
16 صفحة

60 رياالً

نيثإعاااثا           ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا

يالشرتنكابأخنارانيسريلامنبايل:
أريلاحرفااش(ابريايةانصيةاإىل:ا

                          ثثلا                اااث            لالإ

إغالق مستشفى »السبعين« 
للطفولة واألمومة ورضيعين 

ضحايا هستيريا آل سعود

2

7

القبض على أخطر خاليا االغتياالت في صنعاء

مصرع 16 جنديًا سعوديًا بالخوبة واستهداف تجمعًا عسكريًا بجيزان 
والعدو يفشل في استعادة دار النصر ورقعة المواجهات تتسع 

 تفاصيل لم تنشر عن عملية صافر
 كيف أثر خبر نكسة التحالف على لقاء سلمان وأوباما؟

توشكا صافر 
تثير خالفات التحالف الهش

ما الذي جمع المغربي 
بالسوداني في العدوان 

السعودي على اليمن؟

طبيعة تحالف 
االسترزاق الرخيص 
واستراتيجية الردع

الجيش واللجان الشعبية 
تطهر عدة مواقع وتباب 

في جبل جرة بتعز

مقتل وإصابة عشرات المرتزقة 
في غارة للعدوان استهدفت 

عزاءهم في الجوف

10 - 8

2

4

3



ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا     نيثإعاااثا2 متابعات

رئيس التحرير:
صليانيإر7نني

مدير التحرير:
أحإإاعن77ع

رئيس قسم التصحيح:
محإإاعيلانيناشا

نيثالقاتانيثامةا7نيثنزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

نيثإننن: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفنن: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

الجيش واللجان الشعبية تطهر عدة 
مواقع وتباب في جبل جرة بتعز

اغتيال عقيد طيار بعدن والقاعدة 
تحتل مبنى نقابة الصحفيين 

  - خاص: 
7نصالاأبطالانيجيشا7نيلجانانيشاثنيةاتنإمهماخاللانأليا انياضيةايفا
محاإظاةاتثزاحيثاتإكإانناين اأمسامناعحراعإاارصانيناعإلا7مرتزقةا

نيثإ7ننامناعإلامننقعا7تنابايفاجنهةاجرلابايإيإة.
7قايتامصااعراميإننيةايصحيفةا»صإىانيساريل«اإنانيجيشا7نيلجانا
نيشاثنيةاتإكإننامناتطهرياتلاكانيإاطلامنامرتزقةانيثاإ7ننابثإامثاركا
عإيفةاأيافرتاعناإعطاباآييةاعسكريةاتابثةايثإارصانيناعإلا7مرتزقةا
نيثاإ7ننا7لر7باجإاعيايثلاكانيثإارصامخلفلا7رنءلماعاإعامنانينثىلا

7نيجرحىا.

  - خاص: 
يثننصالانالنفاالتانألمإايايفامحاإظاةاعاإنا
7يطاتزنيإاكنريايالغثياالتا7ننثشاراكنريايثإارصا

نيناعإلايفاعإعامنامإيرياتانيحاإظة.
7نغثالامسلحننامسااءانيسنتانيايضانيثنيإا
نيطيااراعإإاعايلالااعيانيجحايفا7لاناقياعيايفا

مليشياالاعيابايإيإة.
مصااعرامحليةابإإيإةاعإناأكاإتاأنانينضعا
نألمإايايسءايلغاياةا7أنانينضعان نانياثإرالكذنا
إاإنااعإاارصانيناعاإلايثسايطرابشاكلاكناريا
عىلانيإيإاةابأكإلهاا7كلانيرشإاءايانفايإثهننا
بثإلياتانالغثيااالتانيينميةانيثياأصنحتاترتكبا

بشكلار7تيإياينمياًا7عىلامإنرانيساعة.
7إىلاجاناباتزنياإانالغثيااالتا7أعإاالانيثإفا
يفاعاإنايثزنيإاعإعاجإانعانيغزنلامنانيساثنعيلا
7ننمارنتيل،احيثا7صالاإىلانيإيإةايننءينابكاملا
تجهيزنتهإااانيثساكريةا7إنااًايصحيفاةانيرشقا

نأل7يطانيسثنعية.

7عىلانيرغمامنامر7راشاهرا7نصفاعىلاتننجإا
نيناننتاننمارنتيةا7نيساثنعيةانيغازيةايفاعإناإالا
أنانيإيإاةاتثيشاأ7ضاعااًامرتعيةا7يايلانينعنعا

نيخليجيةابإعاعلاننعإارامجرعاععاياتاكا بة.
7نغثاالامسالحنناقنالاأياننعامإياراأمانا
محاإظاةاعإنا7إّجر7نامنرنًاأمإيااًايفانيإيإة.ا7يما
تثارفانيجهةانيساؤ7يةاعنايلسالةانالعثإنءنت،ا

7يطانتهاماتاإىلاتإظيما»نيناعإل«.
7تننصالانيجإاعاتانيسالحةانيثابثةايثإارصا
نيناعإلا7مليشايااننصالحابإإيإاةانيثننليانهبا

نيإثلكاتانيثامةا7نينانيانيحكنمية.
7قايتاننابةانيصحفيلانييإإيلايفابياناصاعرا
عإهاااإنامجإنعاةامسالحةاماناأبإااءانيثننليا
نحثلاتامنرلااايفانيثننلاي،امشاريلاإىلاأنانينارا
7ملحناتاهايفاقنضةالذهانيجإنعةانيسالحةانيثيا
يثزعإهاايايمانيلحجيامنانبإاءانيثننليابيإإاايما

نلإساأياآثرايجهنعانيسلطةانيحلية.
7ععاتانيإناباةانيجهااتانيسائنيةاإىلانتخاا ا
تإنبرياحنينيةاتإكنانيإنابةامنانياثثاعلامنإالاا

7محاينةانيجإنعةانيغاصنة.

معرض صور متحرك بذمار لفضح جرائم العدوان 
والتفجيرات االنتحارية للعناصر اإلجرامية

  - خاص:
عّشاناأبإاءامحاإظةا ماراين انيسانتانياايضامثرضاًا
يلصانرانيثحركة،ا7 يكابغرضاإضحانيُثااْإ7َننانيساثنعيا

نألمريكيا7نرشاجرنئإهاعىلانطاقا7نيعابايإيإة.
نيثارضاحإالاشاثارا»صامإ7نارغامانيجارنح«،ا7لنا
عناارلاعناعإلاأينحاكناريلاتثضإناأبرزاجرنئامانيُثااْإ7َننا
7تما7ضثهاايفاشارعامكثظابايسكان،ابانضاإةاإىلاييارنتا

مثحركاةاتثضإناصانرنًايلجرنئم.اا7يركازانيثرضانيثحركا
عىلاكشافانيجازرانينحشايةا7نيجرنئمانينشثةانيثياتثرضا
يهااأبإاءانيشاثبانيايَاَإاإياطيلةانيخإسةانيشهنرانياضيةا
ماناتفجارينتاننثحاريةا7عإليااتانغثيااالتامإظإةاظلتا
يغزنًامحرينًايلكثريامنانيإاساحثىاجاءانيُثااْإ7َننانيساثنعيا
نألمريكياييكشافانيساثاراعناأياعيانيجرمالانيحنينيلا

نيثإثلةابننىانيرشاأمريكاا7إرسنئيلا7نيسثنعية.
كإاااتضإنانيثارضابياانا7إضحاجرنئامانيُثاااْإ7َننا

نيساثنعيانألمريكايابحالاأبإااءانيشاثبانيايَاَإاإايا7ماا
نرتكنهامنامجازرا7حشيةابحلانيإنيلا7يننطانآلالفامنا
نيشهإنءا7نيجرحىاُجّلهمامنانيإساءا7نألطفالا7تإمريانينإيةا
نيثحثيةايلنالع،ا7كذناصنرنًاالنثصارنتاأبطالانيجيشا7نيلجانا
نيشثنيةا7َبيانابشائرانيإرصانيؤزرانيذيايشفياصإ7َراأبإاءا

نيشثبانيايَاَإاإي.
ا7يساثإرانيثارضانيثحّركايإلاأياننع،احياُثابإأاين ا

نيسنتانيايضا7ييإثهياين انيخإيسانيناع .

الضربة في صافر...
والهزة في البيت األبيض! 

علي شرف المحطوري
يياسامثلنماالالاكانايفاعنالانيخططانييإإاياأناتكننا
رضباةاصاإارايفانييان انياذيايايجثإعاإياهاأ7بامااابايلكا
نيسثنعيايلإانابناعنإنيثزيز،الذنايؤنلانإثظراننجابةاعليها

مناقنلانيثإيلايفانيجيشا7نيلجانانيشثنية..؟
7يكنا7بغضانيإظراعناللاخططننايذيكاأ7االا،اإنإاجاءتا
رضباةامنإنةابامثيااز،ا7كانتابإثابةازيازنلاكنريالزاأركانا

نيجينشايفانيإطنةا7نيثايم.
7باتانيجإيعايإركاأنايفانييإناثإةاعنيإلاعسكريةاقثاييةا
تُثرِّفاعنانفساهااتناعااعناطريلارضباتاننعيةاتسثحلاأنا

تإرسايفانيكلياتانيثسكرية.
قرنبةانثإياعرشايااعةاإصلتابلارضبةاصاإر،ا7نجثإاعا
أ7باماابسالإانااين انيجإثةانياايض(،ا7مثلإاايحا7لاننعال ا
نيساثنعياأنايصنراتلكانيزياارلابأنهااتأريخية،امساثثيإينا
نيزياارنتانيلكياةانيثأريخياةايننشاإطنا7أ7يهااازياارلانيلاكا
بايرئياسا ثل9ا ا7ينائاها نيثاا ا نيؤيساساعنإنيثزيازايفا
نألمريكياآنذنكار7زإلات،اإإنإاا7بكلاطإأنيإةانثثلاأناصإىا
رضبةاصاإراقإا7صلاإىلامساامعاأ7بامااقنلاينائهابسالإان،ا
7تأكإايهاأنهاالاينابلاملكاابلاأعرنبيااقاعماامنانيرشقايسثإجإا
به،اعىلاطرينةانيثإجاعانيلكاإهإابايرئيسابنشانألبايننجهةا

نيثرنقاعا ال99ا.
7يكناييسايإُنانيثنرلاعارنَقاصإن ،ا7الاأمريكااأ7بامااليا

أمريكاابنشانألب،ا7الايثنعيةايلإاناليايثنعيةاإهإ.
إاييإنايثيشاثنرلاتثرضتايثإ7نناخارجي..

7أ7بامااايفاأشاهرهانألخريلاقنلاننثخابااتاثالا،ا7لناغريا
قااعراعاىلاتنإياماأيايشءايانىانينعانعانيكالمياةانيفارغةا

نيضإنن،ا7نيحثنى.
7ياثنعيةايالإانايفاحايةامنانيرصنعانيإنخايل،ا7نيثنرطا
نيخارجاياعىلاأكثارامناجنهة،ا7مكشانإةانيثإايةا7نالرتهانا
أكثاراماناأيا7قتامىض،ا7إاقاإلانيننصلاةايفانيإطنةاإالامنا

مرش7عايال امعاإرسنئيلا!
7أما الكذنامثطياتاإنإامثلتارضبةاصاإراتإشيإاايثرصا
نييإنانيجإيإ،اعرصامنانيننل،ا7نيساياعلا7نالياثنالل،ارضبةا
أصابتانيثإ7ايفامنثل،ايمايسثطعاحيايهااإالاأنايثرتفابإااحلا
بهامنامصينة،احثىاقالا7زيرانيإ7يةايلشاؤ7نانيخارجيةاأننرا
قرقااش:ا»مصابإااكنري،ا7يصلاإىلاكلاشاارعا7حّيا7مإيإة«،ا
كلالاذنا7ييساإالاثلاقثياالاإمارنتيااحسابانعرتنإهم،اإكيفا
7نيؤكاإاأنانينثىلانألجانبا7نيرتزقةايصلاعإعلماإىلاللإ،ا7ماا

أعلناعإهماييساإالاانيثلث؟
7إ ناكانتاننمارنتاقإاظهرتانألكثراترضرن،ا7نالاجيشاهاا
منانالنثكاياةامااايمايثرفايهااامثيالامإذاتأييساهاقنلالل 
عاما؛اإنإاظهرتانيساثنعيةاكإ7يلةامثنلإلاالاقإرلايإيهااعىلا
نيثثاملاأما الكذناكننرث،ا7يماتثلناعناقثاللااانيثرشلاإالابثإا

ين ا7نصفانيين .
7إ ناكانا يكانالرتناكاقإايايطراعاىلاع7لانيثإ7نن،اإكيفا
بهاااحلاتأتيهااامفاجآتا»نيخياارنتاناليارتنتيجية«؟اأييسا

جإيرنابهااأناتحرضاحايهاايلثناعإ،ا7ترتكانيحرباألللها؟!

ناطق اجلي�ش يوجه دعوة للمغرر بهم 
وناطق ملي�شيات هادي يتهمهم باخليانة 

مقتل وإصابة عشرات المرتزقة 
في غارة للعدوان استهدفت 

عزاءهم في الجوف
  - خاص:

يانطاعرشنُتانينثىلا7نيجرحىايفاغارلاشإهاانيثإ7نناعىلا
مخيمايلثزنءايفامنثلاأحإامرتزقةانيثإ7ننابايجنف.ا

7أكاإامصاإٌرامحيلاياا»صإىانيساريل«اأناإحاإىانألرسايفا
قنيلاةاآلاحز ابإإيريةاخبا7نيشاثفابايجانفانصنتاخيإةا
يثلنايانيثزنءايفامنثالاأحإاأإرنعلاايإىامشااركثهايفاصفنفا

قننتانيغز7انألجإنية.
7أضافانيصإراأناغارًلاشاإهااطريننانيثإ7نناعرصانألمسا
باغثاتانيشااركلايفانيثازنءا7أ7قثاتانيثارشنتامإهاماقثىلا

7جرحى.ا
مناجاننها7ّجهانيإعناعيلانينكايلانيإاطلابايامامليشاياتا
نيفارالااعيانتهاماًارصيحااًاينثضانيضنااطانيننيلايلثإ7ننا
بايخياناةا7حّإلهامامساؤ7ييةانيثإلياةانيإنعيةانيثايانفذلاا
نيجياُشا7نيلجاناضاإانينننتانيغازيةايفاماأربا7أ7قثتامئاتا
نينثاىلا7نيجرحىايفاصفنإهاا7نيثيانعرتإاتابإنثلالثاجإإياًا

منانيجإسيةاننمارنتيةا7نيسثنعيةا7نينحريإية.
ماناجاننهاععااانيإاطلانيرياإيايلنننتانيسالحةانيثإيإا
نيركانارشفاينإاان،اأإرنَعا7صافا7ضناطانينننتانيسالحةا
نييإإياة،اياننٌءانيإثساننناإىلانيثساكرنتانيثابثاةايلإإطنةا
نيثساكريةانيثايثةانيغررابهم،اأ7امناغريلاماإىلاعإ انالنجرنرا
7رنءامطاماعاقاننتانيغاز7انيساثنعيةاننمارنتياةا7زيافاماا
يإعنناه،ا7نالبثثاعا7عإ انيثننجإابايناربامناأماكناتجإثاتا
قانىانيغاز7ا7نالحثااللا7مثساكرنتهم؛اكننهااصاارتاضإنا

نأللإنفانيرش7عةاعسكرياًايثإمريلا.

اإ�شطر لزيارة ال�شودان للتغطية على ما حدث

المغرب ترفض استقبال الفار هادي واالعتراف به وتدفعه للنزول في فندق
نالعارتنَفا نيغربياةا نيإلكاةا رإضاتا
با«رشعياة«انيفااراعنإربهامإصانرالاعيا
ياإىانز7ياهايفاأرنضيهااانهاياَةاأغساطسا

نيايض.
7ننلامنقُعاباننرنماانيرشقانأل7يطاعنا
مصاعراييايايةايإإيةا7صفهاااباينثنقةا
أنانيسالطاتانيغربياةانعثاذرتاعاناإقامِةا
نياثننالارياإياياهارغاماتلنيهااابالغااًا

بنإ7مهاعىلارأسا7إإاريإي.
7تابثاتانيصااعراقنيهااا»إنانيغربايما
تنامابأيةاإجرنءنتاالياثننالانيفاارالاعيا
أ7اتنعيثاها7يماتخصصايهاقارصنًايإلقامةا
كإااليانيثاعلاماعاضينفانيإلكةانيغربيةا
منانيرؤيااءا7نيسؤ7يلانيثرباأ7انألجانب،ا

مااا7ضعالااعيا7مانامثهامنامساؤ7يلا
يفامنقافامحارجانضطرلمايلإاز7لايفاأحإا

إإاعقانيرباط«.ا7كشافتا7ياائلاإعالميةا
أنانيصفثاةانيثاياتلنالااانيفاارالااعيايفا

نيغارباعإثثهايزيارلانيسانعننانيثياأقامتا
يهانياثنناالًارياإياً،ايفامحا7ياةايلثغطيةا
عناإحجا انيسالطاتانيغربيةاعناإثلا يكا

7نالعرتنفابه.ا
يذكاراأنانيإلكاةانيغربيةاقإاننساحنتا
7نقثياًامناتحايفانيثإ7ننامإذامنثلانيطيارا
نيغربايانياذياأيانطتاطائرتهاطارنزاأفا
ثاابصثاإل،ا7يثابانيإظا انيساثنعياع7رنًا
يالنياًامثرقالًايإنلاُجثةانيطياراإىلانيغرب،ا
7لانامااأغضبانيسالطاتانيغربية،ا7عّلتا
عانا يكابإْطاااااَلقاصفةا»نيثاإ7نن«اعىلا
نيثإلياتانيثيايننُعلاانيثإ7انيساثنعياعىلا
نيايَاَإاانايفاإْحااَإىانارشنتانألخنارانيثيا

بثهاانيثلفزيننانيغربي.

عدن في ظل المشروع األمني اإلماراتي : مسلحون مجهولون يغتالون كل 
من: نجل العقيد علي هادي جحافي، ورجل كبير في السن



3 تقاريرنيثإعاااثا     ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا

  - خاص: 
7نيلجاانا نيجياشا ننثصاارنُتا ا تساثإرُّ
نيشاثنيةا7تنإُُّمهامايفانيُثإالانيساثنعيايفا
جنهثَياجيزننا7نجرنن،امنقثلامئاتانينثىلا
7نيجرحاىايفاصفانفاجياشانيثاإ7ا7عمارنًا
لائالًايفاعثاعهانيثساكري،ا7يايطرتهماعىلا
عرشنتانيننقعانيثساكريةانيسثنعيةا7بثضا

نينرىانيسثنعيةابانضاإةايإيإةانيخنبة.ا
تلاكانالنثصاارنُتاأجالتا7ياائلاننعال ا
نيإ7يياةا7نيثربيةاعىلاتإا7يهاااعىلاغريالنىا
نيإظا انيساثنعيا7أصنحتا7ياائلامثلابيا
بايايسا7ر7ياياانيين ا7نينشاإطنابنياتا
7غريلااتكشفابنضنحاعنامثاركايخنضهاا
نيجيشا7نيلجانانيشثنيةايفانينرىانيسثنعيةا
باتسااعارقثاةا يفانجارننا7جيازننا7تثإناأا
نيننجهااتايثطاالامإاطَلاأعإالايفانألرنيضا

نيسثنعية.
7إيإااياماتثنقفاحركةانيجياشا7نيلجانا
نيشثنيةايفاجنهاتانيحإ7عاإالاأناجنهةاجيزننا
بشاكلاخاصاتشاثثلا7تثساعانيإاطلانيثيا
7صلاإييهااانيجيشا7نيلجانانيشاثنيةا7تفيإا
نياؤرشنتاإىلانقارتنباياننطهاابياإانيجيشا
7نيلجان،اإيإاايحاإظانيجيشانيساثنعياعىلا
ياإثهانيثإثلةابايفرنرانيجإاعيايإىا7صنلا
طالئاعانيجياشا7نيلجان،ا7لنامااانعرتفابها
نيجيشانيساثنعيايفا7ثينةاعساكريةارسيةا
رسبهااننعاال ا7تثضإنانعرتنإااًابفرنراأإرنعا
نيجيشانيساثنعيامانامننقثهامايفانيحإ7عا

7تثنعإابإثاقنثهما7إصلهم.ا
ميإننيااًاعمارتاقاننتانيجياشا7نيلجاانا
نيشثنيةامخزناًايأليلحةانيسثنعيةايفامإطنةا
نيطاننلابجيازنناحياثا7ثلاننعاال انيحربيا
مشاالإاالحرتنقانيخازنا7ننفجارانأليالحةا
7نيذخائرانينجنعلابإنخلها7ياطاإرنرايجإنعا

جيشانيثإ7.
7نياثهإإتاقنلانيإإثياةانيثابثةايلجيشا
7نيلجااناتجإثاًايلنننتا7نآليياتانيساثنعيةا
بإنقاعانيرعيفانيثساكريابنذنئافانيإإثيةا
7نيثهإإتاآييثلاعسكريثلايثنعيثلالذها
نيارلايفانياثهإنفامنقعانيصفلانيساثنعيا
نيساثنعيل،ا نيجإانعا مانا عاإعا 7مارصعا

7شنلإتايايارنتاننياثافاتهرعايلإنقعا
يإنالانيجرحاىا7نينثاىل،ابحسابامصإرايفا
ننعاال انيحربايانيرنإالايلجياشا7نيلجاانا

نيشثنية.ا
7أإشالاأبطاالانيجيشا7نيلجانانيشاثنيةا

أمسانأل7لامحا7يةازحفاياثنعيةامإعنمةا
بايإبابااتا7نآليياتانيثساكريةاباتجاهامنقعا
عنرانيإارصايفانيخنباة،امااأيافراعنامرصعا
بثاضا 7تإماريا نيساثنعيلا نيجإانعا عاإعا
نيإباباتا7نآليياتانيثساكريةانيثياشاركتايفا

نيزحفا7نالياثيالءاعىلاعإعامإهاا7يطاإرنرا
ألإرنعاجيشانيثإ7.

7شاهإتاقريةاغا7يةابجيزنناحايةالر7با
جإاعيايلجإنعانيسثنعيلاجرنءاقيا انيجيشا
7نيلجانانيشاثنيةاباياثهإنفاتجإعايهمامعا

عباباتا7آيياتاعساكريةاأعتاينثلاعإعاكنريا
مإهما7تإمريالاعباباتا7ثاييارنتاعسكرية.ا
7أإاعامصإراعساكرياياا»صإىانيسريل«ا
ننالا نيصار7خياةاعمارتاعرباةا نينانلا أنا
ياثنعيةاكانتاتنالاجثثاجإنعاياثنعيلا
ينطننايفامنقثيامشثلا7نيرعيفايفاجيزنن.ا
7بايثزنماناماعاعإلياةانيجياشا7نيلجانا
نيشاثنيةانيإنعياةاضإاقننتانيغاز7ابإإطنةا
صاإاراأإاعامصإراعساكرياأناأإرنعانيجيشا
7نيلجاانانصننناكإيإااًامحكإاًا7ينياإيهاثا 
جإإياًاياثنعياًامصارعهماباينربامنامنقعا
مشثلانيثسكريابايخنبةابإإطنةاجيزنن.ا

7أضاافاأنانيثإلياةاتإاتابثإاقياا اقنلا
نيرصإانيثابثةايلجياشا7نيلجانابرصإاتحركا
آيياتاعساكريةاياثنعيةاباينربامنامنقعا
مشاثل،امشرينًاإىلا7قنعاعإعامناننصاباتايفا

صفنفانيثإ7اإىلاجانبامناُقثلامإهم.ا
يفاجيازنناأيضااًاقصفاتاقاننتانيإإثيةا
يلجياشا7نيلجاانانيشاثنيةاتساثَةامننقاعا
عساكريةاياثنعيةامخثلفة،امااأيفرتاعنا
منثالاعإعاماناجإنعانيثاإ7ا7تإمرياعرشنتا

نآليياتا7نيإبابات.ا
»صاإىا يااا عساكريا مصاإرا 7أ7ضاحا
نيسريل«اأنانيننقعانيثسكريةانيثيانيثهإإتا
ليامنقعا7نعياأبناصلنلا7مننقعا7نعيانيلحا
7مركازانيخنجارلا7منقعانيخزننا7مثساكرا
نيصفلا7منقثاانابايرمضةا7جإاركانيطننلا
7منإاياياالحانيحاإ7عا7منإىاقيااعلاجيشا

نيثإ7ابنطاعانيطننل.ا
7أكإامصإٌرايفاننعاال انيحربياأنانينصفا
نياذيانياثهإفانيننقاعانيساثنعيةابجيزننا
أيافراعنانحرتنقاعرشنتانآليياتا7نيإباباتا
نيإاريننامإهااا7ياارعتا 7شانلإاتصاُعاُإا
نينثاىلا نجاالءا إييهااا ننياثافا يايارنتا

7نيجرحى.ا
عجزانيجيشانيساثنعياعناتغيرِيانيثاعيةا
يفامننجهثاهامعانيجيشا7نيلجانانيشاثنيةايفا
جنهثَيانجرننا7جيزنن،امااعإعابطريننانيثإ7ا
إىلانيثهإنفانيننقعانيثساكريةانيثياغاعرلاا
جيشاهابشكلاينمياعلاياليلامنانيغارنتا

تإثإامنانجرنناإىلاجيزنن.

  - خاص: 
ضنطاتانألجهازُلانألمإيةاين اأمساخليةاإجرنمياةايفانيثاصإةاصإثاءا7 يكاضإنا

نيخطةانألمإيةانيحكإةايرجالانألمنا7نيلجانانيشثنية.
7أضاحامصإراأمإاياأنالاذهانيخليةاليانمثاإنٌعايلخلياةانيساابنةانيثابثةايحزبا

ننصالحا7نيناعإلا7ع7لانيثإ7نن.
7أشارانيصإراإىلاأناأإرنَعالذهانيخالياايثناضننامنايَغاماييةاكنريلامناع7لانيثإ7ننا
منابلاتإفيذانغثياالتا7زرعاعنننتايفانيطرقا7نيإشاآتانيثامةا7نياثهإنفاشخصياتا
7طإيةا7نجثإاعيةا7أمإيةا7عسكرية.ا7يفتانيصإراإىلاأنهامناخاللانيثحنيناتانتضحا
ذتانيثإيإامناعإلياتانيثفجريا7زرعاعنننتانايفةانجما أنالذهانيثإارَصاننجرنميةانفَّ

عإهااخسائُرابرشيةامنانيننطإلانألبرياء.
7ععااانيصاإرانألمإيانيننطإالاإىلانيثثاا7نامعانألجهازلانألمإيةا7ننباالغاعناأيةا
تحركاتامشاننلةابإاايساهمايفانيحفاظاعىلانألمنا7نالياثنرنرا7نيساكيإةانيثامة..ا
مؤكاإنًاأنانألجهزلانألمإيةايناتأيَناجهإنًايفامالحنةانيثإارصاننجرنميةانيثياتساثهإفا

نيإيلامنانينطنا7نيثنرنرهاخإمًةايصايحاع7لانيثإ7نن.
7تثاإالاذهانيخليةاننجرنميةالايانيثانيةانيثيايثاماضنطهااخاللاأياننعايفاإطارا
نيخطةانألمإيةايالحنةانيثإارصاننجرنميةانيثياتسثهإفازعزعةاأمنا7نيثنرنرانينطن.

اإت�شاع رقعة املواجهات يف جيزان وجي�ش العدو يف�شل يف حماولة ا�شتعادة دار الن�شر 

مصرع 16 جنديًا سعوديًا بكمين استهدفهم بالخوبة
 الجيش واللجان يدمرون مخزن أسلحة سعودية ويستهدفون تجمعًا عسكريًا بجيزان

 انتصارات الجيش واللجان تجبر اإلعالم على االعتراف بمعارك العمق السعودي

األجهزة األمنية واللجان الشعبية تضبط خلية إجرامية جديدة في صنعاء تابعة لحزب اإلصالح ومرتزقة العدوان



ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا     نيثإعاااثا4 تقارير

حالة من ال�شخط ت�شود ال�شعودية والإمارات ومطالبات �شعبية وا�شعة ب�شحب قواتهم من »مقربة الغزاة«

مظاهرات في الرياض ومطالبات في اإلمارات بتشكيل لجان تحقيق ومحاسبة المسئولين عن الحرب في اليمن
  - خاص:

يفا ياثنعيلا جإانٍعا عائاالُتا خرجاتا
مظالرلاحاشاإل،اين انيسانت،اأماا امنإىا
7زنرلانيإإاعا7نيطريننانيسثنعيةايفانيثاصإةا
نيريااض،ا7نحثجتانيثائالُتانيساثنعيةاعىلا
نيازجابأبإائهامايفامحرقاةانيايَاَإان،ايفاظلا
جهالاياثنعيابايغاياةا7نيهاإفامانالذها
نيثارك،ابحسابا7صفانيثظالرين،ا7يفاظلا
تكثماياثنعياشاإيإاننلتا7ياائلاإعالميةا
عربيةاأناحايةامنانيساخطانيشاإيإاتسانعا
نأل7يااطانيساثنعية،امثثلياناأناالاناقاةا
7الاجإالايلإننطانانيساثنعيايفامغامارنتا
مرنلنياآلاياثنعانيثإ7ننيةاضإانيايَاَإان،ا

خاصاةايفاظلاتصاعإاأعإنعانينثىلا7نيصابلا
يفاصفانفانيناننتانيساثنعيةايفامخثلافا
نيجنهاات،ا7عالانيثظالار7نا7أغلنهامامنا
ألاايلانيضحايااا7نيصابالاعانانياثيائهما
7حزنهماعىلاضياعاعمااءاأبإائهمايفاحرباالا
تثإيهام،ا7حّإلننانيحكا ايفانينالعامساؤ7ييةا

لإراتلكانيإماء.
7يفاننمارنتاإنإاطايبانيشاثباننمارنتيا
عالا7ياائلانيثننصالانالجثإاعيا77ياائلا
ننعال ابارض7رلاياحباُكّلاجإنعلمامناماا
7صفانها»منثلاةانيايَاَإاان«،امحذرينابأنا
تثحانلانيايَاَإااناإىلاإيثإاا اأخارىايلجإنعا

ننمارنتيل.
7قاإاأطلالامننطإنناإمارنتيانناعىلاين ا
نيجإثةانيايضانيما»نيجإثةانيسنعنء«ا7نيثيا

يانطاإيهاامااايزيإاعناثلاجإإيااًاإمارنتياً،ا
حسابانعارتنفاع7ياةاننماارنت،ايفاعإلياةا
ننعيةايلجياشا7نيلجانانيشاثنيةابإحاإظةا
اا(:ا»إنا ماأرب،ا7نارشامنقاُعااننماارنتا
عَإَ اننإصاحاعاناعإعانيشاهإنءاننمارنتيلا
يفانينياانانينصاريانياذياأصإرتاهانيؤيساةا
نيثسكريةايثنعايضخامةاعإعانيشهإنءا7نيذيا
الايإكاناألحاإاأنايثجّرأابانعاالناعإهاعإثةا

7نحإلابإ7ناتإهيإانيرأيانيثا ايلخل«.
7أضاافانينقاُعاننمارنتيا»يااعانيذلنلا
ُكّلابياتاإمارنتايا7أخاذتاتثزنحاماعليهاما
نيثساؤالتانيثيايمايجإ7نايهااإجابًةاحثىا7ينا
كاناتاملثنياًةاأ7اإجابةاغرياعقينة،ا7ياطا
صإاتامطنلاماناجإيعامؤيسااتانيإ7يةا
7حكامهاا7شاينخهاا7مساؤ7ييهاا77زرنئهاا

7مغرعيهااامانانيانزرنءا7نيساؤ7يلانيذينا
نعثااع7ناعاىلانيثغريإا7نيثثليلاعاىلانألحإنثا
نيجارياةايفاع7لانيإطنةانينرينةا7نينثيإلا7الا
يايإاامناجانباأ7يئكانيذيناأريلننانيشناَبا
ننمارنتاياإىلا»منثلةانيايَاَإاان«،اكإاايننلا

غاضننن.ا
يثسااءلاننمارنتيانن:اأينارئياُسانألركانا
7كناارانينيااعنتا7نيضنااطا7قااعلانيناننتا
نيلياةا7نيجنياةا7نينحرياة؟،اياا نانخثفاتا
ترصيحاتهامايفاأكالامأياالا7طإياةاتحالا
نيإ7ياةا تأرياخا يفا ننمارنتايا نيشاثبا عاىلا
عإثاةا7نحإل،ايفاحلاتإاألاصفحاتانيجرنئإا
7مننقاعانيثننصلا7لننءانينإاننتانيفضائيةا
ترصيحاتهما7إشاعنتهمايفاأيةامسأيةا7طإيةا
أقالاألإيةابكثرياجإنًامناُجرحاأياجإإيامنا

أبإائإاايفانيايَاَإان«.
7شاإعاناشاطنناننماارنتا»باأنانيحايةا
نألمإيةابايإنخلا–ننمارنتي-امسثثنة،ا7الاعإ7ا
خارجياأ7اتهإيإامنارشاألمنانينلإ،ا7عليهاإالا
حاجةايإلمارنتيلابحربانيايَاَإانانيثيابإأتا
تثحنُلار7ياإنًار7ياإنًاإىلا»إيثإاا «اننمارنت.ا
7يطايباننمارنتيننابساحباكاإةانينننتايفا
نيايَاَإاناعىلانيفانرامناجإيعانيإنا7نينرىا
7نيإيريااتا7مناجإيعانيها ا7نيساؤ7ييات.ا
7أكإانينقعابأناننرصنَراعىلابنائهمايايؤعيا
يفامرنتاقاعمةايلإطاينةابإحاَينةانيسئنيلا
عنانيحاربايفانيايَاَإان.ا7أناهاباتامناُحكما
نيرض7رلاقيا ايجإةاتحنيلاإمارنتيةاخليجيةا
حنلانيحَإثانيؤيما7نيذيايشاّكُلاأكلَاخسارلا

إمارنتيةايفاين ا7نحإ.

بعد اإحباط الأجهزة الأمنية موؤامرات العدو ومرتزقته يف ا�شتهداف �شنعاء وتعز وماأرب وذمار:

القبض على أخطر خاليا االغتياالت

  - خاص:
تإكإتانألجهزُلانألمإيةابايثثا7ُنامعا
نيلجانانيشاثنيةامناتحنيالاإنجازنتا
كنريلاعىلامساثنىانيثاصإاةاصإثاءا
7تثزا7ماأرب،ا7إككتانألجهزلانألمإيةا
مشااريعاإجرنميةاكانتاتسثهإُفاأمنا
نيثاصإاةا7أينتانينناضاعىلاعإعامنا
نيرتنطةا نالغثياالتا7نيثفجارنتا خالياا
بثإظيامانيناعإلا7حزباننصالحا7نيثيا
كاناتاجازًءامانامارش7عاإصالحايا
ياثنعياأكالاالياثهإنفانيثاصإاةا
صإثاءاا7بفضلاينظةانألجهزلانألمإيةا
7تثاا7نانيننطإلاإنإاتاماضنطالذها
نيثإارصاننجرنميةا7إإشالامخططاتا
إرنقةانيإ انيايَاَإاإيا7مصاعرلاكإياتا

كنريلامنانأليلحة.ا
7تإكإتانألجهزلانألمإيةابايثاصإةا
صإثاءابايثثا7نامعانيننطإلانيرشإاءا
مناضناطاخليةاإجرنمياةامناعإارصا
نيناعاإلا7ننصاالحا7مرتزقاةانيثإ7ننا
نيسثنعياكانتاتخططايثإفيذاعإلياتا
نغثيااالتا7نياثهإنفايلإنااطانألمإيةا
7مإشآتاحينيةامإنيةا7عسكريةاين ا
نيجإثاةانياايض،ا7أ7ضحاتامصااعُرا
بجهااَزيانألمانانيننمايا7نيسايايسا
ينكاياةانألننااءانيايَاَإاإيةا»يانأ«اأنا
نيخلياةاننرلابياةانيثياتاماضنطهاايفا
صإثااءاكاناتامحالَّارصاإا7مرنقناةا
ماناقنالانألجهازلانألمإياةانيخثصاةا
مإاذاشاهراكامال..االإثااًاإىلاأنانثائَجا

نيثحنيالاماعالذهانيثإاارصاأإصحتا
عانا7جانعامخطاطامناقنالاعإارصا
مرتزقاةا مانا 7ننصاالحا نيناعاإلا
نيثاإ7ننانيساثنعيايلنياا ابثإليااتا
إرلابيةاتساثهإُفامؤيسااتايياعيةا
7مصايَحا7مإشآتاحينيةايفانيثاصإةا
صإثااءا7نينياا ابثإليااتانغثيااالتا
يشخصياتايياييةا7أمإيةا7عسكريةا
7شاخصياتانجثإاعياةابهاإفاإقالقا
نألمنا7ناليثنرنرا7نيساكيإةانيثامةايفا

نيجثإع.
نألجهازَلا أنا إىلا نيصااعرا 7أشاارتا
نألمإياةاضنطاتابحانزلالاذهانيخليةا
قإنلاةا للإا مانا أكثارا ننجرنمياةا
يإ7ياةا7لثاصإاإ7َقا خاريلامثإنعةا
7لثاصاار7خايانا7لااقاا فاقإابال،ا
إضاإاةاإيیاعإعامنانأليالحةانيثإنعةا
7نيسإيااتا7تننبثهاا..امنيإااًاأنهاتما
ضناطانيثإياإامانانألقإثاةانيثإكريةا
7إر7نتانيشاثرانيخثلفاةا7نيثإيإامنا
أع7نتانيجريإاةا7نيكثاريامانانيإاظريا
نيهاا7نا 7قذنئافا 7نيحرنرياةا نيليلياةا
جايا بايا نآلرا 7قذنئافا 7مإنإثهااا
7كامرينتامخصصاةايالغثياالتاتربطا

علیانيرأس.
نألجهازلا أنا إىلا نيصااعرا 7يفثاتا
نألمإياةاحصلتاعاىلاتنثيالايثإلياتا
نغثياالتايايثماكشافهاايفا7قتاالحلا
بثاإانياثكإالانيثحنينااتانيالزمة..ا
كإااييثماخاللانأليا انيناعمةانيكشفا
عنامزيإامنانيثلنماتاعنامخططاتا

إرلابياةايثإاارصانيناعاإلا7مرتزقاةا
نيثإ7ننانيسثنعياكانتاتسثهإفانيإيلا
ماناأمنا7نياثنرنرانينطنا7نيساكيإةا

نيثامةايلإجثإع.
كإااضناطاأبطالانيجياشا7نيلجانا
نيشثنيةايفانيخاءامحاإظةاتثزاشاحإةا
ننلامحإلًةاباأليالحةا7نيننعانيثفجرلا
كانتايفاطرينهاايلثإاارصانيثخرينية،ا
نيشااحإةا أنا نيصااعرا 7أ7ضحاتا
نيضننطةاكانتاتحإلاأيلحةامثإنعةا
7ماننعنًامثفجرلايفاطرينهااايلثإارصا
ننرلابياةا7مرتزقةانيرياضابإحاإظةا
تثازايلنياا ابأعإالانيثخريابا7إقالقا

نألمنا7ناليثنرنرا7نيسكيإةانيثامة.
7ضنطاتانألجهزلانألمإياةا7نيلجانا
نيشاثنيةاين انيسانتايفامثلثانيجنفا
بإحاإظاةامأرباشااحإةاننلامحإلةا
باأليالحةا7صننريخاكانتايفاطرينهاا

نىلاصإثاء.
أنا عساكريا مصاإرا 7أ7ضاحا
نيشااحإةانيضننطاةاننعاعيإاااكانتا
تحإلاأيالحةامثإنعاةا7صننريخاين،ا
7نربيجايا7 خائارا7أيالحةامثإنعاةا
كاناتايفاطرينهااايلثإاارصاننرلابيةا
نيرياضابإحاإظاةاصإثاءا 7مرتزقاةا
عنخالا إجرنمياةا بثإليااتا يلنياا ا

نيثاصإة
نيإنعياةا نالنجاازنتا يفا 7نياثإرنرنًا
عىلانيساثنىانألمإاياضنطتانألجهزلا
نألمإياةا7نيلجاانانيشاثنيةايفامإيريةا
بإايانيحارثابصإثاءاشااحإةامحإلةا

بايإشانرنتانيثابثةايلثإ7ننانيسثنعيا
7عإالئهمامناحزباننصالح.ا

7أ7ضاحامصاإراأمإيامسائنلاأنا
نيشااحإةانيثاياتماضنطهاااتحإلالث 
أياَفامإشانرامثإننةابخطةاإياناطا
نيثاصإةاصإثاء..االإثاًاإىلاأنهاتماإحايةا
نينضيةاإىلانألجهزلانيخثصةااليثكإالا
نيثحنيناتايثرإاةانيجهاتانيثياتنفا
7رنءالاذهانيثإليةانيثياتهإفاإىلاإقالقا

نألمنا7نيسكيإةانيثامةايفانيجثإع.

