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استشهاُد 21 مواطناً بينهم نساء وأطفال يف مجازَر جديدة للعدوان بصعدة

عبدالسالم: المنظمة الدولية تتالعب بالقضية اليمنية طَمعًا في أموال آل سعود

األمم املتحدة تعيُد السعوديَة إىل قائمة العار

 جرائُم السعودية بحقِّ الحجاج 
اليمنيين في تنومة وسدوان 

تفاصيل 
5المذبحة

مستنقُع اليمن ُيسِقُط 
اقتصاَد السعودية، 
ووقُف الحرب طوُق 

النجاة األخير

مقربة جماعية لقيادات املرتزقة يف ميدي ومحاوالت يائسة 
للعدوان يف استعادة الحثرية رغم عشرات الزحوفات والغارات

املسرية تنفرُد 
بتفاصيل اقتحام 

موقع الطلعة بنجران 

مستشفيات عدن تستقبل عشرات املرتزقة يف جبهة املخاء 
العدوان يقصُف مرتزقَته بتعز واغتياُل 
قيادي سلفي مواٍل لالحتالل اإلماراتي

مرتزقة حكومة 
الفنادق يستولون 
على المنح الدراسية
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التصّدي لعشرات الزحوفات على الحثيرة جنوب جيزان مسنودًة بعشرات الغارات والتحليق المتواصل

تفاصيل اقتحام موقع الطلعة يف نجران 
 : يحيى الشامي

بم1تتكقْف1حماوالُت1تبعدو1تبسعكدي1وحعه1
تش1كيالٌت1قتابي1ٌة1رس1مية1حن1تبس1كدتنيني1
وتملنافق1ني1 تمل تزق1ة1 وآالف1 وتإلحارتتي1ني،1
تبيمنيني،1يف1س1عيها1تبمثيث1الستعادة1ق ية1
تبمثرية1تبس1عكدية1وحا1جاور17ا1حن1حكتقَع1

وتلاٍب1عسك ية1حميطة.
17ي1 س1اعات1 قل1ل1 تألخ1ريُة1 تملماوب1ُة1
تبخاحس1ة1حنذ1أدتي1ة1تملم1اوالت1قلل1نصف1
ش1ه ،1تملس1رية1تكتصلا1أمص1ادَر1حيدتنيٍة1
وول1تبش1هادتت1تؤّود1بن1تمش1يدت1ًعس1ك يًّا1
تس1تثنائيا1ببقا1أه1قيادة1تمابف1تبعدوتن1إىل1
تبمث1رية1وحميطها؛1أهدف1إخ1 تج1تملقاتلني1

تبيمنيني1حنها.
تبهج1ك17ُتألخري1ُط ب1علي1ه1تمكٌل1تكتيكي1
ح1ن1ناحية1ع1دد1تآلبي1ات1تملتقدح1ة1بجمكع1
تمل تزق1ة1تبيمني1ني،1فلع1د1إح1 تق1ع1دد1حن1
تآلبي1ات1يف1تبعمليات1تبس1اأقة1عِم1دت1إدترُة1
تبعملي1ة1تبعس1ك ية1بتقديم1حئ1ات1تمل تزقة1
ص1كب1تبق ي1ة1تبجيزتنية1وإس1ناد7م1أعدد1
7ائ1ل1حن1تبغ1ارتت1تبجكيّة1عرب1س1الح1تبجك1
أأنكتع1ه1تبثالث1ة،1وق1د1أل1غ1عدُد17ا1خ1الل1
ساعات1تبزحف1ق تأة1تب1751غارًة،1عالوة1عىل1

تملقذوفات1تبصكتريخ1تملتنكعة.
تملصادُر1بودت1بن1تبزحَف1تنتهى1أابتصّدي1
به1وتكلي1ده1خس1ائَ 1جّمٍة،1حضيف1ا1ًبن1حن1
أ1ني1تبقت1ىل171ذه1تمل1 ة1ع1ددت1ًح1ن1تبجن1كد1
تبس1عكديني1حمن1شاروكت1يف1تبزحف،1فيما1بم1
1بلمصدر1تبتأوُد1حن1عدد1قتىل1تمل تزقة1 يتس1نَّ
تبس1كدتنيني1وتإلحارتتي1ني،1وبّو1د1تملصدر1بن1
تملقاتل1ني1تبيمني1ني1تمكنكت1حن1إعط1اِب1آبية1
عس1ك ية1س1عكدية1وإصاأِة1جميع1طاقمها1

ِحن1تمل تزقة1تبيمنيني.
وعقب1تنتهاء1تبعملي1ة1وت تُجِع1َحن1تلقى1
حن1تبقكتت1تملش1رتوة،1أ1ارشت1تبصاروخية1
تبيمنية1أاس1تهدتف1تجّمعاته1م،1أصلية1حن1
صكتريخ1تبكاتيكش1ا،1و7ك1تستهدتٌف1تكتصٌل1
-وفق1تملصدر-1أابتزتحن1حع1تنطالق1تبزحف،1
وبف1ا1تملص1در1إىل1فش1ل1تبط1ريتن1يف1تمكني1
تمل تزقة1تبزتحفني1حن1تجاوز1نريتن1تبدفاعات1

تبيمنية1بَْو1حنع1إطالق1تبصكتريخ.
وتن1ر1تملس1رية1بس1ماًء1بع1دد1ح1ن1قتىل1
تمل تزق1ة1يف1حعارك1حي1دي1وتبمثرية1يف1نهاية1

تبتق ي .1
يف1عمليته1م1تألخ1رية1عىل1حكق1ع1تبطلعة1
تملقاتل1كن1 تمّك1ن1 نج1 تن،1 يف1 تبس1عكدي1
تبيمني1كن1ح1ن1تبتنكي1ل1أأع1دتد1ول1رية1حن1
بف تد1ق1ّكتت1تمل تزقة1تبيمني1ني1تملتكتجدين1يف1
تملكقع1وع1دٍد1حن1تملكتقع1تملج1اورة1تبتي1وان1
تبجيش1تبس1عكدي1قد1سّلمها1مل تزقة1يمنيني1

تستقدحهم1قلل1بوث 1حن1عا7.
وقد1ش1هد1تملكق1ع1تقّدحا1ًبق1كتت1تبجيش1
وتبلج1ان،1ووف1ق1ش1هادة1حص1در1حش1ارك1
بلمس1رية،1فقد1ُقت1ل1يف1تبعملية1بع1دتٌد1ولرية1
حن1ق1كتت1تمل تزقة1بثن1اء1حلاغتتهم1حن1قلل1

تبقكتت1تبيمنية.
وتزتحن1ا1تبعملي1ُة1ح1ع1قص1ف1حدفع1ي1
وسلس1لَة1 تملكق1ع1 تس1تهدف1 وصاروخ1ي،1
حكتقَع1حجاورة1ملكقع1تبضلعة،1وذو 1تملصدُر1
بن1ق1كتت1تمل تزق1ة1س1ملا1جث1ث1قتال17م1

وتبج حى1حن1تملكقع1بثناء71 وأهم.
وتس1اءل1تملصدُر1عن1تبط يقة1وتألس1لكب1
تبتي1يُعاَح1ُل1أها1تمل تزق1ة1تبيمنيكن1حن1قلل1
تبضلاط1وتبق1ادة1تبس1عكديني،1بثناء1تلقيهم1
تبخس1ائَ 1و7 وأه1م1ح1ن1حكتقع1عس1ك ية1
س1عكدية،1وم1ا1حصل1خ1الل1تألي1ا17تبقليلة1
تملاضية1يف1حكتقع1نج تن1)تبطلعة،1س1الطح،1
تبتلة1تبليضاء،1تبجلل1تألس1كد،1سلسلة1جلال1

عليب(.
وبّو1د1تملص1دُر1بن1طريتَن1تبع1دوتن1يتعاَحُل1
بحيان1ا1ًح1ع1ق1كتت1ح تزقت1ه1يف1وث1رٍي1ح1ن1
تبماالت1تبت1ي1يتعّ ضكن1خالبه1ا1إىل71زتئم،1
و7ي1غارتٌت1تتس1لب1أمضاعفة1تبخسائ 1يف1
صفكف1تمل تزقة،1وتأل7م1حن1ذبك1وفق1تملصدر1
بنها1تشري1ُإىل1حابة1تستهتار1تبسعكديني1أدحاء1
وتضميات1ح تزقتهم،1وحعاحلتهم1وم تزقة1
وودروع1بحاحية1بمماية1تبجنكد1تبس1عكديني1
بلتصدي1برضأات1تبجيش1وتبلجان1تبشعلية.
وبش1ار1تملصدر1إىل1بنه1خالل1تبفرتة1تألخرية1
تزتي1ََد1تعتم1اُد1تبجيش1تبس1عكي1عىل71ؤالء1
تمل تزق1ة1أش1كل1واح1ل،1وم1ا171ك1حاص1ل1
يف1وث1ري1ح1ن1تملكتق1ع1وتمل تفع1ات1تبجللي1ة1
تبنج تني1ة،1حعلال1ًتبخطكَة1أأنها1تأتي1أغ ض1
تقلي1ِل1تبخس1ائ 1تمل تفع1ة1تبت1ي1يتكلد17ا1
تبجيش1تبسعكدي1جّ تء1تبعمليات1تبعسك ية1

تملستم ة1تبتي1يشنها1تملقاتلكن1تبيمنيكن.
ورَشَح1تملصدُر1بن1وثريت1ًحن1تملكتقع1شهدت1
إح1الال1ًواح1ال1ًبلم تزق1ة1تبيمني1ني،1ووانا1
تبق1كتت1تبيمنية1قد1ش1نّا1قلل1بيا17سلس1لَة1
عمليات1حماثلة1عىل1تلاب1وحكتقَع1عس1ك ية1
يف1نج تن،1تكلّدت1فيها1قكتُت1تمل تزقة1خسائَ 1
أابغ1ًة1يف1صف1كف1حقاتليه1ا1ويف1عتاد17م1

وآبياتهم1تبعسك ية.
وأاب غ1م1ح1ن1تحتماء1تبجيش1تبس1عكدي1
وح1 س1ح1دوده1أم تزق1ة1يمني1ني،1إال1بن1

تبقصف1تملدفع1ي1وتبصاروخي1عىل1تجّمعات1
تبجن1كد1تبس1عكدي1يمُص1ُد1يكحيا1ًع1ددت1ًحن1
تبقت1ىل1وتملصاأ1ني1فيه1م،1ويرتو1ز1تبقصُف1
تبلعي1دة1 تبتجمع1ات1 بحاو1ن1 ع1ىل1 غابل1ا1ً
نس1ليا1ًعن1حكتق1ع1تمثل1تبخط1كط1تألحاحية1
بلمكتجهات،1وما1حدث1يف1تستهدتف1تملدفعية1
تبيمني1ة1بتجمع1ات1عس1ك ية1س1عكدية1يف1

حكقع1غ ب1تبفّكتز.1
1تجمعات1 وما1تس1تهدف1قص1ٌف1حدفع1يٌّ
بلجنكد1تبس1عكديني1وآبياته1م1غ ب1تبفكتز1يف1
حكقع1علاس1ة1َويف1رقاأة1تبسديس1َويف1حكقع1
تبضلع1ة،1إضاف1ًة1إىل1تس1تهدتف1تجمع1ات1
تمل تزقة1تبيمنيني1أمكتقع1تبتلة1تب حلية1قلابة1
حنفذ1تبخرضتء،1َويف1ذو1رعني1تبغ أية1وحكقع1

تبغ تحيل1َويف1حكقع1صلة.
ويف1جله1ات1وحم1اور1تبقت1ال1يف1جيزتن،1
ط1اول1تبقص1ف1تملدفع1ي1ح تأ1َض1حدفعية1
جيش1تبع1دو1تبس1عكدي1يف1حكق1ع1تبطنانة،1
و17ك1بحد1تملكتق1ع1تبعس1ك ية1تبمديثة1تبتي1
يُطاوبها1تبقص1ف1تملدفعي1تبيمن1ي،1يف1دالبة1
ع1ىل1ق1درة1تملدفعي1ة1تبيمني1ة1ع1ىل1إح1دتث1
خ وقات1جديدة1يف1خطكط1تبدفاع1تبعسك ية1
تبس1عكدية1َونجاحها1يف1تبتم ك1ونقل1قكتتها1
إىل1ح أّعات1يمسلُها1تبجيُش1تبسعكدي1خارَج1
جغ تفية1خطكط1تبن1ار1وتملكتجهات،1خاصة1
حع1تفتقاِد1تستخلارتت1تبعدو1تبسعكدي1بلمد1
تألدنى1ح1ن1تملعلكحات1تبتي1تمكِّنُه1حن1تمديد1

تبِكجهة1تبتابية1بنريتن1تبقكتت1تبيمنية.
ويف1س1ياق1حتص1ل1ش1هدت1ع1دُة1حكتقع1
وتمصين1ات1عس1ك ية1س1عكدية71جم1اٍت1
صاروخيًة1وحدفعي1ًة1حماثلة،1وما71ك1تبمال1
يف1حكتق1ع1وحعس1ك تت1تبعدو1ش1مال1رشق1
حدين1ة1تبخكأ1ة،1ويف1حعس1ك 1تبعارضة،1ويف1
حكقع1تب حض1ة،1وتبقنلكر1َوحثعن،1وتألخريتن1
حكقعان1يف1تبطكتل1ُقلابة1تملنفذ1ويف1حميطه.1
1 ويف1عس1ري،1وتصلا1تملدفعي1ة1تبيمنية1َدكَّ
تبتمصينات1وحالَحقة1تبتمّ وات1تبعس1ك ية1
تبس1عكدية1وس1ط1حدينة1تب أكعة1ويف1حكتقع1
إىل1تس1تهدتف1 جللي1ة1حميط1ة،1أاإلضاف1ة1
تجمع1ات1وخي1ا17تمل تزق1ة1تبيمني1ني1قلابة1

حنف1ذ1عل1ب،1وق1د1ش1اروا1تبصاروخي1ة1يف1
قصف1حجمع1تب أكعة1أصلية1حن1تبكاتيكشا،1
وتجمعات1تبجنكد1تبسعكديني1رشق1تب أكعة.
وعق1ب1تبهج1ك17تألخري1يف1حي1دي1نرت1
حص1ادُر1عس1ك يٌة1بس1ماًء1بع1دد1ح1ن1قتىل1
تمل تزق1ة1بق1كت1حصارعه1م1أن1ريتن1تبجيش1

وتبلجان1تبشعلية،1وابتايل:1
تبقي1ادي1تملنافق1تب تئد1حممد1حس1ن1عيل1
تبش1كحي1-1رو1ن1تالس1تخلارتت1يف1تبق1كتت1

تبخاصة1تبتاأعة1بلم تزقة.

تبقيادي1تبنقيب1عيل1تبسعدي.
تبقيادي1تملنافق:1حصطفى1خمجان.

تبقيادي1تملنافق:1جميل1تملك حي.
تملنافق:1حنيف1جربتن1تبقميطة.1

تملنافق:1ع فات1تبنهاري.
تملنافق:1عماد1تبدين1حعكضة.

تملنافق:1بحمد1تبخم ي.
تملنافق:71مدتن1تبنم .

تملنافق:1َعلدتبعزيز1سيف.
تمل تزق:1عماد1ياسني1ح شد1حعكضة.

 مقتلة جماعية لقيادات المرتزقة في الحثيرة وميدي:

ار�شيفار�شيف

ار�شيف

ار�شيف

احتجاجاٌت غاضبة يف عدن للمطالبة بالكشف عن مصري 
املعتقلني يف سجون االحتالل السرية

 : خاص
ش1ارك1تبعرتُت1حن1ب7ايل1تملعتقلني1
أع1دن1 تبرسي1ة1 تالحت1الل1 أس1جكن1
وس1جكن1تاأعة1بلم تزقة،1يف1حسريتت1
تحتجاجي1ة1غاضل1ة1بح1س1تألول1بحا17

حجلس1تبقضاء1أ1عدن.

إط1الق1رستح1 تملمتج1كن1 َوطاب1ب1
تملماو1م1 إىل1 إحابته1م1 بَْو1 بقارأه1م1

تملختصة1َوتمكينهم1حن1زيارتهم.
َويتكتج1د1تملئاُت1ح1ن1تملعتقلني1حن1
بأناء1حمافظة1عدن1َوحمافظات1بُْخَ ى1
يف1سجكن1تالحتالل1تبسعكدي1أمدي ية1
تبربيقة،1غ ب1عدن،1وبيضا1ًيف1س1جكن1

َويتع1 ض1 تبع1دوتن،1 رسي1ة1مل تزق1ة1
تملعتقل1كن1-حس1ب1حص1ادر1حملية-1
بعملي1ات1تعذيب1َوتخف1اء1قرسي،1َوال1

يتمكن1ب7ابيهم1حن1زيارتهم.
يأت1ي1ذبك1يف1تبكقا1تب1ذي1يعيُق1فيه1
تالحتالُل1تبس1عكدي1وح تزقته،1تفعيَل1

بجهزة1تبنياأة1تبعاحة1َوتبقضاء.

مرتزقُة حكومة الفنادق يستولون على املنح الدراسية 
 : متابعات

تتكتىل1فضائُح1تمل تزقة1وحككحة1فنادق1وح تقص1تب ياض،1يف1نهب1تملال1تبعا1،7ووذبك1تالستيالء1عىل1
حنح1تبتعليم1تملقدَّحة1حن1تبدول1تبشقيقة1وتبصديقة1وحنمها1بهم1وألأنائهم1وألقارأهم.

1ووفقا1ًبكثائق1نرتها1وسائل1تإلعال1،7تم1تالستيالُء1َحابيا1ًعىل1تملنح1تملقدحة1حن1تملغ ب،1حيث1تستكىل1
تبكزي 1تملفكَُّض1يف1حككحة1فنادق1تب ياض،1تمل تزق1عيل1تبريف،1عىل1حنمة1بدرتسة1تبدوتكرته1يف1تملكتلات1
وعلم1تملعلكحات1وحنمها1بزوجته،1ووذبك1تس1تيالء1تمللمق1تبثقايف1بلس1فارة1تبيمنية1أاملغ ب،1علدتبمميد1
حمم1د1تبصلكي،1عىل1حنمة1بدرتس1ة1تبلكابكريكس1يف1تبقانكن1وحنمها1بنجله،1وما1تس1تكىل1تمللمُق1تملايل1

أذتت1تبسفارة1علدتبقكي1تبسلمي1عىل1حنمة1بدرتسة1أكابكريكس1يف1تبهندسة1تملدنية1وحنمها1بنجله.
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مصرع وإصابة أكثر من 50 مرتزقاً وإحراُق 3 آليات عسكرية يف محرقة جديدة للمرتزقة شمال املخاء
 : زكريا الشرعبي

1ُد1جلهُة1تملخ1اء1يَكحا1ًأع1د1آخ 1بنها1 تجسِّ
1َحن1حاول1تبدخكَل1فيها1 تبن1اُر1تبتي1تمِ ُق1ُولَّ
ح1ن1تبغ1زتة1بَْو1ح تزقت1ه،1وذبك1أفض1ل1تبله1
عز1وج1ل1وألس1ابة1وصمكد1بأط1ال1تبجيش1
وتبلج1ان1تبش1علية1تبكاحن1ني1بلع1دو1يف1ُوّل1

ح صد1وخلف1ُوّل1حج .
أل1يمكُن1تبقكُل1إن171ذه1تبجلهَة1حن1بأ ز1
تبجله1ات1تبتي1تكل1د1فيها1تماب1ف1تبعدوتن،1
وال1يزتل،1خس1ائَ 1فادح1ًة1يف1تألروتح1وتبعتاد1
وتملعنكيات،1بكن1تعتماَد1تمابف1تبعدوتن1عىل1
عن1ارص1تمل تزقة1يف1تبقتال1وبيس1عىل1جنكده1
جعله1ال1يمسُب1حساأا1ًبلخسائ 1تبلرية1يف1
1أابعرتت1حنهم1 صف1كف1ح تزقته1و7ك1يُزجُّ

يف1حماِرق1نار1تملخاء.
وبع1ل1حا1تع1 ض1به171ؤالء1تمل تزقة،1يك17
تألرأع1اء1تمل1ايض،1إث1 1حماوبته1م1تبزح1ف1
عىل1ش1مال1تملخ1اء،1وظهكر1بص1كتت1أعض1
تبجنكأي1ني1النتق1اد1سياس1ة1تب1زج1أأأن1اء1
تملخ1اء1دبي1ل1وتض1ح1 تبجن1كب1يف1حم1ارق1
بلخسائ 1تبفادحة1تبتي1يتكلدونها1أاستم تر1

7ناك.
وأمس1ب1حصدر1عس1ك ي،1فق1د1تمكن1

بأط1ال1تبجي1ش1وتبلج1ان1تبش1علية،1ي1ك17
تألرأع1اء1تمل1ايض،1ح1ن1ص1د1زحف1وتس1ع1
مل تزقة1تبعدوتن1تألح يكي1تبسعكدي1شمال1
تملخ1اء1ع1ىل1تب غ1م1ح1ن1تبقص1ف1تبجكي1

تملكثف1تبذي1رتفق1تبزحف.
وحي1ث1تمكن1بأط1ال1تبجي1ش1وتبلجان1
تبش1علية1حن1و1رس1تبزح1ف1فق1د1تمكبكت1
إىل1 تبدف1اع1 وض1ع1 ح1ن1 تبلمظ1ة1 ذتت1 يف1
وض1ع1تبهجك17ونّفذوت1تبتفاف1ًة1نكعيًة1عىل1
عات1تمل تزقة1بثناَء1تبزحف1وتمكنكت1حن1 تجمُّ
تطكيقهم1أملقة1حن1تبنار1بّدت1إىل1تس1اُقِط1
تبعرتت1حنهم1أني1قتي1ل1وج يح،1ثم1ف تر1

تبلقية1أانكسار1ولري.
1تإلع1ال17ُتبم أ1ي1حش1ا7َِد1بص1د1 وأ1َثَّ
تبزح1ف1وتإلبتفاف1ة1تبنكعي1ة1تبت1ي1نّفذ7ا1
بأطاُل1تبجيش1وتبلجان1تبش1علية؛1بيميطكت1

أمجاحي1ع1تمل تزقة،1بظه ت1حجم1تبخس1ائ 1
تبكل1ري1تب1ذي1تكلّدت1ه1عنارص1تبزح1ف،1وما1
بظه ت1تألأطال1و7م1يم قكن1فخ 1تبصناعة1
تألح يكي1ة1أابكالعات؛1بلتأوي1د1عىل1بن1تبقكة1
تبت1ي1تنل1ُع1حن1تالعتم1اد1عىل1تبل1ه1عز1وجل1
وحن1عدتبة1تبقضية71ي1تملنترصة،1حهما1وان1

تبتكتضع1يف1إحكانياتها1تملادية.
وعلما1صميفُة1تملسرية1حن1حصادَر1طليٍة1
عن1وصكل1161ُجثّة1إىل1حستشفى1تملخاء1و77 

ج يماً،1وما1بشارت1حصادُر1بُْخَ ى1إىل1نقل71 
جثث1إىل1حستشفيات1عدن1وبمج.

وألن71ذه1تملم قَة1تبتي1تع ضا1بها1قكتت1
تمل تزقة1يف1تملخاء1بيس1ا1تألوىل،1وإنما1تتك ر1
أش1كل1دتئم1حن1ذ1بول1حماوب1ة1بلزحف،1فقد1
تنكشف1بلعض1تبجنكأيني1عد17ُحلاالة1تمابُف1
تبعدوتن1أ1أروتح1بأنائهم1تبت1ي1يزج1أها1نمك1
تبه1الك1حقاأل1درت17َم1قليلة،1وبع1ل1حا1وتله1
تبقيادي1وتبصمفي1تبجنكأي1فتمي1أن1بزرق1
عىل1صفمته1أابفيس1أكك1إث 1تملم قة1حؤرش1

وتض1ح1عىل1حج1م1تبخس1ائ 1تبت1ي1تكلدتها1
عنارص1تمل تزقة1بوالً،1ووذبك1عىل1عد17حلاالة1

تمابف1تبعدوتن1أأروتح1ح تزقته.
يق1كل1أن1بزرق1إن1تبجنكأي1ني1أاتكت1وقكَد1
حم قة1تملخاء،1حناش1دت1ًتبجميَع1ب فع1صكت1
تبمقيق1ة1تبتي1وصفه1ا1أامُل1 ة1وتبجه 1أأن1
حم قة1تملخاء1بم1تعد1ت س1ل1س1كى1جثاحني1
تبعرتت1حن1بأن1اء1تملمافظات1تبجنكأية1ُوّل1

بُْسلُْكع.
تإلعالحي1ني1 حخاطل1ا1ً ب1زرق1 أ1ن1 وق1ال1

وتبسياس1يني1تبجنكأي1ني:171ل1ثم1ة1بحان1ة1
وسياس1يينا،1 إعالحيين1ا1 ب1دى1 وضم1ري1ٌ
يس1تطيعكن1عرب7ا1بن1يقكب1كت1)تبمقيقة(؟1
تبجمي1ع1تس1تلم1ثم1ن1دح1اء171ؤالء1 بن1 ب17
تبضمايا؟..1»تقاتلكن1أال1ثمن..1أال1ضمانات1

بقضيتكم«.
ويع1رتف1أ1ن1ب1زرق1بن1ع1دن1»تس1تقلُل1
1بُْس1لُْكع1ع1رتِت1تبجثاح1ني1وتبج ح1ى،1 ُولَّ
ضمايا1حع وة1بيس1بنا1ناقة1فيها1وال1جمل..1
حضيفاً:1تذ7لكت1إىل1حستشفى1»تبجمهكرية«1
بكي1تع فكت71كل1تبكارثة1وفدتحة1تبتضمية.
ب1ّكث1 تبذي1ن1 تبج ح1ى1 تس1أبكت1 وق1ال:1
بن1 تبكق1ا1 آن1 بح1ا1 )تالس1ربت(1ج تحه1م..1

تقكبكت1تبمقيقة1بلناس؟
وحصلا1صميفُة1تملسرية1عىل1بسماء1عدد1
حن1عن1ارص1تمل تزقة1تبذين1بق1كت1حصارعهم1
و17م:1تمل ت1زق:1حمم1د1تبش1لمة1تبمميدي1
تبصليمي-1تمل تزق:1عم1 تن1أدر1تبصليمي-1
تمل ت1زق:1عيل1حمس1ن1تبجمي1يل1تبصليمي-1
تمل ت1زق:1علدتبلاق1ي1تبضم1ي1تبصليم1ي-1
تمل تزق:1علدتبقادر1علكه1تبصليمي-1تمل تزق:1
تبق1 ز1 ن1ارص1 تمل ت1زق1 تبكتزع1ي-1 و7ي1ب1
تبجعدن1ي-1تمل تزق1جاأ 1تبعكبق1ي-1تمل تزق1
حممد1قي1رص-1تملنافق:1حش1ري1رتجح1غابب1

تبعيسائي–1تمل تزق1حشري1رتجح1غابب.1

عملية هجومية على مواقع املرتزقة يف 
مقبنة وكسر زحف على موقع يف املعافر

التفجيرات االنتحارية تعود إلى الواجهة في محافظات الجنوب

سيارة مفّخخة تستهدف قائد 
قوات أمنية موالية للعدوان يف 

أبني ومقتُل 4 من مرافقيه 
 : خاص

ع1ادت1تبتفجريتُت1تالنتماري1ُة1أقكة1إىل1تبكتجه1ة1أاملمافظات1تبجنكأي1ة1تبكتقعة1تما1
د؛1بنر1تبفكىض،1وس1ط1تنتش1ار1 تالحتالل1تإلحارتتي1تبس1عكدي،1يف1ظل1تنفالت1بحني1حتعمَّ
ول1ري1بلعن1ارص1تبتكفريي1ة1تبتاأعة1ملا1يس1مى1أ1ابقاعدة1ودتعش1وإحكا17س1يط تها1عىل1

حناطَق1وتسعٍة1يف1تلك1تملمافظات.
وش1هدت1حمافظة1بأني،1بحس1تبجمعة،1تفجريت1ًتنتماريًّا1تستهدف1بحد1تبقيادتت1تألحنية1
تبكلرية1تملكتبية1بالحتالل1تإلحارتتي1يف1تملمافظة،1بدى1إىل1حقتل171بشخاص1وإصاأة161آخ ين1

يف1تبعملية.
وقال1حصدر1حميل1يف1بأني:1إن1سيارة1حفخخة1وان1يقكد7ا1شخص1تنتماري،1تستهدفا1
بحس،1تملدعك1بأا1علدتبله1تبش1نيني1قائد1حا1يسمى1أ1ابمزت17تألحني1يف1حنطقة1تب حلة1أكتدي1
تممن1تبكتقع1أني1حدي يتي1ش1ق ة1وزنجلار1يف1تملمافظة،1حيث1فّج 1تالنتماري1نفَسه1فكر1

وصكبه1إىل1جكتر1سيارة1تبشنيني،1حا1بدى1إىل1إصاأته1وحقتل1برأعة1حن1ح تفقيه.
وبش1ارت1تملص1ادر،1بن171ذه1تبعملية1تأتي1أعد1ي1ك17وتحد1حن1تنفيذ1عملية1حش1اأهة1يف1
تملمافظ1ة1نفس1ها،1حيث1نّفذ1تنتماري1وان1يقكُد1س1يارة1حفخخة،1بح1س1تألول1تبخميس،1
عملي1ة1تنتمارية1تس1تهدفا1بح1د1تألطقم1تبعس1ك ية1تملمملة1أاألف تد1تبتاأعني1ملا1يس1مى1

أ1قكتت1تبمزت17تألحني1يف1حدي ية1زنجلار1بأني.

