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يف تقدم كبري لقوات اليمن البوا�سل يف تعز

تطهير مناطق الروض والربيعي وعدد كبير من الجبال المحيطة بالمدينة

عدد من مدرعات الإمارات حتت اأقدام املجاهدين يف عقبة لودر ومكريا�س

إحراق 17 آلية عسكرية وإحباط زحوفات قوات االحتالل وتكبيدهم خسائر فادحة

  - خاص: 
حّنلارجاُلانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةاتناماًاكبرينًايفاتثزا
بثاامننجهاتامعامثلحيانإلصالحا2عاارصانيناعالابنياعلا
نياعنانيخاليف،ا2قااتمكاتاقننتانيجيشا2نيلجانامناتاهريا
ماانتَيانير2ضا2نيربيثيامنانيثاارصانيتكفرييةا2مرتزقةا
نيريااض،اباإلضاااةاإىلانيثايارلاعاىاجبالانياثاما2جبلا
نيبحابح،ا2ليامننقعاعثاكريةاكانايتمركزاايهاامثالحنا
نيناعاالا2نإلصاالح،اكمااتمتانيثايارلاعىاجباالانيرباطا
2تبابانيار2ضا2تبابانيرلنها2تبابامايافا2حارننا2تبابا
2نعيانينطائاها2تباةاعناقها2جباالانينرعاا2جبالانيثانقا
بايحماريلا2جبلانيصاماايمااانايزنلانيتنا5امثاتمرنًاحتىا

نيلحظة.
لذنا2تكباتاعصاباتانإلصالحا2نيناعالاخثاائَراااعحةا
يفانألر2نحا2نيثتااع،احياثاتركنناخلفهمايكثراماناثااقتيالً،ا
كمااناماتاقننتانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةايسالحةاكثريلا
اثتاعصاباُتا خفيفاةا2متنسااة،ا2لاذنا2قااكاناتاتنسَّ
نإلصاالحا2نيناعاالايفاماياةاتثازابغااءاجانيامناطريننا
نيثا2ا2نرتكبتالذهانيثاارصاجرنئماقتلا2ساحلا2صلباعىا

اايثاارانيرعباياىايلاايلانياياة،احتىا طريناةا»ععاش«،اِممَّ
تحركاتاقننتانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةاإلننا5ايبااءانياياةا
2حمايتهما2تامانقتحا5امننقاعالذهانيثصابااتانيتكفرييةا
2تاهريايجزنءا2نسثةامنانياياةاماهم،ايفاظلانرتياحاشثبيا
كبري،ايجيءانيجيش،اخاصةابثاانرتكاباميليشياتانيناعالا

2نإلصالحايتلكانيجرنئمانإلرلابية.ا
ا2تثاياراقننتانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةاعاىانايبيةا
محااظاةاتثاز،ا2كلاماااذلا،ا2يلمانيااطالاعنخلانياياة،ا
2نساتثاعتانيثايااانيااطلانيتاياكانتاعصابااُتانإلصالحا
2نيناعالاقااسيارتاعليها،ا2تتننجااقننتانيجيشا2نيلجانا
يفانينارا2نيكمابا2نيثثاكريا2صايةا2ساناتيلا2جنيةا
نينارا2نألمانانيركازيا2مايااةانياانرا2سانقانيزننلايفا
نيحصبا2برياباشاا2مثثاكرانيننءاثا2اعصيفرلايفانيثنقا
2بثاانيحاةانيرشعبيا2نيثاتلا2نيحنبانا2قثمانيجحمليةا
2محاةانيجرعا2نيثاجنانيركزيا2مفرقارشعبا2نيضبابا
2نياريلانيثااحيلاإىلانيحايالا2نيخاءا2طريلاعانا2طريلا
صاثااءاإبا2مفارقاما2ياةا2مافذابااياعنن،اممااايجثلا
عصاباتانإلصالحا2نيناعالاعخلاقبضةاعثاكريةاُمشااعل.ا
2مااتزنلانيثملياتانيثثكريةاُمتنامةايتاهريانياياةاماهم.ا
2يفاساياقانيثاا2نناانااانرتكباطاريننانيثاا2امجزرلا

شايثةايفاتثزابنصفاحياسكايايفاصايةاشملتاثاامازنً،ا
بثضهاايصلاإىلاساتةاطننبل،ا2قااسانطابهذهانيجريمةاثث 
شاهيانً،ا2يكثرامناللاجريحاً،اايمااتثذراننتشالانيجثثايالا
ينمل؛ايصثنبةانيحصنلاعىامثانتاثنيلة،ا2سبلايناقامتا
عصاباتانيثاا2نناباهباكلانيثانتانيثنيلاةانيتابثةاينزنرلا
نألشاغالايفانيحااظاة،اكمااشاناطريننانيثا2ننانيثاثنعيا

نألمريكيا9انارلاعىاماانةابابانياابا2ميااءانيخاء.
لذنا2قاانظََّمايلايلاتثزايفامحااظةاصاثاءاين5َانيخميلا
نيفائاتايناًءاتشاا2رياًايفانيركزانيثنايفابصاثااء،ايعنننناايها
نيجرنئاَمانإلرلابياةانيتيايقاماتاعليهاانيثااارصانيتكفرييةا
بتثاز،اُمشااعينابأنهااناتثرباعناثنااةاتثازا2ناعنامانيةا
تثز،ابالاعناثناااةا»عنعشا2مشااريعانيتمزيالانياائفيا
نيااطنايانيتياتثاثىايهاع2لانيثاا2نن،ا2ينالاذهانيجرنئما
تمثالاتهايانًاعىاثنااةا2مانيةاتثازا2طايتها،ا2قااتاثكلا
سلباًاعىايبااءاتثزانيحارضينايفاكلامحااظاتانيجمهنرية.ا
إنثاانياًامااازنلايلاايلاقرياةاحانااناصارب،ايتثرضننا
يحصارامناميليشاياتانإلصاالحا2نيناعالا2عمليااتاإباعلا
نيتثذيابا عمليااتا ألبشاعا نألرسىا 2يتثارضا جماعياة،ا
2نيتاكيل،ايفاظلاصمتا2تننطؤاسايايسا2إعالميا2حننقي،ا

يتيحايهذهانيجماعاتانيتكفرييةانإليغالايفاإجرنمها.

  - خاص: 
نامايباااُلانيجياشا2نيلجانانيشاثبيةا
عاعنًامنامارعاتاقاننتاننحتاللانإلمارنتيا
نيثاثنعيايفامااطلامكارينسا2عنبةاينعرا
بالامحااظتَايايبالا2نيبيضاء،اكماااعّمرا
2ا  إمارنتياةا مارعااتا ا ساتَّ نيجالاا2نا
سايارنتامصفحاةامانانانعالماراتابثةا
يناننتانيثاا2،ايان5انيجمثاةانياايضاعااا
محا2ياةازحفايثااارصانيناعاالا2مرتزقةا

نيُثاْا2َنناإىلاماانةامكرينس.
2صااايبااالانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةا
اازحنااتاكباريلاقامتابهااقانىانيثمايةا
2ننرتازنقايان5انيجمثةايفامحا2ياةايلتنا5ا
عارباعنبةايانعرابمحااظةايبلابمشااركةا
يرباعاطائارنتايباتيشا2ساتاطائارنتاإفا
ثاا2تكباتاخاليهااقننتاننحتاللاخثاائرا
ااعحاةايفانألر2نحا2نيثتااعاتحاتارضبااتا
ننعياةاألبااالانيايَاَمانايجاربتامنابنيا
ماهماعاىانيفرنراتاركالاخلفهمانيثرشنتا
مناجثثانينتىانيتااثرلايفانياانةاشاالانًا
يرضا ينا يتنلاما محتالا ُكّلا يصاريا حيااًا

نيايَاَماناينمةاسائغة.
2يامايكتاِفايباااُلانيايَاَماانابإحارنقا

نيحايثاةا نإلمارنتياةا نيارعااتا يساانرلا
2يكاهمانامنناعاعنًامناتلكانيارعاتا2عاع2نا

بهاااساايلاإىلامننقعانيثبااتا2نيرشفابثاا
راعاشثارانيرخةاعليها.

محاا2نِتا ننحتااللا قاننُتا 2عاا2عتا
نيزحافاباتجااهامكارينسايفانييان5انيتايلا–
نيثابت-،ا2يكانانياتيجةايماتكانامختلفًةا
عناساابنتها،احيثايحرقانيجالا2ناثمانا
آيياتاإمارنتيةايخارىايفاعنبةاينعر،ا2تلنتا
قاننتاننحتاللارضبااتاحيارياةامنجثةا
يساناتايفاصفناهامانيثارشنتابلاقتىا
2جرحىايتفراقانىانيثمايةا2ننرتزنقا2ليا
تجراي5يالانيهزيمةا2ساطاثباتايساانريا

ينننتانيجيشا2نيلجانانيشثبية.
2تحنيتاجبالاينعرا2مكرينساإىلامنربلا
يلمارعااتانإلمارنتيةانيتاياتااثرتايجزنؤلاا
مارًلابثااامرلا2ياماتبالاماهاااإنانيهياكلا
نيحر2قاةاشاالانًاعاىاشاجاعةا2عزيماةا
نيناتالانيايَاَماااي،ا2رنمانيغاااءانيجنيا
نيكثيفاياريننانيثاا2اإنايناُكّلامحا2نتهما
نييائثةايلتنا5اتاتهيابايفرنرا2نيهزيمة.

2يؤكااانيرنبااننايفاجبهااتانيارشفا
نيُثااْا2َننا قانىا عحارا مننصلاةا عزمهاما
2مرتزقتهما2تاهريانألرضانيايَاَماايةاحتىا

آخراشرب.

دعا �سكان اأبها ال�سعودية لالبتعاد عن اأماكن اخلطر
الجيش اليمني مخاطبًا آل سعود: 

سيكون الرد بالمثل ومنشآتكم 
العسكرية في مرمانا 

  - خاص: 
اباسمانيجيشانيايَاَماايانيثميُاارشفاينمان،ايملا قالانيااطُلانيرساميُّ
نألحا:اإنانساتمرنرانيثا2ننانيثاثنعيايفاقصفانياشاآتانيانيةانيايَاَماايةا
2نينننئاساينابلهانيجيشانيايَاَماايابايثل،ا2ساتكنناكااةاماشآتانياظا5ا
نيثاثنعيانيثثاكريةا2نيااارنتايفامرمىاباكايلاانفانيجياشانيايَاَماايا

2يجانهانيشثبية.
2يكااينماُنايفابيانانرشتهانينكايةانيرساميةاسابأاعاز5انيجيشا2نيلجانا
نيشاثبيةاعاىارعانيصاعاصاعالاإ5نايمايتنقفانظا5اآلاساثنعاعاناُعا2ننها
نيبانايا2رااعايياعياهانيلاخةابامااءانيايَاَماايالاعنانيتاخلايفانيشاؤ2نا

نيانخليةايلايَاَمان.ا
كماا2ّجهانيااطُلاباسامانيجياشايفانيبياناععنلالامةايثاكانامحااظةا
يبهاانيثثنعيةاإىلاننبتثاعاعناكااةانياشآتانيثثكريةا2نياارنتاحفاظااعىا

سالمتهم.
2يشاارانيبيااُنايناتجاُلَلانيجتمعانياا2يلايجرنئمانيثا2ننايامايرتكامجانًا
يلايَاَمااناإنانيباءايفاتافيذانيخيارنتانإلسارتنتيجيةايلرعاعاىانيثا2ننا2نيتيا
بحثابانيبياناستكننايشااقثانلاممااحصلاخاللانأليا5ِانياضيةامناتامريا

2عحرا2نقتحا5ايلمننقعانيثثكريةانيثثنعيةاعىانيحا2عانيايَاَمااية.
2ي2ضحايناتزييَفاقاننتا22سائلاإعال5انيثا2ننايجرياتا2طبيثةانألحانثا
عىانألرضاعربانيرت2يجاننتصارنتا2لميةاينننتهاا2يع2نتهاانيثميلةا2نيخائاةا
ناتتثااىاز2بثًةاإعالميةاسانفاتانيضاباياتيجةانياهائياةانينريبةابانتصارا

نيايَاَماناعىاقنىاتحايفانيرش.

الإ�سالح يف�سل مرتني يف اإب 
القبض على قيادي بارز في القاعدة.. 

واتفاق ينهي التوتر في السياني
  - خاص: 

ضبااتانألجهزُلانألمايُة،ايمالانأل2ل،اخليًةامكننًةاماناعاارصانيناعالا
2نإلصالح،ابياهماقياعياكبري،اياىاتثللهماإىلامحااظةاإب،ايفامحا2يةاجايالا

إلثارلانيفنىضابايحااظة.
2رّصحامصااٌرايمااياينانألجهازلانألماياةارصااتاتحاركاِتانيخليةابثاا
تحريااتاياااعتايناقيااعنٍتابحزبانإلصاالحاتجّهزامجمنعاٍتامثالحةامنا
مااطَلامختلفةا2إرساايهماإىلامحااظةاإب،ايفامحا2يةاإلاشالاننتفاقانيذيا

قىضابتجايِبانيحااظةانيرنع.
2يضاافانيصاراينهاتماضبُطانياعناعبانيلهانيبااءامنايبرزاقياعنتاتاظيما
نيناعالانإلرلابيا2نيذياكانايننُعانيخليةانيتياتماضباهاا2بحنزتهاايسالحةا

متانعةا52خائرابكمياتاكبريل.
2يفاإباييضااًاينهاىانتفاٌقارعتهايجاُةا2سااطةاآماَلانإلصالحايفانساتثمارا

قضيةانستشهاعانيشيخاعبانيلهامثجب.
2كانتايجاةانينسااطةاقااينهتانيتنتَرانيذيانشابابالانيجيشا2نيلجانا
نيشثبيةامناجهةا2مثلحلامناآلاشلحامناجهةاثانيةاعىاخلفيةانستشهاعا

نيشيخاعبانيلهامثجبا2نيذيانستشهااإثَراكملاخاطئ.
2ننلتاصحيفُةانيثنرلاعناعضنايجاةانينسااطةانياكتنرانارصابنايحيىا
نيثرجايلايناننتفااَقاقىضابإنالقانينضيةابشاكلانهائيا2إعااعلااتحاخطا
صاثااء-اتثزايما5انيثااارينا2اتاحانيخطانيثا5انياؤعياإىلاإبا2نيحااظاتا

نيجانبية.
2يضاافاعضُنانيلجااةايناننتفاَقاقىضابنقفاإطالقانياارابشاكلانهائيا
2قبنلانيتحكيما2نيتفنيضابشاأنانستشاهاعانيشاهياانيبالانيشيخاعبانيلها
محمااايملامثجباعضنانيجللانيحيلا2رانائهاجرنءاكملانصبتهاعاارصا

2صفهااباإلرلابيةاكانتاتثتهافانيجيشا2نيلجانانيشثبية.
يُذكارايناحازَبانإلصالحاحا2لانساتثمارانيتنتارانيذياكاناقائمااًا2تباَّىا
بننسااةاإعالمهاننقتتاَلانيذياكاناناشاباًابلانيارال،اماعياًايناماايثّمىا

“نينا2مة”اطرااًاايها.

اإلمارات تعبر عن محرقة جنودها وآلياتها 
في اليمن بطريقة أثارت السخرية

قوب�ل البياُن الذي أصدرته وزارُة خارجية اإلمارات باس�تغراب وُس�خرية عبرّ عنها سياس�يون 
ودبلوماسيون والذي زعمت فيه اقتحاَم سفارتها بصنعاء األسبوع المايض. 

وفيما نفى محمد البخيتي عضُو المكتب السيايس ألنصار اهلل الحادثَة يف مقابلة تلفزيونية وقال: 
إن المزاعم اإلماراتية ال أساَس لها من الصحة. 

غير أن ما أثار الس�خرية - بحس�ب سياس�يين - أن البيان اإلماراتي الذي اعتب اقتحام السفارة 
المزعوم عمالً ال يضع »اعتباراً أو احرتاماً للمواثيق الدولية واألعراف الدبلوماسية وممارسة رشيعة 
الغاب«، متناس�يًة أنها تش�ارك يف الع�دوان عىل ال�يَ�َم�ن وتش�ارك يف غزو ع�دن وتدعم الجماعات 
اإلرهابي�ة مثل القاعدة بعرشات المدرعات وتعم�ل طائراتهم عىل تغطية تقدم القاعدة يف عدن وأبين 

وغيرهما، ضاربًة بكل القوانين عرض الحائط. 
كم�ا علرّق أحد السياس�يين الع�رب أن اإلمارات وهي تع�دد القوانين الدولي�ة يف بيانها وترسدها 
باالس�م والتأريخ يف بيانها المذكور نس�يت أن أقداَمها تشارك يف غزو دولة تتمتع باالستقالل ويديها 

ملطختان بدماء المدنيين ال�يَ�َم�نيين يف طول البالد وعرضها. 
ورأى البع�ُض أن البياَن اإلماراتي كان معباً عن ألمه�ا جراء مقتل العرشات من جنودها بنيران 
الجيش واللجان الش�عبية الذين استولوا عىل عرشات اآلليات اإلماراتية يف الجنوب وأحرقوا العرشات 

منها والتي أرسلت لغزو ال�يَ�َم�ن.

كانتا تخططان لغتيال عدد من ال�سخ�سيات والقيادات الأمنية والع�سكرية
األجهزة األمنية تضبط خليتين إرهابيتين في أمانة العاصمة متخصصتين باالغتياالت واستهداف النقاط األمنية

  - خاص: 
ضبااتانألجهازُلانألماياةابأماناةا
نّفاذتا إرلابيتالا نيثاصماةاخليتالا
نيثاياامنانيثمليااتانإلجرنميةا2كانتا
تخاطايلنيا5ابثملياتاإجرنميةايخرىا
تهافاإىلازعزعةانألمنا2ننستنرنرا2بماا

يخا5انيثا2ننانينائماعىانيبلا.
2ي2ضاحامصاارايماايايفاترياحا
ينكايةانألنباءانيايَاَماايةااسابأ(ايملا
نألحاا،اينانيخليتالايهااانرتبااطا2ثيلا
بايناعالا2عاارصاتابثةايحزبانإلصالحا

2قاانّفذتانيخليةانأل2ىلابثضاعملياتهاا
عىانياناطانألمايةابايثاصمةاصاثاءايفا
ارتنتاسابنةا2كانتاتخاطانستهانفا
نياناطانألمايةا2حرنسةانياشآتانيثامةا
بايثاصمةاصاثااءا2نريلاا 2نيخاصاةا
مانانيحااظااتانيايَاَمااياةاقبالاينا
تتمكانانألجهازلانألمايةاماناضباهاا

2ضبطامخاااتها.
2يفتانيصااُراإىلاينانيخلياةانيثانيةا
نيتاياتاماضباهاااكاناتامتخصصاةا
ألعماالانننتيانتا2قااانّفاذتانيثاياا
مناعملياتانننتيانتابحلاشخصياتا

سياسيةا2يمايةا2عثاكريةايفانيفرتنتا
نيثاابنة،ا2كانتالاذهانيخليةاتخاطا
يلنياا5ابثملياتاجاياالامنانننتيانتا
يثاعامنانيشخصياتا2نينياعنتانألمايةا

2نيثثكرية.

2يكااانيصااُراينانألجهازلانألماياةا
حصلتاخاللاضبطانيخليتلاعىا2ثائلا
مصّنرلابايفياينايبثضانيثملياتانيتيا
نفذتهااانيخليتاانايفااارتنتاساابنة،ا
مشرينًاإىلاينهاسيتماتز2ياا2سائلانإلعال5ا

بتلكانينثائلا2نيصنرا2نيثلنمات.

2تأتيالذهانننجازنتانألمايةانيكبريلا
نمتانعنًايثلثلةامنانإلنجازنتانيثتمرلا
نيتياتؤكاُااعىاينظةارجاالانيايَاَمانا
مخااااتا ُكّلا مننجهاةا يفا نيبننسالا
نيثاا2ننا2مرتزقتاهايفانيانخال،ا2كانتا
نألجهازلانألماياةاقااضباتاعااعنًامنا
قيااعنتا نألسالحةايفامااازلا مخاازنا
إصالحياةايفانأليا5انياضياةابايثاصمةا
صاثااء،اكمااايبالتانيلجانانيشاثبيةا
مفثنلاعبنلاناسفةاكانتامخبألاعنخلا
علباةازيتايفايحااانيثااجاابمحااظةا

عمرنن.ا

أبناء مديرية التحرير بأمانة العاصمة يقدمون 
قافلة غذائية دعمًا للجيش واللجان الشعبية 

  - خاص: 
قّا5ايبااُءامايرياةانيتحرير،اصباحانيجمثةانياضية،اقاالةانذنئيةا2ننايةا
ععماًا2إسااعنًايلجيشا2نيلجانانيشثبية،امؤكايناينالذهانيناالةاييثتانأل2ىلا

2يناتكننانألخريل.ا
2تأتايالذهانيناالُةاضمَنانيتثبئةانيشااملةا2تنايماقننالانيثااءا2نيكر5ا
2ععماًايلخيارنتاننسارتنتيجيةا2كذنايلمرنبالامنانيجيشا2نيلجانانيشثبيةا

يفامياعينانيرشفا2نيبانية،امؤكايناعىابذلا2تنايمانيزياامنانياعم.
2يّكاايبااُءامايريةانيتحريراينالذنانيثااءالنايقلاماايمكناتنايُمهايرجالا
نيثازلا2نيحرياةايفانيثركاةانيصرييةايننجهاةانيثا2ننانيثاثنعيانألمريكي،ا

مشاعيناينامثؤ2ييةانيثااءاتنعاعىاعاتلانيجميع.



3 تقاريرنيثاعاااثا     ننثالاثااينثالاثالا5اانيننالالاا25انينثالاثالالا

أبطال اليمن على مشارف نجران وجيزان
الجيش واللجان يسقطون طائرة أباتشي ويحرقون 40 دبابة وآلية عسكرية فانصاعت لهم قرى جيزان

    مقتل 50 جنديًا سعوديًا في معركة  اقتحام الخوبة   صاروخ »توتشكا« الباليتسي يدمر أكبر قاعدة بحرية سعودية

  - إبراهيم السراجي: 

قلبتاقننُتانيجيشا2نيلجانانيشثبيةا
يفاظْرِفاللااساعةاتنريباًاُكّلانيننزينا

انصلتاإىلامشارفاماياةانجرنناعاصمةا
نيحااظةا2يَْصبَحتايفاُعملامحااظةا
جيزنن،ا2سيارتاعىاعاعامناقرىا

نيخنبةا2يسناتاطائرلايباتيش،ا2قبلا
5يكاكانتايكرباقاعالابحريةاسثنعيةايفا
جيزنناعىامنعاامعاصار2خا»تنتشكا«ا
نيباييثتيانيذيايصابالااهاباقة،اكماا
عمرتايفاعمليةا2نحالارتالًاعثكرياًا
سثنعياًامكنناًامنايكثرامناللاعبابةا
2آييةا2سيارلاعثكريةايفا2نعياجارلا
بايخنبةابجيزنن،اُكّلالذناينضحابماانا

ياعامجالايلشكابأنانا2جنعااثيلايلجيشا
نيثثنعيايننامنتلاقرنبةال9اجااياًاماهما
لثاآخرينايفاعمليةا2نحالاياىانقتحا5ا

نيجيشا2نيلجانانيشثبيةايلنرىانيثثنعيةا
بايخنبةانيجمثةانياضية.ا

نيائةاساعةانياضيةايكاتامااسارتا
إييهاصحيفةانيننشاانابنستايفاتنريرا
نرشتهايفاماينانيايضا2قايتاايه:اإناياىا
نيلجانانيشثبيةانيناراعىاشنالجماتا
مميتةايفانيثملانيثثنعي،ا2كذنايكاتاماا
جاءايفاتنريرا2كايةار2يرتزانيا2ييةايفا5نتا
نيشهرانيذيايعاتهامنانجرننا2قايتاايه:ا
رنمانيتثليحانيثايلانيذيايتمتعابهانيجيشا

نيثثنعياإناينهانرياقاعراعىامجارنلا
مناتللايتمتثننابايرسعةا2نياقةا2تنصاا
بذيكاقننتانيلجانانيشثبيةا2كذيكاكانتا
نيائةاساعةانياضيةاكفيلةايتؤكاامااسارا
إييهانيكثري2نابننيهماينايفانييمنايرشسا

نيناتللاعىا2جهانألرض.

 الخوبة تنصاع للجيش واللجان الذين 
دمروا رتاًل عسكريًا وأسقطوا األباتشي
اجاَرانيثابتانيايضا2بثااايناننصاعتا
عااٌعامناقارىانيخنباةابمحااظاةاجيزننا
2نيلجاانا نيجياشا يثايارلا نيثاثنعيةا
نيشاثبيةا2ااراماهااعارشنتانيجاانعابثاا
مثااركاكاناتايلمناتالانييماياايهااانيياا
نياُّانىلاانتالاايهااايكثارامانالثاجااياًا
ساثنعياً،اكاناتاقاننتانيجياشا2نيلجاانا
نيشاثبيةاعاىامنعااماعاعملياةا2صفتا
بايكربىاباساتهانفارتلاعثكرّياسثنعّيا

2إحرنقهابايكامل.
2رّصحامصاراعثكريايفاحياهايناقننتا
نيجياشا2نيلجانانفاذتانيثملياةانيتياتثاا
نأل2ىلاماناننعهاايفانيثملانيثاثنعيااجرا
نيثابتانيايض،امثاتهااةارتالًاعثاكرياًا
سثنعياًامكنناًامنايكثرامناللاعبابةا2آييةا
2سيارلاعثاكريةا2جرنااتايفا2نعياجارلا

بايخنبةابمحااظةاجيزنن.
2يضافانيصاراينانيثمليةايسافرتاعنا
منتلاعااعامنانيجاانعانيثاثنعيلا2ارنرا
نيثرشنت،اماايتاحايلجيشا2نيلجانانيشثبيةا
ننساتيالءاعىاكمياتاكبريلامنانألسالحةا

2نيذخائر.ا
2يامايغفلانإلعاال5انيحربيانياذيايرنالا
قاننتانيجياشا2نيلجاانانيشاثبيةا2ينثلا
ننتصارنتهاايفانيثملانيثثنعياانثلاعمليةا
تاماريانيرتالانيثثاكريانيثاثنعيا2ماها
ريىانيثاياماماايحاا2لانظا5اآلاساثنعاينا

يتجالله.ا
نيجمثاةاكانامارسحانيخنبةاقااشاهاا
سايارلانيجيشا2نيلجاناعىاعاالامننقعا
عثاكريةاساثنعيةا2مثاركاننتهتابمنتلا
لثاجااياًاساثنعياًا2تامرياعاعامنانآليياتا
2ننتهتابفرنرامناتبنىامناجيشاآلاسثنعا
2بذياكاننصاعاتاعااعاماناقارىانيخنبةا
يثايارلانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةا2سطا
عجزاسثنعياعناتغيريامثارانألحانث.ا

2شاهاتانيجمثاةايَيْاضااًاتامارياعااعا
منانآليياتانيثاثنعيةايااىانقتحا5انيننقعا
نيثثاكريةايفاجيزنن،اماهاااتامرياعبابةايفا
منقاعانارفانيشايخا2تامرياعرباةابياي5ا

بايا2مارعةاعثاكريةاساثنعيةايفاقصفا
صار2خايا2مااثاياعاىامنقاعانيحثريلا
نيثثاكريا2سيارلامالنةاينننتانيجيشا
نيثمانعا منقاعا عاىا نيشاثبيةا 2نيلجاانا
نيثثاكريا2تاماريايرباعاآييااتايفانينقعا

2ارنراحاميتهامنانيجانعانيثثنعيل.

 صاروخ أرض جو يهوي بطائرة 
أباتشي سعودية قيمتها 100 

مليون دوالر 
2ايماااكاناتاتحلالاطائارلانألباتايشا
نيثاثنعيةا2تنصاف،ايفامحا2نتايائثاةا
إليناافاتناا5انيجياشا2نيلجاانايفاُعمالا
جيزننا2تحايانًايفانيخنبةاكاناتلكانياائرلا
عىامنعااامعاصاار2خايرض-اجنايطلنها
نيجياشا2نيلجاانا2يصابانياائارلاإصابًةا

مبارشًلاتلنفتهااكامرينانإلعال5ا
نيحربايانيتاياننلاتامشاهانًا
يلاائارلا2لياتحرتقا2تهني،ا
جثلاتامنانير2نيةانيثاثنعيةا
مثارنًايلثاخريةا2نيتايانععتا
سننَطانياائرلا2منتلاقائالاا

جرنءاخللاااي.ا
2تثااطائارنتانألباتيشامنا
نياائرنتانير2حيةانيثثاكريةا
لجنمياةا نيصااع،ا يَمريكياةا
رع2عا 5نتا نيتثاليحا عايياةا
ينا بإمكانهااا ياثاالارسيثاةا
تهاجمامنامثااااتاقريبةاي2ا
يفانيثمل،ابحياثاتكنناقاعرلا
عىانيتاماريا2نإلخاللاباينننتا
كلفتاهااا 2تبلغاتا نيهاجماةا

للااملينناع2نر.
نساما عليهااا يالالا كمااا
يتحملهااا نيجنياة«ا »نياباباةا
نيظار2فانيااخياةانيناساية،ا

2عاىاماانرانييان5ايياالًا2نهاارنً،امثتمالا
عىاماااتحتنيهامناتناايااتاجثلتاماهاا
نيناتلاةانألكثارارشنساًةا2خاانرًلاعاىا
نينننتانيربياةايفانيننجهةانيحربية،اإضااًةا
ينارتهااعاىانيصمنعاحتىابثااإصابِتهاايفا

مااطنهاانيحثاسة.ا
لذهانيننصفاُتانيتيانعتاتابهاارشكاتا
نيتصاياعانيثثاكريةانألَمريكياةابتكلفتهاا
نيبالظاةاياماتشافعايهااايََماااا5اعزيمةا
نيجيشا2نيلجانانيشاثبيةانيذياناكاننناقاا
يسنانناساابناًانثاتلاماهاا2بثالااكذيكا
ييانيثابتانيايضاطائرلامنانفلانيارنزا

2يكنايفاسماءاينعرابأبل.

 الجيش اليمني يفاجئ أكبر قاعدة 
بحرية سعودية بصاروخ باليستي 

كاناصاار2خاساكنعانأل2لا2لانامانا
نيصننريخانيباييثاتيةا2نيذيايطلنتهاقننتا

نيجياشا2نيلجااناعاىانيناعاالانيجنياةا
نيثاثنعيةابخميلامشايطاكفيالًابفضحا
سلثلةانألكا5يبانيثثنعيةانيتيانععتاينهاا
تمّكاتامناتامرياصننريخاسكنعانييماية،ا
نريايناإطالقاصار2خا»تنتشكا«انيباييثتيا
نيخميالانياايضاكاناكفياالًايَيْاضااًابأنا
يثارفانيثايماينانيزنعمانيثاثنعيةابتامريا
نألسلحةانييمايةامجرعاماعلاإعالميةاتخرجا
مناامانيااطلاباسامانيُثااْا2َننا2تتااقلهاا
قاننتُهاعىاشااكلةانيثربيةا2نيجزيرل،ااناا
نقترتاننجازنُتانيُثااْا2َنناعىاقتلاآنفا

نيانيلا2تامريانيبايةانيتحتيةانييماية.ا
2قااايطلناتاقاننتانيجياشا2نيلجاانا
نيشثبيةانيخميلانيايضاصار2خاًاباييثتياًا
عىايكرباقاعالابحريةاسثنعيةايفاجيزنن.ا
قاننتا ينا عثاكريا مصاارا 2كشافا
نيجيشا2نيلجانانيشاثبيةانساتهااتاقنلا
نيننجبانيبحريةانيثاثنعيةا2نيتياتثاايكربا
قاعالابحريةاساثنعيةايفاجيزننابصار2خا

باييثتيامناننعا”تنتشكا«.ا
كماايكااتااارقانيرصااينا
نيصاار2خاتمكناماناتحنيلا
لاااهاباقةا2ييحلاعمارنًاكبرينًا

يفانيناعال.
يكااا نيثاياقا 5نتا 2يفا
ناشاانناسثنعيننايفامننقعا
نيتننصالاننجتماعاياساماعا
ع2ياننفجاراكبريا2تاا2يننا5يكا
تحتاعانننا»ننفجاراجيزنن«.

 الجيش واللجان على 
مشارف جيزان ونجران مع 

مراسلي »المسيرة« 
بايتامفاجآُتانيائةاسااعةا
نيتايياةا2نيتياصاماتانياظا5َا
ا نيهاشَّ 2جيَشاها ا نيثاثنعيَّ
عااماااااجاأتاقاالانيثاريلا

نيثايامابتغايةامرنساليهااينصنلانيجيشا
2نيلجاانانيشاثبيةاعاىامشاارفانجارننا

2جيزنن.ا
2قاااباايتاي2ىلانيفاجاآتايان5انيثالثاءا
نيايضاعااماابثتاقاالانيثريلاعرباطاقهماا
2مرنسالهااتنريارنًاحيااًابراناةامجمنعةا
مناقاننتانيجياشا2نيلجانانيشاثبيةاعىا
مشاارفامايااةانجارننا2نيتايايظهرتهااا

نيكامرينابنضنح.
تلكانيخانلاجاءتابثااسايارلانيجيشا
2نيلجااناعىانيانااةانيحا2عياةا2تاهريا
نيننقعا2يبرنجانيرنقبةانيثثنعيةابثاانيتنا5ا
مانانيانااةاحتاىايَْصبَحتاعىامشاارفا

نياياة.
2يفاطريلاتنا5انيجيشا2نيلجاناباتجاها
ماياةانجرنناسايار2ناعاىامنقعانيرشاةا
نياالاعاىانجارننا2طّهار2نا نيثثاكريا
نيااناةانيحيااةابهاماناتننجااانيجيشا

نيثثنعيامناجميعاننتجالات.ا
يماتمضالااسااعةاعاىاصامةانياظا5ا
نيثاثنعيابنصانلانيجياشا2نيلجااناإىلا
مشاارفاماياةانجرنناإنا2مارساتاقننُتا
نيجياشا2نيلجانالننيتهااايفاصْفعانياظا5ا
نيثاثنعيا2لاذهانيرلاماناجيازنناعااماا

كررتاماااثلتهايفانجرنن.
مرنسالهاا عاربا نيثاريلا قااالا 2بثاتا ا
تنريَرَلااانيانعيانيثانيايان5انألربثاءالذها
نيرلامناجيزننابرانةاقننتانيجيشانيلجانا

نيشثبية.ا
2يظهرانيتنريارانيصنرانيذيابثتهانيناالا
سيارلانيجيشا2نيلجاناعىاسلثلةاجبالا
نيتنيللانيالةاعاىاجيزننا2نيتيانقتحمتهاا
نيناننتانييماياةايربعامارنتا2ننتهتانيين5ا

بايثيارلانيكاملةاعىانيثلثلة.
2تتننجاايفانيثلثلةانيجبليةاعالامننقعا
عثكريةا2باينربامنامننقعايُخْااَرىامثلا
منقعانيخنبةانيثثكريا2منقعاقارلا2نيذيا
ننتهىانيتننجاانيثاثنعيانيثثاكرياماهاا
بشكلاكاملا2ننتهتابثيارلايمايةاعليها.
كمااايظهرتانيشاالااعارشنتانآليياتا
2نيثيارنتانيثثكريةا2نياباباتانيثثنعيةا
بثااانحرتنقهااابااريننانيجياشا2نيلجاانا
مخاازنا نحارتنقا آثاارا 2كذياكا نيشاثبيةا
نألسالحةا2نيالبالانيثثاكريةانيتياتركهاا
جانعانيجيشانيثاثنعيابثااارنرامناتبنىا

ماهم.ا
كماايظهرتاكامريناقاالانيثريلامشالاا
يآليياتانيثثكريةانيثثنعيةابثااتالنرلاا
يفاعاالامننقعايفاسلثالةانيتنيلالانيجبليةا
2كذيكامشاالااياياةانيخنبةانيتيايَْصبَحتا
عىامرمىاحجرامناقننتانيجيشا2نيلجانا

نيشثبية.
2قاالايحاااعااارصانيجياشا2نيلجاانا
نيشاثبية:اإنانيثااركانألخريلانيتاياننتهتا
بايثيارلاعىانيننقعانيثثكريةانيثثنعيةا
نيالاةاعاىاجيازنناياماتكاناتثاتمراإنا
ياقائالاقليلةاكانتاتاتهيابمنتلانيثرشنتا
مانانيجانعانيثاثنعيلا2ارنرامانايتبنىا
ماها.اُمشارينًاإىلاينانيجيشانيثاثنعياكانا
نيثاكايةا يثاتخامهاايفاقصافانألحيااءا

2نألسننقابصثال.
كماااعّللاآخارامنانيشااركلايفاعمليةا
نيثايارلاعىانيننقعانيثثكريةانيثثنعيةا
قائاالًاإناقاننتانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةا
خاضاتاعالامثااركاعنخالانييمانا2يكنا
مننجهتهمامعانيجيشانيثثنعيايثبتتاينها

منايجبنانيجينشايفانيثايم.ا
كاناتاتلاكانألساانرلانيتايانجرتحتهاا
بثااا نيشاثبيةا 2نيلجاانا نيجياشا قاننتا
يياا5اقليلاةاماناتريحاتارئيالانيكتبا
نيثايايساألنصارانيلها2نيذياقاالاايها:اإنا
نيحربانيحنينيةامعانيُثاْا2َننانيثثنعيايما
تبايابثُا.اُمَؤّكانًاينهااساتبايايفانأليا5انينليلةا
نيناعمة،ا2قااتلنفتاقننُتانيجيشا2نيلجانا
نيشاثبيةاتلاكانيتريحااتابجاانرلا2ياما
انيننزينا تُكناإنامئةاسااعةاقلباتاايهااُكلَّ
ايناتتصاارابااننتانيتأريخانريا تثاتحلُّ
ينهاامااتزنلاإشاارًلابثياًةا2نأليا5انيناعمةا

ستشهاانيتحننتانيكربى.

 كاسحة ألغام سعودية بعد استهدافها وتدميرها مشهد للرتل العسكري السعودي قبل استهدافه بلحظات

 مشهد الحتراق الرتل العسكري السعودي في منطقة الخوبة - وادي جارة بعد استهدافه من قبل الجيش واللجان الشعبية

مصرع قائد لواء سعودي بنيران الجيش 
واللجان بجيزان وإعالم العدو يعترف

  - خاص: 

ينيانيلننءاعبانيرحمنابناسثاانيشهرياقائاانيلننءانيثامناعرشا
نيثاثنعيامرَعهابارينناقننتانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةامثااءا

يملانألحاابماانةاجيزننانيثثنعية.
2نعارتفاإعال5ُانيثا2انيثاثنعياعىانرياعاعتاهابمرعانيلننءا

نيشهريايفامنقعانيجابريانيثثكريابجيزنن.
يأتايا5يكابايتزنمنامعاسايارلانيجيشا2نيلجانانيشاثبيةاعىا
عالامننقعاعثكريةاسثنعيةايفاجيزننا2نيتياينيانيلننءانيثثنعيا

مرعهايفانقتحا5ايحااتلكانيننقع.



