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نجاة وكيل المحافظة من عملية اغتيال ومقتل مدير عمليات األمن فيها

االغتياالت واالختالالت األمنية تخيم على عدن 

كل الخيارات 
تؤدي إلى 

النصر اليماني
أنس القاضي

الجنوب والتيه 
في السراب

حمود األهنومي

هادي ال يملك 
أية شرعية!

 
إدريس الشرجبي

التوغل في 
األراضي اليمنية 
فرصة ال ثغرة!! 
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فو�سى ونهب يف جنران وفرار امل�سوؤولني ال�سعوديني منها.. واجلي�ش واللجان يقرتبون 
من ال�سيطرة على اخلوبة.. وطريان العدوان ال�سعودي يق�سف مواقع ع�سكرية �سعودية 

العدوان يلعب على المكشوف.. والمخفي بات معلنًا:
حضرموت وسقطرى في مرمى المخطط السعوأمريكي
أبطال الجيش واللجان الشعبية يدمرون 25 مدرعة إماراتية ويحرقون 

2 مخازن أسلحة و6 عربات كاتيوشا تابعة لقوات الغزو ومرتزقتها
تعز: الجيش واللجان يؤمنون 

حي كالبة ويسيطرون على 
الضباب وحدائق الشهاب

د. الحامدي: العدوان السعودي 
األمريكي غير سوي وهناك ألف ومائة 

مدرسة تضررت جراء القصف

السعودية تهدد بطرد 
قيادات اإلصالح من الرياض 

30 شهيدًا بعبس و10 شهداء 
بينهم 4 نساء وطفل في إب و4 

شهداء في مديرية ساقين و9 
شهداء في عمران والبيضاء في 

قصف للعدوان السعوأمريكي

هيومان رايتس: القنابل العنقودية 
السعودية األمريكية خطر مضاف 

على المدنيين في صعدة وحجة
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إحراق أسطورة الدبابات األمريكية 
»االبرامز« في العمق السعودي
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جناة وكيل املحافظة من عملية اغتيال ومقتل مدير عمليات الأمن فيها

عدن في مهب الفوضى.. وموجة اغتياالت تعصف بالكوادر الجنوبية
  - خاص: 

شاهاتامحااظاةاعانايملانألحاااينماًاعنميااًايُظِهُرا
ماىانيرصنعانيحتا1ابلامرتزقةانيرياض؛ايفرضانيثيارلا
3نيباءابمرحلاةانيتصفياتانيثأريةابالانيكنناتانياعنمةا

سثنعياًاببثضهاانيبثض.
3ننتالامثالحننايثتنااننتماؤلماإىلاتاظيماماايثمىا
نيناعاالاماياَرايماناعمليااتاعاانانيثنياااعبانيحكياما
نيثاياي،ايفاماانةانياصنرل،احيثايطللامثلحنناكانننا
يثاتنلنناعرنجةانارياةاعليهانياار،امااايعىاإىلامنتلهاعىلا

نيفنرا3ن1انيثلحننابايفرنر.
3َشاتاعاارُصامثلحةالجنماًاعىلامنرامحااظةاعانا
نيؤقاتايفاكليةانيثلان1انإلعنرياة،ايفاماايبا3اينهااامحا3يةا
امناقبلانيرياضا ااشلةاننتيالا3كيلامحااظةاعانانيثلنَّ

يحمااسايل.
3يعنَّىانيهجان1اإىلاإصاباةامايارامكتاباساايلا3نثالا
آخَرين،ايفاثانياعمليةاتثاتهافاقيااعنتانيرياضايفاعان،ا
حيثانساتهافامثالحنناقبلايياا1امكتَبانائافانيبكريا

امناقبلانيرياض. محااظاعانانيثلنَّ
3تثكالامثلالذهانيثملياتاعاناحجماننخرتنقانألمايا
يفاصفانفامرتزقاةانيريااضانياذيابلاغاحااانساتهانفا
منارانيحااظاةا3يراعانينيااعنتانيتابثةايلريااضايفالذها

نيحااظة.
كماايعلاتامننقعاإعالمياةامنرنَّبةامنامرتزقةانيرياضا
ايفانينا3ماةاحمايانرصا عانامنتلامااايسامنهانينيااعينَّ
نيشاارييانييااثاي،اإثراعملياةاننتيالابافالانيارينة،ا
حياثايطللاعليهانيااَرامثالحننايثاتنلنناعرنجةا3ن31نا

بايفرنر.
3يفاظلاننفالتايماياكبرياتشهاهاعانا3سيارلاتاظيما
نيناعالاعىلايجزنءا3نساثةامنانيحااظاةابتننطؤاإمارنتيا
ساثنعيايمريكي،اتافناعىلانيثااحاظالارلانننتيانتا
ماناجاياا3نيتياكاناتاقاانختفاتايفامحااظةاعاناحتىا
3صانلاقننتاننحتاللانيثاثنعيانإلمارنتيايفاماايبا3اينهاا
عمليااتامابنَّرلابغرضاتصفيةانينيااعنتانياا3ئةايالحتاللا
نألجابايايفانيحااظةا3تمكلاعااارصانيناعالامنانينبضا

عىلازما1انألمنر.
3تحمالاعمليااُتانننتياالابصمااتانيناعاال،احياثا
نساتخان1انيثالحننانفلاآيياتاننتيالانيتاظيمانإلرلابيا
بننسااةانيارنجاتانيااريةاثمانيفرنر،اعىلانرنرانيتصفياتا
نيننساثةانيتاياقاماتابهااانيناعالابحالاقيااعنتايمايةا
3عثكريةايفا3قتاسابلابايكالاتمهيانًايلثيارلاعليها.

3يفاترصيحايلنياعيابايحارنكانيجانبيا3رئيلاُملتنىا
يبلايلتثاامحا3نيتصايحاقالاحثالازياابانايحيى:ا»إنا
نيُثااْا3َنَنانيثاثنعيانألمريكيا3مرتزقةانيرياضايشثر3نا
بنلالابايغامانانيتننجاانينانيايلحرنكانيجانبايا3نمتانعا
جمهنرياةانيايَاَمانانيايمنرنطيةانيشاثبية؛اكننهااتحملا
نيااباعانييثااريا3تكنانيثاانءاألمريكاا3نياا3لانيرجثيةا

كايثثنعية«،احااقنيه.

3زنعابننيه:اسابلا3َحذرنااإخننناااايفانيحرنكانيجانبيا
3كاننعراجمهنريةانيايَاَماانانيايمنرنطيةانيشاثبيةابأنا
لااكامخاااًاسثنعياًاإمارنتياًايتصفيتهم؛ايتمهياانياريلا

يثاارصاعنعشايلنصنلاإىلامفاصلانيثلاة.
3يضافابنايحيى:ايفاماايتثللابانتيالانيثنياانيثايايا
ااإنا1ياكايثانعاإىلاكننهامناكننعرانيؤسثاةانيثثاكريةا
3نألماياةانيجانبياة،ا3يأتاياننتيايُاهايفاساياقاتصفياةا
نيكاننعرانألمايةانيتياتحملانيفكرانييثااريانينللاألمريكاا
3نياا3لانيرجثية،ا3تحا3لانيخابرنتانألمريكيةاعربايع3نتهاا
نيحليةاباساتهانفالذهانيكننعرانساتكمانًايااابايتابهايفا
ل9ايلنضااءاعىلاجيشاجمهنرياةانيايَاَمانانيايمنرنطيةا
3كننعرلاانألمايةايفاسبيلاتمكلانيناعالامنانيثيارلاعىلا

نيحااظاتانيجانبية.
3تثاتمرانيفنىضايفامحااظةاعاناحيثاقا1امثلحننا
باهابااااقاكريثااتانألثاريايفاماانةانيتننلاي،ا3قالا
ساكانامحليانن:اإنامنتايااتاقايماةامملنكاةايفاااقا
عتيلايثانعهاعمرهاإىلايكثرامناللااعاا1اباتتاتُباُعانيين1ا
باألسننقابأسثارازليالاعنبانهبهااقبلايكثرامنايسبنع.
3بحثابانيثاكاناااإنابالانينتايااتاينحااتااايةا
3كارنيساقايماةاجاانًا3ينحاتاتثانعاإىلاعهااننساتثمارا

نيربياانيابثان.
كمااانساتنالاثالثاُةامذيثالايفاقااالاعاانانيفضائيةا
نحتجاجااًاعاىلاماايسامنهانحتالَلاعاارصاحازبانإلصالحا
يلناالا3ننساتحنن1اعليها،ا3نساتنالانيذيعايساامةاعانانا
عاىلانيهاننءامبارشل؛ابثابباماانعتاربهاتهميشااًاينضيةا
نيجاانب،ايفاماؤرشاآخارايحايةاننحتناانانيتياتشاهالاا

نيحااظة.ا
نيجايرابايذكراينامحااظَةاعاناشاهاتاحانتاننتيالا
3نساثةا3عمليااتانهٍبابثاااننثاحابانيجياشا3نيلجانا
نيشاثبيةاماهاا3سايارلانيجمنعاتانيثالحةانيمنيةامنا
نيثاثنعية،احياثاتثرضتانينارنتا3نياشاآتانيحكنميةا
3نيخاصاةا3ماازلانيننطالا3نريلاامانامحالتايثملياتا
نهاٍبا3ساانامثالحاكاناآخرلاانهابا3نقتحاا1امكتبا
عارنتا نيحااظاةا شاهاتا كمااا نألَْحاَماار،ا نيصليابا
نننتيانتانيابّرلايتمكلانيناعالامنانيثيارلاعىلاعان.

خالفات بني ملي�سيات العدوان واملخاليف يغيب عن امل�سهد
تعز: الجيش واللجان يؤمّنون حي كالبة ويسيطرون 

على الضباب وحدائق الشهاب
  - خاص: 

يصيباتامليشاياُتانيناعالا3نإلصالحا
باإلحبااطا3عبنَّاتانيخالاااتابياهااا3بلا
قانىانيُثااْا3َننايفانيرياضابثااسايارلا
نيجياشا3نيلجاانانيشاثبيةاعاىلامننقَعا

إسرتنتيجيةالامةابايحااظة.
3يفاإنجازاكبارياتمكاتاقننُتانيجيشا
3نيلجاان،ايمالانألحاا،اماناتأملاحيا
كالباةا3طرعامليشاياانإلصاالحا3نيناعالا
يتثنعانيحيالانيابيثيةاإييها3ساطانرتياحا

كبريايبانهاسكانانيحي.

كماااسايارانيجياشا3نيلجااناعاىلا
ماانةانيضبابابايكاملا3ماانةاحانئلا
نيشاهابانيتياكانتاتمثالامااطَلالامةا
يتمركزاايهااعاارصانإلصالحا3نيناعال.
3قاااعبنَّاتانيخالاااتابلانيليشاياتا
3قانىانيُثاااْا3َننابايريااضا3يصاارتا
نأل3ىلابياناًانعرتاتاايهابهزيمتها،ا3عزتا
1يكاإىلانفااعا1خريتها؛انتيجاًةاإللمايهما

مناقبلانيُثااْا3َنن.

3شااتا3ساائلاإعال1اتابثةايإلصالحا
لجنمااًاعاىلانيهااربالااعيا3قياعنتاها

نيثثاكريةابثاااينا3صلاتايرحلاةامنا
نيياأسا3اناننهااايثاالامننقاعاكاناتا

تثياراعليها.
مناجانباآخرايثاتمرانختفااءاقائاا
حمانعا 3نيناعاالا نإلصاالحا مليشاياتا
نيخاليفاماذابضثةاييا1ارنمامااُعِرَفاعاها
ايلظهنرانإلعالميا3ننستثرنض. مناُحبٍّ
نيتابثاةا نإلعاال1ا 3ساائلا 3يجاأتا
يلُثاااْا3َنناإىلانارايخباراناريامياننيةا
يلمخاليفاتتثللاباتصاانتالاتفيةا3نرا
يخباراقايمةايهاماعاعبانيجياانيزنانني،ا

يفامحا3يةايلتغايةاعىلانختفائه.

يف عملية نوعية حمكمة:

أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يدمرون 25مدرعة إماراتية ويحرقون 

2 مخازن أسلحة و6 عربات كاتيوشا 
تابعة لقوات الغزو ومرتزقتها

  - خاص: 
نّفذايبااُلانيجيشا3نيلجانانيشاثبيةابمحااظةامأرب،ايملانألحا،اعمليةا
ننعياةامحكمةاتاماخاليهااإحرنقاعاعاثاامارعاةاإمارنتيةايلثا3،اإضااةاإىلا
نحرتنقااامخازناسالحاا3ثعرباتاكاتينشةايفانياانةانيثايثةابمأرب،اماايعىا

إىلاارنراجماعيايلا3نعشا3مرتزقةانيثا3ننامنانياانة.
3قاياتامصااعرايا«صاىانيثاريل«ابأنانيخازناظلتاتشاتثلايثااعاتا
طنيلة،ا3تثتربالذهانيثمليةانيانعيةاييثاتانأل3ىلاماناننعهاايصياامارعاتا
3آييااتانيثاا3،احيثايضحتاعاٌعامانانيااطلانييمايةامناباَراجماعيةايهذها

نيارعات.
3يننصالايباااُلانيجياشا3نيلجاانانيشاثبيةابمحااظةاماأرباتنامهما
3عكامثاقالانيثااارصانيتكفرييةا3مرتزقةاحزبانإلصاالحايفامختلفاجبهاتا

نيحااظة.
كماااتمكانامغا3يارانيايَاَمانايفاعملياةاخاطفةامناتاهارياجبلاقر3عا
نينريابامنامااناةاارضةانهمانيالاعاىلامحااظةامأربابثااايَناحا3يتا
عاارصاتكفرييةانيتثاللاإىلالذنانيجبلا3نيتمركزاايه،ا3تكباامرتزقةانيرياضا

خثائراااعحةايفانألر3نحا3نيثتاعا3ارامناتبنىاماهم.
3يحا3لاتحايفانيُثااْا3َنناعىلانيايَاَماناإننا1َاعاارصهانياهارلامناخاللا
تز3يالامابثرباتا3آيياتاعثاكريةاحايثةابثاايَناشاثراباقرتنبانناحارلما
نيكامالامانانيحااظاةاإنايَنامصريَالذهانآلييااتا3نيارعاتايانايختلَفاعنا

مصرياسابناتهاايفامكرينسا3عنبةاثرلايفامحااظةايبل.
3يؤكاارجاُلانيجيشا3نيلجانانيشثبيةاعْزَمهماعىلامننَصلةاعحرانيثاارصا
نيتكفريياةا3مرتزقاةانيرياضامناكامالامحااظةامأربا3كامالانيحااظاتا

نيايَاَمااية.

أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يتمكنون من تطهير وتأمين طريق 

بعدان المخادر وتأمين العدين بالكامل 
  - خاص: 

تمكنايباالانيجيشا3نيلجانانيشثبيةامناتأملامايريةانيثاينابمحااظةا
إبابايكامالابثاااطرعاعاارصانإلصاالحا3مرتزقةانيُثاااْا3َنناماهاايفامثاركا

نستمرتايثالاييا1.
3قاياتامصاعرامحلياةاإنانيجيشا3نيلجانانيشاثبيةاتنامنناباتجاهاحز1ا
نيثايانايالحنةاتلاكانيثاارصانيتيايجاأتا3تمركزتايفانيحاز1،احيثاعخلهاا
نيجيشا3نيلجانانيشثبيةابفضلانيلهابايتزنمنامعاارنراتلكانيثاارصا3نيرتزقةا
بنيااعلانياعناعبانيلاهانيبُثايامناننااةاماخلانيحاز1ا3تحّصاتايفابثضا

نيننقعاعنخلانيحز1ا3تتمانآلنامالحنتها.
3يفاجبلابثانناتمكنايباالانيجيشا3نيلجانانيشثبيةامناتاهريها3تأمياها
بايكامالا3تأملاطريلابثاننانيخاعرا3نيجبالانيننقثةابياهماامثلاجبلانياارا
3جبلايثاريا3تامانعتنالايكثرامانالااارعنًاماناعاارصانيناعاالا3مرتزقةا

نيُثااْا3َننانيذينايجأ3ناإىلاتلكانيجبالابثااارنرلمامناجبلابثانن.

إفراغ 29,306 أطنان من البنزين في 
ميناء الحديدة

  - خاص: 
يُارنتايفانيرصيفلاا3اابميااءانيحايالاين1انيثابتانيايضاشاحاٌةامنا
ماعلانيبازيناتبلغا9ااييفاًا3ثلاايطاانامناعىلامتنانيااقلةالننجازيالن.
3ي3ضاحانينائاُمابأعماالارئيالامجلالاإعنرلامؤسثاةامنننائانيبحرا
نألَْحاَمارانينبااناجمالاعائشاينكايةانألنباءانيايَاَماايةااسبأ(اينانيؤسثةا
سامحتايلااقلةاباياخنلا3نيرسانارنماخانرلا1يكاباعتباراينانيااقلَةايبلغا
طنيهااالااامارتنًايفاحالاينانألرصفةانيتابثةايلمؤسثاةامهيألانساتنبالا

ناقالتا3بننخرا1نتال9اامرتنًاكأقىصاطنل.
3يكاانينبااناعائشاحرصانيؤسثاةاعىلانيثملايلحاامنايزمةانيشتناتا
نيافاياةا3نيتخفيفامنامثاناالانيننطالايفالذهانيظر3فانيصثبة،امشايانًا

بجهنعاكننعرانيؤسثةايفالذنانيشأن.
3يشاراإىلايناميااَءانيحايالانايزنلايثتنبُلامختلَفاينننعانيثفنانيتجاريةا
3نيااقاالتانيافايةارناماتثرُّضهاماتصفانيشاهرانيجارياينصاٍفامناقبلا
نيُثااْا3َننانيثاثنعيانيغاشام،احيثاتمانستنبالاسافياتلاإحانلماامحملةا

بانسماتا3نألخرىامحملةابايحاياا3نياقيل.

ضبط شحنة أسلحة ضخمة لمليشيات 
العدوان في خط مأرب - الجوف 

  - خاص: 
ضبطت قواُت الجيش واللجان الش�عبية ش�حنة 
أسلحة ضخمة تابعة لمرتزقة العدوان يف خط مأرب- 
الجوف وذلك يف ساعة متأخرة من مساء أمس األحد. 
وأكد مصدر عسكري أنه عمليات رصد لتحركات 
عنارص اإلصالح والقاعدة التابعة للعدوان السعودي 

أدت إىل نجاح العملية.
وأضاف أن الش�حنة التي تم ضبطها تحتوي عىل 
كمي�ات ضخمة جداً من ذخائ�ر الهاون والصواريخ، 
إضاف�ة إىل أطن�ان م�ن الذخائ�ر المتنوع�ة وتم�ت 

مصادرتها من قبل الجيش واللجان. 
وأوض�ح المصدر أن الش�حنة كان�ت يف طريقها 
إىل العاصمة صنعاء وقد تم ضبط األش�خاص الذين 

تولوا مهمة نقلها.

مقتل ثالثة عناصر إجرامية في اشتباكات بنقطة أمنية 
بمحافظة عمران وانفجار عبوة ناسفة بالعاصمة

  - خاص: 
ينياثالثُةاعاارصاإجرنميةاين1ايملامرصَعهم،ا
3نستشهااشخصانامنانيلجانانيشثبيةا3نألجهزلا
نألماية،ايفاتباعلاإلطالقانياارابماانةاننيةا1يفانا

مايريةاريالابمحااظةاعمرنن.
3قاالامصاارايمااي:اإناثالثاةامانانيثاارصا
تثاا3نا سااتايفا سايارلا يثاتنلننا نإلجرنمياةا
بثايارتهمانناةايمايةابماانةاننيةا1يفاناع3نا

تنقفهمايلتفتيش.
3ي3ضاحايناتلاكانيثااارصابارشتاشاخَصلا
مانانيلجاانانيشاثبيةا3انألجهزلانألماياةابإطالقا
نيرصااصاصنبهما،امااايعىاإىلانستشاهاعلماايفا
نيحاالاقبلايَنايتاماإطالُقانيااراعىلانيثايارلانيتيا
نحرتقتابايكامالابَمناايهاانيثاارصانيثالثةانيذينا

كانننايثتنلننها.ا
3تأتايالاذهانيحاا3نُتايفاإطارازعزعاةانألمنا
3ننساتنرنرابمحااظةاعمرننا3بنياةامحااظاتا

نيجمهنرية،احيثاتثاتغلالاذهانيثاارصانينصَفا
نيجنياإلحانثانينالقلا3نيفنىض.

3يفايماناةانيثاصمةاع3ّىاننفجاراعايفامثااءا
نيثابتانيايضاإثاراننفجاراعبنلاناسافةا3ُضثتا
يما1ابننبةانيثافارلانألمريكيةاباألمانةا3يمايثفرا
نننفجاراعناحا3ثاييةاضحايااي3اإصاباتابرية.
3قايتامصااعرايمايةاإنهااتثنبتاتلكانيثاارصا
نيتاياقاماتابهاذنانيثمالانإلجرنمايا3متابثتهما
يلنبضاعليهما3تنايمهامايلثانيةاييااينناجزنءلما

نيثاعلا3نيرنعع.
3يفاسياقامحا3نتاضبطانألمنا3عا1انيثماحا
يلثاارصانإلجرنمياةابإحانثاقالقلايفاصاثاءاعناا
رئيلانيلجاةانيثنريةاين1انيثابتانيايضايناءامعا
نينيااعنتانألمايةايفانيبالعايااقشاةاُسابُِلانيحفاظا

عىلانألمنا3ننستنرنرا3نيثكياةانيثامة.
3يفانيلنااءايباىارئيالانيلجاةانيثنرياةانيثلياا
نساتثانعهانيتاا1اتنايمانيتثاهيالتا3باذلايقىصا
نيجهنعايلمثاانالا3نيتكاتفاماعانألجهزلانألمايةا
يتأعيةاعملهاا3نينيا1ابننجبهاانيايايا3نينطاي.



3 تقاريرنيثاعااثثا     ننثالااااينثالاثالا1اانيننالالاا31انينثالاثالالا

إحراق أسطورة دبابات األبرامز األمريكية في العمق السعودي
الجيش واللجان يقتربون من السيطرة على الخوبة الجديدة ويستخدمون دبابات وآليات العدو في عملياتهم

 طيران العدوان السعودي يقصف مواقع عسكرية سعودية   فوضى وعمليات نهب في نجران وفرار المسؤولين السعوديين منها

  - إبراهيم السراجي: 

3نيلجاانا نيجياشا يبااالا إنتصاارنُتا
اةاجيزننا نيشثبيةايفاجبهاتانيحا3ع،اَخاصنَّ
3نجارنن،اكارتاسياساةانيصماتانيتيا
ننتهجهاانظا1اآلاسثنعاابايايحا3ُلاإعالمياًا
تانُرَكاماايحاثابارايخباراكا1بةاتنللامنا
يَلميةانننتصارنتا3يكناإعال1انيثا3ايمايثاا

بإمكانهامننصلةانيصمت.ا
كثريامانانيكتابا3نيحلللانيثياسايلا
نيثاربا3نألجانابامماناتابثنناماااينزعها
عقيناةا مشاالاا مانا نيحربايا نإلعاال1ا
نيثمالا يفا 3نيلجاانا نيجياشا ننتصاارنتا
نيثاثنعياقايانناإناهايمايثااابإماكاناآلا
ساثنعانضانيارف،امؤكاياناينامااترععا
بانيةانيُثااْا3َنناينهاجرىاتنريطاآلاساثنعا
بايايَاَمااناقاااتحنالااثاالًا3ياماتتنقفا
تانعياتاتلكانينرطةاعىلانيجانبانيثثكريا
يالقتصااعا 3شايكا ننهياارا إىلا تثاانها بالا

نيثثنعي.

 جيزان: الجيش واللجان يقتربون من 
السيطرة على الخوبة الجديدة 

تميازايعنءانيجياشا3نيلجانانيشاثبيةايفا
نألينَّااا1انياضياةابتثبيتاسايارتهاعىلاُكّلا
نيننقعانيثثكريةانيتياسبلا3سياراعليهاا
يفانيخنباةا3محياهااا3مااطالايخرىامنا
جيزننا3صلاتاألكثرامانالاامنقثاًا3عا1ا
نيرتنجاعاي3َْانننثاحاباماهااجميثااًارنما
رش3عانيثا3انيثاثنعياباستخان1انياريننا

يينصفايفاُعملايرنضيه.ا
يماتنترصاتحركاُتانيجيشا3نيلجاناعىلا
نيحفاظاعىلانيننقعانيتياسيار3ناعليهاابلا
يضاااننايهاامننقعاجاياالا3عمر3ناعرنتا
نيابابااتا3نآلييااتانيثاثنعيةا1نتانيصاعا
نألمريكياةا3نساتنيننايَيْضاًاعاىلاعاعاكبريا

ماها.ا
يتناا1انيجيُشا3نيلجااُناحايياًايفاجيزننا
3تحاياانًابثااايناارضانناسايارتَهماعىلا
مايااةانيخنبةايننمانناباقتحاا1انيننقعا
نيثثاكريةاباتجاهامايااةانيخنبةانيجايالا
نيتياتخلناحايياًامنانيثاكانا3تماتحنيلهاا
إىلامااناةاعثاكريةامؤخارنًا3نايبا3اينا

ياىاجيشاآلانيثاثنعانينارَلاعىلانيصمنعا
طنياالًا3يصباحاساننطانيايااةانيجايالا

مثأيةا3قت.
يفانياريالانحاَنانيهافانيجايااانيتمثلا

بايخنباةانيجاياالاحا3يتاعبابااُتا3آيياُتا
نيثا3انيثاثنعيانيتنا1ا3تكارنرامحا3نتا
نيزحافانيفاشالةاااكانايبااالانيجياشا
3نيلجاانايهامابايرصااعااامر3ناعااعامنا

يمريكياةا نيثاثنعيةا 3نيابابااتا نآلييااتا
نيصاعابثضهاامناطرنزا»نبرنمز«انيتانرلا

3نستنينناعىلاعاعاكبرياماها.ا
نيحربايا نإلعاال1ُا يننصالا 3كثاعتاها
نيرناالايلجيشا3نيلجاانانيشاثبيةاتنثيلا
نننتصارنتااأظهارتانيناطعانيتيا3زعهاا
مشالاايتفجريا3إحرنقانياباباتانيثثنعيةا
3ساطانيخنبةا3نياباباتانيتياسياراعليهاا

نيجيشا3نيلجان.ا
عىلامشاارفامنقاعانيثمنعانيثثاكريا
كارايبااالانيجياشا3نيلجاانانيشاثبيةا
زحفاًايلجيشانيثاثنعياماعنماًابثرنتا
نيابابااتا3نآلييااتانيثثاكريةا3نيتاياياما
تثاااماهااآييةا3نحاالابثااتاماريا3إحرنقا
ماهااا عااعا عاىلا 3ننساتيالءا مثظمهااا
باإلضااةاإىلاعباباتاسابلاننستيالءاعليهاا
3يصبحانيجياشا3نيلجانايثاتخامننهاايفا

عملياتهمايفانيُثملانيثثنعي.ا
ضمناتناا1انيجيشا3نيلجاانايفاجيزننا
3زعانإلعال1انيحربيامشالاانقتحا1امنقعا
مشاثلانيثثاكريا3تامريايبرنجانيرنقبةايفا
خانلاضمنانسارتنتيجيةانيجيشا3نيلجانا
نيثثاكريةا نيننقاعا نيثايارلاعاىلا قبالا

نيثثنعية.
3يفانيثمليةاعنرتانشتباكاتابلانيجيشا
3نيلجانامناجهةا3جيشانيثا3انيثاثنعيا
ماناحامياةانينقعاننتهاتابشاكلايصبحا
نعتياعيااًايتمثالابفرنرانيجانعانيثاثنعيلا
نيذينابااتايايهماعلاٌمابأناناريننانيجيشا
3نيلجانايناتاالاماهماإ1ناار3نا3لناسالنكا
يحااظاعليهانيجيشا3نيلجانانيذينانتجهننا
عنابا1ياكانقتحاا1انينقعا3تاماريايبرنجا
نيرنقبةا3تمشايطانينقعا3مناثمانساتنيننا
عىلانآلييااتا3نياباباتانيثاثنعيةانيتيايما
تصبْهاانيارينُنايفاننشاتباكاتانيتياسابنتا
عملياةاننقتحاا1ا3عاعلاااثاالثاعبابااتا

3آييتلاعثكريتل.

 نجران: أنباء تقدم الجيش واللجان 
تدفع بالمسؤولين للهروب وحالة نهب 

وفوضى تعم المدينة
تشاَهااُااماياُةانجارنناحايةاكبريلامنا
نيفانىضا3يعماالانياهبا3نيرقةابثاببا

نز3حاكثريامنانيثكانا3مغاعرلانيثؤ3يلا
نيثاثنعيلايلماياةابايتزنمنامعاسايارلا
نيجيشا3نيلجانانيشثبيةاعىلاماياةانيخنبةا

بجيزننا3نقرتنبهمامناماياةانجرنن.ا
3زعامانيااطُلانإلعالمايايرطةانجرننا
يفاخربانرتاهاصحيفةانينطنانيثاثنعيةا
إيناءانينبضاعىلايصانصارسقنناعرنتا
نألجهازلامانانياانرسا3نيتاياتاماتثليالا

نيارنسةاايهاايذنتانألسباب.ا
3نعترباناشانناساثنعيننامنانجرننا
ينانيااطالاباسامارشطاةانيايااةاحاا3لا
تحجياماحايةانيفانىضا3نياهابانيحاصلةا
يفانيايااةايفاإطاارانيتثتيامانإلعالمايانيذيا
يمارسهانيثؤ3يلانيثثنعيلاعماايحصلا

يفاجانبانيملكة.ا
3يفاجيازننانرتامننقعاإخباريةاصنرنا
ألحياءانععتاينهااتثرضتايلنصفامناقبلا
نيجيشانيايَاَماايا3نيلجانانيشثبيةا3قايتا
ييضااينهاتماتثليلانيارنسةايفالاامانرسايفا

ماانةانيثارضةابجيزنن.ا
مياننيااًايفانجرننامااتازنلاقننتانيجيشا
نيايااةا تخان1ا عاىلا نيشاثبيةا 3نيلجاانا
تفارضاسايارتهااعاىلاعااعامانانيننقعا
نيثثكريةانيثثنعيةا3يلمهاامنقعانيراةا
ننسرتنتيجيا3نيالاعىلامحااظةانجرنن.ا
حيثااشالانياريننانيثاثنعيايفاإنهاءا
تلكانيثايارلارنامانينصفانيكثافانيذيا
نساتهافاعاالامننقاعايفامااناةانينمعا
3منقاعانيخر3قانيثثاكريانيذيايثايارا

عليهانيجيشا3نيلجاناماذايسابيع.ا
نيااثياةا قاننِتا ينا عثاكريا مصاارا
قصفتامثثكرابليايلابثرنتانيصننريخا
3يسفرتاعنامنتلاثامنانيجيشانيثثنعيا
برتباةاننيابا3آخارا3كيالارقيابا3جرحا

نيثرنت.
سايارلا يصاابا نينصاَفا ينا 3يضاافا
عثكريةاعىلاماخلانيثثكرا3ُقتلاسائنهاا
3شنلاتانير3حياتانيثثنعيةا3لياتهبطا

3تنن1ابانلانيجرحى.ا
3كثفاتانيااثياُةانيايَاَمااياةاقصَفهااا
عىلانيننقعانيثثاكريةانيثاثنعيةاباجرننا
مثتهااًةابثمانيةاصننريخامتانرلامركزا
نيتاريبانيثثكريا3رقابةامنقعانهنقه.

معلومات عن دبابة االبرامز فخر الصناعة األمريكية 
ُتعت�َرُ الدبابَة الرئيس�ية يف قوات ال�ر األميركية دخلت الخدمة العس�كرية عام 1980، 

وخضعت لتحويرات وتحسينات مستمرة حتى تم تطوير أحدث 
منها وهو أم -  1 أ - 2 المزودة بأحدث األسلحة واألنظمة اإللكرتونية.

- يبلغ عدد طاقم هذه المدرعة أربعة أش�خاص وتصل رسعتها إىل أربعين كم يف الساعة 
بالرغم من وزنها الثقيل. 

- م�زودة بمدف�ع من عي�ار 120 ملم يتمكن من إطالق س�ت قذائ�ف يف الدقيقة وثالثة 
مدافع رشاشة وقاذفات لقنابل الدخان. 

- تحتوي عىل نظام للموازنة يتيح لها إطالق النيران بش�كل دقيق أثناء س�يرها برسعة 
عالية. 

- تتمكن قمرة القيادة فيها من الدوران 360 درجة. 
- م�زودة أيض�اً بدرع قوي جداً يصل س�مكه عن�د المقدمة إىل 800 مل�م وهو مفصيل 

متقاطع مما يساعده عىل احتواء وتشتت الرضبات بشكل كبير.
- يدخ�ل يف صناع�ة درع الدباب�ة التيتانيوم المق�اوم للحرارة وطبقة من الس�يراميك 
الق�ادرة عىل امتص�اص الصدمات ويف�وق درع هذه الدباب�ات الدروع الروس�ية بأربعة 
أضعاف ويدخل يف تركيبتها اليورانيوم المنضب الثقيل العايل الكثافة المرد بالكريستال أو 

الخزف مما يقلل فرص النيل منه بشكل كبير.
  - لديها نظام حماية ثانوي متمثل بالدروع المغناطيسية أو اإللكرتونية وهذه األخيرة 
تولد موجات إش�عاعية كهرومغناطيسية عالية الطاقة تقوم بصعق القذائف المضادة ذات 

الحشوات المتفاعلة أو المتفجرة.

  - خاص: 
،انألربثاَءانيايَض،ا يطللانيجيُشانيايَاَمااايُّ
صار3خاًاباييثتياًامناننعاسكنعاا،امثتهاااًا
محااةاحاميةاجيازننانيكهرباءايفانيثااعاتا
نأل3ىلامانانيصبااح،ا3يكااتاقاننتانيرصااينا

نيصار3خايصابالااهاباقة.
حا3يتانآلياةانإلعالميةانيضخماةانيملنكةا
3نيمننَّيةامناآلاساثنعاتناياَماصنرلامختلفةا
عناعمليةاإطالقانيصار3خ،ا3تباىا1يكانإلعال1ا
بياانا3زنرلاعااعانيثا3انيثاثنعيانيتيازعمتا
ينهاانعرتضتانيصار3خايكاها3قعايفاتااقضاتا

يثارتانيثخريةا3يكاتابمااناياعامجانًايلشكا
ينانيصار3خاقاايصابالااهابننل.

ابياماايعلنانيجيشانيايَاَماايايفانيثاعاتا
نأل3ىلامناصباحانألربثاءاإطالقاصار3خاسكنعا
مثاتهاااًامحاةاكهرباءاجيزننابثااينايكاتا
قانلانيرصاااإصابةانيهااف،ايكانا3زنرلاعااعا
نياظا1انيثاثنعيانيذيايمتلكامئاتانينساائلا
نإلعالميةاننتظرتاسااعاتاطنيلةاحتىايعلاتا
نعرتنضانيصاار3خ،ااكانا1يكاي3لانيتااقضاتا

نيكثريلانيتيا3قعاايهاانإلعال1انيثثنعي.
بثاا1ياكانراإعال1انيثا3اصانرلاقالاإنهاا
نيصاار3خ«ا3تبالا »مانايحظااتانعارتنضا
ينالاذهانيصانرلاقاانارتايفا3ساائلاإعال1ا

نربيةاقبلالااسااننتاييايفاعاا1اثللا،ااماا
كانتاحاجةانإلعال1انيثاثنعياييثبتانعرتنضا

نيصار3خابصنرلامزيفة؟.
مرلايخرىاينعانإلعال1انيثثنعيايفاتااقضا
يثاارانيثاخريةايفامحا3يتاهايتفثاريانننااعا
نيكهرباءاعنامااطلا3نساثةاماناجيزنن،ابثاا
يناكشفاناشانناسثنعينناعنا1يكا3نر3نا
صانرنًايجيزننا3لياتغارقايفانيظال1،االجأاإىلا
تثانيلار3نيةاتننلاإنانألمااارانيغزيرلانيتيا
لالتايفامااطلامختلفةامنانيثاثنعيةايعتا
إىلانننااعانيكهربااءاعناعاعامنايحياءاماياةا
جيازننا3نينرىانيجاا3رل،ا3ماايثارانيثاخريةا
يكثاراينانظاا1اآلاساثنعايعلانا3اااَلاجاايا

ساثنعياجارنءاتثرضاهاياا»رضبةاشامل«،ا
3لنامااعاعابايبثضاإىلاطرحايسائلةاساخرل،ا
ماها:اكيفاقتلتانيشملاجااياًايفاين1اماطر؟ا
ي3اكيفاعالتانألماااراكهرباءاجيزننايفاين1ا

مشمل؟!.
ياماتاتِهامرحياةانإلعال1انيثاثنعيةانيذيا
يصاباهانياا3نرابفثلاصار3خاساكنعاعااا1يكا
انط،ابلاقا1اباراصنراجمعاايهاايجزنءامنا
صار3خاساكنعازعماينهاايجزنءانيصار3خابثاا

نعرتنضه.
كانتاتلاكانير3نيةايكثارامااا3َرنََّطاإعال1اآلا
سثنعا3جثلها-اع3ناقصاا-ايؤكااينانيصار3خا
يصاابالااهاالاناتامانعرتنضهااثاالًااكيفا

تمكاننامناجمعاُكّلاتلكانألجزنءامنانيصار3خا
رنامايناعمليةاننعارتنضاتحاثايفانيجنا3عىلا
نرتفااعاكباريامانانألرضامااايجثلاهايافجرا
ألجزنءاصغريلا3تثانطايفامثااااتامتباعالا

يصثباجمثهاابتلكانيرعة؟.ا
نيتااقضاتانيتيا3قعاايهاانإلعال1ُانيثثنعيا
يثبتتابارجاةاكبريلاينانيصار3خايصابالااها
كماايعلنانيجيشانيايَاَمااي،ا3يكناماايكاا1يكا
يكثاراجاءاعرباماانرهاناشااننامناجيزنن،ا
3يكا3نايَناساكانهااسامثنناصنتانننفجارايفا
مااطلا3نسثةا3ننناعانيتيارانيكهربائياعاهاا
بشكلامبارش،اكماايظهرتانيصنرانيتيانُرتا

يجيزننا3لياتغرقايفانيظال1.

هكذا أصاب سكود هدفه! 



ننثالااااينثالاثالا1اانيننالالاا31انينثالاثالالا     نيثاعااثثا4

  - خاص:
نّظمانيتحايُاُفانينطاياينا3مةانيُثااْا3َنن،اين1ا
يمالانألحا،اببياتانيثناااةابصاثاء،اناا3لاتحتا

شثارا»منا3مةانيُثاْا3َننا3نجبا3طاي«.
3يفا3رقتاهانيناماةاإىلانياا3لانيتيايكاانألساتا1ا
حثالازيااابانايحياىارئيالانيتحايافانينطايا
ينا3مةانيُثاْا3َنناينانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألمريكيا
اااقاُكّلامجار1ايفاإجرنمها3كلايئيامايفايؤمه،امنا
خااللانيجازرانيبشاثةانيتايايرتكبهاابالاُكّلاييلةا
3ضحالااالانا3مرتزقتاهانيجرماننابحالايبااءا
نيشاثبانيايَاَماايانيصاما،امشارينًاإىلاينامااحاثا
يفاتثزامناقتلا13بحا3سحلا3حرقا3تمثيلابايجثثا
ظالرلا3ناالاعىلانيجتماعانيايَاَماايا3نريبةاعنا
إرثاهانيحضاريا3يخالقها3قيمهانيتيايثاتنيهاامنا

ر3حانإلْسااَل1ا3نينرآن.
3قال:اإنالذهانيجرنئماتتااىفامعامااقايهانيرسنلا
-صلاننتانيلهاعليها3عاىلاآيها-عنايلالانيايَاَمانا
»يرقاقلنباًا3ييلايائال«،ا3ينامااتفثلهاتلكانيثاارصا
نإلجرنميةا3نينحشايةاناياماإناعناثنااةايسياعلما
ثنااةانيصحرنءا3يمايكنانيايَاَماناينماًاصحرنء.

