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وفُد أنصاِر اهلل يسّلم القيادَة الروسية رسالًة من رئيس املجلس السياسي
إرتفاُع أعداٍد قتلى الجنود السعوديين وتقدُّماٌت جديدة للجيش واللجان في نجران وجيزان
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تركزت يف حمافظة احلديدة ومديرية نهم
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  - يحيى الشامي:
أسابيٌعاحاخاٌلا5انتصاا يتانيع1اةاأنجزتهاااقييُتا
يسج1شاخيسلجانايسشادب1ةايفاجبهاتايسُدخلايسماديسّي،ا
تزيمناتاما اإح1ااءايس1خن1انياسناسابةايسيسادايسنبييا

يسرشيف.
ختريِكُماينتصا يُتايس1خن1نيايفايمسابيعايمخريا ص1َدا
ينجازيتاأخذتاطا5داًاسخاع1اًاخآخرالجيم1اًاامما ين(:
يمخل:اعخل1اتاقتاس1ةالجيم1ةانفذلاايسج1شايس1خنيا
خيسلجانايسشادب1ةاضادايسقييتايسماديسيّةاخمرتزقتهما
5ادءيًاماناجبهتَيام1ادياخسااحلهااخيسصحاريءامرخ يًا
5ج1زيناخعمارياخصايالًاإىلاجبهاتايسصحاريءاخيسجبالا

يسلتهبةاعىلاتيي انجريناخمنفذلاايسلي.
أماايسماا ايسثانياختخثّالا5دخل1ااتايستصدياَخكرسا
يسزحيخااتايستيانفذاغاسب1تَهاامناخقياخمرتزقةايسددخينا
يفاُكلٍّامانامنفذياعلباخيسبق ،ا5اإلَضاَخاةاإىلامحاخالتا
تقادُّ ا5اتجااهاصحاا يام1ادياختيي احارضايسدينةا

يسح1طةا5خبنىايسنفذايسقديم.
ٌ ا5اتجاهايسدخلايسمديسّيا آخُراينتصا يتايس1خن1نياتقدُّ

َلا جرىايفايسماعاتايمخريةامنانها ايم 5داء،اح1ثاُسجِّ
ينماحاباعنارصامنايسج1شايسماديسّياخقييتاحرسا
يسحادخسامناميق ايسماتحدثايسجديادايفامح1طامدينةا
يسيي5ةاإثرايْساتهَديخهاخميق ايسشابكةا5ددسامناقذيئفا
يسدخد1اة،اقبلاأناتتيّسا ايسدخل1ااتاستصبحامييجهاٍتا
مباارشًةا5نيايسطرخنياتماببتاخخالامدليماتاحصلتا
عل1هاا»صدىايسمارية«ا5إحريقاطقخنياعمكرينياعىلا
يسياطايسدرخفا5رسم1ةايسماتحدثايسجدياد،اأعقباذسكا
إحاريقاآس1اةا5اريسيلايفانفلايسياط،اختزيمناتايسدخل1ةا
م اتخشا1طاخيس اشاهدتهامييق اعمكريةاقريبةامنا
مكانايسييجهات،اخلياايسشابكة،اخيسمتحدثايسجديد،ا

خيسغاخيةاخمركزاسالحايسحدخس(.
خكاناالختااًاخااللايمياا ايمخاريةاتصاُعاُداعخل1اتا
يسقناصايستاياتُنّفذُلااخحاديتاقناصةاتا5داةاسلج1شا
يس1خناياخيسلجانايسشادب1ة،اح1ثا5لغتاأ قاماًاق1اسا1ةا
ليايمَْكابَااارامنذا5دييةايسددخيناعىلايس1خناخيشاتدالا
يسداا كا5نيايسج1اشايسماديسينّياخيسقاتلانيايس1خن1ني،ا
خقداساّجلتامصاسُ اُقري5ةايسثالثنياجندياًاسديسيّاًاسقييا
مرصَعهاماقنصاًاخاللايسثلثايمخلامنايسشاهرايسجا ي،ا

يفاُكلٍّامنانجريناخعمرياخج1زين،اكخااتيجدايحصائ1اتا
أُْخاااَرىامتدلقاٌةا5دادساقتىلامانايسرتزقاةايسأجي ينا
يسقاتلانيان1ا5ًةاعنايسج1شايسماديسّيايفاتلكايسجبهات،ا
ختتجاخزاأعديُسلماعدساقتىلايسج1شايسماديسّي،ا5اسنظرا
ادايمخاريايالحتخاَءا5هاماخيْساتيَديمهماكد خٍعا إىلاتدخُّ
5رشياةاخاللايسدا كايسديئرةايفاج1زيناخعمارياخنجرينا
أَْخاأثنااءامحاخالتهامايحاريزاأّياتقّد ا5اتجااهايمََ ييضا

يس1خن1ة.
ختَُدادُّالاذهايالحصائ1ااُتايستقريب1اةامنفصلاًةاعنا
أعديسايسقتىلامنايسج1شايسماديسّيامخنايلقيناحتفهما
أثنااءاعخل1ااتاتقاد اسلج1شايس1خناياخيسلجااناسيخلا
مييقا ايسج1شايسماديسّياختحص1ناتاهاأَْخامّخنايجريا
يْساتهَديخهمايفاعخل1ااتايسرضبايسدخدياخيالْساتهَديفا

يسصا خخي.
خقداسقاياثخان1ةاجنيساساديسينّيامرصعهم،اأ 5دةا
منهمايفاغر5اياجبلايسرشخةاخجرحاآخارخن،اخ1خااُقتلا
أ 5دةايفاعخل1ةايْستهَديفاسهمايفاميق ايسكرسا5ج1زين.
خيساتهدختامدخد1ةايسج1شايس1خنياخيسلجانا5كثاخةا
مييق اختجخداتايسج1شايسمديسّيايفامنفذاعلباخملطةا

خجبالايسشابكةاقباساةاظهاريناعماري،ا5اإلَضاَخاةاإىلا
قصفامدمكرايسحاجرا5صل1ةامناصيي يخايسكات1يشا،ا
خطاخستاصيي يخايسكات1يشاامدمكريًايستحدثهايسج1شا

يسمديسّيا5اسقربامنامدمكرايسحاجر.
خيفايستاس امنايسشهرايسجا ياأعلنتاخحدٌةالندس1ةا
تا5دةاسلج1شاخيسلجانايسشدب1ةاإسقاطاطائرةايستطالعا
سديسيّةا5اسُقربامناتبةايسحرخقا5غاخيةاج1زين،اخكانا
الختاًايفانفلايس1ي ايْساتهَديُفايسطريينايسمديسّياميقداًا
عماكرياًاتا5ًدااسقييتهايفامدينةايسيي5ةايسشخاس1ة،اخليا
ذيتايسنطقاةايستاياشاهدتاعارشيتاعخل1ااتايسقنصا
طاخساتاجنيسيًاساديسينّيايفاُكلٍّامناايسكارس،ايسدخانا

ملحخة،اتبّةايم 5دني،اقائماُز15د(.
نجريناشاهدتاتقدماًاعمكرياًايفايسجانبايسغر5يامنا
جبلايسرشخاة،اح1ثاُقِتلاأ 5دةاجنيساساديسينّياخُجرحا
عادٌساآخر،اخيغتنامايسجالادخنايفايسدخل1اةاكخ1اٍتامنا

يسمالحاخيسذخريةاخّلفهااأخريسايسج1شايسمديسّي.
خطاخساتاصيي ياخايسكات1يشااامقاراإماا ةاثييلةا
يفانجاريناخميقا ايسماديلاخميق امماتحدثاخلفا

يسمديلاخمييق اسقا اخعاكفةاخيسحخاساخيسدش.ا

اإرتفاُع اأرقام القتلى ال�سعودّيني قن�ساًً
تقدٌُّم جديٌد ألبطال الجيش واللجان يف نجران وجيزان

وفُد أنصاِر اهلل يسّلم القيادَة الروسية 
رسالة من رئيس املجلس السياسي

 غاراٌت مكثفٌة على مديرية السبعني 
وأضراٌر كبرية تطاُل منصة االحتفاالت

يستقىاخخاُداأنصاا ايسلهايسفااِخُض،اأملا
يم 5دااء،ا5نائباخزيارايسيا ج1ةايسرخسا1ةا
يسرئ1الا م1يائ1الا5يغدينايفاخممتشاا ا
يسرخيساسشاؤخنايسرشقايمخسطا5اسيا ج1ةا

يسرخس1ة.
خسالماخخداأنصاا ايسلهايسق1اسةايسرخسا1ةا

 ساسةامنايسجللايسم1ايسايمعىل.
خجاءايسلقاءاضخنازيا ةا سخ1ةاسليخداإىلا

 خس1ا.
محخادا يسفااخضا يسيخادا خقاالا ئ1اُلا
عبديسمال ايفامنشي امقتِضباعىلا»تييرت«:«ا
يستق1ناااخاالَلازيا تناايسرساخ1ةاسرخسا1اايفا
مقرايسيا ج1ةايسرخسا1ةا5خمتشا ايسرئ1لا

يسرخيساخنائباخزيرايسيا ج1ة«.
خأكاداعبُديسماال اأنايسلقااءاكانامهخااًا

خمثخريً.

  - صنعاء:

َصبَّ العدوان األَمريكي السعودّي خالل اليومني 
املاضيني جام غضبه عىل العاصمة اليمنية صنعاء، 
محاوالً اْس�تهَداف منصة الس�بعني، وذلك بعد يوم 
واحد من االحتفال باملولد النبوي الرشيف يف ميدان 

السبعني.
وش�ن طريان الع�دوان أم�س األربع�اء خمس 
غارات ع�ىل منطقة الحفاء بمديرية الس�بعني، كما 
اس�تهدف بغ�ارة األََرايض الزراعي�ة خل�ف منصة 

ميدان السبعني.

ويوَم�ي الثالث�اء واألربع�اء تعّرض�ت األََرايض 
الزراعي�ة خلف منصة الس�بعني لقص�ٍف من قبل 

طريان العدوان، خلف أرضاراً كبرية يف محيط 
ويوم الثالثاء املايض حلق طريان العدوان بكثافة 
يف سماء العاصمة، وقصف بعدة غارات عىل منطقة 
الحف�اء، ومنطقة حزيز جنوب العاصمة، كما ش�ن 

15 غارة عىل وادي الرس يف مديرية بني حشيش.
وأغ�ار ط�ريان العدو ي�وم الثالث�اء املايض عىل 
مديرية أرحب، ودم�ر بغارة منزل مواطن بمنطقة 
هزم، كما اس�تهدف بخمس غ�ارات منطقة حزيز 
بس�نحان، م�ا أَدَّى إىل إلح�اق أرضار باملمتل�كات 

ة. العامة والَخاصَّ

15 غارًة على صعدة.. طريان العدو يمِعُن يف اْستهَداف 
شبكات االتصاالت يف محافظتي صنعاء وتعز 

  - خاص:
واَص�َل ط�رياُن الع�دوان األَمريك�ي 
الس�عودّي قص�ف مديري�ات محافظة 
صعدة خ�الل اليومني املاضي�ني، وذلك 

بأَْكثَ�ر من 15 غارة.
وش�ن طريان العدو غ�ارة عىل الخط 
العام بمنطقة فلة بمديرية مجز، ما أَدَّى 
إىل إصاب�ة مواطن�ني بجروح، كما ش�ن 

طريان العدوان غارًة عىل س�يارة مواطن 
يف منطق�ة العقيق بمديري�ة كتاف أّدت 
إىل تدمريه�ا وت�ّرر من�ازل املواطنني 
املج�اورة، باإلَضاَف�ة إىل غارة عىل البقع 

وأُْخ��َرى عىل الطلعة.
وش�ن طرياُن العدوان أَْكثَ�ر من 10 
غ�ارات ع�ىل منطقت�ي مندب�ة والباحة 
وجب�ل م�رع بمديرية باقم خ�الل، كما 

ألقى قنبلة صوتية عىل مديرية قطابر.

الع�دوان الس�عودّي  وعاود ط�ريان 
األَمريكي يوم الثالثاء املايض شن غاراته 
ع�ىل محافظ�ة تعز مس�تهدفا ش�بكات 
االتص�االت يف منطقة الزاه�ري بمديرية 
املخ�ا بغارت�ني أدت إىل تدم�ري الش�بكة 
وتوقف خدم�ات االتص�االت يف املديرية 

وضواحيها بشكل كامل.
الت�ي  األوىل  امل�رة  ليس�ت  وه�ذه 
يستهدف فيها طريان العدوان السعودّي 

حي�ث  االتص�االت،  ش�بكات  منش�آت 
اس�تهدفها يف وق�ت س�ابق، م�ا أَدَّى إىل 
خروجه�ا عن الخدمة وتس�بب يف زيادة 
معاناة أَبْنَاء املخا نتيجة االنقطاع الكامل 
لالتص�االت عن مناط�ق املديرية وقراها 

مع مختلف املحافظات.
وش�ن ط�ريان الع�دوان الس�عودّي 
األَمريك�ي يوم أمس األربعاء أربع غارات 

عىل نقيل يسلح.

مناورٌة لدفعة عسكرية جديدة باسم الرسول األعظم يف 
محافظة الحديدة ومديرية نهم 

  - خاص:
أقيم�ت قبَل أيام من�اورٌة عس�كريٌة يف محافظة الحديدة ومديرية نهم بمحافظة صنعاء حملت اس�م الرس�ول 

األعظم، ونفذتها وحدات قتالية من خريّجي دورة »عباس الُقَدمي« يف أحد ميادين القتالية باملحافظة.
وتأت�ي هذه املناورة احتفاًء بذكرى املولد النبوي الرشيف، حيث اس�تعرض خاللها املقاتلون ملهاراتهم القتالية 
املتعددة يف الرماية وإصابة األهداف املفرتضة والقيام بعمليات التفات نوعية جّسدت التدريب العايل الذي يتمتع به 
املقاتلون. وعقب انتهاء املناورة العسكرية عّب عدد من املقاتلني عىل استعدادهم التام بااللتحاق بإخوانهم يف ميادين 

الرشف والعزة للذود عن الوطن والدفاع عنه ضد قوى الغزو واالحتالل.

بقية من الصفحة األخرية

تقاليُد سياسيٌة 
جديدٌة ورائعة 

خ5نااءايسدخساةايسيطن1اةايسداّلةاعاناتطلداتا
يس1خن1نيايفايسشخالاخيسجنيب.

عىلايسجلِلايسما1ايسايمعاىلاخحكيمةايإلنقاذا
يسيطنياخكلاُمَؤّسماتايسدخسةايسدخُلا5رخحايسفريلا
يسييحاد،اخيال تقااءاإىلامماتيىاتطلداتايسشادبا
يس1خنياخثقتاها5هخا،اخمباَ كتهاسالتَّفاقايسما1ايسا
5انياأَنَْصااا ايسلاهاخيسؤتخرايسشادبي،ا5ذسكايسزخما

يسم1ايساخيسجخالريياخيالجتخاعيايسكبري.ا
ايسهخايُ ايسيطن1اُةايس1ايَ اكباريٌةاخكثاريٌة،اخيفا
مقدمتهااايستصادياسلُدااْدَخين،اخمييَجهاةايمعباءا
خيسرتتبااتايستاياخرضهاا،اخيفامقدمتهااايسَهااامُّا
يالقتصاسياخيسد1ايام5َْنَاءايس1خان..،اذسكايقتيضا
يسدخاَلايستكامايلَّايسييحاداخخدمةايسهادفايسيطنيا
يسدا ايسييضحاخيسبما1ط،ا5َد1ديًاعاناأيّةامناكفاتا
س1اسا1ةاأَْخاإعالم1ةاأَْخاإسي يةايماتف1ُدامنهااسخماًا
ا يسدادخايسرت5ِّاُصاخمرتِزقتهايسجالازخناالختدالاأيِّ

ُمشِكلاخمتفهايمسباب.
يجُباأناتكيَنايسنجاحاُتايمُمن1ةاخيسدماكريةا
يفايستصاّدياسلُدااْدَخيناأََسااسااًاخمثااالًايُحتذىايفا
خيضامدركةايسبناءايالقتصاسياخيسايل،ا5خااينطيتا
عل1اهاماناتنظ1اماخسّقاةاخخاعل1اةا5َد1ديًاعاناأيّةا

اةاسطرفا5د1نه. حما5اتاس1اس1ةاَخاصَّ
خ5ُحْماِنايمسيءاخيستدااخناخيالنماجا ايفاأسيءا
يسجللايسما1ايسايمعىلاخحكيماةايإلنقاذايسيطنيا
خمجلالايسناييباخيسجهاازايإلسي ياسلدخسةاسايفا
تتداّزُزاخارصاينتازيعايعارتيفايسح1اطايإلْقل1ْخايا
اًةا خيسادخيلا5اسجللايسما1ايساخيسحكيماة،اَخاصَّ
َيا5اسرشع1ةاغا قةايفاخماسلاا أناحكيمَةامااُساخِّ
خعجزلاااعانايسيخااءا5أ5ماطاخيجباتهااايمُمن1ةا
خيسيدم1ةاسييطنيايسجنيبايسحتل،اخيستياأَْصبَاحتا
عبئااًاعاىلاأ5َْنَااءايسجنيب،اخعبئااًاعىلايسماديسيّةا
خيإلَمااَ يتاختحاسافايسُدااْدَخين،اخسقاداتبنياخالَلا
شهي ايسُداْدَخيناأنَّهمامجخيعٌةامنايسفاشلنياإالايفا

يسي1انةاخقبضايسثخن.



3 متابعاتيسددساااماا     يسيخ1لالااسيمخلالالا اايسييخلالاا 15 ايمخلامخلالا

  - إبراهيم السراجي:
 غاَماأنامماأسَةاينتصاا ايسج1شايسماي يايفايسمااحةا
يسصغاريةاخيستبق1ةايفاحلاب،اكانتامحمايمًةاتخاماً،اإالاأنا
إرسيئ1اَلاخيسياليااِتايستحدة،اكاناسهخااا أٌياآخر،اخظهرتاايفا
يممامايستحادةامديخدتنَياعنا5قااءا»جبهةايسنارصة«ايسفرعا
يسماي ياستنظ1امايسقاعدةايساذياتّدعياخيشانطناإس يَجهايفا

قائخةايإل لاب.
خاللايسمانييتايساض1ةامنايإلرشيفايمَمريكيايسمديسيا
يإلرسيئ1ايلاعاىلاتدمرياساي يااخيسدعامايسدَلناياسلجخاعاتا
يإلْجااَريم1ةالناك،اترّساخايفاخعيايسشديبايسدر15ةاحق1قةا
مااايقاالاإنهاا“ثي ةاساي ية«،اكخاا ّسايتاقائخاةايسدخلا
يسرشخةاعىلاتدمرياساي يااختطا5قهاام اقائخةايسددخيناعىلا
يس1خن،اأنالناكامرشخعاًاخيحديًاالايخكناخصلهامنايسدريقاإىلا

س1ب1ااخسي يااخيس1خن.
خقداأ5دتايسيالياتايستحادةاخيسك1انايسصه1ينياَلَلداًاغريَا
امنهاايفايمممايستحدةا5استدبرياعنا ممابيٍقاخقا امندخباُكلٍّ
ذسكايسهل امناتقد ايسج1شايسماي يايفاحلاب،اخمحاخستهما
يسح1ليساةاسخنايسقضاءاعىلا»جبهةايسنرصة«ايستيالياتنظ1ُما
يسقاعادة،اعلاتقديمامقرتحاتاسيقفاإطالقايسنا اختماييلا

يتهاماتامبتذسةاسلج1شايسمي ي.
سكنامااسمايكنامتيقداًاأناتماقَطايمقندةايفاأ خقةايممما
يستحادةاإىلالذيايسماتيى،اخ5ذسكايسشاكلاخيصُخاُتامندخ5يا
يسماديسيةاخقطراخترك1اااعنايسحديثا5دداتيس1هماسمانييِتا
يسيكاساةاعانايسجخاعااتايإلْجااَريم1ةاختخث1لهااايفايسنظخةا

يممخ1ة.
خقداينلىاسفريايسك1انايسصه1ينيالذهايسرةاعَلناًايفايممما
َثا5اسلغةا يستحادةاسهاَجخةاسافرياساي يا،اسد جةاأنهاتحادَّ
َماعىلاإرسيئ1لاليامحاخسةاخاشالةا يسدر15اةاقائالًاإنا»يستهجُّ
إل5داسايسضايءاعنايسجريئمايسيحشا1ةايستايايرتكبُهاايسنظا ا
يسماي ي«،الكذياجّمادايسندخُبايإلرسيئ1يلامشاهديًاتأ يي1اًا
سماقيطايمقندةاماناخجايهايسجخاعااتايإلْجااَريم1ةايستيا
أ5انتاعاناأقندٍةاأخرىاسبماهاايسندخبايسماديسياخيسرتكيا
خيسقطارياستماقطامارةاأخارىاختبنياعاناخجاهايسندخبا

يإلرسيئ1يلامديخداًاعناتنظ1مايسقاعدةايفاحلب.ا
خيساتخرتاكلخُةايسمافريايإلرسيئ1يل،اممااءاأملايمخل،ا
يفايمممايستحدة،اخليايكشافاسلداساما5أرسهاحق1قَةامااكانا
قبلالاسانييتا»ثي ة«اجاءتا5دارشيتايآلالفامنايسجرمنيا
ماناميتلفايسداساماستصبَحايفاتلكايسلحظاةامجرساآسةاتدمريا
أَمريك1اةاإرسيئ1ل1اةامّيسهاااخسعخهاااخسيخا اعنهااايسنظا ا
يسماديسياخنُُظاماقطراخترك1اااخغريلا،اح1ثاقالايسمافريا
يإلرسيئ1ايلا سيًاعاىلاكلخةاسافرياساي ياا»أقايلاسلخندخبا
يسماي ياأنتماتقتليناخنحنانمادُفايسصا5اني«،اخسمايُنْااِها
يسمافريُايإلرسيئ1ايلُّاكلختَاهاإالا5داداأناأكداتخث1َلاهاسلقاعدةا
خن1ا5تَاهاعانايسندخبايسماديسي،اح1ثاأضافاقائاالًا5اسلغةا
يسدر15ةا»أقيلاسلخندخبايسمي ياخدالًايسيلايستحيياماتيي«.ا

يسجلماةايستياجاءتا5طلباأَمريكياخساديسياخقطري،ا
أسي لاااسافريَياإرسيئ1لاخخيشانطن،اخيكتفىاسافريءاأمريءا
يسيل1جا5اسيقيفاخلفايسمفريَين،اَكانتاكلهااتهدُفاسحخايةا

ممالحياتنظ1امايسقاعادةااجبهاةايسنرصة(ايفاممااحةاالا
تتجاخزا%لامناإجخايلاممااحةاحلابايسرشق1ة،اسكنايآلسةا
يإلعالم1اةايسصه1يأَمريك1اةاخيسماديسيةاصاّي تاسلداسماأنا
ماايحدثاأخاسا1حُدُثاسلخجرمنياماناتنظ1مايسقاعدةالناكا
لاياجريئاُماتماتهدُفايمطفاالاخيسدن1ني،اسد جاةاتصييرا
يسج1اشايسدر5ايايسماي يا5أنهايما1طُراعىلاأح1ااءاحلبا
خيرتكايسملحنياثمايبَحُثاعنايمطفالاس1قتَلهمايفايسماحاتا

يسدامة.ا
خيسحق1قاةاأناماااحدثايفاحلبالياينتصاٌ اساي ياعىلا
يسرشخعايإلرسيئ1يلايمَمريكيايسذياتجىلا5يضيحايفاممتيىا
يسرصيخايسذياأ5ديهايسمافريايإلرسيئ1يلاخيسمافريةايمَمريك1ةا
5امممايستحدة،اخفيايسيقتايسذياكانتايسشاشاتايستلفزيين1ةا
تنقُلاعىلايسهييءامبارشةايحتفاالتايسشادبايسمي يايفاحلبا
خيساتقباسهاسج1شا5االسها5دداسانييتامنايسذ5حاخيسماحلا
عىلاياداسيعشاخيسقاعادة،اإالاأنايسمافريَايمَمريك1ةايفايممما
يستحادةاكاناتاتياطباساي يااقائلاةا»إناقييتكاماترتكبا
مجااز ارشقياحلباخندعيانظاَ ايمساداخ خسا1اا5رضخ ةا
يسماخاحاسلخدن1نيا5اسغااس ةاخنيىشاأيضااأنايتاماإعديُمهما

حالاخرخجهم«.
تحدثتايسمافريايمَمريك1ةاعنايسدن1ني،اقاصدًةامملحيا
تنظ1مايسقاعدةايفاممااحةاصغريةاماناحلبايسرشق1ة،اخ1خاا
كانتاخيشانطناخحلفاؤلاايزّخسخنايسجخاعاتايسملحةاعىلا

مدىالاسانييتا5امسلحةاخترعيناعخل1اتايسذ5حايستيانقلتا
يفاعرشتامنامقاط ايسف1ديي.

خ15نخااكانايسمفريُايإلرسيئ1يلاخيسمفريةايمَمريك1ةا5اممما
يستحدةايلبمااناثايَبايسحريصاعىلايسدن1انيايفاحلبايسذينا
ُلامايفاحق1قةايممرا»جبهةايسنرصاخرعايسقاعدةايفاساي يا«ا
كانتايآلسةايإلعالم1ةاسقيىايسددخينايسماديسيايمَمريكياعىلا
يس1خاناتدلُنامااايزيدايقربامناثلثاممااحةايس1خن،اأيامنا
نهماإىلايسماييحلايسغر15ة،ا5أنهاامناطُلاعمكرية،اخكانتايفا
ذيتايسيقتايسطائريتايمَمريك1ةايسخنيحةاسلنظا ايسماديسيا
ترميا5دارشيِتايسقنا5الايسدنقيسيةايمَمريك1اةايسصن اأيضاًا
عاىلايسحديادةاخمحاخظااتاصندااءاخصددةاخحّجاة،اخلناا
يلُزاتمااؤلامنطقي:اللاإعالناثلثامماحةايس1خنامناطلا
عماكرية،ايدنياأنايسطائريتاسارتمياعاىلايس1خن1نيايسغذيءا

خيسدخيء؟ا
5حمابايسريقبني،اخكخااأناحلباّمثلتايسرض5ةايسقاصخةا
سلخرشخعايمَمريكيايإلرسيئ1يلايفاساي يا،اإالاأناساقيطاُكّلا
يمقندةاعىلاخلف1ةاينتصا احلباكشفاأيضاًاأنايستحدثاعنا
»ثي ةاساي يا«الاياذيتهايستحّدثاعانا»يسرشع1ة«ايفايس1خن،ا
خمانامّيلاخ عاىايستدمريَاخيسقتَلايفاساي ياالاياَمنايرعىا
خيدمراخيقتالايفايس1خن،اخأنايمطخااعايسصه1يأَمريك1ةايستيا
حّركتاآسةايستدمريايفاساي ياالياذيتهااايمطخاُعايستياتُحرُِّكا

آالِتايسقتلايفايس1خن.

حمافظُة �سعدَة تعاين اأعلى ن�سبة تقزُّم يف العامل

اليونيسف: يف ُكّل عشر دقائق يموُت طفٌل يف اليمن

ال�سفرُي الإ�سرائيلي بالأمم املتحدة يداِفــُع عن »جبهة الن�سرة«

انتصاُر حلب وسقوُط آخر أقنعة املشروع 
الصهيوَأمريكي يف سوريا واليمن 

  - خاص:
يخايُتاطفاٌلاُكّلاعارشاسقائالايفايس1خن؛ا5ماببا
أماريضاتخكاُنايسيقاياةامنها،امثلايإلساهالاخسايءا

يستغذيةاخيستهابايسجهازايستنفيس.
اخيدانايامييس1اُداصددةاحااالِتاتقز الايايمعىلا
نمابةايفايسداسم؛ا5فدلايسدادخيناخيسحصا ،اكانتالذها
آخراإحصائ1ةاسنظخةايمطفالايسداس1ةا»يس1ينم1ف«.ا
ايساؤرشيتا5لغاتاأعاىلا خ5حمابايسنظخاةاخاُكلُّ
خطي تها،امنذُا5دييةايسددخيناخيسحصا ،ايسذياتماببا
5اأرضي اكا ث1اةاعاىلامماتيىايسيدمااتايسصح1ةا
خيمغذياة.اخكانايمطفالالماأضدافارشيئحايُسجتخ ا

يس1خني.ا
خيفاظلاصختاسلخنظخااتايسحقيق1ةايسداس1ة،اعنا
يسقتلايستدخدامطفاسناامناقبلاسخلايسددخينا5استخري ا
يسحرباخيسحصا ايسفرخضةاعىلا5السنا،ايمتخرايسجيعا
خيسرضايفاحصداأ خيحاأطفاسنا،اخخ1خااتركزايسيساائُلا
يإلعالم1ةاختصّددامناقض1ةايمطفالايفايسحديدةايسذينا
يداناينامناسايءايستغذياةاسغرضاسا1ايس،اختيي با
حق1قةاأناأطفالايس1خنايفاميتلفايسحاخظاتايُدانينا

مناذيتايسقتلايسنظماسلتحاسف.ا

أخاسامكتبا»يس1ينما1ف«ايفايس1خن،ا5أناا.اامل1ينا
طفلايخنيايدانينامناسايءايستغذيةايسحاس،ايفاي تفاعا
عخاااكاناعل1اهايسيضا ايفايسداا الالااقبالاشانا

يسددخين.ا
خأخضحا15انا»يس1ينما1ف«اأناأعىلامددالتاسايءا
يستغذياةايسحاساتظهرا5نياأطفاالامحاخظاتايسحديدةا
خصدادةاختدازاخحّجاةاخسحاج،اح1اثاتشاّكلالاذها
يسحاخظاتايسيخلاأكلَاعدسامناحاالتاسيءايستغذيةا
يسحاسايسيخ1مايفايس1خن،ايفاحنياتمّجلامحاخظةاصددةا
أعىلامددالتايستقز ا5نيايمطفالاعىلامماتيىايسداسم؛ا
نت1جةاسايءايستغذيةايفا حمايم ،اإذايدانيامامناأصلا
لااأطفاالايفايسحاخظاةامناسايءايستغذياةايسزمنايفا

نمبةاسمايشهداسهاايسداسمامث1الًامناقبل.ا
ماناجهتهاااقاساتايسدكتاي ةامرييتشالا يالناي،ا
يسقائخاةا5أعخاالامخثالايس1ين1مافايفايس1خان:ا»إنا
مدادالتاسايءايستغذيةايفايس1خاناليايمعاىلاخيمكثرا
تصاعديًامناأياخقتامىض،اخصحةاأطفالايسبلدايمخقرا
يفايسرشقايمخساطاسماتشاهدامطلقاًامثلالذهايم قا ا

يسكا ث1ةايستيانشهدلاايس1ي «.
ختييجاها5الُسنااامناذا5ديياةايسدادخيناخيسحصاا ،ا
خينه1اا ايسنظيماةايسصح1اةاخخقادايسييطننياخرصا

عخلهام،اأزماٍتاصح1ًةاقاتلةاتتخثلايفاينتشاا ايسفقرا
خينددي ايممنايسغذيئياخناد ةايسيدماتايسصح1ةايستيا

5اتتايس1ي اعىلاخشكايالنه1ا .ا
خأضافا15انايس1ينم1فاأنايسرعايةايسطب1ةايفايس1خنا
تقتارصاعىلاأقالامناثلاثاتدديسلاايسماكاني،ا15نخاا
أكثارامنانصافايسريخالايسصح1ةاخ1هااامدطلة،اخسما
يتلَلايسداملينايفامجالايسصحةا خيتبهمامنذاشاهي ،ا
كخااتييجهاخكاالُتايإلغاثةاصدي5ًةايفاإيصالايإلمديسيتا

يسنقذةاسلح1اةاسلناسا5مببايمزمةايسقائخة.ا
خ5حمابا يالني:ا»أخقَدناايسدنفاخيسنزيعامكاساَبا
كبريًةاتَخّكنايس1خنامناتحق1قهااخاللايسدقدايسايضايفا
مجالاصحةاختغذيةاأطفال.اخقداينترشتايمخ5ئةامثلا
يسكيساريياخيسحصبة،اخنظريًاستيخراعدساقل1لامنايسريخلا
يسصح1ةايسداملةازيساتفيالذهايممريضاس1شكلاعبئاًا

كبرييًاعىلايمطفال«.ا
خناشادتا يالناخاأطريفايسنازيعايفايس1خناإىلاتيخريا
سابلايسيصيلاغريايسارشخطاإىلايمطفاالايسحتاجنيا
يفاميتلافاأنحااءايسباالساكيانتخكاَناماناتزخيدلما
5اإلماديسيتايسغذيئ1اةاخيسدالج،امشاريةاإىلايسصدي5اتا
يستاياتاُلق1هاا»يس1ينما1ف«امانايساتخري ايسحربايفا

يسجبهاتايسديخل1ةايستيايخيسهاايسددخين.ا

القوُة ال�ساروخية تدك جتمعات املرتزقة 
يف وادي هراب بخب وال�سعف باجلوف

أبطاُل الجيش واللجان يّدمرون 
دبابًة للمرتزقة يف مديرية 

صرواح بمأرب
  - خاص:

خيَصَلاأ5طاُلايسج1شاخيسلجانايسشادب1ةاتأسيَبامناخقيايسددخينايفاجبهاتا
يسقتالايفامأ باخيسجيفاخمديريةانهمارشقياصنداء.

خقاساتامصاس اعماكريةاخاصاةاسصح1فةا»صادىايسمارية«اإناأ5طالا
يسج1اشاتخكناييايي اأمالامناتدمارياس5ا5ةاتا5داةاسرتزقةايسدادخينا5ييسيا
يسر15دةا5خديرياةارصخيحا5خأ ب،اخذسكاعناطريالاإصا5تهاا5صا خخامضاسا

سلد خعاأصا5هاا5دقةاخقتلامناكانيياعىلامتنها.
خيفايسم1اقاسكتايسقيةايسدخد1ةايستا5دةاسلج1شاخيسلجانايي اأملايم 5داءا
تجخدااتامناخقايايسددخينايسماديسيايمَمريكيايفامدماكراكيخلا5رصخيحا

خحققتاإصا5اتاسق1قةايفاصفيفاختجخداتايسرتزقة.
خيفامحاخظاةايسجيفاسكاتايسقايةايسصا خخ1ةايستا5دةاسلج1اشاخيسلجانا
يسشادب1ة،اأملايم 5دااء،اتجخداتاسرتزقاةايسددخينايسماديسيايمَمريكيايفا
خيسيالريبا5خديريةاخباخيسشادفا5اسحاخظةاخحققاتاإصا5اتامبارشةايفا

صفيفايسرتزقة.
خسقياعدٌسامنامرتزقةايسددخينايسماديسيايمَمريكايامصاِ َعهم،اخأص1با
آخرخن،ايسثالثاء،اإثراقصفايستهدخهمايفامنطقةاخقزا5خديريةايسصليبا5ذيتا

يسحاخظة.
أّمااايفامديرياةانهماخقداجادستاقييتايسج1اشاخيسلجانايسشادب1ة،اأملا

يم 5داء،اعخل1اتهاايسنيع1ةاضدامرتزقةايسددخينايسمديسيايمَمريكي.
خنّفاذاأ5طاالايسج1اشاخيسلجاناعخل1اةانيع1ةايساتهدختاآس1ةاعماكريةا
سلخناخقانياختماتدمريلاااخمقتلاخإصا5ةاعدسامانايسرتزقةايفامنطقةاحريبا

5نهم.

مقتُل وإصابُة 10 من مرتِزقة 
العدوان يف عملية نوعية 
للجيش واللجان يف تعز 

  - خاص:
سقاياعادٌسامنامرتزقاةايسدادخينايمَمريكايايسماديسيامرصَعهماخجرحا
آخرخن،اأملايم 5داء،ايفاعخل1ةانيع1ةانفذلااأ5طالايسج1شاخيسلجانايسشدب1ةا

5اسجبهةايسغر15ةاسدينةاتدز.
خأكادامصاد اعماكرياأناأ5طالايسج1اشاخيسلجانايسشادب1ةايساتهدخييا
مرتزقةايسددخينايمَمريكيايسمديسيا5دخل1ةانيع1ةاأسفرتاعنامقتلاخإصا5ةا

لاامنايسناخقنياغر5ياجبلايسهانا5خنطقةايسضباب.
خكاناأ5طااُلايسج1اشاخيسلجاانايسشادب1ةاقداتخكنايياماناسّكاتحص1ناتا
يسناخقنياخيساتهديفاتحص1ناتهمايفاتبّةايسنتزهايسثالثااءايسايض،اكخااتخكنتا
ٍ اسرتزقةاخمناخقيايسدادخينايفامديريةايسييزع1ةاخأطريفا منايساتهديفاتجخُّ

منطقةايسجحخل1ةا5تدز،امكبّدةاإيالماخمائَراخاسحةايفايم خيحاخيسدتاس.



يسيخ1لالااسيمخلالالا اايسييخلالاا 15 ايمخلامخلالا     يسددساااماا4 تقرير

  - عبدالقادر حسين:
زماناكشافايسحقائال..انداماإناهازمانا
كشافايسحقائلاخكاماتغنتاسخلايالساتكبا ا
يسداساياخيسغربا5شاكلاعاا ا5اسديخقريط1ةا
خحريةايسرأياخيسرأيايآلخر،اإالاأنهااينكشافتا
خينفضحتاخاللايسددخيناعىلايسشدبايس1خنيا
خاالاسيخقريط1اةايتختداينا5هاااخالاحقايقا

إنمانايرعينها.
خظهراجل1اًاك1فايض1لاخ1مابيكا5شادا ا
ايسلاهاأكلايسايتاممريكا(اأخا5صي ةايسما1دا
حمانانرصيسلاهاأخا5نارشاصاي ةاسلخجااز ا
يسدادخينا يرتكبهااا يستايا يسشان1دةا يسحاربا
يسشادبا أ5نااءا 5حالا يسماديسيا يممريكايا

يس1خني.

أسرُة )بديل( 
يس1خن1نيا سدىا صا ا قدا اخ1مبيك(ا خسكينا

تييصلا خساا1االااَةا
لااامااةاخناااخااذةا
يسرأي،ا عنا سلتدبريا
يتجاخزنا خإنهما
أَْخا يستدط1لا ممأسةا
يسحماب،ا إغااالقا
حما5اتا إنشاءا إىلا
ُكّلا نفاسا 5ددا 5ديلةا
يستداسةا محاخالتا
يسقديم،ا يسحمابا
عىلا ذسكا س1صطدَ ا
يسفكالةا جااادي ا
خذلاابا يس1خن1ة،ا
مجالا يفا يسبا عينا
يسماخرةا يسفكالةا
قدا ما كا 5أنا سلقيلا
إىلا يسكثريا َضااامَّا
تُدعىا جديدةا أرسةا
أخسئكا منا ا5ديل(؛ا
تدط1لا تااّما يسذينا
يُنشؤخنا حما5اتهما

5اا أسخائهما خيُذيلينا جديدةا حما5اتا
ا5ديل(.

