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مصرع 91 مرتزقًا بنيران القناصة خالل أسبوع في مأرب ونهم والجوف
النظام السعودي يعدم 90 مواطناً يمنياً منذ بداية 2017

جرائُم السعودية بحقِّ الحجاج 
اليمنيين في تنومة وسدوان 

تفاصيل 
13المذبحة

»رويترز« تكشف ألول مرة عن مضامين سجالت بحرية وتقرير سري لألمم المتحدة:

اليمن تحت الحصار

  نصف مليون طفل دون سن الخامسة  
يعانون  سوء التغذية الحاد و 2135 

شخصا أغلبهم من األطفال ماتوا 
باإلصابة بالكوليرا

قتلى وجرحى بينهم مرتزقة بنيران مليشيا اإلصالح

اقتتال املرتزقة يتمّدد إىل مأرب

برزاني يتلقى 
الصفعة وحيًدا.. 
الِبشمرقة هربت 
والقوى المؤّيدة 

صمتت

الجيش واللجان يدحرون الزحف السابع على الشرفة بنجران

حزب اإلصالح بني 
أنياب اإلمارات 

ومخالب السعودّية
زين العابدين عثمان

أحد أسباب الهسترييا 
والتخبط األمريكي

أحمد شمالن
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أخبار 

 : خاص:
عىل2حدار2اثيأ27واثس2لعة2يس2كقبُل2ح َتُز2
خدح2ة2تلقي2اثش2كلوى2واثبلغ2لت2يف2جهلز2
املفك2ش2اثع2ل27 2أزارة2اثداخلي2ة2اتص2لالت2
املأاطنني2حن2عم2أ27حملفظلت2اثجمهأرية2
عرب2اثخ2ط2اثس2لخن2)م28(2واثكعلحل2حعهل2
 2كل2جدية2وش2فلفية2حل2يس2ل7م2يف2تفعيل2
اثعم2ل2األحني2وتعزي2ز2اثاقة2 2ني2املأاطنني2

واألجهزة2األحنية.
ح ت2ز2اثش2كلوى2واثبلغ2لت2اث2ذي2ت2م2
امل2ليض،2 اث25222ح2ن2س2بكمرب2 انطلق2ه2يف2
اس2كطلع2وخ2لل2ف2رة2وجي2زة2ون2يمق2ق2
و7دافه2املكمالة2 معلثجة2تجلوزات2حنكس2بي2
7يئ2ة2اثرشط2ة2يف2تعلحله2م2ح2ع2املأاطنني2
وو2 وح يلته2م2 حقأقه2م2 انكه2لك2 وحن2ع2
حخلثفكهم2ثلأاج2ب2وارتكل هم2ثلممظأرات2
اثأاردة2يف2قلنأن2اثرشطة2والئمكه2اثكنفيذية.
ويأت2ي2تدش2ني2ح ت2ز2اثخ2ط2اثس2لخن2
املأاطن2ني2 ش2كلوى2 ثكا2 ة2 نظ2 ا2ً )م28(2
ح2ن2حخلثف2لت2رج2لل2اثرشطة2يف2األقس2ل27
وإدارات2األح2ن،2حي2ث2يكمك2ع2امل تز2 أجأد2
اثك2أادر2املؤ7لة2واملدر ة2ح2ن2ضبلط2ووف اد2
اثداخلي2ة2وثديهم2اثقدرة2واثكف2لاة2ثكطبيق2
و7داف2وحبلدئ2امل تز2اثذي2يمأي2اثعديد2حن2
األقس2ل2727ي2»اإلدارة2–2املنلو 2ة2–2املكل عة2
–2اثش2ئأن2اثقلنأني2ة2–2اثش2ئأن2امللثي2ة2–2

اثسك تلرية2–2اإلعل27–2اثشئأن2اثفنية«.
وقلل2حصدر2يف2امل تز2ث22املس2رة2إن72نلك2
انج2لزا2ًتب2را2ًتمق2ق2يف2ف2رة2قص2رة2حن2
عم2 2امل تز2عَكَس2ثق2ة2اثنلس2 ه2ذا2اثعمل2
وتضلعف2ت2تلك2اثاقة2 عدحل2ذاع2يف2ووس2لط2

املأاطنني2رسعة2االسكجل ة2واالنجلز.
وحصل2ت2املس2رة2عىل2إحصلئي2ة2دقيقة2
و مس2ب2 انطلق2ه،2 حن2ذ2 امل ت2ز2 ثعم2ل2
تل2ك2اإلحصلئي2ة2فق2د2 ل2غ2عدد2اثش2كلوى2
املقدح2ة2ح2ن2قب2ل2املأاطن2ني2خ2لل2ف2رة2

اثكج  2ة2»ح حل2ة2اثكج  2ة2»2ح2ن222/52–2
ش2كأى،2 ينم2ل2 2)57( 222727 8/22/2 
 لغ2ت2عدد2اثش2كلوى2خلل2امل حل2ة2اثالنية2
»ح حل2ة2اثكدش2ني2واإلع2لن2اث س2مي«2حن2
222/27–2م8/22/2 222727حأايل2)727(2
ش2كأى،2يليهل2وخرا2ًامل حلة2اثالثاة2»ح حلة2
اثعم2ل2املنظ2م«2ح2ن2 داي2ة2اثع2ل27اثهج ي2
اثم2ليل2م 222727وحك2ى2اثيأ2،7حي2ث2 لغ2
عدد2اثش2كلوى2املقدحة2يف272ذه2اثفرة2حأايل2

)2577(2شكأى.

اثكق ي2 ،2إىل2ون2ع2دد2اثش2كلوى2 وثف2ت2
واثبلغ2لت2املنج2زة2واثقيد2اثكنفي2ذ2واململثة2
إىل2اثجه2لت2املخكصة2 لغت2)857(2ش2كأى،2
تمك2ل2وحلن2ة2اثعلصم2ة2امل تب2ة2األوىل2ح2ن2
إجمليل2تلك2اثش2كلوى2 نس2بة2)%2 (2تليهل2
حملفظ2ة2صنع2لا2 نس2بة2)% 2(،2عم ان2
)%22(،2إب2وذح2لر2)%27(،2اثمديدة2)%م(2
صعدة2واملمأيت2)%6(2حجة2)%6(،2و لقي2

اململفظلت2)25%(.
وتأض2ح2إحصلئي2ة2تفصيلي2ة2صلدرة2

ع2ن2امل ت2ز،2ون2ع2دد2اثش2كلوى2اثك2ي2تم2
اس2كلحهل2ح2ن2قب2ل2املأاطن2ني2يف2وحلن2ة2
اثعلصم2ة2 لغت2)م76(2ش2كأى،2املنجزة2
حنهل2)م27(2قي2د2اثكنفيذ2)8(2قيد2املكل عة2
)256(،2فيمل2 لغت2إجمليل2اثش2كلوى2حن2
حملفظة2صنعلا2)286(2ش2كأى،2املنجزة2
)75(2قيد2اثكنفي2ذ2) (2قيد2املكل عة2) م(،2
تع2ز2)7 (2ش2كأى،2املنج2زة2) 2(2قي2د2
اثكنفي2ذ2)2(2قي2د2املكل ع2ة2)م2(،2إجمليل2
اثمديدة2)م22(2شكأى،2املنجزة2)52(2قيد2
اثكنفي2ذ2)27(2قيد2املكل ع2ة2)57(،2إجمليل2
قي2د2 2)62( املنج2زة2 ش2كأى،2 )8م(2 إب2
اثكنفي2ذ2)7(2قيد2املكل ع2ة2)22(،2اثبيضلا2
) 76(2ش2كأى،2املنجزة2)2م2(2قيد2اثكنفيذ2
)8(2قيد2املكل عة2)77(،2شبأة2)2(2شكأى،2
املنجزة2)2(،2حجة2)5م(2ش2كأى،2املنجزة2
)7 (2قيد2اثكنفيذ2)27(2قيد2املكل عة2)م (،2
ذحلر2)227(2ش2كأى،2املنج2زة2) 2(2قيد2
اثكنفي2ذ2)2(2قيد2املكل عة2)72(،2حأرب2)2(2
ش2كأى،2صع2دة2)52(2ش2كأى،2املنج2زة2
)2 (2قيد2اثكنفي2ذ2)2(2قيد2املكل عة2) 2(،2
املمأيت2)77(2ش2كأى،2املنجزة2)27(2قيد2
اثكنفي2ذ2) (2قي2د2املكل ع2ة2)227(،2اثجأف2
)6(2ش2كأى،2املنجزة2)2(2قيد2اثكنفيذ2)2(2
قيد2املكل عة2)2(،2عم ان2) 26(2ش2كأى،2
املنجزة2)52(2قيد2اثكنفيذ2)7(2قيد2املكل عة2
)5م(،2اثضلثع2)م2(2ش2كأى،2املنجزة2)7(2

قيد2اثكنفيذ2)2(2قيد2املكل عة2)م(.

استقبل خالل 40 يومًا 1500 شكوى انجز منها 640 قضية فيما 632 قضية قيد االنجاز

بلغ عدد الشكاوى والبالغات المنجزة وقيد التنفيذ والُمحالة إلى الجهات المختصة حوالي )854( شكوى 

الخط الساخن )189(.. الشرطة يف خدمة الوطن

وزيرة حقوق اإلنسان تشارك يف معِرض صور 
جرائم العدوان بالعاصمة 

 : خاص:
نّظمت2حنظمة2»نسلا«2ثلمقأق2و2اثكنمية،2 لثكعلون2حع2حبلدرة2نسلا2اثيمن2يف2حأاجهة2
اثعدوان،2حع ضل2ًثصأر2ج ائم2اثعدوان2اثسعأدي2األح يكي،2وحس2االثنني،2يف2حيدان2اثكم ي 2
 لثعلصم2ة2صنع2لا،2 مضأر2عليلا2اثش2عيبي2-2وزي ة2حقأق2اإلنس2لن2يف2واثعميد2اث تن2

يميى2املهدي2واثعميد2عل د2اثاأر2وعدد2حن2اثمقأقيني2واإلعلحيني2واملأاطنني.
ويف2اثفعلثية2تم2ع ض2اثصأر2فأق2س2يلج2ي ح2ز2إىل2اثمصلر2واثعدوان2واثصمت2املطبق2

واثعلملي،2حيث2تنلول2املع ض2صأرا2ًثضمليل2اثغلرات2اثسعأدية2األح يكية.
وطلثب2ت2املش2لرتلُت2يف2املعِ ض2ضملئ2َ 2اثعلثم2 رسعة2إيقلف2اثمص2لر2واثعدوان2عىل2
اثش2عب2اثيمني،2وش2ددن2عىل2رضورة2رفع2وترة2اثعمل2اثشعبي2واثجمل7ري2اثذي2تكمنى2
ل2واحدا2ًيف2وجه2اثعدوان2وحؤاح اته2 مصد2املزيد2حن2األرواح،2حسكندا2ً حن2خلثه2اثأقأف2صفًّ

عىل2اثغطلا2األحمي2واثدويل.2

صلح قبلي يف قضية قتل بهمدان ينتهي بالعفو 
عن الجاني من أبناء حجة

 : خاص:
ونه2ى2صلٌح2قبيَل2ُعقد2 مملفظة2صنعلا2يف2حدي ية72مدان،2وحس2االثنني،2 قيلدة2ونصلر2
اثله2ووجهلا2وحش2ليخ2قبيلة72مدان،2قضية2قك2ل2قليد2حممد2حممد2املداحي2حن2و نلا2 يت2
املداح2ي2حن2حمل2حدا27 مدي ية72مدان،2ح2ن2قبل2اثجلني2صلدق2يميى2عبداثله2اثعليي2حن2

و نلا2حملفظة2حجة.
ويف2اثصل2ح2اثقبيل،2وعلن2ووثيلا2د27اثقكيل2حممد2حممد2املداحي2اثعفَأ2عن2اثجلني،2وذثك2
اسكجل ة2ثله2وث سأثه2وثدعأة2اثسيد2اثقلئد2عبدامللك2 در2اثدين2اثمأثي2وحفلظل2ًعىل2اثسلم2

االجكملعي،2و عد2اثكمكيم2حن2قبَل2ورسة2اثجلني2صلدق2يميى2عبداثله2اثعليي.
َغ2ثلع2دو2اثخلرج2ي2واث2ذي2يس2عى2ثزعزع2ة2األحن2واثس2لم2 ووت2د2اثم2لرضون2اثكف2 ُّ
االجكملع2ي،2حش2ددين2عىل2َوحدة2اثص2ّف2واإلخلا2وثّم2اثش2مل2واثكغلب2عىل2ُتّل2املش2لتل2
واثكمدي2لت2وتجس2يد2حبدو2اثكصلثح2واثكس2لحح2وتعزيز2تملس2ك2اثكلح2م2اثقبيل2وحل2ُتّل2

اثخلفلت2واال كعلد2عن2ُتّل2حل2يعك 2صفأ2األحن2واالسكق ار2واثسكينة2اثعلحة.

اجتماع تشاوري لقبائل الحداء بمحافظة ذمار 
تحت شعار “معاً لرفد الجبهات باملقاتلني”

 : ذمار| عبدالسالم النهاري:
وقلحت2قبلئل2اثمداا2 مملفظة2ذحلر،2عرص2وحس2االثنني،2اجكملعل2ً
تشلوريل«2ضم2عددا2ًحن2املشليخ2واثأجهلا2واثشخصيلت2االجكملعية2

وجمعل2ًغفرا2ًحن2و نلا2املدي ية.
املش2لرتأن2حن2قبلئل2اثمداا2وتدوا2خلل2ثقلئهم2اثكش2لوري2عىل2

االثكزا27اثكلحل2 ق ار2االجكملع2املأّس2ع2اثذي2عقدته2قبلئل2اململفظة2
وح2س2األول،2واث2ذي2تم2فيه2إع2لن2تجنيد2خمس2ة2آالف2حقلتل2ث فد2

اثجبهلت،2حيث2تجلو ت2قبيلة2اثمداا2َوتعكرب2يف2حقدحة2اثصفأف.
ووّت2دت2قبلئُل2اثمداا2عىل2اس2كعداد7ل2ثكجهيز2ع2دد2حن2املقلتلني2
حن2و نلا2اثقبيلة2وإثملقهم2 معس2ك ات2اثكدريب2ثيصبمأا2جل7زين2
ثلُمش2لرتة2يف2حعلرك2اثخطأط2األحلحي2ة2يف2حخكلف2حملور2جبهلت2

اثنضلل2واثرشف.

محافظ عمران يشدد على ضرورة تعاون الجميع 
يف إنجاح العملية التعليمية

 : خاص:
ش2ّدد2فيصل2جعملن2–2حملفظ2حملفظة2
عم ان،2عىل2رضورة2تعلون2اثجميع2يف2إنجلح2
اثعملي2ة2اثكعليمي2ة2ثه2ذا2اثع2ل7؛2 لعكبلر7ل2
حس2ؤوثية2دينية2ووطنية2يكممل2حسؤوثيكه2
اثجميُع2حن2و نلا2اململفظة2واثأطن2عمأحلً.

ودع2ل2جعملن،2يف2االجكم2لع2املنعقد2وحس2

ملنلقشة2عدد2حن2املأاضيع2واثقضليل2األحنية2
اثس2أدة،2 املكصل2ة2 مدي ي2ة2 واالجكملعي2ة2
جميع2و ن2لا2املدي ية2إىل2اثمف2لظ2عىل2األحن2
واالسكق ار2ووحدة2اثنسيج2االجكملعي2ونبذ2

اثخلفلت2واثكعصبلت.2
وتط2 ق2االجكم2لع2اث2ذي2ح2ره2حديُ 2
حدي ي2ة2اثس2أدة2عبداثك ي2م2حنص2أر،2إىل2
اثقضلي2ل2واثصعأ 2لت2اثك2ي2تع ق2ل2س2ر2

وحنه2ل2 واثخدحي2ة،2 اثكنمأي2ة2 اثعملي2ة2
ملس2كمقي2 اثنقدي2ة2 اثم2أاالت2 رصف2
اثضم2لن2االجكملعي2وو7مي2ة2اثكعلون2حع2
اثلج2لن2امليداني2ة2ثعملية2اث2رصف2وإيصلل2
املسكمقلت2ألصمل هل،2تمل2تنلول2االجكملُع2
ُس2بَُل2حعلثج2ة2قضليل2املأاطن2ني2 لملدي ية2
يف2اثجلن2ب2اثصم2ي2واثكعليم2ي2واث2رصف2

اثصمي2واثط قلت.2
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 : الجوف:
تمّك�ن أبط�اُل الجي�ش واللجان الش�عبية 
م�ن إفش�ال محاول�ة زح�ف جدي�دة لجيش 
العدو الس�عودي عىل مواقَع يف جبال الرشفة 

بنجران.
وق�ال مص�در عس�كري إن نظ�ام الع�دوان 
الس�عودي دفع بأفراد جيش�ه ومرتزقته مجدداً 
إىل محارق جبال الرشفة، بعد أن كانوا قد تكبدوا 
فيها خسائَر فادحة يف األرواح والعتاد والذوا ِمن 

محيطها بالفرار.
وأش�ار املصدر إىل أن جيش العدو الس�عودي 
ومرتزقته نفذوا يوم أمس االثنني زحفاً واس�عاً، 
س�انده غطاء ج�وي كثيف عىل مواق�ع يف جبال 

الرشفة.
ولفت املصدر إىل أن محاولة الزحف الفاش�لة 
اس�تمرت 4 س�اعات تكبد خاللها جي�ش العدو 

خسائر فادحة وباء عقبها بالهزيمة والخذالن.
وتعد هذه املحاولة هي الس�ابعة خالل ش�هر 

والثانية خالل 24 ساعة.

عىل صعيد مواٍز دكت مدفعية الجيش واللجان 
الس�عودي  الع�دو  لجن�ود  تجمع�ات  الش�عبية 
وآلياته�م يف جبل الطويل ومس�تحدث املخروق، 
كما دكت القوة الصاروخية بصليات الكاتيوش�ا 

موقَع وقيادة الفواز.

الجي�ش  أبط�ال  ���َر  َدمَّ ذات�ه  الس�ياق  يف 
واللجان الشعبية طقماً عسكريًّا بعبوة ناسفة 
ش�مال تبة الخش�باء، ووفقاً ملصدر عس�كري 
فقد ش�وهدت عربات اإلس�عاف وهي تهَرُع إىل 

مكان االنفجار.

أخبار

 : وكاالت:
كش�فت وكالُة رويرتز الدولية ألول مرة عن س�جالت 
بحريّ�ة وتقرير رّسي لألم�م املتحدة تتضم�ن معلوماٍت 
تؤك�د أن تحال�ف الع�دوان الس�عودي األمريكي يفرض 
حصاراً متعمداً عىل الشعب اليمني ويمنع دخول السفن 

املحملة بالغذاء حتى لو لم تكن تحمل أسلحة.
وقال�ت الوكالة يف تقرير نوعي نرشت�ه، أمس االثنني: 
إن »العث�وَر عىل االحتياج�ات الرضورية اليومية، التي ال 
يمك�ن ألحد االس�تغناء عنها، أصبح أمراً ي�زداد صعوبة 
يَوماً بعد اآلخر يف اليمن؛ وذلك بس�بب الحصار املس�تمر 
املفروض عىل ميناء الُحديدة أكرب موانئ البالد«، وأضافت 
الوكالة أنه »منذ عام 2015 نرشت السعودية وحلفاُء لها 

قواٍت بحريًة يف املياه اليمنية وحولها«.
وكشفت الوكالة أن »سجالت بحرية لم يسبق نرُشها 
وتقريراً رسيًّا لألم�م املتحدة ومقابالٍت مع وكاالت إغاثة 
إنس�انية وخطوطاً مالحية تفيد أن س�فن التحالف الذي 
تقوده السعودية تمنع دخول إمدادات رضورية إىل اليمن 
حت�ى يف الح�االت التي ال تحمل فيها الس�فن أس�لحة«. 
وأش�ارت الوكال�ة أن الدول�ة الغربي�ة وافق�ت عىل هذه 

اإلجراءات واس�تعراض التحالف للق�وة يف البحر؛ بحجة 
منع دخول األسلحة.

وأضاف�ت الوكالة يف تقريرها أن�ه »كان لهذا الحصار 

الفعيل ثمن باهظ عىل الصعيد اإلنساني، وكانت النتيجة 
هي الع�زل الفعيل لليم�ن البالغ عدد س�كانه 28 مليون 
نسمة تقول األمم املتحدة إن ربعهم يعانون من الجوع«.

وتط�رق تقرير الوكال�ة لتداعيات نق�ل البنك املركزي 
إىل عدن، مش�راً إىل أن »البنوك األجنبي�ة أوقفت خطوَط 
االئتمان لل�رشكات العامل�ة يف اليمن؛ بس�بب مخاوفها 
بش�أن تحصيل تل�ك الق�روض والصعوب�ات يف عمليات 
التحوي�ل املرصيف، كم�ا أصيبت أنش�طة البن�ك املركزي 

اليمني بالشلل« جراء إدخاله يف الرصاع العسكري.
وذك�ر التقري�ر أن نص�َف ملي�ون طف�ل دون س�ن 
الخامس�ة يعانون س�وء التغذية الحاّد َو2135 ش�خصاً 

أغلبهم من األطفال ماتوا باإلصابة بالكولرا.
وقال�ت روي�رتز »ال يس�تطيع التج�ار واملس�توردون 
مواصل�ة تجارتهم وأعمالهم يف ه�ذه األجواء؛ نظراً لعدم 
توفر العملة الصعبة وعدم القدرة عىل توفر سفن شحن 

تقبل نقل البضائع ملناطق حرب«.
وق�ال ن�ازح يمني لروي�رتز إن »الحص�اَر يمنع أيضاً 
اليمني�ني من إيجاد س�لع أساس�ية مثل الخب�ز والدواء. 
وأضاف النازح مجاهد محمد »ال نقدر نش�رتي ال الدقيق 
وال الطحني يف هذه األوضاع، مع الحروبات ومع الحصار 
وارتفاع األس�عار والغالء، من حصاره�م من أدوية، من 

مواد غذائية، ما تتطلبه الحياة«.

 وكالة رويترز تكشف ألول مرة عن مضامين سجالت بحرية وتقرير سري لألمم المتحدة:

السعودية وحلفاؤها يمنعون دخول سفن اإلمدادات الضرورية إلى اليمن حتى لو لم تحمل أسلحة
الحصار الفعلي أدى لعزل اليمن و28 مليون إنسان

تقرير أممي سّري: »التحالف يفرض حصارًا متعمدًا على اليمن«

مصرع 91 مرتزقاً بنريان القّناصة 
خالل أسبوع يف مأرب ونهم والجوف

 : خاص:
أح�رزت وح�دُة القناص�ة للجي�ش واللج�ان الش�عبية، خ�الل تنكيلها 

باملرتزقة يف مختلف الجبهات العسكرية.
وق�ال مصدر عس�كري إن ع�دَد املرتزقة الذي�ن لقوا مرصعه�م بنران 
القناص�ة يف م�أرب ونه�م والج�وف فقط بلغ خ�الل األس�بوع املايض 91 

مرتزقاً.
وأوضح املص�در أن عدَد املرتزقة الذين لق�وا مرصعهم يف رصواح خالل 
األسبوع املايض 31 مرتزقاً، فيما بلغ عدد الذين لقوا مرصعهم يف القراميش 

والضيق والنجد تم قنص 10 مرتزقة.
كم�ا بلغ عدد املرتزقة الذين لق�وا مرصعهم يف نهم 43 مرتزقا 17 منهم 
يف موقَع�ي يام والش�بكة، و13 يف الق�رن وقرية بني حي�دان، و5 يف املنارة 

والسفينة، و8 يف حريب واملجاوحة.
عىل ذات الس�ياق بل�غ عدد املرتزق�ة الذين لقوا مرصعه�م يف محافظة 

الجوف 7 عنارص وذلك يف ُكلٍّ من منطقتي القتب واملدفون.

مصرع وجرح أعداد كبرية من 
املرتزقة يف الجوف بعملية 

هجومية على مواقعهم يف الخنجر
 : الجوف:

نّفذ أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يف محافظة الجوف عملية هجومية 
نوعية عىل مواقع املرتزقة يف الخنجر بمديرية خب والشعف.

وقال�ت مصادر ميداني�ة إن أعداداً كب�رة من عنارص مرتزق�ة العدوان 
لق�وا مصارعهم وجرح آخرون يف العملية، فيما الذ البقية بالفرار، مخلِّفني 

وراءهم األسلحة والعتاد.
ع�ىل صعي�د متص�ل س�قط 7 من عن�ارص املرتزق�ة بني قتي�ل وجريح 
باس�تهداف مدفع�ي لتجمعاته�م وآلياته�م يف وادي الضي�ق ب�رصواح يف 

محافظة مأرب.

مصدر عسكري: الزحف استمر 4 ساعات مسنودًا بالقصف الجوي:

أبطال الجيش يصدون الزحف السابع على مواقع الشرفة يف نجران

تدمري مدرعة للمرتزقة يف لحج 
وإعطاب آلية يف شبوة

 : الجوف:
تمك�ن أبطال الجيش واللجان الش�عبية يف محافظة ش�بوة م�ن إعطاب آلية 

ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف منطقة الساق بمديرية عسيالن.
ويف س�ياق متصب قال مصدر عسكري إن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
تمكن�وا م�ن تدم�ر مدرع�ة للمرتزق�ة بقذائ�ف املدفعي�ة يف جبه�ة كهبوب 
بمحافظ�ة لحج ورصع وجرح من كانوا عىل متنها، فيما اس�تهدفت مدفعية 
األبط�ال تجمعات املرتزقة يف االجردي والطماحي بمديرية الزاهر يف محافظة 

البيضاء.

عملية هجومية على مواقع 
املرتزقة يف املعافر

 : تعز:
نّفذ أبطاُل الجيش واللجان الش�عبية يف محافظة تعز 
ي�وم أمس االثن�ني عملية هجومية ع�ىل مواقع املرتزقة 
باتج�اه تبة الحزامي يف الكدح�ة بمديرية املعافر ما أدى 

إىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
كما اس�تهدفت املدفعي�ة تجمعات ملرتزق�ة العدوان 

جنوب معسكر خالد بمديرية موزع غربي املحافظة.