مقتل وإصابة عدد من املرتزقة بتدمري آليتني يف كرش
 : لحج

تس1تهدفا1وح1دُة1تإلس1ناد1تبصاروخي،1ي1ك17بحس1تألول،1

تجمع1ات1ح تزقة1تبعدوتن1يف1حنطقة1حق1أممابة1و ش،1وما1
تمكن1بأطال1تبجيش1وتبلجان1تبشعلية1حن1إعطاب1آبية1تاأعة1
ملنافقي1تبعدوتن1يف1حدي ية1و ش،1وبُْخَ ى1يف1جنكب1وهلكب.

 : تعز
نّف1ذ1بأطاُل1تبجيش1وتبلجان1تبش1علية،1عمليًة71جكحيًة1عىل1حكتق1ع1ح تزقة1تبعدوتن1يف1

تبدتر1تبغ أي1أمنطقة1حمري1حقلنة1أممافظة1تعز.
وبود1حصدر1عس1ك ي1بن1تبعملي1ة1تبهجكحية1ولدت1عنارَص1تمل تزقة1خس1ائَ 1فادحة1يف1

تألروتح1وتبعتاد.
ع1ىل1صعي1د1حكتٍز1تمك1ن1بأطال1تبجي1ش1وتبلجان1تبش1علية1حن1و1رس1حماوبتَي1زحف1
مل تزق1ة1تبعدوتن1تألوىل1أاتج1اه1تلّة1حجيل1أابكدحة1يف1حدي ية1تملعاف1 ،1وتبثانية1أاتجاه1تلة1

تبخزتن1يف1حمري1أمدي ية1حقلنة.
يف1تبس1ياق1ذتته1تس1تهدفا1حدفعي1ُة1تبجيش1وتبلجان1تبش1علية1تجمع1اٍت1بلم تزقة1يف1

تبصريتني1أمدي ية1تبصلك.

مصرع أركان حرب كتيبة يف مأرب ودك تجمعات املرتزقة يف نهم
 : خاص

بق1ي1برواُن1ح1 ب1ح1ا1يس1مى1أكتيل1ة1تبن1رص1تبتاأع1ة1
بلم تزق1ة،1حنصكر1تبكصاأي،1حرصعه1أنريتن1بأطال1تبجيش1

وتبلجان1تبشعلية1يف1جلهة1رصوتح1أممافظة1حأرب.
وأمسب1حصدر1عسك ي،1فإن1تمل تزق1حنصكر1تبكصاأي1
ح1ن1تبقي1ادتت1تبل1ارزة1يف1تمل تزق1ة،1وت أطه1صل1ة1حلارشة1

أامل تزق1تبفار1عيل1حمسن1تألحم .
يف1تبس1ياق1ذتت1ه1تس1تهدفا1حدفعي1ة1تبجي1ش1وتبلجان1
تبشعلية1تجمعا1ًمل تزقة1تبعدوتن1يف1جلل1تبقتب1أمدي ية1نهم،1
حا1بدى1إىل1حرصع1وج ح1عدد1حنهم،1فيما1تمكن1تألأطال1حن1
إفش1ال1حماوبة1تس1لل1مل تزقة1تبعدوتن1أاتجاه1تلة1تبعياني1

وتكليد7م1خسائَ 1يف1تألروتح.

إحراُق آليتني وقتلى وجرحى بصفوف املرتزقة بهجوم على مواقعهم يف خب والشعف
 : الجوف

نّف1ذ1بأط1اُل1تبجي1ش1وتبلجان1تبش1علية1
عملي1َة1إغارة1ع1ىل1حكتقع1ح تزق1ة1تبعدوتن1
تألح يك1ي1تبس1عكدي1يف1حنطق1ة1تألج1ارش1

أمدي ية1خب1وتبشعف.
وقال1حصدر1عسك ي1بلمسرية1إن1تبعملية1
بسف ت1عن1إح تق1آبيتني1عسك يتني1وحرصع1

وج ح1عدد1حن1عنارص1تمل تزقة.
وتبلج1ان1 تبجي1ش1 بأط1ال1 نف1ذ1 وذب1ك1
حكتق1ع1 تبش1علية1عملي1ة71جكحي1ة1ع1ىل1
تمل تزق1ة71جكحية1أمماذتة1ق ي1ة1تبعليد1يف1

تملتكن،1حلمقني1يهم1خسائَ 1فادحة.
وم1ا1بقي1تبقي1ادي1يف1صف1كف1تمل تزقة،1

تملالز17بول1حممد1نايف1تملنصكري،1حرصعه1
أنريتن1بأط1ال1تبجيش1وتبلجان1تبش1علية1يف1

حدي ية1خب1وتبشعف.

تمل ت1زق1 إن1 عس1ك ي1 حص1در1 وق1ال1
تملنصكري71ك1بحد1قيادتت1حا1يس1مى1تبلكتء1

بول1ح س1حدود.

 قيادات جنوبية: مستشفياُت عدن تستقبُل عشرات القتلى والجرحى يوميًا من معركة المخاء العبثية

مصرع قيادي من عمالء العدوان بالجوف:
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تبعالقات1تبعاحة1وتبتكزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
حممد1عيل1تبلاشا

تملقاالت1تملنشكرة1يف1تبصميفة1تعرب1عن1ربي1
واتلها1وال1تعرب1أابرضورة1عن1ربي1تبصميفة

رئيس التحرير:
صربي1تبدروتني

تبعنكتن: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي    عمارة 
sمنازل السعداء- للتواصل مع الصحيفة تلفكن: 01314024       a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m تاليميل 772813007تبتلج ت7

األحزاب املناهضة للعدوان تديُن الصمَت الدولي تجاه 
جرائم العدوان وتشيد بانتصارات الجيش واللجان

ُمَؤّسسة ُبنيان ومشروع أغنياء من التعفف يوّزعان 1500 سلة 
غذائية يف أعالي جبال ُبَرع بالحديدة

ُمَؤّسسُة الشهداء تدّشُن توزيَع الحقائب 
املدرسية ألبناء الشهداء يف محافظة ريمة

الهجرُة الدولية تنضمُّ 
لقائمة املطالبني بفتح 

مطار صنعاء 

 : خاص
بتكت1ل1 تبتنفيذي1ُة1 تبهيئ1ُة1 قاب1ا1
تبسياس1ية1 وتبتنظيم1ات1 تألح1زتب1
تس1تم تَر1 أ1أن1 بلع1دوتن،1 تملنا7ض1ة1
ق1كى1تبع1دوتن1وإحعانَه1ا1يف1ترت1كاب1
تملزيد1حن1تملجازر1أمق1تبشعب1تبيمني1
بلمكتطن1ني1 تملتكتص1ل1 وتالس1تهدتف1
تبُع1ّزل1يف1حس1اونهم1يق1ُف1ورتء17ا1

ق1كى1 ح1ع1 تب1دويل1 تملجتم1ع1 تكتط1ؤ1
تبهيمنة1وتبنفكذ1عىل1حساب1تإلنَْسانية1

وتبسيادة1وتبك تحة1بشعكب1تبعابم.
وبدتن1أياٌن1صادٌر1عن1تبهيئة،1بحس1
تألول،1تبصم1َا1تألحم1ي1وتب1دويل1إزتء1
تألح يكي1 تبس1عكدي1 تبع1دوتن1 ج تئم1
أم1ق1تبيمني1ني،1وتبت1ي1وان1آخ 17ا1
أممافظت1ي1 برأ1ع1حج1ازر1 ترت1كاب1
صع1دة1وحج1ة1رتح1ضميتها1عرتت1

تبشهدتء1وتبج حى.

وبف1ا1تبلي1ان1إىل1بن1تلك1ؤ1تالح1م1
تملتم1دة1يف1إدرتج1بنظم1ة1دول1تبعدوتن1
ع1ىل1تبيم1ن1وعىل1ربس1ها1تبس1عكدية1
وتإلح1ارتت1يف1تبقائمة1تبس1كدتء1بقتلة1
تألطف1ال،1دبي1ٌل1ع1ىل171ذت1تبتكتط1ؤ1
وتشجيٌع1بهذه1تألنظمة1الرتكاب1تملزيد1
حن1تبج تئم1تإلنَْسانية،1حضيفاً:1وإزتء1
تستم تر71ذت1تإلج ت17يف1ظل71ذت1تبكتقع1
تب1دويل1تملخزي1وتملؤس1ف،1بي1س1بحا17
ش1علنا1تبيمني1إال1تبدفاع1تملروع1عن1

نفسه1يف1حكتجهة1آبة1تبقتل1تإلج تحية1
تبسعكدية.

وثّمنا1تألحزتُب1تملنا7ضُة1بلعدوتن،1
تبت1ي1 وتبتضمي1ات1 تبلط1كيل1 تب1دور1
يقدحه1ا1رج1ال1تب ج1ال1ح1ن1بأط1ال1
تبجي1ش1وتبلجان1تبش1علية1يف1حختلف1
جله1ات1تب1ذود1ع1ن1حي1اض1تبكط1ن1
وس1يادته1وو تح1ة1برض1ه1وإنَْس1انه1
وتالنتصارتت1تبكلرية1تبتي1يجرتحكنها1

يف1حختلف1حماور1تملكتجهة.

 : الحديدة
وتصلا1ُحَؤّسس1ُة1أُني1ان1تبتنمكية1
تبتعف1ف"1 ح1ن1 "بغني1اء1 وح1روع1
نش1اطاتهما1تبتنمكية1وتبخرية،1وقاحا1
بح1س1تبُجُمع1ة1أتكزي1ع1  115س1لة1
غذتئي1ة1بع1رتت1تألرس1تملمتاج1ة1يف1

حمافظة1تبمديدة.
وقاب1ا1حص1ادر1أُمَؤّسس1ة1أني1ان1
وحروع1بغنياء1حن1تبتعفف1ب11تملسرية:1
تم1دت1 تمليدتني1ة1 تمُلَؤّسس1ة1 ف1 ق1 إن1
تبصعكأ1ات1وتبط1 ق1تبكع1 ة1ووصلا1
إىل1بع1ىل1جل1ال1حدي ية1أ1 ع1أابمديدة1

وقاحا1أتكزيع1تبسالل1تبغذتئية.
وبوضم1ا1بن1عملي1ة1تبتكزيع1تما1
عىل1ثالث1ح تحل1تألوىل1ش1هدت1تف يغ1
تبش1احنات1"تبدينّات"1إىل1سيارتت1نكع1
ش1اص1تبق1ادرة1ع1ىل1تبس1ري1يف1ط ق1
وع ة1حت1ى1تنتها1تبط ق1تملعلدة1مل ور1

تبسيارتت1تما1تمل حلة1تبثانية1أتف يغ1
تبشاصات1ونقل1حملتها1إىل1وسائل1نقل1
أدتئية،1حيث1تم1تمميلُها1فكق1تبممري1
بتصل1تبس1لة1تبغذتئية1إىل1ُوّل1حنزل1حن1

حنازل1تملس1تهدفني1ح1ن1تبفق تء1وبرس1
تبشهدتء1وتبج حى1وتألرسى.

1وبضافا1بن1تملكتطنني1تملستفيدين1
حن1تبس1الل1تبغذتئية1بأ1دوت1ترتياَحهم1

تجاه1تمُلَؤّسس1ة1وتمل1روع1وتبقائمني1
عليهما1ووّجهكت1تبش1كَ 1بف ق1تبعمل1
وتج1اوزت1 تبعن1اء1 تممل1ا1 تبت1ي1

تملصاعب1بلكصكل1إبيهم.

 : خاص
يف1إطار1بنشطتها1تملس1تم ة1تبهادفة1إىل1
تعزيز1تبتكافل1تالجتماعي1وتال7تما17أأأناء1
تبشهدتء1وحساعدتهم1عىل1حكتصلة1تبتعليم،1
دّشنا1ُحَؤّسسة1تبشهدتء1أممافظة1ريمة،1
تكزي1ع1 تبخمي1س،1ح1روع1 تألول1 بح1س1
تبمقيلة1تملدرسية1تملتكاحلة1ألأناء1تبشهدتء.
ويف1حفل1تبتدشني،1بشاد1صابح1تبعيايض1
-1ووي1ل1حمافظ1ة1ريمة،1أدعم1تمُلَؤّسس1ة1
ألأن1اء1تبش1هدتء1تبذي1ن1قدح1كت1بروتَحه1م1
رخيصًة1يف1س1ليل1تبدفاع1عن1تبكطن،1حثمنا1ً

جهكَد1تمُلَؤّسس1ة1وتبدتعمني1بها1يف1تال7تما17
أأأناء1تبش1هدتء،1دتعيا1ًإىل1حزيد1حن1تبتالحم1
وتبصم1كد1يف1حكتجه1ة1تبعدوتن1تبس1عكدي1

تألح يكي.
أ1دوره1ق1ال1علدتإلبه1حاحد-1حس1ؤول1
ُحَؤّسسة1تبشهدتء1أاملمافظة:1إن1تمُلَؤّسسَة1
تقك17ُع1رب1حندوأيه1ا1يف1تملدي يات1أإيصال1
تبمقائب1إىل1جميع1برس1تبشهدتء.1حشريت1ًإىل1
بن1تبمقيلة1تملدرسية1تأتي1يف1إطار1حشاريع1
تمُلَؤّسسة1تبخريية1ويتم1تكزيُعها1عىل1جميع1
بأن1اء1تبش1هدتء1تمللتمق1ني1أامل1دترس1ح1ن1

تبلنني1وتبلنات.

 : متابعات
ش1ّددت1حنظمُة1تبهج1 ة1تبدوبي1ة،1تبتاأعة1بألحم1
تملتمدة،1عىل1ب7ميّة1إَعاَدة1فتح1حطار1صنعاء1تبدويل؛1

بتسهيل1وصكل1تملساعدتت1تإلنَْسانية1إىل1تبيمن.
َوطاب1ب1تملدي1ُ 1تبع1ا17بلمنظمة1تألحمي1ة،1ويليا17
اليس1س1كينغ،1يف1أيان،1أ11”حن1ح1تبعاحلني1يف1تملجال1
تإلنَْس1اني1حزيدت1ًحن1ف ص1تبكصكل،1عرب1إَعاَدة1فتح1

تملطار1بتقديم1تملساعدتت1تألساسية".
َوبش1ار1س1كينغ،1تبذي1يزوُر1صنعاء1حابياً،1إىل1بن1
سلطاِت1تبتمابف1حطابلة1أ11”تبسماح1فكرت1ًأتكسيع1
نطاق1وصكل1تملس1اعدتت1تإلنَْس1انية1ح1ن1بجل1إنقاذ1

تألروتح”.
َوحّذر1سكينغ،1حن1وقكع1بزحة1إنَْسانية1وتسعة1يف1
تبيمن1أعد1ظهكر1حالحح1حجاعة1َوتنتشار1تبككبريت1يف1

تبلالد.
َوق1ال1إن1ه1أاب غ1م1أ1 وز1أ1كتدر1ع1كدة1بلمي1اة1
تبطليعي1ة1يف1صنعاء،1حا1يخّفف1حن1تألزحة1تبعميقة،1
“فال1يزتل1 18يف1تملائة1حن1سكان1تبلالد1أماجة1حاّسة1

إىل1تملعكنة؛1نتيجة1سنكتت1حن1تبرصتع1تملسلح”.

محلي الحديدة يؤّكد صمود وثبات 
أبناء تهامة يف مواجهة العدوان

 : خاص
بو1ََّد1بعض1اُء1تبس1لطة1تململية1أممافظ1ة1تبمديدة1وحش1ايُخ1
ووجه1اُء1وبعي1اُن1حدي يات1تملمافظ1ة،1عىل1صمكد1وثل1ات1بأناء1
تهاحة1يف1حكتجهة1تبعدوتن1وإفش1ال1واف1ة1ُحَخّططاته1تب تحية1إىل1
تفتيا1تبكطن1وتمزيق،1حشيدين1أابلطكالت1تبتي1يسّط 7ا1بأطال1

تبجيش1وتبلجان1تبشعلية1يف1حختلف1جلهات1تبقتال.
وشددت1تبسلطة1تململية1أابمديدة،1خالل1تبلقاء1تملكّسع1تملنعقد1
بح1س1أديكتن1عا17تملمافظة1أ ئاس1ة1عيل1أن1عيل1تبقكزي1–1بحني1
عا17تملجلس1تملميل،1عىل1تأويد17ا1أابكقكف1صفا1ًوتحدت1ًإىل1جانب1
تبجي1ش1وتبلجان1تبش1علية1يف1وج1ه1قكى1تبغ1زو1وتالحتالل1حتى1

تم يِ 1وافة1تألرتيض1تبيمنية.
ناقش1تبلق1اء1تبذي1حرضه1ووي1ُل1تملمافظة1بش1ؤون1تبثقافة1
وتإلع1ال1،7عيل1بحم1د1قر،1وعدٌد1ح1ن1حدرتء1تملدي ي1ات1وبعضاء1
تبسلطة1تململية1عددت1ًحن1تبجكتنب1تملتعلقة1أمشد1تبُجُهكد1ملكتجهة1
تبعدوتن1وتبتصدي1مُلَخّططاته،1وسلل1دعم1وتعزيز1تبجلهات1أاملال1
وتب ج1ال،1أاإلضافة1إىل1حناقش1ة1نش1اط1تبس1لطة1تململية1خالل1

تبفرتة1تملاضية.

أهالي مديرية شعوب بالعاصمة 
يؤكدون على دعم الجبهات 

ويشيدون باإلنجازاِت العسكرية
 : خاص

ش1ّدد1بأناُء1حدي ية1شعكب1أأحانة1تبعاصمة،1عىل1ب7ميّة1َوحدة1
تبص1ّف1وتبجلهة1تبدتخلي1ة؛1ملكتجهة1تبتمديات1تب ت7نة1وإفش1ال1

ُحَخّططات1تبعدوتن1تبتي1تستهدُف1تبيمن1برضا1ًوإنَْساناً.
بأناُء1شعكب1يف1وقفة1أل7ايل1عدد1حن1بحياء1تملدي ية1عقب1صالة1
تبجمعة1تما1ش1عار1"ش1ك ت1ًبلصناع1ات1تبعس1ك ية..1وثكرتنا1
حس1تم ة"،1بودوت1عىل1ب7ميّة1تالستم تر1يف1رفد1تبجلهات1أاب جال1

وتملال1وتبعتاد1يف1حكتجهة1تبعدوتن1وُحَخّططاته.
وبشاد1أيان1صادر1عن1تبكقفة1أما1تمققه1تبصناعة1تبعسك ية1
حن1إنجازتت1وتطكي 1بقدرتت1تبيمن1تبدفاعية1وتبهجكحية،1الفتني1
إىل1تس1تم تر1تبصمكد1ودعم1تبجيش1وتبلجان1تبشعلية1تمل تأطني1يف1

جلهات1تبعزة1وتبرف.

الجمعيات األهلية العاملة بمجال 
الطفولة يف لقاء تشاوري بذمار

 : صقر أبو حسن
عق1دت71يئ1ُة1تبتنس1يق1بلمنظم1ات1تبيمنية1غ1ري1تبمككحية1
ب عاية1حقكق1تبطفل1أممافظة1ذحار،1بحس1تألول1تبخميس،1بقاءت1ً
تشاوريا1ًبعدٍد1حن1حمثيل1تبجمعيات1تأل7لية1وتبجهات1ذتت1تبعالقة1
َص1الستع تض1وحناقشة1 يف1حمافظة1ذحار1وأ ملان1تألطفال،1ُخصِّ
قضايا1تألطف1ال1وإدرتجها1ضمن1تبتق ي1 1تملقاأل1تبخاحس1حكل1

بوضاع1تألطفال1يف1تبيمن.
تألنش1طة1 تكثي1ف1 أ1رضورة1 تبلق1اء1 يف1 تملش1اروكن1 وبوىص1
وتبربتحج1يف1حج1ال1تبطفكبة1بلمنظمات1تبدوبي1ة1تبعاحلة1يف1تبللد,1
وتعزيز1تب قاأة1تبشعلية1وتال7تما17أجكتنب1تعليم1وصمة1تألطفال1
تبيمنيني,1حؤودين1عىل1ب7ميّة1تفعيِل1دور1حنظمات1تملجتمع1تملدني1
وتمُلَؤّسس1ات1تبمككحية1يف1حجال1تب صد1وتبتع1اون؛1إلنجاح1عمل1

تملنظمات1تبدوبية.
حن1جانله،1تس1تع ض1تبناش1ط1تبمقكقي1َعلدتبك يم1تملرصي1
-1حنس1ق71يئة1تبتنس1يق1بمقكق1تبطفل1أذح1ار،1تكصياِت1بجنة1
حق1كق1تبطفل1أاألح1م1تملتمدة1بلتق ي1 1تبدوري1تب تأ1ع1يف1حجال1

حقكق1تبطفل.
وق1ّد17تملرصي1رشح1ا1ًحخترصت1ًح1كل1ب17دتف1وأ تحج71يئة1
تبتنسيق1بلمنظمات1تبيمنية1غري1تبمككحية1ب عاية1حقكق1تبطفل1
وجكتنب1عملها،1حش1ريت1ًإىل1ب7ميِّة1تس1ليط1تبضكء1عىل1حا1يعانيه1
تألطفال1يف1حمافظة1ذحار1ورضورة1تضمينها1يف1تكصيات1تبلقاء.
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الــفـصـل الثــانــي
مــجــزرُة تـنـومـة.. الزماُن والمكاُن واألسباب

حمود عبداهلل األهنومي 

أوالً: زمان وقوع املجزرة
تع1دَّدت1روتي1اُت1تملؤرِّخ1ني1يف1تمدي1د1
زحن1تمل11ج11زرة1ف1قد1ذو 1تبكتس1عي)1(،1
نزي1ه1 تبع أ1ي1 وتب حاب1ة1 وتبك ح1يل)7(،1
حؤي1د1تبعظ1م) (،1وتألس1تاذ1بحمد1حس1ني1
رشف1تبدي1ن)7(،1وتلعهم1تألس1تاذ1يكس1ف1
تبهاج ي)5(،1بنها1ترتُِكلَْا1يف1عا17 7 1.171
غري1بن1عددت1حن1تملصادر1تبهاحة1وتملعاِيشة1
بلم1دث،1وتبق يل1ة1ح1ن1تفاصيل1ه1برَّخا1
1/11171 71 تمل11ج111زرة1أ1ذي1تبقع1دة1

 7م1.71
عىل1ربس1تل1ك1تملصادر1س1رية1تإلح11ا17
ي11م11ي11ى1حمي1د1تبدي1ن1حي1ث1تقكل:1
"ويف71ذه1تبس1نة711 1171يف1يك17تبس1لا1
تبسادس1عر،1وقيل:1يف1يك17تألحد1تبساأع1
عر1حن1ش1ه 1ذي1تبقعدة1تبم1 ت7...")6(،1
تبس1نة1 17ذه1 "ويف1 تبج1 تيف)7(:1 ويق1كل1
تبنج1كُد1ح11ج11اج1 71 711171اجم1ا1
تب11ي11م111ن..."،1وت ج1م1تمل1ؤرِّخ1زأارة1
ألح1د1ش1هدتئها1و17ك1تبعالح1ة1تبق1ايض1
بحم1د1أن1بحمد1تبس1ياغي،1وذو1 1بنه1بحُد1
َح1ْن1ذ7ل1كت1بم1ج1س1نة71 1،171فكان1
حم1ن1"تستُْش1ِهَد1يف1ي1ك17تبس1لا1161ذي1
تبقعدة1أمط1 ح1ت1ن1كح1ة1وس1دوتن")8(،1
وتمل1ؤرِّخ1زأارة1بح1ُد1َحِن1تضطلع1كت1أامللف1
تب11ي11م11ن1ي1يف1تملفاوضات1تبتي1بعقلا1

تمل11ج11زرة1حع1تأن1سعكد)م(.
و17ذت1تبق1كل171ك1تألص1كب؛1مل1ا1ذُِو ،1
وبككن1ه1تبتأري1خ1تب1ذي1ح1دَّده1تملعني1كن1
أابقضية،1وحنهم1تبقايض1تبعالحة1تبمسني1
أ1ن1بحم1د1تبس1ياغي1رئي1س1تالس1تئناف1
بح1د1ش111ه11دتء1 تأ1ن1 أصنع1اء،1و17ك1
ت1ن1كح11ة،1وقد1ذو ه1وذب1ك1عند1ت جمته1
بكتبده) 1(.1وما1حدَّده1حخطكُط1"أ11م11ث1
حفيد1يف1ذو 1تملصيلة1تبعظمى1تبتي1بم1تقع1
فيم1ا1تق1د17إال1يف71ذت1تبع1ا17أم11ج11اج1
أيا1تب1ل1ه1تبم ت17يف1ط يق1تب11م11جاز"،1
وتبذي1ُوِتَب1عِق1ب1تمل11ج11زرة)11(.1ووذبك1
ذو ه1تبس1يد1تبعالحة1حجد1تبدين1تملؤيدي1يف1
ت جمة1بح1د1ش111ه11دتء1ت1ن1كح1ة1و7ك1
تبس1يد1تبعالحة1تبمس1ني1أ1ن1بحمد1رشيف1
تملؤيدي)17(.1وبوَّدته1ج يدة1تبقللة1تملكية1يف1

عدٍد1صادٍر1حنها1أعد1تمل11ج11زرة1أأيا7) 1(،1
وتب1ذي1رسع1ان1ح1ا1تنعك1س1يف1أ قي1ات1
أ يطانية1تُعترََب1حن1وثائ1ق1ذبك1تبعهد)17(،1
أش1كٍل1يؤود1وق1كع1تمل11ذأ11م11ة1يف1ذي1

تبقعدة711 1171/ 7م71.
وأينما1تؤرِّخ1تملصادر1وقكَعها1يف1تبسلا1
116ذي1تبقع1دة711 1،171وحنها1تألوكع1يف1
7َج1 1تبعلم1وحعاقل1ه1يف1تب11ي11م11ن)15(،1
وتبل11م111ث1تملفي1د1يف1تملصيل1ة1تبعظمى1
تمل فق1أقصيدة1تبس1يد1تبعالح1ة1يميى1أن1
عيل1تب1ذتري)16(،1وزأارة1يف1نز7ة1تبنظ )17(؛1
ف1إن1وثيق1ة1أخط1تبس1يد1تبعالحة1قاس1م1
أن1حس1ني1بأك1طابب1تملش1هكر1أ1)قاسم1
تبع1زي(1بح1د1رج1ال1حككح1ة1تإلح111ا17
ي11م11ي11ى1وول1ار1حفاوضي1ه1ح1ع1تأن1
سعكد)18(،1وتعليقة1وتلها1بحري1تبمج1تبسيد1
تبعالح1ة1حمم1د1أ1ن1علدتبل1ه1رشف1تبدين1
أخط1ه1تعطي1ان1تمدي1دت1ًدقيق1ا1بتكقيا1
تبمادث1ة،1و7ك1ي1ك17تألح1د1171ذي1تبقعدة1
71 11171تبس1اعة1تبخاحس1ة1أابتكقي1ا1

تبغ وأي)م1(،1بي1تملكتفق11يكبيك1 7م71.
ويرتج1ح1ب1دى1تبلاح1ث1حا1ذو1 ه1بحري1
تبم1ج1حي1ث171ك1بدرى1وبعل1م1ح1ن1غريه1

أتأريخ1وتكقيا1تبمادثة.
وتكقيته1ا1يف1ظه 1ذبك1تبي1ك17ورد1بيضا1
يف1حخط1كط1تبل11م111ث1تملفي1د) 7(،1أ1ل1
أتفصي1ل1بوث ،1حي1ث1ذو 1بنه1م1تع َّضكت1
بلم11ذأ11م11ة1وأعضه1م1وان1قد1تنتهى1
1رْحَله1أعد1تبغدتء،1وأعضهم1يف1حال1 حن1شدِّ
1تب حل،1وأعضه1م1وان1ال1زتل1يف1حال1 ش1دِّ
تبغ1دتء)71(،1وال1يتع1ارض71ذت1ح1ع1حا1قابه1
بحري1تبمج،1حن1وكنها1يف1تبساعة1تبخاحسة1
غ وأي1ا1قل1ل1تبظه1 ،1فه1ك1ذو1 1أدتي1ة1
تمل11ج11زرة1يف1تملط ح1تألول1يف1ت1ن1كح1ة،1
وتس1تم 1ذبك1حتى1تملط ح1تبثاني1وتبثابث1

يف1سدوتن1تألعىل1وتألسفل.

ثانياً: مكان املجزرة 
ت1كاد1تملص1ادر1تُْجِمع1بن1ه1يف1ت1ن1كح1ة1
ح1ن1أني1ش1ه 1أ1ني1أن1ي1تألس1م 1وأني1
تألحم1 1يف1حنطق1ة1عس1ري)77(،1بكن1ه1ورد1
يف1س1رية1تإلح111ا17ي11م11ي11ى1ووثيق1ة1
تبعالحة1قاس1م1تبعزي1تفصي1ٌل1بوث 1ملكان1
تمل11ذأ11م111ة،1و17ك1بن1تب11م11ج11اج1

وانكت1قد1نزبكت1عىل1ثالث1

ف1 ق،1تبف ق1ة1تألوىل1تقدَّح1ا1ونزبا1يف1
ت1ن1كح11ة،1وعدتد7ا1يف1أني1ش1ه ،1وف قة1
س1دوتن1 يف1 وف ق1ة1 تألع1ىل،1 س1دوتن1 يف1
أن1ي1 يف1 حع1دوٌد1 وس1دوتن1 تألس1فل) 7(،1
تألس1م ،1ووق1ع1س1هكت1بو1تج1اوزت1تمديد1
)ت1ن1كح1ة(1يف1تب11م11جاز1يف1وال17تبسيد1
تبعالحة1حجد1تبدين1تملؤيدي)77(؛1ألن1ِعدتَد7ا1

قطعا1يف1عسري1وبيس1يف1تب11م11جاز.
 

