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  - صنعاء:
ط1سابارئخاُلايسلجناةايسثيرخاةايسدلخا1امح7دا
عايلايسحيثيامجلاَلايممنايسدخيلابإخقا1فايسغزخا
خيالحتااللايساذياتتدالضاساهابال ن1،اخكاذيارخعا

يسحص1راعنايسشدبايسخ7ني.
ك17اط1سبايفارسا1سةابدثه1اخي ايسثالث1ءايس1يضا
إَلارئخالاخأعضا1ءامجللايممنايسادخيلابتكلخفا
يسّدعيايسد1 اب7حك7ةايسجن1خ1تايسدخسخةاب1ستحقخلا
يفايسجليئمايستيايرتكبها1اخخلتكبُه1ايسددخينايفاحلا
يسشادبايسخ7نياخإح1ساةاملتكبخها1اإَلايسح1ك7ة،ا
خيستحاّلكايسد1 لاخيسرسخعاإلنق1ذايسشادبايسخ7نيا
مانايسيضعايإلنَْساا1نياخيسدخيشايسك1رثايايسن1تِجا
عانا ليئمايسدادخين،امؤكاديًاأنامناحّلايسشادبا

يسخ7نيايسدخ1عاعنانفسهايفاميي هةالذيايسددخين.
خأخضاحارئخاُلايسلجناةايسثيرخاةايفارسا1ستها
إَلامجلالايممن،ايسيضاَعايإلنَْساا1نياخيسق1نينيا
خيسساخ1يسايفايسخ7ان،امشاريًاإَلاأنايسخ7اناخمناذا
أكثالامناأحداعرشاشاهليًاتدلضاخالازيلاختدلضا
سددخيناخ1ر يابقخ1 ةايسيالخ1تايستحدةايمَملخكخةا
خحلف1ئها1ايفايسنطقاةاخ خلاخ 17عا1تاإرل1بخةا
خقادايرتكابالذيايسدادخينايفاحلايسشادبايسخ7نيا
ك1خاةاأناييعايسجليئماخأبشاده1ابج7خاعاأخص1خه1ا
يفايسق1نينايسادخيل،اخط1لاب1ستدمارابُنختهايستحتخةا
خمقدريتاهاخمد1ساهايستأرخيخاةاخيسحض1رخةايستيا
بن1ل1ايإلنَْساا1نايسخ7نياعيامئ1تايسساننياخيستيا

تدداإرث1ًاحض1رخ1ًاسإلنَْسا1نخةابأ 7ده1.
خسفاتاإَلاأنايسدادخيَنايقارفا ليئاماحالبا
خ ليئاماإبا1 ةاماناخااللايالساتهديفايستد7ادا

خيس7نهاجاخيسسات7ّلاب1سقتالاسل7دنخانيايفايسادنا
خيسقالىاخيمحخا1ءايسساكنخةاحتىاب1تاتاحصخلةا
يسضح1خا1امنهمابدرشيتايآلالف،اخمناخاللاخلضا
حصا1را يياخبحالياخبلياعىلايسشادبايسخ7نيا
ب7ناعا خيلايسايير يتاخيسسا1عديتايإلنَْساا1نخةا

خيستيات7ثُّلام1اخفيقا%ل9امنايحتخ1 1تايسشدبا
ماناغاذيءاخ خيءاخخقي اخغراذسكامناأس1ساخ1تا
خرضخرخ1تايسدخاش،اخإمد1نا1ًايفاتحقخلا ليئ7ها
قا1 ايسدادخيناب1ساتهديفايسجسايراخيسطلقا1تا
خيسيينائاخعىلارأساه1امخنا1ءايسحدخدةايساذياخددا
يستحادةا يمَُماااما سادىا يسدت7ادا يسيحخادا يسخنا1ءا
خمؤسسا1ته1اخيسنظ7ا1تايإلنَْساا1نخةاخذساكاسنعا
إَلا إنَْساا1نخةا أَْخامسا1عديتا أخاةامايي ا خصايلا
يسشادبايسخ7ناي،اخكذسكاتد7ّدايسددخينايساتهديَفا
يسص1نعاخصييمعايسغاللاخمي1زنايمغذخةاخيسزيرعا
يسنب1تخةاخيسحخيينخةاخخسا1ئلايسنقل،اخليام1اخلقىا
إَلا لخ7اةاإبا1 ةا 17عخاةابحلايسشادبايسخ7نيا
بأك7لاه،اك7ا1ايساتهدفايسدادخيناآبا1راخخزين1تا

خشبك1تايسخ1هايستياتغذيايسدن.
يست7ثخاَلا أنا إَلا رسا1ستها يفا يسحيثايا خأشا1را

يسخ7نخاةا سلج7هيرخاةا خيسي1ر ايا يسدبليما1يسا
مغتَصاٌباماناقبلانظا1 ايسلخ1ض،اخقدام1رساتا
 خساةايسددخينالذيايالغتص1َبامناخاللاأشاي1صا
زخيلا بدادا أََريضخها1ا إَلا يساتجلبتهما خ7نخانيا
رشعختهام،اخأنايسقضا1َءايسخ7ناياح1سخ1ًاخبشاأنا
أخد1سهاماتلاكاخح1ك7هاماخعاىلارأساهمايسي1ئانا
عبدربهامنصايرال1 يابتَُهٍمامتدد ٍةاعىلارأساه1ا
يستد1ُخُنامعا خلايسددخيناستدمرامقيم1تايسشدبا
يسخ7نياخقتالاأبن1ئه؛اخذسكابهادفاإعط1ءايسددخينا
يسي1ر ياصبغَةايسنازيعايسديخيل،اخليام1اختن1َقُضا
معانصيصاخأحك1 ا ساتيرايسج7هيرخةايسخ7نخةا
خيسقييننيايسن1خذةاخكذسكايإلعالنايسدساتيري،اخكذيا
مح1خسةاتغخخاِبايسصيتايسي1ر ايايفايسخ7ناحتىا
الاتت7كاَنا خستُهامنايسدخ1عاعناشادبه1اسخ1ساخ1ًا

خق1نينخ1ً.

  - متابعات:
أّكادتايمَُماااُمايستحادُةاأنامدظاَمايسدنخانيايفا
بال ن1اساقطييا ليءاغ1ريتاطريناتح1سفايسددخينا
يمَملخكيايسسدي ي،ا 1ءاذسكاخاللا لسةامجللا
يممانايسثالث1ءايسا1يضاخيستاياتطلقاتاإَلايسد1ن1ةا

يإلنَْسا1نخةايفابال ن1.
ختحادثاخكخلايممانيايسدا1 اسألَُمااامايستحدةا
عانا أخبليخا1ن،ا يإلنَْساا1نخة،اساتخف1نا سلشاؤخنا
»مد1ن1ةاخ1 حة«اختدلضاسه1ايسشادُبايسخ7نيا ليءا
يسددخينايسسات7لامنذا٢٦اما1رسايس1يض،امؤكديًاأنا
»غ1سبخاَةايسضح1خا1ايفاصفايفايسدنخنياخساقطينا
 اليءايسغا1ريتايسجيخةاستح1سافايسدادخينايسذياالا

خساتثنياأحخ1ن1ًامقلايسبدث1تايسدبليم1سخةاخسفنا
يإلغ1ثةامنايسغ1ريتاأَْخامنايسض1خقة«.

خأكاداأناملخينَايانسا7ةاخد1نيناسايءاتغذخةا
شدخديًاخخحت1 يناسدين1تارسخدة،امدلب1ًاعناأملها
يفاأناخقد ايسجت7اعايسدخيلا١،٨املخ1را خالراست7يخلا

مدين1تاإنَْسا1نخةاع1 لة.
خقّدراأخبليخ1نايسداد ايإل 17يلاسلقتىلاخيسجلحىا
بنحايا٣٥اأسف1ًا»عاىلاأقلاتقدخل«.اخأضا1فاأنا٢،٧ 
ملخيناخ7نيايضطلخياإَلاتلكامن1زسهم،اخخ17اخد1نيا
٧،٢امالخنياخ7نياينددي ايممنايسغذيئي.اخبلغاسايءا
يستغذخةامساتيىاحل 1ًاسدىاملخيناياخ7نياُ لُّهما

منايمطف1لاخيسنس1ءاخيسلضد1ت.
ختحادثاعانانقاصاخا1 حايفايم خخاةاخغخ1با
يسديخخلاعنايسخ7نخنياختدمراميير ارزقهماختدمرا

أكثلامنا٦٠٠املَكزاطبياخمستشفخني،اأحدل17ايفا
صددةاخيآلخلايفانهمايسقلخبةامناصند1ء.

كذسك،اأش1رايسساؤخلايسدخيلاإَلايسديرسايستياسما
تسالمامنايستدمراخيالحتالل،اَما1اأَ َّىاإَلابق1ءا١،٨ 
ملخايناتل7خذاخا1رجايسديرسامنذاما1رسايس1يض،ا
سخصلايسدد ايإل 7ا1يلاإَلا٣،٤امالخنياتل7خذاخط1سب،ا
خب1تتا١١٧٠امدرساةاغراص1سحةاسلتدرخلاسييءا
بسببايستدمراأَْخايحتاللايسن1زحنياخيسسلحنياسه1.

أخبليخ1ناتحدثاأخض1ًاعناينقط1عايسخ1هاعنا٩٠٠ 
أسفاخ7نيا ليءايسغ1ريتاخيسقصفايسدخدي،امشاريًا
إَلاقصفا»يستح1سف«ابغ1رةا يخةايمسابيعايس1يضا
سيازينايفاصندا1ء،اأ ىاإَلاقطعايسخا1هاعنا٤٠اأسفا

نس7ة،اخأ تايسغ1رةاإَلاتدمرهاب1سك1مل.

 رئيس اللجنة الثورية يطالب مجلس األمن بإيقاف الغزو 
ورفع الحصار عن الشعب اليمني والتحقيق يف جرائم العدوان

يف جل�سة خا�سة ملجل�س �لأمن ملناق�سة �لو�سع �لإن�ساين يف بالدنا
األمم املتحدة: معظم املدنيني يف اليمن قتلتهم طائرات العدوان اأَلمريكي السعودي

مذبحة �إجر�مية لد�ع�س يف �لربيقة 
14 قتياًل وأكثر من 50 جريحًا يف تفجري انتحاري 
استهدف تجمع مجندين يف معسكر رأس عباس

أبطال الجيش واللجان يواصلون التقدم نحو باب 
املندب بتعز واملرتزقة يفرون من كرش لحج

  - خاص:
يستنكخاَلا خ يعاشا يسق1عادةا تنظخاُما خييصاُلا
ب1سييطننيايفامدخنةاعادنايفاظلايالحتاللايم نبيا

سل7دخنة.
،اصبا1حاأمالايمربد1ء،ا خيساتهدفاينتحا1ريٌّ
تج7دا1ًاسجندخنايفامدساكلات1بعاسلقاييتايسييسخةا
سها1 يايفامدخناةايسيخقة،اَماا1اأَ َّىاإَلامرصعالا 
اٌحا خإص1بةاأكثالامنال5اآخلخن،ايفام1ايسدد املشَّ

سلزخ1 ة،ابحسبامص1 راإْعااَلمخة.
اخيكتظامشفىايسص1يفاب1سص1بني،ايفام1اخلضتا
قاييتالا1 ياب7دساكلارأساعب1ساطيقا1ًاأمنخ1ًا

مشد يًاعقبايسح1 ثة.
خق1ساتاخسا1ئلاإْعااَلمخاةات1بداةاسلدادخيناإنا
اعساكلياإَلاإحدىايسثكن1تا يالنتح1رياتساّللابزيٍّ
يسدسكلخةاخخّجلاحزيَمهايسن1سفابنيايسدرشيتامنا

يسجندخنايسذخناخح1خسينايالنض17 اإَلاقييتال1 ي.
»تنظخاما يعاش«،امساؤخسختَهاعانا خأعلانا ا

يستفجرايالنتح1ري.
ايستنظخماصيرًةاقا1لاإنه1امحداعن1رصها اخنارَشَ
يإلْ ااَليمخنياخُدعىا»أباياعخىسايمنص1ري«،اخجلا
نفَساهايفا»يسقييتايسحكيمي«،ابحساباصفح1تا

مقّلبةاسهاعىلامييقعايستييصلايال ت17عي.
خك1نا» يعاش«،احذََّرايفابخ1ناسهاخّزعهايسج7دةا
يس1ضخاةايفامسا1 دامدخنةاعادن،امانايالنض17 ا
سقاييتا»يسجخشاخيسرشطة«اخلد اب1ساتهديفاَمنا

خنت7ياسه1.
ختشاهداعدناخيىًضاأمنخًةاع1رمًةامنذايحتالسه1ا
مناقبلايستح1سفايمَملخكيايسسادي يايفاأغسطلا
مانايسد1 ايسا1يض،اخيسذياأخض1ًاخساّهلاسلج17ع1تا
يستكفرخاةاخعىلارأساه1ا” يعش”ايسساخطلةاعىلا

أ زيءاخيسدةامنايسح1خظ1تايسجنيبخة.ا

  - تعز:
خيسلجا1نا يسجخاشا قاييُتا خيصلاتا
يسشادبخةاتقدَُّمها1اب1تجا1هابا1بايسندبا

غلبامدخنةاتدز.
اخق1ساتامص1 راعساكلخةاإناقييتا
يسجخاشاخبداداأنات7ّكناتاماناتأمانيا
مدخلخاةاذخابا1باخأ يتاقاييِتايسغزخا
خيسفالير،ا يالستساال ا عاىلا خيسلتزقاةا
خيصلاتاتقدمها1اب1تجا1هابا1بايسندب،ا
حخاثات7كنتامنايسساخطلةاعاىلاقلًىا
خمييقاَعاتبدداعد يًامنايسكخليمريتاعنا

يسدخلخةاب1تج1هايسس1حل.
عىلاصدخداآخلاأخَشَلتاقييُتايسجخشا
خيسلج1نايسشدبخةامح1خسةاتقد اسدن1رصا

يسلتزقةايفامنطقةاعصخفلة.
إلاذسكاشاهدتا بهةاكلشايسييقدةا
عاىلايسحدخ ابنيامح1خظتاياتدزاخسحجا
للخب1ًا 17عخ1ًاسسالحيايسلتزقةاب1تج1ها
سحاجاعدن،اخأخا1 تامص1 ُراعساكلخةا
أناللخبا1ًا 17عخ1ًاسلغازيةاخيسلتزقةامنا
 به1تاقلنةاخكالشاب1تج1هاسحجاعدنا
حادثايالثنانيايسا1يضابدادايسيي ه1تا
يستياحدثتامعاأبطا1لايسجخشاخيسلج1نا

يسشدبخة
خأشا1رتايسصا1 ُراإَلامارصعاعاد ا
مناقخ1 يتايسلتزقاةايفالذهايسيي ه1ت،ا
منهمايسقخ1 ياعيلامح7داقحط1نامثنىا
خيسقخ1 ياند17نايمغيياخكذسكايسقخ1 يا

أح7داسال ايسصبخحي.

�إكت�ساف معمل ل�سناعة �لعبو�ت �لنا�سفة يف �أرحب
 األجهزة األمنية واللجان الشعبية يضبطون 20 مرتزقًا كانوا يف طريقهم إىَل مأرب لاللتحاق بمعسكرات الغزاة 

  - خاص:
يكتشافتايم هازُةايممنخاُةاخيسلج1نايسشادبخة،اخي ا
يسثالثا1ءايسا1يض،امد7االًاسصن1عاةايسُدباييتايسن1سافةا

خيستفجليتايفامدخلخةاأرحباب7ح1خظةاصند1ء.

خقا1لامصدراأمناياإنهاتمايسدثايُرايفايسد7لاعىلاعد ا
منايسدبييتايسن1سافةايسددةاسلتفجر.امشريًاإَلاأنهات7تا
إح1ساةايستيرطانياإَلايسجه1تايسيتصاةاسخن1سييا زيءلما

يسلي ع.
خيفاساخ1قامتصالات7ّكنتايم هزةايممنخاةاخيسلج1نا
خاي ايسثالث1ءاماناضباطالااملتزق1ًاك1ناييايفاطلخقهما

إَلاماأرباسالستحا1قاب7دساكليتايسغازيةاق1 مانيامانا
مح1خظ1تاذم1راخإباخيسبخض1ء.

خأكدايسصدُراأنايم هزَةايممنخَةاخيسلج1َنايسشادبخةاسنا
اَمناخح1خلازعزعَةايممنا تأسَياُ هديًايفامت1بدةاخضبطاُكلِّ
خيالستقلير..ا يعخ1ًايسييطننياإَلايستد1ُخِناخيإلبالغاعناأخةا

عن1رصاأَْخاتحلك1ت

تطهري ميدي ووقوع �أ�سرى من �ملرتزقة يف 
�لأ�سر بعد تدمري مدرعة و�ل�ستيالء على �أخرى
أبطال الجيش واللجان يطاردون فلول 

قوات العدو ومرتزقته من صحراء 
ميدي إىَل األراضي السعودية

  - خاص:
سماتقتارصايستحيُّالُتايسدساكلخُةاعىلامح1خظ1تاماأرباخيسجيفا
ختدازاخب1بايسندب،ابلاخصلتاإَلامخدياب7ح1خظةاحّجةايستياحّصنه1ا
أبط1ُلايسجخشاخيسلج1نايسشادبخةامنامح1خالتاقييتايسددخاخملتزقتها
يفامدلكاةاأ يتهاماعىلايسري عاإَلامنطقةايسيسامابجخازينابدداأنا

خرسخياعد يًامنايآلسخ1تاخخقيعاأعدي امنهمايفايمرس.
خيستك7لاأبط1ُلايسجخشاخيسلج1نايسشدبخةاتطهراصحليءامدخلخةا
مخاديامناقييتايسدادخايسسادي ياخملتزقتهاخطل خلاماإَلايمََرييضا
يسسادي خةابددامدلكةاخقعاخخه1اقتاىلاخأرسىامنهمايفاقبضةاأبط1لا

يسخ7ن.
اأناقييِتايسجخشاخيسلج1نايسشادبخةاطّهلتا خأخ1 امصدٌراعساكليٌّ
يسصحاليءايسييقداةاإَلاشا17يلامخادياخخ1ضتامدلكًةاكبارًةاأ يتا

يسلتزقةاعىلايسري عاإَلامنطقةايسيسمابجخزين.
خأشا1رايسصدراإلاأنايسد7لخةاشاهدتامقتلاخ الحاعد اكبرامنا
يسلتزقاةاخأناعد يًاكبريًامنهاماخقديياأرسىايفاقبضاةاقييتايسجخشا

خيسلج1نايسشدبخة.
خيفايسد7لخةاخبحسابايسصدرا ّملاأبط1لايسجخشاخيسلج1نايسشدبخةا

مدرعةات1بدةاسلتزقةايسددخاخيستيسيياعىلاأُْخااَلى.
مانا 1نبهاك1نايإلْعااَل ايسحلبيامتيي اديًابلخقةايسجخشاخيسلج1نا
يسشدبخةاخخّزعامشا1لداسلد7لخةاخأُْخااَلىاتظهلات7لكزاأبط1لايسخ7نا

يفاصحليءامخديابددا حلايسلتزقةامنه1.



3 تقاريريسدد ااالاا     يسي7خلامااخييخلامالا اايسييخلالاا 17 ايمخلامخلالا

  - خاص:
أشادلتاغا1ريُتايسدادخايسسادي يايسحليئاَلايفا
يسنا1زلاخيسليخلايسحكيمخةاخيسد1سمايمثلخةايفايسخ7نا
بفدالاعدخينه،اسكانا خشايسددخاخدجازايسخي اعنا
إْخ7َاا1 ايسحليئلايستياتلتهماقييتهاخآسخ1تهاخمييقدها
يفا خازيناخخدجزاعناتيخارايسح17خةامخلي هايسذخنا
خالحقهامايسيتابك1خةاأنييعاهاأَْخاخقفامج1مخدهما
يسه1رباةامانايسييقاعايسدساكلخةابفدالارضبا1تا

يسجخشاخيسلج1نايسشدبخة.
خب1تسا1عارقدةايسد1ركاخيسد7لخ1تايستياخنفذل1ا
أبطا1لايسجخشاخيسلجا1نايسشادبخةايفا خزيناخ7كنا
يسقيل:اإنايسددخايسسادي ياقدايستنفداُكّلاخخ1ريتها
يستياسماتؤِتاأكله1اخسماخستفدامنايستقدي املتزقةا
يسلييءايسف1رايمح7لايسذخناتحّيسيياإَساىاقتىلاخ لحىا
خماألتا م1ؤلامايسزيايسدساكليايسسادي يايسذيا

خلتدخنهاك17الياح1لايسجخشايسسدي ي.
خعاىلاذكلايسحليئالايشاتدلتايسنريناستشاّكَلا
حلخقا1ًال1ئاالً؛اتزيُماانا1ًاماعاينفجا1ريتاعنخفةا

خلفها1ايسقصافايسدخداياخيسص1رخخاياماناقبلا
يسجخشاخيسلج1نايسشدبخةايسذخنايستهدخييابدرشيتا
يسقذيئفاميقعايسضيةايسدساكلي،اَما1اأَ َّىاستدمرا
آسخ1تاخمي1زناأسالحةاخساطاخليراسجناي ايسددخا
حخاثاتل احايسدليم1تاخقايعاقتاىلاخ لحىايفا

صفيخهم.
خقبلاأناخدحلاأبط1لايسجخشاخيسلج1نايسشادبخةا
إَسااىامنطقاةايسيساما قاييتايسدادخاخملتزقتاها
خخيقفينالج17تهماعىلامخدياك1نا ندياسدي يا
عاىلاميعدامعايسيتابدادايقتن1صهاماناقبلاخلخلا

يسقن1صاةايست1باعاسلجخاشاخيسلجا1نارشقايامنفذا
يسطييلايسحدخ ي.

خيفايسساخ1قاسقياعادٌ اكبرٌاماناملتزقةايسددخا
يسسادي يامص1ِرَعهم،اخخ17اخقعابدضهمايفاقبضةا
يسجخاشاخيسلج1نايسشادبخةايفاع7لخةاتطهراشانه1ا
أبط1لايسخ7اناتكللتابتطهراصحاليءامخدياخطل ا

يسلتزقةاإَساىامنطقةايسيسمابجخزين.ا

خأثنا1ءاع7لخةاتطهراعد امانايستب1بايستياك1نا
خت7لكزاخخه1املتزقةايسددخينايستيلاأبط1لايسجخشا

خيسلجا1نايسشادبخةاعىلامدرعةاخ ّمالخياأُْخااَلىايفا
يسصحليءايسييقدةابنيا خزيناخمخدي.ا

خض7اناع7لخ1تايسقصافايسص1رخخياخيسدخديا
م1رسا ناي ايسددخايسسادي يالييختهمايفايسهلخبا
يسج17عيابدداتدلضهاماسلقصفابدرشيتايسقذيئفا
يفاميقاعاكالساخ يبح،اك7ا1اللباييابآسخ1تهمايفا
ع7لخا1تاقصافام17ثلاةايساتهدختهمايفامج7اعا
يسصفلاخسادىامح1خستهمايستقد اب1تج1ها بلايسدخ ا
يسييقاعاتحاتايسساخطلةايسن1رخاةامناقبالايسجخشا

خيسلج1نايسشدبخة.

�جلي�س �ل�سعودي يعجز عن �إْخَمـاد �حلر�ئق يف خطوط �لنار بجيز�ن
إنفجارات يف موقع الضربة إثر قصف مخازن أسلحة وقنص جندي وهروب جماعي باآلليات من عدة مواقع

قتلى وجرحى من �ملرتزقة بينهم �لقيادي �لعثماين بق�سف �ساروخي
أبطال الجيش واللجان يطّهرون صربين بالجوف بالكامل واإلعالم الحربي يرافقهم بجولة يف معسكر الخنجر

  - مأرب:
تشاَهُدامح1خظتا1ايسجايفاخماأرباتحايُّالتا
َلا َتامناخيقاعايسيي ها1تاستتحيَّ عساكلخةاَغارَّ
ع7لخا1ُتايسجخاشاخيسلج1نايسشادبخةاماناخضعا
يسدخا1عاإَسااىاخضاعايسهجاي اسخنطلقايياستحلخلا
من1طاَلامتداد ةايفايسجيفابدداأخا1 امناتضخخلا
يسين1قاعاىلايسلتزقةايفاحز ايسجيفاب1سساخطلةا
عاىلا با1لايسلخح1نةاثامايساتهديخهمايفايسج7عا
يسحكيمياستهلعاساخ1ريتايإلساد1فاستقيَ ابنقِلا
يسقتاىلاخيسجلحىامانابخنهماقخا1 يتاتزيُمن1ًامعا
تطهارامنطقةاصيخناب1سك1مالايفامدخلخةاخبا
خيسشادب،اخخ17اك1نايإلعال ايسحلباياخزخراقييتا
يسجخاشاخيسلجا1نايسشادبخةايفامدساكلايسينجلا
خخدحضاي ع1ءيتاإعال ايسددخيناب1سسخطلةاعلخها

بدداُسُقيطاقخ1 يتهماعىلاأبييبه.
عاأبط1لايسجخشاخيسلج1نايسشادبخةا مخدينخ1ًاخقَّ
عىلاينتصا1را دخدايفاميي هاةاملتزقةايالحتاللا
ب7ح1خظاةايسجايفاخت7ّكنيياماناتطهرامنطقةا

صيخنايفامدخلخةاخباخيسشدف.
خبحسبامصدراعسكليات7كناأبط1لايسجخشا
خيسلجا1نايسشادبخةاماناإنها1ءاتيي اداملتزقاةا

يالحتاللايفاصيخناب1سجيفابدداأناHخقديياخخهما
قتاىلاخ لحىاخ مالخياعد يًامنايآلسخا1تايست1بدةا

سل7لتزقةاخيمطقمايسدسكلخة.
خأظهلتايسش1لداخيسصيرايستياخّزعه1ايإلعال ا
يسحلبياسآلسخا1تاخيمطقمايسدساكلخةايستيا لىا

تدمرُلا1اخقتلايسلتزقاةايسذخناك1نايياعىلامتنه1ا
خحصلايياعلخها1اماناقاييتايالحتااللايإلَم1َريتيا
خيسسادي ياخيستياظهالتامناخاللايسشاد1ريتا

يسلس7خةاسلدخستني.
خإلاملَكازامح1خظاةايسجيفاخبدداساخطلةا

أبطا1لايسجخاشاخيسلجا1نايسشادبخةاعاىلا با1لا
يسلخح1ناةايالساريتخجخةايسطّلةاعاىلايسلَكزا كتا
يسقايةايسص1رخخخاةاسلجخاشاخيسلجا1ناتج7د1ٌتا
سلتزقاةايالحتااللايفايسج7اعايسحكيمايايفاحز ا

يسجيف.

خأخ1 تامص1 ُرامحلخٌةاأناساخ1ريِتايإلسد1فا
َلَلَعاتاخبأعادي اكبرةاسنقاِلايسقتاىلاخيسجلحىا
مانايسلتزقةابداداتدلُّضهاماسقصافابصييرخخا
يسك1تخيشا1ايفايسج7اعايفايسد7لخاةايستاياشاهدتا

سقيَطاقخ1 يتامنايسلتزقة.
ك17ايستهدختاقييُتايسجخشاخيسلج1نايسشدبخةا
هاآسخًةاعساكلخةاسلتزقةايالحتاللا بصا1رخخامي َّ
اخمليخقيها بحز ايسجايفاك1ناعىلامتنه1اقخا1 يٌّ

خسقييامص1ِرَعهم.
خقا1لامصدٌرامحايلٌّ:اإنايسد7لخَةاأسافلتاعنا
مقتالايسدعياعبديسكلخامايسدث17ناياخلياقخ1 يا
مخدينيات1بعاسقييتايالحتاللاخعد امنامليخقخه.

ك7ا1اينكارساملتزقاةايالحتااللاب7ح1خظاةا
يسجايفاعدةامليتاعاىلاأبييبامدساكلايسينجلا
خخرسخياق1ئَدلمايسخدينيايسدعياعزخزابنالضب1نا
يسذياسقايامرصَعاهايفاإحدىايسحا1خالتاسلزحفا
عىلايسدسكلايفامدلكةاتدلُّضاخخه1اق1ئُدايسلتزقةا

ب1سجيفاأمنيايسدكخ7ياسإلص1بة.
خعقاَباذساكاي عاىاإعاالُ املتزقاةايالحتاللا
ساخطلتَهماعىلايسدساكلاغرَاأنايإلعال ايسحلبيا
َعاأمالا يست1باعاسلجخاشاخيسلجا1نايسشادبخةاخزَّ
رةامنا يخلايسدسكلاتظهلاسخطلةا مش1لدامصيَّ

يسجخشاخيسلج1ناعلخه.

تدمري آليتني ومصرع َمن فيهما بعبوة ناسفة وقصف 
مدفعي على مواقع عسكرية بنجران

  - خاص:
ايسسادي ياأناخْضَعاقييتهايفانجلينا أ ركايسددخُّ
سخالابأقالاسايًءام17اتدخشاهايفا خزيناخعسارا
خأصباحامنايسيي باعلخاهامعاينتها1ءاُكّلاخي اأنا
خحاياأعادي ا ني هايسذخاناختكتابهامايسدبييتا
يسن1سافةاأَْخاقضييايفايقتح1ما1تايسجخشاخيسلج1نا
يسشادبخة،اأما1ايآلسخا1تاخيسدرعا1تايستاياخجاليا
تدمرل1اخأصبحاتامناخيمخ1تايسجخاشاخيسلج1نا
يفاع7لخ1تهماخدىلايسددخايسسادي ياخقبلاأناخفّكَلا
بإحصا1ءاأعدي لا1اأناخفكالابإمضا1ءاشاخك1تا

مَملخك1استديخضه1ابآسخ1تاخمدرع1تاأُْخااَلى.
مخدينخا1ًاخأما1 اأعانياخالقايسهندساةايست1بدةا
سلجخشاخيسلجا1ناخك1مريايإلعاال ايسحلبيايسليخلا

اناك1نييا تط1خلتاأ سا1 ايسجني ايسسادي خنيام7َّ
عىلامتناآسخةامدرعةاتدّلضتاسدبيةان1سفةازرعه1ا
أبط1لايسخ7انايفاطلخقه1ارشقارق1بةاميقعايسلملةا

يسدسكلي.
خخخ17اتفتاكايسدبييتايسن1سافةابآسخ1تاخ ني ا
يسدادخاسقاياعد اآخالامرصعهماخأصخاباآخلخنا
 اليءاتدماراآسخاةابقصافامدخديامناقبالاقيةا
يسدخدخاةايست1بدةاسلجخاشاخيسلج1نايسشادبخةايستيا

 كتاميقعايسضبديام17اأ ىاستدمرايآلسخة.
خيفاإط1راع7لخ1ِتايسقييتايسص1رخخخةاخيسدخدخةا
تدلضاتامييقاعاقخ1 ةاعلخاباخيسدشاةاسدرشيتا
يسقذيئفايسدخدخاةاب1ستزيمنامعاقصفام17ثلاط1لا
تج7د1تاسلجني ايسسادي خنياخلافاميقعانهيقةا

خيفاميقعايسزخر.

هروب جلنود �سعوديني تاركني جثث زمالئهم وتدمري ثالث مدرعات و�سيارتني حتمالن ذخائر
الربوعة مدينة محّرمة والعدو يجّرب حظوظه الستعادتها ويعود محماًل بالهزيمة

الفيشي يوّجه اإلنذار األخري للمرتزقة يف مأرب: سّلموا أنفسكم قبل فوات األوان

  - خاص:
ايسسادي ياميقف1ًا خدخاُشايسدادخُّ
الاخحساداعلخاهايفا بهةاعسارابددا
خصايلايسجخاشاخيسلج1نايسشادبخةا
إَسااىاما1اخريءايسلبيعةاخساخطلتهما
عىلايسقالىاخيسييقاعايسييقداةاإَساىا
رشقه1اخبأضد1فامسا1حته1،احخثا
يسدادخاحظيظاهاالساتد1 ةا  اّلبا
مدخناةايسلبيعاةاسخجَداأنها1اأصبحتا
بدخادَةايسن1لاخدا1 تاقييتُهامهزخمًةا
بداداأناخقادتاعاد يًامانايسجناي ا

خيآلسخ1تايستيايحرقت.
امناعسر:ا خق1لامصدٌراعسكليٌّ

اأبط1لايسجخشاخيسلج1نايسشادبخةا إنَّ
تصادخياسح1خساةاسادي خةاب1تجا1ها
مدخناةايسلبيعةاخأخقداييايفاصفيفا

يسقييتايسسدي خةاقتىلاخ لحى.
يسد7لخاةا أنا إلا يسصادرا خأشا1را
بداَدا يسدادخا قاييتا بفاليرا ينتهاتا

خساخ1رتنيا مدرعا1تا ثاالثا تدمارا
مح7لتنياب1سذخ1ئلا ليءايساتهديخه1ا
أ ىا م7ا1ا خيسقذيئاف،ا ب1سصييرخاخا
إَساىامقتلاخ7ساةامانا ني ايسددخا
عىلايمقلاخلماسا1ئقياتلكايسدرع1تا
خيسساخ1ريت،احخثاخلّ احايسصدراأنا

يسقتىلاأَْكثَُلابكثرامناذسك.
خأكََّدايسصدُرامرصَعاخإص1بةاعد ا
منايسدسكلخنيايسسدي خنيايفاإحب1طا
مح1خساةاأُْخاااَلىاسلتقاد اب1تجا1ها
مدخناةايسلبيعة،امشاريًاإَسااىاخليرا
يسجني ايسسدي خنيابدداخقيعاقتىلاسما
خت7كنا ني ايسددخامنانقلهمات1ركنيا

 ثثهماخريَءلمامفّضلنيايسهلخب.

  - خاص:
ابأنص1رايسلهاخيسافايسفخيشا اَهايسقخا1 يُّ خ َّ
اأبايام1ساك(اتحذخاليًاشادخَدايسلهجاةاسلتزقاةا
يسدادخيناب7ح1خظاةاماأرباخ ع1لاماستسالخما
أنفساهماسلجخشاخيسلج1نايسشادبخة،اميّ ه1ًايفا
ذيتايسيقاتالجيما1ًاالذع1اَسناأسا17لمابتّج1را

يسحلخبايفاخن1 قايسلخ1ض.
خقا1لايسفخايش:اإنا»خضعايسلتزقاةايفامأربا
صداٌباسلغ1خةاخقاداأخقديياأنفساهمايفامحلقةا
خخرطةاكبارةا ديً،اخالاخخا1راأم1مهماإالايسيتا

أَْخايسهلخب«.
خنصاحايسفخايشاملتزقاَةايسدادخيناب7اأربا
ب1سداي ةاإَساىاُرشادلماقبلاخاييتايمخيناق1ئالً:ا
“أنا1اأنصُحهاماأناخداي خياإَسااىارشادلماخأنا
خساّل7يياأنفَساهماسلجخاشاخيسلجا1نايسشادبخةا
ٍف؛اسخدي خياإَساىابخيتهما خخسل7يياأسلحتهمابرَشَ

خأرسلماسا1سنيابدالًاعناأناخكينيياأ يًةاخمديلا
تدمرابخدايسددخينايمَملخكيايسسدي يابأرخصا
يمث17ناخخدمًةامحق1 اخألييءايسجبن1ءامناتّج1را

خأماليءايسحالخبايسق1بدنيايفاخنا1 قايسلخ1ضايفا
أ ييءارخمنساخةاخمكخّفةاخلامايفا حخمارم1لا
ماأرباخالاقضخاةاسهاماخالامساتقبلاإالايسنا1را

خيسد1ر«.
خيعتاياأنانصخحتَاهاتلاكاتأتايا»ماناب1با
يسنصحاخيسشافقةاعىلاُكّلامتايرِّطامغّلرابهامنا
خدخديناحخ1تهماخدمًةاسلجبن1ءايسذخناخدخشاينا
يفاخن1 قاخ7ساةانجاي اخالاَلّماسهاماإالاتدمرا
يسيطناخقتلار 1سهاخأطف1سهاخنسا1ئهاحقديًاعىلا

يسشدبايسذيارخضهماخأخل هماإَساىايمبد«.
يستحذخاليتا ستلاكا تي خهاها سابَِبا خعانا
خيسنص1ئحاق1لايسفخايش:ا»كتبُتالذياسدل7يابأنا
خضدهماسايفاخكينا حخ17ًايفايمخ1 ايسق1 مة،َا
خسناخلح7همايسجخشاخيسلج1نايسشدبخةايمش1خسا
يسذخناخضّحينا خ1ع1ًاعناخطناخشادباخكليمةا
إناقلخريايالنتحا1َرايفارم1لامأرب،اخقداأعذرامنا
أنذر،اخسخندمينابدداخييتايمخين،اخلم1لامأربا
ستشتدلاتحتاأقديمهماخيسبق1ءاخخه1اينتح1ر«.

طالئع الجيش واللجان على أبواب مدينة مأرب واملرتزقة 
يندحرون من جبال رشا املطلة على الجدعان

  - مأرب:
أ َّىايقريُباطالئعايسجخشاخيسلج1نايسشادبخةامنا
مدخناةاماأربابدداساخطلتهماعىلاعد امانايسييقعا
يسؤّ ياسه1اإَساىابدثالةاأخريقاملتزقةايالحتاللايسذخنا
ب1تايياخيرسخناتب1ع1ًايسييقعايستياخساخطلخناعلخه1ا

خأبلزل1ا ب1ُلارش1ايسطلةاعىلايسجدع1ن.
خأصبحاتاقاييُتايسجخشاخيسلج1نايسشادبخةاعىلا
بُدادانحياعرشةاكخليمريتامانامدخنةامأربامدقلا
ملتزقةايالحتاللابددايسساخطلةاعىلاعد امنايسييقعا
يالساريتخجخةايسطّلاةاعىلايسدخناةايفامن1طلايسطلدةا

يسح7ليءاخذيتايسليءاخيسدطخفاَخيسشاجح.
خيفاإنج1زاآخلاأخضحامصدراعسكلياأناخحديٍتا
مانايسجخاشاخيسلج1نايسشادبخةات7كناتامناتطهرا
ك1مالا بلارشا1ايسييقعابانيامنطقتياملاحاخقلخ ا
يسح1ذخاةاسن1طلايسجدعا1ناخ ْحِلاعنا1رصايسلتزقةا
خيسقاييتايسغ1زخاة،ام17اخيقعاتلاكايسدن1رصايفامأزقا
بدداقطعامدظماطلقايإلمدي ايستياك1نتات7ثلاإحدىا

عن1رصاقيتهم.
خأّكادايسصدُرامرصَعاعادٍ امناملتزقاةايسددخينا

يسسادي ياختدمراآسختنيات1بدةاسهم.
خيفامح1خظاةاماأرباأخضا1ًاخبداَداسا1عةامانا
ابأنصا1رايسلاهاخيسافا تحذخاليتاأطلقها1ايسقخا1 يُّ

يسفخيشاسل7لتزقةابتسالخماأنفسهماقبلاخييتايمخينا
عا ق1ماتاط1ئليُتايسددخايسسادي ياب1ساتهديفاتج7ُّ
سلتزقاةايالحتااللايفامنطقاةايسيدرةاميقدا1ًاخخهما

عرشيتايسقتىلاخيسجلحى.
إلاذكالامص1 راخ1صاةاأناخالخ1تانشابتابنيا
ملتزقاةايسدادخيناختحدخاديًابانياأرسةاآلاطدخ7ا1نا
ب7اأرباخبانيايسقخا1 يايفاصفايفايسلتزقاةاأح7دا

يسشلخف.
خبحسبايسص1 راخإناآلاطدخ17ناخ هييايسته7ةا
سلشالخفاب1سيخ1ناةاأخاب1سازجابهامايفايسيي ه1تامعا

أبط1لايسجخشاخيسلج1نايسشدبخة.
خحصلاتاصحخفاةا»صدىايسسارة«اعىلابدضا

أس17ءايسقتىلامناأرسةاطدخ17ناخغرلماخلم:
أح7دامشقي،اعيلاحسنيارخخش1ن،امح7دعبديسلها
سا1سماطدخ17ن،احسانيان1 يايستا1 اطدخ17ناخعيلا
مح7اداح7اي اطدخ7ا1ن،اب1إلض1خةاإلاعيلاحسانيا
رخخشا1ناخمح7داعبدايسلهاسا1سماطدخ17ناخحسانيا

ن1 يايست1 اطدخ17ناخعيلامح7داح7ي اطدخ17ن.
ك17احصلتايسصحخفةاعىلابدضايسص1بنياخلم:
عيلاعبديسلهاسا1سماطدخ17ن،اق1خداص1سحاحسانيا
طدخ17ن،عايلايح7دايح7داطدخ7ا1ن،(امح7دان1 يا
ص1سحاطدخ17ناخعبديسقييامح7داس1سماطدخ17ن.
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اإلْعـاَلميون اليمنيون يطالبون بمحاكمة مجرمي الحرب 
والعدوان على بالدنا

 -  
حسن شرف الدين:

ا عا1ايتحا1 ايإلْعااَلمخانيايسخ7نخانيا
يمَُماامايستحدةاخمجللايممنايسدخيلاإَلا
ح17خاةايإلْعااَلمخانياخيسدنخنيايسخ7نخنيا
منايساتهديفاقاييتاتح1سافايسددخينا

يمَملخكيايسسدي ياعىلايسخ7ن.
يسيقفاةا يفا يالتحا1 ا خط1سابا
يالحتج1 خاةايستيانظ7ه1اخاي ايسثالث1ءا
يسا1يضاأما1 امقالايمَُمااامايستحادةا
بصندا1ءاب7ح1ك7اةامجلمايايسحالبا
خيسدادخيناعىلايسخ7نا اليءام1ايقرختها

أخ1 خهامايآلث7اةامانا ليئماخنادىاسه1ا
 بنيايإلنَْسا1نخة.

خأضا1فايالتحا1 ايفابخا1نايسيقفاةا
يإلْعااَلمخانيا يتحا1 ا إنا يستض1منخاة:ا
يسخ7نخانياخت1بعابقللاب1ساغام1اتتدلضا
سهاخسا1ئلايإلْعاااَل ايسخ7نخاةايسيطنخةا
ينتها1ك1تا مانا خخها1ا خيسد1ملاينا
ختهدخديتاخيعتاديءيتامب1رشة،اآخلل1ا
يستشاه1 ايسيالجايستلفزخينايابقن1ةا
يسحكخ7ايا منارا يسفض1ئخاةا يسخ7انا
يسيل اةا حجارةا ساد1 ا خزخ تاها
يستلفزخينخاةابقنا1ةايإلخ7ا1ناخأخال لما
يسثالثاةا اليءاغا1رةا يخاةاسلدادخينا

يسسدي يايمَملخكيايستهدختامنزسه17ا
ب1سد1ص7اةاصندا1ءابتأرخاخالا /ا/ 

مالا .
خعيايالتح1 اعناإ ينتهاخيساتنك1رها
سهاذهايسجلخ7اةايسبشادةاخم1اسابقه1ا
منا ليئماتلتكباخيمخا1ًابحلايسدنخنيا
خيإلْعااَلمخنيايسخ7نخانيامناقبلاتح1سفا

يسددخين.
خط1سبايتحا1 ايإلْعااَلمخانيايمَُمااما
يستحادةاَخك1خاةايسهخئا1تاخيسنظ7ا1تا
خحقايقا يإلْعاااَل ا بحلخاةا يسدنخاةا
إَلا خيسيا1رجا يسديخالا يفا يإلنَْساا1نا
يإلْعااَلمخانيا ماعا يسك1مالا يستض1مانا

يسخ7نخانياخيسد7الاعاىلاخضاحا ليئما
تح1سفايسددخين.