4
اثالثلا

اثعدد

227حم 27م 2727
227وتكأ  727272

)275(
حق رد 

اثعلقلت2اثعلحة2واثكأزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
حممد2عيل2اثبلشل

املقلالت2املنشأرة2يف2اثصميفة2تعرب2عن2روي2
تلتبهل2وال2تعرب2 لثرورة2عن2روي2اثصميفة

رئيس التحرير:
صربي2اثدرواني

اثعنأان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي    عمارة 
sمنازل السعداء- للتواصل مع الصحيفة تلفأن: 01314024       a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m االيميل 772813007اثكلج ا7

وزير الصحة يرد على االتهامات املوّجهة له على لسان مسؤولي وزارته يف تقرير نشرته املسرية
 : خاص:

تلق2ت2صميف2ة2املس2رة،2وح2س2اثالث2لا،2
رس2لثًة2ح2ن2وزي2 2اثصم2ة،2حممد2س2لثم2 ن2
حفيظ،2تضّمن2ت2ردودا2ًح2ن2222نقطة2عىل2حل2
ن2ُرش2يف2ع2دد2اثصميفة2رقم22772ي2أ27اثالثلا2
املليض.2وطل2ب2اثأزي 2 نرش2رس2لثكه2عمل2ً 22

»حق2اث د«.
وج2لات2اثنق2لط2يف2رس2لثة2وزي2 2اثصمة2

ثلصميفة2عىل2اثنمأ2اثكليل:
ووالً:2اث د2حأل2ع2د27إرشاك2اثأزي 2ثآلخ ين2
يف2اجكملع2لت2اث2أزارة2حع2املنظم2لت2اثدوثية،2
فإن2ذثك2ال2صمَة2ثه،2حيث2تكم2دعأُة2املخكصني2
ح2ن2اثأتلا2وامل2دراا2اثذين272م2حعكمدون2حن2
قب2ل2اث2أزارة2وَْو2رئلس2ة2اثجمهأري2ة،2وثي2س2
اثفلرض2ني2ونفس2هم2 لثق2أة،2 2ل2إن2املجل2َس2
اثس2يليس72أ2اثذي2وق2لل2املدان2ي2ودحج2قطلع2
اثط2ب2اثعلج2ي2واث علي2ة2يف2قط2لع2واحد72أ2
قط2لع2اثخدح2لت2اثطبي2ة،2وث2م2يص2در2ق2 اٌر2
ثلمداني2تمت2وي2حس2مى2حك2ى2اثلمظة،2وذثك2
عىل2خلفي2لت2اقكمل27ح َتز2اثط2أارئ2حن2قبل2
املدان2ي2واثع ج2يل،2و27أ2حأض2أع2حع2 وف2
ث ئي2س2املجل2س2اثس2يليس،2األس2كلذ2صلث2ح2
اثصم2لد2ورئيس2اث2أزراا2اثدتك2أر2عبداثعزيز2
صلثح2 ن2حبكأر،2 ل2إن2ق اَر2اثدحج2تلن2نكلجل2ً
ويضل2ًالتهلحلت2 لثفس2لد2 ني2املداني2واثعطلب2
وقيلحهم2ل2 لتهلح2لت2حكبلدث2ة2ونرش2رس2لئل2
حكبلدث2ة2وتعليقهل2عىل2ُجدران2اث2أزارة،2واثكل2
 لث2أزارة2ع2ىل2اط2لع2واألخ2ط2لل2عقلن2عىل2
عل2م2 ذثك2يف2ف2رة2قيلحه2 عم2ل2رئيس2اثأزراا2
وحملوثك2ه2حل2اثخلف2 ينهمل؛2ملل2فيه2حصلمة2
اثعم2ل،2واثغ يب2 2ل2واألغ ب2تي2ف2يمكن2ون2
يكأن2عبداثس2ل27املداني2وتي2ل2ًثل علية2ونلئبل2ً
ثلأزي2 2يف2وقت2واحد؛2ألنه2حني2دحج2اثقطلعني2
تلن2املداني2وتيل2رعلي2ة2وثم2يعمل2قط2تنلئب2
وزي2 ،2تمل2ثم2يص2در2ثه2ق ار2نلئ2ب2وزي 2 عد2
اثدحج2حؤخ ا2ًيف2ظل2املجلس2اثسيليس2وحكأحة2

اثأفلق.
ثلني2لً:2ال2صم2ة2الته2ل27املنّظم2لت2 كأريد2
حبلثغ2حلثية2ثمسلب2اثأزي 2اثشخيص،2وح َفٌق2
ثكم2اث د2ح2ن2املنظملت2اثدوثية،2ونمن2نمكفظ2
 مقن2ل2اثقلنأني2تجله72ذه2االتهلحلت2اثخطرة2

2شخصنل. واثكي2تُمسُّ
ثلثا2لً:2وفقل2ًثلأائح2اثأزارة2وصلحية2اثأزي 2
فل2يمكن2ون2يك2م2اثخكم2ُعىل2تأقيعلت2اثأتلا،2
 ل2ال2 د2ون2ي فع2اثأتلا2ثلأزي 2وحن2خلثه2يكم2

حخلطبة2اآلخ ين2 لسم2اثأزي .
را علً:2ون2حع2ليل2وزي 2اثصمة72أ2اثذي2وعلد2
اجكملع2لت2املنظم2لت2ثل2أزارة،2وتلن2ت2تلهل2
تُعقد2يف2حق 2املنظملت2اثدوثية2واثكل2يع ف2ذثك2

حن2حأظفي2اثأزارة2واملنظملت2نفسهل.
خلحسلً:2ون2األخ2عبداثعزيز2اثديلمي2شهد2عىل2
نفسه2ووال2ًوعىل2َحن2اقكممأا2قلعة2االجكملعلت2
ثلنيلً،2و7ي2ش2هلدة2حق2تنف2ي2ُجملة2وتفصيل2ً
 يلن2ه2يأ27اقكمل27حككب2اثأزي 2واثقلعة،2حيث2
اّدع2أا2ون2اثأزي2 272أ2حن2اقكم2م2االجكملع2وال2
نعل2م2تي2ف2يقكمم2وزي2 2اجكملع2ل2ًيف2وزارته،2
حي2ث2ق2لل2اثديلم2ي2إن2املداني2واثعط2لب72مل2
ح2ن2اقكممل2 لثق2أة2صلث2ة2االجكملعلت،2و7ذه2
ش2هلدة2حنه2ونفي2ثلبيلن2اثس2ل ق2ض2د2اثأزي 2
اث2ذي2وّقع2ه2اثديلمي2واثعط2لب2واملدان2ي2زورا2ً
و هكلنلً،2حيث2ون2اثمقيقة2اثكي2ونطقهل2اثله2عىل2
ثس2لن2اثديلم2ي2يف2صميفككم،72ي2ون2نش2أان2
واملدان2ي72مل2َح2ن2اقكممل2صلث2ة2االجكملعلت2
 لثق2أة،2وحن2اثطبيعي2ون2يك2م2تأجيُل2االجكملع2

 سبب2ف ض2اثقأة2واسكخدا27اثسلح.
سلدس2لً:2ح2أل2ح ت2ز2عمليلت2اثط2أارئ،2

فلثكل2يع ف2املشلتل2اثكي2ج ت2حأثه،2وُرفعت2
تقلري 2ثلمكأحة2وثلمجلس2اثس2يليس2 ش2أن2
ذثك،2وحلثيل2ًيعمل،2حع2اثعلم2ون2ح تز2اثطأارئ2
قل27 إنش2لئه2اثأزيُ 2 عد2إقنلع2املنظملت2 ذثك،2
وي2أ27االفككلح2قل27املدان2ي2واثع جيل2 لقكمل27
امل تز2 لملس2لمني2قبل2افككلحه2رسميل2ًحن2قبل2

رئيس2اثأزراا2وحمايّل2املنظملت.
2ة2 وَخلصَّ األدوي2ة2 ش2منلت2 ون2 س2ل علً:2
اثلقلح2لت2اثك2ي2تم2إرج2لع2طلئ ت2ني2حمملة2
 لثلقلحلت2ح2ن2حطلر2صنع2لا،2وتلنت2تأقف2
ح2ن2قبل2نش2أان2اثعط2لب،2 ل2إن2حنش2أراته2
 لثفي2س2 أك2تلنت2تش2كك2 لثلقلح2لت2وونهل2
س2بب2ألح2 اض2قلتل2ة2ثألجي2لل،2و27أ2اتهل27
تّ ره2حزب2اإلصلح2سل قل2ًخلل2عل2،7272227
األح2 2اثذي2اس2كلات2حنه2املنظم2لت،2واملذتأر2
عليه2قضليل2يف2اثنيل ة2اثعلحة2حأل2املس2لعدات2
اثطبي2ة2 واملس2كلزحلت2 واألجه2زة2 اإلي اني2ة2

ة2 إدارة2املخيملت. اثَخلصَّ
ثلحنلً:2وعن2حأضأع2إغلق2املخلزن،2فقد2تم2
اإلغلق2عرب2ثجنة2ُش2ّكلت2ثلكمقيق2يف2حأضأع2
األدوي2ة2اثك2ي2ت2م2إخ اجهل2ح2ن2املخ2لزن2ثيل2ً
رسقة2 2دون2عل2م2اثأزي2 ،2وتلن2يكم2اثرصف2
عرب2اثلجن2ة2ثألح اض2املزحنة2واثس2ك ي،2تمل2
ون2عبداثعزي2ز2اثديلمي2ق2ل27 إصدار2تأجيهلت2
ثلبأا 2ة2 عد27خ2 وج2وي2ودوي2ة2وَْو2رصفهل2إال2
عربه،2حكنلسيل2ًون2  نلحج2اإلحداد2اثدوائي2وفق2
ق ار2انش2لئه2يكبع2اثأزي 2حب2لرشة،2وعند2قيل27
اثلجنة2 مكل عة2حهمكه2ل2 لثج د2 عد2اثكمقيق2
قل27 كشكيل2ثجنة2وُْخ2َ ى2ثلج د2دون2اث جأع2

إثينل،2حكجلوزا2ً ذثك2صلحيكه2تأتيل.
تلس2علً:2وحل2إشهلر2املسدس2حن2قبل2نشأان2
اثعطلب2نمأ2اثأزي ،2فهذه2اثملدثة2ثهل2شهأد،2
وننكظ2 2اثلجن2ة2اثك2ي2وّج2ه2اث ئي2س2صلثح2

اثصملد2 كشكيلهل2حن2قبل2اثمكأحة.
ع2لرشاً:2إجملال2ًحل2تمدث2 ه2األخ2عبداثعزيز2
اثديلم2ي2يف2صميفكك2م2املأق2 ة،2و27أ2اث2ذي2
ث2م2يمِض2ع2ىل2تعيينه2إال2ش2ه ،2جعلنل2وجعل2
اآلخ ون2يسكغ  أن2تيف2يكيل2االتهلحلت،2وثم2
يك2رشف2 لقلئه2اثأزي 2إال2ح2 ة2وَْو2ح تني،2وحن2
خ2لل2حل2تكبه2يكض2ح2ونه2تكب2ح2ل2وُحيل2عليه2
وثيس2حل2اتكش2فه2ح2ن2اثأاق2ع2اثعميل،2حيث2
ثأ2تلنت2املقل لة2 عد2س2كة2سبعة2وشه ،2ثكلَن2
فيه2ل2 عٌض2حن2اثمقلئق2اثك2ي2يف2امليدان،2و7أ2
حل2يؤتد2تلحنل2آنف2اثذت 2 أن2املذتأر2وراد2 ذثك2
اثكشأيه2ثش2خص2اثأزي ،2واثكذب2ألجل2وضع2
اث حلد2ع2ىل2اثعيأن2عىل2حس2لب2علقة2اثعمل2
اثكي2يُف2رض2ون2تمظ2ى2 ل7كملحه2واحراحه2

ثلمسؤول2األول2يف2اثأزارة.
وح2د2ع2رش:2نس2كغ ب2ون2يكم2ويض2ل2ًاتهل27
اثأزي 2 عد27اثأالا2ثلأطن2ضد2اثعدوان2اثغلشم،2
و27ذا2اثدس2كأر2واثلأائح2اثداخلي2ة2يف2اثأزارة،2
اثخيلن2ة2 وث2أ2 لتهلح2لت2 اثكطفي2ش2 وثك2ن2

وإفش2لل2اثكأاف2ق2واثرشت2ة2ثصلثح2
اثعدوان،2

و27أ2حل2ح2ذرت2حن2ه2اثقيلدتلن2اثسيلس2يكلن2
حمالة2 لثزعيم2عيل2عبداثله2صلثح2رئيس2حزب2
املؤتم2 ،2وش2قيقه2اثس2يد2عبداملل2ك2 دراثدين2

اثمأثي2قلئد2ونصلر2اثله،2وخراً.

الصحيفة تعّقب 
عندحل2ن2رشت2اثصميفة2اثكق ي2َ 2تلن2ذثك2
جزا2حن2حس2ؤوثيكهل2األخلقية2واملهنية2 كبني2
قضلي2ل2و7م2أ27اثن2لس؛2 لعكبلر2ون2املش2لتل2
املكعلق2ة2 واثقضلي2ل2 املكبلدث2ة2 واالتهلح2لت2
 عم2ل2اث2أزارة2تؤث 2س2لبل2ًعىل2قط2لع2ع يض2
حن2اثش2عب2اث2ذي2يعلني2حن2ع2دوان2إج احي2
وحصلر2جلئ 2عىل2حدى2وتا 2حن2علحني2ونصف2
عل2،7وثم2يكن272دف2اثصميفة2اثنيل2حن2وزي 2
وَْو2اثدفلع2عن2وتيل2ويل2ًتلنت2انكملاات2اثط فني2

اثسيلسية.
تم2ل2إن2اثأزي2 2َط2َ َح2تس2لؤال2ًيف2حطل2ع2
رسلثكه2حأل2إقدا27اثصميفة2عىل2نرش2اثكق ي 2
يف2ظ2ل2وج2أد2تأاف2ق2س2يليس2ع2ىل2اثكهدئ2ة2
اإلعلحية،2و7ُنل2تؤت2د2اثصميفة2اثكزاَحهل2اثكل27
 لثكهدئ2ة2فيمل2يكعل2ق2 لملنلتف2لت2واثكنلوالت2
اثك2ي2تخد27اثعدوان،2وال2نعكق2د2ون2اثأزي 2ي ى2
ون2تكأقف2اثصملفة2عن2إثلرة2اثقضليل2وو2تبنّي2
ُتّل2ح2ل2يمك2ن2ون2يكأن2يف2خدح2ة2اثنلس2اثذين2
يس2كمقأن2اثمص2أل2عىل2خدحلت2اث2أزارة2يف2

ظل2اثظ وف2اثكي2يعيشهل2اثبلد.
اثنقط2ة2اثالني2ة2يف2رس2لثة2اثأزي2 2واثك2ي2
يق2أل2فيهل2 أنه2ورف2ق2ثلصميفة2رد2املنظملت2
ع2ىل2ادع2لاات2قيلح2ه2 كأريد2حبلثغ2ثمس2ل ه2
اثش2خيص،2و7نل2تؤتد2اثصميف2ة2ونهل2ثم2تكلق2
سأى2رسلثة2اثأزي 2املكأنة2حن2ثلث2صفملت2
واملنش2أرة2يف272ذه2اثصفم2ة،2وث2م2تكل2ق2وي2

ح فقلت2وَْو2ردود2تمل2تقأل2اث سلثة.
تمل2تلفت2اثصميفة2عنلي2ة2اثأزي 2واثق اا2
ونه2ل2قلح2ت2قبل2ن2رش2اثكق ي2 2 لالتصلل2عىل2
7لت2ف2اثأزي 2اثذي2تلن2حغلق2لً،2وتلن2ذثك2حن2
وج2ل2اثمصأل2عىل2تعليق2حن2ه2حأل2حضلحني2

اثكق ي .

وكيل الصحة يوضح
فيمل2تهدف2اثصميف2ة2ثكبنّي2قضليل2اثنلس2
وإيصلثهل2ثلمس2ؤوثني2وتا 2حن2ون2تكمأل2ملنرب2
ثلمس2ؤوثني،2فإن2اثصميف2َة2اتصلت2 لثدتكأر2
عبداثعزيز2اثديلمي2وتيل2وزارة2اثصمة2ثقطلع2
اثخدح2لت2واث علي2ة،2وطلبت2حن2ه2إيضلحلت2
حأل2ح2ل2ورد2يف2رس2لثة2اثأزي ؛2تجنب2ل2ًثمجز2
صفم2ة2وُْخ22َ ى2حن2اثصميف2ة2يف2حلل2طلثب2

اثأتيل72أ2اآلخ 2 مق2اث د.
ورّد2اثديلم2ي2ع2ىل2اسكفس2لراتنل2  س2لثة2

حخكرصة2حأّجهة2ثلأزي ،2ننرش7ل2تمل72ي:
1-2 خص2أص2انف ادت2م2 لثلق2لاات2ح2ع2
املنظم2لت2دون2حض2أر2اث2أتلا2املعني2ني2فل2
يمكن2إن2كلُره،2فعىل2س2بيل2املالل2

ال2اثم2رص2عقد2اجكملعلت2حع2حنظمة2اثهج ة2
اثدوثية2يف2ينلي2 2727272 دون2حضأر2اثأتلا2
املعنيني2وَْو2حك2ى2حدراا2اثرباحج2املعنية2»ح فق2

وثيقة«.
وتذثك2تأقيعكم2ثعدد2ح2ن2االتفلقيلت2دون2
اط2لع2اثقطلعلت2املعنية2حا2ل2اتفلقية2حع2اث22
2GIZاألمللني2ة2واتفلقي2ة2ح2ع2اثصلي2ب2األحم 2

واثربنلحج2اثغذاا2اثعلملي.
ح2ع2رشتلت2 اثانلئي2ة2 االتفلقي2ة2 وتذث2ك2
روسية2الس2كجلب2وطبلا2روسيني2دون2إشعلر2
وتيل2قطلع2اثطب2امللحي2س2ل قل2ًوَْو2اطلعه2يف2
إط2لر2اثكهميش2املكعمد2ثأتيل2قطلع2اثكخطيط2

»ح فق2صأرة2وحد2االتفلقيلت«.
2-2 خصأص2دحج2اثقطلعلت2وتذثك2تعيني2
نلئ2ٍب2ثلأزي 2فقد2تم2يف2وقت2س2ل ق2 ق ار2حن2
رئي2س2اثلجن2ة2اثاأرية2يف2يأثي2أ2،727272قبل2
اتفلق2اثرشاتة2 ني2املؤتم2 2وونصلر2اثله؛2وذثك2
ملل2تقكضي2ه2املصلم2ة2اثعلحة2و س2بب2رفض2
اثقلئم2 لألعم2لل2حينهل2ثق ار2اثدحج2يف2حينه..2
وثلمف2لظ2عىل2حبدو2اثرشات2ة2ت ك2املأضأع2إىل2
اثأقت2اثذي2تم2إقنلُعكم2ترشتلا2 أ7مية2دحج2
اثقطلعني2وتعيني2د/2عبداثعزيز2اثديلمي2وتيل2ً
ثلقطلع2اثجديد2 مأاَفقة2اثأزي 2ورئيس2اثأزراا2
واملجل2س2اثس2يليس2األعىل.2و7ذا272أ2اثأضع2
اثطبيع2ي2واألفض2ل2ثلمصلم2ة2اثعلحة2وخلل2
تلك2اثف2رة2غّطى2د.2عبداثس2ل27املداني2وعملل2
قط2لع2اث علي2ة2إىل2ون2ص2در2اثق2 ار2اثكأافقي2
وسّلم2اثعمل2ثلدتكأر2عبداثعزيز2اثديلمي،2و7ذا2
ي2دل2عىل2ح ون2ة2وعد27فْ ِض2اثدح2ج،2 ل2تلن2

 قنلعة2تلحلة2حن2اثرشتلا.
ويدل2عىل2عد27تقبل2اثأزي 2ثق ارات2اثلجنة2
اثاأري2ة2اثعليل2وتهميش2وتيل2قطلع2اثكخطيط2
ورفض2ح2دراا2اثعمأ27اثذين2ت2م2تعيينهم2قبل2
اتفلق2اثرشاتة2وتغير7م2جميعل2ً دون2رشاتة2
 لث غم2حن2صدور2تعليملت2وق ارات2عليل2تمنع2
تعيني2وي2حدراا2عم2أ27)ح فق2ثكم2صأرة2حن2

ق ارات2اثلجنة2اثاأرية2اثعليل(.
 خصأص2اثمس2ل لت2اثبنكية2اثكي2يدي 7ل2
اثأزي2 2خ2لرج2إط2لر2اإلدارة2اثعلحة2ثلش2ؤون2
امللثي2ة2واثقطلعلت2امللثية2»ح ف2ق2ثكم2صأرة2

ث سلثة2حدي 2عل27اثشؤون2امللثية«.
3-2و خصأص2رفض2اثأزي 2ثخكم2املذت ات2
اثصلدرة2حن2اث2أتلا2وال2يخكم2إال2عىل2تأقيعه2
فق2ط2ف2ل2قلن2أن2وال2الئم2ة2تخ2ّأل2اثأزي2 2
االس2كف اَد2 لملخلطبلت2حكى2ث2أتلا2اثأزارات2
األخ2 ى2واملنظم2لت2اثدوثية2وإن2كلره2ون2األخ2
اثأزي2 2ي فض2خكم2وي2حذت2 ة2حخلطبة2حكى2
ث2أ2تم2رفُعه2ل2تم2ت2تأقيعه72أ،2 2ل2يأقفهل2
وتخكفي2ثديه2يف2املككب2وثدينل2صأر2اسكلحلت2
ح2ن2حككبه2ملئ2لت2املذت ات2واملخلطب2لت2اثكي2
اوقفهل2اثأزي2 2دون2وي2حربرات2وح فق2صأرة2
إْحَدى2املذت ات2اثكي2رفعت2قبل2عل27وثم2تخ ج2

اثلمظ2ة2و7نلك2املئ2لت2حن2حك2ى2
املذت2 ات2

اثكي2تم2إيقلفهل2حن2قبل2اثأزي .
وقلل2اثديلمي2إن2رئيَس2اثأزراا2وّجه2رسلثًة2
إىل2وزي2 2اثصمة2يف2اث272727/7/262تدل2عىل2
إقص2لا2اثأزي2 2ثل2أتلا،2)ح فق2ثك2م2صأرة2

حنهل(
4-2ح2ل2قيل2ح2أل2حل2ت2م2يأ727 2س2بكمرب2
272727حن2حنع2اثأزي 2ثل2أتلا2ونلئب2اثأزي 2
فهذا2اع2راٌف2رصيٌح2 لملنع2غ2ر2املربر2ثلأتلا2
ونلئ2ب2اثأزي 2ح2ن2حضأر2االجكم2لع2اثخلص2
 إق ار2حملة2وطنية2دون2رشاتة،2و7ذا2يدل2عىل2
رفض2اثأزي2 2ثلرشاتة2واس2كف اده2 لثق ارات2
وتذثك2ع2ىل2ونه2يملول2اخكلق2االش2كلثيلت2يف2
تل2االجكملعلت2داخ2ل2اثأزارة،2 مج د2حضأر2
اث2أتلا2ونلئب2اثأزي2 ،2ويأجد2ثدينل2تس2جيٌل2
حص2أٌر2يأضح2اث2أتلا2و7م2يملوث2أن2تهدئة2

املشلرتني2واثأزي .
وحل2 خصأص2االتهلحلت2 لسكخدا27اثسلح2
وو2رفع2ه2حن2قبل2اث2أتلا2وو2نلئب2اثأزي 2فذثك2
ثم2يكم2نهلئيل2ًونم2ن2نمكفظ2 مق2اث د2واث فع2
ثلجه2لت2اثقلنأني2ة2 2لإلرصار2ع2ىل2اثكش2هر2
اثكلذب2اثذي2يش2ر2إىل2إفلس،2فل2يلجأ2ثلكذب2
إال2ح2ن2ال2ُحّج2ة2ث2ه.2)ح ف2ق2ثك2م2اثكس2جيل2

املصأر(.
5-2و خصأص2االدعلا2 2أن2ح َتز2عمليلت2
اثط2أارئ2يعمل2حلثي2ل2ًفل2صمة2ثه2ذا2اثكل27
فه2أ2حأّقف2ع2ن2اثعم2ل2تملحل2ًوال2ينس2ق2وال2
يق2أ27 2دوره2اثذي2وُنش2ئ2ح2ن2وجل2ه،2و7دف2
االدع2لا2 قص2ة2غ2ر2واقعي2ة2ح2أل2اقكم2ل27
اثأتلا2اثس2ل قني2ثلغ فة72أ2نقل2حهمة2غ فة2
اثعملي2لت2إىل2املنظم2لت2اثدوثي2ة2خ2لرج2إطلر2
وزارة2اثصم2ة2وين2درج2ضم2ن2سلس2لة2ح2ن2
االدع2لاات2اثبلطلة2واخكلق2االش2كلثيلت2اثكي2

تخد27اثعدوان.
6-2وحل2 خص2أص2إرصار2اثأزي 2عىل2تك ار2
االتهلحلت2واثكش2هر2 أتيل2قط2لع2اثكخطيط2
تلرًة2 كأقي2ف2اثقطلعلت2وت2لرة2ودوية2إي انية2
فهأ2يمكفظ2 م2ق2اث د2وتم2اث ف2ُع2 لملأضأع2
ثلنلئ2ب2اثعل27ثأضح2حد2ثهذا2اثكش2هر2املكك ر2

واملكعمد2وغر2املأثق.
7-22وحل2 خص2أص2حخلزن2األدوية2 لثأزارة2
فقضيكهل2 ملجة2إىل2ثجن2ة2علجلة2حن2اثجهلز2
مل ت2زي2ثل قل ة2واململس2بة2ثأض2ع2حد2ملل2يكم2
حن2وخذ2رس2أ27غر2قلنأنية2ثكل2فيلة2انسأثني2
وو2ع2د27تأري2د2املبلث2غ2 أي2س2ندات2رس2مية2
)ح فق2ثكم2صأرة2اثسندات2اثكي2ال2تخضع2ألي2

رقل ة2حلثية(.
وتذثك2فإن2تش2كيل2ثجن2ة2ثلكمقيق2يكأن2
ع2لدة2ثف2رة2وجي2زة2وينكه2ي2دور27ل2  ف2ع2
اثكق ي2 2وثي2س2مل2دة2وتا2 2ح2ن2ش2ه ين2وتم2
اثكأجي2ه2 عد27خ2 وج2األدوية2إال2ع2رب2اثأتيل2
املخكص2حفلظل2ًعىل2امل2لل2اثعل27يف2ظل2اثغيلب2

غر2املربر2ثلأزي .
8-22وخ2را2ًفإنن2ل2ندي2ن2اس2كم ار2اثأزي 2يف2
افكع2لل2االش2كلثيلت2يف272ذه2امل حل2ة2 لثذات،2
ونممل2ه2حس2ؤوثيَة2إيقلف2االجكم2لع2اثذي2تم2
اثكنظيم2ثه2يأ27اثخميس2املليض2 لثكأجيه2
ثلمنظم2لت2 ع2د27اثمض2أر2يف2االجكملع2
املأسع2ثأضع2اسراتيجية2اثكخطيط2ثلعل27
املنلتف2لت2 27ذه2 اس2كم ت2 َوإذا2 2، 272728
واالدعلاات2املسكم ة2سكؤدي2إىل2عد27اثخ وج2
 خطة2وطنية،2و7ذا2حل2يكعمده2اثأزي 2ويسعى2

اثيه.
ونطلثب2املجلس2اثس2يليس2األع2ىل2واثقيلدة2
اثسيلس2ية2 أضع2حد2ثه2ذا2اثخلف2املصطنع،2
فلثكجلذ 2لت2اثسيلس2ية2واملنلتف2لت2تزيد2حن2
تعقي2د2األحأر2وتؤث 2س2لبل2ًعىل2واق2ع2اثقطلع2
ثلمأاطن2ني2 اثعلح2ة2 واثخدح2لت2 اثصم2ي2

واثجبهلت..2واثله2املسكعلن.

 المسيرة تنشر التوضيح عماًل بحق الرد والوكيل يعّقب:
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الــفـصـل الســادس
النتائج واآلثــار والتطورات المــترتِّــبة على المــجــزرة

حمود عبداهلل األهنومي 
ت ت2ََّب2عىل2تلك2املجزرة2نكلئُج2وتطأراٌت2
وحكغ2راٌت2ثه2ل2وث2ٌ 2يف2اثكأري2خ2اثيمن2ي2

املعلرص،2حنهل:
2اثنكلئ2ِج2واآلث2لِر272أ2 -2تلن2ح2ن2و27مِّ
اش2كعلل2اثغضب2اثشديد2واتِّقلد2نلر2اثمزن2
2ع2ن2ذث2ك2 يف2قل2أب2اثيمني2ني،2تم2ل2ع2ربَّ
صلحُب2س2رِة2اإلحل27يمي2ى2إذ2قلل:2"وملل2
وص2ل272ذا2اثخرب2إىل272ذه2األقط2لر2قأ ل2
 لثغضب2اثش2ديد2واثمزن2اثعل7"،2ويصف2
نزي2ه2اثعظم2حش2لعَ 2اثيمني2ني2إزاا72ذه2
املذ مة،2وقد2وصل2اثيمن2 عد2ور ع2سنأات2
ح2ن2وقأعه2ل،2فيق2أل:2"وحدَّثن2ي2ويضل2
عن272ذه2اثفلجع2ة2تار2ٌحن2و27ل2اثيمن،2
 ينه2م2وقلرب2اثمجلج2اثذي2ن2ُقِكلأا2يف72ذه2
املجزرة"،2"وجميُعهم2تلنأا2يرُسدونهل2عيل2َّ
وعلح2لُت2اثكأث2ِ 2اثعميِق2واثمقِد2اثش2ديد2

ظل7 ٌة2عىل2وسلري 2وجأ7هم")2(. 
ع2ن2 آن2ذاك2 اثيمني2أن2 2 ع2ربَّ وق2د2 2-
اس2كعداِد7م2ثلقكصلص2ح2ن2اثقكلة2وينمل2
تلن2أا2واس2كعدُّوا2ثقكلثه2م،2وتلن2أا2 2ني2
اثف2رة2واألخ ى2يُْس2ِمعأن2اإلح2ل27يميى2
ح2ن2اثكم ي2ض2واإلث2لرة2ح2ل2تلن2"يُا2ر2
اثمفيظ2ة"،2وي فع2أن2 ذث2ك2عقلئ 27م2
اثعلم2لا2 ذث2ك2 يف2 و"ق2لل2 ووصأاته2م)2(،2
واثبلغ2لا2اثخطب2لا2اث س2لئل2واثقصلئد"،2
وذت2 وا2فيهل72ذه2املصيب2ة،2وحاأا2اإلحل27
يمي2ى2وجمي2ع2قبلئ2ل2اثيم2ن2 لالجكملع2
واملس2ر2ثم ب72ؤالا2"اثخ2أارج2املعكدين2
ع2ىل2حج2لج2 ي2ت2اثل2ه2اثم2 ا7") (.2ثكن2
ثألسف2ثم2يسكام 72ذا2األىس2واثمزن2تمل2
ينبغ2ي2ويف2االتجله2اثصميح2يف2اثغضب2ثله2

تعلىل2وثدحلا2ووثئك2املظلأحني.
-2وصلت2اث س2لثة2اثنجدي2ة2اثأ7ل ية2-2
خ2ًة2 لث2د27اثربيا،2حزيّنة2 لألش2لا2 حضمَّ
واث2 ؤوس2املقطأف2ة2-2إىل2ُتّل2 يٍت2يمني،2
وتلن2حف2لُد2تلك2اث س2لثة2ون2اثقكل2وفضل2
ط يقة2حمبَّبة2ث2دى2اثنجديني2يف2علقكهم2
 لثيمني2ني،2وونه2خ2ر2ُوس2يلٍة2يف2اثكعلرف2
حعهم2حن2وول2يأ2،7وون2عليهم2ون2يسكِعدُّوا2
ش2يف2وق ب2ف صة2 ملاِل2ذثك2اثس2لأِك2املكأحِّ
ف2 وو2فليكأن2أا2ع2ىل2ح2ذر،2وثألس2ف2تلقَّ
اثيمنيأن2تلك2اث س2لثة2 2يا2حن2اثبل7ة2
واثكه2لون،2وإذا2 لثنجدي2ني2يعأدون2ملالهل2
2ووس2أو2حمل2تلنأا،2 حنذ2عل27272527 أش2دَّ
وث2أ2تن2ل2وخذن2ل2 كنبيه2لت2تلك2اث س2لثة2
اثخطرة2واسكمعنل2ثجَ ِسهل2املنِذر2ألعددنل2
اثع2دة،2وحع2ذث2ك2فلثف صة2س2لنمة2ثل د2

عليهم،2واالنكصلف2حنهم2اثيأ7.
-2وتلن2حن2اثطبيعّي2ون2يمكِنع2اثيمنيأن2
عن2اثمج2ألعأا7)7(،2 عد2ون2تم2اسكهدافهم2

عىل2ذثك2اثنمِأ2اثبِشع.
-2وتلن2ح2ن2نكلئجه2ل2تأت2ُُّ 2اثعلق2لت2
اثسيلس2ية2 2ني2حكأح2ة2اإلح2ل27يمي2ى2
وس2لطلن2نجد2ا ِن2س2عأد،2واشكعلل2حلف2
عس2ر2اثذي2س2يؤدي2يف2حل2 عد2حع2جملة2

حن2األسبلب2األخ ى2إىل2اشكعلِل2اثم ِب2 ني2
اثطَّ ف2ني،2وظلَّت2قضية2املجزرة2حط وحة2
يف2ُتّل2اثلق2لاات2واملفلوض2لت2اثس2عأدية2
اثيمنية2الحقل2حكى2اشكعلل2ح ب72 م272
وتأقي2ع2حعل7دة2اثطلئ2ف،2واثكي2 دور7ل2
ات2 تجل7لت2اثقضية2ووودته2ل2تمت2حكغرِّ

سيلسية2جديدة.

