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تاريِخُحايسدخل2ااُتايسدماكريةايسماديسيةا
مكانَهاااعاىاأعتاابامنفاذَياعلاباخيسبقا ا
يسنظاا ا يعتخااسا مانا 2اسرغاما يسحدخسيَّاني،ا
يسماديسي،ايسارتيت2ج2ًةاجديادًةايقاي امانا
خديهااا يس2خن2انيا يسق2خانيا 2رصادا خالسهااا
خإجبا لماعىايستجن2داس2تما2دداذسكاإ ساسهما
إىلايسحدايسجني2ياسلقتالاضداإخيينهمايس2خن2ني،ا
2استزيمنام ايستقدي اآالفايسرتزقةاخيسناخقنيا

سلقتالا2دالًاعناج2ِشهاخحرساحدخسه.
اينتصاا اسا2ُكتباسهاذها خالايبادخاأناأيَّ
يالسارتيت2ج2ةايسدماكريةايسجديادةام اتيييلا
ينكماا ايسزحيخااتايستايايقيُسلااايسج2اشا
ُ اسهاامئاتايسناخقنيايس2خن2نيا يسمديسياخيُقدِّ
ا يسأجي ين،اخيستياكاناآخرلاااعخل2ةاتََصاادٍّ
سحاخسةاتقد ا2اتجاهامنفذاعلب،اخخخقاًاإلخاسةا
مصاد ام2ديناياسصدىايسماريةاخاإناأعديسيًا
كبريًةامانامناخقيايسددخيناسقاييامصاِ َعهما
يفايسدخل2ة،ايستياحظ2اتا2غطاءاجييامكثّفا
شناعلهاطريينايسددخينايسمديسيايممريكيا
ينطاالقا ما ا 2استزيمانا يسغاا يت،ا عاريتا

عخل2اتايسزحف.
اةا خأضافايسصد اأناقييٍتاسديسيةاَخاصَّ
شا كتايفايسزحفاعىايسنفذ،اُمض2فاًاأنالذها
يسقاييت،اخكخااُكّلامرةا2ق2اتامحتخ2ةاخلَفا
يسجنّدينايس2خن2نيامخاناقدمتهماكد خعاسها،ا
خأكادايسصد اتصديايسج2اشايس2خنياخيسلجانا
يسشادب2ةاسلزحفا2دداتدمرياعادسامنايآلس2اتا
يسمديسيةايُسشا كةايفايسدخل2ة،اخسفتايسصد ا
إىلاأنهاخ2اسرغمامنامحاخسةايسقييتايسمديسيةا
يال2تدااساقد ايإلمكاناعناخطايطايسنا اإاّلاأنا
نريينايسقاتلنيايس2خن2نياطاخستهم،اَماااأسَّىاإىلا

مقتلاعدسامنايسجنيسايسمديسيني.
خ2استزيُماناما ايسدخل2اةاشانتايسدخد2ّاةا

خيسصا خخ2ةايس2خن2ةاقصفاًاُمرّكزيًايساتهدفا
مييقَ ايسج2شايسماديسيا2اتجااهامنفذاعلبا
خيسشابكةاخيسلطاةاخمييقا اتتييجاداخلافا
يسنفاذ،اخ2خااا2لاغاعادُسايسغاا يتايفامح2اطا
يسنفاذاخيمماكانايسجااخ ةاخخمااًاخعرينا
غاا ة،اخضاالًاعاناغاا يتاطاريينايم2اتيشا

خيالستطالعي.
خيفاج2ازيناأعلنامصدٌ اعماكريامرصعا
ضبّااطاخجنايساساديسينيايفاعخل2اةاقصفا
نيع2ةاإلْحَدىايسقريتايسدمكريةايسمديسيةايفا
ميق ايسقرناخيشتدالايسنريينايفايسيق ،اختُددا
لذهاليايسرةايمخىلاتصاُلاخ2هانريينايسدخد2ةا
يس2خن2ةاإىلالذهايسييق ايسدماكريةايسمديسيةا

يسييقدةاإىلايسرقامناج2زين.
ايفاسا2اِقايتماعا قدةايسدا كايستيايُديرلاا
يسج2اشايس2خنياخيسلجانايسشادب2ةايفاج2زين،ا
خيتبا الاذيايسيق اإسي يااًامحاخظةايسيشالا
يستا2داةاسنطقاةاج2ازين،اكخااأنايساتهديخها
2ماالحايسدخد2اةاماؤرشيٌاآخاراعاىايقرتيبا
يسقاتلايس2خنيامنامييقَ اعماكريةاسديسيّةا
2اسرغاماماناتحص2ناتهاايُسشاّدسةاخإجريءيتا

يسرقا2ةايسكبريةايُستيذةاحيلاتلكايسييق .
ا2استبديسهاجنيسا خإذياقا ايسنظاُ ايسمديسيُّ
ج2شاها2خجنّديناخمرتزقةايمدىاإلحديثاأيا
خارقايفايسجانبايس2خني،اخاإنانت2جَةاخطيتها
لاذهاي تدتاعكما2اًاعل2اهاعىايسادىايسبد2دا

خيسنظاي ،اح2ثاتكّرسا2هاذهايسيطيةامزيديًا
منايسقناعةا2فشالاج2شاهاختدلي اسخدتها
يسصطنداة،اخلاياماااذلباتاإس2اهاتقا ياُرا
صحف2ٌةاغر22ٌةاتحدثتاعنايسيضيعا2إسهابا
مي سةاكثريامانايستفاص2لايسثاريةاعنايمسيءا
يسارتّسياسلج2اشايسماديسيايساذيايرت2 اعىا
مرتباةاأكثراج2يشايسداسماماناح2ثايالنفاقا
عل2اهاَخحصيسهاعىاأحدثاخأقيىايإلمكان2اتا
يسدمكريةاخليايفايسيقتانفمهاأسيأايسج2يشا
أسيًء،اخخصفتالذهايستقا يرايسج2شايسمديسيا

2أنهانخرامناخ ق.
ييم2ااُتا يدادا ساما 2أخارى،ا أَْخا 2صاي ةا
مجريااتايسداا كايفاجبهااتايسحادخسا2انيا

يسبلديناتتدلُلا2انتصا اعماكرياأَْخاينتكاسةا
سطرفاما،ا2قد اماالايايس2ي امرتبطا2خكانةا
خمماتقبلانفيذاخحدخساخجايساعىايسيا طةا
يسم2اسا2ةايفايسنطقاةاخيسداساماسطارفاعىا
حمااباأحاداأطريفايسحارب،ايممارايتجاخزا
خشالاأسيءاعماكرياإىلامماأسةامصارياأكلا
أرسةاملك2اةاخأطيسهااعخاريًاترت2ّ اعىاعرشا

يسُحكمايفاأ ضاشبهايسجزيرةايسدر22ة.
لاذيايسيعيايحخلاهاُكّلايسقاتلانيايس2خن2نيا
يفاجبهااتاماااخ يءايسحادخساخيرتجاماييم2اا
2صخيسلاماخ2طيالتهماعاىاميتلفامحاخ ا

يسقتال.

• مجاميع املرتزقة تهرب من جحيم 
املنافذ وتعود إىل الجنوب 

ما ايشاتديسايسداا ك،ايفاجبهتَايايسبقا ا
خعلب،اختزييداعدسايسرحالتايستياتصلاإىلاعدنا
خيسحاخظااتايسجني22اة،ايسحخلاةا2امك2اسا
يسميسيءايستياتلفاجثثايسقتى،اترتسخاقناعةا
سادىايسئاتامناأ2نااءايسحاخظااتايسجني22ة،ا
2أنايسنظا ايسماديسياخضدهماخسطاجح2ما
حق2قاي،اضخانامدركاةاالاعالقةاسهاما2ها،ا
يفاخقتاتشاهداعادنايستفجارييتايالنتحا يةا
يستاياتيسيا2ح2ااةايسئات،اخيستاياكاناآخرلاا
عخل2تانياينتحا يتنياقضتاعاىايسئاتامنهما
أماا امدماكرايسصيسبانايفاغضيناأسابيعا

خيحد.
تلاكايسصاي ةايسقاتخاةاسخدتايسئااتامنا
يسجنديناسحمابايسنظا ايسمديسياإىلايسديسةا
علامنفذايسيسيدةايسحدخسي،اإىلامحاخظاتهم،ا
خسابقهمايسكثارياختدارضا2دضهاماإلطالقا
ناا امناقبلايسج2شايسماديسي،ايسذيايحتجزا
يآلالفاخيجللاماعىايستقاد ايفايسدا ك،اخيفا
ُكّلايي ايديسايسقل2الامنهماإىلايسي2خاتاخ2خاا

تختلئامناطلايالشتباكاتا2جثثايسقتى.

العدواُن ال�سعودي الأمريكي يفّخخ املحافظات اليمنية بالقنابل العنقودية: 

إستشهاُد 22 مواطناً بغارات جوية لطريان العدوان ومخّلفاُت القنابل العنقودية تقتل طفلتني يف صعدة
  - خاص:

يسماديسيا يممريكايا يسدادخيُنا خيَصاَلا
خمرتزقتهايساتهديَخهاسلخييطنانياخيسختلكاتا
ااةايفاعادٍسامانايسحاخظاتا يسداماةاخيسَياصَّ
يس2خن2ة،اميلفاًايسدديَدامنايسشهديءاخيسجرحىا
خيمرضي ايسباسغةايفايمح2اءاخيسدنايسمكن2ة.

خأخاسامصد اعمكريايممريكيايسمديسي،ا
أنايسدادخيَناي تكاباخاللايسمااعاتايساض2ةا
عادسيًامانايسجريئامايفاعادساِمانايسحاخظاتا

يس2خن2ةاعىا أسهاامحاخظةاصددة.
خأكادايسصد اأناطرييَنايسدادخينايممريكيا
يسماديسياشاناغا تنياعىامنزلامييطنايفا
منطقاةاآلاعماالنا2خديريةا2اقام،اَماااأسَّىا
إىلايستشاهاساأ 2داةامييطنانيا22نهامايمرأةا

خإصا2ةاطفلنيا2جرخحا2ل2غة.
يسدادخينا طارييَنا أنا إىلا يسصادُ ا خأشاا ا
يممريكيايسمديسياشناماايزيداعىااااغا ًةا
يساتهدختامناطَلامتفرقًةامانامديريةا2اقما
أحدثاتاأرضي يًاخيسادًةا2خختلاكاتاخمنازلا
يسييطناني.اخيفاصددةاأَيْضاًايساتهدفاطريينا
يسدادخينا2غاا ةامنازلامييطانايفامنطقاةا
يسشدفا2خديريةاسااقني،اَماااأسَّىاإىلاتدمريها
2اسكامال،اكخااايحرتقاتاعادٌسامناسا2ا يتا

يسييطنانياإثراخخلاغاا يتاسطريينايسددخينا
عىامنطقةايسدق2لا2خديريةاكتاف.

ا اساديسيٌّ كخاايساتهدفاقصٌفاصا خخيٌّ
تجخُّ اسلنمااءاعىا2رئامااءايفامنطقةاطالنا
2خديرياةاح2ادينايفامحاخظاةاصدادة،اخ2خاا
شانايسطرييناغا تانياعىامنطقاةاآلامغر ا
2خديرياةا2اقماخغا ًةاساسساةاعاىامنطقةا

يسصيحا2خديريةاكتاف.ا
اأ 2 ا خذكرايسصد اأناطرييَنايسددخيناَشانَّ
غا يتاعىايسدخاعايسمااحيلا2خنطقةايسجبانةا
يفامديرياةايسصل2افاخغا تانياعاىامطاا ا
يسحديادةايسدخيلاخغاا ةاعىامنطقاةاكهبيبا

2خحاخظاةاسحج،اكخااشاناأ 2ا اغا يتاعىا
صحريءام2دي.

يممريكايا يسدادخينا طاريينا شانا كخااا
يسماديسياأ 2ا اغاا يتاعاىامديرياةا2نايا
حشا2شاخغا ةاعىامديريةانهاما2خحاخظةا
صنداءاخغا ةاعىامنطقةاع2الامحخداخثالثا
غاا يتاعاىامناطلايسغ2الاخ ماحاةاخقريةا
محايلاخغا تانياعاىاخيسيايسدارصيتاخ2نيا
حج2ل،اكخااشاناغاا ةاعىاميقا ايسلكايفا

ج2زين.
أمالا خخ2خاااكاناتاثاالُثاطفاالتالانا
َعبديسدظ2م،اخزلاريءاعيل،اخلاجراعيلاخأ 2 ا

نمااءالن:اأساخاءاخي2تماا ايح2ىاعبديسله،ا
خيسمانةاخارةاأحخادايسغنامي،اخمحخماةا
يسجيحخي،اقدايستشاهدنايفاسلمالةاغا يتا
شانهااطريينايسددخين،اصباحايالثننيايسايض،ا
عاىامرينايفامديرياةاح2دين،اخجارحاآخرينا
لمامحمانامحخدايسحفيصاخيح2ىاعبديسلها
يسغناماي،اكخااايستشاهدتاطفلتااناأمالا
يم 2دااءاإثاراينفجاا اقنبلاةاعنقيسياةامنا
ميلفاتايسددخينايممريكيايسمديسيايسغاشما
يفامنطقةايمزلي ا2خديرياةا يزحا2خحاخظةا

صددة.
َخقداحصدتالاذهايسقنا2ُلايسدنقيسية،امنذا

2دييةايسدادخين،اأ خيَحايسئاتامنايسماكان،االا
سا2خاايفامحاخظتياصددةاخحجة،اخضالًاعنا

إعاقةاآخرين.ا
منظخااتا نرتهااا تقا يار،ا ختحدثاتا
خجايسا عانا خخا ج2اة،ا محل2اةا حقيق2اةا
حاييىلاعارةاآالفاقنبلاةاعنقيسياة،اقا2لاةا
سالنفجا اخمنترةاعىامماحاتاخيسدةامنا
محاخظةاصددةاخقط،اإضاخًةاإىلاممااحاتهاا
يسصحريخياة.اختشاريايستقا ير،اأيضااً،اإىلاأنا
يسحاخظةايستياالاتزيُلاتدانياميلفاتايسحرخبا
يسماتايساض2ة،اتدداأكثارايسحاخظاتاُعرضًةا
مخطا الذيايسنيعامنايمسلحةايسحّرمةاسخس2اً.
خخخقااًاسإلحصائ2اات،اخاإنايمطفاالالما
غاسب2ةاضحاياالذيايسنيعامنايمسلحة،اخيستيا
تتيذُاأشكاالًالندس2ةاميتلفةا22نهااماايشبها
يمسداب،اخ2خاايحّلايسزي عيناخ عاةايسيييشايفا

يسد جةايسثان2ة.
ختخثالالاذهايسقنا2الاخطاريًاعاىايسادىا
يستيسطاخيسبد2داأيضاً؛ا2مببا2قاءاماانمبتها
%ل7امانامحتيياتهاا،ايستيايجارياإخريغهاا
مناسيخالاحاخيااتاتُلقاىاعلايسطاريين،اإذا
تضمايسييحدةامنهااماا2نياللااإىلال5ااقنبلةا
صغارية.اختُطَخرا2اسرت2ةاأخاخساطايمشاجا ا
يسكث2فة،اختبقىاكا»يسقنا2لايسيقيتة«اتنفجرا

2خجرسامالممتها.ا



3 يسددسااخماا     يسيخ2لااااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 22 ايمخلامخلالا

  - خاص:
تكبّادتاعناارُصايسرتزقاةا2تدازاخماائَرا
خاسحاةايفايم خيحاخيسدتااس،اأثنااءامحاخستهاا
يسزحَفاعىاتبةايسدخااعايسجييايفامنطقةا2ريا

2اشااغر2يايسدينة.
خأخاسامصد اعماكرياأناأ2طاالايسج2شا
خيسلجانايسشادب2ةاأخشالييازحفااًاسلخرتزقة،ا
صبااحايالثننيايسايضاعىاتبّاةايسدخاعايسجييا
2خنطقةا2ريا2اشاااغر2يايسدينة،ايفامحاخالتا
خلجخاتاخاشلةاعىامييق ايسج2شاخيسلجانا

يسشدب2ةايفاتبةايسدخاعايسجيي.
خكاناأ2طااُلايسج2اشاخيسلجاانايسشادب2ةا
قاداتخكنيياصبااحايإلثننيايساايضامناخرضا
يسما2طرةايسكاملةاعىاتبةايسدخاعايسجييا2ددا
مدا كاعن2فةاما امرتزقةايسددخينايممريكيا

يسمديسيايستخرتاسماعات.
خأخاسامصد اعماكرياأناأ2طاالايسج2شا
خيسلجانايسشادب2ةاأنهيياصباحايإلثننيامدركًةا
كبريةايفامييجهةامرتزقاةايسددخينايممريكيا
يسماديسيا غامايسقصافايسجاييايسدن2اف،ا
ُمشارييًاإىلاأناتباةايسدخاعايسجايياخمح2طهاا
يفامنطقاةا2ريا2اشاااأصبحتاتحَتاسا2طرةا

يسج2شاخيسلجان.ا
خأتتايسدخل2ةايسدماكريةام2طااِلايسج2شا
خيسلجانايسشادب2ةاخيستياينتهاتا2تطهرياتبةا
يسدخاعا2دداعخل2اتاقصفاصا خخياخمدخديا
يساتهدختامييق امرتزقةايسددخينايممريكيا
يسماديسياختجخداتهم،اخأسفرتاعنامرصعا

عدسامنهم.
خأظهرتامشاالُداسإلعاال ايسحر2ياأ2طالا
يسج2شاخيسلجانايسشادب2ةاخلامايدتليناتبةا
يسدخااعايسجيياخيما2طرخناعاىامح2طها،ا
كخااعرضتاجانباًامنايسيمائرايسبريةايستيا
تكبدلاايسناخقين،ايفامحاخسةايستداسةايستبة.
خ2خااقاستامصاس اإعالم2ةامييس2ةاسلددخينا

اااماناعناارصا إنا يسماديسي:ا يممريكايا
يسرتزقةاسقاييامصا َعهماخأص2بالماآخرخن،ا
صباحايإلثننيايسايضاأثناءامحاخستهمايستصديا
سهجي ايسج2شاخيسلجاناخيسشدب2ةاعىايسيق ا
خيساذياينتهاىا2اسما2طرةاعل2اه.اخ2لاغاعدُسا
رصعاىاخجرحىايسرتزقةاخااللاسحِرلمامنا
تبةايسدخاعايسجيياخمحاخستهمايساتداستَهااماا

يقا بالمااقت2الًاخجريحاً.
يفاذيتايسما2اقاسكاأ2طاُلايسج2شاخيسلجانا
مرتزقاةا ختحص2نااِتا تجخدااِتا يسشادب2ةا
يسدادخينايفاُكلٍّاماناقرياةايسص2اا ا2خديريةا
يسصلياخأطريفايسجحخل2ةايفايسجبهةايسرق2ةا
منايسدينة،امكبّديناإيالماخماائَراخاسحًةايفا

يم خيحاخيسدتاس.

متابعات

مصرُع وجَرُح عشرات املرتزقة يف زحف فاشل على تّبة الدفاع 
الجوي والجيش واللجان يدكون مواقعهم يف الصلو والجحملية

�سهدت مقتلمَ 67 مرتزقاً بينهم قائد الكتيبة واأركان حربها وقائد ع�سكري بُرتبة عقيد:

ضربٌة نوعيٌة للجيش واللجان الشعبية تقضي على كتيبة موالية للعدوان يف نهم
  - خاص:

نّفاذتاقاييُتايسج2شاخيسلجاانايسشادب2ةا2استداخنام ايالساتيبا يتا
يسدماكريةاخخحديتايسرصد،اخيحدًةامناأكلاخألامايسدخل2اتايسنيع2ةايستيا
تماتهدفامرتزقةايسددخينايسماديسيايممريكي،اخيستاياقضتاعىاكت2بةا

كاملةايفامنطقةانهم.
خأخاستامصاس اعماكريةاسصدىايسماريةاعنامارصعا7ماعنرصيًامنا
مرتزقةايسددخينايسمديسيايممريكيا22نهماقائداكت2بةاماايمخىا2اا»كت2بةا

يسفرقان«ايسدعيا»جخ2لامحخدانارص«اخأ كاناحربايسكت2بةايسقد ا»محخدا
يسليذعايا»خيسق2ااسيايسدق2ادا»نصا ايسقل2داي«،ايفاكخانيامحكماسلج2شا
خيسلجانايسشادب2ةاتماخ2هايسقضااُءاعىاكاملاأخريسايسكت2باةايسهاجخةا2ددا

يستد يِجهم.
خأشاا تايسصاسُ اإىلاأنامرتزقاَةايسددخينايسماديسيايممريكياأص2بييا
2اسصدماةاخيسرعابانت2جةايسيماائرايسكبريةايفاصفيخهماخعخادخياسلتكتما

خإخفاءامصرياأخريسايسكت2بةاعناذخيهم.
اخسفتايسصد اإىلاأنايسدخل2ةايسنيع2ةانفذتاخاللايمَيَّاا ايساض2ة.

عمليٌة عسكريٌة للجيش واللجان الشعبية تقضي على 
أركان اللواء العاشر وقيادات املرتزقة شمال صحراء ميدي

  - خاص:
نّفاذتاقييُتايسج2اشاخيسلجانايسشادب2ةاعخل2ًةا
نيع2اةاجديادة،اأملايم 2دااء،ايفاإطا ايساتهديفا
خمالحقةاق2ااسيتامرتزقةايسددخين،اخأسافرتالذها
يسارةاعنامقتالاخإصا2اةاعدساكباريامانايسرتزقةا

خق2استهمايسدمكريةايفاجبهةام2دي.
خأخضحامصد اعماكرياسااصدىايسمريةاأنا
قييتايسج2شاخيسلجانايسشدب2ةايستهدختاميقداًا
سق2ااسيتامرتزقةايسدادخينايسماديسيايممريكيا
شخايلاصحريءام2ديا2خحاخظةاحّجة،اعناطريلا

يسقصافايسصا خخايايسكثفاخيسدق2ال،امخااأَسَّىا
سقتلايسدريتامنايسرتزقة،ا2اإلضاخةاسق2اسيتهم.
خأشاا ايسصد اإىلاأنا2نياقتىاق2ااسيتايسرتزقة،ا
يسدخ2ادايسناخلامحخدايمحخادي،اأ كاناحربايسلييءا
يسداارش،اخق2ااسيتام2دين2اةاأخارى،ا22نهامايسقد ا

يسناخلاناخ اإ2ريل2مايسنرص.
خ2حمابايسصد اخإنايسدخل2ةاجااءتا2دداعخلا
يساتيبا يتياسيحاديتايسدليماتاخيسرصادايستا2دةا
سلج2شاخيسلجانايسشدب2ة،ايفاإطا امالحقةاخمتا2دةا
ق2ااسيتامرتزقاةايسدادخينايسماديسيايممريكيايفا

ميتلفايسجبهات.

الجيش واللجان 
الشعبية أعلى تبة 
الدفاع الجوي - تعز

تفكيُك ُعبوٍة ناسفٍة يف إب َوضْبُط سيارتني محملتني بالحشيش يف الجوف 
  - صالح مصلح:

أعلنتايمجهزُةايممن2ُةاخيسلجاُنايسشادب2ةاعناضبطاسا2ا تنيا
محّخلتنيا2اا75ااك2ليامنايسحش2شايفامديريةايسطخةا2خحاخظةا
يسجايفاكاناتايفاطريقهااانحايامرتِزقاةايسدادخينايسماديسيا

يممريكي.
اسصح2فاةا»صدىايسمارية«،اأناعخل2ةا خأخضحامصادٌ اأمنيٌّ
يسضباطاتختايفامنطقةاقريبةاماناجبهةاتخركزامرتزقةايسددخينا

يسمديسيايممريكياخجاءتا2دداعخل2ةامطاَ سةاسلم2ا تني.
ُ ا خأضاافايسصاد اأناكخ2اَةايسحشا2شايستياتماضبُطهاااتقدَّ

2اا75ااك2لي،امشارييًاإىلاأناهاتماضبُطايمشاياصايسذياناكانييا
يحاخساينانْقَلاتلاكايسكخ2ااتاخ2حيزتهمامجخيعةامانايسيثائلا
يستياتحتيياعىا2طائلاشايص2ةا2دُضهااتحخلاأساخاءاخلخ2ةا

خمدظخهااصاس ٌةاعنامحاخظةاتدز.
خثّخانايسصدُ ايسجهايَسايستايا2ذسهااأ2نااُءايسنطقةاخيسشاايخا
ستداخنهامام ا جاالايممناخيسلجانايسشادب2ة،اخصايالًاإىلانجاحا

يسدخل2ة.
ايفاخقتاالحلاتماج2الًا خأكدايسصد اأنايإلعال ايممنياسا2نُرُ
مصاّي يًا2يصايصالاذيايإلنجاازايممناي،اتتضخانايعرتيخااِتا

يستي طني.
خيفاس2اقايإلنجازيتايممن2ةاأخاسامصد اأمنياسصح2فةا»صدىا

يسمارية«اأنايمجهزَةايممن2ةاخيسلجانايسشدب2ةاتخّكنتامناتفك2كا

ًةاسلتفجريا2جيي ايسطريلايسدا ايفامنطقةا عبيةاناسافةاكانتاُمَددَّ

مذييرةا2خحاخظةاإب.

خأخضاحايسصد اأناهاخخيَ ايسدثاي اعىايسدبيةايسناسافةايستيا

كانتامز خعًةا2جيي ايسطريلاقامتايسجهاُتايسيتصُةا2اساتدعاءا

خريلامناخليءايستفجريتايسذيانا2ارشخيايسنزخَلاإىلامكانايسدبيةا

خقامييا2استداملامدهااختفك2كها.

خأكدايسصد اأنايمجهازةايممن2ةاسناتأسَياُجهديًايفايستصدياسكلا

َمناتماّيلاسهانفَماهايسدبثا2أمنايسيطناخيسييطناخأنهااستكيُنا

سهما2اسرصاس.

تدمرُي طقم تابع للمرتزقة يف 
�سرواح وم�سرع طاقمه:

أبطاُل الجيش واللجان 
الشعبية يطّهرون خمسَة 
مواقَع عسكرية يف الضالع

  - خاص:
واصل�ت ق�واُت الجي�ش واللج�ان الش�عبية 
عملياِتها العس�كريَة يف مختلف الجبهات، وحققت 
نتائَج متنوعًة، منها الس�يطرة عىل مواقع عسكرية 
وأخرى ألحقت بمرتزقة العدوان خسائَر فادحة يف 

العتاد والعديد.
ففي مأرب وبحس�ب مصدر عس�كري تحّدَث 
لقن�اة املس�رة ت�م تدم�رُ طق�م عس�كري تابع 

للمرتزقة يف تبة املطار بمديرية رصواح. 
أّما يف محافظة البيضاء فتصدى أبطاُل الجيش 
واللج�ان الش�عبية ملحاول�ة زح�ف للمرتزق�ة يف 
منقط�ة الناصفة بذي ناعم، ملحقني بهم خس�ائَر 

برشية ومادية جسيمة.
ويف محافظة الضالع أعلن مصدٌر عس�كريٌّ أن 
قواِت الجيش واللجان الش�عبية أحكمْت السيطرة 

عىل خمس تباب يف مديرية ُجبَن.
وأشار املصدر إىل أن العملية أسفرت عن مقتل 
وإصاب�ة ع�رشات املرتزق�ة، باإلضاف�ة إىل وقوع 
كمي�ات كبرة م�ن األس�لحة والذخائ�ر يف قبضة 

الجيش.
وأخ�راً يف محافظة ش�بوة لق�ي ثالثة مرتزقة 
َعهم ع�ىل أيدي الجيش واللجان الش�عبية يف  مْصَ

مديرية عسيالن.

رئيس الحكومة يؤكد استمرار 
الجهود لتوفري األموال 

وتغطية مرتبات املوظفني

  - صنعاء:
يسدكتاي ا يإلنقااذا جادسا ئ2الاحكيماةا
عبديسدزيازا2ناحبتاي ،اتأك2دهاعاىامييصلةا
يسجهايسايسحكيم2ةاسحلامشاكلةاسخ ا خيتبا

ميظفيايسدخسة.
2اناحبتي اخاللاسقائه،اما اق2اسةايالتحاسا
يسداا اسنقا2اتاعخالايس2خناخ ؤسااءاعدسامنا
يسنقا2اتايسدخاس2ةايسفرع2ةا2اسداصخةاصنداء،ا
أمالايم 2داء،اقاالاإنايسحكيمةارشعتامنذا
يجتخاعهااايالخلايفاإقاري اختنف2اذاحزمةامنا
يالجاريءيتايساس2اةايستيا2ادأتاتؤتاياثخا لاا

2اسيصيلايىلاحص2لةاماس2ةاج2دة.
خأخضحا ئ2لايسحكيمةاأنايسقري يتايسقرةا
ماناقبلامجلالايسايز يءاسكاخحاةايستهريبا
يسجخركاياخيستهاربايسرضيباي،اكاناسهااليا
يالخارىايندكاسااتاج2ادةاخأستايىلاحصيلا
يسدخسةاعىاحقيقهااخ2نمبةاج2دةاحتىايالن.
خأكاداأناتلاكايإلجاريءيتاتهادفا2شاكلا
 ئ2يساإىلاتيخريايممييلايسالزمةاسدخ ايسرخيتب،ا
خيستيف2فامنايالخضاعايسد2ش2ةايستيايخرا2هاا

يسدخالاخيسيظفنيايفاأقرباخقت.
خيعتلا2اناحبتي اأنايسجبهاةايالقتصاسيةا
الاتقالايفاألخ2تهاااعانايسجبهةايسدماكرية،ا
مؤكدياأنايس2خن2نياخكخااأخشليياكاخةاتحركاتا
جبهااتا يفا يسياارسةا خ لاناتهاما يسدادخينا
يسقتاال،ايدخلاينا2اسقد انفماهاعىايخشاالا
ميططاتهايفايسجانبنيايالقتصاسياخيسم2ايس.

رئيُس هيئة األركان يتفّقد 
دائرَة التوجيه املعنوي 

  - صنعاء:
عبديسكرياما محخادا يسركانا يسلاييءا ا قاا ا
يسغخا يا-ا ئ2لال2ئةايم كانايي اأملايمحدا
2زيا ةاتفقديةاسديئرةايستيج2هايسدنيياسلقييتا
يسمالحةاأطل اخ2هااعىاساريايسدخالايفاعدسا
منايسقطاعاتاخيسشادباخطب2داةايسها ايستيا
تنفذلاالذهايسقطاعاتا2خيتلفاتيصصاتهاا

يإلعالم2ةاخيستيج2ه2ةاخيسصح2فة.
خأكداخااللازيا تهاعاىارضخ ةاياللتخا ا
2ديئارةاايستيج2هايسدناييا2خيتلفاقطاعاتهاا
يستيصص2اةاخكييس لااا خشادبهااخإسي تهااا
يسصحف2اةاخيسفن2اةاخيإلعالم2ة،ا2خااايخكنهما
ماناإسيءامهامهامايسيطن2اةاختدزيازايسارخحا
يسقتاس2ةاخيسدنيياةاسدىايسقاتلنيايسصامدينايفا
جبهاتايسدزةاخيسرفاخيسييجهةام ايسددخينا
تدزيازا إىلا 2اإلضاخاةا يممريكاي،ا يسماديسيا

ختقييةايسجبهةايسديخل2ة.
أسيءا 2خماتيىا يم كانا خأشااسا ئ2الا
يسديئرةاخجهيسامنتماب2هاايفاميتلفايسجيينبا
يإلعالم2ةاخيستيج2ه2ةاخيإل شااسيةاخيستياتؤكدا
مدىايستشادا لماسلخمؤخس2ةايسيطن2ةاخاللا
لاذهايسرحلاةايسهاماةاخيسحّماساةاخسخ لما

يسفاعلايفامييجهةايسددخين.
خعالايسلاييءايسركنايسغخاا ياعاناتقديرا
يسق2اسةايسم2اسا2ةاخيسدماكريةايسدل2ااسكاخةا
منتمبياسيئرةايستيج2هايسدنيياعىاجهيسلما
يسيلصاةايسدخ ايسيطنياخيسرياسيايسفاعلايسذيا

يقيمينا2هاخاللالذهايسرحلة.



يسيخ2لااااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 22 ايمخلامخلالا     يسددسااخماا4 تقرير

  - عبداهلل بن عامر:
يالْسارتَيت2ج2ةا يمَلخ2ّاِةا ذيتا ساقطرىا 2دادا
خيسطب2داةايسياّل2ة،الااالياجزيرةام2اينايسقريبةا
منا2ابايسندباتيَضُ اسلتييجدايسدمكريايمجنبي،ا
2لاخيرتيَخُلالذيايستييجدام امخا ساتاخضغيطاتا
يتدرَُّضاسهااسكاُنايسجزيرة؛ا2هدفاإخالئهااخنقلهما
إىلاأماكاَناأُْخاااَرى؛اخذساكاسبناءاقاعدةاعماكريةا

أجنب2ة.ا
خكاناتاق2ااسيٌتاعماكريةامييس2ةاسلدادخيناقدا
ينتقلتاقبلاأشاهراإىلايسجزيرة،اح2ثاطاسبتايملايلا
2ُسعاةاإخاالءايسجزيرةاخنقلهاماإىلاعادناختيخريا
ممااكَنا2ديلاةاسهم،اغارياأنالذهايسطاساَباقي2لتا
2اسرخاض،امااسخ اتلكايسق2اسيتاإىلامحاخسةايسضغطا
عاىايملايلاستنف2ذايإلخاالءايفاإطا امرخعاتحييلا

يسجزيرةاإىلامنطقةاعمكريةامغلقة.ا
خساائُلاإعالم2اةانارتاقبلاأياا امناشاديٍتا
أطلقهااألايلايسجزيرةاتطاسبارُسعةايستدخلاإليقافا
تهجريلامايسقاسياماناجزيرته، اخجااءتالذها
يسناشاديتام اأنباءاتتحدثاعناخصيلاضباطامنا
جنم2اتاميتلفةاإىلايسجزيرةاستحديِدامييق اإنشاءا

يسقاعدةايسدمكرية.ا
ختحدثتاخسائلاإعالم2ةاعناقبيلالاسيا2طلٍبا
َناتأجريايسجزيرةاسلماديسيةا2دداأنا ساديسياتضخَّ
كاناقداخيخلاعىاتأجرياجزيرةاسقطرىاسإلما يت.ا
ختمدىاسخلاغر22ةاإىلايستييجدايسدمكريايفا2ابا
يسندباتحاَتاالختةايستحاسُفايسدر2ي،اح2ثاأشاا تا
مدليماٌتامتديخسةاعناتييجداقييتاخاصةاخرنم2ةا
خأمريك2ةاساتتيىلامها َّاحخايةايسنطقةايسدمكريةا
يسغلقةايفايسجزيرة،االاس2خاا2دداأنايستهدفايسج2شا
خيسلجانايسشدب2ةاغرفاعخل2اتاختجخداتايسددخينا

يفا2ابايسندبانهايةايسدا ايسايض.ا
يُذكاراأناأَمرياكااخخرنماااسابلاخأناعرضاتا
عاىاصندااَءاخااللايسدقايسايساض2ةايسماخاحاسهاا
2استييجدايسدماكريايفايسجزيرة،اغرياأنايسمالطاتا
يس2خن2اةاكاناتاترخاُضاذساكاخشا2ةايستديع2ااتا
يسشادب2ةايسريخضاةاسلتييجادايسيا جايايفا2السناا،ا
خأ2رزاتلكايسدخلايستياطاسبتا2استييجدايسدماكريايفا
يسجزيرةاخجز ايخن2ةاأُْخااَرىاليايسيالياتايستحدةا

يممريك2ةاخخرنما.ا

الجزُر اليمنية واأَلهمّية االْسرَتاتيجية:
تكُخاُنايمَلخ2ّاُةايالْسارتَيت2ج2ةاسل2خنامناخاللا
ميقداهايسجغرييفاخإرشيخهاعىامض2الا2ابايسندبا
خطيلاساييحلهايسختدةاعىايسبحارايمَْحَخراخيسبحرا
يسدر2اي،اخسدالايمتاالكايس2خاناعاريتايسجاز ايفا
يسبحرينايسدر2ياخيمَْحَخاراضاعفامناتلكايمَلخ2ّة،ا
يممرايساذياجدلاتلكايسجز اتحدياديًاخيس2خناعخيماًا
محالاأطخااعايسقيىايسكالىاخعىا أساهااأَمريكاا

خإرسيئ2ل.ا
خكاناتايسجاز ايس2خن2ةالدخاًاعماكرياًاسلددخينا
يمَمريكيايسماديسياح2ثاتدرضاتايسجز ايس2خن2ةا
يفايسبحارايمَْحَخراالعتَديءيتامتكر ةاتخثّلتايفاشانا
غاا يتاجييةاعن2فةاقبالاأناتيضا ايسكثريامنهاا
سالْحتاَللايسدماكريايسبارشاخأ2رزلاااأ خب2لاجز ا

حن2ش.
خيفاظاّلايسفشالايسدماكرياسلدادخينايفايستقد ا
نحايايسداصخاةاخينكماا يتهايسماتخرةايفاجبهاتا
يسقتالاسيخلايس2خناسا عاإىلاتنف2ذاُمَيّططهايستخثلا
يفايستييجدايسدماكرياخيسما2طرةاعىا2اابايسندبا
خخل2جاعدنامماتغالًاسا2طرتهاعىايسجز ايس2خن2ةا
س2بادأاخ2خمااعدةامانا»حكيمةالااسي«ايفاتدزيزا
تييجدهايسدمكرياتحتاالختاتاخملّ يتامتددسة.