)مكان املجزرة يف تنومة وسدوان – 
عسري(

ثالثاً: أســباب ارتكـاب املــجــزرة 
تل1ك1 تملكي1ة1 تبقلل1ة1 وصف1ا1ج ي1دة1
تمل11ج111زرة1أأنه1ا1"تبفاجع1ة1تبفظيعة1
تبت1ي1بم1يس1ِلق1بها1حثي1ٌل1يف1تبتأريخ")75(،1
وتبسؤتل1تأل7م1حا71ي1تألسلاب1تبتي1دفعا1
بوبئك1تبنجديني1إىل1ترتكاِب1ج يمٍة1أش1عة1
وفظيع1ة1أم1ق1حس1اف ين1وح11ج11اج1
حس1املني1وأأع1دتٍد1حهكب1ة1وأع1دتد1تل1ك1
تبج يمة،1ومل1اذت1حاوبكت1أكل1حا1بديهم1حن1
ق1كة1بن1يقتلك17م1جميعا1حت1ى1تبج حى1
ف1كن1ع1ىل1تبج يح،1 حنه1م،1إذ1وان1كت1يذفِّ
مكن1قتله،1وملاذت1بأادو7م1تماحا1حتى1 ويتمِّ

تبنساء1حنهم؟!
ويمكن1تإلجاأة1عىل1ذبك1يف1ذوِ 1عدٍد1حن1

تألسلاب:

1 - أســباب عــقائـديـة
ح1ن1تملع وف1بن1تبك7اأي1ة1تكفِّ 1جميَع1
ُحِروني1 وتعترب7ُم1 تب11م11س111ل11مني،1
وضاب1ِّني1وحنمِ ف1ني1وحلتدع1ني،1ويمكن1
1تربيٍ 1تاف1ه1بن1يتج1 َّب1عىل1 ألحد17م1أ1أيِّ
ترت1كاب1قت1ل1تملخاب1ِف1ب1ه1بي1ا1وان1ذب1ك1

تملخابف.
إنها1حدرس1ة1ق1 ن1تب1ش1ي1ط1ان1تبتي1
أها1تبفس1اد1وتبزالزل1وتبفت1ن،1إنه1تبتكفري1
تب1ذي1بنتج171ذه1تبجماع1ات1تبعنفية1أدءت1
أاإلخ1كتِن1ب17ل1تبِهَج ،1وتنته1اء1أابقاعدة1
ودتع1ش1يف1عرصنا،1ووان1ح1ن1تبصعب1بن1
ر1بن1تبتكفري1َس1لٌب1رئيٌس1يف1ترتكاب1 نتصكَّ
ش،1 ج تئ1م1إأ1ادة،1وقت1ٍل1جماع1ي1حتكحِّ
حتى1ربينا1أأ1ِّ7بعيننا71ؤالء1تإلر7اأني1و7م1
يقتُلكن1حخابفيهم1أش1كٍل1أِش1ٍع1وفظيع1
تفج1ريت1وتغتي1اال1وح قا1وغ ق1ا1وأجميع1
تبكسائل1وتألس1ابيب1تبتي1ال1تخط 1إال1عىل1

أ1ال1تبش1يطان1وبوبيائه،1و7ا17م1يف1تبعا17
تبثاب1ث1حن1عدوتنهم1ع1ىل1تبيمن1ال1يزتبكن1
أطائ تته1م1 تب11ي11م11ني1ني1 يقتل1كن1
وفظي1ٍع1 أِش1ٍع1 أش1كل1 وصكتريخه1م1

وأتربي تت1تافهة1وسخيفة1وشيطانية.
تكف1ري1 و17ك1 تبعقائ1دي1 تبس1لب1 إن1
حخابفيهم1يف1تبدين1وتملذ7ب1وتبطائفة71ك1
تبلاعث1بهم1عىل1تستلاحة1دحاء1حخابفيهم؛1
و7ذت1بيس1يف1ب17ل1عرصنا1حنهم1فقط،1أل1
فيه1م1حنذ1بول1يك17ُوِج1َدت1فيه1تبك7اأية،1
ف1"بقد1قاحا1ح وتُهم1عىل1بساِس1تبعنف1
تبدحكي،1وتميَّزت1أابرتس1ِة1وتبكحش1ية،1
فلم1يككنكت1يخضع1كن1بقانكٍن1بخالقي1بو1
ديني،1فِمن1قتِل1تبنساء1وتألطفال،1إىل1قطع1
رؤوس1تألرسى،1إىل1تبغ1در1ونق1ِض1تبعهكد1
وتملكتثي1ق،1إىل1تبتقل1ُِّب1يف1تملكتق1ِف1وحكتالة1

تألحم1تبغابلة")76(.
)ح1ن1 تبفق1ي1 حاح1د1 حمم1د1 وص1ف1
س1ني1بلك7اأية(1ح11ج11زرة1و أالء1 تملتممِّ
حشيدت1أدور1)جند1تإلس1111ال7(1تبك7اأي،1
1ه1س1عكد1يف1ذي1تبقع1دة1يف1 فق1ال:1"تكجَّ
س1نة1/11717161 1718أجم1كٍع1وثريٍة1
إىل1تبع1 تق...1فكانا1وقع1ة71ائلة،1ووانا1
ح11ذأ11م11ة1عظيمة،1سابا1فيها1تبدحاء1
بنهارت،1خ ج1حنها1سعكد1وجيشه1ظاف ين،1
ودخ1ل1و أالء،1و17د17تبقل1ة1تبعظيمة1أل1

تبكثن1تألورب")77(.
وال1يختل1ف171ذت1ع1ن1ع1دٍد1ول1رٍي1ح1ن1
تملج1ازر1تبت1ي1ترتكلها1تبك7اأي1كن1يف1نجد1
وتب11م11ج1از1وتب11ي11م111ن1يف1حا1حىض1
ويف1عرصن1ا171ذت،1وحنه1ا1غزو17م1َع1َ َب1
رشق1تألردن،1ووذب1ك1غزو17م1ض1د1ب17ل1
تبع1 تق،1وق1د1تاأعكت1عليهم1تبغ1زو1وتبقتل1
ذب1ك1أس1لب1تكفري17م1 وتبنه1ب)78(.1ول1

بلمسلمني1تآلخ ين.
عل1َّل1تب ئي1ُس1تألس1لق1تبق1ايض1عل1د1
تب حمن1أ1ن1يميى1أن1حمم1د1تإلرياني1بن1
جن1كد1تأ1ن1س1عكد1قتل1كت1تب11م11ج11اج1
يف1ت1ن1كح11ة1أس1لب1بنه1م1حرو1كن1يف1
نظ 7م،1وذو1 1بنهم1وانكت1يتن1ادون1فيما1
أينهم1قائل1ني:1"تجتلكت1تملرج"،1بي1بقتلكت1

تملرك)م7(. 
وأع1د1تمل11ج11زرة1تعتذَر1تبسياس1يكن1
تبس1عكديكن1أأن1حن1ترتك1ب1تمل11ج11زرة1
7م1ف يٌق1ح1ن1تبلدو1يقال1بهم1)تبُغْطُغط(،1

وتصفه1م1س1رية1تإلح111ا17ي11م11ي11ى1
بنه1م1حمن1يكفِّ ون1ب7ل1تبقلل1ة)  (،1وعند1
ح تجع1ة71ذت1تالس1م1نجد1بنه1تس1م71ج ة1
1ذو 7ا،1 قليل1ة1ُعتيل1ة1تبنجدية،1وتبتي1ح1 َّ
تبطائ1ف1 ع1ىل1 تبس1يط ة1 يف1 وش1اروا1
وتب11م11دي11ن1ة،1 وج1دة1 وح11ك111ة1
وترتَكلَا1فيها1وثريت1حن1تبفظائع1وتبج تئم1

تبلشعة.
بق1د1فه1م1تب11ي11م11ني1كن1يف1حينه1ا1
بن1تبس1لب1تبلاع1ث1به1ذه1تبج يم1ة171ك1
تالنم1 تف1تبعقائدي1وتبفك1 ي1عند71ؤالء1
تبك7اأيني1أتكفري17م1بلم11ج11اج1وأل7ل1
1دحائهم،1وما1وان1 تبقلل1ة،1وتعتقاِد7م1حلَّ
علي1ه1تبخ1كترج1حن1ب17ل1تبنه1 وتن؛1و7ك1
تألح 1تبذي1فاضا1أه1قصائُد1ثالثٍة1حن1ب7م1ِّ
رج1االت1ذبك1تبعرص،1و7م1تبس1يد1تبعالحة1
يمي1ى1أ1ن1ع1يل1تب1ذتري1)ت67 1171(،1
وتبق1ايض1تبعالح1ة1يميى1حمم1د1تإلرياني1
تألس1لق1 تب ئي1س1 وتب1د1 )ت67 1171(1
تبق1ايض1علد1تب حمن1تإلريان1ي،1وتبقايض1
تبعالح1ة1حمم1د1أ1ن1بحم1د1تب11م11ج ي1

)ت 8 171()1 (. 
وما1بن1س1للية1تبتكفري171ك1تألح 1تبذي1
ملَّما1إبي1ه1تبكثائق1تبربيطاني1ة1حكل1ذتت1
تملكضكع1حيث1بوسعا1تبمديث1عن1تكفري1
تبك7اأيني1بلمس1لمني1وتشدد7م1يف1حسائل1

حختلفة)7 (.
بم1يَُع1ْد1تصدي1ُق71ذت1تألح1 1صعلا1عىل1
تب11ي11م11ن1ني1تبي1ك1،7وق1د1ربوت1فت1اوى1
أاس1تلاحة1 وحفتيه1م1 تبك7اأي1ة1 علم1اء1
دحائهم1-1حنذ1حارس151 177وحتى1يكحنا1
7ذت1وإىل1بن1يأذن1تب1ل1ه1أهزيمتهم1-1أتربي 1
)روتف1ض(،1فش1نكت1 و1 بنه1م1)حج1كس(1
ح1 ب1إأ1ادة1عس1ك ية1وتقتصادي1ة1عىل1
تب11ي11م11ن1وتب11ي11م11نيني1أال71كتدة.

ق11 ن1 حملك1ة1 بقي1ادة1 وأابنس1لة1
تب1ش1ي1ط1ان1يف1تملايض1ويف1تبمارض1فإنهم1
ق1د1تس1تخدحكت171ذت1تبتكفري1بالس1تهالك1
تبدتخيل1تبماِفز1بعلماء1تبلالط1وبوبيائهم1إىل1
تش1جيع1تبعدوتن1ودعم1ه1ودفعه،1وأابتايل1
فه1ك1غط1اء1ألس1لاب1حقيقي1ة1بخ1 ى؛1
وذبك1أابجز17بنه1م1يعتقدون1بنهم1بأعُد1حا1
يككنكن1عن1تبتدين،1حتى1وبك1وان1خاطئا.

..يتلع1يف1تبملقة1تبقادحة1أقية1تألسلاب.1
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)1( الواسـعي، عبد الواسـع بن يحيى )ت1379هـ(، تأريـخ الــيــمــن 
املسـمى فرجـة الهمـوم والحـزن يف حـوادث وتأريـخ الــيــمـــن، 

ط1346هـ، املطبعة السلفية، القاهرة، ص264.
)2( العريش، حسـن بن أحمد )ت1329هـ(، بلوغ املرام رشح مسـك الختام 
يف مـن توىل ملك الــيــمـــن من ملك وإمام، مكتبـة الثقافة الدينية، 
القاهـرة، ص93، والكتاب ابتدأ تأليفـه القايض العريش، ووصل فيه إىل 
حوادث عام 1900م، ثم أكمل حوادثه األب أنستاس الكرميل وانتهى فيه 

إىل عام 1358هـ، املوافق 1939م.
)3( العظم، نزيه مؤيد، رحلة يف العربية السعيدة، ط2، 1407هـ/ 1986م، 

منشورات الــمــديــنة، بريوت، ص219-218.
)4( رشف الدين، أحمد حسـن، الــيــمــن عرب التأريخ، ط2، 1384هـ/ 

1964م، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، ص38.
)5( الهاجري، يوسف، السـعودية تبتلع الــيــمــن، ط1، 1988م، لندن، 

ص10.
)6( مطهر، سرية اإلمــام يــحــيـى بن محمد حميد الدين، ج2، ص417-

.418
)7( املقتطف، ص245.

)8( زبـارة، محمـد بن محمد بن يحيى )ت1380هــ(، نزهة النظر يف رجال 
القـرن الرابع عرش، ط1، 1431هـ/2010م، مكتبة اإلرشـاد، صنعاء، 

ج1، ص54.
)9( رشف الدين، الــيــمــن عرب التأريخ، ص380.

)10( السـياغي، الحسـن بن أحمـد )ت1410هـ(، أصول املذهـب الزيدي 
الــيــمــني وقواعده، ط1403هـ، ص22 )الهامش(.

)11( مجهول، بــحــث مفيد، ورقة 114/ أ.

ط1،  الزلـف،  رشح  التحـف  محمـد،  بـن  الديـن  مجـد  املؤيـدي،   )12(
1414هــ/1994م، مؤسسـة أهل البيت للرعايـة االجتماعية، صنعاء، 

ص-243 244.
)13( العـدد 703، 27 ذي القعـدة، 1341هــ/ 12 يوليو، 1923م، مقالة: 

فاجعة فظيعة، ص1.
)14( الوثيقـة برقية مرسـلة مـن املكتب الربيطانـي يف القاهـرة إىل املعتمد 
السيايس الربيطاني يف الكويت، وتمت إعادة إرسالها إىل رئيس املعتمدين 
الربيطانين يف )بو شـهر( املحمرة، ومنها أرسلت إىل وزارة املستعمرات 
الربيطانية يف لندن، بتأريخ 18تموز/ يوليو 1923م، ونرشتها صحيفة 
التايمـز بتأريخ 19تموز/ يوليو/ 1923م، وهناك وثيقة أخرى بتأريخ 
10 يوليو 1923م، تحمل عنوان: الوهابيون يهجمون عىل شمال عسري، 

كما سيأتي.
)15( األكوع، إسـماعيل بن عيل، هجر العلـم ومعاقله يف الــيــمــن، ط1، 

1416هـ/ 1995م، دار الفكر املعارص، بريوت، ج2، ص666.
)16( مجهول، بــحــث مفيد، ق114/أ. 

)17( ج1، ص54.
)18( رشف الدين، الــيــمــن عرب التأريخ، ص379.

)19( األكـوع، هجـر العلم ومعاقله يف الــيــمـــن، ج2، ص666؛ ورشف 
الديـن، محمد بـن عبدالله )أمري الحـج تلك السـنة(، تعليقة بخطه عىل 

كتاب تأريخ اليمن للواسعي عند ذكره للحادثة.
)20( مجهول، بــحــث مفيد، 114/أ.
)21( مجهول، بــحــث مفيد، 114/أ.

)22( الجرايف، املقتطف، ص245؛ والكرميل، بلوغ املرام، ص93؛ والواسعي، 
تأريـخ الــيــمـــن، ص264؛ ورشف الديـن، الــيــمـــن عـرب 

التأريخ، ص380؛ والسـياغي، أصـول املذهب الزيـدي الــيــمــني 
وقواعـده، ص22، الهامـش؛ وزبـارة، نزهـة النظـر، ج2، ص581؛ 
ومجهـول، بــحــث مفيـد، 114/أ؛ واألكوع، هجـر العلم ومعاقله يف 
الــيــمـــن، ج2، ص666؛ ومطهر، سـرية اإلمــام يــحــيـى بن 

محمد حميد الدين، ج2، ص418-417.
)23( مطهـر، سـرية اإلمـــام يــحــيــى بن محمـد حميد الديـن، ج2، 
ص418؛ واألكوع، هجر العلم ومعاقله يف الــيــمــن، ج2، ص666.

)24( التحف، ص243.
)25( جريدة القبلة، العدد 703، ص1.

)26( الخطيـب، محمد عوض، صفحات من تأريخ الجزيرة العربية الحديث، 
مركز الغدير للدراسات اإلســـالمية، ص169.

)27( الفقي، محمد حامد، أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديني والعمران يف 
جزيرة العرب وغريها، ط1354هـ، ص81.

)28( العاميل، محسـن األمن، كشـف االرتياب يف أتباع محمد بن عبدالوهاب، 
ط2، 1428هـ/ 2007م، مؤسسة دار الكتاب اإلســـالمي، قم، ص50.

)29( اإلريانـي، يحيى بن محمـد )ت1362هـ(، هداية املسـتبرصين برشح 
عدة الحصن الحصـن، ط1397هـ/ 1977م، مطبعة العلم، دمشـق، 
ص-21 22، مقدمـة ولد املؤلف الرئيس األسـبق عبدالرحمن بن يحيى 

اإلرياني، التي كتبها يف عام 1976م.
)30( مطهر، سرية اإلمــام يــحــيـى بن محمد حميد الدين، ج2، ص420

)31( نصوصها كاملة يف ملحق هذا البــحــث.
)32( صـدرت الوثيقـة يف القاهـرة 18 يوليـو، 1923م، ونـرشت يف التايمز 
 INGRAMS, RECORDS OF :بتأريـخ 19 يوليـو، 1923م؛ ينظـر

.V6, B 694 ,1960-YEMEN, 1798
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 : خاص:

عىل1ح بى1وحسمع1تملجتمع1تبدويل،1يكتِصُل1
تبع1دوتُن1تبس1عكدي1ترت1كاَب1بفظع1وبأش1ع1
تبج تئ1م1أمق1تإلنس1انية1وتبطفكبة1يف1تبيمن1
عىل1ح1دتر1تبيك17وتبس1اعة،1حيث1تستش1هد1
بحس1تبجمعة1 1حكتطن1ني1أينهم1طفل1ج تء1
تس1تهدتف1طريتن1تبعدوتن1س1يارَة1حكتطن1يف1
حنطق1ة1آل1حقن1ع1أمدي ية1حنل1ه1تبمدودية1
حمافظ1ة1صعدة،1أاإلضافة1إىل1تستش1هاد1  
حكتطن1ني1وإصاأة1 1بس1لاب1أن1ريتن1ح س1
تبمدود1تبس1عكدي1يف1حنطقة1تب قك1أمدي ية1

حنله.
وقال1حصدر1بحني1أاملمافظة،1إن1تستم تر1
تبقصف1تبس1عكدي1ع1ىل1تملدنيني1ح1ال1دون1
وص1كل1ف ق1تإلنق1اذ1إىل1ح1رسح1تبج يمة1يف1

حنطقة1آل1حقنع.
وتأت1ي1ج تئم1بحس1تبجمع1ة1أعد1يك17حن1
ترتكاب1تبعدوتن1حجازر1وحشية1أمق1تملدنيني1
يف1صعدة،1حيث1شن1تبطريتن1يف1تما17تبساعة1
تبثاحن1ة1صلاح1بح1س1تألول1تبخمي1س1غارة1
عىل1حنطقة1س1كدة1حدي ية1أاق1م1تبمدودية1
تستهدفا1حنزل1تملكتطن1جاأ 1حممد1حسف 1
جل1ايل،1ح1ا1بدى1إىل1تستش1هاد1ثالث1ة1حدنيني1

بشخاص1أينهم1طفلة،1و7م:

1-1جاأ 1حممد1حسف 1جلايل1)75(1عاحاً
7-1حسف 1حممد1جاأ 1خميس1) 7(1عاحا1ً

 -71يلة1جاأ 1حممد1جلايل1)م(1سنكتت
أاإلضاف1ة1إىل1ج ح1برأع1ة1حدنيني1أينهم1

طفلة1و7م:
1-1نجكى1يميى1حسني1جلايل1)15(1عاحا1ً

7-عيل1حممد1حسف 1جلايل1
 -حسف 1عيل1حممد1جلايل1
7-علدتبله1عيل1حممد1جلايل

وي1ك17تألرأع1اء1ترتك1ب1تبع1دوتن1حجزرًة1
أش1عًة1يف1حنطقة1آل1حعي1ض1أمدي ية1أاقم،1
أعد1ش1ن1تبط1ريتن1 1غارتت1تس1تهدف1حنزل1
تملكتطن1ع1يل1بحمد1حس1ف 1حصنج1تملعييض1

وتبذي1يسكن1يف1تملنزل1تملكتطن1حسن1حسان1
دع ة1تبعكي ي1وبرسته،1حا1بدى1إىل1تستشهاد1

17شهدتء1أينهم1 1بطفال1و7م:
تبعكي1 ي.1 حس1ان1 حس1ن1 يكس1ف1 1-1

ً 17عاحا
تبعكي1 ي.8  حس1ان1 حس1ن1 بحم1د1 1-7

سنكتت
 -1حصطفى1حس1ن1حس1ان1تبعكي ي.71 

سنكتت
7-1ياس1ني1حس1ن1حس1ان1تبعكي1 ي.61 

سنكتت
حس1ان1 حس1ن1 ي1رسى1 تبطفل1ة/1 1-5

تبعكي ي.

ً 6-1حسن1حسان1دع ة1تبعكي ي.1 7عاحا
7-1تبزوجة1بيىل.

فيم1ا1ُج ح1ش1خص1آخ1 1يُدع1ى1فيصل1
قلان1)أزي1حس1ن1حس1ان(1تم1إس1عافه1إىل1

تملستشفى1تبجمهكري1أمدينة1صعدة.
وقد1تزتحن1ا71ذه1تملجزرة1تبكحش1ية1حع1
ترت1كاب1تبس1عكدية1ج يم1ة1بخ1 ى1بدت1إىل1
تستشهاد171حكتطنني؛1أسلب1غارة1تستهدفا1

حزرعة1أآل1تبزحاح1يف1حدي ية1أاقم1نفسها.
تبع1دوتن1 بط1ريتن1 رتأع1ة1 ج يم1ة1 ويف1
تبس1عكدي،1تألرأع1اء،1تستش1هد1 1حكتطنني1
وبصيب1ش1خص1آخ ،1ج تء1تستهدتف1حنزل1

حكتطن1يف1حدي ية1حيدي1تبمدودية1أمجة.

"المسيرة" تنشر أسماء الشهداء والجرحى:

 استشهاُد 21 مواطناً بينهم نساء وأطفال يف مجازَر جديدة 
للعدوان يف منّبه وباقم وميدي الحدودية 

عبدالسالم: األمم المتحدة مسئولة عن تالعبها بالقضية اليمنية طمعًا في أموال آل سعود

األمم املتحدة تدرج دول العدوان السعودي يف الالئحة السوداء
دعت لوقف تسليح الرياض:

منظماٌت دولية ترّحب بإعادة السعودية 
لقائمة العار األممية عن قتل أطفال اليمن  : خاص:

أدرجت األمـُم املتحدة رسـمياً دوَل العدوان 
السـعودي عىل اليمن عىل الئحة سـوداء سنوية 
للـدول والكيانـات التـي ترتكـب جرائـَم بحق 
أطفـال، وفقاً لتقرير نرشته عـدٌد من املنظمات 

الدولية.
ووردت هـذه القائمـة يف ملحق لتقرير حول 
األطفال والنزاعات املسلحة يصدره األمن العام 

لألمم املتحدة ُكّل سنة.
أن  إىل  غوترييـش  لفـت  الصـدد،  هـذا  ويف 
“العديد من الحكومات والجهات غري الحكومية 
تعمل حالياً مع األمم املتحدة” من أجل الحد من 

تلك العواقب، واصفاً ذلك بأنه "مشجع".
وجـاء يف التقريـر أن دول تحالـف العدوان 
تسـببت يف العام املايض 2016م بسـقوط 683 
ضحيـًة من األطفال خالل 38 هجوماً تم التثبت 

منها”. 
وتصنـف األمـم املتحـدة، الوضـَع يف اليمن 
عـىل أنه أكرب أزمة إنسـانية يف العالم، حيث بات 

سـبعُة ماليـن يمني عـىل حافة املجاعـة، فيما 
تسبب انتشاُر وباء الكولريا بوفاة أَْكثَر من ألفي 

شخص.
 هـذا وقـد تم إرسـال تقريـر غوترييش مع 
الالئحـة السـوداء، الخميـس، إىل مجلس األمن 
الدويل الذي يعِقُد جلسـَة مناقشة بشأن األطفال 
والنزاعات املسلحة يف 31 ترشين األول/أكتوبر.

من جانبـه حّمـل الناطق الرسـمي ألنصار 
الله محمد عبدالسـالم، األمم املتحدة مسـؤوليَة 
التالعـب يف القضيـة اليمنيـة؛ طمعـاً يف أموال 

السعودية.

وقال عبُدالسـالم: إن األمم املتحدة مسـئولٌة 
عـن عواقب تالعبهـا بالقضية اليمنيـة طمعاً يف 
أموال آل سعود وخضوعاً لنفوذ الواليات املتحدة 

األمريكية.
وأشـار إىل املجـازر التـي ارتكبهـا طـرياُن 
العدوان األربعاء، قائالً: “ثالث مجازر يف مديرية 
باقم بمحافظة صعدة، ومديرية ميدي بمحافظة 
حّجـة، خلفـت جميُعها تسـعة شـهداء نسـاًء 
وأطفـاالً وعدداً من الجرحى، يف دموية متواصلة 
لقـوى العدوان، مسـتهدفًة املواطنـن الُعّزل يف 
مساكنهم البسـيطة واملتواضعة واملبنية بعُضها 

من القش”.
ورأى “أن قـوى العدوان بتماديها يف ارتكاب 
املجـازر إنما ترَكـُن إىل مجتمع دويل يسـقط يف 
االختبار اإلنسـاني، وإىل أمـٍم متحدة تتواطأ مع 
قوى النفوذ اإلقليمي والعاملي عىل حساب سيادة 

وكرامة الدول والشعوب”.
َد عبدالسـالم، التأكيَد عـىل أن “موقف   وجدَّ
أنصار الله كان وال يزال وسـيظل هو الدفاع عن 
الشعب اليمني يف مواجهة آلة القتل األمريكية”.

 : متابعات:
رّحل1ا1ُول1ٌّحن1حنظم1ة71يكحن1رتيتس1
ووت1ش1وحنظم1ة1تبعف1ك1تبدوبي1ة،1أق تر1
بنطكني1ك1 تملتم1دة1 بألح1م1 تبع1ا17 تألح1ني1
غكترييس،1أإدرتج1تبسعكدية1ودول1تمابف1
تبعدوتن1أقائمة1تبعار1)تبقائمة1تبس1كدتء(؛1
أس1لب1قتل1وتشكيه1بَْوثَ 1حن81 16طفال1ًيف1

تبيمن.
وقاب1ا1حنظم1ة71يكح1ن1رتيت1س1يك17
ُب1أق1 تر1تألحني1تبعا17 تبخمي1س1أأنها1ت حِّ
بألحم1تملتمدة،1دتعية1تبتمابف1تبسعكدي1إىل1
تبس1ماح1أدخكل1تملس1اعدتت1تبيمن1وتتخاذ1
تج تءتت1بكق1ف1تبهجمات1غري1تبقانكنية1يف1

تبيمن.
وما1دع1ا1تملنظمة1تبمككحات1إىل1تعليق1

حليعات1تألسلمة1تبسعكدية.
ووذبك1س1ارعا1حنظم1ة1تبعفك1تبدوبية1

إلأ1دتء1ترتياحه1ا1بق1 تر1إدرتج1تبس1عكدية1
وتبتماب1ف1أقائمة1تبعار1بقتلة1تألطفال1حن1
قلَل1تألحم1تملتمدة،1ووانا1تملنظمة1حن1بأ ز1
تملنظم1ات1تبدوبي1ة1تبتي1بج1 ت1تمقيقات1
بثلتا1ترت1كاَب1تبتمابف1تبس1عكدي1ج تئم1

ح ب1يف1تبيمن.
وق1ّ ر1تألحنُي1تبعا17بألح1م1تملتمدة1إدرتَج1
أابقائم1ة1 تبع1دوتن1 وتماب1ف1 تبس1عكدية1
تبس1كدتء،1أناء1ع1ىل1تق ي 1خ1ربتء1دوبيني1
تاأع1ني1بلمنظمة1تبدوبية1يدين1تبس1عكدية1
ودول1تبتماب1ف1أارت1كاب1ج تئ1م1ح ب1يف1
تبيم1ن،1ووان1يُف1رتَُض1بن1يص1در1تبق1 تر1
بوتخ1 1بغس1طس1تمل1ايض،1إال1بن1ه1تأخ1 ؛1
س1عكدية1 وتهدي1دتت1 ضغ1كط1 أس1لب1
بح يكية،1بكنها1رأما1فش1لا1بحا17َضغكط1
ولرية1حارس1تها1عرتُت1تملنظمات1تبدوبية1
تبت1ي1طابل1ا1أش1كل1حس1تم 1ح1ن1تألحم1

تملتمدة1إدرتج1تبتمابف1أقائمة1تبعار.

 : خاص:
إزتَء171ذه1تبج تئ1م1وتملج1ازر1تملتك1 رة1يف1ظل1صم1ا1دويل1وع أي1حخٍز،1بطلق1نش1طاء1
يمنيكن،1بحس1تألول،1حملًة1أمكتق1ع1تبتكتصل1تالجتماعي1بجذب1بنظار1تبعابم1بلج تئم1تبتي1

ي تكلها1طريتن1تبعدوتن1أمق1تألطفال1يف1تبيمن1عقب1تستشهاد1وإصاأة1تملئات.
وأني1شهدتء1تبغارتت1تبتي1تستهدفا،1تبخميس،1تملكتطنني1يف1حدي ية1أاقم1طفلٌة1عمُ 7ا1
17سنكتت1تُْدَعى1"7يلة1جاأ 1حممد1حسف 1خميس"1تبتي1تسلّب1تبقصف1أفصل1ذرتعها1عن1
جسد7ا،1تألح 1تبذي1دفع1نشطاَء1تبيمن1يف1حكتقع1تبتكتصل1إلطالق1حملة71اشتاق1)#7يلة_
تبطفكبة_تمللتكرة(1تعلريت1ًعن1رفضه1م1بلمجاز1تبيكحية1تبتي1ي تكلها1تمابُُف1تبعدوتن1أمق1

تملدنيني1وحماوبة1بلفا1بنظار1تبعابم1ملا1يتع ض1به1تبيمنيكن.