- تنومة واملفاوضات اليمنية 
ظلَّت272ذه2اثقضية2وحأضأع2اإلنصلف2
ثلمظلأح2ني2ح2ن2حلتم2نج2د2َحْطَلبل2دائمل2
ثلجلن2ب2اثيمن2ي،2وإذا2تلن2اإلح2ل27يميى2
ق2د2حكَّم2ا ن2س2عأد2 عد2املج2زرة،2وطلب2
اإلنصلَف2حنه،2وونه2اسكم 2يف2اململطلة2ويف2
ِف2اثعب2لرات2املخلِدع2ة؛2ف2إن2اثجلنَب2 رَصْ
2يط ح72ذه2اثقضية2يف2حقدِّحة2 2ظلَّ اثيمن2يَّ
2فيه2ل2وحلُّهل2يف2 اثقضلي2ل2اثكي2يج2ب2اثبتُّ
جميع2اثلق2لاات2واملؤتم ات2اثلحقة،2فقد2
وض2ع2اإلح2ل27ُحس2أثة2اغكي2لل2اثمجلج2يف2
حقدحة2اثرشوط2عندحل2ورس2ل2ا ن2س2عأد2

وفدا2يف2نفس2عل27 2م72)5(. 
لب2حن2 وعند2زيلرة2اثش2يخ2تلح2ل2اثقصَّ
علملِا2دحش2ق2اثش2ل27ورفيقه2حيلتي2 ك2
حأَفدي2ن2ع2ىل2اإلح2ل27ح2ن2قب2ل2اثجمعية2
اثع  ية2اثك2ي2تلنت2تس2عى2ثكأحيد2تلمة2
اثع2 ب،2وطل2ِب2اثأف2لِق2 ني2اإلح2ل27وا ن2
ب2اإلحل27ُ لثفك ة،2وثكنه2طلَب2 سعأد،2ف حَّ
تقديَم2اإلنصلف2املأعأِد2 ه2 ش2أن2اثعدوان2
ع2ىل2حجلج2 ي2ِت2اثله2يف2تنأحة2وس2دوان،2
وون2ه2حكى2تم2َّذثك2وزال2ح2ل2يف2اثنفأس2حن2
غيٍظ2وحكن2اثرشوُع2يف2االتفلق2عىل2وسلٍس2
ل2 حك2نٍي2حن2االتم2لد2ونبذ2اثش2قلق،2حممِّ
املس2ؤوثية2يف2ذثك2"جنأَد2وحِر2نجد"،2ف ويل2
ون2ج2أاب2اإلحل727أ2اثص2أاب،2وعىل2ضأا2
ذثك2تأّجهل2إىل2اث يلض2ثلقلا2حلتمهل)6(.

وتلم2ة2اإلنص2لف2املأعأد2 ه2تش2ر2إىل2
س2بِْق2وع2ِد2عبداثعزي2ز2ا ن2س2عأد2وعأدا2
عس2لية2وراد2ح2ن2خلثه2ل2تْس2َب2اثأق2ت2

واال كعلد2اثظ يف2واثلمظي2عن2اثملدثة.
ون2زوال2عن2د2رغب2ة2تا2ر2ح2ن2زعملا2
ووع2ل27اثع2 ب2يف2حض2أر2اثيم2ن2حؤتمَ 2
حك2ة2  ئلس2ة2عبداثعزيز2ا ن2س2عأد2عل27
26م2،72فقد2حر2اثيمن،2غر2ون2املندوب2
اثيمني2اثس2يد2حس2ني2 ن2عبداثقلدر2تلن2
قد2ونه2ى2إىل2عبداثعزيز2ويضل2رضورة2اثبت2
يف2قضي2ة2ش2هداا2تنأح2ة2قبل2إقلح2ة2وية2

علقلت2وو2عقد2وية2اتفلقيلت)7(.
إىل2 وف2د2 75 2ه2 اثمج2ة2 ذي2 ويف2 2
صنع2لا2وفٌد2ح2ن2قبَِل2ا ِن2س2عأد،2وورادوا2
تق يَ 2اثمدوِد2 ني2اثبلدين)8(،2ثم2ذ7ب2وفٌد2
يف2اثعل27اثك2ليل762 2ه2حن2اثيمن2إىل2حكة،2
وج ت2املفلوضلت)م(،2حأل2قضية2عس2ر،2
وقضي2ة2اثمجلج2اثيمنيني2يف2تنأحة،2وثكن2
"ثم2يجد2اثأفد2تجلو ل2صلدقل2يف2املأضأع،2
فع2لد2إىل2صنعلا2وظل2ت2اثقضية2حفكأحة2
2فيهل2 يا،2يف2حني2تلنت2املش2لتل2 ثم2يُبَتَّ
تكج2دَّد،2وو7مه2ل2حلدث2ة2جبل2)ع2 و(2يف2

وط اف2عسر")27(.
ومل2ل2حكم2ا ُن2س2عأد2 أحقي2ة2اثجلنب2
اثيمن2ي2يف2جب2ل2ع و،2وتعلَّق2 ه2ل2اثجلنب2
اثس2عأدي2عىل2ونه2وسلٌس2التفلقيٍة2شلحلٍة2
ط2َ ح2اثيمني2أن2ح2 ة2وخ2 ى2حأض2أَع2
دف2ِع2دي2لِت2آالِف2اثمج2لج2اثيمني2ني)22(. 
وثع2ل2اإلحل27تلن2ي حي2حن2وراا2اثكش2ديد2
ع2ىل2دي2لت2اثمج2لج2امللدي2ة2إىل2اثجلن2ب2
املعن2أي2املرت2ب2عليه2ل،2و27أ2االعراف2
 مظلأحيكهم،2وحن2ثم2اثقضلا2عىل2رسلثة2
اثكأحش2واثقس2أة2اثكي2ورص2ا ن2س2عأد2
ع2ىل2اإلخ2لص2ثه2ل2حك2ى2آخ2 2ثمظلت2

حيلته.
اسكم 2اإلحل27يط ح2اثقضية2يف2اململفل2
اثسيلس2ية2ويف2املنل 2 2اإلعلحي2ة2اثع  ية،2
 2ل2حكى2حن2خلل2ح اس2لته2اثانلئية2حع2
اثش2خصيلت2املعك2ربة،2تمل272أ2اثملل2يف2

رسلئله2حع2حممد2رشيد2رضل)22(.
ووثرت2اثقضية2وحل27وفِد2ا ن2س2عأد2يف2
صنعلا2ع2ل7627 2ه/272م2،72ورد2اثأفد2
2ر م2ل2تلن2يس2كبطن2اثكنصل،2 ٍ  2كل27ث2نيِّ
فقلثأا:2إن2ا ن2س2عأد2"ثيس2ثه2 ه2اطلع،2
وث2م2ي2 َض2 م2ل2تلن،2وال2 2د2ون2تك2أن2

املخل  ة2فيهل2عىل2حل2تمبأن") 2(.
ثم2ط ح2املندو أن2اثيمنيأن2اثقضية2يف2
حفلوضلت2صنع2لا2يف2ر يع2األول522 2ه2
/2يأنيأ2  م2،72 لعكبلر7ل2قضية2حهمة،2
 س2بب2"تأث 2اثقلأب"2حنه2ل،2وطلبأا2حن2
اثأفد2اثس2عأدي2اث فع2 ش2أنهل2إىل2حلكهم2
ا ن2س2عأد،2اس2كنجلزا2ثمكمه،2حيث2تلن2

اإلحل27قد2حكَّمه)27(.
و عد2فش2ل2تاٍر2حن2جأالت2اثكفلوض،2
وإ داِا2تار2حن2اململطلة2عن2إصدار2اثمكم2
فيهل2حن2قبل2ا ن2سعأد،2و عد2ون2تف غ2ا ن2
س2عأد2حن2ُتّل2خصأحه،2و لت2حس2يط ا2
عىل2اثم ح2ني2اثرشيفني،2وتق2أى2ح تزه2
اث وح2ي2واملليل،2و دى2حل2 ي2َّت2حن2اثنية2يف2
ل2وية2حسؤوثية2تجله72ذه2 ل2عن2تممُّ اثكنصُّ
املجزرة،2حيث2رد2َّعىل2  قيٍة2ثإلحل27 كأريخ2
م22رج2ب522 2ه/272نأفمرب2  م272 أن2
"حسأثة2اثمجلج"2"تعلمأن2  ااتنل2حنهل،2

وال2حجة2علينل2فيهل")25(.
ثم2يف2حؤتم 2و هل2يف2ذي2اثقعدة522 2ه/2
اثيمن2ي2 اثأف2د2 تمس2ك2 7 م272 ح2لرس2
 أجه2ة2نظ2 ه2حأل2ع2دد2ح2ن2اثقضليل،2
وحنهل2"حلدث2ة2اثمجلج2األ  ي2لا"،2إال2ون2
ا ن2سعأد2ت ر2حصلرحة2اثيمنيني2 مأقفه2
ح2ن2حلدثة2اثمج2لج،2و7أ2ونهل2"حس2أثة2
حنكهية،2وون2ا ن2سعأد2  يا2حنهل"،2وونه2
"وح 2 إعلدة2تلفة2ح2ل2ُوِجَد2حع2اثمجلج"،2
واس2كدل2 قأثه:2"وعندنل2وثيقة2 لس2كل27
ذث2ك")26(.2ورغ2م2ذثك2ف2إن2اثأف2د2اثيمني2
اعكرب2ون2حس2أثة2اثمجلج2ال2زاثت2"حعلقة،2

وحن2اثأاجب2حلهل")27(.
و7كذا2ظلت2قضي2ة2اثمجلج2حط وحة2
ط2أال2املس2لر2اثكفلويض،2وون2ا ن2س2عأد2
تلن2يلي2ن2اثجلن2ب2اثيمن2ي2يف2وول2األح ،2

اثعس2ك ي2 حأقف2ه2 ق2أي2 إن2 ح2ل2 ثكن2ه2
واالقكص2لدي،2وعندح2ل2ق2 ر2 واثس2يليس2
ونج2 ان2 عس2ر2 إزاا2 هلت2ه2 تأجُّ تنفي2ذ2
وجيزان2حن2خلل2اثخيلر2اثعسك ي2تشف2
ع2ن2حقيقة2حأقفه2وخل2ع2قنلع2اثلني2إزاا2

ووثئك2اثمجلج2وحسأثة2تعأيضهم.
وق2د2يس2كغ ب2اثقلرئ2ح2ن2حأقف2ا ن2
سعأد2املكشدد2يف2حسأثة2تعأيض2اثمجلج2
وتس2ليم2ديلتهم،2ال2س2يمل2و7أ2اثذي2تلن2
2يف2 لطه،2وال2 2ودبَّ سخي2اثيد2ثكل2حن72بَّ
س2يمل2 ع2د2ون2تفجَّ 2اثب2رودوالر2يف2 لده2
ثيككمل2ح2رشوع2ق ن2اثش2يطلن2تمأيل،2
واث2ذي2يب2دو2ون2ا ن2س2عأد2تلن2يس2عى2
دائمل2إىل2اثمفلظ2عىل2حككس2به2اثس2يليس2
27ذه2 وراا2 ح2ن2 واثنف2ي2 واالجكملع2ي2
املج2زرة؛2فهأ2اث2ذي2وراد2اثظه2أر2 مظه 2
اثق2أي2اث2ذي2ال2يراج2ع2ع2ن2ق اراته،2يف2
اثأق2ت2اثذي2يظه 2اإلح2ل27يميى2يف2حأقف2
ل2املسكعطي،2اثذي2ثيس2 اثضعيف2واملكس2أِّ
 يده2حيلة،2وحل27ش2عبه2ووحل27اثعلثم،2تمل2
وراد2ون2يبق2ى2طل 2ع2اثكأح2ش2واثقس2أة2
اثذي2حققكه72ذه2املجزرة2يف2وعي2اثيمنيني2
تم2ل72أ2 2دون2ون2يراجع2عنه،2وحس2أثة2
اثكعأي2ض2ر مل2س2رحم72ذه2اثنفس2يلت2

اثكي2وراد7ل2حنكرسة.2
2اثأع2ي،2وغزو2 إنه2ل2اس2راتيجية2ت2يِّ
اثنف2أس،2وقكل2اثهمم2عن2اثقيل27 أي2دور2

حعلرض2ثه.
-ودرك2تا2ر2حن2اثيمني2ني2خطأرة72ذا2
ش2وودرتأا2وجأب2حأاجهكه2 اثكيلن2املكأحِّ
حن2ذ2وقٍت2حبك2 ،2وتلن2اثجلنب2اثش2عبي2
حلرضا2يف72ذا2اثصدد،2وتلن2األوىل2 لثجلنب2
اث س2مي2حما2ل2 مكأح2ة2اإلح2ل27يميى2
االس2كجل ة2املأازي2ة2ثكمدي272ذا2اثج س2
املبكِّ ،2واث2ذي2آذن2 أن72ذا2اثكيلَن2املزروع2
يف2ص2در2األح2ة2وع2ىل2ح حيه2ل2اثرشيفني2
2ش2يطلني2يج2ُب2حأاجهكُه2 تي2لٌن2عدائ2يٌّ
وإزاحك2ُه2عن2اثمج2لز،2وتم ي2ُ 2األرايض2
اثيمنية2املمكلة2يف2عس2ر2ونج ان2وجيزان2

حن2تمت2قبضكه2املشؤوحة.2
ثقد2وظه2 2اثعدوان2اثج2لري2عىل2اثيمن2
حنذ2حلرس2727252خط2أرة2وحجم2خطأ2
اثكهلون2واثكقلعس2واثكخلذل2عن2حأاجهة2
األد ي2لت2 وصفك2ه2 اث2ذي2 اثكي2لن،2 27ذا2

اإلسلحية2 أنه2)ق ن2اثشيطلن(.
وّدى2اثكهلون2إزاا2ذثك2اثج س2اثخطر2ون2
اثيمنيني2ثم2يعدوا2اثعدة2اثلزحة2ثلمأاجهة2
االس2راتيجية،2ث2م2ودَّى2اثكدخ2ل2واثهيمنة2
اثس2عأدية2ع2ىل2ق2 ار2اثيم2ن2اثس2يليس2
واثر 2أي2واثاق2ليف2واثفك2 ي2إىل2تغيي2ب2
تل2ك2املجزرة2عن2اثأاقع2اثكعليمي2واثاقليف،2
اثج يم2ة2 وود2 يف2 اثب2رودوالر2 وس2ل7م2
وتضييِعه2ل،2وخل2ق2ق2أى2نلعم2ة2تدي2ن2
 لثأالا2ثه2ذا2اثفك2 2اثش2يطلني2اثنجدي،2
فك2م2حع2ح ور2اثأقت2تغيي2ب2اثأعي2 هذه2
اثخطأرة،2فإذا2 نل2نشهد2ون2فينل2حن2يدين2
 لثأالا2ثه2ذا2اثكيلن2وتا 2حن2والئه2ثأطنه،2

وثبلده،2وإلخأانه،2وملظلأحيكه.

- معاهدة الطائف واملجزرة 
 عد2ون2قأي2ح تز2ا ن2س2عأد2اثسيليس2
واالقكص2لدي2 2دو2 ف2 ض2 واثعس2ك ي2
خيلراته2 ش2أن2عس2ر2وجي2زان2ونج ان2
وش2أن2اثمجلج2 لثقأة2واإلح2لا،2وودى2إىل2
فش2ل2املفلوضلت2ث2م2إىل2انفج2لر2اثم ب2
7 م2،72 ع2ل27 يف2 اثس2عأدية2 اثيمني2ة2
واثك2ي2انكهت2 مل2ُع2ِ ف2 لتفلقية2اثطلئف2
ع2ل77 م2،72اثكي2وح2ىل2رشوَطهل2املنكرص2
عس2ك يل2يف2املجم2ل،2و27أ2ا 2ن2س2عأد،2
وح2ع2ذث2ك2فق2د2اس2كطلع2اإلح2ل27يمي2ى2
 س2بب2انكصلره2وتقدح2ه2يف2جبهة2نج ان2
وعس2ر،2ث2م2 مصلفكه2ون2يكف2لدى2تارا2
حن2اإلح2لاات2اثك2ي2تلن2يف ضهل2اثأضع2

اثعسك ي2واثسيليس2آنذاك.
ويف2اثأاق2ع2إنم2ل2وق2 ت2تل2ك2املعل27دة2
 ش2أن2اثمجلج2واقعل2ًحف وض2لً،2و7أ2ون2
ال2علق2ة2ال ن2س2عأد2 هذه2املج2زرة،2وونه2
ال2تلزح2ه2وي2ة2تبعة؛2و نلا2ع2ىل2ذثك2تلنت2
تل2ك2االتفلقية2ص2دى2جلفل2مل2ل2تلن2ي يده2
ا ن2س2عأد،2و7أ2اثكجل7ل2اثكل27ثهل،2وعد27

ذت 7ل2وثأ2 لإلشلرة.2
وح2ع2ون2املعل27دة2وفضت2إىل2ن2أٍع2حن2
اثكطبي2ع2يف2اثعلق2ة2 2ني2اثيم2ن2واثنظل27
اثس2عأدي؛2إال2ون2ه2 لثع2أدة2إىل2نصأصهل2
نجد2حملكة2ق ن2اثش2يطلن2اثيأ27 م  هل2
عىل2اثيمن2قد2خلثَفكْه2ل2حخلثفة2رصيمة،2
ونّكل2ت2 مضمأنه2ل2تنكي2ل2حبين2ل؛2األح 2
اث2ذي2يعني2ونه2ل2وف غكهل2ح2ن2حضمأنهل2
املْل2ِز27ثليمني2ني2يف2اثك2ف2ع2ن2املطلثب2ة2

 لألرايض2اثيمنية2املمكلة2واسكعلدِتهل.
و ن2لا2عىل2ذثك2وعىل2ون2تلك2املعل7دة2ثم2
تكن2لول2املجزرة2 أي2ح2ل2وون2والية2ووثيلا2
اث2د27 لقي2ة2فإن2ه2رشعي2ل2وقلنأنيل2يمق2
ألوثيلا2اثد27ون2ينك2رصوا2اثيأ27ثقضيكهم،2
وون2ي فع2أا2دعلوى2حقأقه2م2املدنية2حن2
اثدي2لت2واثكعأيضلت2وحل27اململتم2اثدوثية2
ضد2نظل27ا ن2سعأد،2فمال72ذه2اثج ائم2ال2
تس2قط2 كقلد27اثزحن،2وخر2ٌحن2ذثك2تله2
فإن2اثجبهلت2املش2كعلة2 ني2اثيمنيني2و ني2
27ذا2اثنظل727ي2خ2ر2حي2دان2ململتمكهم2
واثكنكيل2 هم2واالقكصلص2حن2اثقكلة2و نلا2
اثقكلة،2وثيس2ت2ج ائم2اثيأ27وال2ضمليله2
و7م2 عرشات2اآلالف2 أقل2شأنل2حن2ووثئك،2
ق2ل،2واثُج ح2نلِزفلً،2 27ُحكدفِّ حي2ث2ال2زال2اثدَّ

واثُمزن2حلرًّا.

اثفص2ل2 اثقلدح2ة:2 اثملق2ة2 يف2 يكب2ع2
واثكط2أرات2 واآلث2لر2 اثنكلئ2ج2 اثس2لدس2
املرتبة2عىل2املجزرة2–2ح تة2آل2اثملرضي2

اثشعبية.
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ش2ه 2 حنكص2ف2 اثس2عأدية،2 ووقدح2ت2
س2بكمرب2املن2رص2،7عىل2تنفيذ2حك2م2اإلعدا27
 م2ق2 2حأاطن2ني2يمنيني2يف2حنطقة2عس2ر2
اثمدودي2ة؛2 كهم2ة2حيلزتهم2مل2لدة2»اثقلت«2
اثك2ي2تعكرب7ل2اململك2ة2حن2املخ2درات،2 ينمل2
يكم2اثس2ملح2 ميلزته2يف2دول2تربى2تأح يكل2
واثصني2اثذي2تش2هد2 عض2وس2أاق2نيأيأرك2
وجأانزوا2اثصيني2ة2تأاجدا2ًثلقلت2اثقلد27حن2
ُدوثة2اثمبشة2واثس2ملح2 بيعه2وتداوثه،2تمل2
إن2اثنظل27اثسعأدي2يكعلحل2حع72ذه2اثكهمة2
وتأريخي2ة2  لنكقلئي2ة2وألس2بلب2سيلس2ية2
تكعلق2 عدائه2ثليم2ن2واثيمنيني،2فلآلالف2حن2
اثس2عأديني2يكعلطأن2اثق2لت2ويبكلعأنه2 ل2
ويكعلطله2اثجنأد2واثضبلط2اثسعأديأن2وثم2
يمدث2ون2وعد27وحُد7م2 سبب72ذه2اثكهمة!.

وح2ع2تنفيذ2وحكل27اإلعدا27 مق2املأاطنني2
اث222 2و27م2)إ  ا7ي2م2ع2يل2س2عيد2عبلس2
وحممد2عيل2يميى2سلثم2وعيل2حممد2َعبداثله2
حس2ن(2فإن2عدَد2اثذين2ج2 ى2إعداحهم2حنذ2
 داي2ة227272وحك2ى2اثلمظة2ي تف2ع2إىل72م 
حأاطن2ل2ًيمنيلً،2 مس2ب2 يلن2لت2صلدرة2عن2
وزارة2اثداخلية،2حيث2تج2 ي2تلك2اإلعداحلت2
 ع2د2ص2دور2وواح2 2حلكي2ة2تؤيد2إج2 ااات2

املمكمة2اثعليل2اثصلدر2حنهل2تلك2األحكل7.
اثس2عأدية2 األورو ي2ة2 املنظم2ة2 وتلن2ت2
ثمقأق2اإلنس2لن2ق2د2طلثبت2يف2وقت2س2ل ق2
اثمكأح2ة2اثس2عأدية2 لثكأق2ف2ف2أرا2ًع2ن2

تطبيق2عقأ 2ة2اإلعدا27عىل2ج ائم2املخدرات؛2
ثكأنه2ل2تخلثف2اثقلن2أن2اث2دويل،2 لإلضلفة2
وإثصلقه2ل2 نش2طلا2 اثكهم2ة2 الس2كخدا27

حعلرضني2ثلكخلص2حنهم.

السعودية تقطع 1179 رأساً 
وإزاا2ذثك2ف2إن2اململكة2اثس2عأدية2تعكرب2
ح2ن2وترب2اثدول2املس2ؤوثة2ع2ن2تنفيذ872 % 
ح2ن2وح2كل27اإلع2دا27ع2ىل2حس2كأى2اثعلثم،2
 مس2ب2حل2وتد2األح2ني2اثعل27ثألح2م2املكمدة2
ونطأنيأ2غأتري2ش،2يف2فعلثية2ُعقدت2 لملق 2
اثدائ2م2 منلس2بة2اثي2أ27اثعلمل2ي2ملنل7ض2ة2
عقأ 2ة2اإلع2دا27يف2272وتكأ 2 2.27272فمنذ2ُ
اثع2ل2277727حكى2272وتكأ 2 227272نفذت2
اثس2عأدية2عقأ ة2اإلعدا27يف2م2227ش2خصل2ً
 كه2م2حكع2ددة،2حنه2ل522 2تكعل2ق2 رويج2
وَْو2ته ي2ب2ونأاع2حخكلفة2ح2ن2املخدرات،2 مل2
حعدثه82.م22%2حن2اثنس2بة2اثكلية2ثألحكل2،7
و لث غ2م2ِح2ن2َزْع2ِم2اثس2عأدية2ون2تطبيقهل2
ثعقأ 2ة2اإلعدا27 مق2تج2لر2املخدرات2يهدف2
إىل2حملي2ة2وتمص2ني2املجكم2ع،2ق2لل2اث ائد2
ت تي2حمزة2اث شيدي،2و7أ2ضل ط2سل ق2يف2
املدي ية2اثعلحة2ملكلفمة2املخدرات2 لثسعأدية2
-2اشكه 2 عد2نرشه2حقطع2فيديأ2يف2اثيأتيأب2
ٌد2 لثقكل2حن2قبل2 يف2272إ  ي2ل227262ونه2حهدَّ
تنظيم2تب2ر2ثكجلر2املخ2درات2يضم2رشتلت2
وشخصيلت2نلفذة2يف2اثبنأك2ووزارة2اثداخلية2

اثس2عأدية،2وذثك2ج اا2اتكش2لفه2ألسملئهم2
وثخطط2اثكه يب2قبل2تس2ع2س2نأات.2وذت 2
اث ش2يدي2ون2اثكه يب2علدة2يكأن2يف2حأس2م2
اثم2ج2ع2رب2حجمأعة72لئل2ة2ح2ن2اثبلصلت2
واثج2أازات2امل2زورة.2ووش2لر2ون2ه2نُِق2ل2حن2
حأقع2عمله،2وتع ض2ملضليقلت2شديدة2 عد2
تس2ليمه2إثبلتلت2تدين2تلك2اثشخصيلت2ثلأاا2

سلطلن2اثملرثي،2وحن2ثم2وُحيل2ثلكقلعد.
وإضلفة2ثلمعلأح2لت2اثخطرة2اثكي2قلثهل2
اث شيدي2يف2تسجيله،2فقد2نلشد2امللك2سلملن2
حمليك2ه2ح2ن272ؤالا2اثذي2ن2يملك2أن2نفأذا2ً
تب2را2ًيف2اثداخلي2ة،2حم2ل2حّكنهم2ح2ن2تزوي 2
حس2كندات2رس2مية2ثس2جنه2 ه2دف2قكله2يف2
اثسجن،2 مسب2قأثه،2تمل2ظه 2اث شيدي2يف2
تس2جل2الحق2حك را2ًحنلشدته2ثلملك2ووقأاثه2
األُْخ22َ ى2 م2ق2تنظي2م2املخ2درات،2وحنذ2م 
حليأ227262اعكقل2اث ش2يدي2ح2ن2حنزثه2وال2
تكأف2 2حعلأح2لٌت2ح2أل2حصره،2وث2م2تعّلق2
وزارة2اثداخلي2ة2ع2ىل2حل2قلثه،2حع2االنكش2لر2
اثأاسع2اثذي2حقّقه2حقطع2اثفيديأ2يف2حأاقع2
»اثيأتيأب«2وحأاقع2اثكأاصل2االجكملعي2عىل2

روسهل2حأقع2»تأير«.