خ اد ايالتح1 ايفابخ1ناهايستحخةاسكلا
يسيسا1ئلايإلْعااَلمخاةايسص1مادةايفالذها
يسظالخفاخسكلايإلْعااَلمخانياخيسد1ملنيا
يفامج1لايإلْعااَل اخمؤسسا1تهايسيتلفةا
عاىلاما1اخقيميناباهامانا خراخطنيا
يسدادخينا كشافا ليئاما يفا تأرخيايا
بحالاأبن1ءاشادبن1،اخمسا1ندةايسجخشا
خيسلج1نايسشادبخةايفاميتلفايسجبه1تا
خرخعامدنيخ1تاشدبن1ايسص1مدايفاخ ها
يسددخيناخيسحصا1راخيسقصفايإلْعااَلميا

يستضلخيلايستييصل.

أهالي بالد الطعام بريمة يف وقفة 
احتجاجية: الشعب لن يقف مكتوف األيدي

  - ريمة:
نظَّاَماأبن1ُءامدخلخةاباال ايسطد1 اب7ح1خظةارخ7اة،اأملايمربد1ء،ا
خقفاًةايحتج1 خًةاسلتندخداب1سات7ليرايسدادخينايمَملخكيايسسادي يا

يسغ1شماعىلايسخ7نا
يسيقفُةايستياَش1ركاخخه1اقخ1 ةايسسلطةايسحلخةاخيستنفخذخةاب1سدخلخةا
خيسش1خخاخيسي ه1ءاخيسشايصخ1تايال ت17عخةاببال ايسطد1 ،اخّ هتا
رسا1ئَلاسقيىايسدادخيناخع7الئهامايفايسديخلاخيسيا1رجامف1 ل1ابأنا
يسشادبايسخ7نياسناخقفامكتيفايمخدياخساخكيناب1سلص1 اسكلامنا
تسيلاسهانفسهايستآملاعىلايسخ7ناخيسخ7نخنياختهدخداسخ1 تهاخخحدته.
خ عاتايسيقفةاإَلاتشاكخلاسجنةا خسخةاع1 ساةاسلتحقخلايفا ليئما

يسددخينايمَملخكيايسسدي يابحلايسخ7ن.
خك1ناطاالباخمدل7يامديرسااام1خاياخيسنيراب1سدخلخةاقدانظ7ييا
يسثالث1ءايس1يضاخقفةايحتج1 خةاسلتندخداب1سددخينايمَملخكيايسسدي يا

عىلايسخ7ن.
اخط1سبايسش1ركينايفايسيقفةا خلايسد1سماب1سيقيفاإَلا 1نبايسخ7نا
خيسضغطاعىلا خلاتح1سفايسددخيناإلخق1فاسفكايسد ايسخ7نياخيستدمرا
يس7نهجاسقدريتايسشدباخمد1سهايستأرخيخةاخمنشآتهايسثق1خخةاخرخعا

يسحص1رايسج1ئلايسذياختن1ىفامعاُكّلايسقخمايإلنَْسا1نخةاخيمخالقخة.

»َأمريكا تقتل الشعب اليمني«.. وقفتان 
احتجاجيتان لطالب القادسية والسالم يف عتمة

  - ذمار:
أقا1 اطالباخط1سب1تاخمدل7يامدرساةايسق1 ساخةاب7دخلخةاعت7ةا
مح1خظاةاذما1راصبا1حايسثالث1ءايسا1يضاخقفاةايحتج1 خاةاسلتندخدا
ب1سات7ليرايسدادخينايمَملخكايايسسادي ياعاىلايسخ7ناتحتاشاد1را

»أَملخك1اتقتلايسشدبايسخ7ني«.
ايسش1ركينايفايسيقفةاأكدخي،اخقيخهماصف1ًاخيحديًاخ ع7هماسلجخشا
خيسلج1نايسشادبخةايفاميي هةايسددخينايسغ1شام..االختنياإَلايسات7ليرا

يسد7لخةايستدلخ7خةامه17ات17َ ىايسددخينايفاإْ ااَليمه.
خك1ناطالباخمدل7يامدرساةايسساال ايفايسدخلخةاقدانّظ7ييايالثننيا
يسا1يضاخد1سخةاتحَتاذيتايسشاد1را عييامناخالسها1ايسد1َسَماإَلارسعةا
يسيلخجاعاناص7تهاخيستحلكاإلخقا1فايسددخينايمَملخكيايسسادي يا

يسغ1شم.

قبائل املحويت: اأُلَمــم املتحدة ومجلس 
األمن مسؤولون عن جرائم العدوان

  - المحويت:
نّظ7تايسسلطةايسحلخةاخمجللايستالحمايسقبيَلاب7دخلخةايسحيخت،ا
يالثننَيايس1يَض،اخقفةايحتج1 خًةاتحتاشاد1را»أَملخك1اتقتلايسشادبا

يسخ7ني«؛اسلتندخدابجليئمايسددخينايمَملخكيايسسدي ياعىلايسخ7ن.ا
اإَلاذسكانّظ7تايسسالطةايسحلخاةاب7دخلخةايسل ماب1سح1خظةاخقفةا

يحتج1 خةا
يستهجنتامناخالسه1امش1ركةاخ عماأَملخك1اسلددخينايسغ1شماضدا
يسشادبايسخ7نياخقتلايمطف1لاخيسنسا1ءاختدمرامقدريتايسبلداخبنختها

يستحتخةاخيسد1سمايمثلخةاخيستأرخيخة.
ك7ا1اط1سباتايفايسيقفة،ايسجت7اعايسدخيلاخمجللايمماناخيمَُمااما
يستحادةايالضطاالعاب7ساؤخسخ1تهمايإلنَْساا1نخةاخيمخالقخاةاختحدخدا

ميقفاخيضحامنايسددخيناعىلايسخ7ن.

أدباء ومثقفو محافظة إب: صمت العالم 
تجاه جرائم العدوان يمثل وصمة عار على 

جبني اإلنسانية 
  - إب:

نظَّاَمامكتاُبايسثق1َخةاب7ح1خظاةاإباخأعض1ءاخقخا1 يتايسنتدخ1تا
يم بخاةاخيسفنخاةاخنق1باةايسفن1ننياب1سح1خظاةاأملايمربدا1ءاخقفةا

يحتج1 خةاسلتندخداب1سددخينايسسدي يايمَملخكياعىلايسخ7ن.
خيساتنكلايسش1ركينايفايسيقفةايستهديفاتح1سفايسددخيناسقدريتا
يسيطناخبُنختهايستحتخةايفاظلاص7تا خيلامدخب..امشارخناإَلاأنالذيا

يسص7تاخ7ثلاخص7ةاع1راعىلا بنيايإلنَْسا1نخة.
يسيقفاُةاط1سبتارشخ1ءايسد1سمابإ ينةاخيساتنك1رالاذهايسجليئمايسالا

إنَْسا1نخةايستياخييصلايسددخينايرتك1بَه1امنذااااشهليً..ا
خأشا1 ايسشا1ركيناخخها1اببطايالتايسجخاشاخيسلج1نايسشادبخةا

خص7ي ايسشدبايسخ7نيايفاميي هةايسددخينايسس1خل.

بقية من الصفحة األخرية
عن انتفاضة 11 فرباير املغدورة، ووالدة 

الحركة الوطنية الَيَمنية 
أنس القاضي 

صالح واإلخوان واملبادرة الخليجية 
ك1َناأرشفاسديلاص1سحاأناخُسالماسلشدباخخطلبامنهايسصفح،اخفضحا
رشك1ءهايفايسسالطةايسذخنانزسييايسسا1حةاخأنقضيياعىلاثيرةايسشادب،االا
الطةا أناخقبالابتسالخمايسبلداإَساىايسهخ7نةايسيلخجخة،اخخُدخداتق1سامايسسُّ
مدهم،اُمق1بلاأناخ7نحيهايسحص1نة،ايستياأنكلخل1اعلخِهاخخ17ابَدُداخط1سبييا

بإعديمه!ا
تُددايُسب1 رةايسيلخجخةاأخلارأسايسيخطايفاحلقةايسُداْدَخين،اخيسب1َبايسذيا
أرُشعاأم1 ايستدخالايم نبياخ دلايسقضخةايسحلخةايسخ7ََنخةاقضخةاُمدخَّسةا
ختحتارح7ةايسيلخجاخمجللايممن،اك17اسادىايإلخيينا خناأناخدرَضا
ص1ساحاعلخهماخختح7الايسسائيسخةابقدِرلماعىلايسساييء،الاذِهايسب1 رُةا
ينتزعاتايسرشعخةاِمنايسشادباخيسدساتيرايساذياخ7ثلارشعخةايسشادب،ا
خنقلته1اإَساىا خلايسيلخج،اخمنالذيايسنفذاخشنايسُداْدَخيناعىلاسخ7ََناتحتا
الختاةايسرشعخةايستاياأَْصبَحتاملاك1ًاسليلخجاخيرثه1امناخشا1ءاخخنزعه1ا
َع7ناخشا1ء،اخمناثيرةاااامناسبت7ياخبخ1نه1ايسدستيرياخيتف1قايسسلما
خيسرشيكاةايساذيات7يضاعنه1اأساقطاخص1خةايسبا1 رةايسيلخجخة،اخقفا
أَْطاَليفالذِهايُسبا1 رةاضدايسثيرةامنامؤت7لاخمشاركاخخلخجاخأَملخك1نا

خبلخط1نخنياخخلنسخني.ا
 

ملاذا لم يتدخل العالم )املؤمرك( إلعادة صالح كما فعل مع 
هادي؟ 

ك1َناعايلاص1ساَحارئخسا1ًارشعخ1ًاَحساباتق1سخدايالنتي1ب1تايسشاكلخةا
يسازّخرة،اخساَهامنالذهايسرشعخاةايستيل7ةاقادٌراأَْكَيامانارشعخةال1 يا
يستييخقخاةايسنتهخاة،اخل17ذياساماتقما خلايسُدااْدَخينابإعا1 ةاص1سحاإَساىا
الطةاك7ا1اخدلاتاماعالا1 ي،اإالامَناص1ساحاتييطأامعالاذهايسدخلا يسسُّ
يالساتد17رخةايفايسب1 رةايسيلخجخة،اخمناأَملخاك1ارأتاأنال1 ياخيإلخيينا
ساخيدمينه1اأَْكثَااَلامنِهاخأناُهاكلٌتاأقالاخ1علخةاخكلتاخسادىاسبدضا
يالساتقالسخةايفاع17ستاِه،اعىلاعكلايإلخايينايسد7الءاك1سُد7اي،اخقلرتا
تنحختَاُهابتلاكايسد7لخاةايإلْ َليمخةايالساتيب1ريتخةايفا 1معا يرايسلئ1ساةا

ايسنهدخن(.

ثورة الحادي والعْشرين من سبتمرب 
مسارُةايسحخا1ةايستاياينطلقاتامناتدازاإَساىاصندا1ءابدادايسؤيملةا
يسيلخجخة،ال1 7ته1احكيمةا»يسيخ1ق«احكيمةايسشركاخيسؤت7لاخل1 ي،ا
خرّصحاضدل1ابدديئخةايسسفرايمَملخكي؛امنه1اك1نتاخلخ 1ًاعنايستييخلا
حايلايسؤيمالةايسيلخجخاة.اختُدتياثايرةاااامناسابت7يايمتادي يًاسهذيا
يستحلكايسشدبي،ايسذياح1خظتاعلخهايسقيىايسثيرخةايستيارخضتايسؤيملةا
يسيلخجخةاخلياقيىا»شب1بايسدز«اخ« بهةاإنق1ذايسثيرة«ايفاتدز،اخحلكةا
»شاب1بايسص7اي «ايفاصندا1ء،اأياب1ختص1رايسشاب1بايسخسا1ريايسثيريا
خحلكةاأَنْاَصا1رايسله،اخخ17اينيلطايسبقخةايفايسؤيملةايسيلخجخة،اخأَْعااَديءا
ينتف1ضةاخييخلالمانفلاأَْعااَديءاثيرةاااامناسبت7ي،اخخح1خسينايسخي ا
ب1سُداْدَخيناأناخكرسخياثيرةاسابت7يايستياعجزخياعنارسقته1اك17ارسقتا
خييخال؛امنه1اساماتقترصاعىلاتغرايسيي هةابلايتجهتاإَساىاساببابؤسا
يسشادباإَساىاأَملخك1اخبنياسادي اخيالتح1 ايمُخُرخباي،اخأع1 تايسرشعخةا

سلشدبابدداأناسل7ه1ايإلخييناخص1سحاسدخلايسيلخجاخيسدخلايسدرش.ا

مقاومُة الُعـْدَوان، ووالدة الحركة الوطنية الَيَمنية الحديثة 
مق1خمةايسُدااْدَخينايسخي الَيايمتديٌ اسكلايسِحاليك1تايسثيرخة،اخستأرخخا
يسحلكاةايسيطنخاة،اخقي ابه1اَمانارخضييارخعاصايرةايسلكايسساُداي ّيا
عبديسلهايفااالااخق1سيياشاكليًاملكايسيرايفامخدينايسسابدني،اخخلخضينا
منارخاعايسخي اصايرةايسلكايسساُداي ّيايفالالاخق1لاشاكليًاسال17ن،ا
خلخضيناَمناسّلمايسبال اسل7ب1 رةايسيلخجخةاخيستدعىايستدخل،اخمناسّلما
يسساخ1 ةامَملخك1اخقبلايستدخلاتحَتاغط1ءامك1خحةايإلرل1ب،اخخلخضينا
َمنايساتدعىايستدخلايسخي اخسالمايمرضاسالحتالل،اثييرااااسبت7ياُلما
يسييقفينامعاساخ1 ةايسيطناخيسشادباخماعاعزةايُسساتضدفني،اخيسذيا
الاتن1قاضابانياميقفهمامنايممالاسلخي ،اخلماع7ا1ُ ايسحلكةايسيطنخةا
يسحدخثاة،اخخَرثَاةاثييرامااسابت7ياخلااأكتيبل،ال1تانيايسثيرتنيايسلت1نا
رُسقتا1امناقبالايسيلخجاك17ارُسقاتاينتف1ضةااااخييخال،اخك1نتاثيرةا
يسييحاداخيسدرشخنامناسابت7ياينتص1ريًاسُكّلالذهايسثايريتاخينتزيعايسحلا

سلشدب،اخيسحلخةاسليطن.

وقفة احتجاجية لرتبية بني مطر تنديدًا 
بالعدوان اأَلمريكي السعودي

قبائل بني الحارث يجددون استعداَدهم التام 
لرفد الجبهات بالقتال

 تربويات محافظة عمران يناشدن 
أحراَر العالم بالتحرك إليقاف العدوان

مشايخ وأعيان وأبناء عزلة الشرق األوسط بحجة: 
مستعدون لرفد جبهات العزة والكرامة للدفاع عن 

الوطن من الغزاة واملحتلني
  - حجة:

نفذامشا1خُخاخأعخ1ناخأبن1ءاُعزسةايسرشقايالخساطامدخلخةامستبأامح1خظةاحجةاخقفةا
يحتج1 خةاأملايمربد1ءاتحتاشد1راأَملخك1اتقتلايسشدبايسخ7نيايفاإط1رايسح7لةايسشدبخةا

يستياتهدفاإَلاخضحايسدخرايمَملخكيايسييضحايفايسددخينايسغ1شماعىلايسخ7ن.ا
اخأ ينايسحتجاينايسجليئامايسبشادةايستاياخلتكبها1ايسدادخينايمَملخكيايسسادي ياضدا
يسخ7نخني،امدلننيايساتدديَ لمارخدا به1تايسدزةاخيسكليمةاب1س1لاخيسل 1لايفاسابخلايسدخ1عا

عنايسيطن.
إلاذساكاأشا1 خيابدخراأبطا1لايسجخشاخيسلجا1نايسشادبخةايفايستنكخلاب1سغازيةاخيسحتلنيا
خملتزقتهامايفاُكّلا بها1تايسارشفاخيسبطيساةامث7ننياتلاكايسجهي ايسجبا1رةايفاميي هةا

يسحتلني.

  - صنعاء:

تحَتاشد1را»أَملخك1اتقتلايسشدبايسخ7ني«ا

نّظامامكتُبايسربخاةاخيستدلخاماب7دخلخةابنيا

مطلاب7ح1خظةاصند1ء،اأملايمربد1ء،اخقفًةا

يحتج1 خاًةاب7درساةايسثايرةاب7نطقةاحّدةا

سلتندخدابجليئمايسددخينايمَملخكيايسسادي ي،ا

خيستنكلايسشا1ركينايفايسيقفةايسجليئَمايستيا

خلتكبه1ايسددخينابحلاأبن1ءايسشادبايسخ7ني..ا
مؤكدخانا ع7همامبطا1لايسجخاشاخيسلج1نا

يسشدبخةايفامخ1 خنايسكليمةاخيسرشف.
خأسقخاتاخااللايسيقفاةاكل7ا1تاخقص1ئدا
عايتاعانايالساتنك1راخيستندخداب1سات7ليرا
يسدادخينامناذاأكثلامانااااشاهليًاختدمرها
سلبنخةايستحتخةاخيسنشاآتايستدلخ7خة..امؤكدةا
يسات7ليَرايسد7لخاةايستدلخ7خاةامه7ا1اك1ناتا

يسظلخفاخيستحدخ1ت.

  - صنعاء:
نّظماأبنا1ُءامدخلخاةابنيايسحا1رثابأم1نةا
يسد1ص7اة،ايالثننيايسا1يض،اخقفًةايحتج1 خًةا
يمَملخكايا يسدادخينا الساتهج1نا ليئاما

يسسدي ي.
خند ايسش1ركينايفايسيقفةابص7تايمَُمااما

يستحدةاخ 7خعايسنظ17تايإلنَْسا1نخةايسدلبخةا
خيسدخسخاةاخ خلايسد1ساماعاىلايسجليئامايستايا
خلتكبه1ايسددخينايمَملخكيايسسدي يايفايسخ7نا
خأكدايسش1ركينايساتدديَ لمايست1 ايفارخدا
 بها1تايسقت1لاب1سل 1لاخيسا1لاخيسدت1 اسل عا
خكباحا يختايسددخيناخ حالهاحتىاتطهرا

يسيطنامنا نلايسغزية.

  - عمران:
نّظ7تاتلبيخ1ُتامح1خظةاع7ليناأملايمربد1ءاخقفةايحتج1 خةاسلتندخداب1سات7ليرا

يسددخينايمَملخكيايسسدي ياعىلايسخ7نا
خن1شدتايسيقفةاأحليرايسد1سماالستنك1رالذيايسددخيناختشكخلاسج1ناتحقخلابجليئ7ها

يسبشدةايفاحلايسخ7ناخيسخ7نخني.
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منظمات دولية وعاملية تؤكد: السالح القاتل لليمنيني أمريكي!

إحتالل أرخبيل ُسقطرى مشروع َأمريكي بغطاء خليجي 

ختم حياته بالتاأكيد على �أن ما يحدث 
يف �ليمن مهمة �أمريكية �أوكلت للخليج

املوت يغّيب عميد الصحافة والسياسة 
املصرية محمد حسنني هيكل

  - أحمد داود:
ختحالَُّكايسيس1ُنايمخرخباياح1سخ1ًاإلصديرا
قاليٍراخ7نعابخعايمسالحةاإَساىايسساُداي خّةا
الساتيديمه1ايفايسُدااْدَخيناعاىلابال ن1،اسكنا
تلاكايستحالك1تايمخرخبخةاتق1بَاُلابالامب1الةا
مناقبلايسسؤخسنيايسيخط1نخنياخيمملخكخنيا
خيسذياخييصليناتزخخدايسسُداي خّةاب1مسلحةا

يسفت1كة.
ختأتايايسذخ1ئالايسدنقي خةاعاىلاق1ئ7ةا
يمسالحةايمملخكخةايستياتمايساتيديمه1ايفا
قتالايسدنخنيايفابال ن1،اخعىلايسلغمامناحظلا
لاذهايمسالحةايفاأكثلامانا8ااا خسةاإالاأنا
خيشانطناتفّضلايسص7تا ليءاإسق1ئه1اعىلا
يمحخ1ءايسسكنخةاخمزيرعاخأسييقايسخ7ََنخني.

خحظالالذهايمنييعامنايمسالحةايفا خلا
يسد1 اسببهاتهدخدل1اسل7دنخنياخقتايسهجي ا
خبدده،اخ1سكثارامنالذهايسذخ1ئلاالاخنفجل،ا
خخ7ثالاتهدخاديًاإَسااىاحنياتطهارايمََرييضا

منه1اختدمرل1.ا
خساماخقتارصاإسقا1ءالاذهايسذخ1ئالامنا
يسسا17ءاعناطلخلايسطريناخحساب،ابلاتما
قصفايسدنايسخ7ََنخةابهذهايسقن1بلاعناطلخلا
يسدخدخاةاخيسصييرخاخ،اك17اتؤكادايستق1رخلا
يسخدينخاةاسنظ7اةايسدفايايسدخسخاةاخمنظ7ةا

لخيمناريختلاخختشاخيمممايستحدة.
خخؤكداستخفاغيسامدخلاقسمايمسلحةا
خحقيقايإلنسا1نايفالخيماناريختلاخختشا
أناأملخك1اخيسسُداي خّةاخرشك1َءل1ايفاتح1سفا
يسُداْدَخيناخرضبينابدالضايسح1ئطايسد1خرا
يسدخسخاةايستياتقايلابرضخرةاأالاتُساتيد ا
يسذخ1ئلايسدنقي خةايفاأياظلفامنايسظلخف،ا
سكنهامال1 7اييايسدنخنياخساماختيرعيياعنا

يستيديمه1اخاللايمشهلايس1ضخة.
مانا أكثالا يمملخكايا يسطارينا خسجاأا
مالةاإَسااىاإسق1ءاذخ1ئالاعنقي خاةامتدد ةا
عاىلايمحخا1ءايسساكنخةاخمنا1زلايسييطننيا
خمزيرعهامايفاأكثالامانامح1خظاةاخ7نخة،ا

ب17اخخه1اأم1نةايسد1ص7ة،ابطلخقةاخحشاخةا
تتن1ىفاماعاُكّلايسقييننياخيمخاالقاخيسد1 يتا

يإلنس1نخة.
يفا مبا1رشًةا أملخاك1ا يسنظ7اةا ختح7ّالا
يسدخساةا يسذخ1ئال؛اكينها1ا يساتيدي الاذها
يسيحخادةايساذياسدخها1اط1ئاليتاخمنصا1تا
صييرخاخاق1 رةاعاىلاإطالقا5اماناماأنييعا

ذخ1ئلاعنقي خةايفايسُداْدَخيناعىلابال ن1.

عبوات متعددة
خذكالتامنظ7ةالخيمناريختلايفاتقلخلا
أخراسه1اعد يًامنايمنييعاخيمصن1فاسلذخ1ئلا
يسدنقي خةايستاياتماإسق1ؤل1اعىلايسخ7ََناخليا

ك1ست1يل:
-اعبايةا»باياآلاخاي8لا-«اتحتيياعىلا
لاخحاديتا“SKEET”ااذخ1ئالاصغرة(ام1ا
زيساتامتصلةابها1،اُعثالاعلخها1ايفامنطقةا
يمح7لاب1سصفاليء،امح1خظةاصددةابتأرخخا

مااأبلخل/انخس1ن.
خاي- بايا »يسا طاليزا مانا ذخ1ئالا -ا
مانا يالستشاد1ر،ا مجسا1تا ذيتا 5لاا
تصنخاعارشكاةا»تخكسارخناسخسات7زا–ا
خخل7نغتاين،ا يفا TEXTRON SYSTEMS«ا
م1س1تشيساتل،اختؤكداريختلاخختشاأنه1ا
حققاتايفا5الج7ا1تاعاىلايمقلايساتُيد ا
ذيتا خاي5لا-«ا بايا »يسا يسطاليزا خخها1ا
مجس1تايالستشد1رايفالامح1خظ1تاب1سخ7ََنا

منذام1رس/اآذيرا5الا.
-اذخ1ئالامناطاليزا»يساباياخي5لا-«ا
ذيتامجس1تايالستشاد1رايستيدمتايفااا 
 خسا7ي/ك1نينايمخلا5الا،ايفالجي اعىلا
مدخنةايسحدخدةايسسا1حلخة،اَما1اأَ َّىاإلص1بةا
يملأةاخطفلانيايفابختهم،اك17اأصخبامدنخ1ناا
عىلايمقلاعندايساتيدي الاذهايسذخ1ئلاقلبا
قلخةايسد17راب7ح1خظةاصددةايفامااأبلخل/

نخس1نا5الا،ابحسبايسنظ7ة.
خسلتأكخداخإناق1نايَنايستصدخلايمملخكيا
خحظلاعىلامستير يالذيايسنيعامنايسذخ1ئلا

يساتيديمه1ايفامن1طَلامأليساة،اك17اخفدلا
تح1سفايسُداْدَخين،اك17اأنايسق1نيناالاخسا7حا
بتصدخلاذخ1ئلاعنقي خةاسيىاتلكايستياخقلا
مددلاخشالاينفج1رل1اعانااايفايس1ئة،اسكنا
خبدخاأنايسذخ1ئلاذيتامجسا1تايالستشاد1را
يسساتيدمةايفايسخ7ََاناالاتُساتيد ابشاكلا

خستييفامد1خرايمم1نايسذكيرة.
ختؤكاداريختلاخختشاأنالاذيايسنيعامنا
يسذخ1ئلاتمايستيديمه1اعىلايسخن1ءاب7ح1خظةا
يسحدخادةايفاااا خسا7يا5الا،اخقادابدأتا
يسغ1ريتايسجيخةايفايسس1عةا9اصب1ح1ًابحسبا
شهي اعخ1ناخيسذياق1سيياإنهمارأخيالامظالتا
تساقطانحاياقلختهماب1سقالبامانايسخن1ءا
خك1ناتاتنفجلاخكأنه1اأسدا1بان1رخةاختطللا

قن1بل.
خطبق1ًاستقلخلاصا1 راعنامنظ7ةايسدفيا
يسدخسخاة،اخإناذخ1ئلا»يسابياخي5لا-«اذيتا
مجسا1تايالستشد1رايساتيدمتايفالجي ا
عاىلاحالفاسافخ1نايفامح1خظاةاع7الين،ا

 نيبياصددة،ايفا9ااخينخي/حزخلين.
اختلقاتالخيماناريختالاخختاشاصيريًا
خ 7داتاإخ1 يتاشاهي اتشاراالساتيدي ا
لجاي ا يفا خاي5لا-«ا بايا »يسا ذخ1ئالا
عاىلاحصاناعفا1شايستأرخييايفاسانح1نا
كخليماريًا لاا ب7ح1خظاةاصندا1ء،احايييلا
 نايبامدخنةاصندا1ء،اخذساكايفاااام1خي/

أخ1ر.

توريُد الواليات املتحدة لألسلحة
خأبلمتاخزيرةايسدخ1عايمملخكخةاعقديًامعا
»نُُظماتخكسرخنايسدخ1عخة«استصنخعاللخا 
خحدةا»يسابياخي5لا-«اسص1سحايسسُداي خّةا

يفاأغسطل/آباخالا.
َخناصايسدقداعىلاأنايمسالحةاستسالما
بحلايلا خسا7ي/ك1نينايمخلا5الا،اسكنا
لخيماناريختلاخختشاسماتت7كنامناتحدخدا
ما1اإذياك1ناقاداتاماتسالخما 7خاعاخحديتا

يسذخ1ئلايسدنقي خة.ا

خحصلتايإلما1ريتاعىلاعد امجهيلامنا
خحديتا»يسابياخي5لا-«امناتخكسرخنايفا
خينخي/حزخلينالالا،اب7ي باعقداأعلنايفا
نيخ7ي/ترشخنايسث1نيامللا.اخقتاحصيلا
يسدخستانياعىلالذيايسساالح،اك1ناتاكلفةاُكّلا
خحادةا»يساباياخاي5لا-«انحايالمخاأسفا

 خالر.
خب7ي باأمالاتي خهياص1 رايفاخينخي/
حزخالينا8للااعاناخزخالايسدخ1عايسسا1بلا
رخبلتاغختال،اخ7كناسليالخا1تايستحدةاأنا
َرايسذخ1ئاَلايسدنقي خاةاخقطا»رشخطةا تصادِّ
أالاتزخادانسابةايسيّلفا1تاغارايسنفجلةايفا
ميتلفابخئا1تايسد7لخ1تايسقصي ةاعنااايفا
يس1ئة«،اخعندامييخقةايسدخلايسساتير ةاعىلا
أنايسذخ1ئالايسدنقي خاةا»ستساتيد اخقطا
ضداألديفاعساكلخةاخيضحةاخسناتستيد ا
ضدامدنخانيايفامحخطايملديفاأَْخايفامن1طلا

خقطنه1ايسدنخيناع1 ة«.
يمملخكخاةا يستحادةا يسيالخا1تا خأ ساتا
بترصخحا1تاعلنخاةاقلخلاةاحيلايساتيدي ا
خبحسابا بال نا1،ا يفا يسدنقي خاةا يسذخ1ئالا
مسؤخيلاخزيرةايسي1ر خة،اخ1سيالخ1تايستحدةا
تدلفاباا»تق1رخل«اعنايساتيدي ا»مزعي «ا
يستح1سافا قبالا مانا يسدنقي خاةا سلذخ1ئالا
بقخ1 ةايسساُداي خّة.اسكنايفاخيابتأرخخا9ا 
أغسطل/آبانقلاعنامسؤخلايفايسبنت1غينا
تدالفا يستحادةا »يسيالخا1تا باأنا يعريخا1ًا
ب1ساتيدي ايسساُداي خّةاسلذخ1ئلايسدنقي خةا

يفايسخ7ََن«.
خيفاخيسخايايس1يضاأث1ران1ئابايسكينغلسا
 خمامكغيخالنابييعثاقللاإزيءايساتيدي ا
يسذخ1ئلاطليزا»يسابياخاي5لا-«ايفايسخ7ََن،ا
ق1ئاالً:ا»إذياك1نتاسدخن1اأ ساةاعىلاعد ايستزي ا
بداضايسادخلاب1سق1ناينايمملخكاي،اخذساكا
خكفاياسلقيلاإنن1اسنانبخَدهمالذهايمسالحةا
بدادايآلن.انقطاة.اينتهاىايسيضايع«.اق1لا
مكغيخلناإناعىلايسيالخ1تايستحدةايالنض17 ا

إَساىايالتف1قخةابشأنايسذخ1ئلايسدنقي خة.

  - متابعات:
بدثاتايسلجناةايسثيرخاةايسدلخا1ابلقخةاعازيءاخمييسا1ةايفاخخ1ةايسساخ1يسا
خيإلعالمياخيسك1تباخيسصحفيايسرصيايسكبرامح7داحسننيالخكلايسذياخخ1ها
يم الاخي اأمالاعناع7لان1لزاخ9اع1ما1ابدداحخ1ةاح1خلاةاب1سد7لاخيسدط1ءا

يستييصلاخيسؤثل.
خيعتايتايسلجناةايفابلقخةايستدزخةاأنايممةايسدلبخاةاخيسخ7ناخقدتابلحخلا
يسفكلايسدلبيالخكلاخيحديامنايمقط1بايسدلخخةاخيسسخ1سخةايسحنكةاب1سدلخةا
خيسدليمةاخيسسا1ندةاسلتحلراخيالساتقاللايسيطنيا..االخت1اإلاأنايسك1تبالخكلا
ك1ناقل17اخخكلياخميقفا1اخطنخ1اخقيمخ1اخعلخبخ1اخ1سص1اخص1حباميقفاحلا

خرأياث1قباعزانظره.ا
خبددارصيعاطيخٍلامعايسلض،اتييّفايسّصح1يفّاخيسك1تبايسرصيايسكبرامح7ّدا

حسننيالخكلاعناع7ٍلاخُن1لزاخ9اع1م1ً.
خقاىالخكلاأكثلامنالماع1م1ًاع1ماالًايفايسصح1خة،اخخاللارحلةاطيخلةا
بنيايسصح1خةاخيسسخ1ساةاك1ناصدخق1ًامقّلب1ًاسليكاخرؤسا1ءاأبلزلمايفاحخ1تها
يسهنخاةاعبُديسن1رصاخبخنهامايسلكاعبديسلهاأخلامناحكامايمر ناخأح7دابنابلةا
أخلارئخلاسلجزيئلابددايساتقالسه1اع1 اام9ااخمح7دارض1ابهليياآخلاحك1 ا

إخليناخآخةايسلهايسي7خنياق1ئدايسثيرةايإلسالمخةايفاإخلين.
خعاياتلكايسلحلةاتيّلالخكلامه1م1ًاخمن1صَباصحفخةاخسخ1ساخة،اخخاللا
ع7لهاخزخليًاسإلرشا1 ايسقيمياأسانداإسخهايإلرشيفاعاىلاخزيرةايسي1ر خةاسفرةا

خ خزة.
خع7لالخكلامليساالًايفا خلامنه1اإخلينايستياك1نتاميضيع1ًاسكت1بهايمخلا
»إخليناخيقابلك1ن«اع1 اا95ااثماكتباب1إلنكلخزخةاعناإخليناكت1با»عي ةاآخةا

يسله«اع1 اا98ااخيسذياتل ماإلايسدلبخةابدنيينا»مديخعاآخةايسله«.
خك1نتايسحطةايمبلزايفامسرةالخكلايسصحفخةاحنياينتقلاع1 ام95اامنا
رئ1ساةاتحلخلامجلةا»آخلاس1عة«ايمسبيعخةايستياتصدراعنامؤسسةاأخب1را

يسخي اإلارئ1سةاتحلخلاصحخفةا»يمللي «.
خمنذايسد1رشامناأغسطلاآبام95ااظلاخكتبامق1سهايسشهرا»برصيحة«ا
يفايسدد ايمسبيعيامنايمللي اكلاخي ا 7دةاخيست7لايفاكت1بتهاحتىايمخلامنا
شب1طالم9ااحنياتلكايمللي ابقليرامنايسلئخلايسليحلاأنيرايسس1 يتاختفلغا

سكت1بةايسكتباخيسق1التاخص1رامناأشهلايسكت1بايفايسد1سم.
خحا1خرالخاكلاأغلبايسلمايزايسسخ1ساخةاخيسثق1خخاةاخيسفكلخاةايفايسقلنا
يسدرشخاناخمنهماع1سمايسفخزخا1ءاأسيتاأخنشات1خناخيسق1ئادايسيخط1نيايسفخلدا
م1رشا1لابلن1ر امينتغ7لياخيسزعخمايسهناديا ييللااللانهلخ،اخصدرتالذها

يسح1خريتايفاكت1بها»زخ1رةا دخدةاسلت1رخخ«.
خك1نالخكلامستش1ريًاسدبِديسن1رصاحتىارحخلهاخي ا8ااأخليلالم9ااخأصدرا
عناهاكتب1ًاتديخعاعنامرشخِعهاسليحدةايسدلبخاةاخمنه1ا»سرصاالاسدبِديسن1رص«،ا

ثمايختلفامعايسس1 يتابدداحلباترشخنايمخلاخم9ا.
خيفاأخلايلا98ااأملايسسا1 يتاب1عتق1لالخكلاض7ناح7لةاشا7لتامخ5ا 
مد1رض1ًاحزبخ1ًاخصحفخ1ًاظلييارلنايالعتق1لاإلام1ابددايغتخ1لايسس1 يتابأخديا

إسالمخنيامتشد خنايفايسس1 سامناترشخنايمخلاا98ا.
اخكتبالخكلاشاه1 تَهاعىلاعرصايسس1 يتايفاكت1بها»خلخفايسغضب«ايسذيا

أغضبامحبيايسس1 يتاستدلُّضهاخخهاسبرشةاخيسدتهاستايسيخنايسس7ليء.
خصدرتاسهخكلاعرشيتايسكتبايستياتج7عابنيايستيثخلاخيستأرخخاخيسشه1 ةا
خمنها1ا»بنيايسصح1خةاخيسسخ1ساة«اخ«حلبايسيلخج..اأخلا1 ايسقيةاخيسنرص«ا
خ«يسيلخاجايسدلباي..امكشايف«اخ«يإلمييطيرخةايممركخاة«اخ«يسف1خض1تا
يسرسخاةابانيايسدالباخإرسيئخل«ايفاثالثاةامجلديتاتارشحايسسا1رايستأرخييا
سل7ف1خض1ت.اخح7لايسجلدايمخلاعنيين1ًاخلعخ1ًاليا»يمساطيرةاخيإلمييطيرخةا
خيسدخساةايسخهي خاة«اخيسث1نايا»عييصفايسحالباخعييصفايسساال «اخيسث1سثا
»سال ايمخل1 ..اأخسليا-ام1اقبله1اخم1ابددل1«احخثاع1رضايتف1قاأخسليابنيا
يسفلساطخنخنياخإرسيئخلاخكتبامقدمةاكت1با»غزةا-اأرخح1..اساال اأمركي«ا

سل7فكلايسفلسطخنياإ خير اسدخد.
خساّجلالخكلا يينبامناتف1صخلاخخلفخ1تايسحلخبايسدلبخةايإلرسيئخلخةا
عاىلاضيءايسارصيعايسدخيلايفاثالثاةاكتباتحتاعنايينا»حلبايسثالثنياسانة«ا
خح7الايسجلاُدايمخُلاعنايينا»ملفا1تايسسايخل«اخيسث1نيا»مم9ا..اسانييتا

يسغلخ1ن«اخيسث1سثا»أكتيبلاخم..ايسسالحاخيسسخ1سة«.
خحنيابلغاع1مهايسث17ننيايفاخللااكتباسلسلةامق1التاعنيينه1ا»يستئذينا
يفايالنارصيف..ار ا1ءاخ عا1ءاختقلخالاخت1ماي«اخسكنهاك1ناخكتابابنياحنيا
خآخالاعنارحلةاأخاتجلباةايفاصحفاخمجالتامنه1ا»يسكتاب..اخ ه1تانظل«ا
ب1ستييزيامعاتلكخازاياللت17 ايفابلن1مجا»معالخكل..اتجلبةاحخ1ة«اعىلامدىا
سانييتايفاقن1ةايسجزخلة.اخسجلالخكلاسلسلةاحلق1تاسقن1ةا»يس.ابي.ايس«ا
يستلفزخينخةايسرصخةامعايسذخدةاسخلايسحدخديابدنيينا»مرصاأخن؟اخمرصاإلا
أخن؟«ايعتب1ريًامناك1نينايمخلااالااتن1خلاخخه1ايمخض1عايسسخ1ساخةايفامرصا

خيسنطقةايسدلبخةابدداثيريتايسلبخعايسدلبي.
خخاللايسددخينايمملخكيايسسادي ياعىلابال ن1اقّد الخكلايسنصخحَةاسدخلا
يسيلخجابدد ايستهيراخيستدخلايفايسخ7ن،امؤكديًاأنام1اخجليايفابال ن1اليامه7ٌةا

أملخكخٌةاأخكلتاسليلخج،اخمشريًابأنايسيلخجاالاخ7لكاأخةاسخ1َسةاخ1ر خة.
خذكلاأناتح1سفايسددخينايمملخكيايسسدي يا ّملام1ابن1هايسخ7ناخاللاللا 

سنة.

