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في اجتماع مشترك للمجلس السياسي األعلى والنواب والحكومة: 

الرئيس الصماد: من يجد نفسه غري كفؤ لتحمل املسؤولية فعليه ترك موقعه لغريه

طالب السياسي األعلى والحكومة بإيقاف العبث بالمؤسسات اإليرادية: 

تكتل األحزاب املناهضة للعدوان يدعو إىل اتخاذ اجراءات حازمة ضد الطابور الخامس

استشهاد 8 نازحين في الزهاري بالمخاء بينهم 5 أطفال جراء غارة لطيران العدوان

بعد نجاح القوة الصاروخية اليمنية في تحييد الدفاعات الجوية السعودّية

 َأمريكا توافق على صفقة بيع أنظمة »ثاد« للنظام السعودّي بـ 15 مليار دوالر

أكد حالة االحتقان والالاستقرار الذي وصلت إليها المملكة

هجوم مسلح على قصر آل سعود يف جدة وأمريكا تحذر رعاياها

            تنفرد بمعلومات ُتنشر ألول مرة عن الجريمة

أم الكبائر
917 شهيدًا وجريحاً يف لحظة واحدة

هيومن رايتس: المجزرة ترتقي 
لجرائم الحرب خاصة أن التحالف كان 

يعلم بموعد ومكان العزاء

نصر الرويشان: أثناء محاوالتي إطفاء 
النار الملتهب بجسدي شاهدت أشالء 

وجثثًا تحترق لم أستطع نسيانها

الصحفي عبدالدائم: فقدت ساقي في 
هذه الجريمة وال أرى أمامي وخلفي 

إال أشالء متناثرة وأجسادًا مقطعة

ملف خاص
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إعالُم العدو السعودّي يعترُف بمصرع 4 من جنوده وجرح 3 آخرين
تدمرُي مدرعة ومصرُع جنديني يف صد زحف على موقع الشرفة ودّك 

تجمعات الجيش السعودّي يف مواقع بنجران وجيزان وعسري
 : خاص

وحللج1ان1 حلجي1ش1 حافعي1ُة1 حس1تهافت1
حلش1عبية1يف1جبه1ة1نج حن1تجمع1اٍت1لجيش1
حلع1او1حلس1عكدّي1يف1ُول1ٍّحن1حكق1ع1حلضبعة1
يف1 وبأ1ك81م1احن،1وو1ذح1 نهكق1ة1 وحكقَع1ي1
حلسايس1وح تفعات1رجال1وحملخ وق1حلصغري1
وغ ب1حكقع1حلفكحز،1وما1حستهافت1تجمعاٍت1

للم تزقة1خلف1حكقع1حلطلعة.
وأمس1ب1حصار1عس1ك ي،1ف1إن1بأطال1
حلجيش1وحللجان1حلشعبية1وبّاوح1جيَش1حلعاو1
وح تزقته1خسائَ 1فادلًة1يف1حأروحح1وحلعتاد.
وع1ى1صعيا1حكحٍز،1تمك1ن1بأطاُل1حلجيش1
وحللج1ان1حلش1عبية1ح1ن1ص1ا1حماولة1زلف1
لجي1ش1حلعاو1أاتجاه1حكقع1حلرشفة،1وبش1ار1
حصار1عسك ي1إىل1بن1بأطال1حلجيش1تمكنكح1
حن1تاحري1آلية1س1عكديّة1حممل1ة1أالجنكد1يف1

حماولة1حلزلف1حلفاشلة.
ولفت1حملص1ار1إىل1بن1جناي1ني1حثنني1حمن1
وانكح1عى1حتن1حآللي1ة1لقيا1حرصعهما،1فيما1

بصيب1آخ ون1أج وح.
حلجي1ش1 بأط1ال1 حس1تهاف1 جي1زحن1 ويف1

وحللج1ان1حلش1عبية1تجمع1اٍت1لجن1كد1حلعاو1
أع1اد1ح1ن1 حلعبادي1ة1 حلس1عكدّي1يف1حكق1ع1
قذحئف1حملافعي1ة،1حمققني1إصاأاٍت1وبريًة1يف1

صفكفهم.
بح1ا1يف1عس1ري1فيس1تميت1جي1ُش1حلع1او1

حلسعكدّي1يف1حماوالت1حستعادة1أعض1حملكحقع1
يف1حاينة1حل أكعة1حلتي1تمّكن1حلجيش1وحللجان1
حلشعبية1حن1إس1قاطها1بوحخ 151 1،88فيما1
يؤوا1حأأطال1ثباتهم1وتعزيز1س1يط تهم1عى1

حناطق1بُْخَ ى1حن1عسري.

وأمس1ب1حص1ار1عس1ك ي،1فق1ا1ش1ن1
ط1ريحن1حأأات1ي1خالل1ع1اد1حن1حلس1اعات1
يك18بح1س1بوث 1حن1  11صاروخ1عى1حاينة1
حل أكع1ة،1تمهياح1ًملماولِة1حلزلف1عى1حكحقَع1

عسك يٍة1فيها.

حلجي1ش1 بأط1ال1 بن1 إىل1 حملص1ار1 وبش1ار1
أالقص1ف1 حس1تهافكح1 حلش1عبية1 وحللج1ان1
حملافع1ي1تجمعاِت1جنكد1حلعاو1حلس1عكدّي1يف1
حملجمع1حلمككحي1أال أكعة،1وما1حس1تهافكح1
تجمعات1جنكد1حلعاو1حلس1عكدّي1يف1حعس1ك 1
حلماج1ز1وآخ 1يف1حعس1ك 1ثكيل1ة1أصكحريخ1
أالغ1ة1 إصاأ1ات1 حمقق1ني1 حلكاتيكش1ا،1

أصفكفهم.
وحع1رف1إع1ال18ُحلع1او1حلس1عكدّي،1ي1ك18
بح1س1حألا،1أمرصع181ح1ن1جنكده1وإصاأة1
ثالثة1آخ ين1يف1حملكحجهات1حع1بأطال1حلجيش1

وحللجان1حلشعبية1أجبهة1حا1ورحء1حلماود.
1حلجنكد1 وقالت1وس1ائل1إعال18حلعاو1إن1ُولَّ
حلذي1ن1ُقتل1كح181م:1حلجن1اي1عباحالله1عكض1
حمس1ن1حلمبالن1ي1–1حلجناي1بلم1ا1عبارأه1
عباحلله1حلخزح ي1حلز8 حني1-1حلجناي1لماحن1
ع1كدة1حب1ارك1حملس1عكدّي1-1حلجن1اي1صادق1

لميا1حسيعيا1حلاأكر1حلمكيطي.1
1ح1ن:1حلجن1اي1حف1 ح1 فيم1ا1بصي1ب1ُولٌّ
عكف1ان1حلمازحي1-1حلجناي1س1الم1أن1صالح1
حلصيع1 ي1–1حلجن1اي1ن1ارص1ع1ى1حلختي1ي1

حلم أي.

أكد حالة االحتقان والالاستقرار الذي وصلت إليها المملكة
هجوٌم مسّلٌح على القصر امللكي آلل سعود بجدة وأمريكا تحّذر رعاياها

 : خاص
1ململك1ة1حلرش1يف1ج1اة1صباح،1 تع1 ََّض1حلق1رُص1حمللك1يُّ
بحس1حلسبت،1لهجك18حسلح1بسف 1عن1حقتل1حثنني1وَجْ ح1
آخ ين1حن1ل س1لماية1حلقرص،1لس1ب1ح1ا1بوردته1عاٌد1

حن1حلكواالت1حلعاملية.
ليث1لاول1حس1ّلٌح1حقتما18َأكحأة1قرص1حلس1ال18أجاة1
وت1م1تب1اُدٌل1إلطالق1حلن1ار،1وحلذي1أاوره1بس1ف 1عن1حقتل1
حثن1ني1ح1ن1حلم س1حمللك1ي1وإصاأ1ة1آخ ين،1وم1ا1تمكن1
حلم س1حمللكي1حن1قتل1حملهاجم1حملس1لح1يف1وقت1اللق1لكن1
أع1ا1حرصع1حثنني1ح1ن1بف1 حده:81ما1لماد1ع1ي1حملطريي1

وعباحلله1فيصل1حلسبيعي.
حأح1 1حل1ذي1ينظ1 1إليه1ع1اد1ح1ن1حمل حقبني1أ1أن81ذه1
حلمادث1ة1وغري8ا1تؤوا1لالة1حاللتقان1وحلالحس1تق حر1حلتي1
ًة1أعا1صعكد1حمما1أن1 يشها8ا1حلنظا18حلس1عكدّي،1َخاصَّ
س1لمان1لكالية1حلعها1وإقصاء1حمما1أن1نايف1حن1حنصبه1
ويل1للعها1أعا1س1لمان،1وما1تفي1ا1حلعايا1حن1حلتقاري 1أأن1
ع1ادح1ًحن1حأح1 حء1حملنا8ضني1الأن1س1لمان1تم1ت1حإلقاحة1
حلجربية1بَْو1يف1حلس1جن،1حما1يؤوا1لالَة1حلتخبط1وحاللتقان1
حلتي1يشهُا8ا1حلنظا18ُحلسعكدّي،1وذلك1حن1أعا1عاوحنه1عى1

حليمن.1
يُذَو1ُ 1بن1قرَص1حلس1ال18يف1جاة81ك1بل1ا1ُقُصكر1حلمكم1
وحتخ1اذ1حلق1 حرحت1حمللكي1ة،1ويق1ع1حلايكحن1حمللك1ي1يف81ذح1

حلقرص1ويتم1عقا1جميع1حلجلسات1حلكزحرية1فيه.
ح1ن1جانب1آخ 1بف1ادت1ووالة1“رويرز”1أأن1حلس1فارة1
حأَح يكي1ة1يف1حل ي1اض1طالب1ت1رعايا18ا1أتكّخ1ي1حلمذر1
يف1حملنطق1ة1حملميط1ة1أقرص1حلس1ال18يف1جاة1أع1ا1تقاريَ 1

إعالحية1عن1وقكع1حلهجك8.

مصرع وإصابة 8 من المرتزقة 
بنيران القّناصة في تعز وصرواح
الجيش واللجان الشعبية ُيغريون 

على موقع للمرتزقة يف موزع 
ويهاجمون آخر يف الكدحة

 : تعز
يف1 حلش1عبية1 وحللج1ان1 حلجي1ش1 بأط1اُل1 نّف1ذ1
حمافظة1تعز،1يك18بحس1حلس1بت،81جكحا1ًحباغتا1ً
عى1حكقٍع1للم تزقة1يف1حنطق1ة1حلكالة1أماي ية1

حملعاف .
:1إن1بأطاَل1حلجيش1نّفذوح1 وقال1حصاٌر1عسك يٌّ
8جكحا1ًعس1ك يًّا1عى1حكقع1تبة1حلق ون1أماي ية1
حملعاف1 ،1حلمق1ني1حلخس1ائَ 1حلفادل1َة1أصفكف1

حمل تزقة.
يف1ذحت1حلس1ياق1لقي1عاد1ح1ن1عنارص1حمل تزقة1
ناجم1ة1 أإغ1ارة1 آخ1 ون1 وج1 ح1 حصارعه1م1
نفذ18ا1بأطال1حلجيش1وحللجان1حلش1عبية1عى1بلا1
حكحقعه1م1يف1حكزع،1وم1ا1دوت1حافعي1ة1حأأطال1
تجمع1ات1ح تزق1ة1حلع1اوحن1يف1حنطقة1حلس1يمن1

أماي ية1ذوأاب.
ع1ى1صعيا1حتصل1ُقتل1وبصي1ب181حن1عنارص1
حمل تزقة1خالل1حلساعات1حملاضية1أعمليات1حلقنص1

يف1عاد1حن1جبهات1تعز1ورصوحح.

 : خاص
بعلن1ت1ووال1ُة1حلتع1اون1حلافاع1ي1وحأح1ن1حلتاأعة1
لكزحرة1حلافاع1حأَح يكي1حلبنتاغكن،1بن1وزحرة1حلخارجية1
حأَح يكي1ة1وحفق1ت1عى1صفق1ة1أيع1بنظم1ة1صكحريخ1
“ثاد”1للافاع1حلجكي1للنظا18حلسعكدّي1أقيمة1151حليار1

دوالر.
ولس1ب1أياٍن1للكوالة1صار1حلجمع1ة1فإن1حلصفقة1
تق1ي1أتكريا1881حنصة1إطالق1للصكحريخ1حع1حملعاحت1
1ة1أه1ا،1و 6 1صاروخ1ا1ًو116ح َو1َز1قيادة1وك  حلَخاصَّ

حمطات1رحدحر.
حلسياس1ة1 ب18احَف1 حلصفق1ة1س1تاعم1 بن1 وبش1ار1

حلخارجي1ة1وحأحن1حلقكحي1للكالي1ات1حملتماة،1حن1خالل1
دع1م1بح1ن1أل1ا1صايق1ول1ن1تغ1رّي1حلتكحزن1حلعس1ك ي1

حأسايس1يف1حملنطقة،1لسب1حلبيان.
وتجار1حإلشارة1بن1حلقكَة1حلصاروخيَة1للجيش1حليمني1
وحللجان1حلش1عبية1حس1تطاعت1تمييَا1بلاث1حلصكحريخ1
وحلتقني1ات1حلمايثة1حلت1ي1تمتلكها1حلافاع1اُت1حلجكية1

للنظا18حلسعكدّي1وصكحريخ1أات يكت1حأَح يكية،1وذلك1
حن1خالل1نجاح1حلقكة1حلصاروخية1حليمنية1يف1حستهاحف1
حملكحقع1حلعسك ية1دحخَل1حململكة1أاقة1عالية،1حأح 1حلذي1
جعلها1تس1تنجُا1أ وس1يا1ل1رشحء1بنظم1ة1“إس1  8”1
حلصاروخية1وحلذي1حا1زحل1تمت1قيا1حلارحس1ة1حل وسية1

ووذلك1أصكحريخ1“ثاد”1حأحريوية.

بعد نجاح القوة الصاروخية اليمنية في تحييد الدفاعات الجوية السعودّية

 َأمريكا توافق على صفقة بيع أنظمة “ثاد” للنظام السعودّي بـ 15 مليار دوالر
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تكّتل األحزاب املناهضة للعدوان يشّدد على ضرورة إيقاف العبث يف 
املَُؤّسسات والوزارات االيرادية وضبط عمالء الطابور الخامس

 :أمانة العاصمة
عقا1بحناُء1عمك18تكتل1حألزحب1حملنا8ضة1
للع1اوحن1وحس1اعاو8م،1يك18بحس1حلس1بت،1
حؤتم1 ح1ًصمفيا1ًأالعاصمة1صنع1اء،1وقفكح1
فيه1ع1ى1آخ 1حملس1تجاحت1وحلتط1كرحت1عى1
حلصعي1ا1حملم1ي،1حؤواي1ن1حكقَفه1م1حلثاأَت1
يف1حكحجه1ة1حلع1اوحن1حأَح يك1ي1حلس1عكدّي،1
وحلمف1اظ1ع1ى1َول1اة1حلجبه1ة1حلاحخلي1ة،1
وحإلرصحر1ع1ى1َضورة1حمُل1ي1يف1حماس1بة1

حلفاساين.
وطالب1تكتُل1حألزحب1حملنا8ضة1للعاوحن،1
يف1حؤتم1 ه1حلصمف1ي،1أإيق1اف1»حلعب1ث1يف1
حمُلَؤّسس1ات1وحل1كزحرحت1حإلي حدي1ة،1وتماي1اح1ً
وزحرت1ي1حلنفط1وحالتص1االت1حللت1ني1ينالهما1
حلتخ ي1ُب1حملمنهُج1وحلعبُث1حلخطري1ُعى1ح بى1

وحسمع1حلشعب«.

ودعا1حلبياُن1حلصادُر1عن1حملؤتم 1حلصمفي1
للتكتل1حملجلس1حلسيايس1حأعى1وحلمككحة1إىل1
ل1حسؤولياتهما1أصكرة1عاجلة1يف1تفعيل1 تممُّ
ُحَؤّسس1ات1حلاول1ة1يف1إطار1بولكي1ة1حكحَجهة1
حلع1اوحن1أما1يخُا18ُحملكحطن1وياعم1حلجبهات،1
حؤّو1اح1ًبن1حلكض1ع1يتطل1ب1حإلرسحع1يف1ذل1ك،1
ويكف1ي1حناوف1اٍت1وحعتبارحٍت1ولس1اأاٍت،1
ًة1فمس1اأات1حلكطن1وحكحجهة1حلعاوحن1 َخاصَّ

يُفرَُض1بن1تككَن1فكق1ُوّل1لساب.
1ل1 وم1ا1دع1ا1حجل1َس1حلس1يايس1إىل1تممُّ
حس1ؤوليته1يف1ضب1ط1حملخالف1ني1وحملخ أني1
وحل1رب1أي1ا1ح1ن1لاي1ا1أم1ق1ُوّل1حلذين1
يس1عكن1للنيل1حن1تماسك1حلجبهة1حلاحخلية،1
وو1ذح1حلكق1كف1أم1ز18يف1تنفي1ذ1إج1 حءحت1
حلضبط1وحل دع1أمق1عمالء1حلطاأكر1حلخاحس1
وناعق1ي1حكحقع1حلتكحص1ل1حالجتماعي1حمن1

يمارس1كن1غكحيَة1حلش1قاق1وحلخالف1وإثارة1
قضاي1ا1جانبي1ة1لم1 ف1حال8تماح1ات1ع1ن1
بولكية1حمل للة1حملتمثلة1يف1حكحجهة1حلعاوحن.

وقال1حلبيان:1نؤو1ُا1بن1عى1حملجلس1حأعى1
بن1يف1َي1أالتزححات1ه1وتفا8م1ات1حككنات1ه1
يف1ضب1ط1بولئ1ك1حملس1تهرين1وحالنتهازي1ني1
وحلخكن1ة1دونم1ا181كحَدة،1وع1ا18حلتس1ا8ُل1
وحلته1اون1وحلتخ1اذُل1حعه1م1وم1ا1يمص1ل1

أمزحجي1ة1 حأح1 1 ح1ع1 وحلتعاح1ل1 لألس1ف،1
والحب1االة1وحس1تهانة1أالغة1أاحاء1حلش1هاحء1
وتضمي1ات1حلج ل1ى1وحعاناة1ش1عب1يتكق1
للم ي1ة1وحالس1تقالل،1إىل1حلم1ا1حل1ذي1يجعُل1
حلناَس1يشع ون1ووأن81ناك1عمال1ًحمنهجا1ًيف1
صناعة1بأطال1و8ميني1حن1بولئك1حملستهرين1
أَكل1اة1حلص1ّف1حلاحخ1ي1وتماُس1ك1حلجبه1ة1

حلاحخلية.
1حكحوبا1ًللتطكرحت1 وبوا1حلتكتل1بنه1س1يظلُّ
بن1ه1 إىل1 ُحش1ريح1ً أ1أول،1 بوال1ً وحملس1تجاحت1
س1يقك18ُأكحجبه1حلكطني1يف1حلتصّاي1للعاأثني1
وحملس1تهرين،1أم1ا1يع1زز1عكحح1ل1حلصم1كد1
ويكف 1حلاعم1حلكاحل1أأطال1حلجيش1وحللجان1
حلش1عبية1حلذين1ي1ذودون1عن1لي1اض1ألانا1
وو ححت1ه1ول يت1ه1وحس1تقالله،1ول1ن1يككَن1
ن1يخكُن1دحاء1حلشهاحء1حن1بجل1حصالمه1 حمَّ

ة1ونزوحته1حلشخصية. حلَخاصَّ

 في اجتماع مشترك للمجلس السياسي األعلى والنواب وحكومة اإلنقاذ

الرئيس الصّماد: من يجد نفَسه غري كفؤ وقادر لتحّمل املسؤولية عليه ترك موقعه لآلخرين.. 
ويؤكد على ضرورة استمرار العملية التعليمية ومضاَعفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنني
الراعي: يجب الخروُج من االجتماع بحلول عملية وملموسة لتجاوز التحديات
ة بإنشاء صندوق التربية لالجتماع القادم لمناقشته وإقراره بن حبتور: سيتم تقديم المسودة الَخاصَّ

 :صنعاء
ربس1حأخ1صال1ح1ع1ي1حلصم1اد،1رئي1س1حملجلس1
حلس1يايس1حأعى،1بحس1أصنعاء،1حجتماعا1ًحش1روا1ً
للمجل1س1حلس1يايس1حأع1ى1ورئيس1وبعض1اء81يئة1
رئاس1ة1حجل1س1حلنكحب1ورئي1س1وبعض1اء1لككحة1

حإلنقاذ1حلكطني.
ويف1حالجتم1اع1أ1ارك1رئي1ُس1حملجل1س1حلس1يايس1
حأع1ى1للماضين1وحلش1عب1حليمني1أأعي1اد1حلثكرة1
حليمنية1حملباروة1س1بتمرب1وبوتكأ1 1ونكفمرب..1حؤواح1ً
ع1ى1ب8ميِّة81ذح1حالجتماع1حل1ذي1يأتي1لتعزيز1حلعالقة1
أني1ُحَؤّسس1ات1حلاولة1ويف1إطار1حلش1فافية1وتكاحل1
حأدوحر1أم1ا1يخ1ا18حملصلمة1حلكطني1ة1حلعليا1ويعالج1
حلقضاي1ا1بوال1ًأأول،1وعى1ضورة1تجس1يا1حلرشحوة1
ل1حملس1ؤولية1 أ1ني1ُحَؤّسس1ات1حلاول1ة1واف1ة1يف1تممُّ
وحلعم1ل1وف يق1وحل1ا1للتغلب1عى1واف1ة1حلتمايات1

وحلصعكأات.
وق1ال1إن1»بي1تقص1ري1بَْو1نج1اح1سيُمَس1ُب1عى1
حلجميع،1وإن1تبادل1حلتهم1ورحي1حلفشل1عى1حآلخ ين1
غري1ُوحرد1يف1ظل81ذه1حمل للة،1وإن1حلتنصل1عن1تممل1
حملسؤولية1غري1حقبكل،1وإن1حن1يجا1نفسه1غري1وفٍؤ1
وقادٍر1عى1تممل1حملس1ؤولية1علي1ه1بن1يغادر1حكقَعه1

ليرك1لآلخ ين1ف صة1لخاحة1حلكطن1وبأنائه«.
حكجه1ا1ًحلمككحة1عى1ضورة1حس1تم حر1حلعملية1
حلتعليمي1ة1وع1ا18حلس1ماح1أتعطيلها1وحل ف1ع1أأية1
حعالجات1حقرلة1أش1أنها،1وحضاَعف1ة1حلجهكد1يف1
تقاي1م1حلخاحات1للمكحطنني1وحل فع1أمس1تكى1حأدحء1
ولل1إش1كالية1حرتفاع1بس1عار1حلرصف1وتكفري1حلغاز1

حملنزيل1وحملشتقات1حلنفطية1أأسعار1حناسبة.
1َحن1 حشادح1ًعى1حتخاذ1حإلج حءحت1حلالزحة1تجاه1ُولِّ

1نكع1حن1بنكحع1حلفساد1بَْو1حلتسبب1 يثبت1حمارسته1أيِّ
أع قلة1تقايم1حلخاحات1بَْو1إعاقتها.

