايرياتهاااتحليناًا
مكثفاًاياريننانيُثااْا1َننانيثاثنعيانيغاشما

ماذانيصباحانيباكرايين7انيثبت.
1شناطريننانيُثااْا1َننانيثثنعيانيغاشما
مثااءانألربثاءاتثعانارنتاجنيةاعىاماياةا
إبا1مثثاكراثثاحرساجمهانريابمايريةا
يريام،اكمااانساتهافانيُثااْا1َننانيثاثنعيا

ماتجعابنانعنانيثياحي.
1يطللاطريننانيُثااْا1َننانيثاثنعيايربثةا
صننرياخاعىامااناةاحرنثةا1ساطاماياةا
إبا1يماتُثاجلاعاهااييةاضحاياااي1َْاإصاباتا

1خمثةاصننريخاعىامثثكراثث. 

  - خاص:
كغريهامنانألسابيعانياضية،اَمىَضاعصيباًاعىايلايلامحااظةاصثالا1باقيا

محااظاتانيجمهنرية،ااايارينُنانيثثنعيانألمريكيايمايرحمانياثاَءا1نا
نألطفاَل،ا11نصلاحنَاهانيااَلايفاتامريانيمتلكاتانيثامةا1ماازلانيننطال.

1نستشهااااامننطااً،ابياهمانثاءا1يطفالا1مثانن،ا1يصيباخمثٌةاآخر1نا
جرنءاقصفاطريننانيُثااْا1َننانيثثنعيانألمريكيانيغاشماعىاسنقانيخميلايفا

ماانةاخبابمايريةانيخبا1نيشثفامحااظةانيجنف،اين7ايملانألحا.
1يثكنانياانةامننطانناآماننا1َمثايننايفاماازيهم،ا1يأتيالذنا

ننستهانفايفاإطارانيحناانيثثنعياعىانيشثبانيايَاَمااي.

محااظاةاصثاال،الايانألكثاُرامثانااًل،ا
اايجرحايتثاُعامناين7اإىلاآخار،ا1نيازيفانا
يتنقاف،ا1كأناطريننانيثاثنعيةا1يمريكا،انا
ابثااسفكاعماءانألبرياءايفالذها يهايايهاباٌلاإنَّ

نيحااظةانياكنبة.
1يان7ايملانألحاااّضلاتاطائرلانألباتيشا
مالحناةامننطٍناكانايننعاسايارتهانيحملةا
باياننعانيغذنئيةايفامااناةانيضيثةابمايريةا
شان،ايتاللاعىانيثيارلاعاعنًامنانيصننريخا

يتحيلهااإىلارماعا1يلنىاربَهاشهيانً.
لذهانيجريمةاييثتانأل1ىلامناننعها،ااناا
سبنتهااجرنئمامماثلة،اسنطاايهاانيثرشنتا
منانيشهانءابياهمانثاءا1يطفالايفانيارقاتا

نيثامةا1بايارينةا7نتها.
1يتننصالانيجاننانيثاثنعيايفامحااظةا
صثاال،ايياللانيُثاااْا1َننايان7ايملانألحاا
عرشنتانيصننريخا1نينذنئفانيااثيةاباتجاها
نيااطلا1نينرىانيحا7يةايلحا1عانيثاثنعية،ا
مثاتهاااًانيااطلا1نينرىا1نيخانطانيثامةا
اااًةا َخاصَّ نيحاا1عي،ا نيرشياطا يفا نيننقثاةا
يفامااناةابااياصيااحا1مابها1شاانا1نمرا

1نيالحيطا1نيازنية.
1يفالاذهانيااطالاعثارانيجياشا1نيلجانا
نيشاثبيةاعاىاعارشنتانيصننرياخانيتيايما
تافجار،اإضااةاإىلاقاابلاعاننعيةاقصفابهاا

طريننانيُثااْا1َننانيثثنعياتلكانيااطل،ا1قاا
نستشاهااعاعامنايباااءاتلكانيااطالابياهما
نثااءا1يطفالاجرنءاتلكانيصننريخا1نيناابلا

نيثامةا1نيؤقتة.
1تننصالانينصافانيهمجياعاىامااطلا
صثاالاين7ايمالانألحا،احيثاشانانياريننا
ناارنتاجنيةاعاىاقارىاعاياالايفاماانةا
مرننابمايريةاحياننابمحااظةاصثالا1يربعا
نارنتاجنيةاعىاقريةانيبنثةايسفلامرنن.

1ين7انيثابتانيايضاكانامثَلابنيةانأليا7،ا
قصافاصار1خيا1مااثي،اإضااةاإىلانارنتا
نياريننانينحشاية،احيثاشنانيارينناصباَحا
نيثابتانياايضا8انارنٍتاجنياةاعىاماانةا

مرننابمايريةاحياننابمحااظةاصثال.
طرينُنانيثا1انيثاثنعيانستهافابغارنتها
نيثمااناقريَةانيبنثةابمااناةامرننابمايريةا
حيااننابصثاَال،ا1يعىاإىلاتامارياسايارتلا
1عرنجةاناريةاكانتامتنقفةاعىانيخطانيثا7.
كماانستشهاامننطنا1ُجرحاثالثةاآخر1ن،ا
جرنءانينصفانيصا1رخيا1نيااثيانيثثنعيا
نيكثفاعىانيااطلا1نينرىا1نياازلانيحا1عيةا

بصثال.
1نستشهاامننطنا1ُجرحاثالثةاآخريناإثرا
نينصافانيصار1خايانيثاثنعيانيكثفاعىا
مااطلابمايريتيارنزحا1نيظالرابصثالاين7ا

نيجمثةانياضية.
1يطلناتانيننقاُعانيثثاكريةانيثاثنعيةا
يفا7ياكانيين7ايكثراماناثثاصار1خااًاباتجاها

مااطلاباياصياحا1شانابمايريةارنزح.
1نستشهااخمثاةامننطال،ابياهمايربثةا
يطفاال،ا1ُجرحاثالثاٌةاآخر1نابياهامانمريل،ا
صباحاين7انيجمثةانياضية،اجرنءانساتهانفا
طاريننانيُثااْا1َننانيثاثنعيابخملانارنتا
مااناةالنياايابمايريةاكتاافابمحااظةا

صثال.
نألربثاةانألطفالانستشاها1ناماعا1نيالما
طاريننا نساتهانفا جارنءا نماريلا 1ُجرحاتا
نيُثاااْا1َننامازيهمانيكائانابماانةالنيايا

بمايريةاكتاف.
1عا1عاطاريننانيثا1انيثاثنعيانألمريكيا
يثاااءاتجماعانيننطاالا نساتهانَفانياكانا
ننتشاالانيشاهانءامنابالانيركا7،امااايَعَّىا
إىلاجارحانثاالاآخرينايحالماابرُتتاسااقها

نيايُْماي.
1يطلالاجيشانيُثاااْا1َننانيثاثنعياين7ا
نيخميلانياايضايكثرامانالثاصار1خاًاعىا
مااناةاباياصياح..اكمااشاناطريننانيثا1ا
نيثثنعيانيغاشامانارتلاعىاماياةاصثالا
رامبانَيا يَعَّتاإىلاتامارياعاعامنانيبانيا1ترُّ

يخرىامجا1رل.

األباتشي والقنابل العنقودية.. خطر يهدد أهالي صعدة

غارات جوية متواصلة بمأرب إليقاف تقدم الجيش 
واللجان الشعبية

1يمايتنقفانينصُفانيجنيايلاريننانيثثنعيانألمريكياعىامحااظةامأرباخاللانألسبنعا
نياايض،ا1مثظامالذهانيغارنتاجاءتامثاانالايثااارصانيناعالا1عنعشا1مااعاتنقفاتنا7ا

نيجيشا1نيلجانانيشثبية.
1ين7ايملاشانانياريننانيثاثنعيانألمريكيايكثرامناعرشينانارلاجنيةانستهااتاعاعنًا

منانيااطلابمأرب.
1نستهافاطريننانيُثااْا1َننانيثثنعيامااطلانيجفياةا1نيفا1ا1نيثايلةانربياماياةامأربا
بأكثاراماناثاانارلاجنياة،ايفامحا1يةاإلينافاتنا7ايبااالانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةاتجاها
نياياة،اكمااشاناطريننانيُثااْا1َننانيثاثنعيايربعانارنتاجنيةاعاىاماانةانيز1رابر1نحا

1نارلاعىاماانةانيلثان.
محااظةا7ماراليانألخرىايماتثالمامنانيجاننانيثثنعيانألمريكي،احيثاتثرضانيجمعا
نيحكنميايفامايريةاعتمةااجرانيثابتانيايضايثاعامنانيغارنتايَعَّتاإىلاحا1ثاتامريا1نساعا

بايباى،اكماانستهافانياريننانناةايمايةاع1نا1قنعاضحايااي1َْاإصابات.

حجة: استشهاد 14 مواطنًا بينهم 4 نساء في قصف 
هستيري على حرض

إب: تحليق مكثف وقصف للمدارس والجسور ومنازل المدنيين

1تنزعتاجرنئُمانيُثااْا1َننانيثاثنعيانألمريكيايفايكثرامنامحااظةايماية،ا1كانايحااظةا
حجاةا1نيااطلانيحا1عيةامعانيثاثنعيةانياصيُبانأل1ااُرامنانيُثااْا1َنن،احيثانستشاهاالا 
مننطاالا1يصيباعااعاآخراجرنءانارنتاشااهااطريننانيُثااْا1َننانيثاثنعياعاىامازلايحاا

نيننطالايفاماياةاحرضابمحااظةاحجةاين7انيثبتانيايض.
1نساتهافاطارينُنانيُثااْا1َننانيثاثنعيابثااعامنانيغاارنتانيجنيةاماازَلانيننطنايحماا
نيثااحيلابماياةاحرض،اماايَعَّىاإىلانستشاهاعاعرشلامننطال،اكحصيلةاي1يية،ا1إصابةاعاعا

آخرا1تامريانيازلا1ترراعاعامنانيبانيانيجا1رل.
1ين7انيجمثةانياضيةانستشهاتايربعانثاءا1ُجرحاعاٌعاآخراجرنءاقصفاطريننانيُثااْا1َننا

نيثثنعيانيغاشماعىاقريةانياشنشايفاماياةاحرضامحااظةاحجة.
1حّللاطرينُنانيُثااْا1َننانيثثنعيابكثااةاعىاسماءاماياةاحرضا1كذنامايرياتامحااظةا

حجة.
1كماا1نصلانياريننانيثثنعيانألمريكيةالمجيتهايفاصثالا1حجة،انرتكبامجازَرابشثًةايفا
ثةاننقتصاعيةا نيحايال،احيثاسنطاشهيانناعىانألقلا1يُصيبااااآخريناإثرانستهانفانيؤسَّ

1ناعيانيضباطا1نيكليةانيبحريةايفانيحااظةاين7ايملانألحا.
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  - خاص: 

ليانيشاالُاا7نتُهااتتكارَُّرايفابالعنا..اعمليااُتانإلعان7ا
نيجماعايا1نيثاحلا1نيذباحابايثاكاكلانيتياتمارساهاا
عنعشاباتتاطرينةامفّضلةانيين7ايليشياانيخاليفا1عاارصا

نيناعالا1نإلصالحايفامحااظةاتثز.
1يان7ايمالاتان1لانيااشاانناعاربامننقاعانيتننصلا
ننجتماعياصنرنًاتامىايهاانينلنب..ايسىامكبّللا1قااتما
نيتاكيلابجثثهمابثكاكلاقّاثتايجثاعلما1تماإعانُمهما
بشاكلاعلاايا1يماا7اماريىا1مثامعانألطفالا1نياثااءا

1نيننطال.
إنهااانينحشايةابكلاتفاصيلهاا..اطارانبأُلااايفايرجاءا
نيحااظة،اارقصتامليشاياانإلصالحا1نيخاليفاَطَرباًايلابأ،ا
1نبتهجتايهاذنانيحاعثامرتزقاةانيُثااْا1َننا1عمالؤلمايفا
نيانخال،ا1كأنهامايرسالننارساايًةايلجميعاباأنالذنالنا

نيثتنبلانياشنعايهذهانيحااظةانياكنبة.
نيصانرلانيفجثاة،اكانايهااانينقعانيكبريايااىانيثاياا
مانانيااشاالايفامننقاعانيتننصالاننجتماعاي،احياثا
كتبتانياكتنرلانبتثاا7انيتنكلابأىسا1بحرقةاماشانرنًايفا
صفحتهااعاىانيفيلابنكاقايتااياه:ا»نحتفانتاعمنيةا
يرقاصانيحتفلنناايهاااعىاجثثانيخصان7..ايَياجحيما
نحتفاايلالاذن؟ايَياترنجياياااقاتماةايمثّلاايهااانيبانيةا
ناشااننا1حننقيننا1مثنفننا1يكاعيميانناحتىاكأنا

نينتلةاكنمبارساي1َْاُلننلااحثب«.
1قاالانيصحفاياجمالاعامارارئيلاتحرياراصحيفةا
نينسطانألسبنعيةايفاماشنرايهاعىانيفيلابنك:ا»بايفثلا
إناهانينبحا1نيتشانُّهانألخالقيانيذياظهرامتمثالًابأبشاعا
صانرلايبرشاإماامصلنبلامرجلابامائهماي1َْاممّاعينا

1عنرنتهمامكشناةاتحتايقان7انياترين«.
ا1يضيافاعامرابننيه:ا»صنرايخرىايمارسااتاتاكيلا
نً..اللالذها 1تمثيالابنتاَىايفاتثزانألكثارامانيًةا1تحارُّ
لاياحنينةانييمايل؟،اي7اينايلحار1بايفانيثاعلابصماتهاا
نيتنحشاة؟اإنايناها1مهمااكاتانألسابابااإناعاىايبااءا
تثزانيحامللاياننءانيثنااةا1نيتحارايناياتفضنناراضاًا
يمارساتالؤنءانيشنِّلل؛اننتصارنًايلنيمانيتيايرنعايهااينا
ةا تااثراحتىاتحلامحلهاااثنااةاعنعشا1لمجيتها،اَخاصَّ
1يناحننعثامماثلةاقااحصلتا1كانانيصمتاإزنءلااساياا

نينقف«.
1نستغربانيشيخاعبانيننحاانير1عيامنالذهانيثاارصا
نإلْجااَرنميةانيتياتاللاعىانفثاهاا»منا1مة«،امشرينًاإىلا
ينانيتثاميةانيحنينيةايهمايجبايناتكننا»منا1ية«؛األنا
الثافةانينا1يةانييمايةاتنن7اعىانيذباحا1نينتلا1نياهبا
1نيثالبا1نيخرنب..ا1إ7ناكانايلمنا1مةامانايلانف،ااناا
يَْصاابَااحا1نضحاًايلجميعاينايلانفانينا1يةانييمايةاليا
إساناطانيا1يةا1تامريانيا1يةا1تمزيلانينطنا1تنثايمها
إىلاع1ياالتاطائفياة..ا1إ7ناكانايلمنا1ماةاماناقيااعل،ا

ااإناقيااعلانينا1ياةانييماياةاتتننلااانإلعنرلانألمريكيةا
بايتحايافاماعاإسنئيلا1نيتثا1ناماعامخابرنتانألطليسا
1تركياا1نيثاثنعيةا1قارا1نألرعن..ا1إ7ناكانتايلمنا1مةا
مانايباال،اااإنايبااالانينا1ياةانييمايةالاماعصاباتا

ايصناعا نيتكفرييلامليشاياتانإلْجاااَرن7انيناعملامناُكلِّ
نألرض.ا1مجامياعانيرتزقاةاممنايثراهامانيجميع،ا1إ7نا
كاناتانينا1مةاتحنيتامناسالميةاإىلامثالحة؛ابثاببا
انيثكاُلاتماماً،ا َ ننننالبيال،ا1الاماايزعمانن،اانااتبلَّ

1تأكََّاايلشاثبانييمااياقبَلانريه،ايناَمناسالحننانينا1يةا
نيحرياةا1نيايمنرنطياةا ي1َْا يامايكانالااهامانإلصاالحا
نيزعنماة،اإنماا»نيزياط«،ا1نيرتزقةانييان7ايحا1يننانيزجا
ةايبااءانينبائلانيثريناةا1َمنايهمارصياا بايجمياعا1َخاصَّ
1طاياضخام,ايفاحر1بهاما1باننتهمانيثبثياة,ايكرراينا
نثمحاألبااءانينا1يةانيثاثنعيةابتثكرياصفنناا11حاتااا
ينا1نيرشااءاستبنىامحااظةا 1تالحمااا1بجهنعاُكّلانيخريِّ

إباآماًةامثتنرل.ا
اعبانيرحمنانأللانمايامعانياكتنرلا 1يتفالانيصحفيُّ
نبتثاا7ا1يزياابننيه:ا»نألكثرابشااعًةا1قبحاًامنامشالاا
نيذبحا1نيثاحلا1نيشاالا1ساملانألحياءايفاتثزا1مشالاا
نإلعانمااتانيجماعياة،الاياتلاكانألصاننتانيابثثاةامنا
مثنفالايفرتضاينايكنننناباليثاةامننجهةالؤنء..ايناا
جثلاننامناحرياةانيتثبريا1نيكلماةاكنيمةاإنثاانية،اآيةا

إرلابيًةاقذرلاتغايا1تربرايإلرلابيلايعمايهم«.ا
نيااشاطاعبانيلاهامهاياكتباماشانرنًامثلنااًاعىاماا
حااثابننياه:ايحا1ينناعنئمااًانفياتهماةاعنعشاعاهم,ا
1متاىامااتمكاننامانانيخصماقامننانيايياَلانيانمَغابأنهما
لماعنعش,ا71يكابأسالنبانينتلايألسريا1نيتمثيلابجثته..ا

»1يجيايننلايكاييشاتننلاعيلَّاعنعيش«.
1كتابانيااشاطامحمااارشفانياياناماشانرنًا1نأليما
يثترااؤنعهاقائالً:انينحشايُةايايهاما1صلتاإىلا7ر1تها..ا
شاالا1ناماا7نايصاثاننابايُجثاةانيهاماالابثاااقتلهااا
1صلبها..اإْجااَرن7،اجبان،ا1حنري؛اإرضاًءاألساياعهامناآلا

سثنعانيكالبا1حلفائهاانيرتزقةا1ضثفاءانيافنس.
يمااانيصحفايا1نإلعالمياحميااارزقااكتباماشانرنًا
حانلامااحاَاَثاقالاايه:ا»مااايجريابتثزاناقانُساَخَاٍرا
ياكلانييمايلايتحملامثاؤ1يياتهمابايحضنرا1نيجالزيةا
1عا7انيتثااُللايفامثركةامننَجهةانيُثاْا1َنن,ا1نايجباينا
تكنناتلكانيجرنئماعامَلاتثبيطاي1َْاتخنيف؛األنانيهاَفامنا
نرتكابهاااتحنيُلالاذهانياتيجة,ا1بايثكلالاذهانيجرنئما
يجابايناتكنناعاملاتحفيزايلجمياعايلتحركا1نيجالزيةا
نيخبياثا نيُثااْا1َننا مارش1عا يننجهاةا نيجااعا 1نيثمالا

1نيتامريي.
1يضيافارزقابننياه:ا»نيجرنئامانيتايااانقانيتصنرا
يرتكبُهاانيُثاْا1َننامناإعانماتا1سحلا1إيناءانيبثضامنا
نيثمارنتانيشالنةا1نيتصفيةانيثرقية,الذناحزبانإلصالحا
يألسافايفاتثازاجثلانفثاهانااءايهاذهانيجرنئاما1يعنلا
11نجهاةايلُثااْا1َننا1جرنئمهانيتيالااهاارضبانياثايجا
ننجتماعايانييمايا1نارشانيحر1با1نيرنعااتانيتياينا
تاتهيا1يناياجَناُكّلاعمالءانيُثاْا1َننامنارشااثلتهمامهماا

ظانناينهمامتحصانناخلفانيثثنعيةا1نألمريكان.
1سابلايهذهانيثاارصانينيا7ابأعمالامشاابهةايفاتثز،ا
حيثاقامنناقبَلايسابنعلابإحرنقاجثِةاشاخٍصا1سحلها

يجرعاينهايثارضهما1يااعابايُثاْا1َنن.