تجريُدايسنشطاءامناخسائلايستدبريا
لاذهايسظالارةايستايانماتط1ُ اأنانُطِلَلا
عل1هاااايالغت1االايإلسكرتخني(اتُثرياتمااؤل،ا
ك1فاأنايإلعالمياخيسكاتاباخيسييطنايسداسيا
الايختلاكايسيسا1لةاسنرشاإنتاجاهايسفكرياأَْخا
ممااحةاحارةاسلتدبرياعانا أياه،اخهيايظلا
خاضداًاسدايرياطبقاتايسه1خنةاخيالستغالل،ا
يستييصالا خمييقا ا يسف1مابيكا خحتاىا
يالجتخاعاي،اخيستيايعتلنالااخسا1لَةاتخكنيا
مفتيحاةامصحابايسارأي،اإذاأناخصيَلالذها
يستكنيسيج1اايسحديثةاأحدثاثي ًةاعىلايسصد1دا
يإلعالم1اةاخمكَّاَنايسدديادامنايسنشاطاءا5ناءا
جخالرياخيسادةاسهماتكاساتفايُقاأَْخاتضاليا
عىلاأقلاتقدياراجخالريَا5دضايسصحف،امخاا
خلَّاصايسُكتّاُباخيسصحاخ1ينامانا 5قةاإَسيَ ةا
يستحريرايفايُسَؤّسمااتايإلعالم1ةاخكذياتكاس1فا
يستصخ1ماخيسطباعاة،اخصا ا5إمكانايسصحايفا
يسيصايلاإىلاجخهاي ها5تكاس1افا5ما1طةايفا

يسفضاءايإلسكرتخني.
سمايتيقفايممُراعندايإلعالم1نياخيسنشاطاءا
أخريسيً،اخخ ايزسياساأعديساممتيدميايستييصلا
عاىلا سزيمااًا كانا يإلسكرتخناي،ا يالجتخاعايا
يُسَؤّسمااتايإلعالم1ةاخيسحكيم1ةاخيسم1اس1ةا
خيستجا ياة،اأناتيجاَداسهااميطائاقد ايفالذيا
يسفضاءايسجديدايسذياأتىامناخا جاخضاءيِتهاا
يستقل1دياةايسحكيمةا5قبضتهاايسحديدية،اخقدا
أتاحتاإَسيَ ةامييق ايستييصلايالجتخاعياسهذها

يُسَؤّسماتام1زيتاعديدةاكاإلعالنايسخيل.
خ5اسرغامامنايس1زيتامدخيعةايسثخن،اإالاأنا
يالحتاكا يتايسدا5ارةاسلقا يتاتالزال1خنتهاا

أكثَرامناسا1طرةامنايالحتاكا يتايسصغرية،ا
خمااختا-انيعاًاماا-ا5نيايسفرساخُمَؤّسمتهايفا
لذيايسفضاءاس1كايَناعىلامماتيِدِ ايستييصلا
يالجتخاعياكائناًامناكانامييَجهُةايالحتكا يتا

يسداس1ةاخيسم1اسةايسم1طرةاعل1ها.

هيمنُة شركات التواصل 
االجتماعي 

ايسجدياُد،االايض ا لذيايسفضااُءايإلسكرتخنيُّ
َدًة،ا5لايدخُداعىلاتبما1طهاا ق1ايسيًاتقن1ًةامدقَّ
ما اُكّلاتحدياث،اسكاناثخةاق1ايسيًاخعقي5اٍتا
خالا يسماتيدمنيا مييَجهاةا يفا تقاُفا كباريًةا
يماتط1ديناتجاُخَزلا،اخسدىاإَسيَ ةااخ1مبيكا
أنخيذجاً(امدايرياخقييعداس1متاتقن1ةا5حتة،ا
5الايتدخلاخ1هااايسيقفاخيستيجهايسما1ايس،ا
مخااايخّكنهاااماناتجرياداأيامماتيد امنا
ُكّلايسكتماباتايإلسكرتخناياخ5لحظااتايفقدا
خ ساائله،ا خأ شا1فها خجخهاي ها متا5د1اها
5خجارسانارشاماايياسافاس1اسا1ةايسقائخنيا

عل1ها.

خيفاظالايمحاديثايسداصفةايستايايخرا5هاا
يسداسامايسدر5ياالاسا1خاايسددخيناعاىلايس1خن،ا
خ5خاااأنايستييصالايالجتخاعياكانتاسااحةا
مبا زةاس1اس1ةاخإعالم1ة،اتدرضتاصفحاُتا
يسكثريامانايسم1اسا1نياخيإلعالم1نياسإلغالق،ا
خكذياقنييتاتلفزيين1ةاجرىاإغالُقاحما5اتهاا
يفاتييرتاخخ1مبيكاخييت1يب،انذكراعىلاسب1لا
يسثالاقناةايسمريةايستا5دةامنصا ايسله،اخقناةا
يسناا ايستا5دةاسحزبايسلاهايسلبناني،اخكذياقناةا

يس1اسين.
5اسنمابةاسلقنييتايستلفزيين1ة،اسماتقترصا
محااخالُتاإساكاتهااخإزيحتهاااعاىلامييق ا
يستييصالايالجتخاعاي،ا5الاطاسهااماناجهةا
أُْخاااَرى،ا5اسقرصناةاعل1هااايفاأقخاا ايسبثا
يسفضائاياختدارضاسلتيقافاأكثَرامانامرة،ا
خيستشييشايستدخد،امخاايضطرلااسإلرشيكايفا
أقخا ا5ثاخضائياأُْخااَرىاكاسقخرايسرخيس.

»فيسبوك« بَصفِّ العدوان 
م اطيلاأََمااِدايسددخيناعىلايس1خناخزيا ةا
محخدا5ناسلخاناخيلا
إىلا يسماديسيا يسدهدا
إَسيَ ةااخ1مبيك(،ا5ديا
ايسف1لا إَسيَ ُةا خكأنا
جارىا قادا 5ايك(ا
تجن1ُدلااايفاصفيفا
خظهارا يسدادخين،ا
ذساكاجل1ااًايفاحخلةا
يسحماا5اتا إغاالقا
5حجاةا ختدط1لهاا،ا
صاي يًا ا تبُاثُّ أنهااا
ا تنارُشُ أَْخا مرعباةا
أنا أَْخا خكريًامتطرخاً،ا
حماا5اتا 15نهاا منا

خلخ1ة.
يُسَؤّسالا 5اسرشياكا سالخانا 5انا سقااُءا
خ ئ1الارشكاةاخ1مابيكاماا كازخكر5ريغ،ا
حخالاعاىلايس1خن1انياخ5ااالًاكبارييً،اإذازيستا
حخالُتاإغالقاختدط1لاحماا5اتايسنشاطاء،ا
خح1ناذيكاكاناتنااُخُلايس1خن1انياسيالايسلقاءا
5أناعىلايسنشاطاءاأخذايسَحاذَ اخيسح1طةاعىلا
حماا5اتهم..اخنخيذجاسلنشاطاءايسذيناجرىا
يساتهديُفاحماا5اتهمايسفمابيك1ة،اتدرضا
 ئ1ُلامجلالاخكاسةايمنباءايس1خن1ةا»سابأ«ا
ض1فايسلهايسشاامي،استدط1لاحما5هاثماأنشأا
ساها5دياالًاختدارضاحماا5ُهايسبدياُلاسإلغالقا
أيضاًاخ5فضلاممااعدةاأحاداأصدقائهاتخكنا
مانايساتداسةاحماا5ِهايسقديام،اخيدللاعىلا
ذساكا5مايريةاقائاالً:ا»س1شازعلاماا كامنا
حماا5يايسبديل،اخقلبهاايحرتيمااتاخ ج ايلا
لذيايسحمااباخنك ايسحماابايسبديال؟!..«،ا
متا5داًا»أك1داشافايمصدقاءاخ1هامااخ1همامنا

5ضاعتهاخرجازعالناخقفلايسحماب..!!!«.

قواننُي تقنية تُحــدُّ من حرية 
املستخدم 

خعىلاساب1لايسثالانجُداأنارشكَةاخ1مبيكا
تشارتكايفايسحرباختُشاكلا سيافاإسكرتخنيا
سلماديسيةاخمناخ يءلاايسغاربايإلمليايل،اإذا
يساتحدثتاقييننيايساتيدي اتقن1ةاتق1دامنا
حرياةايسماتيد ،اإذاالايماتط1 اأناينارشا
شاداَ احركاةاأنصا ايسلاهاكتا15ااً،اثماقر تا
إَسيَ ةايسرشكةاحجباصي ايممنيايسدا اسحزبا
يسلهايسلبنانياحمانانرصايسلهاخإغالقاحمابا
اَماناينرشاصي هاعىلاحماا5ها5اعتبا لاا ُكلِّ

ترخيجاًاستنظ1خاتاإ لا15ة.
خح1نهااثا تاضجاٌةاكبرية،اخأطللاأنصاُ ا
حزبايسلهالشاتاقا5دنيينا»#قاخ _5صي ة«ا
عاىلاصفحااتايسف1مابيك،استحاّديايسيقا ا
خنارشاصاي انارصايسلهاعاىلانطاقاخيسا ،ا
خلاياماااقا5لتاهايسرشكاةا5دخل1ااتاحجبا
خيسادةاسصفحاتاجخهي احازبايسله،اخلجأا
جخهايُ ا»نارصايسلاه«اإىلايستحايلاعاىلاقري ا
يسرشكاة،ا5نرشاصي اشايص1ةاخخلفهااعىلا
يسحائاطاصاي ةاسنرصايسله،اخيخااًامناإغالقا

حما5اتهم.
يسمتيدمنيا ستدط1لاحماا5اتا 5اسنمابةا
يسع1ااَءا أنا سس1اٌلاعاىلا أنهااا يسبداضا يارىا
تض1الا يستدباريا خحرياةا يسديخيقريط1اةا
سيخيقريط1تهماذ عاًا5امحري اخيتمُ اصد لاا
سلدب1ادامناأذنا5هم،اخالاتأتاياغاسباًامناإَسيَ ةا
اةايتما يسرشكاة،اسكنالناكامجخيعااتاَخاصَّ
يستدخ1ماخ1هااعىلاحمااباماااسدخلاتبل1غاتا
عناه،امخاايؤسياإىلاتدط1لاه،اخيدتلاذسكاأحَدا

أرضبايسحرخبايإلسكرتخن1ة.

تدُفٌق إعالميٌّ غرُي متوازن 
يي ُسايسفكُرايسفلمط1ني،انائفاحييتخة،ايفا
تكُخُنا يسفاَ قَةا إنا »ا يسدر5ي«ا »يس1ما ا كتا5ها
ُمبَددخنا يسجدسين،ا خيسفكرينا يسُكتّاَبا أنا يفا
كل1اًاعناخسائلايإلنتاجاخيإل سال..ا»إنهايسالا
خيسذلبي«،ا خيسنفطيا يسملطييا يسم1ايسا
يجريا خخاا عل1ها،ا يسم1طرةا سهما تددا خلما
لياخصيصةاتمتبددايسثقاخةايسمتندةاعىلا
يسثقاخةا خصيصُةا أماا يالنتقائ1ة..ا يسدرخةا
إحاستهاا تمتلز ا خهيا يسم1ايسا يسالا 5قيةا

يسه1خنا خهيا يسيا جيا يسفاعلا إىلا عخل1اًا
خيمقيى«.

خخخقاًاسهذهايسم1اساةايستياتحتكُرايستقن1ةا
يسحديثاةاختماتيدمهااسصاسحهاا،اينكشاُفا
إخاالُسايسغارباختنفضاحاسعااخىايسحرياةا
يسديخقريط1ةاخحرياةايسصحاخةايستياتدتللاا
كذ5اًامناأََسااسا1اتايسق1امايسغر15ةايسلليس1ةا
يسرأساخاس1ة،اخيظهراأنايسم1اسَةايالملياس1ةا
يسرأساخاس1ةاتريدامنايسشاديباساخاعايسرأيا
يسييحاداخيسصيتايسييحاداخيسصاي ةايسييحدةا
خمناييرجاعنالذيايييجاها5اسدقاباخيسقخ ا

خيستغ11باسصيته.
سذ ختهااا خصلاتا خقادا يسرأساخاس1َةا إنا
يإلملياس1اةاعلارشكاتهااايسدا5ارةاسلقا يت،ا
تمدىاإىلايحتكا ايستدخلايسدليماتي،اخيستدت1ما
خيستضل1الاعىلاأيةامدليمااتاتأتيامناخا جا
يسما1لا أنا تدلاما منهااا تيجهاتهاا؛ا سا1اقا
يسدليماتايايستدخالاعالاخساائطايالتصاالا
يسحديثايرتسابايفاخعايايستلقاياخ5اسرتيكما
ييّسداسديهاقناعاتامد1نةاتصبايفامصلحتها،ا
خ5داداأناحّققاتاأَْلااَديخهااايسديس1اةا5اأنا
جدلاتايسداسماقرياًةاخيحدةاخخضااءامفتيحاًا
سلتدخلايإلعالمي،ايستطاعتامناخالسهاأح1اءا
يسهييااتايإلثن1ةاخيسناطق1اةاخيسطائف1ة،اخأنا
تكارسالكاذيامشاكالت،اخنجاُداعاىلا5دضا
يسقناييتاكاسدر15ةاخيسجزيارة،اأنهااتطلُبامنا
يسشاالديناإ سااَلامشاالداأَْخايستدل1الاعىلا
أّياحدثاسا1ايسالا ،اخ1خاالمامشاالدخنا
عاسياين،اسكنهاذساكايأتيايفاإطاا ايستيظ1فا
ماناأجلامصاسحها،اخهامايدلخينا5أنالؤالءا
يسشاالدينايسيجهنياأصالً،اتجااهاأيَّةاقض1ةا
كدعامايإل لاابايفاساي يةاأَْخاسعاماتحاسافا
يسدادخينايفايس1خن،اسناينرشخياسايىاقناعاتا
تياُدُ اتيجهايالساتدخا ايإلملياايلايفايسداسما

خيسيسائلايإلعالم1ةايسدّلةاعنه.
ختدخالاجالادًةاسكاياالايُماتيد الاذيا
يسشاا ي ا خدماةا يفا يإلسكرتخنايا يسفضااءا
يإلنماان1ة،امشاا ي ايسماال اخيستقاد اعاىلا
مماتيىايسداسم،اخمنالضةايسديسةاخيالحتكا ا
خساذياتمادىاإىلاإغاالقاصفحااتايستييصالا
يالجتخاعاياسشايص1اتامهخاةاخناشاطنيا
يسقناييتا مماتيىا عاىلا خكذساكا مدرخاني،ا
يستلفزيين1ةاخيسييق ايإلسكرتخن1ة،اخعىلاسب1لا
يسثاالاقدانجاداصفحااٍتاكثريًةاعاىلامييق ا
يستييصالايالجتخاعياتيصامهر5ِّيايسماالح،ا
أَْخايستاجارةا5اسجنال،اأَْخاتبااُسلايسزخجاات،ا
خأُْخاااَرىاسدعامايسقاعدةاخسيعاشاخيستجن1دا
مناخالسهاا،اخيسفا قاةايستياتبانيايستناقضا
يسرأساخايلام اسعييتهاسلحريةاخيسديخقريط1ة،ا
أنانجاُداألامَّايسصفحااتايسفكرياةاخيسدلخ1ةا
خيسنضاس1ةاأكانتاثي يًةاما كما1ًةاأ اقيم1ةا
تقدم1اةاأَْخاسين1اةايمكثاراتقدمااً،اتُغَلُلالذها

ه. داخميجَّ يسصفحاتا5شكلامتدخَّ
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النظاُم السعودّي تلبيًة لرغبة واشنطن ولندن:

العدواُن على اليمن ليس من أجل الشرعية

زّودت اأمريكا ال�سعودّيَة ب�سفقات اأ�سلحة متعددة بلغت خالل عام 2015 فقط اأكرث من 14 مليار دولر 

السالُح األمريكي.. القاتُل األوُل للمدنيني يف اليمن!

  - إبراهيم السراجي:
خشالتايسارتيت1ج1ُةايسُدااْدَخينايسماديسّيايممريكاي،ايفا
تكريلاأسبابايسُداْدَخيناعىلايس1خنايفايسيعيايسدر5ياخيسداسي؛ا
5اعتباا اأنايسُداْدَخينايهدُفاإىلاإعاسةامااتماخىا"يسرشع1ة"،ا
خكانايسبحاثاعنارشع1ةاسلحربا5اساماتلكايسرشع1ةاقداأخذا
خقتاًاطييالًاقبلاأنايد كايسنظا ايسماديسّياأنهااسماتدداقا5لةا
سلتاديخل،اخسذساكاكاناالختاًايفايميا ايمخاريةاأنايإلعال ايستا5 ا
سلُداْدَخيناقدايحتفلا5شاكلامباَسٍغاخ1ه،اخأخرسامماحةاكبريةا
يفاميتلفاخسائِلهاستبنّيايسرؤيةايمَمريك1ةاخيسليطان1ة،ايستيا
تقيلاإنايسمديسيّةايضطرتاسشنايسحرباعىلايس1خن،استييجها
يستحدياديتايستياتييجهها،اكخاايقايلايسليطان1ين،اخسلدخاعا

عنانفمها،اكخاايقيلايمَمريك1ين.
يسذ يئ ايسجديدةاستماقطاكخااساقطتاسا5قاتها،اخسدلا
يسدايسةاإىلامااقبالايسُداْدَخين،اسا1كيناكاخ1اًاسدرخاةاأنهاسما
تكنالناكاتهديديتاتييجهايسنظا ايسماديسّيامنايس1خن،اخسما
يكانالناكاماايحتاجاسلدخاعاعنه؛امنايم ييضايسماديسيّةاسما

تتدرضامياسيءاقاس امنايس1خناأيضاً.
ياي ايسمابتايساايضاقاالانائابايستحادثا5اساماخزي ةا
يسيا ج1اةايمَمريكاياماا كاتينارا"إنايسماديسيّةاسماتبحثا
عانايسدخايلايفايسحرباعىلايس1خن،اخسكنهااخجدتانفماهاايفا
امرشخٌع،اخ5كلاتأك1دا يسييجهةاسلدخاعاعناأ يض1ها،اخلذياحلٌّ

نحنانتفهماذسك”.
خيبادخاأنايممريك1نياسمايدايسخيايجهدخناأنفماهماكخاا
كانايفايسايض؛اإلخريجايسذ يئ ا5شاكلاأكثارايتقاناً،اخأناتجدا
يسماديسيّةانفماهاامضطرةاسلدخاعاعناأ يض1هاا،اخإنهااإىلا
جانبايسب1تايم15ضامدن1ينا5إخريجا"يستمج1التايسصي ة"ا

منايسقناييتايإلخبا ياة،اس1فارسخياسلداسمامدناىاأحاسيثهما
خترصيحاتهاماخخطا5اتهمايفايمممايستحادةاخمجللايممن،ا
خس1ج1بيياعنايمسئلةايستياستنتجاعناذسك،اخألخهااساذياقلتما
إنايسحارَباعاىلايس1خناجاءتا5طلٍبامنايسفاا الاسياخسخاعاًا

عنا"رشع1ته"؟.
خقداكانامثرييًاسلمايريةاأناتحظىاترصيحاُتايسماؤخلا
يممريكيا5التخا اغرياممابيقامناقبلايسحطاتايسفضائ1ةا
خيسصحافاخيسييقا ايسماديسّياخيمُْخاااَرىايستا5داةاسقيىا
يسُدااْدَخين؛اكينهااتتناقاضام اأ شا1فايمكاذيباعىلامدىا
أكثارامانالااشاهريً،اخعىلاساب1لايسثاالاخإناأ شا1فاقناةا
يإلخبا يةاخيسدر15ةايسماديسيّتنياميلٌءا5استماج1التايسصي ةا
سلناطلايسرسخيا5اساماتحاسفايسُداْدَخيناأحخداعمرييايسذيا
كّر امري يًاأنايسمديسيّةاس1متاطرخاًايفايسحرب،اخس1متالناكا
مشاكلةاساديسيّةايخن1ة،ا5لامشاكلةايخن1ةايخن1ةاخالاأ5داسا
خا ج1ةاسها،اسايىاأنايسنظاَ ايسمديسّياخنُُظمايسيل1جا5دعما
أَمريكايا5ريطاناياتمااندا"يسرشع1ة"ايسزعيمةاالساتداسةا

يسملطةايفايس1خن.
ماناجاناباآخار،اخيفاظالامياخخهاماناُجارأةايسرئ1لا
يممريكايايسنتَيباسخناساداتريمب،ايستياأطللاخااللاحخلِتها
يالنتيا15اةاترصيحااٍتاعن1فاًةاسلماديسيّة،اخاإنايسنظاا ا
ايخيضايفايسبحثاعنا"كف1ال"اجديٍد،اخليايسكف1ُلا يسماديسيَّ
ايسياخفايسمديسيّةا يستأ يييايستخثلا5ليطان1اايستياتماتغلُّ
الساتداسةامنطقةايسيل1ج؛ا5اعتبا لااسايقاًايديَِّضاخرخَجا
5ريطان1اامنايالتحااسايمخ خ5ياخماايرتتباعل1هامناتديع1اتا

يقتصاسية.
خيخكنايسقيُل:اإنالناكالرخسًةامتباسسًةا5نيا5ريطان1ااخسخلا
يسيل1اج،اخامخىلاتدارفامناأينا"تاؤكلايمماييلايسيل1ج1ة"ا
خيستاياتتيّخارا5إثاا ةايسيااخفامناإيارينامجادسيً،اكفزيعةا

يساتطاعتايسياليااتايستحدةاخيسدخلايسغر15اةاأناتحصَلاعىلا
مئاتايسل1ا يتامنايسماديسيّةاخيسدخلايسيل1ج1ةايستياتيصُفا

غر15اًا5أنهاا"يسبقرةايسحليب".
مااي"ا "ترييازيا يسليطان1اةا يسايز يءا خحظ1اتا ئ1اُلا
5استقبالاغرياممبيقامناِقبَِلايسدخلايسيل1ج1ةايستيامنحتهاا
صفَةا"ض1فايسارشف"ايفايسقخةايسيل1ج1اةايستياأق1ختاقبلا

أيا ايفايسداصخةايسبحرين1ةايسنامة.
خيفايسبحرين،اسمايماتطِ ايإلعاالُ ايسيل1جّياتغط1َةايسقخةا
مانازيخيةاأنهااتدنايازعخاءايسيل1ج،اخقاداخطفتا"ترييزي"ا
ايمضاييء،اخ5ادياخيضحااًاأناأمريءايسيل1جاس1الاسديهماماا ُكلَّ
يقيسيناه،اخقدايجتخدييامناأجلايالساتخاعاسما1دةا5ريطان1اا
خلاياتتدهدا5حخايةايسادخلايسيل1ج1ة،اخ15نهاا"يسماديسيّة"ا

يستياتقيلاإنهااتقيسا"عرصايسحز ".
خقاداأنصتاأمريُءايسيل1جاسما1دةا5ريطان1اااخلياتيُطُبا
خ1هاماقائلاةاإنا"أمنايسيل1اجامناأمنا5ريطان1اا،"اخمؤكدةا
أناسخستهاااعىلايساتدديسا"سلتدااخنايسشارتكاسييجهةاإيرين،ا

5حمبامااذكرتاشبكةايساأناأنايمَمريك1ة.
تدارفايسادخُلايسغر15ةايستاياصندتاميااخَفايسيل1جامنا
إيارين،اأنايالت1اَناعىلاذكراخَطِرايمخريةالايا5يي5ةايسل1ا يتا
مناأماييلايسنفط؛اخسذساكاخ5دداأناتدّهادتا5ريطان1اا5تأمنيا
يسيل1اج،اقاستا ئ1لايسايز يءايفاخطا5هاا5اسقخاةايسيل1ج1ةا
5أنا5السلااتنيياجدلاسندناعاصخًةاسالساتثخا ايإلْساَلمي"،ا
لاسخستهااالتفااقام ايسخلكةا 5اإلضاخاةاإىلاكشافهااعناتيصُّ
يسدر15ةايسماديسيّةا"سنحاتأشرييتاسلخمتثخرينايسليطان1نيا

سدةالاأعيي ."
عقبايسقخةايسيل1ج1ةاخقب1َلازيا تهاسلماديسيّةاقالاخزيرا
يسيا ج1اةايسليطانيايفاإحدىايسندخيتايستياشاا كاخ1ها،اإنا

يسمديسيّةاخإيريناتشدالنايسحرخبايفايسنطقة.

ذسكايالتهاُ اأغَضَبا ئ1ماةايسيز يءايسليطان1ةاترييزيامايا
خيستاياقاساتاإناترصيحاتاخزيرلاااالاتخثّالا أيايسحكيمةا
يسليطان1ة،اخاسرأةاتدرفاأنايسصلحةايستجا يةايستياحّققتهاا
الايجباأنايفمَدلااخزيراخا ج1تهااحتىاسياكانتايسمديسيّةا
مانايشادلايسحرخب،اخاإناتلكايسحارخبالياأخسا ا5يي5اتا

يال تزيقايسغر5ياعىلاأمييلايسنفط.
خكانايمغارباخسادىازياا ةاخزيارايسيا ج1اةايسليطانيا
"يي يلاجينمين"اسلداصخةايسمديسيّةايسرياضاقبلاأ 5دةا
أياا ،اأيا5داداترصيحاتهاضدايسماديسيّة،اخإناهاخيفامؤتخرا
صحفيام انظريهايسماديسّياعااسلايسجبري،اخقبلاأنايحاخلا
أنايلطافايمجاييء؛ا5مابباتلاكايسترصيحاات،اإالاأناهاخجدا
نظريهايسماديسّيالياَمانايديخ اعنه،اخقداقاالايسجبريا"إنها
أيسءاتفمارياترصيحاتانظريهايسليطاني"اخيبدخاأنا ئ1لا
يسايز يءايسليطان1اةالاياأخلامناأسااءاتفمارياترصيحاتا

خزيرلاامناخجهةانظراسديسيّة.
عاىلاطريقةاتداُمِلهااام اترصيحاتامتحادثايسيا ج1ةا
يمَمريك1اة،اخقداعاسايإلعال ايسماديسّياسالحتفااءاخياللتخا ا
5ترصيحااتاخزيرايسيا ج1اةايسليطانيايسذياقاالاإنا5السها
تد ُكا"يسيطرايسجم1مايسذيايهدسايسمديسيّةا5مببايسصيي يخا

يسباسمت1ةاعلايسحدخسايس1خن1ة".
خطاساااخأنايممريك1انياخيسليطان1انيايقبلاينا5رشع1ةا
يسُدااْدَخيناعاىلايس1خنا5اعتباا هاسخاعاًاساديسيّااعنايسنفل،ا
َساأسطيينتها خلمايددايممرامهخااعندايسنظا ايسماديسّياأنايرسِّ
يسقديخةا5أنايسحرباعىلايس1خنامناأجلا"رشع1ةالاسي"؛امنا
يسرشعنيالناالمايسليطان1يناخيمَمريك1ين،اخلؤالءا5اسنمبةا
سلنظاا ايسماديسّياألامُّاماناأيَّةامزيعاماأُْخاااَرىاسرشعنةا

يسُداْدَخين.

  - أحمد داوود:
تديَخَستاخساائُلاإعالم1ٌةامتددسٌة،ايي ايسثالثاءا
يسايض،انقالًاعناخكاسةا خيرتز،اأناإَسيَ ةايسرئ1لا
يممريكيا5ا يكاأخ5امااستدّللاجزءيًامناصفقاتا
مب1داتايمسالحةاسلماديسيّةاخستحدامنايسدعما

يسدمكرياسحخلةايسخلكةاعىلا5السنا.ا
يسلُِّ ايسذياسااقتهاإَسيَ ُةاأخ5امااسهذيايسترصفا
لاي:ا»قلالاأخ5اماااحايلايسضحايااايسدن1نيايفا

يس1خن«.
نحنانفهم،اك1خن1ني،اأنايسُداْدَخيناعىلا5السناا
لاياأمريكايايفايسقاا ايمخلاساديسّياخل1جيا
يفايسقاا ايسثاناي،اخأناأمرياكااساياأ يستاإيقاَفا
يسُدااْدَخيناسفدلتامنذايميا ايمخىل،اسكنامااحصلا
لاياأناإعاالَنايسحارباجاءامانايسب1اتايم15ضا
خس1الاعالاخزي ةايسدخااعايسماديسيّةايستياكانا
منايسفرتَِضاأنايتاماأخُلاإعالناسلحرباعنها،اثما
سنتمااءلا5خنطق1ة:اك1فايمُكُتايسداَسُماعناُكّلا
لاذهايسجريئماسلماديسيّةاعىلايس1خاناسياسماتكنا
لناكامييَخقاٌةاخمبا كةامنايسادخلايسكلى،اخيفا
مقدمتهااأمريكااخيرسيئ1ل،اخاسمديسيّةا5استأك1دا
سناتجرؤايسدخيلايفاحرباطييلةاعىلا5السنااسخنا

يسرجيعاإىلاأس1اسلاالناك.
لاذها خااللا مانا ا يممريكايَّ أنا خيسييضاُحا
يسترصخااتايحاخلايستهرُّباماناتبداتايسُداْدَخينا
عاىلا5السناا،اخإسصاقايستهخاةا5اسماديسّي،ام ا
أننااندِ ُكاأناُعاْدَخيناًا5شاكلايسحجماخيستيط1طا
خيسحصاا ايسطبلاعىلا5السناا،اكانتاأمريكااليا
يسديعمايسرئ1لاسه،اخيسنفذاخيُسَيّطط،اخمنذايميا ا
يمخىلاكانتاغرفايسدخل1اتايفايسمديسيّةاتديُ اعلا
يممريك1ني،اخماايإلما يتياخيسماديسّياخيسقطريا
إالاأسخيتاخقطاتمارّيلماخيشنطناك1فخااتشاء،ا
خخااللاعاا اخيحادالايالالاازّخستاأمرياكاا
يسماديسيّةا5صفقااتاأسالحةامتنيعاةاخصلتا

ق1ختهااإىلاأكثرامنالاامل1ا اسخال .
اةا إذيً،اخاسقلاُلايمخ5اميالنااغريُامل ،اَخاصَّ
خأنهاجاءام ايمياا ايمخريةاسرح1له،اخ5ددامرخ ا
ماايقا بايسداَمنياعىلاقصفايس1خن،اخسمانماخ ا
يسرجاُلايقلاُلاعنامئااتايسجريئمايستاياي تكبهاا
تحاسُاُفايسُداْدَخيناعىلايسدن1انيايفاصددةاخحجةا
خمأ باختدزاخيسحديدةاخصنداءاخإباخغريلاامنا

يسحاخظاتايسكليمة.
خسياندداقل1الًاإىلاشاهراسابتخلايسايض،اخقدا
خيخلامجللايسش1يخايممريكيا5أغلب1ةاعىلا15 ا
أسالحةاأمريك1ةاسلماديسيّةا5ق1خةالا.اامل1ا ا

سخال .
خشاخلتايسصفقةاأسالحةامتنيعةامنا15نهاا
خخااس5ا5اةاجديادةامناطريزاأ5ريماز،استض1َفهاا
يسماديسيُّةاإىلاأساطيسهاايسالي،اخخلاامدخدااًا
 شاشااًامناع1ا اللاملم،اإىلاجانباللاامدخداًا
مناع1ا اال.7املمامناطريزاللاM،اعالخةاعىلا
منصااتاإلطالقاقنا5لاسخان1اةاخعر5اتامد عةا

خمدديتاأُْخااَرى.
خقبلايستصيياتاكانتايستيقداُتاتيحيا5دد ا
يسييخقة،اإذياكانايممريك1ينايدعيناعد اتخريرا
لاذهايسصفقةاسياخَفاكثريةامانا15نهااُعاْدَخينا
يسمديسيّةاعىلايس1خناخسجلهاايسضد1فايفامجالا

حقيقايإلنمان.
إذي،اخاممراس1ماتاسهاعالقةا5اسقللايممريكيا
سااايحدثايفا5السنا،اخإالاَمخقفامجلُلايسشا1يخا
يممريكيا15 ايسصفقةاسلمديسيّةايفااااسبتخلا
يساايض،اخقادايكاينايممراساهاعالقاةا5اال5تزيزا

يممريكايايستييصلاسلماديسيّةاخيسذيانشاطايفا
يمِشهرايساض1ة.

لذهايسصفقةا5استحدياد،اأظهرتاتقا يراعلا
خكاسةا خيارتزاأنايسرئ1لايممريكيا5ا يكاأخ5اماا
ليا5نفمهاعرضاعىلايسماديسيّةالذهايسصفقةا
خلياأكلاعرضاتقدمهاإَسيَ ةاأمريك1ةاسلمديسيّةا
عاىلامادىاا7اعامااًامانايستحاسافايممريكايا

يسمديسّي.

لِــَم االستياء إذًا؟
ايسدط1اتاتؤكُِّداأناخيشانطناتجنياخييئَدا ُكلُّ
كثاريًةاماناخ يءايشاتدالايسحريئالايفامنطقاةا
يسارشقايمخساطاخمانايسُدااْدَخيناعاىلا5السناا،ا
خارشكاُتايمسالحةاينتدشاتا5شاكلاكباريايفا
يسمنييتايساض1ة،اخيستخري ايسحرخبايدنياطلَبا
يسزيدامنايسذخائراخيسداديتاخلياماايدنياكذسكا

يستخري اينتداشالذهايسرشكات.
خلنااملٌ اخفاياخ يءايسقنيطايممريكياعىلا
يسماديسيّة،ايتخثلايفايلتزيزاأساطي ةايمسلحةا
يممريك1اةاأماا اقيةاخصال5اةايسقاتالايس1خني،ا
خاس1خن1ينالمايسيح1ادخنايفايسداَسِمايسذينايعتلييا

5أقديمهاماس5ا5اِتايم5ريماز،اخخّجهييايستحذيريتا
هايفايسرياض،ا سمالخانا5أنهماقاسميناإىلاَقارْصِ
خيسقاتالايس1خنياليايسيح1دايفايسداسمايسذياأحرقا

يسد5ا5اتايممريك1ةا5يالعة.
ايدادايسج1اُشايسماديسّيالاياثاناياأقايىا
ايسرتبةالااعاس1ًااطبًقاا يسج1يشايسدر15ةاخيحتالُّ
ستصن1فااِتاميقا اجلي5االاخايراسداا الالا،ا
خييجداعىلايم ييضايسماديسيّةاقييعداعمكريةا
أمريك1اةامغريضاسخاع1ةاخلناكاعالقاتاخث1قةا
5انياق1ااسةايسج1َشانيايممريكاياخيسماديسّي،ا
كذساكايدتخادايسج1اشايسماديسّياعىلايساترييسا
5دضايستقن1اتايسدماكريةايسرخس1ةايفاصفقاتا
شابهاسخ يةا5نيايسطرخنياتبلاغاق1ختهاامل1ا يتا
يسادخال يتاستكايَنايسماديسيُّةاماناأكالايسدخلا
يسمتي سةاسلمالحايفايسرشقايمخسطا5تنيعاكبريا
يفايسصااس ا5نيايسيالياتايستحادةاكرشيكا ئ1يسا
خ5ريطان1اااخخرنماااخ خسا1ااخسكانا5د جااٍتا

متفاختة.
خخحَدلاايسحرُباعاىلايس1خنالياَمناخضحتا
أساطي ةايسماالحايممريكاياخ15َّناتاحق1قاةا
لشاشاتهاخضدفاهاأماا ايسقاتلايس1خنايايسذيا

يساتطاعاخاللاخرتةايسييجهاتاما اقيىايسغزخا
خيالحتااللايفاجبهااتامااخ يءايسحادخساأنايض ا
حاديًاسهاذهايمساطي ةا5تدماريهاإيااها5أ5ماطا
يسيساائلاخيسطارقايسبديئ1ة،اكخاايقايلايسكاتبا

خيسحللايسم1ايساإسخاع1لايسحاقري.
خيض1افايسحاقريا5اسقيل:ا»مااسخناساالحا
يسجياسمايدداأما ايسمديسيّةامناأسلحةاأمريك1ةا
تتبالىا5هااختريلناعل1هااسحمامامدا كهاا5ددا
تدمريايسقاتلايس1خنياأساطي ةايسمالحايممريكيا
5خاااخ1هااس5ا5اتايم5ريمزاخمد عاتايسليسيلايستيا

تيصفا5أنهاامفيرةايسج1شايممريكي.ا
خخااللايسييجهااتاخما اتيغالامقاتل1ناايفا
يسدخالايسماديسّياتنيعتايمسااس1باخيسطرقايفا
يستهديفايسد عاتاخيآلس1اتايسمديسيّةاأمريك1ةا

يسصن ا غماحديثتهااخمخ1زيتها«.
خيييصلاقائالً:ا»خمنايالستهديفا5اسصيي يخا
يسضاسةاسلد خعاإىلاز عايسدبييتاخخرضايسكخائنا
خصايالًاإىلايساتيدي اطرقا5ديئ1ةاسامايكناأكثرا
يسيليءايسدمكرينياتشاؤماًا5ا تديسيتايسُداْدَخينا
عىلايسمديسيّةاأنايفكرا5هاامجرسايستفكري،اخليا
مااأصابايسج1شايسمديسّيايفامقتلاخأثبتامدىا

تفيقايسقاتلايس1خني«.
خيقيلايسحاقرياأيضاً:ا»ختجاخزيًاسشااِلاادا
يعتاالءاأ5طاالايسج1اشاخيسلجاناعاىلامتنالذها
يآلس1ااتاخإسصاقا يياتايس1خن1انياعل1هاا غماماا
تخثّلهاماناصفدةاقييةاسلج1شايسماديسّياخإىلا
جانبانزعاأسلحتهااعىلالذيايسنحياس1لاثخةاماا
اخيهنُيايسماالحايممريكياخيكشافاحق1قَةا يَذلُّ
لشاشاتهاخَضْدِفاهاأكلامناحرقهاااختدمريلاا
5هذيايسشاكل.اساا5قةايفاتأ يخايسحارخباُحفاةا
يس1خاناخأ5ُاتهايحرقيناأعتىاخأشاهرايمسالحةا
يممريك1ةا5امخ يقايسكرتين1ةاخسحاخاتاخأغط1ةا
يسجنيسايسماديسينّياخيفا5دضهااقل1لامنايسبنزينا

خقنا5لايدخية«.
ُسايسشاالداختنيعايسماالحايسدمرا َختشارياتددُّ
إىلاتريجا ايسدتادياخينه1اا اقييتاه،اخهياكذسكا
تقد اصي ةاجل1ةاعىلاخض1حةاأسطي ةايسمالحا
يممريكي،اخمشهدايحرتيقاطقماتيييتاامحتفظاا
5ه1كلها5جيي اج1بالخاراأمريكيايخثلامحطةا
الا5داخأناتماتيقَفايستا5دنياخلمايرخنايسمالحا

يممريكيايسد عامتحيالًاإىلا ماس.
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  - زكريا الشرعبي:
أ5ايايسدبّااس،اأ5ايايسصادخق،اعاا فاجامل،ا
عدناانا زيال،اخاساداخاضال،اصااسقارسحان،ا
عدناانايسحخااسياخأساخاءاأُْخااَرىاماناقاسيتا
يسرتزقةاخيسجخاعاتايإل لا15ةايفامحاخظةاتدزاالا
يكاسايخراعل1هماخقتاقصرياسخناأناتنشَبا15نهما

يسدا كاختم1لا15نهخاايسدماء.
خااللايمسابيعنيايساض1انياتصاعادتاحدةا
يسيالخااتا5انياجخاعاتايسرتزقاةاستصلاذ ختهاا
ح1ثانزلاعرشيتايسمالحنيايستا5دنياساايماخىا
5لاييءايسحخازةاخكذساكايستا5دايناسجخاعاةاأ5يا
يسصادخقاثالثاءايمسابيعايسايضاخساطايسدينةا
عانا سلتدباريا يسثق1لاةا خيمسالحةا 5اسد5ا5ااتا
يحتجاجهماخغضبهمامنا خضاسمجهمايفاكشفا

يسقييتايسرسخ1ةايستا5دةاسرتزقةايسددخين.
يسد5ا5ااتا متانا عاىلا يسمالحينا خيحتشادا
خيسد عاتاإىلاشاا عاجخاالاخساطامدينةاتدز،ا
ح1اثايقاُ امكتاُبايسحاخظاةاخيإلسي ةايسحل1اةا
خمقرارشكاةايسنفاط،اميّجهنياخيلااتايسديخ ا
نحيامكتباقائداماايماخىا5خحاي اتدزايسرتزقا
»خاسداخاضل«ايسنتخياإىلاحزبايإلصالحا»يإلخيينا

يسملخني.
خطاسبايسمالحينايسغاضباينا5إقاسةاخاضلا
ميّجهانياسهاتهخاةايسدخلاسصاساحاحز5هاخترق1ما
آالفايمشاياصايآلخريانامخانالامانائخينايفا
يسنازل،احاداقيسهم،اخعد اتنف1ذاخعيسها5دمجهما
يفايسكشافايسرساخياسقييتايسرتزقةاما ايسئاتا
مخاناتاماجخدهاماتحاتاق1ااسةايسرتازقا“أ5يا

يسصدخق”اخعدسلماللمامملح.
خقاالايسحتجايناإنايسيعايسايستاياقطدتهااا
ق1اسيتايسرتزقةاسمايتماتنف1ذلا،اخأنهاا5اإلَضاَخاةا
يمسالحةا أخقفاتاميّصصاتهامامانا ذساكا إىلا

خيسذخريةاخيسييسايسغذيئ1ة.
يفاذيتايسما1اقاخّجهايسرتازقا“أ5يايسصدخق”ا
جخلاةامانايالتهامااتاسق1ااسيتايسرتزقاةاخقالا
إنهااتنّكرتاسهاخسرجاساهاخألخلتايسجرحىايسذينا
يدانينامناجريحاتامتفاختةامنذاأَْكثَارامناعا ا

خنصفايسدا اسخناأنايتماعالجهم.
رصيعااٌتاساا5قٌةاكانتاقدانشابتايفاشاهرا
أ5ريالايساايضا5نياأتبااعاحخايسايسيااليفاخقائدا
جخاعاةاحمامايسدعياعدناانا زيلايسشابيينيا
خأسفرتاعنامرصعاش1لايسياليفايسرتزقاحخزةا
ساد1دايسيااليفاشاق1لاخمارصعاشايصاآخرا
مقربامنايسشبيينياخكذسكاعنارصاأُْخااَرىامنا

يسطرخني.
كخااخنشابتارصيعاٌتاأُْخاااَرىا5نياجخاعةا
أ5ايايسدبااساخعناارصايسيااليفاخأسافرتاعانا

مرصعامقر5نيامنايسطرخني.