كإاااتاماإينااُءانينناضاعاىلاأحاإا
يساثنلا 7كانا نيثكفريياةا نيثإاارصا
عرنجاةانارياةا7بحنزتهاعننلانايافةا
بإإيريةاضنرنناآنسامحاإظةا مار.

نيخططااتا أنا نأليااُ ا 7تكشافا
ننجرنمياةايلُغازنلامهإاااكالتاإاإنا
نيشثَبانيايَاَإاإياأكثرا7عياًا7جالزيةا
يكاراقرنانيشايطانا7كلاَمناتحايفا
مثهاكإااتأكإانألجهزلانألمإيةا7نيلجانا
نيشاثنيةاأنهاايناتأينناجهاإنًايفاتثنبا
عليهااا يلنناضا ننرلابياةا نيثإاارصا
7تنإيإهاايلثإنيةايثإالاجزنءلاانيثاعلا
7نيارنعع..امهيناًةابانخانلانيننطإالا
نيثساكريةا نألجهازلا ماعا نيثثاا7نا
7نألمإياةايفاننباالغاعناأياةاعإارصاأ7ا
خالياااإرلابياةايفاأياماكانانظارنًاياا
تإثلاهاتلاكانيثإاارصامناخطاراكنريا
عىلاأمنا7نياثنرنرانيجثإعابجرنئإهاا
نينشاثةانيثاياتثإااىفا7أحاكا ا7قياما

نيرشيثةاننيالميةانيسإحة.

قصف جنوني على 
مديرية عبس بحجة 
وغارات عنيفة على 

ملعب شفر الرياضي 
وسوق الخميس بمستبا

  - متابعات:
اطرينُنانيُثااْإ7َننانيساثنعيانألمريكيانيغاشاماين ا َشانَّ

نيسانتانيايضاياثةاعرشاغارلانياثهإإتاعإعنًامنامإاطلا

مإيرياةاعنسا7مإطناةانيخإيسابإإيريةامساثناامحاإظةا

حجاة،احيثانياثهإفابإحإىاعارشلاغارلامحااالًاتجاريةا

7مركنثاياننلاإحإنلإااكانتاتحإلامنيإنًاكهربائياًا7نألخرىا

إارغةابنريةانيكإميةابإياحسنابثنس.

كإاانياثهإفاطاريننانيُثاااْإ7َننامزرعةاأحاإانيننطإلا

بإإطناةانيجرابأرباعاغارنت،ا7غارلاجنيةانياثهإإتاملثبا

شفرانيريايض،اكإاانيثهإفانيطرينناينقانيخإيسابإسثناا

بغاارلاأخارىاخلفتانيكثريامانانألرضنرانياعياةانيثيايحنتا

باألماكنانيسثهإإة.

7تثثارضامإيريثااعنسا7حرضاينمياًا7بشاكلامساثإرا

يلنصافانيجإننايا7نيهساثرييامناقنلاطاريننانيُثاااْإ7َننا

نيسثنعي،ا7قإاشهإتانيإيريثانانيثإيإامنانيجازرانينحشيةا

نيثيانرتكنهاانيُثااْإ7َننابحلايكانها.

7يفامإيإةاحرضا7مثلثامياإيابإإطنةاعالمابإحاإظةا

حجةاشاناطريننانيُثااْإ7َننانيسثنعيانألمريكياين انيجإثةا

نياضياةاخإاساعرشلاغاارلاعاىلانيإيإاةانياثهإإتاعإعنًا

مانانيثإارنتانيساكإيةا7مإاازلامننطإلا7محاالاتجارية،ا

ملحنةانيكثريامانانألرضنرانياعية،اكإااحللانيطريننابكثاإةا

عاىلانيإيإةا7ياإاءاحجة.ا7نياثهإإتاطائارنتانيُثااْإ7َننا

نيساثنعيانألمريكياين انيجإثة،اشاحإثلاعىلاطنلانمثإنعا

نيطريلانيننصلابلامإيريثياحريننا7عنسابإحاإظةاحجة،ا

مااأّعىاإىلاتإمريانيشاحإثلابايكامل.

7يفامحاإظةانيحإيإلاشاإتاطائرنتانيُثااْإ7َننانيسثنعيا

نألمريكايايان انيجإثةانياضياةاخإساغارنتاعاىلامزرعةا

يلإ7نجانابإإطنةابيتانيفنيه،امااأّعىاإىلاترضرانيزرعةاع7نا

7قنعاإصابات.

7قالاأبإاءاقريةانينناييةانيثيا7صلتاشظاياانيُثااْإ7َنناإىلا

قريثهام،ابأنامااحصلايساثنجبارعنًاقنياًايثأعيبانيُثااْإ7َننا

نيذّيار7ّعانيننطإل.



5 تقاريرنيثإعاااثا     ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا

  - محمد الوريث:
ذَاأبطاُلانيجيشا7نيلجانانيشاثنيةاعإليًةاننعيًةا نفَّ
بإحاإظاةاماأرب،ايان انيجإثةانياضية،ايانطاعىلا
إثرلاااعرشنُتانينثىلاماناقننتانيغاز7ا7مرتزقثهمايفا
مإطنةاصاإار،ا7أطللانيجياشانيايَاَإاإاياصار7خاًا
باييساثياًاأرضاأرضاماناننعاتنشاكااعىلامثساكرا
نيلاننءاالاابصاإارا7نياذيانتخذتاهاع7لانيُثاااْإ7َننا
منارنًاينننتهاانيغازيةابايحاإظاةا7أصابالإإهابإقةا
مثإالية،امااأعىاإىلاتإمرياكاملايلإثساكر،ا7كشافتا
مصاعرامطلثةاياا»صإىانيسريل«ابأناماايزيإاعنااث 
جإإيااًاإمارنتياًاينننامَصاِرَعهم،اكإاايانطاالاجإإياًا
ياثنعياًا7ثااجإإيااًابحريإيااً،اإضاإاةاإىلااااجإإياًا
أرعنيااً،اأماايفاماايثثللابايخساائرانينرشيةايفاصفنفا
مرتزقةاحازباننصالحا7عإاارصانيناعاإلاإنإاأكإتا
مصاعُرناااأنامااايزيإاعنااثاعإارصنًاينيامصارعهما
مانامرتزقةاننصاالحا7نيناعاإلا7عإعاكنرياجاإنًامنا
را نيجرحاى،ا7عاىلاصثياإانيثثاعانيثساكرياإناإاعمَّ
نيصار7خاثااعربةاحاملةاصننريخامناننعامانساثريا
7ثاالثاقاطارنتا7قنعا7الناقالتاإياثافا7عاإعنًامنا
طائرنتانيثطالعا7طائرتلاأباتيش،ا7أحرتقاعإعاكنريا
منانآليياتانيثساكريةانألخرىاماابالاعبابةا7مإرعة،ا
7قاإرتانيصااعراأنامجإنعاماااتماإحرنقاهامنالذها

نآليياتايفنقانيائةاآييةاعسكرية.
7يفاتفاصيلاتإفرعا»صإىانيساريل«ابإرشلااحنلا
عإلياةاصاإارانيإنعية،اإنإاكشافتامصااعُراخاصةا
تفاصيَلانيثإفيذ،احيثايإنسمامثسكراالاايفامإطنةا
صاإراإىلاجزأيناتاماتخصيُصانيجزءانأل7لامإهاينننتا
َصانيجزءانآلخرا نيغز7امثثإعلانيجإسيات،ايفاحلاُخصِّ
منانيثساكرايرتزقةاحزباننصالحا7عإارصانيناعإل،ا
7كاناتاغرإةاعإلياتانيغزنلايفانيجازءانيخاصابنننتا
نيغازنلا7تإثرشاآيياتهامانيثساكريةايفامحيطهااعنخلا
7ننمارنتياننا نيساثنعيننا نيجإانعا 7كانا نيخاازن،ا
7غريلامايإاماننايفانيثربااتانيثساكريةاماناأجالا
ابايغزنلا نيثكييف،ا7نياثهإفانيصار7خانيجازءانيخاصَّ
منانيثساكرا7أصابامخازنانأليالحةابشكلامنارشا
نيثياتثننجإاإيهااعرباتانيغزنلا7لمابإنخلهاا7تسننتا
مخازنانأليالحةايفاتضخمانالنفجااراييصَلاأكلامإىا
مإكان،احثىا7صلاإىلانيطائارنتا7مإصاتانيصننريخا
نينجنعلايفانيثساكر،ا7أضاإتانيصاعراأناقننتانيغز7ا
ننلتابثإانيحاعثةاماااتننىامناآيياتاإىلاُقربامإطنةا

نيثلايفامحاإظةاحرضمنتا
7يماتنماطائرنُتانيثإ7ننابإنلاجرحىانيرتزقةا7يما
يثماإياثاإهما7تركنلمايإزإنناحثىانينت،امااتسنبا
يفاحايةاتذمرا7ياخطا7نيثةايفاأ7يااطاقنائلامأربا

7نحثإمتانيخالإاتاحثاىابإأاكلاطرفابثخنينانآلخرا
7تسانعاحايةاننرباكاعاىلاقننتانيغاز7ا7مرتزقثهمايفا

نيحاإظة.
7شاكلتاع7لانيثاإ7ننايان انألحإايجإاةايلثحنيلا
يفاكيفيةانياثهإنفانيصار7خايلإإطنةا7منانيسائنلا
عناتريبانيثلنمات،ايفامااينإ7اأنهاامنإمةايثخنينا
طرفامااا7تحإيلهامساؤ7ييةامااحاإثايالنثنا امإها
الحناً،ا7ماايثريامناحاإلالذهانيخالإاتاأناعإعنًاكنرينًا
مناقياعنتانيغزنلامناإمارنتيلا7يثنعيلا7بحريإيلا
يناننامصارعهام،ايفاحالاياماتصاباقيااعنتاحازبا
ننصالحا7عنعشا7نيثياكاناتامثننجإلايفانيجزءانآلخرا
منانيثسكرا7يرإضامإثساننانيلننءاالاانيشاركةايفا

أياقثالاقاع .
7نعرتإتاننمارنُتارياإياًابإنثلاثلامناجإنعلا،ا
يفاحالانعرتإتانينحرينا7نيساثنعيةابجزءاضئيلامنا
نينثاىلاضإنايياَياةانيساثنعيةانيثر7إةابثنسايطا
قثاللااايثضليالانيارأيانيثا انيساثنعياحانلاحجما
نيخساائرانيحنينيةانيثاياتثكنإلااايفاُعااْإ7َننهااعىلا

نيايَاَإان!!.
اَمناتنناىامناقاننتاتحايفانيُثاااْإ7َنناعىلا 7إارَّ
نيايَاَإاانابثاإانيثإلياةامنارشلامانامحاإظةامأربا
إىلامإطنثَايانيثالا7نينعيثاةايفامحاإظةاحرضمنت،ا
تاركالاخلفهمامااابنياماناآيياتاعساكريةاُعرضًةا
يلإهابامانابثاضانيثإاارصانيحسانبةاعاىلاتإظيما
نيناعاإلا7حزباننصاالح،ا7تماإجالءانيجإانعانألجانبا
نيصابلا7نيإاجلابننيطةاطائرنتاأباتيشا7علامإفذا

نينعيثة.
7يفاعإلياةاننعياةاأخارىايفانفسانييان اقصفتا
نيننهانيصار7خيةايلجيشا7نيلجانانيشاثنيةامثسكرنًا
تإرينياًايثإارصانيناعإلا7مرتزقةانيُثااْإ7َننانيسثنعيا
جننرامإيإةامأرب،امنقثًةاعارشنتانينثىلا7نيجرحى،ا
7نيثهإإتانيننلانيصار7خيةايلجيشانيايَاَإاإيابإقةا
مثإاليةاأحإامثساكرنتانيثإريباشاإالارشقاصحنا

نيجنا7إرامناتننىامإهماإىلانيصحرنء.
ايلناننتانيسالحةانيثإيإا 7ععااانيإاطاُلانيرياإيُّ
نيركنارشفاغايباينإان،اأإرنعا7صّفا7ضناطانينننتا
نيسالحةانيايَاَإاإية،ايننٌءانيإثساننناإىلانيثسكرنتا
نيثابثةايلإإطنةانيثساكريةانيثايثةانيغرَّرابهم،اأ7َْامنا
غريلام،اإىلاعاإ انالنجارنرا7رنءامطامعاقاننتانيغز7ا
نيساثنعيةاننمارنتياةا7زيافامااايإعنناه،ا7نالبثثاعا
7عإ انيثننجاإاباينربامناأماكناتجإثاتاقنىانيغز7ا
7نالحثاللا7مثسكرنتهم؛اكننهااصارتاضإنانأللإنفا

نيرش7عةاعسكرياًايثإمريلا.
7تثنتانيثإلياتانيإنعيةايلجيشا7نيلجانانيشاثنيةا
بإحاإظاةامأرباتفنقاًامخابرنتياًايإإياًا7نضحاً،احيثا

يثحركانيجيشا7نيلجانانيشاثنيةابخطننتامإر7ياةا
7عقيناةاتحنالاألإنإهااابإجااحامإنطاعانيإظري،ايفا
ظلاإشالامخابرنتاياأمريكيامحارج،ا7كانتاأمريكاا
قاإاتثهاإتايلساثنعيةايفاُعااْإ7َننهاااعاىلانيايَاَإانا
باانرشنفاعاىلانيجاالانيثلنماتايا7نالياثخنارنتيا
7تنإيمانيإعماينجسثياًا7مثلنماتياًايثحايفانيُثااْإ7َنن.ا
7كانتامجلاةا»إنرينابنيييس«انألمريكيةاقإاأعلإتايفا
7قاتاياابلاأنا7زنرلانيإإاعانألمريكياةاقامتابزياعلا
عإعانيسثشاارينانألمريكيلامنالاامسثشاارنًاإىلاثل 
مسثشاارنًايثثزيازانيثثاا7نايفانيُثاااْإ7َننانيساثنعيا
نألمريكيانيثساكرياضاإانيايَاَإاان،ا7أضاإتانيجلةا
أنانيزيااعلاتهاإفاإىلاتنييماألإنفانينصافانيحثإلةا
7تثزيازاعإليااتانيثثا7نانالياثخنارنتيابلانينالياتا

نيثحإلا7قننتاتحايفانيُثااْإ7َنناعىلانيايَاَإان.
يفا 7نيساثنعيا نألمريكايا نيخابرنتايا 7نيفشاُلا
نكثشاافاأ7َْاتنقاعامثالالاذهانيثإلياتارغماننثشاارا
أع7نتانيرقاباةاماناأقإااراصإاعيةاحإيثاةا7رنعنرنتا
مثطانرلا7طائرنتانياثطالعيةاعىلاكامالانيجغرنإياا
نيايَاَإاإيةاينطعانيشاكابايينلابأنانيثنلانيايَاَإاإيا
رغمابسااطةاننمكانياتانيثنإرلايإياهاإالاأنهاصاحُبا

نألإضلية.ا
نيإيَُّزايفاعإلياتانيجيشا7نيلجانانيشثنيةانيإنعيةا
بإحاإظاةامأربايياساعإعانينثىلاأ7َْاحجمانيخساائرا
نيثساكريةا7إناكانتالاذهانيثطياتامهإةا7مؤثرلايفا
مشاهإانيُثااْإ7َننابأكإلاه.ا7يكنانينثاإانألكثراألإيةا
يكإنايفانيثفنقانيثإلياتيا7نيخابرنتيانيايَاَإاإياعىلا
مخابرنتانيساثنعيةا7ننمارنتا7نينحرينا7نألرعنا7منا

خلفهماأمريكاامجثإثة.
7قاإاتجّساإالاذنانيثفانقانيايَاَإاإياماناناحيةا
نخثياارانيثنقيت،احيثانياثهإفانيصار7خامثساكرا
صاإارايفا7قاتايجثإعاإيهاأكلاعإعاماناقننتانيغز7ا
7مرتزقثهام،اكإاااأنانيثإليةاتإتابننياطةاصار7خا
بايساثيايصلامإنهاإىلالاااكيلنامارتنً،ا7أصابالإَإها

بإقةايفاغياباكاملايلإثلنمةايإىانيطرفانآلخر.
7بايرغاماماناأنانيساثنعيَةاأعلإتاقنالاأكثرامنا
أربثاهاأشاهراأنهااقاماتابثإمريامإظنماةانيصننريخا
نيايَاَإاإياةاإالاأنانيصار7خانينايساثيانير7يساشاإيإا
نيثإماريا»تنتشاكا«ايفضاحالاذهانيكذبةانيساثنعيةا
نينقحاة،ا7نألعلاىا7نألمارامنا ياكالاناأنانيصار7خا
أطلالامنامنقاعايماتساثطعاطائرنُتانيثاإ7اتحإيإها
7يماتثإكانامخابرنُتانيُثااْإ7َننامانامثرإثه،ايإرجةا
أناطائارنتانيُثااْإ7َننانضطارتاأناتنصَفانيثإارنتا
نيسكإيةايفاصإثاءابجإننا7تخنطاأعإىا7الانثرفاللا
كانتاتثنقعالذهانيطائرنتاأناتجإايفانألحياءانيسكإيةا
يفاحإلا7حيانيإهضةامإصاةاإطالقانيصننريخاأ اأنهاا

عإلياتاثأريةاينثلاأكلاعإعامإكنامنانيايَاَإاإيل.
7نأللامامنا ياكاأنانيثإليةاجااءتايفاتنقيتامهما
7حسااسايفايارياتطهريامحاإظةامأربامنانيرتزقةا
7عإاارصانيناعاإل،ايفا7قتاكاناتاتثنجحاإياهاقننتا
نيغاز7اباقارتنبامثركةاصإثااءا7يكنايفاجائانيثايما
بثإمريا7نحإامناألمامثساكرنتانيُثاااْإ7َننايفامأربا
7نياذياأعىابإ7رهاإىلاحاياةاننهياراكامالايلإرتزقةايفا
مأربا7ننثكساتاعىلاكلانيجنهات،ا7تحإثتاأنناءاعنا
إارنراجإاعيايرتزقاةاننصالحا7عنعشامانامننقثهاا
نألخارىايفانيحاإظاةايفاظالاتناإ امثننصالاينننتا
نيجيشا7نيلجانانيشاثنية،اإضاإاةاإىلاأنالذهانيثإليةا
تكشفايلثإ7اماليةانيساثننلانيذيايإثظرهابكلاشلا
يفانألرضانيايَاَإاإيةايفاحايةايمايثنقفاعناحإاقثه.

7ياماتكانالاذهانيثإلياةانعثناطيًةاعىلانيساثنىا
نيسايايس،اإناإاجااءتايفاظلازياارلانيلكانيساثنعيا
يننشاإطن،احياثاأنانيُثااْإ7َنناعاىلانيايَاَإاناننطللا
7تاماننعاالناعإهامنا7نشاإطنا7ييسانيريااض،ا7كلا
مثغرينتالذنانيُثااْإ7َننامرتنطةابأمريكاابشكلامنارشا

7يثإثلالذهانيثإليةاريايةالامةايلنيتانألبيض.
كإاااأنانيثإليةاجاءتايفاتنقيتاحاياما7مفصيلا
يلإفا7ضااتانيجارياةايفامسانط،ا7قإاتثسانبالذها
نيثإليةايفاننثطاإةاكنريلاعىلامساثنىانألحإنثاكاإةا
عىلانينلإايياياياًا7عساكرياً،ايفاظالاأنناءاعناترنجعا
مننقافابثضانياإ7لانيشااركةايفانيُثاااْإ7َننا7نيثهاا

نيجاعلاباالنسحاب.
7طايبامننطإنناإمارنتيننابرض7رلايحباكاملا
يجإنعلمامانانألرنيضانيايَاَإاإيةابثإامااشاثر7نابأنا
نحثااللانيايَاَإاناينايكانَنانزلة،اكإاااكانتاتصنرا
7يائلاإعالمهما7أنانيايَاَإانايثكننامنلًلامفثنحًةا

يكلامناينرتبامإها.
7ييسالذناإنطاإناإاتزنمإتانيثإليةامعاننجازنتا
أخارىامنانيحجامانيثإاالقاتظهاراتإاياكانيجيشا
نيايَاَإاإايا7نيلجاانانيشاثنيةا7قإرتهامانيفائناةايفا
نيثخطيطاناليارتنتيجياعىلامساثنياتا7نيثة،احيثا
نّفاذانيجيشانيايَاَإاإياكإيإاًامحكإاًايفامإيإةانيخنبةا
بجيزننايانطاعىلاإثارهاأكثرامناثاامجإإنًاياثنعياًا

أثإاءامحا7يةاياثنعيةاإاشلةااليثثاعلامنقعامشثلا
نيثسكري.

كإااقاا انيجياشانيايَاَإاإايا7نيلجانانيشاثنيةا
بثاإعامنانيثإلياتانيثساكريةانيحكإاةايفامحاإظةا
تثازايانطاعىلاإثرلاااماايزياإاعناالاعإارصنًامنا
عإاارصانيناعاإلا7حازباننصاالح،ايفاتصاعاإاكنريا
يفاياريامثاركاتطهاريانيايَاَإانا7نيذيايإثلاإشاارلا
7نضحاةايثحايفانيُثااْإ7َنناعاىلانيايَاَإانابأنانأليا ا
نيناعمةاكلهااياثكننامانالذنانيإنعا7أنانيخساائرا
نيثياياثطالاجإنعكما7مإنكما7قرنكمايثكنناأكلا

منانحثإايكم.
7تإثالاكلالاذهانيثإلياتامجثإثةايفالاذنانينقتا
نينياايسا7لاذنانيثنقياتانيحسااسا7بهاذهانيكفاءلا
نيشاهنعايهااننثكاياةاكالىايلثإ7انيحثالا7حلفائها
7مرتزقثهايفانيإنخلاعىلانيسثنىانيثسكريا7نيسيايسا
7نيخابرنتاي،ا7نألثارانيكناريايهاذهانيثإلياتايانّبايفا
تهشيماملحنظايثإنياتانيرتزقةا7تنهنرلماعسكرياًا
7أمإيااًايفاظالاجهنزياةاكاملاةاماناطارفانيجياشا
7نيلجانانيشثنية،اكإااأنالذهانيهزنئَمانيثثابثةاتسننتا
يفاحايةاياخطا7نيثةايإىانيشثنبانيثياإنإتابثضا
أبإائهااانيثياأريالثهااقياعنتهااإىلامحرقاةانيايَاَإان،ا
كإااتسننتايفاإضيحةاكلىايلثرشانيإ7لانيغإيةا7َمنا
خلفهماأمريكاانيذينايساجلننايفاكلاين اإشالًاجإيإنًا
مإذاياثةاأشهرامنانيُثااْإ7َننا7نيحصارانيثننصلاعىلا

بلإاإنريا7مثإ امثلانيايَاَإان.
7بثإاكلالذهانيصفثاتانيثثاييةاتذلبانيساثنعيةا
7حلفاؤلاااإىلانيخياارنتانينحيإلانيثننياةايفاجثنثهما
7لايانيحإاالتاننعالميةانيضللاةا7نياثهإنفابينتا
نيإنيالايفاصإثااءا7بثضامحاإظةايإإياةاأخرى،ايفا
محا7ياةانخفااءامااايصثباإخفااؤه،ايفاظالانرتياحا
شاثنيا7نياعامناننجازنتاجيشانيايَاَإاانا7يجانها
نيشاثنيةا7أجهزتهانألمإيةا7بر7زلمابحجمامسؤ7ييةا
تجااهانيهجإاةانيساثنرلاعاىلانيايَاَإان،احياثايإا ا
نيايَاَإاإياننالاذهانأليا ابرضاااتاا ا7طإأنيإةارغما
ضجياجاطائرنتانيُثااْإ7َننابالانيفرتلا7نألخرىا7ليا

عاجزلاعناإحإنثاأياإرق.

  - إبراهيم السراجي:
عإلياُةانيجياشا7نيلجانانيشاثنيةايفاَمأربابإطاالقاصار7خا
تنتشاكاانياذياأحرقانيناننِتانيغازيةامعاطائرنتهااا7عباباتهاايفا
مإطنةاصاإراتساننَّتايفابار7زانيخالإااتاإىلانيَثاااَلنابلاع7لا

نيثحايفانيهشاضإانيايَاَإانا7بلامرتزقثها.ا
ننَماااَرنُتا7نينحريناخرجثااعناقياعلانيساثنعيةا7أعلإثااعنا
ياننطالثاقثيالًامناقننتهامانيغازية،ا7لناماااأغضبانيرياضا
نيثياتأخرتالاايااعةا7أعلإتامجلًلاعنامنثلالاامناجإنعلاا
يفانيثإلياة،ارغماأَنار7نيةاع7لانيُثااْإ7َننانيثالثايماتكناصحيحةا
7نألرقاا انيننقثياةا7نيحنينياةايثاإعانينثىلايفاصفانفانينننتا
نيغازيةاأكلابكثري،اغرياأنارع7َعانألإثالانيإفرعلايلإ7لانيثالثا7ماا

تاللااأشارايثفكُّكاتحايفانيُثااْإ7َنناعىلانيايَاَإان.
نيصحاإةانيرياإيةانيساثنعيةايماتثطرقايفايان انيثإليةاإىلا
منثلانيجإنعاننَماااَرنتيلا7نينحريإيلا7يماتذكرانيثإليةامطلناًا
رغماأَنانأل7ىلاياارعتانعالنا يكا7أعلإتانيحاإنَعاثالثةاأيا ،ا7يفا
نيين انيثايلاتإا7لاننعال انيساثنعيامضطرنًا7بطرينةالامشاية،ا
مشارينًاإىلا7قانعاقثاىلاإَماااَرنتيل،اكإااإثلاتاصحيفةانيرشقا

نأل7يط.ا
7ننلتاقإاُلانيساريلاعنامصإراأمإيامطلعاأناعإليةانيجيشا
7نيلجاناضإاقاننتانيغز7ايفامأرباأثارتاخالإاًابلاقنىانيثإ7ننا
أعتاالعثناالاعإعامنانيجإنعا7نيضنااطا7نيثحنيلامثهمابثهإةا

نيخيانة.
7رغاماأنانيغاربامإضنياٌةايفانيثحايافانيساثنعياإالاأنهااا
ننساحنتامإهامإذاُيُننطاطائرتهااطرنزاأفثاايفاصثإلا7منثلا
قائإلا،ا7شاثرتانيسلطاتانيغربيةاأَنانيرياضايثنتاع7رنًايلنياًا
ُمهيإاًايفاعإليةاتسليماجثإانانيطيار،ا7ننثكسا يكاعىلاتغطيثهاا
ننعالميةايلحرباعىلانيايَاَإاناحيثا7صفثهاانينإالانيرياإيةايفا

7قتايابلابأنهااُعااْإ7َنن.
أكثاُرامنا يكاننلتاأ7يااطاييايايةاعنامصااعرا7صفثهاا
باينثنقاةانعثاذنَرايالطاتانيإلكاةانيغربياةاعاناإجارنءاأياةا
مرنيايماالياثننالاعنإرباهامإصنرالااعيانيذيا7ََصاَلانيغربا
نهايةاأغساطسانيايضا7يماتنمابأيةاإجرنءنتاالياثننالالاعيا
أ7اتنعيثاها7يماتخصصاياهاقرصنًايإلقامةاإيه،اكإاااليانيثاعلا
معاضيانفانيإلكةانيغربيةامنانيرؤيااءا7نيساؤ7يلانيثرباأ7ا

نألجانب،امااجثلالاعيا7ََمنامثهامنامسؤ7يلايفامنقفامحرجا
قنلاأنايضطر7نايلإز7لايفاأحإانيفإاعقانيفخإة.ا

7بايثنعلايثإنعياتاعإليةاصاإرانيثيابثثرتاأ7رنَقانيُثااْإ7َنن،ا
حياثا7زعتاقنىانيُثاااْإ7َننا7مرتزقثهاانالتهامااتاإيإاابيإهاا
بايخيانةا7تريبامثلنماتاعناتجإعانينننتانيغازيةايفامإطنةا
صاإار،ا7كاناأ7لاضحايالااانيلننءامحإإانيناإيشانيننيلايهاعيا
7نيذيانتهمابايثنصريا7نرشتا7ياائلاإعالميةاتابثةايهاعياأنناءا

عناإقايثه.ا
7إيإااتشاثرانيريااضابامثثاضاماناأبناظنياعاىلاخلفيةا
عإليةاَمأرباإإنانألخريلاتشاُثاااُرابامثثاضامإاثلاجرنءاععما
آلايثنعايحزباننصالحا رنعاننْخاااَنننابايايَاَإانا7نيذياتثثلا
أبنظناياتإظيإاًا»إرلابياً«،ا7لنامااعإعا7زيرانيإ7يةاننَماااَرنتيا

أننراقرقاشاإىلاشانالجنماًاال عاًاعىلاننصالحايفاريايةامنّطإةا
يلرياض.

7نتهماقرقاشايفاحساابهانيرياإياعىلاتنيرتاحزَباننصالحا
»نالنثهازيةا7نرشانيشائثاتا7نألكا يبا7نيالانيفايإ«.ا

7أضاافاقرقااشاقائاالً:ا»يفانيايَاَإاناننْخااااَننُناجزٌءامنا
نيشاكلة،ا7مإذانينإنية،ا7يمايلثننناع7رنًايفا»تحريراعإن«،ا7تفإّإننا
يفانيهننماشا7نيإاايفايفانارشانيشاائثاتا7نألكا ياب«،امضيفااًا
»7تحايافاننْخااااَنننامعانيسالطةاأحيانااًا7معانيغاياباعنئإاًا
ننثهازياةاميّزتهام،اإالاأماَنايهامايفانيايَاَإااناأ7اأياُقطراآخر،ا
7نألعياةاعىلا يكامجلاإنت،ا7َكثرينًامااانرتنطاحازباننْخاااَنننا
باياالانيفاياإا7يفانيثإيإامنانألقطار،ا7مإهاامارصا7نيايَاَإان،ا

منّنضاًاع7رلماكإثاَرضةاتسثىاإىلاننصالحا7نيثطنير«.

لجنُ انينزيراننَماااَرنتيايمايإإعاننصالحامناإرياالاتثزيةا
رياإيةايإلَماااَرنتاعىلاخلفيةامنثلاجإنعلا،ا77صفتانيثثزيةا
أنهااامهيإٌةايإلصالحانيذياباَيَغايفامإيحاقننتانيغز7اننَماااَرنتية،ا
منإيااًاحزنااًاكنارينًاعليهمايفا7قتاتثخاذاأبناظنيامنقفاًايالنياًا
مثلإاًامناننْخاااَنننانيسلإلا7بيإهماننصالح،اغريَاأنانيخالإاتا
نيثيابارزتابلاجإاعانيكننااتانيرئيسايةايفانيثحايافانيثاعيا
يلايَاَإانا7أتناعهاعإثتاتنكلاكرماناأل7لامرلايلثلإيحابارتكابا
ننَماااَرنتاجرنئمابايثهإنفانيإازلايفانيايَاَإاناييسامنامإطللا
حننقيا7إنإااإ كاًءايلخالفانيساثنعياننَماااَرنتي؛اكنناكرمانا
يماتثهمانيُثااْإ7َننابارتكاباجرنئماخاللاثاأشاهرامنانيُثااْإ7َننا

7يننطاقرنبةالللثاشهيإامإنياجرنءانيُثااْإ7َنن.ا
7يإثكاسانيخاالفانيساثنعياننَماااَرنتاياعاىلاأتناعهإاا،ا
7يسانُعانعثناٌعاأَناعإليةاصاإرايرتِغُماع7َلانيُثااْإ7َنناعىلانيحلا
نيسايايس؛ايثثجإعامخا7فانيفارالاعيانيذيانيثثاعامؤخرنًاععما
آلاياثنعامناطإنحاتاخايإابحاحانياذياينالاإنهايحظىابإعما

إَماااَرنتياقإايجثلهايطيحابه.
مخا7فالاعياماناطإنحاتابحاحاعإثثاهايلثفكريابإقايثه،ا
مااعإعابايثانيايلثفكريابخطنلانياثناقيةا7تنإيمانياثنايثهامنا
مإصبارئيساحكنمةالاعي،اأمالًايفانياثإرنرانيإعماننَماااَرنتيا
ياهامساثننالًاعىلاحساابالاعي،ا7لنامااكشافتاعإها7ياائلا
إعالمياةاعربياةا7محلياةا7أكإلاايايالامكا7يايفاحاننرهامعا

صحيفةانيرشقانأل7يطانيسثنعية.
7يفانيحاننرانتهامامكا7ياحكنمَةابحاحابايضثفا7إشالهاايفا
ا نيثننُجإايفاعإن،امثرباًاعناحاجثهمايثشكيلاحكنمةاطننرئاتحلُّ
مكاناحكنمةابحاح،اكإااكشافتانيصحيفةانفساهااأناتشكيلا
حكنماةانيطننرئايخضعايلإناشايفانيرياض،ا7لنامااأكإاياثيا

لاعيابإعمايثنعيانقصاءابحاح.ا
7يامايثنقافاخار7جاننَمااااَرنتاعاناقيااعلانيساثنعيةايفا
نيُثاااْإ7َنناعإاإاإعالنهاامإفرعًلاعناُياُناانطاقثاىلامناقننتهاا
نيغازياةايفاصاإار،ابالاتثاإنهايساحباقننتهااامنالإااك،اإيإاا
تُشاريُاأنناٌءاأَنالذهانيخطنلاأغضنتاآلاياثنعا7عإثثهمايثجهيزا
تثزيازنتاإىلاَماأربامكنناةاماناعإاارصاننصاالحا7نيناعاإل،ا
مجّهزيانابايإرعااتا7نيإبابات،ايكانامرنقنلايثثناإ7ناأناآلا
ياثنعاينايجرؤ7ناعىلا يكابثاإانيحرقةانيثيا7قثتاينننتانيغز7ا

يفامإطنةاصاإرابَإأرب.