  - خاص: 

طهرتاقانَّنُتانيجياشا1نيلجانانيشاثبيةا
مايرياةامرشعاة،ابثااامثاارَكاضارياٍةامعا
نيجماعاتانيتكفرييةا1مرتزقةانيرياض،انيتيا
كانتاتابلاحصارنًاشاايانًاعىاقرىامرشعةا
1حانانا1قامتاتلاكانيثاارصابأعمالاننتنا7ا
ةاابياتانيُرميماة(،اكماا مانانأللاايل،ا1َخاصَّ
رانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةايجزنءا1نسثةا طهَّ
مانامايرياةاحاناان,ا1مااازنياتانيثملياتا
مثاتمرًلاحتاىاتاهارياكامالانيااناةامنا

مرتزقةانيرياض.
ا1قتلتانيثاارُصانيتكفرييةانألسبنعانيايضا
نماريًلابثاامنا1مةاُمحا1يةاسابيها،ا1إصابةا
طفلاآخرايفانفلانيثملية،ا1يفاجريمةايخرىا
نستشاهاتاعجانزاكفيفاةايفانيثمانالامنا
عمرلااعنخلامازيهاابرصاصاقااصةامرتزقةا
نيريااض،ا1إصاباةاشاابةا1صباياآخريان,ا
1نيصبيانآلنايفاحايةاخاريل،ا1قاامكثتاجثةا
نيثجانزاثاالثاييا7اعنخالانيبيتايمايثاتاعا
يحاٌااإخرنَجهم،ابفثلاإطالقانياار،ا1محارَصلا
نيااناةامناقبلامرتزقاةانإلصالحا1نيناعال،ا
كماايصياباطفلابنصافامرتزقاةانيرياضا
بايهاا1ناعاىامااناةاصاياةا1نيجحملياة،ا
1تثرضاتانيكثريامنانيااازلايلرراع1ناييةا
خثائرابرشية،ا1كانتالذهانيثصاباتاتحا1ُلا
اتاحاجبهةاعنخالامااناةانيحنباان،اإناينا

نيحضانَرانألماياياناطانيجيشا1نيلجاناحالا
ع1ناحا1ثا7َيك.

مياننياً،اسايارتانيثاارُصانيانعشيةاعىا
مباىانيحااظةا1إعنرلانألمنابثاايناحارصتا
مجمنعاًةامنارجاالانألمنايفاتلكانياشاآت،ا
1تحركانيجيشا1نيلجانانيشثبيةامبارشلاياكا
ي1كاراعاارصانيناعالا1عنعشا1نستثاعلاإعنرلا
نألمنا1نألماكنانيتياسايارتاعليهاانيثاارُصا
نيتكفرييةا1ماازنيتانياانةاتشهاانشتباكاٍتا
عايفةاسنطاايهااعرشنُتانيا1نعشابلاقتيلا
1جرياح،ا1ناصحَةايألخباارانيتياتتحاثاعنا
سايارلامااتُثامىانُينا1مةاعاىانيحااظةا
1قاننتانيجياشا1نيلجانانيشاثبيةامااازنيتا
1تاهاريا نينطاايا 1نجبهااا ألعنءا حاارضًلا

ُكّلاشاربامانايرضانييمنامناتلاكانيثاارصا
نإلْجااَرنمياةاكمااحاثامناعملياتاننعيةايفا

نيرضمة-اإبا1يرحب-اصاثاء.

نإلصاالحا ميليشاياتا ُماياتا 1قااا لاذنا
1نيناعالابخثاائراكباريلايفاماانةاحنضا
نألرشنف،ا1نيجمهنريا1نيُحرير،ا1كانتاقننتا
نيجيشا1نيلجانانيشاثبيةاقاا1سثتامااطَلا
سايارتهاايفاماانةانيضبابا1نيجبالانُيالةا
علامايرياةامرشَعةا1حاناان،ا1ظلتايجزنءا
صغاريلامانامايرياةاحاناناتحتاسايارلا
مرتازقانيريااضا1نيثااركامتننصلاةاحتىا
تحريرلا,ا1سابلالذهانيثمليةاتحريُراشارعا
جبلاصاربانيرئيايس،انياذياسابلا1قصفتها

طريننانيُثاْا1َنناإلعاقةاتنا7انيجيش.
1عاىاصثياا1ضعانيحااظةاككل،اتفرضا
قننُتانيجيشا1نيلجانانيشثبيةاطنقاًاُمحكماًا
عىاعصابااتانإلصاالحا1نيناعاال،ا1تحظىا
باعماشثبياكبريايااير1نهامنايعماٍلاإرلابيةا
ةايناُمثظمالذها يفانيااطلانريانيحررل،اَخاصَّ
نيااطلانيتياتثترباخارجانياياةاكانتاساحًةا

ياهابانألرنيضابزعامةاحمنعانيخاليف.
الاذنا1ترنباطاقاننُتانيجياشامناشاارعا
نيثاتلا1مفرقانيذكارلا1مااارانيجااابننبةا
تثازاإىلاخطاإب-اصاثاء،احتىامفرقارشعبا
بننباةاتثازاباتجااهانيحاياال،ا1مانامفارقا
رشعابا1نيااارانينايامابخطامتصالاحتىا
منارانيلاننءاثا،ا1صاننًاإىلانيضباابانيبننبةا

نيغربيةايتثزاباتجاهانيخاء،اكمااتثاياُراعىا
شاارعاصربانيرئييسانيذيايؤعياإىلامايرياتا
بشاارعا ناز1نًا مانع7ا1مرشعاةا1حاناان،ا
نيناراإىلانيحنبانا1مفارقانيذكرل،ا1لذناماا
يجثلاميليشياتانإلصالحا1نيناعالا1مرتزقةا
نيُثااْا1َنناعنخلاعلانيانئارلا1يزعنُعانيتضييلا
عاىالاذهانيجماعااتانيثالحةايفامااطالا
نيُحريرا1كالبةا1مااطلا1نساثةامناعصيفرلا

1جبلاجرل.
لذنا1قااتااقلتا1سائُلانيتننصلانجتماعيا
صانرنًايلماعاناحمانعانيخاليفا1لانايخرجا
عاثًةامنانُيرتزقة،ايلبثننايقاثةاسنعنءاعىا
نثالاتاظيمانيناعال،ايفامارسةاباكثريا1ليا
إحاىانيانرسانيتايايحتلهاامرتزقُةانيرياض،ا

تنُعاباينربامناحيانير1ضة.
1ماااتزنلالاذهانيجامياعانُيثالحةاتحتلا
نياانرسانيحكنميةانيننقثةاتحتاسايارتهاا
كباكثريا1نينحالا1نيصايلا1خايجة،1حنيتا
إىلا نياانرسا لاذها نإلْجااَرنمياةا نيثااارصا
مثثاكرنتايتفرياخانيناعالا1يمثالانحتاللا
نياانرساُمشاكلًةايلاالبايفاظلانساتثانعنتا
نيثاننياةا نختباارنتا إلجارنءا نيرتبياةا 1زنرلا

1نألساسية.
1يكاامصاراعثاكرياياا»صاىانيثاريل«ا
ينانيجيشا1نيلجانانيشاثبيةاسايتحركننايفا
ُكّلاشاربايفايرضانييََمانايتاهريهامناعاارصا

نإلْجااَرن7.

على خطى د�ع�ش.. ملي�سيا �ملخاليف ُتعِدُم �أ�سرى ب�سكل علني وتقطعهم بال�سكاكني على مر�أى �لأطفال

وحوش في الحالمة!

ظهور م�سلحني يلب�سون �أقنعًة �سود�ء يف �إحدى تلك �ملد�ر�ش
مليشيا اإلصالح تحول مدارس تعز إلى معسكرات وثكنات لعناصر ما يسمى القاعدة
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المأزق االستراتيجي للعدوان
علي نعمان المقطري

ننتكاسةاباينيةا
يانا نيثاابنةا نألطر1حااُتا
تفهاماإنايمانتاا1لاننتكاسااتا
انألماياةا نيانخلياةا نيباياةا
يلاظاا7(ا1مشاكالتهانيكاماةايفا
صري1رتاهانينجنعياة،امناحيثا
لاياماظنماةاتبثياةامرتباةا
ي1َْابماظنمةا باإلمربياييةا باينياًا
نيربياانياةا نيا1يياةا نيثايارلا
1نيصهيننياة،ا 1نألمريكياةا
1نيمّنلةابمالبَلامحليةاعربيةا
1عياياةا1لابية،ا1كاذنامناحيثا
يثاعاإنتاجهاكشكلايلاظا7اينحاا

طبنةانألرساتنرنطيةانينبليةانيايياةانيكنيننياييةا
نيتياصارتاحكنمًةاتامُحايتكنَناع1يةابثاانتثاعا
حجامانيثشاريلانيُكاربىاآللاساثنعانيتايامّكاهاا
ننستثماُرامنانيثيارلاعىانيالانينطايا1نيثر1نتا
نيهائلةا1نهاباخرينتانيجرينن،ا1نياذياجثلهاامنا
كبارانيافيليلانيثاييلانيثياريناعىاننقتصاعا
نيباكايانيريثاي،ا1كاذناسايارتهااعاىانيجاالا
نيثايايسانيظالرياانيجتمثي(،اقاارنحتاتاَمُحا
نئييْلا يتؤسلاإمربياييةاإقليميةاتااالانيا1رانإلْسَ
يفانياانةامحا1يةا1رنثةانيا1راانيشااللاشااه(ا
1مااطحةانيثانرلانإليرننيةا1نيجمهنرياتانيننميةا
نئيْال،ا1بانًاعانانيتأييبا 1نينطاياةانيثاعياةاإلْسَ
نينطاايانيننمياضااانيصهيننيةا1ننساتثمارا–
نيذياكانانيجميعايتظالرابهاعلاا-اييبتامعانييملا
نألمريكايانيصهيننياإقامةاجبهةاطائفيةا1لابيةا
إمربيايياةاتجماعانيثاربانيثالملايلنتاالاضاا
نيجبهاتانينطايةانيتحرريةابزعامةاإيرنناسانرياا
يبااانانينا1مة،ا1نيتاياريتابنضنحاينامصايحهاا
ننساتثماريةاتكمناباعمانيصهيننيةاضاانيثرب،ا
1لذنالناع1ُرلاانينجنعياماذاينشألاانيربياانيننا
1يجهزلامخابرنتهاماضاانيثاربانينا1ملاآنذنك،ا
1نييان7ا1بثاااُمايضاسااننتامانابااءامرش1عا
»نيارشقانأل1ساطانيجاياا«ا»1نيربياعانيلتبال«ا
-امرش1عابنشا1كننارنيثا(انينائماعىانيتحايفا
نئيْلا1نألَنظمةانيثربياةانيتابثةا1نيحركاتا بلاإْسَ
انيحربا نإلسالمنيةاننستثماريةاانيتثاااة(ايَشنِّ
ضاانينانىا1نألَنظمةانينطاياةانيتحرريةانيننميةا
نئيْل-ا 1نيجمهنريةا1جينشهاانيثربيةانيهاعلاإلْسَ
تنان7ابشاكلاعيااياطائفياإلشاثالاحاربايباعا
ايهاانيثاةا1نيشايثة،ا1بايتايلاإاااءاماليلانيثربا
1نيثالملابأيااياعربانا1صهاياةامثااًاكاننناقاا
صاار1ناارقاًةاُساايًةاتتبااىامارش1عاانيخالاة(ا
برئاساةايرع1ناان.ا1لنانيارش1ُعانيذيايثاريُايفا
نيثرنقا1سانرياا1ييبياا1مرا1نيايَاَمانا1نريلا.ا
1يفانيايَاَماانايخاذانيُثااْا1َنُناشاكالًاطائفياً،اباًءا
منانيحر1بانيثاتاضااصثالانيزيايةا1نينطاية،ا
1نيتيالياحرٌباننايثتابأ1نمرا1تمنيلا1مشاركةا
ساثنعيةايمريكياة،ا1لاياناتازنلاقائماةاحتاىا
نيلحظاة،ا1إنابأشاكالاجاياالا1باساتااعلااعىا

جينشاإرلاباعنخيل.
إنامرش1َعانيرشقانأل1سطانيكبريا1نيجاياانيذيا
يعلاتهاكنناريثاارنيلا1بنشانيباعئاماذااللا7ا
لللا7اباكلاتانرنتاهانيالحناة،الااعفاإلعااعلا
تنثايما1ارزانياانةاعىايسالاطائفياةاعيايةا
1عرقية،اكياياحرفانيرنعاننجتماعيامناكننها
يفامننجهاةانإلمربياييةا1نيريساماييةا1ننساتثمارا
1نيصهيننية،اإىلارصنعاإثايا1عنائايابلانيشثنبا
نينهنرلانفثاها.اإنهانيارش1ُعانيرسان7ُايفاإطارا
ع1يل،ا1نياذيايارنعاتنجيهاهاييْضاًايننجهاةانيا1لا
يفامحانرانينا1ماةا1نيمانثةا1عىاريساهاانيصلا
1ر1ساياا1يمريكاانيالتياية.ا1لنانيارش1عانينائما
عىاتافيذهاي1نًاحركةانإلخنننانيثلملا1نينلابيةا

1ثانيااًانألَنظمةانيثربيةانيثميلة.اُلاا،انجاارض1رلا
إيضاحايلميتهاا1ع1رلا.اإنانينلابيَةا1نإلخنننيَةانا
تكُمُنايلميتَهاايفاجنلرلاانياياي،ا
نيذيالناعبنعيانساتثماري،ابلا
يفانيا1رانيثايايسانيذياتلثبه،ايفا
كننهاااحركاتاسايارلانشاأتا
ضمنانيرش1عاننستثمارياماذا
بانياةانينارنانياار7،ا1نمنلاا
1تانرلاا1ع1رلاايصبايفامثارا
نإلمربيايياةاناخارجاهاُمالنااً،ا
اهاياجزءامانابايتاها1ماانها
ييثاتا لايا إ7ن،ا ننساتثماري،ا
حاركاتاعياية،ابلالاياحركاتا
سياسايةاإمربياييةاجزءامنالذنا
يلماانةا ننساتثماريا نيرش1عا
1نيثايم،ا1يذنااحربااامثهااييثتا
يكننهااتيارنتاعيايةاطائفياة،ابلايكننهااحركاٍتا

سياسيًةانستثماريًة.
إنانيحرَبانيُثاْا1َننيةانيجاريةالياتثارياضمنا
لاذنانيارش1عا1يفاصلباه،ايكانامااايجهلننهالنا
نننتكاسااتايفانيبايةاننجتماعيةاجرنءاننتكاساةا
نيحربانيتياباتتا1شيكة،اااياانةايُعيااتشكيلهاا
اثاالًامااذاننايثاتانيحاربانيُثاْا1َننياةانينلابيةا
1نإلخنننياةاعاىانيايَاَماان،اااينضعانياذياكانا
قائمااًاقبلابااءانيحرباينايكننالانا7نتهابثالا،ا
ساننءايفابايةانيجتمعانيثاثنعياي1َْابايةانيجتمعا
نيايَاَماايا-1نيتيااثلياًابايتامنانشتثالانيحر1با
نيثات-اي1َْابايةا1تركيبةانيااناةا1تناطثاتها،ايفا

بايةانيثياسةا1نينعيا1ننقتصاع.
إناننحتنانااتانيتأريخياةايفانيثاثنعيةابلغتا
نضنجاًايشبهاننكتمالايفاعننملانيتفجر،اُخُصنصاًا
يفامااطالانيرشقيةا1نيجاانبا1نيتصلةابايبحرينا
نحتاجاتارشنرنتا 1نيتايا ننجتماعاي،ا 1يهيبهااا
بثياةاكيايشاتثلايهيبهاانيذيايناياافاً.ااثلياًا

ينااباءانيلهيب.
إنامشكلَةانيربجننزيةانيثربيةاينهااكنيننيايية،ا
ييثتامثتنلةايفاتفكريلاا1نايفا1جنعلاانيبايني،ا
1بايتاايلااهاياناتثارياماعامااالانيرتنكمااتا
ننجتماعياةا1نيتحاننتانيااتجةاعاهااا1ناتثيها،ا
1كذيكاليايماتكاناينماًامرتباةابماالانيجتمعا
1تانرهابلايتتاحايةاتثثفيةاعىاتأريخها1بايتها
1باذناكانتامنانيبانيةامافصلاًةاعاه.ا1حلانأخذا
بانعتبااراييْضاًاينهااجزءامنايزمةانهائيةا1جذريةا
يلريسامايية،اااهايتهااانيتاياسايثيهاانيجتماُعا
نيثاثنعيانامحايةالنانينضاءاعليها،ا1ينايكننا
لااياكامناحالابمشااركتهااي1َْابنجنعلاا،احتىا
يانا1جانعنًاجزئياً،اامااسايكننابذياكاحياهاالنا
تأجيلا1نحتنانايكثرايفانيجتمع،ا1سايؤعيامجاعنًا
إىلاتباايالاذنانيحالاي1َْانياالانيجاذري..اإ7ن،الذنا
لاناع1رلاا1لذنالناماانها،ا1لاذهانهايتها،ايَيا
آلاساثنعا1طبنتهام،انيتيامهماااصارعتهاااهيا
مصريلاانياذيانانفا7اماه،اإناإنايتتابحلنل،اليا
حلانلاخارجاماالابايتهااا1تركيبتها،ا1لنانيذيا
يثتحيل،اييلابإرنعلا7نتيه،ايكاهايثتحيلابماالا

نيتأريخا1نيصري1رلا1ُساةانينجنع.

ننتكاسةاعثكرية،ا1كذبةاكارثية..
1كاااةا 1ي1بامااا باا1لا كنيانا يننيُاها مااا
نيتريحاتانيرتنباة،ايثايااانتيجةانسارتنتيجيةا
كخالصاةايلربطابالانيجملا1نينقائاع،ا1مفاعلاا

نآلتي:
نيثاثنعيننا1عاا1نابتجريااالثاايياَفاجاايا
ساثنعي،امثاتثا1نايشانانيهجان7انياربياعربا
نجارنناصثالا1صاننًايصاثااء,ا1مثهاااكمياتا
كبريلامانانياار1عا1نياائرنتا1نيباننرجانيحربيةا
1نيخربنءانألجانبا1جاانعانيرتزقةامنانيثايماكله،ا
1لاذنابمثااىاننيتازن7اباسارتنتيجيةامشارتكة،ا

1تافيذلاالنارشطاي1يلاإلجااعلانيُثاْا1َننامناقبلا
نينياعلانألمريكية،اعىانعتباراينالذنانيجيَشانيربيا
نياعان7اباكلالاذهانينانىايملكاارصةاسااحنةا
إلنجااحالذناننجتيااحا1تصفيةانيباؤرلاانيهاعل(،ا
كمااالانارشٌطايلاعامانألجابايانياريا1ناريها
1يثاتاُااإيياهايكنناهامناماًةانابااماهااايحمايةا
إنزنلانينانىانيربيةابأنننعها،ايكنانيننقَعاتكشافا
اة،ا يحانثَهاينانيثاثنعيلاقاايثباننايثبتهمانيَخاصَّ
يَياكذباننابتجريااانيننلانيزعنماةا1ظلننايايلننا
إلنارنءا محا1ياةا نألُْخاَرىا نيجبهااتا يفا نيثااركا
نألمريكياننا1نيرينناييتنرطاننايلنيا7اباإلنزنلا
نياربيايفاجبهااتانيجاانبا1نيارشق،ا1ينلمنلما
باأنالاذهايثباةانسارتنتيجيةاتثاتهافاشافطا
نينانىانيايَاَمااياةا1نساتازناهاايفاناريامثاركهاا
نيرئيثايةاتمهياانًايالجتياحانياربيا»نيجالز«امنا
جهةانيشامالاخاصتااا،ا1نيثلنمااتاكانتاتننلا
بجالزيةالذهانينننت،ا1ظلانألمريكينناياتظر1نا
لاذنانيحثامايفانينعاااطيلاةانألياا7انأل1ىل،ااضلننا
1نيرياننامرتعع1نامنانإليفاءابهاذنانينعا،ا1يذنا
يامايرنبنناببااءانإلنزنل،ا1بثااارتلانكتشافنناينانا
جاياةايفاتافيذالاذناننقتحا7انياربياي1َْالذنانيا1را
نيذيالاناحصةانيثاثنعيةامنانيخااةا1نيحرب،ا
1لانامااايثااياينهامايبيتانناتنرياااايلناننتا
نألجابيةاكياتنن7ابايهمةاع1ناقااعةاماهاامنابلا
نيال،ا1نيذياسايرتتباعااهاتحملاكاااةانألكالف.ا
نئيْليننالمانيثاتفيا1نابايارجةا 1بايابعاااإلْسَ
نأل1ىل،ا1نإلنارنءنتانيناماةاُخُصنصااًايألمريكيلا
1نيربياانيلا1نيفرنثيلاليابااءاقننعااعثكريةا
يلااتناضمانامرش1عانحتاللاطنيل،ا1يلثاثنعيةا
ع1رانإلعنرلا1نيتحكامايفانيايَاَماان.ايامايكناقنل:ا
إنهاما1عاا1ناباننتهاءاخااللاعرشلايياا7...ا1بثاا
خمثاةا1يربثلاينمااًارصخاننايالباننانياجاَلا
مانايمريكااإناكشافاًا1تأكيانًانساتاتاجاتااالذه.ا
اايحنيناةانيكتشافةالاياينانيثاثنعيةاقاماتا
يكا7يبانسارتنتيجيةاانط،ا1ييثاتابريئًةامالناًا
1نريامثننياةايفالذهانيثالقاتاننسارتنتيجيةابلا
نينانىانيا1يياةانيتحايفاة،ااهيانارقاةاتماماًايفا
تلفيالانيكذبةا1تر1يجهاا1ليامنا1ّياتانيشاكنَكا
ياىانإلعنرلانألمريكية،ا1لناباياثبةايهم:امثتانٌعا

اجايا. ايتااميٌّ
ا1ننسارتنتيجيانيثثنعي،ا إنانيغباَءانيثايايسَّ
1نيباالعلا1تخمةانيتفكري،الاياكارثتُهمانامحاية،ا
كمااينانيخنفا1نيهلعامناتااميانيثنرلانيايَاَماايةا
يمايجثالابإمكانهامانيتفكاريُابماانياةاُمالناً،ا
اايغارسة،ا1نيضمائرانيرخيصةانيتياتبيعانفثهاا
بثاهنية،ا1نيغار1را1نيتثاايلاحتاىاماعاحلفائهما
1قاعتهاماانيتثايلانيخارف(،ا1كاذنايفاتنايراحجما
نيخصان7:اجثلهمانايحثابننانيتكلفةانيحنينيةا
يلحارب،ا1ناألبثاعلااا1ننثكاسااتهاا1نرتانعنتهااا
نيتايايناتكنناعىانياانةااحثابابلاعىانيثايما

ته. بُرمَّ

خالصة:
ماعا نيحنينياَةا نياننيااا نيثاثنعيننا يخفاىا
اةامنا حلفائهما1قاعتهم،اكانتايهمايجاانتاَخاصَّ
لذنانيُثاْا1َننا1باألصحايرنع1نا7يك،اااأللانفانألشاُّا
يمياياًةاناتحتملُهااانإلعنرُلانألمريكيةا1نانآلخرين.ا

اهيارنبتابتنريطانآلخرينابانًاعاهم.
تريااانيثاثنعيةا1نييماُلانيتاارُفانألمريكيا
نئيْل،ايناينحمننايمريكاايفارصنعاتجاانفَثهاا 1إْسَ
يفامننجهةامبارشلامعاإيارنن،ا1بايتايلامعانير1سا
1نيصيايل،ا1لنااثلياًانيتهربامنانيهمةانيتياتنعا
عىاعاتلانيثثنعيلايفانياانة،اتهرباًامناع1رلا،ا
نئيْل،انيااعالانأل1لامنانتفاقاينزننا 1ُلاااااإناإْسَ
نياان1يا1ثمانيثاثنعيةا1نيخليج،اليانيثاتفيالا
نأل1ىلامنالذنانيتنرياطانيكارثياألمريكا،ا1نيذياينا
يحتملهانقتصاعلاا1نامجتمثهاانيفنرياباياليل.