ننثالاثااينثالاثالا5اانيننالالاا25انينثالاثالالا     نيثاعاااثا4

  - متابعات:
عش�يَة الخميس المايض كانت محافظة تعز 
ع�ىل موعد جدي�د مع جريمة بش�عة تضاُف إىل 
السجل الوحيش للُع�ْدَوان السعودي األمريكي، 
حيُث قصف الطيران المعادي وبش�كل جنوني 

منطقة صالة بمحافظة تعز.
الغاراُت اس�تهدفت حياً سكنياً جنوَب رشق 
مدينة تعز عند س�فح جبل صب يف جريمة اهتز 
لها العالَُم ودفعت األمم المتحدة للدعوة إىل فتح 

تحقيق عاجل حول هذه الجريمة.
وتحولت أجس�اُد المواطنين إىل أشالء، فيما 
عانى الس�كاُن والفرق اإلنقاذية صعوبًة كبيرًة 
يف انتشال الضحايا من بين األنقاض، وعىل مدى 
الثالث�ة األيام الماضي�ة ما ت�زال عملية البحث 

جاري�ة حي�ث تم يوم الس�بت المايض انتش�ال 
سبع جثث ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا يف 
هذه المجزرة 70 ش�هيداً وأكثر من مائة جريح 

بعضهم جراحه كبيرة.
وته�دم 16 منزالً بش�كل كامل ج�راء هذه 
الغ�ارات، فيما ترضرت العديد من المنازل التي 
ال تتواج�د فيه�ا معس�كرات أو مق�رات تابعة 

للجيش.
الس�عودي  الُع��ْدَوان  طي�ران  وكثرّ�ف 
األمريك�ي من غاراته عىل تعز بعد أيام من دحر 
مليش�يا اإلصالح ومرتزق�ة الُع��ْدَوان والذين 
ارتكبوا مجازر وحش�ية تمثلت يف س�حل وذبح 

المواطنين والتنكيل بجثثهم.
واستهدف طيران العدو القرص الجمهوري 
والجحملية وصال�ة ومناطق متفرقة يف المدينة 

وذلك بشكل جنوني وهستيري.
ل�ت المنظم�ات الحقوقي�ة ال�يَ�َم�نية  وحمرّ
األمم المتحدة ومجلس األمن الدويل المسؤولية 
الكاملة عن هذه الجرائم التي يرتكبها الُع�ْدَوان 
والمرتزق�ة يف الداخل يف ع�دة محافظات يمنية، 
داعي�ن إىل تش�كيل لجنة تحقي�ق دولية يف هذه 

الجرائم التي هي إبادة ضد اإلنسانية.
م�ن جهت�ه أدان المجل�س الش�افعي ه�ذه 
المجزرة اإلجرامية لطيران الُع�ْدَوان السعودي 
عىل مديرية صالة محافظة تعز والتي استهدفت 

بيوت المواطنين.
وأع�رب المجلس الش�افعي يف بي�ان صادر 
عنه عن إدانته واس�تنكاره للُع�ْدَوان السعودي 
الهمجي بحق أبن�اء ال�يَ�َم�ن عموما وتعز عىل 
وج�ه الخص�وص وذلك م�ن خالل اس�تهداف 

المدنيي�ن ع�ب الطي�ران وك�ذا أعم�ال القت�ل 
والس�حل والذب�ح والح�رق والتمثي�ل بالجثث 

وقتل األرسى والمعتقلين.
كما اس�تنكر المجلس الش�افعي اس�تهداَف 
مق�ر الملتق�ى اإلس�المي الش�افعي يف منطقة 
العس�كري محافظ�ة تع�ز م�ن قب�ل الطيران 
الس�عودي يف اس�تهداف واض�ح للمؤسس�ات 
الدينية والتعليمية الت�ي تناهض الُع�ْدَوان عىل 
ال�يَ�َم��ن وال�يَ�َم�نيي�ن، َداعي�اً كافة طوائف 
الش�عب ال�يَ�َم�ن�ي إىل االلتف�اف ح�ول قيادة 
الث�ورة يف الوقوف ض�د الُع�ْدَوان الس�عودي 
عب الخيارات االسرتاتيجية وكذا التعبئة العامة 
وكث�رة الدع�اء وااللتجاء اهلل والثق�ة بوعد اهلل 
ون�رصه، وما الن�رص إال م�ن عن�د اهلل العزيز 

الحكيم.

  - متابعات:
يان5َانألربثااءانياايضا9ااينثاالانرتكابانيُثااْا2َنُنا
نيثاثنعيانألمريكايامجازرلاجاياالايفامحااظاةاعمرننا
مثاتهاااًالذهانيرلامناراننابةانيهنانيرتبانيابجننراكليةا

نيرتبيةابماياةاعمرنن.
2جااءانينصافايثاااءانجتمااعانيرتبنيالابايحااظةايفا
يناءامنساعايااقشاةاننساتثانعنتا2نيتجهيازنتانيجاريةا
نمتحاناتانيشهاعلانيثامة،اماايعىاإىلانستشهاعاااامننطااًا

2إصابةايكثرامنااااآخرين.
2يطلالامثتشافىاعمارنناناانءانساتغاثةايلماظمااتا
نيا2ييةايتز2ياهابايثاتلزماتانيصحياةا2نيابيةا2نيثالجاتا

ييتثاىايهانينيا5ابا2رهايثايجةانيجرحىا2نيصابل.
2يكااامصااراصحايابمحااظاةاعمارنناينانيثالجااتا
نيتايايمتلكهاانيثتشافىاحايياًاممتلئةاباينتاى،اَعنعياًاتلكا
نياظماتاإىلاراااهابأرسعا2قتابثالجااتانيخاصةاباينتى،ا
كماااععااانيننطاالاإىلانيتربعاباياا5ابايثتشافىا2خاصةا

اصيلةايياسايبا2ييامنجبا2نيفصائلانألُخْااَرى.
2يعنناتا2زنرلانيرتبياةا2نيتثليامالذهانيجريماةانير2عة،ا
مثاتاكرًلايفابياانايهاابأشااانيثباارنتاتننُصَلانساتهانفا
نيُثااْا2َننايلماشاآتانيتثليمياة،ا2نصفااًاإيالااابايجريماةا
نيبشاثةانيااايةايلمننثيلا2نيننننلانيا2ييةا2نيتياناتثنطا

بايتناُع5.
2حّمالانيبياانانيجتمعانياا2يلا2نألممانيتحاالا2مجللا

نألمنا2ماظماتاحننقانإلنثاانانيثاؤ2ييَةاإزنءانساتمرنرا
لذنانيُثاْا2َننايفاظلانيصمتانيا2يلانياِبلاجرنءانيجرنئمانيتيا
يشاهاانيُثاْا2َننانيثثنعيانيغاشماعىانيشثبانيايَاَمااي.

كماايعننتاقياعلامحااظةاصثالا2نيثلاةانيحليةا2يجاةا
نياننرئا2مكتبانيرتبيةابايحااظةالذهانيجزرلانير2عة.

2نعتربتايفابيانايهاالذنانيثملامشلا2يكشفاعنانينجها
نينبيحاياظا5اآلاسثنعا2ماايحملُهاألبااءانيايَاَمانامناحناا
عالايثاتهاُفانيجميَعاع2نانستثااء..امؤكاًلايلميةا2َحالا
نيصافانيايَاَمااايايفا2جهانيصلافانيثاثنعيا2يزنمهامنا

نيثمالءا2نيخننةايفانيانخلا2نيخارج.

2خاالَلاعملياةانيبحثاعانانيضحايااتماننتشاالاجثثال 
يَطافَااالايفانيين5انأل2لامنانيجريمة،احيثاترت2نحايعمارلما

ماابلا-9 اااساة.
2بحثابامصااعرامحليةااإنانيشاهانءالمامناساكانا
نيااازلانيجا2رلايكتاباننابةانيثلملا2نيتاياتامرتاجرنءا
نينصفا2بلغاعاعلااااامازنً،اااماهااُعمرتابايكامل,اايماا
يصيبتابنيةانياازلابأرضنراماعيةاجثيمة,اإىلاجانباترضرا
7اسايارنتابأرضنرابايغاةاكانتامتننجاًلايفانيشاارعانيثا5ا

يلماانةانيثتهااة.
2يعننتاجامثةاعمرننالذهانيجريمةانينحشية،امشريلاإىلا
ينانيُثاْا2َننانستفحلايفانينتلا2نيتاكيلابايشثبانيايَاَمااي؛ا
بهاافاتامريها2إنهااءانيحيالااياها2مننماتهاابمااايفا5يكا

مجالانيتثليم.
إىلا5ياكايعننتاجمثياُةاحمايةانيافنيةابثمارنناننعتانَءا
نيهَمجيانيظايمانيتغارسانيذياتنن5ابها2تُشااُّهانيثثنعيةا
عىانيشاثبانيايَاَماايايتامريها2قتلهابماايفا5يكانساتهانفا

نألَطافَااالا2قتلانيافنية.
2يفايمانةانيثاصمةاخرجانيرتبنينناين5انيثبتانيايضايفا
مثريلاناضبةابماانةانيثبثلايلتاايااباستهانفانيثمليةا

نيتثليميةا2قصفانيرتبنيلايفامحااظةاعمرنن.
عانيشااركنناشاثارنٍتاتاايبابراعاملافابجريمةا 2رعَّ
نساتهانفاقاااعانيتثلياماإىلامحكماةانيجاايااتانيا2يياةا
باعتبارلااجريمةاإنثاانيةاتثتاكُرلاانألعيانانيثما2يةا2نا

تثنطابايتناع5.

22 شهيدًا وجرح 22 آخرين في قصف سعودي 
أمريكي لمقر نقابة التربويين في محافظة عمران

تقارير

إرتفاع شهداء مجزرة العدوان على منطقة صالة 
بتعز إلى 70 شهيدًا وأكثر من مائة جريح

طيران العدو السعودي واألباتشي 
والمدفعية تواصل قصف منازل 

ومزارع المواطنين بصعدة
  - متابعات:

واَص�َل طي�راُن الُع��ْدَوان الس�عودي األمريك�ي اس�تهداَفه لمختل�ف مناطق 
ومديريات محافظة صعدة، حيث َش�َنرّ طيراُن الُع�ْدَوان الس�عودي األمريكي أكثَر 

من 30 غارًة عىل مناطَق متفرقٍة يف محافظة صعدة، يوم أمس األحد.
وقص�ف طيراُن العدو مديرية س�حار وأكث�ر من 22 غارة جوي�ة عىل مديرية 

حيدان والظاهر ومناطق مجاورة لهما.
وحلرّق طيران الُع�ْدَوان الس�عودي بكثافة يف س�ماء مدين�ة صعدة وضواحيها 

وكذا مديريات ومناطق المحافظة.
واس�تهدف الطيراُن الس�بت الم�ايض منطقتَي القم�ع والملي�ل بمديرية كتاف 
وكذا اس�تهدَف منطقتَي ايباد وسحار الش�ام بمديرية باقم الحدودية، باإلضافة إىل 
قصف مدفعي من موقع جبل قيس الس�عودي استهدف منطقة الغور بمديرية غمر 

الحدودية، كما أطلقت مدفعية العدو السعودي يوم الجمعة الماضية 55 قذيفة.
واس�تهدف طي�ران العدو بخم�س غارات مديري�ة باقم وكذا أرب�ع غارات عىل 

منطقتَي آل الزماح والسداد بمديرية باقم بصعدة.
واستشهد مواطٌن يوم الجمعة الماضية جراء قصف طيران الُع�ْدَوان السعودي 

ان ُعزلة ولد عمر بمديرية حيدان بالمحافظة. عىل منطقة َمَررّ
وقصف طيراُن الُع�ْدَوان الس�عودي األمريكي بست غارات جوية منطقة مران، 
ما أدى إىل استش�هاد مواطن، كما ش�ن الطيران الس�عودي المعادي 6 غارات عىل 
منطقة الرصيفات يف كتاف وكذا غارة جوية عىل منطقة بني معاذ يف مديرية سحار 

بصعدة.
 ويف يوم الجمعة أَْي�ضاً شن طيران العدو السعودي الغاشم سلسلة من الغارات 
الجوية ع�ىل مناطق ومديريات محافظة صعدة، اس�تهدفت منطق�ة القمع والفرع 
بكتاف وبني معاذ والمس�لحقات بمديرية سحار ومناطق بمديرية الظاهر وحيدان 

ورازح، وأحدثت دماراً هائالً يف منازل المواطنين ومزارعهم ومحالتهم التجارية.
وحلرّ�ق الطيران الس�عودي عىل مناط�ق ومديريات صع�دة، خصوصاً المناطق 

المحاذية للحدود مع السعودية.
وي�وم الخميس المايض ش�ن طي�ران الُع�ْدَوان الس�عودي األمريك�ي أكثر من 
25 غ�ارة جوي�ة عىل مناطق متفرقة م�ن مديريات حيدان وكت�اف وباقم بصعدة، 
كما اس�تهدف طيران العدو بعرشين غارة جوي�ة منطقة مران ووادي ليه بمديرية 
حي�دان، مس�تهدفاً الخط العام وبي�وت المواطنين، ما أدى إىل تدمي�ر ثالثة منازل 
وت�رضر منازل أُخْ��َرى مجاورة ونفوق عدد من الموايش واألغنام تحت ُركام تلك 

المنازل.
وش�ن طيران األباتيش للُع��ْدَوان الس�عودي ُهُجوماً مكثفاً ع�ىل منطقة القمع 
بمديرية كتاف بمحافظة صعدة بكتاف بأكثر من 25 صاروخاً، إضافة إىل استهداف 

مدفعية العدو السعودي الغاشم المنطقة ذاتها بأكثر من 60 قذيفة مدفعية.
 وَش�َنرّ طيراُن العدو الس�عودي الغاش�م يوم األربعاء الم�ايض 15 غارة جوية 
ع�ىل مناطَق متفرقة من محافظة صع�دة منها أربع غارات عىل منطقة القمع بالبقع 
بمديرية كتاف، وأربع أُخْ��َرى عىل منطقة رشوه وجبل مرع بمديرية كتاف وسبع 
غارات أُخْ��َرى عىل منطقتي الحصامة وش�داء بمديرية شداء أَْي�ضاً أدت إىل تدمير 

عدد من منازل المواطنين وأحدثت أرضار كبيرة يف مزارعهم.

أبناء مديرية “يريم” يعلنون موقفهم 
من أحداث العدين والرضمة 

يعلااتاقبائلامايريةايريمايفانجتماعامنساعانألربثاءانيايضاتأييًالاا
نيكاملايلخيارنتاننسارتنتيجيةانيتيايعلناعاهاانيثيا/اعبانيلكانيحنثيا

يفاسبيلاصااقننتانيتحايفا2يياعيهاايفانيانخل.
2يكااايباااءامايريةايرياماجهنزيتهامانيثاييةا2نساتثانعلمانيكاملا
يننجهةانيثا2ننانيثاثنعياننمريكيانيذيانستهافانييمنايرضاُا2ننثانآا
مثلالانساتثانعلمايكااةانيخيارنتا2نيتحاركايفاإطاراصاانيثا2ننابكلا
نألسااييبا2نينساائلانيتاحةا2نيمكاةانىلاجانبارجاالانيجيشا2نيلجانا

نيشثبيةابماايُحنلاكرساقرنانيشياانا2يع2نتهاعنخلياًا2خارجياً.
كماااعرب2ناعانا2قناهاما2صمنعلمايفا2جاهانيثاا2ننامهمااكانتا
نياتائاجا2نيظر2فا2مهماابلغاتانيتحايات،اُمباينانساتثانعلمايتنايما
عمائهاما2يمننيهمايفاسابيلاعازلا2كرنمةانيشاثبانييماايا2نياااعاعنا

سياعته.

�سل�سلة غارات جوية ا�ستهدفت حمافظتي �سنعاء واإب
قصف متواصل على سد مأرب ومدينة براقش التأريخية والطيران يستهدف ناقالت الغاز في طريق مأرب- صنعاء

  - متابعات:
2نَصَلاطرينُنانيُثاْا2َننانيثثنعيانألمريكي،اين5ا
يملانألحا،انساتهانَاهايااطاَلامتفرقٍةابمحااظةا
مأرب،امثاتهاااًامااناةارص2نحا2مفرقانيضيلا
بتثاعانارنتاجنية،اكماانساتهافامفرَقانيجنفا
2ماانةاحلحالنابايجاعانابأربعانارنتاجنية.

2نساتهااتاإحاىانيغارنتاناقلاَةانازاكانتايفا
نياريلانيثا5انيرنبطابالامحااظةاصاثاءا2مأربا

2ييحنتايرضنرنًابليغةاايها.
2قايتانيصاعر:اإنانارلاجنيةانساتهااتاناقلةا
ناازاكاناتايفانياريلانيثاا5انيرنبطابالاصاثاء-ا

مأربا2ييحنتايرضنرنًابليغةاايها.
2نيثابتانيايضاكاناطرينُنانيُثاْا2َننانيثثنعيا
نألمريكايايحّلالابكثاااةاعاىامحااظاةاماأربا
مثاتهاااًاعاعنًامانانيننقع،امنابياهاامثتشافىا

نيجفارلانيثا5ا2ساكنانألطباءا2مبااىاإعنرلانألمنا
بمايريةامجزر.

مثتشافىا نيثاثنعيا نيُثااْا2َنُنا 2نساتهافا
نيجفرلانيثتشفىانينحياايفامايريةامجزرابغارتلا
يحاثتاعمارنًاكبرينًايفاملحناتانيثتشافىا2ساكنا

نألطباء.
كماانساتهافاطرينُنانيُثاْا2َننانيثثنعيابثالثا
نارنتاجنيةامباىاإعنرلانألمنابمايريةامجزر،امماا

يعىاإىلاتامريانيباىابشكلاكيل.
2شاناطاريننانيُثااْا2َننانيثاثنعيانألمريكايا
يان5انيجمثةانياضيةايكثراماناااانارلاجنيةاعىا
مااطلامتفرقةابمأرب،انستهااتاماانةانيخارلا
2مفرقانيضيلابثاتانارنتاجنية،اكماانساتهافا
مثثاكراماسابغارتلاجنيتالا2يربعانارنتاعىا
مفارقانيجانفا2نيخطانيثاا5انيرنبطابالاصاثاءا

2مأرب.
2نساتاكرانيحرنكانيثابئياألبااءامأربانألحرنرا

ناارنتانيُثااْا2َننانيثاثنعياعاىامااازلا2مزنرعا
نألثرياةا 2نيننقاعا نيتحتياةا 2نيباياةا نيننطاالا

بايحااظة،امثتربنًايفابيانايه.ا
تلكانيغارنُتانيتكررلانيتيانساتهااتاساامأربا
نيتأريخيا2مايااةابرنقشانألثريةابأنهاانساتهانٌفا
يحضارلاسابأانيضارباةاجذ2رلاايفاُعمالانيتأريخا

نإلنثاني.
2يان5انيخميلانيايضاشاناطاريننانيُثااْا2َننا
نيثاثنعيانيغاشاماخمَلانارنتاجنيةانستهااتا

عاعنًامنانيااطلاجانباماياةامأرب.
2نساتهافاطريننانيُثاْا2َننانيثثنعيانألمريكيا
بغارتالاجنيتلامفرقانيثاا،ا2نارتلاعىاماياةا
مأربانينايمة،اايمااشاناناارلاجنيةاعىاماانةا
نيجفياةا2شاناااانارلاجنيةاعىامااطلامتفرقةا

بمأرب.
2ين5انألربثاءانيايضانساتهافاطريننانيُثاْا2َننا
نيثثنعيانألمريكيامثثكَراكنالابمايريةارص2نحا

بخمالاناارنتاجنية،اكمااشاناسلثالةانارنتا
نساتهااتامااطالانيجفيااةا2نيبلالا2سااامأربا

نينايم.
2نساتهافاطاريننانيُثااْا2َننانيثاثنعيايان5ا
نيثالثااءانيايضامايااةابرنقشانيتأريخياةانيننقثةا
بمايريةامجزرامحااظةامأربا52يكابثابعانارنتا
جنيةاخلفتاعمارنًاكبرينًايفايسننرلاانألثريةا2نيثباا

نيتابعايها.
2خاللانألسبنعانيايضاشانانياريننانيثثنعيا
نألمريكياسلثالةامنانيغارنتانساتهااتاعاعنًامنا
مايرياتامحااظةاصاثاء،احيثاشناين5انيخميلا
نيايضاثماانانارنتاعىامايريتايايرحبا2لماننا
نستهااتايرنيَضازرنعيًةايفاماانةانيحنةابمايريةا
لمااننابثابعانارنتا2ياماتاجماعاهاااييَّةايرضنرا
برشياة،اكماانساتهافانيااريننانيثاثنعيابغارلا
جنيةامرَكزايبنانشااانابمايريةايرحباع2نا2قعا
ييةاخثاائرابرشياة،ا2كذناتمانساتهانفامثثاكرا

نيثرقنبابمايريةاخانننانيايالابثاعامنانيغارنتا
نيجنية.

22نصالاطريننانيُثااْا2َننانيثاثنعيانألمريكيا
قصَفهاياياةاإب،احيثانستهافاين5انيثبتانيايضا
مااناةانياجاانألحمرا2يصيباعىايثرهامننطنابثاا

تامريامازيهابشكلاكيل.
اطرينُنانيُثاْا2َننانيثثنعياين5ايملانألحاا 2َشنَّ
ثالثانارنتاجنيةاعىاماانةاحرنثةا2ساطاماياةا
إب،ا2يماتثافراعناييةايرضنراي2اإصاباتايفانألر2نحا
2إنماابثتانيهلعا2نير2عابلانألَطافَااالا2نياثاء.
2شاناطارينُنانيُثااْا2َننايَيْاضااًانارتالاعاىا
مثثاكراقننتانألمنانيخاصةابماانةاشابانابإبا
يان5انيجمثةانياضياةاإناينهايمايحااثاييةايرضنرا
ذا ي2اخثاائرابرشياهانتيجةالاذهانيغاارنت،اكماانفَّ
نيااريننانيثاعياناارلاجنيةاعىامااناةانيربايا
بمايرياةاجبلاةا2يمايثافراعاهااايياةاإصاباتاي2ا

خثائرابرشية.



5 تقاريرنيثاعاااثا     ننثالاثااينثالاثالا5اانيننالالاا25انينثالاثالالا

في محاضرة سرية بثتها قناة المسيرة.. الجنرال الفار علي محسن األحمر يعترف:

بثاتاقااالانيثاريلانيفضائياةامحارضًلا

رسياًةايلجاارنلانيفااراعيلامحثانانألحمرا

قائاااماااكانايُثارفابايفرقاةاي2ىلاماارع،ا

2خااللابرناماجا»نيحنيناةاناناري«انياذيا

ُعرضامثااءانيجمثةانيفائتاةا2نيذياينامها

نإلعالمياحمياارزقاعرضتانيناالامحارضلا

عثاكريةايلنيهااعيلامحثاناعىامجمنعةا

تأرياخا 2يثانعا نيثثاكريلا نيضبااطا مانا

نيحاارضلاإىلاماابثااحربال99ا5،ا2يشاالا

يلميةا2حثاسايةانيثلنماتانيننرعلايفالذها

نيحاارضلاطلبامحثاناحتىامناحرنساةا

نيناعةانيغاعرلاقائالًايهم:ا»يخرجامنانيبننبةا

ماناعاااك،انخرجننامانالانااكلهامايرحلها

نيشؤ2ناسري2نايكمامناعااكم«.

عيلامحثانازعيماحربال9اضاانيجانبا

2قائااانيحار2بانيثاتاضااصثاالا2نيانعما

مختلافا يفا نيتكفريياةا يلجماعااتا نألكاربا

نيارش2عا رجالا بأناها 2نيثار2فا نيااطالا

نيثاثنعيانأل2لايفانيايَاَماانا2نياذياياايااا

عمالاخامًةايألجاالانيثاثنعيةاطننلاعننعا

ماليالا مناانرهاعارشلا مااا يثاتلما 2كانا

ريالاساثنعياتحتاباااماايثامىامكااحةا

نير2ناضايفانيايَاَمان،ابايامحارضتهابايننلا

»طبثاًانيثاثنعيةامناي2لايان5اينيا5انيثنرلا

نيايَاَماايةا2لياضاانيثانرلامبايياً،امناي2لا

ين5اننالناتاي2لارشنرلايلثانرلانيايَاَماايةا

2لياضالا،اآ2تانيلكيلا2نيثاالطلا2نيكذنا

2بنيتاتحاربانيثنرل«.

قاايثاتغربانيننطُنايلنللةانأل2ىلاعااماا

ينارياي2َْايثامعانعرتنااتاعيلامحثاناتجاها

نيثان2لانيثاثنعيةايلايَاَماانا2حر2بهااضاا

نيثنرلانيايَاَمااية،ا2يكانالذهانيبانيةاانط،ا

يننصلامحثناحايثهابايننل:انيحنينةاإنهما

نيثاثنعينن-ابيظلاننايحاربننااامهمااكان،ا

يحاربنناااضااانيجمهنرياةانيايَاَماايةا2يذنا

نقتصاعيااًا2سياساياًا2عثاكرياً«،ا2يننصلا

محثاناقائاالًا»لامانيثاثنعينناياااتنحاا

نيايَاَمااناكاناعنئمااًايااثننابايشامالاضاا

نيجاانباتصبحامشاع2ياةاتصبحامجمنعةا

قبائالامتااحارل،ا2يكااننايفاقلنبهاماحناا

اة،اعاامااكااامشاارينا يلايَاَماايلاَخااصَّ

نيحنااكانايقلايماانآلنااهناحناااثالًابمثاىا
نيكلمة«.ا

بايحنااا محثانا يثارتفا كانا 2بيامااا

نيثاثنعيانياالاتجاهانيايَاَماايلا2حربهما

نيانئماةاضااانيايَاَماانا2ضاااجمهنريتهما

2ضااا2حاتهماكانايجلالايمامهاعاعاكبريا

ماناضبااطانيجياشا25يانيرتابانيرايثاةا

2يثاتمثننابرتكياز،امحثانانياذيايثيشا

نييان5ايفانيرياضاعاصمةانياظاا5انيذيايكنا

حناانًايلايَاَماانايمايكنالنابافثاهايثرفا

2قتهااا2لانايلنايالاذهانيحاارضَلاكيافا

سايصبحابثاا5يكارجالانيثاثنعيةانأل2لايفا
نيايَاَمان.

ينصلامحثانامحارضتهاقائاالًا»نياظا5ا

نيثاثنعيايثاياكامناطرفانيلثااناحال2لا

2يارن2غاعااكاكمااايارن2غانيثثلاب،امابشا

عاالاماصاقامابشاعاالماصااق،ابلاماا

لماجاالايفاتثاملهماكالمهمارطبا2عملهما

خبيث«,ا2يالبامحثانامنانيضباطايمامها

نيكاذبا يفا نيثاثنعيةا بايتجرباةا ننقتاانءا

2نيافااق،ا2ينانلا»إحااايَيْضاًاناباااماانأخذا

يسااييبهما2نااقابافالانيثاتنى،اخلفيةا

خالاااامعانيثثنعيةاخالفاقايم،امحاربتهما

محاربتهاما يلنحاال،ا محاربتهاما يلثانرل،ا

يالقتصااع،امحاربتهمايكلامننمااتانيا2يةا
نيايَاَمااية«.

لاالانامحثانايثارتفاقبلامااايناربا

نيثرشيناسااةامانانيُثااْا2َننانينحيشانيذيا

تشاهانيثثنعيةاعىانيايَاَمانا2نيايَاَماايلا

بتأييااماللامنامحثانانفثاهابأنانياظا5ا

نيثاثنعياطايااحاارباُكّلامننمااتانيا2يةا

نيايَاَماايالا 2حاالا 2حااربا نيايَاَمااياةا

2ثنرتهما2جمهنريتهم.

يثاتارعامحثانامحارضتاهاباينانل:ا

قايام.ا 2نيخاالفا قايماةا اايحاربا يثاايا

يرشحامحثاناكيفانساتحن5تانيثاثنعيةا

عاىايرضايمايةايفانيشامالا2نيرشقا2يزعما

محثناينانيثاببا2رنءا5يكايثنعاإىلانيلكيلا

2نيثاالطل،ا2يننلامحثنا»سلما2نيصليبا

نيلكيالانيخرضنءا2خبااشاإىلانيبنعاُكّلالذنا

تثلم،اتثالمانيثاثنعيلابثالاارش2رلامنا

نيثاالطل«،ا2يضاافامحثانا»عاال2لاعىا

مرتزقاةانيحا2عانيذيالاماقريبامنانيااطلا

ينلاكايالاقرشالا2ماايهماشايرضا2نابالعا

خايصايثاتلماجاثايةايثاتلماحاجاتاكذنا
2يثلمانألرض«.

عاامااا2صافامحثانا»نيرتزقاةانيذينا

نايهمهامانألرضا2نانيباالعاخاياصامنابالا

قرشلاي2َْاجاثية«ايمايكنايثرفانيرجلابأنها

سايبيعانألرضاكاملاةايلثاثنعيلايفاتأيياها

يُثاْا2َننهاماعاىاكامالانألرضانيايَاَمااياةا

2مناارنتانيشاثبانيايَاَماايا2مؤسثااتها

2جيشاهايناياابلاعاىانيرجلا2صفاياضلا

مانانيذياقايهالناشاخصياًا2نصفاًامنايبيعا

نألرضامنابالانياالامحااعنًالاذهانيفئاةاباا
»نيرتزقة«.

مرعاااًا محارضتاها محثانا يننصالا

»نيثاثنعيلاعاالامايمالاينانيايَاَماايالا

مثالحلا2نيايَاَماايلاقبائلااإ5نانذياالما

ُكّلاقبيلةاترياايناتكننايقنىامنانألخرى«،ايفا

إشارلامنامحثنايا2رانيثثنعيةاعىاتغذيةا

نيرنعااتانيانخلياةايفانيبلاا2ععامانينبائلا

2تثليحهااضاانيا2يةا2ضاابثضهاانيبثض.

بثاا5يكابايامحثنابايحايثاعنامنضنعا

آخارا2لانانياا2رانألمريكايا2نإلرسنئيايلايفا

نياانةا2قالامحثان:انآلناماانقاجايااماا

يشاتنشايركاناحرب،اطبثاًايشاتنايشابنا

كلماةاحرباعاىايََساااسارئيالايركاناي2َْا

يركاناي2لايلاننءانيفالناي،انيجياشانياريا

ييغاىاكلماةايركاناحرباننهماماايشاتنشا

كلمةاحرباألنايماناإرسنئيلاجزءامنانيا2لا

نيثاعياةامثلماااشاابناكلماةاجهااع،ا2لما

طبثاًايشتنايشابناكلمةايركاناحربابحيثا

يصبحانيجيانشانيثربيةابشاكلاعا5ارئيلا
يركان«.

2يضيافامحثانامتحاثاًاعانانيجينشا

»نيشاثنبانيثربيةامهمااكانتانيشاثنبامنا

قانلا2منامكاناةامااياماتكناعاالاااقننتا

مثالحةاقنيةاناقيمةايهذنانيشثبامابشايها
ييةاقيمة«.

2إ5ناكانامحثانايثلاماعلامانيينلابأنا

نيشاثنبانيتاياناتملكاقننتامثالحةاقنيةا

ناقيماةايهاا،ايااترىاياا5ناعمالانيرجلاعىا

إضثافانيجيشانيايَاَمااياعرباتثاليمايينيةا

2مثثكرنتايلمليشاياتانيتكفريية،ا2مناثما

ننخارطايفامرش2عاليكلاةانيجيشانيتياكانا

نيالانباماهاااتاماريانيجياشانيايَاَمااي،ا

نيريااضا نينيامايفا نيجاارنلا يؤيااا 2يخارينًا

نيُثاْا2َننانيثاثنعيانيذيايثاتهافامنرنتا

2مننقعانيجيشانيايَاَماايابشاكلايََسااايسا
يتامريه!!.

2يننصالامحثانا»2عاانااايكاربانيِثارَبا

قانلانيخليجانياالاناقيمةاياهاناقيمةايه،اياا

نعتاىاعليهمانيثرنقاياااإرسنئيلاياايمريكانا

يااكذناجنانننذ2نااماانثاتايعانانذاينفثااا

خاالصاعاثننانيالاساارانيالاساارانيبرت2لا

سااراُكّلايشء،ا2مااراثنشاكرنمةاألنفثهما

كلماةا2نحال،ايكااهارنكناعاىانيحمايةامنا

نألمريكان،ايكنايناكاناعااهاقننتامثالحةا

بنارانيالاكاناكال5اآخر«.

2يكملامحثاناقائالً:اطبثااًالذناكال5اماا

ياارششاااقنلايناهاقضيتااامعانيثاثنعيةا

قضياةاطنيلةا2يهاااتأريخاطنيالا2نإلخنننا

شافااا نحانا نألرضا يفا يامثاننا يَيْضااًا

مثانياتهاماماناحيثانيباايايََمااا5انينننتا

نيثالحةايخاانناكثرينًا2ماناضماهاامااقايها

رئيالانألركاناينااماارييتالذنانيحشاااحتىا

يفاحاربانيخلياجانحااااماااحشااناا2نايحاا

حشاااعلياا،الامامشامتثنعينايار2نايمايا

عاااانيحا2عاي2َْاعااايطارنفانيحا2ع،المابلا

يشاناناحاا2عامفتنحاةا2ااضياهايجنيانا
ايها«.

يماايفانيجزءانيثانيامناحايثاعيلامحثنا

محثانا ايتحااثا نيرسياةا محارضتاها يفا

عانانألطماعانيثاثنعيةايفاثار2نتانيايَاَمانا

اةايفاماانةانيربعانيخايلا بايتفصيالا2َخااصَّ

2لانانألمرانيذيايصبحا2نضحاًايلجميعامهماا

كاباراعماالءانيرياضا2يساكتتهمايماننُلاآلا

ساثنعاييتآمر2ناضاابالعلماإناينهمايثراننا
5يكاجيانً.

2يثاتارعامحثناقائالًا»باياثبةايثر2قا

بايامثارض-اماانةايفانيربعانيخايل-انيلاقا5ا

ايهاانيحنل،انيثثنعيةاحنينةالياتبتثااعنا

نألماكنانيلاايهاانيشاكلة،ايكانامعالذناكلها

لايايفانيربعانيخايل،ايفاشامالانيرباعانيخايلا

2ييثاتايفاجانبانيربعانيخاايل،انيربعانيخايلا

طبثااًاحاا2عهامثر2ااةاينهايحااععهانيكربا

صيثرانجارنناآلاكثيبابتحاععهاُعماناجبالا

ُعمانامنانيرشقايحاععهايَيْضاًانإلمارنتايثايا

نيا2نرسانجا،ااهماكالمهمالذناطبثاًايلاعايةا

عىايََسااساينهمايهمهمانيربعانيخايل،ا2نيربعا

نيخاايلايفانيصحااريانيخاييةاتنريبااًاياابلا

عليهااانظا5ُانيحياااتايفانينانننانيا2يلاينها

ييامحياطايكاننامثاؤ2ييةانيا2يةانيرشاةا

علياهانيا2لانيرشاةاعاىانيحيطالذناليانيلا

تترفاايه،انحاااحنيناةايفانيحيطامابشا

2نحاايثاتايعايتحاكىاايهاإنانيايَاَماايلا

اناط،ايفانيربعانيخايلانحااانننلانيربعانيخايلا

ياااجزءاماهانيربعانيخايلايحثبناماهانألرضا

يحثابنناماهانيجبلايحثابنناماهانيخرنخريا

يحثابنامااهاسايارايحثابننامااهاخر2قا

يحثابننامااهايَيْضااًاضحيةالذهامحثانبةا

يصاالًاعاىانيربعانيخاايل،انيارش2رلالياقنلا

منانيربعانيخايلانيرش2رلا2نينعيثةامنانيربعا

نيخايلاكلاهايجزنءامانانيربعانيخاايل،ا2نيربعا

نيخايلاحنينةانياانةااثالًانيتيانايثاكاهاا

يحااالايانيغربامااهانيلالناشامالارش2رلا

2نربالكذنايثاياصحارياماايحاايثاكاهاا
عىانإلطالق«.

2يضيافامحثانا»عاىانيثمان5اقانننا

نيبحارايفانيحيااتالناياابلاعىانيصحاريا

2نيااطلانيخاييةاااحااايَيْضاًاعليهاانيفر2ضا

ينانإلماارنتا2عماانا2نيالالاعاىانيرباعا

نيخاايلاينايكنناننابافالانيكلماةانيتيانحااا

نارحهاا،ايكاناماعانألسافايناهانإلماارنتا

2عمااناناتثاتايعانياكال5امنانيثاثنعيةا

2يامايبالاإنانيايَاَمانالانانيلاياايبابحنها

يفانيرباعانيخايلايماانآلخريناخالصايثالمنن،ا

نناهاحتىانيثاثنعيةايخاذتاعاىانإلمارنتا

حنالانيااارصلاحنلابيضاخايفانيين5اعرشلا

ييفابرميلايثايايخذتهابآبارامركبها2ينابيبا

يخاذتا نيكنيتيالا شالته،ا شالتها مجهازلا

عليهامانيااناةانيشارتكةابايكاملاشالته،ا

عاىانيثرنقيلايخاذت،اعاىانألرعنيلايخذتا

خمثاةا2عرشياناكيلنمارت،ا2ناماانةاماا

يخاذتاعليهااانيانه،ااايثاثنعيلاعاالاما

تنسعاعال2لاعىا5يكاينهمايركانناعىاحمايةا

نألمريكان،انألمريكان،ابثاببالاذهانيتارقا

2صلااااإىلالاذهانياناةاحنينةالياييثاتا

ماعامصلحةانيايَاَماانا2نامعامصلحةايحاا

2ناماعامصلحة،الياتريااايناتكنناتهاجما

بايايَاَماناعىاشاناتااعانيثثنعيةاالنس،ا

تما5ا2تخناااابايثاثنعيةاعىاشاناينانحااا

نافذارش2طها،ا2يذناشنفانيثرنقايمنتاساةا

2يحيانهايفاين5،الااننتارشاعىاحا2عانيثرنقا

يااانيلهاجاناياايمرياكانانزيننانيناننتانزيننا

نياايارنتانزيننانيكاذن،ايتصنرايناهاينلكاينا

نإلخنننانيكنيتيلانآلنانايملكننايفارصيالما

اللا2نحاا2نااللاعينناكله،اطاحانيبرت2لا

2طاحاتانيفلنسا2طاحانيغااىا2طاحانيكل،ا

نيثاثنعيلايَيْضاًامعالاذنانيغاىاكلهاعاالما

مائتلاملياراع2نراعليهماقر2ضايألمريكان،ا

تما5اتجااُكّلا2نحاامربنطابحلنة«.

2يختامامحثاناقائاالًا»يكانانيصلحاةا

2نيبرت2لانيرخيصا2كلانإلمكانياتايفايمريكاا

رخيصاةالاااكايكاناعااناااخاالصاكلهما

مثالنبلانإلرنعلاتصانراحتاىانألمرياكانا

2كلانياااسانيلاياتجننابارت2لاألنانألمريكانا

مثاياريناعىانيثالثانيننماتانألََسااسيةا

يلافطانإلنتاجا2نيتثنيلا2نيتصاير.ا

حنهامااحاانايصارا2ناينتامثكانياخانا

2تاتاجا2تنانلاننياننتجتا2تثلانايفانإل5نعةا

يكانامثظامانيفائاالاحالانيبارت2لانيثربيا
يألمريكان«.ا

2بكلالذنانيكمامنانيحنائلاحنلامرش2عا

يمرياكاا2إرسنئيالا2نيثاثنعيةايفانيااناةا

يختامامحثانامحارضتاهايفاظالاصماتا

22جن5امناقبلانيضبااطانيحارضين،ا2ربماا

لاذهانيحارضلانيرسيةاتمثلاجزًءاصغرينًامنا

نيحنيناةانيتياتتكشافاُكّلاين5ايكثرايفازمنا
سننطانألقاثة.

-ايمكانامشاالالانيفياياناعارباقااالا

نيثاريلاعاىامنقاعانيينتينباعاىانيرنبط:ا

https://youtu.be/K4gN2qtB68M
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ننثالاثااينثالاثالا5اانيننالالاا25انينثالاثالالا     نيثاعاااثا6 تحليل

  - أحمد داوود:
يقاا5انيُثااْا2َنُنانيثاثنعيانألمريكايانألياا5َا
نياضياَةاعاىاقصافامياااءانيحاياالا2بشاكلا
لثاترييابايتزنماناماعاقصافاماااراصاثاءا
نيا2يل،ايفامخاطاإجرنميا2حيشايهافاإىلاحصارا

نيايَاَماايلا2تجنيثهم.
2تثرضتامحااظةانيحايالاينصفاعايفامنا
قبلانياريننانيثاثنعيانألمريكيا2نيذيانستهافا
ييضاًانياااَرا2نياشاآتانيحكنميةا2ماهااانيهيئةا
نيثامةايتانيراتهامةا2بيتانيشبابابايحااظة.

