
16 صفحة

60 رياالً

 سمخعاامما            سيخخلاخاسيمخلامالاساا سي خلالااس ا سيمخلامخلالا

سالشرت كابأخيارا سسريلاميبايل:
أرسلاحرفااش(ابرساسةانصخةاإىل:ا

                          مملا                ا7ام            لالخ

انتصارات وتقدم للجيش واللجان الشعبية بتعز ومأرب وإب

السيطرة على مجمع القوى الحكومي بجيزان

مجلس النواب لم 
يعد شرعيًا وال 
يحقق الشراكة

عبداهلل سالم الحكيمي

سلمان 
وأوباما واليمن ! 

 
علي شرف المحطوري

تعز ليست حالة إنسانية 
تستحق شفقة أو هبات آل 

سعود أو آل ثاني! 
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تشكيل حكومة وحدة ح�شيلة اأولية: انفجاران ب�شنعاء تبنتهما داع�ش يخلفان 28 �شهيداً وع�شرات اجلرحى
وطنية خالل عشرة أيام
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قيادات حزب التجمع 

اليمني لإلصالح توجب حظر 
نشاطه ومحاكمة قياداته
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بيوت اهلل تنزف!
علماء اليمن: العدوان السعودي لئيم وجبان والمرحلة القائمة تتطلب من اليمنيين التراحم والتوحد لمواجهته 
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في الركعة الثانية من صالة المغرب وسيارة مفخخة 

انفجرت بالخارج أثناء محاولة إسعاف المصلين
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 إستشهاد 28 مصليًا في انفجارين مزدوجين استهدفا مسجد المؤيد بالجراف الغربي
 االنتحاري األول فجر نفسه داخل المسجد في الركعة الثانية من صالة المغرب وسيارة مفخخة انفجرت بالخارج 

أثناء محاولة إسعاف المصلين

بيوت اهلل تنزف.. داعش مرة أخرى!

اأبطال اجلي�ش واللجان ي�شيطرون على جممع قوى الع�شكري ال�شعودي بجيزان وي�شتهدفون جتمعني للآليات والدبابات ال�شعودية ويوقعون 
ع�شرات القتلى يف �شفوف العدو وينفذون عملية بطولية باقتحام موقع م�شعل الع�شكري وحاميته تلوذ بالفرار

النظام السعودي محبط من فرار جيشه ويلجأ لقصف مواقعه بالطيران وتدمير عتاده

  - خاص: 
 سمشاهخاماااالاييلُّاعانا8اامصلخااًا أصخبا
أَْكثَااُرامنالماآخريناجار ءا نفجاَرينامزع جنيا
 سمهخخاامساجخا سؤيخايفامنطيةا سجر فا سغربيا

بشارعا سملفزيينامساءاأملا ألربماء.
ا قاساتامصااعراخاصاةاسصحخفاةا»صاخىا
 سساريل«:اإنا نمحارياًاعخلاإىلا سسجخاأثناءاصاللا
َلا  سغارباخانفجراخخهامايفا سركمةا سثانخاةا تحيَّ
 النمحارياإىلاأشاالءامخزقةا ساعا سهلعا  سييفا
يفا سحي،اخساارعي اإىلاممرخةاماااحخثا إىلاإنياسا
 سجرحاىا  سصابانيا نيلهماإىلا سسمشافى،اكخاا
لرعتاسخار تا إلسامافاإىلا سكانا بخنخاا سناسا
يفاحاساةاتجخاعا نفجرتاساخارلامفيياةاكانتا
مركينةايفا سشاارعا سماس،امااأعىاإىلاساييطاعخعا
منا سشاهخ ءا  سجرحىامنا سذياناتجخمي اإلنياسا

 سصابني.
 قاالا سناطالا سرساخياباساما ز رلا سصحةا
 سخكميراتخخما سشاامي:اإناعخعا سذينا سمشاهخ  ا
يفا النفجارينا صلاإىلا8ااشهخخ ًاخخخاا رتفعاعخعا
 سجرحىاإىلاأَْكثَاارامنالماجريحاًا  سمخعامرشاحا

سلزياعل.
  صافا سخكميراتخخامامااحاخثا»باسفجع«،ا

مشاري ًاإىلاأنامسمشافخاتا سماصخاةا سمياتمانيا
منانيصايفا ألع يةا  سحاسخل؛ابسايبا سُمااْخَ  نا
 سسميعيا ألمريكيا  سحصاراخاقمامنا سصميباتا
 سمياتي جههمايفاإنياساحخالا سجرحى،احخثاتمانيا
 سكثاريامنا سسمشافخاتا سماياتمانيُلا سشاهخ ءا
  سجرحىاإسخهاامنانيٍصايفا سسملزماتا إلسماخخةا

  سحينا نيصاأيضاًايفا سكاعرا سصحي.
 نُيلا سشاهخ ءا  سجرحىاإىلاعخلامسمشفخاتا
بأمانةا سماصخةامنهاامسمشافىا سؤيخاباسجر فا
 مسمشافىا سثيرلا سماسا مسمشافىا سمسكريا

 مسمشفىا سكييت.
  ّجها سخكميراتخخما سشااميارسااسةاإنسانخةا
خا  سمالحما سكلا ساخَاَخانخني،امطاسياًاإيالماباسميحُّ
باخارت قا سلمناارصا إلجر مخاةا  عاخسا سساخاحا
صفيخهما  سمياثابحخاتهم،اكخااطاسبا سنظخاتا
 سخ سخاةا عاىارأساهاامنظخاةاأطياءاباالاحخ عا
  سصلخبا ألحخراسليخاسابي جيهما إلنساانيا ععما

 سسمشفخاتا ساخَاَخانخة.
 ععااا سي طنانياسلمجاا بابشاكلارسيعامعا
نخ ءا سسمشافخاتايفالكذ احاالتا  إلرس عاسلملعا
باساخس؛األنهامابذساكاينياذ ناحخاالا سمخياخامنا

 سجرحى.ا
 تأتيالذها سجريخةا سيشامةايفاظالاُعااْخَ  نا
سميعياأمريكياغاشماعىابالعناامنذاأَْكثَاارامنا

خخسةاأشاهراطالا سحجرا  سيرشا  سشجرا عمرا
ُكّلامييماتا سحخالا منهاا سخ رسا  سسمشفخاتا
  سطرقاتا  سجسيرا  سساجخ،ا قصفا سُمااْخَ  نا

أيضاًا سيابرا  ألرضحة.
 ترتيطاع عشا  سمنارصا إلجر مخةاباسُمااْخَ  نا
ميارشل،اظهراسسكاجلخااًايفا سُمااْخَ  ناعىابالعنا،ا
حخثاتشاركالذها سمنارصابشكلاميارشا   ضحا
معامرتزقةا سُمااْخَ  ناضخاأبطالا سجخشا  سلجانا
 سشميخةايفاأَْكثَاارامناجيهة،اَ برزتاسلملناجر ئما
لؤالءاكاسساحلا  سذباحا  سمنكخلابااألرٍسىاكخاا

حخثايفامحاخظةاتمز.
 قيالا سُماااْخَ  نا سساميعيا ألمريكاياعاىا
بالعناانشاطتاع عشا لذها سمنارصا إلجر مخةايفا
 سامهخ فا سساجخا  سصلني،ا أشنعالذها سجر ئما
مااحاخثاماناتفجارياإرلابايايفامساجَخيابخرا
  سحشيشا  سذياأعىاإىلا سمشهاعا إصابةا سئاتا

منا سصلني.
كخاانشطتاع عشاخاللا سفرتلا ألخريلا أثناءا
 سُمااْخَ  نايفا سمهخ فا سساجخاباسميي تا سناسفةا
  سساخار تا سفيياةا سساكايفارسااسةا  ضحاةا

سميييفا سجمخعا إبماعلماعنابخيتا سله.
 يفا سسخاقا عملاسخاسخينا مثيفينايخنخينا
أنا سمخلخاةا سماياتينّمهاااتأتايايفاساخاقاخخماةا
 سرش عا ألمريكيا سصهخينايايفا سنطيةا سمربخةا

  سماياتنفاذها سساميعيةا مرتزقمهااايفا سخ خالا
 ساخَاَخاناي؛ابهخفا سمنسااخاجر ئخهمايفا سمر قا

 سيرياايفابالعنا.
  عمال  اأنا ألقنمةا آلناقخاُكشافتا أناأبناءا
 سشامبا ساخَاَخانياكاخةاأصيحي ا  عنياأنابلخلما
 ساخَاَخاناباتامسمهخخاًامناقيلاأمريكاا إرس ئخلا
  سساميعيةا أع  تهااع عشا  سياعخل،ا أناسسكاالا
يخكاناأنايخراطاسااكانالناكا عياكيريابيطيرلا
 سرحلاةا سماياتخاراخخهااابالعنااا ييايضاخخهاا
أبطاالاجخشاناا  سلجانا سشاميخةاممركةا سحريةا

  السميالل.
 نّخعاعخعامنا سناشطنيا  سحييقخنياعىاميقعا
 سمي صلا الجمخاعيا» سفخلابيك«ابهذها سجريخة،ا
حخثاكمبا سكاتبا  سحللا سسخايساأحخخا سحيخيشا
بأىًساحايلامااحخثاقائالً:ا»مرلاأخرىايسامأنفا
 سيملةامسلسلاتفجريا سساجخا قملا جرحا سئاتا
منا سصلنياعىاأياخيا نمحارينياتكفرييني،اتحتا
سايفا سماخ  نا سساميعيا ألمريكياعاىا سخخنا

أرضاًا شمياً«.
 يي صلاحخيثهاقائالًا سخيسا رتكيتا سجخاعاتا
 إلرلابخةا سمكفرييةاجريخةاتفجرياجامعا سؤيخايفا
حيا سجر فاباسماصخةاصنماء،احخثاتناثرتاجثثا
 سصلنيا تطايرتاعماؤلم،ايفامشاهخامأسا ياالا
يييىاعاىاتليارهاأ اتز يرهاسايىا سذيناماتتا

ضخائرلاما تيحشاتاطيائمهم..اأباي قامرتزقةا
 سريااضا عخالءا سماخ  نا صفتالاذها سجريخةا
بأنهاامناأعخالامااأساخمهااا سيا مةا سشاميخة(ا
يفا سماصخاةاقيالاأناتمرتفاع عشابخساؤ سخمهاا
عنالاذ ا سمخالا سهخجي،اأماااقناالااا سمربخةا(،ا
 لياكيريتهما سمياعلخمهما سسحر،اخيخاسجأتاإىلا
أسليبابائلامناأسااسخبا سكذبا  سمز ير،احخثا
زعختاأنا سمفجاريا قعايفامنزلااقخاعياحيثيايفا

حيا سجر ف(!!.
 كماباعضايا سلجناةا سثيريةامحخاخا سياسحا
سااخر ًاماناأحاعيثاقي تاتحاسافا سمخ  ناحيلا
ممركةاتحريراصنماء،امشاري ًاإىلاأنالذها سمخلخةا
بخأتابمفجريا نمحاريابخساجخا سؤيخاأثناءاصاللا
 سغاربا آخاراأثنااءاإسامافا سصابانيا ع عشا
تمينىا سمخلخةا قنالا سمربخةاتشخُخابهاا تييلابأنا

 سيا مةاخّجرتامنزَلاقخاعياحيثيابصنماء.
ا ز عابييساه:الاياعخلخاتا»تحرياراصنماء«ا
 سماياساخمنااعنهاااكثري ًاعىاسساانا سمسارييا
 رياضاياسانيا بحااحا لاعيا ماعاأناأحخلما
أخلا ساائَلا إلعاالساباأنا سمحريراساخكيُنامنا
 سخ خال«،اإالاإنا ألجهازَلا سمنخةاساماتميقعابأنهاا
أعخااٌلاإرلابخةامنالذ ا سنايعا سيحيشاضخابخيتا

 سلاها عيااعا سلاها آلمناني!.

  - إبراهيم السراجي: 
أبطااُلا سجخاشا  سلجاانا سشاميخةا خارضا
ساخطرتَهما سطليَة،اأملا ألحخ،اعىامجخعاقيىا
 سمسكريا سسميعيايفامنطيةا سييبةابجخز ن.

 خشلا سطري نا سساميعيا سماعيا سذياقصفا
 سجخاعايفاإثنااءا سجخشاعانا سميخسا  سساخطرلا
عىا سيقعا  سذياسايلا سساخطرلاعلخاهاممركةا
ماعاعناارصا سجخاشا سساميعياأعَّتاسيملاعخعا
منهاما إحر قاعخعاكياريامنا سخبابااتا  آلسخاتا

 سمسكريةا سسميعية.
مصخراعساكرياأكخاسااا»صخىا سساريل«اأنا
طري نا سمخ ا سسميعياعّمرامااتيّيىايفا سجخعامنا
آسخاتا عباباتا  سمهخخهاابمخلاغار ت،امشري ًاإىلا
أناسساكاسمايخناعا سجخشا  سلجانامانا الحمفاظا

بسخطرتهماعلخه.
  سامطاعا سجخشا  سلجانايفا سخيمنيا ساضنيا
تصمخاخا سي جهاةامعا سماخ ا سساميعيايفاعخلا
أر ضخاه،ا يخكنا سييلاإنهما سامطاعي اإشامالا
جيهةا سحخ عابشكلاممز مناتسيبايفاإرباكا سمخ ا
 ساذياباتايممخاخاعىاقصافاأر ضخاها مي قمها
 سمساكريةاباسطري ن،ا  سامخر رالار باجنيعها
يخخماهانحايا سخاأساماناتحيخالاأيا نمصارايفا
مي جهةاأبطالا سجخشا  سلجاان،اخمخخاإىلاتخمريا
 سينخاةا سمحمخاةاسلخي قاعا سمساكريةا سمابمةاسها

باسميخ ساطائر تا ألباتيشا  إلفاما.

•اعخلخاةابطيسخاةاسلجخاشا  سلجانا
مشاملا سمساكريا ميقاعا باقمحااسا

 سسميعي
 تيخ اجيهةاجخز نا سميايسخطراخخهاا سجخشا
  سلجاناعىامخينةا سييباةاليا سجيهةا ألَْكثَاارا
 شامماالًاميارناةابجهمايانجر نا عساري،احخثا
قصفاتا سياي تا سصار خخاةا قاي تا سخخمخاةا
 سمابمةاسلجخشا  سلجانا أمطرتاميراأمناحرسا
 سحخ عابخنطيةا سطي لا ميقعاجالحا سمساكريا

بمرش تا سصي ريخا  سيذ ئف.

 نفذا سجخشا  سلجانا سشميخةاعخلخةابطيسخةا
أرعياتاجخاشا سماخ اباقمحااساميقاعامشاملا
 سمساكريابجخز نا خجر  ابرجا سرقابةا سمابعاسها
 أحرقي اعخع ًامناعباباتا سمخ .ا شاهختاعخلخةا
 القمحاسا شمياكاتاعنخفةامعاحامخةا سيقعاأثيتا
مناخالسهااا سجخشا  سلجااناتفيقهماعىاجخشا
 سمخ ا سذياخرتاعنارصهاكاسفرئ ناتاركةاميقمهاا

 سمسكريةاألبطالا سجخشا  سلجان.
 بثا إلعالسا سحربيا سشاالخا سيطيسخةاسيي تا
سجخشا  سلجانا سشاميخةابخ ياًةابلحظةا قرت بهما

منا سيقعا سسميعيا  شمياكهمامعاحامخمه.

كخاا ثّلا إلعالسا سحربيامشاالَخاخر راعنارصا
 سجخاشا سساميعيا سماعيامانامي قمهما تيخسا
 سجخاشا  سلجاانا  قمحامهاماسلخيقاعا تفجريا
أبار جا سرقاباةا  آلسخااتا سمساكريةا سماياكانتا
ممي جاخلابخ خلاهاقيالاأنايرتكهاااجنايعا سمخ ا

 يفر  ابجليعلمابمخخ ًاعنه.
كخاا سميخمتا سييلا سصار خخةاعرش تامنا
صي ريخا سكاتخيشااامسامهخخةاميقعا سشايفا
 سمساكريا سسميعيا لرعتاساخار تا إلسمافا
 سمابمةاسلمخ ا سسميعياإىلاإجالءا سيمىا  سجرحىا

مناجنيعلاا سذيناكاني اممي جخيناباسيقع.

مناجانباآخراقالامصخراعسكري:اإنا سجخشا
  سلجانا سمهخخي ا ألحخاتجخماًاسلخباباتا  آلسخاتا
 سمسكريةا سسميعيةامخااأعَّىاإىلاإحر قاعخعامنهاا

 ميملاجنيعاسميعينيايفامنطيةانجر ن.
باسمز ماناكاناتا سيايلا سصار خخاةاسلجخشا
  سلجاانا سشاميخةاتاخكاميقاعاصلاةايفانجر نا
 تسامهخفاتجخماًاسآلسخات،امخااأسفراعناإحر قا
عخعامنا سخباباتا  آلسخاتا سمسكريةا سسميعية.

كخاااصاخاأبطاالا سجخاشا  سلجانا سشاميخةا
 الثننيا سايضامحا سةازحفاجخيخلاسجخشا سمخ ا

السمماعلاميقعاع را سنرصا سمسكريابجخز ن.ا

 أ ضاحامصخراعساكرياسصخىا سساريلاأنا
 سجخاَشا  سلجااناحاخظاي اعىاساخطرتهماعىا
 سيقاعا تخكناي امناتخمارياخاعباباتاماناطر زا

بر عيلاتابمةاسلمخ .
 أضاافاأنا سيايلا سصار خخاةا ساخَاَخانخاةا
قصفتابمخلاصي ريخا سرتلا سمساكريا سسميعيا
 سذياحا لا سامماعلا سيقع،ا أسفرتاعناتخمريا
عبابةا ميملاعخعامنا سجنيعا سساميعيني،امشري ًا
يز ساينا مااا أنا سجخاشا  سلجاانا سشاميخةا إىلا
يحمفظاينابساخطرتهماعىا سيقعا ساطاعجزا

سميعياممكرراالسمماعته.

الفرق الفنية للجيش واللجان سيطرت على طائرة استطالع معادية وأثبتت تفوقًا تقنيًا
  - خاص: 

نجحت الف�رق الفني�ة التابعة للجي�ش واللجان 
الشعبية يف إنزال طائرة استطالعية معادية يف سماء 
جي�زان، يوم االثنين المايض، دون تعرضها ألرضار 

يف عملية نوعية هي األوىل من نوعها.
وكش�ف مصدر أن الفرق الفني�ة اخرتقت نظاَم 
الطائ�رة المعادي�ة وأجربته�ا ع�ى الهب�وط دون 
الجي�ش  تعرضه�ا ألرضار وس�ارعت فرق�ة م�ن 

واللجان إىل موقع هبوطها والتحفظ عليها.
وأض�اف أَنه تم رصد الطائ�رة واخرتاق نظامها 
اإللكرتون�ي لدى تحليقه�ا لفرتات طويلة يف س�ماء 
منطقة جيزان يف المناطق التي يسيطر عليها الجيش 

واللجان.
وتعد العملية األوىل م�ن نوعها التي يجري فيها 
إن�زال طائ�رة اس�تطالعية معادي�ة دون تعرضها 
للنيران وتمث�ل تفوقاً نوعياً يف مجال الحرب التقنية 

مع العدو.
يأت�ي ه�ذا التف�وق ك�ون عملية اخ�رتاق أنظمة 
الطائ�رات االس�تطالعية وب�دون طي�ار تحتاج إىل 
خ�رباء فنيين م�ن ذوي الخ�ربات العالي�ة وأجهزة 

تقني�ة متطورة، ومن هنا تأت�ي أهمية اإلنجاز الذي 
حّققت�ه الفرق الفنية للجي�ش واللجان والذي يعني 
امتالَكها للخربة والتقنية المناس�بة التي ُتَمّكُنها من 
تعطيل عم�ل الطائرات االس�تطالعية وبذلك يخرس 
العدو الس�عودي واحدة من أدواته التي تساعده يف 
ُع��ْدَوانه.  ويقول الخرباء يف مجال التقنية إنه ولكي 
تنجح عملية الس�يطرة عى الطائرات االس�تطالعية 
ف�إن العملي�ة تحتاج لقط�ع االتصال بي�ن الطائرة 
والقاعدة لضمان عدم تحّكمها بالقاعدة س�واء ثابتة 

أَْو متحركة.
ُر الخربات الفنية  ولتنفيذ تلك الخط�وة يجب توُفّ
الكافية واستخدام أجهزة مثل جهاز يسمى »إس إن 
جي«، وهو عبارة عن جهاز مرسل يمكن استخداُمه 
لتولي�د إش�ارات بنفس ال�رتددات بطاق�ة أعى من 
اإلشارة العادية، مما يسبب التشويش، وبالتايل قطع 

االتصال.
وال تنته�ي خط�ورة الس�يطرة ع�ى الطائ�رة 
االس�تطالعية بالنس�بة للعدو عند هذا الحد المتمثل 
بُق�درة الخص�م ع�ى إبط�ال مفعوله�ا ب�ل يتعداه 
إىل ال�ركات العس�كرية المصنع�ة له�ذا النوع من 
الطائرات والذي قد يتس�بب بكش�ف أرسارها ومن 

ثم استنساخها.



3 تقارير سمخعاامما      سيخخلاخاسيمخلامالاساا سي خلالااس ا سيمخلامخلالا

مصدر عسكري: خطط العدوان مكشوفة ومرصودة وأبطال الجيش 
واللجان على أهبة االستعداد للتصدي لها في كل االحتماالت

  - خاص: 

عخخا سمخ  نا سساميعيا ألمريكياخاللا سيخساةا ألشهرا
 ساضخاةاعىاخمحاجيهااتامممخعلاسيليلاةا سجخشا  سلجانا

 سشميخة،امساميخماًاكلاأساسخيها سيحشاخة،اسكناممظماتلكا
 سحا التاباءتاباسفشل.

 يفاإطارا سمحركاتا سخخ نخةايمحخثا سمخ  نايفا سائلهاعنا
خمحاجيهاتامممخعلاكخاالياحاصلاحاسخاًايفامحاخظةامأرب،ا
سكنامصخر ًاعسكرياًاخاصاًاأكخاسصحخفةا»صخىا سسريل«اأنا

 سماخ ايركزاعىاعنرصا سفاجأل،احخاثاييططاسمركةامأربا
 خمحاجيهةاجخيخلاسليمالايفامحاخظةا سجيف.

 أ ضاحا سصاخراأنا سجخاشا  سلجاانا سشاميخةاعىاعلما
مسايلابكلالذها سمحركات،ا  سمياباتتامرصيعلابشكلاكيريا
ساخىاأبطالاقي تناا سسالحةا  سلجانا سشاميخةا أنهاتما تياسا

كاخةا سرتتخيااتا  سمجهخز تا سالزمةاسي جهةالذها الحمخاالتا
 أنهماسنايساخحي اسلمخ  نا سساميعيا ألمريكيا مرتزقمهايفا
ا  سخ خلا سميثابأمنا  سامير را سيالعا سخي جهينهمابكلاتحخٍّ

حمىاتحيخلا النمصارا سكيري.

  - خاص: 
 سامهخفاطري ُنا سُمااْخَ  نا سساميعيا
يايسا سثالثاءاتجخماًاسمناارصامنامرتزقمها
يفامنطياةا سجخعاانابخأربابسلسالةامنا
 سغاار تا سجيياة،امااأسافراعناساييطا
عاخعامانا سيماىا  سجرحاىا تخمارياعخعا
منا آلسخااتا سمساكرية،ا سكارتامصاعرا
مطلمةاأَناطري نا سُمااْخَ  نا سسميعياشنا
خخلاغار تاجييةاعىامي قعاير بطاخخها
مياتلينامنا سلخشاخاتا سي سخاةاسلمحاسفا
 سساميعيايفا  عيانيماةاباسجخعاان،امااا
أسافراعناساييطامااالاييلاعنا7اقمىا ا
مااجريحااًا تخمرياعباباةا عربةابياتياآرا

 طيماعسكري.ا
 يأتايالاذ ا سيصافااايفاظالاتصاعخا
 سيالخاتابانياقخاع تامرتزقاةا سُمااْخَ  نا
بسايباآسخاةاتيزياعا سخرعااتا  ألَماي لا
 سساميعيةا شاميراقخاعلا سُماااْخَ  نابأنا
قيائلاماأرباتيمزا سساميعيةاع ناتحيخلا
ااااة،ايفاظالالز ئما نمائاجاتذكاراَخااصَّ
كياريلاُمِناَيابهااامرتزقاةا سُماااْخَ  نايفا
محاخظةامأربايفا ألَيَّااااسا سيلخلةا ساضخةا

رغما سخعما سكيريا سذياحصلتاعلخه.ا
 كثافاطاري نا سُماااْخَ  نا سساميعيا
غار تهاعىامحاخظةاماأربايفاظلا نخحارا
مرتزقماهابشاكلاكيريايفاميملافاجيهاتا
 سحاخظة،احخثاشاناطري نا سمخ امسااءا

 سسايتاأَْكثَاراماناعارشاغاار تاجيياةا
باسحاخظة،ا  سامهخختامناطالاممفرقاةا
قاستامصاعرامحلخاةاإناطري نا سُمااْخَ  نا
 سامهخفاساخاماأربا سيخياما  سناطالا
 سجاا رلاساهابساتاغاار تاجيياة.اكخااا
 سمهخفابغارتنيامنطيةا سيلل،ا غارلاعىا
جيالالخالنابارص  حا غارلاعاىامنطيةا

 سنيخعابخجزر.ا
كخااشاناطري نا سُمااْخَ  نا سساميعيا
مسااءاأمالا ألحخاخخالاغاار تاجييةا
عىامناطالا سساخا سجخيخا  سيلالا  سفا ا
جنيبيامخينةامأرب.ا أ ضحامصخرامحيلا
بخحاخظاةاماأرباأناطاري نا سُماااْخَ  نا
 سامهخفابغارلاجييةاقناالاترصيفا سخاها

 سمابمةاسساخامأربا سجخيخ،اميلفاًاأرض ر ًا
يفاحي جزا سسخا سائخة.ا

تأتيالذها سهسامريياا سساميعيةايفاظلا
تليايامرتزقمهاماسرضبااتاميجماةاكانا
آخرلاا سمخلخةا سنيعخاةا سميانفذلااأَبَْطالا
 سجخشا  ألمنايفا سنطيةا سمسكريةا سثاسثةا
مخمرينابذسكاعخع ًامنا سخرعاتا ر جخاتا
 سصي ريخ،ا إحر قاميازناأسالحةاكانتا
قخاقّخممهاا سساميعيةاععخااًاسلخرتزقةامنا

حزبا إلصالحا تنظخما سياعخل.
 يؤكخاأَبَْطالا سجخشا  سلجانا سشاميخةا
عزمهاماعىاتطهارياكاخاةا ألرضا سخخنخةا
منامرتزقةا سُمااْخَ  نا  سمنارصا إلرلابخة.

  - خاص: 
اكيريٌامي ٍلاسلفارا أصخباقائٌخاعساكريٌّ
منا جاها سمخ سةاعيخرباهامنصيرالاعيا
ع خلاأحخاممساكر تا سرتزقةابخحاخظةا
عاخن،ا تحخثتامصااعراإعالمخةاجنيبخةا
عاناإصابااتاباسغةاتمارضاسهااا سخعيا
خضالا سغار يسا سضاسمياقائخامااايُمَرُفا
بلي ءاسالخانا سحزسابخخيرياةا سنصيرل،ا
 تحخثاتا سصااعراأَناقائاخا سلاي ءاخضلا
 سضاسمياأصخبابجر حاباسغةاعىاخلفخةا
نشايباعار كابخناها بانيامحمجانياإثرا
خالخااتاعاىاتيزيعاأَماي لا سساميعيةا
بياقايا أسايلا باسمجنخاخا  مطاسياتهاما

 سرتزقة.
 نُارشتاصايرايفامي قاعا سمي صالا
 الجمخاعاياتُظِهُرا سضاسمايابمَخاتمرُّضها
قيالا مانا باألحجاارا سلارضبا  سرمايا
 سجنخيان،ايفاتصاعاخاملحايظاسارص عا

أجنحةا سرتزقةاباسحاخظة.ا
 كاناتاقاخا نخسماتاصيااحا ألربماءا
أعخاالاشاغبا  حمجاجااتاأمااسابي بةا

مصناعا سغازلا  سنساخجا ساذياحيَّساها
مرتزقاةا سريااضاإىلاممساكراسلمجنخاخا
يُمرفابلي ءاسلخان،ا ُسخعاع ياطلياتا
نارياةايفا ساكانا تر شالامحمجينامعا
حر سةا سيقعاباسحجارلا أشملي ا سنارايفا

 إلطار تا سيطاعخعامنا سجرحى.ا
 يفاحاعثةاأخرىاتؤكخا النفالتا ألمنيا
 ساذيا صلاتاإسخاهاعاخنايفاظالالخخنةا
خاأشاياصا قاي تا سغاز اعلخهاااُقمالا
 أصخاباآخار نايفاسااعةاممأخارلامنا
مساءا سثالثاءاإثرالجيسانفذهامجهيسينا
بيذيفةاآرابياجي،امسمهخخاًاسخارلاغربا
 سخينة،ا قاستامصاعراإعالمخةامحلخة:اإنا
مسالحنيامجهيسنياأطليي اقذيفةاآرابيا
جيا سامهخختاساخارلاكاناعاىاممنهاا
عخعامنا ألشاياصاباسياربامنامنطيةا
 سحسايلا أسافرا سهجايساعاناميملاخ 
أشياصا تخمرياكيلاسلسخارلاخخخااأصخبا

آخر ناجر ءالذ ا سهجيس.
 ساخعااع يا نفجااراآخارايفامخينةا
 سنصايرلابخخيناةاعاخن،ا لياماااأكخها
مي طنايناماناأَبْاانَاااءا سنطياةاعانا

ساخاعهماع يا النفجاارا سكناسماتُمرفا
بمُخاسساكاتفاصخلاأَْكثَراحايلامالخةاسسكا
 النفجاار،ايفاظلاحخلةا غمخاالتا  سامةا
تممارضاسهااامخيناةا سنصايرلابشاكلا

مكثفايفا سحاخظة.
 قاخاسيياشايصامرصعاها أصخبا
بمضهااا ُ صفاتا بجار حا آخار نا خا
خطريلامسااءايايسا ألحخاإثاراإطالقانارا
نفذهامسالحامجهايلايفامنطياةاريخيا
باسنصايرل،ا تحخثاتامصااعراإعالمخاةا
جنيبخاةاأَنامسالحامجهيلاأطلالا سنارا
عىامجخيعةامنا سشاياباكاني ايسري نا
بكيرنخشا سحاخاظابحياريخي،اماايؤكخا
 حماخ ساممااركا سمصفخاةابانيا ألجنحةا

 سمصارعةاباسحاخظة.
 عاىاصمخاخااآخارا تهاماناشاطينا
جنيبخيناحزبا إلصالحابرسقةامهرجانا
تكريمامااايُمرفابأعاالسا سيا ماةا سذيا
أقخمايايسا الثنانيابكلخةا سملايسا إلع ريةا
بخخينةا سشامبايفاعخن،ا قالاناشاطينا
جنيبخين:اباسرغامامناحضيرامحاخظيا
 سفاارالااعيايفامحاخظااتاعاخنا أبنيا

  سضاسعاإالاأَناسسكاسمايخنعامنا سمحي سا
خيار تا عاىا حماىا عناارصا إلصاالحا
 سهرجانا سذيا صفها سناشطينابأنهاس ا

نكهةاإصالحخة.
 حساباميقاعا سجنيبخاةاناتاخاإنا
 سفضخحاةا إلصالحخاةا سكالىاتخثلتايفا
تكريماشايصايَُخعىاساخرياحسنا ليا
ماناعناارصاحازبا إلصاالحاضخاناماا
يساخينهما»إعالمخايا سيا ماة«ايفاحنيا
أَناساخرياسمايكنايفاعخن،اماا ضطراعخعا
منا سحارضيناسالنحاب،امؤكخيناخخيمةا
حزبا إلصالحاسلجخخعا محا سمهماركيبا
 سيجاةايفا سجنايبامرلاأخارىا إقصاءا

 سكيناتا سجنيبخة.
 تشاهخامحاخظاةاعاخناحاساةامانا
 سرص عا سجيلابانياعنارصاحزبا إلصالحا
  سياعاخلا  سحار كا سجنيبايا مرتزقاةا
لااعيايفاحنياتحخثاتاقخااع تاجنيبخةا
عناتشاكخلا سساميعيةا  إلمار تاسفرقا
 غمخااالتاتييسابمصفخاةاُكّلامنايمارضا
مارش عا حماللا سخيناةا تمملالذهاأحخا

نمائجه.

  - خاص: 
ااااةايفا اممانااُلا سي طانا سحرضماي،اَخااصَّ تسامخرُّ
مخينةامكال،ايفاظلا سامخر راساخطرلاتنظخما سياعخلاعىا
كاخاةامفاصالا سسالطةايفا سخينة،ايفاظلاصخاتا تي طؤا
ع يلا إقلخخاي،ا أخااعتامصااعرامحلخاةاسصخىا سساريلا
عانامنعاتنظخما سياعاخلاإلقامةا ألعر ساأَْ ا السامخاعاإىلا
أياميساخيى،اكخااامناعا سمنظخما سمكفاريياخمحا سحالتا
 قاتا سصاللاعىاغر راماااتييسابهالخئةا ألماراباسمر فا
 سساميعية،اماايمالاعنا النساجاِسا  سمطابُِلابنياساليكا

 سفكرا سيلابيا سسميعيا تنظخخاتاع عش.
 أكاختا سصااعُرا سحلخاةاأناتنظخاما سياعاخلايفرضا
غر مااتاكيريلابحالامنايياسفالذها سيي نانيا أنا سياتا

أصياحامانا سحّرماتا سماياتيجبامصااَعرلاساخارتكايفا
حاساةاَ َجَخاخخهاااعنارُصا سمنظخماشاجرلا سياات،ا تفّرقا
عنارصا سياعخلا سساري تا سطاسياةاباسيخماتاباسرصاصا
 سحيا  سيخعا سيحيش،ايفاظلاتيقفاشايهاكاملاسليخماتا
يفا سحاخظاةابلاغاحخاإغاالقاُكّلا سينيكايفا سخيناةا عرقلةا
 سمخلخاةا سمملخخخاةا إقامةا الخميار تابشاكلاكيريايفاظلا

غخاباكاملاسلخ سة.
 كانا سجلالا أللايلا لياإْحاااَخىا سهخئااتا سمابمةا
سمنظخاما سياعاخلا حزبا إلصاالحايفا سحاخظاةاأعلنابأنها
تسالماممساكر تا سخ ساةاماناتنظخاما سياعاخلا لياماا
يجاايفا سحيخية،احخاثاأكختا سصااعرا سخخ نخاةابأنالذها
 سمساكر تاأصيحتاخا يةاعىاعر شهاا تماتفريغهاامنا
ُكّلامحميياتهاامناساالحا غاريها الايمخ الذ ا إلعالناعنا
أَْكثَرامنامغاسطةامفضيحةامناقيلاعنارصاحزبا إلصالحا

 تنظخما سياعخل.
 يمخلا سمخ ا سساميعيا حلفاؤهاعاىاتخكنيا سياعخلا
بشاكلامطلالايفاحرضميتاماناخاللاغاضا سطرفاعنا
 نمشاارهايفا سحاخظاةا مسااعختهايفاتخمريالخاكلا سخ سةا

 نهباُكّلا سنشآتا سيخمخةا  سمسكرية.
 سجخياراباسذكاراأَنا سرئخالا سفاارامانا جاها سمخ ساةا
  سساميخلاكاناقاخاأصاخرايفاأ قااتاساابيةاعاخع ًامانا
 سيار ر تا سمساكريةايفامحاخظاةاحرضمايتامثلاتمخنيا
قائخاسلخنطيةا سثانخةا أركاناحربها،اإضاخةاإىلاتمخنياقائخا
سلخخااعا سجاييا مخيرا ألماناباسخينةا سكناسامايجرؤاأحخا
منهاماعىا سحضيراإىلا سكالا  سامالسامهاماها أغلبامنا
تاماتمخخنهماماااز سي ايفا سرياضاتاركانيا سحاخظةاخلفهما
سلمنارصا إلْجااَر مخةا سساخالاقاعخل،ايفا سميفافا  ضحا

بحخالا  حمخاجاتاأَبْاانَااءاحرضميت.

�شهدت ق�شفاً مكثفاً اإثر اندحار مرتزقة الريا�ش يف اأكرث من جبهة

الخالفات تتصاعد والطيران السعودي يستهدف عمالءه في مأرب 

اإ�شابة قائد ع�شكري كبري من املوالني للفار هادي يف موجة احتجاجات ت�شبب بها الريال ال�شعودي

لألسبوع الثاني االغتياالت وصراع األجنحة يزداد ضراوة بعدن

القيادات املعينة من قبل املدعو هادي مل جتروؤ على القدوم اإىل املدينة واأغلبهم يف الريا�ش

القاعدة في المكال: تفريغ كامل لمنشآت ومعسكرات الدولة 
ومنع إقامة األعراس وتعاطي القات وفتح المحالت في أوقات 

الصالة أسوة بهيئة األمر بالمعروف السعودية

سلمان وأوباما 
واليمن ! 

علي شرف المحطوري

يلتق�ي يف واش�نطن  أوبام�ا  الجمع�ة،  غ�داً 
الملك الس�عودي س�لمان بن عبدالعزيز، يف أول 
زيارة لملك س�عودي إىل البي�ت األبيض ويكون 
الموضوع األس�اس المطروح عى طاولة البحث 

هو اليمن.
وفيما الناس يعيشون أحد أشهر الحج، إال أن 
الحج الس�عودي دائماً ومنذ قيام المملكة هو إىل 

البيت األبيض.
يف  الريفي�ن«  الحرمي�ن  »خ�ادم  وعب�ارة 
ظاهره�ا مك�ة والمدينة، فيم�ا حقيقتها أمريكا 

والصهيونية.
وبالعودة إىل الزيارة..