نشطاء يمنيون يطلقون حملة #هيلة_الطفولة_املبتورة بمواقع التواصل
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 تقارير ودراسات دولية وآراء ُخَبراء االقتصاد:

 :ابراهيم السراجي
أعَد1ح وِر1بَْوثَ 1حن1عاحني1ونصف1عا17عىل1أدء1تبعدوتن1
تبس1عكدي1تألح يكي1عىل1تبيمن،1أدبت1تأثريتُت1تملس1تنقع1
تبيم1ن1تظه1 1أش1كل1الف1ا1ع1ىل1تالقتص1اد1تبخليج1ي1
وخصكص1ا1ًتالقتصاد1تبس1عكدي،1ع1الوًة1عىل1ذب1ك1تؤود1
تقاري 1دوبيٌة1بن1حكجَة1تبتغيري1تبتي1تش1هد7ا1تبس1عكدية1
بَْو1حا1يس1مى1سياس1ة1»تالنفتاح«1تبتي1تجلا1يف1تبسماح1
بلم بة1تبس1عكدية1ألول1ح ة1أقيادة1تبسيارة1بيس1إال1جزء1
حن1تأثريتت1تملستنقع1تبيمني1تبذي1دفع1تبنظا17تبسعكدي1
إلبهاء1تبدتخل1أقضايا1تلعد1تألنظار1عن1تبفشل1تبعسك ي1
بلم ب1ع1ىل1تبيمن1وتبخس1ائ 1تملابي1ة1وتالقتصادية1تبتي1

حّلا1أابسعكدية.
وأات1ا1تبيم1ن1تتمك1ُم1أمس1ارتت1تبنظا17تبس1عكدي1
وتم واته1وتنعطافاته1»تبتأريخية«،1فزيارة1تمللك1سلمان1
ملكس1كك،1و7ي1بول1زيارة1مللك1س1عكدي1ب وسيا1بيسا1إال1
جزء1حن1ذبك1تبتمكم1تبذي1يف ُضه1تملستنقع1تبيمني1ووذت1
7زيمة1تملروع1تبذي1وّلف1تبس1عكدي1عرتت1تملليارتت1يف1

سكريا.
تق1كُل1وواب1ة1تألناضكل1تبرتوي1ة1يف1تق ي1 1إن1تبم ب1
ع1ىل1تبيم1ن1»تضغط1بَْوث1َ 1فأَْوث1َ 1عىل1تقتص1ادتت1دول1
تبخليج1تملنتجة1بلنفط،1حع1دخكل1تبم ب1شه 7ا1تبمادي1
وتبثالث1ني«1ووان1ذبك1حقدحة1بتق ي 1أُِنَي1عىل1ترصيمات1
خ1ربتء1تقتصادي1ني1قاب1كت1إن1»تبم ب1تملس1تم ة1تش1كل1
تس1تنزتفا1حابي1ا1ب1دول1تبخليج،1ال1س1يما1ح1ع1تكابيفها1
تبلا7ظ1ة1تبت1ي1حن1تبصع1ب1تمملها1يف1ظل1بزحة1بس1عار1
تبنف1ط1تملرتتجع1ة«.1وتنق1ل1تبكوابة1عن1جاس1م1عجاقة،1
تبخلري1تالقتصادي1وتألستاذ1يف1تبجاحعة1تبللنانية،1قكبه1إن1
»تس1تم تر1تبعمليات1تبعسك ية1يف1تبيمن1وتتساع1نطاقها،1
به1تدتعيات1س1للية1حزدوجة1عىل1بسكتق1وتقتصادتت1دول1

تبخليج«.
َوبض1اف1عجاقة1بن71ناك1تدتعي1ات1تقتصادية1وبخ ى1
حابي1ة،1تألوىل1س1للُها1تب ئييس1حا1تمثل1ه1تبيمن1حن1تحتدتد1
بتج1ارة1دول1تبخلي1ج1تبت1ي1تعتم1د1تقتصادياتها1أش1كل1
بس1اس1عىل1حليع1ات1حصادر1تبطاقة،1وذب1ك1عرب1حضيق1

أاب1تملندب«.
ويذ17ب1تبخلري1تالقتص1ادي1عجاقة1إىل1بأع1د1حن1ذبك1
فه1ك1ي1 ى1بن1تملس1تنقع1تبيمن1ي1بث1ّ 1عىل1تالس1تثمار1يف1
تململك1ة1تبس1عكدية،1عندحا1ق1ال1إن1»تبس1عكدية1تتممل1
تب1رضر1تألورب1حن1ح ب1تبيمن،1حقارنًة1أجريتنها1حن1دول1
تبخليج1تألخ ى«.1وبضاف1قائال1ًإن1»تبتأثري1يش1مل1غياب1
تبف ص1تالستثمارية1تبكتفدة1إىل1تململكة1أسلب1تبم ب«.

بيض1ا1ًووفق1ا1ًبتق ي 1تألناض1كل1قال1فخ1 ي1تبفقي،1
تملستش1ار1تبس1اأق1يف1صندوق1تبنقد1تبدويل،1إن1تس1تم تَر1
تبم ب1عىل1تبيمن1يزيد1حن1تبضغكط1تالقتصادية1عىل1دول1
تبخليج،1يف1ظ1ل1ترتفاع1تكلفة1تبمملة1تبعس1ك ية1وطكل1
تملدة،1أابتزتحن1حع1تس1تم تر1بسعار1تبنفط1حنخفضة،1حا1

بدى1بتفاقم1عجز1تملكتزنة.
وربى1تبفقي1بنه1بكال1تس1تم تُر1تبم ب1ع1ىل1تبيمن1َبما1
بجأت1تبس1عكدية1ودول1تبخليج1إىل1إصالح1ات1تقتصادية1
بدعم1إي تدتتها1عرب1ف ض1رضتئب1إضافية1عىل1حكتطنيها1
وتتلاع1سياس1ة1تبتقش1ف.1وبض1اف1بن1تدتعي1ات1تبم ب1
تط1ال1حس1تكى1ثقة1تملس1تثم 1وتب1ذي1يفض1ل1-يف1بغلب1
تألحيان-1تالس1تثمار1أاملناطق1تألَْوثَ 1تس1تق ترت1سياس1يا1

وتقتصاديا.
تبخ1ربتء1 آرتء1 تس1تطالع1 تبرتوي1ة1 تبكواب1ة1 وتاأع1ا1
تالقتصاديني،1و7ذه1تمل ة1تم1دث1إبيها1تبخلري1تالقتصادي1
حمم1د1تبع1كن1تب1ذي1أ1دوره1بو1د1بن1برضتر1تبم1 ب1عىل1
ترتف1اع1تكابي1ف1 تبخلي1ج،1تتمث1ل1يف1 تقتصادي1ات1دول1
تبعملي1ات1تبعس1ك ية،1وتأثري17ا1ع1ىل1تملكتزن1ة1تبعاحة،1
إضاف1ًة1إىل1قطاع1ات1تبنف1ط1وتبطاقة1وتبنق1ل،1وعزوف1

تملستثم ين1وتبسياح1عن1تملنطقة.
وربى1تبع1كن1بن1وقف1تبم ب1ع1ىل1تبيمن1يعني1ظهكر1

ف ص1تستثمارية1جيدة1بحا17دول1تبخليج.

السعودية تخّفض االنفاق وتزيد الضرائب
بعلن1صندوق1تبنقد1تبدويل1بن1حككحة1تبسعكدي1بألغته1
بنه1ا1تعيد1تبنظ 1يف1وترية1تنفيذ1إج تءتت1تقش1ف1بتجنب1
ح1دوث1تلاطؤ1ول1ري1بالقتصاد1وزي1ادة1تبلطاب1ة.1ووفقا1ً
بكواب1ة1رويرتز1قال1صندوق1تبنق1د1يف1تق ي 1إن1تبمككحة1
تبسعكدية1بشارت1إىل1بنها1»تنظ 1يف1تبكترية1تملالئمة1بتنفيذ1

تبتصميح1تملايل1يف1ظل1ضعف1تبنمك«.
تق ي1 1صن1دوق1تبنق1د1ت7ت1م1أابجان1ب1تالقتص1ادي1
بلس1عكدية1تنطالق1ا1حن1طليعة1عمله،1بك1ن1ووابة1رويرتز1
بفتا1إىل1بس1لاب171ذت1تبتد17كر1بالقتصاد1تبس1عكدي1حن1
جانلني،1تألول1يتعلق1أانخفاض1بس1عار1تبنفط1تبذي1تعتمد1
عليه1تململكة1يف1حيزتنيتها1تبس1نكية1أنس1لة1% م،1وتبثاني1
يتعل1ق1أنفق1ات1تبم ب1ع1ىل1تبيمن1تبتي1تف1 ض1تب ياض1

عليه1ا1تكتيم1ا1ًإعالحياً،1بكن1وويفما1وان1ا1تلك1تألرقا17إال1
بنها1تسللا1أرضأات1حكجعة1بالقتصاد1تبسعكدي.

وتكضح1ووابة1رويرتز1بن1أيانات1نرت71ذت1تألس1لكع1
تظه1 1بن1تململك1ة1عان1ا1حن1رو1كد1يف1تب أ1ع1تبثاني1حن1
تبعا1،7يف1حني1نما1تبقطاع1غري1تبنفطي1أنس1لة61. 1أاملئة1
فقط1ع1ىل1بس1اس1س1نكي.1وينخف1ض1تضخم1بس1عار1
تملس1تهلكني1يف1حني1ترتفع1حعدل1تبلطابة1أني1تبسعكديني1

إىل117.81يف1تملئة.
وأمسب1تبكوابة،1تكقع1صندوق1تبنقد1يف1يكبيك1تملايض1بن1
ي تفع1تبنمك1يف1تبقطاع1غري1تبنفطي1يف1تململكة1إىل11.71أاملئة1
يف171 1.7بكن1تيم1وابن1رئيس1أعثة1تبصندوق1إىل1تبسعكدية1
ق1ال1ي1ك17تبخميس1إن1أيان1ات1تب أع1تبثان1ي1جاءت1بضعف1
حم1ا1وان1حتكقع1اً.1وبض1اف1قائ1ال1ً»نتكقع1زي1ادة1يف1تبنمك1
غري1تبنفطي1يف1تبنص1ف1تبثاني1حن1تبعا1،7بكن1برى1بن71ناك1

حخاطَ 1نزوبية1بتكقعاتنا1بهذت1تبقطاع«.1
وتتج1ه1تبس1عكدية1نم1َك1ف1 ض1رس1ك17جدي1دة1عىل1
حكتطنيه1ا،1حيث1ق1ال1صندوق1تبنقد1إنه1ب1م1ينجح1حتى1
تآلن1يف1إقن1اع1تب ياض1أتأجيل1تبزيادتت1يف1بس1عار1تبكقكد1
وتملي1اه1تململي1ة1تملنصكص1عليها1يف1خط1ة1خفض1تبدعم.1
وق1ال1تبصندوق1إن1تملس1ؤوبني1تبس1عكديني1يعتقدون1بن1
زيادة1تألس1عار1أكترية1رسيعة1»س1تمد1ق1در1تإلحكان1حن1

حخاط 1تبتطليق«.1

الرياض تلجأ لطباعة أوراق نقدية جديدة
ضم1ن1حم1اوالت1تبمككحة1تبس1عكدية1بت1اليف1تنهيار1
تالقتصاد1ج تء1تعدد1حشاولها1تبنفطية1وتأثريتت1إنفاقها1
عىل1ح ب1تبيمن1تكجها1نمك1طلاعة1بورتق1حابية1جديدة1

وسط1تنهيار1تحتياطاتها1تملابية.
ونر1حكق1ع1»تبخليج1تبجديد«1تق ي ت1ًتضمن1ترصيمات1
حملل1ني1حابيني1قاب1كت1إن1بزح1ة1تالقتصاد1تبس1عكدي1دفعا1
تبمككح1ة1إىل1طلاعة1تبنقكد1»تبلنكنكت«1أش1كل1الفا،1رغم1

ترتف1اع1حعدالت1تالق1رتتض1تبمككحي،1وته1اوي1تالحتياطي1
تبنقدي،1وت تجع1تبكدتئع1تبمككحية.

وبج1أت1تبمككح1ة1تبس1عكدية،1إىل1طلاع1ة1م. 71 
حلي1ارتت1ري1ال1)157حليار1دوالر(1يف1بغس1طس1تملايض،1
حقاأل51 17حليارتت1ريال1يف1يكبيك171 1،7أزيادة1ألغا1
م.18حلي1ارتت1ري1ال1يف1ش1ه 1وتح1د،1أمس1ب1تبليانات1
تبصادرة1عن1حؤسسة1تبنقد1تبع أي1تبسعكدي.1ووشفا1
ووابة1»ألكحلريغ«1تألح يكية1بن1تبسعكدية1ستكتجه1عجزت1ً
حابيا1ًغري1حس1لكق،1ووفق1ا1ًبلممللني1تبذين1تس1تطلعهم1
تملكق1ع1ف1إن1بحد1دالئل171ذت1تبعجز،71ك1فق1د1تالحتياطي1
تبس1عكدي1حن1تبنقد1تألجنلي1حكتيل1771حليار1دوالر1خالل1
عا1،7يف1تبفرتة1حن1بغس1طس161 17إىل1بغس1طس171 1،7
أينما1ألغ1إجمايل1حا1فقده1تالحتياطي1حنذ1ديسمرب171 7 
وحت1ى1بغس1طس171 7 )7 1ش1ه ت(1ح1كتيل17751حليار1

دوالر.
وأل1غ1تالحتياط1ي1تبس1عكدي1ح1ن1تبنق1د1تألجنل1ي1يف1
ديس1مرب171 17ح1كتيل71 17حلي1ار1دوالر،1وتنخف1ض1يف1
1561حلي1ار1 1616حلي1ار1دوالر،1ث1م1 إىل1 17 15 ديس1مرب1
دوالر1يف1بغس1طس161 1،7ث1م1إىل5.71 15حلي1ارتت1دوالر1
يف1ديس1مرب1ت16 1،7وص1كال1إىل1787.61حلي1ارتت1دوالر1يف1

بغسطس/آب171 7.

مستنقع اليمن يسمح للمرأة السعودية بقيادة 
السيارة

تناوبا1ع1دٌد1حن1تب1كواالت1وتبصم1ف1تبدوبي1ة1بأعاَد1
ق1 تر1تبمككح1ة1تبس1عكدية1أابس1ماح1بلم1 بة1ألول1حّ ة1
أقيادة1تبس1يارة1وإقاحة1حفالت1غنائية1حختلطة1بل جال1
وتبنس1اء،1حعت1ربة1بن1تبج1دل1تب1ذي1بثارته1تل1ك1تبق ترتت1
بفتا1تألنظار1عن1تبفش1ل1تبعسك ي1تبس1عكدي1يف1تبيمن1
وتبخسائ 1تالقتصادية1تبتي1تسلَّب1أها1تستم تُر1تبسعكدية1
يف1تبغ ق1أاملستنقع1تبيمن،1و7ك1تبهدف1تبذي1برتده1تبنظا17ُ

تبسعكدي1حن1ورتء1تلك1تبق ترتت.
وقاب1ا1صميفة1تالندأندن1ا1تبربيطانية1إن1تبخس1ائَ 1
تبعس1ك يَة1وتملابي1ة1تبت1ي1بمق1ا1أابس1عكدية1يف1تبيمن1
وتناح1ي1تبمديث1عنه1ا1وعن1تأثري7ا1يف1بوس1اط1تملجتمع1
تبس1عكدي1دفع1ا1ويل1تبعه1د1حمم1د1أن1س1لمان1التخاذ1
ق ترتت1حتتابية1أشأن1تالنفتاح1عىل1ربسها1ق تر1حنح1تمل بة1

تبمق1يف1قيادة1تبسيارة.
ووفق1ا1ًبصميف1ة1ربي1تبيك17ربت1درتس1ة1جديدة1صادرة1
ع1ن1ح وز1بأماث1أيغن-تبس1ادتت1يف1تل1بأيب1بنّه1حن1تمل جح1
بْن1يككن1رفع1تململكة1تبع أية1تبس1عكدية1تبذي1طال1تنتظاره1
بمظ 1قيادة1تمل بة،1تبذي1ينظ 1إبيه1عىل1نطاق1وتسع1أاعتلاره1

رحًزت1بلخدتع1تبسعكدي.
وبش1ارت1تبدرتس1ة1إىل1بن71ذه1تبخطكَة1ترِصُف1تالنتلاه1
عن1تالنتقاد1تبدويل1ّبم ب1تململكة1يف1تبيمن1وتهم1جماعات1

حقكق1تإلنسان1وفشلها1يف1تمقيق1ب7دتفها1تبعسك ية.

مستنقُع اليمن ُيسِقُط اقتصاَد السعودية.. 
ووقُف الحرب طوُق النجاة األخري
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سألوني.. أنتم يا جنوبيون ألستم يمنيين؟
أبو فارس الضالعي
ق1ال:1 نع1م..1 بجل1ا1
ومل1اذت1رضيت1م1أاالحت1الل1
بجنكأك1م؟،1مل1اذت1تبش1عب1
يف1تبش1مال1يدتف1ع1ويقاتل1
تملمتل1ني1أينما1بنت1م1قللتم1
أه1م1وبيّدت1م1تالحت1الل1أل1
وتعاونتم1حع1تملمتلني1حتى1
بصلح1تملمتل1أاسطا1ًنفكده1
وع1ىل1 عليك1م1 و7يمنت1ه1
برضك1م،1حي1ث1تإلَحاَرتت1ي1

يتقاس1م1ح1ع1تبس1عكدي1تبي1ك17ث وتتك1م1
تبي1ك17 تبجنكأي1ة1 تملمافظ1ات1 وبصلم1ا1
تعيُش1تالضط تب1وتبقلق1وتبخكف1وتبجكع1
وتبظل1م1وتالضطه1اد1بعظ1م1حم1ا1يعانيه1
تبش1مابيكن1تملمارصون1وتملعتدى1عليهم؟1
وحع71ذت1رفض1تبشعب1تبشمايل1تالستسال17
وتالس1تعمار1 وتإلذالل1 وتبظل1م1 وتبخن1كع1

وتبكصاية؟
وقال1يل:71ل1ي ضيكم1بن1تصلح1برضكم1
ح ت1ع1بطكتغيا1تألرض1يعمل1كن1حا1يملك1
بهم1ويعلثكن1أأحن1وطنكم1وبنتم1تنظ ون?1
17ل1فيك1م1ع1زة1وو تح1ة1ولقية1تبش1عب1
تبيمني?1ويف1تستخدحتم1عقكَبكم1وتقفكن1
ح1ع1تملمتل1تبخليج1ي1وتس1ممكن1بهم1أل1
وتتعاون1كن1وتقللكن1تبهيمنة1عليكم?1حاذت1

قد17بكم1تملمتل1تبيك7؟
وحا71ك1حروعه1تبقائم1وتبقاد7؟

تس1تعادة1 يف1 حطابلك1م1 بعطاو1م1 17ل1
دوبتك1م1تملمتل1ة1ب17بن1تملمت1ل1ال1يصن1ع1
حع وف1ا1ًوال1يق1د17حكقف1ا1ًوطني1اً?1بنت1م1
تبجنكأي1ني1تتهم1كن1إخكتنكم1تبش1مابيني1

تبم ب1 أاملمتل1ني1وبعلنت1م1
علين1ا1بثناء1دخ1كل1تبجيش1
وتبلج1ان1تبش1علية1بتأح1ني1
حن1 تبجنكأي1ة1 تملمافظ1ات1
عن1ارص1تإلْج1َ ت17تبقاع1دة1
وتتهمتمك17م1 وبخكتته1ا1
أاملمتل1ني1وبعلنتم1حكقفكم1
تبس1عكدي1 تبع1دوتن1 ح1ع1
ح1ع1تبظاب1م1ض1د1إخكتنكم1
بن1قدحن1ا1 تبيمني1ني1وأع1د1
قكتف1َل1ح1ن1تبش1هدتء1ح1ن1
ونرُصتكم1 حساعدتكم1 بجل1
وتأحينك1م1ب1م1نك1ن1نتكقع1
بن1تبش1عَب1تبجنكأ1ي1تملظلك17س1كف1يقف1
ح1ع1تبظابم1ضد1بنفس1هم1وض1د1إخكتنكم1
تملظلكحني1وان1حكقفكم1حثريت1ًبالستغ تب،1
وب1م1نكن1نص1دق1حا1حدث1وعندح1ا1بدرونا1
فش1لكم1تبس1يايس1وتبعس1ك ي1وتبثق1ايف1
ق رنا1تالنس1ماَب1حن1تبجن1كب1وت ونا1بكم1
وطنكم1أع1د1بن1تع ضنا1بالتها17حن1قللكم1
أاملمتل1ني1وع1د17فهمك1م1ووعيك1م؛1بذبك1
تنسملنا1حن1تبجنكب1بتعلمكت1فيما1أعُد1َحن1
7م1تملمتل1كن1وحاذت1س1يقد17بكم1تبتمابف1

حن1حروع.
تنس1ملنا1وحن1ذ1ُذب1ك1تبم1ني1وإىل171ذه1
تبلمظة1ب1م1يعيدوت1بكم1حقكَقكم1تملروعة1
يف1تس1تعادة1وطنكم1تملمتل1وبن1يفعلكت1بكم1

ذبك.
بعينك1م1 بََح11ا17 قضيتُك1م1 فضاع1ا1
وبصل1ح1تملمت1ل1تبي1ك17يجنّدو1م1بلم1 ب1
خ1ارج1حدودو1م1يف1حع و1ة1بيس1ا1بك1م1
فيها1ناق1ة1وال1جمل1وإنم1ا1بصلح1تبلعُض1
حنك1م1ح تزق1ًة1وأثم1ن1أخ1س1يقات1ل1يف1
تبمدود1حع1تبس1عكدية1خدح1ة1ودفاعا1ًعن1

تبجيش1تبس1عكدي1فكيف1بصلمتم1رخاصا1ً
أهذت1تبس1ع 1حللغ1بب1ف1بَْو1ببفني1حن1تبعملة1
تبس1عكدية،1ورأم1ا1ذ7ب1بحدو1م1إىل71ناك1
فيج1د1حرصعه1قلل1حصكبه1عىل1ذبك1تملللغ1

تب خيص1فيخرس1تبدنيا1وتآلخ ة.
فقلا1به1وفى1بخي؟!

س1أجيب1عليك1أعد1بن1بفك 1حن1بين1بأدب1
تإلجاأة1وحن1بين1تنتهي.

قلا1ب1ه:1نم1ن1يف1تبجن1كب1نختلف1عن1
إخكتنن1ا1يف1تبش1مال1يف1وث1ري1ويف1جكتن1ب1
وتبع1ادتت1 تبثقاف1ة1 حختلف1ة1ح1ن1حي1ث1

وتألع تف1وغري7ا.
فقال1يل:1وّضح1يل1بَْوثَ ؟؟

1تْبُملُكَك1 فقلا1به:1ببم1تق ب1قكبه1تعاىل1)إِنَّ
إِذَت1َدَخل1ُكت1َقْ ي1ًَة1بَْفَس1ُدو7َا1َوَجَعل1ُكت1بَِعزََّة1

ب7َِْلَها1بَِذبًَّة،1َوَوذَِٰبَك1يَْفَعلُكَن(
تبظل1م1 ع1اش1 تبجنكأ1ي1 تبش1عب1 إن1
وتالضطه1اد1وتبكل1ا1وتبقه 1وتالس1تعمار1

وتإلذالل1بعقكد1طكيلة1خلا.
حن1ذ1ُبن1وط1أت1بق1دت17تالنجلي1ز1حل1كك1
أ يطاني1ا1برض1تبجن1كب1وحن1ذ1ُذبك1تبمني1
وإىل1يكحنا71ذت1بم1يتنفس1تبشعب1تبجنكأي1
س1اعة1ح1ن1تبم ي1ة1وب1م1يأخذ1يكح1ا1ًحن1

تالستقالل.
نمن1يف1تبجنكب1عانينا1تألح ين.

ُس1للا1 ح يتن1ا،1 تنتزع1كت1 تس1تذبكنا،1
و تحتنا1وعزتنا.

بم1 وب1حختلف1ة1سياس1ية1 تع ضن1ا1
وفك ي1ة1وعس1ك يه1طيل1ة1أق1اء1تملمت1ل1

تبربيطاني1عىل1برضنا.
وبعظم1ح1 ب1تع ضنا1به1ا71ي1تبم ب1

تبثقافية.
غ1ادر1تملمت1ل1برض1تبجن1كب1بك1ن1أعد1
بن1بدرك1وبيق1ن1بن1تبش1عب1ب1ن1يس1تطيع1

بن1يتم1 ر1ح1ن1تلك1تبثقافة1وس1كف1تجعل1
تبش1عب1ر7يناً؛1بذبك1تملمت1ل1بعقْكد1طكيلة1
وب1ن1يف1ك1تلك1تبقي1كد1تبتي1تكل1ل1أها1وبك1
طال1تبزحن،1و7ذت1ح1ا1جعل1تملمتل1يعكد1إىل1
وطنه1آحنا1ًحطمئنا1ًعىل1حصابمة1وطمكحه1

وبطماعه.
تبغ1زو1تبثق1ايف1وان1وح1ا1ي1زتل1تبالع1ب1
تب ئييس1وتألََس1ايس1وتبذي1يقد17حن1خالبه1

بَْوثَ 1تبخدحات1بذبك1تملمتل.
إنن1ي1بتذو 1قكل1تبش1هيد1تبقايد1تبس1يد1
حس1ني1تبمكث1ي1س1ال17تبل1ه1علي1ه1و17ك1
يتمدث1ع1ن1تبضمايا1بلثقاف1ات1تملغلكطة1

وتبسياسات1تبخاطئة1وتبعقائد1تبلاطلة.
فأدرو1ا1حن1خ1الل1حديثه1بن1تبش1عب1
تبجنكأي1حن1بَْوثَ 1ش1عكب1تملنطقة1ضمايا1

بتلك1تبثقافات.
إن1تبش1عب1تبش1مايل1يختلف1وث1ريت1ًعن1
وتقعن1ا1تبفك1 ي،1بنت1م1يف1تبش1مال1بديكم1
إرث1حضاري1حكروث1ثق1ايف1ع يق1وبصيل1
وذب1ك1تملكروث1تجده1حتجس1دت1ًيف1حش1اع 1
وبحاس1يس1ووجدتن1ووتقع1ُوّل1ف د1يف1ذبك1

تبشعب.
فتجد1بن1تبش1عب1تبش1مايل1أس1لب1تلك1
تملكروث1وتلك1تبثقافة1تبتي1يعيشها1جّسدت1
يف1روح1ه1حعاني1تبتضمية1ح1ن1بجل1تبعزة1
وتبم ية1وتبك تحة1تبت1ي1بصلما1تج ي1يف1

ع وق1دحه.
تل1ك1تبثقاف1ة1تبت1ي1تكترثه1ا1واأ1 ت1ًعن1
واأ1 1حن1بع1ال17تبهدى1آل1أيا1رس1كل1تبله1
س1ال17تبله1عليهم..1واإلحا17عيل1وتبمس1ن1
وتبمس1ني1وزي1ن1تبعاأدي1ن1وتإلح1ا17زي1د1

وتإلحا17تبهادي1وغري7م.
نش1ا7ده1 ح1ا1 تبثقاف1ة1 بتل1ك1 فكان1ا1
تبيك17ح1ن1صمكد1وتََمد1ٍّوصرب1وتستلس1ال1

بعظ1م1وبرشس1ح1 ب1 بََح11ا17 وتضمي1ة1
ع فه1ا1تإلنَْس1ان1تس1تخد17ضد17م1بفخ 1
تبصناعات1تألَح يكية1حن1تبس1الح1وت تكب1
يف1حقهم1بأش1ع1تبج تئم1ضد1تإلنَْسانية،1وال1

حقا17بلمديث1عن71ذت1تبصمكد.
تبعاَب1َم1 بد7ش1كت1 تجد17م1 17ذت1 وح1ع1
أصمكد17م1وأصرب7م،1فعجز1تبعدو1وبدرك1
تبعدو1فش1له1حن1نزع1وسلب1ح ية1وو تحة1

ذبك1تبشعب.
ول171ذت1تبصمكد1يع1كد1إىل1تبثقافة1تبتي1

يتمىل1أها1تبشعب1تبيمني1يف1تبشمال.
يقكبكن1إن1حن1بحب1تبمياة1عاش1ذبيالً..1
ويقكب1كن:1ح1ا1و ه1ق1ك17ح 1تبس1يكف1إاّل1
ذب1كت..1ويقكبكن1:1بُطلل1كت1تملكت1تك7ب1بكم1

تبمياة.
7ذه1ثقافتكم?