3قاالابنايحياى:اإنانيايَاَماانا3يبااءلاا3حالا
3طايةامتالحمةا3يمايُثألانيرجلاينماًاعناماانتها
ي3َْامذلباة،ا3ينانيايَاَماايالايتثايشانناجميثااًا
باكلاائاتهم..امؤكاانًاينالذهانيظالارلانيااطنيةا
3نيذلبياةا3نيتاهريانيثرقيايماتظهراإنامعاظهنرا
نيفكارانيتكفرييانيتاارفانينلابيانياذيايتىامنا

صحاريانجا.
3ععاارئيالانيتحايفانينطاياينا3مةانيُثاْا3َننا
إىلاتنحااانيايَاَماانايننجهاةا3منا3ماةانيُثاْا3َننا
نيانخايلا3نيخارجي،اامننجهتهاتثتاربا3نجباًاعياياًا
33طاياًا3يخالقياًا3قيمياً؛اكننانيُثاْا3َننايثاتهافا
ُكّلاتلاكانيثاا3يان،اقائاالً:اإنامانايثاريانيااطنيةا
3نيذلبياةالاياائاتاسياسايةانرتهااتايلُثاْا3َننا
3تثمالاكمرتزقاةاتابثةايها3تجابامننجهتهاابكلا

نيثبلا3نإلمكانات.
3قبلايناينا1انألستا1اعرااتانيرميمةامشاركتها
عنامااحاثايبيتانيرميمةايفاتثز،اعرضانينائمننا
عاىلانيفثايياةامااعلامرئيًةاعانانإلرلاابا3نينتلا
نيثاثنعيانألمريكيا3يعمالامرتزقتهانيبشاثةاضاا

يبااءانيايَاَمان.
3قالاعراات:اإنانيجريمةانيبشاثةانيتيانرتكبهاا
ع3نعاشانإلصالحامانامرتزقةانيريااضابحلابيتا
نيرميماةامناقتلا13بحا3نساتئصالاعرقياييثاتا

مبتنرًلاعنانيثاياقانيثاا1ايلمجازرانيبشاثةانيتيا
يرتكبهااانيُثااْا3َننا3لاياباايتامانانيتحرياضا
نإلعالميايلُثااْا3َننا3مرتزقتهايفانيانخلا3خصنصاًا
تلاكانياابرانيتايايثتليهاايباننُقانيُثااْا3َننايتنزيعا
تهامانيتكفاريا3نيجنسايةا3نيرناضيةا3ماااإىلا1يكا
منانيفتاا3ىانيتكفرييةانيتياتبيحاقتالانألَْطَفااالا
3نياثااءا3نيشاينخا3لاا1انيااازلا3حرقهاااعىلا
رؤ3ساساكايهاابحججا3نليةا3سا1جةا3سخيفة.ا
3طايباعراااتاجمثياتانألممانيتحالا3حننقا
نإلنْاَثااانا3جمياعانياظمااتا1نتانيصلاةابإعننةا
جرنئامامرتزقاةانيُثااْا3َنناماناعااارصانيناعال،ا

محمالًاإيالمانيثؤ3ييةاعنامااتبنىامنايرسىاياىا
تلكانيثاارصانإلجرنميةامنابيتانيرميمة.

كماااشااركايفانيفثاييةارئيلامجلالانيتالحما
نيشثبيانينبيلانيشايخاضيفانيلهارسا1،امؤكانًاينا
نينبيلاةانيايَاَماايةابارنءامناتلكانيجرنئمانيبشاثةا
3نإلجرنمياةا3ينامنقاَفانينبيلاةاحااز1ٌاتجالهاا،ا
نيثااارَصاييثاتاسانىايع3نتا إىلايناتلاكا ناتااًا
تخريبياةايلاينا3نإلنْاَثااانيةا3يكلامااالناجميلا
يفانياانةانيثربية،اعنعياًانينبائاَلانيايَاَماايةاكلهاا
إىلارصانيصفانفا3تنحياانيكلمةا3نينقفايننجهةا
تلكانيثااارصا3نيُثااْا3َننانيخارجيا3بهاذنانيتنحاا

سااترصابإ1نانيلهاتثاىل.
3شااركايفانيفثايياةايَيْضااًانيافالامصافاىا
ماارصارئيلانتحااعايَْطَفاااالانيايَاَماان،ايكاايفا
مشااركتهاينايكثرامناسابثةاماليلاطفلاحَرمهما
نيُثااْا3َننامانانيتثليما3منانيصحةا3مانانيرعاية،ا
اختا ناتاًاإىلاينالَمجيةانيُثاْا3َننا3إجرنمهاقااترسنَّ
يفاعنانلانألَْطَفاااالانيايَاَماايال،ا3سايكنناتلكا
نيصنرانيأسا3يةا3قثاًايفانفنسهمامنانيين1ا3حتىا
يباانآلباين..ا3يشاارامصافىاإىلاينانيثبَبانيرئيَلا
يفاز3نلامملكاةاآلانألحمارالاناظلمهاما3تجربلما
3نارساتهما3ينانيجرنئمانيتيانرتكباتابحلايبااءا

بيتانيرميمةاستكنناسابباًايفاتاهرياتثزابايكاملا
مناتلكانيثاارصانإلجرنميةانيأجنرل.

3عانانياريلايفاظلانينضاعانيرنلانايلُثااْا3َننا
شاركتانألستا1لايملاحثلااايعابكلمةامخترصلا
تارقتاايهاااإىلاع3رانياريلانيايَاَماايةا3بصماتهاا
نيضاربةايفاعملانيتأريخاماذاعهاانيرسانلاصلننتا
نيلاهاعلياها3عاىلاآياها3إىلانآلن،امشاريلاإىلاينامنا
يلانفانيُثااْا3َننانيين1اليانيريلا3قااقتلانيُثاْا3َننا
نيكثريامنانياثااءايفاينلبانيحااظااتانيايَاَماايةا

حتىاعىلاآبارانيياه.
3قايتااايع:اإنانياريَلانيايَاَماايةايكفيهاارشااًا
3اخرنًا3عزلاصمنعلاا3صربلاا3جلالاايفامننجهةا
نيُثااْا3َنن،ا3لياترىايكابرانيثاربايركثنناإجالنًا
تحتايقاان1اينجلاخللانيلهامنانييهنعا3نياصارى،ا
ناتاةاإىلايناع3لانيُثاْا3َننا3مرتزقتهاييثاننايكفاءا
يننجهةانثاءانيايَاَمانااضالًاعنامننجهةارجايها.
3يضااتااايعايناجريمةا3مجزرلابيتانيرميمةا
يفاتثازانيتايانرتكبتهاااعاارصانإلجارن1ا3نيرامنا
ع3نعاشانإلصاالحانيرتمالابحضاناجارلانيثانءا
3نيار،انرتُكبتاتحتامريىا3مثامعامناماظماتا
نيجتماعانيانايا3نيحننقيااتا3عىلاريساهاانألمما
نيتحاالاع3نايناتكننايهمايياةارعلااثلاتجاهالذها
نيجرنئامانيبشاثةا3نيإلنْاَثااانية،امبيااةايناتلاكا
نياظمااتاتمتلكاقنننلايكاهاامجرعاحرباعىلا3رقا
نانارىاماهااشايئاًايفايرضانيننقع،ا3يكاتاينانيريَلا
نيايَاَماايةاساتبنىا1يكانيرصحانيشاامخا3ستظلا
يقانىا3يعتاىاماناصننرياخانيُثااْا3َننا3قذنئافا
مرتزقته.اكمااشااركانياكتنرايحيىانيخزننابكلمةا
منجزلاعنانيتأصيلانيرعايا3نينانننيايإلرلاب،ا
يكاااايهااينانيُثاْا3َننايماياأتاحايثاًا3نيذرنئعانيتيا
امنايجلهاايماتكنا3ييالاينمهاابلاليامنايينَّاا1ا ُشننَّ
نيامرلاكنلا3نينرصاةا3نإلرلابا3نريلا،امنضحاًا
ينانيصهاياةا3نألمريكانامعانيثاثنعيةالمانيفرخا
3نيمانلايتلاكانيثااارصانيانعشايةانيتكفرييةاماذا

نينا1.
3قاالانيخازنن:ايجاباعا1انيثاكنتاعانامثلا
لاذهانيجرنئمانيتايايرتكبهااانيُثااْا3َننا3مرتزقتها
بحالايبااءانيشاثبانيايَاَمااي،ا3يناهايجبايناتبتا
يفانيحاكامانيا3يياةا3نينضائيةايتااالاتلكانألنظمةا

نيجرمةاحثابها.
3نختُتمتانيفثاييةابمشااركةاشاثريةايلشاعرا

نيباعامثا1انيجاياابثانننانيرجفنن.
حرضانيفثاييةاشاخصياٌتاُعلمائيةا3سياسايةا

3ثناايةا3إعالميةا3شثريةا3نجتماعية.

تقارير

في ندوة للتحالف الوطني لمقاومة العدوان ببيت الثقافة بصنعاء
 حسين زيد بن يحيى: الظاهرة المناطقية والمذهبية لم تظهر في مجتمعنا إال مع ظهور الفكر التكفيري الذي جاء من صحاري نجد

 الشيخ ضيف اهلل رسام: على القبائل اليمنية رص الصفوف وتوحيد الكلمة لمواجهة العدوان والمرتزقة في الداخل
 أمل فايع: دول العدوان ومرتزقته ليسوا أكفاء لمواجهة نساء اليمن فضاًل عن مواجهة رجالها

اأكادمييون وحقوقيون يف لقاء مو�سع نظمته موؤ�س�سة »حمامون من اأجل العدالة«:
الشعب اليمني مطاَلب باالصطفاف ودعم الخيارات اإلستراتيجية وردع 

العدوان كحق كفلته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية
  - خاص:

َدَعا َعَدٌد كبيٌر من الحقوقيين والقانونيين، الشعَب ال�يَ�َم�ني وكل مؤسساته الوطنية وقبائله وكل قواه الحرة إىل دعم ُكّل الخيارات؛ لمواجهة الُع��ْدَوان 
وردعه ومن ضمنها التي أعلنها الس�يد عبد الملك الحوثي. وحث اللقاء القانوني الذي عقد يوم أمس يف فندق تاج س�بأ بصنعاء جميَع أبناء الشعب ال�يَ�َم�ني 

لالصطفاف لدعم هذه الخيارات ومباركتها والمشاركة يف إنجاحها.
جاء ذلك يف البيان الصادر عن المش�اركين يف اللقاء الذي نظمته مؤسس�ة »محامون من أجل العدالة«، يف إطار تعزيز التعبئة العامة لمواجهة الُع��ْدَوان، 

ومرشوعية ُكّل الخيارات للدفاع وردع الُع��ْدَوان كحق كفلته ُكّل الرشائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية.
وجدد المش�اركون التأكيد عىل اإلدانة الش�ديدة لما يقرتفه العدو الس�عودي وتحالفه من المرتزقة من ُع��ْدَوان عىل ال�يَ�َم�ن، يف مخالفة وخرق صارخ 
لميث�اق األمم المتحدة ومبادئه التي غايته الس�لم واألمن واالحرتام والمتبادل لس�يادة الدول األطراف وما يمثله من بربري�ة وهمَجية بارتكاب جرائم حرب 

وبشكل ممنهج تشكل جرائم ضد اإلْن�َس�انية.
كم�ا أدان البي�اُن الصمَت المخزي للمجتمع ال�دويل وتواطؤ نظامه العالمي، الفتاً إىل أن المقررات األخيرة لمنظم�ة األمم المتحدة ومجلس األمن وبالذات 

القرار 2216 وما قبله من قرارات مهدت له وارتكزت عىل مخالفة رصيحة لكل المواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية.
وأكد المش�اركون أن ليس لألمم المتحدة الحُقّ يف التدخل يف ش�ئون ال�يَ�َم�نيين وقرارهم، وهو ما يجعل ال�يَ�َم�ن وش�عبه أمام خيارات حقه يف الدفاع 

المكفول يف مواجهة هذا الُع��ْدَوان ووقف همجيته وبربريته وجرائمه وإرهابه. 
وش�دد البي�ان عىل وجوب رسعة العمل الذي يثب�ت قانوناً ُع��ْدَوانية ما يقرتفه الُع��ْدَوان وما يش�كله من جرائم حرب ضد اإلْن�َس��انية وتفعيل آليات 

الحماية المحلية واإلقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ورضورة فضحها عىل المأل وبما يضمن وقف الُع��ْدَوان.
وكان قد ألقيت كلمات عن مؤسسة »محامون من أجل العدالة« ونقابة المحامين واألكاديميين أكدت يف مجملها عىل أَهمية االصطفاف الوطني مع خيارات 

الدفاع عن الوطن ومواجهة الُع��ْدَوان الخارجي ورضورة عودة األطراف السياسية إىل لغة الحوار بعيداً عن االستقواء بالخارج وترك االقتتال الداخيل.

فعالية ن�سائية باحلديدة للتفوي�ش املطلق لل�سيد عبدامللك احلوثي
لقاءات قبلية موسعة بالمحويت وحجة تنديدًا بجرائم العدوان وتأييدًا للخيارات االستراتيجية

  - خاص:
نيلنااءنُتا نياضياةا نألينَّااا1ا خاالَلا تننَصَلاتا
يلخياارنتا تأيياانًا اثُةا نينسنَّ نينبَلياُةا 3نيفثاييااُتا
ننسرتنتيجيةا3مااعلاباستمرنرانيُثاْا3َننانيثثنعيا
نألمريكايايفاقصفاهايألحيااءانيثاكايةا3مااازلا

نيانيل.
ناز3ننا 33نعيا با3قاةا قريتايا يلاايلا 3نّظاما
بمحااظاةانيحنياتا3قفاةاقبليةامشارتكةاععننا
ايهااانينبائلانألخرىايلنحاالايفامننجهةانيُثاْا3َننا
نيثثنعيانألمريكيا3ععمانيخيارنتاننسرتنتيجية.

نينبائالانيذيناتننااا3نامناقرىامتثااعلايكا3نا
عاىلايَلميةاتنحياانيصفا3جمعانيكلمةايفامننجهةا
نيُثااْا3َنن،امؤكاياناينانيشاثبانيايَاَمااايايصيلا
3عريالا3نايمكانايناينبلانيضيما3ينهاسايتصاىا
يشااريعانيتمزيالا3نيتجزئةاحتاىايتحنلانيارصا

نيكاملايلنطن.
3نساتاكراننجتمااعانيجرنئمانيبشاثةايلُثاْا3َننا
نيثاثنعيانيتاياتثاتهافانألبريااءايفاعااعامانا
محااظاتانيجمهنريةا3كاذنانيجرنئمانيتيايرتكبهاا
مرتزقاةانيُثااْا3َننايفاعااعامانانيحااظااتاكمااا
حصالايفاتثز،امشارييناإىلاينالاذهانيجرنئماييلا

منايخالقانيايَاَماايلا3ناتمتاإىلانإلْسااَل1ا3نينيما
نإلنْاَثاانيةابأيةاصلة.

3يفامحااظاةاحجاةاُعناايان1انيجمثةانياضيةا
اٌعابثزيةاعبلاتمتااياهاإعننةاماا ينااٌءاَقبيَلٌّامنسنَّ
ينن1ابهابثُضانيثاارصامناتفجرينتا3زرعاعبننتا
ناسافةاتثاتهافانألبرياءا13يكابهافازعزعةايمنا

نياياة.
ا3يباىانيجميعانساتثانعلمايتأمالامااطنهما
3نإلباالغاعانايياةاتحاركاتاي3َْاعاارصامشابنلة،ا
اةا مؤكاياناعاىلايَلميةانيتكاتافا3نيتالحاماَخاصنَّ
يفاظالالاذهانألينَّااا1ا3بالعنااتمارابماثافاخاريا

تأريخهااا يفا خارجايا ُعااْا3َننا يرشَسا 3تننجاها
3بتننطؤامرتزقةانيُثاْا3َننا3عمالئه.

3عاىلاصثياامتصلانظمتامجمنعةامنانثااءا
مايريةانييااءابايحاياالاين1انيجمثةانياضيةانا3لا
نثاائيةابثانننا»كفىاعبثاًابمنارنتانيشاثباييهاا

نيُثاْا3َنن«.
3ناعتانيشااركاتايفانيفثاييةابجرنئمانيُثاْا3َننا
نيشاثبا عاىلا نيثاتمرلا نألمريكايا نيثاثنعيا
نيايَاَماااياماناقتالا3تامرياياكلانيبااىانيتحتيةا
3منارنتانيشاثب،ايفانساتهانفالمجايا3متثاتا
يلنساائلانيتثليميةا3نيرتبنيةا3نيجامثاتا3نيثالاا

3ماهااامااحصلامناتامريايجمعاشايماءانيرتبنيا
3نيركازانيتثليميايايريةانيحنكا3مارساتيانيفنزا
3نألمالايفامايرياةانياصنرياةا3ماااحصالابانيةا

نيُثاْا3َننامناقصفا3نستهانفايكليةانياب.
3عارّبتانيحاارضنتايفانيااا3لاعاناتفنيضهنا
نياللاينائاانيثاريلا3نيثنرلانيثياانينائااعبانيلكا
بارانياينانيحنثيايفاتافيذانيخيارنتاننسارتنتيجيةا
نيتاحاةا3نيتايايصبحتارض3رلاملحاةايفامننجهةا
نيُثااْا3َننانيغاشامانياذيايازعنعالمجياةا3صلفااًا

3إجرنماًاُكّلاين1.
 ++++++++++++++++++++++++++



5 تقاريرنيثاعااثثا     ننثالااااينثالاثالا1اانيننالالاا31انينثالاثالالا

  - خاص:
يخبااُراننتصاارنتانيجياشا3نيلجاانانيشاثبيةايفا
جبهتياجيزننا3نجرننا33صنيهمااإىلامشاارفانيانا
3سيارتهمااعىلاماياةانيخنبةا3نينرىانيحياةابها،ا
خلااتانأل3رنقابلانظا1اآلاساثنعانيذيايشاثراينها
تانرطايفانيايَاَمانا3بلايتباعهانيتننجاينايفانيرياضا

نيذينا3جا3ناينفثهماعاينلايفانيفااعق.
يان1انيجمثاةانياضياةاحمالاخاياابحاحارساايةا
ساثنعيةاشاايالانيلهجاةاإىلاقياعنتاحازبانإلصالحا
تهااعابارعلمامانانيرياضاماايمايثاالمننامياننياًا

إلخرنجهاامنا3رطتهاايفانجرننا3جيزنن.

نيلنااءانياذياجماعابلابحااحا3قيااعنتانإلصالحا
يعلااتاعااهانينساائلانإلعالمياةانيثاثنعيةا3إعال1ا
نإلصاالحايكنايمايتمانإلاصاحاعنايسابابانيلناءا3ماا
عنرااياهامنانناشااتا3مااخرجابهامانانتائج.ا3لنا
مااتكفلتابها3سائُلاإعال1اعربيةا3خليجيةامثارضة،ا
3نرتاعاها3سائُلاإعال1ايماية،ابثضهاايتبعانيهاربا
عبارباهاماصنرالاعي؛األساباباتتثلالابرصنعابلا

نزنءااااعقانيرياضا3بايتارنئحتهاتفنح.
اينابحاحاحَمَلارساايةاتهاياامنا3زيراعااعا 3تبلنَّ
نيثا3انيثاثنعيامحماابناسالمانامنجهًةاينياعنتا
حازبانإلصالحاياايبهمابإرساالاعاارصلمايننَجهةا
نجارننا يفا نيشاثبيةا 3نيلجاانا نيايَاَمااايا نيجياشا

3جيزنن.
كماااننالابحاحاينيااعنتانإلصاالحاتهاياانِتابنا
سالمانابناعامثاتحناتهما3طرعلمامنانيرياض؛ا
بثابباماايثتنااينهاتنصريٌاماهمايفامننَجهةانيجيشا

3نيلجان.
3ياماتنتارصاتهاياانُتاباناسالمانانيتاياننلهاا
بحااحايحزبانإلصاالحاعاىلانيشااَركةايفانيننجهاتا
ايا عاىلانيحا3ع،ابلاطايبهمابمزياامنانيثملانيتجثُّ
بتحايااايماكنانيصننريخانيباييثاتيةانيتايايمتلكهاا
نيجيُشانيايَاَماايا3اتحامزياامنانيجبهاتانيانخلية،ا
مشارينًاإىلاينامااينن1ابهاحزبانإلصالحامناتثا3نانا

يتااَسُبامعانياعمانيايلانيذيايتلناهانيحزب.

مناجانبهاننلامنقُعا»شؤ3ناخليجية«اعنامحللا
سايايسايمايامالاعايناننجتماعانياذياجمعابحاحا
3قيااعنتاحزبانإلصاالحاحملاماؤرشنٍتا1نتاعننتا

سلبية.
3يضافاينالااكاحايَةانستنااباسيايسايتثابَُلا
ايهاابحاحا3لاعي،احيثايثاثىانأل3لاإلزنحةانيثانيا

نيذيايخىشا1يك.ا
3قاااحرضاننجتماَعارئيُلانيهيئاةانيثلياايإلصالحا
يلحازبا نيثاا1ا 3نألمالا نييا3ماي،ا محمااا نياعانا
عبُانينلابانآلنيا3قياعنٌتايخرىايكاتانساتثانَعلاا
يتجاُّبانيغضبانيثثنعيا3ننمتثالايااجاءايفانيرسايةا

نيتياحملهاابحاحاإييهم.

  - خاص:
كشافتاصحيفُةانيثربايانيجايااايناإَعنَرلاي3بامااتثتز1ُا
نإلعرنَباعناعا1انرتياحهااامنا3جنعارجلانيايناعبانيجياا
نيزناننيايفانيثاثنعية؛ابُحكماينهامارجايفاقائمتلايإلرلابا

إحانلماايمريكيةا3نألخرىايممية.ا
3قاياتامصااعرايماياةايمريكياةايا«نيثربايانيجاياا«:ا
إناَجااَانًاعنخالانإلعنرلانألمريكيةانشابانألسابنعانيايضا
بشاأنانيزناننيا3جا3ىاإثارلاقضيةا3جنعهايفانيثثنعية..ا
حياثا3يارىامثاؤ3يننايفا3زنرلانألمانانيانخايلاينانألمَرا
يجاُباينايُْااَرَحاعاىلانيثاثنعيلاعاىلايعىلامثاتنى،ايفا
حالاينابثضانيابلنماسايلايفا3زنرلانيخارجيةانألمريكيةا
حذر3نامانا1يك،امثربلاعناتفضيلهمايارحانيثاائلانريا
نيجنلريةامناخاللانيناننتانيابلنماسيةانيابيثيةا3تناريا
نينقاتانيخصاصايلنماةايلنضايااانيحنرياةا3نيحاعثاتا

ننسرتنتيجية.
3بحثابانيصاعرانفثاها،اانااتماراُعانألماراإىلانيبيتا
نألبياضا3يمايُثارفانينارنرانياهائايانيذياسايتخذه،ايكنا
مصاارنًايماياًاآخار،ايايهانطالٌعاعىلاتفاصيالانينضية،اقالا
يا«نيثربايانيجايا«:اإناإعنرلاي3باماا،احتىا3إنايعربتاعنا
نمتثاضهاامناتنايمانيثاثنعيةاملجاأاآمااًايلزنانني،اإناينا
نيننياتانيتحالاناتثتز1امالناًانياايبةابتثاليمهاإييهااي3ا

تحنيلهاإىلاعبءاجاياايفا3قتاعصيب.ا

ورطة الجيش السعودي في الحدود تهدد بطرد مرتزقة اإلصالح من السعودية

جدل أمريكي كبير بشأن 
استضافة السعودية 

للشيخ الزنداني

مصادر إعالمية: مخطط سعودي 
أمريكي إلنشاء قاعدة عسكرية 

في جزيرة سقطرى
  - خاص:

كش�فت مصادُر إْع�اَلمية عن مخطط س�عودي أمريكي إلنشاء قاعدة عسكرية 
يف جزيرة سقطرى، ويأتي هذا المخطُط تعزيزاً للمحاوالت األمريكية المستمرة يف 
بْسط نفوذها عىل الجزيرة للتحكم يف طرق الِمالحة الدولية وفرض هيمنتها عليها. 
ويف تجٍلّ جديٍد لألْطَم��اع الس�عودية األمريكية واإلرسائيلية يف الس�يطرة عىل 
ال�يَ�َم��ن واحت�الل مواقعه اإلس�رتاتيجية وتطويعها لمصالحها كش�ف موقُع آر 
تي وباللغة األس�بانية عن مخطط سعودي أمريكي للسيطرة عىل جزيرة سقطرى 

ال�يَ�َم�نية وبناء قاعدة عسكرية عىل أراضيها.
ال  ووفق�اً للمخط�ط ف�إن الُع��ْدَواَن الس�عودي األمريكي أرس�ل مئ�اِت الُعَمّ

اآلسيويين األحد المايض للبدء يف تنفيذ بناء القاعدة. 
ترسيباُت الصحيفة تعزز التحركات األمريكية المتتالية الس�تثمار هذه الجزيرة 
وتحويلها اىل قاعدة عس�كرية لُمحاولة السيطرة عىل الممرات البحرية الهامة وهي 
تحركات قديمة حديثة، إذ أن اإلدارة األمريكية ومنذ وقت طويل تسعى لجعل هذه 
الجزيرة ضمن هيمنتها تحت ذرائَع متعددة أبرزها الحرب عىل ما يس�مى القاعدة، 
وه�و ما يفرس التواجد األمريكي غير المعلَن ونش�اطها يف المحيط الهندي والبحر 

العربي وتحركات طائراتها االستطالعية دون طيار المتكرر. 
ويراف�ق األْطَم���اَع األمريكية أْطَم���اٌع إرسائيلية؛ وذل�ك بإخضاع الممرات 
البحرية والس�يطرة عليها لمنع أي تهديد يمس المصال�ح األمريكية اإلرسائيلية يف 

المنطقة. 
ويأت�ي هذا الدور بالتعاُون مع أثيوبيا منذ س�بعينيات القرن المايض، ويتضمن 
م يف  التعاُوُن الس�يطرة عىل جزر البحر األحمر يف الجنوب بمس�اعدة أثيوبيا للتحُكّ

المالحة البحرية وإمدادات البرتول والتأثير عىل قناة السويس. 
ه�ذه األْطَم��اُع والتحركات تكش�ف مجدداً األس�باَب الخفية ب�ل والمعلَنة يف 

الُع�ْدَوان عىل ال�يَ�َم�ن تحت مررات وشعارات واهية ومفضوحة. 

وثائق م�سربة تف�سح خمطط اآل �سعود بتواطوؤ جتار ح�سارمة
حضرموت الجريحة.. مؤامرة سعودية جديدة لضمها إلى بالط المملكة!

عملاتانيثاثنعيُة،ا3مااذا3قاتاطنيل،ا
عاىلاتخليالا3ضاعاخااصايااا»محااظةا
حرضمانت«ا3بارزتامالمُحايكثارا3ضنحاًا
يلرتتيباتانيثثنعيةايفاحرضمنتاماذابانيةا
عا3ننهاااعىلانييمانايفانهايةاشاهرامارسا

نيايض.
ماعا بايتثاا3نا نيثاثنعيةا 3حرصاتا
مرتزقتهاااماناحازبانإلصالحاينايثايارا
نيتاظيمانيتكفرييانيثر3فابتاظيمانيناعالا
عاىلانياكالاعاصماةانيحااظاةا3خامالا
يكاربانيانانييمايةابشاكلاكامالامناخاللا
رشنءابثاضانياننءنتانينبلياةايفانيحااظةا
بايتثاا3نامعابثاضاتجارانيايااةا3تامريا
بايةانيجياشانييمايا3تنايعاسابلانإلمانعا
إىلانيااطلانيثثكريةايفاحرضمنت،اإضااةا
إىلا1ياكانياعمانيكبريا3نيثاخيانيذياقامتها
نيثثنعيةايثاارصانيناعالايفاحرضمنت.

3يامايشانانيااريننانيثاثنعيانيثاعيا
حتىانارلا3نحالاعىلامثاقلاتاظيمانيناعالا
يفاحرضمنتابايرنمامناينانيناعالاسيارا
عىلايجزنءا3نساثةامانانيحااظةا3ننترايفا
كثريامانامننقثهاابشاكلاعلااي،ا3نتخذتا
يمرياكاا3نيجتماعانياا3يلامنقاعانيتفارجا
عىلاننتشاارامثالحيانيناعالايفانيحااظةا
نييمايةانيهمةاع3ناتحريكايياسااكن،ا3لنا
نيذيايفضحانيتننطؤانألمريكيا3نأل3ر3بيايفا
تمكلانيناعالامنامحااظاتايمايةاإلعالنا
ماايثميهاع3يةانيخالاةا3يثرياكلانععاءنتا
قنىاننساتكبارانيثايايايفاقضيةامكااحةا
نإلرلااب.ا3يلثاثنعيةا3مناخلفهااايمريكاا
مااماعاكباريلايفاحرضمانتاننقتصاعيةا
ماهااا3نيتاياتتمثالايفانيحصنلاعاىلامافذا
مالاعاىلانيبحارانيثربايايتصايارانيافطا
نيخليجياع3نانيحاجةاإىلانير3راعربامضيلا
لرمازانيتياترفاعليهاإيارننانيثا3انيلا3عا
يلثاثنعيةايفانيااناة،اكماااينامحااظاةا
حرضمانتا1نتامثااحةاشاساثةا3منقعا
إسرتنتيجيا3تتمتعابثر3نتانفايةا3سمكيةا
3مثانيةاكبريلاتثاثىايمريكاا3ع3لانيغربا

يبثطاسيارتهااعليها.ا
3برزامر3عانيثايارلاعىلاحرضمنتا
يقايياماساتةاكاننا إىلا نييمانا تنثايما يفا
حرضمانتاايهااإقليماًامافصاالًاحتىاعنا
باقيانيحااظاتانيجانبيةايتثهيلانبتالعهاا
3لنانير3عانيشبنهانيذياراضهانييمايننا
جملاةا3تفصياالًا3يكا3نايفاثانرلانياااامنا
سابتمربانيجيالاعىلا3حالا3سياعلانألرنيضا
نييماية،ا3بثاااشالامر3عانيهاربالاعيا
يفاتنثيمانييمنانضارتانيثثنعيةايلتاخلا

نيبارشايتنثيمانألرنيضانييماية.
3قبالاييا1اقليلةانرتا3ساائلاإعالميةا
مختلفةا3ثائلاخاريلاتكشفاطلباًاتنامتا
باهاث9اشاخصيةاتاعاياننتماءلاااينبائلا
حرضميةاتااياباايهاانيلكاسالمانابضما
يرنيضاحرضمانتايتصبحاملاكاًامنايمالكا

نيملكةانيثربيةانيثثنعية.

3ي3ضحاتامصاعراقبلياةامالثةاينقعا
نيثاثنعيةا نيثالااتا ينا نياكال«ا »صااىا
نيتجاارا مارساتاضغنطااتاكباريلاعاىلا
نيؤنمارلا يلمنناناةاعاىلالاذها نيحضاار1ا
3تمكالانألطماعانيثاثنعيةايفاحرضمنت،ا
3باااءاعىلا1يكاتماإصانرا3ثينةاتاايبانيلكا
سالمانابضامامحااظاةايماياةاإىلانيملكةا

نيثثنعية.ا
3تكشفانيصاعرا1نتهاايناجميعانينقثلا
عاىلالاذهانينثيناةالمامانانينيمانناماذا
سااننتاطنيلةايفانيملكةانيثربيةانيثثنعيةا
حتاىاينهمايصبحنناساثنعيلايكثارامناآلا
سثنعا3نايمكناينايحثبنناعىلاحرضمنتا

منانألساس.
3يكااتانيصااعرانينبلياةايفاحرضمنتا
ينانيشايخاصايحابناساثيااباناعبانيلهابنا

شايبانانيتميميانيذياياعياتمثيلامشايخا
3يعيااناقبائلاحرضمنتاكاناتايهامننقفا
ساابنةاتشارياإىلا3نئاهانيثاثنعيانياللا
عااماااصاعرتانيثالااتانيثاثنعيابغريا
3جاهاحالايماننلا3ممتلاكاتانيشايخابنا
كارع3سانيتميمايايحاااتجااراحرضمنتا
نياتمالاإىلاقبيلتاهاضمناحماالتانيضغطا

نيثثنعيةاعىلاتجاراحرضمنت.
3يرىامرنقباننايناتريبالذهانينثائلا
نيهاماةا3يفالاذنانيتنقياتاباياذنتايهاافا
إىلاجالانباضانيشاارعانيحرضماياتجاها
نيثاثنعية،ا ننحتااللاماناقبالا مار3عا
كماااتهاافاإىلاتمزيلانياثايجاننجتماعيا
نيحرضمايا3باثانيفانىضا3نيخالااتابلا
يباااءاحرضمنتاينفثاهما3إشاغايهماعنا
نيؤنمارلانيخاريلانيتياتحاكاعىلانيحااظة،ا

يفاظلاسايارلانيتاظيمانإلرلابياعىلايجزنءا
ماها.ا

نيشابنلةا نيؤنمارنتا لاذها 3تثاتثرا
بايتزنماناماعاحملاةاتامريامماهاجايبايةا
نيحااظاةانيتحتيةامناقبالاعاارصاتاظيما
نيناعاال،احيثااجرتانيثااارصانيتكفرييةا
نياعنماةاساثنعياًاقبلايياا1انيناعالامباىا
قيااعلانياانةانيثثاكريةانيثانياةايفانيكالا
3لايانياشاألانيثايثاةانيتايايتاماتفجريُلاا
يفانياكالابثااامباىانألمانانيننمايا3نألمنا
نيثايايس،ا3تتحاثاينباءاعاناعز1اعاارصا
نيتكفاريا3نإلرلااباتفجارياجمياعانيبانيا
نألماياةايفانياياةاحيثاقاا1اتاظيمانيناعالا
نيثثاكريةا ننساتخبارنتا مبااىا بإاارنغا
بمااناةااانهامانانياازحالاييتمكانامنا

تفجريهايفانأليا1انيناعمة.
كماااتشاهاانيحااظاةاتافياذَاعننباتا
جلااا3إعاان1ابحالامننطاالامانيلاع3نا
محاكماتاي3امثانغاقاننناياي3ارشعيايفا
نيياعينانيثامةاإلرلاابانيننطنانيحرضميا
إلخضاعاها3تركيثهايهذهانينانىانإلرلابيةا
حتاىايبا3ايياتاخلاساثنعيايفانيثاتنبلا

بمثابةاإننا1ايلمننطال.
3ين1انيثابتانيايضانفذامثلحناتاظيما
نيناعالانإلجرنميايحكاماًابايجلااعىلاعرلا
رجاالايماا1انيثاماة،ايفاماؤرشاجاياااعىلا
سايارتهانيتزنياالاعاىلانيااطالانيخارجةا
عناسالاةانيا3ية.ا3تماجلاالؤنءانيننطالا
يفامايااةانيشاحرا3لايابلالاسااحليةابثَاا
ماايعيااننابتهماةانيكفرا3تثاطايانيكحنلا
3نيخارنت.ا3قالاشاهنعاعياانابايحااظة:ا
إناكلارجالاتلناىاماابالال8ا3للااجلال،ا

3كانننايرصخننامناشالانأليم.
3ينانلاساكانامحليانناإنامثالحيا
نيناعالايضيننناعىلانيثكانا3يتاخلننايفا

كلاجنننباحياتهمانيينمية.
3قاااعملتانيثاثنعيةاطننلانيثااننتا
نياضيةاعاىلاتامريا3تفكيكانألجهزلانألمايةا
3نيؤسثااتانيثثاكريةايفانيحااظاةاعانا
طريلاننتياالانيضباطا3نألاارنعا3مهاجمةا
نيثثاكرنتايتضماناعاا1ا3جانعامنا3مةا
شاثبيةاير3عاننحتاللايفانيثاتنبل،اكماا
تبثا3سائلاإعال1انيثا3ا3مرتزقتهايفانيانخلا
رساائلاُعارصياةا3مااطنياةامشانله،ايفا
محا3ياةاياملاُلنيةاحرضمانتانييمايةا
نألصيلاةا3خلالانثرنتابالايباااءانيجتمعا

نيننحاايتفتيِتانيُهنيةانييمايةانيجامثة.
3رنامانيُجُهانِعانيثاثنعيةانيضخماةايفا
لاذهانيؤنمارلاإناينا3عَيايباااءاحرضمنتا
كانانيصخرلانيتياتتحاماعليهااآمالانيغزنلا
يفانييمان،احيثاتشاهااماياةانياكالا3مانا
حرضمياةايخارىامظالارنتاجمالريياةا
متثاعلاضااا3جنعانيناعال،امااايؤكااينانا
حاضاةاشثبيةايلثثنعيةاي3ايع3نتهاانيحليةا
سننٌءايفاحرضمنتاي3انريلاامنانيحااظاتا

نييماية.
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  - محمد الوريث:
نيثاا3ا يكثاراماناشاهٍرا3مااباُخا مااذُا
ُثابكثااةاعاناكذبةا»نقتحا1ا نإلعالمياةاتتحانَّ
صاثااء«ا3يختللانيثا3انيثاثنعيامجمنعًةا
منانيزنعمانينلميةاتابأابأناجينشاننحتاللا
يفاطرينهاااإىلاصاثاءا3لاناماايمايحاثا3ينا
يحاث،ا3تكذبا3سائلاإعال1انيثا3ا3مرتزقتها
يفانيريااضاحانلاعملياتاعثاكريةامتثاعلا
تحمالايساماءاساخيفةاعخلتاحيّازانيتافيذا
نحتااللاصاثااء،امعاينانياؤرشنتايفانيياننا
تفيااابايانياض،ا3يثاالماإعاال1ُامرتزقاةا
نيريااضا3نياابانرانيخامالايفانيانخالايفا
باثاتلاكانيشاائثاتا3نيرت3يجايهااا3محا3يةا
تصنيرلاااعىلاينهاايمرا3نقاع.ابايرنمامناينا
نيثاا3انيثاثنعيا3حلفاءانيثاا3نناعىلاينلا
قاطعاباأنانيتنا1اباتجاهاصاثااءاخيارانريا
3نرعا3رضبامنارض3بانيثاتحيلا3يناحاثا
ساتكنناياهانتائجانريامحمانعل،اإناينالذها
نيهجماةانإلعالمياةا3رنءلاايلاانفا3يجاانتا
خبيثاةايبياعانينلاما3يشاغالانيارييا3يجبا

تفايالا.