ساماخكاناخل7ا1ً،اخسخاَلاتيخُّاالًايسحدخاثاَعانامط1ماَعا
يستد17رخٍةايفايسخ7ناخَعناأل7خته1،اخلذيام1اخجهلُهايسكثر،اأخا
خجدلامناميقفهايسدديئياسكيناسخ1يساخ7ني،اخسيطهامنا
سالطهامدخنهاسايطاعىلايسيطن،اخلذيايسيعيايسطفييلالَيا
م1اخدعايسيطناُمرشع1ًاأم1 ايسقيىايالساتد17رخةايستيسادخةا
خسخلامناحلاأحدايسسايطاعىلايسيطاناختلكهاسلغزيةاسخلا
سه1ايسحلايفاإب1حةامنزسهاسأل نبياخكخفابيطناُكّلايسشادب،ا
خل1انحنانسا7عاعناتأ رال1 ياسجزخلةاُسقطلى،اخلَيايفا
يسحقخقةامجل اغط1ءايعالمياسحقخقةايحتاللالذهايسجزخلة،ا
ِماناقبلاأَملخك1،اختحَتاغط1ءاخلخجاي،اك17الَيامخن1ءاعدنا

ُمحتالًاخبقخةايسدخنة.ا

جزيرتنا اليمنية 
 زخالةاُساقطلىايسبييباةايسجنيبخةاسضخلابا1بايسندبا
خيس7لايس1ئيايسح1كمايسذياخلبطا خلايسحخطايسهندياب1سد1سم،ا
تداداأَْكاَيايسجازرايسخ7نخاة،احخثاتبلاغامسا1حته1ا5اااكما
خعلضها1االاكاماخخبلغاطايلايسرشخطايسسا1حيلاللخاكم،ا
خلاياأرخبخالامكينامنالا ازرايسجزخلةايسلئخساخةاخثالثا
بج1نبه1،اختأخذاأل7خته1ايالقتص1 خةاخيسدساكلخةايفاآٍنامد1ً،ا
مناكينها1اتقعاب1سقلبامانانفطايسيلخجاخثالخيتايخلخقخ1ا
خطلخالاتج1رةايسد7االقايسصخناياخيسص1عدايسهنادي،احخثا
تقاعاعىلايسحخاطايسهندياخقب1سةاساييحلايسقالنايمخلخقيا
خب1سقالباماناخلخجاعادن،اعىلابدادال5خاكما نيباشابها
يسجزخلةايسدلبخة،اخخبلغاعد اساك1نايسجزخلةاحسابايستددي ا
يسُساك1نياسد1 الللا 135،020اأسفانس7ة،اخلمامييطنينا
خ7نخاين،اختكل7اينايسلغةايسهلخاةايسخ7نخة،اك1ناتا زءامنا
يسدخساةايسح7رخةايسخ7نخةاع1 الاخايفايسلباعايسليبعايسخال ي،ا
خخ7ا1اتدي ايسحخ1ةاخخها1اإَساىايسدرصايسحجالي،اقبلاخصيلا
كيسيمبالاخإبا1 ةايالخربخانياسلساك1نايمصلخنياختسا7خةا
يسق1رةاأَملخك1،اخقبلاأناتسكنايسج17لايسصحليءايسدلبخةايستيا

يق1 اخخه1اعخ1لاسدي اخزيخدايسيخ1 ابدعمابلخط1ني.ا

اأَلْطَماع االستعمارية التأريخية يف جزيرة 
سقطرى، واالحتالل اأَلمريكي اليوم 

لاذهايمَْط7َا1عايالساتد17رخةايمَملخكخاةاعيايإلَما1َريت،ا
سخساتامف1 اأة،ايمَْط17َعايالساتد17رخةايسخي ،الايايمتدي ا
سألَْط7َا1عايالساتد17رخةامناذايسقاد ،احخاثاحا1خلايمغلخلا
خيسفليعنةايسفلساخيسلخ ايسساخطلةاعلخه1اقدخ17ً،اثمايحتله1ا
يسيتغ1لايفاع1 ال5ااثماخيست7لتايسق1خمةاسهماختماطل لما
منه1اسانةااا5ا ،اختمايحتالسه1امالهاأُْخااَلىامعايحتاللا

بلخط1نخا1اسجنيبايسيطاناع1 امم8ااخأصبحاتاخدلخ1ًاتحتا
يسهخ7ناةايسيخط1نخةايفاع1 ام88ااحنياتمايخض1عاُسالط1نا
يسهلةاخأعلنايإلذع1ناسيخط1نخ1اب17اخُسا7ىاب1تف1قايسح17خة،ا
ختحالرتايفاعا1 امم9اايفاثالثنيانيخ7يايالساتقاللايسن1تجا
عاناثيرةالااأكتيبل،اخمل7خته1ايسدساكلخةاأق1 ايسسايخختا
خخه1اق1عدةاعسكلخةاب1التف1قامعام1اكنتاتس7ىا 7هيرخةا
يسخ7نايسدخ7قليطخةايسشادبخة،اخيست7لتاحتىاإق1مةايسيحدةا
عا1 ال9،اخلذِهايمل7خةايالساريتخجخةاسجزخلةاُساقطلىاسما
تنتاِف،اخليامناأحاداسط1معايالساتد17رخةايمَملخكخةايسذيا

خقُفاخلفالذيايسددخين.ا

احتالل جزيرة سقطرى مشروع َأمريكي بتنفيذ 
إَمارَاتي 

مارشخعايحتااللا زخالةاُساقطلىامارشخعاأَملخكايا
صهخيني،اخُنفذاعىلامدىاطيخلابأخا1 ياإَم1َريتخة،اخخُذكلاأنا
خيلاعهداأبيظبيامح7دابنازيخد،اق1 ابزخ1رةاعىلايسجزخلةامنا
 خناإذنامنايسسالط1تايسخ7نخة،ام17اأث1رايساتخ1ءايسحكيمةا
يسخ7نخاة،ايستاياسا1رعتاإَسااىاإْعااَلناساقطلىامح1خظةا
مساتقلةاعاناحرضميت،الاذياختقاي ايإلَما1َريتامنذاخرةا
طيخلاةابتجنخالايسخ7نخنيايفا زخلةاُساقطلىاب1سجنساخةا
يإلَم1َريتخاة،اسإلَم1َريتامص1سحاخ1صة،اخسكانايسصلحةايمَْكَيا
حافايمَملخكخاةايفاع1 ا لايامَملخاك1،اخخُذكالاأناأحادايسصُّ
خالااأخل اتاسلدلنارغبةايإلَ يَرةايمَملخكخةايفانقلاساجنا
 يينت1ن1مياإَساىا زخلةاُسقطلىاخخل تامسريتاشدبخةا

ضدالاذهايسلغباةايمَملخكخةاختحادثاق1ئدايسثايرةاعنالذها
يسقضخاةاخحاذرامنها1ايفاخط1بهاب7ن1سابةاع1شايريء،اخم1ا
خُسا7ىابنقلاساجنالاَيايفايسحقخقةابن1ءاق1عدةاعساكلخةا
أَملخكخاة،اس1اسهاذِهايسجزخلةاماناأل7خةايساريتخجخة،اقداالا
خدركها1ايسييطنايسد1 ي،اسكانايسقيىايالساتد17رخةاتُدركه1ا
 خديًاختقاي ابد7لاحثخثاعىلايساتد17رل1،اخ ندتاأَملخك1ا

عخ1لازيخداسلقخ1 ابهذيايسدخرايسقذر.ا

مطامع االحتكارات الرأسمالية الدوائية يف 
سقطرى 

سخساتا زخلةاُساقطلىامط7د1ًاعساكلخ1ًامانا 1نبه1ا
يسُجغلييف،اخهياأَخْاض1ًامط7د1ًايساتد17رخ1ًامناحخثاأل7خته1ا
يسطبخدخة،اختسادىاخلفه1ايالحتاك1ريتايسدخيئخاةايفايسد1سم،ا
يستاياتكادسايم خخةاختصناعايسفرخسا1تاخيممليضام لا
يسلبح،،ا زخلةاساقطلىايُسسجلةاعىلاق1ئ7ةايسريثايسد1سي،ا
%خماماناأناييعايسنب1تا1تايستياتدخاشاخخها1اأياامناأصلا
8ا5انيعا1ً(اخ%9لاماناأناييعايسزخيحافاخ%59اماناأنييعا
يسحلزخنخا1تايسيخةاتدتياك1ئن1تانا1 رهامدلضةاسالنقليضا
خغارامي اي ةايفاأيامنطقاةاأُْخاااَلىايفايسد1سام،اإض1خةا
إَساىايسطخايراخيمحخ1ءايس1ئخةايمُْخااَلى،اخهايام1ازيسَتاِبكليًا
خم1 ةاطبخدخةاخ1مة،اتح7لايفاأرضه1اكثرامنايمرسيرايستيا
ستسا1لمايفايستقد ايسدل7ايايسطبياسإلنَْسا1نخةاأ 7ع،اسكنا
يسُغزيةاخُلخدخنانهبالذهايسيي ايسي1 امنهماخيالساتف1 ةامنه1ا

الحتك1ريتهمايسدخيئخة.ا
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  - رشيد الحداد:
تييصاالًاسلتدمارايس7نهاجاماناقبَالايسدادخينا
يسسادي ياعاىلايسبُنخةايستحتخاةاخيسيدمخاةاسبال ن1ا
اةاب1التص1التايسحلخةا يرتفعاإْ 7َا1يلايمبليجايسَي1صَّ
يستيايساتهدخه1اطريُنايسددخاخاللايسفرةايس1ضخةا
إَلاأَْكثَلامنال9اابل 1ًاخشبكةايتص1التاب1إلَض1َخةاإَلا
سةايسد1مةاسالتص1التا اةاب1سؤسَّ تدمِرامنشأةاَخ1صَّ
يفامح1خظا1تاصددةاخحجة،اخرغماخديحةايمرَضيرا
يستياسحقتابقط1عايالتص1التايسخ7نياإاّلاينايسغ1ريتا
يستدمرخاةايسي هاةاضادايسص1ساحايسد1ماةاسلبال ا
خيسدبا1 امسات7لة..ايستقلخالايست1يلاخكشافاحجما
يمرَضيرايستاياسحقتاب1التصا1التايسخ7نخةامنذابدءا

يسددخيناإَلايستف1صخلا:اا
يفابضاعاأخ1 ا مالايسدادخايسسادي يالاابل 1ًا
خشبكةايتص1التايفامح1خظ1تاصند1ءاخ حةاختدزا
خصدادةاخيسبخض1ء،اخالاخزيلامسلسالاتدمرايسبنخةا
يستحتخاةاسلخ7ان،اخ1سدادخيناخ7دنايفاتدمارايسبنخةا
يستحتخةاسالتص1الت،امحا1خالًاعزلايسخ7ناعنايسد1سما
منا هةاخإسح1قاأرَضيراخ1 حةاب1القتص1 ايسيطني.ا

موجة تدمري 
منذامطلعايسشاهلايسج1رياشاناطرينايسددخينا
أعنفايسغا1ريتاعىلاأباليجاخشابك1تايالتص1التايفا
مح1خظاةاصند1ءاخيسحيخت،امساتهدخ1ًابسلسالةا
غ1ريتاأبليجايالتص1التايفا بلاعخب1ناخنهماخيسجبلا
يالساي ام7ا1اي ىاإَلاحدخثاأرَضيرا ساخ7ةاخخه1،ا
ك7ا1اقصافاطارينايسدادخينامبنىايالتصا1التايفا
مدخلخةال7دينامح1خظاةاصند1ء،اخيفامدخلخةابنيا
مطالاتدلضتاأبليجايالتصا1التايسييقدةايفامنطقةا
عخب1ناسل7لةايسث1نخةابغ1رتانياعنخفتني،اَما1اأَ َّىاإَلا
ترضراتلكايمبليجاخيفامدخلخةانهمايستهدفاطرينا
يسددخيناشبكةايالتص1التابي7لاغ1ريت،ام1اأ ىاإَلا
إحديثاأرَضيرام1 خةاكبرة،اخ 1ءايساتهديفاأبليجا
يالتص1التايفانهمايفايسااا5اامناخييخلايسج1ريابددا
خيمانيامناتدلضاأبليجايالتصا1التايفا بلايسنفخعا
بنفلايسنطقاةابأَْربَعاغ1ريتاأَ َّتاإَلاتدمرل1،اك17ا
يستهدفايفانفلايسشهلاشبكةايالتص1التاب7نطقةا

طالناب7دخلخةاكرشا
ب7ح1خظاةاحجاة،اخيفاذيتايالتج1هايساتهدختا
خشابك1تا أباليجا يسسادي يا يسدادخينا ط1ئاليتا
يالتصا1التايفامدخناةاشاب1 اكيكبا1ناب7ح1خظاةا
يسحيختابأَْربَعاغا1ريتاعنخفة،اخ ملته1اكلخ1ً،ايمملا

يسذياتسببابيلخجايالتص1التاعنايسيدمة.
خيفامح1خظاةاتدازايساتهدفاطارينايسددخينا
خأباليجا شابك1تا غا1ريتا بسلسالةا يسسادي يا
يالتصا1التايفامدخلخاةاحخفا1ناأَ َّتاإَلاتدمراأبليجا
شابكةايالتصا1التايمرضخاةايسييقداةاب1سقلبامنا
يسج7اعايسحكيماياَختساببتايفاينادالعاحلخالايفا
يسشابكة،اخيفامح1خظاةايسبخض1ءايساتهدفاطرينا
يسددخينايسسادي خةابلجايالتصا1التابجبلايسدلخفا
بددةاغ1ريتاأَ َّتاإَلاخالخجايالتص1التاعنايسيدمةا
يسه1تفايفاعد امنامن1طلايسح1خظة،اخخخلامصدرا
محايلايفايسنطقةاخقدات7كنايسفلخلايسهنديسابفلعا
يسؤسسةايسد1مةاسالتص1التاب7ح1خظةايسبخض1ءامنا
إَع1َ ةاإصالحامحطةا بالايسدلخفاب7دخلخةايسطفةا
يستاياتغذياخ7لامحطا1تايفامح1خظتيايسبخض1ءا

خمأرباسليدمة.

االتصاالُت كأهداف عسكرية 
يسدادخينا طارينا تصدخادا مانا يسلغاما خعاىلا
يسسادي يالج17تهايستدمرخةاعىلاأبليجاخشابك1تا
يالتص1التاختحيخله1اإَلاألديفاعساكلخةايفاخييخلا

يسجا1ري،اإاّلايناتلاكايسغ1ريتايسهخساترخةاتييصلتا
يفاخن1خالايس1يضاخباذيتايسطلخقةايساتهديفايسددخا
يسسادي يايسدرشيتاماناأبليجايالتصا1التاب1سئ1تا
منايسغ1ريتايفاعد امنايسح1خظ1ت،احخثايساتهدفا
طارينايسدادخاب7نتصافاخن1خالاأباليجايالتص1التا
ب1سفلضاةابغ1رتانياخيفاصدادةايساتهدفاطارينا
يسدادخابثالثاغ1ريتاشابكةايالتصا1التايفامنطقةا
بنياسايخداب7دخلخاةامجز،اخ ملايسطارينايسد1 يا
شبكةايالتص1التاب7نطقةابنياسيخداب7دخلخةامجزا
ب7ح1خظاةاصددة،اخأخضحامصدراأمنيابصددةاأنا
طرينايسددخيناشاناثالثاغ1ريتا يخةايساتهدختا
شابكةايالتصا1التاب7نطقةابناياسايخداب7دخلخةا
مجاز،اَماا1اأَ َّىاإَلاتدمرلا1،اك7ا1اشانايسدادخينا
سلسلةاغ1ريتايساتهدفاخالسه1اشبكةايالتص1التا

يفامدخلخةاسح1ر.
خيفامح1خظاةاماأربايساتهدفاطارينايسددخا
شبكةاسالتص1التايسحلخةاب7نطقةايسصفليءايست1بدةا
سدخلخاةامجازراخأسحلابها1اأرَضيريًا ساخ7ة،اخيفا
مح1خظةايسبخض1ءايساتهدفاطرينايسددخابدد امنا
يسغ1ريتامدخلخةايسسيي خة،اَما1اأَ َّىاإَلاتدمراشبكةا

يالتص1التاب1سدخلخة.

أبراج يف مرمى االستهداف 
يفا خسا7يايس1يضاخّسعايسددخايسسدي يانط1قا
يستهديخهامبليجاخشبك1تايالتص1التاختد7داتدمرا
اةابهذيايسقط1عايسه1 ا يسدرشيتامنايسشبك1تايسَي1صَّ
خيسحخيي،احخثايستهدفاطرينايسددخينايسسدي يا
إحدىاشبك1تايالتص1التاب7دخلخةاكت1فاب7ح1خظةا
صدادة،اَخأَّكادامصادراأمناياب7ح1خظاةاصدادةا
أناطارينايسدادخينايساتهدفاشابكةايالتصا1التا
يسييقداةاب7نطقاةايسدطفانياب7دخلخةاكتا1ف،اَما1ا
أَ َّىاإَلاتدمرل1اخيساتهدفايفايسشهلانفسهاشبكةا
يالتص1التاب7دخلخةاسح1راب7ح1خظةاصددة،ابأَْربَعا
غا1ريتامساتهدخ1ًاشابكةايالتصا1التايفا بلاعنما

ب7دخلخةاسح1ر.

خخخلامصدرامحيلاَخإنايسغ1ريتايستيايستهدختا
شبكةايالتص1التا ملتاأ زيءاكبرةامنه1،االخت1ًاإَلا
أنايسددخا ملاعارشيتايسحط1تايست1بدةاسالتص1التا
يفاأغلبامدخلخا1تاصددة،امح1خالًاعازلايسح1خظةا
عانابقخةامح1خظا1تايسج7هيرخة،اك17ايساتهدفا
شابكةايتص1التاب7نطقةاعنماب7دخلخاةاكت1ف،اباا
ماغا1ريتا يخة،ام7ا1اأ ىاإَلاتدمرل1،اك17ال1 ما
بسلسالةاغا1ريتا يخةاأبليجاشابكةايالتص1التايفا
 بلايسدبالءا نيبامدخنةاصددة،اَما1اأَ َّىاإَلاتدمرا
بدضه1اخإسح1قاأرَضيراكبرةا ديًايفايسبدضايآلخل.
يسدادخينا يساتهدفاطارينا يسساخ1قا ذيتا خيفا
يسسادي ياأباليجايالتصا1التايفامدخلخاةايسحخ7اةا
يسي1ر خاةاب7ح1خظةاصند1ءابددةاغ1ريت،اَما1اأَ َّىا
إَلاتدمرل1،اك17اشانايفايساا5امنا خسا7يايس1يضا
بأَْربَعاغ1ريتاعىلاشابكةايالتص1التايفامدخلخةانهما
خخخالامصدرامحيلاَخإناتلكايسغا1ريتاأَ َّتاإَلات7را

شبكةايالتص1التاب1سك1مل.

تدمري جماعي للشبكات 
ع7ادايسدادخاعاىلاعازلامح1خظاةاصدادةاعنا
يسح1خظا1تايفانيخ7ايايسا1يضامساتهدخ1ًاب7ئ1تا
يسغا1ريتاعد اكبرامناأبليجاخشابك1تايالتص1الت،ا
يسدادخينايسسادي ياشابكةا حخاثا مالاطارينا
ب7دخلخاةاكتا1فا آلاسا1سما ب7نطقاةا يالتصا1التا
مح1خظاةاصدادة،اَخأَّكدامصادراأمنايابصددةاأنا
طارينايسدادخايسسادي يايسغ1شاماخحلف1ءهاشانا
ثالثاغ1ريتامساتهدخ1ًاشابكةايالتص1التاب7نطقةا
آلاسا1سماب7دخلخاةاكتا1ف،اَماا1اأَ َّىاإَلاتدمرلا1ا
ب1سك1مال،اختساببتاأَْربَاعاغا1ريتايسقتها1اطرينا
يسدادخاعىلاشابكةايالتص1التابايي ياآلاأبيا ب1رةا
ب7دخلخاةاكتا1فابتدمرلا1اكلخا1ً،اك7ا1اتدلضاتا
شابكةايالتص1التايفابجبلامحدخدةاب7دخلخةاسح1را
سالستهديفامناقبلاطرينايسددخايفانيخ7يايس1يض،ا

م17اأ َّىاتدمرل1ايستدمرايسك1مل.
خيفايسسا1بعامانانيخ7يايس1يضاعا1خ ايسددخينا

غ1ريتاهاعىلاإحادىاشابك1تايالتصا1التاب7دخلخةا
ساح1رامح1خظاةاصدادة،اخذساكابداداخيمنيامنا
يساتهديفاشابكةايالتص1التايفامنطقةاآلاسا1ريا
ب7دخلخةامجزابصددةاختدمرل1،اخيستهدفاطرينا
يسدادخينامطلعانيخ7ايايس1يضاشابكةايالتص1التا
بقالىامحدخادةاخ بالاغ7ا1ناب7نطقاةايسطلاحا
ب7دخلخةاسح1ر،اخك1ناطرينايسددخينايسسدي ياقدا
 ّمالايفايسليبعامنايكتيبلايس1يضاشابكةايالتص1التا
يفا بلايسسابخلاب7دخلخةايسصفليءابصددة،اخأشا1را
مصدرامحايلاإلاأناطرينايسددخيناشاناسلسالةا
منايسغ1ريتامستهدخ1ًاشبكةايالتص1التابجبلاحل ا
ب7دخلخاةاريزحايسحدخ خاة،امته17ًايسدادخيناب1سد7لا
عاىلاعزلايسح1خظاةاكلخ1ًاعاناأَياتييصلامعابقخةا

مح1خظ1تايسج7هيرخة.

استهداف السنرتاالت املرَكزية 
يفاظالاتص1ُعاِدايساتهديفايسددخينايسسادي يا
سشابك1تاخأباليجايالتصا1التايفامح1خظاةاصددةا
خمدخلخ1تها1ايفانيخ7ايايسنارص ،ايتهامامدخلاع1 ا
خلعامؤسساةايالتصا1التابصددةاعصا1 ايسح7يلا
طرينايسددخينابتد7دايستهديفاشبك1تايالتص1التا
يفا 7خاعامدخلخا1تايسح1خظةاب7ا1ايفاذسكاع1ص7ةا
يسح1خظة،اخأخضحايسح7ايلاأناطرينايسددخينا ملا
أَْكثَالامناماامحطاةايتص1التاب7يتلافامدخلخ1تا
يسح1خظاة،اإَض1َخاةاإَلايسسانريلايسلكازياب7دخنةا
صددة،اخسابعامحطا1تارخفخاة،امؤكاديًاينقط1عا
يالتصا1التايفامدخلخ1تاريزحاخغ7لاخب1قماخيسظ1للا
يستد7ادا يالساتهديفا نتخجاةا خسا1قنيا خحخادينا
سل7حطا1تابتلاكايسدخلخا1تاختدمرلا1اب1سك1مال،ا
إَض1َخةاإَلامدخلخ1تاأخالىاتدخشاضدفاكبرا ديًا

يفايسشبكة.
خأشا1راإَلاأنايسكلفاةايستقدخلخةاساألرَضيرايستيا
سحقتابشبك1تايالتص1التاحتىايآلناأَْكثَلامناملخ1را
خاااملخين1ًاخم1ئتنياخستةاخث17ننيايسفارخ1ل،االختا
إلاأنالنا1كاأرَضيرياكبارةاسحقتاببدضايسحط1تا
سماخت7كنايسفلخالايسفنيايفايالتص1التامنايسيصيلا

إسخه1انتخجةايالستهديفايستييصلاسه1.

مديريات حدودية بدون اتصاالت 
مدخلاع1 ايالتصا1التاب7ح1خظةاحجةايسهندسا
بتد7ادا يسسادي يا يسدادخا يتهاما يمكايعا ح7خادا
يساتهديفامحطا1تاخأباليجايالتصا1لايفامدخلخ1تا
يسح1خظاةاختحدخديًايفا 7خعايسدخلخا1تايسحدخ خة،ا
خأخضحايسهنادسايمكيعاأخيخالاأكتيبلايس1يضاأنا
طارينايسددخينا مالاخاللايسفارةايس1ضخةاخ7لا
محط1تايتص1لاتتجا1خزاتك1سخفه1اعرشيتايسالخنيا
منايسدخالريت،امتسا1ئالًابقيسها»لالاتددامحط1تا
خأبليجايالتص1لاصييرخخاب1سستخةاأَْخاقييعداخثكن1تا
عساكلخةاحتىاختماتدمرل1،اخبأياحلاأَْخامسايغا
ق1نينيا خيلاخييصلايسنظ1 ايسسادي يايعتديءهاعىلا

يسخ7ناأرض1اخإنس1ن1«.

عزل املحويت عن العالم 
يفاسابت7يايسا1يضاتساببتايسغا1ريتايسجيخاةا
سطرينايسددخينايستيايساتهدختاعد يامنايسجسيرا
خعب1ّريتايسطاُلقاب7ح1خظةايسحيخاتابقطعاقطعا
ك1باالتايمسخ1فايسضيئخةايستايات7لاب7ح1ذيةايسيطا
يمسافلتيايسد7يميامنايسحيختاإَلايسحدخدة،اخليا
م1اتساببابتيقفاثالثةاسانريالتاخلعخةاخخ7لا
محط1تايتص1التاخساتامحط1تايتص1التارخفخةا
خينقطا1عاكيلاسيدمةايمنرنتاعانايسح1خظة،ام17ا

أ ىاإَلاعزلايسح1خظةاعنايسد1سم.

تييصاالًامع7ا1لايسنهباخيسسالبايستياتص1عادتايفامدخنةاتدزامنا
قبلايسلخشاخ1تايسسني ةاسادي خ1ًاأقدمتايسلخشاخ1تايسسلحةايسييسخةا
سللخا1ضايالثننَيايس1يض،اعىلانهباميا1زنايسبخديتايسزريعخةايفامكتبا
يسزريعاةايفامح1خظةاتداز،اخأخ1 تامص1 رايناميازنامكتبايسزريعةا
يسك1ئنايفاعصخفلةاتدلضاسلسطيايسسلحامناقبلايسلخشخ1تاختمانهبا
مبخديتازريعخةاتقدراقخ7ته1ابأَْكثَلامناثالثنياملخينارخ1ل،اخأش1رتاإَلا
يناح17خةايسكتبامنايسلخشاخ1تاتييطأتامعاعن1رصامسالحةايقدمتا
عىلانهبايسبخديتاخنقلته1اعىلامتناشا1حن1تايفاخضحايسنه1را خناأَيا
خايفاأَْخاخ ال،اَخأَّكدايسصادرايناخكخلامح1خظةاتدزايسهندسارشا1 ا
يمكحيلاخ هايالثننياخعقبايسح1 ثةامذكلًةاسلق1ئمابأع17لامدخلايممنا
ط1سباخخها1اب1سقخ1 اب1تيا1ذايال ليءيتايسالزمةاسح17خاةام1اتبقىامنا
محتيخ1تايفاخلعايسزريعةاخمي1زنه1اخيسد7لاعىلاإَع1َ ةام1اتمانهبُهامنا

قبلايسلتزقة،امح7الًايم هزةايممنخةايسسؤخسخة.ا
خك1نايسلتزقاةاقداأقدميياعىلانهباخلعارشكةاس1مساينجايفاتدزا

بقيةايسسالحايمسابيعايس1يضاخأكدتارشكةاس1 ايسكرخنكلا-خكخلا
س1مسينجايفايسخ7نابتدلضاميزناخمدلضايسرشكةايسييقعايفاش1رعا
 7ا1لاب7دخنةاتدزاسلنهاباخيسرسقةامناقبلامج7يعةامنايسساّلحنيا
عىلامتناخ7سةاأطقماعسكلخةاخشا1حنةاا خّن1(،اخأخ1 تايسرشكةايفا
بخ1ناص1 راعنه1اينايسلتزقةانهبييابض1عةايسيزناخيسدلضاب17ايفاذسكا
يسدخكايراخأ خيتايسد7لاعاىلا خد1تامتدد ةاب1سشا1حنةايستياتح7خه1ا
يمطقماخيسسّلحني،ايفامشهٍداالاخلخلابأخالقايسخ7نخني،اخط1سبتايسرشكةا
يسجها1تايممنخاةايساتد1 ةايسنهيب1تامانايسن1لبنيايستاياق1ستاإنهما
مدلخخيناب1الساماخختحلكينايفاشييرعاتدزاخشا1رعا 17لاخب7لأىا
خمسا7عايسج7خع،اخيسنهيب1تاالاتزيلامدهاماخيفاأم1كناخدلخه1اع1ّمةا
يسنا1سايفاتدز،اخيعتايتايسرشكةام1اتدلضاسهاخلعه1ايفاتدزاخدداع7الًا
بلبلخ1ًاختهد اك1خةايالساتث17ريتايفايسح1خظة،اخأش1رتاإَلاينايسلتزقةا
يقدمايياعىلاكرْساأبييبايسحاالتاخيسي1زناب1سقايةاخأقدمتاعىلانهبا

محتيخ1تايسي1زنابطلخقةالي 1ء.ا

خيفايسساخ1قاذيتاهاتن1متاأع17لايسساطيايسسالحاخأع7ا1لايسنهبا
خيسسالبايفايسن1طالايستياختيي داخخه1ايسلتزقاةايفاتدز،اخخخلامص1 را
متط1بقاةاَخاإناأع17لاسالباخنهاباق1 ابها1ايسلتزقةابقيةايسساالحا
خط1سابايسحاالتايستج1رخاةاخيسنا1زلاخيسليخالاخيسك1تباخيسساخ1ريتا
ااةاب1سييطنانياخأكدتايسصا1 ُراأناَمناخقيماينابتلكايمع17لا يسَي1صَّ
خق1تلاينايفاصفايفايسلتزقةاخخ17رسايناتلكايمع7ا1لايفايسددخدامنا
أحخ1ءايسدخنةاك1سيشاكياخيسلخضةايمسافلاخ بلايسشا17يساخ 1معا
يسصف1ءايسي1ضدةانه1ريًا خناخيفامناقبلاعص1ب1تاملتزقةايسددخينا

يسسدي ي.
خك1نتاتلكايسلخشاخ1ُتاقاداأقدمتاعىلانهباخرسقاةايسدرشيتامنا
اةاب1سييطننياخيسنظ17ت،احخثاأكدايسصلخبايمح7لا يسساخ1ريتايسَي1صَّ
يسخ7نايايناتلاكايسلخشاخ1تاأقدماتاعىلارسقةاساتاساخ1ريتات1بدةا

سلج7دخةاتح7لا 7خده1اش1رةايسهاللايمح7لايفاأغسطلايس1يض.

 خ�سائر فادحة وحماولت م�ستميتة لعزل �ليمن عن �لعامل 
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ا.558اا.558 رخ1لاُع17ني

 للعلم 
قب�ل ان تبدأ ال�ركات النفطية باستكش�اف 
النف�ط يف دول�ة الع�دو الس�عودي بأع�وام بدأ 
استكشاف النفط يف اليمن، إلاّ ان تاريخ النفط يف 
اليمن تأخر كثيراً عىل الرغم من البدء باستكشاف 
النفط يف عام 1938م ويف نهاية الخمس�ينيات يف 
المنطقة الغربية لليمن يف تهامة )الصليف والبحر 
األحم�ر( 1952م - 1954م وبداية الس�تينيات 
يف محافظتَ�ي حرضموت والمهرة، إلاّ ان نش�اط 
حفر اآلب�ار بدأ ع�ام 1984م ويف منطقة )ألف( 
يف مأرب لُيعلن ألول مرة يف تأريخ اليمن الحديث 
اكتش�اف النف�ط، وبعد العالن عن استكش�اف 
النفط بعامين بدأ انتاج النفط عام 1986م، وبعد 
ذل�ك توالت استكش�افات النفط حي�ث تم يف عام 
1987م اإلعالن عن اكتش�اف النفط يف محافظة 
ش�بوة من قبل رشكة تكنوا كسبورت السوفيتية 
)س�ابقاً( يف ثالثة حقول غرب عي�اد قطاع )4(، 
ويف مارس 1987م تقدمت رشكة كنديان أوكيس 
)كنديان نكس�ن حالياً( بطلب امتي�از يف منطقة 
المس�يلة قط�اع )14( ليت�م تحقي�ق اكتش�اف 
ت�م  1989م  ع�ام  ويف  1991م،  ع�ام  تج�اري 
اإلعالُن عن تأسيس الركة اليمنية لالستثمارات 
النفطية والمعدنية، حيث تم التواُصُل إَل اتفاقيٍة 
ُمش�اركة يف اإلنتاج مع الركات )هنت، إكسون، 
توتال، كوفبيك، ورشكتين روس�يتين( س�اهمت 
الركة اليمنية بنس�بة ُمشاركة %20 مع تجمع 
الركات هذه، وتم العمل يف قطاع جناّة رقم )5( 
أثمرت األعمال الستكش�افية عن اكتشاف النفط 
يف حق�ي )حليوة والن�ر(، ويف عام 1987م تم 
توقيع اتفاقية ُمشاركة يف اإلنتاج مع رشكة توتال 
الفرنسية يف قطاع رشق شبوة قطاع )10( والتي 
أكدت تحقيق اكتش�افاٍت نفطي�ة يف العقد القادم 

التسعينيات.
وبعد إَع�اَدة تحقي�ق الوح�دة اليمنية يف 22 
ماي�و 1990م، بعام بدأ اإلنتاج النفطي بالقطاع 
النفط�ي )4( غ�رب عياد ع�ام 1991م بعد بناء 
المنش�آت الس�طحية، ومد خط األنبوب لتصدير 
النف�ط من الحق�ول إَل ميناء بلح�اف عىل البحر 
العربي، ويف نفس العام تم العالن عن اكتش�اف 
نفط�ي تجاري يف حقل )س�ونا( قطاع المس�يلة 
)14( من قبل رشكة كنديان نكسن الكندية، تاله 
عدد من الكتش�افات األخرى ليتم بناء المنشآت 
الس�طحية ومد خ�ط األنب�وب إَل منطقة الضبة 
بمحافظ�ة حرضموت ع�ىل البحر العرب�ي ليبدأ 
اإلنتاج والتصدير ع�ام 1993، ويف عام 1996م 
بدأ اإلنت�اج والتصدير من القط�اع النفطي )5( 
قطاع جن�ة، وبعد ذلك بعام تم اكتش�اُف النفط 
يف حقول )خرير، عطوف، وادي تاربه( بالقطاع 
النفطي )10( رشق ش�بوة بواسطة رشكة توتال 
ليتم التصديُر م�ن القطاع عرب خط أنبوب قطاع 

المسيلة.
حي�ث  النفطي�ة،  الكتش�افات  وتواَصلَ�ت   
أعلنت رشكة رشك�ة )dNo( النرويجية العاملة 
يف القط�اع )32( حواري�م يف الع�ام 1999 ع�ن 
اكتش�اف النفط بالقطاع ليبدأ اإلنتاج والتصدير 
ع�ام 2001م عرب خط أنبوب المس�يلة - بلحاف 
ع�ىل البح�ر العرب�ي، ويف ديس�مرب 2001م بدأ 
اإلنت�اُج م�ن القط�اع النفطي )53( رشق س�ار 
 )s1( محافظ�ة حرضموت، وت�م إعالن قط�اع
دام�ي تجارياً يف أكتوبر 2003م ودخوله اإلنتاج 
يف أبري�ل 2004م، والقط�اع )51( رشق الحجر 
تجاري�اً يف ديس�مرب 2003م ودخول�ه اإلنتاج يف 
نوفم�رب 2004م، وإع�الن قط�اع )43( جنوب 
2005م ودخول�ه  أبري�ل  يف  تجاري�اً  حواري�م 
اإلنتاج يف يوليو 2005م، وإعالن قطاع )9( مالك 
تجارياً يف يوليو 2005م ودخوله مرحلة اإلنتاج 
يف ديس�مرب 2005، َوإعالن القطاع )s2( العقلة 
تجاري�اً يف يناي�ر 2005م ودخوله اإلنتاج خالل 

النصف األول من العام 2006م.

�سطو منظم للمحاّل �لتجارية ومنازل و�سيار�ت �ملو�طنني 
عصابات مرتزقة العدوان تنهب مكتب زراعة تعز وتسرق فرع شركة سامسونج
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  - أحمد داود:
 ّد اطريُنايسددخينايمملخكيايسسدي يا
خاي ايالثنانيايسا1يضاغ1ريِتاهايسدنخفةاعىلا
مدخنةاشاب1 اكيكب1نابداداأناقصَفه1اخي ا
يمحدايسا1يضاخنتجاعاناذسكايستشاه1 ا5 

مدنخني.
منا1زلا يسدادخينا غا1ريُتا خيساتهدختا
يسييطنانياخيسد1سماخيسب1نايايمثلخةاخأبليجا
يسدخناة،اختساببتايفا يالتصا1التايفاقلابا
ساقيطاعاد امانايسضح1خا1ايفاصفايفا

يسدنخني.
خك1ناطرينايسددخينايمملخكيايسسدي يا
يسغ1شماقداشاناخجلايمحدايس1يضاسلسلَةا
غا1ريتاعىلاقلداةاخحصنامدخناةاكيكب1نا
خيسنا1زلابحا1رةايسقشالةاخ اييرامدخالا
يسدخناة،اَما1اأَ َّىاإَساىاتدماراك1ملاسلقلدةا
يمثلخةاخيسبييبةايسلئخسخةاسل7دخنةاخعرشيتا
يسنا1زلاخيسد1سمايمثلخةاخساقيطاأكثلامنا
8اامييطنا1ًام1ابنياشاهخداخمص1باأغلبهما

منايسنس1ءاخيمطف1ل.
خسخساتالذهايسلةايستاياتتدلضاسهالذها
يسدخنةايسريثخةاسلقصف،اخقداسابلاسطرينا
يسددخيناأناشاناغ1ريتاعنخفاةاعىلايسدخنةا
يفالااخن1خلايس1يض،احخثايساتهدفامب1نَيا

سكنخةايفامنطقة
يسحجلاةاشا17لامدخناةاكيكبا1ن،اَماا1ا
أَ َّىاإَسااىاإحديثاأَْضااَليراختهد ايفايسب1نيا
خيسسا1كنايمثلخةاسل7دخنةاخإث1ََرةاح1سةامنا
يسلعابايسشادخدايفاأخسا1طايسييطنانيامنا

أَبْنَا1ءامدخنتَياكيكب1ناخشب1 ايمثلختني.
خيفاميكابا ن1ئازيامهخباشاخّعاأل1يلا
مدخناةاكيكبا1نا ث1منياشاهديءايسقصف،ا
خعاّيايسشاخديناعانايساتهج1نهمايسكبرا
س1اسا7ّيهايسترصفايمرعناماناقبلاطرينا
يسددخيناخإقديمهاعىلاقصفامدخنةاتأرخيخةا

حض1رخةاالاتشكلاأَخةاخطيةاعلخه.
خعّيايسشاخديناعناأحالايستد1زيامرسا
يسشاهديء..اسا1ئلنيايسلهاتد1لاأناختغ7َّدلما
بييساعارح7تهاخغفلينهاخخسكنهماخسخحا
 ن1تاهاخأناخ7اناعاىلايسجلحىاب1سشاف1ءا

يسد1 ل.
خخأتيايساتهديُفامدخنةاشاب1 اكيكب1نا
ستح1سافا إْ ااَليمايا ساخن1رخيا ض7انا
يسددخينايساتهدفامناقبلايسدنايستأرخيخةا
صندا1ءا ك7دخناةا بال نا1ا يفا خيسحض1رخاةا
يسقدخ7ةاخمدخنةازبخداخساداماأرباخيسقالعا

خيسحصينايستأرخيخة.
خالقاتالذهايسغا1ريتاعىلامدخنةاشاب1 ا
يستأرخاخاخيسحضا1رةاإ ينا1ٍتاخيسادًةامانا

قبالايسجه1تايسلسا7خةايفايسدخسة،امط1سبنيا
يسدخسخاةا خيسنظ7ا1تا يسخينساكيا منظ7اَةا
سلتدخالاإلنق1ذايساريثايسحض1رياسلشادبا

يسخ7ني.

خق1ستان1ئُباخزخلايسثق1خةالدىاأبالناإنا
قصفاطارينايسددخاسدخنةاشاب1 اكيكب1نا
يستأرخيخاةاخ7ثلا» لخ7ةاحالب«امكت7لةا
ختكاليرا تد7ادا ماعا خصيصا1ًا يمرك1ن،ا

يساتهديخهامدخناةالاياماناأعالقايسادنا
يإلساالمخةابهدفاط7لاُليخته1ايفاساخ1قا

يستهديخهاسلهيخةايسحض1رخةاسلخ7ن.
يسخينساكيا منظ7اةا أباالن،ا خن1شادتا

خك1خاةايسنظ7ا1تايسدخسخةايسدنخاةابح17خةا
ميقفها1ا إْعاااَلنا يإلنَْسااا1نيا يساريثا
يسرصخاحاخيستحالكايسجا1 اسيقافايسددخينا
يمملخكايايسسادي يايستييصلاعاىلامد1سما
أنا مؤكادًةا خيسريثخاة،ا يستأرخيخاةا يسخ7انا
صلَفايسددخيناقدابلغاماديهامتج1خزيًاك1خةا
يسقيينانياخيمعاليفايسدخسخاةايستاياتحاّل ا
ختجّل ايستهديَفايسدناخيسد1سمايستأرخيخة.

خأثن1ءاتفقادهاسحجمايمَْضااَليراخيسدم1را
يسذياتدلضتاسهامدخنةاشب1 ابكيكب1ناق1لا
خكخلامح1خظاةايسحيختايسدكتايراعبديسلها
يسغا1ريتايساتهدختا إنا يسح7ازيا عبا1سا
أساييَراخمب1نايايسقلداةايمثلخاةاخيسبييباةا
يسلئخساخةاسل7دخنة،اب1إلض1خةاإَساىاعرشيتا
يسنا1زلاخيسب1نيايسساكنخةاخيسد1سامايمثلخةا
يسح1ذخةاسقشالةاخبييباةايسقلدةايستياك1نتا

تزخلابه1الذهايسدخنةايستأرخيخة.
خَعاّيايسح7ازياعاناتدا1زيايسسالطةا
يسحلخاةاب1سح1خظاةامرساخذخيايسشاهديءا
يسذخاناقضييانحبهاما ليءاقصافاطرينا
يسددخين،امت7نخ1ًايسشف1ءايسد1 لاسلجلحى.

خيساتنكلتاخزيرُةايسساخ1حةاخمجلالا
يسدادخينا يساتهديفا يسساخ1حيا يسرخخاجا
كيكبا1نا سدخناةا يسسادي يا يمملخكايا
تج1لالا عاىلا خيإلْصااَليرا يستأرخيخاةا
يسقييننياخيمعاليفاخيسييثخالايسدخسخةايستيا
تجّل ايساتهديفايسييقاعاخيسد1سامايمثلخةا

خيستأرخيخة.
خح7ّلابخ1ناص1 راعنايسيزيرةاخيسجلل،ا
يممامايستحادةاخمنظ7ةايسساخ1حةايسد1سخةا
خيسؤسسا1تاخيسنظ17تاخيسهخئا1تايسدخسخةا
خيستأرخيايا يسحضا1ريا ب1ساريثا يسدنخاةا
خيإلنَْساا1نيايسسائيسخةايم بخةاخيسق1نينخةا
خيمخالقخاةايفايستصاّدياسثلالاذهايسجليئما
يستاياخلتكبه1ايسدادخينابُحكماما1اتفلضها
يسقيينانياخيسلييئحايسدخسخاةايسق1ضخةابيقفا
يسحضا1ريا ساإلرثا يستد7ادا يساتهديخها

خيستأرخيياخيإلنَْساا1ني.
يسد1ماةا يسهخئاةا أ يناتا مانا 1نبها1ا
سل7ح1خظةاعىلايسدنايستأرخيخةام1اتتدلضا
ساهايسد1ساماخيسييقعايستأرخيخاةاخيسريثخةايفا
يسخ7نامنايساتهديفامبا1رشاختدمران1تجا
عناعدخينا خلايستح1سفابقخ1 ةايسسادي خةا
خقصفه1اب1سط1ئليتاخيسصييرخخامنذاشاهلا

م1رسايسد1 ايس1يض.
خن1شادتايسهخئةاُكّلامنظ7ا1تايسجت7عا
يسدنايايسحلخاةاخيسدخسخاةايسهت7اةابح17خةا
يسريثايإلنَْسااا1نياخكلايسب1حثنياب1سيقيفا
معايسخ7ناخيستض1منامعاتليثه1ايستأرخيي.ا

  - خاص:
لكوكب�ان المدين�ة األثرية الضارب�ة جذورها 
عميقاً يف التأريخ اإلْنَس�اني واليمن�ي، الَمبنية عىل 
س�فٍح جبٍل شاهٍق يف ش�بام المحويت، سوٌر عتيٌق 
وب�اٌب واح�ٌد ُيدعى ب�اب الحديد، قصف�ُه تحالف 
العدوان والحتالل عش�ية يوم األحد الس�ابق 13 
فرباي�ر، يف الغ�ارة األول لمح�ارصة األه�ايل، كي 
تحصده�م بقية الغارات الث�الث، ول يجدوا منفذاً 
ليفلت�وا م�ن اإلره�اب األمريك�ي، الُمرتبص بكل 

يمني، وحر يف العالم. 
7 ش�هداء من المواطنين، ُهم حصيلة الخسائر 
البرية لجريمة طيران العدوان، بغيٍر ذنٍب سوى 
أنه�م يف اليم�ن، ويف أحد أع�رق الُمدن اإلْنَس�انية، 
المس�جلة يف قائم�ة ال�رتاث العالم�ي، والمحمي�ة 
بموج�ب القانون ال�دويل لحماية اآلث�ار، الُمحرَّم 
الح�رب  يف  جني�ف  قان�ون  حس�ب  اس�تهداُفها 
والمنازعات العس�كرية، لكن غطرس�ة المعتدين، 
تع�دت ه�ذِه الخط�وط الحم�راء وع�رت ُمجدداً 
زي�ف رشعية الهيئ�ات األممية، الُمس�تكينة للمال 
الس�عودي والهيمن�ة األمريكي�ة. وثالث�ة مباني 
سويت بأرض هي منازل إبراهيم الشامي، وأحمد 
ش�مس الويل، وحصن القش�لة، وعرات المنازل 
المترضرة، وس�ور وبوابة المدين�ة كان أَْي�ضاً يف 
س�جل اإلْج��َرام األمريكي، ويف ِع�داد ما خرسته 
البرية من موروث إْنَساني وما خرسُه اليمن. كما 
استهداف العدوان ألبراج التصالت بغارتين أدت 
إلَ�ى تدميرهما بش�كل نهائي، فيما لم ينفجر أحد 
الصواري�خ، لتك�ون عدد الغارات التي اس�تهدفت 
المدين�ة ثم�ان غ�ارات، وداّعت به�ا، محمد رشف 
ال�ويل وأحمد ش�مس الدي�ن الويل وحس�ين أحمد 
العمشة وفرج البحري ويارس نارص ويحيى نارص 

وزوجته. 
لمحافظ�ة  التابع�ة  كوكب�ان،  مدين�ة  َتبُع�ُد 
المحوي�ت ع�ن العاصم�ة صنع�اء 45 كيلوِمرتاً، 
وتعود للقرن الس�ابع قبل المي�الد، ُذكرت يف أحد 
نُه الملك  النقوش الس�بيئة، نقش النر، ال�ذي دواّ
كرب إل وتر بن ذم�ار عي، حيث كانت أحد المدن 
الحميرية والسبئية فيما مىض، ولها إرث حضاري 
وتأريخ مجيد يف الحقبة اإلس�المية حيث ُتعد أحد 

ُمدن الِعلم واألدب، أطلق عليها شبام »يعفر« نسبة 
إلَ��ى مل�وك »آل يعف�ر« الذين اتخذوه�ا عاصمًة 
لدولته�م خالل الفرتة م�ن 748 - 799 ميالدية«، 
وش�ياّدوا فيها الحصون والقصور والس�دود، بما 
يتناس�ب م�ع دورها كعاصم�ة، تعراّض�ت للغزو 
الرتكي وكانت أحد مراكز المقاومة اليمنية للغزاة 
الذي رضب فيه�ا أجداُدنا مالحَم البطولة والفداء، 
وم�ا زال�ت النق�وش اإلس�المية، ُتزياّ�ن جدرانها 
ومساجدها القديمة، وُيعد جامُع شبام الكبير الذي 
يرج�ع تأريخه إلَ�ى ما قبل األلف ومائتي عام أحد 
أهم آثارها التأريخية، باإلضافة إلَ�ى قشلة كوكبان 
وبوابتها الشهيرة، التي كانت أهدافاً للعدوان، وما 
تزَل الس�دود الحميرية واأليوبية، وقبة المنصور 
المزخرفة البديعة، ومداف�ن الحبوب المنحوتة يف 
الصخر ش�اهدًة عىل مجدها، وعىل صالبة إْنَسانها 
اليمني وأصالته  وحس�ه الفن�ي والجمايل بجانب، 
موروث�ه العس�كري، ال�ذي يجعلُه الي�وم صامداً 

وُمعجزاً يف وجه العدوان المربيايل األمريكي. 