صحي�ح أن ثم�ة ملف�ات أخ�رى ع�ى طاولة 
البحث، فهناك س�وريا، وهناك النووي اإليراني، 
كم�ا ليس هناك فلس�طين، حيث بات�ت من عالم 
المنسيات - فها هو اليمن مثلها يراد له أن يصبح 
من عالم المنس�يات،  بإعادة إخضاعه للسعودية 
بالحرب، بالسياسة، باألمن، بالحصار، بأي يشء 
المهم، ليس مس�موحاً أن يكون لليمن واليمنيين 
رئيس�اً وحكوم�ًة تمث�ل هويته�م الحضاري�ة، 

وتعكس إرادتهم المستقلة.
ذلك ما يريده ويسعى إليه تحالف العدوان.

ونحن بدورنا يجب أن نكون عى وعي  ويقين 
أن ث�أر العال�م مع  اليم�ن لم يع�د مقترصا عى 
الس�عودية فحس�ب، بل باتت واش�نطن نفسها 
تش�عر باإلهان�ة حي�ن خرجت س�فارتها ش�به 
مطرودة من صنعاء عق�ب انتصار ثورة ال�21 

من سبتمرب.
وه�ذا الثأر األمريك�ي يتم ترجمته س�عودياً 

بالتدمير الشامل لكل مناحي الحياة.
وعبث�ا البحث وراء أس�باب كل ه�ذه الحرب 
الت�ي قارب�ت النص�ف ع�ام، فهناك م�ا هو أهم 
من الث�روات الطبيعية وهو ظه�ور ثروة الفكر 
واإلنس�ان، وهذه الث�روة ال يمتلكه�ا أي بلد يف 
الجزي�رة العربي�ة مثل اليمن، وه�ذه الثروة قد 
تجل�ت ثورة تتق�دم عى كل صعي�د، فتعرضت 
لع�دوان حتى ال تأخذ مكانه�ا ومكانتها الالئقة 
بها، وباليمن أرضاً وإنساناً وتأريخا وجغرافيا!

ال�رصاع،  الن�اس بوصل�ة  وحت�ى ال يفق�د 
ويدخل�ون يف التي�ه مجددا فال يس�محوا بالملل 
ي�دب يف نفوس�هم، فالمقام ليس مق�ام ملل وال 
ضج�ر، ولكنه الصرب واليقي�ن والعمل الدؤوب، 
وحس�ب اليمن أن وجد غريَمه باس�مه وعنوانه، 
وليس كآخرين مس�تنزفين يف مواجهة عصابات 
ال ذي�ل لها وال رأس، كما ه�و حاصل مع تجربة 

سوريا والعراق.
ومع تساؤل الش�اعر الكبير المرحوم عبداهلل 
الربدون�ي أن ي�ا صنع�اء م�ن أي�ن الطريق، إىل 
الرج�وع أو العبور؟، ليكن الج�واب إىل العبور، 
ومزاحم�ة العال�م المجن�ون، حتى يأخ�ذ اليمن 
مكان�ه الطبيع�ي بي�ن ال�دول، ودون ذلك فهو 
الخروج من التأريخ، والضياع، وتيه أين منه تيه 

بني إرسائيل؟.
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اأم 3 �شهداء تزف بالأهازيج والرق�شات ال�شعبية �شهيدها اإىل مثواه الأخري:

قدمتُ ثالثة شهداء في سبيل اهلل وعزة الوطن والمستضعفين ونقول لسلمان: لن نخضع إال هلل سبحانه وتعالى

حترك لعقد لقاء مو�شع للعلماء يف اإطار التعبئة ال�شعبية ملواجهة العدوان

علماء اليمن: العدوان السعودي لئيم وجبان والمرحلة القائمة تتطلب من اليمنيين التراحم والتوحد لمواجهته 

  - أحمد داوود:
كأناهاعارٌسا سخالامأتخااً..اَخاَرٌحا ألازياُجا
 زغاريخا رقصاتاشميخةاابرع(،اُكّلالذهاحرضتا
يفاميكباتشخخعاجثخانا سشهخخاخخصلاعاطفا سذيا
 سمشاهخا ليايؤعيا  جيَاها سيطنيايفاجخز ناقيلا

أياس.
بثياةا عميَعهااا قاساتا أُسُّا سشاهخخا كفكفاتا
كياريلايخأللااا إليخاُناباسلاهاعزا جال:ا»أنااقخمُتا
ثالثةاشاهخ ءايفاسايخلا سلاها يفاعازلا سيطنا عزلا

 سسمضمفنيا نرُصًلاسلخسريلا سيرآنخة«.
 أضاختاباسثيةاس تهااقائلة:ا»نييلاسسلخان،اسنا

نيضعا سنانسمسلماإالاسلهاسيحانها تماىل«.
 قيلا سمشاهاعا سمالمةاخخصالاعاطف،اقخمتا
لذها ألرسلاشاهخخينا أل لاعاطافامحخخاعاطفا
 سمشاهخاأثناءا العمصاساأماسامينىا ألمنا سييميا
عاساخالاا  سثانيازكرياامحخخاعاطفا سمشهخايفا
ممركةامأرباقيلاأشاهر،اسخلحلابهماخخصلاشهخخ ًا

يفاجيهةا سيمالايفاجخز ن.
 تميعابناا سذكرياتاإىلاميكباتشاخخعا سشاهخخا
زكرياا،احخاثاحارضاخخصالايفاسسكا سخيساشاامخا
 سرأس،اخرحاًامرس ر ً،اممخنخاًا سلحاقابأخخهاشهخخ ًا

يفاسيخلاإعالءاكلخةا سحل.
 يايسا الثننيا ساايض،احَخَلا سشاخميناجثخانا
 سمالمةاخخصلاعاطفاعىا ألكفايفاتشاخخعامهخبا
حرضها سملخاءا  سسخاساخينا كلامحيخها نسااءا

كثري تاكناينثرنا سير عابكثاخةاعىاجثخانه.

ا تياخساميكبا سمشاخخعابماخا سصااللاعلخهايفا
جاماعا سرحيايابخنطياةا سصاخخةاشاابانايخقانا
عاىا سطييلاخرحااً،اسخؤعيا سحاارض نا سرقصاتا

 سشميخة،ا بخالًاعنا سخميعا سمياتهطلاعىا سيخ عا
يفامي قافاكهاذهاخلياتاأرسلا سشاهخخاجاي ًامنا
 سفارحا  سحخاساأسهبامشااعرا سشاخمنياخكانتا

حناجرلماتصخحاباسمكيريا  سمهلخلا تارلاباسشامارا
 سمماعاا سلهاأكال،ا سيتاألمريكا،ا سايتاإلرس ئخل،ا

 سلمنةاعىا سخهيع،ا سنرصاسإلسالس(.

 قالاشايخلا سشاهخخا لياسامخخابأناأخاهاقخا
 رتيىاإىلا سسخاءاشهخخ ًايفاميقفايمما العمز زاخخه:ا
نحنا8اإخيل،ا سمشهخامنااخ،ا نحنامسممخ ناألنا

نخيتايفاسيخلا سلهامناأجلاإعالءاكلخةا سحل«.
 قيلا سمشهاعهارحخها سله،اكانا سشهخخاخخصلا
عاطافاخارسااًايفامخاخ نا سيطابةا  سمخال،الكذ ا
ييايلاُكّلامناحرضاميكبا سمشاخخع،ا كاناعزيز ًا
ييايلاكلخةا سحلا الاييايل،ا سطاسااتخنىا سشاهاعلا
أكثارامنامرل،ا لااقاخاناسهاا سكناأيان؟!..اإنهاايفا
جخز نا ضخا سمخ ا سسميعياقاتلا ألطفالا  سنساء.
 تمياخساز جاةا سشاهخخاثابماةا سُيَطاىار خمةا
 سارأس،احاملاةاصيرتاهابانياأيخيهاا لاياتيعِّعها
بحنانا بفرح،امؤكخلاأنا سشهخخاخخصلاقخاعلَّخهما
 سكثاريا  سكثاري،ا منهاااأناُكّلايشءايرخاصاأماسا

كلخةا سحلا إعالءاكلخةا سحل.
 قاساتابمزيخاةاثابماة:ا»كخاااعلَّخناا سشاهخخا
 سشاجاعةا  سصخقا  سييلا  السميسال«،اميسخةا
باسلها»إنا سشامبا سخخنياسنايركعا سناييضعاآللا

سميعا الاسليصايةامناجخيخ«.
 باإليخاانا سكيريا  سثياةا سطليةا سماياعّلخهاا
 سشاهخخاأبناءهايؤكخ ناعخسا سيضيعا  السمسالسا
 أنهماسخخضينايفالذ ا سطريلا سذياسلكها سشهخخا

خخصلا سنايحخخ  اعنه.
  آلنايرقخا سشهخخاخخصلايفاقلهالاعئاًامطخئناً،ا
تاركاًا سسمييلاسألجخالا سياعمةاسممملمامنهامااكانا
يؤكخاعلخهاقيلا سمشاهاعهابأنا سحلاسخنمرصا أنا

 سياطلاع ئخاًاإىلاز  ل.

  - محي الدين 
األصبحي:

ععااعخٌعامناأبرزاعلخاءا سخخن،اأبناءا سشمبا
 سخخناياإىلا سميحاخا نياذا سفرقاةا سطائفخاةا
  سمنرصياةا سمايايحاا لا ألعاخ ءازرعهااايفا
أ سااطا سشامب،اكخاااععاي اإىلا سيقايفايفا

مي جهةا سمخ  نابشمىا سطرقا  سيسائل.
جااءاسسكاأثنااءازيارلاقاسابهااامخيُرامكمبا
رئاساةا سجخهيرياةا ألساماسامحخايعا سجنخخا
سماخعامناعلخااءا سخخن،امنهاما سمالمةامحخخا
بناإسخاعخلا سمخر نيا  سمالمةامحخخا سحجيا

  سمالمةاحخيعابناعياسا سؤيخ.
امانا سمخر نايا  سحجايا  سؤيخا  ععاااكلٌّ
إىلا جمخااعاعلخائاياميساعاساخُميخاخااللا
 أليااسا سياعمةاسناقشاةا ألَْ َضااااعا سمياتخرا
بهاا سياالعايفاظلا سحربا  سماخ  ناعىا سخخن،ا
كخاااأكخا سملخااءاعىارض رلاتيحخا تخاساكا
خئااتا سشامبا  سرتخاعاعانا سيالخااتا ُكّلا
 سخ خلخاةا  الصطفاافابصلا ثيااتاسي جهةا
 سمخ  نا ألجنييا سغاشاما سذيايسمهخفا سخخنا
 ميخر تها مكمساياته،ا  العمصااسابحيلا سلها
  سمخساكابثي باتا سارشعا سحنخافا نياذاُكّلا

أشكالا سفرقةا  سشمات.
 قاالامحخايعا سجنخخامخيرامكمبارئاساةا
منازسهاما إىلا ز را سملخااءا  سجخهيرياةا ساذيا
باسماصخاةاصنماء:اإنالذها سزيارلاتأتيايفاظلا
مرحلاةاعخ  نخةاتخارابهاا سيلخاماناقيلا سمخ ا
 سساميعيا حلخفهامنا ألمرياكانا إرس ئخل،ا
 نمخجاةاسااايييساباها سملخااءاماناع راكيريا
 ميقافا طنايا عيناياتجااها سجر ئاما سميا

ترتكيهااجارلا سسيءا سسميعية.
 أضااَفاأنا سملخااءالاما سرشيحاةا سهخةا
يفا سيلاخ،االخماًابأناهاتليىا تصااالٍتاكثريلامنا
 سملخااءاسارض رلاعيخا جمخااعاسهاما  تياسا
ميقافاتجااهالاذها ألْحاااَخ ثا سماياخمكاتا
باسشامبا سخخنيا  سمياأنمجهاا سمخ ا سسميعيا

 حلفاؤه.
 كشافا سجنخاخاباأنالنااكاسياًءاميساماًا
ساخميخهاعلخاءا سخخناسيقيخهما مشااركمهما
يفا سمميئةا سشاميخةاسي جهةا سمخ  نا سسميعيا

 سغاشماخاللا ألياسا سيريية.

 ال انتصار إال بالوحدة
 سمالماةامحخخاإساخاعخلا سمخر نايا أثناءا
زياارلا سجنخخا عخعامانا إلعالمخنياسهايفامنزسها

ععاا سخخنخنياإىلا سميحخا  سمالحمايفا جها سمخ ،ا
ُمؤّكخ ًاأنا سنرصاسخأتيامعا سميحخ.

 قاالا سمالمةا سمخر ناياإنا سرحلةا سيائخةا
 سمياتخرابهااا سخخنامناأحخ ثا حربا عخ  نا
تمطلبامانا سخخنخنياأنايرت حخاي اخخخاابخنهما
 يميحخ  ا يشافلا سغنياعاىا سفيريا  سكيريا
عاىا سصغاري،اُمضخفاًابأنهاالايخكاناأنايفرجا
 سلهاعىا سشمبا سخخنياإالاإس ا تحخ  ا يميجهي ا

إىلا سلها باسمايلاسخأتخهما سنرصا  سفرج.
 سمالماةامحخخاإساخاعخلا سحجياليا آلخرا
أ ضاحاأنالناكاسؤمااًاكيري ًامناقيالا سمخ  نا
 سسميعيا  سذيايحخلاحيخ ًاكيري ًاعىا سشمبا
 سخخنياسلشامب،احخثاجملا سخايساُكّلاتركخزها

عىاتخمريا سخخنا قملا سخخنخني.
 أكاخا سمالماةا سحجياأنا سخخاناأكلامنهما

 اأقاخسامنهاماخملخهاماأنايأتاي اإسخناااسنيملا
إيخانهما سخلاسخملخينا.

 ععاا سمالمةا سحجياُكّلا سملخاءاإىلا النمياعا
يفامؤتخاراجاماعاسهماعالا جمخااعا سجخمخةا
 سمخيمخةاسملخاءا سخخنامناأناأجلاأناييضحي ا
ميقفهامامانالذ ا سماخ  نا سذياخماكاباسخخنا
 بأبنائاه،اُمؤّكاخ ًابأناهاعاىامياخأهاسي جهاةا
 سماخ  نا كلا سممخينا سذيانايحا سينازعزعةا

 ألمنا  السمير را تخمريا سيلخ.ا

 عدوان لئيم وجبان
أماا سياايضا سمالماةامحخخازيخا سيشاكيا
خأكخاأنا سمخ  َنا سسميعيا سغاشماعخ  ناسئخما
جياناسمايشهخا سمأريُخامثخالًاسه،اُمضخفاًابييسه:ا
»ساخمناا شاالخنااعخ  نااًاخااللا سساني تا

 ساضخاةايفاُكّلا سماسم،اسكناسمانشاهخامثلالذ ا
 سمخ  نا سذياأرسفايفا سيملا  سمخمري«.

 ععاا سمالمةا سيشاكياُكّلاَمنايشاهخاأناالا
إساهاإالا سلاها أنامحخخ ًارسايلا سلاهاأناييا سا
لذ ا سمخ  نا سساميعيا سلئخاما ييفايفا جهها

 يياتلها يخ خعاعنالذ ا سيلخ.
 سمالماةاحخايعا سؤياخا ساذياأتمياها سرضا
  سشاخباكاناسهارأياهاخخخاايييساباها سمخ  نا
ماناجر ئماضاخا سخخنخني،اخياخا كمفىابخعائها
 ساذياظلايرععهاقائالً:ا سلهاما نرصا سجالخينا
 أللكا سممخينا سظاسنيا نرصا سجالخينا أللكا

 سممخين.
مناجهمهاطاسبا سيايضا سمالمةاأبيا سرجالا
 سجمخعا سخخنيابرممهاإىلا التحاعامهخاا خملفي ا
يفاآر ئهما أخكارلم،اُمضخفاًاأنا»لذ ا سيلخابلخناا
 نحاناالايرّشخناااماايحاخثاخخهاماناعخ  نا
 جر ئام،اخاسنسااءا  ألطفاالايخيتايناتحتا
 ألنيااض،ا  سيلخايمحطما الايخكناتمييضاماا
يخمر،اخخجاباأنانمييا سلهاَجخخماًاخخخاايحخثا

سيلخناامناعخ  نا قملا تخمري«.ا
 أضاافا سمالماةاأبايا سرجالاقائاالً:ا»عىا
 سملخاءا  سميالءا كلامنايحبابلخهاأنايمحخ  ا
 يمفيي ا أنايكينا سيلخاأماساأعنيا سجخخعا أنا

يحاخظي اعلخه«.
أماا سيايضاسايأا سحجاياخطاسباليا آلخرا
علخااءا سخخنابخيملافامشااربهما مذ ليهما
سليااءا  الجمخاعاسماخ ُرسا ألَْ َضاااعا سمياتخرا
بهااا سيالعامنالذ ا سماخ  نا سظاسما سذياتنفذها
جاارلا سسايءا سساميعية،اع عخااًاا سجخخاعاأنا
يمحاخ  ا يمأسفي اخخخاابخنهاماسي جهمها رععها

 إييافاصلفها غخها كلها حيخه.

 العالمة العمراني: المرحلة القائمة التي تمر بها اليمن من أحداث وعدوان تتطلب من 
اليمنيين أن يتراحموا فيما بينهم ويتوحدوا ويشفق الغني على الفقير والكبير على الصغير

 العالمة الحجي: هناك حقد كبير من قبل الجارة السعودية على الشعب اليمني وما 
يحدث من جرائم وقتل وتدمير هو الحقيقة لهذا التوجه العدائي

 العالمة الموشكي: هذا العدوان ال مثيل له في الدنيا وكل مؤمن عليه أن يقف ضده 
ويقاتله ويدافع عن هذا البلد

 العالمة أبو الرجال: على العلماء والعقالء أن يتحدوا ويتفقوا ضد هذا العدوان وأن 
يكون البلد أمام أعين الجميع وأن يحافظوا عليه 



5 تقارير سمخعاامما      سيخخلاخاسيمخلامالاساا سي خلالااس ا سيمخلامخلالا

 قالاعضيا سجللا سساخايساألنصارا سلها
حخازها سحيثايابأنالنااكامحاعثااٍتاجاعلا
 مميخماةابشاأناتشاكخلاحكيماةا طنخة،ا
 مانا سميقاعاأنايملاَناعنهاااخااللاعرشها
أيااساكأقىصاحاخ،ا أضافا سحيثاي:اعزمتا
 سكينااتاتشاكخلاكاخةامؤسسااتا سمطلةا
بي قعا سفار غا سساخايسا  سخساميرياجر ءا
يفا ساخَاَخاانا تخخالا سُمااْخَ  نا سساميعيا
 إيياافا سمخلخاةا سسخاساخةاإالاأنا سؤكاخا
كخرحلةاأ ىلاإعالنا سحكيمةاثماساخممابحثا
تشكخلا سؤسساتا سمييخةايفا ألياسا سييلة.ا

كاخاةا سيايىا عاىا  أضاافا سحيثاي:ا
  سكينااتا سسخاساخةاتحخالا سساؤ سخةايفا
إخار جا سيلاخامنا ألزماةا إيياافا سُماْخَ  نا
مالءا سفار غا عاىا  سساميعيا  سمي خالا

 سخسميريا  سسخايسا سيائم.
 أضافا» سجالامفميحاأماساكاخةا سييىا
سلرش كاةا سيطنخاة«..امطاسياًاكاخاةا سييىا
  سكيناتا سسخاساخة،ا يفاميخممهمامكينا
أنصاارا سلاهاباسمخالابجخياةا  سمي خلاعىا
شغلا سفر غا سخساميريا سيائما تشكخلاُكّلا
مؤسسااتا سسالطةا سخساميريةا  سجلالا
 سرئاايسا حكيماةا حاخلا طنخاةا إحخاءا
 سمخلخاةا سسخاساخةابانياكاخاةا سكينااتا

  سييى.
 أكاخاأنامكيَناأنصاارا سلهاعاىاتي ُصٍلا
ع ئما تنساخلابنياكاخاةا سييىا سسخاساخةا
بخاااخخهاما سؤتخارا سشامييا سمااس..االخمااًا
إىلاأنالنااكامشاا ر ٍتايفامسايطاسمارضا
أخاكاراتيخسابهااا سيميثا ألمخاياسلاخَاَخانا
إسخاعخلا سخا سشاخخاتممللابيقفا سُماْخَ  نا
 سسميعياعىا ساخَاَخان..ا قالا»تما سمفالما
حيلابمضا سنياطا سمياتيخسابهااإساخاعخلا
 ساخا سشاخخا لناكاتمناتامناقيالا سنظاسا
 سساميعياعاىا سنيااطا سماياتاما سمفالما
بشأنها،ا حصلاعييهااخميٌرايفا سشا ر ت«..ا
َع عخاًاإىلامحاكخةا سيينةا  سرتزقةا  سمخالءا
 سذينايّخعيناألنفسهما سرشعخةايفا سرياض.
اعضاُيا سجلالا سساخايساألنصارا  َحاثَّ
 سلاهاكاخاةاأبنااءا ساخَاَخااناعاىا سامنفارا
 سجهيعا  سطاقااتاسرخخا سجيهااتا سخ خلخةا
  سيارجخاةايفامي جهةا سُماْخَ  نا سساميعيا
 سغاشما مرتزقةا سرياضايفا سخ خلايفاجخخعا
سلخرجفانيا  سناطالا  سحاا ر،ا  سمصاخيا
  سمخاالءايفاكاخاةاجيهاتا سمخلا سساخايسا

  سثيايفا  إلعالمي.
باخ رهاقاالاأمنياعاساحزبا سحلاحسانا
محخاخازياخايفا سؤتخراصحفياُعيخا سسايتا
اأنا بصنمااء:اإناأياةاحكيماةاقاعماةاالابُاخَّ
تكينا  سمةا سمخثخلامعا سمأكخخاعىا السمز سا
باسيااعئا سمياأعلنتاعنهااا سييىا  سكيناتا

 سسخاسخةاعىا سساحةا سيطنخة.
 أضااف:اإنا سيايىا سر خضةاسلُمااْخَ  نا
  سحريصاةاعاىا حاخلا سصافا  سجيهاةا

 سخ خلخة،اسامكيناسهاا سصاخ رلا  سمخثخلايفا
 سحكيمةا سييلة.

 جخعاأمنياعاساحزبا سحلاتأكخخا ألحز با
رخضهااا   سكينااتا سسخاساخةا سيطنخاةا
سلُماْخَ  نا سساميعيا سغاشاماعىا ساخَاَخانا
  سمهخ خهاسكاخةامييماتا سحخالا إلنسانخة،ا
خضاالًاعنا سامهخ فا سخنخانيا ألبرياءا قملا
 ألطفالا  سنسااءا  سحصارا سجائرابر ًا بحر ًا

 جي ً.

خخخااأ ضحا ألمنيا سيطريا سساعخاسحزبا
 سيمثا سمربيا الشارت كيااقطارا ساخَاَخان(ا

محخخا سزبريي،اأنامشا ر تابمضا سكيناتا
 سسخاساخةايفامسايطاتأتيايفاإطارامحا سةا

تيريبا جهاتا سنظرابنيا سييىا سسخاساخةا
عىا سسااحةا سيطنخة..ا قال:اإنا سشا ر تا
سخساتاممياخلاباسصايرلا سماياتميخلينها،ا
خخخكناأناتلمييا ألحز با  سييىا سسخاسخةا
يفاأياماكاناسمياعلا آلر ءاحيلا سيضعا سيائما
يفا ساخَاَخاان،ا أغلابا سنيااطايماما التفاقا
علخهاا،اباسامثناءا سُمااْخَ  ناعاىا ساخَاَخانا
  سلافا سساميعيا ساذياتحمالا سساميعيةا
  إلماار تامناطلايخنخةا تممخيابخ نا جها

حلاعىا سشمبا ساخَاَخاني.
تكمالا ألحاز با رئخالا أكاخا باخ رها
  سمنظخخاتا سسخاساخةا سنالضةاسلُماْخَ  نا
»حلفااءاأنصارا سله«اعيخ سلاكا سحجري،اأنا
مكايناأنصارا سلاهاسخيهاحرصاعاىاتخثخلا
 ألحاز با  سمنظخخااتا سسخاساخةا سجخيخلا
 إرش كهمايفاميملفا سفماسخاتا سسخاساخةا
خااللا سر حلا ساضخاةابخء ًامنامشاا ر تا

ميخخيخكا جنخفا غريلا.
 قاالا»إنامكايناأنصاارا سلاها  سيايىا
 سسخاساخةاسخيهمانظرلاجخيخلايفا سامخمابا
 ألحاز با  سمنظخخااتا سسخاساخةا سجخيخل،ا
 تخثخلهااإىلاجانيهمايفاإطارا سكيناأ ا سلجنةا
 سثيرياةا سملخااا كاذ ا سشاا ر تا سجارياةا
 سمملياةاباسيضاعا سساخايساعىا سسااحةا

 سيطنخة«.
كخاااأكاخا سحجارياألخخاةاع را ألحز با
  سمنظخخاتا سسخاساخةا سجخيخلا  سنالضةا
يفا سرحلاةا سر لناةا تشاكخلا سلُمااْخَ  نا
 سحكيماةا تخثخلهااايفاميملافا سفماسخااتا
  سؤسساتا سثيرية..االخماًاإىلاتحخلا سجخخعا
مسؤ سخةاساخا سفر غا سخساميريا  سير جا
مانا ألزماةا إيياافا سُمااْخَ  نا باسيطانا
 سساميعيا رخعا سحصارا سجائراعىا سشمبا

 ساخَاَخاني.
 يفاترصيحاساا»صخىا سسريل«اأكخاعضيا
 ألماناةا سماماةاسلمنظخما سيحخ يا سشامييا
 سناارصياحخخخاعاصمابأنا سحزبا سنارصيا
ميقفاها  ضحا قخاصاخرابخاناعانا ألمانةا
 سماماةايخيانا سُمااْخَ  نا أناماااصاخرابمخا
سسكامانابخانااتا ترصيحاتاساماتكناتملا
عانا ألماناةا الاعنا سحازبا إنخاااصاعرلا
عناأشاياص،ا لناكاتحركامناقيلا ألمانةا
 سمامةا منا سميقعاإْصاَخ رابخاناخاللا ألياسا

 سياعمةاسميضخحاميقفا سحزب.
ا قاخاصاخرابخاناعانا سؤتخارا سصحفيا
سليايىا  ألحاز با  سكينااتا سسخاساخةا

 سيطنخةا سشاركةايفاحي راميخخيخك..ا

الأحزاب واملكونات ال�شيا�شية امل�شاركة بحوار موفمبيك تعلن يف موؤمتر �شحفي:

تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل عشرة أيام كحد أدنى
محاكمة خونة الوطن وعلى رأسهم هادي وبحاح

نص البيان :
وقفت القوى واألحزاُب والمكوناُت السياسية الوطنية المشاركة يف حوار موفمبيك المناهضة للُع�ْدَوان والمدافعة عن سيادة ال�يَ�َم�ن 
وحريته واس�تقالل قراره الس�يايس ووحدة أراضيه أمام التطورات والمستجدات عى الس�احة الوطنية الناتجة عن الُع�ْدَوان السعودي 
التحالفي الغاش�م عى أبناء الش�عب ال�يَ�َم�ني العزيز الذي يصادف اليوم 160 من أيام عمره والذي أوغل يف دماء ال�يَ�َم�نيين وأرسف 

يف أعمال القتل والدمار والخراب والحصار بكل أنواعه، وزاد من غطرسته وتكربه وطغيانه.
كما وقفت إجالالً وإعزازاً وتقديراً ألبطال الجيش واللجان الش�عبية وكل أبناء الش�عب ال�يَ�َم�ني العظيم المجاهد والصابر والصامد 

يف مواجهة تحالف الر الدويل الذي يمارس ُكّل لحظة عرات الجرائم الوحشية بحق اإلنسان ال�يَ�َم�ني.
وإذ نثمن ونش�يد عالياً بالتالحم والصمود الش�عبي األس�طوري الذي مّكن أفراد الجيش واللجان الشعبية من تحقيق االنتصارات يف 
مختلف جبهات الدفاع المقدس وساحات وميادين الرف والبطولة والشموخ والفداء والتضحية والدفاع عن األرض والعرض وسيادة 

وكرامة وعزة ُكّل يمني عاش عى هذه األرض الطاهرة واألبية التي لن ولم تخضع يوماً يف تأريخها لغاٍز أو محتل إذ نثمن ذلك فإننا:
1- نؤكد أوالً عى موقفنا المبدئي الرافض والمناهض للُع�ْدَوان السعودي التحالفي الغاشم وكذا الداعم والمساند لصمود واستبسال 

شعبنا ال�يَ�َم�ني العزيز وأفراد الجيش واللجان الشعبية البواسل يف التصدي لهذا الُع�ْدَوان وأدواته بكل الوسائل الممكنة.
2- ندع�و ُكّل أبناء ش�عبنا ال�يَ�َم�ني العزي�ز يف ظل االنتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش واللجان الش�عبية إىل مضاعفة الجهود 
واستنفار ُكّل الطاقات واإلمكانات يف مواجهة المعتدين والغزاة والمحتلين الذين دنسوا بأقدامهم وآلياتهم أرَض ال�يَ�َم�ن الطاهرة وكذا 
أذنابهم من المرتزقة والعمالء والخونة، وإىل مزيد من االلتفاف والتالحم مع أفراد الجيش واللجان الشعبية ورفد وتعزيز جبهات الدفاع 

المقدس عى مستوى الجبهتين الداخلية والخارجية.
3- نؤّك�د دعَمن�ا وتأييدنا الكامل للخطوات والخيارات االس�رتاتيجية التي باتت رضورة ملحة لحس�م المعرك�ة، ووضع حد لغرور 
القوة واالستقواء واالستكبار، وحماية حقوق الشعب ال�يَ�َم�ني وثوابته الوطنية وخياراته العادلة المتمثلة يف ضمان واحرتام استقالل 
ال�يَ�َم�ن وسيادته ووحدة أراضيه، وبناء دولته المدنية الحديثة والعادلة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والراكة الوطنية 

الواسعة.
4- ندع�و ُكّل أبن�اء ش�عبنا ال�يَ�َم�ني العزي�ز يف ُكّل المحافظات والمديري�ات والقرى والعزل ومن خالل التنس�يق مع أبناء الجيش 
واألم�ن واللجان الش�عبية إىل التعامل بح�زم ووعي وبصيرة مع ُكّل الخونة والعمالء من مرتزقة الُع��ْدَوان وأدواته باختالف مواقعهم 
وتعّدد أدوارهم، وعدم التهاون أو التس�اهل يف التصدي لهم عى مس�توى ُكّل الجبهات اإلعالمية منها والسياس�ية والثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية واألمنية والعس�كرية، ونش�دد عى عدم إتاحة المجال للمرجفين والمثبطين والمتلبس�ين والمتخاذلين يف بث س�مومهم يف 

أوساط المجتمع.
5- نجدد تأكيدنا عى عدم رشعية الرئيس المستقيل والمنتهية واليته والخائن لشعبه ووطنه المدعو هادي وكذا الحكومة المستقيلة 
ورئيس�ها المدعو بحاح، ونش�دد عى رسعة محاكمتهما وكل من ارتكب جرائم التعاون مع الُع�ْدَوان السعودي التحالفي وشاركه يف قتل 

وحصار أبناء الشعب ال�يَ�َم�ني وتدمير بنيته التحتي.
6- نعرب عن أسفنا البالغ نتيجة تلكؤ بعض القوى واألحزاب السياسية طوال المرحلة الماضية يف سد الفراغ القائم يف السلطة االنتقالية 
وهروبها عن تحمل مسؤوليتها الوطنية يف ظل الظروف االستثنائية والصعبة التي يمر بها ال�يَ�َم�ن نتيجة الُع�ْدَوان السعودي الغاشم 
رغم النداءات الش�عبية المتكررة والدفع الجاد من قبل البعض، وس�عي بعضها لالبتزاز الس�يايس ومحاولة تج�اوز توافقات موفمبيك 
األخيرة إىل تحقيق مكاس�ب سياس�ية خاصة بعيداً عن سياق الواقع وتفاعالت المرحلة، وعى العموم إذ نأسف لذلك فإننا نعلن اليوم عن 
مشاورات جادة ومتقدمة تجري خالل هذه األيام بين معظم القوى واألحزاب والمكونات السياسية يف البلد ونتوقع أن تفيض عى األقل 

خالل العرة األيام القادمة كحد أدنى إىل تشكيل حكومة وطنية إلدارة الوضع خالل المرحلة الراهنة.
7- ندين ونس�تنكر الجرائم البش�عة التي ارتكبتها وترتكبها العنارص اإلجرامية من القاعدة وداعش وأخواتهما ومنها جرائم السحل 
والحرق والصلب والذبح والرمي من عى أسطح المباني التي ارتكبتها تلك العنارص يف محافظة تعز الحالمة خالل األسبوع المايض بحق 
بع�ض األرسى والمدنيي�ن، وندعو ُكّل أبناء ش�عبنا ال�يَ�َم�ني العزيز بكل فئاته وانتماءاته إىل الوق�وف بحزم يف التصدي لتلك العنارص 
اإلجرامية التي يس�تخدمها الُع�ْدَوان ويعمل عى تمويلها وتدريبها ودعمها بالمال والس�الح وتقديم ُكّل التس�هيالت لها يف سبيل تمزيق 

البلد وتفكيك نسيجه االجتماعي وَوحدته الوطنية.

  - خاص:

أكََّختا ألحز ُبا  سييىا  سكيناُتا سسخاسخةا سيطنخةا

 سشاركةايفاحي راميخخيخك،ا سمزَساعىاتشكخلاحكيمةا

 حخلا طنخةاس تاتخثخلا  سعاخاللا سمرشلا ألياسا سييلة،ا

كخااأكختا سكيناتاعىارض رلاتيخيما سيينةاإىلا سيضاءا

سحاكخمهما يفاميخممهما سخعيالاعيا  سخعيابحاح،ا

سسكاخاللامؤتخراصحفياُعيخاييسا سثالثاءا سايضاباسرَكزا

 سثيايفابصنماء،ابحضيرا  سعامنا سشيصخاتا سسخاسخةا

  سائلا إلعالسا  سهمخني.



تقارير سيخخلاخاسيمخلامالاساا سي خلالااس ا سيمخلامخلالا      سمخعاامما6

  - متابعات:
أصخبا8امي طننياييساأملا ألربماءا
بجر حاإثراقصفاعنخفاسطري نا سمخ ا
 سسميعيا ألمريكيابأكثرامنامااغارلا
جييةاعىامناطالاممفرقةابخحاخظةا
صمخل.ا  سامهخفاطري نا سمخ امنزلا
أحخا سي طنانيابخنطيةا سطلح،امااأعىا
إىلاإصابةاخخسةامي طنني،ا  سمهخفا
مخيريةاسااقنيابغارتنياأعتاإىلاإصابةا

مي طن.
 شاناطري نا سمخ  ناأرباعاغار تا
جييةاعاىامنطيةاضحخاانابخخيريةا
مجز،ا ساتاغار تاعىامنطيةا سيخعا
بخخيريةاكماف،اإضاخةاإىلاسيعاغار تا
عىامناطلاممفرقةامانامخيريةاباقما
 سحخ عيةاأعتاإىلاترضراعخعامنامنازلا

 سي طننياَ مز رعهم.
كخااشاناطري نا سمخ  نا سسميعيا
 ألمريكاياغاارلاجييةاعاىامنزلاأحخا
 سي طننيابخخينةاصمخلاأّعتاإىلاتخمريها
باسكامل،اإضاخةاإىلاغارتنياعىامنطيةا
مار نابخخيريةاحخاخ نا غارتنياأخرىا

عىامخيريةا سظالر.
   صالاطاري نا سماخ اغار تهاييسا
منطياةا مسامهخخاًا  سثالثااءا ساايضا
 سمطفانيابخخيرياةاكماف،اماااأعىاإىلا
إصاباةا مرألامسانةا  حرت قاساخارلا
مي طن.اكخاا سامهخفاطري نا سمخ  نا
 سساميعيا ألمريكايامنازالًايفامنطيةا
عثرباةايفاجخماةابنايابحارابخخيريةا
سااقني،ابغاارلاجيياةاأعتاإىلاتخمريها

باسكامل.
 شاناطاري نا سماخ  نا سساميعيا

 ألمريكاياييسا سثالثاءا سايضاسلسالةا
منا سغار تا سجييةا سمهخختاعخع ًامنا

 سناطلابخحاخظةاصمخل.
 نفاذاطاري نا سماخ اسلسالًةامانا
 سغاار تاعاىامخيريةاكماافا منطيةا
 سيخاعا غاارلاعاىامخيرياةا سظالر،ا
خخخاااحللا سطري نابشاكلامكثفاعىا

 سناطلا سحخ عية.
 يفامحاخظاةاحجاةانفاذاطاري نا
أمالا  سماخ  نا سساميعيا سغاشاما
 ألربماءاثالثاغار تا سامهخختامزرعةا
بخنطيةا سجرايفامخينةاعيلامحاخظةا

حجة.
بغرخاةا مسائيلا مصاخرا  قاالا
 سمخلخاتا سشارتكة:اإنا سغار تا سثالثا
عمارتاكلخاًا سنشاآتا  سيانيا سياصةا

باسزرعة.