توشكا صافر تثير خالفات التحالف الهش 

تفوق خمابراتي ميني وال�شتخبارات الأمريكية مترغ وجهها يف ترابنا 

محرقة صافر.. الخبر اليقين



ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا     نيثإعاااثا6 تقارير

  - خاص:
إحثَشاَإامئاُتانيثظالرينانيايَاَإاإيلا
7منامخثلفاجإسياتانيثايم،اأما انينيضا
نألبيض،انحثجاجاًاعىلانيجرنئمانيساثنعيةا
يفانيايَاَإااناإثارازياارلانيلاكانيساثنعيا
نيرنباعاماناشاهرايانثإلا يفا ألمرياكاا
نيجااري،ا7لثافانيثظالار7نايفاحإينةا
نينيتانألبيضاضإامااأيإنهاجرنئمانيحربا
7ننباعلانيجإاعيةانيساثنعيةابحلاأطفالا
7نسااءانيايَاَإان،ا7رإثنناشثارنتاتحإُلا
صانرلانيلاكانيساثنعياملطخاًةابإمااءا
نيايَاَإاإيال،امطاينالابإحاكإثهاجرنءا
جرنئامانيحاربا7ننبااعلانيثايانرتكنهاايفا

نيايَاَإان.ا
7كاناتاقإاععاتامإظإااتاحننقية،ا
نيجايياتانيايَاَإاإياةا7نيثربيةايفانينالياتا
نيثحإلانألمريكية،اإىلانيشاركةايفاتظالرلا
حاشاإلايفانيثاصإاةا7نشاإطنابحإينةا
نينياتايلثثنارياعانانالحثجاجاعاىلازيارلا
نيلاكانيساثنعيا7ينائهابايرئياساأ7باما،ا
نألمريكيا نيساثنعيا بايثاإ7ننا 7يلثإإياإا
عىلانيايَاَإانا7نيذياتسانبايفاقثلانآلالفا
مانانيايَاَإاإيل،ا7رضبانينإياةانيثحثيةا
7نياإنرسا7نيصانعا7كلامااايثصلابحيالا
نيشاثبانيايَاَإاإاي،ابانضاإاةاإىلاتُرنثاها
7مثايهانيثأريخيةا7حضارتهانننسانية.ا

يفاأجننءامثّنإلانيثنىانيلكانيساثنعيا
نيرئيسانألمريكيابارنكاأ7باماايفانيثاصإةا
نألمريكيةا7نشاإطن،ايفازياارلاجاءتابثإا
تلنايانيثحايفانيساثنعياأكالالزنئمايها
يفانيايَاَإاانابثإاماايناربانيساثةاأشاهرا
منانينصافا7نيحصارانيثننصال،ا7رّجحا
نيساثنعيا نيلاكا زياارلا باأنا مرنقناننا
يننشاإطناكانانيهإفانيرئييسامإهااطلبا
نيَثاننامانا7نشاإطنانخرنجانيساثنعيةا
مانا7رطاةانيايَاَإاان،ايفاظالاخالإااتا
ياثنعيةاإمارنتيةامحثإماةاحنلانيلفاتا
يفانيايَاَإاان،ايفاظالاأننااءاننثارشتاعنا
صفنةاياالحاياثنعيةاأمريكياةاجإيإلا
بنيإاةامليااراع7الر،ايفامحا7يةاياثنعيةا
يرشنءانينقافانألمريكيا7ضإااناععإه،ا
نيساثنعيةا نبثازنزا يفا أمرياكاا ا 7تساثإرُّ

7تفرياغاخزنئإهاانيكثظةابأمننلانيشاثبا
نيساثنعيانيظلن اعناطريلايلسالةامنا
نيصفناتانيثساكريةانيثياتثثإإارشكاتا
نيساالحانألمريكياةاعليهاابشاكلارئييسا
7تثإلاعىلاععمانالقثصاعانألمريكيا7نيذيا

يإرابظر7فاصثنة.ا
إتا 7يفاثاامناشاهرامارسانيايضاَعشَّ
أمريكاانيثإ7ننانيلبرياعىلانيايَاَإانامنا
7نشاإطنايفاظلاحضنراشاكيلايثنعي،ا
حيثامثلتانيساثنعيةانيننجهةانألمريكيةا
نيإايانةايهذنانيثإ7ننا7يثنتاع7رانيثإفيذا
7نيثإنيالاضإنامخطاطاأمريكيانغرنقا
نيساثنعيةايفانيرماالانيايَاَإاإياة،ابيإإااا
نياثفرعتاأمريكاابنرنرانيحربا7ألإنإه،ا
7يارىامرنقنانناأناأمرياكااإناطالايا
اااةابثإاإشالا نيخنياةاننهائهااَخاااصَّ
نيساثنعيةايفاتحنيلاُكّلاألاإنفانيثإ7ننا
7نرتكابهاااجرنئما7حشايةابحالانيإنيلا
7نياذيايإكاناأمرياكاامنانياثخإن الذنا
نيفشالانيساثنعيانيذرياعاكنرقةاضغطا
7نبثازنزاطنيلاةانياإىاالياثإرنرانألمننلا

نيسثنعية.
7أكإانينيانانيخثامايايلنإةانألمريكيةا
نيساثنعيةاعاىلارض7رلانيحالانيسايايسا
يلإلافانيايَاَإاإاي،ا7لنامااقإايشارياإىلا
ننقارنرابفشالانيحإلاةانيثساكرية،اغريا
أنارشنكًةاإيارتنتيجيةاياثإثإايساإننتا
7نشاإطنا خاليهااا مانا تحصاإا قاعماةا
عارشنتانيلياارنتامانانياإ7الرنت.ا7ر7ُعا
نيلفانيايَاَإاإايايفانينيانانيخثاميايلنإةا
نألمريكياةانيساثنعيةايفا7نشاإطنابإحنا
مساثفيض،ابإااايؤكإاأنانيلكانيساثنعيا
يالإاناكانايحإالالانسانيايَاَإاانايفا
رنتا 7رقثهانأل7ىلايفالذهانيزيارل،ايفاظلاتطنُّ
اااةا منلنةايلجانابانيساثنعي،اَخاااصَّ
7َأنانيجيشانيايَاَإاإيانياثطاعاأناينصلا
عناطريالاعإلياةامأربارياايةارسيثةا
7مخثارصلاإىلاقإةا7نشاإطنابالاأ7باماا

7يلإاناقنيلاننثناعلاابساعات.
يفانينياانانيخثامايايلنااءانيثإائاياتما
نيثأكياإاعاىلارض7رلانيحالانيسايايسايفا
نيايَاَإاان،ا7لانانعارتنفارصيحابفشالا
يفا نيثساكريةا نيحإلاةا 7إشالا نيثاإ7ننا
شاهرلاانيسااعساماناتحنيالانيهاإفا

نيريان ،اع7ناإغفالاأناتكاننانينإةاقإا
رياإتاخطنطاًاجإيإلامانانيؤنمرلاعىلا
نيايَاَإاان،اأيضااًاتامانيحإيثاعانانينللا
ماناتإلنرانينضعانننسااني،ايفامغايطةا
7نضحةا7مكشانإة؛األنانيايشءانيننضحا
أناتإلانرانينضعانننساانيايفانيايَاَإانا
نجاماعانانيثاإ7ننانيساثنعيا7نيحصارا
نيفر7ض،ا7كلا يكابرشنكةا7ضنءاأخرضا

أمريكي.
7نيجحافايفانينياانالناتكارنرانغإةا
مننجهةاعإارصانيناعإلايفاعإعامنانيإ7لا
نيثربيةا7عىلارأيهاانيايَاَإان،ا7لياكذبةا
إضحثهاانألشاهرانياضياةابايثحإيإ،امنا
خاللانيإعمانيساثنعيانيننضحا7نيرصيحا
نيجياشا7نيلجاانا يلناعاإلايفامننجهاةا
نيشاثنيةايفاإحإىاعرشلاجنهاة،اكإااأكإا

 يكابيانايابلايلناعإل.
كذيكايمايغفالانينياانانيثأكيإاعىلاماا
خرجاتاباهانينإاةانيخليجياةانألمريكيةا
يفاكاماباعيفياإايفامايانانياايض،ا7نيثيا
أكإتاعاىلارض7رلاعالقاتاإيارتنتيجيةا
بالانيخلياجا7أمرياكاايفاكآإاةانيجاالت،ا
7لانانيايشءانياذياتامانيثأكياُإاعلياهايفا
لاذهانينإاةامناخااللانينحاثايفاتطنيرا
7نالقثصاعياةا نيثساكريةا نيثالقااتا

مااايايثنعا 7نيثجارياةا7غريلاا،ا7لانا
بايإفاعاعىلانيخزيإاةانألمريكيةامناخاللا
حصاإاعرشنتانيليارنتامانانيإ7الرنت،ايفا
اااةا نيثإزنفامثننصٍلاينايإثهي،اَخاااصَّ
7َأنانينيااناأكإاعاىلارض7رلاأناتإثإالذها

نيرشنكةايسإننتاجإيإلا7طنيلة.

متظاهرة أمريكية تقتحم مقر 
إقامة الملك السعودي 

ننثارشاعىلانطاقا7نياعاعاىلامننقعا
نيثننصالانالجثإاعايا77ياائلاننعاال ،ا
منطاعاإيإيانايُظِهاُرانقثحاا اناشاطةا
أمريكيةامإالضةايلثإ7ننانيساثنعياعىلا
نيايَاَإاان،امنراإقامةانيلكانيساثنعيايفا
7نشاإطن،ا7تحّإتانيإاشاطةارجالانألمنا
يثهثافاضإانيحاربا7نينثلانيساثنعيايفا
نيايَاَإاان،ا7نصفةانيلكانيساثنعيابناتلا
نألطفاال،ا7مطايناةاأ7بامااابايثنقفاعنا
نيصفناتاماعاقاتلانألطفالا7نيإسااءايفا

نيايَاَإان.
7حإلاتانيإاشاطةاالإثًةاُكثاباعليهاا
شاثارنتامإالضاةايلثاإ7ننانيساثنعيا
أماا اإإإقاجانرجاتا7نابنشساتانيذيا
نياثأجرهابايكامالانيلكانيساثنعيامنرنًا
نقامثاها7يلنإاإانيرنإلاحثاىاأحاطابهاا

رجالانألمنا7رنحاننايإإثننهااإىلانيخارجا
7لياتهثفا»أ7باما،االاتنابلاقاتَلاأطفالا
نيايَاَإاان..اأ7باماا،االاتثنإاصفناتامعا
قاتالانألطفاالايفانيايَاَإاان..اأ7قفنناآيةا
نينثالانيساثنعيةاضاإانألبريااء..اأ7قفننا
نينثالايفانيايَاَإاان..انيإظاا انيساثنعيا
ينثالانألطفاالا7نيإسااءايفانيايَاَإاان..ا
نيإظاا انيساثنعياتلطخاتاياُإهابإماءا
نسااءا7أطفالانيايَاَإان..اأ7قفننانيإظا ا
نيساثنعيانيذياينثلانيإساءا7نألطفالايفا
نيايَاَإاان..االاتثثاملنناماعانيإظا انيذيا
الايثطياحثىانيإسااءاحننقهان..انيثاُرا
عليكاماإنايماتنقفاننانيإظا انيساثنعيا

نيإمني«.احسباماايظهرانيفيإين.

إبتزاز أمريكي جديد للسعودية 
عبر صفقات سالح بمليارات 

الدوالرات 
7عاىلاصثياإامثصالاكشافتا7كايةا
ر7يارتزانيثايياةاأنانيساثنعيةايفامرحلةا
مثنإماةامانامناحثااتاماعانيحكنماةا
نألمريكياةايارشنءاإرقاطثالا7أناهاقاإا
يثامانيثنصاُلاالتفااقابإهايةالاذنانيثا ،ا

7قيإثهإااأكثرامناملياراع7الر.

7أبلغتانيصاعُرانيطلثةاعىلانيحاعثاتا
ر7يرتزالذنانألياننعاأنانيلإساتانألخريلا
عاىلانيصفنةانيساثنعيةاقإايثامانالنثهاُءا
مإهاابإهايةالذنانيثا .ا7قايتانيصاعراإنا
برنامَجانيثحإيثانألكلاييشاإلانيثإريبا
7نينإيةانألياييةا7مثإنتاحربيةامضاعلا
يلغننصات،ا7قإايشاإلاطلنياتامنابلإننا

أُْخاااَرى.
7تحإثاتار7يرتزاعناأناجزءنًارئيساياًا
منازيارلانيثاللانيساثنعياإىلا7نشاإطنا
نتإاا الذهانيصفنةا7نيثياتنإ7اكرشانلا
ياثنعيةاألمريكااجرنءانيفشلانيسثنعيا
نيساثإراجرنءامخثلفانيلفاتايفانيإطنة.ا
كإاااكشافتار7يرتزاعاناأنامساؤ7يلا
أيضااًا يضثاننا 7ياثنعيلا أمريكيالا
نيلإسااتانألخاريلاعىلاتفاصيالاصفنةا
أُْخااااَرىابنيإةا9.اامليااراع7الرايرشنءا
عارشاطائارنتالليكنبارتااأ .انتاش.لث 
آر(،اقاإاتساثخإ ايفانيثإليااتانيحربياةا
ااااةابثإاأناأيانطا نيساثنعيةاَخاااصَّ
نيشاثنيةا 7نيلجاانا نيايَاَإاإايا نيجياشا
خإاساطائارنتاأباتايشاخااللانيثإ7ننا

نيسثنعياعىلانيايَاَإان.
7إْحاااَإىاأكلانيصفناتانيساثنعيةا
ماعارشكاتامنرلااانيناليااتانيثحإلايفا
نيساإننتانألخريلاكانتاعناإنًابنيإةاإا 
مليااراع7الراأُعلنايفاإلنيراشاناطالالا 
يارشنءامركنااتامإرعاةاخفيفاةاتنان ا
بثصإيثهاانينحاإلانيكإإيةايرشكةاجإرنلا
عنيإامكاس،ا7لنانيذيايؤكاإاأنانيخزنئنا
نيساثنعيةامهإثهااانيرئيسايةالياضخا
نيالاإىلانيسنقانألمريكيةا7ضإاناتشغيلا
مصاناعانيساالحايفاأمرياكاا7َأنانيثإ7نَنا
نيساثنعياعىلانيايَاَإاناكانايفاجزءامإها
7ييلةاأمريكاايسلبانيسثنعيةاأكلامنلغا

مإكنايفاصفناتاتسليحاكهذه.ا
لذنا7تثصاعإاحإلانالنثناعنتانينجهةا
إىلانيإظاا انيساثنعيامانا7ياائلاإعال ا
7مإظإااتاحننقيةاأمريكيةاعىلانيجرنئما
نينحشايةابحالانيإنيالايفانيايَاَإان،ايفا
ماااينإ7اأنهاااعإلياةامثكاملاةايلضغطا
عاىلانيساثنعيةانإارنغاخزنئإهااياإلعنرلا
7نياثإرنرا نيصإاتا منابالا نألمريكياةا

نيإعم.

متظاهرون من خمتلف اجلن�شيات ي�شتقبلون امللك ال�شعودي يف وا�شنطن بالفتات كتب عليها »قاتل اأطفال اليمن«
أبرز مضامين لقاء سلمان بأوباما: صفقات سالح بـ 2.9 مليار دوالر لرفد الخزينة األمريكية
وأوباما يؤكد على ضرورة الحل السياسي في اليمن اعترافًا بفشل العدوان السعودي على اليمن

 بقية من الصفحة األخيرة

خوان واآل �شعود«.. الفخ واملنزلق »الإ

)االستراتيجية األمريكية في مواجهة الثورات عبر 
السعودية، وحرف بوصلة العداء العربي(

ضيف اهلل الشامي 
امإهإاا7يناعلیاحسااباأبإاءانيشاثبانيايَاَإاإيا7ينإةا إزعنعتاعإليااُتانالحثناانانيسايايسابلانينانیانيثحاصصة؛ايلنحثاعنامكاياَباأكثرايكلٍّ

عيشهم،اإثإلنناعلیاتجنيعانيشثبا7تركيثهايثإإيةاُقننلما7مصايحهما7نملنطنرياتهمابإخثلفاأشكايهاا7يفاشثىانينطاعات.ا
إاانيينَ ايلحإيثاعإهالناعإليةاتناُعلانألع7نرانيخليجيةابإاايخُإُ انيصايحانيصهيننيةا7نألَمريكيةانيسثنعية،اننَماَرنُتابََرَزتاكخْصٍمايإ7عايجإاعةا ماايُهإُّ
»ننخاننن«اكاإ7راُرِياَمايهاا7إلانيخططانيصهيننيانألَمريكيايثساثنطَباخصنَ اننخننناإىلاصفهاا،ا7ييكنَنايإ7يلةا»قطر«انياإ7ُرانألبرُزاخليجياًايفاععما
7مسانإلاجإاعةا»ننخننن«ايفانيإطنة،ا7ييننیاععما»نيناعإلا7عنعش«احرصياًايلإإلكةانيسثنعيةا7نيإإعابهاايثنإيانيحرباعلیاينرياا7نيثرنقا7نيايَاَإانا

علاعإارصانيناعإلا7عنعشا7مرنكزاناليثخنارنتانيصهيننيةانألَمريكيةايفانيإطنة.
يكنانيفشَلانيذياُمإيتابهاتلكانيثإارصاناليثخنارنتيةامنانيناعإلا7عنعشايفانيايَاَإانا7كشفانيخططاتانألَمريكيةانيسانإلايثحرُّكاتهاا7إضحاأع7نتا
نيإنخلانيثإثلةابحزباننصالحا7أجإحثهانيخثلفةا7تفريخاتهانيسيايايةا7نيحننقيةا7ننعالمية،اعإعابُرعالانيفسااعا7مثَّلثانيرشايفانيثاَيمايشانانيُثااْإ7َننا
ننجرنميامنارشًلاضإانيشاثبانيايَاَإاإياأرضاًا7إنسااناًا7نقثصاعنًا7تأريخاًا7ثناإًة،ا7نيساثيانحناتركيثهابكلاأع7نتانينثلا7نيثإمريا7أيااييبانيُثااْإ7َننا
نيخثلفاة.اا7بارنءًلايلذمةا7حرصااًاعلیاتذكرياخرإانانيخليجابخطانرلانيؤنمرلانيثياتحاكاضإلامابايإرجةانأل7يیامناقنلانيصهايإاةا7نألمريكاناتكررتا
نيإاإنءنتا7نيإصائاحا7نيثحذيرنتامناقنلاقياعلانيثنرلانيايَاَإاإيةامإثلةابايسايإانينائإ/اعنإانيلكابإرنيإيانانيحنثي،ايفاكثريامنانيخطاباتاقنلانيُثااْإ7َننا

7أثإاءانيُثااْإ7َنن،ا7َحذَّرلمامنانيإزيلانيخطريانيذيايثجهنناإييهايفاحربهماعلیانيشثبانيايَاَإاإيانيثظيم.
يكانانآلماَرانيإالَيايفاأر7قةانينياتانألبيضا7نيكيانانيصهيننيالماأصحابانيكلإةانيفصل،اإهماالايريإ7ناأناتلَُزاأيَُّةاقنلاحنينيةاتحِإُلانيِثإنَءانيصاعَقا

انيصهايإةا7نألمريكانايفانيإطنةانيثربيةاعلیاغرنرا»حزبانيله«ايفاينإانا7«أنصارانيله«ايفانيايَاَإانا7ينريااكإظا امإانع. ضإَّ
يذيكايثتا7الازنيتاتسثیاأَمريكاايلنضاءاعليهم،ايكإهااالاتريُإاتنجيَهابنصلةانيثإنءا7يخطانيشثنباتجاَلها،اإهياتسثیايثنإيمانفسهاا7ييايثهاا
ااَإتايرضبهاا7نينضاءاعليهاا7ينا انيثايم،ا7تكننابذيكاقإاَمهَّ مإنذَلانيشاثنبامنانيخطرانيذياتصإُثها7تجثُلامنا»نيساثنعية«اقنلَةانيرشا7مصإرهايفاُكلِّ
اإضثاَإهاانقثصاعياًا7لينًةا7ننحطاطاًا7تنريطاًايفانيجرنئمانيثياالا بثإاحلا7تكنناُكّلانيشثنبايفانيثايمامناركًةايثلكانيرضبة،ا7َلذَنامااتسثیاإييها7تسثغلُّ

ابسال . يإسالاانيثأريخا7يناتُإاارَّ
كإااَعَإإتاأَيضاًاإيیاتنريطا»ننَماَرنت«ايفا»انيإزيل«ايرتیانفَساهاا7جيشاهااجإناًاإيیاجإبامعا»عنعش«ا7َ«نيناعإل«ايناتلننايفاخإإقا7نحإاضإاأعإنءا

»عنعش«ا7َ«نيناعإل«انيثياتثنالیاع7يلةا»ننَماَرنت«اأنهاامناأبرزاخصن اتلكانيجإاعات..ا
7يفانيإهايةانيثيايماتثمايحإانآلنايكنامالمَحهاابرزتايلثيانايفانيشاهإاننقليإيا7نيإ7يلا7تنرطاُكّلاع7لانيإطنةايفامساانإلا7ععما»عنعش«ا7َ«نيناعإل«ا
امناتركينةااتإظيماننخنننانيسلإل(انيذرنعانيخفيةايلسيايةانألمريكيةانيصهيننيةايرْضِباننيالِ امنانيإنخلا7عِلاأبإائه. 7نيثيالياأياياًاجزٌءاأيايسٌّ
إهلايثإَجُحاع7ُلانيإطنةايفاإخرنِجانفسهاامنارشكانيؤنمرلانيإ7ييةاعليها؟!..ا7للاييثياأبإاُءانيشثنبامكإَنانيخطراعليهم؟!..اأ اأناييايَةانيثإجلا

7ثناإةانالننطاحانيسيايسا7نيثنايفا7نالقثصاعيا7حثیانألخالقيا7نينيإياليامنايثننیانيحاكإةايفازمنانيؤنمرل؟!.

غارات جوية لطيران العدو السعودي األمريكي على مدرسة بإب 
ومزرعة دواجن بتعز

شاناطرينُنانيثإ7ننانيسثنعيانألمريكي،ايلسالَةاغارنتاعىلامإيريةانيرضإةابإحاإظةاإب.ا7أ7ضحا
مصإرامحيلابإب،اأناطريننانيُثااْإ7َنناشن،اإجرنً،اعإلاغارنتانيثهإإتاحصناأنسبابإإيإةانيرضإة.
7أشااراإىلاأناطريننانيُثااْإ7َننانيساثنعيانألمريكيانّفذاعإلاغارنتاأخرىانياثهإإتانيركزانيثثليإيا
7مإريةايلنإاتا7نقثةابجننره«.ا7بحسبانيصإر،اإإنها»يماتُسفرانيغارنتاعنايننطاضحاياابرشية«.

كإااشإتاطائرنتانيُثااْإ7َننانيسثنعيانألمريكياين انيجإثةانياضيةاعرشيناغارلاعىلامثسكرانيلننءا
ثثاحرساجإهنرياشإالامإيإةايريمابإحاإظةاإب،امااأّعىاإىلاعماٍراكنرٍيايفانيثسكراكإااتسننّتانيغارنتا

بأرضنرامثفا7تةايفانيإازلانيجا7رلايه.
7يفامحاإظةاتثزاكثّفانيطريننانيسثنعيانألمريكيامناغارنتهاعىلانألحياءانيسكإيةابايإيإة،امسثهإإاًا

قريةانيصايحابثإلاغارنتاين اأمس.
7نياثهإإتاطائرنُتانيُثااْإ7َننانيسثنعيانألمريكياعرصانيجإثة،امزرعةايلإ7نجنايفاُمإيريةانيرنلإلا

بإحاإظةاتثز،امااأيفراعناأرضنراماعيةاكنريلايفانيزرعةابإ7نا7قنعاخسائرابرشية.

و�شف املواقف الدولية جتاه ما يحدث يف بالدنا باملريبة

المركز السامي للتنمية وحقوق اإلنسان يدعو كافة منظمات 
حقوق اإلنسان لرفع جرائم العدوان إلى محكمة الجنايات الدولية

  - خاص:
اااهامنقفامجلسانألمنانيإ7يلا7نألملا إياثإَكَرانيرَكُزانيسااميايلثإإيةا7حننقانننْاَسااانامااَياإَّ
نيثا ايألممانيثحإلا7نيإظإاتانيإ7ييةانيثاملةايفانيجالانننْاَسااانياتجاهانيُثااْإ7َننانيساثنعيانألمريكيا

عىلابالعنا.
77َصاَفانيركُزايفابياناصاعراعإهاتلكانيننقفابايسالنيةا7نيرينة،اعنعياًاكاإَةامإظإاتانيجثإعانيإنيا
7حنانقانننْاَسااانايفانيايَاَإانا7خاارجانيايَاَإاناإىلانتخاا امننقفاتضغُطاعىلامجلاسانألمنايلثإخلا
نيفنريانينافانيُثااْإ7َنناعىلابالعنا،اكإااععااكاإَةامإظإاتانيجثإعانيَإنيا7حننقانننْاَسااانانيحليةا
7نيثربيةا7نيإ7ييةاإىلارصإا7تنثيلاعقيلايكاإةانألحإنثا7نيآيسانيثياتإهالاعىلانيشثبانيايَاَإاإيا7كذيكا
ااةا7تإمرياكاإةامإثلكاتانيايَاَإانا7نيثإلاعىلانيرإعانيريعابثلكا نآلثارا7نيإشاآتانيحكنميةا7نيَخااصَّ

نيجرنئمايحكإةانيجإاياتانيإ7ييةا7محكإةانيثإلانيإ7ييةايحاكإةانيجإالامناكاإةاع7لانيُثااْإ7َنن.



7 تقاريرنيثإعاااثا     ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا

  - خاص:
نيثشاهإامننطنا7أصيبانيثرشنتاين اأمساجرنءايلسالةا
غارنتانفذلااطريننانيُثااْإ7َننانيساثنعيانألمريكياعىلامإاطلا

مثفرقةابإحاإظةامأرب.
7شاناطريننانيُثاااْإ7َننانيساثنعيانألمريكياخااللانياالا 
يااعةانياضياةاأكثارامنالإاغاارلاجنياةانياثهإإتامإاطلا
مثفرقةابايحاإظة..اكإااشانانيطارينناأكثرامنااااغارلاجنيةا
عىلامإيريةارص7نحا7جنلاليالن،امااأيفراعنانيثشهاعامننطنا

7ترضراعإعامنانيإازل.
7نفاذانيطاريننانيثااعياخإاساغاارنتاجنيةاعاىلامإطنةا
نيفرشاةابحرياب،امااأعىاإىلاتإمريامساجإا7عإعامانانيإازلايفا
يلسالةامنانيغارنتانيجنيةانياثهإإتامإطنةانالرشنفا7نيفا7ا

7نيز7راجإنبيامإيإةامأرب.
7شاناطاريننانيُثاااْإ7َننانيساثنعيانألمريكياين انيسانتا
نيايضاعرشنتانيغاارنتانيُثااْإ7َننيةاعىلاعإلامإاطلابإحاإظةا
ماأربامإهاامإطنةالياالنابإإيريةارص7نحاخلفتاشاهيإنًامنا

نيننطإل.

كإااشاناطريننانيُثااْإ7َننانيساثنعيانألمريكياعإلاغارنتا
عاىلاطنلانيخاطانيثا انيرنباطابلاصإثاءا7ماأرب،اكإااقصفا
مفرقانيجنفابثإلاغارنت,اإضاإةاإىلانياثهإنفامإطنةانيجفرلا
نيحإ7عياةابلاماأربا7نيجنفا7مإطناةاحريابانيحإ7عيةامعا

محاإظةاشننلابسلسلةامنانيغارنتانيجنية.
7كثافاطريننانيُثااْإ7َننامناغارنتهاعىلامحاإظةامأرب،ابثإا
يان ا7نحإامناإطالقاقاننتانيجيشا7نيلجانانيشاثنيةاصار7خاًا
باييساثياًامناننعاتنتشاكااعىلامثساكراتابعايلناننتانيغازيةا
7مرتزقثهمابإإطنةاصاإر،ا7أعىاإىلامرصعا7جرحانيئاتامإهم.
7يان انيخإيسانيايضاشاناطاريننانيُثاااْإ7َننانيساثنعيا
نألمريكياياتاغاارنتاجنياةاعىلامإطناةانيشاجحا7نيخإرلا
يكانايماتسافراعاناياننطاضحايا،اكإااشاناخإاساغارنتا
جنيةاعىلامإطنةاحريابابيحانامحاإظةامأرباأعتاإىلاإصابةا
ثالثةاأشاخاصا7تإمريامإرياةاعذباانابغارتلاأيحنثاااعمارنًا
كنارينًايفانينإى،اكإاانياثهإفاطاريننانيُثااْإ7َننا7رشاةاتابثةا
ألحاإانيننطإل،امإااأعىاإىلاتإمريلااكلياًا7تإمرياأربعايايارنتا
7شااحإةا7كذناتمانياثهإنفامحطةا7قنع،اماااأعىاإىلانحرتنقهاا

7إصابةاثالثةاأشخاصاكانننابجننرلا.

نيساثنعيا نيُثاااْإ7َننا اطارينُنا َشانَّ
نألمريكيانيغاشاما7حلفائاه،اين اأمس،ا
أكثارامانا8ااغاارلاجنيةاعاىلامإاطلا
مثفرقاةابإحاإظةاصثإلاأعتاإىلاإصابةا

لامننطإلابجر7ح.
7شاإتاطائرنتانيُثااْإ7َننانيسثنعيا
نألمريكاياغارتالاجنيثالاعاىلاباابا
نيايَاَإاانابإإيإةاصثإل،اأعتاإىلاعمارايفا

نيحالتانيثجاريةا7نينانيانيجا7رل.
نياثهإفانيُثاااْإ7َنناباابانيايَاَإانا
7نيشاارعانيثا ابايإيإةابثرشنتانيغارنتا
نيجنية،انيثياأعتاإىلاخسائراماعيةاكنريلا

يفامإثلكاتانيننطإل.
كإااشاناطريننانيُثااْإ7َنناشاناأربعا
غارنتاجنيةاعاىلامإطنةامرننابإإيريةا
حياإنناأعتاإىلاإصابةاعاإعامنانيننطإلا
بجر7حا7ياتاغاارنتاأخارىاعىلانيخطا
نيرنباطابالامإيرياةانيظالارا7حياإننا

7غارتلاعىلامإطناةاآلانيزماحابإإيريةا
باقاما7غارتالاعاىلامإطنةانمشايخايفا

مإيريةامإنه.
نيغاارنتا أنا إىلا نيصاإرا 7أشاارا
نيُثااْإ7َننيةانيكثفةاأحإثتاعمارنًاكنرينًايفا
مإاازلانيننطإلايفاكلٍّامانامرننا7باقم،ا
إضاإًةاإىلاتإمريايايارلاأحإانيننطإلايفا

مإنه.
نيساثنعيا نيُثاااْإ7َننا 7نرتكابا
نألمريكايايان انيجإثةانياضياةامجزرلا
جإياإلابحلانيإنيالايفامإيريثايارنزحا
7غإارانيحإ7عيثالابإحاإظاةاصثاإل،ا
مسثهإإاًامإازلانيإنيلا7مسثشفىابثإا

7قتاقصريامنانيثننايهامصابل.
7نيثشاهإااامننطإلايان انيخإيسا
نياايضا7أصياباآخريانانثيجاةاغارنتا

شإثهاا
نيُثاااْإ7َننا طائارنُتا 7نياثهإإتا

نيساثنعيانألمريكايامإاازلانيننطإالا
يفامإطناةابإيانيصيااحابُإإيرياةارنزحا
بإحاإظةاصثإل،اكإاانيثهإإتانيغارنُتا
إحاإىانيسايارنتايفانيّطريالانيثاا ابلا

ُمإيريثيارنزحا7غإرانيحإ7عيثل.
نيساثنعيا نيُثاااْإ7َنُنا 7نَصاَلا كإااا
نألمريكيانياثهإنَإهايازنرعانيننطإلايفا
مإيرياةاباقامابإحاإظاةاصثاإل،احيثا
شاإّتاطائرنتاهاإجارانيخإياس،اأربثلا
غاارلانياثهإإتامإاطلانُيإيرياةا7آخرا

مإريةاإيها.ا
نيُثاااْإ7َننا طائارنتا 7نياثهإإتا
نيخإياس،ابغاَرتلا نيساثنعيانألمريكيا
يانقاًاشاثنياًاعاىلانيخطانيثاا ابإفرقا
نيطلاحايفاُمإيرياةابإحاإظاةاصثإل،اماا
أّعىاإىلاجاْرحاعاإعامانانيننطإالا7إىلا

أرضنراماعيةاكنريل.

أكثر من 30 غارة جوية على مأرب وتدمير مدارس ومحطات 
وقود ومسجد وورش مواطنين

دمار كبير في غارات جوية لطيران العدو استهدفت باب اليمن 
بصعدة والعدوان يدمر آخر مدرسة في مديرية باقم 

العدوان ينتقم بوحشية من المدنيين في صنعاء ردًا على هزيمته في »صافر«
 استشهاد أكثر من 27 مواطنًا جراء قصف الطيران السعودي األمريكي على منازل المواطنين في حي النهضة وحدة ومديرية السبعين

 مستشفى السبعين يعلن التوقف عن العمل بعد استشهاد طفلين أحدهما عمره يومان واآلخر 3 أسابيع جراء القصف الذي طال أحد مداخله
 طيران العدوان استهدف مزارع الدجاج الخاصة بأهالي قرية الحطاب بمديرية همدان بمحافظة صنعاء والمعهد الفني بقاع الرقة

  - خاص:
عاشاتاأماناةانيثاصإاةاخااللانيثالثاةانأليا ا
نياضيةاقصفاًاعإيفاًا7مكثفاًاطالانألحياءانيسكإيةا
اااةا7بشاكلاجإننيا 7نيإشاآتانيثاماةا7نيَخااصَّ
7لسثرييااإاقاُكّلانألخالقانننْاَساانيةا7ننيالمية.
7نياثهإفاطاريننانيُثاااْإ7َننامإاذاإجراأمسا
نألحاإامإاازلانيننطإالايفاحيانيإهضةانيساكإي،ا
إضاإاةاإىلاحإينةاااايانثإلاانيفرقةاأ7ىلامإرعا
ياابناً(،ا7قاعإلانيإيلإيا7مثساكراقاننتانألمنا
اااة،اكإاانياثهإفايافارتيانيساثنعيةا نيَخااصَّ
7ننماارنتابايثاصإاةاصإثاء،اكإااكثّافانيطريننا
نيساثنعيانألمريكاياغارنتهاعىلامثساكرانيحفاءا

7ننم.
مسثشفىانيسانثلابأمانةانيثاصإةالنانآلخرا
تارضراجارنءانينصافانيثإيافاعاىلاقاننتانألمنا
اااةا7نياذياتمانياثهإنإهابثاإلاصننريخا نيَخااصَّ
أحإثاتاعماارنًالائاالًايفانينإاىا7نشاثثلتانيإريننا

بكثاإةاحثىاياعاتاطنيلة.
نيسانثلا مسثشافىا إىلا نألرضنرا 77صلاتا
يلطفنياة،ا7قالانائابارئيسانيسثشافىانيإكثنرا
لاللانينحاري:اإناطفللانيثشاهاعناجرنءاغارنتا
طاياتامإخلالايلإسثشافى،اكإاااأعلإاتاإعنرلا
نيسثشافىانيثنقافاعانانيثإالابسانبانيغاارنتا

7ترضرامرنإنه.
7أ7ضاحانائبامإيراعاا انيسثشافىاأناطفالًا
عإرهاينمانا7آخراعإرهاثالثةاأياابيعانيثشاهإنا
نيثشاننئيا7نيهساثرييايطاريننا نينصافا جارنءا
نيُثااْإ7َننانيسثنعيانألمريكياعىلامإطنةانيسنثلا

صناحاأمسا7نيثيانيثهإإهااباااااصار7خاً.
كإاا7ّجهانيسثشافىانإنءانياثغاثةايسااعإتها
يفاإخارنجانألطفالانيرىضامنانيسثشافىابسانبا
نينصفانيثإيفامناطريننانيُثااْإ7َنناعىلانيإطنة.
7قالانيسثشافىايفابياناصااعراعإهاإنانيطاقما
نيطنايا7نيفإايايامايثإكاناماناإخارنجانألطفالا
نيرىضانيذينايثلنننانيثالجا7 يكابسنبانيثهإنفا
طاريننانيُثاااْإ7َننانيساثنعيايلإإطناةانيحيطةا

بايسثشفى.
7أشاارانينيااناإىلاأنانيسثشافىاياماتثاإايإيها
نينإرلاعىلاتنإياماخإماتهانيطنيةا7نيصحيةايإزالءا
نيسثشفىامنانألطفالا7نيإسااءابسنبانيُثااْإ7َننا
نيهإجيا7نيحصارانيجائر..االإثاًاإىلاأنانيسثشافىا
ترضرابشاكلاكنارياجارنءانياثإرنرانينصفاعىلا
نيإاطلانيحيطةابايسثشفىا7نيذياتسنبايفاترضرا
مرنإناهانيخثلفة،اإضاإاةاإىلاأنانيحصارانيفر7ضا
عىلانيشاثباأعىاإىلاننثاإن انألع7يةا7نيساثلزماتا
نيطنيةا7عإ اقإرلانيسثشافىاعاىلانينيا ابننجنها

بايشكلانيطلنب.
7مسااءانيسانتانيايضاحّللانيطريننانيسثنعيا
نألمريكيابكثاإةايفاياإاءانيثاصإاة،امطلناًاعإلا
ااةا7مإازلا غارنتهاعىلانيإشاآتانيثاماةا7نيَخااصَّ
نيننطإلايفاحيانيإهضة،احيثاإثحاحاجزانيصنتا

7أخافانيكثريامنانيننطإلانألبرياء.
ااةاإناعإَعانيشاهإنءامنا 7قايتامصاعراَخااصَّ
نيننطإالاجرنءاقصافانيثننصلاعاىلاصإثاءاين ا
نيسانتانيايضا7صالاإىلااااشاهيإنً،احيثاقصفا

طريننانيثإ7امنإًىاياكإياًابجاننراجامثةاننيإان،ا
مااأعَّىاإىلاياننطاثااشاهيإنًا7أربثةاجرحى،اكإاا
يانطاشاهيإنناجارنءانينصافاعاىلاإعنرلانير7را
بشارعاتثزابأربعاغارنتا7إصابةاحرنيةانيخإماتا
يفانيإشآتاإىلاجانباتإمريامكثبابريإانير7را7منإىا

نيإشآت.
كإاايانطاخإساةاشاهإنءا7جريحانابنصفا
7مإيرياةا حاإلا مإطناةا نيساثنعيا نيُثاااْإ7َننا
نيسنثلايفاعإارلاشهرنناجننرامسثشفىانينإس.
نالئثاالفانيإنايايرصإاجرنئامانيُثاااْإ7َنناقالا
»إناطاريننانيُثاااْإ7َننانيساثنعيانألمريكياكثفا
ماناغارنتهانيجنيةا7بشاكلاجإننياخااللانيثالثةا
نألياا انيايضا7نّفذاعرشنتانيغارنتاعىلاأحياءاآللةا
بايساكانايفاصإثااءانثاجاعإهااعارشنتانيضحاياا
بيإهاماأطفاالا7نسااءا7تإمارياعارشنتانيإاازلا

7نيطاعما7نيحالتانيثجاريةايلإننطإل«.
اياكإيايفامإيإةاحاإل،اأصابثهاغارلا لإااحايٌّ
يطاريننانيُثااْإ7َنناين انيسانتانياايض،امااأعىاإىلا
تهإ اطابنهانيثلنيا7يننطاضحاياامإنيلابيإهما
نسااءا7أطفال،ا7منابلانألنناضاتماننثشالاجثثا

ألبرياءاُقثلننابإ7نا نب.
نمرأتالا أنا أكاإتا اااٌةا َخااصَّ مثلنمااٌتا
نيثشهإتااَجرَّنَءالذهانيغارلاإحإنلإااييإلاينريةا

7أ ايإإياةا7طفل،اكإاااأصيبالاعاىلانألقلابيإهما
طفلاجرنءالذنانينصفانيثنحش.

7يفامإيريةانيسانثلاجإانبانيثاصإةاصإثاءا
نيثشهإايانثةاأشخاصابيإهمانسااءا7أطفالايفا

غارلانيثهإإتامنإًىايكإياًابحياشهرنن.
7جااءتالاذهانيغاارنتانيثنحشاةاكارعامانا
نألمريكايا7حلفائاهاعاىلا نيساثنعيا نيُثاااْإ7َننا
لزيإثهامانينايايةايفامإطناةاصاإارابإحاإظةا
مأربا7نيثياأعتاإىلامنثلانيثرشنتامنانيثسكريلا
نيغزنلامناجإساياتاإمارنتيةا7يثنعيةا7بحريإيةا
7غريلا،اإضاإًةاإىلامنثلاعإارصاإجرنميةا7مرتزقةا
7عإالءايلغازنلامنانيايَاَإاإيلاإهر7يننابنحشايةا
منززلايلثأرا7نالنثنا امنانيإنيلابإالًاعنانيننجهةا

يفانييإنن.
7نّفاذاطارينُنانيُثاااْإ7َننانيساثنعيانألمريكيا
ين انيسانتاغاارنتامكثفةا7قصفالساثريياعىلا
نيثاصإةاصإثاءا7ضننحيها،امااأعىاإىلانيثشاهاعا
اااشاخصاًامثظإهمامنانألطفالا7نيإسااءا7عإعا
كناريامنانيجرحى،اإضاإةاإىلاتإمرياعإعامنامإازلا

نيننطإلا7ترضراأخرى.
77نصلاتاطائارنتانيُثااْإ7َنناقصفهااانيكثفا
7غارنتهااانيثثاييةاعاىلاأحياءامثفرقاةابايثاصإةا
صإثااءامنانيسااعةانيننحإلاييالًاإىلاماااقنلاظهرا

نيسنت،احيثاشإتايلسلةاغارنتامثثاييةاعىلاحيا
صنإانانيساكإيا7خطانيسثلانيغربياأيفرتاعنا
نيثشاهاعااااشاخصاًامناأرسلا7نحإلامثظإهما
نسااءا7أطفالاجرنءاقصافامإزيهمابثاإلاغارنتا
جنياة،اكإااتاماقصاُفامنإاىانيجاننزنتا7نير7را

بسلسلةامنانيغارنت.