عبداهلل هاشم السياني * 
 

بثَااسايارلايَنْااَصارانيلهاعىانيثاصمةا
صاثااءاتامانيتنقياُعاعاىانتّفاقيةانيثالما
1نينانىا نيلاها يَنْااَصاارا بالا 1نيرشنكاةا
نيثياسايةانيايَاَماايةابرعاياةاممثلانألمما
نيتحاالا1ترحيبامجلالانيتثا1نا1مجللا
1زرنءانيثاثنعيةا1نياا1لانيثارشانيرنعياةا

يلثمليةانيثياسيةا1عىاريسهاايَمريكا.
بانايْماُرانيتنقيعايَنَُّهاقبانلاباألمرانيننقعا
1محا1يةايبناءانيننىانيثياسيةانيايَاَماايةا
رشيكاًةايفاترتياباننتناالانيثالاةا1إقرنرا
نياساتنر،ابحياثاناتافرعاحركاةايَنْااَصارا
نيلاهابحكامانيايَاَمانا1تحااعاُلنيةانظامها
نيثايايسا1لذنامااكانتاتأمالانيا1لانيثرشا
مناتحنينهايفاضنءاضثفانيننىانيثياسيةا
نألُْخاااَرىا1عىاريسهاايَمريكاا1نيثثنعية.
خااللاتلكانيفارتلانيتايايعنباْتاتنقيعا
نياا1لا حا1ياتا 1نيرشنكاةا نيثالما نتّفااقا
نيرنعيةايلثمليةانيثياسيةاننيتفاَفاعىالذنا
ننتّفااقا1نياااعابايرئيلالااعيا1نألحزنبا
نيثياساية،ا1يفامنامتهااحزبانإلْصاااَلح،ا
يإلسنعايفاإقرنرانياستنرا1تنثيمانيايَاَمانا
إَيااىايقايياما1ارضا7َياكاكأمارا1نقعاعىا
يَنْااَصاارانيلهاباعامانيننىانيا1يياة،ا1لااا
تحركايَنْااَصارانيلها1ياشالننالذهانيخاننتا

بثلاةانألمرانيننقع.
شاثرتايَمريكاا1نيثاثنعيةاباياذنتايَنا
سالاَةانألمارانيننقاعاألَنْااَصاارانيلاهاعىا
نيثالاةايفانيايَاَماانا1خااننتانيثملياةا
نيثياسايةايمايثااباإلمكاناتجا1ُُزلاا1ناباا
منانيتفكاريامجاعنًايفاكيفياةاننننالباعىا

لذهانيحركة.
1يمايكنايمامهااسانىانيننىانيثياسيةا
نيتياانااتامصاعراقنتهااا1نيرئيلالاعيا
نياذياانااايَيْضااًاقارنُرهانيثايايساقنتَاها
رساميةا كأع1نتا نساتخانمهاا 1ااعليتَاها
يالنناالباعىانيحنثيل،ا1عليهاتمانيتخايُطا
إلخارنجالااعيا1تهريباهامناصاثااءاإَياىا
عاناحيثاناسالاةالاااكايلحنثيل،ا1منا
لااكايايرالااعيانيايَاَماَناكرئيلارشعيا
ماعاحكنماةابحااحاباعاماع1يلا1إقليمايا
1يتامانيتثاُمُلامعانيحنثيلاكحركةانننالبيةا

متمرعلا1صاثاءاماياةامحتلة.
حركُةايَنْااَصارانيلهاانيحنثيل(اسارعتا
إَياىانيثيارلاعثكرياًاعىاعانابثاا1صنلا
لاعياإييهااا1ننلانيا1لانيرنعيةاسافارتها،ا
1بثااانتضاحامخااطاتلكانياا1لانيتآمري،ا
1لذنامااايماتكنايَمريكاا1نيثاثنعيةاتتنقعا
1قنعاها1نجاحاه،ا1لااايامايكانايََماااا7ا
يَمرياكاا1نيثاثنعيةاسانىانيلجانءاإَيااىا
خياِرلمااانألخاريايفاخاتهمااا1لاناشانا
حرباشااملةاعاىانيايَاَماناتثاتهافاُكّلا
مننمااتانيا1ياةانيايَاَمااياةانيتايايمكنا
ألَنْااَصاارانيلها1نيجيشاننساتفاعلاماهاايفا
رعانيُثااْا1َننا1نيرتكيازاعىاتامريانياارنتا
نيانياةا1نياائرنتانيحربياةا1نياااعانيجنيا
1كلامثثاكرنتانيجياشا1نألمانا1مخازنا
نيا1ياةا مننمااتا ُكّلا 1قصافا نألسالحةا
1نيجتماعامنامبانَيا1مثتشافياٍتا1طرقا
ا7َيكاحتىا 1جثانرا1مصانعا1مانرس..اُكلُّ
تنايضاعاىاحركاةايَنْااَصاارانيلاها1تتيحا
نإلْصااااَلحا كحازبا نيايَاَمااياةا يلنانىا
1نيناعالانيؤياالايلُثااْا1َننامنانيثايارلا
عىانيايَاَمانا1نإلمثااكابزما7انيباعرلامنا

جايا.
بثاااميضايربثةايشاهراعاىانيُثااْا1َننا
نيشااملانيذياعماراُكّلايشءايفانيايَاَمانايما
تثاتاعاع1لانيتحايفاتحنيَلايَيالافامنا
ِعا يلاناهااانيثلااةاي1َْانريانيثلاة،ا1ماعاتثاُّ
اينا نيباعرنتانيانعياةاإلينافانيُثاااْا1َنناإنَّ
نيثاثنعيةانينائالايهاذنانيتحايفاكانتانريا
امنانيباعرنتاي1َْاحتىا قاعرلاعىانينبنلابأيٍّ
نينبنلابهاناةاحنينية؛اكننهاااناتملكايَيةا
1رقةاسياسايةاي1َْاتننجاااعىانألرضايمكنا
ننعتمااُعا1نيركانناعلياهايفامفا1ضاتهاا،ا
رنماشاثنرلاابر1رلاخر1جهااامنالذها
نينرطاةانيتايا1قثتاايهاا،ا1بهاذنانينضعا
عخلاتاع1لانيُثاااْا1َننايفاطريالامثاا1ع،ا
االالياتثاتايعاإينافانيُثااْا1َننا1يمايثاا
مناصايحهااننستمرنراايه،ا1نالياجالزلا

يلاخنلايفانيفا1ضات.
يفايان7اتنقياعاننتّفاقانياان1يانإليرننيا
نيتاياكانتاع1لانيخليجا1نيثاثنعيةابايذنتا
تحثابايهاييافاحثااباكانتانيثاثنعيةا
1تحايفهاااقاااعملاتا1جّهازتا1خّاااتا
يهجن7اعاىاماياةاعاناتنانعهانإلَماااَرنتا
يفانفالانيين7اعاىايمالايَناتحنالاننجازنًا
عثكرياًايََماااا7امننطايهاانيذيناسيتلنننا

يخبارانياجاحاننسرتنتيجياإليرنن.
1يكياتنانلابأنهااقاعرلايَناتحنلانرنًا
يفاعاصفتهااانيتيايعلااتايفاي1لاييامهااينهاا
ياعانيارش1عانإليرننيامنانيتننجااا1نيتماعا
يفانيايَاَمانا1نيجزيارلا1يتخرجامنانإلحرنجا
نيثاييانيذيايتهُمهاابثا7انينارلاعىاخنضا

مثركةابريةايفانألرنيضانيايَاَمااية.
1يباا1ايَنانإلَمااااَرنتاكانايهااانياا1ُرا
ايفانيتمهياايإلنزنلانيربياعربَاميااءا نألساايسُّ
نيزياتايفاعاانا1يفانختيااراننعياةانآليياتا
1نيارعاتا1نياباباتا1نألسلحةانإلَماااَرنتيةا
نيحايثةايهذهانيثمليةانيثثكريةانيتيا1صلتا
يعانعلاابايئاتابثااعملانستخبارنتياننعيا

شاركتاايهايجهزلايجابية.
1قااسااعااعىانخرتنقاتلكانينننتايثانا
حايةاننسارتخاءانيتياكانتاتثيشاهانيلجانا
نيشاثبيةا1قننتانيجياشا1ماحايعانعاكبريلا
ماهماإجازلانيثياا،اإَياىاجانبانيا1رانيكبريا
يلااريننانيثاثنعيانياذياقا7اباهايفانفلا
نييان7ابمئااتانيالثاتاعىامننقاعانيلجانا
مننقثهاما 1قصافا نيايَاَمااايا 1نيجياشا
1يماكاناتننجالاما1قاا7ابتمشايطايرضا
نيثركاةاباريناةاناريامثابنقةاتثا1ناها
نيباننرجانيثثاكريةامانانيبحرانيتاياكانتا
تالحالاصننريخهااابكثااةانرينناهاعاارَصا
نيلجاانا1نيناننتانيثالحةاعاىامثاتنىا
نألاارنع،ا1كانايتاثايلاقاننتانيتحايفامعا
نيناعاالا نيجامياعانيثالحةاماناتاظياما
1عنعشا1نيحرنكا1ضمهااإَياىاقننتهاقاا1ارا
يلنننتانيغازيةاساهنيةانيتحركاعىانألرضا
1مناتلالاعنائايلابلاصفناهاا،اُكّلا7َيكا
ماحانيثثنعيةا1نيتحايفانننجاَزانيثثكريا

نأل1لانيذياكانتاتثثىايتحنينه.
بثاااتمااُّعاقاننتانيتحايافابايتثاا1نا
ماعامجامياعانينانىانيجانبياةايفامحيطا
عاانا11صنيهااإَيااىاقاعالانيثاااانيجنيةا
1تنجههااانحنامحااظةايبلاشاثراتحايفا
نيُثاااْا1َننابأناهاقاااحنالانرنًاكبارينًايفا
ُعااْا1َنناهاعاىانيايَاَماان،ا1اتََحاينساائلا
إعالماهانيضخمةاباأناتثلَناينهاااماضيةايفا
مثركتهاانيربيةاحتىاتحرَِّراصاثاَءانيثاصمَةا
1تخارجانيحنثيالاماهاا،ايفاحالايَناعانا
الا نفثهاانازنيتانريَاخاضثةاأليةاقنلامنحَّ
تحاتاقياعلا1نحالا1ينهاايفانيظالراخاضثةا
اينهاا ينننتانيتحايفا1َمنامثهااعثاكرياًاإنَّ
منانيااحيةانإلعنريةا1نألمايةاييثتاخاضثًةا
يتلكانينننت،ا1يذيكايماتثاتاعانيثاثنعية،ا
بثااامار1رايَْكثَاااارامنايسابنعل،انينااءا
بنعالاايفاإرجااعانيرئيلالااعيا1حكنمةا
بحااحاإَيااىاعاانا1ممارساةاسالااتهما

نيرسميةاماها.
يفاحلايَناحركاةايَنْااَصارانيلها1نيجيشا
1نألمانانيايَاَمااايايثايارنناعاىامثظما
نيحااظااتانيايَاَماايةابماااايهاانيثاصمةا
صاثاءاعثاكرياًا1يماياًا1إعنريااًا1يرشاانا
جمياعا يفا نيا1ياةا 1ظائافا تثايريا عاىا

مؤسثاتها.
1منانيصثنبةابمكان،ابلامناننستحايةا
يَناتحنلاقننتانيتحايفايَيانجاحاعثاكريا
خاارَجاحاا1عانيحااظاتانيجانبية،اساننٌءا
يفاتثازاي1َْايفاماأرب،األَساباباعايال،ايلمهاا
ينهااا-الذهانيحااظاتا-اييالايايهااحاازا
نننفصاالانياذياكانايلاماعامالايفاتثا1نا
ساكاناعاناماعاقاننتانيتحايافانيغازية،ا
1لاذنايثاايايَنانينانىانيايَاَمااياةانيتايا
تننجهانيُثااْا1َننانيثاثنعيانازنيتاتمثاكا
بزما7انيباعرلايفانيايَاَمانارنماتننجااقننتا
نيتحايفايفاعانا1محياهاا1نيتياترنهاقننُتا

نيتحايفا1منامثهاانرنًاكبرينً.
1لكاذنايباا1انيشاهاانيايَاَماااي:اع1لا
نيتحايافاتآمرتاعاىايَنْااَصارانيلاهانيمثلا
يثانرلا٢١اسابتمربانيتايانناانتاتحتهااا
نيحااظااتانيشاماييةانيزيايةا1نيشاااثيةا
1نيتايايرنعتاسياساياًاعاا7اإعاااءالاذها
ايفانيثمليةانيثياسيةا اع1ٍرارئييسٍّ نيحركةايَيَّ
يفانيبانياة،اثماترنجثتا1عملاتايَناناتكننا
لاذهانيحركاةاصاحباَةانياا1رانيرئيايسايفا

نيثمليةانيثياسية.
ثامايااعجازتاقررتامحَنالاذهانيحركةا
منانيخارطةانيثياسيةامناخاللاُعااْا1َننهاا
نيشاملاعىانيايَاَمان،ا1ياااشلتايفا7َيكالاا
لياتنبلانيحننرا1تثرتُفابهااكمكننارئيلا
1تثمالايفانفلانينقتاعىاإرجااعانإلخنننا
1نيحارنكا1نيؤتمرانيشاثبياإَياىانيشااركةا

نيثياسية.
اُلامناجاياا 1يثلهااايفانيفا1ضااتاتحنِّ
ماايماتحننهابايُثااْا1َنن،امثاتغلةاننفتاحا
إيارنناعىانيحاننرايفانياانةا1عاىانز1لاا
نياربيايثانا1نيحااظااتانيجانبية،ا1رنبةا
نيثايمابتثنيةاشاملةايبؤرانيتنترايفانياانةا
اسنرياانيايَاَمانانيثرنقاييبيا(،ا1يكنازما7ا
نيبااعرلانازنلايفايياايايَنْااَصاارانيلهانيذيا
نايمكانامنابثااانآلناتغياريه،ا1نيثاَيُماكماا
يسلفتاقااقررا1قفانيُثااْا1َننا1نيبحثاعنا
اياايحااثايفانيايَاَمانا1ييالايََماااا7ا َحالٍّ
انينبنلابايننقعاي1َْا نيثاثنعيةا1منامثهاااإنَّ
تاتظارايتغياريامحتمالايفامنقفاإيارنناإ7نا
ماااشالتانيفا1ضااتا1ياخانلايقانمهاايفا
مثتانعانيايَاَمانا1إىلايَجٍلانريامثمى.

* رئيس مرَكز الرائد للدراسات والبحوث صنعاء

مفاوضات العدوان 
وزمام المبادرة

الحلقة 
الثــالثة

 نصر الرويشان

المتتبُِّع للتاَّأريخ القديم والمعارص يعلُم أن ال�يَ�َم�َن كانت 
مبتغ�ًى لكثير من الُغزاة والطامعين، وقد حاول العديُد غزَو 
ه�ذا الوطن ولكن لم يتمكنوا من ذلك، وكانت ال�يَ�َم�ن هي 
المفاجأَة غير المتوقعة لهم وكانت مقربة لكل غاٍز وطامع. 

يمنّي البعُض أنفَس�هم بغ�زو واحت�الل ال�يَ�َم�ن وأنها 
س�تكون لقمة سائغة يس�ُهُل عليهم مضُغها وهضُمها، وهذا 
دليٌل واضٌح عىل جهلهم وعدم معرفتهم بتَأريخ شعب عريق 
وماٍض مجيد وحضارة َعَمّت أصقاع األرض وَتأريخ مرّشف 
رها رجاُل الصمود واالستبسال  يحكي بطوالت ومالحم سَطّ
الذي�ن خاض�وا معارَك ال�رشف والبطول�ة يف ميادين العزة 
والكرام�ة وروت دماؤه�م الزكية تربة ه�ذا الوطن ولقنوا 

الغزاة درس�اً ظ�ل حارضاً أم�ام أعينهم كلما تذك�روا لحظة 
التفكير بالغزو واالحتالل. 

يُظ��ُنّ خ�داُم الغرب وإرسائيل أن بإمكانهم إضعاف عزائم هذا الش�عب 
عن طريق عدوانهم وتكثيف رضباتهم وعن طريق إعالمهم المضلّل المعتمد 
ع�ىل بث الش�ائعات واألراجي�ف؛ ألن هدفه�م الحقيقي هو تحقي�ُق الهزيمة 

النفس�ية ألحرار ورشفاء ال�يَ�َم�ن، ولكن هيهات هيهات أن يحققوا مرادهم 
ويصلوا لمبتغاهم؛ ألن ثقتنا باهلل كبيرة، والواثق باهلل حساباته مبنية عىل َمن 
ال يق�ارن به أحد، فهو األقوى فوق ُكّل قوي واألكرب فوق ُكّل 
كبي�ر، هو الذي ال يعجزه يشٌء يف الس�ماوات واألرض، فهل 
يعقلون هذا؟، أم أن عدم معرفتهم باهلل قد حجبت عنهم هذه 

الحقيقة وأغشتهم فهم ال يبرصون؟. 

ومع ُكّل هذا يحاول ضعيفو اإليمان ومس�لوبو اإلرادة يف 
الداخل أن يحدثوا ثغرة ولكنهم خارسون يف نهاية المطاف، 
فهم يخونون وطناً ويبيعون انتماًء ويتخلون عن ُكّل مظاهر 
ال�رشف والرجول�ة، والتاَّأريخ سيش�هد بما قام�وا به، ولن 
يكون لهم مكان إال يف مزبلة التاَّأريخ، فهم لم يقدسوا وطنهم 
وباع�وا رشفهم، فهم نكرة يف َتأريخ ال�يَ�َم�ن، فال وجود إال 
لرجال هبوا للدفاع والذود عن ُكِلّ ش�رب من تراب هذا الوطن 

الخالد يف قلوب أبنائه ورجاله الرشفاء.
ونقول للغزاة المعتدين: هذه ال�يَ�َم�ن تنتظركم وس�تكون مستعدًة لكم 
وس�يكون أبطال ال�يَ�َم�ن يف استقبالِكْم وس�يكون لسان حالنا: »حللتم قتىل 

ونزلتم رصعى«، فنحن يف انتظاركْم ومتهلفون للحظة اللقاء.