 إنطالق عملية »الكذب اإلعالمي« 
لتحرير صنعاء 

قبالايكثرامنالااينمااًا3تحايانًايفاااامنا
شاهراينيينانيايضانارتاصحيفةا»نيرقا
نأل3ساطانيثاثنعية«انيااطنةاباسمانيثا3ننا
خاربنًابثانننااقائااعمليةاتحريراعانايعاعناا
خاةايبلنغامشاارفاصاثاءاخاللاثااينماً(ا
يفامضمننانيخرباتحاثايحاامرتزقةانيرياضا
3لانانياعاناعبانيلاهانيصبيحاياباأنالااكا
خاًةاجاارياتافيذلااتنتايابزحفالللا 
عاارصامنامرتزقةانيثاا3ننا3قننتاننحتاللا
مانامحنريانانحناصاثااء،ا3تحااثانيخربا
نناهاخااللاثااينمااًااناطاساتنن1اجينشا
نيغز3ا3مرتزقةانيرياضانيثاانعلابثالحاجنا
نيثا3امنانيثايارلاعىلاماياتَياتثزا3مأربا
3نينصنلاإىلامشارفاصاثاء،الذنا3قااتحاثا
نيرتازقارياضاياسالا3مرتزقاةاآخرينامنا
نيرياضاعنانقرتنبانناالقاماايسمنلااعمليةا
»نيثهمانيذلبي«انقتحا1اصاثاءامنامااللا
»نكاذباثامانكذباثامانكاذباحتاىايصاقكا
نيااس«ا3نيتياتثترباإسرتنتيجيةايساسيةاياىا

إعال1انيثا3.
3يكاناريااحانيننقعاتجريابماانايشاتهيا
عجاالانيريااض،اااينقائاعانيياننياةاتننل:ا
إنابثااامار3رايكثارامانالااينماًاعاىلالذنا
نناالقالاذهانيكذبةايماتثاتاعاقننتانيغز3ا
3نيرتزقةانيثاانالايهاامنانيتنا1اشاربا3نحاا
يفاماانةاكارشابمحااظةايحاجانيجانبية،ا
كماااشالانيغزنلا3تاظيامانيناعالامثهمامنا
نيتناا1اباتجاهاعنبةاثرلا3مكرينسانيننقثتلا
بلامحااظتيايبالا3نيبيضاءارنمامحا3نتا
نيثا3انيتثااعلايلتنا1ايفاتلاكانيااطل،ا3كانا
تاتهياُكّلامحا3نتانيزحفانييائثاةابمحرقةا
ضخماةاآليياتانيثا3ا3مارعاتهانيثثاكرية،ا
إضاااةاإىلاتكبياااعااارصهانيغازيةاخثاائرا

كبريلايفانألر3نحا3نيثتاع.
3لااااساؤنلاملاحاياارحانفثاه:اكيفا
يتحاثانيثا3اعناماايثميها”تحريراصاثاء«،ا
يفاحلايناقننتهاماازنيتاتتكباابشاكلاينميا
خثاائراااعحاةايفامحااظتَايايحاجا3يبالا
نيجانبيتلا3نيلتلاتبثاننامئاتانيكيلنمرتنتا
عانانيثاصماةاصاثااء؟اناليكاعانانناحارا
عاارصهابنتريلامتصاعاالايفامحااظتياتثزا
3مأربا3نيلتالاكانامنانيفرتضاحثاباماا
ير3جايهاإعاال1انيثا3ابأنهماااتحررتااماذاماا

يزيااعنانصفاشهر.
3إ1ناكانانيثاا3اباكلاعتااعهانيثثاكريا
نيتانرا3ساالحانيجنانيحايثااشالاتماماًايفا
نيتناا1ابمااطلاناتمكانامنارنتهاابصاثاءا
منانيااحيةانيجغرنايةاي3انيثاكانية،ااماالنا
نيثاياارينانيتنقاعاأليةامحا3يةاساثنعيةايفا

صاثاء؟.

 

 صنعاء حصن التأريخ وقلعة الصمود 
تنعانيثاصماةانيايَاَماايةاصاثاءا3ساطا
سلثلةاجبليةاشاالنةاننرتفاعايفاتضاريلا
3ِعاَرلانايفهمهااإناساكانهاا3تحيطابهاامنا
ُكّلانيجهااتاقبائُلايمايةاشاايالانيبأسا3يهاا
باعاطنيٌلايفاحملانيثاالح،ا3لاذهانيثاياتا
جثلاتامحا3ياةاننقرتنبامناصاثااءامهمةا
مثاتحيلةاعربانيتأرياخ،ا3قااكاناتاصاثاءا
عصيًةاماذانألزلاعىلاننحتالل،احيثانناحرتا
قننتانيغاز3انيحبايا3نيفااريسا3نيثثمانيا
عىلايساننراصاثااءا3ماازنلاجبالاننمايذكرا
نألحباشاكيفاتكرتاقننتُهماعىلاسافنحها
ييالنانناعلياهابثاا1ياكا»ننم«امانانيانمةا
3نيغضبانيايَاَمااياعىلاُكّلامحتل،ا3ماازنيتا
نألناشايُاا3نأللازيُجانيثثمانياةاتغاّىا3تر3ىا
حتىانييان1اكيفاينامنايذلاباإىلانيايَاَمانا
نايثنعاماهااالماتخضعاصاثاءاينماًايحتل.
3يثرفاقاعلانيثاا3نناعىلانيايَاَمانانيين1ا
بأناساالَحانيجنانيذيايحنلايهاماياضليةايفا
نيااطالانيثااحليةا3نيصحرن3ياةامثلاعانا
3يبلايثاتحيلاينايكاننا1نااائالايفانيااطلا
نيجبلياة،ا3يهاذناتكباتاقننتانيغز3اخثاائرا
ااعحاةامجارعانقرتنبهااامانامااطالاكرشا
3مكارينسانيجبليةا3يصبحتامصائاَاايمايةا

يلمثتاين.
ابثاانيتحنلانإلسارتنتيجيايفاَسريانيثاركا
نيثثاكريةا3نيتحاقاقننتانيجيشانيايَاَماايا
3نيلجانانيشثبيةابايجبالانيشالنةايفامااطلا
مكارينسا3كارش،امبتثايناعنانيثااحاتا
نيصحرن3ياةانيننساثةاياماتثاتاعانيناننتا
نيثتاياةا3كلانيرتزقةامثهااانيتنا1ا3ينامرتنًا
3نحانً،ابلاإنانيجيشانيايَاَماايا3مثهانيلجانا
نيشاثبيةاساع3نارضباٍتامنجثةامناعىلاتلكا
نينمامانيايَاَماايةايجحاالانيغازنلانيجالللا

بايتأريخ.
اصاثااءا نيايمننارنيفا نياظانرا 3مانا
3باينبائالا نيخلصالا برجايهااا محر3ساٌةا
شاايالانيباأس،اامحياطاصاثااءاماناُكّلا
نيجهااتايتكننامنايبرزانينبائالانيايَاَماايةا
نيثميناةا 3مثراتهااا برنساتهاا نيثر3ااةا
باألرضا3نألباالامنايبااءابايامارا3لماننا
3يرحبا3نهاما3باياحشايشا3نيحيمةا3بايا
نيحارثا3خننناسيجثلنناييةامحا3يةايلثا3ا
1َابرنًاباتجااهاصاثاءامناربًلاحنينية،ا نيتنااُّ
ناليكاعانانيجياشا3نيلجانانيشاثبية،ا3إ1نا
كاناتالاذهانينبائُلاترسالايبااءلاااإىلاثغنرا
نينطنا3إىلانيجانبايلاااعاعناعزلانيايَاَمانا
3نساتناليهاضاانيثا3ننانيثاثنعيانألمريكيا
اكيفاستكننارعلانيفثلاإ1نامااكانتانيثركةا
عىلايرنضيهااا3بلاجمهنرلا؟،ايضفاإىلا1يكا
بأناسالحانيجنانيثثنعياينصُفاصاثاءاماذا
ستةايشهراع3ناتحنيلانتيجةاتُذكرانرياقتلا

نيانيلا3تامريانياشآت.
ا3مانايجلايياتناا1ابرياباتجااهاصاثاءا
يحتاُجانيثا3اإىلامثااحٍةايالناالقا3نيتحرك،ا
خاصاةايناصاثاءاناتالاعاىلابحر،ا3تحيطا
بصاثااءامحااظاتايماياةامايثةاعىلانيثا3ا
3ي1نابه،ا3يثاتحيلايناتنبلاينايتحركاماها،ا
يمااامااتحااثاعااهانيثاا3احانلازحفامنا
ماأرباإىلاصاثاءااايثاركايفاماأرباتؤكااينا
نيحااظةايفاطرينهااإىلانيتحررامنانيليشياتا
نإلْرَلاابياةا3مرتزقةانيثاا3ننا3ييلانيثكلا
كمااالانانيحاالايفامحااظاةاتثز،ا3لاذناماا
يناعاُكّلانيارقايفا3جهانيثا3ننا3يجثلامنا
ُكّلاحايثاهاعانانقتحا1اصاثاءامجارعا3َْلم؛ا

بغرضانيتضليل.ا
3تخارجانينبائلانيايَاَماايةا3قفاتاشابةا
ينمياةاتأيياانًايلخياارنتانإلسارتنتيجيةانيتيا
ععااإييهااقائاانيثنرلانيثيااعبانيلكابارنياينا
نيحنثاي،ا3يؤكاارجالانينبائالا3لمايراثننا

ساالحهمايفاُكّلامرلاننتظاَرلماعىلايشااامنا
نيجمرايتنجيهاتاقيااعلانيثنرلابايزحفاعىلا
مثنلانيرا3جارانيثنءايكراقرنانيشياانا

يفاعنراعنره.
3خرجتايفاصاثاءانألسبنعانيايضاحشنعا
جمالرييةانفريلاببابانيايَاَمانايفانحتشااعا
مهيابايماتشاهااياهانيايااةانظرينًاماناقبلا
رنامانيحصارا3نيثا3ننانيثاتمراماذاماايزياا
عنالثااينماً،ا3يكاانيحتشاا3نايناير3نحهما
رخيصاةايفاسابيلاعازلا3كرنمةا3نساتناللا
3سياعلابالعلماماايجثلاسكاناصاثاءاعرعاًا
آخرامناعر3عانيحمايةانيربانيةايهذهانياياة.
3يااركانيثاا3انيثاثنعيا3لانانياذيايما
يثتاعانياااعاعنامننقثهايفاجيزننا3نجرننا
3عثريا-3تثرضاقاالانيثريلامشالااينميةا
يفارنراجانعانيثا3ا3نقتحاا1ايباالانيايَاَمانا
يلمننقعانيثثكريةانيثثنعيةا3نحانًابثااآخرا
3نيثايارلاعليهاا–اياركابأنانيتننلايفايرضا
نيايَاَماانامصيالاُمحكمةايانايخرجاماها،ا
3مااازنيتانيثاثنعيةاتلثلاجرنحهااانياازاةا
جرنءاخثاارتهاانيفاعحةاإثراتننلهاانيحا3عا
يفابثضانيااطلانيجانبيةا3سطاينباءاتتحاثا
عاناعز1انيغازنلانإلَمااَرنتيلانننثاحابامنا
محااظةاعاان،ا3لنانعارتنفابايهزيمةابثاا
3سايارلا نيحااظاةا يفا نيفانىضا نشاتثالا

نيناعالاعىلايجزنءا3نسثةاماها.

 الدوافع الخفية للهجمة اإلعالمية 
المفبركة على صنعاء 

3يفامثركةانياَفالانيانيلانيتيايخنضهاا
نيايَاَمااياننايلاااعاعنابالعلم،ايازفانيثا3ا
نيثاثنعيايفايكثارامناجبهة،ااهااالياعانا
نيتياضخاايهااُكّلاطاقاتها3إمكاناتهاتبتلثهاا
نيناعالاعىلانرنرامااحاثايفانيكال،ا3اشالتا
نيثاثنعيةاحتاىانيين1ايفاإعااعلانيفارالاعيا

3نيرتزقاةانيذيانامثاهاإىلاييةامااناةايمايةا
رناما3عنعاكثريلاتماإطالقهااا3يماترتجمايبانًا
إىلا3نقاعايفاظلاننهياارا3تانٍعاياكلانيؤنمرنتا
نيثثنعيةاعىلانيايَاَماناجرنءاصمنعا3بانيةا

شثبهاانيظلن1.
3ياكانيجيشانيايَاَماايا3نيلجانانيشثبيةا
مثاقاَلا متصاعااا بشاكلا نألياا1ا لاذها يفا
نيتكفرييالا3نيرتزقاةانيتابثالايلريااضايفا
محااظتاياماأربا3تثزا3تاانىانألرضامنا
تحتانيليشاياتانيثثنعيةايكثرايفاُكّلايحظة،ا
كماااشلتانيثثنعيةامعاحلفائهاامناعاارصا
حازبانإلْصااَلحايفاإشاثالاجبهاتايفامااطلا
مثالايرحبا3عتمةا3نيرضمةا3نيثاين،ا3تلنتا
تلاكانيثاارصارضباتاخاطفةاننتهتابتاهريا
نألرضاماهامايفا3قتاقيايسايمايتنقثهانيثا3ا
نفثاه،ا3نألقاىاعاىلانيثاا3ا3حلفائاهالنا
نيهزنئمانيكبريلانيتيايتثرضاعليهاايفاجبهاتا
جيزننا3نجرننا3عثري،احيثايثيارانيجيشا
نيايَاَمااايا3نيلجاانانيشاثبيةاعاىلامااطلا
3نساثةايفانيثمالانيثاثنعي،ا3ترتفاعاحالا
نيننجهااتاينماًابثااين1ا3تاماقصفامحاةا
كهرباءاجيزننابصار3خاساكنع،اكمااقصفتا
قاعاالانيننجابانيبحريةايفاجيازننابصار3خا
تنتشاكا،ا3لنانألمرانيذيااضحاُكّلانععاءنتا
نيثثنعيةابتامرياصننريخانيجيشانيايَاَماايا
3تبراُكلُّالذهانيتانرنتانيتثاارعةاباقرتنبا
مرحلاةانيخياارنتانإلسارتنتيجيةايكراقرنا

نيشياانا3رععانيثا3نناعىلانيايَاَمان.
3يفاظلااشالاجنلاريايلثاا3ايفاتحنيلا
يياننتصاار،اساننٌءاعاىلانيجبهااتانيانخليةا
امكرينس-اكرش-اتثز-امأرب(اي3اعىلانيثغنرا
اجيزنن-انجرنن-اعثاري(ااإنهايلجأاإىلانيحلا
نألخريانيتبنيايفاجثبتهاانيحربانإلعالمية(.

 الحرب اإلعالمية نظير للهزائم 
الميدانية 

يحاا3لانيثا3انيثاثنعيابآيتاهانإلعالميةا
لزيمتاها 3نقاعا عاىلا نيغايااةا نيكباريلا
3نيتشنيشاعىلاننتصارنتانيايَاَماايلا3راعا
مثانياتانيرتزقةاكلماانقارتبانناحارانيُغزنلا
منايرضانيايَاَمان،اكماايحا3لانيثا3اتضليَلا
3إشاغالانيرييانيثا1انيثاثنعياعناحنينيةا
ماايجرياعىلانيحا3عانيايَاَماايةانيثاثنعية،ا
3نيذياباتاحاثاًاكبرينًايصثبانيتثتيماعليهايفا
ظلاننتناعنتا3نسثةايننطالاسثنعيلاتجاها
سياسةاننساتثباطانيتياتمارسهاانيثلااتا
عليهم،ايمااامحا3يتهانألخريلامنالذهانيحملةا
نإلعالمياةااهيابثاحايةامانانيذعرا3نيهلعايفا
ي3ساطانيانيلابايثاصمةاصاثاءا3تخنيفهما
3نريلاامنانيحااظاتانيايَاَمااية،اكمااتهافا
إىلاراعانيثانيااتانياهارلايرتزقةانيثا3ننايفا
نيجبهااتانيانخليةاعناطريلابثانيشاائثاتا
نيكا1باةا3تر3يجانألخبارانُيرجفةاعناعملياتا
مرتنباةا3بااننتازنئفاةايارُصتهامابثااينا

ضاقتانألرضاعليهمابمااَرُحبَت.
3تهاافانيحارُبانإلعالمياةانيضّللاةانيتيا
يشااهاانيثاا3امؤخرنًاعاىلاصاثااءاإىلاكرا
إرنعلانيشاثبانيايَاَمااايا3إضثافاعزيمته،ا
3لنانألمرانيذيااشالاايهانيثا3اطننلاساتا
نيتننصالا3نيحصاار،ا نينصافا يشاهرامانا
3يثارفاُكلُّامننطنايمايانيين1احتىامرتزقةا
نيثا3ننانيثاثنعيانألمريكياينفثهمابأناُكّلا
ماااتر3جايهاقااننتانيزيافا3نياجلا3صحفا
نيفتااةانيتابثاةايشايخاتانيافطايامايثاا1نا
قبنلاعااايحا،احيثايفهمانيشارعانيايَاَماايا
ُكّلامحاا3نتانإلرجاافانيتيايبتاعهاااإعال1ُا
نيهز3مالا3نيرتزقاةا3طابنرلامانيخامل،ا
3يننصالانيايَاَمااياننابثناةامالنةا3تنكلا
عىلانيلاها3عاىلاعانياةاقضيتهمانيااااعاعنا
ينفثاهما3تاهاريايرضهاماماناُكّلارشن11ا
نيثاا3ننا3ي1ناباه،اناريامكرتثالابايحاربا
نإلعالمياةانيزنئفةايفاظلاننتصاارنتاتأريخيةا
عظيمةاسيشاهاابهاانيتأرياخا3نيثاَيُمايجمُعا

يشثبانيايَاَمان.

ما وراء احلرب الإعالمية ال�سعودية امل�سعورة ل�ستهداف العا�سمة؟
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اارناماحجمانيُثااْا3َننانينحيا3رشنساةا
يلماشاآتا اااةا 3َخاصنَّ يلايَاَماانا نساتهاناها
إقاماةا عاىلا عزماتا نيانزنرلا ينا إنا نيتثليمياةا

ننمتحاناتانينزنريةايفامنعالاايا1ن؟
بانيًة،انرّحُبابصحيفةا»صاىانيثريل«،ا3ي3عا
نإلشاارلالااااإىلاننْختبَاااارنتاتثتاربامناضمنا
نألعماالاننعتياعيةايانزنرلانيرتبياةا3نيتثليما3يفا
صمياما3نجباتهاا،ا3بايتايلابذيتانيانزنرلاجهنعنًا
َكباريلاإلجارنءاننْختبَااارنتابأسالنبا3بارينةا
لاعئاة،ا3كانانيفضالانيكبريابثاانيلاهاسابحانها
3تثااىلاياكلانيثاملالايفالاذهانيانزنرلا33كالءا
3ماارنءا3منجهلا3مثلمل،ا3لاااكاييْضاًاجانعا
مجهنينن،اساننٌءايكانننايفانيابثاةانيريةاي3َْايفا
نظاا1انيرنقباةاي3َْانيتخصصلا3نيؤللاننانيذينا
يضثنناننْختبَااارنتاباااًءاعىلامثايريَا3مننزينا
نعتبارياةاتحنالاطبثااًانيهافامانانيثملياةاي3َْا
ماناعملياةانيحصاع،ايثاياكيافايمكنايناتضعا
نياارنيسانايثاتايعا نيناررا ياننيفا نْختبَاااارنًا
يياشاخصاينايضثاهابثاهنية،ا3يكانالاؤنءا
نألكاعيميلاكانايهماع3ٌراكبريٌ،ا3بايتايلاكاناناباا
يناتثنَااننْختبَاااارنتاقبَلاينايبايانيثا1انيارنيسا

نيجايا.

اابايفثالالااكاجهنعاجبارلاتبذيهاانينزنرلا
يتثايرياننمتحاناتاباكلايُرا3ساهنية..ا3يكنا
كيفاتنياماإقبالانيااالباعاىلاننمتحاناتارنما
نينصفا3نيحصارا3نينضعانيذياتمرابهاابالعنا؟
نيشاثُبانيايَاَماااياشاثباحضااريانرتبطا
تأريخاهابايثمالا3بايجاا،ا3بايتاايلاحيامااا3جاا
يبااؤناااينهاماخاارجانيكاريسانياارنيساألكثارا
مانايربثاةايشاهراضاقننا1رعااًا3كاناننالمايحاا
نألع3نتانيضانااةانيتاياجثلتاااحنيناًةانجريا
ننْختبَاااارنتايفامنعالا،ا3حيامااُزرنالمايفاي3لا
ين1ايالمتحانااتاكانالااكاحضنٌرامميٌزا3كانتا
تبا3انيفرحةاعىلا3جههم،ا3حيامااسأياالم:اللا
ينتماخائفننامنايناتتثرضامانرساكماييء؟..ا
للاننقفاننْختبَااارنتاصاحننابصنتا3نحا:ان..ا
3طايباننابإكمالاننْختبَاااارنتا3باءاعا1اعرنيسا

جايا.

اا3يكانانيُثااْا3َنناكماالنامثر3فاتثاببا
بجملاةامنانيصثنبااتا3نيثرنقيلايااااكيمايل..ا
لالاتَمنَّايفانألخذابانعتبارالذهانيظر3فايفاتيثاريا

ننمتحاناتاعىلانياالب؟
طبثااًابايتأكياا،انحانارنعيااااُكّلانيظار3ف،ا
ظر3فانيحصااراننقتصااعيا3ظار3فانيحصارا
نيجنيانياربيانيبحريا3كذناننافااءنتانيكهرباءا
3نيابانياايباعنامارساتها3نيناررانيذيايخذها
يفاخااللانيفصلانيارنيسانأل3لا3نيشاهرانأل3لامنا
نيفصالانيثانيا3تركااامااتبنىامنانيار3ساإىلاينا
يباايانيثا1ُانيارنيسانيجايا،ايكايانثايهماجرعةا

تثنيضيةاايمااااتهمامنانيار3س.
ا3حنيناةايجاباينايثاتمرايبااؤنااا3بااتاااا
نيااالبا3نياايباتايفانيارنساةاابنااءاثاماليلا
طاياباخاارجانيكريسانياارنيساياؤعياإىلازياعلا
نألمياةا3إىلازيااعلانننحرناااتا3َإىلاتنجاهاجزءا
كبريامانايباائااااإىلايعماالانرياصحيحاة،ا3قاا
يجااانإلرلاباطريلاإييهم،ا3يذيكاكاناناباا3نز1ا
3يجابا3يثاتنجباينانثيااايبااءناااإىلاكاريسا

نيارنسةامرلايُْخااَرى.

ااتثااا3زنرلانيرتبياةا3نيتثليامامانايكثارا
ننساتهانفا جارنءا تارضرتا نيتايا نينااعااتا
نيتننصالاماناقبلاطائارنتانيُثااْا3َننايلمانرسا
3نياشاآتانيتثليمية..لالامانانيمكانامننااالا
نيناارئابإجماايلانيخثاائرا3نألرضنرايفامختلفا

نياشآتا3نيانرسانيتثليمية؟

نيحنينةاينانيُثااْا3َنناكاناظاياًا3يمايتثرضا

اناطايلمؤسثااتانيثثاكريةا3إنماااتثارضا

ياكلاماااياهاعالقاةابايحياال..ارضبانيارقاتا

3نيثتشافيات،ا3عكانياانرسا33صالاييْضااًاإىلا

نساتهانفابينتانياااسا3لماآمااننايفابينتهم،ا

باساتهانفاكلاماالناسايايساي3َْاشاخيص،ا3يناا

نعتناااينالاااكاجرنئماحارباساتأخذامجرنلاا

مثتنبالً.

3يفاماايخصانيثملياةانيتثليمية،ااايثلنماتا

نأل3يياةاتفياااباأنالاااكاييفااًا3مائاةامارساةا

ترضرتا3لذنانيرقماربمااايتضاعفامرلا3مرتلا

إ1نايماتنقفالذنانيُثاْا3َنن.

3برصنحاةااناااباينااابحارصانألرضنرانيتيا

ترضرتابهااا3زنرلانيرتبيةا3نيتثليام،ا3يعتنااينا

مااانرتكبهانيصهايااةابحلاإخنننااايفاالثاالا

يقالامماااثلاهانيُثاْا3َننانيثاثنعياعاىلاإخنتها

3يشنائهايفانيايَاَمان.

اابرييكم..ايا1ناتثاتهافانياائرنتانيانرسا

رناماتأكياانتانيانزنرلانيتثااعلاباأنانياانرسا

3نياشآتاناتحتنياعىلاييالافاعثكريا3رنما

نياايباتانيننساثةاع3يياًا3محليااًابتحييااقااعا

نيتثليماعنانينصف؟

لاذنالنانيفرتُضايناتتحيااالذهانيننقعا3كلا
نيننقاعانيانياةا3لاااكاقننعاااعربياةا3قننعاا
إْساااَلميةاحتاىايفانيحار3بانيتاز1اايهااصالحا
نيايانا3لنايحااربايعاانءه،ااماااباياكاعااماا
يختلافانيثالمنناايمااابياهاما3يامانُكاناقاا
نارتقااا،ايكنالاذنانيُثاْا3َننانألمريكاياي3ّنًانيذيا
يرياااينايضمنايمنا3ساالمةاإرسنئيلاكاناناباا
منايناياقاطبنلانيحاربايفاُكّلانياانةانيثربيةا
3يذياكانيين1اينتاتالحظاشاثنَبانيثايمايفاقارنتا
نيثايماآماةاإنايفاماانتاااانيثربية،اتاقاُكّلاين1ا
3نا1نابايهاااإنايناتنااَرانألمنا3نيثاالمةايهذها
نيا3يةانيبغيضاةانيثارصيةانيتيانحتلتايرَضااايفا
الذهانيحر3بانيتياتاقاطبنيهاايفا الثال،اإ1اُكلُّ
نيايَاَمااناي3َْاسانريااي3َْايفانيثرنقايقنلايكلابنيةا
نياا3لاإنهااانازنيتابحثابانألجااالانألمريكيةا
يفانياا3رايكنامتاىاع3رلاانانثلماهانحنا3يكنا
يثلمنناهايصحاابانألجااانتاينفثاهماحيامااا
يمزقاننالذهانألماةاإىلاع3يالتاصغاريلا3تاهبا
خرينتهااا3ثر3نتهااثمابثاا1يكايصريايمناإرسنئيلا
3نقثاًا3تنن1اإرسنئيلاع3يتهاامنانيايلاإىلانيفرنتا
3منانايثارفا1يكااإنهايفانيكايثاةانإلرسنئيليةا
كننيااامجللانيشثباي3َْامجللانياننبامكتنبا
بايحرفانيننضاحا3نيرصيحا»ع3يتاكايااإرسنئيلا

منانيايلاإىلانيفرنت«.
3نيحنيناةااإنالذنانيُثااْا3َنناييلايهامربرا
3نحنايمانثتِااعىلاشانينتااانيثثنعيةا3ناعىلا
يياةاع3يةامنانيا3لانيثربياةايكناحيامااتختللا
نيربرنتا3ربماانألجاالامثاتثجلةاإلقامةاع3يةا
إرسنئيالانيكاربىاكاناناباااماناقارعاطبنلا
نيحربايفاُكّلاماانةامنامااطلالذهانألمةانيتيا
تمتاامثااحتهاامنانيحيطانيثرباياإىلانيخليجا

نيثربي.

نيشاهاعتلا نمتحانااتا يفا نيبااءا قبالا ا ا
نألساسايةا3نيثاننياةاعمااانيااريننانيثاثنعيا
نألمريكاياإىلاتكثيافانيغاارنتانيجنياةايفاعااعا
مانانيحااظاات..اللايثتربالاذناضمنامر3عا

سثنعيايحاربةانيتثليمايفانيايَاَمان؟
ععاااانننلاإنانيُثاْا3َنَنالنايصالًابكلاجنننبها
نريُاسانيا3نرياساليم،ا3تكثيفالذهانيغارنتايفا
ايبثاٌعاعثاكرية،ايكنا لذهانيفرتلاطبثاًاييلاياينَّ
يرىاينالاااكامر3عااًايتاماريانيبااىانيتحتياةا
3إلانارانيايَاَماناإىلايبثاامثاتنى،ا3نحنانننلا
إنانيشاثبانيايَاَماايانازنلاشاثباًايصيالًايناتلا
عااعاًاعانايرضه،اصحياحالااكامحا3يةايشالا
صفهايكناينايثُلاينانيشاثَبانيايَاَمااياسيلتنيا
يناعا3نَّلاما3نحااا نيجمياُعا َجميثااًا3سايثرُفا
3ينانيثاتهافالنالذنانيشاثبايرضاًا3إنثااناً،ا
3نأل3ىلاباألماةايناتثانراعىلانفثاهاانايناتاتظرا
مانانآلخرياناينايثانر3نا3ياناثانناعاهاا،ا3ينااا
يعتناااينانيشاثنبامناخااللانإلعال1انيثايارا
علياهانيثاا3انيصهيننايا3نياذياننالاعانالذها
نألمةاينهاامثتنحشةا3شاالا3نابأ1ايعياهماعربا
نيفياينلااتا3عاربا3ساائلانألخباراكيافايذبحا
بثضااانيبثضا3كيفايثالخابثضااابثضاًا3كيفا
يحرقابثضااابثضاًااربماا3صلاإييهماينهمالؤنءا

يثتحنننانيفااءا3نايثتحنننانيبناء.

اا3يكنابرييكامااليانيثايجاتانيتياستنن1ا
بهااانينزنرلايلمااطلانياكنباةا3نريانيناعرلاعىلا
حضنراننْختبَااارنت؟,ا3ماااليانيثايجاتابحلا

نياازحل؟
نييان1انحانايصبحاااايفا3ساطاننْختبَااارنتا
3جثلاااا مثابناًا نيثاياريا لاذها حاعنااا 3قااا
نيجمهنرياةانيايَاَمااياةامركازنًا3نحانً؛اتثاهيالًا
ألباائااانياازحلا3نياازحاتانيذينايمايثاتايثننا
ينايناماننانْختبَااارنتهامايفامااطنهم؛ابثاببا
نيُثاْا3َننانيظايماي3َْابثابباننقتتالانيشايااعنخلا
نيااطال،اايثاتايعاُكّلاطايبا3طايباةاينايازحا
إىلانياكانانآلمان،الاذناي3ّنً،اييْضااًا3ضثااااع3رنًا
تكميليااًانْختبَاااارانيذينايمايتمكااننامناإجرنءا

ننْختبَااارنتايفالذهانيرحلة.
3لذهانيثايجاتاكانتامار3ساةا3محثانبة،ا
3نيفضالانيكبريابثاانيلااهاينياعنتالاذهانينزرلا
3كننعرلاا3تبااُعلانآلرنءا3نيشااركةاييْضاًايفامثلا

لذهانينرنرنتاالماتكناقرنرنٍتاارعيًة.

اارساايتكماألباائكمانياالبايفالذهانيرحلةا
يفاختا1الذنانيحننر؟

رساايتيايلاالبابأنايذلباننامامئال،ا3َُكّلا
لااهاماينايحنناننايعىلانيارجااتايكيايخامننا
3طاَهمايفانيثتنبل،ا3َينايضثننايمامهمامثتنبَلا

لذنانينطنا3نيذيانايتماإنابايثلما3نيثراة.

مساَء الجمعة الماضية.. كان طيراُن الُع�ْدَوان 
الس�عودي يحل�ق بكثاف�ة يف س�ماء محافظ�ات 
ط�الب  كان  الس�بت  وصب�اح  الجمهوري�ة، 
الشهادتين األساس�ية والثانوية يتوافدون بشكل 
مكثّ�ف ألداء االمتحانات النهائي�ة للعام الدرايس 

.2015-2014
س�أحمل قلم�ي الممتل�ئ ال�ذي ض�اق ذرعاً 
بكم, وس�أواصل تعليمي.. س�نميض ه�ذا العام, 
وس�نكمله، لنؤك�د لك�م أيه�ا األع�داء أنن�ا ل�ن 
نرىض ب�أن تجعلوا منا جه�الء فما دام خروجي 
لالمتح�ان، وإكم�ال عامي يغضبكم، فس�أخرج، 
وأكمل�ه وس�أبني مس�تقبيل ال�ذي وجهت�م إليه 

طائرات حقدكم.
 به�ذه الكلمات القوية أك�د الطالب يف الصف 
الثالث ثانوي علمي هاش�م الغيث�ي أن الُع�ْدَوان 
لن يثنيَهم ع�ن مواصلة أداء امتحاناتهم النهائية، 
مش�يراً إىل أن الُع�ْدَوان الس�عودي استهدف ُكّل 
يشء حتى المدارس قصفها والمنش�آت التعليمية 
اعتدى عليها وما تزال دماء معلمي عمران شاهدة 
ع�ىل هذه الجرائ�م، ومع ذلك يؤك�د الغيثي أنهم 
كط�الب لن يستس�لموا أم�ام ج�روت وطغيان 
الُع��ْدَوان.. قائ�اًل بحم�اس ش�ديد »هيهات منا 

الذلة«.
ويتف�ق الطال�ب ع�يل الظاه�ري م�ع ط�رح 
الغيثي ويزيد بقوله: س�نثبت لألعداء أن الحكمة 
يماني�ة، وس�نواجه ق�وى الظل�م الت�ي تريد لنا 
الجهل والتجهي�ل؛ ألننا نؤمن بأن العلم هو الذي 
س�يزيدنا إرشاقاً وعن طريقه س�نبني ال�يَ�َم�ن 
الحبيب وأن هذا القوى س�تبوء بالفش�ل؛ بسبب 

صمودنا وتكاتفنا يف وجه الُع�ْدَوان.
يق�ول الطال�ب الظاه�ري: إن معاناته كانت 
كبي�رًة أثناء الُع��ْدَوان ع�ىل بالدن�ا، فالمذاكرة 
واسرتجاع الدروس كانت تتم يف الظالم الدامس، 
فالُع��ْدَوان قد قَص�َف الكهرباء وعَمّ�ق الجراح 
والمآيس لدى ال�يَ�َم�نيين.. كما أنه وإىل س�اعات 
متأخرة م�ن الليل كان عاكفاً يس�تذكر دروَس�ه 
ويس�تعد ألداء االمتحان�ات النهائية يف وقت كان 
الطي�ران ال يب�ارح س�ماء العاصم�ة ويقص�ف 

المعسكرات ويفتح حاجز الصوت.
ويزيد الظاهري بقوله: نقول للعدو السعودي 

األمريكي إنك لن تجني سوى الخرسان والهزيمة، 
فالشعب ال�يَ�َم�ني لن يقهر ونحن لن نستسلم.

وخ�رج الط�الب يف أول ي�وم م�ن امتحانات 
الش�هادتين األساس�ية والثانوية بأع�داد كبيرة 
ونفس�ية مرتفع�ة وكأن�ه ال يوج�د قص�ف وال 

ُع�ْدَوان.
يوم مشهود

وكما ح�رض الطالب بالعزيمة القوية والثبات 
ح�رض الرتبوي�ون والمرشف�ون بإيم�ان ق�وي، 
مش�ددين عىل رضورة الوقوف يف وجه الُع�ْدَوان 

مهما كانت التحديات.
ويؤكد األس�تاذ محمد الغوي�دي مدير مكتب 
الرتبية بمديري�ة الوحدة بأمانة العاصمة أن هذه 
األي�ام ه�ي اس�تثنائية ومش�هودة لل�يَ�َم�نيين 
كافة، فالُع�ْدَوان الس�عودي األمريكي المشهود 
ل�ه بقت�ل األطف�ال والنس�اء والفت�ك بالمدنيين 
وتدمي�ر المدارس، يقابله ال�يَ�َم�نيون برس�ائَل 
متع�ددة بأنهم ش�عب عظيم يمارس�ون التعليم، 
وأنهم شعب علم وحكمة رغم محاوالت الُع�ْدَوان 
إفش�ال العملية التعليمية نتيجة التحليق المكثف 

للطيران.
ويقول الغويدي ل� »صدى المسيرة« الطالب 
األول وه�م يحمل�ون يف  الي�وم  توجه�وا من�ذ 

أنفس�هم يمن فيه الطموح وأن الطالب بمجيئهم 
إىل االمتحان�ات واىل لج�ان االختب�ارات النهائية 
أوصلوا عدة رسائل إىل المعتدين بأنهم صامدون 
َوأن أقالمه�م ه�ذه أن ش�اء اهلل س�تكون أكث�ر 
إيالماً ألعدائنا، ألنهم س�يتجهون إىل نسب علمية 

مرتفعة.
م�ن جانبه يقول األس�تاذ خالد عب�ده جبارة 
مدي�ر مرك�ز االختبارات يف مدرس�ة اب�ن ماجد 
»ال�يَ�َم�ني�ون َدائماً صام�دون صابرون ثقتهم 
باهلل قوية يش�قون طريقهم بكل ثقة، وهو دليل 
عىل أن الش�عب ال�يَ�َم�ني ش�عب مكافح طموح 
وأنه بإذن اهلل سينترص عيل المعتدين الذين قربت 
نهايته�م وس�تكون نهايته�م عىل أي�ادي أبطال 

ال�يَ�َم�ن«.
أما األس�تاذة أحالم الحيفي إحدى مدرس�ات 
مدرس�ة الزبي�ري فقالت: إن مج�يء الطالب إىل 
لج�ان االختب�ارات به�ذا اإلقبال رغم م�ا تمر به 
البل�د من ُع��ْدَوان وحص�ار لدلي�ٌل عىل حرص 
الطال�ب ال�يَ�َم�ن�ي َدائم�اً وأب�داً ع�ىل مواجهة 
أي�ة مش�اكل.. موضح�ة أن الطال�َب ال�يَ�َم�ني 
ه�و طال�ٌب صامد وال يتأث�ر فيه أي ُع��ْدَوان أَْو 
أي اس�تهداف، فالط�الب الي�وم حريص�ون عىل 

استكمال دراستهم.

عزمية واإرادة وحتد للق�سف والتحليق املكثف للطريان ال�سعودي الأمريكي

أيام استثنائية لطالب الشهادتين األساسية 
والثانوية.. االمتحانات في زمن العدوان!