أعماٌل انتقامية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان
وصن2ّف2تق ي 2وحم2ي2األس2بأَع2املليض،2
اململكة2اثس2عأدية2حن2ضمن2اث2دول2اثكي2ال2
زاثت2تملرس2عمليلٍت2انكقلحية2ضد2املدافعني2

عن2حقأق2اإلنسلن.
ويف2تق ي 2نرش2 كأريخ2272سبكمرب2،27272
عىل72لحش2وعملل2اثدورة2اثسلدسة2واثالثني2
ملجلس2حقأق2اإلنس2لن،2وش2لر2األحني2اثعل27
ثألح2م2املكمدة2إىل2ون2اثس2عأدية2إىل2جلنب2م2 
دوث2ة2ال2زاثت2تم2لرس2وعملل2قك2ل2وت 7يب2
تراوح2 ني2حظ 2اثس2ف 2وتجمي2د2األصأل،2
وص2أال2ًإىل2االحكج2لز2واثكعذي2ب2واثقكل2ضد2
وف2 اد2وجملع2لت،2عىل2خلفي2ة2تعلونهم2حع2

حؤسسلت2وآثيلت2األحم2املكمدة.
ووش2لر2اثكق ي 2األحم2ي2إىل2قضية2املدافع2
عن2حقأق2اإلنس2لن2وعضأ2جمعية2حس2م،2
عيىس2اثملحد،2اثذي2ت2م2اثمكم2عليه2ملدة222 
َعلحل2ًتليهل2222َعلحل2ًحظ 2س2ف ،2عىل2خلفية2
تهم2تكعلق2 لالتصلل2ح2ع2املنظملت2اثدوثية،2
و27ذا2حل2يعد2وفقل2ًثنظل27اإلج ااات2اثخلصة2
اثكل 2ع2ثألحم2املكم2دة2عمل2ًانكقلحيل2ً س2بب2

علقكه2حعهل.
وووض2ح2اثكق ي2 2ون2املق ري2ن2اثخلصني2
وث2لروا2يف2ديس2مرب2،27262حخ2لوَف2 ش2أن2
ادعلاات2االنكقل27حن2اثملحد2 س2بب2تعلونه2
ح2ع2األحم2املكم2دة،2إال2ون2اثمكأح2ة2ثم2ت د،2
واتكفت2  د2س2ل ق2وشلرت2فيه2إىل2ون2اثمكم2
اثص2لدر2 مق2ه2يكعلق2 كهم2حنه2ل2تأرطه2يف2
إنش2لا2جمعية2غ2ر2ح خصة،2وإث2لرة2اث وي2
اثعل2،7وتش2أيه2ُس2معة72يئة2تبلر2اثعلملا،2
وارت2كلب2 اثقضلئي2ة،2 اثس2لطة2 وتقأي2ض2

ج ائم2تقّأض2األحن2اثأطني.
ثمق2أق2 اثع2ل27 األح2ني2 حس2لعد2 وتلن2
اإلنس2لن،2ون2درو2جيلم2أر،2وت2د2يف2ع ض2ه2
ثلكق ي2 2وحل27حجل2س2حقأق2اإلنس2لن،2ون2
املدافعني2يف72ذه2اث2دول2واجهأا2ويضل2ًحلالت2
إىل2 إضلف2ة2 تعس2في،2 واعكق2لل2 اخكط2لف2

االغكصلب2واثكعذيب.
وش2ّدد2جيلم2أر2ون2ح2ن2 ني2اث2دول2اثكي2
ذت 27ل2اثكق ي2 2222دوث2ة،2دول2وعض2لا2يف2
حجلس2حقأق2اإلنس2لن2تلثسعأدية،2ُحشرا2ً
إىل2ون2اثم2لالت2تأضح2ون72نلك2اس2راتيجية2
تكبعهل2 عُض2اثدول2ملنع2األف اد2املكعلونني2حع2

األحم2املكمدة2يف2حجلل2حقأق2اإلنسلن.
وق2ف2 اثس2عأدية2ع2ىل2 اثكق ي2 2 2 وَح2ثَّ
األعم2لل2االنكقلحية2واثكمقي2ق2يف2االدعلاات2
اثقلئم2ة2ح2ن2وج2ل2تأف2ر2س2بل2االنكصلف2

اثفعلثة2واتخلذ2تدا ر2ملنع2تك ار2ذثك.
األورو ي2ة2 املنظم2ة2 تأثي2ق2 و مس2ب2
اثس2عأدية2ثمق2أق2اإلنس2لن،2ف2إن2اثنظل27
اثس2عأدي2يم2لرس2نهج2ل2ًيف2االنكق2ل27ح2ن2
املدافعني2عن2حقأق2اإلنس2لن،2وخلصة2عىل2
خلفي2ة2اثكعلون2حع2اثهيئ2لت2األحمية،2فمنذ2
ديس2مرب2اثعل2،272727ُحنعت2اثنلشطة2سم 2
 2دوي2ح2ن2اثس2ف 2إىل2اثخ2لرج،2وتعّ ض2ت2
ثلعدي2د2ح2ن2املضليق2لت2 ينهل2اس2كدعلئهل2
ثلكمقيق2وتا2 2حن2حّ ة،2ع2ىل2خلفية2عملهل2
اثمقأقي2وحشلرتكهل2يف2وعملل2دورة2حجلس2

حقأق2اإلنسلن2اث ا عة2واثعرشين.

العفو الدولية تحذر من إعدام 14 سعوديًا
حن2جلنبهل2وطلقت2حنظمة2اثعفأ2اثدوثية2
إىل2 املن2رص2،7 يأثي2أ2 225 تمذي2 ا2ً كأري2خ2
اثس2عأدية؛2عىل2خلفية2تنفي2ذ2حكم2اإلعدا27
 م2ق2272نلش2طل2ًس2عأديلً،2جميعه2م2ح2ن2
س2كلن2اثعأاحي2ة2 لثقطي2ف،2حأضم2ًة2ون2
حعدالت2اإلعدا27يف2اثس2عأدية2تُعكرب2األعىل2يف2

اثعلثم.
ووت2دت2حدي2 ة2اثمملت2 مكك2ب2 روت2
اإلقليم2ي2ملنظم2ة2اثعف2أ2اثدوثي2ة،2س2ملح2
حدي2د،2ون2تأقي2ع2امللك2س2لملن272أ2ُتّل2حل2

يمأل2اآلن2 ينهم2املدانني2و ني2إعداحهم.
اثعلي2ل2 املمكم2ة2 ق2 اَر2 ون2 حدي2د2 وروت2
نلت2ج2ع2ن2إج2 ااات2قضلئية2صأري2ة2تهَزو2ُ
 صفلقٍة2 معلير2اململتملت2اثدوثية2اثعلدثة2
2حن2 وتهدف2إىل2»س2مق2املعلرضة2وتمييد2ويٍّ

املعلرضني2اثسيلسيني.
ون2 إىل2 تذث2ك2 اثعف2أ2 حنظم2ة2 ووش2لرت2
املمكم2ة2اثعليل2يف2اثس2عأدية2قضت2يف2وقت2
س2ل ق2 إع2دا22527حأاطنل2ًس2عأديل2ًآخ ين2

 كهم2ت تبط2 لثكجسس2إلي ان.
وتلنت2قد2ش2نت2اثس2لطلت2اثس2عأدية2
خ2لل2األش2ه 2األخ2رة2حمل2َة2اعكق2لالت2
يف2 طلث2ت2حعلرض2ني2سيلس2يني،2تمدي2دا2ً
حملفظ2ة2اثقطي2ف،2ويف2222يأثي2أ2وعدحت2
اثس2لطلت2ور ع2َة2وش2خلص2زعم2ت2ونه2م2
يقف2أن2 حخ2درات«2 وحه  2أ2 »إر7ل ي2أن2
وراا2االضط ا 2لت2يف2اثقطيف،2و7ي2اثكهمة2
اثك2ي2 دا2واضم2ل2ًونهل2وُثصق2ت2 هم؛2ثكربي 2
إعداحه2م،2خصأص2ل2ًون72ن2لك2تس2جيلٍت2
رًة2ثألش2خلص2األر ع2ة2اثذي2ن2ج ى2 حص2أَّ
إعداحه2م،2وثن2لا2حش2لرتكهم2يف2حظل7 ات2

احكجلجية2يف2حنطقة2اثقطيف.

تنظيم كبير لتجارة المخدرات في السعودية يضم شركات وشخصيات نافذة في البنوك ووزارة الداخلية
90 مواطنًا يمنيًا بريئًا جرى إعدامهم منذ بداية 2017 داخل المملكة بعد مصادقة الملك على تلك األحكام
 العفو الدولية: معدالت اإلعدام في السعودية ُتعتبر األعلى في العالم بعد قطع )1179( رأسًا

مملكة قطع الرؤوس
يأاِص2ُل2اثنظ2ل27ُاثس2عأدي2ارت2كلَب2املزيد2ح2ن2اثج ائم2اثل2

إنس2لنية2 مق2اثش2عب2اثيمني2 عد2ون2طلل2عدوانُهل2املأاطنني2

اثيمنيني2املكأاجدين2يف2وراضيه2ل؛2 مال2ًعن2اثمصأل2عىل2ثقمة2

اثعيش2وتس2ب2اثعم2ل2 عد2ون2حّأث2ت2وغلب2رشائ2ح2املجكمع2

اثيمني2إىل2علطلني2وإدخلثهم2يف2عداد2اثبطلثة؛2 س2بب2عدوانهل2

وحصلر27ل2اث2ذي2دّح 2اثبُني2ة2اثكمكية2وتل2املصلث2ح2اثخدحية2

واثكنمأية2يف2اثبلد.

 : هاني أحمد علي
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قتلى وجرحى في صراع إماراتي إخواني بمأرب والعرادة يهدد بمالحقة المتظاهرين
الغاز يدخل في صراع المرتزقة مع االحتالل اإلماراتي

مرتزقة اإلصالح مليشيا يف مأرب وحزب سياسي يف عدن

اإلصالح يدافع عن نفسه بمساومة دول العدوان على »االرتزاق«

 : زكريا الشرعبي:
س2قط2قكيلن2حن2و ن2لا2قبيلة2ح2 اد2ووصيب2آخ ون،2
صبلح2وح2س2االثنني،2وثنلا2تظل7 ة2نّظمهل2حأاطنأن2حن2
و نلا2حملفظة2حأرب2وحل27حبنى2اململفظة؛2احكجلجل2ًعىل2

تعيني2قلئد2وحني2ينكمي2إىل2ح تزقة2حزب2اإلصلح.
وقلث2ت2حص2لدُر2ثصميف2ة2املس2رة2إن2ق2أات2تل عة2
مل تزقة2حزب2اإلصلح2يقأد7ل2و أ2حممد2شعلن،2وطلقت2
اث ص2لص2اثمي2عىل2املكظل7 ين2اثذي2ن2تجمع2املأاطنني2
املمكجني2عىل2س2يط ة2حزب2اإلصلح2ع2ىل2جميع2حأارد2
حأرب،2وح حلن2و نلا2اململفظة2حن2اثأظلئف2اثعس2ك ية2

واملدنية.
ح2ن2جلنب2آخ2 2اتهم2ح تزق2ة2اإلص2لح2املكظل7 ين2
 لالعكداا2عىل2ح اسة2 أا ة2اململفظة2وقكل2وحد2وف اد7ل،2
حش2ككني2يف2اثأق2ت2ذاته2 نأاي2ل2اثكظل7 ة2اثك2ي2نّفذ7ل2

املأاطنأن2وحل27اململفظة.
و27ّدد2امل تزق2س2لطلن2اثع ادة2 ملحقة2األش2خلص2

وس2مله2 ح2ل2 يف2 املكأرط2ني2
تهديد2وحن2واس2كق ار2حأرب2
وحن2يقف2وراا7م2ويدفعهم2
ثذث2ك2إىل2جلنب2األش2خلص2
حأاق2ع2 ع2رب2 املمّ ض2ني2

اثكأاصل2االجكملعي".
7ذا2اثكهدي2د2اثذي2وطلقه2
امل ت2زق2اثع2 ادة2ض2د2و نلا2
املكظل7 ين2ثلمطلثبة2 حأرب2
 مقأقهم،2جلا2 عد2سلعلت2
حن2تج يم2ح تزقة2اإلصلح2

ثلكظل7 .
ووص2درت2اثلجنة2األحنية2
عش2يَة2 ثلم تزق2ة2 اثكل ع2ة2
اثكظل27 ة2اثك2ي2دع2ل2إثيهل2
وس2لئل2 ع2رب2 نلش2طأن2
االجكملع2ي2 يلنل2ً اثكأاص2ل2
اثكظل27 2 فيه2ل2 اعك2ربت2
ح2ن2األعم2لل2يف2ظ2ل272ذه2

"اثظ وف2االسكانلئية".

ويكه2م2ح تزق2ُة2اإلص2لح2االحك2لَل2اإلحلرات2ي2-عرب2
رس2ميًّل-،2 كم ي2ك2 وثي2س2 اثنش2طلا2
قبلئ2ل2حأرب2ضد7م2ع2ىل2غ ار2تم يك2
حل2يس2مى2 لملجلس2االنكق2ليل2اثجنأ ي2

ضد7م2يف2اململفظلت2اثجنأ ية.
7ذا2االتهل27يب2دو2حقلر ًل2ثلمقيقة،2
حي2ث2تش2ر2املعلأح2لت2إىل2حس2لعَي2
حاياٍة2يقأ27 هل2االحك2لل2اإلحلراتي2يف2
حأرب2ثلس2يط ة2عىل2حنل ع2اثغلز2ونزع2
حأارد27ل2حن2وي2لدي2ح تزق2ة2اإلصلح2
ثكصدي 27ل2نم2أ2و أ2ظبي2ع2رب2حينلا2
 لملف2يف2شبأة2اثذي2 لت2يسيط 2عليه2

عسك يًّل.
االحك2لل2 ون2 املعلأح2لت2 وتؤت2د2
اإلحلرات2ي2يس2عى2إلقلحة2قأة2تس2مى2
 2222"اثنخبة2املأر ي2ة"2عىل2غ ار2قأات2
اثنخب2ة2اثش2بأانية2واثمرحية،2فيمل2
تش2ر2حأاق2ع2صمفي2ة2إىل2تم2 تلت2
يقأ27 هل2قلدة2حن2االحكلل2اإلحلراتي2يف2
حأرب2ثكجنيد27م2تقأات2نُخبة2حأازية2

ثقأات2اثنخبة2يف2حرحأت2وشبأة.

ونقل2حأقع2اثخرب2اثيمني2املق ب2حن2سلطلت2امل تزقة2
ع2ن2حصلدر2يف272ذه2اثس2لطلت2ون2اثضب2لط2اإلحلراتيني2
املكأاجدين2يف2حعسك 2تداوين2 مأرب2تافأا2حن2ثقلااتهم2
 عدد2حن2حشليخ2امل تزقة2يف2حأرب2حن2 ينهم2امل تزق2عيل2
غ يب2اثش2بأاني2واث2ذي2وًصبح2العبًل2وسلس2يًّل2يف2اإلعداد2
ثكش2كيل2قأات2تل عة2ثلحكلل2اإلحلراتي،2وووضح2املأقع2
ون2اإلح2لرات2تس2عى2حن2خلل272ذه2اثقأة،2ثلس2كمأاذ2
ع2ىل2حخ2زون2اثغ2لز2املس2لل2يف2ح2أرب2واثذي2يُع2د2ثلني2

وترب2حخ2زون2يف2املنطقة2
اثع  ي2ة2 ع2د2حخ2زون2

اثغلز2اثقط ي.2
إىل2 املأق2ع2 ووش2لر2
االحك2لل2 عه2د2 ويل2َّ ون2
ق2د2 تلن2 اإلحلرات2ي2
نلق2ش2وثنلَا2اس2كقبلثه2
اثع2رشاِت2ح2ن2امل تزقة2
إىل2 ينكم2أن2 اثذي2ن2
حأرب2يف2ش2ه 2نأفمرب2
2،72725تأسيَس2قأات2
حملية2تمأثهل2و أ2ظبي2
2ة2 َخلصَّ ق2أة2 وتك2أن2

 مملفظ2ة2حأرب،2غر2ون272ذا2املرشوع2تأّج2ل2ثعدد2حن2
األس2بلب،2حن2 ينهل2حسلعي2اثعدوان2اثسعأدي2ثلسيط ة2

اثمرصية2عىل2حنل ع2اثنفط2واثغلز2يف2حأرب.
وتم2ل72أ2حعل2أ27ٌفقد2نفذ2ح تزق2ة2اإلصلح2يف2وواخ 2
سبكمرب2املليض2ع ضل2ًعسك يًّل2ثعنلرص7م،2قلل2ح اقبأن2
إن2اثه2دف2حن2ه272أ2تهدي2د2ودوات2االحك2لل2اإلحلرات2ي2
 مأاجهكه2ل2عس2ك يًّل،2فيم2ل2اعك2ربت2اثلجن2ة2األحني2ة2
اثكل ع2ة2ثهم2حس2لا2األحد2امل2ليض2"اثكظل27 ات"2وعملال2ً
حة،2و7ّدد2امل تزق2اثع2 ادة2يأ27وحس2 ملحقة2 غر2َحرصَّ
املكأرطني2يف2اثكظل7 ات2واثداعني2إثيهل2وثأ2عىل2حس2كأى2

اثكأاصل2االجكملعي.
ووفقل2ًثلُمَخّطط2اث احي2ثكقسيم2اثيمن2إىل2عدة2دويلت،2
فإن2واش2نطن2ووتلت2تنفيذ2املهمة2إىل2دول2اثعدوان،2ويكم2
ذثك2عرب2تقأية2حكأنلت2يف2حنلطق2جغ افية2حعينة2ثف ض2
األح 2اثأاقع،2فم2زُب2اإلصلح2تم2اجكالثُه2حن2حرحأت2
وحؤخ2 ا2ًحن2عدن2ثكنه2يمظى2 لثدعم2اثعس2ك ي2واملليل2
ويُع2رف2 2ه2تج2زا2حم2ل2يس2مى2)اثرشعي2ة(2يف2حأرب2
واثج2أف2حيث2حل2يس2مى2)إقليم2س2بأ(،2ثكنه2إر7ل ي2يف2
ى2املجلس2 اململفظلت2اثجنأ ية.2تذثك2األح 2حع2حل2يَُس2مَّ
االنكق2ليل2اثجنأ 2ي2فهأ2حس2مأٌح2ث2ه2 لثكأاُج2د2يف2عدن2
وحمنأٌع2حن2اثكأاجد2يف2حرحأت2وُسقط ى2اثكي2ت زُح2
تمت2حسمى2)إقليم2حرحأت(2 قأة2حمالة2 مل2يسمى2
)اثنخبة2اثمرحية(2رغم2ون2اث اعي2اث سمي2ثلط فني2يف2

عدن2وحرحأت72أ2االحكلل.

 : إبراهيم السراجي:
حن2ذ2 2دا2األزح2ة2اثخليجي2ة2واثكمّ تلت2
اإلحلراتي2ة2ض2د2اإلخأان2املس2لمني2يف2اثيمن،2
وق 2حزب2اإلصلح2عرب2وسلئل2إعل27حع وف2
ارتبلطه2ل2 2ه2وقيلدات2نلش2طة2يف2صفأفه،2
 الث2ة2وحأر،2األول2ون2تملثَف2اثعدوان2يعكدي2
ع2ىل2اثيمني2ني2ويمكل2اثيم2ن،2واثالن2ي،2ون2
اإلص2لح2خ2رس2اآلالف2ح2ن2عن2لرصه2و7أ2
يقلت2ل2يف2حع تة2ال2تعني2ه2نيل ًة2عن2اثجيش2
اثس2عأدي،2واثالثث2ون72نلك2ُحَخّططل2ًتنفذه2
تل2ك2 ُتّل2 ثك2ن2 اثيم2ن،2 ثكقس2يم2 اإلح2لرات2
االعراف2لت2 لثنس2بة2ثإلصلح2حج2 د2دفلع2
عن2اثنف2س2وثيس2اثيمن،2تمل2إن2نش2طلَاه2
ووس2لئل2إعلحية2تكنلىس2تملح2ل2ًون2إق اَر7ل2
 مدوث2األح2أر2اثالثة،72أ2اع2راٌف2رصيٌح2
 أنهم2ينش2طأن2يف2صفأف2"حزب2ح تزق"2
يقلت2ل2نيل ة2ع2ن2اثجيش2اثس2عأدي،2وونهم2
قلدة2يف2صفأف2حزب2"عميل2ثدول2احكلل"،2
وونهم2ج2زا2حن2حنظأحة2"تقس2يم2اثيمن"،2
فلإلصلح2حل2يزال2يدافع2عن2"رشعية2اثم ب2
عىل2اثيمن"2ويعكرب2نفَس2ه2ج2زًا2حن2تملثف2

اثعدوان.
2 رئيُس2حزب2اإلصلح2حممد2اثيدوحي2نرَشَ
ع2رب2صفمكه2اث س2مية2 مأقع2اثفيس2بأك،2
حقطع2فيديأ2ملدي 2وح2ن2عدن2املعنّي2حن2قبل2

االحكلل2و7أ2"ش2لل2ش2ليع"2وثنلا2تهديده2
 لجكالث2حزب2اإلص2لح2حن2عدن2وحأاصلة2
اقكم2ل27حق ات2اثم2زب2واعكق2لل2قيلداته،2
واتكف2ى2اثيدوح2ي2 لثكعلي2ق2ع2ىل2اثفيدي2أ2

 لثقأل2"حسبنل2اثله2ونعم2اثأتيل".
اثكعق2ل2اثذي2و 2داه2اثيدوح2ي2 لثكأتيد2ال2
يع2رب2عن2ثقلفة2اثمزب،2 2ل2يعرّب2عن2عجزه2
عن2حج د2اثهجأ27عىل2وط اف2حمسأ ة2عىل2
االحك2لل2اإلحلرات2ي،2فلملع وف2ع2ن2امل تزق2
اثيدوح2ي2ردوَده2ع2ىل2دع2أات2قلئ2د2اثاأرة2

اثس2يد2عبداملل2ك2اثمأث2ي2ملصلثم2ة2وطنية2
ش2لحلة،2 2أن2يدعأ2الس2كم ار2اثم2 ب2عىل2
اثيم2ن،2وفعل2ذث2ك2يف2رده2عىل2دع2أة2اثقلئد2
ثلمصلَثم2ة2ح2ع2حلأل2ش2ه 2رحض2لن2قبل2

املليض.
تذثك2نش2طلا2حزب2اإلص2لح2اثذين2تُميل2
عليهم2قيلداتهم2 ش2كل2حسكم 2 لسكع اض2
اثق2أة2وتفضيل2اثم2 ب2 مأاجه2ة2اثجيش2
واثلجلن2اثش2عبية،2فقد2تم2ت تيُب2رد2فعلهم2
تجله2حل2يكع ض2ثه2اإلصلح2 شكل2جملعي،2

يكمال2 رديد2و يلت2شع ية2تقأل2يف2حطلعهل2
"وح ق2حق اتي2ونل2ثست2حق ..2ونل2 عض2فك 2
س2لئ 2يف2ُتّل2 2 "،2ثكن2ذثك2ث2م2يكن2حأقف2
اإلص2لح2عقب2نجلح2ثأرة2222س2بكمرب2اثكي2
ثم2تلج2أ2ثلنكقل27ح2ن2خصأحهل2 2ل2وّقعت2
حعهم2"اتفلق2اثس2لم2واثرشاتة"2 ينمل2حشد2
اإلص2لح2اآلالَف2ح2ن2عن2لرصه2ملعس2ك ات2
اثكدري2ب2ثيكمأث2أا2إىل2ح تزق2ة2يف2صف2أف2
اثعدوان،2وثم2ي2 ددوا2ونهم2حج د2حزب2يملك2

"فك "2وثيس2سلحلً.
حن2جلنب2آخ ،2نرش2حأقع2"حأرب2  س"2
ونقلت2عنه2عرشات2املأاقع2اثكل عة2ثإلصلح،2
تق ي ا2ً عنأان2"وس2بلب2اس2كهداف2اإلحلرات2
اإلص2لح2ع2رب2عملئه2ل2يف2ع2دن"،2 ح2زب2
و مس2ب2اثكق ي 2ف2إن2ح اقب2ني2حزعأحني2
قلثأا2إن2تصلع2د2اثمملة2اثكي2تش2نهل2قأات2
حأاثي2ة2ثإلح2لرات2ضد2اإلص2لح2يف2عدن2يار2
اثكس2لؤالِت2"عن2األ7داف2اثمقيقية2حن2وراا2
ذث2ك،2و7ل72ي2خطأات2ووىل2يف2ط يق2انقلب2
ثلٍن2حمكَمل2ع2ىل2اثمكأحة2اثرشعية2وتعزيز2
اثنفأذ2اإلحلرات2ي2 ع2دن؟".2و عد7ل2يأاصل2
اثكق ي2 2تقديَم2حل2يفرض2ونهل2حقلئُق2تؤتد2
ون2اإلحلرات2تعمل2ضد2حل2يسمى2"اثرشعية"2
2ث222"انقلب2ثلٍن"،2ثك2ن2ذثك2املأقع2 ُ وتمرِّ
واملأاقع2اإلصلحية2ثم2تفرّس2س2بب2اسكم ار2
املأق2ف2اث س2مي2ثم2زب2اإلص2لح2اثداع2م2
ثكملثف2اثعدوان،2واسكم ار2رئيس2اثمزب2يف2

اثكأتيد2 أن2"اإلحلرات2قلدة2وشعأ ل2ًيسكبأن2
عىل2ث ى2ورضنل2دحل2ًوثيس2حلًا"؟.

اثأاض2ح2ون2حزب2اإلص2لح2غر2قلدر2عىل2
االنخ2 اط2يف2ح2رشوع2وطن2ي؛2وثذث2ك2فإنه2
يعي2ش2حأزقل2ًتبرا2ًويجد2نفس2ه2حجربا2ًعىل2
االنخ2 اط2يف2ح2رشوع2اثع2دوان2واالحك2لل،2
وحرشوع2تقسيم2اثيمن2واثقضلا2عليه72أ2يف2

اململفظلت2اثجنأ ية.
وتؤّت2د2اثقيلدي2ة2 م2زب2اإلص2لح2تأتل2
ت ح2لن2ون2حز ه2ل2علج2ٌز2ع2ن2االنخ2 اط2
يف2ح2رشوع2وطن2ي؛2وثذث2ك2اتخ2ذت2ط يقل2ً
حخزي2ل2ًثلدف2لع2ع2ن2حز ه2ل،2 لعرافهل2 أن2
آالَف2املس2لمني2اإلصلحي2ني2حج2ّ د2ح تزقة2
ثلجيش2اثسعأدي2عندحل2قلثت2عرب2صفمكهل2
اث سمية2 مأقع2اثفيسبأك2إن2"عىل2اإلصلح2
ون2يس2مب2حقلتليه2حن2حي2دي،2حعلرك2اثمد2
اثجنأ 2ي2ال2تعني2ه،2وي2ل27فق2ط2وحيليش2يل2
اثمأثي2يجأس2أن2خ2لل2اثديلر2 عي2دا2ًوراا2
وتضي2ف2 حفع2أال".2 وع2دا2ً وتلن2 اثم2دود،2
ت حلن2قلئلة2"ثلكذت2ر..2فقد2اإلصلح2فقط2
ح2ن2خرة2ش2بل ه72ن2لك2حأايل2٨٠٠2ش2هيد2

وآالف2اثج حى".
وحن2اثأاضح2ون2وس2أو2ط يقة2ثلدفلع2عن2
اإلص2لح2حن2قب2ل2اإلصلحيني272أ2اثط يق2
اثذي2ي2ؤدي2ثلع2راف2ون2اثم2زب2فقد2آالف2
حن2عنلرصه2يف2"حعلرك2ال2تعنيه"2ونيل ًة2عن2

اثجيش2اثسعأدي.



8
اثالثلا

اثعدد

227حم 27م 2727
227وتكأ  727272

)275(
كتاباتكتابات 

بقايا من الصفحة األخيرة .. 

حزب اإلصالح بين أنياب اإلمارات ومخالب السعودّية
زين العابدين عثمان

7ك2ذا2يبدو2اثم2لل2 لثمزب2
وت احك2ه2 قيم2ه2 خل2ع2 اث2ذي2
تس2جلد2 وف ش2هل2 وقأحيك2ه2
وحم2 2وح2ل27وقدا27ق2أى2اثغزو2

واالحكلل.
7ك2ذا272أ2اثم2لل2 لثمزب2
اثذي2 لع2شعبه2وورضه2وع ضه2
وت ك2رتلب2االسكقلل2واثم ية2
واثأطنية2ثيلكمق2  تلب2نلزية2
امل تزق2ة2واثعدوان2ع2ىل2 لده؛2
ت2ي2يظف2َ 2 مقيبة2ح2ن2امللل2

املدنّس2 دحلا2و نلا2جلدته.
نع2م2إنه2اثمملر2حزب2اإلص2لح2اثذي2وَْصبَح2

اثيأ27 عد2حقبة2حن2االرت2زاق2واثعملثة2وتممل2
وس2فلر2اثعدوان2طيلة2وَْتاَ 2حن2
علح2ني2ونص2ف2حم2لرا2ًتطلق2
عليه2رصلصة2اث حمة2حن2قبل2

حن2سلند7م2عىل2االحكلل.
وثبك2ت2 األخ2رُة2 فلألح2داُث2
 2أن2قأى2اثع2دوان2وَْو2 لألح ى2
اثسعأديّة2واإلحلرات2 دوت2فعليًّل2
 لثكخ2يّل2ع2ن2عميله2م2»حزب2
اإلخأاني«،2وُخُصْأصل2ً اإلصلح2
 ع2د2ون2ارتك2زت2اثع2داوة2ح2ع2
قط ،2وتس2عيلن2ثلكخلص2حنه2
 ع2د2ون2وتمكل2احك2لل2اثجنأب2

اثيمني.
تككي2ك2 7ن2لك2 27ذا2 وع2ىل2

عس2ك ي2وس2يليس2ح2زدوج2 2ني2اثس2عأديّة2
واإلح2لرات2ح2ن2وج2ل2إطلح2ة2ح2زب2اإلصلح2
واثقضلا2عليه،2فلإلحلرات2اثكي2تكصدر2حش2هد2
اث2رصاع2يف2اثجن2أب2قلح2ت2يف2اثف2رة2األخ2رة2
إطلحي2ة2ض2د2 اثي2أ27 لنكه2لج2سيلس2ة2 واىل2
ح2زب2اإلص2لح2وذثك2 ش2ن2عملي2لت2تصفية2
واعكقلالت2واس2عه2ألَْترَب2قيلدات2ه2 لإلضلفة2إىل2
إح2 اق2حق ات2ه2وح اتزه2املكأاج2دة2يف2املنلطق2

اثجنأ ية..2
وح2ن2جه2ة2وُْخ2َ ى2اثس2عأديّة2اثك2ي2تّدعي2
 أنهل2تمب2اثمزب2وتدعمه2قلحت2 شكل2حكعمد2
و ص2أرة2حمنهج2ة2 إرس2لل2عن2لرص2اثمزب2
ثلمس2لخ2يف2حعلرك2خلرسة2ع2ىل2جبهلت2حد7ل2
اثجنأ 2ي2واثجبه2لت2اثداخلية2»تكع2ز2وحأرب2

ونهم2»2 كميلت72لئلة.