َمن هم َأْطَراف الصراع؟
تبدخامدرخُةاأَْطاَريفايسرصيعا5نيامرتزقةاتدزا
ما اخجايساأَْكثَاراماناأ 5دةاعرشاخص1االًاتا5داًا
سلدادخينايسماديسيايمَمريكياسيخالامدينةاتدزا
خكلاخص1الايتقاتالاما ايسفص1لايآلخار،امهخةا
صدباةاإذياجرتايسحاخسةا5دخنايسغيصايفاطب1دةا
خأصلالذهايسفصائلاخي تباطاتهااخأخذاُكّلاخص1لا
عاىلاحده،اغارياأنامااايحتد اخاللايمسابيعنيا
يساض1نيا5نياماايماخىا5لييءايسحخزةاخماايمخىا
5خحاي اتدازاخقائادهاخاسداخاضالالامايم5رز،ا

5حمبامريقبني.

بنَي فصائل اإلصالح والفصائل اأُلْخــَرى 
عىلاخلف1اةايمحاديثايستيايندسدتايمسابيعا
يساايضا5نيامااايماخىا5لاييءايسحخازةاخكتائبا
يسرتزقاأ5يايسصدخقامناجهةاخماايمخىا5خحي ا
تدازايسذيايقايسهايسرتزقاخاسداخاضالامناجهةا
أُْخااَرى،اح1ثايتهختاجخاعةايإلخيينايسمالخنيا
يسلاييءايسرتازقاعدناانايسحخاسياخمداهايسبدضا
يفاأحازيبايسناارصياخيالشارتيكيامانايسييسانيا
سلدادخين،ا5اسيقايفاخلافالاذهايالحتجاجااتا

خ غبتهما5إثا ةايالنشقاقاتايفايسصف.

خخ1خاايتهختاخصائلايإلصالحاعىلاسماناعدسا
ماناكتا5هااخناشاط1هااقائدايستنظ1امايسنارصيا
يسرتزقاعبديسلهاندخانا5اسيقيفاخ يءامااأساخيها
مااا خأنا يسدماكريةا عخل1اتهاما يفا 5استدثاريتا
يحادثامانارصيعاليانتااجامبارشاساااخصفتها
5استقا يرايسمخيمةايستيايبثهاايفاممام ايسدخيئرا
يالستيبا يت1ةاسق1اسةايسددخيناخيستدخالتايفاخطا
ساريايسدا كاخمحاخسةايستحكما5يض ايسجبهات.ا
خنارشاميقا ايسرص1افا5ارسايستا5ا اسلتنظ1ما
يسنارصياتقرياريًاقالايفاعنيينها5أنهايحتيياعىلا
تفاص1الايسؤيمرةايستيايقيسلاامااايدعىامحي ا
تدازاخيسذيايقيسهايإلخيينايايسرتزقاخاسداخاضلا
عىلاق1اسةايسلييءالخامد عايسد1ّنةامناقبلاتحاسفا

يسددخين.
يمادىا يإلصاالحا حازبا إنا يسيقا ا خقاالا
سالساتحييذاعاىلايسدينةاسخناغريهامانايمَْطَريفا
يمُْخاااَرى،اخأنايسدعياخاسداخاضالاقا ا5تجن1دا
يآلالفامنايمساخاءايسيلخ1ةاخيإلخيين1ة،امفتدالًا
يسدادَسامنايسقضايااضاداق1اسةايسلاييءالخا5هدفا

يإلطاحةا5ه.
خرسسايسيقا ،ا5حماباماااقالاعاْنامصاس ا
ة،اأحادثايسقضاياايستياأثاريتامؤخريًاضدا َخاصَّ
ق1ااسةايسلييءاخحق1قتها،امؤكاديًااأنايسؤيمرةاضدا
يسلاييءامماتخرةامنذايس1اي ايمخلاسلحارباخأنهاا
يتيذتاأشاكاالًاخصي يًاعديدةاختماسعخهاا5حخلةا
إعالم1ةامناقبلانشاطاءاخمييق امحمي5ةاعىلا
أَْطَريفاماا5اتايُدرفايفاتدزا5حمبايسيق ا5حلفا
”يساخ1اا“،اميضحااًاأنالادَفالاذهايسؤيمرةاليا
إخضاعاق1اسةايسلييءاستيج1هاتايإلخيينايسملخنيا

أخايستبديسهاا5ق1اسةامييس1ةاسها.
يتهاُ احازبايإلصالحاسلتنظ1امايسنارصياأتىا
5دداأناتلقاىاخاسداخاضلاخيإلصالحاتدن1فاًاالذعاًا
ماناقبلاضا5طاإما تياأثناءايجتخاعاسهمايفاعدنا
قب1لاييَمنياخيسذيايتهخهخاا5إسي ةامدا َكاخلخ1ٍةا
5خييجهةايسج1شايس1خنياخيسلجانايسشدب1ةاخأنهاا
تقد اكشايخاتاخلخ1ةا5أساخاءايسمالحنيامنا

أجلايسحصيلاعىلاأَْكابَااراعائداماسي.
يسضا5اطا تحادثا خقادا مصااس ،ا خ5حمابا
يالما يتاياخساأسه:ايسدا كايسديئارةايفاتدزاأغلبهاا
مداا كاخلخ1ة،اخك1فاترخديناكشايخاتا5الخ 

أسفاخرساسلتجن1د؟.
أتاىالاذيايالجتخااعا5داداتظالاراعناارصا
محماي5ةاعاىلايسق1ااسيايسمالفيايسرتازقاأ5يا
يسصادخقايساذياسابلاخأناأنشالاعانايسق1اسيا
يسمالفياخيسرتزقايآلخاراأ5يايسدبااسا5دخ امنا
حزبايإلصالحايفا5ديياةايسحرباخيسطاسبةا5ضخهاا

إىلايسكشيفايسرسخ1ةاسلخرتزقة.
خكانايسرتازقاأ5يايسصدخق،اتلقاىاخعيسيًامنا
ق1ااسيتايفاحازبايإلصاالحا5ضخهاما اعنارصها
ضخناماايماخىا5ق1اسةايسلاييءال7ااسخاعاجييا
خيسذياتمايستحديثهامؤخريًامناقبلاقيىايسددخينا
يستيايساتندتاق1اسةالذيايسلييءاسدنارصامناحزبا
يإلصاالحاختحديادياأتباعايسرتزقاحخايسايسياليف،ا
خليامااا أىاخ1اهايمخلا5أنهاخ1اناةاتدرضاسهاا
لاياخأتباعهاماناحزبايإلصاالحاسصاسحايسياليفا

ختركهما5دخناترق1م.
خخ1خاااكانتالذهايسدنارصاقداخجهتاخيلاتا
يسديخا انحايامكتاباخاساداخاضل،اقاالاميق ا
يسرص1فايفاتقريرهاآنفايسذكرانقالًاعنامااأسخاها
مصاس اس1اسا1ةا5أنايسظالريتايستياقاسلااأ5يا
يسصدخقاكانتاخطيةايساتباق1ةامناقبلاعنارصا
حزبايإلصاالحاعلايستظالراضداق1ااسةايسحي ،ا
الستكخالاسا1طرتهااعىلايسلييءاخيسدخ ا5دنارصا

تتظالرا5اسدديءاضده.
خقالايسيقا ا5أناحزبايإلصاالحاينييايسدخ ا
5نحايالل9اخرساضخناقيي ايسلييءامناعنارصاأ5يا
يسصدخقاخيسما1طرةاعىلاشئينايستمل1حاخيساس1ةا

يستا5دةاسلييء،اختقديخهماكدنارصامداسيةاسه.
ميضحااًا5أناتيق1تايستظالارةاجاءاستحق1لا
ذسكاقبلانزخلاسجانايسرصفاخمبارشتهااسدخلها.

صراٌع بني الفارين هادي ومحسن 
يتبا اخاساداخاضالايإلخايينايسمالخنياختما
تد11ناهامناقبلايسفا اعيلامحمانايمحخراخَلفاًا
سلق1اسيايسرتزقاييسفايسرشيجيايسذياقا الاسيا
5إقاستاها5مابباخالخاتهاما ايسرتازقاخيسق1اسيا
يآلخراعدنانايسحخاسيايسدنيامناقبلايسفا الاسي.
خ5حمابامصااس ايفاصفايفايسرتزقاةاخإنا
يمحخرايمادىامناخاللايسدخ ا5دنارصايإلخيينا
يسمالخنياسلتظالراضادايسحخااسياختد1نيا جلا

آخرايفامكانهايكيناتا5داًاسإلخيين.ا
خترسسايسصاس اعدسيًامنايمحديثايستيايختدلهاا
مرتزقاةاحازبايإلصالحامناضخنهاااحاسثةاقتلا
خقداتايفامديرياةايسداخاراخ ساأخاريساتا5داينا
سلحخااسيا5احتجازامديراأمانايسديريةاثما خضا
يسحخااسياأخيمراخاضلا5إطالقاه،اخلياماايعتلها

يمخريا خضاًاسألخيمرايسدمكرية.
كخاايتهامامرتزقةاحزبايإلصالحاعىلاسماانا
عضيايسحازباعبديسكريماثد1الاعدنانايسحخاسيا
5اسماطياعىلامداديتاخآس1ااتاثق1لاةاتتب اأحدا

يسقاخسنيايفامنطقةايسدنيا5خديريةايسييسط.
خأخاستايسصاس اأناماايماخىا5خحي اتدزاسما
يمالمايسلييءايسذيايقيسهايسرتزقايسحخاسياسيىا
لللااطلقةاكالشا1نكيف،اخأنايإلصالحايمادىا
إلساقاطايسرتزقايسحخاسياخيسم1طرةايستامةاعىلا

يسدعمايسايلاخيسدمكري.

صراعاٌت منذ البدء
سماتكانايسرصيعااتايستيايحتدمتايمساا15 ا
يساض1اةالايا5ديياةايسرصيعااتا5انيامرتزقاةا
يسدادخينايمَمريكايايسماديسياخقداحاّيلالؤالءا
يسرتزقاةامدينةاتدزاإىلاسااحةاسلرصيعاختصف1ةا
يسيصيمااتا5انياأط1اخهماخخصائلهامايسيتلفةا
اخريلامنهاماعىلاأنايماتأثرا يستايايحارصاُكلُّ
5أَْكابَاارامماحةاسلركيعاأما ايسددخينايمَمريكيا
يسماديسياخأخخاراقاد امانا يا ايسدخاساةاخإنا
تطلاباذسكاتيج1هاخيلااتايسديخ انحيايمط1افا
خيسفصائالايمُْخااَرىامنذايسبديياتايمخىلاسلددخينا

يمَمريكيايسمديسياعىلايس1خن.ا
خ5دأتايسدخل1ااتايإلْجااَريم1اةايفاحلايسدينةا
خأللهااامناقبالاعصا5اتايسرتزقاةاتحتاق1اسةا
يسدعاياحخيسايسياليفايساذيامااإناشانايسددخينا
يمَمريكيايسماديسياأخلاغا يتاهاحتىاظهراعىلا
قنااةا»ساه1ل«ا5اسحديثاعخاااأساخاها5طيالتا
االا اخيستيايستهدفا5هااقييتايسج1شاخيممنا

تحتاممخىا»حخايةايسثي ة«.
خساماتخضاأيا اعاىلا5دءايسدادخيناحتىاخّجرا
حزبايإلصالحا»يإلخيينايسملخني«ايسحربايفاتدزا
خيساتال ايسيااليفاسلدخداةايمخىلامانايسدعمايسايلا
خيسدماكريامناقاييتايسددخيناس1ظهارايسياليفا
مرةاأُْخااَرىاعىلاقنييتاخضائ1ة،امطاسباًا5اسزيدا
اعىلامماتيىا ٍ ام1دينيٍّ متدهديًاسهما5تحق1لاتقدُّ

يسدينةاخاللاثخاناخأ 5دنياساعة.
خحانياناثرتاطائريتايسدادخيناصناسيلايسالا
خيسمالحاعىلاحخيسايسياليفاأغرتها يئحايسبنكنيتا
خ5ريالايسماالحاخاحتكارهاخمنداهاعاناخصائلا

يسرتزقةايمُْخااَرىايسنضييةاتحتاق1استه،امااأَسَّىا
إىلاتذمرلاا،اكتلاكايستيايقيُسلاااصاسقارسحانا
خأمرلااا5االنماحابامانامييقا اتخركزلااايفا

يمشهرايمخىلامنايسحرب.
ينماحابايسرتازقاصااسقارسحااناكاناأخلا
5اييس ايسشاقاقايفاعصا5اتايسرتزقاة،اح1ثاأستا
لذهايسيطيةاإىلاتييينايسياليفاسرسحاناخيتهامها

5ا«يسدخاسة«امنصا ايسله.
يفاذساكايسيقاتاكاناأ5طاالايسج1اشاخيسلجانا
يالنتصاا يتا مانا مزياديًا يحققاينا يسشادب1ةا
أجلتامجام1ا ايسرتزقةاعىلايستقهقراحتىاحيا
يسرخضاة،ايممارايساذيايندكلاعىلاثقاةاتحاسفا
يسددخينا5اسياليفاخخعيسهايستياتجاخزتاميعدلاا
خسماتتحقلاحتىايفايمسا15 ايستاس1ةاخليامااسخ ا

5قيىايسددخيناإىلا5تشك1لاخص1لاآخر.
 

كتائُب املرتزق أبي العباس
يدتخاُدالاذيايسفص1لايفاتحركاتاهاعىلاعق1دةا
أعضائاهايستكفريياةاخيخاِ ُساطرقااًاميتلفًةايفا
يسقتالاخيستدذياباخيسماحلاخقا ايسدادخيُنا5خدها

5أنييعايسمالحاخمباسغاكبريامنايسال.
ا5دأالذيايسفص1لا5استحركايفاأح1اءايسجخهي يا
خاسديناةايسقديخاةاخ5دأتاأذ عها5اسما1طرةاعىلا
لاذهايسناطلامماتغلًةاحْرَصايسج1اشاخيسلجانا
يسشادب1ةاعىلاح1اةايسَدن1نيايسذيانايتيذتامنهما

لذهايسدصا5اتاس خعاًا5رشيةاستحركاتها.
ظهي ايسفصائلايستكفريياةايستا5دةاسلخرتزقةا
أ5يايسدباساجدلايسياليفايشدرا5اسدا اخيسفض1حةا
أما اتحاسفايسددخيناخينتا5تهامياخفامناأنايتما
يستيايلاعنها5شاكلاكامال،اخحاخلايستنااُزُلاعنا
5داضايحتاكا هاسلخالاخيسماالح،امجادسيًايسدهدا
ستحاسافايسددخينا5دداعدةاأشاهرامناعهدهايمخلا
5أنهاس1م1طراعىلايسدينةاخاللاأسبيعاإذيامااتما

تكث1فايسغا يتايسددخين1ة.
خ5نااًءاعاىلاذسكاعااساتحاسافايسدادخينامرةا
أُْخاااَرىاس1خدايسرتازقاحخيسايسياليفا5اسماالحا
خيساال،امدلقااًايممالاعاىلايالساتغاللايإلخيينيا
سدييطفايسناسامناأجلاكماباحاضنةاشادب1ةا
سدا كايسرتزقةايفاتدز،اغرياأنايسياليفاسمايمتط ا
أنايحقلاشا1ئاًامخااخعدا5هاتحاسفايسددخيناأما ا
صخيساخثباتايسج1شاخيسلجانايسشدب1ةاخسمايكنا
سهاسايىايالساتدريضاأماا اخالشااتايسكامريي،ا
خأَْصبَاحاتايسصاي اجزءاماناساخاتهاخمصد يًا
سلميريةامنهاحتىاعىلاممتيىايسييسنياسلددخين.
لاذيايممراسخا ا5تحاسفايسدادخيناخخصيصاًا
يإلماا يتاإىلايسدخا ا5استكفرييانيا5ق1ااسةاأ5ايا
يسدبااسايساذياأعلاناق1ااَ ا»إما ةاإساالم1ة«ايفا
أكتي5ارامنايسداا ايساايضايفايسنطقاةايسرشق1ةا
مانايسديناةايسقديخاةا5تداز،اخلاياماااأغااضا
مجدسيًايسرتازقاحخيسايسياليف،اخ5استايلاتصاعدتا

يالنشقاقاتا5نياصفيفايسرتزقة.
يسرتزقاحخيسايسياليفاخ5حمابا15اناأصد تها
جخاعاةاأ5ييسدبااسايفاصفحتهاايسرساخ1ةاقا ا
5اسدخ ا5اسرتزقا»أ5يايسصدخق«اسلتظالرايفاشا عا
جخالاسلخطاسبةا5إقاسةايسرتزقا»اأ5يايسدباس«امنا

»يإلما ة«ايسزعيمة.
يذكاراأنايسرتزقا»أ5يايسصادخق«احركاح1نهاا
مظالارةاطاسباتايسرتازقايالخارا»ي5ييسدباس«ا
5االساتقاسةاماناخيسطاسباةا5تد1انيايمخلا5ادالا
عنه،اخقا اممالحيناتا5ديناسها5اقتحا ايسدديدا
منايسادي سايفاحايايسجخهي يامدقالايسرتزقا
»أ5ايايسدبااس«اخطاسبتاها5إسحااقامااايزيداعىلا
للاامرتازقامنايسذيناتمايخريجهمامنايسماجنا

يسركزيايفاتدازا مضانايسدا ايساايضاإىلاصفه،ا
خلياماايعتلهاأ5يايسدباسامحاخسةاسلم1طرةاعىلا
جخاعتهاخسخ ا5هاالتهاا اق1اسيتاسلخرتزقةاخلما

أ5يايسصدخقاخيسياليفا5اسرسة.
خأتتالذهايسرصيعاُتاكخقّدمةاسلرصيعايسكبريا
5نياأقطاابايسرتزقةاخذسكاقبلاأناتتكاثراس1صبحا
يفامديناةاتدزاأ 5دةاعرشاخص1الًاإْجااَريم1اًاكلهاا
مييس1ٌةاستحاسفايسددخين،اخكلاخص1لايقتلاخيكّفرا

يآلخر.
خخ1خاااكاناتاقطاراقاداخ5ّيتايسيااليفاعىلا
يسماخاِحاسجخاعةاأ5يايسدبااسايسدعيمةاإما يت1اًا
خساديسياًا5استخدُّساعىلاحمااباخجايسايإلخيينا
يسملخني،اخخقاًاسصاس ايفاصفيفايسرتزقة،اشنتا
يإلماا يتالجيمااًاالذعاًاعاىلاجخاعاةايإلخيين،ا
متهخاةاإيالاا5إعاقةاعخل1اتايسدادخين،اخلياماا
جاءاعىلاسمااناخزيرلااسلشؤخنايسيا ج1ةاأني ا

قرقاشانيخخلايسدا ايسايض.
خساماتيخادالاذهايسرصيعااتاستظالايفاشادا
خجاذباخيتهاماتامضاسةا5نياكلتااايسجخاعتني،ا
5اإلَضاَخاةاإىلامحااخالِتايْغت1َالامتباسسٍةاسق1اسيتا
يسجخاعتانياخلايايستاياأست،ا5حمابامصااس ا
رسية،اإىلاخري احخيسايسياليفام اعائلتهاخيإلقامةا

يفايسيا جاح1ثايتييجدايآلنايفاترك1ا.

اإلصالُح يفّرخ جماعته
 سيًاعاىلامااقاا ا5هاأ5ايايسدباس،اقاا احزبا
يإلصاالحا5استحاسفاما ا5دضاق1ااسيتايمحزيبا
يستاياكانتامحماي5ةاعاىلايس1ماا اخيسقيم1نيا
خ5تفرياخاعنارصلااإىلاعصا5اتاتحخلاأساخاءا
ميتلفةامناقب1لاماايماخىا5لييءايسطالباخسييءا
يسصداس1كاَخسييءايسحخزةاخكتائبايسزنقلاخأساخاءا
أُْخاااَرىاكثاريةاستظلامديناةاتدازاضح1ةالذيا
يإلْجااَري ايستددسايسذياسمايتيقفاعندانهبايسنازلا
خيسحالتايستجا يةا5لاتجاخزاذسكاإىلاتنف1ذاأحكا ا
5اإلعادي ا5خيتلفايسطارقاسكلامانايياسفاتلكا

يسجخاعاتايفايسرأي.

تجنيد أبناء تعز للقتال يف جبهات 
ُأْخــَرى 

يقاي احازبايإلصاالحا5تجن1دايسدارشيتامنا
أ5نااءامحاخظةاتدزاسلزجا5هامايفامدا كايسرتزقةا
يفاُكلٍّامانانهاماخم1ادياخيسدخاعاعانايسددخينايفا

مناطالانجاريناخغريلاا.
خيفالذيايسم1اقالاجماناشطينامناأ5ناءاتدزا
يسرتزقايسدعياييسافايسرشيجاياخكذسكايسرتزقا
يسدعياخاسداخاضلا5تنف1ذالذهايسؤيمرةاعىلاأ5ناءا
تدازاخيستايايقيُسلااحازبايإلصالحاخعىلا أساها

يسفا اعيلامحمنايمحخر.ا
ما اُكّلالاذهايسفصائالاخيسرصيعااتايسركبةا
خذسكايسنهجايإلْجااَريميايسذيايجتخ اعىلايسدخاسةا
خيختلافاعىلا يدهااسجأامدظاماأ5ناءامدينةاتدزا
إىلايسناطلايستيايما1طراعل1هااايسج1شاخيسلجانا
يسشادب1ةاح1ثايممناخلر5اًاماناكيي15لايسقتلا
خيسنهب،اخ1خااا5ديامرشخعايمقلخةايسذيايمادىا
إس1اهاتحاسافايسدادخينايمَمريكيايسماديسياعنا
طريلاترك1زهاعىلاتدزاخمحاخسةاإظها لاامكبّلةا
5اسدنرصيةاخيسناطق1اةاخذيتامرشخعاخا غامنا
أيامحتيًىاسايىايستبد1ةاختنف1اذاإ يسةايسددخينا
يفاخقاتاأَْصبَاحتاخ1هايمزقاةايسصغريةا»إما يتا
إساالم1ة«اجنبااًاإىلاجنباما اإماا يتايسقاعدةا

خسيعش.

 إجماُع العمالء على 
العمالة وصراٌع على َرْيِعها 

تعز..



7 يسددساااماا     يسيخ1لالااسيمخلالالا اايسييخلالاا 15 ايمخلامخلالا

  - محمد القيري:
- ُأعلن مؤخرًا عن تشكيِل حكومة اإلنقاذ 

الوطني؟ كيف تنظرون إليها؟ 
اُبا5كام،اخ5اسنمابةاستشاك1لا 5ديياةاأ حِّ
يسحكيماة،اخهاياأخرحاتايسشادَبايس1خنايا
قاطباًة،اخأثلجتايسصدخَ ،اح1ثاأتىاتشاك1ُلا
يسحكيماةاإلخاريجايسيطنامخااايدان1هايفاظلا
عنجه1ةايسُداْدَخينايسمتخرامناِقبلايسمديسيّةا
خحلفائهااامانايسصهايناةاخيمَمرياكان،اكخاا
أناتشاك1َلايسحكيماةاجااءاتجما1ديًاسقايلا
يسرسايل-اصاىلايسلهاعل1اهاخعىلاآسهاخسالم-
:ا»يإليخااُنايخااناخيسحكخاةايخان1اة«،اخلذها
حكخةايس1خن1اني،اخقدايجتخديياعىلا أٍياخيحدا
خليامييَجهةايسُداْدَخينايسظاسماخيسغاشاماعىلا

يسشدبايس1خني.

- ذكرتم أن الُعـْدَواَن غاشٌم، وهو بالفعل 
كذلك، حيث يستهدُف األسواق واملدنيني يف 

قاعة العزاء واألفراح.. برأيكم ملاذا يتمادى 
الُعـْدَوان يف ارتكاب هذه املجازر؟ 

-اعندماااخرجناايفا نحنا-يسشادَبايس1خنيَّ
ثاي ةااااسابتخلاضداَماناكانيياممارّيينا
مناِقبلايسماساةايمَمريك1انياخضدايسرشخعا
يمَمريكايايستخثلا5خرشخعايسقاعدةاخأخييتهاا
يإلْ َلاا15ة،اخيسذياكنااالاننا اخالانمات1قظاإالا
خنمخ اخنشاالداحاسَةاينفجا يتاخيغت1االت،ا
خمنهااايغت1االايسدكتاي اَعبديسكرياماجد5انا
خيستايكلاخرشفايسديناخعبدايسكريمايسي1يينيا
خغريلامامنايسق1ااسيتايسدماكريةاخيممن1ة،ا
خسماتمالمامنالذهايمعخاالايإلْجاَريم1ةاحتىا
15ايُتايسلاهامثلامماجَديا5د اخيسحشايش،ا
خيستايا يحاضح1تهااايسدرشيتامنايسشاهديءا
خيسجرحىا5خيتلفاتيجهاتهم،اخثا ايسشادب؛ا
منهاس1الامناثقاختنااايستفجاريُاخيالغت1االتا
خحخلايمحزمةايسناسافةامثالايسذياحصلايفا

م1دينيايستحريراخيسمبدني.
خيسييقا اأنايسشادَبايس1خنياتََحااّركاصفاًا
خيحديًاسلقضااءاعاىلايمََسَخيتايمَمريك1ة،اخ1خاا
عبااءةا تحاَتا تََحاّركاتا خسيعاشا يسقاعادةا
يستقما1ماخيستجزئةاختحتاماايمخىايمقلخة،ا
خعندمااعجزايسُداْدَخيناعلاأََسَخيتهاجاءاستنف1ِذا
ُعاْدَخيناها5اسطائاريتايمَمريك1اةايسصه1ين1ةا

يسماديسيّةاسرضبايس1خن1ني،اخيسُدااْدَخيُناعىلا
يس1خناأ ضااًاخإنَْماااناًاالاييتلاُفاعناأخسئكا
يسذياناكاناييايماتهدخينايس1خن1انياتفجارييًا
5امحزماةاأَْخا5اسطائاريتاخأخسئاكاسيعشامنا

يم ضاخأخسئكاسيعشامنايسمخاء.

- أنتم يف وزارة األوقاف كجهٍة مسؤولة 
مناٍط بها توحيد الخطاب الديني.. ما 

دوركم يف مواجهة الُعـْدَوان؟
نحنا5فضلايسلهايفاقطاعايستيج1هاخيإل شاسا
خمخثاالًا5ااإلسي ةايسداماةا5اسيعظاخيإل شااس،ا
حرصنااامناذا5ديياةايسُدااْدَخيناعاىلاتيح1ادا
يسيطابايسدينيايفايسمااجداخنحرصاأسبيعاًا
عىلاتيح1ادايسيطابامناخااللاتدخ1ماييّزعا
عاىلاخطباءايسمااجدايفاجخ1ا ايسحاخظات؛ا
خذساكاسجخ اكلخاةايسنااساختيح1دلماخعد ا
يسفرقة،اخقاداأسزمنااكاخةايسيطبااءا5االستزي ا
5إسيناةايسُدااْدَخيناخحاثايسنااساعاىلا خادا

يسجبهاتا5اسرجالاخيسال.

- وماذا بشأن دوركم يف توعية الشباب يف 
املدارس؟

سقاداقخنااا5استنما1لاما اخزي ةايسرت15اةا
خيستدل1اما5إقاماةاحخاالتاخقييخلاي شااسيةا
تيعييةاحيلاَسّماشخلايس1خن1نياضدايسُداْدَخين،ا
اهايفاطا5ي ا ماناخااللايسكلخااتايستاياتيجَّ
يسصبااحاخعلايسفصايلاخيستيض1حاسلشابابا
يمماةا عاىلا ااا5ايا يسَيلَّ يسفكارا 5يطاي ةا

يإلْسااَلم1ةاخس1لاعىلايس1خناخحمب.
خحق1قاًةاأنالاذيايسفكَراليايساذيايياسعا
يسشباباخيؤثراعىلاعقيسهماخيجدلهمايحخلينا
يمحزمةايسناسفةاسمفكاسماءاإخيينهماخأ5َْنَاءا
شادي5هم،اخمااايسجااز ايسحاصلاةايفايسدريقا
ا خساي يااخس1ب1اااأَْخايستياحصلاتايفايس1خناإاِلَّ
ااا5يايإلْجاَريميايسذيا نت1جةاسهذيايسفكرايسَيلَّ
يقي ا5ا تكاباأ5ش ايسجريئما5حلايإلنَْماان1ةا
يفاتدزاخعدناخغريلخا،اخمااقا ا5هالذيايسفكرا
ماناجريئامايفاتدازامناساحلاخذ5احاخ ميا
يسنااسامناأساطحايسنازل،احتىاكبا ايسمانا
قاماييا5قذخهمامناساطيحايسناازل،اخلؤالءا
الايخثلاينايإلْساااَل اخإنخااايخثّلاينايسنهَجا
يمَمريكياستشاييهايسدينايإلْسااَلمي،اأماانحنا
خديننااليااأشديءاعىلايسكفا ا حخاءا15نهم(.

- هل هناك تنسيٌق بني علماء الشافعية 
والزيدية؟

طبدااًاُقخنااا5ددةاسقااءيٍتا5استنما1لام ا
 ي5طاةاعلخااءايس1خناخجخد1ةاعلخااءايس1خن،ا
خلناكايسكثريُامنايسُدلخااءامناقامييا5دخ لما
سييجهةالذيايسُداْدَخين،اخآخُراسقاءاسلدلخاءاليا
يسلقاءايسيّسا اقبلاخرتةاسكاخاةاعلخاءايس1خنا
ماناميتلافايسذيلاب،اخيتفقايياَجخ1داًاعىلا
مييجهاةايسُدااْدَخينايسيا جياأَْخاعالاأََسَخيتها

يسحل1ة.

- ملاذا ال يتم إغالُق املساجد التي تقوُم 
بالتحريض ضد أَْبَناء اليمن والتي تؤيد 

الُعـْدَوان؟
نحاناخكخااأرشتاساكاساا5قاً،اندخُلاعىلا
إنزيلاتدخ1ماإىلاخطباءايسمااجداأسبيع1اًاكيا
يلتزماييا5يحادةايسصّفاخمييجهاةايسُداْدَخين،ا
خَمنايياِساْفانَُقاااما5اساتدعائهاخيسجليسا
مداهاخيستيض1حاسهاماأنايسُداْدَخينايماتهدُفا
جخ1ا اأ5َْنَاءايس1خناخالايماتهدُفاخئًةا5د1نها،ا

5لاليايمتهدفاحتىايسرتزقةاأنفمهم.

- قبل فرتة ُعِقَد يف السعودّية لقاٌء ضّم 
عددًا من العلماء وجميعهم أدانوا استهداَف 

مكة من قبل الجيش اليمني بحسب 
ادعاءاتهم.. كيف تردون على ذلك؟

لؤالءالماعلخاءايسدخ ايسمابل،اخلمامثلا
لييايستي يةاثماسامايحخليلااخخثلهما يسذياناُحخِّ

كخثلايسحخا ايحخُلاأسفا يً.
لاؤالءاآَلاساديسايكذ5ايناعاىلايسشادِبا
يس1خناياَخضّللايياعىلايسشادبايس1خناياطييلا
يسمانييتايساض1اة،اسكنالذيايسزماناليازمنا
كشافايسحقائال،اخكخااقاالايسشاه1دايسقائدا
يسما1داحمانيا5اد ايسديانايسحيثي،اقادا5انا
أخسئكاأصحابايسذقينايسحخريءاخيسصفريءاعىلا
حق1قتهام،اخلماأسيةا15دايسُداْدَخيناَخمناقامييا
5استجن1اداتحاتا يياةاأَمريكاايفاأخغانماتانا
خساي يااتحتا ييةاأَمريكا،اخلاالمايفايس1خنا
يقفايناصفاًاخيحاديًاختختزُجاسمااُءاأتباعهما
م ايسد ايمَمريكيايإلرسيئ1يلايسماديسي،اخسما
نماخ اصيتاًاستحريارايمقاىايسرشيف،ا5لا
ساخدنااصايَتايسدريفيايدعايا5اسرحخةاعىلا

أس1اسهامنايإلرسيئ1ل1نيايفايميا ايساض1ة.
َخعندمااحصلايسحريُلايفاإرسيئ1ل،اساخدناا
يسذياقال:ا»يسلهماي حماشاباباخنماءاخ جالا
إرسيئ1الايم5رياء«،اخليانفماهايسذيايحرضا
عىلاقتاالاأ5َْنَااءايس1خناخيقايلاإنهمامجيسا
خ يخضاةاخغريلااامانايسماخ1ات،اخلاؤالءا

يكذ5يناخيزسيسخنايفاُكّلايي اكذ5اً.
أمااانحناأ5َْنَااَءايسشادبايس1خناياخنقدُِّسا
يسكدباَةايسرّشخة،اخنحناأخُلاَمانايديخ اعنهاا
خعانايسب1تايسحري ايسقدس،اخنحناحنيانصيلا
نتيّجاهانحايايسكدباةايستاياأمرناايسلاُها5ذسك،ا
خك1افا5ناااأنانماتهدخها؟!،اخمانايسدلاي ا
يساتهدختامنطقاةا يسصا خخ1اةا يسقايةا أنا

عمكريةا5جدة.

- هل لديكم تواُصٌل مع علماء املسلمني 
لفضح تضليل الُعـْدَوان؟

ندم،اسدينااسجنةامكّينةامنايسدلخاءايمجالء،ا
خقاداقامييا5زياا ةايسدديدامنايسادخلايسدر15ةا
خيإلْسااَلم1ةاخغريلا؛اسنقلاماايحدثايفا5السنا،ا
خأنايسشادبايس1خنيالياشدبامظلي ،اشدبا
عزيزاقيياخمناحقهاأنايديخ اعنانفمها5كلا

يسيسائلايستاحة.