 أشاارا سصاخراإىلاأناخارقا إلنياسا
  إلسامافامسامخرلايفا سيحاثاسلمأكخا

مناعخسا جيعاأيةاضحاياابرشية.
   صالاطري نا سمخ  نا سساميعي،ا
ييسا الثنني،اسلسلةاغار تامكثفةاعىا

مناطلاممفرقةامنامحاخظةاحجة.
 شاناطري نا سماخ ااااغاارلاعىا
مناطالامخخيا مثلاثاعالما حرض،ا
كخااا سامهخفابماخلاغاار تاشايكةا
 التصاالتايفامخيريةاحري ن،امااأعىاإىلا

خر جهااعنا سيخمةابشكلاكامل.ا
 تأتيالاذها سغار تابماخاييسا  حخا
منا رتكابا سمخ  نا سساميعياسجزرلا
بشامةار حاضحخمهاالخاماابنياشاهخخا
 جريح،اجر ءا سمهخ خهاسصنعامخاهايفا
منطيةا سجربابخخينةاعيلابخحاخظةا

حجة.

  - خاص:
أحاَرَزتاقي ُتا سجخشا  سلجانا سشاميخةاباسمما نا
معاألايلاتمازا نمصار تامخخ نخةاكياريلاعىامرتزقةا
حازبا إلصاالحا  سياعاخل،احخثاتماتطهاريامنطيةا
حيخالاسالخانا جاممةاتماز،ا   عيا سخحيا صخنة،ا
بمخا سامكخالاتطهريا  عيا سضيابا  سُربخمياكامالً،ا
 لاذ ايُماززاإمكانخةاتياخسا سجخشاسمطهاريامنطيةا
مرشعةا حخنانا كذَسكاقلمةا سيالرلا إلسرت تخجخة.ا
لاذ ا كثفاتاطائار تا سُماااْخَ  ناغار تهاااعاىا
 سحاخظاةايفا سخيمخانيا ساضخانياإثارا سمياخسا سكيريا
سياي تا سجخشا  سلجانا سشاميخةا سايطاشاهخخ نا
 ثالثاةاجرحاىايفاقصفا سُماااْخَ  ناسحايا سربخمي،ا
كخاا سامهخفا سطري نا سماعيامناطلاما يةا  سجنخا
  سحيبانابسايعاغار ت،ا ناعيا سصيار،ا َجيلاجرلا
بغارتني،ا  سمهخ ُفاجيلاجرلا-مميلا سرتزقة-ايأتيا
إثراتيخسا سجخاشا  سلجانا سشاميخةا تضخخيهماعىا
مرتزقةا إلصالحا  سياعخلايفا سيقع،ا ترضرتاميانيا

سكنخةامجا رل.
 يفانفلا سساخاقاقصفاطاري نا سُمااْخَ  ناجيسةا
 سار را عخاارًلاساكنخةاباسحاياتلمهاااأعخاالانهبا
سلخماجرا  سيازنا سمياتفمحتاأبي بهاابفملا النفجارا
 ممظما سنهيبااتاأع  تاكهربائخةا إسكرت نخةاتابمةا

سرشكاةاشاابكي.اكخااا سامهخفا سيصافا»عخاارلا
 سخاز ن«ايفا سَحِصبا خنخقا»لااياكالس«ا «مخ رسا
 سنار«اباسُزنيل،اإضاخًةاالسمهخفاثالثاميانياسكنخةا
ليامنزلا سشاخخاصيارا سجنخيا  سمخخاخاعيلاعزيزا

 بختا سجابريايفاصاسة.
 أخااعتامصااعرامحلخاةابيخاسامرتزقاةا إلصالحا
بنهاباإع رلا ألمنا خارعا سينكا سركزيا  سسمشافىا
 سساييخيا مسمشافىا سرسطانا مناازلامجا ره،ا

ِمَخنانزحاأصحابها.ا

يأتيالاذ ايفا قاتاتخراخخاها سجخاعاتا ُسسالحةا
 سمابماةاسإلصالحا  سياعخلا  سرتزقةابأسايأامر حلهاا
 سَساكابماخا رتكابهاما سجر ئاما إلرلابخاةابحلابختا
 سرُّمخخاةا جر ئاما سمخثخالابااألرسىاعاىاطريياةا
»ع عاش«،امااكشافا سيجاها سييخحاسهاذها سمنارصا
ساخىاكاخاةاأَبْاانَااءا سحاخظة،الذ ا نشايتاخالخاتا
كياريلابنياعناارصا سرتزقةا  سياعاخلا تطيرتالذها
 سيالخاتاإىلا شامياكاتابنيالذها سجخاعاتا ُسسلحةا
 إلْجااَر مخاة.ا يفاتصاعاخالاذها سمناقضااتاقاماتا
جخاعةامسالحةاتابماةاسلخياليفابخحا سةاباسامالسا
قسامارشطةاحايا سجخهايريا ساذياتساخطراعلخها
عنارصا سياعخل،ا عنخارخضا سمنظخماتسالخما سيساما
حخثتا شامياكاتابانيا سطرخني،اتلمهاااحاعثةاأُخرىا
عنخمااقملامسالحيناتابميناسلخياليفاأحخامسالحيا

 سياعاخل،امخااَععاامسالحيا سياعاخلاإىلا سهجيساعىا
ُمسالحيا سياليفايفاعيراع رلمابحايا سر ضةا قملي ا

ثخانخةامنهمايفاعخلخةاثأريةاتنيئابرص عاقاعس.
سزعخاما سمناارصا خجائايا ظالا خمفااءا  يفا
 إلْجااَر مخةايفاتمزا سخعياحخيعا سياليفاتحخثاشهيعا
عخاناعنا حمخاسخاةاإصابةاقائخا سرتزقةا  سمكفريينيا
بممزاحخايعا سياليف،ايفاحنيايرىاآخار ناأَنا سياليفا
عنخمااأعركاأَنا سهزيخةاباتتامصري ًامحميماًاسها سكلا
مرتزقاةا سريااضاآثرا سهار با تاركا سرتزقةاخلفها

سخليي امصريلم.ا
 عىا سصمخخا إلنسانياأقخمتا سياعخلاعىاتصفخةا
أحاخا سي طنانيايفامنزسها يُخعىاِعصااسا سيخيس،ابمخا
إعالنهاابأنهااسامييسابإعخ سا ألساماساصاعقاعيخ سلها
 سرُّمخخاةابمهخةا سُكفر،ا الاأحخايملماَمصريهابمخاسَسك.ا
كخااقامتابنيشاقلايفامنطيةا سحطابابحخناناسيلا
يميعاآلالفا سساننيا يُماَرُفابيلا سنيياُشامخباعنخا

ألايلا سنيطة.ا
الاذ ا ييايسامرتزقاةا سرياضا  سياعاخلابيصفا
عشاي ئياعىابخايتا سخنخنيايفا سخيناةاُكلخااتمرضي ا
سرضبةاميجمة،ا يكثفا سضخا إلعالميامناقيلاإعالسا
 سمخ ا أسياسهاحيلاقصفاعشي ئياعىا سخينةا تخ  لا
صيرا سضحاياا نسيمهااإىلا سجخش؛ابغرضا سمشييشا
عىاحيخياةاماايحخثايفا سحاخظةامانالز ئَماكيريلا

سلخرتزقةا  سمخالء.

  - خاص:
نّظختاعخٌعامنامكيناتا منظخاتا سجمخعا سخنيا
ييسا الثننيا سايضاأمااَسامكمبا ألمما سمحخلابصنماءا
 قفةا حمجاجخةاسلمنخيخاباسجر ئما سميايرتكيهاانظاُسا
آلاساميعاضخا سشامبا سخخني،ا  إلييافاشايها سكيلا
سحركةانيلا سساخرينامنا إىلامطاراصنماءا سخ يل.ا
  سامنكرا سشااركينايفا سيقفاةاتيفخضارحالتا
 سيطيطا سجييةا سخخنخةامنامخاإىلاخارحالتاأسييعخاًا
يفاظلاتيقفارحالتاجخخعا سرشكاتا سمياتربطا سخخنا

بخخنا عي صما سماسم.ا
 طاسابا سحمجينابرخاعا سحصارا سجاييا سجائرا
 ساذياأعىاإىلا خاالاعاخعاكيريامنا سارىضا  سجرحىا

جر ءا سمخ  نا سساميعيا سغاشاماعىابالعناا خيخ نا
 سسااخريناحلا سمنيالابحريةايفا سسافر..االخمنياإىلا
أناإجيارا سنظاسا سساميعيا سطائار تا سناقلةاسلميجها
إىلابالعلاااسلمفمخاشا ماناثما سميجاهاإىلامطاراعخنا
  سمايعلاعالاسساكا سياطايأتايايفاإطاارا سمخخلايفا

 سشؤ نا سخ خلخة.ا
 أشاار  اإىلاأنامناتيماتا سحصااراخيخ َنامياعخا
يفا سجاممااتا سمربخاةا  سخ سخاةا سلخر ساةا  سطلياةا
 حرماانامناسخيهاعيخاعخالايفا سيارجا  رتفاعاكيريا

يفاقخخةاتذ كرا سسفر.ا
 أع نا سشااركين،ايفابخااناصااعراعانا سيقفاةا
 الحمجاجخة،الخجخةا سمخ  نا سساميعيا غطرسامها
عىا سشامبا سخخني..امنخعيناباسصخاتا سخ يلا عخسا
تحركا سؤسسااتا  سنظخاتا سخ سخةا إلنساانخةا سميا

أنشئتامناأجلاكر مةا إلنسانا حييقه.ا
اَمنايخ خعاأ ايلرامخارساتا   سامهجنا سيخاُناُكلَّ
 سمخ  نا سساميعياخاصةامنايّخعاينارشعخةاتخثخلا
 سشامبا سخخنيا لمايشااركينايفاتجييمها حصارها
 قملاه،اغريامخركانياأناألمارش طاتخثخلا سشاميبا
حارصا سخثاِّاالاعىامنايمحاخثاباسنخابةاعنها عىا

حييقها مصاسحه.ا
 ناشاخا سيخاُنا ألمنيا سماساسألماما سمحخلا مجللا
 ألمنا ساخ يلا ميملافا سنظخاتا سخ سخةا  سشاميبا
االاسليقيفا  سُحرَّلا  سضخريا إلنسااني،اباسمحركا سَفمَّ
اسماناتاها إنياسا ماعا سشامبا سخخنايا  ضعاَحاااخٍّ
 سي ثخالا سخ سخةا ِقخَِما سساالسا سماياسُبحتاعىايخاماا

ىابيي ِتاتحاسُِفاع لا سمخ  نا سسميعي. يَُسخَّ

تحليق مكثف لطيران العدوان 
السعودي األمريكي على مأرب 

واستشهاد 4 مواطنين في قصف 
سوق شعبي بصرواح

  - متابعات:
اطاري ُنا سمخ  نا سساميعيا ألمريكاي،اييساأمالا ألربماء،ا َشانَّ
سلسالَةاغاار تاممفرقاةاعاىاعخعامانامناطالامحاخظاةامأربا
مسامهخخاًامناطلا سساخا سجخيخا  سيللا  سفاا اجنيبيامخينةامأربا

بيخلاغار ت.
  سامهخفاغارٌلاجييةاسطري نا سمخ  نا سساميعيا ألمريكياقنالا
ترصيفا سخاها سمابمةاسساخامأربا سجخياخ،اميلفًةاأرض ر ًايفاحي جزا
 سساخا سائخة،اكخاانفذاطري نا سمخ اأربعاغاار تاعىامنطيميا سيللا
  سفا اجنيبيا سخينةا ساطاتحلخلامكثفاسطري نا سمخ  نايفاسخاءا

 سحاخظة.
 شاناطاري نا سمخ  نا سساميعيامسااءا سثالثاءاأكثارامناعرشا
غار تاجييةا سامهخختامناطلاممفرقةابخحاخظةامأربامسمهخخاًا

سخامأربا سيخيما  سناطلا سجا رلاسهابستاغار تاجيية.
كخاا سامهخفا سماخ  نابغارتانيامنطيةا سيلل،ا غاارلاعىاجيلا

لخالنابرص  حا غارلاعىامنطيةا سنيخعابخجزر.
  سمشاهخامااالاييلاعاناأربمةامي طننياصيااحا الثننيا أصخبا
خخساةاعرشاآخار ن،ا سسكايفاغارلاجييةاسطري نا سمخ ا سساميعيا

 سمهخختاسيقاًاشميخةايفامخيريةارص  حابخحاخظةامأرب.
 قاساتامصااعرامحلخاةاباسخيرية:اإنامانابنيا سشاهخ ءاطفالًاالا
يمجا زاعخرهااااَعاماً..اميخناًاأناعخع ًامنا سحالتا سمجاريةاترضرتا

نمخجةالذها سغار تا سهخجخة.
كخااشاناطري نا سمخ  نا سغاشماأملاثالثاغار تاعىاسخامأربا

 سجخيخاسكنهااسماتسفراعناسييطاضحايا.

غارات مكثفة على قاعدة الديلمي 
والكلية الحربية بصنعاء ودمار كبير 

في منازل المواطنين
  - متابعات:

اطري ُنا سمخ  نا سساميعيا ألمريكي،ايفا قتاميكرامنا َشنَّ
صيااحاأمل،اعاخع ًامنا سغاار تا سجييةا سامهخختاعخع ًامنا
 ألماكنايفاأمانةا سماصخة،امنهااقاعخلا سخيلخيا سجييةا مطارا

صنماءا سخ يل.
ا عاا عاطاري نا سماخ  ناظهاراييساأملا شاناعاخع ًامنا
 سغاار تا سامهخختا سكلخاةا سحربخاةاَ أحخثتاعماار ًاكيري ًايفا

 سياني،امعاترضرتاميانيا سي طننيا سجا رل.

العدوان السعودي األمريكي يدمر 
شبكة االتصاالت ويستهدف المعسكرات 

بمحافظتي الحديدة وعمران
  - متابعات:

جّخعا سمخ  ُنا سساميعيا ألمريكيامسااءا سثالثاءا ساايضاغار تها سجييةا
 سمخ  نخاةاعاىامحاخظاةاعخر نامسامهخخاًا سجيلا ألسايع،ا عمراشايكةا
 محايالتا التصااالتا سالسالكخةاباسجيلا ممساكراساي ءا سمخاسيةابحرفا

سفخان.
 شاناطري نا سمخ  نا سسميعياييساأملاعخع ًامنا سغار تاعىاعخعامنا

 سناطلابخحاخظةا سحخيخل.
 أخاعامصخراأمنياباسحخيخلاأنا سغار تا سمهخختامصنماًاسلثلجابخخيريةا
بخاتا سفيخاها مناطالابخخيريةا سحساخنخة،ا غاارلاعىاممساكرا سحرسا
 سجخهايريابخنطيةاكخلي اما،ا سكرا سصخراأناطري نا سمخ  ناحّللابكثاخةا

سساعاتاكثريلايفاسخاءا سحاخظة.
   صلاطري نا سمخ اييسا الثننيا سايضاغار تها سهخسامرييةاعىامخيريةا
 سييخةابخحاخظةا سحخيخل،امسامهخخاًا سمساكرابأربعاغاار تاع نا قيعا

إصابات.
 قصفاطري نا سمخ  نا سساميعيا ألمريكياييساأملامناطلاممفرقةايفا

محاخظةا سيخضاء.
 قالامصخراأمنياباسيخضاء:اإناطري نا سمخ اشاناسلسالةامنا سغار تا
 سجيياةاعىامناطالا ماسنا بركانا عييةاثرلا جيالارع عا مناطلاأخرىا

بخخيريةامكري س.
 أ ضحا سصخراأناطائر تا سمخ  ناشانتابشكلامكثفاعخلاغار تاعىا
رأساعيياةاثرلا باركاناخلفتاعماار ًا أرض ر ًامخنخةاباسنطيماني..اميخناًا
أنا سطري نا سماعيايشانابشاكلاممي صالاغار تاعىامحاخظاةا سيخضاء،ا
مسامهخخاًامخينةا سيخضااءا مخيرياتا سز لرا مكاري سا  سطفةا سياناعما

  سسي عية.

إصابة 8 مواطنين في قصف متواصل لطيران العدو على 
مناطق متفرقة بمحافظتي صعدة وحجة

القاعدة تصفي مواطنًا داخل منزله وتعلن عن إعدام أستاذ بتهمة الكفر  
ومرتزقة اإلصالح ينهبون إدارة األمن وفرع البنك المركزي والمستشفى 

السويدي ومستشفى السرطان ومنازل مجاورة

تطهير وادي الضباب والربيعي ومنطقة حبيل سلمان وحي الدحي 
وصينة بتعز تمهيدًا لتحرير مشرعة وحدنان وتقدم باتجاه قلعة القاهرة

منظمات المجتمع المدني تندد بجرائم العدوان وإيقاف 
حركة المالحة الدولية في مطار صنعاء 



7 تقارير سمخعاامما      سيخخلاخاسيمخلامالاساا سي خلالااس ا سيمخلامخلالا

  - خاص:
َخخَّااَما سحازُن،ايايسا ألحخا سايض،اعىاساكانا
مخيريةاعيلابخحاخظةاحجة..ا سطري نا سساميعيا
 ألمريكايالذها سرلا جخاضاسمهاسخضخفايفاساجلها
جريخةاأخرىا بيشااعةاالايمصيرلااأياإنساان..ا

إنها سيصفاعىامصنعاتميئةامخاهاباسخيرية.
بخنهام،ا يمياعساينا سضحاكاتايفامااا  سمخاالا
مجهخينايفا سمخل،اإلعاسةاأرسلما سفيريل،ايفالنجرا
كيريا   ساعا مكاناييمخاعنا سيرياةاعخلاأممار..ا
غارياأنهماسمايميقماي احخ ثا سفاجماةا سمياكانتا

تنمظرلم.
 سسخاءاكانتاصاخخةاكماعتها،ا  سمحلخلا سكثفا
سلطاري نا عمااعاساكانا سحياعاىاساخاعه،اسكنا
 سميحاشا سساميعياكاناحاارض ًاباكلاتفاصخله،ا
سخليياعخع ًامانا سصي ريخاعىالذ ا سكان،اخرتتفعا
كملةامنا سساحبا سملينةاماابنيا ألسايعا  سخ كن،ا
 عخاناكثخفاغطىا سسخاء،اخأعركاسكانا سحياأنا

مصخيةامااقخاحلت.
لارعا سجخخاعاإىلاماكانا سيصف..اإناهامصنعا
تميئاةا سخااه،ا ساذيايازّ عا سخيرياةاباسخااها سنيخةا
 سمخنخة..ا ساكانا آلناميحش،ا سخماراحلايفاجخخعا
أركانه،ا سيانياتهخمت،ا  ألسي حا سيشايخةاتطايرتا
إىلاأجاز ءاممفرقاةايفا ساكان،ا كلاماناكانايفالذ ا

 سكاناالايخكناأناييرجاساساً.
إنهااخاجمةابكلامااتحخلا سكلخةاسسكانا سحي..ا
الاأحخايممرفاعىاجثثا سضحايا..ا أجساعا سشهخ ءا
تناثارت،ا سحيمهماتيزعاتا تطايارتايفا سكان..ا
أيااٍعاميطيعاة،ا رؤ ٌساأخارىاأيضااًاميطيعاةا
 أرجالا بيايااسحم..امانالؤالءايااإسهاي؟!..اإنهما
عخالا سصنع،اسكناالاأحخايسامطخعا سممرفاعلخهما

باسضيطاسيشاعةامااحلابهم!!.
يمفيخاأحخاساكانا سحيا سكان،ا  سخميعاتهطلا
ماناعخنخهاكاسطراسهيلاماارأىا شاالخامناجر ئما
آلاساميع..ايييلاإنهاسمايخخزاأحخ ً،اإنهايمرفاأنهما
ماناساكانا سنطياةاخرجي امناذا سصيااحا سياكرا
سلمخالايفا سصنع..اسكنا سيصافا سميحشاأخيخلما

 سيخرلاعىاتخخخزاجثثا سشهخ ء.
 يارصخاأحاخا سماملنيابصايتامرتفعا ييجها
سمناتاهابحرقةاعىانظااساآلاساميع،ا يييلا ليا
مكلايسا سفاؤ ع:ا»لالالذ اإساالس؟،اللالاذ اعخلا
إنساني؟،اساس اُكّلالذ ا إلجر سا كلالذ ا سميحش؟«.
 لنااكاكانايجللاعاملاآخرا لايارجلاكهلا
كيريايفا سسان،ا رأساهاقخا ممألاباسشاخب،ا قخاخرتا
جسخه،ا خارتاقي هاسهيلاماارأىامنابشاعةالذها

 سجريخة.
 يمحخثاأبياعيخ سلها  ألسمايممرصاُكّلاجي نحها
قائالً:االاأكاعاأصخق،اعقائلاخيطا تحيلالذ ا سكانا
إىلاكيماةامنا ألطالل،الاذ ا سمخلاالايخكناأناتيخسا

علخهاإرس ئخلاخخااباسكابيلخاعربيامسالماييجخاخخها
قيلةا سسلخنيا أقخسا ألماكنا إلسالمخة؟!.

يحا لاجالخ ًا سحخيث،اسكنهايميقف،اخاألىساقخا
غليها  كمفىابخي صلةامشاالخلا ألشاالءا  سيطعا
 سصغريلا سمناثرلا  سجخخعايحا سيناجخمهااسخخنهاا
بشاكلاجخاعي..اإنهاا سجريخةا ألبشاعا  ألخظعايفا

مخيريةاعيلامنذابخأا سمخ  ناعىابالعنا.
 تظهارا سشاالخا سمياتماتيزيمهااعىا ساائلا
 إلعاالساجثاثاأطفاالا قاخا حرتقاتاأجسااعلما
باسكامال،ا جثثاأخرىا  سخماءاتساخلامنهااسمايمما
 سممارفاعلخهاا،ا ماكاناتحيلاإىلاأطااللا سماتيلا

سيىاسمناتاألايلا سنطيةاتطارعا سيملة.

 تبرير كاذب للعسيري 
 نمارشاخالُالاذها سجريخاةايفاأصيااعا سماسم،ا
  سامنكراُكّلاماناساهاضخارياماااحاخث،ا  حخها
 سمسارييا مرتزقاةا سماخ  ناماناحا ساي اإيجاعا

 سملير تاسهذها سجريخةاكماعتهم.
خرجا سمسارييابيجهها سييخاحاكاسمماعاسخييلا
علا ساائلاإعالسا سمخ اباسحارفا سي حخ:انحناسما
نيصافامخنخني،ا  سطري نا سساميعيا ألمريكياسما

ييصافامصناعاتميئةامخااه،ابلاقصفاممساكَرا
تخريباسلحيثخني.

 لكذ ايلرا سمسارييابأساليباقيخحامااحخثا
سلخخنخنيايفاعيل،ا يزيخابييسه:ا» سيقعا سسمهخفا
كانايساميخمها سحيثخيناسمجهخزاعيي تاناسافةا
بخ ئخةا سصنعا تخريبامهاجريناأخارقةاأجل  اعىا
حخلا سساالح«،امضخفاًاأناتحاسفا سمخ  نا»حصلا
عىاممليماتاعقخيةاعانالذ ا سيقعا قصفها أنها

سخلامصنعاتميئة«.
 إس اكاناتالذهالياعاعلا سمسارييايفا سمهربا
 عاخسا العارت فابارتاكابامذ بحاضاخا سخنخنيايفا
بالعنا،اخاإنا سجر ئاماالايخكناإخفاؤلاااعناأعنيا
 إلعالس،احخثاساارعتا سكثريامنا سصحفا سماسخةا
سلمأكخخابأنا سغار تا سامهخختامخنخني،ا منابخنهاا
صحخفةا»  لاسرتيتاجيرنال«ا ألمريكخة«ا  سميا
 صفاتا سحااعثاباسذبحاةا ألحاخثا سماياتصخبا

 سخنخنيايفا سخخنامنذاأشهر.
يفا إنا سامهخ فا سصناعا  قاساتا سصحخفاة:ا
محاخظاةاحجاةاأسافراعناميمالارجالا نسااءا
يمخلايناخخه،اخضالًاعاناتخمريا سصناعاباسكامل.ا
مشريلاإىلاأنهاجرىا سمير جاأكثرامنالااجثةامنا

تحتا ألنياض.
 نيلاتا سصحخفةاعناأحخاساكانا سنطيةابأنها
تما نمشاالاعخعامناجثاثا سماملنياباسصنعا كثريا
منهااامحرتقاةاأ امخزقةاإىلاأشاالءابفمالاغار تا

 سمخ  نا سسميعيا ألمريكي.
كخاااأكاختاشايكةا»بليمياريج«ا ألمريكخةاأنا
 سغار تاأسافرتاعناميملاأكثرامنالخامخنخاًا سسكا
باسامهخ فامصناعاتميئاةامخااهابخحاخظةاحجةا

شخالا سخخن.
 يفا سسخاق،اقاستاشايكةاسكايانخيزا سناطيةا
باالنجلخزياة:اإناطاري ناتحاسافا سماخ  نابيخاعلا
 سساميعية،اقملامخنخانيايخنخاني..ايفا قتاحذرتا
منظخةا سمفيا سخ سخةامناأنا» سامهخ فا سخنخنيايفا

 سخخنايخكناأنايرقىاسسميىاجر ئماحرب«.
 كاناتامنظخةالخيمنار يملا  تشاقخاأكختا
يفاأكثرامناتيريراسهااأنا سساميعيةاتسميخساقنابلا
محرمةاع سخاًا منهااقنابلاعنييعيةاضخا سخنخنيايفا
حجةا صمخل،ا مااحخثايفاعيلابشاهاعلاشاهيعا
عخاانايؤكخاباأنا سساميعيةا ساميخمتاأسالحةا

محرمةاع سخاً.

 مصانع أخرى.. الكارثة حلت بنا
  جاختامحاخظةاحجةانفساهااأماسارضباتا
مميحشاةامناقيلا سطري نا سسميعيا ألمريكيامنذا
بخءا سمخ  ن،ا شهختا سمخيخامنا سجر ئما سخاثلة.

 يفا سناطالا سحخ عياةامعا سساميعيةامخنيعا
 سمحاركايفا سطرقات،اخكلايشءالنااامرصيع،ا أيا
كائاناحايايمحاركايماماقصفهاإماااباسطاري ناأ ا
باسخخمخاةاأ اباسصي رياخامنا سحاخ ع،ا منابكخلا
 سرياإىلاحرضاإىلا سحابشاةا عيل،اكانتاسلمخ  نا

 سسميعيابصخاتها سي ضحةاضخا سخنخني.
 سخساتالذهالايا سارلا أل ىلا سميايلجاأاخخهاا
عخ  ناآلاسميعاالسامهخ فا سصانعايفابالعنا،اخيخا
سايلاسهاأناعمارا قصفابيحشاخةامصانعاأخرىا

 تسيبايفا سمشهاعاعخعاكيريامنا سمخال.
 الايخكناسلخخنانسخانامااحخثاسمخالا عامالتا
 ميظفايامصناعا»يخاني«اباسحخياخلاخاللا ألياسا
 أل ىلاسلمخ  ن،احخثاسايطانحاياأكثرامناللااماا

بنياشهخخا جريح.ا
 مانا سصانعا سماياتمخاخا سطري نا سساميعيا
 ألمريكياقصفهااامصانعامجخيعاةاإخي ناثابتا
أثنااءاتي جاخا سمخاال،احخاثا سمشاهخالااعامالًا
 أصخباأكثرامنالماجر ءا سيصفا سيحيشايفاإبريلا

 سايض.
 تسيبا سيصفايفاتخمرياممخ تا سصانعابشكلا
كاملا  سماياتيخراقخخمهاابحاي يلالخاملخيناع الرا

 تحماجاإىلاأكثرامناسنمنياإلعاعلاإصالحها.
لاذ ا العماخ ءا سغااعرا  سجياانا أنا إىلا يشااُرا
عاىامصنميا سساخنا  سزياتا مصناعا ألسيانايفا
مجخيعةاإخي ناثابتابأربمةاصي ريخاقخايمسايبا
يفاقطاعاأرز قاآالفا سمخالايفالذ ا سيطاعا سصناعيا

 سهاسايفا سحخيخل.
 سجاأا سماخ  نا سساميعيا ألمريكاياأيضااًاإىلا
قصافامصاناعا ألساخنت،احخاثاقصافامصنعا
 ساخنتاعخار نا مصناعا سالحاسإلساخنتابممزا
 مصنعا سيطنخةابخحاخظةاسحج،ا  سيساائراتيخرا
بخالينيا سخ الر ت،اكخااتسايبايفاقطعاأرز قا آلالفا

منا سي طننيا رمخهماإىلارصخفا سيطاسة.
 خاللا ألشهرا أل ىلامنا سمخ  ناتمرضا سيطاعا
 سمجاارياسليصفا سممخخ،احخثا سامهخفا سطري نا
 سساميعيا ألمريكايامااييااربا7خاميازناغذ ءا
 عاخعاام(امياازنامخنخة،اكخاا سامهخفا سمخ  نا
أرباعاصي معاغاللا حارتقاخخهاانحايااماماليني(ا
طن،ابحساباتيخيرا سيطاعا سياص،ا حي يلاام7ا 
سيقاًاشاميخاً،ا عخعااام(اناقلةاسلحييب،ا مصنماًا
سألسيانا مشامياته،ا مصنماًاسالساخنت،ا مصنماًا
سلخرش بااتا سغازياة،اَ عخعاا7ا(امصنمااًاممنيعاًا
ألغذيةا ألطفالا غريلاا عخعااخم(امحطةاسليرت ل،ا
 أكثرامناأسفامحلاتجاري،ا أكثرامناأسفاساخارلا

خاصة،ا غريلاامنابُنخةا سيطاعا سياص.

الوكالت العاملية تف�شح دعاوى الع�شريي بنفي ا�شتهداف م�شنع املياه بعب�ش:

أشالء وجثث مذبحة عبس.. شاهد جديد على توحش آل سعود

 صحيفة »وول ستريت جورنال: ما حدث في عبس »مذبحة« أصابت المدنيين 
ودمرت المصنع بالكامل وتم استخراج أكثر من 20 جثة من تحت األنقاض

 أحد سكان المنطقة: ال أكاد أصدق، دقائق فقط وتحول هذا المكان إلى 
كومة من األطالل، هذا العمل ال يمكن أن تقدم عليه إسرائيل فما بالك ببلد 

عربي مسلم يوجد فيه قبلة المسلمين وأقدس األماكن اإلسالمية؟!

بعد اأيام من تقرير هيومن رايت�ش الذي اتهم العدوان با�شتخدام اأ�شلحة حمرمة 

منظمة العفو الدولية تتهم العدوان بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين بشكل عشوائي
  - خاص:

أصاخرتامنظخاةا سمفيا سخ سخاةاتيرير ا تهختا
خخاهاطري نا سماخ ا سساميعياباسامهخ فا سخنخنيا
بشكلاعشاي ئي.ا قاستا سنظخةاإنا سهجخاتا سميا
شانمهااطائار تا سمخ ا سساميعياتساييتابخيملا
عرش تا سخنخنيابخنهماأطفالايفاجر ئمارأتا سنظخةا

أنهااترقىاإىلامسميىاجر ئماحرب.
 أضاخاتا سنظخةاأنهااأنجزتاتحيخيااًامخخ نخاًا
يفاتفاصخالاثخانيارضباتاجيياةانفذتهااطائر تا
 سماخ  نا سساميعيا حلفااؤها أعتاإىلا سمشاهاعا
الاامخنخااًاعىا ألقلا جرحاأكثارامناالااآخرينا

ممظخهمامنا سنساءا  ألطفال.
 أكختا سنظخةاأنا» ألعسةا سمياتماجخمهاا جيعا
نخطامنا سرضباتا سمياتسامهخفامناطلامكمظةا
باسساكان،ابخاايفاسسكابمضامنازلا سخنخنيا إحخىا
 سخ رسا أحخا ألساي قا أحخا سساجخ.ا سمايثيتايفا
ممظمالذها سحاالتا جيعالخفاعساكرياباسيربا

منامكانا قيعا سرضبة.
 قاساتاكيريلامسمشاارياشاؤ نا السامجابةا
سألزمااتابخنظخاةا سمفيا سخ سخاة،اع ناتخالار خري ا
أنا سماخ ا سساميعياسامايميذا إلجار ء تا سالزمة«ا
سميلخصاحجاما إلصاباتايفاصفايفا سخنخنيا خلا
مااتيمضخهاأحكاسا سيانينا إلنسانيا سخ يل.اكخااأنا
 سهجخاتا سمشي ئخةا سمياتيقعاقمىاأ اجرحىابنيا

 سخنخنياترقىاإىلامصافاجر ئما سحرب«.
 نيلتا سنظخةاعناأحخاساكانا سجخعا سسكنيا

 سذيا سامهخخها سطري نا سساميعيا سمااعياباسياا
قيسهاإنا“ سجثثا  سرؤ س«اكانتاميمثرلايفاأرجاءا
 ساكانا» ساذياسفمهاأسسانةا سلهبا غطااها سرماع«ا
 قارنا سيقفابخشاهخامنامشاالخا»ييسا سيخامة«ا
عاىاحخاتمياريه.ا نيلتا سنظخةاعناشايصاآخرا
ماناساكانا سنطيةاقيساها»أناهاالاز ساتاتطارعها
سكرياتاسريهايفا»بركا سخماءا  ألطر فا سيطيعة«ا

 سمياتميعاألكثرامنالااضحخة«.
 أضاخاتا سنظخاةايفاتيريرلاااأناها بمارياخا
9اييسخاياتساييتاغار تا سماخ  ناباسمشاهاعالا 
 خار عامناعائلاةا  حخلابخنهماأربماةاأطفالاسجأ  ا
سالحمخااءابإحاخىا ساخ رساشاخالاعاخناعيابا

نز حهمامنامنزسهم.

  خممخاتا سنظخاةاتيريرلاااباسكشافاعانا
لجخاتاجييةاسميعيةاأعتا ىلا سمشهاعاااامخنخاًا

بنيا سصلنيايفامسجخايفا سيلطاشخالاعخن.
ا نيلاتا سنظخاةاعناشاهيعاعخااناعنارضبةا
جيياةاأخارىاعاىاأحاخاأساي قا ساشاخةا قماتا
قيلايايساأيضاًايفاشاخالاعخن،ا»تفاصخالامر عةا
سلخجازرلالناك.ا  صفاأحاخا سناجنيامنا سرضبةا
كخفاتساييتاإحخىا سشاظاياابشالابطنهاملحيًةا
أرض ر ًابأحشائها سخ خلخة.اخخخاا صفاشالخاعخانا
آخرا سشاهخا»باسجزرل«،ا أضاافاقائالً:ا» خملطتا
أشاالءا عماءا سيرشا  ساشاخةامعابمضهاا سيمض.ا

سيخاكانا سشهخامؤساً«.
 يأتياتيريرا سمفايا سخ سخةابمخاأياسامناتيريرا

صاعراعنامنظخاةالخيمنار يملا سخ سخةا  تهختا
 سمخ  نا سسميعيابارتكاباجر ئماحرباباسميخ سا
أسالحةاعنييعيةامحرمةا قصفا سخنخنيايفا سخخنا

بشكلاعشي ئي.
 قاستاإناا سصي ريخا سمنييعيةاأمريكخةا سصنعا
 ساميخمهاا سمخ  نا سساميعياقملتا سمرش تامنا

 سخنخنيايفاحجةا صمخل.
 أثياتا سميريرا سذياأعاخهاخريلامخخ نيانزلاإىلا
محاخظاةاحجةا ضيطاأجز ءامناتلكا ألسالحةاأنا
 سمخ  نا سساميعيا ساميخسا ألسالحةا سمنييعيةا
 سحرمةاسايعامر تايفاحجاةا حخلاايفا سفرتلابنيا

أبريل-ييسخيا ساضخني.
 أشااراإىلاأن«ا سمخيخامانالذها سهجخاتا قمتا

يفامناطلاتخركزا سخنخنياأ اباسيربامنها،اماايشاريا
إىلاأنالذها سهجخااتا سصار خخةاس تهااربخااتكينا
قخاُشنتابطرييةاعشي ئخةاغريامرش عةايفا نمهاكا

سيي ننيا سحرب«.
 سحاتا سنظخاةايفاتيريرلاااإىلا جايعاتغاٍضا
أمريكياعنا سميخ ساحلفائهما سسميعينياألسلحةا
محرمةا  سامهخ فا سخنخانيايفا سخخناحخثاتضخنا
 سميريراماانيلمهاصحخفةا»صحخفةايياإسانخيزاآنخا
 رسخاريييرت«ا ألمريكياعنامسؤ لابيز رلا سخخاعا
 ألمريكخاة،اطلاباعاخسانارشا ساخها»إنا سيالياتا
 سمحاخلاتاخركاأنا سساميعيةاتساميخسا سذخائارا

 سمنييعيةايفا سخخن«.
)الصور: من مجزرة المخا(



رؤية قانونية سيخخلاخاسيمخلامالاساا سي خلالااس ا سيمخلامخلالا      سمخعاامما8

الجرائم الماسة بأمن الوطن وسيادته واستقالله وانتهاك الدستور وعقوباتها في قوانين العالم

 أواًل: الجرائم الدستورية
يفا ألَْخَمااالا تمخثاُلا ا-ا سيخاناةا سمظخاى:ا
  ألقي لا سصاعرلاعناكياراشاغيلا سيظائفا سملخاا
يفا سخ سةا عىارأساهمارئخلا سخ سةاأثناءاشاغلها
منصاَبا سرئاساة،ا ماناتلاكا ألقاي لا  ألَْخَماالا
باسنسايةاسلفارالاعيا  سميامستابَيحخلا سيطن،ا
 سمخثلاةايفاإرص رهاعىاخرضا ألقاسخمايفامسايعلا
 سخسامير،ا عنخماااسامايمخكاناماناسساكاحا لا
 يحا لاجالخ ًاخرضا ألقاسخاما  سرت يجاسهااعىا

أرضا سي قع.
اُخاسساكايفاعخعا ا-اخارُقا سخسامير:ا قخاتجسَّ
منا ألَْخَمااال،امنهااإعالءا سيااعرلا سيلخجخةاعىا
عساميرا سياالع،ا تمطخالا سيظائافا سخساميريةا
سجللا سني ب،ا تمطخلانصيصا سخسميرا سنظخةا
سنصبارئخالا سجخهيريةا  ساميخ سهاابنصيصا
 سيااعرلا سيلخجخاةا سماياتماخا نْاِمَهااكاًاسااخر ًا
سلخسامير؛اباعميااراأنهاتاما سمخلابهاااباسياسفةا
سإلجر ء تا سنصيصاعلخهاايفا سخسميراسممخيلاأَْ ا

تمطخلابمضانصيصه.
خ-اإسامياحةاسخاعلا  سامياللا سيطن:ا منا
سسكاساخاحهاسلطائر تابخ ناطخاارا سميا نمهكتا
ساخاعلا سيطنا خمكتابحخالا ألطفالا  سشاخيخا
  سشايابا بذريماةامحارباةا سياعاخل،ارغاماأنا
نصايصا سخساميراتلزسارئخالا سخ ساةابحخايةا
ساخاعلا سيطنا أمنها  ساميالسه،ا ليابساليكها

لذ اجملا سيطنامسمياحاً،ا عماءاأبنائهالخر ً.