خردة الملك وترسانته العسكرية
 إبراهيم عبداهلل الرحبي

حن72يلملن2سلملن2وت س2لنكه2اثعسك ية2حن2
صفق2ة2س2لح2إىل2صفق2ة2س2لح2إىل2وُْخ22َ ى2ثم2
اثكي2تليه2ل.!2وتأنه2تلٌب2حس2عأٌر2يلَهُث2وراَا2َحن2
يم2د2ثه2ونيل 2ه،2تلك2اثرس2لنة2اثكي2يع2أل2عليهل2
 نأ2س2عأد..2واثمقيَقة2ونه2م2ونفقأا2عىل2جمعهل2
اثغ2ليل2واث خي2ص،2وا7م2ني2ونهم2 كلك2األس2لمة2

سيصبمأن2وسيلَد2اثع ب.
تعّ ت2حقيقكهم2وتش2ف2س2ْأا2نأايل7م2وقبح2
وفعلثه2م2يف2اثيمن2و 2لد2نجد2واثمجلز2وس2أريل2
وغر27ل،2فم2ل2جمعأه2حن2س2لح2ثي2س2ثكم ي 2
فلس2طني2وحملية2 لد2اثم حني2تمل2يزعمأن..2ال2

َووثف2ال..2
حقيقة2ت سلنكهم2اثكي2جمعأ7ل2وتجمع2إىل2يأحنل72ذا72ي2ثقه 2واسكعبلد2شعب2

نجد2واثمجلز2عىل2وجه2اثخصأص2َوشعب2اثجزي ة2َواثع ب2عىل2وجهة2اثعمأ2.7
تي2ف2ال2َوقد2حيكت2تل2ك2اثج ائم2تمَت2قب2ة2اثبيت2األ يض2َوتبل2أرت2تمت2قبة2
اثكنيس2ت،2َو أرت2ت2ووُّصلت2تم2ت2قبلب2وفك2لوى2ووثئك2األنج2لس..!2علملا2 ني2
س2عأد،2اثذي2ن2وحلأا2حل2وح 2 نأ2س2عأد2وح حأا2ح2ل2حنعه2 نأ2س2عأد،72أ2ذاك2حل2
اسكندوا2عليه2وحل2قلثه2ر هم..!2عبداثعزيز2 ن2سعأد2َواثذي2تأريخه2وتلحه2قد2خط2
وحفظ2يف2رسواثه2املقدَّس2)حس2ب2حعكقد7م(2وحل2وحأجهم2إىل2إتبلع2ُس2نة2حليكم2
س2لملن2ثيكمَل2حل2ثم2يككب2 رسوال2امللك2امُلَؤّسس،2حل2ووقمهم2حن2علملا2وحل2وذثهل2
حن2فكلوى2اثكي2اشريت2 امن2 خس2ثيقعَد2فأقهل2طلغية72ذا2اثزحلن2ثكربر2ثسلملن2

قه ه2ثلبلد2واثعبلد.2
َوآخ 2حل2وخزا7م2اثله2وفضمهم2تلك2اثفكأى2اثكي2وحلت2ح س2أ27س2لملن2امللكي2

ثقيلدة2امل وة2ثسيلرة2 عد2حل2ح حأه2وشددوا2عىل2تم يمه2ثم2وحلأه.
وخزا27م2اثله2َووخزوا2ونفس2هم2 أنفس2هم2وتأنه2ثم2يكن2ذث2ك2تلفيل2ًحني2وجدوا2
ونفسهم2وذالًا2وحل27املجل7د2اثيمني2يقكص2ثكل2حظلأ27ظلم2حن2قبل2آل2سعأد2واثيأ27
يكَكّش2ف2ثكل2ح ا7ن2حقيقة2حل2قلثه2اثس2يد2عبدامللك2 ن2 در2اثدين2حني2خلطب2آل2
س2عأد2فكلنأا2ثه2حع ضني2وجلعأا2وصل عهم2يف2آذانهم2وحك وا2حك 7م2ثم2حّذر7م2
فكك2ربوا2وفج2 وا2حعكمدين2عىل2)صن2ع2يف2وح يكل(2وقلس2مهمل272لدي2وح تزقة2
اث يلض2ونهم2حع2س2لملن2َوويل2عهده2ملنكرصين..!2فكقلسمأا2األزال27حكأثني2وح يكل2
وإرسائي2ل2َورّحبأا2 كل2فلج ا2تفلرا2يف2حلفهم2وح  هم2عىل2اثيمن.2ووعلنأا2ح  هم2
وتملثفه2م2عىل2اثيمن2فيمل2يس2مى2»علصفة2اثمز7«2فإذا72ي2تعصف2 ني2س2عأد2

وتملثفهم2وتكشف2عن2سأااتهم2وخسلرة2وحلنيهم2وحل27قأة2اثله2سبملنه.2
فم2ل2تلن2يبغأنه2ثن2يج2دوه2 إذن2اثله2وتمل2قلل2س2يدي2عبدامللك2)يف2اثيمن72ذا2
د2س2يدي2)إن2 غ2ر2وارد(2عظم2تكرب7م2َوازداد2إْجَ اُحهم2حكنلس2ني2وحكجل7لني2تأعُّ
ث2م2يكأفأا2وذا7م2عنل2اس2كعنل2 لثله2عليهم(،2و7ل72ي2نع2م2اثله2تكجىل2يف2اإلنجلزات2
اثعس2ك ية2وامليدانية2تلأ2اإلنجلزات2ويأحل2ً عد2يأ27نشل7د2إنجلزا2جديدا2 فضل2رب2
عبدامللك2اثذي2اس2كعلن2 ه2عىل2آل2س2عأد.2ثيبرص2اثعلثم2ون2وعد2س2يدي2اثقلئد2تلن2

حمكأحل2وثقكه2   ه2ثن2تمميَهل2وعكى2اثعأاصف.2
حل2قلكه2يل2سيدي2ن اه2يف2ورض2اثأاقع2ويف2امليدان2قد2نفذ2يل2واثق2 قأة2اثله2ونرصه،2
فه2ل72م2و نلا2حن2نلرصوا2رس2أل2اثله2اثيأ27حجددا2ًينرصون2اثل2ه2ويكأثأنك2يل2ا ن2
رس2أل2اثله2ت ا7م2جبلال2شلحخة2َووسأدا2ًحيدرية2تقكمم2حأقع2جيش2سلملن2ن ى2
جن2َد2ر ي2يصيد2اثرباديل2ود ل لت2اإل  احز2األح يكية2َويفخخهل2) بصقلت2  دقلنه(2
يم قه2ل2 أالعكه2فيجعلهل2 2إذن2اثله2وقأته2تأعجلز2نخل2خلوية2)يل2ر ي2ثك2اثممد2

واثشك (.
وعندحل2تصل2وخبلُر2إعلدة2ضبط2املصنع2ثلرباديل2ود ل لت2اإل  احز2قد2تم2تمأيلهل2

إىل2خ دة2حديد..!2
وال2عجب2ون2يأح 2خ دة2امللأك2سلملن2 ن2سعأد2 رشاا2حدرعلت2ود ل لت2حضلدة2
ثلربدقلن2وَْو2اثش2مة2تمل2يسميهل2اثبعض..!2وتعأض2تلكم2املدرعلت2اثسعأدية2اثكي2
دح2 ت2َووح قت2حربرين2ون2ونص2لر2اثله2اثمأثيني2يمكلكأن2س2لح2اثربدقلن2حلرق2
خلرق2ثدروع..2وتأني2وس2مع2 عد2ُتّل2تنكيل2وحذثة2ثفخ 2اثصنلعلت2األح يكية2تلك2
اثفكأى2 كم يم2اثربدقلن2وتشدد:-2عىل2تم يم2اثأعلت؛2ألنهل2تسبب2 كشف2عأرات2

املدرعلت.

في ذكرى ثورة 14 أكتوبر.. دروس منسية 
 علي صومل 

يف2زح2ن2املك2أتل2ع2ىل2اثله2إس2ملعيل2 ن2اثقلس2م2
 2ن2حمم2د2)ع(2)ت727862ج ية(2تمقق2ت2اثأحدة2
اثيمنية2وألول2ح ة2يف2تأريخ2اثيمن2وظلت2اثيمن2شملال2ً
وجنأ ل2ًحدًة2زحنيًة2ال2 أس2 هل2 لدا2ًحأحدا2ًتمت2حكم2

اثدوثة2اثقلسمية2اثزيدية.
وق2د2خ ج2األئمة2اثزيدية2حن2جن2أب2اثيمن2نكيجَة2
اثكم دات2اثقبَلية2اثكي2تع ضت2ثهل2دوثكهم2اث ش2يدة،2
ويبدو2ون2عملية2االنقل لت2اثعسك ية2اثكي2قلحت2 هل2
 ع2ض2اثقبلئُل2اثجنأ ي2ة2آنذاك2 ُغية2إخ2 اج2املنلطق2
اثجنأ ي2ة2حن2تمت2قي2لدة2اثدوثة2اثقلس2مية،2ويبدو2
ون2تل2ك2املعلرض2ة2اثقبلية2ثلأجأد2اثزي2دي2يف2املنلطق2
اثجنأ ي2ة2تلنت72ي2اثخطأة2اثكمهيدية2اثكي2س2بقت2

اثمملة2االسكعملرية2اثربيطلنية.
وح2ل2وش2به2اثليل2ة2 لثبلرحة،2فقد2تلن2االنس2ملب2
االضط2 اري2ثجنأد2اثدوثة2اثقلس2مية2حن2اململفظلت2

اثجنأ ية2قبيل2وصأل2اثمملة2اثعسك ية2االسكعملرية2
ثلمس2كعم 2اثقدي2م2إىل2ع2دن2وثم2ج2وغر7م2ل2ح2ن2
املنلط2ق2اثجنأ ية2اثكي2وزعكهل2قيلدة2املمكلل2األجنبي2
إىل2ع2دة2حمميلت2تكب2ع2اململك2ة2اثربيطلنية2ش2بيهل2ً
 لالنس2ملب2اثقرسي2أل نلا2اثجيش2واثلجلن2اثشعبية2
حن2نفس2املنلط2ق2اثجنأ ية2آنفة2اثذت 2فقد2وخ جهم2
و7لهل2حنهل2ثيس2لمأ7ل2ثلممك2ل2األجنبي2اثمديث2تمل2
سلمأ7ل2ثلممكل2األجنبي2اثقديم2وقسمكهل2اثجملعلت2
اثككفرية2إىل2عدة2إحلرات2تكبع2اثخلفة2اإلسلحية2حد2

قأثهم.2
تذث2ك2اثعم2لا2اثجنأ ي2أن2اثج2دد2رفع2أا2نف2َس2
اثش2علرات2اثطلئفية2واملنلطقية2اثكي2رفعهل2س2لفهم2
 لألح2س2تم2ل2ون2جميعهم2قد2جعل2أا2تأاجد2إخأانهم2
ثديلر27م2 اثش2ملثيني2يف2حنلطقه2م2وق ا27م2غ2زوا2ً
واس2كعملرا2ثبلد7م2وإخ اجهم2حن2اثج2زا2اثجنأ ي2
حن2 لد7م2اثيم2ن2تم ي ا2ث2ألرايض2اثيمنية2حن2قأات2

االحكلل2اثيمنية.

أهمّيُة الدفاع الجماعي 
يحيى صالح الدين 

حن2اثس2نن2اثُقْ آني2ة2ون2وية2
جملع2ة2وَْو2وح2ة2تمكل2ُك2رؤي2ًة2
واح2دًة2تعك2رب2ق2أة2ال2يمك2ن2
عليه2ل2 اثقض2لا2 وَْو2 خ قه2ل2
وَْو72زيمكه2ل2ح2ن2وي2ة2ق2أة2يف2
2ة2 األُحَّ ثه2ذه2 ويك2أن2 اثعلث2م2
 س2بب2اجكملعه2م2ع2ىل2رؤية2
و27دف2واح2د2طلق2لت72لئلة2
فيم2ل2 ينه2ل2 نف2ي2 وتعزي2ز2
تب2ر2ينعك2س2وث ه2ع2ىل2وف اد2
ثب2ذل2 ويمفز27م2 اثجملع2ة2
ة2 جهأٍد2وتفلٍن2وَْترَب2ثصلثح2األُحَّ
ويع2زز2ويأجد2قدرة2تبرة2عىل2

حأاجهة2األخط2لر2واألعداا2و7زيمكهم2 ش2كل2
حؤت2د2يف2ح2ني2ث2ن2يك2أن72ن2لك2وث2 2يُذت 2يف2
حأاجهة72ذه2األخطلر2واثكمديلت2 شكل2حنف د2
و7ذه2اثس2نة2اثُقْ آنية2ع فهل2حعرش2اثنمل2اثذي2
تقدس2اثعمل2اثجملعي2وثقلفة2املصلمة2اثعلحة2
فكل2نمل2ه2ثهل2عمل2تص2ب2يف2حصلمة2وخدحة2
اثجملع2ة،2فهن2لك2ج2زا2ح2ن2اثنم2ل2اثجن2دوة2
حهمك2ه2حملي2ة2وف2 اد2اثجملعة2ح2ن2وي2خط 2
حم2دق2 ه2ل2و7نلك2ج2زا2حهمكه2اثبن2لا2وجزا2
آخ 2ثلر ية2َوآخ 2ثلمفلظ2عىل2اثغذاا2واثكخزين2
وغر27م2وتل2عمل2يقأحأن2 ه72أ2ثصلثح2وحة2
اثنم2ل2وتصب2يف2س2د2اثاغ2 ات2وح2ل27االخطلر2
واألعداا2ثذثك2و س2بب2عقي2دة2اثعمل2اثجملعي2
ث2دى2اثنم2ل2ال2يأج2د2ثدى2وح2ة2اثنمل2فق2ر2وَْو2
نمله2 دون2سكن2حسكأج ة2عند2حرشة2وُْخ2َ ى2
وال2يأج2د2نمله2جلئع2ة2 ل2وصلت2 ه2م2اث وح2
اثجملعية2إىل2تخصيص2 عض2اثنمل2  علية2وية2
نملة2حدث2ثهل2إصل ة2عمل2وَْو2وية2إعلقة،2فبلثله2
عليكم2وثيس2حن2امَلعيب2واملم ج2ثبني2اثبرش2ون2

يكأنأا2يف2ثقلفكهم2وونلنيكهم2اقل2حس2كأى2حن2
وحة2اثنمل؟!.2

ثأ2تلنت2وثن2ل2روحية2اثعمل2
اثجملعي2السكفدنل2تلنل2وثكلن2
ح2ن2اثس2هل2تج2لوز2اثكمديلت2
واالخطلر2اثكي2تملك2ضد7ل2حن2

قبل2األعداا.
وَح يك2ي2 ُحَخّط2ط2 7ن2لك2
اثنظ2 ة2 ثكعمي2ق2 إرسائي2يل2
اثف دي2ة2وتضخيمه2ل2ثيس2هل2
عليهم2اثقضلا2ع2ىل2احكنل،2فلأ2
تأحلن2ل2ع2دد2املس2لمني2واث2ذي2
يص2ل2إىل2حليلر2ونص2ف2واثذي2
يقف2علج2ًزا2وحل27ع2دد2اثيهأد2
اثصهلين2ة2واثذي2يبل2غ2ثملنية2

حليني2تق يبلً.
ذث2ك2ألن2روحي2ة2اثعم2ل2اثجملع2ي2واثدفلع2
اثجملع2ي2غلئبة2وغيب2ة2عن2ذ7نية2املس2لمني2
 س2بب2حك 2اثيهأد2واثكضليل2اثذي2حأرس2عرب2
وس2لئل2اإلعل27اثذي2جعل2اثعم2ل2عىل2حأاجهة2
اثعدوان2واملنك 2حخصص2ثجهلت2حعينة2وثيس2

حن2صلحيلت2وحد2غر7ل.2
وجلات2فك ة2اثكدخل2اثدويل2وس2يلدة2اثدول2
علينل2فقط،2وحل72م2فيمق2ثهم2اثكدخل2يف2شؤون2
وية2دوثة2وَْو2وحة2وُْخ2َ ى2ويمق2ثهم2ارتكلب2و شع2
اثج ائم2 مق2املس2لمني2 س2بب2واع2ذار2وا7ية2
وتلذ ه2تلثمفلظ2عىل2حقأق2اإلنس2لن2واثدفلع2
عنه2ل،2وح2ل2نمن2اث2دول2املس2لمة2ال2ح2ق2ثهذه2
اثدوث2ة2املس2لمة2اثمديُث2واالع2راض2عىل2ظلم2
جملعة2حسلمة2وُْخ2َ ى2يف2دوثة2وُْخ2َ ى..2و7كذا2
تم2فصل2املس2لمني2عن2 عضهم2اثبعض،2ونمن2
حن2ثدين2ل2ق2 آن2ت ي2م2تل27رب2اثعلملني2يقأل2
»إنمل2املؤحنني2إخأة«2وقأل2اث سأل2اثك يم:2حن2

ثم2يهكم2 أح 2املسلمني2فليس2حنهم.2

وت2م272ي2األواح2 2اإلثهي2ة2اثك2ي2تدعأن2ل2
وحأجهة2ثجملعة2املس2لمني2 2لن2يقأحأا2 كذا2
وت2ذا2تقلتل2أا2اثذي2ن2يقلتلأت2م..2االعكص2ل27
اثجملع2ي2)واعكصم2أا2 مبل2اثل2ه2جميعل2وال2

تف قأا(.2
د،2وثكن2 اثب2رُش2ُتلُّهم2يع ف2أن2قيم2َة2اثكأحُّ
تيف2حل72ي2عىل2وي2وََس2لس2تعد2فلشلة2اثكأحد2
واثس2لف2 تلثقأحي2ة2 وََسلس2لت2 ع2ىل2 تلن2 إذَا2
ووووو2إذَا2ال 2د2ون2نع2 ف2ون2اثكأح2د2روحي2ة2
االعكص2ل27 مبل2اثله2حبل2واح2د2ونرك2اثمبلل2

األُْخ2َ ى2املعلرضة2ثهذا2اثمبل.2
اثل2ه2حدد2ووضح2 أض2أح2تيف72أ2اثكأحد2

املجدي.
تعبر2ق2أي2عرّب2عنه2اثله،2حبل2واحد،2حنهج2
واح2د،2ثم ته2واحدة2يأجد2وش2خلص2عىل2قلب2
رجل2واحد72نل2يكأن2ثدينل2وحة2وجملعة2واحدة2
قأي2ة2وق2لدرة2عىل2اثكغل2ب2ع2ىل2ُتّل2اثكمديلت2
وتلمة2جميعل2تأح2ي2 لن2ُتّل2ف د2حطلأب2حنه2

اثكَمّ ك2ضمن72ذه2اثجملعة.2
يف2حأاجهة2اثيه2أد2ال2 د2ون2تكأن2ثنل2روحية2
اإلخ2لا2واملمبة2اث2ذي2يصنع2ه2االعكصل27 مبل2

اثله2جميعلً.2
واثيه2أد2يع ف2أن2ذث2ك2ويقأح2أن2 إحيلا2

اثكف ق2املذ7بي2ألنه2يف قنل2وذثك2يخدحهم.2
اثمبل72أ72دى2حن2اثله72أ72دى2واحد.2

إذا2ثم2يأجد2انصهلر2يف2املشلع 2ثدى2اثجملعة2
فل2ن2يك2أن2ألعملثه2م2وي2تأث2ر2يف2حأاجه2ة2
األعداا؛2ألنه2اجكملع2عىل2وََس2لس2حبلل2حكعددة2
واملف2 وض2ون2تك2أن2تلهل2ذات2قل2أب2حكآثفه2
واثخط2ر2يف2ع2د27اثعم2ل2اثجملع2ي2و  وحية2
2ة2اثأاح2دة2واملعكصمة2 مبل2اثله2س2يكأن2 األُحَّ
اثبديل72أ2االضطهلد2واثقه 2واثكشكت2واثكمزق2
ويكأنأا2تلألغنل27املش2ككة2واثف يس2ة2اثسهلة2

ثلذئلب2واثكلب2اثضلثة2واثعيلذ2 لثله.

الشرعية املزعومة لهادي وحكومته يف أيامها 
األخرية 

ق2أة2تملثف2ونصلر2اثله2واملؤتم 2اثش2عبي2اثعل27اثذي2يقأُده2اث ئيس2اثس2ل ق2صلثح،2وتضلاثت2حس2لحة2ف ص2
مة2 قأة،2تمل2وعد2اثز يدي2اثذي2 حنلورة2تملثف2اثسعأدية2حن72ذه2اثجبهة،2وإذا2وج يت2عملية2االسكفكلا2و7ي2ح جَّ
هل2وعدته2 لالعراف2 نكلئج72ذا2االس2كفكلا2فإنهل2سكطلق2رصلَص2اث حمة2األخرة2عىل2حل2 قلل2إن72نلك2دوال2ًثم2يُس2مِّ

يسمى2رشعية72لدي،2و7ذا2يعني2ون72ذه2اثرشعية2يف2ويلحهل2األخرة.
املار2ثلد7ش2ة2ون2اثس2عأدية2اثك2ي2ال2تزال2تقأل2ثل وي2اثعل27املم2يل2و2اثدويل2إن2”اثرشعية”2اثكي2ُش2ّكل2اثكملثف2
اثع  2ي2ووطلق2ت2عمليكي2”علصفة2اثمز7”2و2”علصفة2إعلدة2األحل”2إلعلدتهل،2تس2يط 2عىل2“%87”2حن2حس2لحة2
اثجمهأري2ة2اثيمنية،2و27ي2وتذو ٌة2تبرة،2ثم2تقم2 عمل2وي2يشا2ملنع72ذه2”اثرشعي2ة”2وحليفهل72لدي2حن2االنهيلر2
2حعهل2وتمت2إدارتهل2سأى2حملفظة2حلرب2رشق2اثيمن2وعدد2قليل2حن2حدي يلت2حملفظة2تعز2وسط2اثيمن،2 وثم2يكبقَّ
 ل2امل جح2ونهل2ُسّلمت2ثإلحلرات،2واثسبب2يف2ذثك2وزحكهل2حع2قط 2وانكقلل2اثجزا2األترب2حن2حلفلا72لدي2-وي2اإلصلح2

املمسأب2عىل2اإلخأان-2ملهلجمة2اثسعأدية2واإلحلرات2ووصمهل2 لثخيلنة2وطعن2”اثرشعية”2حن2اثخلف.
رئي2س2”حكأحة272لدي”2وحمد2عبيد2 ن2دغ 2وطلق2اس2كغلثة2إلنقلذ2اثجمهأرية2حن2اثس2قأط،2اثجمهأرية2اثكي2
يعنيهل72نل72ي2”حكأحكه2ورشعية72لدي”،72ذه2االس2كغلثة2تعني2ون2املقبَل2حن2األش2ه 2إْن2ثم2يكن2األسل يع2اثقليلة2

سككأُن2صعبًة2عىل72ذا2اثكيلر2اثذي2يعيُش2وزحًة2حقيقية2ور مل2يعيش2ويلحه2األخرة.
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األرتيريون نموذج ُيحتذى

العودة إلى المدارس مهمة 
وطنية بتكاتف الجميع

أحد أسباب الهستيريا والتخبط األمريكي

صالح مقبل فارع 
عندحل2تلن2األرتريأن2ينلضلأن2حن2
وجل2اس2كقلل2 لد7م2ح2ن2وثيأ يل،2ثم2
يككفأا2 ممل2اثسلح2وتجنيد2اثشبلب2

ثلجبهة2فقط..2
 2ل2جن2دوا2ش2بل ل2ًحنه2م2ثيعلمأا2

وَ ْنَلا7م..2
نعم2تلنأا2يعلمأن2األوالد2يف2اثخنلدق2

واملكلرس2واثم ب2قلرحة..2
اثلغ2ة2األرترية2واثر ية2 يعلمأنهم2
اثأطني2ة2واثكأري2خ2واث يلضيلت2وتل2

املأاد.
ث2م2يك2ن2ثديهم2ح2دارس2وال2حنهج2
حينهل،2فلملنل7ج2واملدارس2وثيأ ية..2

وثكنهم2ثم2ييأس2أا2وَْو2يصل 2أا2 لإلحبلط2ويجعلأا2
اثكعليم2وح 2ثلنأي2وغر2وََس2ليس.2

فدرس2أا2يف2اثخن2لدق2واملك2لرس،2ش2خص2ي ح2ي2
 بندق2ه2وآخ 2يُدرس2يف2ذات2اثأق2ت.2 دووا2حن2اثصف 2
وعمل2أا2ثهم2حنهجل،2وش2كلأا2ثهم2ثجن2ة2ملكل عة2ُتّل2
اثط2لب،2وعملأا2ُتّل72ذا2يف2حنكهى2اثرسية2واثككملن،2

ثئل2تككشف2اثسلطلت2األثيأ ية2ذثك.2
واس2كم وا2عىل2ذث2ك2وع2أا27طأال2ف2رة2نضلثهم2
اثقكليل،2ودون2ون2يطلبأا2حعلش2لت2وَْو2حسكمقلت،2 ل2
ث2م2يخط 2يف2 لثه2م2ذثك؛2ألنهم2تلن2أا2يُعّلمأن2 دافع2

فط ي2و دافع2وطني2و ضمر2حي..2

وح2ل2إن2وعلن2أا2االس2كقلل2عن2وثيأ ي2ل2حكى2تلن2
حعه2م2تلدر2تعليم2ي2ونخبة2حن2طلئ2ع2اثطلب2حن2
إنكلجهم2وط2لب2خ يجني2فلحكفلأا2
و كخ2 ج2 و لالس2كقلل2  لثن2رص2
وول2دفع2ة2طل ي2ة2ح2ن2حدارس2هم2

»حكلرسهم«2األرترية.2
فعيّنأا2اثطلب2ُتّل2حفلصل2اثدوثة2

وحكلتبهل..2
مللذا2عمل2األرتريأن2ذثك؟

ألن2تلنأا2يدرت2أن2و7ميّة2اثكعليم2
ثألَ ْن2َلا،2وون2ه2وح2د2عأاح2ل2اثن2رص2
واثنهأض2واث قي2ثأطنهم2ودوثكهم.2
نم2ن2حلثن2ل2وحس2ن2ح2ن2ح2لل2
ورتريل،2وثكن2ال2ن2درك2و7ميّة2اثعلم،2
وجعلنله2وسيلة2ثلمضلر ة2واملزايدة،2

ووضعنله2يف2سأق2املزاد2ملن2يدفع2وَْتاَ 2نمن2حعه..2
و27ل2تلن2اثكعلي2م2يف2 لدن2ل2حكمس2ن2قبل2قطع2
اث وات2ب؟2و7ل2تلن2ثدى2املدرس2ني2واإلداريني2ضمر2
قبل2ذثك؟،2ال.2تلن2يف2وسأو2حلالته،2 ل2تلنت2املنظأحة2
اثكعليمي2ة2حكهلثك2ة2وحنه2لرة،2وإنكلجه2ل2ضعي2ف2
وقليل،2وووالدنل2يش2هدون2 ذثك..2يص2ل2اثأاحد2حنهم2
اثجلحع2ة2وعلده2يكك2ب2»التن،272لذا«..2وغر7ل2حن2

اثفضلئح.2
قبل2ون2تطلثب2أا2 لث واتب2يل2حدرس2ني2افعلأا2ثكم2
دورات2تقأي2ة2ثككعلم2أا2ونك2م2واحرح2أا2اثعلم2اثذي2

تمملأنه.