مديُر عام الوعظ والإر�ساد بوزارة الأوقاف والإر�ساد عبدالرحمن املو�سكي لـ »�سدى امل�سرية«: 

اأَلمريكي والسعودي ال يختلفان عن داعش، فكلهم مجرمون يستهدفون الشعَب اليمني
دعا مديُر عام الوعظ واإلرشاد بوزارة األوقاف، َعبُدالرحمن حسين أحمد الموشكي، اليمنيين إلى المزيِد 

من التََّحـرُّك في مواجهة الُعـْدَوان اأَلمريكي السعودي على بالدنا.
وقال في حواٍر خاصٍّ بصحيفة »صدى المسيرة«: إن الُعـْدَوان ال يستهدف فئًة معينًة، بل يستهدف اليمنيين 
بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم الفكرية، ُمشيرًا إلى أن جرائم المرتزقة في تعز وغيرها من سحٍل وقتل 

ــابي اإلْجـَرامي. وتمثيٍل بالجثث هي نتاُج الفكر الَوهَّ
إلى نص الحوار:

التعليُم الفني تنّظُم فعاليًة خطابيًة احتفاًء باملولد النبوي الشريف 
  - أمانة العاصمة:

أقاماتاخزي ُةايستدل1امايسفناياخيستد يبا
أمالا صبااحا خطا15اًةا خداس1اًةا يسهناي،ا
يم 5داء؛ا5خناسبةايسيسدايسنبييايسرشيفاعىلا

صاحبهاأخضلايسصالةاخأزكىايستمل1م.
خيفايسفداس1اةايستياحرضلااخزيُرايستدل1ما
يسفنيامحمانايسنق1باخنائاباخزيرايستدل1ما
يسفنيايسدكتي اخاسادايسحيييلاخخكالءايسيزي ةا
خيسيكالءايسمااعدخناخمديارامكتبايستدل1ما
يسفناياخيستد يابايسهنايا5أماناةايسداصخةا
يسفن1اةا يح1اىايسأخاذياخعخاديءايسدالادا
خيسهن1اةا5اممانة،اأشاا ايسنق1اباإىلاألخ1ةا
إح1ااءاذكرىايسيسادايسنبييايسرشياف،االختاًا
إىلاأنايالحتفالا5هذهايسناسابةايدلاعىلامدىا
ي تباطايممةاخحبهااختيقريلااسما1دايسيللا
خأرشفايسرسالنياخس1دايسبرشيةاخيإلنمان1ةا
يسنبيايسياتمايسرحخةايسهديةاخيسرسيجايسنري.ا
خنايهايسنق1اباإىلاأنايالحتفااَلا5اسيسادا
يسنباييايأتايالاذيايسداا اخيس1خنامااايزيُلا
يتدرَُّضاسددخيناغاشمايستهدفاخيمتهدُفا

خيسمااجدا خيسنمااءا خيمطفاالا يسدن1انيا
يسدازيءا خصااالتا خيسدالادا خيسجامدااتا
خيسريخالايسصح1اةاخيالقتصاسياةاخيسصان ا

خيسبن1ةايستحت1ة.ا
خقاال:ا»إنايسدادخينايساتهدفايسشادبا
ايسنبايايسكريما يس1خنايايسذياساانداخناارَصَ
محخاداصىلايسلهاعل1هاخآسهاخسالمايسذياقالا
اقلي5اًاخأسنُيا خ1هم:ا»آتاكماألُلايس1خن،الماأَ قُّ

أخئدة،ايإليخانايخاناخيسحكخةايخان1ة“.
خسفتاإىلاألخ1ةايالقتديءا5هديايسنبياعل1ها
خآسهايسصالةاخيسماال اخإتباعاُسانتهاخسريتها
يسدطارةاختذكُّارامناقبهاخصفاتاهاخأخالقها
خساليك1اتهاخمدامالتهاخيالستفاسةامنهاايفا
يسدامالتاخيسماليك1اتايس1يم1ةاخيسدخلاعىلا
تيح1ادايسصفايفاخيستكاتافاخيسرتيحما5نيا

أخريسايسجتخ .ا
خ1خااأشاا اخك1لاأمانةايسداصخةاسقطاعا
يسشاباباخيستدل1امازيااسايسرخ1ال،اإىلاألخ1ةا
يالحتفااءا5هاذهايسناسابةاخسالالتاخمدانيا
ذكارىايسيسادايسنباييايسرشياف،امب1نااًاأنا
يالحتفااَلا5اسيسادايسنباييايحتفااٌلا5اسق1ما
خماكا  ايمخاالقايستايايتصافا5هاااخاتُما

يمنب1ااءاخسا1دايسرسالنياختقيياةايسارخحا
يإليخان1ةاسدىاأللايإليخاناخيسحكخة.ا

ا ايسمديسيَّ خسفتاإىلاأنايسددخيَنايممريكيَّ
َعِخاَداعىلايساتهديفايسؤّسمااتايستدل1خ1ةا
خيسدالاداخيسجامدااتاستحق1الا غباتاهايفا
تجه1الايسشادبايس1خناي؛اإس يكاَامناها5اأنا
ميرجاتالذهايسؤسماات،اقااس ٌةاعىلا5ناءا
حاارضاخمماتقبلايس1خن،اُمؤّكاديًاأنايس1خنا
يختلاُكاثرخًةا5رشيًةاكف1لةا5صن امماتقبلا

مرشق.ا
5دخ هايساتدرضاعخ1اُدايسدهادايس1خنيا
عبُديسرحخانا يستطب1ق1اةا سلدلاي ا يسص1نايا
يسمانحاني،اسالالتاخمدانيايالحتفالا5اسيسدا
يسنباييايسرشياف،اخألخ1ةايستازخسا5أخالقها

يسرشيفةاخيسمرياعىلانهجهايسكريم.
مدااذا يسشااعُرا أسقاىا يسما1اقا ذيتا يفا
يسجن1اداقص1ادةا5دنيينا»محخدياين«اسفتا
ماناخالسهاااإىلايسصخايسايس1خنايايسدجازا
خيالنتصا يتايستيايحّققهاايسشادُبايس1خني،ا
ُمؤّكديًاعالقةايسشادبايس1خنيا5اسنبيايسكريما
يستخثلاةا5دالقةايسنرصةاساهاخسنهجهايسختدةا

منذاخجرايسنبية.

الجبهُة الثقافيُة تنّظم صباحيًة شعريًة 
بعنوان »ُبْشَرى النبوءة وتباشرُي النصر« 

  - خاص:
نّظخاتايسجبهُةايسثقاخ1اُةاسييجهةا
يم 5دااء،ا أمالا صبااحا يسدادخين،ا
5ارشىا 5دنايينا شادريةا صباح1اةا
يسنبيءةاختباشريايسنرص؛اخذسكايحتفاالًا
5ذكارىايسيسادايسنباييايسرشيافاعىلا
صاحبهاأخضلايسصالةاخأزكىايستمل1م.
ختضخناتايسصباح1اُةاعادسيًامانا
يسقصائداقدمهااُكلٌّامنايسشاعرةاأحال ا
يسيشيلا عبديسكايفاخيسشاعراعبُديسكريما
خيسشااعرةاخخ1اةايسدخارياخيسشااعرا
عبديسحف1اظايسيزين،اخكذسكايسشااعرا
أحخادايسدجارياخيسشااعراعبديسكريما

مقبلاخيسشاعرامحخدايسجرف.
أسق1اتا يستايا يسقصائادا خ ّكازتا
يفايسفداس1اةاعاىلاعادٍسامانايسييض1 ا
يسرتبطاةا5ق1اماخأخالقاخخضالايسنبيا
محخاداصىلايسلهاعل1هاخعىلاآسهاخسالما

خكاذياألخ1ةايالحتفاالا5ذكرىاميسده،ا
5اإلضاخةاإىلايإلشااسةا5صخيسايسشدبا

يس1خنياخيسدعيةاإىلاتدزيزالذيايسصخيسا
5خييصلةايسنفريايسدا اإىلايسجبهات.
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مخطط تقســيم »الجنوب«   - عبد اهلل بن عامر:
5دادايالطالعاعىلالاذهايساسةاسا1كيُنايسحديُثا
حايلاُمَيّططااتايسدادخينايسماديسّيايممريكايا
خساد1هاإىلاإعااسةايس1خناإىلامااقبالايسدا ال99ا ا
داتاختنبؤيتاقاستايسكثريين،اخ5اسديسةا مجارساتيقُّ
إىلامااايرياُدهايسياا ُجاسل1خاناسلقايلاإناأسايأا
يسما1نا ييلاتالياإعاستنااإىلازمنايستشطري،اغريا
أنايمسايأ،اخلياماايحُدُثايس1ي اخماانتجهاإس1هاخماا
نطاسداهاخنقارأهاخنماتيعبهامناخااللايسؤرشيتا
يسباسيةاأمامناالياأنايسددخينايممريكيايسماديسّيا
يتجُهانحياسا1نا يياأَْكثَاراكا ث1اةاخخطي ةاعىلا
يسك1اانايس1خناي،اخلامايددايممارامجارساإح1اءاماا
كان،ا5الا5دثاخيق اجديدايقاي اعىلاتجزئةايسجّزأا
ختفك1كايسجمدايسيطنياإىلاسخيالتاصغريةاتتشا5ها

إىلاحداماام احجماإَماَ يتايسيل1ج.
5الاإناماايحادثايس1ي ايتجااَخُزاحتىامرشخعا
يمقلخاةايسذياحااخلايسدادخايممريكيايسماديسّيا
خْرَضاهاعاىلاأ5َْنَااءايسشادبايس1خناي،ايفامياسفاةا
خيضحاةاسيرجااتايسحايي ايسيطنياخجدلاهاأمريًا
خيقد1ااً،اغارياأنايسؤيمرَةايستياقاداتصبحايفاسحظةا
تأ يي1اةاخيقداًامداشااًاتتخثلايفاإح1ااءايسدخيالتا
خيسُهيياتايسناطق1ةا5دداحاسةايستصدعايسذياتدرضا
ساهايسك1اانايس1خنيايسييحاداخ5رخزاعييمالايسفرقةا
ختغذياةايسرصيعااتاخيستدخالايسدماكريايسبارشا
5االساتفاسةامناحاسةايسيالخااتايسديخل1ةاخغ1ابا
ثقاخاةايالنتخاءاخضدافاحضي ايسُهيياةايسيطن1ةا
خغ1اباعييملاخأسابابايسييجهاةانت1جةاتريكخاتا

يسدقيسايساض1ةاختأج1لاخترح1لايسقضايا.
خخاااكانا5اممالامجارساأخلاا اأَْخامزيياديتا
يفاأنايس1خانا5لادامماتهَدفاخأنالنااكاَمنايطخ ا
يفايسما1طرةاعل1اهاخنهاباخ1ا يتهاأَْصبَااحايس1ي ا
حق1قاًةا5اسنظراإىلامؤرشيتهايسيطارية،اخقدايغدخا
خيقدااًامااسمايتحاركاأ5َْنَاءايسشادبايس1خنيا5جديةا
سييجهةايسددخينايممريكيايسماديسّياخُمَيّططاتها
خيتماتدي كايممراخإخشالاتلكايُسَيّططاتايستآمريةا

يالنتقام1ةامنايس1خناخيس1خن1ني.ا
خمااسمايحققهايسيا جاعلايسؤيمريتايسم1اس1ةا
خيستدخاالتايسمااخرةاخيستحكاما5اسقاري ايسيطنيا
يدخلايس1ي امناأجلاتحق1قهاعلايسقيةايسدمكريةا
خعالاخالخاتايس1خن1نياخغ1ابامرشخعهمايسيطنيا

خعىلاحماباحارضلماخممتقبلهم.

أجنداٌت متصارعة: 
يفايسحاخظااِتايسجني15ةايسختادةامناعدناغر5اًا
حتاىايسهارةارشقااً،اتحرّضامشاا ي ايستقما1ما
خيُؤّسُلاسشا ي ايستجزئة،اخاسحريكايسجني5ياخمنا
خاللاي تكازهاعىلامطاسَباحقيق1ةاتتدللا5اسقض1ةا
يسجني15اةايطاسابا5االنْفَصاالاخخاكايال تباط،اأيا
يسديسةاإىلامااقبلايسيحدةاخ5غضايسنظراعنايتَّفاقناا
أَْخايختالخنااام امااايرخدهايسحاريكاختضاُمِنناام ا
مطاسبةايسحقيق1ةاخرضخ ةاحلايسقض1ةايسجني15ةا
حالًاعااسالً،اإالاأنايسيا طةايسجني15اةا5اتتام1ديناًا
مَْكثَارامناالعٍباسا1ايسايماتيد اأََسَخيتهايمُمن1ةا
خيسدمكريةاسفرضامرشخعهايسذيايتجاخزامرشخعا
يسحاريكا5كثرياخيماتهدفايسقض1اةايسجني15ةاقبلا

يْستهَديخهاسلك1انايسيطنيايسييحد.
خعاالخًةاعىلامحاخالتاإخاريغا5دضايسحاخظاتا
ماناشابا5ها؛اكينهااايمَْكثَاارامناارصةاسلحاريكا
خيسازجا5همايفاحارخبايسدخاعاعنايسماديسيّةاخ5ثا
عييملايسفرقةاخيسيالفا5نياخصائلايسحريكاخحاسةا
يالساتقطابا5انيايسريااضاخأ5يظباياختحركاتا
يسقاعدةاخسيعشاخُمَيّططااتايإلخيين،اخماايفدلها
لااسياخماايرماياإس1هاتذلاباُكلٌّامنايسماديسيّةا
خيإلَماَ يتانحياصناعةاخيق اجديدايتخثلايفاإنشاءا

أَْكثَارامناك1انايفاإطا ايسحاخظاتايسجني15ة.
خحتاىايسلحظاةاخماناخااللاقاريءةاسألحديثا
خمؤرشيتايسفدالايفايس1دينانجداأنايسيا طةاتتجها

نحيامااييل:ا
ا-ااإنشااءاك1اانامماتقلايُضامُّاحرضمايتا

خأجزيءامناشبية
ا-اق1اا اك1ااناجديادايفاعادناخسحاجاخأ5انيا

خيسضاس اخأجزيءامناشبية.
خ-اسا1طرةايإلَمااَ يتاعاىلاجزيرةاساقطرىا
خيستحكاما5خيقدهاايالسارتيت1جياخماااتدن1هالذها

يسجزيرة.
٤ا-استصبحايسهرةاك1اناًاآخراكتحص1لاحاصلا
نت1جاةاق1اا ايسك1اننَيايفاحرضمايتاخيفاعدن،اثما
أناخضا ايسهرةاقدايصبحاسيئارَةايالْلتَخا امناقبلا
يسرياضاخأ5يظبياستحق1لاألديفاس1اسا1ةاتتدللا
5خماتيىاحضي اختأثرياسالطنةاعخاناخمحاخسةا

يْستفَزيزلا.ا
ايسهاماأناهاخ5خجارساق1ا اك1اانايفاحرضميتا
خماتصبحايسحاخظااتايسجني15اةاثالثاَةاك1اناتا
تلقائ1اًاخمساباباجغريخ1ةا5حتاهاخكذسكاتأ يي1ةا

خ خاضامناطلايالنضخا اإىلاأُْخاااَرى،اخكذسكاأنا
ق1ا اك1اناحرضمياس1ؤّسياتلقائ1اًاإىلاق1ا اك1انا
يفايسهرةاخآخرايفاسحجاخأ5نياخيسضاس ،امااسماتصبحا
لاذهايسحاخظااتاضخاَناسيئارةايسرصيعايسماتخرا
5ح1اثايتاماإقاريُ اخضا اخااصاسادادنا5حكما

ميقدهاايستجا ي.ا

الرياُض وأبوظبي وتباُدُل األدوار: 
ما ساتاأ5يظبياخااللايسفرتةايسماا5قةاسخ يًا
محي يااًايفايساتقطاِبايسقايىايسجني15اة،احتاىا
أخلخاتاق1ااسيتاخصائاَلاحريك1اةاأنهااايسيّلصا
خيسنقاذ،اخمناخالسهااسا1تخكناأخسئكامناتحق1لا
مااتطلديياإس1هاخاللاسنييتامنايسنضالاخمقاَ عةا
يسمالطاتا5حثاًاعاناُحُقايقاأَْخامطاسبةايفارشيكةا

5صناعةايسقري .ا
خييماًا5دداآخراتتكّشاُفايسحقائاُل،اخاإلَماَ يُتا
ا5اسفدلامطاسَبا خ5داداماايقاا بايسدامنياسماتتبانَّ
يسجني15ني،ا5لاما ستايسيديعاخيسكراحتىاضخنتا
مييقَفهامايسؤيدةاسلددخين،اخجخدتاإس1هاايسق1اسيتا
ماناُكّلايسدييصماخختحتاأ5يي5هااسهم،اخقدمتاسهما
يمَْماَييلاخ5دضايسدعماخيسحضاي ايإلعالم1نياخ1خاا
كانتاتدخلاعىلاتنف1ذاُمَيّططاآخراعىلايم ض.ا

لاذيايُسَيّططايأتايايفاإطا اتبااسلايمسخي ا5نيا
يسريااضاخيإلَمااَ يتاكأََسَخيتاتنفاذاسخ لاااخدمةا
سلخارشخعايممريكايايسصه1ينياخذساكامناخاللا
ق1ا ايسرياضا5االقرتيبامنايسجني15نياخيستيدمتا
مطاسبهاماختطلداتهمامناخاللايسقض1ةايسجني15ةا
ةاخستنف1ذاأجندةامشبيلةا ستحق1لاألديخهاايسَياصَّ

تمتهدفايسن1لامنايس1خن.ا
خساييًءاتلاكايسكينااتايسنالضاةاسلماديسيّةا
أَْخاحتاىاتلكايستياتارىايفاأناتأي1َدلاااسلددخيناقدا
يقيُسلاااإىلايسحكاماخيسنفيذ،اخأنايسخلكةاساتقفا
5اسفدلاإىلاجيي لماختخداسهمايدايسديناخيسمااعدةا

يفايسبناءاخيستدخرياخيسم1طرةاخيسنفيذ.ا

الجنوُب وعامان من العدوان:
يُكِخاُلايسدادخيناعاَمهايسثانياخالاتازيلايسقاعدةا
تدباثايفايسحاخظااتايسجني15اةاخالايازيلايسرصيعا
خيسيالفايتصد ينايسشهدايفايسحاخظاتايسجني15ة،ا
إَضاَخااًةاسالنْفاَلتايمُمنايا5خظالرةايستددسةايممرا
رامنايسيض اخيستدبريا يساذياسخ ايسييطننياإىلايستذمُّ
لايسدادخيناخأتباعها عاناخ1باةاآماسهماَجارَّيءاتنصُّ
ماناتحق1لاأسناىاطخيحاتهمايفاتيخاريايسيدماتا

يمساس1ة.
اخِمناخالِلاقريءةايسشهدايس1يميايفايسحاخظاتا
يسجني15اةانجاُداأنناااأََماااَ ايسريحالايمخاريةامنا
تماييةايس1ديناخته1ئتهاسفرضامرشخعايستقما1ما
يسذياجاءاأصالًاس1لباَيايمطخاَعايسيا ج1ةاخسمايأِتا
ستلب1ةاطخيحاتايس1خن1نيايسذيناخّرقتهمايسرصيعاتا
ختخّكناتامنهمايسيالخاتاس1صباحايسيا ُجاليامنا
يقار امصريايسبلاد،اخ1خااايسفاعلينايسم1اسا1ينا
يسحل1ايناينقماخييامااا5انيامنالاضاسلدادخينا
خسشاا يدهاخماا5نيامؤياداخمييٍلا5َخاناخ1همامنا
َقااارَّ ايسصختايفالاذهايسرحلةايسحرجة،اخيصبحا
لامايسكثارياماناق1ااسيتايفايسحاريكايسجني5ياليا
يال تزيقاخكمابايمَْمَييلاخساياكانايسثخنا15 اسماءا

أ5نائهماأَْخا15 اأخطانهم.

َوْضُع عدن: 
اٌةايفاعادن،اتتخثالايفا سإلَمااَ يتاألاديٌفاَخاصَّ
يسح1ليساةاسخناتشاغ1لام1نااءاعدن،اخلايامااقدا
يدخدهااخ5االتَّفاقام ايسماديسيّةاإىلاإ5قاءايسيض ا
يفايسديناةا لانيايستجاذ5ااتاخيسرصيعااتايسحل1ةا
أَْخاسعاماطرفامنايمطريفاسلتحكاما5اسقري اتحتا

خصايةاأ5ياظبي.ا
يسحديُثاعناعدنايطيُل،اغرياأنامجرسايإلشاا ةا
إىلامااتريدهاأ5يظبياخماااتبحثاعنايسرياضاخ5خاا

يتييخلام ايمجنادةايسليطان1ةايممريك1ةايفايس1خنا
تحدياديًاخيسنطقةاعخيمااً،ايكفياسكشاِفامالمحا
يُسَيّططايمجنبياخَاددناذيتايسيق ايالسارتيت1جيا
الايخكاُناسهاااخيفاظالاأطخااعاحاكا ايسيل1جاأنا
تصبحامدينًةاممتقرًة،اخالايخكناأناتصبحاضخَنا
إطاا امرشخعاسخساةاقداتفكارايفامرحلةاالحقةايفا
إعااسةاخضا ايسديناةايستأ يي1ةاخإح1ااءام1نائهاا

يستجا يايسهم.ا
خسهاذياساتظلاعدنا لاَناتجاذ5ااتايمقطابا
يسحل1اةايستياتحرُّكهاااعييصمايسدادخينايممريكيا
مااسامايتحركاأ5ناؤلااسييجهاةايالْحتاَلل،اخإالاخلنا
تكايَناإالاعاصخًةاسك1ااناجديدايفايسجازءايسغر5يا

مانايسجنيباخيسذيايُضمُّاسحاجاَخأ5نياخيسضاس ،اماا
سماتكناجخ1ا الذهايسناطلامحلارصيعامماتخرا

خسيئم.

حضرموت والحلُم السعودّي: 
،اأناحرضميتاأقرَبا يشُدااُرايسنظاُ ايسمديسيُّ
يس1اهامناأيَّةامنطقةايخن1ةاأُْخاااَرى،اخ5استايلاخإنا
يستفكاريَايفاي5تالعهااخضّخهااسليا طةايسماديسيّةا
س1الاخس1َدايسلحظة،ا5الايختاداإىلاثالث1ن1اتايسقرنا
يسايض،اخسدلايندالَعايسثي ةايإلْساااَلم1ةايفاإيريناقدا
أعااسايسُحلَمايسماديسّيايفايسيصايلاإىلا5حرايسدربا

علاحرضمايتاإىلاح1ّزايسيجيساستظهرامشاا ي ا
سديسيّةاغريامدَلنةامنهاامّداأنبيباستصديرايسنفطا
مانايسنطقةايسرشق1اةايفايسماديسيّةاإىلاساييحلا
يسبحرايسدر5ي،اخ5ذسكاتكينايسمديسيّةاقداتجاخزتا

أيَّةامحاخالتاإيرين1ةاإلغالقامض1لالرمز.ا
خقدانرشتاخسائُلاإعالم1ةاسديسيّة،اخمخلامرةا
يسدا ايسايضامرشخعا»قناةاسلخان«اخأطلقتاعل1ها
مارشخعايسقارن،اخلياعباا ةاعنامداقنااةامائ1ةا
مناساييحلايسيل1جايسدر5ياتيرتقاصحريءايسر5 ا
يسياايلاختتجاهانحياحرضمايتاخصايالًاإىلا5حرا

يسدرب.
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مسلسُل احتواء الجنوب: 
يسق1ااسيتا عييِطاِفا سغدغاُةا ا ا-ا
يسجني15اةاخخديعهاااتحاتاشادا يتا
تخك1نهااامانايسجنايباحتاىاتؤيادا

يسددخيناختنيرطاخ1ه.
ا-ارشيءاذمامايسق1ااسيتايسجني15ةا
علاخسائلايسرتغ1باخيسرتل1باخصيالًا

إىلايحتييئهاا5شكلاكامل.
كاسقاعادةا يمََسَخيتا تحرياكا خ-ا
خسيعشاضدايسج1شاخيسلجانايسشدب1ةا

خنرشايسفيىض.
ل-اايسم1طرةاعىلايسحريكايسجني5يا

خيستحكما5خييقفةاخخطييته.ا
كاسمالف1نيا جخاعااتا سعاما ا ل-ا
الْساتيَديمهماضدايإلصالحاخيْستيَدي ا
ضادا خيسمالف1نيا يإلصاالحا مانا ُكلٍّا

يسحريك.ا
خِمانا أخالًا ساقطرىا خصالا ل-ا
ثَااامَّاحرضمايتاخخضا ايسجني15نيا
سا1خاايسق1ااسيتاأََماا اخيقا اجديداالا
يماتط1دينايتياذاأياميقفاتجاله،ا
خإماايسييجهةاأَْخايستايي ياعنايإلنظا ا

خيسيرخجامنايسشهد.ا
7-ايسزجا5اسجني15نيايفايسحرخباضدا

يسج1شاخيسلجانايسشدب1ة.ا

أبرزُ الخطوات السعودّية اإلَمارَاتية 
لفصل حضرموت: 

ا-ااتشك1ُلاماايمخىا»قييتايسنيبةايسحرضم1ة«.
ِ ايسشاهدامنا اااا احضا  اكبا استصدُّ ا-ايسدخُ ا5تُجَّ

جديداخيسدعيةاسؤتخراعا .
خ-ايسدعُمايسمديسّياسيساائَلاإعالم1ةاتتبنىامرشخَعا

خْصِلاحرضميت.
ل-امحا 5اةايسكيناتايسريخضةاسلخرشخعايسماديسّيا

يإلَماَ يتياكاسحريكايسجني5ي.
ل-اتصديارايسنفاطامانايسما1لةاخإعااسةاتشاغ1لا

يسقطاعاتاخيستئنافايإلنتاجاخيستصدير.
ل-انقاُلاماااتبقىامانايمسيياةايسدماكريةايستا5دةا

سلج1ش،اخإنشاءامدمكريتاجديدٍةا5ق1اسيٍتامييس1ٍة.

ا-الااسياخُزمرتاه: ق�د يجد 
نفَس�ه خارج املش�هد تمام�اً حتى لو 
ح�اول العودَة من بواب�ة دعم انْفَصال 
الجن�وب؛ ألنه ق�د يصط�دم باألطماع 
اإلَماَراتي�ة، فيما املرس�وم  الس�عوديّة 
ل�ه أن يك�ون ضم�ن أََدَوات امل�رشوع 

الخارجي. 

اا-ايإلصالح: له تحركات رسيّة تؤكد أنه ال يؤيّد التقسيم 
وفق ما يطرحه الحراك، لكنه قد يؤيد مش�اريَع التقس�يم وفق 
الرؤي�ة الس�عوديّة ودوره يف الجنوب يضعف يوم�اً بعد آخر، 
حي�ث يحاول الع�ودة من بواب�ة الرشعية والنفوذ الس�عودّي، 
لكنه يف أغلب األحيان قد يفّضل الوقوَف عىل الحياد، بفعل عدم 
ُقدرته عىل مواَجهة األجندة اإلَماَراتية والس�عوديّة إن لم ينخرط 

بها.

خا-ايسحاريكايسؤيّداسلددخين: يحاول الظهور وكأنه 
حريص ع�ىل القضية الجنوبية، غري أنه رَسعاَن ما أكد غري 
ذلك من خالل انخراطه يف مشاريع العدوان التي تستهدف 
القضي�ة الجنوبية قب�ل أي يشء آخر، وتجع�ل منه مجرد 
أََدَوات بيد الخارج، وهو ما انعكس عىل مس�توى حضوره؛ 
كون العدوان يفرض مرشوَعه الخاصَّ البعيَد عن تطلعات 

الحراك. 
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العدواُن يقوُد حضرموت نحو 
االْنفَصال 

5اتاتاماؤرشيُتامحااخالتاخصالاحرضميتا
عنايسجمادايسيطناياخيضحاًة،اسد جاةايسقيلاإنا
يسيطييتايسدخل1ةا5دأتاخأنايممراتجاخزايسيطييتا
يستخه1دياة،اخخاااتقاي ا5اهايإلَماَ يتاعاىلايم ضا
يشرياإىلايسن1ةايسب1ّتةاسملخاحرضميتاخيالستفريسا
سرجاالا يستزيمناةا يستحاركاتا إىلا إَضاَخااةا 5هاا،ا
أعخاالامرتبطنيا5اسخلكاةايسماديسيّةاخمحاخالتا
خساائلاإعالم1اةايساتدعاءامااايماخىا»يسهيياةا
يسحرضم1اة«،انال1اكاعاناحاسةايالساتقطاعاتا

يسمتخرةايفاحرضميتاسييءاسلَخَشايخايسقبل1نياأَْخا
سلشيص1اتايالْجتَخاع1ةاخيسدين1ةايسؤثرةاخيسفاعلة.
خسدالايمَْكثَااراخضيحاًاخنحنا5صادساإثباتاماا
يدتخلايفايسماحةايسجني15ةاعخيماًاخيفاحرضميتا
يسحرضم1اةا 5اسيث1قاةا ساّخيا مااا خصيصااًا

احرضميتايسرؤيةاخيسما (.ا
خقبالاأنانق1ّاماخنفنّادا5نايسايسيث1قاةايتيجبا
يستطارقاإىلامااايحادثاعاىلايم ضاماناإنشااءا
مدماكريتاجديادةاختجن1داعىلاأسااسامناطقيا
جهايياخطاْرسامااتبقىامانامدماكريتايسج1شا
منامناطلاشاخالاخخساطاحرضميتااأَْكابَاارا
محاخظاتايس1خناممااحة(اخيستياتما1طراعل1هاا

يإلَمااَ يُتاظالريااًايس1ي ،اسكنايسما1طرةايسييقد1ةا
خيسحاضنةالياسلقاعدةاخسيعش.

تجنيُد الشباب وقمُع املعارضني:
اة،اتجااَخَزا مؤخاريً..اخحماَبامصااسَ اَخاصَّ
عادسايسجندينايسُجاُدسايساالااأسفامقاتالاخ1خااتما
تغ1ارياق1اسيتاأغلابايسدماكريتا5ق1ااسيٍتامنهاا
سالف1ةامرتبطةا5اإلَماَ يتايساذياتتيىلامها اإسي ةا
حرضميت،اح1ثايتماختالذهايإلسي ةا5اْستهَديفا
يسحاريكايسجني5ايايسنالضاسلدادخين،اماااأَسَّىاإىلا
حدخثاتصاس اخاللاذكرىايالْستقاَلل،اإَضاَخاةاإىلا

يْعتَقالاخيْغت1َالاُكّلامنايشاكلاخطريًاأَْخاقدايشكلا
يفايسمتقبلاعىلايالْحتاَلل.ا

سخلا تدخالا يُسَيّططااتا تخريارا ساب1لا خيفا
يسدادخيناعاىلاتدزيزايستييجدايسدماكريامناخاللا
يالتبااعاخيسييسانياخقخا ايسدا ضنيا5استاييزيام ا
محاخالتايستخاسةايسييطننيايسحل1نيا5اسحديثاعنا
مشا ي ايستنخ1ةاختقديماممااعديتاغذيئ1ةاتقي ا
جخد1اتاإَماَ يت1ةاخأُْخااَرىاسديسيّةا5اسرتخيجاسهاا

ختنف1ذلا.ا
يسيطاابايإلعالمياليايآلخرايفاحرضميتا5اتا
يتحدثاعاناحرضميتاسخنايستطارقاسل1خنا غما
يإلشاا ةاإىلاماايمخىايسرشع1ةاإالاأنايسيطابا5اتا
يحاخلاترسا1خامفهي احرضميتاكيطناخُلييةا
ختأ ياخا5د1دًةاعانايس1خنايسييحاداأَْخاحتىامااكانا

يمخىاجخهي يةايس1خنايسديخقريط1ةايسشدب1ة.ا

وثيقُة حضرموت: 
مؤخريًاتحرََّكا جاُلاأعخالامناأ5َْنَاءاحرضميتا
سدقدامؤتخاراعا ايجخ ا»يسحضاا  «،اخ1خاا5دأتا
يسيطاييتايستخه1دياةا5لقاءيٍتاخيسادٍةاسلخغرت5نيا
مناأ5َْنَاءاحرضميتايفارشقاآسا1ااخيسيل1جاخسخلا

أُْخااَرى.ا
ختديخساتاخساائُلاإعالم1اةامااايماخىاخث1قةا
حرضمايتايسرؤيةاخيسماا اخيستكيناةامنا9ا5نيسا
أغلبهااتتحادثاعنايْساتقاَللاحرضميتامنا5ابا
مارشخعا»يسدخساةايالتَّحاسية«اخليايسارشخعايسذيا

يقي اعىلاتقم1مايس1خناإىلاعدةاأقاس1م.ا
غرياأنايسالَحَظاعىلامااخ ساأناَمناقا ا5ص1اغةا
ايسما1ايسايمسناىاأناتكينا يسبنايسايارىاأنايسحادَّ
حرضمايتاإْقل1ْخاًايفاإطا انظاا ايتَّحاسياخ1د ييل،ا

حمبامااجاءايفايسبندايمخل.ا
ح1ُثانالِحُظايْساتيَدي اعبا ةا»يسحدايسما1ايسا
يمسنى«اأياأناحرضميتاقداتصبحاسخسةاممتقلة؛ا
منامااا5ددايمقلخةالايايالْساتقاَللايسكامل؛اكينا
مفهاي ايمقاس1ما5حكمايسصالح1ااتايسخنيحةاسكلا
إْقل1ْاماخخخالايسنظاا ايسف1اد ييلاطريلاياؤسياإىلا

يالْستقاَللايسشامل.ا
ختحدثاتا5ق1ةايسبنيساعانايسُهييةايسحرضم1ة،ا
خلذياالاغبا اعل1ه،اخحرضميتايستأ يخاخيسحضا ةا
خإساهاماتاأ5نائهااايفايسبنااءاخيستدخرياخمماريةا
يسحضاا ةايإلنماان1ةاالايخكاناتجاللُهاا،اغرياأنا
يسالحاظاأنايسحديَثاعنايسُهيياةايسحرضم1ةا5َد1ديًا
عانايسُهييةايسجامدةاسل1خن1نيايجدلنااأََماا اأجندةا
ةاتقيُسنااإىلامرشخعايسفصل،اس1خااسياخضدناا َخاصَّ
جخ1اَ ا5نيسايسيث1قةاخكذساكايسيطييتاعىلايم ضا
محالاقريءةاختخدناسانجُداأنايستيجَهايسيح1َداسثلا
لذهايستحركاتاس1لاحتاىاخرضامرشخعايمقلخةا

5لاأ5ددامناذسكا5كثري.ا
خحتىانؤكداذسكاسعينااني ُسالناا5دضاًامنا5نيسا
يسيث1قة:ال-اأنايتيىلايإلْقل1ْمايإلسي ةايسكاملةاسيينئها

يسجييةاخيسليةاخيسبحريةاخم1الهايإلْقل1ْخ1ة.
7-ااأنايكايناسإلْقل1ْاماحالايسلك1اةايسكاملاةا
مََ يض1اهاخجز هاخم1الاهايإلْقل1ْخ1ة،اخحلايستخل1كا
أَْخايستأجرياسغرضايسماكناأَْخايالْستثَخا ،اخمريجدةا
مااجرىارصخهامنامماحاتاأ ٍضاشاسدةاخاللا
يسفارتيتايساض1اةا5اعتباا اذسكامانايسحقيقاغريا

يسكتمبة.
م-ااأنايكايناسإلْقل1ْماج1شاهاخأجهزتهايمُمن1ةا

ةا5هامنامييطن1ه. يسَياصَّ
تيحايايسنصيُصايسماا5قةامانايسيث1قاةاأنناا
أََمااا امارشخعاسخسةامتكاملاةايم كاناسهااج1شا
خحالاإسي ةاحرضمايتا5اريًاخ5حاريًاخجاييً،اخسدلا
ماااخ سايفايسبنادا قمالاماناحلايإلْقل1ْامايفايسلك1ةا
يسكاملاةامََ يض1هاخجز هاخم1الاهايإلْقل1ْخ1ةاخحلا
يستخل1اكاخيستأجارياسغرضايسماكناأَْخايالْساتثَخا ،ا
يؤكداأنامنايقافاخ يءايسيث1قةاخَضَ انصباع1نها
يفاحرضمايت،ا يستأ يي1اةا يسماديسيّةا يسصاساحا

ختحدياديًامرشخعايسيصايلاإىلا5حرايسدرباساييًءا
علاقناةامائ1اةاأَْخاعلاخطاأنبيبانفطياأَْخاحتىا
يسيصيلايسدماكرياخلياحلماساديسّياظلايريخسا
يسحاكامايفايسريااضامنذانشاأةايسدخسةايسماديسيّةا

يسحاس1ة.ا
اسإلْقل1ْماتأجارياأََ ييضاسلماديسيّةا خلنااايحالُّ
تحاتاأيامال ااساكن,ايْساتثَخا (اسخنايسدايسةا
تتدامالا يسريااضا يسركزياةاخساتكينا سلمالطةا
مباارشةاما اإسي ةايإلْقل1ْامايفاأيَّةاقض1ةاسا1اسيةا
كاناتاأَْخاغارياذسك،اخلايامااتحااخُلايسماديسيّةا
تخريارهاحتىامناخاللاحر5هااايمخريةاعىلايس1خنا
خهاياتحاخلاتصييارايسددخيناعىلاأناهارصيعا5نيا
يس1خن1نياأَنفماهما5استييزيام ايسقيلاإنهااتحاِ ُبا
َمناتماّخ1هما»يسحيث1نياخأتباعاصاسح«اخالاتحا با

يس1خن.ا

املهرُة اْبتزَازُ عمان: 
قادايخثّلايالقارتيُبامنايسحادخسايسدخان1ةالدخاًا
5اسنمابةاسدييصامايسيل1اج،اسا1خااتلاكايستياسهاا
خالخااتاما اسالطنةاعخاان،اخخحاخظاةايسهرةا
تنداُما5امماناخيالْساتقَري اختقد اسالطنةاُعخانا
م5نائهااايمت1اازيتاكباريةانال1اكاعاناسخ لاايفا
يسجالايستنخيي،اغرياأنايسمديسيّةاخمدهاايإلَماَ يتا
خ5ُحكماخالخااتايسنظامنيام اسالطنةاعخاناقدا
تماتيدماناخ قةايستييجدايسدماكريايفايس1خناساا
خ1اهاي5ْتاَزيزاخيْساتفَزيزايسمالطنةاخرضبايسدالقةا

يستأ يي1ةا5نيايس1خناخعخان.ا

تحرُّكاٌت غري معلنة ) بن مبارك( 
مؤخاريًاخارجاسافريامااايماخىايسرشع1ةايفا
خيشانطناخ5جيي هامندخبالااسيايفايمممايستحدةا
ضخانايْحِتَفااالا5ييشانطنا خداتاخ1اهاأعاال ا
يستشاطري،ايفاخقتاتحدثتاخ1هاخسائلاإعالم1ةاعنا
سعماخفاياتقدمهاخيشانطنامتباعهاا،اَخأ5رزلما
5ي قاةا يستليياحا 5انامباا كايفا أَْحَخااداعايضا
يالنْفَصاالاقبلاأناتكشافامصاسُ اس1اسا1ٌةاعنا
سعاماأخ خ5اياسجخا اق1ااسيتاجني15اةايفا5ريختا

ضخناطرحامرشخعايالنْفَصال.
 

واشنطن وأجندتها الخاصة : 
تمادىايسياليااُتايستحادةايممريك1اةاإىلاتدزيزا
تييجدلااايسدماكريا5اسدايسةاإىلاقاعادةايسَدنَدايفا
سحاجاخيسرص1فايسدائاما5يي اعخارية،اح1ثاكانا
سهااتييُجٌداعماكرياقبلاخصايلايسج1شاخيسلجانا
يسشدب1ةايفاما سالالا اخكذسكاتكث1فاتييجدلاا
يسدمكريايفاخل1جاعدن،ا5خاايخكنهاامنايسم1طرةا
يسفدل1اةاعاىلا5اابايسنادب،اإضاخاةاإىلاتطلدهاايفا

إنشاءاقاعدةاعمكريةايفاسقطرى.

سقطرى »الجزيرة املنسية«
اااعاناجزيارةاساقطرى،اخاإلماا يتا5دأتا اأمَّ
يستييُجادا5اسجزيارةاتحاتامماخ1اٍتا 5اسفدالايفا
ميتلفاةايفاظالايسحدياثاعاناتييُجٍداعماكري،ا
خ5استزيماناما ايسحدياثاعانايساتثخا ايسجزيرةا
يفامشاا يَ اسا1اح1ة,اغارياأنايمجنادةايمجنب1ةا
يفايسجزيارةاتتددىامماأسةايستطلدااتايإلما يت1ة،ا
خييشانطناخمدهااسخلاأُْخااَرىاسبلاخأناعرضتا
عاىلايسجانابايس1خناياإنشااءاقييعداعماكريةايفا

يسجزيرة.