 ثانيًا: الجرائم الجنائية
ا-ا سساُساباسمياللا سجخهيريةا ساخَاَخانخة:ا
 لاذ ا سفملامماَقاٌباعلخهاباإلعخ سا خيااًاسلخاعلا
)ماا(اماناقاناينا سجر ئاما  سمييباات،اخياخا
 سامخعىاعيخربهاقيًىاأجنيخةاسلمخخلايفا سشاأنا
 سخ خايلاباألماي لا  سمحرياضا ععايلامجلالا
 ألمناسلمخخل،ا  سمهخيخاباسمخخلا سسالح،ا مناثما

 سُماْخَ  نا سيارش.
بيحاخلا سجخهيرياةا ساالمةا ا-ا سسااسا
أرضخها:ا لذ ا سفملامماقاباعلخهاباإلعخ سا خياًا
سلخااعلااماا(امناقاناينا سجر ئاما  سمييبات،ا
 باسفملاخهاعياسمىا يسامىاسلخساسابَيحخلا
 سيطانا ساالمةاأر ضخاه،اماناخااللامحا التها
 سسامخرلاسفارضا ألقاسخام،ا إرص رهاعىاخرضا
 سميساخمايفامسايعلا سخساميراخخماًةاسلخخلكاةا
محاخظاةا خصالا يفا ترغابا  سساميعيةا سمايا
حرضمايت،ا ضخهاااإسخهااالحياً،ا تسالخماعخنا
سخ ساةا إلَماَر ت،ا قخا تضاحاباسفملاسسكا سيططا
 سناعاما ساذياكانايهاخفاإىلاأنايخمارا ساخَاَخانا

بأياخياأبنائاه..ا سااخشالالذ ا سارش ع،اتخخلتا
 سساميعيةاسمفرضامرش عهاا سمخمارا ساخَاَخانا

باسييلا سسلحة.ا
خ-اإضمااُفا سؤسساةا سمساكريةا  ألمنخاةا
 محاا التاتخمريلاا:ا رتكابالااعياعاخع ًامنا
 ألَْخَمااالاأعتاإىلاتمطخالاع را سؤسساةا ألمنخاةا
  سمساكرية،ابلا  سذلااباإىلاتفكخكهاا تخمريلاا
ماناخااللاماااساخياباسهخكلاة،احخاثاَسالََّما
لاذها سؤسساةاإىلاخال ءاأمريكخانيا أرعنخانيا
 إرس ئخلخاني،اخكخافايخكاناسهاؤالءاأنايمخاخ  ا
بنااَءا سؤسساةا سمساكريةابنااء ًاييخسا سشامبا
 ساخَاَخاناي،اإَضااَخااًةاإىلاسساكاعخلالااعياعىا
تفمخاتا سيحاخ تا سمساكرية،ا إنشااءا حاخ تا
جخياخلاتحتامساخىا سحخايةا سرئاساخة،ا كذسكا
تساهخلاساخطرلا سيايىا سمكفريياةاعاىابمضا
 سيحخ تا سمسكرية،ا إضمافاممنيياتامنمسييا
 سؤسساةا سمساكرية،اماناخااللا سمسااللامعا
 سجر ئما إلرلابخاةا سميا رتكيمهاا ترتكيهاا سييىا
 سمكفريياةابحلامنمساييا سؤسساةا سمساكريةا
  ألمنخة،ا عاخسامي جهةا سييىا سمكفرييةابحزس،ا
 لاياماااأعىاإىلاتخمارياممنيياتامنمساييالذها

 سؤسسة.
ل-ا التصاالاغريا سرش عاباخ لاأجنيخة:اخيخا
سامىالااعيا الايز لايسامىاساخىاع لا سيلخجا
 يلحاعلخهااا طاسيهاابرض رلا سمخخلايفاشائينا
 سيطنا سخ خلخةاسخاساخاًا عساكرياًا  قمصاعياً؛ا
عازلا ساخَاَخاان،ا محارصتاه،ا لاذها بهاخفا
 ألَْخَمااالايماقاباعلخهااا سيانيناباإلعاخ سا خياًا
سنصا ساعلاا8اا(امناقانينا سجر ئما  سمييبات.
م-ا سمحريض:احارصاعيخربهاعىا سظهيرايفا
 سي جهةاسمحريضاع لامجللا سمما نا سيلخجيا
 غريلااامانا ساخ لاسجرلااسلُمااْخَ  ناعاىابلخها
ةا سامماعلارشعخماه،ا يفاحيخيةا ألمراخإنها بُحجَّ
الايماخ اعاناكيناهاأع ًلابخاخا سساميعيةا  سخ لا
 سيلخجخاةا سمحاسفةاممهااسيخمةاأَْلاَخ خها،ا لذ ا
 سفملامماقباعلخها خياًاسلخاعلاا9اا(امناقانينا

 سجر ئما  سمييبات.

 ثالثًا: الجرائم الماسة بأمن الدولة 
الداخلي

منالذها سجر ئم:ا
ا-اإيياافا سمخالابيمضانصيصا سخسامير،ا
خاسنصيصا سنظخاةاالخمصاصاتامجللا سني با
تاماإييافا سمخالابها،ا كذسكا سنصايصا سنظخةا
سنصابارئاساةا سجخهيريةا  نمياباهاتماإييافا
 سمخالابهااا  ساميخ لا الخمصاصااتا سنصيصا

علخهااايفا سخساميراباخمصاصااتاأ ساعامنهااا
 سامناع ًاإىلا سيااعرلا سيلخجخاةا سنمهكاةاأصاالًا

ألحكاسا سخسمير.
ا-ا سمحرياضاعاىانهاباعمااعاممساكر تا

 سحخايةا سرئاسخةا

خ-ا إلرض ُرابخصلحاةا سيطن،اخيخا سامهخفا
عيخرباهامناخااللاتيخياما سامياسمها حكيممها
 إرص رلاماَجخخمااًاعىاعاخسا السماز سابأحكاسا
 سخساميرا سنظخةاالسامياسةا سرئخلا  سحكيمة،ا
 ليامااايؤكخاأنا سهاخفامنا السامياسةاسمايكنا
مجرعا سممخاٍلاسحلابيخرامااكانا سهخفالياجرا
 سيطناإىلا سرص عا  القمماال،ا لذ ا سفملامماقبا
علخاهابخيجبا سااعلااخما(امناقاناينا سجر ئما

  سمييبات.
ل-ا الممنااُعاعاناأع ءامهااسامنصياهابهاخفا
عرقلةاساريا سشائينا سماماةاسلخ ساةاُخُصايصاًا
ماعا السامياسةا سمز مناةا سيخمةامانا سحكيمةا
إلَصاابَاةا سحخالا سمامةاباسشللا سماسا سذيايرتتبا
علخاهاتمطخالاكاخةامؤسسااتا سخ ساة،ا مناثما

عاخساأع ءا ظائفهاا،ا خلالاحاساةامانا سفيىضا
 سشااملة،ا مااايؤكاخاسساكاأناهابخجرعاخشالهايفا
تحيخالالذ ا سهاخفامناخاللاإرص رها تخساكها
باسامياسمه،ا بمخالر بهامانا سماصخةا إرص رها
عىا سميعلاعنا سامياسمهاسخمخلامجخع ًاعىاخللا
حاساةا سفيىضامنا سنطاقا سجغار يفا سذيايمي جخا
خخاها بخعماماناقايًىامماعياةا لاذها ألَْخَماالا
تماقاباعلخهاا سااعلاامما(امناقاناينا سجر ئما

  سمييبات.
م-ا نمحاالاصفاةاميظافاعااس:االاشاكاأنا
 سجخخاَعاياخركاتَاَخاامااًاأنالااعياسخالاسهاأيةا
صفةايفاشاغلامنصبارئاسةا سجخهيريةاأَْ اسنخا
عساميرياأَْ اخمايلايفالاذها سرحلة،ا ماااكاناسها
مناصفاةاخملخةاخيخا سامنفذلااخاللا سسانمنيا

 هادي منتحل لصفة رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، وما كان له من صفة فعلية فقد استنفذها خالل السنتين الماضيتين والسنة التالية لهما التي انتهت في 21/ فبراير 2015، وهذه جريمة
 سعى هادي وال يزال لدى دول الخليج وطالبها بالتدخل في شئون اليمن الداخلية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا؛ بهدف عزل اليمن، ومحاصرته، وهذه األفعال يعاقب عليها القانون باإلعدام

 هدف هادي من االستقالة لم يكن مجرد استعمال لحق بقدر ما كان جر الوطن إلى الصراع واالقتتال، وهذا الفعل معاقب عليه بموجب المادة )163( من قانون الجرائم والعقوبات
 إعالن هادي عدن عاصمة للجمهورية اليمنية خرق سافر لحكم المادة )157( من الدستور  

د/ عبدالرحمن المختار
ال تخلو جميُع دساتير العالم من النِصّ عى عدد من األَْفَع�ال ُي�َع��ُدّ ارتكاُبها من جانب شاغيل المناصب 

الُعليا يف الدولة، عى رأسهم رئيسها، من خيانة عظمى أَْو َخ�ْرقاً للدستور أَْو مساساً بسيادة واستقالل 
الوطن، ولعل الجميع يتذكر تلك الحادثة التي تمت محاكمة الرئيس األمريكي كلينتون بتهمة خرق الدستور 

عندما ُنسب إليه التحُرّش بموظفة يف البيت األبيض وهو ما يعد حنثاً بالَقَسم من جانب الرئيس الذي أقسم 
عى رعاية حقوق مواطني الواليات المتحدة وحماية حرياتهم الشخصية، ومحاكمة الرئيس اإلرسائييل 

موشيه كتساف بتهم استغالل منصبه يف ممارسة التحرش، ومحاكمة رئيس الوزراء السابق أولمرت بتهم 
فساد، ومحاكمة الرئيس الفرنيس السابقة جاك شيراك يف تهم الوظائف الوهمية، ومحاكمة رئيس الوزراء 

اإليطايل السابق سلفيو برلسكوني يف تهم متعددة تمثل َخ�ْرقاً للدستور، وكذلك ما يحصل من محاكمات 
للرئيسين المرصيين السابقين حسني مبارك ومحمد مريس هي ناتجة عن ارتكابهم ألَْفَع�ال وأقوال مجّرمة 

أثناء وجودهما يف منصب رئاسة الجمهورية.
 وال تخلو القوانين يف جميع الدول عربية وأجنبية من وصف عدد من األَْفَع�ال واألقوال بأنها جرائم 

تعاقب عليها هذه القوانين بعقوبات مختلفة، والعقوبات يف القوانين العربية متطابقة تقريباً، وما حصل يف 
مرص من َحٍلّ لحزب اإلْخ�َوان المسلمين وما يحصل يف لقياداتهم من محاَكمات وصدور مئات األحكام باإلعدام والسجن المؤَبّد ليس مجرد 
فات تعسفية من جانب السلطة، بل هي تطبيٌق لما ورد يف القوانين، َنَظراً الرتكاب تلك القيادات لألَْفَع�ال واألقوال التي تعد وفقاً لتلك  ترُصّ

القوانين جرائَم معاَقباً عليها، وما حصل يف مرص لحزب اإلْخ�َوان وقياداته كان يجب أن يحصل لقيادات اإلْخ�َوان يف ال�يَ�َم�ن من باب 
أوىل؛ باعتبار أن ما ارتكبته القيادات الحزبية اإلْخ�َوانية يف بالدنا ال يقارن بحال من األحوال بما هو منسوب لقيادات اإلْخ�َوان يف مرص 
من أقوال وأَْفَع�ال، ونحن يف ال�يَ�َم�ن نعترب مخالفين للقوانين التي حددت عقوبات واضحة لتلك األَْفَع�ال التي ارتكبتها قيادات حزب 

اإلْص��اَلح يف بالدنا، ومع ذلك لم يطبق القانون بحقهم، هذا القانون لم يصدر عن الثورة، ولم تحّدد هذه الثورة العقوباِت الموجودة يف 
تلك القوانين، بل إن حزب اإلْص��اَلح هو من ساهم بشكل فاعل يف إصدار القانون وتحديد العقوبات الواردة فيه، ومن َث�َمّ فالواجب أن 

يعاقبوا بالعقوبات التي حّددوها هم لغيرهم، وهم من ارتكبوا األَْفَع�ال واألقوال المجّرمة والموجبة لتلك العقوبات.. وأنا أجزم أن قيادات 
حزب اإلْص��اَلح قد غرها ما أعلنته قيادة الُع�ْدَوان من أن السيطرة عى ال�يَ�َم�ن وإخضاعه لن يستمر سوى أيام، ولذلك اعتقَدت القيادات 

اإلْخ�َوانية أنها وخالل أيام ستسيطر عى السلطة وتنتقم من مخالفيها، انكشفت وكشفت عن عمالتها وخيانتها وجرائمها بحق الوطن 
ومواطنيه، وهنا يمكن توضيح ما تضمنه الدستور القانون ال�يَ�َم�ني من جرائم، وما حدده لها من عقوبات. 

 الجرائم التي تعد انتهاكًا 
للدستور 

ا-ا نمهاكاسخاعلا  سمياللا سيطن:ا
فق�د ورد النص يف الم�ادة األوىل من الدس�تور 
عى أن الجمهورية ال�يَ�َم�نية دولة عربية مس�تقلة 
ذات س�يادة، ومعنى ذلك أن ما قامت به السعودية 
وغيرها من دول التحالف من محاولة إعادة الخائن 
عبدرب�ه منصور ه�ادي إىل الحكم يمث�ل اْن�تَِه�اكاً 
لس�يادة الجمهورية واس�تقاللها الس�يايس، ويعد 
تع�اُوَن ح�زب اإلْص���اَلح معها وإعالن تمس�كه 
بالخائ�ن هادي مس�اندة لها وتقدي�م ُكّل المربرات 
الْن�تَِه��اك الس�يادة الوطنية، هذا م�ن جهة، ومن 
جه�ة أخرى يعد تأييد ح�زب اإلْص��اَلح للُع�ْدَوان 
الهمج�ي الس�افر عى بالدن�ا، وما نت�ج وينتج عن 
ه�ذا الُع�ْدَوان من جرائم ح�رب ُكّل ذلك يجعل هذا 
الحزب منتهكاً للدستور ومش�اركاً لدول الُع�ْدَوان 

يف جرائمها.

ا-ا سمنصلاعنا  جبا سخخاعاعنا سيطنا
من الواجبات المقَدّسة التي نص عليها الدستور 
وأل�زم به�ا جمي�ُع المواطني�ن واج�ُب الدفاع عن 
الوطن ض�د أي ُع�ْدَوان خارجي وفقاً للمادة )60( 
من�ه، وحزب اإلْص��اَلح كمكون س�يايس لم يكتف 
بالتنص�ل ع�ن الدفاع عن الوطن، ول�م يكتف أيضاً 
بعدم دعوة أنص�اره للدفاع عن الوطن بل ذهب إىل 
تحريضه�م عى إَث�اَرة الفوىض واالقتت�ال الداخيل، 

وذهب إىل ما هو أبعد من ذلك حين أَيّ���َد الُع�ْدَوان 
عى الوطن من جانب السعودية والقوى المتحالفة. 
سمخزيالا سيحاخلا سيطنخاة،ا خ-ا سساميا

  سمحريضاعىاعخساتنفخذا سيانين:
م�ن خالل األجندة المناطقي�ة التي تبناها حزب 
ح تحت م�ربر األقلم�ة ومحاولة فرضها  اإلْص���الَ
كأمر واق�ع من خالل تحريض�ه للمواطنين يف تعز 
وإب عى مقاومة القوات المس�لحة والقوات األمنية 
أداء واجباته�ا  واللج�ان الش�عبية، ومنعه�ا م�ن 
الدس�تورية والقانوني�ة، يف حماي�ة أم�ن الوط�ن 
واس�تقراره، وهذا المس�لك يعد اْن�تَِه�اكاً س�افراً 
لحك�م المادة )61( من الدس�تور الت�ي توجب عى 
جمي�ع المواطنين الحف�اظ عى الوح�دة الوطنية، 

وتنفيذ القوانين والتقيد بأحكامها.

 الجرائم الواردة في قانون األحزاب 
والتنظيمات السياسية

بساخاعلا  سامياللا سيطانا ا-ا سسااسا
  حختهاأرضاًا شمياً:ا

وذل�ك ما تناوله البند رق�م 2 من المادة )8( من 
قان�ون األح�زاب والتنظيمات السياس�ية، فقيادات 
هذا الحزب ووس�ائل إعالمه تم�ارس أَْفَع�االً تمس 
بس�يادة واس�تقالل الوطن ووحدته أرضاً وشعباً، 
منه�ا إثارتها للمناطقي�ة، والتحريض ضد ما تقوم 
ب�ه الق�وات المس�لحة واألم�ن واللجان الش�عبية 
م�ن مالحقة للق�وى اإلجرامية وتصوي�ر ذلك بأنه 

احتالٌل، وأنه يس�تند إىل أُُس�سٍ مذهبي�ة، وكل ذلك 
به�دف تحري�ض المواطني�ن ع�ى االقتت�ال، ومن 
جهة أخرى دعوة قوى الُع�ْدَوان لتدمير المؤسس�ة 
العس�كرية واألمني�ة، وغيرها م�ن الُبنَ�ى التحتية 
ومقومات حياة المواطنين، وهو ما تمارس�ه أيضاً 
الك�وادر اإلعالمي�ة لهذا الح�زب من خ�الل منابر 

إعالمية خارجية تتبع قوى الُع�ْدَوان.
ا-اا سساُسابخياعئاثيرتَياسيمخلا أكميبرا
 عسميرا سجخهيرية:اخكخاالياممليساخإناألما
أَْلاَخ فاثيرتياسايمخلا أكميبرالخاا سساخاعلا
 سيطنخةا  الساميالل،ا كذسكانصا سخساميرايفا
 ساعلا أل ىلامنهاعاىاأنا سجخهيريةا ساخَاَخانخةا
ع سةاعربخةامساميلةاس تاسخاعل،ا مناثماخإنا
ساليكخاتاقخاع تاحازبا إلْصااااَلحاتنالضا
سايمخلا ثيرتايا ميااعئا سخساميرا ميااعئا

 أكميبر.
خ-ا سسااساباسيحاخلا سيطنخاةاسلخجمخاعا
 ساخَاَخاناي:ا ماالاياحاصلاأناقخااع تاحزبا
 إلْصاااَلحا  ساائلاإعالمها كي عرها سسخاسخةا
  إلعالمخاةاتثريا سنمار تا سناطيخةا  سطائفخة؛ا
بهاخفاتخزيلا حاخلا سجمخاعا سيطنايا خرزا
 سي طننيامناطيخاًا مذليخاً،ا لذ ا سساليكايمخا
منالضااًاسااا رعايفا سفيارلا سر بمةامانا ساعلا
 سساابية،ا  قارت فا سحازباسهذها سساليكخاتا
يفياخهارشعخاةا السامخر را مخارساةا سمخلا
 سساخايسا ييجاباحظارانشااطها محاكخةا

قخاع تهاجنائخاً.

تأييد »اإلصالح« للعدوان على بالدنا يجعل هذا الحزب منتهكًا للدستور ومشاركًا لدول العدوان في جرائمها، ما يوجب حظره ومحاكمة قياداته وفقًا ألحكام الدستور والقانون 
وهذا القانون لم يصدر عن الثورة، ولم تحدد الثورة العقوبات الموجودة فيه، بل إن حزب اإلصالح هو من ساهم بشكل فاعل في إصدار القانون وتحديد العقوبات الواردة فيه

الجرائم التي ارتكبتها قيادات حزب التجمع اليمني لإلصالح توجب حظر نشاطه ومحاكمة قياداته
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الجرائم الماسة بأمن الوطن وسيادته واستقالله وانتهاك الدستور وعقوباتها في قوانين العالم

 ساضخمانيا  سسانةا سماسخاةاسهخااا سمايا نمهتايفا
اا/اخل يرامالاا بمخالاذ ا سمأريخايمخامنمحالًا
سصفةارئخلا سجخهيرية،ا لذ ا سفملايمخاجريخًةا
 رعتاعييبمهاايفا ساعلااخ7ا(امناقانينا سجر ئما

  سمييبات.ا
 الاياز لالااعياسحاخا آلنامرتكيااًاسجريخاةا
مسامخرلايفاحلا سخساميرا  سرشعخةا سخسميريةا
 أَْخَماالالذها سجريخةامممابمة،امنهاامااكشافتا
عناهاقناالا سساريلايفا سحاعثاةابخنها بانيامخيرا
مكمياه،اخأغلابامااا رعايفاتلاكا سكاساةاجر ئاما
عسميرية،ا جر ئماجنائخة،ا كذسكا سحالاباسنسيةا
سميخيمالااعيا سامياسمها إرص رهاعلخها؛ابهخفا
تمرياضاأمانا  سامير را سيطاناسليطاراخالخاًا
سيمضخااتا   جياتا ظخفمها سماياتفرضاعلخها
حاالاتيخيما سامياسمهاألياسايبامنا ألسايابا
مخارساةا  جياتا سيظخفةاسحنيا سفصلايفاطلبا
 السامياسةا خياًاسلرتتخيااتا سخساميريةا سنظخةا
سذسك،ا بماخامغاعرتاها سماصخةاصنمااءا إعالنا
رجيعهاعنا سمياسمه،ا إعالنهاتخسَكهاباسيياءايفا
منصبارئاسةا سجخهيريةاع ناسنخاعسميرياأَْ ا
  قميااتي خلاساخايساعىاتخخياخاجخيخ(اخخمٌةا
سييىاأجنيخة،ا خملالاعيايفالذ ا سجانباالايمخ ا
عناكيناهاخمالًامانا ألَْخَماالا سممابماةاسجريخمها

 سسمخرلايفاحلا سشمبا عسميره.
 ساماييفالااعيابأَْخَمااالاجريخماهاعنخالذ ا
 سحخامنا سممابعا  السامخر ر،ابلاسلباساالياأبمخا
ماناسسك،احانياأعلناعاخناعاصخاةاسلجخهيريةا
 ساخَاَخانخاةايفاخارقاسااخراسحكما سااعلاا7ماا 
مانا سخساميرا سميانصتاعاىاأناامخينةاصنماءا
لياعاصخاةا سجخهيريةا ساخَاَخانخة(ا ألنالاعيا
 عمااعا نْاِمَهااكا سخساميرا  سرشعخةا سخساميريةا
ع نخااا عارت ضاماناجانبا سيايىا سسخاساخةا
 سمارضاةا سمياليامناحخثا ألصالا سرقخباعىا
ترصخااتا سحاكامانخاباةاعنا سشامب،ا ألنالذها
 سيايىاعخلتايفاعيااءلا سحاكاما تيخصتاع رها
خإنهاسمايجخاحرجاًايفاأناينمهكا سخسمير،ا يرتكبا
مانا ألَْخَماالاماايمخاخخانةاعظخى،ا منهااماايمخا
َخاْرقاًاسلخسامير،ا منهااماايمخا سمياحةاسسخاعلا
 سيطانا تمرياضاأمنها  سامير رهاسليطر،ا كلا
لاذها سجر ئما رتكيهاالاعيا الاياز لامرتكياًاسهاا
 بمضا سييىا سسخاسخةاالاز ستاتُسيحابرشعخمها

 سمياالاأساساسهااأصالً.
 إعاالنالاعياماناحخثا ألصالايماخاَخاْرقاًا
سلخساميرا خيااًاسلفيارلاا (امنا سااعلااا(امنا
 سياناينارقامام/م99اابشاأناإجار ء تا تهااسا
 محاكخاةاشااغيلا ظائافا سسالطةا سمنفخذيةا

 سملخااايفا سخ ساة،ا سمياتُمرفاخرقا سخساميرابأنها
امياسفاةانصامانانصيصا سخساميراأَْ اتملخيها
أَْ اتمخيلهاع ناإتياعا إلجر ء تا سحخعلاخخه(ا لذ ا
يفاحالاكانامرتكبا سفملارئخسااًارشعخاًامنميياً،ا
إس اخاسفا سرتتخياتا سمياحخعلاا سخساميراسمملخلا
أياناصاأَْ اتمخيلهاخإنها  سحاالالذهايمخامرتكياًا
سجريخاةاعساميريةا لياخارقا سخسامير،ا يمخا
عرضاةاسلخحاكخةا  إلقاسةامانا سنصب،اأمااخملا
عيخربهاخالاأثراسهامنا سناحخةا سخساميرية؛األنهاالا
صفاةاسهاأصالً،ا مناثماخأثاراخملهامنمخساتخاماً،ا
 الايخنعاسسكامناإع نمهابيرقا سخساميرا  سيخانةا
 سمظخاىاعاناجر ئما رتكيهاااأثناءاماخلا جيعها
يفامنصابا سرئاساةاسحرمانهامسامييالًامناتييلا
 سيظائفا سمامة،اغرياأنهايكيناُعرضًةاسلخحاكخةا

يفاجر ئماجنائخةاأخرىاعييباتهااأشخ.
ا منا سجر ئما سسمخرلاس تا ألَْخَماالا سرت بطةا
  سممابماةاسهاعيا سحاسةا سمايالياخخهاا آلنا ليا
جريخاةا نمحاالاصفاةاميظفاعاس،ا الاشاكاأنا
جخخعا سييىا سسخاساخةاتاخركاتَاَخااماًاأنالاعيا
سخساتاساهاأياةاصفاةايفاشاغلامنصبارئاساةا
 سجخهيريةاأَْ اأياسانخاعساميرياأَْ اخميلايفالذها
 سرحلاة،ا ماااكاناسهامناصفةاخملخاةاممخثلةايفا
تي خلا سييىا سسخاسخةاعىا سمخخيخاسهاعاساكاملا

 عميار ًامنااااخل يارالالااإىلااااخل يرامالا 
قاخا سامنفذلا،ا بماخالاذ ا سمأريخايماخامنمحالًا
سصفاةارئخلا سجخهيريةا لذ ا سفملايمخاجريخةا
مماقاباعلخهاااقانيناا خيااًاسلخااعلااخ7ا(امنا

قانينا سجر ئما  سمييبات.
 لااعيا لايايرتكبالذها سجر ئاماإنخااييخسا
خخماتاهاسييىاأجنيخاةامماعياةاسلاخَاَخان،اغايةا
مااتسامىاإسخهالذها سييىالياتفمخاتا ساخَاَخانا
خخمةاألَْلاَخ خهاا،ا ليابهذها سجر ئاما أَْخَمااسهاا
 سممابمةايمارضاأمنا سيطنا  سامير رها  حخلا
أر ضخهاسليطاراخخمةاسملكا سييىا لذها ألَْخَماالا
تماقاباعلخهاا سااعلااماا(امناقاناينا سجر ئما
  سمييبااتاباإلعاخ س،اسكاناالالااعيا الا سييىا
 سسخاساخةا سخ خماةاعناهاممنخانياالاباسخساميرا
 الاباسيي ناني،اخياخا عمااع  اعاىا نْاِمَهااكهخا،ا
  سمغفالا سشمبا ساخَاَخاني،ا الاز سي ايخارسينا

ماا عماع  اعلخه.
َ كانامانا سميقاعاأنايغطيالااعياجريخمها
بإصخ راإعالناعساميريايمللابخيجيهانصا ساعلا
)7ما(امنا سخسميرامؤقماً،ا  سسؤ لا سطر حالناا
للايخلكالاعياسالطةاإصخ راإعالناعساميريايفا
 سيقاتا سر لان؟،ا بخمنىاآخراللايصاحا سييلا
إنالااعياماايز لايمخمعابرشعخةامخارساةامهاسا

منصابارئخالا سجخهيرياة؟..ابطيخماةا سحاالا
 إلجابةالاياباسنفي،اخهاعياالايخلاكاأيةارشعخةا
سشاغلامنصبارئخلا سجخهيرياة،ا أناماايفملها
 آلنالياجريخةا نمحالاسصفةارئخلا سجخهيرية،ا
 إس امااأصاخرالاعياإعالناًاعساميرياًاخذسكايخثلا
غصيااًاسلسالطة؛اباعميااراأناهامنيطاعا سصلاةا
بخنصبارئاسةا سجخهيريةاتَْحخيخ ًابمخاتأريخااا 
خل يارامالاا الاصفةاساه،ا الارشعخةايفامز  سةا
أيا خمصااصامانا خمصاصاتامنصابارئخلا
 سجخهيرياة،ا الاعاللامطليااًابأياةاتفساري تا
تذلاباإىلا سيايلاإناماخلا اليةالااعيايفامنصبا
رئاساةا سجخهيريةاالاتنمهاياإالابمنصخبارئخلا
جخياخا خياًاسلخساميرا سجخياخ،اخهاذ ا سييلاغريا
صحخاح،ا غارياعقخل،ا غاريامنطياي،ا سياكانا
يحمخلاقخر ًا سياضئخالًامنا سصحةاسااكانتالناكا
حاجاةاسلمخخيخاسهاعياسخلااسانة(ابمي خلا سييىا
 سسخاساخة،ا ليامااايخحضاأيا ععااءابرشعخةا
 سامخر رالااعيايفامنصابارئاساةا سجخهيريةا
 سياسسااعةا  حاخلابمخاتأرياخااااخل يرامالا 
خلياكاناسهاعيارشعخةامسامخرلاأَْ اممصلةاسحنيا
تنصخابارئخلاجخيخاسااكانتالنااكارض رٌلاألنا
تمي خلا سييىا سسخاساخةاعىا سمخخيخاسهاسخلاعاسا

كامل.

 هادي منتحل لصفة رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، وما كان له من صفة فعلية فقد استنفذها خالل السنتين الماضيتين والسنة التالية لهما التي انتهت في 21/ فبراير 2015، وهذه جريمة
 سعى هادي وال يزال لدى دول الخليج وطالبها بالتدخل في شئون اليمن الداخلية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا؛ بهدف عزل اليمن، ومحاصرته، وهذه األفعال يعاقب عليها القانون باإلعدام

 هدف هادي من االستقالة لم يكن مجرد استعمال لحق بقدر ما كان جر الوطن إلى الصراع واالقتتال، وهذا الفعل معاقب عليه بموجب المادة )163( من قانون الجرائم والعقوبات
 إعالن هادي عدن عاصمة للجمهورية اليمنية خرق سافر لحكم المادة )157( من الدستور  

ل-ا نْاِمَهاااكاحيايقا سي طنانيا حرياتهما
 ألساساخة:اسمالاأبرزالاذها سحييقا أساخالاا
حلا سي طانا ساخَاَخانيايفا سحخاال،ا لذ ا سحلا
بااتايفامرمىاطاري ناقيىا سُمااْخَ  ن،ا لياماا
يمناياأناجر ئاما إلباعلا سميامارساهاا سطري نا
 سمماخيا  سميا نمهكاماناخالسهااحلا سي طننيا
 ساخَاَخانخانيايفا سحخاال،االايماخابخفارعهاخيطا
جساامةا سساؤ سخةا إنا بالا عنهااا مساؤ الًا
تمجساخايفامشااركةاحزبا إلْصااااَلحايفالذها
 سجر ئاما سمياتمارفاقخاع تهاييخنااًاأنهااجر ئما
تيعاعاىا سي طنانياييمخااً،ا ليامااايمنياأنا
قخاع تالذ ا سحزباتمحخلا سساؤ سخةا سجنائخةا
كاملاةاعاناعمااءا ساخَاَخانخنيا سمياتسافكهاا
طائار تا سممخيان؛اكاينالاذها سيخااع تاقاخا
طاسيتاباسُمااْخَ  نا بررتا سايغتاسه،ا بذسكا
خهايارشيكاكامالايفا سجر ئما سماياتمرضاسهاا

 سي طننيا ساخَاَخانخني.
م-ا سمآمارا  إلخااللاباألمنا  سنظااسا سماس،ا
تمخالاقخااع تاحازبا إلْصااااَلحاع خلخااًاعىا
 إلخاللاباألمنا  سنظاسا سماسامناخاللا سمسييغا
  سملياراإلثَاَرلا سنمار تا سناطيخاةا  سذليخة،ا
 تحرياضا سي طننياعىا القمماال،ا تمخلاتلكا
 سيخاع تاعىا سسميىا سيارجياعىا سمآمراعىا
 سيطنا  سيقيفايفاصفا سخ لا سممخية،ا إعالنا
 سمأيخاخاسجر ئخهااابحلاأبنااءا سشامبا قي تها
 سسالحةا قي تا ألمنا  سلجانا سشاميخة،ا لذ ا
 سساليكايمخا نْاِمَهااكاًاسااا رعايفا سفيرلا سثاسثةا

منا ساعلااخخ(امناقانينا ألحز با  سمنظخخاتا
 سسخاسخة.

 الجرائم الجنائية الواردة في 
قانون الجرائم والعقوبات

م-ا سسااساباسامياللا سجخهيرياة،ا لذ ا
 سفمالامماقاباعلخاهاباإلعاخ سا خيااًاسلخااعلا
)ماا(امناقانينا سجر ئما  سمييباتاخيخاأيختا
قخااع تاحازبا إلْصااااَلحا باركتا سُمااْخَ  نا
 سمساكرياعىابالعناا،ا  سمخخاالتا ألجنيخةايفا

 سشأنا سخ خيل.
7-ا سسااسابيحاخلا سجخهيرياةا ساالمةا
أرضخها،ا لذ ا سفملامماَقٌباعلخهاباإلعخ سا خياًا

سلخااعلااماا(امناقاناينا سجر ئما  سمييبات،ا
 باسفمالاخيخاع تالذ ا سحزباسامتا مااتز لا
تسمىاسلخساسابيحخلا سيطنا سالمةاأر ضخها
مناخاللاتيخيمانفساهااكسنخاع خيلاسلُماْخَ  نا

 سيارجيا كجزءامناقي تها سلية.
8-اإضماافا سؤسساةا سمساكريةا  ألمنخةا
  سسامياسمخمريلاا،ا سساكامناخااللا سرت يجا
سيايالتاكاسباةامؤع لاااأناتمنتاأنصاارا سلها
 صاساحايفا سفا ضااتا سسخاساخةايرجاعاإىلا
كينهخااايساخطر ناعىا سؤسساةا سمساكريةا
  ألمنخة،ا أنارضبهااسخؤعياإىلاكرسلخا،ا لذ ا
 سكالسامجاٍفاسلحيخيةاخاسؤسسمانا سمسكريةا
  ألمنخةاتؤعيانا  جياًا طنخااًامرشخاًايفا سخخاعا

عنا سيطن،ا مي طنخه.ا
9-ا التصاالاغريا سرش عابخ لاأجنيخة،اخيخا
سمتاقخاع تالذ ا سحزباسخىاع لا سيلخجا عىا
رأساهاا سساميعيةا  إلسحاحاعلخها،ا مطاسيمهاا
بارض رلا سمخخالايفاشائينا سيطانا سخ خلخةا
سخاساخاًا عساكرياًا  قمصاعيااً؛ابهاخفاعزلا
 ساخَاَخان،ا محارصته،ا لاذها ألَْخَماالايماقبا
علخهاا سيانيناباإلعخ سا خياًاسنصا ساعلاا8ااا 

مناقانينا سجر ئما  سمييبات.
لا-ا سمحريض،احرصتاقخاع تالذ ا سحزبا
  ساائلاإعالمهاأناتضاَعانفساهاايفا سي جهةا
 تخعياع لا سُماْخَ  ناسلمخخل؛ابحجةا سخخاعاعنا
 سرشعخاة،ا قخااع تالذ ا سحازباالاتيملفاعنا
 سيائانالاعياخهاياإنخااتلراسلاخ لا سُماْخَ  نا

 سمخخلا سسالحامناأجلاخارضاأَْلاَخ فاباسييلا
 سمساكريةاسمصيحاتلكا سيخااع تامجرعامطخةا
سلُمااْخَ  نا ألجنياياعىابالعناا ساليكهاايخثلا
جريخاةامماقباعلخهاا خيااًاسلخاعلاا9اا(امنا

قانينا سجر ئما  سمييبات.

 الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
ا-ا العمخ ُءاعىا سمياللا سجخهيرية،اخلخلا
لناكاأخطراعىا سمياللا سجخهيريةامناتأيخخا
قيىاأجنيخةاتشاناُعاْخَ  ناًالخجخاًامسلحاًاطالا
حخاالا سي طننيا  سيناىا سمحمخة،ا كلامييماتا
حخاتهام،ا لذ ا سساليكا  ضحايفاحالاقخاع تا
حازبا إلْصااااَلحاالاسيالاخخاها الاغخايض،ا
 يماقاباقاناينا سجر ئما  سمييبااتاعىالذها

 سجريخةا خياًاسلخاعلااماا(اباإلعخ س.
ا-اإضمافاقايلا سخخاع،ا مناسساكا سمما نا
ماعا ألجنياياسمخماريا تمطخلا ساائلا سخخاع،ا
 إس عاةا تر يجا سشاائماتا  سيخاناتا سكاسبة،ا
 منهااكينا سؤسسةا سمسكريةا  ألمنخةاتابمةا
سكيناتاسخاساخة،ا لياماايمطيا ألعخ ءاملر ًا
سمخمريلاا،ا كلهاااتخثالاجر ئمايماقاباعلخهاا

 سيانين.
خ-اإعانةا سماخ ،ا يخخلايفاسسكاُكّلا ساائلا
 سمماا ناماعا سماخ ايفاُعاْخَ  ناهاعاىا سيطن،ا
  سمخالاعىاإرشااعا سماخ اإىلامي قاعاتخركز،ا
أَْ اتحركا سياي تا سمساكريةاأَْ ا ألمنخة،ا كلهاا

جر ئمايماقباعلخهاا سيانين.

ل-ا التصالاغريا سرش عابخ لاأجنيخة،ا كخاا
لياممليسا تصالاقخااع تاحزبا إلْصاااَلحامعا
 سسميعيةا قطرا تركخاا بهخفا إلرض رابخركزا
 سجخهيرياةا سحربي،ا  سساخايسا  القمصاعي،ا
تحتاملّر تا  لخةا الاأساساسهاامنا سصحة.
تمخالا م-ا سمحرياضا  التفااقا سجنائاي،ا
قخاع تاحزبا إلْصاااَلحاعىا سمحريضا  التفاقا
 سجنائي،ا  ألياسا ساضخةامنا سُماْخَ  ناكشافتا
 سكثاريامانا جمخاعاتاتلاكا سيخااع تا سخيلةا
باسمنرصا سنساائي،ا لايايفاحيخيمهاا تفاقاتا
جنائخةاتهخفاإىلازعزعةا سمير را سيطناخخمةا
سييىا سُماْخَ  ن،اكخاااتمخلاقخاع تالذ ا سحزبا
  ساائلاإعالمها كي عرها إلعالمخةا سميا ّزعهاا
عاىاعخعامنا سخ لا سشااركةايفا سُمااْخَ  ن،اُكّلا
لاؤالءايمخلايناسخالًا نهاار ًاعاىاتحريضاتلكا
 سخ لاعىا سُماْخَ  نا  السمخر رايفا سُماْخَ  ناعىا

 سيطن.
م-ا سمحريضاعىاعخسا النيخاعاسليي نني،امنا
 سملايساأناقخاع تالذ ا سحزبا  ساائلاإعالمها
تحرضا سي طننياعىاميا مةا سسلطةا سرشعخةا

يفا سيالعا عخسا نيخاعا سي طننياسليي نني.
7-اإس عاةاأخياارابهخفاتكخيارا ألمنا سماس،ا
 ساائلا إلعالسا سمابمةاسحزبا إلْصاااَلحاز خرلا
باألخياارا سماياتكاخرا ألمانا سمااس،ا ماااييثها
ميخخ هاسخىا ساخ لا سماعيةامناأخياراتصبايفا
لذ ا إلطاار،ا كلاتلكا سساليكخاتاتخثلاجر ئما

مماقٌباعلخهااقانيناً.

تأييد »اإلصالح« للعدوان على بالدنا يجعل هذا الحزب منتهكًا للدستور ومشاركًا لدول العدوان في جرائمها، ما يوجب حظره ومحاكمة قياداته وفقًا ألحكام الدستور والقانون 
وهذا القانون لم يصدر عن الثورة، ولم تحدد الثورة العقوبات الموجودة فيه، بل إن حزب اإلصالح هو من ساهم بشكل فاعل في إصدار القانون وتحديد العقوبات الواردة فيه

الجرائم التي ارتكبتها قيادات حزب التجمع اليمني لإلصالح توجب حظر نشاطه ومحاكمة قياداته

 محمد مرسي  حسني مبارك سلفيو برلسكوني  جاك شيراك  أولمرت  موشيه كتساف  كلينتون 
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 نبض الريح!

جرثومة الطائفية السياسية
بين األصولية العلمانية والدينية!!

عبدالعزيز البغدادي
هن�اك م�ن يدع�ي الح�ق اإلله�ي يف الحكم 
)الس�لطة( وهن�اك م�ن يبح�ث باس�م العل�م 
والعلماني�ة ع�ن أصل�ك أو عرقك ونس�بك أو 
فصيلة دمك أو نبضات قلبك أو بصمات عينيك 
أو جيناتك الوراثية بغرض إقصائك أو ليبعدك 
ع�ن الراكة يف الس�لطة وأحيان�اً ليجتثك من 

الجذور ويزعم أنه إىل العلم ينتسب، 
وهناك من يهرب أو يحاول الهروب من هذا 

الطرف أو ذاك جلباً لمصلحة أو دفعاً لرضر. 
وأعتقد أن حالتين التعصب باس�م الدين أو 
باس�م العلمانية هما حالتي�ن مرضيّتين برزتا 
بش�دة يف العق�ود األخي�رة مع زي�ادة ظهور 
حال�ة الف�رز الطائف�ي النات�ج عن اس�تخدام 

الطائفية السياس�ية مخابراتي�اً لصناعة الح�ركات التكفيرية 
واإلرهابية بأسمائها المتعددة ومدلولها الموحد والتي يهدف 
تصنيعها لرضب وحدة األمتين العربية واإلْساَلمية أو الحؤول 
دون تحققه�ا كحل�م طال الحديث عنه يف واق�ع مخالف تماماً 
واس�تخدام هذه الجرثوم�ة جاء كأحد أدوات هذا االس�تعمار 
غير المب�ارش بعد زوال االس�تعمار المبارش وه�و عمل تقوم 
ب�ه أجه�زة المخاب�رات الربيطاني�ة واألمريكية والفرنس�ية 
والصهيوني�ة ذات الصل�ة بالركات متعددة الجنس�يات وقد 
لعبت هذه األجهزة دوراً خطيراً يف التأريخ الس�يايس للمنطقة 
بغرض إعاقة نموها المعريف والسيايس واالقتصادي واستمرار 
استغالل ثرواتها الطبيعية وتكريس بقاء االحتالل الصهيوني 
كآخ�ر احتالل مبارش يف العالم التي تمارس دوائر االس�تعمار 
م�ن خالله بع�ض وظائفها االس�تعمارية ويف الغالب يتم ذلك 
بتموي�ل عربي لتصبح ه�ذه الطائفي�ة السياس�ية )جرثومة 
قي�د االس�تدعاء( لإلره�اب أو التخريب وخلق الفت�ن وإعاقة 
التفكير أو مبارشة تنمية جادة يف بلدانها كأحد تجليات وسائل 

االستعمار الجديد.
طبع�اً المقص�ود هن�ا باالس�تعمار االس�تعمار بالمعن�ى 
االصطالحي بما يحمله من قهر واضطهاد وتمييز واس�تبداد 

وبوسائل مختلفة، 
وهن�اك بين من يدعي الثقافة وُيحٓس�ب أو يٓحُس�ب نفس�ه 
بي�ن كبار المثقفي�ن أو الذين صعد بهم التلمي�ع اإلعالمي إىل 
رأس ه�رم منظومة الس�لطة الثقافية والسياس�ية بين هؤالء 
م�ن ينربي للنفي الكيل لوجود نظرية المؤامرة لتبدوا ضعيف 
اإلدراك وتبقى الهيمنة الثقافية بيد مصطحي الثقافة من ذوي 

الحظوة كوسيلة من وسائل زرع الهيمنة وتغذيتها!، 
وأعتقد أن جرثومة مرض التطييف السيايس هذه تؤدي إىل 
أنواع م�ن التعصب وتوصل إىل آثار مدم�رة يف المجتمع ومن 

أبرز هذه األنواع وآثارها: 
1 التعص�ب القائم عى الطائفية السياس�ية المس�تمدة من 
الطائفي�ة الديني�ة أي االنتماء الديني أو المذهب�ي ويقوم هذا 
التعصب عى أساس المرجعية الدينية والتي تندرج يف منظومة 
حقوق اإلنسان ضمن الحق يف حرية المعتقد واالنتماء الفكري 
ومن هذا التعصب وجد ادعاء الحق اإللهي سواء ادعاءا لحق يف 
وراثة الحكم أو الح�ق المذهبي وكالهما ادعاء امتالك ويتبعه 
تقس�يم الناس بناًء عى ذلك إىل حاك�م ومحكوم مع تفاوت يف 
تفاصيل المفاهيم ويف درج�ات التعصب و تعمد إقصاء اآلخر 
ممن ال يس�لم بذلك وأخطر هؤالء م�ن ينتهج نهجاً يجعل باب 

اإلفتاء بالتكفير واستباحة الدماء مفتوحاً، 
2:- أم�ا الن�وع اآلخر فه�و التعصب باس�م العلمانية وهو 
ش�كل من أش�كال األصولية بل ه�ي أصولية مركب�ة لقيامها 
غالب�اً عى تعصب ضد التعصب، وألن مدعيها يقيم دعواه عى 
اف�رتاض وعيه الغير قاب�ل للجدل بأهمي�ة العلمانية لمحاربة 
الفك�ر الدين�ي األصويل فيقع يف ف�خ تعصب أش�د حيث تبلغ 
حالة التعصب الشديد لدى بعض من يدعي االلتزام بالعلمانية 
درجة رف�ض ُكّل دعوى للنوع األول ويصل ب�ه الحال أحياناً 
كم�ا أرشن�ا إىل البحث عن العرق والنس�ب لرف�ض أي وجود 
للدي�ن أو المتدين من األس�اس باعتب�اره يف ذات وجوده من 
وجهة نظره كارثة ضد الدولة العلمانية المدنية وبذلك تصبح 
العلمانية ش�كل يسء من أش�كال األصولية المقيتة، وكثيراً ما 
ي�ؤدي ذلك إىل وصول النقيض إىل الحكم وهكذا تصبح الحياة 
السياسية بيئة حاضنة لإلقصاء واإلقصاء المقابل وهو ما بدت 
بعض مظاه�ره واضحة يف النموذج الرتكي لوال بعض القيود 
التي وضعها النظام العلماني التي لوالها ما وصل اإلْساَلميين 

ميين من خالل الممارسة درجة  للحكم وقد أثبت بعض اإلْس�الَ
مفجعة من الربجماتية )النفعية( المتوحشة القابلة مع األسف 
للتجرد عن المبادئ إىل أقىص حد كما تغلب عى 
كثي�ر من التنظيمات ذات الطابع اإلْخ���َواني 
التي ظهرت يف العقود األخيرة، وهذه المفاهيم 
تناق�ض المفاهيم اإلْس�اَلمية المبدئي�ة طبقاً 
لمفاهيم أُْخ�َرى منها مفاهيم اإلْساَلم المقاوم 
بالمفهوم الواسع للمقاومة أي مفهوم مقاومة 
الفس�اد والظلم واالس�تبداد إىل جانب مقاومة 

االحتالل بكل صوره وأشكاله، 
وم�ن خ�الل النظ�رة المج�ردة نص�ل إىل 
أن المحس�وبين ع�ى الدي�ن والعلماني�ة ممن 
يرفض�ون وج�ود الط�رف اآلخ�ر رصاحة أو 
مخاتل�ة وق�ول يشء وفع�ل نقيض�ه كالهم�ا 
بمصاب بجرثومة التعصب وهنايثور س�ؤال، 
فت�كاً  أكث�ر  بجرثوم�ة  مص�اب  الطرفي�ن  أي 

بالمجتمع؟!
ولمحاولة اإلجابة الرسيعة يبدو واضحا أن:

الن�وع األول: وهو ادعاء االصطف�اء اإللهي يعتمد عى البعد 
الديني والبعد الديني يعتمد عى عنرصي الغيب والش�هادة أما 
عن�رص الغيب فهو بنظ�ر الفكر الديني يختص ب�ه الل�ه دون 
س�واه وأما عنرص الشهادة فينرصف إىل العلم الذي يعتمد عى 
المشاهدة واإلحساس والقياس والمنطق وغير ذلك من أدوات 
المعرف�ة العلمي�ة القابلة للتجربة والجدل ب�ال حدود بناء عى 

المحسوس والملموس والمدرك الحيس.
وهذه كلها أدوات للعلم الدنيوي، 

أما الن�وع الثاني وهو م�رض التعصب باس�م العلمانية يف 
رف�ض دعوى النوع األول وهي دع�وى االصطفاء اإللهي فإن 
ه�ذا المرض يعتمد عى عنرص الش�هادة وحدها أي العلم وقد 
أثبت�ت تج�ارب الحي�اة يف ُكّل المج�االت أن ثب�ات ُكّل نظرية 
علمية إنما هو ثبات نس�بي بمعنى أن النظريات العلمية تتجدد 

وتتطور وربما تأتي نظريات تناقضها.
أي أن ما هو معلوم يقيناً اليوم قد يصبح مس�توى التسليم 
به نسبيا بعد حين أو أن ما هو يقيني لدى )س( من العلماء هو 

مرفوض كليا أو جزئياً لدى )ص( منهم.
والتعص�ب باس�م العلماني�ة والثقاف�ة والحداث�ة وما بعد 
الحداث�ة والبح�ث عن أصول الن�اس وأعراقهم واس�تهدافهم 
بن�اء عى ذلك باإلقصاء والتهميش أخط�ر عى المجتمع وأكثر 
فتكاً به ممن يدعي االصطفاء باس�م الدين ألن الدين اإلْساَلمي 
مث�اًل يعتمد عى القرآن كأصل جوه�ري والقرآن حمال أوجه 
وابرز األوجه المقبولة عقالً أن الحكم يف الدنيا بمعنى السلطة 
السياسية شأن بري وباب االجتهاد فيه مفتوح ولكل مجتهد 
نصي�ب والعقل من�اط التكليف وأين ما تك�ون المصلحة فثم 
رشع الل��ه مع تفصي�ل يف مفهوم المصلح�ة إىل غير ذلك من 
القواع�د الفقهي�ة واألصولي�ة الت�ي تجعل من حق اإلنس�ان 
القبول أو الرفض ألي نظرية وفقاً لما يصل إليه اجتهاده وما 
يصل إليه عقله وهو بين دفتي التس�يير والتخيير يعيش وفقاً 

لمعطياتها وآثارها الدينية والدنيوية.
آث�ار التعص�ب باس�م العلماني�ة إذاً أخط�ر ألن اإلقص�اء 
والتهمي�ش طبقاً لها يؤدي إىل ش�كل من أش�كال النازية التي 
تخلوا من حم�ل وازع الخير والر التي يعمل يف ظلهما الدين 

مع االختالف يف درجة التدين ونوعه، 
أم�ا أن تبح�ث عن أص�ول اإلنس�ان أو عرق�ه أو جيناته أو 
فصيل�ة دمه بغرض خفضه أو رفع�ه أو تمييزه أو إقصائه أو 
تهميش�ه فتلك مشكلة يصعب البحث عن حلها وأظن أن األكثر 
خطورة عى المجتم�ع وبنائه المادي واألخالقي معاً أن يقول 

اإلنسان ويفعل خالفه.
ويف ظل غيبوبة الوعي الذي يخلقه يف عقل اإلنسان التعصب 
األصويل بش�طريه أي باس�م الدي�ن أو باس�م العلمانية تنموا 
جرثومة التطييف السيايس التي تم صناعتها للحيلولة دون أي 
مجه�ود وطني جاد يهدف إىل الس�عي إليجاد صيغة مروع 
وطن�ي وحدوي ج�اد هدفه بناء دولة يمني�ة تقوم عى التعدد 

يف إطار الوحدة، 
إن هذا الرأي ليس بالرضورة دعوى إلتباع أي من النظريتين 

بقدر ما هو دعوة للتفكير والتأمل وإعمال العقل.
ختام�اً: هناك حاالت كثيرة تتح�ول فيها طريقة البحث عن 

حل مطلق للمشكالت إىل مشكلة، 
والتعصب باس�م الدين أو باس�م العلمانية كالهما نظريتان 
أصوليتان عن طريقهما يرتنح العقل ويهوي إىل مكان سحيق.. 

محمد محمد المقالح 
يفا سيخ ياةاأسااء  اإىلامخيناةا َمَخنخاةاتمازا
بااا بمساكرتهاا ععششامهاا  حضاريمهااا

» سجالخين«ا  سرلابخنياأ الً.
ثاماأسااء  اإسخهاااباسيمالامناع خالابخيتهاا
 أزقمهاا،اماااأّعىاإىلاساييطاأبريااءا تمطخالا
 سحخاالا سماماةا إشااعةا سفايىضا  سنهابا

  سيلطجة.ا
ثاماسااقاسي اإنهاما نمارص  اسلرشعخةا قي تا
 سمحاسافا خرجتاتهللاسذسكا النمصارا إلعالميا
 ساطنييلا  سخ حاةاباألسماابا سناريةارسعانا
مااأسااء  اسممزا مرمطي ابُساخممهاا ألخالقخةا
  إلنساانخةابذباحا حارقا ألرسىا  سيطيخنيا
 سالخا سجثثا تيطخمهاا ساحلهااباسشاي رعا
 سمامةا كاناأنا رتكيي اجر ئما خظاعاتاينخىاسهااجينيا إلنسانخةاخضالًاعناجينيا

تمزا ألغرا ضخريلاا سيخَخيا  إلنسانيا سمريلاثاسثاًا سخلاآخر ً.ا
كلالاذها السااء تاسماتكفهماسرتكاتمازاسحاسهاابلاأنها بمخاأناشاارفامرتزقةا
 سريااضاعاىا النخحارانهائخاًاماناأحخاءا سخينةالااالما سخيسايحاسايناإلانةاتمزا
 جارحاكر ممهااا سيطنخاةابمحييلهاااإىلا»إحاسةاإنساانخة«ا محالًاسشافيةا سماسما
 سيارجايا سخىاأثرياءا سيلخجاتحخيخ ًااباسييلابأناتمزامنكيبةا تشاجخعاأطفاسهاا
 نسائهااسلجيءا  سنز حاحمىاتصيرلماكامري ا سجزيرلا  سمربخةا لماينزحينامنا
ظلما جيرا سحيثيا عفاشامناناحخةا عخساإيالءاقي تا سمحاسفامناناحخةاأُْخاَرىا
سجيهةاتمزا أللخخةا سكاخخةامنا سخعماباسالا  سساالحا  سيصفاباسطري ن،ا كلالذ ا
مناأجلا سمخر راتماطفا ألعخ ءا  سرتز قاأمي سهما لماييكيناأ ايمضير ناجيعاًا
 برع ً،اأياأنهمايسامينا بيقاحةاإىلا سماجرلاباسمانالا إلنساانخةاألَبناءاتمزاسجخعا

 ألمي لا  سهياتا سكناعىاحساباكر مةاتمزا عزلاتمزا  طنخةاتمز.ا
لاالما سرتزقةا علا سيني تا سساميعيةا مناأكلاجامعاأمي لاباساما سحييقا
  سحريااتاإىلاأصغرابزغةايفاحضاناتاسااحاتا سمغخريا إلصالحياباساماثيرلااا 
خل يرا سرس قةالالمايخعينا سماسما بطرييةا سرجاءا  سشفيةا إلنسانخةاإىلاجملا
تمزا»مخينةامنكيبة«االاإلغاثمهاا إنياساأللهااكخاايزعخينابلاسلخماجرلابخاساتهاا
 بنز حانساائهاا أطفاسهااا بمخلاخخاسا محاا ياسهماأماساكامري تا سساميعيا
  سيطريا  سرتكيا  سصهخياأمريكياكخااعخليلااقيلاألطفالاسايريةايفا سيخخاتا
الاسيشءاإالاسخحساني ا سمسيلا جخعا ألمي لا  سهياتا  سصخقاتابهما باسخهماأيا
أنهمايسميناحثخثااإىلا سماجرلابخأسالاتمزابمخاأناتاجر  ابيطْيالتهاامناقيلاأيضاًا

.
أيهاا سماخهيناتمزاأكلاملخينامرلامناأناتكيناحاسةاإنسانخةا شيابهاا رجلهاا
يفضليناقمالامناتسخينهما»عفاشا  سحيثي«ابلا قماسكماأنمماحمىا سيتاعىاأنا

يمحيسي اإىلاممسيسنياأ االجئنياأ امنكيبنياكخااتحا سينا سناتنجحي .ا
تمازاأيهاا سرتزقاينايفا سرياضاغنخةاباسرجالاكخاالياغنخةاباسالا أكثرامناسسكا
غنخاةاباسكر مةا  سيطيسةا  إلنساانخةا لياسذسكاكلهاالاتحمااجاإىلاأناتحيسي األلهاا
إىلاحاسةاإنساانخة«اتثرياشافيةاآلاساميعاأ ا سثانيا  لاز يخاخكفاي اأيهاا ألخاكينا
  سأخينايناعنالاذ ا سطريلا سذيايحطابكاماأكثرا أكثرا الايخكاناأنايحطابممزا

  ساخَاَخاناعخيماً.ا
نمماثيي اأنكمامثلخااخشلممايفاععششةاتمزا يفاتريخفا عسكرلاتمزاسمفشلينا
يفامسماكماسلمسيلابخاساتهاا حمىاحنياأخرجممابضماًامنامرتزقمكماإىلاشي رعا
تمزايفابخ يةا سمخ  نا لمايرخميناشمار ٍتاطلبا سمخخلا سيارجيا «شكر ًاسلخان«ا
خاسجخخاعاكاني احخنهااايملخينابأناأ سئكاسمايكيني اأَبناءاتمازاأ اباألصحا سغاسيخةا
 سمظخىاألَبناءاتمزا عىاخالفاسسكاخانا سذيناصيرتهما سكامري تا سساميعيةا لما
يرخميناتلكا سشار تا سيزيةاسمايكيني اتمزابلاكنمماأنممامناعخلاسسكا علاحثاسةا
قلخلاةامنامرتزقمكما سكنكماتمخختاماأنايكيناسسكايفاتمزاالايفاصنماءاأ اعخنامعا
أناسكامامرتزقاةالنااكاأكثرا سكناكاناسسكابهاخفاإلانةاتمازاالا النمصاراسهاا سما
تنجحاي ا سناتنجي اأصالًاخيخاخرجا آلالفايفاتمزايرخضينا سمخ  نا ينخع نابهابلا

 يياتلينهايفاميملفا سجيهات.
*ايفاُكّلاتأريخا ساخَاَخانا سجخهيريايفا سشطرينا كذ ايفاثيرلااااخل يرااالاسا
قاخساأَبناءاتمزامناأجلا ساخَاَخاناالامناأجلاتمازاأغىا سمضحخاتا  جرتحي اأعظما
 سيطيالتا   جهي ابصخ رلما سماريةاأسلحةا سرشاشاتا  سغاز تا  سمشهخا سئاتا
منهما يفاُكّلاسااحاتا سثيرلاالايفاسااحةاتمزا حخلاا عىاسسكاخاسسااسةاسخساتا
إجااعلا سيمالامناعخمهالنااأ الناكابالاليا سيضخةا سماعسةا ييخنخةامنايياتلايفا

سيخلهاابصحمهاامناعخمهاسخلاإال.ا
 ساياأنكاماقخممما سخيساقضخةاعاعساةاسخياتلاأَبناءاتمزامنا جلهاااسيجختماأَبناءا
تمزاأسايع ًايفا سيغاىامثلهمامثلابيخاةا ساخَاَخانخنيا سكنكماأرعتاماأناتياتلي ابهما
 باساخهماإىلاجانبا سمخ اكخرتزقةا بيصخاإلانمهماالا النمصاراسهماأ اسيضخمهما
 بخ  خاعا سثاارا  النمياسامناتأرييهاما سيطنياضخا ألجنييا ضخكاماأنمماتحخيخ ًاا
كخرتزقاةاطي لاتأرييكماخكاناأنارخضيكما رخضي ا سيمالايفاصفيخكم،اخهخهاتا
أناتنطايلاعلخهاما سخيَساحكايةاأناتكيناتمزاحاسةاإنساانخةاتسامحلا سشافيةاأ ا

 سمسيلامناأمر ءا مليكا سيلخجاكخااتطخحيناإىلاسسكاسيخالً.

أيها المترزقون بالجرائم والضحايا معًا: 

تعز ليست حالة إنسانية تستحق 
شفقة أو هبات آل سعود أو آل ثاني!
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للمخدوعين بالسعودية

الجنوب وقع في الفخ!!!

اليسار بين شعار المطرقة.. ومسبحة اإلخوان

إنه زمن اللجان الشعبية.. زمن االنتصار 

محمد المنصور
سلخيخ عنيابانمصارا سساميعيةاسشاريمهما سير يةا  سجهييةا
بأنكاما  لخاينا نيايلا   سناطيخاةا  أليخييسيجخاةا سذليخاةا
خاسساميعيةاسناتحيلاسكماشاخئاامخااتحلخينابه؛األنهاايفا ألخريا
ساميرسابمخ سةا سلها منطالا سمأريخا  سجغر خخاا،ا بحيخيةاأنا
 ساخَاَخانخنيايخ خميناعناأرضهما عرضهما كر ممهما  جيعلم،ا
بخنخااا سساميعيةامممخياةاباكلا سمانايا سيانينخاةا  ألخالقخاةا
  إلنسانخة،اباغخةاباسفهيسا إلْساَلمي،ا س تامطامعاغرياخاخخةايفا
 ساخَاَخاناتأرييخاًا كلا سمأريخا سيريبا  سيمخخايشاهخابأنهااكانتا

سيبامصائبا ساخَاَخانخنيا نكياتهم.
 سسميعيةاسخساتاسايىا كخلاإقلخخياألمريكاا حلخفاسلكخانا
 سصهخيناي،اعخلاتاعاىامحارباةا سثاير تا سمربخاة،ا  سحركاةا
 سييمخاةا حركاةا سحخ ثاة،ا قاماتابإجهااضاثاير تا سربخاعا
 سمربي،اخاسساميعيةا منذا سيخسخنخاتا قفتابفما  لاا أمي سهاا

 ع  عشاهااضخاُكّلا سفالخاما سحخيثاةاكاسخيخيقر طخة،ا  النمياباات،ا  سممخعيةا
 سسخاسخة،ا حييقا إلنسانا غريلا.

 سساميعيةابخرتزقمهااا تكفرييخهااا أمي سهاااسايبانكياةا
أخغانسمان،ا سمر ق،ا سيرية،ا سخيخا،ا

  سصيماالا  ساخَاَخانانمما ساخَاَخانا سذياالايز لابمضاأبنائها
ير لنيناعاىاعخ لماسكيايحيلاسهمابمضا سكاساب،ا يصفيا
سهامابماضا سحسااباتا سصغاريلاماعارشكائهامايفا سيطناعلا
 النير طايفا سمخ  ناغرياعابئنياباسثخنا سذياتخخمها ساخَاَخانامنا

عماءاأبنائهاا  سمير رلاا مسمييلها.
 مانا ألكخاخاأناحسااباتا سر لنانياعاىا سماخ  ناكانتا الا
تاز لاخاطئاةا تنخرجاضخاناجر ئاما سيخانةا سمظخاىا سجرمةا
رشعااا قانينا،ا لياسناتفيضاسيشءاسايىا ألساما  سمانالا سميا
كناااكخخنخانيايفاغنىاعنها،اإساأناأبي با سرش كاةا سيطنخةاالاتز لا
مفميحاًة،ا أبي با سحي راسماتيصخ..اخهلايسامفخلا سيخ عيناأسا

عىاقليباأقفاسها؟.

أحالم عبدالكافي
اسطاسااكانتا ساخَاَخانابشكلاعاسا  سجنيبابشكلاخاصاليامطخعا سطاممنيا
ماناأربابا إلسامكيارا  سهخخناهايفا سنطياه..اخاساخَاَخااناتحملاميقاعاجغر خخاا
إسارت تخجخاايفا سيارطاها إلقلخخخها الساخخاايفا سجنيبا سمربيامناشايها سجزيرلا
 سمربخاةا  ساذياتمحكماخخاهاباسناخذا سيحرياةا سؤثرلايفاحركةا سساريا  سمييرامنا

خالسها.
إنهااعاصفةا سحزسا سمياتحاسفاخخهااعاسما سرشا  سفساعا  إلجر س،ا  سمياتخيضا
ضخناميططاصهخياأمريكياإلسامهخ فاُكّلا سشاميبا سحرها كلا سيلخ نا سمربخها
 سمياتسامئانحايا سمطييرا  سنهضه..اخهاليا سخيساسلشاهرا سسااعساعىا سمي يلا
ماز ستاتسمهخفا ساخَاَخاناأرضاا إنساناابكلا حشخهاخطائر تا سمخ  نا سسميعيا
 ألمريكياترتكبامجازرلاا سخيمخهابحلاشامبابأكخلهامساميخمةاكاخةا سيسائلا
 سمخمريياهاخهياتسامهخفاشاخالا سيطانا جنيباهابجخخعامحاخظاتاها بجخخعا

مكيناتهابكلاإجر سامنيطعا سنضري.
نمماسيخاتكشافتا سؤ مارها سكيريها  سماياتحاكاضخا سيطانا أتضحتاخياياها
 ني يااها سيطاريها  سمياتممخاخاإىلاجرا ساخَاَخااناإىلارص عاتا نز عااتامذليخها
 طائفخهامناخاللاتيساخخهاإىلاأقاسخمايفا سشاخال،ا  ىلاتخكنيا سياعخها  سخ  عشا
يفا سجنيباسخمسانىاسلطاممنيا  سذينابرز  امؤخار ايفا سمخخلا سليا  سذياظهرتا

 إلماار تا  سساميعيةابيجههااا سييخاحا سياحاثاعانامصاساحايفامحاخظةاعخنا
 حرضميتاباسذ تا  سذياتمجىاأطخاعاإرس ئخلخهاأمريكخه،ايفا إلسامخالءاعىا سزيخا

مناخري تالذ ا سيطنا تخنخلاأر ضخها سطالره.
مايحصلا سخيسايفا سحاخظاتا سجنيبخةابمخاإنساحابا سجخشا  سلجانا سشميخها
مناعخلخاتاقملا سبحا سحلا إغمخاالتا نهباسلينيكا تخمرياكانتانمخجهاحمخخها
 مميقماهاسلخمابعاسألحاخ ثا  سحيائلا سيجايعهاعىاأرضا سي قاع.،اخلطاسااحذرا
 سساخخاعيخ سلكا سحيثياأَبنااءا سجنيبايفا سمخيخامناخطاباتاها  سمياكانايخعيلما
ماناخالسهااسلخيظاها  سحذرا بنفلا سيقاتاكانتاكلخاتهاتياخسا سحليلاسليضخةا
 سجنيبخة،ا كاناييخياحسانا سني ياا سصاعقها  سجاعهايفا سمماطيامعامظليمخمهما
  سمياحذرامناإسامغالسهاامناقيلاأغر ضاشيصخهاتيخساأجنخ تاخارجخه،ا كانا
س ساكاكلهامناأجلا سحفاظاعاىا حخلا ساخَاَخانا تخاساكها حمىاالييعا سحظيرا

كخااحاصلا سخيسالناك.
خاسمساؤلا سذياسأطرحهاللايااترىاقخاأعركاأَبناءا سجنيباُكّلالذها سؤ مرلا سميا
تحاكاضخها للاساخمخليناعىا سخخاعاعناأر ضخهما حخايمهاامناأطخاعا سمخ  نا
 أع  تها سخ عشاخةا?? للاساخخركيناأنهاباتامنا سرض رياإعاعلا سنظرايفاتيحخخا

 سرؤىاسكلاأحر را ساخَاَخانا رشخاءهامناشخاسهاإىلاجنيبها??
أساأنهاماأمااسامزيخامنا النهخاار تا مزيخامنا سيذالنا عاخسا سيعيا مزيخامنا

 سخماء..ا حخنهااسناينفعا سنخس.

رند األديمي
سياكانايملماعيخ سفماحاإساخاعخلا سذياأحرتقابنارلااأنا سنجلا سذيارساخهايفا
ميخلمهاسحصخاسانابلا سنيراساخيخأابحصااعاحخاتهامعارخاقهاسااعاعامنار ساخاا
 سيرراأنايكيناعر يشاايفا سطرقاتاأخضلامناأنايكيناخكرلامطارعلايفا ألزقة..ا
ا سطرقةاأيضاًالياس تهااكرستابابا سرخخلاعيخ سفماحا ع لختابخمها لشاختا
صايرها سحائطخةاألنهاسمايمخا سرخخلا ألمخياعيخ سفماحاإساخاعخل..اإنهاعيخ سفماحا

 سحجري..الكذ اقاستا سطرقةا سجنيبخةا سمياكانتاشمارها ألقخس
أتحخثاعنا سخسارا مثاسخمها أعبخاتها سملخاا

ا عناتشيهانفيسناا سذياجملامنا سخساراضيابيا سرؤيةا
 آلنا سخساارايمخشاحاسةامنا النحر فا سنهجيايفامنطلياتهاحمىاباتتا سفكرلا
مساياًاأسيءامنا سرأسخاسخة..ا آلنا سخساارياكائناغر ئزياعنخفاالاييلاعنفااعنا

 ألخكارا سرجمخةا سمياكانتاخصخها سلخ عا
سألسف.ا بحزناأقيسهااليازمناسييطا ألقنمةا لزيخةا سشمار تا

أخطرايشءاخملها سحيثياأنها خرجاكلايشءاإىلا سساطحا جملناانرىاتشيلاتناا
 سمياكناانيفخهاابيضيحامؤسم..ا

الالايميلا??ماناكانايصخقاأنا سرخااقا سذيناكناانر لمابحجاما سيطناكاني ا
أضخلامناعيالاسميعي..ا

 سرخخلاياسانيايؤعيا سخخنيا سخساميرياعاىابالطاأسمناع ساةارجمخةامميلفةا
 ينمارصاألخاكارهايفامسامنيعا سيلابخاةا سرأساخاسخةا سيلخاخل..اسماتكانا سيطيلا

مخكاخخلخةاعىا ألقل..اإنهااحاسةا سمسالساَ خنيعا خخانةاسكلامااععياسها
أصيحا سشهخاأشيهابنكمةاساخرلاغيخةايفابختاعز ء.ا

بخنخااا سيي عاخا سخسااريةاتياتلا آلناجنياااإىلاجانباع عاشا  إلْخاااَي ناكانا
صحفخيلما ُكمَّابُهمايكمييناعنا سرجمخةا ألمامخةابازع  جخةاعجخية!!

 بخنخاا ألرسلا سساميعيةا سمياشاكلتاأخطراُساالسخةا خمرصتالييمنااكمربا
جخخمااكانا سخسارايحارضاعنا سنزعةا سمرقخةايفا سيطابا سحيثي..ا

 بخنخااكانا سيطنايحمرضاكانا سخساراييكياعىاتمز!!تمزا حخلا..ا
إنهااحاسةامنا النفصاسا سريعا

 ألمراسمايمخامثري اسلشفيةاإنهاباتاأكثرامناسسك..ا
.أ اسخستاليا سثاسخةا سفرطةا سمياجملتاخخاسكاخرع سا   قمكاعنيا سجحخم

أ اسخسياأ سعامنا سكينا أضخلامنامشنيةا
ا يفا ألخارياأنااأكمباعنالذ ا سخسااريابخخيا سخخناىاسخلانكايةابهابلاألنهاباتا

يخخنخااممطرخااأكثرامناأنايكيناعىا ألقلايخنخاً..ا

أنس القاضي
اُ ُجااااْيُعاسجااٍناشاميخٍةاسلخخنخني،ا  سسايريني،ا  ألكار ع،ا  سمر قخنيا يفا
إْقالخْاااما سُيارسا سر يس،ا ع نخسامخك،ابنفلا سفارتلا سمأرييخاةا– سر لنة-،ا
يمكُلاحجَما سمهخيخا  سهخخنةا الساممخاريةا سغربخاةايفا سنطية،اخأينخااَحلَّتا
أمريكاا حلفاؤلاا أع  تُها،ا سامخيظتا سشاميُباسمييَضابنفساهاا ميارشلا
حربا سمحررا سيطني،اإىلاجانباجخيشهاا سنظامخة،اخهذها سمحخياُتا سخيساتُخاِثُلا
حييَةاظهيراحركاتا سمحررا سيطنخةايفا سماَسِم،ا سمياتلتا سحربا سماسخةا سثانخةا
معا نهخارا إلمل طيرياتا السممخاريةا نجاحا سثيرلا الشرت كخةا سسيخخمخة.