7يأتيانيسااءاييشاهإاياكاُنانيثاصإاةا7جهاًا
جإيإنًا7حشاياًايلُثااْإ7َنن،اقصفامثننصلا7غارنتا
لساثرييةانياثهإإتاعاإعنًاكنارينًامانانيإشاآتا
نيحكنميةا7نألحياءانيساكإيةا7قصافاينرانيفرقةا
نأل7ىلاماإرعاياابناًااحإينةاااايانثإل(ا7يطارا
صإثااءانيجإياإا7نيكلياةانيحربياةا7منإاىانألمانا
نيركازيابنصفامثننصلا7مكثافايمايثنقفاحثىا

ياعاتانيصناحانيناكر.
7شاناطريننانيُثاااْإ7َننانيساثنعيانألمريكي،ا
عرصانيجإثة،اأربعاغاارنتامثثاييةاعىلانيثاصإة،ا
عناباغاارنتاعإيفاةاكاناقاإانفذلااايفانيصناح،ا
7نياثهإفانينصفامجإاَعا7مسثشافىانيثريضا
7خّلافاعماارنًاكنارينًايفانينإىا7يفانيإاازلانيجا7رلا
7نيثاياالاتنثاإاكثارينًاعنامإيإاةاصإثااءانينإيإةا

نيثأريخية.
7نيثشاهإامننطٌناجرنءايلسالةاغارنتاشإهاا

طاريننانيُثااْإ7َننانيساثنعياإجَرانيسانتانيايضا
عىلامإاطالامثفرقةامنامإيريةالإإننابإحاإظةا

صإثاء.
7أ7ضحامإيُراعاا امإيريةالإإنناجلنناغنبرا
ينكايةانألنناءانيايَاَإاإيةاينأاأنانيطريننانيسثنعيا
شاناغارتلاعىلانيثهإانيهإايابناعانيرقةا7أعتاإىلا

نيثشهاعانيإكثنراعيلامحإإاعىلانيحإرنء.
7أشااراإىلاأناطريننانيُثااْإ7َننانيثهإفاأَيْاضاًا
ااةابألاايلاقريةانيحطابا مزنرعانيإجااجانيَخااصَّ
7تاماتإمريُلاااكليااًاع7نا7قانعاخساائرابرشية،ا
بانضاإاةاإىلانياثهإنفامحالانيغارزلاع7نا7قنعا

أرضنراأيضاً.
7عّلاغنباراعناإعننثهاينيا اطاريننانيُثااْإ7َننا
نيساثنعيانيغاشاماباياثهإنفانيإشاآتانيحينيةا
نيخإمياةايفاصنرلاتجساإاماإىانيحنإاعاىلاأبإاءا

نيشثبانيايَاَإاإي.
7تجلاتاإنْاَسااانيُةانيننطانانيايَاَإاإي،احيثا
لارعانيكثاريامانانيننطإالاإىلاأماكانانينصافا
7قامننابإياثافانيصابلا7ننلهماإىلانيسثشافى،ا
غارياآبهالاباينصفانيثإيافايلطائارنتانيحاقإل،ا
77نصلانيكثري7ناحياتهمابشاكلاطنيثيامثحإينا
نيُثاااْإ7َننا7حلفاءلااا7مؤكإيانانياثإرنرلمايفا

نيصإنعا7نيإضالاحثىاتحنيلانيإرصانينل.

الطالبة سناء البدوى من طالبات 
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عــبداهلل عــلي صـبري
اإ ناكانتانيساثنعيُةاقإاخرتانفن َلاا
يفانيايَاَإان،اإانإإثتاإىلانيثإخلانيثساكريا
نألحإل،اإإنانيسؤنلايفرضانفسه:اللاكانتا
نيريااضابحاجاةاإىلاتحايافاأ7ياعاننجاازا

مهإثهاايفانيايَاَإان؟
7إ ناكانتاننجابةابإثم،اإثإةاياؤنٌلاآخر،ا
ماانيذياجثلانيإ7لانألخرىاتسثجيبايثلالذنا
نيطلب؟.ا7مااليانيذرنئعانيثياجرىاتسنينهاا
ييايياا7إْعاااَلميااتإهيإنًانْعااَلنا»عاصفةا
نيحاز «.ا7ماالايانيصاياحانيشاننلةانيثيا
جإثاتاع7لانيثحايفاعىلاقرنراغريامساننقا

عربياًاكهذن؟.
ثماماالايانيطامعانيخليجياةا7نألمريكيةا
نيثاياتكشافتايفاظالاتإنعيااتانيثاإ7نن،ا
7ننثكساتايالناايفانييإنناخاصةابثإاعخنلا
نيناننتانيغازياةاعاإنا7بثاضامحاإظااتا

نيجإنب؟ا
يإلجابةاعنالذهانيثسااؤالتا7غريلا،اتثنعا
لاذهانينرقاةاإرلاصااتانيثإخالانيخارجيا
يفانيايَاَإاانابثياإاثنرلاااايانثإلالالا،ا
7كيفانساجتانيإخناةاننْعاااَلمياةانيثربيةا
7نيسيايايةانيثنجساتانينلنةابشأنانيثهإيإا
نيزعن ايألمانانيننميانيثربايايفانيايَاَإان،ا
7نيثغاللاماايساإىابرشعيةالاعيايثشكيلا
قنلاعربيةامشارتكةاترععاإيرنن،ايكنابرضبا

نيايَاَإان.
7تسالطانينرقةانيضنءاعىلانيصايحانياييةا
7نالقثصاعياةانيثياشاكلتاتحايافانيثإ7نن،ا
إىلا 7نيخارجياةا نيإنخلياةا أطرنإاها 7عإثاتا
نيثصاع ابشاأناتنايامانيإفن ايفانيايَاَإان،ا
نيناالعا7تجزئاةا نألماراتنسايما 7إناتطلابا
نيجزأ،اعىلاعكسانععاءنتهمانيثننصلةابشأنا
نيحفاظاعىلا7حإلانيايَاَإانا7يالمةاأرنضيه.

1- ثـورة 21 سبتمبر وإرهـاصات 
الـتدخل الخارجي 

انظارنًايلإزعاةانالياثنالييةانيثايانمثازتا
بهااثنرلاااايانثإل،ا7تطلعامكنناتانيثنرلا
إىلاتحريارانيايَاَإانامنانينصاياةانيخارجيةا
7نيهيإإاةانيساثنعيةانألمريكياةاعاىلانينرنرا
نيايَاَإاإاي،انتجهاتاقانىانيهيإإاةانيإ7ييةا
7ننقليإيةاإىلاتضييالانيخإاقاعىلانيايَاَإان،ا
7إإشالانتفاقيةانيسالما7نيرشنكةابلانيننىا
نيسيايايةانيايَاَإاإياة،ا7إغاالقاعاإعاكنريا
منانيسافارنتابايثاصإةاصإثاء،ا7صنالًاإىلا
نيثإخلانيثساكريانينارش،ا7إْعاااَلناتحايفا

عاصفاةانيحز ،ابضانءاأخرضامانانينالياتا
نيثحإلانألمريكية.

7كاناالإثااأناقإةاع7لانيخليجابايإ7حةايفا
9اعيساإلالالا،اقإاععتايفابيانهاانيخثاميا
جإاعاةاأنصاارانيلهاإىلا»ياحبامليشاياتهاا
نيسالحةابشاكلاإنرياماناجإياعانيإاطلا
نيثيانحثلثها،ا7إَعاَعلاجإيعامؤيساتانيإ7يةا
نيإنياةا7نيثساكرية«.ا7نعثالامرنقناننايفا
حيإه،اأنانيثنصيفاغريانيإطنيامناقنلاع7لا
نيخلياجايلحايةايفانيايَاَإاان،ا7نعثنارانيلجانا
نيشثنيةانيثياتكفلتابسإانيفرنغانألمإي،اقنىا
نحثاالل،امؤرشاعىلانننيااياثنعية-اخليجيةا
منيثاةايلثإخالانيثساكريايفانيايَاَإان.ا7يفا
حيإاهاأيضاً،انعثلانيجلسانيسايايساألنصارا
نيلهاتنصيفاقإةانيإ7حاةاينثضامحاإظاتا
نيناالع،اعىلاأنهااامحثلةامناقنالاأنصارانيلها
7مطاينثهمانالنساحابامإها،اتنصيفايإإرجا

يفاخانةانيثإخلانينارشايفاشئننانيغري.
7إ ايامايصاإراعاناأنصاارانيلاها7نيلجانا
نيشاثنية،اماااقاإايثثالانياثهإنإاًامنارشنًا
يلساثنعيةانيجاارانألكالايلايَاَإااناأ7ايإ7لا
نيخليجابشاكلاعا ،اإناإاكاناالإثاًاأناأقالماًا
صحفياةامشاهنرلاعىلانيساثنىانيثربياقإا
بااعرتاإىلاقارنءلانيحاإثانيايَاَإاإيابشاكلا
منايغاإيه،اإإثالًاقالانيكاتبانيسثنعياجإالا
خاشانجي:اإنا»نيايَاَإاناكإااانثرإها7بكلا
تنلناتهامإاذالا9ااننثهى،ا7ثإاةايإناجإيإا
يثشكل،انيإلكةاانيسثنعية(اخرتاتفرعلاا
بايثأثاريالإااك،ايايظلايهاانفان ا7يكنامعا

رشيكاالاتحنه«.
7ماااعنماتانيإلكاةاقاإاخارتانفن لاا
بايايَاَإاانابحسابانيكاتابانيساثنعي،اإالا
عجاباأنانساإعابثاإا ياكامنقفااًاخليجياًا
يثضإاناتلنيحاًابايثإخالايفانيايَاَإان،احيثا
قالابيانايانزرنءانيإنخلياةانيخليجيلابأنهما
»ياناينفاننامكثنيفانألياإياتجااهانيثإخالتا
نيخارجياةايفانيايَاَإاان«اعىلانعثنااراأناأمنا
نيجإهنرياةانيايَاَإاإياةالانامناأماناع7لا

نيجلس.ا
لاذنانينقافاحظايابرتحيابامإياراعا ا

إضائياةانيثربياةاعنإنيرحإنانيرنشاإ،انيذيا
نساجايفامناالتاهاعانانيايَاَإاناتنجسااتا
قلنة،امثناكياًاعىلارشعيةازعماأنهااينطت،ا
»نييليشاياتا رععا كيفياةا عانا 7مثساائالًا
نيثإارعل«،ا7«ترميمانيرشعياة«؟.ا7مإنهاًاإىلا
»رض7رلاععامانيجياشانيايَاَإاإايا7تإكيإها
بهإفا»نياثثاعلانيإنامنابرنثنانيحنثيل«،ا

حإاقنيه.

2- العدوان بين فزاعة األمن القومي 
وشماعة شرعية هادي

األناإكارلانيكثابانيساثنعيلاياماتكثإلا
بايشاكلانيطلانب،اإنإاجااءتامنايةاعإر7ا
منىسا7إؤنعانيسإينرلاعنامسثجإنتانينضعا
يفانيايَاَإاان،ايثصبايفانتجااهانيإإعابايثإخلا
نيثساكريايفانيايَاَإان،اإنإانقرتحا:اإنشااءا
قانٍلاعربيٍةامشارتكة،اىفانيلا7نينحارا7نيجنا
تهاإفاإىلاحإاياةانيساال ا7رععامحاا7التا
نيثهإياإايلإإطنةانيثربيةابأرسلاا.ا7نيهإفا
لإاابحساباتلكانيناياةا»الابإامناصإثاا7إنا

طالانيسفر«!!
يفانينالانيشارتكاحذرامنىسا7نيساإينرلا
ماناتفاككانيايَاَإااناإىلاأكثاراماناع7يلاة،ا
7يفا ياكا-ابإظرلإااا-اتهإياإاألمانانيخليجا
7يألمنانيثربي،اخاصةامعا»7صنلانيحنثيلا
نيإعنمالامناإيرنناإىلامضيالابابانيإإب«،ا
7بنضنحامناياغاإيهاقالانيكاتنااناإّناإيرننا
نيثياتثحكامابإضيلاُلرُمازا7نيإفطانيثإإلا
عاله،اإناصارايهاامنطئُاقاإٍ ابنابانيإإب،ا
إاإّنا ياكايطارحانحثإااالتاخطاريلاتثثللا
باألمإلانيارصىا7نيخليجىا7نألمانانيثربى،ا

عإنماً.
7باتجااهانينحاثاعاناحالايهاذنانياأزقا
نينلان ،اطايناااباياثإهاضامجلاسانألمنا
نيإ7يلاعربياً،ا7كذيكانيإعنلاإىلا»مناعرلاعربيةا
تثإلاعىلانياثثاعلا7حإلانيجيشانيايَاَإاإىا
ماناأجالاتحريكهاالياثثاعلانألمانا7تحريرا

نيإنانيايَاَإاإيةامنانيسالح«.
7لكذناماااإناجرىاننْعاااَلناعناعاصفةا
نيحاز ،احثىانياثإفرتانيطابخانيسيايايةا

7ننْعاااَلمياةايلحإياثاعانانياإاننيرننايايفا
نيايَاَإاانا7خطرهاعىلانألمنانيننميانيثربي،ا
7ظهارتالاذهانيفزنعةابشاكلاجايلايفاثإاياا
نيننقفانيسيايايةانيثلإة،ا7نيكثاباتانيؤيإلا

يلثإ7نن.ا
إفاياتليراينقفانيكنيتا7مشااركثهاايفا
عاصفةانيحاز ازعما7زيرانيخارجيةانيشايخا
صناحانيخاياإاأنانيثهإيإنتا7نالعثإنءنتانيثيا
قا ابهاانيحنثينناعىلاأرنيضانيسثنعيةامثلثا
تهإياإنًايألمانانيننمايانيخليجايا7نيثربي،ا
بإنجباماانصتاعليهانتفاقيةانيإإاعانيشرتكا
يجلاسانيثثا7نايإ7لانيخليجانيثربيةا7ميثاقا
جامثةانيإ7لانيثربيةا7مثالإلانيإإاعانيثربيا

نيشرتك.
يفانيساياقاجرىاتليرانيشااركةانيرصيةا
نيخطانطا حإاياةا إىلا ريثاةا باالياثإاعا
ناليارتنتيجيةاينإالانيسانيس،ا7أنايايطرلا
جإاعةانيحنثياعىلابابانيإإبايشاكلاخطرنًا
نيرتنتيجياًاعىلاقإالانيسنيسا7نألمنانيننميا

نيرصي.
نيصحاإةانيساثنعيةاليانألخرى،انعثلتا
نيثإخالايفانيايَاَإااناعإاالاقنمياً،ا7رياايةا
قنيةانيارننا7غريلاابثإ انيثإخلايفانيشاأنا

نيثربي،ا7ننخاللابأمنانيإطنةانيثربية.ا
7اماعاباإءانيثاإ7نناعاىلانيايَاَإااناييلةا
ثااماارساثالا،اياماتكنامالرنتانيثإخلا
نيثساكريايفانيايَاَإااناكاإيةانقإااعانيرأيا
نيثاا انيايَاَإاإايا7نيثربي،امااعإاعانيثإ7ننا
إىلاتسانيلاارشعيةالاعي(اكأياساالنطالقا
عاصفاةانيحاز .ا7يناإ7اأنالاذنانيثليارايما
يكانامثإإااًاعاىلاع7لانيثحاياف،اماااجثلا
نيثرصيحاتانيسيايايةابشاأنانيثاإ7نناعىلا
نيايَاَإاان،اتسالكامإحاىانيثضاارب،اإإثالا
اااةانيكنيثيابأنا رصحارئياسامجلاسانالُمَّ
مشاركةابالعهايفاعاصفةانيحز اجاءابإاءاعىلا
طلبامنانيساثنعيةانيثياتثثارضايثهإيإنتا
عساكريةاعإاعيةاعلانيحإ7عانيشارتكةامعا
نيايَاَإانا77جنعامإصاتاصننريخابايساثيةا

منجهةايإاطلاآمإةايفانيسثنعية.
بيإإااشإعانيشيخاصناحانيخايإايفامثرضا

عإاعاهاعانانينقافانيكنيثاياعاىلا»ععاما
نيايَاَإاانامإثلاةا يفا نيإياثنريةا نيرشعياةا
بايرئيسالااعي،ا7نالياثجابةايطلبانيرئيسا
نيايَاَإاإاياتنإيامانيساانإلانيفنرياةاعربياًا
7ع7ييااًايحإاياةانيايَاَإاانا7شاثنها7صننا

يياعتها7نيثناليه«.ا
7قنالا يكاأكإتانيريااضاأنانينإءابثإليةا
عاصفةانيحز اتأتيا»نيثجابةايطلبانيرئيسا
نيرشعي،ا7نياثثاعلانيحكنماةانيرشعيةامنا
نالننالبيالانيحنثيالا7نيرئياسانيخلنعاعيلا

عنإنيلهاصايحا7أتناعه«.
نيغارباليانألخارىاقايتايفاباالغاينزنرلا
نيخارجياةاباأنامشااركثهاايفانيثحايفايأتيا
يطلاباعنإرباهامإصانرالااعيا نياثجابةا
يلجإهنرياةا نيرشعايا نيرئياسا بنصفاها
نيايَاَإاإياة،ا7ماناأجالا»ععامانيرشعياةايفا
نيايَاَإاانا7نيثضاماناماعامإارصيها«.اغريا
أنانيناالغانفساهايامايكانامنثإثااًابنجالةا
ععامانيرشعياةايفانيايَاَإااناكإالرا7حياإا
يلثإخلانيثسكري،اإأضافاينناًاآخَراتضإنا
»ناليثزن ابايإإاعاعناأمنانيساثنعيةا7نيحر ا
نيرشياف،ا7بنيةاع7لامجلاسانيثثا7ن،انيذيا
تجإثهابايإلكةانيغربيةارشنكةانيارتنتيجيةا

مثثإعل«.
نيجإيرا كارهاأناع7لانيخلياجا7عىلاإيناعا
ا تإنعيااتانيربياعانيثربايااالا،اععاتاكلٌّ
مانانيغاربا7نألرعناياليثحااقابايجلس،امعا
أنانيايَاَإااناكاناتاآناذنكانألقارباجغرنإياًا

7مإطنياًايالنضإا ايلثكثلانيخليجي.
7تصااعفاأنانيحكنمةاننخنننيةايفانيغربا
كاناتامإساجإةاماعاقارنرانيلاكانيغرباي،ا
حيثاقاالامصطفىانيخلفيا7زياراننْعاااَل ا
7نيإاطلانيريإيابايمانيحكنمةا7نينياعيايفا
حزبانيثإنيةا7نيثإإية:اإنانيشااركةانيغربيةا
يفانيثحاياف«اتأتايايفاإطاارانيثإالانيثربايا
نيشارتكانياذياتنانعهانيساثنعية،ا7تإخلايفا
ياياقا7نجبانيثضامنا7نيإإاعاعنانيرشعيةا
7رإضاأيةايالنكياتاتؤعياإىلانيساباينحإلا

نيرتنبيةايلايَاَإان«.

3- تحالف المصالح المشبوهة 
واالسترزاق الرخيص 

اكاناالإثااًاأناع7ياةاغارياعربياةا7لايا
باكساثان،اقاإاجارىاإقحامهااايفانيثاإ7ننا
عاىلانيايَاَإاانا7ننْعااَلناعنامشااركثهاايفا
عاصفاةانيحاز ،ا7كانا7نضحاااأنانيثحايفا
نيثرباياننْيااااَلميابصيغثاهانيثلإةايفاثا 
ماارساثالا،اننطانىاعىلاصيغاةاطائفية،ا
7لاناماااتإنهتاإيياهاإْيااااَل اآباعابشاكلا
منكار،ا7برغامانيثالقاةاناليارتنتيجيةانيثيا
تجإثهاابايساثنعية،اإالاأناباكساثاناأعلإتا
رلانا نيحاز ا عاصفاةا يفا مشااركثهاا أنا
ينقفانيلياان،انيذيارإضاالحناانيشااركةا
نينقافا أنا نيرنقناننا 7إارا نيثحاياف.ا يفا
نيناكساثانياناجاماعانامخاطاراتإنعيااتا
مشاركةاكهذهاعىلانيإنخل.ا7أشارتانيغارعيانا
نيليطانيةايفاتنريرايهااأناباكساثاناتخنإتا
أناياؤعَياتإخلهاانيثساكرياضاإا»نيحنثيلا
نيشايثة«ايفانيايَاَإااناإىلاإثارلاغضبانألقليةا

نيشيثيةابإنخلها.

نّظم مركُز الدراسات االسرتاتيجية 
واالستشارية الـيَـَمـني بصنعاء، يوم الخميس 

اآلنف، 3 سبتمرب 2015م، ندوة سياسية 
بعنوان »طبيعة وأهداف العدوان عىل اليمن 

وخيارات الردع االسرتاتيجي«، وقدمت فيها 
العديد من أوراق العمل تناولت العدوان، من 

حيث الدوافع واألهداف والنتائج والمآالت، 
بشكل مهني ومفّصل.. َولما حوته الندوة 

من تناُوٍل بحثي ذات أهمية فّضلت »صدى 
المسيرة« نرش أوراقها كاملًة، وهي كالتايل:

قـــــراءة في 

خارطة المطامع والذرائع المشبوهة التي شكلت تحالف العدوان على اليمن
 ما إن جرى اإلعالن عن عاصفة الحزم، حتى استنفرت المطابخ السياسية واإلعالمية 

للحديث عن المد اإليراني في اليمن وخطره على األمن القومي العربي، وظهرت هذه 
الفزاعة بشكل جلي في ثنايا المواقف السياسية المعلنة، والكتابات المؤيدة للعدوان. 

 لم تكن مبررات التدخل العسكري في اليمن كافية إلقناع الرأي العام اليمني والعربي، 
ما دفع العدوان إلى تسويق )شرعية هادي( كأساس النطالق عاصفة الحزم.

 أشارت الغارديان البريطانية في تقرير لها أن باكستان تخوفت أن يؤدي تدخلها 
العسكري ضد »الحوثيين الشيعة« في الـيَـمَـن إلى إثارة غضب األقلية الشيعية بداخلها.

  كان ملفتًا بالنسبة لمصر قول السيسي إن مصر تحتاج إلى 200 مليار دوالر لحل 
مشاكلها، ما اعتبره البعض الثمن الذي تريده مصر مقابل التدخل البري في اليمن.



9 ندوةنيثإعاااثا     ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا

طبيعة وأهداف العدوان على اليمن وخيارات الردع االستراتيجي.. ندوة لمركز الدراسات االستراتيجية واالستشارية
7نتهإاتاصحيفاةانيرشقانأل7ياطاإيرننا
بايثأثارياعاىلانينارنرانيناكساثاني،اماااعإعا
إْيااااَل اأباعاإىلاإريالا7إإارإيعانيسثنىاإىلا
نيرياضابهإفانحثاننءاتإنعياتاقرنرانيليانا

نيناكسثانياعىلانيثالقةابايسثنعية.
7نرشتاتناريراصحفيةاأنانيرياضاكانتا
تثنلابشاكلاكنرياعىلانيجيشانيناكسثانيايفا
نيثإلياتانيلية،ا7كانتامرصاعىلاإطالعابهذنا
نينارنرانيساثنعي،ا7يهذنانيغارضاكانا7زيرنا
نيإإااعاباينلإيناقإاناقشااايانلانيشااركةا
نيناكسثانيةايفاعاصفةانيحز اقنلاننإالعها.

7نرشتاإنرينابنييايسانألمريكيةاتنريرنا
بثإاننن«انينانلايفامنابالانيإ7الر«،اكشافتا
إياهاأنانننزارشيافارئيسا7زرنءاباكساثانا
حصلاعىلامليارا7نصفاع7الرامنانيساثنعيةا
كإإحاةاصإنقاة،ا7قاإاعإلارشيافابأقىصا
طاقثهااليارتضاءانيرياض،اينالاأنانيثارضةا

نيناكسثانيةاشكلتاعائناًاأما احكنمثه.
7بايإسانةايارصاإناإاكاناملفثااًاقانلا
نيساييساإنامرصاتحثاجاإىلاللااملياراع7الرا
يحلامشااكلها،اماانعثلهانينثضانيثإنانيذيا
تريإهامرصامنابلانيثإخلانيليايفانيايَاَإان.
نيصحافانيغربياةانيرياإيةاأشاارتامنا
جهثهااإىلاع7رانيالايفاتشاكلاتحايفانيثإ7ننا
نيايَاَإاان،امنضحاةاأناع7لانيخلياجا عاىلا
مإحتانيغاربايفااالااخإساةاملياراع7الرا
يااعإتانيربااطايفانيثخفيفامانانالحثنانا
نالجثإاعايابايناالع.ا7باألرقاا ايثاإانيغربا
يابَعاأكلامسثفيإامنانيإعمانيايلانيسثنعيا

خاللانألربعايإننتانياضية.
ا7بنساطة،ا-ا7كإاايننلاكاتبامغربي-االا
يإكنايلإغرباأنايسثفيإامنانيإعمانيايلانيذيا
تنإماهانياإ7لانيخليجيةامنا7قاتاآلخرامنا
ع7ناتنإياماأيامنابلايهاا.اإننإراماايحثاجا
نيغاربايثإإالانألمننلامناتلكانياإ7لايثثزيزا
نإانانقثصاعها7نيثخفيفاماناأزماته،اتحثاجا
لذهانيإ7لابإ7رلاايسااعإلانيغربايفاتحنيلا
أمإهاا،ا7يفامكاإحةاماايساإىاننرلاباضإا
نيجإنعاتانيثياتزعزعاناليثنرنرابايإطنة.

7مااايإطنلاعىلانيغاربايإطنلاعىلامرصا
7نألرعنا7نيسنعنن،اكإاايإطنلاعىلاع7لاأخرىا

7إنايماتشاركايفانيثإ7ننابشكلارصيح.ا

4- انكشاف المطامع الخليجية 
واألمريكية في اليمن.

نياالا كانا إ نا نفساه:ا نيساؤنلا يطارحا ا
نيسثنعياقإانشارتىانينرنرانيسيايساينثضا
نياإ7ل،اإإااحاجاةانيإ7لانيخليجياةانألخرىا
يلإاالاحثاىاتساايرانيساثنعيةا7تثانرطايفا

نيثإ7نناعىلانيايَاَإان؟
ينإاقرأتايالطإةاعإانانيشاهإابننقثيةا
يفا نيثإخالا عانا بإفساهاا إإاأتا 7حياعياةا
بيإإااا نيحاز ،ا 7تأيياإاعاصفاةا نيايَاَإاانا
نيثاإ7ننا يفا نيخلياجا ع7لا بنياةا شااركتا
نيساثنأمريكيا7الاتزنل.ا7قإاكشفتاينمياتا
نيطاماعا مانا جاننااًا 7تإنعياتاها نيثاإ7ننا
نيخليجياةايفانيايَاَإاان،اخصنصاابثإاعخنلا

نينننتانيغازيةاإىلاعإن.
إانماارنتانيثياكانتايفاظالارانألمراغريا
مثحإساةايلثحايف،انظارناينقفهاانيإالضا
يإلخانننانيسالإلا7حازباننصاالح،انتضحا
مإيإاةا يغاز7ا نيساناقةا كاناتا قننتهااا أنا
عاإن،امااكشافاعنامطامثهاابشاأنانييإاءا
ناليارتنتيجي،ا7قاإاعياتانيثنارياراعاىلاأنا
حكنماةاأبنظنياأياهإتايفاتثطيلانهنضا
ميإاءاعإناحثىاالايسحبانينساطاعناميإاءا
عبيانيثاياي.ا77جنعاقننتهااانيغازيةايفاعإنا

الايإفصلاعنانالياثإرنرايفالذهانيهإة.ا7إنا
كاناالاباإامناتطنيرانيإيإةا7ميإاءلااإليكنا

يفاإطارانياثثإاراإمارنتيايثنعابايريعانألكلا
إىلاخزنئناأبنظني.

قطارالايانألخارىاتنحاثاعانامصايحا
نقثصاعياةايفانيايَاَإاان،ايكاناعالاإَعااَعلا
حلفائهااامناننخنننانيسالإلاإىلانيسالطة،ا
نيذيناشاكلننارنإثةانيربيعانيثربيايفانيإطنةا
نيسإنعامناقطرا7تركيا،اقنلاأنايأتيانيثإخلا
نيساثنعياننمارنتايايفامارصاييضاعاحاإنًا

يرش7عاأخننةانيسلطة.

7ألنانألطإااعانيخفياةاقإاتكشافت،اإنإا
باتاخالفاقنىانيثإ7نناعىلاأشإه،ا7ننثكسا
عاىلاشاكلارصنعااتا7إانىضا7نغثيااالتا
أمإياةاتشاهإلااعاإناُكّلاين اتنرينااً،انألمرا
نياذيايحنلاع7ناعنعلاماايساإىابايحكنمةا

نيرشعيةاإىلانيإيإة.
نألطإااعا يفا كذياكا حرضمانتاحاارضلا
نيخليجياة،ا7مإذاتساليإهاايلناعإلامعابإنيةا
نيثاإ7نن،اغإتاعىلاياكةامخططانيثنسايما
7نالنفصاال،اماعاأحاال ابضإهاايلساثنعيةا

أيضاً.
7مؤخرناكشافتا7ثينةا7ّقثهااث9اشايخاًا
إيهااا يطايناننا حرضمانت،ا قنائالا مانا
نيساثنعيةابضّمانيحاإظاةاإىلانيإلكة،ا ر7لا
نيطاماعانيساثنعيةايفانيايَاَإاان.ا7تهاا7تا
مثهااانيذرنئاعانيثايانجثهاإتايفاتسانينهاا
طيلةانألشاهرانياضية،اكإالرايثإ7ننهااعىلا

نيايَاَإان.ا

7ألنإااايفازمانانيلثباعىلانيكشانف،اإإنا
نيإ7رانألمريكيايفاتشاكيلا7مسانإلاعاصفةا
نيحز ،ايأتايابهإفابإاءاقاعإلاعساكريةايفا
أرخنيالايانطرى.الذناماااكشافثهامننقعا
إْعاااَلمياةارصاإتاحركاةابإااءايفانألرخنيلا
7تننإاإانيئاتامانانيثإاياةانآلياينيةاينإاءا
نيناعإلانينحريةانألمريكيةامسثغللاننشغالا

نيايَاَإانابإننجهةانيثإ7نن.
جازرا أرخنيالا إنا مرنقناننا 7ينانلا
»ينطرى«،انيذياينعايفاننطةانيثناءانيحيطا
نيهإاإيامعابحارانيثاربامعاقنايةاشااطئا
مإيإةانُيكالايفاجإانبانيايَاَإان،ايإثلاننطةا
نيارتنتيجيةابحريةاشاإيإلانأللإية،اجثلثها
يفامرماىانألطإاعانألمريكية،انيثاياالاتثنننىا
يفانينحاثاعنامنطءاقإ ايهاايسااعإلااعىلا

تنييعانفن لاايفانيإطنةابّرنًاأ7ابحرنً.

ممكنات الرد والردع!

 ما إن جرى اإلعالن عن عاصفة الحزم، حتى استنفرت المطابخ السياسية واإلعالمية 
للحديث عن المد اإليراني في اليمن وخطره على األمن القومي العربي، وظهرت هذه 
الفزاعة بشكل جلي في ثنايا المواقف السياسية المعلنة، والكتابات المؤيدة للعدوان. 

 لم تكن مبررات التدخل العسكري في اليمن كافية إلقناع الرأي العام اليمني والعربي، 
ما دفع العدوان إلى تسويق )شرعية هادي( كأساس النطالق عاصفة الحزم.

 أشارت الغارديان البريطانية في تقرير لها أن باكستان تخوفت أن يؤدي تدخلها العسكري 
ضد »الحوثيين الشيعة« في الـيَـمَـن إلى إثارة غضب األقلية الشيعية بداخلها.

  كان ملفتًا بالنسبة لمصر قول السيسي إن مصر تحتاج إلى 200 مليار دوالر لحل 
مشاكلها، ما اعتبره البعض الثمن الذي تريده مصر مقابل التدخل البري في اليمن.

خالصة
 بات جلياً من خالل اسـتعراض حـال ومآل تحالف العدوان عـىل الـيَـَمـن أن 
الذرائع المشـبوهة، واالسـرتزاق الرخيص الـذي جمع دول تحالـف الرش، كانت 
تخفي معها مطامَع أمريكية وخليجية، جرى التسـويق لها قبل 21 سبتمرب 2014 
سياسياً من خالل مرشوع األقلمة سيئ الصيت، فلما فشل المخطط، وبات الجيش 
واللجان الشعبية حارضين يف غالبية مناطق الـيَـَمـن لضبط األمن وحماية وحدة 
البالد، جاءت »عاصفة الحزم« لتقوم عرب العمل العسكري بما عجزت عنه األدوات 
السياسية واالستخباراتية. ومع التطورات األخيرة بات جلياً أكثر أن شماعة رشعية 
هادي لم تكن سوى غطاء لتنفيذ مؤامرة التجزئة والتقسيم بحق الـيَـَمـن، التي ال 

يمكن فصلها عن المرشوع الصهيو أمريكي ومخططاته بالمنطقة. 
ويبقـى القـول، إن جرائـم الحرب واإلبـادة التـي ارتكبتهـا دول العدوان عىل 
الـيَـَمــن لن تسـقط بالتقـادم، ولن ينفـع معها أيـة دعاوى أو تربيـرات كاذبة 
ومتهافتة، وستبقى وصمة عار يف جبين آل سعود وحلفائهم ومرتزقتهم يف الداخل 

ويف الخارج. 

صالح الدكاك
تضُعنـا األف 16 التي تطوي سـماَء الـيَـَمـن الحبيب 
منذ ما يزيُد عىل خمسـة أشـهر جيئًة وذهاباً مخلفًة آالف 
الشـهداء وعرشات اآلالف من المنازل والمنشآت المدمرة 
أمـام خيارين أحدهمـا: الرضـوخ المطلق شـعباً وُتراباً 
وقـراراً للحائزيـن حـراً عىل هـذه التقانة العسـكرية 
الفتاكة والتي ال تطالها العين المجردة عوضاً عن سالحنا 
الجـوي محدود القـدرة.. واآلخـر: مجابهة هـذا التفوق 
العسـكري للعدو أيـاً كانت الُكلفة صوناً لشـعبنا وُترابنا 
وقرارنـا الوطنـي ووجودنـا ورفضـاً للرُضـوخ القائم 
عىل اسـتحقاق ذلك التفوق العسـكري الغاشـم يف مقابل 
تواُضع ُقدراتنا العسـكرية التقليديـة. وبما أننا قد اخرتنا 
الُمجابهة كما يليق بفطرتنا اإلنسـانية السـوية وتأريخنا 
العريـق ووجودنـا الُمتجـِذّر والمديد وتجسـيداً لمبادئ 
ديننا اإلْســـاَلمي الحنيف الحاثة عىل مقارعة االستكبار 
واالنحيـاز للمسـتضعفين فـإن هـذه الُمجابهة تسـتلزم 
- لتطـرح الثمار المرجـوة منها-بناء ُمعادلة من ِشـقين 
أحدهما: الـرد عىل العدوان واآلخر الـردع الذي ُيقلص - 
آنيـاً وإىل أبعد حد ُممكـن - القيمة النسـبية لتفوق العدو 
عسكرياً، وُصوالً إىل اكتسـاب ُقدرات ردع وطنية ُمكافئة 

يف المستقبل المنظور.. 

إن ))الـرد(( متنوع ومتعدد األسـاليب وال يقتر عىل 
العمل العسـكري وقد دّشـنَا أول خطوة عـىل طريقه -يف 
الحقيقـة- عندمـا انحزنـا لخيـار الُمجابهة ولـم نرضخ 

لهمجية العدوان. 
كان هـذا االنحيـاز بمثابة رسـالة واضحـة وُمبارشة 
وصادمـة للعدو، فحواهـا: ))لن تحصل عـىل مغزاك عن 
طريق جربوت عتادك العسـكري((.. وبطبيعة الحال فإن 
اسـتمرار العـدوان حتى هـذه اللحظة يعني فشـل العدو 
يف الحصـول عىل مغزاه، وبالتايل صالبة اإلَراَدة الشـعبية 
وسداد القيادة الطليعية لثورة21 أيلول يف إدارة الُمجابهة 

تجسيداً لتلك اإلَراَدة وتماهياً معها.
إن تماُسـك الجبهـة الداخليـة، وتظاُهـرات الغضـب 
المليونيـة، وقوافل الترُبعات الُمتقاطرة من ُكّل ُصوب عىل 
جبهـات العزة والكرامة، وحشـود المنخرِطين يف التعبِئة 
الحربيـة مـن ُكّل الفئـات الُعمرية والرشائـح االجتماعية 
وكذلـك الُجهـد اإلْعــاَلمي المواِكب للرُشفاء من وسـائل 
م الوطنيـة والُنخـب الُحرة.. ُيربهـن عىل نجاح  اإلْعـــالَ
ينبغي أن يسـتمر ويتنامى عىل مصاف تحدي الرد ضمن 

معادلة: الرد والردع.. 
غيـر أن ذلك كله ال يفي بحاجاتنا لصناعة الشـق اآلخر 
المتعلق بالـردع من المعادلة.. إذ أن اسـتمرار أف 16 يف 
اخرتاق أجوائنـا حتى هذه اللحظة يعني أيضاً أننا ال نزال 
نفتقر لعوامل القضاء عىل تحليقها الُمطمنئ، وأن سقوفنا 
وسماءنا ال تزال مشاعاً لصواريخها وآيلًة لالنهيار بكبسة 

زر ال يعوزها َفرط المهارة.. 
لقـد َكشـَفت األف 16 - بصورة فجة- عـورات الدولة 
الـيَـَمـنية التي رزحت تحت الوصاية لعقود عديدة خلت، 
كان يجـري خاللهـا تطويعهـا وتقليم أظافرهـا لُتصبح 
ما صارت عليـه لحظة العدوان العسـكري المبارش دولة 

داجنة ال أكثر..!! 
وعوضـاً عن أن تكون هـذه الدولة بمؤسسـاتها رقماً 
فارقـاً يف رصيـد المجابهـة للعـدوان، باتـت عبئـاً ثقيالً 

وِصفرياً عىل القوى الثورية.. 