حالقتص1ادي1 1 أاملَِل1فِّ حال8تم1ا18 ع1ى1ضورة1 وبو1ا1
َه1أتش1كيل1لجنة1 وأمعيش1ة1حملكحطنني،1وأهذح1حلصاد1وجَّ
حقتصادية1لتثبيت1وحس1تق حر1س1ع 1حلرصف1وحس1تكمال1
حلتجاري1ة1وحس1تكردي1 لألنش1طة1 للمزحول1ني1 حلتأ8ي1ل1
حملش1تقات1حلنفطي1ة1وحلغ1از1حملن1زيل1وحس1تكردي1حمل1كحد1
حلغذحئية1وخاحات1حلرصحفة1وحلبنكك1وحملصارف،1ووذح1عمل1
آلية1وحضمة1وحم1ّادة1لتكليا1حأوعي1ة1حالي حدية1وتكريا1
فكحرق1بس1عار1حملش1تقات1حلنفطية1وحلغاز1حملن1زيل1وحملكحد1
حلغذحئية1إىل1حلخزينة1حلعاحة1للاولة،1أاإلَضاَفة1إىل1حستيفاء1
حلايكن1حملستمقة1للاولة1حن1جميع1حلرشوات1وحمُلَؤّسسات1
وحلهيئات1وحمل حف1ق1ووضع1آلية1وحضمة1لرصف1حمل تبات،1

عى1بن1تنجز1حللجنة1عملها1عى1حاى1بسبكع.
حن1جانب1ه1بَّوَا1رئيُس1حجل1س1حلنكحب1حأخ1يميى1
عي1حل حع1ي،1عى1ب8ميّة1حلخ وج1ح1ن81ذح1حالجتماع1
أملكل1عملية1ونتائَج1حلمكس1ة؛1لتج1اوز1حلتمايات1
حلت1ي1يكحجهه1ا1حالقتص1اد1حلكطني1يف181ذه1حمل للة1

حلم جة1حلتي1تعيُشها1حلبالد.
ووان1رئيس1حل1كزرحء1حلاوت1كر1عباحلعزيز1صالح1
أ1ن1لبتكر،1قا1بلقى1ولمًة1بش1ار1فيها1إىل1ب8ميّة81ذح1
حالجتم1اع1حلذي1تلتق1ي1فيه1قي1ادُة1حلاولة1ورئاس1ة1
حجلس1حلنكحب؛1ملشاروة1حلمككحة1يف1حناقشة1حلعايا1
حن1حلقضاي1ا1وحلهمك18حلتي1تكحجهه1ا1وحلكقكف1عى1

سري1حأدحء1حلمككحي1خالل1حلفرة1حملاضية.
حس1تع ضا1ًحجمَل1حلجهكد1حلتي1تبذُلُها1حلمككحة؛1
ملعالجة1حلتمايات1حملاثلة1ويف1حملقاحة1تلبية1حلتياجات1
جبهات1حلصمكد1وحكحجهة1حملعتاين1ولشا1حإلي حدحت1
ح1ن1حختل1ف1حملص1ادر1حملتال1ة1ملكحجه1ة1حلنفق1ات1

حلتشغيلية1ذحت1حأولكية.
وبش1ار1إىل1حللجن1ة1حملش1روة1حلت1ي1تم1تش1كيلها1
إلنشاء1صناوق1حلرأية1وحلتعليم1أ ئاسة1نائب1رئيس1
حلكزرحء1للش1ؤون1حالقتصادية،1حملكلفة1أإعاحد1الئمته1
حلتنفيذي1ة..1حكضم1ا1ًبنه1حن1حملق ر1تقايم1حملس1كدة1
1ة1أإنش1اء1حلصن1اوق1إىل1حالجتم1اع1حلق1اد18 حلَخاصَّ

للمجلس1للمناقشة1وحإلق حر.

 :خاص
بليا1ب8ايل1حاي ية1حغ ب1عنس1أممافظة1ذحار1برأعينيَة1
ش1هاحء1حجزرة1حلع1اوحن1يف1حنطقة1أيت1حلع1ذري1أماي ية1
برلب1حلتي1رحح1ضميتها1نمك1811شهياح1ًحن1بَأْنَاء1حملاي ية.
وش1هات1حلفعاليُة1وقفًة1حكّس1عًة1أ8ايل1حلشهاحء1أمقربة1
حلعمكدي1ذحار؛1حستنكارح1ًللصمت1حلاويل1حملخزي1تجاه1حلج حئم1
حلكلش1ية1حلتي1ي تكبها1طريحن1حلعاوحن1حأَح يكي1حلس1عكدّي1
أمق1بَأْنَاء1حلش1عب1حليمن1ي.1ويف1حلكقفة1حلت1ي1لر8ا1عاٌد1

حن1حلش1خصيات1حالجتماعية1وحأعي1ان1أاملاي ية،1جّاد1ب8ايل1
حلش1هاحء1وحلج لى1حطالبتَهم1حأح1َم1حملتماة1وحجلَس1حأحن1
حل1اويل1وحملفكضي1ة1حلس1احية1لمق1كق1حإلنَْس1ان1وحملنظمات1
حإلنَْس1انية1وحلمقكقية،1أإدحنة1ج يمة1حنطق1ة1أيت1حلعذري1
حلتي1رحح1ضميتها1811ش1هياح1ًو181ج يما1ًحن1بَأْنَاء1حاي ية1
حغ1 ب1عنس1وحتخاذ1حإلج حءحت1حلقانكنية1حلالزحة1أما1يمفُظ1
أ18ايل1حلضمايا1لقكقه1م،1حؤواين1حلتفاَظه1م1أمقهم1يف1
حقاض1اة1ح تكب1ي181ذه1حلج حئ1م1حمل ّوع1ة1ومج حي1ل ب1

وحاللقتهم1بحا18حملماوم1حململية1وحلاولية.

ذمار ُتحيي أربعينية 
شهداء مجزرة العدوان 
يف بيت العذري بأرحب

استشهاُد 8 نازحني بينهم 5 أطفال يف 
مجزرة للعدوان يف الزهاري باملخاء

 :خاص
1 يف1ج يمٍة1جاياٍة1للعاوحن1حلسعكدّي1أمق1حملانيني1حأأ ياء،1َشنَّ
حلطريحُن،1بحس1حلسبت،1غارًة1عى1حنطقة1حلز8اري1أماي ية1حملخاء1

تعز1بدت1إىل1حستشهاد181بشخاص1وإصاأة181آخ ين.
وقالت1حصادر1حملية1أاملاي ية:1إن1حلغارة1حس1تهاف1عنا1تما18
حلس1اعة1حلكحل1اة1ظه ح1ً 1حن1ازل1ملكحطنني1نازل1ني1حن1حنطقة1
حلش1اذلية1إىل1حلز18اري،1الفت1ة1إىل1بن1ح1ن1أني1حلش1هاحء151بطفال1
ينتم1كن1آلل1ل يي1وآل1ج1 حدي1وآل1وكيك،1فيم1ا1بصيبت1حح بٌة1

وطفلة1يف1حلج يمة.1وفيما1يي1تنرش1»حملسرية«1بسماء1حلشهاحء:
-11حعتز1خاد18سعيا1عباحلله1ل يي-181سنة.
-12حمما1عي1سعيا1عباحلله1ل يي-1 18عاحاً.

-13وحصب1عي1سعيا1عباحلله1ل يي-151سنكحت.
-14رححز1صالح1حمما1ج حدي-181سنني.

-15ج حدي1صالح1حمما1ج حدي-1 1سنني.
-16شادية1صالح1حمما1ج حدي-111سنة.

-17سالحة1سعيا1زيا1وكيك-1 16سنة.
-18حمما1خاد18لمياي1حلشاحي-1181سنة.

توزيُع الحقائب املدرسية ألَْبَناء الشهداء 
يف محافظتي صعدة وذمار

 :خاص
دّش1نت1ُحَؤّسس1ة1حلش1هاحء،1بح1س1حلس1بت،1ح1رشوع1تكزيع1
حلمقيب1ة1حملارس1ية1حملتكاحلة1أأن1اء1حلش1هاحء1يف1حمافظة1ذحار1

تزححنا1ًحع1حنطالق1حلعا18حلارحيس1حلجايا.
ويف1حلتاش1ني،1ش1ّاد1عباحلك ي1م1حلمب1ي-1حاي 1ع1ا18حكتب1
حلرأي1ة1وحلتعلي1م1أذحار،1عى1ب8مي1ّة1رعاية1بَأْن1َاء1يف1ُوّل1حجاالت1
حلمياة،1أما1فيها1حملجال1حلتعليمي،1حش1ياح1ًأاعم1حمُلَؤّسس1ة1أَأْنَاء1
حلش1هاحء1حلذين1قاحكح1بروحَلهم1رخيصًة1يف1سبيل1حلله1وحلافاع1عن1
حلكط1ن،1حثمنا1ًجهكَد1حمُلَؤّسس1ة1وحلاحعمني1له1ا1أاال8تما18ودعم1
بَأْن1َاء1حلش1هاحء1ملكحصل1ة1تعليمهم،1ودع1ا1حملجتم1ع1إىل1حملزيا1حن1

حلتاللم1وحلصمكد1يف1حكحجهة1حلعاوحن1حأَح يكي1حلسعكدّي.
حن1جانب1ه1دعا1عبُاحمللك1حمل وني-1حس1ؤول1ُحَؤّسس1ة1حلش1هاحء1
أاملمافظ1ة،1إىل1ضورة1حكحس1اة1برس1حلش1هاحء1وزيارته1م1وتقايم1
حلعكن1لهم؛1نظ ح1ًللظ وف1حملعيش1ية1حلتي1يعيش1كنها1ج حء1حلعاوحن1
وحلمصار،1حش1ريح1ًإىل1بن1حرشوَع1حلمقيبة1حملارسية1يستهاُف1جميع1
بَأْنَاء1حلش1هاحء1أاملمافظة،1وبن1حلمقيبة1سيتم1تكزيعها1عرب1حناوأي1
حمُلَؤّسسة1يف1وافة1حملاي يات1أمعال1يتجاوز1حل1   .18لقيبة1حارسية1
يف1ُوّل1حاي ية.1وبوضح1حمل وني،1بن1حرشوَع1حلمقيبة1حملارس1ية1يأتي1
ضمن1سلسلة1حن1حملشاريع1حلخريية1حلتي1تتبنا8ا1حمُلَؤّسسة1يف1رعاية1

بَأْنَاء1وبرس1حلشهاحء1وتُعينهم1يف1تمسني1لياتهم1حملعيشية.
ويف1ذحت1حلس1ياق1وزَّعت1ُحَؤّسسة1حلشهاحء،1حلمقائَب1حملارسية1
أَأْنَاء1حلش1هاحء1يف1حمافظة1صع1اة،1وذلك1يف1إطار1حال8تما18أأرس1

حلشهاحء1وحساعاة1بأنائهم1عى1حكحصلة1حلتعليم.
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الــفـصـل الثــانــي
مــجــزرُة تـنـومـة.. الزماُن والمكاُن واألسباب

حمود عبداهلل األهنومي 
تاأع1حلملقة1حلساأقة..

2 - أسباب سياسية
شكَّلت1حجمكعٌة1حن1حلعنارص1بسباأا1سياسية1
دفع1ت1بولئ1ك1حلنجاي1ني1الرت1كاب181ذه1حملذأمة1

ٍا1وإرصحر.1 أَس1بِْق1تعمُّ
وان1حملل1ك1عبا1حلعزيز1حأن1س1عكد1ق1ا1بخضَع1
حعظم1عس1ري1لمكم1ه1وعى1ربس1ها1)بأها(،1وقا1
قِا18ولُاه1فيصل1أجيش1حن1حإلخكحن1حلتكفرييني،1
وخاض1عادح1حن1حملعارك1حع1حأن1عائض1حلعسريي1
حنته1ت1أهزيمته1وتثبيت1لك1م1حلنجايني1عى81ذح1
حلجزء1حن1حليمن1حلك1ربى؛1وعى1إث 8ا1عاد1فيصل1
إىل1حل ياض1يف1بوحئل1س1نة811 1ه،1لكن1قبائَل1حن1
أني1شه 1يف1عس1ري1لم1تشأ1حالستسال1،8ليث1ثار1
حلش1بيي1وجماعة1حن1أني1ش1ه 1ضا1حأن1سعكد1
خالل1عا8118 1ه،1وحشتبك1حع1جيش1حأن1سعكد1

أقيادة1عبا1حلعزيز1أن1إأ ح8يم)1(. 
يف1حملقاأل1وان1حإلحا18يميى1وحليمنيكن1يعتربون1
حنطقة1عس1ري1ج1زًءح1ال1يتجزب1ح1ن1حليمن1ووانكح1
يجا18 ون1أذلك؛1وله1ذح1وان1حلخالف1وحالصطاح18
حتكقع1اً،1ووان1تأجيله1ناتجا1ًعن1حنش1غال1حإلحا18
يميى1يف1ت تيب1بوضاعه1حلاحخلية1حلتي1حنعته1حن1
حلتعاحل1أما1ينبغي1تجاه1حلف1عس1ري،1أينما1وان1
حلك1حل حال1ينتظ 1حلف صة1إليصال1رس1الِة1تهايٍا1
وإجباٍر1لإلح1ا18يميى1أإق حر1حلكض1ع1حلمايل1وما1

8ك1عليه1وأاون1حدعاءحت.1
1ك1أالمق1حلتأريخي1يف1عسري1 وان1حإلحا18يتمسَّ
جباِلها1وس1هلها1وبنه1ا1جزء1ال1يتج1ّزح1حن1حليمن1
حن1ذ1ق ون1طكيلة،1أل1وأن1ه1وان1حلكريَث1حلكليَا1
لألت حك1حلعثمانيني1يف1ول1حا1وانكح1يسيط ون1عليه1
يف1حليمن،1أما1يف1ذلك1عس1ري،1حلتي1وانكح1يعترِبونها1
حلل1كحء1حل حأع1ح1ن1بلكي1ة1حليم1ن،1ووان1ينظ 1إىل1

حأدحرس1ة1أأنهم1دخالء)8(.
يق1كل1حلاوت1كر1حلكجي1ه:1"إن1رف1ض1حإلح1ا18
يميى1لاللتالل1حلس1عكدي1ملاينة1بأها1وحا1لكلها1
وحطالبته1آلل1س1عكد1أال لي1ل1حنها1ليكلي1أأن1
تلك1حلمادثة1)حجزرة1تنكحة(1وانت1رس1الة1تهايا1

وتخكيف") (.
1حإلحا18يمي1ى1عصيا1عى1 يف1جان1ٍب1آخ ،1ظ1لَّ
أ يطاني1ا1ع1ى1خ1الِف1جمي1ِع1ل1كا18حلجزي1 ة1
حلع أي1ة،1لم1يقب1ل1حلتطكيع،1وبِنف1ح1ن1حلتمالف1
بع1احًء1 أاعتبار18م1 له1م،1 وحملهادن1ة1 حعه1م1
لألحة،1ويس1عكن1اللت1الل1ألاحنها1وحس1تغاللها،1
وأاعتبار18م1حمتل1ني1لجن1كب1حليم1ن،1ووان1ت1
1 أ يطاني1ا1تتم1ني1حلف1 ص1إىل1حلاف1ع1أالماِوَمنْيِ
ة1حملكحجهة،1 1يف1حلجزي ة1حلع أي1ة1إىل1لافَّ حأقَكي1َنْيِ
لَم1ْ ِف1نظ1 1حإلحا18يمي1ى1إىل1حلماود1حلش1مالية1
لليمن،1ورصفه1عن1حلنظ 1نهائيا1إىل1عان1وحملناطق1
حملمتلة1يف1حلجنكب،1وحلتي1دوحا1يك ِّر1حإلحا18يميى1
ضورة1تم ي 8ا1حن1دن1س1حاللتالل1حلربيطاني.1
1أكض1كح1يف1دفعه1ا1لإلدري1ي1 و18ذح1ح1ا1تج1ىَّ
لاللتماء1أالسعكديني1لياَفَعهم1نمك1حلتصاد18حع1

حإلحا18يميى1حبارشة.
ويف1حملقاأ1ل1وان1ت1حلخصكح1ة1حلتأريخية1أني1
برشحف1حلمجاز1وحلنجايني1قائمة،1ووانت1حس1ألة1
لاود1نجا1وحلمجاز81ي1حلقاصمة1لظه 1حلعالقات1

1لإلنجليز،1أاإلضافة1 1حملكحلينَْيِ حلكدية1أني1حلماوَمنْيِ
إىل1حالخت1الف1حملذ8بي1وحلخصكح1ة1حلتأريخية1أني1
بسالفهما؛1لهذح1تميَّزت1عالقات1حلط فني1أالسكء،1
1حلرشيف1لس1ني1ثكحَر1عس1ري1 وق1ا1ربينا1ويف1بحاَّ

أال جال1وحملال1يف1حكحجهتهم1الأن1سعكد.
أي1َا1بن1حلرشي1ف1لس1ني1حلك1حلمج1از1بخطأ1
يف1تقاي1 1ق1كة1خصمه1حلنج1اي1عب1ا1حلعزيز1حأن1
س1عكد؛1ولهذح1تع َّض1جيشه1للتمزيق1وحلتبايا1يف1
1حلعكي1لمكمه1 وقع1ة1)تَُ أ1ة(،1وأاب1حنذئذ1حلع1اُّ

عى1حلمجاز.1
ووان1ع1ى1حل1اوح18يم1او1عب1َا1حلعزي1ز1حأ1َن1
س1عكد1حلش1كُق1حلاحئُم1اللتالل1حلجزي1 ة1حلع أية1
ح1أذلك1 حاَّعي1ا1بنها1بحالُك1بأائ1ه1وبجاحده1وما1رصَّ
أح1ني1حل يماني؛1وله1ذح1فقا1جنّا1وث1ريح1حن1أاو1
حلك8اأي1ني1حلنجاي1ني1حم1ن1س1مي1أاإلخ1كحن1يف1
تلك1حلِهَج1 1حملنعزلة1عن1حلعال1م1وحملكأكءة1أأفكار1

حلتط ف1وحلكلشية.
عب1ا1حلعزي1ز111ح1ن1خ1الل1بذرعه1حلعس1ك ية1
حلكلش1ية،8ِ1َج 1حإلخكحن1وتش1كيالتهم1حلقتالية1
–1بجاد1صناعَة1حل عب،1وإدحرَة1حلتكلش،1وحلم َب1
حلنفس1ية،1وأها1حس1تطاع1إيصال1رس1ائل1نفسية1
جاحم1ة1إىل1قل1كب1خصكح1ه1قب1ل1بن1يصله1م1
أجيش1ه،1ووان1يف1حلكق1ت1نفس1ه1أارع1ا1ج1اح1يف1
حلتمثي1ل1وحلتظا18 1أالس1خط1تجاه1ح1ا1ي تكبه1
ج1أُعَقا1وعقائ1ا1حلك ح8ية1وحلتكفري1 جيش1ه1حملاجَّ
وحلكلشية،1ولم1يماِنع1حن1ذَْرِف1دحكع1حلتماسيح1
إذح1حس1تلز18حأح1 ،1وحلتي1وان1يطري1أها1عش1اقه1
وح ياوه1إلظهاره1لماحَة1سال18ٍال1تُجارى،1وإحا18َ
8احية1ال1يباَرى،1لكن1إرصحُره1عى1حس1تخاح818ذه1
حلق1كحت1حلك8اأية1حملتكلش1ة1يف1ول1ح ة1اللقة)8(،1
يف1 حالس1رحتيجية1 حملناط1ق1 أ18م1 وإخضاُعه1م1
حلجزي1 ة1حلع أية111دليٌل1عى1إجادته1حلتمثيل1وعى1

تصنُّعه1حلبارع.
وح1ا1بش1به1حلليل1ة1أالبارل1ة1فها181م1بوالده1
ش1اروكح1ح1ع1حأح ي1كان1يف1صناع1ة1جماع1ات1
لك8ا1 حلتكفري1حملعارصة1يف1حلعالم1حإلس1الحي،1وشغَّ
1 ل1رب1حأحة1حإلس1الحية1حن1حلاحخ1ل1أما1ال1يرُّ
حصالَح1دوِل1حالس1تكبار،1أل1أما1يفيُا8ا،1ووجْانا1
عيانا1أيانا1دعَم1حلنظا18حلسعكدي1وحأح يكي1لهذه1
حلم1 وات،1يف1حلكق1ت1حلذي1تظا18 وح1وثريح1أأنهم1
يمارأكنها1ويك 8كن1ترصفاِتها،1سكحء1يف1سكريا1
بو1حلع1 حق1بو1حليمن1بو1حرص1بو1حملغ ب1حلع أي،1بو1

غري8ا1حن1حلبلاحن.
وأالعكدة1إىل1بس1باب1حجزرة1تنكحة1حلسياسية1
ب1 فإن1ه1أمس1ب1حل وحي1ة1حلنجاي1ة1وان1ق1ا1ترسَّ
خرب1ُح1رشوِع1حتفاقيٍة1أني1حإلحا18يميى1وحلرشيف1
لس1ني1حلك1حلمج1از1أالتص1اي1الأن1س1عكد)5(،1
وحن1أنكد1تلك1حالتفاقية1"حلتعاون1وحلتنارص"1أني1
حلجانبني،1ولكنه1تعاوٌن1حرشوط1أككنه1"حكقكفا1
1حلجانبني1عنا1حاللتياج1وحللزو1،8 عى1حلطلب1حن1بيِّ
ويف1دحئ ة1حلنص1كص1حلرشعية")6(،1وما81ك1حلنص1
َعْت1أعا،1 حملق1َرح1لالتفاقية1حلتي1ل1م1تكن1ق1ا1ُوقِّ

ووانت1ال1تزحل1حج َد1ِلرب1عى1ورق.
وص1ل1حأَن1س1عكد1نبأ181ُذه1حالتفاقي1ة1حملزحع1
181ذح1 تكقيُعه1ا،1ف1كان1أماج1ة1حاّس1ة1إىل1ف1ضِّ
حالتف1اق1حلذي1يلكح1يف1حأفق1أ1ني1حليمن1وحلمجاز،1
أ1ل1ووان1أماج1ة1إىل1ضأ1ه1يف1حلصميم1نفس1يا1
1 ووحقعيا،1وإيصال1رس1ائَل1حتع1اِّدة1حأ8احف1لكيِّ

دحاِغ1لكا18حليمن1وحلمجاز1يف81ذح1حلصاد.