2تزنمنالاذنانينصفايلمنننئاماعاباءاتابيلا
قارنرانيلجااةانيثنرياةانيخاصاةابتثنيمايساثارا
نيشاتناتانيافايةا2نيذيايعىاإىلاتخفيضايسثارا
نيبازياناماناااآنفاريالايابةانيبازياناإىلالل7ا 

2ربطا5يكاباألسثارانيثايية.
نيُثااْا2َننانيثاثنعيايقاا5اعىالاذهانيخانلا
2لنايااركاحثاسايتَها،ا2قصفامياااءانيحايالا
يثااياصثنبةاعخنلانياننعانيغذنئيةا2نيشاتناتا
نيافاياةاإىلابالعناا،ا2لنابايثاىانألشاملا2نألعما
محاارصلانيشاثبانيايَاَمااايا2عاا5انيثاماحا

بإعخالايَيةامثاعانتاإييه.
2يزعنُعانيحنُاانيااُلا2نينحشيةاياىالذنانيثا2ا
يفاإقانمهاعىاقصفامااراصاثاءانيا2يلابايتزنُمنا
ماعاقصافامياااءانيحاياال،ايفامخااطاينحيا
بنااعاُكّلانيارقايما5انيايَاَماايالايفاعخنلايَيةا
مثااعانتاإييه،ااإ5ناماااكرتايَيةاع2يةاكر2ساياا
مثالًانخارتنقانيحصارانيجنيانيذياتفرُضهامملكةا
نيرشاعىابالعناااإنهاايناتثتايعانيهبنط؛ابثببا

نينصفانيثتمراعىانياارا2تامريامارجاته.
2قصافانينننئايثاااخرقاًايلنانننانإلنثاانيا
2يتاااىفاماعاُكّلانيننننالانيا2يياةا2نيحننقياةا
2مخايفةارصيحةايننثيلانألممانيتحال،ا2قاانعتربا
رئيالانيلجاةانيثنريةانيثلياامحمااعيلانيحنثيايفا
تريحايهاينكايةاسابأاتثلينااًاعىاقصفانينننئا
نيايَاَمااياةاينالاذنانينصفالنا»عملاعثاكريا
يهافاإىلاإباعلانيشاثبانيايَاَمااايانيذيا2صلاإىلا
حااةانيجاعة؛ابثابباتثمااع2لانيُثاْا2َنناقصفا

نياشآتانيحينيةا2إجبارانيثفنانيتياتماتفتيُشهاا
عىانيخر2جامناميااءانيحايالابخانلانستكباِريةا

ستؤعياإىلازياعلامثانالانيشثبانيايَاَمااي«.
2خاللانألشهرانياضيةا2عىاماىاخمثةايشهرا
بلغتامثانالانيشاثبانيايَاَماايةابثاببانيحصارا
نياربيا2نيبحاريا2نيجانياإىلايعىامثاتنياتها،ا
اانثاماتانيشاتناتانيافاياةا2ننثاماتانيثاياا
منانيثالعانيغذنئيةا2كاباانيااسامناعااءانيحيالا
2تنقفاتانيصاناعا2زجابايكثريامانانينظفلاإىلا
رصيفانيباايةايما5َامريىا2مثامعانألممانيتحالا

2يفاحصارانانظريايهايفانيتاريخانيثارص.
ايربنامجانيغذنءانيثاييا 2حذَّرتانيايُرانيتافيذيُّ
يناصثنباةا نرثارياكازيانامانا نيتحاالا يألماما
نينصانلانيفانريا2ع2ناعننئالاإىلانياااسانيذينا
يحتاجاننابشاكلاعاجالايلمثااعانتانيغذنئية،ا
باإلَضاَااةاإىلانناصانيتمنيلاقااياؤعياإىلاحا2ثا
مجاعةاياليلامنانيثاكانامثظمهمامنانياثااءا

2نألطفالانيذيانايثانننابايفثلامنانيجنعايفالذنا
نيايَاَمانانيذيامّزقتهانيحرب.

2تشارياتنايارنتابرناماجانيغاذنءانيثاياياإىلا
يناعااعانيذيانايثانانناننثاان5انألمانانيغذنئيايفا
نيايَاَماايايبلغاحايياًامااينارباااامليننانثمة،ا
بمااايفا5ياكاثاماليالايثاننناماناننثاان5انألمنا

نيغذنئيانيشايا.
نياا2يلا نيجتماعا نيخاارايااىا 2عقاناقانسا
جرنءانساتهانفامياااءانيحايالا2يننلاساتيفلا
ي2برنيانا2كيالانألملانيثا5ايلشاؤ2نانإلنثاانيةا
2ماثلاننناثةايفاحايةانياننرئاإناحجمانيثانالا
نإلنثاانيةايفانيايَاَماانااااقانساتيثابانيثنالا
نيبرشي.امشارينًاإىلاينانيثاكانانيانيلايتحملننا

نيثبءانألكربايلرنع.
2ي2ضاحاي2برنيانانياذياعااَعايتنهامانازيارلا
يلايَاَماانايفاإحاطتاهايماا5امجللانألمانانيا2يلا
ينايربثاًةامانايصالاخمثاةايمايالابحاجةاإىلا

عانحنامليننا2نصفا نيثاعانتانإلنثانيةا2قاارُشّ
شخصا2قتلا2جرحايكثرامناييفاطفل.

2يشااراي2برنياناإىلاينانينصاَفاعاىامياااءا
نيحاياالاسايناُعارشنيالانيحيالانألََساااسايةا
نساترينعانيثالعامانانيغاذنءا2نياا2نءا2نينقانع،ا
منضحاًاينالذهانيهجماتاتشاكلاننتهاكاًا2نضحاًا

يلنانننانإلنثانيانيا2يلا2ليانريُامنبنية.
2زنعابننياها»ينااايشاثرابنلالاباياغاماناينا
نألرضنرانيتايايحناتابمياااءانيحاياالايمكناينا
يكاننايهاااتأثارياباياغاعاىانيبلاااككل،ا2تفاقما
ننحتياجاتانإلنثاانية،ا2بايتايلاتثرضانيزياامنا
نيثاكاناننثاان5انألمانانيغذنئايا2حرمانهمامنا
نيحصانلاعىانييااها2نألع2يةاممااقااايثاياييضاًا

ننتشاَرانألمرنض«.
2كاناماثاُلانألممانيتحالايلشؤ2نانإلنثانيةا
يفابالعناااينلانلاعير2كال2اقاايكاايناماايحُاُثايفا

نيايَاَماناحايياًاكارثةاإنثانية.

2قالاكال2:اإنانساتهانَفانيُثاْا2َننانيثاثنعيا
2نينننائا 2نيااازلا 2نيثتشافياتا يلماانرسا
2نيصاناعايعماالاتتثاارضاماعانيناناننانيا2يلا
نإلنثااني.امثربنًاعناقلنهامناتأثراميااءانيحايالا
بثاااتثرضهاينصافامناقبلانياريننانيثاثنعيا
نألمريكايا2نياذيايثتارباحاييااًانيناالانيرئيثايةا
يلحركاةانيتجارلا2نإلنثاانيةايفابالعنااا2قاايؤعيا
إىلاحرمااناماليالانيايَاَماايلامانانياثا5ا2منا
نسترينعانينقنعايتشغيلانيرنالانيصحيةا2مااحنا

نياقيلا2يعمالانيياها2نيرفانيصحي.
ننتحااعانأل2ر2بيامناجهتهانساتاكرا2بشاالا
نينصافانيتثمااييااءانيحايالاماناقبلانيُثاْا2َننا
نيثاثنعيانألمريكاي،امشارينًايفابيااناياهاإىلاينا
نيرضبااتانيجنيةا2قصفامياااءانيحايالامؤخرنًا
خلناااعنباةاانريةاجاياالايما5انساترينعانيغذنءا
2نينقانعا2نألع2يةا2نيثالعانيهامةانألخارىا2نيتيا
مناشأنهاانيتخفيفامنابثضاننحتياجاتانألكثرا

إيحاحااياىانيثكان.
اننتحااعانأل2ر2باياكااةانألطارنفاعىا 2َحاثَّ
نننخارنطابرُسعةايفاعمليةاتاهايانيازنع.ا2يفالذنا
نينقاتاتحاياانً،امؤكانًاينارسيانا2قفةاإنثاانيةا
محااعلا2مثاتانمةايثتربايمارنًامحنريااًايتجابا

تثميلالذهانيكارثةانإلنثانية.
2تزنيااتانيتحذيرنتايلماظمااتانيا2ييةاحنلا
نأل2ضاعانإلنثاانيةانيرتعيةايفابالعنا،احيثانرشتا
ماظمةانييننيثفايلافنيةاتنريرنًايشارتاايهاإىلا
يناعاَعانألطفالانيذيناقتلانناجرنءاقصفانياريننا
نيثاثنعيانألمريكياعىابالعناا2صلاإىلاماايناربا
نأليفاطفل،امنضحًةايناعرشنتانألطفالايمنتننا
يفاُكّلاشاهرايفاحالايناَمانابنياماهاماعىاقياا
نيحيالايثيُشايفاخنفاعنئماخشيَةاينايلنىانيصريا

نفثه.
2قااايعرباتانيكثريُامانانياظماتانإلنثاانيةا
عاناقلنهااإزنءانيصمتانيا2يلاتجااهالذهانيجرنئما
ماناقبالانيُثااْا2َننانيثاثنعيابحالانيافنيةايفا
نيايَاَماان،اماايبلانألَُمَمانيتحاالاحمايةايطفالا
نيُثااْا2َننا ينقافا نيتاخالا 2رسعاةا نيايَاَماانا

2محاكمةامرتكبيه.

ياماتثااتخفىاعىايحااانيتبايااُتابلامرتزقةا
نيريااضايفاتثز،ا2ننسامانياذيانختاار2هاييكننا
جامثااًايهاذهانيفصائالا2نييليشاياتانيختلفاةا
سياساياًا2عنائاياًا2نيتفا2تةاعثاكرياًا2إعالمياًا
2ماييااً،ايباا2اينهايامايثااقااعرنًاعىاإخفااءاُكّلا
لاذهانيتااقضاات،انيتياتاربزانيين5ابشاكلاحاع،ا
االايُشاريانساُما»منا2مةاشاثبية«اياىانيجميعا
إىلامنا2مةايصاثهاانيشاثب،ايكثرامماايشارياإىلا
نيارفانيثتايانيثثنعيا2مرتزقتهايفانيانخلامنا
نإلصالحا2نيناعال،ا2لذنانيحزبانايُخفياسثاعتها
باثابالذها»نينا2مةانيثاثنعية«اإييه،اإنمااعىا
نألرضا2سياسياًايفانيرعنتانيثلبيةايهذها»نينا2مةا
نيثاثنعية«ا2يما5انيرييانيثا5ايفاعملياتانيثحلا
2نيصلبا2نياهاب،ايخفيانإلصالحاجشاثهايتملكا
»نينا2ماةانيثاثنعية«ا2تزعمهااا2يّاعايابأنهاا
شثبيةاعفنيةاتصاثهاانيجمالري.ا2لذنايتااقضا
معاحنينةاينالذها»نينا2مةانيثاثنعية«ايماتبايا
يفاتثازاإناماعا2صانلاي2لاإنزنلاجنياساثنعيا
بايالا2نيثاالحايلماعناحمنعانيخاليف،اكمااتشريُا

نيثلنماُتاينانيتحركاكانابأ2نمَراسثنعية.
حزبانإلصالحايفاتثز،ا2معاُكّلاتلكانيصنرانيتيا
تلتناطايحمنعانيخاليفا2تارشابشاكلالثاترييا
مثاريايلثاخريةانيارنعاماهايناصااعةاشاخصيةا
جاياالاتمثلاه،ا2تكاننامركزاقنىا2ثنلاباساما
نإلصاالحايفاتثازاتماماًاكماااكانابياتانألحمرايفا

عمرنن.

لااكاقياعنٌتايُخرىايهذهانييليشاياتانُيثلحةا
إناينانيرتكيَزاعىانيخاليفالَناماايثاثىايهاحزُبا
نإلصاالحايصلحتاِهاي2نًاع2ناننيتفاتاإىلارشكائها
يفانييااننا2نياذيابايااثالًابإقصائهاماكماايُنيصا
نيحارنكايفانيجانبابايتثا2ناماعانيناعالا2يرنبةا
خليجيةاعارّباعاهاانيثثارييابايتريحانيصاع5ا
يلجانبيالابمااانععااهاماناعااعاهاعاىا2َحالا

نيايَاَمان.ا
ترسيُباتلاكانينثيناةانيتيابثثتهاامااتثامىا
»بتاثاينيةانينا2ماة«ايفاتثازا2نياذياتالبامنا
عباهارباهاتثيلاحمنعانإلصالحايامحااظاًايتثزا
كانانيحاانيذياناتثاتايعامثهابنيهانيفصائلاينا
تصُمَتاياايحاثايهاامناإقصاءاُمماهج؛األناحزبا
نإلصاالحانيذياانااقننعااكبريلا2ثنلهاننجتماعيا
2نيثثكريايفاشمالانيشمالايُرياانيتثنيضاعاهاا
يفانيجانبا2تثز،ا2لاذنامااتفهمهابنيةانيفصائل،ا
ًلا2رشلااًايلثالاةا 2يكثاُرالاذهانيفصائالاحااَّ

2ياااثتهالن«نيتاظيمانيشثبيانياارصي«.ا
نينيااعيانيااارصياماناعانياارياَكتَباعىا
صفحاهانيتننصالاننجتماعيايصُفااياه:اإناماا
ينان5ُابهاحازُبانإلصاالحامنانساتهانفامماهجا
ضاااقيااعنتانيتاظيمانيااارصيانايُمكانايثاقلا
يناينتااعابأنهاااياثاالاارعياةا2متأثارلابايفكرا
نياضنيانيظالمايايحركةانإلخنننانُيثالمل،ابلا
نًامناقياعنتانإلصالح،ا2تنجهاًا هاًامثاريَّ نرنهاتنجُّ
سياساياًابايايافنايلثاح،ا2لَناماايؤكااينها2يفا

يحثانانألحننلاينالااكاجااحاًابايحزبايمايتثلما
منايحانثانيايض،ا2يمايتثظابثا«.

ا2مااكتبهانياريايكشافايااا2نقعاماايجري،ا
الامايثاانألمارامنترنًاعاىانإلقصاءانيثايايسا
بالا نإلصاالح،ا قبالا يلاارصيالامانا نإلعالمايا
باساتهانفاكاننعرها2قياعنتاه،ا2لاَنا5نتانألمارا
نياذياحاثايفانيجانبابنيا5اميليشاياتانإلصالحا
2نيناعاالا2طاريننانيُثااْا2َنن،احيثانساتُهااتا
قياعنتا2كاننعرانيحرنكانيجانبيابشاكلامبارش؛ا

52يكايتصفيهانينضيةانيجانبية.
ا2نيفاارقانينحياااينانيحارنكانيجانبايايايها
قضياٌةاعاعياةا2لاماة،ا2تصفيتهااايثناااحالا
نينضياةانينطاياة،ابيامااانيحازبانيااارصيانا
قضيةايهاإنامشااركتهاإىلاجانبامليشياانإلصالحا
2نيناعاالاكثماالءا2مرتزقاةايلاظا5انيثاثنعي،ا
مااايجثلهاياتظارانيفرصةاألخذاحصةايفاُسالاةا

تثالمابهاانيرياض.
2يضيافانيااري:ا»2يكاعايجاز5ايناماايملكها
لاذنانيكننامنانيكامارينتايكثراممااايملكهامنا
منا2مالاعاىانألرض،ا2يامايثااخاايااًاعىايحاا
كيافاننهارا5َيكانيامرانينرقايابلمحانيبر،ارنما
مااكانايمتلكامناسايارلا2نفن5اعنخلاجزءاكبريا
منامؤسثاتانيا2يةانألمايةا2نيثثكرية،ا2كتائبا

نيزناننياكيفا5نبتامثلاُاصاملح.
2يشاريانيارياإىلاساننطانإلصالحايفاشمالا
نيشمالابثننطانيزناننيا2عيلامحثنا2نينشيبيا

2بيتانألحمار،ا2نننياانإلصاالحايلتثنيضايفاتثز،ا
ممااايزياااحااَلانيتااالابيااها2بالانياارصيا
نيحزبانألقلاقننعاابلانُيشارتك،ا2نيذياتمثلاتثزا

لامشهانألخريَ.ا
حضانَرا نيااريا يؤكااا نيثاياقا 5نتا 2يفا
نياارصيلاعاىانألرضاكأع2نتايلُثاْا2َنن،ااهنانا
يحارجامنالاذناإنماايغضباماناإقصاءانإلصالحا
يهمايفاسانقانيثمايةا2يتحاثاعاناع2رانإلصالحا
يفاماايُثامىاباينا2مةانيشثبيةانحُنانانُاكراع2را
لاذنانيكنناكمااايُاكرالاَنانآلخرين،ارنامانيا2را
نيشابنهانيذياينن5ابهابثضاقياعنتهامناقرصاها

عىانياعمانيخليجي.ا
يناماصابا نيااريا 2يتضاحاماناماشانرا
محااظانُيحااظةايقىصاماايامحاإييهانياارصي،ا
بياماايرنعانإلصالحاينايثاتحن5ابهايافثه،اماايثاا
لاذنانيخالفاعىاماصبا»نيحاااظ«الَنانيرشنرلا
يهاذنانياازنع،انيذيايماياحارايفانإلعال5ابلا2صلا

نيخالفاإىلانألرض.
2يبا2اينهماجلثانناَكثرينًا2يامايصلنناإىلاحل،ا
2لنامااجناجاننانياارصيلانيذياكشفهاماشنرا
نياارياحيثاقاال:ايتثاابلاننصاالحينناعىا
رسقهانيتثيياااتا2يحتايننا2ياز2ر2نايلحصنلا
عليها،ا2حياماارصخااابنجنلهما2قلاااكفنناعنا
يثبالذنانيا2ر،ايطلننناييثاةاُسفهائهمايلتاا2لا
نيتاظيمانيااارصيا2يمياهانيثاا5اعبانيلهانثمان،ا
نيذيابنىاعنخلانينطنا2عنخلاتثزا»2لمايثراننا

ياا5نابنيالااك«..ايفاإشاارلا2نضحاةاإىلاقياعنتا
نإلصالحانيهارباةايفانيرياض،ا2نينانلاإناعبانيلها
نثمانايُشاركانيرتزقةابنياعلالذهانيثاركايفاتثز.
2يختاماماشانَرهابايننل:اينتماَماناتاايبننا
بايننقعا2نيتثييااتا2يرسعتمابرساائلانيرتشيح،ا
ااانحانااكننعرناايفانييانناتناتال،ا2يكنابا2نا يمَّ
كامرينتاتصنيرامرناناه،ا2بتمنيلهاانيذنتي،ا2يما
ننباضاالثااًانايفاتثازا2نايفانيجانف،ا2نيحليما

تكفيهانإلشارل.
ماشانُرانينيااعيانياارصيانياريايشارياإىلا
ييامااىا2صلانيصااعا2إىلايَياماىا2صلانحتان5ا
نيتااقضااتاعنخالانيثصابااتابتثاز،ا2تصااُع5ا
نيشااريع،ااهااكاَمانايناتلاماالنااًامناعنيالا
تكفريياةاناتنبالانيهاعناة،ا2لاااكاَماناينان5ا
بأعمالا»عنعش«اضمنامرش2عانستخباري،ا2َمنا
يناتلامنامااالامااطنياسايايس،ا2منايُناتلا
ألجالامصلحاهاكماصباحزباي،ا2لاذنانيتكنينا
2نيتفاا2تا نيتااقاض،ا نيثثاكريا نألياينينجايا
نإلعالمايانيايلانيثثاكريابلانيفصائال،ا2يجثلا
منانُيثاتحيلاتننُاااَلالذهانيثصاباتاعىالافا
2نحااايفانيانخال،ا2إناكاناتاماريانينطنانيهافا
نيننحااانياذياتاعمهاانيثاثنعيةايصاثاه،اإناينا
نيؤثَرانيثثنعيانيخارجي،ا2تننانهمامعامصايحا
نيُثاْا2َننانايُمكاهاينايُثاياراعىانيثارانيانخيلا

يحركةالذهانيفصائلا2جثلهااكتلةا2نحال.ا

قصف ميناء الحديدة.. سيناريو سعودي إجرامي لتجويع اليمنيين
 رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي: القصف عمل عسكري يهدف إلى إبادة الشعب اليمني 

الذي وصل إلى حافة المجاعة
 أوبراين: حجم المعاناة اإلنسانية في اليمن فاق استيعاب العقل البشري

 االتحاد األوروبي: العدوان على ميناء الحديدة خّلق عقبة فورية أمام استيراد الغذاء والوقود 
واالحتياجات األكثر إلحاحًا لدى اليمنيين

�سراع مرتزقة الريا�س لال�ستحواذ على تعز 
خالفات مرتزقة العدوان تطفو للسطح بعد نشوة نصر وإجرام 
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بعد 150  يوما من العدوان.. 

أمريكا تضاعف مشاركتها في 
العدوان السعودي على اليمن

  - أحمد داوود:
كشفتامجلُةا»انرينابنيييس«انألمريكيةا
ينا2زنرَلانيااااعانألمريكيةاقامتابزياعلاعاعا
نيثتشاارينانألمريكيلامنالاامثتشارنًاإىلا
ثلامثتشاارنًايتثزيازانيتثاا2نايفانيُثاْا2َننا
نيثثنعيانألمريكيانيثثكرياضاانيايَاَمان،ا
2يضاااتانيجلاةاينانيزياعلاتهاافاإىلاتنييما
يلاانفانينصافانيحتملاةا2تثزيازاعملياتا
نيتثا2ناننساتخبارنتيابالانيننياتانيتحالا

2قننتاتحايفانيُثاْا2َنناعىانيايَاَمان.
2قالانيكنماناراكيفلاساتيفن،انيتحاثا
يفا نيبحريان،ا يفا نألمريكايا نيجياشا باساما
تريحااتايلمجلة:ا»نحانا2نثنننامناعقةا
نيتايا 2نيشانرلا ننساتخبارنتيةا نيثلنمااتا
ننامهاايلمملكةانيثربيةانيثاثنعيةا2يعضاءا
نيتحايف،ا2نثملاعىاماحهماياضلانيخيارنتا
يتحنيالانياجاحانيثثاكريابمااايتننالامعا

نيثايريانيا2يية,احثبازعمه.ا
2كاناتاقاانرشتايفا2قتاساابلاصحيفةا
نيجارعياانانيربياانياةاينا2نشاااناعمنتا
مشااركتهاايفانيُثاْا2َننانيجانيانيتياتننعلاا

نيثثنعيةايفانيايَاَمان.
نائابا يثاانا عاىا نيجارعياانا 2يكااتا
2زيارلانيخارجيةانألمريكياةايناننيابلياكنا
ينا2نشاااناتكثافامناشاحااتانألسالحةا
2تباعلانيثلنماتاننساتخباريةاياعماتحايفا

نيُثاْا2َنناعىانيايَاَمان.
2يضافابلياكانا“ععماًايهاذنانيجهااقمااا
بتثجيلاتثاليمانألسلحة”،ابثاامحاعثاتامعا
2زيرانياااع،امحماابناسالمان،ا2مثائنيلا

آخرين.
2تشارياُكّلانيثاياتانيثابنةابنضنحاإىلا
نيا2رانألمريكيانيتصاعاايفاقصفا2نستهانفا
2نساتخان5ا مباارشا بشاكلا نيايَاَماايالا
نيثاثنعيةاكنفازايهاذهانيحارب،ايفاحلاينا
نينياعلا2نياعمانيلنجثتيا2نيتثليحاينعاعىا

عاتلانيننياتانيتحالانألمريكية.
2تحا2لانيثثنعيةاجالاًلايناتبا2ابمظهرا
نيثاياراعىانيثملياتانيثثكريةايفاحلاينا
نياا2رانيثاثنعيارنمايلميتاهانايثا2اكننها
نألمريكايا باياا2را منارناةا لامشاياًا ع2رنًا
نيذياكانانيخاطانيرئيايسا2صاحبانيضنءا
نألخارضايهذنانيُثاْا2َننانيمتاااعىاماىايكثرا
مناخمثاةايشاهراعاىانيايَاَماان،ا2يننلا

نيننقاعانييان5امهمااحاا2لاملنكاآلاساثنعا
إخفااءهاينانياا2رانيثاثنعيانايتجا2زاع2را
نياَُّمىابيااايمريكااتحركهما2انااًايصايحهاا

نيشخصية.
اكماااكاناإعالنانيحارباعاىانيايَاَمانا
يمرياكاا2صااعراعنا2نشااانابمثياةا2زيرا
نيخارجياةانيثاثنعيا»عاعلانيجباري«ا2نيذيا
كانا2قتهااسافرينًايلمملكاةايفاُكّلا5يكاييلا
ماناقبيالانيصاااة،اااينناناةانألمريكياةا
نيباركةاصهيننيةاكانتانألََسااساننانعالذنا
نيُثاْا2َننا2نساتمرنره،اكماااينانيا2لانيثربيةا
نيشاركةايفالذنانيتحايفامنانيثر2فا2صايةا

نيبيتانألبيضاعىاقرنرلاانيثياعي.
2كاناقاااحذرانيثايااعبانيلاكابارنياينا
نيحنثايايفاخااباتاهانيتثااعلامانانيخاارا
نألمريكاياعاىانياانةانيثربيةا2نإلساالميةا
برمتهاا،ا2تكلامانيثاياايكثارامانامارلاعنا
كاننانيايَاَمانابلانًامثاتهاااًاعربياًا2عايياًا
يفاثر2نتاها2منقثاهانيجغرنيفا2حتىاجيشاه،ا
يماايفاماايتثللابايُثاْا2َننااناايشاارانيثاياا
22ّجهاتا يمارتا نيتايا يمرياكاالايا ينا إىلا
2رعتانيُثاْا2َنناعاىانيايَاَمانا2يفاُكّلانرفا
نيثمليااتالاااكايمريكياننايايار2نالاذنا

نيُثاْا2َنن.
2ي2ضحانيثايااينايطفااَلانيايَاَمانانيين5ا
ينتلاننابايصننرياخا2بايناابالا2نينذنئافا
نألمريكية،ابلاإنانألمريكاناكشافنناينهمامنا
يحاعانأللانفانيتياتنصفايفانيايَاَمان،ااكلا
بيتا2مثجاا2مارسةالمامناحاعلاايلاظا5ا
نيثاثنعيا2يرشانناعليها،ابياماانيثثنعيننا
يننمننابا2رانيجاايانيخاع5ايألمريكيل.

2يؤكاااقائااانيناننتانيرياةايفاحاربا
نيخليجانيلاننءامحمااعيلاباللاينايمريكااليا
َمناتنفا2رنءانيُثاْا2َنناعىانيايَاَمان..امبيااًا
ينانيجياَشانألمريكياكاناقاايعلناعناإننا5ها
ياياَرياناساثنعيلايفاثانياييا5اماايثامىا
بثاصفةانيحز5،ا2لنامااايالاعىاينايمريكاا

ترباهااعالقةا2ثينةابهذهانيثملية.
2بثاايياا5اقليلةامنانيُثااْا2َنناعىابالعناا
َكتباتاصحيفةا»نينينركاتايماز«انألمريكيةا
عانانياا2رانيحنينايانياذياتضالاُعااياها
نيننيااتانيتحالايفانيُثااْا2َنناعىانيايَاَمان،ا
اارينااًاعثاكرياًايمريكياً،ا 2حياهاااقايتاإنَّ
ُعاعاىاُكلٍّامنا مؤيَّفااًامنالااشاخصاً،ايتنزَّ
نيثاثنعيةا2قارا2نيبحرين،ايهتمُّابايتاثيلا
ماعاع2لانيُثااْا2َننايتحاياايلاانفانينصف،ا

2يجريا5يكانيتاثايُلاعرباطائرنتانستاالعا
يمريكيَّةاماناع2ناطيّاراترساُلامثلنماتاإىلا

نيفريل.ا
2بثَاايربثةايشاهراعىانرشاتلكانيثلنماتا
نيتاياياماتؤكِّالااا2نشااان،اكماااينَّهااايما
تافهاا،اكشافتاصحيفاةا»يانساينجلالا
تايماز«،ايفاتنريرابثااننن،ا»نيننياتانيتحالا
تزياااحضنرلااايفانيحملاةانيثاثنعيةاعىا
نيااااعا 2زنرلا مضاعفاةا عانا نيايَاَماان«ا
إىلا لاا مانا مثتشااريهاا يثااعا نألمريكياةا
ثلامثتشاارنً،ايثملاننامنانارفاعمليّاتا
عثاكريةامشارتكةايفانيثاثنعيةا2نيبحرينا
أللاانفا ننساتخباريةا نيثلنمااتا يتنااريا
طائرنتا»نيتحايف«،ااضالًاعنانيحصارانيذيا
تفرُضهانيثافنانيحربيَّاةانألمريكيَّةايفاخليجا
عاانا2بحرانيثرباياا»ماعا2ُُصنلاشاحااتا

نألسلحةامناإيرنناإىلانييمن«.
نيتنريارانياذيانرشايان5اننثاالانيايض،ا
يشرياكذيكاإىلاخاراتاامياتاظيما»نيناعال«ا
انيثاتفياانألكربامنا يفانيباالع،اايمااايؤكِّااينَّ
لاذهانيثملياةاكانانيتاظيامانإلرلابياعنعشا

2نيناعال.ا
2ننلتانيصحيفةاعنامثاؤ2يلايمريكيلا
ا»نيننياتانيتحالايعلات،انألسابنعا قنيهماإنَّ
نيايض،اينَّهاايناتثيااارينهاانيثايابمكااحةا
نإلرلااباإىلانيايَاَمان،اإنابثاااعنعلاعباربها
ماصانرالااعياإىلاصاثااء«،ا2يثاايا5ياكا
نيفريال،انياذياكانايثمالامناقاعاالانيثااا
نيجنياة،ابتثايرياطائارنتاماناع2ناطياارا
ينصفايلانفامفرتضةايناتيلا»نيناعال«.

2تكشافامثالالاذهانيتريحااتايلميةا
2جنعانياُّميةالاعياباياثابةاألمريكاايلتذرُّعا
نألرضا إىلا نيثثاكريةا قننتهااا إلعااعلا باها
نيايَاَمااياةا2نيتاياارتاعنباثانرلاااامنا
سابتمربانيجيال،ا2تثملانألجااالانألمريكيةا
ماهااا رئيثايةا يلاانفا عاىا نيايَاَماانا يفا
تنثايمانيايَاَماناإىلاكياناتامتااحرلايثهلا
تثاليمهاايلناعالا2ننساتحنن5اعاىاثر2نتا
نيايَاَماانانيكبريلا2ننساتفاعلانينصنىامنا
منقثهاننسارتنتيجياعربانيتننجاانيثثكريا
نيبارش،اكمااتهافايمريكااإىلاإنرنقاحليفتهاا
نيثاثنعيةايفامثاتانعانيايَاَمانابأكرباقارا
ممكانا2نساتازنفاثر2نتهاااعارباصفنااتا
نيتثليحا2مناثمانبتزنزلاابايجرنئمانيبشثةايفا
حلانيانيلاكمااحاثايفانيثاياارينانيثرنقيا

عااانحتاللانيكنيت.

�سمن حماولته اليائ�سة لك�سب ود دول العدوان
حزب اإلصالح ينتحر على أبواب صنعاء

يف مؤتم�ر جني�ف الذي ُعقد برعاية األمم المتحدة يف 16 من يونيو المايض حرضت تقريباً جميع المكونات 

السياس�ية ال�يَ�َم�نية الفاعلة باس�تثناء حزب اإلصالح فقد كان الغائب األبرز، وشاركت يف مفاوضات جنيف 

أحزاب يمنية صغيرة كحزب الرشاد السلفي وحزب الحق، إال أن حزب اإلصالح وهو الرشيك السابق يف السلطة 

لم يحصل عىل مقعد للحضور يف جنيف.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يغيب فيها الحزُب ال�يَ�َم�ني المؤيد للُع�ْدَوان يف مفاوضات الحل، حيث 

أن حزَب التجمع ال�يَ�َم�ني لإلصالح كان الغائَب األَهَمرّ أَْيضاً يف مفاوضات مس�قط والتي ش�اركت فيها القوى 

ال�يَ�َم�نية للتشاور حول سبل إيقاف الُع�ْدَوان عىل ال�يَ�َم�ن، وتلقى الجميع دعوات لزيارة ُعمان والمشاركة 

يف المباحثات إال أن اإلصالح لم يكن مدعو إىل مسقط كذلك.

وتس�كن قياداُت الصف األول من حزب اإلصالح يف فنادق الرياض الفاخرة أس�وًة بالهاربين اآلخرين، كما 

ب ويؤيد فيه بالُع�ْدَوان الس�عودي األمريكي  أن الح�زب ه�و المكون ال�يَ�َم�ني الوحيد الذي أصدر بيان يرحرّ

عىل ال�يَ�َم�ن ولم يرتك الحزب عىل مدار الُع�ْدَوان من وسيلة من وسائل التملق لقيادة الُع�ْدَوان عىل ال�يَ�َم�ن 

إال وجربها إال أنه رغم ذلك ما زال يش�عر باالستبعاد والتهميش يف مشهد المستقبل ال�يَ�َم�ني من قبل حلفائه 

ى بكل يشء يف سبيل مصالحهم.  الذي ضحرّ

وكان يلع�ب حزب التجمع ال�يَ�َم�ني دوراً كبيراً يف المفاوضات ال�يَ�َم�نية ال�يَ�َم�نية يف العاصمة صنعاء 

برعاي�ة المن�دوب األممي الس�ابق إىل ال�يَ�َم�ن جم�ال بن عمر قبل الُع�ْدَوان الس�عودي، حي�ث تعاملت معه 

المكونات السياس�ية ال�يَ�َم�نية كرشيك يف صناعة مس�تقبل ال�يَ�َم�ن، لكن الحزب كان يشرتط قبل أي نقاش 

أن يت�م الذه�اب إىل الرياض لتفاهم معها أوالً وم�ن ثم يتم التوقيع عىل أي توافق، حس�ب ترصيحات القيادي 

اإلصالحي محمد قحطان.

وعمل الحزب خالل تلك الفرتة بكل الطرق الممكنة لعرقلة الحل السيايس ال�يَ�َم�ني إلتاحة الوقت ألسياده 

يف الرياض لتدش�ين »ُع�ْدَوانهم عىل ال�يَ�َم�ن« وتعطيل ُكلرّ فرص الحل التوافق الس�يايس بين كافة المكونات 

ال�يَ�َم�نية وقارب عىل النهاية.

لك�ن اإلصالحيين توقعوا ب�أن الخدمات الكبيرة الت�ي قدموها لوالة نعمتهم يف الرياض س�تكون الطريق 

األقرص للعودة إىل السلطة يف ال�يَ�َم�ن ولكن الرياح جرت بما ال تشتهي سفن اإلصالح.

ول�م تتوق�ف األمور يف الرياض ع�ىل تهميش الحزب فقط ولك�ن ظهر يف أكثر من مناس�بة بعض مرتزقة 

الُع�ْدَوان عىل ال�يَ�َم�ن عب وسائل اإلعالم السعودية ورصحوا بأن اإلخوان المسلمين لن يكون لهم دور قادم 

يف ال�يَ�َم�ن، وكان أحد أبرز من رصح بذلك هو وزير خارجية الدمية هادي رياض ياس�ين يف اعرتاف رصيح 

للنوايا السعودية تجاه عمالئهم يف ال�يَ�َم�ن.

كما أن الشارع الجنوبي يرفض بشكل قاطع تواجد عنارص حزب اإلصالح الرشيك األََس�ايس يف حرب 7/7 

م�ن ع�ام 94 وقاومت المكونات الجنوبية األخرى تواجد اإلصالح بقوة وحزم خلقت لدى قيادة الحزب قناعة 

لت بخسارته الجنوب بعد أن خرس الشمال وفوق ذلك لم يكسب الُع�ْدَوان حتى. راسخة بأن مغامراته عجرّ

ه�ذا وتصنف أهم ثالث دول مش�اركة يف الُع��ْدَوان عىل ال�يَ�َم�ن جماعة األخوان المس�لمين بأنها جماعة 

إرهابية )مرص، اإلمارات، الس�عودية(، ويشرتط المرصيون واإلماراتيون بأن ال يكون لحزب اإلصالح أي دور 

يف مستقبل ال�يَ�َم�ن يف حين ُتبدي السعودية انفتاحاً محدوداً تجاه الحزب؛ بغرض استخدامه يف هذه المرحلة 

كقفازات للُع�ْدَوان.

ويع�رف اليوم الح�زب أكثر من أي وقت مىض بأنه خ�رس الجزء األكب من أنصاره ج�راء مواقفه الداعمة 

�ًة يف ظل سيطرة  لإلرهاب والمؤيدة لالحتالل، كما يعرف بأنه لن يكون له موطء قدم يف الجنوب أبداً، َخ�اَصرّ

إماراتي�ة عىل الملف الجنوبي، وعالوة عىل ُكلرّ ذلك فإن انخراط عنارص اإلصالح يف الميادين مع عنارص داعش 

وتنظيم القاعدة بشكل علني قىض عىل آخر آماله يف تأييد دويل لحضوره يف المستقبل ال�يَ�َم�ني.

نننتحارانإلصالحيانألخريا

ذه�ب حزُب اإلص�الح يف الفرتة األخيرة يف أخطر مغامراته عىل اإلطالق عندم�ا قررّر أن يضحي بكل تواجد 

له يف بعض المحافظات الش�مالية خدمًة ألجندة الُع�ْدَوان الس�عودي، فاإلصالحيون بعد شعورهم بالتهميش 

س�هم من النوايا اإلماراتية للمس�تقبل قررّروا أن يمتلكوا أوراقاً عىل األرض تجعل لهم قيمة يف  واإلقصاء وتوُجرّ

نظر العدو السعودي يف قادم األيام، واقتضت الخطة إشعال صنعاء بالفوىض مهما كلَرّف الثمن. 

ودون أية عبة من دروس التأريخ ودون أية مراجعة للعواقب المحتملة اندفع حزُب اإلصالح بكل كوادره 

المتوفرة يف اتجاه مخطط تآمري إجرامي لفتح عدد من الجبهات يف ش�مال ال�يَ�َم�ن؛ يف محاولة لكس�ب الود 

الس�عودي عىل حس�اب دم�اء ال�يَ�َم�نيين، وح�اول حزب اإلص�الح أن يؤكد حضوَره يف الش�مال عن طريق 

مش�اركته العلنية يف جبهة تعز التي تزامن تدش�يُنها م�ع بداية الُع�ْدَوان الس�عودي األمريكي عىل ال�يَ�َم�ن، 

ومؤخ�راً فت�ح جبهة أرحب ش�مال العاصمة صنعاء وفتح جبه�ة يف محافظة إب وأخ�رى يف مديرية الرضمة 

بمحافظة إب وعتمة بمحافظة ذمار عب عنارصه اإلجرامية يف تلك المناطق.

وظن اإلصالح بأن الجيَش ال�يَ�َم�ني والمجاهدين لن يكونوا حارضين لوأد الفتنة اإلصالحية النشغالهما 

بالقتال يف جبهات متعددة، وراهنت العنارص اإلصالحية عىل اإلمداد السعودي سواٌء بالغطاء الجوي أَْو التسليح 

والدعم لخلق تقدم ولو محدوداً يف منطقة ما، ولكن ُكلرّ تلك األمنيات ذهبت أدراج الرياح عندما تحرك الجيش 

واللج�ان والمواطنين بقوة وحزم ودحروا مليش�يات اإلصالح والقاع�دة يف ُكلٍّ من أرحب والرضمة وعتمة يف 

وقت قيايس، وعادت السكينة إىل تلك المناطق ولقي َمن شارك يف تلك المؤامرة اإلجرامية جزاَءهم العادل.

كم�ا حاولت بعض قي�ادات اإلصالح عْقَد اجتماع يف العاصمة صنع�اء والتخطيط لنرش الفوىض والجريمة 

يف العاصم�ة خدم�ة للُع�ْدَوان ولكن األجه�زة األمنية داهمت مقرَّ االجتماع وضبط�ت المتآمرين وأحالتهم إىل 

الجهات المختصة وبينهم وزير س�ابق، وتوالت االنجازاُت األمنية يف العاصمة صنعاء يف تجسيد واضح ليقظة 

ال�يَ�َم�نيي�ن، بعد أن صادرت األجهزة األمنية كميات كبيرة من األس�لحة والمتفجرات والصواريخ من داخل 

ع�دد من منازل قيادات اإلصالح أمثال الجرباني والصالحي، كما تم ضبط عدد من الخاليا اإلرهابية المرتبطة 

بحزب اإلصالح والتي كانت تخطط الستهداف المواطن ال�يَ�َم�ني.

وسادت حالٌة من السخط يف األوساط الشعبية ال�يَ�َم�نية جراء المحاوالت اإلصالحية األخيرة لالنتحار عىل 

أبواب صنعاء وتوغل الحزب يف العمالة واالرتزاق واإلرهاب، كما لم يفعل أحد قبله يف التأريخ واعتب مواطنون 

بأن ما قام به الحزب مؤخراً يمثل نهايًة لوجوده وإسدال لستار مسيرته المليئة بالخيانة واالرتهان للخارج.

وه�ا ه�ي حس�اباُت اإلصالحيين الخاطئة ُتلق�ي بهم مرة أخرى يف هاوية س�حيقة ال نهاية له�ا ابتداًء من 

تحالفه�م م�ع القوى والجماعات اإلرهابي�ة يف الداخل ومن ثم تحالفهم مع الخارج لتمزيق ال�يَ�َم�ن إىل س�ت 

دويالت ضعيفة وهيكلة جيش�ه واستهدافه وانتهاء بالتأييد الكامل وقتال عنارصه يف صفوف الغزو األمريكي 

الس�عودي اإلماراتي ضد ال�يَ�َم�ن ولم يعد خروج اإلصالح من مس�تقبل ال�يَ�َم�ن مطلباً إماراتياً أَْو مرصياً 

فقط، ولكن يبدو أن هناك اليوم حالًة من اإلجماع الش�عبي يف ش�مال ال�يَ�َم��ن وجنوبه بأن األحزاب العميلة 

ًة أخرى، وحس�بها من ما اقرتف�ت أن تميض ما تبقى من حياتها يف  والمجرم�ة ل�ن تجد ترحيباً يف ال�يَ�َم�ن مرَّ

المنفى السعودي.