سخاَلاُمصاعخًةا جيُعاُكّلالذها سلجانا سشاميخةايفا سنطياةاباخمالفا سخ لا
  سييمخاتا  حخلا سمخ ،اخيجيُعا سلجانا سشاميخةالاَيانمخجٌةا يمكلا ضماًا
عاسخاًاقائخاًاعىا الساممخارا  سهخخنة،ا سذيايمخظهارابصناعةاأمريكاا حلفهاا
 سرجعا الساممخاريا»سخ عاش«ا بياءا الحماللا سصهخينايايفا ألريضا سمربخة،ا
 بمَفسخاأجهزلا ألُمما سمحخلا سمياباتتاأجهزلاقخمخةاسلشميبابخخا إلملياسخةا

 ألمريكخاةا  التحااعا أل ر بايااسلماسما ُسمخاخناكخاايُطلييناعىاأنفساهم(،ا
اايمنياأَنامساأسَةا سجيعا  سيطاسةا  سميلفا  الساميخ عا  سساخخلا سيطنخةا ِمخَّ
أليابلاخا–كيلاخ نا سارشقا أل ساط-اسماتَماخامساأسًةاع خلخةابشاكلارئخيس،ا
 الاإمكانخاةاسحلهاااعالا ألحز با سسخاساخة،اأ امنظخاتا سجمخاعا سخنيا الا
 سثيرلا سسالخخة،ا الاعلَاممالخا سخيخير طخةا ألمريكخةا منمخياتااشاميسل(ا
خلاألقاسخماعىاأُُسٍلاطائفخةا  سمنخخةا سيرشية،ا مشااريعاتيساخما سخ لا سيحَّ
اإالا  مناطيخاة،ا صناعيالا إلقر ضا سمياتُرساخاَلذِها سمَيمخاة،ا الايكينا سَحلُّ
بمحركا سشاميباس تهااباكلاطاقاتهااسجابهةاخطرا ساممخاريايفيقاميخرلا
أجهازلا سخ سةا يمجا زا سيضايااا سخ خلخةاسليلخ ناكاسحاجاةاإىلا النمياباتاأ ا
 سحريااتا  سظالرا سخنخة،الَياَمنايُييايا سخ ُلاخيريلاضمخفة،ا يُمززا كالَءها
يفا سخ خلاُحكاماًامساميخيناخاساخيناطفخلخنيايُحاخظيناعىاعالقاتا سميمخةا
 عىاتخخلاثر  تا سشاميباإىلا الملياسخةا-اأيا تحاعا الحمكار تا سرأساخاسخةا

 سماسخةابزعامةاأمريكا-.
اإنُهازمُنا سلجانا سشميخة،اَزمٌناسماتمخابِهاأمريكاا الاحلفاؤلااَعااَرباًا َغْرباًا

بييتهاما سساابية،اأينخااظهارتاأمريكا،اظهارتا سلجانا سشاميخة،ا مااكانا
يُمارفاباسحخ ئلا سيلفخةاألمريكاايفاأمرياكاا سالتخنخةاصارتاقالعاثيرلا تحررا
  شارت كخة،ا كذَساكا سخََخنا سمياكاناتاحخييةاخلفخةاآللاساميعا مناخلفهما
أمريكاا إرس ئخلاَلااِلَياتُشاارفاعىا نمصارلاايفاممركةا سمصخياسلُمااْخَ  نا
ابهاِحر ُكا سخساارا سر خضا  حاربا سمََحارُِّرا سيطنخة،ا  سخينانا أسايانخاايَشامخُّ
سهخخناةا حمكار تا سصارفا أل ر بخاةا باسمحخيخاألسانخاا بريطانخاا خرنساا،ا
 كذساكاإْقالخْاااما سُيارسا ع نسامخكاباسُيربامنار ساخاا سميايحاا ُلا سغرُبا

زعزعمَهاعناطريلاأُ كر نخا.
اُ ُجااْيُعاحركاِتاميا مةاسالحماللايفاخلسطنيا سيناناتمنامىاقيتُها،ا سجاٌنا
َشاميخٌةاسنالضةا الساممخارا سجخيخا ُعااْخَ  نها أع  تها سخ عشاخةايفا سنطية،ا
ُكلُّالاذهاُسمطخااتاتؤكُِّخاسِناماااز لاُمصاباًاِبرلااباأمريكاا ع لا الساممخارا
  السامكيارا سماسياأنا سمأريَخا سذيانمخَشُهازمنا سشميب،ازَمناطالئعاسجانهاا
 ُسسالحة،ا سماياتييُضالذها سماركابكلا قمخ را مسائيسخةا طنخةا إنساانخةا

سمنمرَص..اإنَُّهازمُنا سلجاِنا سَشميخةاإنُهازمُنا النمصاِر.

حميد رزق

برنامجا يفا كنتا

مفميحاةا تغطخاةا

عاىاقنالا سساريلا

ماعا ألخا أتحاخثا

عنا عايلا سخر  نيا

مانا بانيا  سفارقا

يضحيا يسمشهخا

مخاعيانا  لايا

 سخخاعا سيخساعنا

 سكر ماةا  سخيانا

  سمارضا  سيطانا

 بنيامانار لناعىاأنا سلحاقابركابا سمخ اضخانةا

سساالممها تحيخلامكاساباماعيةاخكاناتا سنمخجةا

أنارصااصا سماخ اليامناتسايطالاؤالءا سمخالءا

خخيارس نايفا سخنخااا  آلخرلا عاعتابنااا سذ كرلاإىلا

 سغاار تا سمايانفذلاا سماخ  نامسامهخخاامرتزقمها

يفا سكثاريامنا سناطالاخاللا سر حالا ساضخة،ا سهما

سامانكاخاننهيا سحليةاحماىاكانتا ألخياارا سجخيخلا

 سياعمةامنامأرباتفخخاأناطري نا سمخ  نا سامهخفا

ممسكر اسلخرتزقةاخيلفا سمرش تابنياقمخلا جريحا

 لكذ اليا سحرسلا سكلىا  سنخ مةا  سيسارلاحنيا

تر لاناعىاساليكاطريالا سيخانةا تممياخاأناخخها

 سكسبا ساعيا سماجلاخمفاجئكا سنخةاقيلاأناتحصلا

عىا سفماتا  سالا سحر ساخالاعنخاا الاآخرلاكخااخيريا

 سخهيعانميساباسلهامناسيءا سصريا

يفاعاخنا الغمخااالتا سمياتطاالانشاطاءا كي عرا

 سحار كا سجنيباياأصيحتاجاخ الاييمخااا ييخ اأالا

مناصامانا سفيىضا سيالقاةا سمياتحركهاااأجهزلا

 سيابار تا سي خاخلاإىلاعاخناتحاتامظلاةا سغاز لا

  سحملانيا أصيحا سنخيسجا سلخيياليا ألكثراحضير ا

حخاثاتمصاارعا سجخاعاتا سمكفرييةا سماياتملاُكّلا

  حخلامنهااعناتيجهاع ساةاممخنةا تمليىا سمخييلا

ماناأجهزتها،اربخااعاخنا  سجنيباعخيمااقاعساعىا

ماالياأسايأاخيمخاتخشانيا الغمخاالتاتما النميالاإىلا

مرحلةاتفجريا سساخار تا سفيياة،اُكّلالذ ا  سمخ ا

ييايلا ناهانجاحايفا»تحرير«اعاخناخهالالكذ اليا

 سحرياةا للالاذ اليا سسامييلا ساذياتمحخثاعنها

 سسميعيةا  إلمار تا مناخلفهخااأمريكاا بريطانخاا

 إرس ئخلا خرنساا

نممالاذ اليا سنخيسجاالاغريها منايميقعا سمكلا

خهاياإماا  لاماأ امياخ عاالاياخركاأ ايمأملاخخخاا

يجريامناحيسهايفاميملفا سيلخ نا سمربخة.

النار تأكل بعضها 
والعدوان يقصف مرتزقته!
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الميدان ليس مقفالً، ليس مقفالً أمام المسلمين، أعمال اليهود 
والنصارى كثيرة، ومجاالت واس�عة، واسعة جداً، وهم يحسون 
بخط�ورة تح�ركك يف أي مج�ال م�ن المجاالت لت�رضب عملهم 
الفالن�ي، أو تؤث�ر عى مكانته�م بصورة عام�ة، أو لتؤثر عى ما 
يريدون أن يكون سائداً، لِحاٌف عى العيون وعى القلوب.   أو قد 
يقول البعض: )فقط هي أحداث هنا وهناك( لقد ُحِسم الموضوع 
بالش�كل الذي يؤهل أمريكا ألن تعمل ما تريد وأن تعمل يف بقاع 
العالم اإلس�المي كله، فما س�معناه باألمس يف أفغانستان هو ما 
ُيَح�اك مثله الي�وم ضد حزب الل��ه يف لبنان، هو م�ا ُيحاك مثله 
اليوم ضد الجمهورية اإلسالمية يف إيران، هو ما ُيحاك مثله اليوم 
ضد المملكة العربية الس�عودية للسيطرة عى الحج، عى مشاعر 
الحج, فنحن من كنا نرصخ لتحرير القدس، سنرصخ, وسنرصخ 
- إن كنا س�نرصخ - عندما ُتحتل مكة عندما ُتحتل المدينة، وهذا 

محتمل احتماالً كبيراً جداً. 
فكي�ف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل، أو ترى بأنك بمعزل 
عن هذا العالم, وأنك لست مستهدف، أو ترى بأنك لست ُمستَذل، 
مم�ن هو واح�د من األذالء، واح�د من المس�تضعفين، واحد من 
الُمهاني�ن عى أي�دي اليهود والنص�ارى، كيف ترى بأنك لس�ت 
مس�ئوالً أمام الل�ه، وال أمام األمة الت�ي أنت واحد منها، وال أمام 
ه�ذا الدين الذي أنت آمنت به؟!. هذا يشء مؤكد، أنه بعد أن س�لّم 
الجمي�ع ألمري�كا، أن تك�ون هي من يق�ود التحال�ف العالمي - 
والذي من ضمنه الدول العربي�ة - لمكافحة اإلرهاب. واإلرهاب 
م�ا هو من وجه�ة نظر أمريكا م�ا هو اإلره�اب؟ يف رأس قائمة 
اإلرهاب ه�و ذلك الجهاد الذي تكررت آياته عى صفحات القرآن 
الكري�م، هذا هو اإلرهاب رقم واحد، من وجهة نظرهم, وهذا هو 
ما وّقع عليه زعماء العرب، ما وقع زعماء المسلمين عى طمسه!. 
إذاً ربم�ا ش�اهدتم م�ا ُيدبر ضد ح�زب الل�ه، وفع�اًل هذا هدف 
رئييس من وراء كل ذلك التمثيل، قصة أسامة, التمثيلية التي كان 

بطلها أس�امة وطالبان، فال أس�امة وال طالبان هم المستهَدفون، 
وال ذل�ك الحدث الذي حصل يف نيوي�ورك هو الذي حرك أمريكا، 
م�ن يدري, من يدري أن المخاب�رات األمريكية قد تكون هي من 
دبرت ذل�ك الحدث؛ لتصن�ع المربرات, وتهي�ئ األجواء لترضب 
من يش�كلون خطورة حقيقية عليها، وهم الشيعة، هم الشيعة.   
اليه�ود يعرفون بأن الس�نِّية لن يش�كلوا أي خطر عليهم، ونحن 
رأينا فعالً, رأينا فعالً ما يشهد بأنهم فعالً ينظرون هذه النظرة. 
أليس زعماء العالم اإلس�المي اليوم س�نيّة؟. أليسوا سنيّة؟ كلهم 
ربم�ا واحد منهم )خاتمي( ش�يعي. هؤالء هم م�اذا عملوا يف هذا 
العالم؟ أليسوا هم من وافق، من سارع إىل التصديق عى أن تكون 
أمريكا هي من يقود التحالف العالمي ضد ما يس�مى باإلرهاب؟ 
وم�ن ه�و الذي يق�ود التحال�ف العالم�ي؟ أمري�كا، أمريكا هم 
اليهود، وأمري�كا هي إرسائيل، اليهود هم الذين يحركون أمريكا 
ويحركون إرسائيل، ويحركون بريطانيا, ومعظم الدول الكربى، 
اليه�ود هم الذين يحركونه�ا. لقد تجلّت حقيق�ة خطيرة جداً .. 
خطي�رة جداً جديرة بأن نلعن كل صوت رفع يف تاريخ اإلس�الم 
أو ُخطَّ بأقالم علماء الس�وء, أو مؤرخي الس�وء الذين عملوا عى 
َتْدِجيْ�ِن األمة لكل حكام الجور عى طول تاريخ اإلس�الم، نقول 
لهم: انظ�روا ماذا جنت أيديكم يف هذا الع�رص، انظروا ما تركت 
أقالمك�م، انظروا م�ا تركت أصواتكم، يوم كنت�م تقولون: يجب 
طاع�ة الظالم، ال يجوز الخروج عى الظالم، يجب طاعته ال يجوز 
الخروج عليه، سيحصل شق لعىص المسلمين، وعبارات من هذه. 
نَها  نُْتم األمة اإلس�المية للح�كام، انظروا كيف َدجَّ أنتم يا من َدجَّ
الح�كام لليهود، انظروا كيف أصبحوا يتحركون كجنود ألمريكا 
وإرسائيل. ونحن نعرف - من نتعلم ومن نحمل علماً - ما أخطر 
ما أخطر ما تجني عى نفسك وعى األمة باسم عالم وباسم علم. 

عندم�ا رفعوا أصوات�اً مثل تلك أيام أبي بك�ر, أيام عمر، أيام 
عثم�ان، أيام معاوية، أيام يزي�د، أصوات كانت ُترفع، وهكذا عى 

طول تاريخ األمة اإلسالمية إىل اليوم نقول لهم: انظروا، انظروا 
نُْتمون�ا ألولئ�ك فدجنونا لليه�ود، وكما كنت�م تقولون لنا أن  َدجَّ
نسكت، أس�كتوا ال ترفعوا كلمة ضد هذا الخليفة أو هذا الرئيس، 
أو ذل�ك المل�ك أو هذا الزعيم. ه�م اليوم يقولون لنا: اس�كتوا ال 

تتحدثوا ضد أمريكا وضد إرسائيل!.   
فم�ا ال�ذي حص�ل؟. ألم يق�دم علماء الس�وء الق�رآن الكريم 
واإلسالم كوس�يلة لخدمة اليهود والنصارى يف األخير؟. هذا هو 
الذي حص�ل، هذا هو الذي حصل. وال ُتْقب�ل المربرات عند الل�ه 
س�بحانه وتعاىل تحت اس�م )ال نريد ش�ق عىص المسلمين(، هذا 
هو ش�ق عىص المسلمين، هذا هو كرس األمة، هذا هو كرس نفوس 
المس�لمين، هذا هو كرس القرآن، وكرس اإلس�الم بكله، أن تصبح 
وس�ائل اإلع�الم، أن تصبح ال�دول اإلس�المية يف معظمها هكذا 
تعمل عى َتْدِجين الش�عوب المس�لمة، أبناء اإلسالم, أبناء القرآن 
ُنه�م لليهود والنصارى .. أي خزي ه�ذا؟!. وأي عار هذا؟!.  ُتَدجِّ
ث�م بعد هذا م�ن َيْجُبن أن يرفع كلمة يرصخ به�ا يف وجه أمريكا 
وإرسائيل فإنه أس�وء من أولئك جميع�اً، إنه هو من توجهت إليه 
أقالم وأصوات علماء الس�وء من العلم�اء والمؤرخين عى امتداد 
تاريخ اإلس�الم وإىل اليوم، وهو من تتج�ه إليه خطابات الزعماء 
بأن يس�كت، فإذا ما سكتَّ كنت أنت من تعطي الفاعلية لكل ذلك 
الذي حصل عى أيدي علماء الس�وء وسالطين الجور. فهل تقبل 
أن�ت.؟ هل تقبل أنت أن تكون م�ن يعطي لكل ذلك الكالم فاعلية 

من اليوم فما بعد؟. 
أال يكفيك أنت ما تش�اهد؟. أال يكفيك ما ترى؟. إىل أين وصلت 
ه�ذه األمة تحت تلك العناوي�ن؟؟. وهذا هو ما كان يدفعنا - أيها 
اإلخوة - إىل أن نتحدث برصاحة يف مجالسنا بدئاً من أيام الرسول 
)صلوات الل�ه عليه وعى آله( إىل اليوم - حسب معرفتنا - لتتجى 
الحقائق، لتكتشف الحقائق، إذا كان هناك ال يزال ذرة من إيمان، 

ذرة من إباء، ذرة من شهامة.

)الصرخة 
في وجه 

المستكبرين(

ليليات قيس اليماني - قناع وجه نجد!
عبد اهلل البردوني

النظام العالمي 
والهيمنة األمريكية في 

ملاذا ترتدي »حلوان« »روما«؟ و »واشنطن« ملن لبست »صالله«؟ظل مركزية القوى
»تباله« لتقتل »مذحجاً« بيدي  وجه »جنٍد«  أما اتخذت قناعاً 
أزال���ت »ل��ن��دن« األول���ى وج���اءت ب��أخ��رى غير قابلة اإلزال���ه؟
ت��ق��ام��ر ب��ال��ع��روش وب��امل��ب��اغ��ي ت���دي���ر  ال��ب��اب��وي��ة وال��ب��ق��ال��ه
ت����ؤدي ع��م��رة ف���ي ك���ل ي���وم وت��ن��ص��ب حل��ي��ة امل��ف��ت��ي حباله
ت����رأس ن��ائ��ب��اً ي��ب��دو ج���دي���داً وت��ك��ت��ب ل��ل��رئ��ي��س اإلس��ت��ق��ال��ه
ثعاله من  أشبق  القتل  ويغدو  ثعال  من  أروغ  احل��ب  فيمسي 

*  *  *
ت���س���ال ب��ك��ل ن��اح��ي��ة دم�����اء وال أخ����ذ ي��ش��اه��ده��ا م��س��ال��ه
مهاله؟ أرمدة  حتت  فصوصاً  أضحت  الوقت  هذا  عيون  أكل 

*  *  *
استحاله اخليانات  تلقى  وال  مستحياًل  نصراً  الشعب  أيبغي 
مل����اذا م��ن ي��ن��اش��د أي ع���دل ي��ك��اب��د ق��ت��ل��ه ب��اس��م ال��ع��دال��ه؟

*  *  *
الزباله حتمى  كما  وأذق����ان  أي���ٍد  غ��اب��ات  وال����رؤى  ي��ح��دق.. 
مشاله أذي�����ال   ول���أذي���ال   رؤوس  ال��ع��ل��ي��ا  األرؤس  وف����وق 
والصقاله ال��ب��ه��ارج  تهندمه  ت��ب��ن��اً  تبيع  امل��ك��ت��ب��ات  وه���ذي 

*  *  *
عاله ال��ن��اس  ك��ل  عليه  ك��أن  ه��ذا  وك��ي��ف  ذاك  كيف  يسائل: 
ي��ف��ك��ر ك��ي��ف ي��ق��ل��ع ك���ل س����وء وي���س���أل م���رت���ن: ب����أي آل���ه؟

*  *  *
ف��ي��ح��ل��م أن����ه مي��ل��ي ك��ت��اب��اً ي��ف��س��ر ك��ي��ف ع��ل��م��ن��ة اجل��ه��ال��ه
ي��ع��ري ك���ل أوك�����ار األف���اع���ي وم���ن زرع�����وا ن��ي��وب��اً ل��ل��ن��ذال��ه
هاله الشوق  دخ��ان  من  عليه  وه��ٍم  كف  من  إصبعاً  ويسكن 
ي��س��اف��ر م��ن ك��ت��اب غ��ي��ر م��ج��ٍد إل���ى ث���اٍن يفتش ع��ن عالله

وليد الحسام
 

ربخاااصارا سماسمايحمكاماإىلانظاساعاسيا
خرضماها سيايىا سمظخاىا سماياجملتامنا
سسكا سنظاسا سمااسامرش عا˝ يمجا زا سحخ عا
إىلاعخالاكخانااتاكلا  سجغر خخاةا يخخالا
 سخ ل،ا بهاأتخحا سجالاسملكا سييىاسمسامغلا
مااايساخىاباخ لا سماساما سثاساثاأ ا سييىا
 سثاسثةاكسايقاتر جاسميجهاتا سنظاسا سماسا
 خرضهاعاسخا˝  جملمهاامنابراإعالمخةاتيثا
شامار تاساطحخةاتماي رىاخلفهاااأطخاعا
عخخيةامناألخهاا سحفاظاعىا سنظاسا سخ يلا
 سذياتمزعخها سسلطةا ألمريكخةا..ايفاميخمةا
ع لا سماساما سثاساثا سماياتجساخا سيساخطا
 سطييايامخلكاةاآلاساميعا سمياتشامغلايفا
محخطهااا سجغار يفاعاىاقاعاخلاا جايبا
 السماز ساباسيار رتا سخ سخاةا سماياتفرضهاا

أمريكا(ا.
 wallristeinإيخانييلا  سرسامني حسابا
خإنا سنظاسا سماسيا سحخيثايمكينامناثالثةا

عنارصاأساسخةا:
اا-اسايقا  حاخلايماماع خلهاااتيخيارا
 سربحخةا سيصايىا سماسخةا كذ اتحخيخاكخخةا
 سنشاطا النماجيا سماسيا نظاساعخعا ألجيرا
،ا  سسالع،ا  سيخماات،ا جاخ ىا الخارت عا

 سمكنيسيجيا تينخةا سمليماتا.
اا-امجخيعاةامنا ساخ لاتمياينايفاعرجةا
مي جهاةا يفا أ خارجخاا˝  ع خلخاا˝  قيتهااا
 سكخانااتايفا ألنظخاةا ألخرى،ا لاذهاتمملا

أع لا سنظاسا سماسيا.
خا-ا سرت تخجخةاتيزيعاخائضا سمخلاعىا
نحايايحيلا جيعاثالثاخئاتابخالامنا جيعا

خئمنيايفا سمخلخةا السمغالسخةا.
 بهذ اخاإنا إلملياسخةا سثياخخةا_حسابا
لربرتاشاخلرا_اتنخيايفانظاساعاسياينطييا
عىاسيقا  حخلاتنمجامناخالسهاا أليخسيجخةا
 القمصاعيةا سمضخنةاثياخاةاتطيخعالخخنةا

 ألقيىا.
تطايرا التصااالتا سثياخخاةا_باعميارلاا
إحاخىاأع  تا سنظااسا سماسايا_ايسامىاإىلا
تخسارياتحيخلا سنظااسا سماسا كاذ اتحيخلا
غاياتاه،ابحخثاتمخخالا سمليمااتايفا تجاها
  حاخاييخسا حمخاجااتا سيايىا سهخخنةايفا
 سنظاسا سماسي،ا بحسبا سي قعاخإنامركزيةا
 سنظاسا سماسياتخثلاهاأمريكاا سمياتمحكمايفا
 تجاهاسسكا سمخخلا سمليماتي،اخهالياتجملا
مناسسكا سكما سهائالامنا سمليماتامرجمخةا
سهاااسميخياراماخىا سماز سا ألنظخاةا سخ سخةا

 كخاناتهااابخنهجخاةا سنظااسا ساخ يلا سماس،ا
 ليا سمياتسمغلاتلكا سمليماتايفاأنشطمهاا

 سيابر تخةاع خلخا˝  خارجخا˝.
باسنسايةاالرتيااطا سيطانا سمربايابهذ ا
 سارش عا سماساياخإنامؤرش تاهاتظهراعىا
 سساميىا سرساخيابصايرلا  سامةاعالا
 سيطابااتا سرساخخةاسخىاكثرياماناأنظخةا
ااا السماز سا تحاتاشامارا  ساخ لا سمربخاةا
باسيار ر تا سخ سخاة((ا يغخاباكثاري ˝ عىا
يياصا خخخااا ،ا أمااا  سساميىا سشامييا
مسااعياخرضاهاباسيايلاخاإناع لا سيلخجا
 سمربايابزعاماةا قخاعلاآلاساميعاتسامىا
باكلا إلمكانخااتا بخعاماأمرياكاااصاحيةا
 سارش ع(اإىلاتحيخياها تطيخيهاعىا سي قعا
،ا تخثالالاذها ساخ لا سر عيا سرساخياسهذ ا
 سنظااسايفا سيطنا سمربياحخثايكشافالذها
 سحيخيةا  قعا سمحاسفا سيلخجيا ألمريكيا.
بماخاأناتخكناتاع لا سيلخاج.ا_احسابا
تياريرلاا_امناخرضالخخنمهااعىامسميىا
 سيطانا سمربيامناحخثا سجي نابا سثياخخةا
  إلعالمخةا  سمكنيسيجخةا  تصالا سمليماتا
عالا ألنظخاةا  سسالطاتا   القمصااعا
 سياضماة،ا بجهايعا سسافار تا  سلحياتا
 سثياخخاةا سساميعيةا  سيلخجخاةا سيزعةايفا
أرجاءا سيطنا سمربيا؛اخإنهااتكيناقخا نمهتا
مانا سهخةا أل ىلا سمياتخهاخاسرش عا سنظاسا
 سماسايا ألمريكايا،اتلخهااا سهخاةا سثانخاةا
 سمخثلةايفاخرضاقار ر تاسسكا سنظاساباسييلا
 ماايحاخثا سخايسايفا سيطنا سمربايامااليا
إالاتيخاريا سناخا سالئماأمنخا˝   سارت تخجخا˝ 
سمشاكخلاأنظخاةاعربخاةاخاضمةاسيار ر تا

نظاسامي حخاتميناهاأمريكا.
سكاياتمخكانا سسالطاتا سيلخجخاةاعىا
رأساهاا سساميعيةاماناتنفخاذامهخمهااتلكا
بشاخيسخةا باسيايلارأتاأنالنااكارض رلا
ملحاةاتيميضامنهااأناتيايساباسميلصامنا
 سمخار تا كذ ا سكخاناتا سسخاساخةا سؤثرلايفا
 سيطانا سمربياسااسملكا سكخانااتامنا سيخرلا
 سشميخةاعىامنالضةا رخضانظاساأمريكاا
 سماسي،اكخااأنهااتسامىا_احسابامز عخهاا
_اإىلاإبااعلا ممخ ع تا سييىا سخ سخةا سمارضةا
سذسكا سيططا ألمريكيا سذيايميناهاآلاسميعا

يفا سنطيةا سمربخة.

_____________
* مالحظة هام�ة : للفائدة يف هذا الموضوع 
.. أنص�ح بق�راءة كت�اب )االتص�ال والهيمن�ة 

الثقافية(_ هربرت شيلر

حسرات
عبدالفتاح شمار
 قمحما سغز لاع ره،،

كانتاصايرلاملكهما سشااساعىا سجخ را
 كاناعىاقخخصها»شكر اسلخان«

قخاخ هابإحاكاساثمارشعاي ايفا غمصابا
بناتها أ العه

ممهااا ز جماها مارساي ا رع ءا مزقاي ا
 سفاحشةااتحتاتهخيخا سسالح

بمخاكلاسسكاأحرض  اأكلاأبنائهاخذبحيها
أمامه

أخال هاأنهماساخيخمينا أل العا ا سيناتا
  سز جةاكخااتياعا سيهائم

ساماتشافعاساهاكلاخخماتهاسهاما الاكلا
مظالاراتأيخاخهاسلماخ  نا سياعياةاعىاكلا

ز  يةامناز  ياا سيخت
أعاعارشيطاس كرتاهاقلخالاإىلا سير ءاسملها

يمثراعىامنايخكناأنايهباسنجخته
تذكاراصخيياهاعزيازا  ساذيا ضاعاسها
 سرشيحةاعناخابابامنزساهاخيصفهاطري نا
 سمحاسفا سنفطيا سخهايعيا قملاكلامنايفا

 سخ ر
..تذكرمحخيع ..سسكا سصحفيا سذياطاساا
كمباعاناتيقماتهاساااقخايفملاها سممخ نا
سياتخكناي امنا حماللا سيلاخا كخفاأنهاليا
ماناعلاعلخهاسسكا سأجيرا ساذياأطللاعلخها
 سرصاصابينخقخمها ليايجللاخلفاسائلا
 سخر جاةا سناريةاقيالاأنايفر امماا ييمفيا

لياعنا ألنظارا كأناشخئااسمايكن
سمايسامطعاأنايطرعاماناخخاسهاصيرلا
صخييهاعيخا سفماحا  سذياطاسااكمباشامر ا
يؤساباخخها سخخنخنياعاىا سخخاعاعنا ألرضا
  سمارضا كخفاأنهالياأيضااامناأخللما
عنا سطريلا سذيايسرياخخهاكلاييساإىلاعخلها

سخغماسيه
...

 جخانفساهابالاسنخاخكلامناكانايخكنا
أنايهاباسسااعختها نجختاهاكانالايامنا

أعاناعىاقملهم
تخناىاأنايالقايامصريلماسملاهايرتاحا
 سكنهاماسامايجايع  اعلخهابذسكابالاتركيها
سسخالامهانااابالاعائلاةا الاكر مةا الا طنا
..ساريىاكلاأعخاسهاحارس تاتيملهاكلاييسا

 سخلةاآالفا سر ت
ظلايرععاباسمخر را بحرقةامخخمة..

مناباعاتربمهاييخعاكر ممه
نالا سهي نا قخاأضاعاسالممه

ظلاييارنابنيامصاريها بنيامصريامنا
تآماراعلخهما كانتا سيارناةابخثابةاعذ با

الايحمخل
لماشاهخ ءاع خمي اعاناعينهما  طنهما

 ناسي امعا سجخارضي نا سلهاتماىل
 ليامساملبا ألرضا  سمرضاخانا سلها

 خانابالعهاخلمنمها ألرضا  سسخاء.



13 ثقافية سمخعاامما      سيخخلاخاسيمخلامالاساا سي خلالااس ا سيمخلامخلالا

زياد السالمي 
مياربةا سي قعاسلفهمامااأمكناسخلاباسسهيسةا سميا
قاخايرجيلاا سهماما؛ا يفاظلاسسكاسخلاأمامكاسايىا
 سحا ساةا السامير ئخةا؛امعاأنا ألمراسخلامسامحخالًا
طاساا جاختامييماتا سمخلا؛ابخنخااسياحا لاأحخلما
ساخجخانفساهاسخلامرغيبااسخىامفارز تا سي قعاماا
يجملاهايفاعزساةاقرسياةامفر ضةاإمااعانا آلخرينا
؛ا إماااعازلا آلخريناساها؛األنا سذ ئيةاساماتمخاتحخلا
 سمخاريةاكخاايمحكمابهاا سميجها سذياليا آلخرايفميرا
سأليخييسيجخااا..اربخااقخايحا لا ضعاأيخييسيجخااأليا
منا سميجهاتا سطر حاةاسملهااتمخالىامعاحمخخاتا
 سحاالا طخايحا الخارت ضا؛اإالاأنامااايلخساهاسساكا
 سفاعالاليا إلقصاءا  إللخالاحمىامناس يا سصلحةا
؛اكناتاع ئخاًاأقيلا يفاقييلانيعامنا سياسغةا سرخيضةا
مانا سيعايا سجخمياسماخسا سرغياةاباسامخمابامثلا
مااساأقيسهاأ اسلكسالاأ اسمخسا سمشامارا سيطراإس ا

 سامخرا سحالاعىالذ ا سني لا؛اكنتاأقيلاأناأيا  قعا
ملخايساحمىا إناكاناساليخاًاأ اغريامأسيفاييميضا
منا سجخخعاسخلانيذهاأ اتشاييههابلاتهذييها تألخلها
بخاايي ئما سظر فاا سجايلةا مناثماتحييلهاإىلاجخ ىا
يسامفخخامنهااا سمنيابمخخ ًاعناضخلاأخالا النفمالا؛ا
بالانجملاماناسسكا النفماالاحاخز ا ع خماااقيياًابخاا
يخلكامناطاقةا حمخاسخاةاسصيغاسسكا سحخزا سيجيعيا
بصيغاةاإيجابخةاقخايصرياسخار ًا طنخاًاناخماًابخالًامنا
 سهخسا  سمحطخما،ااأعركاأنالذها سسؤ سخةاييعاجانبا
كياريامنهااعىا سنيبا سسخاساخةا  سخينخةا  سثياخخةا
كلاباخ رها سنااطا؛امثلخااايحماجاإىلا سجهاخابيخراماا
يحماجاإىلا إلخالصا..اأ سخلا ألحرىابناا السمفاعلامنا
 سغربا سذيا سامطاعاتحييلاكلامااكانايهخعهاإىلاأع لا
تياخسابياءها مصاسحهاعىاسايخلا سثالاكحخثاحيا
 سحركاتا إلسالمخةا سمشخعلا»إرلاب؛اع عش«ا كخفا
حرخمهااعانا سغايةا سميا جختاماناأجلهااسممخلاأيا
ع سةاعربخةاقخاتشاكلاتهخيخ ًا  سسايبايكخنابيجيعا
مييماتا سمحييلاإىلاجانابا سمفانيا  إلخالصا بذلا

 سجهخا..خخخاانحنانفيخالذها ألشخاءامناأيخينااسحظةا
تحكخما سماطفةا  السمي ءاعىاقرصا سرؤيااباسمييينا
  إللانةا نفياسسكا سي قعا  ضطهاعهاماايجملهاأشاخا
عخ  نخاةا أشاخاساليخةا.ا مناثماتجاخا سيمضاينخبا

 يليسا يسألاعنا سممايشا؛احالا الاأ جع.اا
كخااايظهرا إلخفاقاجلخاامناخاللاترسابا ركيعا
 سمحلخلا إسياطا سشايصخةاع نا سحخثاأ ا سسليكا
 نياذا سميخخماساألع ءاجار ءا ألحكاسا سساييةا سغلفةا
بخصاساحاضخيةاناتجةاعناتيجهاأ امكيناسماتكمخلا

مماسهاسااسيلاتيضخحها.
اكلاسسكامنابذر تاغخابا سيعيا سر جحايفا سجمخعا
 س باانا سرأيا سحايخايفاكنافا سممصبا  أللي ءا سميا
الاتينيابيخرامااتفايضاإىلا النهخارا الجمخاعيا،ا منا
ثماتظهرا سهييةاضخناساخاجاساليياالاييرشابأملا..ا
خكخفاإسنانأملابغخاتيسخفاتهااتيمثا ألىسا  سضخاعاماا
سمايضعا سجخخع-ابالا سامثناء-اعىاعاتيهامسؤ سخةا
 سيجيعا  سيياءاباسيحثا  السمير ءابخ ناأياعي طفا
أ اني زعاغريااتفضخلا سيطناعىامااسي ها.الخهاتا.

مثقفون لـ »�شدى امل�شرية«:

انتصارات الجيش واللجان الشعبية..  بطوالت خالدة يعتز بها كل اليمنيين
استطالع / وليد الحسام 

يفاسخاقا سميخسا سمظخما  النمصار تا سخخنخةا
 سياسخلا سميايحييهااأبطالا سجخشا  سلجانا

 سشميخةاجهةا سحخ عا سشخاسخةا..اييفا سثيفا
  سفنانا سخخنيابكلاماايخلكا بكلاطاقاتها
 إبخ عاتهاجيهةامي جهةاسلمخ  نا سسميعيا
 ألمريكي،،اجيهةاصامخلا مسانخلاأل سئكا

 ألبطالا سياتلنيا سذيناييذسيناأر  حهماخخ ءا
سهذ ا سيطنا سشامخا سخاعتها كر مةاشميها.
ااااااالكذ ايشاركا سثيفا سخخنيايفا سخخاعا
عنا سيطنا أكثرامناسسكاأنهايجالخابثياتا

 صخيع،ا يسيراقلخها صيتها حخاتهاسميلخخا
بطيالتا سجالخينامنا سجخشا  سلجانا

 سشميخةا سيي سلا سذينايسطر ناأر عانخاسجا
 إلباءا  سمضحخةا..الكذ اييخسا سثيفينا

  سفنانيناقر ءتهماسشالخا النمصار:

 انتصار الهوية الوطنية
يرىا سشااعرا  سكاتبا/زياعا سسااسي،اأنا سمركةا
ممركةابياء،ا يرىاأنا نمصارا سشمبا سخخنيايفالذها

 سمركةا نمصاراسلهييةا،حخثايييل:
مااييخماهارجالا سلاهايفا ألر يضا سخخنخاةا سحملةا
ماناقيلاآلاساميعامنا قمحااسا تياخسا تضحخةايفا
ظلالذ ا سمخ  نا سغاشاما  سحصاارا سجائرا  سمكاسبا
 سماسيا  سصختا ألمخيا  سمي طؤا سخ خيلامنا سمخالءا
أشيهاباسمجزلابلايؤسلاإىلا سمماعلا سهييةا سخخنخةا
،ا يحمااجامنا ألبطالا السامخر راعاىانفلا سيتريلا

 عخسا سرت خياألنهااممركةابياءا  جيع.
اكخاايساميجبامنا سجخخعا سسانخلا رخخا سجيهةا
باألبطالا سشاخ عا،ا عىاكلامثيفايميابخ رها قخخةا
لييمهاترساخخا سهيياةا سيطنخةا نارشا سميعخةاسخىا
 سماماةابيطايرلا سماخ  نا ع را سي طانايفا سصالا
  سمضحخاةامنا سجخخعايفاسايخلا سيطانا مي جهةا
 سمخ  ناا مجابهةا سمخالءابشمىا سسيلاماامناشأنها
أنايجناياثخاارها سخخنايااكهيياةا ساخاعلا كر مةا
 عخشاكرياما كذسكاتيثخلاكلا سجر ئما تيخيخهاعلا
 سنابارا إلعالمخاةا  سيانينخةا أنايكيناي احاخزابياءا

 ع خمااسلميخساسمحريرا ألرضا سحملة.ا

 التقدم .. انتصار للهوية ،ورد 
اعتبار للجغرافيا

مناجانيهايييلا سشاعرا  سناقخاإبر لخما سهخخ ني:
ماايحييها سجخشا  سلجانا سشاميخةامنابطيالتا
يفاتحريارا الر يضا سغمصيةامناقيلانظاسا لاساميعا
 سرجمايا سساميخ،االايا نمصااراسكر ماةا إلنساانا
  نمصااراسلهيياةا  عااعلا عميااراسلجغر خخاا،االايا
 سيطايلا سصحخحةايفاطريلاإرسااءا سيخاما  سياعئا

 إلنسانخةا إحياقا سحلا  سمخ سةا.
 يجباعىا سثيفا ناييفامسانخ ا ممخناا مياركاا
لاذها سجهايعا سجياارلا لاؤالءا ألبطالا ألخاذ سا  نا
يسيراخكرها قلخها سسانها صيتهايفاتيعخةا سجمخعا
 كشفازيفامخلكةا الساميخ عا تمريمهااأماسا سماسما
أجخاعا أنايركازايفاسسكاعاىارض رلامحاربةا سلمبا
باسصطلحاتامؤكخ اعىاتساخخةا ألشاخاءابأسخائهاا

 تيصخفهاابخاالياعلخهاحيخيةا
ألناع را سكلخةاالاييلاعاناع را سينخقخةا كاللخاا

مكخلاسآلخر.