حاوره/ طالب العزعزي

يكاانائُبا3زيرانيرتبيةا3نيتثليمانياكتنراعبانيلهانيحامايا
يناعنَااننمتحاناتانياهائيةاياالبانيشهاعتلانألساسيةا

3نيثاننيةاكانارض3رياًا3قبَلاينايبايانيثا1انيارنيس.
3قالايفاحننراخاصايصحيفةا»صاىانيثريل«:اإنانياالَبا

كانايهمانيا3رانألبرزايفاإجرنءالذهاننمتحانات؛ابثببا
ماايباتهمانيثتمرل..امشرينًاإىلاينانستهاَفاُكلِّامننماتا
نيحيال،ابمااايهاانيانرس،ا3ينانيثلنماتانأل3ييةاتشرياإىلا
رايكثرامناييفامارسة،ا3ينانيثاعاسيتضاعفايفاحالا ترضُّ

نستمرانيُثاْا3َنن.
إىلانصانيحننر:



ننثالااااينثالاثالا1اانيننالالاا31انينثالاثالالا     نيثاعااثثا8 تقارير

هيومن رايت�ش ووت�ش تدعو لت�سكيل جلنة حتقيق دولية واإنقاذ ال�سحايا

القنابل العنقودية السعودية األمريكية.. خطر مضاف على المدنيين في صعدة وحجة
  - أحمد داوود: 

ااةا ا3َخااصنَّ مأساُلانيانيلايفاتزنيٍُاامثتمرٍّ
يفامحااظتَاياصثاالا3حجاة،ا3نيثاببالنا
يفا نألمريكايا نيثاثنعيا نيُثااْا3َننا تمااعيا
نينصافانينحايابمختلفانألسالحةا3ماهاا

نيناابلانيثاننعية.
3يرُقااانيحااجاإبرنليما3نأليامايثترصهايفا
إحاىامثتشافياتامحااظةاحجاة،ابثااينا
بارتتاقامااها3تنزعتانيشاظايااعاىلايجزنءا
متفرقاةامناجثامهانتيجاةاننفجااراقابلةا

عاننعيةايفامزرعته.
3عرضتاقاالانيايَاَمانانيفضائيةامشالَاا
يلحاجاإبرنليما3لنايكتنيامنانأليم،امتحاثاًا
عانامثاناتهامعالذنانيخاارانيناتلانيذيابايا

يفتكابايانيلايفاحجة.
3بجننرانيحاجاإبرنليمايرقااطفٌلاصغريايفا
نيثاماةامناعماره،انايتنقفاعنانيرصنخا3نا
يرياااينايهاي..اإنهانأليمايخارتقاُكّلامفاصلها
نييان1ا إىلا نيذكريااتا 3جثااه..ا3تثانعاباها
نيشاؤ13انياذيايصيبااياه،احالاكانايلهنا
3يلثبامعايصاقائها3اجألاريىاجثماًانريباًا
اثاارعانيتناطها3ماالاياإنايحظاتاحتىا
ننفجارابه..ا3صبايايفاعمرهانايثايامااليا

نيناابلانيثاننعيةا3ماامخاطرلا..
3تشاريُانيتناريرانيابيةايفامحااظةاحجةا
إىلايناعاعانيذينانستشاها3ناجارنءانيُثاْا3َننا
نيثاثنعيانيغاشاماماذابانيتهاتجا3زاخملا
مائاةامننطن،احانٌتاكثريلامنالؤنءالمامنا
نياثااءا3نألطفاال،اايماالااكاعااعاكبريامنا
نيصابلامتنزعنناعىلاعاعامنانيثتشفياتا
3نيتياتفتنراييضااًاإىلانألع3يةا3نيثالجا3ييضاًا
نيكاننعر،ا3عاعانرياقليلامانالؤنءانيصابلا
يجثاامهمامحرتقاةا3نيبثاضايامايتمكانا
نألطباءامناإيجاعاعالجايهم،اماايالاعىلاينهما

تثرضننايلنصفامنايسلحةامحرمة.
3عرضتاقاالانيثاريلانيفضائيةاقبَلاييا1ا
تنريارنًامنامايرياةاباقمانيحا3عياة،ا3قاابلا
متثااعلا3كثريلاملنيةاعىلامازنرعانيننطالا
3يفامثااحاتاكبريل،ا3ننلاتانيناالايفاتنريرا
مرنسالهاالمان1َانيننطاالانيتضاعفةاجرنءا
لاذهانيناابال،ااهمايمايثالمننامانانينصفا
رامثااكاهما3مزنرعهماحتىا نيلثالانيذياعمنَّ
تضاعفاتانيحانابهامابإينااءالاذهانيناابةا

نيغريبة.
3ييثاتامجارنَّعاقابلاةاي3انثاتال،ابلاليا
قاابالابايئاات،ا3خاُرلااابايفثلاقاااننتنلا
إىلانألطفال،ااماهماَمنانستشاهاا3ماهمامنا
تثرضايشاظاياا3نيبثضانآلخراماايزنلاحذرنًا

يفانيتثاملامثها.
يااركانألطفاالاجياانًايفالاذهانياانةاينا
نألجثاا1انيغريبةالياقاابلاعاننعية..ا3لما
ااةا حذر3ناتماماًامناننقرتنباماها..اَخااصنَّ
بثااانستشاهاعايصاقاءايهاماكاناننايلثبننا
3يمرحننامعابثضاحتىاجاءتالذهانيناابلا
اخافتانيبثمَةامنا3جنلهما3رسقتانيتثةا

ماهم.ا
3ير3يايحاانألطفالاكيفانستشهااصاينها
ساايمايثااءامحا3يةانيلهنابهذهانينابلةا3كيفا
يصياباصايُناهانآلخاراعيىابشاظاياالذها

نينابلة،اقائالًا3نألىسايتملكه:ا»ُكّلالذنابثببا
نيثاثنعيةا3يمرياكا..ايريا3ناقتلاااا3نيفتكا

باا..المانايريا3نايااانيحيال«.

 هيومن رايتس.. شهاداتٌ 
من قلب الحدث

3عىلانيرنمامنانينضعانإلنثانيا3نيصثبا
يلغاياةايفاصثاالا3حجاة،اجارنءانينحشايةا
نيفرطةايلُثاْا3َنناإناينانيصمتانيا3يلاماازنلا
مابناً..ا3حالااانطاماظمةالينمنارنيتلا
تاجرسانإلنذنرا 33تاشامنازنرتانياانةا3عقنَّ
ياايجاريالااكا3يكاتايفايكثارامناتنريراينا
نيثاثنعيةاتثاتخا1ُايسالحةامحرماةاع3يياًا

3قاابلاعاننعيةايفاصثالا3حجة.
3قبالاييا1اعرضتانياظماةاتنريرنًاجاعتا
ايهانتهامهاايلثثنعيةابنتلانألطفالا3نيانيلا
بذخائَراعاننعيةامحظنرلاصاثتهاايمريكا.

3تشاريُانياظمةايفاتنريرلاانيحايثاإىلاينا
يارنَعاقبيلةاآلالياشاكانننايثنقننايبنارلما
يفاصبااحايان1الاا3ثااينييانانياايضا13يكا
يلرعيايفانيحنانلانيحياةابنريةانيُنفلاحلا

شها3نالجنماًابذخريلاعاننعية.
ا3تبُثُاانيُنفلانحنااااكيلنمرتنًاإىلانيشمالا
نيرقيامناحارض،ا3ليامايااةايفامايريةا
بانساما1نتاه،اتبثااايربثةاكيلنمارتنتاانطا
عاناحاا3عانيايَاَمااناماعانيملكاةانيثربيةا

نيثثنعية.
ا3قالاعزيزالاعياماريالياش،اثااَعاماً،ا
ياالينمنارنيتلا33تش:ا»كااانانزنلاقريبلا
مانانياازلاحالاننفجاراصاار3خايفانيجن..ا
3ساناتا1خائرااثاننية(امناحنيه،ا3سنطا
نثاتاانابايناربامانامازيااايفاحلاساناتا
نيذخائرانألخرىايفاجميعاينحاءانينرية.اإحاىا
نيذخائاراننفجرتا3ماازنيتانألخرىايفامكانهاا

يماتافجر«.
ننفجارتا نيتايا نيثاننياةا نيذخاريلا 3يّعتا
باينربامانامازلانألرسلاإىلاإصابةاخايا،ا8ا 
َعاماً،اشنيلاعزيزابإصاباتايفانيرقبةاياضتا
إىلا3ااتاه،ا3يصياباعزيازا3ثالثاةامانايبااءا

عمنمته.
ا3قايتالينمنارنيتالا33تشاإنهااقابلتا
عزيازا3يبااءاعمنمتاهانيثالثةايفامثتشافىا
مايااةاحجاةايان1الااينييان،احياثاكاناننا

يتلنننانيثالجاإلصاباتهم.ا3قالاعزيزاإنهاقتلا
يفانيهجن1اييضاًالااريساناما3كذيكايبنارلم.
3قاالارسيعامحمااليااش،الااَعاماً،انبنا
عماعزيز:اإنانيذخريلانيثاننيةانيتيايماتافجرا
يفاحجامازجاجاةاع3نءاصغاريلا3بهاارشيطا
يبيض،ا3قالاإنهاشالاانحناعرلا1خائرامنا

لذنانيانعايماتافجرايفانياانة.
3قالايحااسكاناقريةامجا3رل:اإناخمثةا
يشاخاصاُقتلننايفالجان1اعىلاقرياةانيُنفل.ا
3يثلهاكانايشرياإىلالجن1انيذخريلانيثاننعيةا
نفثاه؛األنها1كرامناضمنانيضحاياايساماءا
ياارنعايرسلامااري،ا3لنانساماماتارايفاآلا

لياش،ايكاهايمايثتاعاتذكرانيتأريخ.
ساكانايفاماينس،اإحاىاقارىاعزيةانيفجا
بمايريةاحارضار33َناييضاًاياالينمنارنيتلا
33تاشا»إنهاقبيالاماتصفاييلانيثاابعامنا
نيثاننعياةايفا نيذخاريلا يننيان،انساتخامتا

لجن1اعىلانينرية«.
ا3تناعاماينساعاىلابثااالااكيلنمرتنًاإىلا
نيارقامنابلالاحرضا3خمثاةاكيلنمرتنتا
إىلانيجانباماناحا3عانيايَاَماانامعانيملكةا

نيثربيةانيثثنعية.
3قابلتالينمنارنيتلا33تشااااَشاخصاًا
مناساكاناماينس،اماهماخمثاةايصيبننايفا
نيهجن1،ايفامخيمايلاازحلايفامايريةاحرينن.ا
13كراسكاناماينسايسماءاسبثةامناسكانا
نينرية،اماهماثالثاةايطفال،اقتلننايفانيهجن1،ا

3يسماءالااآخرينايصيبننايفانيهجن1.
3قاالامحمااانيرز3قاي،الااَعامااً،انيذيا
يبياعانيناتايفامايانساإنهانظرامانانياااذلا
بثاايناسامعايصاننتاننفجاارنتايفانينرية:ا
»ريياتاقابلاةاتافجارايفانيجنا3تاثارانيكثريا
مانانيناابالانيصغريل،اثماطرحاايانننفجارا
يرضااً،ااناتانينعايا3ننلاياشاخصامااإىلا
نيثتشفىامصاباًابحر3قا3إصاباتايفاكثبيا
قاماي،ا3إصاباةابشاظيةايفانيجانابانأليرا
مناجثااي،اكماايصيبانثااانامنايطفايهايفا

نيهجن1.
كمااقابلتالينمانارنيتلا33تشاااطمةا
إبرنليامانيرز3قاي،انيتيايصيبتايفاسااقيهاا
جرنءانيهجن1.ا3عىلانيرنمامناإجرنءاعملياتا
عاياالايهااإناينهاااناتثاتايعانيي،ا3كانا
يحملهااشنينهاايحيىاإبرنليمانيرز3قي،ااا 

َعاماً،انيذيايصيبالن،اييضاً،ايفانيهجن1.

3قاالامحمااسانياانيرز3قاي،اللاعاماً:ا
»كااتانائماًاعىلابُثااايمتاراقليلاةامنامحلا
نيبناياةانيملانكانباياحلاسامثتايصننَتا
ننفجاارنت،انهضتا3رييتانيحالنَّايحرتق،اثما
ريياتانرينناًامشاتثلةا3عخانااًايفامننقعاعالا
يفانينرياة،ا3اهمتاينانينرياةاكلهااتثرضتا

يلهجن1«.
3قالاساكانانينرية:اإنا1خريتلاثاننيتلا
عاىلانألقلايماتافجرن،اُعثاراعىلاإحانلمااعىلا
إحاىانيارق،ا3نألخرىامثلنةايفاارعاشجرل.
يلاازحالايفاباايا 3يفامخيّامامخصاصا
حثان،انطلاعايحُااساكانامايانس،الينمنا
رنيتلا33تش،اعىلاقاثاةارشيطايبيضامنا
1خاريلاثاننياةاإ1اللا3جالااايفانينريةابثاا

نيهجن1.
3قاالاعااعلاحثان،اثااَعامااً،ا3لنامنا
ساكاناعنيجايباحثيالينمانارنيتلا33تشا
نيذيانازنر3نانينرياةايان1الااماناينييان:اإنا
نيهجن1ا3قعايفانيثااعةانيننحاالاظهرنً،اقبلا

يقلامناشهرامناتأريخانيزيارل.
ا3قاالاإناعارلايشاخاصاُقتلانناجارنءا
نيهجان1ا3جميُثهمامنانيانيال،ا3يصيبالا 

آخر3ن.
ا13كرايساماءاخمثاةامنانيشهانء،اماهما
ثالثاسايانت،ايكاهاقاالاإنهانايثاتايُعاينا
يحااعاُلنيةانيضحايااانآلخريان،ا3مثظمهما
جاءاإىلاُعنيجانازحااًامنامااطلايخرىاجرنءا

نيرصنع.
3قايتاعاملةاخاماتاطبيةايفامثتشافىا
نيثاننعياةا نيذخائارا إنا حارض:ا مايااةا
نساتخامتايفاُلُجن1اعىلانيجازءانيغربيامنا
نيايااةايفاثااماناينييان،ا3نطلثاتالينمنا
رنيتالا33تشاعىلاصانراانتننرنايةانثالا
منا1خائاراإ1اللانيتيايماتافجر،اقايتاإنهماا
3جاتااايفانيااناةانيتاياتثرضاتايلهجن1.ا
3قاياتانيثاملةانيابية:اإنانيذخائراساناتا
عاىلاجازءاكباريامانانيااناةانيتاياتحيطا
باياريلانيؤعياإىلاماياةاميايانيثاحلية.

 7 هجمات بصواريخ عنقودية 
نيثاننعياةاناتتثاببايفاقتالا 3نيناابالا
ي3اإصاباةانياااسايثااءانيهجن1ااحثاب،ابلا
تثاتمرانيذخائارانيصغاريلانيتاياياماتافجرا
يفانينتالابثااامر3را3قاتاطنيلامانا3قنعا

نيهجن1.ا
3قاياتالينمانارنيتلا33تاش:اإناقننِتا
تحايفانيُثااْا3َننانيذياتننعهانيملكةانيثربيةا
نيثاثنعيةانساتخامتاعىلاماايبا3اصننريَخا
محملاةابذخائاراعاننعية،ايفاماااناينلاعنا
سابعالجمااتاعاىلامحااظةاحجةاشامايلا
نيايَاَماان،اانتلاتا3يصاباتانيثارنتامنا
نيانيلا3نّفذتالذهانيهجماتايفانيفرتلاماابلا
يبريلا3ماتصفاينييناثالا،امنقثًةاخثائَرا
يفاصفنفانيانيلايثاااءانيهجن1ا3ييضاًاايماا
بثاُا،احالانيتنطانيانياننانيذخائاَرانيتيايما

تافجر،ااانفجرتاايهم.ا
3ععتالينمنارنيتلا33تشاع3َلانيُثاْا3َننا
نيذخائارا نساتخان1ا عانا اانرنًا تتنقاَفا ينا
اماهاايفا نيثاننعياةانيتياتنقاعايرضنرنًانامفرنَّ
اعىلا صفانفانيانيل،امشاريًلاإىلايناهايتثلنَّ
مجللاحننقانإلنثاانانيتاباعايألممانيتحالا
ينايشاّكَلايجاةاتنايّصاحنائالايلتحنيلايفا

لذهانننتهاكاتانيخاريل.
3يفاينييانانياايض،ازنرتالينمانارنيتلا
33تشايربثاةامنامننقعانيهجماتانيثابثة،ا
3نيتايايناعاجميُثهااايفامايريتاياحارضا

3حريننايفامحااظةاحجة.
اماهاا،ا3جااتالينمانارنيتالا ا3يفاُكلٍّ
1خائارا بنايااا ي3ا 1خائاَراصغاريل،ا 33تاشا

عاننعيةايماتافجر.ا
33قاعانيثايُاامنالذهانيهجماتايفامااطَلا
تمرُكزانيانيلاي3ابايُنرباماها،اماايشرياإىلاينا
لذهانيهجماتانيصار3خياةا1نتهااربمااتكننا
قااُشااتابارينةاعشاننئيةانريامر3عةايفا

ننتهاكايننننلانيحرب.ا
3باااًءاعاىلااحاصابنايااالاذهانيذخائر،ا
حااعتالينمنارنيتالا33تشاينانألسالحةا
نيثاتخامةايفاجميعالذهانيهجماتانيثابثةا
لاياصننرياخاعاننعياةاماناطارنزاإ1اثا 
يمريكياةانيصااعاتالالامانانألرض،ا3يتاما
إطالُقانيصننريخانيثاننعيةاإ1اثااعناطريلا
نظاا1انيصننرياِخامتثاّاِعانننااالِقاارنجمةا
نيصننريخ(اإ1اللا،انيذيايحملااااصار3خاً،ا
ي3اعاناطريلانظا1اصننريخانيااثيةارسيثةا
نيحركةاإ1االا،انيذيايحملاستةاصننريخاإىلا

ماىايرتن3حامنالااإىلااااكيلنمرتنً.
3يشاارتانياظمةاإىلايناصحفياًاساثنعيًةا
اصانرًلاانتننرنايًةاعىلامننقعانيتننصلا نََرَ
يافجارا ياما ثاا إ1ا يصاار3خا ننجتماعايا
3يحتانياعىلا1خائاراثاننياةاإ1اللاقالاإنها
نيتناهاايفاماانةاجيزننانيثثنعيةانيتاخمةا
يلحا3عانيايَاَمااية،ازنعماًاينانيجيشا3نيلجانا
نيشاثبيةاليامنايطلنته،ايكنانيصنرلابيّاتا
كماااتنانلالينمنارنيتالا33تاشايناُجزءا
نياااعايفانيصار3خامفنانع،اماايُشاريُاإىلاينا
نيصار3خايصابهانيثااُبابثااينايُطلل.ا3يهذنا
امانانريانيمكناتحايُاالاافالذنانيصار3خا

نعتماعنًاعىلانينقعا3حاه.
3يضااتانياظمةاينانيثالااتانيثثنعيةا
يماترعاعىلاطلبامكتنٍبايُرسالاإييهااين1ا8ا 
ينثالامنالينمنارنيتلا33تشايتنضيحا
َمَاىامثؤ3ييتهااعنالذهانيهجماتابايناابلا
نيثاننعيةاعاىلامحااظتَياحجاةا3صثالايفا

بالعنا.

 السعودية استخدمت على ما يبدو صواريخ محملة بذخائر عنقودية في ما ال 
يقل عن سبع هجمات على محافظة حجة فقتلت وأصابت العشرات من المدنيين.

 زارت هيومن رايتس ووتش أربعة مواقع في مديريتي حرض وحيران في حجة 
ووجدت ذخائر صغيرة أو بقايا ذخائر عنقودية لم تنفجر

 السلطات السعودية  لم ترد على طلب مكتوب ُأرسل إليها يوم 18 أغسطس 
من هيومن رايتس ووتش لتوضيح مدى مسؤوليتها عن هذه الهجمات بالقنابل 

العنقودية على محافظتي حجة وصعدة
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مذبحة جديدة للعدوان في حجة.. 30 شهيدًا وجريحًا في قصف 
سعودي متوحش على مصنع لتعبئة المياه بمدينة عبس

قصف هو األعنف على محافظة إب واستشهاد 10 مواطنين بينهم 4 نساء وطفل

العدوان يستهدف حيًا سكنيًا في بيت بوس بأمانة العاصمة

طيران العدوان يجدد قصفه لمدرسة الشيماء للبنات بالحديدة واستشهاد رجل وامرأة

إستشهاد 12 مواطنًا في قصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي على عدة مناطق بمحافظة صعدة

  - متابعات: 
نستشهاايكثُرامنالاامننطااًا3جرحا
يكثاراماناثااآخريان،اإثرانساتهانفا
نألَمريكايا نيثاثنعيا نيثاا3ا طاريننا
نيغاشامايصاعامياهامثانياةابمايريةا

عبلابمحااظةاحجة،ايملانألحا.
مصااعرامحلياةابحجاةايكااتاينا
طارينَنانيثاا3اشاناسلثالةاناارنتا
يخارىاعاىلامثثاكرانيلاننءاثااميكاا
بمايرياةاعبالا3ناارنتايخارىاعىلا
مفارقانيايرية،اإضااةاإىلاتامريانيثهاا
نيتنايابمايريةاعبلابثاعامنانيغارنتا

نيُثاْا3َننية.
نيثاثنعيا نيُثااْا3َنُنا 33نصالا
نيانيلا نألَمريكياتنحشهاباساتهانفا
اةايفانيااطلا يفامحااظةاحجاةا3َخاصنَّ
مننطاٌنا نستشاهاا نيحا3عياة،احياثا
3يصيابانثاااناآخارنناجارنءاقصافا
طريننانيُثااْا3َننانيثاثنعيانألَمريكيا
يان1انيجمثاةاعاىلامزرعاةانيهماننيا
بُثزياةابااياحثانابمايرياةاعبالا

بايحااظة.
كماانستشاهااثامننطاالا3يصيبا
نيُثااْا3َننا يااريننا بغاارلا آخار3نا
نيثثنعيانساتهااتاسيارلاتنلهمابلا
حرضا3نيالحيطاين1انيجمثةانياضية.
3تزنماتالذهانيغاارنتامعانينصفا
نيااثايا3نيصار3خيامنامننقعانيثا3ا
نيثاثنعيايلمااطلا3نينرىا3نيخانطا
نيثامةانيحا1يةايلحا3عامعانيثثنعية،ا
حيثاقصفانيثاا3ابثرنتانيصننريخا
3قذنئافانيااثيةامااطالامتفرقةامنا
مايرياةارنزحا3نيظالارا3شاانا3مابها
3مااطالايخارىايفامحااظاةاصثال،ا
نيازرقا مااطالا قصافا إىلا إضاااةا

3حرضا3مااطلايخرىايفاحجة.

  - متابعات: 
اطرينُنانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكاياخالَلانيثالثةا َشاننَّ
نألياا1انياضيةاناارنٍتامكثفًةاعاىلامحااظاةاإب،ايفاتانرا
نااتالنانألعافاماذابانيةانيُثاْا3َنناعىلابالعناايفاثاامارسا

نيايض.
3نساتهااتانيغارنتاماازلانيلننءامحماانيثاابانيانيذيا
قاىامعاعاعامنايارنعايرستهايفاجبلاربي،اكماانساتهااتا
مارساةاثااسابتمرب،اماايّعىاإىلانستشاهاعاطفلالا3نمريلا
منانألرسلانفثاها،اباإلضااةاإىلانماريلايخرىايثااءامر3رلاا

باينربامنانيارسة.
3لازتالاذهانيغاارنتامحااظاةاإبابأكملهاا؛اكننهااا
نساتهااتامااازلامانيالا3لامايفابينتهماآماالابغارنتا

3حشيةاتتااىفامعاُكّلانينيما3نيثاعنتانإلنثانية.
كمااشاناطريننانيُثاْا3َننانيثثنعيانيغاشماين1انيجمثةا
نياضياةانارنتاجنياةاعىلاإحااىانيتاللانيرتفثةابشاارعا

نيثالثلابمايريةانيظهارابايحااظة.
3قاالاماياراعاا1ارشطاةامحااظاةاإبانيثميااامحماا
نيشاامي:ايمايثافراعنالذهانيغاارلاييةاضحايااايفانألر3نحا
3نيمتلكات،ااضالًاعناينالذنانيُثاْا3َننايأتيايفاإطارانيتخبطا
3نيغارسةانريانيربرلا3نريانينبنيةامناقبلانيا3لانيشاركةا

يفاُعاْا3َننهااعىلانيايَاَمانابنياعهانظا1اآلاسثنع.
3قاال:اإناارقانإلننا1ا3نيننطاالاتمكاننايفا3قتامتأخرا
منامثاءانيجمثةامناننتشالاجثتياإحاىانياثاءامعا3يالاا
نيشاابانتيجةاتامريانيُثاْا3َننانيثثنعيايازيهما3نستشهاعا

جميعاَمناكانننابانخله.

3نساتمرتاُجثَاُثانيننطاالايثااعاتاطنيلاةاحتىاتما
ننتشاايهاامنابلانألنناض،امثظُمهمامنانألطفالا3نياثاء،ا
3ظلتاارقانإلننا1احتىاسااعاتامتأخرلامنامثاءانيجمثةا

حتىاتمكاننامناننتشالانيضحايا.
كماانستشاهاايربثاةا3جرحاآخر3نايفانساتهافاطريننا
نيُثااْا3َننانيثاثنعيانألَمريكايابثاعامنانيغارنتامثثاكرا

نألمنانيركزيابمفرقاجبلة.
3يثاالاذنالنانيهجان1انألعافايفامحااظاةاإباماذاباءا
نيُثاْا3َننانيثثنعيانألَمريكياعىلابالعناايفاثاامارسانيايض،ا
3جااءتالاذهانيغاارنتايفاظالامحاا3نتامناقبالامرتزقةا
نيرياضايلثايارلاعىلامااطلايفامحااظة،احيثاتأتيالذها
نيغارنتاتارًلامثانالايهؤنءانيرتزقةا3تارلايخرىامثتهااةا

ماازلانيننطال.

  - خاص: 
3كثافانياريننانيثاثنعيانألمريكيامنا

نارنتاهاعاىلايماناةانيثاصمةاخااللانأليا1ا

نياضية،امثاتهاااًامااناةانياهاينا3جبلا
نياهاينابثاعامنانيغارنت.

3قصافانياريننانيثاثنعيايان1ايملا
حيااًاساكاياًايفامااناةابيتابانسابأمانةا

نيثاصماة،امااايعىاإىلانستشاهاعايحاانيارلا
لاآخريانايفاجريماةامتنحشاةا 3إصاباةا
تضافاإىلاسلثلةاجرنئمانيثا3ننانيثثنعيا

نألمريكي.

  - متابعات: 
كثّافانيُثااْا3َنُنانيثاثنعيانألَمريكايامانانارنتاهاعىلا
محااظاةانيحاياالاخاللانألياا1انيثالثةانياضية،امثاتهاااًا
نياشآتانيتثليميةا3ماازلانيننطالا3نياشآتانيحكنمية.

3جاعاطريننانيُثاْا3َننانيثثنعيانألَمريكيامثاءانيثبتا
نياايضانارنتهاعىلاعاالامااطلامتفرقاةابايحااظة،احيثا
نساتهافامحااةا3قنعا3ماازنًايفامايريةابياتانيفنيه،اماا
يعىاإىلانستشهاعا3إصابةاعاعامنانيننطالا3خثائراماعيةا

كبريل.
كمااشاناطريننانيُثاْا3َننانارلانساتهااتاحنشاًا3نقثاًا
باينربامنامصاعايمانيايفاكيلناثاايفانيجهةانيجانبيةامنا

ماياةانيحايال.
3كانانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكياقاانستهافامااطلا

مختلفاةابمحااظاةانيحايالامثااءانيجمثةابثلثالةامنا
نيغارنتايسفرتاعناإصابةاثايشخاص.

3جاعاطريننانيثا3اين1انيخميلانيايضاقصفهايارساةا
نيشايماءايلباااتايفاحارلاُنليالابمحااظةانيحاياال،ابثالثا
نارنت،ايّعتاإىلانستشهاعاشاخصلابياهمانمريلا3إىلايرضنرا

ماعيّةاكبريلايفانيباني.
اكمااشاناطريننانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكياسلثالةا
ناارنتامتفرقاةانساتهااتامااطالاكيلاناثاا3نيخميالا
بمايريةاجبلارنس،ا3نيال3ياةابمايريةانياريهميا3يماتحاثا
ييةاإصابات،ايفا3قتا3نصالانيارينناخاللانيينملانياضيلا

نيتحليلانيكثفايفاسماءانيحااظة.
3نساتهافاطريننانيُثاْا3َننانيثثنعيانياشآتانيتثليميةا
يفاعالامايرياتابمحااظةانيحايالاانربانيايَاَمان(امثبباًا

يرضنرنًاتانعتابلانيتامريانيكيلا3نألرضنرانيجزئية.

3تثببانيُثاْا3َننانيثاثنعيايفاتامريا3إنالقا8ااماشأًلا
تثليمياةاماهااالااماانرسا3مجمثاتاتربنياةا13يكايفالا 

مايرياتاانطامنامايرياتامحااظةانيحايال.
3طبنااًاإلعنرلانإلعاال1انيرتبانيالاااكاااإنانيُثااْا3َننا
نيثاثنعياطاالانيثايااامانامكاتابانيرتبياةا3مخازنهاايفا

نيحااظة.
3مؤخرنًاكشافتا3زنرلانيرتبياةا3نيتثليمايفانيايَاَماناعنا
إناالقاث99امارساةابثاببانيُثااْا3َننانيثاثنعيايفاعمن1ا

محااظاتانيجمهنرية.
3قصفاطريننانيُثاْا3َننانيثثنعيايكثرامناثااامارسةا
3مثهانًا3كليةا3جامثةا3مؤسثاةاتثليميةاحكنميةا3يلليةا
منابياهاااامانرسا3لاكلياتاتماقصفهاا3نياالبايارساننا
ايهاا،ا13يكامااذاباءانيُثاْا3َننانيثاثنعياعاىلانيايَاَمانايفا

مارسامنانيثا1انيجاري.

  - متابعات: 
نستشهاتايرسٌلامكننَّنٌةامنالايشخاصايفانارٍلا
ياريننانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكي،ايملانألحا،ا
عىلامازلايحاانيننطالايفاماانةا3نعياباياساثاا

بمايريةاساقلامحااظةاصثال.
كمااشاناطرينُنانيُثاْا3َنناثانارنتاعىلاماانةا
مرننابمايريةاحياننا3َثانارنتانستهااتاماانةا

آلامزر3عايفانيالحابمايريةاسحار.ا
3يفامايريةاباقمانيحا3عيةاشناطريننانيُثاْا3َننا
نيثاثنعيانألَمريكياااانارلانساتهااتاماانتيا

نيحرفا3مثايل،ا3يعتاإىلاخثائراماعيةاكبريل.
33نصالانيُثااْا3َننانيثاثنعيانألَمريكاياخاللا
نيااطالا نيثايااامانا نيينمالانياضيالاقصاَفا
3نيايرياتانيحا3عيةايفامحااظةاصثالابايصننريخا
نيننطاالا نيااثياة،امثاتهاااًامااازلا 3قذنئافا

3مزنرعهما3كذيكانيارقاتا3نيثيارنت.ا
3تننصُلاطائرنتانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكيا
بشكلاينميانستهانَاهااياازلانيننطالايفامايريةا
باقامانيحا3عياةابمحااظاةاصثال،احياثاتحّنيتا
اايهااإنّانيّامار. نألخريلاإىلاُمايريةاماكنبةايمايبلنَّ
3شااتاطائرنتانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكيا

عاااانيثايثةا3نياصفامانااجرايان1انيجمثة،اعّالا
نارنتاعىلاسانقاآلاحمياننابمحااظةاصثال،اماا
يسفراعنايرضنرايفانيحالتانيتجاريةا3نيثيّارنت.

3نستشاهااثالثةامننطالاين1انيجمثةانياضيةا
بمايااةاضحياانابمحااظاةاصثالاجارنءاقصفا
طاريننانيُثاْا3َننانيثاثنعيا3حلفائهاسلثالةامنا

نيغارنتانيجنيةاعىلانياياة.
3نيشاهانءانيثالثةالامامنانيثاملالايفامحالتا
نياننعانيغذنئياةانستشاها3ناجرنءاقصافانياريننا
نيثثنعيانألَمريكيابثابعانارنتاعىلاثالثةاماازلا
يفانياياةايعنَّتاإىلاتامريلاا3ترضراماازلامجا3رل.

اطريننانيثاا3انارنتاعاىلامازلايحاا كماااَشاننَّ
نيننطالابماانةاآلامرنمابمايريةاساقلايعتاإىلا
جارحاطفلا3تامريامازيل،اكمااشاناطريننانيثا3ا
نيثاثنعيانيغاشماسبعانارنتاجنيةاعىلامايريتيا
نيظالارا3نمار،امحاثااًايرضنرنًاكباريلايفامااازلا

نيننطالانيتننضثةا3ممتلكاتهم.
3قصفانيثا3انيثاثنعيايان1انيخميلانيايضا
للااقذيفاةاعاىلامااطالانيجزعاةا بأكثارامانا
كتاافا بمايرياةا 3نيليالا 3نينماعا 3نيخرنشايبا
نيحا3عيةاشامالارشقامحااظةاصثاال،اكماانّفذا
نيثاا3اقصفاًاصار3خيااًامكثفاًاعاىلامايريةاباقما

نيحا3عيةا3نيااطلانيجا3رلايها.
3شاناطاريننانيُثااْا3َننانيثاثنعيانألَمريكايا
يان1انيخميلانيايضاعرنتانيغاارنتانيجنيةاعىلا
عاالامااطالابمحااظةاصثاالامثاتهاااًاماازَلا
نيننطالا3نيثايارنتا3نيارقاتانيثامةا3شابكاتا
ننتصاانت،احيثانساتهافابثالانارنتاسايارنتا

نيننطالايفامرنن.
كماانساتهافاطريننانيُثاْا3َنناماازلانيننطالا
إىلا يعنَّىا مااا رنزح،ا بمايرياةا علانننا مااناةا يفا
نستشاهاعاثايشاخاصاباإلضااةاإىلاتامرياعاعامنا

شبكاتاننتصانتابايحااظة.

إستشهاد مواطن وزوجته في قصف لطيران 
العدو على قرية منطرح بحذران تعز

  - متابعات: 
نستشاهاامننطاااناجارنءاقصفاطاريننانيُثااْا3َننانيثاثنعيا
نألَمريكايانيغاشامايان1انيجمثاةانياضياةاقرياةامااارحابحذرننا

محااظةاتثز.
3نساتهافاطارينُنانيثا3امازلانيننطنامحمااياسال،اماايعىاإىلا

نستشهاعها3ز3جتها3تامريانيبيتابشكلاكامل.
3تثرضاتامحااظةاتثزايفانيفرتلانألخاريلاينصفاعايفاتركزايفا
قصفانألحياءا3نيااطلانيثكايةانآلللةابايثكاناكاناآخرلاانيذبحةا
نيشاايثةايااريننانيُثااْا3َننانيثاثنعيانألَمريكايايفاماانةاصايةا
قبلايساابيع،اماايعىاإىلانستشاهاعايكثرامناسبثلامننطااًا3إصابةا

نيثرنت.

تحليق مكثف للطيران التجسسي في سماء 
مأرب والعدوان يدمر خزانات مشروع مياه 

مجزر وجبل هيالن االستراتيجي
  - متابعات: 

عّمراطرينُنانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكي،اين1انيثابت،اخزنناتا
مار3عامياهامجازرا3جبلالياالناننسارتنتبجيابمحااظةامأرب،ا
13يكابثالثانارنتاجنيةايسافرتاعناتامريانير3عاكلياًا3خر3جها

عنانيخامة.
يُذكاراينامر3عاخزنناتامياهامجزرابلغتاتكلفةاإنشاائهاثالثةا
ماليالاع3نراباعمارشكاةاتنتالايلغازانيثاالا3يثاتفيااماهانحنا

خمثةاآنفانثمةامنايبااءانيايرية.
3شاناطريننانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكياين1انيجمثةانياضيةا
يكثارامناعرانارنتاجنيةانساتهااتامااطاَلامتفرقةابمحااظةا
مأرباماهااماانةاضننرا3نياشانشابرص3نحابغارتلاجنيتل،اكماا
شناساتانارنتاجنيةاعىلاماانتيانيخارلا3نيثاحيل،اايمااحّللا

طريننانيتجثلايفاسماءانيحااظةاماذانيصباح.
3ين1انيخميلانيايضاشاناطريننانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكيا
يكثرامناثاانارلاجنيةانستهااتامااطلامتفرقةايفامحااظةامأربا
ماهااماانةانياةابايفا3اجانبيانياياةابغارتلايسافرتاعناترضرا

عاعامنانياازل.
كمااشاناطريننانيثا3انيثاثنعيانألَمريكياثاانارنتاجنيةاعىلا
مااطلانيجفياةا3نيز3را3نيثاايلةا3نيبللايفامحا3يةاإلساااعاعاارصا

نيناعالا3مرتزقةانيُثاْا3َنن.

9 شهداء في قصف وحشي لطيران العدو على 
عدد من القاطرات بمحافظتي عمران والبيضاء

  - متابعات: 
َشاهايفامحااظةامأربا 3نَصَلانيُثاْا3َنُنانيثاثنعيانألَمريكياتنحُّ
خااللانأليا1انيثالثاةانياضية،احيثانساتهافانيارينُنايان1انيجمثةا
نياضيةاشااحاَةاميااهاجننرانيباكانيركزيايفاماياةاعمرننا33رَشاةا
صياناةاقاطارنتابمااناةابيتاعامر،امااايعىاإىلانستشاهاعاطفلةا

3إصابةاآخرينابجر3ح.
3خّلفانينصفاخثائَراماعيةاكربىايفانياازلا3نيمتلكاتا3نيحالتا
نيتجاريةايفانيشارعانيثا1ابماياةاعمرنن،اكماانستهافاطريننانيثا3ا
يَيْضااًاقاطارلامحملةاباألخشاابا3يخارىامحملةابايتمانرا3نيننعا

نيغذنئية.
3يفاسياقانيتنحشا1نتهانستشهااثمانيةايشخاصا3يصيباآخر3نا
جارنءانارلاجنيةاياريننانيُثاْا3َننانيثاثنعيانألَمريكيانساتهااتا

ناقلةامحملةاباياقيلايفامايريةا1ياناعمابمحااظةانيبيضاء.ا
3قاالامصاارامحايلابمحااظةانيبيضااء:اإناطاريننانيُثااْا3َننا
انارلاجنيةاعىلاقاطرلاتحملاماعلانياقيلا نيثثنعيانألَمريكياَشاننَّ
بمااناةاجهاريابمايريةانيبيضااء،امااايعىاإىلانستشاهاعاثمانيةا

مننطالاكاننناعىلامتاها.
كمااشاناطاريننانيثاا3اعالاناارنتاجنياةاعىلامااناةانيا1نا
بمايرياةامكرينسا3حّلالايفايجاننءانيحااظةا3عاعامانامايرياتهاا

بشكلاكثيف.
3يمايتنقفانيارينُنانيثاثنعيانألَمريكاياعااالذنانيحاابلاقصفا
عااعنًامانامننقاعانيجيشا3نألمانابصنرلاينمياةابمايااةانيبيضاءا

3مايرياتانيزنلرا3مكرينسا3نيافةا13ياناعما3نيثننعية.ا
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الجنوب والتيه في السراب

الشهيد أخو الشهيدين!