وتحتَـم وفقاً لذلـك إدارة المجابهة عـىل طريق الردع 
بصورة تصاُعديـة تعتمد عىل ُمفاجأة العدو يف حسـاباته 
لمقاديـر القوة لدينا.. واسـتدراجه إىل األرض يف مواِضع 

والذهاب إىل أرضه يف مواِضع أُخرى.. 
إن حقائـَق التأريـخ والجغرافيا وعدالـة القضية التي 
نحارب من أجلها، كل ذلك مشـفوعاً بإَراَدة صلبة يف حياة 
حرة كريمة مستقلة خارج أقفاص الوصاية، هي ذخيرتنا 
التي ال تنفـد، والتي نحارب بها ويحاربنا العالم ليسـلبنا 
إياهـا انطالقاً من إدراك القـوى المهيمنة عليه، بأن جملة 
الحقائـق الموضوعيـة والذاتية اآلنفة هـي ركائز نهضة 
الشـعوب ورافعـة وجودهـا المائـز ال العتاد العسـكري 

وتقانة القتل فائقة التطور.. 
إن كيانـات طارئة عـىل التأريـخ والجغرافيا وُصممت 
لتـؤدي دوراً وظيفيـاً رصفـاً لصالح منشـئيها من قوى 
االسـتكبار والهيمنة العالمية، عىل غرار الكيان اإلرسائييل 
اللقيـط وممالـك ومشـيخات البـرتودوالر، هـي كيانات 
تتكئ يف وجودها غير األصيل وغير السـوي، عىل تجريف 
التأريـخ والجغرافيـا مـن ُكّل حضـارة ووجـود أصيـل 
ومتجـذر يف المنطقة العربية يشـير _بقسـوة_ إىل وهنها 
وال مرشوعيتها ويعريها، وهي تسـتعين يف أداء هذا الدور 
البشـع والمقيـت عىل مخالـب القتل األكثر تطـوراً والتي 
يزودها بها حراً مركز الهيمنة المشـغل لهذه الكيانات، 

يف محيط منزوع المخالب.. 
إن منشأ الردع يف هذه الحال يتأتى من حرية امتالك 
تقانة عسكرية تسند بها هذه الكيانات وجودها الواهن يف 
مقابل تجريد اآلخر من أبسـط قـدرات الدفاع عن النفس، 
بصـورة ناعمة غيـر مبارشة عىل غـرار السياسـات التي 
تنتهجها صناديق اإلقـراض المعولمة حيال بلدان جنوب 
الكـرة األرضيـة تحديـداً، والمكبلة بالديـون والخاضعة 
لسلسـلة من وصفـات اإلْفَقــار وبرامـج تكريس العوز 
وإشـاعة  والهيكلـة  اإلنمـاء  يافطـات  تحـت  المسـتدام 
الديمقراطيـة وثقافـة حقوق اإلنسـان، ومن ثـم تحديد 
مناسـيب القـوة العسـكرية التي يجـوز وال يجـوز لتلك 

البلدان المغلوبة عىل أمرها امتالكها كيفاً وكماً.. 
وعـىل مدار العقود الفائتة التـي رزحت فيها الـيَـَمـن 
لوصايـة قوى الهيمنة واالسـتكبار عليها، خضعت الدولة 
الـيَـَمـنية لسلسـلة من سياسات تقليم األظافر وبأشكال 
متعددة وصوالً إىل محاوالت تقويض كيانها المركزي كلياً 
تحت يافطة ))األقلمة((، ال ُحباً يف األطراف.. وإنما تمهيداً 
للـزج بالبلد يف فوىض احـرتاب داخيل بوصفهـا كنتونات 
مجهرية معسـكرة طائفيا« تسـهل إدارتها وفقاً لمشـيئة 

مركز السوق العالمية.
ولقد دشنت قوى الهيمنة واالستكبار العالمي عدوانها 
المبارش عىل الـيَـَمـن عقب انهيار هذا السيناريو العدواني 
الناعـم وغير المبـارش، باندالع ثورة 21 أيلول وسـقوط 
منظومـة وكالئهـا المحلييـن تاليـاً لتقويـض محاضـن 
الجريمـة الدولية المنظمـة متعدية ومتعددة الجنسـيات 
المسماة ب ))القاعدة وداعش((، عىل أيدي القوى الثورية 

الرادفة للجيش.. 
إن لدى تحالف دول العدوان الكوني خارطة إحداثيات 
مفصلة عن مكامن ضعف الدولة ونقاط هشاشـتها وتلك 
حقيقة ال تصب يف صالح حاجتنـا لصناعة معادلة الردع، 
غيـر أن العدو يفتقـر كلياً لخارطة إحداثيـات عن مكامن 
اإلَراَدة التـي منهـا تتخلق وسـتتخلق حتمـاً معادلة الرد 

والردع اليوم وغداً القريب.. 
إننا وجـود أصيل تلزمـه القوة المكتسـبة فيما العدو 
عىل الضفة األخرى قوة تقنية مسـتعارة تحـاول عبثاً أن 
تكون وجوداً بمحونا.. وعىل هذا المصاف يمكن توصيف 
العمليـات البطولية لجيشـنا العربـي الـيَـَمـني ولجاننا 
الشـعبية يف نجران، جيزان، عسـير، بأنها اجتياز الوجود 
األصيـل للكيان الوظيفي االسـتعماري الطارئ ال اجتياز 
حـدود بين دولتيـن، وتلك حقيقة سـاطعة تثري معادلة 
الـردع بصـورة نوعيـة، ففي عمليـات كهـذه نحن نعرب 
تأريخا إىل تأريخنا ونعـرب منا إلينا، فيما عبور العدو جواً 
إىل سـمائنا وبحراً إىل عدن هو تطويـح من فراغ الحارض 
إىل امتالء ماضينا الذي لفظ بقسـوة امرباطورية ال تغرب 
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العدوان السعودي التحالفي على اليمن.. الخلفيات واألهدافبقية.. ممكنات الرد والردع!
عليهـا الشـمس وامرباطورية أخـرى حاولـت أن تطفئ 

شمسنا فاحرتقت بلهبها.
وإذ تمثل سـيطرة العدو عىل ))عدن(( خسـارة مؤقتة 
بالنسبة إلينا فإن استعادة السيادة عىل أراضينا السليبة يف 
))نجران جيزان عسير الوديعة ورشورة(( تعني بالنتيجة 
فقدان العدو لكيانه الوظيفي التوسـعي الطارئ المسمى 
»المملكة السـعودية«، بحيث يسـتحيل عليه استعادته يف 
صورته السـابقة لعدوانه عـىل الـيَـَمـن حتـى عىل أكثر 

طاوالت التفاوض السيايس ليونًة وتنازالً.. 
إنهـا ليسـت حـرب اسـرتداد محـدودة مـن جهتنا أو 
مـن جهة العـدو تنتهي برتسـيم حدود جديـدة يف عملية 
تفاوضية تقليدية فالعدوان السـعودي األمريكي لم يكن 
ضمـن أهدافه المضمرة أو المعلنة اقتطاع رقعة جغرافية 
أخـرى يضيفها إىل جملة مقتنياتـه العقارية، بل أبعد من 
ذلك اجتثـاث الوجود الـيَـَمـني برمتـه يف لحظة انبعاثه 
األكثر زخمـاً وعنفواناً وتصفية القيـادة الطليعية لثورة 
21 أيلول التي تمثل التجيل الوطني األكثر سـطوعاً للتوق 
الشعبي الـيَـَمـني إىل االنعتاق وإطالق طاقته الحضارية 
الحبيسـة التـي جعلـت دائمـاً من حالـة الجـزر العربي 
واإلْســـاَلمي مداً دفع باألمتين العربية واإلْســاَلمية إىل 

مشارف األطليس ذات لحظة تأريخية سامقة.
إن طاقتنـا الحضارية المادية والروحيـة غير المرئية 
والتـي تعيها جيـداً القيـادة الطليعية للثـورة وال ريب - 
كفيلـة بجعلنا نحلق خارج أقطار خندق الحصار والحظر 
وأبعد بسنوات ضوئية مما تمنحه آالف 16 لقوى العدوان 

الكسيحة من قدرة عىل التحليق المؤقت يف سمائنا.. 
إحدى أبرز أهداف العدوان تدمير هذا الوعي بوجودنا 
المائـر ودفعنـا لالنكفاء عـن مجالنا الحضـاري العربي 
واإلْســـاَلمي واإلنسـاني الفسـيح إىل أزقة ))الشـمايس 
والبونيـة والزعفـران((.. تحت بشـاعة القصـف والذبح 

والسحل والتمثيل باألشالء.. 
ويف هـذا السـياق تحاول مطابـخ العدوان السـعودي 
األمريكي الرتويج لمصطلح ))العدوان الداخيل..!!((، الذي 
تتوقع من خاللـه توظيف الطاقة الحضاريـة الـيَـَمـنية 
كطاقة تدمير ذاتي للنسـيج الوطنـي الـيَـَمـني بوصفه 
حائـط الصد الصلب أمـام بلدوزرات التفتيت وسـواطير 

تقطيع األوصال المعولمة.. 
إن القـوى الثوريـة الوطنيـة منوطـة بلجـم أشـداق 
الخطـاب الطائفـي والمناطقـي وقلـع أنيابهـا السـامة 
بوصفهـا أخطر من صواريـخ أف 16 ومعامل التفخيخ.. 
وهـي منوطة كذلك بتصويب االنحرافـات يف عمل اللجان 
الثوريـة وتنقيتها من الُدخالء عليهـا، عالوًة عىل رضورة 
ملء حالة الفراغ السـيايس بالتآزر مع ُكّل القوى الوطنية 
الرشيفـة يف الداخل والخارج عىل طريق نقل المجابهة من 
خانة التوصيف بالعدوان إىل حالة الحرب بمنأى عن حالة 

المراوحة بانتظار أن يكف العالم المنافق عن نفاقه.. 
وعـىل هـذا المصاف يمكنني أن أسـتعير مـن قاموس 
العدو الصهيوني عبارة ألرئيل شارون، تقول: »إن الناس 
قد يتعاطفون مع الضعيف بعض الوقت، لكنهم يحرتمون 

القوي ُكّل الوقت«..
إن القيادة الطليعية لثورة 21 أيلول متجسدة يف حركة 
))أنصـار اهلل(( تنـوء وحيـدة بعـبء التبعـات الباهظة 
لحقائق هذا الخناق الجيوسـيايس المطبـق عىل عنق البلد 
والمتوثـب لكرسهـا كلمـا حاولت أن ترشئب مسـترشفة 
أفـق خالصها، لكن جالوزة هذا الخنـاق من قوى داخلية 
وخارجيـة، يدركون جيداً أن ))الـيَـَمـن(( قد شـبَّت عىل 
الطوق وأن خناق الوصاية عىل وشك االنحسار تدريجياً.. 
إن نـدرة القيادات التأريخيـة الـيَـَمـنية التي اقتحمت 
ابة وناءت  خطوط المحاذير الحمراء لهذا الخناق غير هـيَـّ
بتبعـات الـرشوع يف مجابهة مفتوحة معـه، هو ما يجعل 
الحركـة تبدو وحيدًة اليوم ؛ إنهـا تقف حيث وقف ))عبد 
الرقيـب عبد الوهاب، وعبود الرشعبي، ومدرم وسـالمين 
والحمدي، والكبيس وعبد الفتاح إسماعيل..(( وكل رموز 
ذلـك الرتـل الطويل ممن وقفـوا حيث ال يجـرؤ أحد عىل 
الوقوف، وحرثـوا خنادق نضالهم ))تاليم(( لبذرة الحلم 
ن(( وعرق  الوطني، فاستشـهدوا مضمخين بطيـن ))عالَّ
سـواعد الغالبيـة الكادحة والمسـتضعفة من ))حوف إىل 
مـران(( ومن ))سـحول ابـن ناجي إىل وادي مـأرب((.. 
هكذا هم ))أنصار اهلل(( اليوم يف عيون غالبية تنظر إليهم 
بوصفهم اسـتمراراً لما انقطع من تواريخ وطنية مرشقة 
وحافلـة بوعود الخـالص، واتصـاالً حميمـاً بضمائر لم 

يستوحش أصحابها طريق الحق لقلة سالكيها.
إن المستغرقين يف تفاصيل مجهرية يومية عابرة، ليس 
بوسـعهم أن يفطنوا للحقائق التأريخيـة الكربى يف طور 
قها األول؛ ألنهم ال يسـترشفون أفق الراع الرحب،  تخلُـّ
وتمـاس المجابهـة المديد، فيمعنـون يف الُعلِّيق وال يرون 

السنديانة ويرون الشجرة وال يرون الغابة.. 
أما الخصوم ممن ال يلتزمون قواعد اشـتباك وطنية يف 
خصومتهم، فإنهم ال يرون إال هزيمتهم يف انتصار الشعب، 
ويسـتحيلون أصفاراً عندمـا تصبـح ))الـيَـَمـن(( رقماً 

فارقاً يف ميزان القيمة عىل مصاف رصاع الكينونة.. 
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7نيثاياأطاحامناخاليهااانيلكانيجإيإايالإانابنيلا
نيثهاإا77زيارانيخارجياةا7أكثارامنال8امساؤ7الًا
حكنميااًامنارجااالتانيلاكانيساابل،ا7نننلباعىلا
نظا انينيثةاييضعامحإاإابنانايفا7يياًايلثهإابإالا
منانألمريامنرن،ا7محإإابنايلإانا7ييااينيلانيثهإا
يفا9انبريلاثالابثإاإارتلا7جيزلامنابإءانيثإ7ننا

عىلانيايَاَإان.
ايناإاأرنعايالإانا7نألمارنءانيُجاُإُعاماناخااللا
عإ7ننهامانيهإجاياعاىلانيايَاَإااناتثنياتاععائما
7جنعلامايفانيحكامانيساثنعي،ا7نيظهانرابإظهرا
نيناعلانألقنيااءانيناعريناعىلاإَعااَعلاترميماصنرلا
نيساثنعيةاكنانلامرلنبةانيجانباإقليإيااًا7ع7يياً،ا
7نيثصاإياياايثثل7ناهاخطرنًاإيرننيااًايفانيايَاَإان،ا
7إَعاَعلابإاءارشعيةاعيإيةايفاأ7ياطانيننىانينلابيةا
بثنإيانيحر7بانيطائفيةايفانيايَاَإانا7نيإطنةاتحتا

عإنننانيثصإيايلخطراننيرنني.ا
كانتانيساثنعيةايفانيساإننتانألخريلاقإاكرشتا
عاناأنيابهااايفانيإطناةا7رشعتابايثصاإيايحنرا
نينا7مةايفانيإطنةاباينكايةاعناأمريكاانيثيالزمتا
يفانيثارنقا7إرسنئيلانيثياتجرعاتانيهزنئمايفاينإانا
ثللا7غزلا8للا7إالا ،ا7عإلتانيسثنعيةاعىلا
نيإإعاباينرقةانيطائفيةا7تأجيجانيحر7با7نيفثنايفا
ينريةا7نيثرنقا7نيايَاَإانا7يينياا7غريلا،ا7تصإتا
يثانرنتانيربيعانيثربيايفامحا7ياةايحإايةانظامهاا
نالياثنإنعيانيرتهانا7نألنظإاةانيثربيةانيشاابهةا
نألخارى.ا7يثالاتنقياتاشانانيثاإ7ننانيساثنعيا
نألمريكايانيثحايفاياعاىلانيايَاَإاانانيثزنمانامعا
تنصالانياإ7لانيساتا7إيارنناإىلانالتفااقابشاأنا

نيلنامجانيإن7يايمايكنامناقنيلانيصإإة.
إ(اتإثلاطنيثةانيإظا انيسثنعيانيغايلايفاإرعيثها
7نيثنإنعهاعامالًامناعننملارسعةانتخا هانينرنرنتا
7نيسياياتانيثطرإة،ا7خنضهانيغامرنتا7نيحر7با
7نيفثنايفاطنلانيثايماننْياااَلميا7عرضه،ا7إنفاقها
ااةاع7ناخشايةامنارقيباأ7احسايب،ا أماننلانالُمَّ
7عنئإاًابإاايخاإ انيصايحانألمريكياةا7نيصهيننيةا
7ضاإناعىلامصايحانيشاثبانيساثنعيا7نألمة.ا7يفا
 يكانيسياقا7ضعايلإانا7نجلهانصباأعيإهمانهبا
نيفائاضانيإنإيانيساثنعيانينإرابأكثارامنالل8 
مليااراع7الرابثليراتإنيالانيحرباعاىلانيايَاَإان،ا
7إجرنءاصفناتانيساالح،ا7رشنءانيننقفا7نيجينشا
7نيرتزقاة،ا7قاإاباإأتار7نئاحانيفسااعايفانالننثاثا
مناأ7يااطانألرسلانيساثنعيةانيحاكإة،اكإاابإأتا
نآلثاارانيكارثيةاعىلانالقثصاعانيساثنعيايفاننْعااَلنا
عنانفساهاايفاترنجعانالحثياطاتانيإنإية،ا7تإلنرا
أياثارانيننرصات،ا7نيثلنيحابإجرنءنتاتنشاف...ا

إيخ.ا
ل(ااكاناتانيساثنعيةا7عاىلاماإىاياإننتاقاإا
لياأتانيارحايثإ7ننهااعاىلانيايَاَإاانابإإعاُكّلا
محا7التابإااءانيإ7يةانيايَاَإاإيةانيننيةانيساثنلةا
ييايياا7نقثصاعياًا7إإشاالانيحننرنتانيسيايية،ا
7تفكياكا7إضثاافامؤيسااتانيإ7ياةا7نيجياشا
7نألمان،ا7تإنيلانيحر7باعىلاصثاإل،ا7نيرصنعاتا
نيذلنيةا7نيننلية،ا7ععما7تكريسايياياتانيفساعا
7ننْإَناااارايلشاثبانيايَاَإاإايايفاقصاةايطانلا

رشحها.
ا7عإإماااتنصالانيايَاَإاإيانناإىلانتفاقانيسالما
7نيرشنكةاعشيةانيااااامناينثإللالا ا7برعايةا
نألممانيثحإلاأينتانيساثنعيةاباكلاثنلهاايلحيلنيةا
ع7ناتإفيذهارغماننهاحفظايجإيعانألطرنفا7نيننىا

نيسياييةاحننقهاابإاايفا يكانيحسنبلاعليها.
اإّنانزعاةانيثسالطا7نيثطارفا7نيهيإإةامثأصلةا
يفابإياانانيحكمانيساثنعياإزنءانيشاثبانيايَاَإاإيا
7مإاذاعننعامنانيزمناالايثذكارامثهاانيايَاَإاإيننا
يانىانيارنرنتا7نأليام،ا7جااءانيثإ7ننايفاياياقها
نيثاا ا7طنيثثاهانينحشايةايكايايساثثيإامثاها
نيايَاَإاإيانناتلكانيننقفا7نيسيايااتانيساثنعيةا
نيظاياةا7نالياثثالئيةابحنهام،انيثيارضبانناإيهاا
عرضانيحائطابكلاقيمانألخنلانيثربيةاننْياااَلميةا
7حسانانيجننر،ا7ننسااقاإيهااانيإظا انيساثنعيا
ماعانيخططااتانيصهينأمريكياةايثإماريانيإطنةا
7رش مثهاا،ا7مثاقناةانيشاثبانيايَاَإاإايا7قننها
نيثنرياةانينطإياةايفاياثيهاايالياثناللا7نيثحررا

7نيسياعلانينطإية.ا

 أهداف العدوان 
أإصحاتانيساثنعيةا7تحايفهااانيشاؤ7 ا7منا
خاللاطنيثةانيثإ7ننانيثسكريانيهإجيانيذياطالا
نيايَاَإاإيلا7منإرنتهما7مثايماحضارتهما7ترنثهما
نياعياعناألإنفاظالرلا7مساثرتلايهاذنانيثإ7نن،ا
عاناحنإاعإلاضإاُكّلاأبإااءانيايَاَإان،ا7عنارغنةا
إجرنمياةايفاقثلا7ترشيإاأكلاقإرامانانيايَاَإاإيلا
7تإمارياكلإااا7رثانها7بإنهامانامإشاآتاخإميةا
7تإإنياة،انالياكاعانانينإاىانيثساكريةا7نألمإيةا
7كلامظالرا7جانعانيإ7ية،امساثخإمًةاأإثكاأنننعا
نأليلحةا7أشإلاارضرنًاباننسانا7نيثإرننا7نينيئة،ا
بإاايفا يكانأليلحةانيحرمةانيفرنغيةا7نيثإننعية.

اإنانأللاإنفانيثلإةايلثإ7ننانيثياأعلإهاانيسافريا
ثااماارسا نيجناريايان ا نيساثنعيايفا7نشاإطنا
ثالا ،ا7بياانامجلاسانيثثاا7نانيخليجيايفا نتا
نييان امناأنانيهإفامإااياإيابثاصفةانيحز النا

نيإإااعاعنارشعيةالاعيا7حإاياةانيايَاَإاإيلامنا
تإاإعانيحنثيلانيإعنملامناإيرنناحسابازعإهما
إنإاالانا رايلرمااعايفانيثيانن،ا7مغايطةاإاضحةا
يلثأريخا7نينقائع،ا7 رنئعا7نلياة؛ايلثليرانيجريإةا
نيإكارنءابحالانيايَاَإاانا7نيايَاَإاإيال،ا7ننثهااكا
إاضاحاياكلانينياما7نألعارنفا7نيننننالا7نينياما
نيثربيةا7ننْيااااَلميةا7يلنانننانيإ7يلا7نننسااني،ا
7تإخالاإاضحايفاشاؤ7نابلإاعربيامساثنلا7 يا

يياعل.
اإناتلاكانيلرنتانيثيايااقهاامساؤ7ينانيثإ7ننا
7ناطلانيثحايفاتذكرناابايلرنتاناليثثإاريةانيثيا
تسانقهااع7يةانيكياانانيصهيننايايفاعإ7ننهااعىلا
نينلإننانيثربيةا7غزل،ا7تذكرناابإلرنتاأمريكاايغز7ا
7نحثاللانيثرنقا7أإغانساثان،ا7الاغر7اإايسثنعيةا
لاياتانأ انيكياانانيصهيننايايفانيإشاألا7نياإ7را
7نينظيفاةا7نيرعاياة،ا7يفانيخار7جاعاىلاُكّلانينيما

7نألعرنفا7نيننننل.
ا7كثاريلاليانأللاإنفانيخفيةا7نيثلإاةايلثإ7ننا

نيسثنعيانألمريكياعىلانيايَاَإانامإها:ا
ا.اتركيعا7إ اللانيشاثبانيايَاَإاإيانجنارهاعىلا
نيثنعلاإىلابيتانيطاعةانيسثنعيانألمريكي،ا7رضبا
ثانرلانيااااامنايانثإلا7مإجزنتهاا7قننلاانيحيّةا
7يفاطليثثهاااأنصاارانيلاه،ا7إَعااَعلاقنىانيفسااعا

7نالرتزنقا7ننجرن انيننييةاإىلايإلانيحكم.
ا.ااإارضاقارنرانألقلإاةانالياثثإاريايثجزئاةا
7رش مةانيايَاَإان،ا7مإعاقيا اع7يةايإإيةامسثنلةا

منحإلاقنية.
إ.اتحطياما7تفكيكانيجياشانيايَاَإاإياكضامنا
يلنحإلانينطإيةا7نيساياعلا7نياثنإنيهابإليشاياتا
ننجارن ا7نالرتازنق،ا7بإائاهاعاىلاأياساحزبياةا
7مذلنياةا7مإاطنيةابغرياعنياإلا7طإية،ا7يكننا
مرتنطاابايساثنعيةا7أمرياكاا7يفاخإمةامصايحهاا
7عيإنمةاليإإثه،ا7تإلارشنيةاناليثهإنفايلجيشا
نيايَاَإاإايا7محا7التاتفكيكاها7تإمريامإظنماتها
نيثساكريةا7نغثيالاضناطاهانينطإيلاخاللاحكما
نيإمياةالاعيا7أثإااءانيثإ7ننانيساثنعيانألمريكيا
عىلاأنامنابلاألإنإهمالناتكرنرانيإإن جانيثرنقيا
بثإانيغز7انألمريكاياحيإإااتماحلانيجيشانيثرنقيا
7ترياحاضناطها7كاننعراييصاراإىلاإنشااءاجيشا
عاىلاأياساجهنياةا7عرقياةاخاضاعاياإلرشنفا
نألمريكيانيغرباي،اعاجزاعنانينيا ابإ7رهايفاحفظا

نمنا7يالمةانيثرنق.
ل.ايهاإفانيثإ7نناكذياكاإىلانيحيلنيةاع7نانيثناءا
نيننىانيسيايايةانيايَاَإاإيةايلثإلابرؤيةامنحإلا
7تجسايإاأياسانيرشنكاةانينطإيةايفابإااءانيإ7يةا
نيايَاَإاإياةانيإيإنقرنطياةانيننياةا7نيحإيثةانيثيا
علتاعإهااامخرجاتامؤتإرانيحاننرانينطإي،ا7يفا
لذنانيسياقاينن انيثإ7ننابإعمانيرتزقةا7نيإ7نعشا
نثاارلانيحار7با7نيثنتارنتا نتانألبثااعانيجهنياةا
7نيإاطنية،ا7تغذيثهاايياياياا7إْعاااَلمياًا7ععإهاا
نيايَاَإاانا يفارش ماةا إمثانااًا 7عساكرياً،ا ماييااًا
7تجزئثهاييساهلاعليهانبثالعامإاطلامإه،ا7تنايما
أخارىامعارشكائاهايفانيثإ7ننامثلإاالاناجارامعا

ننمارنتايفاعإن.
ث.اايهاإفانيثاإ7نناإىلاإبنااءانيايَاَإاانابإثابةا
حإيناةاخلفياهايإ7نعشاها7مرتزقثاهانينلابيالا
اليثهإنفانيننىانينطإيةانيإا7ئةايلهيإإةانألجإنية،ا
7يثصإيرلاماإىلانيثايمايإلبناءاعىلايثنةانيحرباعىلا
ننجارن اقائإةا7نيثياتالزمهاانيثإخالتانيثساكريةا
7نألمإياةانألمريكياةا7نيغربيةايفاشاؤ7نانيايَاَإان،ا

مإثهكةابذيكايياعتهانينطإيةا7أمإهانيإنخيل.
ث.ااإناإمكانياةانياثفاعلانيايَاَإاناماناثر7نتها
نيكنريلا7منقثهانيحينيا7نياثثاعتهايإ7رهانيننميا
ااةا7يفا 7ننْيااااَلميانيثحرريانيثنإاياينضاياانالُمَّ
منإمثهااانينضيةانيفلساطيإيةانيثياعالتاعإهاا
ثانرلانلاامنايانثإلا7بنانلامناخااللاإْعااَلنا
قائاإانيثنرلانيسايإا7يفاأكثرامنامإايانةاعناتنإيا
نيايَاَإانايثالقاتامثننزنةا7مثكاإئةامعاع7لانيثايما
قاإاأزعجتانيجارلانيثغطرياةا7حليفثهاااأمريكا،ا
إكاناعإ7ننهمانيغاشمابإثابةانيرعانيثنابيايلشثبا
نيايَاَإاإايا7ثنرتهانيثياتجرأتاعاىلاكرانيثاعيةا
نيخثلاةايصايحاأعاإنءانيايَاَإان.ايناإابإىانيثإ7ننا
ألإنإاها7تطلثاتهايفانيايَاَإااناعىلاإرضيةا7حيإلا
لاياكاراإَرنَعلانيايَاَإاإيالا7إ عانهامايإطناها
نيثغطرس،اأماا7قإاقاالانيايَاَإاإينن:اال.ا7صل7ن،ا
7صإإ7ن،ا7تحإلنناغننئلانينصفانيهإجيا7نيجازرا
7نينثلا7نيثإمريانيشاملايلحيال،ا7قرر7نانيثنكلاعىلا
نيلاهاعازا7جلايفانيننجهاةا7نيثصإيايلثاإ7نناإإنا
نيثاعيةاأصنحتاأخرى،االايسثطيعانيثإ7انيسثنعيا
7حلفاؤهايانىانيغرقايفا7حلاجرنئإهما7أخطائهما

7خطايالماإىلانألبإ،ا7إناربكاينايرصاع.

 األهداف المعلنة للعدوان التي 
أعلنها السفير السعودي في 

واشنطن الجبير يوم 26 مارس 
2015م، وبيان مجلس التعاون 
الخليجي في ذات اليوم من أن 

الهدف مما سمي بعاصفة الحزم 
هو الدفاع عن شرعية هادي 
وحماية الـيـمـنيين من تمدد 

الحوثيين المدعومين من إيران 
حسب زعمهم إنما هو ذر للرماد 

في العيون، ومغالطة فاضحة 
للتأريخ والوقائع، وذرائع واهية؛ 

للتبرير الجريمة النكراء بحق 
الـيـمـن والـيـمـنيين، وانتهاك 

فاضح لكل القيم واألعراف 
والقوانين والقيم العربية 

مية وللقانون الدولي  واإلســالاَ
واإلنساني، وتدخل فاضح في 
شؤون بلد عربي مستقل وذي 

سيادة.



11 إداناتنيثإعاااثا     ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا

المجلس السياسي ألنصار اهلل في بيان إدانة الستهداف المصلين في مسجد المؤيد
 االستهداف اإلجرامي للمصلين هو امتداد للعدوان السعودي األمريكي على اليمن وأحد صنائعه

 نحذر كل األصوات واألقالم المأجورة التي تشرعن لهذه الجرائم وتحاول إعاقة األجهزة األمنية في القيام 
بمسؤولياتها في مواجهة هذه العناصر اإلجرامية

أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وملتقيات دينية ردًا على جريمة مسجد المؤيد:
 إستمرار الجماعات اإلجرامية بتفخيخ المساجد يراد منه تكريس الفتنة الطائفية ومنع اليمنيين من تأدية فرائضهم الدينية

 العناصر اإلجرامية ومن يدعمها ويمولها باتت الخطر الحقيقي على اإلسالم والمسلمين وعلى الوطن ووحدته ونسيجه االجتماعي

  - خاص: 
نيلاها ألنصاارا ا نيسايايسُّ نيجلاُسا أَعنَنا
ايلإصللابجامعانيؤيإا نالياثهإنَفاننجرنميَّ
بايثاصإاةاصإثااءا7نياذيارنحاضحيثَاهالإ 
شاهيإنًا7ل9اجريحاً،احساَباآخاراإحصائيةا

ريإية.
7نعثالانيجلُسانيسايايسايفابيااناصاعرا
عإاهالذنانيحاعثاننجرنميانمثإنعنًايلُثااْإ7َننا
نيساثنعيانألمريكاياعاىلانيايَاَإاانا7أحاإا
تجإياإالاذها يثإالاعاىلا صإائثاه،احياثا
7تإنيلهااا 7ععإهااا ننجرنمياةا نيثإاارصا
كأعنلا 7نياثخإنمهاا 7تإرينهااا 7تساليحهاا
ماناأع7نتهايفانياثهإنفانيشاثبانيايَاَإاإيا
7أمإها7نياثنرنرها7نيإيلامنايحإثهانينطإيةا
تإماريا 7محا7ياةا نيجثإثايا 7تإاُياكها
مرش7عهانينطإيانيكنريانيثإثلايفابإاءاع7يثها
نيايَاَإاإياةانيثاعيةانيثحررلامناُكّلاأشاكالا

نينصايةا7نيهيإإةانيخارجية.
7حاّذرانينيااناُكّلانيخنناةا7نيثإاالءامانا
مرتزقاةانيُثاااْإ7َننا7أع7نتاها7أمثايهامامنا
نيرجفلا7نيثلنسالا7نيثخا يال،ا7أعنناُكّلا
نألصاننتا7نألقال انيأجنرلانيثياترشعنايهذها
نيجرنئاما7تحا7لاإعاقاةانألجهازلانألمإيةايفا
نينيا ابإسؤ7يياتهاايفامننجهةالذهانيثإارصا

ننجرنمية.
7ععاانينيانانيشثبانيايَاَإاإيانيثزيزابكلا
إئاتها7ننثإاءنتهاإىلانالصطفافاجإناًاإىلاجإبا
معانألجهازلانألمإيةايفامالحنةالذهانيثإارصا
ننجرنمياةا7تثننهاا7تنإيإهااايلثإنيةايثإالا
جزنءلاانيرنعع،ا7كذنانيرضبابيإامناحإيإاُكّلا
مناتسانلايهانفساهانيثنثابأمنا7نياثنرنرا
نينطن،ايائالًانيلهانيثزيزاأنايثثّإاَإانيشهإنءا
برحإثاها7أنايشافيانيجرحاىا7أنايثجالا

يشثنإاابايإرصا7نيظفرا7نيثإكل.

نصانينيان:
بسمانيلهانيرحإنانيرحيم

7قفانيجلُسانيسايايساألنصاارانيلهاأما ا
نيجريإاةانينشاثةانيثياأقإماتاعليهااأع7نتا

نيُثاااْإ7َننانيساثنعيانألمريكايا7مرتزقثاها
مانانيناعإلا7عنعاشا7أخننتهإاااين اأمسا
بحالانيصلالانآلمإالا7لماياؤع7ناإريضَةا
نيغربايفاجاماعانيؤيإانيكائانابحيانيجرنفا

راأحإاتلكا نيغربيابأماناةانيثاصإة،احيثاإجَّ
نيثإارصاننجرنميةانفسهاأثإاءانيصاللا7تنثها
تفجريايايارلامفخخةاخارجاحر انيساجإا
نياثهإإتاجإانعانيننطإالامإانالرعننا

نياثافانيصابل،انألمرانيذياتسنبايفازياعلا
عإعانيضحاياا7ياننطالإاشهيإنً،ابانضاإةا
إىلال9اجريحاًا7إناًاآلخراإحصائيةاريإية.

7إ انإينا7نساثإكرالذنانيحاعثاننجرنميا
يلُثاااْإ7َننا نمثاإنعنًا يثثالا نياذيا نيجناانا
نيساثنعيانألمريكاياعاىلانيايَاَإاانا7أحاإا
تجإياإالاذها يثإالاعاىلا صإائثاه،احياثا
7تإنيلهااا 7ععإهااا ننجرنمياةا نيثإاارصا
كأعنلا 7نياثخإنمهاا 7تإرينهااا 7تساليحهاا
ماناأع7نتهايفانياثهإنفانيشاثبانيايَاَإاإيا
7أمإها7نياثنرنرها7نيإيلامنايحإثهانينطإيةا
تإماريا 7محا7ياةا نيجثإثايا 7تإاياكها
مرش7عهانينطإيانيكنريانيثإثلايفابإاءاع7يثها
نيايَاَإاإياةانيثاعيةانيثحررلامناُكّلاأشاكالا
نينصاياةا7نيهيإإاةانيخارجياةاإ انإينالذها
نيجريإاةاإإنإاانحذرامناُكّلانيخننةا7نيثإالءا
منامرتزقةانيُثاااْإ7َننا7أع7نتها7أمثايهمامنا
نيرجفلا7نيثلنسالا7نيثخا يال،ا7نإيناُكّلا
نألصاننتا7نألقال انيأجنرلانيثياترشعنايهذها
نيجرنئاما7تحا7لاإعاقاةانألجهازلانألمإيةايفا
نينيا ابإسؤ7يياتهاايفامننجهةالذهانيثإارصا

ننجرنمية.
كإاانإعناشاثنإاانيايَاَإاإايانيثزيزابكلا
إئاتها7ننثإاءنتهاإىلانالصطفافاجإناًاإىلاجإبا
معانألجهازلانألمإيةايفامالحنةالذهانيثإارصا
ننجرنمياةا7تثننهاا7تنإيإهااايلثإنيةايثإالا
جزنءلاانيرنعع،ا7كذنانيرضبابيإامناحإيإاُكّلا
مناتسانلايهانفساهانيثنثابأمنا7نياثنرنرا
نينطن.انساألانيلهاأنايثغإإانيشهإنءابننيعا
رحإثها7أنايثجلابايشفاءايلجرحىا7يشثنإاا

بايإرصا7نيظفرا7نيثإكل.

صاعٌراعنانيجلسانيسيايساألنصارانيله
ين انيخإيسانيننإلاإ/9/ثالا 

  - خاص: 
تانيثإيُإامنانألحزنبانيسيايايةا7مإظإاتا َعالَّ
نيجثإعانيإنايا7نيلثنياتانيإيإيةا7ننياالميةا7كذنا
قياعنتانيسالطةانيحليةابايحاإظاتاعنانيثإكارلاا
نيشإيإايلجريإةانينشثةانيثياطايتانيصللابإسجإا
نيؤيإامسااءانألربثاءانيايضا7أعتاإىلانيثشهاعاأكثرا

منالإامصلياًا7إصابةانيثرشنت.
لاذها نيننايلا نيشاثنيا نيثالحاما مجلاسا 7أعننا
نيجريإاةانينشاثة،امؤكإنًايفابياناصااعراعإهاأنهااالا

تإتاإىلانيإيناننيالميا7نألعرنفانألصيلةابصلة.
7قاالابيااناصااعراعانانيلثناىا»إنانياثإرنرا
نيُثاااْإ7َننا7نيحصاارانيصهياناأمريكاياياثنعيا
نيلبريانيظايمابحلانيشاثبانيايَاَإاإيا7طالانينرَشا
7نيشجرا7نيحجرا7نينننئا7حثىانينإياتا7نيشثائرا
نيإيإيةاجا7ََزانيخإساةاأشهرايفاحرباإبَاَعلايمايسنلا

يهاامثيٌل«.
7أضافا»7نيين اأقاإ اعإالءا7مرتزقةانيُثااْإ7َننا
عىلانياثهإنفا7تفجريانيصللانآلمإالاأثإاءاأعنئهما
يلصاللابإساجإانيؤيإاشاإالانيثاصإاةاصإثاء،اماا
أعىاإىلاياننطاعارشنتانيشاهإنءا7مئااتانيجرحىا

مثجا7زينا7مثثإينايحرمةا7قإيايةابينتانيله«.
7نياثهجنانينياُنانيصإاَتا7نيثننطاؤانيفضنحا
مناقنالامإظإاتانيجثإعانيإ7يل،اعىلارأياهاانألمما
نيثحإل،اأماا اماايرتكنهانيإظا انيساثنعيا7أ رعثها
ننرلابياةاماناجرنئمابحالاأبإااءانيايَاَإاانارجاالًا
7نساءا7أطفاالًا7منإيات،ايفامخايفاٍتا7نضحةايكلا

نيننثيلا7نيننننلانيإ7يية.
إىلا نيغاشاما نيثاإ7ا يجانءا أنا نينياانا 7أ7ضاحا
نياثخإن اأع7نتهانينذرلا7ننجرنميةامسثهإإاًانيركعا
نيساجنعايفابيانتانيلهاَييؤكاإاعىلاتخنطاهانيننضحا
7إشالهانيذريعايفاتركياعا7إ اللاشاثنإاانيايَاَإاإيا
نيصابرا7نيصامإانيذيارإضانيذلا7نيهنننا7نيخضنعا

أماا اأعثىا7أقنىاترياانةاحرباإجرنمياةاتإثلكهاا
قنىانيُثااْإ7َنن.