 الجيش واللجان عنفوان« وكرامة
 سكاتياةا  ألعييةاخيزيةاعيخ سيلااب،اترىاأناعىا
 سثيافاأنايكيناساها سخاخا أل ىلايفا سي جهةاإىلاجانبا

 سجخشا  سلجانا سشميخةا، تضخف:
لاذها النمصاار تالياخياراسلخخناكلاه،ابلاخيرا
سإلساالسا  سمر بةاجخمااء،اخاسخخناينمارصابأبنائها
بيسااسمهما بصخيعا سشامبا الساطيريا سذياأسللا

 سماسماأجخعا.
أمااعنا سجخشا  سلجانا سشاميخةاخاسكلخاتاتيفا
عاجازلاأناتفخهماحيهم،انيفاإجاالالا إكيار اسهما،ا
نييالا ألرضاتحاتاأقخ مهم،الاماعرعا سيطن،ا لما

رميزامجخها عنفي نا نمصاره.
  سثيافايجباأناتكايناسها سخاخا أل ىلا  نايكينا
ساالحهامنا سكلخةاقيلامسالطةاعىا سماخ اع عخةا
سلجخشا سجانه،ا ساهاع رايفاحخايةا سجيهةا سخ خلخةا

منا الخرت قابنرشا سيعيابنيا سناس.

 الثقافة سند الجيش واللجان
 سشااعرا  سكاتابا/ساخريا سجرباناي،ايؤكخاعىا
 ساخ را سنايطاباسثيفانياسخعاما سجيهااتا سيماسخاةا

 تيعخةا سناسابييسه:
ااماااحصالاعىا سيطانا سغايلامناعخ  ناغاشاما
ينيسماإىلاثالثامر حلا ليابخ يةا سمخ  نا رش سمها
  سيصفا سحاقخا سجيان،ا  سرحلةا سثانخةاليامااتييسا
بهاأع  تاآلاسميعامنا سمخالءاا  سمنظخخاتا إلرلابخةا
يفا سخ خالاااماناجر ئاماخيخثاةا غريياةاعلخناا عىا
 إلساالسا امظالراجخيخلاسلجريخاةا  سرحلةا سثاسثةا
لياماايجريايفا سحخ عامنا نمصار تا تيخساسلجخشا
  سلجانا،أعاعتاسناا سثيةابأنفساناابأننااقاعر ناعىا
 سمحخيا  النمصارابإر عتناا تصخخخناا  حختناا، عىا
 سثيفنيا  سفنانانيابخيملفاإبخ عاتهاما سيقيفامعا
 سجخشا  سلجاانا  سيطنابأعخاسهما سفنخةا  سثياخخةا
 سيملفاةاماناشامرا قصاةا نثارا غريلااا أعخالا
خالشااتاتلفزيينخةاتيعييةابحيائالاجر ئما سمخ  نا
 آثارلاا كذ اأعخالاغنائخةا طنخةا شاميخةااسميعخةا
 سجخخاعابخ رلمايفا سمحركايفاإطاارا سمميئةا سمامةا،ا

 بثا سحخاسايفانفيسا ألبطالايفا سخخ ن.
ا عخالاسيحاتاجخ رياةاكيريلايفا ألماكانا سمامةا
تكشافاجر ئاما سماخ  نا جر ئاما سمخاالءا عخالا
مماارضاسلفناننيا سمشاكخلخنيا  سي لابامناطالبا
 ساخ رسايماماخخهاااعرضاجر ئاما سماخ  نا عرضا
نخاسجامنابطيالتاأبطالا سجخشا  سلجانا سشميخة

 ااكشافاجر ئاما سماخ  ناسلماسمااعالا سنياباتا
 سثياخخاةا  سفنخةا إرش كا سجخخعايفاكشافاماايييسا

بهالذ ا سمخ  نا سذيايييعهاآلاسليل.

 المثقف..»ال« التعريف
ماناجانياهايؤكاخا سشااعرا  سكاتب/عيخ سيييا
محبا سخين،اأنا سثيافا سحيخيياليا سذياينمخياإىلا
 طناها مجمخمها،ا يكينالياقائخا سمغخريا  سي جهةا

،اخاسثياخةاسخستا»عزسة«، سثياخةا نمخاء:
ألنا سثياخاةالايا» ل«اتمريافا سشاميب،،،خخنا
 سيخيهاياأنايكاينا سثيفا سحيخييايفالاذها سرحلةاا
» ل«ا سمصاخي..ا ا» ل«ا سيا مة.. اا» ل«ا سجهاع..ا ا

» ل«. سنرصا،ا لايابذسكايكينايفامجخلالذها» ألسفا
المات«اا» ل«ا سحخال....!!!ا

اأماااإس اتياعلا سثيفاعنا سيخاسابخ رها سطيخميا
» سرياعي«،اخهاياا» ل«.ا سينيع..ا ا» ل«ا سيذالن..ا ا

» ل«ا سزيف..ا ا» ل«ا سمياتمريا الاتمّرف....!!!ا
إنا إلنمصاار تا سمايايحييهاااأبطاالا سجخاشا
  سلجاانا سشاميخةايفاكلا سجيهااتا،الايا نماكاسا
سمر قاةا سخخنيا بسااسمها سمياالاتيفاىاعىاممممبا
سساريلالذ ا سشامبا سمارييخةا ميا ممهاسكلا سييىا
 سغازياةا سماياحا ساتا ركاعهاعىا مماخ عاصفحاتا

 سماريخ،ا
لاذها النمصاار تاالاتصنمهااا ألسالحةا،الاذها
 نمصاار تاقخما أخالقا مياعئاشامباأباّياالايييلا
باسميمخاةا  الساممياع،ا ألناأعخ ءناا سخايساالاييرأ نا
 سمارياخا، الا سجغر خخااا...خساخمخا سشامبا سخخنيا
بصخيعها تكاتفهاتشاكخلامالمحاجغر خخةا النمصارا
..ا ساخصنعابخماءاأبنائهاتاريياا ينحمهاعىاجخر نا

 سحارضاسخملخسها سماسما سذياسماييرأا سماريخ.
ع را سثيفايفامي جهةا إلشاعة

أماا سكاتبا ا سشااعرا/عيخ سفماحاشاخار،اخخؤكخا
عاىاأالّاحخاعاعنخمااايكينا سيطانا  سي طنا سخخنيا

مسمهخخا،ا يؤكخ:
الاباخامناأناننمرصاألناها باخمصارا.. سخخناتخثلا
 سيخاما  سحضاارلا  سخيانا سيييما لماعاىا سمكلا
،   جبا سثيفاأنايي جهاإشااعاتا إرجاخاتا سمخ ا

بنفلاحخاسا  نخخاعا سجالخينايفا سجيهات.
 أنانمخالاجخخمااعىاخضحا سمخاالءا  سيقيفايفا
 جهاميططاتا سمخ اسمخزيلابلخناا  حمالسهااامهخاا
كانتاصفةا سمخخلاأ امهنماها..رئخلا.. زيرا..مخيرا
..أكاعيخايا..أ اأيااكانا..خمنخماايكاينا سخخنا  سخسا
 سخخنيامسامهخخااتسايطاكلا سساخخاتا  سصفاتا
  ألسياابا ييياىاخياطا..إمااايخنياحاراغخيراعىا
 طناها،،أ اعييثايرىضاعىاأرضاها عرضها النمهاكا

  سضخاع.

 التاريخ وبسالة األبطال
 يمحاخثا سكاتابا  سيااص/اثاباتا سييطاري،ا
عانا سجانابا سارشقاسماريخالاذ ا سشامبا سمظخما
  نمكاساتهاعىا سي قعا سيرشاباسنرص،امممل ا سثيفا
أبرزار  خخا سي جهةا  سخخاعاعنا سيطن،احخثايييل:
مااييايسابها ألبطالايفاسايحا سيغاىامناتصخيرا
ألر عا سالحاما سيطيسخاةا  سنضاسخاةاسخساتابجخيخلا
عاىا سماساماخكمابا سمارياخا ساريا سمااركاتزخارا
بيسااسةاشامباعشالاأرضاها رخاضاكلا جهامنا
 جيها سيصايةا  الساممخارا مناييرأاتلكا سصفحاتا
ساخخركاحجاما سغيااءاساخىاامخلكةا ألسنااب(احنيا
قذخاتابحارضلاا مسامييلهااإىلاناراشامباسهمايفا
 سحرباخلسافةا يفا سخخ ناتجرباةاألنا سنرصاممييعا

يفاسي عخلم.
  سثيفاليا سر خخا آلخرامنار  خخالذ ا سخخاعا لذها
 سيطايالتامناخاللا سامحضارهاسلخالحاما سيطيسخةا
 قر ءتهاسلماريخا إسياطهاعىاحارضا ألمةابأبماعها
 سيملفةا رخخا سيمخا سيطنايابأخكارها سمنييريةا سميا
ماناخالسهاايخكناكشافاحيائلا سماخ  نا  سممخيا

 تمريمها كشفاقناعهاسألجخالا سياعمة.
 إظهااراصفحااتا سنايراماناتارياخالاذ ا سيلخا
 حضارتها عر قمها شيصخاتها سؤثرلايفاحخالا ألمةا

،اخاسيلماالاييلا قمااعنا سرصاصا.

سيوفٌ مؤمركة
عبدالقوي محب الدين

ِح����ل����ٌف وق����ص����ٌف ب�����رب�����رٌي ون���������اْر...
ع����اٌر ،، وع��ش��ٌر ع��اص��ف��ات ب���ع���اْر..!!

ع���ش���ٌر س���م���اٌن ف���ي ال��س��م��ا ، إمن�����ا...
ص��غ��اْر..!! ستغدو  اللقيا  س��اح��ة  ف��ي 

ع����ش����ٌر ب����ال ج����ي����ٍش س�����وى م���ال���ه���ا...
حتما ستشري اجليش من ألف باْر...!!

ق�������ّواده�������ا... ال���ع���ش���ر  وربُّ  ع����ش����ٌر 
اإلزار...!! ل��ب��وش  أرخ���ت  مب��ن  أه���ال 

م�����ا ع�������اد ب�������وش رغ�������م ارخ�����ائ�����ه�����ا..
ف��ح��ال،، ول��ك��ن أدم���ن���وا االجت������اْر..!!

***
ن���ف���ٌط ووه������ٌم ع����اص����ٌف،، ق����ل  ل�����ه:...

ال��غ��ب��اْر..!! ألخشى  غ��اٍز  من  خفُت  ما 
ق���ال ال����دم »ال���ص���ع���دي« ي���ا س��اف��ك��ي...

االن���ت���ص���ار..!! ب���ال���دم  ألروي  زدن����ي 
ف��م��ا...  ، .. دم���ر  »م����ران«  زد م��ن أس���ى 

زال احل��س��ُن ال��ن��ور رغ��م ال��دم��اْر...!!
ص��ا... مليون  »ض��ح��ي��ان«  على  واس��ك��ب 

»س���ح���ار«ْ..!! ب����وادي  وك��ث��ف��ه��ا  روٍخ،، 
أن... ف��ق��د ش��ئ��ُت   ،، ك��م��ا ش����اءوا  ك��ّث��ف 

أح���ي���ا أب���ي���ا أرف�����ض االن����ك����س����اْر..!!
***

ف���اح ال��ش��ه��ي��د ال���� ش��ق درب ال��س��ن��ا....
ع��ط��راً،، وصلى ف��ي ش��ذاه ال��ن��ه��اْر..!!

****
ق��ل ل��ل��ق��ذى »ال��ن��ج��دي«: أب��ش��ر مب���ا....

داْر..!! ك��ل  ع��ن  النفط  غ���رور  ميحو 
م���ن ب����أس »خ�����والن اب����ن زي�����ٍد« أت����ى...

البحاْر...!! ب��ال��ردود  وماجت  ردي... 
أن��������ا... ش����ع����ٍب  أي  ل���ل���خ���وال���ي  ق�����ل 

املساْر..!! انسداد  سينبيك  ِس��ر...  أو 
ال���ت���ي... ال���س���ي���وف  أم����رك����َت  ك���ن���َت  إن 

ُس��ل��ت،،، فما زال��ت زن��ودي ح��ج��اْر...!!
... ف���ي  دام  م���ا   : احل���ل���ف  ق��ي��ن��ق��اع  ي���ا 

قلبي »علٌي«... في يدي »ذو الفقار«..!!!

الواقع حين نخفق في تطويعه

وطنٌ مقدس
فوزية عبد الوهاب الشهاري

حبا سيطناميخسايفانفيسانا،احابا سيطنالي ؤنا،ا
أنفاسانا،اتغنخنااباهايفاطفيسمنااأنشاخناهايفامخ رسانا،ا
كلنااا حبا سيطانايكلاأرسعامانانخيناا،اتملخنااأنا
 سيطناعرضناارشخنا،اأغىاماانخلك،ا إناممنااسانخيتا
 نحنانذ عاعناثر ه،ا إناعشانااخلنجملهاخيرناا عزنا،ا

لكذ اكلايخني،الكذ اليا سخخنيابحل.
للا سزمناتغري،اأ اأنا سيرشاقخامسايي ؟احبا سيطنا
أصيحاسخيهماكلخاتاسلمشاخقاكذباا بهماناابها،ايييسينا
 سيطانا يصفيايناسنابااعا سيطن،اير جايناسليخانةا
 يمالعيايناباألسفاظ،اممىاكاناتا سيخانةا جهةانظر؟ا
مماىاكاناتا سمخاسةامجارعارأي؟اعاناأيا طناتمحخثا
يااامناتيفايفاصفامناباعا سيطان؟اعنامناتخ خع؟اأالا
تسامحي؟امناقالا قصفي ا سخخن،ا صفلاجذالًاسكلاس كا
 سيمالا  سخمارا  سيار ب،ا لخهاخياطاأنايميعاسكريسا
يرتباعاعىاعرشاها سخفنىا سيطنا كلامااخخه،اُكرساخها
س كاغذ هامناجخاجما ألطفالا  سنسااء،ا ساخضمهاعىا
بحرامنا سخماء،اعماءاثائرلاسمغرقها تغرقاكلاعخخل.

اأيا طاناتريخ ناهايااماناتظللمماباسيارجا سيسامما
 سيطاناعياءلاسرتميلاااممىارمىاسكماأساخاعكماحفنةا
أمي لامخنساةابيذ رتكما خزيكم؟ا سيطنا سذياتريخ نها
أنمام،ا طنامرتهاناسلياارج،امخزق،اميطاع،اتريخ نا

 سخخنيامطأطئاارأسهامسليبا سكر مة.
االا..سنايكينا يفا طنيارجالاأخلصي اسليطن،اال..اسنا
يكينا يفا طنيانسااءاأرضمناأبناءلناحبا سيطنامعا
كلاسرلاحلخب،اال..اسنايكينا نيضناايخاني،ا قخاأقسخناا

 سخخنياسناترىا سخنخااعىاأريضا صخا.
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 متابعات فلسطينية 

إصابة جنديين »إسرائيليين« في 
اشتباك مسلح بجنين

أصخباجنخياناإرس ئخلخانابرصاصامسلحنياخلسطخنخنياخاللا شمياكا
مسالحايفاميخماجنني،ا قعابمخا قمحاسانحياأربمنياآسخةاعسكريةا سيخم،ا
إىلاجانابا حاخلاكيمانخ زاالخمطافا سيخاعيايفاحركةا سجهاعا إلْسااَلميا

بساسا سسمخيا خشلتايفاسسكابحسباميقعا  سالا سملي.ا
 قاستا ساائلاإعالمخةاإناقي تاكيريلامناجخشا سمخ احارصتامنزلا
 سيخاعيايفاحركةا سجهاعا إلْساَلميا»بساسا سسمخي«ايفاميخماجنني،ا منزلا

 ألسريا سحررا»مجخياأبيا سهخجا«.ا خشلتايفا عميالا سسمخي.ا

العدو يغلق الحرم اإلبراهيمي 6 أيام
قررتاقاي تا الحماللا سصهخيني،ا سثالثاء،اإغاالقا سحرسا إلبر لخخيايفا

 سيلخلاسخلاام(اأياساخاللاشهراسيمخلا سجاري،ابحجةا ألعخاع.
 بحسابامصااعراصحفخة،اخإناقاي تا الحماللاأبلغاتا سيائخنياعىا
 سحرسابإغالقهامناالا-لخ(امنا سشاهرا سجاري،ابحجةا ألعخاع،ا يشاخلا
 إلغالقايفا جها سسلخنياكاخةا ألر قةا  سسجخا محخطه،اخضالًاعناتمزيزا
 إلجر ء تا ألمنخاة،ا  سنعا سماساسلمي جخا سفلساطخنيايفا سنطيةاخاللاتلكا

 ألياس.
 تأتياتلكا سسخاسةايفاإطارا سميسخما سزمانيا  سكاني،ا سذياباتا  قماًا
يمخشاها سحرسا إلبر لخخيامناذا سماسال99اس،اعيبامجازرلا سحرس،ا سميا
نفذلااا سمطرفا»بار خاغيسخيشاماين«،ا أعتاإىلا سمشاهاعاأكثرامنا9ا 

مصلخاًايفاصاللا سفجر.ا
 أشارتا سصاعراإىلاأناقي تا الحماللاتي صلامنعارخعا ألس نايفا سسجخا
 إلبر لخخي،ابحسابامز جا سسميطنني،األناغرخةارخعا ألس ناتيعايفا سجزءا

 سذياتسخطراعلخهاقطمانا سسميطننيابحخايةاقي تا الحمالل.
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إصابة مستوطن في عملية إطالق نار

مستوطنون 
يستولون على منزل 

جنوب األقصى

كشافابحثاناأعخلخاااممهخينا
»إرس ئخلخاني«امؤخار ً،اعاناتنامايا
سخاساةا سمخخخازا سمنارصيا
» إلرس ئخايل«اتجااهاخلساطخنخيا ساا
سايقا سمخال،ا يفا يفا خاصاةا 8ل،ا

 سيطاعنيا سماسا  سياص.ا
 قالاأحخا سيحثنياإناخرصا سمخلا
أمااساطاسابا سمخلا سخهايعي،اأربمةا
أضمافامخاالياأماسا سفلسطخني.ا

يفاحانياقاالا سيحثا سثانايا سذيا
قطااعا سصخخسخاة،ا يفا تيصاصا
إنا سصخاعساةا سمارب،الاماغاسيخاةا
 سصخاعسةا سجخعايفاإرس ئخل،ا بخمخلا
ر  تاباأعناىامانار  تابا سصخاعسةا

 سخهيعابنحيالل %. 
»ممهاخا سخيخير طخاةا  سكارا
 إلرس ئخايل«،ايفابحاثاحايلاخارصا
أنا سخهايعيا  سمخالايفا»إرس ئخال«،ا
 إلرس ئخايلايحظاىابفرصاةاعخالا
أرسعابأربمةاأضماافاخرصةاطاسبا

ع نا 8ل،ا خلساطخنخيا مانا  سمخالا
مؤلاالتا سفلساطخنيا إىلا  سنظارا
 سالئخةاسليظخفةاأكثارامنامؤلالتا

طاسبا سمخلا سخهيعي.ا
لاذ ا سيحاثا سحيائالا  يماززا
سامةا مناذا عاىا ألرضا سيائخاةا
عيايعا نخف،اإساتمااعلا سيطاسةابنيا

خلسطخنخيا8لاسمةاأضمافامثخلمهاا
بنيا سخهيع.ا

غاسيخاةا أنا  يارىا السامطالع،ا
 سماملنيامناخلسطخنخيا8لامناس يا
 سؤلالتا سملخخةا  سهنخة،ايمخلينايفا
 ظائافاأقلامنامؤلالتهم،ابسايبا

قلةاخرصا سمخل.

أعلنتامصاعراعليةاأنامسميطناًا
أصخبايفاعخلخةاإطالقانارا سمهخختا
ساخارتهامناقيلاساخارلاأخرىاقربا
مساميطنةا»كخ مخام«اغربيامخينةا
نابللاشخالا سضفةا سغربخةا سحملة.ا

»ممارياف«ا صحخفاةا  سكارتا
 سمليةاأنا سصابا لياسائلا سركيةا
  صلاساريهابماخاتمرضاهاسإلصابةا
بخاخهاحماىا صالاسخخالاممساكرا
 سجخاشاعاىامخخالا سساميطنةايفا

حانياخرتامركياةا سنفذياناباتجاها
شارعا سمفايفانابللا سجنيبي.ا

 لرعتاقي تاممززلامنا سجخشا
سلخنطياةا رشعاتابمخلخااتابحثا

 تفمخشاعنامركيةا سنفذين.

خجرا مسميطنين،ا إسميىلا
 سثالثاء،اعىامنزلاخلسطخنيا
بحايابطانا سهايىا» سحارلا
سالي نا بيلاخلا  سيساطى«ا
جنيبا سسجخا ألقىص،ابحجةا

ملكخمهماسه.ا
 أ ضحامصااعراصحاخخةا
أنا سنزلايميعاسمائلةارسحان،ا
 ييعابخحااس لا سيناياةا سميا
تما السامخالءاعلخهاا ألساييعا
 سايض،ا تميعاسلمائلةاس تها.ا
 تهاخعا سجخاعااتا
عىا باالسمخالءا  السامخطانخةا
 سزياخامانا سناازلايفا سحايا
 سذكيرايفا سيقتا سذيايطاسبا
خخها أللايلا سجهاتا سساؤ سةا
بخايتا مرسبايا بخحاسايةا
سلماخ ا  سجخمخااتا  سحايا
 السامخطانخة،ابمخا ضعا سخخا
عىاعاخعاكيريامنامنازسهمايفا

 آل نةا ألخريل.

»السهم الذهبي« يرتد على السعوديين
 مهدي حسن الخفاجي * 

بماخانجاحهامايفاإيجااعاميطائاقاخساسهامايفاعاخن،ابماخا
 سامجالبهماآالفا سجنايعا سرصيانيا  سسايع نخنيا  إلمار تخانيا
باإلَضاَخااةاإىلامرتزقمهامامناأتياعالاعيا حازبا إلصالح،ا منا
 سياكسامانخني..اظناآلاساميعاأنا ألميراباتتاتخيضاسصاسحهم،ا
 أنهمابإمكانهماتحيخالاألخ خهم،ابمخالذ اا سنرص(ا سذيانفيي ا
خخهاإعالمخاً،ا أسايغي اعلخهاألخخةاأكثرامخاايسامحل،ا طيلي اسها

بصيرلامكثفة.
 عاىاخلفخةالاذ ا سمطيخلاشاناآلاساميعا مرتزقمهما منا
ييفاممهمايفالذ ا سمخ  نا سهخجياعىا ساخَاَخان،احرباًانفساخةا
ضيخةاضخا سشمبا ساخَاَخانيا مياتلخهامناأنصارا سلها  سجخشا
 ساخَاَخاناي،اخطخلةاتلكا سفرتلاأيامناعخيسهماعخنا حمىا سخيس،ا
نساخعاييمخاًاأنهامايجليايناقي تاضارباةاساايساخينهاتحريرا
صنمااءاماناأنصارا سلاها  سجخاشا ساخَاَخاناي،ا نساخعاييمخاًا
 نمصاار تاسرتزقمهمايفا سحاخظاتا سجنيبخة،ا تسالخما سمرش تا
أ ا سئااتامناأخر عا سجخشا أنصاارا سله..ا لكذ ..ايميناخخخاابمخا
أناأغلابالذها ألخيارامفلكةا كاسباةا سهخفامنهاامحا سةازرعا
 سخاأسا  إلحيااطايفانفايساأَبناءا سشامبا ساخَاَخاناي،ا إسحاقا
 سهزيخةا سنفساخةابخياتلخها حخاتهامنا سيي تا سسلحةا أنصارا

 سله.
اكاناتا مااتز لالاذها سحربا سنفساخةامنا سشاخلا  سييث،ا
بحخاثاتيخّلاسلخماباعاأنا سجخشا ساخَاَخانيا أنصارا سلهاتالشاي ا
أمااسا سياي تا سساميعيةا  نا سزحفا سساميعيا إلمار تياير كما
 نجاز تاها سخخ نخاة!!ابخنخااا  قعا ألماراسخلاكذساك،اخحمىالذ ا
 النمصاارا ساذياتمحخثاعناها سساميعيةا حلفاؤلااا مرتزقمهاا
 ساخَاَخانخاين،االايممالا نمصاار ًاباسحسااباتا سمساكرية؛األنا
 سنظاسا سساميعيا ساممانابآالفا سجنيعا سرصينيا  سسيع نخنيا
باإلَضاَخااةاإىلا سياعخلا مرتزقمهامانا ساخَاَخانخني،ا بخعماجييا
مكثافاسخرجةاأنا سياتالتا سساميعيةاقصفتامي قعاأنصارا سلها
  سجخشا ساخَاَخانيامئةامرلاخاللاساعمنياخيط،ا سسكاخضالًاعنا
 ألسالحةا سمطيرلامنا سخباباتا  سخخمخاةا  ألنظخةا سصار خخةا
 أسالحةا سينصا سماياز عتا سساميعيةا  إلمار تابهااا سيي تا
 سهاجخاةا  سميانيلتاعلا سيحرا نزساتايفامنطيةا سيعيمةاقربا
عاخن،ا بخأتا سهجيساعىا سخينة،ايضافاإىلاسسكاأنالذ ا سيرقاسما
يحصلاإالابمخاخخساةاأشهراعخعاخالسهاامرتزقةا سسميعينيامنا

أنصارالاعيا حزبا إلصالحاخسائرابالظة.الذ اأ الً.
 ثانخاا:اأناأنصاارا سلاها  سجخاشا ساخَاَخاناي،الاماخرجاي ا
  نساحيي اماناع خالا سخيناةاتجنيااسليصافا سذيابااتايطالا
 ألبرياءايفا سناطلا سسكنخةا تخركز  ايفا سرتفماتا  سماللا حمىا
يفابماضا سضي حيا سحخطةاباسخينة،ابانمظارا سفرصةا سناسايةا
سالنيضاضاعىامرتزقةا سسميعية،اخاسخينةاغريامسميرلا تشهخا
ممااركامسامخرل،ا لذ ايفرساعاخساعيعلالاعيارغاما سضجخجا
 إلعالمايا سساميعيابيارباعايعلالااعياإىلاعخنا مخارسامها

 سسلطةامنالناك.
ا ماااييالاعناعخناييالاعنابيخاةا سي قعا ساخَاَخانخةايفاأبنيا

 حجةا  سضاسعا سمياتخخعاإسخهاامرتزقةا سسميعية.

 بين حسابات آل سعود وحسابات الميدان 

ارغاماأنا أل ضاعايفاعاخنا  سناطلا ألخرىا سمايا صلاإسخهاا
مرتزقاةا سساميعيةا سخججنياباألسالحةا سثيخلاةا  سمطيرل،اسما
تحسمابشكلانهائياسصاسحاآلاسميعا حلفائهماكخااأرشنا،اإالاأنا
 ألبي قا سسميعيةامااز ستاتر جاالنمصار تا لخخةا مااز ستاترخعا

ساييفاآلاسميعاإلنهاءا سمخ  ن،ا كاناآخرالذها سسييفا سخلا
أخريلا،اليا سمسالخما سكاملاألنصاارا سلها  سجخاشا ساخَاَخاني،ا
كخااتجساخاسسكايفا سنيااطا سثخانخةا سمياحخلهااا سنخ با ألمخيا
إساخاعخلاباناأحخخا سخا سشاخخامنا سنظاسا سساميعياإىلامخثيلا
أنصاارا سلها حزبا سؤتخرا سشامييا سذيايييعها سرئخلا سساابلا
عايلاعيخ سلاهاصاساح،ا  سمي جخيناحاسخااًايفا سماصخاةا سمخانخةا

مسيط،ا سمياتيذلاجهخ ًاإلنهاءا ألزمةا ساخَاَخانخة.
ا خخخاااتي صالا سسالطاتا سساميعيةا سرت ياجاالنمصار تهاا
 سزعيماة،اخاأنا قائعا سخاخ نا تطير ته،امنذاأساييعاتؤرشاإىلا
تطير تاسخستايفاصاسحا سنظاسا سسميعي،ابلاسهااأ اترتتباعلخهاا
عي قبا سرت تخجخةايفاغايةا سيطيرلاعىا سنظاسا سسميعيانفسها
 مسمييلهاأيضاً،انحا لا إلشارلاإىلابمضامنالذها سمطير تابخاا

ييل:

 أواًل: الجبهات الداخلية 

ا-انجاحاأنصاارا سلها  سجخشا ساخَاَخانايايفا ممصاصازخما
 خرت خاتامرتزقةاآلاسميعايفاعخنا يفابمضا سحاخظاتا ألخرى،ا
 ماناثماإيياخها حرصهايفا سناطلا سمياتخكنالؤالءا سرتزقةامنا
 سيصايلاإسخهااا تحييلهماإىلاألاخ فابرضباتا غاار تا سجخشا
 أنصاارا سلاه،املحينيابهاماأخخحا سيساائرايفا سماخ تا  ألخر عا
 بشكلاييمي،ا عىاسيخلا سثالانجحاأنصارا سلهابمخمرياعرش تا
 سخبابااتا  آلسخااتا سمساكريةا إلمار تخةايفامخ خالامخينةاأبني،ا
 أيضاًايفاعخن،اسسكامااأجلا سساميعيةاعاىا سخخعابأعخ عاجخيخلا
منا سرتزقةابسايبارضباتا سجخشا أنصاارا سلها قملا سزيخامنا

لؤالءا سرتزقة.
ا-ا نياالبابماضا سييائالا ساخَاَخانخةا سمياكاناتاتيفامعا
 سمخ  نا سساميعياضاخاأنصارا سلها  سجخاشا ساخَاَخاني،اأ ا سميا
كانتاتشاكلاحاضناةاسرتزقةا سساميعية،ابسايبا سجر ئما سميا
 قرتخهااالاؤالءا سرتزقاةايفا سناطالا سمياساخطر  اعلخهااابمخا
 نسحاباأنصارا سلها  سجخشا ساخَاَخاني،اخمخلخاتانهبامخملكاتا
 سي طنانيا ساخَاَخانخنياثما سمنكخلابهما  سمماملاممهمابأساليبا
خاضا  ممهااناسلكر ماة،اأصابالاذها سمشاائراباسصخمةا رعلا
 سفمل،احخثاأنا سيمضامنالذها سمشاائراسمايكمفاباسيقيفاعىا
 سحخاع،ابلا نحازاإىلاأنصارا سلها  سجخشا ساخَاَخاني،ا سملاجريخةا
قملا ألرسىايفاتمزاعىاأيخيامرتزقةا سساميعيةامناأنصارالاعيا
  سياعاخلا حزبا إلصالح،ا بصيرلابشامةا مر عاةا أماسا سألا
 سماس،اشاكلاصخمةاساكلاأَبناءا ساخَاَخانا سهذها سمشاائرا سي سخةا
سلمخ  نامخااأثاراخخهاارعلاخملاعارمةاضخا سمخ  نا  البمماعاعنه،ا
 يخكاناأليامماباعاأنايمصفحا سي قاعا السكرت نخاةا ساخَاَخانخةا
حمىاتلكا سيرييةامنا سمخ  ن،ا يمأكخامنالذها سمحيالتا سشميخةا
يفاحاضنةا سمخ  ن،اخهناكاعرش تابلامئاتا سشاهاع تامنانساءا
 رجاالاعىاخظاظاةامرتزقةا سساميعيةا جر ئخهاما تيخخخلما
سحرياتا حركةا سي طننيايفا سناطلا سميانجحي ايفاإيجاعاميطئا

قخساسهماخخها.
خ-ابار زا سيالخااتابانيامرتزقةالااعيا  سحار كا سجنيبي،ا
خأتيااعا سحار كا سجنيبياأييناي اأنالاعيا مرتزقمهاالايسامينا
إىلا أللاخ فا سميايساميناإسخهاالم،ا  صلالاذ ا سيالفايفاعخنا
 مناطلاأخرىاإىلا سي جهاتا سمساكريةا ساييطاقمىا جرحىا
مانا سطرخني،ابلاأكثرامناسسكاأنالاعياأ عزاسلساميعيةابيصفا
مياتايلا سحر كا سجنيبياأكثرامنامرل،ا يفاُكّلامرلاحخثايسايطا
 سمارش تامنهاماقمى،ايخعايناأنا سيصافاحصالانمخجةاخطأا
عساكري،ا يماخ ناباسمحيخلا سمايمامالذ ا سمحيخالاسحخا آلن.ا
خالفاآخراطفااإىلا سساطح،ا لايا سيالفابنياجخاعةالاعيامنا
جهةا حزبا إلصالحا  سياعخلامناجهةاأخرى؛األناجخاعةالاعيا

يممياخ ناأناحزبا إلصالحا  سياعخلايريخ ناخرضاساخطرتهما
بي ساطةا سماخ  ناعاىا ساخَاَخان،ا تهخخاشالااعيا أنصاره،ا
 إَضاَخاةاإىلاسسكالناكاخالفاآخر،ابنيا سسميعيةا  إلمار تاأَيضاًا
طفااعىا سساطحا  نمكلابشكلا  ضحايفابمضا سائلا إلعالسا
 سساميعيةا  إلمار تخة،اسخرجةاأنا إلمار تاأرسلتاطائرلاإىلاعخنا
إلعااعلامجخيعاةامناجنيعلااانمخجةا سيساائرا سفاعحاةا سميا
يممرضايناسهااييمخااًا نمخجةاسهذ ا سيالفا سساميعيا إلمار تي،ا
 لياخااللايمخحيراحيلا سيقافامنا إلْخَي نا سسالخنيااحزبا
 إلصاالح(،اخاسساميعيةاتخعخهمابييل،ا  إلماار تاالاتريخاسحزبا
 إلصاالحاع رامهخخانايفا ألحاخ ث،اُكّلالاذها سيالخااتاأضمفتا
مرتزقةا سمخ  نا سااعختا سشامبا ساخَاَخانيا جخشها أنصارها

مناتيجخها سرضباتا سياتلةاسهؤالءا سيملة.
سلمطاير تا سجخياخل،ا  السامئثارا ل-ا سامغاللا سياعاخلا
باسساخطرلاعاىا سناطالا سماياشاغلهاامرتزقاةاآلاساميعابمخا
 نساحاباأنصاارا سلهامنها،اكخاااحصلاسسكايفاعاخن،احخثا بلغا
تنظخاما سياعاخلاُكّلا سجخاعااتا ألخرىامناأنصاارالاعي،ا منا
إمار تخانيا مرصيانيا مناحار كاجنيباياإىلا سيار جامناحيا
 سمي لايا سذياليابخثابةاقلبا سخينة،ايضمامخناءا سمي ليا يضما
ألاما سر كزا إلع ريةا  سمجاريةايفا سخيناة،ا سسكامااخرسهاجخاعةا
لاعيابأناهاخطةاسحزبا إلصالحا  سياعخلاماناأجلاخرضا ألمرا
 سي قعاعىابيخةا سرشكاء،اأياتهخخشاهما  سسخطرلاعىا سفاصلا
 ألساساخةاسلخناطلا سمياينجحاينايفا سيصيلاإسخها.الذ ا سمطيرا
يفامي قافا سياعاخلا حزبا إلصاالح،ايفا سيقتا ساذياعخلارشخا
 سيالخااتابنياجخاعااتامرتزقةا سساميعية،اخأناهاعيخا سيضعا
باسنسايةاسلساميعية؛األنا ألخاريلاالاتريخامنا ر ءاعخاعاُكّلالذها
 سيسائرا سمسكريةا  ساسخةا  ألخالقخةايفاعخ  نهااعىا ساخَاَخان،ا
أنايكيناتنظخما سياعخلاليا سساخطراعىا أل ضاع،ا  سذيايخكنا
أنايشاكلاسهاا حزبا إلصالحاتهخيخ ًايفا سسامييل،اإس امااتخكني ا
مانا سساخطرلاعىا أل ضااعايفا ساخَاَخانامناخاللالاذ ا سمخ  نا

 لياأمرامسميمخاجخ ً.
م-ا تسااعاظالرلا سمفافا سجخالريا ساخَاَخانخةاحيلا سجخشا
 أنصاارا سله،ايفا سمصخياسهاذ ا سمخ  ن،ا منحاقخااعلاأنصارا سلها
 سمفيياضاباساميخ ساُكّلا سيخاار تا سماحاةاسمأعيابا سنظااسا
 سساميعي،اكخااا  تسااعامظالرا سمخاساكا  سيحاخلا  سصخيعا
  سثيااتايفا جاها سماخ  ن،اخحمىا أل سااطا سمياكاناتاتيفايفا
 سسااحةا سرماعياة،اأ ا سحايخلايفا سرص عانمخجاةا سمياسا ألميرا
 عاخسا ضيحهااسهاا،ا نحاازتا آلناإىلاجهةا سي جهاةاسلمخ  ن،ا
بسيبا نكشافاألخ فا سمخ  نخنيامناآلاسميعا منامرتزقمهم..ا
حزبا إلصالحا جخاعةالاعي،ا بسايبا سجر ئما  سجازرا سيشمةا
 سميا قرتخهاالؤالءا سمخ  نخنيا ييرتخينهاابشاكلامسامخرابحلا
 ألبريااءامناأَبنااءا سشامبا ساخَاَخاني،اثماتخمريلاماسكلامر خلا
حخالالذ ا سشامبا بناها سمحمخة..ا لاذها سظي لرايفا سيقتا سذيا
عاززتاخخاهاثياتا صخايعا سياتلانيامناأنصاارا سلاها  سجخشا
 ساخَاَخاني،اخإنهااأقنمتا سئاتابلا آلالفامنا سشايابا ساخَاَخانيا
باالسمحاقابأنصارا سلها  سجخشاسلثأرامنا سمخ  ن،ا منامرتزقمه.