نمن1عكس1ثقافتكم..1نمن1شعب1نعترب1
حن1تبش1عكب1تبع أية1تملسلمة،1بكن1تنظ وت1
تفكرينا1وعقليتنا1وثقافتنا1وسياس1تنا1وم1

تبفارق1أيننا1وأينكم.
ح1ن1ثقافتن1ا1نم1ن1يف1تبجن1كب1بن1تبذي1
ي يد1ويطلب1ويلمث1عن1تبجنة1وتبنجاة1حن1
تبنار،1يجب1بن1يككن1ضعيفا1ًخاضعا1ًخانعا1
جلانا1ويجب1بن1يككن1تما1بقدت17تآلخ ين1

رتوعا1ًال1ي فع1ربسه.
7ذه1بحد1بس1لاب1دخ1كل1تبجنة1وتبنجاة1

حن1تبنار.
وتب و1كع1 تبضع1ف1 وتبصل1ح1 حت1ى1
وتبخن1كع1وتإلذالل1وتالستس1ال17بطكتغيا1

تألرض1دينا1ًيدتن1تبله1أه.
ف1ال1تش1متكت1فين1ا1بن1وقفن1ا1يف1ص1ف1
تبظاملني1ضد1بنفسنا1وبنفسكم1فقد1بفقدونا1
وعين1ا1وأصريتنا1وبصلمنا1ن1 ى1عكس1حا1

ت ون1بنتم.

سلمان في روسيا.. هل من َمخارج للّصداع الّسعودي الُمزمن في الَيمن؟
عبُدالباري عطوان*

رأّما1وان1حن1َقليل1تبّصدفة1بن1تتزتحن1زيارة1تمللك1
تبس1عكدي1س1لمان1أ1ن1َعلدتبعزيز1إىل1حكس1كك1حع1
تبّذو ى1تبثانية1بُدخكل1تبقّكتت1تب وس1يّة1إىل1سكرية،1
و7ي1تبُخطكة1تبتي1َقللا1حكتزين1تبِقكى1عىل1تألرض،1
وَش1ّكلا1أدتية1تبنّهاي1ة1بلَم1روع1تألح يكي،1فلعد1
عاح1ني1حن171ذت1تبتدّخل1تنكمش1ا1جماع1ة1دتعش1
إىل1ُجي1كٍب1صغريٍة1يف1دي 1تبزور1وتب ّقة،1وتس1تعادت1
تبُمككح1ة1تمل وزيّة1تبس1كريّة1 م1أاملئة1حن1تألرتيض1
1 تبتي1َخرستها،1وتَمّكبا1ت ويا1إىل1حليٍف1تسرتتتيجيٍّ
ب وسيا،1َجنلًا1إىل1جنب1حع1إي تن،1و7ا71ي1تبسعكديّة1
تَمد1يَد1تبّصدتقة1وتبتّمابف1بل ئيس1فالديمري1أكتني.

إن1زي1ارة1تمللك1تبس1عكدي1“تبتأريخيّة”71ذِه1تبتي1
وانا1تألوىل1عىل71ذت1تمُلس1تكى1ُحنذ1تأس1يس1تململكة1
قل1ل1851عاًح1ا،1ح1ا1وان1بحد1يُمكن1تص1ّكر1ُحدوثها1
قل1ل1عاح1ني1فق1ط،1عندح1ا1وان1تبلل1دتن1يَقفان1يف1
تبّظ1 وف1 وبك1ن1 يف1س1كرية،1 ُحتقاتل1ني1 َخندق1ني1
تَغرّيت،1فابس1عكديّة1أاتا1تتقلّل1أقاء1تألسد1يف1قرص1
تملهاج ين1يف1دحش1ق،1وتَعرتف1أاس1تمابة1تبَمس1م1
تبَعس1ك ي.1وخّفضا1تبس1عكدية1َس1قف1تكّقعاتها1
إىل1تبُمص1كل1عىل1ضماناٍت1روس1يٍّة1أاحتكتء1تبنّفكذ1
تإلي تني1يف1س1كريا1حس1لما1يعتقد1عط1كتن،1ووذبك1
تبتكّصل1إىل1تس1كيٍة1ِس1لميٍّة1تُعطي1تمُلعارضة1“دوًرت1

حا”1يف1سكرية1تبجديدة.
تب ئيس1“تبدت7ية”1فالديم1ري1أكتني1يَتمّدث1ألُغة1
تملصابح1تالس1رتتتيجيّة،1ويُ يد1إقاح1ة1تمابفات1حع1
تبّدول1تب ئيس1يّة1يف1تبّرق1تألوس1ط1)ت وي1ا،1إي تن،1
تبع1 تق،1ح1رص(1ع1ىل1ِحس1اب1تبنّف1كذ1تألح يك1ي1
تمُلرتتج1ع،1وِأما1يُؤ17ّل1أالده1بكي1تك1كن1العلًا1قكيًّا1

ورئيسيًّا1يف1إدترة1بزحات1تملِنطقة.1
ح1ن1خ1الل171ذت1تمَلنظ1كر1تالس1رتتتيجي1يَتطّلع1
تبَخيم1ة1 إىل1 تبس1عكديّة1 َجل1ب1 إىل1 أكت1ني1 تب ئي1س1
تب وس1يّة1وآخ 1ِحجارة1“تبجيس1كك”1يف1ُطمكحاته1
تب1ّرق1بوس1طيّة،1وبهذت1بع1ّد1تس1تقلاال1ً“ُخ تفيًّا”،1

وَغري1حس1لكق،1ع1ىل1ُطكل1تبّط يق1ح1ن1تملطار1حتى1
َحق1 1إقاحت1ه،1بي1تبعا17ل1تبس1عكدي،1ح1ع1الفتاٍت1

ت حيب1أابع أيّة1وتب وسيّة1حًعا.
إنّه1ا1زي1ارة1تبّصفق1ات1تبتجاري1ّة1وتبسياس1يّة1
حًع1ا،1ف وس1يا1تتطّل1ع1إىل1تالس1تثمارتت1وتملليارتت1
تبس1عكديّة،1وتألخرية1تُ ّح1ب،1وبكنّها1تُ ي1د1تمُلقاأل1
تبّسيايس1وتبَعسك ي،1و7ذت1حا1يُفرّس1وجكد1ِحئٍة1حن1
ِول1ار1رجال1تألعم1ال1تبّس1عكديني1يف1ُصملة1تبعا7ل1
تبس1عكدي،1ويف1ُجيكأهم1دفات 1ش1يكاتهم1تبجا7زة1

بلتّكقيع.
تألول1 تبّزي1ارة:1 به1ذِه1 رئيس1يان1 َش1ّقان1 7ن1اك1
تقتصادي،1وقد1َج ى1تبتكّصل1إىل1“تفا7ماٍت”1بتَثليا1
َس1قف1تإلنتاج1تبنّفط1ي1تبمايل1حت1ى1آذتر1)حارس(1
تمُلقل1ل،1و17ذت1يَعن1ي1ضم1ان1تس1تق تر1تألس1عار،1

فابس1عكديّة1بورب1ألٍد1ُحنتٍج1بلنّفط1يف1بوأك،1وروس1يا1
تألو1رب1خارجه1ا،1ِحثلما1َج ى1تكقيع1ع1ّدة1َصفقاٍت1
تس1تثماريّة1يف1حجاالت1ُحتعّددة1يف1حجال1تبّطاقة،1بّحا1
تبثاني،1بي1تبَعس1ك ي،1فقد1وان1ا1تمُلفاجأة1تبُكربى1
يف1ُحكتفق1ة1روس1يا1ع1ىل1أَي1ع1تبس1عكديّة1َحنظكحة1
صكتري1خ1“إس1″1400تبدفاعي1ّة1تبجكي1ّة1إىل1جانب1

بسلمٍة1تقليديٍّة1وذخائ 1وُحعّدتت.
تبزي1ارة،1 1ا1يف171ذِه1 ُحهمًّ تبس1يايس1وان1 تبلُع1د1
فابس1عكديّة1تُ يد1تنكيع1حصادر1تبتّسليح،1إىل1جانب1
1 تَنكيع1َحص1ادر1تبّدخل،1وإقاحة1تمابٍف1تس1رتتتيجيٍّ
ح1ع1حكس1كك،1“عاأ1ٍ 1بلنّف1ط”،1وتُلادبه1ا1روس1يا1
تبّطم1كح1نَفس1ه،1وتمُلقاأل1تب1ذي1تُ يده1تبس1عكديّة1
َحمصكٌر1يف1بح ين:1تألول:1َحنع1تتساع1تبنّفكذ1تإلي تني1
يف1تملنطق1ة،1وتبثاني:1تبلَمث1ع1ن1َحخ ج1حن1تبَم ب1

تبيمنيّة1تبتي1بم1تَنجح1“عاصفة1تبمز7”1يف1َحس1مها1
َعس1ك يًّا1عىل1َحدى1تبعاحني1ونِصف1تبعا17تملاضيني،1
وال1نَمل1ك1بّي1َحعلكحاٍت1طازجة1حكل1تمَلكقف1تبّ ويس1

يف1تبمابني.
1 تمللك1تبس1عكدي1يُ ي1د1تعاونًا1روس1يًّا1إليجاد1حلٍّ
1أُمكم1عالقات1روس1يا1حع1بضالع1تبتّمابف1 س1يايسٍّ
تبثالثي1تمُلضاد1بلس1عكديّة1يف1تبيمن:1تيّار1بنصار1تبله،1
وِحزب1تمُلؤتم1 1أزعاحة1تب ئيس1عيل1َعلدتبله1صابح،1
وإي تن1تبت1ي1تَدعم1تبّط فني1تألخريي1ن1عن1أُعد،1ألن1
بَْوث1َ 1حا1يَهم1تبقي1ادة1تبس1عكديّة1بن1ال1يَميل1حيزتن1

تبِقكى1يف1تبيمن1يف1صابح1بنصار1تبله.
تمَلكق1ف1ح1ن1 تبزي1ارة،1وبي1ًّا1وان1 تُش1ّكل171ذِه1
1ا1يف1تملنطق1ة،1وسياس1ة1 ُحهمًّ تبس1عكديّة،1تَم1ّكال1ً
تبّ ياض1حًعا،1فق1د1َورست1تبعديد1حن1“تبتاأك7ات”،1
وَعكسا1تغيريًت1يف1تمَلكقف1تبسعكدي،1وبحلته1تَمّكالت1
بأ ز17ا1ُصع1كد1تملِمكر1تإلي تن1ي1وُحلفائ1ه،1وَح ب1
تالس1تنزتف1يف1تبيم1ن،1وع1د17تبكث1كق1يف1ِحصدتقيّة1
تبملي1ف1تألح يك1ي1تبتأريخ1ي1وُحكتقف1ه،1وتبَخكف1
حن1قان1كن1“جس1تا”1تألح يكي1تالأت1زتزي،1ونتائج1

تطليقاته1تبَخطرية.
ال1نَع1 ف1تبنّتائ1ج1تبنهائيّة1حتى1نُص1در1بحكاًحا1
قاطع1ة،1فُكل1ح1ا1َج ى1تإلعالن1عن1ه1يف1يَكحها1تألول1
17ك1ُحجّ د1“تفا7مات”،1بَْو1تكقي1ع1تتفاقات1أملابغ1
حم1دودة،1أامُلقارن1ة1ح1ع1حلل1غ1 176حلي1ار1دوالر1
تب1ذي1عاد1أ1ه1دونابد1ت تحب1إىل1وتش1نطن1أعد1زيارة1
بل ي1اض،1ونَجز17أ1أّن1تب ئيس1ت تح1ب1يُ تقب71ذِه1
تبّزيارة1عن1َوثب،1وُول1تتفاقيّة1تُكّقع1عىل71اِحش1ها،1
وال1نَعتقد1بنه1َس1يككن1سعيًدت1يف1نهاية1تمَلطاف1أِمثل1

7ذت1تبتّقارب.
تمُل1ؤرّش1تمُلهم1تب1ذي1يَج1ب1ُحتاأعته1يف1تألس1اأيع1
وتألش1ه 1تمُلقلل1ة1بلتعّ ف1ع1ىل1نتائج171ذِه1تبّزيارة1
سياس1يًّا1عىل1تألقل،71ك1تبتمّ ك1تبّ ويس1عىل1تبَجلهة1
تبيمني1ّة1بوالً،1وتبجله1ة1تإلي تني1ّة1ثانيًا،1ووكس1يٍط1

ُحمتمل1يف1تبمابني،1وحا1َعلينا1إال1تالنتظار.

*1ربي1تبيك7
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شهدت1حدينة1الس1فيغاس1تألَح يكية1
حابة1حن1تالس1تنفار1تألحن1ي1تبهلع1تبغري1
حسلكق1تث 1حادث1إلطالق1تبنار1عل1حفل1
وحه جان1حكس1يقي1تس1ف 1ع1ن1حقتل1

بَْوثَ 1حن1 15قتيال1و  17ج يح.1
ويف1تق ي 1تبرطة1تألَح يكية1بن1رجال1
يدعى1س1تيفن1أادوك،671عاحا1فتح1تبنار1
ح1ن1تبطاأ1ق1تبثاني1وتبثالث1ني1حن1فندق1
»حان1دتالي1أاي«1أاتجاه1حش1د1حن1روتد1
تمله جان،1حؤودة1حقتل1تملس1لح1تملشتله1

أه،1قائلة1إنه1حن1تبسكان1تململيني.
وبف1ادت1تالنلاء1بنه1وس1ط1ف تر1تملئات1
حن1حكقع1تبمادث،1س1مع1صكت1طلقات1

ناري1ة1حن1رش1اش1آيل1يف1حقاطع1حصكرة1ج1 ى1تدتوبها1
ع1ىل1حكتقع1تبتكتصل1تالجتماعي،1فيما1ذو 1ش1هكد1عيان1

إن1حئات1تبعيارتت1تبنارية1قد1بطلقا1يف1تبمادث.
وم1ا1ج ى1ت1دتول1تقاري 1ع1ن1حكتدث1بُْخ1َ ى1يف1الس1
فيغ1اس،1وقابا1تبرط1ة1إنها1تعتق1د1بن1تبقاتل1وان1أال1
رشواء،1بكنها1بعلن1ا1بنها1تلمث1عن1تح بة1تدعى1حاريلك1

دتنيل.
يف1حادث1ة1حماثلة1بعلنا1تبرط1ة1تألَح يكية1يف171| 6| 
16 177حقت1ل1 15ش1خصا1وإصاأ1ة1 15آخ ين1أهجك17
نفذه1حس1لح1عىل1حلهى1بي1يل1يف1حدينة1بورالن1دو1تبتاأعة1
بكالي1ة1فلكري1دت1إاّل1بنه1تم1تجي1ريه1وم1ادث1إْر7َاأي1وبن1

حنفذه1تسمه1عم 1حتني1و7ك1حن1بصل1بفغاني.
وش1فا1تبعديد1ح1ن1تبتقاري 1تملتخصص1ة1حن1تبدتخل1
تألَح يك1ي1أانه1أاب غم1حس1اعي1حناأ1 1وح توز1وقنكتت1
وصم1ف1تالعال17تألَح يكي1عىل1تملس1تكى1تب س1مي1ب أط1
ح1كتدث1تبعملي1ات1تملس1لمة1دتخ1ل1بَح ي1كا1أاإلس1ال17
وتملس1لمني1إاّل1بن1ذب1ك1ب1م1يفل1ح1يف1تضليل1تب1 بي1تبعا17
تألَح يك1ي1ويف1تخف1اء1تبكتق1ع1تإلْجَ تح1ي1تبدتخ1يل1دتخل1
تملجتم1ع1تألَح يكي1نفس1ه1فاملجتم1ع1تألَح يكي1حجتمع1

حكأكء1وتكاد1تنعد17فيه1تبقيم1تإلنَْسانية1وتالخالقية.1
ويؤو1د1تبعدي1د1ح1ن1تبتقاري1 1تملتخصص1ة1تألحني1ة1
وتملخاأ تتية1وتقاري1تبضلط1تبرطي1يف1تبدتخل1تألَح يكي1
أأنه1حن1ذ1نهاي1ات1تبق ن1تبتاس1ع1عر1ضل1ا1تبكاليات1
تملتم1دة1تم1ا1حكجة1ح1ن1تألعم1ال1تملس1لمة1تألَح يكية1

تألَح يكي1ة1تبت1ي1طابا1رؤس1اء1بَح يكيني1وش1خصيات1
عىل1قدر1ولري1حن1تأل7ميّة1حس1ب1تكصيف1تبتقاري ،وما1
طابا1ُحَؤّسسات1سيادية1بَح يكية،1ووان1
ح تكل1ك71ذه1تبم1كتدث1بَح يكي1ني،1وما1
ش1ارك1فيها1يه1كد1ينتم1كن1إىل1جماعات1
وحيليش1يات1عنرصي1ة1حتط ف1ة1دتخ1ل1

تبكاليات1تملتمدة.
ووش1فا1تبتقاري 1وتبكقائع1حينها1بن1
حادثة1تغتي1ال1تب ئيس1تألَح يكي1إأ ت7ا17
بنككبن1عا1،7186517ث1م1تغتيال1تب ئيس1
جكن1ويندي1عا17 6م171وزعيم1جماعة1
)بح1ة1تإلس1ال7(1حابك1ك17إو1س651م171
ودتعية1تبمقكق1تملدنية1تألَح يكي1تألس1كد1
حارتن1بكث 1وينج681م1،71وان1عىل1بيدي1

بَح يكيني1يف1تبدتخل.1
وإذت1تكقفن1ا1بح1ا17تبفرتة1حنذ1بوتخ1 1تبثمانينيات1حن1
تبق1 ن1تبعرين1حتى1تنفج1ار1حلنى1بووال7كحا1س1يتي1
تبشهري1نجد1بن1إحصائيات1حكتب1تبتمقيق1تبفيدرتيل1تثلا1
وق1كع71 71جكح1ا1ًحس1لما1ًأني1عاح1ي1م8م11و مم171
تس1تهدفا1ع1ددت1ًح1ن1تمللان1ي1تبمككحي1ة.1وق1د1ترتكب1
حتط ف1كن1بَح يكيكن71781جكحا1ًحن71ذه1تبهجمات1ضد1

ُحَؤّسسات1ت أكية1وتعليمية.1
يف1إحصائية1بحنية1ألغا1قيمة1خسائ 1تبكاليات1تملتمدة1
حن1تبعمليات1تملس1لمة1ع1ا17 مم171وح1ده15761حليكنا1ً
و  17ببف1دوالر1وس1قط1فيه1ا117751أني1قتيل1وج يح.1
وح1ن1أني1م7116جكحا1حس1لما1بحصته1ا1)إف.1أي.1آي(1
حن1ذ1ع1ا8717م171وحتى1تب أ1ع1تألول1حن1ع1ا517مم171
ثلا1ترتكاب1حتط فني1يهكد71161جكحا1ًتس1تخدحا1فيها1
تألسلمة1تبنارية1وتملتفج تت1تملكقكتة،1وترتكلا1جماعات1
يميني1ة1حتط فة1م117عمال1ًحس1لما1حقارنة1ب171حادثا1ً
ترتكلتها1جماعات1يس1ارية.1وقد1وان1تنفجار1بووال7كحا1
س1يتي1يف1م11بأ ي1ل51مم171وتح1دت1ًح1ن1بس1كب1تألعم1ال1
تملس1لمة1تبدتخلي1ة1تبتي1تع ض1ا1بها1تبكالي1ات1تملتمدة1
عىل1يد1تيمكثي1حاوفي1تملنتمي1ل1)حيليش1يا1حيش1يجان(1

تبعنرصية1تملتط فة1حكقعا11861ًقتيال1ًو  17ج يح.1
حنمى1آخ 1الس1تكمال1تبصكرة1وتمديد1حن1يقف1ورتء1
تألحدتث،1إذ1يجب1بن1نقف1بحا17خ يطة1تملجتمع1تألَح يكي1
ذتته1ونغكص1يف1بعماقه1وسنجده1حليئا1ًأامليليشيات1تبتي1
تممل1تبس1الح1ح1ن1ُوّل1ن1كع1وتممل1حعتق1دتت1يهكدية1
بإلنَْس1انية1 حخاصم1ة1 يف1 يص1ب1 حعظمه1ا1 صهيكني1ة1

ويتَمّ ك1وفق1ذبك1بلقض1اء1عىل1تبجميع،1وعندحا1يجتمع1
7كس1تبسالح1حع71كس1تبفك 1تبصهيكني1فالأد1بن1تككن1

تبككترث71ي1تبنتيجة1تبطليعية.
تبمديث1عن1تمليليشيات1وتملنظمات1تألَح يكية1تملسلمة1
بي1س1حديثا1عن1حئات1حن1تبش1لاب1وإنم1ا1عن1جماعات1
حنظمة1تقدر1أع1ض1تبتقاري 1بعدتد7ا1أمائة1ببف1حكتطن1
بَح يك1ي1ينف1ذون1عملياته1م1وفقا1بتكجي1ه1بكأيات1عىل1
ربسها1تبلكأي1تبصهيكني1تبيهكدي.1ويعد1تيمكثي1حاوفاي1
حنف1ذ1تنفجار1بووال7كحا1يف1م11بأ ي1ل51مم171وتحدت1ًحن1
بف تد71ذه1تمليليش1يات1تبتي1تش1كل1حجتمعا1ًبَح يكيا1ًآخ 1
حكتزيا1بلمجتمع1تملعلن1يتغذى1ع1ىل1دحاء1تألَأْ يَاء،1يمتلك1
بََدَوتت1عديدة1حن1وس1ائل1إعال17وس1الح1وتت1م1إدترته1حن1
خالل1زعم1اء1وحفك ين1يدعكن1عالني1ة1بلقضاء1عىل1ُوّل1

إنَْسان1بيس1يهكديا.1
يؤو1د1تق ي 1صدر1ع1ا817مم171عن1ح وز1)س1اوث ن1
أكف ت1ي1بكس1انرت(1تألَح يك1ي1تملس1تقل1وتملتخصص1يف1
ح تقل1ة1تبتَمّ وات1بن71ناك1حجمكعات1تنتر1يف1تبكاليات1
تألَح يك1ي1تم1 ض1عىل1تبقت1ل1وتبتدحري1وحنه1ا1)تبنازية1
تبجدي1دة،1ف1 وة1تب1 بس،1تملدتفع1كن1ع1ن1تف1كق1تبع ق1
تألأي1ض،1تبهكي1ة1تملس1يمية.1ووله1ا1يهكدي1ة1صهيكنية1
تبتكج1ه..(1وق1د1ترتفعا1تل1ك1تملجمكعات1ح1ا1أني1عاحي1
6مم11َو7مم171أنس1لة1% 17بيص1ل1إىل1  15حجمكع1ة1
تض1اف1إيل1 185حجمكع1ة1بُْخ1َ ى1حنه1ا1  17حيليش1يا1

حسلمة1حنترة1يف1برجاء1واليات1بَح يكا.1
ع1دد1 أ1أن1 تألحني1ة1 تألَح يكي1ة1 تبتقاري1 1 وتكش1ف1
تبتمقيق1ات1تبتي1بج ت17ا1جهاز1تالس1تخلارتت1تبفيدرتيل1
»إف.1أي.1آى«1خالل1ثالث1س1نكتت1حن1تبعمليات1تملسلمة1
تبدتخلي1ة1ترتفعا1حن1  11إىل1بَْوثَ 1حن1  م1تمقيق1ففي1
118ح1ارس1حن1تبعا817مم11ببقا1ق1كتت1تألحن1تألَح يكية1
تبقلض1عىل1ثالثة1بش1خاص1تاأعني1مليليش1يا1حيتشيجن1
)بخط 1تمليليش1يات1تملس1لمة(1و7م1يخطط1كن1بتفجري1
حلاٍن1فيدرتبية1وحمطة1تليفزيكن1وبحد1تبجسكر1تبكلرية.1
وخالل1تألس1لكع1نفسه1بعلنا1تبس1لطات1تبفيدرتبية1عن1
رسقة1طن1واحل1حن1تملتفج تت1يف1حدينة1س1ليجك1شمال1
رشق1أنس1لفانيا.1وي جع1ذبك1إىل1وتدني1أل1وتنعدت17تبقيم1
تإلنَْس1انية1وتالخالقية1دتخل1تملجتمع1تألَح يكي1نفسه1حن1

تبه 17إىل1تبقاعدة.1
وتشدد1تبتقاري 1تألَح يكية1ذتتها1عىل1بن1خط 1تملجاحيع1
وتبخالي1ا1تبدتخلية1تألَح يكية1بم1تك1ن1خفية1عىل1تبخربتء1
وتملختصني1ووس1ائل1تإلع1ال17تألَح يكية،1إاّل1بن1حس1اعي1

تبتعتيم1عليها1عىل1تملستكى1تب سمي1وان1حارضت1أمناأ ه1
تبتعتي1م1 وح تو1زه1تالعالحي1ة1تملختلف1ة1تملتخصص1ة1يف1
وتبتم ي1ف1وتبتعتيم1عىل1تلك1تبم1كتدث1وإبلاس1حا1تحكن1
تبلاس1ه1حن1تلك1تبعمليات1وتبمكتدث1أللكس1ات1تنس1جم1
وتبهجم1ة1تألَح يكي1ة1عىل1تالس1ال17وتملس1لمني1وحع1ذبك1
ضلا1وسائل1وحناأ 1تعالحية1بَح يكية1تكشف1وتمذر1حن1
خط 1تملجاحي1ع1وتبخاليا1تألَح يكية1وحنه1ا1حجلة1)تايم(1
تألَح يكي1ة1تبتي1خصصا1حلفا1ًواحال1ًعن1تلك1تملجمكعات1
يف1عدد17ا1تبص1ادر1يف81-5-5مم171تم1ا1عن1كتن1)دبيل1
حكل1تمليليش1يات1تملس1لمة1يف1بَح يكا(،1وبوردت1بس1ماء1
بخط 1عرين1حنظمة1تنت1ر1يف1بنماء1تبكاليات1تملتمدة،1
)وانا1تملجتمع1حن1بوتئل1تملطلكعات1تبع أية1تبتي1تناوبا1
7ذه1تمليليشيات1أملفات1حتنكعة1أدتية1حن1عا517مم1.71
ويقكل1حيتشيل71احريز1بحد1خربتء1تبجاحعة1تألَح يكية1
يف1وتش1نطن:1إن1تإلْر7َاب1تبدتخيل1يش1كل1تهدي1دت1ًحتزتيدت1ً
و7ك1بَْوثَ 1تنظيما1ًيف1بَْوَس1اط1تمليليش1يات.1ويضيف:1إنهم1
ال1يس1تعملكن1فقط1قناأل1أسيطة1وتلك1تبتي1تستخدحا1
يف1بووال7كحا1سيتي1وبكن1حخازنهم1تتضمن1بسلمة1دحار1

بَْوثَ 1تطكرت1ًحن1تألسلمة1تبكيماوية1بَْو1تبليكبكجية.1
ة1بلككنج س1تألَح يكي1يف1حايك1حن1 ويف1جلس1ة1َخاصَّ
عا517مم171حذر1ثالثة1حن1ولار1تملس1ؤوبني1تألَح يكيني1
حن1تعاظم1خط 1حا1يس1مى1تإلْر7َاب1تملميل1حشريين1إىل1
بن1تب عايا1تألَح ي1كان1بصلمكت1يكتجهكن1خط 1تإلْر7َاب1
تملم1يل1بَْوث1َ 1حن1تإلْر17َاب1تبخارجي1تملدع1ك17خارجياً.1
7ذت1عن1تمليليش1يات1تملنتظمة1بحا1عن1ج تئم1تبعنف1تبتي1
وان1سللها1تبسالح1فمدث1وال1ح ج،1فكفق1تإلحصاءتت1
تب س1مية1تألَح يكي1ة1س1قط71 1بب1ف1قتي1ل1أكتس1طة1

تبسالح.1
يف1تآلون1ة1تألخرية1تزتي1دت1بحدتث1تبهجمات1تملس1لمة1
ووصل1ا1إىل1حعدالت1غري1حس1لكقة،1أع1د1بن1زتدت1ثقافة1
تبس1الح1وتبعنف1يف1تملجتمع1تألَح يك1ي1وصارت1تنهش1يف1
أنيانه،..1بال1يس1تدعي71ذت1تبتأريخ1تبطكيل1حن1تبعمليات1
تملسلمة1تبقاتلة1تبتي1ش1هد7ا1تملجتمع1تألَح يكي1عىل1بيٍد1
بَح يكي1ة1تبرتيث1قليال1ًقلل1إعالن1تبتمديد1تبدقيق1مل تكلي1
ج تئم1ش1هدتها1بغلب1ح1دن1وبرياف1تبكالي1ات1تألَح يكية1
وب1ن1يك1كن1آخ 7ا1أابتأوي1د1حادثة1الس1فيغ1اس1وتبتي1
تنم1ا1تؤود1حن1جديد1عىل1بن1بَح يكا1وانا1حنذ1نش1أتها1يف1
حاضيها1وحارض7ا1وستلقى1بحا1بإلْر7َاب1وتبقتل1وتبدحار1

وتبفساد1يف1تبرب1وتبلم .