ب1حرشوع1 1حلس1ؤحَل1حمُلِه1مَّ:1حن1حل1ذي1رسَّ لكنَّ
1حلكتمان،1 18ذه1حالتفاقية،1و18ي1حلتي1ظلَّت1ط1يَّ
وحلت1ي1بوىص1حإلحا18يمي1ى1أإأقائها1رسية،1وحن1
8ك1حملس1تفيا1حن1ترسي1ب81ذح1حلخ1رب،1وحا1حلذي1

ي ي1ا1تمقيق1ه1ح1ن1ب18احف؟
ح1بن1ه1بلا1جهتني:1إح1ا1حإلنجليز1 وحل1ذي1يرجَّ
1إأالغ1حأن1س1عكد1أبنكد81ذه1حالتفاقية1 8م1حن1تكىلَّ
حملزح1ع1تكقيعه1ا،1و18ك1حا1مل1َّح1إليه1ع1ّ حب81ذه1
حالتفاقية1بحني1حل يماني1عنا1لقائه1أكاتبة1برسحر1
حملن1اوب1حلس1احي1يف1حأح1كر1حلرشقي1ة1يف1حلع حق1
)ج1 1ت ود1أل()ك(1وما1ح 1ذو1 ه،1بو1حل لالة1بحني1
حل يماني1نفسه،1وحلذي1تال1عى1ذلك1حؤرشحُت1بنه1
بعجب1ه1حملقا18يف1لرة1حأن1س1عكد،1وبنه1بخلص1

له،1وطاملا1بنشأ1حعلقات1حلنث 1يف1حلثناء1عليه.
حإلنجليز1وقا1عانكح1حن1حإلحا18يميى1وتهاياحته1
حملتك1 ِّرة1أط د8م1ح1ن1عان1وحممياتها1حلتس1ع1
يف1حلجن1كب،1ووكن1ه1حلماو1م1حلع أ1ي1حلكلي1ا1يف1
حلجزي ة1حلع أية1حلعيص1عى1حلتطكيع1لسياساتهم1
حالس1تعمارية1يف1حملنطق1ة؛1وان1ال1أ1ا1بن1يهيئ1كح1
حلظ1 ف1حملالئ1م1ملعاقب1ة1حإلحا18يمي1ى1حن1خالل1
إقماح1ه1يف1حش1اوَل1ح1ع1جريحنه،1ول1ْ ِف1نظِ ه1
أعي1اح1ع1ن1حممياته1م1يف1حا1س1مكه1ب)حلجنكب1
1ح1للقي1ا18أهذح1حلاور1يف1تلك1 حلع أي(،1ووان1حمل شَّ
حلفرة81ك1رجلهم1حملفضل1عبا1حلعزيز1حأن1سعكد.
ل1اول1حل لال1ة1نزيه1حؤيا1حلعظ1م1بلُا1رجال1
حلع ب1آنذحك1حلتم َي1وحلبمث1حلاقيق1يف1سبب81ذح1
حلعاوحن1عى1لجاج1حليمن،1حع1"بناس1حسؤولني"1
حم1ن1 وح1رص،1 ونج1ا،1 وحلمج1از،1 حليم1ن،1 "يف1
"يتتبَّعكن1ل1كحدَث1حلبالد1حلع أية1أا8تما18ٍوبري"،1
فبمث1حعهم1"عن1حأسباب1حلمقيقية1حلتي1لَاْت1
أاإلخكحن1حلك8اأيني1الغتيال81ذح1حلعاد1حلعظيم1حن1

حلناس1و8م1ذح8بكن1إىل1أيت1حلله1حلم ح8")8(.
1ل1إىل1نتيجٍة1 وأعا181ذه1حل للة1حلش1اقة1تكصَّ
حفاُد18ا1"بن1لبع1ض1حأجان1ب1ضلع1ا1يف181ذه1
كن1حنها1إث1ارة1حلفتنة1 حملؤحح1 ة،1وقا1وان1كح1يتكخَّ
أ1ني1حملل1ك1عب1ا1حلعزي1ز1وحإلح1ا18يمي1ى1وححتاحد1
حلم ب1ح1ن1حلمج1از1إىل1حليمن"،1وحس1تنتج1بنهم1
ذو وح1الأن1س1عكد1أأس1اليَب1ش1تى،1وع1ن1ط ٍق1
عاياة،1وأكحس1طة1بناٍس1وثريين1بن1حمللك1لس1ني1
قا1حس1تنجا1أاإلح1ا18يمي1ى1للقتال1حع1ه1ضاه،1
فاعتذر1حإلحا18ُعن1حلاخكِل1يف1حلم ب1حعه1أش1كٍل1
عَلن1ي،1ولكن1ه1بوفا181ذح1حلجمَع1حلغف1ري1َأصكرِة1
لجاج1للتط1كع1يف1حلجيش1حلمج1ازي،1ويباو1بن1
حأن1س1عكد1قا1"بخذ1أهذه1حلاعاي1ة1حلباطلة،1وبحَ 1
ُجنَاه1ح1ن1حإلخكحن1أأن1يبياوح181ؤالء1حلناس1عن1

أك ة1بأيهم")م(.
وي جح1حلاوتكر1صالمي1ة:1"بن1خرب1حملعا8اة1
حلت1ي1ت1كىل1صياغتها1بح1ني1حل يماني1ح1ع1حإلحا18
ع1أعُا1قا1وصلت1 يميى1وحستشاريه1وحلتي1لم1تكقَّ
بخباُر8ا1إىل1أالد1حمللك1عباحلعزيز1حأن1سعكد،1إحا1حن1
أت1حن1قبل1حلربيطانيني") 1(. قبل1عيكنه،1بو1رسِّ

إنه1ملن1حلكجا8ة1أمكاٍن1صمة81ذح1حالس1تنتاج1
ل1إليه1نزيه1حلعظم1ذلك1حل لالة1حلع أي1 حل1ذي1تكصَّ
أع1ا1رلل1ة1طكيلة1ح1ن1حلبم1ث،1و18ذح1حلاوتكر1
صالمي1ة1حلبال1ث1حملتخص1ص1يف1تأري1خ1حلع ب1
حلمايث،1ال1س1يما1ونمن1حآلن1نشا8ا1ويف1يَْمي1
بوالُد1حأن1س1عكد1يف1تنفيذ1حؤحح حِت81ؤالِء1حأجانب1
ح1ن1حأح يكيني1وحإلنجليز1أأس1كب1حم1ا1وان1عليه1
وحلا8م؛1إذ1لم1يتغري1يشء1حن1سياسة81ذح1حلكيان،1

أل1حزدحدت1لالته1س1كءح.1
أاإلضاف1ة1إىل1بن1ه1حس1تنتاٌج1ياعُم1ه1س1لكُك1
حإلنجليز1حالستعماري1وتأريُخهم1حملشني1يف1صناعة1
حلف ق1ة1وحلش1تات1يف1حل1رشق1خاح1ة1أغ حضهم1
حالس1تعمارية،1وم1ا1ياعمه1بيض1ا1حقتىض1حلفك 1
1ش1حل1ذي1لمل1ه1حلك8اأيكن1يف1 حلتكف1ريي1حملتكلِّ

)حملكة1ق ن1حلش1يطان(.
وأهذح1لم1يكن81ناك1دحٍع1ملماولِة1تربئة1س1الة1
عبا1حلعزيز1حن81ذه1حلج يمة1حلبش1عة1وما1لاول1
حت1 حلبع1ض)11(1لظ وٍف1اللق1ة1حقتضته1ا1حملتغريِّ
حلسياس1ية1وحالجتماعية،1و8ك1بحٌ 1يتناقض1و8ذح1
حالستنتاَج81نا1أكصكل1نبأ1حملعا8اة1إىل1حأن1سعكد.

 11حلسبب1حالقتصادي
حعت1اد1حلمج1اج1حليمني1كن1بن1يَمِمل1كح1حعهم1
حلبضائ1ع1وحملنتََج1ات1حململي1ة1لبيعه1ا1يف1حكس1م1
حلم1ج،1وحالنتف1اع1أم دود18ا1حمل1ايل1يف1حكحجه1ة1
تكالي1ف1حلم1ج1وحس1تباحلها1أالتياجاته1م1ح1ن1
الة1حأ1ن1جبري1 حملالأ1س1وغري18ا،1وق1ا1ذو1 1حل لَّ
حأنالي1بن1بسعار1حلزأيب1حأسكد1وحألم 1وحللكز1
وحلس1من1وحلعس1ل1وس1ائ 1حلمب1كب1وحلبقكليات1
وان1ت1ت ُخص1عن1ا1وصكل1حلمج1اج1حن1جهات1
حليم1ن،1ووان1حلمج1اج1وب18ل1حك1ة1ينتظ1 ون1

وصكلهم)18(.
وعليه1فم1ن1حلكجا8ة1حلقكل1أأن1بلا1بس1باب1
حلقضاء1عى1بولئك1حلمجاج1وإأادتهم81ك1حا1وانكح1
يمملكن1ه1حن1أضائَع1ُحغِ ية1بس1الْت1لعاَب1بولئك1
حلتكفريين1حلذين1وان1نكُع1تعبئتهم1وتمش1يِا8م1
18ك1حا1غنم1كه1خ1الل1حملع و1ة) 1(،1بح1ا1إذح1حتَّما1
8ذح1حع1بس1باب1بخ1 ى1حن1قبي1ِل1تكفري8ِم1لهم،1
1أذلك1فإن1تلك1حأحكحل1تصبح1 وصاوِر1ق حٍر1سيايسٍّ

ِب1حاِء1زحز8. لايهم1بلل1َّحن1رُشْ
1عت1ج ياُة1حلقبلة1حملكي1ة1يف1حلمايث1عن1 تكسَّ
1حل1ذي1وان1كح1يمملكن1ه1حعهم1ول1 حمي1ِّزحت1حلب1ُنِّ
ع1ا1،8لي1ث1يمتفظ1أجكدت1ه1ونكهت1ه1حلجميلة1
وذحئقت1ه1حل فيعة،1و8ناك1يتهاف1ت1عليه1"وجهاُء1
حكة1وحلطائف"1بوث1َ 1حن1غري8م1لرشحئه؛1"أنهم1
يج1اون1أ1ه1لذة1ورحئم1ة1زوي1ة1ال1يجاونها1فيما1
يأتي1ع1ى1ط يق1حلبم 1لتى1ول1ك1وان1حن1نفِس1

اد")18(.  ُق ى1بولئك1حلكفَّ
وتعرف1حل وحية1حلش1عبية1حلسعكدية1حملعارصة1
لة1أاأرزحق1 للماث1أأن1قافلة1حلمجاج1وانت1حممَّ
حن1حلب1ن1وحلزأيب1وحلهيل1وحلمب1كب،1ليث1"وان1
حليم1ن1يف1خري"،1أينما1وانت1تل1ك1حملنطقة1يف1فق 1

ر8يب)15(،1عى1لا1قكل1تلك1حل وحية.
وورد1بن1ه1وان1لايه1م1ح1ن1"حمل1ال1وحلق1 حش1
وحلبضاع1ة"1فأخذ1بولئك1حلك8اأي1كن1جميعه)16(،1
حلك8اأي1ني1 إن1 يمي1ى:1 حإلح1ا18 س1رية1 وتق1كل1
حس1تكلكح1"عى1جميع1حا1وان1يف1بيايهم1وبثقالهم1
ودوحأه1م")ك1(،1ول1م1تُفْت181ذه1حإلش1ارُة1حل لالَة1
نزيَه1حلعظم1ملا1قال:1"وسَلَب1حإلخكحُن1جميَع1بحتعة1
18ؤالء1حلن1اس،1وت وك18م1حماَّدي1ن1ع1ى1حلث ى1

وع1ادوح1أغنائمه1م1فائزي1ن1حنترصي1ن")18(.
وملا1ذو ت1حلكثائ1ق1حلربيطانية1غزَو1حلك8اأيني1
لعسري،1وحستيالَء8م1عى1بأها،1وقتَلهم1لبني1شه ،1
قّاَحْت1ذوَ 1خرِب1نهِب1حلك8اأيني1لقافلٍة1عاأ ٍة1حن1
حلمج1اج1حليمني1ني،1عى1خ1رِب1قتِل1جمي1ِع1بولئك1

حلمجاج1تق يبا)م1(.
وتذُو1 1س1رية1حإلحا18يمي1ى1بنه1أع1ا1حملجزرة1
ِل1حأن1س1عكد1حنها1وصل1حمُل َسلكن1حن1 وأعا1تنصُّ

قب1َل1حإلح1ا18يميى1إلي1ه1"أبع1ض1حملنهكأات1حن1
1وحنقكالٍت1وأعِض1قيَِم1حلسمن") 8(.  دوحبَّ

1حا1وان1 و18ذه1جميعها1حعلكحاٌت81اح1ة1تبنيِّ
يممل1ه1بولئك1حلمجاج1حعهم1ح1ن1أضائَع1وبحكحٍل1
وحمتل1كاٍت،1أل1غ1تقايُ 8ا1أمس1ب1حلبمث1حملفيا1
أم1كحيل1)     18ريال1ح1اري1ت يزح(،1)ف حني(
)81(،1بي1ح1ا1يع1ادل1حلي1اري1ريال1يمن1ي1تق يبا،1

وأق1كة1رشحئية1وبرية،1و8ك1رق1ٌم81ائل1حن1حملؤّوا1
ف1ني1ع1ى1غنائ1م1حلمج1اج1 بن1ه1سيش1ّجع1حملتلهِّ
حملرشوني!!1عى1حلمكم1أكف 8م1وأرورة1قتلهم.

4 - السبب العسكري
أعُضه1م1 ويصطم1ب1 لجاج1ا1 حلق1ك18 وان1
حلبضائ1َع1وحملماصيَل1أغية1أيعه1ا1يف1حكة،1ووان1
عاٌد1قليٌل1جاح1حنهم1َحْن1وان1يمِمل1س1اللا1ناريا1
أاحئيا1ملاحفعة1حللص1كص1وقطاع1حلط ق،1بي1بنهم1
لم1يككنكح1يف1بية1وضعية1عس1ك ية1حستعاحدح1أية1
حع و1ة،1وله1ذح1تصفه1م1جميع1حملص1ادر1أأنهم1
وان1كح1عزال1عن1حلس1الح،1فتصفهم1س1رية1حإلحا18
يميى1أأن1"بوث 8م1عزل1حن1حلس1الح")88(،1وورد1
ل1اى1حلج1 حيف) 8(1وصفه1م1ب"حلمج1اج1حلعزل"،1
وعنا1حلكحس1عي)88(1أأنه:1"ليس1حعهم1سالح،1وال1
حس1تعاون1لقتال"،1وعن1ا1نزيه1حلعظ1م)85(1بنهم1
"وانكح1عزال1يف1جميع1حل وحيات،1عزال1حن1حلس1الح1
حلم أ1ي،1و8م1آحن1كن1ال1يفكِّ ون1يف1حعت1احِء1بلٍا1
عليه1م،1وال1ي غب1كن1يف1قتاِل1بل1ا"،1وعنا1حأحني1
حلعاح1ي)86(1أ1أن1حلم1اج1حليمن1ي1وان1"بعزل1حن1
حلس1الح1وجمي1ع1آالت1حلاف1اع"،1وبنهم1ل1ك1وانكح1
حسلَّمني1حا1حس1تطاع1حلك8اأيكن1قتَلهم،1ولكانكح1

بقرَص1أاعا1حن1ذلك)ك8(.
وورد1يف1ج ي1اة1حلقبل1ة1حملكي1ة1أأن1ه1"ل1م1يََ 1
َح1ْن1يقصا1حلمج1حن1حلعصب1ة1حملذوكرة1بن1يمِمَل1
1يشء1ح1ن1ذلك1إال1حمُلاى1 س1اللا1بو1آل1ة1دفاع1بو1بيَّ
حلصغ1رية1الس1تعمالها1يف1ضوري1ات1حطاعمهم1

1رلالهم1ونمك1ذلك")88(. وش1اِّ
إن181ذه1حلمال1ة1حلس1لمية1حلت1ي1وان1عليه1ا1
حلمجاج1وحلتي1وانت1تستشع 1حأحن1وت ى1قكتها1
بح1ا18حللص1كِص1وقط1اِع1حلط1 ق81ك1يف1قاس1ية1
حلكحجب1حلذي1تذ8ب1لتأديته،1و8ك1حا1وان1يَْفِ ُض1
ِعهم1يف1عصبة1 حل1رح18َحلجميع1لها،1ووذلك1يف1تجمُّ
وحل1اة،1وأهذح1فإنه1م1لم1يككنكح1حس1تعاين1أية1
حكحجه1ة1عس1ك ية1لت1ى1يف1بدنى1حس1تكياتها،1
1حنه1م،1لكن1لألس1ف1 ول1م1يخط1 1ذل1ك1أب1اِل1بيٍّ
وانت1لالتهم81ذه1س1ببا1ًحن1بسباب1تج ُّؤ1بولئك1

حملتكلشني1عى1حلفتك1أهم،1وإأادتهم.
18ذه1حلكضعي1ة1وان1ت1ح1ن1بس1باب1حلهجك18
عليه1م،1وحلقض1اء1ع1ى1حعظمه1م؛1إذ1ل1ك1وانكح1
حسلَّمني1فعال1لصُعب1وثريح1عى1بولئك1حملتكلشني1
حلقضاء1عليهم1أتلك1حلط يقة1حلكلشية،1ولفكَّ وح1

وثريح1قبل1بن1يُْقِاحكح1عى1بية1ج يمة1أمقهم.
وأه1ذح1حلع1 ض1يتب1ني1بن1حكان1حملج1زرة81ك1
تنكحة1حن1أني1ش1ه ،1وس1اوحن1حن1أني1حأسم ،1
وبنها1وقعت1وقت1حلظه 1يف1ك11ذي1حلقعاة811 1ه1
حملكحفق111يكليك1 8م1،81وبن1جملة1حن1حأس1باب1
حلسياس1ية1وحالقتصادية1وحلعقائاية1وحلعسك ية1
وانت1ورحء1حلمادث،1وبنها1حجزرة1ُدأِّ 1بحُ 8ا1أليل1

شيطاني1حشؤو8.
يتب1ع1يف1حلملق1ة1حلقادحة:1حلفص1ل1حلثالث1عن1

وقائع1حملجزرة
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)1( مجلة املنار، مج33، العدد 7، شـعبان 1352هـ/ نوفمرب 1933م، مقالة: ما 
بني اإلمامني يف جزيرة العرب، ص20؛ نقال عن جريدة أم القرى السـعودية، 

أول رجب سنة 1352هـ،.
)2( سـالم، سـيد مصطفى، مراحل العالقات الــيــمــنية السعودية )1158-

1353هــ/ 1754-1934م(، خلفيـة وحوارات تأريخيـة، ط1، 2003م، 
مكتبة مدبويل، القاهرة، ص384.

)3( الوجيه، عبدالرحمن محمد حمود، عسـر يف النزاع السـعودي الــيــمــني، 
)بدون بيانات(، ص128.

)4( بكى بعد وقعة تربة، ثم كلف أولئك القادة وجيشـهم ملهاجمة الطائف. ينظر 
الريحاني، تأريخ نجد الحديث، ص257، 331.

)5( دالل، عبدالواحـد محمد راغب، البيان يف تأريخ جازان وعسـر ونجران، ط1، 
1418هـ/ 1998م، القاهرة، ج2، ص208-207

)6( الريحاني، ملوك العرب، ج1، ص321.

)7( الريحاني، ملوك العرب، ج1، ص497.
)8( العظم، رحلة يف العربية السعيدة، ص228-227.

)9( العظم، رحلة يف العربية السعيدة، ج1، ص228-227.
)10( مطهر، سـرة اإلمــام يــحــيـى بن محمـد حميد الدين، ج1، ص318. 

مقدمة املحقق الدكتور صالحية.

)11( عىل سبيل املثال، الدكتور محمد عيىس صالحية رحمه الـلـه؛ إذ يقول مربِّئا 
ساحة امللك عبد العزيز من التلطخ بهذه الجريمة بتناقض عجيب: "فأقدمت 
جماعـة من البدو عىل اإليقـاع بالــحــجــاج دون اختيـار أحٍد من أمراء 
قوات ابن سعود النظامية، ولكنهم يدرون عن ذلك، فحركة قوات بهذا العدد 
الكثيـف ال يمكـن أن تتم خفية ودون علـم أحد"، ويواصل مربِّئـا قادة ابن 
سعود من الجريمة: "وال أعتقد أن أمراء القوات السعودية كانوا قادرين عىل 
منعهم، فاإلخوان املقاتلة يرون أنفسهم بأنهم أصحاُب اليد الطوىل يف تحقيق 
االنــتــصـــارات التـي حققتهـا قوات ابن سـعود، وفضلهـم ال ينكر!!، 
ورأيهم ال يقوى أحد عىل معارضته!!". مطهر، سـرة اإلمــام يــحــيـى 
بـن محمد حميـد الديـن، ج1، ص318، مقدمة املحقق. ونحـى هذا املنحى 
األمر أحمد بن محمد بن الحسـني حميد الدين، يف كتابه القيم اإلمام الشهيد 
يحيى حميد الدين، ج2، ص174؛ إذ يقول يف كتابه: "ولم يصل الخرب للملك 
عبدالعزيز حتى تربأ من هذه الجريمة، وتأسف عليها أسفا شديدا، ولم يُْخِل 
امللـك عبدالعزيز اإلخوان من املسـؤولية"، متبنيـا رأي صاحب املنار، محمد 

رشيد رضا حول املوضوع.
)12( ابـن جبر، محمد بن أحمد، الكناني األندليس، )ت614هـ(، رحلة ابن جبر، 

دار صادر، بروت، ص98، 110.
)13( مطهر، سـرة اإلمــام يــحــيـى بن محمـد حميد الدين، ج1، ص318، 

مقدمة املحقق الدكتور محمد عيىس صالحية.
)14( جريدة القبلة، العدد 703، ص1.

)15( روايـة يرويهـا أحـد أهـايل تـنـومــة عـن أبيـه الــحـــاج حسـن بن 
HTTP://WWW. :حمـود، منتديـات تـنـومـة عـىل النت، عـىل الرابـط

 TANOMAH.NET/VB/SHOWTHREAD.PHP?T=12122
)16( مجهول، بــحــث مفيد، ق114/أ.

)17( مطهر، سرة اإلمــام يــحــيـى بن محمد حميد الدين، ج2، ص420.
)18( رحلة يف العربية السعيدة، ص228.

.V6 , B694 ,1960-INGRAMS, RECORDS OF YEMEN, 1798 )19(
)20( مطهر، سرة اإلمــام يــحــيـى بن محمد حميد الدين، ج2، ص421.

)21( مجهول، بــحــث مفيد، ق114/ أ. 
)22( مطهر، سرة اإلمــام يــحــيـى بن محمد حميد الدين، ج2، ص420.

)23( املقتطف، ص245.
)24( تأريخ الــيــمــن، ص264.

)25( رحلة يف العربية السعيدة، ص227.
)26( كشف االرتياب، ص50.
)27( كشف االرتياب، ص50.