7حيَّااانيجلاسايفابياناهاصإانعا7إبااءانيشاثبا
نيايَاَإاإاي،امثلإاًاتأييإهانيطلالايلثإلياتانينطنييةا
نيثاياينان ابهاااأبإااءانيجياشا7نيلجانانيشاثنيةا

7نيننائلابُغيةاتحريرانألرنيضانيايَاَإاإيةانيحثلة.
7ععاانينيانانيننائَلانيايَاَإاإيةاإىلارصانيصفنفا
7تنحيإانيكلإةا7نينقفا7نرشاقيَمانيثسامحا7نيثالحما
7نيثكاإالا7نيرتإعاعانانيخالإاتا7رإاضا7محاربةا
ُكّلانألإاكارانيإخيلةاعاىلانيجثإعا7نيثحايلاباينعيا
7نينصاريلايننجهاةاُكّلانألخطاارا7نيؤنمارنتانيثايا

تسثهإفانينطناأرضاًا7إنساناً.
مناجاننهاأعننامصإرامسئنلايفانيؤتإرانيشثنيا
نيثا ا7نياثإكرابشاإلانيثإلاننجرنميانيجنانانيذيا
نياثهإفامساجإانيؤياإابإإطناةانيجرنفاشاإالا
نيثاصإاةاصإثااء،امثثالنًايفابيانايهالاذنانيثفجريا
ننجرنمايامحا7يةامناقنلانيثإاارصاننجرنميةا7منا
ينفاخلفهما7يحرضهما7يإّنيهاماخارجياًا7عنخلياًا
نثارلانيفثإةانيذلنيةا7نيطائفيةا7جرانينالعاإىلامإزيلا
رصنعاتاالاتننيا7الاتذراخإمًةاأللإنإهما7أجإإتهما

يفاتإزيلا7حإلانيايَاَإانا7يلإهانالجثإاعي.
7قاالانيصاإر:ايناإاكانانيؤتإرانيشاثنيانيثا ا
ياناقاًايفانيثحذيارامانامخاطارانيفكاراننجرنمي،ا
7نيثغاللانيثإظيإاتاننجرنميةايالزمةانيثياتثيشهاا
نيناالع،ا7نيُثاااْإ7َننانياذياتثثارضاياهايفاتنيايعا
نفن لا،ا7تإفيذاأنشطثهااننرلابيةابايثهإنفا7قثلا
نألبريااءا7لاماآمإاننامطإئإاننايفابيتامانابينتا
نيلاه،اييؤكإالذنانيثإلاننجرنماياأنالذهانيثإظيإاتا
7عإارصلااا7منايإعإهاا7يإنيهاااباتتاليانيخطرا
نيحنينياعىلاننيال اكإين،ا7قيم،ا7مناعئ،ا7أخالق،ا
7عاىلانيسالإلا7حياتهام،ا7أمإهم،ا7نياثنرنرلم،ا

7عىلانينطنا77حإتها7نسيجهانالجثإاعي.
نيثإالا نأل7قاافا7ننرشااعالاذنا 7أعنناتا7زنرلا

ننجرنمي،امنضحةايفابياناصاعراعإهااأنانياثإرنرا
نيجإاعااتاننجرنميةابثفخيخانيسااجإاعىلارؤ7سا
مصليهااايرنعاماناخاليهااتكريسانيفثإاةانيطائفيةا
7بثانيرعبا7نينللايفاأرجاءانألرضانيايَاَإاإيةا7مإعا
نيجثإاعانيايَاَإاإيانيسالماماناأناياؤعياإرنئضها

نيإيإية.ا
7قاياتانينزنرلاإنامااحصالايفاجامعانيؤيإاأثإاءا
صااللانيغربا7قثلا7جرحانيثرشنتا7مناثمايايارلا
مفخخاةانياثهإإتانيجامياعانيثيالرعاتانغاثةا
نيجرحىايإيلانيرتنبطانيكناريابلالإجيةانيُثااْإ7َننا
7عإارصها7نمثإنعامرش7عهمانيثصهلابنثلانيصللا

7لإ انينإياتانيإيإية.
قيااعًلا 7ننرشااعا نأل7قاافا 7زنرلا أنا 7أضاإاتا
7مرشاإينا7خطنااَءايجرماننانياثإرنرامثلالكذنا
جرنئامامخايفةايكلانيثرشيثاتانيساإا7يةا7يإعننا
نألجهزلانألمإيةا7نيلجانانيسااعإلابرإاعانيجالزيةا
نألمإياةا7نينضاءاعاىلانيخاليااننجرنمياةا7مناينفا

مثهاا7يساعإلا.
نيلثناىانألكاعيإايايلجامثااتانيايَاَإاإيةاأعننا
7بشاإلالذنانيثإالاننجرنميانيذيانياثهإفاتفجريَا
نيصلالابجامعانيؤيإابشاارعانيثلفزينن،امثلنًاعنا
أيافهانيشاإيإا7أيهانينايغاالياثإرنراحكنماتاع7لا
نيُثااْإ7َننايفاننمثانابنثلانيايَاَإاإيلابإ ابارعابكلا
7ياائلانينثلاعلاطائرنتهمانيشاؤمةا7صننريخهما
نينذرلا7نع7نتهمانيحنريلامنانالنثحاريلا7نيسيارنتا

نيفخخة.
7قالانيلثنى:اإنالاذهانيجريإةاتذكرناا»بإجزرلا
نيجإثةانيثيابإأتابهااع7لانيُثااْإ7َنناحربهاابثفجريا
جاماعانيحشاحنشا7جامعاباإرابصإثااءا7بإفسا
نييان اإجرتانينضعايفاعإنابنيا امليشاياتالاعيا
بذباحاجإانعانألمانانيخاصاةا7غريلمابثإلااابأيا ا
شااركتاطائارنتانيُثاااْإ7َننابأقذرامجاازراننبَاَعلا
ضإانيشاثبانيايَاَإاإي،ا7لنامااايثأكإامثهاأناعإ7ا

نيشاثبانيايَاَإاإيا7عاإ7انينرشيةانيإنعاما7نيرنعيا
ياايساإىاننرلابايفاُكّلاع7لانيثايماليانيساثنعيةا

7أمريكاا7إرسنئيل.
7يفابيااناصااعراعنانيجنهاةانيثناإياةايننجهةا
نيُثاااْإ7َننا جرنئاما أنا نيجنهاةا أكاإتا نيُثاااْإ7َننا
ا 7مرتزقثهايفانيإنخلا7مااحإثايفامسجإانيؤيإاالاتَُإتُّ
يلإينا7نننساانيةابصلةا7الاتثلاعناثناإةانننسانا
نيايَاَإاإايا7ييساتا نتاُلنياةاأ7اطاباعايإإاي،ا
7حإلتانيجنهةانيإظا انيساثنعيانيسؤ7ييةانيكاملةا
عناكاإةانيجرنئامانيثياترتكنهاانيجإاعاتاننرلابيةا
يفاحالاشاثنإاانيايَاَإاإيا7تساثهإفانيصللا7ع7را
نيثناعلابايثفجرينتا7نينثل،اكإاانياثإكرتا7بشاإلا
نيخطاباننعالميانيثحرييضايلإظا انيساثنعيانيذيا
يثثاطاىامعاجرنئاماننرلاابايفانيايَاَإانابسالنيةا
مالرنًا7محرضاًاتلاكانألعإالانينحشاية،ا7بايثكسا
منا ياكايظهرايفاتثاطيهامعاننرلابايفانيساثنعيةا

7نيخليج.
مناجانناهاأعننانيجلاسانيزيإياننياالميالذها
نيجريإاةاننجرنميةانيثيانياثهإإتانيصللابجامعا
نيؤيإايفاحيانيجرنفابصإثاءامساءانألربثاءانيايض.
7أكاإانيجلسانيزيإياننياالميايفابياناصاعراأنا
عإارصاماايساإىاننرلاباييستاينىاأعنلاتحركهاا
أجهازلانيخابرنتانيساثنعيةابغطااءاعيإيامإحرفا
انينلابية(ايصلحةانيثاإ7اننرسنئييلا7نألمريكيامنا
أجالانبثازنزانألنظإةا7نيشاثنبابايإطناةا7تحنيلا
مكاياباييايايةا7مصايحاغريامرش7عةايفانفسا

نينقتانيذياترإعاإيهاشثارامحاربةاننرلاب.
أمااانتحااعاننعالميالانيايَاَإاإيلا7نياذياأعننا
لاذهانيجريإاةانيشاإيثةاإنإاععااإىلاتحاركاإعالميا
جاعا77نياعاعىلاكاإةانألصثإلا7نينياائلانيخثلفةا
نيساإنعةامإهاا7نينار7ءلايفضحا7كشافانيؤنمرلا
انيساثنأمريكية(انيثاياتساثهإفانيايَاَإااناأرضاًا
7إنساناًابالارحإة،اكإااععااإىلانتخا انيثإنبريانيالزمةا

7نينانننياةاحياالاننعال انيإنخيلانيإالضايلشاثبا
7نينطانا7نيذياينفابجانبانيثإ7ا7يساانإهاإعالمياًا
بايثغطياةا7نيثزييفايلحنائلا7إخفااءا7تضليلاتلكا

نيجرنئمانيهنيةابحلالذنانينطن.
7نألحازنبا نيحلياةا نيسالطةا قيااعلا 7أعنناتا
7نيثإظيإاتانيسيايايةا7مإظإاتانيجثإعانيإنيايفا
عاإعامنامحاإظاتانيجإهنريةالذنانيثإلاننجرنميا

نينشع.ا
7أكاإابياناصاعراعنانيسالطةانيحليةابإحاإظةا
صثاإلاألإياةانينقنفاصفااًا7نحاإنًايلحيلنيةاع7نا
نياثإرنرامثلالذهانألعإالاننرلابياةانيثياتهإفاإىلا
زعزعةانألمنا7نالياثنرنرايفانينطن..امطايناًانيجهاتا
نألمإياةابرعةانيكشافاعانانيجإاالا7تنإيإهماإىلا

نيثإنيةاييإاينناجزنءلمانيرنععاجرنءاماانقرتإنه.
7طايباأعضاءا7قياعنتانيسلطةانيحليةا7نألحزنبا
7نيثإظيإااتانيسيايايةا7مإظإااتانيجثإعانيإنيا
بارض7رلاتنإيمامرتكنايا7مإظإيا7مإانيلا7رعالا
نألعإالاننجرنميةاإىلانيثإنيةا7نيثإلاإىلانتخا انيثإنبريا
7ننجرنءنتانألمإيةانيشاإعل،ا7أخاذانيحيطةا7نيحذرا
ماناتكرنرامثلالذهانألعإالاننجرنميةانينشاثةانيثيا
تهإعاأمنا7ياكيإةانيجثإعا7نيثإلاعىلاكشفهااقنلا

7قنعهاايفامخثلفامحاإظاتانيجإهنرية.
7أعننتاقياعنتامحاإظةاعإرننا7نيجايسانيحليةا
7نألجهازلانيحكنميةا7نيإظإاتانيإنياةا7نيفثايياتا
نالجثإاعياةا7نيسيايايةانيحااعثاننجرنمايانياذيا
نياثهإفانيصللابإساجإانيؤيإابإإطناةانيجرنفا

بايثاصإةاصإثاء.
7علتاقيااعلانيحاإظاةا7كلانيإظإااتانيإنيةا
7نيجثإثيةايفابيانايهااعنانياثإكارلاايهذهانألعإالا
ننجرنمياةانيثاياتنن ابهاااعإارصاضآياةاعنانيحلا
7نيإيان،امساثهإإةابينتانيلاها7قثلهااانألبرياءامنا
نيصلالاع7نامرنعاالايحرماةاع انيسالما7ُحُرماتا

بينتانيله.
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عندمـا ينطلق الشـباب، ويقوموا بقوة، ويرفعوا شـعار كهذا، 
ما معنـاه أنه لن نكون كأولئك الخانعيـن، الخاضعين، الخائفين، 
القاعديـن المرتدين عن دينهم؟ ما معناها هذه وإن كان هذا بعده 

أمريكا تهدد، وإن كان هذا بعده سجن، وإن كان بعده ما بعده.
هذا هو نفسه من مظاهر الصمود لمن يسيرون عىل هدي اللـه، 
ويبيـن الفارق بين ضعف نفوس منهـم معرضين عن هدي اللـه، 
وإن كانـوا كباراً بما يمتلكوه، لكن قد هو يقول لألمريكي: ]تمام، 
غيـر كيفما تريد، يف مسـاجد، يف مدارس، اعمل مـا تريد، إذا قد با 

تسلمنا رشك[ وبين من ينطلقون.
أليس ذلـك األول يبدو ضعيفـاً؟ ضعيف جـداً ومهزوز، ومن 
ينطلقـون يقولـون: ال، ]الموت ألمريكا[ وسـنعمل عىل أن تموت 
أمريـكا، ونواجـه أمريكا، ونحـارب أمريكا، ما هذا هـو الموقف 
القـوي؟ مـا هـم ظهروا أقـوى مـن أولئك الكبـار، الذيـن معهم 

طائرات، ودبابات، وجيوش؟ ثم تصبح يف األخير ال تمثل شيئاً.
ألن القوة قوة النفس. إذا كان اإلنسـان قوياً يف اللـه، ويسير يف 
طريقة حق سـتصبح وسائل بسيطة لديه مؤثرة جداً، وإذا ضعف 
اإلنسـان بسـبب إعراضه عن اللـه، وعن هدي اللـه، تصبح كل ما 

لديه من قوات كثيرة ال تمثل شيئاً يف األخير.

وهذا معلوم، أليس واضحاً اآلن، طائرات ]ميج 29[ وطائرات 
]إف 15، وإف 16[ ودبابـات متطـورة مـع العرب مـن كل بالد، 
ـا كانـوا يمتلكون نفوسـاً ضعيفة  وجيـوش بعـرشات اآلالف، لمَّ
أصبحت هذه ال تمثل شيئاً، أليس هكذا؟ وترى من ينطلقون بقوة، 
سـواء يف لبنان، يف فلسطين، شباب يهتفون بشعارات من هذه، ما 
هم يف األخير يكشـفون أمريكا؟ ويفضحـون أمريكا، ويفضحون 
مـن يبدون أقوياء يف مـا لديهم من إمكانيـات، وقلوبهم مهزوزة، 

وتهتز ضعفاً.
فهـؤالء من يصبح لألشـياء البسـيطة فاعلية، وأثـر كبير، هم 

ـَماَواِت  مـن يربط اللـه عـىل قلوبهم }إِْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربُّنَا َربُّ السَّ
َواأْلَْرِض لَـن نَّْدُعَو ِمن ُدوِنِه إِلَها{ معظـم العرب اآلن متجهين إىل 
أمريـكا، وكأنها إله، ويطيعوها فيما تريد، ولتعمل ما تريد، وتنفذ 
ما تشـاء، وتفعل ما تشـاء، وال تسـئل عما تفعل. هكذا يتعاملون 

معها فعالً، كما لو كانت إلهاً!.
فالذيـن ينطلقـون يف وجهها، معناه: لن ندعـوا من دون اللـه 
إلهـا آخـر كمثلكم. وفعالً قالـوا: هناك حديث - أنا مـا قد اطلعت 
عليـه - هناك حديث، أنه )ال تقوم السـاعة حتى يعبـد العرب بيتاً 
غيـر الكعبـة( واحد نرشه، وأظـن بأنه أضافه إىل ]كنـز العمال[، 
وحلـل هـذا الحديث قال: انه فعـاًل يبدو من وضعيـة العرب اآلن 
متجهيـن للبيت األبيض، لـم يعودوا يتجهون لبيـت اللـه، المعرب 
عـن ألوهية اللـه، وملك اللـه، وتوحيد اللـه؛ ألن اللـه جعل البيت 
مثابة للناس: مرجع، ومن خالله يكشـفون أنهم عبيد للـه، وأنهم 
مربوبيـن باللـه، ومملوكين للـه، وأنهم يجـب أن يألهوا إىل اللـه 

.. وهكذا.
}َهُؤاَلء َقْوُمنَا اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه آلَِهًة لَّْواَل َيأُْتوَن َعلَيِْهم ِبُسـلَْطاٍن 
ِه َكِذبـاً{ )الكهف15( وهكذا  َـّ ى َعىَل الل ِن اْفـرَتَ ٍن َفَمـْن أَْظلَُم ِممَّ َبيِـّ
وضـع العرب، ما هم بالشـكل هذا؟ تراهم اتخـذوا من دون اللـه 
أمريـكا فعـاًل، يطيعوها، ويخضعـوا لها، ويمكنوها مـن أبنائهم 

يثقفوهم كما تريد، ومن مساجدهم، ومن خطبائهم.
يعنـي: أمريكا متجهـة اآلن بأن تتكلم عن طريـق المنهج، عن 
ت  طريق اإلذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكِّ
ت الخطيب ال يتعـرض آليات من هذه،  عن طريق المسـجد، تسـكِّ
حـول جهاد، حـول فضح لبنـي إرسائيـل، ال يتحدث مـع الناس 
رهم بخطورة القضية، ومسؤوليتهم أمام اللـه؛ ليسكت هؤالء  يذكِّ
حتى تتكلم أمريكا فقط، من خالل المنهج، ومن خالل الصحفيين، 

والكتاب، واإلذاعات، والتلفزيونات، وغيرهم.
إذا لـم تصل إىل أن يكـون هناك خطباء فعالً، يكون أسـلوبهم 

بالشكل الذي يهيئ قابلية ألمريكا. ما هذا الذي يحصل؛ ألن مجرد 
تسكيت الخطباء عن أن يتحدثوا عن القضايا هذه هو يعترب خدمة 
أمريكيـة فعالً، والدول العربية تتجه لهذا، الدول العربية تتجه إىل 

هذه فيما ما يتعلق بخطباء المساجد.
ومـن العجيـب أن العـرب اآلن ال يأخذون العـربة من بعضهم 
بعـض، تجـد أنهـم عندنا يف اليمـن متجهيـن إىل الفكـرة هذه، ال 
يأخذون عربة من السـعودية أنها أزالت كم من الخطباء، وكم أئمة 

مساجد، وما فرع فيها من أمريكا.
هـذا هـو العمـى، والدبور الـذي ما بعـده إال عقوبة شـديدة، 
وتسـليط عظيم، متجهين أنه يجي لهم خطباء مريين، ويتجهوا 
إىل أنه يعلموا خطباءنا ما يتعرضوا للقضايا هذه نهائياً، ويخطبوا 
يف مواضيع معينة قد بعضها فعالً مما يريد األمريكيون ترسـيخه 

يف المجتمع.
فهـل أنت متجه لهذا من أجل زعم أمريكا ترىض عنك؟! لماذا ال 
تأخذ عربة من السـعودية التي أزالت حوايل ألف خطيب، وما فرع 

فيها من أمريكا!.

هـي مرحلة كان لـو كان عـاد عندهم بصيرة، هـي مرحلة أن 
يكـون الخطبـاء يف كل جامع يتحدثـون مع النـاس، يحرضونهم 
عىل الجهـاد، يذكرونهم بالمسـؤولية، يبينون لهـم خطورة هذه 

الوضعية، يبينون لهم أمريكا، ومؤامراتها، كيدها، أهدافها.
مـا كان هذا هو المفـرتض: أن يحرضوا الناس. ما هو يحاولوا 
يسـكتوهم، وال كلمة، ولو تأتي تسـألهم هل سـينفع هذا؟ أمريكا 
سـرتىض عنكم؟ سيقولون لك: ال، هذا هو العمى فعالً نعوذ باللـه 
من العمى. }أََفلَْم َيِسـيُروا يِف اأْلَْرِض َفتَُكوَن لَُهْم ُقلُوٌب َيْعِقلُوَن ِبَها 
أَْو آَذاٌن َيْسـَمُعوَن ِبَها َفإِنََّهـا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكن َتْعَمى الُْقلُوُب 
ُدوِر{ )الحج46( أما عيونهم فأنت تراها بعضهم مثل  الَّتِـي يِف الصُّ

عيون الثور، كبار، لكن بصائرهم قد عميت.

)آيات من 
سورة 

الكهف(

صرخة الحق 
والحرية!

عبد الكريم محمد الوشلي

م���ن م��ح��ك��م ال���ذك���ر ج����اء ب��ه��ا ال���ن���داءُ
ال���وض���اءُ ال��ش��ه��ب  ب��ه��ا  دوت  غ�����راء 

ه����م ف��ت��ي��ة احل�����ق ي���ح���دوه���م ح��س��ن
ق����د أط���ل���ق���وه���ا م��ج��ل��ج��ل��ة وج������اءوا

امل��س��ج��ى احل���ل���ك  م���ن  خالص  ب���ش���رى 
ف����ي م��خ��ل��ب��ي��ه ل���ن���ا األم������ل امل���ض���اءُ

ب��ف��ي��ه ب����زغ����ت  إذ  مب��������ران  ق����ام����ت 
أب���ك���اره���ا ال���غ���ر وان���ق���ش���ع ال��غ��ش��اءُ

م������ن������ارة اجمل�������د لألح�������������رار ت���غ���ذو
أش���واق���ه���م ف����وق م����ارام����وا وش�����اءوا

›ال�����ل�����ه أك������ب������ر..«م������ات  ب���ه���ا ع���دو
ل���ل���ح���ق غ���ي���ظ���ا وت�������اه ب���ه���ا اإلب�������اءُ 

ق����د من ع����ن ع���م���ق م���غ���زاه���ا م��س��ار
ب��ال��ن��ص��ر ي���ع���دو ون���ح���ن ل���ه ال���ف���داءُ

م��غ��زى ت��س��ام��ى ع��ل��ى اجل������وزاء ض���وءا
ي���أب���ى ال���تالب���ي���س أوف���ه���م���ا ي��س��اءُ

م���ن ع��م��ق آالم����ن����ا، ب���ال���ص���دق، أن��ض��ا
س��ي��ف��ا أط�����اح ال���ع���دى ول����ه ال�����والءُ

ت������راءى ق����د  م���ج���د  رأس  ح���وث���ي���ه���م 
ه����و احل����س����ي����ن����ي..أس ب����ه ال���ب���ن���اءُ

وه�������و أب�������و ج����ب����ري����ل ب���������أوج ن��ص��ر
م����راءُ وال  ال���ط���غ���اة  ع�����روش  أردى 

ج���ودي ..ب����األم����ج����اد  اآلل  ن��ف��ح��ة  ي���ا 
ل���ن���ا وع�����ز ..ف����ق����د ط�����ال ال���ع���ن���اءُ

اش��������ِف ص����������دورا ألج�����ي�����ال مت�����ادى
ب����ه����م زم���������ان امل�����ذل�����ة واخل����������واءُ

ول���ت���ت���ح���ف���ي���ن���ا مب����س����ك اخل����ت����م إن����ا 
ب���ال���ب���دء ع���دن���ا وع�����اد ل��ن��ا ال���رج���اءُ

ل��ب��ن��ان م��دم��ى ف���ي  إذ خ���ر ص��ه��ي��ون 
و«ال��ب��وش« ف��ي وج��ه��ه رق��ص احل���ذاءُ

ي��ق��ي��ن��ا اآلت���������ي  ل����ن����ا  أن�������ا  ص�����ح  إذ 
أم�����ا األع���������ادي ف��ح��ظ��ه��م ال���ف���ن���اءُ

االمتحانات وهوس 
أبناء العاصفة

أمة الملك الخاشب
 

الاشاكاأنابإءانيثإليةانالمثحانيةايلشهاعتلانألياييةا7نيثاننيةاا
أإنإلماصننبهما7جثلهمايكثفانناغارنتهم،ا7لمايفثحننانيحاجزا
نيصنتايايلطائرنت،اإايين انألحاإا7لنانيثانيامناأياا انالمثحاناتاا
7منابثإاصاللانيفجر،ا7لمايثجنيننا7يحنمننايفاياإاءانيثاصإة،ا

نرعابانيطالب.ا7إقالقايكيإثهما7نيثأثرياعىلانفسياتهم.ا..
أيضاايلطنناأ يايهما7أحذيثهمامنانيصحفيلا7نيكثابانياجنرينا
مناعياالانيثاصفةااييهاجإاننانيثإليةانالمثحانيةا7يساخر7نامإهاا
بإالامناتشاجيعانيطالبا7شكرا7زنرلانيرتبيةا7نيثثليماعىلاجهنعلاا
نينذ7يةايفاتحإيانيثإ7نن،اإإااكانامنالؤالءاإالاأنايفضحنناأنفسهما
إضيحةاالاتنلاعناإضيحةاقإننتاآلايثنعايفانيناليثيشنا7نيإا7رلا
نيزعنماةاإإاناالايخجالامناتأيياإانيثإ7نناعاىلابلإهااعاىلامرأىا
7مساإعامنانيثايماالايخجلامنانرشاصانرلاقإيإةاتماتإا7يهااقنلا

حننيلاأربعايإننت.
إناإاتابثاتاأمساصفحةانيإعناننيلايانيع،ا7لانايإزلاصنرلا
قإيإةاجإنا7قإاتماتإن7يهاايفانألعنن انياضيةاعناطالب،ا7نععىاأنهماا

يإثحإنن،ا7يسخرامإهم.
نيإعناننيلا7كلامناعىلاشااكلثهاتإايانناإضائاحا7زنرلانيرتبيةا
نيثا اقنلاانيايضايفاعهإاحكنمةاننخنننانيسالإل،اينانايسايااننيلا
نذكركاأناإضيحةا7زنرلانيرتبيةايفاعهإاعنإنيرزنقانألشنلايماتحصلا
يفامإىاتاريخانييإنامإذاإنشاءا7زنرلانيرتبيةا7نيثثليمابثإاثنرلاثا/
ينثإلايفاعهإكماإنطايااإخنننانييإناتربتانالمثحانات،ا7تإاقلتا
عالانيننتساأبا7علانيهننتف.ايفاعهإكاماإنطايااإخنننانييإناكانا
نيطايبانيجثهإايثسا7ىامعانيكسنل،ا7يذلباكلاتثبانيجثهإاأعرنجا
نيريااحا7لنايرىاأناغاريلاحصلاعىلانفسانيإرجاات،ا7بإ7ناعإاءا

يذكر
يفاعهإكاماإنطاتماتأجيالانالمثحاناتاألكثرامانامرتلاأ7اثالثا
بحجةانيثريب،اإإنايااترىاكانايربه؟ا؟ا7منانيذياكاناينيثه..؟؟
يفاعهإكماإنطاكانابثضانيطالبايإخلننانالمثحاناتابايهننتفا

7يثإاقلننانألجنبةابايننتساأب
7أ كركامايفاعهإكاماكانانيشاثبايثياشا7نيإنيااالاعئةا7ييسا
لإااكاحصارا7الاعاإ7ننامناعرشياناع7ياة،ا7كاناكلايشءامثنإرا
7نيسااعإنتامناكلانيإ7لاتاإر،ا7منننئانيإ7يةاشاغايةا7صاعرنتهاا
شاغاية،ا7رغمالذناكاناتانيكهرباءامثإ7مةا7نألزماتايفانيشاثناتا
نيإفطيةامسثإرل،ا7نيين اجايلاتطنينناأيسإثكم،ا7تسخر7ن،ا7كأنكما
عيشاثمانيشاثبايفانثيما7رنحاةاالامثيلايهإاا،ا7كأنانالمثحاناتايفا

عهإكمااكانتامثاييةا7خاييةامناأيايلنيات.
نييإنانيين ايننجهاحرباكننيةاضإها7كلانيثايماضإها7أنثماأيضاًا

ضإها7تثأمر7ناعليه.اإكيفاتريإ7ناأنايكننانينضع؟ا؟
نيحإاإايلاهاأنإااالزيإااااعايشال،ا7أنانيحياالامساثإرلا7نيلكةا
منجانعلايفاكلايشءاإاالمثحانااتايثساثإرارغماأننإكام،اإكيإ7نا
كيإكم،ا7نكذبنناكذبكم،اإلناتسثإرا7يناتإثرصاينىاإرنعلانيشثنب؛ا

ألناإرنعتهاامناإرنعلانيلها...
7نثإإاىاياكلاطالبإااانيإجااحا7نيثنإيلا7لامايفالاذهانيظر7فا
نالياثثإائيةانيثياإرضتاعليإاا7نيثيااتثيشهاابالعناانيغاييةانيحنينةا

نييإن
حفظانيلهانييإناأرضاا7إنسانا.

قراءة في محاضرة »من نحن ومن هم« 
للشهيد القائد:

من هم أعداؤنا؟
تثننىلانالحإنثا7نيحنائلانيثياتكشافاحنينةاماايجريايفانيإطنةا7نتضحتانيرؤيةا
ياكلامثاباعاننانييهنعابإااايإثلننهاماناع7لانمريكاا7نرسنئيلا7عإالءلامامنانالنظإةا
7نيثإظيإااتانالجرنميةاكايناعإلا7عنعشاخلافاكلانيجرنئما7نيجازرا7نيإكناتا7نيايسا

نيثياتحلابشثنبانيإطنةانيثربيةا7ناليالميةا
يكنانيشاكلةانيثياتثانيامإهاالذهانيشثنبا7نيسالإنناننهماتركننامإهجيةانينرننا
نيكريماانيثياتحثإاابايثثاملامثهماكاعإنءااااياانيهاانيذينانمإنناالتثخذ7ناعإ7يا7عإ7كما
ن7يياءاتلنننانييهماباينعلا((ااااقإابإتانينغضاءامنانإننلهما7مااتخفياصإ7رلمانكلا
((ا7ننجر7نا7رنءاشثارنتانعإنءلماانيخاععةا7نيثضليليةانيثياطاياايسثخإمننهااكغطاءا
يثإفياذاجرنئإهاما7مؤنمرنتهامانيثإنئياةاكحننقانيشاثنبا7حننقانالنساانا7نيرنءلا
7نيإيإنرنطيةا...نيخااااايلنسننانيحلابايناطلا((امعاننانيلهاقإانخلناايفانينرننانيكريما
عاناشاإلاعإن7تهمايإاا7ننهاماالاينع7نايإاانياخاريا7ننهمايثظننانناملهامامنانيغيظا
7ننهمايساثننايفانالرضاإساعنا...انيخانالياتانيكثريلانيثياتثحإثاعناعإن7تهما7تحذيرا

نيلهايإاامإهما
كإااننانيسالإلايامايثنع7نايثثاملننامعانعإنئهما7إلانيناعاإلانيثياتننلامنانحنا
7منالما7نيثياتإثلابايإسانةايلإساليإنالنيةا7حضارلا7تارياخا7عينامثكاملا7عزلا
7كرنماةا7ننانيلهاجثلهماخريانمةانخرجتايلإاسا7إضلهماعىلانيثايلا7تإثلابايإسانةا
يهاماانعإنءانالمةامنانييهنعا7نيإصارىا7نيإاإنلا(ا يةا7ضثفا7نحثنارا7لنننا7خزيا
7عااراإثإإمااتخلنناعانالذهانيناعإلاناليايايةايفانيثثاملامعانعإنءلاماإنإتانالمةا
لنيثهاا7نصنحتانمةاضثيفةامسثذيةايسيطراعليهاانعإنءلاا7لماياكثننا7يصإر7نا
يهااانيإمارا7نيحر7با7نيفثناعلانع7نتهمامنانالنظإاةانيحاكإةا7نيناعإلا7عنعشاإيإاا

لمايإثإننابثر7نتهاا7خرينتهاا
يذياكاإاينارننانيكريماركزاعىلالذهانالشاياءاكإناييسا7تنجيهااتا7نضحةاااالما
نيثاإ7اإاحذرلاما((االناعإ7كاقإايظهرايكابإظهرانيإاصاحانالملا،ايكنان ناعرإتامنا
لنا7مناننتاياثكنناينظاايكلامؤنمرنتها7حيلها7مخططاتها7لذنامااحصلاالع اعليها
نيسال ا:انيمايظهرانيشيطانابانهاناصحايهاااا7قايإهإااننيايكإااينانيإاصحلا((ا7قإا
ننهانيلهانع انىلاننهاعإ7ايهإاايكناعإإماانيسانع اعليهانيساال انيثإن7لانكلامنانيشاجرلا
7عاىصاربهااااإثىصانع اربهاإغنىا((ا7رشحانيلاهالذهانيحايةابننيةااا7ينإاعهإناانىلا
نع امناقنلاإإيسا7يمانجإايهاعزماا(ا7بثإاننانكلامنانيشجرلاقالانيلهاااانيمانقلكإااننا

نيشيطانايكإااعإ7امنلا((
نفاسامااينان ابهانيإظا انيساثنعيانالمريكيانياذيايثنإصاع7رانيشايطاناتجاها
نيشثبانييإإيا7ينإ اعإ7ننهاتحتاشثارنتامصلحةانيشثبا7إعاعلانيرشعيةا7تحنيلا

نيرخاءا7ناليثنرنرايلإننطإلانييإإيلا
بيإإاايفا7نقثهانيثإيلا7حنينثهانظهراحنإهانيإإلا7عإن7تهانيشإيإلاضإانبإاءانييإنا
إنثلانالطفالا7نيإساءا7نياثخإ اناليلحةانيإن7يةا7نيحرمةاع7يياا7عمرانينإيةانيثحثيةا

يلإ7يةايفاكلامجاالتهاا7يماتسلمامإهانيحجرا7الانيشجرا7الانيحيننناتا
7بجرنئإهالاذهانصنحاعإ7نا7نضحاايليإإيلا7بايثايلاإيإنغايانيثثاملامثهاعىلالذنا
نالياساننهاعإ7ا7الايريإايليإإيلانياخريايينن انييإإييننابننجنهماتجاهانيثإ7ننانيذيا

يسثهإإهما7يثحركننايصإهايفاكلانيجاالتا7بكلاماايسثطيثننا
يكانانيثخايلاعنالذهانيناعاإلانينرننيةا7ناليايايةاجثلتامنانينثاضاينيعارشإها
7ضإاريها77طإهاييكنناعإيالايهاذنانيثإ7ننا7يإطللايفاتإفياذامؤنمرنتها7جرنئإهاضإا
نبإاءاشاثنها77طإها7ينن ابثليراجرنئمانيثاإ7ننا7نيثحريضاعىلانبإاءانيجيشا7نالمنا
7نخثالقانزماتاالشغايهماعنانيثصإيايلثإ7ننايفانيجنهاتا7عىلاكلانيسثنياتا7ينطتا
كلاتلاكانيشاثارنتانيثياكانننايرإثننهااامثلا»حبانينطنايجإثإااا77طناالانحإيهاالا

نسثحنها7نيإإاعاعنايياعلانينلإا777نيخا»ا
يذيكايجبانيثنعانىلانيناييسانينرننيةايفانيثثاملامعانعإنئإاانيثيا7ضثهاايإاامنايثلما
نيإفنسا7يثلماماايفانيساإننتا7نالرضايإسثثيإابهااكرنمثإاا7عزتإاا7عيإإاا7نكنناخريا

نمةانخرجتايلإاساإثإإمااتفنإانالمةالنيثهااتكننابايشكلانيذيايخإ انعإنئها
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عبد اهلل البردوني 
 

األوث������������ان  و  األص���������ن���������ام  س������اح������ة  م��������ن 
ال���ّط���غ���ي���ان و  ال�����ط�����اغ�����وت  م����س����رح  م�����ن 

م��ن  و  ال�����رع�����ن�����ا  ال����وح����ش����ي����ة  غ�����اب�����ة  م������ن 
األض�����غ�����ان م�����وط�����ن  و  ال�����ق�����ت�����ال  دن�����ي�����ا 

م�������ن ع������ال������م ال������ش������ر امل�����س�����لّ�����ح ح�����ي�����ث ال 
س�����ن�����ان و  م������ه������ّن������د  ل�����غ�����ي�����ر  ح������ك������م 

ال����ه����دى  و  ال�����س�����ع�����ادة  ت����ب����اش����ي����ر  ب�����زغ�����ت 
ب���ي���ض���ا ك���ط���ه���ر احل��������ّب ف�����ي ال�����وج�����دان

و أه�������ّل م�����ن أف������ق ال����غ����ي����وب ع���ل���ى ال���دن���ى 
ح���ن���ان ف����ج����ر  و  ه�������دى  ف����ج����ر  ف������ج������ران 

ي��������ا ف�������رح�������ة ال�����ع�����ل�����ي�����ا أه�������������ّل م���ح���م���د 
ك����ال����ع����ن����وان اجمل���������د  س����ي����م����ا  ع����ل����ي����ه  و 

ال��س��م��ا  و   . ال������ب������راءة  م���ه���د  م�����ن  أط�������ّل  و 
ت���ع���ت���ن���ق���ان ك�����ّف�����ي�����ه  ف�������ي  األرض  و 

* * *
أن�����������وارا س���ائ���ا  ؟  ال����ص����ح����را  ت������رى  م��������اذا 

األج�������ف�������ان ع������ل������ى  ح������ل������م  أّن��������������ه  أم 
ف����ت����ح����ت ن������واظ������ره������ا ف������ض������ّج س���ك���ون���ه���ا 

ع����ي����ن����ان ت����������رى  ال  م�������ا  أرى  م������ال������ي 

ال���س���ن���ا  ف������ي  م�����ّك�����ة  رب�����������وات  ت����ل����ّف����ت����ت  و 
ت���ع���ان���ي و  ص���م���ت���ه���ا  ت����ك����اب����د  ح�����ي�����رى 

ت����س����أل ج����ّوه����ا  ال����ّص����م����ت  ل�������وال  ت����ك����اد  و 
م��������اذا ت������رى و م���ت���ى ال���ت���ق���ى ف�����ج�����ران ؟

ت����رى  م��������اال  ي��������رى  ال�����غ�����اف�����ي  ت����ي����ّق����ظ  و 
ال����ف����ّن����ان امل����ل����ه����م  روح  ال������وه������م  ف������ي 

ن���������زل ال����ب����س����ي����ط����ة ب������ال������س������ام م���ح���م���د 
ك����ال����ن����ص����ر ع�����ن�����د م�����خ�����اف�����ة اخل���������ذالن 

ي�����ا ص����رع����ة ال����ط����اغ����وت أش��������رق ب���ال���ه���دى 
ال���ب���ان���ي ال������رس������ول  و  ال�����ه�����داي�����ة  رج�������ل 

ص���ب���اب���ة  و  ف������رح������ة  اجل��������زي��������رة  ف������������إذا 
أغ�����ان�����ي احل�������ي�������اة  و  ع���������رس  اجل���������و  و 

أخ����������ّوة  و  وح������������دة  ال����������ع����������داوة  إذا  و 
ت����دان����ي ال�����ن�����ف�����ور  و  ح��������ّب  ال����ب����غ����ض  و 

ه���ت���ف���ت ش����ف����اه ال���ب���ع���ث ف���ان���ت���ف���ض ال���ث���رى 
األك������ف������ان م��������ن  امل��������وت��������ى  ت��������داف��������ع  و 

ق����ب����وره����ا  ب�����احل�����ي�����اة  ض�����ّج�����ت  و  زخ����������رت 
األب����������دان ف������ي  األرواح  واه������ت������اج������ت 

ب���ع���ض���ه���ا  ي�����ه�����ّن�����يء  ال�����دن�����ي�����ا  ت������اق������ت  و 
ب����ع����ض����ا ف�����ك�����ل ال������ك������ائ������ن������ات ت����ه����ان����ي

غرام وطن
محمد الشميري

ت��ك��ه��رب��ن��ي ال���ه���واج���ُس وال��ق��واف��ي
وي��أب��ى أن ي��ب��وَح ب���ذا اع��ت��راف��ي

ع��ل��ى ب��ح��ر ال��ه��وى ت��رس��و ح��روف��ي
ال��ش��واط��ُئ وامل��راف��ي حت��ي��ُط بها 

شعري نسجُت  ال��ف��ؤاد  نبِض  وم��ن 
ِشغافي نغمته  س��ح��ُر  يُ���راِق���ُص 

وي��ك��ت��ب��ن��ي احل���ن���ُن ن��ش��ي��َد ح��بٍّ
وي���ش���دو م���غ���رم���اً ف����يَّ ه��ت��اف��ي

أث����رت ب��ن��ب��ِض ق��اف��ي��ت��ي اش��ت��ع��االً
وق���د ك���ان ال��ت��وه��ُج ف��ي��ه ط���اِف

ألن�����ك ك����ل إح���س���اس���ي ون��ب��ض��ي
حافي الشوق  بساط  على  أتيُت 

ب������ادي ف���ي���ك ي��ك��ت��ب��ن��ي غ���رام���ي
ه���واك جل��رح��َي امل��وج��وِع ش��اِف

عطري نسماِت  م��ن  العشُق  ي��ف��وُح 
ف��م��ا ع���اد ال��ت��ول��ُع ف��ي��ك خ��اف��ي

إل����ي����ك ب����ك����ل ج������ارح������ٍة أغ���ن���ي
اخلرافي عشقي  دم��ي  في  ألن��ك 

فجران!