حللتم قتلى ونزلتم صرعى!
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اَِّذيَن  الخط�اب القرآن�ي يتجدد دائما يق�ول للن�اس: }أَلَْم َي�أِْن لِل
{ )الحديد: من  اَِّه َوَما َنَزَل ِمَن الَْحقِّ آَمُنوا أَْن َتْخَش�َع ُقلُوُبُهْم لِِذْكِر الل�
اآلي�ة16( ألم ي�أن, يعني: ما قدو وق�ت - بتعبيرنا نح�ن - ما قدو 
وق�ت أن الناس تخش�ع قلوبهم لذك�ر الل�ه وما نزل م�ن الحق من 
الق�رآن الكري�م؟ }َوال َيُكوُنوا َكالاَِّذي�َن أُوُتوا الِْكتَاَب ِم�ْن َقبُْل َفَطاَل 
َعلَيِْهُم اأْلََمُد َفَقَس�ْت ُقلُوُبُهْم{ )الحدي�د: من اآلية16( تخويف من أن 
يصي�ر الناس إىل ما صار إليه بنوا إرسائي�ل، الذين طال عليهم األمد 
يس�معون مواعظ، ويقرؤون كتب�اً، ولكن بربودة ال يتفاعلون معها، 
وتتكرر المواع�ظ وتتكرر النبوات، وهكذا، }َفَقَس�ْت ُقلُوُبُهْم{ حتى 
فس�ق أكثرهم، وحتى اس�تبدل الل�ه بهم غيرهم، وحتى جردهم من 

كل ما كان قد منحهم إياه: النبوة، وراثة الكتاب، الملك، الحكمة.
نحن المسلمون نتعرض لمثل هذه الحالة فكتاب الل�ه يرتدد عىل 
مس�امعنا كثيراً، والمواعظ ترتدد عىل مس�امعنا كثيراً، والعلماء بين 
أظهرنا يتحدثون معنا كثيراً، ولكن نتلقى الكالم, نتلقى آيات القرآن 
بربودة ال نتفاعل معها، أصبح تقريبا مجرد روتين اس�تماع القرآن 
الكريم، واستماع المواعظ، وحضور المناسبات، لكن دون أن نرجع 
إىل أنفس�نا فنجعلها تتعامل مع كل ما تس�مع بجدية، وتتفاعل معه 
بمصداقية. نتعامل بربودة مع كل ما نسمع، ولم ننطلق بجد وصدق 

لنطبق، لنلتزم، لنثق.
ستقسو قلوبنا - ونعوذ بالل�ه من قسوة القلوب - متى ما قست 
القل�وب يصبح هذا القرآن الكري�م الذي لو أنزله الل��ه عىل الجبال 
م�ن الصخرات الصماء لتصدعت من خش�ية الل��ه، لكن القلب متى 
م�ا قي يصبح أقىس من الحج�ارة، فال يؤثر فيه يشء. قال الل�ه عن 
بن�ي إرسائيل الذي�ن حكى بأنهم ط�ال عليهم األمد فقس�ت قلوبهم 
قال عنهم: }ُثماَّ َقَس�ْت ُقلُوُبُك�ْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكالِْحَجاَرِة أَْو أََش�دُّ 
َقْس�َوًة{ )البقرة: من اآلية74(، من بع�د ماذا؟ من بعد المواعظ، من 
بع�د اآليات الباه�رات التي لم يتفاعلوا معها، ول�م يعتربوا بها، ولم 

يتذكروا بها فقست قلوبهم، هكذا طبع الل�ه القلب.
القل�ب إذا لم تحاول أن تجعله يلين مما يس�مع، يلين لذكر الل�ه، 

يوجل إذا س�مع ذكر الل�ه، يزداد إيمان�ا إذا تليت عليه آيات الل�ه إذا 
لم تتعامل معه عىل هذا النحو فبطبيعته هو يقس�و، يقس�و, يقس�و 
.. ومتى ما قي قلبك س�يطرت عليك الغفلة والنس�يان لل�ه سبحانه 
وتعاىل، إذا ما نس�يت الل�ه نسيت نفس�ك، فتأتي يوم القيامة فتكون 
منس�ياً عم�ا كنت ترجوه م�ن الخي�ر، أو تأمله من الخي�ر والنجاة، 
َه َفنَِسيَُهْم{ )التوبة: من اآلية67( }َوال  والفوز يوم القيامة }َنُسوا الل�اَّ
َتُكوُنوا َكالاَِّذيَن َنُس�وا اللَّ�َه َفأَْنَساُهْم أَْنُفَس�ُهْم أُولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن{ 

)الحرش:19(.
قلوبنا إذا لم نحاول أن نتعامل معها من منطلق الخوف أن تصل 
إىل هذه الحالة الس�يئة: القسوة, فتصبح أقىس من الحجارة، فحينئذ 
ال ينفع فيك يشء، ال ينفع فيك كتاب الل�ه، وال ينفع فيك رسول الل�ه 
)صل�وات الل�ه علي�ه وعىل آل�ه(، وال ينفع فيك أي عظ�ة تمر بك يف 

هذه الدنيا.
والمطل�وب م�ن القلوب هو أن تخش�ع لذكر الل�ه، ه�و أن تلين، 
هو أن تصدِّق، أن تثق، أن تمتلئ بالخش�ية م�ن الل�ه، أن تمتلئ حباً 
لل�ه، معرفة قوية بالل�ه سبحانه وتعاىل .. متى ما صلح القلب صلح 
اإلنس�ان بكله، وانطلق ليصلح الحياة بكله�ا، وانطلق بإيمان، بثقة، 
بإخالص، بصدق، بتوجه حكيم يف كل ما يريد الل�ه س�بحانه وتعاىل 

منه.

من أين جاءت أزمة الثقة بالل�ه حتى أصبحت وعوده تلك الوعود 
القاطعة المؤكدة وكأنها وعود من ال يملك ش�يئاً؟! وكأنها وعود من 
ال عالقة لنا به، وال عالقة له بنا .. كيف نعمل؟. نعود إىل معرفة الل�ه 

سبحانه وتعاىل.
نحن يف الدرس الس�ابق تحدثنا عن م�ا عرضه القرآن الكريم عن 
أولي�اء الل��ه، كي�ف يكونون، كيف يك�ون أولياؤه, بع�د أن تعرفه 
س�تثق به، فمعنى أن�ك أصبحت من أوليائه أنك جعلت�ه ولياً ألمرك، 
لكل أمورك، تهتدي به، تسرتشد به، تثق به، تتوكل عليه, تصدِّق بما 

وعدك به، تلتجئ إليه يف كل المهمات.

وأه�م مصدر لمعرفة الل�ه س�بحانه وتعاىل هو الق�رآن الكريم، 
الق�رآن الكريم ال�ذي يعطي معرفة واس�عة، معرف�ة متكاملة، من 
غي�ر القرآن الكريم ال يمك�ن أن نحصل عىل المعرفة بالش�كل الذي 
ينبغ�ي أن نكون عليها، حت�ى تكون معرفة تدفعن�ا إىل الثقة بالل�ه 

أكثر فأكثر.
فاإلنسان إذا تأمل القرآن الكريم فعالً يستحي، يستحي من الل�ه 
أنه كيف ال نثق به، ونحن نس�مع آياته، ونحن نقرؤها، ونحن نؤمن 
بأن هذا الكتاب الكريم هو من عنده .. فلماذا .. لماذا .. لماذا ال نثق؟ 
لماذا نبحث عن هذا الطرف أو هذا الطرف لنتواله، ثم ال نتوىل الل�ه 

سبحانه وتعاىل.
اآليات التي نحصل من خاللها عىل معرفة لل�ه بالشكل المطلوب 
هي آيات كثيرة ج�داً، جداً يف القرآن الكريم، تلك اآليات التي تتحدث 
عن ألوهية الل�ه، وملكه، وعظمته، تلك اآليات التي تتحدث عن عظيم 
نعمه علينا، تلك اآليات التي تتحدث بأن له ملك الس�موات واألرض، 
التي تتحدث بأنه مالك السموات واألرض وما بينهما، وهو من يملك 
الي�وم اآلخر، وبيده مصيرنا، هو من يملك الجنة، من يملك النار، هو 
من يعلم الغيب والش�هادة، هو العزيز، هو الحكيم، هو الس�ميع، هو 

البصير، هو الرؤوف، هو الرحيم.
تلك اآليات التي تتحدث عنه سبحانه وتعاىل بأنه جدير بأن يثق به 

عباده، وأن يخاف منه عباده، وأن يلتجئ إليه أولياؤه.
فمتى ما كان لل�ه سبحانه وتعاىل عظمة يف نفوسنا، متى ما عرفنا 
م�ن خالل هذه اآلي�ات الكريمة ماذا يعني أنه ملكن�ا، وأننا عبيد له، 
م�اذا يعني أنه ربنا، وأنن�ا مربوبون له، ماذا يعن�ي أنه رحيم، ماذا 
يعن�ي أن�ه رحمن، ماذا يعني أن�ه جبار، أنه منتقم؟ م�اذا يعني: أنه 
م�ن يملك الس�موات واألرض وم�ا بينهما؟ ماذا يعن�ي أن له جنود 
السموات واألرض؟ ماذا يعني كل ما رشحه وفصله عن شئون ملكه 
وتدبي�ره لعباده ومخلوقات�ه؟ أن نعيها, أن نفهمه�ا؛ لنعرف كيف 
ينبغ�ي أن يكون التعامل يف ما بيننا وبينه س�بحانه وتعاىل، بحيث ال 

تبقى األشياء مجرد أسماء.

)معرفة اللـه 
الثقة باللـه(

ثابت القوطاري
نأل1ىلا نيثاثنعيةا نيملكاةا قياا7ا مااذا
عاا7الللا-8ا8ا7(ا1لايايفاقمنامانيتبثياةا
ينانىاننساتكبارانيثاياي،اتبثيةاشاملْتاكااةا
نيثاتنياتانيثنااياةا1نألخالقياةا1ننقتصاعياةا
1نيثياساية.ااثاىانيثاتنىانيثناايفاساناْتا
نيملكاةا1ملنكهااايفايحضااناثنااةالشاةانريا
قااعرلاعىاصاعاحضارلاي1ابااءامثاتنبل،الذها
نيثنااةاناتناا7ايكثرامنانيظالراننساتهالكيةا
1ناطحاتانيثحاب،ا1مظالرانيرتفانيتياياناْتا
نيلنكاإيمانهمابذ1نتهم،ا1نعتانعلمابإنثانيتهم،ا
يارجةاجثلاْتانيفكارانيثنايفا1نياياايا1نيثلميا
يلملكةاقائمااًاعىانيرجثيةا1نيتخلافا1نيجمنع،ا
يثاتأثراباكلِّايشء،ا1يلغايامااعاانه،اإىلاعرجةا
جثلاتانيملكةاعاجزًلاعناطباعاةاكتابايتاا1لا
نيحرياةانيفكرية،اكماااينَّهااتخىشاإصاانراكتاباًا
الثفياًاقاايُثلايثنليةاحرلامثتنلة.اابايرنما
منامظهرانيرتفا1نألناقةانيتيايحضابهاانيجااحا
نيثثنعيايفامثارضانيكتابانيا1ييةاحنلانيثايما
اإصانرنتهاااناتتجاا1زاتمجيااامؤسالا ينَّ إنا
نيملكاة،ا1اننئااايبنانإلبلا1بنياه،ا1عذنبانينرب،ا
1حكمانيثننك،ا1يحكا7انيصن7.ايمااعىانيثتنىا
نألخالقايااايملكةاناتمتلكاييابُثٍااإنثاانيامنا
خااللاتثاملهاااعاىامثاتنيل:انأل1لاتثاملهاا
معاشاثبانيجزيارلانيثربيةايفاانجااا1نيحجاز(ا
امننرعها1خرينتها عىاينَّاهاتابٌعاتملكها1تملاكاكلَّ
يارجةاينَّهااطمثاْتالنيتها1يسامتهابايشاثبا
انيثاثنعي(امجرعتاًاإيَّاهامانايلماحننقه:احلا
نيهنية.ايمااعىانيثتنىانيخارجيااهياناتحرت7ا
حالانيجاننر،ا1ناتلتاز7اباألعارنفانيا1يياة،ا1نا
تاصاعايلننننلانيثاييةا1نيتفلاعليهاااتاخلْتايفا
شئنناكثريامنانيا1لانيثربيةا1نإلسالمية-ا1كماا
لاياعاعلانيلنكاحلاياخلننانينرى-اياثااتهاا
1يقلنتانيثاكياةانيثاماةا1يحاثاْتانضارنباتا
1مشاكالتاعجازانيثايماعانامثايجتهاا.ا1يُثاا
عا1ننهاانيثاااراعىانييمنايفاشهراآ7نرامنالذنا
نيثا7اجزءنًامناإاالساهاانألخالقي،ا1سنءانيجننرا
نياذياتفتنااإىلايبثاطاثنااةاايه.ايماانيثاتنىا
ننقتصاعيااالايخفاىاعلياااعائانتانيافطانيتيا
انيثايامانيثربيا ايفابانكانيغاربايفاحلاينَّ تصابُّ
1نإلساالميايرزحاتحتانيجهالا1نيفنرا1نيرض،ا
ييبايانيغارُباكلَّامننماتاها1حضارته،ا1يااللا
بتكانينجياانيثرابأمننلانيشثنبانيثربيةانيتيا
ا نساتأثرابهااملنكانيجنرا1نياغيان،امعانيثلماينَّ
امبلٍغاننانًا نيلاكاي1انألمريانايثاتايعاساحباييِّ
بلاعليهاننساتمتاعابهذنانيبايُغايفااااعقاي1ر1بيةا
1ماتجثاتاساياحيةايمريكية،ا1يخذاماايُرياامنا
مظالارانيارتف،ا1نيباذخ،ا1نيرت1يحاعانانيافلا
يفانيباارنتانيفرنثاية،ا1نابأسايفاساحبامبايغا
ياعمانإلرلابا1نيننىانيرجثية،ا1نساتخانمهاايفا
تافيذامشااريعاتفتيتا1تنثيمانياانة،ا1تامريا
حضارتهااا1تاريخها،ا1تأملاإسنئيلا1نيثاهرا
عىارنحتها.ايمااعىانيثتنىانيثيايساااألعرنبا
يشاااكفارنًا1نفاقااً،انايثاتايثنناننساتناللا
نيثايايساعاناتنجهاتاقانىاننساتكبار،ااهما
ي7نااباقانىاننساتثمارايفانيااناة،ا1يعنلامانا
يع1نتها،اناير1ناإناماايرىانيشياانانألكرب،ا1لما

بأمرهايثملنن.

المرأة اليمنية في ظل العدوان؛ صمودها وبذلها
أحالم شرف الدين 

شغلت قضية العدوان السعودي المرأة اليمنية 
عىل اختالف المكان والزم�ان والثقافة الموروثة 
والمكتس�بة التي اعت�ادت التمرد ع�ىل الالمباالة 
واس�تنكار عدم االكرتاث لقضاي�ا دينها ووطنها؛ 
وه�و م�ا علم�ه الع�دو عنه�ا ماضي�ا وح�ارضا 
ومستقبال فالتاريخ يش�هد بعدد واسع من أولئك 
النس�اء الالتي رضب�ن مثاال يحتذى ب�ه يف الصرب 
والصم�ود والثب�ات والنزوع إىل الح�ق ورجاحة 
العقل مرورا بالملكة بلقيس التي ذكرت يف الكتب 
الس�ماوية الثالثة وخولة بنت األزور وسيدة بنت 
أحم�د الصليح�ي وغيره�ن كثيرات مم�ن نهجن 
نهج اإلنس�ان الس�وي الذي يأبى الخنوع وينشد 

الحرية.
كما علم أعداء الوط�ن دور تلك المرأة العربية 
األصيل�ة يف إع�داد جي�ل واع�د يق�ف م�ع الحق 
ويعادي الباطل ال تغريه تلك الدنيا التي ال تساوي 
جناح بعوضة وال شعث نعل عند الموىل - سبحانه 
وتع�اىل - فكانت تلك المرأة الصالحة وكانت خير 

متاع الدنيا.
ولي�س ببعيد عنا صمود الم�رأة اليمنية خالل 
الحروب الست السالفة حين سكنت باطن األرض 
وربطت عىل بطنها الحجر؛ فتناولت الصرب طعاما 
والصم�ود رشابا والحرية هواء؛ وها هي طائرات 
الع�دوان الس�عودي تض�ع الم�رأة اليمنية تحت 
مرم�ى النار وتجدولها ضم�ن أول أهدافها إن لم 
تك�ن أول األهداف عىل اإلطالق فلم تس�لم المرأة 
الي�وم برا وال بحرا وال جوا؛ لم تس�لم يف بيتها أو 
مكان عمله�ا حتى وصل الح�ال البائس بأعدائها 
إىل قصفها يف محرابها باتخاذ السيارات المفخخة 
بديال عن القصف الجوي بالطائرات والصواريخ 
أو يف طريقه�ا ل�رتد الم�اء ال�ذي تس�بب الع�دو 
الس�عوصهيوأمريكي يف قطع�ه؛ فها هي طائرات 
العدو تقصف نس�اء يف صع�دة يف طريقهن يردن 
الم�اء الخرب كما ورد يف الصحيف�ة تحت عنوان ) 
صعدة: 12 شهيدا والعدوان لم يرحم النساء وهن 

يجلبن المياه( 
الن�ص: »ويف دالل�ة ع�ىل همجي�ة وتوح�ش 
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي عىل اليم�ن، أقدم 
الطيران المعادي يوم الخميس المايض 11 يونيو 
عىل اس�تهداف مجموعة من النساء بثالث غارات 
وه�ن يجلبن الماء من عين نوف�ان يف منطقة قدم 

بمديرية حيدان بمحافظة صعدة.
الغارات الثالث أسفرت عن سقوط 7 أشخاص، 
فض�ال عن قطع الطري�ق المؤدي�ة إىل المنطقة«. 
)صحيفة صدى المس�يرة: العدد:45، االثنين 15 

يونيو 2015م الموافق 28 شعبان1436ه�(.  
إنه�ا تلك الم�رأة اليمنية الخالص�ة التي أنفت 
أن تس�ير يف ركب تلك الرشذمة من النس�اء الالتي 
خرج�ن عن ع�رف اليمني�ة األصيل�ة فلهثن وراء 
المادة وسعين وراء إرضاء العدو وانتهاج العمالة 
خطا يرسن عليه فكان حقا عىل الوطن والمواطن 
ال�رباءة المطلقة من انتماءهن إىل هذا الوطن الحر 

تحت أي مسمى من المسميات الرشيفة.
الم�رأة اليمنية منذ أكثر من ثالثة أش�هر وهي 
تس�تبدل رفاهي�ة العيش التي ال تق�ارن برفاهية 
الدول األخ�رى عىل اإلطالق فصم�دت أمام قطع 

الم�اء وانع�دام الكهرب�اء والمش�تقات النفطي�ة 
فاس�تعانت بخ�ربة النس�اء األول وع�ادت لتنور 
الحطب وأواني الفخار واس�تفادت م�ن العمارة 
اليمنية القديم�ة يف تخزين الطعام واللحم وتربيد 
الم�اء وال�رشاب بط�رق تقليدي�ة ومنه�ا حف�ظ 
األطعمة بتس�خينها مس�اء لقت�ل الميكروبات ثم 
تناوله�ا يف اليوم الثاني بل الثالث فإذا بها كحالها 
أول م�رة ب�ل حولت لحظ�ة األل�م إىل لحظة أمل 
واس�تمتعت بإعانة أخواتها من النس�اء األخريات 

يف ابتداع طرق تساعدهن عىل استمرار الحياة.
ورغم هذا الكم المتس�ارع من الرضبات وتلك 
الغارات الالمتناهية فوق رؤوس المدنيين الرشفاء 
ل�م تتنص�ل المرأة م�ن واجبها الوطن�ي وعملها 
الرسمي فخرجت ألداء وظيفتها تستظل بالنيران 
وتطأ ح�رارة الظل�م ومن جهة أخ�رى تواجدت 
المرأة اليمنية يف عدد من منظمات اإلغاثة ومراكز 
إيواء النازحين والتخفيف عىل المواطن اليمني بل 
المشاركة يف المس�يرات واالحتجاجات التي تندد 
بالجرائم العدوانية البشعة التي يرتكبها العدوان 
الهمجي الظالم عىل الش�عب اليمني المعتدى عليه 
ظلم�ا وزورا ولم يثنها هذا العدوان من ممارس�ة 
أعمال الخير ال سيما يف شهره الكريم رمضان من 
مش�اريع إفطار الصائم وكسوة العيد وغيرها من 

مشاريع الخير.
وال يخف�ى ع�ىل العال�م ب�أرسه كي�ف وقفت 
صام�دة مكاب�رة وه�ي تعت�رص ألما بمن�أى عن 
التثبي�ط فقامت تقدم لوطنها الغايل أغىل ما تملكه 
م�ن أب وزوج واب�ن قرابي�ن طاه�رة كما قدمت 
ألوان الحيل والمجوهرات من الذهب والفضة غير 
آبهة بالجرامات الثقيلة والتشكيالت المغرية كما 
أنفق عدد كبي�ر من األرس غير المترضرة لضحايا 
العدوان من أهايل عطان ونقم وس�عوان وغيرها 

من األماكن
أع�ىل  والطف�ل  الم�رأة  اس�تهداف  وج�اء 
األرق�ام إحص�اء كم�ا ورد يف تقري�ر حقوقي أن 
3.043ش�هيدا بينه�م 532 ام�رأة و722 طف�ال 
كحصيلة أولية للعدوان الس�عودي خالل األشهر 
الثالث�ة الماضي�ة. المص�در: المرك�ز القانون�ي 
للحق�وق والتنمية ورصد وتوثيق جرائم العدوان 
المدنيي�ن ) صحيف�ة ص�دى  الس�عودي بح�ق 

المس�يرة: العدد: 47، اإلثني�ن 29 يونيو 2015م 
الموافق 12 رمضان 1436ه�(.