الجنوُب كتهديد للشمال: 
قاداتتجاهاسخُلايسدادخين،اسا1خااخم اخشالهاا
يسدمكريايفايسناطلايسشخاس1ةاخيسغر15ةاخيسيسطىا
نحيايساتدعاءايسيالخاتايستأ يي1ةا5نيايسشطَرينا
خمحاخسةاإقامةاك1اناجني5ياخقطاستهديدايسشخال،ا
ًةاخيسيطييُتا غارياأنالذيايالْحتَخاَلاضد1اٌف،اَخاصَّ
يفايس1اديناتؤكاداأنايسجنايَبا5نفماهايتجاُهانحيا
يستقما1م،اح1ثايحااخُلايسددخيُنانقاَلايستجر5ةاإىلا
يسشاخال،اخليامااتخكناقريءتهامناخاللامحاخسةا
سعماخجايساك1انايفاماأ ب،اخ1خااتماتخرامرحلةا

تنف1ذاخطةاتقم1مايسجنيب.
يسقاريءةايسكاملاةاستطي يتايسشاهداتؤكاداأنناا
خيسبديياةا يسجخ1اَ ،ا يماتهدُفا ُمَيّطاطا أََمااا ا
5اسحاخظاتايسجني15ة؛اكينهااأَْصبَاحتايفامتناخلا

يس1د.
اخسهاذيايخكانايسقايلاسلحاريكايسجني5اي:اإنا
خ1اا يتايستصّدياسلخرشخعايمجنبايايس1ي اأخضُلا
5كثريامنايالنيريطا5اسصختاأَْخا5استأي1دايفامرشخعا
يستقم1مايسذيايمتهدُفايسقض1َةايسجني15ةاخيد1دناا

إىلامرحلةايسملطنات.
خ1خااتبقاىايستديع1اُتايسكا ث1اةامتيقدًةاس1لا
عاىلايسجنيباخحماب،ا5لاخيسشاخالاأَيْضااً،اخ1خاا
سياذلبايسددخيناخ5خمااعدةاأََسَخيتاهايسحل1ةانحيا

تنف1ذهاُمَيّططه.

تقرير

مخطط تقســيم »الجنوب«

1
2

4

1    كيان في حضرموت وأجزاء 
من شوبه والمهرة

2    كيان في لحج وأبين وأجزاء 
من شبوة والضالع وعدن

3    المهرة

4   وضع خاص لعدن

5    وضع خاص لسقطرى

6   تواجد القاعدة في حضرموت 
وأبين وشبوه وعدن

7   مناطق ينشط فيها الحراك

م امل�سالح يف اإطار اأجندة لندن ووا�سنطن يف تعزيز  ِل ح�سرموت  •  متاِر�ُض اأبوظبي والريـا�ُض دوراً متناِغماً لتنفيِذ املخّطط وتقا�سُ الحتالُل يفِر�ُض م�سروَع التق�سيم والبدايُة بف�سْ
قطرى وخليج عدن وباب املندب • اقت�سادياً تهدُف الإماراُت اإلـــــى احليلولِة دوَن ت�سغيل ميناء عدن فيما ت�سعى ال�سعودية للو�سول اإىل بحر العرب عرب ح�سرموت تواُجِدهما الع�سكري يف �سُ

لا-ايسحاريُكايسريخاُضاسلدادخين:ايتَّجُه نح�و التص�اُدم اإلجباري مع 
العدوان؛ بفعل سياس�ات السلطات ومحاربتها للقضية الجنوبية، وما حدث يف 
ٌ عىل بداية التصادم، وهو ما قد يدفع أَنَْصار الحراك يف نهاية  املكال مؤخراً مؤشرِ
املطاف إىل االلتفاف ح�ول هذه الفصائل يف مواجهة بقية الفصائل األُْخ��َرى، 
حي�ث ال ي�زال الحراك الذي لم يتخ�ذ موقفاً مؤيداً أَْو رافض�اً للعدوان يحتفظ 
بحضور ش�عبي كب�ري، وقد يتنامى هذا الحضور مس�تقبالً بفعل عدم تحقيق 

العدوان واتباعه أيّة نجاحات عىل املستوى املعييش واألُمني. 

لا-ايسقاعادةاخسيعش: 
�ة تتمث�ُل يف  ل�ه أجن�دٌة َخاصَّ
الس�يطرة والتوسع، غري أن له 
ارتباطاٍت باألجندة الخارجية، 

فالجميع يتخذه أداًة.

لا-ايسمالف1ين: تنامى َدْوُر الس�لفيني يف مواجهة اإلصالح وبدعم 
إَماَرات�ي، غ�ري أن أبوظبي تعمل عىل اْس�تخَدامهم كأداٍة ليس يف مواَجهة 
اإلخوان فحس�ب، بل ومواجهة الحراك س�واًء التابع ألبوظبي نفس�ها أَْو 
�ُك بالقضية الجنوبية، واله�دف من ُكّل ذلك  الح�راك ال�ذي ال يزاُل يتمسَّ
خل�ط األوراق وتهيئة الظ�روف لتنفيذ امُلَخّطط التآم�ري عىل اليمن ككل 

ة.  واملحافظات الجنوبية َخاصَّ



يسيخ1لالااسيمخلالالا اايسييخلالاا 15 ايمخلامخلالا     يسددساااماا10 كتابات

ماذا يريُد اأَلمريكان 
وآُل سعود من اليمن

عبداهلل محمد النعمي
كان الع�دوُّ الخارج�ي يس�عى أثناء ث�ورة ال�11 من فباي�ر 2011 إىل 
خلقرِ رصاٍع مس�لٍَّح مس�تمرٍّ بني املؤتمر الش�عبي العام وح�زب اإلصالح، يف 
ُكلِّ املحافظ�ات، وكان امُلَخّطُط يهدُف إىل إدخال عرشات اآلالف من العنارص 
التكفريي�ة إىل املحافظات الجنوبية، ومحافظة مأرب والجوف وإس�قاط تلك 
املحافظ�ات يف يد القاعدة وداعش، وإْع��اَلنها كواليات إْس�اَلمية كما حصل 
يف املوص�ل واالنبار بالعراق، وكما حصل يف س�وريا، ثم تتدخل قوى الهيمنة 
وتف�رض قوات أجنبية )قوات حفظ الس�الم(الحتالل تل�ك املحافظات تحت 

مبر تخليصها من تنظيم القاعدة..
وتبق�ى تلك املحافظات تح�َت إَداَرة انتداب املس�تعمر الخارجي، فينهب 

ثرواتها ويشفط خرياتها.
َظ  ثم تكون هنالك تس�وياٌت سياس�يٌة ترعاها القوى الخارجية بأن تحتفرِ

ُكّل محافظة أَْو أَْكثَ�ر بحكم نفسها..
وبذلك امُلَخّطط يتم تقسيم اليمن وتفتيته..

�ع مك�ون أَنَْص��ار الله اثن�اء ثورة ال��2011 جعل العدو  غري أن توسُّ
يراجع حس�اباته، وي�درك أن ُمَخّط�َط تغذيته للرصاع ب�ني مكونَي املؤتمر 
واإلص�الح لن يؤتي ثماره يف ظل توس�ع أَنَْص��ار الله يف س�احات الثورة يف 

ُكّل املحافظات.
فاضط�ر إىل إعادة اللحمة بني املكونني، واس�تدعى الطرفني إىل الرياض، 
وت�م اجباُر الطرف�ني عىل التصالح ملواَجهة طرف ثالث والحد من توس�عاته 

وهم أَنَْص��ار الله، فكان ميالد املبادرة الخليجية.
غري أن فكرَة تقسيم اليمن كانت ما تزال قائمًة يف ذهنية العدو الخارجي، 
فكان�ت فكرُة الح�وار الوطني هي أفض�ل طريقة وأفضل غط�اء يتم تحته 

تقسيم اليمن وتفتيته..
وحاول الع�دو أن يُريض ُكلَّ األَْطَراف يف معظم القضايا التي مناقش�تها 
يف مؤتم�ر الح�وار الوطني، وحاول العدوُّ أَيْض�اً أن يرعى املؤتمَر بكل جدية 
وأن يعمل عىل إنجاحه، من أجل الحصول عىل يشء واحد فقط، وهو الخروج 
بتوقي�ع ُكّل األَْط�َراف ع�ىل مرشوع تقس�يم اليمن تحت مس�مى )األقلمة أَْو 

الفيدرالية(.
غ�ري أن امتن�اَع مكّون أَنَْص���ار الله عن التوقيع عىل بن�د األقلمة، جعل 
ُم عىل اْغتيَ�ال الدكتور أحمد عبدالرحمن شف الدين،  الط�رف الخارجي يُقدرِ
ال�ذي حاول�ت ُكلُّ ق�وى العمال�ة داخل أروق�ة املؤتمر أن تم�ارس عليه ُكّل 

الضغوط إلجباره عىل التوقيع، غري أنها لم تفلح.
وبمجرد نجاح خطة االْغتيَال انبى العميُل عبدامللك املخاليف ليعلَن يف آخر 
ي�وم ملؤتمر الحوار أن الدكت�ور شف الدين قد اتصل به َوأبلغه موافقته عىل 
م�رشوع األقلمة، وأن�ه كان يف طريقه للحضور للتوقي�ع، غري أن َمن اغتالوه 

حالوا بينه وبني ذلك.
موحياً بذلك أن أَنَْص��ار الله هم َمن قاموا باْغتيَاله..

وكان�ت فكرُة الح�وار الوطني برمته ه�و الخروج بتوقي�ع ُكّل األَْطَراف 
واملكونات السياسية واالجتماعية عىل تقسيم بلدهم اليمن.

غ�ري أن رفض مك�ون أَنَْص��ار الله لفكرة األقلمة من أََس�اس�ها جعلهم 
يفكرون كيف يتم إخراجهم من »حلبة » الحوار الوطني.

ُد الطبخة، ويفشل امُلَخّطط برمته  إذ أن بقاَءهم وهم بهذا التش�دد سيُفسرِ
فلجأوا إىل طريقني.

الطريق�ُة األوىل اْغتيَال ناش�طي أَنَْص���ار الله من أَْعَض�اء الحوار ومن 
خارج�ه؛ بهدف اس�تفزازهم وإجبارهم عىل االنْس�َحاب، ليخل�َو لهم الجو، 

ويقرروا ما يريدونه بكل أريحيّة.
فتم اْغتيَاُل الحمزي أحد ش�باب الثورة داخل س�احة التغيري يف أول يوم 

للحوار.
ثم اْستهَداف عضو الحوار عبدالواحد أبو راس، وسقوط مرافقيه شهداء، 

داخل أمانة العاصمة، وبقرب أحد النقاط األُمنية باملدينة السكنية.
ثم اْغتيَال الدكتور عبدالكريم جدبان. 

ثم اْغتيَال االستاذ معاذ املتوكل ورفاقه.
وختموها باْغتيَال الدكتور أحمد شف الدين.

غ�ري أن ُكّل تلك الجرائمرِ والضغوطات ل�م تُفلرِْح يف إْع��اَلن أَنَْص��ار الله 
انْسَحابَهم من مؤتمر الحوار الوطني..

ولم تجبهم أَْو تخضعهم عىل التوقيع عىل نظام الفدرلة أَْو األقلمة.
الطريقة الثانية وهي تأجيُل النقاش يف قضية التصويت عىل األقلمة آلخر 

يوم يف مؤتمر الحوار الوطني.
ليت�م إدراج�ه كبنٍد ضم�ن التقري�ر النهائ�ي للمؤتم�ر، ويت�م تمريُره 

بالتصويت عليه برفع األيدي.
كان ذل�ك هو الحل الوحيد أََم�اَم تصلب مك�ون أَنَْص��ار الله ورفضهم 

للمرشوع منذ اليوم األول للحوار. 
وذل�ك ما ت�م بالفعل فقد تم إق�راُر التقري�ر النهائي يف آخ�ر يوم، رغم 

اعرتاض أَنَْص��ار الله، ورفضهم للطريقة التي تم من خاللها التصويت. 
ورغم أن االتَّفاق كان يقيض بأن يكون إقرار البنود التي س�يتوصل إليها 

املؤتمرون بالتوافق وليس باألغلبية..
غري أن املخرج أراد ذلك. 

وبع�د أن عج�ز العدوُّ عن إجب�ار أَنَْص��ار الله عىل التوقيع عىل تقس�يم 
اليمن، حاول أن يحصل عىل موافقة جديدة عب لجنة صياغة الدس�تور التي 

كان يمثل أَنَْص��اَر الله فيها الدكتوُر عبُدالرحمن املختار.
غري أن الدكتور املختار رَفَض التوقيَع عىل الصيغة النهائية للدس�تور ما 

لم يتم حذف بند األقلمة من الدستور..
لذلك حاول العدو أن يلجأ إىل وس�يلة جديدة إلقرار مرشوع األقلمة، وهو 
إصداُر قرار جمهوري من عبدربه منصور هادي، يتم بموجبه تقسيُم اليمن، 

د القائم. َوإقرار نظام فيدرايل بدالً عن النظام الجمهوري املوحَّ
وكان القراُر شبَه جاهز، فقد صاغه وجّهزه أحمد بن مبارك مدير مكتب 
ه مسودَة  الرئاس�ة، وكان يف طريقه للقرص الجمهوري للرئيس هادي لتسليمرِ

القرار للتوقيع عليها وإْع��اَلنه يف املساء بالقناة الرسمية.
وهو م�ا أدرَكه أَنَْص���اُر الله، فت�م التوجيُه للجان الش�عبية باعرتاضرِ 
طريق بن مبارك وتوقيفه ومصاَدرة مسودة القرار والحيلولة دون إْع��اَلنه.

وه�و الترصُف الذي أفش�ل امُلَخّطط، وقطع ُكّل حب�ال املؤامرة التي كان 
يسعى العدو لتحقيقها. 

ولذلك حاول العدو بعد ذلك أن يتخذَ طرقاً أُْخ��َرى.
فأوح�ى لخال�د بحاح أن يقدَم اس�تقالتَه لهادي، ويف نف�س الوقت يقوم 

هادي بتقديم استقالته ملجلس النواب.
ليبقى البلد يف حالة فراغ قانوني ودستوري..

كل ذلك بهدف إجبار أَنَْص��ار الله عىل االلتزام بعدم التدخل يف أي قرار 
يصدره هادي يتعلق بوحدة اليمن ونظامه القائم.

أحمد ناصر الشريف
 

 سخُسايسفدالايسهماترييةاماناقبلاإعال ا
تحاسافايسُداْدَخيناخمرتزقتاهايفايسديخلاإزيَءا
إْعاَلناتشك1لةاحكيمةايالنقاذايسيطنياتؤكدا
5خاايدَُعامجاالًاسلشاكاأنايسجللايسما1ايسا
يمعىلايماريايفايالتجاهايسصح1حاخأنهاقاس ا
عاىلاق1ااسةايسبلاداإىلا5ارايمماان..اخنتيق ا
أناتازسيسا سخسايمخداالاينفداالًاخلماتريياا
5داداأناتقاد احكيماةايالنقااذايسيطنايا
5رنامجهاايسم1ايساخيالقتصاسياإىلامجللا
يسنييباخحصيسهاااعىلايسثقةاستبارشاعخلهاا
خممؤخس1اتهاا5شكلا سخي..اكخااأناتدل1لا
منادخبايمَُمامايستحدةاإىلايس1خناإساخاع1لا
خسادايسشا1خاعىلاتشاك1لاحكيماةايالنقاذا
يسيطنايا5ذسكايمُْساالُيبايساذياقرأناهايدلا
عىلاأنهاغريُاح1اسياخالايخثلايمَُمامايستحدةا
خترصخاتاها 5ترصيحاتاها يدكالا خينخااا
س1اساةاتحاسفايسُداْدَخيناخينفذاحرخ1ااماا
يتمايالمالءاعل1هامنايجنديتاتيسءا5اسد جةا

يمخىلاسلخنظخةايسدخس1ةايستيايخثلها.
خإناكانايسايءايساذياالاييتلافاعل1ها
يثنانا5دداتشاك1لاأخلاحكيماةاخاللاأكثرا
مانانصفاقرناالاتحخالا5صخاتاخا ج1ةا
خإنخااتشاكلتا5إ يسةاخطن1ةاخاسصةاالي:ا
أنايس1خن1انياماضينايفاطريقهماإىلايسنهايةا
خصيالًاإىلاصن اممتقبلهمايسرشقا5أيديهما

خ5نااءاسخستهمايسقييةاخيسداسسةاسخناخصايةا
أ5اديًا يساي يءا إىلا خا ج1اةاخسانايرتيجداييا

خصيصااينهامامناخاللا
يستيا يسأسااخيةا يمحاديثا
تخرا5هااايس1خناخيسُداْدَخينا
يسظاساماعاىلاشادبهااقدا
5اتاييايد كاينا5فطرتهما
أخطارا لنااكا س1الا أنا
خيمخطانا يسشاديبا عاىلا
خيسبغضااءا يسداديخةا مانا
خيسحقدايسذيايكنّهايسييطنا
يإلنَْمااانا أخ1اها ضادا
تحتاأياةاذ يداةاكانت..ا
خس1الالنااكاأخطراعىلا
يسمائيسنيامانايسبطاناتا
يسفاسادةاخيسما1ئةايستايا

ترشدلماإىلاسليكاطريلاممدخسايفصلهما
عانامييطن1هماخيحجاباعنهامايسحقائلا
خلاذياماايجباأنايتنبهاساهايعضاءاحكيمةا
يالنقااذايسيطنياحتىاالايقدايياخ1خااخقدتا
خ1اهايسحكيمااتايسماا5قةاماناأخطااء..ا
خساااسهاتانيايسظالرتانيامناتأثرياسالبيا
عكلانفماهايفايسايضاخالايزيلايفايسحارضا
عاىلاح1اةايسنااساخعىلاخحدتهامايسيطن1ةا
خيسفكرياةاخيسدقدياةاخقداتفاّرقايس1خن1ينا
إىلاش1 اخأحزيباخينشغلا5دضهما5اسبدضا
يآلخراعىلاحماابا5ناءاسخستهاماختقييتهاا

يستاياسامايداداميجايسيًامنهاااعاىلاأ ضا
يسييقا اسايىايساخهااكشادا انتغنّىا5ه،ا
أنفمنااخختحناا خأضدفناا
يم5اييباعاىلامصا يدهاا
أََمااا ايآلخرياناس1تدّخلييا
خيرساخييا شاؤخنناا يفا
سنااايسطريالايسذيانماريا
5حجاةاممااعدتناا خ1اها
خشفقةامنهماعل1نااخخريا
يسطريلا خا طاةا شاالدا
يستاياتقاد ا5هااامندخبا
يمَُماامايستحادةاإىلايس1خنا
يسشا1خا خسادا إساخاع1لا
خيريدا أَمريك1ااًا يسدعيمةا
يس1خن1انيا عاىلا خرُضهااا
5اسقايةاخدماةامسا1اسها
حاكا ايسماديسيّةا5هادفاإذاللايس1خن1انيا
خيستحكمايفاقري لامامنايسيا جاغريامد كا
خسدايسشا1خاأنامثلالاذيايستيجاهاليايسذيا
سخ اأ5َْنَاءايسشادبايس1خنياسليرخجايسدفييا
إىلام1ادينايسمابدنيا5داداتشاك1لايسجللا
مل1ين1اةا مظالارةا يفا يمعاىلا يسما1ايسا
خحشاداسامايمابلاسل1خاناخالاسلخنطقةاأنا
شاهدتامثلاهاسعخاًاساهاخ يخدانياصيتهما
عاس1اًاس1ماخدهايسقايصاخيسدينيا5أنايسشدبا
يس1خنياقداشاباعنايسطيقاخيرخضا خضاا
قاطدااأيةاخصايةاعىلاقري هايسما1ايسامنا

أياةاجهاةاكانتاخمحخاالًايفانفالايسيقتا
يسجللايسم1ايسايمعىلايسذيامنحهارشع1تها
يسشادب1ةامماؤخس1ةاأَياتقاعلاأَْخاتريج ا
إىلايساي يءاالسا1خاا5داداأناتغاريتايسداسسةا
يفايسنطقاةاخأَْصبَاحايس1خاناخ1هااخشادبهاا
يسدظ1مايسرقمايمصدبايسذيايحماباسهايسفا

حماب.
خلاذيايسشادبايساذياخارجامخثليهايفا
مظالرةامل1ين1ةاسعخاًاسلخجللايسما1ايسا
يمعاىلاختفييضاااساهاليانفماهايسشادبا
يساذيايته1أاحاس1اااسليرخجا5نفالايسزخما
تأي1ادياسحكيمةايالنقااذايسيطنيايستيايدللا
عل1هاااآمااالًاكباريةايفاتحخلامماؤخس1تهاا
يسيطن1اةاختحق1الاماايصبياإس1اهامناحلا
اةاخ1خاايتدللا5حلايسيض ا سشاكلهاخَخاصَّ
يالقتصاسيايسدقداخسعامايسجبهاتاسرسعةا
تحق1الايالنْتَصا اخينهاءايسُدااْدَخينايسظاسما
يالنقااذا خيكفاياحكيماةا يس1خان..ا عاىلا
يسيطناياأناخ يءلاااشادباحايايدارتفا
5هااخيدعخهاااخس1لامهخاااأنايدرتفا5هاا
يآلخارخناالسا1خاايخسئاكايسذيناخقفايياإىلا
جانبايسُداْدَخيناخسعخيهاح1ثاالايُمارتجىا
منهاماخرييً..اخماايحدثاعاىلاي ضايسييق ا
لايايسذياسا1فرضانفماهاخيجدلامنايفا
قلي5همامرضايدرتخينا5اهاكإَ يَسةاخطن1ةا
يستخدلاايسشدبايس1خنيامناإَ يَسةايسلهايستيا

الاتقهر.

أول حكومة يمنية تشكل بإرادة وطنية الت
تأم

جبُل وموقُع الدود السعودّي ملحمة أسطورية
زيد البعوه

يفايسحادخسايس1خن1ةايسماديسيّةاجبٌلا
اُمِطلٌّاعىلامديناةاج1زينا يسارتيت1جيٌّ
ا يسماديسيّةاماناجهةايسشاخالاخمطلٌّ
عاىلامديرياةايسالح1اطايس1خن1اةامانا
جهاةايسجنيباأنهاجبلاايسادخس(،اكانا
ذيتاياي امجرساجبالًاعاسياًايفاأسافلها
سيحااتاعالماتاترسا1مايسحادخسا5نيا
يسبلدين،اخكاناعباا ًةاعنانقطةاعبي ا
سلخهر5انياخيسغرت5نيايسذينايمااخرخنا
إىلايسمديسيّةامنايس1خناأَْخامناأيةاسخسةا
أُْخااَرىامثلايسصيمالاخسخلاأخريق1ا.
خيفاعا ا9للاايشاتهرالاذيايسجبلا
5شاكلاسمايكنايتيقداهاأحدايفايسحربا
يسماسساةايستاياسي تا5انياأَنَْصاااا ا
يسلهاخيسج1شايسماديسّياخيس1خنياآنذيكا
خ5دداأناس1طراأَنَْصااا ايسلهاعىلاجبيَلا
يسدخااناخيسرم1احايملمايسارتيت1ج1اًا
مناجبالايسدخساإالاأناجبلايسدخساحظيا
5اْلتَخا اأَْكابَاارامنايسطرخنيايسج1شا
يسماديسّياخأَنَْصااا ايسلاهاييمها؛امنها
يطلاعىلامدينةايسيي5ةا5شكلامبارش؛ا
خمناممااحتهاصغريةاخس1لامرتفداًا
5اسشاكلايسذيايهابايسقاتالايسيصيلا
إىلاقختهاخمساباباأُْخااَرىاعماكريةا
خجغريخ1اة،اح1اثاتحايلايسجبالاإىلا
ميق اعمكريامشهي اُكّلاطرفايريدا
أنايما1طراعل1اهاسكيايؤّمانامدينتها
خطريالايإلماديسايسدماكرياخيسغذيئيا
خيه1خاناعىلايسطرفايآلخاراخيتص1دها
خينالامنهامناميق ايسدخسايسدمكري.
يفايسحاربايسماسساةاكانايسج1اشا
أنايماتد1داميقا ا يريادا يسماديسّيا
يسدخسا5داداأناسا1طراعل1اهاأَنَْصااا ا
يسلاهاخاساتدانا5اسكخنادخزايم سنايا
خقاماييا يسرصيانيا يسجنايسا خ5داضا
5دخل1ةاإنازيلاِمظيل؛ا5هدفايساتداسةا
يسيق ،اخسكاناسخناجدخى،اكانا جالا
يسلهايتص1دخنهمايفايسهاييءاكاسجريساأَْخا
يسفريشاخالايصالاأياجندياإىلايم ضا
إالاخقاداخاا قايسح1ااةاخقاا ايسج1شا
يسمديسّيا5االستدانةا5اسج1شايس1خنيا
خقامييا5زحفاعماكرياكبرياحاملنيا
مدهماأعال ايسمديسيّةايهتفينا5أ خ ا
أصييتهام،امحّذ ينامنايفاأعىلايسيق ا
أناعل1هامايسغااس ةاأَْخاينتظاا ايسايتا
سابََلايسزحفاعخل1ةاقصفاصا خخيا
خغاا يتاسلطارييناإىلاس جاةاأناجبالا
يسادخسايختفاىا5انيايسغباا اخأسخناةا

يسقنا5الاخيسصيي ياخ،اخعندمااايقرتبا
يسج1شاانامانايسجبلاكانا جاالايسلها

خسقنيلما يتص1دخنهاما
ينمااها سانا س سااًا
ا رَشَّ يستأ يخاخلزميلما
لزيخهاخأخاذخيايمعال ا
يستاياكاناتا5حيزتهما
خأسلحتهماكغنائماظلا
يسددخايسمديسّيايحاخلا
أنايمتد1داميق ايسدخسا
خسكاناُكّلامرةايفشالا
جااءا حتاىا خيهاز ا
يسما1دا مانا يستيج1اها
5االنْماَحابا َعبديسلاكا
منايمََ ييضايسمديسيّة..

يسماديسّيا يسُدااْدَخينا يفا خيس1اي ا
يمَمريكاياعىلايس1خنا5ارزاميق ايسدخسا
5شاكلاأَْكابَااارامنايسرةايسماا5قةايفا
يسحاربايسماسساةاخبداداأناينماحبا
أَنَْصااا ايسلهامناميق ايسدخسايفايسحربا
يسماديسّيا يسج1اشا يسماسساةاعخادا
يسجبالامدماكريًاساديسيّاًا إىلاجدالا
خجلباييايسجريخااتاستحصانيايسيقا ا
خ5نيياساي يًايساخنت1اًاكبارييًاخأحاطييا
يسيق ا5امساالكايسشائكةاخيسكامرييتا
يسحري ياةاخجلبيياكتائبامانايسج1شا
يسمديسّيامنايسحرسايسيطنياخحرسا
يسحدخساإىلاميق ايسدخساخكأنهايفامض1لا
لرمازاأَْخايفا5ابايسنادباظاننياأناُكّلا
تلكايستحص1ناتاخيسكتائباساتحخ1هما

منا جالايسلهاخأَنَْصاااِ ه..
جاءايسُدااْدَخينايسمادييايمَمريكيا
عاىلايس1خنايفانهايةاعاا الالاا5دييةا
عاا الالااخكاناميقا اجبالايسدخسا
مجهزا5اسدخد1ةاخيسصيي يخايسقصريةا
يسدىايستايا5ارشتاقصفهاااسلخناطلا
يسحدخسيةايس1خن1اةامنذايس1ي ايمخلامنا
يسُدااْدَخيناخكاناتايسدخد1اةاتقصافا
ُكّلاسا1ا ةاتخارايفاطريالايسالح1اطا
أَْخايسنزيساهاأَْخاشاديءاختقصافايسنازلا
خيسطرقاتاخكلاتحركا5رشياإىلاس جةا
أناساكانايسناطلايسقريباةامنايسجبلا
سمايدداسديهمامنازلاخيستشهدايغلبهما
حتاىاخلامايفاطريقهاماسلنازخحاساما

يمتخراذسكاطييالً.
مانا ياي ا أ 5دانيا مارخ ا خبدادا
يسق1ااسةا مانا يمذنا جااءا يسُدااْدَخينا
سلج1شاخيسلجانا5اسارسايستد يجياعىلا
يسُدااْدَخيناخاكانانص1بايسجبالاأناتما
قصفاهاح1نهاا5اسصيي ياخايسصنيعةا

محل1اًامثلايسزسازيلاخيسرصخةاخغريلاا
مانايسكات1يشاااخيسقذيئافايسدخد1اةا
يمُْخااَرىاإالاأنايسجبلا
كانامحصنااًاجديًاخسما
يسقصفا عانا يتيقافا
خ5ددامرخ انصفاعا ا
أَْخاأَْكثَاارامنايسُداْدَخينا
كاناالا5اداماناأنايتما
خضا احاداسيق اجبلا
يسادخساخلخج1تهاح1ثا
جااءايإلذنامنايسق1اسةا

5اقتحا ايسجبل.
تحضاريا تاما
يسجخيعةايستياسايفا
ختاما يسيقا ا تقتحاما
إعديسايسيطاةاختحديادايستيق1تاخفيا
صبااحاما/ا/لالا اتقدماتاثلاةا
مانايسرجالايسذيناصدقاييامااعالدخيا
يسلهاعل1هامناأ5طاالايسج1شاخيسلجانا
يسشادب1ةا5دداأناتماقصاُفايسجبلام ا
5ازخغايسفجارا5دادٍسامانايسصيي ياخا
عخل1اةا خ5ادأتا يسدخد1اةا خيسقذيئافا
يالقتحاا اسيقا اجبالايسادخسا5دادٍسا
الايتجااخزايساالاامجالادايحخلاينا
يسكالشانكيفايسدااسياخ5دضاقذيئفا
يم 5اياجياخ5دضايسدبييتايسناسافةا
ممابحنيايسلاهاخطاسبنيامناهايسدينا
خيسنارصاسمايكناح1نهااايسددخايسجّهزا
مصاريه،ا يدارفا يمسالحةا 5أحادثا
سكنهايساتنجدا5غرخةايسدخل1اتاخطلبا
منهماإساناساجيياخهرعاتاطائريتا
يستايا لاFا يسااا خطائاريتا يم5اتايا
شاا كتايفايسدركةا5دادسامنايسغا يتا
خسكنهاا5فضلايسلهاسماتماتط اإيقافا
 جاالايسلهامانايستقد اخهماسامايباسييا
5هاااأصالً؛امنهماخيثقانيا5اسلهامناأنها
سا1خكنهمامنايسما1طرةاعىلايسيق ا
خيصليياتقدمهماحتىاخصليياإىلايسقخةا
5داداأناتجااخزخيايمساالكايسشاائكةا
خمزقيلاااخحاانايسيقاتاسلخييجهاةا
يسبارشةام ايسج1شايسمديسّيايسجهزا
5أحدثايمسلحةاخجهاًاسيجهاخسكناسما
يحصلالذياخاسضبااطاخيسجنيسايسذينا
كاناييايفايعاىلايسيق اقداتاماقتلهماأَْخا
يصا5تهاماخيسبق1اةالر5ايياخيالخرينا
يبحثيناعناأماكَناييفيناأَنفماهما
خ1هاالذياتحتاطقماخيآلخراتحتاآس1ةا
خيآلخاراتحتاشاجرة،اخسكناالاعاصما
يس1اي اماناأمرايسلهاتامايرسامناتبقىا
ختاماإسادافايسصا5نياختاماقتلامنا

حاخلايسقاخمةاخسمايرىضايملمانفَمها
ختخاتايسما1طرةاعىلايسيقا ا5نجاحا
كاناالا5دامنايساتكخالايسدخل1ةاخليا
تفجاريايسدشاماخيسثكناتايسدماكريةا
خ خا ارصخاةايسلاهاأَْكابَااارايسايتا
مَمرياكااخإرسيئ1لاخيسلدنةاعىلايس1هيسا
يسنرصاسإلْسااَل اخسجدةاشكراسلهاكانا
يسطارييناالايازيلامماتخريًايفايستحل1لا
خيآلس1ااتا يسطقاي ا يدمارا خيسقصافا
نفماها يقنا ا أنا يحااخلا يسيجايسةا
أناهاالايازيلاميجايسيًاخسكانال1هات،ا
خرجاالايسلاهاقاداتفرقيياعانايآلس1اتا
خيخفايياأَنفماهماخمكثاييايتفرجينا
ختبكايا تنايحا خلايا يسطائاريتا إىلا
ختقصافاخلمايمابحينا5حخادايسلها
خيماتغفرخنهاخ5ادأتاحكايةايستحديا
5نيايسجالديناخيسج1شايسمديسّياعىلا

يسجبل..
أنا يسماديسّيا يسج1اُشا حااخلا
يماتجخ اقييهاخيماتد1داميق اجبلا
يسادخساماناقبضاةايسج1اشاخيسلجانا
يسشادب1ةاخقا ا5دادةازحيخاتاخسكنها
ُكّلامارهايفشالاخيهاز اخيقتالامنا
ختحارتقا يسدديادا خضباطاها جنايسها
آس1اتاهاخ1صاابا5اإلحبااطاخيسهزيخةا
يسنفما1ةاخ1لجأاإىلايسطائريتايم5اتيا
ستقصافا خيسليطان1اةا خيمَمريك1اةا
جبلايسادخسا5خئاتايسغاا يتاخعدسامنا
يسصيي ياخاخسكاناسخناجادخىا جالا
يسلهاصاا خيايفاميق اجبالايسدخساجزءا
الايتجزأامنهامثلايمشاجا اخيالحجا ا
الايبا حايناأماكنهمامهخااكاناحجما
يسقصفاخيسرضباخيساتخرايسحالاسدةا
عاا اخيسج1اشايسماديسّياعاجازاأنا
يمتد1َداميق اجبلايسدخسامخاايضطرها
سقصفايسجبلاقبلاخخمةاأيا ا5قنبلةا
خريغ1اةاتشابهايسقنبلاةايستايايسقتهاا
يسطائريتايسصه1ين1ةاعىلاجبلاعطانا
خحيستايعىلايسجبلاإىلاكيمةامنايسرتيبا
خيسحاىاخظانايسج1اشايسماديسّيا
5ددلاااأنهاقاداقىضاعاىلايسجالدينا
يسذيانايفايسيق اخقاا ا5امعديساسزحفا
كبارياسلما1طرةاعل1اهاخسكناهاتفاجأا
5رجاالايسلاهايماتقبلينها5اسرصاصا
خيمسغا اخيسقذيئفاخيتصدخناسلج1شا
يسماديسّياخيلحقاينا5اهارشالزيخها
5فضلايسلهاخلكذيالياحالاميق اجبلا
يسادخساصخايساخثباتاخجهااساختحديا
ماناقبالايسج1اشاخيسلجااناخلزيخةا

خخشلاسلج1شايسمديسّي.
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خيشانطنا »مدهادا نارشها تحل1الا يفا
سم1اسااتايسارشقايمسنى«،اخكتباهاُكلٌّامنا
اسي يا5ليتكانيا5يغا تاَخماياكلانايتل(ا
يس1خن1اةا يسحادخسا يفا يسديئارةا يسداا كا عانا
يسماديسية،اسالطايسكاتباانايسضايءاعاىلا
حقائالاكثاريةاحاخستايسماديسيةاإخفائهاا
خيستغط1اةاعل1هاامناذاأخلايسدادخين،اخلذها
س1ماتايسارةايمخىلايستاياتنارشاخ1هاااجهةا
أمريك1ةاتحل1الًامانالذيايسنيعايسذيايفضحا

أكاذيباحل1فتهاا»يسمديسية«
تحادثاتحل1الا»خيشانطن«ايفايسبديياةا
عانايسهجخااتايستياشانهاايس1خن1ايناعىلا
مناطلانجاريناخج1زيناخعماريايسحدخسيةا
5اختصاا اميضحااًاأنالذهايسناطالا5اتتا
خدل1اًاتحتامرمىايمسالحةايس1خن1ة،ا5لاخأنا
»ج1ازين«ا5اسذيتايق امدظخهااتحتامرمىا
يسصيي يخاخيسقذيئفايس1خن1ة،ا5د1دةاخقصريةا
يسادى،اخلياماايشابهايإلعارتيفا5خااتحاخلا

يسمديسيةاإنكا هاخإظها ها»5د1ديً«.
يستحل1الاخصافايسهجخااتايس1خن1ةاعىلا
يسحادخسايسماديسيةا5ا«يسناجحاة«اخسلتأك1دا
عىلاذسك،اقا ايسكاتبانا5اساتدريضايسدركةا
عىلاأ 5دةامحاخ ،ايمخل:اليايستيغلايم يضا
سيخلايسحدخساح1ثاقا ايس1خن1يناخ5أساس1با
عماكريةا»خداساةاسلغاياة«ا5استقاد اسيخلا
يم ييضايسمديسيةاختخكنييامنا»يالست1الء«ا
عىلامنشاآتا»كبرية«اتا5دةاسحرسايسحدخس.ا
يمسفااظايستاياتق ا5نياعالمتَايايستنص1صا
لايامنقيساةامناتحل1الايسيكاسة،اخالاشاكا
أناكاتبَايايستحل1الايدرخااناج1اديًامدناىا
يالسات1الء،اخيسنشاآتايسكبارية،اخيسحخاالتا
يسفداساةاسلغاياة،امااايدناياأنايممرياكانا
5اسطب ايدرخينا5استفص1لاحجمايسيماا ةا
يستاياتيرسلااايسخلكةايفايسحادخس،اخلالما
يتلذذخنا5فضحها،ا15نخااتحاخلايسماديسيةا

سيئخااإنكا اذسك.
عانا كاناتا يسباق1اةا يسثالثاةا يسحااخ ا
ح1اثا يس1خن1اةا يسصا خخ1اةا يسهجخااتا
قماخهااكاتبااايستحل1الاإىلااقصاريةايسدى،ا
خمتيسطة،اخ5د1دةا(اخ5يصيصاذسك،اينقلا
يستحل1الاعانا»مماؤخسنياساديسيني«ا5أنا
أكثرامناعارشةاآالفاقذيفةايخن1ةاتيجهتا

نحايانجاريناخحدلاا،اكخااايتحادثاعانا
منظيماتايسصيي يخايستياطي لاايس1خن1ني،ا
مناطالا يفا متدادسةا مناطالا الساتهديفا
يسحدخسايسماديسية،ا5دخنايستهالكاميزخنا
يسصيي ياخا5د1ادةايسادى..اخ5اسرغامامناأنا
كاتبَيايستحل1لاقاالاإنالذهايسصيي يخاقداتما
يعرتيضها،اإالاأناذساكايخكناتفهخه،اخنحنا
ننقالاتحل1االًاعنامدهاداخيشانطن،اخسذسكا
تخاتايإلشاا ةايفايستحل1الاإىلاأنايالعرتيَضا
كانا5فضالامنظيمااتا»5اتريايت«ايستايا
5اعتهاااأمريكااسلخخلكة،اماايدنياأنناالناايفا
يسجانبايسدعائيامنايستحل1لايسذيايساتيد ا
يسشافاخ1ةايفاعارضايسهزيخاةايسماديسية،ا
س1دخالاعنارصا»يسمااعدة«ايممريكي،اخالا
نتيق اأنايقيلامدهداخيشنطناإنايسباترييتا

يممريكياقداخشل!
ينتقالايستحل1الاإىلايستأثارييتايسديخل1اةا
يستاياساببتهاايسحاربايفايسحادخسايس1خن1اةا
يسماديسية،اخلناااالايناىاكاتبااايستحل1لا
يإلشاا ةاإىلاماااترتكبهايسماديسيةايفايس1خنا

منايسجاز ،اخذسكايفاقيسهخاا»الايخكناخدل1اًا
مقا نةاتديع1اتايسحربايفاجنيبايسمديسيةا
5اسكيي ثايإلنَْماان1ةايستياحّلتا5اس1خن.اسكنا
يسهجخاتاعلايسحدخساقداغرّيتا5شاكلاكبريا
نخاطايسح1اةايفايسادناخيسقرىايسماديسية«.ا
خكأناتحل1لا»خيشانطن«اسامايكتفا5فضحا
ماااتيف1اهايسماديسيةايفاسيخالاحدخسلا،ا
س1ذكرا5أنهااأيضاًاتماببتايفاكيي ثا5اس1خن،ا
أخ سا يسديخل1اة،ا يستأثارييتا ضخانا خمانا
يستحل1لاميضايعا»يسرتزقة«ايس1خن1نيايسذينا
يستيدمتهمايسماديسيةايفاحدخسلا،اخيصفاًا
إيالما5ا«يسرتزقة«اأكثرامنامرة،اخميضحاًا
يستيتاريتايستيايتماببينا5هااسيخالايسقرىا
خيسدنايسحدخسيةايسمديسية،اعناطريلاإثا ةا
يسشادا يتايسغريباةايسطائف1اة،اختحرياضا
يإلساخاع1ل1نيا ضادا انة«ا »يسمُّ يسييطنانيا
يسيجيسيانالناك،اخلياماااأسجأايسحكيمةا–ا
5حمبايستحل1ل-اإىلامياطبةاش1يخايسقبائلا

عىلاإيجاساحلاسلخيضيع.
 5خااتكاينالذهاأخلاإشاا ةاإىلاترصخاتا

يسرتزقاةاسيخالايسماديسية،اخ5اإلضاخاةاإىلا
ذساكاخ ساأيضاًايفايستحل1لاإشاا ةاإىلاميضيعا
جديداليا»يسجهايسايسحر5ي«اح1ثاقالاكاتباا
يستحل1لاإنالناكامييطننياسديسينيايُقدمينا
يجارؤا الا خ1خااا يسماديسيا سلج1اشا سعخااًا
يآلخارخناعاىلايستحدثاضادالاذيايسيضيع؛ا

5مبباتدرضهماإلجريءيتاعقا15ة.
لاذياماالياأمامناااإذيً:امجهايساحر5ي،ا
تيتاريتاسيخل1ة،اصيي ياخاخقذيئف،اختيغلا
عماكرياأ يض..امدليماتاجديدة،اخأخرىا
يسنظاا ا ينكرلااا زيلا خمااا كانا مدرخخاةا
يسماديسي،اقاا اتحل1الامدهاداخيشانطنا
5كشافهااخ5كلاجارأة،اخسماناايآلنايفاصدسا
يسحديثاعنا»ي5تزيز«النا،اخاسهمايفايممراليا
أنايممريكانايفضحينايسماديسية،اخأناماا
تريهايسماديسيةامهدسيًاممنهااخيساتقري لا،ا
الايدناياسحل1فتهاا»أمرياكا«اأيايشءاإذياماا
تدللايممرا5خصلحةاس1اس1ة،اخلكذي،ايبدخا
يسنظا ايسمديسيامهدسيًا5خزيدامنايسفضائحا
ممتقبالً،اإذياماا أتاأمريكااصيي15َةاذسك!