ألنـَّه الوطن
ثابت القوطاري

يثثلُمانيثالميذامناأيثا لماعر7سامخثلفةايفانيحيال،ا
انأليا اقإاتجثلامإهماأيااتذًلا ألنَّهانيثلاما7نينإ7ل،ايكنَّ
يُثلإنناأياثا لماعريااًايجثلهايطإنئاعىلامساثننلا
لذنانينطنانيثزيز.اإنإاكانايلثإ7ننانيغاشاماعىلانييإنا
يفاثا/آ نرامانالاذنانيثاا ا7جهاًاإيجابيااً،اتإثَّلايفاإرزا
مكنناتانيجثإعاإىلاصإفلاالاثايثايهإا:ا7طإي،اأ7اغريا
إاأبإااءانييإناضإانيثثإيانيذياصارا 7طإي.اكإااأنَّها7حَّ

معانأليا امحثالًا7مسثثإرنًا7مإثهكاًايرتنبهانيطالر.
لافا تالمياذياينفاننانآلنابطرينثهامايفا7جاهانيصَّ
نيساثنعيانيغاشاما7َمانا7رنءهاماناقانىانالياثكنارا
نيثايي.اإهاالاناامهإإانيهإإنني(ااتلإياذيانيذياتلنىا
الجنمااًاال عاًا تثليإاهاعاىلاياإيايفاننعإنعيةاقإاشانَّ
عىلاأحإاأيااتذتهاعىلاخلفيةامإشانراكثنهاأيثا هاعىلا
صفحثهايفاfacebookامرحناًابايثإ7نناعىلانييإن،ازمييلا
نألياثا اأريلاإيلَّارياايةايثهإإياإيهاابايفشلا7إإساعا
نيثالميذ،اأناابإ7رياحا7يُتاتهإئةانينضع،ا7حّلاننشكالا
7أريالُتارياايةاقصريلاإىلامهإإاطاينثهاإيهااباالعثذنرا
مناأياثا هاا7نيثزن انألعبامثاها7أالَّايثثإىاحإ7عهاا7أنا
يحذفامااكثنهامنامإشانرا7تثليناات،اإالَّاأنّياتفاجأُتا
بارعامهإاإاحلاأريالايلارعنًاقصرينًاقائاالً:الذنا7طناالا
يننلانيساا7مة،انأليثا الناَمنابإأالذهانيحرب،ا7يلاحلا
نيرعاعليهايفاحإ7عانألعب،انيثذرلامإكاأياثا يايناأحذفا
امإشانر.امهإإا7مثهازميلهااأعلامانيثرنر(،ا7اأحإإا أيَّ
نيخنرباي(،اننظإنناإىلانيجنهةانيثناإيةايننجهةانيثإ7ننا

مإذاتأييسهاايفاشهرانيسانامنالذنانيثا .
افانيثايثاننعإنعي،ايذلنننا تالميذيانآلخرينايفانيصَّ
إىلامرنكازانالمثحانااتايينجهاننارياايةا–ماعابنياةا
زمالئهمامناطالبانيجإهنريةانييإإية-ااإىلانيثايماأجإعا
بأنَّهاماصاماإ7ناايفا7جاهالاذنانيصلفانيذياحاا7لاأنا
يُحرمهمامناحنهمايفانيثثليما7نيإرنياة،األَنَّهمايثرإننا
اعإ7لماالايؤمنابغارياثناإةانيثجهيلا7نألمية،اطايبا أنَّ
نيثاننياةانيثاماةااأحإإاحسال(ايلانحايلاابإنلإيثه(ا
قائالً:ااأيثا امسثثإ7نا7يإااخيارنتإااناليرتنتيجية.انثما
أقالمهم،اكثنهم،اكرنيااتهم،الياأيلحثهما7خيارنتهما
نيثيايثحاإ7نابهاانيطائرنتانيثياتحاا7لاإإزنعهما7لما
ياؤع7نانالمثحانااتانينزنرياة.الانانآلخاراتلإياذيايفا
نيصفانيرنباعانالبثإنئيااأيهمامخثاار(ايثصلابيانهايةا
اأياننعاييخثماكالمهامثيابثنارتهانيثهنعل:اأياثا ا كلِّ

يإإثرصا7يإثنعاإىلامإريثإا.ا
إنَّها7طناالايننلانيساا7مة،ا7لاماأبإاؤهاالايثإصلننا
منا7نجنهماتجالهامهإااكانتاقإرنتهمابسيطةاإالَّاأنَّهما
ينجهننارياائالًاأعثىامناصننريخانيطرينن،ا7مرتزقةا

نيثإ7نن.
شكرنًاتالميذياعلإثماأيثا كماعرياًايفانيكرنمة.

لفتة طريق
وعريس لم يحضر

أمة الرزاق جحاف
ننثهتامرنيامانيثرس،ا7بإأتانيإسااءايفامغاعرلا
نيناعة،اكإتاأتاملا7جهانيثر7سا7لياتنععاضينإهاا
بابثساامثهاانيرقيناةا7تلانحايهامابيإلااا7ألإسا
يإفيس:اامااأيثإكاأيهاانيثريسابهذهانيفثالانيثثلإةا
نيثنفاةا،انيزلنلابنطناحارضاعنئإاايفا7جإننها،اأيما

تفثثحاإثايياتاعريهاانيجإيلابايإشيإانينطإيا.
نظرتاإىلايااعثي،انيفر7ضاتكنناازإةانيثريسا
قاإاننثهتانآلنا7إنااًاياالنامثثاارٌفاعليها..ا7إجألا
نرتفعاصنتاإحإىانيإعننتابجننريامثسائلةااتنيلا
عيجايانيحريانايلناعةامثلإااابيفثلننالاذهانأليا ،ا
7إالاعيجاننانيخرجلا7يزإنلاااإىلابيثه،امثلاعاعنتا

7تناييإازمانا؟!ا
يمايكنايإّيامثلنماتاألجيباعناأيئلثها،اايكناماا
كإتا7نثنةامإه،الناأنانيثريساكانابالاشاك،ايإثظرا

عر7يهاعىلاأحرامنانيجإر.
7حاانامنعإامغاعرلانيثر7سايلناعة،ا7نياثنلتا
معا7نيإلاايايارلاخاصةا،تاماتجهيزلاابأناقةايزإةا
نيْثرس،ايكنا..اإنجئإاابأنانيسيارلابإاًلامناأناتثجها
يإزلانيثرياس،اعاعتابايثر7سانىلابيتا7نيإلا،اكإتا
يفاقإةانياثغرنبي،ا7تناعرانىلا لإياأناثإةامشاكلةا
حإثاتااأغضنثها،اأ7اأغضناتا7نيإيها،املتاعىلاأ نا

إحإىاخاالتهاانيأيهاابإلشةاما ناحإثا؟!!
أخفتانيخايةانبثساامثها،ا77ضثتاينابثهااعىلا
شفثيها،ا7صإراعإهااصنتاآمرانششششش..اازنعتا
علشاثي،اإغإزتابثإيها،ا7مايتاعىلاأ ني،الامسة:اا

أصاًلانيثريساغريامنجنع..ا
َشاِهْنُتابثالماةانياثفها اكنريل،انرتساإتاعىلا
مالمحي،ا7علتاعإهااكفاي،ا7تإثإتابهااشفثايايفا
حر7فامنثثرل،اتإثإتانيخايةابهإ7ءاحزين:انيثريسا
يفانيجنهة،ايإنإعاعناكرنمةانينطن،ا7حريثه،ا7عزته،اا
كاناامنررنًاأنايحرض،اايكنانإنءانيننجباتجاهانينطنا
حاالاع7نا ياكا..ا7نياثطرعت،ا7ألناكلاترتينااتا
نيثارساكاناتاقاإانكثإلت،ايامايكنانماا انيثر7سا

7أللها،اينىانُييْضايفانيثكإالامرنييإه...ااا
ااياايتاعمثثاي،ا7ننااأقانلايإفايسا:اأٌياعظإةا
تإثلكهااأيهاانيشاثبانييإإاي،ا7أٌيامجإ؟ا7للالإاكا
نكثاراعظإاةا7شاإنخاامإاكاأيثهااانيفثاالانييإإيةا
نألصيلاةا؟!ا7للالإااكاثناإةاتساثطيعاأناتربيايإاا
نيجيالانيناع اأإضلامناتربيةانيثناإةانينرآنية،انيثيا
أحإثاتاتحاناٍلاجذرياًايفانيإهاجانيثفكرييايشانابإاا

7شاباتإا؟!ااا
نثامابإثلالاذنانيجيال،ايحالايليإاناأناتفثخر،ا

7تطإأنايسثننلهاانيناع ..اا
7حثىانيلحظاة،االاتزنلاعر7ياإاايفاننثظاراعنعلا
عريسها،اييضعاعىلامفرقهااأكليلانيإرص،ا7يحثفالنا

مثاًابهزيإةانيثإ7نن،ا7ننكساره،ا7ننإحاره.

ليته لم يعد

من مشاهد القتل والتدمير..

زكريا الشرعبي
أريإاأناأكثباعناأيلنلا7أخافا
إيناإ7نا ا أكثابا 7أنااا أبكايا أنا
نياثطالعكاحزيإااا7يكرهانيإاسا

أيلنل.
أيلانلانياذياغإاتاياهاإري7زا

أجإلاأغانيهاا.
أرجناأناتثذرنيايااصإيني.

لامشارياايةاكاناتانيإمنعا
مثإهاارعتابهااشابةاينريةاعىلا
يؤنلانيثطالعاأرعتابهامإاقشةا
تإاقضااتانيلانلا7تذبذباهابالا

نيحبا7نيحرب.
يماتكثبالاذهانيصإيناةايا نا
الاتساثطيعاحناساعمنعهاااإ نا
أيلانلا نيكثاباةاعانا أرنعتا لايا
يكنانيثذنبانيذيايثيشاها7طإهاا
7نيإماارانياذياحااقابأللهاالإاا

منامإاعالا.
إنهااشااميةانعثااعتاأناتفثحا
 رنعهااا7تنثناسامانابارعالذنا

نيشاهراجذ7لايلحإلاتساثإعاإىلا
صنتاإري7زا7يثارجابهااصنتهاا
نيالئكياإىلايإرلانيحبا7نيحيال

ريااحالاذنا تإاأىا أنا تثإإاىا
نيشاهرا7أناتظلاحنيساةايفاقلبا
نيغيابا7نيإساياناإ ناماانساالاا
حنينهاا7نىساأيلنلانيذياجإثهإاا
يفاصفانفانيإرنياةاحياثاكانا
يرىايلطناشارياإنقايإلاااأينننا
نيثصاإاريا7يثغزلابهااابنصيإلا

نزنراقنانيااأيلنلاشهرانيحب(
لااالاياتفيالانآلناإاالاتجإا
أيلانلانياذياعهإتاهابالاالاتجاإا
نيحنيبا7الانيإرياةاينإانيثهإتا
ثننبامااياإيااابايربيعانيثربياا

كلا يكا
ياماتحارت اقإيايةانيحبا7الا
عظإاةانيإرنياةا7الاحثاىاجاللا

أيلنل.
أيلانلا نيصحارنءا تلثهاما ياما
ينريةاإحساباإثلكاينإانانيثيا
تأيساتاجإهنريثهاايفامثلالذنا
نيشاهرايماتثإاتثذكارامنا كرىا

تأييسهاايشءا
تطثانا نيصحارنءا ا خإاجارا
نالننساا ا 7عفانا خارصتهااا يفا
يطلعامناشاننرعهاا7مؤيساتهاا
ييطغىاعىلارنئحةاشذىانأل7ركيإاا

7عنريانينرنفل.
صإثااءاليانألخرىايماتسالما

منارمالانيصحرنء
كاناتاتحثضناأيلنلانحثضانا

نألبطالايلإرص
إايإنإعانيثاياقصفتاحإجرلا
إري7زايفانيشاا امااكاناتايثننيا
عاىلاأ7تاارانيساثيإلا7نيصحرنءا
نيثياالاتثيشايانىاإصلانيرمالا
الاتريُإايلُربىاأناتثكللابايضنابا.

 
ينإاعاعاأيلنلانثم...
يكإهايمايثإاكايصناح

يمايُثإابايحنيبانيإثظرابلاعاعا
يينثثايفاأنفساإااقصيإلامحإنعا
نيثاايل(ا عر7ياشاامإياحانيظالا

7ييثهايمايثإ.

عبدالرحمن محمد عبدالملك المروني
المتأمـل يف الحالـة اليمنيـة يجـد أن أفـراد الجيش 
واللجـان الشـعبية يتحركـون يف الميـدان يف مواجهـة 
تحركاتهـم  إلفشـال  المسـلحة  التكفيريـة  العنـارص 
الطريـق  قطـع  يف  المتمثلـة  والمشـبوهة  التخريبيـة 
واالعتداء عىل االشـخاص والممتلكات العامة والخاصة 
وما تقوم به تلك العنارص من تخزين لألسلحة وتصنيع 
المتفجـرات والمفخخات وغيرها من األعمال التخريبية 
التـي تهـدف إىل زعزعة األمن واالسـتقرار.. يف حين أن 
تحـرك تلـك العنـارص ليـس فقـط يف مواجهـة اللجان 
الشعبية والجيش فحسـب وإنما يوجهون حركتهم ضد 
كل فـرد ينتمي إىل أنصـار اللــه أو أي مجتمع حاضن 
لهم فمـن نشـاهدهم يمألون السـاحات والشـوارع يف 
الفعاليات والمسيرات السلمية يف صنعاء وصعدة وذمار 
وغيرها جميعهم بال اسـتثناء يف نظر أولئك هم حوثيون 
مجوس روافض يجب قتلهم واستئصال شافتهم وحتى 
أولئـك العاملين والعلماء وأصحاب المهن والقاعدون يف 
بيوتهم والعباد القابعون يف زوايا المساجد ومن ال ناقة 
له وال جمل من رجال ونسـاء وأطفـال يحكمون عليهم 
انهـم روافض كفار مالحدة حكمهم حكـم المقاتلين يف 

الثغور والجبهات..

وهـذا الـكالم ليـس من بـاب المزايـدة وكيـل التهم 
بالباطـل ولكنهـا الحقيقة المـرة التي ال يريـد كثير من 
الناس سـماعها ، وأكـرب األدلة عىل ذلك تلـك المحاوالت 
المتكررة التي تقوم بهـا تلك العنارص االجرامية يف زرع 
العبوات المتفجرة واسـتهداف األبرياء اآلمنين باألحزمة 
الناسـفة والسـيارات المفخخة يف األسـواق والمسـاجد 
وأماكـن التجمعات والتـي تحصد المئـات واآلالف ممن 
ينتمـون إىل اإلسـالم ويقـرون بالشـهادتين ويصلـون 
ويصومون ويلتزمون بالفرائض وسـائر أحكام اإلسالم 

وشعائره؟؟!!! 
وحتى ال يقول البعض أننا نزايد ونتجنى عىل أخوة لنا 
يف الدين والوطن نشـير هنا اىل أن تلك األعمال اإلجرامية 
لـم تقتر عىل اسـتهداف الرجال فحسـب عـىل نحو ما 
حصل يف ميـدان التحرير وكلية الرشطة ومسـجدي بدر 
والحشحوش ومسـجد المؤيد وغيره بل تم توجيهها إىل 
النسـاء أيضا يف مثل حادثة مستشـفى العـريض بوزارة 
الدفـاع وحادثة السـيارة المفخخة التي اسـتهدفت قاعة 
الوشـاح بشعوب يف مناسبة عزاء نسائي كما تم توجيهها 
كذلـك إىل األطفـال مـن البنيـن والبنـات يف مثـل حادثة 
تفجير حافلة طالبات مدرسـة الخنسـاء بـرداع وغيرها 
من الحوادث والشـواهد عـىل ذلك كثيـرة وفيما ذكرناه 

الكفاية.. والعاقبة للمتقين وال عدوان إال عىل الظالمين..



ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا     نيثإعاااثا14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية 

مفتي القدس يحذر االحتالل من التدخل في األقصى ومقابر المسلمين

العدو يبحث عن حلول لوقف ظاهرة الهروب من الخدمة العسكرية

العدو يبحث عن حلول لوقف ظاهرة الهروب من الخدمة العسكرية

7نيإياارا نيناإسا حاّذرامفثايا
نيفلساطيإيةانيشيخامحإإاحسلا
يالطاِتانالحثااللامانانيثإخلايفا
منابرانيسلإلا7يفانيسجإانألقىصا
نيناركانيذيايثهإعهاخطرانيثنسيما

نيزمانيا7نيكاني.
7ععااانيفثايايفاخطناةاصااللا
نيجإثاةايفانيساجإانألقىصانيناركا
انيرحالاإييه،ا7قال:ا»مناأجلا إىلاَشإِّ
صّإا7إإشاالامخططااتانالحثاللا
يإنغياأنانرنباطاإيه،ا7نرتععاعليها
يفاجإيعانأل7قااتاألعنءانيصلننتايفا

رحابه«.
7جاإعامفثايانيناإسا7نيإياارا
نيفلسطيإيةانيثأكيَإاعىلاأنانيسجإا
نألقىصانيناركالنامسجإاإْياَلميا
يلإسلإلا7حَإلماالايشاركهماإيها
أحإ،ا7قال:ا»يثننىا ريةانيسلإلا
يفالذهانيإيارانيناركةاتشاإانيرحالا
إيياهارغاماأنافانيحاقإيان،ا7نيثيا

يثفشلامخططاتهم؛األنانيلهاقررا
إْياَلميةالذنانيسجإامناإنقاينعا
ياإا7نت«.ا7تطرقامفثيانينإسا
يفاخطنثهاإىلاقياا اقننتانالحثاللا
باالياثيالءاعاىلاجزءامانامنللا
باابانيرحإاةانيجاا7رلايلإساجإا

نألقىصا77ضعانألياالكانيشاائكةا
حنيهاايثحنيلهاايسارنتاماايسإىا
»نيحإنئلانينطإية«،ا7رياماحإ7عا
جإيإلايلإنللانينجنعلامإذامئاتا
نيساإل،امساثإكرنًالاذهانيخطنلا

نيصهيننية.

أإاعامنقاعا»ا ONLINE«انيثلي،ابأناجيَشانيثإ7ا
»ننرسنئيايل«ايحاا7لا7ضاعاخطاطامكثفاةايننجهةا
ظالارلالار7بانيجإنعامانانيخإمةانيثساكرية،انيثيا
يجلتاعا الالاانرتفاعاًاكنرينً،ا77صلتانسنةانيجإنعا
نيذكنرانيذيناتربننامنانيخإمةابثإاتجإيإلما%ث.ثا 

منابلاثث.8امنانيجإإنت.ا
يُشااراإىلاأنا»رئيَساأركاناجياشانيثإ7،انيزنكنت،ا
أمراقاعلاجيشهاباينحثاعناطرقايإعانيثإرنراظالرلا
لار7بانيجإنعامانانيثجإيإ،اإضاإاةاإىلا7ضعانيخططا

بأرسعا7قتامإكن«.ا
7أ7ضحاتاننحصائياةانيثاياحصالاعليهااانينقعا
نيثلي،اإىلا»7جنعاأعىلانسنةاتربامنانيخإمةاضإنا

إئاةانينظائافاننعنرية،احياثابلغتانسانةانيثربلا
منالذهانيفئاةا%ثثاعا الالاامنابلاثااامناجهازا
نياإ7رنتانيثإرينياة،ا%ااامنانينحاإنتانينثايية،ا8% 

منانيجهازانيفإيانيثنإي،ا%لامنانيسائنل«.ا
يذكاراأنابثاضانيجإنعانيذياناإر7نامانانيخإمةايفا
نيجهازاننعنري،ايانلايهماأناإر7نامناأجهزلا77حإنتا

أخرىامناضإإهاانينحإنتانينثايية.ا
7تثلالاذهانيثطياتاعانانرتفاعاطفيفايفانسانةا
نيثربلامنانيخإمةانيثساكرية،ايكاناقياعلانيجيشا
قلناةاجاإنًامنالاذهانيظالارل،ا7مناحجامانيثطياتا
ننحصائياة،ايذياكاتثإالاعاىلا7ضعاخطاطامننجهةا

جإيإل..

مننجهااتا7نعثنااالتابايضفةا
7نقثحاماتا7تضييالاعىلانيصللا

باألقىص
يثثرضانيسجُإانألقىصاألرشسا
حإلاةايشااركاإيهاانيساثنطإننا
يضيناننا نيثاإ7،احياثا 7جإانعا
نيخإااقاعاىلانيصلال،ا7يثثنلننا
بثضهم،ا7صنالًاإىلانالياثيالءاعىلا
جزءامنامناللابابانيرحإة.اإيإاا
7نصلانيثاإ7امإنلإاتها7نعثناالتها
يفاعإعامانامإاطلانيضفةانيحثلة،ا
حياثاعنرتامننجهااتاعاإلاماعا

نأللايل.ا
نيثاإ7،ا قاننتا نعثنلاتا إناإا
انيناإيساخرضا نألربثااء،انيشاابَّ
نيثجلننيامناأما انيسجإانألقىص،ا

ماناجهةابابانيسلسالة،ا7نقثاعتها
إىلاأحإامرنكزلاايفانيإيإةايلثحنيل،ا
بيإإااا7نصلاتامإاعانيإسااءامانا

عخنلانيسجإ.ا

7أ7ضحتامصااعراصحفية،اأنا
ااةا7نصلت،ا رشطاةانيثاإ7انيَخاصَّ
7يليان انيثاياعاعىلانيثاننيل،امإعا
نيإسااءا7نيفثياتامناكاإةانألعإارا
مانانيإخانلاإىلانألقاىص،ايصايحا
يثصابااتا جإياإلا نقثحامااٍتا
نيساثنطإلانييهنع،ا7نيثياتسثإرا

حثىاياعاتانيظهريل.ا
بإنئارلا نيثاملالا أحاإا 7قاالا
نأل7قاافاننْيااَلمية،اإنا»نألقاىصا
نيإاع،اشانها بااتاخااللاإارتنتا

إارغامنانيصلال،ابفثلاإجرنءنتا
نالحثااللانيثننصلاةامإذاعاإلاأيا ا
بحلانيإسااءا7نيفثيااتا7نيطايناتا
7نيشانان،امإناتنالاأعإارلماعنا

نياااثااعاماً(.ا
تابثاةا طننقاما نياثنيتا كإااا
نيطنيثاةا »يالطةا يساإىا يااا
ننرسنئيلياة«،اعاىلاجازءاكنريامنا
نيالصناةا نيرحإاةا باابا مناللا
يجإنرانيساجإانألقىص،امنانيجهةا

نيرشقية.ا
7نعثنلاتانيناننتا»نيصهيننيةا
ثالثةامننطإلايفابلإلايالننعارشقا
مإيإاةارن انيله،ابيإهما7نيإانألياريا
نيؤباإاثائاراحإااعانيحكان اااا 

مؤبإ(.

العدو يصيب فتى 
بالرصاص شمال القطاع
ينلُغا ا إلسطيإيٌّ إثًىا أصيبا
برصاصا عاماًا ااا نيثإرا منا
جيشانيثإ7ا»ننرسنئييل«اشإالا

قطاعاغزل.ا
7زنرلا بايما نيإاطلا 7أإاعا
نيصحةاأرشفانينإرل،اأنا»نيفثىا
يفا نيفخإا يفا ناريا بثيارا أصيبا
مإطنةامحررلا»ع7غيت«اشإالا
شإالا اللياا بيتا بلإلا غربا

نينطاع«.ا
ننلا أنااهاجاارىا 7أ7ضاااحا
نيشهيإا مسثشفىا إىلا نيفثىا
اللياا بيتا يفا عااإ7ننا كإالا
إصابثها 7نصفاًا نيثالج،ا يثلنيا

بايثنيطة.ا
7كاااااناجاايااشانيااثااإ7ا
عىلا غااارلا شنا »ننرسنئااياايل«ا
يكثائبا تابعا تإريبا منقعا
نينسا «ا نيإينا »عزا نيشهيإا

شإالاقطاعاغزل.

إصابة جنديين 
»إسرائيليين« خالل 

قمع العدو لمسيرة 
النبي صالح 

أصيباجإإيانا»إرسنئيليان«،ا
نيجإثاة،ايفامننجهااتا7قثاتا
يفابلاإلانيإناياصاياح،اشاإالا
رن انيلاه،ابالاعرشنتانيشانانا
جياشا 7قاننتا نيفلساطيإيل،ا
يساريلا قإثهاما نيثاإ7اخااللا
قرياةانيإناياصايحانألياننعيةا

نيإالضةاياليثيطان.ا
7قاياتامصااعرامحلياة،اإنا
»جإانعانيثإ7اأطلناننانيرصاصا
نيثإنيانيغلافابايطاطا7قإابلا
يلإمنع،ا نيسايلا 7نيغازا نيصنتا
صنبانيشااركلايفانيسريل،اماا
أعىاإىلاإَصابَةاعإعامإهمابحاالتا

نخثإاق«.

الخليج و »صافر«.. أي جديد؟ 
محمود ريا *

ليسـت الخسـائُر التـي تكبدتهـا القـواُت اإلماراتية 
والخليجيـة األخـرى يف قاعدة صافـر يف محافظة مأرب 
هـي األوىل التـي لحقت بقـوات العـدوان الخليجي عىل 
األرض اليََمنيـة، وربما ال تكون األكـرب، ولكنها بالتأكيد 
الخسـائر األقـى التي تـم توثيقهـا واالعرتاف بهـا أَْو 
ببعض منها من قبل إدارة العدوان يف الرياض وأبوظبي 

كما يف البحرين. 
وهنـاك تسـاؤالت تطرح بقـوة عن سـبب االعرتاف 
بهـذا العدد الكبير من القتىل 45 قتيالً إَماَراتياً وخمسـة 
بحرينييـن وهـل يخفي أرقامـاً أعىل بكثير مـن األرقام 
المعـرتف بها، وجاء إيراد هذا الرقـم كمحاولة للتغطية 
عـىل حجم الرضبـة الحقيقي التي تعرضـت لها القوات 
الغازيـة، أم أن االعـرتاف هو مقدمة إلجـراءات جديدة 
تسـتعد اإلمارات تحديداً، ومعها البحرين، للسـير فيها 

فيما يتعلق باألزمة يف اليََمن؟. 
المعلومـاُت تتحـدث عن إبـادة حقيقيـة تعرض لها 
معسـكر الصافـر، والصـور المنقولة من هنـاك تظهر 

سـاحة حرب بكل ما يف الكلمة من معنـى، حيث اآلليات 
المدمـرة، ودخـان الحرائق يغطي األجـواء. أما الجثث، 
فقـد أخفتها الرقابة العسـكرية، عـىل الرغم من ترسيب 

بعض الصور لجثث يتم استقبالها يف أحد المطارات. 
المجتمـع  يف  كبيـرة  الصدمـة  الواقـع،  أرض  عـىل 
الخليجـي، فهو غير معتاد عىل هذا الرقم من الخسـائر، 
وهذا الحجم من التضحيات. وما قطع القنوات اإلَماَراتية 
لبثها المعتاد، وبث اآليـات القرآنية، إال دليل عىل ما يمر 
به المجتمع اإلماراتي من شعور بالكارثة التي يعيشها. 
لقد كانـت القوات التي اسـتهدفها صاروخ توشـكا 
الفعال والمدمر تحتشد لالنقضاض عىل العاصمة اليََمنية 
صنعاء، باعتبار أن هذه الخطوة سـتكون الحد الفاصل 
للحرب الدائرة يف اليََمن، حيث سـتنهي حالة االستنزاف 
التـي تعاني منهـا حملة الغزو السـعودي الخليجي عىل 
اليََمن، والفشل يف تحقيق إنجاز حقيقي يتجاوز الدخول 

ـة.  إىل مدينة عدن، والتي لها ظروفها الَخاَصّ
بعد أَْكثَر من خمسة أَشهر عىل بدء العدوان السعودي 
الخليجـي األميركي عـىل اليََمن، تقـُف الحملة الخليجية 
عند حدود أدنى االنجازات، بما ال يليق بحجم االعتداءات 

الممارسـة مـن قبـل آلة الحـرب العربيـة الغربيـة، ما 
أثـار الكثير مـن االنتقـادات المتبادلة داخـل التحالف 
العدوانـي، وبين التحالـف وداعميـه الخارجيين؛ نظراً 
لهزالـة اإلنجـازات، والصيـت اليسء الذي بـات يالحق 
الرتسـانة العسـكرية ومفرداتها. كمثال عـىل ذلك باتت 
طائرة اآلباتيش، أيقونة الصناعة العسـكرية األميركية، 
مثار سـخرية يف سوق السالح العالمي، بعد إسقاط عدة 
طائرات منهـا من قبل رجال الجيش واللجان الشـعبية 
يف اليََمـن، مـا دفع جهات عسـكرية أميركيـة إىل توجيه 
انتقادات حادة للطيارين السـعوديين »الفاشـلين وغير 

الكفوئين«. 
يف ظـل هـذه الظروف السـوداوية المرتاكمـة، تأتي 
صفعـة صافر لتزيد الطين بلـة، ولتجعل التحالف يقف 
عىل شفا التحول إىل شظايا مبعثرة، بعدما أجهضت هذه 
الصفعـة ما يمكن اعتباره آخر فرصـة حقيقية إلحداث 

تحول يف ساحة الميدان. 
من هنـا، يمكن اسـتقراء معاني اإلعـالن الجنائزي، 
المرفـق بالكثيـر مـن النواح، عـن حجم الخسـائر قي 
صفـوف الجيش اإلماراتـي، ومعه الجيـش البحريني. 

 ، وكأن يف هـذا اإلعـالن مالمح تراجع، ومـؤرشات تخلٍّ
واسـتعداداً لرتك السعودي وحده يف الميدان، وهو الذي 
أبى، بغيا واسـتكبارا، أن يعلن عن الخسائر التي تكبدها 

يف معسكر صافر. 
لقد ضاق الخنـاق كثيراً عىل القيادة السـعودية، وهي 
تـرى أحالمهـا تذروهـا الريـاح، ومشـاريعها تقـع يف 
دائرة التضعضـع والتخبط، فيما هي مطالبـة بالتزامات 
اسرتاتيجية عىل مستوى الخليج وشبه الجزيرة من ناحية، 
وعىل مستوى اإلْقليْم ككل من جهة ثانية، بينما تعاني هذه 
القيادة من التفسخ واالنقسام، عىل مستوى العالقات بين 

مكّوناتها، وعىل مستوى الخيارات الكربى أيضاً. 
فهل سنشـهد خـالَل األيام المقبلـة سـلوكاً مختلفاً 
لقيادة العدوان، يؤّدي إىل حل سيايس يتفق عليه الجميع، 
وُيخـرج العديـد من القوى مـن عنق الزجاجـة؟، أم أن 
البديل سيكون تشـظياً للتحاُلف وتكريساً لالفرتاق بين 
مكّوناته، وتكون رضبة صافر هي صافرة االنطالق لهذا 

االتجاه؟.

* العهد اإلخباري

مقتل 60 داعشيًا في غارة للطيران 
العراقي بالرمادي

  - متابعات: 
ُقثلالثامسالحاًامناجإاعةا»عنعش«اننجرنميةايفاغارلايلطريننانيثرنقيا
نياثهإإتامننقثهمايفامإطنةاجنينةارشقيامإيإةانيرماعي.ا7كانتانينننتا
نيثرنقيةانيشارتكةاقاإاتإكإتامناقثلا7إَصابَةاأَْكثَرامانالااتكفريياً،اإضالًا
عناإْحَرنقاعجالتا7منرنتايهمايفامإاطلامثفرقةامنامحاإظةانألننار،ا7إثرا
رضباتاجنيةاقثلاثااننثحارياًاشيشاانياًاكاناننايثثزمنناتإفيذالجن اعىلا

مإيإةايامرنء.
7قثالالاااعإارصنًاماناعصابااتاعنعشا7عّمارتاعإعاماناعجالتهمايفا

عإلياتامثفرقةايفاكلٍّامناكركنكا7صالحانيإينا7نألننار.

أمريكا: ال نريد رفع العلم الفلسطيني 
فوق مقر األمم المتحدة

  - متابعات: 
أكإتانيخارجيةانألمريكية،اأنا»نيجهنعانيفلساطيإيةانيساعيةايرإعانيثلما

نيفلسطيإياإنقامنرانألممانيثحإلاييكننايهاانثائجاعكسية«.ا
كاناقاإاتمايفانألياننعانيايضاتنإيمامارش7عاقارنراإىلانيجإثيةانيثامةا
يألممانيثحإلايطلبارإعاعلماع7يةاإلسطلا7نيفاتيكاناإىلاجانباأعال انيإ7لا
ااةاأنهإااتحظياناحايياًابصفاةامرنقباغرياعضنايفا نيااإ9اانألُْخَرى،اَخاصَّ
نألمامانيثحإل.ا7أعربتا»إرسنئيال«انيثالثاءاعنامثارضثهاانيشاإيإلايرش7عا
نينرنر،ا7ععاايافريا»إرسنئيل«ايفانألممانيثحإلار7نابر7رسانألملانيثا ايألمما
نيثحاإلابااناكيامننا7رئياسانيجإثيةانيثامةاياا اكنتيساااإىلامإعالذها

نيخطنل.

مقتل جندي تركي وفقدان اآخر على حدود �شوريا
وفد تركي يصل الكيان ألول مرة منذ 

حادثة »مرمرة«!!
  - متابعات: 

أعلإاتاليئةاأركانانيجياشانيرتكي،انألربثاء،اعنا»منثالاجإإيا7إنإننا
آخراإثراإطالقانار،امصإُرهانيجانُبانيسنريامنانيحإ7عابلاتركياا7ينريا«.ا
7أشارتانيهيئةاإىلاأنا»نيجيَشاأطللاعإليةايفامحا7يةايلثثنراعىلانيجإإيا
نيفننع«.ا77صلا7إإاتركي،امإثصفانألياننعانآلناف،اإىلاكيانانيثإ7،اكأ7لا
7إإاريإيامإذاحاعثةايافيإةا»مرمرل«،ا7مااتاللاامناتإلنرايلثالقاتابلا
نيطرإال.اا7نجثإاعانينإإانيذيايرأياهارئيسامركزانيسيايااتانالقثصاعيةا
نيرتكية،اجنإاكايااك،امعانائبانينزيرايشاؤ7نانيثثا7ناننْقليْإي،اأينباقرن،ا
ينحثانيسانلانيكفيلاةابإقامةامإطناةاصإاعيةاباينرباماناجإل،ابثإنيلا

تركيا7بإعما»إرسنئييل«ا7أمريكيا7أ7ر7بي.ا
يُذكراأناتركياايثسثثإرايفالذنانيرش7عاحننيلاللااملينناع7الر.

300 طالب بحريني محرومون من التعليم 
العتقالهم بـ »تهم تعسفية«

  - متابعات: 
قالارئيُسامإثإىانينحرينايحننقانننساان،اينيفاربيع:اإّنا7جنعاللإ 
طايابابحريإيايفانيساجنن،ايثّإاجريإةا7مخايفةايألعارنفانيإ7ييّة.امطايناًا

نيحكنمةانينحريإيّةابانإرنجاعإهماإنرنً،االيثكإالاعرنيثهم
7أإااعامنقاعامإاماةابنياتاأناربياعاأ7ضح،اعلاحساابهاعاىلامنقعا
نيثننصالانالجثإاعّيا»تنيرت«،اتحتالاشاثاغا»#رصخة_طايب_مثثنل«،اأّنا
لذهانالعثناالتاتإثّلا7نحإلامناألّمانالنثهاكاتانيثيايّجلهااتنريرابسينني.
7ععاااربياعاإىلارض7رلاإعاعلانيطااّلبانيثثنللاإىلامناعإلمانيإرنيايّة،ا

7حصنيهماعىلاحّنهمايفانيثثليم،انيذياحرمننامإهابسنباتهماتثّسفيّة.



15 عربي ودولينيثإعاااثا     ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا

الكاتب الأمريكي فريدمان يف�شح ال�شعودية: 

ملياراتكم نشرت الوهابية واإلجرام في العالم

تظاهرة حاشدة ألنصار عون في بيروت للمطالبة بانتخابات

  - متابعات: 
مانانيفارقاةاأنانيرجالانياذياكانا
يَُحَساُبايفاعإنعانألصإقاءايلساثنعية،ا
7تإارشانيصحافانيساثنعيةامناالته،ا
بااتانآلنايثهإهااابأنهاامصاإرانيفثنا
7ننجارن ايفانيثايام،امثلإااايفامناياها
نألحاإثايفا»نينيانركاتايإاز«اتحاتا
عإانننا»صإينثإااايألباإانيرنعيكايياةا
ننْيااَلمية..انيساثنعية«،اكثابانيثللا
نألمريكايانيشاهرياتنمااساإريإماانا
مهاجإاًانيإلكةانيسثنعيةاعشيةازيارلا

نيلكايلإانايلنالياتانيثحإل.
7يفتا»إريإماان«اإىلاتنريرانرشتها
صحيفاةا»7نشاإطنابنيات«ابشاأنا
رياايةابثاثابهااللااجإارنلامثناعإا
يفانيجياشانألمريكاياإىلانيكننغارس،ا
يحثانناخاليهااانيرشعلاعاىلارإضا
نالتفاقانيإن7ياننيرنناي،امثثليناأنها

»يهإعانألمنانيننميانألمريكي«.
7عّلالا»إريإماان«اعاىلانيريااية،ا
مثثالنًاأنهااانحثانتاعاىلانناشااتا
مرش7عاةاماعا7ضاإانالتفاقياة،ايكنا
نناشااًاظهارايفانيرياايةاكاناخطرينًا
7غارياصحياح،ا7يثثلالابايثهإياإنتا
نيحنينياةاعاىلاأماريكاانيإابثاةامانا

نيرشقانأل7يط.
7أ7ضاحاأناهاينصاُإاكال انيجإارنلا
»تنمااساماكيإاري«،انيإائبانيساابلا
ينائإانيناننتانألمريكياةايفاأ7ر7بااعنا
نالتفاقياة،انياذياقاالاعالانيريااية:ا
»ماااالاأحناهايفانالتفاقيةاأنإاانسااعإا
مناخاليهاااننيرننيال،انينااعلانيكنارا
نيارشقا يفا ننْيااَلميةا يلرنعيكايياةا
نأل7ياطا7يفاكلاأنحااءانيثايام،اعاىلا

نمثالكانأليلحةانيإن7ية«.
7رعا»إريإماان«اعاىلا»ماكيإري«،ا
ينابا إنا جإارنل،ا يااا »أيافا قائاالً:ا
اتجاارانيرنعيكاييةاننْيااَلمية(االايإتا

يإليرننيلابصلة؛األنهاصفةانيسثنعية،ا
حليفثإاانيثثلل«.