حمود األهنومي
ال يشيُر الوضُع يف الجنوب أنه ذاهٌب باتجاه االستقرار اإليجابي 
تحَت الَوحدة العادلة أَْو حتى االستقرار السلبي يف ظالل االنفصال، 
بل ت�ُدُلّ العوام�ُل والمتغيراُت عىل األرض عىل م�ؤرشات خطيرة 
تتجه نحو التش�ّظي والتناحر ودخ�ول الجنوب يف منعطف خطير 
يتّس�م بالعنف وال�رصاع والالرؤية واالرته�ان لألجنبي الغازي 

وضعف الحس الوطني التحرري.
يف آخ�ر األس�بوع المايض نرش أح�د ُكتاب القاع�دة يف الجنوب 
�زاً وتوقعا بحدوث صدامات وش�يكة  مقال�ًة أوح�ت أن هناك توفُّ
بي�ن جماع�ة القاع�دة وحلفائها من جه�ة والتحالف الس�عودي 
اإلمارات�ي م�ن جهة أخرى، وهو أم�ر كان متوقَع الح�دوث لدينا 
بمقتىض العوامل والمعطيات عىل األرض والتي تس�وق إىل نتيجة 
س�يئة، ال تبرّش بخير، وال تفيض إال إىل مزيد من االقتتال والتناحر 
والتباين، هّددت المقالة ق�وات التحالف بالذبح واألرس إن اتخذت 
ق�راراً بمواجه�ة القاعدة، األمر الذي يثبت أن ش�هر العس�ل بين 

القاعدة وأخواتها يف الجنوب من جهة وقوات التحالف المعتدي عىل 
ال�يَ�َم��ن من جهة أخرى قد أوش�ك ع�ىل النهاية، ويثبت أيض�اً مصداقية ما ردده 
الجيُش واللجان الش�عبية أن حربه يف الجنوب كانت ضد هذه الفئات العنفية التي ال 

تؤمن باالستقرار وال باألوطان.
تَدّع�ي القاعدة أنها تولت ِك�ْر مناهضة الجيش ال�يَ�َم�ني واللجان الش�عبية يف 
الجنوب، والذي كان قد جاء اس�تجابًة لرغبة الس�عودية وأمريكا وبتمويل التحالف 
ومن خالل مدرعاِته وقصفه الجوي والبحري المكثف، وقد تحدث جالل بلعيدي يف 
وقت س�ابق عن مشاركة ميليشياته بشكل رئيٍس يف عملية مناهضة الجيش واللجان 
الشعبية يف الجنوب، عازيا لها الدور األكر واألول، متهما أن هناك من يريد اقتطاف 

الثمرة عىل حساب جهودها وإنجازاتها.
ومما ال ش�ك فيه أن القاعدَة انتفخت كثيراً بدعم التحالف لعنارصها عىل األرض 
بأن�واٍع مختلفٍة من األس�لحة والمدرعات، القاعدة التي س�لكت أس�لوب )التخاُدم( 
بينها وبين قوات التحالف حيث هي خدمت التحالف السعودي األمريكي بعنارصها 
وأفراده�ا ع�ىل األرض لقتال أنص�ار اهلل، وخدمه�ا التحالُف بتزويدها باألس�لحة 
واألموال وبالغطاء الج�وي المكثف، وكان كالهما يتحرُك بأولوية مواجهة الجيش 
ال�يَ�َم�ن�ي واللجان الش�عبية وتوحيد الجه�ود ضد هذا العدو المش�رتك، وتأجيل 
الخالفات والفصل فيها إىل ما بعد تحقق الغرض التكتيكي، لكنها خالفات سوف لن 

تجد لها إىل الحل سبيال؛ لعمقها وجوهريتها وحّديتها الشديدة.
يبدو أن لدى القاعدة انتشاراً ملحوظاً يف محافظات عدن وأبين والبيضاء وشبوة 
وحرضم�وت التي ال تزال تحت ُس�لطانها حتى اللحظة، وتظ�ل هي التحدي األبرز 
للتحالف وُعمالئه من بعض تيارات الحراك الجنوبي واإلس�الميين لإلجابة عما إذا 
كانوا ينوون فعالً اس�تعادة االس�تقرار يف الجنوب تحت الوحدة المزعومة أَْو حتى 
االنفص�ال. ويف الوق�ت ذات�ه نجد أن داعش ف�رع ال�يَ�َم�ن تنت�رش يف مناطق لحج 
نهم من االتصال بدولة  الس�احل، حيث يحرصون عىل الوصول إىل منف�ذ بحري يمكِّ
خالفتهم الداعشية يف العراق وسوريا، ومع ذلك يبدو أن داعَش لم تكسب من الحرب 

يف الجنوب لعدم رغبة التحالف بذلك أوال، ولقوة منافسته القاعدة هناك.
أثبتت األح�داُث الماضية أن المزاَج الجنوبي الديني قد تغيَّر لحس�اب الجماعات 
هها  اإلس�المية، وتبيّ�َن أن للجماعات الس�لفية - التي ظلت تقليدية وبعي�دًة يف توُجّ
العام عن العمل الس�يايس – حضوراً واس�عاً، وتأثيراً فعاالً يف الجنوب وال س�يما يف 
محافظة عدن، ومن المرّجح أن من خرج للقتال منهم ضد الجيش واللجان الشعبية 
ل�ن يع�ود إىل حلقات العلم وحفظ األربعين النووية بس�هولة، بل ستش�هد القاعدة 
وداع�ش واإلْخ��َوان اس�تقطاباً حاّداً ألفراد هذه الجماعة الس�لفية والذين أغرتهم 
األحداث الماضية عىل حمل الس�الح واكتش�اف هواياتهم القتالية الجهادية ضد من 

يعترونهم كفاراً أَْو معتدين.
يعاني الجنوُب من انقس�ام اإلس�الميين المذهبي بين جماعات السلفية الوهابية 
الحنبلية ممثل�ة بالقاعدة وداعش وبعض اإلْخ��َوان والس�لفية التقليدية من جهة، 
وأتب�اع المذهب الصويف الش�افعي من جهة أخرى، والذين يت�م االعتداُء عىل آثارهم 
وقبور مشاهيرهم وأوليائهم يف المحافظات التي تبسط الحركات الوهابية سلطانها 
عليه�ا، كما يعان�ي أيضاً من الخالف بين الس�لفية من جهة واإلْخ���َوان من جهة 
أخرى، ال سيما واإلْخ��َوان يرتبطون بقطر وتركيا وبالسعودية الحقا، بينما تدعم 
اإلمارات السلفيين، وثبت أن االنقساَم الخليجي كان سبباً يف رصاع رفقاء السالح يف 
سوريا، وال يستبعد تكراره يف ال�يَ�َم�ن وبلدان أخرى، ثم هناك انقسام بين السلفية 
العلمي�ة من جهة، والس�لفية العنفية )الجهادية( من جهة أخرى، ثم هناك انقس�ام 
بين الس�لفية العنفية )الجهادية( بين داعش من جهة والقاعدة من جهة أخرى، وإن 
دام كما حصل يف س�وريا بين  ب�دا أن هناك تواطؤاً أَْو اتفاقاً رسياً قىض بتفادي الِصّ

داعش وجبهة النرصة، بأن أرض الجنوب واسعة بما فيه الكفاية لتمدد ُكّل منهما.
ثم هناك خالٌف جوهري بين هذه الجماعات اإلسالمية التكفيرية منها والمعتدلة 
وبي�ن جماع�ات الح�راك الجنوب�ي ال�ذي ينح�و منحى اليس�ار 
والرجماتي�ة وضع�ف االلت�زام بالتدي�ن الس�لفي، باإلضافة إىل 
الخالفات العاصفة بين تيارات هذا الحراك الجنوبي التي تتش�كل 
وتتن�وع بطريقة فوضوي�ة مناطقية وقبلية وحزبي�ة وتياراتية، 
الخالف الذي ستتصاعد وتيرُته يف األيام واألسابيع المقبلة، ولعل 
مدينة عدن مرش�حة لهذا النوع من الخالف، ال سيما يف ظل وضع 
عصب�وي ال يعطي طرفاً من األط�راف القوة الكافية للس�يطرة، 
يف ظ�ل غياب قي�ادٍة ملهمة وذات مرشوع مقنِ�ع للجميع، ويف ظل 

بدائية تسويق المشاريع الصغيرة للجماعات المختلفة هناك.
القاعدُة التي تعمل عىل إحداث الفوىض واالستثمار فيها، والتي 
أصبح�ت بعد ظهور داعش تعاني من ُصداع تس�اؤل أتباعها: إىل 
أي�ن، القاعدة التي تعمل أيضاً يف س�ياق التنكي�ل بالنظام العالمي 
واألنظم�ة المحلي�ة لن تلتقي بداع�ش التي لها م�رشوُع التمكين 
م�ن خ�الل خالفته�ا المزعومة التي أظه�رت وجوداً وحش�ياً يف 
العراق وس�وريا ولها امتدادات يف مرص وليبيا وأغلب بلدان العالم 
اإلسالمي التي كانت سبقتها إليها السلفية، ثم هذان التنظيمان لن يلتقيا بالتأكيد مع 
النظ�رة االنفصالية لبعض تيارات الحراك لتناقض مش�اريع ُكّل مع اآلخر، وهؤالء 
َجميعاً لن يلتقوا مع مرشوع اإلْخ��َوان الذي يدعم الَوحدة مع الش�مال حفاظاً عىل 
دمائه�م الحزبي�ة، ولو عر مرشوع عبدرب�ه هادي الذي ارتضوه رئيس�اً ليس حباً 
فيه ولكن كراهية يف أنصار اهلل، وتمش�ياً مع رغبة التحالف الس�عودي األمريكي يف 

ال�يَ�َم�ن والذي ال يؤمن تغيره يف أَية لحظة.
وهن�اك من اإلرث اليسء لجنوب م�ا قبل ثورة 14 أكتوبر والواقع الس�الطيني، 
وجن�وب ما قب�ل الَوحدة والتصفيات داخل قيادات الجن�وب، والتي ال يزال بعضها 
مش�اركاً يف أحداث اليوم بصورة ش�خصية، ما ال يسوق إىل استقرار يف الجنوب، ثم 
قضايا األرض التي أممها الحزب االش�رتاكي والتي ظلت مثار نزاع وخالف سابقا، 
ثم تلك األرايض والمس�اكن والمنش�آت الت�ي تعود للنظام الس�ابق الحاكم، ومثلها 
أرايض ومس�اكن وملكيات الش�ماليين الذين تم طردهم أَْو قتلهم، والتي بدون شك 

ستساهم يف إثارة التنافس والتحاسد بين التيارات المتحكمة يف المشهد.
إن هذا الكوكتيَل المتناقَض يف الجنوب مضافاً إليه توابُل الُع��ْدَوان العالمي عىل 
ال�يَ�َم��ن والذي قدم ال�يَ�َم�ن برؤوس متعددة، ويدور يف داخل ُكّل رأس مصلحة 
وه�دف ال يعطي ال�يَ�َم�ن أولوية أبدا، فهدف اإلم�ارات مثالً يختلف يف بعضه ويف 
معطيات�ه عن ه�دف ومعطيات الس�عودية، ه�ذه التوابل الحارة ل�ن تزيد الوضع 
إال التهاباً وتأجيجاً وتس�عيراً، ال س�يما وبريطانيا التي تس�اهم بشكل فاعل يف هذا 
الُع���ْدَوان ال ت�زال ترى يف مدينة عدن حق�اً تأريخياً لها، وبات�ت واضحًة مطامُع 
أمري�كا يف جزيرة س�قطرى والتحكم يف خطوط المالحة لضم�ان تدفق مصالحها، 
باإلضاف�ة إىل انفتاح ش�هية بلدان صغيرة يف التحكم والس�يطرة يف ال�يَ�َم�ن، ترى 
لنفس�ها مظه�راً أكر م�ن حجمها مثل اإلم�ارات، وهو مظهر خادع س�يلقي بها يف 

ورطة خطيرة ال تستطيع الخروج منها.

س�اهم ضع�ُف الدولة يف ال�يَ�َم�ن يف انفتاح ش�هية الدول الكرى االس�تعمارية 
ودول الخلي�ج المرتبطة بمرشوعها االس�تكباري للتناُف�س يف األرايض ال�يَ�َم�نية، 
وموقع ال�يَ�َم�ن الجغرايف مدعاة لس�يالن لعاب هذه الدول التي تس�اهم بش�كل أَْو 
بآخ�ر يف تدمير ال�يَ�َم��ن وتدمير مقّدراته، وهو األمر ال�ذي يجب أن يعيه أبناؤها 

األحرار.
كُلّ م�ا تقدم يفرّس لنا عدم قدرة حكوم�ة هادي العميلة عىل العودة إىل عدن، كما 
يف�رس تلك الحوادث األمني�ة الغامضة والواضحة التي تحدث يف الجنوب وال س�يما 
يف عدن بش�كل يومي، ويفرس تمس�ك القاع�دة بحرضموت الس�احل حتى اللحظة، 
كما يف�رس قيامها بتفجير مق�رات الدولة الس�يادية فيها، ويف�رس تكذيبها لمزاعم 
اإلمارات العربية بتحرير رهينة بريطانية، ويفرس عودة عمليات االغتيال التي تطال 
د اإلمارات بالجنوب ومسارعتها  المسؤولين األمنيين، ويفرس قلق السعودية من تفرُّ

باإلرسال لمئات من جنودها بحجة حفظ األَْم��ن يف عدن.
األيام واألس�ابيع القريبة القادمة مألى بالمفاجآت، وُحبىَل بالتطورات الرسيعة، 
والت�ي تثب�ت أن أَمَل اإلخ�وة الجنوبيين يف االس�تقرار تحت أَي كي�ان - كان رساباً 

خادعاً.
ل�م يك�ن االحتالل األجنبي لبلٍد من البلدان وال التدخل يف ش�ؤونه حالً لمش�اكله 
يف ي�وم م�ن األيام، وجميع التج�ارب التي كانت عىل هذا النح�و كانت تجارب قاتلة 
للش�عوب ومهلِكة للبل�دان وموِرّطة للمجتمع�ات، ولم ُتفِض أبداً إىل اس�تقرار، بل 
جمي�ع التجارب تخر أنها خلَقت مزيداً من الفوىض والدمار واالقتتال واالس�تعباد، 

ويف هذا ما يكفي للحذر وعدم الوثوق بمشاريع االستعباد واالستكبار.

عبدالحميد الغرباني
عرفته معلماً مثالياً وَخِرُْتُه ثائراً ووجدته مستبسالً مضحياً. 

ٌه ومثقٌف كبير، س�اهم يف إرش�اد المجتمع حت�ى وجدناه لفرط  ه�و خطيٌب مف�َوّ
ذوبانه يف المرشوع الثقايف مصلحاً اجتماعياً يرمم الحياة لذويها ويسوقهم إىل الطريق 
الصواب والمس�ار الُحّر.. باختصار أيها الش�هيد العظيم أش�هُد أنني شهدتك تتحرك 

ًة(..  وفقاً لمضامين قول الل�ه تعاىل )إَِنّ إِْبَراِهيَم َكاَن أَُمّ
نذكُر س�يدي الش�هيد أنك وَعْدَت يوماً يف موكب تش�ييع ش�هداء مج�زرة األَْم��ن 
القوم�ي وكان أخ�وك عاطف ضمنه�م بمزيد من عط�اء الدم ألج�ل الكرامة، فدفعت 
بإْخ��َوان�ك إىل جبه�ات النضال ف�كان أن ارتقى زكريا وهو يدف�ُع عن الوطن هجمَة 
عال�م الرش ثم ذهبت بروحك النبيلة وعقل�ك النيّر إىل جبهة الوطن الكرى عىل الحدود 

أيضاً، فارتقيت شهيداً.. 
سيدي الشهيد فيصل عاطف هنيئاً لك الشهادة فمثلُك ال يموُت إال شهيداً.

أنس القاضي 

نيااااخاااار3ُجا
ا نيااجاامااالاارييُّ
نألخااريُا نييمانيا
نيااُثاااااْا3َننا ضاا
نياااثاااثااانعيا
ظلا يفا نألمريكيا
نيثاعسا نيشهرا
يلُثاْا3َنن،انايُشريُا
يَنا ماانا ا يقاالِّ إىلا
تزنلا ماا نيايَاَمانا
ُمتماسكًةا صاماًلا
عىلا 3قاااااااعرلا
باننتا 3صااعةا لذن،ا نيحربا مرحا يفا نيحركةا
1َيكا نيثيامائيلا خيانتا عىلا خاَرا ماا 3نقثية،ا
يفا كبريلا تنا1ُّا يثملياتا نُيرنالا نُيهيبا نيخر3جا
جبهاتايَرنضيااانُيحتلةايفاجيزننا3نجرننا3عثري،ا
يتصيبا »سكنع«ا صننريخا منا نَيزياا 3إطالقا
نييمانيا نألُُاَلا يَنا إىلا يُشريا الذنا ُكلُّ باقه،ا يلاناهاا
يكلا مفتنٌحا 3نيثيايسا 3نيثثكريا ننجتماعيا
يما نيتيا نإلسرتنتيجيةا نيخيارنتا 3ينا نيخيارنت،ا
اين1انيثملياتا يُثلنارسمياًابائها،ا3نيتيانشالااُكلنَّ
يَُكفا يما إنا َحناً،ا نيخيارنتا لذها إنا يها..ا نُيَهِيأَلا
نيُثاْا3َنن،استكنُناآخراماا31قُهاآلاسثنع،اقبلاينا

اِبهُمانينبال.ا يَِحلُّ
نننتصاارنُتانيثثاكرية،انيتاامياةاباطارنعايفا
نيحا3ع،اتنساعامناحركةانيايَاَمانا3آااقه،اِبنارا
ماااتُضيّالا3تَُثاااعىلاآلاساثنعانآلاااق،اكيفانا
3لامابااي3نانيُثاْا3َننابأقانىايسالحةانيامارانيتيا
يملكننهاا،ا3ماازنياتانيايَاَماناتحتفاظابننتها،ا
3تثاتخامهااتصاعايااً،احتاىايَنانلانُيثتا3نانا
نُيثتاىاعليهم:امتىاساتاتهيالاذِهانيحرب؟،الذِها
نيَحارب،انيتياتحرصاآلاساثنعاضماناخيارينانا

ثايثايهما،ايفاِكالنَّانيخيارينانَحُناُماترص3ن.
نييان1اييلايما1اآلاساثنع،اإناخياارنن،اإماايَنا
تثارتَفابايهزنئمانيتياتتلنالاايفانيحا3عا3تَُكفاَعنا
نيتغايةاعليها،ا3بمننزنلالذهانيفضيحةانيثثكريةا
ألكثارانياا3لارشلااًايلثاالحاارتضاخاإليناافا
نيُثااْا3َنن،ا3بايتايلاحلايمايايماايايثايجاقضيةا
الاةاحثاباُمخرجاتانيحننرا3سنفانيثنرل،ا نيثُّ
3جاننرايمااياساثنعياترضخاباهالاذهانيملكةا
نيرجثياة،ا3ِمانا3رنئهاايمريكااباساتناللا3حريةا
نيايَاَمان،اثماتثايجاقضيةانإلعمارا3قضيةانيحا3عا
نيتيالياقضيةاثانيةابثااقضيةانيتحررانينطاي.
3إمااايناتَتثاماىالاذهانيملكاةانيرجثياةاعنا
نيتناا1انيثثاكري،ا3تازعنعاإجرنماًا3تأييبااًايلا3لا
ننساتثماريةا3نيرجثياةاعليااا3تننصالانيثركة،ا
3قااتثتصاراقرنرنًا3تاخلامنامجللانألمناتحتا
نيبااانيثاابعا–بتجاللانينقافانير3يس-،ا3َحياهاا
ساتكنناقننتااانيشاثبيةااقاايصبحاتايفانيرياضا
كننقاعامنضنعيامهيءاناتخيل،ا3َمهماانشاتاتا
نيثركة،ااناانثنعاعرنتانيثالاإىلانينرنء،ا3نظلا
ننا13اكشثباايتاا1ا3ن3سا3كنباا3ااز3يالاحتىا
نيتحرر،ا3قبلاعرنتانيثاالاماااكاناُلااكايشءا
31اثنالانسامهانيملكاةانيثربيةانيثاثنعية،انيتيا
كاناتامجرعابارانفاطاحنيهامحاااتا3مااعما
3بثاريايربننابنيها،ا3ماازنياتاكذَيك،ابيامااقبلا
آنفانيثاالاكانتاُلاااكاحضارٌلايماياة،اَخانَّتا
عىلانيصخراتأريَخامجالا،ابيامااناتزنلانيثثنعيةا
مكتنباةابلنحاةامفاتياحاإيكرت3نياةايفانيبنرصةا
نيثايياة،انايفانيحضاارلانإلنثاانية.االاناقارتا
نإلسافلتايفا»نيثاثنعية«اينجاَتانيصحارنَءاكماا
تركهاايبانايهب،ا3إناراثاَتاحصااًلايفانيايَاَمانا

3جاتاتحتهااننشاًامثياياًا3سبئياًا3حمريياً.ا

كل الخيارات تؤدي 
إلى النصر اليماني 
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هادي واألحزاب المؤيدة للعدوان ومقاومتهم 
جميعهم ال يملكون أية شرعية مهما كانت

إدريس الشرجبي
١-ارشعياةالااعي،ايناااكثارانيجالا
3نيغاياااتابشاأنارشعيةالاذنانيرجل،ا
ععنناانتاا3لالذنانألمرابيءامنانيتحليلا
نيهااعئا3نيرتب،اانااتماننساتفتاءاعىلا
تزكيةالااعياكرئيلاننتناايلايلايَاَمانا
ياالاعاملابمنجابانيبااعرلانيخليجيةا
3ييالابمنجابانياساتنرانيايَاَماااي،ا
3ياالاعاملاتباياماناا٢١ااربنيرا٢٠١٢ 
َااإنا 3بايتاايلا ٢٠١٤(،ا اربنيارا ٢١ا إىلا
رشعياةالااعيايفالاذهانيحاياةاكاناتا
رشعيةاتننانياةاننتناييةابلانألَْحااَزنبا
نيثياسيةانينّقثةاعىلانيباعرلانيخليجيةا
3تمانساتفتاءانيشاثبايتزكيتاهاكرئيلا
ننتناايلا3ياالامحااعلابثااتلا3ييالا
رئيثااًاعساتنرياًايلايَاَمانايالارئاسيةا

كاملةاحثبانياساتنرانيايَاَمااي،ا3ننتهتارشعيةالاعيا
نيتايانعتماتاعاىلاننساتفتاءانيشاثبيابانتهااءانيفرتلا
نيحاعلابثاتلايفا٢١ااربنيرا٢٠١٤ا3عىلانيرنمامناننتهاءا
رشعيةالاعيانننتناييةانيتياساانالاانستفتاءاشثبي،اإنا
يناهايفا٢١اياايرا٢٠١٤اتمانيتصنيتاعىلانيتجاياايرئاساةا
لااعيايالاعا1اتاتهيايفا٢١ااربنيارا٢٠١٥،ا13يكامناقبلا
يعضاءامؤتمارانيحننرانينطاي،ا3جاءالاذنانيتجاياابا3نا
ييةامر3عيةاعستنريةاي3اشاثبية،ااثال3لاعىلاتجا3زلاا
نياساتنرانيايَاَماايانياااذاتمتايَيْضاًابا3ناييانساتفتاءا
شاثبيا3بمااايخايافانيبااعرلانيخليجياةا1نتهااانيتياتما
ننعتمااعاعليهااكأََساااسايرعيةالاعياخاللانيثااتلا
نيثابنةاكمااي3ضحاا،ا3بذيكاَاإنانيفرتلانإلضاايةايرئاسةا
لاعياناتثتاااعىلاييةارشعيةامالناًانارشعيةاعستنريةا
3نارشعيةاشثبية،ا3عىلانيرنمامناناتناعالاعيايلرعيةا
يصالًاانااكاناإْعاااَلنانستنايتهايفا٢٢اياايرا٢٠١٥اتأكيانًا
نهائيااًا3حاساماًابأنالاذنانيرجلاياماتثااياهاييةارشعيةا

مالناًامهمااكاتانيذرنئعانيتيايمكنانيتحججابها.اا

3تثايننانتتبعانألحانثاخاللاشهراياايرا3اربنيرا٢٠١٥ 
3نحللهااأللميتها.ا

*اكانالااعياياركايَنامالارئاساتهانإلضاايةايمايتبلا
عليهااساننءاشاهر،ا3َينهابثااامر3را1يكانينعاااينايكننا
لااكاييةاإمكانيةايلتمايا،ااحا3لالاعيايَنايخلطانأل3رنقا
يياااعانيبالعايفايزمةاتمكاهامناننساتمرنراكرئيل،ا3يثارا
مشاكلةاتمريارامنضانعانألَقاييمابثياانًاعاناننجرنءنتا
3نيتنناناتانيتياتماننتفااقاعليةا13يكامناخاللامؤنمرلا
نفذلاالاعيا3مايرامكتبهابنامبارك،ا3تماإاشالانيؤنمرلا
3ُاضحانألمرا3كشفاعناتثجيالتابنامباركا3لاعي.ا

*ا3عاااا1ياكاتماتامحارصلانينارصانيرئاايسايفالا 
ياايرثالا،ا3قّا1الاعيانساتنايتهايفااااياايراإىلامجللا
نياننب،ابثاايَناَقِبَلانستنايةانيحكنمةابرئاسةاخاياابحاح،ا
3يمايثناانيربياناجلثةاينبنلاننستنايةاي3اراضها،ا3معا
1يكاَاإناقبنلاننساتنايةاي3اعاَا1اقبنيها،اناتخنلالاعيا
ييةارشعيةابثااتنايمانساتنايتهاناعساتنريةا3نارشيثةا

تننانياةابالانألَْحااَزنبانيتايانننثامتاإىلامجمنعتلا
مثاانالا3مختلفةامعالااعي،ا3بذيكاساناتانيرعيةا
نيتننانياةابالانينانىانيثياساية،ايماا

نيشثباالمايلِلايهابانً.
*ايعلاتاحركُةاينصارانيلها»نيحنثيل«ا
عاناإْعااااَلنا»عساتنري«اقاىابحالا
نيربياانا3بتانيّلانيلجاةانيثنريةابرئاساةا
محماااعيلانيحنثي،ارئاساةانيبالع.ا3ظلا
لاعياقياانإلقاماةانيجربيةانيتياارضهاا
مثالحنناحنثياننامااذانساتنايتهاإىلا
يناااراماناصاثااءامتجهااًاإىلاعاانايفا
ااااربنياراثالا،ا3يعلاناماهاااساحَبا
نساتنايتها3يصاارابياناًاختماهابتنقيعا
»رئيلانيجمهنرية«،اقالاايها»إناجميعا
نينارنرنتانيتايانتخذتامنااااسابتمربا
باطلاةا3نارشعيةايهاا«،ا3لااابايالاعيا
3مثاهانألَْحاااَزنبانيؤيالاياهابانننالبا
عاىلانيرعيةانيثنريةانيتياجاءتايفانألََساااساكمثايجةا
نابايلاعاهاايثااانيفرنغانياساتنريانياذيااَرضهالاعيا
3حكنماةابحاح،ا3ماناثمابايانيتاخالانيخارجيابااًءاعىلا
ععنلايطلنتهاااتلكانألَْحااَزنبامناعاناثماتننيتانألحانُثا
3لاربالااعياإىلانيريااضاانجااتانيثاثنعيةايَناُكّلا
يََساااييبهاايفانستمرنراليماتهااعىلانيايَاَماناقاااشلت،ا
نألمرانيذياعاثهااإلْعاااَلنانيحزباعىلابالعنا،ا3بايتايلاَاإنا
كاااةانألَْعاَماالانيتياقا1ابهاالاعيابثاا1يكاييثاتا1نتا
صفةارشعيةا3ناعستنريةاكننهايمايثاارئيثاًاناعستنرياًا
3نارشعياًاتننانياً،االمايثاايحظىاباإلجماعانيشاثبياي3ا
نيحزبي،ا3بايتايلاَااإناُكّلامنايتثا3نامثهاعىلاينهارئيلا
يتحملانيثاؤ3يية،اااعنتهايلثاثنعيةا3نيا3لانيتحايفةا
مثهاايلُثااْا3َنناعىلانيايَاَماان،ايثااعماالًاُعاْا3َننياًاعىلا
بالعنااامناقبلالاعيا3كذنامناقبالاع3لانيُثاْا3َننانيتيانا
يمكاهاانيتحججاباأناُعاْا3َننهااجاءابااًءاعىلاطلبالاعيا

اهياتثلماينيااًاينهايماتثاايهاييةارشعية.
٢-انألَْحااَزنبانيؤيالايلُثاْا3َننا3منا3متهم:

لؤنءاجميُثهمانايملكنناييامثنغاقانننياي3ايخالقيا
ياعاماتأييالمايلُثااْا3َننانيخارجيامهمااكان،االيلامنا
حلاكااةانألَْحااَزنبانيؤيالايلُثاْا3َنناطلَبانيُثاْا3َنن،ااالا
ينجاانصايفانياستنرانيايَاَماايايثايهمالذنانيحل،اكماا
ناينجااانصايفاميثاقانألممانيتحاالايثايهمالذنانيحل،ا
لااثامانانييثاقا بالاعىلانيثكالاتمامااً،اَاإنانصانيااعنَّ
يثاايايلايَاَماانانيحالايفانيااااعانيفارعيا3نيجماعي؛ا
ألنهاااتتثارضايُثااْا3َنن،ا3بايتاايلامناحلاشاثبااا3اناًا
يلاساتنرانيايَاَمااايانيااااذا3قاناننانيجرنئامامحاكمةا
لاعيا3كااةانيثمالءا3نيرتزقةانيثااناينا3نيتثا3نلامعا
نيُثاْا3َنن،اكماايحلايشاثبااامننجهاةا3مناتلةانيُثاْا3َننا
3عمالئهمابايانخلا3نيخارج،ا3يتحملانيُثاْا3َنُنانيخارجيا
كاملانيثاؤ3ييةاعناكااةانياتائاجانيتياترتتباعىلاحربها
نيُثاْا3َننياةاعاىلاشاثبااا3بالعنا،ا3نايمكااهاننععاءابأنها
يثاانُاا»نينا3مة«اكماايّاعيا13يك؛األنهاناينبلايَنايّاعيا
نيثمالءا3مرتزقاآلاسثنعابأنهمامنا3مةاشثبيةااهماجزٌءا
منانيُثاْا3َننانيخارجيا3يجبامناتلتهماكأعانءايشثباا.

مملكة الرمال تنهار!
طالب عبدالحفيظ العزعزي

ماىايكثُرامانلثاايَنماًامنانيُثاْا3َننانيصهيناساثنعيانياالايخالقيانيذيا
ااْثابا نرتكباتاايهانيثاثنعيةا3قنىانيتحايافايبشاَعانيجرنئمابحلايبااءانيشنَّ
نيايَاَمااايايجماع،ا3ضختاايهاملياارنتانيا3نرنت،ا3كانانيثتاا3نايثتنا3نا
ااْثابانيايَاَماايا3يخضثنناهابهذنانيُثاْا3َننانيغاشاما بأنهماسارياكثاننانيشنَّ
3نألماننلانيهائلةايكاهاماتفاجأ3نا33جا3نانيثكلامنا1يكاتماماً،ا3جا3ناشاثباًا
حكيمااً،اشاثباًاقنياًابننلانيله،اشاثباًاعظيماًابثظمةانيلاه،ااربنمامناُكّلالذها
نيجرنئمانيبشاثةانيتيايرتكبهاانيُثاْا3َننانيصهيناسثنعيابحلانألطفالا3نياثاءا
3نيبانيانيتثليميةا3نيثتشافياتا3نآلثارانيتأريخيةا3نيارقاتا3نيجثنرا3نريها
اْثابانيايَاَمااياماازنلاصامانًاحرنًايبياًا3ينامااينن1ابهايباالانيجيشا إناينانيشنَّ
اْثابيةاعىلانيحا3عامناتغلغلايفانألرنيضانيايَاَماايةانيحتلةا3تلنلا 3نيلجانانيشنَّ
نيجيشانيثاثنعيانيثاعيانيصفثاتانيؤيةا3نينجثةا3تكبياانيثتاينانيخثاائرا
نيفاعحاةاماناإحرنقا3إعااابانيئاتامانانياباباتا3قتلا3جارحا3يرسانيجانعا
نيثثنعيلا3نيثايارلاعىلاعرنتانيثثاكرنتانيتياكانايتمركزاايهاانيجيشا
اْثابانيايَاَماايايلخنضايفاحربامعانيثتاين،ا3ييكنا نيثثنعيانيثاعي..اُكّلا1يكاييلاإناجزءابثيطامماايعاهانيشنَّ
لذنايفاُحثبانكماييهاانيُغزنل..انيثثنعيةانيتياتننعالذنانيُثاْا3َننانيغاشماباعمامنانيكيانانيصهيننياينا3يماتثتاعا
ااْثابيا»ماا يناتتحمالانياتائاَجانينخيماةايفانهايةالذهانيحربانيتيايامايَراماهاانيثتا3ناشايئاًاكماايننلانيثَُلانيشنَّ
قااانبارتامنانيجملاإنان1نه«،ااآلاسالنلاخاضنناحرباًاساجلنناايهاانهايتهمانيتياساتكننانهايةامخزيةا3مذيةا
ااْثابانيايَاَمااياينا 3ساتكننا3صمةاعارايهما3ألجيايهمامنابثالم،اامملكةانيرمالاساتاتهي،ا3رشفاعظيمايلشنَّ
يكاننالنامناسايزيلا3ينتلعانيفكرانينلابيانيخبياثانيتمثلابايملكةانيثربيةانيثاثنعية،انيفكرانيذياياراثنااةا
نيذباحا3نينتالاثنااةانيتخريبا3نيتكفاري،انيملكةايمايثاايايهاايياةاي3رنقاتلثبابهاااناانساتافاتاتماماً،ا3لامهما

3ننهيارلماقاباقنسلاي3ايعنىانقتصاعلااسياهارا3مملكتهماستامر.
ا3يفارساايةايخريلايقنلايلثاثنعيةااياامملكةانيصحرنءاياايصحابانيزلايمرايؤكاايكماينكمايفاين1امنانأليا1ا3يفا

نينريبانيثاجلاستاامنن(.

صالح علي نعمان
انيلحظة،اعلماءاننجتماعا3نيثياسينناحنلا يختلُف،اَحانَّ
مفهن1انيا3ية،ا3لذنامربنٌَّر،ااانختالُفايثكلانختالَفانينقعا

ننجتماعي.
نيا3يُةاكمفهن1،اتأُخذُايفاساياقانناِشاهاامفاليَمايخرىا
كايثالاةا3نينضاءا3نيتثليما3نيجياشا3نريلاامنامفاليما

تثبرييةاعنايجهزلاتاانيايفاإطارانيا3ية.
ااايفاتاا3ياا،النامنضنعانيحكنمة،اساابحثهاا ماايُهاامُّ
يفاإطاارا3ضثاااانيايَاَماايا3يزمتاااانينطاياةاننجتماعيةا

نيرنلاة.
يفانيباء،اتنجباينانثاألابتثملاعمااتكنناعليهانيا3ية؟ا

3لنامفتاحااهمااايلحكنمة.
لالالاياجهاازاإعنريامحايا؟اي3ا3سايطابالامختلفا
ننتجالااتا3ننننثااماتا3نيتثبارينتاننجتماعية؟اي1اليا

تثبرياعناسلاةانيثيارايفانيجتمع؟ا
إنامثاياراماايفاييامجتمع،اينا1اتصنرهاحنلاشاكلا
حكمها3سايارتهايفانيجتمع،ا3تصنرهالاذنايثكلامنقثها
ننجتماعي،ااكرها3يع3نتاممارساتها3تنجهاتهانيثياسايةا
3نألياينينجية.اكذيكااإنانظا1اي3اشكلانيحكمايكنناتثبرينًا

كذيكاعماايااسبالذهانيثيارلاننجتماعية.
إنانإلجابةاعناساؤنل:اماالايانيا3ية؟اينتيااهماكيفا
نشاأت،ايياكيفاظهرالذنانيشاكلامنانيتاظيما3نيثايارلا

ننجتماعية.
كاناياركالا-مؤسالاننشارتنكيةانيثلمياة-ااتحاها
نيتأريخايانياذياكاناصاعماايثلماءاننجتمااعانيربجننزيل،ا
3تثمينااًاثنريااًا3عبنريااًايجيباعانانيثاببا3رنءاظهنرا
لذنانيشاكلامنانيبااءاننجتماعيا3نيرتنتبانيثايايس،ا3لنا
يناظهانرانيا3ياةاكانانتيجةاننننثاا1انيابنيانيذياحاثا
يفانيشاكلاننجتماعايانأل3ل:انيبانئاياي3انيشااعي،ا3نياذيا
كانانننثااماًاساببهاظهانرانيلكياةانيخاصاة،ايياظهانرا
نياياكا3نيغريامايكاينساائلانإلنتااج،انيتياااقماتانيحاجةا
نإلنْاَثااانيةا3ينتجاتاصاانفاننساتغاللايهاذهانيحاجة،ا

3بايتايلايإلنْاَثاان.
3يمايكناماركلابنعيهانيثلميانيانايايناينفاعاااجانا
جاكار3سانا3نظرياةانيثنااننجتماعي،انيتاياتفراماليةا
نيا3يةا3نيثالقةانيثياسية،اع3ناتاا3لاسبباظهنرلا.ا3ليا

ثغرلامؤثرلايفانيثملايفاُكّلاقرنراثنريا3سيايس.
إ1ن،ا3مانا3نقثاااانيايَاَماااي،انثاتايعااهامانيا3ياةا
كجهازاسايارل،اسايارلاطبنياةانجتماعياة،ا3لناجهازا
خاضعايلمثايار:انيابنةانيثاائالانيثايارلايفانيجتمعا
3نيتاياتخضاعابنياةانيابنااتانيشاثبيةايحكمهاا.ا3لااا
تتضحانيصنرلالاذهاحلانتجا3زانيظالارا3ننناباعيامنا
نألشياءا3نيافا1اإىلاعمنها،اييايابيثةاتركيبتهاا3يلمحاعنتا
نيضاباةايتفاعالتهاانيانخليةا3حركتهاانيشااملةا3مااتفرزها
ماناعالقاتا3تأثرينت.ا3يمكناينانثاأل:امانايحركاجهازا
نيا3يةا3يحاعاتنجهاتها؟امنايهانيتأثريايفا3ضعاسياسااتهاا

3تكنياها؟اييناليانرتباطاتها؟.
نيا3ياةاكجهاازاسايارلاطبنياة،ايتفرعاعاهاايشاكالا
سايارلايخرى،اي3ايانل،اينانيثيارايثاعايشكالاسيارته،ا
3نيثيارلاتثاتهاُفاإبناءانيننقعاننجتماعياكماالنامبايا
بماايتااسابا3يتكيفامعامصايحهماننقتصاعيةا3منقثهما
نيثايايسا3ننجتماعاي،ا3بايتاايلاتضياعانيصانرلانيفثليةا
يلننقع،ا3نيتياتمنهابأشاكالايياينينجيةا3قبليةا3عثاكريةا
3سياساية،اليامناجهةايخرىامؤثرارئيلاتفرضهاطبيثةا

تركيبةانيبايةاننجتماعيةانيايَاَمااية.
نيجيشامثالً،اكننلاعثاكريةالنايهامهمتهانيثثاكرية،ا
ييانيثاف،ا3نيثافا3سيلةاحتميةايلمثيارايلجأايهاابنجنعا
مهااعاحنينيايصايحه،ا3يذنااهنايعنلاقمع،اإماابياانيابنةا
نيظاياة،اي3ابيااانيغايبياةانينهانرلايفامننجهاةاننساتبانعا

نيانخيلاي3انيثا3انينطاي.
نإلعاال1،انيجامثااتا3نياانرس،انيكثاريامانانألحازنب،ا
ماظمااتانيجتماعانياني...،الايايفا3نقثااانيرنلناييثاتا
مؤسثااتاعلمياةا3ثنااياةامحاياالاكمااايفهاماكثري3نا
ي3ايار3جاكثاري3ن،ابالاليااثليااًاتمارساسايارلايصايحا
نيتنجهااتانيثياسايةانيحاكمةا3مصايحهااانيابنية،ا3يذنا

اهيايعنلاسيارلايياينينجيةا3سياسية.
نيا3يةاكتثبرياعنا3جنعانيثيار،ايهاامضمننانااثليانا
مناسالاتهاانيتياتمارسهاابكلانألشكال:اإمااسلاةانألقليةا
نيفاسالانيثيارلابكلانرتباطاتهاا3تانخالتها،ا3إمااسلاةا
نيشاثبانينهانرا3نياهانبا3نيتاظيمااتاننجتماعيةانيتيا