 إعتربوه 
زعيماً سياسياً! 

الانفَهُمامااسبَُباحنلايسبدضامنايسيرخجاسالْحتَفالا5ذكرىا

يسيسدايسنبييايسرشيف،اخساذياُكّلاعا ايق1خينايسدن1ااخيقددخنهاا

5ماببالذي،ام اأنهامايدتنقينانفَلايسدياناخيؤمنينا5نفلا

يسنبيايسذيايؤمنا5هايسحتفلين.

 5خااانحناالانتحدثاعنايسيلا15نياخقاط،ا5لاخلذيايمك1د،ا

خاسيلا15يناييلصا أيهاماإىلاأنايالْحتَفاَلا5خيسدايسنبيا»5دعةا

س1ئة«،اخعندمااتمأسهمامنايسذياقالاسكماذسك،االايمتحيناأنا

ينمبييارشع1َةاقيسهماذسكاإىلايسنبيانفمه!

خإذن،انحنانتحدثاعنا»يسكايدين«،اأخسئكايسناسايسمتددينا

الخارتيعاأياعذ ،اسغرضايسك1دايسما1ايس،اخسايايفاقض1ةام1السا

يسنبيايمكر ،ايستيايُفرتضاأناتكينا5د1دةاعناُكّلالذي.

حماناً،اخعىلارشيداةايسك1دايسما1ايسايس1خناي،ايخكننااأنا

نتماءل:امااحكمايالْحتَفالا5أع1اسايسزعخاءايسم1اس1ني؟ا

كاناصاساحايحتفلا5د1داجليساه،اخسمايتحادثاأحد،اخكانا

لاسيايحتفلا5د1داجليسهاخسمايتحدثاأحد،اخكانايسنارصيينا

يح1يناذكرىايستشاهاسايسرئ1الا»يسحخدي«اخسمايتحدثاأحد،ا

5لاخصلايممراإىلايالْحتَفالا5أع1اسام1السايسزعخاءاخيفايسشاا ع..ا

خسمايتحدثاأحد.

للاذنُبايسنبيايمكر ،الاياأنها» حخٌةاسلداسني«اخس1لاأسيةا

مناأسخيتايمنظخةايسداس1ةايسكلى؟

للامااينقصاسا1دناامحخداصلايتايسلهاعل1هاخآسه،الياأنها

سمايكّيناحز5اًاس1اس1اً؟ا

الاندتقداأناذسكاليايسمبب،اخسناندتقد،اخ5دلاأنانتكهناماا

ليايمسباباسنتخنىاخقطاعىلالؤالءايسكايدين،اأنايتمايعتبا ا

خاتامايمنب1اءا»زع1خاً«اس1اسا1اًاعىلايمقل؛انظاريًاعىلايستغ1ريا

يساذياأحدثهايفايممه،اخلاذياالايدنياإجبا لماعاىلايالْحتَفال..ا

خقاطاعاىلايمقالايماكتيي؛امناهامانايسد1اباجاديًاأناتصلا

مكايديتهمايسم1اس1ةاإىلامزيحخةا»يسنبي«ايفايالْحتَفالا5خ1السه!

إضاءة

إخييناي،اخشا1خا5لطجي،اخأ5ارزامرتِزقةا
يسدادخينايسماديسيايفاتدز،ا5لاظالازع1َخهما

سفرتةاطييلةامنايسددخين.
خكانا مشاهي يً،ا يكانا ساما ٢٠١١ا قبالا
مجرسازع1ماعصا5ةاممالحةايماخيانفماها
شا1ياً،اعىلاأنامشا1يتهاكلهااكاناتاعبا ةا
عانا5لطجاة،اح1اثايقاي اأتباعها5اسماطيا
عاىلاأ ييضايسييطنانياخسا1ا يتهماثمايتدخلا
لاياكيسا1طاقبيلاسحالايممارا5ا«يسريضاة«ا
خيسريضااةالذهالاياأنايُدخ امبلغااًاماس1اًاسها
سكيايماحباممالح1هامنايم ض1ةامثاالًاأَْخا
يأمرلما5إعاسةايسما1ا ةاإىلاصاحبها..اخلكذيا

ظلايد1شاح1اته.
عندماااجااءتاثاي ةا٢٠١١ا»ينضام«اإىلا
يسماحةاعىلاأنهاشيص1ٌةامؤثرةاخمهخة،اخم ا
مرخ ايسيقتاخيضطريبايمخضاعايفاتلكايسفرتةا
تيس انشااطهايفايسبلطجة،اخيستيدمهاحزبا
يإلصاالحاإلثاا ةايسفايىضاسيخلامديناةاتدز،ا
ح1ثاأخرجامملح1هاسييجهةايسج1شاخيممن،ا
َخيساتفاسا5ذسكامانايسفيىضاسلق1اا ا5أعخالا
يسمطياخيالحت1الايستياكانايخا سهاامناقبل،ا

خسكنا5خماحةاأكل.
إىلالنااكاناحخيسايسياليفامرتزقاًا5ما1طاًا

يدتخاداعىلاماايديساإس1هامناعخل1اتايسبلطجةا
خيسدعمايسذيايتلقاهامناجهاتاس1اس1ةاإلثا ةا

يسفيىض.
يفاأخيخراي5ريلامناعاا ا٢٠١٥،ا5دأامرحلةا
ي تزيقاهايمخسا احنياأعلاناسعخاهاسلددخينا
يسماديسياعناطريالامحا 5اةا»يالنقال15ني«ا
يفاتدازاعماكرياًاتحاتاُمماّخىا»ايسقاخماةا
يسشادب1ة«،اخلكذياحشاداعصا5اتاهايسقديخةا
خيحتشادامدهاكثريامناشبابايمحزيبايسؤيدةا
سلدادخيناخأيضاًا5رخقةاخالياااتنظ1مايسقاعدةا
خيإل لا15انياخيستطرخانيايسذياناجااءخيامانا
مناطالاكثريةامانايس1خاناإىلاتداز،اخم اأنها
كاناعاىلايسصي ةاليا»قائادايسقاخمة«اإالاأنها
سمايكاناكذسكاخدل1ااً،اح1ثاتقماختاتدزاإىلا
مر5ّداتاعماكريةاسهااقااسةاكثريخنا5دضهما
يتبا احخايساخ5دضهمايرتبطامباارشةا5دخلا
تحاسافايسددخين،اكخااسياأناهاخقطاختحايسبابا
خخخرايسغطاءاسكلامنايريداأنايتييجداعمكرياا
يفاتدز،اخيفايسقدمةاتنظ1مايسقاعدةاخسيعش.

تلّقاىايسيااليفاسعخااًاضيخاًاماناتحاسفا
يسددخين،اماس1اًاخعماكرياً،اخما اذسكاسماينَلا
أنايخاا سا»5لطجته«ايسماا5قة،اخقا ا5نهبا
خارعايسبنكايس1خنياسإلنشااءاخيستدخريايفا5دييةا

يمحاديث.اخكاناتاعصا5اتاهاتخاا سانفلا
يخداسهااايسقديخاةاخسكانالاذهايسرةاسامايكنا
يتدخالالاياسحالايسشاكلةاكاسماا5ل،اخخ ا
يشاتديسايسحارباتاركايسكثاريامانايسييطننيا
منازسهماخمختلكاته،اخكانتاعصا5اتايسياليفا
تقاي ا5نهاباُكّلايشءاختماطياعاىلاماايق ا
تحاتايدلااا5اكلاحرياةاخالايجارؤاأحداعىلا

مطاسبتهم.
سمايحّقلايسياليفاسلددخيناأياتقد ايفاتدز،ا
خالاحتاىا5خااياييزيا 5 ايسدعمايساذياتلقاه،ا
خظلاخقطايحاخظاعىلايزسياسايسفيىض،ا يخضاًا
أيةايتفاقاتاخناكثاًا5اكلاعهد،اخطبداًامييظباًا
عاىلايستقااطايسصاي اسنفماهايفاُكّلايمخضاعا

حتىاتحيلاإىلامميرة.
مرسحااًا تدازا مديناةا أصبحاتا عندمااا
سلتنظ1خااتايإل لا15ةاخيسفصائالايسفيضييةا
خيسدباثا5اكلاينييعه،اغااس احخايساإىلاترك1اا
حاماالًامداهايمماييَلايسهائلاةايستاياتلقالااا
ختا كاًاتدزاسلفيىضايسذياتماببا5هااخسالما
يفاينتشاا لا،اخمتنكريًاسكلاأخسئكايسذيناضحكا
عل1هاما5أخلا ايستحريراخيسقاخمة،اخماازيلاإىلا
يآلنالنااكايد1ُشاعاىلاأمييلايسدادخينامدتديًا

راتدزاخصا امرتزقاًاكبرييً. 5نفمه؛امنهاسمَّ

مصطفى عامر*
5استثناءايستيق1ت،اس1لاثّخةاماالياالخٌتايفا
يالرشيفايسليطاناياعىلاقخاةامجللايستداخنا
يسيل1جايايمخارية،اخحتاىاخقاٍتاقرياٍباكانا
»يآل5ااءايسؤسماين«اسادخلامجلالايستدااخنا
يتقاضاينا خيتبهمامناملكةا5ريطان1ااعىلاأيّةا

حال.
يحادث،امناخقٍتاآلخر،اخما اتناميايسثرخةا
خحديثةايسمناخيستجر5ة،اأناينىاأمريءايسيل1جا
طب1دةاعالقتهمام ا5ريطان1ا،ايشدرخناسيللٍةا
أنّهاماأصبحيياقاسة،اخأنامشا1ياتهماأصبحتا

سخاًل!
خيفايسفارتةايمخرية،اخسطيلايسدهدامنذاحربا
يسيل1اجايسثان1ةاخضدفامريكازايسقيةايفايسداسما
يسدر5ّي،ايستبّدتاأخلا ايسقيةا5خي1الايالعري5ّيا
ذخايسبدادايسييحاداخاعتقاداأنّهاأصبحاسا1ًّديايفا
يسداسم،اخجاءتاعاصفةايسحز اكنت1جٍةاطب1د1ٍّةا

خمتيّقدٍةاسهذهايمخلا .
خفايا5ديياتاعهداسالخان،اخيفامشاهٍداذيا
سالسٍةاعىلاتما1ّداأخلا ايسقيةاتلك،اذلباأخ5اماا
إىلايسماديسيّةاستهنئةايسلكايسجدياد.اتُِركاأخ5اماا

خح1ًدياخ1خااذلبايسلكامسيءايسصالة.
خيبادخاأّناسيخ اسالخاناسذساكايسترّّصفاسما
يكانايإليخاانا5قد اماااكاناخلمايسقاية،اخقدا
حادثاخ1خاا5داداأناخرجاتامظالارٌةاكبريٌةا
يفاخرنماااسلخطاسباةا5إخاريجا»يسلاكايسؤمن«ا
خحاش1تهامناأحداشاييطئاخرنماايسشبيلة،ا
مّخااايضطّرها5اسفدالاإىلامغاس ةاخرنماا،اسي ا
يسكفر،اخيإلقامةا5شاكٍلاشبهاسيئٍمايفامنتجداتا

يسّدي ايسب1ضاءاذيتايسّمخدةايسحمنة!
سلّماديسيّة،ا أخارىا 5زياا ٍةا أخ5امااا قاا ا
خأ سالاسلخاناأحدايممريءايسّصغا االستقباسه،ا
ستشاّكلالاذهايسحاسثاةاخ1خاا5دداخيحادًةامنا

ألامايسحييسثايستيايتكأاعل1هااتريمبايفاحخلتها
يالنتيا15اة.اسقاداشادرايممريك1ّاينا5اإللانة،ا
خعاقبايياأخ5اماااعاىلاطريقتهم،اأّماااتريمب-ا
خ1خااايبادخ-اخ1تألاباسداقباةايسيل1اجاعاىلا
طريقته،ايفاخقٍتاسمايددايسيل1جاقاسً يامدهاعىلا

تحّخلاتكاس1فاأّياعقاب.
ذسكاأناأخلا ايسقّيةاذيتهااسخدتايسيل1جامنا
يذلباإىلايس1خن،اجح1خهايسياص،اقبلاعامني.
خيحرتقايسيلمالناك،اتماقطامنهاُكّلايشء،ا
تحاّركايسيل1جّيا5رسعٍةاعكالاحركةايسّزمن،ا
عاساإىلايسدريءايسذياجااءامنه،اخيفالذيايستّيق1تا
5اسذيتايبادخاطب1د1ًّاااأنايماتدصمايسيل1جّيا
يسماائراإىلايسايتا5خدبيستاهايسقديخاة،اآسهاةا

أسالخهايمخىل:املكةا5ريطان1ا.
خيقّد اإس1هاايسقري5ني.

يفالذهايمثناءاخصلتنياأخبا ايمزمةايسقلب1ّةا
يستاياتدّرضاسهااخزيراخا ج1ّةالاسي،اسماأخرحا
5هاخساماأحزناعل1اه،اسكنّناياأقاّد ا5اسفدلاماا

يدان1هايسّرجل.
إذاأنّاهاالايشءاأمّراماناإس يككايسياصا5أنّكا
كنتامحاضاعبٍدا15ادامريلٍلاسا1طرتاعل1ها
أخلاا ايسقيةاذيتايي ،اخح1نخااأخاق-اخقداكانا
يسيقتامتأخرًّي-ا5صلاعاىلانزخيتهايسقديخةا5خاا
خ1هااا ئ1ماك،اشاطحاتهايسجنينةا5خاااخ1هاا
حكيمةايسدا5ريان،انظراإس1كما5اكّلاماايحخلها
يسكاينامانايزس يء،اخعيًضاااعناإ سااسكماإىلا
سيا كم،اأَْخاحتّىاإىلايسدي ايآلخرة،اقا ا5إ ساسكما

إىلاسيقانياسٍةاقريب:
منايشرتيامنّياعبًديا5دينقني؟

خقداحدثاقديًخا-ا»أيّهاايساّ خنا5نيايسكلخاتا
يسدا5رة«-اأناخسدتكاماأّمهاتكماأحريً ي،ايفاخطٍنا

كريم،اسكنّكمايخرتتمايسّطريل.
خيااسهاامناخاتخة!ا

*)من حائطه في فيسبوك(

 املرتزق: 
حمود املخاليف

َوْهُم القوة!بطاقةتعريفة:

من داخل احلدود اجلنوبية للمملكة

معهُد »واشنطن«.. ُيثبت ما تنفيه السعودية!

يحررها / ضرار الطيب
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آيات بينات.. تؤكد على أن هناك وعًدا ووعيًدا يف الدنيا قبل اآلخرة..
  - خاص:

تناخلايسشه1ُدايسقائُداَساَلُ ايسلِهاَعَل1ِْهايفاملزمةاااامحارضةا
اااامدرخةايسلاهايسد سايسري5 اعرشامييض1ا اعديدة،ايفاغايةا
يملخ1اة،اكخيضايعايسيعداخيسيع1اد،اخأنهايبدأامانالناا،امنا
يسدن1اا،اختطرقاأيضاااإىلاثقاخةاخاطئةامنتارشةا5نيايسناس،ا
ح1اثايدتقدايسكثاريخنا5أنايسصلاعىلامد1شاةايسضنكاخيسذلا
يستيايد1شاينهااليايشءاج1د،اخأنايسلهاس1كاخئنااعىلاصلناا
لاذيا5اسجناة،اخأخضحاَسااَلُ ايسلِهاَعَل1ْاِهاخطأالاذهايسثقاخة،ا
ختنااخلاأيضاااميضايعايسر5اااخآثاا هايسضا ةاعاىلايسجتخ ا
يإلساالمي،اخقا اأيضااا5تيض1حايشءامهماجادياخلياأنامنا
يدخلا5بدضايسكتاب،اخيرتكايسبدضايآلخر،اخيظناأنهاس1دخلا
يسجنة،اخل1دلاماأنهاميطئاخطأاكباريي،اخأنايسلهايي ايسق1امةا
س1ماأسنااعناُكّلامااجاءايفايسقارآنامناأخيمراخنييلي،اخس1لا
عانا5دضهااخقط،اختناخلامييض1 اأخرىامهخة،اخذيتاخائدةا
عظ1خة،اخخااينتهىايسقا ئاسلخلزمة،اأاَخيسماتخ اسلخحارضةا
إالاخقاداخعىايسيءايسط1بايسكثري،اخهايامحارضةاغن1ةاجديا
اأنانجَدا 5اسيعايايسالز اسلنهيضا5امماةايسحخدية،ايفاطرحاقلَّ

نظريَه..اخجزيهايسلهاعنايممةاخريايسجزيء.

الغايُة من تكرار قصة أبينا آدم عليه السالم:
أكداَسااَلُ ايسلِهاَعَل1ِْها5أنايإلنَْماانايناالاعقي5ةاماايقرتخها
لنااايفايسدن1ا،اخيساتدلا5قصةاأ15ناااآس اعل1هايسماال ،اح1ثا
قاال:ا]نحانانقرأايفاكتابايسلاهايسكريم:اقصةاأ15ناااآس اااأخلا
إنَْمااناااأكلامناشاجرةانهاهايسلهاعنها،اخلمايمالمامناآثا ا
مياسفتهاسنهيايسله،اأكلامنهااخشاقيالاياخزخجته،اخأُخرجاا
منايسجناة،اخنُزعتاعنهخاامال5ماهخا،اخقالايسلهاسهخاا:ا}أََسْما
ا 1َْطاَناَسُكَخااَعُدخٌّ ايسشَّ اَجَرِةاَخأَُقْلاَسُكَخااإِنَّ أَنَْهُكَخااَعْناِتْلُكَخاايسشَّ
ُمِبنٌي{ايمعاريف:امنايآليةاا(اأكلامناشاجرةانهاهايسلهاعنهاا
خناساهايفايسدن1ااآثا امياسفتهاسنهيايسلاه،اعخلهاذسكايسذيايبدخا
عخالًا5م1طاً،اأكلامناشجرةايقال:اإنهااشجرةايسل،اأخاشجرةا
يسدنب،اأخاشاجرةايستني،اخشقي.تكر تالذهايسقصةايفايسقرآنا
يسكرياماكثرييً،اخيقالاأيضاً:اإنهااتكار تايفاكتبايسلهايسقديخةا
أيضااً؛امناخ1هااعلةامهخاة،اخ1هااس ساعظ1ماسناااانحنا5نيا
آس اااأناندرفاأناُكّلاأعخاسناالناايفايسدن1اانحناننالاجزيءلا،ا
أخانخيذجااًامناجزيءلا،اخمناعييقبهااايسيخ1خةالناايفايسدن1اا
قبلايآلخرة،اخلذياليايسيءايسطب1دي،اخليايسيءايسصح1ح[.

 اإلْنَساُن يحبُّ العاجَل أكثر من اآلجل:
خأخضحاَساَلُ ايسلِهاَعَل1ِْها5أنايسلهاخمنهايدرفاعباسهايحبينا
يسداجالاأكثرامنايآلجلاخقداعجلاسهامايفايسدن1اايسيءايسكثريا
مانايسط1باات،اكخكاخأةاسهماعاىلاأعخاسهامايسصاسحة؛اخمنها
يدرفاأنهامايياخينامنايسداجلاأكثرامنايآلجلاخقداتيّعدلما
عىلاعص1انهما5اسدذيباخيسيزيالناايفايسدن1ااقبلايآلخرة،اح1ثا
قال:ا]يسلهايسذياخللايإلنَْماناخليايدلماأنايإلنَْماناييافامنا
يسداجلاأكثارامخااييافامنايآلجل،اخيحابايسداجلاأكثرامخاا
ا5َْلاتُِحبُّيَنايْسَداِجَلَةاَختَذَُ خَنايآْلِخَرَة{اايسق1امة:ا يحبايآلجلا}َكالَّ
اا(.منايسطب1دي:اأنايسلهاسابحانهاختداىلايسذياعخلاُكّلايشءا
مناأجلاأنايدخ ا5هذيايإلنَْماناإىلارصيطهايسمتق1م،اأنايجدلا
لنااايفايسدن1اااخعديًاخخع1اديً.اإذياكانايإلنَْمااناليامخنايحبا
يسداجلةاخإنايسلهاأيضاًايدجلاجزيًءاط1باًامعخاسهايسصاسحةالناا
يفايسدن1اا،اإضاخةاإىلامااخعدها5اهايفايآلخرةامنايسند1ماخيسجزيءا
يسدظ1ام،اخلياأيضاًاين1لهاعقي5ةاأعخاسهالناايفايسدن1ا؛اس1يافا
منايسدص1ة،اس1يافامانايستقصري،اس1يافامنايستفريط،اكخاا

أنالاأ5انااآس اعاقبةاأكلهامناتلكايسشجرة[.ا

إن جزاء صربنا على الذل يف الدنيا هو دخول الجنة!
خأشاا اَسااَلُ ايسلِهاَعَل1ِْهاإىلاأناتقصريَنااايفاإس يكاأنايسيعَدا
خيسيع1ادايبدأامانايسدن1ااأنتجاسناااثقاخةاخاطئاة،اح1ثاقال:ا
]تقصريناايفاخهخنااسهذهايسقض1ةاليامااجدلناانجهلاخضد1تناا
يستايانحناخ1هاا؛اسندرفاأناماانحناخ1هالاياعقي5ةاستفريطا
َحَدَثامنا،استفريطاحصلامنااخ1خاايتدللا5أخيمرايسلهاسبحانها
ختدااىل،اَجِهْلنَاالاذياحتىاآلايمماراإىلاأناأصبحنااانتدبدايسلها
سابحانهاختدااىلا5اسبقاءاعىلاخضد1ةالايايفاخيقدهااعقي5ة!ا
خيسدقي5ةاأساسااًالاياسالزسجا ،اسريتادعايإلنَْماان،اس1ياف.ا
خلخااذيانظالايفاحاساةالياعقي5ةاعاىلاتفريطناا؟!اثمانقيلا
منفمانا:الكذياحاالايسدن1ا!ايسدن1االكذيايكايناحاسها،ايكينا
خ1هاا5الخيامصائب،اخأللايسحلايكينينالكذيامماتضدفني،ا

لايسمؤخس1ةايسله،اأخانحخلا مماتذسني،امماكني،اخلكذي.اخنحخِّ
يسمؤخس1ةايسدن1ا![.

ربُط اهلل بني الشقاء يف الدنيا والشقاء يف اآلخرة:
خحّذ اَسااَلُ ايسلِهاَعَل1ِْهايممَةامنايالعتقاسيتايسياطئةايستيا
قاداتيسيا5هاااإىلاجهنم،اخيساتنكرامنايظناأناها5صلهاعىلا
حاسةايسذلاخيسهانةايفايسدن1ااسيفاينالا ىضايسلهايي ايسق1امة،ا
ن1َْاا ح1ثاقال:ا]م اأنايسلاهاير5طايفايسقرآنايسكريم:ا}َسُهْمايِفايسدُّ
ِخاْزٌياَخَسُهاْمايِفايآْلِخاَرِةاَعاذَيٌباَعِظ1ٌم{اتكار تاأكثرامنامرةا
يتحدثاعنايسدقي5اتايفايسدن1ا،اخيتحدثاعنايسيضد1ةايسم1ئةا
يفايسدن1اااأنهااتناذ ا5خثل1هااخأعظمامنهااايفايآلخرة،اخخناأينا
جاءاسنااانحنالذي؟.أخاعندماانرىاأنفمانااتحتاأقدي ايس1هيسا
خيسنصا ى:اأنايسصلاعىلاذسكاليانفماهايسيس1لةامنانحظىا
5اسدازةاخيسرخدةايفايآلخرة؟..اال..ا5لاأقارباماايخكناأنايكينا
يممرالي:اأنايسلها 5طا5نيايسشقاءايفايسدن1ااخيسشقاءايفايآلخرة،ا
خاإذياكنتاشاق1اايفايسدن1ااخاحذ اأنكاقداتكيناشاق1ااخدالايفا
يآلخارة،اإذياكانتالذهايممةاتد1شاذس1لاة،امقهي ةامهزخمة،ا
تد1اشايفاحاسةاخزيايفايسدن1ا،اخلتحاذ اأناذسكاينذ ا5أناخ يءا
ن1َْااِخْزٌياَخَسُهْمايِفايآْلِخَرِةا ذسكاعذي5ااعظ1خاايفايآلخرةا}َسُهْمايِفايسدُّ

َعذَيٌباَعِظ1ٌم{.

مثاٌل على الربط السابق:
خسكيايؤكداَسااَلُ ايسلاِهاَعَل1ِْهاعىلاصحاةاخصييبامااذلبا
إس1اهامناأناماناكاناشاق1اايفايسدن1ا،اخاحتخاالاكبرياجدياأنا
يكيناشاق1اايفايآلخرةاخقدايستشهدا5آياتاقرآن1ة،اح1ثاقال:ا
اايَأِْت1َنَُّكْما اَخِإمَّ ]}َقاَلايْلِبَطااِمنَْهااَجِخ1دااًا5َْدُضُكْماِسبَْدٍضاَعُدخٌّ
اَخالايَْشاَقى{اطاه:اخااا  ِمنِّياُلدًىاَخَخِنايتَّبََ اُلَديَياَخالايَِضلُّ
اَسُهاَمِد1َشًةاَضنْكاً{ الحظييايسر5ط:ا}َخَمْناأَْعَرَضاَعْناِذْكِرياَخِإنَّ
اطاه:امنايآليةلاا(اثماماذي؟اثماندخلهايي ايسق1امةايسجنة؟!ا
 5طا5نيايسشاقاءايفايسدن1ا،ا5نياضنكايسد1شاةاخ5نيايسشقاءايفا
ُهايَْيَ ايْسِق1َاَمِةاأَْعَخى{. اَسُهاَمِد1َشًةاَضنْكاًاَخنَْحرُشُ يآلخرةا}َخِإنَّ
خأضافاأيًضا:ا]يسشاقاءايسذيانحناخ1ه،ايسيزيايسذيانحنا
عل1هاكخمالخني،ايسد1شاةايسضنكاىايستيانحاناندانيامنهاا
مقا5الامااذيالي؟الالالنااكايشء؟اإنهااليايستاياتأتياسنا
اَساُهاَمِد1َشاًةاَضنْكاً{.خلخاذيايأتيا أعارضاعناذكرايسلاها}َخِإنَّ
يسكثارياخ1قيساين:ا]إناشااءايسلها5ددالاذهايسح1ااةانصرياإىلا
يسجناة،الذهاسن1اانصلاعىلالذهايسحاسةاخلياأيامااختنتهياثما
ندخلايسجنة[؟اساذياالاتتأملينايسر5طايسيطرياجديًا5نيايسشقاءا

يفايسدن1ااخ5نيايسشقاءايفايآلخرة؟[

ال يوجُد ذلٌّ أو شقاء يف حياة املجاهدين: 
خسفتاَسااَلُ ايسلاِهاَعَل1ِْهاإىلاأنامناينطللايفاساب1لايسلهاليا
إنَْمااناكبرياجادياحتىاعنداأعديئه،اح1ثاقال:ا]5لاالايماخىا
ذساكاشاقاءاعناءاس1الايفامجالاعخلهايفاساب1لايسلاهاسه،اخيفا
م1اسينايسدخلاسله،اخزياخذلاخشاقاء،اخمد1شةاضنكا،الكذيا
5ادخنامقا5لايفايسدن1اا،االامناأجلاجهدا5ذسناهايفاساب1لايسله،ا
خالاماناأجالامييقفاعظ1خاةاخقفنالااضداأعاديءايسله.ا5لاالا
يحصالاخأنتاتقفايسييقفاضاداأعديءايسلاه،االايحصلاضدكا
ماااتدتلهاخزيااًاخإناكانااامناخجهةانظارايآلخريناااإذالالًا
ساك،اخخزياًاسك،اخأناتاتدانيامناأجلايسحلاخهاذياس1لاخزياً،ا
أنتامناينظراإس1كاأعديؤكاحتىاخأنتايفازنازينهمايفايسمجينا
ينظرخناإس1كاكبرييً،اخعظ1خاًاخقيياً،اختكيناكذسكاعندانفماكا

قيياً،اخعظ1خاً،اخكبرييً.اس1لالذي[.ا

آيات قرآنية تدل على أن اإلْنَسان يلقى ُجْزًءا من العقوبات 
على أعماله هنا يف الدنيا:

اآلية األوىل:
ُها اَسُهاَمِد1َشاًةاَضنْكاًاَخنَْحرُشُ }َخَماْناأَْعَرَضاَعْناِذْكِرياَخِإنَّ
تَِنياأَْعَخىاَخَقْداُكنُْتا5َِصرييًا اِسَماَحرَشْ يَْيَ ايْسِق1َاَمِةاأَْعَخىاَقاَلاَ بِّ
َقاَلاَكذَِسَكاأَتَتَْكاآيَاتُنَااَخنَِما1تََهااَخَكذَِسَكايْس1َْيَ اتُنَْى{اطاه:امنا

يآليةلاا(.اخقداسبلارشحها..
اآلية الثانية:

اَجَرَةا5ََدْتاَسُهَخااَسْيآتُُهَخااَخَطِفَقاايَْيِصَفاِنا ااذَيَقاايسشَّ ]َخَلخَّ
َعَل1ِْهَخاااِمْناَخَ ِقايْسَجنَِّةاَخنَاَسيُلَخااَ 5ُُّهَخااأََسْماأَنَْهُكَخااَعْناِتْلُكَخاا
اُمِبنٌيااا(اَقاالَا ا1َْطاَناَسُكَخااَعاُدخٌّ ايسشَّ اَجَرِةاَخأَُقْلاَسُكَخااإِنَّ يسشَّ
اِمَنا َ 5َّنَاااَظَلْخنَااأَنُفَمانَااَخإِْناَسْماتَْغِفاْراَسنَااَختَْرَحْخنَاااَسنَُكينَنَّ
اَخَسُكْمايِفا ياَناخا(اَقااَلايْلِبُطاييا5َْدُضُكْماِسبَْدٍضاَعاُدخٌّ يْسَيارِسِ

اَخَمتَاٌعاإىَِلاِحنٍي[.. يمَْ ِضاُمْمتََقرٌّ

قالاَسااَلُ ايسلِهاَعَل1ِْهاشا حاً:ا]يسلهاقاالايفايسقرآنايسكاريم:ا
اَجَرَة{ايسبقرة:امانايآليةلخا  }َخالاتَْقَر5َاااَلاِذهااالاذهااايسشَّ
نهالخاااعناأكلاشاجرةامد1نة،اخحذ لخاامنايسشا1طاناأنها
عدخاسهخا،اخأنهاسا1دخلاعاىلاأنايحخلهخااعىلايمكلامنالذها
ُلَخااا5ُِغُرخٍ { يسشاجرةاخل1كيناامت1قظاني.اجااءاإ5ل1ل}َخَدالَّ
اا ايمعريف:امنايآليةاا(ازيّناسهخاايسمأسةاحتىاأكالامنهاا}َخَلخَّ
اَجَرَةا5ََدْتاَسُهَخااَساْيآتُُهَخااَخَطِفَقااايَْيِصَفاِناَعَل1ِْهَخاا ذَيَقاايسشَّ
ِماْناَخَ ِقايْسَجنَِّة{.سامايتدقلا5داضايسفرسيناقض1اةا}يَنِْزُعا
َعنُْهَخااِسبَاَسُهَخا{.أنهاخدالامال5مهخاانزعتامنهخا،اييرجامنا
يسجنةاخالايحخلاحتىاخ1ط،اييرجامناذسكايسند1م،امنايسجنةا
يفايسدن1ااالنااخس1لاجنةايآلخرة،اجنةايفايسدن1ااكانتاقداأعدتا
سهخااس1ق1خااخ1هااخس1أكالاخ1هاا غديًامناح1ثاشاءياااكخااقالا
يسلاهااا،اخخ1هااماايحتاجايناإس1ه،اخ1هاامال5ماهخا،اخ1هااُكّلا
يشء،احتىاإذياأكالامناتلكايسشاجرةاُطِرسيامنايسجنة،اخخرجاا
إىلايسح1اةاس1مارييايفايسح1اةالذهايفايسحصيلاعىلامد1شاتهخاا
عىلايسنحايايسذيانحناندخله:از يعاة،اخحريثة،اخأعخالاكثريةا
حتاىايحصلاعاىلاقيتاه،اخنزعتاعنهخااامال5ماهخا،احتىا
يسال5الاالاتبقىاسهخااا}َخَطِفَقااايَْيِصَفاِناَعَل1ِْهَخاااِمْناَخَ ِقا
يْسَجنَّاِة{اس1مارتياعي ت1هخاااخسايا5اسي ق.اأس1ماتالاذهاأخلا
مدص1ة؟اتحدثانت1جتهاايفايسدن1ااعىلامنايقرتخهااأنايشاقى،ا
خأناتنزعاعنهاحتىامال5مهاخ1يرجامنايسجنة..اخشقياخدال،ا

ختدبايفايسح1اة..الذهاأخلامدص1ة[.
اآلية الثالثة:

اأَْلَلايْسُقَرىاآَمنُيياَخيتََّقْيياَسَفتَْحنَااَعَل1ِْهْما5ََرَكاٍتاِمَنا }َخَساْياأَنَّ
َخاِءاَخيْمَْ ِض{:اا يسمَّ

قالاَسااَلُ ايسلاِهاَعَل1ِْهاشاا حااسآلية:ا]منناانحابايسداجلةا
خمتكينالناكاأ زيقامبميطة،ايكينالناكا غدامنايسد1ش،ا
خلذيالياماايهماُكّلاإنَْماان:اقض1ةايسد1ش،ايسد1شةا}َسَفتَْحنَاا
اَخاِءاَخيْمَْ ِض{اأس1لالذياخعديامنايسله؟ا َعَل1ِْهْما5ََرَكاٍتاِمَنايسمَّ
}َخَسِكاْناَكذ5َُّايياَخأََخذْنَاُلْما5َِخااَكانُييايَْكِمابُيَن{ايمعريف:امنا
يآليةل9(اماامدناى:ا}أخذنالم{؟اأنايحدثانقصايفايسلكات.ا
عباا ة:ا}أخذنالم{اأخاذ,اأياأخذاكان:انقاصايفايسلكات،اأخا
خازيايفايسدن1ا،اأخاذسة،اأخ..اكماأنييعايسدقي5اتامناجانبايسلها

كثريةاجديً.}َخأََخذْنَاُلْما5َِخااَكانُييايَْكِمبُيَن{[.
مثال توضيحي: ــ

خرضباَسااَلُ ايسلاِهاَعَل1ِْهامثااالاتيض1ح1ااسااسابل،اح1ثا
قال:ا]أسماناالناايفايس1خنانماخ امناقبلاسننيامناقبلانحيا
عرشيناسانة،اأخاخخمةاخعرشيناسانة،اكانتام1اهايمخسيةا
تتدخلايفاُكّلامكان،اخكانايسناساالايرخناأنفماهما5حاجةاإىلا
أنايحفارخياخزيناات،اخكاناإذياكانالنااكا]5ركة[ايفامنطقةا
تقريبااًاالاأحدايحتااجاإس1هااإالايفايسنااس ،اخكانتا5ركةاخيحدةا
قاداالايكيناعخقهااأكثرامناثالثةاأمتا اتكفياقريةا5أكخلها،ا
يممطاا اُكّلاأسابيع،اُكّلاثانياأسابيع،اُكّلاشاهر،اُكّلاثانيا
شاهر،اخلكذياخيمخسيةايساءايتدخلاخ1هاا,االاأحدايحتاجاإىلاأنا
يمقي.اماايسذياحصلايآلن؟ايساءاكاساأناييتفياكاساأنايغي ،ا
حتىاأما اأخسئكايسذيانايحفرخنامئاتايممتا ايفاعخلايم ضا
يغي ايسااءاخييتفياماالذي؟اماالذي؟الالاأنالناكاأحييض؟ا
]صحناة[اتحتاصندااءاأخا]صحنة[اتحتاصدادةاخ1هااماء،ا
يإل تاييزيتاتأخاذامنهااتكاساأناتنجح؟ايسلاهاليايسذياجدلايفا
يم ضايي اسحالا،ايي ال1ألااسلخد1شاةا}أَْخَرَجاِمنَْهااَماَءَلاا
َخَمْرَعاَلا{اايسنازعاات:ااخ(الياليامناقال:ا}َخأََخذْنَاُلْما5َِخاا
َكانُييايَْكِمابُيَن{اأخذنالاما5خااكانييايكمابين،اأخذنالمايفا
]صدادة[،اأخذنالمايفا]خيط[،اأخذنالامايفا]ز15د[،اأخذنالما
يفامناطلاأخرى،اأخذنالمايفامحاخظاتاأخرى،اأس1لالذياليا

ماانشالده؟[.
اآلية الرابعة:

}يَاااأَيَُّهاايسَِّذيَناآَمنُاييايتَُّقييايسلََّهاَخذَُ خياَماا5َِقاَياِمَنايسر5ِّااإِْنا
ُكنْتُْماُمْؤِمِننَياَخِإْناَسْماتَْفَدلُيياَخأْذَنُييا5َِحْرٍباِمَنايسلَِّهاَخَ ُسيسِِه{:ا
قالاَساَلُ ايسلِهاَعَل1ِْهاشا حااسآلية:ا]ماذيايدنيالذي؟اعقي5ةا
يفايسدن1اااأس1لاكذسك؟ا5لاحربايسلهاسابحانهاختداىلاسا1تجها
إىلاطارفايحاا باعباسهاإذياسمايدعييايسر5اا،اإذياسمايذ خيايسر5ا.
}َخذَُ خياَمااا5َِقاَياِمَنايسر5ِّاااإِْناُكنْتُاْماُمْؤِمِننَياَخِإْناَساْماتَْفَدلُييا
َخأْذَنُيي{ا5دبا يتنا:ا]يسيجهاي15ض،اإشدا ،انح1طكماعلخاا5أنناا
ساندخلايفاحربامدكم[.اخحربايسلهاإذيامااسخلايفاحربام ا
يسناساسهاجنيسايسمخاخيتاخيم ض،ايحا 5كامناُكّلاجهة،امنا
ح1ثاتشدراخمناح1ثاالاتشدر،ايحا 5كايفانفمك،ايحا 5كايفا
سيخلاأرستك،ايحا 5كايفاس1ا تك،ايحا 5كايفامضيتك،ايحا 5كا
يفامز عتك،ايحا 5كاسيخلامصندك،ايحا 5كايفاُكّلايشء،اأسمناا

نرىاآثا ايسر5ااحتىاخ1خاايتدللا5استصن1 ؟اأسمايهبطاممتيىا
يإلنتاج،امماتيىايسجيسة؟البطتامماتيىايسجيسةايفايإلنتاجا
خأصبحاماايفاأساييقناامنتجاتامخاانمخ1هااتقل1د،امخااكانا
قاداالايقبلهايإلنَْمااناقبلازماناخالا5اسجاان،اغا5تايسنتجاتا
يسج1دة،اختدنتامييصفاتايسصنيعاتايفاميتلفايسجاالت[.