كوكبان، واملشروع األمريكي الصهيوني 
الوهابي ملحو اآلثار الحضارية  

يأتي اس�تهداُف المدينة التأريخي�ة كوكبان، 
ضْم��َن س�ياق الح�رب األمريكي�ة اإلرسائيلية 
الش�املة، ع�ىل الم�وروث الحضاري اإلْنَس�اني، 
حيث اس�ُتهدفت مدينة زبيد األثري�ة يف الحديدة 
من قبل بطائرات العدوان، وكذلك، مدينة صنعاء 
ر  القديمة، ومعبد الش�مس يف رصواح، وقبلها دماّ
األوربيون الغزاة الذي أطل�ق عليهم باألمريكان 
روا اآلثار الحضاري�ة »للهنود الُحمر«  لحق�اً، دماّ
يف المكس�يك والبيرو والمايا والزتك، وأبادوهم، 
باآلث�ار  وبن�و س�عود  الوهابي�ون  فع�ل  كم�ا 
اإلس�المية يف مكة والمدينة، وكم�ا تفعل داعش 
بآثار العراق وس�وريا، وتفعل القاعدة بالمناطق 
الجنوبية، تتعدد الوس�ائل والمنفذون، يف وحدة 
م�روع محو الهوي�ات الحضاري�ة يف المنطقة 
ليبق�ى وجه إرسائيل الذي يبحث عبثاً عن مالمح 
لدولت�ه المزعوم�ة بالحفري�ات تحت المس�جد 
األق�ى، ولتبقى القي�م الس�تهالكية للمنتجات 
القي�م الحضاري�ة  األمريكي�ة، وتمح�ى معه�ا 
واإلْنَسانية والهويات القومية والوطنية والدينية 

لهذه الدول يف إطار مروع العولمة الذي يجعل 
العالم تابعاً ألمريكا اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، 

فال تمايز ول حرية ول استقالل ول آدمية. 

تظاهرة قبلية شعبية يف وجه اإلْجـَرام 
األمريكي  

ويف ذات الس�ياق أُقيم�ت الي�وم وقف�ة قبلي�ة 
تظاه�رة ش�عبية حاش�دة يف ش�بام،  وخرج�ت 
لس�تهداف طي�ران الع�دوان لمدين�ة كوكب�ان، 
ولآلثار اليمني�ة، ُمعتربين ذلك دلي�َل إفالس لدى 
دول الع�دوان الت�ي عجزت عن تحقي�ق أي نر 
عس�كري، وُرفع�ت يف المظاه�رة لفت�ات تدي�ن 
الجرائ�م األمريكية بحق اآلثار واإلْنَس�ان اليمني، 
وألقي�ت القصائ�د الحماس�ية ورقص�ات ال�ربع 
الحربية، يف إطار الس�تنفار القبي، وحملة أمريكا 
تقت�ل الش�عب اليمن�ي، حي�ث ردد الُمتظاهرون 
األمريك�ي  الع�دوان  لحل�ف  ُمعادي�ة  هتاف�ات 
الس�عودي، معتربيها رأس األفع�ى وأم اإلْج�َرام 
والشيطان األكرب والمسئولة األول عن ُكلاّ الجرائم 
والدم�ار يف اليم�ن، كم�ا هتف�وا للوط�ن بالروح: 
بال�دم نفديك ي�ا يمن. ورفعوا البن�ادق والمعاول 
عالياً، لمواصلة مس�يرة الصمود والكفاح يف وجه 

الغطرسة األمريكية.
 واعت�رب عي الزيكم أمين ع�ام المجلس المحي 
بمحافظة المحويت أن اس�تهداف األماكن األثرية 
اليمنية هو اس�تهداف لإلْنَس�ان اليمني وتأريخه.. 
وأن اس�تهداف مدينة كوكبان يأتي يف إطار تدمير 
ممنهج آلث�ار المدينة واآلثار اليمنية، ودعا الزيكم 
المنظمات الدولية للتضاُمن مع الشعب اليمني ضد 
ما يتعَراُّض له من اس�تهداف وقتل أطفاله ونسائه 
وتدمير تراثه التأريخي وبنيته التحتية والخدمية.. 
م�ن جهت�ِه قال ش�يخ مدين�ة كوكبان الش�يخ 
إبراهيم الش�امي: لن نقف مكت�ويف األيدي أمام ما 
يتع�رض له المدني�ون والبنى التحتي�ة والخدمية 
والتأريخي�ة من اس�تهداف حاقد م�ن قبل تحالف 
العدوان األمريكي السعودي.. مؤكداً عىل موقفهم 
واللج�ان  الجي�ش  أبط�ال  المبدئ�ي يف مس�اَندة 
الشعبية، وَم�داّ جبهات الكرامة والحرية، بالقوافل 
والمال والرجال حتى النر وكرس شوكة الهيمنة 

والوصاية األمريكية والسعودية عىل اليمن. 

كوكبان واستمرار حرب اإلبادة 
األمريكية للحضارة واإلْنَسان
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أوالً/ ردوُد الفعـل األولية 
ىابد1صفةايسحز ،اخينطالقايسُداْدَخينا معابديخةام1اخَُس7َّ
يسساُداي ّيايمَملخكياعىلايسخ7ََن،اأصدرتايمَُمااُمايستحدةا
بخ1نا1ًاخدَعاُمارشعخةال1 ي،اخخدعايايسدخَلايمعضا1َءاإَساىا
لايسي1ر اياخحثه1اعىلا عاِماع7لخةا يالمتنا1عاعانايستدخُّ
يالنتق1لايسساخ1يس،امؤّكاديًاأنايسف1خض1ِتاالاتازيُلايسيخ1َرا

يسيحخَداسحلايمزمةايسخ7ََنخة.
مانا 1نبها ع1ايسلئخالايسلخيساإَسااىارضخرةايسيقفا
يسفايرياسلقت1لايفايسخ7ََاناختفدخلا هاي ايمَُماامايستحدةا
سبليرةاحليلاسال7خةاسلنزيع،اختقدمتارخسخ1اإَساىامجللا
يممناب7رشخعاقليراخط1سبابيقفاإْطااَلقايسن1راخبدءاحييرا
خُنهايايمزمةايسخ7ََنخاة،اإالاأنايسقليَراسماخجدايساتج1بًةامنا

قبلاأعض1ءايسجلل.ا
يالتحا1ُ ايمُخُرخباياأعَلاَنابادخرهاعانارخِضاهاسلتدخلا
يسدساكليايفايسخ7ََان؛اكينهاسخلاحالًاسألزماة،ا يعخ1ًايسدخلا
يإلقلخ7خةاإَساىايسترصفاب7سئيسخةاخبطلخقةابن1ّءةاسلدي ةا
إَسااىايسف1خض1تاعاىلانحياع1 ل،اخيفايسساخ1قا ع1اخزخُلا
يسي1ر خةايمس1نياإَساىاعقدامؤت7لا خيلاسلساال ،امستبدديًا

نج1حايسيخ1رايسدسكليايفاحّلايمزمةايسخ7ََنخة.
أما1ايسبخاُتايمبخاض،اخقاداأعلاناصبا1َحايسي7خلاما 
اُلابشاكلاخثخلا ما1رسامالا،اأنايسيالخا1تايستحدةاتنسِّ
ىا معايسساُداي خّةاخحلفا1ءاعلباآخلخنايفاإط1رام1اخَُسا7َّ

بد1صفةايسحز .
خ 1ءايفابخ1ناسين1 ختامخه1ن،ايستحدثةاب1سامامجللا
يممنايسقيميايمَملخكياأنا»يسلئخلاأخب1م1اسا7حابتقدخما
مسا1عدةاسي ساتخةاخمي1بليتخةايفايسد7لخ1تايسدساكلخةا
يستياتُشااانُّه1ا خُلامجللايستدا1خنايسيلخجي«.اخأخضحا
يسبخا1ناأنايسيالخا1تايستحدةاعىلايتص1لاخثخالامعاعبدربها

منصيرال1 ي.
خأضا1فاأنا»يسقاييتايمَملخكخاةاالاتشا1ركامبا1رشًةا
يفايسد7لخا1تايسدساكلخةايفايسخ7ََان،اخسكنه1اشاكلتاخلخةا
تيطخاطامشاركةاماعايسساُداي خّة؛اماناأ لاتنساخلا

يسس1عدةايمَملخكخة«.
ا ثماسا1قايسبخ1نا عييٍتاسلحليلايسسخ1ساخة،ايفاإط1راذَرِّ
يسلم1 اعىلايسدخين،اخسلتغطخاةاعىلاحقخقةاأنايسحلباعىلا

يسخ7ََناأَملخكخٌةاختديراأَخْض1ًابدقلخةاأَملخكخة.
خيفاأخلار خ ايسفدالايسدخسخاةايمخالىا ا1ءامانابكنيا
أنايسحكيماةايسصخنخاةاقلقةاسلغ1خةابشاأناتدليرايسيضعا
يفايسخ7ََانابدداإعاالنايسساُداي خّةابدءاع7لخا1تااع1صفةا
يسحز (.اخق1ستايستحدثةاب1سامايسيزيرةاليياتشيناخخنغايفا
مؤت7لاصحفي:اإنايسصانياتحثاُكّلايمَْطَليفاعىلايالستزي ا
ااةاب1سخ7ََناخحلا بقاليريتامجللايممانايسادخيلايسَيا1صَّ

يسنزيعاعناطلخلايسحيير.ا
خمناطهليناحذََّرارئخُلاسجنةايممنايسقيمياخيسسخ1سةا
يسي1ر خاةايفايسيسا1نايإلخليناياعاالُءايسدخانابلخ ال يا
له1ايسدساكليايفا يسساُداي خّةا»ماناعييقَباخطالٍةاستدخُّ
يسخ7ََان،اخنقلتاقنا1ُةا»يسد1سام«ا عيتَهاإَسااىايسلخ1ضا»إلا
إنه1ءاُعاْدَخينه1اباأرسعاخقتاخحّلايمزمةايسخ7ََنخةاب1سطلقا

يسسخ1سخة«.

ثانياً/ قراُر مجلس األمن وشرعنُة الُعـْدَوان
يفالااإبلخالا5الا،اخبداَدانحاِياعرشخاناخيما1ًامانا
يسُدااْدَخيناعىلايسخ7ََن،اصدراقاليُرامجللايممنايسدخيلارقما
اعىلاخلضاعقيبا1تات7ثَّلتايفاتج7خدا )مااا(ايساذيانَصَّ
أرصدةاخحظلايسسافلاسلي1رج،اط1ستاشايصخ1ٍتاخ7نخًة.ا
خمناحايسقليُرايسدخَلايسجا1خرةاتفتخَشايسشاحن1تايستجهةا
إَسااىايسخ7ََانايفاحا1لاخرخ ايشاتب1ٍهابي ي اأسالحةاخخه1،ا
ك17اط1سبامناأسا17لماب1سحيثخنيابيقفايسقت1لاخساْحبا
قييتهمامانايسن1طلايستياخلضيياساخطلتهماعلخه1اب17ايفا
ذساكاصند1ء.اخ ع1ا 7خَعايمَْطَليفايسخ7ََنخةاإَساىايسشا1ركةا
يفامؤت7لايسلخ1ضاتحاَتارع1خةامجللايستد1خنايسيلخجي،ا
ماعايالستازي اب7ب1َ رةامجلالايستد1خنايسيلخجاياخنت1ئجا
مؤت7الايسحاييرايسيطنيايسشا1ملاخقاليريتامجللايممنا
الاإَساىاحلاتييخقي،اخيالمتن1عا خترسخعايسف1خض1تاسلتيصُّ

عنايمع17لايالستفزيزخة.
 1ءايسقليُراختد1ملتامدهايسسُداي خُّةاخملتزقةايسلخ1ضا
كغط1ءاسلحص1راخسلُداْدَخين،اخيسات7ليرايسحلباعىلايسخ7ََن،ا
يممُلايسذياخسََّداسيط1ًاشدبخ1ًاخ7نخ1ًاإزيءايسقليرايسذياتج1َلَلا
حق1ئَلاسا1طدًةاتض7نه1امخث1ُقايمَُماامايستحدة،امتدلقًةا
ب1حري اساخ1 ةايسدخلايمعض1ء،اخعد ايستدخلايفاشئينه1،ا

أَْخايالعتديءاعىلاأََريضخه1.
خقبالاذسكاك1ناتايسج1مداُةايسدلبخةاقداأعلناتا ع7َه1ا
إَسااىا سد7لخاةا»ع1صفاةايسحاز «.اخ عاتاايسحيثخاني(ا

يالنسح1بايسفيريامناصند1ءاختسلخماسالحهم.
َةا 1ءتابدداأخ1 امنابدءايسُداْدَخيناعىلايسخ7ََن،ا سكنايسق7َّ
ما1ا دالاإعاالَنا ع7ه1امب1ركاًةابأثالار داي.اخيسغلخُبا
أنايسج1مداةايساتندتايفاميقفها1اإَساىايسا1 ةَّايسث1نخةامنا
اعاىلايعتب1را مد1لادةايسدخا1عايسدلبيايسشاركايستياتنُصُّ
ايعتاديءامسالحاخقُعاعاىلاأخَّةا خساةاأَْخاأَْكثَاالامنه1اأَْخا ُكلِّ
ايسدخ1عا عاىلاقييته1،ايعتديًءاعلخه1ا 7خدا1ً،اخأنهاع7الًابحلِّ
يسرشعايايسفال ياخيسج17عاياعناكخ1نها1،اتلتازُ ايسدخُلا
يمعضا1ءابأناتب1ِ َراإَسااىامدينةايسدخساةاأَْخايسدخلايسدتدىا
علخها1،اخبأناتتيذَاعاىلايسفيرامنفال ًةاخمجت7دًةا 7خَعا
يستديبراختساتيدُ ا 7خَعام1اسدخه1امناخسا1ئَلاب17ايفاذسكا
يستيديُ ايسقيةايسسلحةاسل ايالعتديءاخإع1 ةايممناخيسسال ا

إَساىانص1به1.
ٍغاستشكخلا خلذهايس1 ةاك1نتايفايسحقخقةاتصلُُحاك7سايِّ
قيةاعلبخةامشاركةاسلدخا1عاعنايسخ7ََن،اخسخالاسلُداْدَخينا
علخها1.اخيفاأخضلايسح1التاك1ناخ7كنه1اأناتكيَناقيةاسل عا
إخلينابشاكلامب1رشاعىلاأََسا1ساأنايسس1سةاخيإلْعااَلمخنيا

يسدلبام1اختئيياخته7يناايسحيثخني(اب1سيالءاإلخلين.
خفاياتب1ُ ٍلاساأل خيراقا1لايسد1للايسساُداي ّيامي1طب1ًا
يسق7اة:اإنايستحالك1تايسحيثخةات7ثلاينقالب1ًاعىلايسسالطةا
يسرشعخاةاخيحتالالًاسلد1ص7ةاصندا1ء،اخخ17ازعمال1 ياأنا
ايسحيثخني(اُ مخٌةابخداإخلين،ا يعخ1ًاإَساىايسات7ليرايسُداْدَخينا

حتىايستسال ايسحيثخني.
خلكذيايسات7لتايسحالُباعاىلايسخ7ََناخ1رجاساخ1ق1تا
يسرشخداةا أَْخا يإلنسا1نخةا يسرشعاةا أَْخا يسدخسخاةا يسرشعخاةا

يإلْساااَلمخة،اخكشفتايمخ1ُ اأنايس1لايسساُداي ّياليايسذيا
 7عايسقايىايسدتدخاَةاخرشعناسلُدااْدَخينابضايٍءاأخرَضا
أَملخكي،ابلاب7شا1َركةاأَملخكخةامبا1رشةايفايسُداْدَخيناعىلا

يسخ7ََن.

ثالثاً/ االنتقاُل من عاصفة الحزم إَلـى إعادة األمل 
بددام1اخق1رُبايسشاهَلامنابدءاع7لخ1تها1ايسُداْدَخينخةايفا
ىاع1صفةايسحز ،اينتقلتايسساُداي خُّةا يسخ7ََاناتحتامسا7َّ
إَسااىاع7لخاةا دخدةايخت1رتاسه1امسا7ىااإعا1 ةايممل(،ا
زيع7اًةاأناأَْلاَديَخه1امناع1صفةايسحز اقداتحققتابنج1حا

كبر.
خيسالِحاُظاسهذيايستغخار،اخجُداأنايسلخا1َضاك1نتاتدخشا
أزماًةاحقخقخاةايفاظالاتلي اعا خلايستح1سافاعناخيضا
يسدلكاةايسيخاة،اخقداينساحبتاب1كسات1نامانايستح1سفا
مناذايمخا1 ايمخل؛انتخجاَةايسادخرايساذياسدبتاهايسد1رضاةا
يسب1كسات1نخة،اخخ7ا1ايتضاحاأنامارَصاسماتكنامتح7ساًةا
سلزجابجني ل1ايفايسيي ه1تايسيخة،اخلذياخدنياأنايسغ1ريِتا
يسجيخاةامه7ا1اك1ناحج7ُها1،اخإنها1اسناتحساَمايسدلكة،ا
خاأري تايسلخا1ُضاأناتدلَناعناينتص1راعساكلياميلي ؛ا
يحتخ1طا1ًاسق1  ايمخ1 ،ابدسخلاأنايسغ1ريِتايسُداْدَخينخةايشاتدا

ىابإع1 ةايممل. سد1ُرل1ايفاظلام1اخَُس7َّ
اتح1سَُفايسُدااْدَخيناأري ابهاذيايإلعالناأنا ب1إلض1خاةاخاإنَّ
ا زءيًامانايسغضبايسدخيلايستص1عد،ا ليءايسد7لخ1تا خ7تصَّ
يسدساكلخةايفايسخ7ََانايستاياأخضاتاإَسااىاقتالايسئ1تامنا
يسدنخاني،اخصايالًاإَساىاع7لخةاخجاعط1نايستيايساتيدمتا
خخه1اأسلحةامحّلمةا خسخ1ً،اخنتجاعنه1امجزرةابشدةابحلا
يسدنخني،اإض1خًةاإَساىاتدمراحياك1ملامج1خراسجبلاعط1نا

ب1سد1ص7ةاصند1ء.ا
خقبخاَلاإعالناتيقافايسلحلةايمخلامنايسُدااْدَخينانقلتا
صحخفةا»نخيخيركات1خ7ز«ايمَملخكخةاعنامسؤخلارخخعايفا
إ يرةايسلئخلاأخب1م1اأنايمخ1ََّ ايس1ضخةاشاهدتامن1قشا1ٍتا
بنيامسؤخسنيامنايسيالخ1تايستحدةاخيسسُداي خّةاخيإلم1ريت؛ا
بهدفاإنه1ءايسقصفايسجييايسذياتشنهامق1تالتا»ع1صفةا
يسحز «اضداأَْلاَديفاب1سخ7ََن.اخأكدتايسصحخفةاأنايسساببا
خريءاتلكايسن1قش1تاخيسلغبةايفاخقفايسقصفالياأنايسرضرا

يسج1نبيايسن1 ماعنايسقصفاك1ناكبريًا ديً.
ك17اإناإعالَنايسساُداي خّةا 1ءابدداس1ع1تامناترصخحا
سساؤخلاإخلينايارخخعايسساتيىاتيقعاخخهاإعالن1ًاخشاخك1ًا
سيقافاإْطااَلقايسن1ر.احخثاق1لا»حسانياأمراعبديسلهخ1ن«ا
فا ن1ئاُباخزخلايسي1ر خاةايإلخليني:ا»نحانامتف1ئلينابتيقُّ
يسهج7ا1تايسدساكلخةاعاىلايسخ7ََانايفايسسا1ع1تايسقلخلاةا

يسق1 مةابددابذلايسددخدامنايسجهي «.
خإذايتضحاأنايسساُداي خَّةارضيتابشكلامي1 ٍعاسهذها
يسضغايط،اخإنه1اخ دتانفَساه1املزمًةاأَخْضا1ًاب1ستد1طيا
يإلخج1باياماعايسط1سبايستدلقاةاب1سهدنةايإلنسا1نخةايمخلا
يستايا لىايإلعاالناعنه1ايفايسث1نياعرشامانام1خيا5الا. 
خبلغامايخريقايسُهدنةامناقبالاتح1سفايسرش،اإالاأنا خيَلا
َفا يسشاتق1ِتايسنفطخاةاخينكسا1رايسحص1را زئخا1ً،اقداَخفَّ
يسضْغَطايسدخيلاعىلايسلخ1ض،اسكنهاسا7حايفايسق1بلاسلشدبا
يسخ7ََنياأناخلتقَطاأنف1َساه،اخختهخأاسييضامدلكةايسكليمةا
يفاظالايسصايايالساريتخجي،ايسذيا عا1اإسخهاق1ئادايسثيرةا

يسسخداعبديسلكايسحيثي.
خيفايمثنا1ءاسانلحظاأنايسيقافايإلخليناياك1نامتقدم1ًا

خمتص1عاديًاإَساىا ر ةاأنايسترصخح1تايسيير ةامناطهلينا
ك1ناتاتؤّكاُداعاىلاعاْزِ ايسج7هيرخاةايإلْساااَلمخةاإخص1َلا
يسس1عديتايإلنس1نخةاإَساىايسخ7ََناخرخضاتفتخشه1امناقبلا
يسساُداي خّةاختح1سفايسُدااْدَخين،ايممُلايساذيا خعايسبديثا
يمَُماا7ايايسجدخداإسا17عخلاخسدايسشاخخاسزخا1رةاطهلينا
خمط1سبته1ابددِ اتسخخلايسس1عديتايإلنس1نخة،ايستيابلغما
يسضجخاجايإلْعااَلمياعنه1،اإالاأنَّه1اتبّيلتايفايسبحلابدداأنا
خلضاتايمَُمااُمايستحدةارضخرَةاتفتخشاُكّلام1اخدخلاإَساىا

يسخ7ََنايفامخن1ءا خبيتي.

رابعاً/ تصاُعُد الُعـْدَوان واملواقف الدولية اإلنسانية
ب1ستاييزياماعايسُداْدَخين،اك1نتاسالطنةاُع7ا1نايسدخسةا
يسيلخجخةايسيحخدةايستيارخضتايسش1ركةايفاتح1سفاع1ص7ةا
يسحز ،ام1ا دله1امؤللًةاستسخرامف1خض1تامب1رشةاخغرا

مب1رشةابنيايمَْطَليفايسدنخةاب1مزمةايسخ7ََنخة.ا
غراأنايسشا1خريِتايستاياأخضتاإَساىاسقا1ءا نخفاايفا
منتصفاخينخيا5الا،اك1نتابإ يرٍةامناقبلايسبديثايسدخيلا
يسجدخاداسلخ7ََناإسا17عخلاخسدايسشاخخ،ايسذياتاماتدخخنُهايفا
نه1خةاإبلخلا5الا،ابدداأناقّد ايسبديُثايسسا1بُلا 17لابنا
ع7لايساتق1ستَهاإَساىايممنيايسد1 اسألَُماامايستحدة؛ابساببا

يسضغيطايسسُداي خّة.
خك1نابناع7لاقداكشفايفاآخلاإح1طةاسهاعنايسخ7ََناأم1َ ا
مجللايمماناامااإبلخلا5الا(،اعناعلقلةايسساُداي خّةا
ايسساخ1يسايفايسخ7ََان،امؤّكديًاأّنايسيصايَلاإَساىايتف1قا سلحلِّ
ساخ1يساك1ناخشاخك1ًاُقبخَلابدءايسُداْدَخينايسساُداي ّياعىلا
ايسد7لخةايسدساكلخةايفايسخ7ََناعّقدتايسس1َرا يسخ7ََن،اخق1لاإنَّ
يسساخ1يسايفايسباال .اميضحا1ًاأّناأَنْاَصاا1َرايسلاهاك1نيياقدا
خيخقيياعىلاساحبايسق1تلنيامنايُسُدنايستياسخطلخياعلخه1ا

عىلاأناتحلَّامك1نَهماقيٌةاحكيمخة.
خأخضحابند7ل،اأنهاك1نامانايسنتظلاينطالُقامح1 ث1تا
ايمزمةايفاُكلٍّامنايسغلباخقطل،اإالاأنامشا1ركَةا خ7نخةاسحلِّ
ل1تانيايسدخستانيايفايستح1سفايسدساكلياسا1َلَمايفارخضا

أَنْاَصا1رايسلهاسهذيايممل.
خشاُلا نخفا،امعاتص1ُعِدايسد7لخ1تايسدسكلخة،اتَزيمنا
معايالنتق1لاإَساىايسييَ ه1تايسيخةايفاعدناخمأرباختدز،ايفا
يسيقتايسذياك1نتايسلخا1ُضاقداتج1خزتاع1صفةايسضغيطا
يمخسخةاعلخه1،اك7ا1اأنايسخ7ََنخنياك1نيياقداتج1خزخيايسصدمَةا

يمخلامنايسُداْدَخيناخيسحص1ر.
غراأناطيَلاأََمِدايسحلباخيسحص1راَحلََّكابدض1ًامنايسخ1ها
يسليكادة.اختحَتايسالختةايإلنسا1نخة،اصدرتامناخيشانطنا
 عييٌتاستسهخلاخصيلايسشحن1تايستج1رخةاسلخ7ََن،امتزيمنةا

معاسق1ءاسل17ن-اأخب1م1ايفاأَملخك1ااسبت7يا5الاا.
خكشفتاترسخب1ٌتاعناأنايسيقَفايمَملخكيا 1ءايفاإط1را
يستف1خضاغارايسب1رشاماعايسخ7ََناعىلاإْطاااَلقاأَملخكخنيا
ك1نييامحتجزخناسدىا ه1زايممنايسقيمي،ايفاتأكخدامض1ٍفا
عىلايسضلايعايمَملخكايايسب1رشايفايسحالباخيسحص1راعىلا

يسخ7ََن.
ايفاإطا1ِرايسييقافايإلنسا1نخةانادَّ تامسا1ِعدُةايممانيا
يسد1 اسألَُماامايستحدةاسلشائينايإلنسا1نخةاكخينغاخ1ك1نغ،ا
ب1ساتهديِفاتح1سفايسُداْدَخيناسل7ن1طلايسساكنخةاخيسَدنخنيا
خيسبُنخاةايمََس1ساخةايسدنخاةايفايسخ7ََان،امؤكادًةاأناهاخدادا
ينته1ك1ًاخيضح1ًاسلق1نينايإلنسا1نيايسدخيل.اخق1ستايسسئيسةا
يمَُماا7خاةايفاكل7ةاسه1اخاللا لساةاسجلالايممنايسدخيلا

املجتمُع الـدوليُّ وموقــُفه من الُعـْدَوان السُعـودّي اأَلمريكي عـلى الَيَمن.. مقاَرَبٌة أولّية
  -  عبُداهلل علي صبري

 

مقدمة 
تنث1ُلايمسئلُةاختتق1َخااُزاأم1َ ايسب1حث،اخلياخح1خُلاَسبْااَلاَغاااْيِرايسيقِفايسدخيلِّامنا
يسُداْدَخيناعىلايسخ7ََن،اإذاعلخن1اأناندِلَفام1ايسقصيُ اب1سجت7عايسدخيل،اخم1اليايمَْطَليُفا
ايسخ7ََنا يسلئخسةايسؤثلةاخخه،اخس1ذياخص7ُُتالذيايسجت7ُعاحخ1َلا ليئَماغِرامسبيقٍةابحلِّ
ايسلخ1ض،اخكخفاخ7كُنا خيسخ7ََنخني،اخم1اليايسدييمُلايستيا دلتايسيقَفايسدخيلَّايفاَصفِّ

سلخ7ََناأناتيرَقالذيايسيقَف؟
خسإل 1بةاعىلالذهايمسئلةاخغرل1،اختطلبايممُلارْصااَدالذهايسييقفاختتبَُّعامس1رل1،ا
ريًاخينحس1ريً،اخيسغيصايفاع7لالذهايسييقف،اخيستفتخشابنيايسسطيراعناخب1خ1ل1ا تطيُّ

أخض1ً.ا
ًةابدداعرشةاأشهلا خإذياك1نتالذهايسه7ُةاصدبًةايفايمخ1 ايمخلاخإنه1اب1تتاسهلًةاخمخرسَّ

منايسُداْدَخينايسسُداي ّيايمَملخكياعىلايسخ7ََن،ايفاظلاتليُكمامييقفايسدخلاخيسنظ17ت،ا
اًةاأنايسب1حثامحكيٌ ا ختف1علايسصح1خةايسدخسخة.ابخداأنايسه7ةاسماتكناسهلًة،اَخا1صَّ

بيقتامحدخ اخب7س1حةامحد ة.
يفالذهايسيرقةاخسّلُطايسب1حُثايسضيَءاعىلايسييقفايسدخسخةايمخسخةامنايسُداْدَخيناخإعالنا

ىابد1صفةايسحز ،امتتبد1ًاتأثرَالذهايسييقفاعىلامس1رايسُداْدَخين،اخمدلِّ 1ًا م1اخَُس7َّ
عىلا خرامجللايممناخيسج1مدةايسدلبخة،اخيسييقفايإلنس1نخةايستيايتيذته1اعدٌ امنا
يسنظ17تايسدخسخةاخيسحقيقخة،اخيسيف1خ1ايستياكشفتاعنه1ايسصح1خةايسغلبخة،اإض1خًةا

إَساىامالحظ1تاإ 17سخةاحيلايسيقفايسدخيلامنايسُداْدَخيناعىلايسخ7ََن.

 أمريكا وبريطانيا 
وإسرائيل أعلنت 
مشاركَتها في 

العدوان على الشعب 
اليمني 

 األمم المتحدة دعمت 
هادي ودعت إلى االمتناع 

عن التدخل الخارجي 
ودعم عملية االنتقال 

السياسي

 روسيا دعت إلى 
الوقف الفوري للقتال 

في اليمن وتفعيل 
جهود األمم المتحدة 

لبلورة حلول سلمية 

 االتحاد األوروبي 
رفض التدخل 

العسكري في اليمن 
ودعا للعودة إلى 

المفاوضات

 تجاهل اإلعالم الغربي للعدوان على اليمن واسلوب التضليل الممنهج لوسائل اإلعالم التابعة للرياض يكشف زيف استقاللية وحيادية ما يسمى باإلعالم الحر بأمريكا ودول أوروبا

 كل الدول المشاركة في العدوان على اليمن باستثناء الكويت يجمعها عالقة دبلوماسية مباشرة وغير مباشرة مع تل أبيب
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ا خسا7يا5الا(:اإناتدليرايمخض1عايفايسخ7ََنا دلاأَْكثَاَلا
مناسبدةامالخنياشايصابح1 ةاإَساىايسس1عدةايسغذيئخةا

يسط1رئةاسلبق1ءاعىلاقخدايسحخ1ة.
خيفاخن1خالامالااشاهدايسيسا1ُنايسيخط1نايايته1ما1ٍتا
سلحكيماةايسيخط1نخةاب1نتها1كايسق1نينايسادخيلامناخاللا
ناعاإَساىايسساُداي خّة،ا تصدخاِلايمسالحةايسيخط1نخةايسصُّ

خيستياتُستيد اسقتلايسدنخنيايفايسخ7ََن.
ك17اصدراميقاٌفام17ثٌلاعنايسيس1نايمُخُرخبي،اخيسددخِدا
مانايسنظ7ا1تايإلنسا1نخةاغارايسحكيمخةايستاياخصفتا
يسغا1ريِتايسجيخاَةايسساُداي خَّةايفايسخ7ََانابغاِرايسق1نينخة،ا

ختستي ُبايسس1ءسة.
خب1سِثْاِلا عا1اأمنُياعا1 ايمَُماامايستحدةابا1ناكيامينا
» خلايسنطقة«اإَساىايالستزي ابيقفاش1ملاإلْطااَلقايسن1رايفا
يسخ7ََن؛امناأ لات7كنِيايساتئن1فارسخعاسح1 ث1تايسسال ،ا
مدِلنا1ًاتلحخبَاهاب1إلخاليجاعانامييطنَايايس7لكاةايسدلبخةا
يسساُداي خّةايسلذخناك1نا1امحتجَزخنايفايسخ7ََانامنذام1رسا
يس1يض.اخك1نايسبديُثايمَُماا7ياقدازيراصند1َءابَُدخَْداخشالا
مف1خضا1تا نخافاا،ايفاإطا1رايستيساطاإلْطاااَلقارسيحا
يسساُداي خنّي،اخبديلًةاخإناخطيًةاكهذهام1اك1نتاستحصَلا

 خناث7نامق1بل.
قبالاذساك،اك1ناتايسساُداي خُّةاقادانجحاتايفاساحبا
يسرشخعايسهيسنديامناأم1 امجللاحقيقايإلنسا1ن،ايسذيا
ك1ناخلماياإَساىايستحقخلايفا ليئمايسُدااْدَخيناب1سخ7ََن،اخالا
تفسارَاسهذهايسيطية،اسايىاأناسل17لاساطيتَه،احتىايفا

أرخقةايمَُمااماخيسنظ17تايإلنس1نخة.
سكانالاذياالاخ7نُعايإلشا1رَةاإَسااىاأنامنظ7ا1ٍتا خسخًةا
خحقيقخاة،اقاداتجا1َخَزتايسيطايَطايسح7اليء،اخأعلناتا
بيضيٍحاعنا ليئماحلباخلتكبُه1ايسُداْدَخيُنابحلايسخ7ََنخني،ا
ك7نظ7اةاأطبا1ءاباالاحادخ ،اخمنظ7اةايسدفايايسدخسخة،ا

خمنظ7ةالخيمناريختلاخختش.
خقادانارشتامنظ7ُةايسدفايايسدخسخاة،ايفاخن1خالامالا 
تقلخليًاأّكدتاخخهاخ يَ اأ سةا يمغةاعىلا ليئمايسحلبايستيا
يقرخته1اقييُتايسُداْدَخيناعىلايسخ7ََن.اخأشا1رتايسنظ7ُة،اإلا
أنايم ّساَةايسديمغَةاعىلا ليئامايسحلبامناقبلايسقييتايستيا
تقيُ ل1ايسساُداي خّةاتساّلطاُيسضايَءاعىلايسح1 اةايسلحةا
ستحقخلامساتقلاخخّد1لاسالنتها1ك1تاخخقفاع7لخ1تانقلا

بدضايمسلحة.
منظ7اُةالخيمناريختلاخختشانّد تاأَخْض1ًاب1ساتيدي ا
يسقن1بالايسدنقي خاةايفايسحالباعاىلايسخ7ََان،اخق1ساتاإنا
»يستيدي اقييِتايستح1سفايستكلراسقن1بَلاعنقي خٍةايفاخَسِطا
مدخناٍةامز ح7اٍةااصندا1ء(اخُدلُّاعاىلاخ يِ انخاٍةاإلسح1قا

يسرَضِراب1سدنخني،اخليا لخ7ُةاحلب«.ا
خقدا خداتالذهايسضغايطاب1سساُداي خّةاخيسن1طلاعنا
تح1سافايسُدااْدَخيناأح7داعسارياإَساىايإلعاالِناعناسجنةا
تحقخالاماناقبَاِلاقاييتايسُدااْدَخينانفِساه1ايفايسرضب1تا
خيسغا1ريتاعىلايسخ7ََان،ايممُلايسذياأث1رايساتهج1َنايسليقبنيا
خيسصح1خاةايسدخسخاة،ايستايايساتغلبتامانا خساةاتلتكبا

ُبانفَسه1اق1ضخ1ًاخخه1. يسجليئَماثماتنصِّ
خمعاذسكاخإنايسدسارياكشافابيضيحاأنايمَملخكخنيا
خيسيخط1نخانيامتيي ادخنايفاُغاَلِفاع7لخا1تايستح1ساف؛ا
ا بهادفاتحدخدايمَْلااَديف،اخليام1اخدناياأنايستصدخَداضدَّ
يسسُداي خّةاسرتدُّاعىلايمَملخكخنياأنفسهم.اخقداك1ناالخت1ًا
أناأَملخك1اك17اكشافارئخُلايسجناةايسثيرخةايسدلخ1امؤخليً،ا
قادازع7تايفايتصا1لاب1سُد17نخاني،اأنامشا1ركتَه1ايفاإ يرةا

يسد7لخا1تايسدساكلخةاعاىلايسخ7ََناخأتيامناأ الايسحدِّامنا
يساتهديفايسدنخني.اخب1سطبعاسماخأِتالاذيايالعريُفاإالابددا
نَتا ْدَبايسخ7ََني«،اخيستياُ شِّ تدشنياح7ْلِةا»أَملخك1اتقتُُلايسشَّ
بَُدخْاَداترصخِحاخزخالايسي1ر خةايمَملخكيايسشاهلايس1يض،ا
يساذياق1لاخخهابالامييربة:اإناخيشانطناتقاُفاإَساىا 1نبا

يسلخ1ضايفاحلبه1اعىلايسخ7ََن.

خامساً/ الصحافة الغربية تقَرُع جَرَس اإلنذار
يستييُطُؤايسدخيلاضدايسخ7ََناش7لاأَخْض1ًايإلْعااَلَ ايسذياك1نا
ُ زءيًامنايسُداْدَخين،اسييٌءامناخاللايستضلخِلايس7نهجايسذيا
 أبتاعلخهايسيسا1ئُلايإلْعااَلمخةايستياتدخرايفاخلكايسلخ1ض،ا
أَْخاماناخاللاص7اتاختج1لالايإلْعااَل ايسغلباياسألحديثا
يفايسخ7ََان،ايمملايسذياكشافازخَفايساتقالسخةاخحخ1 خةام1ا

ىاب1إلْعااَل ايسُحّلايفاأَملخك1اخ خلاأُخُرخب1. خَُس7َّ
ماعاذسكاخإنايسات7ليَرايسُدااْدَخيناعىلايسخ7ََناخيسفشاَلا
يسذرخاعايساذياُمِنَيابهاحتىايسخاي ايفاميتلفايسجبه1ت،اقدا
أخاىاإَساىاخخبِةاأملاعّياعنه1اس1ساُةايسغالب،ام1امنََحا
يسصح1خاةايسغلبخةامسا1حًةامانايسنقداتج1هايسسخ1سا1تا
يسساُداي خّة،اختسلخطايسضيءاعىلاخشالاتح1سفايسُداْدَخينا

يفايسخ7ََن.
ختهك7اتايسصح1خاُةايسغلبخاةامناسجايِءايسساُداي خّةا
إَسااىامق1تلنيامناخ1ر ه1،اك17اسايلتامانايسدخلايستيا
يساتج1بتاسإلغاليءايسساُداي ّي،اخ7ثاالًاذلباتاصحخفُةا
»خيشانطنابيسات«اإَسااىايسقايلاإنايإلعاالَنايسسانغ1يلَّا
ب1سشا1ركةايفايسحالباعاىلايسخ7ََن،اساخقيُ اإَسااىاحصيِلا
يستح1سافا يفا عساكلخ1ًا مشا1ركته1ا خريءا مانا يسسانغ1لا

يسسُداي ّياعىلاأمييلامب1رِشةامنايس7لكة.
خيفايمسا1بخعايمخرةاخيَ َهايإلْعااَلُ ايسغلبيايسسُداي خَّةا
ب1سحق1ئالايُسالَّةاعاىلاغِرايسدا1 ة،اخَصايََّباُكتّا1ُبايسلأيا
يفاُكيخا1تايسصحافايسغلبخةانقاديًامب1رشيًاخغارَامييرٍبا

سسخ1س1تاآلاسدي اخسحلبهمايفايسخ7ََن.ا
يفالذهايستن1خالتاسنجُداشبكةاCNNايسشهرةاتستضخُفا
يسحلَلايسساخ1يسايمَملخكياخلخدازكلخ1،ايسذياق1لابرصيحةا
إنا عاَماأَملخك1اسلنظ1 ايسساُداي ّيالياساالٌحاذخاحدخن؛ا
بايإلْسااَلمياخيإلرل1ب«،احسبا منها»خغذِّىاظهيَرايستدصُّ

قيسه.
يفاحنيانرشتاصحخفُةا“نخيخيركات1خ7ز”،ايمقلُباإَساىا
يسبخاتايمبخض،ايفاإحادىايختت1حخ1ته1اخصفا1ًاعنينتاخخها
إعديُ ايسساُداي خّةاسييطنخه1ابا”يسد7الايسيبلي«،اخمق1سًةا

أُخلىابدنيين:ا“سدبةايسسُداي خّةايسط1ئفخةايسيطرة”.
خعىلانحاٍيامب1رٍشاته1 اُمايسصح1خاةايسيخط1نخةا خَرا
يسحكيمةايفاتسلخحايسسُداي خّة،اخقدايعتيتاايسج1ر خ1ن(ا
َفاخشاّكلاسدناًةاتهاد اك1مارخن،اخق1ستا أنالاذيايستارصُّ
يفاخيحادةامانايختت1حخ1تها1اباأناعادَ اتدلخالايسحكيمةا
يسيخط1نخةاسرخخصاتصدخلايسساالحاسلسُداي خّة،اخجدلُه1ا
متييطئاًةايفايرتاك1با ليئماحالبايفايسخ7ََان.اك17اذلبتا
صحخفاةايالندبندناتاإَسااىايسقايلاإنايسرضبا1ِتايسجيخَةا
اأمٍلايفا يسساُداي خَّةايستايايساتهدختايسخ7ََان،اتقايُِّضاأيَّ

لاإَساىاسالٍ ايفايسرشقايمخسط. يستيصُّ
خبداَداتفجاريِتاب1رخلايفاأخيخلايسدا1 ايس1يض،ارخدتا
يسصح1خاُةايسفلنساخةاماناساقفايسهجايِ اعاىلايسنظ1 ا
يسساُداي ّياخعاىلايسيل1بخاةاكح1ضناةاسلفكالايإلرل1بيا
خيإل ليماي،احاّداخصفها1،اخنارشتاصحخفاُةا“سيبايينا

“يسساُداي خّةاحلخاٌفاغارُا بدنايينا يسفلنساخة”امقا1الًا
مستقل”.