 
العدوان وتواُجُده العسكري: 

تدرضتايسجز ايس2خن2ةاسالعتَديءيتايستكر ةاعلا
يسطارييناخعلايسبيي جايسحر22ةايسنترةايفايسبحرينا
يسدر2اياخيمَْحَخار،اخمناذايسلحظااتايمخىلاسلددخينا
كانتاتحركاتايسبيي جايسحر22ةايستددسةايسجنم2اتا
اأمريك2ةا–اسديسيةا–امرصيةا–ا2ريطان2ة(اتقرتُبا
مانايس2اهايإلْقل2ْخ2ةايس2خن2ةاستشاا كايفاقصفايسدنا
خيسقارىايس2خن2اة،اإضاخةاإىلاخارضاحصا امطبلا
عاىاُكّلاماايصلاإىلايسيينئايس2خن2ةامنامييساغذيئ2ةا
خسال اتجا ياةاخغاريهاخقبالاأناتتطاي ايسدركةا
2اْحتااَللاجز ايخن2ةاخاس2ةامنايسماكاناعىاطيلا
يسمااحلامنا2ابايسندباجني2اًاحتىام2دياشاخاالًا
2دداتدارضامدظخهااسلقصفايسجايياخيسبحريايفا
يسيقاتايسذيانقلتاخ2اهامجام2 ايسرتزقاةاإىلاجز ا

أ خب2لاحن2شايفايسبحرايمَْحَخر.ا
أ خب2لاساقطرىايفايسبحارايسدر2اياكانالدخاًا
سلدادخيناسكاناس2الا2اسغاا يتاخيسقصاف،اخإنخااا
2اْساتغاَللايسبُدادايسجغارييفاسلجزيرةاعنايسمااحلا
يس2خني،اخقدالدختاسادتاأَمريكاا2اسما2طرةاعىا
لاذهايسجزيرةا2إيدازلااسإلماا يتا2خحاخسةاإخضاعا
ساكانهااتخه2ديًاالْحتاَلسهااخينشاءاقييعداعمكريةا
خ2هااا2تيزيا اممااعديتاغذيئ2اةاخينشااءامريكزا
طب2ة،اختدزيازاتييجدلاايفايسجزيارةاي2تديًءا2اسفرقا
يالستكشااخ2ةاخيستياتضماخاليءاأجانباخيالطالعا
عاىاتنيعهااايسياالباخثرخيتهااايسطب2د2اة،اخعقدا
صفقاةام ايسفاا اعبد 2هامنصي الااسياتتضخنا

تأجريايسجزيرة.ا
خ غاماأنايسصفقاَةاظلاتامحاطاةا2اسسياةا
أَْصبَحاتا يستاماةاإالاأناتفاص2لهااارَسعااَنامانا
حديثايسشاا عايس2خني،اخدخُ ايإلماا يتايستياتلدبا
سخَ ايسمااتراجاءاتلب2اًةاسلرغبااتايممريك2ة،اح2ثا
تمادىاخيشنطناسلتييجدايسدمكريايفايسجزيرةاإنخاا
2ح2لاةاأناحل2فتهاايإلما يتاتدتز اإقامةامشاا ي ا
يستثخا يةاتجا يةاكبرية،ايممرايسذياقداييد اأ2َْنَاءا

يسجزيرة،احمابامااايقيسهايإلعاال ايإلما يتيايسذيا
 يخلايسفرقايسطب2ةاخيسهندس2ةا2لاخحتىايسدمكريةا

يفازيا تهااسلجزيرة.ا
ميقا ا ذيتا ساقطرىا تدتالا عماكرياً..ا
يْسارتَيت2جيامهماسلغايةاكينهاااتقُ ايفا2يي2ةاخل2جا
عدناخترفاعىايسبحرايسدر2ياخيسح2طايسهندي.ا

أرخبيل حنيش: 
تدرضتاجُزُ اأ خب2لاحن2شاسالْحتاَللايسدمكريا
يسبارشانهايةايسدا ا995امناقبلايسقييتايإل تريية،ا
غرياأناتفاص2لاتلاكايمزمةايؤكد،ا2خااالايدعامجاالًا
سلشاك،اأنايسك2اانايسصه2يناياخ2داَضايسادخلايفا
يسنطقاةايقُفاخ يءاسخ اإ ترييااإىلايْساتفَزيزايس2خنا
خيْحتااَللاجز ه،اإضاخةاإىلاإ يستهااا2جراصنداءاإىلا
مييجهةاعمكريةامحميمةاسالفاًاسصاسحاإ تريياا
2ُحكماضدفايسقييتايسبحرياةايس2خن2ةاخكذسكاكينا
يس2خاناخقتهاااخرجاتامناحارباص2افال99ا ا

خجخ2 اقييتهاايسدمكريةامنهكة.
يساتطاعايس2خناتجاُخَزايمزمةاخيْساتَداسةايسجز ا
2استحك2مايسادخيل،اغرياأنامحااخالتايسقيىايسكلىا

-متخثلةا2أَمريكااخخرنماا-ايسحصيلاعىايمت2ازيتا
عماكريةامنانظا اصنداءايفاتلكايسجز ايساتخرتا
خ2طرقاخأسااس2َباميتلفةاضخناخ2ا يتايسرتغ2با

خيسرتل2ب.ا

الكياُن الصهيوني والُجزُُر اليمنية: 
تحدثاتامصااسُ اتأ يي2اٌةامرصياةاخأُْخااَرىا
سلتييجادا يإلرسيئ2ل2اةا يسحااخالتا عانا صه2ين2اةا
يسدمكريايفايسنطقةايسجني22ةاسلبحرايمَْحَخر،ا2حكما
ألخ2تهاايالْسرتَيت2ج2ةا2اسنمابةاسلك2انايسصه2ينيا
خسلداسام؛اخسهذياشاهدتاخارتةايسمات2ن2اتارصيعاًا
خف2ااًا2نيامرصاخيسك2انايسصه2ينايايفا2ابايسندبا
خجنايبايسبحارايمَْحَخار،اخعخلتايسدالقاةايسيط2دةا
2انياأسيالاأ2ا2ااختلاأ22ابايفاتلكايسفارتةاإىلاتخكُّنا
يسددخايسصه2ينيامنايستييجدايسدماكريايفايسنطقةا
يسغر22ةاجنيبايسبحارايمَْحَخراخليايسنطقةايسقا2لةا

سلجز اخسلخ2اهايإلْقل2ْخ2ةايس2خن2ة.ا
غارياأناتييُجاَدايسددخايفاجز اسللكاخيْساتخَري ها
خ2هاااحتىايس2ي ا2حكمايسدالقةام ايسنظا ايإل ترييا
ايساتقلتاإ ترييااماناأث2ي22ااامطل اتماد2ن2اتا

يسقرنايساايض(،اسماينهامحاخالتايسك2انايسصه2ينيا
يفاتدزيازاتييجدهايسدماكرياجنيبايسبحارايمَْحَخرا
خمحاخسةايسيصيلاإىلايسجز ايس2خن2ة؛انظريًاملخ2تهاا

يفايستحكما2بابايسندب.ا
خسّجلتاأحديُثاسبد2ن2اتايسقرنايسايضاتييجديًا
إرسيئ2ل2ااًايفاجاز ايخن2ةاغاريامأليسةا2اسماكان،ا
ختخثالالذيايستييجدايسذياسمايُد اطييالًا2ق2ا اكت2بةا
يستطالع2ةاإرسيئ2ل2ةاتخكنتامنا2ليغاجز اكجبلا
يسطرياخأُْخااَرىامناأ خب2لاحن2شاخذسكاقبلاحربا

خ97ا .
خاإنا س يسااتاعماكريةامرصياةا خ2حمابا
إرسيئ2لاتمادىاإلحكا ايسم2طرةاعىاجنيبايسبحرا
يمَْحَخارامناخاللاقييعدلاايسدماكريةايستييجدةايفا
سللاكاخكذساكانشااطهاايالْساتيبَا يايسكبريايسذيا
تضاعافا2دداترك2اباأجهازةاخ يسي يتاخمحطاتا
يفاتلكايسجاز ،انال2كاعناإقالعاطائاريتاإرسيئ2ل2ةا
م2ةاخيقاسخلاعر22ةامنهاايسميسيناخيس2خن.ا تجمُّ
خ غامانُاد ةايسدليمااتايسيثّقةاحايلايستييجدا
يإلرسيئ2ايلايفاجنيبايسبحارايمَْحَخاراإالاأنايسجانَبا
يسرساخيايس2خنياسابلاأنايحتجاسدىايمممايستحدةا
نهاياةاسابد2ن2اتايسقارنايسايض؛ا2مابباطلداتا
جيياةاسطريينايسددخايإلرسيئ2ايلايفايسناطلايسغر22ةا
سل2خن،اخعىاماايبدخاأنايسطائريتايإلرسيئ2ل2ةاكانتا
تقلا امناقاعدةاسللاكايفايسجهةايسقا2لةاسلمااحلا
يس2خناي،اح2ثاأنهامنايسماتبدداأناتتخكناطائريتا
حر22اةاخقتهااامانايسبقااءايفايسجياسفارتةاتتخكنا
خالسهاامنايجت2ازاممااخةامناخلمطنيايسحتلةاإىلا

غربايس2خن.ا

جزيرُة كمران: 
يمادىايسددخيُنايمَمريكيايسماديسيامناخاللا
يساتهديخهايسماتخراسجزيارةاكخاريناإىلايْحتاَلسهاا
2حكاماممااحتهااخميقدهااايسجغارييفايسهماح2ثا
تمخىا»سقطرىايسبحرايمَْحَخر«اخسبلاأناتدرضتا
يسجزيارُةاسالْحتااَللايسليطانايايسذيايساتخراخ2هاا
حتاىا7م9ا ،اخكاناتايسجزيرةامحالارصيعاكبريا
2نيا2ريطان2اامناجهةاخخرنماااخإيطاس2اامناجهةا
أُْخاااَرى،اح2اثاكانتا2ريطان2ااتدخالاعىايسبحثا
عانايسنفطايفايسجزيرة،اإضاخةاإىلاقر2هاامنامناطلا

يسصل2فاخ أساع2ىس.

ر قبل حرب عام 1973م؟   هل تواجدت اإ�سرائيل ع�سكرياً يف جزر مينية جنوبمَ البحر الأمَْحممَ

الجُزُر اليمنية في ُمَخّططات العدوان اأَلمريكي السعودي:

االحتالل واالستغالل
توجٌُّه إلخالء جزيرة ميون من سكانها تمهيدًا لتحويِلها إلى قاعدة عسكرية مغلقة • باسم المساعدات واالستثمارات: أبوظبي تهّيء سقطرى إلنشاء قاعدة عسكرية أمريكية • تتحّكُم اليمُن 
ل كمران وفشل العثمانيون والبرتغال في البقاء بميون ل الخارجي • تصارعت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا على اْحتالاَ بمضيق باب المندب وتشرف ُجُزُرها على الممرات المائية، ما جعلها هدفًا لالْحتالاَ

ترتيب الجزر اليمنية بحسب األطماع الخارجية: 
ايستييجدايمجنبيااألخ2تهااايسبحرايسمايسجزيرةا

ايسيق ايسجغرييفايسناخاخيسطب2دةايسبحرايسدر2ياسقطرى
خيستضا يل

يستا يخا

ميقدهاايالْسرتَيت2جيايسطلا2ابايسندبم2ين
خيسرفاعىا2ابايسندب

ايسفرنم2يناخيسلتغالا–ا
يسدثخان2ينا–ايسليطان2ينا–ا

تحاسفايسددخين(

يسيق اخيسناخاخيسطب2دةاخيسثرخةايسبحرايمَْحَخرأ خب2لاكخرين
خيستضا يل

ايسرخمانا–اقريصنةامناجنم2اتا
متددسةا–ايسليطان2ينا–ارصيعا

خرنيساإيطايلا2ريطاني(

اإ ترييا(يسيق يسبحرايمَْحَخرأ خب2لاحن2ش

جزيرُة كمراناتقُ ايفايسماحلايسغر2ياسلصل2فا2خماخةامكم،اتبلُُغامماحةا
يسجزيرةاحيييلاللاكما،اخليا2خثا2ةاحزي اأمنياس2ناءايسصل2ف،اخكذَسكاأمناسخيلا

خخرخجايسمفن،اختأتيايالْسرتَيت2ج2ةاألخ2تهااكينهااترفاعىاخطيطايسالحةا
يسدخس2ةايسا ةامناجهتهاايسغر22ة،اح2ثاكانايسليطان2يناقدايستيدميلااسهذيا

يسغرضاخ2خاامىضاختدداكخريناسؤسؤةاجز ايسبحرايمَْحَخر،اتتحكمايفا أساع2ىسا
خيسصل2ف،اخضدتاإنجلرتيايدلااعل2هااعا ا9ل9ا ،ا غماأنامدالدةاسيزينايسدقيسةا

عا اخا9ا انصتاعىاأناإرشيَفا2ريطان2ااعىايسجزيرةاليامجلايستيديمهاا
كخحجراصحياسلحجاج،اخيستيايعرتختا2ريطان2ااح2نهاا2أنايسجزيرةاميّصصةا

سهذيايسغرضايفامدالدتهاام اخرنمااخإيطاس2ااخليسندياحتىاعا امخ9ا ،اخسكنهاا
أعلنتامناتلقاءانفمهاايفاعا ا9ل9ا ا2أنايسجزيرةاأَْصبَحتاكخااسياأنهااإحدىا

يسمتدخريتاأَْخايسختلكاتايسليطان2ةامدتخدةاعىاقيتهاايسحر22ةاخقط.

جزيرة زقر:اتدداجزيرةازقرامناكلياتايسجز ا
يس2خن2ةايستياسهااألخ2ّةايْسرتَيت2ج2ّة،اإذاترفاعىا
مخرينامائ2نياسخس2ني،اخلخاايسخرايآلس2ييايفارشقا
يسجزيرة،اخيسخرايإلخريقيايفاغربايسجزيرة،اتتخ2ّزا
لذهايسجزيرةا2يعي ةاتضا يمها،اإذايغلباعىا

مظهرلاايسصيي ايسلكان2ة.

جزيرة ميون َأْو جزيرة بريم 
جزيرٌةا2ُركان2ةايفامدخلامض2لا2ابا
يسندباتبلغامماحتهااخااكم²،اخترتف ا
إىلامنميبا5م ،اخإسي ياًاتدتلاإحدىا

يسُدزلايستا2دةاسديريةاذ2اباا2ابايسندب(ا
2خحاخظةاتدز،اخيبلغاتدديساسكانهااااا 
نمخةاحمبايستدديسايسمكانيايفايس2خنا
سدا الللا،اخ2خااتؤكدامصاس امحل2ةا
أناعدَساسكانايسجزيرةاقداتجاخزايمسفا

خاللايسمنييتايساض2ة.
يسجزيرةاقل2لةايسيرضةاختفتقدايس2اها

يسدذ2ة،ايممرايسذياأعاقايست2طانها.
اغزيايسلتغاس2ينا2ريماعا اخا5ا،ا

إالاأنهماسمايبقيياخ2ها؛ا2مببايسنالضةا
يسدثخان2ة.اخيحتلتاخرنماا2ريماعا ا

مخ7ا،اخيفاسنةا799اايحتلتهاارشكةا
يسهندايسرق2ةايسليطان2ةاسفرتةاقصريةا

تخه2ديًاسغزخامرص.
ثماأعاستا2ريطان2اايْحتاَلسهااسنةا

57مااخ 2طتهاا2خمتدخرةاعدناخ2نتا
َخنَا يًاعل2ها،استشهداعرصلاايسذلبيام ا

يختتاحاقناةايسمييلاعا ا9ممااكخحطةا
ستخيينايسمفنا2اسفحم.

أثناءايسحربايسداس2ةايمخىل،احاخستا
يسقييُتايسدثخان2ةايالست2الَءاعىا2ريم،اإالا

أنهااخشلت.ا

عدد الجزر )216( جزيرة 
يمنية تنتشُر على امتداد 

البحر اأَلْحَمر والبحر العربي 

-اقطاعايسبحرايمَْحَخراااما(اجزيرة.ا
-اقطاعاخل2جاعدنااخا(اجزيرة.ا
-ااقطاعايسبحرايسدر2ياا5(اجز ا
-اقطاعايسح2طايسهندياا7(اجز .

-اجز امأليسةاا7اا.
-اجز اغريامأليسةااا99اا.

-ايسحديدةاااااا. 
-احجهااا7م(اجزيرة.
-ااعدناااخا(اجزيرة.ا

-احرضميتااا7(اجز .ا
-اشبيهااا5(اجز .

-ااتدزااجزيرتاناخقط.



5 تقاريريسددسااخماا     يسيخ2لااااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 22 ايمخلامخلالا

  - زكريا الشرعبي:
منذُاحزيارينا5م9ا احتىا2ديياةالللا اخساج2ُشا
يسدادخايسصه2يني،ا2حمابايإلحصائ2ااتايسلبنان2ةاللاا 
جنديًاا،اخاللايجت2ااحاسبناناخمااتاللااايفايسحربايملل2ة،ا
22نخاااخساُمرتاِزقتها2ق2اسةاأنطييناسحداأكثرامناللل5 
شايص.اس2لالذياخحماب،اخحنياخرايسج2ُشايسصه2ينيا
أما ا2ماسةايسقاخمةايسلبنان2ةايفا2نتاُجب2َلاخأ يسايُسرتاِزقةا
أنايفّرخياعىاشااكلتهم،اتيجهتانحيلمانرييُنايسصهاينة،ا

إذاالاق2خةاميامرتِزقامهخااكاناحجماخالئه.
يدتلايسبدُضاأنالاذهايسقصَةاقداتكينايمنخيذجايم2رَزا
يسذيايخثُّلايسنهايَةايسحتخ2َةايستيايصلاإس2هاايُسرتاِزقةايفاأيا
مكانايفايسداسماخمدىاضآسةايسق2خةايستيايخثّلينهاا2اسنمبةا
سنايخّيسهم،اغرياأنهااس2ماتاكذسكاأما اضآسةايسق2خةايستيا
يخثّلهااُمرتاِزقةايسددخينايسماديسيايسذينا2اعيياأنفَماهما

خأ ضهماخأ2ناءاشدبهم.
خخ2خااايدخُ الذيايسدادخيُناسلجنديايسييحادايفاُمرتاِزقةا
يسبالكاخخترامااايزيداعىالل5ااسخال اييم2اً،االايتجاخزاماا
يدخ اسلُخرتاِزقةايسحل2نيايفايسشاهرايسييحدا2ضَ امئاتامنا
يسرياالتايسماديسية،اخيفاكثريامنايمح2ااناالاتصل،اخضالًا
عىاأنهايدخ ا2هماإىلايسصفيفايممام2ةاسلخييجهةاخ2أخذها
ماناتدزاأَْخامنايسجنيباإىلانهماخم2ادياخرصخيحاخنجرينا
خج2زيناخعماري،اخ2دخناأياتيط2طاعمكريايجرلماإىلا

حتيخهماكاسنداج.
الايبايلايسددخينايمَمريكيايسمديسيا2ددِساقتىاُمرتاِزقتها
خإنا2لغاييايسئات،اكخاااحدثايفام2دياخحارضاخرصخيحا
خنهم،ايفامداا كاالاتحقلاأيّةانت2جة،ا2الايدخ ا2خجام2 ا
أخارىاتاا كاًاجثثاَماناسابقيلمامرم2اًةايفايسصحا يا
خيسجباال،اخسيالاأخاالقايسج2اشاخيسلجانايسشادب2ةايسذينا
يمديناسدخنهااَسظلتالناكاإىلاأناتتحللاأَْخاتأكلهاايسمباع.

جرحى ُمرتـِزقة تعز.. حصاٌن كسرٌي ال يستحقُّ الرعاية
إذيانجاايُسرتاِزُقامنايسيتاختدّرضاسإلصا2ة،اخإنهايصبحا
2ضاعًةاغرياقا2لةاسلنف ايفاعنيايسددخين،اخالايماتحلامنها
 يااالًاخيحاديً،اخإناكاناستطب2بايسجاريحايستياسحقتا2هايفا
خدمته.اخلذيالياماايحدثا2اسفدل،اخماايُكَشُفا2نيايسحنيا
خيآلخاراعاىاأسمانةاجرحاىايُسرتاِزقة،االاسا2خااجرحىا
ُمرتاِزقةاتدزايسذيناسخ ا2همايسددخينايمَمريكيايسماديسيا
إىلاميتلفايسجبهاتاس2ييضييامدركتهاثماتيىاعنهما2ددا

أناُجرحيياخصا خيايفاع2نها2الاخائدة.
خح2اثايددلماقاستُهامامانايُسرتاِزقاةاخيُااَخانُّينهما
2استرصيحااتايستاياتُطللاسالساتهالكايإلعالماياالاغري،ا
خحتىايسذيناقامييا2تمفريلماإىلاسخستَيايسددخينايسمديسيا
خيسميسيني،اخقداتماتركهمالناكاسخناأنايقدميياسهماحتىا
يستشاا يتاطب2ة،اكخااتقيلا2دضايسصاس اخيسنشاي يتا
يستيايكتبهاايُسرتاِزقةا2أنفمهم.اخخخقاًاسااتناقلهايُسرتاِزقُةا
عاىاخساائلايستييصلايالجتخاعاياخإناتمافريَالؤالءاسما
يكاناإالانيعاًامنايسغاسطةاخيستفافاماناق2اسيتايُسرتاِزقةا
يفايسريااضاسلهرخبامنايسحرجاأماا ايُسرتاِزقةايسُجُدسايسذيا

2دأخيايرخنامصريَلمايفامصرياأسالخهم.
خخ2خااا2دأتاخطاي ُةاجريحااتايسبدضامانايسرم2نيا
يفايسماديسيةاخيسمايسيناتتفاقاُم؛انت2جاةاعاد ايالستفاتا
سهاا،اختتجهانحيايستدفن،ايضطارايسبدضامنهماإىلاعرضا
أعضائهاماسلب2ا احتىايتخكناييامناسخا اتكاس2فايسدالجا
أَْخايسدخل2ااتايسجريح2اة.اخلذياماااأقد اعل2هاأحادايسقاسةا
يسبا زينايفاعصا2اتايُسرتاِزقةايفاتدزاخيسذيايدعىا2فتحيا
يسفق2اه،اخيدرفا2اسامااختحياصيت2ات(،ايساذيايتييجدا
حاس2ااًايفايسماديسيةاخقاا ا2دارضاإحادىاكل2ت2اهاسلب2 ا
س2تخكنامناساديساسيينهاخينقاذايدهامنايسبرتايسصا2ةامنذا
سنةاخستةاأشهرايفاإحدىامدا كاجبهةاتدزا2دداأناسمايددا

يخثلاأيةاق2خةا2اسنمبةاسقيىايسددخين.
َخقاالاختحيايسصيت2اتايفامنشاي اسهاعىايسف2مابيكا
2أنهايشاهدايسلهاأنهايدرضاكل2تَهاسلب2 ،اخأنها2كاملاعقلها
2دداأناضاقتا2هايسمابلاختيىاعنهاقااسةايسددخيناخقاسةا

يُسرتاِزقةامنذُاعا اخستةاأشهر.
خأضافاختحي:ا»سمايقدميياسناايشءاسانةاخستةاأشهرا
خنحنا2اسريااضاطرقنااُكّلايم2ييبا2دادايسلهاسخناخائدة..ا
ُكّلايي اخنحناإىلايمسايأ«،اُمشرييًايفامنشي هاإىلاأنهاخغريها
ماناجرحاىايُسرتاِزقةامهانيناالاساكناخالاعالجاخالاأكلا

خرشباخأنهاالاح2لةاسهم.
خقالاختحيايفامنشاي ه:اعل2نااسييناالايدلما2هااإالايسلها
مناأجلاأنانيخراأكلاخرشباخساكناخنصلاخننتظراخسكنا
الاخائدة،امض2فااً:ا»تدبناامشاأناا2لامشاأنااخغرييامنا

يسجرحىاتدبنا«.
خإذاتدادالذهاخيحدةامنايسحاالتايسشاالدةاعىايسق2خةا
يستايايخثلهااايُسرتاِزقاةاسدىايسدادخين،اخح2اثاتحتاُجايدا
»ختحيايسصيت2ات«اسلبرتا2ماببايإللخالايسذيايد2ُشهاليا
خ2ق2ةاجرحىايُسرتاِزقةامناقبلاتحاسفايسددخيناخحكيمةا
يسفا ،االا2مببايإلصا2ة،اخإنايسحالاالايقفاعندالذيايسحد،ا
الاس2خاام اُمرتاِزقةاتدزا2اسذيتاخفياأخيخرايسدا ايسايض،ا
خخ2خااتمانقُلاعدسامناجرحالماإىلاعدناس2تمانقلُهما2ددلاا
إىلاسخساةاخا ج2ة،اكخاازعختاترصيحااتاسحكيمةايسفا ا
لااسي،اخ22نخااكانالاؤالءايسجرحىاعىامقاعاِدايسطائرةا
ينتظارخناسحظاةايالقالعاتفاجاأخيا2إنزيسهماخيساتبديسهما
2أشاياصاآخرينامخناجريحهماأقل،اخلياماايؤكدايسقيلا
2أنايسددخينايمَمريكيايسماديسياالايخكناأنايرصفاخ2خاا

سمايددايرجيامنهاخائدة!!.
خيفاذيتايسم2اقاكانتاقناةايسجزيرةايسقطريةاقداعرضتا
مقطا اخ2ديايامحداجرحاىاُمرتاِزقةاتدازايفاما سالذيا
يسدا اخيدعىا شااسايسليهياخليايصا عايسيَتاخيرسسا»أناا
مديين..اأناامديين«،ايفامشاهدايدلُّاعاىاعييقبايال تزيقا

خيستييلاعنايسيطنامقا2لاحفنةامنايسال.
خقاداسخداتالذهايساآيساإىلاإقدي ا2داضايسجرحىاعىا
يالنتحا ،اخليامااأقد اعل2اهاأحدايمخريسايسنتخنياإىلايسلييءا
5خاماد عايستا2ا اسقيىايسددخينايفاتداز،اخيسذياقا ا2رميا
نفماه،اخخقاًاسشهيساع2ان،امناجبلاشالل،ا2دداأناخصلا
2هايسحالاإىلاخض امنايسصدباأنايحتخلهاخكذسكامااحاخلا
يإلقدي اعل2هايفامطل الذيايسشاهراأحادايسجرحىايُسرتاِزقةا

يسذيناقا ايسددخيُنا2تمفريِلماإىلايسميسينايفامقرايسمفا ةا
يس2خن2ةالناك،اخخقاًاسدليماتانقلتهااصح2فةاعدنايسغد.

خسجاأا2دضايُسرتاِزقةايسذياناأس كيياضآسةاق2ختهماسدىا
تحاسافايسددخينايمَمريكيايسماديسي،اإىلامناشادةا ئ2لا
يسلجناةايسثي ياةاساللتخا ا2جرحالاماخ عايتهماكجرحىا
يسج2اشاخيسلجاانايسشادب2ةامدلياناعناخ2باةاأملهمايفا

يستفاتايسددخيناسهم.
خكتباأحادايسقاسةايس2دين2نياسلُخرتاِزقاةاخيُدعىاخهخيا
ما شامناشادًةاسرئ2لايسلجنةايسثي يةامحخداعيلايسحيثيا
يفاييس2ايايساايض،اقاالاخ2ها:انناشادكمايسلاهاخيسرحَما2أنا
تنظارخياإىلاجرحاىامديناةاتدزا2دانيايسماؤخس2ةاالا2دنيا
يسداديء،اخأناتفتحيياسهامايسطريلاسلدالجايفاممتشاف2اتا

صنداء،اخأناتقيمييا2رعايتهماكخااترعيناجرحاكم.ا
خأضاافاماا شامدليًاعاناخ2باةايمملايستاياخصلييا
إس2هااخلمايماتجدخناقاسَةايسددخيناسدالجهم:ا»تدلماج2ديًا
ْت،اخنحنانناشدااحكيمتناا س2اسَةايسرئ2لا2أناأصييتناا2ُحَّ
يسرع2اة(ايستايانقاتلكماماناأجلهاا،اسمانرتكامماؤخالُا
ممارِتزقاًامنهاااإاّلاناشادناه،اخسمانرتكامنظخةاإنماان2ةا
إالاناشادنالا،اخسامايبالاسنااساييكماأنتماأيهااايمعديءاقدا
نجاداعندكمامااسمانجدهاعناداارشع2تنا(ايستياطدنتناامنا

يسظهر«.
خمثلالذياأيضاًاناشداعضيايسلسانايإلصالحيايُسرتاِزقا
شيقيايسقايض،اقائَدايسثي ةايسم2داعبديسلكايسحيثيا2إنقاذا
َجْرَحىايُسرتاِزقةاخيستدخلاسدالجهم،اخلياماايساتجاباسها
 ئ2اُلايسلجنةايسثي يةاخخّجها2تشاك2لاسجنةاسلتييصلام ا
يسجرحاىاخ عايتهماعىاخالفاقاسةاتحاسفايسددخينايسذينا

ايسرعاية.ا  أخياخ2هماحصاناًاكمرييًاالايمتحلُّ

 التخلُُّص من املُرتـِزقة بالغارات الجوية
عاىامادىااااشاهريًامانايسدادخين،اشاهدتاميتلفا
يسجبهااتاعاريتايسغاا يتايستياشانهااطاريينايسددخينا
خيساتهدختامييق ايُسرتاِزقة،اميقداًةايفاُكّلامرةاعريتا
يسقتاىاخيسجرحاى،اخفيايسماا2 اخيسدرينامناسابتخلا
داًا يسايضاقَصَفاطريينايسددخينايمَمريكيايسماديسياتجخُّ
ُسرتاِزقتاهايفامديرياةانهاما2خحاخظةاصنداء،اماااأّسىاإىلا
مرصعاخإصا2ةاعدسامنهما2دداساعاتاخقطامنايستهديفا
مخاثٍلاسهمايفامنطقاةايسلحارشقامديريةارصخيح،اأسىاإىلا
مرصعاسابدةامنهماخيصا2ةاتمادةاآخريان،ا22نهماقائدا

حريسةايسقرصايسجخهي يايفامأ ب.
مالا  أغماطلا مانا خيسدريانا يسثانايا يفا قبلهااا
يساتهدفاطارييُنايسدادخينايمَمريكايايسماديسياتجخداًا
سلخناخقانيا2اسُقربامنايسطا ايسقدياماأخقدتاخ2همايسدديدا
مانايسقتىاخيسجرحاى.اخقبلهااسقياماااالايقلاعنال5امنا
ُمرتاِزقاةايسددخينامرصعهاماخأص2باآخارخن،ايفاغا يتا
شانهااطريينايسددخينايمَمريكيايسماديسياعاىايسنطقةا
يسحدخسيةا2نياج2زيناخحّجة،ايفاجنيباقريةايسيسما2اتجاها
ةايسييقدةايفايسشاخالايسغر2يا صحريءام2ديا2خحاخظةاحجَّ
منايسداصخة.اكخااقتلاساتةاعرامنهاما2غا يتاسطريينا
يسددخينايمَمريكيايسماديسيايساتهدختاخندقااًايفامدينةا

تدز،اخقتلاخأص2باأكثرامناللامنهمايفاغا ةايساتهدختا
تجخدااًاسهمايفامنطقةاحدةايسشاقبا2خديريةاصلايسييس ا
2خحاخظاةاتداز،ايفاخقاتاحااخلاإعالمهامايستغط2ةاعىا

يسجز ة،امدع2اًاأنهااحصلتا2اسيطأ.
خيماتهدفايسددخينا2انياحنياخآخاراُمرتاِزقتَه،اميسياًا
2ح2اةايسدريتامنهمايفاُكّلامرة،اخذسكاماايدكل،ا2حمبا
مريقباني،اأنايسدادخينايمادىاإىلايستيلصامانايُسرتاِزقةا

خيشدراأنهماعبءاعل2هاخالايمتط2ديناخدمته.
خلاذياس2الا2بد2داعخاايتدارضاسهاجنايُسايُسرتاِزقةايفا
يسحاخظااتايسجني22ةاعىايادايستنظ2خااتايإل لا22ةايستيا
يخّيسهاااخيديرلااايسدادخيناماناتفجارييتاإ لا22ةاتيسيا
2ح2ااةايسدريتامنهامامرةا2دداأخرىاأثنااءايصطفاخهما

الستال ايسرخيتب.

املُرتـِزقُة يف الرياض.. مهانٌة وإذالٌل دائم
خكخااايتدارضايُسرتاِزقاةايفايسديخلاسهانااتامتكر ةا
خيتماقصفهاماخإلخالاجرحالم،ايتدرضاأَيْضاًايُسرتاِزقةا
يسق2خاينايفايسريااضاإللانااتا2اسغةاسخداتا2دضهماإىلا
يستجديءاأمريءاك2انايسددخينايمَمريكيايسمديسيا2خنحهما

خسياحقيقاالجئني.
خيفامقا2لاةاصحف2اةاأجريلاااأحاُدايسييقا ايإلخبا يةا
يستا2داةاسلُخرتاِزقاة،ايفاسابتخلايساايض،اما ايسق2ااسيا
يُسرتاِزقاصالحايسص2اسي،اخأحداأعضاءامااُساّخيا»مؤتخرا
يسرياض«اخيسذياعخلاسفرتةاكباريةام ايسفا الاسياخيق2ما
يفايسريااض،اقالايسص2اسياإنايسذينامنحييايسغطاءاسلددخينا
يد2شاينايآلنايسداناةامناقضايااجّخةاخحاستهماتْمتدعيا
يستدخاَلاماناقبالاقااسةايسدادخيناسنحهماأ2ماطاحقيقا
يسالجئنياحماباتدبريه.اختحدثايسص2ااسيايفايسقا2لةاعنا
2دضايسداناةايستيايد2شاهااُمرتاِزقاةايسرياضاخيستياقالا
إنهااعد اتجديدازيا يتهام،اخخرضاغريماتاماس2ةاعل2هم،ا
خعاد ايستداطايامدهام،اخعاد امنحهاماأ2ماطاحقيقا
يسالجئنيايإلنماان2نياخس2لايسم2اسا2ني،امض2فااًاأنهماالا
يمتط2ديناتد يلاأخالسلم،اخالايستطب2بايفايسمتشف2ات،ا
خالاحّريةايسحركِة،اخالاحتّىاتمج2لامييس2دلما2اسمديسية.
لذيا2اسنمبةاسلم2اس2نيايسق2خنيالناك،اأماايإلعالم2ينا
ختدلاعناحاسةايسهانةايستيايتدرضيناسهاا ساسةاخجهيلاا
إىلايسفاا الاسياأخيخرايسشاهرايساايض،اخأشاا خياسهاخ2هاا
2أنهمامهادَّسخنا2اسطرسامناساكنهماخيسحبل؛اسدد اسخ ا

ياليجا اخكذسكاعد احصيسهماعىاُقيتاييمهم.

مع هذا كله.. العدواُن يرمي بجرائمه عليهم
ايسهانااتايستيايتدرضاسهااايُسرتاِزقةا 2اإلضاخاةاإىلاُكلِّ
عىايدايسددخينايمَمريكيايسماديسياخيإللخالايسذيايالق2ها
جرحالاماخقتلهاسدنارصلمالنااخلنااك،اخعىايسرغمامنا
تليرلاماسلجريئامايسرخعةايستايايرتكبها،ايقاي ايسددخينا
2رمايالذهايسجريئماعاىاظهي لم،امتق2اًا2هامايسليَ امنا
يسنظخاتايسدخس2ة،اكخااخلياماا2ديايفا22انهاعىاإثرامجز ةا

يسصاسةايسكلى.

فنادق الريا�ض تهني ُمرتـِزقة ال�سيا�سة

جرحى املرتـزقة يف سلة مهمالت العدوان



يسيخ2لااااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 22 ايمخلامخلالا     يسددسااخماا6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
سخ ايالقتصااُسايس2خنياثَخنااًا2الضاًاسلحرخبا
يسديخل2اةاخيالعتاديءيتايسيا ج2اةاخحرباص2فا
عا ال99اايستياعخلتاسخسُةايسددخايسمديسياعىا
تغذياِةانريينهاا2اسالاخيسماالحاكبّادتايالقتصاَسا
يسيطناياخماائَراخاسحاةايندكماتاسالباًاعىا
يمخضاعايالقتصاسيةاخيسد2ش2ةاسلخييطنايس2خنيا
سمانييت،اخكانتاسابباًا ئ2ما2اًاسدخايلايس2خنا
تحَتاخصايِةايسبنكايسدخيلاخصندخقايسنقدايسدخيلايفا
يس2خناي2تديءامنايسنصفايسثانيامنايسدا ام99ا.
2ددامدركٍةاطاحنٍةايساتخرتاسشاهريناخقطا
خرجاتايس2خاناماناحارباص2افال9امنكسةا
يقتصاسيااً،اخلاذيتايسمابباتدرضاتايسنشاآتا
يسصناع2ة،اخيسدقا ية،اخيسبن2ةايمََساسا2ةاسلدخسةا
مرضي اجما2خة،اخيتجاهايالقتصااسايس2خناياإىلا
يستدلاي ايسحاس،اح2ثاي تفداتاخاتي ةايسيدماتا
يسداماةاخي تفداتانمابةايستضياماإىلاللخا%،ا
خينيفضتايسق2خةايسريئ2اةاسلريالايس2خنياأما ا
يسادخال امنال7ا ياالًاسلدخال اقبلايندالعايسحرباإىلا
أَْكثَرامناأسفا يالاسلدخال اأثناءايسحرب،استنيفضا

2ددايسحرباإىلاحيييلا5ااا ياالًاسلدخال .