ننثالاثااينثالاثالا5اانيننالالاا25انينثالاثالالا     نيثاعاااثا8 تقارير

  - خاص: 
أمام أعين الناس أقدمت مليشيا االصالح 

ومرتزقة آل سعود عىل ارتكاب جريمة 
بشعة ، تقطيع  وسحل وحرق وتعذيب 

عدد من أبناء تعز األحرار، يف صورة يراد 
منها إيصال رسالة بأنه سلوك أبناء تعز 

المعروفين بسلميتهم ومدنيتهم ، ويف مقابل 
هذا السلوك الداعيش انتفض أبناء تعز 

أكاديميون ومثقفون وسياسيون وعلماء يف 
كل المحافظات يعلنون موقفهم الرافض 

لهذه الممارسات وعبوا عن إدانتهم وحددوا 
موقفهم، موضحين أبعاد هذه الجريمة وما 

الذي يراد منها.. إىل التفاصيل :

طرد الطغاة..
توفيق الحميري أحد أبناء محافظة تعز وعضو اللجنة 
الثوري�ة العليا علرّ�ق عىل المجزرة البش�عة التي ارتكبتها 
مليش�يات االصالح قائالُ : إن تعز وأبناء تعز ووجهة تعز 
وحض�ارة تعز وثقافته�ا وكل ما تمثل تع�ز بريئة كامل 
الباءة من داعش ومن تلك الجريمة المرتكبة يف حق أبناء 

تعز وهي ثقافة دخيلة عىل الشعب اليمني بكامله.
واس�تحرض الحميري جريمة دن�ان وخيوان وربطها 
بجريمة تعز الي�وم، حيث أكد أن ما حدث يف دنان خيوان 
وقتل المس�افرين كان كفيالً بط�رد الطغاة من داخل تلك 
المحافظ�ة واجتثاث عصب�ة آل األحمر إىل خ�ارج البالد 
وانته�اء جبوتهم وما يحدث يف تع�ز كفيل بكل ما تعنيه 

الكلم�ة من اجتث�اث زمرة القتل�ة والمرتهنين لمملكة آل 
سعود واس�تكمال الثورة التي بدأت يف عمران ويجب أن 
تنته�ي ايض�ا يف تعز؛ ألن المجموع�ة المعتدية هي تمثل 
منظومة واحدة اجتث نصف منها ويبقى النصف  االخر .

وطال�ب الحميري أبناء تعز أنفس�هم  أن يثوروا وأن 
يستأصلوا أرسة القتل التي تتمثل امتداداُ ألرسة آل سعود 

وليست ألرسة داخل تعز .

شحن طائفي بغية مصالح 
فيم�ا أك�د أحم�د الجنيد ناش�ط وثائر حر م�ن أبناء 
محافظة تع�ز بأن ه�ذه الجريمة جاءت نتيجة للش�حن 
الطائف�ي والمذهبي الذي قام به ح�زب االصالح لتمرير 
مصالح�ه واالنتق�ام من الش�عب ، وه�ذه الجريمة التي 
حدث�ت يف تعز ل�م تكن متوقع�ة يف مجتمع مث�ل مجتمع 
تعز مجتمع التس�امح والثقافة خاص�ة وأن مجتمع تعز 
موج�ود يف كل المحافظات وأن يص�در مثل هذه الثقافة 
الدخيل�ة يتحمله�ا ح�زب االص�الح الذي ح�ورّل تعز من 
عاصمة الثقافة إىل عاصمة داعش ، والمشكلة أن المجتمع 
الصام�ت ل�م يتح�رك تج�اه ه�ذه الجريمة وأبن�اء تعز 

يسحلون يف الشوارع جريمة لم تحصل يف التأريخ .
وع�ن العالق�ة بين م�ا حدث م�ن جريم�ة والعدوان 
الس�عودي فق�د أك�د أبناء تع�ز أن العدوان أس�اس هذه 
الجريمة، حيث أكد أحمد الجنيد أن العدوان هو األس�اس 
يف ه�ذه الجريم�ة؛ ألنه هو من يدفع االم�وال ومن أعطى 
التوجيهات لش�حن المجتمع به�ذه الطائفية والعنرصية 

وعندما هزم عسكرياً أراد أن يهزم المجتمع أخالقياً.

تجاوزت داعش ..
نائ�ب وزير الرتبية و التعليم م�ن أبناء تعز اعتب بأن 
ه�ذه الجريم�ة مفتعلة داخل تع�ز وأن م�ن افتعلها أراد 
االس�اءة إىل أبن�اء تعز جمعاء يف كل م�كان ، وهي ال تعب 
ع�ن ثقافة أبن�اء تعز وال ع�ن أخالقيته�م وال عن طبيعة 
حياتهم وحدويتهم ، هؤالء من قاموا بهذه العملية ليس�وا 
فقط مجرمين بل تج�اوزا بإجرامهم ما تقوم به داعش ، 
مضيفاً: داعش عندما تقتل أو تحرق أو تسحل تقوم بهذه 
العملي�ات بعيداً عن أنظار الناس ث�م تنزلها عىل اليتيوب  
ألنها تدرك أن عملها منكر، وأما أن يقوم هؤالء يف تعز ويف 
ش�ارع عام ويجمعون معهم صغاراً وكباراً ويش�اركون 

رمت باملواطنني من ا�سطح املباين وعذبت الأ�سرى وخلعت اأظافرهم واأحرقت �سفاههم

جريمة تطهير عرقي آلل الرميمة بتعز تقوم بها مليشيا اإلصالح والقاعدة!

أبناء تعز : اإلصالح والسعودية من قاموا بجريمة تعز وتالحمنا سيذهب كيد المؤامرات وبلدنا سينجو من فعلتهم

اإدانات وا�سعة من خمتلف املكونات ال�سيا�سية والفعاليات الوطنية للمجازر الوح�سية يف تعز:

المجلس السياسي ألنصار اهلل: جرائم مرتزقة العدوان في تعز تتنافى مع قيم وشهامة اليمنيين عمومًا وأبناء تعز خصوصًا
  - خاص: 

األنصارانيلاه:اإنانيجريمَةا قاالانيجلُلانيثايايسُّ
نيبشثةانيتيايقامتاعليهاايع2نُتانيُثاْا2َننا2مرتزقتها
مانانيناعاالا2عنعاشا2يخننتهمااايفامحااظةاتثزا
2نيتاياتمثَّلتايفاقتلا52بحاعارشنتانألرسىا2نيانيلا
مانايباااءانيحااظةا2نيتمثيالابُجثَثهما2ساحلهمايفا
نيشاننرعا2حرقهما2صلبهما2تنايثهمابايثاكاكلا
2إينائهمامناعىايساحانيبانيايما5ايعلانيااساليا
يعمالاتتااىفاماعاُكّلانينيما2نيباعئا2نألعرنفانيايايةا

2نيثربيةا2نإلنثانية.
2يضاافانيجلاُلايفابيااناياهاينالاذهانألعماالا
تتاااىفامعاقياما2عاعنتا2يعارنفا2يصايةا2شاهامةا
نيايَاَماايلاعمنماا2يبااءامحااظةاتثزاخصنصاً.

2يشاارانيجلاُلاإىلاينامااحاثايفاتثازامناجرنئَما
يرتزقاةانيُثااْا2َننالاياإحااىاصاائاعانيُثااْا2َننا
نيثاثنعيانألمريكيا2نمتانٌعايجرنئماهانيتيايرتكبهاا
بحالايبااءانيشاثبانيايَاَماايايفاعمان5انيحااظاتا
نيايَاَماايةاعىاماىاثلاايَنماًامثتخاماًاُكّلا2سائلا
نينتالا2نيتامريا2ماهااعااارصانيناعالا2عنعشانيتيا
طاياانتخاذاماهاا2سايلًةايتامريانيبلاننا2نساتهانفا
نيشاثنبانيُحرلانياالضةايلمشااريعاننساتثماريةا

يننىاننستكبارانيثايي.
2يّكااانيجلاُلاينالاذهانيجريماةاياماتثاتهافا
نيضحاياا2يرسلمااحثاب،ا2إنماانستهااتاُكّلايبااءا
نيشاثبانيايَاَمااياكننهااانايتامناقيماها2مباعئها
2يخالقاها2عاعنتاهانيكريمةا2حا2يتانيثااسابتآيفا

2تآخيا2تثايشايباائه.
2َثّمنانيجللانيثايايساألنصارانيلاهاُكّلانيننقفا
نينطايةايألَْحااَزنبا2نيننىا2نيتاظيماتانيثياسايةا
2نيجتمثيةانيرناضةايهذهانيجريمة،اَعنعياًانيجميَعاإىلا
نينقنفابحاز5ايما5الذهانيجريمةانيبشاثةا2نيغريبةا
عىامجتمثاااانيايَاَماايانيكريما2نيتياتثترباجريمًةا

ضاانإلنثانيةاجمثاء.

نصانيبيان:
2قفانيجلُلانيثيايساألنصارانيلهايما5انيتانرنتا
2نيثاتجانتاعىانيثااحةانينطايةايفاظلانساتمرنرا
نيُثااْا2َننانيثاثنعيانألمريكاياعاىايباااءاشاثبااا
نيايَاَمااايانيثظيامانيذياياارطايفاُعاْا2َننها2زنعامنا
تكربها2نارساتها2تثاتها2ركناإىلاإمكانياتهانياعيةا
2عناءلامرتزقتها2تننطؤا2صمتانيجتمعانيا2يلامثه،ا
نريامثاتنعباينهابذيكاقاانرتكباخاأاااعحاً؛اكننها
ربطامصريَهابمصرياشثبايثشلانيشهاعلا2نا2جنعا

يلهزيمةا2ننستكانةايفاقننميثه.

 محمود الجنيد: على أبناء تعز االبتعاد عن حالة الصمت ألن االستمرار في الصمت يدلل  على الرضا بهذه الجريمة وعليهم أن ينتفضوا  ويحددوا موقفُا  جادُا  تجاه هذه الجرائم البشعة
 توفيق الحميري عضو اللجنة الثورية: على أبناء تعز أنفسهم أن يثوروا وأن يستأصلوا آلة القتل التي تمثل امتدادًا ألسرة آل سعود وليست ألسرة داخل تعز 

 أحمد الجنيد : هذه الجريمة جاءت نتيجة للشحن الطائفي والمذهبي الذي قام به حزب االصالح لتمرير مصالحه واالنتقام من الشعب
 عبد اهلل الحامدي : من قاموا بهذه العملية ليسوا فقط مجرمين بل تجاوزا بإجرامهم ما تقوم به داعش فهم يريدون بذلك أن يرسلوا رسالة بأن هذا سلوك أبناء تعز ولن نسمح لهم 

  - خاص: 
نيثمليااُتانننتنامياةا2نإلجارن5انيكباريانياذيا
تمارسهامليشايااحزبانإلصالحا2مرتزقةانيُثاْا2َننا
بحلايرسلاآلانيرميمةابمحااظةاتثزايفنُقانيخياَلا

2نايتصنرهايياعاقل.
تاكيالا2تثذيبا2حيشا2حصارا2رميامناانقا
يسااحانيباناي،ايفا2قتاماايازنلابثضانألرسىايفا
قبضاةالاذهانيليشاياتا2يتثرضنناألبشاعاينننعا

نيتثذيب.
يفانيبااءايقاماتامليشاياانإلصاالحا2نيناعاالا
يفامااناةاايع2ع(اعاىاجلاباعباباةاتمركازتايفا
ماانتهامايتنصفابهاامننقاعانيجيشايفاماانةا
نيضباابا2تنصفاكذيكانيلاننءاثاا2نياارانينايم،ا
2نيكشاار،ايكانانيجياشا2نيلجانانيشاثبيةاقامننا
بإحضااراعباباةاإىلاقريةاا5ياعاناب(انيالةاعىا
قريةايع2عا52يكايلرعاعىانيابابةانيتياتثتهااهم.
2بثااتباعلانينصف،اعماتانيليشاياا2نيناعالا
إىلاحيلاةاجاياال،اااظمانناتظالارلاشااركاايهاا
بثاضامانايباااءامايريةامرشعاةا2حانااناعىا
يََساااساينهااسالمية،ايكنانيتظالرياناياا2صلننا
إىلاماكاناتننجاانناةانيجيش،اقامننابإطالقانياارا
عىانياناةانيثثكريةا2إحرنقانيابابةا2تفجريلا.
2قبلالذهانيتظالارلاكانانيثنالءامنا2جالاتا
نيايريةاعىا2شاكانيتنصلاإىلانتفااقامعانيجهاتا
نألماياةاينايضابثاحبانيابابةامانانياناةاع2نا
نساتخان5انيثااف،ايكاناتفجارياعباباةانيجياشا
2مظالرنتانإلصالحاياثاتامااتماننتفاقاعليه.

حصلتانشاتباكامعانيجيش،ا2َلذناكاناإشثالا
ي2لااتيالايلحارباماناقبالاميليشاياتانإلصالحا
2نيناعال،ا2ِمناثمَّاقامتاتلكانيليشياابناعانيارقا
2نننتشاارايفانيبيانت،ا22ضثانناِننااطاتفتياش،ا
2ماثنناعخنلاييةامننعانذنئيةاإىلاحانان،ااارضلا
حصاارنًاخانناًاعاىايبااءانينرية،ا2قاماننايفانيين5ا
5نتهابإطالقانيارينناعىابثضاماازلاآلانيرميمة.
مناجهتهاماآلانيرميمةايامايَِرع2َناعاىانياريننا
تجاباًايتثنياانُيشاكلةا2آمللايفاحلهااانجتماعياً،ا
2ماعاتكررايعمالانيرمايةا2نيتناعايلاثااءايفاظلا
نيحصاارانيخانال،اقامتاقاننتانيجياشا2نيلجانا
نيشثبيةابننجبهاانألماي،ااصثاتاإىلاقبةامثثنع،ا
يلارعاعىامصااعرانياارينن،انيتيانساتهااتابينتا

نآلمال.
2تصاعااتابثااا5ياكاننشاتباكاتابالاقننتا
نيجياشاماناجهاة،ا2بالاميليشاياتانإلصاالحا
إىلا يُخارى،احتاىا2صلاتا 2نيناعاالاماناجهاٍةا
مننجهاةاعايفاةاننتهتاببثاطاسايارلانيجيشا
عىامثظماقارىامرشعةا2حانان,اثامابثاايعمالا
صلاحا2تفا2ضامعاقريةاانييهال(انيجا2رلاينريةا
حانااناانيااارل(اقامتامجمنعةامناميليشاياتا
نإلصالحا2نيناعالابأعمالاقاصا2نستشهااخاليهاا

ثالثةاشهانءامناآلانيرميمةا2قتانيصلح.
اماناجايااتحاركانيجيشا2ساياراعىامنقعا
مصارانيارينن،ا2بثااينملاننثاحبننامنانيايرية،ا
بضماناينانألمنرالايتا2ينايبااءانيايريةامتفنننا
2اجألاقامتاميليشياتانإلصالحا2نيناعالابهجمةا
رشسةاعىاقريةاحانانا2نستنينناعىاقبةامثثنعا
نيتأريخياةا2عّمر2لا،ا2يحرقننابيانتاآللانيرميمةا
بثااانهبهاا2صلاتاإىلاثااماازنً،ا2نهبننامجمنعةا

يُخارىامنانياازل،ا2قتلننانيثاياامناآلانيرميمةامنا
بياهمانثاءا2يطفال.ا

قاا5ايبااءانيرميماةابايرنبااةابنريتهماحانانا
حتىاناتثانطابيااميليشاياتانإلصالحا2نيناعالا
نيذينايمايتنرعننايفاقتلانألطفالا2نياثاءا2نيشينخ،ا
2يكانالجمااتانيجماعااتانيتكفرييةانيثاتمرلا
2بأعانعاتصلاإىلانأليفامنامااطلاشاتى،امّكاتهما
منانقتحا5انينرية،ا2كاناُكّلاين5ايثنطاشهياامنا
آلانيرميمة،ا2لماماناثنناعناير2نحهما2يعرنضهما
2بينتهم،ارنمانيحصارانيخانل،احيثايماتصلاإييهما

ييةامننعانذنئيةاماذاارتلاطنيلة.ا
ا2تحاركانيجياشامرلايخارىاإىلاقرياةاحانانا
2اكانيحصار،احياهاا2ُجاااثالثةامنابيتانيرميمة،ا
مانابياهاماعجانزاعميااءاتبلاغامانانيثمارا88 
ا َعامااًامنتنياًة!!اماعانباهااايفابيتهاا،ا2كاناقااَمرَّ
عاىانستشاهاعلمااايياا5،اتثاذرانينصانلاإييهما
2إننا5لام؛ابثابباعملياتانيناصانُيثاتمرلامنا

قبلاميليشياتانإلصالحا2نيناعال.ا
2َحلَّتانيكارثةاُمجاعنً..اعااماا2َصلتاتنجيهاٌتا
يلجياشا2نيلجانانيشاثبيةاباننثاحابامناصرب،ا
يثاااثغارنتاعثاكريةايفانيانياة،احياهاااعاعتا
نيثصابااُتانإلجرنمياةامارلايُخارىايلهجان5اعىا

نينرية،ا2قتلننانيثاياامناآلانيرميمة.
2تاخلايحاانيحاياينامنابيتانيرميمةا2يبلغهما

ننتفااُقا تاما قااا بأناها
ماعانياارفانآلخار،اعاىايناينقافاآُلانيرميماةا
ننشاتباكاتا2يثالمنن؛األنهمايصبحننامحارصينا
نإلصاالحا ميليشاياتا 2ينا ننتجالاات،ا ُكّلا مانا
با«نينا2ماة«ا نفثاهاا تُثاّميا نيتايا 2نيناعاالا
يانايمثاننايحاانًاماناآلانيرميمةابثانء،ا2بأنهما
سيثاملننهمامثاملةاطيبة،ااتنقفاآُلانيرميمةاعنا
نياااعاعناينفثاهما2نستثالمنن،ايكناميليشياتا
نإلصاالحا2نيناعاالاننضتاننتفااقا2قامتابأرسا
حننيلاثالثالاماهم،ا2قتلانيثاياامنانألرسى،اُرِمَيا
بثضهمامنامبانيامرتفثة،ا2حتىانآلنايتماتثذيبا
نألرسىابأبشعا2سائلانيتثذيبااإىلا2قتاكتابةالذنا
نيتنريرايان5انيجمثاةااا-8(ا2جميعانألرسىامنا
نيانلابمختلفايعمارلمايتثرَّضننايثملياتاخلعا

نألظاارا2إحرنقانيشفاه.
انألسارياحمزلاعبانيلاهامحمااساثياانيرميمةا
يفازنزنناةاننفرنعية،ا2نايثلمايحاامصريها2نألساريا
عبانيننيانياهاريااناانيذنكارل،ا2حايتهانيصحيةا

متالنرل.ا
ا2مانابياتانيرميمةاَمانانستشاهاايفامجزرلا
قصفانيُثااْا2َننايلماياةانيثاكايةايثمالامحاةا

نيخاءابثااعياانيفارانيبارك
2لامابارياةامحمااانيرميماة،الااىاعبانيلها
نيرميماة،اعبانيلاهاعبانيرحمانانيرميماة،ايبنبكرا

عبانيلهاعبانيرحمنانيرميمة،
اصاعقانألملانيرميمة،الاشاماعبانيلهاساثياا

نيرميمة.ا
2حصلاتا»صاىانيثاريل«اعىابثضايساماءا
يرسىابيتانيرميمةاعااامليشاياانإلصالحا2نيناعالا

2لم:
-اعبانيرحمناعيلاعبانيننيانيرميمة

ايعيباعبانيرحمنانيرميمةا
-اماجااايحمااامحماااساثيااعبااهانشانننا

نيرميمةا
-ايحماامحماانيرميمةاحمزلا
-اعبانيلهامحمااسثياانيرميمة
ااهااعيلايحمااسثياانيرميمةا
-اعبانيننياعبانيننرثانيرميمةا

-ايسامةاعبانيننياعبانيننرثانيرميمة
ايعلماعبانيننياعبانيننرثانيرميمة
امحمااعبانيننياعبانيننرثانيرميمةا

-اعبانيننيانياهاريا
-الاشمامحماايحمااسثياانيرميمة

امحماايحمااعبانيرحمنانيرميمة
اعماعاعبانيغاياعبانيثزيزانيرميمة.

كمااحصلتا»صاىانيثاريل«اعىايسماءانيذينا
تماإحرنُقاماازيهمابثاانهبهاابايكاملا2لي:
-اعيلاعبانيننيانيرميمة-اثالثةاماازلا
-اعبانيجليلاعبانيناعرانيرميمة-امازيلا
اعبانيغاياعبانيلهاسلاانانيرميمة-امازلا
-صاعقاعبانيلهاسلاانانيرميمة-امازلا

-اعبانيباارياعبانيلاهايحماااساثياانيرميمة-ا
مازلا

-اعباهايمري-امازلا

2لااايَيْضاًايسماءاضحاياابيتانيُرميةاماذابانيةا
نساتهاناهم..اُمثظمهماتماإعانُمهاماجماعياًابثاا

نألرسا2لم:
-ا2نئلاعبانيثزيزانيرميمةالااساةا
-امحمااعبانيثزيزانيرميمةاثااساة

-ايبناطايباعبانيثزيزانيرميمةااااساةا
-امحماانألملانيرميمةاثثاساةا
-اعفيفانألملانيرميمةا48اساة
-اعيلانألملانيرميمةا7ثاساة

-اينلاعيلانألملانيرميمةااااساة
-امحمااعبانيننيانألملانيرميمةاالاساة

-اعزانياينامحمااعبانيننيانألملانيرميمةااا 
ساةا

-اشنقياعبانيجليلانيرميمةااااساةا
-امحاياعيلانيرميمةالااساةا

-اعباساعبانيلهامحماانيرميمةاللاساةا
-اشجاعاعبانيلهامحماانيرميمةاالاساةا

-اينسفايحماانيرميمةا9ااساةا
-اعماعاعبانيغايانيرميمةالااساةا
-اعن22عامحماانيرميمةاثااساةا

-ا2ضاحاعبانيجليلانيرميمةاثااساةا
-اجليلةامحماانيرميمةا88اساةا

شيماءاعباهامحماانيرميمةاثااساةا
ينننراعبانيلهانيرميمةااااساةا

مجيباعيلاعبانيننيانيرميمةا9ااساة
نزنرامحاانيرميمةااااساةا

محماايحماانيرميمةااااساةا
2ييااعبانيغايانيرميمةااااساةا

صاعقانألملانيرميمةا
عباانيلهاعبانيرحمنانيرميمة
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يف ه�ذا الفعل فهم يريدون بذلك أن يرس�لوا رس�الة بأن 
هذا س�لوك أبن�اء تعز ، لذل�ك  نحتش�د يف كل محافظات 
الجمهورية لنرفض كل هذه الجرائم ونس�تنكرها ونؤكد 
بأنها ليس�ت من قيم وأخالق أبناء تعز واليمن بشكل عام  

ومهما تقاتلنا ال يمكن أن نصل إىل هذا النوع من النذالة.

الجريمة والرياالت السعودية..
الش�اعر واالديب عبد الجبار س�عد أوض�ح بأن هذه 
االعمال االجرامية مجلوبة من الطائرات االتي تنزل معها 
الرياالت الس�عودية واألس�لحة وقيم داعش ، مؤكدا بأن 
ه�ؤالء الناس مالهم مدنس وس�الحهم مدن�س ، وقواهم 
من أبناء الش�وارع؛ ألن أبناء تع�ز الحقيقيين غائبون عن 

المشهد.
وقال س�عد: الي�وم يف كل بيت يف تعز ضحية وضحايا 
نتيج�ة هؤالء القتل�ة وأنا معي ثالث ضحاي�ا خالل هذه 
الش�هر والنتيج�ة هؤالء القتل�ة والعمالء، الفت�اً إىل أنه ال 

يمكن أن يؤخذ هذه الشعب كله بجريرة شخص واحد .
ولفت س�عد إىل أن تعز غاب عنها مشائخها ووجهائها 
وعلماءه�ا ألن ق�ادة الس�عودية انتهجت تبن�ي مجموعة 

المفس�دين يف ش�مال الش�مال م�ن المش�ايخ والق�ادة 
العس�كريون لكي يحموا مصالحها بينم�ا اهملت مناطق 
كثي�رة كتعز وتهام�ة والبيضاء وغيرها، نح�ن هنا نؤكد 
ب�أن موقفنا الذي يدين ويس�تنكر هذه الجرائم البش�عة 
الت�ي قام بها من ال يحملون أية قيم للرجولة واالنس�انية 
والعروبة. وأضاف سعد : ما حدث يف تعز ال تعب عن قيم 
االنس�ان بعيداً عن كل القيم ، ثم ال تعب عن قيم االنس�ان 
العربي ثم ال تعب عن قيم االنس�ان اليمني وأخيراً ال تعب 
عن أبناء تعز الذي يعرف القايص والداني نقلوا ألحبابهم 
يف كل أنح�اء اليمن وجودهم الس�لمي الراق�ي يف التعامل 

مع الناس.

انتفاضة..
وكان لمدي�ر مكتب رئي�س الجمهوري�ة بصفته أحد 
أبن�اء تع�ز رأي صارم، حيث أك�د أن جريمة تعز  ال تعب 
إال عن فكر ضال وليس�ت من أخ�الق اليمنيين وأصالتهم 
وليست من أخالق مجتمع تعز، وهذه الجرائم تدلل تدليالً 
قاطع�اً أن�ه ال بد من تح�رك أبناء تعز وكاف�ة أبناء اليمن 
يف مواجهة مثل هذه المخاطر الدخيلة عىل ش�عبنا اليمني 

ه�ذه المخاط�ر التي ته�دد كل اليمنيين وال ته�دد طرفاً 
بعينه فهي تهدد اإلنسان أينما كان ومن أينما كان ، داعياً 
أبناء تعز االبتعاد عن حالة الصمت الذي يدلل عىل الرىض 
بهذه الجريمة وعىل أبناء تعز إىل انتفاضة كبيرة وموقف 
جاد تجاه هذه الجرائم البش�عة ، وأعتقد بأنه ال يوجد أي 

عاقل يمني يرىض بمثل هذه الجرائم .

برلمانيون ..
فيما ذهب عض�و مجلس النواب عب�ده محمد ردمان 
من أبناء تعز إىل أن الجريمة تدل عىل أن هناك قوى ضالة 
ال تح�ب المصلحة والمحبة  له�ذا الوطن بل تريد أن تجر 
الب�الد إىل فتن�ة مس�تمرة ، وهذا لن يح�دث عىل االطالق 
ولن نرتك لهم الفرصة بأن يستمروا يف هذا النهج فبالدنا 

بخير وعقالءنا من القوم يف تعز وشخصياتها ومشايخها 
ووجهاءها ال أعتقد أنهم يرضون بمثل هذه الجرائم ، وما 
حدث يمثل مجموعة ش�اذة يف المجتم�ع والتي أرادت أن 

تشوه الصورة الناصعة البياض ألبناء تعز .

ناشطون ..
رئيس مؤسس�ة ال�رشق االوس�ط  للتنمي�ة وحقوق 
اإلنس�ان عبد اهلل ناجي عالو أكد بأنه من الخطأ أن تعمم 
هذه الجرائم عىل أبناء تعز بمجملها ، وهؤالء الناس الذين 
قاموا بهذه الجرائم هم من التنظيمات الجهادية التكفيرية 
الت�ي حظيت برتبي�ة ديني�ة منحرفة طوال س�نوات هي 
حصيلة أخط�اء حزب االصالح ارتكبه�ا من خالل تربية 
عىل منه�ج عقائدي تكفيري إرهابي يصن�ع هؤالء القتلة 
والذباحين الذي�ن يحرقون جثث الناس ويس�حلونهم يف 
الشوارع ، فموقفنا رافض مطلقا وهي جريمة ال تعب عن 
أبناء تعز ، فأبناء تعز قطاٌع واسٌع منترشون يف كل عموم 
المحافظ�ات اليمني�ة المعروفي�ن بس�لمتيهم ومدنيتهم 

ومهنيتهم يرفضون هذه الجرائم البشعة

رمت باملواطنني من ا�سطح املباين وعذبت الأ�سرى وخلعت اأظافرهم واأحرقت �سفاههم

جريمة تطهير عرقي آلل الرميمة بتعز تقوم بها مليشيا اإلصالح والقاعدة!

أبناء تعز : اإلصالح والسعودية من قاموا بجريمة تعز وتالحمنا سيذهب كيد المؤامرات وبلدنا سينجو من فعلتهم

اإدانات وا�سعة من خمتلف املكونات ال�سيا�سية والفعاليات الوطنية للمجازر الوح�سية يف تعز:

المجلس السياسي ألنصار اهلل: جرائم مرتزقة العدوان في تعز تتنافى مع قيم وشهامة اليمنيين عمومًا وأبناء تعز خصوصًا
كماا2قفايما5انيجريمةانيبشثةانيتيايقامتا
عليهااايع2نتانيُثااْا2َننا2مرتزقتهامنانيناعالا
2عنعاشا2يخننتهمااايفامحااظاةاتثازا2نيتيا
تمثلتايفاقتلا52بحاعارشنتانألرسىا2نيانيلا
منايبااءانيحااظةا2نيتمثيلابجثثهما2سحلهما
يفانيشاننرعا2حرقهاما2صلبهاما2تنايثهاما
بايثاكاكلا2إينائهمامناعىايسااحانيبانيا
يما5ايعلانثائهما2يَطافَااايهما2بنيةانيااس.
2نثتارباينالاذهانألعمااَلانيتاياتتاااىفامعا
ُكّلانينياما2نيباعئا2نألعارنفانيايايةا2نيثربيةا
2نإلنثاانية،ا2معاقيَما2عاعنتا2يعرنفا2يصايةا
2شاهامةانيايَاَماايلاعمنماًا2يبااءامحااظةا
تثزاخصنصاًاإنماالياإحاىاصاائعانيُثاْا2َننا
نيثاثنعيانألمريكايا2نمتاانٌعايجرنئماهانيتيا
يرتكبهاابحلايبااءانيشثبانيايَاَماايايفاعمن5ا
نيحااظااتانيايَاَمااياةاعىامااىاثلاايَنماً،ا
مثاتخاماًاُكّلا2ساائلانينتالا2نيتامريا2ماهاا
عاارصانيناعالا2عنعاشانيتياطاياانتخذاماهاا
2سايلًةايتاماريانيبلاننا2نساتهانفانيشاثنبا
نيحرلانياالضةايلمشاريعاننستثماريةايننىا

ننستكبارانيثايي.
كمااانؤكاااينالاذهانيجريمَةايماتثاتهافا
نيضحاياا2يرسلمااحثب،ا2إنماانستهااتاُكّلا
يبااءانيشاثبانيايَاَمااياكننهاانايتامناقيمها
2مباعئاها2يخالقاها2عاعنتهانيكريماةا2حا2يتا

نيثاسابتآيفا2تآخيا2تثايشايباائه.
انيننقافانينطاياةايألَْحاَزنبا 2إ5انثماناُكلَّ
2نينانىا2نيتاظيمااتانيثياسايةا2نيجتمثيةا
نيرناضاةايهاذهانيجريمة،ااإناااناعانانيجميَعا
إىلانينقانفابحز5ايما5الذهانيجريمةانيبشاثةا
2نيغريباةاعاىامجتمثاااانيايَاَمااايانيكريما
2نيتاياتثتارباجريمًةاضااانإلنثاانيةاجمثاءا
نيثااارصا تلاكا مننجهاةا يفا نيتهاا2نا 2عاا5ا
إنثاانيتهاا مانا ننثالختا نيتايا نإلجرنمياةا
2آعميتهاا2تحنيتاإىلامثنخابرشيةايحتضاهاا
2تمنيلهااا ععمهااا عاىا 2يثمالا نيُثااْا2َننا
كأحاايع2نتهانيتيايثاتخامهاايفاسابيلاتافيذا
مخاااتاها2مشااريثهاننساتثماريةايفانيبلاا

2نستثاعلانفن5ها2ليماتهاعليه.
اُماعاىانيشاهانءانألبارنرانيذيانا 2إ5انرتحَّ
ساناننايفالذهانيذبحةااإنااانؤكُااينهاينايهايا
يبااءاشاثبااانيايَاَمااياحتاىاتاالاياانيثانيةا

ي2يئاكانيرتزقاةا2نيثماالءا2نيجرمال.
كمااانثاأُلانيلاُهاينايتغمااكااةانيشاهانءا
بننساعارحمتها2ينايثجلابايشافاءايلجرحىا

2يشثبااابايارا2نيظفر.

 عبد اهلل عالو : من قام بهذه الجريمة هم من التنظيمات الجهادية التكفيرية التي حظيت بتربية دينية منحرفة طوال سنوات من قبل حزب االصالح الذي رباهم على القتل والذبح
 عبد الجبار سعد : جريمة تعز مجلوبة من الطائرات التي تنزل معها الرياالت السعودية واألسلحة وقيم داعش ، وهؤالء مالهم مدنس وسالحهم مدنس ، وقواهم من أبناء الشوارع ألن أبناء تعز 

الحقيقيين غائبين عن المشهد
 عبد محمد ردمان  : الجريمة تدل على أن هناك بعض القوى الضالة ال تحب المصلحة والمحبة  لهذا الوطن بل تريد أن تجر البالد إلى فتنة مستمرة ، وهذا لن يحدث ولن نترك لهم الفرصة

األحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية تدين جرائم مليشيا اإلصالح والقاعدة 
في تعز وتعتبرها انسالخًا عن كل القيم والمبادئ الدينية واإلنسانية

  - خاص: 
ت العديُد م�ن األَْح�َزاب السياس�ية والمنظمات  ع�َبرّ
الحقوقية جرائَم القتل والتنكيل والس�حل بحق عدد من 
المواطني�ن واألرسى يف محافظ�ة تعز من قبَل مليش�يا 

اإلصالح وداعش والقاعدة.
وعقد مثقفون وسياس�يون وش�خصياٌت اجتماعية 
ودينية من أبناء تعز لقاًء تش�اورياً موسعاً ببيت الثقافة 
بالعاصم�ة صنع�اء، مؤكدي�ن رفَضه�م وإدانتهم لهذه 
الجريمة التي ليست إس�اءًة ألبناء تعز فحسب بل إساءة 

لكل أبناء ال�يَ�َم�ن.
�د المش�اركون يف بيان صادر يف خت�ام اللقاء أن  وأكرّ
مرتكبي هذه الجريمة البش�عة ينتمون لثقافة داعش وال 
ينتمون إىل أبناء وأهايل محافظة تعز المعروفين بصدق 
إيمانه�م العمي�ق بال�يَ�َم��ن الواحد والوط�ن الموحد 
للش�عب والدول�ة التي ناضل�وا طويالً فيه�ا مع القوى 
الوطني�ة من أجل إقام�ة وتكريس قيَ�م المَدنية والعدل 

والمساواة وسلطة القانون.
رس�مياً، أدانت وزارُة حقوق اإلنس�ان هذه الجريمة 
البش�عة الت�ي ارتكبتها عن�ارص القاعدة بح�ق أرسة آل 
الرميمة بمحافظة تعز والذين تم قتلهم وس�حل البعض 

منهم والتمثيل بجثثهم.
وع�بت ال�وزارة يف بيان لها ع�ن اس�تنكارها لتلك 
الجريم�ة البش�عة التي خالف�ت ُكلرّ القواع�د والمبادئ 
األخالقية والدينية والقواني�ن الوطنية والقانون الدويل 

لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية.
واعت�ب البيان أن ه�ذه الجريمة تعد إب�ادة جماعية 
َوتطهي�راً عرقي�اً ممنهج�اً يه�دف إىل إنه�اء النس�يج 

االجتماعي وتمزيقه وإقالق األمن والسلم االجتماعي.
كما أدان المرَكُز ال�يَ�َم�ني لحقوق اإلنسان الجرائم 
البش�عة الت�ي ارتكبته�ا عن�ارص القاعدة بح�ق أربعة 
وعرشين ش�خصاً من آل الرميمة من النساء والرجال يف 
تعز الذين تم إعدامهم بالرصاص الحي وس�حل البعض 

منهم َوالتمثيل بجثثهم.
واعت�ب المرَكُز هذه الجرائم إعداماٍت خارج القانون 
بطرق بش�عة تهدد النس�يج االجتماعي وحي�اة اآلمنين 
داً عىل أنها من تموي�ل ودعم الُع�ْدَوان  يف المدين�ة، ُمَؤكرّ

السعودي الغاشم الذي يستهدف ال�يَ�َم�ن وشعبه.
أما مجلُس التالحم الوطني فقد اس�تنكر ما يتعرض 
ل�ه المواطنون الُع�َزرّل يف بعض الم�دن يف محافظة تعز 
وغيره�ا من أعمال قت�ل وتنكيل والتش�نيع لجثثهم من 
قبل من وصفهم بخونة ومرتزقة الُع�ْدَوان الس�عودي، 
ليكش�ف جلياً حقَد ه�ذا العدو الجب�ان ومرشوع وفكر 
مرتزقت�ه اإلجرام�ي والدخيل عىل المجتم�ع ال�يَ�َم�ني 

واألمة اإلسالمية.
وأعل�ن المجل�س تضامن�ه ووقوفه ودعم�ه الكامل 
لألحرار يف محافظة تعز يف مواجهة ودحر أصحاب هذه 
األفكار والمشاريع اإلجرامية واإلرهابية من الذين باعوا 
رشفه�م وعرضهم ودينهم خدمًة ألع�داء الدين والوطن 

واألمة.
األَْح�َزاب السياسية كانت األبرز يف التنديد بالجريمة 
البش�عة، بداي�ًة م�ن اتحاد القوى الش�عبية ال�ذي أدان 
الجريم�ة البش�عة الت�ي ارتكب�ت يف تع�ز بقت�ل أرسى 

وحرقهم وصلبهم وسحبهم يف شوارع المدينة.
حيث ع�برّ رئيس الدائرة السياس�ية التح�اد القوى 
الشعبية محمد النعيمي يف ترصيحات صحفية عن اإلدانة 
الشديدة لهذه الجريمة باعتبارها دخيلة عىل قيم وثقافة 
وإنس�انية الش�عب ال�يَ�َم�ني..الفت�اً إىل أنه�ا جريم�ة 
وحش�ية وبربرية تتحكم فيها غرائ�ز الحقد والكراهية 
وال تس�تهدف الضحاي�ا بقدر م�ا تس�تهدف ال�يَ�َم�ن 

وال�يَ�َم�نيين وَوحدتهم الوطنية والنسيج االجتماعي.
 ح�زُب المؤتم�ر الش�عبي الع�ام ه�و اآلخ�ر أدان 
جريم�ة التنكي�ل والصلب التي طال�ت أرسى ومعتقلين 
بمحافظة تعز بصورة وحش�ية بش�عة تتناىف مع مبادئ 
الدين اإلس�المي الحنيف الذي حررّم قتَل النفس البرشية 

والتمثيل بها.
واعتب المؤتمُر الشعبي العام هذه األعمال اإلجرامية 
اإلرهابية انعكاس�اً لم�دى الحقد واالنتق�ام والكراهية 
والفكر الش�اذ لَمن قاموا بها وانس�الخهم عن ُكلرّ القيم 

واألخالق الدينية واإلنسانية.
وطالب المؤتمُر بمحاكمة َم�ن ارتكبوا تلك الجريمة 
ومن يقفون وراءها من المليش�يات المتطرفة المدعومة 
م�ن الُع�ْدَوان الس�عودي، َداعي�اً ُكلرّ القوى السياس�ية 
رف�ض  إىل  المدن�ي  المجتم�ع  ومنظم�ات  والوطني�ة 

واستنكار هذه األعمال والوقوف ضدها بحزم.

كم�ا أدان�ت األمان�ُة العام�ة لح�زب الح�ق الجرائم 
البش�عة التي ش�هدتها محافظة تعز والمتمثلة يف صلب 
وس�حل أرسى المواجهات والتمثيل بجثثه�م والتنكيل 

بها وحرقها.
ت األمانة العام�ة لحزب الح�ق يف بيان صادر  وع�برّ
عن صدمتها لهذه الجرائم البشعة التي اقرتنت بعمليات 
تطهير ِعْرق�ي كتلك التي طالت الرميم�ة بنغمة طائفية 

ومذهبية ومناطقية مقيتة.