صحخفُةا“ خلاشابخجل”ايمس1نخةاعّيتامنا 1نبه1اعنا
مي1خِخها1امنامشا1ِركةايسقاييِتايسساي ينخةايفايسُداْدَخينا
يسدسكلياعىلايسخ7ََناخيستيايستقدمته1ايسسُداي خُّةامق1بلا
ااًةاخأّنالاذهايسقييتامسائيسٌةاعانايرتك1با يسا1ل،اَخا1صَّ

يسج1زرايفاإقلخما يرخير،احسبايسصحخفة.
خأّ تايستنا1خالتايسصحفخُةايفابلخط1نخ1اإَساىايساتجييبا
رئخالاخزريءايس7لكةايستحادةاأم1 ايسيس1ن،اخفيا لساةا
يمربدا1ءالااخن1خالامالااقا1لازعخامايسحازبايسيطنايا
إنا رخبلتساين،ا ينجايسا خست7نسار،ا يفا يالساكتلنديا
بلخط1نخ1اتيّر ايسدديتايسدسكلخةاخيمسلحةاخيسستش1رخنا
إَسااىايس7لكاةايسدلبخاةايسساُداي خّةايفايسحلبايسيحشاخةا

ب1سخ7ََن.
خق1لارخبلتسين،اخاللا لسةايستجييبارئخلايسيزريءا
 خفخاداك1مرخن،اإنا»آالفايسدنخنياُقتلييايفايسخ7ََن،ابساببا
ط1ئليتن1ايستيازّخ ن1ل1ايسقييتايسجيخةايسسُداي خّة،اخبأخديا
يسطخ1َّرخانايسذخناختماتدرخبُهماعىلاخادامدربنيابلخط1نخني،ا
ا خإْسَق1طاقن1بَلابلخط1نخِةايسصنع،ايستياتماتنسخُقه1ايفاظلِّ

خ ي ايسستش1رخنايسدسكلخنيايسيخط1نخني«.
خأضا1ف:ا»أسماخحنايسيقاُتاسلئخلايسايزريءاأناخدرَفا
بأنابلخط1نخ1اتش1ركاخدلخ1ًايفاحلبايسخ7ََنايستياكلفتاآالفا
يمرخيحامانايسدنخني،اخأنهاسماخطلبامييخقةايسيس1ناسلقخ1 ا

بذسك؟«.
خرخضارئخُلايسيزريءا خفخداك1مرخنايالته1م1تاق1ئالً:ا
»ندم..اإنن1انقّد ايسشايرةاخيسسا1عدةاخيستدرخب،اخذسكامنا
أ لايستأكادامناأنايستح1سفاخدالًاخنصا1عاسقييعِدايسق1نينا

يإلنس1ني«.
اخقا1لاك1مرخنار يًاعاىلايالته1ما1ت:ا»سنكناخيضحنيا
ت17ما1ًاحايلا خرنا1:انحناسسان1اعضاييًايفايستح1سفايسذيا
الا يسيخط1نخاينا يسدساكلخينا يسساُداي خّة،ا تقايُ ها
خش1ركينامب1رشًةايفاع7لخ1تاقييتايستح1سفايستياتقي ل1ا
يسسُداي خّة،اخيمخلي االاتشا1ركايفاتنفخذايسرضب1ت..انحن،ا

خقط،اند7ُلاعىلاتي خهاخيختخ1رايمَْلاَديفايفايسخ7ََن«.

سادساً/ مالحظاٌت ختاميٌة على املواقف الدولية
ا-ابلغاماأنايسساُداي خَّةاقاداتصادَّرتايسُدااْدَخيناعىلا
يسخ7ََان،اإالاأنها1ام1اك1ناتاستَْجاُلَؤاعىلاع7لخاةاكهذهاسيالا
يسسا1نَدةايمَملخكخاةايستياكشافتاخيمخ1ُتايسُدااْدَخيناعنا
تايرُّطاأَملخاَك1ايفاإ يرةالاذهايسحلب.اخالاشاكاأنامييقَفا
يسدخلايمخلىا 1ءامت17شخ1ًامعايسسخ1سةايمَملخكخة،ايستيا
سدباتا خرايس1خسارخايفاإ يرةايمزمةايسخ7ََنخاةامنذااالا،ا
خحتىايسخي .اخقداكشافاق1ئُدايسثيرةايسشادبخةاأنايسسفرَا
َلامدطالًاتف1ُخض1تا نخفا يمَملخكيابصند1ءاليايسذياتدخَّ
يسث1نخاة،ابزعماأناأَنْاَصا1َرايسلهاخيسؤت7لاسماخقدميياتن1زالٍتا

سيخدايسلخ1ض.
ا-اسدابايسا1لايسساُداي ّياخيسيلخجايا خريًاكباريًايفا
تشاكخلايستح1سفاختحشاخدايسلتزقةاخرشيءامييقفايسدخلا
خيسنظ7ا1ت،اخعندما1اتحلكاتايسد1رضاةا يخالايسيس1نا
يسيخط1نياضادامييقفاحكيمته1،ايضطلا خفخداك1مرخنا
إَسااىايسزعاماباأنايسيخط1نخانياالاخشا1ركينامبا1رشًةايفا
ع7لخ1تاقاييتايستح1سفايستياتقيُ ل1ايسساُداي خّة،اسكنهما

خد7ليناخقطاعىلاتي خِهاخيختخ1رايمَْلاَديفايفايسخ7ََن.

خم1اسماخقلهاك1مرخناخيسصح1خةايسغلبخةاأنايسسُداي خّةا
قادايشارتامييقاَفاحكيم1ِته1ابفدالايإلغاليءيتايس1سخةا
خصفق1تارشيءايمسالحةامناأَملخك1اخخلنس1اخبلخط1نخ1.ا
ك17اأنايسصنياقدا خلتامؤخليًاعىلاخطايستنزيفاايسبقلةا
يسحلايب(ابتيقخعاأربدةاعرشايتف1قخةامعايسلخ1ضايفاإط1را

يسدالق1تايالقتص1 خةايسشركةابنيايسبلدخن.
خ-ابقاليءةامتد7ّقةايفاطبخدةاتشاكلاتح1سفايسُداْدَخينا
عىلايسخ7ََناخجُدايسليقُباأناُكلَّالذهايسدخلاب1ستثن1ءايسكيختا
تج7ُدها1اعالقٌةا بليم1ساخٌةامبا1رشٌةاخغارُامب1رشةامعا
تالاأبخب،اخقداعاّيتايسيلطي امؤخليً،اعانارغبةاع1رمةا
يفا خايلانا1 يايستطبخعاماعايسكخ1نايسصهخيناي،اك17اأنا
سلسنغ1لاخلياآخلايسدخلايستح1ق1ًابتح1سفايسُداْدَخين،اعالقًةا

 بليم1سخًةامعايرسيئخلاأخض1ً.
الايايمَْكثَالاتييزنا1ًاخخ17ا ل-اما1اخازيلايسيقُفايسالخيسُّ
ختدلالاب1سخ7ََن..اصحخٌحاأناميساكياسماتساتيد ايسفختيا
بشاأنايسقليرامااا،اإالاأنا بليم1سختَه1اح1ستا خنامزخٍدا
ااًةاإذياعل7ن1اأنايسلخ1ضا مانايسقليريتاضادايسخ7ََن،اَخا1صَّ
ع7لاتاخم1اتزيلاماناأ لايساتصديراقاليرا خيلاب1ستدخلا

يسدسكليايسب1رشايفايسخ7ََن.
5-اتلَداُبايستغريُتايسدخسخةاخيإلقلخ7خةاخيستف1ل17تامنا
حيسن1ا خريًامؤثليًايفايسيقفامنايسخ7ََن،اخالاشكاأنايستف1ُلَما
يسغلبايامعاإخليناقداكبّلامييقَفاطهليناتج1هايسخ7ََن،اك17ا
أنايشاتد1َلايمخضا1عايفاسايرخ1اخيسدليقامؤخاليً،اقدانقلا
ااًةاأناتلكخ1ا ملَكاَزايسثقالايسدخيلاإَساىابال ايسشا1 ،اَخا1صَّ
خيسسُداي خّةاختهخآناسل7شا1َركةايفاغزخاسيرخ1ابلخ1ً،ايممُلا

يسذياخنذُرابحلٍباش1ملةايفايسنطقة.
م-ااساّجلايالتح1ُ ايمُخُرخبياخيسيس1نايمُخُرخبيامييقَفا
إخج1بخًة،اخ7كنايالستف1 ُةامنه1اخ7نخ1ً،اعىلايمقلامناخاللا
يسالختاةايإلنسا1نخة،اخرخعايسحص1راعنابال نا1.اك17اخ7كُنا
سلخ7ََنايالستف1ُتاإَساىامنظ17تا خسخةاسخ1سخةاخيقتص1 خة،ا
ها قداتس1عدايسخ7ََناعىلايسيلخِجامنايسُدزسةايسدخسخة،اك1ستي ُّ
إَساىامنظ7ةاشانغه1ي،اخإلا خلايسيخكل،اب7س1َعدةامنا

يسدخلايسصدخقةاخب1سذيتارخسخ1اخإخلين.ا
ايسد7اُلاعىلاساّدايسفليغايسساخ1يسا م-ابا1تامانايُسِلاحِّ
يسق1ئم،اختشاكخلاحكيمةاخطنخةاتي1ِطاُبايسد1سم،اختحلكا
اًةاخأنامدظَماساف1ريتن1ايفا قطا1رايسدخبليم1ساخة،اَخا1صَّ
 خلايسد1سام،ام1ازيستاتد7َُلاختتلقىايستي خه1تامناسدنام1ا

ىاب1سلئخلايسرشعي.ا خَُس7َّ
خك7ا1انييِ اُهايسُدااْدَخيَناض7ناخخا1ريٍتايساريتخجخٍةا
يفايسج1نابايسدساكلي،امانايسهاماأَخْض1ًاي اريحاخطييتا
يساريتخجخة،اب1تجا1هايخاريِقايسيقافايسادخيل،اخ1سخ7ََُناالا
خ7كاُناأناتدخاَشاب7دزٍلاعنالذيايسد1سماإْنايفايسسالماأَْخايفا

يسحلب.
خت1م1ًاخ7كنايسقيل:

اذياسب،اأنايسييقَفايسدخسخَةاالاتساتنُداإَساىا سقداتأكََّداسكلِّ
يسقخَماخيمخالق،ابقدِراما1اتدت7ُداعىلايسق1خض1تاخيسص1سِحا
يستب1 ساة.اخأنايسد1َساَمايفايمخاراالاخحرُ اسايىايمقيخ1ء.ا
1اقلخٍباساخنترُصاشدبُن1،اخسانلىايسدَخَلاخيسنظ17تا خَع7َّ
يستاياخذستنا1ايسخي ،اقادا 1ءتاإسخنا1اتدتاذُر،اختبَحُثاعنا

خلصٍةاخصفحٍةاث1نخة.
ااإِنَُّهْماخََلْخنَُهابَِدخديًاَخنََليُهاَقِلخب1((

اأَْكثََلايسن1َِّسااَلاخَْدَل7ُيَن(( ااَخيسلَُّهاَغ1ِسٌباَعىَلٰاأَْمِلِهاَخَسِٰكنَّ
صدقايسلهايسدظخم

صند1ءاالا-ا-مالا

املجتمُع الـدوليُّ وموقــُفه من الُعـْدَوان السُعـودّي اأَلمريكي عـلى الَيَمن.. مقاَرَبٌة أولّية

 االتحاد األوروبي 
رفض التدخل 

العسكري في اليمن 
ودعا للعودة إلى 

المفاوضات

 الصين دعت إلى 
االلتزام بقرارات 

مجلس األمن الدولي 
وحل النزاع عن طريق 

الحوار 

 الجامعة العربية 
أعلنت دعمها 

للعدوان على الشعب 
اليمني

 بن عمر: العدوان 
السعودي عرقل 

االتفاق السياسي في 
اليمن  

 كيونغ فاكانغ 
نددت باستهداف 

تحالف العدوان 
للمناطق السكنية 
والمدنيين والبنية 
األساسية المدنية

 البرلمان األوروبي، 
والعديد من المنظمات 

اإلنسانية وصفت 
الغارات الجوية بغير 

القانونية، وتستوجب 
المساءلة

 العفو الدولية 
أكدت وجود أدلة 

دامغة على جرائم 
الحرب التي اقترفها 

العدوان بحق المدنيين 
في اليمن 

 هيومن رايتس: 
استخدام قنابل 

عنقودية بشكل متكرر 
يدل على وجود نية 

إللحاق الضرر بالمدنيين 
وهو جريمة حرب 

 تجاهل اإلعالم الغربي للعدوان على اليمن واسلوب التضليل الممنهج لوسائل اإلعالم التابعة للرياض يكشف زيف استقاللية وحيادية ما يسمى باإلعالم الحر بأمريكا ودول أوروبا

 كل الدول المشاركة في العدوان على اليمن باستثناء الكويت يجمعها عالقة دبلوماسية مباشرة وغير مباشرة مع تل أبيب
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 رند األديمي
احالفاقداخسادفنيايسخاي اسكت1بةا أيُّ
لاذهايسنكباة؟..اخخ1اتالىاكخافايلاأناأبدأا
ساطيرياَختلاكايسف1 داةاك1ناتايفاتدازا

مدخنتي؟.
لالايلاأناأبادأابيخقةاتدزخاةاييلاقلبا
يم ايستياشاخدتامانابخته1ايسصغارايبن1ًا
سه1اخزخ 1ًاُقتلاغدريً..ايبنه1اسماختج1خزايساا
5ااع1م1ًاشاخّعامناأم1مه1ابجساداملّطخا
ب1سدما1ءاخيستنكخل؟..اخأياحالفايفايسدنخ1ا

خستطخعايحتييءاأنخنه1؟.
سماخكاناذنبايبنه1ا»مالخيناعبديسك1يفا
يسجنخاد«..اسايىاأناهامناصايايسرسيخا
تلكايسدخلخةايستياسماته1 ناخسماتسا1خ ايفا

يسيطن.ا
طفالا َخكأيا طفاالًا ك1نا مالخين..ا
لييخ1تهاليارسماط1ئليتايسيرقاسخطرَل1ا
معايسلخ1حاخيسهييء..اخلساماحل17ًارسمدخ1ًا
عاىلاخرق..اخالصايمحجا1راسخبنايابختا1ًا

ختهدمهايسلخ1ح.ا
سماخح7لايسبندقخاةاخيم1ً،اخكطفٍلاخ1نعا
ك1ناخحلاماخخحلامابج1مدةاخب7ساتقبلا

علخضاخكياأم1 اعخنخه.
شه1 تهايسث1نيخةاسماخ7سكابه1ابدد.

 خاراخي باهايسدريساخساألاعنه:اأخنا
أنتايسخي اسقداغبتاكثريً؟

خحقخبتاهايسدرساخةاالازيساتاتنتظاُلا
س1عدخهايسصغرتنياسخطيقه17.

خيفاخيٍ ام1امناشهلاخييخلايسح1يلاخقبلا
بضدةاأخ1 اب1ستحدخداذلباسلسايقاسرشيءا
مساتلزم1تاعازيءاخيسدهايسشاهخدايستياسما

تجفاتلبتهابدُد.
يختطفتهايسق1خسةاعنيًةاخبيسطاحشدا
كبرانّكلتابجسدهاحتىاس1ستاُكَلايسدم1ءا
ماناعىلا سادهايسخ1خاعاخرغماتيساالتها
خبك1ئهاساماختيينيياعناتدذخبهابكلايسطلقا
يسيحشاخة،اخشا1ءايسلهاأناخلخالابطفٍلاالا

ذنباسهاسيىاعلقه.
خيصطفا1هايسلاُهاشاهخديًاتحتفالاباها

يسالئكُةايفاس17ئه1.ا
خبدداأنارأخيارخَحهاخلياتس1خل..ابدخديًا
ماعايسلخح..اساماخشابدهماذسكاسماخُشاَفا
غلخلهمابداُد..اأطلقيياكلايسلص1ص1تاعىلا
 سادهاخبحقداأساي اتد1ساتايسضحك1تا

سخشنقيهاخخ7ثّلييابجثته.
خبداداأنارحلاتاخط1لمايستاياأثقلتا
تلبةاتدز..اسا1 اص7تاملخاب،ايسكلاخلخدا
أناخطلالايسدنا1ناسدمدتاهاخمنايسحزنايفا
مصطلح1تهمالياتحّيثاخ لخ7ة..اخّضلا
يسج7خعاأناخدترَصايمسامايفاخؤي هاختجنبا
يسج7خعامناينتشا1سهاخيخ1ًاماناأناخالقييا

نفَلامصره!
خخالغايسق1خساينامانالاذهايسيسخ7اةا
يسبرشخةاختد1ساتارصيخهم:ايسلاهاأَْكبَال..ا

تدزاأَْكبَال..ا
أم1اساآذناتدازالزخ7ةاأخالىالزخ7ةا
خلاياتن1ظلاساف1حيناخت1 الخناب1سلبا
خت7يرخناأم1َ ان1ظلخه1اصبح1ًاخعشخة؟.ا
تلكايسآذناتح7لايفاطخ1ته1اأننياأمه1تا
يسشاهديءاخيسدذبنيايسس1كننياتحتايسريبا

خيسدتقلنيايفا ل1سخزاسجينهم.ا
تلاكايسآذناتح7لايفاطخ1تها1اخَ َعاتلكا

يم اعىلايمباخيمبنامد1ً.
أما1اصايُتالاذهايم اقاداالاختجا1َخُزا
يسكخليمريتاخسكنابنحخبارخحه1اصَدعتا

يسس17خيتاخيمرضامد1ً.ا
أخريًايلاسؤيل:ا

للالذهاليامق1خساةاتدز؟!،ا»للالما
تدز«؟ا

للاعهدن1اتدزالكذي؟اللاخلل؟

 مقاولة تعز.. 
هل هم تعز؟ 

تفا�سيل جرمية �لفجر �لد�مي ب�سعو�ن.. 

معمل الخياطة حني يتحول إىل هدف عسكري لطريان العدوان

�سل�سلة غار�ت مكثفة على �أمانة �لعا�سمة و�سنحان و�حليمة
استشهاد 4 مواطنني يف قصف لطريان 
العدوان األمريكي السعودي على منازل 

املواطنني يف منطقة شكوان بمديرية نهم

  -  صنعاء
خيَصاَلاطاريُنايسدادخينايمملخكايايسسادي ي،اقصَفاهايسدنخَفاعىلا
من1طاَلامتفلقاةاب7دخلخةانهاماب7ح1خظةاصندا1ء،امساتهدخ1ًامن1زلا

يسييطننياخمزيرعهم.
اخيستشاهداأربدةامييطننياخأصخباساتةاآخلخنايفاسلسالةاغ1ريتا
شانه1اطارينايسدادخينايمملخكياعاىلامنازلايسييطنانبخلاشاكيينايفا

منطقةاشكيين.
خيساتهدفاطرينايسدادخينابددةاغ1ريتامنطقةايسحنشا1تايسد1 ي،ا
َماا1اأَ َّىاإَسااىاإص1باةاثالثةامييطنانيابجلخحاخطرة،اك17ايساتهدفا
طارينايسددخيناأَخْض1ًامنطقةايسد لخناخمسايرة،اَماا1اأَ َّىاإَساىاإحديثا

أَْضاَليراب1سغةايفايمرييضايسزريعخةاخمن1زلايسييطنني.
خعا1َخَ اطريُنايسددخينايمملخكيايسسادي يايسغ1شاماخاالَلايسخيمنيا
يس1ضخنياقصَفهايإلْ ااَليمياعىلايسد1ص7ةاصند1ءامساتهدخ1ًابسلسالةا

غ1ريتاعدةامن1طلاب7دخلخةايسسبدني.
خيساتهدفاطارينايسدادخابي7الاغا1ريٍتاعنخفاةاخقن1بلاشادخدةا
يالنفجا1رامنطقتيايسنهدخن،اميلف1ًاأَْضااَليريًاب7ن1زلايسييطننيايسج1خرةا

خمحالتهمايستج1رخة.
خشاناطرينايسددخينايمملخكيايسسادي ياخي ايسثالثا1ءاثالثاغ1ريتا
سخلخاةاعىلامدخلخةاسانح1ناب7ح1خظةاصند1ء،امساتهدخ1ًابثالثاغ1ريتا
منطقاةاق1عايستيليف،اَما1اأَ َّىاإَساىاإحاديثاأَْضاَليرايفامن1زلايسييطننيا

خمزيرعهم.
اطريُنايسددخيناغ1رًةاعىلايالسريحةا خيفامدخلخةايسحخ7ةايسديخلخةاَشنَّ

يسسخ1حخةاب7نطقةابنيايسسخ1غ،اَما1اأَ َّىاإَساىاتدمرل1اتدمريًاكلخ1ً.

30 غارة جوية على مديرية صرواح 
بمأرب خالل يومني واستشهاد 

سائق شاحنة يف قصف متواصل 
على مديرية ذو باب بتعز

  -  خاص
يستشاهدامييطٌناخأصخباسابدةاآخلخنايفاقصفا
خحايشاسطارينايسدادخينايمملخكايايسسادي ياعاىلا
شا1حنةامييطانايفامنطقاةايسجدخاداب7دخناةاذُخاب1با
يست1بداةاسدخلخةاب1بايسندب،اختساببايسقصافاأَخْض1ًايفا

تدمرايسش1حنة.
خخيصلاطرينايسددخاغ1ريِتهاعىلامدخلخ1تامح1خظةا
تدز،احخثاأصخباثالثةامييطنانيا ليءاغ1ريتاسطرينا
يسدادخيناعاىلامنطقاةايالعبايساب7دخلخاةاحخفا1ن،ا
اطارينايسدادخيناغا1ريتاأخلىاعاىلاأنح1ءا ك17اشانَّ
متفلقةامنا بيَلايسهتا1رياخيسيليصاب7دخلخةاحخف1نا
يساتهدختاإحديل1اشا1حنةايفامنطقةاذياسا1مل،اَما1ا

أَ َّىاإَساىاتدمرل1اخإص1بةاس1ئقه1.
خشاناطارينايسددخاعاىلايسدخلخاةاأكثلامناسابعا
غ1ريتايفامح1خسةاإلسان1 املتزقته..اختسببتايسغ1ريتا
يفاتدمراشابكةايالتص1التايمرضخاةاخينقط1عايسيدمةا
عناس1ئلامن1طلايسدخلخة،اك17اأ تاإَساىايسح1قاأَْضاَليرا

يفاأحدامس1 دايسنطقة.
لامزيرعانيايفا يستشاهدا يسحدخادةا خيفامح1خظاةا
قصفاسطرينايسددخينايمملخكيايسسدي ياعىلامزرعةا

مييطنايفاخي يارس .
خخيَصاَلاطاريُنايسدادخيناكد1 تهاقْصااَفامدخلخةا
رصخيحاب7ح1خظةاماأرب،احخثاقصفه1ابأكثلامنالا 

غ1رةاخي اأملايمربد1ء.
اغ1ريٍتا خأخا1 امصادٌرامحيلٌّاأناطارينايسددخاشانَّ
مكثفٍةاعىلامن1طلايسحقخلاخيسلحابرصخيح،ايفامح1خسةا
إلسان1 ازْحٍفاخ1شالاسل7لتزقاة،اك17اقصافاملتزقةا
يسددخينايسسادي يال5اقذخفةامدخدخةاخك1تخيشا1اعىلا

من1زلايسييطننيابرصخيح.
خخي ايالثننيايس1يضاشاناطرينايسدادخيناأكثلامنا
لااغ1ريتاعىلارصخيح،اميّلف1ًاأَْضاَليريًاكبرًةايفامن1زلا

اة. يسييطننياخم7تلك1تهمايسَيا1صَّ
خيفامح1خظاةايسجيفايستشاهدامييطٌناخزخ تُهايفا
غ1رةاسطرينايسددخينايمملخكيايسسادي يايساتهدختا
منزسهامايفامنقطةاملف1جاب7دخلخةابالطايسلييش،اك17ا

شناطرينايسددخيناعدةاغ1ريتاعىلامدخلخةايسغخل.

�سيناريو �إْجــَر�مي متو��سل للعدو�ن..
الطريان يستهدف سيارات املواطنني يف 

الطرقات العامة بصعدة ويواصل قصف شبكة 
االتصاالت وخزانات املياه بحجة

  -  خاص
كثّفاطاريُنايسددخينايمملخكيايسسادي يامناغ1ريتاهايسدنخفةاعىلاعد ا
منامدخلخ1تامح1خظةاصددة،املّكزيًاعىلايساتهديفاسخ1ريتايسييطننياعىلا

يسطلق1ت.
خيستشاهدا5امييطننيايفاقصفاعىلاساخ1رتهماأثن1ءاملخرلمايفايسطلخلا

يسد1 اب7دخلخةامنبهاخمدخلخةاغ7ل.
خق1ساتامص1 رامحلخةاإنامييطننَيايستشاهدياخأصخبا5اآخلخن،اك17اتما
يحريقاخاسخ1ريتايفاغ1ريتاسطرينايسددخيناعىلايسطلخلايسد1 اب7دخلخةامنبه.
ك17ايستشاهداثالثاةامييطننياإثلايساتهديفاطرينايسددخينايسسادي يا
يممركيايسغ1شاماسساخ1رةايفايسيطايسدا1 اب7دخلخةاغ7الاب7ح1خظةاصددةا

ك1نتاعىلامتنه1امييطنين.
ك17اشاناطارينايسدادخيناأربعاغا1ريتايساتهدختامنا1زَلايسييطننيايفا
منطقاةابنياربخدةاب7دخلخةاريزحايسحدخ خة،اميلف1ًا م1ريًاكبريًايفايس7تلك1تا

اة. يسد1مةاخيسَيا1صَّ
خنفاذاطارينايسدادخينايمملخكيايسسادي ياخي ايالثننيايس1يضاسلسالَةا
غ1ريتاعىلاعد امنامدخلخ1تامح1خظةاصددة،احخثاشاناغ1رةاعىلامنطقةا
مدانياآلاخ1ضلايفاحخدين،اخغ1رةاأخلىاعىلامنازلاأحدايسييطننيايفامنطقةا

مليناب7دخلخةاحخدين.
َخيساتهدفاطارينايسددخينايسسادي يايمملخكاي،اخي ايسثالثا1ءايس1يض،ا
شابكةايتص1التاخكسا1رةاب7دخلخةاسح1رابصددة،اخخ17اشاناأَخْض1ًاسلسلةا

غ1ريتاعىلامن1طَلامتفلقًةاب7دخلخ1تايسظ1للاخريزحاخحخدين.
خق1ساتامصا1 رامحلخةاب1سدخلخاةاإناطارينايسددخيناشاناغ1رتنياعىلا
منطقاةاقحازة،اخغا1ريٍتاعىلامنطقاةاغ1خلةاب7دخلخاةايسظ1لالايسحدخ خةا
خغ1رتنياعاىلامنطقةامليناخغ1رةاأخلىاعىلامنطقاةابلك1ناب7دخلخةاريزحا
يسحدخ خاة..االختاةاإَساىاأنايسغا1ريتاأحدثتا م1ريًاكبريًايفامنا1زلايسييطننيا

خم7تلك1تهم.
خأصخبامييطناخيحرقتاسخ1رتهايفاغ1رتنياسطرينايسددخيناعىلامنطقةا
يسجد7لاةاب7دخلخاةامجز،اك17اشاناطارينايسدادخيناغ1ريتاعاىلامنطقتيا

يسصيحاخيسق7عاب7دخلخةاكت1ف.
خشاناطرينايسددخينايمملخكيايسسادي ي،ايسثالث1ءايس1يض،اثالثاغ1ريتا

عىلامنطقةا يمغاب7دخلخةاعبلامح1خظةاحجة.
خأخضحامصدرامسائيلابغلخةايسد7لخ1تايسشاركةاب1سح1خظةاأناطرينا
يسددخينايسغ1شمايستهدفابغ1ريتهاشبكةايتص1التاخخزينامخ1ه..امشريًاإَساىا

عد اخقيعاأَخَّةاضح1خ1ا ليءاذسكايسد7لايإلْ ااَليمي.
دايسددخينايسسدي يايمملخكياتدمرايسبنىايستحتخةا خيساتنكلايسصدراتد7ُّ
خكلامقيم1تايسحخ1ةايمس1ساخةاسلشادبايسخ7ني،ايفاع7لاإْ ااَليميام7نهجا

خسدىامناخالسهايسددخيناإَساىاإخض1عاخإذْاَللاأَبْنَا1ءايسخ7ن.

  -  زكريا الشرعبي
ُعايسدادخيُنايمملخكايايسسادي ياعانا الاختايرَّ
يرتاك1بايسجا1زرايفاحلايسخ7نخنيايآلمنانيابلاخنتقلا

منامجزرةاسجزرةاخمناسفكا  اإلاآخل.
لذهايسالةاأض1فايسدادخينايمملخكياإلاساجلا
ألديخاهايسدساكلخةايست7ثلاةايفايسنشاآتايسصحخةا
خمليكزاتدلخامايسكفيخنياخيسن1طالايمثلخةامد1مَلا
خُع17ّلايسيخ1طة،احخثاق1متاط1ئليتهايسغ1 رةاخجلا
يمحدايس1يضابشناغ1رةايستهدختامد7الًاسليخ1طةا
يفامنطقةاسديينايسساكنخةاأسفلتاعنايستشه1 ا
أحاداعرشامييطن1ًاخإص1بةاأربداةاآخلخن،اخأسحقتا

يمرضيرايسكبرةاب1سب1نياخيسنشآتايسج1خرة.
منابانيايسشاهديءاطفاٌلايفايسليبداةاعرشةامنا
ع7الهاأصخاباخيسدهاقبالاأربدةاأشاهلاب1سرسط1نا
ختح7ّالاعبءاإع1ساةاأرستهاخأبخاهايسلخضاخيستحلا
ب1سد7لايفامد7الايسيخ1طةاسخقيَ ابهذهايسساؤخسخةا
 خناأناخادرَياأنامد7الايسيخ1طةاقاداتحيلابنظلا
يسدادخينايمملخكيايسسادي ياإلامد7الاستيصخبا

يسيي ايسنيخخةاخأنهاسخقصفهاخخقتلاَمناخخه.
ساماختبالايفايسد7لاسايىابدضاقطاعايسالبلا
يسحرقةاخآث1راقلخلةامناأ خيتايسيخ1طخة،اخقداأ تا
يسغا1رةاإلايشاتد1لايسنارينايسكثخفاةاخيسلعبةاك17ا

خقيلاأللايسحي،ايمملايساذيا دلامناع7لخةاإنق1ذا
يسضح1خ1اع7لخةاصدبة.ا

َخخقيلاشاهي اعخ1نامناأللايسنطلاخإنايسجثثا
أخل اتامتفح7اة،اك7ا1اأناإحادىايسجثاةاظلاتا

مفقي ةاإلايسخي ايست1يل.
خإلا 1نبامد7لايسيخ1طةامب1نياسكنخةاكثرةا

كله1اترّضرتاخأصخباكلاألله1اب1سلعب.
تقيلاأس17ءاعيلامييطنةاتسكناإلا ييرايسد7لا
ك1ناتايسسا1عةاتشاراإلايسييحادةاخيسنصافاخكن1ا

 7خد1ًانخ1م1ً..ا
شا1باآخلاقا1ل:اسكننا1ايساتخقظن1اعىلاصيتا
ينفجا1ٍراعنخاٍفاخيلتازيزايفامنزسن1احتاىاظننتاأنا

 زءيًامنامنزسن1اقداتهد .
اختضخفاأسا17ءابقيسه1:ا»الاأعتقداأنهاص1رخخا

خيحدارب17اك1ناص1رخخ1ن،امتس1ئلة:
أياح1ساةاتيبطاأصخبابه1اتح1سفايسرشالذي،اسما
خدداخساتطخعايستحكمابرضب1تاهاخالاخدلفالدخه1ا

أيايسددخ؟«.
خعىلابدداأمت1رامنامد7الايسيخ1طةاخقعايسدهدا
يسيطناياسلساخ1حةاك1ناقاداتاماإصاالحايمرضيرا
يستاياسحقاتابهاإثلايالساتهديفايسبا1رشاسهاملتنيا
متت1بدتني،ايمخالناخاللايسدا1 ايس1يضاخملةاأخلىا

ب1سغ1رةايستيايستهدختامد7لايسيخ1طني.
خقيلامح7دايسي خهامدخلايسدهد:ا»سمانصدقاأنن1ا

ت7ّكن1امناإصالحابدضايمرضيرايستياسحقتاب1سدهدا
إثالايالساتهديخنَيايسسا1بقنياخكنا1اقدايساتدعخن1ا
يسطالبايسذخناتدلقتا ريساتهمابفدلاقصفايسدهدا
سكاياخأتايياإلايالختبا1راكاياختيلصييامانايسد1 ا
يسدرييس،اسكنايفاخجلايسخي ايسذياساخأتيايسطالباإلا
يسدهاداسالختب1راخي ئنا1اأنايمرضيراقداع1 تاأكثلا

م17اك1نتاعلخهاخسماخددايسدهداص1سح1ًاسيشء.
خإلا 1نبايسد7لاأخض1ًاتقعامدرساةا يرايسسال ا
خك1نايسطاالباعىلاميعدامعايالختبا1راخخه1اسكنهما
أصبحيياعىلاميعدامعايسدم1رايسذياسحلاب7درستهما
خيالسا7نتا خيمحجا1را يسز ا1جا خايَقا سخيتايخيا

يستس1قطامنايمسطحاخبدضايسجدرين.
اتقايلاينتص1راعايل،اط1سبةايفايسدرساة:اذلبن1ا
سالختب1راعىلاأملاأنامدرساتن1اك17اتلكن1هايمسبيعا
يسا1يضاخسكاناسألسافاكلايشءاك1ناقاداتغار..ا

شب1بخكايسدرسةاتس1قطا
ختس1قطتاأحج1راخأس7نتامنايمسطح.

ختزخدابقيسه1:ا خلن1اإلايسدرساةاسنيتيابنياكلا
ذسكايسلك1 .

خككلامالةاخيرايسدادخينا ليئ7هابحالايسخ7نا
خيإلنس1نخةاأنهاخساتهدفامي1زناسلسالحاأخامن1زلا
سلقخ1 يتايسدساكلخة،اخلذيام1اأث1رايساتغليَباأل1يلا
ساديينايسذخاناالاخدلخيناعانايسك1نايسساتهَدفا
سايىاأنهامد7لاسليخ1طاةاخيستطلخزاخأناسخلاخخها

سيىاع17لاخقت1تينامنهاإلع1سةاأرسلم.
خختسا1ءلاص1 قاغ1سبايسطهلا»مييطن«:ام1ذيا
خي ادايفايسد7لاَخم1ذياع7لابهمالؤالءايسيخ1طين؟،ا
الاخي ادالن1االا ب1ب1تاخالاصييرخخاخالاساالحاس1ذيا

كلالذيايسحقد؟

شعب أسطوري
اخعاىلايسلغمامناكلايسدم1رايسذياأسحقهايسددخينا
يسبشاعايفايسب1نيايسساكنخةايسج1خرةاسل7د7لاخرغما
يسلعبايسذياأصخبابهايمل1يلاخإنايسييطنايسخ7نياالا

خز ي اإالاص7ي يًاخش7يخ1ً.ا
ختقيلاع1ئشةا م1جاإحدىايسييطن1تايسس1كن1تا
يفايسحاي:الالاخظانايسدادخيناأنايسشادبايسخ7نيا

سركعاأم1 اسيفاط1ئليتايسددخ؟ا
سختأكادايسدادخينايمملخكايايسسادي ياأنهاأم1 ا

شدباأسطيرياسناخكلرهايستأرخخ.
خسيلاأللايسحيامناتيبطايسددخاخصلفهايسذيا
أخصلهاإلالذيايسحدامنايستهديفايسدنخني،امدتيخنا

لذيامؤرشيًاعىلاخشلهايفايسد1ركايسيخة.
خخقايلاطهايسيزخلاأحادامييطنيايسحي:اإذياك1نا
عنادايسددخار يساةاخلخيي هاييايسل ا1َلايفايسحدخ ا
خيسجبها1ت،اأم1اأناخقتلايسدنخنياخهذياسخلاينتص1ريًا

بلاليا بناخنذيسة.
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 محمد المنصور
بطاٌلامناأَبَْط1لايسسارةايسقلآنخةاخمج1لدخها1ايسذخناكتبييا
ملح7ته1امنايسدعيةاخيسظليمخةاخيسحلخبايستييصلةاإَلاملحلةا
يالنتص1راسظليمخةاشادباخخطناخأمةاخقضخة،اخكتباخصيسه1ا
يسد ايسزكي،اخيسدذيب1تاخيستضحخ1تاخيسد1ن1ةايإلنس1نخةايسكبرة.
سطفايسقحي اخيحٌدامنامئ1تايسشاب1بامناأرسةاآلايسقحي ا

يسكلي ايستياقدمتاعرشيتايسشهديءامنذايالنطالقة.
سطافايسقحاي اخيحٌدامنانجب1ءايسسارةاخأبن1ئها1ايسخ1مني،ا
خيكباسطٌفايسسارَةامنذايسطلقاةايمْخَل..اخخيكباُكّلامحط1ته1ا
خمنه1امحطةايسثيرةايسشدبخةاخم1اتالل1امناأحديثاش1ركاخخه1ا
سطفايسشاهخدابقلباهاخصيتهاخبندقختاهاحتىان1لايسشاه1 ة..ا
خ17اأعظ7َه1امنانه1خةاتلخُلابساخفاخ17ني،اخرمحاصددياظلا

مشهليًابكفاالاتدلفايسييَراخالايسجزع.
إناهايسدنفاييُنايسخ7نايايفاأبهاىاتجلخ1ته،اخأسا7ىامد1نخها
 سدهاسطفايسقحي اخرخ1قهايسق1بضنياعىلايسحلم،ايسذيئدخناعنا
يمرضاخيسدالضاخيسكليمة،ايسليئنياإَلاغداخمساتقبلاحلاكلخما
بهكاذياص7ي اختأسلاختف1نايفايسذخ اعانايسخ7نايسدلبي،اميطنا

يسحض1ريت،اخمنبعايسبطيالتاخيسل 1لايمخخخ1ءايسيلصني.
اسطفايسقحي اذسكايإلنسا1نايسبسخطايس7تلئابقخمايإلخالصا
خيسصياخيسنق1ءاخيسشاج1عةاخيالخالقاخيستف1نياخيسكل اخيمخيَّةا
خيسساج1خ1اخيسييلابايسقخ1 خاةايستاياأحبه1اخعشاقه1اُكلُّامنا
علخيه،اك1نامث1الًامناأمثلةاكثرةاحخةاخن1صدةاسجخلايسسارةا

يسقلآنخة..ا خلايستضحخ1تاخعش1قايسشه1 ة.
سطفايسقحاي احك1خةامناآالفايسحك1خ1تايستياتساتحلاأنا
تُلخىايفاساخ1قايسحدخثاعنالذهايسسارةايسقلآنخةاخُشُييصه1ا
يستياتجّسدامالمحاإنس1نخًةاخطنخًةاتس7يابإنس1نخته1اختف1نخه1ا

ستندرَجايفاسجلايسبطيالتايسي1سدة.
سطافايسقحي اأضا1فاإَلاساجلهاخمييلبهايفاسا1ِحايسيغىا
خيستضحخاةاخيستف1ني،اذساكايسحضيرايالبديعيايالنشا1 يايسذيا
خيكبايسسارةامناذايسبديخ1ت،اخساكناسطفايسقحي ايمسا17عا
خيمخئادةامداييًاعاناصايتايسشادبايسث1ئالايسليخاضاسلظلما
خيستبدخاة،اك1نارخخق1ًاسل7ج1لدخنايفايسجبه1تاخؤينساهمايفاُكّلا
أخق1تهام،اخشاحذايسه7ماخيسدزيئام،اخخطلبايمسا17ع،اخخللبا

يمعديءاخيسيصي .ا
بصيتهايسقاييايسدذباخأسح1نهايسبتكلةاختاحاسطفايسقحي ا
خأسالاخيبتكلاخن1ًاينشا1 خ1ًاسلزيملايسشادبياأزعماأنهاسماخكنا
مي اي يًاقبلاسطفاخمنذاب1كيرتهايالنشا1 خة:اام1انب1يلام1نب1يلا
/اي دليلا1احالباكايىاع1سخاه(اكل7ا1تاسلشاهخدايسشا1علا

عبِديسحسنايسن7لياعلخه17ارضييُنايسله.
سطافايسقحاي اك1ناخن1نا1ًامناطاليزارخخعاسهاحس1ساختُها
يسللفاةاإزيءايسكل7ا1تاخيسييقفايسدّيةاعنايسظالفايسجت7ديا

خيسي دينايسشدبيايسذياك1ناخنتظلاسطفايسقحي .
سطافايسقحاي اخيكبامدظاَمايسييقفايسيطنخةاخيسن1ساب1تا
خيستحيالتايستياملتابه1ايسخ7نايفايسسانييتايمخرة،اب17ا دلها
صيتايسسارةايستياعيتاعنال7ي اختطلد1تايسشدبايسخ7نيا

ب7يتلفاخئ1تهاخرشيئحه،ا
اأنشاداسطفايسقحاي ايسكثرامانايسقص1ئاداخيسزخيملاخل  ا
يسج7خاعابددهايسكبا1راخيسصغ1ر،ايسل ا1لاخيسنسا1ء،ايفايمرخ1فا
خيسادن،اخ خالاسطفارح7اهايسلاهاإَلاُكّلابخت،اخعاياخض1ئخةا
يسسارةاخمي 1تاأثرايالذيع1تايسيطنخةاخر  اصيتهايفاش7يخا
خعنفييناخعذخبه،اخأَْصبَحاحضيُرهايسشيي،اأخاعياغرهامنا

يسنشدخناالزم1ًايفايسن1سب1تايال ت17عخةايسيتلفة.
سطفايسقحي اأري ايسشه1 ةاخن1سه1ارضيينايسلهاعلخه،ابدداينا
أصخباماليتابجليحاعدخدها متا سادهايسط1للابندخباخآث1را

تي ه1اب1سشه1 ة.
ارحالاإَلايسلاهاسطفايسقحاي اسخصنعامعاُكّلاشاهديءايسخ7نا
يفامدلكاةايسحلاضدايسغزيةاخيسلتزقة-اصارخرةازمنخةاق1 مة،ا

عنيينه1ايسنرصاخيسكليمةابإذنايسله.
يسلح7ةاخيسغفلةاسلشهخداسطفايسقحي اخسكلاشهديءايسخ7ن،ا
خيسدازيءامللهاخذخخهاخسكلامحبخه،اخسكلاأبن1ءايسشادبايسخ7نيا

يسدظخم،اخإن1اسلهاخإن1اإسخهاري دين.
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الاشاكاأنايسشديئَداخيسحَناتكشاُفامد1 َنايسل 1لايمحليِرايسذخناالا
خقبلايناب1سضخاماخالاخلضينابغارايسدخ1عاعناأخط1نهامابدخالًامه17ا
كّلفهاماذساكامناث7اناخمه17اك1ناتاقيُةايسدادخايسي1ر اياختجيُها
خغطلساته..اخيفانفالايسيقاتاتكشافازخافاأخسئكايسذخناشا1لتا
خ يلهاماخإناك1نايياختشادقيناب1سيطنخاةاخخجدلينامنه1اشاد1ريًا
سلتغنايابها1اخلامايفاب1طنهماأشاداعديخةاعىلاشاديبهمامانايسددخا
يسحقخقيانفساه..اخندتقداأنام1اخحدثايسخي ايفابلدن1ايسخ7ََناالاخيلجا
عانالذيايسفهي االساخ17ابدداأناظهالاُكّلاخلخلاعاىلاحقخقتهايستيا
الاخساتطخعاأناخيفخَه1..اخقاداأثبتايسُدااْدَخينايسثالثخنيايسذياتقيُ ها
أَملخك1اخيسساُداي خّةاعىلايسخ7ََناأَْخاب1مصاحاتح1سفايسرشاأنايسط1بيرا
يسي1ملايسذياخدخُشايفاأخسا1طن1اسها ذخُرهايسد7خقةايستياتدي اإَساىا
أَْكثَالامناخ7سانياَع1م1ًاخك1ناسبب1ًامب1رشيًايفاخليلةايسيضعايسخ7ََنيا