وتحم�ل الم�رأة ع�ىل عاتقه�ا تربي�ة أطفالها 
وتنش�ئتهم عىل المب�ادئ الس�ليمة وتوفير الجو 
اآلم�ن لهم لتزداد مس�ئوليتها الي�وم ويتضاعف 
همها وهي ترى أطفالها يرتعدون رعبا ويطلبون 
منها الهرب إىل مكان أكثر أمانا ال تعرف له س�ميا 
يف ظ�ل الطائ�رات الت�ي أكلت األخ�رض واليابس 
وأمط�رت األرض بواب�ل من قصفه�ا المتوحش 

و)زئيرها( المفرتس.
ناهيك عما يرتس�م يف ذهن�ه ويثبت يف مخيلته 
ويقطن يف مس�امعه م�ن تلك األص�وات المفزعة 
والغ�ارات المفاجئ�ة ب�دال عن األلع�اب التي هي 

أبسط حقوقه ال سيما يف السبع 
الس�نوات األوىل من عمره كما ج�اء يف حديث 

النبي – صىل اهلل عليه وآله وسلم- : 
»والعب�ه س�بعا« ما يس�تقر يف عقل�ه الباطن 
من أش�الء متناث�رة ودماء س�اخنة تروي عطش 
الس�فاحين والجباب�رة الذين لن يرويهم س�وى 

الحميم يف قعر جهنم.
وم�ا زلت أتذكر وما زالت ص�ورة ذلك الطفل 
الذي لم يتجاوز الخمس س�نوات يف مخيلتي التي 
امتألت حنقا ع�ىل األعداء ورغبة يف االنتصار؛ لقد 
حمل الطفل حسين حقيبته المدرسية وقد رسمت 
دمعت�ان يتيمتان رس�الة غضب ع�ىل العدو وهو 
يتمتم ألمه متحججا: »متى أعود إىل المدرس�ة لقد 

نسيت ألواني هناك!!!«
لقد قطع العدوان الغاش�م كل األحالم الجميلة 
وسطا عىل األمومة والطفولة تحت تواطئ عربي 
ودويل بين لتقف بعدها منظمات حقوق اإلنس�ان 
وحقوق المرأة والطفل التي لم تقدم ش�يئا خجىل 

من مسمياتها متنصلة من أهدافها المتهالكة.
ال ب�د أن األي�ام القابل�ة كفيلة أن ت�دون أمثلة 
وحقائ�ق عن األم وولدها ونحن نش�اهد األمهات 
يتسابقن يف رواية مشاعر أطفالهن ورسد أقوالهم 
وأخبارهم وقت القصف ونسأل اهلل أن يسخر من 

عباده من يدون أحداث هذه الحرب بمصداقية.
ولنتطرق إىل تلك المرأة التي أخرجها األمل من 
تح�ت األنقاض أو حالفها الحظ حين اس�تطاعت 
اله�رب أو النجاة بجس�دها من مخال�ب العدوان 

وأني�اب التواط�ؤ والعمال�ة ليلق�ي عليه�ا األمر 
مسمى »نازحة« ويزيد الطين بله.

وهن�ا يأت�ي دور الم�رأة المس�اندة ألخواتها 
المنكوبات النازحات س�واء إىل المراكز أو البيوت 
بالتخفي�ف عنهن وعن أطفالهن ال س�يما اليتامى 
منهم وإشعارهن أن القضية واحدة والهم مشرتك 
وأن الكل مس�تهدف حتى النخاع فقد اس�توعبت 
اليمني�ة اليوم قوله تعاىل: »وإن تصربوا وتتقوا ال 
يرضك�م كيدهم ش�يئا إن اهلل بما يعملون محيط« 
)س�ورة آل عمران: 120( وقول�ه – تعاىل -: » ما 
يود الذي�ن كفروا من أهل الكت�اب وال المرشكين 
أن ين�زل عليك�م م�ن خي�ر م�ن ربكم« )س�ورة 

البقرة:105(.
تقطن الم�رأة اليمنية النازح�ة اليوم وطفلها 
المنك�وب        مرك�زا م�ن مختل�ف المحافظات 
اليمني�ة فقد غطى الع�دوان المس�تبد الجغرافية 
اليمنية بأكملها ولعب بآثاره ومقدراته ومقدساته 
وموروثه الثقايف الذي يكرم المرأة ويرحم الطفل 
ليدخ�ل الش�عب اليمني يف ح�رب رضوس ال ناقة 

لهم فيها وال جمل.  
وإضاف�ة إىل ذلك ال�دور الهادف الت�ي تؤديه 
الم�رأة النازح�ة يف الم�كان الجدي�د له�ا وعملها 
ال�دؤوب عىل تهدئ�ة الوضع ومس�اندة الرجل يف 
بن�اء البنية التحتي�ة للدولة اليمني�ة الجديدة ذات 
الس�يادة المس�تقلة التي دمرها الحقد وعبث بها 
الع�داء القديم ال�ذي أظهره العدو اليوم بش�كل 
واضح فاضح فكشف األقنعة والعوينات عن حقد 

دفين منذ عرشات السنين.
وتق�ف الوح�دة التنفيذي�ة الذي اس�تحدثتها 
بش�كل ط�ارئ لرتس�ل مرشفيه�ا رجاال ونس�اء 
ل�إرشاف عىل النازحين ودعمه�م ماديا ومعنويا 
ونفس�يا وصحي�ا وأمني�ا وإخراجهم م�ن ذاكرة 
الدم�ار والحطام إىل اس�تقبال مس�تقبل يلزمهم 

مواصلة العيش وليكن يف راحة واطمئنان.
كما شملت الجانب الرتفيهي للطفل وتعويضه 
ع�ن تلك الص�ور البش�عة وإحالل ص�ور أخرى 
محله�ا إن لم تكن قادرة عىل طمس�ها تماما فهي 
دون ش�ك تس�هم بفاعلية يف رس�م ابتس�امة عىل 

محياه وتخفف من حدة المعاناة لديه.
وهك�ذا اس�تطاعت الم�رأة اليمني�ة التصدي 
للعدوان الغاش�م والوقوف بخط�ى ثابتة ونفس 
واثق�ة م�ن أن الموىل – س�بحانه وتعاىل – ينرص 
الح�ق ويمكن األرض للمس�تضعفين فال الطائرة 
ترعبه�ا وال الص�اروخ يوق�ف بذله�ا وعطائه�ا 
المس�تمر وال أمطار الرصاص ق�ادرة عىل تغيير 
فطرتها العربية السليمة األصيلة ونزعتها الدينية 
وميولها اإلنس�اني وه�ي أم أمهات العرب جميعا 
مهما عمل العدوان المستبد عىل كرس حرمة المرأة 
اليمنية وأطاح بسور العادات واألعراف والتقاليد 
اإلس�المية  بالعقي�دة  الحائ�ط  ع�رض  ورضب 
الس�محة التي ال تمس ام�رأة وال طفال وال عجوزا 
بس�وء ليرف�ع جربوته وغطرس�ته ويص�م أذنيه 
ع�ن وصايا النبي – صىل اهلل عليه وآله وس�لم -: 
»اس�توصوا بالنس�اء خيرا«، »رفق�ا بالقوارير«، 
»ال يكرمها إال كري�م وال يهينها إال لئيم«؛ لنتلو يف 
وجوههم قول اهلل – تعاىل-: »حتى إذا فرحوا بما 

ءاتيناهم أخذناهم بغتة وهم ال يشعرون«

مملكة 
األذناب 
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 محمد أحمد الشميري
رحلتااااماعانيربع1نايا1لانايتحااثاعانا
نيثاا1ننانيغاشاما1ينلباتفاصيلاه،ا1لناياظرا
ببصريلاكباريل،ايتالعامثاتنبلانييمن،ا1ز1نلا
نيثاا1نن،اناتزنلامثاتمرل،اإناينالاذهانيحلنةا
آخرااصانلانيرحلةانألعبيةاماعايعيباعمالقايفا
حجامانيربع1ني،اابثاماااتحاثاعاناتفاصيلا
عقينةايفايحانثانيثاا1نن،ا1بثاارحلتهاإىلانيرباا
ييارشحايما7ايباياتما7ا1ضاعانييمانا1منقفا
نيثرباماه،انجاهايحز7اماابجثبتهامناييماعائانًا
مناتمثيالارنئعاينطاه،ا1مآسايها1مااايثاني،ا
1خاللاعنعتها1عىامتانانياائرل،اناتغيباعاها
مثانالاشثبه،انياائرلاحارضٌلايفاشثره،ايكنانا
يعرياللالياييضاًايمايثامحايهاابايهبنط،اكلا
مااايفانألمرايناهايفاقصياتها»صاثااءايفاطائرل«ا

يصنراحالاصاثاءا1ماا1صلتاإييه،ابننيه:
عىانينثاانيرنحلانيثتنّر

تاريينامثيلا…ا1مثيلايهيفه
1مثيلا…ايناارصتاعباانيثبيا

1ينتايكّلانيجننريا1صيفه
كالنااتخشبااانألمايات

1تثرناانيذكرياتانيثايفه
اناناانيخليفةا…امذاباعاا

إىلاكّلاسنقا…اجانعانيخليفه
يصاثااإىلايينا..؟ايميضايعنع

ألميضا…اكأنيايؤعيا1ظيفه
ملكتانياارنتا1نيّاائرنت

1يكيلااجرنع(األنّياسخيفه
1مملكتيالنعجامنارياح

تر1حاعجننا…ا1تأتياخفيفه
يتبكلا؟انا…انا1مناتؤسفل

إ7ناينتامنهنرلاي1ايسيفه
1ما7ناسيحاثايناترخل

1تتّزرينانيامنعانيّكثيفه
سرينناإييكانيرايلانيلصيل

1ياثاكاحلاتمّرانيضيفه
1يثايكاقرصلامناإسربين

اتّىاطيبا…اي1اعجنزايايفه
1قاانايرنكااتىاي1اعجنز

1نايلمحانيجاراتلكانيضثيفه
يتصغلا..؟اناصنتانريانيضجيج

1نريانختالجانيكؤ1سانيايفه
اناايصبحتارؤيةانيباكيات

يانلانعتياعانيأيسايييفه
تخاال…اما7نا؟اعىايّيايشء

تضاّلا؟..ايصبحتاينتانيخيفه
المايبلايشءاعزيزايايك

يضثتانيثفافا11جهانيثفيفه
عىاباباااكرسى((ارميتانيجبل

1يسلمتانهايكاين7اانيثنيفه(
1بثتايخرينايحىااتبع(

1يلانبااير1ى(ا1ثغراانيرشيفه(
يتثايكاا1نشاان(انيين7ا1جها؟

خذيا..احثااا..اجّربياكّلاجيفه
انااتّلفتلابهذنانيّثننط

كأخباراماتحرايفاصحيفه
يصاثاا…ا1يكّنامتىاتأنفل

يننينناقااكاتاينماامايفه
متىاماكاتمضلاعجىاإييك؟

ترينانخرنرانيحيالانياّظيفه
يمناقلباينايةامناعمنع

ستأتلا..؟اي7امناحاايااقذيفه

1يفامنضعاآخرايثاتحرانياائرلامربنطةا
بايثاال7انيذيايرمزاإييهابايحما7،ا1يشرياإىلاينها

قااتغريامثماها1شكلها1لااه،امتثائالً:
اهلااااسيُميسااااحصانااانألملاااطائرًل

ألناااايصلاااااَحما7(اااانيين7ااااحيّاُت(؟
لذياااانيتغايري،اااتشكيلااانيشكنل،اااإىل

يخرى،اااا1تذييتماتفاياااابهاااانيّذنُت
ياُع1َرُلم،ااااايابينتاااانيشثب،اااايا1طاي

للاااالذهاااانيِخَرقااانيرخننتااارنياُت؟
1ياتماعيااااُربَىاااانإِلسماتااااقلااايهمن

مثتثمراااااانيين7:اااااانبّاٌشاااااا1َسّماُت
يفاااااكلااااامابتاااااعاننعااااا1سابلٍة

تثلناااااابينٌت،ااااا1مااااااايهنااااابَيّاُت

1مثالاتحارانياائارلايفاشاثرانيربع1ني،ا
تحراييضاًا»مريم«ايفاقنيه:

1حكىاااعنااااامريم((اااجريتها
ميثااعنًااااااا1ينااءااااااانذن

حتاىااااااعّرنلاااااااايخنتاها
مناااايكفاناااانيحثباااانألعى

1ننحلتااااعنااااايحيى(ااااقمر
1نستهنتاااااااماالقاًاااااااكهالً

1حاالا1صنيهاإيياااايفارحلةاسافرهايتنجها
نحننا،ايخاطباا،ا1يرشحاحالاي1يئك،ابيشءامنا

نيثتابا1ننستاهاضاياا:
ييااكأيايانألخابنط

1ي1جهامثلانيصخنر
اتثاقاتارشااتكانياّثثا

كأعشاشانيّاينر
1ننصباإرلابانيغنل

منانيبكنراإىلانيبكنر
1نمتّاامناباباإىل

باباكغاباتانياّمنر
حتىارآىاااننم((ا7رنك

تخّراعنميةانيّظهنر
1ريىاقلنبكايفانيّضحى

نألعمىاتفّرامنانيصا1ر
1ريىاخمائلكانيّظليلة

يرتحلّنامنانيجذ1ر
لربانيجانرامنانيجانر

لنىانياّفنراعىانياّفنر
صاثاءامنايينانيّاريل

إىلانيرجنعاي1انيثبنر
ما7ناترينايتثبحل؟

يتثربينابالاجثنرا؟
للاتثفريناعىانيرش1ق؟

يتخجللامنانيّثفنرا؟
يتزنحملانيثايمانيجانن؟

يااباتانيحا1ر
شهر،ا1عاتاكماايتيت

بالامكاناي1اشهنر
تتاّهاينابالايىس

ي1اتضحكلابالاس1ر
صاثاءاما7ناتشتهل؟

يتهائلايكياتمنري
تتنلجلا1ناتثل

1تاافلابالاشثنر
كماتحمللا1ناترين

1تثتبلاعىانيّالنر
ماازنلايخذيكانيزمان

اتبزنلايكياتغنري
يااشملاصاثاءانيكثنل

يماابّانايكايناتا1ري

1يؤكاامصريانيثا1ا1خرسننه:
1نانسيحرتقننايفا1لجانيثاى

1كأنّهماكاننناخانعاسنب
1تفيلا»صاثاءا»انيجايااعىانيهاى

1نينحالانيكربىاعىانألبننب

قلباها 1عياااا ياااا بايبانحا يثرتسالا ثاما
مشاا1عتانانحانانيثاتنبل،امتنقثاًاخثاارلا

نيثا1نن،ا1مبرشنًابآٍتايشعاظفرنًا1نرنً:

يمااآنايااريحايناتهائي
1ياارنكبانيريحايناتتثبا

1ييناترىاشاطىءانينجايا
ابرنش(ا1ياانثماتانيّصبا

1يااآخرانيشنط:ايينانيلناء؟
1يااجابايرجنكايناتخصبا

1يااحلما،اللاتجتيلامثجزن
تحيلاخااهانيحىصاكهربا

يبياابكفا،انينبانيرياح
1يمحنابكفا،احلنقانيربى

1يغرسايفانيذئبارالانياّثاج
1يماحابثضانيننىانألرنبا

ييأتيا؟ا1يحتشاانننتظار
يماايهانيهاا1نيلثبا

1يبحثاعناقاميهانيرش1ق
1يحفراعناثغرهانيغربا

1عاعتاكماابايتانيمة
تنيّشابننرقهاانيخّلبا

1تفرغايثانءلاايفانيرمال
1تهنياتحا1لاإناترشبا

1اصاثاء(اترتنبانيثجزنت
1تحلمابايثجزانيجتبى

1كايصيف،اشّعاننتظاراجايا
عىانألال،ا1نمتاا1نعشنشب

1حّاقامناكلابيتالنى
يرنقباعمالقهانألنلبا

1يختارايحىانألساميايه
1ياتخبانيّلنبانألعجبا

1يخلنهااارساايمتاي
لالنا1يتشحانيكنكبا

سيانناانااآنايلّثهااين
ياا7ا1يلاّنحايناياربا

اثمرانيّرصاصاكثمراسننه
1إناطالاجاءايكيايذلبا

1قااينمرانيجّنابثاانعتكار
1قااياجلانألحملانألنجبا

1بتالاعاعميلاكأناهايتحاثاعاناتفاصيلا
قاعمهايضيف:

1نانلاين7اي1امضت
امناحيثانايارياإشاره

اأطلانجمامنالااك
1منالااايثتارشنره

حتىاتاّهااااحزيز((
1تااشاانيصمتاننفجاره

نبضانيها1ءانييتا1نحا
مّرتاعىانيثلجانيحرنره

ما7نا؟ايقمرتانيانناذ
1نيثانحابكلاحاره

1تاانمتاااصاثاء((
تثألاجارٌل،ا1تجيباجاره

حّريةاااعستنر((اصغااه
1يعلياااشثاره

ااسجلامكانكا((ا1ننربى
نيتاريخايحتضنانيثباره

1يطلاجّنايماتلا
ي7ّانيخيانتاننتظاره

1يفانفالانينقاتايشارياإىلا1نعلاجاياال،ا
يؤكالاابنصيالا»صاثاءا1نييالعانيجايا«

1ياتاصاثاءابثبتمرب
كياتلنىانينتابانامرب

يكناكياتنيااثانية
يفاماينا…اي1ايفايكتنبر

يفاي1ّلاكانننانيثاني
ي1ايفانيثانيامناعيثمرب

مااعنمتالجثتهااحبى
اننعتهاايناتاأّخر

رنمانيغثياناتحّناإىل:
ي1جاعانياّللا1ناتضجر

يابياعنامنيالاانآلتي
شفلاعن7ااجرايشنر

ميثاعاكايثّلجانيغايف
1طينفاكايارانألحمر

يشالءاتخفلاكايذكرى
1تاا7ايتحلمابايحرش

1رماعانهاراصيفي
1عخاناكايحلمانألسمر

1نانءاخلفانانءنت
ناتاىسااعبلة(اياااعارت(

يسماءانايخاارايها
تابياعنايسماءايخار

للاتارياصاثاءانيّرعى
كيفاننافأتا؟ا1متىاتارش؟

كايشمشاماتتا1نقفة
يتثّاانييالعانألخر

تااىا1تجفايكياتااى
1ترّفاترّفايكياتصفر

1تمنتابين7امشهنر
كياتنياايفاين7ايشهر

ترمياي1رنقااميتة
1تّلنحاباينرقانألنر

1تظّلاتمنتايكياتحيا
1تمنتايكياتحياايكثر

1يشارياإىلانياارا1كأناهايارنهارييانيثالا
بننيه:

زحفاااإىلانيارازحفانيّلهيب
1اعربااإرصنرنااعربان

1اعساااإييهاعيننانيخانب
1ايلانبهااكشفارانياى

طلثاااعىامنجاتانيظال7
كأعمالانيفجرانهايانيهاى

1انرميانيضحاياا1انثنيانيحننل
عماايبثثانينسمانألرنان

يااامنعاامنا1رنءانيجرنح
1الاانحنانثتاجزانينعان

1للاينرقانياراإنّاإ7ن
سنىاعمااار1ضهانألجرعن

يانااااشبتاجرنحاتاا
سثريناعىانيذّلاينايخمان

راثااانيرؤ1ساكأّنانياجن7
تخّراأللانباااسّجان

1اسناانشّلاجفننانيصباح
1اناضجايفامنلتيهانيااى

1نياارالاناامااانختتاماباهارحلتااااماعا
نيربع1ني،انيارا1ييلاسننهايشءاآخر،امتمالا
يلنطنا1نيشاثبا1نألمةانإلسالميةانرنًامؤزرنً،ا

1اتحاًاقريباًابإ7نانيلهاتثاىل.