تداعياُت الحرب 
خعيضااًاعنايسشاكلةايالقتصاسياةايستياكانا
يدان2هاايالقتصاسايسيطنياقبلايسحرباخيسخثلةا2اا
يْ تَفاعايسدجزايسدا ايفايسييزنَةايسدامةاسلدخسةاعا ا
خ9اإىلاخ.5خا%،اختريجا امددالتايسنخيايفايسدخلا
يسقيمي،اخينيفااضاحص2لةايسدخسةامنايسدخالتا
يمجنب2اة،احاستاتلكايسحارباسخناخض ام2زين2ةا
يسدخساةاسلمانةايساس2اةال99ا،اتحخالايالقتصاسا
تديع2ااتايسحارباخنفقاتهاايستايا2لغتانحيااا 
مل2اا اسخال ،ا غاماأنهاسمايكناح2نهاااقداتجاخزا
تديع2اتايسحربايالقتصاسيةايسبا سةايستياشانتهاا
سخسةايسددخايسماديسياعىاسخساةايسيحدةايسيس2دةا
2صاي ةاعلن2ةاخرسياةاخمناتلكايسصاي اترح2لا
مل2يناخل7خاأسفامغرتبايخنياكانتاتحييالتهما

يساس2ةاتتجاخزايسل2ا اسخال اسنيياً.ا

تداعياُت العدوان 
خ2اسقا ناةا2نياتلكايسحربايستياسمايساتخرتا
مشاهرامدادخسةاخسماتكنايس2خناح2ناذيكاتييجها
أياعادخيناخا جياأَْخاحصا ا2رياخ2حرياخ2ريا
ختأثريايسددخينايسمديسيايممريكيايسذيايييجهها
يس2خنامنذاقري2ةايسدامنياخإنايسيض ايالقتصاسيا
 غاماأزماةايسما2يسةايساس2اةاختيقافامرتبااتا
ميظفيايسدخسة،اإالاأنامؤرشيتهاالاتزيُلاحتىايآلنا
متخاساكًةا غماتيقفاألمامصااس ايسدخلايسدا ا
سلخييزنَةاماناييريسيتانفاطاختحييالتامغرت2نيا
إياريسيتارضيب2اةاخجخرك2ةاخعائديتاسا2احةا
خميينئاخمطا يتاختيقافايسصاس يتايسحل2ةاإىلا
يسيا جاخيْ تَفاعاخاتي ةايسيي سيتا2مببايسحصا ،ا
إالاأنايسب2اناِتايسصاس َةاعناخزي ةايساس2ةايسشاهرا

يسايضاتف2ُدا2أنانمابَةاينيفااضايسناتجايسحيلا
يإلجخايلايسحق2قيامنذُا2ادأايسددخيناحتىايكتي2را
2لغاتا%الاَعّخاااكاناعل2هاعاا الالا،اخخخقاًا
ستلكايسب2اناتاخقداي تف امددلايستضيمامَْساَدا ا
يسماتهلكاخاللامناذا2ادأايسدادخيناإىلاا%لخ(،ا
خكنت2جةاسااسبلاينيفضامتيسطانص2بايسفرسا
مانايسدخلايسقيمايايستاحايسحق2قاياخاللاذيتا
يسفرتةا2نمبةاكل2ةاتصلاإىلاا%لم(،اخليامااأَسَّىا
إىلايْ تَفاعامددلايسفقرايسدخ ايفاأَْخَسااطايسمكانا

إىلاُقري2ةاا%5ما.

معدَُّل اأَلْسَعار 
خخ2خاايتدلَّاُلا2امزمِةايسغذيئ2اةايستياتدان2هاا
يس2خاناحاس2ااًاجاريءايسحاربايالقتصاسياةايستيا
يُشانُّهاايسددخيُناختشديدايسحصا اعىايحت2اجاتا
يسميقايس2خنيامنايسمل اخيسنتجاتامنايمَْسَييقا
يسيا ج2اةاخخرضاق2ايساماس2ةاعاىايستحييالتا
يساس2اةا2انيايسبنايكايس2خن2اةاخيسبنايكايسدر22اةا
رشكاتا مماتحقاتا خيحتجاازا خيسيا ج2اةا
يسنفطاخيالتصاالتامناقبالايسددخاخإيقافاكاخةا
يسمااعديتاخيسنحاخيسهباتاخيساتهديِفاميازنا
يسغاذيءاخيسصانا اخيسطُرقاتاخيمَْساَييقاخيسيينئا
خيسطا يتاخحظارايسالحةايسجييةاخغريلا،اإالاأنا
اسلمل اخيسنتجاتايمََساس2ةا يالستقريَ ايستخيينيَّ
يفايسمايقايسحايلاالايزيُلامشاجداً،ا2اإلَضاَخةاإىلا
أناتأثارييتايسددخيناخيسحصا اعاىايسددلايسدا ا

سألَْساَدا االاتازيلاطف2فًةاأسايًةا2تأثرييتاحربا
ص2فاعا ال99ااعىامدّدلايمَْساَدا اخيستقري ا

يسمل ايسغذيئ2ةايفايسميقايسحيل.
 

حرُب 94 
يفاحرِباص2فاعا ال99ااي تف اك2ُلايسمكرا
مانال7ما يااالًاإىلالمااا يااالًاخ2نمابةازياسةا
%اخا،اخ2خااي تف اسدرايسك2لايسدق2لامنالاا 
 ياالًاقبالايسحرباإىلال7خاأثنااءايسحرباخ2زياسةا
%مم،اخي تف اسادرايسك2لايم زامنالخ5ا ياالًا
قبلايسحارباإىلاللماا يالا2زيااسةا%7ل7،اكخاا
ي تف اسدرايسك2لايسقخحامنامماا ياالًاإىلااما 
 ياالًا2زياسةا%م5اخي تف اسدراصف2حةايسمخنا
مناام5ا ياالًاإىلال77اا ياالًا2نمابةازياسةاملخ 
%اخ2اسثلاي تف اسادرايسحل2بامنااللا يالاإىلا
ل5ما ياالًا2نمابةازياسةا%خلااخسجلايْ تَفاعايفا
أَْساَدا ازياتايسطدا امنا ياالاسلجاسيناإىلال7خ 

 ياالًا2زياسةا%للخ.

عدواُن 2015 
خخاالَلايسدادخينايسحاايلايساذيايتمادتاخ2ها
يسفجايُةايسغذيئ2ُةا2انيايالنتاجايسحايلامنايسقخحا
خ2انيايالساتهالكايسداا ا%خ9ايتماتغط2اةاتلكا
يسفجيةامنايمَْساَييقايسيا ج2ةاي تفدتاأَْساَدا ا
يسغاذيءا2نمابةا%لخامنذاأخيخراماا سايسايض،ا
خم ايْ تَفاعايسنهمايالساتهالكيايسدا ايسنرص اإىلا

أعىايسماتيياتاعقبايندالعايسحرباي تف اسدرا
يسك2الايسقخاحاخزنال5اكماماناللمخا يالاإىلا
لل57ا ياال،امتأثريًا2اْ تَفاعايسادخال اأما ايسريالا
يس2خنايامنام,لااا يالاإىلاا5اا ياالً؛اخ2مابِبا
عدِ ايستقريِ اأَْسَدا ارصفايسدخلةاأََماِ ايسدخالتا
يمجنب2اةايفايسمايقاخيسضا 2اةا2هاااماناقبالا
مرتزقةايسددخيناي تفدتاأَْساَداُ ايسغاذيءامؤّخريًا
2شاكلاطف2فامتجاخ2ةاما اتديع2اتاقري انقلا
يسبناكايسركزياخيساذياأَسَّىاإىلايْ تَفاِعايسطلِباعىا
يسادخال امنايسمايقايسييزيا2مادٍرايتجااخزايساا
ااخا ياالًاسلدخال ايسييحد،اخليامااأَسَّىاإىلايْ تَفاعا
أَْسَدا ايسقخحاخاللايمُْسبُيْعنيايساض2نيا2ييق اخ 
سخال ايفاُكّلاك2ل،ا2اإلَضاَخةاإىلاحدخثايْ تَفاعاتا

مخاثلةايفاأَْسَدا ايم زاخزيتايسطدا .ا
لايسبنكايسركزيا خخاللايسدا ايساايضاماااايَّ
يس2خنايا2صنداءا2اااخم7امل2ايناسخال اخي سيتا
يسقخحاخمايلاخي سيتايال زا2االااامل2يناسخال ا
َسا خغطياخي سيتايسماكرا2اال5امل2يناسخال اخَسدَّ
خاتي ةايساترييسايسشاتقاتايسنفط2ةايستيا2لغتا
م,9م9امل2ايناسخال اخ2لغاتايجخاايلايستخييالتا
يساس2ةايستياقدمهاايسبنكايسركزياستامنيايسيي سيتا
يمََساس2ةامل2ا اخال9امل2يناخللماأسفاسخال .ا
خخخالايستقا يرايسرساخ2ةايسصااس امنايسبنكا
يسركازيايس2خنيايفاييس2يايساايضاخقدامّيلايسبنكا
خااللايسنصفايالخلامانايسدا ايسجاا ياخي سيتا
يسنفط2اةا خيسشاتقاتا خيسماكرا خيم زا يسقخاحا

2اخالامل2يناًاخ75اأسفاسخال .ا

  - خاص:
سامايماالمايسدادخيناخيسحصا ايفايسحادامنانشااطاظالرةا
تهريبايسبرا2نياسخلايسقارنايالخريقياخيس2خن،اخقييتايسددخينا
يستياتشاديدايسق2يساعىاخي سيتايسبالسامنايسغذيءاخيسدخيءاخيسيقيسا
ختخن ايآلالفامنايسص2اسينايستقل2دينيايفاساييحلايسحديدةاختدزا
منامخا سةانشاطهمايستقل2دي،امنحتاشبكاتايستهريبايسضيءا
يالخرضاسخا ساةانشااطهماخختحتاستلكايسشبكاتايإلْجااَريم2ةا

مخريتا2حريةاآمنة.ا
الاتازيُلايس2خاُنا غماماااتدان2هامناعدخيناخحصاا امقصيسيًا
سلهجرةاغريايسرع2اةاخميطناًاسلفا ينامناجح2مايسدنفاخ2ؤسا
يسح2ااةايفاعادساماناسخلايسقارنايالخريقاي،اخبنياخ2ناةاخأخرىا
تماتقبلاشاييطئهايسغر22اةاخيسجني22اةايآلالفامانايسالجئانيا
يمَخا قاة،اخلايامااخضا اأَْكثَراماناعالمةايساتفها احيلانخيا
ظالرةاتهريبايسبرايستياحّققتانخييًاق2اس2اًايسدا ايسايضامخلا
مرةامنذاتما اسانييت،اخقري2ةايسااا9اأسفاالجئايخريقياقدمييا
امناأث2ي22ااخأ ترييااخيسصيمالاعلاشييطئايسبحرايمحخرا مناُكلٍّ
خخل2اجاعادناإىلايس2خناخخاَلاتقريارايسفّيض2ّةايسماام2ةاسألمما
يستّحادةاسشاؤخنايسالجئني،امماتيدمنياقيي باتهرياباتديُرلاا
شابكاُتاتهرياباخإتّجا ا2اسباراأخريق2ةاسخنايْعارتَيضاقييتا

يستحاسفايسداسيايسبحرية.

مفوضية الالجئني 
يستحدثايسرساخياسفيض2ةايمممايستحدةايسماام2ةاسشاؤخنا
يسالجئانياخس2ا اساب2ندسراأشاا اإىلاأناهاعىايسرغمامانايسرصيعا
خيستدلاي ايسسيا ايفايمخضاعايإلنَْماان2ةايفايس2خن،اخاطاراأَْكثَُرا
منامئاةاأسفاشايصايسدا ايسنارص ا2ح2اتهمايفاأعاايلايسبحا ا
سليصيلاإىلايس2خنامنايسقرنايمخريقيا2اسقيي ب.اخأخاساساب2ندسرا
يفامؤتخراصحفيايفاجن2ف،ا2أناماامجخيُعهاا5,97لااشايصاًا
قدمايياإىلايس2خانايسداا ايسنارص ،امقا ناةا2ااملل,ا9ايفاعا ا
5الا،اخام9م,5اايفاعاا امللا،اخخقاًامحادثايم قا ايسصاس ةا
عانايسفيض2ةاخرشكائهاا،اخسفتتايسفيض2ةاإىلاأنامخاشايصاًا
سقايياحتفهماغرقاًايسدا ايساايضاأثناءاعبي لماماناسخلايسقرنا

يالخريقياإىلايسشييطئايس2خن2ة.

مضاعفاٌت اقتصادية 
 غاَماتحذياريتايسيليءاماناتديع2ااتاتزييداأعاديسايسالجئنيا
يمَخا قاةايفايس2خناعىايسيض ايسايلاسبلد،اسا2خااخأنايس2خنايييِجُها
أزماًةامد2شا2ًةاخماس2ةاجريءايسدادخيناخيسحصاا اأسَّتاإىلاتريج ا
يمخضااعايسحاساةايسد2شا2ةاخيالقتصاسياةاسلماييسايمعظامامنا
سل2خن2اني،اتف2ُدايسدط2ااُتايالقتصاسياةاإىلاأنايمثارايالقتصاسيا
سالجئانيايمَخا قاةاعىاضاعافاخاتي ةايالساترييسامانايسيا جا

خعىاأزماةايممنايسغذيئيايستايايييجُههاايس2خُناخساالمايفا خ ا
مددالتايسفقراخيسبطاسة،اختشاريُاس يساٌةايقتصاسيٌةاحديثةاإىلاأنا
يالقتصاسايس2خنيايتكبّدامل2اَ ياسخال اسانيياً؛ا2مبِبايسكمايسكبريا
سالجئانيايمَخا قة،اخماايضاعفامناتلاكايسياطرايالقتصاسيةاأنا
يس2خاناسماتددامخراعباي اسالجئنيايمَخا قاةاإىلاسخلايسيل2جامنذا
ينادالعايسددخيناعاىايس2خناخلياماايضاعافايمعباءايالقتصاسيةا

خيالجتخاع2ةاسل2خن.

أعباء أمنية
خنظاريًاسألعبااءايممن2ةايسناجخةاعاناتصاعاداتهريبايسبرا
ماناسخلايسقارنايالخريقياإىلايس2خانامنذا2دأايسددخين،اخيسكشافا
عناتدرضايسداريتامنايسالجئنيايمَخا قةاسالساتغاللامناقبلا
مرتزقاةايسدادخينايسماديسيايممريكايايفاتدزاخعادناسلتجن2د،ا
خجهتاق2اسةاخزي ةايسديخل2اةايس2خن2ةاخاللايسفرتةايساض2ةاكاخةا
يجهزتهااا2ضبطاجخ2ا ايستماللنيايمَخا قةايسذيانايدخليناإىلا
يم ييضايس2خن2ةا2طريقةاغاريارشع2ة،انظريًاإىلايسظرخفايسريلنةا
يستاياتخرا2هاايسباالسا»مااقدايرتتاباعىاخجيسلاماعىايم ييضا

يس2خن2ةامناآثا اسالب2ةاعىايممناخيالساتقري «.ا
خخاللايمشاهرايساض2ةا حلاتايسديخل2ةايس2خن2اةاقري2ةايسا5 
آالفاالجائايخريقياغريارشعياإىلا2لدينهاما2تخييلامنامنظخةا

يسهجرةايسداس2ةاعلام2ناءايسحديدة.ا

فمَ خ�سائر القت�ساد اليمني  تدّفُق الالجئني �ساعمَ

تهريُب البشر من دول القرن األفريقي إىل اليمن بضوء أخضر من تحاُلف العدوان

نٌة بني اآثار حرب �سيف 94 وانعكا�سات عدوان 2015 مقارمَ

االقتصاُد اليمنيُّ بني آثار الحرب األهلية وتداعيات العدوان السعودي األمريكي

مصطلح
خفض العملة

 

تيف2اُضاق2خاةايسُدخلاة,اأَْخايسنقايس,ا
 ساخ2اًا2اسنمابةاإىلايسذلباأَْخا2اسنمابةا
إىلايسدخالتايمجنب2اة.اخإنخااتلجأايسدخل,ا
أح2انااً,اإىلاخفاِضاُعخلتهااا2ُغ2اةاإزيسةا
يسدجازايسماتخرايفام2ازينامدخيعاتهاا؛ا
منالذيايسيفضايجدُلامماتي سيتايسبلدا
مانايسبلادينايمخارىاأغىاثخنااًاخيجدلا
صاس يتاهاإىلالذهايسبلاديناأ خص,اخلذيا
مااايمااِعااااُدهاعاىاتقيياِمام2زيناها
يستجاا ياخيجدلهاأقدَ اعىايسناخماةايفا
يمَْساَييقايسداس2ة.ا22اداأناخفَضايسدخلةا
سنايكايَناُمجدياًايسبتاةاإذياكانايسدجُزايفا
م2ازينامدخيعاتايسبلداناشائاًاعاناعلٍلا

أََساس2ٍةايفا2ن2ةايالقتصاسايسيطني.

 للعــلم 
 سوٌق 
غريق!

 

جولة تس�وق واح�دة إىل املوالت 

التجارية تش�عرك بأنن�ا ال نعايش 

ب�ل  نواج�ه حص�اراً،  وال  عدوان�اً 

واملؤس�ف أن بع�ض امل�والت تربز 

املنتج�ات األجنبي�ة يف كافة أقس�ام 

عروضه�ا وتض�ع م�ا تبق�ى م�ن 

منتج�ات يمنية يف أماكن هامش�ية، 

فبعد عام وتسعة أشهر من العدوان 

االقتصادي�ة  والح�رب  الربب�ري 

بأن�واع  تع�ج  أَْس�َواقنا  ت�زال  ال 

مختلف�ة من املي�اه املعدنية الرتكية 

ت�زال  وال  والقطري�ة  والس�عودية 

التج�ار تس�تقبل حاويات  مخازن 

من بع�ض املنتجي�ات مث�ل البفك 

والشوكوالتة  واالندومي  الس�عودي 

الثمينة التي تحمل اس�م دول تقتل 

أطفالنا ونس�اَءنا وشيوخنا وشبابنا 

ليل نه�ار، واألم�ر من ذل�ك ال زال 

املس�وق اليمن�ي يض�ع األفضلي�ة 

يف تقدي�م حليب الربي�ع ومنتجات 

ع�ىل  الس�عودية  األلب�ان  رشكات 

املنتج�ات اليمني�ة الْرتَف�اع هامش 

ربح املنتجات الغازية ألَْس�َواقنا عن 

ما ترتك�ه رشكات االنتاج املحيل من 

هامش ربح لقطاع التجزئة. 
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الحضارُة الزراعيُة اليمنية، 
واملسألُة الراهنة 

سدُّ مأرب والبالُد السعيدة 
يدداسادامأ ب،امدجزًةالندسا2ًةايفاتأ يخا
شابهايسجزيرةايسدر22ة،اخمناأقد ايسمدخسايستيا
عرختهااايسبرياة،اخيديساإىلايسدهدايسمابأيايفا
يسقرنايسثامناقبلايس2الس.اخكانايرخياماايقا با
للل,م9اكمامر2 ،اخيدخا الل7,اامرتامكدبا
مانايسما2يلاحاملاةالللااطنامانايس2اهايفا
يسثان2ة.اخلناكاعريتاخمئاتايسمدخسايمخرى،ا
خقداعّخااَرايس2خنايا»أ ضايسجنتاني«اخعرختا

يس2خنا2اسبالسايسمد2دة.ا
خقدامثَّااَلاينه2اُ اساّداماأ بايفايسدا ا575 
كا ثاةامدّمرةاعىايسشادبايس2خنايايفايستأ يخا
اينه2ا ايسمداس2لامَناخا يًاخدَشها يسقديم،اخَمَرسُّ
2أظاخاره،اكخاا ختايمسااطري،ا2الاإىلاإلخالا
يسدخسةايسركزياةاص2انةايسمادخساخقنييتايسريا
يفاخارتةايضخحاللايسنظاا ايسدبايسي،اخينددي ا
يالساتقري ايفايسحرخبا2نيايسخاسكايس2خن2ةاخ2خاا
22نها،اخسمايرممام ايساتقاللازعخاءايسقبائل،ا

خسخيلايس2خناتحتايالحتاللايسفا يس.
 

الدخوُل يف التشكيلة االقطاعية 
اعقاباينه2اا ايسنظاا ايسدبايسيايسريخالا
سلُدخارينايسحضا ياخيستطاي ايسدريفايفايس2خن-ا
كخاايفامرصايسفرعين2ةاخ2ا2لاخيس2يناناخغريلاا
مانايسحضاا يتايسدبيسياةايسقديخاة-اينتقالا
يسجتخ ايس2خنياإىلايستشاك2لةايالقطاع2ة،اح2ثا
ة،اخيساتخرالذيا أصبحاتايم ضاملك2اةاَخاصَّ
يسنظا ايالقطاعياحتىاسخيلايس2خنايفايإلْساَل .

 
الزراعُة واالحتالُل العثماني 

ميتلُفايسدخلايإلْساَلم2ةايستياحكختايس2خنا
كانتاتييضاحرخ2اًامناأجلاتيسدها،اخ2استايلا
خكانتاملك2ُةايم ضاتُماَلُبامنايسهزخمنيام ا
يسغازخيتاختتما ايفاأيادياقل2ة،احتاىامجيءا
يالحتااللايسدثخانيايمخلايسذيايساتخرامناعا ا
9خ5ااخحتاىالخما،اخيسثان2ةاماناعا اا7ما 
خحتاىااا9ا اختدارضاسقاخمةاشاديدةامنا
يسقبائالاخيمئخة،اخُطرسايالحتااللايمخلاعىايدا
يإلماا ايسقاسام،اخيسثانياعىايدايإلماا ايح2ىا
حخ2ادايسديان،اخطاييلالاذايسفرتةامانايسحكما
يسدثخاناياسمايتغرياكثرييًاشاكُلاملك2ةايم ض،ا
خلامايغارّيهايسدثخان2ينايفاإطا انفلاأساليبا
يإلنتااجايالقطاعايايسماائد،اكخاااخدلييامرصا
مثالًايستاياتحّيستاخ2هاملك2ةايم ضاختيزيدهاا
عىانفالايسنخطايسرتكي،ا2لاأسخلايسدثخان2ينا
أشكاالًاجديدةامنايسرضيئبايسجحفةاخيسرِلقةا
عاىايسفالحني،اخيساتثخرخيايفاز يعةايسحاص2لا
يسنقدياةاكاسقطاناخيسبان،اخنهبهاااإىلاترك2اا،ا
خترصيفهااايفايمَْساَييقايسداس2اة،اخ2داداذسك،ا
كانارصيُعايإلنَْماانايس2خنيا2غاسب2تهايسفالح2ةا
ماناأجالايم ضاخيستحر امنايسارقايالقطاعيا
خيسجايعاخيسَدايز،ايساذياكانايريخقاها2داُضا
ايسدبيسياكخاايفاتهامة،ا أشاكالامنا2قاياايساِرقِّ
خسذياحانياأخاذتاأرُسةاااحخ2ادايسدين((اعىا
عاتقهااامقاخماةايالحتااللايسدثخانايايسثاني،ا
أستاَفايسفالحانيايُسماتََغلنياحيسهاااماناأ2ناءا
يسقبائال،اخكانتاأرسةاحخ2دايسدينالياسا2فا
يسشادبايسذيايستطاعاطرسايالحتاللايسدثخاني؛ا
ستكيَنايس2خاناأخلاسخسةاأخذتايساتقالسهاامنا
يإلمليطي ياةايسدثخان2اةا2ددايسحاربايسداس2ةا

يمخىل.
اخعخيمااًاخقادايتمادتاملك2ااُتايم ييضا
سإلقطاع2انياخأشاباهايالقطااعاطاييلايسفارتةا
يسماا2قةا2طارقاميتلفاة،امنهااايساتيدي ا
يسشا2يخاسمالطتهمايفاخاضايسنزيعاات،اخعنا
طريالايالحت2الاختزخيرايسبصائار،اخعناطريلا
يسرضيئابايسداس2اةايسفرخضةايستاياكانايدجُزا
يسفالُحاعناتماديدلااخ2ب2 اماايخلكامناأ ض،ا

خعناطريلايست2الءايستجا اخيستنفذينايسقبل2نيا
عاىاي ييضايسفالحانيايسفقاريءايسداجزيناعنا

تمديداسيينهم.
خقاداعانتايسناطُلايسجني22اةاذيتايمخضاعا
يالقتصاسيةايفايسشخالامنذايسدخيلايفايستشك2لةا
ايالقطاع2ةا يالقطاع2اة،اخنفالايمخضاعايساِرقِّ
عانتهاايفاظلايسم2طرةايسدثخان2ة،احتىاخقدتا
يفاظالايالساتدخا ايسليطاني.اس2أُخاذَايستطيُ ا
يالقتصاسياشاكالًاممتقالًانمب2اًاعنايسشخال،ا
خبداداسخيلايالساتدخا ايسليطاناياخمناأجلا
تأمنياحاج2ااتاحام2تهايفاعادن،اسخ استغ2رِيا
طب2داةايسنتجااتايسز يع2ة،استُصِباَحامدظُخهاا
تنتاُجايسمالَ ايسنقدياة،امانايسقطاناخيسبن،ايفا
أ2نياخسحجاخحرضمايت،اخأسخلتايساك2ناُتايفا
يسز يعةايفالذهايسفرتةا2شكلا2م2طاعناطريلا
هاتا ل2ئتانيايفاأ2انياخسحجا2خااايياُدُ ايستيجُّ
يالقتصاسياةاسالساتدخا ،اخنشاأتاعاناذساكا
رشيحةا2رجييزيةاز يع2ةاتقي ا2استجا ةا2اسييسا
يسز يع2اة،اأمااملك2ةايم ضاخقاداكانتاعبا ها
عناملك2اتاخالح2ةاصغريه،ام اخجيساأشاباها
يقطااع،اخملك2ااتاكباريةاسلماالطني،اخخجيسا
ُملك2اتاز يع2ةامشااع2ةاقبل2ةاسلرعياخجخ ا
يالحطاباكخاايفاشابيه،اخمدظمالذهايالشكالا
يسشااع2ةايسقبل2اةاخجادتايفايسشاخالاأيضااً،ا
خمدظامايم ييضايفايسجنيباكانتاأ يٍضاجد2ها
الاتكفياسؤنهانصفاعا امخاايضطرايسفالحاأَنا
يبحثاعناعخالاإضايفا2جانباعخلاهايسز يعيا
يفاأ ضاه،اخ2شاكلاعاا اعانىايسفاالحايس2خنيا
يفايسشاطرايسجني2يامنايالساتدباسايالقتصاسيا
خيسبؤساخيسفاقةايستذيايدان2هااخالحيايسشاخالا

حتىايفاظلايالستدخا ايسليطاني.ا

شكُل االستغالل االقطاعي يف املجتمع 
اليمني 

ايقايلايسباحثايس2خنياعيلامحخداساد2دايفا
س يساتهاعناثي ةاسابتخلاخيسقطااعايسز يعيا
يفايس2خن:ا»سقاداعرختا2السنااقبالاق2ا ايسثي ةا
أشاكاالًاعديدةاسالساتغاللايالقطاعياتتفاخت،ا
مناح2ثاشادتهاامنامنطقاةاإىلاأخرى،اح2ثا
تبادأ،اكخااجاءايفاكتابااطريلايسثي ةايس2خن2ة(ا
سلدكتاي امحخداعيلايسشاها ي،امنايساتيدي ا

يالقطاعايايسكباريايسشا2خالاسيال2اجاخيسذيا
كانايماتط2 اقتلُهاماخرض2هام«،ايفايم ييضا
يسز يع2ة،اح2ثاتخثلتالذهايسحاسةا2قاياايسنظا ا

يسدبيسي،اختمتخرايفايمشكالايآلت2ة:
شابهايالقناناخيطللاعل2هما2اايسشاا ح(،ا
خكاناتايم ُضايستايايز ُعهاااخ22اُتايسفاالحا
ملاَكا خيسايييشا يسحارثا خأسخيتا خيسباذخ ا
يإلقطاعي،اخلؤالءاكانييايحصليناعىاماايمدا

 مقهماخقط.
شابهايالقناناخيُطَلاُلاعل2هاماايسرتعين(،ا
خلنااأَيْضاًايسب2اتاخيم ضايستيايز ُعهاايسفالُحا
خأسخيتايإلنتااجاِملاكايالقطاعاياخمقا2الاذسكا
كانايالقطاعيايتحّصُلاعىاَ يْ ايماخىا2ري ا
اْيااَرة(اخيستاياتتخثالا2اسدخالامجانااًا ايسمُّ
عادةاأيا ايفايمُْسابُْيعايفايم ييضايستيايحيزلاا
يالقطاعاي.اخإىلاجاناباذساكالناكاَمانايدخ ا
يالقطاعاياَ يْ ااَع2ْني(ايمااخياحايييلاثالثةا
أ 2اعايسحصايلااخيدخ ايإلقطاعايايسرضيئبا

سلدخسة(.ا
ايسشاكُلايمَْكثَُراينتشاا يًالياق2ااُ ايسفالحنيا
يمَْحاااااَري انمب2اًا2فالحةاأ ييضايالقطاع2نيا
مقا2الا ي اع2نياييتلفامنامنطقةاإىلاأُخرىا
خمانايسحصيلاإىلاآخر،اخيرتيخحامنا ي ايسغلةا
يفايم يضايسز يع2ةاغريايسيصبةاخذيتايإلنتاج2ةا
يسنيفضةاجاديًاإىلانصفايسغلاةاإىلاا/خ،اخلناا
يدخ اماساكايم ضارضيبةايسدخساة.اخيسفالحايفا

لذهايسحاسةايُمخىا2اايسريك(«.ااا
 

سياسُة االنفتاح على السوق.. وبدايُة 
التبعية االقتصادية 

عاىا خ2اها يجابا كانا يساذيا يسيقاتا يفا ا
ايسجخهي ياةايسدر22اة(اآناذيك،ايستيجاهانحايا
يسيطنايا خيالقتصااسا يسداا ا يسقطااعا تقيياةا
يسرأساخايلاخ2خشاا كةا خيسز يعايا يسصناعايا
يسقطااعايسيااّصايفايالساتثخا ايإلنتاجي،اخإنا
يسذياحادثاليايسدكلامناذسك،اعلاس2اساةا
يالنفتااحايستاياساماتكاناينفتاحاًاعىايسمايقا
يسداس2اةاككل،ا2الاكاناتاينفتاحاًاعاىايسدخلا
يسرأسخاس2ةايالستدخا ية،ايستياجدلتامنا2السناا
سايقاًايساتهالك2ًةاسمالدهااخمصاد يًاسلخاييسا

يسيا .

دتاس2اسُةايالنفتاح،اختدخ2ُلايال تباطا خُعخِّ
ما ايسدماكرايسرأساخايلاماناأجالايسفييئادا

خيسرشييت.ا
مااا نمابُةا ي تفداتا يسثاالا خداىاساب2لا
يس2خن2اة«ا يسدر22اةا »يسجخهي ياةا تماتي ُسها
منايسبلادينايسرأساخاس2ةاإىلا%م7اماناإجخايلا
يالساترييسايفاعاا اخم9ا.ا2دداأناكانتانمابُةا
مااتماتي ُسها2السناامنهااايفاعا ا9م-ل97ااالا
يتجاَخُزا%5اا22نخاالبطايالسترييسامنايالتحاسا
يسمايخ2اتياإىلا%ل,لايمقالامنانصافا2اسئةا
%ماايفا أناكانايمااخيا 5م9ا2دادا يفاعاا ا

عا 9م-ل97ا. )اا 
اكخااجااءاعىاسماانايسدكتاي اعبديسكريما
يإل يانيا ئ2لايسيز يءاآنذيكاقيسه:ا»تجد ا2ناءا
يإلشاا ةاإىلايستحيُّالتايسم2اسا2ةاخيالقتصاسيةا
خيسهامةايستياحدثتايفايسفرتةايسييقدةا2نياأخيخرا
عاا ا9ماخصادخ ايسلنامجايإلنخائايايسثالثي،ا
خدىايسصد2دايسما2ايساتبنّتايسق2ااسةايس2خن2ةا
يسم2اس2ةامبدأايالنفتاحايسم2ايساخيالقتصاسيا
عاىاجخ2ا اسخلايسداساماخصادخ اأخلاقانينا
تشاج2 ايالساتثخا ايسيطنياخيمجنبياخإعاسةا
يس2خناعالقتهاايسم2اسا2ةام اأسان2اايالتحاسيةا
2داداأَناقطداتاعاا لم؛ا2مابباس2اساِتهاا
يسؤيّادةاإلرسيئ2ال،اختاالاذساكاأقالاماناعاا ا
يسصاَسحةايسيطن2اةا2نيايسلك2نياخيسجخهي يني،ا
كخااسابقتايإلشاا ةاخق2ا اعالقاتاط2بةام ا
يسخلكةايسدر22ةايسماديسيةا2داداقط2دةاسيمتا
ثخاناياسانييتاخيفاص2فاا7 ،اكاناتايس2خنا
أخلاسخسةاعر22ةاتماتأنُفاعالقتهاايسم2اسا2ةا
ما ايسيالياتايستحادةايممريك2ةا2داداأناكانتا
أخَلاسخساةاقاطدتهاااقبلاق2ا ايسحاربايسدر22ةا
يإلرسيئ2ل2اةايسثاسثاةا2ثخان2اةاأشاهر،ا2داداأَنا
سااءتايسدالقُةا2انياحكيمةامارصاخيسيالياتا
يستحادةايممريك2ة،اخأخرييًاخقادانجماعناق2ا ا
عالقاتاس2اسا2ةا2نيايس2خاناخيسخلكةايسدر22ةا
يسماديسيةاأنا2اس تايسحكيمااتايسغر22ةامثلا
2ريطان2ااخخرنمااخليسندياإىلايالعرتيفا2اسنظا ا

يسجخهي ي«.ااخا 
خحدياُثايال يانايايثباتا2يضايحاحق2قةا
س2اساةايالنفتاحايسزيئفة،ايستياسماتكناسايىا
س2اساةاينبطاحاخ ضيخ،اخلامايدرتفايسغرُبا

2اسجخهي يةاإالا2داداإعاسةايسدالقةايس2خن2ةام ا
يسماديسية،اخثي ةامااسابتخلاسماتكناتُداسيا
يسماديسيةاخسناتقط ايسدالقةام ايسماديسية،ا
2لاكاناسابُباقط ايسدالقةام ايسمديسيةاليا
يسرخَضاسنطلايستدخالتايسيا ج2ةايسماديسيةا
يفايس2خاناخصيناًاسالساتقاللايسيطني،اخيتضُحا
مناكال ايإل ياني،اأيضاًا2أنايسشكلةاسماتقترصا
عاىاإعااسةايسدالقاةاما ايسماديسيةاخ جيعا
أعاديءايسثي ةاإىلايسحكاماكأسخيتاساديسيةا2لا
كانامرخطااًايالستماال ايالقتصااسياسلدخلا
يسرأساخاس2ةايسغر22اةا2طب2دتهاايالساتدخا يةا
خعاىا أساهااأمرياكا،اخيستيايّلاعناس2اساةا
يستيط2اطاسالقتصاسايسيطنياخسا2اسةايسقطاعا
يسداا اخملك2ةايسشادب،اح2اثايتياذِتايسدخسُةا
آنذيكاس2اسةاتقل2صاسخ ايسقطاعايسدا اخختحا
يسباباأماناأنشاطةايسقطاعايسياصايفايسجاالتا
يالقتصاسيةايسبما2طةايستياتاد اعل2هما2اسر2حا
يسسي ا2صي ةامرخعةاخغريامرخعةا2دخنا
إحاديثاتنخ2اةاحق2قاةاخ خا ايإلنتااج،اخلذيا
َكاارَّسايستبد2ةايالقتصاسيةاسلدخلايسغر22ة،اخيفا
ااااعىايسصد2دا لذيايالتجاهايقايُلايال يانيا»أمَّ
يالقتصاسياخقداحدثاتاتغ2رييٌتاجذ يٌة،اح2ثا
تبنتايسحكيمااتايستداقبةاس2اساةايالقتصاسا
يسحار،ا2دداأناكانتايسم2اساةايالقتصاسيةامنذا
ا2د2دا2تلكايسم2اساةا ق2اا ايسثاي ةاتتأثراإىلاحدٍّ
يستاياكانتاتتبدهااامرصايفاذساكايسحنيااعهدا
جخاالاعبديسناارص(اخيستياقامتاعىاأََسااسا
سا2طرةايسقطااعايسداا اعىامجخلايمنشاطةا
يسم2اسااتا يستجا يةاخيسصناع2ة«.ال(،اخلذها
يالقتصاسيةايسدمرة،اتدخختاعىايس2خنايسشخايلا
خيسجني2ايامنا2داداحرباص2افال9اختحييلا
حكيمةايسدكتي اعبديسدزيزاعبديسغنيايالقتصاَسا
ماناُمَيّطاطاإىلاُحاّر،اخقاداقىضالاذياتحريرا
يالقتصااسالاذياعاىايسجيينابايستقدم2اةامنا
يستجر2اةايفايس2خنايسجني22اةايفايسجالايسز يعيا
أَْخايالساتقاللايسيطنايايستاياكاناتاتحظاىا
2اهاستصباحايس2خاناككلاماناح2نهااايفاتا2ِدةا
سلرأساخاس2ةايسداس2اةايقتصاسيااًاخس2اسا2اًا2لا
خعماكرياً؛استدانيايسبالسايفاجني2هااخشاخاسهاا
مانا2ددالاذيايسدا اظرخخااًايقتصاسيةا2ائماةا
يسدمارةا أحاداجيينبهااا »ميّحادة«،اخلايايفا
سلز يعةا-كخااسلصناعة-اقائخةاعىايالساترييسا
خعاد اسعمايإلنتااجايسيطناي،اساييًءايسز يعيا
أَْخايسصناعاي،اخمد2قااتاأخارىامنايسفمااسا
خيسحماي22ةاخعاد اتشاغ2لايسكفااءيتاخعد ا

تطييراخسائلايإلنتاج.ا

____________
املراجع: 

دراسة للمفكر عبدالله عبدالرزَّاق باذيب، بعنوان 
»قضية األرض يف اليمن 

اإلْص�اَلح الزراعي ه�و الحل«، صحيف�ة )األمل( 
األعداد 12-16 من 22 أغس�طس حتى 19 س�بتمرب 

 1965

الهوامش:
1: جريدة النهج ص264 العدد 25 عام 1989م.