يصاثهاامثربلاعاه.
3ياذنااايا3يةانآلن،اييثاتا1نكانيشاكلانيظالارانيذياقاا
يثارباعاهانيكثري3نابأناهانيحكنمة،ابلالانانيتثبريانيثميلا
عنامصايحانألقليةانيثائالايفانيجتمعا3نينائمةاعىلاحثابا
نألنلبياةانيفنارل،ا3لايانيصانثاةااثليااًاإلطارانيمارساةا
نيثياسايةا3نيحننقياةا3نينضائياة،ا3كذناإلطارانيمارساةا
ننقتصاعيةانياذيايخا1اع3نئراننحتاكارنتانيحليةا3نيا3ييةا
مهماااكاناتانأللاعياراتجرياعكلا1ياك،ا3لنا1نتاهاإطارا
نألقليةانيثيارل.ا3لذنايشملاُكّلانيبُاىايفانيا3ية،ا3ليانيتيا
3ضثاتاعاىلاقايبانيصبانيصمامايفاعملامصاياحانألقليةا

3ضمانابنائها.ا
ياذن،ااايثاؤنلانآلن:الالاكاناتانيثاأيةالياإشاكاييةا

نيحكنمةا33جنعلااي3اعامه؟ا3كذنامعانيربيانا3نيشانرى؟ا
3للاليامثأيةامنترصلايفاإشكاييةاارنغاسيايس؟

نيننضحانآلنا3ييلانريباًاينايكنناكذيك،اينانيبلاايماتاهرا
ألكثارامنامارلايفاظلاارنغانيحكنماة،ا3نآلناكانانألمراينانا
حكنمةا3نابريانا3نامجللاشانرىا3نارئاسة،ا3كثريامنا
نيا3نئارانإلعنريةامثالةا3ناتزنلانألمانراقائمًةابغضانياظرا

عنانختالنتاكثريلاقائمة.
نيثاأيةاينانيرئاساَةا3نيحكنمة...،ايماتكناإناشاكلياتا
ظالرية،ا3ناتملكاقرنرنًااثلياًايغرياييّاًامنامننزينانيننلاعىلا
نألرضايفاُكّلانيثاتنياتا3ييثتايكثرامنامثرباعنامصايحا
نألقلياة،ااايحاكامانيفثايلاييثاتالاي،ابلالاياماظنمةا
3ع3نئارا 3نياياايا 3نإلعنريا نيثايايسا 3نإلقاااعا نيثثاكرا
نياالا3ننحتاكارنت،ا3نيتياتمثالاجنلرانياظا1انيثايايس،ا
3ننقتصاعيانيتجاريانيثاعيايلاهانضانيزرنعيا3يلصااعةا
3نيتانرانيريسامايلانينطاي،ا3نيرتنبااةايفابايةا3نحال،اليا
بايةاطفيليةاااسالا3عميلة،ا3يااياابنيتالذهانيبايةايااياا
كانتاعيمنمةانيثاياراقائمة.ا3يتلكانيشاكلياتانيظالريةا
مهمةارئيثية:انإليها1ابنجنعاعيمنرنطيةاحنينيةايمارسهاا
نياخبةا3نيجتمع،ا3ينهاايشاكالاتملكاقارنرناتنجباتصنيبا
جا1انضبانيشثباعليها،ا3لذناكشفتهايحانثاكثريل،اتغيريا
نيحكنمةايفاعهااصايحا3كاذنايفاعهاالاعي،ا3نيذيايمايملا
مثانالانيجتمع،ابلاكانايزياامناحاتها،ا3كذيكالياماناثها

عنامصايحانألقليةا3مكرسةايها.ا
3لااا،اااينضياةاييثاتانجارنءنتايتغيارياحكنماةاي3ا
برياان...،ابلالايانجرنءنتايتحنيلاباياةانجتماعيةاكاملة،ا
إسناطاماظنمةاسيارلا3نستبانيهااببايلانجتماعياثنريا
33طايايضثهانيجتمعانيثائرا1نته،اييايضعانيجتمعايشكالا
نيتمثيالانيتياتخامه،ا3يثياابااءاننقتصااعايصايحانألنلبيةا
نيفنارلا3ييالايألقلياةانيرتااةا3نيفاساال،ا3بايتاايلابااءا

سياسياًا3ثنااياًا3قانننياًايفاصايحانألنلبيةانيفنرل.ا
مناجانباآخراينا1ا3نقثااانيايَاَماايامثاأيةارئيثايةا
يخارىانايمكاناتجا3زلاا،ا3لاياينانيجتماعايفارصنعاها
ننجتماعاي،ايمايكانامافصالاعانارصنعا3طااياتحرري؛ا
كنناعا3هاننجتماعي،اييانيحيل،اجزءامناماظنمةاسيارلا
ع3يياةاجزءامناطبنةاعاييةامثايارل،اعىلاريساهاانيلنبيا
نيصهينايمريكي،ا3نايمكنانساتمرنرا3بناءامصايحهما،اييا
نيحايلا3نيخارجاي،اإناببناءالاذهانيثالقةانيتبثياة.ا3يااياا
كانانيشاثبانيثائارايصاا1اباألجابياننساتثماريايفاحلا
لانااناطايناارعانيثالاةايفانيانخالا3نألع3نتانيرجثياةا
نيحلياة،ا3لنا3نقعانيحاالانيين1،احلاننتفضاتانيجمالريا
يفاننااااعاثانريازنخرابنيااعلانألنصاارالااعاُكّلانيصايحا
3نيشاريعانيافيليةا3ننساتثمارية،اتكايبانيثايمانإلمربيايلا
يجمعاضاا3طاااا3شاثباا،ا3يذن،اااحنااثلياًانخنضامهاماًا
تحررياةا3طاية،اييثاتاطارئةانآلن،ابلالايامها1امتتابثةا
ماذاننحتاللانيثثمانيا3نيربياانيا3صننًايلتبثيةا3نيهيماةا
انألمريكياةا3نيثاثنعية(انيبارشل،ا3نيتحارراييلامنترصنًا
مناتحرراعثاكريا3اكاري،ابلاتحّرراجاذريايملانيبايةا
ننقتصاعياة،اتحررامناننقتصاعانيافيايلانيتجاريانيتبثي،ا
نيكماربنع3را نيتاباعايجمانعا نيرياعا3ننساترينعا نقتصااعا
3نيثانقا نألجابياةا باياركاتا 3نرتباطاتاها انيثاتنرع(ا
ننستثمارية،ا3لنامفتاحابااءانقتصاعا3طاياإنتاجياقني،ا
يحنلانستنالييةااثليةايلنطنا3تماسكالنياتيا3نجتماعيا

متصاع1امعاُكّلاماالنانريا3طاي،اماعياًا33عياً.
3لاا،احلايتنرراحثامامثأيةانيا3يةا3يجهزتها،اتنجبا
بايارض3رلايناتكنناباألشاكالانينايمة،ابلابزخمانيشاارعا
نيثائارا3قضاياه،ا3يتكناباعيةامنانيثاتنىانألعنىايلتاظيما

3نيتمثيلاننجتماعيا3نيثيايساصثنعنًاألعىل.
33طاُاااايفاحثامهاقضيتاهانينطاياةالاناباذنتانينقتا
يحثاماقضيتهاننجتماعيةايفامننجهةاننساتبانعا3نيتثالطا
نيحيل،ا3نيذيالنا1نتهايمثلانيصايحاننساتثماريةايفانيانخلا
-3لاذهانيثاائيةانيجايياةالياخصنصيةا3نقثاااانيايَاَماايا
3نيثربيا3ع3لاماايثامىاابايثايامانيثايث(-ا3لااالنايكرا
قينعهانيالجمةايتانرها3نهنضه،ا3بايتايلايافتحايالانيتحنلا
ننجتماعيا3نياهنضاننقتصاعيا3نيثريفانيشامل،ا3لنانألمرا
انيشثبانينهنرانيثتضثف،اباعتبارها نيذيايتالباتفاعلاُكلِّ
انأل3لا3صاحبانيصلحةانيفثليةامنانيثنرلا3نيتحنل. نيثاينَّ
3طاياةا نجتماعياةا مهاا1ا لاذها إنا نينانل:ا يمكااااا
عيمنرنطيةاترتنالا3نيثمليةانيثياسايةا3نيثثاكريةايفاآن،ا
3ليابايرض3رلاتفياإىلاإجرنءنتارنعيكاييةاتفياياخنلا
مرحلاةاننتناييةا3طاياةا3ثنريةاعمينة.ا3لايانيها1انيتيا
ينكرتهاانيننىانيثياسايةا3جهلتهااقانىانيثنرلايفااالا1ا
3نيتيابثاببهااتفاقمتانيشااكلاننجتماعيةا3نينطاية؛األنا
تلاكانيخيارنتانيثياسايةاجاءتاملبيًةايامنحاتا3جشاعا
نياخباةابيامااليامتصاعماةامعامااالانيجتمعا3حاجتها
3طمنحاتاه،ا3منالااانساتااعتانيابنةانيثايارلاإَعاَعلا
إنتااجانفثاها،ا3يماتكانانيتثانيةا3نيحكنماةا3نيحننراإنا

صنرلالذهانإلَعاَعل.
إ1نً،الالاساانُعايفا1نتانيخااأانيثاابل؟ا3لايانقتصاُرا
نينضياةايفاتمثيٍلاحكنميا3بريانايارئايساانط،ابثيانًاعنا
قاعالانيرصنعانيفثيلانيذيايمثلايساساهانيبايةاننقتصاعيةا

ي3َنَّنً؟.
يفانألخري،انيتأريُخانايثانعايلخلف،ا3مجتمُثااانيايَاَماايا
لانانآلنامحارُِّكاتأريخاها3مايكاه،اباساتثاعلامنقثاهامنا

نيرصنع.

ت�ساقط منظومة وطبقة وحتول اجتماعي اأم فراغ �سيا�سي؟ 
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عندم�ا يدخل الن�اس يف أعمال, ونكون قد قرأن�ا قول الل�ه 
ُه{ )الحج: من اآلية40( فيمر  ُ َم�ْن َينرُْصُ نهَّ اهللهَّ تعاىل: }َولَيَنرُْصَ
الناس بش�دائد إذا لم تكن أنت قد رس�خت يف قلبك عظمة الل�ه 
س�بحانه وتع�اىل, وتنزيه الل�ه أن�ه ال يمك�ن أن يخلف وعده 
فابح�ث عن الخلل من جانبك: ]أن�ه ربما نحن لم نوفر لدينا ما 
يجعلنا جديرين بأن يكون الل�ه معنا، أو بأن ينرصنا و يؤيدنا[ 
أو ابح�ث عن وجه الحكمة إن كان باس�تطاعتك أن تفهم, ربما 
أن تلك الشدائد تعتر مقدمات فتح، تعتر مفيدة جداً يف آثارها.

وقد حص�ل مثل هذا يف أيام الرس�ول )صل�وات الل�ه عليه 
وع�ىل آله( يف الحديبية، عندما اتجه المس�لمون وكانوا يظنون 
بأنهم س�يدخلون مكة، ث�م التقى بهم المرشك�ون فقاطعوهم 
فاضطروا أن يتوقفوا يف الحديبية، ثم دخل الرس�ول )صلوات 
الل��ه عليه وعىل آل�ه( يف مصالحة معهم, وكان�ت تبدو يف تلك 
المصالح�ة من بنودها رشوط فيها قس�وة، لكن حصل يف تلك 
المصالحة هدنة، هدنة لعدة سنوات كأنها لعرش سنوات تقريباً.

ن وفيه بنود  الحظ ماذا حص�ل؟ بعد ذلك الصلح ال�ذي ُدوِّ
تبدو قاسية، وظهر فيه المسلمون وكأن نفوسهم قد انكرست، 
كانوا يظنون بأنهم يدخلون مكة، ثم رأوا أنفس�هم لم يتمكنوا 
م�ن ذلك فرجعوا، بعد هذه الهدنة توافدت الوفود عىل رس�ول 
الل��ه )صلوات الل�ه علي�ه وعىل آله( من مختل�ف المناطق يف 
الجزي�رة العربية واليمن وغيرها، وفود إىل المدينة ليس�لموا، 
يأ من ظروف  فكان ذلك يعتر فتحاً، وكان فتحاً حقيقياً يف ما َهَ
مناسبة ساعدت عىل أن يزداد عدد المسلمين، وأن يتوافد الناس 
م�ن هنا وهن�اك إىل المدينة المنورة إىل رس�ول الل�ه )صلوات 
الل�ه عليه وعىل آله( ليدخلوا يف اإلس�الم، فما جاء عام الفتح يف 
السنة الثامنة إال ورسول الل�ه )صلوات الل�ه عليه وعىل آله( قد 

استطاع أن يجند نحو اثني عرش ألفاً, الذين دخلوا مكة.
إذا كان اإلنس�ان ضعي�ف اإليم�ان، ضعي�ف الثق�ة بالل�ه، 
ضعي�ف يف إدراكه لتنزيه الل�ه س�بحانه وتعاىل ق�د يهتز عند 
الش�دائد, إم�ا أن ييسء الظ�ن يف موقف�ه: ]ربم�ا موقفنا غير 
صحيح وإال لكنا انترصنا، لكنا نجحنا .. [ تحصل ربما، ربما .. 
إىل آخره، أو ييسء الظن بالل�ه تعاىل وكأنه تخىل عنا، وكأنه ما 
علم أننا نعمل يف س�بيله، وأننا نبذل أنفس�نا وأموالنا يف سبيله: 

]لماذا لم ينرصنا؟. لماذا لم .. ؟[.
اإلنسان المؤمن، اإلنس�ان المؤمن يزداد إيماناً مع الشدائد: 
}الهَِّذي�َن َقاَل لَُه�ُم النهَّاُس إِنهَّ النهَّ�اَس َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخَش�ْوُهْم 
هَّ�ُه َوِنْع�َم الَْوِكي�ُل{ )آل  َفَزاَدُه�ْم إِيَمان�اً َوَقاُل�وا َحْس�ُبنَا الل�
عم�ران:173(؛ ألن الحي�اة كل أحداثه�ا دروس، كل أحداثه�ا 
آي�ات تزي�دك إيماناً، كما ت�زداد إيمان�اً بآيات الق�رآن الكريم 
}إِنهََّم�ا الُْمْؤِمُنوَن الهَِّذيَن إَِذا ُذِكَر ال�لهَُّه َوِجلَ�ْت ُقلُوُبُهْم َوإَِذا ُتلِيَْت 
َعلَيِْهْم آَياُت�ُه َزاَدْتُهْم إِيَماناً{ )األنفال: من اآلية2( كذلك المؤمن 
ي�زداد إيماناً من كل األحداث يف الحي�اة، يزداد بصيرة، كم هو 
الفارق بين من يس�يؤون الظن عندما تحصل أحداث، وبين من 
ي�زدادون إيماناً؟. وهي يف نفس األح�داث، أليس الفارق كبيراً 

جداً؟.
لماذا هذا س�اء ظنه، وضعف إيمانه، وتزلزل وتردد وش�ك 
وارتاب؟ وه�ذا ازداد يقيناً وازداد بصيرة وازداد إيماناً؟! هذا 
عالقت�ه بالل�ه قوية، تصديق�ه بالل�ه س�بحانه وتعاىل، وثقته 
بالل�ه قوية، تنزيهه لل�ه تنزيه مرتسخ يف أعماق نفسه، يسيطر 
عىل كامل مش�اعره فال يمكن أن ييسء الظن بالل�ه مهما كانت 
األحوال، حتى ولو رأى نفس�ه يف يوم م�ن األيام وقد جثم عىل 
صدره ]ش�مر بن ذي الجوش�ن[ ليحتز رأسه كاإلمام الحسين 

)صلوات الل�ه عليه(.
حادث�ة كرب�الء ألم تكن حادث�ة مؤلمة ج�داً؟ كانت كلمات 
اإلمام الحس�ين فيها تدل ع�ىل قوة إيمانه، كم�ال وعيه، كمال 
يقين�ه، بصيرته, كان همه م�ن وراء كل ذلك أن يكون لل�ه فيه 
رىض، م�ا دام وفي�ه رىض لك فال يهمني م�ا حصل. وهذه هي 
نفسية المؤمن, نفسية المؤمن هو أن ينطلق يف أعماله يريد من 

ورائها كلها رىض الل�ه.
رىض الل��ه ه�و الغاي�ة .. وإن وضع ل�ه أهداف�اً مرحلية, 
وداخلية, هي ليس�ت كل يشء لديه، ليس�ت كل يشء لديه، فإذا 
لم يتحقق ذلك ش�ك وارتاب، أن يجندوا أنفسهم لمعركة ما مع 
أع�داء الل�ه ثم ينهزم�ون، أو يرون أنفس�هم مضطرين إىل أن 
يتصالح�وا صلحاً مؤقتاً، فيرجعون بنفوس مرتابة لماذا؟. ألم 
ُه إِنهَّ اللَّ�َه  نهَّ اللهَّ�ُه َمْن َينرُْصُ نسمع أن الل�ه تعاىل قال: }َولَيَنرُْصَ

لََقِويٌّ َعِزيٌز{ )الحج: من اآلية40( لماذا، لماذا؟!
المؤم�ن هدفه ه�و أن يحصل عىل رىض الل�ه، وأن يكس�ب 
رىض الل��ه، وأن يك�ون يف أعمال�ه ما يحقق رض�ا الل�ه، وأن 
النرص الذي يريده، النرص الذي ينش�ده هو نرص القضية التي 
يتح�رك م�ن أجلها، هي تلك القضية الت�ي تتطلب منه أن يبذل 
نفسه وماله، فإذا كان مطلوب منك أن تبذل نفسك ومالك فهل 
ذلك يعني بالنس�بة لك نرصاً مادياً ش�خصياً؟ الذي يبذل ماله 
ونفسه فيقتل يف سبيل الل�ه، هل حصل نرص مادي له شخيص؟ 
هو انت�رص للقضية، هو حصل عىل الغاية التي ينش�دها، حتى 
وإن كان رصيعاً فوق الرمضاء، ألم يصبح ش�هيداً؟ حظي بتلك 
الكرامة العظيمة التي وعد الل�ه بها الش�هداء، دمه ودم أمثاله، 
روحه وروح أمثاله، أليست هي الوسيلة المهمة لتحقيق النرص 

للقضية؟.

)معنى 
التسبيح(

خطورة 
التحليالت 

الخاطئة
نح�ن بطبيعتنا اليمنيي�ن بطبيعتنا فينا 
تحليل كثير لألح�داث، ومع تخازين القات 
تقريب�اً يف أي بي�ت يف أي م�كان يحللوا كل 
األحداث، ونبدأ من أمريكا إىل أقىص منطقة، 
حت�ى أن�ي أذك�ر م�رة ونح�ن مخزنين يف 
صنعاء يف بيت الش�ايف وكان عنده ضيف 
سفير عمان أيام تلك األحداث بين الشطرين 
الس�ابقة, أحداث ما بين ع�يل عبد اهلل وعيل 
س�الم, بين الح�زب االش�رتاكي والمؤتمر، 
والناس مالن تحلي�ل, مالن أخبار, مالن .. 
فق�ال: أنتم اليمنيين توجدون يف نفوس�كم 
قلق�اً, وتوجدون يف نفوس�كم أيض�اً رعباً, 
وتحلل�ون األح�داث بطريق�ة أحياناً تكون 
معكوس�ة، يخرج الناس وهم يحملون هماً 
يف م�ا يتعلق بحاجاتهم من ]قمح[ أو نحوه 
.. ق�ال ه�ذه طبيع�ة يلمس�ها يف اليمنيين 

غريبة.
التحلي�ل إذا كان تحلي�ل إيجاب�ي وفهم 
لألح�داث ع�ىل حقيقتها ليك�ون يل موقف 
منه�ا, موقف إيماني .. ال أن أتلقى ما يقول 
اآلخ�رون وأتأثر باآلخرين, أنا يكون عندي 
ق�درة عىل أن أفهم األحداث, وأن أفهم كيف 

أقف الموقف اإليماني منها, هذا جيد.
لك�ن عندما يكون الن�اس يتحدثون بما 
يتح�دث ب�ه اآلخ�رون، ويحلل�ون تحاليل 
ومعارض�ة,  تأيي�د  عليه�ا  يرتت�ب  قل�ب 
تأييد ومعارض�ة, هذه هي نف�س القضية 
الخطي�رة, يخرج الناس م�ن مجلس معين 
بعد تخزينة - وخاص�ة إذا هي بزغة جيدة 
وأذه�ان صافي�ة واألريالت كلها تس�تقبل 
تأت�ي تحالي�ل - ويخ�رج اإلنس�ان وه�و 
ما ي�دري, قد ه�و متج�ه ألن يصيل صالة 
المغ�رب والعش�اء ويف عل�م اهلل ق�د يكون 
نُك�ْم َفإِنهَُّه ِمنُْهْم{  مم�ن قال: }َوَمن َيتََولهَُّهم مِّ
ما معن�ى منه�م؟ ألم يق�ل هن�اك: اليهود 
والنص�ارى؟ ال تتخ�ذوا, ج�اء باإلس�م ال 
تتخ�ذوا اليهود والنص�ارى أولي�اء, فعند 
نُك�ْم َفإِنهَُّه ِمنُْهْم{  ما يق�ول: }َوَمن َيتََولهَُّهم مِّ

يعني ماذا فإنه من اليهود والنصارى.
فيخ�رج واح�د وال س�مح اهلل وق�د هو 
يه�ودي - متجه إىل المس�جد - من حيث ال 
يش�عر، يهودي بغير زنانير, يهودي بغير 
زناني�ر نتيجة التحلي�الت الخاطئة والفهم 
الخاطئ وسهولة اتخاذ الموقف عىل حسب 

ما يسمع.
ال�يء الذي ال بد منه أن اإلنس�ان إذا ما 
تبين�ت له األحداث يكون ل�ه موقف بأنه ال 
يتخذ من داخل نفس�ه تأييد أو معارضة إال 
بع�د أن يتبين له وجه الحق يف المس�ألة, أو 
أن يرى ممن يثق به�م يف فهمهم يف تدينهم 
م�ن قدواته له�م موقف من هذه المس�ألة 

فيقف موقفهم.

شهوة النفط 
وفتنة الورق

من وحي حما�سرة ال�سهيد القائد »معنى الت�سبيح«

الثقة باهلل والتسبيح والصبر.. مستلزمات المرحلة

ما بعد زخات الخريف

ثابت القوطاري
اكثاريلالياقضاياانألعبانيثربي،انسايمااقضاياا
نيشثرابنصفهاعينننانيثرب،ا3يثلايلماقضيةايثارتا
جانًا3نساثاًالاياقضيةانياحلا3نننتحالايفانيشاثرا
انيتصحيافا3نيتحريافانيذياقاا نيجالايل،اكمااايثاُّ
ياخلاعىلانيشاثرانتيجةايثننملاسياسيةاي3اثناايةا
ا ي3انجتماعياةامختلفةامشاكلًةاناتنلايلميةاعناييِّ
قضيةايخرى،اإننَّايننَّهاايماتثاامنبنيةايفانينرنانيحاعيا
3نيثريان،ايفاظلامؤسثااٍتارساميةاناتخلنامنا
نيكاننعرانيثلميةانيتخصصة،ا3اارقانيبحثانيثلميةا
نيارباة،ا3يجانارقابةاحريصةاعاىلاإخرنجاانيانَّص(ا
انيذلبا بصنرتهانيصحيحةاكمااايرنعايهاكاتبه،اإننَّايننَّ
نيتأليائايفاكلِّاعال،ا3سياساةانيثصااا3نيجزرل،اقاا
تثنقامثاؤ3نًاقائماًاعىلانيشهاانيثنايفاإىلانيتاازلا
عناقيمهانيفكريةا3نألخالقيةاتجاهانيكلمةانيصاعقة،ا
ايايءاإىلانألماننتاقبلانألحياء،ا3ساأ1كراينمن1جاًا
يمكااااامالحظتهايفاشاثرانيشااعرانييمايانيثمالقا
عبانيلهانيربع3ني9ا9ا 1999-1،ااثىلاسابيلانيثالا
يفاقصياالاايفا3جاهانيغاز3لانيثايثة(انيتاياكتبهاايفا
اربنياراثل9ا1/اعينننا3جنهاعخانيةايفامرنياانيليل،ا

يننلاشاعرنا:
3َنيتنيااابِهااباجرنن(احيااًا

3نيتنيااابنلبااجيزنن(احنبّه
لذنالنانيبيتانيشثريايفانيابثةانينايمةايلايننن،ا
3ياضعاييَفاخٍطابايلننانألحمراتحتاكلمةااجيزنن(ا
لاذهانيفرعلابلهجتهاانييماياةا3نيتاريخيةانيثر3اة،ا
ننثكبتاعليهااقارنتامنانيافطانيثثنعيايفاطبثةا
لالا1/اضمانااإصانرنتاتريماعاصماةانيثنااة(ا
ييحنيهاااإىلايفاٍظاساثنعيايامايتلفظابهاشااعرناا
اجازنن(.ااأصبحانيبيتانيشاثرياممجنجاًابشاكٍلا
يبثثاعىلانيريبةامناحنينةاماايصلااامنامابنعاتا
ألعمالانيشاعرانيكبريانيربع3ني.ا3يجثلاااناركاحجما
نيخارانيحاقابايثنااةانييمايةانيتيانستااعانيافطا
نينصنلاإىلاعمنها،ا3نيتاخلايفاتثايلامفرعنتهاا3الا
ماظنرهاننساتثماري،ا3مر3عهانينائماعىلاطملا
مثايماحضارتااا3ثنااتاا.ا3نيثاؤنلالاا:اما1ناينايما

يكنانيربع3نياقااسجلنَّاشثرهابصنته؟ا
ربمااُحراتانيكثريامناقصائاهانيتياتفضحاايمريا
نيافاط(ا3تخربناااعناانجتمااعاطاارئايلحرنت(ا

3نريلا.
ثماماا1ناعنايعمايهانإلبانعيةاناريانيابنعةانيتيا
سالمتهااز3جتاهاإىلا3زنرلانيثناااة؟اللاساياايهاا
نيتحريافا3نيتصحيف.اكااتايتماىاينايننَّهااُسالمتا
إىلاعنراناراعربيةامثتربلاتحفظانيحننق،ا3ناتأكلا
ا3زنرلانيثناااةا3نينائمالاعليهاانا يحامانينتاىاألننَّ
يثاتايثننامنا3ماةانيافاطانياذيايفرغاشاهنتها
عاىلااتاةانينرقانألبيض،انسايمااحلايكننانينرقا
3طايااًايمايااً،اعلياهاشاثرنًامنا3ماًايفضاحانيغزنلا

3مؤنمرنتهم.
متاىايكافانيثاؤ3ينناعانانيثنااةامانالكذنا

ممارساتاتثناهمايفاحنارلانيتاريخا3مزنبله

زيد الغرسي
 

منانيهماجانًايإلنْاَثاااناينايكنَنا
عاىلاعالقاةاقنيةابايلهاتثااىلا3ثنةا
عايياة؛األنهايمارابأحانثاقاااتؤثرا
عىلاإيماناها3كلاماايثتناه،ااإ1نايما
تكاناثنتاهابايلهاعاييةااثيثانطا
تجالهاا3ياتجاعاهاسانُءاظنابايلها
ي3َْاترنُجٌعاعنانيجهاعايفاسابيلانيله،ا
3لاذناحصالايفايان1انألحازنباعااا
بثاضانيثالملاعاَامااحكاىانيلُها
عاهاماا3تظااننابايلاهانيظانناا(،ا
3نحانايفالاذهانيرحلةانيتايانننجها
ايهاااُعااْا3َننااًاساثنعياًايمريكيااًا
ظايااًايثاتخا1ااياهاُكّلاماااي3تيا
منايسالحةا3قنلانحتاجاإىلاشايئلا
مهملايالنتصارايفالذهانيثركة.

3باارصها بايلاها نيثناةا نأل3ىل:-ا
3تنايثاها3تازيهاه،اااالايمكناينا
يخاذلاي3ييااءها3لانامانا3عالما
باياارصااإناتاارص3نانيلهايارصكما
3يثباتايقانمكام(،اااإ1ناماااتأخرا
يلثاا3ا 1ٌا تنااُّ حصالا ي3َْا نياارصا
لاااا3لاااكااايتنصارياييالامانا

نيلها3حاشااهابالانرجعاإىلاينفثاااا3نثايجانيخلالا3نيتنصريا
3نيتفريطانيذيايصارامااا3يؤثراعىلا3نقثاا،ااإصالحانيافنسا
3نيرجانعاإىلانيلهاساببارئييايفانيارص،اقاالاتثاىلاااثلماماا
يفاقلنبهمااأنزلانيثاكياةاعليهما3يثابهمااتحاًاقريباً(اسانرلا

نيفتح.
نيثانية:-اينانكنناعىلاقاراكبريامنانينعيا3نيتثليمايلنياعلا
نيحكيمة،ااايشاانئااتتالُباثنةابايلاها33عياًا3صربنًايكرب،ااالا

يبايانإلنْاَثااانانفثاهاعىلايلانفامحاعلاي3َْايرسمايهالاااًا
قاانايثاتايعاتحنينها3عااا1يكايرجعابثانءاظنانحنانيلها
يا1نايمايارصنا؟،ا3يا1نايمايؤياناا3قااعملاااكذنا3كذن...اإيخ؟!.
اماايجاريانآلنامنايحانثاخاللا
لذنانيُثااْا3َننا3شالاايهاانانثلماماا
لياآثارلاايفانيثاتنبلاي3َْاقااتكننا
مفيااًلاجاانًايفاآثارلاااي3َْامناماتا
ننتصارا3نريه،اقاالاتثاىلاااثلماماا
ياماتثلمننااجثلامناع3نا1يكااتحاًا

قريباً(اسنرلانيفتح.
3علياااينانبحثاعنانيحكمةامنا
3رنئهاا3ننساتفاعلامناعرساُصلحا
نيحايبياةايينَّاا1ارسانلانيلهاصلننتا
نيلهاعليها3آيهاعاامااريىانيثالمننا
ينهاماساياخلننامكةاثاماترنجثننا
بُصلاحانيحايبياةا3نيتاياكانتاايها
رش3ٌطاقاسايةاعاىلانيثالمل،اماا
جثلابثضانيثلملايننينن:اكيفا
ياااينانرتنجعا3نحناقنلا3نحناعىلا
نيحل؟،ا3ياا1ناقبلااابهاذهانير3طا

ضانا...اإيخ؟.ا
الربمااكانتانيظر3ُفانريَامهيألا
ينايتانىلانيثالمننايفا1ياكانيحالا
زما1َانيحكماعىلامكاةانيتيامثاالاا
تنيلازما1انيحكمايفانيثرب،ا3بايتايلااثنعلانيابيا3قا13انينانعا
اياخلا يإلْساااَل1اخاللاتلكانيفرتلا3ننتشارانإلْسااَل1اجثلانيابينَّ
مكةاباثاياعراييَفامناتل،ابمثاىاينانيرحلةاكانتاقااليأتا

يهما3ي1نانيلهابايفتحامناعااه.
ااإ1نايامايكنانإلنْاَثااانامؤماااًابايلها3عىلاقااٍراكبرٍيامنا
نينعياسيثنطاناسيماايفاماانثايُشهامنايحانثاشبيهٍةابتلكا
نيتياعايشهاانيصحابُةامعارسنلانيلهاصلننتانيلهاعليها3آيه.

نبيل القانص
 

مطُر اخلريِف مسالٌم 
يا زهرة ُوِلَدْت على قبِر الشهيِد 

كأنها رٌد على أحزاننا 
و على طواِف حنيننا حوَل اسمِه ..

ِم  يا قطرةَ الدَّ
حني أمَسْت قطرة العطِر السماوي 
اسمحي لألرِض أْن تُفشي جداِولَها 

لتلتئَم الصدوُر 
و أشعلي شمسا ..

جدائلُها تُشيُر إلى احلياِة ..،
ْعنا  لقد جَتمَّ

لكي ميضي بنا اإليقاُع 
في الدرِب الذي ِعشنا ِلنَسلَُكُه 

و ننمو فيه كاألشجاِر 
أحياناً 

و كاإلعصاِر 
في الوقِت املناسِب 

حني ننوي أن يثور الغيُب 
في وجِه السواِد 

و حني نعِرُف أننا لَُغُة الضياِء ،
لنا صباٌح خالٌص 

و لنا ُهتاٌف 
حيَك ِمْن َسَخِط النجوِم 

لنا العذاباُت
التي َسَقَطْت ِوصايتُها 

فداستها النهايُة 
و النهايُة 
و النهايُة 

قبَل أحذيِة اجُلنُود املُخِلصني .
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الدائرة االعالمية رابطة علماء اليمن: 
تثتربانيحربانيافثيةا3نيتياماهاانيحربا

نإلعالميةا3حربانيشائثاتاعىلا3جهانيخصنصامنا
تكتيكاتانيثا3انيتياتهافاإىلارضبانير3حانيثانيةا

يلشثبا3بثانيشكا3ننرتيابايفاي3ساطانيجتمعا
3زرعانييأسا3نإلحباطا3بثانيرعبا3نيخنفا3ترليبا
نيااسا3تهيئتهمايلهزيمةا3ننستثال1ا3تشكيكهما
يفاقياعتهما3إثارلانيبلبلةا3نينيلا3نينالا3خلخلةا
نيصفنفا3تفتيتانيجبهةانيانخليةا3تضليلانيااسا
3قلبانيحنائلا3تشجيعانيخالياانياائمةايلتحركا
يثانالانيثا3ننا3خللانننتصارنتانينلميةا3نا

يتأثرابحربانيشائثاتاإناضثفاءانإليمانا3عايميا
نينعيايماانيؤمنانيننعيااالاتؤثراعليهاألنهااتثتماا
عىلانيكذبا3نياجلا3نيتهنيلا3نيتخنيفايننلانيلها
انيانَّاَساَقْااَجَمُثننا تثاىل:اانينَِّذيَناَقاَلاَيُهُمانيانَّاُساإِننَّ
َيُكْماَااْخَشْنُلْماَاَزنَعُلْماإِيَمانًاا3ََقايُنناَحْثبُاَاانيلنَُّها
3َِنْثَمانْيَنِكيُلا*اَاانَْنَلبُنناِبِاْثَمٍةاِمَنانيلنَِّها3ََاْضٍلاَيْما
يَْمَثْثُهْماُسنٌءا3َنتنَّبَُثنناِرْضَننَنانيلنَِّها3َنيلنَُّها3ُ1اَاْضٍلا
يَْااُنايَُخنُِّفاي3َِْييَاَءُهاَااَلا َعِظيٍما*اإِننََّماا1َِيُكُمانيشنَّ

تََخاُانُلْما3ََخاُانِناإِْناُكاْتُْماُمْؤِمِاَل(

 أمثلة للشائعات والحرب النفسية
إشاعةانيركلايفانز3لايحاابأنامحمانًاصىلانيلهاعليها
3آيها3سلماُقتلا3قااعاتبانيلهاسبحانها3تثاىلانيذيناتأثر3نا
اَرُسانٌلاَقْااَخَلْتاِمْنا ٌااإِننَّ بهذهانيشاائثةابننيه:اا3ََمااُمَحمنَّ
َقبِْلِهانيرُُّساُلايََاِإْناَماَتاي3َْاُقِتَلاننَْنَلبْتُْماَعاىَلايَْعَناِبُكْما3ََمْنا
انيلنََّهاَشايْئًاا3ََسايَْجِزيانيلنَُّها يَاَْنِلاْباَعاىَلاَعِنبَيِْهاَاَلاْنايرَُضنَّ

اِكِريَن(. نيشنَّ
إشاعةابأنانيجيشانإلرسنئييلالنانيجيشانيذياناينهرا
3لنانيجيشانألساانرلا3ثبتايفانيننقعاينهاي3لنامنابيتا

نيثاكبنت.
إشااعةاباأناصاثاءاساناتا3باأنانينيااعيانيياننيا
نيجالااااالناقااُقتلا3ناصاثاءاساناتا3نا1نكانينياعيا

نستشها.
إشااعةاباأنانيا3نعاشامناتلاننارشساننانايبايننا
بايانتا3نايمكانامننجهتهما3يار3نايذياكااياينلاتا
نينتالا3نيذباحا3نيثاحلا3نيحارقا3ثباتايفانيننقاعاينهما
ضثفاءايفر3نايفاساحاتانيثاركا3إنايااسانالمانيثا3ننا
باينصافانيجنيا3نياعمانإلعالميا3نيثايايسا3نيتثاليحا

3نريهامناكااةايشكالانياعمانيبارشا3نيلنجثتي.
إشااعةاينالاااكايزماةانقتصاعياةاخاننةا3سايمنتا
نياااساجنعاًابثاببانيحصاارا3نجااينانيااسايثيشاننا
حياتهما3بثاايكثرامناخمثةايشهرامنانيحصارا3نيثا3نن

 أساليب انتشار الشائعات
ا-امشاالالانينااننتانيثاعياةاكايجزيارلا3نيثربياةا
3نيحااثا3نينااننتانيتفرعاةا3نينااننتانيؤياالايلثا3ننا
نيثثنعيانألمريكياعىلانييمنا3كذيكانإل1نعاتانيثاعية.

ا-انيننقاعانإلخبارياةانإليكرت3نيةا3شابكاتانيتننصلا
ننجتماعياكايفيلابنكا3نيننتلاآبا3تنيرتا.