)28( جريدة القبلة، العدد 703، ص1.
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حلعالقات1حلعاحة1وحلتكزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
حمما1عي1حلباشا

حملقاالت1حملنشكرة1يف1حلصميفة1تعرب1عن1ربي1
واتبها1وال1تعرب1أالرورة1عن1ربي1حلصميفة

رئيس التحرير:
صربي1حلاروحني

حلعنكحن: 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 حاليميل 772813007حلتلج ح8

 : إبراهيم السراجي
قب1َل1عا18حن1حليك1،8لم1يكن1حليمني1كن1أماجٍة1إىل1بدلة1
جاياة1تثبت1إْجَ ح18دول1حلعاوحن1حلس1عكدّي1حأَح يكي1عى1
1بوث 1حن1عاحني1ونصف1 حليمن،1ففي1ذلك1حلمني1وان1قا1َح َّ
ع1ا18عى1أاء1حلعاوحن،1وش1ها1حليمنيكن1ع1رشحِت1حملجازر1
حلجماعي1ة،1لك1ن1ويف1حثل181ذح1حليك1818بوتكأ1 1حن1حلعا18
حملايض،1وقع1ت1وحلاٌة1حن1بفظع1ج حئ1م1حلعرص1حلمايث،1
و18ي1"حجزرة1حلصالة1حلكربى"1وثبت1لاى1ُوّل1حليمنيني1بن1
دوَل1حلعاوحن1وانت1حس1تعاًة1إلأادة1نمك1   18إنَْسان1حن1
ش1يكخ1ورجال1وش1بان1وفتيان1وبطفال1وانكح1قا1تكحفاوح1
لي1س1إىل1حعس1ك 1قتال1بَْو1خط1تماس،1أ1ل1إىل1صالة1أدحء1
وحج1ب1حلعزحء1يف1وفاة1حلش1يخ1ع1ي1حل ويش1ان1وحلا1وزي 1
َل1صنع1اُء1إىل1حرسٍح1لعزحء1حفتكح1 حلاحخلي1ة1آنذحك،1لتتمكَّ
لم1تشهْاه1حن1قبُل،81ناك1سقط1نمك1   11إنَْسان1يمني1

أني1شهيا1وج يح.
ط1ريحُن1حلع1اوحن1حلس1عكدّي1حأَح يك1ي1وان1ل يص1ا1ً
عى1عا18ت ك1بي1ش1ك1ل1اى1بي1إنَْس1ان1يف1حلعالم1أمقيقة1
إْجَ حح1ه،1فأطلق1حلص1اروَخ1حأوَل1عى1حلصال1ة،1ثم1حلثاني1
فانتظ 1قليال1ًلعّله1يتمّكُن1ِحن1رفع1لصيلة1حلضمايا،1وان1
آح و81ذح1حلطريحن1يع فكن1بن1حليمنيني1وأينهم1حملس1عفكن1
سيتكحفاون1ملكان1حملجزرة1النتشال1حلضمايا،1فتمكلكح81م1
إىل1ضمايا1عناحا1عاود1حلطريحُن1حلتمليَق1أعا1دقائق1قليلة،1
فأطل1ق1حلصاروَخ1ان1حلثالث1وحل حأع،1فضاع1ف1حن1بعاحد1
حلش1هاحء،1وتبنّي1اللقا1ًبن1حلصكحري1خ1حلتي1بطلقها1طريحُن1

حلعاوحن1وانت1بَح يكيَة1حلصنع،1وفقا1ًلِفَ ٍق1حياحنية1تاأعة1
ملنظمة81يكحن1رحيتس1ووتش1حلاولية1حلتي1ضبطت1بجزحًء1

حن1حلصكحريخ1حلتي1ُقِصَفت1أها1حلصالة.
1حملأس1اة1حإلنَْس1انية1 صميفُة1حملس1رية1و8ي1تفتُح1ِحَلفَّ
1 لصلت1عى1حلكثري1حن1حملعلكح1ات،1أينها1حعلكحاٌت1تُنرَْشُ
أول1ح ة،1ونقلت1ش1هادحِت1وروحياِت1َحن1ش1هاوح1حملجزرة1
وتع ضكح1إلصاأات1حختلفة،1َرَووح1للصميفة1حا1يتذو ونه1
عن1حللمظات1حأوىل1للج يمة1حلفظيعة1وحملش1ا8ا1حلمزينة1
للمظ1ات1لفظ1فيه1ا1حلعرشحت1بنفاَس1هم1بخ1رية1وحئات1
زلف1كح1ف1كَق1حلجث1ث1َعّله1م1يصل1كن1إىل1حلخ1ارج1ل ؤية1

حلسماء1حجادحً.
وم1ا1لصل1ت1حلصميفة1ع1ى1حعلكحاٍت1ح1ن1حلجهات1
حملختص1ة،1أينه1ا1بنه1يف1ي1ك18حلج يمة1ت1م1حلتكصُل1لجثث1
1188ش1هياح1ًحن1إجمايل81 11تم1حلتأوُُّا1حن1حستش1هاد8م1
يف1حلصال1ة،1و8ناك1111حفقكدح1ًتم1حإلأالُغ1عن1فقاحنهم1حن1
قب1ل1ذويهم،1ويُعتقا1بنهم1بولئك1حلش1هاحء1حلذين1بصاأتهم1
حلصكحريخ1أش1كل1حب1ارش1فأل قت1بجس1اد8م1أالكاحل1
1حنه1ا1يشٌء،1وما1وان81ن1اك1حفقكدون1لم1 لتى1ل1م1يتبقَّ
يتم1حإلأالغ1عنهم1يتجاوز1عاد8م1حلعرشة1بشخاص،1ووفقا1ً
ملصادر1رس1مية1تماثت1للصميفة1ف1إن1بولئك1حملفقكدين1
حملنسيني81م1حن1حملتسكلني1وأعض1حلذين1يمرون1إللقاء1
قصائا1حايح1بَْو1حا1ش1اأه؛1أه1اف1حلمصكل1حملال1حن1قبَل1
حملتكحجاي1ن1أالصاالت1أدحء1وحج1ب1حلعزحء1بَْو1حن1قبَل1ذوي1

حملتكفني1حلذين1يتم1فتُح1حلعزحء1أكفاتهم.
وفق1ا1ًللمعلكح1ات1حلت1ي1لصل1ت1عليها1حملس1ريُة1حن1
حلجهات1حل س1مية1فإن1ه1ي1ك18حلج يمة1تم1حنتش1اُل81 1 

قطعًة1حن1بشالء1بش1خاص1حستشهاوح1وبشخاص1بصيبكح1
وفقاوح1بعضاء1واحلة1حن1بعضاء1جسا8م.

وفق1ا1ًملا1تكفَّ 1للصميفة1حن1برق1ا18فإن1عاَد1حلج لى1
يف1حملج1زرة1حلك1ربى1ألغ1ممك1ش1خصا1ًتع ض1كح1إلصاأات1
حختلفة1وأعُضهم1حستش1ها1أعَا1بيا18بَْو1بساأيع1بَْو1شهكر1
حن1حلج يمة1حتأث ي1ن1أاإلصاأات1وحلج وح1حلتي1تع ضكح1
له1ا،1وحعظ1ُم1حلش1هاحء1حلذين1قَض1كح1أس1بب1إصاأاتهم1
حستش1هاوح1أس1بب1حلمص1ار1حل1ذي1بث1ّ 1ع1ى1إْحَكان1ات1
حملستش1فيات،1ووذلك1أس1بب1لظ 1حط1ار1صنعاء1وحنع1
طائ1 حت1تاأع1ة1ملنظم1ات1ح1ن1حلهب1كط1أاملط1ار1إلجالء1

حلج لى.
إن1حلمصيل1َة1حملتكف َة1عن1حلضمايا1حلت1ي1تتمثل1أنمك1
 116ش1هياح1ًأم1ن1فيهم1حملفق1كدون1ونم1ك1ممك1ج يما1ً
حنه1م1َحن1حستش1ها1اللقاً،1ليس1ت1حلمصيل1ة1حلتي1تعرب1
أش1كل1نهائي1عن1حل قم1حلمقيقي؛1أس1بب1حلظ وف1حلتي1
رحفقت1حلج يمة1حلفظيعة،1حنها1حلرحق1جثث1أشكل1واحل1
ووجكد1عرشحت1حلقطع1حن1حأشالء1أشخاص1حتعادين.

ح1ن1جانب1آخ1 1وانت1حملج1زرة1حمل وعة1لاف1زح1ًآلالف1
حليمني1ني1حلذين1لم1تقبَْل1و ححتُهم1حلبقاَء1يف1حملنازل1وحنتظار1
حلصكحري1خ،1فذ8ب1كح1إليها1أأنفس1هم،1لملكح1بس1لمتَهم1
وتكحفاوح1عى1بوث 1حن1 18جبهة1قتال،1عى1ربسها1جبهات1
ح1ا1ورحء1حلماود،1و8ناك1حنذ1ُذلك1حلمني1إىل1حليك18ينتزعكن1
بروحَح1آالف1حلجن1كد1حلس1عكدينّي1وحلس1كدحنيني1وحمل تزقة،1
وحا1تزحُل1تلك1حلجبهات1تنتظُ 1بن1يمج1إليها1حن1س1تكقظه1

ذو ى1حملجزرة1حلكربى.1

اليمنيون يثأرون لدماء 1000 إْنَسان في 40 جبهة:

مذبحة الصالة الكربى
ُأمُّ كبائر العدوان السعودّي والسالح اأَلمريكي

ملف 
خاص

 الذكرى األولى
لــ "ُأّم الجرائم"

 

رئيُس اللجنة التحضيرية 
للذكرى األولى وأحُد الناجين 
من المذبحة نصر الرويشان 

يروي للمسيرة ما حصل

من إنكار المذبحة إلى تبّني داعش ثم 
رمي ِوْزِرها على المرتزقة؟
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األكوع: جريمٌة مفتوحٌة وليس للوقت أن يطويها
حلباحيُة1وانت1حع1حأستاذ1عي1حمسن1حأوكع1–1رئيس1
جمعية1حملنش1اين1حليمنيني،1حلذي1بَّو1ا1بن1ج يمَة1حلقاعة1
حلكربى1ستظل1ُّلاضًة1يف1وجاحن1حلشعب1حليمن،1وال1يمكن1
بن1ين1ى81ذه1حلج يمة1حلتي1لم1يكن1يتخيلها1بي1إنَْس1ان،1
س1كحٌء1بوان1حس1لما1ًبَْو1يهكديا1ًبَْو1حس1يمياً،1حكضما1ًبن1
8ذه1حلج يمة1وغري8ا1حن1حلج حئم1ستشها1عى1ج 18قبح1
آل1س1عكد1حلذين81تككح1حأع حَض1وقتلكح1حأطفال1وحلنساء1

وحلشيكخ1أغري1لق1ودّح وح1حلبُنية1حلتمتية1لهذح1حلبلا.
ويف1ترصي1ح1خ1اص1أ111»حملس1رية«1قال1حأو1كع:1إن1
حلذو1 ى1حأوىل1ملجزرة1حلقاع1ة1حلكربى1حلت1ي1بدحت1قلكَب1
وعي1كن1حليمني1ني1بجم1ع1يف1ُوّل1بنماء1حليم1ن1حن1بقصاه1
إىل1بقص1اه،1ولزن1عليه1ا1ُوّل1َحن1يمم1ل1يف1قلبه1ضمريٌ،1
تأت1ي1أعا1ع1ا18واحل1وال1ي1زحل1حلكثري1ُحن1حلن1اس1لزينا1ً
ع1ى1َحن1فقا1حن1ق يب1ه1بَْو1صايقه1يف81ذه1حلج يمة1حلتي1
بودت1أمي1اة1بوث1 1ح1ن1 115ش1خصاً،1س1كحٌء1بوانكح1حن1
حلعس1ك يني1بَْو1حملانيني1بَْو1حأطفال،1حش1ريح1ًإىل1بن1حجزرة1
حلصالة1حلكربى،1وول1حلج حئم1ستظل1ُّشا8اًة1عى1حلعاوحن1
حلهمج1ي1وح تزقته1وحأع1 حب1حملنافق1ني1حملتمالفني1ضا1

حليمن.
ويتذّو1ُ 1رئيُس1جمعية1حملنش1اين1حليمنيني،81ذح1حليك18َ
1عناح1ا1ُقصف1ت1حلصال1ة1أأول1غارة1وس1قط1 حملأس1اويَّ
حلص1اروخ1بح1ا18َبعني1حلماضي1ن1لتقايم1وحج1ب1حلعزحء1
وبثن1اء1ح1ا1وان1كح1ياع1كن1للمت1كىف1»وحل1ا1حل ويش1ان«1
ويترعكن1إىل1حلله1أأن1ي لمه1ويتغماه1أكحسع1حل لمة1
وحملغف1 ة،1وأعا18ا1ل1م1يع1ا1يش1ا8اون1س1كى1حلاخان1
وحلجث1ث1حملتطاي ة1وحلاحاء1حملس1فكوة1أن1اس1جاءوح1حن1
بج1ل1بن1يقكلكح1لنجل1حملتكىف1عظم1حلل1ه1بج ك1ولقكح1رأهم1

شهاحء1وبلسنتهم1تلهج1أذو 1حلله1دحخل1حجلس1حلعزحء.
وبوض1ح1حأو1كع1بن1حلصال1ة1حلك1ربى1ل1م1يك1ن1فيها1
صكحري1ُخ1أاليس1تية1ولم1يك1ن1حكقعا1ًلتاري1ب1حملقاتلني1
ولم1يكن1حخزنا1ًلألس1لمة،1أل1جاء1حس1تهاحفه1أعا1فشل1
حلع1اوحن1حلس1عكدّي1ع1ى1حالنتص1ار1يف1حي1احن1حملكحجه1ة1
وبرحد1بن1يمق1ق1نرصح1ًأقتل1حأَأْ ي1َاء1دحخل1صاالت1حلعزحء1
وحأع1 حس1وحملنازل1وحملاحرس1وحملستش1فيات،1الفتا1ًإىل1بن1
حلعاوحن1حنترص1أس1فك1حلاحاء1و8ا18حلبُنية1حلتمتية1وقتل1
حأطفال،1حضيفا1ًبن1عى1نظا18آل1س1عكد1بن1يارك1أأن1ُوّل1

ب18ُيف1حليمن1لن1تنى1حأنها1
تن1ى1 ل1ن1 زوج1ة1 وول1
ل1ن1 طف1ل1 وول1 زوجه1ا1
18ذح1 وبن1 بأ1اه1 ين1ى1
حلج حئم1لن1تس1قط1حهما1

. طال1حلكقت1بَْو1َقرُصَ
جمعية1 رئي1س1 ودع1ا1
أصم1كة1 حملنش1اين،1
حإلنَْس1اني1 حلضم1ري1
حل1اويل1تجاه1ح1ا1تقك18أه1
حلس1عكديّة1يف1حليم1ن1حنذ1
 1بع1كح1،8وآن1حلكق1ت1أن1

يقكل1كح1لها:1وف1ى1لهذح1حلج حئ1م،1ووف1ى1رصف1حأحكحل1
حلطائل1ة1حن1حمللي1ارحت1فيما1يغضب1حلله1ح1ن1خالل1إرحقة1
حلاح1اء1يف1وثري1ح1ن1حلبل1احن1حلع أية1وحإلْس1اَلحية1عى1يا1
حلنظ1ا18حلس1عكدّي1حل1ذي1وان1يُف1رَُض1أ1ه1رْصف181ذه1
حأح1كحل1وحلث1 وحت1حلت1ي1بنعمه1ا1حلل1ه1علي1ه1يف1حلبل1احن1
حأف يقي1ة1حلت1ي1يمكت1ب8لها1ح1ن1حلجكع،1حش1ريح1ًإىل1بن1
حلع1اوحن1حملج 18حل1ذي1تربّب1حللُه1حن1بعمال1ه1وج حئمه1أعا1
قتل1حلنفس1حلتي1ل حها1جل1وعال1يعيُش1لالة1حن1حلخزي1
وحلخذالن1أعا1 1بعكح18بثبت1خاللها1آل1سعكد1أأنهم1بلق 1
وبقذر1حأنظمة1يف1حلعالم1ج حء1حرتكاأهم1حثل81كذح1حجازَر1
لم1يش1ها1لها1حلتأريخ1حثيالً،1حنك8ا1ًإىل1بنه1س1يأتي1حليك18
حل1ذي1تماوم1فيه1حلس1عكديّة1وول1َحن1تمال1ف1حعها1حن1
حمل تزق1ة1وحأع1 حب،1وال1أ1ا1بن1يمقق1حلل1ه1حلنرَص1ل جال1
حليم1ن1ح1ن1بأطال1حلجي1ش1وحللجان1حلش1عبية1يف1جبهات1
حلعزة1وحلرشف،1َواَل1أُّا1بن1ينترَص1حلش1عُب1حليمني1حملشهكُد1
1َحن1تآح 1ضاه1وض1ا1َولاته1 أمكمت1ه1وطيبته1ع1ى1ُولِّ
وبحنه1وحس1تق حره،1حضيف1ا1ًبن81ذه1حلعاوحن1لن1يس1تم 1
طكيالً،1وس1ريد1حلله1وي1َاه1يف1نمكره،1ول1ن1يظل1حلصمت1
حل1اويل1طكي1الً،1وبن1إدرحج1حالح1م1حملتم1اة1حس1م1حلعاوحن1
حلسعكدّي1ضمن1قائمة1حلعار1حلسكدحء1مل تكبي1ج حئم1قتل1
حأطف1ال1يعا1بح ح1ًحبرشحً،1وس1يككن1حلباحية1لتَمّ ك1أقية1

حملنظمات1حلمقكقية1يف1حلعالم.

يوم أسود كشف حقَد وإْجَراَم وقبَح النظام السعودّي
حأخ1حعم 1لفظ1حلله1حل ويش1ان1–1بل1ا1بَأْنَاء1حاي ية1

ل1اضح1ً وان1 خ1كالن،1
حلك1ربى1 حلصال1ة1 يف1
لمظ1ة1حس1تهاحفها1حن1
قب1ل1ط1ريحن1حلع1اوحن،1
وص1ف1ذلك1حلي1ك18أأنه1
يك18ٌبس1كد1وتعا1حأساة1
ح1ا1 أ1كل1 لقيقي1ة1
حلكلمة1تش1ها8ا1 تعنية1
وحلعال1م1 أ1ل1 حليم1ن1
بجم1ع1وش1فت1وم81ك1
وحج1 18 ولاق1ا1 لئي1م1
حلنظا18 ذلك1 وحتغط س1

حلسعكدّي1عاو1حإلنَْسانية1بجمع.
ويف1ترصيح1ل1111»حملس1رية«1يماول1حعم 1حل ويش1ان1
تذو1َُّ 1ذلك1حليك18حملش1ئك1،8حبينا1ًبن1ه1وان1يقف1يف1حلصف1
حأحاحي1دحخل1حلصالة1حلكربى1ولم1يشع 1إال1و8ك1خارجها1
ولم1يَ 1أعا8ا1إاّل1حنظ 1حلاخان1حأس1كد1وحلغازحت1حلساحة1
وحلش1ظايا1حملتطاي ة1وحأش1الء1حملبعث ة،1حؤواح1ًبن1حملنظ 1

حلذي1شا8اه1لم1يكن1يتخيلُه1إال1يف1يك18حلمرش.

وبش1ار1حل ويش1ان،1إىل1حستشهاد1ش1قيقه1صالح،   
عاح1ا1ًحت1زوج1وله1 1ح1ن1حأَأْن1َاء1وحلبنات1»أس1ا18وغزة1
وس1ال«1يف181ذه1حلج يمة1حلت1ي1وان1يجلس1أج1كحره1ولم1
ين1ُج1حن1حلقصف،1الفتا1ًإىل1بن81ذه1حلج يمة1حلتي1لم1يقا18
1حن1حج حي1حلعالم1س1اأقا1ًولايثاً،1 عى1حرتكاب1حثلها1بَيٌّ
ل1ن1تم 1ح ور1حلك ح18ولن1ينس1ا8ا1ُوّل1بَأْن1َاء1حليمن1حلذي1

سيأخذون1أثأر8م1عاجال1ًب18آجالً.

ذكرى تؤّكد استمراَر مالَحقة الجناة يف الداخل والخارج 
حن1جانبه1قال1ناجي1يميى1لس1ن1حل ويش1ان1–1بلا1
حملصاأني1يف1ج يمة1حلصال1ة1حلكربى،1أأن81ذح1حليك18يعترب1
يكح1ا1ًبليما1ًولزينا1ًق1ّا18حليمن1فيه1روضًة1حن1حلش1هاحء1
وحلاح1اء1حلطا18 ة،1وبن181ذه1حلمادثة1تاف1ع1حلجميع1إىل1

حالَلقة1حلجناة1يف1حلاحخل1وحلخارج.
وفيم1ا1يم1اوُل1ناج1ي1حل ويش1ان،1يف1ترصي1ح1ح1ع1
»حملس1رية«1تذو1ُّ 1ذل1ك1حليك18حل1ذي1لن1يُممى1ح1ن1ذحو ة1
حليمني1ني1أعا1إصاأته1أم1 وق1أالغ1ة،1يف1حلكجه1وحلكتف1

وأاقي1حلجسم،1ال1يزحل1يعاني1آثار8ا1لتى1حليك1،8ليث1بَّوا1
تع ض1ه1لمالة1إغماء1يف1حلغ1ارة1حأوىل1ملاة1دقيقتني1تمكُّن1
أعا8ا1حن1حلخ وج1إىل1حلمكش1وعنا1حالأتعاد1أمكحيل1بحتار1

قليلة1وصل1حلصاروخ1حلثاني.
وبضاف1حل ويش1ان،1بن1حلغ1ارة1حأوىل1بودت1أش1قيقه1
حلعقيا1يميى1حل ويش1ان1وزحيله1حلعقيا1عادل1نجاد1حلذين1
وان1ا1يجلس1ان1أجكحِر1أع1ض1دحخل1حلقاع1ة،1حكضما1ًبن1
8ذه1حلج يمة1لن1تزيا8م1إاّل1إرصحرح1ًوعزيمًة1عى1حكحجهة1

حلعاوحن1لتى1تمقيق1حلنرص.

جريمٌة تركت جروحاً غائرة يف نفوس البشر
أ1اوره1تماث1حلزحي1ل1حلصمفي1س1احي1عباحلاحئم1–1
بل1ا1حملصاأني1يف1ج يمة1حلصالة1حلكربى،1أعا1بن1فقا1بلا1
س1اقيه1يف1حلمادث1ة،1عن81ذح1حليك18حملش1ئك18قائالً:1حملكت1
يف1حلع1زحء.1حلثاحن1حن1بوتكأ 1حلعا18حملايض..1س1يمفكنية1
ل1زن..1برشقت1ش1مس1ذل1ك1حلي1ك18لزينة1أ1كالدة1يك18ٍ
لزين1غ1اب1حلف ح1أعا8ا1وحاتت1حالأتس1احة..1حس1رية1
لزن1أابت1تجتالني..1س1أوتب1حماواًل1رسم1لزني1َوبن1
حشتكي1حلمزن1حني1ملاذح1حشتكي1حن1حلمزن1وحلمزن1حني1

لزين؟!.
وبضاف1عباحلاحئم1يف1حنش1كر1عى1صفمته1أفيسبكك:1
قصفت1قاعة1حلع1زحء1فأصبمت1ال1بري1بحاحي1وال1خلفي،1
بش1الء1حتناث ة1وأقايا1بجس1اد1حقطعة1وبُْخَ ى1حتفممة1
ح1ا1زحل1ينطل1ق1حنها1دخان1حالل1رحق..1يف1قاعة1حلعزحء1لم1
81نال1ك1حلكثري1ُحن1حأنفاس1 1يشء1ليمرق1ولم1يتبقَّ يتب1قًّ
لتختن1ق..1ج1 ح1وبل1م1وبىس..1ع1ا18ٌحاٍض1ع1ى1ج يمة1
حش1ؤوحٍة،1حلكل1ش1ا8ا1حملذأمة،1ج يم1ة1ت وت1ج ولا1ً
غائ1 ة1يف1نف1كس1حلب1رش..1أعا1ع1ا18حاٍض1ع1ى1حرتكب1
ج يمة1حلج حئم1بلاول1بأمث1يف1أقايا1جس1اي1حملنهك1عن1
أعض1حأح1ل1وبعانق1حلذو1 ى،1ونت1بظن1بنني1بس1تطيع1
بن1بش1عل1ش1معتي1ح1ن1جايا،1لقا1نس1يت1ويف1تش1عل1
حلش1مكع1حن81كل1حا1ربي1ت،1ونت1بعتقا1بنني1بس1تطيع1
بن1بوت1ب1ولمات1حلف ح،1لكنني1ولما1بغكص1يف1أم 1خيايل1
وبقّلب1دفات 1ذو ياتي1لعاد1حن1ضمايا1قاعة1حلعزحء1وانكح1
بلبة1وبصماب1وبصاقاء1وغاوح1حليك18ش1هاحء،1بشع 1أأن1
شيئا1ًأاحخي1قا1حنج ح..1لزينٌة1ل ويف،1حسرق81مساتي1

أحمَك1آ8اتي،1ولكن81ل1تنجاني1حلسطكر؟!

يف1حثِل81ذح1حليك18حن1حلعا18حملايض181بوتكأ 161 8 
وان1حليمنيكن1حع1عى1حكعا1حع1بأشع1حلج حئم1

حإلنَْسانية1حمل تَكبة1يف1حلعرص1حلمايث،1عناحا1بقاحت1
طائ حُت1حلعاوحن1حلسعكدّي1عى1حرتكاب1حجزرة1

ح ّوعة1أمق1حملانيني1حآلحنني1ُسّميت1أأ18ُّحلج حئم1أعا1
حستهاحف1حلصالة1حلكربى1أشارع1حلخمسني1لاة1يف1
حلعاصمة1صنعاء1وأاحخلها1حآلالف1حن1حملكحطنني،1

أينهم1قيادحت1بحنية1وسياسية1ولزأية1وانكح1
يقّاحكن1وحجَب1حلعزحء1يف1وفاة1وحلا1حللكحء1حل ون1جالل1
حل ويشان1نائب1رئيس1حجلس1حلكزرحء1لشئكن1حأحن.