تألحم1ُ 1 تبجي1ُش1 دخ1ل1 وي1ك17
تبس1كفيتي1أ ب1ني1بدرك1تبزعيم1تبنازي1
تبمقيقة1تمل ة1فس1دد1طلقات1حسدسه1
عىل1ربس1ه1يف1ثالث1ني1بأ يل751م1،1وما1

تقكل1حعظم1روتيات1نهايته.1
بم1يك1ن71تل 71ك1تبكحيد1يف1تبتأريخ1
َحن1تس1تهان1أمي1اة1تملالي1ني،1أل1وجد1
ويكج1د1ح1ن1يس1تهني1أه1ا1ح1ن1غ1ري1
بن1يك1كن1ب1ه171دف1غ1ري1تالنتق1ا17بَْو1

تبتنفيس1عن1غريِة1صكتحب1يكسف.1
آخ1 171ؤالء1تبش1يخ1علدتبل1ه71تل 1
تب1ذي1بطل1ح1ن1شاش1ة1))تبرعية((1
تملغرتأ1ة1بيقد17أمماس1))ش1اع ي((1
حياة1برأعة1وعرين1حليكن1يمني؛1حن1

بجل1بن1يميا1حليكٌن1وتحٌد1أم ية!.1
ب1ك1وان1ح1ا1يقكب1ه71تل1 1تمللتمي1
برأع1ة1 بن1قت1ل1 بي1 تبتمق1ق،1 حمك1ن1
وعرين1حكتطنا1ًيمنيا1ًس1يؤدي1إىل1بن1
يميا1تمللي1كن1تبلاقي1أم ي1ة،1العتربنا1
ذبك1نكعا1ًح1ن1تبدترويني1ة1تالجتماعية1
يف1بقلح1درجاتها1تكحشاً،1إال1بن1تبكتقَع1

بسكب1حن1ذبك.1
تبيمني1ني،1 بلمكتطن1ني1 فابقات1ل1
وتب1ذي1يلارو1ه1تبش1يخ171م1حعتدون1
يتقدحهم1عياُل1سعكد1وعياُل1زتيد1وِحن1
خلفه1م1بح يكا1ورأيلتها1إرستئيل1وحن1
س1يتمتع1أم ية1تبعلث1أابيمن1َوب7لها1
7م1تبغزتة1تبس1عكديكن1وتإلحارتتيكن1يف1
تبرب1وتألح ي1كان1وتبصهاين1ة1يف1تبلم 1
وتبج1زر1)وتس1أل1تبجن1 تل1تبصهيكني1

شاؤول1شاي1يا1فضيلة1تبشيخ(.1
بح1ا1تبم ية1تملزعكح1ة1تبتي1يتمدث1

عنه1ا1تبغزتة1وح تزقته1م،1فقد1بز7 ت1
وبثم1 ت1َوبنضج1ثمار17ا1نجده1حمثال1ً
حمم1د1 بكتائ1ب1 تبرسي1ة1 أابس1جكن1
زتي1د،1و7ي1س1جكٌن1ح عل1ة1وما1تدل1
تبكقائ1ع1إىل1ح1د1بن1تبش1يخ1بَْو1بي1ف د1
ح1ن1جماعته1ب1ك1دخ1ل1إحدت7ا1وحكث1
س1اعتني1فقط1العترب1خ وَج1ه1حيالدت1ً
جدي1دتً،1وبك ه1تبيك17تب1ذي1ق ر1فيه1بن1
يككن1ش1يخا1ًووتعظا1ًوسياسياً،1وألق 1
أابمكم1ة1تبش1علية1تبقائل1ة1))يا1بيا1
وتبله1ورأي1حا1خلق1يل1روح1-1وبنا1حج 1

حن1حجار1تبسايله1حط وح((.
وان1تبش1يخ1علدتبله1صعرت1خطيلا1ً
حفك7ا1ًيف1ش1ارع1تبس1تني،1حن1ذبك1بنه1
وان1خطيب1جمعة1)ال1حصانة1بلقتلة(1
))حطللن1ا1 وجمع1ة1 يف11/11/11 17
تملماومة((1يف117/161ووان1تبشعارتن1
حكجه1ان1ض1د1ع1يل1علدتبل1ه1صاب1ح1
َوبرواِن1حكم1ه،1وبم1يكن1ضمن1حطلب1
تملماوم1ة1حماوم1ة1ح تكل1ي1ج يمة1
حس1جد1دتر1تب ئاس1ة1تبتي1عدت1عمال1ً
أطكبي1ا1ًيف1ربي1بصم1اب171ذت1تبكع1ي1
تبقانكن1ي1تألع1 ج،1حع1بن1تبغ1دَر1غدٌر1
سكتء1تس1تهدف1عيل1علدتبله1صابح1بَْو1
إأ ت7ي1م1تبممدي،1تإلح1ا17يميى1حميد1
تبدين1بَْو1ش1لاب1تبثكرة1تألَأْ يَاء،1وبيس1
بوىل1 بصم1اب1 يس1ّمَي1 بن1 حصادف1ًة1
تبقكتحيس1تبع أية1تملسدس1))غدترة((.
ع1ادًة1ح1ا1يُع1َ ُف1تبش1يخ1علدتبل1ه1
أاملهن1دس،1َويف171ذت1تبش1أن1نذو1 1به1
زحي1ال1ًيف1تملهن1ة71ك1تملهن1دس1تبكاتب1
تبعظي1م1تب ويس1فيكدر1دستيكفس1كي1

صاح1ب1تب وتي1ات1تملع وف1ة1))تإلخكة1
و ح1ازوف((1َو))تبج يمة1وتبعقاب((1
وتب1ذي1 وث1ري،1 وغري17ا1 َو))تألأل1ه((1
س1جنه1تبقيرص1وحكم1علي1ه1أاإلعدت17
ألسلاب1سياس1ية1وبم1يرتتجع1تبقيرص1
ع1ن1تنفيذ1تبمك1م1إال1قل1ل1دقائق1حن1

تنفيذه.1
تج أ1ة1 تمل1 ة،1 تبتج أ1ة1 17ذه1
تبس1جن1ويق1ني1تمل1كت1ب1م1تجعل1حن1
دستيكفس1كي1حاق1دت1ًوار17ا1ًبمي1اة1
تملاليني1أل1ظ1ل1ينر1تعاطفه1تبصادق1
تبنلي1ل1ح1ع1أس1طاء1تبن1اس1تبلاحثني1
عن1تبمياة1تبك يم1ة،1و7ك1تبقائل1إنني1
ال1بقل1ُل1تمقيق1تالنس1جا17ِيف1تبعابم1إذت1
وان1ثم1ن1ذبك1دحع1ة1طف1ل،1وُجملته1
تبشهرية1يف1روتية1))تألأله((1تبتي1قابها1
أطل1تب وتي1ة1عن1تبفتاة1آجاليا،1وتصفا1ً
جمابه1ا1أأن1ه1يغ1رّي1بَْو1ينق1ذ1تبعاب1م1
صارت1ش1عارت1ًوبحال1ًيف1إنقاذ1تإلنَْسانية1
حن1تبككترث1تملفتعلة1وتبم وب1السيما1
تبنكوية1تستنادت1إىل1قيم1تبخري1وتبجمال.1
تقكُل1حكم1ٌة1صينية1يف1تإلجاأة1عن1
س1ؤتل1وي1ف1تنظ1ف1قللك1ح1ن1تبر،1
إح1أله1أابخ1ري1وبن1يج1د1تب1ر1حكانا1ً
فيه،1وعكس71ذه1تبعلارة1صميح،1وما1
يق1كل1إيليا1بأك1حايض1))وتبذي1نفُس1ه1
أغري1جم1ال1-1ال1ي ى1يف1تبكجكد1ش1يئا1ً

جميال((.1
وبي1س1غ يل1ا1ًعن1ح1ن1تفصله1عن1
تبخري1وتبجم1ال1برأعة1وعرين1حليكَن1
سنة1ضكئية1بن1يس1تهنَي1أمياة1برأعة1

وعرين1حليكن1حكتطن1يمني.
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الشيخ عبداهلل هتلر!إاّل االنقسام!
بش1د1وبخط 1عىل1تبكط1ن1وتملجتمع،1يف1حكتجهته1
تبع1دوتن1وعن1د1تبتعاحل1ح1ع1آثاره1تبالحق1ة،1وتبمد1
حن1تبقدرة1ع1ىل1حعابجة1ذيكبه1ونتائجه1تإلنَْس1انية1

وتالقتصادية1وتالجتماعية1وتبسياسية.1
أكل1تملقاييس1إن1بح 1تبهزتئم1تبتي1يمكن1بن1تلمق1
أش1عب،1وبش1د7ا1ولفة1علي1ه،71ي1تل1ك1تبتي1تنجم1
عن1تب1رصتع1تبدتخيل1أ1ني1حككنات1تبكط1ن1تبكتحد،1
حي1ث1غابلا1ًح1ا1تنش1أ1نتيجًة1بخ1الف1وتصارع1أني1
تبعقكل.1أعض1تلك1تبعقكل1حس1ككٌن1أكحدة1تبصف1
وتماس1ك1تبلممة1تبكطنية1يف1ُوّل1تبظ وف،1وأعضها1
يش1ده1تالنقس1ا17حتى1يف1بحلك1تبظ وف.1وحن1شأن1
7ذت1تالنقس1ا17-إذَت1حا1تس1تمكم-1بن1يهدد1حستقلل1
تبكح1دة1تبكطنية1ويُضِعُف1حن1قكة1تماس1ك1تبجلهة1
تبدتخلية،1بيس1يف1زحن1تبم ب1فمس1ب،1أل1وأعد1بن1
يتم1دح 1تبعدوتن،1عندحا1يتنفُس1تبكطُن1تبصعدتء.1

ح1ا1بم1يت1م1ربُب1تبص1دع1تبماصل،1س1تقكد1حابة1
تالنقس1ا717ذه1تبتي1ت تفق1زح1ن1تبم ب،1إىل1جكالت1
حن1تبرصتعات1تبدتخلية،1تس1تم 1وال1تتكقف،1فتعكُد1
أابكط1ن1إىل1حس1ارتت1ته1دد1وحدت1ه1وتُضِع1ُف1حن1
تماس1ك1دوبته1وُحَؤّسس1اته،1وأابتايل1عد17تبمفاظ1

عىل1بُممة1تبنسيج1تالجتماعي.1
أع1د1ُوّل171ذه1تبجه1كد1تبتي1أُذب1ا،1وتبتضميات1
تبتي1ُقّدحا،1ستتهدده1حشاريُع1تبدويالت1تبطائفية،1
أمقاس1برأاأها1تململيني،1وب7كتء1َحن1ش1نكت1تبعدوتن1
ألج1ل1ت س1يمها.1جميُعه1ا1حش1اريع1تث1ري1تب يلة،1
تماو1ي1يف1تفاصيله1ا1وحضمكنه1ا1ح حل1َة1»حلكك1
تبطكتئ1ف«.1دوي1الت1تتناث1 1جنكأ1ا1ًوش1ماالً،71ي1
حقيقة1حا1يس1عى1به1وتشتغل1عليه1تف نجة1تب ياض1

وبأكظلي.
بعكد1وبو ر1وال1بقكل:1تحذر،1إن1حن1شأن1تالنقسا17
تبدتخيل1بن1يهدد1تماسك1تبجلهة1يف1حكتجهة1تبعدوتن1
وإبماق1تبهزيمة1أه،1وس1تككُن1به1آثار1حزبزبة1تهدد1

س1الحة1تبكط1ن1وحس1تقلله،1ويرتك1-وم1ا1برشُت-1
تبل1اب1حرع1ا1ًبََح11ا17تحتم1االت1تس1تم تر1دوتحة1

رصتعات1علثية1تدور1وال1تتكقف.1
إن1تبجمي1َع1يكتجه1كن1حص1ريت1ًوجكدي1ا1ًوتحًدت،1
بيس1حن1تبعقل1بن1يككن1تبترذ17ُخيارت1ًوتالنقس1ا17
حتاحاً،1حهما1تّدعى71ذت1تبف يق1بَْو1ذتك1بنه1عىل1حق.1
آن1تبكقا1تبذي1يكجب1ُوّل1ف يق1بن1يضَع1حطابلَه1
تبضيقة1جانلاً،1َوبن1يط ح1حآخذَه1ورؤيته1تبمقيقة1
أ1كل1ص1دق،1وتبكق1كف1صف1ا1ًوتح1دت1ًيف1تبدفاع1عن1

تبك تحة1وتبكجكد1وتملصري.1
بال1يكفي1بن1نس1تكعَب1حما1حصل1ويمصل1بحا17
بعيننا،1ملع فة1بن1تبجميع1حس1تهَدف؟،1وحا1يتع ض1
به1تبنس1يج1تالجتماعي1حن1عملية1تهتك1ح س1كحة،1
ح1ا1بم1يتم1تدترك1تألح ،1و7ذه1حس1ؤوبية1تبجميع1أال1
تس1تثناء.1وعندحا1ننجك1حن1دتئ ة1تالستهدتف1يمكن1
تبتفا17م1ألغ1ة1تبعقل1”1تب1ذي1حيز1تبله1أه1تإلنَْس1ان1
ع1ن1أاق1ي1حخلكقات1ه.”1ال1أ1د1ح1ن1إَع1اَدة1تبدوب1ة1
وُحَؤّسساتها1وتبتكجه1نمك1إفش1اء1تبعدل1وتملساوتة1

وتململة1وروح1تبتساحح..1
بن1يتمقق1تالنتصار1عىل1تبعدوتن1حا1ال1يتم1تبرتفع1
عن1تبصغائ ،1وتجاوز1تبعصليات1تبضيقة1أاملعابجة1
تبديمق تطية1تبسلمية1وتبمكتر1حكل1جميع1تبقضايا1

وتملشكالت1تبتي1تكتجه1تبيمنيني1وحا1بَْوثَ 7ا..1
ودرَء1 تبتمدي1ات1 وحكتجه1ة1 تبع1دوتن1 دْح1َ 1 إن1
تملخاط 1تبت1ي1تتهدد1تبكطن1بن1تك1كَن1إاّل1حن1خالل1
تبتم1ا17يصل1إىل1حد1تالنصه1ار..1و7ذت1يتطلب1إعالَن1
حل1ادئ1وحيثاق1رشف1وطن1ي،1َوتبتكتفق1حكل1رؤية1
حكح1دة1ت س1خ1تبثقة،1حكل1ش1كل1تبدوب1ة1بلكطن1
تب1ذي1حن1بجله1يلتمم1تبجميع،1وأذل1تبغايل1وتبنفيس1
حن1بجل1تبكطن1تبذي1ينُش1ُده1تبجميع،1عىل1بََس1اس1
تبف1دتُء1 بجل1ه1يك1كن1 تملتس1اوية،1وح1ن1 تملكتَطن1ة1

وتالستشهاُد1ألجله.
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املواالة واملعاداة حالة نفسية، تنعكس إىل مواقف

  : خاص
تبع أي1ة1 111ة1 تألُحَّ بن1 في1ه1 1 َش1كَّ ال1 حم1ا1
وتإلس1الحية1تبي1ك17بوث1 1ح1ن1غري7ا1تعاس1ًة1
وش1قاًء1وقتالً،1وحما1ال1شك1فيه1بن71ناك1عدوت1ً
111ة1ويميك1ضد7ا1ُوّل71ذه1 يرتأَُّص1أهذه1تألُحَّ

تملكائد1حتى1وصلا1إىل1حا1وصلا1إبيه.
وبح1ا1717ذت1تبكتق1ع1تمل ي1 1تمدث1تبس1يد1
حس1ني1أدرتبدين1تبمكثي1يف1حمارَضة1)تملكتالة1
ش1كتل1 ش1ه 1 يف1 ببقا17ا1 وتبت1ي1 وتملع1ادتة(1
1777ه،1عن1خط1كرة1تبيَُه11ْكد1تبلابغة1يف1ُوّل1
تملج1االت1وخط1كرة1تكبيه1م،1وما1أ1ني1ويف1
تم1دث1تبُق11ْ آن1تبك ي1م1ع1ن171ذه1تبقضية،1
وخطكرة1تبيَُه1ْكد1تبلابغة1يف1ُوّل1تملجاالت،1وعن1
11ة1وتكفري7ا،1 عملهم1تبدؤوب1يف1إض1الل1تألُحَّ
11ة1عىل1 وح صهم1تبشديد1يف1بن1ال1تمصل1تألُحَّ
1ح1ا1يمكن1عمله1ضد1 1خ1ري،1وبن1يعملكت1ُولَّ بيِّ
11ة1عن1 11ة،1حش1ريت1ًإىل1بن1تأتعاَد1تألُحَّ 7ذه1تألُحَّ
تبُق1ْ آن1تبك يم71ك1حا1بوصلنا1إىل1حا1نمن1إبيه.
11ة1 و7نا1دعا1تبس1يد1حس1ني1تبمكث1ي1تألُحَّ
إىل1 تبع1كدة1 إىل1 جمع1ا1ً وتإلس1الحية1 تبع أي1ة1
تبُق11ْ آن1تبك ي1م،1بتع1ّ ف1حن1خ1الل1تبُق1ْ آن1
تبك ي1م1عدو7َّا1تب1ذي1تمدث1تبله1عنه1أش1كل1

ولري1ورشح1بنا1بوصاَفه1ونقاط1ضعفه.
و7نا1يش1ري1تبس1يد1حس1ني1تبمكثي1إىل1آية1
تمل1كتالة1وتملعادتة1يف1س1كرة1تملائ1دة1و7ي1قكبه1
تع1اىل:1)يَا1بَيَُّها1تبَِّذيَن1آَحن1ُكت1ال1تَتَِّخذُوت1تْبيَُه1ْكد1
َوتبنََّص1اَرى1بَْوِبيَاَء1أَْعُضُه1ْم1بَْوِبيَاُء1أَْعٍض1َوَحْن1
1تبل1ََّه1ال1يَْهِدي1 يَتََكبَُّه1ْم1ِحنُْك1ْم1َفِإن1َُّه1ِحنُْه1ْم1إِنَّ
تْبَق1ْك17َتبظَّاِبِمنَي1}51{1َف1رَتَى1تبَِّذيَن1يِف1ُقلُكِأِهْم1
َح1َ ٌض1يَُس1اِرُعكَن1ِفيِه1ْم1يَُقكب1ُكَن1نَْخَش1بَْن1
تُِصيلَن1َا1َدتِئ1َ ٌة1َفَع1َ�1تبل1َُّه1بَْن1يَأِْت1َي1ِأاْبَفتِْح1
وت1 بَْو1بَْح1ٍ 1ِح1ْن1ِعن1ِْدِه1َفيُْصِلُم1كت1َعىَل1َح1ا1برََسُّ
يِف1بَنُْفِس1ِهْم1نَاِدِح1نَي1}57{(1تل1دب1أندتء1يتك ر1
وث1ريت1ًيف1تبُق11ْ آن1تبك ي1م1يخاط1ب1تبن1اس1
تبذين1قد1ش1هدوت1عىل1بنفسهم1أأنهم1حؤحنكن1
أاس1م1إيمانهم:1}ي1َا1بَيَُّها1تبَِّذي1َن1آَحنُكت{1بي1ُوّل1
ح1ن1ي ى1بنه1حؤحن،1وينتس1ب1إىل71ذت1تالس1م1
تبعظي1م،1وي1ا1حن1تع1دون1بنفس1كم1حؤحنني1
تنتلهكت!!1تنتلهكت!!1قد1تقعكن1يف1حكتالة1تبيَُه1ْكد1
وتبنصارى1حن1حيُث1تش1ع ون1بو1حن1حيث1ال1
ه1 تش1ع ون،1ويكضح1بن1تبُق11ْ آن1تبك يم1وجَّ
تبنه1َي1أرصتح1ة1فق1ال1}ال1تَتَِّخ1ذُوت1تْبيَُه1ْكد1

َوتبنََّصاَرى1بَْوِبيَاَء{.
و7ن1ا1ي ى1تبس1يد1حس1ني1بن1تآلي1َة1وأنها1
غ يلة1تلعث1عىل1تبتس1اؤل،1ويف1حؤحن1يتكىل1
يَُه1ْكديا1ًبو1نرصتنياً،1ح1ع1بن1تبيَُه1ْكد71م1بوث 1
حن1وتجه1تإلس1ال17أرتس1ة1ويمملكن1حقدت1ً
وعدتءت1ًعىل1تملس1لمني،1وقد1ي ى1تبلعض1نفسه1
بن1ه1يف1ح1كان1وتبيَُه1ْكد1يف1ح1كان1آخ ،1وبيس1
أين1ه1وأينهم1بي1عالقة،1ويتس1اءل:1إذت1ًفكيف1

ن1يتخذ7م1بوبياء؟!. يمن1بن1يككن1حمَّ
ويف1ذتت1تبسياق1يشري1ُتبسيُّد1حسني1تبمكثي1
إىل1علارتت1حتقارأة1آي1اٍت1حختلفة1يف1تبُق1ْ آن1
تبك يم،1و17ي1قكُل1تبله1س1لمانه1وتعاىل:1}إِْن1
تُِطيُع1كت1َفِ يقاً{1)آل1عم تن:1ح1ن1تآلية1  1(،1
و7ن1ا1}تَتَِّخ1ذُوت{1تل1دو1تبقضي1ُة1ووأنه1-1عىل1
تب غ1م1ح1ن1بنك1م1حؤحن1كن1–1ت1كادون1بنتم1
تبذي1ن1تتخذون،1وبنتم1تبذين1تلمثكن1عن1ويف1
تطيعكن،1حا1يعني1بن71ناك1جذأاً؟1يلدو1ووأنه1
يتمدث1ووأننا1نمن1س1نتخذ،1ونمن1سنطيع،1
فليس1ا1تملس1أبة1فقط71ي1بننا1س1نُخدع،1أل1
يمك1ن1بن1تص1ل1تملس1أبة1إىل1بن1ننطل1َق1نمن1
بنتخذ17م1بوبي1اء،1بو1ننطلق1نم1ن1بنطيعهم،1

و7ذت1يشء1غ يب.1ببيس1غ يلاً؟.
و7نا1يتس1اءل1تبس1يد1حسني:1ببس1نا1نلَعُن1
تبيَُه1ْكد؟1ويجيب1عىل1تساؤبه:1)نلَعُن1تبيَُه1ْكد1
نلغُضه1م1 ونم1ن1 تبنص1ارى،1 نلع1ن1 ونم1ن1
ونعاديه1م1ونك 7ُُهم،1وحتى1ح1ا1غضب1بحدنا1
ع1ىل1تآلخ 1قال1به:1]ي1ا1يَُه1ْكدي،1بنا1نرصتني1
بن1ا1يَُه1ْكدي1بن1ا1وذت[،1بكن1ع1ىل1تب غم1حن1

7ذت1وله1قد1تصُل1تملس1أبُة1إىل1درجة1بن1يككنكت1
حن71م1يمملكن1تس1م1إيمان،1ينتمكن1إىل71ذت1
تالس1م1بن1ينطلقكت71م1بيتخذو17م1بوبياء،1بن1
ينطلقكت71م1بيطيعك7م1فريدو7م1أعد1إيمانهم1

واف ين.
ويضع1تبسيُد1حسني1تبكثري1َحن1تبتساؤالت1
حثل:1)حا1تبذي1س1يدفع1إىل71ذت؟171ل1تبيَُه1ْكد1
وتبنص1ارى1س1يلدون1بحاحن1ا1حن1بوبي1اء1تبله1
فننطل1ق1نم1ك1تكبيه1م1بو1طاعته1م؟1بو1بن1
عدتوته1م1س1تذوُب1حن1قلكأن1ا؟1بو1يلدون1بنا1
أشكل1يش1دنا1إبيهم؟1حا1تبذي1يش1دنا1إبيهم؟1
1تإلنس1ان1تملؤحن1إبيهم1 حا1تبذي1يمكن1بن1يُش1دَّ
في1كاد71ك1تب1ذي1يلمث1ع1ن1وي1ف1يتخذ7م1
بوبياء؟!1وي1كاد71ك1تبذي1ينطل1ق1يف1طاعتهم1
بيطيعهم1ب1ريدوه1أعد1إيمانه1واف1 تً؟1بيصلح1
حثله1م،1ويصل1ح1ظامل1ا1ًوم1ا171م1ظامل1كن،1
ظامل1ا1ًبنفس1ه1وظامل1ا1ًبللري1ة،1وح1ا1حعنى1
7ذت1بنه1س1يمصل1وبنا1تممل1تس1م1تإليمان،1
وتبيَُه1ْكد1عىل1حا71م1عليه1بم1يتغريوت1أعُد،71م1
17م1تبيَُه1ْكد،1تبذي1ن1يلدون1بحاَح1ك1حلعكنني،1
يل1دون1بحاح1ك1حلغكض1ني1وحك و17ني.71م1
َحن1ق1د1تنطلق1-1وبنا1تممل1تس1َم1تإليمان1–1

بتتكال7م؟!
وألنه1ي ى1تملس1أبة1خطرية1ج1دتً،1وتمتاج1
1وتأح1ل1بإلجاأة1عىل1 إىل1تبتفك1ري1تبكل1ري1أتأنٍّ
ُوّل171ذه1تبتس1اؤالت؛1وكن1قضي1ة1تبتكيل71ي1
خط1اٌب1بلمش1اع 1بلقل1ب،1وبعم1ال1تنطل1ق1
نم1ك1تبقلب1ونمك1تبنف1س،1وتبتكيل1حن1بعمال1
تبقلكب،1حثلما1تبعدتء1حن1بعمال1تبقلكب،1يشري1
تبس1يد1حس1ني1تبمكثي1إىل1)نفس1تبيشء1تبذي1
يمصل1حن1جانلنا1أابنس1لة1بلش1يطان،1حاذت1
يعمل1تبشيطان؟1وسكسة1وساوس1وحاجات1
وذت1أس1يطة1بكن1تتجه1إىل1تبقلب،1فرتتنا1نلعن1
تبش1يطان1جميعاً،1ببس1نا1نمن1أني1آد17نلعن1
تبش1يطان1جميع1اً؟1وبكن1نس1لة1رأما1%5م 
يعلدون1ه،1وي1ف1حص1ل؟.1عندحا1يق1كل1تبله1
بلناس1بلني1آد17يك17تبقياحة:1}بََبْم1بَْعَهْد1إَِبيُْكْم1
1يَْطاَن1إِن1َُّه1َبُكْم1 ي1َا1أَِن1ي1آَد17َبَْن1ال1تَْعلُُدوت1تبشَّ
1ُحِلنٌي{1)يس:1 6(،1نمن1ن ى1تبش1يطان1 َع1ُدوٌّ
عدوتً،1نلعن1تبش1يطان،1إذت1برتد1بحدنا1بن1يسب1
تآلخ 1يقكل1به:1]شيطان[.1بصلح1تسمه1ُسلّة1

عندنا،1وبكن1ننطلُق1يف1علادته،1حا1تبعلادُة1
طاع1ة1وزي1ادة؟1ويف1حصل؟1تملس1أبة1
17ي1حس1أبة1تبقل1ب،1وتبقل1ب1حنطقة1
اس1ة1وخطرية1جدتً،1و7ي1تبتي1أعد1 حسَّ
تم ك1ُوّل1يشء،1يم ك1حكتقفك،1ويم ك1
بس1انَك،1ويم ك1وجهة1نظ ك،1ويم ك1
حش1اع ك،1ويم ك1حتى1حابك،1ويم ك1
س1الحك،1تبقلب171ك1تملضغ1ة1تبتي1إذت1
َصلَُما1صلح1تإلنس1ان،1وإذت1فس1دت1

فسد1تإلنسان.
وع1كدة1إىل1حكضكعنا1و7ك1)تملكتالة1
وتملعادة(1يش1ري1تبس1يد1حسني1إىل1حا1
روي1عن1َرُس11ْكل1تبله1صىل1تبله1عليه1
وآبه1وسلم1بنه1قال:1)بك1بن1علدت1ًصا17
نه1اَره1وقا17بيله1وبنف1ق1حابه1ِعلقا1ً
ِعلق1ا1ًيف1س1ليل1تبله،1وعل1د1تبله1أني1
تب ون1وتملقا17حت1ى1يككن1آخ 1ذبك1
بن1يذأح1أني1تب 1ون1وتملقا17حظلكحا1ً
ملا1رف1ع1إىل1تبل1ه1حن1عمل1ه1حثقال1
ذرة،1حت1ى1يظه1 1تمل1كتالة1ألوبياء1
تبله1وتملعادتة1ألعدتء1تبله(،1و7ك1حا1
حعناه1بن1ش1خصا1ًيص1ك17تبنهار،1
ويق1ك17تبليل1يتعلد،1وينفق1بحكتبه1
يف1س1ليل1تبل1ه،1ويتعل1د1يف1بفضل1
ح1كان1وبق1دس1ح1كان1عن1د1تبله1
حا1أ1ني1تب ون1وتملق1ا1،7ثم1يقتل1
حظلكح1اً..1عمله1وله1حا1يُْ َفُع1إىل1
تبل1ه1حنه1حثقال1ذرة1حتى1يظه 1
تململ1ة1ألوبي1اء1تبل1ه1وتبع1دتوة1
ألع1دتء1تبله،1ووذب1ك1تإلحا17عيل1

ق1ال:1)تب تيض1أعمل1قك17ٍوابدتخل1فيه1حعهم،1
وعىل1ُوّل1دتخل1يف1أاط1ل1إثمان:1إثُم1تبعمل1أه،1

وإثُم1تب ضا1أه(.
تملكتالة1حابة1نفس1ية1تتمكل1إىل1حكتقف1حع1

تبمق1بو1تبلاطل:1
تمل1كتالة1حعنا17ا:1تملعية،1تملعي1ة1يف1تملكقف،1
تملعي1ة1يف1تب1 بي،1تملعي1ة1يف1تبتكج1ه،1تملعية1يف1
تبنظ1 ة،171ذه71ي1تملكتالة،1بي1بن1تش1ع 1أأنك1
يف171ذت1تبجانب1تؤيد71ذت1تبجانب1حتجه1إىل71ذت1
تبجان1ب،71ذه71ي1تملكتالة1س1كتء1وانا1حكتالة1