ا-انيصحفا3نيجالتا3نياشنرنت.
ل-انيرجفاننا3نياااناننا3نيذيانايفاقلنبهمامرضايفا
نيتجمثااتا3نألساننقا3يفا3ساائلانيننصاالتا3يفايماكانا

تااا3لانيناات.ا
ث-اخاباءانيثنءايفامثاجاانيرضنرا3نيفتاةا.ا

ث-اقاايثاالمايفاننتشارانيشائثةايناساطيبننابحثنا
نياةا3يكناحابانيفضانلا3ننساتاالعا3نيتارعايفاننلا
نألخبااراقبلانيتحنالا3نيتأكاا3لؤنءايألسافايثاانا3نا

نيثا3ننا3ير3جنناألكا1يبهابايجانا.
*كيفانتثاملامعانيشائثات

-امناطثةا3سائلاننلانيشائثاتايننلانيلهاتثاىل:اا3ََقْاا
َلاَعَليُْكْمايِفانْيِكتَاِبايَْناإ1َِناَساِمْثتُْماآيَاِتانيّلاِهايَُكَفُراِبَهاا نَازنَّ
3َيُْثاتَْهَزيُاِبَهااَاالَاتَْنُثاُا3نْاَمَثُهْماَحتنَّاىايَُخنُضننْايِفاَحِايٍثا
انيّلَهاَجاِماُعانْيُماَاِاِنَلا3َنْيَكاِاِريَنا ثْلُُهْماإِننَّ َنارْيِِهاإِننَُّكْماإ1ًِنامِّ
يِفاَجَهانََّماَجِميًثا(ااالايننلاسابحانه:اا3ََناتَْرَكاُنناإىَِلانينَِّذيَنا
اُكُمانيانَّاُرا3ََمااَيُكْماِماْناُع3ِنانيلنَِّهاِمْناي3َِْييَاَءاثُمنَّا َظَلُمنناَاتََمثنَّ
3َن(ااالايجنزانساتماعا3ننلانيشائثاتايفانيننتلا َناتُارَْصُ
3نيفيلابنكاي3ابأياطرينةاي3امشاالالانيناننتانيثاعيةا

ألناإشاعاتهانيثا3اناتنلاعناخاراصننريخهم..
-انيتحاريا3نيتثبتاعاااساماعانألخبااراألنهااقااتكننا
مجارعاشاائثاتايننلانيلاهاتثاىل:اايَااايَيَُّهااانينَِّذياَناآَماُننا
إِناَجاءُكاْماَااِساٌلاِباَبَأٍاَاتَبَينَّاُاننايَناتُِصيبُنناَقْنًماااِبَجَهاَيٍةا

َاتُْصِبُحنناَعىَلاَمااَاَثْلتُْمانَاِعِمَل(
-اعا1اتااقلانيشاائثاتا3نيرت3ياجايهاايننلانيلهاتثاىل:ا
ااَييَْلاَيُكماِبِها ْننَُهاِبأَْيِثااَِتُكْما3َتَُننيُنَناِبأَْاَننِلُكمامنَّ اإ1ِْاتََلننَّ

ِعْلٌما3َتَْحَثبُننَُهاَليِّاًاا3َُلَناِعاَاانيلنَِّهاَعِظيٌم(
-امننجهاةانيرجفالا3اضحهماألنهاجهااعاناينلاعنا
نيجهااعايفانيياننايننلانيلهاتثاىل:اااَيِئاينَّْمايَاتَِهانْيُماَاِاُننَنا
َرٌضا3َنْيُمْرِجُفانَنايِفانْيَمِاياَِةاَياُْغِريَانََّكا 3َنينَِّذياَنايِفاُقلُنِبِهمامنَّ

اَقِلياًل(ا اَنايَُجا3ُِر3نََكاِايَهااإِننَّ ِبِهْماثُمنَّ
-ارعانألخباارانيغرضةا3إرجاعهااإىلانينياعلا3نيختصلا
َنانألَْماِناي3َِانْيَخْنِفا ينانلانيلهاتثااىل:ااا3َإ1َِناَجاءُلْمايَْمٌرامِّ
ي1ََنُعننْاِبِها3ََيْناَرع3ُُّهاإىَِلانيرنَُّسانِلا3َإىَِلاي3ُْيِلانألَْمِراِماُْهْماَيَثِلَمُها
نينَِّذيَنايَْثاتَاِبُاننَُهاِماُْهْما3ََيْننَاَاْضُلانيّلاِهاَعَليُْكْما3ََرْحَمتُُها

يَْااَناإِننَّاَقِليالً( نَتنَّبَْثتُُمانيشنَّ
-اكثرلا1كرانيلها3تثابيحها3تازيههاعناينايخلفا3عاها
اُقلُنبُُهْما باياارصايننلانيلهاتثااىل:اانينَِّذياَناآََماُننا3َتَْاَماِئُّ

انْيُنلُنُب( ِبِذْكِرانيلنَِّهايََناِبِذْكِرانيلنَِّهاتَْاَمِئُّ
-اننكتفااءابايصاعرانينثنقةايفانألخباراكناالانيثاريلا
3إيغااءا3إنالقانينااننتانيثاعياةامنابينتاااكماااينلنننا

قاننتااامنانألقماراننصاااعية.

 من مبادئنا التي ال تتغير 
ا-اا-اينااااعاىلاحالا3نحاناُمثتااىاعلياااا3نحانا
مظلنمنناناناعاعناينفثااا3نحنايفاطريلاليايلهارضا
ا-انيجهااعامباياقرننايا3اريضةاإساالميةا3يمراإيهيا

33نجبا3رض3رلامهمااكانتانيظر3ف
ا-انيلاهامثااا3نحنا3نثنننابهاثنةامالنةا3مصاقننا
ينعانعها3متيناننامانانرصها3تأييااها3يملااااايهاكبريا
اإِْحَاىا 3ييالايهاحا3عاقالاتثاىل:ااُقْلاَلاْلاتََربنَُّصنَناِباَااإِننَّ
ا3َنَْحُنانرََتَبنَُّصاِبُكاْمايَْنايُِصيبَُكُمانيلنَُّهاِبَثذَنٍباِمْنا نْيُحْثااَيَْلِ

ِعاِْاِهاي3َْاِبأَيِْاياَااَارَتَبنَُّصنناإِننَّااَمَثُكْماُمرَتَبُِّصنَن(
ل-انيشهاعلانثمةا3اضلامنانيلها3حيالاكريمةا3خلنعا
يبايا3عزارسمايا3ييثاتانيشاهاعلاخثاارلابالانختيارا
3نصافاءايلشهانءابغضانياظراعناماايحصلابثالماكماا

حصلايشهانءانز3لايحاا
ث-اينارلانااااعاىلانيلاها3يناركننااااعلياها3تنكلاااا
عليها3نساتاصارناا3ثنتاااابها3إيمانااابها3ياذناتتبخراكلا
نيشائثاتاألنانيؤمنانيننعيانيننثلابايلهايكننابشكلايثلا
نآلخريناناتؤثراايهاشائثةا3ناإرجافا3ناإمكانياتانيثا3ا
3نعااعهاكمااقالاسابحانه:اااإِننََّماانْيُمْؤِماُانَنانينَِّذيَناآَماُننا
اَيْمايَْرتَابُننا3ََجاَلُا3ناِبأَْمَننِيِهْما3َيَنُفِثِهْما ِبايلنَِّها3ََرُسانيِِهاثُمنَّ

اِعُقنَن(ا... يِفاَساِبيِلانيلنَِّهاي3َُْيِئَكاُلُمانيصنَّ
ث-اعاامااتكنناثنتااابايلها3تنكلاااعليها3رلاناااعليها
3نتحركايفانيننجهةاعىلالذنانألساسااإنانيلهاعااا3عاهايما
3ينايتغريامنقفها3يمايرتنجعاسبحانهاعنا3عاها3ضمانتها
بايارصا3يمايثاتثناحايةامانانيحانتا3نايثجزهاعا3ا3نا
جبااراعايا،ا3لنانينائلااإناتاارص3نانيلهايارصكما3يثبتا
يقانمكام(ااإنايارصكامانيلهااالانايبايكام(ا3لنانينائلا
ا3يلاهاجانعانيثامننتا3نألرض(اا3ماايثلاماجانعاربكاإنا

لن(.
ل-اا-امنامباعئااايفامننجهةانيثا3اينانيارصابياانيلهانا
تحننهانيننلانيثثكريةا3نايتحنلاباياائرنتا3نابانعيةا
نيثاالحانيتاانرلا،ا3نابايثااعا3نابايثالا3إنمااابايثايريا
نإليهياةا3لنانإليمانا،ا3باإلرنعلانإليهيةا3نيتأيياانإليهيااالا
يمكناينايثيلالذنانيارصا3لذهانإلرنعلانإليهيةانانياائرنتا
نيحايثةا3نانيناابلانيحرمةا3نانألسلحةانيفتاكةاألنانألمرا
كلاهايلاها3ألنانألمرايلهاماناقبلا3منابثاااااحنانخنضا
نيثاركايفاسبيلانيلهاعىلايساسالذهانيثنيالا3نينعيا3نيبايا
آخذينايفاننعتباراي3نمرانيلهايفانإلعانعاياانثاتايعا3تهيئةا
نيافثاياتانحنانألحثانا3نيخريا3تهيئةانألرضيةانيااسبةا
يلاارصا3ليايرضيةانإليمانااثاامااانكننامؤمالاتائبلا
مثاتغفرينا،انثاتحلانرصانيلهابفضلاها3كرمها3قارتها
عىلاكلايشءا3لنانينائلاا3كاناحناًاعليااانرصانيؤمال(.
8-اإناعا1انيتأثرابايشاائثاتانايثاياننطمئاانانيزنئاا
حتىايحصلانسارتخاءا3تثاقلا3يكنايثااياينهااناتؤثرايفا
نفثاياتااامعانيينظاةا3نيحذراألنامثظاماجرنئمانيرتزقةا
تحتاجاإىلاحلايمايا3عملايمايا3ينظةايمايةاامشااريعا
نيثاا3ا3مرتزقتاها3يعمايهاماجباناةاكايثبانلانيااسافةا

3نيثيارلانيفخخةايماايفانيياننااهمايجبنامنايكنن.

في وجه 
الغزوة الثالثة 

                                               
عبد اهلل البردوني  

امل����ه����ّم����ة ص��ع��ب��ه إمن������ا  ح���س���ن���ا … 
محبه ب���ك���ّل  ول��ن��م��ت   … ف��ل��ي��ك��ن 

ميسي ح��ني   … موطنا  امل���وت  يصبح 
وط���ن أن���ت م��ن��ه ، أوح����ش غ��رب��ه

صخر بعض  هضبة  من  متسي  حني 
وهي تنسى ، أّن اسمها كان هضبه

ي��دري  ، األرض  عظامنا  فلتصلّب 
صلبه الفريسة  أّن   … وح��ش  ك��ّل 

ول��ن��ك��ن ل��ل��ح��م��ى ال����ذي س���وف ي��أت��ي
م���ن أخ���ادي���دن���ا … ج�����ذورا وت��رب��ه

لكن  … ال��������والدات  ه���ي  م���ب���دع���ات 
عذبه غ��ي��ر  حقيقة   … م��وج��ع��ات 

***
ع��ف��وا ؟..  ال���ص���وت  ت��ب��ل��ع  ال  ومل�����اذا 

رهبه زاد   ، إره��اب��ه��م  ت��وّق��ى  م��ن 
ونخشى  ! ال��رص��اص  نستعجل  كيف 

ب���ع���د ه�����ذا ، ن���ب���اح ك���ل���ب وك��ل��ب��ه
ه��ل ي���رّد ال��س��ي��ول وح���ل ال��س��واق��ي؟

؟ ضربه   ، الريح  ق��وادم  تدّمي  هل 
أن����ت م���ن م���وط���ن ي���ري���د … ي��ن��ادي

شعبه للمهمات   ، ال��ق��ل��ب  دم  م��ن 
***

ج����دار ؟  ه���ن���اك  م������اذا   … ات��ف��ق��ن��ا 
ب���ل ج��ب��ني ، ع��ل��ي��ه ش����يء ك��ق��ّب��ه

رّب�����م�����ا )ه���������رة( ت����اح����ق )ف�������أرا(
رمب�����ا ك�����ان ط����ائ����را خ���ل���ف ح��ّب��ه

إمن����ا ه���ل ي����رى ال���ت���ف���اه���ات ح���ي ؟
قربه اخل���ط���ورات  أح���دث  تلتقي 

ه��ل ت���رى م��ن ه��ن��اك ؟ غ����زواً ي��ق��ّوي
ق��ب��ض��ت��ي��ه ، ي���ح���ّد م��ل��ي��ون ح��رب��ه

ي��ج��ت��ذي )ال��ب��ن��ك��ن��وت( ي��وم��ي إل��ي��ه
وع���ل���ي���ه م����ن ال���ب���رام���ي���ل ج��ّب��ه

إّن���������ه ذل�������ك ال���������ذي ج�������اء ي���وم���ا
وإل����ى ال���ي���وم ، ف��وق��ن��ا م��ن��ه س��ّب��ه

***
ق����ب����ل ع�������ام وأرب������ع������ني اع��ت��ن��ق��ن��ا

ف���وق )أب���ه���ى( ع��ن��اق غ��ي��ر األح��ب��ه
وال���ت���ق���ي���ن���ا ب����ه )ب����ن����ج����ران( ح��ي��ن��ا

حقّبه )ج���ي���زان(  بقلب  وال��ت��ق��ي��ن��ا 
وال��ت��ق��ي��ن��ا ع��ل��ى )ال����ودي����ع����ة( ي��وم��ا

وامل���ن���اي���ا ع��ل��ى ال�������رؤوس م��ك��ّب��ه
هربنا  ، خضنا   … ال��ب��ق��اع  تلك  ج��اء 

وه�����ي ت���ع���دو وراءن��������ا م��ش��رئ��ّب��ه
ت���ت���ل���ّوى  ، ب����ع����ض حل���م���ن���ا  إن����ه����ا 

حت��ت رج��ل��ي��ه ، ك��اخل��ي��ول اخمل��ّب��ه
ف���ي ح��ش��اه��ا ، م���ّن���ا ب�����ذور ح��ب��ال��ى

خصّبه ال��ّن��ب��ض  وردّي�����ة  وج�����ذور 
***

؟ أض��ح��ت ك���األم���س  ي���ك���ّر  م���ال���ه ال 
ون��ع��ل��ي��ه صحّبه  ، ف��وق��ن��ا  م��ن  ب��ني 

ي���ذوق���وا ي��ط��ب��خ��ون��ن��ا ، ك����ي  إن���ه���م 
وجبه ش���ّر   ، ينضجوننا  ع��ن��دم��ا 

طبعا األم���س  غ��ي��ره  ال��ي��وم  خصمنا 
ال��ب��رام��ي��ل أم��رك��ت )ش��ي��خ ض��ّب��ه(

ع����ن����ده ال�����ي�����وم ق�����اذف�����ات ون���ف���ط
ع��ن��دن��ا م��وط��ن ، ي���رى ال��ي��وم درب��ه

ع���ن���ده ال����ي����وم خ���ب���ره امل������وت أع���ا
لعبه امل����وت  م��ه��ن��ة   ، اآلن  ع��ن��دن��ا 

باحتقار ن���رى  ص��رن��ا   ، أغ��ن��ى  ص���ار 
)قحبه( ك��س��روال   ، املعتدي  ث��روة 

عليه ت��ق��وى  ف��ك��ي��ف   … أق����وى  ص���ار 
رغ��ب��ه امل����وت  ؟ من����ارس  آت  وه���و 

فيمضي ت��غ��ل��ي   ، ال���ت���ال  ون���دّم���ي 
رك��ب��ه ب���أل���ف���ني   ، دام  ت�����ّل  ك�����ّل 

وي��ج��ي��د احل��ص��ى ال��ق��ت��ال ، وي���دري
درب��ه ال��ش��ج��اع��ة  أّن   ، ك���ّل ص��خ��ر 

ي��ص��ع��ب ال���ث���ائ���ر امل���ض���ّح���ي وي��ق��وى
صعبه امل��ه��م��ة  أّن   ، ي����دري  ح���ني 

لفتة طريق

السالم الوطني

أمة الرزاق جحاف  
ما  إن انتهت زفة العروس واعتلت المنصة، لتس�تقر  يف المكان المخصص لها  يف 
القاعة، حتى صدحت الموس�يقى بالنش�يد الوطني، يف س�ابقة هي األوىل من نوعها، 
وقف�ت العروس بإج�الل،  ووقف معظم م�ن يف القاعة من النس�اء، وضعت بعض 
الش�ابات أيديهن عىل صدوره�ن جهة القلب، يف داللة عىل اح�رتام الوطن، وتحركت 
الش�فاه مرددة كلمات النشيد الوطني، وترقرقت الدموع يف عيون البعض، »لن ترى 

الدنيا عىل أريض وصيا«.
اهلل ما أجمله من إحس�اس، وما أّجلَْها من لحظات. كم هو الفرق بين الوضع اآلن 

والوضع قبل العدوان .
كن�ا من قبل نش�كو م�ن الالمباالة الت�ي يتعامل به�ا الكثيرون بم�ا فيهم طالب 
وطالبات المدارس ومدرس�يهم حين يس�معون السالم الوطني يف الطابور المدريس 

ويقابلونه بالمباالة، واآلن ها هو النشيد الوطني يفتتح مراسيم العرس.
وم�ا إن انتهى النش�يد الوطني وعادت كل واحدة من الواقف�ات إىل مكانها، حتى 
سمعنا صوت مدير القاعة، يطلب من الحارضات قراءة سورة الفاتحة واإلخالص إىل 

أرواح الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء.
 ش�كًرا س�لمان أحييت يف قلوبنا حب الوطن واالعتزاز باالنتماء إليه واالس�تعداد 

للتضحية من أجله بكل غاٍل ونفيس.

مواجهة الشائعات

الثقافة في 
مواجهة العدوان 

عبدالقوي محب الدين
عاامااايتثرضانينطنا-اييا3طن-.ايلثا3ننا،ايجبايناتتحنلاكلا

مفرعنتهاإىلايسلحةامنا3مة..ا3تصاي..اياحرانيثا3نن...!!!ا
3ألنانيثنااةاليا»نل«اتثريفانيشاثنب،،،امنانيبايهياينايكننا
نيثنافانيحنينيايفالذهانيرحلاةا»نل«انيتصاي..ا3ا»نل«انينا3مة..3ا
»نل«.نيجهاع..ا3ا»نل«.نيارصا،ا3لنابذيكايكننايفامجملالذها»نأليفا
نماات«ا»نل«انيحياال....!!!ايمااإ1ناتناعلانيثنفاعانانينيا1ابا3رها
نيابيثيا»نيريااعي«،ااهنا»نل«.انيخاانع..ا3ا»نل«انيخذنن..ا3ا»نل«ا

نيزيف..3ا»نل«انيتياتثريا3ناتثّرف....!!!ا
يفانييمانا،3يفاظالاعاا3نناعايايابنيااعلانيثاثنعية...ايظهرتا

نيننقفاحنينةامثنفل،ا3زيفاآخرين..!!!
نننتاجاتانيفكريةا3نألعبيةاشكلتامالمحانيهنيةانيثناايةايلبثضا
،،3يكنامننقفهمانيين1اساننءانيؤيالايلثاا3نناي3انيصامتة..ايظهرتا

قبحامالمحهما3زيفاثنااتهم...!!!
نيثنااةاييثتاعزية...انيثنااةانيحنينيةاننتماءا،ا3عمليةاتفاعليةا

بلانيثنفا3مجتمثها،ييااكانتامخرجاتها..!!!
كيفاسيخّلاانيتاريخامثنفااتخىلاعنا3طاهايفامثلالذهانيظر3ف؟؟
كيافايهاذنانيثنفاينايشاكلاجزءنامانامالمحانيهنياةانينطايةا

نييمايةايهذهانيفرتلانيزمايةا،3لنايعنلاتشنيهابياانيثتاين؟؟؟
اااشكرناسلمان(((:ا

لاذهانيثبارلانيتاياقايتهاامننقافابثضايععياءانيثناااةا،3كانننا
لمايبرزامثا3لانيتحايفايها1انييمناشاثباا3حضارلا3لنية....الذها
نيثبارلاتننيهااانألرضا-نيين1-ا،3يخلالاانيتارياخا3تاحتهااضمائرا
نيشاثنب..ا»شاكرناسالمان«..ألنكابتحايفاكا»نياكرل«اسااعاتااايفا
تشاذيبامفرعنتاقامانسا»نييمن«ا،ا3كاتمانيظر3فانيتياسااعاتااا
عاىلانيتخلصامنانيفارعنتانينبنءلايفاصفحااتانينطنانيثيصاعىلا

نيتانيل...!!!
3يفانينابل...ايمثلا»نييماي«ابصمنعها3مننجهتها3ننتصارهاينيمها
3ساياعته....ايمثالا3جاهانيثنااةانيارقا،،ا3ا»نل«اتثريافانييمنا

3نييمايل.انيتياترجمتهااكلايغاتانيثما3نتا3نألرض...!!!!ا



ننثالااااينثالاثالا1اانيننالالاا31انينثالاثالالا     نيثاعااثثا14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية 

إصابة جندي »إسرائيلي« بجراح بضربة 
»بلطة« بالقدس

يااعتامصاعرا»إْسااَرنئيْلية«،امثااءانألربثااء،ايناجااياًا»إْسااَرنئيْلياً«ايصيبا
بجارنحاطفيفةابحياريسانيثامنعامنانيبلالانينايمةابايناسانيحتلة،ابثااتثرضها

يلرضبابا«بلاة«اعىلايااالثاياي.ا
13كرتاصحيفةا»مثاريف«اعىلامنقثهاانإليكرت3ني،اينا»نيافذاصاحاعىلاجانعا
حارسانيحاا3عايفانياكان،ا3لنايحمالابلاةاقبلانيهجان1اعليهم،اقبالايناتتمكنا
مجمنعةاماهمامنانيثيارلاعليه،اايماايصيبايحالمابجرنحابثااينارضبهانيشابا

بايبلاةاعىلاقامه«.ا

فلسطينيات يحررن طفاًل بالقوة ويضربن 
جنديًا »إسرائيليًا«

تمكاتاعالانثااءاالثاايايات،انيجمثاة،امناتحريراطفالابايننلامناقبضةا
جاايا»إْسااَرنئييْل«،ابثاارضبهابمثاريلاسالميةابنريةانيابياصايحايفاماياةارن1ا

نيله.ا
3يظهرانيفياينانيذيابثتهاقاالا»رؤيا«انألرعنية،ارصنخا3نيالانيافلامحمااباسما
بثباارنتا»إباايا3يااصغاري«،اإناينانيجاايا»نإلْسااَرنئييْل«ايرصاعاىلانعتنايه،اماا

نستاعىامنانأل1ا3نمريلايُْخاَرى،ا3إحاىانيفتياتاتخليصانيافلابايننل.ا
3يشاعاناشاانناعربامننقعانيتننصلاننجتماعيابا«شاجاعةانيفلثايايات«،ا
حيثايماترتععانيافلةانيتيايبا3اينهااشنينةانيافلامحما،ابا«عض«انيجااياعىلا

ياه،اايماارضبتانأل1انيجاايابيالااعىلاريسه.ا
3بثااااشالهايفانعتناالانيافالامحمااباسامانيذياُكارتاياهاقبالاينملايفا
مننجهااتاماعاننحتالل،ااناانيجاايانإلْسااَرنئييْلاصننبهابثااتاخالازميلهانآلخرا

إلننا1ه،ا3حا3لاننعتانءاعىلايحاانيشبانانيفلثايايل.ا

القسام لـ«إسرائيل«: صبرنا لن يطول إذا لم 
يرفع الحصار عن غزة

مستوطنون يستولون على بناية سكنية في سلوان

الطيبي: األحياء المقدسية 
تتعرض لغزو استيطاني

نيايانا لاّاعتاكتائاُبا»نيشاهيااعازا
يحركاةا نيثثاكريا نيجاااحا نينثاا1«ا
نيثاا3ا نألربثااء،ا مثااَءا »حمااس«ا
»نإلْسااَرنئييْل«ابربنكالانضابا3عاقباةا
3خيماةاإ1نايامايرااعانيحصاراعاناقااعا
نزل،ا3تابلارش3طا3قفاإطالقانياار.ا

3قالاقياعيايفانينثاا1اظهاراملثماًايفا
كلمة،اخاللاناتتاحانصباتذكاريايشهانءا

3حاالا»نيضفااععانيبرية«انارباماياةا
نزل،اإنا»رساايتااايلثاا3انيصهيننيابأنا

صرباشثبااا3منا3متاااينايانل«.ا
3يضافا»سايافجرالذنانيشاثبانألبيا
يفا3جاهانيثاا3ابرنكلانضب،ا3ساتكننا
نيثاقباةا3خيماةا3قاسايةاإ1ناياماتابالا
رش3طا3قفاإطالقانيااارا3يراعانيحصارا

نيظايماعناشثباا«.ا

سيارتاجمثيةا»عاريتاكنلايم«اننستياانية،ا
اجرانيخميل،اعىلاباايةاسكايةاجايالابحيانيحارلا
نينسااىا»باانانيهنى«اببلاالاسالنننايفانيناسا
نيحتلة،ابذريثةاتريبهاا3بيثهاامناقبلامايكها.ا

3ي3ضحامركزامثلنماتا»3نعياحلنلاسالننن«ايفا
بيانايه،اينا»لثامثتنطااًانقتحمننانيحارلانينساىا
عاااحننيلانيثااعةانيثانيةا3نياصفااجرنً،ا3سيار3نا
عىلابااياةاتثنعايلماعاناجمالارسحان،ابحرنساةا
يماياة،احاملالامثهمايمتثتهمانيشاخصيةا3بثضا

نألع3نت،ايإلقامةا3نيثكنايفانيبااية«.ا
3قاا1انيثاتنطانناانرانيثايارلاعاىلانيباايةا
بنضعانيشبكانيحاياياعىلانيانناذ،اكمااراثننانيثَلما

»نإلْساَرنئييْل«.ا

يكااانيثضانانيثربايايفانيكايثات،ا
يحمااانيايباي،امانانيحركاةانيثربيةا
يلتغياري،اينا»حاياسالننن«ا3نألحيااءا
نيناسايةاتتثارضايغاز3انساتياانيا
يفاظالاحكنمةاتارف،اتثاثىايتهنياا
نيناسا3ييلاأليةاتثنيةاعىلانإلطالق.ا
نيحكنماةا »إنا نيايباي:ا 3قاالا
»نإلْسااَرنئيْلية«انيحاييةاييثتارشيكةا
يفاييةاتثانية،امضيفاً،اينانيالنبامنا
نيناسيلا3نيفلثاايايلابشكلاعا1،ا
عا1انيثماحابتريبابينتاالثايايةا

ي3ارسقتهااي3انيثيارلاعليها«.ا
3يضااف،ايناننحتااللايركازاعاىلا
يحيااءانينااس،األناهايارىايفاتهنيااا
نيناسالاااًانسارتنتيجياًاكبرينً،امؤكانًا
ينانيثركةاعىلانيناساضااننساتياانا
3نيتهنياااتتالابانيصمانعا3نيتحاايا

3نيثبات.ا
نألقاىصا يحماياةا نيايبايا 3ععااا
بايتننجااااياه،اقائال،اإناعاىلانيجميعا
ينايااركايناقضياةانيتنثايمانيزمانيا
3نيكانايانايمكنايناتماراكماامرتايفا
نيثجاانإلبرنليمي،ا3مضيفا،ا»نألقىصا

مكاناصاللايلمثلملانناة«.

الخفي والمعلن في صراع السعودية واإلمارات على اليمن
منيب السائح *

مؤخرنًاعاعتاإىلانيننجهةانألخبارانيتياتتحاثاعنانيخالااتا
نيثثنعيةانإلَمااَرنتيةاحنلاتناسمانيافن1ايفانيايَاَمان،انسيماا
بثاانيتاخلانيربيانيبارشايلنننتانيخليجيةا3نإلَمااَرنتيةابشكلا
خاص،ا3سايارلانيليشاياتانيننييةايلهاارباعباربهاماصنرا
لااعياعىلامايااةاعاان،انيتياتحنياتاإىلاسااحةارصنعابلا
نيحلفااء،احيثاننلتاصحيفاةا»نيناسانيثرباي«اعنامصارا
يماياينانيخالااتانيثثنعيةانإلَمااَرنتيةاليانيتياعرقلتاتنا1ا

مليشياتالاعيايفاماياةاتثز.
3حثابا3كاياةانيثهااانيايَاَماايةانرتامجلةا»شاؤ3نا
خليجياة«انينرباةامانانيثاثنعية،امناانًاتحتاعاانننا»ياا
نإلَمااَرنتانيخفيةابايايَاَمان«،انتهمتاايهانإلَمااَرنتابانيتفافا
عىلانيكاسابانيثثاكريةانيتياحننتهااماايسامتهاا»نينا3مةا
نيشاثبيةانيايَاَمااية«اعىلانألرضا3سايارتهااعىلانيثاياامنا

نيانانيجانبية،ا3تأخريا»تحرير«اصاثاء!!.
3قاااتانرانيخاالفابلانيجانبالاييصلاإىلاحاياةانيرصنعا
نياماني،احيثانساتهااتاناارنتاجنيةا»مجهنياةانيصار«ا
قننتامانانيحرنكانيجانبايامننييةايلثاثنعيةايفاعانا3يبل،ا
قاياتامصاعرايماياةاإنانإلَماااَرنتاليامناتنافاخلفها،اماا
3صفاهانيبثضابأنهامثااٍعامماهجاةايتاهاريا»يماكنانفن1ا
نإلَماااَرنت«امنايياقنىاساثنعيةا3نزنةايفانيياانن،انألمرانيذيا
يثاننايفصالاجاياامنااصنلانيرصنعانإلَمااَرنتيانيثاثنعيا

عىلانيايَاَمان.
3يماتكنانإلَمااَرنتامتحمثاةايلمشااركةايفاقننتانيتحايفا
نيذياتننعهانيثاثنعيةايفاعا3ننهااعىلانيايَاَماناتحتامثمىا
»عاصفاةانيحاز1«،ا3حياهااايشاارتاتنارياراينانإلَماااَرنتا
3بايرنمامنامشااركتهاابااالااطائرلامناتلاة،ا3كننهااثانيا
يكارباقانلاجنيةامشااركةايفانيتحايافانيثاثنعي،اإناينهاايما
تكناترياايلثاثنعيةايناتاجحايفانيايَاَمان،ا3لذناماايشاراإييها
نيكاتابانيربياانايا»عيفياالريسات«ايفامنالاياهايفاصحيفةا
»ميالاييثات«اييايفانيثاانامانانيثا1انيجااري،احيثاعزىا
نيارصنعانإلَمااَرنتيانيثاثنعياعىلانيايَاَمااناإىلانيتااالاعىلا

قياعلا»نيثايمانيثربيانيثاي«.
3يكاالريساتاينانإلَمااَرنتاتثاثىاإلاثااعاعمليةاننتنالا
نيثالاةانيتاياترتابايهااانيثاثنعيةايفانيايَاَمان،ا3إاشاالا
حكنماةا»نيرئيال«اعباربهاماصنرالاعيانيتاياتضمايعضاءا
يحازبانإلْصاااَلحاانيتابعايجماعاةانإلخنننانيثالمل(،ا13يكا
مناخاللاععماايحمااعيلاصايح(انجلانيرئيلانيثاابل،ا3قائاا

نيحرسانيجمهنريانيثابلا3سفريابالعهاياىانإلَمااَرنت.
ا 3كاناتانيثايااامانانيتناريارانيصحفيةاقاايشاارتاإىلايننَّ
نإلَماااَرنتايبلغتاعايلاعبانيلهاصايحا3نجَلاهابمنعاا»عاصفةا

نيحز1«اقبلابائها.
3تُشاريانيتناريراإىلاينا3يلاعهاا»يبناظباي«امحماابنازنياا
يبلاغاتفاصيلانيرضبةايصايحا3لناماايعىاإىلاإننا1احياته،ابثاا
ينانااعرامازياهايفاصاثاءانياذياكانالااااينصافانياائرنتا

نيثثنعية.
كماااشاككتامصااعراإَمااَرنتيةارساميةابشاكلارصيحا

بإمكانياةانجااحا»عاصفاةانيحاز1«،احيثارصحانيثتشاارا
نيثايايسايانيلاعهااا»يباناظباي«،انألكاعيمايانإلَمااَرنتايا
»عبانيخايالاعبانيلاه«،اينكايةار3يارتز:ابأناعملياةاعاصفةا

نيحز1اناتثا3اسنىامغامرلاسثنعية.

 ما هي أسباب الصراع اإلماراتي السعودي 
على اليمن؟

عالايساباباعاثتانحنانيتااالا3نيرصنعابلانيثاثنعيةا
3نإلَمااَرنتاعىلانيافن1ايفانيايَاَمان،انذكراماهاا:

سايارلا ينا حياثا ننسارتنتيجي:ا نيايَاَماانا منقاعا -1ا
نيثاثنعيةاعاىلانيايَاَمانابماايهامنامنقعانسارتنتيجيامالا
عاىلانيبحارانألْحَماارامناجهاة،ا3نيحياطانيهااياماناجهةا
يُْخاَرى،اسايحنلايلثاثنعيةانمتيازنتانقتصاعيةاكربى،ا3لنا
مااسايزياامناارصاليماةانيثاثنعيةاعاىلامجللانيتثا3ن،ا

3إقصاءايكربايلا3رانإلَمااَرنتي.
-2ازعامةا»نيثايمانيثربيانيثااي«:ايبا3اينانإلَمااَرنتانريا
مرتاحةايثااعيانيثاثنعيةاتناسامازعامةا»نيثايامانيثربيا
نيثااي«امعاتركيا،احيثاتجاانفثاهااجايرلابلثبالذنانيا3را
بانًاعناتركياانيتياتثاثىاإلحياءا»نيخالاةانيثثمانية«،احثبا

ترصيحايعىلابها3زيرانإلَمااَرنتايلشؤ3نانيخارجية.
-3اعانءانإلَمااَرنتانيتنليايايإلخنننانيثلمل:احيثاتخىشا
نإلَماااَرنتامناتااميانفن1احزبانإلْصاااَلحايفانيايَاَمان،انيذيا
يحظىاباعماساثنعياساخي،اخاصاةايفاظلاتحثاناعالقةا
نيثاثنعيةامعانإلخنننابثاامجيءانيلكاسالمانابناعبانيثزيزا

يلثلاة.
-4انيخا3فانإلَمااَرنتيةامنامر3عاماياةانيانر:ا3يتضمنا
بااءاماياةا3جرايربطابلانيايَاَمانا3جيبنتي،اييابلاقارتيا
آساياا3يارينيا،امماايشاكلاممرنًاتجارياًاعايياًالاماً،اقاايؤثرا
عىلانيا3رانيذياتلثبهانإلَمااَرنتاعرباميااءاعبي،ا3لناماايشكلا
مصااراقللايإلَماااَرنت..احيثاتخىشانإلَماااَرنتايناتفناايلما

ركائزلااننقتصاعيةانيثتمالاعيلاميااءاعبي.
-5امااماعانيثاثنعيةايفانيافطانيايَاَمااي:احيثاتثاثىا
نيثاثنعيةايلثايارلاعىلاحنالا»3نعاا«انيافاايانيمتاامنا
محااظةانيجانفايفانيايَاَماان،ا3حتىاصحارنءانيربعانيخايل،ا
3يناعايفامثظماهاضمانانألرنيضانيايَاَمااية،احيثاسايكننا
بمنا3رانيثاثنعيةامناخاللانيثايارلاعىلالذنانيحنل،ازياعلا
إنتاجهااانيافااياإضااةاإىلاتأمالاتصايرانفاهاااعربابحرا

نيثربابانامنامضيلالرمزاعىلانيخليجانيفاريس.

 »عاصفة الحزم« وفتور في العالقات 
السعودية اإلماراتية

يمايكانااتنرانيثالقاتابلانياراالابجايا،ابلاإناملفاتا
عالايثباتاع3رنًايفاتأزيامانيثالقةابلانياراال،اماهاانيثالقةا
نيتجارياةانيتميازلايإلَمااَرنتامعاإيارنن،ا3نيثالقاةامعاتركياا

3مرصا3نإلخنننانيثالمل،ا3نيخالااتانيحا3عيةانينايمة،اعانا
نيخالااتانيشاخصية،احيثاياظراقاعلانإلَمااَرنتانظرلاع3نيةا
إىلاحكا1اآلاساثنع،ا3لذنامااكشافتاعاها3ثائالا3يكيليكلا
يفاإحااىانيربقيااتانيرباة،ابأنا»محمااابنازنيااساخرامنا
نياريناةانيتيايتلثثماايهاا3زيرانيانخليةانيثاثنعيانيثاابلا
نايافابناعبانيثزيز،ا3يشااراإىلاينهاحياماايرىانايفايرتساخا
ياياهاننقتااعاباأناعنر3يناكانامحناًاحلاقالاإنانإلنْاَثااانا

ننحارامنانينرع«.
إنايناتنتارانيثالقااتابالانياراالاعخالااصاالًاجاياانًا
ماعانناالقامااتثامىا»عاصفاةانيحز1«،احيثاينامشااركةا
نإلَماااَرنتايفانيثملياةايمايكنامنابابانننثاجا1امعانأللانفا
نيثاثنعية،ابلاكانامحا3يةانمثااكانيثصاامنانياتصف،ابماا

يحنلايهاامصايحها.
3يماتكنانيثاثنعيةانيتياتثتربانفثهاايفامنقعانينيصاعىلا
بنيةانياا3لانيخليجية،ارنضيةاعنانينقافانإلَمااَرنتي،اخاصةا
ايماايتثلالابثالقةانإلَماااَرنتامعانجلاعبانيلاهاصايح..الذنا
نألماراعااعانيثالقاتابلانيبلايناإىلااتانرا3نضح،احيثارصحا
مصااراخليجيا»إنانألجاننءا3نيتفاصيلانيتيارنانتازيارلا3يلا
عهاايبنظبيامحماابنازنيااإىلانيرياضاتثكلاحجمانيتنترابلا
نيبلاين،امشاريناإىلاينابنازنياانضارايالنتظارايالاعرلاييا1،ا

قبلايناتأتيهامننانةانيثثنعيةاعىلانيزيارل«.
3خااللانيزياارلايمايتمكنامحمااابنازنياامانامنابلةا3يلا
نيثهاااي3انيلكاسالمان،اكماايماتحظانيزياارلابتغايةاإعالميةا
ي3انلتما1اساثنعي،اكمااراضتانيثاثنعيةامااقشاةامباعرلا
سياسايةاتنا1ابهاامحماابنازنيااإلنهاءانألزماةايفانيايَاَمان،ا

تاعنايلتاثيلامعاعيلاعبانيلهاصايح.

 ما الذي دفع اإلمارات إلى التدخل البري 
المباشر في اليمن؟

3نيثاؤنلانياذياياارحانفثاه،اإ1ناكاناتانإلَماااَرنتانريا
متحمثةايلمشاركةايفاعاصفةانيحز1،االما1ناعخلتاإىلانيحربا
نيربياةايفاعاانابهاذنانيزخمانريانيثابنق؟ا3يا1ناساالمتايفا
»قلبانيننزين«ايفانيجانب،اكمااعربتاعاهاصحيفةا»اايااشالا
تايمز«انيربياانية،احيثاننلتانيصحيفةاعنامناتللامحليلا
3مثاؤ3يلانربيال،اينانيتنا1ايفاعانا3حنيهاا،اقااخاطايها
3نفذابشاكلاكبريابننسااةانإلَمااَرنت..ا3يكااتانيصحيفةاينا
3جنعانحاناااآنفامانانيناننتانإلَمااَرنتيةا3نيثاثنعيةاعىلا
نألرض،ايعىاإىلا»تغيرياحاسم«ايفانيرصنعانيمتااماذاثايشهر.

3يشاارانيختصايفانيشأنانيايَاَمااي،اجيملاسبيار،اينها
منانيااعراباياثابةايإلَماااَرنتانيااعابنننتابرياةاإىلامااطلا
نيارصنع،ا3يشااراإىلاينانيناننتانيخاصاةانإلَمااَرنتيةايصبحتا
جازءنامنانيناتلالانيذيانايناتلنناضااانيجياشانيايَاَماايا
3نيلجانانيشثبيةايفانيايَاَماناماذاييارانيايضاعىلايقلاتناير.
ااإ1ناكانتانإلَماااَرنتاناتاااعابنننتهاانيربياةاإىلامااطلا
نيارصنعاإناباياااعر،ااماانياذيايعىاإىلالذنانيتحانلايفانينقفا

نإلَمااَرنتي؟.