وقال البياُن: ستش�هد قادُم األيام توسعها بما تحمله 
من خطر وجودي عىل ال�يَ�َم�ن يف حال اس�تمر الصمت 
المخ�زي الكبير لألَْح�َزاب والقوى السياس�ية وقيادات 
المجتمع المثقفة بالدرجة األوىل والتي لألس�ف الشديد 
انزلق بعُضها للتبير لهذه الجرائم، مبدياً الوجه القبيح 
للعمال�ة واالرت�زاق تح�ت يافط�ات متع�ددة، منها ما 
يس�مى بالمقاومة وموغالً يف تقس�يم ال�يَ�َم�ن ومنفذاً 
لمخططات أع�داء ال�يَ�َم�ن التي طالما حلموا بتمريرها 

لعقود«.
ح�زب الس�الم االجتماع�ي ويف بيان له ص�ادر عن 
األمان�ة العام�ة أدان ه�ذه الجريمة البش�عة، معباً عن 
صدمت�ه التي اقرتنت بعمليات تطهي�ر عرقي كتلك التي 
طال�ت آل الرميمة بنغم�ة طائفية ومذهبي�ة ومناطقية 

مقيتة.
وأس�ف الحزب يف بيانه أن تكون تع�ز مرسحاً لمثل 
ه�ذه الجرائم البش�عة التي تع�ددت وتنوعت وتكررت 
وتج�اوزت الوس�ائل اإلرهابي�ة الت�ي ظلت حك�راً عىل 
التنظيم�ات اإلرهابي�ة كالقاع�دة وداع�ش، وم�ا حدث 
هو عم�ل إرهابي بامتي�از يعمق الطائفي�ة والمناطقية 

والُعنرصية.
كم�ا أدان ح�زُب البع�ث العرب�ي االش�رتاكي ُقط�ر 
ال�يَ�َم�ن المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوى اإلرهاب 
والتحال�ف يف مدينة تع�ز، معتباً ذلك عم�اًل ال أخالقي 
يتناىف مع القيم واألعراف والقوانين، ويهدف إىل ترسيخ 
الكراهية والحقد االجتماعي والطائفي ويؤس�س لرشخ 

مجتمعي خطير يف المستقبل.
�داً أن ما حَدَث ال يمكن أن يعبرّ عن هذه الثقافة،  ُمَؤكرّ
ولكنه بش�كل حازم ثقاف�ة اإلرهاب العاب�ر القادم عب 
التحال�ف الذي اس�تغل البيئة الرخوة يف تأس�يس الفكر 

المتط�رف، وأج�از الذب�ح والتمثي�ل بالجث�ث وقط�ع 
الرؤوس وهو خطر يتطلب من أبناء تعز وأبناء الش�عب 

استئصاله وإيقاف تمدده. 
ح�زب الكرام�ة ال�يَ�َم�ن�ي ويف بيان ل�ه صادر عن 
األمان�ة العام�ة أدان الجريم�ة البش�عة التي ش�هدتها 
محافظ�ة تعز بقتل وذبح وس�حل بحق أرسى ومدنيين 
والتي تتناىف مع ُكلرّ قيم ديننا اإلسالمي الحنيف وأعراف 
ت عن نزع�ة مناطقية  مجتمعن�ا ال�يَ�َم�ني والت�ي عبرّ
ُعنرصي�ة جهوية اس�تهدفت بالدرجة األساس�ية رضب 

النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية.
َداعياً كافة األَْح�َزاب والتنظيمات السياسية والنخب 
الوطني�ة واالجتماعية إىل إدانة ه�ذه األعمال اإلجرامية 
الواف�دة عىل مجتمعن�ا ال�يَ�َم�ني األصي�ل والعمل عىل 
خلق وعي مجتمعي بخط�ورة األفكار اإلرهابية الوافدة 
للفكر الداع�يش الصهيو أمريكي عىل حارض ومس�تقبل 

مجتمعنا ال�يَ�َم�ني.
أما ح�زُب الوفاق الوطن�ي فقد َنَدرَّد به�ذه الجريمة 
البش�عة، َداعياً جميَع أبناء الش�عب ال�يَ�َم�ني للوقوف 
جنباً إىل جنب مع أبط�ال ال�يَ�َم�ن من الجيش واللجان 
الش�عبية يف اس�تئصال هذه الرشذمة الخبيثة والدخيلة 
عىل المجتمع ال�يَ�َم�ني بل األمتين العربية واإلس�المية 

جمعاء.
كما اس�تنكر ح�زُب ال�يَ�َم��ن الُحر ورابط�ة أبناء 
ال�يَ�َم�ن الممارسات الالإنسانية التي قامت بها عنارص 

تابعة للُع�ْدَوان بحق مدنيين عزل بمحافظة تعز.
ودعا البيان المجتمع الدويل والمؤسس�ات الحقوقية 
ح�ول العال�م إىل إدان�ة ه�ذه الجرائم والعم�ل الرسيع 
باتجاه الضغط إليقاف الُع�ْدَوان وممارس�اته الهمجية 
تجاه الش�عب ال�يَ�َم�ني وُبناه األساس�ية, موضحاً أن 
هذه المش�اهَد المروعة التي بثت عب وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي تخت�رص األه�داف والغاي�ات التي يس�عى 
لتنفيذه�ا الُع��ْدَوان ع�ىل ارض ال�يَ�َم�ن ويف أوس�اط 
ال�يَ�َم�نيي�ن من خ�الل نرش الفوىض وتوس�يع عوامل 
الش�قاق والعداوات بين أبن�اء الوطن الواح�د وتأجيج 
الرصاع�ات الداخلي�ة ورضب الس�لم األهيل والس�كينة 
العامة.. محذراً من مغبة االنجرار وراء هذه المخططات 
الق�ذرة الت�ي تس�تهدف الوط�ن ووحدت�ه والنس�يج 

االجتماعي ألبنائه.
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النظام العالمي، والهيمنة األمريكية في ظل مركزية القوى

الحوثيون هم السبب!!

  وليد الحسام 
ُرَبرَّما صار العالَ���ُم يحتكُم إىل نظام عالمي فرضته 
الق�وى العظم�ى التي جعل�ت من ذل�ك النظ�ام العام 
مرشوع�اً يتجاوز الح�دود الجغرافي�ة ويدخل إىل عمق 
كيانات ُكلرّ الدول، وبه أتيح المجال لتلك القوى لتستغل 
ما يس�مى بدول العالم الثالث أَْو القوى الثالثة كس�وق 
تروج لتوجهات النظام الع�ام وفرضه عالمياً وجعلتها 
منابر إعالمية تبث ش�عارات س�طحية تت�وارى خلفها 
أطماع عميقة من أهمها الحفاظ عىل النظام الدويل الذي 
تتزعمه السلطة األمريكية.. يف مقدمة دول العالم الثالث 
�د الوس�يط الطبق�ي مملكة آل س�عود التي  التي تجسرّ
تشتغل يف محيطها الجغرايف عىل قاعدة )وجوب االلتزام 

بالقرارات الدولية التي تفرضها أمريكا(.
حسَب إيمانويل والرستين wallristein فإن النظام 

العالمي الحديث يتكون من ثالثة عنارص أساسية:
1 - سوق واحدة يتم داخلها تقديُر الربحية القصوى 
العالمي�ة وك�ذا تحديد كمية النش�اط اإلنتاجي العالمي 
ونظ�ام دفع األج�ور، والس�لع، والخدم�ات، وجدوى 

االخرتاع التكنولوجي وتقنية المعلومات.
2 - مجموعٌة من الدول تتباين يف درجة قوتها داخلياً 
أَْو خارجي�اً يف مواجه�ة الكيان�ات يف األنظمة األخرى، 

وهذه تعتب أداة النظام العالمي.
3 - اسرتاتيجية توزيع فائض العمل عىل نحو يحقق 

وج�ود ث�الث فئات ب�دالً عن وج�ود فئتي�ن يف العملية 
االستغاللية.

وبهذا فإن اإلمبيالية الثقافية _حسب هربرت شيلر 
_ تنم�و يف نظام عالمي ينطوي عىل س�وق واحدة تنتج 
م�ن خالله�ا األيدلوجي�ة االقتصادية المتضمن�ة ثقافة 

تطبيع هيمنة األقوى.
تطور االتصاالت الثقافي�ة _باعتبارها إحدى أدوات 
النظ�ام العالم�ي _ يس�عى إىل تيس�ير تحقي�ق النظام 
الع�ام وك�ذا تحقيق غايات�ه، بحيث تتدف�ق المعلومات 
يف اتج�اه واح�د يخدم احتياج�ات الق�وى المهيمنة يف 
النظام العالمي، وبحس�ب الواقع ف�إن مركزية النظام 
العالمي تمثل�ه أمريكا التي تتحكم يف اتجاه ذلك التدفق 
المعلومات�ي، فها هي تجَع�ُل من ذلك الك�م الهائل من 
المعلوم�ات مرجعية له�ا لتقدير مدى الت�زام األنظمة 
الدولي�ة وكياناتها بمنهجية النظ�ام الدويل العام، وهي 
التي تس�تغل تل�ك المعلومات يف أنش�طتها المخابراتية 

داخلياً وخارجياً.
بالنس�بة الرتب�اط الوط�ن العربي به�ذا المرشوع 
العالم�ي فإن مؤرشاته تظَهُر عىل المس�توى الرس�مي 
بصورة واس�عة عب الخطابات الرس�مية لدى كثير من 
أنظمة الدول العربية تحت ش�عار ))االلتزام بالقرارات 
الدولي�ة(( ويغيُب كثيراً عىل المس�توى الش�عبي، وأما 
فيما يخص مس�اعي فرض�ه بالقوة ف�إن دول الخليج 
العربي بزعامة وقيادة آل سعود تسعى بكل اإلمكانيات 
وبدعم أمريكا )صاحبة المرشوع( إىل تحقيقه وتطبيقه 

ع�ىل الواق�ع، وتمثل هذه ال�دول الراعي الرس�مي لهذا 
النظ�ام يف الوطن العربي حيث يكش�ف ه�ذه الحقيقة 

واقع التحالف الخليجي األمريكي.

بع�د أن تمكن�ت دول الخلي�ج. _ حس�ب تقاريره�ا 
_ م�ن فرض هيمنتها عىل مس�توى الوط�ن العربي من 
حي�ث الجوان�ب الثقافي�ة واإلعالمي�ة والتكنولوجي�ة 
واتصال المعلومات واالقتصاد عب األنظمة والسلطات 
الخاضع�ة، وبجه�ود الس�فارات والملحق�ات الثقافية 
السعودية والخليجية الموزعة يف أرجاء الوطن العربي، 
فإنه�ا تك�ون قد انته�ت من المهم�ة األوىل الت�ي تمهد 
لمرشوع النظام العالمي األمريكي، تليها المهمة الثانية 
المتمثلة يف فرض قرارات ذلك النظام بالقوة وما يحدث 
الي�وم يف الوطن العربي ما ه�و إال توفير المناخ المالئم 
أمني�اً واس�رتاتيجياً لتش�كيل أنظم�ة عربي�ة خاضعة 

د تتبناه أمريكا. لقرارات نظام مَوَحرّ
لكي تتمكن السلطات الخليجية عىل رأسها السعودية 
م�ن تنفيذ مهمتها تلك بش�مولية وبالقوة رأت أن هناك 
رضورة ملح�ة تقت�يض منه�ا أن تق�وم بالتخلص من 
التي�ارات وكذا الكيانات السياس�ية المؤث�رة يف الوطن 
العرب�ي لم�ا لتل�ك الكيانات م�ن القدرة الش�عبية عىل 
مناهضة ورفض نظام أمريكا العالمي، كما أنها تس�عى 
_ حس�ب مزاعمه�ا _ إىل إبادة امت�دادات القوى الدولية 
المعارض�ة لذل�ك المخط�ط األمريكي ال�ذي يتبناه آل 

سعود يف المنطقة العربية.

عبدالغني الزبيدي 
*ايثارُفانايبيُةايصاقائيايفانيفيثابنكا2متابثيا
يفانيناننتانيفضائياةاي2َْاايماايكتبهايفانيصحااةاإنايا
ناينتماياإىلاينصارانيلهاانيحنثيل(،ا2كثرينًامااننتناتا
ي2َْانيثالنكياتا نألخاااءانيتايانرتكبتهااانيجماعاةا
نيثنجةانيتياكانايمارُساهاابثاُضانياتملاإييهاامنا
يصحاابانيصايحا2نيذياناركبننانينجاةاانيتحنثننا
نيجااع(،ااأسااء2ناإىلانيحركاةا2شانَّلننابثضااًامنا
نيتنجهاتانإليجابياةا2بايذنتابثااثنرلاااسابتمرب،ا
2لانامااانساتغلتهانيكثريامانانيننىايتشانيها2جها
نيجماعةا2نإلسااءلاإىلايلاناهاانيابيلةايفانينضاءاعىا
يساطلانيفثااعا2نيبغالا2نيظايلا2نرلانيظلنملا

2إَعاَعلانيحننقاإىلايصحابها.
يقانُلالذنانيكال5ايكايانايفهماإنمااساأقنيهاتايياًا
يثارباعناريياياتجالهاحركاةاينصارانيلاها2رعنًاعىا
نيحملاةانإلعالمياةا2نيتضليالانيماهاجانياذيايحّمُلا
نيجماعاةاُكّلانألخااءا2نيخااياانيتاياترنكمتاخاللا
ارتلاخمثلاَعاماًامناسنءانيحكما2يخااءانيحاكملا
2اشالاإَعنَرلانيا2يةا2ليايخااءاشاركتاايهااجميعا
نيننىانيثياسايةا2نيايايةا2نينبليةا2نيثنااية..ا2منا
نيظلما2نإلجحافايناتحملانيجماعةاكاملانيثاؤ2ييةا

ايمااكانا2ايماالناكائن.ا
تثرضاننا ألَنَّااُهاْما نيثابب؛ا لاما نيحنثياننا *-ا
ألبشعا2يقذراحرباشااركاايهاانيجميعا2تآمراعليهما
نيجمياعايفانيانخلا2نيكثريامناقنىانيخارجا2تثرضتا
مااطنهمايحرباإباعلا2تامريا2حصارا2تجنيعايثببا
بثايطاينانيجماعاةايايهاامالباحننقيا2سايايسا
2مثتنااعيايانايخرجاعناماهاجانإلسال5انيحايفا2نا
يلغياي2َْايثاعيابنيةامثتنانتانيايَاَماايل..ا2نيجميعا
يثرفاحملةانيتشانيهانيتيا2صلتاإىلانتها5انيجماعةا
نيحنثياةابايكفارا2نإليحاع،ا2بايتاايلاانتايهاارض2رلا

2نيحرباعليهااجهاعا2نجب.
*-انيحنثيننالمانيثابب؛األَنَّااُهْمايرنع2نايناتراعا
عاهامانيظلنمياةا2تمااحايهامانيحننقانيتاياتماحا
يغريلاماساننءاعىانيثاتنىانيثايايسا2نيثناايفاي2َْا
نيثتناايفاإتباعا2إحياءامذلبانيزيايةانيتياكانامثظما
نيايَاَماايلايؤماننابهامثلهامثلابنيةانيذنلب..اعىا
ينانيزيايةاكانتاتتميزاعىابنيةانيذنلباباينساايةا

2ننعتانل.
*-انيحنثياننالامانيثابب؛األنهماراضاننانيظلما
2نإليغااءانياذياحا2يتانيحركاةانينلابياةانآلتيةامنا
2رنءانيحا2عاممارساتهاضاايتبااعانيزيايةا2حتىاضاا
نيشاااثية،ا2لماانيذلبانانإلسالميانانيلذننانتبثهماا

يللانيايَاَمانا2تثايشاابهمااع2ناعانءاي2َْاتمييز.
يطلناننا ألَنَّااُهاْما نيثابب؛ا لمااا نيحنثياننا *-ا
رصختهامانيثلنماةاضااقانىاننساتكبارا2نيهيماةا
نيثايياةاابلغتابصانلااآاااقانيانيااا2كانايهااتأثريٌا
2اثلاكثالحانن2يانرلبانألعانءا2يرعبهم..اشاءامنا

شاءا2يبىامنايبى.ا
*-انيحنثيننالمانيثابب؛األَنَّااُهْماتصا2ناإلرلابا
نينلابياةا2مثامياتهاانيختلفاةامناإخانننا2قاعالا
2ع2نعشاتاماجلبهما2تجميثهمابثاايةا2إتنانا2ععما
إىلامابعانيزيايةا2لااهماتثبياتانينلابيةاباعتبارلاا

نإلسال5ا2نريلاانيكفر..ا
*-انيحنثيننالمانيثبب؛األَنَّااُهْماقضنناعىاطغالا
نينبيلاةانيتثجراةامناآلانألحمارانيذينانهبنناخرينتا
نيباالعا2نكلاننابايثبااعا2كاناجميعانيحاكا5ا2نيننىا
نيثياسايةايثرااننايناآلانألحمارا2مانامثهامالما
نيثاببانألسااسايفاعرقلةابااءانيا2يةاطيلةاخمثلا

َعاماً.ا
*-انيحنثياننالامانيثابب؛األَنَّااُهاْمانساتجابننا
يرخاةانايبياةانيايَاَماايالامانانيَجانرا2نيظلاما
2نيتجنياعانيذيايحلابهمابثاببايسااطلانيفثااعا
نيذيانانهبنناثار2نتانيبالعا2خرينتانألماة..ا2تنزيثهاا
كغاائمابالامجمنعةامحاا2علايماتشابعا2يماتناعا
ايماانيشثبايثانيانيجنعا2نيفنرا2نيحرمانا2زعاعىا
5يكابجرعةاكانتاكايحناةانيناتلة..ا2يماينمايحاامنا
نألحازنباي2َْانيانابااتابرااضا5يكاخنااًامناساانلا

نياغالا2جرب2تانيظايل.ا
عخلاننا ألَنَّااُهاْما نيثابب؛ا لاما نيحنثياننا *-ا
صاثاءاعاامااا2جاا2نانيرئيَلا2نيحكنماةا2نيجيَشا
2نألمناياثاحبنناماناصاثاءا2يرتكننهاا2ساكانهاا
2مؤسثااتانيا2يةاُعرضًةايلاهبا2نيتخريبااأمانلاا
يفانمضةاعلاع2نايناتاهبامؤسثةاعامةاي2َْاخاصةا

ي2َْايثتايايحااعىاييامننطن.ا
*-انيحنثيننالمانيثابب؛األَنَّااُهْمايسناننايسنءا
2يضثفا2ياثااحكنمةاعراهاانيايَاَماايننايفانيثرا
نيحايثا2يساناننامرش2عانيجرعاةانيناتلةا2يعاع2نا
يلاااسانألمالايفانيحياالانيكريماةابثيانًاعناتثالطا

نيفاساينا2جرب2تانياغال.ا
*-انيحنثياننالامانيثابب؛األَنَّااُهاْماقضانناعىا
مرش2عايخننةانيا2يةا2إرلابانيناعالا2بثاطانألمنا
22قافانزيفانينتلانيينمايانيماهجانيذياطالاكننعرا

نيجيشا2نألمنا2كلانياا2ئلايننىانيفثاع.ا
*-انيحنثياننالامانيثابب؛األَنَّااُهْماقااع2ناثنرًلا
شثبيةانريامثبنقةا2ننتر2نا2سيار2ناعىاصاثاءا
باعاماشاثبيا2إساااعامانارجاالانيجياشا2نألمنا
نينطاي..ا2معا5يكايمايثاتحن25ناعىانيحكما2طايبننا
برشنكةانيجميعايفانيثالاةا2نختيارانيكفاءنتاإلَعنَرلا

نيرحلةانننتنايية.ا
*-انيحنثيننالمانيثابب؛األنهاما2نجهننامرش2عا
نيفتااةا2نيتنثايما2نياذياساميااباألقلماة(ا2نيذيا
يامايكانارض2رًلا2يمايارنِعاحتىايناتمانينبانلابهايياًا
مانانيثاياريانيجغرناياةا2ننجتماعياةا2ننقتصاعيةا
إيغااءانيهنياةا 2نيثنااياةا2كانابايفثالايهاافاإىلا
نينطاياةا2تنثايمانيبلااخاماةاألجاانتا2مشااريعا
خارجيةاييثاتاببثيالاعنايطماعانيجريننا2مشاريعا

نيتجزئةاايمااسميابايرشقانأل2سطانيجايا.ا
*-انيحنثياننالمانيثابب؛األَنَّااُهْمايرنع2نارئيثااًا
قنياًا2يميااًايخا5اشثبها2يحااظاعىايرضها22حاتها
بثيانًاعناننمالءنتا2نيتاخالتانيثثنعيةا2نألمريكية..
اأباىاإناينايكانَنايجرينًا2خاعماًايلخاارجااتخىاعنا
2نجباهانياساتنريا2نرتكابانيخيانةاااكاناناباامنا
بايالايجتماعاعليهانياااسا2ايايرانيارش2عانينطايا

نيثتنل.ا
*-انيحنثيننالمانيثابب؛األَنَّااُهْماتركننانيفرصَةا
يتشاكيلامجللارئايسا2طاياتشاركاايهاُكّلانيننىا
نيثياسيةا2كاناباستااعتهماإعالِنانياننرئا2تثيلا

مجللاعثاكرياي2َْاتثيلارئياٍلاماهماي2َْامناير2نها
مااساباًاإلَعنَرلامرحلاةاننتنايية..ايكاهاما2إىلانآلنانا

يزنينناير2ناعىانيشاركة.ا
*-انيحنثيننالمانيثبب؛األَنَّااُهْمايرنع2ناننستناللا
باينرنرانينطايا2ننساتغاللانألمثلايلثر2نتابثيانًاعنا
تاخلانيثاثنعيةانيتاياظلتامهيمااًةاألكثرامناقرنا
عىامصريانيبلاا2يفاشاتىانيجاانت..ايكناعمالئهاايفا

نيبلاايبننا5يك.ا
*-انيحنثيننالمانيثابب؛األَنَّااُهاْمامّر2ناعىا
ننستناللاعنا2صايةانيثثنعيةا2نر2رلاا2كرنليتهاا
يلايَاَمانا2نيايَاَماايلامهمااكلفهمامناثمنا2سيتما
يلايَاَماايلا5يكا2إنانساتخا5انيثاثنعيا2نألمريكيا
2نريلمامناقنىانيرشاُكّلاترسانةانألسلحةايفانيثايم.ا
يناتلاننا ألَنَّااُهاْما نيثابب؛ا نيحنثياننالاما *-ا
نيثتايا2يننجهننانيُثاْا2َننانيظايمابايرنمامنااارقا
نإلمكانااتانياعياةا2تآمارانيكثاريامناقانىاننرتزنقا
2نيثماياة..ا2يثاار2نا2مثهامانيكثاريامانانيننىا
نينطاياةا2نيشاثبا2نيجيشاينصاعا2ير2عانيباننتا
يفامننجهاةاعاا2نابلايعانءاكثرايهامامصايحايفاعنخلا
نيايَاَمانا2عىاريساهمايمريكاا2قنىاننساتثمار..اي2َْا
عارباتامارشنءامننقفهاما2مشااركتهمايفانيُثاْا2َننا
عىانينطنانيايَاَماايا2نيشاثبانيايَاَماايانيذيايأبىا

نيظلما2يراضانيذية.ا
*-انيحنثيننالمانيثبب؛األَنَّااُهْمايناتلننا2نيكثريا
ماااايتثاا2نامعانيثتايابالا2يناتلامثاهابلا2لااكا
منانايفنهاشايئاًا2يحملهمامثؤ2ييةانيُثاْا2َنناع2نا
يناياارياينانألمريكيالايايهمامرش2عايلتنثايمايفا
نياانةايثاثنناإىلاتافياذها2نيايَاَماناجزءامنالذنا
نيرش2ع.ا2نيثاثنعيةايايهاالافاقاياماإماايناتبنىا
نيايَاَمااناتحتانينصايةانيذياة..اي2َْاتااعانيثمنا2ألنا
نيحنثيالا2مثهمانايبيةانيشاثبانيايَاَمااياتننقننا
إىلاراضانيهيماةا2مشااريعانيتنثيماصاراعليهماينا

يااثننانيثمن.ا
*-انيحنثيننالمانيثابب؛األَنَّااُهْمايشجعانيرجالا
يناتلاننايفامياعيانانينتاالاباريناةانريامثابنقةا
حتمااًا5نتايان5اساتكنناعر2ساتاارسايفانيكليااتا
نيثثاكريةا2مرنكزانألبحاث؛األنهااحربانريامثبنقةا
2ناريامتكاائةاماناحيثانيثتاعا2نيثاال..ا2يحننننا
ننتصاارنتاضاااقانىانيتاارفا2نإلرلاابا2نيثمايةا
نيثاثنعياعر2سااًا نيانخالا2يلنااننا 2ننرتازنقايفا

بايتأكياايناياثالااعنخلايرنضيه.ا
*-انيحنثيننالمانيثبب؛األَنَّااُهْما2مثهمانيخري2نا
مانايبااءالذنانيشاثبانيكاااحا2نيصابار..اينامننا
نيتضحيااتامهماااكانتاجثاامتهاا2بغايا2طغيانا
مرتكبهااا2يؤ5ابثضا25يانينربىاماناإخنلانينطن،ا
اايتضحياةامنايجلانيكرنمةاتهنن..اقاايضحيانآلباءا
منايجلامثتنبلانألبااءانيذيناسيرتحمنناعىاآبائهما
نيذياناضحننابكلاناٍلا2نفيلاكياياثمننابنطناآمنا

مثتنلابنرنرهامتاثمابخرينته.ا
*-انيحنثيننالمانيثبب..ا2ييتاااَجميثاًاكااامثهما
يفالذهانألسابابانيتياتثيلامناشأناصاحبهاا2تثجلا
نسامهايفاينصعاصفحااتانيتأرياخ..اتأرياخانألَمانةا
2نيصااقا2نيشاجاعةا2رااضانيضيام..اا2نيثاقباةا

يلمتنل(ا2نانامتايعلانيجبااءا2نيتخا5يل.
ا2نيلهامنا2رنءانينصا.

نيصاماةانيتايالازتانيجتماعانيايَاَمااياجارنءامااحاثا
يفاتثزانألسابنعانياار5،اماناعمليةاتاهرياعرقيا2ساحلا
2إعانمااتا2حشايةاعنعشاية،انساتاعتانألقاال5انينطايةاإىلا
نيااااعاعناتثاز،ا2نعتبارامااحاثايمرنًانشاازنًانايثرباعناتثزا
نيثنااةا2نيانياة.ا2لذنامؤكا،ااايايَاَمااياننا2ييلانيتثزيلا
احثاب،ايمايثراننالذنانيانعامنانإلجرن5ابرنماكثرلانيحر2با

نيانخليةانيتياننخرطنناايهااعىامانرانيتأريخ.
2ينيااً،اااإنامااجرىانريامافصلاعنانيثنااةانيانعشايةا
نيننااال،ا2مخااااتانيُثااْا2َننانيثاثنعيانألمريكاياعاىا
نيايَاَماان،ا2نحتياجاتانيحربانإلعالميةانيُثاْا2َننيةايهذنانيانعا
مانانيصنر،انياذياييفااهايفاتغاياتاقااتَايانيجزيرلا2نيثربيةا

مناقبل.ا
لااايالانيثؤنلامحرينًا2ملحاً:ايا5ناتثز؟ا

2بايشءامنانيرنحاةايمكنانينانلاإنانيااخانيذياسابلا
نيجريمةانيبشاثةابتثزاكانايابئابايشءامنالذنانينبيل،احيثا
تحنياتانايبيةامثااجااتثازاإىلاماابارايلتجيياشانياائفيا
2نيااطنايابصانرلامناززل،ازنعاماناقتامتهاااينانألصاننتا
نيتشااجةاتجااهانيخصامانيثايايسايفانيانخل،اكاناتاتحتفلا
بايشاهاانيامنيانيذيايصاباربنعانيبالعابفثلاجرنئماُعاْا2َننا

نيتحايفاانيثربي(!
2قااانتخاذامرتزقاةانيرياضاماناتثازاماالناًايتشاكيلا
مااايثامىاباينا2ماةانيشاثبية،ا2تز2يالااابايالا2نيثاالحا
2بايناتلالايننَجهاةامااايثامننهابايتحايافاانيحناايش(،ا
2نيتثامالاماعاينصاارانيلاه،ا2كأنهماقانلانازيةاماناخارجا

نيايَاَمان.
2ياناي5ياعارسنًاإ5ناقلتاإناينصاارانيلهاكانانناماركلاماذا
نيباءايلميةا2حثاسايةاتثز،ا2قااعملننامعانيننىانيثياسيةا
عىاتجايبهاانيرنعانيانمي.ا2منايتتبعانينقائعانيتياشهاتهاا
تثزاماذااااسابتمربالالا،اسياركاينانيفرصةاكانتاسانحةا
يتكانناتثزاينمن5جاًايتفالماسايايسا2طااي،ايمكناتثميُمها
عىابنياةانيحااظات،اإناينايصننتاًانشاازنًاتصارتانيشاها،ا
2جرجارتاتثزاإىلانيفاخانيامني،ا2نيثمايةايلُثااْا2َنن،ا2صننًا
نحتضااناعنعاش،ا2محااكالاجرنئمهااانيتايالازتانيضمريا

نإلنثانيابأرسه.
تثازابكثااتهااانيثاكانيةا2بمخز2نهاانيكبريامانانياخبةا
نيثناايةا2نإلعالميةا2نيثياساية،ا2بمنقثهاا2سطانيبالعا2عىا
مشاارفابابانيااب،اكانتا2ساتبنىارقماًاصثبااًايفانيثاعيةا
نينطاية.ا2نايفثاالذهانيحنينةاسنىاتضخمانيهنيةانيتثزيةا

عىاحثابانيهنيةانيايَاَماايةانيجامثة.
قبلاتثزانكتنتامحااظاتانيجانباباارانيظلما2ننساتبانعا
نيثيايس،ااتخلنتانينضيةانيجانبيةانيتياتثاطفتامثهااكثريٌا
منانيننىانيثياساية،انرياينامتاريفانيحرنكاراثننانيثانفا
حتىانانانيجانبايفانظرلمالنيةامثاتنلةاتابذاانيايَاَماايلا
نياحابشاة(ا2تتغااىابايجاانبانيثربي،ا2لانانيصالحانيذيا
رساخهاننحتاللانيربياانيايجانبانيبالع،ابهافانيحؤ2لاع2نا

تنحيااشمالانيايَاَمانابجانبه.
2نيين5اثمةامنايتارفا2يرىايفاتثزالنيةامثتنلةابذنتها،ا
2اصلهااعنانيهنيةانينطايةانيايَاَماايةانيجامثة،اماايثتاعيا
مناعنالءاتثزانيتنقفايما5الذنانياحىابجايةا2مثائنيية،األنا
تثازامهمااعظماتايفايعلايللهاااتظلالنيةاصغارىامنابلا
نيهنياةانيايَاَماايةانيكربى،ا2ياابلانألمارا5نتهاعىاييةالنيةا

محليةامماثلة.
لاذناباياثابةايلهنية،ايمااانينضيةانيتثزياة-اإنا2جات-،ا
اهياناتافصلاعنايزمةانيحكماننستبانعيانيركزي،ا2نيشثنرا
نيتزنياااياىامحااظاتاعايالابأناحكاَمانيايَاَمانامتمركزايفا
نيهضبةانيزياية.ا2قااجاءتااكرلانألقاييمايفاإطارانيتخففامنا
ليمااةانيركزانيصاثاني،انرياينانيؤرشنتانيتيايعنبتامؤتمرا
نيحننرانينطايايكاتابمااناياعامجانًايلشاكاينانألقاييماناتا
محنرنًايلتجزئةا2نيتنثيم،ا2اناًايخاطاخارجيايمايثااخفياًا

عناينظاراي2يلانأليباب.
2باياباعالاذنانايثاايانماطانياايابانيحناةابشاأنا
نيالمركزيةانيثياسايةايختلافانيحااظات،اكأسااسايتثبيتا
ع2يةانينحالا2نياظا5انيايمنرنطايانيتثاعي،ا2تمكلانألنلبيةا
نيثياسيةامنانيثالاةا2انااننتخاباتاحرلا2نزيهة،ايفاإطارا
رشنكاةا2طايةاحنينيةاتنن5اعىانيننطاةانيتثاا2يةا2تكااؤا
نيفارص،ا2ضماناحلانألقليةايفانيثارضاة،احتىاتغا2انألقليةا
يكثريةاسياسيةاحاكمة،ا2لكذناع2نييكا2اناًايلمباعئانيتثارفا

عليهااعيمنرنطياً.ا

تعـز.. بين 
الهوية والقضية 

 تضاريس

عبداللـه علي صبري 
Abdullah.sabry@gmail.com
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قالاسابحانها2تثااىلايفامحكما
كتابه:

اًةا2نِحَاًلا تُُكاْمايُمَّ الاِذِهايُمَّ »2َإِنَّ
َاتََناَُّثاننا َااتَُّنانِن،ا َربُُّكاْما 2َيَنَااا
يَْمَرُلاْمابَيْاَُهْماُزبُاًرناُكّلاِحْزٍباِبماا

َيَايِْهْماَاِرُحنَن«
 ]سورة المؤمنون، اآليات )52 - 53([.

تعريـــف الحـــزب:
الن:امجمنعةامنانيااسا25يا نيحزُبانيثايايسُّ
ننتجاهانيننحاا2نياظرلانيتماثلةا2نيباعئانيشارتكةا
يثملانناماناخااللاتاظيمهامانيحزبايايتحنيلا
نأللانفانيتيايثاثنناإييها،اعاىاضنءاماايؤماننا
باه،ا2لامايرتباانناببثضهما2انااًايلنانانناي2ا
نينننعاانيتاظيميةانينبنيةامناجانبهما2نيتياتحاعا

عالقاتهما2يسلنبهما22سائلهمايفانيثمل.
كماايمكناتثريفاانيحزب(اتثريفاًا2نسثاًابأنه:ا
نياظماةانيثياسايةانيتاياتمثلامصاياحا2يلانفا
2اكاراطبناةانجتماعياةاي2ارشيحةاماهاا،اي2اائةا
ترتبطابنشائجانُيْثتَنااانألياينينجيا(،اي2امجمنعةا
مصاياحاتلتئامايفاإطاراماظام.ا2عضنياةانيحزبا
امنالذهانألصااف،ا2قااتتثعا تشاتل،ايصالً،امناييٍّ
يتشملايفاإطارلاايارنعنًاناياتمننامبارشًلاإىلانيفئةا
ي2انيابناةانيتيايابثالاماهاانيحزب،ابالايلتزمننا
طننعياةا2بنعاياماهامابمصايحالاذهانيابنةاي2ا
نيفئاةاي2ايلاناهاااي2ااكرلا،اايثملاننامنايجلها،ا

2يحياناًابايايابةاعاها.
2منالاااجاءامفهن5اانننثاالخانيابني(انيذيا
يارنُعابهاننخالُعانيفرعامناطبنته،ااكرنًا2ممارساًة،ا
2نيتحاقهابأخرى،اعامالًاعىاتننيةاكيانهاا2تنسيعا
نفن5لاااي2امنايجلاتحنيلاُكّلاي2ابثضامصايحهاا

2يلاناها.
نارياينامفارعنتامضماننالاذنانيتثريافانا
تاابل،احثابانإلجماعانيحاياثايلمثنفلانيثربا
نيتناميال،اكاملاةاعاىانيحازباحاالاصري2رتاها
مثاتبانًاكيلانيثالاة،ابخاصاةامعاتنااع5انيزمنا
2تاا2يهاعىا2جنعهايفانيثالاةا2نيتثايّا،ا2لناماا
يامياننطمئااناإىلاِماْثتها2تحصاهاضاانيثننط.
يمااانيفهن5انياركيسايلحزبااهناينه:اتلكانيفئةا
ي2انياخباةانيتياتمثالانيابناتانيكاعحةا2تثاثىا
إىلانينضاءاعىانساتغاللانإلنثااناألخيهانإلنثان،ا
2حالايصلالذنانيحزباإىلانيحكماينيماعيكتاتنريةا

نيرب2ييتارياا2نظاماًاناطبنياً.
2يخارينًايثرفانيارشعانيايَاَماااياانيحزب(ايفا
نيااعلااا(اانيتثريفات(ابايناناننارقمااثث(ايثا5ا
ا99ا5ابشاأنانألَْحااَزنبا2نيتاظيماتانيثياسايةا

عىانياحنانيتايل:
اانيحزباي2انيتاظيمانيثايايسالن:اُكلُّاجماعةا
يمايةاماظمةاعىايسااسامباعئا2يلانفامشرتكةا
2انااًايلرشعياةانياساتنريةا2تماارسانشااطهاا
باينساائلانيثياسايةا2نيايمنرنطيةابهافاتان2لا

نيثلاةاسلمياًاي2انيشاركةاايها((.

أنمـــاط اأَلحْـزَاب:
نألَْحااَزنبانيثياسايةامتثاعلانألنمااطا2يلمهاا

طبناًايبثضانينسنعاتانيثياسية:
-1انيحزُبانيثايايسانيذياياينابايننءايشخصا

2نحا.
-2انيحزُبانيثايايسانيذياياشاأابثبباظر2فا
تَأريخياةامثيااةا2تاتهايامهمتاهابانتهااءاتلاكا
نيظار2ف،اكاألَْحااَزنبانينطاياةانيحااعلانأللانفا

بتحنيلاننستغاللا2نيتحرر.
-3انيحازبانيثايايسانياذياياشاأاعىايسااسا
تحنيالامبااعئايياينينجيةا2يلاانفابثيالانياى،ا

كاألَْحاَزنباننشرتنكيةا2نيشينعية.
-4انيحزبانيثايايسانننتهازيانيذياينن5اانطا
مانايجالاممارساةانيثالاةايفايحثانانيظر2فا

نيمكاة)اا.

التأسيــــــس:
كاناتانيبانياةايتأسايلاانيحازباننشارتنكيا
نيايَاَماااي(الايانتفاقياةانيخامالامانااربنيارا
اتاعاىاتنحيااانينانىانيحزبيةا ث97ا5انيتايانَصَّ
نيثاالثا2لاي:ا]نيجبهاةانيننمية،ا2نتحاعانيشاثبا
نيايمنرنطاي،ا2حازبانياليثاةانيشاثبية[،اثامايفا
نيؤتمرانيتنحيايانياذياننثناايفايكتنبراث97ا5اتما
عمجاتلكانيننىانيحزبيةايفاتاظيماسيايسا2نحاالنا

انيتاظيمانيثيايسانينحاايلجبهةانيننمية()اا.
2بثاااحننراماعانيتجمثاتانيحزبياةانيكائاةايفا
شمالانيايَاَماناآنذنكا2عاعلااخملاااصائل(اتما
تنحيالاا2عمجهاايفااحزبانينحالانيشاثبية(،اثما
جرىاعناامؤتمراتنحيايابلاانيتاظيمانيثايايسا
نينحاالا 2ااحازبا نيننمياة(ا نيجبهاةا /ا نينحااا
نيشاثبية(،ا2يفاااايكتنبارا51978اُعناامؤتمراتما
اياهاعماجاتاظيمااتانيحزبالايفاحازبا2نحاالنا
انيحزباننشارتنكيانيايَاَمااي(،ا2لنا5نتانيتَأريخا

نيذياننثنااايهانيؤتمرانأل2لايلحزبايفااعان()اا.
عاىاينابثاضانيُكتَّاابامانامثنفاياانيحزبا
ننشارتنكيانيايَاَماااي(ايذلاباإىلايناهايفاماارسا
979ا5اتاماتشاكيلهامنانيتاظيمانيثايايسانينحاا
انيجبهاةانيننمية(ا2منااصائلانييثاارايفاشامالا
2ا نيايمنرنطاي(ا انيحازبا يفا ممثلاةا نيايَاَماانا
اماظماةانينا2مالانيثنريل(ا2ينهاجرىاتشاكيلا
إطاارارسياتكتيكاياتحاتانسامااحازبانينحالا
نيشثبيةانيايَاَماايةا»حنيش«(ا2يمايتماعمجهمااإنا

معاإعالنانينحالانيايَاَماايةاعا5ال99ا5)لا.
2يثترباانيحزباننشارتنكيانيايَاَمااي(انمتانعنًا
يحركاةانيننميالانيثاربانيتاياتأسثاتايفانيثا5ا
51958اثماتنحاتامعاعاعامنانيكنناتانيثياسيةا
نيننمياةا2نينطاياةا2صاارانسامانيتجماعانيجاياا
انيجبهاةانيننمياة(ا2كانا5ياكايفاينثاالاعا5ا

اث9ا5)ثا.
2قاااعارَّفانيربناماجانيناا5اإىلانيؤتمارانأل2لا
بأناه:اطليثاةا نيايَاَماااي(ا انيحازباننشارتنكيا
نيابنةانيثاملاةانيايَاَماايةانيتحايفةامعانيفالحلا
2نيثنفالانيثنريالا2نيفئااتانيشاثبيةانيكاعحاةا

نألخرى.
2يكنامثريلانيحزباتؤكاانريا5يك.