2: تقاريُر البنك املركزي األول، الرابع والخامس، 
وكت�اب اإلحص�اء الس�نوي لع�ام 1985.. الجه�از 

املركزي للتخطيط. 
3: د. عبُدالكري�م االريان�ي »التنمي�ة االقتصادية 
العربي�ة  الجمهوري�ة  األوىل يف  الخمس�ية  والخط�ة 
اليمني�ة.. دراس�ة تحليلي�ة« مجلة دراس�ات الخليج 
والجزي�رة العربي�ة العدد رق�م 22، الكوي�ت ابريل 

1980م.
4: اإلرياني نفس املصدر 

إمكاناُت 
النهوض 

الزراعي في 
اليمن

  - أنس القاضي:

ُعرَفِت اليمُن، من فجر التأريخ كدولة حضارة زراعية عريقة، أبدَع إْنَساُنها في بناء السدود، وشّق قنوات الري بهندسة رياضية 
وجمالية عالية، وكذا بناء المدرجات الزراعية، وإْصَلح األراضي، في مملكة سبأ 1200 ق. م، ومملكة حضرموت، ومملكة 
وأوسان 230 ق م. ومملكة كندة 200 ق. م. ومملكة قتبان 500 ق. م. ومملكة معين 800 ق. م. ومملكة حمير 110 

ق. م. فازدهرت العلوم والمعارف الزراعية الفلكية، وتم تطوير االبجدية المسندية، وقوانين الزراعة والري، وانعكست في 
فنون النحت والعمارة وبناء مراكز منازل النجوم. واليوم ما زلنا نملك ذات الجبال واألودية واألراضي وذات اإلْنَسان وبين أيدينا 

منتجات ملكوت العصر من التقنية الحديثة والمدخلت العلمية، مما يجعل حظوظنا، في النهوض َأْكَبر.
وقد كانت نهضتنا القديمة مع مشقة يعاني منها اإلْنَسان العامل، لكن اليوم هذه المشقة ُيمكن التغلب عليها.
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: الت�سليُل الأمَمريكيُّ الربيطاين للعالمَ

قراراٌت وهميٌة بوقف تسليح قوى العدوان على اليمن
  - إبراهيم السراجي:
تييِصاُلايسياليااُتايستحادةاخ2ريطان2اا،اتي يَدا
ُلا يمسلحةاسلماديسيةاخ2اقياسخلايسددخين،اختتدخَّ
يممييل،اعىانحيامنتّظم،امنايسز2ائناسباعةاسلدةا
ااَماايحدثا2نيا يسيتايسجخاعيايفاأ ضايس2خان،اأمَّ
عخل2اةايسب2ا اخيسريءاماناترصيحااتاخقري يتا
خلخ2اة،اخهاياتتدلالا2اسييجهاةاما ايسنظخاتا
يسحقيق2اةايسدخس2اة،اخاسطرخاانايقفاانايفا2حارا
منايسدمااءاخيبحثاناعّخنايحّماناصي تهخااأماا

يسضحايا.
إىلاجاناٍباأناقيىايسددخيناخخ يءلااخيشانطنا
خسنادن،اترتكاباأ2شا ايسجريئام،ايفايسحارباعىا
يس2خان،اأَْخايفايسحربايسنما2ةاكخااا2اتتاتدرفايفا
يإلعاال ايسغر2اي،الناكاجريخاةاأخارى،امكتخلةا
يم كان،ايرتكبهااايسجرمايناأنفماهما2حلاذيتا
يسضحاياا،اخلاياذيتاهايسدادخيناعىايس2خان.الذها
يسجريخةاتتخثلايفاأناتلاكايسقيىامجتخدةاتتباسلا
أسخيتايسقتالاخأثخاانايسدماء،اختيارجا2نيايسحنيا
خيآلخاراستتفضلاعاىايسضحاياا2يقفايساتيدي ا

سالح،اخإسخالاأسلحةاأخرىاسقتلهم.
خيلَدُبايإلعاالُ ايسغر2ي،ايسدخ ايم2رز،ايفاتضل2لا
يسداسم،اخسدالاأحدايسدناخينايسضّللةايستيانرتايفا
يميا ايساض2ةاتطا2قتاحيلاأنا»يسماديسيةاتدلنا
خقفايساتيدي ايسقنا2لايسدنقيسيةايفايس2خناختبلغا
2ريطان2ااا2ذساك«؛اخمنايإلعال الياخسا2لةايسناسا
يسيح2دةاسدرخةايمخبا ،اخاإنايستالعبا2يلاخقفا
يساتيدي ايسقنا2الايسدنقيسياة،اسا2جدلايسنظا ا
اإشاسة،اغريا يسمديسياخيسحكيمةايسليطان2ةامحلَّ
أنايسييقاَ ايقيل:اإنايسماديسيةاأعلنتاتخماكهاا
2اساتيدي ايسقنا2الايسدنقيسياةايفاحر2هاااعاىا
يس2خن،اخكانايسرسايسليطانيايؤكدايساتخري ايسدعما
يسدمكريايسقد اسقيىايسددخين،اأماايسيلايسذياتما
يستالعاباخ2تدلل،ا2يقفايساتيدي انيعاخيحدامنا
يسذخائارايسدنقيسياةاذيتايسصنا ايسليطاني،امنا
2نياعريتايمنييعايسماتيدمةا2شكلاممتخرايفا

مدظمايسحاخظاتايس2خن2ة.
يسحق2قاةاأناخالَاخقافايساتيدي ايسقنا2الا
يسدنقيسيةايفايسددخيناعىايس2خن،امّرا2ثالثامريحلا
منفصلاةاسكنهاايفايسجخلاتخثالامغاسطاتاكبرية،ا
قبلايستدارفاعل2ها،ايخكناخض ايسنت2جةايسنهائ2ةا
يفاجخلاةاخيحادةاتقايلاإنايسددخينايؤكاداأنهاسنا
يتيقافاعنايساتيدي ايسقنا2الايسدنقيسياة،اخأنا
2ريطان2ااسناتيقفاتمال2حايسنظا ايسمديسي،اخخاا
ليايسجديدايسذياأ يسايسددخيناأنايشغلا2هايإلعال ؟ا
2استأك2اداأنايسغرضالياإسهاءايسرأيايسدا ايسدخيلايفا

ظلاتصد2دايستيدي ايسقنا2لايسحرمة.
خ2ادأايستضل2الايإلعالمايايفايسرحلاةايمخىلامنا
قبلاقايىايسدادخينا2يصيصايساتيدي ايسقنا2لا
يسدنقيسية،اعندماانرتاخكاسةايمنباءايسماديسيةا
يسرساخ2ةاخاليًايف2ادا2يقافايساتيدي ايسذخريةا

يسدنقيسية،اخمنهاانرتايسيكاالتايسغر22ة.
يسيلاعبا ةاعنا22اناصاس اعناتحاسفايسددخينا
خيقايلاإنايسحكيماةايسماديسيةا»قاّر تاإيقاَفا
يستيدي ايسذخائرايسدنقيسيةامنانيعاBL-755(،ا

خأ2لغتاحكيمةايسخلكةايستحدةا2ذسك«.
قبالاذسكاخيفايسب2اناذيتاهاسيخدتاقيىايسددخينا
إنا خقاساتا يسدنقيسياةا يسقنا2الا يساتيدي ا عانا
يسماديسيةاخ2اقاياسخلاتحاسافايسددخيناس2ماتا
يسذخائارا يساتيدي ا حظارا يتفاق2اةا يفا عضايا
يسدنقيسياةاخ2استاايلاخاإنايساتيديمهاا»الايدادا

مياسفاًامحكا ايسقانينايسدخيل«.
يإلعالم2اةا يسغاسطااتا مانا يسثان2اُةا يسرحلاُةا
يستدخادةاتتدللا2رسايسفدالايسليطانياعىايسقري ا
يساذيايفاحق2قتاهايؤكداأناقيىايسددخيناتتخّماكا
2استيدي ايسقنا2لايسدنقيسية،اإالاأناخكاسةا خيرتزا
نارتاخليًا2دنايينا»خزيارايسدخااعايسليطاني:ا
يسمديسيةاتتيقفاعنايساتيدي اذخائراعنقيسيةا

2ريطان2ةايفايس2خن«.
يسدخااعا ذيتاها ّحاباخزياُرا يسيالا خ2حمابا
يسليطانيا2قري اتحاسفايسددخينا2يقفايساتيدي ا
يسذخائارايسدنقيسياةااBL-755اا(ايسليطان2ة.اإذنا
خمارةاأخرى،اينشاغلايسارأيايسدا ايسداسايا2قري ا
خقافانيعاخيحادامنايسذخائارايسدنقيسياة،اتقيلا
2ريطان2ااإنهااصندتهااايفاثخان2اتايسقرنايسايض،ا
22نخااسنايتماخقفايمنييعايمخرىامنالذهايسذخائر.

أمااامرحلاُةايستضل2الايسثاسثةاختتدلالا2اتفاقا
خاا جايمضاييءا2انيا2ريطان2ااايستاياتديخ اعنا
يسنظاا ايسماديسياختلئاهاماناجريئخاه،اخ2انيا
يسنظا ايسمديسيايسذيايدخ ايسل2ا يتامقا2لارشيءا
يمسالحةايسليطان2ة؛اخمنايمصاييتاتتداىلاسيخلا
يسجتخا ايسليطاناياخيسنظخااتايسحقيق2ةايستيا
تطاسبا2ريطان2اا2يقفاتمال2حايسدادخين،ا2دداأنا
خثّقتامنظخةال2يمنا ييتلاخختشاجريئَماعديدةا
ي تكبهااايسددخينا2أسالحةاخصيي ياخا2ريطان2ة؛ا
خسذساكاكانايجباأنايصدَ ا22ااناتحاسفايسددخين،ا
خيقا2لاهاترح2با2ريطاناي،اخيفانهايةايسطافاسنا
تتيقافايمسالحةايسدنقيسياةاخسنايتيقافايسدعما

يسليطانياخالايسجريئما2حلايسدن2نيايفايس2خن.
خما اُكّلالذيايسكامامنايستضل2ال،ايظهراخليًا
مضااسيً،اسصح2فاةايسغا سياانايسليطان2اة،ايستيا
كشافتاأسابابايسسح2اةايسطييلةاحايلاخقفا
يساتيدي ايسذخائرايسدنقيسية،اإذاخ2حماباتقريرا
سلصح2فةايالثننيايساايض،اييضحاأناسندناأجلتا
يسمديسيةاعىاخقفايساتيدي انيعاخيحدايسقنا2لا
سلتنصالا محاخساةا يفا يسليطان2اة،ا يسدنقيسياةا
مانامماؤخس2تهااتجااهايستزيمهااا2اتفاق2ةاحظرا

يستيدي اذسكايسنيعامنايمسلحة.
يسغا سيااناقاستاإنايسحكيمةايسليطان2ةاتلقتا
نتائاجاتحق2لاأكدايساتيدي ايستحاسفايسماديسيا
سقنا2لاعنقيسية،ا2ريطان2ةايسصن ،ايفايسحرباعىا

يس2خن،اخليامااأقرتا2هايسرياضايفا22انايستحاسف،ا
خقاستاإنهاايساتيدمتالذيايسنايعامنايسذخائرايفا

عخل2اتامحدخسة.
خأشاا تايسصح2فاةاإىلاأنانتائاَجايستحق2قاتا
جااءتا يسليطان2اةا يسحكيماةا أجرتهااا يستايا
متطا2قةاما اتقا يراإعالم2اةاخحقيق2ة،اخيستيا
خثّقاتايساتيدي اذخائاراعنقيسياةا2ريطان2ةايفا

يس2خناخعثرتاعىا2قايااتلكايسذخائر.
خإذياكانا2ريطان2اامنايسدخلايسصنّدةاسألسلحةا
يسدنقيسياةاخمناييعاكثاريةامنها،ا غاماتيق2دهاا
عاىايالتفاق2اةايسدخس2اة،اإالاأناإخاريَجامسح2ةا
خقفانيعاخيحدامنهااايفايس2خناخس2لاكلها،ايؤكدا
يسغارضامناُكّلاذسك،اخلياأنا2ريطان2ااتريُدايسيخاَءا
2استزيمهاااتجااهايالتفاق2ة،استيقفاتاعناتصن2 ا
لذهايسقنا2لاأَْخاعىايمقلاإجبا اقيىايسددخيناعىا

خقفاُكّلايمنييعايسصندةايفا2ريطان2ا.
يسما2نا ييايآلخار،ايساذياشاغلايسارأيايسدا ا
يسداسايايفايمياا ايسقل2لةايساض2ة،الاياماانرتها
صحافاأَمريك2اةاخخكاالتاأنبااء،اعانامصاد ا
أَمريكيامماؤخلااعااسةايطلباعد اذكرايساخها
يفامثلالذهايسناسابات(اقيسهاإنايإلسي ةايمَمريك2ةا
قار تاتدل2لا2داضايسصفقاتايسياصاةا2تزخيدا
يسمديسيةا2امسلحة،اقبلاأنايديساخزيرايسيا ج2ةا
يمَمريكاياسلدخاعاعناتزخيادايسرياضا2أسخيتاقتلا

يسشدبايس2خني.

يفاخااسيمخلايسجا ياقاستاخكاسةاخرنلا2رسا
خقناةاخرينلالااإنايسيالياتايستحدةاأسغتاتمال2َما
2دضايسذخائراسحل2فتهاايسماديسية،اخسطاغضبا
2شاأناعدسايسقتاىايسدن2نيايسذينايماقطيناأثناءا
يسحخلةايسدمكريةايستياتقيسلاايسخلكةايفايس2خن.

كخااانقلاتايسيكاساةايسفرنما2ةاعنامماؤخلا
أَمريكاياقيسها“سقاداأخضحنااأنايستدااخنايممنيا
يمَمريكيام ايسمديسيةاس2لاش2كاًاعىا22اض«.

ختا2ا ا“نت2جةاسذساك،اقر نااعاد ايسيضاقدماا
يفا2داضايسب2داتايسدماكريةاسلياا جاا…(امنا
صناسيالاذخارية.اخلاذيايدكالاقلقناايسشاديدا
يسماتخرايفاظالاأخطااءايفايالساتهديفاخمتا2دةا

يسحخلةايسجييةا2شكلاعا ايفايس2خن«.
خسيئخااًاخ2خااايتدلالا2اإلجاريءيتايمَمريك2اةا
ضدايسماديسيةاحيلايسحارباعىايس2خان،اتصد ا
مبهخاة،ا مماؤخسةا مصااس ا عانا يسترصيحااتا
تيضحا2شاكلاكبرياأنايسغرضامناتلكايإلجريءيتا
ليايمتصااصايسغضاباخيحتييءايالنتقااسيتامنا
قبالايسنظخااتايسدخس2اة،اخصيصااًاأناصح2فةا
يسييشانطنا2يساتانارتاقبلاعدةاأشاهراخليًا
عاناقري اأَمريكايا2يقفاتزخيدايسماديسيةا2نيعا
منايمسالحةا2مببايساتيديمهايفاقصفايسييق ا
يسدن2اةايفايس2خن،اغرياأنامنظختااال2يمنا ييتلا
خختشاخيسدفيايسدخس2ةاخثّقتاا2قايااقنا2لاأَمريك2ةا
يساتهدختامناطلامدن2ةاخأستاسماقيطامدن2نيا
يفايس2خنا2اساتيدي ايسقنا2لايستياقاستاخيشانطنا
أنهاااأخقفتها،اخقدايقيلاقائلاإنايسماديسيةا 2خاا
كانتاتخلكاميزخناًامناتلكايسقنا2ل،اإالاأنايسقط ا
يستياخثقتهاايسنظختاانايسدخس2تان،اأظهرتاتأ يخا
تصن2 اتلكايسقنا2لاخيسذياييضحاأنهااصندتا2ددا

يإلعالناعنايسقري ايمَمريكي.
يسقاري يُتايسيلخ2اةايستايايدلناعنهااايإلعال ا
يمَمريكي،ايتماص2اغتهااا2طريقةامضللة،اتجدُلا
منايسخكناسييشانطناإنكاَ اتلاكايسقري يتايفاحالا
إسينتهااا2داد اتنف2ذلاا؛امنهاااتصد اعااسةاعنا

»مصد اممؤخلا خضايسكشفاعناُلييته«.
أكثاُراماناذساكاخيفاحارضةاخزيارايسيا ج2اةا
يمَمريكاياجايناكارييايي ايمحادايساايضاخأثناءا
مؤتخاراصحفايامشارتكايفايسريااض،انفاىاخزيُرا
يسيا ج2ةايسماديسياعااسلايسجبرياصحاةاتقا يرا
تحدثتاعانايتياذايسيالياتايستحادةاقري يًا2تقل2صا
يسدعامايسدماكرياسلماديسيةا2خاايفاذساكامب2داتا

أسلحةامرتَقبة.
أخرييًاالايخكُناسييشانطناخسندناأناتمتغن2ااعنا
عاريتايسل2ا يت،اق2خةاصفقاتايمسالحةايسباعةا
سلماديسيةايستاياتنفاذايفاحق2قاةايممارامرخعاًا
أَمريك2ااًا2امت2اازايفايس2خن،اخاسحربا2د2اديًاعناُكّلا
يسدط2ااتايمخارىاتخثُلاسايقاًامزسلارةاسليالياتا
يستحدة،ايليصهاامخثلاأَمريكيايفاخ2لمايتحدثاعنا
يسحاربايسداس2اةايسثان2ةاخليايقايلا»يسحرباج2دةا

سرجالايمعخال،اخيمعخالاج2دةامَمريكا«.

  - خاص:
يشاَهُداسخُلايسداساماصحيًةانماب2ًة،اتتغرّيُامدهااايسنظرُةاإىلا
يسنظا ايسمديسي،اخاساُلايسذياييّزُعهاسلداسم،اسمايدداكاخ2اًاسدخنا
يمسائلةايسناجخاةاعانايسهجخااتايإل لا22ةايستاياترضباسخلا
يسداَسام،اخيُسَيّططاتايسماديسيةايستياتماتهدفايممنايسقيميا

سددسامنايسدخل،اآخرلاامرص.
اخماناجاناباآخرايد كايسماساةايمخ 22ينامخانايقدمينا
أخ يَقاترشاحهماسرئاساةا2لدينهم،اأنا2يي2َةايسدباي ،اإىلاقصي ا
يسرئاسة،اتبدأُامنايتياذاميقفاخيضحاخ يخضاسلدالقةام انظا ا
آلاساديس،اطامدانيايفايسنجاحايساذياحققهايسرئ2الايمَمريكيا
يسنتيباسخناسداتريمب،ا2دَدامااشاناسلمالةامنايسهجخاتاعىا
يسنظاا ايسماديسي،اخيدلاإىلايسب2اتايم22ض،اس2قتفَيايسرشاحا
يم2رزاسرئاساةاخرنماااخطييته،اخيقيلاإنايسنظا ايسمديسياالا

يخكناأنايكيناحل2فاًاسفرنما.
خيخكناتلي2صاأساباباساقيطايسنظا ايسماديسيايفاأعنيا
يسداسام،ايفانقطتانيا ئ2ما2تن،ايمخىلايسجريئامايستايايرتكبهااا
يسددخينايسماديسيايمَمريكايايفايس2خن،ا غماأنامااايصلامنهاا
سلداساماليايسقل2ل،اخيسثان2ة،اتصاعداختاريةايسهجخاتايإلْجَريم2ةا
يستايارض2تاعدسيًامنايسادخلايمخ 22ة،اآخرلاااأسان2ااقبلاثالثةا
أياا ،اخيستياسخداتايسجتخ ايمخ خ2ي،اسلبحاثايفاأصلايسجريئما

يستاياترضبا2لدينهام،اس2تيصليياسلدالقةايسيط2ادةا2نيايإل لابا
خيسنظا ايسماديسي،اخليامااتجّىايفاإحدىاصي هاعلاعخلاقا ا
2هاناشاطيناأساناقامييا2يض اشادا اتنظ2ماسيعشاعىامبنىا

يسمفا ةايسمديسيةايفا2رسني.
خاالَلايمياا ايسقل2لاةايساض2اة،احدثاماااالايخكاناسلنظا ا
يسمديسيايست2داَباأناأمييسهاعجزتاعناخقفه،اخدبا ُةا»جالسةا
يسيائن«اخضدتا2اسيطايسدريضاإىلاجانباصي ةايسلكايسمديسيا
سلخانا2ناعبديسدزيز،ايفاصد ايسصفحاتايمخىلاسبدضايسصحفا
يسرصياة،اخيفايسصحافايسفرنما2ةايتصد اخلُا خضايسرشاحا
يم2رزاسرئاساةاخرنماا،ايسلقااءا2نجالايسلكايسماديسي،اخيصفاًا
يسمديسيةا2اسدخسةايستطرخة،اخ2خااتفرساصح2فةاأسان2ةامماحةا
كباريةاستقريارايتناخلاُمَيّططااتايسنظا ايسماديسيايفايس2خن،ا
سكنهايفاذيتايسيقتايقد اسلقا ئايمسانيايسصي ةايسحق2ق2ةاسهذيا

يسنظا ايسذيايخثلاخطريًاعىايسداسم.
2اسنمبةاسإلعال ايسرصي،اخقدا2دأتاصحيتَهاخإس يَكهاستيلفا
يسنظا ايسماديسيامنذاتدرفاعىا سايسفدلايسماديسياعىاقري ا
مارصا2استصييتاسصاسحامرخعاقاري ا خيسايفامجللايممنا
2شاأناساي يا،اح2ثا ّستايسرياضا2يقفاتزخيدامرصا2اسنفطا
تنف2ذياالتفاقاتجا ي،اسكنامااسمايتيقدهايسرصيينالياأنايقد ا
يسنظاا ايسماديسياعىاسعماسادايسنهضةايالث2ي2ايايسذيايهدسا
حصاةامرصامنام2اهايسن2ل،اخلاياماايدنياسعخاًاستهديداخيضحا
خرصياحاسألمانايسقيميايسارصي،اخليامااأشادلاخت2لايسحربا

يإلعالم2ةاعىايسنظا ايسمديسي.
صح2فاُةايمنباءايسدخس2ةايسرصياة،اخضدتايفا أساصفحتهاا
يمخىلاسددسلاايسصاس ايي ايسثالثاء،اصي ةاسلخلكايسماديسياخإىلا
جانبهااا2اسيطايسدريضا“جاللايسيائن”،اثالثةاأساباباإلطالقا

ذسكايسيصفاعل2ه.
خ2حمبايسصح2فة،اخإناسلخانايدداخائناً؛امنهاأخالً”اخاسفا
خصايااأخ2ه،اخأخقفاإماديسيًامرصا2اسبرتخل”اخثان2اًامنها“أصد ا
22اانايستدااخنايسيل2جاياإلسينةايسقالارة”اختقُصاُدايسصح2فةا
يسب2انايسيل2جيايسذيا خضايسزّجا2اساماقطارايفا22انايسديخل2ةا
يسرصيةا2شأناتفجريايسكن2مةايسبطرس2ةا2اسقالرة،اخثاسثاًامنها

“أ سلاممتشا هاسزيا ةاسدايسنهضةاخسعماأث2ي22ا«.
خيددايسدعمايسماديسياسمادايسنهضةايالث2ي2ي،اتهديديُاسألمنا
يسقيمايايسارصي؛امنهايماتهدٌفاحصةامرصامنام2ااهايسن2ل،ا

خيددانقطةاتيتُّراكبريا2نياأسيلاأ2ا2ااخيسقالرة.
يفاخرنماا،اخسكياتحماناصي تَكاأما ايسفرنم2ني،اعل2كاأنا
تتلأامنايسنظا ايسماديسي،اخإناخصلا2كايممراسحداتْرِكامحخدا
2ناسلخاناينتظراعدةاأيا ايفا2ا يلاسلقائكاثماترخضايسلقاءا2ها
خترسالاسلصحفايسفرنما2ةاتطلبامنهاانراذسكاسإلعال ،اخليا

مااخدلهايسرشحايسرئايسايسفرنيس.
خيفالاذيايسما2اقاذكارتاصح2فاةا»سيخ2غا خ«ايسفرنما2ةا
ياي ايالثننيايساايض،اأناخرينمايياخ2ينايسرشاحايم2ارزاسلفيزا
2االنتيا2اتايسرئاسا2ة،ا خضايمسابيعايسايضاطلباًاسلقاءامدها

يفا2ا يالاتقد ا2هايممريامحخدا2ناسالخانا2ناعبِديسدزيزانجلا
يسداللايسمديسياخزيرايسدخاعاخخيلاخيلايسدهدايسمديسي.

خنقلاتايسصح2فةاعنايسح2طنيا2فرينمايياخ2اين:ا“تلق2ناا
2اسفدالاعادةاطلباتامناعدةامصااس اسقا2لةاخرينمايياخ2ين،ا

خسكننااسمانرساحتىايسيقتايسريلن«.
خأشاا تايسصح2فةايسفرنم2ةاإىلاأنايممريامحخدا2ناسلخانا
أمايضاأياماًاعدةايفا2ا يل،اعىاأملاسقاءاخ2اين،اإالاأنايسدخيئَرا
يسماديسيةاأشاا تاإىلاأناهاساماياأِتايسجاييُبامناجهاةاخ2ينا

2اسييخقةاعىايسلقاء.
ختنقلايسصح2فةاترصيحاٍتاسلخرشحايسفرنيسامنهااقيسهاإنا
»يسمديسيةاس2متا2استأك2داحل2فتنا«.اخكذسكاتحخ2لهاممؤخس2ةا

يستطّرفايسذيايشهدهايسداسماإىلايسنظا ايسمديسي.
الايكاسايخرايي اعىايسصحافاخيسجالتايمَمريك2ةاخيمخ 22ةا
اُقّريءلاا2اسكشفاعناحق2قةايسنظا ايسمديسي،ا سخناأناتُشااادَّ
خ2دأتامناخاللاتلكايستقا يراتضُ ايسنظا ايسمديسيامجرسيًامنا

يسزينةايستياغّلفتها2مبباضيامةاأمييسه.
ُايسحاصالايفايسنظارةاإىلايسنظاا ايسماديسي،اخلايا يستغاريُّ
اساديسياتحادثاسصح2فاةا»سيخ2غا خ«ا مااايليصهاسا2ايسٌّ
يسفرنما2ةامدلقاًاعىا خضايستقبالا2ناسلخاناقائالً:ا»يممي ا
يفايساايضاكاناتاتحصالا2شاكلاعكايس،اإذاكانايسماؤخسينا
يسماديسيينايبقينانظريءلمايسفرنما2نيامنتظريناسماعات،ا

قبلاأنايقا2لْيلمايفايسنهاية«.

ال�سحف امل�سرية تنعت امللك ال�سعودية بـ »جاللة اخلائن«
بالعيون املجّردة من أموال النفط: الرباءُة من آل السعودي للعبور إىل قصور الرئاسة األوروبية
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يمسابيَعايسايَض،انُارتاأنباٌءاتف2ُدا2اأنايسيالياِتا
ا يستحدَةايممريك2ة،اتدتزُ اتقل2َصايستداُخِنايسدماكريِّ
م ايسماديسية،اخمنايسبديية،اسكيانقفاعنداُكّلانقطةا
كخاايجب،اننّيهاأنالذهاس2ماتايسرةايمخىلايستياتظهرا
خ2هاااأخباا اأخاترصيحااتاأمريك2ةامنالاذيايسنيع،ا
خقاداكانتاس2اساةا»يال2تازيز«ايممريكياسلماديسيةا
لايايمخضاحاخااللاُكّلامريحالايسددخينايسماديسيا
عاىايس2خن،اخقبلاخ2دداُكّلاصفقةاساالح،اكانتاتُثا ا
ضجاةاأمريك2ةاحايلامن ا22 ايسماالحاسلماديسية،ا
خقطاسزياسةايسمادر،اأخاستيسا2 ايسدخيالتاكخاايبدخ؛ا
ايفايسنهايةاخالايدرتُضهااأيايشء. منايسصفقاِتاتُخاارُّ
يسضجاةايستياصاحباتايمخباَ ايآلت2اَةامناأمريكا،ا
شاقتاطريَقهااإىلايسلساانايسليطاناي،اح2ثاذكرتا
»يإلند2ندنات«ايسليطان2اةاأناآخاَراجلمااتايسلسانا
هًةاسرئ2مةايسيز يءايسليطان2ةا شاهدتامطاسباٍتاميجَّ
»ترييازياماي«ا2يقافاتصديرانيعامانايسصيي يخاإىلا

يسمديسية.
الاييتلاُفايثناناعاىاينتهازيةا2ريطان2اةاأيضاًايفا
يستداملاما اميضيعايسددخينايسماديسياعىايس2خن،ا
خهيايمخرىاشاهدتايسكثريامنايسطاسباتاخيسضج2جا
»يإلنمااني«ا2يصيصاتي يدايمسالحةاخسعمايسحربا
يسماديسيةاعاىايس2خن2اني،اخم اذسكاكاناتاصفقاتا
أسالحتهااتخراأيضاًاخ2دخناعريق2َل،اخكانتايسطاسباتا
»يسندخدة«اخيسناسيةا2إيقافاسعمايسخلكة،اتهدأا2دداُكّلا

صفقة.
عاىاأيةاحاال،ا خضتا ئ2ماُةايسايز يءامطاسباتا
عضيايسلسان،اخ2شاكلاخقح،امؤكادةاأنايسحربايستيا
يقيسلااتحاسفايسمديسيةايفايس2خنالياحربارشع2ة،ا
2دعمامنايمممايستحدة،اكخااسياأنهااتريداقط ايسطريلا
تخاماًاأما اأيةامطاسبةاأخاتماؤلاآخر،اخ2نفلايسيقتا
تلقيا2جزءاكبريامنايسمؤخس2ةاعناعاتقها،اخلياأعدناا
تصييرايسيقف،ا2شاكلاأكثرارصيحة،استبدخا»ماي«ا
خكأنهااتخماكا2أذنايسنائبايسليطانياأما ايسألاخليا
تذّكارايسجخ2ا ا2أناهاطاساااخيسدعامايممخاياسلتدخلا
يسدماكريايفايس2خناماازيلامماتخريً،اخاالاحديثاعنا
إيقافاتجا ةايسماالح،اخمناسديهاساي اخل2تيجها2هاإىلا

يمممايستحدة.

ا»مااي«ا2هاذهايسصاي ةا2اسفدال،اختضخنا كاناَ سُّ
تذكرييًاسلنييب،ا2أناأمنايسخلكةاخيسيل2جايشكلاألخ2ةا
ةاسادىا2ريطان2اا،اخليانفلايساكال ايممريكيا َخاصَّ
يسذياساخدناهاكثرييًايفامدرضاإعالنايسدعم،ايسفرُقاأنا
أمريكااتجتهُدايفايال2تزيزايسما2ايساسلمديسية،اقبلاأنا

تخا ساتجا تهاايسدمكريةامدها.
سطاساااكاناتا»2ريطان2اا«اأكثاراخضيحااًايفاسعما
يسماديسيةامناأماريكا،اخهياساماتريخغاييماًا2اساما
يسماال ،اخساماتظهرانفماهااكيسا2ط،اخما اذسك..ا
خهخاامداًاتشاكالناقطبَيايستحكما2اسقري ايسمديسي،ا
خ2ِنَماِبامتقا 2ة،اخما امرخ ايسيقتايظهرا2شاكلا
خيضاح،اأنهخاااتنظاريناإىلايسخلكةاماناختحةاأنبيبا
نفطي،اخالايهخهخاانتائاجايسحربايس2دين2ةايفايسحدخسا
يسماديسيةاأخايفايسديخلايس2خناي،ا2قد اماايهخهخااكما

منايسماالحايخكاناتي يادهاإىلايسخلكةاحتاىاخسياتما
إحريُقاهاختدماريها2يالعااتايس2خن2ني؛امنايسماديسيةا

ستشرتياعىاأيةاحال.
ساناتتيقَفاأمريكااخالا2ريطان2ااعناتي يدايسماالحا
إىلايسخلكاة؛امناذسكاس2الاأمٌرايقبالايسنقاش،اخنفطا
يسخلكةاخأمييسهااس2ماتاشا2ئاًايخكنايالستغناُءاعنه،ا
خساناتكينالنااكاطريقاةاسضخااناتدخقها2غازي ة،ا
أخضلامانايسحرب..اخسياكانتالناسكاطرقاس2اسا2ةا
ساايساتخرايسددخيناإىلايآلن،اخسكنايسم2اسةاناخدةاجديًا
يفاتقيياةاتدخلايسنفطايسماديسيايفاظلايسحرب،الذها
لياخالصةايمخبا ايممريك2ةاخيالندخاعاتايسليطان2ةا
مهخااكانتانيع2تهاا2يصيصالذيايممر،اخمنايريج ا
ترصيحااتايسكثاريامانايسماؤخسنيايفايسدخستنياخاللا

خرتةايسددخين،ايرىالذياخ2شكلاأخقحامخااذكرناا!ا

حصُن الوطن، 
وجرُحه املنسّي! 

 
لتايسجزَءايمكالَامناغا يتا صدادُة..ايسحاخظاُةايستاياتحخَّ
يسدادخينايسماديسياعاىايس2خن،ا2ادخناضجة،اس2ماتاخيقدًةا
ضح2اةاقنا2الاخقذيئفاخصيي ياخايسخلكةاخغريلاااخقط،ا2لا
ضح2اةاسؤ اإعالماياخخبثاسا2ايس،اس2الاأقلا2شااعةامنا
يسرض2اتايسدمكرية،اخكأنهااتدخ ايسرضيبةاعناخقيفاُكّلاحرا

يفايس2خناضداطغ2اناآلاسديساخأحالخهم.
»ُكّلايسحاخظااتاترُضباتأسيباًاإالاصدادة،اترُضباحقديً«،ا
لكاذياقالاأحاُداأ2نائهااخليايتحادَُّثاعنايسغا يتايسهماترييةا
يس2يم2اةايستياتتلقالااامنازسهماخمحالتهاماخمزي عهمامنذاماا

يقا باعامنيامنايسددخيناخالاأحدايتحدثاعنهماكخاايجب.
ايسنااُساعنامجرسا»تحل2ل«اسلطريينايفاساخاءا 22نخااايُضجُّ
صندااء،ايكايناطفالاماايفاصدادةايلتقاطاأنفاساهايمخريةا
تحتاأنقااضامنزسه،الياخأخريساأرستاهاجخ2داً،ا2رض2ةاقنبلةا
عنقيسياةاأخاصاا خخاأخاقذيفة،اح2ثايذلابايسجرييناسإلنقاذا
كخاااسياأنهمايرخنامااسا2حلا2هاماقريباً،اعندمااايقر امزيجا

يسطريينايسمديسياذسك.
خ22نخاااتارىايسداساماكلاهايقاي اخيقدادامزيِّافااًايسدا كا
يسدماكريةايفاحلباعاىاأنهاامآٍس،ايتاماتجاُلُلاأشاالءاأ2ناءا
صدادةايستياتتحدثا2يضيحاكاملاخ2ادخنامغاسطة،اعناأقبحا

قاتلايطرياخيقاأكثرايسضحايااسلخ2ًةاخ2ريءًة.
قادايكينايسالايسماديسيانجاحايفارشيءاذماةايسداسماكله،ا
ةاأما ا س2كينا2هذيايسنفاقاخيسلؤ ،اخسكنانحناالاعذ اسنا،اخَخاصَّ

»صددة«ايستياسماتبيلاعىايسيطناكلها2يشء.
كانتاخمااازيستايمخىلايفا خدايسجبهات،اخيسدخاعاعنايسيطن،ا
خحتاىاعندماااكاناشاهديءايسحاخظااتايمخارىايحظاينا
2استشا22 ايسالز ،اكأقلاخيجبايُقد اسهم،اُحر اشاهديءاصددةا
ماناذسك؛امناطرييناآلاساديسايرتصاداأياجناازةالناك،اخأيا

تجّخ .
كلامااايتحركاخمااالايتحاركايفاصددة،اتنظاراإس2هاأنظخةا
تصييبايسدادخيناعىاأنهالدفا»مارخع«،اختقصفها2كلاماا
سديهاامناأنييعايمسالحة..اماايحادثايفاصددةايجباأالايييَجُها
2تجاللناااسهاأخايعتبا هاشا2ئاًاعاسياًاكخاالاياحاصل؛امناذسكا

جحيٌساختنكٌُّرامكلاجرحايفاجمدايسيطن.