لفتة طريق 
أمة الرزاق جحاف

لمحته يف باب الس�بح، يعتمر كوفية خيزران تدل جودة صنعها ودفة نسجها عىل 
أن صاحبها ميس�ور الحال، ويرتدي كعادة الرج�ال يف تهامة صديرية بيضاء ضيقة  
ويت�زر بمئزر أبي�ض يلتف حول خرصه ويحتزم بمعجر ملون من منس�وجات بيت 

الفقيه المشهورة. 
كانت س�اقيه النحيفتين الس�مراوين تس�يران أمامي بخطوات وئيدة، وكأنه يجر 
قدمي�ه -- المنتعلتي�ن لش�نبل أبو أصبع- جراً ال يتناس�ب مع عم�ره الفتي، وقامته 
الفارعة. تس�ارعت خطوات�ي أللحق به، وبي فض�ول يدفعني لرؤي�ة مالمحه، وما 
إن حاذيت�ه حت�ى تعاىل صوت طائ�رة العدو تحوم فوق س�مائنا الطاه�رة، توقفت 
عن الس�ير وتوقف بجانبي، رافعاً رأسه اىل الس�ماء بحثاً عنها، ورافعاً عصاه مهدداً 
متوعداً وانطلق من فمه سيل من السب والشتائم، اختلطت كلماته بصوت المضادات 
األرضية لجنودنا البواسل، تأملت وجهه األسمر، فهالني ما رأيت من عبوس مالمحه، 

ونظرة حزٍن فاجْع تطُل من عينيه.
التق�ت نظراتن�ا يف حوار إنس�اني رسعان ما تبدد صمته، وهو يتس�اءل بدهش�ة 

يخالطها شك، أنا أعرفك.. أنا حدتك يف اَْمتِلفزيون صح وإال ال؟
 هززت رأيس إيجاباً، فاسرتس�ل يف حديثة ممكن توطن يل معروف ؟ أنا أش�ا منك 
مس�اعده.. ممكن؟  هززت رأيس ومددت يدي إىل حقيبتي ، فهم قصدي وأش�ار بيده 
معرتضاً قائال: ال ال َمَش�ايِشْ بيُس.. الحال مس�تور والحمد لل�ه، أنا أش�ا منك تبييني 
لَِمْه وطى أمسعوديون عليهم لعنة الل�ه يف زبيد َتاْك أمَجِرْيِمه إيل ما ِكدْن َحْد وَطاَها، 
حتى أميهود وامنصارى،  وقتلوا ذاك أْمَعدد كله من أْمنَاُس أمساكين، َناُسوا ِجيَاعوا 
طالبين الل�ه بعد حالهن؟ أنتي يا أستاده متعلمه ومثقفة وأكيد تعلمين لَِمْه وتعرفين 

أْمَسبَْب وأنا ِبيِْن أََشا أعرف.
 تدافعت الكلمات والجمل يف حلقي، واحتبس�ت خلف ش�فتي المطبقتين، وعادت 
الكلمات تخرج من فمه ممتزجة باألنين، أنا أش�ا أعرف لًِمْه قتلوا ابني؟ ش�اب طوله 
كما أمنخله، وجس�مه كما أمرمح، وحام الدمع يف عينه، وهو يكمل- عادنا كنُت َناوي 

أزوجه يف موسم أمتمر، ومناصف، ووِطْي له مخدره ما ِكَدْن َحْد َوَطاَها.
 صمت لربهة - وانا اكاد أس�مع وِجيِْب قلبه ونش�يجه الداخيل يكاد يمزق اضلعه، 
وعاد من جديد يتساءل: أنتْي َتْعِريِف لَِمْه أنا ِطلِْعُت صنعاء؟ فهززت رأيس نفيا، قال:) 
كمن يحدث نفس�ه( أنا طلعُت صنعاء أدور أْمَعْدل،  أش�ا أنصار الل�ه ينصفوني من 
امسعاوده أميهود،  وَياُخُذْوا يل بثأر أبني من شان يربد قلبي، والل�ه والل�ه ما اتنازل 

عنه، واستأنف سيره، رافعاً عصاه إىل السماء مهدداً .. متوعدا؟      

جنوبيون 
                                               

محمد عبد القدوس الوزير  
ج�����ن�����وب�����ّي�����ون ن������ح������ُن ع�����ل�����ى اجل������زي������رة 

ج�������ه�������ادّي�������ون ف�������ي وع���������ي امل����س����ي����رة 
مي���������ان���������ّي���������ون ن������ع������ت������ن������ُق امل������ن������اي������ا 

رس�������ال�������ّي�������ون م�������ن أه���������ل ال����ب����ص����ي����رة
وأن������������ص������������اٌر ن���������������رّد ب��������ك��������ّل ح���������زٍم 

ع�����ل�����ى ح���������زم جل������ارت������ن������ا  احل����ق����ي����رة 
وآب����������ط����������اٌل ت�������ه�������اُب احل��������������رُب م����ّن����ا

وم�����ّن�����ا احل����������رُب وه�������ي ب����ن����ا ج����دي����رة
غ��������زان��������ا االق�����������دم�����������ون ف�����ج�����ّرب�����ون�����ا 

وم���������ا ه���������ذي ب����س����اح����ت����ن����ا االخ������ي������رة 
وع�������������������دواُن ال������ي������ه������ود ب�������ه أش����������ارت

ع�����ل�����وج ال������غ������رب وال������ع������رب االج�����ي�����رة 
أت���ي���ن���ا )جن��������������ٌد(  ت��������رت��������دْع  ل�������م  إذا 

س������راي������ا ب������ال������ّرج������ال وب�����ال�����ّذخ�����ي�����رة
ح���ت���ى االم�������������س  دروس  ن�����ل�����ّق�����ن�����ه�����ا 

ن�������ف�������ّل ح������دي������ده������ا ب�������ي�������ٍد ق�����دي�����رة
وجن������ع������ُل م������ن ح�����ص�����ار ال������ي������وم ف��ت��ح��ا

رس�����ال�����ّي�����ا إل��������ى ال�������ّزم�������ر ال���غ���ف���ي���رة
س����ري����ن����ا  ب������������ٍر  إل������������ى  ج�����ئ�����ت�����م  إذا 

ع������م������ال������ق������ًة ب������������أرت������������اٍل ك����ث����ي����رة
ف���ش���ل���ت���م  ف������ه������اأن������ت������م  ج�������������واً  وإْن 

ك�����أش�����ب�����اه ال���������ّرج���������ال امل���س���ت���ط���ي���رة
ف������إّن������ا  ب��������ح��������راً  ح��������اول��������ت��������ُم  وإْن 

س������ن������ش������رب������ه مب�����ل�����ع�����ق�����ة ص����غ����ي����رة
وم�����وع�����دن�����ا إل��������ى ال�������ّرك�������ن ال���ي���م���ان���ي

وأب��������ع��������ُد م�����ن�����ه مم����ل����ك����ة اجل������زي������رة

صنعاء في قلب البردوني
توثيقٌ للعدوان، واستشرافٌ للمستقبل

الحلقة 
الثالثة
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 -  
متابعات: 

كشفامنقعايمريكيامتخصصا
يفايخباراساالحانيارينناإناطائرنتا
يلتز1يااا مخصصاةا نئيْلياةا إْسَ
باينقانعارنانتامناتاالتايرعنيةايفا
يجاننءانيحيطانألطلاااي،ا1ز1عتهاا
باينقانع،ايفا1قاتاساابلامانالذنا
يثااءاتنجههاايلمشاركةا نألسابنع،ا
يفاتاريباتاعثكريةامشرتكةانربيا
نيننياتانيتحال،امثتربنًا7يكامؤرشنًا
نيتثاا1نا يفا جاياال«ا »ننلاةا عاىا

نألمايابلانيبلاين.ا
1قالامنقعا»انكثارت1تاييفا«،ا
يفاتنريرايه،اإنامجمنعةامكننةامنا
 »F-16«خمالامناتالتامناطارنز
نيلكياةا نيجنياةا يلناننتا تابثاةا
نألرعنياةاشانلاتا1لاياتحللاإىلا
نئيْلياةامناطرنزا جاننراطائرنتاإْسَ
»KC-707«اخاصةايتز1ياانيناتالتا
باينقانعاجانن،ايثاااءانيتنجاهانرباًا

ناحيةاقاعاالا»نجيلاايلا«،ا1ليا
محاةاترننزيتايلاائارنتانيحربيةا
تنعايفاماتصفانيحيطانألطلااي.ا
ينا نألمريكايا نينقاعا 1ي1ضاحا
نئيْايلانألرعنيا سَبانياائارنتانإلْسَ
كانامتنجهااًاإىلا»قاعاالانيليال«ا
نيفااعنا 1نياةا يفا نيجنياةا يلناننتا
يفا يلمشااركةا 71ياكا نألمريكياة؛ا
 »RED FLAG«نيتمرينانيثثاكريا
خاللانيفرتلابلالاا1لاامنانيشهرا
نيجااري،ا1لاناتمرينامشارتكابلا
نألمريكيةا1نينننتا نيجنياةا نينننتا

نيجنيةايثالاع1لاحليفةايها.ا
1نعترباينانيشاهاانألَكثراحميمةا
نئيْليةابتز1ياا كاناقياا7اطائارلاإْسَ
يثاااءا باينقانعا يرعنياةا مناتاالتا

نيتننجاايفانيجن.ا
1ريىاينالاذنا»نيشاهاانياااعر«ا
يتحليالاطائارنتايرعنياةاإىلاجاننرا
نئيْلياةا1نيتاز1عاماهااا طائارنتاإْسَ
باينقانعا»يباا1اماؤرشنًاعاىاننلةا
نيتثاا1نا مثاتنىا يفا جاياالا
نيثثكريا1نياااعيابلانيا1يتل«.ا

  - متابعات: 
قاياتاعائلةانيرليااةانألمريكيةاكاياالامنيرانيتيا
قتلتايثااءانحتجازلااياىاجماعةا»عنعش«انإلْرَلاابيةا
يفااربنيرانيايضاإنامثاؤ1يلانستخبارنتيلايبلغنلاا
ينازعياما»عنعش«ايبانابكرانيبغانعيانعتاىاجاثاياًا
عىانباتهمايَكثرامنامرل،ابحثاباشبكةا»ييهابيايسا

نينز«انألمريكية.
1كاناتامنيراقاانختافتايفاحلبايفاسانريااعا7ا
االا.ا1زعماتاجماعةا»عنعش«اينهاااقتلتايفانارلا
جنياةايرعنياةا1يكانا1نشاااناقاياتاإنا»عنعاش«ا

قتلتها.
1ننلتاشابكةا»نيهابيايسانينز«اعنا1نيايامنير،ا
كارلا1مارشاااقنيهماا»يناايبلغنناايناكايالاتثرضتا

يلتثذيب،ا1كانتاملكاًايلبغانعي«.ا
مثاؤ1يلا ينا نألمريكياةا نيشابكةا 71كارتا
نستخبارنتيلاقايننا»إنانيبغانعيايخذامنيرا1تركهاايفا
ماازلاقياعياباارزايفانيتاظيماياعىايبناسايافانيذيا
يثتناااينهاكانامثاؤ1نًاعناإعنرلاعائاانتا1مبيثاتا
نيافاطا1نيشاؤ1نانيايياةايفانيتاظيماحتاىامنتلهايفا
عملياةايلناننتانيخاصةانألمريكياةايفاماينانيايض«،ا
1قايتانيشابكةاإنا»نيبغانعياكانايز1رابانتظا7امنرا

نحتجازامنيرا1يثتاياعليها«.
1قالانيثؤ1يننانألمريكينناإنهماحصلنناعىاتلكا
نيثلنماتامنااتاتالانيزيايتلاكانتاامحتجزتلامعا

منير،انساتغاليهمااجاثاياً،ا1تمانيثثنراعليهااعنبا
نيثمليةانألمريكيةاضاايبناسياف.

1ي1ضحانيثاؤ1ينناينامنيراظلاتايبثضانينقتا
معايبناسايافا1ز1جتهانيتيانعتنلتهاااقننتانياريازا

نألمريكيةايفاماينانيايض.
1كانتا1زنرلانيااااعانألمريكيةا»نيباتاننن«اآنذنكا
قاانتهمتاز1جةايبناسايافابأنهااعضنلايفانيجماعةا
نيتشااعلا1ينايهااع1رنًايفاإخضااعانيفتياتاننيزياياتا

نستغاليهناجاثياً«.
1يثتنااينامئاتانيفتياتا1نياثاءانيالئيانختافنا
مناقبلاجماعةا»عنعش«ايتمانستغاليهناجاثياًاعىا

ييايامثلحيه.
1ننلاتا»نياهابايايس«اعانامثاؤ1يلايمريكيلا
قنيهاماإنانيفتاتالانيلتالاعثاراعليهمااايفانيثمليةا
نألمريكيةايبلغاانيحننلابا1راز1جةايبناسيافا1ليا
با1رلااايعيتاباعرتناااتا1مثلنماتاعنامثاؤ1يلا

آخرينايفاجماعةا»عنعش«.
يفاساياقامتصالايشاهااتاظياماعنعاشايشاهاا
باساتمرنرانقتتاناعنخلياايثافراعنالالكانيثاياامنا
عااارصهاعاىاخلفيةاكيفيةاننساتيالءاعاىانألمننلا

1تنزيعانياثاءايمارسةاجهاعانياكاح.
يشااراإىلايناتاظياما»عنعاش«ايشاهااباساتمرنرا
نقتتاانًاعنخلياًايثافراعنامنتلانيثايااامناعاارصها
عاىاخلفيةاكيفيةاننساتيالءاعىانألماننلا1منضنعا

»جهاعانياكاح«.

مرحلة جديدة يف �لتطبيع مع كيان �ل�سهاينة

 مقاتالت أردنية ترافق مقاتالت 
اإلسرائيلية وتتزود منها بالوقود

إشتباك مسلح بين قادة داعش على توزيع األموال 
والبغدادي »اغتصب« الرهينة األمريكية كايال مولر

متابعات فلسطينية  تقسيم المنطقة.. 
حل أمريكا النهائي!
يمريكااتثرتفاضماياًابأناتنثيما

نيثرنقالنانيحلانياهائي..ااهلا
يتكررانيثياارينانفثهايفاسنريةا
1نيثثنعيةا1مرا1نييمنا1ييبيا؟ا
1ما7ناعنا“نيا1يةانإلسالمية”؟ا1للا

سيتماننعرتنفابهاايفاإطارالذنا
نيخاط؟ا1يا7نانيبانيةامنانيثرنق؟ا

 

عبدُالباري عطوان *
تريحاُتانيجارنلارنيمننااي1برينانارئيلاليئةايَْرَكانانيجيشا
نألَمريكاي،انيذيايحيلاإىلانيتناعااقبلايَيَّاا7،ا1قالاايها:اإناتنثايما
نيثارنقالانانيحالانينحياا.اياماتكنازياةايثاان،ا1إنماااننثكاسا
إلسارتنتيجيةايَمريكيةاتثاريُابُخَاًىامتثاارعةايفانياانةانيثربيةا
بأسلا،ابايتايفانيثرنقا1نمتاتاإىلاسانرية،ا1تتكرَُّسايفانيايَاَمان،ا
1مانانريانيثاتبثاايَناتاتنلاَقريبااًاإىلانيملكةانيثربيةانيثاثنعيةا
كمرحلاةانحناة،ابثاايَناياتهياع1رلاابشاكلاي1ابآخرايفاسانريةا

1نيايَاَمان.
نائُابارئيالانينزرنءانيرتكايابنياتايرياجاتحااثاعنانيخاطا
نفثاهاقبلاشهريناعاامااتنقعاتنثيماسانريةاإىلاثمانياي1اتثعا
ع1ل،ا1مراإىلاع1يتل،ا1نيثرنقاإىلاثالثة،ا1نيثانعنناإىلايْربَع،ا1ييبياا
إىلاخملاإمارنتاي1ايكثَر،ا1يمايتارقاإىلانيملكةانيثربيةانيثاثنعيةا
يتجاباإنضاباقياعتهاا،احرصاًاعىانيتحايفانيننيابلانيبلاينايفا

نينقتانيرنلن.
مانانيننضاحايَنانيننيااتانيتحاالانألَمريكيةانيتاياظلتاحتىا
عنااانيثرشياياتا1نيثالثياياتامنانينرنانيايضاتثارضانيتنثايما
1تفّضالانيفيارنيياتاعىانرنرانمن7جهاانيتنحياي،اباتتايكثَراميالًا
1تباياًايلثياسااتانيتيانتبثتهااابرياانيااي1نئلانينارنانيايض،اييا
تنثايمانياانةانيثربيةاإىلاكياناتاضثيفة،ا1إَقاَمةاع1يلةاي1اإمارلا

انقاُكّلابرئانفطايتمانكتشااهايفانيجزيرلانيثربية.
***

نيثارنقاطاننلانينرنانيايضانحاجايفاتكنيناع1ياةاقنيةابهنيةا
عربيةامثتنلة،اتذ1بايفايطرلاانيذنلبا1نيننميات،ا1صماايفا1جها
ُكّلامخاااتانيتنثايما1نيتفتيت،ا1يكناتآمراع1لاعربيةاعليهامعا
نيننياتانيتحالا1نيغرب،امناخاللانصبامصيالانيكنيتا1حصارها
1تجنيثه،ا1إنرنقانألساننقابماليالانيربنميلامنانيافط،ايتخفيضا
نألساثاراإىلايقلامناعرشلاع1نرنتايلربميل،ا1بثاا7يكانحتاليها1بذرا
بذ1رانيتنثايمانياائفيايه،ا1نآلناجاءا1قتانيحصاع،ايياإَقاَمةاع1لا
ثالثا1الالذنانيتنثايم،ا1نحالاساية،ا1ثانيةاشيثية،اثايثةاكرعية،ا
تحتا7ريثةااشالالذهانيكننااتانياائفيةا1نيثرقياةايفانيتثايش،ا

1نيحلانألاضلالنانياالقانياهائي.
منانيؤسفايَنانيبايلانألَمريكياياظا7انيرئيلاصان7احثلاكانا
باياالًاطائفياًابرمنزامذلبيةا1مشااركةاعمالءاجرىاتجايالمامنا
قبلانيخابرنتانألَمريكيةا1نيربياانيةا1مثظمهمامناطائفةا1نحال؛ا
نساتغالنًاألحناعلماعىانياظاا7انيبثثيانيثاابل،ا1بثاايَنانجحتا
نيخااةانألَمريكيةايفاإساناطانياظا7ا1تكريلانيتنثايمانياائفي،ا
جرىاننساتغااءاعنالؤنءاَجميثاًاع1نانساتثااء،ا1يامايثاايهماييا
ع1رايفا“نيثارنقانيجايا”،ايينانياكتنرايَحمااانيجلبي،ا1َيينانياكتنرا
إياعاعال1ي،ايينانيرشيفاعيلابنانيحثال،ا1َييناعانانانيباجهجي،ا

1حتىاييناننريانيايكيانآلن،ا1نينائمةاطنيلة.
يفاسانريةاتكاررانيثاياارينانفثاه،ا1عمليةانيتجاياانفثاها،ا
1نيرمانزامتشاابهة،ابلامتاابناة،ا1نياتيجةاعمارا1شاللاكاملل،ا
االانياظا7انساتااعاحثامانيحربايصايحهامناخاللاتبايهانيحلنَلا
نألماياة،ا1نانيثارضاةانيثالحةانجحتايفاإساناطهاطاننلايْربَثةا
يَعَنن7امنانياعمانيخارجيابايالا1نيثاالح،ا1جاءانيبايلايالثال،اييا
نياظا7ا1نيثارضة،اتاظيماتاإْساااَلميةامتشااعل،ا1يبرزلاا“نيا1يةا
نإلْساااَلمية”،انستغلتالذنانيشاللا1باتاع1َيهاا1جينبهاا1إمارنتهاا
عىانألَْرضانيثنرية،ا1باتتاتشكلانيتهايَاانألَكربايلماانةابأسلا.
اإ7نايخذناا“نيا1يةانإلْساااَلمية”اكمثال،اااناتحايفاستلاع1يةا
ضالااابنياعلانيننياتانيتحال،ا1شانايكثَرامناخمثاةاآنفانارلا
جنياةايفايقلاماناعا7اعىاقننعالاا1تجمثاتهاا،ايؤكااماىاقنتهاا
1خانرتهاايفانينقتانفثاه،ابثاايَنايقامتاع1يَةايمرا1نقع،ا1نجحتا
يفاتكنيناحاضاةاشثبيةايهاايفازمناقيايساقصريايفايقلامناعا7.

***
ياماينالايااانيجاارنلاي1برينناماااإ7ناكاناتنثايمانيثارنقانيذيا
ينرتحهايشاملا“نيا1يةانإلْساااَلمية”انيتياتنا7اَحايياًاعىامثاحةا
تشاكلانصافانيثارنقا1نصفاسانرية،اإىلاجانابانياا1لانيكرعيةا
1نيثاايةا1نيشايثيةانيثالثانينرتحاة،ا1يكاااانانثاتبثاايَناتكننا
ضماياًايفاصلبامخاااتابالعهانيتيانعرتاتاقبلهاابا1يةانياايبان،ا
1ي1عزتايحلفائهاايفانيثاثنعيةا1باكثاتانا1ع1يةانإلمارنتانيثربيةا

نيتحالابانعرتنفابهاا1اتحاسفارنتايهاايفاعننصمها.
مخاطانيتنثايما1نيتفتيتانيجاياانياذياتاخرطاايهاحكنماتا
عربياةابكلاقنل،امااكانايهايَنايمرايفاظالا1جنعاعرنقاقنيابُهنيةا
تنحياياةاعربياةاجامثة،اعرنقاعابارايلاننئفا1ننثايات،ايجّثااا

نيتثايشاعمنعهانيفنري.
نشاالاامخاضااًاجاياانًايفانيثارنقايتمثلايفاثنرلايلشاباباعىا
نيفثااعا1نيظلما1سياسااتانإلقصاء..اثنرلاضااثناااةاَمناجاء1نا
عاىاظهرانيخااطانألَمريكي،ا1مّهاا1نايلابابااتانألَمريكيةاطريَلا
اَعَفنا الذهانيثانرلا1تاتر،ا1تجرفاُكلَّ ننحتالل،ا1نأملايَناتثاتمرَّ

نيثاننتانيااااانياضيةانيتيابايتابانحتاللانألَمريكي.