نيايَاَماااي(ا ننشارتنكيا انيحازبا 2رثا انااا
قياعنتاها شامنييتَها2طغيانَاها22حشايَةامثظاما
2َكْلِبيَّتهااانيثياسايةامناجاذ2رهانيضاربةاييضاًايفا
نياباعانيبا2يةانألعرنبيةا2عاعنتانيثأرانينبليةا2اكرا
نيننميالانيثاربا2نياارصيلانيامانيانيثاريا
نيثأريا2خاصةايفامرحلتهامانيخابرنتية،اباإلضااةا
إىلانيتأثارابايثنااةانياازيةا2نزعةانيتثصبانيننميةا

نيشناياية)ثا.
2إليضاحا5يكااناانرتبطاقيا5انألَْحاَزنبانيننميةا
يفانيايَاَماناباشألاشمنييةا2كليةا2نريامتثامحة،ا
رناضةاييةاتثاعية،ا2مثتربلانفثاهاانيمثلانأل2حاا
يألماةانيثربياةابأرسلا،اسااحنةاُكّلامانايحا2لا

نيثالمةايفاسياسةانيبالع.

 
2لذناماايكاهايحااكبارامثنفيانيحزبانيذياقررا

تشبثهابا:
2نينبايلا 2نيااطنايا نيحزبايا اانيتثصابا
نيثايايس،ا نألاالا 2نياائفايا2نيذلباي،ا2ضيالا
2نياااز2عاننساتبانعيانياذيانايكارساإناثناااةا
نإلقصااءا2نإليغااء،ا2ينانعاإىلانيتارش55ا2نيتمازقا
2نننتحاارانيثايايس،ا2نيخار2جامانانيتَأرياخامنا

نألبننبانيخلفية(()7ا.
2قاااعكالالاذنانفثاهاعاىاكاااةامرنحالا
نيتحننتايفاانيحزباننشارتنكيانيايَاَمااي(،ا2يعىا

بهاإىلانرتكابايخااءاقاتلة)8ا.

البدايـــة والهيمنـــة :
خالَلاتنيلاانيحزباننشارتنكيانييََمااي(انيُحْكَما
تجذََّرا2عياانياخباةانيحزبية(انيحاكمةابمصايحهاا
اأارعتايهاااحيزنًاشاملانيبالَعانيحكنماةاقاطبًة،ا
كمااانمتااانفن5ُلااا2ساانتُهااإىلاكاااةانألماكنا
نيتاياكانايا2ياةاجاانبانييمنااجمهنرياةانييمنا
اي2اقاصيلا نيايمنرنطياةانيشاثبية(اتمثيٌلاسايايسٌّ
ايهاا.ا2يماينافانألمُراعااالاذنانيحا،ابالاإناحيَزا
مصايحاانياخبةانيحزبيةانيحاكمة(انمتااإىلاشامالا
نييماناانيجمهنريةانيثربيةانييماياة(،احيثاكانتا
رناثَةا5يكا22سايلته،ايفا5نتانينقات،اليانألحزنبا
2نياظمااتانيثياسايةا2نألجهازلانيرسياةانيتابثةا
يلحزباننشرتنكياي2انيرتباةابهابرباطانيصلحةاي2ا

نينحالانيتاظيميةاي2انيفكرية.
2قاااعملاقااعُلانيحزبا2يعضاؤه،ابثاانشاأته،ا
عاىاتثميالاتميُّزهانيثايايسا2نيفكاريا2تكريلا
2تنسيعانمتيازنتهاننجتماعيةا2ننقتصاعيةايفاكيانا
نيا2ية،ايكاياتلبيامصايحهما2تمكاهمامناتحنيلا
يلاناهما2ناياتهمانيشارتكة،ا2قاااكانا5يكاعامالًا
يساسياًايفانتثااعاقاعالانيحزبانيبرشيةا2تضامنا
يعضائها2تماسكاصفناهايفاارتلاتكنياهانأل2ىل.

كذيكاساثىاقاعُلانيحزبايفامختلفامثاتنياتها
نيتاظيمياةاإىلاتجاياااُكّلاماناكانايحمالانفالا
لاننا25يانألصانلا تنجههامانيثايايس،احياثااضَّ
نيابنيةانيكاعحاة،ا2يكنا5يكايمايماعامناينايُضما
إىلانيحزباعاعاكبرياإىلانألارنعانيذينايلتننن،ااكرياً،ا
هها2عاىانساتثانعايلثملاتحتاسالاتها ماعاتنجُّ
يخاماةايلاناها2ينايمايكننننا25يايصنلاانريلاي2ا
كاعحةاابر2ييتارية(،ا2عاائذ،اكانايُكتفى،ايحياناً،ا
باعتبارلماينصارنًايلحزبا2ييلايعضاًءاماخرطلا

ايه.
2كانامثظاُمالاؤنءاياحاار2نامانانيابناةا
نينسااىا2طبناةانيبنرجننزيةانيصغاريلا2خاصةا
نيثاملالامنايارنعلاايفانيجاانتانألعبيةا2نيفكريةا
كايصحاااةا2نيجامثةا2نيثالاانيثلياا2رشيحةامنا
صغاارانيتجاار)9ا،ا2إناكانتانينبليةا2نيثشاائريةا
2نيجهنياةاشاكليةا2ناتازنلامكننااًاجنلريااًايفا
انيحزباننشرتنكيانييماي(،ا2يكنابلبنسازنئفة.

52ياكالناماايؤكاهايحااكباارانيثنفلانييمايلا
نييمااي(اإنا نيؤسثالاياااانيحازباننشارتنكيا
نينبلياةا عانعلا إىلا يعَّىا نيننحااا نيحازبا نظاا5َا

نيثشاائريةا2نيجهنياةايكانابلبانساثنرياةايكثرا
بريناًا2نيتباسااً.ايناايطاحاتانيثنرلايفانيجانبالا 
يكتنبرابايثاالطل،ا2يكنانيباياةانينبليةاحااظتا
عاىا2جنعلاابثاببانياابانيتحنيالانيجتمثي.ا
كماايساهماخالانيحرياتانيثامةا2نيايمنرنطيةايفا
ركنعانيجتماع،ا2نحتفاظانينبيلاةابننتهاا2قيمهاا

2تناييالاا2عاعنتها)لاا.
2يناامرتاعىاانيحزباننشرتنكي(،ا2خاصةايفا
تاريخهانيحايث،اارتلامانانيرنعاتانيانخليةابلا
مرنكازانيننىانيحزبياةا5نتانيرجثياتانينبليةاعىا
نيصاياحانيشاخصية،ا2يفاخضمالاذهانيرنعات،ا
نحتااجاايهاااُكّلاطارفاإىلاماارصيناضااانيارفا
نآلخار)ااا،ايفاإطاارهامماايعىاإىلاشاينعانننتهازيةا
نيحازبامانا نيثياسايةا2تنايالابثاضاقااعلا
ناحية)ااا،ا2مناجهةايخرىاتنسايعاعنئرلايعضائها
2ينصارهاإىلاحااكاعايصريامثهامحيااًاع2ناضفافا
اكرياةاي2اعنائاياةا2إنمااتجمثاًاسياساياًالالمياًا
ننتهازياًايقربايفاتكنياهاإىلاانيؤتمرانيشثبيانيثا5(ا
ي2ااننتحاعاننشارتنكيانيثرباي(اييا5احكمانيرئيلا
نيرنحالااجماالاعبانيااارص(ا2جماعاةاانيضباطا

نألحرنر()ااا.
2قاااحااثاننهياارايياينجيا2تاظيمياشااملا
يالتحااعاننشارتنكيانيثربيا2َانيتاظيامانياليثي(ا
نيابثلاماهابثاا2االانيزعيمانيننميانيثربيااجمالا
عبانياارص(ابفرتلا2جيزل،ا2منانألسابابانيرئيثيةا
يذيكانمتانُعا2لمياُةانيافن5انيرجثيابنياعلاانيملكةا
نيثاثنعية(ا2ننساتثماري،ابزعاماةاايمريكا(،ايفا
نياانة،ا2شاينعانيننءانيشخيصايلزعيما2ياكاره،ا
52ياكاكانالانامرباطانيخيالايفاتكنيانانيتاظيما

نيثيايسا2نيثاملانيرئييسايفانستمرنره.
2حانلارصنعااتامرنكازانيننىاعنخالانيحزبا
ننشارتنكياينضحايحااكباراقاعلايحزنبانيشينعيةا

يفانيثايمانيثربيا52يكاعىانياحنانيتايل:-
ااتفاقامانيرنعامرلايخرىابالامرنكزانيننىا
عنخالاانيحازباننشارتنكيانييمااي(.اتماتاإعنرلا
نيارنعاباريناةاخاطئاة،ا2حصالاتجاا5بابلا
نيصاياحانيشاخصيةاماعانيحاياةانينبلياةامضاااًا

إييهماانيامعابايثلاة((.

2قاانحاظايحاامثنفيانيحزباننشارتنكيا5يكا
نيضاًااأكااين:

نيثاارصانيثايئةا2نننتهازيةاقاااننخرطتاايها
بتشاجيعا2ععامانييمالانننتهاازيايلحصنلاعىا
مااااعاشاخصيةاي2ابغارضاتافيذاخااطانيثا2ا
نيابنايانيرنمياةاإىلاتمزيلانيحازبا2تننيضهامنا
نيانخل،اكماايثبتتا5يكاايماابثاايحانثامؤنمرلااا 

ياايرانيامنيةانيفاشلة.
تحتاينايةا2شثارنتاتبا2ايفاظالرلاااثنرية(ا

مثلاازياعلاجمالرييةانيحزب()لاا.

2نارياباينه،ابثااانحتكاراانيحزباننشارتنكيا
نييمااي(انيحكمايفاجانبانييمنابفرتلا2جيزل،اعملا
عااعامانازعمائهاجالايان،ابااعا2ععامامناع2لا
نيثثكراننشارتنكي،اعىايناتتجىامثايهانيابنيةا
نيثياساية،ا يعبياتاها يفا 2خاصاةا 2ننجتماعياة،ا
كماظماةاسياسايةاتثمالاجالاالاعاىايناتكننا
ممثلاةايصايحانيثماالا2نيفالحالا2ممثليهم،اكذنا
نيثنفالانيننميالانيثنريالا2نيثلمانيالانيذيانا
كانامصااراعاعاكبرياماهامانيتاظيملانياامجلا
يفانيحازبا2لماا:ااننتحااعانيشاثبيانيايمنرنطيا
نياركثاينن(ا2َاحزبانيبثثا-انيجااحانيثانري(.ا
2يكنانيتااقضاتابثببانيصايحانيخاصةاتفاقمتا

حتىاظهرتانارنًا2عماءا2عمارنًاعا5ا51986)ثاا.
2لناماايؤكاهازعيمانيحزبانيشاينعيانيلباانيا

نيرنحلا:
اا2قاااتفاقمتانيتااقضات.ااعيلانارص(ا2مثها
مجمنعةامناشاينعيلاسابنلاي2ابثثيلاسابنلا
مثلااينيلاحثانايحيى(انيذياكانابثثياًاساابناًا
2صارايحااايعمالانيحزباننشارتنكيانييماي،اايبنا
بكرابا5يب(اشانيلااعيلابا5ياب(انيذياكانانألملا
نيثا5ايلحزبانيشينعياإضااةاإىلاشخصابثثياآخرا

لنااعبانيغاياعبانيناعر(.((.

2كثرينًامااسامثااايصننتابثضايعضاءانيحزبا
نيتشااعيناايياينجياا()ثاااتنيانلا2تااذراباينيالا
2نيثبانرا2عظائامانألمانرايفاُكّلامااسابة،اماَااِّعلا
باخنلاانيثاارصانيثيئةانننتهازية(انيتيامناشأنا
تننجالاايفااحزبانيابنةانيثاملة(اااتافيذاخاطا

نيثا2انيابني(()7اا.
بثاااينايحكامانيحازباسايارتهاعاىانيا2ياةا
2ننامجتاثماننغرست،ابايرتليبا2نيرتنيب،اجذ2رها
ننساتبانعيةاعمينااًايفاجهازلااا2كاااةانيهيئااتا
2نياظمااتاننجتماعيةانيتابثةايهااي2انيرتباةابها،ا
بمااايفا5يكانيجياشا2نألمانا2نيثالاةانينضائية،ا
2نمتاتاعر2قانيحازبانيتاظيميةايفاكيانانيجتمعا
بأرسه،ايتشاملاييضااًاار2عها2حلفااؤهايفاانييمنا
نيشامايل(ا2نيخاارجاحياثانيثافارنتا2نياظماتا
نياالبياةا2نألجهازلانيرسيةا...انيخ،اسااعاننعتناعا
يااىامثظامانيااسابخلانعانيحزبا2شامنخاباائها
2قانلابايانه،ااصارابذياك،ايفانظارايعضائها2كثرا
نريلام،احصااًامايثاًانايُحتمالاننهانمها2نايؤملا
ننهياره،ا2كائااًامناسااًانايجنزانيثااسابهاحتىا
سااعانيشاثارانيشاهري:ااناصنتايثلناانقاصنتا

نيحزب(؟!ااُلبَلانييماي()18ا.
2قااعكلالذنانينضعانفثاهاييضاًاعىارشكاءا
اكثكثاةانينحاال(ابثااإعالنانينحاالانييمايةاعا5ا
ل99ا5،ا2يذياكانجاااحتىاكبااراصاااعانياغيانا
2نيفثااعا2يتبااعانيملكاةانيثاثنعيةانينلابياةايفا
نييمنا2ماهمايحاامشاائخاقبيلةااحاشاا(انيثابلا
اعبانيلاهاباناحثالانألحمر(ايارخا2يتنجعايفا

مذكرنتهاقائالً:
ااحكايةانيتناسامااتناسامانيثلاةا2نيالابلا
نيحزباننشارتنكيا2نيؤتمرانيشثبيانيثا5(ايمايعلما

عاهااشيئاًاإنابثااينايعلات.
2حملنناع2يةانينحاالانيجينشانيغفريلا2نألعانعا
نيهائلةامئاتانآلنفامنانيكننعرانيحزبيةانعترب2لما
منظفلا2نايننانيارجاتا2نيرتبانيثثكرية،ا2عملننا
ألعضااءانيحزباحتىامناننشارتنكيلانيشاماييلا
يسماءا2كشنااتاكا5بةاعىايساساينهمامثجلننا
يفاكشنااتانيا2يةايفانيجانبابياماالمايفانيحنينةا
يامايكنناننامنظفلابالاكاننعراحزبياةايكثرامنا
يربثمائاةاييافايضثافاعااعانينظفلايفانيشامالا
قبلانينحال،ا2معالذناانااسالمنناخزياةانيا2يةايفا
نيجانبايا2ياةانينحالااارنةانهائياً،اانلتاياايخيا

عيلاعبانيله)9اا:الذنانايجنز(()لاا.
2قااساعااعىالذنانننتشارا2نيتنسعايفانيكننعرا
نيحازب(ا يفا نيا2ياةا اننامااجا نيتفرناةا نيحزبياةا
نييماايا2سايارتهاعليهاا،ا2ينابلاها ننشارتنكيا
اننامااجانيحازبايفانيا2ية(اكماالناحاالاانيؤتمرا

نيشثبيانيثا5(.
2لكذناحانلاقاعلاانيحزباننشارتنكيانييماي(ا
قبلاننهيارهانيثياساةا2نيصايحانيخاصهاباعضائها
2قاعتةاإىلاعنيال،ا2لذهاإىلااعيناسيايساننتهازي(،ا
انإلرلاِبايلمثارضلا2يسااسانينانساةا شاكلايسَّ
نيزنئفاةايلحازبا2قاعتهااثماتانننتهازيةا2َسااعا

نيتااُقُضابلانيشثارنتا2نيتابيل.
52ياكالناماااكانايحاذراماها2يخاَ�اعننقبَها
االسافةا2مفكر2انيحزباننشارتنكيانييمايايمثالا
نياكتانرانيفنيااامحمااعيلانيشاهاري(،ااهناكانا
يؤكااايفايكثرامنامنضاعاعىاصفحااتاكتبه،اينا
نيحزبانايثاتايعاتفاعيايياخرنبايحلابه،اإ5نايما
يلتاز5اباأللانفا2نيغاياتانيتياجرىاتأسيثاهامنا

يجلهاا2نيها5انيتاريخيةانيااطةابه)ااا.
كمااينهاقاانحظاماذا2قتاطنيل،احتىايصاقاءا
2صغاارايعضااءانيحازب،اعجزاشابابانيحزباعنا
إحانثاننلةايفامؤسثاتهانيحزبيةانيهِرمة،اماايؤكاا
ينانيشكلةاييثتاانطايفاقياعنتا2مؤسثةانيحزبا

2إنماايفاكيانها5نته)ااا.
نيثا2ننياةا يلحاربا نيحازبا تأييااا يكااا 2قااا
نيثاثنعيةانألمريكيةاعىانييمناينانيشاكلةاتكمنا
يفاعمان5انيحزبا2ييلااناطايفاقياعنتهانننتهازيةا

2نيخائاةاانط.
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)فض�ل النقيب( لألخي�ر وَعْجرفته )الحزبية( خالل حكم )الحزب االش�رتاكي( الجنوب 
اليمن�ي، يف كتابه: )دفاتر األيام(، وقد أوردنا ج�زءاً من الوصف المذكور يف موضع آخر 

من هذه الدراسة.
)17( انظر فيما يخص الهامش السابق و )البناء الطبقي للحزب االشرتاكي( د. سيف 
صائل، )األس�س الطبقة واأليدلوجية والتنظيمية للحزب االش�رتاكي اليمني وإش�كاالت 

عملية التطور(، )صحيفة الثوري(، العدد )1041( الصادر بتاريخ 1988/3/26م.
)18( راجع: عبدالفتاح إس�ماعيل، )حزب ولد يف خضم الثورة(، إصدار لجنة )تخليد 

عبدالفتاح إسماعيل(، عدن، ص )122 - 124(.
)19( المقصود بذلك هو: الرئيس السابق )عيل عبداهلل صالح( الملقب ب� )األحمر(.

)20( من مذكرات الش�يخ )عبداهلل األحمر( المنشورة يف صحيفة )السياسية( اليمنية 
الحكومي�ة، الع�دد )20209(، تاري�خ 16 ديس�مب 2007م. ثم ص )11( م�ن الكتاب 

المطبوع الحاوي تلك المذكرات.
)21( حي الش�هيد: محمد عيل الشهاري، )حول الوحدة اليمنية واالنتهازية اليسارية 

والحزب االشرتاكي اليمني(، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 1981م، ص )260(.
)22( صادق غانم، )رس�التان ألصدقائي االش�رتاكيين(، صحيف�ة )األوىل( »يمنية«، 

العدد المؤرخ 2013/2/26م.
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سنس�هم دائماً يف كش�ف الحقائق يف الس�احة؛ ألننا يف عالم ربما 
ه�و آخر الزمان كما يقال، ربما - والل�ه أعلم - هو ذلك الزمن الذي 
َيتََغْرَبل فيه الناس فيكونون فقط صفين فقط: مؤمنون رصيحون/ 
منافقون رصيحون .. واألح�داث هي كفيلة بأن تغربل الناس، وأن 

تكشف الحقائق.
عندم�ا نتحدث أيضاً هو لنعرف حقيقة أنن�ا أمام واقع ال نخلوا 
في�ه من حالتين، كل منهما تفرض علينا أن يكون لنا موقف .. نحن 
أم�ام وضعية َمِهيْنة: ذل، وخزي، وعار، اس�تضعاف، إهانة، إذالل، 
نحن تحت رحمة اليهود والنصارى، نحن كعرب كمسلمين أصبحنا 
فع�اًل تحت أقدام إرسائيل، تحت أقدام اليهود، هل هذه تكفي إن كنا 
ال ن�زال عرباً، إن كن�ا ال نزال نحمل القرآن ونؤم�ن بالل�ه وبكتابه 

وبرسوله وباليوم اآلخر لتدفعنا إىل أن يكون لنا موقف.
الحالة الثانية: هي ما يفرضه علينا ديننا، ما يفرضه علينا كتابنا 
القرآن الكريم من أنه ال بد أن يكون لنا موقف من منطلق الش�عور 
بالمس�ئولية أمام الل�ه سبحانه وتعاىل. نحن لو رضينا - أو أوصلنا 
اآلخ�رون إىل أن نرىض - بأن نقبل ه�ذه الوضعية التي نحن عليها 
َعة،  كمس�لمين، أن نرىض بال�ذل أن نرىض بالقهر، أن ن�رىض بالضَّ
أن ن�رىض بأن نعيش يف ه�ذا العالم عىل فتات اآلخرين وبقايا موائد 
اآلخري�ن، لكن هل يرىض الل�ه لنا عندما نقف بين يديه الس�كوت؟ 
م�ن منطلق أنن�ا رضينا وقبلنا وال إش�كال فيما نحن فيه س�نصب 

وسنقبل.
ف�إذا ما وقفنا بين يدي الل�ه س�بحانه وتعاىل ي�وم القيامة، هل 
س�نقول: )نحن يف الدنيا كنا قد رضينا بما كنا عليه؟(. هل سُيْعفينا 
ذل�ك عن أن يق�ال لنا: ألم نأمرك�م؟ }أَلَْم َتُك�ْن آَياِتي ُتتْ�ىَل َعلَيُْكْم{ 
)المؤمنون: من اآلي�ة105(؟ }أََولَْم َت�ُك َتأِْتيُكْم ُرُس�لُُكْم ِبالْبَيِّنَاِت{ 
)غافر: من اآلية50(؟. ألم تس�معوا مثل قوله تع�اىل: }َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَمُنوا اتَُّقوا ال�لََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن َواْعتَِصُموا 
ُقوا{ )آل عمران: م�ن اآلية103( ومثل  َِّه َجِميع�اً َوال َتَفرَّ ِبَحبْ�ِل الل�
ٌة َيْدُعوَن إىَِل الَْخيِْر َوَيأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف  قوله تعاىل: }َولْتَُكْن ِمنُْكْم أُمَّ

َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َوأُولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن )104( َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن 
ُق�وا َواْختَلَُف�وا ِمْن َبْع�ِد َما َجاَءُه�ُم الْبَيِّنَاُت َوأُولَئِ�َك لَُهْم َعَذاٌب  َتَفرَّ
ْت  ا الَِّذيَن اْسَودَّ َعِظيٌم )105( َيْوَم َتبْيَضُّ ُوُجوٌه َوَتْس�َودُّ ُوُجوٌه َفأَمَّ
ُوُجوُهُه�ْم أََكَفْرُتْم َبْعَد إِيَماِنُك�ْم َفُذوُقوا الَْعَذاَب ِبَم�ا ُكنُْتْم َتْكُفُروَن 
ِ ُه�ْم ِفيَها  �ْت ُوُجوُهُه�ْم َفِف�ي َرْحَمِة اهللَّ �ا الَِّذي�َن اْبيَضَّ )106( َوأَمَّ
َخالُِدوَن{ )107( )آل عمران( أليس�ت ه�ذه اآليات تخاطبنا نحن؟. 

أليست تحملنا مسئولية؟.
�ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ�اِس َتأُْمُروَن  أل�م يقل الق�رآن لنا: }ُكنُْت�ْم َخيَْر أُمَّ
ِبالَْمْع�ُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر{ )آل عم�ران: من اآلية110(؟. ألم 
يقل الل��ه لنا: }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا أَْنَصاَر اللَّ�ِه{ )الصف: من 

اآلية14(؟.

ف�إذا رضينا بما نحن عليه, وأصبحت ضمائرنا ميتة، ال يحركها 
ما تس�مع وال ما تحس به من الذلة والهوان، فأعفينا أنفس�نا هنا يف 
الدنيا فإننا لن ُنعفى أمام الل�ه يوم القيامة .. الُبدرّ للناس من موقف، 
أو فلينتظ�روا ذالً يف الدنيا وخزياً يف الدني�ا وعذاباً يف اآلخرة .. هذا 
هو منطق القرآن الكريم، الحقيقة القرآنية التي ال تتخلف, }ال ُمبَدَِّل 
ِه{ )األنعام:  لَِكلَِماِتِه{ )األنعام: من اآلية115( }َوال ُمبَدَِّل لَِكلَِماِت الل�َّ

.)29: ٍم لِلَْعبِيِد{ )قرّ من اآلية34( }َما ُيبَدَُّل الَْقْوُل لََديَّ َوَما أََنا ِبَظالَّ
ث�م عندما نتحدث، ونذكر األحداث وما يحصل يف هذا العالم وما 
يح�دث، ووصلنا إىل وعي بأنه فعالً يج�ب أن يكون لنا موقف، فما 
أكث�ر من يقول: ماذا نعمل؟. ماذا نعمل؟ وماذا بإمكاننا أن نعمل؟. 
ألي�س الناس يقول�ون هكذا؟. هذه وحدها تدل ع�ىل أننا بحاجة إىل 
أن نعرف الحقائق الكثيرة عم�ا يعمله اليهود وأولياء اليهود، حتى 
تلمس فعالً بأن الس�احة، بأن الميدان مفت�وح أمامك ألعمال كثيرة 

جداً جداً جداً.
أوال ت�درون أن بإمكانك�م أنت�م يف هذه القاع�ة أن تعملوا عمالً 
عظيم�اً، وكل واحد منك�م بإمكانه أن يعمله وس�تعرفون أنه عمل 
عظيم عندما تحس�ون يف أنفس�كم أن عمالً كهذا سيثير هذا أو ذاك، 

وس�ينطلق المرجفون من هنا وهناك, والمنافق�ون من هنا وهناك 
فيرجفون ويثبطون.

المي�دان ليس مقفالً، ليس مقفالً أمام المس�لمين، أعمال اليهود 
والنصارى كثيرة، ومجاالت واس�عة، واس�عة جداً، وهم يحس�ون 
بخطورة تحركك يف أي مجال من المجاالت لترضب عملهم الفالني، 
أو تؤث�ر ع�ىل مكانتهم بص�ورة عامة، أو لتؤثر عىل م�ا يريدون أن 

يكون سائداً، لِحاٌف عىل العيون وعىل القلوب.
أو ق�د يقول البع�ض: )فقط هي أحداث هنا وهناك( لقد ُحِس�م 
الموضوع بالش�كل الذي يؤهل أمريكا ألن تعمل ما تريد وأن تعمل 
يف بقاع العالم اإلسالمي كله، فما سمعناه باألمس يف أفغانستان هو 
ما ُيَحاك مثله اليوم ضد حزب الل�ه يف لبنان، هو ما ُيحاك مثله اليوم 
ض�د الجمهورية اإلس�المية يف إيران، هو ما ُيح�اك مثله اليوم ضد 
المملكة العربية الس�عودية للس�يطرة عىل الحج، عىل مشاعر الحج, 
فنحن من كنا نرصخ لتحرير القدس، س�نرصخ, وسنرصخ - إن كنا 
س�نرصخ - عندم�ا ُتحتل مكة عندم�ا ُتحتل المدين�ة، وهذا محتمل 

احتماالً كبيراً جداً.
فكيف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل، أو ترى بأنك بمعزل عن 
هذا العالم, وأنك لس�ت مس�تهدف، أو ترى بأنك لست ُمستَذل، ممن 
هو واحد م�ن األذالء، واحد من المس�تضعفين، واحد من الُمهانين 
عىل أي�دي اليهود والنصارى، كيف ترى بأنك لس�ت مس�ئوالً أمام 
الل��ه، وال أمام األمة التي أنت واحد منه�ا، وال أمام هذا الدين الذي 

أنت آمنت به؟!.
هذا يشء مؤكد، أنه بعد أن س�لرّم الجمي�ع ألمريكا، أن تكون هي 
م�ن يق�ود التحالف العالمي - وال�ذي من ضمنه ال�دول العربية - 

لمكافحة اإلرهاب.
واإلرهاب ما هو من وجهة نظر أمريكا ما هو اإلرهاب؟ يف رأس 
قائم�ة اإلره�اب هو ذلك الجه�اد الذي تكررت آيات�ه عىل صفحات 
القرآن الكريم، هذا هو اإلرهاب رقم واحد، من وجهة نظرهم, وهذا 
هو ما وقرّع عليه زعماء العرب، ما وقع زعماء المسلمين عىل طمسه!.

)الصرخة 
في وجه 

المستكبرين(

منطق العصر
هل تريد أن تتعامل مع هذا 

العصر؟ هل تريد أن تتصرف 
مبنطق العصر؟ ابِن نفَسك، 

ابنوا أمة واحدة، كتلة واحدة، 
موقف واحد. هذا منطق 

العصر.

ال تتحدث 
بأشياء تخدم 

عدوك
ال يجوز لك أن تنقل أي 

تبرير أبداً تسمعه ولو من 
رئيس اجلمهورية يبرر وجود 

أمريكيني، أو يبرر القيام بعمل 
هو خدمة لألمريكيني من أي 

جهة كان، ال يتداول الناس 
التبريرات، هذه أول قضية 

يجب أن نحذر منها.

)موقفنا ممن 
يتولى اليهود(
فنحن نحرص على أن نحافظ 

على وعينا، نحافظ على سالمة 
نفوسنا أمام الله، مسائل 

خطيرة جداً، مسائل خطيرة 
جداً، من تلمس منه رائحة 

الوالء لليهود والنصارى يجب 
أن حتمل له روح العداء، يجب 

أن حتمل له روح العداء، في 
كل مشاعرك، وداخل أعماق 

نفسك، العداء اإليجابي، العداء 
الساخن، كل من تلمس أنه 

يوالي اليهود والنصارى، كل 
من تلمس بأن منطقه وإن كان 

منطق حتت عناوين أخرى: 
مصلحة كذا وكذا، يجب أن 

حتمل له روح العداء، وأن ترد 
عليه أن هذا غير صحيح.

المرجفون وكيفية 
التعامل معهم

أنصار اهلل؛ أصالة الرؤيا وحداثة المشروع

قاسم الخطيب
ايرتنَااُلامثهاتحرٌُّكانشاٌطامناقبَلا 5ٌامياننيٌّ عاامااايتحنالايلُثااْا2َنناتنااُّ
نيااانالايخلخةاصفانفانيجتمعابايتهنيلا2نإلرجاافا2نيتثبيطا2إحانثاتنا5ٍا
يفانيافنسايضثفانيهمما2يرضبانإلَرنَعلا2يؤثراعىاعالقةانإلنثاانابربها2ثنتها

ايمااعااه.
2لاذنانيا2ُرايثااجبهةامناجبهاتانيثاا2انيتنامةا2منايخارلاايثرنًا2تأثرينً؛ا
2ألنانيااانلايتحركننابشكلامثتمراإناينهماحالاتنا5انيثا2ايتحركننايكثر,ا
2تظهارامننقفهمابشاكلاجايلا22نضحامااكاناتايتربزاماهمايفاظار2فايخرى,ا
2تأتايامفاجاألايلمؤمالاكمفاجاألانيثننبةاعىانيتنصريا2نيخايفاةا2نيتااُزعا
نيتياتثريانيكثريامنانيتثااؤنتاعناماليةانألسابابا2يا5ناحلاباااُكّلالذنا2كيفا

يصاباااماايصاباا.
»2ََماايََصابَُكْمايَْن5َانْيتََنىانْيَجْمَثاِناَاِبِإ5ِْنانيلَِّها2َِييَْثَلَمانْيُمْؤِمِاَلااثثا(ا2َِييَْثَلَما
نيَِّذياَنانَاَاُنننا2َِقيَلاَيُهْماتََثاَيْنناَقاِتلُننايِفاَساِبيِلانيلَِّهاي2َْانْعَاُثانناَقايُنناَيْنانَْثَلُماِقتَانًا
ااَييَْلايِفا تَّبَْثاَاُكاْماُلْماِيْلُكْفِرايَْنَمِئٍذايَْقَرُباِماُْهْماِيْليْااَماانايَُننيُنَناِبأَْاَننِلِهمامَّ نَّ
ُقلُنِبِهْما2َنيلَُّهايَْعَلُماِبَمااايَْكتُُمنَناا7ثا(انيَِّذيَناَقايُنناإِلِْخَننِنِهْما2ََقَثُا2ناَيْنايََطاُعننَاا

َمااُقِتلُنناُقْلاَااْعَرُء2ناَعْناينفثُكُمانْيَمْنَتاإِناُكاتُْماَصاِعِقَلاا168ا.
اتأتايانإلجابُةامنررًلاينانيلهاي5ناباأنايصيبكماماايصابكم،اباعتبارامااصارا
ماكام،ا2ييثلمانيؤمااننا2نيااانننانيذيناقيالايهماتثاينناقاتلننايفاسابيلانيلها
باعتبااراعياياي2َْاعناثنناعنايرضكماباعتبارا2طاي،ااالايهذهانساتجابننا2نايتلكا
تحركنن,ابلاقابلننالذهانياعنلابايتشاكيكايفامرش2عيةانينتالا2قانساةانينضية,ا
2نإليحاءاإىلاُضثفاءانيافنسا2نإليْااَماانامنانيثاذجابانانيرنعارصنعامصايح,ا
2يخا5ايطرنااًامثياةا2ننهايناكانامنايجلانيايناي2َْانألرضايناتلاا.ا2لمايفانيننقعا

يقربايألعانءا2تايكاعىا5َيكااثايهمانيغايرلاألقننيهم.
2ماعاُكّلالاذنانيخبثا2نيخانعا2نيتلاننا2نيتآمرايريا2ناينايُظهر2ناينفثاهما
كحكمااءا2يصحابابُثاانظرا2َرؤيةاعمينةاتثرفاتنايرنتانألمنرا2نتائجهاا2ينا
نيشهانءاينايطاعنلمامااُقتلنن,ااينجهانينرآناإىلاطرينةاحكيمةايفانيرعاعليهمابماا
يبّكتهما2يرضبانفثياتهم,ا»ُقْلاَااْعَرُء2ناَعْناينفثُكُمانْيَمْنَتاإِناُكاتُْماَصاِعِقَل«,ا
يفانينانلاإنانتائجامااتر2ناحتميةا2ينانيشاهانءايانايطاعنكمامااُقتلننااهااينتما
ياماتتحركنناااعاثننانينتاعاكم,ا2يما5اييةاحركاةاينن5ابهاانيااانننايجباينا
يننجهننابماايظهراينانيااسايبثااماايكنناعنانيتأثرابإرجااهما2تثبياهم،ا2لذها
يهاايثرلاانيكبرياعىانفثياتهما2نفثيةانيثا2انيذيايتحركننايخامتهامناخاللا
2ضثاهايفانيصنرلاينهايما5ايمٍةاثابتةانايؤثراايهاانإلرجافا2نيتخنيف,ايمٍةاتغمرا
ماانهااعبارنتاننيتجاءاإىلانيلها2نيتنكلاعليه,ايمٍةاعصيةاعىانننكثارامرتاثٍةا
عانانآلثارانيثالبيةايلهزيمة.ايضثفانيثا2اصمنعلااا2يذللهاتفانيهاا2صربلا,ا

كلماانزعنعانيثا2اعاًلانزعنع2ناإيْااَمااناًا2يحمًةا2تثا2ناًا2يُنثاًا2ييفًة.ا
إنهاااعظمةانيرتبياةانينرآنياةانيثاييةانيتاياتنجهانيجتمعاحتاىايناحصلتا
لزيمةاإىلاكيفايكننننابايشكلانيذيايهز5انيثا2انفثياًا2لذنامظهرامنامظالرا

رحمةانيلها2شمنلالايهايفاُكّلانيظر2ف.
ايهاايا2نيااسامتجهنناإىلانيياننا2يفانيياننا2بثااانيار,ا2يهاياايمااينا
حصلاتالزيماٌةاإىلاكيفايجباينايكننننا2كيفايركاز2ناعىاننيجابياتانيتيانا
تحصلاإنايفايجننءانيهزيمة,ا2ينانايحزنننايكثرلانيثارعلاإىلانألعانءا2إناكانننا
منانيحثنبلاعليهم؛األنهمايتخلصننامنااري2ساتاضارلايصنتابمثريتهم،ا

2انا2نانيكثريامناإيْااَماانهما2إيتزنمهمابنجنعالؤنءابياهم.ا
2لاذنامااي2حىانيلُهاباهاإىلانبيهااص(ابننيهاا2نايحزنكانيذينايثاارعننايفا
نيكفراإنهماينايرض2نانيلهاشايئاً،ايرياانيلاهاينانايجثلايهماحظاًايفانآلخرلا2يهما
عذنباعظيم(،ااالامثاارعتهماإىلانيثا2اترضانيلها2يمايجاننامنانيثاارعةالذها
إنانيثاذنبا2نيخارسنن،ا»2مااكانانيلهاييذرانيؤمالاعىاماااينتماعليهاحتىايميَزا
نيخبيثامنانيايبا2مااكانانيلهاييالثكماعىانيغيبا2يكنانيلهايجتبيامنارسلها
منايشااءااآماننابايلها2رسالها2إناتؤماننا2تتننناالكمايجراعظيم«.اامنضنعا
نيغربلةاُسااةاإيهيةاثابتةايتبلامناخاليهاانيخبيُثامنانيايب،ا2تثاعاانألحانثا
عىاكشافامااا2رنءاجانرانيصارا2ماااتاانياعليهانيجنننحاماناخبثاي2َْاطيبا
2عىالذنانألََسااااسايكننانيااسايما5َاإحاطةا2مثراةاتاا2يهاانينرآنابشكلانا
يثتايُعانإلنثانامهمااكانتاخربتهانيثياسيةا2نيثثكريةاينايحيَطابمالبثاتها
بارينةامثابنةابيامااتصبحاساانرنًاتنريا2ينتايفامياعيانانيثملاإلعالءاكلمةا

نيله.

محمد يحيى المنصور
 

مثلتانناالقةاحركةاينصارانيلهاعىا
يااقائالاانيؤسلانيشهيااحثلابارا
نياينانيحنثيارضنننانيلهاعليه،ايحاا

يلماننستجاباتانيتفاعليةانيكربىايلفكرا
نيثيايسانإلسالميانيثارصايفانييمن،ابماا
قامتهامناقرنءلايلننقعانيلباابايشكالتا
نيثياسيةا2ننقتصاعيةا2ننجتماعيةا

نيثنااية،انيتيامثلتايزمةالنيةابكلاماا
يلكلمةامنامضمنن.

كاناتانيحركاةاكذياكاتفاعاالًا2نعيااًاماعانيثارا
2متغرينتاهانيثالبيةا2نإليجابياة،ا2مااتثيشاهانألمةامنا
نمتهانا2نساتالباعىاياانيننىاننساتثماريةانألجابية،ا

2نيحكا5انيثتباينانيجائرين.
كاناتاحركاةاينصاارانيلاهانمتانعنًايارساةانإِلساال5ا
ننجتهاعيةانيثنليةانيشاهنعايهاابرااانيننقعانإلساالميةا
بايجاعينانيتغرييل،انيرناضلايجمنعانيننقعا2سكننيته،ا

نيرناضلايلظلمانيخانع.
جثاانيثياانيشاهيااحثلابارانياينانيحنثيانمن5جا
نيثائارانيجاعايلفهامانيثريفا2نيثناايفا2نيفكاري،انيلتز5ا
بايخاطانإلساالميانألصيال،انيهمان5ابنضايااايمتها2ماا
تثانيه،انيتالعاإىلانإلسها5ايفاصاعانيتحنلانحنانألاضل،ا
باعتبارهاارٌعامنايارنعالاذهانألمة،امثاٌيابأمرلاامتمثالًا
يلنرآنايفاقارتهاعىاتشخيصانيخللانيكائنايفا2نقعانألمةا
يارنعنًا2شاثنباً،ا2نيناعرابنصفاهاماهجاًاإيهياًاربانياًاعىا

نألخذابهاانحنايناتكنناخريايمةايخرجتايلااس.
يصايةانيرؤيةا22ضنحانياهج

ينااعملانيشاهياارضنننانيلهاعلياهاعىابلنرلامثايما
مرش2عانهضنياقرآنيابثايطا22نضح،ايحملايفاطياتها
صاقااًا22نقثياًة،ا2منارًلاعاىاتحريكانيثنالايلتفكري،ا
2نيشااعرايلتفاعلامنامااللاإيمانيايرىابأناكلمااجاءا
يفانينارآناحٌلانايبلاايه،امناثمااإنانيثارياعىانياهجا
نينرآناياكفيلابتننيامانيخللا2ننختالنتانيتيايثيشاهاا

نيفرعا2نألرسلا2نيجتمعا2نيثايمابرمته.