إضاءة

،اكاناضا2طاًايفامدمكرا»خاسد«ا2تدز،اختما قائٌداعماكريٌّ
خصلاهامناعخلهاسرعينتاه،اخعد ايستزيماها2اسقيينني،الذياماا
قاستاهايسدخساة،اأماا خيياةايإلصالح2نياسهاذياخف2هاا2دضامنا
قصصا»يسملفايسصاسح«،اإذايُحكىاسديهماأنايسشديسياتلقىا
أخيمَرا2نقلا2دضايسشااحنات،اإىلاصنداء،امدتقديًاأنهااشحنةا
أسالحة،اخسكنهايكتشفاخجأًةاأنالذهايسشاحناتاتحتيياعىا
كخ2ااتامنا»يسيخي «اخرخضانقلها،ا2لاخكساتلكايسشاحنةا
مانايسيخي ا2ديخلايسدماكر،اختماخصلهاعاىاإثراذسك،اخليا

صا2ٌرامحتِمٌبايش امناجب2نهاني ايإليخان.
حكاياةاخريخ2اةاعاىاغاري اتلكايستاياتختلئا2هاااُخَطبا
خمحارضيتايسدريفاياخيسقرني،اخالانحتاجاجهديًاسلمايريةا
منها؛امنهااتمايرامنانفمهاا2نفماها،اخيسهماأنايسشديسيا
تماخصلُهامنايسملكايسدمكرياتخاماًا2دداأناصد ا2حقهاقري ا
عفاي،اخأعاسهاعيلامحمانامرةاأخرىاإىلايسدخلايسدماكري،ا
خلنااأيضاًايقّصايإلصالح2يناحكايَةاعيستهاإىلايسدخلا2نفلا
يسيتريةايسحكييت2ةايسماا2قة،اإذايُرَخىاسديهماأناعيلامحمانا
ساخ ا2قصةايسشديسياختكماريهاسقيي يرايسيخر،اخبكىامنا
تاسح2ته،اخأمرا2اساتدعائهاس2دعَياسه،ا يسيشايعاحتىايخرَضّ

خس2ُد2َدهاإىلايسدخلايسدمكري.
َمانايدارفاعايلامحماناختأ ييهاسا2ضحُكاسثالثاةاأياٍ ا
متييصلاةامنالاذهايسحكاياة،اخكذسكامنايدارفايإلصالح2ني،ا

خديلامحماناسانايد2َداشايصاًامفصيالًاإىلاعخلهايسدماكريا
سجرساأنهاكساشاحنةاخخي ،اأخاغضبامجالايسصحا2ةامثالً؛ا
مناعايلامحمانا جالايسماديسيةايمخلايفايس2خن،اعماكرياً،ا
خيساتيبا يت2اً..اخلذيايدنياأنايسشاديسياخ2كلخاتاقل2لة،اكانا
عنرصيًاإخيين2اًاخداالًايفايسملكايسدمكري،اخلذياعىاأيةاحالاماا

تفصحاعنهايسنهايةايستياينتهىاإس2ها.
كانايسشاديسيامناأ2ارزامؤياديايسددخين،اخأحدامشاديلا
يسحاربايفاماأ ب،اخيفا2ديياةايسددخينايسماديسياعاىايس2خنا
ع2ناهالاسياقائديًاسلخنطقةايسدماكريةايسثاسثاة،اخقائديًاسلييءا
خاامشااةايستا2ا اسنفالايسنطقةايفاماأ ب،اختخاتاترق2تها
إىلا تباةاساييء،اخلكذياخسدةاأكثارامناعا امنايسدادخيناكانا
يسشاديسيايقيُسايسدا ُكاممنيسيًا2اسالاخيسمالحامنايسمديسيةا
اُلايسشاديسياجازءيًاكبرييًامنامماؤخس2ةا خيإلماا يت،اخيتحخَّ
يسقصفايسدشاييئياخيسجنينيايستياَشانَّهاطرييُنايسددخيناعىا
مناطلامأ ب،اخمنشاآتها،امنذاأخلايسددخين،اعىاأنهاسمايكنا
ذساكايسقائدايسحنكايساذيايطبّليناسه،اخلمايحّقالاأياتقد ايفا

مأ باخسمايحز اأياإنجاز.
يفايسما2 امناأكتي2رايسايضايعرتختاقييُتالاسيا2مقيطا
يسشاديسيارصيدااًايفارصخيحاإثرايساتهديفايسج2اشايس2خنيا
خيسلجاانايسشادب2ةاساكاناتييُجاِده،اخلكذياعاشايسشاديسيا

خمات..امرتزقاًا!ا

مصطفى عامر*
يسيايُفامانايإلس يك،االايسدجازا
عناه،اليايسّمااترايسكباريايسفاصلا
22نك،اأيّهاايسق2ُمايفا»زمنايسّرياض«،ا
خ2انيايساؤرشيتايستياتُفصاُح-اإىلا

اكبرٍي-اعنامال2ّةايسغد. َحاادٍّ
الايشء-ا2اساتثناءايسيايفامنا
يإلس يك-ايدخداكاإىلاكّلالاذيايست2ِّه،ا
خيسقنيط،اخيسغباء؛اكخااأنّهايسكامنا
اخ يءاينفداالتاكايَسَرض2ّاةا يسيفايُّ
كّلخاااالحاأماماكاخجاٌهاسلحق2قة؛ا
خيسحق2قاةاس2ماتا سيًءاأحخَراكخاا
أنّكاسماتاثيً يامناأسابان2ا،اسكنّها

يسييفامناإس يكهاايدخدكامناتُصا عا
يسفهما2حخااساثيٍ اأسابانّي،اأخا2اساتخاتةاِقّطٍةا

حرلاايسيُتايفازيخية.
يسكينايمارياخخلانظااٍ اُمتنااٍهايفايسّدقة،اس2لا
ثّخاةاماايحادثايفالذيايسكاينايعتباًطاا،اخمهّختكا
كإنمااناأناتفهاماحركةايسكيناختخاا ساح2اتكا
خقريءيتكاخخلاماايقتض2هامنطُلايمش2اء،اخح2نخاا

تيتا ا2دييًةاخاطئًةاخالاتتيّق انت2جًةاتُدجبك.
ح2نخاايصحياسالخانامنايسنّاي ،اذيتاصب2حٍةا
2ا سٍة،اخيصد اأمًريا2رتح2لك؛امنّكاأصبحتاعبئًااخالا
تلدناسلخان،اإذاأنّكاقداشكرتهامنذايسبديية،اكخااأنا
ا ق2امكا2لدنهايآلناسنايجلباعل2كاش2ئًاا2استثناءاذُلٍّ
إضايف؛اخكّلامااعل2كاأناتفدلهاح2نهااليايالنص2اعا

سألمر:احز اأمتدتكاخينتظا ا2اصايسرّتح2الت.
اعل2كاح2نها:اإىلاأين؟ا اس2ُلحُّ ثّخةاسؤيٌلاجيلريٌّ
يفايسحق2قاةاالاأملاكاإجا2ًةامحاّدسة،اسكنّكايخرتتا
2نفمكاقط اكاّخةايسّصالتام اجخ2 ايممكنةايستيا

تحفظاعل2كاكريمتك،اخعل2كاتقبّلاأيّةانت2جة.

للاس2كيناسينهاأخرَض؟ا
ا2استّأك2د؛اخلنايضريكاح2نهاا لذياساؤيٌلالاميشٌّ
كاخجهته؛ا سينايسباصا2قد امااتهخُّ
خمّنايستّمااؤلاعناخجهاةايسباصا
ا،اخمؤًسا،ا سيفايكيناتماؤاًلاُملحًّ
خلنايكينا2خقادخ كايسق2ا ا2يشٍءا
ذياجدخى،ا2استثناءامااتفدلهاكّلا

يي :امصا عةايسفهم.
عىاأنّاهاينبغياعل2كايالطخئناُنا
يآلن،اخلاناأتيّق اسكالاذهايسنّهاية؛ا
ا إذاأنّك-اعاىايمقل-امؤماٌناإىلاحدٍّ
ا2أّناسالخاناملٌكاشاهٌم،ا عقائاديٍّ
يفا أحاّبا الا خأنااا يسقلاب؛ا خط2ّابا
يسداسةاضدضدةاعقائدايسنّاس،اخالا
تماي2فها؛اخفيايسداسماعادٌسالائٌلا
منايسبراعىاأيّةاحال،اخكمٌّايكاساأنايكيناالاُمتناٍها

منايسدقائد.
سكان؛اماذياسياصحيتامنايسنّي ،ايفايسغدايسقريبا
ي،اخ أياتاأساطي ةايسيل2جا2رّمتهاا،ا2أعالمهاا جدًّ
خأقن2تهااا يآلَن،ا يسرسايمةا خحدخسلااا خأمريئهااا

خخطا2هاايسّدينّي،اخأنَت.
جخ2دكام،الذيايسهريءا2رّمته،اتماتقّليناحاخلًةا
اخح2ٍدانحيايسايض،ا خيحادًةاتقّلكمايفاطريٍلاإجبا يٍّ
خ2خاايتألّبايستّا يُخاإلقفالايسّصفحةاعل2كماتخاًما،ا

خيالنرصيفاسبق2ةاشؤخنه؟
للايبدخالذيايسمؤيُلامجاٍفاسلخنطل؟

2هدخٍءاسيفاأخلكا2أّناإجا2تكايستياتتأّلُبامنا
تقيسهاا-اختخاًماامثالاكّلاإجا2اتكامناذاأمٍدا2د2د-ا

خاطئة.
خأنرصُف-امثلا2ق2ّةاخللايسله-اإىلاشؤخنه.

*)من حائطه في فيسبوك(

 املرتزق: 
عبُدالرب الشدادي 
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اأمريكا وبريطانيا يف املقدمة 

َوَرثُة املال السعودي ! 
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تساُقُط أدعياء الدفاع عن 
األمن القومي العربي!

 الشيخ عبدالمنان السنبلي 
لم يف�رِّط اليم�ُن، َولكن َمن تحالف علي�ه بدعوى حماي�ة األمن القومي 

العربي هم أول املفرطني به اليوم! يا لسخرية األقدار!
ة الدفاع  قبَل أكثر من عرشين ش�هراً بدأ العدواُن الغاشُم عىل اليمن؛ بُحجَّ
ع�ن األمن العربي َوإرجاعها إىل ُحضنها العرب�ي، بعد أن رأوها كما يقولون 

قد ارتمت يف أحضان إيران. 
هكذا ب�دأت املؤامرة فصولها َوهكذا وجهوا خطابهم عىل ُكّل املس�تويات 
السياس�ية َوالدينية للمغفلني من ش�عبنا اليمني َوالعربي َوب�رروا عدوانهم 

الغاشم.
مرت األَيَّ�ام َوالش�هور عصيبًة عىل شعبنا اليمني العظيم نتيجًة للقصف 
َوالحص�ار، َونح�ن كلم�ا حاولنا إيض�اح الحقيق�ة للمغّرر بهم من ش�عبنا 
وكش�ف خيوط املؤامرة التي نراها رأي العني بعقولنا، لم يزدادوا إىل َضالالً 
َوتش�كيكاً، مفنّدين دعواتنا َوتحذيراتنا بما تتلقفه أعينهم َوآذانهم من قنوات 
العهر اإلعالمي َوُخَطب وفتاوى الفكر املتطرف َواملنغلق َوأن ما نقوله َونحذر 
من�ه ليس إال نوٌع من الحقد عىل أمر املؤمنني َوخادم الحرمني َوحامي حمى 
املس�لمني، فسلمان يف نظرهم ليس س�وى امتداداً لعص النبوة َوالخالفة َوال 
يمكنه أن يخون الله َورس�وله يف بالد املس�لمني أَْو يس�اوم عىل مسألة األمن 

القومي العربي بحسبهم!
هك�ذا ظل�ت تدور رح�ى الحكاية ألكثر م�ن عرشين ش�هراً َوالناس بني 
ش�اكٍر لس�لمان َوكافٍر به، حتى حصحص الحق اليوم َوس�قط القناع فجأًة 
عن ُكّل الوجوه الس�وداء املتاجرة بقضايا األمة، فإذا بمن حش�دوا العالم كله 
ض�د اليمن بدعوى الدفاع عن األمن القومي العربي ها هم أنفس�هم هم أول 

املتاجرين به َوعىل املكشوف!
ها هم باألمس القريب قد فتحوا أبواب اليمن لكل طامٍع َومرتبٍِّص باألمة، 
كما فتحوا أبوابَهم من قبل للمحتل األَمريكي َوالربيطاني، َوجاءوا بأس�اطيل 
العالم كلها إىل باب املندب، َوإذا بملك الحزم سلمان هو أول من أرخى حزامه 
َوحزمه كما أرخاهما أٌخ له من قبل َووهن عزمه َوأصاب األمن القومي العربي 
يف مقت�ل َوبمرس�وٍم ملكي أت�ى باألَمريكان إىل اليمن كما ل�و كانوا عضواً يف 

جامعة العار العربية!!
و ها هو س�لمان نفس�ه الي�وم أَيْضاً يلت�ف عىل حليفه امل�صي يف ذات 
القضية ؛ االمن القومي العربي َويبعث موفَده الش�خيص لزيارة مرشوع سد 
النهضة األثيوبي، ُمبدياً اس�تعداَدُه بتمويله َوالذي بإنش�ائه سيقطع رشيان 
م�ص املائ�ي ال ليشٍء إال أن ثمة فتوٌر ناش�ئٌ طرأ عىل العالق�ات بني البلدين 
مؤخ�راً َوكأن قطع مي�اه النيل عن م�ص أَْو اإلرضار بكمية املياه املخصصة 

ملص ال يهم االمن القومي العربي يف يشء! 
يا للهول التحالف يأكل نفسه َويتآمر عىل بعضه َويوجه سهام حقده عىل 

ما دأب عىل تخويف الناس عليه؛ األمن القومي العربي!
املفارق�ة العجيبة هي أن َمن اتهموهم ذات يوم أنهم من يش�ّكلون خطراً 
عىل األمن القومي العربي هم اليوم َمن س�يحملون عىل عاتقهم مهمة الدفاع 
ع�ن األم�ن القومي العربي َوإخ�راج املحتل�ني األَمريكان َوغره�م من بوابة 
العرب الجنوبية اليمن، أّما دعاُة الدفاع عن األمن القومي العربي فقد حجزوا 
مقاعده�م مبكراً يف خندق املؤيّدين َوالش�اكرين ألوباما، كم�ا فعلوا ذلك من 

قبل مع أخيه سلمان!!
هك�ذا يت�واىل الس�قوُط ألدعي�اء العروب�ة َوتتكش�ف الوج�وه القبيحة 
ملس�تعربي العص َوأزالمهم من املنتفعني َواملس�تأَجرين املتاجرين بالعروبة 
َوأمن ش�عوبها َوأوطانها القومي لصالح أس�يادهم َوأولياء نعمهم يف الغرب 

املتصهني، َوال نامت أعني الجبناء.

أحمد ناصر الشريف
 

97اماناكتاابا يسصفحاةا جااءايفا
أصد هاآلاساديساخآلايسشا2خا2دنيين:ا
تأ ياخانجاداخنقلهاعنا ساائلامحخدا
2ناَعبديسيلابايسشا2خاحمنيا2ناغنا ا
خيرشفاعاىاطباعتاهاَعبديسدزيازاي2نا
مفتايا»يسدياا ايسماديسية«امحخدا2نا
إ2ريل2اماآلايسشا2خ،اخلايامناساالسةا
يسشا2خا يقايلا َعبديسيلااب.ا يسشا2خا
محخدا2اناَعبديسيلااب:اإناعثخانا2نا
مدخاراماِرٌكاكاخر،اخلخاااتحقلاأللا
يإلْسااَل امناذسكاتدالدخياعىاقتلها2ددا
ينتهائاهاماناصاالةايسجخدة،اثاماجاءا
محخدا2ناَعبديسيلاباإىلايسد22نة،اخدنّيا
عل2همامشا يا2نامدخراخليامناأتباعا
يسشا2خامحخدا2ناَعبديسيلااب..الكذيا
قالاآلاساديساخآلايسشا2خايفاكتا2هم..ا
نقاالًاعنا سااسةاكتبهاايسشا2خامحخدا
خيض2افا نفماه…ا َعبديسيلاابا 2انا
نارصايسماد2دامؤسفاكتاابااتأ يخاآلا
سديس(:اسمتاأعرفاك2فايكيناحاكما
يسد22ناةاماركاكاخراخلايامقتيلايفا
مصاّلها2اسماجداخيي ايسجخداة!!،اأسما
تاَراأناعثخااناآلامدخارايغتاسهامحخدا
2ناَعبديسيلاباخمحخدا2ناساديس؛امنها
كانايدبدا 2اًاخاالفا بايس2هيس..ايسربا
يالخاكايسمافاكامحخدا2اناَعبديسيلابا
خرشيكاهامحخدا2ناساديسايس2هيسي؟،ا
َخالا  َخللاا َخ99ا م9ا خيفايسصفحااتا
مانانفالايسكتاابايسذكاي اييضاحا
محخادا2اناَعبديسيلااباأناجخ2َ األلا
نجداسخنايساتثناءاكفرةاتباحاسماؤلما
خنماؤلماخمختلكاتهماخيسملماليامنا
آمنا2اسمنةايستيايمرياعل2هاامحخدا2نا

َعبديسيلاباخمحخدا2ناسديساسكناألايلا
يسد22نةاسمايصالخياعىاظلمامحخدا2نا

2نا خمحخدا َعبديسيلابا
عل2هخاا خثا خيا ساديس،ا
ثاي ةا جالاخيحاد،اإالا
يسماديسيا يسظلاما أنا
قاداينتارصاعاىايسحلا
يسد22نةا خدمارا2لدتهاما
عانا شاامالا تدمارييا
آخرلا،الدمييايسجد ينا
خ سمييايآل2ااَ اخأحرقييا
يمشاجا اخيعتادخياعىا
أعريضايسنماء،اخ2قرخيا
منهنا يسحييمالا 2طينا
يمَْطَفالا أيااسيا خقطدييا

خيحرقيلاما2اسناا ،اخرسقاييايسيييش،ا
خكلاماايفايسب2يتاخقتليياُكّلايسرجال.ا

كانتامماحةا2لدةايسد22نةاتبلغالل 
ك2ليامارتيًاغاصاةا2اسماكانامرتيصةا
يسمااكن،اإىلاحداأنايسنمااءاكنايفاأيا ا
يالخريحاخيالع2اساخيسناساباتايسشادب2ةا
يتباسسانايستهانياخيمحاسياثاخيمخبا ا
مناط2لايسب2يتاخيسنييخذاخمااتلبثالذها
يستهانياخيسدليماتاخيالخبا ،اإالاأناتدما
كاخاةاينحااءايسبلدةا2ُسعاةاالاتتجاخزا
يسمااعةانظرياالحتشااسلاا2اسماكانا
خسكانايسرتزقةامناجنادارشكةاا .ا (ا
محخدا2ناساديسايس2هايسياخمحخدا2نا
َعبديسيلااباقرقيزيايساذياأّكدايسكثريا
يهيسيتاه،اقداجدلاييامنا2لادةايسد22نةا
قاعااًاصفصفااًاخري2ااًاتري2ااً،اخكانييا
يريدخنا2ُجرمهمايسصه2ينيالذياإيقاعا
يسرعبايفانفيساساكانا2ق2اةايسبلدينا
يمُْخاااَرى..اس2مهلايست2الؤلماعل2ها،ا
خلكاذيا2ق2اتايسد22نةاخالازيساتاخري2اًا

مناذاعاا اخمااالجرياةاحتاىاييمناا
لاذياخلكذياخدلييا2كلاساكانايسجزيرةا
لذيا خس2الا يسدر22اة..ا
يسصه2ينايا يسجار ا
يسماديسياليايسضحكا
يسبكاياخقاط،اخإنخااا
يسضحاكايسبكاياأَيْضاًا
2انا محخادا أنا لايا
خمحخادا َعبديسيلاابا
2اناساديساقاداكتبااا
كذ2ااًاالاتصدقاهاّحتىا
عقايلايمَْطَفالاخالازيلا
يسصفاريءا كتبهخااا يفا
يسكاذ2ةا خيساطي تهخاا
الازيساتايدرخهاااأ2نااءا
شادبناايفانجداختد ساأَيْضاًايفايسدي سا
تليريًامناآلاساديساخآلايسشا2خاالخناءا
2لدةايسد22نةا2كاملها،اح2نخااقالامحخدا
2ناَعبديسيلاباأَنايسلهاسابحانهاختداىلا
قاداصاباغضبهاعاىايسد22ناةاخأللهاا
خغضبااا سذني2هاما تطهارييا خيخنالاما
عاىاماااقاساهاحاكامايسد22ناةاعثخانا
2انامدخر،اخقاداق2الاسحاكامايسد22نةا
2اأنايسجريساآتاإىلا2السناااخنحنانيىشا
ماناأنايأكلايسجاريساز يعتناا،اخأجابا
حاكمايسد22نةاقائالاساخريامنايسجريس:ا
سانيرجاعىايسجريساسجاجناااختأكله،ا
خ2هاذياغضبايسلهاسابحانهاسمايريةا
يسحاكاما2اسجاريساآياةامناآيااتايسلهاالا
يجيزايسمايريةامنها،اخسهذياأ سلايسلها
يسجاريساعىا2لدةايسد22ناةاخأللكهااعنا
آخرلاا!الكاذيازعاماآلاساديساختجا ا
سينهامايفاكتبهامايسصفريءايسقاذ ةاأَنا
يسجريساليايسذياأكلايسد22نةاممتهرتينا
2دقيلايسقريءاخيسشاهيساخيسماتخدني..ا

ك2فايأكلايسجريسايسجاد يناخيسرجال؟!ا
خيأخاذامااتبقاىا ق2قا!اخيهاد ايآل2ا ا
خيدتديا»يسجاريس«اعىايسنمااءاخيبقرا
2طاينايسحييملامنهن!اخيأخاذايسبق2ةا
س2فمالا2هن!!…األذهايسجريئماتفدلهاا
حارةايسجاريس؟!.ايسجريسايستاياتتخنىا
يسغاسب2اةايسدظخاىامناشادبنااأناتريها
ختنتظرامييساخها2فا غايسصلاستد2شا
مناهاختيتازنامنهاماااأمكاناستقتاتا
ط2لاةايسدا ا2هذيايسيازخناسدد اخجيسا
ماااتقتاتا2هايالايالعشااب..اثمايصبحا
يسجاريسا2داداذساكا»آياةايرسالهاايسله«ا
غضباًامناي2نامدخر!..ايااسهمامناطغاةا
حكخايياشادبناا2اسيريخاات،اخسعايةا
سلكفارا2اسلاهاخآياتهاخ2تلاكايسيليقاتا
يسبرياةايسريضياةاسحكامايسح2ييناتا
يسناطقاة..اخنرجايامخانايقاريالاذيا
يستأ ياخايإلْجَريمياأنايقا نا2نياجريئما
يسماديسيةايسيلا22اةايس2هيسيةاخ2نياماا
خدلاهايسصهايناةايفاسيراياسانياخ2ق2ةا

خلمطني،اخيسناطلايسدر22ة.
اإناماااخدلاهاآلاساديسايفايسجزيرةا
يسدر22اةاَمقاذُ امخاااخدلاهاأ2نااءاعما
يسصهاينةايفاخلمطني،اإالاأنايسدصا2اتا
يسصه2ين2اةايفاخلماطنياسماتتخكنامنا
رشيءاساكيتايسليكاخيسرؤساءاخيسنييبا
خيسكتااباخسماتتخكنامنارشيءاخساائلا
يمعال اسطخراتأ يخاصهاينةاخلماطنيا
كخااتخكاناصهاينةايسجزيارةايسدر22ة،ا
مانارشيءايسصختايسأجاي اأخالاخأخرييًا
سصحاخاةاخإعاال اخضخائارايسجاريينا
خيالشاقاءاخيالشاق2اءامدااحتىاسا تا
خيسترتايسفتنةايسماديسيةايسيلا22ةا
يستياأطلقيياعل2هاايساماسعيةايستيح2دا

سدينايسلهاخيسلهامنهاا2ريء!.

شراكُة اإلماَمني الوهابيَّني الت
تأم

 ملاذا لم يكن أردوغان وراء 
حادثة اْغتَيال السفري الروسي؟ 

مروان حليصي
 طرح�ت حادث�ة اْغتيَ�ال الس�فر ال�رويس اندريه 
كارلوف خالل زيارته مع�رض للفن يف أنقرة، عىل يد 
أحد عنارص الرشطة الكثر من التس�اؤالت عن العملية 
َوالجان�ي ودوافع�ه الحقيقية، وإذا م�ا كان يتبع أحد 
التنظيم�ات اإلْرَهابي�ة الت�ي اخرتقت الجي�ش الرتكي 
وزرعت بع�ض عنارصه�ا يف صفوفه لوق�ت الحاجة 
مث�ل الي�وم، وعم�ا إذا كان الجيش الرتك�ي بمختلف 
وحدات�ه يغص بمث�ل هؤالء أَم انها حالة ش�اذة، وهل 
عىل الفور س�تبدأ ال�دول واجهزته�ا املعنية بمكافحة 
اإلْرَه�اب تنبهها له�ذه الحادثة بتحديث سياس�تها يف 
مكافحة اإلْرَه�اب وتس�خر ُكّل اإلمكانيات والطاقات 
والرشوع باالس�تعانة بكل الخربات لتف�ادي تكرارها 
مثل هذه الحادثة يف أماكن أُْخ���َرى وضد شخصيات 
اك�رب، وغر ذلك من التس�اؤالت الت�ي فرضتها حادثة 
اْغتيَ�ال الس�فر، عىل الرغ�م من أن ه�ذه الحادثة لن 
ت�ؤدي اىل قطع روس�يا عالقتها برتكي�ا أَْو تجميدها، 
أَْو انها س�تغر من موازين الق�وى يف حلب، إال انها يف 
الحقيقة تش�كل رضبة قوية ألردوغان وتعرب عن فشل 
سياساته الخارجية وس�وء تعامله مع امللف السوري، 
ومع ملف اإلْرَهاب، وس�تنعكس اثار هذه الحادثة عىل 
س�معة تركيا االمنية التي تطالب االنضمام إىل االتَّحاد 
األوروبي، وعىل االقتصاد الرتكي َوقطاع الس�ياحة فيه 
بش�كل خاص الذي ي�در دخالً عىل الدول�ة بلغ 31.4 
مليار دوالر خالل الع�ام 2015م وبلغ عدد الواصلني 
اليه�ا 39.4 ملي�ون مس�افر خالل نفس الع�ام وفًقا 

للمعلومات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة. 
ولك�ن ملاذا لم يكن أردوغان نفس�ه ه�و وراء هذه 
الحادثة، نتيجة سياس�اته التحريضية طيلة أكثر من 
خمس�ة اعوام م�ن عمر الح�رب الس�ورية ضد نظام 
االس�د ورموز دولته وحليفته موس�كو التي تش�ارك 

يف الحرب عس�كرياً ومادياً وتقف خلفه�ا ُكّل قيادتها 
املدنية والعسكرية يف دعم األسد يف حربه ضد اإلْرَهاب، 
وتسخره ُكّل وسائل اإلعالم الرتكية املرئية واملسموعة 
واملقروءة للش�حن الطائفي واملذهبي وحش�د الشعب 
الرتكي ض�د هذه الحرب التي ش�ارك فيها عس�كرياً 
بش�كل مبارش بأكثر من عملية عس�كرية وإس�قاطه 
للطائ�رة الروس�ية يف داخل األجواء الس�ورية ش�اهد 
ع�ىل ذلك، فضالً ع�ن دخول قواته إىل داخ�ل األََرايض 
السورية أكثر من مرة ومشاركتها يف عمليات عسكرية 
صورها للش�عب الرتكي وكأنها عمل مقدس يقوم به، 
عالوة عىل دعمه الجماعات املس�لحة باألس�لحة َوفتح 
املم�رات اآلمن�ة لتل�ك القادمة م�ن قطر والس�عودية 
وغره�ا، وفتحه مط�ارات وحدود ب�الده لتدفق االف 
املقاتل�ني الذي�ن قدم�وا م�ن ع�دة دول يقاتلون ضد 
الجيش الس�وري وحلفائه، حيث ظل طيلة الس�نوات 
املاضية يرس�م ع�ن الرئيس االس�د وكل من وقف اىل 
صف�ة يف حربة ضد الجماعات اإلْرَهابية عىل انهم قتلة 
وس�فاحني ومارقني يجب قتلهم بداية من بشار االسد 
وانتهاء بأصغر جندي س�وري دافع عن بالده، وكذلك 
الح�ال بالنس�بة لل�روس ومنهم الس�فر أندريه وكل 
حلفاء النظام الس�وري الباِقني حتى أَْصبَحت رشيحة 
كبرة من الشعب الرتكي، إذ لم يكن ُكّل الشعب ومنهم 
عنارص الجيش واألمن يحمل�ون الكره َوالحقد الدفني 
وترس�خت يف ذهنيتهم فكرة االنتقام من قتلة األَْطَفال 
والنس�اء ومن يقتلون حلب ويدمرونها كما تُظهر لهم 
وس�ائل إعالم دولتهم ذلك، التي تتجاهل الجرائم التي 
ترتكبه�ا الجماعات املس�لحة واإلْرَهابية ضد املدنيني، 
وبالت�ايل ليس ببعي�د أن يكون ذل�ك الجندي أحد من 
تأثروا بإع�الم بالده التحرييض ول�م تمنعه ميولُه إىل 
تل�ك التنظيمات م�ن تنفيذ عمليت�ه اإلْرَهابية يف نفس 
الوق�ت ال�ذي هو مكل�ف بحماية الس�فر، وهذا ليس 

مستبَعداً حيث أَْصبَح اإلعالم أحد حروب هذا العص.

الجزء 
الثاني

بني اْغتَيال 
األمري والسفري

حمير العزكي
كانايسمبُبايسبارُشاسنشيبايسحربا

يسداس2ةايمخىلاحاسثاَةايْغت2َالاخيلاعهدا

يسنخماا،اخرينزاخرسيناندام ازخجته،ا

مناقبلاطاسبارص2يايدعىاغاخريليا

2رينم2بايفاماايين2ي/احزيريناعا ا

لا9ااأثناءازيا تهخااسسيي2في

يسمافريا يْغت2َاالا تاما خ2االمالا

يسرخيسايفاترك2ا،اخ2طريقةامشاا2هةا

الْغت2َالاخيلاعهدايسنخما،امناح2ث:

-اكينهاااجريخاةامشاهيسةاأما ا

يسجخ2 ،اخاسمفرياقتلاأما اكامرييتا

يالعال ايفامدرضاسلصي اخيممرياُقتلا

يفايسشاا عايسداا ا2داداخرخجاهامنا

ةا2ه،ا زياا ةاضا2طايسحريساةايسَياصَّ

خيساذياأص2باعناداإسقااءاقنبلةاعىا

س2ا ةايالمريايسكشيخة.

يمماريا مايتا عاىا يالرصي ا -ا ا

خيسمافري،اخقداقاا ايسجنااةا2إْطاَلقا

يسرصااصاعاىاسا2ا ةايمماريا2دادا

نجاتاهامنايسقنبلاةاَخينتظا اخرخجها

مانايسمتشافىاخإْطااَلقايسناا امنا

ممادساعل2هاخعىازخجته،اخ2نفلا

يالرصي ايطللايسجانياستا صاصاتا

عاىايسمافي،اخهالاساتكينانتائجا

يْغت2َالايسمفرياكنتائجايْغت2َالايممري.

نفماها يستأ ياخا سا2د2دا خلالا

خيتكار ايسشاهدايسكا ثايا2دادامئةا

عا ؟؟؟

بقية من الصفحة األخرية

يا رحمة للعاملني.. 
إنهم يئدون البنات  

خأطفاسهامايسكر2الئ2ايناخ2ناتهم،اُساحليياخُحزتا ؤخُساهماخقطدتا
أعناقهما2ما2يفامحمي2ةاعىايالساال ،اخيس2ي ايتكر ايسشهد،اح2ثا
يقتلاأطفالاخ2ناتايسمالخنيايفايس2خنا2ذ يدةايسدخاعاعناسانتكاخعنا

رشع2ةايسجرمني..
ياااسا2دي..امااسلشاا اخيسفظائ ؟امااسلشاا اخترخيا ايسبنات؟اماا

سلشا اخقتلهن؟
2امملا-ايفاسمشالا-اقتلتاخحشا2ةايزيدا2نامداخيةا ق2ةاطفلةا
يسحمانيا2ناعيلاعل2همايسماال ،ا2رم2ها أساأ22هااايفاأحضانها،اخلّخاا
كشافتايسغطاءا أتايسرأسايسريفاخناست:ا»يااأ2تاهاَمنايسذياخّضبكا
2دمائاك؟ايااأ2تاهاَمنايسذياقط اخ يدك؟اياااأ2تاهاَمنايسذياأيتخنياعىا
صغراسانّي؟ايااأ2تاهاَمنا2قيا2دادكانرجيه؟ايااأ2تاهاَمناسل2ت2خةاحتّىا

تكل«؟
ثاّماخضدتاخخهااعىاخخهايسريف،اخ2كتا2كاًءاشاديديًاحتّىاغيشا

عل2ها،اخلّخااحّركيلااخجدخلااقداخا قتا خحهاايسح2اة..
خيس2ي ا-ايفاسمشالاأيضاا-اتقتلاخحش2ةايسديعيشا»أ2يانخر«ا-اأحدا
عناارصاتنظ2ماجبهاةايسنرصةايال لا22اةا-اي2نتهايسطفلاةاذيتايسدرا
سانييت،ا2دداأناأسبماهاايسحزي ايسناسافاخساطاذليسهاايسذياأخقدلاا
يسقاد ةاعىايساكال ،اتا كةاع2نالاااتتحدثاقائلة:اأحااناسخ يايااأ2يا
سرتخياتدطشاكاسلد ؟األنتاعل2كايااأ2ياخماتتايسرحخةاسيخلكاإىلالذيا
يسحد؟اأماامناساب2لاسكاإىلايسجنةاسايىا2قتيل؟الالاأحمانتاتر22تيا
خأختاياخأختاثاسثةاخ2ث2بكايسلهاجنتهاكخاا خياعنايسرسايل،ا2دالامنا

تخزيقياإىلاأخصالاخأشالء؟..
كأنايا2هااا ق2ةاعرصناااسهايلامص2بتهااايفاأ22ها،اإنخااا ق2ةايفا

مظليم2ةاأ22ها،اخيسطفلةالذهايفاظلماأ22ها..
خ2ااس2دي..اياا سيلايسله:

سقاداتيعدتامانايكاذباعل2كاعاماديًامتدخاديًا2تبيُِّءامقداِدهامنا
يسناا ،اخلاؤالءاالايكذ2يناعل2كاقايالاخقط،المايكذ2ايناقيالاخعخال،ا

خيشيلينا ساسةايإلسال ،اخيم2ئيناسك..
االناا-ايفايسدن2اا ندم..احمابنااعقي2تُهمايفايآلخرةاكخااتيعدتهم،اأمَّ
-اخييسلاهاإناااسهماحارٌباحاصدتهماالاتبقايامنهماأخاتاذ ؛اسخاعاًاعنا
يسديناخعناُسانتكاخعنايسمتضدفني،اخخيسلهاسندرخنايسداَسَماكلهامال2ةا
يإلساال ايسقرآنيايسحخادي،اخنكيناحّجاًةاعىايسداسنياإىلاياي ايسدين،ا
عاىايسلهامتيكلين،اخ2كامتأّساينامقتدخن،اختحاَتا ييةاأعال ايسهدىا
مناآلايسب2تايسطالرين،ايفامماريةاقرآن2ةاكتبايسلُهاسهااأناتقَفا2يجها
يسجرمنياخرشخ ايستيحشنيايسش2اطني،اخيسلهانارصلاا2حيسهاخقيته.



11 كتاباتيسددسااخماا     يسيخ2لااااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 22 ايمخلامخلالا

إبراهيم محمد الهمداني 
لم يكتِف تحالُ�ُف العدوان اإلْرَه�ابي العاملي بما اقرتفه 
ويقرتُف�ه م�ن جرائَم ومج�ازَر بحق املدني�ني األبرياء، ولم 
يخّفْف ِم�ن َوْق���ِع الهزائم النكراء التي يتلقاها يف امليدان 
العس�كري، عىل أيدي األبطال م�ن أَبْنَاء الجي�ش واللجان 
الش�عبية؛ لذلك يس�عى هذا التحالف اإلْج�َرامي إىل تنفيِذ 
أَْك�رَب مجزرة جماعية يف تأريخ البرشية، من خالل الحصار 
املفروض عىل هذا الش�عب، من�ذ بداية وحتى اآلن، ويف ظلِّ 
ه�ذا الحصار املطبق الش�امل براً وبحراً وج�واً، وما قابله 
من صرِب وصموِد واستبس�ال الشعب اليمني، أمعن تحالُُف 
العدوان يف اس�تهداف املواطن اليمني يف لقمة عيشه وقوت 
يومه، من خالل إحكاِم السيطرِة عىل املنافذ الربية والبحرية 
واملط�ارات، وتفتيش الس�فن الت�ي تحِمُل امل�واَد الغذائية 
واملش�تقات النفطية وعرقلتها، إضافًة إىل َس�ْحِب السيولة 
النقدية من العمل�ة املحلية، من خالل إرصار قوى العدوان 
- املس�يطرة عىل عملية االس�تراد - التعامل بها وإحاللها 
مح�ل العمل�ة األجنبية الصعبة، األمُر ال�ذي أَدَّى إىل ظهور 
حالة عجز يف الس�يولة النقدية من النقد املحيل، وعدم توفر 
ما يكفي منه�ا للتعامل املحيل، ناهيك عن العجز عن توفر 
رواتب املوظفني، خاصة بعد خطوة العدوان األَْكثَ�ر حقارًة 
وبش�اعة، وهي نقُل البنك املرك�زي من صنعاء إىل عدن، يف 
ظل صم�ت صندوق النق�د والبنك ال�دويل، وتنّصل هادي 
الخائ�ن العميل ع�ن التزاماته ومس�ئولياته، وكيف يرجى 
ممن قتل ش�عبه واس�تجلب لذلك ُش�ّذاذ اآلف�اق، أن يقدر 
ظروفهم املعيش�ية وي�صف مرتباتهم، كي�ف يرجى منه 

الوفاء بعهد أَْو االلتزام بمسئولية. 
هذه الحرك�ُة األخرُة األَْكثَ�ُر بش�اعًة وقذارًة تهدُف إىل 
قت�ل م�ا تبقى من الش�عب اليمن�ي جوعاً، يف ظل انتش�ار 
املجاع�ة يف تهام�ة واملناطق الس�احلية واألوبئة واألمراض 
الفتاكة، كما أنها تس�عى إىل اس�تنزاف ما تبقى من الُعملة 
املحلية، يف اس�تراد احتياجات الش�عب الغذائية والدوائية، 
من نظاِم آل ُس�ُعْود الذي يتحّكُم بعملية االستراد، ويعمُل 
ع�ىل س�حب الُعملة املحلي�ة وتكديس�ها؛ ليص�ل يف نهاية 
ِة عدِم  املطاف إىل منِْع االس�تراد عن الش�عب اليمني؛ بُحجَّ
امتالك�ه من النقد ما يفي ثَمَن احتياجاته، محاوالً إش�عاَل 
الفتنِة ب�ني اليمنيني وتحريِضهم عىل قياداته�م، أَْو تركيع 
الشعب من خالل التجويع وجعله يعلن استسالمه، أَْو تركه 

وليمًة جماعيًة للمجاعة واألمراض القاتلة. 
خط�وُة دعم البنك املركزي إيجابي�ٌة جداً وفعالة إىل حدٍّ 
م�ا، ولكنها غرُ كافي�ة يف ظل الحاجة الدائمة لالس�تراد، 
ووجود الُهّوة التي تبتلُع النقَد املحيل إىل غر رجعة، إضافًة 
إىل انع�دام امل�وارد االْقتَصادي�ة التي ترفد خزين�ة الدولة، 
وتدم�ر البُنية التحتية العامة والخاص�ة، التي يقوُم عليها 
االْقتَص�اد اليمن�ي، األم�ُر الذي جع�ل االْقتَص�اَد الوطني 
يصُل حالياً إىل درج�ةِ الصفر، وهي مرحلة كارثية ال تنفُع 
معه�ا الحل�وُل اآلنية، وكان من املف�رتض وضع املعالجات 
االس�تباقية له�ا؛ ألنها لم تك�ن مفاجأًة أَْو ولي�دة اللحظة، 
بل هي متوقعة منذ بداي�ة العدوان، وقد ُطرحت أَْكثَ�ر من 
مرة عىل الصعيد الرسمي من قبل حكومة الرياض، غر أن 
طبيعَة العدوان الس�عوأَمريكي القائمة عىل سياسة النَفس 
الطوي�ل واالس�تنزاف، رأت رضورَة االس�تمرار يف ح�رب 
وتدمر واستنزاف وقطع موارد االْقتَصاد، وتأجيل الرضبة 