حجزرُة1حلصالة1حلكربى1حلتي1خّلفت1لكحيل1 16 
شهياح1ًوممك1ج يما1ًيف181غارحت1حتتالية1للعاوحن،1
سّجلت1يف1ذحو ة1حليمنيني1وأسكب1ج يمة1عاشك8ا1
إىل1جانب1سلسلة1حلج حئم1وحملجازر1حمل تكبة1لتى1

حللمظة1وأشكل1يكحي1وحستم ،1إال1بن1يك18حلسبت1
18بوتكأ 1حن1حلعا18حملايض1وان1حستثنائيا1ًيف1تأريخ1
حليمن1ويف1ال1وقا1حنتزعت1غارحت1حلعاوحن1بروحَح1
حملئات1حن1ِخرية1رحكز1وحشايخ1وقيادحت1حليمن1

وخرية1رجالها1وشباأها1حملاحفعني1عن1و ححة1وعز1
حلكطن،1فمن1نجا1حن1حملكت1دحخل1حلقاعة1لقي1رأه1

شهياح1ًخارَجها1بَْو1حسعفا1ًأغارحت1جاياة1غري1
حتكقعة1سبّبت1ج حلا1ًعميقة1يف1نفكس1ُوّل1بَأْنَاء1

حلشعب.
»حملسرية«1و8ي1تُميي1حلذو ى1حأليمة1حأوىل1ملجزرة1
حلصالة1حلكربى1أالعاصمة1صنعاء،1حلتقت1حلعايَا1حن1
حلناجني1يف81ذه1حملم قة1حلسعكديّة1وب8ايل1حلشهاحء1

حلذين1يماولكن1تذوَُّ 81ذح1حليك18أُم قة1شاياة1وأألم1
وبرية..1فإىل1حمصلة1حللقاءحت:1
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تفاصيُل اللحظات األوىل للجريمة الكربى وما بعدها ال يمكن نسياُنها
 على العاَلم أن يعرَف أننا لن ننسى المجزرَة وسنالحُق المجرمين

هناك أسر فقدت عائَلها الوحيَد وشهداء احترقت جثُثهم بالكامل
 :خاص

حلناِش1ُط1حإلعالحي1وحلس1يايس،1نرص1حل ويش1ان،1بلا1
حلناج1ني1حن1حملذأم1ة1حمل وعة،1ورغم1تع ُّض1ه1إلصاأات،1
إال1بن1ه1تماَحَل1ع1ى1ج حل1ه،1فانطلق1يف1حأَي1َّا18حلاللقة1
للمذأمة؛1لينش1ط1يف1عاة1حجاالت،1يف1سياق1وشف1إْجَ ح18
تمالف1حلعاوحن1ولمل1قضية1ضمايا1حملذأمة1عى1عاتقه،1
و18ك1حلي1ك18رئي1ُس1حللج1ان1حلتمضريية1للذو1 ى1حأوىل1
ملجزرة1حلصالة1حلكربى،1لكن1صميفة1حملس1رية1حستطاعت1
بن1تس1تقطَع1دقائَق1حن1وقته،1وبج ت1حعه1لقاءح1ًقصريحً،1
روى1خالل1ه1لمظاِت1حملج1زرة1وحأَيَّا18حلت1ي1تلت1حملذأمة،1
وما1تناول1حلعايَا1حن1حل ؤى1حلتي1تضمنت1رسائل1للشعب1

حليمني1للتَمّ ك1وحلصمكد.
روى1ن1رص1حل ويش1ان1حملش1هَا1وحلثكحن1ي1حلتي1س1بقت1
حلقصف،1حكضم1ا1ًبنه1وان1أني1حملس1تقبلني1للمعّزين1أكفاة1
حلشيخ1حل ويش1ان،1»وأملكل1حلس1اعة1حلثانية1تق يبا1ًوانت1
حلصال1ُة1حمتلئًة،1ويف1تما18حلس1اعة1حلثالثة1وعرشين1دقيقة1
وانت1حلرأة1حأوىل«،1وبضاف1»ثم1وقعت1حلرأُة1حلصاروخ1
حأول1حلت1ي1تم1حس1تهاحف1حلصال1ة1أالقنبل1ة1حأوىل1حملكجهة1
حن1حلط1ريحن1حلس1عكدّي1حأَح يكي،1ووان1ت1حلكحقعة1حهكلة1
وح وع1ة،1لتى1بنه1ال1يس1تطيُع1لت1ى1حإلنَْس1اُن1أالعبارحت1
وحلُجَم1ل1بن1يصَف81ذح1حملش1ها،1وبن1يش1عَ وم1أمجم1حألم1

وحملعاناة1حلذع 1حلذي1بصاب1حلناَس1يف1ذلك1حلكقت«.
وق1ال1ن1رص1حل ويش1ان1»أالنس1بة1يل1حس1تفقُت1ح1ن1
حغفاءت1ي1أعا1لكحيل1عرش1ثكحنَي1عى1حلرأة1حأوىل،1ليث1
دفعن1ي1حلص1اروخ1حس1افة1ل1كحيل1181حرحً،1وقم1ُت1أعا1
بن1بصب1ت1أم1 وق1ش1اياة1يف1حلكفني1وحل1 بس1وحأرجل،1
وخ ج1ت1ح1ن1أاب1حلصال1ة1حرسع1ا1ًوبنا1بل1اول1إطفاَء1

حلم يق1حلذي1عى1جساي«.

وتاأع1قائ1ال1ً»وان81ناك1وكحٌة1ح1ن1حلرحب1لاولت1بن1
بطف1ئ1جس1اي1يف1تلك1حلككحة1ح1ن1حلرحب،1وبثن1اء1حا1بنا1
بتقل1ب1ع1ى1وكحة1حلرحب1حم1اوال1ًإطفاء1حلنار1ش1ا8اُت1
حناظ1َ 1ح وع1ًة،1بش1الء1وبج1زحء1حقطعة،1وح1ن1ضمن1
حملناظ1 1حلتي1علقت1يف1ذحو تي1بن1ش1ا8ات1بلا1حلج لى1
و8ك1يج 1رجَله1حلتي81ي1شبُه1حبتكرة،1وحشها1آخ 1ألا1
1حن1جس1اه1س1كى1حلجزء1حأعى،1أينما1 حلج لى1ولم1يتبقَّ

قطع1حلجزء1حلسفي1و8ك1حا1يزحل1يتَمّ ك«.
وحما1علق1أذحو ة1نرص1حل ويش1ان1وما1يقكل1»رصحخ1

وعكيل1وبنني1وبشالء1ال1يستطيع1حإلنَْسان1وصفها«.1

جريمة ما بعد املذبحة
نرُص1حل ويش1ان1يف1لايثه1لصميفة1حملس1رية1يشري1ُإىل1
بن1حلمص1اَر1حلجائَ 1عى1حلش1عب1حليمني1س1ا8م1يف1زيادة1
حعان1اة1حلج لى،1ليث1وبن1حملستش1فيات1حليمنية1وانت1
لة1الس1تقبال1حلج لى؛1وذلك1نظ ح1ً غري1َق1ادرة1وغري1َحؤ8َّ
للمص1ار1وضع1ف1حل1كادر1حلطبي1وع1ا18وج1كد1حأدوية1
حلالزح1ة،1بَيْضا1ًحلكضع1حملعيي1للج لى1عا18قارتهم1عى1
ة،1وتمم1ل1تكاليف1حلعالج1 حلع1الج1يف1حستش1فيات1َخاصَّ

ة1وإن1عالجات1حلم وب1حكلفة. َخاصَّ
ويضي1ف1»س1ا8م1إغالق1حط1ار1صنعاء1حل1اويل1بيضا1ً
أ فع1حن1حعان1اة1حلج لى1حلذين1لم1يس1تطيعكح1حلذ8اَب1
للخ1ارج1للع1الج1ج1 حء1إغ1الق1حملط1ار،1أاإلَضاَف1ة1إىل1بن1
حلبعَض1حمن1حس1تطاع1حلخ وج1َعِل1َق81ناك1يف1ُعمان،1ولم1

يستطع1حل جكع«.

عائالٌت فقدت معيَلها وشهداُء احرتقت جثُثهم بالكامل 
وحصل1نرص1حل ويش1ان1لايث1َه1للصميفة1حكضما1ً

بنه1يف1»حلجانب1حأرسي81ن1اك1حعاناة1وبرية،1ليث1بن1
أع1َض1حأرس1فق1ات1عائَلها1حلكليا،1و8ن1اك1حعانات1
نفسية1وحعاناة1جساية،1وأعض1حأرس1فقات1عائلها1
حلكليا،1وحلبعض1حآلخ 1بصيب1أأح حض1حزحنة1والكبا1
وحلس1ك ي؛1نظ1 ح1ًللفاجعة1حلتي1وان1ت1فاجعة1وربى1
أكل1حملقاييس1لم1تكاد1تككن1حملستش1فيات1تس1تطيع1
حس1تقبال1حلج ل1ى،1ووان1حلكضع1حأس1اويا1ًأكل1حا1

تعنيه1حلكلمة«.
ويكشف1حل ويش1ان1بلَا1جكحنب1حملأساة1أقكله1»8ناك1
حلكثري1حن1حلش1هاحء1حلذين1لم1نج1ا1جثثَهم،1حنهم1صه ي1
عباحلعزيز1زياد1وبأن1بخيه1طه،1وقا1حستش1ها1حلكثري1ُحن1
ب8ي1وبقارأي،1وبصيب1آخ ون،1ليث1حستش1ها1لكحيل881 
ش1خصاً،1أاإلَضاَفة1إىل1ج ح181حن1بنس1اأي،1ج ح1حلكثري1
بَيْض1ا1ًحن1بنس1اأي1وبق أائ1ي1لكحيل1 18ج يم1اً،1وولهم1
حقطع1ة1بجزحؤ8م1وبرجله1م1ويعانكن1وضعا1ًحأس1اويا1ً

وحعاناة1شاياة1جاحً«.

تَحّرك قَبلي كبري ومحاوالٌت إلضعافه
ع1ن1حملكق1ف1حلقبَي1وحلش1عبي1عق1ب1حملذأم1ة1يقكل1
حل ويش1ان1»18ذه1حلج يم1ة1قاأله1ا1تَم1ّ ٌك1قب1َي1ج1اد1ٌّ
ووب1ري،1إال1بن81ن1اك1َح1ن1لاول1إضع1اف1حملس1ار1حلقبَي1
وتمكي1ل1حلقضي1ة1وتقلي1ل1حأ8مي1ّة1حلت1ي1تمتلكها81ذه1
حلقضي1ة1وإأعاد1حلن1اس1عن1حلنَكف1حلقب1ي1وحلنفري1حلعا18
وتمكيلهم1إىل1بش1ياء1بُْخَ ى؛1أُمّجة1بنه1لم1يتم1حلتأوا،1وبن1
حلتمقيق1ات1ال1زحلت1جارية،1وحن181ذح1حلقبيل«،1ويضيف1
بن1»تلك1حملماوالت1حس1تم ت1رغم1حعرحف1حلس1عكديّة1أعا1
بن1ت1م1تصكيُ 1حلصاروخ1حلثانية1و18ك1ينزل1وقا1وان1أني1
حلص1اروخ1حأول1وحلصاروخ1حلثان1ي1و8ك1ينزل1لكحيل51-ك 

دقائق1أالضبط،1وشا8ات1حلصاروخ1حلثاني1وبنا1أالشارع1
حل ئيي1وبثناء1حماولتي1قطع1حلش1ارع1حل ئيي1حتكجها1ً
إىل1أيت1حلكحلا1لس1ن1فايع1يِف1حلجه1ة1حأُْخَ ى1حلذي1أاوره1
قا18أإسعافنا1وبعطانا1حلسيارة1وحشيت1بنا1ووليا1جارحلله1
نس1بي1و18ك1ج يح1ول1ؤي1حلميكت1ي1وأع1ض1حأصاقاء1
ووصلنا1إىل1حملستش1فى1حليمني1حأملاني1حلمايث1يف1ش1ارع1
تعز1حلذي1وان1حزدلما1ًووانت81ناك1حعاناة1وبرية1جاحً«.

جريمٌة غرُي قابلة للنسيان
يؤو1ا1حل ويش1ان1بن1حذأمَة1حلصال1ة1حلكربى1لن1تنى1
فه1ك1يقكُل:1»يج1ُب1بن1تصَل81ذه1حل س1الة1للعالم1بجمع1
بننا1ل1ن1ننى1حج1زرة1حلصالة1حلكربى،1وبنن1ا1ن يا1إلالة1
حمللف1حلذي1حكجكد1لاى1حلنائب1حلعا18إىل1حملمكمة1حلجزحئية1
حملتخصصة1إلص1احر1حلمكم1حلقضائي1حلنهائي،1وتش1كيل1
لجنة1لقكقي1ة1وقضائية1لتقك18أ فع81ذه1حلقضية1دوليا1ً
ع1رب1حمكمة1حلجنايات1حلاولية1وبيضا1ًعرب1حمكمة1حلعال1

حلاولية1يف1ال8اي«.1
وبوا1حل ويش1ان1بيضا1ًعى1ضورة1»حالَلقة1حملج حني1
وحطالبة1أتطبيق1بقى1حلعقكأات1عليهم1وإيقاف1حلم ب1

وحلمصار1حلربي1وحلجكي1وحلبم ي1عى1حليمن«.
وطالب1حل ويش1ان1»حملجلس1حلسيايس1حأعى1أالتكجيه1
أحان1ة1حلعاصمة1أاعتبار1حلصال1ة1حلكربى1حرسَح1ج يمة1
وتعكي1ض1حالكه1ا1حلكبكس1ع1ن1قيم1ة1حأرض1وتمكيل1
له1عق1ار1حن1برحيض1وعق1ارحت1حلاولة1بَْو1دف1ع1حبلغ1أعا1
تعيني1قيمة1حأرض1ودفعه1ملالكها،1ليث1تظل1ُّشا8اح1ًعى1
ح1رسح1حلج يمة1وأش1اعة1حلعاوحن1حأَح يكي1حلس1عكدّي1
حلذي1يمارُس1ه1يف1حليمن1وأتغطية1ورشعية1دولية1ولم1يُبِا1

بية1ردود1بفعال1قكية1تجاه81ذه1حلج حئم«.1

 رئيُس اللجنة التحضيرية للذكرى األولى وأحُد الناجين من المذبحة نصر الرويشان لـ المسيرة:

   من إنكار المذبحة إلى تبّني داعش ثم رمي ِوْزِرها على المرتزقة؟

 تفاصيُل ما بعد مذبحة الصالة الكربى
 :خاص

ع1ى1حل غ1م1ح1ن1حلج حئ1م1حلبش1عة1حلتي1
ي تكبُها1تمالُُف1حلعاوحن1حأَح يكي1حلسعكدّي1
حنذ1عاحني1ونصف1عا18إال1بن1حذأمة1حلصالة1
حلك1ربى1حثّل1ت1حلج يمة1حأأش1ع1وحلش1ا8ا1
حأق1كى1ع1ى1إْجَ ححي1ة1حلع1اوحن1حأَح يك1ي1
لمق1كق1 حمل وع1ة1 وحنتهاوات1ه1 حلس1عكدّي،1
حإلنَْس1ان1يف1حليم1ن،1وما1بنه1ا1حلالي1ُل1حأوثُ 1
وضكلا1ًعى1عالقة1تمالف1حلعاوحن1حأَح يكي1
حلس1عكدّي1أتنظي1م1دحع1ش1حإلْجَ ححي،1ليث1
لم1تختلْف181ذه1حلج يمة1عن1ج حئم1حلتنظيم1
س1كى1بنها1حرتُكبت1أكحسطة1حلغارحت1حلجكية1
وليس1أكحسطة1حألزحة1حلناسفة،1وحلسيارحت1
حملفخخة.1ووما81ك1حعلك18ٌفإن1أش1اعَة81ذه1
حملذأمة1وحشاأهتها1لج حئم1دحعش1حن1ليث1
حس1تهاحف1جمكع1وب1رية1للماني1ني1بصاأت1
تمال1ف1حلع1اوحن1حأَح يك1ي1أالتخب1ط،1وحا1
إن1بُعل1ن1عنها1لتى1س1اَرَع1حملتماث1أاس1م1
تمال1ف1حلعاوحن1إىل1حإلن1كار1ليس1فقط1إنكار1
بن1طائ حِتهم81ي1حن1نّفذت81ذه1حملذأمة،1أل1
لتى1إنكار1بن1طائ حته1م1قاحت1أالتمليق1يف1

سماء1صنعاء1تلك1حليك8.
1ووالع1ادة1يف1تكظي1ف1تمال1ف1حلع1اوحن1
حأَح يكي1حلسعكدّي1لتنظيم1دحعش1حإلْجَ ححي،1
دف1ع1يف1حقاأل1إنكار1حرتكاب1حملذأمة1أتنظيم1
دحع1ش1إىل1تبنيه1ا1ونس1ب1حلقي1ا18أه1ا1إىل1

حنتماري1ني،1عى1بحل1بن1يككَن1تبنيها1حن1قبل1
8ذه1حلجهة1حملجهكلة1حملسؤولية1أ حءًة1له،1وما1
بوعز1إىل1ح تزقته1أإذحعة1بخبار1تتهم1حأَْطَ حف1
حلذي1ن1رحح1حنهم1حئ1ات1حلضماي1ا1أارتكاب1
حلج يم1ة،1وق1ا1بذحع1حمل تزقة1لينه1ا1بخبارح1ً
وقصصا1ًحفربوة1تقكل1إن1بنصار1حلله81م1َحن1
بطلق1صكحريخ1حلكاتيكشا1حن1جبل1نقم،1حلذي1
وان1حلع1اوحن1قا1َدّوه1أالقصف1حملتكحصل1عى1

حاى1عا18ونصف1عا8.
ووم1ا1حخ1رع1حمل تزق1ُة81ذه1حلف1ربوات؛1
لتربئة1تمالف1حلعاوحن1حأَح يكي1حلس1عكدّي،1

فقا1حنطلق1قادتُهم1حنها1الس1تنكار1حلج يمة1
وإدحنة1»بنص1ار1حلله«؛1أمزحع1م1بنهم81م1َحن1
حرتكبك18ا،1وقا1وان1ع1ى1ربس1قادة1حمل تزقة1
حلذين1حنطلق1كح1حن81ذه1حالفرحءحت1حلفار1عي1

حمسن1حألم .
وانت1ش1هادحُت1حملكحطن1ني1وحلفيايك8ات1
وتملي1ق1 حلقص1ف،1 لمظ1ات1 وثّق1ت1 حلت1ي1
حلطريحن،1يش1هُا1عى1وق1كف1تمالف1حلعاوحن1
ورحء81ذه1حملذأمة،1لكن1تكحطؤ1حملجتمع1حلاويل1
حعه1حنذ1أاء1حلعاوحن1جعله1يظن1بن1أإْحَكانه1
بن1ينفيَها1عن1نفس1ه،1وما1ينفي1ُوّل1حجزرة؛1

ولذلك1أعث1يف1يك18حلتاس1ع1حن1بوتكأ 1رسالًة1
إىل1حجل1س1حأح1ن1زعم1فيه1ا1بن1قكحِته1تلتز18
أالقكحن1ني1حلاولي1ة1وتتخذ1تاحأ1ري1َصميمًة؛1
لضمان1عا18س1قكط1حانيني،1ووما1لك1بنه1ال1
عالق1ة1له1أاملجزرة1أش1كل1لقيقي1قال1أأنه1

سيمقق1فيها.
وق1ا1بت1ت181ذه1حل س1الة1للقط1ع1ع1ى1
حلاع1كحت1حلاولي1ة1أتش1كيل1لجن1ة1تمقي1ق1
حماي1اة،1ليث1تس1ببت181ذه1حلج يمة1حلتي1
تعا1حأأش1ع1يف1تأريخ1حلم ب1للمجتمع1حلاويل1
أالم ج،1ووادت1تس1قط1شعارحت1حإلنَْسانية1

حلتي1يزُعُمها.
حس1تم 1تمالُُف1حلعاوحن1وحمل تزقة1يف1إنكار1
حلج يم1ة1لت1ى1حلم1ادي1عرش1ح1ن1بوتكأ ،1
لكن1بصاحَء8ا1حلتي1حنترشت1أش1كل1رسيع1إىل1
حلعالم1تسببت1للمتماة1حأَح يكية1حلتي1تلعب1
دوَر1حلقي1ادة1يف1تمال1ف1حلع1اوحن1أالم1 ج،1
فأعلن1ت1يف81ذح1حليك18حس1ؤولية1حلس1عكديّة1
ع1ن1حذأمة1حلصال1ة1حلك1ربى،1وزعمت1بحا18
حل1 بي1حلع1ا18بنها1س1تعيُا1حلنظ1َ 1يف1أ ناحج1

حساعاحتها1حلعسك ية1لل ياض.
حملتم1اة1 حلكالي1ات1 حع1رحُف1 وان1
حلع1اوحن1 لكي1ان1 صادح1ا1ً حأَح يكي1ة1
حلس1عكدّي،1وح1ؤرشح1ًع1ى1بن1ه1بصب1ح1
أ1اون1بي1غط1اء1دويل1يممي1ه،1فاضط 1
يف1حلخاح1س1عرش1ح1ن1بوتكأ 1إىل1تمميل1
حمل تزقة1حلذي1حس1تماتكح1يف1تربئت1ه،1ِوْزَر1
حملذأم1ة،1وقال1أيان1تمال1ف1حلعاوحن1إن1
حلتمالف1تلقى1حعلكحاٍت1حغلكطًة1حْن1َحا1
يس1مى81يئة1حأروان1حلتاأع1ة1للم تزقة1
أكجكد81اٍف1عس1ك ي،1فتم1حس1تهاحُفه1

أالغارحت1حلجكية1قبل1إذن1حلقيادة.
ووم1ا81ك1وحض1ٌح1فق1ا1وقع1حلع1اوحن1يف1
تخب1ُّط،1أعُضه1ف1كَق1أعض،1عق1ب1حرتكاأه1
حملذأمة،1وحنتقل1ح1ن1حإلنكار1حلقاطع1لتمليق1
طريحنه1يف1س1ماء1حلعاصمة،1إىل1تبني1دحعش،1
ثم1إىل1إذحعة1حفرحءحت1أأن1قصَف1حلصالة1َوان1
أصكحريخ1حلكاتيكش1ا،1ثم1حإلق حر1أأن1طريحنَه1

8ك1حن1قا18أالقصف.1
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)868(
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أسمــاء الجرحــى يف جريمة الصـــالة الكبــرى
)1(1إأ ح8يم1بلما1حلماوري