منايسديخلاخدمةاسلي1رج.ا
خسياتيقفن1اقلخالًاأم1 الذهايسظ1للةايستأصلةايستيايبتيلابه1ايسشدبايسخ7ََنياسي دن1ا
أنه1انشاأتاتزيمن1ًامعاقخ1 اثيرةماسابت7ياع1 اام9ا ابسببام1اريخلاقخ1مه1امنا
إخف1قا1تانتخجةاسداد ايإلعدي ايسجخاداسلتنفخذارب7ا1االختق1رايسضب1طايسشاب1بايسذخنا
خجلخيايسثيرةاسلييةايسك1خخةاخسماخحسبيياحس1ب1ًاس1اسخرتباعىلاتغخرايسنظ1 ايسلكيا
منار خ اخدلايفايسديخلاخيسي1رجاخيساتبديسهابنظ1 ا 7هيريا دخداساخكينايسيحخدا
بانيايمنظ7ةايفا خلامنطقاةايسجزخلةايسدلبخةاخيسيلخجاخيستياك1نتاتنئاتحتاتسالطا
يالساتد17رايسيخط1نياب17ايفاذسكا نيبايسخ7ََناإض1خةاإَساىاأنايمخض1عاسماتكنامهخأةا
اةابنيامرصاخيسساُداي خّةا إلحاديثايستغخاراحخنه1ايفاظلايسيالخا1تايسدلبخةاخَخا1صَّ
خحلف1ئه7ا1..اخسذساكاخقداك1ناأخلاإخفا1قايرتكبهايسثييراخت7ثلايفاحادثانج1ةايإلم1 ا
مح7دايسبدرارح7هايسلهامنايسيتاخللخبهامنا يرايسبش1ئلاسخشكلامق1خمةاضدايسثيرةا
بهدفايستد1 ةاعلشاهاخث1نياإخف1قاعد اتنبهايسضب1طاسقطعاخطيطايستلفيناخليا
م1امكنايإلم1 ايسبدرامناإ ليءايتص1التابدداللخبهامنايسقرصامعاشايصخ1تامه7ةا
ك1ناتاقداأخادتايسثيرةاعنداقخ1مها1اخعندم1اتييصلابها1ايسبدراتلي دتاعاناتأخخدل1ا
سلثيرة..اخث1سثايإلخف1ق1تايالستد1نةاب1سقييتايسرصخةامناقبلايسصفايسج7هيرياخم1ا
ك1ناخدلفاب1سدساكلايستقدمياسلدخا1عاعنايسثيرةاخيسج7هيرخةاخيفايسق1بلايساتد1نةا
يسطلفايسن1خئاسلثيرةاب1سل دخةايسساُداي خّةاخيساخ1 ل1ايفاأَملخاك1اخبلخط1نخ1اخيخلينا
يسشا1هاخما1اك1ناخدلفاب1سدساكلايسل دياحخثايختلطتايمخريقاخ1نقسامايسشادبا
يسخ7ََناياإَساىاخلخقانيا 7هيرياخملكياخما1ابخنه17ايسط1بيرايسي1ملايسذيايساتغلا
يسيالفابنيايسفلخقنياخد7لاعىلاإط1سةايسحلبايستيايسات7لتاسابعاسانييتاش1ركتا
خخه1اأَْطَليفاخ1ر خةا يع7ةاسلج1نبنياخسماخحقلايسجخشايسرصيايسذيايست7لاتيي دها
يفايسخ7ََناأَْكثَالامناخ7لاسنييتاأيانرصاح1سماسلثيرةاخيسج7هيرخةابلاإنايسد1ص7ةا
صندا1ءاحيرصتامناقبلايسفلخالايسن1خئاسلثيرةاخم1اخازيلايسجخشايسرصيامتيي ديًا
يفايسخ7ََاناخلياخساتدداسل7غا1 رةاإَساىامرصاسسادايسفليغايسذياأحدثتاهالزخ7ةاخينخيا

مم9ا .ا
خحنياتلكايسي1رجايسشأنايسخ7ََنياسلخ7ََنخنياخقللامناتدخلهاضدفايسط1بيرايسي1ملا
يساذياتداي اعىلاإشاد1لايسن1راكل7ا1اح1خستاأناتنطفائاخحدثاتف1لمابانيايسج1نبنيا
يستص1رعنيايخىاإَساىاتحقخلامص1سحةاخطنخةاتحتاخ1خطةايسنظ1 ايسج7هيرياسكنا

بدخناتل 7ةاأَْلاَديفايسثيرةايسستةايستياق1متامناأ له1اعىلاأرضايسييقع.
اخمنايسط1بايرايسي1مالاك1ناأَْكثَاالايسترضرخنامنايسص1سحةاخإناهاسماخخأسامنا
أناخجداسنفساهاميطئاقاد اخدخدامناخالسهاتلتخباأخريقهامنا دخدامساتغالًاضدفا

يسسالطةاحخنه1اخينشاغ1سه1ابرتخاباأميرل1اعقباتحقخلايسص1سحة،اخفلضانفساها
 يخله1اخيساتط1عاأناخ7ساكاب7ف1صله1اسخصبحالياص1نعايسقليرايسحقخقيامناخريءا
يسسات1راخظلامهخ7ن1ًاعلخاهاخنفذام1اخأتخهاماناتي خه1تاخ1ر خةا-ا
خب1ستحدخدامنا 1رةايسسايءايسساُداي خّةايستياأثبتتامنذاتأسخسه1ايفا
خااسبت7ياع1 ااخ9ا اينه1ايسددخايستأرخيياسلخ7ََنخنياخيسطلفايسدخلا
يسذياخقافاضدابن1ءا خسةاحدخثةاخقيخةايفايسخ7ََن-اك1نتايفايمََسا1سا
تساتهدفاتغخخبايسدخسةاخمؤسس1ته1اخإحديثايسفيىضايسديئ7ةاتحتا
أياميراخصلتاحداإشاد1لايسحلخبايسديخلخةايم1ابنياشاطليايسخ7ََنا
سا1بق1ًاأَْخايفا يخلايسشاطلايسييحد..اخم1اخحادثاح1سخ1ًاحخثاق1 الذيا
يسط1بيراب1ستد1خنامعايسي1رجاخمب1ركتهاسلُداْدَخيناضدايسخ7ََناخشدبه1ا
مساتغالًاظلخفايسخ7ََنايسدقدةابسابباغب1ءايسقيىايسسخ1ساخةايستيا
اةاخيقايسصلحاةايسيطنخةايسدلخ1اسخلاإالا خضداتامص1سحه1ايسَيا1صَّ
يمتدي يًاس1اك1ناخحدثايفايس1يضامنامؤيمليتاضدايسيطنايسخ7ََنياخمنعا
شادبهامنابن1ءا خستهايفاظلايختق1رهاسقخا1 ةاخطنخةاتضعامصلحتها

خيقاأخةامصلحةاذيتخة.ا
خنتخجاةاس1اك1ناخقي ابهايسط1بيرايسي1مالامناتنفخذاستي خه1تا
يسيا1رجاخقداك1نالدخاهايمخلايسحاؤخلا خنابن1ءا خشاخطنياقايياتكيناعقخدتها
يسقت1سخاةاسلدخ1عاعناساخ1 ةايسيطناخصادايسُداْدَخينايسي1ر ياعناداحدخثهاخد7لالذيا
يسط1بايراعىلابن1ءا خشامدظمايسنتسابنياإسخهاأسا17ءاخل7خةاخساتفخدايسف1سادخنا
اةاتت7ثلايفا خيسن1خاذخنامانامييزن1ته1ايسشاهلخةاخعىلاأََسا1ساعقخدةاقت1سخاةاَخا1صَّ
يسدخا1عاعنايسحك1 اأَْخاسيي هةايسجخاشاسبدضهايفايسحلخبايسديخلخةايستياك1نتاتحدثا
بنيايسشاطلخناأَْخايفانط1قايسشاطلايسييحد..اخقدايعرفايسلئخلايمسابلاعيلاعبديسلها
ص1سحايفاحدخثاسقن1ة:ايسجزخلةابأنايسجخشايسخ7ََنيايسذياخ7تلكهالياسالستدليضابهايفا
يسن1سب1تايسيطنخةاأَْخاسق7عاأيات7ل اخن1لضاسلطتهاخسخلاسلدخ1عاعناسخ1 ةايسيطنا
خح17خةامك1سابهاك17اليايسحا1لايفاُكّلايسدخلايسدلبخةاعىلاحداقيساه..اخيسخي اعندم1ا
ختس1ءلايسكثرخناحيلايسنظيمةايسص1رخخخةايستيات7تلكه1ايسخ7ََناخيسط1ئليتايسحدخثةا
خسا1ذياسماتقامابيي به1اعنداحدخثايسُداْدَخينايسي1ر ياعاىلايسخ7ََناحخثاك1ناخفرضا
أناتكينابط1رخ1تايسصييرخخامفتيحةاستنطللاتلق1ئخ1ًاسالحقةايسط1ئليتايسد1 خةاعىلا
يمقلاإلرب1كه1اخمنده1امناتحقخلاأَْلاَديخه1،اخإنايسجييباخأتيايفاسخ1قام1اأرشن1اإسخها
آنفا1ًابأنايسجخاشايسخ7ََنياك1نام7نيع1اعلخهاصدايسُدااْدَخينايسي1ر ياك17اليام7نيعا
عاىلايسخ7ََنخانيابن1ءا خسةامدنخةاحدخثةاقيخةاخع1 سةاخيسدسخالاأنا 1رتن1اأرخرخ1ايسدخسةا
يسصغرةاحدخثةايالساتقاللاعندم1ايحتلتايسجزرايسخ7ََنخةايفايسبحلايمح7لاسماخساتطعا
ساالحايسجايايسخ7ََنياخالايسجخاشاأناخديخعاعنه1اخخسار ده1اخإن17اتمايسار 1عه1ا
ب7ي ابايستحكخمايسدخيل..امعاأنايسار 1عه1اب1سقيةاحلامارشخعاسلخ7ََنخني..اخعلخها
خالاأحداخلي ايسجخشايسخي اإذيام1احدثامنهاتقصرايفايسدخ1عاعناساخ1 ةايسيطناخصدا
يسُداْدَخيناعلخهامنامه7تهاأَْخاعقخدتهايسقت1سخةايستياتلبىاعلخه1ايفايسسا1بلاليايسدخ1عا

عنايسحك1 اخميي هةابدضهايسبدض.ا
خماعاُكّلاذسكاخإناما1اخقي ابهاأبن1ءايسقييتايسسالحةاخيممنامساني خناب1سلج1نا
يسشادبخةايسخي ابدداأناأَْصبَحاخالؤلماسلهاثماسليطناخسخلاسلق1 ةامنا خ1عامسات7ختا
عانايسيطاناختطهرهاماناخلايلايسق1عدةاخ يعاشاخيسيلبانياختصدخهاماسلُداْدَخينا
يسي1ر ايايسذياتقي هاأَملخك1اخيسساُداي خّةاليابديخعاغرتهماعىلاخطنهماخشادبهما
خسخالاتنفخذيًاس1اتفلضهاعلخهماعقخدتهمايسقت1سخةايستياتلبيياعلخه1ايفايسسا1بلاخيستيا
الا دلاتامنهماقاييتالجيمخاةاخالا خ1عخة..اخمانايسؤكداأنهماساخحققينايسنرَصا
يساؤزَرابإذنايسلهاينطالق1ًامناإخ17نهمايسد7خلابحبايسيطناخعد ايستفلخطايفاساخ1 تها
خيستقالسهاخيستشد1ريًامنهمابيي بايسدخ1عاعنهاحتىاخسياك1نييابدخناقخ1 ةاتيّ ههما

 1علنيامل دختَهمايمخلاخيمخرةايسشدبايسخ7ََنيامصدراُكّلايسسلط1ت.

على أبواب اليمن مصلوبة آمال الغزاة مسحوقة جحافلهم
نجم الدين الرفاعي

مصليبةاأحال ايسغازيةاخملتزقتهماعىلاأَبْاَييباصند1ء..اخلضةا
نهاماخمخادياخذبا1باخكالشاخغرل1اصيايراصلباةابص7ي ل1ا
حط7اتاكيخا1َءاقلنايسشاخط1ناخحلفاهاخعّلتابصايرةاميجلها

أك1ذخبهماخكرستاكيخ1ئهم.
عرشةاأشاهلامانايالنتصا1ريتايسفخسابيكخةاخيإلْعااَلمخةايستيا
تسايقه1اقنييتايسازخراخيسبُهت1ناساماتحقلاسلغزيةانارصيًايفاأرضا

يبتلدتا 7يعهماخأذيبتا ح1خلاآالتايسيتايستياحشدخل1.
أَْكثَاالامنال8اأسَفاطلدةا يخةاأسقتاخالسه1اعرشيتايآلالفامنا
يسصييرخاخاخمئ1تايآلالفامنايسقن1بلاسماتنجحايفاتحقخلامكساٍبا

خسياصغريًاعىلاأرضايسييقع.
خياُلايسصن1عا1تايسحلبخاةايمملخكخاةاخيسغلبخةاتحيساتاإَساىا
أضحيكةاتيثقه1اك1مريتايإلْعااَل ايسحلبياخلياتتس1قطاك1سذب1با
تحاتارضبا1تايسق1تالايساخَا7َانياختتها1خىاتحتايقادي ايسحف1ةا

يس7تلئةاقليبهماإخ17ن1ًاب1سلهاخعزةابيطنهم.
عارشيتايسجنساخ1تامناملتزقاةايسد1سماخأشاهلاقتلتها 7دهماآلاسادي اخآلا
ااْدابايساخَا7َانياسماخز لماإاّلاخزخ1ًا نهخ1ناسل7شا1ركةايفاحلبهمايسدبثخةاعىلايسشَّ

خينهزيم1ً.
اْداَبايساخَا7َانياالاخدتدياخالا خم1ذيابدد؟..اأسناخدركاأغبخ1ءالذيايستح1سفاأنايسشَّ
ااْداباالاخسا1خ اعىلاكليمتهاخالاخقبلابغ1ٍزا خقبَُلاب7ناخدتدياعلخه1اخبأنالذيايسشَّ
َلا عىلاأرضهاخسماخسابلاخأناكرسهامدتٍداخإناط1لابق1ؤهاعىلاأرضها خناأناتتحيَّ

تلبتهاإَساىاقبيراتطييا خيشهاختذلباني اعخنياق1 ته.
أساماخلحظييابدداكخافاتحيستايساخَا7َااناإَساىامحطةاأخارةاسلتزقتهمايسذخنا
 7دهمايس1لايسيلخجياخلحلينامنه1اإَساىا هنماح1ملنياإْ َليمهماخقبحهماخكأنيا
امنايسفسادخنا ب1ساخَا7َاناخشادبه1اقداغدخيابقيةايسلهاساخفايسدديسةايسذياخقتصُّ
خخنصافايسظليمنيامناظ1سخهم،اخالاخدخله1امجال اأَْخاظ1سماأَْخاغ1ٍزاإاّلاخللكاقبلا
أناختسنىاسهايسدبُثابطهلالذيايسيطنايسذياعلفاعىلاملايسدصيراب7قيةايسغزية.

كلاخاي اخ7لامناع7لالذيايسغزخاخساقطايقندتهاخخكشافاكاذباميريتهايستيا
س1قه1اسشناحلبهايسُداْدَخينخهامناخاللاتح1سفاأَْكثَالايسدخلاغطلسةاختي7ةام1سخها
خصلفاعساكلياخإْ َلي اإنَْساا1نيا 7ده1ايسكياخيس1لاخع7لهماكيدي امَْلاَديفا

يسصهخينخةايسد1سخة.
يسجليئاُمايسبشادةايستاياخلتكبينها1ابحالايمطفا1لاتكشاُفاسايأةايسدتدخانا
خبشا1عتهم..اميططا1تات7زخلايسيطاناخيحتاللاي ازيءامنهاتدالياي ع1ءيتهما
بح7ختهاماعىلامصلحةايساخَا7َاناخشادبه1،اتسالخمامح1خظا1تاك1ملةايفا نيبا
يساخَا7َااناسديعاشاخيسق1عادةاخإغليقها1اب1سفيىضاخيالقتتا1لايسبخناياخيستصفخةا

يس7نهجاةاسلكيي رايسيطنخةايفاتلكايسح1خظ1تايسن1خئةاسشا1رخدهماتر مانييخ1لما
يسيبخثاةاخحقدلمايسليضاعىلايساخَا7َاناخشادبه1اأخن17اك1نايفاشا17سهاأَْخا نيبها
اْدابايساخَا7َانيابليًاخبحليًاخ ييًاخيستدمرايس7نهجاسكلا حص1رايسشَّ
مقيما1تايسحخ1ةاخيياذخيايسدقيلاخمنابقايايفاقلبهامثق1لاذرةا
مناإنَْساا1نخهاخحباسلاخَا7َاناأنالذيايسغا1زياخحلفهاالاعالقةاسها
ب1سرشعخةاخالابساال ايساخَا7َاناخالاسالمتهاخأ ندتهاتحيياتفتخت1ا
ساكلامقيم1تابنا1ءا خسةاقيخةاخإغليقهابنزيع1تاتفنيايإلنَْساا1نا

ختفتتايسيطن.
خمناهاُعاْدَخيناخقاي هامناط7الايسلهاعىلاعقيسهاماخأضلهما
يسهايىاساماخفقاهاخأناُكّلا لخ7اةاخلتكبينها1اتزخادايساخَا7َانخنيا
ت17ساك1ًاختتساعاطبقاةايسق1خمنياسهاذيايسرشخعاختاز ي اسح7ةا
يسجبهاةايسديخلخاةايستياب1تاخنضايياتحته1اغ1سبخاةايسرشخ1ءامنا
أَبْنَاا1ءالذيايسيطناستاز ي امد1نا1ةايسجخيشايسغ1زخاةاخملتزقتهما

ختتد1ظماخس1ئللماخلزيئ7هماك17ًاخنيع1ً.
يستأرخخاسخساجلاأنالذيايستح1سفاخرأساهايسشاخط1نيايفانجدا
خشخط1نهايمَْكبَالايفاخيشنطناأغبىاتح1سفايفايستأرخخامنهاببس1طها
اْدابام1 خ1ًاسيفاخجدلها يساته1ناب1إلنَْساا1نايساخَا7َانياخيعتقداأناخقلالذيايسشَّ
خسالماخطناهاخختقبلاخسا1رتهاسكليمتهاخحلختهاخيساتقاللاخطنهامتن1سانياأنا
يساخَا7َاناياكلخ7ا1امعامناخكلماهاصلب1االاخكرساماعامناختحدىاإري تاهاأَْخامنا

خح1خلاتطيخدهابقيةايسسالحاخيسكياخيسغلخر.
يستأرخاخاسخساجلاأنالذيايستح1سافابسال17نهاخمح7دخهاخبقخةاعبا1 ايسدخن1را
خيسادخالراينهاأحقالاحلفامنهاسماخثباتايفامدلكةاخسماخص7اداك1سل 1لايفامدلكةا
بخن7ا1ابغىاخطغاىابقصفهايسجييايسذيايساتهدفايسنسا1ءاخيمَْطَف1لاخيسشاخيخا
خيسبنىايستحتخةامريخق1ابساخلامنايمك1ذخبايستياتنكلاتلكايسجليئماختح1خلاأنسنةا
شاخ1طخنهمايسذخناخ1قيايسشاخط1ناسايءاخخينةاالاعهداسهماخالاإخ17نالذيايسيطنا
أرض1ًاخإنَْساا1ن1ًاخأشاج1ريًاخأحج1ريًاخغرل1اسناخغفلخياسليينةايسذخناسايستاسهما
أنفساهماخخ1نةاخطنهامابيقيخهمامعايسغ1زياخسناتغفلايسسا17ءاسهمايسدم1ءايستيا

س1ستايفاُكّلازيخخةاعىلاتليبالذيايسيطن.
ساتظلاقيىايسُداْدَخيناخملتزقتهامصليبنياعىلاحبا1لاأك1ذخبهماحتىاخفنخهما
باأسايسج1لدخانايسث1بتانيايفاثغيرالاذيايسيطناأَْخايسداي ةاإَسااىامزيبلهماخجلخنا
يسيزياخعا1رايسهزخ7ةاخحق1رةا ليئمايقرخيل1ابحلايمبلخ1ءاخقطاإلشاب1عاغلخرا
أرساسا1 خةاتجثماعىلاآب1رانفطاك1ناخنبغياأناخكيناع1ملابن1ءاخخراخيساتقليرا

خرخ1ءاسشديبايسنطقة.
ساتظلاصند1ءاأبدداإسخهمامنايسشا7لاخساتبقىارم1ُلامخدياخذخاب1بامقيًةا
ااْدابا تلتهاُما خيَشاهماخملتزقتهماكل7ا1اخطأته1اأقديمهماخساخنترُصالذيايسشَّ
يمشادثايمغياببساخطام1اخ7لكامنام1لاخساالحاخم1الاخ7كناخصفاهامناأخ17نا

ب1سلهاخثقةابنرصه..اخ1سلُهاخيلُّايسذخناآمنيياخن1رُصايسظليمني.
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 الشهيد القائد: أمريكا وإسرائيل يخططون للسيطرة على الحج
  -  خاص

نباهايسشاهخدايسق1ئدامنذاخقاتامبكلاإلا
مؤيملةاتح1كاخخيطه1اسالستخالءاخيسسخطلةا
عىلايسحجاامناقبلاأعديءايإلسال اخذسكاس1اسها
ماناأل7خةاكبرةاخأثلانفاياخرخحياعىلا
يسكخ1نايسسلم،اك17اأشا1راإلاكخفخةاتد1ملا
يس7لكةايسسادي خةامعالذهايسفلخضةاخمعا

حج1جابختايسلهايسحلي ..
حخاثايعتايايسشاهخدايسق1ئاداأناخرخ ا
يسحدخاثاعنايسحاجايفاساخ1قايسحدخثاعنا
يسجها1 اسهاأل7خاةاكبرةاس1اساهامناعالقةا
ببنا1ءايممةاستدلقهاب7ييقفها1امعاأعديئه1،ا
خفاياملزماةايسدرسايست1ساعامانا رخسا
رمض1ناخقيل:ا»الحظالن1ايفاقضخةايسحج،ا
خقضخةايسبختايسحلي ،اخيسشا1علاكخفاليا
مفلقةا يخلاآخ1تايسجه1 ،اأسخستامي ي ةا
مناأخلام1اذكلايسبخات،ا}َخإِذْاخَْلَخُعاإِبَْليِلخُما
يْسَقَييِعاَداِماَنايْسبَخِْتاَخإِْسا17َِعخُل{اايسبقلة:ا
َف1اَخيْس7َْلَخَةا ايسصَّ مانايآلخةماا(،اثماذكلا}إِنَّ
ِمْناَشاَد1ِئِلايسلَِّه{اايسبقالة:امنايآلخة58ا(،ا
اَخيْسُد7َْلَةا ييايْسَحاجَّ ثماذكلالن1ايسحاجا}َخأَِت7ُّ
ِسلَّاِه{اايسبقلة:امنايآلخاةم9ا(.امنالذهاسه1ا
عالقاةاببنا1ءايممة،اسها1اعالقاةاب7ييقفه1ا
ماناأعديئها1،اسها1اأثللا1ايسكبارايفاتدزخزا
خحادةايممة،ات7ثلاملتقىاسلبرش،اسل7ؤمننيا
 7خد1ً،اتدتيامنطلق1ًاسلتيعخةاخخ17ابخنهم،ا
خخصيلاأياتي خه1تامناذسكايسك1ن،اإلاأيا
بقدةامنابق1عايسدنخ1ايستياخخه1امسل7ني«.

خختحادثاعنامقا1 اإبليلخاماخرمزخّتها
بلبطامشا1عايسح1جابنبيايسلهاإبليلخم،اخم1ا
خركاهامناأثالانفايابقيساه:ا»}َخيتَِّيذُخيا
ِماْناَمَقا1ِ اإِبَْليِلخاَماُمَصاىّلً{اايسبقلة:امنا
يآلخة5اا(اأملامنايسلهاس1اسهذيامناأثلانفي،ا
خسا1اسهذيامنارباطات1رخيي،ارباطارخحي،ا
لذهاقضخةال1مة،ايستشد1راخحدةايسسرةا
يإلسهخاة،اخأناتبقاىاآث1رامناآثا1راإبليلخم،ا
مقا1 اإبليلخماالاخزيلاب1قخا1ًاتصيلاب1سقلبا
مناذسكايسك1ن،اخلبطامشا1علكابإبليلخم،ا
لذياخلهماخخ17اختدللاب17ذي؟اب1القتديء،اخخ17ا
ختدلالاب1سساليك؛امناقضخةايآلثا1ر،ايآلث1را
يسدخنخةايستيات7ثلامدَل17امنامد1سمامسارةا
يسدخناخكيناسه1اأثللا1ايسلخحيايفايسن1س«.ا

يسدرسايسس1بعامنا رخسارمض1نا
خخشاراإلامح1خسةايمعديءايفاسخطلتهما
عىلايسحجامستشهديًابكال ايإلم1 ايسي7خنيا
رضيينايسلهاعلخه17اخخقيل:ا»ثماأملابت17 ا
يسحجاخيسد7الة،امتىام1ايتجهتاإلايسد7لة،ا
خيبتدأتايفاأع17لايسد7لة،اخخجباأناتت7ه1،ا
متاىاما1ابادأتايفاأع7ا1لايسحجايستاياتبدأا
ب1إلحلي ،اخخجباأناتت7ه،اإذياحصلاإحص1را
منداكاماناأناتتامايسحاجاخهنا1كايسهدي.ا
نفلايسايشءاخخ7ا1اختدللابأل7خاةايسحج،ا
أناساهاأل7خةاكبرة،ايمعاديءاخلكزخناعلخها
بشاكلاكبر،اك7ا1اقلن1اأكثلاماناملةاك17ا
أذكل:اأنايإلم1 ايسي7خنياق1لامناقبل:اأنهما

خيططيناسلساخطلةاعاىلايسحاج،اأملخك1ا
خإرسيئخلاخيططيناسلساخطلةاعىلايسحج،ا
خلياقضخةامدلخخةايآلن،انس7عايسؤيمليتا
يسللخباة،اخمح1خساةات7حالايسذريئاعاك7ا1ا
خسا7ينه1،اخخ17اختدللاب1سسدي خة،اخخخ17ا
ختدلالابادخلايسنطقاة،اخشاديبايسنطقةا
كله1«.ايسدرسايست1سعامنا رخسارمض1نا
خخدتايايسساخداحسانيايسحاجاعبا1 ًةا
عظخ7ةاخمه7ةاتتدللابيحدةايسسال7نيايفا
ميي هاةاأعديئهامامنايسخهاي اخيسنص1رى،ا
مؤكديًاأنايسخهي ابشكلاأس1يس،اخآلاسدي ا
تحدخديًامناسادىاستدطخله1،احخثاخقيلايفا
ملزماةاالاعاذراسلج7خعاأم1 ايسلاه:اا»يسحجا
عبا1 ةامه7ة،اسه1اعالقتها1ايسكبرةابيحدةا
يمماة،اسه1اعالقتها1ايسكبارةابتألخلايممةا

سيي هةاأعديئه1امنايسخهي اخيسنص1رى.
عبا1 ةامه7اةاإن7ا1اعطله1اآلاسادي ،ا
خعطله1ايسخهاي اخيسنص1رىاخسماخكتفيياب17ا

خد7لهاآلاسدي «
خيفاساخ1قاحدخثاهاعانامقا1 اإبليلخما
خأل7ختاهاخأثالهاختحدثاعاناإ ريكايمعديءا
سثلالذهايآلث1ر،امشاريًاإلاط7سهمايسد1سما
يسقدساةايستياتدززايفارخحايإلنس1نايسسلما
شديرهايإلخ17نياتج1له1،اخخقيلايفايسدرسا
يسسا1بعامانا رخسارمضا1ن:ا»لاذياخبنيا
أل7خةايآلث1ر،ايسد1سمايسدخنخةاخخ17اتركهامنا
أثلايفايسنفيس،اخيمعديءاخفه7ينالذه؛اسهذيا
ح1خساييايفاكثرامنايآلثا1رايسدخنخة،ايفامكةا
خيسدخنةاأناخجل خل1ات17م1ًامناأياشاكلخةا
خجدله1اتيحيابهذيايسشاكل،امساجدامدنيا
خحيسيناه،اخخغرخناهاإلان7اطا دخادامنا
يسبن1ءاخاالاتدداتلىاخخهاأياأثالاإالاأنهابنيا
يفاع1 اأسفاخأربد17ئةاخكذي!اأعنياقبلاعرشا
ساننياث17ناساننياسماتددايآلث1رايإلسالمخةا

ب1قخة«.
خخلىايسساخداحسانيارضيينايسلهاعلخها
أنايسلاها دالايسبختامث1بةاسلنا1سا 7خد1ً؛ا
ساذياخلخلامياطالفاأناختحكماب17اخحيلا
 خناخصيلايسنا1ساإسخه:ا»يسبختا دلهايسلها
مث1باةاسلن1ساالاخجيزامياطلفاأناختحكما
خخاهاب7ا1اخحايلا خناأناخصلايياإسخاه،ابلا
خي باهاأناخقد اخدم1ت،اخسخالاأناخحيلا
الابفلضخ1تامدخناة،اأعنياأنايسفرضاأنا
يسبختايسحلي ايفايسحجاإسخه،اخيعت17رهاخكينا
سهاطلقاس1سكةاالاتتيقفاالاعىلا] ييزيت[،ا
خالاعاىلاأياتلتخب1تامنالذهايمشاخ1ءايستيا
خد7لينها1،اإالاخقطايسجيينابايممنخةايستيا
تدناي:اخدماة،اخدماة:اتفتخاشاالاباأسا
تفتخاش،امليقبةايسحجا1جاخدنيالؤالءامنا
منطقةاكاذي،اخلؤالءايسحجا1جامنامنطقةا
كذي،اإحص1ئخةامناأ لام1ذي؟استقدخماخدمةا
أمنخة«ايسدرسايسس1بعامنا رخسارمض1ن.
خخرضبايسساخداحسانيابداضايممثلةا
عىلاعلقلةايسسادي خنياسحجا1جابختايسله،ا
ب1سب1ساغايستاياتفلضها1ايسسادي خةاعاىلا
يسحجا1ج:اا»عندم1اخكينالن1كامب1سغاتؤخذا
ساييءايفايسبلادايسذياأنتاتحاجامنه،اأخامنا

نفالايسدخسةايستاياتهخ7ناعىلالاذيايسبختا
يسحلي ،اخعىلايسشا1علايسقدساة،اتطلعاسكا
تكلفةايسحجايفايمخرابحيييلا]للل5ارخ1ل[ا
لن1اخأنتايفاأقلبامنطقةاإلايسبختايسحلي ،ا
كخفاساتكينايستك1سخفاب1سنسابةاسسل7نيا
آخلخنامنابلديناأخلىامنايسهندامنايسصنيا
منابلديناأخلىاكماستكيناتك1سخفهم؟«.

مدتاييًامثالالاذهايسترصخا1تا لخ7ًةا
كيى،اخخقيلايفايسدرسايسس1بعامنا رخسا
رمضا1ن:ا»إذيًاخهذها لخ7ةايفانفلايسيقتا
يسفرضاأنهاالاخرتبامنايسلها دلهاسلن1س،ا
مث1باةاسلن1س،االاخجيزاميا هةاأناتهخ7نا
علخاه،اخإن7ا1اتدتياخ1 مةاساه،اخسناخحجا
يسرشكاينا ك1نا يسرشكاين،ا خك1نا إسخاه،ا
ختن1خسايناعاىلاخدماةايسحجا1ج،اخك1نا
يسبدضامنهماخددخنايسرشيب،اخأن1سامنهما
خددخنايسطد1 اخفتُّايناسلحج1جامعايسلحم،ا
يسيبازامعايسلحام،امعاغاره،اخطد7ينهم،ا
ختن1خسايناعىلاخدمتهم،اخلؤالءاخقيسين:ا
ضخايفايسلح7ان،اخخيتلساينكاخأناتام1ا
زساتالنا1اتقطاعا] اييز[اخأنتاما1ازستا
تقطاعا ييزيالن1امحسايباحايييلا]لل5 
رخا1ل[امحيسةالن1كاسكتبايسايكالءايسيحدا
تلتفاعا خيمشاخ1ءا ختدخالا سادي خين،ا
أساد1رل1،اخلخديناأساد1رايمشخ1ءاأسد1را
يسييصاالت،ا أساد1را يسساكنخة،ا يسشاقلا
يسسخ1ريت،اأساد1رايسأكيالتايسيي ايسغذيئخة،ا
1عفابنسابةا أساد1راكلايشءاتلتفاعاختضَّ
ل1ئلة،االاخركاينايسيضدخةاعىلاأقلاتقدخلا

خركينايسيضدخةاخضدخةاطبخدخة«.
خخلىايسسخدارضيينايسلهاعلخهاأنايسيقفا
يساذياخفارضاأناخكايناساناخالخناأنهما
ق1ئ7يناعىلام1اختدللاب1سشا1علايسقدساةا
خجاباأناخلتكازاعىلاما1اخساهلاأناخكينا
مث1باةاسلن1ساخأمن1ً:ا»خجباأناتكيناحلكةا
مناخلخنامنفسهماأنالن1كاحقيق1ًامدخنة،ا
أخايعتبا1ريتامدخناةاأناخكينيياق1ئ7نياعىلا
م1اختدللاب1سشا1علايسقدساةاأناخكيناكلا
ع7لهامايفالاذيايإلط1ر،اأعني:اخخ17اخساهلا
أناخكاينامث1باةاسلنا1ساخأمنا1ًاخخثيباينا
إسخه،اخخ17اخساهلاع7لخةاأناخثيبيياإسخه،اأنا
خار  خياعلخهاسخحجايياخخدت7لخي،اأسخساتا
تقتاياأشاخ1ءاكثارةاختساهخالتاخاركا
طلخق1اسا1سكةالن1كا]خط[اإذيالياخلخداأنا
خقفالاعىلامدناأخلىاحتىاالاخدخله1اأحد،ا
خركاخط1ًاسا1سك1ًاسكةاخيسدخنةاخيسشا1علا
يسقدساةام1اتلبطهابأيايشء،احتىاسياتلخدا
تد7لاعلخها]شابك[ايع7لاعىلابال كاشابكا
إذياأناتاتلخاداتهخ7اناعلخه1،ايع7الاعلخه1ا
شابكاحتىاسياتلخداأناتسقفه،ايتلكهاخط1ا
س1سك1ًاخالاخكيناملتبط1ًابأيارس7خ1تاعىلا
يإلطالق،ا ييزيتامدخنة،اأشاخ1ءامدخنة.اسما
خكانابهذيايسشاكلامئ1تايسقالخنايفات1رخخا
يمماةالاذه،اك1ناخحاجامناخحاج،اخخحجا
يسنا1سابتك1سخافابساخطةا اديً«ايسادرسا

يسس1بعامنا رخسارمض1ن.
خخشرايسسخداحسانياسال ايسلهاعلخهاإلا

مح1خسةاسا1بقةاسناعايسن1سامانايسحدخثا
عاناأملخاك1اخإرسيئخالاخيسخهاي ايفايسحج،ا
خخستنكلاقبيلامثلالذهايسييقفامنايسددخا
الاختيقافاعندلا1،اخسخسادىاإلاما1اليا
أكاي:ا»عندم1ا ا1ءايسنعايفايسحاجاتج1خبا
يسسل7يناخسماخكينيياخهت7ييابأناعلخهماأنا
خقفيياميقف1ًاخجدلاأخسئكاخخئساينامناأنا
ب1ساتط1عتهماأناخيقفين1اعناأ يءايسيي با
يإلسهايايسلقىاعىلاعييتقنا1انحنايسدلبايفا
اٍةاأُْخِلَ ْتا مثلاقيساهاتد1لا}ُكنْتُاْماَخْرَاأُمَّ
ِسلنَّا1ِس{ااآلاع7الين:امنايآلخاةلاا(اسكن1ا
لكاذياقلن1االاباأسايفايسحج.ابدادايسحجام1ا
يساذياحصل؟.امناعايفايسسا1 د،اخقلن1:االا
بأساخ1سس1 دالياسلدب1 ة،اك17اق1لاأخسئك:ا
]يسحجالياعبا1 ة،اخأنتاعلخكاأناتذكلايسلها
خقاطاخالاتتدالضاسيشء[.اسانقيلانفلا
يسيشء:ا]لذهامس1 داخم1ا خلايسس1 داباا
ايسيتامملخك1اخيسيتاإلرسيئخلاخيسلدنةاعىلا

يسخهي (اخنحيل1[.
للايسسا1 داأعظمامنايسقالآنايسكلخم؟ا
يسقلآنايسكلخمامايلءابتلكايآلخ1تايستياتلدنا
يسظ1ساني،اختلدنايسف1ساقني،اختلدنايسخهي ا
خيسنصا1رىامنامثلالذهايآلخاةا}سُِدَنايسَِّذخَنا
َكَفاُلخياِماْنابَِنياإرِْسيئخاَلاَعىَلاِسَسا1ِناَ يُخَ ا
َخِعخاىَسايبِْناَمْلخَاَماذَِسَكاِب17َاَعَصاْيياَخَك1نُييا

خَْدتَُدخَن{اايس1ئدة:8ما.
قلنا1:ااالاباأسايسسا1 داسخساتاسهاذيا
لاياسلصالة(؛امننا1اأصبحنا1االانفهما خرا
يإلرلا1با يسصاالة«.ا خالا خرا يسسا1 د،ا

خيسسال ا
ك17اأنهاأشا1راإلاأنهماخسدينا 1لدخنا
سالساتخالءاعىلايسحاجابأياخساخلةام7كنةا
خ اها يفا يسرصخاةا محا1رضةا يفا خخقايلا
يسساتكيخن:ا»اما1ذياساياتدالضايسحج؟.ا
للاتظنيناأنهامساتحخل؟.ايسحجاكن1انقلأا
مناساننيانقلأامناساننيانصيص1ًاسيزريءا
بلخط1نخنياخنصيصاسخهي ،اخلماخصخحينا
مانايسحاج،اخقلأنا1اسإلما1 ايسي7خنياخليا
خؤكدا-اقبالاأكثلامناعرشخاناع1م1اً-ابأنا
أملخاك1اخإرسيئخالاتيططاسالساتخالءاعىلا

يسحج.
خستدلفاأل7خةايسحجاب1سنسبةاسألمةاخيفا
ميي هةاأعديءايإلساال اخيسسل7نياير عاإلا
يسقلآنايسكلخاماتجداآخ1تايسحجامتيساطةا
سلحدخثاعنابناياإرسيئخل،اخآخا1تايسجه1 ا
خيإلعدي اضدلمايفاأكثلامناميقعايفايسقلآنا
يسكلخم.اخهماالابد،االابداأناخد7ليياسالستخالءا
عىلايسحجابأياخسخلةام7كنة،اخقدارأخيابأنا

يمميراتهخأتاسهماعىلالذيايسنحي«
خمناخااللام1اتمايساتدليضهامناكال ا
يسساخداحسانيارضيينايسلهاعلخه،اخدلاعىلا
بُددارؤخةايسساخداخإ ريكهايسكبراس1اخسادىا
ساهايمملخاك1ناخحلف1ؤلاماآلاسادي امنا
يالساتخالءاعاىلايسحاجاختدطخالارخحختاها
خخ1علختاهاخأثاله،اخما1اختجاىلاأم1من1امنا
أحديثاخشييلداسهياأكيا سخلاعىلام1اسبلا
أناتنبأابهايسشهخدايسق1ئدارضيينايسلهاعلخه.

يسشاكلةايستياتد1نيامنه1ايسخاي اأمتن1اليا
مشاكلةايالساتدب1 ايساذياخلخاُدهايمَملخكايا
خيإلرسيئخايلابأمتنا1،الايايالساتدب1 اممتنا1ا
خيستحكامايفاُكّلايشءايفاخيقاعاأمتنا1،اخلاذيا
لايايالساتدب1 ،اأناخفالَضاعلخكاماثق1ختَاها
خسخ1ساته،اأناختحكاَماباكايفاُكّلاشاأنك،االا

اب17اخلخد،اخأنا ام1اخلخداخالاتتََحاّلكاإالَّ تفدلاإالَّ
خحكاماحخ1تاك،اأناخحكماخيقداك،اأناختحكما
باكلاشاأنك،الذيالايايالساتدب1 ،اخ خنن1اليا
 خُنايسحلخةايسذياتدل7ن1اخخهاخنتدلمامنهاأناالا
نقبلاأبديًابأنانُستدبدامحداخأناالانكيَناعبخديًا
اسلهاُسبَْح1نَُهاَختََد1َساى،ا خنن1اليايسذياعل7ن1ا إالَّ

يسلاهاخخهاخقا1لايفاقلآنهااُقاْلاخ1َاأَْلاَلايْسِكت1َِبا
انَْدبَُدا تََد1َساْيياإَِلٰاَكِل7ٍَةاَساَييٍءابَخْنَن1َاَخبَخْنَُكاْماأاَلَّ
َكاِبِهاَشاخْئ1ًاَخاَلاخَتَِّياذَابَْدُضن1َا ايسلَّاَهاَخاَلانرُْشِ إاِلَّ
ناُ خِنايسلَِّه(،ايإلْسااااَل اخدّل7ن1ا بَْدًض1اأَْرب1َب1ًامِّ
ك7سال7نياأناالانتجهانحناالستدب1 اأحداخأنا
الانستدبدابدضن1ايسبدضاخأناالانقبلامناأحدا

مانايسبرشخةاأناخساتدبدن1؛اِمَنايسلاهاسماخلخدا
محداأناختيذايسدب1َ اأرب1ب1ً،اأناخجدلامنايسدب1 ا
عبخديًاسه،اَخأناخجدلامنانفساهارب1ًاسهم،احتىا
يسالئكةاسخلاسه1اذسك،اخحتىايمنبخ1ءاسخلاسهما
ذسك،اخ17اب1سكاب1سجلمنياخيستيحشنياخيسقيىا

يالنته1زخةاخيسط1مدةاخيستجلبة.