قا5انيثايااحثالابارانياينانيحنثياقارنءلامثمنةا
يلننقاعانيثارصانياذيايبثثاعاىانيرثاءايحاالانينطن/ا
نييمان،ا2نألماة،امبيااًاي2جاهانيخللايااعرباعاهااانينرآنا
نيكرياماعاىاشاتىانيُصُثاا؛انيثياساية،اننقتصاعياة،ا
ننجتماعياة،انيثنااياة،اييصالاإىلايناجاذراتخلفانألمةا

2ضثفهاا2لنننهاايتمثلايف:
ا-انننحرنفانيانخيلايلحكم.

ا-انيتثالطانألجابايا2نيهيمااةانيصهينيمريكيةاعىا
نييمنا2نينطنانيثربيا2نإلسالميا2نيثايم.

مشاخصاًانآلثارا2نيتبثاتانيخاريلانياثلةايمامااانيين5ا
مناتثالطا2ليمااةانييهانعا2نألمرياكانا2مننييهماعىا
رقابانألمة،امبيااًاننحرنفانألمةا2يسبابها2نتائجه،ا2ُسبُلا
نيثاالجا2نيخالصايلمثالملاماناخاللانينارآنانيكريم،ا
كماايفاعر2ساسانرتيانيائاالا2آلاعمرننا2اخاراعخنلا

يمريكاانييمن.
سثىانيشاهياانينائاايفاثااياامرش2عهانيثنايفانينرآنيا

إىلاتصحياحانيكثاريامانانيفاليامانيفكرياةا2نيرتنثياةا
2نيكالمياةانيتايانعتربلاااعائناًايماا5احينياةا2حركيةا
نينرآنانيكرياما2ع2رها2ااعليتهانيتايايابغيايناتكننايفا

نيننقع،ا2نيتياعملانألعانءاعىاتثايلها.
نيشثاراسالٌحا2منقف

ماناخااللانساتجالءانينقافانينرآنايامانانييهانعا
2نياصارىانيتثالالاعاىانيثايم،انيين5امار2رنًابفرتنتا
تاريخيةا2ماضية،ايطللانيثاياارضنننانيلهاعليهاشثارها
نيثار2فابايرخاة:انيلاهايكارب،انيانتاألمرياكا،انينتا
إلرسنئيال،انيلثاةاعىانييهنع،انيارايلساال5،اكتلخيصا
مكثافايلمظلنميةانيتيايشاثرابهاانيثربا2نيثالمنن،ا
2نيرااضانيالالايلثياسااتاننساتكباريةانألمريكياةا
2نيصهيننياةاانيتاياتمالانيين5ا2نقاعانييمانا2نألمةايفا
2ننقتصاعياة،ا 2نيثثاكريةا نيثياسايةا نياننحايا كلا

ننجتماعية،انإلعالمية،انيفكرية،انيافثيةا2نريلا.
نيرخاةايفا2جهانيثاتكربيناتمثلاإعاالنابرنءلامنا
ممارسااتا2جنرانيثالاانانيرتباةابايتبثياةاألمريكاا

2نيكيانانيصهينني.
إنهاااحاياٌةاإعاالنانيتحاررامانانيتبثياةا2نيخاانعا
2رااضا نيصهيننايا 2نيكياانا ألمرياكاا 2ننستثاال5ا
يلممارساتا2نيثا2ننيةانيتياتننمانابها،ا2راضانحتاللا
الثال،ا2نز2انيشثنبانيثربيةا2نإلسالميةا2نحتاليها.
نيرخةاإعالنايثارباعناننساتثانعاينا2مةانيهيماةا
نيصهيانايمريكيةانياللاعىانألماة،ا2بارينةاحضاريةا
2نعية،ا2مثاؤ2يةايرتتاباعليهااحملانيارش2عانينرآنيا
نيثنايفا2نياهنضابهايتغيريا2نقعانألمة،ا2إسناطامرش2عا
نيهيماةاننساتثماريا2منا2متهابشتىانيارق،ا2يفاشتىا

نيثتنيات.
نيرخاةابمضامياهااانينرآنيةانيريحاةالياتلخيصا
أللانفاحركةانيثاريلانينرآنيةا2برناماجاعملهاا2تثبريا
عناعمالاننتمائهاايلساال5انيرنااضايلهيمااة،انينا52ا
يلظلم،انيانعيايلماهجانإليهيابأنايثانعانيننقع،ا2يثملا
عاىاتغيريها2اناٌايننياهاتثاىل:ا}كاتماخاريايمةايخرجتا
يلاااساتأمر2نابايثار2فا2تاهنناعنانياكارا2تؤماننا

بايله{
نيرخاةاتأكياٌااعىاعمالانننتماءايلساال5ا2إيمانا
بانتصارهاييثنعانيثال،ا2تثرتعانيحننقا2تتحنلانيحريةا
2نيكرنمةانيتايامنايجلهااخللانيلهانيبرشا2كرمهمابحملا
نألمانة؛اييايمانةاننساتخالف؛ايكيانايكننننامثتثباينا
2نامضاهايانايغريلم،ابلايرشنرانيثاتثمريناانييهنعا

2نياصارى(اكماالناحاصلانيين5.
نيرخةاممارساٌةايحلاحريةانيتثباريانيتياتتضماهاا
نيننننالا2نياساتنرانييماايا2نيننننلانيا2يياةا2مباعئا
حنانقانإلنثاانا22سايلةايحشااانيجمالاريا2تثبئتهاا
ياالضاةانيهيمااةا2نيتاخالتانألجابيةايفاشاؤ2نانييمنا

2نألمة.
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  - خاص: 
نّظمتانينحاُلانيثناايُةاألنصاارانيلهابأمانةانيثاصمة،ا
نيخمياَلانيفائاَت،ااثاييًةابثانننا»عننتانيشاثارا2يبثاعا
نيرخاة«،اتمحانرتاي2رنُقهاااحانلانيشاثارا»نيلهايكربا
نيانتاألمريكاانيانتاإلرسنئيالانيلثاةاعىانييهانعانيارا
إلساال5«ا2عاناعننتاها2يلميتاها2رؤياةانيشاهياانينائاا
2بانيااتانيارش2عانينرآنايا2نيشاثاراكمنقافاحضاريا
سالميايتالء5ا2نينضثيةانيتياتثيشاهاانيشاثنبانيثربيةا
2نإلساالمية،ا2رض2رلايناتكننالااكامننقُفاضاانيصلفا
نيصهينيمريكايامهمااكانتابثاياًةاتشاهاابنجنعا2عيا
إساالمياحنينايايتصااىايتلكانيؤنمارنتانيخبيثاةانيتيا
يحيكهاايعانءانإلساال5ا2نيثالملامنانييهانعا2نياصارىا

2َمناسارايفاَرْكِبهم.
2كاناتاي2ىلاي2رنقانيفثاييةاليايألساتا5اعيلانيرشعيا
تحااثاايهااعنانيشاثارا2يبثاعها2عننتاه،ا2عناينهاجاءا
كرض2رلاحتميةاألنايكننالااكامنقٌفايفضحانيثياساِتا
نيصهينيمريكياةانيتياطبختهاانيصهيننياةانيثاييةايفاتلكا
نيا2لايتكاننا5ريثًةانحتاللانيبلاننانيثربيةا2نإلساالمية،ا
ناتااًاإىلاينانيشاثاَراييالامنجهاًاضااشاخصاي2اائةاي2ا
جماعاةاي2اع2ياةابالاكانا2نايازنلامنجهاًاضااسياساةا
نساتثماريةاإجرنمياةايرنعايهااايصحابُهاايناتكاننامافذنًا
نساتثماراجايااياا2لانيثايمانإلساالمياتحتامثامياتا
جايالا2شثارنتابرنقة،امشرينًاإىلاينامصالحاتهامثتناٌلا
ماناكتاابانيلهامرتجماةاإىلامننقافاعمليةاكاناتانتاجاًا
يلنعيانيذيا2صلهانيشاهياانينائاايلمرحلةا2كذنانيخاننتا
نيتيايجباعىانألمةانيثربيةا2نإلسالميةانتخا5لاايلحيلنيةا
2نياصاارىا2مؤنمرنتهاما نييهانعا نينقانعايفارشنكا ع2نا

نيخبيثةا2نيانيئة.
2كانتانينرقةانألُخْااَرىاليايألساتا5امحماانياصنر،ا
بثاانننا»ينصاارانيله..ايصاياةانيرؤياا2حانثاةانيرش2ع«،ا
حياثا5كاراايهاااينانناالقاةاحركاةاينصارانيلاهاعىاياا
نيشاهياانينائاانيثايااحثالابارانيايانانيحنثيارضنننا
نيلاهاعليهايحُاايلماننساتجاباتانيتفاُعلياةانيكربىايلفكرا
نيثيايسانإلساالميانيثارصايفانيايَاَمان،ا52يكابمااقامتها
مناقارنءلايلننقعانيلبَّاابايشاكالتانيثياسايةا2نيثناايةا
2ننقتصاعياةا2ننجتماعيةانيتيامثَّلاتايزمةالنيةابكلاماا

تثايهانيكلمة.
2قالانياصنُر:اإنانيشاهياانينائااجّثااانمان5جانيثائرا

نيجااعايلفهمانيثاريفا2نيثناايفا2نيفكري،انيلتاز5ابايخطا
نإلساالميانألصيال،انيهمان5ابنضايااايمتاها2ماااتثانيه،ا
نيتالاعانحانانإلساها5ايفاصااعانيتحانلانحانانألاضالا
باعتبارهاارعنًامنالذهانألماة،امتمثالًايلنرآنايفاقارتهاعىا

تشخيصانيخللانيننقعايفانألمةاارعنًا2جماعة.
2يفتانياصنراإىلاينانيشاهياانينائااجثلاجذرامشاكلا
نألمةابكلهاامناضثفا2لنننالنانننحرنفانيانخيلايلحكما
ي2نًا2نيتثلطانألجابيايلهيماةانيصهينيمريكيةاعىانينطنا
نيثربيا2نإلسالميا2نيثايما2مناضماهانيايَاَمان،امشخصاًا
نآلثاارا2نيتبثااتانياثلةايماماااانيين5امناتثالطا2ليماةا

نييهنعا2نياصارىاعىانيشثنبانيثربيةا2نإلسالمية.
2يضافاينانيرخةاعبارلاعناإعالنايثرباعناننستثانعا
ينا2ماةانيهيماةا2نيتضحيةايفاسابيلا5ياكابايالا2نيافلا
يفاسابيلانياهنضابايرش2عانينرآنايايتحريرانيافنسامنا
ليماةانيانننيت،ا2لياتثميلاعىاعملانننتماءايلساال5ا
2إيمانابانتصارهاييثانعانيثالا2تثارتعانيحننقا2تحنلا
نيكرنماة،اكمااينهااممارساةايحلانيتثبريانيتايايتضماهاا
نينانننا2نياساتنرانيايَاَماايا2نيننننالانيا2ييةا2مباعئا
حنانقانإلنثاان،ا22سايلةايحشااانيجمالاريا2تثبئتهااا

ياالضةانيهيماةا2نيتاخالتانألجابيةايفانأل2طان.
كمااشااركانيشااعرننامحماانيشامرييا2خاياانيا2ية،ا
بنصياتالاشاثريتلانساتحرضناايهاانيارش2َعانينرآنيا
2بانياةانناالقاها2مااا2نجهاهامانامتاعابا2مصاعابا

2تضحياتا2ننتصاراييضاً.
2علمائياةا نجتماعياةا شاخصياتا نيفثايياةا حارضا

2مثنفننا2جمٌعاكبريٌامنانيننطال.
كماانّظمانيكتبانيثنايفابايثاصمةاصاثاءانا2لابثانننا
»نيشاثاراساالحا2منقف«اتحاثاايهااكنكبةامنانيثلماءا
2نألكاعيميالا2نألسااتذلارّكازتاحانلانألسالانيثناايةا
2نيثمليةانيتياباياعليهاانيشثار،اكمااننهانيشاركنناايهاا
إىلاينانيُثاْا2َننانيذياشاناضاانيايَاَمانامناقبَلانيثثنعيةا
2حلفائهاالناسببُهانيحريةا2ننستناللانيتياحصلانيشثبا
عليهااماذابانيةالذنانيشثار،اكماانعتربتانيكلماتانيشثارا
راضاًايلظلما2ننساتثباعا2نينهرا2لانابمثابةاحيالايألمةا
يفا2جاهانيثتايان،اكماايااعتابأنانيشاثارايرعابايَمريكاا

2إرسنئيلا2كشفانيااانلانيننيلايليهنع.ا
2يفامايرياةانيثابثلا2َتحتاشاثارا»يمانانيصمنع«ا
نظمتانيهيئةانياثاائيةاألنصاارانيلهانيثرضانأل2لايلصنرا
2نيجثامات،ابايتزنماناماعايسابنعانيرخاة،ا2برناما
نيصمنعايََمااا5اُعاْا2َننا2حصاراياايناربانيخمثةايشهر.

بثااا5يكايعننتانيهيئةانياثاائيةاألنصاارانيلهابماانها
نيثابثلايفابيانايهاا،انيجريمةانيبشاثةاألع2نتانيُثاْا2َننا
2مرتزقتاهامنانيناعالا2عنعاشابتثزانيتياتتاااىفامعاُكّلا
نينياما2نألعارنفانيايايةا2نإلنثاانيةايفاحلاباايانيرميمةا

2نألرسى.
2يحتنيامثارُضانيصانرامرنحلانيرخاة،ا2يثرا5يكا
يفاكشافاعمالءايَمرياكاا2إرسنئيل،ا2رساايةاقنيةايلثايما
يجمع،اينانيثريلانينرآنيةامثتمرلا2ينصارانيلهامنجنع2نا
2بنانل،ا2ينانيهيماةانألمريكياةايفاطرينهااإىلانيز2نلا2عىا

ييايهم.
كماايقيمتايفاصاثاءانينايمةانا2لاتضماتاعالاي2رنقا
كاناتانأل2ىلابثاانننا»اثايياةانيشاثارا2ننزعاجانيثافريا
نألَمريكياماه«ا2نينرقةانيثانيةاتاا2يتانيحر2بانيثتانيتيا
شااهاانياظا5انيثميلاعىايبااءاصثالا2كذيكا2رقةاتاا2يتا

نيُثاْا2َننانيثثنعيانألَمريكياعىانيايَاَمان.ا
2يفامايريةانينحالايقيمتانا2لاثناايةابثانننا»نيشثارا
ساالحا2منقف«اتاا2لانيشاركنناايهااعىايلميةانيشثارا
2يناهايتىاكمنقافارض2ريا2حتميا22نجاباتجاهاجرنئما
يَمرياكاا2إرسنئيلابحلايبااءانإلساال5،اكماااتاا2يتايَيْاضاًا
عاان2لانييهنعايلساال5ا2خانرتهماعىايبااءانإلساال5ابماا
يؤعيا5يكاإىلا2جنبانيتحركاضاامؤنمرنتهمايفاُكّلانيجانت.ا
2يفامايرياةانيصاايةانظمانيكتبانيثنايفايلمايريةانا2لا
بثانننا»نيرخةانيرش2عيةا2نيانيةا2مثائنييةانيجتمعا
يفامننجهاةانيثتايانا2نيرجفل«،اركزتاجمياعاكلماتهاا
عىايلميةانيرخةا2تأثرينتهاانيكبريل،ا2ينالذنانيشثاراإ5نا
ترنالامثهاعملامياننياعىاُكّلانيثتنياتااهناكفيلابأنا
تبلغالذهانألمةايعىامرنتبهاايفامننجهةايعانئها،امشاريينا

إىلاينامناعمرانألمةالمانييهنعابننساةاآلاسثنع.ا
كمااايقيماتاناا2لاثنااياةايفامايرياةاآزنلاحرضلااا
جماعاكبريامانامننطايانيايريةا2شااركاايهاااعاعامنا
نيشاخصياتانيذياناتاا2ينناايهاايلميةانيشاثاراناسايماا
بثاااننكشاافانيحنائالايََمااا5انيثالملامانانيؤنمرنتا
نيتياتحاكاعليهماماناقبَلايعانئهما2ينالذهانيرخةايتتا
كمنقفامثئنلايََمااا5انيلهاايماايحاثاإلخنننااانيثلملا
يفاالثاالا2نيثارنقا2نريلاا،اعنعالايَيْاضااًاإىلا2َحاالا
نيصافا2نيكلمةايفامننجهةانيُثاْا2َننانيثاثنعيانألَمريكيا
2ننيتفاافاحانلامرش2عانيتحاررا2ننساتناللا2نيحرية،ا
مثتربيانايناآلاساثنعالمامجرعايعنلايفايااانييهنعايافذ2نا

مخاااتهمايفانياانة.

أغاني الموت 
                                               

أبو داوود نصراهلل  

أغ����ان����ي امل��������وِت م�������وِت األب�����ري�����اِء 
ي����َرتِّ����ل����ه����ا خ����ل����ي����ُج األغ����ب����ي����اِء

ف��ت��ن��ت��ف��ُض ال�����دم�����اءُ ك���راق���ص���اٍت 
م��اِء  وت��خ��ت��ض��ُب ال��ط��ف��ول��ُة ب��ال��دِّ

وحت����ت����رُق ال����زه����وُر زه������وُر َص��نْ��ع��ا 
ال��ش��ت��اِء أوراِق  ِم���ثْ���َل  وت��س��ق��ُط   

ون���ْق���ٌش ف���ي)ي���رمَي( غ���دى ُخ���ُدوش���اً 
 م���ش���يِّ���َع���ًة ألش��������الِء )اخمل��������اِء(

امل���ن���اي���ا  ع���������َزَف  ل����ل����ذي  ُق�������لِّ  أال 
إل���ي���ك ت����ع����وُد أص��������داءُ ال���ِغ���ن���اِء  

ت���ف���نَّ���َن ف����ي ال���ع���م���ال���ِة ح����ني غ��ّن��ى 
وأخ����ف����َق ح�����نَي غ���ّن���ى ب��ال��ف��ن��اِء

وم����ا َص���ي���ُد ال����غ����زاِل ك��ص��ي��ِد لَ��يْ��ٍث 
��ب��اِء ك��ال��ضِّ ال���ع���روب���ِة  مَي�����ُن  وال 

س��ي��ع��ل��ُم ح�����نَي نُ����ْع����ِل����ُن ع����ن ِل��ق��ان��ا 
وي���ذه���ُل ِم����ن َخ�����َي�����اراِت ال��لِّ��ق��اِء

شعبي  ب���ن���اِر  ك���ال���َف���راِش  وي��س��ق��ُط 
ويُ���ْس���ِرُع-ي���وَم ن��ْض��ح��ُك-ب��ال��بُ��ك��اِء

ِسواها  وفي  )ال��ّري��اِض(  وتَ��ْرُق��ُص في 
��واِء ِدَم����اهُ َك���َرْق���ِص )ص��نْ��ع��ا( ب��ال��سَّ

ان��ت��ق��ام��اً  األرِض  م���ن  ي����رى  وح�����نَي 
���م���اِء وت���أت���ي���ِه ان���ت���ق���ام���اُت ال���سَّ

يُ����ْج����ِديْ����ِه- أنَّ���ا  وي���ْع���ل���ُم -ي������وَم ال 
أَِش��������������ّداءٌ، ُس������اللَ������ُة أَْق������وي������اِء

َس���������َراٌب  ِم�����ّن�����ا  َع�����ِب�����ي�����َدهُ  وأنَّ 
���راِء  َش����َراُه����ْم ِن��ْف��ُط��ُه ِب���ئْ���َس ال���شِّ

وأَْوَردَه���������������ْم ه����الك����اً واْرت����ك����اس����اً 
وه����ل ي��نْ��ُج��و ع��م��ي��ٌل ِم����ن َش���ق���اِء

مت�����اَدوا، أْس���رف���وا، خ��ان��وا، وه��اُم��ْوا 
وربُّ�����������َك ع������اِل������ٌم ب�����األْدع�����ي�����اِء 

أَض����لُّ����وا، زيَّ����ف����وا، ك�������اُدوا، أب������اُدوا 
ل���ل���َج���ف���اِء ل�����ع�����ادوا  وا  ُردُّ ول�����و 

س��ي��ن��ق��ِش��ُع ال��غ��م��اُم -غ����داً-ون����دري 
 َم����ِن ال���َب���لْ���وى، وَم����ْن ِس����رُّ ال��ب��الِء

ل����ك ال���ع���ل���ي���اءُ ي����ا مَي�������َن امل���ع���ال���ي 
وُح ف���ي ي����وِم ال���ِف���داِء ِف�����داك ال������رُّ

ووي��������ٌل ل���ل���خ���ل���ي���ِج، وألْ���������ُف َويْ�������ٍل 
م�����اِء مل���م���لَ���ك���ِة اجل�����رائ�����ِم وال�����دِّ

بعد الفتح 
محمد يحيى بالبل  

اجتمعوا  ال��ع��ال��م  ط��غ��اة  ك��ل  أن  ل��و 
لقصفنا ما اعترانا الذل واخلوُر 

ضمائرنا  أخلصنا  ال��ل��ه  ال���ى  إن���ا 
ولن نخاف من الباغني إن كثروا 

و ح��س��ب��ن��ا ال��ل��ه ق��ل��ن��اه��ا م��دوي��ًة 
ومن يكن حسبه الرحمن منتصُر

ال��ل��ه أع��ظ��م مم���ن دم�����روا ب��ل��دي 
ومن متادوا ومن خانوا ومن فجروا 

مطلبنا  احل����ق  أن  ال���ل���ه  وي��ع��ل��م 
ال الفخر واجلاه والدوالر والدرر

ملكوا  ل��ي��ذل��ون��ا مب���ا  أت����وا  ي��ام��ن 
ظفروا  أنهم  وظنوا  وحاصرونا 

يلفظكم سوف  شعبي  كل  تراجعوا 
ويلفظ اليوم من باعوا ومن غدروا 

يعرفنا  كالطوفان  اليمانني  نحن 
والشجُر واألوراق  والبحر  البر 

يجهلنا  ب��ات  يامن  اليمانني  نحن 
نكون في الصدر حني الناس تفتخُر

سيجرفكم ش���الل  ال��ط��ف��ول��ة  دم 
يامن بشرعة هذا الدين قد كفروا

وك�����ل ق���ط���رة م���ظ���ل���وم ب��ت��رب��ت��ن��ا
ينكسُر ليس  جياًل  اآلن  ستثمر 

دعوته  أن��ص��ار  املصطفى  م��ع  كنا 
وما نزال األُولى آووا وهم نصروا 

وأن���ت���م ال���ي���وم أع�����راب ك��ع��ادت��ك��م 
مشتهُر والكفر  واض��ح  نفاقكم 

قبلتكم  وال�����دوالر  ت�����دورون  أن��ت��م 
هو احلطيم لكم والركن و احلجُر

صوارمنا  من  إال  الدين  تعرفوا  لم 
نفتكُر الفتح  فبعد  نسيتم  ف��إن 

ال�سعار.. م�سروعيته، دللته، اأبعاده يف مواجهة املعتدين واملرجفني

فعاليات ومعارض صور ومجسمات بأمانة العاصمة تزامنًا مع أسبوع الصرخة 

د. أشرف الكبسي
لطالم�ا بحث القراصن�ة عن جزيرة الكن�ز ، وبينما ال يزال 
الواهم�ون يبحثون بعي�ن واحدة عن لمع�ان حماقتهم ، أدرك 
البع�ض الحاذق  ، أن العالم تغير كثيراً ، وأنهم يحملون كنزهم 
يف رؤوس�هم ، وأن الثروة ليس�ت س�بائك ذهبي�ة مدفونة هنا 
أو برامي�ل نفط تختبأ هناك ، بل إنس�ان إكتش�ف عقله وصنع 

الذهب..!
ل�م يعد عالم اليوم ، قائماً عىل ضخامة وزن العجول بل عىل 
براع�ة إنتاج العقول ، ولم تعد الش�عوب تفاخر بوفرة عجولها 

الطبيعية بل بكثرة عقولها البرشية ، فكم عقالً لدينا؟
لطالما أفس�دت ثقافة جزيرة الكنز ف�رص التنمية البرشية 
الحقيقية يف المنطقة العربية ، والتقدم خطوة نحو عالم العقول 
، فبينم�ا ركن�ت دول الخليج لمذاقات إس�تهالك ثروة الصدفة 
،واإلنف�اق المريح والس�هل مم�ا وجدت ال ما أوج�دت ، ترهل 
عقله�ا الجمع�ي وتضاءلت فرصه�ا يف مغادرة فقره�ا العلمي 
والمع�ريف ، وهاهي مع كل ثرائها وأبراج خليفتها دول متخلفة 
نامية ، تعض أصابعها الثرية ، ناقمة عىل علوم إيران النووية..!

ينقس�م العرب اليوم إىل أثرياء بمح�ض الصدفة ، وآخرون 
يحدقون بحرسة ، علها تأتيهم ثروة الصدفة ، ال أحد هنا يصنع 

الفرصة ليحصد إنتاج الثروة..
إذا كنت ذكياً فلماذا أنت فقير..؟ هكذا يسألك عالم الحاسوب 
والتكنولوجي�ا والث�ورة الرقمي�ة ، عال�م توظي�ف المعرفة ال 
معرفة الوظيفة ، عالم يكتش�ف فيه اإلنساُن الطبيعة ال العكس 
، وب�دالً من البحث عن الج�واب يف قاموس ال�ذكاء ، كما فعلت 
ماليزيا وسنغافورة ومايكروسوفت وبيل غيتس وسامسونج ، 

كن�ا ومازلنا نلعن الفقر بغباء ، ونقتل بعضنا رصاعاً عىل فتات 
من خامات الطبيعة ، ونتس�ائل: لع�ل اهلل يهدينا منجماً أو نقع 

عىل برئ نفطية ، وأين هي ثروتنا السمكية؟
متى سندرك أن العلم هو الكنز ، واإلنسان هو الثروة ، وأن 
األثرياء ليس�وا س�واء ، فهناك ثري ذكي صن�ع الثروة ، ولص 
ثري رسقها ، وثري غبي بددها ، وأن الفقراء أيضاً ليسوا سواء 

لسوء حظهم ، بل إلعتمادهم عليه..!
متى س�نعي أن الوط�ن أكثر من مجرد بق�رة حلوب ، وأن 
عقلنا الجمعي بيتنا الكبير وال يقبل القس�مة عىل حماقة أطماع 
الورث�ة يف الثروة ، وأن البني�ة التحتية قضية هامة ، لكن البنية 
الفكري�ة أكثر أهمية ، علن�ا بعدها ، نغادر جزي�رة الكنز لنجد 

الكنز..!

خاطرة..
سئمت الميش يف الظالم

ممدود الذراعين
أتلمس حفر الجدران..

سئمت دوراني حويل
وحول الطاولة

بحثاً عن كرايس آمنة..
سئمت ذوبان الكالم

ومرارة السكر
يف قهوة الصباح الباردة..

سئمت الكتابة
وإدمان جدل الكآبة

يف وطن يشبهني
كلما طلقته السعادة..!

ثقافة جزيرة الكنز !
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  - متابعات: 
تايمز«ا نرشتاصحيفاةا»اايااشاالا
نيخياارنتا تااا2لا مناانًا نيربياانياةا
نيصثباةانيتياتننجهانيثاثنعيةابشاأنا

نيافطا2نيافن5انإلقليمي.ا
ينامصاياَحا إىلا نيصحيفاُةا 2يشاارتا
نيملكةامتثلنةاباساتنرنرايسثارانيافطا
خاللانيثاننتانيخملانينبلة،ا2تحّاثتا
عانايناعا5اثالاانايثاريُابشاكلاجياا
باياثابةايلثاثنعية،اامحاا2نتانيلاكا
نيثاثنعياسالمانابناعبانيثزيزا2نجلها
محمااابناسالمان،ا2يلا2يلانيثهاا22زيرا
نيااااعا2رئيالانيجلالانألعاىايرشكةا
»يرنمكان«،ايتأكياااسالاتهمايفانياانةا

2سنقانيافط،اتبنءابايفشل.ا
2يشارتاإىلاينانيخارابشأنامزياامنا
نيرنعا2نضح،ااايهجن5انيذيانساتهافا
مثاجانًانيشاهرانيجااريابايناربامانا
نيحاا2عامعانيايَاَماانايظهراينا»نيثا2«ا
نيتهايااا ينا 2يرعااتا نيملكاة،ا عنخالا
بإمكانيةانمتانعانيرنعاجانبااإىلانيملكةا
قاعمااًامنا»عنعاش«ايفانيثارنق،اي2َْايمتاا
شمانًاقاعماًامنانيايَاَمانايمرا2نرع،ايذيكا

اإنالاااكانحتماييةايناينانعاننخفاضا
يسثارانيافطاإىلامزياامناعا5اننستنرنرا

يفانياانةا2ماايبثاامنا5يك.ا
2تحاثاتانيا«اايااشاالاتايماز«اعنا
يناهامنانيصثابارؤيةاكيفياةاتأثرياتلكا

نألحانثاعىامصايحامنالمابايثلاةايفا
نيرياض،ايكناحكا5انيثاثنعيةايفاحاجةا
إىلااارتلامنانيهاا2ءايضماانابنائهمايفا

نيثلاة.اا
كذيكارّجحتانيصحيفةا»حا2ثاتغيريا

يفانيثياسةاقبلانهايةانيثا5انيجاريارنما
عا5ا2جنعاخيارنتاسهلةاي2َْايشءامؤكا،ا
حتاىايناينا5يكاسايثاياحا2ثاتغيريايفا
نيثالاةا2رحيلا2يلا2يلانيثهاامحماابنا

سلمان«.ا

  - متابعات: 
تنصالايعضاُءا»ننتحااعانأل2ر2باي«اإىلانتفااقامنايجلا
تنزيعانيالجئلانيناعملاعناطريلانييننانا2إياايياابشكلا
عاعلاعىاع2لاننتحاع،اإنايناظهنراعارا»نياين«ايفامثايريا

قبنلانيالجئلايبرزامناجاياانيثاريةاتجاهانيثلمل.ا
2يعلاتا»سلنااكيا«،انيتياعارضتانظا5اتنزيعانيالجئلا
عاىاع2لا»ننتحااعانأل2ر2بي«،اينهااستثاتنبلانيثايحيلا

انطامنانيالجئلانيثنريل!!.ا
2عناباإعالنارئيلانيانزرنء،ا»ر2برتاايكان«،اينابالعها
نيااطالاباساما للاامثايحياسانري،اقاالا ستثاتنبلا
نيخارجياة،ا»إيفااناميتيك«:اناينجاامثااجاايفابالعه،ا2إنا

نيثلملاسيننجهنناصثنبةايفانيتأقلم.ا
ماناجانبه،اقاالانيرئيلانيتشايكي،ا»ميلانسازيمان«،ا
يفاتريحااتاصحفياةاساابنة،اإناعىابالعهاإناتثاتنبلا

نيالجئلانيثالملا2ي2يئكانيناعملامنابلانناشمالايارينياا
بثببانيفننرقانيثنااية.ا

2يفاتثنيباعىانيتريحاتايرسالتانيثافارلانيتشيكيةا
يفانيثاصماةانيبنساايةا»رسنييفان«،ابياناًاي2ضحاتاايهاينا
نيحكنماتانيتشايكيةاييثتايايهاامثايرياتثتاااإىلانياينايفا

قبنلانيالجئل،ارنماتريحاتانيرئيل.ا
2كانتانيامثاااي2لاعضنايفا»ننتحااعانأل2ر2بي«ايرحا
بأناهاسيثاتنبلانيالجئالانيثايحيل،احيثاقاياتا2زيرلا
إنا االا،ا يكتنبارا نيانخلياة،ا»جنلاناااميكل-ييتاار«،ايفا
بالعلااستثاتنبلاييفانجئاسانري،ايجاريانختيارلمامنا

نيثيحيل.ا
2رناماتريحانيااطالانإلعالمياباساما2زنرلانيانخلية،ا
»كارلالاياازانر2نابنك«،اينهامايثتما2نانتفاقيةاجايفايفا
قبنلانيالجئل،اإناينامنقَعانينزرنلايشاريُاإىلا»ي2ينيةانياثاءا
2نألطفاالا2نألرسانيضثيفاةا2نألقليةانيثايحيةانيظلنمةايفا

قثمامثايريامنايجلانيالجئلانيثنريل«.ا

مناجانبها،اقايتاباحثةاحنانقانيالجئلا2نيهاجرينايفا
»ماظمةانيثفنانيا2يية«،ا»ارننثيثكاابيز2تليل«:اإنا»قبنلا
نألشاخاصانيفارينامنانيحار2با2الامثايارياعيايةايثتربا

تمييزنًاعارياً«.ا
2ي2رعتا»2كاياةانألنبااءانأليانياة«ا2صحيفاةا»ايلات«،ا
يخبارنًاقايتاايهااإنا»سلنااكياا2جمهنريةانيتشيكا2بنيننياا
2بلغاريااتابلامثيارانيثيحيةايفاقبنلانيالجئل،ا2إنانيا2لا
نيذكانرلايناتنبلانجئلامثالمل،اإناينامكتاَبانيلجنءايفا
رئاساةانيانزرنءانيبلغارياة،ايعلنايناباالعهاناتميازايبانًابلا

نيالجئلامناجهةانيايناي2َْانيثرقاي2َْانيجال.ا
22ضاعا»ننتحااعانأل2ر2باي«انظاماااإجباريااايتنزياعا
نيالجئالاعاىايعضائاه،ابحياثاتتحمالاع2لاكثالنااكياا
2نيتشايكا2بنيننيااا2بلغاريااا2نيجر،اعابءانيهاجرين،ا2يفا
لذنانإلطارايعلناننتحاعاينهاساينبلاللاييفانجئايفانييننانا
2إيااييا،ا2ساينزعهماعىانيبلااننانألعضاءامناخاللانظا5ا

نيتنزيعانإلجباري.

فايننشال تايمز: السعودية تواجه خيارات صعبة بامتداد حربها على اليمن إلى أراضيها

من جديد العن�سرية جتاه امل�سلمني
دول أوروبية تصرح: ال نرغب بالالجئين المسلمين!!

 متابعات فلسطينية 

األمم المتحدة: إسرائيل هجّرت أكبر عدد من 
الفلسطينيين في ثالثة أعوام

نألماما يعلااتا
كيااَنا ينا نيتحاالا
نإلرسنئييلا ننحتااللا
نألسابنعا يزنلاخاللا
نيفائتامااناينلاعنا
اثامنانياازلا2نيبُاىا
نيضفاةا يفا نيتحتياةا
نيغربياةانيحتلاة،اماا
ااا  يعَّىاإىلاتهجاريا
 82 بياهما الثاياياًا

طفالً،النانيثاعانألكرباماذاثالثةايعنن5.
2ي2ضحاتانألممانيتحالاننهاماذابانيةانيثا5،ايزيالاثثاابااءاعىانألقلابياهاا81 
ممنيةابمثااعانتاع2ييةايفانياانةا»ج«انيتياتشاكلاساتلايفانيائةامنامثااحةا
نيضفاةانيغربياةانيخاضثاةايلثايارلانيثثاكريةانإلرسنئيلياةا2حياثانايثامحا

يلفلثايايلابايبااء.ا
2قالار2برتابايرباماثالانألنشاةانإلنثانيةايألممانيتحالايفانألرنيضانيحتلةاينا

»عملياتانيها5الذهاحصلتايفامننزنلاتنسيعايلمثتنطاات«.ا
2ي2ضاحاباياربايناإرسنئيالاتريااننلاسابثةاآنفامنانيبا2اإىلانيارشق،ايفا2نعيا
نألرعن،اتحتاشاثاراضمانامثاكناياضلايهام.ايكنانألممانيتحاالا2نياناثلاعنا

حننقانإلنثانايثترب2نا5يكا»تهجرينًاقرسياً«.ا
2قاياتانألممانيتحاالا2ننتحاعانأل2ر2بياإنهاين5اننثالا2حاَاه،الامتاإرسنئيلا
مثااكن،اخيماي2َْاملجأامؤقت،ا78االثااياياًابياهما9لاطفالً،ا2لنارقماقيايسايفا
لااسااعةاماذانهايةااالا.ا2مثلن5ايناننتحااعانأل2ر2بياقا5ابتمنيلابثضانيباىا

نيتحتيةانيتيايزيلت.ا
2قاالارئياُلا2كاياةاننثا2تشاغيلانيالجئالانيفلثاايايلااي2نار2ن(اايليبيا
سانشارياإنالاااكابلالاذهانيثائالتانيفلثاايايةا»مناتماتهجاريهايربعامرنتايفا

نألعنن5انألربثةانألخريل«.

اشتباكات واعتقال 7 مواطنين بالضفة وأمر بهدم مسجد في القدس

إصابة »إسرائيليين« وعشرات المقدسيين في 
مواجهات بالضفة والقدس

العدو يعتقل 3 فتيات مقدسيات 
على بوابات األقصى

نشاتبكاعاعامنانيننطاالايفانيضفةانيحتلةا
معاقننتانيثا2ابايرصاص،اماايجرباجانعانيثا2ا
عىانننثاحاب،اايمااعمااننحتاللاإىلانعتنالا7 

مننطال،ا2يمرابها5امثجاايفانيناس.ا
52كارامنقاعانينااالانيثاابثةايفانيتلفزيننا
سابثةا نعتنلاتا نيجياشا قاننتا ينا نيثاربي،ا
الثاايايلامّمناتصفهمابأنهاما»مالنبنن«ا
يجهاازانيخابرنتانيثا5ا»نيشااباك«،اُمشارينًاإىلا
ينامنابياهماساتةامتهملابممارساةاينشااةا
2عملياتامنا2مةاضاانيجانعا2نيثتنطال.ا

»إرسنئيلياة«ا عثاكريةا قانلا 2نقتحماتا
مثاتخامةانياكالبانيبنييثايةانياّرباة،امازنًا
الثااياياًايفابلالابيتايمراقضاءانيخليل،احيثا

عااثايارنعلااانيجانعايفانياكاناخرنبااًا2قامننا
بتحايمامحتنياتهابزعمانيبحثاعنايسلحة.ا

2ننايثت،ااجَرانيجمثة،انشاتباكاتامتناثةا
ماعاقننتاننحتااللانيصهيننايايفاماياةاجالا
2مخيمهااااشامالانيضفاةانيحتلاة(،اتخللهااا

إطالقايعريلاناريةاباتجاهاقننتاننحتالل.ا
منا2مالا إنا صحفياة:ا مصااعرا 2قاياتا
نشاتبكنناباألسالحةانيااريةامعاجانعاننحتاللا
عىايطارنفاماانةانيجابريااتايفاماياةاجالا

قبلايناياثحبننامنانياانة.ا
2يشاارتانيصاعراإىلايناجاانعاننحتاللارّع2نا
بإطاالقاكثيافايلااارايفانياانة،اكماااننترش2نا
يفانيشاننرعاقبالايناياثاحبنناباتجااهاشاارعا

نياارصل.ا
2يفانينااسانيحتلاة،اسالمامنّظفانابلاياةا
ننحتاالل،ايمرالا5ايثاجاانينثناعايفاحياعلا
نيلنزلابثالنننابايناسانيحتلاة،ابذريثةانيبااءا

نريانيرخص.ا
2يفاتااخريايبناعيابامانايجاةانياااعاعنا
سالننن،اإىلايناسياساةانيها5الياإحاىا2سائلا
طرعانيناسيلا2تاغيصانيحيالاعليهم،ايتنليصا
عاعلما2إيجاعاخللايفانيتننزنانيثكانيايصايحا
نيثتنطال،ا2خاصةايفانياانةانيحياةابايبلالا
نينايمةا2نيثجاانألقىص،امؤكانًاينالا5انياازلا
2عا5انساتصانراترنخيصايلمناسايلاسيؤعيا

إىلاضائنةاسكاية.ا

يصيابا»إرسنئيلياان«انثااناإثراتثرضاسايارتهماايلرشالابايحجاارل،اايماا
يصيبانيثرشنتامنانيناسيلابحانتانختااقاخاللامننجهاتايفانيناسانيحتلة،ا

نيخميل،ا2نعتنلانيثا2اعاعنًامنانيننطالايفانيضفةانيحتلة.ا
52كارارئيلايجاةايلاايلانألرسىا2نيثتنللانيناسايلايمجاايباناعصب،اينا
»قاننتانيثا2انعتنلتاحارسانيثاجاانألقىصاعرااتانجيابابثاامانلمةامازيها

يفانيبلالانينايمة«.ا
2حثابانإل5نعاةا»نإلرسنئيلية«انيثامة،ااإنا»اتالاإرسنئيليةا2ساائلاسايارلا
يصيباابجر2حاطفيفةانتيجةاتثرضاسايارتلاإرسنئيليتلايلرشلابايحجارلاياىا
مر2رلماايفامناعانياريلاماابلااعار2تا2مفرقاباتثينن(اشمايلانيناس.ا

إعتنلاتاقننُتانيثاا2ا»نإلرسنئيايل«،انألربثااء،اثالثا
اتيااتامناساياتااانراخر2جهنامنانيثاجاانألقىصا
نيباارك،ا2نقتاعتهاناإىلامركازاتاباعايرشطاةانيثاا2ايفا
ماانةابابانيثلثالةايلتحنيل،ا2تماتحنيلهناإىلامركزا

تنقيفا2تحنيلاانينشلة(ايفانيناسانينايمة.
2كانتاقننتانيثا2انعتنلاتاحايجةاخنيصانيثالثاءا
يثااءاخر2جهاامنانيثجاانألقىص،ا2يارجتاعاهاانحناً،ا
2تماتثاليمهااقرنرنًابماعاعخنلانيثاجااياالالثاينماً،ا
2يبثاتانيشاابانينايساينسفانيشاا2يشاثااينماًاعنا

نيثجاانألقىص.