بسبب الربا.. انتشر الغالء:
خنيهاَسااَلُ ايسلِهاَعَل1ِْهاإىلايآلثا ايسما1ئةاسلر5ا،اخيسحربايستيا
يحا 5نااجلاجالسها5ماببه،اخارضبامثاالًاعىلاذسكاح1ثاقال:ا
]يفا]يس1ا5اان[انفماهايستاياليامانايسدخلايسصنداةايسكلى،ا
يقالاإنايسغالءايفا]طيك1ي[انفماهاايفايسداصخةاخصلا5بدضا
يسبلادينايسضد1فاةاأخايسصغريةاأنهااسماتماتط اأناتماتأجرا
منفماهااسافا يتاسيخلاطيك1ياخإنخااخا ج،اغالءاشديدايفا
ُكّلا5قدةايفايسداسم.اخعندنااأس1لالناكاغالء؟اخكلاسنةاترتف ا
يمسادا .اساذي؟اماناأيناجاءالذي؟اخيسد1شاةاتتدناى،اأسمانرا
يمشا1اءاتصغر؟اأسماتصغراعلابايسحل1ب؟اتحيلاإىلاقريط1لا
صغرية،اعلبايسشاامبياكثاريامنايسنتجاتاصغارت،اصغرتا
أس1لاكذسك؟اخيسصا5ينا5دأايفاقريط1لاصغريةاخلكذياتصغر،ا
تصغاراخنصبحاكخااكانازمانايي اسمايكنالناكايفايمساييقا
مشاخدات،اكانايذلبايسشايصايأخذاسها]يسدايي[امناعندا
]يسجازي [اخيدب1هاقاز،اخيدايساإىلايسب1تاللاأحادامنكمايذكرا
لذه؟.كنااقداخصلنااإىلاأنانشرتيايسقازاأخانشرتيايسحرخقاتا
5خيتلفاأنييعهاايفا]جريكل[ايآلنايمش1اءاتتدنىاإىلاأسفل![.

خأضافاقائال:ا]كانايسناسازمانايأخذخناشييالتايسل,امنا
يأخذاخخمةاأك1اس،اعرشةاأك1اساسخدةاخيحدة،اأس1لاكذسك؟ا
ثماك1مااًاخيحديًا غخاًاعنا،اثمانصفاك1ل،اخكانييايمتح1ينا
ماناأنايأخذخيانصفاك1لاأس1الاكذسكاقبلاخرتة؟اأصبحاليا
يسماائدانصفاك1ال،اثمانزلاأيضاًاخأصباحا 5 اك1ل،اخيآلنا
5دأا15 ايسدق1لا5اسك1لي,ايشارتياُكّلاخجبةا]ٌقبَاَسها..[اأسمناايفا
حرب؟امناُكّلايسنتجاتايخيلارشيؤلاا5أمييلامدنماةا5اسر5ا.ا
خكخاايقالا5أناه:ايفاآخرايسزماناالاتجداس لخاًاحالالً.اخاسنقيسا
يستايايفاج1ي5نااامناأياناتأتي؟امانايسبنيك،ايسبنايكاليامنا
تتداملا5اسر5ا,اتتداملايفايسديخلاختتداملايفايسيا جا5اسر5ا,اُكّلا
مااانأكلامصبيغا5اسر5ا،اُكّلايسنقايسايستيايفاج1ي5ناامصبيغةا
5اسر5اااك1فاندخال؟اماذياندخال؟.اتأمليياج1ديًاسنارىايسحربا
يستيايشانهاايسلهاعىلايسناس؛امنهمايستماغييايسر5ا،ايسملخينا
أنفماهمايستمااغييايسر5ا،اخلذيامناآثا اعخلايس1هيس،ايس1هيسا

5يبثهم،ايس1هيسالمايسدرخخينا5اسر5اامنامئاتايسمنني[.

البديل عن الربا: ــ
أخضحاَسااَلُ ايسلاِهاَعَل1ِْها5أنايسلهاسابحانهاختداىلاقداأخجدا
5دياالاعنايسر5ااأالاخلياايسقرضايسحمان(،اح1اثاقال:ا]جاءا
يإلساال اس1قيضاعىلايسر5ا،اخيض ا5دالاعناهاأجريًاعظ1خاًاعىلا
يسقارض،ايسقرضايسرشخعايسذياسماتاملزمااخ1اها5أناتدخ ا
خييئاداإضاخ1ة.ا أسايساالاترسه،اأقرضكامائاةاأسفاتد1داإس1ها
مائاةاأساف،اخجدلايسقارضا5خثا5ةاصدقاةاُكّلاياي اإىلاأجلها
يسحادس,اثماإذياأضفتاأجاالاسصاحبكا5اعتباا هامدرسيًايدتلا
5خثا5ةاصدقتنيايفايس1ي ايسييحداعناُكّلايي .ايسقرضاجدلايسلها
عل1هاأجريًاكبرييًاس1نطللايسؤمناسمااعدةاأخ1ه،اإلعطائها أسا
مالاس1ماتط1 اأنايتحاركاخ1تجراأخايز ع،اخليايرىانفماها

س1لاملزماا5أكثرامنا أسايسال.
يسفييئاداتكفلايسلاها5هاالياسلخقرضني،اسكانايسر5ااقداترىا
يسفائدةانمبةا5م1طةا%لاأخا%ل.ااأخاحتىا%ااخإذيا5كاترىا
نفماكا5دداساننياقداتصبحايسفييئدانفماهااأكثرامنايسبلغ،ا
خترىانفماكامرلقاًاخأنتاتدخلاعاىلاأناتتيلصامنايسفييئدا
يإلضاخ1ة،اأماا أسايسالاخهياذيكاماايزيلاقائخااخماايزيلاينتجا

ماايزيلايحخلكاإضاخاتاُكّلاسنة،اُكّلاسنة[.
ختمااءلاَسااَلُ ايسلِهاَعَل1ِْه:ا]منايسذياسا1حخلاخسياأخايرىا
جخ1االاسذساكايسشايصاأخاسذسكايسبناكايسذياأقرضاهاعىلالذيا
يسنحاي؟امنالي؟اأسماتاساتلدنه،اخترىانفماكايفاحاسةاأنها
أ لقاكا5هاذيايستداملاسكناذساكايسذيايقرضكاقرضاًاحماناً،ا
قرضاًاالا 5ااخ1هاسارتىاسهايسجخ1ل،اخترعىاسهايسجخ1ل،اختقد ا
ساهامااعخلاخترتبطا5ه،اخ1كيناذسكامناألمايسرخي5طاخ1خاا5نيا
يسملخنياخلمايدطفيناعىلا5دضهما5دض،اأماايسر5ااخإنهاليا
يسذيايحطمايسدالقاتاخ1خاا5نيايسملخنيانال1كاعخاايؤسياإس1ها
مناتكديالايممييلايفاخئةامحدخسةاكخاالياظالر،اختكديلا
يممييلايفاخئةامحدخسةاخلياليامناتماتط1 اأناتتغلباعىلا

ُكّلايشء،اثماتتحكمايفايسيقفاخيسقري ايسم1ايساسألمة[.

يف مراح�ل ال�رصاع م�ع أعداء الل�ه يحصل حال�ة خوف، 

أليس�ت طبيعية يف ال�رصاع عند البرش كب�رش يحصل خوف 

ونق�ص من األموال واألنفس والثمرات أليس�ت هذه تحصل؟ 

لكن املؤمنني أنفس�هم عندما يمرون بأشياء من هذه تعطيهم 

تجلدا تعطيهم صبا، وعندما تكون هي من جهة الله سبحانه 

وتعاىل تكون إيجابية أيضاً يف نفس الوقت إيجابية، فيجب هنا 

أن تص�ب، تصب لتنجح يف هذا اإلبتالء اإللهي الذي يعطيك يف 

نفس الوقت تجلدا.]سي ةايسبقرةايسد سايسثامناص:الا[

 قضية أساس�ية ال تحتقر أحداً، وال تحتقر وضعيتك، ومن 

معك عىل أساس ما معك فالن وفالن وفالن وفالن، وفعالً كان 

أولئك املس�تضعفون مع رس�ول الله )صلوات الله عليه وعىل 

آل�ه(، كان بعضهم ممن جثم عىل صدور الصناديد والعباقرة 

والوجه�اء ي�وم بدر، ممن جث�م عىل صدره، ورأين�ا من بعد 

هؤالء املستضعفني كيف أصبحوا والة يف مناطق يف داخل بالد 

فارس وغريها، وبعضهم ربم�ا كان يمر من عنده فال يتنازل 

أن ينظر إليه، ال يعتبه يشء نهائياً.]ساي ةايمندا ايسد سا

يسياملاخيسدرشخناص:ا7[ 

الن�اس املؤمن�ون فيما بينه�م ال يكون هن�اك احتقار عىل 

اإلط�الق، احتق�ار أو ازدراء إذا بدر منك مث�الً احتقار، نوع 

معني يف نفسيتك، استغفر الله، تب، يستغفر واحد الله، احتقر 

اآلخرين الظاملني املجرمني الفاسقني السيئني، هذه قضية، أما 

الناس املؤمنني فيجب أن يكونوا عىل حذر من مشاعر احتقار 

مهما كان الش�خص وهو يبدو يف خ�ط إيمان وتوجه إيماني.

]سي ةايسبقرةايسد سايسثاسثاص:ا26--25[ 

مقتطفاٌت نورانية

الجزء 
األول

بشرى المحطوري
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ي����������ا خ��������������امت ال����������رس����������ل ه��������������ذا ي���������وم���������ك ان�����ب�����ع�����ث�����ت 
ذك����������������������راه ك�������ال�������ف�������ج�������ر ف�����������ي أح�����������ض�����������ان أن��������ه��������ار

ح���م���ل���ت  ه���������ل  و  األع����������ل����������ى،  امل���������ب���������دأ  ص�������اح�������ب  ي���������ا 
م��������خ��������ت��������ار؟ روح  إاّل  احل����������������������ّق  رس�������������ال�������������ة 

أع���������ل���������ى امل��������������ب��������������اديء م�����������ا ص���������اغ���������ت حل�����ام�����ل�����ه�����ا 
ت�������ذك�������ار ن�������ص�������ب  ال�������ض�������ح�������اي�������ا  و  ال����������ه����������دى  م����������ن 

ذكرى املولد 
النبوي 

عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدرخةايسلهاخعدهاخخع1دها
يسد سايسحاسياعرش

ُمحمدِّيون
معاذ الجنيد

م����ح����م����دي����ون ب�����اس�����ِم امل���ص���ط���ف���ى ه���ت���ف���وا
ت���ِق���ُف أو   ، احل��������رُب  ت���س���ت���م���رُّ  ���ُه���م  ه���مَّ م����ا 

ِت������ه������م م������ح������م������دي������ون ط���������ه س������������رُّ ق������وَّ
ُزل��������ِزَل ال����ك����وُن م���ا اه����ت����زوا وال وج��ف��وا ل���و 

ُص����ّب����ت ح��������روُب ال�����ِع�����دا ف��ي��ه��م ل��ت��ص��رف��ه��م
ع���ن ن��ه��ج ط���ه ، ف��خ��اض��وه��ا وم����ا ان��ص��رف��وا

الحتَفلت األرض  ف��ي  م��ن  ِض��ع��َف  ج��ي��ش��وا  ل��و 
م�����ن ع���ص���ف���وا ك�������لُّ  وت������ه������اوى   ، ق����ل����وبُ����ن����ا 

ألن�������ُه�������م وط�������واغ�������ي�������ُت ال�������������ورى ط�������رٌف
ون�����ح�����ُن وامل���ص���ط���ف���ى ف�����ي ح���رب���ه���م ط�����رُف

ض�����اَق األع�������ادي ، وش��ع��ب��ي ف���ي���َك ُم��ح��ت��ِف��ٌل
أِن�����ُف  ، ش����ام����ٌخ   ، ك�������رمٌي   ، ع����زي����ٌز   ، ُح�������رٌّ 

ال����ب����ح����ُر ط����وف����ان����َك ال����ع����ات����ي س���يُ���غ���رق���ُه���م
وأرُض��������ن��������ا ف�����ي�����َك ل����ل����ُم����ح����ت����لِّ ت���ل���ت���ِق���ُف

ل������م يُ����ث����ِن����ن����ا ع�����ن�����َك ي������ا ط������ه حت����ال����ُف����ُه����م
أس����ف وال  ح��������زٌن  ش���ع���ب���ن���ا  اع�����ت�����رى  وم�������ا 

ف���ن���ح���ُن ح������ي������دُرَك ال������ك������راُر ن����ح����ُن وه���ل
ي���خ���ش���ى ع�����ِل�����يُّ�����َك م�����ن ح��������رٍب وي����رجت����ُف

ق����ل����وب����ن����ا ح������م������زةٌ ج�������اءت�������َك ش����ام����ِخ����ًة
ال���ن���ج���ُف ب����أُس����ن����ا   ، ك������رب������اءٌ  ص������دورن������ا 

ج�����راُح�����ن�����ا أجن���������ٌم ف�����ي ح�����ب�����َك اش���ت���ع���ل���ت
رؤوس�����ن�����ا م�����ن س�����م�����اوات ال����ُع����ل����ى ِك����َس����ُف

دم������اؤن������ا ص������ل������واٌت ب����اس����م����َك ان���س���ك���ب���ت
أش�����اؤن�����ا ف����ي����َك ي����ا خ���ي���ر ال��������ورى تُ����َح����ُف

ل��������و ح�������ّول�������ون�������ا ل�����������������ذراٍت ُم�����ب�����ع�����ث�����رٍة
وال����ِن����تَ����ُف  ، ال����������ذراُت  ب���اس���م���َك  ل���س���ّب���ح���ت 

ول�����م ن�����َر احل��������رَب ُع���������ذراً ع����ن����َك يُ��ش��غ��ل��ن��ا
وال���ت���َرُف  ، ال���ِس���ل���ُم  ع��ن��َك  ال���ن���اَس  يُ��ش��غ��ل  إذ 

ف����ن����ح����ُن أن�������ص�������ارَك األح�����������رار م�����ن زم�����ٍن
ج��������َرت ب���ح���ب���َك ف�����ي أص������اِب������ِه ال����نُ����َط����ُف

����ن����ا )ي��������ث��������ِرٌب( ه������اج������رَت ف�����ي دم���ن���ا ك����أنَّ
وع�����ش�����َت ف���ي���ن���ا وع����ش����ن����ا م����ن����َك ن���غ���ت���رُف

ك���م ح����اص����روَك ب������ذاَك ال���ِش���ع���ِب وان���ك���س���روا
وح�������اص�������روَك ب����ه����ذا ال���ش���ع���ب واجن�����رف�����وا

أس������اُف������ن������ا حت�������ت أش��������ج��������اٍر ُم����ظ����لِّ����ل����ٍة
واخَل������لَ������ُف ال������ق������وُم  ِن�����ع�����َم   ، يُ���ب���اي���ع���ون���ك 

ون�����ح�����ُن ن����ع����ق����ُد حت�����ت ال����ق����ص����ف ب��ي��ع��ت��ن��ا
وق��ف��وا إن  األن����ص����ار  يُ��خ��ض��ع  ال  ف��ال��ق��ص��ُف 

م����ن ق���ات���ل���وا ال���ش���ع���ب ه�����ذا ق���ات���ل���وَك ، ف��ه��ل
ي���ن���ج���و خ����ص����وم����َك ي�����ا ط�����ه ون����ن����ك����ِس����ُف!

ي�����رج�����وَن ت���رك���ي���ع ق�������وٍم أن�������َت ق����ائ����ده����م!!
م���ت���ى س���ي���ع���ِق���ُل ه������ذا ال�����ع�����الَ�����ُم اخَل���������ِرُف

ل����ق����د مت����������ادت ق������ري������ٌش ف������ي غ���واي���ت���ه���ا
ي�����ا ل���ي���ت م�����ن ح����ارب����ون����ا ل���ل���ه���دى ع���رف���وا

ل����و أدرك����������وا م����ا ل��ق��ي��ن��ا ف����ي����َك م����ن ش����رٍف
ارت���ش���ف���وا أو  ذاق��������وا  ل����و  ش���م���وخ���َك  وم������ن 

ل����ن����اف����س����ون����ا ب�����ه�����ذا احل��������ب واح�����ت�����رق�����وا
ُق���ص���ف���وا أن����ه����م  ووّدوا   ، اح���ت���رق���ن���ا  ك���م���ا 

ل�����و ي���ع���ل���م ال�����ل�����ه خ�����ي�����راً ك�������ان أس���م���ع���ُه���م
ل���ك���ن���ه���م رض�����ع�����وا ال���ت���ظ���ل���ي���َل واع���ت���ل���ف���وا

خ����ان����وا ال����رس����ول وخ����ان����وا ال���ل���ه ف����ي دم��ن��ا
واس���ت���ب���دل���وا م���ج���ده���م ب����ال����ذل ف��ان��خ��س��ف��وا

بُ�����ع�����ث�����َت ل����ل����ن����اس ن������������وراً ع����������زًة ش����رف����اً
ف���ك���ي���ف دون���������َك يُ�����رج�����ى ال�����ع�����زُّ وال�����ش�����رُف

ِس�����رن�����ا ب���ن���ه���ج���َك ف����اس����ت����ب����دل����َت واق���ع���ن���ا
وك�����������لُّ ح�����������اٍل م�������ع اخمل�������ت�������ار ي���خ���ت���ل���ُف

ه�������������واَك ف����ي����ن����ا ج�������ه�������اٌد ث�������������ورةٌ ع����م����ٌل
م���ا اع���ت���زَّ م���ن ف���ي���َك ي���ش���دو وه����و ُم��ع��ت��ِك��ُف

م�����ش�����روع�����ن�����ا أن�����������َت ي�������ا ط�������ه ي����ح����ارب����ن����ا
ف�����وا م���ع���ن���اَك وان���ح���رف���وا ع���ل���ي���َك م����ن ح�����رَّ

ه���ًة م����ن أظ�����ه�����روا ال�����دي�����َن بُ���ن���ي���ان���اً ُم���ش���وَّ
ع����ل����ى ش����ف����ا ُج�����������ُرٍف ه��������اٍر ب�������ِه ُج�����ِرف�����وا

م��������ؤام��������راُت ق������ري������ٍش ح����ول����ن����ا اّت����َس����ع����ت
ال��ك��ِت��ُف ، ال  ال���ن���اس  ال����وع����ُي ع��ن��د  ���َم  ف���ُس���مِّ

ول���و  ، ال�����س�����اح  ب���ت���س���ل���ي���ِم  ك�����م ط���ال���ب���ون���ا 
ي����������درون الس����ت����ن����ك����روا أق�����وال�����ُه�����م ون����ف����وا

س�����اح�����ن�����ا أن������������َت ي��������ا ط��������ه وُق������ّوت������ن������ا
������ل������وا ف�����ي ن������زِع������ُه نُ����ِس����ف����وا وك�������ل م�����ن أمَّ

مت����ت����رس����ت ف����ي����ك واش�������ت�������ّدت م����ت����اِرُس����ن����ا

وأص����ب����ح����ت ل�����������رؤوس ال������ش������رِّ ت���ق���ت���ِط���ُف
����ت م����ن����َك أل����وي����ٌة وف�������ي ال�����ص�����واري�����خ ه����بَّ

ب����ف����ض����ِل ن������������ورَك ل���ل���ت���ص���ن���ي���ع حت�����ت�����ِرُف
م�����ا دم�������ت ف���ي���ن���ا ف����ن����ص����ُر ال����ل����ه م���وع���دن���ا

ثُ���ق���ف���وا أي����ن����م����ا  األع�������������ادي  أُذّل  وق��������د 
وأف��������ئ��������دةٌ أرواٌح  ف������ي������َك  ت�����ع�����لّ�����ق�����ت 

ون��������اش��������دت��������َك ب�������������اٌد ك�����ل�����ه�����ا ش����غ����ُف
ف�������أن�������َت غ������ي������ُث ق�������ل�������وٍب ك����ل����ه����ا ظ����م����أٌ

وأن��������������َت ل������ؤل������ؤ ك�����������وٍن ك������ل������ُه َص�����������َدُف
ص���ل���ى ع���ل���ي���ك ال���ن���ف���ي���ُر ال�����ع�����اُم وان��ط��ل��ق��ت

، وال����ن����َك����ُف ال�����ث�����أُر  أن�������َت ف���ي���ه���ا  ق����ب����ائ����ٌل 
م����ح����م����دي����ون أن�������ص�������اُر ال�������رس�������ول وم����ن

غ���ي���ر ال���ي���م���ان���ن ب����األن����ص����ار ق����د ُوِص����ف����وا
ت�������ب�������وأوا ال�����������دار واإلمي�������������ان م������ا ن���ك���ث���وا

اخ��ت��ل��ف��وا وال   ، وع������داً  أّج����ل����وا  وال   ، ع���ه���داً 
حت�������������رروا ب�������رس�������ول ال������ل������ه وان����ط����ل����ق����وا

ب���ح���ب���ل���ِه اس���ت���م���س���ك���وا ، ف����ي ح���ب���ِه ُع���رف���وا
وأن������ف������ق������وا ك��������لَّ ش����������يٍء ف������ي م����ح����ّب����ِت����ِه

ن����َزف����وا  .. ي���ع���ط���ون���ُه  م����ا  ي����ب����َق  ل����م  وح������ن 
م�����ح�����م�����دي�����ون م�������ا خ�������ان�������وا م����ح����م����دُه����م

ف��ي احل��ب ك��م أرع���دوا ، ف��ي احل��رب ك��م عزفوا
دوالً ق����اوم����وا   ، ث�������اروا  ال���ظ���ل���م  ُق������وى  ع���ل���ى 

ض��ع��ف��وا وال   ، ه���ان���وا  وم����ا   ، اس��ت��ك��ان��وا  وم����ا 
ط���اق���ت���ِه ف�����وق  ك����ان����وا  ال����ك����ون  واج�����ه�����وا  إن 

زح����ف����وا وإن   ، ص��������دوا  إن  م����ح����م����دي����ون 
م�����ح�����م�����ٌد ف�������ي س����ب����ي����ل ال������ل������ه ج���ب���ه���تُ���ن���ا

وغ������ي������ر ُق��������������رآن ط�������ه م�������ا ل�����ن�����ا ه�������دُف
ص�����اتُ�����ن�����ا ال������ي������وم ب����ال����س����ت����ي����ٌة ع����ب����َرت

ب��������َك امل�����س�����اف�����ات ل�����أق�����م�����اِر ت���خ���ت���ط���ُف
ص����ل����ى ع����ل����ي����َك إل����������ُه ال������ك������ون ن����اص����رن����ا

ات���ص���ف���وا ب����ال����ع����زِة  م�����ن  اآلِل  وال�����ص�����ف�����وِة 
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 متابعات فلسطينية

 أيُّ شرق َأْوَسط بعد اآلن؟ 
نبيه البرجي*

إىلايياناتذلابا5ناااتلاكاياليدييسيج1ااتا
يسجنينةاايالسهةايسجنينة(؟امناعقيسايجريتا
مقا5لاةاما ايسف1لمايفايسفرنايسا خج1اها
غاا خسي.انصحنااا5ا»يالمل«اخساياكناانلفظا
ينفاساناايالخارية.اسمايكانايد يايننااانلفظا

ينفمانااماا5ددايالخرية.ا
غا خخياسمايكنايقصدامااذلباإس1هاخرينزا
كاخاكاايفاحديثهاعنا»يسجثاثايسضاحكة«االنا
يس1اأسا5ااتاخ يءلاا.ايسايتاأَْصبَاحاخ يءلاا

ييضا.
نحناننصاحا5اس1أساحانيايتحيلايسرشقا
5ايبمااا سعااها يتشاا سا مااا يىلا يمَْخَساطا
5ا»يسفارسخسايمسايس«،اأيانيعامانايالسهة،ا
خمانا 5اسنطقاة،ا يخماكا يالسهاة،ا ينصاافا
يسقالارةاح1اثاتدمارياكن1ماةاسألقباطاعىلا
 ؤخسايسنمااءاخيالطفالايىلايساطنبيلاح1ثا

تدمرياحاخلةاتقلا جالايسرشطة...
يتنالاىايس1نااذسكايساكال ايسديبليمايسا5أنا
لناكاجهاتاعر15ةاخيقل1خ1ةاس1ماتا يض1ة،ا
5أياحال،اعناس1اسااتاخ»تحيالت«ايسرئ1لا
عبدايسفتاحايسما1يس،اخكخااحدثايفاساي يا،ا
خكخاااحادثايفايسداريق،ايفارتضاينايحادثا
يفامارص.الكاذياتتحايلايسقاا ةايسدر15اةايىلا
مقلةاجخاع1ة،اخلذيامااايتنبأا5هاحاخاماتا
»يرسيئ1ل«،ا5دءيًا5زئ1فاجا5يتنماكياخينتهاءا
5ديخ1ديااييساف.ايفرتضا5اساش1حايسيلصا
يناييتاالا5انيايسجخاجام.اذيكايالساهايسيثنيا
يقايلالذي،اخسكنايالايقيلاأَيْضاًاإنا5ضدةامنا

يسناساخقطاينتظرخنايفايسه1كل؟.
قخاةاخيقا اعر5اياتريج1اديا5خاااتدن1ها
يسكلخاة،اأَْصبَاحا5ي يلاجينماينامنايقفا
يسارتيت1ج1اًايىلاجانبناا،اخ5ااتاجاانا-اما كا
ييرخستايسذياالايماخيا ئ1مهاعيسايسثقاباليا
ماناييجهاس1اسااتنا.اغرياباينايالخ خ15ني،ا

خ5اسرغامامناُكّلايسصدماات،اخ5اسرغمامناُكّلا
يالزماتاايسبن1يية(اسامايتيليياعناسغةايسقرنا
يستاسا اعرش،انحاناجخاعةايسقرنايستاسا ا

عرشاقبلايس1الس.
يسكال ايسديبليمايساإياهايؤكداينامملمالا
يسدنفايفامرصايىلاتصاعد،اخإىلاحدايسكال اعنا
ينايستنظ1خااتايال لا15ةايستايا5اتتاتحتضنا
يآلالفامنا»يإلخيينايسمالخني«ايخرتقتاحتىا

يمجهزةايممن1ةاخيسدمكرية.
يمارأةانجاتامانايالنفجاا اقاساتاينهاما
ختشايلااحنياسخلاتايىلايسقاديس،اخك1فاتما
تهريبااااك1ليغريماًامنايسا»تي.اين.اتي«ايىلا
سخلايسكن1مة؟ا5خري ةايضحكينايفايسقالرة،ا
سدلا جاالايالماناسمايفتشاييايسكالانايسذيا

ترأسايسقديساخعش1ةاييا ايالع1اس.
يال لااباسمايددايقترصاعىلاشابهاجزيرةا
سا1ناءايستيا5ادتاخكأنهااتنفصالاتد يج1اً،ا
عانامرص،ايناهايرضبايفاقلابايسقالرةايستيا

يحكىا5انهااا5اتتاميطئاً،اخميطئااً،اسليالياا
يسنائخاةايستياتتلقاىاسعخاًاماس1اًاخسيج1مات1اًا

منايسيا ج.
سانانغفلامااحدثايفامقاسيشاي،ايكثرامنا
مدللاس1كيسيايفايسياليااتايستحدةاتحدثاعنا
»صيملاة«ايسداسمايسدر5ي،ايياناليايسضيي5طا
ياليدييسيج1ة،اخيالسارتيت1ج1ة،اسلح1ليسةاسخنا
ذساكاماااسي النااكامناالايازيلايبداثا5اسالا
خيسمالحايىلاسي يااخيسدريقاسكياالايبقىاحجرا

عىلاحجرالناك..؟
للاس1بقىاحجراعىلاحجرايفاسائراي جاءا
يسنطقة؟اق1لاينايسشاكلةايفاسي يااليا أسا
يسدخساة.اخسكنامناليايسدا ضاة،اخيينالي؟ا
منايصدقايناسيحااخشب1اًامثلا ياضاحجابا

يخثلاسي يااخيسمي يني؟
حتاىالاذهايسلحظاةاالايازيلا جاباط1با
أ سخغاانايلدبا5اكلايسدرب،اس1تبانيايفانهايةا
يسطاافاينايجهازةايساتيبا يتهايستيامضتا

5د1ديًايفاتفك1ك،ا5لايفاتفجري،اسي يااخيسدريق،ا
عاجازةاعاناخقافاتفك1اك،اختفجاري،اترك1اا
خح1اثاتمايسازجا5ثخاننيايسفاجناريلاخقاضا
خأكاسيخياخصحايفايفايسماجينامانايجلاينا
يبقىايسملطاناعىلاصهيةاحصانهايسيشبي.
لالايقرأا5دضايسداربايسذينايرصخناعىلا
يسذلابا5اسلدبةايسدخنك1شايت1ة،ا5كلاأ5داسلاا
يسدميياةايىلانهايتهاا،امااايكتاباعنهماحتىا
يفايسصحافايالمريك1اة.احدياثاعانايعتااللا
اخيختالل(ا5ن1يياقدايط1حايفاسحظةاما،ا5كلا
يشء،اماااسمنااقدا5ن1نااسخالًاعىلايسرمال،اخعىلا
ثقاخاةايسرؤخسايسقطيعاةاخيميديايسقطيعةا
الاعاىلاثقاخاةايسارؤخسايسرخيعاةاخيالياديا

يسرخيعة.
خس1تدامالامدنااايسغارب،اعاىلاأنناااجثثا
ضاحكاة.ايس1اأساخ يءنا.ايسايتاخ يءنااييضاًا

ماذيانقيل..ايسم1دةايسح1اة؟

* الديار اللبنانية

إصابة 3 صهاينة يف عملية طعن يف القدس واستشهاد املنفذ 

نخٌب أوروبية لحكوماتهم: 
مقاطعُة »إسرائيل« حرية تعبري

تحذيراٌت من خطورة افتتاح االحتالل نفقاً 
يمتدُّ من سلوان حتى باحات املسجد األقصى

مستشارة ترامب: نقُل السفارة إىل القدس يمثل أولوية
رّصحتاممتشاا ةايسرئ1لايممريكيا
يسنتياباسخناسداتريمب،اأنانقلايسمافا ةا
يممريك1اةايفاإرسيئ1الاإىلايسقدسايشاكلا

أخسييةاكبريةاسدىاتريمب.
خقاساتاك1ل1اناكيناييي،امديرةاحخلةا
تريمبايسماا5قة،ايفامقا5لةاإذيع1ةايالثننيا
اااسيماخل:ا»إنايسماأسةاأخسيياةاكبريةا
سلرئ1الايسنتيب،اسقاداأخضحاذساكاجل1اًا

خااللاحخلته،اخكرئ1لامنتيباساخدتها
يكار اذساكاأكثرامانامارةايفايسجلمااتا

يسياصةاخيفايسدلن«.ا
يذكاراأنايسرئ1الايممريكايايسنتيبا
سخناساداتريماباكاناقداأعلناماري يًاخاللا
حخلتهايإلعالم1ةاأنهاسا1قاخ اأيامحاخسةا
مانايممامايستحادةاسفارضاإ يستهاااعىلا
إرسيئ1لاخسا1نقلايسمافا ةايممريك1ةاإىلا

يسقدسايفاحالاينتيا5ها ئ1ما.
خعاىلايسرغاماماناتخريارايسكينغرسا
ل99ا،ا عاا ا يسقادسا سافا ةا قاناينا
يساذيايقيضا5نقلايسمافا ةاماناتلاأ15با
يممريك1اةا يإلسي يُتا سجاأتا يسقادس،ا إىلا
يستداقبةامنذا ئاساةا15لاكل1نتينامرخ يا
5جاي جاس5ل1يا5يشاخأخرييًا5اا يكاأخ5اماا
إىلايستيدي ايستثناءاتنف1ذياستأج1لانقلا

يسمافا ةامناأجلامصلحةايممنايسقيميا
يممريكي.

خيحاديامانا يسقادسا خيبقاىاخضا ا
يسقضاياايسجيلريةايفايسرصيعايإلرسيئ1يل-
يسفلماط1ني،اخسمايدارتفايسجتخ ايسدخيلا
حتاىايآلنا5اسقادساكداصخاةاإلرسيئ1لا
كخااسماتقاماأياسخسةاأجنب1ةاسافا ةاسهاا

يفايسدينة.

قواُت االحتالل تغلق حاجز 
قلنديا وتعتقل فلسطينية 

أغلقاتاسالطاتايالحتااللايإلرسيئ1يلاحاجاَزاقلنديااشاخالايسقدسا
ةامحاخسةاعخل1ةاطدنامناقبلاأحدايسفلمط1ن1ني.ا يسحتلةا5ُحجَّ

خيعتقلاتاقييتايالحتاللاختاةاخلماط1ن1ةاقرباحاجزاقلنديااشاخالا
يسقادس،اياي ايسثالثاء،ا5زعامايساتدديسلااسلق1ا ا5خحاخساةاطدناجنيسا

إرسيئ1ل1ني،ا5حمباخکاسةامداًايالخبا ية.
خينقاضاأخريسايممناعىلاسا1ا ةاتحاخلاعبي ايسحاجاز،اخيعتدخياعىلا

قائدتهاا5اسرضبايسلح.
خمندتاقييتايالحتاللاطاقمايسهاللايمحخرايسفلماط1نيامنايسيصيلا
ساكانايسحاسث،ا5دداإغاالقاحاجزاقلنديااايفاكالايالتجالاني،اكخاامندتا

يسييطننيامنايالقرتيبامنايسكان.

أص1اباثالثةاصهاينةا15نهاماأحداعنارصارشطةا
ذَتا يسدادخ،اظهراأملايم 5دااء،ايفاعخل1ةاطدانانُفِّ
قربا5ابايمسباطايفاشا عايسييسايفامدينةايسقدس.

يسدخل1اةا منفاذا أنا إعالم1اةا مصااس ا خذكارتا
يساتهدفاثالثةاصهاينة،ا15نهماأحداعنارصارشطةا

يسددخايفايسقدساقبلاأنايطللاعل1هايسجنيسايسنا .
خأخ ستايستقا ياراايسصه1ين1اةايسيلامشاريةاإىلا

إصا5اتاخصفتا5أنهااطف1فة.
خكاناتايستقا يارايمخس1اةاتتحادثاعاناطدانا
رشط1اني،ايفاحنياتحدثاتاتقا يراأخارىاعناطدنا

رشطياخيحد.
كخااأخاستايسصااس اذيتهااأناقييتايسددخاأطلقتا
يسنا اعىلامنفذاعخل1ةايسطدن،اخ5استايلاتما»تح11ُده«،ا

5حمبايسصاس اذيتها.
خيفاذيتايسما1اق،ايعتقلاتاقاييُتايسدادخاشاا5اًا
خلماط1ن1اًايفايسكان،اخي اخقيعاعخل1ةايسطدن،اسخنا

أنايتضحاسببايالعتقال.