* رأي اليوم

الحساينة: على كيان العدو أن يأخذ تهديدات »سرايا القدس« على محمل الجد
نيجهااعا »حركاةا يفا نينيااعيا يكااا
ينسافا الثاال«ا يفا نإلْساااَلميا
نيحثاياة،انيثابت،اينانيثا1انيصهيننيا
نينماعا سياساةا خااللا مانا يحاا1لا
1نإلْرَلااباكارساإَرنَعلايسنناانيبننسال،ا
71يكابثاانيباننتانيانعيةانيتياساجلهاا
نألسىايفاساجننانيثاا1،ا1نيتيايعتاإىلا
إسناطا1إاشاالالذهانيثياساات،ا1قاا
تصا1نايهاابإيماناعميلا1إَرنَعلاانن7ية.ا
11جه،ارساايةايلحكنماةانيصهيننيةا
نيتارااةا1نيثصابااتانيحاكمةايفاكيانا
نيثا1،ايناتأخذاتهايانتا»سنياانيناس«ا
عاىامحمالانيجاا،األنا»حركاةانيجهاعا
نإلْساااَلمي«انايمكانايناتارتكايبااءلاا
نيتاارفا 1حاشا يفرتساهما 1قاعتهااا

1نإلْرَلاابا1نيصلفانيصهينني.ا
نستشاهاعا ينا نيحثااياة،ا 1ي1ضاحا

نألسرياعالناسايكننانتيجةاإرصنرالذها
يثاا7ا 1تثاتهااا نيصهيننياةا نيحكنماةا

إطالقاسنحهامناننعتنالانإلعنري.ا

1نانه،اإىلاينالذنانألمارايبنيانيتهائةا
لاذها ظالا يفا تهائاةا 1نا مثااى،ا باالا
نيخر1قاتا1لذناننعتانءا1لذهانينحشية،ا

مناقبالانيثا1انيصهيننيابحلانيشاثبا
نيفلثااياي.ا1طايبانيحثااياة،اجميعا
نينانىانيفلثاايايةايلتفاعالا1نيتالحما
معاقضيةانألسىايفاساجننانيثا1،األنا
قضيتهماعاعيةا1ألنهامايصبحننايمثلننا
عاننناعزلا1صمنعانيشثبانيفلثاياي.ا
1طايابانيثالاةانيفلثاايايةانيتيا
تحكامانيضفاةانيحتلاةاباأناتالالاياا
نينا1ماةايلتصاايايهاانانيثاا1،األنهانا
يمكنايجمالذنانيُثاْا1َننا1لذهانينحشيةا
نيصهيننية،اإنامناخاللاتالحمامكنناتا
نيشاثبانيفلثاايايا1جمياعانيفصائلا
نيشابابيةا نينطايةا1نيننىا 1نيفثاييااتا
نيفلثايايةايلتصايايهذنانيثا1انيجر7.ا
1ععا،اقانىانينا1ماةاينايكنننناعىا
يلبةاننساتثانعايارنساةاُكّلاننحتمانتا
يفاحالاناقارانيلهانستشهاانألسرياعالن.ا

إصابة فلسطيني بعد طعنه جنديًا »إسرائيليًا« على 
حاجز برام اهلل

نئيْلياً«ايصيبابجرنحا 7كرتاصحيفةا»يايثنتايحرننت«،انيثابت،ايناجاايااًا»إْسَ
طفيفاة،اإثراطثاهامناقبلاشااباالثااياي،اباينربامناحاجزابارن7انيلهابايضفةا

نيحتلة.ا
1حثابانيصحيفة،ايطللاجانعانيثا1انيااراعىانيشابانيفلثاياي،انيذيايماتحاعا

حايتهانيصحيةابثُا.ا
1قااينلنتاقننتانيثا1انياانةابأكملهاايفايعنابانيثملية.

األسير الزبن حاول طعن ضابط »إسرائيلي« في سجن 
»ريمون«

ياااعتامصاعراالثااياية،اينانألسارياعمارانيزبنامنا»ساجناريمانن«،احا1لا
نئيْلية«،ا نئييْل«اكبرياياعىاميخااعيانامنامصلحةانيثاجننا»نإلْسَ طثناضابطا»إْسَ
نيجمثة،ابثاا1صنلانألنباءاعناتالنراصحةانألسرياعالنايفانيثتشفىا1عخنيهاحايةا

حرجة.ا
1يعلناننساتافارانيشاملايفانيثاجنابثاانيحاعثة،ا1أل1لامرلاتارشا1حانتاكبريلا

ماججةابايثالحاعىايساحانألقثا7ايفانيثجنن.

مواجهات ومداهمات باقتحام العدو لمخيم جنين
نئييْل«،انيجمثة،امخيماجالاشامالانيضفةانيحتلة،ا إقتحماتاقننتانيثاا1ا»نإلْسَ

1نشتبكتامعانيننطالاع1ناينايبلغاعنانعتنانتاي1َْاإصابات.ا
1قالاشاهنعاعيان:اإناعالاع1رياتاعثكريةانقتحمتانيخيم،ا1تمركزتابماانةا
نيثااحةا1جانرلانيذلب،احيثا1نجههاانيشابانابايحجارل،ايعنابا7يكاإطالقاكثيفا

يألعريلانيااريةا1نيناابلانيصنتية.ا

رسالة احتجاج لبريطانيا ضد قانون »االعتقال اإلداري«

ساّلماشباٌناالثاايايننارساايةاإىلانيناصلانيربياانيايفاماياةانيناسانيحتلة،ا
نحتجاجاًاعىاساّناقاناننا»ننعتناالانإلعنري«اارتلانننتانبانيربياانيايفلثاال،ا
محّملاًةابرياانيااانيثاؤ1ييةاعّماايتثاّرضاياهانألسىانإلعنريننايفاساجننانيثا1ا

نئييْل«امناننتهاكات.ا »نإلْسَ
1يااعايَحُاانيشابانانينقثلاعىانيرسااية،ابأنانيناصلانيربياانياراضايفانيبانيةا
نئيْلية«ايفضانعتصامهم،ا نساتال7انيرساية،امهّاعنًانيشباناباساتاعاءانيرشطةا»نإلْسَ
إناينانيشابانانساتكملننااثاييتهماإىلايناتمّكنايحالمامناتثاليمانيرسايةايلناصلا
نياذيانشارتطاإخالءانياكاناانرنً.ا1قاالا»جئااالاااايااايبابرياانيااابنقفاقانننا
نئيْلاينقفاتابينهاعاىايسننا؛األنابرياانياايفا ننعتناالانإلعنري،ا1نيضغاطاعىاإْسَ
نئيْلاليامنانساتمّرتايفاتابينه،ا اارتلانننتانباليامناسااّتالذنانينانانن،ا1إْسَ

1نحّملهاانيثؤ1ييةانيكاملةاعناحيالانألسريامحمااعاّلن«.ا
يذكاراينانيشابانانيناسايلانايزنياننايثتصماننامااذاننثالانياايضايفامنرا
»نيصليابانألحمر«ابحيانيشايخاجرنح،اتضامااًامعانألساريامحمااعاّلنانيرباماذا
نيثااعساعارشامناحزيرنناايننيان(انيايض،ا1يرقاانآلنايفامثتشافىا»بريزني«ايفا

عثنالنايفاالثالانيحتلة.
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  - متابعات: 
قاالانألَمالانيثا7ايحزبانيلهانيثايااحثانا
نرانيلاه:اإنايماريكاانييان7اتثاتخا7اتاظيما
عنعشامنايجلاتنثايمانياانةامناحيثاتثلما

عنعشاي1َْاناتثلم.
1يكااايفامنضنعانييمنا»إناااايجباينانجاعا
نيين7انستاكارناايهذهاننساتباحةانيخارلانيتيا
تؤسالانساتباحاتاخااريلامناقبالايمريكاا
نئيْل،امشااعنًاعىاينهامااعن7الااكاقضيةا 1إْسَ
1إيماانا1صمنعا1طلبايلثيشابكرنمةانايمكنا

يهذنانيُثاْا1َننايناياتر«.ا
1يفاكلمةايهاخااللامهرجانا»نركماعنئم«ا
نيذيايقامهاحزبانيلهايفا1نعيانيحجريابمااسابةا
نيذكرىانيتاساثةاننتصاراتمانزاثللا،اتارقا
نيثاياانرانيلهاإىلاتانرنتانياانةا1مننجهةا
مخاطارانيتنثايما1قاالاإناااانييان7ايجباينا
نراضاتنثايمانينثاما1تجزئةانيجزيا1لذناماا
نئيْلا1مثهاا تثملاعلياهانيننياتانيتحاالا1إْسَ
بثضانيننىانإلقليميةامناحيثاتثلماي1َْاناتثلما
1ماهاانيثاثنعية،ايمريكاانيين7اتثتخا7اعنعشا
منايجلاتنثايمانياانةامناحيثاتثلماعنعشا

ي1َْاناتثلم.

1يضاافاينايماريكااترياايناتثاتغلاعنعشا
إلَعااَعلاتركيابانيااناةاماناجاياا1إساناطا
حكنماتا1ينظمةا1رساماخرنئطاجايال،ا1ليا
ناتريااارضباعنعاشايفاسانريا؛األنهاااتريااا
نستغاللانيتاظيمايتنثيمها،ايمريكاا1منامثهاا
تنظفا»عنعش«اإلسناطانياظا7ايفاسنرياااهلا
منالامانريا»عنعش«ايثاتايثننامناتلةالذنا
نيتاظيام؟ا1لذهاليانيخايثةانيتياتثاتخا7ايفا

يَكثرامنابلاايفانياانة.
1تابع:ايفانيثارنقاقايننايهمانري1ناحكنمتكما
1ساتحصلنناعىاُكّلانياعمايننجهةانإلْرَلااب،ا
اهلالاذنامااجارى؟ا1يفانييمانايتحايفننامعا
عنعشايننجهةانينانىانينطاية،ايمريكااتنظفا

نإلْرَلاابايتحنيلامرش1عهاا1لنانيتنثيم.
1يشااراإىلامثركاةا1نعيانيحجاريااناالاإنا
منايلمانيحااتانيحاسامةاجانًايفاحرباتمنزا
مثركاةا1نعيانيحجاريانيتاياكانتاحاسامةايفا
إنهاءانيحاربا1إينافانيُثااْا1َننا1إ7نلانيثا1،ا
1يسناتاُكّلاخااهانيثثكريةا1يمايبلايمامها

سنىانننثحابانيرسيعاإىلانيحا1ع.
1قاال:اإنانيثا1اكانابحاجةاإىلالذهانيخانلا
انيتناا7انياربي(احتىانايخارجابهزيمةاكاملةا
1ييفارضارش1طهاعىايبااانا1نيلباانيلا1كانا

يرياااينايفا1ضاعاىاعنعلانياااسا1عىانزعا
سالحانينا1مةاجانبانيليااني.

1تابعانرانيلها»لااايفا1نعيانيحجريا1نيتاللا
نيحيااةاباياننعياكاناتانيننجهاةانيبانيياةا

1عمرتاعرشنتانياباباتا1قتلاعرشنتانيضباطا
1نيجاانعا1شاثر1نابايجحيما1جهاامامناتحتا
يرجلهما1الارؤ1سهما1تها1تاعبابةانيريكااا..ا
لاااتحامتايساانرلانيريكاااا1جيشهاانيذيا

ناينهرا1لااكاكانانيرجالانصلبامنانيجبال«.
1يعلانانألَمالانيثاا7ايحازبانيلاهامتنجهاًا
يلثاا1ايناُكّلابنثاةايفايرضااااساتكنناحفرلا
محصاةاتاماراعباباتكما1تنتلاجانعكما1تهز7ا
جيشاكم..ا1يعلانايفالاذنانإلَطارايناهايناتكننا
نئييْلا لاااكانسارتنتيجيةاناجحةايلجياشانإلْسَ
بثااانيين7ايفايباان،الذنانيتازن7ا1اثلا1جهنزيةا
1عملاينمايا1ااعلابمثزلاعاناُكّلانيتانرنتا

نيتياتحصلايفانياانة.
نئييْلاعجزابارنا1بحرنا 1قاالاينانيثاا1انإلْسَ
1جاننايفاحرباتمنزاافيالذهانألرضاناسابيلا
يكامايلنصنلاي1َْايلبناءا1مااجرىايفاحرباتمنزا

ياّرساكاظرياتاعثكريةاجايال.
ننقتحاا7ا نسارتنتيجيةا يناااامنابالا 1يكااا
نئيْلياةانارحانسارتنتيجيةا1نعيانيحجري،ا نإلْسَ
1نحنانيين7انقانىاإَرنَعلا1يمىضاعزيمةا1نشااا

بأساًا1يعظماعالا1عايانً.
1حنلامنضنعايبااانا1نينحالانينطايةايكاا
نيثاياانرانيلاهاينااايجابايناننتااعاجميثاًا
بنيا7انيا1يةانيتيايشااركاايهااجميعامكنناتا
نيشاثبا1نينطنا1يشاثراايهاانيجميعا1تخا7ا
جمياعامكنناتانيشاثبانيلبااني،الاذهانيا1يةا
ليانيتيانحتاجاإييهاا1ليانيضمانةايفاُكّلايشء.

السيد نصر اهلل: ال يمكن للعدوان على اليمن أن ينتصر ما دام هناك قضية وإيمان وصمود وطلب للعيش بكرامة

قال: ل خالف بني �ل�سني و�ل�سيعي يخرجه 
من �لإ�سالم �إمنا ��ستغالل �سيا�سي للخالفات

شيخ األزهر يفتي بحرمة 
»تكفير الشيعة«

  - متابعات: 
ياتىاشايُخانألزلارانيرشيف،انيشايخايحماانياياب،ابُحرمةا»تكفريا
نيشايثة«ا1نعتبارلاماخارجالامانانإلْساااَل7،ا1َيشااراإىلاينانيتكفريَا

يلمخايفالنايَحاايبننبا»شياانانياائفية«.
1قالانيشايخانياياب:اإنا»تكفريَانيشايثةامرانض،ا1سانفايصيلا

خلفهماباياجفانألرشف«.
1يباىاشايُخانألزلراراَضاهاألناتكننالااكااضائيااٌتاتحكمابُكفرا
نيثالملانيشايثة،امشارينًاإىلاينا»7يكانريُامنبنلا1ناينجاايهامربٌرانا
مناكتابا1ناُسااةا1ناإْسااَل7«،ا1ايماايكاا»إنااانصيلا1رنءانيشيثة،ا1نا
ينجاااعااانيشايثةاقرآناآخار«،ايفتاإىلاينهاناينجااخالٌفابلانيثاايا
1نيشيثيايخرجهامنانإلْسااَل7،ا1إنماالياعمليةانستغاللاسيايسايهذها

نيخالاات.

السيسي أرجأ زيارته بريطانيا خشيَة 
اعتقاله بـ»جرائم ضد اإلنسانية«

  - متابعات: 
كشفتاصحيفةانيغارعيانانيربياانيةاينانيرئيَلانيريا
عبانيفتااحانيثاييسايرجأازياارلايربياانيااباااءاعىاععنلا
رئيلانيانزرنءانيربيااناياعيفيااكامري1ن،ا71يكا»خشايةا

نعتنايهاي1َْانعتنالايارنعاآخرينايفانظامه«.
1ياااعتانيغارعياانابانامحاملاحننقيال،ايؤكا1ناينا
مثاؤ1يلابارزينامريالايننجهننانحتمااَلاننعتنالايفا

برياانياايثالقتهمابا«جرنئماضاانإلنثانية«.
1ننلاتانيصحيفاةاعانانيحامايانيتخصاصايفاجرنئما
نيحرباتنبياكاعمان،اقنيه:ا»إ7ناجاء1ناإىلابرياانيا،اسابذلا

ُكّلاماايفا1سثااايضمانانعتنايهم«.
1يضاافاكاعماناإناهايثتنااينانيحكنماةانيريةاقلنةا
بثبباإيناءانينبضاعىاجارنلامنار1نانايفايننين/احزيرننا
عنخالابرياانيااابثاانتهامهايفاإسابانياابايتانرطايفاجرنئما

حرب.
1يكااتانيغارعيااناإنانيثافارلانيريةايفايااانايماترعا

عاىاطلبانيتثليلاعىازيارلانيثاييساي1َْا»نيتهايانتابإيناءا
نينبضاعليه«.

71كارتانيصحيفةاينانيخارجيةانيربياانيةايكاتاينهامنا
نيتنقعاينايأتيانيثييساإىلابرياانيااقبلانهايةانيثا7انيحايل،ا

يكنايمايُحاعامنعاابثُا.

  - متابعات: 
إتهامايَملاعاا7احازبانياعنلانإلْساااَلميةا
نانريانيايكاي،انيثابت،انيثاثنعيةا1نيكياانا
نئيْايلابتابيلامارش1عانيتمزيلا1نيتامريا إإلْسَ
نياائفايانناالقااًامنانيثرنق،ا1ايمااانعترباينا
يياةامحا1ياةايلتناارباماعانيثنياالانينلابيةا
بأنها1لما1عبث،اشااعاعىارض1رلامناطثتهاا

1ارضانينصايةانيا1ييةاعليها.
نيجلثاةا خااللا كلماةا يفا نيايكايا 1قاالا
نناتتاحيةايؤتمرانيجمثياةانيثمنميةايلمجمعا
نيثايياألللانيبيتااعليهمانيثاال7(،انيذياُعناا
يفانيثاصماةانإليرننياةاطهارنن،ابحضانرايَكثرا
منالللامفكرا1شاخصيةاإْساااَلميةامنالاا 
ع1ياة،اللثاماهمامناخاارجاإيارننا1يَكثرامنا
للااشخصيةاإيرننية.،اإنا»نيثرنقاُقاِّرايه،اماذا
ساننطانياظا7انياائفيانإلْرَلاابيانيثابل،اينا
يكننانيااللانيجينسرتنتيجيايتابيلامرش1عا
نيتمزيالا1نيتاماريانياائفايانياذيايخاطايها
1يافاذهانيثاتكرب1نانيثايياننا1نإلقليمياننا
باأع1نتامحلياةاعرنقيةا1نارياعرنقياةاممثلةا
باألنظمةا1نيجماعاتانياائفيةا1نيثاريةا1يفا
منامتهاانيرنعيانانيرسميانايإلْرَلااب،انيملكةا

نيثاثنعية،ا1قاعاتهااانيثنياياةاانينلابية(،ا
نيثنياياةا 1قاعاتاها نئيْايلا نإلْسَ 1نيكياانا

انيصهيننية(«.
1يضافانيايكياينا»ييةامحا1نتاعثاكريةا
ي1َْاسياسايةاي1َْاإعالميةايلنضاءاعىانيجماعاتا
نيتكفريياةانإلْرَلاابياةاياناتكاننا7نتاجا1ىا
ألنانيناعاالا1طايباانا1نيشابابا1بنكناحرن7ا
1نياارلا1عنعاشا1يَنصاارانإلْساااَل7ا1يَنصارا
نيرشيثةا1جيشانيصحاباةا1نريلا؛اليايارنٌخا
رشعيٌةايلثنياالانينلابيةاتاماإنتاُجهااعنياياًا

1مايياًا1مخابرنتياًايفانيملكةانيثثنعية«.
1بلانائبارئيالاجمهنريةانيثرنقاينا»ييةا
محا1ياةايلتناربامعالذهانيثنياالاي1َْاتخفيفا
نلننئهاا1نستمايتهاالناننعامنانينلما1نيثبثا

1ضيااعانينقات«،امنضحااًاينا»نيحالانينحياا
نيذيامناشاأنهاكبحاجماحهاا1تخفيفاننتشارا
رش1رلااالنانيثملابكلاجااا1جهاايناطثتهاا
1اارضانينصاياةانيا1يياةاعليهاااباينساائلا
نينانننيةا1نيثياسيةا1ننقتصاعيةا1نإلعالمية«.
1تاباعانيايكياقنياها»يخائاخااأاااعحاًا
مانايثتنااابإمكانياةانيتثاياشاماعانيكياانا
نئيْايل«،اناتااًاإىلاينا»لاذنانيكيااناياياها نإلْسَ
مارش1عانجتثاثايااهانايثاتهاااااحتاىاينا
صمتااااعااها1يعرنااايظهرناااإيياه،ا1يابغايا
مثايجاةانيخاارانينجانعيانيصهيننيابافلا

صيغامثايجةانيخارانينجنعيانينلابي«.
يشااراإىلاينانائابانيرئيالانيثرنقاياننريا
نيايكايايتهامانيثاثنعيةاباعامانإلْرَلااابايفا

نيثارنق،ا1كانتاآخاراتريحاتاهاايفااااتمنزا
ثالا(،ايفامنابلاةاتلفزيننياةايجرتهااامثاها
اضائياةاعرنقياةاينا»جاذرانإلْرَلااابا1جاذرا
نيتارفا1جذرانيتكفريالنامنانيذلبانينلابيا
يفانيثاثنعية«،امثتربناينا»نيحكنمةانيثثنعيةا
نارياقااعرلاعىاضباطالاذنانيتنجاهانينلابيا
نيتكفاريي«،اايماااععااإىلايناتكننانيثاثنعيةا
تحتانينصاياةانيا1ييةا1إناسايبنىانإلْرَلاابا

يتغذىامنايمننيها.
نيرئیلانإليرننياحثانار1حاناياایاکلمتها
بايؤتمر،اشااعاعلیاينهايیلايایااالاللاشیثيا
1إنمااايایاااقمراإْساااَلميا1یجباينانتحاامثاًا
يننجهةانيتحایاتا1نيخاطرانيتیاتحاقاباا.ا