طبيب سعودي ينفذ عملية 
انتحارية في سامراء

  - متابعات: 
نثاىاتاظياما»عنعش«ايحااإرلابييهانيثاثنعيلايلنابابا«يبيابكرا
نيجزرن2ي«ا52يكاإثراقيامهابثمليةاننتحاريةانساتهافابهاامنرنًايلجيشا

نيثرنقياقرباماياةاسامرنء.ا
2قاالانيتاظياُمانإلرلابايايفابياانايها»يبانابكراقاعاعجلاةامفخخةا
رانفَثاهايفاتجمعايلجيشانيثرنقيايفاشارعا محملةابايننعانيتفجرلا2اجَّ
2طباناقرباماياةاسامرنء«،اماايعَّىانستشهاعانيثاياامناقننتانيجيشا

نيثرنقي.ا
2يااعاحثاُباماايثّمىا»نيخالاةامبارش«انيذيايارشايخبارا»عنعش«ا
عاىامنقعا»تنيرت«اينانننتحاريانيثاثنعياكانايثَمُلاطبيباًايفانيملكةا
قبلاننضمامهاإييه،اُمشارينًاإىلايناقياعلا»عنعش«اعرضتاعليهاإعنرلايحاا

مشاايهااإناينهاراض.

�سمن عمليات الإ�سناد حللفائها من 
اجلماعات امل�سلحة يف �سوريا

غارات إسرائيلية جديدة على 
القنيطرة السورية و7 شهداء

  - خاص: 
يستشهااثايشخاصاعىانألقل،انيجمثَة،اَجرَّنَءانارٍلاإرسنئيليةاجايالا

نستهااتاماانةانينايارلانيثنريةايفالضبةانيجننن.
2قاالانيتلفزيننانيثانري:ا»نساتهافاطارينناننحتااللانإلرسنئييلا
سيارلامانيةايفانيكن5،اماايعىاإىلانستشهاعاخمثةامانيلاعزل«،ا52يكا
نانلاسلثالةارضبااتاجنيةانساتهااتانيخميلامننقعاعثاكريةايفا

لضبةانيجنننا2تثببتابمنتلاشخصلاعىانألقل«.
2يااعتا2ساائلاإعال5اإرسنئيليةاينانيغارلانفذتابثملاثااكلماعنخلا

نألرنيضانيثنرية.
2يشاارتار2يارتزاننالًاعنامثاؤ2لاإرسنئييلاينا»نيغاارَلايفانيجنننا

قتلتالاالثايايلامثؤ2يلاعناإطالقانيصننريخانيخميل«.
2يأتايانيتصثيُاانإلرسنئييلانيجايااضمناعملياتانإلساااعايحلفائهاا
منانيجماعاتانيثالحةايفاسانريا،ا2رااانًايجبهةانياارلانيتيايتلنىا
جرحالاانيثالجايفانيشاايفانإلرسنئيليةا2تتثرضامؤخرنًايتنهنراملمنسا
بثاايناحنلانيجيشانيثانرياإنتصارنتا2تنامااًايفانيااطلانيتياكانتا

تثياراعليهااتلكانيجماعاتانيتاراة.

طائرة بدون طيار مزودة بكامريا يف ق�سر الأمري
الكويت تضبط خلية داعشية مسلحة وشبكة لتجنيد المقاتلين

  - متابعات: 
كشفتامصاعراكنيتيةامالثةاينانألجهزلانألمايةايفانيبالعاضباتاخليةامثلحةاتاتمياإىلاتاظيما»عنعش«،ا2عثرتامعاعاارصهاعىا

مجمنعةامنانألسلحة،اناتةاإىلاينانيلفانايزنلابثهالا2زنرلانيانخلية،ا2ستتماإحايتهاإىلانيايابةانيثامة.ا
2قايتامصاعراقانننيةاإنانيايابةاتحنلامعاشبكةايخرىامنا7امننطالاكانتاتنن5ابتجاياانيشبابايالنضما5اإىلا»عنعش«،امبيّاةاينا

تلكانيشبكةاُضِباتامؤخرنًايثااءامحا2يةابثضايارنعلاانيثفراإىلاتركياايلنتالامعانيتاظيم.ا
2كشافتانيصاعراينانيتهملانعرتاننابانتمائهماإىلاخليٍةاينتالا»نيجيشانيحر«ا2نيحكنمةانيثانرية،ا2ينهمايثتانننانيفكرانيتكفريي،ا
مضيفةاينانيتهمانأل2لانعرتفابأنانيتهملانيثاتةانآلخريناقامننابتجاياهامعاعاعاآخرامنانيشاباب،ا2ينهاضبطاقبلامغاعرتهانيكنيتاإىلا

تركياايالنضما5انحناًاإىلا»عنعش«.ا
52كرتاصحيفةا“نيريي”انيكنيتيةانيثبتاينانألجهزلانألمايةانيختصةاتحنلايفاحاعثةانيثثنراعىاطائرلاصغريلامناع2ناطيارامز2ّعلا

بكامريناحّلنتايفامحيطاقرابياناايحاانينصنرانألمريية(ا2علنتابإحاىاشجرنتانياخيلايفاحانئلانينر.
2قاياتانيصحيفاةاننالًاعنامصاعرايمايةايمايتماتثاميتهااإنانيحاعثةا2قثتاين5انيخميلانياايضاعااماانحظا2نااامريايثملايفا

نينراطائرلاصغريلاتحن5ايفامحيطانينر،ا2ماايبثتاينانختفتاعنانألنظارااأبلغانيجهاتانيثايةابذيك.
2يشاارتانيصاعراإىلايناجهازايمنانيا2يةا2نساتخبارنتانيجيشاعمالاعىاكشافارسانياائرل،ا2بثااتفتيشا2بحثاعقينلاتمانيثثنرا

عليهااعاينةاعىاإحاىايشجارانياخيلايفاحاينةانينر،ااتماإنزنيهاا2نيثملاعىاتفكيكهااحيثاتبلاينهاامز2ّعلابكامرين.
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اَمانينلاُلابفثالاقارنراايتشاخفاضانظرتهاا تضخَّ
نيثتنبليةايتصايفانيايننانيثاثنعيةاإىلا»سلبية«امنا
»مثتنرل«.ا2كانتاساتانارعانناابنرزاخفضتانظرتهاا
نيثاتنبليةايلمملكةاإىلاسلبيةايفااربنيرايفاحلايماتأخذا

2كايةانيتصايفانيرئيثيةانيثايثةامنعيزاخانلا
بثُا.ا

2قفراساثُرانيا2نرانألمريكيايماا5انيريالا
نيثاثنعيايفانيثامالتانآلجلةاإىلايعىامثتنىا
مااذااللاايفانأليا5انينليلاةانياضيةامعاقيا5ا
نيبانكابايتحنُّطامانامخاطرااكانيربط،ا2لنا

ماازنعانيخا2فابثنقانألسهم.ا
2تها2تايسننقانألسهمانيرئيثيةايفانيرشقا
نأل2ساط،ايملانألحا،ابثابباترنجعايساثارا
نيافطا2قرنراايتشاخفضانظرتهاانيثتنبليةا
يتصايفانيثاثنعيةا2نيخثاائرانيحااعلانيتيا
ُمايتابهاانيبنرصاتانألمريكيةاين5انيجمثة.ا
2ُمايتاعبيابأكرباخثارلايفاين5ا2نحااماذا
عيثمربانيايض،احيثاننحارامؤرشلاانيرئييسا

سبثةابايائةاإىلااثلاانناةامثجالًايعنىاإقفالايهاماذا
لااماارساآ5نر.ا2ينللانيؤرشاعاااايعىابنليلامنايعنىا
مثتنىايثامالتاين5انألحاا2قربامثتنىانياعمانيفايا
نيهماااااانناةا2لنايقلامثتنىايشهرامارساآ5نر.ا

2َحتاىايساهمانينااعاتانيتاياتثترباآمااةاتنلياياًا
مثالاننتصاانتا2نألنذياةاتلناتارضبااتاعايفاةايفا
نيخليج.ا2«5يكايبثثاعىانينللابثضانييشء«،اكمااقالا
سبثتياناحالامايرانيحفظةابرشكةانيثتثمرانينطايا

يفايبناظبي.ا
2يشاراإىلايناعا5َاظهنراقاعا2نضحاألسثارا

نيافطايثريامخا2فانيثتثمرين.ا
2يتثامانقتصاعانإلماارنتانيثربيةانيتحالا
بارجاةايعاىاماناتاانعانياننرعاقياساااإىلا
نيثاثنعيةا2يثتناااينامركزلاانياايلايقنى.ا
يكاهاااشاأنانألساننقانألخارىايفانيااناةا
مثرضاةايخاراناز2حانألمننلانيثاثنعيةاإ5نا

2نجهتانيرياضاصثنبات.ا
ل.ث  نيرئيايسا نياريا نياؤرشا 2ترنجاعا
بايائة.ا2مانانيفرتضاينايثاتفيااننقتصاعا
نياريامناترنجعايساثارانيافاطايكنانيبلاا

يتلنىانيثاعانتا2ننستثمارامنانيخليج.

هذا القصف الدموي لطيران التحالف السعودي لليمن 
يجب أن يتوقف فورًا فالضحايا من األبرياء*

لندن تعيد فتح �سفارتها يف طهران
ظريف: البريطانيون من أغلق السفارة ال إيران

نياغمةانيثائالايفا2سائلانإلعال5،اخاصةاتلكانيتابثةا
يلمربنطنريةانإلعالميةانيثثنعيةانيجبارل،الياتلكانيتيا
تتحاثابإساهاباعنانيربنميلانيتفجرلايلاظا5انيثنريا
نيتاياتناذفااانقارؤ2سانألبرياءا2تنتلانيئااتاماهم،ا
2لايايحاعياثامهمةاناجاانلاايها،ا2يكاهاااتاىس،ان2ا
تتاااىس،ايناطائارنتانيتحايفانيثاثنعيةاتنن5اباييشءا
نفثاه،ا2ربماايكثراماهاييالانهار،اعاامااتلنيابحممهاا
انقارؤ2سانييمايلانيثازل،ا2تنتلانآلنفاماهمايفاتثزا
2صاثاءا2صثالا2نيحايالا2عمرننا2نينائمةاطنيلة.

2كاياةاينبااءار2يارتزايكااتااايفابرقيةايهااايناحننيلا
الامانيااًاقتلاننابصننرياخاطائرنتا»عاصفاةانيحز5«ا
نيثاثنعية،ابياماايكاامثاؤ2لايممياكبريايما5اجلثاةا
يجللانألمنانيا2يلاناقشاتانأل2ضااعايفانييمن،اينالذها
نيهجمااتانيتاياتشااهاانياائارنتانيثاثنعيةا»تاتهكا

بنضنحانينانننانإلنثانيانيا2يل«.
حتاىا2نشااانانيانعامانألكاربايلمملكاةانيثربياةا
نيثاثنعيةا2حربهااايفانييمنايماتثاتاعاننساتمرنَرايفا
نيصماتاتجاهالاذهانيغاارنت،ا2يصارانيااطلانيرساميا
باسامامجللانألمنانيننميانألمريكيامثااءانيخميلا
بياناااعرباايها»عانانينللانيشاايااإزنءانيغارنتانألخريلا

يلتحايافانيثاثنعياعاىامايااةانيحاياالايفانييمان«،ا
مؤكانا“عىايلميةالذنانيراأانيحينيايهاباعتبارهانناةا
نينصنلانيرئيثايةايلمثاعانتانإلنثاانيةانيتنجهةاإىلا

نيشثبانييماي«.
نيتناريارانيتياننلتهااا2كانتاينبااءامحايال،ا2ماهاا
2كاياةانيصحااةانيفرنثاية،ايكاتاينانيغاارنتانيجنيةا
يلاائرنتانيثثنعيةاعمرتانيباىانيتحتيةايلميااءاتماما،ا
2تثاببتايفاقتالانيثاياامناعماالانيراأ،ا2بااتانييااءا

مثالاتماماً.

نابننكيايليمن،ا2شاثبهانيفنريانيثا5انيايبانيشهما
يثاببابثايط،اننانيذياينصفاها2يامراباااهانيتحتيةا
نيبائثةا2نيتهايكة،ا2ينتلايطفايها2رجايها2نثاءه،اليا

نياائرنتانيثثنعية.
خمثاةايشاهراتنريباً،ا2لذهانياائرنتاتنتلا2تامرا
2ساطاصمتاعربياشثبيا2رسامي،اخنااامنانيغضبا
نيثثنعيا2تانعياتهانيايية،اتحتا5ريثةامننجهةانيتغلغلا
نإليرننايايفانييمنامناخاللانيبننباةانيحنثية،ااهلانيبُاىا
نيتحتياةاييااءانيحاياالاليايلحنثيل،ان5اننهاايلشاثبا
نييمايا2منجنعلاقبلانيثنرلانإليرننيةاعا5ا979ا،اناليكا

عناتأريخاظهنرانيحنثيلاعىاساحانألحانث.
إحصااءنتانألمامانيتحالاتننلايناعااعاضحاياالذها
نيغاارنتانيثاثنعيةايكثاراماناثااييَفايماايابلاقتيلا
2جريح،انياثابةانيثظمىاماهمامنانيانيل،اعال2لاعىا
يكثرامنامليننامهجرا2نازحا2مرشع،ا2نيرقمايفاتصاعا.
نإلحصااءنتالذهانفثاهااتؤكااينايكثارامناثمانلا
يفانيائاةامنانييمايلايفاحاجةاإىلامثااعانتاإنثاانيةا
عاجلةاجانً،ا2يكنا2صنلالذهانيثااعانتاباتاصثباايفا
ظلانيحصاارانيبحريا2نيربيا2نيجاني،ا2تامريانينننئ،ا

2ننثان5انينقنعا2نألع2يةا2نيغذنء.
لاذنانينصفايجاباينايتنقافاانرنً،اخاصاةاينهايما
تثااالااكايلانفايمكناقصفهاا،ا2ناينجااياىانيارفا
نآلخراييةا2ساائلاعااعية،ااايثاماءامفتنحةاكلياايما5ا
نياائرنتانيثاثنعيةابثببا5يك،ا2نيضحاياامنانييمايلا

نيفنرنءانيثاملانيثحنقل.
نيصماتاعىانينصفا2نيتامرياتننطؤا2تشاجيعاعىا
نساتمرنراقتلانألبرياء،ا2تامريابلااعربيايصيل،ابلايصلا

نيثرب.ا

* إفتتاحية صحيفة رأي اليوم – لندن 

  - متابعات: 
2صلا2زيارانيخارجياةانيربياانيا
ايليابالامننااإىلاطهارنن،احيثاقا5ا
بإَعااَعلاناتتاحاسافارلاباالعهابثاااا 

َعاماًامنانينايثة.ا
2زيارا نعتاربا نيثاياقا لاذنا يفا
ننتصاانتانإليرننايامحمانعا2نعظيا
يناإَعااَعلااتحانيثافارلانيربياانيةايفا
إيرنناناتثاياترنجعاإيرنناعنامباعئهاا
2ينهااتأتيايفاساياقاقياا5اإيرننابا2را

إيجابيايفانياانةا2نيثايم.ا
ا2قاالا2نعظاي:اإنالاااكاصفحةا
جاياالايلثالقااتابالاإيارننا2نيثايما
برياانيااا يفا نإليرننياةا نيثافارلا 2ننا
يثااعااتحهاابايتزنمناماعاإَعاَعلااتحا

نيثفارلانيربياانيةايفاإيرنن.ا
2تثلینااًاعلیاإَعاَعلااتحانيثافارلا
2زيارا يعلانا طهارننا يفا نيربیاانیاةا
نيخارجياةامحماااجاننعاظریاف،اينا
إیارننايماتغللانيثافارلانيربیاانیةايفا
طهرننااایانيثا5ااالا(ابلاإنهمالما

نيذیناباعر2ناإيیالذنانألمر.
2ي2ضحاينانيثايمانعرتفابا2راإیرننا
نيبااءاعلیانيصثیاینانإلقلیميا2نيا2يلا
2إَعاَعلاناتتاحانيثافارلانيربیاانیةايفا

طهارننا2زیاارلانأل2ر2بییاناياهرننا
تأتيايفاإطاراننعرتنفابهذنانيا2ر.

2يعلانايفانينقاتانفثاهاينالااكا
خالااتامعاعاعامانانيا2لانأل2ر2بیةا
یمکاناإجارنءامحاعثااتاحنيهااعلیا
يساسانيرؤیةانيحنینیةا2بايتايلانييضا
قاماايحلهااعلیايساسانيثلنكانيجاعا

2َنياقیل.
2يضااف:ايناتنییاماخااةانيثمالا
نيشارتكاکفرصةاياااسیثهمايفاکرسا
نألجاننءانيا2يیاةانيثاعیاةاضاااإیرننا
2َباااءانيثناةاماعاع2لانيجاننراعنعیاا
لذهانيا2لاإيیاننلتما5ابهذهانيفرصةا

خامةايصايحها.

هكذا تعامل أمريكا 
»حلفاءها« العرب!!

جمال كامل * 
ال نأت�ي بجديد عندما نقول إن من المضحك أن نعتب حكام الممالك 
واإلمارات والمش�ايخ الخليجية هم “حلفاء ألمري�كا، كما يدعون هم، 
فأمري�كا لم تنظر يوماً إىل هؤالء الملوك واألمراء والمش�ايخ عىل أنهم 
“حلف�اء” بل أتباع، ال يملكون من أمرهم ش�يئا، فإذا أمرتهم أمريكا ال 

يملكون من خيار إال الطاعة.
المراق�ب للعالقة الت�ي تربط ه�ؤالء “الزعماء” بأمري�كا، يالحظ 
وجود عالقة اس�تثنائية خاصة بالع�رب الخليجيين فقط، وهي عالقة 
ال يمك�ن أن يقبل بها أَي بلد يف العالم، لما فيها من ذلة ومهانة وتبعية 
مطلق�ة، فأمري�كا تأخ�ذ النف�ط العربي بأبخ�س األثم�ان، وتزرع يف 
أراضيهم القواعد العس�كرية عىل نفقة دولها، كيفما تشاء، وتبيعهم ما 
يف مخازنها من أسلحة قديمة صدئة، وتأمرهم أن يعادوا “الجمهورية 
اإلس�المية يف إيران”، فيعادونها طائعي�ن دون أَي اعرتاض، وتأمرهم 
جع�ل “إرسائي�ل” حليف�ة، فيطيعون أيض�اً، بل أن ُكلرّ م�ا يحصل يف 
المنطق�ة اآلن م�ن فوىض ودمار هو بس�بب، تنفيذ ه�ؤالء “الزعماء” 
العرب أوامر الس�يد األمريكي، بحذافيره�ا، والقاضية بمعاداة محور 
المقاومة وإيران وس�وريا وحزب اهلل، واس�تخدام الس�الح الطائفي 
الق�ذر والجماعات التكفيري�ة، لرضب امن واس�تقرار المنطقة ودفع 
دولها نحو التقس�يم وش�عوبها نحو الترشذم، انتقاما من هذا المحور 

الذي اذل “إرسائيل” ورضب المخططات األمريكية بالصميم.
وم�ن أكث�ر حاالت ه�ؤالء “الزعماء” ذل�ة، هي حالته�م قبل وبعد 
التوقيع ع�ىل االتفاق النووي بي�ن إيران ومجموع�ة 5+1، فهي حالة 
كان�ت محص�ورة بين قويس الب�كاء واالس�تجداء، حيث ش�هد العالم 
اجمع كيف أصاب الس�عودية حالة من اإلحباط واليأس والخوف، من 
االتفاق، متوس�لة بأمريكا عىل إال توق�ع عىل االتفاق يف مقابل، أن تقدم 
ُكلرّ نفطه�ا وثروتها عىل طبق من ذهب، حت�ى أنها باإلَضاَفة إىل قطر، 
أخذتا تتوس�الن حتى بفرنسا، واش�رتوا منها أسلحة كاسدة بعرشات 

المليارات من الدوالرات إلفشال االتفاق.
هذه السياسة البائسة والمعيبة، لم تجد لها آذانا صاغية لدى السيد 
األمريك�ي، ال�ذي كان بدوره يس�تجدي التفاوض مع إي�ران، بعد أن 
أعيته الحيلة لحرمانها من حقوقها النووية، رغم ُكلرّ سياس�ات التهديد 
والوعيد والحظر االقتصادي الش�امل الذي طال حتى الدواء، والحرب 
النفس�ية ض�د إيران عىل م�دى ثالثة عق�ود، فلم يجد م�ن طريقة إال 

التفاوض مع إيران كند قوي ال يمكن تجاهله.
أمري�كا ومن ورائها خمس�ة أقوى دول يف العالم، روس�يا والصين 
وفرنس�ا وبريطانيا وألمانيا، فاوضوا إيران ع�ىل مدة عقد من الزمن، 
حتى وصل األمر بوزراء خارجية هذه الدول يحطمون أرقاماً قياس�ية 
يف التف�اوض ويف البقاء يف مكان واحد نحو 20 يومياً، كما فعلها وزير 
الخارجي�ة األمريك�ي، عندما مكث يف فندق يف فيين�ا ولم يغادره حتى 

لساعة واحدة، من اجل التوصل إىل اتفاق مع إيران.
ل�م يكن أمام وزي�ر الخارجية األمريكي جون ك�ري الذي جاء من 
أمريكا إىل النمس�ا، وهو يعاني من كرس يف فخ�ذه، وكذلك أمام وزراء 
خارجية مجموع�ة 5+1، إال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، 
ال�ذي ترك المفاوضات يف بع�ض األوقات وعاد إىل إي�ران وبقي فيها 
نح�و ثالثة أيام، فيما بقي جون ك�ري ينتظره يف الفندق يف فيينا دون 

أن يغادره!!.
الملف�ت جون ك�ري هذا، ال�ذي كان ينتظر ظري�ف يف فيينا، نقلت 
صحيف�ة”رأي الي�وم” ع�ن معلوم�ات موثقة تلقتها، أرس�ل رس�الة 
خاصة وعب القنوات الدبلوماس�ية ألربعة من وزراء الخارجية العرب 
ع�ب مکتبه تعتذر عن تلقي الوزير كري ش�خصيا االتصاالت الهاتفية 
المتك�ررة م�ن وزراء خارجية عرب ب�دون مبر أَْو تل�ك التي تخص 

قضايا صغيرة.
الرس�الة أش�ارت إىل حرص مكتب الوزير كري ع�ىل التواصل مع 
جمي�ع الرشكاء والحلف�اء ويف ُكلرّ األوقات لكنها تقرتح تنس�يق جميع 
الش�ئون واالتصاالت عب السفارات األمريكية وإبالغ سفراء واشنطن 
بأي�ة مس�تجدات دون الحاج�ة للتواص�ل الهاتف�ي دوماً م�ع الوزير 

شخصياً.
الرس�الة المش�ار إليها نقلت بطريقة دبلوماسية مؤدبة ألربعة عىل 
األق�ل من وزراء الخارجية العرب وتمت اإلش�ارة فيها إىل أن س�فراء 
واش�نطن يف العواص�م األربع�ة مس�تعدون للقيام بواجبه�م يف تلقي 
االتص�االت والمالحظ�ات ونقلها ضم�ن القنوات الرس�مية وبرسعة 

واإلجابة عىل االستفسارات.
الرس�الة التي تح�اول التخفيف من حدة االتص�االت الهاتفية التي 
يتلقاها مكتب كيري م�ن الحلفاء العرب وصلت إىل وزراء عرب بینهم 
وزي�ري خارجي�ة الس�عودية واألردن ولم يعلم م�ا إذا كانت اعتمدت 
للتعميم عب جميع الس�فارات لكنها تعك�س “ضجر” كيري من كثرة 

االتصاالت الهاتفية للمسئولين العرب بمكتبه.

* شفقنا العربي

المعارضة التركية تتهم 
أردوغان بتدبير ’’انقالب 

مدني’’ عبر االنتخابات 
المبكرة

 

  - متابعات: 
نيشاثبا حازبا رئياُلا إتهاما
نيجمهانريانيثاارضايفاتركيا،انألحا،ا
نيرئيالارجباطيبايرع2نانابمحا2يةا
تاباريا»نننالباماناي«انظرنًايثاثيها
تاظياماننتخابااتامبكارلابثاااشالا
مشا2رنتاتشكيلاحكنمةانئتالاية.ا

اللا  نيثاا5ا مااذا نأل2ىلا 2يلمارلا
خرساحزبانيثانياةا2نيتاميةانيحااظا
نيغايبيةانيالنةايفانيربيانايفاننتخاباتا
نيثابعامنايننين،ا2اشلارئيثهانحماا
عن22عاي2نلنايفاتشكيلانئتالفاحكنميا

خاللامهلةاننتهتايملانألحا.ا
2نتهاماحازبانيشاثبانيجمهنري،ا
نياذياحالاثانيااًايفانيربياانا2يجارىا
»نيثانياةا ماعا ألساابيعا مشاا2رنتا
2نيتامية«،ايرع2نانابإاشالانيشا2رنتا
نيحكنمياةاعماانايتاظياماننتخابااتا
مبكارلاقااتثياايحزبهانيحاكمانيغايبيةا

نيتيايريالا.

عدم ظهور قاع وا�سح لأ�سعار النفط يثري خماوف اخلليجيني
الريال السعودي يتضاءل أمام الدوالر لخفض النظرة المستقبلية للسعودية



األخيرة

نيثاعاااثا ننثالاثااينثالاثالا5اانيننالالاا25انينثالاثالالا

يسبنعية-اسياسية-اشاملة

 أنس القاضي 
 

نإلنثاانا بالا يرباُطا مااا
2نا نيجاثاية،ا ييالا بمنطااُها
نننتمااءا بالا نإلقاماة،ا محالا
كائاٌنا ااإلنثااُنا انيابناي(،ا
نيثالقااتا ،ا2مجماُلا نجتماعايٌّ
َمنا نيثياسايةاليا ننقتصاعيةا
ُعا2طاياةانيارء،ا2نيتياليا تَُحااِّ
بايرض2رلانتثااٌقاماعانيصايحا
اُكّلاماناييَّااا نيشاثبية.2يتجانَّ
نيُثاْا2َنَنا2نتخذانيرياَضاُمناماً،ا
يمايكنايَنماًانيايَاَماُنا2طاَه،ابلا
منطاُهارساميلهانيافيلية،ا2إنا
يقاماننايفانيايَاَمااِناافايايبرنٍجا
عاجيٍةاتنُاُرابايلذنت،امثز2يًةاعنانُيجتمعانيايَاَماايانُيثحنقا
2ُلمنماه،اعنارنتبامنظفايتالىشاقبالا2صنيهاإىلانيبيت،ا2عنا
هاشامُلانيباايةا2نقفاًايفانيرصيف،ا2منااالٍحا َعَرِقاعاملاتمتصُّ
امنّيُاابرئها2يفانييااءابننخُرامليئٌةابثمارارشكاتاننحتكارنتا َجفَّ
نيثابارلايلننميااتاتاااُثاه،ا2عاناطايٍباكيافايُذنكُراعشايَةا
ُجاإىلانيجهنل،ا2كأنا ننختباارنتاجائثاً،ا2لانايثلُماينهاسايتخرَّ
قصانَراي2يئكانينكالِءايلُثاْا2َنناِقَاٌعاِمناممايكانيخليجا2نألحياءا
نأل2ر2بياةانألمريكياةانُيرتاةاناماناُمُانااا2يرياااااانيايَاَماايةا

نُيفنرل.
2عثاكريلا سياسايلا -مانا يلُثااْا2َننا نيانكالُءا لاؤنءا
2إعالميالا2شاخصياتانجتماعياة-الاماحنااًا2كالُءابايثاىا
نيثايايساننقتصااعيايلكلماةانيارنعفايلثماياة،اامصايُحهما
ننقتصاعيةانيافيلياة،ا2مننقثهمانيابَنيةا2تالثاتهم،ا2ينماطا
حياتهمانيينمية،اكلهااترتبُطاباَثاِلانيثيارلاننستثماريةاعىا
ايفا ُلا2جانُعهانيتَّأريخيُّ نينطنا2بايريسامالانياُّفييلانيذيايتحنَّ
تبثياةاننقتصااعانيايَاَماايايلثايارلاننمربيايية..ا2باياثابةا
يهاؤنءانينكالءا»نيكمربنع2ر«ااايتغيريانيثانريا2نيتحرُّرانينطايا
يثاايانينضاَءاعاىامصايحهمابماالماجازٌءا2ثيٌلامنانياظنمةا
ننمربيايياةاننساتثماريةانيغربياة،اامتىاكاناننايمايلايصالً!.ا
لاؤنءانيخننةايمايخننننا2طاَهمانيين5ابالاماذارباننامصريَلما
بمصاياحانيثا2انينائماةاعىاعماارانيايَاَمان،ا2يفاتجاارباُكّلا
حاركاتانيتحرُّرانينطايةايفانيثايم،اكانالذنانيصاُفانيافييلُّامنا
بلابايتاخلا انيثا2اضااابلاننهم،اُمرحِّ نيابنةانيربجننزيةابَصفِّ
نيخارجايا2نيغز2ا2متحمثالايلامارا2كانننانازنًلامنانيانخل،ا

كمااينبأاشاعرناانيربع2نياعليهانيثال5.
يظهرايااالذنانيُثاْا2َنُنازيَفامااي2لمتااانيُثالاةابهامناتَثاُّعا
سايايس،الذنانيتثاعانيثيايساماالناإنا2حالاسياسيةاسثنعيةا
يمريكياة،ا2لياننثكاٌسايلَنحاالاننحتكاريةانُيثايِارل،ااتجاا
ااالنابنااالنانينكيلانينحياايلثالثةانيثيَّااةايفانيايَاَمان،اُرنما
ينانيايَاَمااَناتتخذانقتصاعانيثانقانيحرااكيافايكننااالنابنا
االنا2باكلا2قاحةالنانينكيلانينحيا!اإناإناكانتانفلانياخبةا
نيثياساية،امانانييمالاإىلانييثاارالماينفثاهمانيثايارينا
ننحتكاريال،ايمثلننا2حالانحتكارياةا2نحالامناطبنةا2نحالا
2ترتبطامصايحهمابايصايحاننساتثمارية،ااأينانيتثاعاماهم؟،ا
2ييانانييمالامنانييثاار؟،ا2سايكنناعليااابثااانننتصاراعىا
نيُثااْا2َننانيثثاكري،اخاْنُضالاذهانيثركاِةاننقتصاعياةامعا
لاؤنءاننحتكاريلانيافيليل،ايتلَمَعاعيانُنانيكاعحلابنرنرنِتا
نيصاَعرلا2نيتأميِمايصايِحانيجمالري،انيذيناصما2ناُمانِاثلاعنا
2طاهم،اااينَطُناَينايُانِاُعاعاه،اكمااقالانيثياانيرئيلانألسا.

الغزو من الداخل
وكالء العدوان لم 
يكونوا من الوطن

كلمــــــة أخـــــيرة 

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

التردد: 11600    الترميز: 27500  

لماذا تنرش صورة طفلة كردية 
من ضحايا النظام الرتكي )يسار(، 

وتنرش عىل أنها من ضحايا الجيش يف 
تعز )يمين(!

أليس معناه أن هناك من يستثمر 
بالدم؛ إلثارة عواطف الرأي 

العام؟، أال يمكن لَمن يفعل هذا ان 
يصنع ضحايا لكي يبتاع بهم؟!. 

رة ومكررة  وبصورة واضحة ومزورّ
ومفضوحة، تلك هي أفعال المفلسين 

من عمالء العدون وهذا هو ديدنهم 
عىل الدوام.

نموذج 
تزوير مفضوح!

العاصفة ال تقتل أطفال اليمن
لكاذناتننلانيثاصفةانيرحيمة،ا2مانايصاقامنانيثاصفةا

قيال؟.

عاماليياهم،ا2منايينى،ا امناإ5نًاقصفاآنَفانألطفاال،ا2رشَّ

مناانقانيثحاب،اقاابلامحرمةاعىاريسانيافنية؟ا2مااتلكا

نألشاالءانيصغاريلانيرتنميةاعاىاعتباتانينتانألييام،ابثااُكّلا

نارلاحز5ارحيمة؟ا2مااباُلانيصغارامااعاع2نايذلبننايألحال5ا

2يلماانرس،ا2ماااباُلاصانرانيئاتاماهماتبتثامابصمت،امنا

جاانانيجازرا2رياضانينابر؟.

ربماااكاناارنجع(انااعر،ا2ربماايكلهمانيذئابابيامااكانتا

نيُثر2بةاتثتبُلانيان2ي،ا2يربمااننفجرتابهمامرنرَلا25يهم،اي2َْا

تلكانألسالحة،انيخبألايفانيضمائرا2نيضفائر،ا2يفامخازناتحتا

نيرسنئرا2بلانأليثاابا2نيرسنير!!..الكذناينانلانيحننقينن،ا

بثااينايذرانناعمنعانيهاة،ا2منايصاقامنانيحننقيلاقيال؟.

نيثاصفاةايماتنتالاطفالًايماياًا2نحانً،امهماااقتلت..الكذنا

يننُلانيافاط،ا2لكذناتنانلابنرصةانينيَمانيا2يياة،ايكنانيلها

يثلم،ا2يننلانريا5يك،ا2َمنايصاقامنانيلهاقيالً؟!!.

أيها اليمانيون.. 
صبرًا، فالغد لكم 

 علي شرف المحطوري
-امعاكلاتامرياعتاعاعثاكرياساثنعياتثانطاليبةا

نياظا5انيثثنعياتباعاً!
-ا2ماعاكلامارعاجااايا2ضابطاساثنعياتتهشاما
صانرلا5ياكانيجيشانياذيانايثرفانيحر2بامااذايكثرامنا

ثمانلاعاماً!
باألمالانعرتاتانيثاثنعيُةابمنتلاضاباطاكبريابرتبةا
ياننءاركنالناعبانيرحمنابناساثاانيشاهرننياقائاانيلننءا
ثمانياةاعرشايفامثااركاجيزنن،ا2قبلا5ياكانعرتاتابمنتلا
طياَريانانثالاإثراإساناطانيجيشانيايَاَماااياياائرتهماا

مناننعايباتيشايفاسماءانيخنبةابجيزنن.
يضافاإييهااامجزرلانآليياتا2نيجرناااتايفا2نعياجارلا
بجيزننا2نيتاياعرضتابايصنرلانيحيةاعىاقاالانيثاريل،ا

2كاناتاقاا2قثتايان5انيخميلانيايض،ايفانينقاتانيذياكانتانيننلانيجنياةانيايَاَماايةا
تفاجائانياظا5انيثاثنعيابصاار2خاباييثاتيامناننعااتنشاكا(ارضباقانلانيننجبا
نيبحرياةايفاجيزنناييضاً.ا2يملانألحاا2يفاين5ا2نحااسايارانيجياشانيايَاَماايا2نيلجانا

نيشثبيةاعىايربثةامننقعاعثكريةاسثنعية..
2تتننىلانيرضباُتانييمانيةاعىانحنايمايكناتخاراعىابالانيثاثنعيل،ا2مناخلفهم،ا
2يثلالذنانيفشالانيكبريالنامااعاعانألمريكيلاإىلازياعلاعاياامثتشااريهمامناعرشينا
يفاشاهراإبريلاإىلاخمثةا2يربثلاضابااًايفاشهراينثالامنزعلاعىانينننعاانيجنيةا

نألمريكيةايفانيخليج.
2لكاذنايغارقاتحايفانيُثااْا2َننايفانيثاتانعانيايَاَماايايكثرا2يكثار..اع2نايياإنجازا
سايايسايُذكراعىاماىاخمثاةايشاهر،ا2لاانحنايفابانيةانيشهرانيثااعس،ا2نايشءاإنا
نيفشالا2نيهزيماةاتانقامجللاع2لانيتثا2نانيخليجي،ا2تجثلاهاعىايما5اتحاياتاليا

نألخاراعليهاماذاإنشائهايفانيثمانياياتامنانينرنانيايض.
2إىلاجاناباتصااُّعانياظا5انيثاثنعياعىانيحا2عاتحاَتارضباتانيجياشانيايَاَماايا
2نيلجانانيشثبية..اثمةاصنٌراتأتيااامنانيانخلانيايَاَمااياعناآيياتاإمارنتيةا2لياماابلا
ماّمرل،اي2اناائم،اكمااحصلايفاعنبةاينعرابأبل،ايفامشهاايحكيامااياتظرانإلمارنتامنا

مثتنبلايسنعاعىايرضانيايَاَمان.
2يماا5َانيتناا5انيياننايانيثثاكرياماها2نألمااياعىاحاٍّاساننءايفاظلاقيااعلاثنريةا
تنامية،اناتثبأابايتهايانتامهمااعظمت،ا2ناترتنَجُعايما5َانيخاطرامهمااكانت،ا2شاثبا
جثانراصبنراحارضايتنايمانيزيااامنانيتضحيات،اايمكنانيننُلاباأنانيزمنانآلتيالنا
زمُنانيايَاَمان،ا2نيشاثبانيايَاَمااي،امهماابانايمامااامناتكايباع2يل،ا2صمتاعايياإزنءا
ماايرتكبهاتحايفانيُثاْا2َننامناجرنئمايااىايهااجبلانإلنثانية،ايكنا5يكاشهاعلايخرى،ا
2شاالااآخراعىايناعماءانيايَاَماايلاعىاُكّلاجبل،ا2يفاُكّلا2نٍعانايمكنايناتذلَباسااى،ا
2ينهااا2إنانابتاعنانيثايل،ااهياييثاتانائباةاعناربانيثايل،ا2كفىابايلهاشاهيان،ا

2كفىابهاَحَكماًابلانيثباع.
2رحمانيلهانيربع2نياحلاقال:ا

يااامنعٌاامنا2رنءانيجرنح....ا2لاانحنانثتاجُزانينعان
2للايُنِرُقانياُراإناإ5ن....ااااسنىاعُمااار2َضُهانألجرعن

اللجنة الثورية العليا تدعو لالحتشاد عصر اليوم 
في ساحة باب اليمن بصنعاء للتنديد بجرائم العدوان

جدرّدت اللجن�ُة الثوريُة الُعلي�ا دعوَتَها 
لجماهير الشعب ال�يَ�َم�ني إىل االحتشاد، 
ب�اب  س�احة  يف  االثني�ن،  الي�وم  ع�رص 
ال�يَ�َم��ن بأمان�ة العاصم�ة، يف مس�يرة 
جماهيرية تحت ش�عار »جرائم الُع�ْدَوان 

يف تعز وعمران جرائم حرب«. 
وأش�ار بالٌغ صادٌر عن اللجنة الثورية 

العليا إىل أن المسيرَة الجماهيرية الحاشدة 
باس�تهداف  واالس�تنكار  للتندي�د  تأت�ي 
الُع�ْدَوان الس�عودي لميناء الحديدة وكذا 

استهداف ُكلرّ ال�يَ�َم�نيين. 
وأك�د الب�الغ أن الش�عَب ال�يَ�َم�ن�ي 
والحص�ار  اإلب�ادة  جرائ�م  يرف�ض 
الس�عودي - األمريك�ي وك�ذا الُع��ْدَوان 

الس�عودي الهمج�ي وأذياله ال�ذي يتعمُد 
قْص�َف المدنيين ويس�تهدف ال�يَ�َم�نيين 

ومنشآتهم الحيوية. 

ولفت البالغ إىل أن استهداَف الُع�ْدَوان 
الس�عودي للمدنيي�ن األبرياء والمنش�آت 
الحيوية من المط�ارات والموانئ، أهداف 

عس�كرية للُع��ْدَوان يه�دُف م�ن خاللها 
وإخضاع�ه  ال�يَ�َم�ن�ي  الش�عب  تركي�ع 
داً أن الش�عَب  للوصاي�ة الخارجي�ة.. ُمَؤكرّ
ين  ال�يَ�َم�ني س�يظل عصياً ع�ىل المتجبرّ
آي�اُت  وس�تبقى  والمعتدي�ن  والطغ�اة 
صم�وده وثبات�ه ش�اهدة ع�ىل عظمت�ه 

وأصالته َوإيمانه.