ااَهامئتااشيصامنايسنيبايمخ خ15ةا اخجَّ
5لدينهاما حكيمااتا إىلا مفتيحاًةا  سااسًةا
يحاّذ خناخ1هااامانايستض11الاعاىلايسحركةا
يسداس1اةاسقاطدةا»إرسيئ1ل«اا5اي.سي.أس(،ا
مؤكديناأناتحركاتا5ريطان1ااخسخلاأخرىايفا
يسداسماسلحدامناسعمالذهايسحركاتاقدا»تنتهكا

يسباسئايمساس1ةاسحقيقايإلنمان«.ا
خخخالاصح1فاةاإند5ندنتاخقاداأخضحتا
قانين1اينا خّقدهاااخاليءا -يستايا يسرسااسةا
سخساةا خلاا 5ريطان1ااا مانا خأكاسيخ1اينا
أخ خ15ة-اأنامقاطدةايسرشكاتا»يإلرسيئ1ل1ة«ا
خيسبضائ ايستياتصن ا5ام ييضايسفلماط1ن1ةا

يسحتلةا»مخا سةارشع1ةاسحريةايستدبري«.
خأضاختايسرسااسةاأنا»خرنماااخ5ريطان1اا
خكنادياخ5داضايسياليااتايممريك1اةايعتخدتا
قيينانياخقاري يتاتنف1ذياةاسقخا احاركاتا
يسقاطدة،اخيفا5دضايمح1اناتجريماسعمالذها

يسحركات«.
ختا5دتاأنا»لذهايسخا ساتاتهدفاسداقبةا
يمشاياصاخيسرشكاتايسياصةاخيسدامةايستيا
تتبناىامدايارياأخالق1اةاخقانين1اةايفايتياذا

قري يتايسرشيءاخيالستثخا «.
خكانامكتابا ئ1لايسحكيماةايسليطان1ةا
أصاد اتيج1هااتايفاخليير/شاباطايساايضا
تف1ادا5أناها»5د1دياعانايسدقي5ااتايسقانين1ةا
خيسق1يساخيسحاذيرايستياتفرض،اخإنامقاطدةا

يسملطاتايسرسخ1ةاغرياالئقة«.
مقاطداةا أنا يسكتابا 15اانا خأضاافا

»إرسيئ1ل«؛ا»تقيضايسدالقاتايسج1دةاختمخما
يسنقاشاختضدفايستكاملايفايسجتخ اختؤججا

يسدديءاسلمام1ة«.
خحذ تايسحكيمةايسليطان1ةاأيامؤسمةا
 ساخ1ةاتيارقالاذهايسلييئاحا5ا«عقي5ااتا

قاس1ة«اسخناتحديدامال1تها.
خعاسامتحدثا5اساخهااس1يضحاإلند5ندنتا
أنا»يسحكيماةاالاتارتسسايفايإلعاالناعناتباينا
يسنظاراما ا»إرسيئ1ال«ايفاكثاريا 5يجهااتا
منايسييقاف،اخسكنهاااترخضا5شاكلامطللا
يسقاطداة..ا»خرضايسدقي5اتاعىلاإرسيئ1لاأخا
سعمايسحاركاتايسنالضةاسهاااالايدعماجهيسا

عخل1ةايسمال اخيسيصيلاإىلاحل«.
خمانا5انيالاذهايسه1ااكلايسرساخ1ةايستيا
س1مارتا مديناةا مجلالا يسب1اان،ا يقصدلااا
يساذياكانامناذالالاا5نيايسقاطدنياسمال ا

يسمتيطناتايفايسضفةايسغر15ة.
خ5ارأتايسحكخاةايسدل1ااايسليطان1اةالذيا
يسجللاخيثننياآخرينامنا»مداسيةايسماام1ة«ا
5دداشكيىاتقدمتا5هااجخد1ةايهيسيةاتدنىا

5حقيقايإلنمان.
خيقطنانحيال7لاأسفامماتيطنايفالخا 
مماتيطنةاخمائةا5ؤ ةايست1طان1ةايفايسضفةا

يسحتلةاخخلاأ قا ايمممايستحدة.
يُذكاراأنامداياريايالتحااسايمخ خ5ايايستيا
صد تايفانيخخلالالااتطلباتخ11زايسمال ا
يستياتنتجهاايسماتيطناتاعانامث1التهاايستيا

تيض اعل1هاا»صن ايفاإرسيئ1ل«.

خيسشاؤخنا يمخقاافا سيئارُةا أكادتا
أنامااا 5اسقادس،ا يإلساالم1ةا خيسقدسااتا
تقيُ ا5هارشطةايالحتاللايفايسمجدايمقىا
يسبا كا»سدبا5اسنا اخسنايخّرامرخ ايسكري «.ا
خأضاخاتا15ااناسهاا،اأنا»ك1اانايالحتااللا
خيفايسيقاتايسذيايحاخلاخ1اهاتخريراقانينا
يسحفريااتا يفا خيساتخري ها يآلذين،ا منا ا
خيالنتهااكاتاخيالقتحاماات،ايقاي ايس1اي ا
5زياسةاخقاتايالقتحاماتاخخرضاس1اساةا
يممارايسييق «.اخشادستا»يالنتهاكايسيطريا
ازياسةاساعةاالقتحاماتايسمتيطننياخاللا
يسفارتةايسصباح1ة(،اتغ1رياسليضا ايسريلنا

يستأ يييايفايسماجدايمقىايسبا ك«.
كخااسعاتايسداسانيايسدر5ياخيإلساالميا
خيسشدبايسفلمط1نيا5كاخةاأط1اخهاسليقيفا
5حز اأما اس1اسةايالحتاللايسيطريةا»يستيا
خصلاتاإىلاحاداالايخكنايسماكيتاعل1هايفا
يالعتاديءاضادايسماجدايمقى«،اخإىلاشادا

يسرحالاإس1هاخيالستفافاحيسه.
يفاسا1اقامتصلاحّذ اأمانياعا ايسلجنةا
يسيطن1اةايسفلماط1ن1ةاسلرت15اةاخيسثقاخاةا
خيسدلي امريسايسمايسيني،امناخطي ةاعز ا
حكيماةايالحتاالل،ايختتاحانفالايختدامنا
سالييناجنيبايسبلدةايسقديخةاحتىايسمجدا
يمقاىايسبا ك،اضخناخداس1ااتاذكرىاماا
يماخىا»يس1ي15لايسذلبياستيح1دايسقدس«.ا

خيعتالايسمايسينيايفا15ااناصحاايفاياي ا
يالثنني،الذهاتأتيايفاسا1اقاخطةايالحتاللا
يسخنهجاةاتجااهامدينةايسقدساخساكانهاا
ختدديًااا خيإلساالم1ة،ا يسدر15اةا خلييتهااا
سااخًرياخمناخ1ًااسكاخةايسقاري يتاخيسقييننيا
خيسييث1لايسدخس1ةاختحديًااسلرشع1ةايسدخس1ة،ا
خاصاةا5داداصادخ اقاري يتايس1ينماكيا

يمخرية.
خأخضحاأناسلطةايآلثا ايستا5دةاسحكيمةا
يالحتاللا5دأتاأعخالايسحفرياتاسهذيايسنفلا
خشابكةاأنفاقاأخرىاتحتايسدينةايسقدسةا
يفاتخايزاعاا اخالا،اخيختادامانامجخا ا
يسحفرياتايفاحياخيسياحليةا5بلدةاساليينا
جنايبايسماجدايمقاى،اخيسدارخفاسدىا
يالحتاللا5خيقفا»جفداتي«،اخحتىاجنيبا
يسماجدايمقىاأسافلايستحفايإلسالمي،ا
»يسطريالا أنفااقا 5شابكةا ختاما 5طاها
يسهريسياناي«ايسختادةامانا5ركاةاساليينا
جني5ًااخحتىايسمجدايمقىاشخاالً،اخلذها
يسشابكةاتت1حاسلخماتيطننيايس1هيسايسمريا
عىلايمقدي اأسافلاأح1اءاسالييناخأسافلا
يسب1ايتاخيسداسامايسقدساةا5خاااخ1هااا5ابا
يسغا 5ةامماخةالللامرتيً.امؤكديًاأناأعخالا
يسحفريااتايتاماتخييلهاامناقبالاجخد1ةا
»يسدااس«ايالسات1طان1ةاخ5ييساطةاسالطةا

يآلثا اخ5لديةايالحتالل.

»إسرائيل« تدرس استبدال 
قانون منع األذان بحصره 

بساعات الليل
ذكاراميق ا»لآ تل«ايسداليايإلسكرتخني،اينا
مكتبا ئ1لايسايز يءايالرسيئ1يلا5ن1امنيانتن1اليا
ياد ساتغ1رياص1غةامارشخعاقانينامنا ايمذينا
يسدارخفاإرسيئ1ل1اًا5اساماقانينايساؤذن،اخحرصا
رسيانامفديسهاعىلاسااعاتايسل1ل،اعىلاأنايرسيا
نظا امن ايساتيدي امكليتايسصيتايفايسمااجدا
مانايسمااعةايسحاسيةاعارشةاس1الًاحتىايسماا5دةا
صباحاً،امااالاييتلُفاعناقانينايسضج1جايسما يا

يسفديلاحاس1اًايفاإرسيئ1ل.
اخسفاتايسيقا ايسداليايىلاأنايسفكارةاتقاي ا
عاىلامن ايساؤذنامنايساتيدي امكاليتايسصيتا
يفاسااعاتايسل1ال،اخإعفاءاصاخاريتاإعالناحليلا
يسمابتايس1هايسيامانالاذيايسقانين،اماايماحبا
يسذ يداةامنايادايمحازيبايسدين1اةايس1هيسيةايستيا
يعرتضتاعىلايسقانينا5ص1غتهايسشاخيس1ةاخش1ةا

من اإطالقاصاخريتايسمبت.
اخنقلايسيق اعناخز يءايفايسحكيمةايالرسيئ1ل1ةا
عىلاعالقاةا5خارشخعاقاناينايساؤذن،اقيسهماإنا
مكتابانتن1الايايدكافالاذهايمياا اعاىلا5لي ةا
يسص1غاةايسجديادة،امشاريةايىلاينايسكارةايآلنايفا
ملدابانتن1الي،ايفاحانيايرىايسداربايسدرتضينا
عاىلايسقاناينامناأساساه،ايناهايتجالالاصالةا
يسفجاراخيسدرصايسلتنياتحالناضخناسااعاتايسن ا
يسنصايصاعل1هااا5اسقاناينايسحايل،اخ1خااايخن ا
يسقاناينايسجديدايساؤذنامناصاالةايسفجرايفاحالا

يقري ه.
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  - خاص:
عخل1اِتاها يسماي ي،ا يسج1اُشا يساتأنفا
يسدماكريَةايفاحيايسماكريا5حلبايسذيايُدتَلُا
يسمالحة،ا سلجخاعااتا 5اسنمابةا يسارتيت1ج1اًا
مشرييًاإىلاتمل1ِماعرشيتايسملحنياأنفمهماإىلا

يسدخسةايسمي ية.
ختُظِهُرايسشاِلُدامناحّيايسمكرياأنايسدركةا
قدايساتؤنفتاخأنالناكاتخه1ديًانا ياًاخعخل1اتا
قصفاختقدُّ امنامحي ين،ايخنياخشاخال،امنا
أجلامحارَصةايسجخيعاتايسملحةايسيجيسةايفا
حيايسماكرياخقط اُكّلاطارقايالمديساخمناثما

عخل1ةايستقد امنامنطقةاجرسايسحاج.
كذساكا يسحااجا جارسا منطقاةا خشاهدتا
يشاتباكاتاعن1فاة،اختظهرايسشاالداآثا الذها
اأنايسدخل1اتا يالشاتباكات،اخأّكداقائاٌدام1دينايٌّ
يسدماكريةاقادايساتؤنفتاخس1ماتخرايستقد ا

سددةايعتبا يت.
يسقائادايس1دينياتا5ا ا5اسقيل:الناكاسادٌيا
مانايسجخيعاتايسمالحةامناتؤّماناخرخَجهاا
سخناأَناتقاد اأيايشء،ا5خدنىاأَنالناكاأرسىا
خمدتقلنياخ5داضاجثامنيايسشاهديءاخغريلا،ا
خيسادخلايستاياتفااخضاعانالؤالءايسمالحنيا
تمادىاستأمانياخرخجهاماخيسحفااظاعل1هاما
سنقلهماإىلامدركةاثان1ةاأَْخاإىلاجبهةاثان1ة،اخلذيا
5اسنمبةاإىلايسجانبايسمي يايشكلاخطريًاكبرييًا

سخناأيامقا5ل.
خخ1خاايتدللا5اسحيايمخاريايسذيايدتلاح1اًا
يسارتيت1ج1اًا5اسنمابةاسلخجخيعااتايسمالحةا
خأضااف:ايخكانايسقايلاإنايستقد ا5ادأا5اتجاها

حايايسماكري،اخأيضااًايتبقىا5داُضايمح1اءا
يسصغاريةايفاأطريفاحياصاالحايسديناخأطريفا
يسز5دياة،اسكنالذهايمح1اءاتدتالاصغريةاجديً؛ا
كاينايسدركاةاتنحارصايآلنايفاحيايسماكري،ا

خإذياماااسا1طرايسج1شاعىلالاذيايسحيايخكنا
يسقايلا5أناهاالايخكناخرخجاأياممالح،اخ5ددا
يسم1طرةاعىلاحيايسمكرياستيتلفايسطريقةا
يستيايتمايستداطيا5ها؛امنهاعخل1اًاسنكينايما ا

قضااءاكيلاعاىلاُكّلايسجخيعاتايسمالحة،ايماا
أَنايمالخيياأنفماهماخيمااأَنايقتليياخاللالذها

يسدركة.
خأخاسامرسالاميق ايسداسم:اخاللايسماعاتا

يساض1ةاقا انحيال9اممالحا5تمال1ماأنفمهما
أنا خ غاما خسا1ط،ا عالا يسماي يةا سلدخساةا
يسجخيعاتايسمالحةايطلقتايسناا ا5اتجالهما
يالاينهمايستطاعيياتمال1ماأنفمهم،ا5اإلضاخةا
إىلانحايالللاامدنياخرجييامانايمح1اءايستيا
تشاهدايشاتباكاتاختيجهاييانحيايسمالطاتا

يسيتصة.
يسدماكريا يست1فاي ا مطاا ا مح1اطا خيفا
خيسكت1باةايسهجي ةايسقريبةامنهاايفا يفاتدمر،ا
خقاستامصاس اإعالم1ةاإنايالشتباكاتاتريخقتا
م اقصفامكثفامناقبلايسج1شايسمي ياعىلا
مناطلايالشتباك،ا15نخااقصفايسطريينايسحر5يا
يسمي يامييق اختجخداتاسدنارصا»سيعش«ايفا
مدينةاتدمراخمح1طهااخيفا5لدةايسماينةا5ريفا
حخاصايسرشقاي،امناجهاةاأخرىايساتهدفا
عنارصايستنظ1ما5دادةاصيي يخامطا ايست1في ا

يسدمكرياخمح1طه.
خيفاحانياتشاهداغيطاةاسمشالايسرشق1ةا
يشاتباكاتامتقطداةا5نياخحديتامانايسج1شا
يسماي ياخممالحيامااايدارفا5ااا»ج1اشا
يإلساال «ايفاُكّلامنامحاي ياحيشايسضييلرةا
خيس1دعاناي،اساقطتاعدُةاقذيئافاعىلامح1طا
منطقاةاحرساتاايسياضداةاسما1طرةايسدخسةا
سخنا يسرشق1اةا سمشالا 5غيطاةا يسماي يةا

مدليماتاعناخمائرا5رشية.
اأماايفامحاخظةاس عااخقدايستهدختاخحديتا
منايسج1شايسماي يا5ماالحايسدخد1اةامييق ا
سلخمالحنيايفاس عااايسبلدا5خدينةاس عااخساطا
تجادسايالشاتباكاتايفامح1طا5لادةازمرينا5نيا

يسج1شايسمي ياخيسفصائلايسملحة.

  - متابعات:
قاساتاصح1فاُةايسجا سياانايسليطان1ة:اإنا
يسخلكةايسماديسيةاتييُضايفايسرشقايمخساطا
حرخ5ااا5اسيكاسة،اخضالًاعناممااع1هااستدزيزا
شاكلامدنياسإلساال ايفايسدديدامانايسبلدينايفا
جخ1ا اأنحاءايسداسام،اخقاداكانايسنفطامر5حاا
خمداخناااقييااسهااايفاتحق1لايسارتيت1ج1تها،ا
خكانتايسخلكةايسمديسيةاسهااعالقاتاخسيةام ا
“شاهاإيرين”،اخم اسقيطهاخجدايسغربانفمها
يحتاجاإىلايالستقري اخسعمايسنظا ايسمديسيايفا

يسنطقة.
خأضاختايسصح1فةايفاتقرير،اأنهايآلنايخكُنا
ا اأناُكّلالاذياسا1نتهياخ 5خاااقريباًاخأنا تيقُّ
يممي استتجهانحيايمسيأاكا ث1ةايفايسنطقة.

خيسخلكةايسماديسيةاتييجهايس1ي انفاسايسال،ا
خعىلايسرغمامانايسجهيسايسبذخسةاسن اذسك،اخإنا
يسزخامانحيايإلخالسايبدخاأناهاالايخكناخقفه.ا
خيتمايستنفاسايستدخقاتايسنقديةايسمديسيةامنا
خاللاينيفاضاأسدا ايسنفطاخينيفاضامطرسا

يفايسطلباعىلايسنفطامناتلكايسنطقة.
خيعتلتايسصح1فةايسليطان1ةاأناآلاسديسا
قادايماقطينامانايسحكاماخجأةاكخاااحدثا

م اشااهاإيرين،اخ 5خاااتحدثايسثاي ةايسدين1ةا
خيق اتصاس ام ايسمالطةاخيتمايالست1الءاعىلا

يسيزخنايسضيمامنايمسلحةايفايسبالس.

خينتقدتايسصح1فةاأناهاعندماايب1 ايمخريسا
يمسالحةايفايسمايقايسدخس1اةايماخىاتهريبا
يسماالح.اأمااعندماااتب1 ايسحكيمةايمسالحةا

يطللاعل1هايساماخساائلاحخاية،اأَْخامماعدةا
حلفاء.

خسفتاتايسجا سيااناإىلاأنا5ريطان1ااالايا
ثانياأكلاتاجراساالحايفايسداسم،اخمي سامكثرا
يمسالحةايستاياتغاذيايسرصيعااتايفايسرشقا
يمخساط.اختب1 ايمسالحةاإىلايسادخلايستهخةا
5ا تاكاباجريئاماحارباخسلبلدينايستاياتؤكدا
خزي ةايسيا ج1اةاأنهااتختلكاساجالتامريبةا
يفامجاالاحقيقايإلنماان،اح1ثاتاماتصديرا
ماااق1ختها7.اامل1اا اسخال امنايمسالحةاإىلا
يسخلكاةايسماديسيةايفايسدا ايساايض،اخلناكا
طلب1ااتاعاىلامادىايسدقادايسقبلاتبلاغاا.9 
مل1اا اسخال اخيجرياقصفامناطلايفاشاخالا
يس1خنامناقبلايسطائريتايسحر15ةايسماديسية.ا
متماائلةالالالاذياليامااايرغابامييطنيا
يسخلكةايستحدةاحكيمتهاماأناتنفلاطاقاتهاا

خميي سلااعل1ه؟.
خسايرتايسصح1فاةاماناأناخزياراسخااعا
5ريطان1اااماياكلاخاساينايديخا اعانايسدعاما
يسليطانياسلخخلكةايسمديسيةايفايس1خنا5اسقيلا
إنهااا“سخساةاسهااايسحالايفامحاخسةايساتداسةا
يسحكيمةايسرساخ1ةايفالذيايسبلداخلزيخةاينصا ا

يسله”.

بعثاٌت عربيٌة 
تلتقي يف األردن 
برعاية صهيونية
  - متابعات:

عدسايسشا كنيايفالذهايسرةاكاناكبرييً،ا
خااقايسااال9امشاا كاًاماناسخلاعر15اةا
خإساالم1ة،اأتيياإىلايم سناسحضي امؤتخرا
عر5اياخسكنا5صبغاةاخ5رعايةاصه1ين1ة،ا
يفاخطايةاجديادةاسلتطب1ا اما ايسك1اانا
يسصه1ينيايسذياسمايقفايستطب1 امدهاعىلا
زياا يتايم ييضايسحتلةاخقاط،ا5لاأصبحا
يرعىاخرشيكاًا ساخ1اًا5دقادامؤتخريتايفا

أ يٍضاعر15ة.
لاذيامااكشافهانائاباخزيارايستداخنا
يإلقل1خيا»يإلرسيئ1ايل«،اايسل1كيسي(اأييبا
يسقاري.ايساذياتحدثاعاناسقااءاجَخَدهام ا
عدسامنايسندخ5نيامناسخلاعر15ة،االاتق1ما
عالقااٍتاس5ليماسا1ًةام اسخساةايالحتالل،ا

خذسكاخاللامؤتخرايفايم سن.
خقاال،ايفا15ااناأصد هايفاتالاي15ب،اإنا
»سقااءاتا يي1ااًاجخدهام اعادةامندخ5نيا
عرباتجخدهمايسرغبةا5اسماال اخيستداخنا

خيسحيي «.
خ5انّيايسقارياأنايسؤتخاراكانا5دنايين:ا
جخد1اةا 5رعاياةا ميحادخن«،ا »جاريينا
»خداس1ااتايسرت15ةاخيسجتخ «اخ5خشاا كةا
ترك1ااا منهاا:ا سخساةا لاا عانا مخثلانيا
خيسغارباخيسماديسيةاخكرسساتانايسدريقا
خيسجزيئراخيسبحريناخُعخاناخيسدريقاخقطرا
خمارصاخيسمالطةايسفلماط1ن1ةاخيسك1انا

يسصه1يني.
خأخضاحايسقريايفا15ااناأنايسؤتخراجاءا
5خبااس ةايسجخد1اةايسصه1ين1اةايسذكي ةا
مناأجلايستالقياخيستقاا با5نيامجخداتا
ساكان1ةاميتلفةاخساطاتنخ1اةاسلق1اسةا
سلتماامحاخيالحارتي ا يسق1خ1اةاخيسرت15اةا

يستباسلاخيسمال .
خسفاتاإىلاأناللاامندخبامانايسبلدينا
يسؤتخارا أعخاالا يفا شاا كييا يسذكاي ةا
5تيزيا ا يختتخاتا أياا ،ا أ 5داةا ط1لاةا
شاهاسيتاخيريةامناجانبامخثيلايسبدثةا

يسصه1ين1ة.
خنايهاأنالذيايسلقاءاجازءامناخداس1اتا
متييصلةا5انياجخد1ةا»خداس1ااتايسرت15ةا
خيسجتخ «ايستياتدنىا5اسشاؤخنايسرت5ييةا
خيسرياض1ة،اخ5نياخزي ةايسشؤخنايإلقل1خ1ةا
»يإلرسيئ1ل1اة«.اخأشاا ايسقري،ايساذيايدأبا
عاىلايستبالايا5بنااءاعالقاتاما اجهاتا

عر15ة.
اإىلاذساك،اقالامديراجخد1اةا»خداس1اتا
يسرت15اةاخيسجتخا «،امئارياأخ نشاطاينا
إنا»يسلقااءايساذياتاما5خبااس ةاإرسيئ1ل1ةا
5خشاا كةامندخ5انيامانا5لاديناعر15اةا
يشاكلاحدثااتا يي1ا،اخلاذهانقطةا5دييةا
سلخزيدامنايسدخلايسشرتكامناأجلايسرت15ةا

خيسمال ايفايسرشقايمخسطاممتقبال«.

إدانات دولية لتأييد 
الحكم ضد الشيخ سلمان: 
االستقواء بالخارج ال يبني 

البحرين وال يدوم
  - متابعات:

أسيناتاجهااٌتاسخس1اٌةاخإقل1خ1ةا
خمنظخااتاحقيق1ةاتأي1ادايسقضاءا
 9 سادةا يسماجنا يسبحريناياحكاما
سانييتا5حلايممنيايسداا اسجخد1ةا
سالخان،ا عايلا يسشا1خا “يسيخااق”ا
يسبحرين1اةا يسّمالطاتا مطاسباًةا
أيّاةا يسفاي ياعناهاسخنا 5اإلخاريجا
يستّهاما جخ1ا ا خإساقاطا رشخطا

يسيجهةاإس1ه.ا
كانايسقضااءايسبحريناياأَيَّدايي ا

يالثننياُحكمايسماجناسدةا9اسانييتا5حلايسشا1خاسلخان،ا
يفاجلماةاعقدتاصباحايالثنني.اخكانتامحكخةايالستئنافا
يسدل1اااقداقار تاتأج1لاجلماةايسنطالا5اسحكامايفاقض1ةا
يسشا1خاسالخانامنايسشاهرايسايضاحتىايس1ي ااااسيمخلا
سزيدامنايسديخسة،اكخااسابلاخأنانظرتامحكخةايالستئنافا
يفايسقض1اة،ا5دداأنانقضاتامحكخةايستخ11ازايفا7ااأكتي5را
يسايضاُحكماساجنايممنيايسدا اسجخد1ةايسيخاقايسش1خاعيلا
سلخاناخأعاستايسقض1ةامناجديداإىلامحكخةايالستئناف.

»داعش« يعلن مسؤوليَته 
عن الهجوم على الكنيسة 
البطرسية بوسط القاهرة

  - وكاالت:
أعل�ن تنظي�ُم “داع�ش” اإلجرام�ي، أم�س األربع�اء، 
مس�ؤوليتَه عن الهجوم عىل الكنيس�ة البطرس�ية بوسط 
القاهرة يوم األحد املايض، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 

25 شخصاً وإصابة نحو خمسني.
وتناقلت وسائل اإلعالم املحلية يف مرص بياناً نسبته إىل 
التنظيم املتطرف قال فيه إن انتحارياً يُْدَعى “أبو عبدالله 
املرصي” فّجر نفَس�ه يف الكنيس�ة وتوعد بش�ن مزيد من 

الهجمات.
وكان الرئي�س املرصي عبد الفتاح الس�ييس كش�ف يف 
كلم�ة مقتضبة ألقاها أثناء مش�اركته يف تش�ييع جثامني 
الضحاي�ا أن مرتكب االعتداء هو “محمود ش�فيق محمد 
مصطف�ى، يبل�غ م�ن العم�ر 22 عام�ا، وفج�ر نفس�ه 
بحزام ناس�ف” يف الكنيس�ة املالصقة لكاتدرائية االقباط 
االرثوذك�س الت�ي تش�كل مق�را لباب�ا االقباط يف وس�ط 

العاصمة املرصية.
وعث�ر املحققون يف مخبأ تابع لالنتحاري وشكائه عىل 
“عدد 2 حزام ناس�ف مع�د للتفجري وكمي�ة من األدوات 

واملواد املستخدمة يف تصنيع العبوات املتفجرة”.

اختطاُف قاٍض بمنطقة 
القطيف يف السعودية 

  - متابعات:
يختفىايسقايضايفاإسي ةاأخقافايسقط1ف،ارشقايسمديسية،ا
يسشا1خامحخادايسجرييناي،اياي ايسثالثااء،اخذساكايفاظرخفا
غامضة،ايفاحنياذكرتامصاس األل1ةا5أنامجخيعًةامملحًةا

يختطفتهامناأما امنزسه.
خأكادتايسجهااُتايسرساخ1ُةايفارشطةاتاا ختا5اسقط1فا
يساتالَمهاا5الغاًامنازخجةايسشا1خايسجريينايايف1دا5تدرضها
سالختطافامناِقبَلاعدٍسامنايمشاياصاتحتاتهديدايسمالحا

أثناءاخرخجهامنايسنزل.
خكاناالختااًاأناحماا5اتامييس1ةاسلنظا ايسماديسياعىلا
مييقا ايستييصالايالجتخاعي؛اشانتالجيماًاعاىلايسقط1فا
خأ5نائهاايفاسا1اقايستدل1لاعاىلاحاسثةايالختطاف،ام اترسيدا
كلخاتاطائف1ةاضدايسشا1دةاخحّثايسملطاتايسمديسيةاعىلا

تشديدايسقخ الناك.
ايمسابيعايسايضا خكاناتنظ1اماسيعاشايإلجريمايانَارَشَ
رشيطااًامصاّي يًاجادساخ1اهايستهديادا5تنف1ذالجخااتاضدا

يسش1دةايفايسبحريناخيسنطقةايسرشق1ة.
مناجهةاأخرى،اعلامريقبيناعنايسيشا1ةامناخلكةاآلا
سديسايتهاماتاجديدةاضدايسناشطنيايسم1اس1نيايسطا سينا
يفايسقط1افاختلف1لاتهخةاتنف1ذاعخل1اةايالختطاف،اخذسكايفا
س1اقايسحخلةايسخنهجةاضدلماستشييهاصي تهماخيتهامهما
5اإل لابا5غرضاتليراجريخةاتصف1تهماخقتلهمام1دين1ا.



اس1اس1ة-اشاملة
تصد اكلايثننياخخخ1ل

إن األمريكي أتى من آخر الدنيا إلى هذه الس���احة محتًا مس���تعمراً 
ناهباً ظاملاً مثيراً للفنت واحلروب مس���تهتراً بالقيم واألخاق ومتدّخًا 
في ش���ؤونها ومص���اَدرة كرامتها وعزته���ا وحريتها وض���رب مصاحلها 

واالسئتثار بخيراتها وثرواتها.
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		 يسددساااماا يسيخ1لالااسيمخلالالا اايسييخلالاا 15 ايمخلامخلالا

 الشيخ عبدالمنان السنبلي 
ااَخأناااأساتخُ اإىلاخطا5ِاها5ذكرىايسيسادايسنبييا
يسرشيف،اكخييطاٍنايخنٍياممالٍم،اَخأتفّحُصهاكلخًةا
كلخاًة،اساماأَِجااادايسرجَلاقادازيغاعنايسحالاَق1ْااَدا
الذيايستحاملاعل1هاَخعىلا شدرٍةاخيحدٍة،اخلخاذياإذيًاُكلُّ

مرشخعهاس1لامنايس1ي اأَْخايمملايسقريباخحمب،ا
َخسكنامنذايسيللةايمخىل؟!ا

سقدايساتطاَعايسما1ُداعبُديسلكايسحيثيايفاخطا5ها
ايّسعاءيتا لاذياأنايُماِقَطا5كل1خااٍتامدادخسيٍتاُكلَّ
َخيخارتيءيتاخصيماها5حنكٍةاعاس1ٍةاَخمهاا ةاخائقةا
تنُااااامُّاعاناعبقريةاخاذةامتطاي ةاَخناتجةاعنا
مدرخةاخيسادةاَخإساٍ اشاملا5طب1دةايسيض ايسقائما

5كلايستييءيتهاَختدق1ديته.
خصاحتاهاَخماااتحخلُهامانا5الغٍةاَخينما1ا15ةايفا
يسطرحاَخيستنقلامناخكرةاإىلاأُْخااَرىاتدكُلاحق1قَةا
ينتخائهاإىلامد ساةاخكريةاَختنييريةاعريقةاتجدلكا
تاد كاج1اديًاأنكاأََماا اإنمااٍناس1لا5اسماهلاعل1ها
أنايكيَناخريماًةاساهلًةاسلتأثرايسمالبياأَْخاعرضةا
سماطيةايمخكا ايسماتي سةامناخاا جايسحدخس،ا5لا
عىلايسدكلامناذسك،اخشيص1ُةايسرجِلاتبنُياأنهامنا
يسنايعايسذيايكايناأقرَباإىلاأنايكايَنامصدَ اإسها ا
سلكثريينامنايسنااس،اخالاإيريناَخالاغرياإيرينايخكنا
اةاعالامثلالكذيا سهاااأناتخر اس1اسااتهاايسَياصَّ
نايعامنايسقاسةايسذينايدتزخنا5أَنفماهماَخُلييتهما

يسيطن1ةاَخيسدر15ة.
ا5ما1ٌطاالا اأنايُتبََّ ؛اشاابٌّ 5اسلهاعل1كم،اَمناأحلُّ
يخ1ّزهاعناعخي ايسبمطاءامنايسناسايشٌءاسيىاأنها
حنيايتكلم،ايتكلُما5اسقرآناَخيدعياإىلايسقرآناَخيرتاُسا
تهاَخماا يسمااجداَخيحِخُلاعىلاعاتِقهاَلاامَّاخطنهاخأُمَّ
امتيٌما تدان1هامنالييٍناَخخرقٍةاَخينقماا ،اأْ اشاابٌّ
لنااكا5اساالاَخيسغارخ ا5اساكاسايماتط1 اأنايتكلما
يسدام1اةاَخالايدارفاطريقااًايرتاسهاإالاإىلامماا حا
يسلهاياَخيسقخاا ايفاأخ خ5ااَخأَمريكااحتىاأنهايشارتىا
خقطاسغرضايسرتخ1هاَخيالستجخا ااييتاً(ا5خااق1ختها

يداسلام1زين1ةاسخسٍةا5أكخلها؟!
5رصيحٍةاعندمااأ ىامداا يضاَخخصي ايسصنفا
يمخلالامامانامناارصياَخسيعخيايسصنافايسثاني،ا
أس كاج1ديًاأنايالنطباَعايسذياتشّكلاسدياكخريقباعنا
شيصايسما1دايسشاباعبديسلكايسحيثياليايستصي ا

يمقرباإىلاحق1قةاشيص1ةايسرجل!
عخيمااًايسرجالا ّكزايفاخطا5هاعاىلانقاٍطالامٍةا
ألخهااايستأك1اُداعاىلاحالايسشادبايس1خنايايفاصدا
َخمييجهاةايسُدااْدَخيناطاساااسامايتيقافاأَْخايرتيج ا
عنا5غ1هاَخكذسكايستشاديداعاىلاخجيبايسحفاظاعىلا
َخحدةايسجبهةايسديخل1ةاخيصفاًامنايماديناإىلاشلا
يسصافاا5اسا قني(،اإالاأنايملمامناذسكاليايستأك1دا
عاىلاأناهاالايخكنا5أياحااٍلامنايمحاييلاأنايكيَنا
مظلًةاحام1ًةاسلفمااساأَْخاسلخجرمنيايسذينايجرمينا
5حلايسشادباساييٌءاأكانييامنايسلجانايسشادب1ةاأَْخا
يُسَؤّسماتايمُمن1ةاَخكانها5ذسكاأََ يساأناييصلا ساسةا

اةاإىلاأناٍسامد1ّننياخهخهاايسجخ1ُ . َخاصَّ

ما لكم َولهذا الفتى اليماني؟! تقاليُد سياسيٌة 
جديدٌة ورائعة 

محمد المنصور
مجلالا تكرياُما تاما 5اممالا
يسقائخانيا5أعخالايسايز يءامناِقبلا
يسجلاِلايسما1ايسايمعاىل؛اعرخاناًا
5ُِذَساتا يستايا خيسجهايسا 5اسجخ1الا
سلحفااظاعىلايسدخسةاخُمَؤّسمااتهاا
خيسظارخفا يسُدااْدَخينا ظالا يفا
يسيطيُةا يستياخلقهاا،ا خيستدق1ديتا
تحِخاُلاسالالٍتاس1اسا1ًةاخخطن1اةا
ُلاسلخصديق1ةايسم1اس1ةاخِق1َِما تؤسِّ
يسرشيكة،اختكتمابايحرتيَ ايسشدبا
يسصامدا5يجهايسُداْدَخيناسلُخَؤّسماةا
سالتَّفاقااتا كخااا يسرئاسا1ة،ا
يسم1اس1ةايسيّقدةا5نياأَنَْصااا ايسلها

خيسؤتخرايسشدبيايسدا .
يسيطيةالياأَيْضاًا سااسةا5نكهةاسيخيقريط1اةاتييُخق1ةاسليا جا
يسذيايض ايسرشع1ةايفاَج1ِْبايسُداْدَخينايسمديسّيايمَمريكيايستحاسُفيا
خمرتزقتاه،اخلايايسرشع1ةايستياتخّزقاتاسطيلايسرتق1ا اخيستلص1لا
خيسجريحاات،اخ5اتتامحارصةايفاخانةايسي1اناةاخيستآمراعىلايسيطنا

خخدمةايمجنبياخُمَيّططاته.ا
شتانا5نيارشع1ةاتُنتَزُعامنايسشدباخيستدبرياعناِق1خهاخأَْلااَديخها
دتا5اسد اخيستضح1اتا ختطلداتهايفايسحريةاخيسكريمةاخيسما1اسة،اتدخَّ
يفامييَجهةايسغزيةاخيسدتديناخمرتِزقتهمايستكفريينيايإل لا15ني،اخ5نيا
امَذْيَاسهايسيينةاخيمايُِّقهاايفايسحاخلايسدخس1ةا رشع1ةايخنُحهاايسدادخُّ
خيإلْقل1ْخ1اةايستايايه1خُناعل1هااايمَمريكاياخيسليطاناياخيسفرنيسا

5نفيذلماخيسمديسّيايسيل1جيا5أَْمَييسهايسقذ ة.ا
ُلاسثقاخٍةاس1اس1ٍةا مشاهُداتكريِمايسقائخنيا5أعخالايسيز يء،ايؤسِّ
ايسصفيفا يخن1اةاجديدةاعنيينُهاايسرشيكةايفايسدخاعاعنايسيطناخَ صِّ

هانحيايسمال ايسداسلا ختختنياُعااَرىايسيحدةايسيطن1ة،اخيستيجُّ

البقية ص 2

عاٌم على وليمة توشكا،
 ونواح الغزاة بباب املندب

يفامثلالذيايس1ي ،ايسري5ِ اعرشامناسيماخلا
يسدا ايسفائت،اخكخاايقيُلايسما1ُدايسقائد:اقدمتا
يمحديثا»يسكثريامنايسحقائل،ايفا5ابايسندب،ايفا
رض5ةايستيشكا،ايفارض5ةاذسكايسصا خخ،ايمتزجا
لناكايساد ايممريكياخيإلرسيئ1يلاخيسماديسي،ا
كذساكايإلما يتاياخيسديعياخيسقاعادي،اخ5الكا
خختارايستيالياأسيةاأمرياكااختدلاعناحضي ا

أمريكااخحضي اإرسيئ1لايسفديل«.ا
عاا اعاىلارض5اةاتيشاكاايسنيع1اةايستايا
يستهدختامدمكرايسغزيةاخمرتِزقتهمايفاشدبا
يسِجنا5خنطقةا5ابايسندب،ارض5ةاالاتزيلاآثا لاا
يسنفما1ةاخيسدنيياةاعاىلاتحاسفايسدادخيناإىلا
يس1ي .اُقتلاييمهااقري5ةامائةاخيثننياخخخمانيا
ماناجنما1اتامتدادسة،اأ5رزلاماساديسيينا
خإما يت1ايناخمرتِزقاةامنايسباالكاخختر،اخعىلا
 أسايسقتىلاقائُداقييتايسغزخايسماديسيايسدق1دا
يسركاناااعبُديسلهايسماه1ان((،اخقائاُدايسقييتا

يالما يت1ةايفا5ابايسندبايسدق1دايسركناسالطانا
اا5انالييادينايسُكتبي((.اأحدثاتارض5ُةا5ابا
يسندباي تباكاًاكبارييًايفاصفيفايسغزية،اخُسخنتا

ميّططاتهمايفاأنقاضايسرض5ة.
اخإىلايس1اي ،اظلاتالاذهايسنطقاةاعائقااًا
يماتح1ُلاتجاُخُزها5دداينكما ازحيفاكبرية.ا
قبلاذسكا15ي اخيحد،اأسدستايسقيةايسصا خخ1ةا
يسماتا اعناصاا خخايسقالراايسدادلامحل1اً،ا
خأطلالامناهاحتاىايآلناأ 5دايناصا خخااً،ا
خسقالراسخٌ امشاهيٌسايفامدركاةا سعايسددخين،ا
مااايعتقادهايسدادخيناساا5قاًاعانامحدخسيةا
يسقاد يتايسصا خخ1اة،اظهاراأنهاااتخن1ااتا
يسداجزيان،اخسماتتيقافايالنجاازيتاعندالذها
يسرض5اة،ا5الاتطاي تايسقاد يتاإىلاأنا5لغاتا
مدينةاجادةا5صا خخا5ركاناخيحد،اخماا5ددلاا
الاقييعداخالاحدخسايفاعخل1اتايسرساطاساايستخرا

يسددخين.