ماناجهتهايكاانائبانألَمالانيثا7ايحزبانيلها
نيشيخانثيماقاسمامناطهرنناخاللايناعلياااينا
نئييْل؛األنها اعنئماًايننجهةانيرش1عانإلْسَ نثاتثاَّ
ساببامشااكلانياانة,ا1يضاف:اياجمعاقنتااا
1نحاركانيضثفاباتجاهانينانلااحملالذنانيهما

كفيلاينايجثلااانتنا7اخاننتاإىلانألما7.ا
1َيشاارانيشايخانثيماقاساماإىلاينانيرش1عا
نيناا71الانانينااعراعاىامننجهاةانإلْرَلاابا
نيتكفرييا1مناينريانيؤرشاخاللانيثننعانيثالثةا

نيثابنةايرىاينااايفاحالاقنلا1تنا7.ا

700 �سخ�سية �إ�سالمية من 130 دولة ح�سرت �ملوؤمتر �لعاملي �ل�ساد�ش ملجمع �أهل �لبيت بطهر�ن 

الشيخ قاسم: المشروع المقاوم هو القادر على مواجهة اإلرهاب
المالكي: السعودية و»إسرائيل« تطبقان مشروع التمزيق الطائفي

د�ع�ش ي�سلب 12 �سخ�ساً يف �سرت
وحكومة طرابلس تطلق 

“عملية تحرير سرت من 
تنظيم الدولة اإلرهابي”

  - متابعات: 
اا  يقاا7اتاظياماعنعاشاعاىاصلابا
شاخصاًايفاستانيليبيةا1اصلارؤ1ساهما
عنايجثااعلم،اايمااتننصلاتانيثاركابلا
عاارصانيتاظيما1مثالحلامانانياياة،اماا
عاعاباانرانإلاتاءاإىلانياعنلايحملانيثاالحا

1مناتلةانيجمنعةانيتاراة.
1َننلتا1كاياةانألنباءانيرساميةانيننزيةا
1نيننيياةايلحكنمةانيثرتفابهاااع1يياًانيتيا
تثمالامانارشقانيباالعاعاناشاهنعاعيانا
قنيهاماينانيتاظيامايقاا7،انيجمثاة،اعاىا
“صلابااااشاخصاًا1اصلارؤ1ساهماعنا

يجثاعلم”ايفانيحيانيثايثايفاست.
كماا7كرتانينكاياةاينانيتاظيمانيتارفا
قاا7ابتصفياةااااجريحاااكاناننايتلنننا
نيثاالجايفامركزاطبيا»1مثلننابجثثهم،اقبلا

ينايحرقننانيركز«.
1تشاهااستامثااركاعايفةامااذايَيا7ا
قتلا1يصياباايهاانيثرشنتابلامثالحلا
مانانياياةانيننقثةايفاشامالاييبياا1تاظيما
عنعشانيذيايثاياراعليهاامااذاحزيرنن/

يننين.
1يعلنانيثافريانيليبيايفاباريلاشيبانيا
يبناحمانع،انيجمثة،اينانيثااركاي1قثتاماا
بالالثاا1للااقتيال،امااشاانًانيجتماعا

نيا1يلانيتاخل.
1ننايثتاننشاتباكاتاماعاإْعااَلنا1زنرلا
نيااااعايفانيحكنماةانيتاياتايارانيثاصمةا
طرنبللاعناننااالقا“عمليةاتحريراستا
ماناتاظيمانيا1يةانإلْرَلاابي”،ا1بثياامنتلا
شايخاسالفياياعاىاخايااانيفرجانياعىا

ييايانيتاظيمانيتارف.



األخيرة

نيثاعاااثا ننثالالااينثالاثالا7اانيننالااا17انينثالاثالالا

يسبنعية-اسياسية-اشاملة

 صالح الدكاك 
 

يسالنبا ننتهااجا سياساياً:ا
نيحاننرانانينايضاةا1َنيرشنكاةا
باكلا 1َننيتازن7ا نيتناساما نا
ننتّفاقيااتانيتياتمخضتاعاهاا
نيثايايسا نيشاهاا ماثافااُتا
نيايَاَمااايا1كاناتاطرااًاااعالًا
ايهااا1نيتاياتمثلانيحااانألعنىا
نينبانلا1نيمكانامانانياايبا
نيشثبيةابايتننزيامعاجهنزيتهاا
ا نيثنرياةايلذلااباإَيااىاَمَصافٍّ
يبثاامناسانفاتلاكاننتّفاقياتا
يفا نيشاثبيةا نآلمااَلا 1يلبايا
َحاااِّلاانألقاىصايفاحالانيتفافا

نألطرنفانينكيلةايرَكزاننستكبارا1َنيهيماةانيثاييةاعليها.
شاثبياً:اتاابلاخاابا1َيعنءانينياعلانياليثيةامعانيتالثاتا
نيشاثبيةانينطاياةانيخذ1يةامانانينانىانيثياسايةانيتنليايةا
نيثتينةايفاشانهااننجتماعيا1َنيثييشا1َنألمايا1نننحيازانيانئما
يفانشااطهاانيثنريا1نيثايايسانياظنرا1نريانياظانراإَياىاتلكا
نيتالثاتا1ننستثانعايلاهنضابريبةالذنانننحيازامهماابلغتا
كلفتُهااعليهاا1نيتياتارجتامنامجابَهةاخارانيناعالا1يخننتهاا
منايع1نتانساتخبارنتيةاعميلاةا1تخريبيةا1صاننًاإَياىاع1رلاا
نيرياعيانيَفذِّايفامجابهةاتحايفانيُثااْا1َننانيثثنيَمريكيانيبارشا

1َنألبشعاتأريخياًاعىانيايَاَمان.
1ليابذيكاتمثُلانتثاقاًاطبيثياًامعانيفارلانإلنثانيةانيثنيةا
1حنائالانيتأرياخا1نيجغرنايااا1نمتاانعنًا1طاياًارصاااًاياضالا
نيايَاَماايالاطاننلاعنانعامايالايفاسابيلانساتناللا1كياننةا
ناتكانناايهااانيايَاَماُناحاينًةاخلفيًةابائثاًةا1ساليبةايا1لا

نيرجثيةانيثربيةا1نيبرت1ع1نر.
يكلالذهانيحنائلااإنانينياعلانياليثيةايلثنرلاتثتمااقنتهاا
مانانيننقعانينضنعايايلايَاَمانا1مناننثاجا7اناِمٍرامعانيذنتا
نيجمثياةايشاثبهاا1نيتحامهاانيتا7امعاقضايااهايفاَناْنِرلاانريا

نيرئيا1تمظهرنتهاانيرئية.
عىانيانيضايألع1نتانينكيلةايننىانيُثااْا1َنناننمربيايلانيتيا
تفتنُرايرُتبةامنضنعيةاشاثبيةا11َطايةاصلبةا1متماسكةاتنفا
عليهاا1ترنلانايفاصمنعلاامجازنًاعىاقنلاإمانعانيايرانيتافيذيا
يهااعثكرياًا1مايياًا1إعالمياًا1ينجثتياًا1سياسياً..اإنهاامنجنعٌلا
باه،ايذنااإنهاامنجنعٌلاخاارجانيتأريخا1َنيجغرنايااا1َحنائنهماا
1نائبةابغيابانيالبثااتانريانينضنعيةا1ناريانيذنتيةانياارئةا
عليهمااا1َاناننانيرش1عيةانينطاية؛األناهانايمكنابأيةاحالاينا
يكننانساتجالباننحتاللانألجابيايلنطناعمالًاسنياًا1َرشيفاًاي1َْا

1جهةانظرامكفنيةاتحتايَيانااءاي1َْاتربير.
انيارش1َعايفا1جهاتانياظارانيانخليةاقاا إناننختاالَفانيحااعَّ
يمثالاارصًةامننتيًةايََمااااا7َاقنىاننمربيايياةانحتاللابلااما،ا
يكناننحتاللا7نتهانايمكُناينايكنَنامنضنعاًامرش1عاًانختالفا
1جهاتانياظارانيانخليةاحنياهاراضاًا1َقباننً،ااابنةانإلقااعا
اماهاعااماا 1نيكمربنع1راانطاليانيتياترىايفاننحتاللايمرنًاَنابُاَّ
تفناامصايحهاانريانيرش1عةايََماااا7اثنرلاشاثبية،ا1لياعىا
لذنانألسااساناتمثُّلايفامننقفهااا1يعبياتهاامكنناًا1طاياًاعنخلياًا
بالاي7رعاةانمربيايياةامتننلةا1ناشابةايفايحمانينطانا1ننيضا

يصايحاقننهانياتجةا1َنيثاملةا1َكاعحيه.

عوامل قوة القيادة الطليعية 
لثورة أيلول في مواجهة تحالف 

قوى العدوان السعوأمريكي

كلمــــــة أخـــــيرة 

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

التردد: 11600    الترميز: 27500  

معركة الوعي
حمود األهنومي

كيافايُثَنُلاينايجَهَلاكثاريٌامنايبااءا
نيايَاَماانا1منايجيااٍلامتتابثةامجزرًلا
ساثنعيةا1قثاتابحالاآنٍفامناحجاجا
نيايَاَمان،ا1نيثر1اةا-اانطايفاي1سااطا
-ا نيؤرخالا 1بثاضا نيثاالا بثاضا
بمجزرلاتانمة،ا7ُبحاايهااي1يئكانيحجاجا
باا7ابارعا1لامايفاطرينهماإَيااىانيحَر7ا
نيحر7َّايفاعا7للاالا،ااا9ا7،اسانىا
يناتلاكانيهيماةانيثاثنعيةاعىانينضعا
نيثناايفا1نيرتبنيا1نيفكاريايفانيايَاَمانا
خاللاعننعاماضية،اناتاعىانيجريمة،ا
1ماثتامناتاشايطانيذنكرلانيايَاَماايةا

1تفثيلهااايثراةاعا1لااانيحنيني،اتلاكانيهيماةامنا
خاللانياظاا7انيحاكمايفانيايَاَمانا1نياذياكانامرتهااا
يلجاةانيثثنعيةانيخاصةا1يريانتهاانيثثنعيةانيغرية،ا
1لايانيهيماةانيتيايخانضانيايَاَمانانييان7امثركتها

نيفاصلةايفانيتحرراماهاابشكلاكامل.
تكشافاتلاكانيفارقاةاخاانرلاننرتهاانانيثناايفا
1نيفكاريا1نيرتبانياياظاا7امتاارفا1تكفارييامثلا
نظاا7امملكةاقرنانيشاياان،اكمااتربلاناعىايلميةا
نينعيابايتأريخا1تاشاياهايلذنكارلانيايَاَماايةانيثتزلا
بُهنيتهااانيحضاريةا1نيثنااياةا1نيفكرية،ا1نيتياتنن7ا
عىانيتثاامحا1نيرقيا1نيثامنا1نيثنريةانيرنقية،ا1ماا
تمارساهانيثاثنعيةانيين7امناتامريايلرتنثانيايَاَماايا
إنمااالاناجازءاماناُعااْا1َننهااانيمتاااخااللانينرنا
نيثرشيانا1نينرنانيحاعيا1نيثرشين،اإنهاتامريانيهنيةا
نيايَاَمااياةاي1اإضثاافانننتماءاإييهاااي1اننعتزنزابها،ا
باعتبارلاايرقىانيهنياتانيثتمالامنانيهنيةانإلسالميةا
نيحماياةانألصيلةانيتيانكتثابهااشاثباحضاريارنقا
لنانيايَاَمان،ا1لنامااتحا7رهالذهانيملكةانيشياانيةا

1قاننتهاانيختلفة.
يزعاماينهاينايعرجتامجزرلاتانماةايفاماعلانيتأريخا
1نينطايةايكانايهاايثاراإيجابيايفابااءانيهنيةانينطايةا
نيايَاَماايةا1يثاالمتايفاننساتثانعانيتانعايُثااْا1َننا

ساثنعياآخراعاىانيايَاَمااناكهاذنانيُثاااْا1َننانيذيا
تاِزلاِحَمُمهانيتنحشاةاعىانثااءا1يطفاالانيايَاَمانا
يفاطانلانيباالعا1عرضها،ا1يشااركتايفا
عملياةاتحصلا1تلنيحاكثاريامنايبااءا
لذنانيشاثباممنانختاعهمانيُثااْا1َننا
نيثثنعيابمربرنتامختلفةاألنايثكتننا
عناُعااْا1َننهامرلايخرى،ابيااينانيرتِزقةا
ماهماسانفايكننانناضمانانينايعا
نيثثنعيامهمااكانا1عيهما1مثراتهم؛ا
ألنهمانرتضننانيريالانيثثنعياقبلةايهما

يتنجهانناحيثماااتنجاهابهام.
كمااايناننرتبااطانيثناايفا1نيفكريا
1نيرتبنيابلانيايَاَمانا1جارتهانيثيئةا
نيااتاجاعاناتلاكانيهيمااةانيابثنةاعنا
نرتهانانيثلاةانيايَاَماايةايتلكانيجارل،ا
1ماناخااللاقاننتهااا1ععاتهااا1نساتغاليهاايلحرملا
نيرشيفالا-اكانايهايثرهانيايسُءايفاتبّلاانيبثض،ااهااكا
مانانزيتاعىارؤ1ساهمانيصننرياخا1نيناابلانيحرمةا
نيثاثنعيةانألمريكياة،ابياماالمانايزنيننايثاتمثننا
يحاارضنتاعاياضانينرناي،ا1يتأثار1نابفتاا1ىانبنا
نيشايخ،ا1نيذيناماانزياتالذهانيصننرياخا1نيناابلاإنا
بمباركتهاما1تحريضهما1اتا1نلمانيتياتا1رامعارنبةا
نيثالااناحياثايرنع،اينايثايالذناننعااًامنانيينعةا
نيثنااياةا1نيفكرياةايااىابثاضانيفئااتانيايَاَماايةا
نيتاياقبلتابهذنانياانعامنانيتااقاضاي1انيتبلا.ا1يناينا
ي1يئاكانياعاالاي1انيثلماءاكاناننامتحّرريناعانانيرنبةا
نيثالاانيةانيشاياانيةايريياالما1يناينماًا1نحانًا1لما
يخايفننهاا،ا1يناكاناتانيايَاَمانالياماناتثتاياعىا
نيثاثنعيةايريياااايصننتاعلمااءانيايَاَماانا1مثنفيها

عاييةا1صاخبةايفانإلنكارا1نيتاايا.
1مهمااايكانامانايمراااإنانيثركاةاطنيلاة،ا1إنا
يياخلالايفانيباياةانيجتمثياةانيايَاَمااياةاسيثاالما
يفاتأخارانياارانينعانعايلايَاَماايال،ا1ساتبنىاتلكا
نيبؤرانيفكريةا1نيثناايةانيتياخرجتامنامثاتانثاتا
اكارامملكةاقارنانيشاياانا1تفّنثاتاعانابيضهاا
نيشاياانيا-امثارامشكالتامثاتنبلية،ا1مااتاايثااا
باهانألخباارا1نينااننتا1برنماجانيتننصالاننجتماعيا

مناصنرانيثافانينحشايةا1نيبارانيشاياانيايرتزقةا
نيُثااْا1َننانيثاثنعيابحلانإلنثانانيايَاَمااياإناجزءا
ماناتمظهرنتالاذهانيثناااةانيشاياانية،انألمرانيذيا
يحتِّاماعىاصاناعانينرنرانيثناايفا1نيفكاريا1نيرتبنيا
يفانيايَاَماانانيثمالاعاىاتاهاريانيننضاعانينبنءلايفا
نياظنماةانيرتبنيةا1نيثنااياةا1نيفكرية،ا1سااانيخللا
1نيثغارنتانيتيايماراماهاا7يكانيتأثريانيشاياانيانيذيا
ياتجاي1ايثاالمايفاتلكانيتمظهرنتانيانعشيةانينحشيةا

يفاييَّةابؤرلاتكفرييةايفانيايَاَمان.
يجابانيثملا1نيثاثيانيجاعاعىانيفصالانينجاننيا
1نيثنايفا1نيفكريابالانيننطنانيايَاَماايانيثاعيا1بلا
ماابارااكارامملكةاقارنانيشاياان،ا71ياكامناخاللا
إعاعلانياظرايفاماالجانيرتبيةا1ماعلانيتأريخا1نينطايةا
1إكثاابهاانياعلانير1ريةايشاحذانيهنيةانيايَاَماايةا
نيحضارياةانيبايةاعاىانيتثاامحا1نيرقايا1ننناماجا
نيفااريابالامكنناتانيجتماع،ا1مناخااللاننعتزنزا
بهاذهانيهنياةانيتاياتجّذرتامئاتانيثاالاعىاَساانا
نيتثاامحا1نألخالقا1نينيمانيثايياة،احتىايفاظلا1جنعا
ننختالفانيذلبيا1نيفكري،اكماايجباتاشايطانيذنكرلا
نيايَاَمااياةانيننعيةا1نيحذرلابتثاليطانيضنءاتأريخياًا
عىايعانءانيايَاَمانانيذينايمايحصااماهماسنىانياماءا
نيغزيرلا1نيخيبةانيكبريل،ا1يابغيانإلشاارلاإَياىا1جنبا
تخليااآثاارانيُثاااْا1َننانيثاييانيجارياعاىانيايَاَمانا
اماتا يفاُكّلاشاربامانامااطالانيايَاَمان،اببااءانيجثَّ
1نيتاحافانيانئماة،ا1نيثاارضانيتانلاةا1نينسامية،ا
1نيهرجانااتانينطاية،ا1مااساباتا7كارىانيُثااْا1َننا
نألييمة،ا1مناخاللانيكتابةانيتأريخيةا1نيتأييفا1نيشثرا

1نيرسحا1نينصةا1نيفنابأنننعهانيختلفة.
إناتخصيبانيذنكرلانيايَاَماايةا1تاشاياهااباينعيا
نيتأريخايانياالز7ا1نيالنبالانايحاانيضمانااتانيتيا
تؤسالايثهااننساتناللا1نيحريةا1باااءايجيالاتثتزا
بهنيتهااانيايَاَمااياةانإليمانية،ا1نيتيايجابايناتكننا
يبثااماااتكنناعنانيغفلاةا1نيجهلا1نيينعاةانيثناايةا
1نيفكرية،ا1لنامااسيثالمايفاتمتلانيجبهةانيانخلية،ا
1يناربانيارايفانيحارضا1نيثاتنبل،ا1يبايايجيانًانا
تاخِاُعابنسنسااتاقرنانيشاياانا1يحابيلاها1يجانها

نيخاصة.

الصورة األوىل )أعىل( 
ألرسى حرب مقاتلين 

تم إكرامهم وتوديعهم 
وتوصيلهم ألهاليهم 

ممن وصلوا لقتال أبناء 
محافظة صعدة قبل عام.

والصورتان الثانية 
والثالثة ألرسى تم قتلهم 

وسحلهم وهم من أبناء 
محافظة تعز عىل أيدي 

مقاومة آل سعود.
بين الصورتين 

تكمن هوية ومرشوع 
الطرفين، وأنت فكن 

ما شئت.. إما شيطاناً 
سعودياً وإما إنساناً 

يمنياً.
وللتأريخ فصول 

مرشفة ومزابل منتنة.. 
فاخرت موقعك فيها!!.

ياسر شرف الدين

بيننا 
وبينهم!

لك اهلل يا صعدة
د. أشرف الكبسي

كاماييفامارلاقصفنناصثال؟اكامابيتاًا1حيااًالامنن؟،ا1كما
نماريًلا1طفالًاقتلنن؟،ا1كمامزرعًةا1قريًةا1شاجرلارمانايحرقننا

ار1ن؟. 1نقتلثاننا1عمَّ
تبااًايهام،ا1ماااثلانن،اامااناياننامناصثال..اياماتمتايرضا
نيثال7،ايكاهمابخزيهماكلمااقصفنلاامرًَّلاتحتاكربيائهااماتننا

ييفاييفامرل..
اَيِكانيلُهايااصثالانيشامنخا1نإلبااءا1نيثزل،اياامزنرعانيرشفا
1نيرجنياةا1جباالاِعشاُنهاانيكرنمة،ايااساياَلانيريافا1نيانئنا
1مر1يةانيتضحيةا1نيفانءا1نيشاهامة..ايكانيلهامناييماُعااْا1َننا
نيغريب،ا1خذنناصمتانينرياب،ا1مرنرلالذنانيجحنعا1نياكرننا

نيثجيب..!
كامامارًلارنضيًةاساتااثلانيثمن،اثمانانيحرياة،ا1يياًاكانا
نيثمان،ا1كامامارًلاصابرلاساتذ1عيناعاناُكّلاشاربايفانياريلا

1نيتأريخا1نينطن؟
1كامامرًلاساتننيلايلُغااازنِلا1ينِتاتازالاعمااً:اعفننًالااا

نيايَاَمان!
َيِكانيلُهايااصثاُل..اإلنثاانِكا1يرضك،ايثمائكا1ترنبِك،ايحرنءا

نيكهفا1خشنعانيالا1ترتيلانيآ7ن..