77نصالاإريإماناخطاباهايلجإرنلا
»ماكيإاري«،اقائاالً:ا»إ ناكإتاتظناأنا
إيرنناليانيسانبايلإشااكلايفانيرشقا
نأل7ياط،اإإنانيؤكاإاأنكاكإاتانائإاًا
إبانا7قنعاأحإنثاااايانثإلااللا،ا
7نيثياشااركاإيهااا9ااننثحارياًابيإهما

ثااقاعمننامنانيسثنعية«.
يشٌءا لإااكا »يياسا أناها 7نعثالا
كانامإمارنًاالياثنرنرا7نعثاإنلانيثايما
نيثربايا7ننْيااَلميابشاكلاعاا اأَْكثَرا
مانامليارنتا7مليارنتانياإ7الرنتانيثيا
نياثثإرتهاانيساثنعيةامإذاينثيإياتا
نينارنانيايضامناأجلامحانانيثثإعيةا
يفاننْيااَل انساخانيصنإياةا7نيشايثةا
7نيسإةانيثثإيلا7إرضانسخةايلفيةا
7لابيةامثاعيةايلحإنثةا7نيرألا7نيغربا
نرشتهاانيؤيسةانيإيإيةانيسثنعية«.

7يهذنانيسانب،ايرىا»إريإمان«اأنها

»يياسامصاعإاةاأنايإضامانآلالفامنا
نيسثنعيلايثإظيمانيإ7يةاننْياَلمية«.

7نعثلاأنا»لذهانيجإاعاتانيساإيةا
نيجهاعياةاخرجتامنارحامانينلابية،ا
7ليانيثاياتنان انيساثنعيةابحنإهاا
يفانيسااجإا7نياإنرسامانانيغارباإىلا

باكسثانا7إنإ7نيسيا«.
7يفاتا»إريإماان«اإىلاأنانيناليااتا
نيثحاإلانمثإثتاعنا7صمانيساثنعيلا
بهاذهانيثهإة؛ا»ألنإااأعمإااعىلانفطهم.ا
7نيإمإانناالايننيننانيحنينةاعنامنا

ينيثهمانيننعانيخإرل«.
7يإثهايا»إريإماان«اإىلانيننلابأنا
»نيساثنعيةاتحايفاتاماعانألمريكيلا
يفاعاإعامنانينضايا،ا7لإااكامثثإيننا
نيإيإياة،ا نيسالطاتا يإنثاننا مإانا
يكانانيحنينةاباقية،ا7لاياأناتصإيرا
كانا نينلابايا يإلْيااَل ا نيساثنعيةا
مناأيانأامااحاإثايلثثإعياةانيثربيةا

7ننْياَلميةايفانينرنانيايض«.ا

  - متابعات: 
نيسريل-امثابثات

تجإاعاآالُفانيثظالرينامسااءانيجإثةا
بإااءنًاعاىلاععانلامانا يفا7ياطاباري7تا
نيزعيامانيسايحياميشاالاعاننايلإطاينةا
بانثخاباتانيابيةاعىلاأيااساقاننناجإيإ،ا
أ7َْابانثخاباتارئاييةامنانيشثبامنارشل.

7ياطا يفا نيشاهإنءا يااحةا 7تلنَّناتا
ااةا نيَخاصَّ نيلتنايياةا باألعاال ا نيثاصإاةا
بايثياارانينطإايانيحرانياذيايثزعإهاعنن،ا
بيإإاااغصاتانيطارقانيرئيسايةانيؤعيةاإىلا
7ياطابري7تابايننكبانيسيارلانيناعمةامنا
مإاطلاعاإلا7قإارإثتاصنراعننا7نألعال ا
نيلنإانياةا7أعال انيثيار،امااتسانبابزحإاتا

يرياخاننة.ا
شاثارا تحاتا عاننا ععانُلا 7جااءتا
عاىلا رعنًا بثإظاف«،ا »نالنثخابااتا7حإلااا
مطايبايرإثهاانيجثإعانيإنيامإذاأَياابيْعا
نيطنناةا مانا ينإاانا بثإظيافا 7تطايابا
نيسياييةامثهإًةاإيالاابايفساعا7ننلإال.ا
7حإالانيثظالر7ناالإثاةاضخإةاكثبا
عليهااا»ينيكايااجإارنل«.اكإااحإلانناعَلإاًا
ينإانيااًاضخإااًاكانايفاننماكانارؤيثهابلا
نيحشانع.ابيإإااصإحتامنانيساحةاأناشيإا

اةابايثيار.ا 7طإيةا7أغاٍناَخاصَّ
7يطاياباعاننابإصاإنراقانانناجإياإا
يالنثخابا7إجارنءاننثخابااتابريانية.ا7إ نا
يمايكنايفاننماكاناإجرنءاننثخابااتانيابيةا

أ7الً،اننثخابارئيسايلجإهنريةامنانيشثب.ا
7يإاصانيإياثنرانيلنإاناياعاىلاأنايإثخبا

نيليانارئيسانيجإهنرية.ا
7نعثاىلا7زيارانيخارجيةاجلننابايايلا
نيثنقعاأنايثسلماقرينااريإياارئايةانيثيارا
مإصةانياثحإثتايفا7يطانيسااحةا7أينىا
كلإاةاجاءاإيهاا»نريإارئيسااًاحارنًايإثخنها
شاثنها7يإثلاكاقارنرهايفاقنتاهانيشاثنيةا
7نيإياثنرية.انريإارئيسااًانظيفاًاالايغطيا
نيفسااعابلايإثفضاعليه.ا7نريإاع7يةايكننا

إيهااامجلسانننباالايإإعايإفساها7يإثهكا
نيصالحيات«.ا

7أطلاميشالاعننامناجهثهاعلاشاشةا
عإالقاةانصناتايفانيسااحة،ا7أيناىاكلإةا
منثضناةانكثفىاإيهاابثحيةا»شاثباينإانا

نيثظيم«.ا
7تأتايالذهانيثجإثاتا7ياطانياثإفارا
يلإجثإعانيإنيابإأاقنلاأَياابيْعاعىلاخلفيةا

أزمةانفايات.ا
7يفامننجهاةانألزماةانيساثحكإة،اععااا

رئياسانيجلاسانيإيابياننيهابارياإىلاحننرا
بلامإثللايكلانألْطاَرنفانيسيايايةايثنإا
نألربثااءايفانيثاياعامانايانثإلايفامنارا

نيليان.ا
ريحثكام«ا »طلثاتا مجإنعاةا 7رعتا
نيؤيفةامناناشطلايفانيجثإعانيإنيا7نيثيا
تنانعانيحارنكانيإنايابايإعانلاإىلانعثصا ا
حاشإاقربانيليانايلضغطاعىلانيثحا7رينا
نيذياناتصإفهاماجإيثااايفاإطاارا»نيطننةا

نيسياييةانيفايإل«.

ل تعلقوا كثرياً من الآمال على زيارة العاهل 
ال�شعودي لوا�شنطن.. اأمريكا تغريت وال�شعودية 

اأي�شاً.. وقلب �شلم الأولويات يف �شورية م�شتبعد

اليمن الملف األصعب واألكثر تعقيدًا 
والحرب تعطي نتائج عكسية

زيارُلانيثاللانيساثنعيانيلكايالإانابناَعنإنيثزيزانيثيابإأتاانيجإثة(ا
عاىلارأسا7إإاكنرياياثكننامخثلفةاعنانيزياارنتانيساابنةانيإاثلة،اييسا
ألنهااانأل7ىلايه،ا7إنإااألناأمريكااتغريت،ا7نيإلكةانيثربيةانيساثنعيةاتغريت،ا

7نيإطنةانيثربيةاكلهااتغريتاأيضاً.
أمرياكاانيثياكاناتاحثىاأقلاماناعا انيحليافانأل7ثلايلإإلكاةانيثربيةا
نيساثنعيةاياماتثاإاكذياك،اصحيحاأنهاامااازنيتاحليفاًةايلساثنعية،ا7يكنا
يياساكإاااكاناعليهانيحالاطننلانيسانثلاَعاماًانياضيةاماناعإرانيثالقاتا
ننيرتنتيجيةابلانيجاننل،اإنإا7قثتانتفاقاًانن7ياًامعاإيرنن،انيخصما7نيثإ7ا
نأل7لايلإإلكاة،ا7نعرتإتامناخاليهابها،اأَياإيرنن،اع7يةانن7ية،ا7قنلاإْقليْإيةا
عظإى،ا7باتتاتإسلامثهاايفاقضاياانيإطنة،اأ7َْاتحسباحسابهااعىلانألقل.
نيسثنعيةاتغرّيتاأيضاً،اإلماتثإانيثحّكمانيرئييسايفاأيثاِرانيإفط،ا7إنثاجا
مإظإةانيإ7لانيصإرلايلإفطا“ن7بك”،ا7تلني،اأَيانيساثنعية،اماايثاعلا%لا 
مانانالحثياجاتانيإفطيةانألمريكية،اإاننثااُجانيإفطيانألمريكياإاقانظريَها
نيساثنعي،ا7باتاتاتنفاعىلاحاإاةاأزماتامايياةامثفاقإة،اقاإاتإإثهااإىلا
إجارنءنتاتنشافيةاتلحالاأ ًىابايننطن،ا7تثانرطايفانينقتانفساهايفاحربا
نياثإزنفايفانييََإن،ا7أُْخَرىايفايانرية،اعال7لاعىلاحرباعنخليةارشياةاضإا
نيجإاعاتاننْيااَلميةانيثشإعل،ا7عىلارأيهاا“نيإ7يةاننْياَلمية”انيثياتريإاأنا

تجثلامنامكةانيكرمةاعاصإةاخالإثها.
نيرئياساباارنكاأ7باماايساثننلاضيَفهانيساثنعيا7قإاأّمانانألغلنيةانيثيا
يريُإلااايفانيكننغارسايثإريرانالتفااقانيإن7ياننيرنني،انألمرانيذياييشاكلا
صإماًةايهاذنانيضيفانيذياكانايرنلناعىلاإعاقةاتإريارالذنانالتفاقامناقنلا
حلفائاهانيجإهنريال،ا7يايكننايفامنقفاأقانى؛األنالذنانيثإريرايايثززا

يياياتهانيرشقاأ7يطية.
7ماناُلإااإانانالتفااَقانيإن7ياننيرننيايمايثصإَّراجاإ7لانألعإالارغماأنا
لاذهانيزيارلانيؤجلة،ا7نيثاياكانامنانيفرتضاأناتثمايفاإطارانيلناءانيذياععاا
إيياهانيرئيسانألمريكياماعازعإاءانيخليجايفاكامباعيفيإاقنلابضثةاأَشاهرا
يطإأنثهام،ا7تنإياإامخا7إهام،ابثاإاتنقيعالاذنانالتفاق،اإاإ7لانيخليجايما
تشاثراباالطإئإان،ا7يماتأخذانيثطإيإاتانألمريكيةابايجإيةانيطلنبة،ا7بإأتا
تثثاياشامكرلةامعالذنانالتفاق،ا7أعرنضهانيجاننياةانيثيابإأتاتظهرابننلا
يفانييََإانا7يانريةا7ينإانا7نينحرين،ا7نيإنخلانيخليجاياأيضاً،ا7نيكنيتاأحإا

نألمثلة.
نيلفاِنانييََإإيا7نيسنرياييثصإرننانيناحثاتاحثإاًابلانيثاللانيسثنعيا
7نيرئيساأ7باما،اأ7َْاباألحرىابلانألخريا7نألمريامحإإابنايلإانانجلانيثاللا
نيسثنعي،ا7نيرجلانيذيايإسكابكلاخينطانيحكما7يثحكمابإنئرلاصإعانينرنرا

يفانيإلكة،ا77زيرانيإإاعانيذياينفاعىلارأساكلاحر7بابالعهايفانيإطنة.
نييََإناقطثاًايايحظىاباأل7ينيةانينصنى؛األنانيساثنعيةاباتتامثنرطةا
يفاحربانياثإزنفاعمنيةامكلفةاماعياًا7برشياً،ا7بثإاياثةاأَشهرامنانيثإخلا
نيثساكريانيناارشايماتحنلاأَياًاماناألإنإها،اإايرئياسا»نيرشعي«امإصنرا
لاعياماازنلايفامإفاهانآلمنايفانيرياضا7مثهانائنهاخايإابحاح،ابيإإاايسيطرا
تإظياما“نيناعإل”اعىلامثظمامإيإةاعإنا“نيحاّررل”،ا7أعلإتاع7يةاننَماَرنتا
نيثربياةانيثحاإلاعنامنثلااااجإإيااًامناجإنعلاايفاحاربانيجإنبانييََإإي،ا
مإاااقإايثإياأنانيثاركاعىلانألرضاالاتساريُايفانالتجاهانيصحيح،ابيإإااتنثلا
طائارنتا“عاصفاةانيحاز ”انيزيإامانانيإنيلاينميااً،ا7لناأمرابااتاينللا
نيحلياَفانألمريكيا7نيغربياعإنماً،ا7أنانيثاصإةانييََإإيةانيثانيةايماتثإاآمإة،ا

حثىاتثنعاإييهاانينزنرنت،امثلإااأعلنابحاحاأَْكثَرامنامرل!!.
نحنالإااالاننللامناألإيةانيلفانيسانريابايإسانةاإىلانيساثنعية،ا7يكنا
نيثانرطانيساثنعيايفانييََإناأَْكثَارامناارشل،ا7نييََإناتثثلانيفإااءانيخارجيا
نألقرب،ا7نيحربانيثيايشإهاانيحنثينناعىلانيإنا7نينرىانيسثنعيةانيجإنبيةا
تزعنعارشنياًة،امضاإااًاإىلا يكاأنانيلفانألخري،اأَيانيسانري،اشاائكا7مثنإا
7تثإنخلاإيهاقنىاإْقليْإيةامثلانيسثنعيةا7إيرننا7تركياا7نيثرنقاابشكلاغريا
منارش(ا7حزبانيله،ا7عاييةامثلار7ياياانالتحاعيةا7أمريكا،اأَياأنانيسثنعيةا

لياأحإانيالعنلاإيه،ابيإإااليانيالعبانيرئييسايفانييََإن.
نيثالُلانيساثنعيايايحا7لاأناينإاَعامضيفهانألمريكيابنلاباأ7ينياتا
حكنمثه،ا7إعطاءانأل7ينيةانطاحةانيرئيسابشاارانألياإامانانيُحكم،ا7جثلا
محاربةا“نيإ7يةاننْياَلمية”ايفانيرتنةانيثانيةاأ7َْانيرنبثة،ا7يكنامثلالذنانيطلبا
يننجاهاصثنباتاكنريل؛األنانيرئيسايضعامصايحابالعهاقنلارغناتا7تإإياتا
نيثاللانيسثنعي،ا7يإركاأناتغيريانأل7ينياتاربإاايؤعياإىلانيصإن امعار7يياا
اًةاأناهايثلماجيإنًا نيثايايثفلامثهااعاىلامحاربةا“نيإ7يةاننْيااَلمية”،اَخاصَّ
أنامنياكنا7طهرنناتثإساكانابنناءانيرئيسانألياإ،ا7يثثلننهاخطاًاأحإرا
7عامالًاإاعالًا7أيايياًايفانيحرباعىلا“نيإ7يةاننْياَلمية”ا7ننجرن ابشكلاعا ا

يفاينريةا7نيإطنةابأرسلا.
نيرئياساأ7باماا7ّجهارياايًةا7نضحًةاإىلانيساثنعيةا7ع7لانيخليجانألُْخَرىا
اينيثهااأيالحةاحإيثةاالاتثثارضامعانيثفنقانيثسكريا مفاُعلااأنهامساثثإٌّ
ننرسنئيايلايحإايةانفساهاايفانيإطناة،ا7يكإهاغريامساثثإايخنضاحر7بهاا
ننْقليْإياةاضاإاإيرنن،امثلإااإثلتابالعهاياابنااضإانيرئياسانيثرنقياصإن ا
حسال،ا7ليانيحربانألمريكيةانيثياتإإعاثإإهااغاييااًالذهانيإ7لامناأمإهاا
7نياثنرنرلاا7خزنئإهاانيايية،اإأمريكاايناتثإا“كلبانيصيإ”امهإثهااطإأنةا
لذنانيحليفانيخليجياأ7َْا نك،ا7نيإإاعاعإه،ا7عىلالذنانيحليفاأنايساعإانفسها

7يحإيهااأ7الً.
نيشلانآلخرامنانيريااية،ا7لنانألَْكثَراألإيًةايفانظرنا،ايثثللابايسياياتا
نيإنخليةانيسثنعية،اعإإمااقالانيرئيسانألمريكيايفامنابلثهانيهإةامعانيكاتبا
نألمريكاياتنمااساإريإماان:اإنانيخطرانألَْكَلاعىلانيساثنعيةايياساإيرنن،ا
7إنإاايأتيامنانيإنخل،اأَيامنانيشانابانيسااخطانيثاطلاعنانيثإل،ا7غيابا
حريااتانيثثنريا7نينضااءانيثاعل،احثىاباتالذنانيشانابامثاز7الًاعناعنئرلا
نينرنرايفابالعهانيثياتحإعامصريه،ا7الايجإاأَيةابإنئلاغريانالنضإا اإىلا“نيإ7يةا
ننْيااَلمية”.ا7منانيفارقاةاأناإريإمانانيذياكانايحسابايفاعإنعانألصإقاءا
يلسثنعية،ا7تإرشانيصحفانيسثنعيةامناالته،اباتانآلنايثهإهاابأنهاامصإرا

ننجرن ايفانيثايم،امثلإااقالايفامنايهانألحإثايفا»نينينركاتايإز«.
الانساثنثإاأنايساألانيرئيساأ7بامااضيفهانيساثنعياعإاااإثلامناأجلا
نياثيثابانيالجئلانيسانريلانيفارينامنانيحرب،اإايسؤ7يننانألمريكاناالا
يجاملانناضينإهاما7يثجرأ7ناعىلاقانلامااالايريإ7ناياإاَعه،اعىلاعكسا

نظرنئهمانيثربا7نأل7ر7بيل،ا7الانثرفاكيفاييجينهانيثاللانيسثنعي.
نيننصلاةانيساثنعيةاتحثااجاإىلاتصنيب،ا7كذياكانيثإيإامنانيسيايااتا
نألُْخاَرىانيثنثةايفانيإطنة؛األنالذهانيسيايااتابإأتاتثطيانثائجاعكساية،ا
7تفرضاأعناءنًاكنريل،اماعيةا7برشيةا7نيارتنتيجية،اعىلاكاللاصانعانينرنرا
7نيشاثبانيساثنعيانفسه،اإهلاييثنُعانيلكايالإاناإىلانيرياضاعىلاقإاعةا
بحثإيةاتغيريالذهانيسيايااتاعىلاضنءاماايإثهامنانيرئيسانألمريكيامنا

مننقفاييستاعىلامسثنىاماالنامأمنلامنالذهانيزيارل؟

* إفتتاحية “رأي اليوم”

»واشنطن بوست« تكشف المسكوت عنه 
وما تريده أمريكا من السعودية

موسكو: محاوالت الناتو ردع 
روسيا ال تقود إال لمزيد من التوتر

  - متابعات: 
أعلانانيإاإ7ُبانيار7يسانيإنئمايإىا
حلافانيإاتناأيكساإإراغر7شاكن،اأنا
»نيننىانيإنعيةاإىلامإارياةايياياةا
رععاير7يايااتثغلباعىلاغريلاايفاحلفا

نيإاتن«.ا
7قاالاغر7شاكن:اإنا» ياكاطريلا
مساإ7عايؤعياإىلاتصثياإانيثنترا7إلا

قننيباتثنعايثهإانيحربانينارعل«.ا
7جااءايفابيااناصاعراعانانيإإ7با
نير7يسايإىانيإاتن،اأنا»تشكيلانيحلفا
اةابهإفاتكاملاقننتهايفا 7حإنتاَخاصَّ
يتاع7لابرشقاأ7ر7باايإلاعىلاتحنلا
نيحلافاإىلامننجهةا»نيثهإياإانينلإيا

منانيرشق«.ا
7أضافاغر7شاكن،اأنا»لاذنانينرنرا

ماناضإانامجإنعةاننجرنءنتانيثايايثخذلاانيإاتنامناأجالاتثزيزانيجنهةا
نيرشقية،ايايغذياأجننءانيننجهةايفانيثالقاتامعار7ييا«،امشرينًاإىلاأنالذها

نيننجهةامصطإثة.ا
7أكاإاأنا»نينارنرانيذكانرايثإاقضاماعانيصاياحانأل7ر7بياةا7ننْقليْإيةا
نيحنينياةايفامجاالانألمن،ا7نيثيايإكناضإانهااإنطاعىلاأيااسانيساا7نلا

7بشكلامشرتك«.ا
كإاااأشااراإىلاأنا»لذناننجارنءامرضا7يؤعياإىلا7ضعاخطانطاإاصلةايفا

أ7ر7با«.ا
يشااراإىلاأناحلفانيإاتناأقا ايفاإيثننياا7التفياا7ييثنننياا7بنيإإنا7بلغارياا
7ر7مانياامرنكزاقياعلاقاعرلاعىلانرشاقننتايلحلفاإ نانقثضتانيرض7رلا يك،ا

7ييثإلانحناللاضابطاًايفاكلامنانيرنكزانيسثةابرشقاأ7ر7با.

  - متابعات: 
كشفت صحيفُة »واشنطن بوست« األمريكية، 
عن المسـكوت عنه وما تريده اإلدارة األمريكية 
من السـعودية بعـد اللقـاء الذي جمـع العاهل 
السعودي الملك سلمان بن َعبدالعزيز، بالرئيس 
األمريكي باراك أوباما، يف البيت األبيض الجمعة. 
وأشـارت الصحيفة إىل أن الرئيَس األمريكي 
ـة  بـاراك أوباما، أغضب حكام الخليـج، وَخاَصّ
السـعودية عندما تحدث يف األَشهر الماضية، عن 
أن التهديد األَْكرَب لـدول الخليج يأتي من الداخل 
ممثالً يف شـبابها، الذي ال يرى أماَمه آفاقاً كالتي 
يتمتع بها نظراؤهم يف أوروبا وآسـيا، وليس من 

الخارج ممثالً يف إيران. 
يف  األقـل  »عـىل  الرتكيـَز  أن  إىل  وأشـارت 
التريحات المعلنة ألوباما، كانت عىل المصالح 

ذات االهتمام المشرتك بين البلدين«. 
ونقلت عن »بريم كومار« المستشـار السابق 
للبيت األبيض يف شـؤون الرشق األوسط، والذي 
يعمـل حاليـاً نائباً لرئيـس مجموعـة »ألربايت 
سـتونربيدج« االسـرتاتيجية العالمية، تشـكيكه 
يف أن أوبامـا سـيكون رصيحـاً أَْو حـاداً بالبيت 
األبيض يف نقده للسـعودية، مضيفاً أنه سيرغب 

يف معرفة إىل أين تتجه السعودية. 
وذكرت الصحيفة أن أوباما لم يتحدث خالل 

لقائـه بالعاهـل السـعودي يف البيـت األبيـض، 
بالفعـل عـن مخاوفه بشـأن الثقافة السياسـية 
القمعيـة داخـل المملكـة أَْو احتماليـة حـدوث 
اضطرابات بين شباب المملكة، مضيفة أن الملك 
سـلمان هو اآلخر الذي رفض دعـوة أوباما قبل 
4 أَشـهر، لحضور قمة كامب ديفيد، بدا راغباً يف 
تنحية الخالفات بين البلدين بشـأن المفاوضات 

النووية مع إيران. 
وذكرت أن البيَت األبيض يشـجع السـعودية 
ـة،  عىل الرتكيز بشكل أَْكرَب عىل بناء قواتها الَخاَصّ
وتبـادل المعلومات االسـتخبارية والتعاون مع 
الحلفـاء بالخليـج يف مجـاالت كأمـن اإلنرتنـت 
والدفـاع الصاروخـي، بدالً مـن رشاء مقاتالت 

حربية أَْو مروحيات هجومية عالية التكلفة. 
ونقلـت عن »مـات سـبينس« نائب مسـاعد 
وزير الدفاع سـابقا لشـؤون الرشق األوسط يف 
إدارة أوبامـا، أن الرتكيـز اآلن بين المسـؤولين 
األمريكيين والسـعوديين عىل القادم يف المنطقة 
بعـد االتفـاق النـووي مـع إيـران، مضيفـاً أن 
معظـم المحادثـات سـرتكز عـىل اليََمـن، حيث 
تقود السـعودية تحالفاً مـن دول الخليج لقتال 

المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. 
وتحدثت الصحيفة عن إشادة أمريكا بمبادرة 
السـعودية يف قتـال المتمرديـن، لكنها منزعجة 
حالياً بسـبب الدمـار الذي أحدثتـه الحملة التي 

تقودها المملكة يف اليََمن.



األخيرة

نيثإعاااثا ننثإلاااينثإلاثالا اانيننإلالاا 7انينثإلاثإلالا

اييايية-اشاملة
تصإراكلانثإلا7خإيس

 ضيف اهلل الشامي 
يفا ننماارنتا ُع7يلاُةا عأباتا
نألعانن انيساابنةاعلایاإبرنزا
نُيثَلنا7غريا 7تضخيمامنقفهاا
نيثلناتجااَهاجإاعاةاننخنننا
نيثابثاةا 7نألحازنبا نيسالإلا
يهاايفامخثلافانينلإننانيثربيةا
7ُخُصااْنصااًامعابإنيةاثنرنتا
َيابايربياعانيثرباي،ا ماااُياإِّ
أنطلالابثفنيةاشاثنيةا نيذيا
مطلنةا7ياثتاتلاكانيجإاعةا
نيسيايايةا أجإحثهااا عالا
7نيثسكريةانيخثلفةايلثنغلايفا
ُعإالاتلكانيثنرنتايثإحرَفابهااعنامساارلاانيذياكانايجُبا
أناتثحارََّكاإيه،ابإاايثياُلاعإليةانيثغيريايفابلاإنناانيربيع(ا
7يثناتامصاياحاننخاننناكانكالءايلإظاا انيثايايانيجإيإا
بزعامةاأَمريكا،ابإيالًاعنانينكالءانيذيناأينطثهمانيجإالري.ا
إإااإناتالشتاأشالءا»نيننعزيزي«ايفاتننساحثیايارعتا
تلكانيجإاعةاالقثإاصانيفرصةا7إبرنزانفساهااحامالًاشثنياًا
ضاإانظا ا»باناعايل«ايفا»تنناس«اييلثافاحنيهاانيشاثبا
نيثننيسايفانييضانحناننطاحةابنناعيلا7نياثغاللاحإاياةا
نيشاثبانيثائارايثثزيازامكاناةااحركاةانيإهضاة(انيثابثةا
يجإاعاةاننخنننانيسالإلايثصلاإيیانيسالطةابثإامغاعرلا
»باناعيل«اإيایا»نيساثنعية«ايثثحنلانيساثنعيةاحيإهاامنا
قنلةايلإسلإلاإيیامنضعايخطانيشثنبا7قنلةايلإجرمل،ا
7 ياكا7إلانيخططا»نيصهيننيانألمريكاياننخننني«ا7نيذيا
يرمياأللإنفامسثننليةا-7لذنانيخططابرزتامالمُحهانيين ا
7ُخُصااْنصاًاخاللانيُثااْإ7َننانيسثنعيانألَمريكيانيصهيننيا

علیانيايَاَإان-.
7معارشنرلانيثنرلانيثننسايةاننطلناتانيرشنرلاننخنننيةا
7برعاياةاأَمريكياةاصهيننياةا77نجهاةاتحرريةاالياثغاللا
غضبانيشثنبايفاُكلٍّامنااامرصا-ايينياا-اينرياا-انيايَاَإانا
(؛ايثالزامؤخارنًاجإاعاةاننخنننانيثأيالإلاعالاأحزنبهاا
7تفريخاتهاانيثثإعلاإيیانيشاهإانيسيايسا7تإارساُكّلاأنننعا
نيغطريةا7نيظلما7ننقصاءايكلانيننیانيُحرَّلانيثياجثلثهاايفا

نيننجهةانيرت7يجيةايشاريثها..ا
إإنااحازبانيثإنياةا7نيثإإيةابإرص(اإيیااإجارايينيا..ا
بلينياا(اإيیااجنهةانيإرصلايفايانريا(اإيیااحازبانيثجإعا

نيايَاَإاإيايإلصالحايفانيايَاَإان(.
ا ظهاراتإظياُما»ننخننن«ابشاكلهانيحنينيا7نينِشاعايكلِّ
نيشثنب،ايكإهاكانانألكثَرابشااعًةا7خنثاًا7تسلطاًابأجإحثها
نيثثإعلا-نيننَليةا7نيثساكريةا7نيسيايايةا7نالياثخنارنتيةا

7نيايية-ايفانيايَاَإان.
7يكنانيرتكينَةانالجثإاعيَةانيايَاَإاإيةانيثإايكةاعنائإياًا
7جغرنإيااًا7تحرُّريااًاياماتننالاباياثإرنراتلاكانيخططاتا
إثحرَّكتاخاللانيثنرل،ا7بَرَزتانيننیانينطإيةايثإسكابزما ا
نيثانرلانيايَاَإاإياةانيحنينيةابثإاتخيلاتلاكانيننیانيثآمرلا
هانحنانيثناياما علایانينلإاعاناثنريثهاااانُيإَّعاال(ا7نيثنجُّ
7نيحاصصاةاماعانيإظاا انيذياخرجاننانياناطها7نعثلننا
نيإاصاَباعلایاُجثَِثانيشاهإنءانيذياناأيانطثهماأجهزتهما
نينإثيةا7نالياثخنارنتيةانيشارتكةابيإهمايلثثجيلاباينننلا
بايثناُيما7نيحاصصةا7نيثخإن اتثنريا»إينافانزيفانيإ «،ا
ايفانيننجهةابلا كياإطةايلثثاملامعانألمرانيننقعا7َإجرنءاتغريُّ
نفِسانيننىانيسايطرلابثيإنًاعناتطلثاتانيشاثب،انيذيايما

يَُكفاعنانيثنرل.ا
نياثإرتانيثانرلانيايَاَإاإياةابايإإانا7نيغلياانا7عخلتا
مرحلاةانيثإنياةامانانيشاننئبايثننایانألر7نحانيثنريةاليا
ملكةانيياعينا7يساثإرانيزخامانيجإالرييانيصاعقامثحركاًا
7مثجاذرنًايفانفنسانيايَاَإاإيل،اإلمايخُلاأياننٌعا7نحٌإامنا
نيسرينتا7نيظالرنتايفانيثاصإةاصإثاءا7مثظمانيحاإظاتا
نيايَاَإاإياة،امثلإالارإَضهمايلإؤنمارلانيخليجيةا-نيثإثلةا
باينااعرل-،ا7نياثإرنرلمايفاثنرتهمارغامانيؤنمرنتا7تحنلا
ثننرانألمساإيیاأع7نتاينثلا7نغثيالازمالءانيساحاتا7مياعينا
نيثانرل،ا7تحنَّيتاتلكانيشاننئُباإيیامصااعراأ یاتزكماأننَفا
نيايَاَإاإيلا7منامنقثهاانيجإيإاعىلارأساحكنمةانينإاق.ا

خوان واآل �شعود«..  »الإ
الفخ واملنزلق

)االستراتيجية األمريكية في 
مواجهة الثورات عبر السعودية، 

وحرف بوصلة العداء العربي(
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فيتنام وصافر!
د. أشرف الكبسي

ها هم يقتلوننـا ويرخون، وكأنما 
بحـُر دمائنـا مـاء، وقطـرة دمهـم آية 

زرقاء، أو كما قال النبيذ المقدس!..
هل باتـت تتفـاوت تسـعيرُة الحياة 
البرشيـة يف بورصـة القيـم اإلنسـانية 
وحوانيت الدين ودكاكين السياسة، بعد 

السقوط يف عالم الجيب الكبير؟..
 هل عليك أن تمتلك أعىل ُبرج يف العالم 
وتسـميه )خليفة( ليصبـَح دُمك حراماً 

وتصبَح نفُسك زكية؟..
وكـم هـي نسـبة الكحـول والنفـط 
الالزم توافرهما يف جامعة الدم العربي، 
ليصبـح آدميـاً بمـا يكفـي أال ترشبـه 

خنازير عروبتكم؟!..
يا أصحاَب المـال والعقال.. تعقلنوا، 
وأوقفوا حرَبكم علينا، فال موتنا يسعدنا 

وال موتكم غاية بهجتنا.. 
تجعلونـا  فـال  جيرانكـم  نحـن 
فيتنامكم.. وما فيتنام إن قيل الـيَـَمـن، 

وما صافر عنكم ببعيد!..
خذوا نَفسـاً عميقاً، خاليـاً من النفط 
وتراجعـوا خطوة أو اثنتيـن إىل الوراء، 
لتحقنـوا دماءنـا ودماَءكـم، إن لم يكن 
ألجلنا فألجلكـم، فمهما ُكنا وكنتم، وأياً 
كان ضعفنـا وكانت قوتكم، هذه بالُدنا 
وهـذا ُعــْدَوانكم، ولن ُنعدَم الوسـيلة 
لـَردِّ الصـاع صاعيـن، والعيـن بالعين 

والحروُب قصاٌص!..
وقبل أن تبكوا سـقوط )شهدائكم(، 
يف خليـج عدن، وتسـاقطهم عـىل رمال 
صافـر، سـلوا أنفسـكم، من أبـاح لكم 
سـمائنا وأرضنـا؟.. ومـن وهبكم حق 
قتلنا يف صلواتنا وبعد منتصف منامنا؟..

مـن أجاز لكم وصايتكـم علينا وحق 
وإسـالمنا،  عروبتنـا  سـالمة  تقريـر 
وتقديـر كـم يكفينا مـن أعمارنـا، قبل 

إعدامنا؟..

يا هؤالء.. عيشوا ثراَءكم، وشيَّدوا كما 
شـئتم نوقكم وأبراجكم، واسـتضيفوا 
فورمـوال )ون( وإبريـق العالم، وليكن 
سـلمان هرقـاًل عليكم، وخلفـان حامي 
حماكـم، وتميم الصغير كبيركم، ولتكن 
إيـران خصمكـم أو خليلتكـم، وليكـن 
أوباما فرندكم أو جليل صحابيكم.. ذاك 
شأُنكم، لستم حديقتنا ولسنا حديقتكم، 
فدعوا لنا شأُننا، ولكم ديُنكم ولنا دين.. 
وواهلل، لََهـْدُم ُبـرج خليفة لوحـاً لوحاً، 
أهون عند اهلل من إراقة دم امرئ يمني.. 

هذا ديننا، فما دينكم؟.
حياتنا لنا وتلك حياتكم، فال تجعلونا 
بُظلمكـم، نقايُض عيشـنا بموتكم، وال 
تنسـوا.. كما أننا شـعٌب طيب، عزرائيل 

مالك!..

هذه بلدتي.. 
ُهنا أبي وأمي

وأخي وابنتي.. 
 كتابي 
قهوتي
مطري

ومظلتي
فما عساي أفعل؟
أبكي وأستجدي

وأرتدي غاندي!..
أشكر صنيعكم

كما بعض أحذيتي!..
تباً لكم.. 

آنساتي سادتي
تباً لقلمي ومحربتي

وأين بندقيتي؟
موتوا مرات.. 

وليكن موتي
هيهات.. 

لن ترقصوا عىل جثتي!

7يثإنتانناأيإإااشائثما7يكاناالاتإنتننا
بيإإااإلإاايفاأرضإااماانثإُلا7يإاانيايضالإا

7يإااصنتانيحيالانأل7ُل
7يإاانيحارض،ا7نيحارض،ا7نيسثننُل

7يإاانيإنياالإا..ا7َنآلخرل
إاخرجننامناأرضإاامنابرنا..امنابحرناا
ماناقإحإا..امناملحإاا..امناُجرحإا،امنا
ُكّلايشء،ا7نخرجننامنامفرعنتانيذنكرل.ا

محمود درويش

ننمارنتاتسثننلاجثاملاجإنعلاانيغزنلانيذيناقضننا
بثإانيثهإنإهمامناقنلانيجيش.

ا7عىلانييساار(اأثإاءاتجإيعاجثثهمابثإاقصفهم،ايفا
مإطنةاصاإرابإحاإظةامأرب!
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القضاء السعودي يحكم بالسجن خمس سنوات ليمني يناهض 
العدوان ويتابع قناة »المسيرة« وجلده 70 جلدة

  - خاص: 
أصإرتانيحكإُةانيجزنئيُةانيسثنعيةا
نيثخصصاةابإإيإاةاجإل،ايان اأمس،ا
ُحكإاًاعىلامننطنايإإيابايساجنايإلا
هتا خإسايإننت؛ابسنباعإلاتهما7ُجِّ
إييه،امنابيإهاامثابثةاقإالانيسريل!!.

7قاياتاصحيفةانيرياضانيرياإيةا

يفاخللااإنانيننطانانيايَاَإاإيامثهما
أيضااًابرإاعانيصانتايفانيحار انيكيا
7يرإاضانيثإ7ننانيساثنعيانألمريكيا
نيغاشماعىلابالعناا7أنهاعخلاإىلانيإلكةا

بطرينةاغريانظامية.ا
7قاررتانيحكإاةاتثزيارهاعىلا يكا
بايساجناماإلاخإساياإننتانعثنارنًا
ماناتأرياخاإيناإاهاعاىلا ماةالاذها

نينضاياا،اإضاإاةاإىلاجلاإهالااجلاإلا
عإثاةا7نحاإل،ا7إبثاعهاعانانينالعابثإا
ننثهاءامحكنميثها7نيثيفاءاماايها7ماا
علياهاماناحنانقا7مإثهاماناعخنيها

نيسثنعيةامسثننالً.
7بإعاالنانيحكاماقرََّرانيإعايانيثا ا
7نيإعاىاعليهانعرتنَضهإاااعىلانيُحكما

7رإعانينضيةاناليثئإاف.