االستعباد هو املشكلة التي تعاني منها أمتنا اليوم

وحشية 
الصمت

الشاعر / معاذ الجنيد..
للاح1ناسإلنس1ناأناختكل17
خض7رالذيايسكيناأناختأس1

ايمرضاأناخستخقظيي خسسل7يِّ
خيسط1ئليتاتُبخداشدب1ًاُمسل17
يسبرخ خالرايشرىاسلط1تهم

17ا!؟ خ7نايشرىاصيتايسشديباخك7َّ
مناسماخق1تلاشدبن1ابسالحه

بسكيتِهاأذكىايسجليحاخأرضم1
ع1ٌ ا،اخأملخك1ابكلاعشخٍِّة

تغت1ُلاع1ئلًةا،اختصنعامأت17
خنُيُءامنابنيايسلك1 اسكيانلى
17ا!! خ هايسحقيقخنياكخفاتفحَّ
بسالحاأملخك1ايُسحّل اسماتدْع
غ1ريُتاأرب1بايسيلخجاُمحّلم1
بسالحاأملخك1ايُسحّل اسماخُدد
أطف1سن1اخدرخنام1اسيُنايسس17

الايسكيُنانّدَ ا،االايسشديُبايستنكلت
الاأُّمٌةارصَختا،اخالاختحتاخ17

اُمشرٌكابقتلاصغ1رن1 يسكلُّ
اسلحلبايسؤملكةاينت7ى يسكلُّ
ألُلايسحخ1 اتلطيييابدم1ئن1

خ1سص7تاخغدخايفايسجليئماأ َلم1
خِمنايسذخناتظ1للخيابتد1طٍف

مدن1ا،اأري خيايفايستد1طفامغن17َ
سغةايسص1سحاحنياتُصبحاغ1خًة

تلت1 اأشالءايسطفيسةاُسّل17
كما خسٍةاتقت1ُتامناأشالئن1
ِلبًةا،اخمنا من1اتلخداتقدُّم1

خ1اع1سمايسيلمايسغلخلابص7ته
كخفايستط1عايسنفُطا دَلَكاأبك17ا!؟

كخفايستط1عايسجلمينابحلبهم
أناخيل7يكابأنهماأللايسس17

خبأنهماختح1سفينام لن1
خمتىاتحيستايسج1زُرابلس17ا؟

إناص1 رخيايإلعال ا،انحُناقن1تكم
خيذخيايسحقخقةاخلياغ1رقٌةا م1
ا نينه1 لَيا أُباأملخك1ا،اخجنُّ
إناش1َءاشدٌباأناخدخشاُمكلم1
حشدتاتح1سُفه1ا،اخكلاسالحه1

ابخت1ًا..اأخاتُبخداُميخ17َّ ستُدكَّ
قصٌفاسدخِنايسن1ئ7نيا،اخآخٌل
سل7ُسدفنيا،اخآخلاسنايحت7ى
يفاميطِنايسخ7نايُسح1رصارّشَع
17 يسددخيُناقتَلايمبلخ1ءاخع7َّ

يفاميطنياخغفيايسصغراخحيسُه
بخٌتا،اخخصحيياب1سدم1راُمكّيم1
ً يفاميطنياتِلُدايسنس1ُءاتشيُّل1

17 مناخلطام1اأسقىايسددّخاخس7َّ
ا،اص1مٌد يفاميطنياشدٌبا،اأبيٌّ
 يختاأملخك1اعلخهاتحط17

ايسي ي اسكرسِه شدٌباسدىاكلُّ
ايسي ي اخأكلم1 خأعزَُّهاربُّ

يفاميطنياعزٌ اخفيقاخخ1لامن
 7دييايسدييسَماكله1اكيانُهزم1

يفاميطنيازحفتا خيٌشاسماتُكْن
بحخ1ته1ايعت1 تاتزخُرا هن17
بلَغايسخ17نخيناأخَجاش7يخهم
خيسكيناب1سص7ِتايُسهنياتَقزَّم1
مناسيفاخُييلمابأن1ّاأُّمٌة

تأبىا،اخخأبىايسلهاأناتستسل17ا!!
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ج����������اؤوا ب����أب����ش����ِع ص����������ورٍة وح���ش���ي���ّة
وي������زي������ُد أم����ري����ك����ا ب�����أل�����ِف ي�����زي�����ِد!!

ن���ا  َوتَ�����َح�����الَ�����َف األش���������راُر م����ن ك�����لِّ ال���دُّ
ب����ق����ي����ادِة املُ����ْس����ت����ك����ِب����ِر ال����ِع����رِب����ي����ِد!! 

م��ش��روُع��ه��م ق��ت��ُل ال��ش��ع��وبِ وه����ك����ذا...
م���ش���روُع م��ن َوال����ى ال���ي���ه���وَد...يَ���ه���ودي!! 

ت�������اهَ اخل���ل���ي���ج���ي���وَن ف�����ي ُط���غ���ي���اِن���ِه���م 
ب����ال����تِّ����لْ����ُم����وِد ال������ق������رآَن  ح�����ارب�����وا  إذ 

م�����ش�����روُع أم����ري����ك����ا إب����������ادةُ ش���ع���ِب���نَ���ا
وال�����ك�����وُن يَ����رُق����بُ����َه����ا ِب����ك����لِّ بُ����������ُروِد!!

ُه���وَح���س���بُ���نَ���ا َوَوِك����ي����لُ����نَ����ا وع���ل���ى ُه���دى 
ُق�������رآن�������ِه نَ����م����ِض����ي ِب�����ك�����لِّ ُص�����ُم�����ود

 أمريكا
 تقتل الشعوب
ضيف اهلل سلمان

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

 منا5 - 8ا 
 17 ايمخل

-ملزمةايسرصخةايفاخ هايسستكيخن.
-املزمةامحخ1ياخم17تياسله.

بغري معركة
حسن شرف المرتضى

أن���ا ال���ذي م��ا م��ل��ك��ُت س����واِك ي��ا لغتي
شفتي ع��ن  ال��ي��أس  باحتضار  ُم��دج��ٌج 

ق�����راُب ه���ّم���ي وس���ي���ع���اٌت ول���س���ت أن��ا
إل�����ى ه����م����وٍم ص����غ����ي����راٍت مب��ل��ت��ف��ِت

أخ��ب��ئ ال���ك���ون ف���ي ج��ي��ب��ي وأح���رُس���ه
م��ن ك��ل ش���يٍء ع��دا أه����داِب محفظتي

ال����ك����وُن ه�����ذا ب����ري����ٌئ م����ن م��ق��اب��رن��ا
ي���ا ك���ل ق��اب��ي��ل م���ن ي��غ��ت��اُل أس��ئ��ل��ت��ي؟

س��ي��ن��ج��ُب ال���ص���ب���ُح أض�������واًء م��ع��ت��ق��ًة
مخيلتي ف���ي  األم���ان���ي  ش������راِع  وم����ن 

أرب��ع��ٌة ال���ه���دِم  حت��ت  زاَل  وال  غ�����داً.. 
حنجرتي! إي��ق��اِظ  م��ن  ال��ص��وُت  أيتعُب 

بعثرها ط��ف��ٍل ح��ن  وأش����اءُ  غ�����داً... 
مشكلتي!!!! ك��ُل  بقائي  تنادي:  قصٌف 

غ����داً وع���ك���اُز ش��ي��ٍخ م��ا اس��ت��ط��اَع إل��ى
أن���ق���اِض ش���ي���ٍخ ع���ب���وراً ب���ع���َد ق���اذف���ِة

منزلُها املقصوِف  ب��رق��ِع  وف��ي  غ���دا... 
إب��ه��اُم ق��اب��ي��ل..ي��ا ق��اب��ي��ل ل��م مت����ِت؟!!!

غ������داً وي����أت����ي غ�������راٌب أح����م����ٌر ه����رٌم
ده��ل��ي��ِز جمجمتي م��ن  امل����وَت  ل��ي��خ��ن��َق 

أرت��������اُح أن�����ي ق���ت���ل���ُت امل�������وَت ث��ان��ي��ًة
معركِة؟ بغير  ش��ع��ٍر...أُم��تَّ  ن��ّص  ف��ي 

الشام واليمن.. دعاء النبي.. ورهان اليهود

أنتم الوطنعن قبائل اليمن 

صالح الشامي 
ق1لارسيلايسلهاصىلايسلهاعلخهاخآسهاخسلما:ايسلهما

ب1ركايفاش1من1اخيفاخ7نن1..ا
خأري اأتب1عايسد 1لاأناخحيسييايسشا1 اخيسخ7ناإلا

حط1 ا..اا
بدأتايسؤيملةايسصهخينخةاعىلابال ايسش1 اب1سنديءا
يمخلايساذياأطلالاإلنشا1ءاخطناقيماياسلخهي ايفا

خلسطنياخلياقلبايسش1 .ا
خيسخهي اخدل7ينا خديًاكال ايسلهاخحدخثايسنبخني،اا
خخدل7ايناأناإشا1ريتايمنبخ1ءاإلاأقاييٍ اأخاأمماأخا
من1طلاخشاديب،ااسه1اشاأنه1،ااخأري خياإخش1لام1ا

خهد اأط17عهماقبلانشيئه..اا
خساناخقلأايست1رخخاخخساتقلئه،ااخقاداتزيمناأخا
تق1رباخعدابلفيرامعانشايءايسدخسةايسسادي خةايفا

شبهايسجزخلةايسدلبخة،ااس1ذي؟؟
سماخساتطعايسخهي اتحلخفايسقالآن،ااك17اع7لييا
ب1سكتبايسسا17خخةايسسا1بقة،ااخد7ادخياإلايخريعا
يسحدخاث،ااخبادأخيابتأسخفام1انسابيهاسلسايلايسلها
صاىلايسلهاعلخهاخآسهاخسالم،ااخلياباليءامنهاخسما
خقلاه،ااخك1ناتايسبديخةاب1خريعاأح1 خاثاتتييزىا-ا
يفاظ1لللا1اخقطا-امعايسحدخاثايسنبييايسرشخف،اا
ثامارخخديًارخخاديً،ااإلاأنا 1ءن1اماناخفتيابفت1خىا
الخقللا1اعقالاخالا خاناخالاُعلف،ااحتاىاخسيامنا
أعاليفايمممايسيثنخاة،ااخذسكاسيلخ ها1احتىاعنا

يسفطلةايسبرشخةايسسلخ7ة..ا
سقادا ا1ؤخيابفتا1خىاخم17رسا1تاالات7اتاإالا

سلشخط1ن.ا
خك1نتايسدخسةايسسادي خةالايايستياتبنتايسفكلا

يسيل1بي.ا
خك1ناتايسدخساةايسسادي خةالايايستاياقدماتا
خلساطنياإلرسيئخل،اابصكاملكي،ابيطاعبديسدزخزا
آلاسادي انفساه..اخأخلامانايعارفابإرسيئخال،اا

خ َعَماإرسيئخل.ا
خماناأ لاأناتح7َيايسدخسُةايسسادي خُةاإرسيئخَلا
،االبادامناأناتد7َلاعىلاإحبا1طاكلِّامح1خسةاعلبخةا
سلنهيضاخيستقد اخيسحلخة،اإذْاالبداأناتظلاشاديبا
يسنطقاةايسدلبخةاتحاتايسق7عاخيستيلافاخيسفقل،ا
خالباداأناتحك7ها1ايسحكيم1تايسد7خلاة..اخالابأسا
ماناتقدخمامظ1للايسلخا1هايسي1 ع،اامبنا1ءايسدخسةا
يسيل1بخاة،ااخيستكتين1تايسصغرةايست1بدةاخيسنق1 ة،اا
خسكان،ااخجباأناخظلايسلخا1هاخ1 ع1ًا،ااالاحقخقخ1ًا،اا
يسلخ1هايسذياخفيابدلبيانجداخيسيلخجاإلاأناخكينا

مساتلب1ً،ااالخقدراعىلايشء،اامانايسن1حخةايسلخحخةا
خيسنفساخة،ااخمستهلك1ًاالاخساتطخعاإ يرةاحخ1ته،اا
مانايسن1حخاةايالقتص1 خاة،ااخذساكاض17نا1ًاسداد ا
يساتط1عتهاخدالايشء،ااحنياتتكشافايسحق1ئل،ا
ايمرضخةايستياخقفاعلخه1،ااحخُثاخكيُنا خخدلُفاكلٌّ
يالستخق1ظامنايسغفلةايسطيخلةاالاخجدي،ااخقداخقدا

يسدلبياعلخبته.ا
منان1حخةاأخلى،ااخقداع7لتايس1سينخةا-اخليا
يسصطلاحايسج1ماعاسيطاطايسخهاي ا-ااعايايسبددا
يسزم1ناياخيسك1ناي،ااعاىلانارشايسيل1بخة،ابشاتىا
يسطالق،اامنها1اصن1عتها1،ااأخالً،ااخمنها1اتح7الا
مسؤخسخةاخمه7ةاصن1عةايإلسال ايسذياخن1سبهما-ا
أيايسخهي ا-اسخرضبييابهايإلسال ايسحلايسس1ئلاخخلا

لدىايسقلآن.ا
خقاداتحادثارئخلايسيسا1 ايإلرسيئخايل،اخسديا
تساجخلاخخدخيابذسك،اق1ئالًا:ااسنصنعاسهماإسالم1ًا
خن1سابن1..ااخظهالتا يعاشاستقد ايإلساال اخخلا
م1خلخادهاميل ايايسسخ1ساةايستياتحكامايسد1سم،اا
حكيمةايسد1سمايسيفي..اايس1سينخة..اخقد ايإلسال ا
عىلاأسا1ساأنها خناالخح7لامبدأًاخيحديًاسلتس1مح،اا
 خاناالخدالفاحق1ًاسيصام،ااخالاخ7لكاأ ناىايسقخما
يإلنسا1نخة،ااخذسكاغ1خاةام1اخصبياإسخاهايسخهي ،اايفا
 دلامناخنسابيناإلايإلسال المامناخشيهاصيرةا

يإلسال ،ااخخيللاعديًءاع1سخ1ًاسإلسال .ا
ساماخكانايالساتد17رايمخرخبياسليطانايسدلبيا
ب7ناأًياعناذسكايسكخدايس1سايني،ااخلاماخيلجامنا
يسيطانايسدلبياحتىاقّسا7هاإلا خخاالتاصغرة،اا
خع7لاعاىلاأناتكيناأن17طايسحكاماخخه1امتب1خنة،اا
سخض7ناساهيسةايإلخقا1عابخنه1اخخ17ابداد،ااخستظلا

متن1خلةام1بقخت...ا،ا
ب1إلض1خةاسض17نامص1سحهايالقتص1 خة،ااخزرعا

إرسيئخل.ا
بق1ءا خسةاإرسيئخالايفاقلبايسيطنايسدلبي،ااخددا
قنبلاةاميقيتاة،ااخقاداأثباتايسلبخاعايسدلبياكخفا
يستغلتاأذرعايسيس1 اخيسياآياإخهايمملخكخةاثيرةا
يسشاديب،ايفاتساخراخططه1اخألديخها1،ااميعزةا
سبدضايمحزيبايسسخ1ساخةايسدلبخة،ااب1سصدي اعىلا
أكتا1فايسشاب1ب،ااخإمك1نخاةايسغالبايفا دلاذسكا
حقخقة،اامق1بلاتقدخمامزخدامنايستن1زالتامملخك1،اا

خأخسه1اخث1نخه1ايسنفطاخأمناإرسيئخل.ا
خحتاىاتاليضاحكيمةانجاداأساخ1 ل1،اخكذسكا
يسحكيما1تايسجدخدةايستاياأعقبتايسلبخاعايسدلبيا
،ااخقاداختحاتايسحدخ اعاىلامص1رخدها1اسلق1عدةا

خ يعاش،اايسرشخع1نايسلذيناخقدم1نايإلساال اعىلا
أسايأاصيرة،ااخيسلذيناخيدم1نايسشخط1ناب1سدر ةا
يمخل،اام7ثالًاب1س1سينخةايسد1سخة،اايس7هدةاسلد 1ل،اا
يساذياخدعيايسن1ساسدب1 ةايسشاخط1ن،ااختلكاعب1 ةا

يسلح7ن.اا
خل1لايا يعشاتقد ايسلاهاسلد1سم،ااب1عتب1رهاإسها
يسرش،ااك17اتنصاعلخه1اأ بخ1تايس1ساينخةايسد1سخة،ا
ينظالابلختيكايالتاحك7ا1ءاصهخاين،اخاحكيمةا
يسد1سامايسيفخة،ااخامناخحكمايسد1سمارسيً،ااخاأحج1را

عىلارقدةايسشطلنج.اا
خب1سنسابةاسلشا1 اخيسخ7ن،ااخإنايسخهي اخدل7ينا
أناإشا1رت1ل17اساتكين1نابظهايرار لانيايفاكلا
منه7ا1،ااخدخادينايسنا1ساإلايسقلآن،ااخإلايإلساال ا
يسذيا 1ءابهاساخدن1امح7دابناعبديسلهايسنبيايمميا

يسقليشايسذياخدلخينهاك17اخدلخيناأبن1ءلم.ا
خاإذْاذيك،ااالبدامناتدمرايسبلدخنايسشا1 اخيسخ7ن،اا
خليام1تد7لهايآلنايسدخسةايسسادي خةاح1مخةاح7ىا
إرسيئخل،اخكخلاأملخك1ايفايسرشقايمخساط،ايسرشفا

عىلاإذاللاخإخق1رايسشديبايسدلبخة.ا
سكانايسلهاختاماعىلاسا7دهم،ااخعاىلاقليبهم،اا
خ دلاعاىلاأبص1رلماغشا1خة،ااخلاماختبخنيياأنهما
خح1ربينايسله،ااسهذياسناخضفلخيابيشء،ااخ1سلهاغ1سٌبا
ٌعاىلاأماله،ااخدندم1اخقايلاعزاخ الا:اخسخنرصنا
يسلهامناخنارصه(ا..ااخإنهمابحلبهمامناخنرصايسلها

مهزخمين.ا
خعندم1اخدعيارسايلايسلهااسلش1 اخيسخ7ن،ااخليا
خرانبياملسال،ااصلييتاربياخسالمهاعلخهاخعىلا
آساهايسط1للخاناخصحباهايسنتجباني،ااخإنايسشا1 ا
خيسخ7ناسناتنزعايسيكةامنه7ا1ام1 ي ايسدللاب1قخ1ً،اا
خلاياأناهاكل7ا1اح1خسايياط7الايسقخاماخيسب1 ئا
يإلساالمخةايسنقخاة،ااكإشا1عةايسفايىضاايسهالجا
خيسالج(ايستياق1سيياعنه1ا»خاّلقاة«،اابدثايسلهاخسخ1ًا
ماناأخسخ1ئهاخجد امدلخةايسن1سابدخنهم،ااخخلتفينا
حيساه،اامن1رصخناسلهاخسلسايسهاخ خنه،ااخ يحلخنا

معديئهم.ا
يسلهماب1ركايفاش1من1اخيفاخ7نن1..اخقداآناأناتتجىلا
بلك1تا ع1ءارسايلايسله،ااك17اخلخادهايسله،ااخلنثلا
أنايسلاهامدنا1،ااخسن7ِضايفايستصدياساناخح1ربن1ايفا

أخط1نن1ابذريئدهاخشخ1طخنه.
خلنثالاب1سلهاخنؤمنابكت1باهاخخعده،ااخقداأ 1با

يسلهاسنبخها ع1ءه،ااخخرسايسخهي ارل1نهم.
#يملخك1_تقتل_يسشدب_يسخ7نيا

USAKillsYemeniPeople#

وليد الحسام
ختحدثاإعال ايسددخيناعنايسقب1ئلايسخ7نخةابتلكايسلهجةايسقذرةايسذيا
تدي اأناختي1طبابه1امعاملتزقتها،اإذاختحدثاذسكايإلعال ايسشخط1نيا
عاناإمك1نخةايسات17سةاقب1ئلايسخ7اناإلاصفايسغازيةاب7جل اصن1عةا

نرصاخل7يايفاخس1ئلاإعالمخةات1بدةاسلددخينا..
لماخظنايناأناقب1ئلايسخ7ناالات7تلكاثق1خةاخطنخةاأخاخعخ1ابقخ7ةا
يسهيخةاخيالستقاللايسيطنياخخظنيناأنه1اتنطللامنامنطلق1تام1 خةا

رخخصةاكأخسئكايسلتزقةايسذخناسهثيياخريءايس1لا.
قب1ئلايسخ7ناتدركا خديا خرل1ايسيطنياخيست1رخييايفايسدخ1عاسخ1 ةا
يسخ7ناخيساتقالسه1ا..اقب1ئلايسخ7ناتنطللامنامنطلق1تاخطنخةابحتةا

ح7لته1اخالزيستاتح7له1ايسقبخلةايسخ7نخةاعيايست1رخخا.
تلكايسدا1 يتاخيستق1سخاداخيمعليفايستاياخرثته1اقب1ئالايسخ7نامنذا
عصيرامبنخةاعىلاأسا1سايسييقفايسيطنخاةاخمييقفايسكليمةاخيسدزةا
خيسشاه1مةا،اخساناتغارايسقبخلةاميقفها1ايسيطنيايستجاذرايفاأع17قا
يست1رخخابفلضخ1تامطلخحةامنايسي1رجاعياخسخلةاإعالمخةارخخصةا

ت1بدةاسلددخينايإل ليمي.

فوزية عبدالوهاب الشهاري
ق1سييامضختاخينتهخت،اسكنكايرتقختاخم1اخنخت،ا
رخحكايسط1للةاصددتاإلاعلخ1ءايسسا17ء،اخذكلكا

يفايمرضاخ1سداأبديا.
خ1اساخدياأخنخَتا س7كاستهباميطنياحلخته،ا
خأرخجا مكاخدبلاشاذيهاسأل خ1لاعيايسدى،اخيفاكلا

زم1ٍناتصنعايسفجلايسيّشاب1إلب1ء.
اابكاأزللتاأريضابدداأنايساتح1لاتليبه1ارم1 يًا
أغيي،اسكازغل تايممه1ت،اخبدالًاعناايسدميعاختليَناا
آخا1تايسثن1ء،اخمنكاأطف1سنا1اتدل7يياأناحبايسيطنا
سخلاكل17ت،اخإن17ايفاسابخلهاتُبذلايُسهجاختُسكبا

يسدم1ءاسيخة،استُحخيايمرضاطهليًاخنق1ء.
يفا خذكلخناك،ا يمرضاساخديا أر ا1ءا كلا يفا ا ا
ميطنياحانياالحايسا7كاختاليءىاسلدخيناطخفا

رسا7ك،اعلاتال1متن1اشا7يخ1ً،اختنّسا7ن1اعبرا
يسكيخا1ء،اخأعديؤن1اأحنييايسالؤخساخ1ندنياأذالء،ا
خيسد7الءابكاساخدياتداّلتاسايءيتهم،اخُخِضحييا
عىلايسألاحانياأري خياأناخكيناخطنياذسخالًاخ1ند1ً،ا
مديسا1ًامسخ1 لم،اخح1ش1ايسخ7ناأناخحنيايسه1مةا
أبديًا،الياش1مخاش7يخا ب1سهايسد1سخ1ت،اخأشج1رها

يسب1سق1ت.
أنتاتدالفاساخدياميططامنا ا1ءاالحتاللا
يسخ7ن،اآلاسدي املدينيناعيايسدصير،الماأذن1با
يسخهي ،انرشخياخل1بخةايستكفراخيستدمر،اختشايخها
يإلساال ،اخت7زخلايمخط1ن،اكّينايياتح1سف1ًاملدين1ًا
بنفطهام،اخيشارخيايسذمماسادخلاميتلفاةاعلبخةا
خغراعلبخاة،اتلهثايفاخلاكاأملخاك1اخيسصهخينخةا
يسد1سخاة،اخأتاييابددتهاماخعت1 لم،ابساالٍحاخقتلا
يسحخ1ةاخخشايهايم نّاةايفابطينايممها1ت،اقتليي،ا

 مالخي،األلكاييايسحلثاخيسنسال،اخرقصايياطلب1ًا
خلحانيا،اظ1ننياباأّناايسخ7ناسق7ًةاسا1ئغة،اخبنيا
طلخاةاعانياخينتب1لها1،اغادخياخدّضاينايمن1ملا

آسفنياندم1.
اأنتامار 1لايسلهاساخديايفاكلايسخ1 خناتصدختما
مشاب1هايسل 1ل،اخأذقت7يلمايسيخل،اعل7ت7يلماأنا
خ7نايمخ17ناسناخضا1 ،اسناخكيناخخهاميطئاقد ا

سغ1ٍزاأخاع7خل.
اعل7ت7يلاماأنايسخ7اناسُح7ةاخيحادة،ابل 1سها
خنسا1ئهااخبقب1ئلهايسدظخ7ة،اخأناتليبهاخساتحخلا

ن1ريًاتلتهمامحتلخه،اختفنخهم.
عل7ت7يلاماأناهاخإناطا1لاأمدايسحالب،ايسحلا
 خم1ًامنتارص،ام1ا ي الن1كامناخديخعاعنهاخم لا
عزةايسيطنابذستماأرخيحكماخديًءا،اخكنتمايسي1سدخنا

أبدي.
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 متابعات فلسطينية

شهيدان بعد تنفيذهما عملية إطالق نار بالقدس 

قرار صهيوني بهدم منزلي منفذي عمليتني بالخليل 

جندي »إسرائيلي« ينكل بمعتقل 
فلسطيني ويصعقه بالكهرباء 

تركيا وحدود اللعبة
 أحمد شعيتو *

 ل تخ�ُرُج تركيا عن س�ياق اس�رتاتيجي 
غربي ع�ام يف الملف الس�وري.. عضوية يف 
»الطل�يس« ووق�وف عىل ب�اب »األُوُروبي« 
كابحان للجماح، لكن ما بين هذا وذاك بعض 

األدوار وبعض البتزاز.. 
تل�واّح تركي�ا بورق�ة الالجئي�ن، ُيغ�ض 
النظر عن رضبه�ا األكراد، وُتعط�ى أدواراً 
يف الضغ�ط الميدان�ي و«التهوي�ل« الربي.. 
هي م�ن فتحت الحدود أََم�ام المس�لحين يف 
اللعب�ة الكربى بوجه النظام الس�وري، ادت 
ادوارا تفي�د الغربيين من دون الذهاب بعيدا 
يف القض�اء التام ع�ىل مصالحها م�ع القوى 
الك�ربى اإلقليمي�ة، وتمس�ك الي�وم بمفتاح 
باب خطير تس�تطيع عند اس�تخدامه اخراج 
اع�داد ضخمة م�ن الالجئي�ن نح�و أُوُروبا 
والغ�رب.. هددت باس�تخدامه مج�ددا منذ 
ايام والغربيون يخش�ون طبعا هذا التلويح 
ويش�كل ذلك كابوسا من خلفيتين اجتماعية 
وامني�ة. وف�ق نظريته�م: فلتتحم�ل الدول 
الج�ارة هذا العبء، ل ب�أس بعدة ماليين يف 
ه�ذه الدولة الجارة أَْو تلك، ونحن نس�تقبل 

بضعة آلف..
هام�ش  الت�راك  األَميرك�ي  من�ح  ه�ل 
مواجه�ة الكراد ش�مال س�وريا رغ�م اننا 
ش�هدنا التريحات التي تدعو الرتكي إلَ�ى 
»التوقف« مث�ل تلك التي حصلت بعد قصف 
مواق�ع كردية يف س�وريا؟. ج�رى الحديث 
عن دع�م أَميركي لهؤلء المس�لحين الكراد 
بوج�ه داعش لكن لماذا لم يكن هناك موقف 

أَميركي حازم حتى الن بوجه تركيا؟
الرتكي لم يعد يلعب يف الموضوع السوري 
تحت الطاول�ة وها نحن نراه يقصف خارج 
الحدود بطريقة س�افرة ويومية ضد الكراد 
والجي�ش الس�وري، ويح�ذر الك�راد م�ن 
القرتاب من اعزاز.. وآخر تريحات الرتكي 
انه لن يس�مح بس�قوط اعزاز يف يد الكراد. 
ه�و كالم تدخي فيه من الوقاحة السياس�ية 
والعس�كرية الكثي�ر، يوح�ي أن ل ح�دود 
تركي�ة ألي تدخل يف ش�ؤون س�وريا، حتى 
بحج�ة الك�راد، والالف�ت انه عندم�ا كانت 
هذه المناط�ق بيد النرة وداعش وغيرهما 
لم تحرك تركيا س�اكنا، ولم تعتربه تهديدا، 
يف مؤرش عىل التحال�ف القائم مع الجماعات 

المسلحة.

يبقي�ان  الالجئي�ن والك�راد  موضوع�ا 
ورقت�ا مس�اومة تركية ولكن لي�س لدرجة 
تخطي خطوط حمر تص�ل إلَ�ى حد إحراج 
األَميركي وحلفائه الغربيين عندما يتحدثون 
ع�ن وقف نار أَْو محادثات س�الم س�ورية، 
ه�ذا إذا كانت الني�ة األَميركية جدية. وتبقى 
الس�تفادة الغربية من تركي�ا يف خطوة هنا 
وهن�اك، ويمك�ن أن نذكر أن حدث�اً خطيراً 
مثل إْس�َقاط الطائرة الروس�ية لم يكن ليتم 
من قرار فردي ترك�ي.. اما القصف الرتكي 
للش�مال الس�وري فيبدو أن الهامش مرتوك 

فيه يف هذه المرحلة، فلماذا؟
اآلون�ة  يف  المتصاع�د  الحدي�ث  يش�كل 
الخي�رة ع�ن تفعيل الحرب ع�ىل داعش من 
قب�ل التحال�ف األَميرك�ي م�ؤرشا وصورة 
لمس�تقبل الوضاع ودليال عىل اقتناع أَْكثَ�ر 
وأَْكثَ��ر بال ج�دوى وظيفة داع�ش، اقتناع 
يتزايد بخس�ارة الرهان عىل إْس�َقاط النظام 
الس�وري، منذ بدء األَميركيي�ن الحديث عن 
مش�اورات دولية ث�م تفعيل حوار س�وري 
س�وري كان يتبدى القرار بالفش�ل، اليوم 
م�ع التط�ورات الدراماتيكي�ة الميدانية بدا 
القتناع أَْكرَب. يف هذا الس�ياق مسألة التهويل 

الس�ُع�ودياّ الرتكي بدخول ب�ري لم تتضح 
معالم�ه وحجم�ه بع�د وإن كان الظاهر انه 
سيبقى محدودا، وتبقى تهويالته أَْكرَب بكثير 
من وقائعه، لكن هو والقصف الرتكي يوضع 
يف سياق الخيبة من التطورات الميدانية، ويف 
س�ياق آخر هو القول بأن الوجهة األََساسية 
هي داعش، وُترتك تركيا لتس�تهدف األكراد 

يف الوقت نفسه.
أَمي�ركا التي لعب�ت عرب داع�ش لتحقيق 
أَْه��َداف ومكاس�ب ب�دأت تفق�د ورقته�ا 
لك�ن تري�د أن تس�تعمل الورقة نفس�ها يف 
اخراج معين لخس�ارة المروع يف س�وريا: 
تفعيل مقولة الح�رب عىل داعش هي مفتاح 
اإلخ�راج. ل زال�ت مح�اولت من�اورة هنا 
وهن�اك ومواق�ف تصعيدية لحلف�اء أَميركا 
وتحركات واثارة جلَب�ة هنا وهناك لكن مع 
الوقت ستثبت ل جدوى المناورات والسماح 

ألطراف مدعومة بأن تشاغب.
تس�تفيد واش�نطن م�ن العب�ث الرتك�ي 
والتهويل الس�ُع�ودياّ يف محاولتين: حد من 
الخس�ائر الميداني�ة، وضغط عىل روس�يا، 
وه�ي بين ه�ذا وذاك تلع�ب دورا مزدوجا، 
الحث ع�ىل وقف إطالق النار يوازيه التلويح 

لروس�يا أن ل جدوى من وق�ف النار إذا لم 
توق�ف اس�تهداف م�ن تصف�ه »المعارضة 
المعتدلة«، وهذا يدل عىل اس�تمرار القلق من 

السرتاتيجية الروسية القائمة.
الح�دود«  »لعب�ة  يف  اللعب�ة  ح�دود 
والمشاكس�ة الرتكي�ة تق�ف عن�د تطورات 
الميدان وعند خط�ورة احتمالت الرد، وكذا 
عند خطابين: لل�رويس ولالتحاد األُوُروبي، 
فال مناص من »لحظة الحقيقة« كما وصفت 
مفوضة التحاد األُوُروبي لشؤون السياسة 
الخارجي�ة فيديري�كا موغيريني، والمجتمع 
الدويل بات أََم�ام هذه اللحظة كما قالت، أما 
الخطاب الرويس فيحذاّر من اللعب بالنار عرب 
امكانية تح�ول هذه التح�ركات أَْو الدخول 
الربي إلَ�ى مواجه�ة دولية بل حرب عالمية 
كم�ا وصفه�ا رئي�س ال�وزراء مدفيدي�ف، 
موجهاً يف ذلك رس�الة متقدمة لم يس�بق أن 

وجهتها روسيا منذ عقود.

* موقع المنار اإلخباري

قبخالا خلساطخنخ1ن،ا شا1ب1نا يستشاهدا
منتصفاسخلايسثالث1ء،ابلص1صارشطةايسددخا
يفامدخناةايسقادسايسحتلاة،ابداداتنفخذل17ا

ع7لخةاإطالقان1راسماتقعاخخه1اإص1ب1ت.ا
إنها1ا »يإلرسيئخلخاة«ا يسرشطاةا خق1ساتا
أحبطاتاع7لخاةاإطالقانا1راب7نطقاةاب1با
يسد1ماي اب1سقدسايسحتلاةاخذسكابدداأناختحا

خلساطخنخ1نايسن1َراعاىلايسرشطةا خناخقيعا
إص1با1تايفاصفيخها1،اخخ7ا1ار تايمخارةا
ب1ستهديفايسسلحنياخأصخب1ابجليحاخطرةا

قبلايإلعالناعنايستشه1 ل17.ا
خذكلتاصحخفاةا»خدخدايتاأحلخنيت«ا
يسديخةاأناخلسطخنخَّنياك1ن1اخح7الناأسلحًةا
محلخَةايسصناعاأطلق1ايسنا1َراب1تج1هاعن1رصا

يسرشطاةاعاىلامقلبةامانامحطاةايسقط1را
يسيفخفاببا1بايسد1مي اب1سقدسا خناخقيعا

إص1ب1ت.ا
يفاحانياَر َّتايسرشطاُةابإطاالقايسنا1ر،ا
خأصخباشا1باخخلايآلخلامنايسك1ناقبلاأنا
خالحقهاعنا1رصايسرشطةاخخصخبينهابجليحا

ب1سغة.

ر تايسحك7اةايسدلخا1ا»يإلرسيئخلخاة«،ايإلثنني،ايالست17سا1تا
يستاياقّدمته1اعييئلامنفاذياع7لتنيامؤخليًاضاداقليرايسجخشا

»يإلرسيئخيل«ابهد امنزسخه17،اخقلرتالدمه17ابدداأسبيع.ا
خذكلتاإذيعةا»رخشاتابخت«ايسديخة،اأنا»يسحدخثاخدخراعنا
منفاذاع7لخةاإطالقايسنا1راعىلامفلقا»غايشاعتصخين«اقلبا
بختاسحما نيبايسضفةايسحتلة،اقبلاحيييلاخاأشاهلاخيستياُقتلا

خخه1امستيطن1ن«.ا
خكذساكامنفذاع7لخاةايسطدنايفامبناىا»ب1نيريم1«اب7دخنةاتلا
أبخابابذيتايسفرةاأخضا1ً،اخيستياُقتلاخخه1امساتيطن1ناخنفذل1ا
يمسراريئداخلخلامناسك1نا خريايفامدخنةايسيلخلا نيبايسضفةا

يسحتلة.ا

يفاحانياأ لاتايسحك7اةا»يإلرسيئخلخاة«اتنفخذايسهاد احتىا
يمسابيعايسقا1  ،اخذسكاحتاىاتت7كانايسدييئلامنايالساتددي ا

سفقدينامن1زسه1،اعىلاحداتدبرايإلذيعة.ا
خك1ناأربداةامساتيطننيا»إرسيئخلخني«اُقتليياخأصخباساتةا
آخلخنابد7لختنيامنفصلتنيابا«تالاأبخب«اخعىلامفلقا»غيشا
عتصخاين«اقبلاخاأشاهل،ايفاحنيا الىايعتقا1لايسنفذخنابددا

إص1بته17.ا
خُذكالاأنايسشا1بامح7دايسحالخباالااع1م1ً(امانابلدةا خلا
سا1متا نيباغلبايسيلخلانفذاع7لخةا للاخإطالقان1راقلبا
غايشاعتصخين،اخخ7ا1انفذاع7لخاةايسطدنابا«تالاأبخب«اريئدا

مح7ي ايخلخلايسس1سةاا8خع1م1ً(امنا خرياب1سيلخل.

أظهلامقطعاخخدخايابثتهايسقن1ةايسديخةا
يسف1ئات،ا ندخا1ا يمحادا مسا1ءا يسث1نخاة،ا
»إرسيئخلخ1«اخلياخنكلاب7دتقلاخلساطخنيا

خخصدقهاب1سكهلب1ء.ا
خحسابايسقنا1ةايسديخاةايسث1نخاة،اخإنا
يسح1 ثاةاخقداتايفامطلاعاأكتيبالاترشخنا
أخلايس1يض،اخأناأحادايسجني ا»خثّلايسد7لخةا

خنرشل1ابانياأخلي امنا ناي اكتخبةان1ح1لا
قبلاأناختمايكتش1فايسقضخةاخخفتحايسجخشا

تحقخق1اب1سح1 ثة«.ا
خأشا1رتاإَسااىاأنامحك7ةاعساكلخةايفا
خ1خ1ا»قلرتامنذاأخ1 اساجنايسجنديامدةام 
أشهل«،امشارًةاإَساىاأنهانكلاب7دتقلاآخلا

سكنهاسماخصدقهاب1سكهلب1ء

يسقنا1ةا نرشتها1ا مدطخا1تا أظهالتا
يسصهخينخاةايسدا1رشةاعانا ها1زايممانا
يسصهخينايا»يسشا1ب1ك«اأنايسفلساطخنخنيا
8اااع7لخاةاخديئخاةاضاداقاييتا نفاذخيا
ينطاالقا مناذا خيسساتيطنني،ا يالحتااللا
يالنتف1ضاةايسح1سخةامطلاعاترشخنايمخل/ا

يكتيبلايس1يض.ا
خأخ1 ا»يسلكزايسفلساطخنياسإلْعااَل «اأنا
يسشا1ب1كازعما-ابحسابايسقن1ةايسد1رشةا-ا
أنا%لاامانامنفاذيايسد7لخ1تالماصغ1را
يفايسسان،اخأنانصفامنفذيايسهج17تاتقلا

أع17رلماعنالااع1م1ً.ا
»لآرتال«ا صحخفاةا خبحسابا
يسصهخينخة،اخإنا ه1زايسش1ب1كايسصهخينيا
أصدراتقلخاليًابيصيصاينتف1ضةايسقدس،ا
أشا1راخخهاإَساىاخقيعا8اااع7لخةامنذابدءا
يالنتف1ضاة،اخأنا%لاامانايسد7لخ1تات7تا
 يخلايمََرييضايسحتلةامنذاع1 ا8ل9ا،اخخ17ا
ك1ناتا%ماامنايسد7لخ1تايفامدخنةايسقدسا

يسحتلاة،ابخن7ا1اك1ناتايسغ1سبخاةايفايسضفةا
يسحتلة.ا

خش1راإَساىاأنااخاصهخينخ1ًّاُقتليياخأصخبا
أَْكثَالامنال5لاآخلخن،ايفاسلسالةاع7لخ1تا
خديئخةاب1سطداناخيسدللاخإطالقايسن1رامنذا
ينطاالقاينتف1ضاةايسقادسامطلاعاترشخنا
يالخل/اأكتيبالايسا1يض؛ار يًاعاىلاتص1عادا
يقتح1ما1تا ختزيخادا يالحتاالل،ا يعتاديءيتا
يسساتيطننياسل7ساجدايمقاىاخمح1خساةا

خلضايستقسخمايسزم1نياخيسك1نياعلخه.ا
خسفتايستقلخلايسصهخينياإَساىاأنا%ل5 
مانامنّفاذيايسد7لخ1تاتقالاأع17رلماعنا
لاع1ما1ً،اخ%ااامانامنفاذيايسد7لخا1تا
ك1نييامانايإلن1ث،اخأنا%للامانايسنفذخنا

ينطلقييامنامدخنةايسيلخل.ا
خيستشاهدامناذابديخاةايالنتف1ضةال8ا 
خلسطخنخ1ًّابخنهماالاطفالً،اخمانس1ء،اخخ17ا
تتصدرامدخنةايسيلخلاأعدي ايسشاهديء،اخخلا

يإلحص1ءيتايسفلسطخنخةايسلس7خة.