ألوبياء1تبله1بو1حكتالة1ألعدتء1تبله.
ويعترب1تبسيد1حس1ني1تبمكثي1بن:1)تملكتالة1
7ي1حابة1نفس1ية1وتملعادتة71ي1حابة1نفسية،1
بكنه1ا1تتم1كل1إىل1حكتق1ف1وتنعكس1أش1كل1
حكتق1ف،1وتعت1رب1يف1ح1د1ذتته1ا1حهيئ1ًة1بهذت1
تبش1خص1وملجاحي1ع1ح1ن1تبن1اس1تبذي1ن71م1
ع1ىل1وترية1وتح1دة1يف1تمل1كتالة1بتهيئ1ة1برضية1
ه1وبعمال1تبجهة1تبتي71م1 صابمة1النتشار1تكجُّ
يكتبكنها1سكتء1بوانا1جهة1حمقة1بو1حلطلة(.
ويف1ذتت1تبس1ياق1ي1 ى1تبس1يد1حس1ني1بن:1
)خطكرته1ا1بي:1تمل1كتالة،1بنه1ا1تجع1ل1تبناس1
يقف1كن1حع71ذت،1يصكتكن1بهذت،1يؤيدون1عمل1
7ذت،1و7كذت1س1كتء1ح1ق1بو1أاطل؛1وألن1تبمابة1
تبنفسية1بدى1تإلنس1ان71ي1تبنقطة1تألساسية1
أابنسلة1بلتغيري1نمك1تألفضل،1بو1تبتمكل1نمك1
تألس1كب،1إنم1ا71ك1يف1تألخري1حن1بجل1بن1ت س1م1
تبتكج1ه1يف1تملكق1ف1تبتكج1ه1تبنف1س،1تبتكجه1
تبقلب،1و7ذت71ك1تبكالء،71ك1تملكتالة،1تبتغيري1بن1
11ة1حابة1حن1 يمص1ل1بديك1حابة،1بو1ب1دى1تألُحَّ
تبتكجه1نتيجة1وعي1حعني،1سكتء1وعي1إيجاأي1
فيما1يتعلق1أنهج1تبمق1ووجهة1حق،1بو1سللي1

وسيئ1فيما1يتعلق1أابلاطل1وحنهج1أاطل.
وبضاف1تبس1يد1بن:1)حما1يدل1عىل1خطكرة1
تمل1كتالة1إنها71ي1يف1تبكتقع1عند1حا1يمصل1بديك1
وعي1وثري1حن1خالل1بش1ياء1وثرية1بن1تصل1إىل1
درج1ة1بن1تتجه1و1ذت،1]ذتت1تبيم1ني[1بو1تتجه1
وذت،1]ذتت1تبش1مال[1و17ذت1تالتجاه1يف1صكرته1

تبعاحة71ك1حكتالة(.
ويضع1تبس1يد1حس1ني1تبمكثي1شا7دت1ًعىل1
ذب1ك1أأنك1بخي1تبقارئ1عندح1ا1)تق ب1تبُق1ْ آن،1
تدأ1 1آيات1تبل1ه،1وتم1اول1بن1تهذب1نفس1ك،1
ي71ؤالء1بوبياء1تبله؛1 وتذو 1نفسك1أابله،1فُسمِّ

ألنه1م1تكب1كت1تبله،1بصل1ح1تبلُه171ك1وجهتهم،1
تتجهكت1نمك1تبله،1تكبكت1تبله.1

فلتكبيه1م1بل1ه1بصلما1وجهته1م1حتجهة1
نم1ك1تبله،1يتقللكن1حا1يأتي1حنه،1ينطلقكن1يف1
رضاه،1نفكس1هم1وتبليئة1تبتي71م1فيها1حهيأة1

ملا1يأتي1حن1قلل1تبله.
و7كذت1يف1تبجانب1تآلخ ،1بوبياء1تبش1يطان،1
1يَْطاِن{1 تبشَّ بَْوِبي1َاء1 }َفَقاِتل1ُكت1ْ يق1ل:1 بب1م1
)تبنس1اء76(1بوبياء1تبشيطان1تصلح1نفسيتُه1
أاتجا7ه،71ذت1تالتجاُه1تبس1يئ،1ذتت1تبش1مال،1
يصل1ح1حكتبي1اً؛1ألن1وجهته،1حابته1تبنفس1ية1
حتجهة1نمك1خط1تبش1يطان،1وتبشيطان...1إىل1

آخ ه.
ويؤود1تبس1يد1حسني1بن1خالصَة1حا1تنتهي1
إبي1ه71ذه1تملس1أبة1)إىل1بن1جعَل1تبم1ب1يف1تبله1
وتبلُغ1ض1يف1تبل1ه1ح1ن1بوث1ق1ُع1َ ى1تإليم1ان؛1
ألن1ه1قمة1تب1كالء1وقم1ة1تبع1دتء،1يف1وتقعك،1يف1
نفس1يتك،1بن1تصل1ح1إىل1تبدرجة171ذه،1بعمق1
تملسأبة1يف1نفس1ك،1وتكبيك1تبصادق1بله1تصلح1
إىل171ذه1تبدرج1ة:1بن1تمب1يف1تبل1ه1وتلغض1يف1
تبله،1س1ماه1يف1تبمديث1بنه1بوثق1ع ى1تإليمان،1
و17ك1حا1يعن1ي1بنه1يصل1ح1حقياس1ا1ًبك1ألنك1
1بل1ه1فيصلح1ُوّل1يشء1عن1دك1حا1تنطلق1 حتكلٍّ
فيه1إال1عىل1بس1اس1بن1فيه1رض1ا1بله،1بنه1حق1
رشع1ه1تبله،1بنه1عمل1صاب1ح1برتده1تبله،1ووما1
ق1ال1تإلحا17تبخمين1ي:1بن1تصلح1بديك1تملعايري1

ولها1إبهية(.
وبضاف1أأن:1)قضية1تملكتالة1وتملعادتة1حهمة1
جدت1ًجدت1ًتعّطل1بعمال1تإلنسان1ولها1تبصابمة،1
نُكْم1َفِإنَُّه1 7ذه1تآلية1خط1رية1}َوَحن1يَتََكبَُّه1م1حِّ
ِحنُْهْم{1وتك رت1يف1بوث 1حن1حكقع،1حع1تبيَُه1ْكد1
وتبنصارى،1وح1ع1تبكاف ين،1وح1ع1تملنافقني،1
يمذر1تملؤحنني1حن1تكيل71ذه1تبخطكط1تبثالثة:1
تبكاف ين،1تملنافقني،1تبيَُه1ْكد1وتبنصارى،1ولها1
ج1اءت1تآلي1ات1فيها1تم1ذر1حن1تبت1كيل1وتذو 1
أ1أن1تبت1كيل1بهم1يجعل1تإلنس1اَن1حنه1م1}َوإِْن1
ُوكَن{1)تألنعا17117(،1 بََطْعتُُمك7ُْم1إِنَُّك1ْم1َبُمْرِ
أابنس1لة1بلكاف ين،1حثال1ًيماوبكن1بن1يغ روت1
ع1ىل1تملؤحنني1أابنس1لة1بلذأائح1بن1ه:1ويف1حا1
نقت1ل1ح1الالً،1وحا1يقت1ل1تبله1يعت1رب1ح تحاً؟!1
و17م1يجادب1كن1تملس1لمني1فيما1يتعل1ق1أأول1
1يَاِطنَي1َبيُكُح1كَن1إىَِل1بَْوِبيَآِئِهْم1 1تبشَّ تمليتة:1}َوإِنَّ
ُوكَن{1 ِبيَُجاِدبُكُوْم1َوإِْن1بََطْعتُُمك7ُْم1إِنَُّكْم1َبُمْرِ
بب1م1يق1ل71ن1ا:1إنك1م1ملروكن1
إذت1بطعتمك17م؟1وعندحا1يقكل:1
إنكم،1حثل1حا1قال71نا1يف1تملكتالة:1
وحن1يتكبه1م1حنكم،1يذو ك1أأنك1
وبنا1ع1ىل1تبمابة1تبتي1وبنا1ت ى1
نفسك1غري1حتغري1فيها1أاعتلارك1
تمسب1نفسك1حن1ضمن1تملؤحنني،1
وتم1ارس1تألعم1ال1تبت1ي1يعملها1
تملؤحنكن:1صالة1وصيا1،7وبش1ياء1
حن71ذه،1حع71ذه،1وعىل1تب غم1حن1
17ذه1إنكم1ملرو1كن،1وحن1يتكبهم1
حنكم،1حنكم1بنتم1عىل1حا1بنتم1عليه،1
1تبّل1َه1ال1َيَْهِدي1تْبَقْك17َ فإنه1حنهم1}إِنَّ

تبظَّاِبِمنَي{1)تملائدة511(.
بن1 حس1ني1 تبس1يد1 وتعت1رب1
)تبخط1كرة1يف1تملس1أبة1يف1تبزحن71ذت1
تنترت1تبكس1ائل1تبكثرية1تبتي1تقدر1
ع1ىل1تمكيل1تبن1اس،1ووله1ا1ترتوز،1
ُوّل1وس1ائل1تإلعال1،7ُوّل1تألش1ياء71ذه1
ترتو1ز1إىل1خل1ق1والء1وع1دتء1يك1كن1
خالصته1ا1حت1ى1عندح1ا1يماوبكن1بن1
يك1كن1تملنهج1تبدرتيس1عىل1نمك1حعني،1
ونشاط1وزترة1تبثقافة1عىل1نمك1حعني،1
وتبتلفزيكن1وتإلذتعة1نشاطها1عىل1نمك1
حعني1ول1ه1يصب1يف171ذه1تبنقطة:71ك1
بتهيئ1ة1تبنفكس1أابش1كل1تب1ذي1يمكن1
بن1تككن1حعه1تت1كىل71ذت1تبخط1وتعادي1
7ذت1تبخط،1تتكىل71ذه1تبفئة1وتعادي71ذه1

تبفئ1ة.71ذت1ُوّل1ح1ا1تدور1حكبه71ذه1تبكس1ائل1
تإلعالحي1ة1وتبرتأكي1ة،1وتبتثقيفي1ة،1وحن1بجل1
7ذه1تبنقطة1تلذل1حاليني1حاليني1تبدوالرتت1حن1

بجل1خلق1والءتت1وعدتوتت.
حنله1ا1ًإىل1بن171ذت1)تبزحن1يعترب1حن1بس1كب1
تألزحن1ة1يف171ذه1تبناحية1حيث1يظه1 1أأن1بي1
فس1اد1يمصل1-حتى1حن1قللك1بنا1ش1خصيا1ً
دتخل1أيتك-1ق1د1بصلح1وتقعا1ًيخ1د17إرستئيل1
وبح يكا،1يخد17تبيَُه1ْكد1وتبنصارى،1بّي1فس1اد1
بصل1ح1يخ1د17تبيَُه1ْكد1وتبنصارى،1فاإلنس1ان1
عندح1ا1يفس1د،1بو1ي1رتك1بوالده1يفس1دون،1بو1
يُفِس1د1آخ ين،1يعت1رب1حجندت1ًبخدح1ة1بح يكا1
وتبنص1ارى،1 تبيَُه11ْكد1 وخدح1ة1 وإرستئي1ل،1
أدبي1ل1بنهم71م1ح صكت1جدت1ًع1ىل1بن1يصل1حا1
ي يدون1ه،1ويص1ل1إفس1اُد7م1إىل1ُوّل1أيا؛1ألن1
تبيَُه11ْكد1وتبنص1ارى1تس1تطاعكت1بن1يهيمن1كت1
7يمنة1يفس1دون1فيها1يف1ُوّل1حجال1وما1حكى1
تبل1ه1عنهم1يف1تبُق11ْ آن:1}َويَْس1َعْكَن1يِف1تألَْرِض1
َفَس1ادتً{1)تملائ1دة1  (1فأصلح1ح1ن1تبخطكرة1
أمكان1بن1تبفس1اَد1تبذي1يمصل1يف71ذه1تململة1
بو1يف171ذت1تبلي1ا1ب1م1تع1د1حعصيًة1حم1دودًة1
بح ي1كا1 تخ1د17 بصلم1ا1 فق1ط،1 إط1ارك1 يف1
وإرستئيل،1تخد17تملج حني1حن71ؤالء،1تبيَُه1ْكد1
وتبنصارى.1وحعنى171ذت1أأنه1تصلح1تبج يمة1

ولرية،1تصلح1تبج يمة1ولرية.
1أيا1يؤود1 ويف1سليل1إيصال1ثقافتهم1إىل1ُولِّ
تبس1يد1حس1ني1تبمكثي1بن1تبيَُه1ْكد1عملكت1عىل1
دع1م1تب1روات1تملصنِّع1ة1بلصم1كن1تبالِقَطة1
)تبدش1ات(1أأوث1 1ح1ن1% 17بك1ي1تص1ل1إىل1
تألس1كتق1أتكلفة1أسيطة1جدت1ًيسهل1رشتؤ7ا،1
فقد1وانا1)قلل1فرتة1تصل1إىل1صنعاء1وقيمتها1
حكتيل1حائ1ة1وثالثكن1ببفاً،1تبصمن1حع1تبجهاز1
يكل1ف1حائة1وثالث1ني1ببفاً،1أعد17ا1نزبا1قليال1ً
وَصَل1ا1أثمان1ني1ببف1اً،1ثم1ُدعما1ح1ن1جانب1
بتخف1ض1 رئي1يس1 أدع1م1 ُدعم1ا1 إرستئي1ل،1
بس1عار7ا1ج1دت1ًبلن1اس؛1بتنت1ر1يف1ُوّل1أيا،1
فأصلح1بس1عار7ا1تآلن1إىل1حدود1خمسة1عر1
ببفاً،1عري1ن1ببفا1ًتب1ذي1وان1أمائة1وعرين1
ببف1اً!،1و7ك1حا1يعني1بن1يتم1تحتس1اُب1نس1لة1
% 17حن1تبقيمة1ودعم1حن1بصماب1تب بسمال1
تبيَُه11ْكد،1بيت1م1إنزتبها1إىل1تألس1كتق1أابس1ع 1
تبفالن1ي،1ويق1ك17تبيَُه1ْكد1أتس1ديد1تبروات1
أهذت1تبفارق1وذبك1يف1س1ليل1بن1يصلكت1أابفساد1
إىل1ُوّل1أي1ا؛1ألنهم1يع فكن1بن1تبفس1اَد1يف71ذت1
تبلي1ا،1ويف71ذت1تبش1خص1يف1بي1ة1حنطقة1حن1
تبعاب1م1بصلح1يخ1د17قضيته1م،1بصلح1يخد17
7يمنته1م،1وإال1مل1ا1أذبكت1حاليني1تب1دوالرتت1يف1
دعم1تبدشات71ذه1وتنزل1حن1حائة1وثالثني1ببف1

إىل1عرين1ببفا1ًإىل1خمسة1عر1ببفاً.
ويؤود1تبسيد1حس1ني1بن1تبيَُه1ْكد1يمسلكن1
ببف1حس1اب1أليَّة1برسة1ال1ت1زتُل1صابمًة،1وألي1
ش1خص1ال1ي1زتل1صابم1اً؛1ألن71ذت1تبش1خص1
تبصاب1ح،1بو171ذه1تألرسة1تبصابم1ة1يمكن1بن1
ي1رسي1صالحه1إىل1حا1حكبه1ويتس1ع،1وتبق ية1
تبكتح1دة1تبصابمة1يعتربونها1ح1ا1تزتل1قضية1
تم1ز1يف1نفكس1هم،1مل1اذت1بم1تفس1د1وبصلما1
حث1ل1أقية1تبق ى،1فاملس1أبة1تآلن1بن1تبناس1إذت1
حا1فهمكت1س1كتء1فيم1ا1يتعلق1أفس1اد1تألأناء،1
يف1حا1يتعلق1أفس1اد1تألرس،1بّي1فس1اد،1س1كتء1
يف1بوس1اط1تبكل1ار1بو1تبصغ1ار،1ح1ن1تب ج1ال1
وتبنس1اء،1بن1ه1يف171ذت1تبزح1ان1رأم1ا1يصل1ح1

حعصية1حضاعفة.
ة1تملكتالة1 بنخت1م171ذت1تبُجزء1ح1ن1حم1ارَضَ
وتملع1ادة1أق1كل1تبس1يد1حس1ني1تبمكث1ي:1إن1
تإلنس1ان1إذت1ح1ا1تلين1ا1به1تألح1دتث1يككن1به1
حكق1ٌف1أأن1ه1ال1يتخذ1ح1ن1دتخل1نفس1ه1تأييد1
بو1حعارض1ة1إال1أع1د1بن1يتلنّي1به1وجه1تبمق1يف1
ن1يثق1أهم1يف1فهمهم1يف1 تملسأبة،1بو1بن1ي ى1حمَّ
تدينهم1حن1قدوتته1بهم1حكقف1حن71ذه1تملسأبة1

فيقف1حكقفهم.

الَيُهْود يعرفون أن الفساد في هذا البيت، وفي هذا الشخص في أية منطقة من العالم أصبح يخدم قضيتهم، ويخدم هيمنتهم
اإلنسان إذا ما تبّينت له األحداث فال يتخذ موقَف تأييد أو معاَرضة إال بعد أن يتبين له وجه الحق في المسألة

نُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم{ قضية المواالة والمعاداة مهمة جدًا.. تعّطل أعمال اإلنسان الصالحة كلها، هذه اآلية فاصلة وفارقة }َوَمن َيَتَولَُّهم مِّ
ة على أيِّ خير ة وتكفيرها، وحرصهم الشديد في أن ال تحصل اأُلمَّ خطورة الَيُهْود بالغة في ُكّل المجاالت، وفي عملهم الدؤوب إلضالل اأُلمَّ

 أسس العالقة 
مع الَيُهـْود والّنصارى

يفِ ُض1تإلس1ال17عىل1تملس1لم1بن1يؤحَن1أاب س1ل1بجمِعهم1

ككن1وتقعيا1ًيف1عالقته1
ها،1وبكنَّه1ي يد1به1بن1ي

وأاب ساالت1ول

ها،1وذبك1ح1ن1حكقع1تبس1لكك1تبعدوتني1
ذي1ن1ينتم1كن1إبي

أابَّ

تبَّذي1تبتزحكه1يف1عالقتهم1أاملسلمني؛1ألنَّهم1يعتقدون1أُطالن1

ُس1ْكٍل1ويف1حا1يتلعكنه1
1يف1حا1يعتقدونه1حن1َر

عقيدة1تملسلمني

1طليعة1تبتم ك1تإلس1الحي1يف1حجال1تبدعكة1 حن1رشيعة؛1وألنَّ

تبّتي1قد1تعارض1أعض1حفا7يمهم1تبخاطئة1بل س1االت1تبّتي1

ينتمكن1إبيها،1بو1يف1حجال1تبس1لطة1تبّتي1وان1تإلسال17يعمل1

ح1ن1بجلها1عىل1بس1اس1عقيدته1ورشيعت1ه،1قد1تخلق1أعض1

ول1تبعمليّة1وتبفك يّة،1
تبعقد1تبدتخليّة،1وقد1تثري1أعض1تملش1ا

تقع1وتعقي1دت1ًيف1تملكتقف،1وتبتقاًء1عىل1
ح1ا1يف ض1ف زت1ًيف1تملك

تملعارضة1بإلس1ال1،7وقد1بثلتا1تملمارسات1تبتاريخيّة1يف1حال1

ظهكر1تإلسال17وأعده1أعض1ذبك.1

وبهذت1برتد1تإلس1ال17ُبلمؤحنني1بن1يعيشكت1يف1دتخل1حياتهم1

وخارجه1ا1تبخطكط1تبفاصلة1تبعازبة،1أ1ني1تملكتقع1تملتنكعة1

وتملكتق1ف1تملختلفة،1حن1بجل1تبمفاِظ1ع1ىل1تبجانب1تبفك ي1

عقي1دة،1فال1يتأثَُّ 1أاالنم تف1تب1َّذي1قد1يأتي1حن1تملجاحالت1
بل

تبّتي1تس1ا7م1يف1تمييع1تملكقف،1حن1بجل1تبتأويد1عىل1سالحة1

رية،1فال1تهتز1بحا17تألوضاع1تبعاطفيّة1وتبعالقات1تبذتتيّة1
تملس

تبلعيدة1عن1تبرتويز.
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القناة الصهيونية الثانية:
اليمن تمّثل تهديدًا جديدًا على »إسرائيل«  

 : متابعات 
بفاد1حكق1ُع1تبقناة1تبثانية1تالرستئيلية،1بن1
تبتهدي1دتِت1تبتي1تعتادت1عليه1ا1“إرستئيل”1
ح1ن1بلن1ان،1س1كريا،1س1يناء1وغ1زة،1أاتا1
تضم1عض1كت1ًجدي1دت1ًيف1تملجمكع1ة،1بال1و7ك1
تنصار1تبل1ه1يف1تبيمن،1تبذين1يهددون1أإطالق1

صكتريخ1عىل1“إرستئيل”.
وبض1اف1تملكق1ع،1ووأن1حم1اس1وحزب1
تبله1ال1يكفي1ان،1حابيا1ًبنص1ار1تبله1يف1تبيمن1
يهددون1أإطالق1صكتري1خ1عىل1“إرستئيل”،1
حش1ريت1ًإىل1بن1تملتم1دَث1أاس1م1تنص1ار1تبل1ه1
تبجن1 تل1عزي1ز1رش1يد،1نر1قلل1ع1دة1بيا17
رس1ابًة1بعل1ن1فيه1ا1بن1ه1يف1حال1تس1تم ت1
“إرستئي1ل”،1أابتدخ1ل1يف1تبم1 ب1ضد1أالده1
فإن1تنصار1تبله1س1يطلقكن1صاروخ1برض-1
برض1عىل1قكتعد1“إرستئيلية”1يف1إيالت1ونمك1
قكتع1د1“إرستئيلية”1تعَمُل1يف1بريرتيا،1إضافة1
إىل1ذبك،1يه1دِّد1أإطالق1صكتريخ1عىل1س1فن1

“إرستئيلية”1يف1تبلم 1تألحم .
وبف1ا1تملكقع1إىل1بنها1بيس1ا1تمل1 ة1تألوىل1
تبيم1ن1 تبل1ه1يف1 تبت1ي1يُه1دد1فيه1ا1تنص1ار1
“إرستئيل”،1وح وة1تملالحة1يف1تبلم 1تألحم ،1

فق1د1بظه1 1تبيمني1كن1قدرتهم،1ح1ن1جملة1
تألح1كر،1عندح1ا1بطلق1كت1صاروخ1ا1ًأاتج1اه1
تبعاصمة1تبس1عكدية1تب ياض1يف1شه 1بيار/
حاي1ك1تملايض،1قلل1عدة1س1اعات1حن1وصكل1
تب ئيس1تألحريوي1“دونابد1ت تحب”1إىل71ناك.
وبش1ار1تملكق1ع1إىل1بن1تنص1اَر1تبل1ه1بثلتكت1يف1
تمل1ايض1بن1أمكزته1م1صكتري1خ1ضد1تبس1فن،1

و17م1بثلت1كت1ذبك1عندح1ا1ع ضكت1بف1ال17فيديك1
قص1رية1بثناء1إصاأة1س1فٍن1س1عكدية1وبخ ى1
إحارتتي1ة.1وَخلَُص1تملكقع1بلق1كل1بنه1حع1تألخذ1
أابمسلان1بن1سالح1تبلم 1“تإلرستئييل”1حعتاد1
عىل1تإلأمار1يف71ذه1تملناطق،1تبتي1تكفِّ 1حتنفسا1ً
حهم1ا1ًنمك1ح ف1أ1إيالت،1حن1تملنطق1ي1جدت1ًبن1

يككن1تألح 1يتعلق1أتهديد1يقلق1“إرستئيل”.

صحيفة “إسرائيل اليوم”: مصالُح مشرتكة 
بني »إسرائيل« َوالسعودية باليمن

 : متابعات 
وش1فا1صميف1ة1“إرستئي1ل1تبيك7”1بن1
تبكي1ان1تالرستئي1يل1وحا1يس1مى1أابتمابف1
تبع أ1ي1أقيادة1تبس1عكدية1بديهما1حصابح1

حشرتوه1أشان1قضايا1تسرتتتيجية.
وقاب1ا1صميف1ة1“إرستئيل1تبي1ك7”1إن1
حنطق1ة1س1كتحل1تبلم1 1تألحم1 1وتمديدت1ً
تبش1كتطئ1تبق يلة1حن1تبس1عكدية1تش1هد1
عملية1“جيكتس1رتتتيجية”1ذتت1تنعكاسات1
طكيلة1تملدى1أابنس1لة1بلمنظكح1ة1تبدوبية1

وتإلقليمية،1وضمنها1إرستئيل.
وقال1تبكاتب1أابصميفة1ش1اؤول1شاي1إن1
“تملتاأعة1تمليدتنية1تبمثيث1ة1“إلرستئيل”1بهذه1
تملنطقة1تبمساسة1تشري1إىل1بن1تبم ب1تبدتئ ة1
يف1تبيم1ن1ت تلط1أصكرة1حلارشة1أابس1يط ة1
ع1ىل1تبلم 1تألحم1 1أاعتلاره1بح1د1ب7م1ط ق1
تبتج1ارة1تبعاملي1ة1حيث1يم1ده1جنكأا1حضيق1
أاب1تملندب1وشماال1قناة1تبسكيس1يف1حرص”.

وبوض1ح1ش1اي،1و17ك1حدي1 1تبلم1كث1
أاملعه1د1حتع1دد1تملج1االت1يف71 تزبي1ا،1بن1
“تملعطيات1تالقتصادي1ة1تملتكف ة1أإرستئيل1
تش1ري1إىل1بن1حضي1ق1أ1اب1تملن1دب71ك1بحد1
تملم تت1تملالحية1تملزدحمة1أابعابم،1ويش1هد1

يكحيا1ًح1 ور1بَْوثَ 1حن1ثالث1ة1حاليني1أ حيل1
نفط1حن1تبدول1تملطلة1عىل1تبخليج1تبفاريس1
إىل1بوروأ1ا،1ويعت1رب1بساس1يا1بلتج1ارة1أني1

بوروأا1ودول1آسيا”.
وتعترب1قناة1تبسكيس1بحد1حصادر1تبدخل1
تب ئيس1ة1مل1رص1حما1يجع1ل1ح ي1ة1تملالحة1
يف1تبلم1 1تألحم 1حصلمة1تس1رتتتيجية1حن1
تبدرجة1تألوىل1بلكي1ان1تإلرستئييل،1أما1يف1ذبك1
ب7ميته1بعالقاتها1تالقتصادية1حع1دول1آسيا.
وقال1ش1اي1إنه1“أابنس1لة1“إلرستئيل”1
يفض1ل1بن1تك1كن1حنطق1ة1تبلم1 1تألحم 1
س1احة1نفكذ1بلتمابف1تبذي1تقكده1تب ياض1
تبي1ك17حصاب1ح1 تكج1د1 حي1ث1 وتبقا17 ة1
حش1رتوة1“إلرستئيل”1حع1تبتمابف1تبع أي1
قضاي1ا1 ح1كل1 تبس1عكدية1 تق1كده1 تب1ذي1
تسرتتتيجية،1أما1يف1ذبك1حنع1سيط ة1إي تن1
عىل1حكض1تبلم 1تألحم ”،1عىل1حد1قكبه.1

تعتق1االت1 سلس1لة1 تبس1عكدية1 وتش1هد1
عش1كتئية1طاب1ا1بح1 تء1وقيادتت1عس1ك ية1
ورج1ال1دي1ن1وناش1طني1وحكتطن1ني1أهدف1
وحاب1ة1 تبش1علي1 تبغض1ب1 ع1ىل1 تبس1يط ة1
تبس1خط1تبت1ي1تناح1ا1يف1ظل1حاب1ة1تبرصتع1
دتخل1تألرسة1تملابكة1وتبم تك1تبشعلي1تبذي1أدب1
يتناحى1أشكل1حلمكظ1يف1تملجتمع1تبسعكدي.