القاضي�ة ]نقل البنك املركزي[ إىل مراح�َل متقدمة، يكوُن 
الش�عُب اليمنيُّ فيها قد بلغ منه الع�دواُن والحصار َمبَْلغاً 
كب�راً، وتكون حالته املعيش�ية قد وصل�ت إىل الحضيض، 
وبذلك تأتي خطوُة نقل البنك املركزي وما يرتتب عليها من 
انهي�ار اْقتَصادي ومعييش، وعدم ق�درة الحكومة الوطنية 
ع�ىل تس�ليم الروات�ب التي تُع�د قواَم حي�اة معظ�م أَبْنَاء 
املجتمع، وحس�ب تقدي�رات العدوان الس�عوأَمريكي، فإن 
ذلك س�يخلُق حال�ًة من اختالل الثقة بني الش�عب وقيادته 
الوطنية، التي ستفش�ل يف تأمني لقمة عيشه وقوام حياته، 
وس�يتكفل الج�وع - وإعالم الع�دوان ومنافق�وه - بخلق 
ون�رش حالة من الفوىض والتذمر والس�خط الش�عبي ضد 
الحكومة الوطنية تحت مس�مى »ثورة الجياع«، التي طاملا 
برّش بها منافق�و العدوان من قبل نقل البنك املركزي؛ ليتم 
بذلك تمزيُق ما تبقى من النسيج االْجتَماعي، واخرتاق قلعة 
الصمود األس�طوري وتفجرها من الداخل، وهدم أسطورة 
الصمود والتحدي، ومالحم البطولة والرشف والنضال التي 
س�طرها أَبْنَاء هذا الش�عب العظيم، وتحويل ُكّل تضحياته 
إىل مفه�وم الخطيئ�ة فك�راً وس�لوكاً، بينما الص�واب هو 
نقيضه�ا ال�ذي أنتجه الع�دوان وعمالؤه إىل غ�ر ذلك من 
األهداف التي يس�عى العدوان لتحقيقها، من خالل رضبته 

القاضية لالْقتَصاد الوطني. 
يمكن الق�ول إن تواُفَد الجماهر الغف�رة للتربع ودعم 
البنك املركزي، واس�تجابتهم لدعوِة الس�يد القائد عبدامللك 
الحوث�ي، بذل�ك الزخ�م الجماه�ري الكب�ر، واملش�اركة 
الشعبية الواس�عة، رغم الظروف املعيش�ية الصعبة، التي 
أفرزها العدوان والحصار، يحمُل دالالٍت إيجابيًة عدة، لعل 

أهمها:-
١- ثقة الش�عب مطلقاً بقيادت�ه الوطنية عموماً، وقائد 
ثورته املباركة عىل وجه الخصوص، والتس�ليم له يف جميع 

األحوال دون تردُّد.
٢- مس�توى الوعي الجماهري بحقيق�ة الوضع املحيل 
واإلْقليْم�ي والتآمر ال�دويل، وأهمية الصم�ود لنيل الحرية 

واالستقالل ورفض التبعية. 
٣- ص�ورة التالح�م والتكاتف املجتمعي وق�وة اإلرادة 
واإليمان بمبدأ املقاومة واالستبس�ال يف املواجهة، وغر ذلك 
م�ن ال�دالالت التي ال حص له�ا، وتمثل الس�ياق اإليجابي 
والصورة املرشفة واملرشقة التي يمتاز بها الش�عب اليمني 
دون س�واه، ولكن هذا ال يكفي لتج�اوز االزمة االْقتَصادية 
الخانقة، وأبرز مظاهرها مش�كلة املرتب�ات، يف ظل تنّصل 
حكومة الرياض عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة 
دون تمييز، وبذلك تصب�ح خطوة دعم البنك حالً مؤقتاً ملا 
ذكرنا من األسباب سلفاً، وتبقى الحكومة الوطنية يف مأزق 

محرج جداً لالعتبارات اآلتية:- 
1- عدم ُقدرة الحكومة الوطنية الوفاء بالبنود الرئيسية 
للموازن�ة أَْو حتى املرتبات عىل أقل تقدير؛ نظراً لنقل البنك 

املركزي إىل عدن وتحويل ُكّل اإليرادات إىل هناك. 
2- ع�دم وجود مص�ادر تموي�ل أَْو إي�رادات بديلة أَْو 

إضافية لرفد البنك املركزي وتفعيله. 
3- الس�يولة النقدي�ة املتوف�رة حالياً ال تف�ي بميزانية 
املرتب�ات، كم�ا أنه�ا ُعرضٌة للس�حب والتكدي�س من قبل 
العدوان ومرتزقته، الذين يتحكمون بعملية اس�تراد املواد 

الغذائية واملشتقات النفطية، التي يحتاجها الشعب. 
3- يف ح�ال توف�ر املرتب�ات، س�تكون هن�اك مش�كلة 

يف ال�صف، ف�إذا تم الصف حس�ب التصني�ف الجهوي 
الجغرايف )شمال / جنوب( الذي انتهجته حكومة الرياض، 
فإن ذل�ك يعني االع�رتاف برشعيتها املزعوم�ة من ناحية، 
واالعرتاف ببوادر التش�طر واالنفصال بني ش�مال الوطن 
وجنوبه من ناحي�ة ثانية، وكال األمري�ن يخدمان العدوان 

ويصبان يف تنفيذ سياسته. 
وللخروج من املآزق الس�الفة وتداعياتها، يجُب الرتكيُز 

عىل الجوانب اآلتية:- 
1- الجانب الس�يايس: تش�كيل لج�ان متخّصصة لحل 
األزمة االْقتَصادية، ورفع املظالم، وتعزيز الثقة بني الشعب 
وقيادته، وإصدار بيانات رس�مية توضح للش�عب حقيقة 
ما يجري وما يق�وم به العدوان وعمالؤه، وتحميل املجتمع 
الدويل مسئوليته االنسانية واألخالقية تجاه الشعب اليمني. 
2- الجانب اإلعالمي: االرتقاء بمس�توى الخطاب واألداء 
اإلعالم�ي، وانتقال الخط�اب من الطابع الذات�ي املحيل إىل 
الطابع الجمعي اإلنساني العام، من خالل توجيه الخطاب 
بمظلومية الش�عب اليمن�ي وإْج�َرام الع�دوان إىل مختلف 
شعوب العالم، واالشتغال عىل مفردات الجرائم واالنتهاكات 
واملأساة اإلنسانية، وتوضيح حجم املؤامرة الكونية الكربى 

بحق اليمن أرضاً وإنساناً. 
يض�اف إىل ذل�ك وبالتزامن معه، تكري�س الحديث عن 
ال�دور اله�دام والتخريبي ال�ذي تلعبه مملكة آل ُس�ُعْود، 
وخدمتها للمش�اريع االس�تعمارية الصهيوني�ة يف منطقة 

الوطن العربي، ويتم ذلك من خالل ثالثة محاور:- 
1- محور محيل: يربز مظلومية ش�عب الجزيرة العربية 

وجرائم آل ُسُعْود بحقه منذ القدم وحتى اآلن. 
2- مح�ور إْقليْم�ي: يكش�ف ال�دور التخريب�ي ال�ذي 
تمارس�ه بحق ش�عوب الجوار، ويفضح عالقته�ا الوثيقة 
بالكي�ان الصهيون�ي الغاصب، وع�دم احرتامها لإلس�الم 
واملس�لمني، أَْو مراعاة مش�اعرهم يف االستهانة باملقدسات، 

وتعمد تشويه الدين اإلسالمي الحنيف. 
3- مح�ور دويل: يتن�اول رعايته�ا العلني�ة لإلْرَه�اب 
والجماعات اإلْرَه�ابية يف مختلف بلدان العالم، واستهدافها 

املبارش والصيح لألمن القومي العاملي. 
3- الجانب العس�كري: ولهذا الجانب أهميته وأولويته 
القص�وى، نظ�را لدوره الفاع�ل واملؤثر يف عملية الحس�م، 
من خالل حش�د وتدريب املجاهدي�ن، وتفعيل دور القبيلة 
إىل درجات�ه القص�وى، وتوجي�ه رضبات قاصم�ة للعمق 
السعودي، واستهداف مواقع حيوية واسرتاتيجية، وخاصة 
آب�ار ورشكات النف�ط، باإلضاف�ة إىل تكثي�ف الضغط عىل 
جبه�ة مأرب بق�وة، وتدم�ر مطار ع�دن نهائي�ا وتكرار 
اس�تهدافه، مل�ا لذل�ك من بال�غ األثر ع�ىل الق�وات املحتلة 

وحكومة الرياض ومرتزقة العدوان. 
يجُب أن يتح�رَك الجميُع بجدي�ة، َوأَن تتظافَر الجهوُد 
بق�وة وفاعلي�ة، َوأَن يستش�عر الش�عب حجم املس�ئولية 
وخط�ورة املرحلة، َوأَن يش�عر بوقوف قيادته السياس�ية 
إىل جانبه، وس�عيها الجاد واملثمر بكل االمكانات والس�بل 
املتاح�ة للتخفي�ف عن�ه، حينها ل�ن يقف الش�عب موقف 
املتف�رج، وهو يتعرض ألبش�ع حرب إبادة وأق�ذر عدوان، 
ويواجه املوت الجماعي جوعاً وقصفاً وأمراضاً وأوبئة، وهو 
كفيل بحس�م أمره بنفس�ه، وتجاوز محنته التي لم يلتفت 
إليها العاَلُم بمف�رده، غر معول عىل عدالة وهمية من عدو 

دنيء ظالم، أَْو يقظة ضمر من جالد قاتل متكرب.

استهداُف البنك املركزي..
تحويُل اليمن إىل مقربٍة جماعية 

بني العرقلة واملواقف 
الدولية املتناقضة 

علي السراجي 
سامايُدادايسشادُبايس2خنايايكارِتُثا2اسييقافاخيسب2انااتا
خيسترصيحااتايإلقل2خ2اةاخيسدخس2اةاتجاهاإ يستاهاخخطييتها
يستايايتيذلا،اخقداأثبتتايمحاديُثامنذا2دييةايمزمةايس2خن2ةا
2دداتدشانيايسددخيناأننااأََمااا اعاسمامناخلاُكّلاماايهتما2ها
لياتحق2ُلامصاسِحهاخيالنح2اازاسلقيىايساس2ةاسدخلايسيل2جا
2غاضايسنظاراعاناصحاةاأعخاسهاااخمييقفهااماناعدمه،ا
خاسهامُّالياقد تُهااعىاسخ ايسرشااخىاخيالساتخري ايفا2ب2 ا
يسصفقاتاختقديمايسدعمايسايل،اخالاحقيقاإنَْماناخالارشع2ةا
سخس2اةاخالامجلالاأمناخالاأَُماامامتحدةاخاسالايسماديسيا
يستطاعاإ كاعامجللايممناَخيمَُمامايستحدةا2كلامنظخاتهاا
خمؤسماتهااخجدلهااتصيتاسصاسحهاسلخرةايسثان2ةاسرئاسةا
مجللاحقيقايإلنَْماناكخااأناينح2ازاخطخ ايسجتخ ايسدخيلا
ايسنظراعنايسحصا اخكلايسجاز اخيسجريئمايستيا جدلهايغاضُّ
ي تكبهاايسددخينايسماديسيايمَمريكياختحاسفهايفايس2خنامنذا

عامني.ا
خرخاضاأَمريكااأَْخا2ريطان2ااعىاساب2لايسثاالاأَْخاغريلاا
سيطايةاتشاك2لاحكيماةايإلنقااذايسيطنياخقبلهاتشاك2لا
يسجلالايسما2ايسايمَْعاَىاسامايدداسهاأثار،اخهذهايسادخلاقدا
أساقطتاجميَ ايسثقةاخيسصديق2ةايستياكانتاميجيسةاكخاا
سّمرتاشدي ايملخ2ةا2خييقفهاايستياكانتاقائخة،اخخرحلةا
يسدادخيناخيسييقفايستياصد تاعنهااجدلتايسجتخ ايشاُدُرا
2داد ايسحاجةاإىلاممااندتهااخسعخهااخعاد امصديق2تهاايفا
ذسك،اخاسرخضاخيإلخشاالايسليطانياالتفاقامماقطاميقفا
غرياباخعج2باخسامايكنامتيقدااً،اكخااأناضدافاختهربا
أَمرياكاامناسعمايتفاقهاايسذياعقادهاخزيراخا ج2تهااجينا
كرييايكشاُفاحق2قةاأَمرياكااكدخسةاغرياجديّاةاخمغاِمرةا
تحاركاٍتالزس2اًةاخرَسعااَنا ختتحاركا 2اسنطقاةا ختدباثا
ماااتتهاربامانايتفاقاتهاااختيَضاُ اسلضغايطاخيال2تزيزا

خيالغريءيت.ا
منطق2اًايجادايسجتخ ايس2خنيانفَماهاأََمااا اتمااؤالتا
مهخة،اساذياتخنُ اأَمريكااخ2ريطانياتشاك2َلاحكيمةاخحدةا
خطن2اةا2إخشاالايتفاقامماقطاخقبلةاحايي ايسكييت؟اثما
يجُدلااترخضاختماتنكراتشاك2لايسشادبايس2خنياحكيمةا
يإلنقااذايسيطنياخسادايسفريغ،اخخااايسذياتريدهالاذهايسدخلا
خيسجتخا ايسدخيلامنايسشادبايس2خناي؟ا2استأك2ادالياتريدا
يسدما اخيسقتلاخيسفريغاخيسيضيعاخيالستماال ،اخعل2هاخ2ددا
لذهايسييقافايمَمريك2اةاخيسليطان2ةاتجاهايتفاقامماقطا
سحلايمزمةايس2خن2ةاخإنهاءايسدادخيناخييقافايسحرباخإنهاءا
مدانااةايسجتخ ايس2خني،اللامنايسدقيلاأنايكرتَثايسجتخُ ا
يس2خناياسقلقهاااأَْخاتنديدلااتجاهاتشاك2لاحكيماةايإلنقاذا
يسيطناياأَْخاتشاك2لايسجللايسما2ايسايمَْعاَى؟ا2استأك2داالا

خأسفاال.ا
ااَ ْخاُضاسخلايسيل2اجاختحاسفهاايسدر2ياخيسؤّسمااتا أمَّ
يسدر22اةاخيإلساالم2ةايستياتمااندلااختدعخهااايفاعدخينهاا
عاىايس2خانامنذاعامنياخاالايقد اخالايؤخار،اخهياتييضا
حر2ااًامبارشةاضادايس2خناأكلتايمخارضاخيس2ا2لاخإحاستها
إىلايسيريباخيسدما اخيسداناة،اخاستهديداخيساتخري ايستحشا2دا
خيستلييحا2اساتيدي ايسقيةاسمايدداسهامدناىاأَْخاق2خةاأيضاً،ا
خاسشادُبايد2ُشاحاسةايسحربامنذاعامنياخيييِجُههاخيقاخ ا
خيصخاداأََمااا احاالتايسحصاا ايسلياخيسجايياخيسبحريا
خيالقتصاسي،اخيسذلابانحيايستصد2داس2ييجها2استصد2داخيفا
يسنهايةاقصفاخيساتهديفايسدن2انياخي تكابامجازَ اجديدةا
سا2زيدامانامدانااةايسجتخ اصح2احاسكنهااساناتيضَده،ا
خخارخعايسصخايساخيسييجهاةالاياخ2ااٌ اخح2اٌدايختلكها
يسشادباأََمااا اغرخ كاماخعنجه2تكاماختجلكماختكلكما
خيساتخري كمايفاإخشاالاُكّلامحاخالتايستماييةايسم2اس2ةا
خإسقاطاُكّلامؤتخريتايستفاخضايستياتماعقُدلاامناجن2فا
إىلاساييسياإىلايسكيياتاخأخارييًاعرقلتكماالتفاقامماقطا

خعرقلةاجهيسايسمال .
سقداكشافايسدادخيناسلخجتخا ايس2خنيازيفاخكاذباُكّلا
يسييقفاخيسترصيحاتاخيسقاري يتايسدخس2ةاخ2انتاعي ُةالذها
يسجتخدااتايستياتب2 اختشارتياختماتغلايسدمااءاخيسداناةا
يس2خن2اةا2الاتتلاذذا2هااختتداذ ا2داد اقد تهااعاىاتقديما
يشءاخاا جاإطا ايسرع2ةايسدخس2اةايفاحنيانجدلااليامنا
تنتهكايسرع2ةايسدخس2ةايفاس2ب2ااخخلماطنياخسي يااخيسدريقا
خيخغانماتاناخغريلا،اخأينايسدايرياخيسق2مايإلنَْماان2ةايستيا
كاناتاتتباليا2هاااختتحدثاعنها؟اخأياناُكّلاتلكايسترصيحا
خيسييقافايستاياكانايتاماإصديُ لاااسدعامايسديخقريط2اةا
خيسحريّاةاخيستنخ2اةايفايس2خان؟،اخسهذياخقداقر ايسشادباأنا
يمريَايفامرخِعهاخأنايتيذاخطييتهايستيايريلاامناسبًةاخيفا
مصاسحتهاغريامكرتثا2أيةامييقَفاتهدُفاإىلاعرقلتهاخجدلها
يد2اشاحاسةامانايسفاريغاخييضا اسالساتهديفاخيستدمريا

يسخنهج.

»إسرائيُل«.. ما بني النذير والتحذير 
أحمد علي الجنيد 

تتهاخىاعارخُشايسجبا2رة،امانازعخاءاخطغاةا
خمليكاخق2ارصة،اختيل ايمقندةايساكرة،اخيكشفا
يسلاهاس2زياحاساتا ةاعانايمرشي اخألالايسكفارا
خيسيباثاةاخيسحقا ةاستحرتقا2لدينهما2إذنا 2كا2خاا
كمابتاأيديهم،اخ2خااامندتاقيين2نهام،اخ2دداأنا

يشتداجلختهماختداس2هماخيستكبا لم.ا
خبداداأنايغارتخيا2اممان،ا2إشاداسهمايفاُكّلا2لدا
خت2لايسددخين،اخ2ددامندهمايمذيناسقداجاءلماخعدا

يسرحخن،اخخااسبثيياإالاخقداأحاطتهمايسنريين.
اخاسجازيءاماناجنلايسدخالاخكخااقداأشادلييا
يسادخلاخيسشاديبايسدر22ةايفاحارخباإماا2امصاسةا
كحر2هاماخعدخينهاماعاىاسخساةاخلماطنياخإماا
2اسيكاسةام ارشيكتهااأمريكااعىا2ق2ةايسشاديبا
يسدر22ةامثلايس2خناخسي يااخغريلخااخل2ذخقييا2خاا
كمابتاييديهماسايءايسصرياخسايءايسدذيباخيعُدا

يسلاهاآٍتاالامحاساةاعاجالًاأ اآجاالً،اخلتذخقيياسفحا
يسناا اخسه2بهاااخلذياقل2لامناكثارياخجزءامناكلا

مخاالمامالقيه.ا
خسقاداتيعدايسلهاتدااىلايسظاسنيا2مايءايسداقبةا
خأشادايسدذيباخالاتزيلاآياتايسقارآنايسكريماتقصا
عل2ناامنايسدلاخيسدظاتامانانبأايسظاسنياخيسدتاةا
خجاما ا شااملا يسكرياما خيسقارآنا يسماتكلينا
ساكلازمااناخماكاناخلااالايايس2اي اآيااتايسلها
شاخلتهماستحذ لماَخس2حلاخ2هااخعدايسلهاخخع2دها
كما2قاتهاامنايمقيي ايسظاسةايسهاسكةايسهليكة.ا

اخإنا 2اكاساا2اسرصااس،اخلنماتذكرامناكتابا
يسلاهاعزاخجلاآيااتاخجلةارسيدةايإليقاعاشاديدةا
يستأثرياستنذ اختحذ ،اخسنشاالدايسجرمينايسظلخةا
تتهااخياعرخشاهماختزخلاسخستهام،ا»أسماتراك2فا
خدالا 2كا2دااساااإ  اذيتايسدخااسااايستياسماييللا
مثلهااايفايسبالساااخثخيسايسذيناجا2ييايسصيرا2اسييسا
ااخخرعايناذيايمختااسااايسذياناطغاييايفايسبالسااا
خأكثرخياخ2هاايسفمااساااخصباعل2هما 2كاسايطا

عذيباااإنا 2كاسباسرصاس«.
خمااأكثارايستيج2هاخيإل شااسايسقرآناياسلنفلا
يسبرية،احتىاتماتدخلايسدقلايفايستبرص،اخحتىا
تاد كاماااتادلاعل2هايسحاييسايستاياخلبهااايسلها
سإلنماان،اختخ2ازايسياريامانايسار،اخيسناخ امنا
يسضا ؛امنايإلنمااناسايفايحاساباعىارسيئرا
أعخاساهاخظييلرلاا،اخمناكلامااايدخلاهامحىصا
عل2ه،اخمرصيسايفاساجلاأعخاسهاخيتحخلانتائجها

خعييقبهايسيخ2خةاسييءا2اسدن2ااأخا2اآلخرة.
اخسكناليايسفرصاةاسكيناتاخسخلاأخرىامخذا
يسدالةامخناسابقيلمامنايسطغاةاعالاخعىساأنا

يدقليياأخايديسخياسرشدلم.
خسكاناأنّاىاسقاي اطغاةاعصااةاأنايدقلايياأخا
يفكرخياأخايكتباسهمايسقل2لامنايسرشاداخيسدقالن2ةا
سلنجااةامنامآزقهماخماناخياالتاإجريمهم،اختباا
سكماختبتاأيديكما2خاايقرتختمامناعدخين2ةايفاشتىا

2قاعايم ييضايسدر22ةايسملخة.ا
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َمن لم يهتِد بالقرآن.. فقلُبه مليٌء باألمراض }َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَد اللَّ َوآَياِتِه ُيْؤِمُنوَن{ 
  - خاص:

أسقاىايسشاه2ُدايسقائاُداساالُ ايسلاِهاعل2هامنا
ما/5اإىلاخ/م/خللا اساب امحاارضيتااااا
اسهاااأناتُكتَبا2خاءا ماالز اااا يئدااتاجدي-ُحلَّ
يسذلب-يارحاخ2هاااكتااباامدياحايسقارآن(ا
سإلما ايسقاساما2اناإ2ريل2ماعل2هايسماال ،الذها
يسحاارضيتاكلهااتحكاياعنايسقارآن،اخك2ف2ةا
ياللتديءا2اسقرآن،اخك2ف2ةاطرحايسقرآناسلقضايا،ا
خمنهج2اةايسقرآنايفاُكّلايشء،اقالاعنهايسشاه2دا
يسقائاد:ا]كتاباليامناإما اكباريامناأئخةاأللا
يسب2ات،ايسزيدياةامتفقانياعل2اه،اليامشاهي ا
عندلماجخ2داً،اخكتا2تها2اسطريقةايستياتكشافا
ك2فا ؤيةاأللايسب2ت،اختيجهاأللايسب2تايمصيل،ا
قبلاتجياأش2اءاأخرى[،اخيقصداسال ايسلهاعل2ها
2ااأشا2اءاأخرى(،اأيايسثقاخااتايسغليطةايستيا
لياتدتلامدا ضةاسلقرآن،اخمداكماةاسنهج2ةا
يسقارآنايستياعل2هااايمئخةايمخيئلاماناآلايسب2تا

سال ايسلهاعل2هماأجخدني..ا
خنصحاساال ايسلهاعل2ها2إخاريجالذيايسكتابا
2طريقةامختازةاخيسق2ا ا2تد يماهاسطلبةايسدلما
خسلثقاخ2اني،اخيسدخالاعاىانارها2نياأَْخَسااطا
يسنااس،اح2ثاقاال:ا]خلذيايسكتابامناساباأنها
؛ا يصاّي ،اخييرجا2أحمانامخاالياعل2اه،ايكلَّ
مجالايادّ سايفايسريكاز،اخينتراسلنااس.اخهيا
مناساباجديًانرهايفايسفرتةالذها2اسذيت.ايدنيا

يسنااسايآلناأحايجاماا
يسقرآن،ايفا إىلا يكيناينا
يسزمنالذيا2اسذيت.انحنا
2حاجةاإس2هايفايسماجد,ا
يفا ينتارا يسريكاز,ا يفا

أَْخَساطايسناس[.
خيفاتقريرالذيايسددسا
يسقاسماةا يمعاديسا خيفا
2إذنايسلهاسنتناخلالذها
يسماب ،ا يسحاارضيتا
2ااامدياحا يسدرخخاةا
سالساتفاسةا يسقارآن(،ا
مخاااخ2هاااماناعلاٍما
كباري،ا خخعايا غزيار،ا
نظاريه..ا قالا خطارحا
يسشاه2دا يسلاها خجازىا
يسجازيء،ا خاريا يسقائادا
يسنب2انيا ما ا خجدلاها
خيسصديقنياخيسشهديء.

إن لم تفتْح قلَبك 
لهدى القرآن.. 

فالضالل هو البديل:ــ
أكداساال ايسلاهاعل2اهايفا2دييةايساد سايمخلا
ماناامديحايسقرآن(اعىاقاعادةامهخةايجباأنا
يتبدهااايإلنَْمااناسكايايخكنهاأنايهتاديا2هدىا
يسقرآن،اأالاخلياأنايفتحاقلبهاسهذيايسهدى،اح2ثا
قال:ا]يإلنَْماانالياالز اأنايكايناعندهايلتخا ا
2أنايفتحاصد ه،ايصغي،ايمتخ ا2التخا احتىا
يمتف2د.اخإالاساتنتهيايسقض2ةايفايمخرياإىلاأنها
الايداداينفا ايفاخيحادايشءاعىايإلطاالق.اس2لا
لنااكايشءاأعظمامناكتابايسله،ايسقرآنايسكريم.ا
إذياخيحداالايتفهم،االايدداينف اخ2هايشءانهائ2اً،ا

أّيايشءاكان[.

َماَواِت َواأْلَْرِض:ــ اللَُّ ُنوُر السَّ
ختنااخلاساال ايسلاهاعل2اها2اسارحاسقيساها
اَخاَخيِتاَخيْمَْ ِضاَمثَُلانُيِ ِها تداىل:ا}يسلَّاُهانُيُ ايسمَّ
َكِخْشاَكاٍةاِخ2َهاااِمْصبَااٌحايْسِخْصبَااُحايِفاُزَجاَجٍةا
ايُيَقُداِمناَشاَجَرٍةا يسزَُّجاَجاُةاَكأَنََّهااَكْيَكاٌباُس ِّيٌّ
ِق2َّاٍةاَخاَلاَغْر22ٍَِّةايََكاُساَزيْتَُهاا ارَشْ بَاَ َكٍةاَزيْتُينٍِةاالَّ مُّ

ييُِضُءاَخَسْياَسْماتَْخَمْماُهانَاٌ انُّايٌ اَعَىانُيٍ ايَْهِديا
ُبايسلَُّهايْمَْمثَاَلاِسلنَّاِسا يسلَُّهاِسنُيِ ِهاَمنايََشاُءاَخيرَْضِ

ٍءاَعِل2ٌم{ايفاعدةانقاط:اا ايَشْ َخيسلَُّها2ُِكلِّ
النقطة األوىل:ـ:ــ مسألة الهداية:ـ

رشحاسناامدناىالذيايسجزءامنايآلياةاايَْهِديا
يسلَّاُهاِسنُايِ ِهاَمانايََشااُء(،اح2ثاقال:ا]مماأسةا
يسهديياة،اتأتياايسهدييةايسدامة(الذهايستياتدني:ا
يإل شااس،اإ سالايسرسال،اإنزيلايسكتب.الذهايستيا
يماخينها:ايسهدييةايسدامة،ايإل شااس.اسكنايهديا
سني هاقض2ةاثان2ة،امطليباأنايإلنَْماانانفماها
ليايتمابباسهذهامناجهةايسلاه،ايهتم،ايصغي،ا

يتفهم،ايرجيايسله،ايدعيايسلهاأنايهديه[.ا
النقطة الثانية:ـ نور عظيم يف محيط مظلم 

ـ
خضاحاسناالناااايسثل(ايسذيارض2هاسابحانها
ختدااىلاعناناي ايسهديية،اح2ثاقاال:ا]لذيامثل،ا
ني اعاىاأ قىاس جاةاتتصي ه،اناي اعىاأ قىا
س جةايفامح2طامظلم[،اخأضافاأيضاً:ا]يسشكاةا
مدنالاا:ايسكيَّة،اتارىايسني اخ2هااامجتخداً،اقدا
ملئاتاني يً.اخلنااتتصي ايسكايةاتكينامتى؟ايفا
يسل2ال،الاذيايسثلايفايسل2ال،اأس2الايفايسل2ل؟اك2فا
تكينايسكيةاسيحدلا،ايسني اخ2هاا2هذيايسشكل،ايفا

مح2طامظلم؟[.
يسنقطاةايسثاسثة:ااايسقصيسا2اسني ،اليااني ا

يسهديية(:ااا
خسفاتاإىلاأنايسقصايسا2اسناي اس2الاضايءا
خيسنجاي ا يسكييكابا
قال:ا ح2اثا خغريلاا،ا
]يسلاهاناي ايسماخييتا
خيم ض،اُكّلاني اخ2هاا
لايامنها2هاذيايسدنى:ا
ناي ايسهديية.ايمشا2اءا
يمخرىاليامناخلقه:ا
خيسقخار،ا يسشاخل،ا
خساائرا خيسكييكاب،ا
يساد  الاذه،اسكاناماا
كأنهااالايايسقصيسةا
عانا يتحادثا أنا
يسيليقاتايستياتيضء،ا
كاسشاخلا ختناريا
خيسقخار.ايتكار اكثرييًا
يسهدى،ا عانا يسحدياثا
2أنها يسلاها عانالادىا
ناي ؛امنالناااتتصي ا
مدها2أنهاتكينايسح2اةا
ظلخااتاكلهاا،اتكينا
ظلخات.ا كلهااا يسح2اةا
خاإلنَْماانا2حاجاةاإىلا
لذيايسني ،اتخثلايفاآيةا
أخارى:ا}أََخاَماناَكاَناَم2ْتاًاَخأَْح2َ2ْنَااُهاَخَجَدْلنَااَسُها
ثَلُُهايِفايسظُّلَُخاِتا نُاي يًايَْخيِشا2ِِهايِفايسنَّاِساَكَخانامَّ
نَْها{ايمندا ااا(اخيستشاب2هاسهاا َس2َْلا2َِياِ ٍجامِّ
2اسظلخاة،اأس2لايإلنَْماانايفايسظلخاةايسحق2ق2ةا
لذهايحتا ،اخيتيقفاخالايد ياأينايذلب،الكذيا
أَْخالكاذي؟اليانفلايسيشءايفايممي ايسدنيية،ايفا
شاؤخنايسح2اة.اخاإلنَْمااناإذياسمايساعىالديا

يسلهايكينامتيبطاًايفاخيقده[.
النقطة الرابعة:ــ املالئكة محتاجون للهداية:ـ

اأنانمخدهاا تطرقاسال ايسلهاعل2هاسنقطةاقلَّ
ماناقبل،اح2اثاقال:ا]يإلماا ايسقاسامايتحدثا
كثارييًاعاناميضايعالديياةايسالئكاة.ايسالئكةا
الاتتصي لاماخلقاًالكاذياييلقاينااتخات2ك(،ا
مهديانياجالزين.اإناُكّلالدىامصد هامنايسله،ا
خكلاكائان،اُكّلاميلايقايحتااجاإىلالادىايسله،ا
خلديياةايسلاه؛ايسالئكة،ايمنب2ااء،ايسبر.ايسبدضا
يقيسين:ااأمااأخىلاعندكاإنهمامالئكة(!اكأنايسلها
خلقهماجالزين!.لناايؤكدايفاأَْكثَرامناميضيعا

2أنايسالئكةالمامحتاجيناإىلالدييةايسله[.

يسنقطةايسياممة:اايسلهايستيد اُكّلاطريقةا
سهدييةاعباسه:ا

خأكداساال ايسلهاعل2اها2أنايسشا2طاناعندماا
ادايسباراأنايضلهاماماناُكّلاجهاة،ايسلاها تيعَّ
سابحانهاختداىلاعخلاعىالدييتنااا2كلاطريقةا
أَْكثَارا2كثاريامانايسشا2طان،اح2اثا مخكناة،ا
قاال:ا]يسلهاسابحانهاختدااىلاقد اُكّلايسيساائلا
أنايماريخيايفا يسنااسا إىل[اسلخاةا يستاياتاؤسيا
رصيطهايسماتق2م،اخأنايماريخياعاىالديها2كلا
يسيساائل.امثلخااقلناا2امملاأناهاأَْكثَرامخااقالا
يسشا2طان،اعندمااقالايسشا2طان:ا}ثُامَّاآلِت2َنَُّهما
اأَيِْديِهْماَخِماْناَخْلِفِهْماَخَعْناأَيَْخاِنِهْماَخَعنا نا2نَْيِ مِّ
َشَخآِئِلِهْم{ايمعريف7ا(اأسمايقلالكذياخليايريدا
أنايضل؟ايسبا ياجاءاسإلنَْماانامنامح2طهاكلها
سحاخساةالدييته،امااازيلالناكامناخايق،اخمنا
تحت،اخماناسيخل،اخمناُكّلاجهة،امناُكّلاجهة،ا

خ2كلاخس2لة[.

مسألُة )تأجيل الهداية( من أخطر القضايا:ـ
خحذ اساال ايسلهاعل2هايسنااسايسذينايُدرضا
عل2هامالدىايسله،اثمايؤجلينالاذيايسيضيعاإىلا
خقاتاالحال،اأنهماسا2قدينايفايسضاالل،اح2ثا
قاال:ا]يسقض2اةاالاتدتللااقض2ةاعاىامزيجكا
اأستخ ،اخمتىامااأ ستاألتدياألتدي،اخيسباسيا
منياأختَّح،اخيسباسيامنياأصحا(اال،ايدرضاعل2كا
يسهادى،امااتصغاي،امااتهتم،اساتق ايفاضالل.ا
يسقض2ةاخطريةاجديً،ايقماياقلبك،اخرتىاآخرينا
منايسذينامااقداساخديياشا2ئاً،اخإنخاامخلامرةا
يماخ ،اقدايكايناأَْكثَارامنكايساتفاسة،اعندماا
يحرضاخليامهتم.اأسماتاتجاداأنالناكانيع2ةا
تأتاياِتْد2َغاخ2اه،اِتْد2َغاالايداداينف ايشءامده؟ا
منايسنيع2ةالذه:اسيفايمخ اخعندهاخ2خاا2دد،ا
س2الايآلن،اخمخكنايفتحامتىاماااأ يس،اخمخكنا
يهتاديامتاىاماااأ يس!اال،ايسيضايعامقد اعىا
أناكاُكّلاقض2ةاليامنايسهادىاتكينامهتخاًا2هاا
2يقتهاا،اكلخااتماخ اتهتام.االاتقلاماااقداليا

يآلن[.
ااَزيُغيياأََزيَغايسلَُّهاُقلُي2َُهْم{ا خأضاافاأيضا:ا]َخَلخَّ
لذهاحق2قاة،احق2قاةاتزيغ،اتحااخلاتتخلص،ا
ماااتهتم،ايزياغايسلهاقلباك،اثمايقماي،اخالايددا
ينفا اخ2اكايشء،اإالاإذياحاخستاتقحمانفماك،ا
خترجا اإىلايسلهالي،اترج اإس2هالي،اختتيباإس2ه،ا
ختماتغفر،اختحاخلاتطلبامناهاأنايهديك،اخإالا

خهياحاسةاخطريةالذه[.

ا زَاُغوا  الخطأ الذي وقعوا فيه عند تفسري: )َفَلمَّ
أَزَاَغ اللَُّ ُقُلوَبُهْم(

خأشا اسال ايسلهاعل2هاإىلاأنايسفسخناسلقرآنا
يسكرياماخكذسكاأَْصَحااباعلمايساكال اخكثريامنا
يسدلخااءاقداخقداييايفاخطأاعندمااخاسخياقيسها
اااَزيُغايياأََزيَغايسلَُّهاُقلُي2َُهاْم(اخكذسكا تدااىل:ااَخَلخَّ

يآليااتايسشاا2هةاسهذهايآلياة،امثلاقيساهاتداىل:ا
ا2َاْلاَطبَاَ ايسلَُّهاَعَل2َْهااا2ُِكْفِرِلاْم(اعندمااينصبا
يلتخامهاما2كلاهاإىلايستأخيال،استلئاةايسلاهامنا
يسظلم،اخمناخدلايسقب2ح!!امنايسلهامنزهاأصالاااا
2ديه2ااااامناأنايفدلايسقب2ح،اخس2لامحتاجاسناا

سنلئهاتداىل..ا
خينتقداساال ايسلهاعل2هاحتىايمساليبايسذيا
يساتيدميه،اح2ثاقال:ا]الاييجداتنزيهاسله،اخالا
حتىايمساليبايساذياكانييايماريخناعل2هايسذيا
يمخينه:ايستأخيل،اماالياأسليباتنزيهيانهائ2اً،ا
خالايكفاياستنزياهايسلاه؛ا]أي:اخذسهام،اخزيغيي؛ا
خيقداييايفاكذي،اخكأناهالي،اخنمابايسفدلاإس2ها
نمابةامجازية![اأس2ماييايقيسينالكاذي؟اأينخاا
،اأزيَغ..ايسخ[.ايدني:ايكينا سق2نالاا]طبََ ،اأَضالَّ
مدنالااعبا ةاس2ئة،اأزيغامشكلة,اضلَّامشكلة،ا
طب امشاكلة!اخإذيايسبا يالياالايبايلا2نفماه،ا

إنخااخقطانحنانحاخلانمرتاعل2هالي![.