228 عملية فدائية منذ بدء 
االنتفاضة، %74 منها بالضفة الغربية 

العدو يعتقل فتاة بالقدس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
يسدادخا سالط1تا يعتقلاتا
»يإلرسيئخايل«،اخاي ايإلثنني،اخت1ةا
خلساطخنخةاقالبابا1بايسد1مي ا
يفايسقادسايسحتلةابزعامايسدثيرا

بحيزته1اعىلاسكني.ا
خق1لابخ1ناسرشطاةايالحتالل،ا
إنايسفت1ةا»أث1رتاشبه1ِتاعن1رصا
يسرشطةاحخثاطلبييامنه1اسحبا
خدل1امنا خبه1،اخ1ستلتاسكخن1ًا
خح1خستايسقخ1 ابد7لخةاطدن«.ا

» التا يسبخا1ن،ا خحسابا
ختاما يسفتا1ةا عاىلا يسساخطلةا
يعتق1سُها1اب1ساك1ن،ايفاحانياعثلا
أخالىا ساكنيا عاىلا بحيزتها1ا

ميبأةابحقخبته1«.ا
خك1ناتاسالط1تايسدادخاقادا
قتلتامييطننيايثننيامس1ءايمحدا
يفامنطقةاب1بايسد1مي ايفايسقدس،ا
بزعماتنفخذل17اع7لخةاإطالقان1را
مز خ ةامنا خناخقيعاإص1ب1تا

يفاصفيفارشطةايالحتالل.
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حخّا1ايممانُيايسدا1 اسحازبايسلهايسساخداحسانا
نرصيسلاه،اص7ايَ ايسشادبايسخ7ناياأما1 ايسددخينا
يمملخكيايسسادي يايسذياخُشناعلخْهامنذام1اخق1ربا
ام1اخالقخهايسشادُبايسخ7ني،امنامج1زَرا يسد1 ،اخَعاادَّ
خ ليئماختدمرايسبناىايستحتخة،ا»خديايفالذيايسزمنا

عنامظليمخةايإلنس1ناخيستأرخخ«.ا
خكشافانرصايسلاه،امسا1َءايسثالثا1ءامااخييخلا
مالا،اأنا»يسسادي خنياخيمتاليكاخلخادخناإخجا1 ا
ميطائاقد اسهامايفاسايرخ1،اخسذسكالاما 1لزخنا
مخذايسنطقةاسحلباإقلخ7خةاستحقخلامص1سحهماخالا

خلخدخناأخذاسيرخ1اإلاتسيخة«.
خيفاخط1بهاخاللايسذكلىايسسانيخةايستياخقخ7ُه1ا
حزبايسلهاسلق1 ةايسشاهديء،اأخضحايسسخداحسناأنها
»خكفياسركخ1اأناتغللاحدخ ل1اختيقفايسدعماخبخعا
يسنفطاسلقض1ءاعىلا يعش«.اختس1ءلامستنكليً:اللا

مناخسلمايسخ7ناسديعشاخلخداقت1سه1ايفاسيرخ1؟«
خقا1لا»يفايسخ7نالماع1 ازخن،االاحز اخالاعز ا
خأتايياباكلايسلتزقةايفايسد1سماخسماخنجحييايفاحساما

أمللماخكخفاسخنجحينايفاسيرخ1؟«.
خأكادايممانيايسدا1 اسحازبايسلاهاأنايسق1خماةا
ب7قادريتا دخادةاق1 رةاعاىلالزخ7اةا»إرسيئخل«،ا
مشد يًاعىلاأناتثبختا»إرسيئخل«اعىلاأنه1ايسحلخفايخا

يسصدخلاسلدلباخدنياضخ1عاخلسطني.ا
َخ از ابأنهاساناخُسا7حاسلج17عا1تايالرل1بخةا
خالاسليالخا1تايستحادةاخخلفها1ايسسادي خةاختلكخ1ا
خأملخك1ايسساخطلةاعىلاسايرخة،اك17اأنهاسناخُس7حا
ساا»إرسيئخل«اأناتحقلاأحالمه1اخألديخه1،اك1شاف1ًا
باأنا»إرسيئخل«ا ازءامنايسؤيمالة؛امنا»يسصه1خنةا
خدتايخناأنهاماأما1 اخلصتانياخيما1 اتهدخدخان،ا
يسفلصاةايالخلالاياتشاكلامن1خامن1ساباإلق1مةا
عالقا1تاتح1سفا1تاماعايسادخلايسدلبخاةايسسانخةا
مساتفخدخنامناتف1قماخالصايسيي هةامعايخلين«،ا
ختت7ثلايسفلصاةايسث1نخةايفاإمك1نخاةاستغخرايسنظ1 ا
يفاسايرخ1ام1اساخلحلايسيسا1ئلاب1سجخشايسسيريا
ب7ا1اخ7ندهاماناإسحا1قايسهزخ7ةابااا»إرسيئخل«ايفا
أَخاةاميي هةامحت7ال،اخم1اخدنيا»ساقيطامحيرا
يسق1خماة،اسذساكا»إرسيئخال«اتبحثاعانامصلحته1ا

يست7ثلةابزخيلايسنظ1 ايفاسيرخ1«.
خ اي ا خدتايا يسصهخينايا يسدادخا أنا خت1باعا
»يسج17عا1تايإلرل1بخةايفاسايرخ1اأخضالامنابق1ءا
يسنظا1 ايسسايريايسق1ئاماح1سخا1ً،امنالاذيايسنظ1 ا
خشاكلاخطالياعاىلامص1ساحاخبقا1ءاإرسيئخالايفا

يسنطقة«.ا
خذّكلابأنا»إرسيئخل«امناذايسخي ايالخلاسألزمةايفا
سايرخ1ا»ك1نتا زءيًامنايسؤيملةاضداسايرخ1،اخقدا
ق1متابكلاما1اخ7كناخدلهايفالاذيايسيضيع«،اخقدا
خشالتايفايساق1طايسلئخلايسسايرياأخايفاتقسخما

سيرخ1اطخلةايسسنييتايسس1بقة.ا
خأكاداأمنياعا1 احزبايسلاهاأنامارشخعاإق1مةا

 خسةا 1للخةايفاسيرخ1اقداخشل،اك17اخشلامرشخعا
إق1ماةايسدخساةايسدث17نخاةاخيسارشخعايسسادي يايفا
سايرخ1،امضخف1ًاأنا»إرسيئخلاتلتقيامعايسسدي خةا
ختلكخ1اعىلارضخرةايسق1طايسنظ1 ايسسيري،اخسذسكا

لماخدطلينايسف1خض1تاخخدخقينايسحليل«.ا
خيعتاياأنايستطايريتاخيإلنجا1زيتايسكبرةايستيا
حققه1ايسجخشايسسايرياخحلف1ؤهايفاش17لاسيرخ1ا
خ نيبها1،ا خدتابركخ1اخب1سسادي خةاسلحدخثاعنا

تدخلابليايفاسيرخ1ابحجةا»مح1ربةا يعش«.ا
»لالايآلنايساتخقظالاؤالءاسقتا1لايالرلا1ب؟ا
نداماالنايسج17عا1تايالرل1بخةايست1بداةاسهماتتلقىا

يسهزيئم«،اأر فايممنيايسد1 اسحزبايسله.ا

خأخضاحاأنا»يسلل1ناعىلايسج17عا1تايالرل1بخةا
سركخا1ا ب1سنسابةا يسنت1ئاجا مض7اينا غارا با1تا
خيسسادي خة،اسذسكابادأخياب1سحدخثاعانا خيلابليا
تحتاعنايينا»يئتالفا خيل«اخهاماخدتقدخناينالذيا
لايايسيخا1رايساذياخجدلهاماأقيخا1ءايفايسف1خض1تا

خيسبحثاعنامك1نابدداكلالذهايسيخب1ت«.ا
خقا1لاسا17حتهاإذياساماخاأِتالاؤالءاايمتاليكا
خيسسادي خين(اإلاسيرخةا خداخإذياقدمييابقييتهما
ساخكيناأمليًا خاديًاأخض1ً،اميضح1ًاأناهاإذياسماخأتييا
إلاسيرخةاخستُحلايمزمةاخإنايستغلقايمملاخقت1ً،ا
خت1بعاخ«إذيا 1ءالؤالءايلاسيرخ1ارب17اسخكينامنا
يسيراسل7نطقةاكياتنهياقصةايسنطقةابأك7له1!«ا

خشاد اأنهاخُسا7حاساكلايسطييغختامانايمرك1ا
خيسسادي خةاختلكخا1اخغرلامامانايسساخطلةاعىلا
سايرخ1،اك7ا1اسناخُسا7حاسااا»إرسيئخال«ابتحقخلا
أحالمها1،امؤكديً:ا»ساتبقىاسايرخ1اع1ماي اخخ7ةا

يسق1خمةاخستبقىاسشدبه1«.ا
اخناّيهاإلاأنا»يسحفا1ظاعىلايسق1خماةاخ ع7ه1ا
خ7ناعايسحالبايإلرسيئخلخةاعناسبن1ناخنساتطخعايفا
سبن1ناينانشكلالذيايس1نعاخلذيايسح1 ز،اخيإلرسيئخيلا
خحسباأسفاحس1باقبلايناخفكلايفاأَياحلبامقبلةا

ضداسبن1ن«.ا
خقا1لاسا17حتهاإنايسصه1خناةاخيشاينايفاأَخةا
حالبامقبلاةامنايناتساتهدَفايسق1خماةاح1خخ1تا
يسغا1زايفاحخف1ام1اخاؤ يايلامقتلاخيص1بةالل8اأسفا
شايصايفايسكخ1نايسغ1صب،اخخدتقادخناينايسرضرا
يسذياقداخحدثاب1ساتهديفايسغ1زايفاحخف1اخد1 لام1ا

تحدثهاقنبلةانيخخة.ا
»الاخ7ندن1اينشاغ1سن1ايفاأمكنةايخلىايناننشاغلا
عانايسددخايسصهخينيابلاميقفن1اساخبقىايسساالحا
خبدم1ئن1اسانحفظايسق1خمةاخسنبقىانحفظا هدا

ختدباخينج1زيتايسح1جاع17 امغنخة«.
خقا1لاسا17حتهاإناتثبختا»إرسيئخال«اعىلاأنه1ا

يسحلخفاسلدلباخدنياضخ1عاخلسطني.ا
خسفتاإلاأنا»بدضايسدالق1تايسدلبخةايإلرسيئخلخةا
بادأتاتيالجايلايسدلناخمناتحاتايسط1خسةايلاخيقا
يسط1خساة«،امضخفا1ًاأّنا»يإلرسيئخايلاخد7الاستقدخما
نفساهاكصدخلامللايسسانةايفايسد1سامايسدلبي،اخيفا
ملحلةامنايسليحلاقد انفسهاكح1ٍ اسل7سخحخنيايفا

سبن1ناخخلسطنياخم1ذياك1نتايسنتخجة؟«ا
ختسا1ءلاأمانياعا1 احازبايسلاه:ا»ما1ذياخدالا
يسصه1خناةابألالايسسانةامناذايحتااللاخلساطنيا
إلايسخاي ؟الالاأللايسسانةاخقبلايناصدخقا1ًاسهما
كإرسيئخال؟«..اخت1باع:ا»للاتقبلايناصدخق1ًاخحتلا
أرض1ًاسانخة؟الالاتص1 قايناكخ1ن1ايرتكاباأليلا

يسج1زرابحلايللايسسنة؟«.
خأر ف:ا»لاذيايسدادخايإلرسيئخايلاقتالايسشادبا
يسفلساطخنياعاىلامالايسزماناعاىلامالأىايسحك1 ا
يسدالب«،اخا«كخفاخقبالاع1قلامناأللايسسانةاأنا
تقاد اإرسيئخالاعاىلاأنه1اصدخالاخح1ماي،الؤالءا
يسذياخقدمينالذيايسدادخاعىلاينهاصدخلالماع7الءا

خخينةاخح1قدخن«.
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  - وكاالت
قا1لارئخُلايسحكيمةايسصهخينخاةابنخ1منيانتنخ1ليا
إنا»يسكثرامنايسدخلايسدلبخةايسه7ّةاغّرتامنامييقفه1ا
تجا1ها»تلاأبخب«،اخسماتدداتالىايفا»يرسيئخل«اعدّخيًابلا

حلخف1ً«،احسباتدبره.ا
خبحساباميقعا»يسدهد«اخقدايعلبانتنخ1لياخاللا
خط1باأسق1هايفامؤت7لارؤسا1ءايسج1سخا1تايسخهي خةايفا
يسيالخ1تايستحادةايسذخناخازخرخنايمََرييضايسحتلة،اعنا
أملاهايفاأنا»ختحّيلاقسامامنايسدالقا1تايسرسخةايستيا
تلباطا»يرسيئخل«اببدضايسدخلايسدلبخاةاإَساىاعالق1تا
علنخاة«،امضخفا1ً:ا»غ1سبخةايسادخلايسدلبخةا»يسسانخة«ا
تدتايا»يرسيئخل«احلخفا1ًاسه1االاعادّخيً..الاذهاظ1للةا
تسا1عداعاىلاإق1مةاعالقا1تا دخادة،ابدضها1اعلنيا
خغ1سبخته1ارسخة..ايفالذهايسساأسةاأَخْض1ًانتيقعاخنطلبا
حادخثاتغخر.النا1كامناخقايلايذياحصالاتقد امعا
يسفلساطخنخني،اخإنهاسخؤ ياإَساىاإق1مةاعالق1تا خدةا
معايسد1سمايسدلبي..اأن1االاأتفلامعالذيايسلأي..ابحسابا
رأخيايسدالقا1تايسجخدةامعايسد1سمايسدلبياساتؤ يامنا

خكينايسفلسطخنخينارشك1ء«.ا
خأعلناخزخاُلايسحلبا»يإلرسيئخيل«اميشاخهاخد1سينا
يمحاد،اأناكخ1نَاها»عاىلايساتددي استطيخالاعالقا1تا

يسريتخجخةامعاعد امنايسدخلايسدلبخة«.ا
خبحساباميقعا»رأيايسخي «اخقداأض1فاخدلين،ايفا
ترصخحا1تانقلته1ايإلذيعةايإلرسيئخلخاةايسد1مة،اق1ئالً:ا
»إنن1امساتددخناستطيخلايساريتخجخةامشاركة،امعا
عد امنايسدخلايسدلبخة،اخخ17اخيصايسيضعايفاسيرخ1«.
خأعلبايسيزخلايإلرسيئخيلاعناتشا1ؤمهاإزيءايحت17لا
تطبخالايتفا1قاخقفاإطالقايسنا1رايفاسايرخ1،ايسذياتما
يإلعاالناعناهايفامؤت7لايممنايسادخيل،ايفامخينخ،انه1خةا
ايالستددي ا يمسبيعايس1يض،اخليام1اخكشفاض7نخ1ًارسَّ
يالخراسكخ1ناهاستدزخزاختطيخلايسدالقا1تامعاعد امنا

يسدخلايسدلبخةايستياالاخيفىاعىلاأحدا خرل1ايسدملاعىلا
صدخادا عماخت7يخلايالرل1بخنياستدمرالذيايسبلداخيسنخلا

مناحلقةايفاسلسلةايسق1خمةاب1سنطقة.ا
خك1ناتاخسا1ئلاإْعاااَل ا»يرسيئخلخاة«اأعلناتاأن،ا
»إرسيئخال«اخيسساُداي خّةاأقلباماناأّياخقتامى«،ا
مشارًةايفالاذيايإلط1ر،اإَساىاأنها»تاماتيثخلامص1خحةا
بنياخزخالايسحلبايإلرسيئخيل،اميشاخهاخدلين،اخرئخلا
يالستيب1ريتايسسُداي خّةايمسبلايممراتلكيايسفخصل،ا
يفاسحظاةاخ خاةاخعلنخاةايفامؤت7الايممانايسادخيلايفا

مخينخ«.
خبحسباخس1ئلايإلْعااَل ا»يالرسيئخلخة«،اخقدا 1ءتا
يسص1خحاةاعنداينته1ءاخط1باخزخلايسحلبايإلرسيئخيل،ا
يفانه1خةا لسةايفاميضيعايسرشقايمخسط،اخ1ت17اخخه1ا
يسؤت7ل،اختطلقاخخها1اخدلينايفاخط1بهاإَساىايسدالق1تا

بنياكخ1نهاخيسسُداي خّة،اخبقخةايسدخلايسدلبخّة.ا
خكشافاخدليناعناخ ي اقنييتاحاييرابنياكخ1نها
معايسدخلايسدلبخةايسسانخةايسج1خرةاخق1ل،اأن1االاأتحدَُّثا
عنامرصاخيمر ناخحساب،ابلاأَخْضا1ًاعنا خلايسيلخجا

خ خلاش17لاإخلخقخ1.ا
خذّكالاأَخْض1ًاب1سص1سحايسشاركةاسكخ1ناهاخيسيالخ1تا
انخة«،ا يستحادةاخأُخُرخب1امعام1اأسا17ل1ا»يمنظ7ةايسسُّ
خأَضا1َفاخدلاين:ا»نحاناندتايايسساُداي خّةازعخ7اةا

يسدسكلايسسنياضّداإخلين«.
الا يسدلبخاةا »يسادخلا إنا يسقايل:ا خدلاينا خت1باعا
خص1خحينن1اعلن1ً،اخسكنن1انلتقيابهمايفاغلفامغلقة«.
خبحساباميقاعاصحخفاةا»خدخدايتايحلخنيت«،ا
خإنهاخاللاإسق1ءارئخلايسيزريءايسسيريايسس1بلارخ1ضا
حج1ب،اخط1بَهايفامؤت7لايممنايفامخينخ،احرضاخزخُلا

يسحلبايالرسيئخيلايفايسصفابنيايسشيصخ1ت.
خشا1راإَساىاأناصحخفةا»لآرتل«اأخ1 تاقبلاعدةا
أشهلاعناختحاأخلام7ثلخةا بليم1سخةاسا«يرسيئخل«ايفا

أبياظبياب1الم1ريتايسدلبخةايستحدة.

  - متابعات
 

يرتفدتاحصخلةاقتىلايسساخ1رةايسفييةايستيا
يساتهدختاآسخ1تاعسكلخةامسا1ءاأملايمربد1ءا
يفاخساطاينقالةاإَلا8ااقتخاالًاخ5لا لخح1ً،اخخق1ًا

سكتبامح1خظايسد1ص7ةايسركخة.
خأكدايسصدرايفابخ1ناعىلاميقدهايإلسكرخنياأنا
»يسهجي ايإلرل1بياأخقعابحسابااا8ااقتخالًاخ5ل 

 لخح1ًامنايسييطنني«.
خيفاخقتاسا1بلاأعلانامح1خظاأنقالةامح7دا
كخلختشاالرامقتلاخ7ساةاأشاي1صاعاىلايمقلا

خإص1بةاعرشةابجلخحايفايالنفج1ر.
خنقلتاخسا1ئلايإلعال اعنهاقيساهاإنايسهجي ا
يساتهدفاق1خلاةاشا1حن1تات1بداةاسلجخشاقلبا
يسسا1حةايسلكزخاةاكخزخاالي،احخاثاتقاعاعادةا
خزيريتاخرئ1سةايرك1نايسجخيشاخيسيس1نايسركي.
خيظهلتاشابك1تايستلفزخينايسركخةامش1لدا
سحلخلاضياماأتىاعاىلايآلسخ1تايسدساكلخةابددا
خقيعايالنفج1رايسقييايسذياسا7عا خخهاعىلابددا

عدةاكخليمريت.
خأسغاىارئخالايسايزريءايسركاي،اأح7ادا يخ ا
أخغلي،ازخ1رتهايستياك1نتامقلرةامسا1ءايسخي اإَلا

بلخكسل،اعىلاخلفخةالذيايستفجر.
ختلكخا1ايفاحا1لاتألابابدادالج7ا1تاعاىلا
أريضخه1امنذايسصخفايس1يضانسابته1ايسسالط1تا
يسركخاةاإَلا» يعاش«،اخك1ناأكثللا1ا ميخاًةايفا
يسد1رشامناأكتيبلاأسفلاعنامقتلاخلااأشي1صا
أم1 امحطةاينقلةايسلكزخةايثن1ءاتج7عايستددي يا

سل7ش1ركةايفاتظ1للة.
خيفامااااخن1خالاخقدتاع7لخاةاينتح1رخةايخلىا
نسابته1ايسحكيماةايسركخاةاأخضا1ًاإَلا» يعاش«ا

يساتهدختاساخ1ح1ًاأسا1نايفاحياسالط1ناأح7دا
يسسخ1حيايفايسطنبيلاخأ ىاإَلامقتلالاامنهم.

خمناذايسصخفايس1يضاتشاهداتلكخ1ايساتئن1خ1ًا
عنخفاةا ميي ها1تا ختادخرا يمكالي .ا منشاطةا
خيمخا1ًابانياقاييتايممناخأنصا1راحازبايسد17لا
يسكل سات1نيايفا نيبارشقايسبال احخثايسغ1سبخةا

يسكل خة.
خخشاناحزبايسد7ا1لاب1نتظا1 الج17تاعىلا

قييخلاعسكلخة.

  - متابعات
 

ينتقدارئخُلايسلجناةايسدخسخةايفامجللايسدخم1ا
يسالخيس،اأسخكايابيشاكيف،ايسثالثا1َء،اتهدخاَدا
يسساُداي خّةاختلكخا1ابغازخاسايرخ1،امشاكك1ًايفا
قادريتايس7لكاةايسدساكلخة،اخمدلقا1ً:اأناأنقلةا
تدت7داعىلاح17خةاحلفايسشا17لايمطليايفاح1لا
تدقادتايمماير،امته7ا1ًايسلخ1ضاخأنقالة،ابدعما
خرع1خةايسج17ع1تايإلرل1بخةايستطلخةايفاسيرخ1.ا
خق1لابيشكيف:ا»نن1قشاغزخاسيرخ1ايسحت7لا
مناقبلايسقييتايسيخةايسركخةاعىلانط1قاخيسع..ا
خبطبخدةايسحا1ل،انليقباعناكثبايسيطييتايستيا
تتيذلا1ايسقخ1 ةايسركخاةاخيسساُداي خّة..اخخبدخا
أناتلكخا1اتأخاذابدضايالساتددي يتايسدساكلخةا
ست7كخنها1اماناذساك،اخخزيرةايسدخا1عايسلخساخةا
تتحدثارسا7خ1اعناذسك«،احساب17اذكلتاخك1سةا

يمنب1ءايسلخسخةايسلس7خةا»ت1س«.ا
يسحا1ل،ا »خبطبخداةا بخشاكيف:ا خأضا1فا
يستطيريتايفاسايرخ1اتؤثلاسالبخ1ًاعىلاأنقلة،اب17ا

التايمز: »الوهابية« 
مصدر التطرف يف العالم 

  - متابعات
كتباتاصحخفةايست1خ7از،ايالثنني،اأنا
يسساُداي خّةايتياذتاإ اليءيتاستغخارا
يتج1هايسكليلخةاسدىايستطلخنيايسدتقلنيا
يرتك1بهاما مانا خيخا1ًا ساجينه1؛ا يفا
أع7ا1الًامن1خئاةاسلنظ1 احانياعي تهم،ا
خخ7ا1اأكدتاأنا»يسيل1بخاة«اليامصدرا

يستطلفايفايسد1سم.ا
لاذيا تدعاما يسساُداي خّةا أنا خماعا
يستنظخامايسسالحاإالاأنايسغالباخدتيها

متطلخ1ً.ا
خخشارايستقلخالاإَسااىاأنايسيسا1نا
يسيل1بخاة،ا باأنا قادارصحا يمُخُرخبايا
خليايمخدخيسي خا1ايسدخنخةايستياتتبده1ا
يستطالفا مصادرا لايا يسساُداي خّة،ا
يفايسد1سام.اخقادايساتلهمايسكثارامانا
يستطلخني،اخمنهاماتنظخمايسق1عدة،امنا

لذهايمخدخيسي خ1احييخزاسد7لخ1تهم.

هذه التسعرية الرسمية 
للمخدرات بمكة املكرمة! 

  - متابعات
ايسشاهرُا نارشايسغاّلُ ايسساُداي يُّ
يسدلخفاإْعااَلمخ1ًابااا»مجتهد«اخثخقًةا
تح7لاخت17ًارسا7خ1ًاسدخلخةا“مك1خحةا

يسيدريتاب7ح1خظةا دة”.ا
ختدلخق1ًاعىلايسيثخقةايسلس7خةاكتبا
مجتهدا“بخ1نارسا7ياميثلابأساد1را
يسيادريتايفامنطقةامكةايسكلمةالذها
ليايستسادرةايسلس7خةاحتىاالاخغشكا

أحداخالاتظلماأحدا”.
يسنشايراب1لت17 امنقطعا خحظيا
يسنظراخسطاسيلخةاخشجبامناسدنا
كثرخنابيصيصاتديخلايسيدريتابهذيا
يسشاكلايسلخبايفايسيساطايسساُداي ّيا
خّدعايايسح1خظاةاخيالستازي ابتد1سخاما
يسدخنايإلْساااَلمياخخرصاعىلايالختي1را
بتطبخقها1اسكنهاخفدلاعكساه1ات17م1ا

عىلايرضايسييقع.

كلينتون: حال توّليت الرئاسة سأسمح 
إلسرائيل بقتل 200 ألف فلسطيني بغزة! 

  - وكاالت
أرسالتايسلّشاحُةاسلئ1ساةايسيالخا1تايستحادة،الخاالريا
كلخنتين،ارسا1سةاإَسااىايسلخ1ر خلايسخهاي يايمَمركي،اح1خخما
ص1ب1ن،اذكلتاخخه1اأنه1ايفاح1لاتيّستارئ1سةايسيالخ1تايستحدة،ا
ستس7حا»إلرسيئخل«ابقتلاللااأسفاخلسطخنيايفاغزة،اخسخلا
أسفنياخقط،ايفاإشا1رةاإَساىاعد اماناقتلتهما»إرسيئخل«اخاللا

يسُداْدَخينايمخر.ا
ختدتيالذهايسلسا1سة،ايستيانرشتها1اصحخفةا›ذياغ1ر خ1ن‹ا
يسيخط1نخة،اإعالنانييخ1اخيضحاسلسخ1ساةايستياتنيياكلخنتينا
ينته1 ها1،اخ1صاةاماعاإعاالنانخته1امناحايسضايءايمخرضا
»إلرسيئخال«اسقتالاما1اخق1ربا%لاامناساك1ناقطا1عاغزة،ا
ب1إلض1خاةاإَسااىايسدعامايسساخ1يساخيالقتص1 ياخيسدساكليا

يسك1ملاسه1.ا
خق1ساتاكلخنتينايفارسا1سته1ا»إناإرسيئخلاسماتلقناح17سا
 رس1ًاك1خخ1ًاخاللايسُداْدَخينايمخر،اخسماختد1ملايسلئخلاأخب1م1ا
ك17اخجبامعاحلفن1ايسدخ7قليطي،اختسا1للامعا›يإلْسااَلمخنيا
يسف1شاخني«،ايفاإش1رةاسحلك1تايسق1خمة.اخأكدتاأنه1است7نح،ا
يفاح1لاتيستايسلئ1ساة،ا›يسدخسةايسخهي خةاُكّلايسدعمايسدساكليا
خيسدبليم1يساخيالقتص1 يايسالز امناأ لايسقض1ءاعىلاح17س،ا

خيفاح1لاك1نايسث7ناللااأسفاقتخلايفاغزة،اخلخكن‹.ا



عن انتفاضة 11 فرباير املغدورة، 
ووالدة الحركة الوطنية اليمنية 

كلمــــــة أخـــــيرة 

أنس القاضي 
 

اااخييخلا ينتف1ضُةا ك1نتا
اًة،اقضتاعلخه1ا ع1 سًةاخُمِحقَّ
يسسُداي خُّةاخأَملخك1،اخب1عته1ا
يُسشارك،ا يسلقا1ءا أحازيُبا
ك1نتالاذهايالنتف1ضاةانقلًةا
نيعخاًةايفايسيعايايال ت17عيا
سلخاضايسُظلام،اك7ا1اك1ناتا
خلصاًةاسلقيىايالساتد17رخةا
خيسل دخاةا خيالنته1زخاةا
خيإلْ َليمخاةا خيسفيضيخاةا
سلتحالكاباكلاحلخاةاختدملا
يسدخساة،الاذهايالنتف1ضاةايفا
يسنا1سا خخعايا مض7ينها1ا
خالخجاعىلايسسالطةايسخ7ََنخةا
خرخضايسيص1خةايسي1ر خاةايمَملخكخةاخيسساُداي خّةايمُخُرخبخة،ا

يستياتح7يالذهايسُسلطةاخترشعا ي ل1.ا

 ما هي الثورة، وطبيعة انتفاضة 11 فرباير 
يسثايرُةايفاأبساطاتدلخٍفاسه1،الاياع7لخُةاَلْدِ ابن1ءاساخ1يسا
ي ت17عاياق1ئاماختن1قاضاماعامص1سحايسشادب،اخبنا1ءانظ1 ا
ي ت17عيا دخداخساتيعُبامص1سَحايسقيىايال ت17عخةايسحلخمةا
خيسقصخّاة،اخيسلحظاةايسثيرخةالياتلكايسظالخفايستأرخيخةايستيا
تكيناخخه1اُسالطةايسطبقةايسسخطلةاامليكزايسنفيذ(اغراق1 رةا
عىلايساتدب1 ايسجت7عاخحك7هاب1سطلخقةايسقدخ7ة،اك17اتكينابها
يسقيىايسشادبخةاخيسج17لراغراُمتقبلةاأناتُحكماك17ايفايسس1بلا
خريخضةاسن7طايسسخطلةايسسلطيياخسدالق1تايالستدب1 ايسق1ئ7ة،ا
خلاذِهايسظلخفاك1ناتامهخأةايفاعا1 ااالاخسماتكاناينتف1ضةا
خييخلاتقلخداأع7ىاس1اُس7ّيابثيريتايسلبخع،اخسماتكنايالنتف1ض1ُتا
يسدلبخةاسايىا يخعايسخ7ََنخنياسالنتف1ض،ابخن17ايسب1عثايسحقخقيا
سلثايرةالاياب1عاثاي ت17عياخ7ناياخلاَياتليكمايسقهالاختزيخدا
يالخقا1رامناذاعقاي ،ابفدالايسهخ7ناةايمَملخكخاةاخيسسخ1سا1تا
يالقتص1 خاةايسغلبخةاخرشخطاصن1 خلايإلقاليضايسفلخضةاعىلا
بال ن1اخبفدلاسالطةايالساتبدي اخيستيلفايسحلخاةايستح1سفةامعا

يسل دخةايسيلخجخةايسيل1بخة.ا

صاحب املصلحة يف الثورة 
ايسثايريتايسشادبخةاخيستحلرخاةاب7يتلافامجت7دا1تا يفاُكلِّ
يسد1سماكُسانناتأرخيخة،ا يئ17ًاُلن1كاص1حبايسصلحةامنايسثيرةا
خلنا1كايالنته1زخيناخيستسالقين،اأصح1بايسصلحاةامنايسثيرةا
يساذياختدانياعلخهاماتحلخلاأنفساهماخمجت7دهم،الامايسطلفا
يساذياخريكماعندهايسفقلاخيسقهلاخخد1نيايسحلم1ناخيالساتغالل،ا
خسخلايسطلفايسذياخريكماعندُهايس1لاخخ7لكاخس1ئلايسقيةاخيسقهلا
خيالساتدب1 ،اأصحا1بايسصلحاةايفايسثايرةالمايسساتضدفين،ا
يسك1 حاين،ايسد7ا1ل،ايسفالحين،ايسطالب،ايسد1طلايناعنايسد7ل،ا
صغ1رايسيظفني،اأيايسطبقةايسشدبخة،اخلذِهايسطبقةايسشدبخةاليا
يستياخل تايفاينتف1ضةااااخييخلااالا اخخيصلتايسثيرةاحتىا
ااامناسابت7يالالا ،اخخ17اأَْعااَديءايسثيرةاخأَْعااَديءايسشادبا
يسطبقةايُسساخطلةاخحلفه1ايسغلبيايسيلخجياسماتتغراك1نتاليا

عدخةايسج17لرايفااالااخيفالالااخيفاُعاْدَخينا5الا .ا

اللقاء املُشرتك والنفاق السياسي
أحزيُبايسلق1ءايُسشاركابزع1مةايإلخييناختسخدا ن1حايسزندينيا
خبختايمح7لاخبتّج1رايحتك1ريتهمايسجشادنياخخكالءايالساتري ،ا
خأصحا1بايالساتث17راغرايسدا1 لايساذياخدّملايسقطا1عايسد1 ايفا
يسصحاةاخيستدلخماخيالتصا1الت،اخأصح1باآب1رايسنفاطاخيستهلخبا
خغرلا1امنايمع7ا1لايالقتص1 خاةايسلأسا17سخةايسطفخلخاةايستيا
تارضاب7ص1سحايسك1 حني،الؤالءا 7خدهما زءايسسالطةابج1نبا
عايلاعبديسلاهاص1ساحاخزع1م1تايسؤت7الاخكب1راقخا1 يتايسجخشا
يسف1سادخناختج1رلماخخكالئهاماخِكالايسطلخنياعىلايرتب1طاخثخلا
ب1مَملخاك1ناخيسيخط1نخانياخبناياسادي ،اخحنياخلجايسشادُبا
منتفض1ًاب1سثايرةايفااالااخإن17اك1َناخثيراعلخهما 7خد1ًاعلخهما
كطبقةامسخطلةاخيحدةامه17اك1نالن1كامناخالخ1تا يخله1اإالا
أنه1امتّحدةاضدايسشادب،اسكنايسلق1ءايُسشركاحنياشدلاأناثيرةا
يسشادباسايفاتقلدهامناميقدهاختقلعامدهاص1سح،ايستفيياعىلا
يسج17لاراخينض7يياإَساىايسثيرة،اخخدعاييايسج17لر،اب1نته1زخةا
قذرة،ارغماأنهمايسسخطلخن،اخلماخكناح7خدايمح7لاخالايسزندينيا
خالاصا1 قايمح7لاخالابقخةايسلميزايسسخ1ساخةاسل7شارك،اكلهما
سماخكينييا 1ئدنياساماخكينيياُمضطهدخناسماخكينيياع1طلنياعنا
يسد7الاخالامقصخنيابلاك1نييا زءيًاأََس1ساخ1ًامناسالطةايالخق1را
خيسحلخباخيستكفراخيالساتبدي ،اخكخفاأَْصبَحيياثييريًاخلماسخسييا
ماناأصحا1ِبايسصلحاةايفايسثيرةاخسخساتامصلحتهامايفاتغخرا
يسنظ1 ايال ت17عيايسسخ1يسايالقتص1 يايسق1ئماإَساىانظ1 اعديسةا
ي ت17عخةاخحلخةاخ خ7قليطخة،الذيايسنف1ُقايسسخ1يسايسذياأتيذِها

َلاينتف1ضَةااااخييخل،اخسّل7ه1اسليلخج.ا يسشركاليايسذيا مَّ
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اسخ1سخة-اش1ملة
تصدراكلايثننياخخ7خل

اليوم يراد لألمة أن تتفكك حتى ال يبقى لها أي كيان، بعثرة وجتزئة، 
مناطقي���ة مذهبية، الع���راق اليوم يفكك، اليمن يراد ل���ه أن يفكك، يراد 
ل���كل املنطقة أن تُبعث���ر، وبعد عملية التفتيت وحينم���ا ال يبقى أي كيان 

لألمة تكون األَْرُض لألعداء.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  يسدد ااالاا يسي7خلامااخييخلامالا اايسييخلالاا 17 ايمخلامخلالا

يفاإحدىاأخ1 اع1 اخللا،اخخخ17ايسنطقةاتتفلجاعىلايسغزخايمملخكياعىلا
يسدليقاكنتايفاشغفاسدلخةاأسب1باخخلفخ1تاخمآالتاذسكايسغزخ،اخخخ17اأن1ا
أقلباش1ش1تايستلفزةاك1نتاقن1ةايسجزخلةاااقبلا
ساقيطاقن1عه1(اتذخعاندخةاسداد امنايسكت1با
يسدالباخلمايفاحارضةايسك1تبايسكبارامح7دا
حساننيالخكلاخطلحيناعلخهاساؤيالامصرخ1ا
سدلهاالاخزيلاخحتلايسلتبةايمخلايفاق1ئ7ةايمسئلةا
يستاياتادخرايفارأساأياعلباياخه7اهامصارا
يسنطقة،اخذسكايسسؤيلاببس1طةاك1ناعب1رةاعنا

كل7تني:اإلاأخنانحناذيلبين..؟
خمنالخاكلاإلا 1ناباكينهاق1ماةاع7القةا
يفاع1سمايسصح1خةاخهياشا1عليايسذيكلةاخت7ثلا
يمبخا1تايسدلبخةاسإل 1بةاعنايمسائلةايسد7خقة،ا
خك1نا ييبهاببختانياسح1خظاإبليلخمايعتيل17ا
لخكلاك1خخا1ناسدلخةايسآلايسلتقاباسلدلباإذيا

ظليياعىلاح1سهم،اخيسبخت1نال17:
ثَُقلتاعلخكامؤخنتي...إنياأريل1اخيلخة
خ1خلحاخإنياذيلب....متي هايفا يلخة

خخيراسا17عياسلبختنياخنشادل17ار الالياَمنالايايفاع1سمايسصح1خةا
خيسدلخةايسسخ1ساخةايسييسادة؛اخقداأخذتا ييبَهاب1لت7ا1 ،اخسحُتاحخنه1ا
خأنا1ايفاصند1ءاأنام1اأسا7دهامناصيتاخجأرا»ب1سايتامملخك1«امنا ب1لا
ملين،اإن17الياصدىامننياأمةاتبحثاسه1اعنا»ميلجاطييرئ«اخنقذل1امنا

يسح1لايسذياخصلتاإسخه.
خيفاميقافاسا1بلاسدا1 اخللاابي7الاسانييت،اأثن1ءايعتقا1لايسييسدا
يسدالمةاشاهخدايسنيايسلتىابنازخدايسحطيرياأتذكلاأنهاطلبامنيارشيءا
كت1با»حالبايسيلخج..أخل1 ايسقيةاخيسنرص«اسح7داحساننيالخكل،اخبددا
أناأتامايسييسدارح7هايسلهاقليءةايسكتا1ب،اأعط1نخهامقلأه،اخبدداخلخ هامنا
يسساجن،اخأثن1ءاملخرن1امناشا1رعاحدةاحخاثاتي دامكتبا1تاتبخعاكتب1ا
خكلخةاخسخ1ساخة،اطلبايسييسداركنايسساخ1رةا 1نب1،اخنزسن1اسرشيءايسي ي ا

مناكتبايمست1ذالخكلاخلياتلبياك17اعل7تاالحق1اعناثالثنياكت1ب1.
خلا1اليايسدقي امالت،اخرحلالخكلا،اخالاخزيلا»يسيلخجايسكشايفا»ا-ا
خلاياأحداعن1خخاناكتبايسليحلا-اخييصلات7يخلاحالخباأملخك1،اخخنفذل1ا
بنفسهاحخثاخستطخعاسهاخدلاذسك،اخقداخصفالخكلام1اخحصلاعىلايسخ7نا
ماناعدخينا»ب7ه7ةاأملخكخةاأخكلتاإلاخلخٍجاخ1قداسلسخ1ساةايسي1ر خة«،ا
مدتاييايفاإحادىاسق1ءيتاهايستلفزخينخةاعاىلاقن1ةايسابايايسايسرصخةاأنا
»يسسادي خةا مالتايفايسخ7نام1ابنا1هاخاللام1ئةاعا1 «.اخسذسكانفهماعد ا
يحتف1ءايإلعال ايسيلخجيايسلسا7يابيخ1ةالخكل،اسندركاحجمام1اخصلاإسخها
يسيلخجامناسؤ اإلامستيىاأناختغ1خلاعناخيا»خخ1ة«اإنس1نايختلفامدهما
خينتقدلام،ام1اخجدلن1االانتف1 أاأنانلىامصارايسجزخلةايسدلبخةاخيسنطقةا
 خنايساتقليرايفايسادىايسنظيراط1سا1ابقختايسدقلخاةايسصحليخخةايسبدخخةا

يستيلفةاتلكناإلاأعديءايسحض1رةاخيإلنس1ناخيست1رخخ.
خم1اخزخدنياخقخن1ابصييبام1الياعلخهاشدبن1ايسخ7نيايفامدلكتهايسح1سخةا
أنهايسشادبايسيحخداَمناخستحرضاخلساطنيايفاخقتاظلالخكلاختأسفاإلا
آخلاسحظةايفاحخ1تهاسري عايسقضخةايسفلساطخنخةاعنايلت17م1تايسشديبا
يسدلبخة.اخالاخقللامناقخ7ةالخكلاأنارحلاخسماخدركام1لخةامرشخعاأنص1را
يسلاهايفايسخ7ن،اخكأنهاك1ناالاخلىاخخهماإالا»سين1امنايسذلبخة«،اخسكنامج1لا
إعذيرايسل لاأخساعامانامد1تبتهاخقداص1رايفاذمةايسلاه،اعىلاأملاأناختنبها
أنص1رايسلهاإلارضخرةاختحاقنييتاتييصلامعايسد1سمايسدلبياخيإلسالمي،امعا
إعذيرلامالمايآلخلخنااأنهماخيسخ7ن(امنايمسا1سامح1رصخناب1سط1ئفخةا
يسسادي خة،اخيسطغخ1نايمملخكي،اخب1نكسا1راذسكاساخدلفايسد1سمامناليا

يسخ7ن،اخمنالماأنص1رايسله.

علي المحطوري
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تقد ايسزخ1رةايستيارشعاخخه1ال1 يابلخقةالخئةامستش1رخةا
منازع17ءايمَْحاَزيبايسسخ1سخةايسؤخِّدةاسلددخينايسسدي ياإَساىا
تلكخ1ا سخالًاإض1خخ1ًاإَساىايسدخرايستيلخبيايسب1سغايسيطيرةايسذيا
رئخسخ1ًا يسشكلخةا ينتي1ب1تها منذُا يسخ7نا يفا خ17رُسها ل1 يا ظلا
يسجنيبخةا يسح1خظ1تا تََلَكا خ1سل ُلا يسس1بل..ا سللئخلا خّلف1ًا
يستياتغيلابتدليراأمنياملخعاخحلخبايفايسجبه1تاخيتجهاخيريًا
إَساىايسلخ1ضاإلَ يَرةاح7لةا خبليم1سخةامشبيلةاسحشدايستأخخدا
يسسدي يا يسددخينا تح1سُفا خشنه1ا يستيا سلحلبا خيسدخيلا يسدلبيا

عىلايسخ7ن.
أَشهلا ق1ئ7ةا أرسا يفا ل1 يا شكا بالا سخضُعا يسدخُرا لذيا
أ يرا خليا ُخُصْيص1ًا يسبرشخةا تأرخخا علخه1ا يستيا يسيخ1ن1تا
ب7دنيخ1تاع1سخةاأسيأايسحلخبايسدميخةاخأَْكثَلل1اعنف1ًاخخليب1ًايفا

تأرخخايسخ7ن،اخخ17ابديايسخي اخبدداُكّلالذيايسيليبايسذياط1خلايإلنَْس1ناخيمرضا
أَْ َخيرا دخدةاسص1سحامليكزايسنفيذاخيسيص1خةايسدخسخةا خيستأرخخامتح7س1ًام يءا

يستياط1س1اأرلقتالذيايسبلداب1سؤيمليت.
أَْ َخيرايسيخ1نةاتصّدرل1ال1 يابدأاقبلاأخ1 ابدداس1ع1تامنايستدع1ئها آخلا
منايسلخ1ضاسقخ1 ةاح7لةاعالق1ٍتاع1مةاحد اسه1ايسددخينايسسدي يامه7ت1نا

أََس1سخت1ن.
يفا يسسدي يا سنظ1 ا يسؤخدا خيإلقلخ7يا خيسدخيلا يسدلبيا يستأخخدا حشدا يمْخَلا
تي ه1تهايسدلنةايست7ليرايسحلبايستياخقي ل1اعىلايسخ7ناتحتامظلةايستح1سف،ا
سلحلبا يسن1لضا يسدخيلا يسيقفا عىلا يستأثرا يمقلا عىلا أخا تقلخصا خيسث1نخةا
يسخ7نخةا يمَْطاَليفا إَع1َ ةا سجهي ا يسسخ1يسا سلحلا خيسؤخدا يسخ7نا عىلا يسسدي يا
إَساىاط1خسةايسحلايسسخ1يساخيسذيابديامسخطليًاعىلاأ نديتايسف1علنيايسدخسخنيايفا

مجللايممنايسدخيلاخيمممايستحدة.
خعييصما ميسكيا خخها رشعتا خيسذيا يسسدي خةا سلتي ه1تا يسض1 ا يسدخرا
يسهدفا ليا يستحدةا يالمما منظ7ةا خمده1ا أُْخااَلىا يخرخبخةا
يمخلامنايسجيسةايستيابدأل1ال1 ياخخلخلاملتزقةايسددخينايفا
يفا خي نبخة،ا علبخةا عييصما ختش7لا يسطنبيلا إَساىا يسلخ1ضا
أَْكَياحلبا خبليم1سخةاتيي هه1ايسسدي خةامنذاإْطاَلقاعدخينه1ا

يسيحيشاعىلايسخ7ناقبلاحيييلااااشهليً.
سماخستغلباكثرخنالذيايسدخَرامنال1 ياخملتزقةايسلخ1ضا
يفالذهايسظلخف،اخ1سج7خعاخد7لاأنهاسخلا دخديًاعىلار لاأ ىا
طخلةاخرةاحك7هابديخلايسقرصايسلئ1يسابصند1ءاأَْ َخيريًاالاتقلا
شن1عةاعناأَْ َخيرايسيخ1نةايستياخؤ خه1ايسخي ايفايسح1خلايسدخسخة.
عهدا يفا يسلئ1يسا يسقرصا يسذيا خلا خ1سل لا خدلفا الا خَسنا
يسد17سةا يفا غ1خةا تأرخيخةا خلفخةا منا يسس1بلا 1ءا يسنظ1 ا
يالستد17را عهدا يفا يسيخ1نيا عنا خرها يستأرخخا كتبا تحفظه1ا
يسجنيبا يفا خن1خلا خاا يحديثا يفا يسدمييا ثما خرها يسيخط1نيا

خيسذيايست7لاحتىاحلباصخفايسد1 ال99ا.
سما يسلئخلا ن1ئبا كليسا إَساىا ل1 يا ق1 تا يستيا خيسيص1خةا يسنفيذا خمليكزا
تيتلفاكثريًاعنايسقيىايستياق1 تهاإَساىاكليسايسلئ1سةابدداينتي1ب1تاشكلخةا
خلفته1ا يستيا يسد1صفةا يمزمةا نفلا منا سليلخجا يسرضخرةا ذريئعا أت1حته1ا

يحتج1 1تام1اس7يايسلبخعايسدلبي.
يسدخرايسيخ1نياسه1 ياسماختيقفاعىلاُكّلاح1لاخقدايست7لابأ يءاأَْ َخيرامشبيلةا
يحتج1 1تا ينتجته1ا يستيا يسدخسةا بن1ءا مش1رخعا ُكّلا كبرا حدا إَساىا أ هضتا
االا،اخصيالًاإَساىاإ ه1ضايسحلمايسخ7نيايمبلزايفارسمامالمحايسدخسةايسجدخدةا
إل ه1ضه1ا بيسدها م1ا ل1 يا ع7لا يستيا خنت1ئجها يسيطنيا يسحييرا مؤت7لا يفا
ب1ستزيمنامعانج1حال1ئلاسط1بخايسيخبغ1نديايفامنحهايسذريئَعاخإسص1قامسبب1تا

يسفشلايفاتل 7ةامقلريتايسحييرايسيطنيابأَْطاَليفاأُْخااَلى.