يارىامرنقبانناينانيتناا1انيكباريانياذياحنناهانيجياشا
نيايَاَمااايا3ينصاارانيلاهايفاماياةاعانا3مااحنيهاايفانيثاانا
نياايض،ا3سايارلاينصارانيلاهاعاىلانينننئاننسارتنتيجيةايفا
نيااناة،ايعىاإىلانإلخااللابحاياةانيتاننزنانيتاياتثاثىاإييهاا
نإلَماااَرنتايفانيايَاَمان،احيثاينانيصلحاةانإلَمااَرنتيةاتنتيا
نساتمرنرانيارصنعايفانيايَاَمانا3نساتازنفاكلامنانيثاثنعيةا
3نيجيشانيايَاَمااي،ا3ماعانيحثامايصايحايياماهما،ا3لذناماا
عرباعاهارئيلانيجللانيثايايسايفاحركةاينصارانيلها»صايحا
نيصمااع«،انياذيايكاااينانإلَماااَرنتاحريصاةاعاىلاجثلاعانا
»باؤرلارصنع«،ا3قال:ا»إنانساتنرنراماياةاعاانايثاياقضيةا
3جنعاباياثابةايإلَمااَرنت،انيتياحا3ياتاطيلةانيثننعانياضيةا
تجمياااع3راميااءاعاانابتننطؤامنابثضانياااذين«،ا3يشاارا
إىلاينا»يبنظباياحريصةاعيلاتصفيةاكلانألصننتانينطايةامنا
قيااعنتانيحرنكانينطايةانيتياتحملالامايبااءانيجانبا3تااعيا

بنضيتهم«.

 الخالف السعودي اإلماراتي يتطور إلى 
صراعات دامية

بثاانيثايارلاعىلاعان،ابايانيخالفايتثملابلانيثاثنعيةا
3نإلَماااَرنت،احياثانعرتضتانإلَماااَرنتاعىلاقيا1انيثاثنعيةا
بتثيالا»نايافانيبكاري«انيتاباعايحازبانإلْصاااَلحاانإلخنننا
نيثالمل(،اكمااراضتاتثيلا»حمنعانيخاليف«امحااظاًايتثز،ا
يَيْاضاًاننتمائهايإلخنننانيثلمل..امناجهةايُْخاَرىانستااعتا
نإلَماااَرنتايناتحنلانخرتنقاًايجهةانساتمايةانينبائلانياعنمةا
منانيثثنعية،الذهانألسباباإضااةاإىلانيتباينانيكبريايفامباعئا
3مصاياحانيننىانيتحايفةامعانيثا3ننانيثاثنعيا3نإلَمااَرنتيا
عىلانيايَاَمان،اعاعانألمنرانحنارصنعاتاعنمية،احيثاشاهاتا
يمالاماياةاعانا3شابنلانشاتباكاتاعايفة،ابالا»نيناعال«ا
3«نإلخنننانيثالمل«امناجهة،ا3قننتامحثنبةاعىلاماصنرا
لاعيا3يُْخاَرىاعاىلانيحرنكانيجانبيامناجهةايُْخاَرى،اماايعىا
إىلاساننطاعاعاكبريامنانينتىل،ا3قااتخللانيثارك،ايعمالا1بحا
3ساحلا3تمثيلابايجثث،امماااقنبلابإعننةا3نساثةامنانيرييا

نيثا1انيايَاَمااي،ا3ماظماتاإنْاَثاانيةا3حننقية.
3بايجمالايمكانانينانلابأنانيارصنعانيحاصالانيين1ابلا
تحايافانيننىانيثتاياةاعىلانيايَاَماان،ايمايكانامفاجئاً،ابلا
لانانتيجاةاطبيثياةايتحايفامباياعاىلامصاياحاقائمةاعىلا
قهراشاثباانريا3مظلن1،ا3إجهااضاثنرته،ا3راضاخر3جها
ماناتحتانينصاياةانيخليجية.اكماااينانيتحايفاماعانيناعالا
3نستخان1ا3رقةانإلْرَلااب،انايمكناينايجلبانألمنا3ننستنرنرا
نايلايَاَمانا3ناحتىايثاائرانيا3لانيخليجية،ابلاإنالذهانآلن1ا
ناشكاستكنناعامالًامنحانًايلشثبانيايَاَمااي،ا3سبباًانتحاعا
نيننىانيثياسايةانيجانبيةا3نيشاماييةايننجهةانيثا3انيننحا،ا
3تحنيلاسياعلانيايَاَمانانيذيايثتحلايبااؤهانيثيشانيكريم.

* الوقت اإلخباري
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  - متابعات: 
يكااتا»تالايبيب«اعىلايثاانايحااايلاماخربنئهاا
نيثثاكريلانيلننءايثننباعميار3رانجاحانيثياساةا
نيتبثاةابا«عا1انيتاخلايفاسانريا؛األنامنامصلحتهاا
إبنااءانينتاالاعنئارنًالاااك،اساننءابلانألعاانءانيذيا
نآلخريانا ي3ا نيحاايلا نيتهايااا بأصحاابا ينصفاننا
نياذيايصاّفانناعىلاينهامايصحابانيتهايااانيحتملا

مثتنبالً«،احثباتثبريلا.ا
3كتباعمياار3رايفاصحيفاةا»إْسااَرنئيْلانيين1«،ا
منانًاجاءاايهاينا»«إْسااَرنئيْل«اتنفايما1امثاأيتلا
بشاأناسانريا:انأل3ىلاتتثّلالابايثياساةانيثامةامنا
نيحربانيانئرلالااك،ابلانياظا1انيثنريا3حلفائهامنا
جهاة،ا3نياظماتا»نيجهاعية«امثالا»جبهةانيارصل«ا
اارعاتاظيمانيناعالايفاسانريا(ا3«عنعش«امناجهةا
يُْخاَرى.ا3نيثؤنلالن:اللايابغيايا«تلايبيب«ايناتتخذا
اماهما؟ا منقفاًا3تثملاضاايحاانيارالاي3ايصايحاييٍّ
3مااالانانألاضالاباياثابةايا«إْسااَرنئيْل«انياظاا1ا
نيثانريارنماكلامشااكلها3تهايانتاه،اي1انياظماتا

نيتارااةاجانًانيتيانمتاثتاحتاىانآلناعنانيثملاضاا
»إْساَرنئيْل«؟«.ا

يماانيثاأيةانيثانية،ايضيفاعمياا3ر،ا»اهياكيفا
يابغيايا«إْساَرنئيْل«ايناترّعاعاامااتاّفذاعمليةاضالاا
يفانيجاننن؟الاياتكتفيااناطابايحاانألعناىانيالز1ا
3برتكيازارّعلااعىلانيناطعانيذيانفاذتاايهانيثملية،ا
ي1اعليهااتنسيعارعلااكياترععامناينفاخلفها؟«.ا

3يتابعا»مناناحيةانيباي،ايبا3ايناعىلا»إْسااَرنئيْل«ا
يناتحاذراجانًامانايناتصبحاجزءنًامانانيازنعانيذيانا
ياتهيايفاسانريا،اإ1امناناحيتهااناينجااطرفا3نحاا
ياضالامناعا3ه.اافيامنابالانيتارفانيذيانايمكنا
اهمها3نينحشايةانريانإلنْاَثاانيةايا«عنعش«،اتنجاا
قارلاحزبانيلهاعىلاتفثيالامئةاييفاصار3خ.ايكنايفا
نينقتانفثهااإناتاخلاحزبانيلهايفاسنريااعثكرياً،ا
ينلالامناتركيزهاعىلانيجبهةامعا»إْسااَرنئيْل«،ا3يهذنا
نيثاببايأتيانيثاؤنل:ايا1نايابغيايا«إْسااَرنئيْل«اينا
تتاخالايصايحاييامنانياراال؟اي3ييلامنانألاضلا

ينايثتازفانيارااناعماءابثضهماابثضاً؟«.ا
3يفانيختاا1،ايخلاصاعمياار3راإىلاينا»نيثاعياةا
محكنماةا نيثانريةا نيثااحةا تجااها نإلْسااَرنئيْليةا
بايناعاالانيتايية:اسايكننايصثباعىلا»إْسااَرنئيْل«ا
نيتصايايثا3اتنفاخلفهاع3يةاتثااعاهاعىلانيتثاظما
نيثثاكريااحازبانيله(،امانايناتتصااىاياظمةاقاا
تكاننايكثارا3حشاية،ا3يكاناناتنجااع3ياةاملتزمةا
بمثااعاتهااعاىلاباااءاقارنتهاااعنعاش(.ا3عىلالذنا
نألََسااسايتثتمرانيثياسةانإلْسااَرنئيْليةانيثتمالايفا

عا1انيتاخلايفاسنريا«.

قال: فلولنا ملا ُوجدت ال�سعودية وما كان لها اأن تبقى، وعليها اأن تدفع لنا 
الرياض قلقة من تصاعد نجم المرشح الجمهوري ترامب

اأدينوا بـ »خلية املاريوت« لبثهم مواداً ت�سر باأمن البالد
السجن المشدد لصحفيي »الجزيرة« بمصر

  - متابعات: 
قاالانيرشاحانيجمهانريانألبارزايفاننتخاباتانيرئاساةا
نألمريكيةااثالا(اع3نايااترنمب:اإنانيثاثنعيةاساتكننايفا
3رطةاكبريلاقريباًابثابباعنعش،ا3ساتحتاجايثااعاتاا..ا

النننااياا3ُجاتا3مااكانايهاايناتبنى..!
تثتاربانيملكةانيثاثنعيةانيا3ياةانيثربياةانينحيالانيتيا
تتابعابالتما1اكبريانيحملةانننتخابيةايلمااالانيجمهنريا
ع3نايااترنمب،ااهنانينحياانيذيايرصحاعالنيًةاحتىانآلناعنا
نينقفانيثاتنبيلايإلعنرلانألمريكيةامنانيرياضا3لناترنجعا

يلميةانيثثنعيةا3نفاهاابثااننكتفاءانيذنتيانألمريكي.
3يامايثاااع3ناياااترنمابايفاجائانيرنقبالابتنامهايفا
نستاالعاتانيريي،ااهناقااحصلاعىلا%8اايفاآخرانستاالعا
يلريياتمانرهاين1انيخميلابااثاانناةااارقاعناماااثها
نيباارشايفانيحازبانيجمهانري،ا3ينلصانيفارقابياها3بلا

نيرشحةانيايمنرنطيةاليالرياكلياتنن.
3يتحاثاع3نايااترنمبانيثريايلجالابلانيحلا3نآلخراعنا
نينضايااانيثربيةارنماتركيزهانيننياعاىلانينضاياانيانخليةا
3ماهاانيهجرلا3تشاجيعانياتنجانينطايابالاننساترينعامنا
نيصال..ا3تاارقاإىلاكيفياةانينضااءاعىلا“عنعاش”ا3عىلا

نيثربيةانيثثنعية.

3قاالاماذاعرلايياا1ايناالاإنابيايس”:ا“ساننءايحببااا
1ياكاي1ايمانحببه،ايايااايشاخاصاععمننانيثاثنعية..ايناانا
يماناعابذياكا3يكاااااتكباناانيكثريامانانيصاريافاع3ناينا

نحصلاعىلايشءاباينابل..اعليهماينايااثنناياا”!!.
3نايااالاع3ناياااترنمباعانانيهنى،ااهانايثكلارييا
تياارابايايثانعاعنخلانإلعنرلانيثثاكريةانألمريكياةا3مفاعها
نساتغااءا3نشاااناعنانيافطانيثربيابثاااننكتفاءانيذنتي،ا

بلا3نيتصايرانألمريكيايهذهانيااقةا3ي3ينيةاماانةاآساياايفا
نألجاالانألمريكيةا3رنبتهاايفاتثانيةاطنيلةانياىامعاإيرننا

نستنرنراي3ضاعانيرقانأل3سط.
نفلانيتيارايرنبايفامثاقبةانيرياضايتلنيحهااباننحيازا
إىلامنساكنامؤخارنًايفاقضاياانيرقانأل3ساطاعىلاحثاابا

نفن1انيبيتانألبيض.
3تتاباعانيرياض،ا3االامثلنماتاعنخلياة،ابنللامننقفا
ع3نايااترنمبا3تتخنفامناننتنالانيثا3ىايرشاحلاآخرين،ا
3تنن1اسفارنتهاا3مخابرنتهاايفا3نشاانابتتبعاعقيلايحملةا
نيرشحانيجمهنريانيثريايلجالاترنمبا3كيفيةاتثاطيانيرييا
نيثاا1احانلاترصيحاتهاحنلانيرقانأل3ساطا3نيثاثنعيةا

خصنصا.
3يثتارباع3نايااترنمباي3لامرشاحايفاتأرياخانننتخاباتا
نألمريكيةاخاللانياصفانينرنانألخرياياتناانيثثنعيةاعالنيةا
3ينللامناشأنهاايفانألجاالانيخارجيةانألمريكية..ا3ننلتايسا
إناإناتهجمامغرعيناساثنعيلاعىلاترنمبايفاتنيرت؛ابثاببا

ترصيحاتهانيثريلايلجال.
3يصبحاتانيريااضامنتاثًةاباأنانننتخاباتانيرئاسايةا
نألمريكياةانينبلةاساتحملاتغيارينتاجنلريةايفانيثياساةا
نيخارجيةانألمريكيةاتجاهانيثايمايلحفاظاعىلامكانتها،ا3تبايا
بصيانةاعبلنماسايةاجايالايبرابهااعالنيةاع3نايااترنمبا

بياماانايكشفاعاهااباقيانيرشيحناحتىانآلن.

  - متابعات: 
قضتامحكمةامرصيةابايثاجنا
نيشااعاثالثاسااننتاعىلاصحفييا
قااالانيجزيارلانينارياةايفاإعااعلا
محاكمتهماإلعننتهامابتهمابياهاابثا

مننعاعىلاقاالانيجزيارلانيتلفزيننيةا
ترضابأمنانيبالع.

3قاالارئيلانيحكمةانيثتشاارا
حثانااريااقبلانيااالابايحكمايفا
نيجلثةانيتياي1يثتاعىلابايتلفزيننا
يفاباثامباارشا»ثباتايلمحكماةاينا
نيتهملانرياصحفيلا3نريامنياينا

باناباةانيصحفيالاانيرصياةانيتيا
ينيااابهااانيصحفياننانيرصينن(ا
3نيهيئاةانيثامةايالساتثالماتاانيتيا

ينياابهاانيصحفيننانألجانب(«.
3تاباعا»حااز3نايجهزلاباثابا3نا
ترخيصا3قامننابايبثابمننعاايلميةا
عىلايخبااراكا1بةابثااعمالامننتاجا
يهااعىلاقاالانيجزيرلايإلرضنرابايبالعا
3قاماننابايباثاعارباقااالانيجزيرلا
نيناريةانيغريامرخصايهاابايثملايفا

جمهنريةامرصانيثربية«.
3يضاافاينهامابثننانياننعانياننلا
بإ1نعتهاايفانينااالانيتيامنرلااقارا

منااااقامارينتايفانينالرل.
بنضيةا نينضياةاإعالمياًا 3عراتا

»خليةانيارينت«.
نيرصياةا نيثالااتا 3كاناتا
قاااي3قفاتابيارتانريثاتا3محماا
اهمايا3ابالارامحمااايفاعيثامربا
االا،اعناباعزلانيرئيلانيثاابلا
محماااماريس،ا33جهاتاإييهماتهما
بثامثلنمااتاكا1بةاياعاماجماعةا
نإلخنننانيثلملانيتياُصاّفتاضمنا
يفا 3نيثمالا نإلْرَلاابياة،ا نيحاركاتا

نينالرلاع3ناتصاريح.

اإحتلت املرتبة الـ 3 يف الزبائن العرب 
للكيان ال�سهيوين بعد الأردن وم�سر

المغرب تضاعف حجم 
مبادالتها التجارية مع االحتالل

  - متابعات: 
ضاَعاَفاكياُناننحتااللانإلْسااَرنئييْلاحجَمامباعنتاهامعانيغربا
خاللانيشاهنرانيثبثةانأل3ىلامنانيثا1انيجارياباثبةا%للا،ابثَاماا
بلغا8.اااملينناع3نرامعانهايةاشاهراينييانانيارص1امنابلا9.لا 

ملينناع3نر.
3بحثبامنقعا»ليثربس«اانااكشفاماايثمىانيكتبانيركزيا
نإلْساَرنئييْلايإلحصاءاينانيغرباصاراإىلانيكيانانإلْساَرنئييْلامااياالزا
لللاييفامنانيبضائعايفاشهراينيينانيايض،امنابلالللاييفاع3نرايفا

نفلانيفرتلامنانيثا1انيايض.
3يشاارا1نتانيصار،اإىلاقيمةاماانستنرعها»إْساَرنئيْل«امنانيغربا
خااللانيفرتلانيمتالاماابلاياايرا3ينييانانيايض،اتجا3زاا.8امليننا

ع3نرامنابلاا.لاملينناع3نرايفانفلانيالامناساةالالا.
يمااانياننرعنتانيغربيةاماناكياناننحتااللاانااساجلتانرتفاعاا
قياساياابلغتانثابتها%لل9اتنريبااً،ابثامااننتنلتامانالللاييفا
ع3نرايفاينييانزلالا،امنابالاااماليالاع3نرايفانفالانيشاهرامنا

نيثاةانيحايية.
3ننتنالاإجمايلامااصارهانيكياناإىلانيغربايفانيفرتلانيمتالاماابلا
ياايارا3ينيينااثالاامااياالزاث.اااملينناع3نر،امنابلا8.ثامليننا

ع3نرايفانفلانيالامناساةالالا.
3نحتالانيغاربانيرتباةانيثايثاةايفانئحةانيزباااءانيثاربايلكيانا
نإلْسااَرنئييْل،ا3رنءانألرعنانيتياصاارتاماايزيااعنااثااملينناع3نرا
مانانيبضائاعاإىلاتلايبياب،ا3نساتنرعتاماهااا.9امليانناع3نرامنا

نيثلعاخاللانيشهنرانيثبثةانأل3ىلامنالذنانيثا1.
3نحتلاتامارصانيرتباةانيثانياةا3رنءانألرعن،ابثامااابلغتاقيمةا
صاعرنتهااايكياناننحتاللاثااملينناع3نر،ا3نساتنرعتاماهاماايزياا

عناث.اثاملينناع3نرايفانيفرتلانيمتالاماابلاياايرا3ينييناثالا.
3تأتايالذهانيبااعنتا3نيثالقااتانيتجاريةايفانينقاتانيذياتاعيا
بثضانياا3لانيثربياةابمناطثةانيكيانانإلْسااَرنئييْلانياذياننتصبا
3نحتلتانألرنيضانيفلثاايايةا3يرتكباايهايبشاعانيجرنئمايفانيننلا
3يكاناترباهاابايفثلاعالقااتا3ثينةامعالذنانيكياانانيحتلاخالااا

يتالثاتاشثنبها.

بعد معاقبة املدون رائف 
باألف جلدة!!

 السعودية أوقفت كاتبًا 
إثر مطالبته بإصالح سياسي

  - متابعات: 
ي3قفتانيثالااتانيثثنعيةانيكاتبا3نإلعالميازلرياكتبيابثااينا

ععااعربانيتلفزينناإىلاإْصااَلحاتاسياسية.ا
نيكاتابانيبايغامنانيثمرااثاسااةا3نينيامايفامكةانيكرمة،اي3قفا
ماتصافاينيينا»عنابامنابلةاتلفزيننياةاناقشاايهاااياكارهاعنا

نإلْصااَلحانيثيايس«.ا
13كارايحاايْاااَرنعاعائلةانيكتباياينهانحتجزا»عناباظهنرهامالا
سااعةايفانيربنامجانيتلفزيننيا»يفانيصميم«انيذياي1يعاين1اااايننينا

عىلاإحاىانيناننتانيخليجيةانيفضائية«.ا
3تتثرضانيثثنعيةاننتناعنتاكثريلامناقبلاماظماتانياااعاعنا
حننقانإلنْاَثاان،ا3لياتراضاننستجابةايااشانتاحننقيةاتتثللا
بايثاياامنانيثتنللانيثياسايلاناسايمااايمااخصاقضيةانيا3نا

نيثر3فارنئفابا3يانيثجننا3نيحكن1ابأيفاجلال. 

ب�ساعتهم املزجاة 
ُردت اإليهم..

تغلغل ’داعشي’ في 
السعودية

 

  - متابعات: 
باايتانيثاثنعيةاتثتشاثرانيخاارانآلتايا
مانانيجمنعاتانيتكفريية،ابثاماااكانايهاانيياا
نياانىلايفاععمهااا3تمنيلهااا3تاريبهاا،احيثا
يينتانألجهازلانألمايةانيثاثنعية،انينبضاعىلا
»عنعاش«ا تاظياما إىلا باننضماا1ا متهمااًا ثلا

نإلْرَلاابي،اللاماهماسثنعينن.ا
3قاااننلاتاصحيفاةا»نيجزيارلاي3ناليان«ا
نيثاثنعيةاعنامصاعرايها،ايناللاإْرَلاابياًالما
ساثنعيننا3نيباقايامانانيايَاَمانا3الثاالا
3تنباجان«،ا »ترياياانعا 3جمهنرياةا 3مارصا
منضحاةايناعمليةاإيناءانينباضاجرتايفاعاعا
منانيااطلاع3ناييةامننجهاتامثلحةاتذكر.ا
3بذياكايصلاعااعانيذيناتاماإينااهماخاللا
نألشاهرانيثرلانياضيةاعىلا1مةاقضايااتتصلا
باإلْرَلاابايفانيثثنعيةاإىلالللاامتهماً،امنالا 

جاثية،امثظمهماسثنعينن.ا
يذكارايناتاظياما»عنعاش«انإلْرَلاابايالنا
صااعاةايمريكياةاصهيننياة،ا3يتبااىانيفكارا
نينلابيانيتكفرييانياذيار3جتا3تر3جايهاع3لا
إقليمياةا3ماهااانيملكاة،امااذاعننعا3تثاثىا
يتمريرايجاالاإقليمياةا3ع3ييةاتهافاإىلاتجزئةا

نياانةابثااتامريلا.

جنرال إسرائيلي: من مصلحتنا استمرار القتال في سوريا



األخيرة

نيثاعااثثا ننثالااااينثالاثالا1اانيننالالاا31انينثالاثالالا

اسياسية-اشاملة
تصاراكلانثالا3خميل

 حميد رزق 
يَنا ا يُظانُّ َمانا مخاائٌا
نيثاثنعيةا3َماناينافاخلفهااا
مااا إَعاااَعلا عاىلا حريصاننا
يثامننها»نيثالاةانيرعياة«ا
إىلانيايَاَماان،ا3إناياا1نانايثنعا
لاعيا3بحاحاإىلاعان،ا3مخائا
منايظنايَنابإمكانانيثاثنعيةا
3مناينافاخلفهااتحنياُلالذنا
نيهاافا3إَعاااَعلامرتزقتهاااإىلا
نيذرياعا نيفشالا بثااا صاثااءا
3نيثايارلا نألمانا ضباطا يفا

نيحنينيةاعىلاعان.
ييثتانيثثنعيةا3نألمريكيننا
حريصالاعىلاتحنيلانيهافانيثاابلانريانينابالايلتحنلاعىلا
يرضانيننقاع،ا3ياناكانانناحريصلاعاىلاإيجاعاُسالاةارشعيةا
3إخارنجانيايَاَمانامانا3نقعانيرصنعا3نيحرباياكاَنانياريلاإىلا
اكلفًةامنانيحربا3مناُكّلالذنانيامار،ااايثاأيةا 1يكايساهلا3يقلنَّ
نيثياسيُةامتاحةا3مفتنحة،ا3نيُثاْا3َننالنانيذيايغللانيباَباعىلا
يَيةاتثانيةاي3َْاحننرنتابلانيننىانيثياسيةانيايَاَمااية؛ابهافا
نساتمرنرانيحارب،ا3نايهاماع3لانيُثااْا3َننايَيايمايايثانطاي3َْا
يخر،احتىانيننيلايهذهانيا3لا3َمناتشرتيهماباألمننل؛األنهاانا
ترىاايهماسنىامرتزقةاناقيمَةايامائهما3مثتنبلهم،ايريا3نهما
اناطا1ريثاةا3يعنًلايتامانيااعابهمايتاماريانيايَاَمانا3إشاثالا
نيحار3بانألللياةايفاُكّلامحااظاةا3مااناةاعاناطريالاإيها1ا
ضحاياانيالانيثاثنعيايَنانيثا3اإنمااينن1ُابننجبامثااعاتهما
3يناهامصمماعىلاإعاعتهماإىلانيايَاَمااناُحكنَّاماًابثاانينضاءاعىلا
خصنمهم،ا3يفانيحنينةايَنامؤيايانيثاثنعيةا3نيتثاقالاعىلا
عتباتايجانهاانياييةايمثلننانثابًةابثياةا3نيُثاْا3َننايرياامنا
نألقليةانيتيايحّركهاابايالايَناتخنَضاحرباإباعلايلنضاءاعىلال8 
%اعىلانألقلامنايبااءانيشاثبانيايَاَمااي،ا3لذنامنانيثتحيالت،ا
3مااسايحاثايفايسانيانألحننلا3لذنامااترياهانيثثنعيةا3يمريكاا
لانانينصنُلاإىلا3طنامامراناإمكانياةاألياطرفاايهايَنايحُكَما
ي3َْايثياانيبلَااإىلامااكاناعليه،ا3ينايأَمَنايحاابثاا1يكاعىلانفثه،ا
3سايتحنلا3نقعانيحالاإىلاماالنايسنيامماانرنهايفابثضامااطلا
سانرياا3نيثرنقامناحيثانيفلتانانألمايا3ننتشاارانيثأرا3جرنئما
نننتيالا3ننتشاارانيا3نعشا3جرنئمهم،ابماايابعانيحيالانيثامةا

بلننانياكبةانيتيايناياجَنايحٌاامناتانعياتها.ا
إ1نااايهَاُفانيحنينيايلثاثنعيةانينصنُلاإىلايمنامامراعنا
طريالانيخا3عالا3نألنبياءا3نينتنرياناممنايتاماإيهاُمهمايَنا
نيُثاْا3َنناحريصاعليهما3يثاثىاإلعاعتهماإىلانيثلاةا3نينضاءا

عىلاخصنمهمانيثياسيل.

الهدف الحقيقي 
للعدوان!

كلمــــــة أخـــــيرة 

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

التردد: 11600    الترميز: 27500  

3مثئنيننايفاااصاثاءا(3ارنشننايفابابك

عاجيَشاإرلابك 3مناعماااعىلاعماااتمنقِّ

انيشاثَبايفايعتابايعتابك يناااجئااانجرُّ

امااتهنىانمثاُحانثَلاحجابك 3نأتياكلنَّ

بأيناباك نتنجهااا يينابااًا 3نثاتجايكا

امرنااكيفمااشااءتانننياااييلارسعنبك

نثامايااسايَاانأل1نااباإناااخاريُاي1نابك

فراشون 
في بابك!

عبد اهلل البردوني

التوغل في األراضي 
اليمنية فرصة ال ثغرة!

 محمد محمد المقالح 
نيثاثنعيُةاتننُلابأنهااتنّنلتابجيشاهاايفانألَرنيضانيايَاَماايةا
عنخالاصثال،الاذناييلانيخارب،انيخربالنايَنانعرتنَفانيثاثنعيةا
باحتااللايرنيَضايمايةايمااُحانيايَاَماناحناًاإضاايااًايلاخنلاإىلا
يَيةاماياةاي3َْاإمارلاساثنعيةارسيثاًا3باا3ناتأخري؛اييلاألنالذنا
لنانياريالانينحياايرعانيُثاْا3َننانينحياعىلانيايَاَمان،ابلا3ألنا
ايرنيَضايمايًةايفاعانا3يحجا3يبل،ابغضا نيثاثنعيةابايفثلاتحتلُّ
نياظاراعاناَعَعنىانحتااللايرنيضايفاصثاالاي3َْايَياماكاناآخرايفا

نيايَاَمان.ا
ييهااانألباااُلالذهاليايحظاةا»نعخلنناعليهمانيبااب«،ا3ايهاا
تذكار3نايَنانينقاتامانا1لاب،ا3إ1نانارتضاااايَنانيتكتياَكانينتايلا
يلناننتانيايَاَمااياةانيشارتكةاكانايثتمُااعىلاعاارصانيتالُعابا
باينقاتا3تنايثهاباتجااهاإطايةايَماانيحرباإلنهااكانيثا3،ا3بماا
يثمحابايتننلانيتاريجيا3لنامااتمانيتثاملامثهاباجاحا3ينامنا

حيثانياتيجة.ا
عاىلانجااحاتكتيكاتناياعانينقتايابغايايَناينانعاإىلاتكتيكا
آخارا3لنارسعاةانيانلمةا3تتايلاننقتحاماتانياذيايبا3انيين1َايفا
ناياةانأللميةاخصنصاًا3حربانينعيابياااا3بلانيثا3اتثتمُااعىلا
رضبانألمنانيانخيلانيثثنعيا3إرباكها3لزيمتهايفا3عيانيجتمعا

نيثثنعيانفثه.
ايَناتاناَلا3ساائُلانإلْعاااَل1ايخبااَرانيثااركامناعنخالانُياُانا
نيثاثنعيةاي3َْامحياهااايثااياتنقافانيحياالايفامثظاماجانبا
نيثاثنعيةا3نساتنبالانيريااضا3جاالاعرنتابلامئااتانآلنفا
مانانياازحلاطنعااًاي3َْاتخنااً،اكماايثايا3صانلانيحربابكلاماا
تثايهانيكلمةاإىلاُكّلاينحااءانيملكةا3تنقفابنبناتانإلْعااَل1احنلا
»نيرعياة«اي3َْا»تحريارانيايَاَماان«،ابلالنايثاياننهياارنًاكامالًا
يجبهتَيانألمنانيثاثنعيا3نإلْعااَل1انيثاثنعي،ا3لماايلما3يخارا

ركيزتلايفاحربانيُثاْا3َنناعىلانيايَاَمان.

الصمت والمشاركة مع العدو 
حمود أحمد مثنى*

مانابثاضانألعبااءا3نيفاانالا3نيثنفالا3نينانننيالا
3نيُكتاابا3نيشاثرنءالاااكاصمٌتاعجياٌب،ايا1ناياماتتحركا
شااعريتُهما3يحاسيُثاهما3يقالُمهمايما1اماايشاها3نامنا
تامريا3اتكانريامثبنقامناقبَلانيثا3انيثثنعيانيذياطالا
3شاملاينلبانألَرضانيايَاَماايةا3يريناتانياماءامناجميعا
نيايَاَماايل؟،ايماتكنانيثثاكرنتا3نيثكااتاليانيثتهااةا
اناطابلاصاثاءامايااةاترنثاعاييةا3زبيااا3صثالانياياةا
نينايماةا3جبلةا3صهاريجاعاانا3رص3نحانألثريةا3برنقشا
3قلثاةانينالارلا3نيحصاننا3نيناالعا3نيثااجاانينايماةا
3مثظاماإنايامايكاناُكّلانياانانيايَاَمااياةاضمانانيرتنثا
نإلنثاانيانيثايايا3جميثهاااتتثارضايهجمااتانياريننا
3رضباتهانيصار3خيةانيتامرييةا3نانثمعاإَعننَةاي3انعرتنضاًا

منايصحابانيثياَساةانيتناميةا3نيننميةا3مناماظماتانيجتمعانيانيانياترلايفابالعناا
بايثارنت،اكماااحاثا3قامتانينيامةايفامنضانعاتااهاناينارنابهذنانيثاا3ننا3نرتكابها
جرنئماحرباضاانإلنثاانية،امااساببالاذنانيصمت؟ايييلالذنانفاقاًا3رضااابمااينن1ابها
نيثا3؟امنانيذياينا1انياعمايمارساةانشااطها؟اطيباتامريامثااكنانيانيلا3قتلاآنفا
نألبرياءامنانألْطَفالا3نياثاءاينايثتحلا1يكامناتلكانيجهاتاإَعننًَةا3نستاكارنً؟!الااكايشءا
مريبايفالاذنانيصمت!!انيحصارانيبحاريا3نيجنيا3تامريانيرنكزانيصحيةا3نيثتشافياتا

يييثتاجرنئماضاانإلنثانية؟.
ييمايكنانألعباءا3نيكتابا3نيثنفننايفامثلالذهانألحانثالمانيتصار3نابايكلمةايننجهةا
نيثاا3اباياعانلايتنحياانيصفا3تحفيزانيشاباباياليتحااقابايجبهةايننجهاةانيثا3ا3لما
نيتصار3نايما1انياابنرانيخاملا3نيتثا3نلامعانيثا3ابكلانألسااييبا3نينسائل،انيشثبا
نيايَاَماايانآلنايخنضاحرباًا3طايةاشاملةاضااتحايفاع3يلابزعامةا3مالانيثا3انيثثنعيا
ليانأل3ىلايفاتأريخاا،اللاننفامعانيذيايثتاعيانألجابيايخنضانيحرباضااشثبها33طاها
3يامارامننماتا3طااهاننقتصاعيةا3نيتثليميةا3نيثثاكريةا3نألمايةا3ينتلايبااءاشاثبها
3يثملاعىلاتمزيلانثايجهاننجتماعيانثتربهالنارشعياً؟!،ابلانياالا3نينانننا3نينطايةا

3نياينا3نيثياسةاتننل:امنايننعانيايَاَماناإىلانيارصا3يثيااكرنمتهالنانيرعي.ا
3نايجانزاعناالًاينانااقاشاي3َْانختلفاعىلايمانراثاننيةا3تااهة،ا3يااامثاالايفاتأريخااا
نيناياما3يثلمهاينلبانيثنفلا3نألعباءا3نيفاانل،ااناانرتانتامأرباباماءانير3مانانيغزنًلا
عا1لااقبلانييالعا3تانعتاجميعاقبائلانيايَاَمانا3نألقيالاع3نانساتثااءايننجهةانير3مانا
نياامثالابااألَرضانيايَاَمااية،ا3يمايكانانيايَاَماايننامثتايناعىلانير3مان،ابلانساتغلا
نير3مانارصنعاًاعنخلياًاعىلانيحكمابلامملكةاسابأانفثاهاا3قنىاصاعالاتثمىاحمريايما
يكانابلانيايَاَماايلاخائناي3اعميلاي3َْامربر،اينااايجلتا3رحلتاجميعانيننىانيتصارعةا
نيخاالفابياهاااإىلاماابثاامننجهةانيثا3انيغازيانيذيايثاتهافانألَرضا3نإلنثاان،ا3كانتا
نيحكماةامتجليةايفاير3عاصنرلاا،اانااصماانيايَاَمااينناصمنعنًايساانرياًا3تمتاإباعلا
نير3مااناعناآخرلم،االمايتللانير3مانالزيمةامشاابهةايهااعىلانإلْطاَلق،ا3تخىلانير3مانا

عنااكرلانز3انيايَاَمانامرلايُْخااَرىايالاخمثةاقر3ن.
3كذيكايفاتأريخانيشاثنبا3نألممانألُْخااَرىارنمالزيمةاييانياا3نييابانايفانيحربانيثاييةا
نيثانياةاإناينهماااقامتاامنارمااعانيهزيمةاعمالقتلاماناجاياايا1ن؟؛األناهاينجاامناسا
3حياامجمعاعليهامناكااةاشثبهم،اإنهاكرنمةا3طاهما3نستناليها3عزته،اتجا3ز3نامرضا
نيااطنيةا3نيذلبيةاانياياية(ا3نيجهنية،ااانترص3ناعلمياًا3نقتصاعياًا3سياساياً،ا3يصبحننا
نآلناضماناعمايناةانيثايم،ااكانانيتاينايياًاكانامذلبها3َنيثايايسايياًاكانتايياينينجيتها
3نيفااناننا3نألعباءا3كلانيفئاتا3نؤلماي3نًا3يخرينًايكلاشاثبهما3كلايرضهمابغضانياظرا

عمنايحكم.

في الذكرى الـ16 لرحيله.. البردوني في مواجهة العدوان
كتب/نيحررانيثنايف

تتزنمانانيذكارىانيااثاايناالانيشااعرا
نييماايانيثايايا/عبانيلاهانيربع3ناي،اماعا
نستمرنرانيثا3ننانيثثنايمريكياعىلانييمن.
لاذنانيشااعرانيثائارانيحارا،ابنطايتاها
3بنصائااها3مننقفاهانيتاياجثلاتانيثنفا
نيربع3نايايفامكاناها نييماايايفاكلاحياالا
،ا نيتغياريا ريااعلا »نيريااعل«،،ا نيابيثايا
3نينا3ماةا3نيننجهاةا3نننتماءايالنثاانيةا
3جاها عاىلا 3يليماايا ،ا نأل3ىلا بايارجاةا

نيخصنص.
ماذابانيةانيثا3ننانيغاشاماعاىلانييمنا،ا
كااا3ماازيااانتثاءل..اما1نايناكانانيربع3نيا

بياااانيين1؟؟
3ايجيباااايفاكلامارلانيربع3نايانفثاه،ا
3عشانهايهاذهانألرضايلغاياكلاماعيااتا

نيغيابا:

3حثباشاعرلااماهاان1نانحتجبت
عنانيلنا،اينهايهنىا3ياكُر

ر3حاها نيخاياا..ا نناهاشااعرلاا نثام..ا
حارضلايفاكلاتفاصيلانيحيالا،ايفامثاماتا
نيزمانانيحاايلا،ا3مبارناباينااع1انألجمل،،ا

شاعرلاانيحرانيااضلا...
يعاايايثيايكاياامنطاي

سنىانيحرفايعايهاسكباا3نرف
ياصلا»يلياء«ا3جهاابهيجا

3«يلميم«اجيان،ا3«يلانن«اطرف
لكاذنامااايازنلانيربع3نايارنئااانيثااءا
3نيفاانءايبلاااياتماياإيياه..ايبلااتشاكلتا
مالمحهانيشاعريةامناتمازجهاابكلاعاارصا

لذنانيبلا.
ياناكانانيربع3نايابياااانييان1...ايبصلا
ينفثاهما يثامننا مانا بثاضا 3جاها يفا
با«نيثنفل«ا3لمايثبحننابحماانيثتاين،ا

3يلتزمننانيصمتا3نيحياعايفاقضيةا»3طن«ا
ياتماننانييه،امتجاللالاآنفانألر3نحانيتيا
تحصالااامثاا3لانيثاا3ننانينذرل...حتماا

سيبصلاقائال:
ياااااابرنميلااااانينمامات،اااااإىلا

اييناااتمضل..؟ااإىلااع3راانيثنااة
كلااابرميلاااإىلااانيا3ر..؟ااانثم

3إىلاانينهى..؟ااجننسيلاانيخالاة
ثماااااما1ن..؟اااا3رصيفاااامثنل

ابرصيف..اايحثبانيصمتاحصااة
يناكانانيربع3نيابيااااانيين1...3بصمنعا
3إباءا3حرياةانييماياي3نا3نيثنفانيحنينيا
نيخاياااثانياا،،اسيشامخابثظماةاننتمائها

3يصايةا1نتها3يننلايهم:
يناايثتامذياعانيخليج

يرقعانيبايلابأبىل
ينبىانيكال1النانيذي

يباياي3ننانيجاالزن
منامهرجانانيااراتصثا

ثنرٌلايبهىا3يمىل
ياناكانانيربع3نيابياااانيين1...سايحملا
ساالحها3يميايفاطريلانيفجر...اسااخرنا

مناكلامتخا1لا3متناعل:-
جاؤ3نااااينتيل:ااااللاااايعا..
ايهم،اااااااارياحيااًاااااااا3اال؟

يناكانانيربع3نيابياااانيين1...اسايلتحما
بايرجالايفامياعينانيرفا3نيبانيةا،امؤمااا

باينضيةا..اباينطن...بايارص:-
قثماًااااينااانثنعاااحتىاااترننا
رنيةاانيارصاايفانياهارانيضاحي

ياناكانانيربع3نيابياااانيين1...سايننلا
ياكلانينانىانيتايانحتشااتانركاعالاذنا
نيشاثبانيثظياما..جايباةاكلايناننعانينتا

تاطنااابلثاناكلايحرنرالذنانيشثب:-