"FBI"الجهاد تتصّدى إلدراج أمريكا أميَنها شّلح على قائمة املطلوبني لـ

 هكذا يرّبرون إهانة امللك السعودي يف روسيا !.. وفايننشال تربيون: انتظروا انقالباً آخَر يف السعودية

 : وكاالت 
بدتن1ا1تبفصائ1ل1تبفلس1طينية1وتألح1زتب1تبكطني1ة،1
تجدي1د1إدرتج1تألحني1تبعا17ب1«ح وة1تبجهاد1تإلس1الحي1يف1
فلس1طني«،1تبدوت1كر1رحضان1َعلدتبله1ش1لح،1عىل1قائمة1
1.)FBI(1تملطلكأني1ملكتب1تبتمقيقات1تبفدرتبية1تألح يكية
وبو1د1رئي1س1تملكت1ب1تإلعالح1ي1يف1حفكضي1ة1تبتعلئة1
وتبتنظي1م1ب11»ح وة1فت1ح«1حنري1تبجاغ1كب،1بن1»تألحني1
تبع1ا17بم وة1تبجهاد1تإلس1الحي1رحضان1ش1لح71ك1رجل1
وطن1ي1وحخل1ص1بش1عليه1وقضيت1ه،1حي1ث1بن1بلجهاد1
تإلس1الحي1حكتق1ف1حرفة1تتعل1ق1أاملصابم1ة1وتبكحدة1

تبكطنية«.
وتس1اءل1تبجاغ1كب:1»إذت1وان1رحض1ان1ش1لح1إر7اأي،1
فم1اذت1نس1تطيع1بن1نقكل1عن1بيربحان1وش1ارون1وش1احري1
وتبكث1ري1ح1ن1تبزعم1اء1تإلرستئيليني1تبذي1ن1تكغل1كت1يف1تبد17
تبفلسطيني1وبسابكه1يف1ُوّل1حكان،1وحاذت1نقكل1بالحتالل1عىل1
برتيض1671تبذي1يس1تليح1تألرض1وتبنس1اء1وتبشج 1وتملياه،1

فكل1ذبك71ك1تإلر7اب1تبمقيقي1وبيس1رحضان1شلح«.
فيم1ا1تعترب1حس1ا17أ1درتن،1عض1ك1تملكتب1تبس1يايس1

بم و1ة1»حم1اس«1بن1»خط1كة1إدرتج1د.1رحضان1ش1لح1
عىل71ذه1تبقكتئم171ي1تنمياز1واحل1بالحتالل1تبصهيكني،1
أأومل1ه1 تبفلس1طيني1 ش1علنا1 تس1تهدتف1 أه1ا1 يقص1د1
وبتطلعاته1وآحابه1يف1تبتمّ ر1وتبخالص1حن71ذت1تالحتالل«.
وبض1اف1أ1درتن:1»د.1رحض1ان1ش1ّلح1قائ1د1وطن1ي1
فلس1طيني،1حش1هكد1ب1ه1أمّس1ه1تبكطن1ي1وح صه1عىل1
حصابح1شعله،1و7ك1يمارس1حّقه1تبطليعي1تبذي1يتماىش1
حع1تبقكتنني1وتألع تف1تبدوبية1وأي1فلسطيني1يف1حقاوحة1

7ذت1تالحتالل1وتبدفاع1عن1قضيته1تبعادبة«.
أ1دوره،1قال1حس1ؤول1جله1ة1تبتم ي 1تبع أي1ة،1ف يد1
تملش1ه توي،1إن1»ح و1ة1تبجهاد1تإلس1الحي1تبتي1يقكد7ا1
تملجا7د1تبدوتكر1رحضان1ش1لح71ي1ح وة1تم ي 1وطنية1
فلس1طينية،1وتمتل1ك1قاع1ده1ش1علية«،1حعت1ربت1ً»تبق تر1

حنافقا1ًوحنمازت1ًوبن1تالحتالل71ك1تإلر7اب«.
حن1ناحيتها،1بودت1ح وة1تمللادرة1تبكطنية1تبفلسطينية1
عىل1بن1د1شلح1وجميع1تملناضلني1تبفلسطينيني1يمارسكن1
حقه1م1تمل1روع1وتب1ذي1ولفته1واف1ة1تبقكتن1ني1تبدوبية1

أمقاوحة1تالحتالل.
حن1جهته،1قال1عضك1تملكتب1تبسيايس1بلجلهة1تبع أية1
تبفلسطينية،1د.صالح1بأك1رولة:1»ح وة1تبجهاد1تالسالحي1

تنظيم1وطني1فلس1طيني1يدتفع1ع1ن1برضه1تملغتصلة1حن1
قلل1عصاأ1ات1تالر7اب1تالرستئيلية،1ووضع1تس1م1تالحني1
تبعا17بم وه1تبجهاد1عيل1الئمة1تالر7اب71ك1تنمياز1واحل1
حن1قلل1تالح يكان1بالحتالل1تإلرستئييل،1وال1أد1حن1تبتكجه1
ملمكمه1تبجنايات1تبدوبية1ملماومة1تملج حني1تإلرستئيليني1

حثل1نتنيا7ك1وعصاأته1ومج حي1ح ب«.
فيما1تعترب1تملستش1ار1حممد1حايض،1نائب1تألحني1تبعا17
بم وة1تالئتالف1تبكطني1بن1»7ذت1تدخل1س1اف 1يف1تبقضية1
تبفلسطينية1وطعنة1يف1خارصة1قضيتنا1تبعادبة،1وحماوبة1
فاشلة1بع قلة1حروع1تبتم ي 1وبنضاالت1شعلنا1وع قلة1

تمديد1حصريه1ونيل1ح يته«.
وبو1د1ح1ايض1بن1»17ذه1تبع تقيل1ب1ن1تعي1ق1تملقاوحة1
تبفلس1طينية1حن1تمل1يض1قدحا1نم1ك1تبتم ي1 ،1وبن71ذه1
تالج1 تءتت171ي1وس1ا17رشف1بق1ادة1ورح1كز1تملقاوح1ة1

تبفلسطينية«.
عىل1صعي1د1حتصل،1بودت1ح وة1تبجهاد1تإلس1الحي1يف1
فلس1طني،1يك17تبخميس،1بن1إدرتج1تألح1ني1تبعا17بلم وة1
تبدوت1كر1رحضان1ش1لح1عىل1قائم1ة1تملطلكأ1ني1حن1قلل1
حكت1ب1تبتمقيقات1تبفدرتيل1تألح يك1ي1بيس1جديدت1ًأل1تم1
حنذ1ع1دة1س1نكتت،1و7ك1يدبل1ع1ىل1بن1بح يكا1تس1تخد17

سلطتها1بخدحة1ج تئم1وتر7اب1تبعدو1»تإلرستئييل«.
وبوضح1دتوود1شهاب1حسؤول1تملكتب1تإلعالحي1بم وة1
تبجهاد1تإلس1الحي،1بن1تبدوتكر1رحض1ان1حع وف1أدفاعه1
تملس1تم 1عن1ش1عله1ووطن1ه1وقضيته،1حتمس1ك1أثكتأا1
بحته1وش1عله1وأمقه1يف1وطنه1فلسطني،1وي فض1حطلقا1ً
تبتنازل1بَْو1تبتف يط1وتستجدتء1تب ضا1تألح يكي1وما1تفعل1

دول1وحككحات1حن1تبلاب1»تإلرستئييل«.
وبف1ا1ش1هاب،1إىل1بن1تملكق1ف1تألح يكي،1يأت1ي1دتئما1
يف1إط1ار1تنمي1از1ورشتوة1حع1تالحت1الل1يف1قمع1وحالحقة1

ح وات1تبتم ر1تبكطني.
وش1دد1ش1هاب1عىل1إن1تإلرصتر1تألح يكي1عىل1حالحقة1
تألحني1تبعا17بلم وة1بن1يزيدنا1إال1ثلاتا1ًوتمسكا1ًأمقكقنا1
وحلادئنا1وحكتقفنا1وسيستم 1نضابنا1وجهادنا1أإذن1تبله1

رغم1ويد1بح يكا1رتعية1تالٍر7اب1وتبطغيان1يف1تبعابم.
ووان1ا1صميف1ة1»يديع1كت1بح ون1كت«1تبعربية،1قد1
ن1رت1تق ي ت1ًيممل1بس1ماء1م17ش1خصا1ًعىل1حس1تكى1
تبعاب1م1حدرجني1عىل1قائمة1تملطلكأ1ني1ملكتب1تبتمقيقات1
تبف1درتيل1تألح يك1يFBI1،1حنه1م181فلس1طينيني1بأ ز7م1
تبدوتكر1رحضان1َعلدتبله1شلح1تألحني1تبعا17بم وة1تبجهاد1

تإلسالحي1وتألسرية1تملم رة1بحال17تبتميمي.
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تبتكتص1ل1 ع1رّب1حغ1 دون1س1عكديكن1يف1حكق1ع1
تالجتماع1ي1“تكي1رت”،1ع1ن1غضله1م1تج1اه1ع1د17
تس1تقلال1تب ئي1س1تب1 ويس1فالديمري1أكت1ني،1بلملك1
تبسعكدي1سلمان1أن1َعلدتبعزيز،1يف1تبزيارة1تألوىل1مللك1

تبسعكدية1إىل1حكسكك.1
وقال1ناش1طكن1س1عكديكن1إن1ط يقة1تس1تقلال1
تمللك1سلمان1يف1حكسكك1يك17تألرأعاء،1بم1تكن1حناسلة1

حع1حجم1وحكانة1تململكة،1وقائد7ا.
حن1جانل1ه،1ح1اول1تبكاتب1تبصمف1ي1وتإلعالحي1
تبسعكدي1وحدي 1قناة1“تبع أية”،1ت وي1تبدخيل1تربي 1
تالس1تقلال1تملهني1بلملك1س1لمان1يف1حطار1حكس1كك1
حخصصا1 11تغ يدتت1عرب1حس1اأه1أمكقع1تبتدوين1
تملصغ 1“تكيرت”،1إلثلات1بن1حا1تم1خالل1تالستقلال1حا1

7ك1إال1أ وتكوكال1روسيا.
وقال1“تبدخيل”1يف1تدويناته1تبتي1رصدته1“وطن”:1
»قد1يس1أل1تبلع1ض1ملاذت1بم1يس1تقلل1#أكت1ن1تمللك_

سلمان1أاملطار1وتبجكتب1يف1تبتغ يدتت1تبتابية”.

وزعم1بن1”1تبربوتكوكل1تب ويس1ينص1بن1يس1تقلل1
نائب1وزي 1يف1تملطار1تب ؤساء1وتمللكك”.

وبضاف1“تبدخيل”1ح1ربرتً:1”تب وس1يقدرون1وثريت1
زي1ارة1تملل1ك1س1لمان1خاصة1و17ي1بول1زي1ارة1مللك1
س1عكدي1ب وس1يا.1و7م1يع ف1كن1حجم1تبس1عكدية1

تقتصاديا1ودينيا1وثقافيا”.
ووتص1ل1“تبدخي1ل”1تدعاءتت1ه1قائ1ال:1”ح1ن1بجل1
تعط1اء1تبزي1ارة1تقدي1 ت1تورب1تنت1دب1تب ئي1س1أكتن1
أنفس1ه1نائب1رئيس1تبكزرتء1الس1تقلال1تمللك1سلمان1

أاملطار1يف1ساأقة1أ وتكوكبية”.
وحما1يعكس1ترتلاوه1وبجكئه1بعقد1حقارنات،1قال:1
”حتى1رئيس1تبصني1أمجمه1ا1تالقتصادي1وتبلري1
وعالقاتها1تالس1رتتتيجية1حع1روس1يا1تستقلله1نائب1

وزي 1رويس1أاملطار”.
وبضاف1“تبدخيل”1قائال:1”1بكن1تالحتفاء1وتبتك يم1
تبذي1يقك17أه1تب ئيس1أكتن1تبيك17بلملك1سلمان1يؤود1
ت7مية1عالقة1تبللدين1وحا1تعكبه1ُوّل1ألد1عىل1تألخ ى”.

وتاأ1ع1قائ1ال:”1وبلعل1م1تعتمدت1تبس1عكدية1حنذ1
بَْوث1َ 1ح1ن1ع1ا17بال1يس1تقلل1تملل1ك1ضيكف1ه1أاملطار1
إال1تس1تثنائيا.1ويكتفى1أاس1تقلال1حلك1ي1أابديكتن1

تمللكي”.
وتختتم1“تبدخي1ل”1تدويناته1قائالً:1”آخ 1حعلكحة1
يف171ذه1تبتغ ي1دتت171ي1بن1أ وتكوكل1#روس1يا1بن1
تككن1تالس1تقلاالت1تب ئاس1ية1يف1#تبك حلني1و7ك1حا1

حدث1حع1#تمللك_سلمان”.
ورغ1م1تبتربي1 1ح1ن1ِقل1َل1“تبدخي1ل”،1وتبقكل1إن1
أ وتكو1كل1ح تس1م1تالس1تقلاالت1يف1روس1يا1ين1ص1
ع1ىل1عد17حضكر1تب ئيس1إىل1تملطار،1إال1بن1ناش1طني1

تعتربوت71ذت1تبتربي 1“غري1حقلكل1أأي1حال”.
وطابب1ناش1طكن1أ1أن1يتم1حعاحل1ة1أكتني1أاملثل1

عند1بول1زيارة1قادحة1به1إىل1تبسعكدية.
ووان1يف1تستقلال1تمللك1تبسعكدي1أمطار1حكسكك،1

نائب1رئيس1تبكزرتء1تب ويس،1إيغكر1شكفابكف.
ووان1تبكات1ب1تبصمفي1ورئي1س1تم ي 1صمفية1

“تبع1 ب1تبقط ي1ة”1َعلدتبله1تبعذأة1قد1وش1ف1وذب1
7ذه1تالدع1اءتت،1نارشت1عرب1حس1اأه1أتكيرت1أ ناحج1
زي1ارة1قديم1قا17أها1تب ئي1س1تألح يكي1جكرج1أكش1
ملكسكك1وتستقلله1خالبها1فالديمري1أكتني1يف1تملطار.

ويف1س1ياق1حنفص1ل،1بودت1صميفة1“فايننش1ال1
ت أيكن”1تالقتصادية،1بن1تبتيار1تبسلفي1نشط1وفعال1
يف1تبسعكدية،1الفتة1إىل1تنقالب1آخ 1قد1تشهده1تململكة1

ق يلا1عىل1غ تر1حا1حدث1حع1أن1نايف.1
وبفت1ا1تبصميف1ة1يف1تق ي1 1به1ا،1إىل1بن1عائلتي1
تمللكني1تبس1عكديني1تبس1اأقني1“فه1د1وعلدتبله”1أن1
َعلدتبعزي1ز،1إضافة1إىل1عائلة1نايف1أن1َعلدتبعزيز،1قد1
ش1كلا1تمابفا1دتخل1تبعائلة1تبماومة1بلميلكبة1دون1

تنتقال1تبمكم1إىل1ويل1تبعهد1حممد1أن1سلمان.
وبو1دت1تبصميفة1إىل1بن1“يس1آي1إيه”،1ال1ت غب1يف1
وصكل1أن1س1لمان1بلع ش،1وتفّضل1عكدة1أن1نايف،1
حش1رية1إىل1روتج1بنل1اء1عن1ش1عكر1تإلدترة1تألح يكية1

أاإلحلاط1تجاه1تالوضاع1تملابية1بلسعكدية.



ما اتخذه األحراُر والش���رفاءُ في التص���دي للخطر والهيمنة 
واالحت���ال األمريك���ي في العراق َوس���ائر البلدان، ث���م التصّدي 
للم���ّد التكفيري الذي ه���و امتداٌد للصهيوني���ة، وامتداد ألمريكا 
وإس���رائيل، هو خياٌر مسؤوٌل بكل ما تعنيه الكلمة، خيار مبدئي، 
محّق، واٍع؛ ألن البديَل عنه أن نكوَن ضحيًة للطغاة واملستكبرين..

                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

عبدالحفيظ الخزان

 مسألٌة من املتحف!! 
وث1ريت1ًحا1تدع1ك1تبماجُة1خ1ربتَء1تملتاحف1إىل1
ح تَجعة1وق1 تءة1أعض1تملخطكط1ات1تبقديمة1
ُق1عند1بق1ل1حماوبة1 ج1دت1ًوتملهرتئ1ة1تبتي1تتم1زَّ

بتقليب1صفماتها1وفصلها1عن1أعضها..1
إذن1وي1ف1يمك1ن1تبقيا17ُأفص1ل1تبصفمات1

عن1أعضها1يف71ذه1تبمابة؟1
تملتط1كرة،1 تب1دول1 حعظ1م1 يف1 تآلن1 يكج1د1
و وس1يا1وبح يكا1وغري7ما،1تبكثري1ُحن1تبطُ ق1
تبعلمي1ة1تبت1ي1تعابج1حث1ل1ذبك1تألح1 ..1فمثال1ً
يكج1ُد1يف1بواديمي1ة1تبعل1ك17تب وس1ية1حخت1رب1ٌ
بتمديد1تبكثائق1تمل1فيه1حثل71ذه1تبكس1ائل..،1
حي1ث1يقك17تبفنيكن1يف71ذت1تملخترب1أاس1تخدت17
تبكه أ1اء1بفص1ل1صفم1ات1تل1ك1تملخطكطات1

تبقديمة1عن1أعضها1وما1ييل:
تملخطكط1ة1 يف1 تبكه أائ1ي1 تبتي1ار1 يم1 ر1
تمل1 تد1تقليب1صفماته1ا1)عن1ط يق1تبش1من1
أابتالحس(.وعندئٍذ1تتناف 1تبصفمات1تملشمكنة1
أش1منات1حتماثلة1وتنفصل1ع1ن1أعضها1أكل1

7دوء1أدون1بن1تصاب1أأي1تمزيق..1
وأع1د1ذب1ك1يس1تطيع1تملخت1ص1بن1يفص1َل1
تألورتق1عن1أعضها1ويلصقها1عىل1ورق1حقّكى.

لمعلوماتك

كلمة 
أخيـرة

 استهداُف التعليم.. 
ليس وليَد اللحظة

الشيخ عبداهلل هتلر!

علي العماد

إن1تس1تهدتَف1عملية1تبتعليم1
ب1م1يك1ن1وبي1َد1تبلمظ1ة،1فق1د1
سلقتُه1حملة1حنظمة1تزُعُم1زورت1ً
بن1بنص1اَر1تبل1ه1غ1رّيوت1تملنا7َج،1
وذبك1بثن1اء1تبتمضريتت1بفعابية1
تملؤتم 1تبمزأية1يف1771بغسطس،1
تبعدوتن1-تبمدث1 وقاحا1قنكتت1
ني1كز1 وس1كاي1 تبس1عكدية1
تإلحارتتية-1أابرتويج1بها1رتفقها1
بألس1ف1ترصيماٌت1ألحني1حزب1

تملؤتم 1ع1ارف1تبزووا1وقناة1تبيمن1
تبيك17وعدد1حن1إعالحيي1تمل تزقة.

1بلمّدعني1إثلاُت71ذه1تملزتعم،1 وحينما1بم1يتسنًّ
تتجه1كت1إىل1ف ض1ذبك1أابقكة1ع1رب1ح تحَل1أدبت1
أإصدتر1أيانات1نقاأية1تدعك1تملدرسني1بإلرضتب1
وح1ن1ث1َّم1قي1ا17ح1درتء1تمل1دترس1أإغ1الق1بغلب1
تملدترس1أابقكة1وأمس1انَدة1حن1تملجابس1تململية1
وح1ن1تملفارق1ات1بن171ذه1تإلج1 تءتت1تغطيه1ا1
قن1كتت1تبع1دوتن1بوال1ًأ1أول،1وم1ا1بن1تملدرس1ني1
ح1ن1تإلخكتن1تملس1لمني1-1ح1زب1تإلص1الح1-1قد1
تس1تجاأكت1بدع1كتت1تإلرضتب1أاب غ1م1بن1نقاأَة1

تملعلمني1حؤتم ية.

تبجديُ 1أابذو 1بن1تسرتتتيجية1تعطيل1تبتعليم1
حكرس1ا1حن1قلل1رشواء1تبنظا17تبس1اأق1بثناء1
حمافظ1ة1 يف1 تبس1ا1 تبم1 وب1

صعدة1بسا1سنكتت.
بفض1ل1 ف1إن1 وأاملناس1لة1
7ك1ذت1 حث1ل1 ملكتَجه1ة1 وس1يلة1
تإلنَْس1ان1 حؤتح1 تت1تس1تهدُف1
تبيمن1ي71ي1فت1ُح1تملجال1بلعمل1
بلقيا17 تبجما17ريي؛1 تبطكع1ي1
أمس1ؤوبياته1يف1تبمف1اظ1ع1ىل1
7كذت1حش1اريَع1سيادية1وطنية،1
ت1م1 طاق1ات1 تبش1عب1 فل1دى1
تهميُشها71ي1وفيلٌة1أأن1تُغّطَي1
تبعج1ز1تبمككحي1تب1ذي1تعّكدنا1
علي1ه..1وبنا1يف1تبلجان1تبش1علية1

دبيٌل1يُمتذى1أه.
وأناًء1عىل1ذب1ك1فإني1بدع1ك1وزترَة1تبرتأية1إىل1
فت1ح1تملدترس1أق1كة1تبقانكن1وإرس1ال1حندوأني1
يف1ُول1ِّحدرسة1الس1تقلال1تملتطكعني1وتسجيلهم1
أمس1ب1تبتخص1ص1ع1ىل1بن1ي تع1ى1تملس1تكى1
تبتعليم1ي1بكل1حتط1كع..1عىل1بن1تق1ك17تبكزترة1
أكتجله1ا1يف1تبضغ1ط1عىل1حككحة1أ1ن1حلتكر1يف1

تكفري1حا1بحكن1حن1حستمقات1بلمعلمني.
وأاملناسلة1فاني1حتطكٌع1بتدريس1حادة1تبلغة1
تالنجليزية1بلمستكى1تألسايس1ملدة1برأع1ساعات1

يف1تألسلكع.
وتبلُه1حن1ورتء1تبقصد.

د. أحمد عبداهلل الصعدي
وان1تبزعيُم1تبنازي1بدوبف71تل1 1)م188-75م1(1حصيلَة1
ظ وف1وعكتحل1حكضكعية1حعقدة،1تناقضات1عرص1َوبح تض1
بح1ة،71يئا1تبرتأة1بي1زرع1فيه1ا1جنكن1عظمته1تبش1خصية1
ونزعت1ه1تبعس1ك ية1تبعدحي1ة،1وإيمان1ه1تب تس1خ1أابقاعدة1

تب وحانية1تبقديمة:1يمق1بلقكي1حا1ال1يمق1بلضعيف.1
فهناك1نزعة1تبتف د1تبشكفينية1تبتي1بم1يسلم1حنها1فالسفة1
وف يدريك1نيتش1ه1)1877-  م1(1تبذي1أ1ّر1أنهاية1بخالق1
تبفضيل1ة1وتب حم1ة1وتبنزع1ة1تإلنَْس1انية1وأس1يادة1تبن1اس1
تألعلي1ني،1بوبئك1تبش1ق 1تملاو ين1و7نابك1تبنزعة1تبعس1ك ية1
تملتج1ذرة1يف1تبتقابيد1تألملانية1تبتي1وصل1ا1عند1تبلعض1إىل1َحّد1
و ت7ي1ة1ول1حا1يش1ري1إىل1تبس1ال1،7وما1عرب1ع1ن1ذبك1رصتحة1
حكبتكه1ع1ا1187717أابقكل1))إن1تبس1ال17تبدتئم1حلم1وفضال1

ع1ن1ذب1ك1فهك1حل1م1قلي1ح1ووأنه1ي د1أه1ذت1تبقكل1ع1ىل1وتاب1
إيمانكيل1واونا1))حروع1تبسال17تبدتئم((1تبذي1صدر1عا517م17. 

زد1ع1ىل1ذبك1خ1 وُج1بملانيا1حهزوح1ة1يف1تبم ب1تبعاملية1تألوىل1وخس1ارتها1

حس1تعم تتها1تألف يقي1ة،1وتخليه1ا1ع1ن1تإلب1زتس1وتبلكري1ن،1وإر7اقه1ا1
أابتعكيضات1تملابية1تبتي1ف ضها1عليها1تبط ف1تملنترص.1

7ك1ذت1ربى1تألمل1ان1ألد7م1يتقز17يف1ظ1ل1تناُفس1حممك17
أني1تبدول1تإلحربيابية1بلس1يط ة1عىل1تبعابم1يف1ح حلة1ألكغ1
تب بس1مابية1بعىل1ح تحلها،1وذبك1ح1ا1فصله1فالديمري1بينني1
) 187 1924-(1يف1وتاأه1تبشهري1))تإلحربيابية1بعىل1ح تحل1

تب بسمابية((.1
َق1عظمَة1بملانيا1تملتخيَّلة،1وبن1يجس1َد1 برتد71تل1 1بن1يمقِّ
تبفك1 ة1تألس1طكرية1عن1تف1كق1وتف د1تبجن1س1تآليل،1وبن1
يمق1ق1حن1خ1الل1ذب1ك1عظمته1وتس1تثنائيته1تبش1خصية1
فدخ1ل1يف1ح ب1قتل1فيه1ا1عرتت1تملالي1ني،1ودح ت1حئات1
تملدن1وع1رتت1آالف1تبللدتت1وتبق ى،1وع1م1تبخ تب1بوروأا1
وحس1احات1وتسعة1حن1آس1يا1وبف يقيا،1إال1بن1بحالحه1تبتي1
برتد1به1ا1بن1تش1اد1ف1كق1برتيَض1حغط1اٍة1أابجث1ث1ح وي1ة1

أابدحاء1تنهارت.1

البقية ص 9

البقية ص 9

فيصل بن أمين أبو راس
بم1تُعد1ْغايُة1تبعدوتن1خافيًة1عىل1بحد،1فنظ ٌة1حتج دٌة1بكتقع1حا1
يمُصُل1وفيلٌة1أإجالء1تملش1هد1وإيضاِح1حجم1تالستهدتف1تملمنهج،1
ويظَه1ُ 1أكضكح1وم1حا1حاوه1ويُمكيه1تبجكتُر1تبجائُ 1حنذ1نش1أته1
1 بهذت1تبللد1تملس1لم1تبجار1وتملس1ابم1حن1دسائس1وحؤتح تت1عن1َح1 ِّ

تبعقكد.1
وع1ىل1قدر1حا1يضمُ ه1حن1حك 1ويممل1ه1حن1حقد1جاء1عدوتنه1
تبس1اف ،1تبذي1قل1س1اأٌق1به1يف1تبتأريخ،1يف1وحش1يته1وتس1تهدتفه1
بشعب1أأومله،1تس1تهدف1تبلر1وتبمج ،1وبك1بحكنه1بن1يُعيَده1إىل1
ح1ا1قلل1تبتأريخ1بم1تأخ1 .1و7ذت1جيل1بََح1ا17ُوّل1عني1ت ى،1وول1إذن1

تسمع،1وقلب1يخشع،1وضمري1يتَمّ ك.
171ذت1تبمج1َم1حن1تبتم1دي1تملهكل1يس1تكجب1إع1الَن1تبنفري1 إنَّ
وتستنهاض1تبشعب1بتمصني1تبجلهة1تبدتخلية؛1حفاظا1ًعىل1حصري1
تبكطن،1ودفاع1ا1ًعن1تبك تحة،1وإأقائه1حتماس1كا1ًوقكيا1ًحتمدت1ًيف1
حكتجهة71ذت1تبعدوتن1تبس1اف 1وتبغاش1م،1وغري1تملس1لكق،1وأابتايل1

قه ه1ودح ه.1
إال1بن1حا1يش1ّكلُه71ذت1تبعدوتُن1حن1خط 1دت7م1وتهديد1حاحق،1ال1
يقل1ُّخطكرًة1عن1حس1تكى1تبتهديد1تبذي1قد1يشّكلُه1تبترذ17وحابة1

عد17تبتماسك1تبدتخيل،1إذَت1حا1تستمكم،1أل1إن1وقعه1

  إاّل 
تبمم1ُد1بله1تب1ذي1بح نا1أابجه1اد1و7ًك1االنقسام!

1ع1ن1تبعامل1ني،1فم1ن1بج1ل1تبنج1اة1 غن1يٌّ
1وإخكتن1ي1وجمي1ع1 وتبف1كز1بويص1بأ1كيَّ
ب7يل1وبقارأي1وَحن1يع ُفني1أابتمّسك1أهذت1
تبنه1ج1وتبط ي1ق1تبق آني1تملتمث1ل1يف71ذه1
1تبلُه1أها1علينا1 تملس1رية1تبق آنية1وتبتي1َح1نَّ
وخصنا1نمن1تملسلمني1أها؛1بنقك17أكتجلنا1
تجاَه1بع1دتء1تبله1وتبدفاع1ع1ن1دينه1وتألح 1
أاملع وف1وتبنه1ي1عن1تملنك ،1فابله1عندحا1
1علينا1أابهدى1إنم1ا1ألنه1برحُم1أنا1حن1 يُم1نُّ

بنفسنا1وآأائنا.

وم1ا1بويص1جميَع1تملجا7دي1ن1أابثلات1
وتبلذل1وتبعطاء؛1ألنها1تجارة1رتأمة..1فابله1
ببل1ه1يف1تالبت1زت17وتبص1رب؛1ألن1تبص1رب71ك1
ُسّلم1تبنجاح..1أابصرب1وتبصالة1وتبربناحج1

وتبعطاء1نصل1إىل1حا1ي يده1تبله1حنا.
ونقكل1بلشهدتء1تبذين1سلقكنا:1دحاؤوم1
7ي1تبتي1تش1عل1فينا1روحيَة1تالستلس1ال1
وإن1ش1اء1تبل1ه1نف1ي1بك1م1أاملل1ادئ1تبتي1
ضميتم1ح1ن1بجله1ا1إىل1بن1نلقاوم،1فنمن1

عّشاٌق1بلشهادة.
وبق1كل1بس1يدي1َعلدتملل1ك1أ1در1تبدي1ن 

تبمكث1ي:1نم1ن1أ1إذن1تبل1ه1رأّاني1ك171ذت1
تبعرص،1بك1سّلمنا1بحَ نا1ودحاَءنا،1فارضب1
أنا1جي1كَش1تبلاط1ل،1فإنّا1نث1ُق1أكعد1تبله1
تبذي1ال1يتلّدُل،1فلن1نخذَبك1يا1سيدي1حا1دت17

دحاؤنا1تج ي1يف1ع وقنا.
وبق1كل1بلع1دو1يف1تبدتخ1ل1وتبخارج:1بن1
1ح1ا1بديك1ح1ن1إحكانيات،1فقد1 يخيَفن1ا1ُولُّ

بذن1تبله1بنكره1بن1يظَهَ .
تبل1ُه1بو1رب1–1تمل1كُت1ألح ي1كا1–1تمل1كُت1
إلرستئي1ل1–1تبلعن1ُة1عىل1تبيه1كد1–1تبنرص1

بإلسال7.

تبعدد1)767(1 

تبسلا
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معاذ الجنيد

ُهنا الثورُة العظمى على ُكّل ثورٍة
يرى ال  الفجُّ  العالُم  هذا  ولكن 

بعِضها لرؤية  يعمى  مجازُرُهم 
وإْن نحُن أطلقنا )البراكين( أبَصرا

فُقل لشعوب الصمت ِسيئت وجوُهُكم
وُقل للورى إنَّا انتصرنا على الورى

يديات
ُجن

يديات
ُجن

الشهيد املجاهد/ أحمد مساعد َعبداهلل مساعد
محافظة صنعاء، منطقة بني حشيش 