محمد الشمهاني
ويه2ل2املعلم2حه2لً..2حهمل2صنعنل2
ث2ك2وحّهدن2ل2ث2ك2جمي2ع2اثس2بل2ثن2
يك2أن2ُتّل272ذا2اال2اثقليل2يف2خدحكك2
اث س2لثية2اثديني2ة22واثأطني2ة2اثكي2

تؤديهل2ُتّل2يأ7.
و  غم2ُتّل72ذه2اثظ وف2اثقلسية2
اثكي2تم 2 هل2 لدنل2حل2زثكم2صلحدين2
وصل  ي2ن2وحال  ي2ن2يف2خدحكك2م2
ع2ىل2 حملكمأ27ل2 اثك2ي2 اثأطني2ة2
وعكلقك2م2وثكم2حني2جزي2ل2اثكمية2

واثأد2واإلخلا.
ويهل2املعلم2أن2فأنكم2  س2لثككم2
اثعظيم2ة2يف2حنزث2ة2علثي2ة2ورفيعة2

يك2رشف2 هل2اثجمي2ع..2نم2ن2حَعكم2 كل2ح2ل2نملك2
وس2نعمل2املس2كميل2حكى2ن يض2وفئدتكم2اثطل7 ة2
اثك2ي2تعلمأن2حقل2ًان2اثأط2ن2 ملجككم2ثلأقأف2إىل2
جلنبه2وخلصة2يف72ذه2امل احل2اثصعبة2اثكي2يم 2 هل2

اثأطن.

فمهمل2حلوثأا2املكخلفأن2واملطأ  ون2يف2اثطل أر2

األخر2ع قلة2املس2رة2اثكعليمية2س2نقأل2ثهم:2ونكم2

فلشلأن2 مؤاح تكم،2خسئكم2ونكم2ووسيلدتم،2نمن2

اثيملنيني2نجعل2حن2ال2يشا2وش2يلا،2

وح2ن2املس2كميل2نصن2ع2األحل2وحن2

اإلرصار2واثعزيمة2نمقق2ُتّل2و7دافنل2

اثكي2نس2عى2ح2ن2وجلهل2وح2ن2وجل2

جيل2حاقٍف2عظيٍم2يخد727ذا2اثأطن2

اثذي2ع2لش2فيه2وت ع ع2وداس2عىل2

ت  كه2اثطل7 ة.

ح ة2اخ2 ى..2ُتّل2حب2ي2وحأدتي2

وحعزتي2ثكم2ويهل2املعلمأن2اثعظملا2

اثرشف2لا2اثذي2ن2تعمل2أن2ح2ن2وجل2

رفعة72ذه2األحة2املسلمة.

واصلأا2ثبلتكم2وجهلدتم2ح2ن2وجل2اثكعليم2وحن2

وج2ل2اثأطن،2فلثخر2ق2لد27ال2حملل،2فم2ل2علينل2إال2

اثصرب2وجني2ثملره2اثكي2سكعأد2علينل2وعىل2اثشعب2

واثأطن2 لثنرص2اثعظيم.

أحمد شمالن
حن2ي اقب2اثأض2ع2األح يكي2ويكل ع2األحداث2األخرة2
ي ا7ل2واضمه2ثلعيلن2حن2حيث2اثكرصيملت2اثسخيفة2وَْو2
اثكهدي2دات2اث عنلا2فلثكخبط72أ2س2يد2املأقف2األح يكي2
وت2أج72ذا2اثكخبط2وخرا2ً لخكي2لر2األحمق2ت احب2رئيس2

ثلأاليلت2املكمدة..2
نعم2فلثهزيمة2األح يكية2يف2س2أريل2قلس2ية2وقلضية2
وافشلت2حخططلت2انفقأا2وجندوا2فيهل2ُتّل2احكلنيلتهم2
واثنكيجة2يف2األخر2صلدح2ة2ثهل2وثملفلئهل2اثذين2ا7كزت2
ص2أرة2اثق2درات2األح يكي2ة2ثديهم،2و7ذا2ح2ل2جعل2ا7م2
اثملفلا2يف2اثرشق2األوسط2تأردوغلن2ت تيل2 زيلرة2إي ان2
ودفع2سلملن2حملكة2اثرش2ثزيلرة2روسيل2فمل2حصل2ثهم2

 سأريل2درس2ال2ينىس..
ثك2ن72نلك72زيم2ة2اقىس2ووش2د2إيلحل2ًثه2م2و7أ2حل2
حدث2ويمدث2ثهم2يف2اثيمن2فمن2يكأحل2ويفك 2 عمق2وَْترَب2
يع ف2ون2وح يكل72ي2حن2دفعت2 عملئهل2ثش2ن2اثعدوان2
ع2ىل2اثيمن2ثخ وجهل2حن2وصليكهم2 ش2كل2حهني2وحذل2
وتم2ل2حصل2ثقأاته2م2امللرينز2حن2خ2 وج2حخٍز2وحهني2
و إعلن2اثعدوان2حن2واش2نطن2وإعلن2وح يكل2املشلرتة2
2 غر2املبلرشة2حن2دعم2ثأجس2كي2واسكخبلراتي،2فيه2تبنٍّ
واضح2وح2ل27اثعلثم2ورشعن2ة2حكى2وحمية2ثلع2دوان،2 ل2
و7نلك2ودثة2تش2فت2 لثكدخل2املبلرش2األح يكي2 لثرب2
 لثصأاري2خ2اثك2 وز2ح2ن2اثس2فن2اثم  ي2ة2األح يكي2ة2
واثغأاصلت2وتذثك2تزويد2اثطران2 لثأقأد2واالس2كطلع2

اثج2أي.
وتلنت2املفلجأة2األخرة2 إس2قلط2وس2طأرة2اثطلئ ة2
األح يكي2ة2اثدرون2ز2يف2وس2ط2اثعلصمة2صنع2لا2صدحة2
ح عب2ة2ثلق2أات2األح يكية2حم2ل2جعله2ل2تصمت2يأحني2
وإع2لن2س2قأطهل2غ2 ب2اثيم2ن2وج2لري2اثكمقي2ق!!!2
فم2لذا2يعني2ثهم2إع2لن2اثق2أه2اثصلروخية2إس2قلطهل2
رسميل2ًوس2ط2صنعلا2و لثكأثيق2واثكصأي 2وتأن2ثسلن2
حلثه2م2ال2ي يد2االعراف2 س2قأطهل2وس2ط2صنعلا2ووال2ً
و إسقلطهل2حن2قأاتنل2ثلنيلً..2نعم2فبلخكصلر2ون72زيمة2
اثعدوان2اثس2عأدي2وفش2له2وعجزه72أ72زيمه2حبلرشه2
ألح ي2كل2تيف2ال2ووح يكل2حن2تقأد2اثم2 ب2ثلعل27اثالثث2
تيف2ال2واألسلمة2املسكخدحة72ي2احدث2واقأى2األسلمة2
األح يكي2ة2واألق2ىس2واألح 2ون2اثيم2ن2يهزحهم2 مصلره2
وحيدا2ًحقل ل2تملثف2س2بعة2عرش2دوثه2حن2اقأى2واغنى2
اث2دول2و قيلدة2اثش2يطلن2األَْت2رَب2وح يكل2ففي2س2أريل2
ع2ىل2األقل72نلك2تدخ2ل2رويس2حبلرش2 2كل2ثقلة2وتذَثك2
حس2لعده2اي اني2ه2وحن2حزب2اثله2 ش2كل2حب2لرش2ثكربر2

7زيمكهم2نأعل2ًحل2فيهل.
ثك2ن2يف2اثيمن2ال2حربر2ثهزيمكه2م2وإن2ووجدوا2وثّفقأا2
سككأن2س2خيفة2وغر2صميمه2وسكزيد2حن72زيمكهم2
املدوي2ة2فم2ن2ظنأ27ل2قش2ه2يس2هل2ا كلعه2ل2قصمت2
ظهأر7م2وافقدتهم2صأا هم2ووفش2لت2حسل لتهم2و7ذا2
يف2اعكقلدي2وحد2و7م2اس2بلب2اثكخبط2اثهسكري2اثأاضح2

ثلنظل27األح يكي.

عليكم أنفسكم..!
 عبداإلله بن محمد الشامي
فق2 ٌة2ح2ن2آي2ة2ت يمة2حن2س2أرة2
امللئ2دة2طلمل2ل2تك2 رت2ع2ىل2األثس2نة2
ت2رب2حال2ي ح2ي2إىل2جعل2املؤحن2يف2
حعزل2عن2وَ ْنَلا2دينه2ووحكه2خلف2ح اد2
اثله2و7ديه2وتعلثيمه،2وثقد2اسكطلعت2
تار2حن2اثدسلئس2يف2ت اثنل2اإلْسَلحي.2
ة2 ون2تجع2ل2اثعلحة2وتار2ح2ن2اثَخلصَّ
تمفظه2ل2وتفه2م2ثهل2حعنى2ث2م2ي ده2
اثله2تعلىل2ووراده2وعداا2املس2لمني،2وقد2
 لغ2ح2ن2تغلغل272ذا2املال2يف2نفأس2نل2
وحش2لع نل2ون2وَْصب2َح2دس2كأر2ودين2
يدان2 2ه2ملعظ2م2وعملثن2ل2االجكَملعية2

وواجبلتنل2اثدينية2واثكي2حن2و7مهل2األح 2 لثع وف2واثنهي2
ع2ن2املنك2 ،2واثنصيم2ة2اثكي2حال2ت2 لثدين2تل2ه2)اثدين2

اثنصيمة..2اثخ2اثمديث2املش2هأر2ع2ن2اثنبي2األت 27صىل2
اثله2عليه2وآثه2وس2لم،2واثجهلد2يف2س2بيل2اثله2واثذي2 رك2
تلك2اثف ائض2يمل2س2خط2اثله2وغضبه2عىل2
وي2وحة،2روي2ون2اثنبي2األت 27صىل2اثله2عليه2
وآثه2وس2لم2خطب2فقلل:2)يل2ويهل2اثنلس2إن2
اثله2يقأل2ح وا2 لملع2 وف2وانهأا2عن2املنك 2
قب2ل2ون2تدع2أا2فل2وجي2ب2ثكم2وتس2أثأني2
فل2وعطيكم2وتس2كنرصوني2فل2ونرصتم(،2
وحن72نل2نعلم2ون2وية2)عليكم2ونفس2كم(2قد2
وخ جأ27ل2عن2املعن2ى2امل2 اد2وجعلأ7ل2آثة2
2ة2وثنيهل2وتابيطهل2عن2اثقيل27 إلفس2لد2األُحَّ
 أاجبلته2ل2اثديني2ة2حك2ى2وصل ه2ل2اثأ7ن2
يف2عزته2ل2وت احكه2ل2وس2يلدتهل2يف2نفس2هل2
وورضه2ل2و م 27ل2وجأ27ل،2 س2بب2 عض2
املمسأ ني2عىل2اإلْسَل27اثذين2شأ7أا2حعنى2
27ذه2اآلي2ة،2حكى2 ل2غ2األح2 2ون2ُتّل2واحد2ن2ي2حصلمة2

22ة2وواجب2ه2اثأطني2واثديني2وحف2ظ2تلمة2)نفي(2 األُحَّ
وردد27ل2تا2را2حكى2احكزج2ت2 دحه2واخكلط2ت2 عظمه2
وثمم2ه،2وثقد2تفلنل2حؤن2ة2اثكأضيح2ثلمعن2ى2اثمقيقي2
ثهذه2اآلية2اثسيد2اثشهيد2حسني2 در2اثدين2اثمأثي2رحمه2
اثله2يف2حملرضة2ثه2 قأثه:2اثخلصة2ون2قأل2اثله2سبملنه2
وتعلىل2)يل2وَيَُّهل2اثَِّذيَن2آَحنُأا2َعَليُْكْم2وَنُْفَس2ُكْم(2)امللئدة:2حن2
اآلية2752(؛2ألن2اثقضية2تلهل2ال2يأتي2اثخلل2إال2حن2جهككم2
ونكم،2حكى2ثم2تكأنأا2حؤحنني2 لثشكل2املطلأب،2وال2واعني،2
وال2فل7مني،2وال2واثقني2 لثله،2وال2ح تبطني2 لثله2 لثشكل2
املطل2أب2فعًل2س2يبدو2ُتّل2يشا2خط2رًا،2ويبدو2ُتّل2يشا2
فعًل2يرتم،2ويؤذيكم،2وتس2ليط،2وظلم،2وقه ،2ووشيلا2
ا.2}َعَليُْكْم2وَنُْفَس2ُكْم{إذا2تنكم2حس2كقيمني2ونكم،2 تارة2جدًّ
وتبنأن2ونفس2كم2 نلا2صميًمل2عىل2حل2قدحه72ذا2اثهدى،2
{2و 2ًدا2}إِذَا2ا7ْكََديْكُْم{2 معنى2 ُت2ْم2َحْن2َض2لَّ إذًا2ف22}ال2يَُرُّ
ح2لذا؟2ون2حأضأع2اثعدو222تمل2نق2أل2وَْتاَ 2حن2ح ة222ون2
اثُقْ آن2اثك يم2قد27حأضأع2اثعدو2حمسأًحل2تملًحل،2يعني2

2وَذًى2َوإِْن2يَُقلِتلُأُتْم2يَُأثُّأُتُم2اأْلَْد َلَر2 وُتْم2إاِلَّ حلذا؟2}َثْن2يَُرُّ
وَن{2)آل2عم ان:222(،2}َوإِْن2تَْصرِبُوا2َوتَكَُّقأا2ال2 ثُم2َّال2يُنرَْصُ
ُتْم2َتيُْد7ُْم2َش2يْئًل{2)آل2عم ان:2حن2اآلية227(،2}َوإِْن2 يَُرُّ
2ذَِثَك2ِحْن2َعْز27ِاأْلُُحأِر{)آل2عم ان:2حن2 تَْص2رِبُوا2َوتَكَُّقأا2َفِإنَّ

اآلية286(.2
و7ك2ذا2ق2د27ون2حأضأع2اثع2دو2حمس2أ2،7حأضأع2
اثكأيي2د2اإلثه2ي2حمس2أ2،7فق2ط2اإلش2كلثية272ي2وين؟2
عندتم،2يف2ونفس2كم2ونكم،2ون2تضعف2اسكجل ككم،2ون2يقل2
ا7كملحكم،2ون2ال2تس2كأعبأا72ذا2اثهدى،2ون2ال2تكَم22ّ تأا2
عىل2وََسلس2ه،2فع2ًل2اثخلل2جلا2حن2عندتم،2إذًا2ال2تنس2بأا2
اثخل2ل2إىل2واقع272ذه2اثميلة،2تمل2يعم2ل2اآلخ ون،2وفعًل2
27ي2إش2كلثية2حصل2ت2و27ي2تب2رة،2حعن2له:2انكبه2أا2
ألنفس2كم2ونك2م،2عليك2م2ونفس2كم،2صلمأ27ل،2ا7دو7ل،2
حلوثأا2ون2تبنأ7ل2عىل72ذا2اثنمأ،2وتل2يشا2سيس2كقيم،2
ُتّل2يشا2سيسكقيم،2اثعدو2حأضأعه2حمسأ27سيرب،2

اثكأييد2اإلثهي2ثن2يخلف2اثله2وعده،72ذا72أ2اثخلصة.

آفة الوالء القلبي وخطورته
هنادي محمد 

نج2ُد2اثكار2َحن2اثن2لس2يقفأن2يف2ص2ف2اثمق،2
ثك2ن2وقأفل2ًحش2لأثًة2ح تك2ه،2وحعلق2ة2حأاقفه،2
وق2أف2حن2يملك2قدحني2ثكنُّه2يُعجز7ل2عن2املس2ر،2
وي وضهل2عىل2اثس2كأن2وُفقيّلً،2فل72أ2اثذي2نلرَص2
اثمق2وقلتل2حملر يه2ونلصب2وعدااه،2وال72أ2اثذي2
تنّص2ل2عن2ه2ثكف يط2ه،2و27ذا72أ2حأق2ف2اثط ف2

اثالثث.2
فهنلك2اثط ف2األول:2املؤحن2اثرصيح،2اثذي2يبذل2
حهجكُه2يف2س2بيل2ن2رص2اثدين2واثقضية2اث س2لثية2
ويما2ل2اثم2ق،2و7ن2لك2اثط2 ف2اثالن2ي:2املنلف2ق2
اثرصي2ح:2اث2ذي2يُظه2 2ردود2فعل2ه2عىل2قس2ملت2

وجهِه2ووحلديث2ثسلنه2ويمال2اثبلطل.
وثدين2ل2اثط2 ف2اثالث2ث..2فئة2اململيدي2ن،2اثذين2
يصبغأن2حيلد7م2ويغلفأنه2 أالٍا2قلبي،2وتصفيق2
ح2ن2وراا2اثكأاثي2س؛2خأفل2ًح2ن2ون2تُكب2ّل2ويديهم2
 أصف2لد2اثس2جأن2وَْو2تُقط2ع2وحل27ح2 وى2اثعيأن،2
وحفلظ2ل2ًع2ىل2ح2لا2وجههم2حك2ى2ال2يُق2لل2عنهم2

)حكخلذثني(!
فهم2يف2ق ارة2ونفس2هم2يدرتأن2سأَا2واقع72ذه2
اثفئ2ة،2ثك2ن2خأفهم2ع2ىل2حصلث2َح2ثه2م2يف2اثدنيل2

حنعكهم2حن2إعلن2املأقف.
و لث غ2م2حن2اثمديث2املكك ر2اث2ذي2يُعلد2ط حه2
يف2اثس2لحة2حمل2نملك2حن2رصيد72لئل2حن2اثعرب،2إال2

ون2اثكأريخ2يعيد2نفس2ه،2و مل2ون2اثنس2يلن72ي2آفة2
اثعرص2واثزحلن،2س2نعلود2حجددا2ًنصمنل2وخطل نل2

ثفئة2املغلثطة2واألزحة2اثقلبية..!
في2ل2ِت2 ا7..22)تذّت وا2ونه2ال2 2د2ون2تخ ج2األحأر2
ح2ن2دائ ة2املش2لع 2اثقلبي2ة2اثكي2قد2تك2أن2زائفة2
وشكلية2ونكلج2ثكأث 2حؤقت،2إىل2واقع2اثأالا2اثعميل؛2
ألن2املن2لرصة2اثقلبي2ة2تُطّأع2َك2ثكقب2ّل2اثبلطل2فل2
تجد2نفس2ك2يأحل2ًحن2األَيَّل27إال2وونت2تقلتل2يف2سبيل2
اثطلغأت،2وت د2عىل2داعي2اثمق2إذا2حل2دعلَك:2)قلبي2
2ُحخٍز2وحهني..!،2 حعك،2وسيفي2ضدك(،2ويل2ثُه2حن2ردٍّ
غ2ر2ون272ذه2اثملثة2ث2ن2تعفي2ك2وَْو2تس2كانيك2حن2
اثكع ض2ثر لت2س2يلط2وئمة2اثكف ،2و7ي2نكيجٌة2

ال2حملل2حن2اثأصأل2إثيهل2علجل2ًو27آجلً.
وفيقأا2وال2تمنّأا2ونفَس2كم2 لثسلحة،2فمن2سلثَم2
ع2دوه2املقلت2ل2فقد2اسكس2لم2ثه،2وحن2ن2لرص2حقل2ً

تمّ ك2و ذل2واسرخص2ُتّل2غلٍل2ونفيس..2
نج2د2ح2ل2ترت2ُه272ذه2اثفئ2ة2ح2ن2وث2ٍ 2يف2واقع2
2 ه2 املؤحنني،2فل72ي2تلنت2املعني2اثنلرص2اثذي2يُش2دُّ
اثظه ،2وال72ي2اثعدو2اثغلدر2اثذي2وجبت2ُحملر كه،2
 ل2انض2أت2حع2فئة2}27م2اثعدو2فلحذر27م{2اثكي2

يجب2اثمذر2حنهم.
 لملخكرص..2فئٌة2ثم2تخر2ثنفس2هل2ح تزا2ًورقمل2ً
يُمسب2وتُمدد2حنزثكُه2فكُع ف2قيمكه،2 قيت2حجّ د2

وصفلر2عىل2يسلر2سلحة2اثرشف.
واثعلقبُة2ثلمكقني.
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ثقافية 

أموٌر منسيٌة يف فقه األسرة
 العالمة/ 

عبدالرحمن محمد شمس الدين
ال2غ و2ون2يهكم2اإلس2ل27 أحأال2األرسة،2وون2يكعهد2
نملا27ل2 لثأصليل2اثكي2تجع2ل2احكداد7ل2زحلنل2ًوحكلنل2ً
ونعم2ة،2ويف2تكلب2اثله2وواح2 2حؤتدة2 ني2وف اد2األرسة2

تلهم2حن2واثد2وواثدة،2وذي2رحم2ق يب2وو2 عيد.2
إن2اثعنلي2َة2ثس2لحة2األرسة272ي2وحد27ل2ط ي2ق2
األح2لن2ثلجملعة2تله2ل،2و7يه2لت2ون2يصلح2حجكمع2
و27ت2في2ه2حب2لل2األرسة،2وقد2ن2أه2اثق2 آن2اثك يم2
 ملل2اثنعمة2اثس2لرية2يف2ووص2لل72ذه2اثرشيمة2حن2
ْن2وَنُفِس2ُكْم2 املجكم2ع2اثكبر2فقلل:2)َواثلَُّه2َجَعَل2َثُكم2حِّ
ْن2وَْزَواِجُكم2 َِننَي2َوَحَفَدًة2َوَرَزَقُكم2 وَْزَواًجل2َوَجَعَل2َثُكم2حِّ
2َن2اثطَّيِّب2َلِت2وََفِبلْثبَلِط2ِل2يُْؤِحنُأَن2َوِ ِنْعَم2ِت2اثلَِّه7ُ2ْم2 حِّ

يَْكُفُ وَن(2]اثنمل22[ 
إن2اثزوج2ني2وح2ل2 ينهمل2ح2ن2علق2ة،2وو2اثأاثدين2
وح2ل2يرع ع2يف2وحضلنهمل2حن2 ن2ني2و نلت2ال2يمالن2
ونفسهمل2فمسب،2 ل2يمالن2حلرض2وحة2وحسكقبلهل..2
وح2ن2ثم2ف2إن2اثش2يطلن2حني2يفلح2يف2ف2ك2روا ط2
األرسة2ال2يه2د27 يك2ل2ًواحداً،2وال2يصن2ع2رشا2ًحمدوداً،2
إنم2ل2يأقع2األحة2جمعل2يف2رش2 عي2د2املدى.2وحع2وجأد2
7ذه2املبلدئ2اثمكيمة2فق2د2تمصل2وخطلا2يف2اثكطبيق2

وحنهل2عىل2سبيل2املالل:2
2-2ح ح2لن2امل وة2حن2حه 27ل2اثرشعي،2واثكرصف2
فيه2 دون2طيبة2نفس2حنهل،2وتارا2ًحل2يمصل72ذا2قبل2
اس2كعلحهل2ثه2يف2حني2ون2اثله2س2بملنه2وتعلىل2يقأل:2
2ِنْمَلًة،2َفِإن2ِطب2َْن2َثُكْم2َعن2 )َوآت2ُأا2اثنَِّس2لَا2َصُدَقلِتِه2نَّ
ِ يئًل(2عبلرة2عن2عطية،2 نُْه2نَْفًسل2َفُكلُأُه7َ2ِنيئًل2حَّ ٍا2حِّ يَشْ
ثي2س2عبلرة2عن2ثم2ن،2ثيس2عبلرة2ع2ن2قيمة،2عبلرة2
عن2عطية2ثلم2 وة،2و7ذا2وح 2إثهي2عل27ثلنلس2جميعلً،2
و7ذا2ويض2ل2حمل2يف طأن2فيه2يف2 عض2اثش2عأب2 مل2
فيه2ل2اثيمن،2يف2حعظ2م2املنلطق،2تف ي2ط2يف2حأضأع2
امله2 ،2اث ج2ل2ينظ 2إىل2ا نك2ه2وو2وخك2ه2وتأنهل2عبلرة2
عن2س2لعة،2 عض2اثذين2ال2يفهمأن2دين2اثله2تعىل،2وال2
يكأجهأن2 كأجيهه،2يف2األخر2يزايد2حن2س2يدفع2وتا 2
فيهل2يزوجهل2 ه،2ويس2كلم2امله 2ويكرصف2فيه!..2واثله2
2ِنْمَلًة(2]عطية[2يقد27 يقأل:2َوآتُأا2اثنَِّس2لَا2َصُدَقلِتِه2نَّ
 س2هأثة2ثهم2ال2يك2أن2فيه2وخ2ذ2ورد2وحكل عة2وتعب2
وجف2ل2حكى2يخ ج2امله 2حن2عن2دك،2وأل7مية72ذه2وح 2
اث سأل2نفس2ه2)صلأات2اثله2عليه2وعىل2آثه(2ون2يؤتي2

نسلئه2وجأر7ن.2
نُْه2نَْفًس2ل2َفُكل2ُأُه7َ2ِنيئًل2 ٍا2حِّ )إِن2ِطب2َْن2َثُكْم2َعن2يَشْ
ِ يئ2ًل(2 عد2ون2تك2أن2قد2وعطيكهل2)ِطب2َْن(2وي2طل ت2 حَّ
نفأس2هن2ع2ن2ون2تكنلزل2ع2ن2 عضه،2ع2ن2يشا2حنه2
ِ يئًل( طيبة2نفس2ثك2ن2 عد2اإليكلا؛2 )َفُكل2ُأُه7َ2ِنيئ2ًل2حَّ
ألن2نفس2اإلنس2لن2قبل2اإليكلا2 ع2ده2تخكلف،2وعندحل2
ثم2يصل2إىل2يد7ل2يشا2وت يد2ون2تأخذه2عليهل،2يف2األخر2
تملول2ون2تكسلحح2حنهل2س2كقأل2ثك:2حسمأح؛2ألنهل2

آيسة2حن2اخذ2امله !2
اثل2ه2ق2د27يف2اثبداية)آت2أا(2واإليك2لا2ح2لذا2حعنله؟2
إيصلل2امللل2إثيهل،2إيصلل2امله 2ثهل،72ذا72أ2حن2تك يم2
امل وة2 لثذات؛2ألن2امل وة2نفسهل2 ملجة2إىل2امللل،2 ملجة2

إىل2ونت2تكزوج2تملجة2اث جل2إىل2امللل2واثزواج.2
2-2ظل2م2املس2لمني2ألنفس2هم2ظلمل2ًحبين2ل2عند2حل2
جهل2أا2وو2تجل7لأا2حنهج2دينه2م2يف2حأضأع2اثكمكيم2
 ني2اثزوجني2عند2حخلفة2اثشقلق2 ينهمل.2إن2املسلمني2
يكلدون2يكفقأن2عىل2إ7ملل72ذا2األح ،2وقلمل2يكرثأن2
النكش2لل2األرسة2اثغلرقة2عن2ط يق2ه،2حع2ون2اثكأجيه2
اإلثه2ي2يف72ذا2رصي2ح2تل2اثرصاحة2قلل2تع2لىل2)َوإِْن2
ْن2و7َِْلِه2َوَحَكًمل2 ِخْفكُْم2ِش2َقلَق2 َيِْنِهَمل2َفل َْعاُأا2َحَكًمل2حِّ
2اثلََّه2 ِق2اثلَُّه2 َيْنَُهَمل،2إِنَّ 2ْن2و7َِْلَهل2إِن2يُِ يَدا2إِْصَلًح2ل2يَُأفِّ حِّ

َتلَن2َعِليًمل2َخِبرًا(2
ح2ل2رس72ذا2االن2رصاف؟2و7أ2اثز27د2يف2إصلح2ذات2
اثب2ني؟2و7أ2اث غب2ة2يف2تيكيم2األوالد2واآل 2لا2وحيلا؟2إن2

7ذا2عمًى2غ يب2عن72دايلت2اثله.
واثطلق2يف2اإلس2ل27يبدو2وقفل2ًثلعلق2ة2اثزوجية2ال2
حس2مل2ًثمبلثه2ل..!!2تمل2يأقف2املأظ2ف2إىل2ون2يبت2يف2
وح2 ه2حع2 قلا2صلك2ه2 عمله،2وتبعل2ثه2ذا2وو2جب2اثله2
عىل2مل وة2إذا2طلقت2ون2تظل2يف2 يت2اثزوجية2فل2تخ ج2
حن2ه؛2ألنه2الزال2 يكه2ل،2وال2يجأز2ثل ج2ل2ون2يخ جهل2
حنه.2فهل2يصنع2املس2لمأن72ذا؟2و27ل2تبقى2امل وة2يف2
اثبيت2عند2حل2تس2مع2ثفظ2اثطلق؟2إن2األتا ية2ال2تعي2
27ذا2املعنى2وال2تنفذه،2ومل وة2تدع2اثبيت2فأر2س2ملعهل2