ال ُيضل الل.. إال من استحق الضالل:ـ
ختحدثاساال ايسلاهاعل2هاميضحااا2طريقةا
 يئدةاسإلشكالايسذياخق اخ2هايسبدض،اح2ثاقال:ا
]يدناي:االاتتصي اأنايسباا يايأتياإىلاعنداخيحدا
خليامااازيلانظ2فاً،اخقا ايضله.الذهاالاتحصلا
نهائ2اا.اخمنايتحدثاعنهما2أنهاليايضلهماليا
يسنيع2اةايستيايقد اإس2همايسهادىاإىلا2نياأيديهما
ثاماالايقبلينه.الؤالءايضلهم.اخيسشا2طاناأَيْضاًا

لنااك،ا مانا يشاتغلا
يفاجييناباماناعناده،ا
يمخارى،اجانبا يسطرقا
يإلضالل.اسكنايسش2طانا
ينطللاينطالقةامناعىا
ِشال.ايسبا يامااامدناها
يفا ضااللا ُكّلا تحمابا
يسدن2اااإس2هالي،ايسضاللا
يساذيايقيلاعنهاأنهاليا
يضال،ايضال.ايبانياسكا
يسقارآنا2أناهايضالا يفا
نيع2اةامنايسنااس،الما
يسهادىا يقاد ا يسذيانا
إىلا2انياأيديهام،اثاماالا
يقبلين.ا يمتج2بين،االا
خهاؤالءالامامحاطاأنا
يضلهام،ايجدلاقلي2هما
قاس2ة،ايلدنهم،ايق2ضا
مثلخااا سهاما شا2طاناًا
قالالناا:ا}َخَمانايَْدُشا
يسرَّْحَخاِن{ ِذْكاِرا َعانا
لايا مخ(ا ايسزخارف:ا
خعايشا لاي،ا ينارصفا

2ارصهاعناأنايرىاذكرايسرحخنايسذياليايسقرآنا
يسكريم؛ا}نَُق2ِّْضاَسُهاَشا2َْطاناً{اليايسنيع2ةالذه.ا
خاإلشاكاالتاعندماااجااءتايستشاكاالتالايا
يتصاي اخكأنايسباا يايأتياإىلاعناداخيحداخليا
مااازيلانظ2فاً،اخماااعندهاأياخلال،اخطب اعىا
قلباه،اال،االاتحصلالذه،اأَْخايق2ضاسهاشا2طاناً،ا
أَْخايضلاه،اأَْخايجدلاقلبهاقاسا2اً!الذهاالاتحصلا
ماناجانبايسلهاأ2ديًاإالاسناكانامناعندهاأسابا2اًا

سهذه[.
خأضافاميضحاً:ا]يااأخي:ايسبا ياسابحانها
ختدااىلالياخا جاعناإطا اعل2هاأثا اأَْخامااعل2ها
أثا ،انحنانقيلامنا2حني:ايسقض2ةالذهاس2ماتا
مق2ااساإثاماأَْخاماااإثم،ايسلاهامتىامااقاالاأنها
س2فدلاش2ئاًالياسا2فدله،اخلياحك2م،اخمنزها
يفاخدله،اخسنايفدلامدص2ة،اخسنايفدلاخاحشة،ا
خسانايفدلاقب2حاًاعىايإلطالق،اسانايفدلاقب2حاًا

عىايإلطالق[.
مثال توضيحي:ــ

خرضباساال ايسلهاعل2هامثاالاتيض2ح2ااسهذها

يسماأسةاح2اثاقال:ا]يدناياكخثاالاااخسلهايسثلا
يمعاىاااتقيل:اقداعخلتاساه،اعخلتاكذياخ..اخ..ا
خيفايمخاريايصفداه،اخيطرسهاخالايدادايبايلا2ه.ا
قال:ا]ماا يضايفهم،اختنت،ازخجت،اعخلتاكذي،ا
صلحتاكذي..ا[اأس2لايسنااسايقيسينالكذي؟اأّيا
خيحداسا2قيل:ا]أمانهاأشاهداسلهاماااعاساعندكا
حجاة،اذياعنادكاكذي،اكاذي..اخالايصلحاسيشء..ا[ا
أس2ماتالذهاخطرة؟اللاأحدايد2اباعل2كا2دد؟ا
يقيل:ايااأخياي2ناكاساذياقختا2طرسه؟اقلت:ا]ياا
خبارياعخلتاسهاكذي،اأكلاُكّلاماامدي،امااعخلايلا
يشء،اخال،اخال،اخال..ا[،اختدرضاُكّلامااقداقدمتها
سهاأنت،اخ2قناعةاسا2قيل:ا]أشاهداسلهامااعندكا
ااَزيُغيي{ايااأخيامنايزيغا2ددالدىا تقصري[.}َخَلخَّ
يسله،ا2دادايسقرآنايسكريما]أشاهداإنخاااماالناكا
تقصري،اأنايسبا يايزيغاقلبهاأينخااخصلاييصل[ا

ينتهياإىلاجهنم،اخاسل،اخرج[.

 الطريقة الصحيحة للتوعية: 
يفاذيتايسما2اقاأشاا ا2أنايسقايلايسصح2ح،ا
خيستيع2اةايسصح2حةاليا2أنانتجهانحيايستحذيرا
مانايسضااللاخيسزياغامنانهايتهخاايسناا ،االاأنا
يكايناكالمنااكلهامتجهاااإىلامحاخسةاتلئةايسلها
مناأنهاالايُضلاأحدي،اح2ثاقالاساال ايسلهاعل2ه:ا
]أناتذكِّرايسناس:ايااجخاعةايإلنَْماناإذياسمايتقبلا
لاديايسله،الذيايساذياليالدى،اناي ،اكذي،اكذي،ا
سا2كيناعرضةامنايزيغاقلبه،االايدداينف اخ2ها
يشء،اس2كيناعرضةا
قلباه،ا يقمايا أنا إىلا
س2كيناعرضةاإىلاأنا
يق2اضايسلهاشا2طاناًا
سا2كين،ا مداه،ا
َكاَنا سا2كين،}َخَماا
َقْيمااًا ا ِس2ُِضالَّ يسّلاُها
2َْداَداإِذْاَلَديُلاْماَحتَّىا
ااايَتَُّقيَن{ َسُهمامَّ ا َ يُبنَيِّ
لاذها ايستي2اة5اا(ا
نماريا الا يسنهج2اةا
مناها نهائ2ااً؛ا عل2هااا
سهااا حصالامفهاي ا
يسجالة،ا عنادا غلاطا
خمفهاي اقاارصاجديًا
نحانا عندنااا أَيْضااًا

يسددس2ة[.

قيمة الحق عندك.. 
هي بمقدار كراهيتك 

للباطل:ــ
ساال ا اها خخجَّ
نصحاُها عل2اها يسلاها
إىلاخريالامانايمماة،انارىاميقفهمامانايسحلا
خيسباطلاساييء!!اح2ثاأناأياشايصاالايزعجها
يسباطال،اخنفماهام2تة،اح2اثاقاال:ا]خيسقرآنا
يسكريما كزاعىايسنقطةالذه:اأنايإلنَْماانايجبا
أنايكايناحاذ يًاجديًامانايسضاالل،اخيسيقيعايفا
يسضاالل،اختكيناكلخاةاضاللاتزعجاه،ا2اطل:ا
كلخاةاتزعجه.ايتحادثاياي ايسق2خاة،اخإذياُكّلا
منايص2حين،ايص2حاينامنايسضالل.اليايسذيا
خ طهام،ايسضاالل،اخكاناييايفاضاالل،اخيسذيانا
أضليلمايفايسدن2ا.اأس2مايياكلهامايص2حينامنا
يسضاالل؟.الناايفايسدن2اااعندمااتقيلاسه:ايااأخيا
لذيا2اطل.االاتتحركاخ2هاشدرة،الذياضالل،الذيا
خطاأ..اطب2دي،االاييجادالناكاينزعااج!.الذها
لايايسنفيسايس2تاة.ايسذياالاينزعاجاسلباطل،االا
يؤسهايسباطال،االايدتلايسباطلاخض2داً،اخيسضاللا
خض2داً،اقب2حاً،اس2ئاً،اختأكداأنهاسنايكيناسلهدىا
ق2خاةاعنده،اخالاسلحلاق2خاة.اق2خةايسحلاعندكا
ليا2خقدي اماذي؟اكريل2تكاسلباطل،اينزعاجكامنا

يسباطل،اقبحايسباطلايفانفمك[.

إذا أن�ت تتأم�ل األحداث ال تكن أنت بالش�كل الذي يتلق�ى من اآلخر ما 
يق�ول، ثم يأتي الطرف اآلخ�ر فتتلقى منه ما يقول حينئ�ٍذ لن تكون أَْكثَر 
من مج�رد ناقل، تكون ذاكرت�ك عبارة عن رشيط فقط تس�جل فيها كالم 
فالن ثم يأتي كالم اآلخر تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل 
هذا النحو لن تس�تفيد من العرب.]خسناتارىضاعنكايس2هيساخالايسنصا ىا

ص:اخ[

واإلنَْس�ان يتابع التلفزيون, ويتابع الروادي, يتابع األحداث أن تفهم بأن 
أي موق�ف تتبن�اه أمريكا أَْو إرسائيل أَْو اليهود أن تجعل نفس�ك من داخل 
ضده وإن رأيتهم يرضبون ش�خصاً يعجبك تح�ت عنوان مفتوح.]يسييالةا

خيسداسيةاص:ا9[
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُكّل حدث تس�مع 
عنه، أَْو تش�اهده حتى يف بلدك، حتى يف س�وقك، حتى داخل بيتك، ُكّل يشء 

في�ه دروس وفيه عربة، ليزداد اإلنَْس�ان بصرة، يزداد إيمان�اً، يزداد وعياً. 

اإلنَْس�ان الذي يعرف يزداد إيمانه ووعيه؛ سيجنب نفسه الكثر من املزالق، 

س�يدرك كي�ف ينبغي أن يعمل؛ ألن�ه من خالل تأمالت�ه الكثرة يعرف أن 

األشياء أشبه بسنن يف هذه الحياة.]خسناترىضاعنكايس2هيساخالايسنصا ىا

ص:اخ[

مقتطفاٌت نورانية

الجزء 
األول

بشرى المحطوري

- الذي ال ينزعج للباطل، 
ال يؤلمه الباطل، ال 

يعتبر الباطل فضيعاً، 
والضالل فضيعاً، قبيحاً، 

سيئاً، فتأكد أنه لن 
يكون للهدى قيمة 

عنده، وال للحق قيمة.

ال تتصور أن الباري يأتي 
إلى عند واحد وهو ما 
زال نظيفاً، وقام يضله. 

هذه ال تحصل نهائياً. 
ومن يتحدث عنهم 

بأنه هو يضلهم هي 
النوعية التي يقدم 

إليهم الهدى إلى بين 
أيديهم ثم ال يقبلونه.

 اإلْنَساُن هو الزم أن 
يكون عنده اهتمام بأن 

يفتَح صدره، يصغي، 
يستمع باهتمام حتى 
يستفيد. وإال ستنتهي 

القضية في األخير 
إلى أنه ال يعد ينفع 

في واحد شيء على 
اإلطالق.
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ضبحت من ُكثر ِماّلسي
على ظهر الوجع

ما ينفع اجلرح  ماّلس
أشتيك تنفض ُغبارك

تُرسل لنجران وردة
من مشاقر نُقم

وُقبلتني من عدن

وان غاب عليك املسافر
دليلك البندقية

لو ترى كيف جنران َشِجن
ينتظر عودتك

من ِجِزع يسألُه:
كيف رأيت البالد؟

احلبيب / احلبيب؟

كيف رأيته؟
ُمبندق؟!

راكز اجلنبية؟!
قله: ال يفلِّت سالحه دقيقة

الطهاشة كثير
الطهاشة كثير

الطهاشة  
كثري 

سلطان الصريمي

برنامُج رجال الل
ملزمة األسبوع:

 

 مدرخةايسلهاخعدهاخخع2دها
يسد سايسحاسياعر

حمير العزكي

ول�����ن�����ا ع������������روٌس ح��������رة ح����س����ن����اْء
س�������م�������راْء ظ����ل����ت ل����ل����ه����وى وط���ن���ا

َس�����َج�����د املَ����������دى ش����ك����را ل��ف��ت��ن��ت��ه��ا
وداللُ�������ه�������ا َع����������َزف ال�����ن�����دى حل��ن��ا

ك�����م س����َبّ����ح����ت ع���ش���ق���ا ِب���ِص���ي���رِت���ه���ا
وث����ن����اْء ل����ه����ا  ا  ح����م����دا  أح����الم����ه����ا 

واس���ت���غ���ف���ر ال���ش���ي���خ ال�������ذي ورث�����ت
أخ������وات������ه������ا ب����ق����م����ي����ص����ه ال�����ف�����َن

ظ���ف���ائ���ره���ا ف������ي  رم��������ل  و  ذه��������ب 
م�����ت�����ع�����رج�����ان ك����ن����ق����ش����ة احل������ن������اْء

س���ب���ح���ان م�����ن ج���ع���ل اجل�����م�����ال ل��ه��ا
وب������ه������ا ألف�������ئ�������دة ال�������رب�������ى ف�����َن

س�����م�����راءُ م����ال����ي ف����ي ال����ه����وى وط����ٌر
َع����َدن����ا ي����ك����ْن  ل�����م  او  أك��������ْن  م����ال����م 

****
ول�����ن�����ا ع����������روس ت����ل����ب����س ال���ك���ف���ن���ا

وب�����ري�����ق ث���غ���ر ف�����ي األس��������ى ُدِف��������َن
س�����م�����راء ل����ك����ن ش���م���س���ه���ا ُذب����ح����ت

���ُف���ن���ا وال���ب���ح���ر م������اٍض مي��ت��ط��ي ال���ُسّ
ي����ان����ع����ة ب���������األش���������الء  واالرض 

ت���ن���م���و وق������د ُزِرع����������ت ب���ك���ل ِف����ن����اْء
س�����م�����راء م���ه���م���ا امل���������وت ع���ان���ق���ه���ا

وأج���������از ع���ق���د ِق������َران������ه اجل���ب���ن���اْء

ُم����������ِه����������َرْت ب�����أح�����زم�����ة م���ف���خ���خ���ة
َوَه�����نَ�����ا خ���ص���ره���ا  ن���ح���ال���ة  زادت 

وع����ل����ى املُ���������دى نُ����ِص����ب����ت أري���ك���ت���ه���ا
وخ�������ن�������اج�������ٌر ت����غ����ت����ال����ه����ا ع���ل���ن���ا

س�����م�����راء ِب�����يْ�����َع�����ت ف�����ي م���ن���اب���رن���ا
ث�����ن�����ا( ل����ل����م����وت وال�����ن�����خ�����اس )ح�����َدّ

ِب�������� احُل����������ور وال�������������دوالر ق��اي��ض��ه��ا
َغ����َب����َن تَ�����ُق�����ْل  وال  ال�����دي�����ار  م���ف���ت���ي 

*****
ول�����ن�����ا ع���������روس حت���ت���س���ي َش���َج���ن���ا

وج����ع����ا ي���ف���ي���ض ف���ت���ن���ت���ش���ي ح����َزن����ا
ف�����احل�����رب ع����اث����ت ب������ اب��ت��س��ام��ت��ه��ا

وامل�����������وت ه���������َدّ ب����روح����ه����ا ُم�����ُدن�����ا
س�����م�����راء ج��������اَر اجل��������ار ف��ان��ت��ع��ل��ي

وج�����ه اخل���ط���اي���ا واخ���ل���ع���ي ال��ك��ف��ن��ا
ت��ق��ف��ى ال���ل���ي���ال���ي ال  م���ه���م���ا اس���ت���ب���د 

ح����ي����رى وف������ي ع���ي���ن���ي���ك أل������ف س��ن��ا
وغ�������دا ك��������رام��������ة   احل�������ي�������اة  إن 

ت��ف��ن��ى ال  االرض  إن  ل����������أرض 
س������م������راء م������ا ع������رف������وك ب���اس���م���ه

ف���ت���ج���اه���ل���وا ف�����ي ن���ب���ض���ك ال���زم���ن���ا
ب�����دأت ح�����ى  ف�����ال�����َرّ مي��������روا  ل�����ن  ال 

ل��ن��ا وال�������ع�������روس  ع���ل���ي���ه���م  دارت 

كريم الحنكي

إق��ص��ف��ي��ن��ا ي����ا دي������ار ال��ع��اص��ف��ة
واع�����ت�����دي ل���ي���اًل ع���ل���ي���ن���ا، ون���ه���ار

ل�����ن ت���ن���ال���ي م�����ن ب��������الٍد واق���ف���ة
ب�����رج�����اٍل أذه����ل����ت ُك�������ّل ال����ّدي����ار

ه���ات���ف���ي ت���ل���ك اجل����ب����ال ال��ّن��ائ��ف��ة
ه��ل وه���ى ال��ع��زُم ب��ه��ا ي��وم��اً، وخ��ار

ُدوُد ال���ع���ارف���ة وس���تُ���ن���ب���ي���ك ال������������رُّ
م��ن ُص��ُخ��وٍر ق��ّده��ا ال��ّده��ُر شفار:

أّن����ه����ا دوم��������اً ح��������زاُم ال���ّط���ارف���ة
وب���ع���ني اجمل������د، زه������ُو اإلح�������ورار

ب����ث����ب����اٍت ق�����د ت�����ع�����ّدى واص����ف����ه

دار ُك���ّل  وأرس����ى  األرض،  ف��ي  ح���ّل 
الّراجفة أن��ت  شئت؛  م��ا  فاعصفي 

وع��ل��ي��ك ال���ت���ّف ل��ل��ح��رب س�����وار..
ل���ن ت���ق���ّري، ي���ا ُع����ُروش����اً ق��اص��ف��ة

ف��ي دي����ار ال��يُ��م��ن، م��ن ب��ع��ُد، ق��رار
خ��ائ��ف��ة إاّل  ق�������ّط،  ت���ك���ون���ي  ل����ن 

ن��ي��ا ان��ب��ه��ار م���ن ُص���ُم���وٍد مي���ُأ ال��دُّ
ح����ك����م����ُة ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ن���ا وارف�������ة

امل����دار دار  ب��ن��ا  ال���ب���اغ���ي،  وع���ل���ى 
؛ وأن������ت ال���ّزائ���ف���ة دُم����ن����ا احل�������قُّ

ف��ه��و مي��ض��ي ب���ك ص���وب اإلن��ه��ي��ار
ن��ح��ُن م���ن يُ���رم���ى؛ وأن����ت ال��ّن��ازف��ة

ق�����دٌر ق���د ح�����ان، م���ا ف��ي��ه اخ��ت��ي��ار

يمن العروبة
إبراهيم طلحة

يَ����َم����ُن ال����ع����روبَ����ِة ح����اِض����ٌر َم���وج���وُد

َوُص����م����وُدهُ ف��ي ال��ع��الَ��ِم��نَي ص��م��وُد
��ِع��ي��ُد ب��أْه��ِل��ِه ه���ذا ُه����َو ال���َي���َم���ُن ال��سَّ

ي���ف���دي ث�������راهُ َش�����واف�����ٌع وزيُ�������وُد
��غ��ي��اَن ف��ي َج��َب��ُروِت��ِه ويُ��ج��اِب��ُه ال��طُّ

وال����ل����ُه واملَ�������ُأ ال����ك����راُم ُش���ُه���وُد
نَ��ح��ُن ال��ي��م��ان��يُّ��وَن، نَ��ح��ُن ج��نُ��وُدهُ..

ل���ل���ِه ِم�����ْن بَ����يْ����ِن األَنَ���������اِم ُج���نُ���وُد
إْن ِقيَل: »إنَّ النَّاَس قد جمعوا لُكْم«

حُشوُد تُِخيُف  ال  إْذ  اجمعوا؛  قلنا: 
����ٌة ����ٌة ع����َرِب����يَّ �����ٌة يَ����َم����ِن����يَّ َق�����ْوِم�����يَّ

األخ�����دوُد وال  ت��ره��ب��ن��ا  ����اُر  ال����نَّ ال 
نَ��ح��ُن اص��ِط��َب��اُر األك���رم���نَي وإنَّ��م��ا

ح��دوُد  - يُ��َق��اُل:   - أحياًنا  بِر  للصَّ
بعَدها حت��َذُر  س��وَف  صَبرنَا  ولئْن 

ب��ع��ُض ال��ِك��الِب ب���أْن تَ��ُج��وَع أُس���وُد
يُ���دِرُك���وا أْن  إل���ى  يَ��َم��اِن��ّيً��ا  َص���ب���ًرا 

ثَ�����راَك س��ُج��وُد ع��ل��ى  املُ����لُ����وَك  أنَّ 
، أنْ���َت َم��ِل��ي��ُك��ُه��ْم.. ي��ا أيُّ��ه��ا ال��يَ��َم��ِن��يُّ

األص�����ُل أص����ٌل واجل�������دوُد ج����دوُد
ُرؤوِس��ِه��ْم ف���وَق  اليمِنيَّ  فليلبسوا 

م��ف��ُق��وُد ُم���لْ���ُك���ُه���ْم  وإالَّ  ت����اًج����ا، 
نَُخوُضها ح��نَي  ال��ي��م��اِن��يُّ��وَن،  نَ��ح��ُن 

ف��ال��نَّ��ص��ُر ح����وَل ل���وائ���نَ���ا َم��ع��ُق��وُد
واعِرُفوا اْستَِفيُقوا  الَعَرُب  أيُّها  يا 

�����ا لَ����ُك����ْم ُم���ْس���تَ���ْق���َب���ٌل َم���نْ���ُش���وُد أنَّ
ِبَظنِّنَا َوُم��ْس��ِل��ُم��وَن  يُ���َق���اُل،  َع����َرٌب 

ل��ك��نَّ ب��ع��َض املُ��ْس��ل��ِم��نَي يَ���ُه���وُد !!

رجاٌل  كلهم 
»حيدر«

تركي القباني
 

لناايفالذهايسصحريءا..
قالايسناس:ا”اإنايسناساقداجخديي”

خجاءخكماس2فنيكماخيقتلديي
خجاءخيايفاتحاسفهما

خأخ2اماايؤيز لم
ستيشيلم!!!

خهلاخزعييا….ا جالايسلها؟
الاخيسلها…
مااخزعيي!!!

2لايزسيسخيا…اعىايإليخاناإيخانا
خقاسيي:

”احمبناايسرحخناميالنا”
سذيا2اءخيا..

2فضلايسلهاخينقلبيي
خخااُغلبيي…

لنااممتهمايسبأساءاخيسرضُ 
لنااثبتيي

لنااصلخي
لنااعطشيي
لنااظخئيي
لنااظفرخي

لنااينترصخي
لناامّرخيا2نهٍرامنهاماارش2يي

خالايغرتخيي!
خصا ايسكلاطاسيتا

تقدمهمامالئكةاختا2يتا
ختأي2ديًاختثب2تاً

خيغدخايسرملاإناخطأخهاياقيتا
.…

ختحتاعدخلمايغدخ
2ريك2ناًاخ2ا ختا

خأخزىايسلهاجاسيتا
خمااجخديها..

مناج2ٍشاخمناعدٍس
خمناعمكرا

يسمانغالاخيسبنغاالاخيمعريبا منا
خيسل2ر

لنااينتحرخي
لناايندحرخي
لنااقلخي

لنااخسخي
لناازحفيي
لناانُمفيي
لناايئميي

لنااينتكميي
لناا…ايفالذهايسصحريء..

عز يئ2لايرصدلم
خأشباٌحاتطا سلم

خأ2طاٌلاتصدايسزحف..
تليايسزحف

خييحدلمايصدايمسف
…

خ2اا..اعخرخا2ناخٍسا…
ُعدا…

حذي احذي اأناتغرت!!
خفيام2ديا جاٌلاكلهماح2د 
خفيام2ديا جاٌلاكلهماح2د 

عروٌس تلبُس الكفن 

ُعُروُش العاصفة



نتنياهو: سنهدم 
عشرات املنازل 

الفلسطينية فورًا 
يسك2اانا خز يءا قاّر ا ئ2اُلا
يسصه2يني،ا2ن2امانيانتن2الي،ايسهدَ ا
يسفلمط2ن2ةا يسنازلا اسدريتا يسفي يَّ
يم ييضا شاخالا يسثلاثا منطقاةا يفا

يسحتلةاخجني2هااخيسقدسايسحتلة.
خقاالانتن2الاياخااللايجتخاعاها
2ا«حازبايسل2كيس«،اياي ايالثنني،ا»يفا
يمشاهرايسقبلةاسايفاندمرامنازسهما
يفايسناطالايستياالايتماخرضايسقانينا
2هاا،اخندخلاعاىاتيص2اصايسيي سا
خيسدخ اإىلاحلالذهايسكا ثةايسيطن2ة«،ا
مض2فاًا:«لدمهااليارضخ ةاح2ييةا

سييطن2نا«.
سديهااا »حكيمتاها أنا إىلا خأشاا ا
مشاكلةايفاإنفاذاأعخاسهاايفايسيساطا
يسدر2اي«،امدع2اً:ا»لنااكاميجةامنا
يسجريخاةايستاياتؤثارايفايسقاا ايمخلا
خنحنا2حاجةاإىلاتغ2ريايإلنفاذايفالذها
يسجتخدااتايستياتأتياسهاماخسجخ2 ا

يسييطننيا2اسقانيناخيسنظا «.
خصصاتا »حكيمتاها أنا خزعاما
مئاتايسالينيامنايسشييكلا2ناءايسنازلا
يفايسيساطايسدر2ياخإنشااءامحطاتا

رشطةاخقييتاتدخلاخاصة«.
2نااءا »لنااكا نتن2الاي:ا ختا2ا ا
غارياقانيناياعاىاأ ييضاإرسيئ2الا
يسما2اسية«،امب2نااًاأناها»جرىاخاللا
لاذيايسداا اتدمارياآالفايسبانايا2الا

أكثر«.
خنيهاإىلاأنا»يميا ايسقبلةاستشهدا
تطب2الايسهاد ايفايسناطالايستاياساما

يطاسهاا2دد«.

يسيخ2لااااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 22 ايمخلامخلالا     يسددسااخماا14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

ما هو سبب القلق اإلسرائيلي من استعادة الجيش السوري لحلب؟
علي حيدر*

أخرجاتايساتداسةامديناةاحلابايمخسااطا
يإلرسيئ2ل2اةاعاناطي لاا.اختجااخزتايسجهاتا
يسرساخ2ةاخيإلعالم2اةامرحلاةايسكناياةاخيسجازا
يفايستدبارياعانا لانهاااعىاصخايسايسجخاعاتا
يسملحةاخيإل لا22ة.اخسمايكناينقصاسلتدبرياعنا
يسحديسايفاتلاأ22ب،اسايىاخسماشاشاتايستلفزةا

خيسييق ايإلسكرتخن2ةاخيسصحف،ا2اسّمييس.ا
تارسستاأصاديءايساتداسةامديناةاحلب،اعىا
يادايسج2شايسماي ياخحلفائه،ايفاتالاأ22ب،ا2خاا
يتجاخز،اأخايشبه،ايمصديءايستياشهدتهااعدسامنا
يسدييصمايإلقل2خ2ةاخيسدخس2اة،ايستياكانتاتريلنا
عىاصخيسايسجخاعاتايسملحة.اساستاحاسةامنا
يإلحباطاخيسقللا2رزتامداسهااعىاأسمنةاق2اسيتا
س2اسا2ة،ايفايسحكيماةاخيسدا ضاة،اخأعضااءا
كن2ماتاماناميتلفاأسايينايسقيسايسما2ايسا
يإلرسيئ2يل:ايس2خنياخيس2ماا ،اخيسدينياخيسدلخاني،ا
خيسحكيمةاخيسدا ضة،اختكر ايستشديدايإلرسيئ2يلا
عاىاأنا»مصلحاةاإرسيئ2الايفايسنهايةالياطرسا
ايسرئ2لا2شا (ايمسداخيإليرين2نيامناسي يا«.

يسؤسماةايإلعالم2اةايإلرسيئ2ل2اةاينضخات،ا
يسدر22اةا يسجيقاةايإلعالم2اةا إىلا2داضا أيضااً،ا
خيإلقل2خ2ة،اعلاتبنيارشيحةاخيسدةامنايسيليءا
خيسدلقني،ا2صي ةاشبهاتامة،ارسسيةايسجخاعاتا

يسملحةاخيسدخلايإلقل2خ2ةايسديعخةاسها.
صح2احاأنا لانااتايسؤسماةايإلرسيئ2ل2ة،ا
2شق2هاايسما2ايساخيممني،اعىاإسقاطايسنظا ا
يسماي ي،اخخاصاةايسرئ2الايمساداالساتبديلا
آخارا2ه،ايكاينامداسيااًاسحي ايسقاخماة،امرتا
سكانا خلبيطااً،ا 2خماا يتامتدرجاةاصدايسيًا
يسجديداماا2ددايساتداسةاحلاب،اأنهاسمايددالناكا
يفايسمااحةايسماي ية،اماايييزياثقلهااايسدينة(ا
يسنيعياسادىايسجخاعااتايسمالحة.ايفايسنت2جة،ا
تبدستايسرلاناتاعىاإمكان2ةاإعاسةاقلبامماا ا
يمحديثا2اسنمايبايسذياكناانشهده،اخمنايسؤكدا
أناسذساكامفاع2لاهايسحاارضةا2قيةاسادىاصناعا
يسقاري ايسما2ايساخيممنايايفاتلاأ22اب،اخلياماا
أجخلها ئ2لا»مدهداأ2حاثايممنايسقيمي«ايفاتلا

أ22باايسرئ2لايسماا2لاسالستيبا يتايسدمكريةا
أمان(ايسلييءاعامايساياسسني،ا2اسقيل:ا»إرسيئ2لا

يفامشكلةايسرتيت2ج2ةا2ددامااحدثايفاحلب«.
كذسكاتريج ايسرلاناعىامفاع2لايالساتنزيفا
يساذيا»ينحاد ت«اإس2اهايآلماالايإلرسيئ2ل2اةا2ددا
يإلخفااقايفاإساقاطايسنظا ايسماي ياخيسرئ2لا
يمساد،ا2لاحرضايستييف،اعالاأكثرامناتقدير،ا
ماناأناتصرياأطريفامحاي ايسقاخمةاأكثراقد ةا
عاىايستفارغاإلرسيئ2ال،اينطالقاًاماناأناتدزيزا
يمماانايالسارتيت2جياسلدخساةايسماي ية،ايخنحا
حزبايسلهالامشاًاإضاخ2اًايفايستصديامياعدخينا

إرسيئ2يلاخيس .
عىاخاطاماييٍز،امانايسييضاحاأنايسنكماةا
يإلرسيئ2ل2اةاماناتحرياراحلاب،اشاخلتاأيضااًا
إسقاطا لانهااعىاتقما2ماسي يااضخنا2ديلا
مناإخفاقايسرلاناعىاإساقاطايسنظا ،اخلياماا
سابلاأناعّلاعنها2ن2امانيانتن2الياأما امؤتخرا
»سيخايس«اااا/ا/مالا(ا2اسقايل،اإّنا»أخضلا
نت2جاةايخكانايسحصيلاعل2هااايفاساي يا(اليا
2لقناةالاسئاةانماب2اً...الاذياأخضلامااايخكنا
يسحصيلاعل2اه«.اخكانالذيايسيقافاقداأتىا2ددا
تيص2اةاتقاد ا2هاا»يممانايسقيمي«ايفاس يساةا
ااا/لا/5الا(،ا يسماي يا يسييقا ا تناخساتا
خأكدتاأنا»تقما2ماساي ياايتمااخقاأيضاًام ا
يسصاسحايإلرسيئ2ل2ة«،امشادسةايفايسيقتانفمه،ا
عىارضخ ةاأالاتبدخاإرسيئ2لا»كخنايقيسامطلبا
تقما2ماساي ياايفايسنظيماةايسدخس2اة،اخإنخااا

يسرتك2زاعىامصاسحهاايسح2يية«.
خمنايسدلاي اأنهاسخنامديناةاحلب،االايخكنا
إمري امرخعاتقما2ماساي يا،اخ2دبا ةاأخرى،ا
الايخكانايسجخاعاتايسمالحةاأناتكارساك2اناًا
مييزيااًايهدساخجيسايسدخسةايسماي ية،اخيماخحا
2شلهااخحلفاءلا،اأخاعىايمقلايض2ّلالامشهما
يفايسباس ةاأخايسرسايسريسعايفامييجهةاإرسيئ2ل،اسكنا
يفامرحلاةاماا2ددايساتداسةاحلب،ا2ااتايسنظا ا
أكثرايستقري يًا2اسدنىايالسرتيت2جي،اخيدنياذسكا
2اسلغاةايإلرسيئ2ل2ةاتداظمايستهديدايسذيايشاكلها
محي ايسقاخمةاعىاإرسيئ2ل.ايفاضيءاذسك،ايصريا
مفهيماًايإلرصي ايستكر اسادىاخزيرايممنايسحايلا

اأخ2غادخ اس2لماان(اعىارضخ ةاأناتشاخلاأيا
تماييةاإساقاطايمساداخإخاريجايإليرين2نيامنا
ساي يا،اخكانايسما2اقانفماهاقداشاخلاتأك2دا
سلفهااميشا2هايدلين(ايفاأكثرامنامناسبة،اأنا
»مناغريايسمخيحاأناينترصامحي ايسر،ايسختدا
مناطهريناإىلاسمشلاخ2ريخت،ايفايسحربايسديئرةا

يفاسي يا«االا/م/خالاا.
 غاماذسك،ايبقىايسبددايساذياالايقلااأخاأكثر(ا
حضي يًاسدىايسق2استنيايسم2اسا2ةاخيسدماكريةا
يفاتالاأ22ب،اليامااايتصلا2اسدااسالتايإلقل2خ2ةا
خيسدخس2ةايستياأسقطتهاايستداسةاحلب،اخيمخرىا
يستياساتفرضها،اإذاأظهارتايستطي يتايس2دين2ةا
يفاسي يا،امنذاينطالقتهااقبلانحياستاسنييت،ا
أنالنااكاخطيطااًاحخاريًاإقل2خ2ةاخسخس2اةاإزيءا
يسمااحةايسماي ية.ا2تدبارياآخار،اكانايظلالا
يسدا كايسدماكريةايفايسمااحةايسماي يةارصيعا
إ يسيتام اقايىاسخس2ةاخإقل2خ2اة.اخ2دياخيضحاًا
أنالذيايسارصيعاكانامضبيطااًا2خحاخسةاتجنبا
أياصادي امبارشا2نيايسقيىايسيا ج2ةاايسديعخةا
مطريفايسرصيعايسبارشايفايسماحةايسمي ية(،اأخا
2نيايسدخسةايسماي يةاخإحدىالذهايسقيى،اخاصةا

يسريلنةاعىايسجخاعاتايسملحة.
يفالاذيايإلطاا ،اتجنباتاسخلاإقل2خ2اةامثالا
ترك2ا،اخغريلا،ايستدخلايسدماكريايسبارشاطييلا
يسمانييتايستياسبقتايستدخلايسدمكريايسرخيسا
يسباارش،اختحديديًايفايسريحلايستاياتقلصتاخ2هاا
سا2طرةايسدخساةايسماي ية.اعندماااكانايخكانا
نظرياًايسحمامايسدماكرياعلامثلالذيايستدخل،ا
خيممرانفماهاينطبلاأيضاً،اعاىاقيىاسخس2ة،ايفا
مقدمتهاايسيالياتايستحدة.اختحتالذيايسماقف،ا
كانايسدخا ،اأخاخارضاخقائا ام2دين2اةا2رضبا
يسجخاعااتايسمالحةاخيساتداسةايسناطالايستيا
تما2طراعل2ها،اينطيياأيضاًاعىامماتيىامنا
خرضاإ يسيتاإزيءاقايىاإقل2خ2ةاخسخس2ة،اخاصةا
عندمااتتجنبالذهايمطريفايسيا ج2ةايسلجيءاإىلا
خ2ا يتا2ديلةاأكثراصديم2ةا2اسدنىايسبارش،اميا

سببامنايمسباب.
خما اأنالناكاعدسيًامنايسحطاتايستياشاكلا
كلامنهاامماتيىامناخرضايإل يسيتاعىايسقيىا

يإلقل2خ2اةاخيسدخس2اةايسداسياةاسلدخسةايسماي ية،ا
سكناكالًامنهاااكاناقا2الًاسالحتاييءا2فدلاخجيسا
خ2اا يتا2ديلاةاتتختا ا2ثقلانيعاي،ايممرايسذيا
أخجاداحاسةامانايستدااسلايالسارتيت2جياتحكما
مداسسةايسرصيعايفايسمااحةايسماي ية.اخمناألما
ماايساتنداإس2هالذيايسثقلايسضاساكاناخجيساعخلا
جغرييفاخسيخيغرييفاخعماكرياخيسا ايفاشخالا
ساي يا،اتحدياديًامديناةاحلاب.امنالنااايأتيا
إرصي ايسج2شايسماي ياخحلفائهاعىايساتداسةا
يسدينةاتجما2ديًاسرصيعاإ يسيتام اقيىاإقل2خ2ةا
خسخس2ةاخجدتانفمهااأما اتحديايسي2ا ايسبديل.ا
خمدناىاذسك،اأنهاا2اتتامحشاي ةاخمضطرةاإىلا
يتياذاقري احاسم:ايالنكفاءاخيستك2فام ايسييق ا
يس2دينيايسجديادايسذيايفرضهايسج2شايسماي يا
خحلفاؤه،اأخايسصادي ايسبارش،اخعىايمقلاإظها ا
تصخ2ماحاز اخحاسما2فرضاخطيطاحخراعلا
 ميايسكرةايفاملدبايسدخسةايسمي يةاخحلفائها.