)8(1إأ ح8يم1بلما1عباحلله1حلسنيني
) (1إأ ح8يم1بلما1عباه1حلصماي

)8(1إأ ح8يم1صالح1صالح1حل ويشان
)5(1إأ ح8يم1عبا1حلله1بلما1حملؤيا

)6(1إأ ح8يم1عي1بلما1صالح1دويا
)ك(1إأ ح8يم1عي1صالح1حلتكيتي

)8(1إأ ح8يم1عي1حمسن1حلشاحي
)م(1إأ ح8يم1عي1حمما1حلممريي
) 1(1جالل1عي1عي1حل ويشان

)11(1حأك1أك 1عبا1حلله1غالب1حملخاليف
)18(1بلما1بلما1حلنجار

) 1(1بلما1بلما1عتيق1حلصبالي
)18(1بلما1بلما1نارص1حلكشاح

)15(1بلما1لسني1حملط ي
)16(1بلما1لمكد1جاأ 

)ك1(1بلما1لمكد1عباه1يميى
)18(1بلما1لميا1حلجميي
)م1(1بلما1د8م1حلشليف

) 8(1بلما1صالح1حمسن1حلشاحي
)81(1بلما1صالح1حلقنع

)88(1بلما1صالح1حل ويشان
) 8(1بلما1صالح1بلما1دويا

)88(1بلما1صالح1غالب1حلنهمي
)85(1بلما1صالح1حمما1دعبكش

)86(1بلما1صالح1يميى81ادي
)ك8(1بلما1عاح 1صالح1عكحس

)88(1بلما1عبا1حل لمن1عبا1حلله1حلكهايل
)م8(1بلما1عبا1حلله1حلمبيي

)  (1بلما1عباحلله1حلعاأا
)1 (1بلما1عباحلله1صغري1حملاللي

)8 (1بلما1عباحلله1يعيش
)  (1بلما1عبارأه1حلماصل
)8 (1بلما1عباه1حلجماري

)5 (1بلما1عي1حلربحيش
)6 (1بلما1عي1حملط ي

)ك (1بلما1عي1ثاأت1حلماج
)8 (1بلما1عي1عثمان1علكن

)م (1بلما1عي1حمسن
) 8(1بلما1غالب1حلقايض

)81(1بلما1فائز1حلزأري
)88(1بلما1حمما1حلجم ة

) 8(1بلما1عي1حممكد1ثاأت
)88(1بلما1عي81زح18حلعياني
)85(1بلما1حمما1عي1حلجربي

)86(1بلما1حمما1شاحي1حجبكر
)ك8(1بلما1حمما1حمما1حلكبي

)88(1بلما1حمما1حملاعطي
)م8(1بلما1حشي1عي1حلممياي

) 5(1بلما1ناجي1صالح1
)51(1بلما81ادي1يميى81ادي
)58(1حساحه1عباحلمي1حملجا8ا

) 5(1حساحة1عبا1حل لمن1حلقال8
)58(1حساحة1حمما1سالم

)55(1حسماعيل1صالح1حلعمكدي
)56(1حسماعيل1عي1حمسن1بأك1صالح

)ك5(1حسماعيل1حمما1حملقالح
)58(1إسماعيل1حمما1حملق ي

)م5(1حو 18حمما1حلماج
) 6(1حو 18يمي1حمما1حمسن

)61(1ححري1طا8 1عباه
)68(1ححني1عبا1حللطيف1حلممياي
) 6(1ححني1عي1حشي1حل ويشان
)68(1ححني1عي1بلما1صالح1دويا

)65(1ححني1عي1حلجربي
)66(1بنكر1عباحلله1حلعم ي
)ك6(1حياد1نائف1حل ويشان
)68(1حيمن1قايا1حل ويشان

)م6(1أسا18عباحلجليل1عباحللطيف
) ك(1أشار1حنصكر1صالح1حلصيادي

)1ك(1أشري1بلما1صالح1حلخباني
)8ك(1أشري1صالح1حلجمايل
) ك(1أشري1صالح1حلع يش

)8ك(1أكيل1بلما1حلعاأا
)5ك(1أكيل1خالا1حلتكيتي

)6ك(1أكيل1خالا1حط 
)كك(1أكيل1صالح1بلما1حملجا8ا

)8ك(1أالل1خالا1صالح1دحؤود
)مك(1أالل1عباحلله1عباد1حل ويشان

) 8(1جربحن1جرب1حملاوري1
)81(1جسار1حمما1حفتاح81 حش

)88(1جمال1عبا1حلله1حلمكحني
) 8(1جميل1بلما1صالح1حلذرلاني
)88(1جميل1عبا1حلله1جميل1سعيا
)85(1جك8 81ادي1صالح1حلصعاي

)86(1حلمارث1لمكد1حلمارثي
)ك8(1لافظ1حمسن1حمما1حلفها

)88(1لاحا1حمما1حمما1حلسفياني
)م8(1لسان1ناجي1بلما1صالح1جربحن

) م(1لسن1حمما1لسن1لطف1لله
)1م(1لسن1نارص1عباحلله1حلضبياني

)8م(1لسني1حملرلي
) م(1لسني1لسني1بأك1لليقة

)8م(11لسني1صالح1صالح1حملاحني
)5م(1لسني1عبا1حلله1حلقمطاني

)6م(1لسني1عي1لسني1صالح1حلممياي
)كم(1لسني1عي1لسني1دأيش

)8م(1لسني1عي1عباحلله1حلمبيب1حلمبيي
)مم(1لسني1عي1عي1حلج حش

)  1(1لسني1عي1حمما1حلسكحدي
)1 1(1لسني1حمما1يميى1حلعاأا

)8 1(1لسني1يميى1حمما1حلبيماني
)  1(1للمي1فارع1عباحلك يم1حلهاشمي

)8 1(1لما1صالح1حل ويشان
)5 1(1لمزة1لسني1حلرشيف

)6 1(1لمكد1حسماعيل1عباحلله1حلشيخ

)ك 1(1لمكد1عي1لسني1عي1صالح
)8 1(1لمكد1حمما1سعا1حمما1حلعرصي

)م 1(1لمكد1حمما1ناجي1حل تبة
) 11(1لميا1صالح1حلرحب
)111(1لميا1عي1عي1حنرص

)118(11لمري1عي1حمسن1حل حيم
) 11(1ليار1إأ ح8يم1عباس1حملؤيا

)118(1خالا1بلما1عي1حليفاعي
)115(1خالا1لسني1زياد

)116(1خالا1لميا1حلعياب
)ك11(1خالا1صالح1حخارش

)118(1خالا1قايا1عي1حملجياي
)م11(1خالا1حمسن1حلناشف

) 18(1خالا1حمما1قايا1غيالن
)181(1خليل1عبا1حلله1حأوكع
)188(1دحوود1لسني1حلرب

) 18(1ذياب1صالح1عي1حلضبياني
)188(1رحشا1حاجا1عباه1حلربيهي

)185(1رحوح1زحيا1حل ويشان
)186(1رحئا1جالل1حهاي1حلقطاع
)ك18(11رأيع1حمما1عي1حلمباري
)188(1رزق1عباه1صالح1حلعشبي

)م18(1رزق1عي1عي1حلع حقي
)  1(1رشاد1حمما1بلما1حلنجاي

)1 1(11زحيا1زيا1بلما1حلعجي
)8 1(1زحيا1حمما1سعيا1طبقة
)  1(1زو يا1نارص1بلما1صربة

)8 1(11زو يا1عي1حمما1حلممزي
)5 1(1زو يا1عي1حمما1حلف حن

)6 1(1زياد1صالح1لسني1حل ويشان
)ك 1(11زياد1عي1لسن1حل ويشان

)8 1(1زياد1عباد1حل ويشان
)م 1(1زياد1عي1شاحي
) 18(1زيا1عي1حلجم ة

)181(11زين1حبخكت1عي1حبارك
)188(1سالم1صالح1حل ويشان
) 18(1سا18عي1جميل1حلصماد

)188(1سا18عي1حمما1حلصماط
)185(11ساحي1حمما1لسني1حملاحوري

)186(1ساحي1عبا1حلاحئم1عباحلله1عباحن
)ك18(11ساحي1يميى1بأك1حل جال

)188(1سعيا1خالا1حك 8
)م18(1سعيا1ناجي1حط 

) 15(1سلطان1فيصل1حل ويشان
)151(1سلمان1بلما1عباحلجليل1حلنم 

)158(1سليم1حلرشححي
) 15(1سليم1عبا1حلله1قاسم1حلجماعي

)158(1سمري1بلما1صالح1حل عيني
)155(1سمري1عبا1حلتكحب1حلصلكي

)156(11سنان1بلما1حلغيي
)ك15(1سنا1حمما1حلعرصي

)158(1سيف1عي1حمما1حلخكالني
)م15(1شائف1عي1شائف1جار1حلله

) 16(1شايف1حمسن1غالب
)161(1شايف1نارص1عي1حلقانيص

)168(1شك ي81زحع1حمما
) 16(1شمسان1صالح1عباه1حالع ج

)168(1صادق1بلما1بلما1لزح18سيف
)165(1ص1ادق1بلم1ا1ع1ي1حج1كد

)166(1صادق1عبا1حلقاوس1حلبكايل
)ك16(1صادق1عي1حلنشار

)168(11صادق1يميى1حلع ي
)م16(1صالح1بلما1بلما1دويا

) ك1(11صالح1بلما1حلع يش
)1ك1(1صالح1بلما1حلخكالني

)8ك1(1صالح1لسني1حل ويشان
) ك1(1صالح1سالم1سعا1سعيا

)8ك1(1صالح1صالح1حنرص1حلعكلقي
)5ك1(1صالح1عبا1حلقادر1ناجي1حلسالحي
)6ك1(1صالح1عباحلقادر1نارص1حل ويشان

)كك1(1صالح1عبا1حلله1حملط ي
)8ك1(11صالح1عباحلله1حالج ب

)مك1(1صالح1عي1بلما1حل ويشان
) 18(1صالح1عي1بلما1عطيفة

)181(1صالح1عي1عي1عباد1حل ويشان
)188(1صالح1عي1حمسن1حمما

) 18(1صالح1حمسن1حلجم ة
)188(1صالح1حمما1بلما1حلصاياي

)185(1صالح1حمما1حشي1حل ويشان
)186(11صالح1ناجي1حل ويشان
)ك18(1صالح1نارص1حلرشحاني

)188(1صالح1صالح1بلما1لاتم
)م18(1صبار1حمما1عباه1حلمجكري

) م1(1صربي1عي1حملاعطي
)1م1(1صاح18لسن1حلج يف

)8م1(1صاح18لسني1حمما1حل وني
) م1(1صاح18فيصل1حل ويشان

)8م1(1صاح18حمما1حمما1عي1حالشكل
)5م1(1صالح1عباحلله1حملط ي
)6م1(1طالب1لسني1حلشكيي

)كم1(1طالل1عي1سعيا1حل ويشان
)8م1(1طه1لسني1حلقادري

)مم1(1طه1لسني1لسني1حلشباني
)  8(1طه1عي1حلعرصي

)1 8(1عادل1بلما1رحجح81اج 
)8 8(1عادل1لسن1صالح1حملسكري

)  8(11عادل1صالح1حسعكد
)8 8(1عادل1عي1حلتكيتي
)5 8(1عادل1عي1أجاش

)6 8(1عادل1ناجي1حلعكلقي
)ك 8(1عاصم1عتيق1جكحح
)8 8(1عاح 1عي1حلممياي
)م 8(1عاح 1يميى1عاح 

) 81(1عباد1عباحلله1حالعكج
)811(1عباد1عي1حلمباري

)818(1عبارأه1عباحلله1حل ويشان

) 81(1عبا1حالله1عي1حلخكالني
)818(1عبا1حلباسط1حمما1شليف
)815(1عبا1حلمافظ1ناجي1حلسمه
)816(1عباحلمفيظ1بلما1حملبنن

)ك81(1عبا1حلمكيم1بلما1حلهادي
)818(11عباحلمميا1لسن1حلج حش
)م81(1عبا1حلمميا1حمسن1دلان
) 88(11عبا1حلمميا1يميى1ق عة

)881(1عبا1حلخالق1لسني1حلقايس
)888(1عباحلخالق1لسني1حلضربي

) 88(1عباحلخالق1حمما1جكيا
)888(1عبا1حلخالق1يميى1عي1حلشيخ

)885(1عباحل ب1عباحلخالق1حمما1جكيا
)886(1عبا1حل ب1حمما1عبا1حلله1حل ويشان
)ك88(1عبا1حل لمن1عبا1حل لمن1حلماتمي

)888(1عبا1حل لمن1عي1فقيه
)م88(1عباحل لمن1حمما1حلبكايل

)  8(1عبا1حل لمن1إأ ح8يم1حلجنيا
)1 8(1عبا1حل لمن1حمما1ثاح 

)8 8(1عبا1حل لمن1حطه 1عالحة1حلسالحي
)  8(1عباحل زحق1رحشا1قط حن

)8 8(1عبا1حل زحق1حمما1حمل وني
)5 8(1عباحل ؤف1عباحلعزيز1حمللفي
)6 8(1عباحلسال18بلما1حلضلعي
)ك 8(1عبا1حلسال18ليار1جعاحر

)8 8(11عبا1حلعزيز1لسن1حلنكي ة
)م 8(1عبا1حلعزيز1سعيا1حلكبكدي
) 88(1عبا1حلعزيز1عسك 1حلعق 
)881(1عبا1حلغني1عي1حلككوباني

)888(1عبا1حلفتاح1بلما1سعا1لمزة
) 88(1عبا1حلفتاح1عبا1حلله1حلايلمي

)888(11عبا1حلقادرعي1سعيا1حلشاحدي
)885(1عباحلك يم1بلما1حلج حش

)886(1عبا1حلك يم1بلما1حسعا1حلسقط ي
)ك88(11عباحلك يم1بلما1حكىس

)888(1عباحلك يم1صالح1حعكضة
)م88(1عبا1حلك يم1عبا1حلله1حل ويشان

) 85(1عباحلك يم1عي1حل ويشان
)851(1عبا1حللطيف1حلممياي

)858(1عبا1حللطيف1بلما1شكوة
) 85(1عبا1حلله1بلما1بلما1حلسفياني
)858(1عبا1حلله1بلما1عي1حملماق ي

)855(1عبا1حلله1لسن1حلنجار
)856(1عبا1حلله1لسني1حلخياط

)ك85(1عبا1حلله1سعيا1حل ويشان
)858(1عبا1حلله1صالح1حلقادري

)م85(1عباحلله1صالح1لسني1زياد
) 86(1عبا1حلله1عبا1حلباقي1لسني1غكأ 

)861(1عبا1حلله1عبا1حل لمن1حلكهايل
)868(1عبا1حلله1عبا1حلله1حل ويشان

) 86(1عبا1حلله1عباه1قليسة
)868(1عباحلله1عي1حلثعبان
)865(1عباحلله1عي1حلشاحي
)866(1عباحلله1عي1عيشان

)ك86(1عباحلله1حجا8ا1ذياب
)868(1عباحلله1حمما1صالح1حلخكالني

)م86(1عباحلله1ناجي1جبري
) ك8(1عبا1حلله1نرص1حلقمع ي

)1ك8(1عبا1حمللك1بلما1غالب1حمل وني
)8ك8(1عبا1حمللك1بلما1غانم

) ك8(1عبا1حمللك1لسان1حلنجار
)8ك8(1عباحمللك1لسني1عي1حلنجار
)5ك8(1عباه1نارص1شايف1حل عيني
)6ك8(1عبا1حلكحسع1لسني1حملنجي

)كك8(1عباحلكدود1حمما1حلقايض
)8ك8(1عبا1حلك8اب1حسعا1حل ويشان
)مك8(11عبا1حلك8اب1عي1حمما1عباه

) 88(1عباه1صالح1لسني1زياد
)881(11عباه1صالح1حملكشكي

)888(1عباه1عبا1حلله1حمما1حأدور
) 88(1عباه1عي1حلمبي

)888(1عباه1عي1عباحلله1حلمكيتي
)885(1عباه1عي1فاضل1لمزة

)886(1عباه1غالب1سلطان1حلرسوري
)ك88(1عباحلنارص1بلما1حلذحاري

)888(1عانان1ساأق1حالعكج
)م88(1عانان1عي1حملاعطي
) م8(1عانان1حمما1رفعت

)1م8(1ع فات1بلما1حل ويشان
)8م8(1عزيز1حنصكر1حلجبل

) م8(1عصا18حسعا1حل ويشان
)8م8(1عصا18يميى1صالح1حملكجاني
)5م8(1عفيف1بلما1نارص1حمللممي

)6م8(1عالء1حمما1لاتم
)كم8(11عالء1حطه 1بلما1صرب

)8م8(1عالء1حقبل1حلعاأا
)مم8(1عي1بلما1رشف1حلاين

)   (1عي1بلما1حلتا18حلج حيش
)1  (1عي1بلما1حلج حش

)8  (1عي1بلما1نارص1حل ويشان
)   (11عي1بلما1حلع يش

)8  (11عي1بلما1در8م1حلشليف
)5  (1عي1بلما1صالح1حل ويشان
)6  (1عي1بلما1عباحلله1حلارأي
)ك  (1عي1بلما1عي1حل ويشان

)8  (1عي1بلما1ناجي1حل ويشان
)م  (1عي1عباحالله1حملجهي

) 1 (1عي1لسن1صالح1حل ويشان
)11 (1عي1لسني1لمزة

)18 (1عي1لفظ1حلله1صالح1حلماج
) 1 (11عي1لمكد1ناجي1حل ويشان

)18 (1عي1سالم1حمما1عفينة
)15 (1عي1شكعي1حلعزوي
)16 (1عي1صالح1حلثعبان

)ك1 (1عي1صالح1صالح1حمما1حل ويشان
)18 (1عي1عبا1حلله1حلمبيب

)م1 (1عي1عبا1حلله1حلمبيي
) 8 (1عي1عبا1حلله1حلمكيتي

)81 (1عي1عباحلله1لسني1حلذرلاني
)88 (1عي1عباحلله1عباحلله1حلمبي

) 8 (1عي1عي1بلما1حلشكيع
)88 (1عي1عي1حسماعيل1لميا
)85 (1عي1عي1جهالن1حلعرصي
)86 (1عي1عي1شكينع1شكعي
)ك8 (1عي1عي1حمما1حالسعاي

)88 (1عي1قناف1حلسك ي
)م8 (1عي1صالح1حجي

)   (1عي1حمسن1حلشاحي
)1  (1عي1حمسن1لاتم1حلماشاي
)8  (1عي1حمسن1صالح1بأك1صالح

)   (1عي1حمسن1حأوكع
)8  (1عي1حمسن1حثنى

)5  (1عي1حمما1بلما1قاسم
)6  (1عي1حمما1حل ويشان
)ك  (1عي1حمما1حلكمالني

)8  (1عي1حمما1صالح1حلخكالني
)م  (1عي1حمما1صالح1حلفقيه
) 8 (11عي1حمما1يميى1حلعاأا

)81 (1عي1نارص1عي1جاأ 
)88 (1عي1يميى1لسن1حملاحني
) 8 (1عي1يميى1عي1حملجهي
)88 (1عي1يميى1بلما1ق ق 

)85 (1عماد1عبا1حلفتاح1حلايلمي
)86 (1عماد1حمما1إسماعيل1حلشيخ

)ك8 (1عمار1إأ ح8يم1عي1حطه 
)88 (1عمار1لفظ1حلله1حل ويشان

)م8 (1عمار1عبا1حلله1لسني1حأوكع
) 5 (11عمار1عباحل لمن1حلبكايل

)51 (1عم 1صالح1ف لان
)58 (1عم 1عباحلله1حملمبي

) 5 (1عم 1حمما1عي1حل ويشان
)58 (1عم و1بلما1حالسطى

)55 (1عكن1عبا1حل لمن1عي1حلفقيه
)56 (1غانم1عتيق1حلعرصي

)ك5 (1غانم1عي1عباحلله1عاأا
)58 (1غالب1بلما1حلعايني

)م5 (1فارس1صالح1عي1حلماحء
) 6 (1فارس1حمما1صالح1ط يق

)61 (1فاضل1حمما1غالب
)68 (1فا8م1حمما1حلفضي

) 6 (1فايز1حمما1رحجح1غالب
)68 (1فايز1حمما1حلزأري

)65 (1فتح1حلله1حمما1حلنعمي
)66 (1فتمي1حلصعاي

)ك6 (1فتمي1عباه1حهاي1حلسماوي
)68 (1فها1بلما1حمما1حلماج

)م6 (1فهمي1بلما1عباه1رأه1حلماصل
) ك (1فيصل1لسني1صالح1حلج يف

)1ك (1فيصل1عباحلله1حالعكج
)8ك (1قاسم1سعيا1حل ويشان
) ك (11قيس1حبخكت1حلقيي

)8ك (1قيس1عي1حلعماد
)5ك (1ومال1لسني1عي1عكفان1
)6ك (1وهالن1عباحلكحرث1حلشليف

)كك (1وهالن1حمما1حلزأري
)8ك (1لطف1صادق1حلعم ي
)مك (1لؤي1إأ ح8يم1حلميكتي

) 8 (1لؤي1حو 18حالرياني
)81 (1حاجا1عباه1حملظف 
)88 (1حاجا1حاجا1حلق أي

) 8 (1حاجا1حمما1صالح1قهاة
)88 (1حأحكن1حمما1بأك1خاط 

)85 (11حا8 1عي1حلخالاي
)86 (1حا8 1حمما1بلما1حملسعكدي
)ك8 (1حا8 1حمما1عثمان1حلفضي

)88 (1حثنى1حمما1حملجهي
)م8 (1حجا8ا1عباحلله1حلممياي
) م (11حجا8ا1عباحلله1حالعكج
)1م (1حجا8ا1حمما1حالع ج
)8م (1حجا8ا1حمما1حملط ي

) م (1حجا8ا1حمما1صالح1وردحن
)8م (1حم 18بلما1حلع يش

)5م (1حمسن1حمسن1بلما1حلجم ة
)6م (1حمما1إأ ح8يم1حلشاحي

)كم (1حمما1بلما1حالعكج
)8م (1حمما1بلما1حلرشححي
)مم (1حمما1بلما1حملاط ي

)  8(1حمما1بلما1حمما1عي1حملط ي
)1 8(1حمما1بلما1صالح1حل ويشان
)8 8(1حمما1بلما1عاح 1حلك8ايس

)  8(1حمما1بلما1عباه1ح حد
)8 8(1حمما1بلما1عي1حلج حش

)5 8(11حمما1بلما1حمما1شايف1صالح
)6 8(1حمما1بلما1حنصكر1حلعكلقي

)ك 8(1حمما1إسماعيل1حالرلبي
)8 8(1حمما1جاأ 1سعيا1حملمج ي

)م 8(11حمما1لسني1حلبلبكل
) 81(1حمما1لسني1حل ويشان
)811(1حمما1لسني1حلقادري
)818(1حمما1لسني1رفعت
) 81(1حمما1لسني1عكفان
)818(1حمما1لمكد1حلعسيي
)815(1حمما1لمكد1حلعرصي
)816(1حمما1لميا1حلقايض
)ك81(1حمما1لميا1لاتم

)818(1حمما1رياض1حل فاعي
)م81(1حمما1بلما1رشف1حلاين
) 88(1حمما1صالح1حل ويشان

)881(1حمما1صالح1حلع يش
)888(1حمما1صالح1حملاوري
) 88(1حمما1صالح1حلقايمي

)888(1حمما1صالح1فضة

)885(1حمما1ضيف1حلله81يالن
)886(1حمما1عباس1حملتكول

)ك88(11حمما1عبا1حلمميا1حلجماري
)888(1حمما1عباحلمميا1رحجح

)م88(1حمما1عبا1حلخالق1حمما1حلاينة
)  8(1حمما1عباحل لمن1حلجنيا

)1 8(1حمما1عبا1حلسال18حلسفياني
)8 8(1حمما1عبا1حلله1حل ويشان

)  8(1حمما1عبا1حلله1حلزأري
)8 8(1حمما1عباحلله1حملاط ي

)5 8(1حمما1عباحلله1عي1حنصكر
)6 8(1حمما1عبا1حمللك81زحع

)ك 8(1حمما1عباحلكيل1ناجي1جبري
)8 8(1حمما1عبا1حلك8اب1حلسكسكة

)م 8(1حمما1عباه1سالم1حلصلكي
) 88(1حمما1عي1بأك1حل جال

)881(1حمما1عي1حلع يش
)888(1حمما1عي1حمما1حلمباري

) 88(11حمما1عي1حلسالحي
)888(1حمما1عي1حلكبي

)885(1حمما1عي1بلما1حلنم 
)886(1حمما1عي1لسني1حلج دحني
)ك88(11حمما1عي1سعا1حلجماري
)888(11حمما1عي1صالح1حلخباني
)م88(1حمما1عي1سعيا1حل ويشان

) 85(1حمما1عي1قايا1حلسياني
)851(1حمما1عي1حمسن1حثنى

)858(1حمما1عي1حمما1حل ويشان
) 85(1حمما1عي1حلسكحري

)858(1حمما1عي1حسعا1حلشع ي
)855(1حمما1عي1حقبل1حلعاأا

)856(1حمما1غالب1بلما1حلشاحدي
)ك85(1حمما1فضل1عباد

)858(1حمما1قاسم1ذيبان
)م85(1حمما1قايا1حمما1صالح
) 86(1حمما1حمسن1سملكل

)861(1حمما1حمما1حلسن1حلفقيه
)868(1حمما1حمما1حلصاياي

) 86(1حمما1حمما1ثاح 
)868(11حمما1حمما1لسني81ماحن

)865(1حمما1حمما1شارب
)866(1حمما1حمما1قاسم1حأسطى
)ك86(11حمما1حمما1حصلح1حلجكيف
)868(1حمما1حمما1نارص1حملاعطي