ثفظ2اثطلق،2وثأ2فك ت2يف2املكث2ألخ جهل2اث جل.2
و7ذه2اثعأاطف72ي2اثكنفيذ2ثقأل2اثله2تعىل:)يَل2وَيَُّهل2
2َووَْحُصأا2 ِتِهنَّ 2ِثِعدَّ 2إِذَا2َطلَّْقكُُم2اثنَِّس2لَا2َفَطلُِّقأ27ُنَّ اثنَِّبيُّ
2 2ِح2ن2 ُيُأتِِهنَّ َة،2َواتَُّقأا2اثلََّه2َر َُّك2ْم،2اَل2تُْخِ ُجأ7ُنَّ اْثِع2دَّ
بَيِّنٍَة،2َوِتْلَك2ُحُدوُد2 2وَن2يَأِْتنَي2ِ َفلِحَش2ٍة2حُّ َواَل2يَْخُ ْج2َن2إاِلَّ
2ُحُدوَد2اثلَِّه2َفَقْد2َظَلَم2نَْفَس2ُه،2اَل2تَْدِري2 اثل2َِّه،2َوَحن2يَكََع2دَّ
2اثل2ََّه2يُْمِدُث2 َْع2َد2ذَِٰث2َك2وَْحً ا(2واإلس2ل27ملل2ووجب2 َثَع2لَّ
عىل2املطلق2ة2اثبقلا2يف2اثبيت2إنم2ل2ي يد2حكى2االنكظلر2

حكى2ته2دو2اثعلصف2ة،2وتكم2 ك2اثضملئ2 ،2وي اجع2
تل2اثط ف2ني2حأقفه،2ويس2كع ض2ذت ي2لت2املليض،2
وتب2لت2املس2كقبل،2ويدرس2وح2أال2األطف2لل2إن2تلن2
7نلك2وطفلل..2فلثه وب2حن2اثبيت2عقب2تلمة2اثطلق2
تضيي2ع2ثف ص2اثكفل27م2وثعأدة2املي2له2إىل2حجلريهل،2
والنكصلر2اث ش2د2عىل2اثغي؛2وثذثك2يقأل2تعلىل:2)َوَحن2
2اثلََّه2 2ُح2ُدوَد2اثلَِّه2َفَقْد2َظَلَم2نَْفَس2ُه،2اَل2ت2َْدِري2َثَعلَّ يَكََع2دَّ
يُْمِدُث2 َْعَد2ذَِٰثَك2وَْحً ا(2وحع2ذثك2فلملس2لمأن2يكجلوزن2
ح2دود2اثله2يف72ذا2املجلل2وثي2س2اثطلق2تلمة2تقلل2يف2
وي2وقت،2وو2ت سل2 أي2صيغة2فإن2اثله2رسم2ثه2وسلأ ل2ً
حعين2ل2ًيلك2ز27اثن2لس2 ه2حك2ى2ال2يند27وي2ش2خص،2
واث2دواا2ال2يكأن2دواا2ألن2حلدته2تمكأي2عىل2وس2بلب2
اثش2فلا،2 ل2ال د2حن2تنلوثه2 لثط يقة2اثكي2يش2ر2 هل2

اثطبيب،2ج عة2ج عة2وو2حبة2حبة.
فمن2اخرع2ط يقة2حن2عن2ده2ثم2يقل2 هل2اثطبيب2

فل2يلأحن2إال2نفسه2إذا2وصل كه2تلرثة.2
 -2األحس2لك2 لمل2 وة2رضارا2ً غ2 ض2اثمصأل2عىل2
اثفدي2ة2حقل ل2اثطلق2ال2 س2بب2حنه2ل2يف2حني2ون2اثله2
س2بملنه2وتعلىل2يق2أل:2)َوإِْن2وََردت2ُُّم2اْس2ِكبَْداَل2َزْوٍج2
2ِقنَطلًرا2َف2َل2تَأُْخذُوا2ِحنُْه2 2َكلَن2َزْوٍج2َوآتَيْك2ُْم2إِْحَدا7ُنَّ حَّ
ِبينًل22َوَتيَْف2تَأُْخذُونَُه2 َش2يْئًل،2وَتَأُْخذُونَُه2 ُْهكَلنًل2َوإِثًْم2ل2حُّ
ياَلًقل2 2 َْعُضُكْم2إىَِل2ٰ َْع2ٍض2َووََخذَْن2ِحنُك2م2حِّ َوَق2ْد2وَْف2َ�ٰ

َغِليًظل(2
حك2ى2يمصل2امليالق2املغلظ72ذا؟72ل2ونه2يأتي2عهد2
فيم2ل2 ني2اث ج2ل2وامل وة؟2ال.2ثكن2نف2س2اثعقد2اثقلئم2
فيم2ل2 ني2اث جل2وامل2 وة2عبلرة2عن2حيا2لق:2ون2يكأن2
7نلك2حعلرشة2 لملع وف،2وتعلحل2 لملع وف2ألن2قضية2

املع وف2تكأن2وثنلا2املعلرشة،2وحع2اثطلق2و عده.2
27ل72نلك2يف2اثنكلح2إج2 ااات2غر2اثعقد؟2ال2يأجد2
يشا2ثك2ن2اثعق2د2 مل2يرت2ب2عليه72أ2تميا2لق،2 ذل2
امل وة2نفس2هل2ثزوجهل2وش2به2يشا2 لمليا2لق؛2ثهذا2قلل2
2 َْعُضُكْم2إىَِل2ٰ َْعٍض(2 تعلىل:2)َوَتيَْف2تَأُْخذُونَُه2َوَقْد2وَْفَ�ٰ
تبقى2حعه2س2نني2عىل72ذا2اثنمأ:2وقد2وف�2 عضكم2
إىل2 ع2ض2ثم2تقأل:2ت يد2تطلقهل؛2ألنك2ت يد2ون2تبدثهل2
]س2لمأا2يل2آخ 2ريلل2دفعت![72ن2ل:2)وَتَأُْخذُونَُه2 ُْهكَلنًل2

ِبينًل(. َوإِثًْمل2حُّ
وع2ىل2اث غم2ح2ن2فظلعة2اثقضية72ذه2تبدو2ش2به2
س2لئدة2عند2وتا 2اثن2لس،2يطلق2ثكن2ي ي2د2حل2دفعه،2
وقد2تكأن272ي2املظلأحة،2وحل2ي2زال2يقأل:2]يدفعأن2
يل2حق2ي2وونل2وطلق[2ويعكرب2نفس2ه2 ه2ذا2اثقأل2 أنه2

حنصف2وصلحب2حق.2
وإذا2تلنت2اثقضية2عىل72ذا2اثنمأ2فلمل وة72ي2اثكي2
يس2لم2إثيهل2امله 2وثأ2تلن2قنط2لرا2تمل2قلل2اثله2تعلىل2

وال2ينبغي2ألحد2ون2يلمقه2و دا.2
وح2ل2إذا2تلن2اثأايل272أ2اثذي2وخذ2امله2 2ووتله،2وثم2
يع2ط2امل2 وة2ش2يئل2فلل2زوج2ون2يلمقه2حنه2ويس2لمه2

ثلم وة.2
وحل2ون2تنكهي2املسأثة2عىل72ذا2اثنمأ:2اثأيل2اثذي2وتل2
امله 2ثم2يعطهل2ش2يئل،2واثزوج2ثم2يعطهل2شيئل2نهلئيل2ً
حعن2له2طلقهل2وثم2يمصل2ثه2ل2يشا:2 عد72ذا2)َوَتيَْف2
2 َْعُضُك2ْم2إىَِل2ٰ َْعٍض2َووََخذَْن2ِحنُكم2 تَأُْخذُون2َُه2َوَقْد2وَْفَ�ٰ

ياَلًقل2َغِليًظل(2 حِّ
7-2عندحل2ذت 2اثله2س2بملنه2وتع2لىل2اثطلق2فقلل2
يٌح2 تعلىل:2)اثطََّلُق2َح َّتَلِن،2َفِإْحَس2لٌك2ِ َمْعُ وٍف2وَْو2ترَْسِ
2 2ل2آتَيْكُُمأ7ُنَّ 2َثُك2ْم2وَن2تَأُْخذُوا2ِحمَّ ِ ِإْحَس2لٍن،2َواَل2يَِم2لُّ
2 2يُِقيَمل2ُحُدوَد2اثلَِّه،2َفِإْن2ِخْفكُْم2واَلَّ 2وَن2يََخلَفل2واَلَّ َش2يْئًل2إاِلَّ
يُِقيَم2ل2ُحُدوَد2اثل2َِّه2َفَل2ُجنَلَح2َعَليِْهَمل2ِفيَم2ل2اْفكََدْت2ِ ِه،2
2ُح2ُدوَد2اثلَِّه2 ِتْل2َك2ُحُدوُد2اثل2َِّه2َفَل2تَْعكَُدو27َل،2َوَحن2يَكََعدَّ
َفأُوَثِٰئ2َك27ُ2ُم2اثظَّلِثُمأَن(2 عض2اثنلس2يأس2ف2عىل2حل2
قد2سلم2ثهل2فيملول2وسرجه2 ميلة2ثلمخلثعة،2ووخذه2
 لس2م2اثخل2ع2و27أ2ظلثم2في2ه2ويف2وخذ2حلثه2ل2يقأل2

اثأاث2د2اثعلحة2حليف2اثق آن2 2در2اثدين2 ن2وحر2اثدين2
2 اثمأث2ي2)رحمه2اثه2تعلىل(2يف2تفس2ر2قأثه2تعلىل:2)إاِلَّ
2يُِقيَمل2ُحُدوَد2اثلَِّه(2ثف ط2 وَن2يََخلَفل(2وي2اثزواج2لن2)واَلَّ
اثك ا7ة2حالً؛2 أن2ياقل2عليهل2طلعكه2حكى2تظن2ونهل2
ال2تقأ27 أاجبه،2و7أ2يظن2ونه2ال2يسكطيع2اثقيل27 مل2
تلنت2تس2كمق2عليه2حن2اإلنفلق2ونمأه2ملعصيكهل2ثه؛2
و7ذا2ألن2حدود2اثل2ه72نلك2وحكل27اثزوجني2وحكم2تل2
حنهمل2اثذي2جعله2اثله2تبع2ل2ثلزواج،2فإذا2تلنت2تهمل2
2يُِقيَمل2 ح2ن2جلنبهل2فقد2ج2لز2اثخلع2)َف2ِإْن2ِخْفك2ُْم2واَلَّ
ُحُدوَد2اثلَِّه(2وسند2اثخأف2وثأا2إىل2اثزوجني2ثبيلن2اثمكم2
يف2حقهمل،2ثم2وسنده2إىل2اثدوثة2اإلسلحية2 قأثه2)َفِإْن2
ِخْفك2ُْم(2ثبي2لن2وح 7م2ل2إىل2اثمكأح2ة2حك2ى2تنظ 2يف2
وح 7مل،2و27ل2يمكن2اإلصلح2 ينهم2ل؟2و قلؤ7مل2يف2
اثزوجية2وو2قد2تمقق2س2بب2اثخلع2فقد2يكأن2اثخلف2
 ينهم2ل2ثغضب2ع2لرض2وخلف2عىل2وح2 2يمكن2فيه2
حل2اإلش2كلل2واإلصلح2 ينهمل2وت2 ك2اثطلق،2وحل2إذا2
ع ف2عن2د2دوثة2اثمق2وال2حجلل2ح2ن2اثخلع2تأثت72ي2
املخلثع2ة2 ينهمل؛2ثيكأن2عىل2وجه2اثصمة؛2ألن2اثخلع2
قد2يدخله2حل2يفس2ده2ويبطل2اثطلق،2وو2يفس2ده2حع2
صم2ة2اثطلق2رجعي2لً،2إذا2ت ك2اثن2لس2يكأثأنه2 دون2
ذثك2تأثأه2 دون2إرجلع2إىل2و7ل2اثعلم،2وحصل2اثفس2لد2
اث2ذي2يرتب2عليه2حفلس2د2 س2بب2اثجهل،2ف2ل2 د2ون2
تك2أاله2دوثة2اثمق2 نفس2هل،2وو2تميلهمل2إىل2نلئب2حن2
اثعلملا2يقأ27 لملقص2أد،2فإذا2وقعل2عىل2وجه2اثصمة2
)َف2َل2ُجن2َلَح2َعَليِْهَمل2ِفيَم2ل2اْفكََدْت2ِ 2ِه(2ال2جنلح2عليه2
يف2األخ2ذ2وال2جن2لح2عليهل2يف2األداا،2و27ذا2ألن2ملعلحلة2
 لثبلطل2يكأن2اإلثم2فيهل2عىل2اآلخذ2واملعطي2يف2اثغلثب2
تلث  ل2واث شأة2وغر7مل)ِتْلَك2ُحُدوُد2اثلَِّه(2اثكي2حد7ل2
يف2اثطلق2)َف2َل2تَْعكَُدو7َل(2طمعل2ًيف2وخذ2حل2آتيكمأ7ن،2
2 وو2 غض2ل2ًثهن،2وو2تهلون2 أح 2اثل2ه2فيهن2)َوَحن2يَكََعدَّ
ُح2ُدوَد2اثل2َِّه2َفأُوَثِٰئ2َك27ُ2ُم2اثظَّلِثُم2أَن(2وإذا2تلن2ح2ن2

اثظلملني2فهأ2حن2و7ل2اثنلر.2
5-2ح حلن2امل آة2ح2ن2نصيبهل2اثرشعي2حن2املراث2
 كا2ر2حن2ط2 ق2االحكيلل2اثرشية2يف2ح2ني2ون2اثله2قد2

تأىل2قسمة2املأاريث2ثمكمة2وعدل2
قلل2تع2لىل2)يُأِصيُكُم2اثل2َُّه2يِف2وَْواَلِدُت2ْم،2ِثلذََّتِ 2ِحاُْل2
2ثُلُاَل2 2َفَلُهنَّ 2ِنَس2لًا2َفْأَق2اثْنَك2َنْيِ ،2َفِإن2ُتنَّ 2اأْلُناَينَْيِ َح2ظِّ
2 َحل2تََ َك،2َوإِن2َتلنَْت2َواِح2َدًة2َفَلَهل2اثنِّْصُف،2َوأِلَ ََأيِْه2ِثُكلِّ
2ل2تََ َك2إِن2َتلَن2َث2ُه2َوَثٌد،2َفِإن2 2ُدُس2ِحمَّ نُْهَمل2اثسُّ َواِحٍد2حِّ
ِه2اثاُّلُُث،2َفِإن2َتلَن2َثُه2 ث2َّْم2يَُكن2ثَُّه2َوَثٌد2َوَوِرثَُه2وَ 2ََأاُه2َفأِلُحِّ
2ُدُس،2ِح2ن2 َْعِد2َوِصيٍَّة2ي2ُأِص2ِ َهل2وَْو2 ِه2اثسُّ إِْخَأٌة2َفأِلُحِّ
َدي2ٍْن،2آ َلُؤُتْم2َووَ ْنَلُؤُتْم2اَل2تَْدُروَن2وَيُُّهْم2وَْقَ ُب2َثُكْم2نَْفًعل،2
2اثل2ََّه2َتلَن2َعِليًمل2َحِكيًمل(2اآليلت..2 َن2اثلَِّه،2إِنَّ َفِ يَضًة2حِّ
7نل2يلحظ2اإلنس2لن2ون2األتا 2حمن2ذت 72م2اثله2تعلىل2
يف2آيلت2املأاريث2نس2لا2فبم2يأحي2ذثك؟2يأحي2 رتيز2
تب2ر2عىل2ون2يبكعد2اثذت 2عن2ظلم2امل وة2وون2يع ف2ون2
وصلهمل2حن2نفس2واحدة،2وون2ثل جلل2نصيبل2ًحمل2ت ك2
اثأاثدان2وألق  أن2وثلنس2لا2نصيب2ل2ًحمل2ت ك2اثأاثدان2

واألق  أن.
إن2اثله2س2بملنه2قد2رفع2اثظلم2ع2ن2اثطفل2وامل وة2
وعلحلهم2ل2 لث حمة2واثع2دل،2ورد2إثيهم2ل2حقأقهمل2
يف2اإلرث2حي2ث2ووج2ب2تأريث2اثنس2لا2واث ج2لل،2وثم2
يف2 ق2 ني2صغر2وتب2ر،2وال2 ني2ذت 2ووناى،2 ل2جعل2
ثلكل2نصيبل2ًيف2املراث،2س2أاا2قل2اإلرث2و27تا ،2وسأاا2
ريض2امل2أرث2و27ث2م2ير،2ف2 د2إىل2اثنس2لا2واألطفلل2

اعكبلر7مل،2وق�2عىل2اثظلم2واثميف2 شل2نهمل.2
و لألخ2ر2حراث2اثنس2لا2ح2ق2ثهن2يأخذن2ه2 عزة2
وت اح2ة،2ال2حن2ة2فيه2ألحد2عليهن،2وثيس2وحس2لنل2وو2
تمننلً،2 2ل72أ2ف يضة2اثله2ثهن،2وحن2خلثف2ذثك2فقد2
عىص2اثله2ورس2أثه،2وتعدى2حدوده،2واسكمق2اثعذاب2

املهني.

صــنـاع مـسـتـقبل
أمين الجوفي

ي�����������ا ق��������ادة ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م م�����������ن��������ا ُق��������َب��������ل
ل�����������ك�����������م ت��������ح��������ي��������ة م�����������������ن خ�����������ال��������ي

ب�����س��م ال�����ي��م��ن ب�����س��م ال�������ق���رى وال�������ع���زل
ب��������س��������م ال��������ش�����������وام��خ َوال��������ت�����ال�����ي

م��������ن أه�����ل�����ه��ا ف��������ي س�����ه��ل��ه��ا وال�����ج��ب��ل
ح�����������ي�����������ت ب��������ك��������م ي�����������ا ك��������ل غ�����������ال��������ي

ت�����خ�����ج�����ل ع�����ب�����ارات ال�����ث�����ن��اء وال�����ُج�����م��ل
وال��������������م�����������دح ف��������ي��������ك��������م��������ه ي�����������وال��������������ي

أن�����ت�����و م��ص�����اب��ي��ح ال�������وط�������ن وال�����ش�����ع��ل
ون�����������������ور ف�����������������ي س�����������������ود ال�����ل�����ي�����ال�����ي

ص�����ن�����ع�����ت��وا أج��������ي�����ال ال�����ب�����ن��اء وال�����ع�����م��ل
رب�����������ي�����������ت��������وا ال��������ج�����������ي��������ل ال��������م��������ث��������ال�����ي

أج��������ي�����ال�����ن�����ا ف������ اك��������ب��������ادن�����ا وال��������م�����ق�����ل
أج��������ي��������ال�����ن�����ا أس�����������ي�����������اد ال��������رج��������ال�����ي

ق��������م��������ة وه��������م�����ة ي�����ك�����ره�����ون ال�����ك�����س�����ل
ط��������م��������وح��������ه�����م ن��������������ي�����������ل ال��������ع��������ال��������ي

ص��������ن�����اع م�����س�����ت�����ق��ب��ل وب�����س�����م��ة أم��������ل
ف�����������ي وج�����������ه م��������ن ح��������ب ال�����ن�����ض��ال��ي

ي��������ب��������ن�����ي دول وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م  ال��������ع��������ل��������م 
وال��������ج��������ه�����ل ي�����������ه��������دم ك��������������ل ع��������ال��������ي

ت�����ص��ل ودك  ح�����ي�����ث  ت�����وص�����ل  ب�����ال�����ع��ل��م 
ي�����������ن��������ال��������ي ح�����������د  م��������������ا  ت��������������ن�����������ال ذي 

ل�����������واله م��������ا ال�����ع�����ال��م وص��������ل ال زح��������ل
وح��������������ق�����������ق أح�����������������������ام ال��������خ��������ي�����ال�����ي

ال�����ف��ش��ل ف�����ي درب�������ه إال  م�����ا  وال�����ج�����ه��ل 
وت�����������ال�����������ي أول  ب��������������ي�����������ن  وف��������������������������رق 

مع اهلل
أحمد الشيعي 

ال�����درس م���ش���روح ي���ا رب���ع���ي م���ن ال��ع��ن��وان
ي��ه��ت��ان َوال  ي���وه���ن  م���ا  ال���ل���ه  م���ع  ه���و  ذي 

هانه ب��ش��ر  ارخ���ص  ح��ت��ى  اب��ل��ي��س  م��ع  َوذي 
ش��ع��ب ال��ي��م��ن ش��ع��ب ل��ك��ن ش��ع��ب ي��ا سلمان

م�����ا ي���ن���ح���ن���ي غ���ي���ر ل���ل���ق���ي���وم س��ب��ح��ان��ه
ي��ع��رف ح��ق��وق ال��ن��س��ب َواأله����ل َواجل��ي��ران

كانه النبي  َوأَنْ���َص���ار  األَنْ���َص���ار.  شعب  ه��و 
أص����ل ال���ع���روب���ه َوم���ن���ب���ع ك���ام���ل ال��ع��رب��ان

ت�����اري�����خ ت�����اري�����خ ل�����ه َوال������ي������وم ب���ره���ان���ه
ج���س���د م���ام���ح ب��ط��ول��ي��ه ع���ل���ى امل���ي���دان

أذه�������ل س����ال����ة ب���ن���ي ص���ه���ي���ون م���ي���دان���ه
ث���اث���ه اع�������وام وان����ت����و ف����ي ج���ب���ل ه��ي��ان

ج����رع����ك����م امل�������ر َواأله���������������وال ه���ي���ان���ه
ق��ت��ل��ت��وا ارح���ام���ن���ا َوال���ط���ف���ل َوال��ص��ب��ي��ان

َواب����ش����ع ه���زمي���ه ل��ك��م ف���ي ق��ت��ل ص��ب��ي��ان��ه
ك����م ي����ا ط����واي����ر حت���ل���ق َوال����ه����ج����وم أل�����وان

َوك������م ب�������وارج ب��ت��ق��ص��ف ش���ع���ب ال ه��ان��ه
إب��ل��ي��س ف��ي جن��د ق���رن اب��ل��ي��س َوال��ش��ي��ط��ان

شيطانه ق���رن  نكسر  ال��ب��أس  أول���ي  َواح��ن��ا 
ه���ي���ه���ات ل���ل���ذل ي����ا س���ل���م���ان م��ه��م��ا ك���ان

م���ه���م���ا مت�������ادى ع������دو ال����ل����ه َوع�����دوان�����ه
وال�����ق�����رآن َوال���ت���س���ب���ي���ح  اآلل  م���س���ي���رة 

م�����ع ال�����ه�����دى َوال������������وال ل����ل����ه َوق�����رآن�����ه
ال غ��ي��ر داع����ش َوح��ل��ف األم���رك���ه خ��س��ران

وامل����م����ل����ك����ة زاي�����ل�����ه الش�������ك خ���س���ران���ه
ذي ه��و م��ع أَم��ري��ك َوإس��رائ��ي��ل م��ا ل��ه شان

ش��ان��ه ع���ل���ي  درب������ه  ف����ي  ال���ل���ه  م����ع  ذي  و 
ع���ن���وان ل��ل��ي��م��ن  ش����ه����اده  وال  ن���ص���ر  ي����ا 

ال������درس م���ش���روح ل��ل��م��ؤم��ن م���ن ال��ع��ن��وان
ع���ن���وان���ه ُك��������ّل  ش�����ه�����اده  وال  ن���ص���ر  ي�����ا 
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 الجيش العراقي يفرض سيطرة كاملة على آبار نفط كركوك ومطارها العسكري ومبنى المحافظة

 : خاص:
اس2كعلدت2اثق2ّأاُت2اثِع اقي2ّة،2َحدعأح2ة2
 لثَمش2د2اثّشعبي،2اثّس2يط ة2 لثكلحل،2وحس2
االثن2ني،2عىل2اثُمق2أل2اثنفطيّة2اث ئيس2يّة2و2
حبن2ى2حملفظ2ة2ت ت2أك2وس2ط2املدينة،2إىل2
جلن2ب2حط2لر2ت ت2أك2اثَعس2ك ي،2وقلعدة2

َعسك يّة2يف2امُلملفظة.
اثهج2أ27 2دو2ثيل2ة2األح2د،2 أح2دات2حن2
اثجي2ش2اثع اق2ي،2وق2أات2اثنخب2ة،2وقأات2
تل عة2ث2أزارة2اثداخلية،2 لإلضلفة2إىل2فصلئل2
27َ لتجله2ح تز2حدينة2 اثمش2د2اثشعبي،2اثكقدُّ
ت تأك،2وس2ط2تصلعد2األزحة2 ني2اثمكأحة2
اثع اقي2ة2وحكأحة2إقليم2ت دس2كلن2اثع اق؛2
 س2بب2االس2كفكلا2اثذي2وج ي2يف2اث22522حن2

سبكمرب.
وقلل2حسؤول2تبر2 أزارة2اثنفط2اثع اقية2
إن2اثع اَق2س2ينرُش2قأات2السكعلدة2اثسيط ة2
اثنفطي2ة2  لثكلح2ل2ع2ىل2حنطق2ة2ت ت2أك2
واثمقأل2املميطة2 هل2السكئنلف2االنكلج2اثذي2

ووقفكه2حكأحة2إقليم2ت دسكلن.
و لثكزاح2ن2ح2ع2اثّس2يط ة2 لثكلح2ل2عىل2
ت تأك،2دخلت2فصلئل2حن2اثمش2د2اثش2عبي2
إىل2قض2لا2طأزخ حلت2أ،2اث2ذي2تكأاجد2فيه2

قأات2حن2اثبيشم تة.
األح2ُ 2امُلؤت2َُّد2ث2دى2امل اقبني2ثألح2داث2يف2
ت تأك،2وّن2حس2عأد2اثربزان2ي2–رئيس2إقليم2
ت دسكلن-2يَشع 2 لثّصدحة2و7أ2يَجد2نفَسه2
وحيًدا2يف2ُحأاجهة72ذا2اثُهجأ27اثكلس2ح،2 عد2
ون2تخ2ىّل2عن2ه2حزب2االتم2لد2اثك دس2كلني2
رشيك2ه2يف2حكم2اإلقليم2اثذي2تأّس2ل2إثيه2ون2
يُؤّج2ل2االس2كفكلا،2واثَع2أدة2إىل2اثِم2أار2حع2
اثُمكأح2ة2امَل تزيّة2يف2 غ2داد2تمت2ِعلم2األُحم2
املكم2دة2حأل2جمي2ع2اثقضلي2ل،2ِحالمل2تخىّل2

عنه2األح يكلن،2ور ّمل2»إرسائيل«2ويًضل.
وي ى2حكل ع2أن2ون2وترب2َحل2وصلب2  زاني2
 لثصدح2ة272أ2االنس2ملُب2امُلفلِج2ئ2ثقّأات2
اثِبشم قة2حن2َحأاقعهل2يف2ت تأك2دون2ِقكلل،2
و7ي2اثق2ّأات2اثكي2تلن2يُع2ّأل2عليهل2  زاني2

تا2رًا2يف2اثّدف2لع2ع2ن2َحرشوع2ه2االنفصليل،2
ثيس2يف2ُحأاجهة2اثقّأات2اثع اقيّة2وَحش2د7ل2
اثّش2عبي،2وإنّمل2نَظراته2ل2اإلي انيّة2واثرتيّة2

ويًضل.

النتائُج الكارثّية لالستفتاء 
االس2كفكلُا2اث2ذي2حظي2 كأيي2د2إرسائييل2
إحلراتي،2وحبلرتة2س2عأدية2خجأثة،2يعكربه2
 عض2امل اقبني2 أنه2َحّقق2اسكقلال2ً“و7ميًّل”2
ثألت اد2يف2إقليم2ت دس2كلن2امُلكمك2ّع2 لثُمكم2
اثّذاتي2يف2شملل2اثع اق،2 دوت2تَظه 2يف2اثَعلن،2
اثي2أ27اإلثكروني2ة،2 وووردت2صميف2ة2روي2
تَلخيصل2ًثكلك2اثنكلئج2اثكلرثيّة2ثلس2كفكلا2يف2

اثنّقلط2اثكلثية:
وآ لر27ل2 ت ت2أك2 حدين2ة2 ووالً:2خس2لرة2
اثنفطيّة2وحطلر7ل2وقلعدتهل2اثَعسك يّة2دون2
ودنى2ُحقلوحة،2وح2ل27زحف2اثقّأات2االتملديّة2
اثع اقي2ّة،2وال2نعكقد2ون2قّأات2“اثِبش2م غة”2
تسكطيع2تقليص2اثخسلئ ،2نل7يك2عن2إعلدة2

األحأر2إىل2َوضعهل2اثّسل ق.