2ناًءاعىاذسك،امناألمامااترتباعىايساتداسةا
حلابايفاخعاياصناعايسقاري ايسما2ايساخيممنيا
يفاتالاأ22اب،اس2الايالنتصاا ايسدماكرياعاىا
يسجخاعااتايسمالحةاخقط،ا2لاخلايايملماأنهاا
كستاإ يسيتاإقل2خ2اةاترك2ة،اخسخس2ةاأمريك2ة.ا
خيدنياذسكا2اسلغةايإلرسيئ2ل2ةاأنامااكانتاتريلنا
عل2هايسدخسةايس2هيسيةامناق2يسايخكناأناتؤسياإىلا
تض22لالامشاحركةايسج2شايسمي ياخحلفائه،ا

قداتقلصا2نمبةاكبريةاعخااكاناعل2ه.
يفايسقا2ل،ايستطاعايسج2شايسمي ياخحلفاؤها
أناييسادييامظلاةايمماانايالسارتيت2جي،ايستيا
تشاكلاخطايةانيع2اةامتقدماةاإىلايمماا ايفا
تيسا2 الاماشاحركتهامايفايسبااس ة،اس2لايفا
مييجهةايسجخاعاتايسمالحة،ا2الاأيضاًايفاإطا ا
مداسساةايسرصيعاما اإرسيئ2ال.اخالايقادحا2هذيا
يسفهاي ،ايالتهامااتايستياتيجاهاإىلاإسي ةا2ا يكا
أخ2امااا2أنهاايختا تايالنكفاءاعانايسييجهة،اأخا
عاىايمقلاإ2ديءاتصخ2ماحااز ايفاخرضاخطيطا
حخر،امنالذيايسي2ا اليامناجهةاسابباساايل2ها
خيرتتباعل2اه،اخمناجهةاأخارىاتتييجاسااقبلها
منايعتباا يتاذيت2ةاخميضيع2اة،اخمناضخنهاا
يسرساائلايإلقل2خ2ةاخيسدخس2اةايستياتنطيياعل2هاا

يندخاعةايسج2شايسمي ي.
يمكثراألخ2ةايفاحما2اتايسق2اسةايإلرسيئ2ل2ةا
أنايستصخ2مايسذياأظهرهامحي ايسقاخمةايفايسدخاعا
ضدايستهديدايسذياتشاكلهايسجخاعاتايستكفريية،ا
أخىلا2اسرتجخةايسدخل2اةاعندماايكينايفامييجهةا
أيامحاخساةاإرسيئ2ل2ةاتهادفاإىلايستدييضاعنا
ينكفااءايآلخرين،ايإلقل2خ2نياخيسدخس2ني،ايفاخذالنا
يسجخاعااتايسمالحة،اخاصةاأنامانايخلكالذها
يإل يسةايفامييجهاةاقايىاإقل2خ2اةاخسخس2اة،اليا
2اسارضخ ةاأكثراقد ةاخجارأةاخيندخاعااًاعندماا

يتدللايممرا2إرسيئ2ل.
مانالناا،اخاإناسيئارةايسقاريءةايإلرسيئ2ل2ةا
الساتداسةاحلاباتتجااخزا2ددلاايسجغارييفاعىا
ألخ2تاهايسقصايى.اخ2ددلااايسدخالناياسجهاةا
خحلفائاه،ا غاما يسماي يا يسج2اشا ينتصاا ا
مؤرشيتاهايسدخية،ا2لاأ2داسهايسيطن2ةايسماي ية،ا
يستياحّصنتايسدخسةاخأسقطتامرخعايستقم2م،ا

خليامااكاناقدا2قيامنا لاناتاإرسيئ2ل2ة.
يخكنايسجاز ،اأيضاً،ا2أنامااايحرضايفاخعيا
صنااعايسقاري ايفاتلاأ22ب،اليايسما2اقايمخسا ا
يستصالا2خداسساةايسارصيعاما اأطاريفامحي ا
يسقاخمةاكاخة،امناحزبايسلهاإىلايسدخسةاخيسج2شا
يسماي ي،اإىلايسجخهي ياةايإلساالم2ةايفاإيارين،ا
خلايامااعّلاعنها2اختصا انائبا ئ2لا»أ2حاثا
يممنايسقيمي«،ايسدخ2داأخسياسيكلااسبلاأناتيىلا
 ئاسةايسقمامايالسرتيت2جيايفاشادبةاتيط2طا
ل2ئاةاأ كانايسج2اشايإلرسيئ2ايل(،ا2اسقايلاإنا
إرسيئ2لا»تفحصاماايجريايفاساي ياايفايسم2اقا
يستهديادا 2اعتباا هامصادَ ا يمخسا ؛ا يإليرينايا
يمساايساعاىاإرسيئ2ال،اسكيناهايخلاكايسن2اتا

خيسقد يت«.
خإس يكاًامناهاسيطاي ةامفاع2لايسماتجديتا
يس2دين2ةايفايسمااحةايسماي ية،اسعااسيكلاصناعا
يسقاري ايإلرسيئ2يلاإىلاإعاسةايسنظارايفاخ2ا اعد ا
يستدخالايسدماكريايسباارشايفاساي يا،ا»منهما
سا2جدخناصدي2ةايفايستمال2ما2يجايساإيريناأخا

خكالئهاايفالضبةايسجيالن«.

* األخبار البيروتية

 االحتالل اإلسرائيلي يعتقُل 177 دولة تصّوت لحق الشعب الفلسطيني يف تقريِر مصريه
11 فلسطينياً من الضفة 
الغربية، بينهم قاصرون 

يعتقلاتاقييتايالحتااللايإلرسيئ2يل،ايي ا
يسثالثااء،انحاياااامييطنااًاخلماط2ن2اًامنا

يسضفةايسغر22ةايسحتلة،ا22نهماقارصخن.
يسفلماط2ن2ةا يمنبااءا خكاساةا خ2حمابا
اخخا(اخقداأخضحاناسيايمساريايسفلمط2نيا
يفا22ااناساه،اأنامامييطننياجارىايعتقاسهما
مانايسقدسايسحتلاة..اخكذسكاجارىايعتقالا
مييطننيامانا2لدةا نت2الايفامحاخظةا ي ا
يسلهاخيسبرية..اخمنا2لدةاساسمايُعتقلامييطن،ا
خمييطناآخرامنا2لدةا22تاخجا ايفامحاخظةا

22تاسحم.
خذكارايسنااسيايفا22اناهاأنامييطنااجرىا

يعتقاسهامنايسديخلامنامحاخظةاجنني.
خكاناتاسالطاتايالحتااللاقادايعتقلتا
2اممالايمخلاخامييطنانياخجخ2دهامامانا
محاخظاةايسيل2ال..اكخااأُعتقالامييطنامنا
مي2امايممدريايفامحاخظةا ي ايسلهاخيسبرية،ا
2ددايساتدعائهامناقبالاميا2ريتايالحتالل،ا

إضاخةاإىلاختاةامنامحاخظةاقلق2ل2ة.

جيُش االحتالل يطلُق الناَر 
صوَب الفلسطينيني شرق 

خان يونس واملغازي 
يساتهدختاقاييتايالحتااللايإلرسيئ2يل،ا
2نرييناأسالحتهاايسرشاشاة،ايس2اي ايسثالثاء،ا
يسييطنانيايسفلماط2ن2نيارشقاخانايينل،ا

خمي2مايسغازيايفاقطاعاغزة.
خقاستاخكاسةايمنباءايسفلماط2ن2ةااخخا(ا
إناتلاكايسقاييتايستخركازةايفامييقدهاااخيفا
ج2باتهااايسدماكرية،اختحاتايسناا اصيبا
يسييطننيارشقاخاانايينلاجنيبايسقطاع،ا
سخناأناتماّجَلاإصا2اات،ا22اداأنايسييطننيا
غاس خياأماكناتييجدلماح2ثاكانييايدخلينا

يفاأ يض2همايسز يع2ةاخيخاًاعىاأ خيحهم.
خيفاخسطايسقطاع،ايستهدختاتلكايسقييتا
يسييطنانياخمنازسهامارشقامي2امايسغاازيا

سخناأناتمجلاأيةاإصا2ات.

يسداماةا يسجخد2اةا يعتخادتا
2أغلب2اةاسااحقةا يستحادةا سألماما
مرخَعاقري ا2دنيينا»حلايسشادبا
يسصاري«ا تقريارا يفا يسفلماط2نيا
خكانتانت2جاةايستصييتا77ااسخسًةا

سصاسحايسقري .
خيد2ُدايسقري اتأك2داحلايسشادبا
يسفلماط2نيايفاتقريارايسصري،ا2خاا
يفاذسكايسحالايفاأناتكايناسهاسخستها
يسمتقلة،اخلماطني،اخيحثاجخ2 ا
يستيصصاةا خيسايكاالتا يسادخلا
يمماما منظيماةا خمؤسمااتا

يستحادةاعىامييصلةاسعمايسشادبا
يسفلماط2نياخممااعدتهاعاىان2لا
حقهايفاتقريرايسصريايفاأقرباخقت.
خخخقااًاسلقري ،ا»تؤكادايسجخد2ةا
يسارضخ ةا يستحادةا يسداماةاسألماما
يسلحاةاسلق2ا ،اسخناتأخاري،ا2إنهاءا

يالحتالل.
يالساتنتاجا إىلا يسقاري ا خيشاريا
يساذياينتهاتاإس2اهامحكخاةايسددلا
يسدخس2اةايفاختييلااايسؤ خةا9اييس2يا
يسك2اانا تشا22دا أنا خلايا لللا،ا
يسمالطةايسقائخةا2االحتالل،اسلجدي ا

يفايم ضايسفلماط2ن2ةايسحتلة،ا2خاا
خ2هااايسقادسايسرق2اة،اإىلاجانبا
يستدي2ريايستيذةاسا2قا،ايديقا2شدةا
حلايسشادبايسفلماط2نيايفاتقريرا

يسصري.
خقاداعا ضاتايسقاري اا7(اسخلا
ايسك2اان،ايسياليااتايستحادة،اكندي،ا
2ااالخ،ام2كرخن2زيا،اجز ايسا شاال،ا
عانا سخلا ال(ا خإمتنداتا نااخ خ(ا
يستصييتاايسكخريخن،اتينغا،اجنيبا

يسميسين،اكيتاسيفيي (.
خعقابايستصيياتاقاالايسريقبا

يسديئاماسدخسةاخلماطنياسادىايممما
يستحدة،ايسمفريا ياضامنصي ،اإنا
لذيايستصييتاشابهايسجخاعيايؤكدا
مجدسياإرصي ايسجتخ ايسدخيلاعىاأنا
يخا سايسشادبايسفلماط2نياحقها
يفاتقريارايسصرياخيؤكادامرةاأخرىا
عىاأنايسجهيسايسكثفةايستياقا ا2هاا
لطةايسقائخةا2االحتالل،ا يسك2ان،ايسمُّ
ماناأجلاتغ2اريالذيايسييقا اخيقناعا
يسجتخ ايسدخيلا2دكلاذسكاقدا2اءتا

2اسفشلايسذ ي .
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قــوٌة روسـيـة إىل تركيا للتحقيق يف مقتل سفريها
  - وكاالت:

ا تُضااامُّ خرقاةاعخالا أ سالتا خسا2اا
مااعضاييًاماناخدماتهااايسياصاةااسجنةا
يستحق2قااتاخخزي ةايسيا ج2اة(اإىلاترك2ااا

سلتحق2لايفامقتلاسفريلا.
خنقلاتاخكاالتايمنبااءايسرخسا2ة،اياي ا
يسكرملانيا 2اساما يستحادثا يسثالثااء،اعانا
»يسجخيعاةا قيساه:ا 22ماكيفا سيخ2ارتيا
ساتدخلايفاترك2ااسلتحق2لايفامقتلايسمفريا

يند يهاكا سيف«.
خأضافاأناها»يسرئ2لايسارخيساخالسيخريا
2يتنياخيسرئ2لايسرتكيا جباط2باأ سخغانا
تيّصالاإىلايتفاقا2هذيايسشاأناخاللامحاسثةا

لاتف2ة«.
خأسيناحزُبايسلهايسلبناني،ايغت2اَلايسمفريا
يسارخيسايفاترك2اا،اخأكاداأنالاذهايسدخل2اةا
يإلْجااَريم2اةاساناتؤثاراإطالقااًاعاىاثباتا
يسم2اساةايسرخسا2ةايفاساي يا.اخيعتللااا

إساءةا2اسغةاسألمناخيالستقري ايسدخس2ني.
ماناجهتاه،اأعلنايسرئ2الايسرتكيا جبا

ط2باأ سخغاناأناهايتفلام انظريهايسرخيسا
خالسيخريا2يتنياعىامييَصلةايستداخنا22نهخاا
2خااايشاخلايسلافايسماي يا غامايغت2االا

يسمفريايسرخيسايفاأنقرة.
خقتلا جلاممالحاكا سيفايفامدرضايفا

يسداصخةايسرتك2ةاأنقرةايي ايالثنني.
خخقا ايسحاسثاقبالايالجتخااعايسذيامنا
يسقار اأنايتماعقدها2نياس2ليماسا2نياكبا ا
مانا خسا2ااخترك2ااخإياريناحايلايمَْزَماةا

يسمي يةايس2ي ايفاميسكي.

هآرتس الصهيونية: »إسرائيل« يف ورطة 
بسبب اْنتَصار الجيش السوري يف حلب

هجوٌم على املركز اإلسالمي يف زيوريخ السويسرية َومصرع املنفذ

نُّ �سرباٍت جديدًة.. وامل�ست�سارة: عمٌل اإرهابي املنّفُذ ل زال طليقاً وقد ي�سُ

عمليُة دْهس تقُتُل 12 وتصيُب 50 يف سوق امليالد بربلني

الجيُش السوري يكّبد »داعش« 
خسائَر كبرية بريف حمص.. ويلّوح: 

سنقتِحُم آخر جيٍب شرق حلب

  - متابعات:
نارتاصح2فاُةا»لا تال«ايسدليةاأناها2ددا
يالنْتَصاا يتايستاياحققهااايسج2اشايسماي يايفا
حلب،امانايسحتخالاأناتنتقلايسجهيسايسدماكريةا
إىلاعادةايتجالات،امنهاااإسسب،اسكانايسجيالناليا
أحادايسي2ا يتايسثان2ة،اختجدسايسقتالاخ2هاسا2ض ا

»إرسيئ2ل«ايفاخ طة«.
خذكارايسحّلالاعاميسالرئ2الايفامقاساها»أنها
2دداسا2طرةايسج2شايسمي ياخلزيخةايستنظ2خاتا
يسمالحة،اتُبثامناحلباخمح2طهااصي اميتلفة:ا
يستفاعالام ايسطفلةا2اناايسدبدايستياحظ2تا2انتباها
عاسايا2فضالاحماا2هااعاىا»تييارت«،اخقييخالا
يسالجئانيايستاياتغااس ايسديناة،اخضالًاعانازيا ةا
يالنْتَصاا ايستياأجريلاااقائداخ2للايسقادسايستا2 ا
سلحرسايسثي يايإليرينيايسجنريلاقاسماسل2خاني«.
خيعتالالرئ2الا»أنايكتخاالايسما2طرةاعاىا
رشقاحلاباس2ماخحاسلرئ2الايسماي يا2شاا ا
يمسادا2االنتقالاإىلامهخاتاعمكريةاأخرى،احتىا
خسياسي ايالساتدديساخارتةاطييلة«،امشاريًياإىلا»أنا
يسيطايةايسنطق2اة،اخيسطلي2ةاتقريبًااامناناح2ةا
يسحكيمةايسماي ية،اتتدلالا2خنطقةاإسساب،ايستيا
تقا ا2انياحلاباخيسج2بايسدلاييايفاشاخالاغربا
يسدخساة.الذهايسنطقة،ا2حمابالرئ2ل،اذيتاألخ2ّةا

 خس2ة-سي يةامشرتكة.اخاسنظا ايسمي يامدنيا
2إ2دااساخيلااتايسديخ ايستاياتهدسامادنايسالذق2ةا
خطرطايس،اخ2خااترغبا خسا2اا2حخايةاقاعدتهاا
يسجييةاخيسرخأايسبحريايسلذيناتمتيدمهخاايفانفلا

يسنطقة«اخخلاقيسه.
خسفاتايسحلالايفاصح2فاةا»لآ تال«اإىلا»أّنا
يالنْتَصاا يتايسدماكريةامانايستيقا اأناتشاج ا
يسرئ2الايمساداسلخباس ةا2يطايةاتماتلز اسعًخاا
 خسا2ًااخإيرين2ًاا،اإلعاسةايسما2طرةاعاىامنطقةا
يسحادخسام ا»إرسيئ2ل«ايفايسجايالناايسحتل(«اخخلا

تيص2فايسصح2فة.
خ2حمابالرئ2ل،اخاا«إّنالاذها2اسطب انقطةا
ياللتخاا ايسصريياةاسا«إرسيئ2ال«،ايستاياس2ماتا
ماسخ ةاأيًضاااماناينْتَصاا ايسنظاا ايفاحلاب«،ا
منيِّلااًا»أنايساتئناَفايسقتاالا2يتاريةاأَْكاَلا2انيا
يسنظا اخيسملحنيايفايسجيالنامنايستيق اأنايي طا
»إرسيئ2ل«اسماببني:ايمخل،اينزالقاإطالقايسنا امخاا
يماتدعيا سيًا»إرسيئ2ل2اً«اخمنايستيق اأنايجدلهاا
تتدخالايفايسقتاال،اسلخارةايمخىلا2حجاماأَْكاَلامنا
ُكّلاسانييتايسحاربايفاساي يا.ايسثاناي،الجخاتا
جيياةا خسا2ةاعاىامقر2اةامانايسحادخساتكينا
مدخالًاستصاُس اغريامقصيسام اساالحايسجياخم ا
منظيماتا»يسدخاع«ايسجاييا»إلرسيئ2ل««اعىاحدا

تدبريه.

  - وكاالت:
أكدتارشطاةامدينةازيي يخايسماييسيةا
أنايسرجالايسذياُعثراعىاجثتهايفامح2طايسركزا
يإلسالميايسذياتدرضايي اأملايالثننياسهجي ا
ممالح،اليامنفذالذيايسهجي ايسذياأسفراعنا

إصا2ةاخاأشياص.

خخخقااًاسيكاساةاأنبااءاا خيارتز(اأخضحتا
رشطاةازيي يخاياي ايسثالثااءايفا22انانرتها
عاىاميقدهااايإلسكرتخنايايسرساخياأناجثةا
يسرجالايسذياتمايستدرفاعل2اهاكخنفذايسهجي ا
عثاراعل2هااعىاممااخةاحايييلاللخامرتامنا
ميقا ايسحااسث،اسخناإعطااءاأيّاةاتفاص2الا

إضاخ2ة.

يُذَكاُراأنا جالًاممالحاًايقتحماياي ايالثننيا
مركازيًاإساالم2اًاقارباأَْكاَلامحطةاسلماككا
يسحديدايفازيي يخ،اخأطللايسنا اعىامصلني،اماا
أَسَّىاإىلاإصا2اةاخاأشاياصاأعخا لمالخاخ5خ 

خم5اعاماً،اجرخحااامنهماخطرية.
خسابلاأناأعلنتايسرطةاأنايسهاجم،اخليا

 جلايبلغاحيييلالخاعاماً،اتخكنامنايسفري .

  - متابعات:
سقيااااشايصاًامصا عهم،اخ2خااأص2با
ل5اآخارخناياي ايالثناني،ايفاعخل2اةاسلالا

يستهدختامتميقنيا
شااحنةا إنا يمسان2اة:ا يسرطاةا خقاساتا
صدماتاحشاديًاقارباسايقايفا2رساني،اخأنا

سائلايسشاحنةاقداالذا2اسفري .
خأعلنتايسمتشاا ةايالسان2ةاينغ2الامريكلا
ياي ايسثالثاءاغاديةاعخل2اةاسللا2شااحنةا
»يعتاديءا أنالاذيا 2لسانيا يفاسايقا حشاديًا
ي لا2ي«..امشريةاإىلايحتخالاأنايكينامنفذها

طاسباسجيء.
خقاساتايسمتشاا ةايالسان2اةايفا22ااناإنا
»عل2ناااعاىاضايءاماااندرخاهاأنانفارتضا
ينهالجاي اي لا2اي«..امض2فاةا»يعرفاينها
سا2كيناعىاقد اخاصامنايسصدي2ةاعل2ناا
أنانحتخالايممراإناتأكاداأنالذيايسدخلانفذها

شيصاطلبايسحخايةاخيسلجيءايفاأسان2ا«.
خأعلناخزيرايسديخل2اةايمسانياتيماساسيا
م2زيارايسثالثاءاأنالاذيايسحااسثاكاناعخل2ةا

إ لا22ة.
خذكرام2زير،اأنايسيقيفايسذيايشاتبهاينها
ساائلايسشااحنةايستايانفذتايسحااسثانفىا
ضليعهايفايسهجي اخلاياطاسباسجيءاخخصلا

يسان2اايفااخاسيمخلا5الا .
خقالايسيزيراأثنااءامؤتخراصحفي:ا»س2لا
سدينااحتىاأسنىاشكايفاأنالذيايسحاسثايسرعبا
كانايعتاديءاإ لا22اا«،اخيصفاًالاذيايسهجي ،ا
يسذيايستهدفاحشديًامنايسييطننيايستجخدنيا
حيلاأكشااكاخشاب2ةاتب2 ايسنب2ذاخيسنقانل،ا

2أنهاجريخةاغرياإنَْمان2ة.
ماناجانباه،اأخااساخزياراسيخل2اةاخالياةا
2ريندنبي غايمسان2ةاكا لالاينزارشختريا2أنا
يسرجلايسذياُعثراعىاجثتهاسيخلايسما2ا ةاسما
يكانامنفاذيًاثان2ااًاسلهجي ،ا2الاكاناضح2ةا

سلذياقا ا2دخل2ةايسدلل.
خنقلتاصح2فةا»سياخ2لات«ايمسان2ةاعنا
يسيزياراقيساهاإنالاذيايسرجلاساائلا2يسنديا

خقتلا2اسرصاصاقبلاخقيعايسحاسث.
خأعلناتاصح2فاةا»سياخ2لات«انقالاعنا
مصد ا سخيايفارشطةايسدينةاقيسهاإنامنفذا

لجاي ا2رسانياالايازيلاطل2قااخممالحااخقدا
يشنارض2اتاجديدة،ا22نخاايتضحاأنايسشابا
يسدتقلايسشاتبهاخ2ها2هذهايسجريخةاالاعالقةا

سها2اسهجي .
خكاناتاصح2فةا»22لد«ايمسان2ةاقدانرتا
يفاخقتاساا2لامنايسثالثاءاتقرياريايف2دا2أنا
يسدتقلاليا2اكماتانيامنامييس2داعا اخ99ا 
خكاناقداي تكباعادةامياسفاتاقانين2ةا2ددا

خصيسهاإىلايسبالسايفاأخيخراعا ا5الا.
خسبلاأناأخاستايسرطةا2أنايسرجلايآلخرا
يساذياُعثراعىاجثتهاسيخلايسشااحنةامييطنا

2يسندي،امض2فةاأنهاسمايقدايسشاحنة.ا
تجد ايإلشاا ةاإىلاأنايسرطاةاأخاستا2أنا
يسشااحنةاتا2دةاسركةانقالا2يسنديةاخكانتا
مسخقاة،اخذساكايفاخقاتاأعلناخ2اها ئ2لا
يسركةا2أناهايتصلام ايسماائلايسقت2لاآخرا
مرةايفامنتصفانها ايالثننيايفا2رسني،اثماخقدا

يالتصالامده.
خذكرتاخسائلايإلعال ايمسان2ةاأنايسرطةا
قاماتا2دخل2ااتاسلامايفاأحاداأَْكاَلامريكزا
يسالجئنيايفامطا اتخبلهيفايسقديمايفا2رسني.

  - خاص:
َحايسج2اُشايسماي يا2اقتحاا اآخارا سايَّ
ج2بايما2طراعل2هايسملحين،ا2استزيمنام ا

يستخري اعخل2اتايإلجالءامنارشقاحلب.ا
مصااس ا أنا » خيارتز«ا خكاساةا خذكارتا
إعالم2ةاتا2دةاسا«حزبايسله«اقاستاإنايسج2شا
يسمي ياينيياسخيلاآخراج2باسلخدا ضةايفا

حلبايي ايسثالثاء.
خيتييصلاتطب2لايتفاقاخرخجايسماّلحنيا
ماناأح2اءارشقاحلابامقا2لاخارخجاألايلا
كفرياااخيسفيعاةامانايسبلدتانيايسحارصتنيا
2ريفاإسسبايسشخايل.اخخرجتاثخانياحاخالتا
تقالايسحااالتايإلنَْماان2ةامنا2لدتاياكفرياا

خيسفيعةا2اتجاهامدينةاحلب.
خسعااايسج2اُشايفا سااسةاخّجههاااعالا
مكليتايسصيتايسمالحنيايستبقنيالناكاإىلا

يسغاس ةارسيدا.
خ2شاأنايسدن2اني،اقاساتايسلجناةايسدخس2ةا
سلصل2بايمحخرايي ايسثالثاء:اإنانحيا5ااأسفا
شايصاتماإجالؤلمامنايمح2اءايسرق2ةايفا
حلبامناذايي ايسيخ2ل،امنهاما5ااأسفاًايي ا
يالثنني،اخعرةاآالفايي ايسيخ2لايسايض.

اخيفايسيقاتايساذياتتييصالاخ2اهاعخل2اةا
خارخجايسمالحنيامانارشقاحلاباخخرخجا
يسحاالتايإلنَْماان2ةامنا2لدتياكفريااخيسفيعةا
2ريافاإسساب،اتخكانايسج2اشايسماي يامنا
إسحاقاخماائراكباريةا2تنظ2اما»سيعش«ايفا

 يفاحخص.
عادَةا ساي يةا جبهااٌتا تشاَهُدا خخ2خااا
يشاتباكاتاخعخل2اتاقصفاجيياخمدخدي..ا
شانتاطائريٌتاحر22ةاسي يةاغا يتامكثفةا
عاىامييقا اممالحياتنظ2ما»سيعاش«،ايفا
مح2اطامدينةاتدماراخحقيلاشااعراخجزل،ا
خمنطقةاصييم ايسحبايباخمييق اأخرىايفا
 يفياحخاصايسرقياخيسجني2ايايسرقي،ا
يفاحانياتتييصالايسداا كا2انياعناارصامنا
يستنظ2ام،اخخحاديتامنايسج2شايسماي يايفا
يسنطقاةايسختادةاإىلامنطقاةايسقريتنيا2ريفا
حخاصايسجني2ايايسرقي،اخمح2اطامطا ا
يسرقاي،اخساطا 2ريافاحخاصا يست2فاي ا
قصافاجايياخصا خخاياخمدليمااتاعنا
خماائرا2ريةايفاصفيفايسطرخاني،اختأتيا
لاذهايسدا كايسدن2فةاإثرالجي اعن2فاشانها
تنظ2اما»سيعاش«ايفامحاخساةاسلتقاد انحيا

مطا ايست2في اح2ثايمتهدخهاعنارصاتنظ2ما
»سيعش«ا2قصافاعن2فاخمكثافا2اسقذيئفا

خيسصيي يخ.
خيفالاذيايسما2اق،اقاالامصد اعماكريا
ساي ي،اإناخحاديتامانايسج2شايسماي يا
يساتداستايسما2طرةاعاىانقطةايساريسي ايفا
مح2اطاقرياةارشيفةاجنايباغارباتدمر،ا
خكبّادتاإ لا22ايا»سيعاش«اخماائراكبريةا
يفايمخاريساخيسدتااسايفامنطقاةايست2في ا2ريفا

حخصايسرقي.
خأكدايسصاد اأنايسدخل2اتاأسافرتاأَيْضاًا
عنامقتالاخإصا2اةايسدريتاماناإ لا22يا
يستنظ2ماختدمرياعر2ةامصفحةاسهماخ يجخةا

صيي يخاخس2ا تنيامزخستنيا2رشاشني.
خيفايسريفايسشخايلاأخاسايسصد ايسدمكري،ا
2أناخحديتامنايسج2شايساتهدختاتجخداتا
يسنارصة«ايفاتاريامدلاةا ممالحيا»جبهاةا
خيسغنطياخمزي عاأ2يايسدزاخعزايسديناخحيشا
حجيا2ريفاحخصايسشخايل،اخيفاقريةاتلاسخا
2خنطقةايسحيسةامااأسافراعنامقتلاخإصا2ةا
يسدريتامنهماختدمرياأسلحةاخذخائراكانتا

2حيزتهم.
أمااايفامح2اطايسداصخاةاسمشالاخقادا
قصفاتاخحاديتامنايسج2شايسماي ياخجرا
يس2ي ايسثالثاءامييق اسلخملحنيايفاحياجي2را
مماتيدمةاناريينايسرشاشااتايسثق2لةاعىا
تلاكايسييق ،ايفاحنياقصافايسطريينايسحر2يا
صبااحايس2اي امييقا اسلخمالحنيايفاأطريفا
مديناةاسخماااخمنطقاةامديرياخ22تاسايىا
خمسي2اا2غيطةاسمشالايسرق2ة،ا2استزيمنا
م ايساتهديفاخحديتامنايسج2شايسماي يا
2اسرشاشااتايسثق2لاةاخيسقناصاات،امييقا ا

سلخملحنيايفا2لدتيامضايااخ2قني.
كخااشنتاطائريتاحر22ةاعدةاغا يتاعىا
مييق ايسمالحنيايفا2لدتياكفارازيتااخط2بةا
يإلما ا2ريفاحخاةايسشاخايل،اخمناطلاأخرىا
يفامح2اطاقريةايسازكاةا2اسريفاذيتاه،ا22نخاا
يستهدفايسطريينايسحر2يامييق ايسملحنيايفا
2لدةايسسمان2ةا2ريفاحخاةايسشخايلايسغر2ي،ا
خمناطلاأخارىايفاناح2ةاعقري2ااتا2اسريفا

يسرقي.
خقادانفذتايسطائاريتايسحر22ةاخجرايس2ي ا
عدةاغاا يتاعىامييق ايسمالحنيايفاأطريفا
مدينةاجاسايسشاغي ا2ريفاإسسابايسغر2ي،ا

سخناأنباءاعناخمائرا2رية.



اس2اس2ة-اشاملة
تصد اكلايثننياخخخ2ل
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	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		 يسددسااخماا يسيخ2لااااسيمخلامالا اايسييخلاخاا 22 ايمخلامخلالا

خقادايسيساُطايسصحفايايس2خناياأحَدا
أ2رزايسصحف2انيا2يخاةايمخايسزم2لامحخدا
يسدبايس،ايسذياخّلافايسكثريَامانايمعخالا
يسصحف2ةايستاياينحاازتاسلخهن2ة،اخكانا
ساهاسخ ايفاإعااسةايالعتباا اسلخهناةامانا
خاللامخا ساةاسخ لااكرقا2ةاعىايمسيءا
يسحكيماياخماايعرتيهامناأخجهاخمااسايفا

2دضاقطاعاته.
نتقد امرستاهاخمحب2هاخسكاخةايسزمالءا
2أحرايسدزيءاساائلنيايسلهاتداىلاأنايرحخها

خيمكنهاخم2حاجناته.

يا رحمة للعاملني.. 
إنهم يئدون البنات  

هاشم أحمد شرف الدين*
 

يسرحخاةاقادا إناكاناتا »أ أياتا
نُزعاتامناقلبكاخخاااذنبي؟اأالاخإنا
يسريحخانيايرحخهمايسرحخن،اخمناالا

يَرحم،االايُرحم«...
2هاذياأجابا سايلايسلاها-اصىا
يسلاهاخ2ا كاعل2هاخعىاآسها-اصحا22اًا
شاالدايسرسايلاخليايقبّلاسابَطها
يسرسايلا يسحماناخاساتنكراخدالا

خخاطبها2كلاثقةاختفاخراقائالً:
ايلاعارٌةامنايسيسادامااقبّلتا »إنَّ

خيحديًامنهم«..
خ2ااسا2دياياا سايلايسله،اياامنا

أ سلكا حخةاسلداسني:
ُرلاا ماذياكنتاستقيَلاسهذيايسماخايسذيايفّيخاطفلتهاخيرسلُهااس2فجِّ

2جهازا يخيتاعنا2ددايفامجخيعةامنايسييطننيايسمي يني؟
يفجراي2نتها2اسمايالسال ..!!

يفجراي2نتهاخليايدعياأنهايديخ اعناسنتك..!!
خأناىاسهاأنايكاينا2خد2تكاخيسلهاقداحدساصفاتهاماحنياقالاتداىل:ا

»أشديءاعىايسكفا ا حخاءا22نهم«..
أنىايكينا ح2خاًاخليايقتلاي2نتهارشاقتلة؟ا

يااس2دي:
سقداجئَتايفايسجالل2ةايمخىلا2ريدةايسله،اتخن ايآل2اَءامناخأسايسبناتا
خشا2ةايسدا ،اخلاالياجالل2ةايس2ي اتشهداخأسا2ناتهما2اسمايسحفاظا

عىايإلسال !!
خماالياإالاسنييتامنا2ددكاحتىاُقتلاسبطاكا

البقية ص 10

تصريحاُت كريي وجرائُم الُعـْدَوان 
زيد البعوة

بع�َد ُكلِّ تصي�ٍح لوزي�ر خارجية الع�دو األمريك�ي يُْق��ِدُم 
الُع��ْدَوان ع�ىل ارتكاب مج�ازَر بح�ق اليمنيني، فتأت�ي الجرائُم 
لتشهَد عىل نوايا الُع�ْدَوان وتُثِبُت مدى كذبه وزيف ادعاءاته، فمنذ 
االجتماع الرُّباعي ال�ذي حصل بني وزراء خارجية دول الُع�ْدَوان 
يف ِجّدة قبل أشهر، والذي رّصحوا فيه برضورِة وقف إْطاَلق النار 
يف اليم�ن وعودة املفاوضات إىل اتفاق مس�قط ال�ذي تم بحضور 
ك�ري إىل آخر تصيح قبل أيام لكري يف الرياض والذي قال فيه 
إنه�م يريدون وق�ف الحرب يف اليمن بما يضمن أمن الس�عودية، 
وبع�د ُكّل اتف�اق أَْو تصيح أَْو مفاوضات يتم تصعيٌد عس�كري 
إْجَرام�ي ليس يف الجبهات وإنما قصف للمدنيني وارتكاب مجازر 

بحقهم واستهداف ملا تبّقى من مدارَس وبُنية تحتية.
وكلما جاء تصيٌح لكري أَْو ملسؤول سعودي عن رضورة وقف 

الُع�ْدَوان يف اليمن يتم ارتكاُب مزيٍد من الجرائم، كما حَدَث قبل أيام بعد تصيح 
ك�ري من الرياض، يف صعدة أَْكثَ�ر من أربعني غارة توّزعت عىل عدٍد من املناطِق 
واملديري�ات بمحافظة صعدة كان أبرزها الجريمة الت�ي حصلت يف منطقة مّران 
والتي راح ضحيتها س�ت نس�اء وطفله وإصاب�ة مواطننَي وتدم�ر ثالثة منازل 
يف قري�ة الجميم�ة، وهذا يدل بما ال يدع مجاالً للش�ك أَن الُع��ْدَوان ال يريد وقف 
إْطاَلق النار، وأن هذه التصيحات ليست سوى تخديٍر للرأي العام ومادة إعالمية 
أمام املنظمات اإلنس�انية واملجتمع الدويل.. إال أَن ُكّل هذه التصيحات التي باتت 

مكش�وفًة وواضحًة لدى الش�عب اليمن�ي الذي خاض تجربًة م�ع الُع�ْدَوان ومع 
كذب�ه ومكره وخداعة، أَْصبَحت ال تلقى آذان�اً صاغيًة وال يبالون بها، ويعتربونها 
مج�رَّد تضليل وكذب كما يحصل ُكّل مرَّة، وأَْصبَح الناُس يعدون 
أنفسهم ويتوّقعون املزيد من الجرائم بعد ُكّل تصيح، ويدركون 
أَن ه�ذا العدو الظالم املتغط�رس يغطي عىل جرائمه بتصيحات 
كاذب�ة ويس�تمرُّ يف ارت�كاب املزيد بح�ق اليمنيني يف ظ�لِّ تعتيم 

وصمت إعالمي عاملي رهيب.
لكن لس�اَن حال الش�عب اليمن�ي اليوم: لن نرك�َن إليكم ولن 
نصّدق تصيحاتك�م، فأنتم كاذبون ومخادع�ون، ولدينا تجربة 
طويل�ة مع الصاع معكم تثبت أَن لديكم نوايا خبيثًة للتقدم أَْكثَر 
واإلْجَرام أَْكثَر وأن ما ينبغي علينا كش�عب يمني هو التصّدي لكم 
والوقوف يف وجه أَْهَدافكم ومش�اريعكم االستعمارية واإلْجَرامية 
بكل ما نملك من قوة وإرادة فقضيتنا عادلة، ومكتوب لها النص، 
وكل جريمة أَْو خدعة تقدمون عليها ستتحول بفضل الله إىل وبال 

عليكم وس�تُهَزمون رش هزيمة..
تصيح�اُت كري لن تغط�َي جرائ�م الُع�ْدَوان ول�ن تمحَو ِذْكَره�ا، وجرائم 
الُع�ْدَوان لن تحّقق له أي تقدم عسكري ولن توهن من عزيمة الشعب اليمني، بل 
تزيده عزماً وقوة، ولو كان العدو أهالً للعربة العترب خالل عاَمني من ُع�ْدَوانه عىل 
اليمن، وله يف ما جرى يف حلب عربة أَيْضاً وسوف تظل تتواىل الدروُس والِعرَبُ حتى 
يتحق�َق وعُد الله بالنص لعبادة املس�تضعفني ويقذف بالحق عىل الباطل فيزهق 

من واقع الحياة وما ذلك عىل الله بعزيز.

*نائب وزير اإلعلم

أسراُر االنتصار

يحيى المحطوري
مهخااتدّدستايسؤيمريت،اخَكبُااَرا
حجُمايستحديات..اخَعُظَختايسداناة..ا
عاىا قااس ٌةا يسشاديَبا خاإنا
سهااا خيستصاّديا مييجهتهااا

خلزيختها..ا
إذياكانت:

مؤمناًةا2اسلاهاختدرخاهامدرخاًةا
قرآن2ةاخيع2ة..ا

تمدىاإىلاكماِبايسيقفايإلسهيا
ايسريحلاخيسظارخف،ا2االستزي ا يفاُكلِّ
2تيج2هاتاهاخعد اتداّدياحدخسه..ا

خ2االستجا2ةايسكاملةامخيمره..ا
تنطلالايفاإطا ايسنهاجايسقرآنيا
يسحك2امايساذياييّحادا2انياأ2نائهاا
أكثاَرا خيجدلهاما 2هاما خيرتقايا
تخاساكاًاخأكثَراحفاظاًاعىامباسئا
يإلسال ايسدظ2خةاخق2خهايسمام2ة..ا
تدرفاعظخةاق2استهاايسحك2خة،ا
خيالساتجا2ة..ا سلتفهاما ختمادىا
2بصاريةاكاملةاخخعياعايل..اخيقنيا
ختفاناي..ا خيستبماالا  يساخ..ا

خإخالصاسيئم..ا
تدارُفاأعديَءلا،اختقاُفايسييقَفا
2صالا مييجهتهام..ا يفا يسحك2خاةا

خثبات..اخعزيخةاالاتلني..ا
يستفرياط..ا خطاي َةا تدارُفا
خيسنهج2اةا يسيخ2خاة..ا خعييقباها
يسصح2حةاسداسجةاآثا ه..اختمابّحا
يسلهاختقدُِّساهاختنزُِّلهاعناأنايكيَنا
يسمابَبايفاحصيلايسداناةاخيسكا ها

يسناتجةاعنه..ا
خَمانايتجاللامثلالاذهايسباسئا
أَْخاينكاراتأثريلااايسفدايلايفاخيقا ا
َلاخيقَ ايسدربا يسح2اة،اخدل2هاأنايتأمَّ

ايستأ يخ. يُسز ياعىاَماارِّ