)م86(1حمما1ح شا1حل ويشان
) ك8(1حمما1حشي1حل ويشان
)1ك8(1حمما1حنصكر1حلماوري
)8ك8(1حمما1نارص1حل ويشان

) ك8(1حمما1نارص1سعيا1حافكن
)8ك8(1حمما1نارص1حمما1حلماحء

)5ك8(11حمما1نارص1حمما1حعكضة
)6ك8(1حمما1نبيل1عباحلك8اب1جمعان

)كك8(1حمما81ادي1جعاحن
)8ك8(1حمما1يميى1حدريس1حملاخذي

)مك8(1حمما1يميى1حالأي
) 88(1حمما1يميى1عي1حلمباري

)881(1حمما1يميى1حلعكدي
)888(1حمما1يميى1صالح1دويا

) 88(1حمما1يميى1حلم حزي
)888(1حمما1يميى1حمما1حلضكرحني

)885(11حمما1يميى1شايق
)886(1حمما1يميى1حله دي

)ك88(1حممكد1بلما1عي1حلانيا
)888(1حممكد1صالح1حلشطبي

)م88(1حممكد1عبا1حلله1بلما1حلفضيل
) م8(1حممكد1حمما1بلما1لمزة
)1م8(1حختار1عي1نارص1حل ويشان

)8م8(1حختار1عي1حمل وني
) م8(1ح حد1بلما1ثعيل

)8م8(11ح وحن1لسن1حلف زعي
)5م8(1حستكر1عباه1حلجكأي

)6م8(1حشري1بلما1لما1جاأ 
)كم8(1حشري1عبا1حلتكحب1حلصلكي
)8م8(1حصطفى1حمما1حلرشححي
)مم8(1حطلق1عي1حبارك1نهشل

)  5(1حطه 1بلما1صرب
)1 5(1حطه 1عباه1خميس
)8 5(1حطه 1عي1حلنكي ة

)  5(1حطه 1حمما1عبا1حلخالق1حلعني
)8 5(11حطيع1عي1حلمكري

)5 5(1حعتصم1حمما1بلما1حلصالمي
)6 5(1حعتما1رياض1حمما1حل فاعي
)ك 5(1حعني1صالح1لسني1حملمفاي

)8 5(1حنصكر1صالح1حلصيادي
)م 5(1حهيب1عبا1حلجليل1سال18
) 51(1حهيكب1ناجي1حلقايض
)511(1حكىس1حمسن1حلفها
)518(11حيثاق1خالا1حلقنازي

) 51(1ناجي1بأك1لليقة
)518(1ناجي1بلما1حمي1حلاين1حلكميم

)515(1ناجي1صالح1حلهج ي
)516(1ناجي1حمسن1حلعليي

)ك51(1ناجي1يميى1لسن1حل ويشان
)518(1نارص1جمال1حلمضكري1

)م51(1نارص1صالح1صالح1حل ويشان
) 58(1نارص1صالح1عي1حمسن

)581(1نارص1عي1لسن1حل ويشان
)588(1نارص1عي1لسن1عكفان

) 58(1نارص1حجمل1حمما1جميل
)588(1نارص1يميى1حل ويشان
)585(1نايف1لسن1حمي1حلاين

)586(1نايف1عي1حلممياي
)ك58(1نايل1ثاأت1حثنى1بلما

)588(1نبيل1حلشتكحني
)م58(1نبيل1عباحلك8اب1جمعان

)  5(1نبيل1ياسني1حلرشيف

)1 5(1نجيب1لمكد1ز8 ة
)8 5(1نرص1بأك1لليقة

)  5(1نرص1بلما1قايا1حلبالع
)8 5(1نرص1جميل1حل ويشان
)5 5(11نرص1صالح1حل ويشان
)6 5(1نضال1حمما1حلج حش
)ك 5(1نضال1حمما1حملاعطي

)8 5(81اشم1عي1بلما1حمل وني
)م 5(81اني1بلما1حلجناحري

) 58(81اني1يميى1عي1حساوع
)581(81زحع1بلما1حجيايع
)588(81شا18رزحز1حلج حيش

) 58(811شا18سعيا1حل ويشان
)588(81شا18حطه 1بلما1صرب

)585(81الل1بلما1حشي1حلممياي
)586(81الل1عبا1حلكيل1حلجاأ ي

)ك58(81يمان1نارص1غالب1
)588(1وسيم1حلصعاي

)م58(1وليا1بلما1حمما1حلعزأي
) 55(1وليا1عايض1عبا1حل لمن

)551(1وليا1عبا1رأه1قمطان
)558(1وليا1عي1حلجربي

) 55(1وليا1عي1شائف1جار1حلله
)558(11وليا1فيصل1حلمرحني

)555(1وليا1فيصل1شايكة
)556(1وليا1حمما1يميى1حل ويشان

)ك55(11وليا1نبيل1عباحلك8اب1جمعان
)558(1يارس1صالح1سالم1عزحن

)م55(1يارس1عبا1حلله1لسني1حأوكع
) 56(1يارس1عي1حلج حش

)561(1يارس1حمما1حلسالحي
)568(1ياسني1عم 1بلما1حلربواني

) 56(1يميى1بلما1حملاعطي
)568(1يميى1ناجي1حل ويشان

)565(1يميى1صالح1بلما1حسماعيل
)566(1يميى1صالح1حملكجاني

)ك56(1يميى1صالح1دويا
)568(1يميى1عباد1عي1حل ويشان

)م56(1يميى1عباحالله1حهاي
) ك5(1يميى1عبا1حالله1يميى1حملجهي

)1ك5(11يميى1عباحلله1حلسكحري
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عق1َب1حملجزرة1حلبش1عة،1ن1رشت1حنظمة81يكح1ن1رحيتس1ووتتش1
حلاولي1ة،1عى1حكقعها1حل س1مي،1نتائج1تمقيق1ات1ف قها1يف1حليمن1يف1
وربي1ات1حملجازر1حلت1ي1حرتكبها1حلتمالُُف1يف1حليم1ن،1وبثبتت1أأنها1ولها1

وانت1حتعماًة1وعشكحئيًة1وت قى1إىل1حستكى1ج حئم1ل ب.
1رس1الُة1حملنظمة1حلت1ي1وّجهتها1إىل1ف يق1حلتمقي1ق1حلتاأع1لتمالف1
حلعاوحن1حلسعكدّي1تضمنت1ردودح1ًعى1ُوّل1حلنتائج1حلتي1بعلن1عنها81ذح1

حلف يُق1وحلتي1ثبت1بنها1وانت1ولها1واذأة1وحنافيًة1للكحقع.
لي1ث1بوات81يكحن1رحيتس1ووتش1بنه1أغض1حلنظ 1عن1حملعلكحات1
حلخاطئ1ة1حلتي1يّاعيه1ا1تمالُُف1حلع1اوحن1عى1حليمن،1س1كحء1يف1ح َوز1
حلعملي1ات1حلجكي1ة1أاليم1ن1بَْو1يف1حل ي1اض1فإنها1وان1ت1تعلم1أأن1بي1
ح1أصفكف1حملانيني،1 8جك18عى1حلقاعة1س1يؤدي1إىل1خس1ائَ 81ائلة1ِجاًّ
ة1بن1حكعَا1وحكان1حلعزحء1وان1حعلنا1ًويعلمه1حلجميع،1حع1ححتالء1 َخاصَّ

حلقاعة1أمئات1حملانيني1وقت1حلهجك8.
قاألت81يكحن1رحيتس1ووتش1181شا8َا1عيان1عى1حلكحقعة1ورجلني1
وفاح1عى1حملكان1فكر1وقكع1حلغارة1حلجكية1للمس1اعاة1أجهكد1حإلنقاذ،1
ح1ن1أني1حص1ادَر1بُْخَ ى،1وحطلع1ت1عى1حقاطع1فياي1ك1وصكر1ملكقع1

حلغارة1وحخلفات1ذخائ .1
وان1ت1حلغارة81جمة1غري1قانكنية1َوعش1كحئية1ضا1حملانيني1وبعيان1
حاني1ة،1يف1حنته1اك1صارخ1لقكحنني1حلم1 ب.1يب1او1بن1حلصالة1حلكربى1

ا1حن1وحقع1حالس1تهتار1أمي1اة1حملانيني،1و8ك1 8كجم1ت1قص1اح1ًوأتعمُّ
حا1يش1كل1ج يمة1ل ب،1َواَل1أ1ُّا1حن1حلتمقيق1جنائي1ا1ًحع1حلضالعني1

يف1حلكحقعة.
حن1جانبها1قالت1س1ارة1ليا1ويتس1ن،1حاي ة1قسم1حلرشق1حأوسط1
يف81يكح1ن1رحيتس1ووتش،1يف1ترصيم1ات1صمفية1أعا1وقكع1حجزرة1
حلصال1ة1حلكربى1أأنه1أعا1تنفيذ1حلنظا18حلس1عكدّي1وحل1اول1حملتمالفة1
حَع1ه1لغ1ارحت1غ1ري1قانكني1ة1يف1حليم1ن،1ش1ملت1حملاحرس1وحأس1كحق1
وحملستش1فيات1ولف1الت1حلزفاف1وحملن1ازل1حنذ1861ُح1ارس151 1،88
بضاف81ذح1حلتمالف1أقيادة1حلسعكديّة1ج يمًة1ح وعة1جاياة1أقصفه1
مل حس1م1ع1زحء1يف1حلعاصم1ة1صنع1اء1يف181بوتكأ1 161 188لتضاَف1إىل1

قائمة1حنتهاواته1حملتزحياة.
حأح1 1حلذي1يكجُب1إج حَء1تمقيق1دويل1حس1تقل1ع1ن81ذه1حلج يمة1
ة1بن1حلتمال1َف1بأاى1عا18َرغبت1ه1يف1حاللتزح18أكحجباته1 حلبش1عة،1َخاصَّ
حلقانكني1ة1حملتمثل1ة1يف1إج1 حء1تمقي1ق1حكث1كق1,1إنه1يج1ُب1بال1يككن1

للسعكديّة1حكاٌن1يف1حجلس1لقكق1حإلنَْسان1حأحمي.
وبش1ارت1حملنظم1ُة1يف1تق ي 18ا1إىل1بن1حلص1كر1وحقاط1ع1حلفيايك1
حمللتَقط1ة1أع1ا1حلهج1ك18بظه1 ت1جثثا1ًحمرق1ًة1وحش1ّك8ة1حتناث ة1
دحخل1وخ1ارج1حلقاعة،1وحملبنى1حاح حً،1ورجاَل1إنقاذ1يمملكن1جثثا1ًإىل1

سيارحت1إسعاف.1

حش1رية1إىل1بن1ع1ى1حلكاليات1حملتم1اة1حأَح يكية1وحململك1ة1حملتماة1
وجميع1حلاول1حملس1اناة1لتمال1ف1حلعاوحن1عى1حليمن1تكجيه1رس1الة1
وحضمة1إىل1حلسعكديّة1أعا18رغبتهم1يف1حملشاروة1يف81ذه1حلج حئم.1وبنه1
يج1ب1بال1يُرك1حملاني1كن1حليمنيكن1يف1وجه81ذح1حلجن1كن1حلذي1ي تكبه1

حلتمالف.
وم1ا1لّادت81يكح1ن1رحيتس1ووتش1حلذخريَة1حملس1تخاحَة1عى1بنها1
1)GBU-121PAVEWAY1II( »81قنبل1ة1»جي1أي1ي1ك1–1181أايف1كحي
ه1ة1أاللي1زر1وبَح يكية1حلصنع.1حس1تنا1 أ1كزن18851ويلكغ حح1ا1ًحكجَّ
حلتمايُا1إىل1حس1تع حض1صكر1وحقاطع1فيايك1وأعض1حلش1ظايا1حلتي1
أقيت1س1ليمًة1وعليها1عالحات1حملصن1ع1وأقايا1حلذخرية1حأُْخَ ى.1ليث1
حلتقط1ت1حلص1كر1وحلفياي1ك1يف1حكقع1حلهج1ك18ُحَؤّسس1ة1»حكحَطنة«1
حلمقكقي1ة1حل حئاة،1حق 18ُّا1صنعاء،1وصمفيكن1ح1ن1قناة1حإلخبارية1
حلربيطاني1ة1»آي1تي1يف«،1وناش1طني1حمليني1زحروح1حليك18حلتايل1لقصف1

حلصالة.
إىل1ذلك1قال1حملتماُث1أاس1م1وزحرة1حلصمة1يف1صنعاء،1حلاوتكر1تميم1
حلشاحي،1ل811يكحن1رحيتس1ووتش1أأنه1حستشها1لكحيل1 111بشخاص1
وبصي1ب1لكحىل1 161عى1حأقل1أج1 وح1أالغة1وبنه1حن1حمل جح1حرتفاع1
ع1اد1حلقتى1نظ1 ح1ًلتع ض1ع1اة1جثث1لم وق1بَْو1تش1ك8ات1أش1كل1

يصعب1حلتع ف1عليها.1

منظماٌت دولية: مجزرٌة مروعٌة بسالح َأمريكي الصنع

بقايا من الصفحة األخيرة .. 

حملقكحات1حلبرشية1س1كى1صالب1لزين1تبيُح1حالحُمه1أذلك1ولم1يستِطع1
بن1يخفيَه1عن1حل س1كل1)ص(.1فيتجه1إليه1أقكل1ه1)ال1تمزن1إن1حلله1حعنا(،1

نعم1فمن1يكن1حلله1حعه1لن1ينكرس1ولن1يستسلم.
فاالرتب1اُط1حلكثيُق1وحلكحعي1ينعكس1عى1حلنفس1حرتيالا1ًوس1كينة1وَحَاًدح1
وتأيياح1ً)فأنزل1حللُه1س1كينتَه1عليه1وبي1َّاه1أجنكد1لم1ت و8ا(؛1أنه1أذلك1جعل1

حن1نفسه1سالًة1للطمأنينة1وحن1وحقعه1حياحنا1ًطا8 ح1ًملجاحيع1حملالئكة.1
فبق1ار1حا1تمم1ل1يف1قلبك1ح1ن1حإليَْم1ان1حلص1ادق1وحلثقة1حلعملي1ة1أالله1
وأقضيت1ك1حلعادلة1وحملقاس1ة1وحملرشوعة،1وأقار1حا1يك1كن1حرتباطك1أهاحه1
وحعي1ا1ًوأقار1ح8تما1حك1وتمملك1ملس1ؤوليتك1أجاي1ة1ولكمة1أقار1حا1يأتي1
حلاعم1حإللهي1حعنكيا1سكينة1وطمأنينة..1وحاديا1فتما1عاجال1وحغانم1وثرية1
1ِكينََة1َعَليِْهْم1َوبَثَاأَُهْم1َفتًْم1ا1َقِ يبًا،1َوَحَغاِنَم1 )َفَعِل1َم1َحا1يِف1ُقلُكِأِهْم1َفأَنَزَل1حلسَّ

َوِثريًَة1يَأُْخذُونََها(.
لق1ا1وان1حل س1كل1)صى1حلله1عليه1وآله1وس1لم(1و8ك1حلقائا1حلعس1ك ي1
حلمكي1م1يف1جميع1تعليماته1وت تيباته1حلعملية1يلمظ1ب8مية1حلجانب1حلنفي1
وحملعنكي1لاى1حملسلمني1وال1ينى1بن1يككن1فيها1حا1يهز18نفسية1حلعاو،1فهك1
يارك1لقيقة1علمية1ق آنية1بن1حكان1حلهزيمة81ي1حلقلكب1)وقذف1يف1قلكأهم1
حل ع1ب(1و8ي1حكق1ع1حلثبات1)ورأطنا1ع1ى1قلكأهم(،1فقا1وان1ت1ت تيباته1
لغزوة1تبكك81ي1حلقاصمة1لظهكر1حل و18و8زحهم1نفسيا1قبل1بن1يصل1حليهم1

أمئات1حأحيال1عرب1عنها1أقكل1ص1)نرُصت1أال عب1عى1حسرية1شه (.
و18ا181ك1حلتأريخ1يعيا1نفس1ه1فقا1ورست1لش1كد1حلم1ادي1وحلعرشين1
ظهكر1حلغ1زحة1وحملمتلني1وعاد1حلثكحر1وحعنكياتهم1تطاول1حلس1ماب،1وبروت1

ظمأ1جما8ري1حملس1رية1يف1حلاحخل1وحلخارج1حج1ادة1حلمماس1ووأننا1يف1حليك18
حأول1وفاض1ت1عطاء1آتها1حملعنكية1وحملادي1ة1إىل1حمليادين1وحلجبهات1وحلفضل1

لله1بوال1ًوحلقائا1حلمكيم.
وعنَاح1ا1زلف1ت1حلجيكُش1ح1ن1حكة1أع1ا1بن1تمالفت1ح1ع1حليهكد1أآالف1
حملجاحي1ع1ح1ن1حلقبائل1حلع أي1ة1حملرشوة1يف1ق1كة1وصل1قكححه1ا1عرشة1بلف1
حقاتل1ولارصت1حملاينة1حملن1كرة1أالتزححن1حع1خلخلة1وخيانات1دحخلية1حن1

قبل1حملنافقني1يف1حملاينة1ويهكد1أني1حلنظري1وقينقاع.
وان1لذلك1ح دودحٌت1سلبية،1فعى1حستكى1حلمالة1حملعنكية1ظه ت1حالحُح1
حالنهي1ار1عى1ضع1اف1حإليَْمان،1فتجل1ت1يف1حكحقف1حتباينة1س1ّط 8ا1حلق آن1
حلك يم1يف1سكرة1حألزحب1وتنكعت1حا1أني1إرجاف1وتخذيل1)َوإِذ1َْقاَلْت1َطاِئَفٌة1
ِحنُْه1ْم1ي1َا1ب8ََْل1يَث1ِْ َب1ال1ُحَقا18ََلُك1ْم(،1وحا1أني1بعذحر1وح8ي1ة1وحربرحت1زحئفة1
1أُيُكتَنَا1َع1ْكَرٌة1َوَحا8ِ1َي1 1يَُقكل1ُكَن1إِنَّ لله وب1)َويَْس1تَأِْذُن1َفِ ي1ٌق1ِحنُْهُم1حلنَِّبيَّ
ِأَعْكَرٍة1إِْن1يُِ يُاوَن1إاِل1ِفَ حًرح(،1وحا1أني1لالة1نا18وتنكُّ 1لالنتماء1وحلهكية1لتى1
تمن1ى1حلبع1ض1بن1يككن1له1حجمكع1ة1نعاج1ي عا8ا1يف1حلبادية1ويس1أل1عن1
بخبار1حملجا8اين1وحل س1كل1ص1)َوإِْن1يَأِْت1حأْل1َزحُب1يََكدُّوح1َلْك1بَنَُّهْم1أَاُدوَن1يِف1
حأْعَ حِب1يَْسأَلُكَن1َعْن1بَنْبَاِئُكْم(،1يجمع1تلك1حملكحقف1خكحء1حلقلكب1حن1حإليَْمان1
)وألغت1حلقلكُب1حلمناج (1أني1ذلك1وأني1لالة1حن1حالستهتار1أأي1لايث1عن1
حلنرص1إاّل1بنه1)صى1حلله1عليه1وآله1وس1لم(1بحا18ذلك1وان1يفتح1حأحَل1حلكبري1َ
وحأُُفَق1حلكحس1ع1للمسلمني؛1لينسف1لالة1حليأس1وحإللباط1وي فع1حملعنكيات1
ف1كان1يرب1أاملعكل1يف1حلخناق1فييء1ليبرش8م1أأنه1ي ى1قصكر1صنعاء1

وحان1فارس.1و8كذح1وانت1ت تيباته1يف1فتح1حكة1وغري8ا.

1إاّل1بن1ه1ورغم1لكمته1حلعالي1ة1وت تيباته1حلعملي1ة1حلناجمة1وان81ناك1
نكعي1ات1تضع1ف1وترحجع1وتتأث1 1أاإلرج1اف1وحلتهكيل1و8ن1اك1نكعيات1
إيجاأي1ة1يثق1كن1أالله1و8م1حطمئن1كن1ملكقفهم1حملمق1و18م1حن1يمثلكن1
حلقطب1حل1ذي1تلتف1لكلهم1حلجما8ري1يككنكن1ع1ادة1بصماب1إَرحَدة1صلبة1
وحشاريع1وبرية1ونظ ة1أعياة1ونفسيات1قكية1وإيَْمانا1ًي تقي1حع1حألاحث1
ويقين1ا1ًينضج1ل1ني1حلبأس،1فهم1حن1يتمقق1أهم1حلن1رص1وحلفتح1حلق يب1
وق1ا1وانكح1يف1ُوّل1حملكحقف1حلصعبة1حع1حل س1كل1ص181م1حلنمكذج1حإليجاأي1
1ا1َربَى1حْلُمْؤِحن1ُكَن1 حلب1ارز1يف1حنطقه1م1ويف1حكحقفه1م1ويف1ق حرحته1م1)َوَلمَّ
حْأَْل1َزحَب1َقالُكح8َ1ذَح1َحا1َوَعَانَا1حللَُّه1َوَرُس1كلُُه1َوَصَاَق1حللَُّه1َوَرُس1كلُُه(،1)حلَِّذيَن1
1حلنَّاَس1َقْا1َجَمُعكح1َْلُكْم1َفاْخَش1ْك8ُْم1َفَزحَد8ُْم1إِيَمانا1ًَوَقالُكح1ْ َقاَل1َلُهُم1حلنَّاُس1إِنَّ

َلْسبُنَا1حلّلُه1َوِنْعَم1حْلَكِويُل(.
وح1ا1بلكجن1ا1يف81ذه1حمل حل1ل1حلمساس1ة1وحلكضعيات1حلخط1رية1لقادة1
وقاوحت1يعكس1كن1ق1كَة1قائا1حلث1كرة1ولكمت1ه1يف1حلرتيب1ات1وحلتعليمات،1
فيم1كزون1ع1ى1رشف1حلمكحريني1وحل أانيني1لهذح1حلش1عب1لتى1تقتاَي1أهم1
حلجما8ري1وتس1تلهَم1حنهم1حلصم1كَد1و8م1َحن1يصنعكن1حملعنكي1اِت1حلعالية1
وحكحقفه1م1حلقكي1ة81ي1حلت1ي1تكرس1نفس1يات1حملعتاي1ن،1ال1يضعفكن1وال1
يمل1كن1وال1يرحجعكن1وال1يستس1لمكن1حهما1وانت1حلظ1 وف1وحهما1ألغت1
حلتماي1ات..1و18ؤالء181م1ضمان1ة1حلنرص1و18م1حلمصان1ة1للمعنكيات1حن1

حالرتباك1و8م1صّما18بحان1لالستقاحة1وحلثبات.1
وذل1ك1لن1يتأت1ى1إاّل1أارتباط1وثيق1أ أه1م1وأُهاحه1وحلتَمّ ك1عى1بََس1اس1

تعليمات1حلقائا1حلمكيم.

وحا1يؤوا1بن1وحش1نطن81ي1خلف1إدرحج1حلس1عكدية1يف1
حلقائمة1حلس1كدحء181ك1إعالن1رفع1حلعقكأ1ات1حالقتصادية1

عن1حلسكدحن1حع1إأقائه1يف1»الئمة1حإلر8اب1حأح يكية«.
18ي1بح يكا1تقكل1أأنها81ي1حلق1ادرة1عى1تأديب81ذح،1
وحلصفح1عن1ذلك1يف1حشها1غ يب1حن1»حلاعس1حأح يكي«1

لألع حب.