 ثانيًا: الجبهات في مناطق الحدود 

اسمالاماابااتاييضامضاجاعا سنظااسا سساميعي،اأكثرامخاا
لاياحاصلايفا سجيهااتا سخ خلخةاليا سيضاعا سحربيايفامنطيةا
 سحاخ ع،ا باسمحخياخاجيهااتانجار نا جخاز نا عساري،ا لايا
محاخظااتايخنخاةاتضاماعشاائرايخنخاةاأكثرلامامانا سزيخيةا
  إلساخاعخلخة،اكانا سنظاسا سسميعياسخطراعلخهاا قضخهاامنا
 ساخَاَخانايفاعيخا سثالثخنات،اثمانجحا سنظاسا سساميعيايفا إلبياءا
علخهااابمخاممالاخ تا صفياتامعاأنظخةا سحكاما سمياتماقيتا

عىا ساخَاَخانا أكثرلاامي سخةاسلنظاسا سسميعي.
اماايجرياعىاجيهاتا سحخ ع،ايخكنارصخهاباسنياطا سماسخة:
ا-اتصاخراأخياارا سماركايفاجخز نا عساريا نجر ن،امشاهخا
 سمخ  نا سساميعياعىا ساخَاَخان،اإساباتتا سمطير تا سمساارعةا
يفالاذها سجيهاتاتغطاياعىاتطاير تا سجيهااتا سخ خلخةارغما
ألخخمها،ابسايبارسعاةاتيخساأنصاارا سلها  سجخاشا ساخَاَخانيا
يفاعخالالذها سناطل،اخخيمخااًاتملنا سصااعرا ساخَاَخانخةا سي سخةا
  سمارضةاألنصارا سلهاساييطامي قعاسميعيةاجخيخلايفاجخز نا
أ انجر ناأ اعساريابخاخاأنصارا سلاها  سجخاشا ساخَاَخانيا خر را
 سجنايعا سساميعينيامنهاااأ اقملهاما أرسلما تخمارياعباباتهما

 آسخاتهما سمسكريةاأ اغنخهاامنهم.
ا-ا سرضباتا سياتلةا سمياباتاأنصارا سلها  سجخشا ساخَاَخانيا
يكخلينهااسليي تا سسميعيةايفاتلكا سحاخظات،اخيخا عرتفا سنظاسا
 سساميعيابخيمالاقائاخا سلي ءا8اامشاالاحارسا طناي،ا سلي ءا
عيخ سياسلابناسامخا سشاهر نيا عارشلاضياطاكاناي ابرخيمه،ا
 حسابا سفهيسا سمساكرياأناقائخا سلي ءاعاعلاماايكيناممأخر ًا
مناحخاثا سيقعا سيماايلاعناأخي جاها سميخماةا  سلمحخةابيطا
 سمركاة،ابحي يلاعرشلاكخليمارت ت،اماايمنياسساكاأناأنصارا سلها
  سجخاشا ساخَاَخاناياعمر  اتلكا ألخاي جاكلهااثاما صلي اميقعا
 سيخاعلا سمأخر،اكخاا عرتفا سسميعييناقيلاأياسابخيملاطخارينيا
إثراسييطاطائرلا ألباتيشا سياتلةا سمياكانااييالنها،اكخاا عرتفا
آلاساميعابساييطاأخارىاسسكاخضالاعناساييطاطائارلاقربا

محاخظةا سيخضاءايفاجيهاتا سخ خلا ساخَاَخاني.
خ-اتصاعاخا تاريلا سيساائرا سساميعيةايفاجخاز نا نجار نا
 عسري،اسخلاباألخر عا حسب،ا إنخااباسمخ ت،اخملفزيينا سسريلا
يمارضاييمخاًاخساائرا سساميعيةايفامنطيةا سحاخ ع،ا كانامنا
لذها سشاالخ،اتخمريارتلاعسكرياساميعيامكينامناخلاعبابةا
 آسخةاعساكريةاكلهاامخمارل،اخضالاعناتلكا سماياغنخهااأنصارا
 سلها  سجخشا ساخَاَخاني،ا  سمياقاستامصاعراأنصارا سلها  سجخشا
 ساخَاَخاناي:اإناعبابااتا البر مزا سمياغنخيلاا ساميخميلااضخا
 سساميعيني،اكخااقصفا سجخشا ساخَاَخانياأكلاقاعخلاعسكريةا
ساميعيةايفاجخاز نابصي رياخا رضا–ا رضاطييلاةا سخل،احخثا

تشريا سصاعراإىلاأنا سيسائراكانتاخاعحةايفالذها سياعخل.
ل-اتطايرا سحاربايفا سحخ عامناغاار تامحاخ علايييسابهاا
 سجخشا ساخَاَخانيا أنصارا سلهاعىا سناطلا سحخ عيةا سساميعيةا
 تيجخاهارضبااتامخمارلاسهاا ماناثاما سمايعلاإىلامي قمهمايفا
 ساخَاَخاان،اإىلالجخااتامنظخاةايمماخخهاااتحريارا سناطلا سميا
لاجخينهااا مناثما السامير راخخها،ا ماايخلاعاىاتخركزلمايفا
جخز نا نجر نالياقصفا سطري نا سسميعياألحخاءاعخلايفامخينةا
نجر ن،اخخخااتشريا سمياريراإىلاأنا سماركابنياأنصارا سلها  سجخشا

 ساخَاَخانياباتتاتجريابمخلالااكماع خلا سخينة.
م-اُكّلالاذها سمطاير تاتاؤرشاإىلاأناأنصاارا سلاها  سجخاشا
 ساخَاَخاناياغاري  ا سارت تخجخةا سي جهةامنا سخخااعاالممصاصا
زخاما سغز ا سساميعيا إلمار تاي،اإىلا سهجيساعاىاُكّلا سجيهاتا
ساخخاامناطالا سحخ ع،اكخااتاؤرشالذها سمطاير تاإىلاأناأنصارا
 سلها  سجخشا ساخَاَخانيايخملكيناأسالحةاممطيرلاأثرتابشاكلا
  ضاحاعىاتطير تا سخاخ نا لذ انذيراصاعساسلنظاسا سساميعيا
 سذياظنا نهانجحايفاتخمريامساميععاتاأسالحةا سجخشا أنصارا
 سله،ا بحسابا سيل ءا سمساكرينيا عىاإثرا سمطاير تا سجاريةا
يفامناطالا سحاخ عاسخالابيمخخاأنايُصياحاآلاساميعا يجخ  اأنا
نجر نا عساريا جخز ناقخاعاعتاإىلاأحضانا سيطنا ألس،ا حخنهاا
يكينارضبةاقاتلةاسهم،اسمرتكا سمحياقاتهاا تخ عخاتهااعىاُكّلا

مفاصلا سخ سةا سسميعية.

* العالم اإلخباري
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قائد فيلق »القدس«: أمريكا تحافظ على داعش ولهذه 
األسباب شنت السعودية عدوانها على اليمن

اأعدمت 112 من عنا�شرها يف املو�شل حاولوا النقلب على البغدادي

الفروف: التحالف األمريكي لمحاربة »داعش« غير فعال

ب�شبب القيود الأمريكية على تاأ�شرية كبرية الربملان ماتفينكو

إقتراح روسي بنقل األمم المتحدة إلى سويسرا

  - متابعات: 
أكاخاقائُخاخخلالا» سياخس«ا سماباعاسلحارسا سثيريا
 إلير نيا سلي ءاقاسماسلخخانياباناأمريكااتممزسا سحفاظا
عاىاتنظخماع عشا إلرلابياسخكينا سسالخينايفاحاجةا

سها.
 حسباميقعا كاسةاخارس،ا عملا سلي ءاسلخخاني،ايفا
كلخمها سثالثاءاخاللا الجمخاعا سثامناعرشاسجللاخل ءا
 سيخااعل،ا عملا»ع عش«ابأنهاصناعةاأمريكخة،ا قال:اأنا
أماريكااتممازسا سحفاظاعىا»ع عش«اسخكينا سسالخينا
يفاحاجاةاسهاا ليايفا سحيخيةاتسامغلالاذ ا ألمراكأع لا

اسمحيخلامآربها(.
  ساممرضاقائاخاخخلالا» سياخس«اخااللاكلخماها
 سارت تخجخاتاأماريكااباسنطياةا  سماياخشالتابفضلا

 سثيرلا إلْساَلمخة.
 حيلاقضخةا ساخَاَخانا  سحربا سمخ  نخةا سسميعيةا
ضخالذ ا سيلخ،ا عملا سلي ءاسلخخانيا»أنصارا سله«احركةا
 تخار اشاميخاا  كيها سكثريامناأَبناءا سشمبا ساخَاَخاني،ا
الخماااإىلاصخايعا ميا ماةالاذ ا سمخاارابفضالا سخعما
 سشامييا سي ساعاسهابيجها سحربا سرشساةا سمياتشانا

ضخهامنذاماأشهر.
 أشااراإىلاع را سساميعيةايفا سمخ  ناعاىا ساخَاَخانا
 قال:اأنا سسميعيةاشمرتاباسيشخةامنا صيلا»أنصارا
 سله«اإىلا سسالطةا سذسكاخرضتالذها سحرباعىا سشمبا

 ساخَاَخاني.
أ ضااعا كلخماها يفا   ساممرضا سلاي ءاسالخخانيا
 سنطيةا منهاا سمر قا سيرياا كذسكاتنظخما»ع عش«ا

 إلرلابي.

  - متابعات: 
أكاخا زيارا سيارجخاةا سر يساساريغياالخار فاأنا
 سمحاسافا ألمريكياسحاربةاجخاعاةا»ع عش«ا إلرلابخةا
غرياخمالاألنهاالايسمنخاإىلارشعخةامجللا ألمن،امشخع ا

عىا نهاسنايكيناخماالًاع نامشاركةاسيريا.
 يفاكلخةاأسيالاابخناسايةا»ييسا سمرخة«ايفاميسكي،ا
قالاالخر ف:اإنا سجخشا سسيرياأكثراخماسخةايفامحاربةا
 إلرلااب،ا  عملاأنامحاربةا»ع عش«اأساساخةا لياالا

تحمخلا سمايريا سزع جة.

 أكاخاأنا»ع عاش«اظهارتايفا سمر قابفمالا سمخخلا
 سيارجاي،ا ساذيا بمكاراخكرلاأسالحةا سخمارا سشااملا
بهخفاشنا سحرباضخاصخ ساحسني.اع عخااسيضعاآسخاتا
خاعلةاعلامنظخةا سخينساكياسحخاياةا إلرثا سحضاريا

مناعيثا إلرلاب.
إعاالسا سحازبا سخيخير طايا مساؤ لا  كشافا
 سكرعسمانيايفا سيصلاسمخخامخيزينياعناقخاساجخاعةا

»ع عش«ابإعخ سااااامنامسلحخهااجنيبيا سخينة.
 نيالاميقعا» سسايمريةانخايز«اعانامخيزيني،اأنا
 إلعاخ ساجااءابسايبا تهامهامابخحا ساةا نياالباعىا
 سجخاعاةا إلرلابخةا زعخخهاااأبيابكرا سيغاخ عي،اخخخاا

بنياأنهماكاني اييططيناسلساخطرلاعىا» اليةانخنيى«ا
 إعالنا سحرباعىا»ع عش«ايفامخينةا سرقةا سسيرية.

 أ ضح:اإنا»تنظخماع عشاأعاخس،اا الثننيا سفائت(،ا
اااامنامسالحخه،ا بخنهاما8ااقخاعياً،ارمخااباسرصاصا
يفا سسجنا سيخيماجنيبيا سيصل«،اُمشري ًاإىلاأنا»عخلخةا
 إلعاخ ساجااءتاعاىاخلفخةا تهامهامابخحا ساةاتنفخذا

 نيالباعىازعخما سمنظخماأبيابكرا سيغخ عي«.
يذكاراأناجخاعةا»ع عش«ا إلرلابخةاصناعةاأمريكخةا
صهخينخاة،ا تمينىا سفكرا سيلابيا سمكفرييا سذياتر جا
ساهاع لاإقلخخخةاتسامىاسمخريراأجناخلاإقلخخخةا ع سخةا

تهخفاتجزئةا سنطيةابمخاتخمريلا.

  - متابعات: 
ار يسارسااسًةاإىلا ألمنيا اَهابرسانيٌّ  جَّ
 سماساسألمما سمحاخلاباناكياميناييرتحا
إىلا نيالاميارا سنظخاةا سخ سخاةا خخهااا

سييرس اباعميارلااع سةامحايخل.
 بحساباإياالف،ايأتيا قارت حاعضيا
سشاؤ نا  سلجناةا سلسانخاةا سر ساخةا
 سخخااعاإيغيراز تيفابماخاحرمانا سيخخا
 سر يسابرئاساةارئخساةامجللا التحاعا
خاسخنمخناااماتفخخنكايامانا سشااركةايفا
 سؤتخرا سماسيا سر بعاسرؤسااءا سلساناتا

 سذيابخأاأعخاسهايفانخيييركابسايباقخيعا
 سمأشري تا ألمريكخة.

 كانتا سيالياتا سمحخلاأصخرتايفاما 
اأغساطل(ا سايضاتأشاريلاساتفخخنكيا
سكنهااا حميتاعىاقخيعاحيلا جيعلاايفا
 ألر يضا ألمريكخةاتساخحاسهاابميخاسياءا
ماعا ألمنيا سماساسألمما سمحاخل،اسكنهااالا
تساخحاسهاايفا سي قعاباسشااركةايفاعخلا

 سؤتخرا سلسانيا سماسي.ا
 نيلاتاصحخفةااإزخسامخا(،ا الثنني،ا
عاناز تايف،اقيساه:ا»إنا سفائاخلامانا
 سناقشاةا سي سامةاحيلا سيااعرلابنيلا
ميرا ألماما سمحخلا  ضحةاُكّلا سيضيح،ا

خهياسامخكنا سخ لامناإعاعلانظرلااإىلا
مكاناةا ألماما سمحخلايفاعاسنااا سمارص،ا
كخاااأنهاااساملفتا النميااهاإىلامساأسةا
 إلصالحااتا سجيلرياةايفاأع ءا سنظخاةا

 تكخخفهاامعا  قعاعرصنا«.
 بحسابا سلسانايا سار يساخإنها»يفا
 سظار فا سر لنةايجباعىا ألمما سمحخلا
أناتمززاع رلااكحكماأعىاعىا سسااحةا
 سماسخة،ابخالامناأناتمحيلاإىلا ساخلةايفا

أيخيا سيالياتا سمحخل«.ا
 سفتاز تيفابهذ ا سصخعاإىلاأنانظاسا
منحاتأشاري تا سخخيلايخكنا  شانطنا
مانامخارساةانفيسلااايفاأمايراتمملالا

بحضيرا»مخثيلاع لاغاريامرغيباخخهاا
أ اممرتفابهااجزئخااًايفاع ر تا سجخمخةا
إطاارا يفا عخالا سيااء تا أ ا  سمخيمخاةا
نشااطاتاغريلااامانا سهخئااتا سخ سخةا

 سمابمةاسلخنظخة«.
 يفارسااسمهاإىلابااناكاياميناأشاارا
 سلساناياإىلاتنامايا سي جهاةا سكينخاةا
عىاخلفخاةاتفاقما سمناقضاتا إلقلخخخة،ا
مضخفااأنهايرىاإمكانخةاتحيخلامياعرتها
ماناخاللا»مناقشاةا جمخاعخةا  سامةا
بخشااركةامخثيلاجخخعا ساخ لا ألعضاءا
يفامنظخاةا ألماما سمحخل،ا شايصخاتا

 جمخاعخةا سخاسخةا خل ء«.

حتلم منذ عقود ب�شريط من 10 كم 
ميتد بني الربع اخلايل والبحر العربي

مجتهد: فرصة السعودية 
أتت وبمئات الكيلومترات 

والتنفيذ مستحيل
  - متابعات: 

كشف المغرد السعودي الش�هير »مجتهد« عن خالفات بدأت بالظهور 
بين الس�عودية واإلم�ارات، ع�ى خلفية النفوذ جن�وب ال�يَ�َم��ن، الذي 
انترت فيه قوات موالية للرئيس ال�يَ�َم�ني الفار عبدربه منصور هادي، 
ت�م تدريبها يف الس�عودية، بإس�ناد من قوات وآليات عس�كرية س�عودية 

إماراتية. 
وأشار »مجتهد« يف تغريدات عى حسابه عى موقع التواصل االجتماعي 
»تويرت« إىل أن »رس�الة وقعت عليها شخصيات حرضمية، تحمل الجنسية 

السعودية، أحدثت أزمة بين السعودية واإلمارات«. 
ونوه »مجتهد« بأن الرس�الة، ج�اءت ك�«محاولة« من األمير محمد بن 
ناي�ف ويل العهد الس�عودي، لقطع الطريق عى ويل عه�د أبو ظبي األمير 

»محمد بن زايد«، والحد من نفوذ اإلمارات جنوب ال�يَ�َم�ن. 
واعت�رب أن ما قام ب�ه األمير محمد بن نايف، يعترب ك� »المجازفة« التي 

سيكون لها تداعيات وصفها ب�«الخطيرة«. 
وأوض�ح أن »محم�د بن نايف« طل�ب إىل ش�خصيات حرضمية تحمل 
الجنس�ية الس�عودية، بكتابة خطاب يقدم للحكومة الس�عودية بصفتهم 

يمثلون مشايخ رشق حرضموت«. 
ويش�مل الخط�اب، مطالبة« باس�م أهايل رشق حرضم�وت، باالنضواء 
تحت الحكم الس�عودي، وض�م المنطقة من الخرخي�ر إىل بحر العرب إىل 
األرايض الس�عودية؛ ووق�ع عى الخط�اب عدد من تلك الش�خصيات، كما 

يظهر يف الوثيقة المرفقة. 
وتابع »يبدو أن هذا الطلب س�يبقى نظري�اً؛ ألن المتحمس للفكرة، هو 
»بن نايف« فقط، ُمش�يراً إىل أن األمير »محمد بن سلمان« لم يوافق عليها، 
خوف�اً من »محمد بن زايد«، الذي س�بق الس�عودية بالحصول عى موطئ 

قدم قوي جنوب ال�يَ�َم�ن. 
ولفت »مجتهد« إىل أن الس�عودية تحلم من�ذ عقود بريط من 10 كلم 
يمت�د بين الربع الخايل والبحر العربي، معت�رباً أن »الفرصة أتت يف الوقت 

الحايل، وبريط من عرات أو مئات الكيلومرتات«. 
وأشار إىل أن »خطاب الشخصيات الحرضمية، تم تقديمه فعالً للحكومة 
السعودي«، موضحاً أنه يفرتض أن يتبعه خطوات أخرى للرتويج للفكرة، 

لكن يبدو أن التنفيذ العميل سيكون مستحيالً. 
وكان�ت وثيقة س�عودية، تم نرها خالل الفرتة الماضية، كش�فت عن 
س�عي الس�لطات الس�عودية للحص�ول عى منف�ذ بحري ع�ى البحر منذ 

سنوات.

طالبان: أخفينا خبر وفاة زعيمنا 
المال عمر ألكثر من سنتين

  - متابعات: 
أعلن�ت حركُة طالبان يف بيان لها االثنين أنه�ا أخفت خرب وفاة زعيمها 
الس�ابق المال عمر ألكثر من س�نتين؛ حفاظاً ع�ى زخمها عى األرض ضد 
ق�وات الحل�ف األطليس. كما أق�ّرت طالبان أن »العديد م�ن قدامى أعضاء 
مية )االس�م ال�ذي تتخذه حرك�ة طالبان  المجل�س األعى لإلمارة اإلْس�الَ
األفغانية لنفسها( والمس�ؤولين الدينيين قرروا بالتوافق إخفاء نبأ الوفاة 

المفجع«. 
وواصل�ت الحركة حتى يوليو إصدار بيانات وترصيحات منس�وبة إىل 
المال عمر الذي لم ُيش�اهد علناً خارج دوائر الحركة، منذ أن أطاح ائتالف 
دويل بقي�ادة الواليات المتحدة بحكم طالبان يف كابول عام 2001. وأكدت 
طالب�ان يف 30 يولي�و وفاة المال عمر بعد إع�الن مفاجئ صدر عن أجهزة 
االس�تخبارات األفغاني�ة، وأفاد أنه تويف يف 23 أبريل 2013 يف مستش�فى 
يف كراتيش، كربى مدن جنوب باكس�تان، غي�ر أن طالبان لم توضح تأريخ 

وفاته. 
وصدر هذا االعرتاف من قبل طالبان يف وقت يس�عى فيه الزعيم الجديد 
المال أخرت منصور لرتسيخ سلطته عى رأس الحركة، فيما يتهمه العديد من 
قادته�ا بأنه تم تعيينه يف عملية رسيعة ج�داً لم تحظ باإلجماع، ويأخذون 

عليه انه أخفى لفرتة طويلة وفاة المال عمر. 
ودخل�ت حرك�ة طالبان يف يوليو الم�ايض يف عملية س�الم ضعيفة مع 
حكوم�ة كاب�ول، حيث ُعق�د أول اجتم�اع مبارش م�ن مباحثات الس�الم 
بي�ن الطرفين يف موري بباكس�تان تحت إرشاف مس�ؤولين باكس�تانيين 
وأميركيي�ن وصينيي�ن. لكن إعالن وف�اة المال عمر مع ما أث�اره ذلك من 
خالفات حول خالفته، أّدى إىل إرجاء االجتماع الثاني إىل أجل غير مس�مى 

بعدما كان مقرراً أساساً يف 31 يوليو.

كامل�شتجري من الرم�شاء بالنار

مدير ’سي آي أيه’ السابق: لنعتمد على ’جبهة النصرة’ ضد ’داعش’
  - متابعات: 

أخاعاميقُعا»عييلابخست«ا إلخياريا ألمريكيابأنا سخيرا سسابلاسيكاسةا السمييار تا سركزيةا ألمريكخةا
عيفخخابرتييسا قرتحا العمخاعاعىا»جيهةا سنرصل«امناأجلامكاخحةاتنظخما»ع عش«.ا

 قاستاأربمةامصاعراسلخيقعاإنابرتييس،ا ليا سيائخا سسابلاسليي تا ألمريكخةايفا سمر قا أخغانسمان،ا
يينعامساؤ سنياأمريكخنيابخر ساةا الساممانةابا«جيهةا سنارصل«ا سمابمةاسمنظخما» سياعاخل«ا إلرلابي.ا

 أ ضحا سيقعاأناأحخامصاعرهاناقشالذ ا سيضيعامعابخرتييساميارشل.ا
يذكراأناعيفخخابرتييساشغلايفابخ يةا ألزمةا سسيريةايفامارساعاسااالاامنصبامخيرا»يساآياأيه«،ا

 ععاا إلع رلا ألمريكخةاسخعما»قي تا سمارضةا سممخسة«ايفاسيريا.ا



األخيرة

 سمخعاامما  سيخخلاخاسيمخلامالاساا سي خلالااس ا سيمخلامخلالا

اسخاسخة-اشاملة
تصخراكلا ثننيا خخخل

 عبداهلل سالم الحكيمي 

عرقلاُةا سؤتخرا سشامييا
 سماساسيطيلاإَقاَمةاُسلطاتا
ُحكماسساخا سفر غا سسخايسا
يفا سياالعاارئاساةاحكيمةا
الا تأسخساخة(ا  جخمخاةا
تياُخُسا سصلحاةا سيطنخاةا
 سملخاا،ابالاتساهمايفاعخعا

 سيالعاإىلا سجهيل.
عاىا إرص َرا سؤتخارا إنا
 سمايعلاإىلامجلالا سني ب؛ا
باعميارها سرشعخةا سيحخخلا سياقخةاالايسامنخاإىلاأسلا
منطيخةاأَْ احمىاعسميرية،ا سسكاسألَْسايَاابا سرئخسخةا

 سماسخة:
١(اأنالاذ ا سجللاقخاطالاعخرهاأَْكثَاارامخااينيغيا
بكثري،ا باتا كأنهاانايح(ازمانه،ا تمرضاسمخخيخ تا
سامايكناسهااامسايغاتا جخهاة،ا لياماناميلفاتا

مرحلةاسابيةاسيطتاَسخاسخاًا عسميرياً.
٢(اأناتليراإضفاءارشعخةاعلخهابأنا سساابلايييىا
حماىا نمياابا سجخيخامالراأَْ اقاعاخلاالاتنطيلاعىا
 سؤتخرا سشامييا سذياَقِيَلاباسياعرلا سيلخجخةا تي بمهاا
اختاع رها علَّياتاماي عا سخساميرا سممليةا  سماياجخَّ
بسلطاتا سخ سةا سملخاا مي خيمهاعىاأَناتكينانصيصا
 سياعرلاحاكخةاعىامي عا سخسميرا ملغخةاسها،ا باسمايلا
خاإناُكّلاسسكانيالا سرشعخةامنا سرشعخاةا سلسانخةاإىلا
 سرشعخاةا سمي خيخاة،ا  سياعاخلا سيانينخاةا سمماارفا
علخهااايفا سياناينا سمايايمحججابهاا سؤتخرا سشامييا
 سمااساكانامانا سخكانا سييايلابهااسياساماتكنالناكا
 سيااعرُلا سيلخجخاةا ملحياتهااا سميارشعناتاسرحلةا
سخاساخةاجخيخلاقائخةاعىا سمي خلا سسخايسا سيطني،ا
 ساااكانتا سيااعرلا سيلخجخاةاالاتز لاقائخًةا سااريةا
ارغما عرت يضاعىاسساك(،ابإقر را قييلاُكّلا ألَْطاَر فا
 سيّقماةاعلخهاا أيضاًا ألماما سمحخلا مجللاأمنهااخالا
يجيزا سمايعلاإىلامجللا سني با  عميارهارشعخاًاإالاإس ا
سحيتا ألَْطاَر فا  سكيناتا سسخاسخةا سحلخةا سيّقمةا

علخهاا عرت خهاابهاا كذسكا ألمما سمحخل.
٣(اأناعاخساإجر ءا نمياباتابرسانخةاجخيخلايسايطا
 سااعلا سخساميريةا سماياتخنحا سجللا سحاايلارشعخَةا
إجار ءا إس ا سامحالا مختاها بماخا نمهااءا  السامخر را
 النمياباتا ليامااسمايكناقائخاًا الامسامحخالً،ابخسخلا
إجار ءا نمياباتارئاساخةامطلاعا سمااسا٢٠١٢ا عخسا
إجر ئهاااسجللا سني بايمملاتجاا ز ًامناقيَلا سجللا
سصالحخاتها مسؤ سخاتها سخسميريةاييجبا سساءسة.

٤(اأنامجلالا سناي با قخابلاغامنا سمخاراعمخاًاالا
يمكالايفاتركخيمهاصخغةا سمي خالا  سرش كةا سيطنخةا
 سمياتحُكُما سرحلة،ابلايكّرسالخخنَةامكينا  حخاعىا
حي يل٧٠٪امنامياعخه،اكخااأنهاالايساميعبا سمغري تا
  سحيائالا سجخيخلايفا سي قعاماناحخثاخارطةا سييىا
 سجخياخلايفا سسااحة،ا باسماايلاخلاناتييالابهاساائُرا
 سكيناتا سسخاساخةا ألخرىامخاايُييايا ألزمةاعىاماا

لياعلخهابلايفاقُخهاا يمّيخلااأَْكثَاار.
٥(ا معاُكّلامااسيلاسكرهاآنفاًالناكاإمكانخةا حخخلا
سليييلاباسميعلاإىلامجللا سني باسلءا سفر غا سسخايسا
 لياقييلا مي خيةاُكّلا سكيناتا سسخاسخةابذسكا ليا

مااالاييخ اأَنهامخكٌنا مماٌحاإالابحخ ثاممجزل.
 ييياىا سحالا سيحخاخا  سخكانايفا ألخاريا سحاي ُرا

  سمي خلابنيا سكيناتا سسخاسخةا سيطنخةا ألربع:
 سؤتخرا حلفائه.
 سشرتكا رشكائه.

أنصارا سلها حلفائه.
  سييىا سخثلةاسلجنيب.

لاذ الايا سحلا أل حخا إالاسانظلانحاُرُثايفا سيحرا
ُرا سيطناباسُماااْخَ  نا سيارجيا  القممالا يفاحانيايمخمَّ

 سخ خيلاحمىايمالىشايشٌءا سُخهايخن!.

مجلس النواب لم يعد 
شرعيًا وال يحقق الشراكة

كلمــــــة أخـــــيرة 

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

التردد: 11600    الترميز: 27500  

سلاهاعركايااأُّسا سشاهخخا  سشاهخخا
  سشاهخخا،اياامر يَةا سخخنا  سمطاء،ا
ياااخنسااَءا إليخانا  سفاخ ءا،امجخع ًا

 مناجخيخ..اضميارياحنَيا سمزل
عىاجيانيا سكاينا عّلخخاهاكخفا
،ا كخافاالايخايتا يُصناعا سرجاالا

 سرجال..ا سجنةاأسفلاقخَمخكا
خأينا ألعخ ءامنانملِك؟

د. أشرف الكبسي

الفرق بين المقاتل اليمني 
والمقاتل السعودي

بندر الهتار
خاالَلا ألَْشااهرا ساضخةاظَهاَرا سجنخيا سساميعياالايمينا
شاخئاًاغريا سفر رايفامي جهةاأبطالا سجخشا ساخَاَخانيا  سلجانا

 سشاميخة؛اسسايباأناس كا سجناخياالايحخاُلاقضخاًةا سخلاسخيهالاخٌف،اعال لاعاىاأنهااقي تا
مماعية،ا يفا سيابلايييىا سخخ ناألبطالا سجخشا  سلجانا سشميخة.

يفاُكّلاممركةايييضهااأبطالا سجخشا  سلجانا سشاميخةاالاتكاعا سساعةا أل ىلاتنييضاحمىا
يَييّلا سجنيعا سسميعيينا سخبر،ا أصيحا سفر راصفًةامالزمًةاسيي تا سجخشا سسميعيايفاميملفا

مخاعينا سيمال.ا
بخجارعابخءا سمركةا قيخالاعخلخةا قمحااسا سجخشا  سلجانا سشاميةاسلخي قعا سمساكريةا
 سساميعية،اتارىاتي جخ ًامحخ ع ًاسلجنيعا سساميعيني،ا سكنامااإناتيخأاعخلخاُةا القمحاسا كأنا

شيصاًاسمايكنالنا،ا معاُكّلاعخلخةايمكررا سشهخارغما إلمكاناتا سمسكريةا سهائلة.
ٌسا إر علاقلانظريلا،ا يفاميابالاس كا سجين،ابطايالٌتاكيريلا عظخخةاسرجالا ساخَاَخان،اتياخُّ
يييضايناغخر ِتا سيطيسةاع ناأعناىاتر ُجع،ا ييمحخينامي قَعاعساكريةامحصنةابأحخثا

 سيسائلا سمسكريةا  سمكنيسيجخاا سحخيثة.
 مخاااسايلايييىا سساؤ لا سطر حاباسامخر ر،الي:اسااس ايجيُاُناضياُطا جنايعا سيي تا
 سساميعية؟،ا سااس ايمكررا سشاهخ؟،ا بجخلةاقصريلاخاإنا سجخَشا سساميعياالايحخلاقضخةا
 سخالاسهامرش عاًاأَْ الخخاًاأخالقخاً،اعخ اعناكينهاجخشااًامماعياً،اخخخاا ساخَاَخانخينايخ خمينا

عناأرضهما كر ممهما  سميالسهم.
لما  خخخاا سجخشا سساميعياكذسك،اخإنا سنظاَسا سساميعيايمماَمُلامعالاؤالءا سجنيعا أرَُسِ
بممااٍلاكياري،ايخنَُمهمامناسكراخلاميملهايفا ساائلا إلعاالس،ايفاميابالاأناآالَفا ساخَاَخانخنيا
يشاخّمينا باكلاخيارا  عمز زا سمارش تامناشاهخ ءا سجخشا  سلجاانا سشاميخةاخاللاخرتلا

 سُمااْخَ  ن؛األنهماخيطا خيطايؤمنينابيضخمهم.

»أنا يمني« مبادرة فنية لبنانية ضد 
العدوان السعودي األمريكي على بالدنا

المسيرة- خاص:
أطلياتامجخيعٌةامنا سناشاطنيا سلينانخاني،اخاللا ألياسا ساضخة،انشاخخا»أناا
يخني«،ا سذيايمملاُمياعرًلاخنخًةاتهخفاإىلاتسجخلاميقفامنا سُمااْخَ  نا سسميعيا

 ألمريكيا سمي صلاعىا سشمبا ساخَاَخاني.
 ييضاُحاأحاُخا سشااركنيايفاتنفخاذا سنشاخخاأّناتحضاريا سمخالا سفناّيا سذيا
يلياىار  جاًاعىاميملافا سي قعا صفحااتا سمي صلا الجمخاعياا»خخساييك«ا
 «تييرت«(،ا سامغرقاشاهر ًابانياكمابةا سيصخاخلا تلحخنهاا تأمنيا سشاالخاثّما

إخر جهاا تحييلهااإىلا»خخخيياكلخب«.ا
عاىاأناألامَّاماايظهارايفا»أناايخني«الايا سجهخا ساذيابذسها سيخّخايناعلخه؛ا
ماناأجلاإبر زابطيساةامياتيلا سجخشا  سلجانا سشاميخةايفا سمصاّخياسالعمخ ء تا
 سساميعيةا سمي صلةا مخلخشاخاتا سمكفرييني،ا تساا يهاامعابسااسةامجالخيا
 سيا مةا إلسالمخةايفاسيناناأثناءامجابهمهااسلمخ ا إلرس ئخيلا  سمكفرييايفا سخخ ن.
يُشاراإىلاأنامّخلا سنشخخاليا8ا:خاعقخية،ا يحخلايفا سيماساتيقخماًاميجز ًاجاءا
خخه:ا»إلخ ءامناسيناناإىلاأبطالا ساخَاَخان«.اا لناانّصا سيصخخلا سي رعلايفا سنشخخ:

جخيُشا سَكيَْسةا
ض��ي��اءُ ال��ّن��ص��ر أخ��ب��َرن��ي ع��ن األب��ط��ال ف��ي ال��َي��َم��ِن

الزمِن على  ح��ك��اي��اٍت  َكتبوا  ك��م  األش����راِف  ع��ن 
وك����م ب���ذل���وا ب��������أرواٍح ف�����داً ل���ل���ِع���رض وال���وط���ِن

ف��ص��ار اجمل���ُد ي��روي��ه��م ب��ص��وِت ال��نَّ��اط��ق ال��لَّ��ِس��ِن
أن�����ا ل���ب���ن���اُن أغ���ن���ي���ت���ي وأغ���ن���ي���ت���ي أن�����ا يَ��َم��ن��ي

وح���زُب ال��لّ��ه مدرستي وص���وُت ال��لّ��ه ف��ي أُُذن���ي
تَ����ه م���ع احل����وث����ّي واحَل����َس����ِن أن����ا م���ن ع����اش ع����زَّ

أن���ا ش��ع��ري م��ق��اوم��ٌة وُك�����لُّ ال���نَّ���اس تَ��ع��رُف��ن��ي
دع��ون��ي ال��ي��وم أخ��ب��رك��م ع��ن األع�����راِب ف��ي زَم��ن��ي

والَعَفِن ال��ل��ؤم  ب��َح��زم  عصفوا  إذ  األع���راب  ع��ن 
وع���ن غ����دٍر ب���ه ُع���رف���وا وب�����ذِل امل����ال ف���ي ال��ف��ِن

َس��ِن وأص�����واٍت ل��ه��م نَ��َب��َح��ْت وع��ق��ٍل لُ����فَّ ب��ال��رَّ
ع��ن األط��ف��ال إن ُذب���َح���ْت ب��َس��ي��ف ال��ع��اِه��ر ال��نَّ��نِ

ع��ل��ى األق������داس م��ؤتَ��م��ٌن ول��ك��ن َش����رَّ م��ؤتَ��م��ِن
وف�����ي ال���ت���اري���خ م���زب���ل���ٌة ل����ه م����ث����وًى ب����ال َك���َف���ِن

عدِن في  احُل��رِّ  بَحزِم  اندحَرْت  الَكبَسِة  جيوُش 

القاعدة صناعة أمريكية
عبدالوهاب المحبشي

يفاكلاأنحااءا سماسامااكانايظَهاااُراتنظخُما سياعخلاعىاشاكِلامفيياٍتا أحزمةاناسافةا
  نمحارينيا كانا سشهخُخا سيائُخايَُملُِّما سناَساأنا سياعخلاصناعةاأمريكخة..

 كانتاأمريكااتزعُماأنهااتكاخُحا سياعخلا  سياعخلاتمينىاُكّلا سجر ئما سمياتنفذلااميابر ُتا
أمريكااسمميذَلااأمريكااسريمًةا سز ساشغل..!ا

 تيملا سياعخلايفا سسالخنياقمالًاسريمااًا بأعخالاغاعرلا تزعمامي َجهاةاأمريكا..ا يصّخقا
 سكثري نا سكذبَةا ألمريكخةا اكذبةا سياعخل..ا

يفايخنا إليخانا نمهتا سكذبمان..ا
خاسحلُفا  حخ..

 سسميعيةاحلخُفاأمريكاا ألبخيا لخااييصفانامنا سجي..
  سياعخلاحلخُفا سسميعيةا سمضييا لخاايفجر ناعىا ألرض..ا

 سياعخلا أمريكااتحاسفا إلجر سا سماسياعىا ألرض..ا
 سسميعيةاسخساٌرا بلٌخامضخٌفاسغرخةا سمخلخات.ا

زمنا نكشافا ألقنمة.