والتشهري يؤذي السعودية وال يردعها!
صمي1ح1بن81ناك1حنظمات1ع1اة1رلبت1أخطكة1حأحم1
حملتم1اة،1لك1ن1طبيعة1حل1رصحع1ورتاأ1ة1حملجتم1ع1حلاويل1
وخضكع1ه1للمصالح1ال1يس1مح1ول1ذلك1أ1أن1يككن1ثمة1
تعكي1ل1عى1صمكة1ضمري1بحم1ي،1إنما1ال1نقلل1أأن1تاحول1
حلعالم1خربح1حفاده1بن1حلسعكدية1أاتت1يف1حلقائمة1حلسكدحء1
ملنتهكي1لقكق1حأطفال1ضأة1للاألكحاس1ية1حلسعكدية،1
وضياع1للماليني1حن1حل1اوالرحت1حلتي1رصفت1لرشحء1حلذحم1
دون1بن1تؤت1ي1بوله1ا1حمل ج1كة1س1كى1تأخري1»حلتش1هري«1
أه1ا1واولة1رشي ة1قا1تُس1اق1يكح1ا1إىل1حمكمة1حلجنايات1
حلاولي1ة،1ولكن1حقتصار1حأح 1عى1»حلتش1هري«1أها1واولة1

حج حة1ليس1وافيا1ل دعها1عن1ج حئمها.

املوقف السعودي من القائمة السوداء!
ل1م1يكتف1تمالف1حلعاوحن1أإص1احر1تعليق1عى1إدرحجه1
يف1حلقائمة1حلسكدحء1أكصفها1تضليال،1أل1ذ8ب1إىل1حرتكاب1
ج يمة1يف1حملخ1اء1)يك18بحس(1حما1يؤو1ا1حملؤوا1بننا1بحا18
تمالف1ش1يطاني1لي1س1يبايل1أيء1وال1لت1ى1أمصلمته1

حلتي1ي ح8ا1يف1حملي1قاحا1يف1سفك1حلاحاء.
وإضاف1ة1إىل1بن1ج يمة1حملخاء1بعقبت1صاور1»حلقائمة1
حلس1كدحء«1فقا1تزححنت1حع1حلذو ى1حلثانية1لج يمة1ع س1
س1نبان1أذحار،1وبرأعينية1حجزرة1برلب،1وعش1يَة1ذو ى1
حجزرة1حلقاعة1حلكربى1ليككن1لسان1لال1تمالف1حلعاوحن1
بن1»1لغ1ة1حلقت1ل1وحإلأادة«181ي1حملعتماة1ولي1س1حن1لغة1

سكح8ا،1وإن1وجات1فهي1لغة1سال18فقط1حع1إرسحئيل.

مزابنة على البقرة السعودية!
لم1تكا1حلس1عكدية1تهضم1»تفا8ما«1حع1روس1يا1لكل1
رشحء1صكحريخ1إس1  18لتى1س1ارعت1وحش1نطن1إلعالن1

حكحفقتها1أيَع1حل ي1اض1حنظكحة1ثاد1حلافاعية1أقيمة151 
حليار1دوالر.

لق1ا1وج1ات1حلس1عكدية1نفس1ها1يف1ظ1 ف1س1اعات1
حم1اودة1بح1ا18حزحأن1ة1بح يكي1ة1روس1ية1ع1ى1بحكحلها1
وش1فط1ضوعها1حلنفطي1ة1عى1نمك1ل1م1يمصل1حع1بي1

دولة1يف1حلعالم.
ورغم1حا1تتمتع1أه1حلسعكدية1حن1حكانة1خاصة1دحخل1
حلمظرية1حأح يكية،1فلم1يشفع1لها1ذلك1بن1تمصل1إال1عى11
حنظكحة1صكحريخ1»لن1تغري1حلتكحزن1حلعس1ك ي1حأسايس1
يف1حملنطق1ة«1وم1ا1ج1اء1يف1أي1ان1ووال1ة1حلتع1اون1حأحني1
حلافاعي1حلتاأع1ة1للبنتاجكن.وحلعبارة1بعاله1تش1ري1إىل1بن1

»إرسحئيل«1ستبقى1دحئما1لها1بولكية1حلتفكق1حلعسك ي.
بحا1حلس1عكدية1فليس1حعها1حما1يس1تفاد1حنه1س1كى1
ث وتها1حلنفطي1ة،1وحا1إن1تجف1بو1تتع ض1لهزحت1دحخلية1
فل1ن1تجا1بلاح1ينقذ8ا1حن1حآل1بس1كد1ذ8ب1ت1أمماقتها1

إليه.
وأقار1حا1يعكس1تس1اأق1حل1اول1حلعظمى1-يف1حضمار1
أيع1حلس1عكدية1حنظكحات1دفاعية1حتطكرة1-1نهما1دوليا1
لمل1ب1حا1تبقى1يف1ضوع1تلك1حلاول1ة1حملتهالكة،1أقار1حا1

يكش1ف1لجم1حا1أات1عليه1بح حء1حل ياض،1خصكصا1حع1
فش1ل1حنظكحة1حلبات يكت1عن1صا1صكحريخ1حليمن،1و8ك1
حا1يضاعف1حن1حلتماي1بحا18حلصاروخية1حليمنية1نظ يا،1
إنم1ا1عملي1ا1يمك1ن1حلقكل1أأن1ح1ن1حس1تطاع1بن1يتجاوز1
حنظكح1ة1حلبات يكت1أقارحت1أس1يطة1وحتكحضعة1يمكنه1
بيضا1بن1يجا1ثغ حت1ينفذ1حنها1لكرس1بي1حنظكحة1دفاعية1

حتطكرة1قا1تمصل1عليها1حلسعكدية.
ع1ى1بن1حا1يمر1ل1ه1يف1حملنطقة1حن1دفع1نمك1س1ال18
ح1ع1إرسحئيل1ول ب1ضا1إي حن1يفرس1أعضا1حن1دوحفع1آل1
س1عكد1الحتالك1حنظكح1ات1حضادة1للصكحري1خ1حتطكرة1

تظنها1حل ياض1بنها1ستمميها.
حملنطقة1تم 1أمالة1غليان1يمها1النفجار1وبري1ال1أا1بنه1
وائن1طاملا1وبار1حج حيها1يسعكن1إىل1تشكيل1للف1سال18
حعلن1حع1إرسحئيل،1وذلك1حا1يف ض1عى1شعبنا1حليمني1بن1
يعزز1حن1صمكده1حالس1طكري1وقا1بوس1به1قتال1)سنتني1
ونصف(1حكانة1حميزة1يف1جغ حفيا1حلسياسة1حلاولية1نالها1
حن1حكقع1حلكفاح1وحلنض1ال1وحالقتاحر1حلكطني،1وليس1إال1
ذلك1حلط يق1حملتاح1أن1يس1رد1حليمن1و ححًة1ُفِقات1حنذ1بن1

حنزرعت1يف1حلجزي ة1حلع أية1نبتٌة1شيطانية1آلل1سعكد.

حكمُة القيادة يف صناعة املعنويات العالية

السعودية بني قائمة سوداء أممية ومزابنة دولية: شفط بقرة حلوب أم تسعري للحرب!



ال يلب���ث املعت���دي أن يعت���رَف بجرائم���ه كم���ا حدث في 
الصالة الكب���رى.. البعُض حاولوا أن يغّطوا وأن يبّرروا وأن 
ى للعدوان،  ينِس���بوا اجلرمية إلى القوى احُلّرة الت���ي تتصدَّ
بعد ذلك افتضحوا؛ ألن العدوَّ نفَسه اعترف بأنه َمن ارتكب 

اجلرمية.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

عبدالحفيظ الخزان

 السكـتــُة املُخيـّة!! 
حلس1كتُة1حمُلخية!1لقا1س1معنا1وثريح1ًعن1حلس1كتة1حلقلبية،1بّحا1عن1حأوىل1

فمن1قبُل1لم1نسمع،1وحع81ذح1فهي1حكجكدة1ولكن1حا81ي؟1
18ي1ح ٌض1ُحخي1يمُاُث1فجأًة،1وحن1بع حض1ه1حلظا8 ة1عجٌز1يف1ل وة1
حلجس1م1حإلرحدي1ة1وضياٌع1يف1حلمس1ق1ا1يبلغ1فقاحن1حلكع1ي،1وبثناء1فقاحن1

حلكعي1قا1يماث1حملكت1حملمقق1أعا1ساعات1قليلة.1
وإن1بخطَ 1صكر1حلس1كتة1حملخية1وبوث 8ا1شيكعا81ًي1تلك1حلتي1تماث؛1
أس1بب1تمزق1وعاء1دحكي1يف1حملخ،1وإن1وث1ريح1ًحن1حأطباء1يقرصون1حعنى1
لفظ1حلس1كتة1حملخيةApoplexea(1(1عى1تلك1حلس1كتة1حلتي1سببها1حنفجار1
رشيان1يف1حملخ،1وال1أأس1بن1نقكَل1إن1حلس1بَب1حملبارَش1لهذح1حلاحء81ك1عمكحا1ً
ُوّل1يشء1ي1ؤدي1إىل1حرتفاِع1ضغ1ط1حلا18)حإلرسحف1يف1حلطع1ا18بَْو1حلرشحب1-1
حلجها1حلزحئا-1حالنفعال1حلعنيف-1حالنمناء-1حلتافئة1حلزحئاة-1ل حرة1حلشمس1
حلزحئ1اة(1و8ذح1حمل ض1يماث1عنا1ذوي1حلس1ن1حملتقاحة1-وما1حعتربه1))بأك1

ق حط((1حنذ1) 1(1ق ناً.1
وح1ع181ذح1فهك1قا1يم1اث1يف1بي1س1ن،1ويف1حل ج1ال1بوث 1حن1حلنس1اء،1
وحلع1الج181ك1حلتم يُض1لتى1يس1رَد1حمل ي1ُض1وعيَه،1ويك1كن1حلعالُج1حن1

حختصاص1حلطبيب.

لمعلوماتك

كلمة 
أخيـرة

البقية ص 11

البقية ص 11

عبدالوهاب المحبشي
)دحعش1برلم1أنا1حن1حلمكثيني(1

دحعي1يشغل1حنصب1حاي 1عا18يف1صنعاء1
حلعب1ارُة1لني1يقكلُها1دحعي1طبيعية1ج1احً!1فأي1دحعي1يفّضل1
دحع1ش1عى1ُوّل1حن1عاح8ا؛1أنها1س1تجَعُل1رق1اب1حلناس1أياه،1فال1

غ حأة1يف1تلك1حلعبارة1بأاحً،1حن81ذه1حلنالية!
طبعا1ًلك1لم1يكن1دحعش1ياً!1س1تككن1حلعبارُة1غري1َصميمة؛1أن1
1َحن1ليس1حن1بتباعها،1أمك1م1وكنه1واف حً،1و8ذح1 دحع1ش1تذأ1ح1ُولَّ
ال1نق1اَش1فيه،1فلي1س81ناك1رلمة1لايها1إال1أجن1ا1حلخالفة1فقط،1
َول1ن1ت لم1َحن1يتل1كأ1عن1حرتكاب1ج حئمها1بأ1اح1ًلتى1لك1وان1حن1

بتباعها1حملخلصني..
ُوّل1َحن1يعيش1كن1ح1ع1بنصار1حلله1يف1صنعاء1يتعايش1كن1حعهم1
دون1بن1يمّس1كح1أأذى،1أل1َويش1اروكن1يف1حلس1لطة1أشكل1بسايس1

بوث 1حن1بنصار1حلله1بنفسهم..
أينما1عنا1دحعش1حجّ د1تسميتهم1أاحعش1ج يمة1يعاقبكن1َحن1
ينطق1أها،1بحا1لك1لم1يممل1تكجههم،1فال1حكان1له1بن1يعيش1فضال1ً

بن1يشاِرَك1يف1سلطة1بو1يطالب1أمقكق..
حلغ حأة1ليست1يف1حلعبارة1وصاور8ا1حن1دحعي1فأين1حلغ حأة؟

18ل1حلغ حأ1ُة1يف1بن1يتكلَم1أه1ا1دحعي1يمّجا1دحع1ش1حن1دحخل1
صنعاء،1ليث1يزُعُم1بنه1تمَت1سيط ة1حلمكثيني؟1

8ذه1نقطة1غ حأة1نعم1لك1لم1يكن1خصمه1بنصار1حلله.
بحا1عن1ا1بنصار1حلله1فال1غ حأة!1بن1يقكَل،1وال1غ حأة1بن1يش1ارك1
يف1حإلدحرة1وحلس1لطة؛1أن1ديمق حطي1ة1صنعاء1ألغْت1بفر1حس1تكى1

تجاوز1ُوّل1ديمق حطيات1حلعالم!1
1بية1دول1ة1َوتهاجمها1وتش1غل1حنصبا1ً ال1يمك1ن1بن1تمّج1ا1عاوَّ

إدحريا1ًفيها1يف1بي1حكان1يف1حلعالم1إال1يف1حليمن1َوحلعاصمة1صنعاء.
إفرض1كح1فقط1بن1حكحطنا1ًيمنيا1ًعاديا1ًقال1َو8ك1تمت1س1يط ة1
دحع1ش1يف1تع1ز1بو1يف1حلجنكب1بو1يف1حلع حق1بو1س1كريا1ق1ال1عبارة:1

)حلمكثيكن1برلم1أنا1حن1دحعش(.!1
حاذح1سكف1يمصل1له؟.

فماذح1لك1وان1حكظفا1ًيف1ُسلطة1دحعش1وحاي ح1ًعاحاً؟.
حع1بن1حلعبارة1ستككن1صميمًة1أل1َوتجنيا1ًيف1حملقارنة!

أنه1ال1يكجُا1برلَم1حن1حلمكثيني1يف1حلانيا1أأرس8ا1وما1بسلفنا!
ملاذح؟

أن1حلشاع 1يقكُل:1
بلم1تَ 1بن1حلسيَف1يزرى1أماله1

إذح1قيل81ذح1حلسيف1بحىض1حن1حلعصا؟!

 أين هي 
بويص1ب8ي1وبصاقائي1وبقارأي1الغرابة؟ 

أ1أن1 صكت1ي1 يس1مع1 َح1ن1 وول1
يلتمق1كح1أهذه1حملس1رية1حلق آنية،1
حملجا8اي1ن1 بويص1 بنن1ي1 ووم1ا1
حلصاحاي1ن1 حلثاأت1ني1 حأأط1ال1
حأل1 حر:1بنت1م1بيها1حلمس1ينيكن1
بح1ُل1حأحة1ور8اُن1حملس1تضعفني،1
فاللَه1حللَه1يف1وتاأكم1فال1يسبَقنَّكم1

للعمل1أه1بلٌا1غريُوم.
ووما1بنني1بويص1حلعاَلم1وحأُحَة1
حلع أية1حإلس1الحية1أ1أن1ي فضكح1

وحلجم1كد1 وحلقه1 1 حل1ذل1 لي1اَة1
وحإلذالل1أعاحئه1م1حن1حأح يكيني1
وحإلرسحئيلي1ني،1وبن1يلتمقكح1أهذه1
حملس1رية1حلق آنية1حلتي8ِ1َي1يف81ذح1
حلعرص1وس1فينة1ن1كح1َحن1روبها1
نج1ا1وَح1ن1تخّل1ف1عنه1ا1غ1 ق1

و8كى.
وحن81ذح1حملكان1حن81ذح1حملكقع1
حلطا18 1حن1حقربة1حلش1هاحء1حن1
وحالستش1هاد،1 حلش1هادة1 حكق1ع1
بُُق1ا18عهاح1ًلله1ول س1كله1ولإلحا18

ع1ي1ولس1ياي1وح1كالي1َعباحمللك1
حلاي1ن1حلمكث1ي1وللش1هاحء1 أ1ار1
حأأ1 حر1حأطهار1نق1كل1لهم:1عهاح1ً
بن1نس1ري1َأه1ذه1حملس1رية1حلق آنية1
إىل1حأح1ا1،8وبن1نس1ري1َأس1ريتكم1
وبن1ننه1َج1نهَجكم،1وبن1ال1نتخلََّف1
عنكم1لتى1نُكتََب1عنَا1حلله1شهاحَء1

لاللتماق1أكم.1
حلل1ُه1بو1رب1–1حمل1كُت1أح يكا1–1
حمل1كُت1إلرسحئي1ل1–1حللعن1ُة1ع1ى1

حليهكد1–1حلنرص1لإلسال8.
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معاذ الجنيد

يا ثورًة يشمُخ الُمستضعفون بها
حتى الذي لم ُيباِركها.. ِبها انَتفعا

بـ "جمعة الحسم" أنقذنا مواِقفنا
ِمن ُذلِّ َمن أنهكوا ثوراتنا "ُجَمَعا"

.. إن قام الرجاُل بها والُخطوُة الحقُّ
ُذِرعــا باطٍل  ِميٍل  ألف  تجاوزت 

يديات
ُجن

يديات
ُجن

الشهيد املجاهد/ َعبدالحميد َعبداهلل علي مشكاع
محافظة صعدة، مديرية رازح، منطقة الغور

محمد الفرح
18ذه1 1 بُخ1طُّ
حلس1طكَر،1وبنا1بش1هُا1
1 لله1تعاىل1أالفضل1وبق ُّ
له1أاملنَّة1ل1ني1بو حنا1
علين1ا1 1 وَح1نَّ أُه1احه1
حلمكيم1 حلث1كرة1 أقائا1
رج1ل1حلق1كل1وحلفعل.1
وحل1ذي1ال1ح1كان1لايه1
حلرحج1ع1 بَْو1 للخ1كف1
حهما1وانت1حلتهاياحُت1
عظم1ت1 وحهم1ا1
و1ربت1 بَْو1 حملخاط1 1

تهايا1 فأحا18 حلتمايات.1
وحلا1حن1حل1اول1حلعرش1وان1يمكن1بن1
نعكَد1إىل1عبكدي1ة1حلطكحغيت1وحلهيمنة1
حلرسحاية1لليهكد1َوتفتيت81ذح1حلبلا1إىل1

بقاليم1وونتكنات1حتنال ة1إىل1حأأا.1
فكان1ت1حكحقُف1ه1ححت1احدح1ًملكحق1ف1
حلق1ادة1حلعظم1اء1ع1ى1ح1اى1حلتأريخ1
ولكمت1ه1حلتي1حس1تقا8ا1ح1ن1لكمة1
حأنبياء1وبعال18حلُهَاى1والشهيا1حلقائا1
حلس1يا1لس1ني1أ1ار1حلاي1ن1حلمكث1ي1
رض1كحن1حلل1ه1علي1ه1حل1ذي1تَم1ّ ك1يف1
حكحجهة1ُوّل1أاطل1وظلم1وظالل1وقّا18
نمكذجا1ًعمليا1ًوش1ا8اح1ًلم1يش1ها1له1
حلعالم1نظريحً،1أاًءح1حن1تَمّ وه1أمف ده1
يف1بج1كحء1ح1ن1حالس1تغ حب1وحلتكجس1
وحالعرحض1وقلة1حلنارص،1فلم1تمطمه1
حلعكحئ1ق1بَْو1تك18ن1عزح1ه1حلع حقي1ُل،1

تَمّ ك1أمف ده1لكنه1بثم 1حملاليني.1
ووان1آخ1 1ذلك1حكحقف1ه1حلفكالذية1
يف1حلم ب1حأوىل1أعا1بن1لرشت1بَح يكا1
ولكَش1ها1حلبرشية1وصبكح1عليه1لقاح1
يهكدي1ًّا1إاّل1بن1ه1ق1ّا18حملكحق1ف1حلت1ي1
س1تبقى1حنهال1ًي وي1حلنفكس1ويبعث1
فيه1ا1حلثب1ات1ويلغي1حن1قكححيس1ها1

حليأس1وحلرحجع1وحإللباط.

فثب1ت1ثبات1ا1ًبخج1ل1حلجب1اَل،1فلم1
يرحجع1ولم1تتضعضع1ثقتُه1أ أه،1ولم1
يشك1يف1عاحلة1قضيته،1
ول1م1ي ت1اب1يف1بلقية1
وحرشوعي1ة1 تكجه1ه1
حكقف1ه،1فثب1ت1ثبات1
حلكحثق1ني1وليس1ثبات1

حليائسني.1
بجكأته1 ح1ن1 ووان1
علي1ه1 ع1 ض1 مَل1ن1
وحلخ وج1 حالنس1ماب1
أقكله1)ُقل1لَّن1يَنَفَعُكُم1
َن1 حْلِف1َ حُر1إِن1َفَ ْرت1ُم1حِّ
حْلَم1ْكِت1بَِو1حْلَقت1ِْل1َوإِذًح1
1َقِلي1اًل(1 1تَُمتَُّع1كَن1إاِلَّ الَّ
وحلل1ه1إني1وحثق1أالل1ه1لك1قا8م1يف1أاب1
حلج ف1وذو ه1أمكقف1حل س1كل1)صى1
حلله1عليه1وآله1وسلم(1يف1غار1ثكر1حلذي1
لم1تنك1رْس1نفس1يته1ول1م1ي تبك1رغم1
بنه1لم1يبَق1أين1ه1وأني1عاوه1إاّل1خيكط1

عنكبكت.
عب1ارحت1تمم1ل1حل1اروس1حلكحفي1ة1
وتجسا1حملكقف1حأصيل1حملمتا1حن1عمق1
حلهكية1َوصميم1حالنتماء1لل سكل1)صى1
حلله1عليه1وآله1وس1لم(1وسأضع1أعض1
حالرشحقات1ع1ى1ذلك1ت1اروا1ًحملجاَل1مَلن1
لايه1حع فة1أمثل81ذه1حملكحقف1للتذوري1
أها1يف1حملمافل1وحملقايل1وأالذحت1يف81ذه1
حمل لل1ة1ويف1ظل181ذه1حلظ1 وف1حلتي1
نمتاُج1إىل1حا1يعزز1حملعنكيات1ويُس1ِهُم1
يف1حلصم1كد1وحلثب1ات1يف1حكحقف1حلقادة1
ح1ا1 حلعظم1اء،1 وحلش1هاحء1 حلمكم1اء1

يجعلها1تطاول1حلسماب.
فال س1كل1)ص1ى1حلل1ه1علي1ه1وآله1
وس1لم(1إذ181ك1يف1حلغ1ار1ويف1وضعي1ة1
ال1يفصل1ُه1ع1ن1ع1اوه1س1كى1خيكط1

حلعنكبكت1وال1يمتلك1حن1

حكمُة القيادة يف صناعة 
املعنويات العالية

السعودية بني قائمة سوداء أممية ومزابنة دولية: شفط بقرة حلوب أم تسعري للحرب!
علي المحطوري

أقي1ادة1 حلع1اوحن1 تمال1ف1 إدرحج1
حلس1عكدية1يف1قائمة1سكدحء1-1ت حجعت1
عنها1حأحم1حملتماة1حلعا18حملايض1يف1عها1
بحينها1حلعا18حلس1اأق1حلككري1حلجنكأي1

يسء1حلصي1ت1أ1ان1وي1ح1كن-1خطكٌة1
حتأخ1 ة1وغ1ري1وافية،1وغ1ري1أ يئة1يف1
تكقي1ت1إصاحر18ا1حملتزححن1ح1ع1زيارة1

وان1يقك18أها1سلمان1إىل1روسيا.
ويف1حلتكقي1ت1ح1ا1يي1أ1أن1بصاأع1
بح يكي1ة1تق1ف1خلف1إع1الن1"حلقائمة1

حلس1كدحء"1أغ1 ض1َق1ْ ص1بذن1حلنظا18
حلس1عكدي1ليض1ع1يف1لس1اأه1بن1َطْ ق1
بأكحب1حكسكك1ليس1أاأح 1حلذي1يمكن1

بن1تسكت1عنه1وحشنطن.