ثلني2ًل:2تفلق2م2اثِخلف2لت2 2ني2اثرّشيكني2
واثم2زب2 ت دس2كلن،2 ُحك2م2 يف2 اث ئيس2يني2
االتم2لدي2اثّطلثبلني،2ونَظ2ره2اثّديمق اطي2
اثربزان2ي،2واته2ل27اثاّلن2ي2ث2ألول2 لثخيلن2ة2
إلعطلئ2ه2وواح 2ثأحدات2تل ع2ٍة2ثه2يف2ت تأك2

 لالنسملب.
ثلثا2ًل:2انهيلر2ُس2معة2ق2ّأات2اثِبش2م قة2
اثقكلثي2ّة2اثعلثية2و7َيبكهل2 س2بب2“7ُ و هل”2
ح2ن2امَلع2لرك،2و 2َّث2نُش2طلا2ع2ىل2وس2لئط2
اثكأاصل2االجكملعي2رشيًطل2يَظه 2ُحأاطنني2
اثِبش2م غة2 ق2ّأات2 يَقذف2أن2 و27م2 وت2 اد2
 لثِمجلرة2ويَبصقأن2عليهل،2تمل2ودان72يمن2
7 واحي،2تبر2ُحسكشلري2اث ئيس2اثربزاني،2
يف2تغ ي2دٍة2ث2ه2ع2ىل2“تأي2ر”،2ت2َ ك2ق2ّأات2
اثِبش2م غة2مَلأاقعهل2وع2د27تصديهل2ثلقّأات2

اثع اقيّة.
را ًعل:7ُ2 وب2عرشات2اآلالف2حن2اثعلئلت2
اثُك دي2ّة2حن2ت ت2أك2إىل2ور يل2واثس2ليملنيّة2
ثكجن2ّب2امَلع2لرك2يف2عمليّة2“تطه2ر”2ِع قي2
“َطأع2ي”،2األح2 2اثذي2س2يُقّلص2حن2تالفة2

اثكأاجد2اثُك دي2يف2املدينة،2وثأ2مل حلٍة2ُحؤّقكة.
اثضميّة2األترب2ثهذِه2اثكطّأرات2اثَعسك يّة2
ر ّم2ل2يكأن2اثس2يد2حس2عأد2اثربزان2ي،2فقد2
تل 2أس2 إىل2 االس2كقلل2 يف2 ِحلم2ه2 تَم2ّأل2
حك2ى2اآلن،2وُحني2ت2زعلحكه2ثِمز 2ه2واإلقليم2
حًع2ل2 ر 2ٍة2قأي2ٍّة،2وال2نَس2كبعد2ون2تكأن2
اس2كقلثكه،2وتس2ليم2اثّ اية2إىل2ح2ن2يَخلفه2يف2
اثِمزب2واثقيلدة2يف2األسل يع2امُلقبلة،2وحد2و  ز2
اثخيلرات2امَلط وحة،2فلثّ جل2اجكهد2ووخطأ،2
اثّظ2 وف2 اثكاري2ن،2وث2م2ي2َدرس2 يف2نَظ2 2
وامُلع2لدالت2اإلقليميّة2واثدوثيّة2 ش2كٍل2جيّد،2

ور ّمل2يكأن2اثقلد27وسأو.

رسالة العبادي لجنوده قبل الهجوم 
ويف2س2يلق2اثكداعي2لت2املكدح جة2رسيعل2ً
الس2كفكلا2  زاني2اثطلحح2 لالنفصلل،2وافق2
حجل2س2اث2أزراا2اثرت2ي2عىل2إغ2لق2املجلل2

اثجأي2وحل27إقليم2ت دسكلن2اثع اق.2
وق2لل2املكمدث2 لس2م2اثمكأح2ة2اثرتية2
 ك2 2 2أزداغ2إن2اثعم2ل2ج2لر2ع2ىل2تس2ليم2

املع2رب2اثمدودي2اثربي2اث ئي2ي2إىل2اثمكأحة2
اثع اقية.2

ووض2لف2املكمدث2ون2حجلس2اثأزراا2وافق2
ع2ىل2تمدي2د2حلثة2اثط2أارئ2يف2ت تي2ل2ثالثة2

وشه 2إضلفية.
حي2در2 اثع اق2ي2 اث2أزراا2 رئي2س2 وتلن2
اثعب2لدي2قبل2اثهجأ2،7دعل2اثقأات2املس2لمة2
ثف ض2االح2ن2يف2ت تأك2 لثكع2لون2حع2ا نلا2

ت تأك2وقأات2اثبشم تة.
اثعبلدي،2اثذي2اس2كفزه2اس2كقدا27وحدات2
حن2اثبيشم تة2)ح س2إقليم2شملل2اثع اق(2
ووخ2 ى2تل ع2ة2ملنظم2ة2 2ي2تل2تل2ململفظة2
ت ت2أك،2اعكرب2تلك2اثخط2أة2اثك دية2 مال ة2

إعلن2ح ب2عىل2 غداد.
جدي 2 لإلش2لرة2إىل2ون2قأات2اثبيش2م قة2
س2يط ت2عىل2ت ت2أك2 كس2هيل2وح يكي2يف2
وعقلب2انس2ملب2اثجيش2اثع اقي2حنهل2وحل27
اجكيلح2تنظي2م2داعش2ش2ملل2وغ  ي2اثبلد2

صيف27272.
وتأتي2اثعملية2اثعسك ية2عقب2شه 2فقط2
حن2االسكفكلا2عىل2االنفصلل،2وصأت2األت اد2
فيه2 أعداد2تب2رة،2حكجل7لني2اثضغأط2اثكي2
حلرس2كهل2 غ2داد،2وتهديدات2ت تي2ل2وإي ان،2
وتمذي ات2دوثية2حن2ون2االسكفكلا2قد2يشعل2

املزيد2حن2اثرصاعلت2يف2املنطقة.
يَكمك2ّع2 اثع2 اق2 إقلي2م2ت دس2كلن2 وتلن2
 أضعيّة2اثّدوثة2امُلس2كقّلة2غر2امُلعلنة،2وَشهد2
ح حل2ًة2ذ7بي2ًّة2ح2ن2االزد27لر2االقكص2لدي2
واالس2ككبلب2األحني2ِطأال2اثّسنأات2امللضية،2
اثكي2تَلت2َغزو2اثع اق2عل27 2،277وثكن2ِعنلد2
اثس2يد2اثربزاني،2وإرصاره2عىل2امُليض2ُقدًحل2يف2
االس2كفكلا2يف2اثأقت2اثخطأ،2ِع اقي2ًّل2وَدوثيًّل،2

وّدى2إىل2تقليص2ُحعظم72ذِه2اإلنجلزات.
اإلقلي2م2يف2ظ2ل2اثكط2أرات2اث ا7نة2 لت2
ُحغلق2ة،2 ُحم2لرًصا،2وحطلرات2ه2ووج2أاؤه2
وال2يَج2د2ح2ن2يَدعمه2غ2ر2دوث2ة2االحكلل2
اإلرسائييل،2و7ل72أ2اآلن2يُأشك2عىل2خسلرة2
حدين2ة2ت ت2أك2اثك2ي2تُش2ّكل2ُدّرة2اثك2ّلج2

اثُك دي.

برزاني الطامح باالنفصال يتلقى الصفعة وحيًدا.. البشمرقة هــربـت والقوى املؤّيدة صـمتـت

حزب مادورو يفوز باالنتخابات 
الفنزويلية.. واملعارضة املدعومة 

أمريكياً تتهُمه بالتزوير
 : وكاالت:

فلز2حعس2ك 2اث ئيس2اثفنزوييل2نيكأالس2حلدورو،2 2272والية2حن2وصل2
واليلت2فنزويل2اث2 2،2 مسب2حل2وعلن2املجلس2اثأطني2ثلنكخل لت.

وح2ل2املعلرض2ة2اثك2ي2تلن2ت2وظه ت2اس2كطلعلت2اث2 وي2إنه2ل2اثفلئزة2
 لالنكخل لت،2فلم2تفز2 مس2ب2املجلس2اثأطني2سأى2 خمس2واليلت،2فيمل2

ال2تزال72نلك2والية2ثم2تُمسم2فيهل2اثنكيجة2 عد.
وع2ىل2إث 2صدور2اثنكلئ2ج،2وعلن2اث ئي2س2اثفنزوييل2ونه2حق2ق2انكصلرا2
حلس2مل2يف72ذا2االق2راع،2قلئل2ً»إنه2انكصلر2واضح.2ثقد2ف ضت2اثكش2لفية2
)نس2بة2إىل2اث ئيس2اثفنزوييل2اثس2ل ق72أغأ2تش2لفيز(2نفسهل2عىل2نطلق2
واسع2 لالنكخل لت2حع2272حلتم2والية.2املعلرضة2حصلت2عىل252واليلت«.

وش2دد2حلدورو2عىل2ون2حز ه2قد2يف ض2نفس2ه2ويضل2ًيف2اثأالية2األخرة2
اثكي2ثم2تُمسم2فيهل2اثنكيجة2 عد.

ثكن2ُقبيل2إعلن2املجلس2اثأطني2ثلنكخل لت2نكلئج2االقراع،2ندد2خصأ27
اث ئيس2اثفنزوييل2 مصأل2عمليلت2تزوي 2حمكملة.

ودعل2تملثف2املعلرضة2»طلوثة2اثأحدة2اثديمأق اطية«2حلدورو2إىل2ط د2
»حسكش2لرين2ح2ن2نيكلراغ2أا«2عىل2اثفأر،2حؤت2دا2ًونه2تم2اس2كقداحهم2إىل2

فنزويل2ثكزوي 2االنكخل لت.
وق2لل2اثكملثف2املعلرض2إن72ؤالا2املسكش2لرين2»حكخصصأن2يف2إج اا2
تعدي2لت2حفلجئ2ة2ع2ىل2ح اتز2االق2راع،2و27ي2تقنية2تعكمد27ل2حكأحة2

نيكلراغأا2إلر لك2نلخبي2املعلرضة«.
وتعك2رب2االنكخل لت2 مال ة2اخكبلر2مللدورو2وثلمعلرضة2عىل2حد2س2أاا،2
وتأتي2 عد2تظل7 ات2داحية2اس2كم ت2وشه ا2حن2دون2ون2تؤدي2إىل2إسقلطه2

ووودت2 ميلة22252شخصلً.

طريان العدو الصهيوني يستهدف بطاريًة للدفاعات 
الجوية السورية شرق دمشق

 : متابعات:
ش2نت2اثطلئ2 ات2اثم  ية2ثجي2ش2االحكلل2
اإلرسائي2يل،2غ2لرة2جأي2ة2اس2كهدفت2 طلرية2
ثلدفلع2لت2اثجأية2اثس2أرية2يف2حأقع2رحضلن2
عىل2 عد2572تيلأحرا2ًرشقي2اثعلصمة2اثسأرية2
دحش2ق،2 عد2إطلق2صلروخ2ورض-جأ2 لتجله2
طلئ2 ة2إرسائيلي2ة2اخرق2ت2األج2أاا2اثلبنلنية2

صبلح2وحس.
ويف2اثكفلصي2ل،2ق2لل2املكمدث2 لس2م2جيش2
االحك2لل2ثإلع2ل27اثع  2ي،2وفيخ2لي2ودرع2ي،2
يف2تغ ي2دة2ع2ىل2حأق2ع2»تأي2ر«،2إن2املقلتلت2
اإلرسائيلي2ة2»وغ2لرت2ع2ىل2 طلري2ة2ثلدفلعلت2
رشق2 رحض2لن2 حأق2ع2 يف2 اثس2أرية2 اثجأي2ة2
دحش2ق،2 عد2إطلقهل2ص2لروخ2ورض-جأ2عىل2

طلئ تنل2يف2األجأاا2اثلبنلنية2صبلحلً«.
وفيم2ل2وش2لر2ودرع2ي2يف2تغ ي2دة2وخ2 ى2إىل2
ون2»إرسائي2ل2ال2ني2ة2ثديه2ل2ثلكصعي2د«،2حّم2ل2
املكم2دث2اثعس2ك ي2 لس2م2جي2ش2االحك2لل،2
اثس2أري2 »اثنظ2ل27 تأن يك2أس،2 جأنا2لن2
حس2ؤوثية2اثهجأ27ضد2اثطلئ ة2ووي2إطلق2نلر2
ح2ن2األرايض2اثس2أرية2 لتج2له2قأاتن2ل«.2وقلل2
إن2اثطلئ2 ات2اإلرسائيلي2ة2»اس2كُهدفت«2خلل2
قيلحهل2 2»حهمة2اسكطلع2روتينية«2يف2األجأاا2
اثلبنلني2ة،2حع  2ل2ًع2ن2اعكقلده2 2أن2اثبطلرية2
اثس2أرية2»تم2تدحر27ل«،2دون2ون2يأضح2عدد2
اثطلئ2 ات2اثك2ي2ش2لرتت2يف2اخ2راق2األج2أاا2

اثلبنلنية.

ح2ن2جهة2وخ2 ى،2تش2فت2اثقن2لة2اثعلرشة2
اإلرسائيلي2ة2وّن2طلئ2 ات2تل ع2ة2ثس2لح2اثج2أ2
تق2أ27 2»طلع2ة2تصأي2 2 تلن2ت2 اإلرسائي2يل2
روتيني2ة2يف2س2ملا2ثبن2لن2حن2وج2ل2تصأي 2حل2
يمدث72نلك«،2وذثك2عند2ق ا ة2اثسلعة2اثعلرشة2

حن2صبلح2اثيأ7.
ووضلف2ت2اثقن2لة2وّن2اثطلئ2 ات2اإلرسائيلية2
تلن2ت2تمّلق2يف2إط2لر2األعملل2اثيأحية2ثس2لح2
اثجأ2اث2ذي2يمّلق2يف2األجأاا2اثلبنلنية2ث2»فمص2
اس2كعدادات2حزب2اثل2ه«،2حني2قلح2ت2 طلرية2
صأاري2خ2ورض-ج2أ2تل عة2ثلجيش2اثس2أري2
 إط2لق2صلروخ2حن2نأعSA52،2و7ي2اثبطلرية2
نفس2هل2اثكي2اعرضت2طلئ ات2سلح2اثجأ2قبل2
وش2ه 2عدة.2وعىل2إث ه،2اعرضت2طلئ ات2اثعدو2

اثصلروخ2 صلروخ2»حيكس«.
يذت2 2يف272ذا2اإلط2لر2ون2اثغ2لرة2اإلرسائيلي2ة2

تأتي2قبيل2وصأل2وزي 2اثدفلع2اث ويس،2س2رغي2
اثي2أ27 حس2لا2 املمكل2ة،2 األرايض2 إىل2 ش2أيغأ،2
)االثن2ني(،2ثلقلا2وزي 2األح2ن2اإلرسائييل2وفيغدور2
ثيربحلن.2وحن2املكأقع2ون2يبمال2يف2امللف2اثسأري.
يف2س2يلٍق2آخ ،2عا2 ت2وحداٌت2ح2ن2اثجيش2
اثس2أري2عىل2وس2لمة2وذخلئ 2ووجهزة2اتصلل،2
تل ع2ة2 ووتلر2 يف2 اثصن2ع،2 إرسائي2يل2  عضه2ل2
ملس2لمي2تنظي2م2»داعش«2قب2ل2ف ار7م،2وذثك2
خلل2تمش2يط2ع2دد2حن2ق2 ى2ريف2ي2حمص2

وحمله2تمهيدا2ًثعأدة2اثنلزحني2إىل2حنلزثهم.
ووف2ق2ح2ل2ذت2 ت2حص2لدر2وتلث2ة2األنب2لا2
اثس2أرية2اث س2مية2»س2لنل«2يف2حم2ص،2ف2إن2
وحدات2اثجيش2تأاصل2تمشيط2املنلطق2اثكي2تم2
تطهر7ل2حن2»داع2ش«2يف2حنطقة2جب2اثج اح2
وريف2سلمية2اثجنأ ي،2ثكأحينهل2واثكخلص2حن2
اثعبأات2اثنلسفة2اثكي2زرعهل2حسلمأ2اثكنظيم.



ليس لألمة من خيار صحيح إاّل أن تنهَض وتقف 
بكل جدية في مواجهة الطغ���اة َوالطغيان والظلم، 
وإاّل فاألم���ة تدف���ع ثمًن���ا باهظا وتعاني وال تَْس���لَم 
حينما يكون السبب الذي يدفع البعض للتنّصل عن 

املسؤولية هو اخملاطر واحلرص على السامة..
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة 
أخيـرة

إبراهيم السراجي 
تلثع2لدة2وثر2اثكار2ُحن2اثجدل2حأل2إع2لن2وزارة2اإلعل27عن2الئمة2تنظُِّم2
عمَل2اثصملفة2املس2مأعة2واإلثكرونية،2واتكشفنل2ون72نلك2اثكار2َجدا2ًحمن2
وصبم2أا2حنلرصين2ثم ية2اثصملف2ة،2وَْو2 لألصح2ثف2أىض2اثصملفة،2اثذين2
ث2م2يس2مع2صأتهم2فيمل2ح�،2عندح2ل2ُوضعت2الئمة2تنظ2م2عمل2اثصملفة2

اثأرقية.
و غ2ض2اثنظ2 2عن2اث وي2اثش2خيص2فيمل2يخص2وج2أد2ثأائح2حن2األصل2
تنّظ2م2وَْو2تقي2ِّد2وَْو2تضبُط2اثعم2َل2اثصمفي،2ثكن2حل2صدر2ع2ن2وزارة2اإلعل27
حؤخ2 ا2ًثيس2إال2اس2ككملال2ًملبدو2حأجأد2حن2اثس2ل ق،2فق2د2تلن72نلك2الئمة2
تنظ2م2عم2ل2اثصملف2ة2اثأرقية2ثكن2وحع2تط2أر2وش2كلل2اثصملفة2وظهأر2
2ة2واملأاق2ع2االثكرونية،2ثم2تكط2أر2حعهل2اثلأائح2ثكش2مل2 اإلذاع2لت2اثَخلصَّ
تلك2األش2كلل،2وثم2تكط2أر2االعراضلت2 ميث2ت فض2اثلأائ2ح2املنظمة2ثعمل2
اثصملف2ة2 ش2كل2ع2ل2،7وثكنه2ل2اقكرصت2عىل2رف2ض2حل2صدر2ع2ن2اثأزارة2
حؤخ2 اً؛2ألس2بلب2واضمة2ال2تكعل2ق2 م ي2ة2اثصملفة2اثكي2تس2كخد27حلثيل2ً
تغطلا2ثكمقيق2و7داف2سيلسية2غ ضهل2اثنيل2حن2اثأزي ؛2تأنه2ينكمي2ملكأن2

سيليس2ال2ينكمي2إثيه2املعرضأن.
 لثنس2بة2يل2ش2خصيلً،2ورى2حن2اثصعأ ة2 مكلن2تطبيق2وي2ة2الئمة2تكعلق2
 لثصملفة2اإلثكرونية2ألس2بلب2حكعددة،2وحشكلة2ال2يمكن2حلهل2يف2اثيمن2وَْو2
اثعلث2م،2وحنهل2ونه2 إحكلن2وي2ش2خص2س2أاا2يف2اثيم2ن2وَْو2خلرجهل2ون2يطلق2
حأقع2ل2ًاثكروني2ل2ًدون2اث جأع2ألية2جهة2حكأحية2ألخذ2ت خيص2 مملرس2ة2
اثصملف2ة2اإلثكروني2ة،2تم2ل2إنه2 إحكلن2وي2ش2خص2ون2يطل2ق2حأقعل2ًدون2
ون2يع2 ف2وحٌد2َحن2صلحب72ذا2املأقع،2ثكن2اثس2ؤال2اثذي2يط ح2نفس2ه2عىل2
"ونصلر2ح ية2اثصملف2ة"72أ:2وين2تنكم2حني2ُوضعت2اثقأانني2واثلأائح2اثكي2
تقي2د2عم2ل2اثصملفة2اثأرقي2ة؟،2ويضل2ًووفرض2فيكم2ُحس2ن2اثني2ة2حجلزاً،2
فلملذا2تقبلأن2ون2تكقيد2صميفة2املس2رة2اثأرقية2 قيأد2اثلأائح2اثكي2ُوضعت2
يف2املليض2وت فضأن2ون2تنطبق2تلك2اثقيأد2عىل2حأقع2اثصميفة2اإلثكروني؟

2املب2لدئ2َال2يمك2ن2تجزئكه2ل2حطلق2لً،2ال2يمكن2ثنلش2ٍط2حقأقّي2يطلثب2 إنَّ
 رصف2ح تبلت2حأظفي2اثدوثة2وال2يُلقي2 لال2ًوَْو2ا7كملحل2ً لنقطلع2حسكمقلت2
األرس2حن2اثضملن2االجكملعي،2وال2يمكن2ثلمقأقي2ون2ي ُفَض2اعكقلَل2شخص2
يف2صنع2لا2ويكجل27ل2اخكطلف2آالف2اثيمنيني2يف2س2جأن2اثع2دوان2اثرّسية2يف2
اثجن2أب،2وتذثك2ال2يمكن2مَلن2يقف2حع2ح ي2ة2اثصملفة2ون2يقبَل2 لأائح2تقيد2

اثصملفة2اثأرقية2وي ُفضهل2فيمل2يكعلق2 لثصملفة2اإلثكرونية.
تمل2إن72ن2لك2اثكار2َحن2املغلثطلت2فيمل2يكعل2ق2 لثقلنأن2اثصلدر2حؤخ ا2ً
عن2وزارة2اإلع2ل2،7فمعظم2حن2اعرض2وفرّس2و7لجم2وق ر2واتخذ2حأقفل2ًثم2
يق ووا2سط ا2ًواحدا2ًحنه،2وونل2عىل2يقني2ون2املعلرضني2ثلقلنأن2سيعلرضأن2ثأ2
صدر2قلنأٌن2يلغي2اثلأائح2املكعلقة2 لثصملفة2اثأرقية،2ُتّل2ذثك2ألنه2صلدر2عن2

اثأزي 2وحمد2حلحد2وثيس2ألن2األح 2يكعلق2 م ية2اثصملفة.
ووعأد2ثلكأتي2د2عىل2ون2املبلدئ2واملأاقف2ال2تكج2زو،2فلنُعْد2 لثذات ة2ثلمليض2
اثق ي2ب،2عندحل2اعكُقل2وُعذِّب2وُس2جن2اثصمفي2اثالئ 2واثش2هيد2عبداثك يم2
اثخيأان2ي2مل ات2حكع2ددة2وودخل2غيل7ب2س2جأن2األحن2اثقأحي2واثس2يليس2
والق2ى72نلك2صنأَف2اثكعذيب2وعندحل2وغلقت2اثصمف2اثكي2تلن2يعمل2ويككب2
فيه2ل،2ثم2نجد2ث222"ونصلر2ح ي2ة2اثصملفة"72ذه2األي2ل2،7وي2صأت2حعرض2
ة2حليئة2 يف2ذث2ك2اثمني،2 ل2إن2ورش2يف2اثصمف2اثمكأحية2واثمز ي2ة2واثَخلصَّ
 لثكقلري2 2اثكي2تكبهل2ووثئ2ك2"املنلرصون"2وتكغزل2 م2ز27اثدوثة2يف2حلحقة2
"اثصمفي2ني2املخ  2ني"2وإغلق2"اثصمف2املخ  ة"2حع2ون2ه2يف2ذثك2اثأقت2ثم2

يكن72نلك2عدوان2عىل2اثيمن2تمل72أ2اثيأ7.
تمل2إن2وصملب2تلك2األصأات2املهلجمة2ملل2صدر2عن2وزارة2اإلعل2،7يجُب2ون2
يجيبأا2عىل2تار2حن2األسئلة،2و7م2ثن2يفعلأا2 طبيعة2اثملل،2وثكن2نط ح2تلك2
األسئلة،2إذا2تلنت2اثصملفة2سلطًة2را عة،2فلملذا2ي اد2ثهذه2اثسلطة2وال2تمكم2
 لثقأانني2وَْو2عىل2األقل2 لألخلقيلت؟2َحن2حصلمكُه2ون2يكمأل2اثعمُل2اثصمفي2
ثأس2يلة2ثلنيل2حن2األش2خلص2وتش2أيههم2ثيس2 مل2فيهم2 2ل2 لالفرااات؟2
حس2نل2ًإذا2ثم2يكن72نلك2قلنأٌن2وَْو2الئم2ة2ثلصملفة2االثكرونية2فكيف2يمكن2

حال2ًإنصلُف2شخص2تع ض2ثلكشهر2 نرش2حعلأحلت2تلذ ة؟
إن2حل2يجعلني2حكأتدا2ًحن2ون2حن2ثبس2أا2ثيلب2"ح ية2اثصملفة"2يكخذون2
ح2ن2ذثك2غطلًا2ثكمقي2ق2و7داف2وُْخ2َ ى،72أ2وّن2ووثئك72م2حن2وّجه2ش2علرات2
وتكل 2لت2وحقلالت2ضد2حكأن2س2يليس2يمني2 لس2م2إحيلا2ذت2 ى2ثأرة262 
س2بكمرب،2دون2ون2يكط ق2أا2أل27داف2تل2ك2اثا2أرة2اثكي2ُقيض2عليه2ل2حن2قبل2
"اثنظ2ل27اثجملأت2ي"،2وعندح2ل2حّل2ت2ذت2 ى2ث2أرة2272وتكأ  ،2ثم2نس2مع2
دعأاتهم2 إطلق2األثعلب2اثنلرية2حن2وسطح2املنلزل2وقمم2اثجبلل،2 ل2إنهم2ثم2
يغّروا2صأر7م2اثشخصية2يف2حأاقع2اثكأاصل2ثيضعأا2شعلر2ثأرة2272وتكأ  ،2
7ذا2 لإلضلفة2إىل2ونه2ال2يأجد2ش2خص2واحد2حنهم2تكب2س2ط ا2ًواحدا2ًيذّت نل2

 أن2ثأرة2272وتكأ  2تلنت2ضد2االسكعملر2اثربيطلني!.
 لألخر2اثجميُع2حكأتٌد2ون2اثم ية2 لثنسبة2ثليمني2فط ة،2وثن2يقبل2اثيمني2
 كقييد2ح يكه2وَْو2حنعه2حن2وداا2واجبه2وَْو2حملرس2ة2حهنكه،2س2أاٌا2وتلن72نلك2
الئم2ة2وَْو2قلنأن2و27ال،2ثكن2األحُ 2حكعلق2 كفس2رنل2ثلم ية2تمبدو،2واثش2عأر2
 لملس2ؤوثية2يف2ُتّل2اتجل27لت2اثم ي2ة2 مل2فيه2ل2ح ية2اثصملف2ة،2ون2تكأن2
اثصملفة2حلكزحة2 مأاثيق2اثرشف2ال2ون2تكمأَل2ثسلح2انكقلحي؛2ألنهل2ثم2تنشأ2

حن2وجل2ذثك2حطلقلً.

مع حرية الصحافة 
وُوص2و7يل2ووق  لئي2وتل2َحن2يع ُفني2ويسمُع2أم ضد وزير اإلعالم؟

صأت2ي،2 أن2يلكمقأا2 هذه2املس2رة2اثق آنية2اثكي2
7ي2حس2رة2األنبيلا2وحسرة2و7ل2 يت2رسأل2اثله2

اثذين72م2سفن2اثنجلة2ثهذه2األحة.
املجل7دي2ن2 2أن2 إخأان2ي2 ُتّل2 ووص2 تذث2ك2
يس2كم وا2يف2اثجه2لد2وحداَفع2ة2اثبلط2ل2ون2ُرصة2
املس2كضعفني،2ووق2أل2ثهم:2اثل2َه2اثلَه2يف2اثكس2ليم2

ثلَعَلم2وتنفيذ2تأجيهلته2وتل2حل2وح 2 ه.
وووجه2رس2لثكي2ألَْع2َداا2اثل2ه2ُتّل2اثطأاغيت2يف2
27ذا2اثعرص2وقأل2ثه2م:2إننل2ثكم2 لمل ص2لد،2وإننل2
س2أف2ننهي2وجأَدتم2إْن2َش2لا2اثلُه2ألننل2سكمدينل2

قأتن2ل2حن2اثله2فهأ2نلرصنل2وحعيننل2وإننل2واثقأن2
 لثنرص2واثغلبة2سككأن2حليفنل2إْن2َشلا2اثلُه.

تم2ل2و7دي2س2لحي2وتميلتي2ثقلئدي2وس2يدي2
وح2أالي2َعبدامللك2 2در2اثدين2اثمأث2ي2حفظه2اثله2
ووق2أل2ثه:2نمن2يل2س2يدي2يف2إح ت2ك2وتمت2ثأائك2
ورضب2 ن2ل2رق2لَب2اثكف2لر2وزث2زل2 ن2ل2ع2 وَش2
اثفج2لر،2وإننل2إْن2َش2لا2اثل2ُه2ثل ك2أن2وصلحدون2
وصلدقأن2يف2حل2نقأُل،2نعيش2وعزاا2وَْو2نس2ُقُط2يف2

سلحلت2اثقكلل2ت حلا.2
اثل2ُه2وترب2–2املأُت2ألح ي2كل2–2املأُت2إلرسائيل2–2

اثلعنُة2عىل2اثيهأد2–2اثنرص2ثإلسل7.
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ور 2ُع2فعلثي2لت2وقيم2ت2يف2اثذت2 ى2اث57222 
ثا2أرة2وتكأ   6م22ونيل2اس2كقلل2اململفظلت2
اثجنأ ية2اثيمنية2وط د2االس2كعملر2اثربيطلني،2
ث2لث2حنهل2يف2ع2دن..72ذه2اثفعلثي2لت2حكضلدة2
وتكشف2انقسلحل2ًسيلسيًّل2وعسك يًّل2وجهأيًّل..2
اثفعلثي2لت2اثا2لث2اثكي2نُظِّم2ت2يف2عدن2جنأب2
اثيم2ن72ي2األ7م2ثس2رب2وغ2أار2األزح2ة،2األزحة2
7ُن2ل2ح تبطة2 لثكملثف2اثذي2تقأده2اثس2عأدية2

واإلحلرات2وحدعأ27ٌوح يكيلً.
 7 يف2 تكمأض2ع2 رئيس2ية2 تي2لرات2 ث2لُث2
حملفظ2لت2جنأ ي2ة2تلن2ت272ذه2اململفظ2لت2
حمكلة2ودوثًة2حس2كقلًة2قب2ل2اتفلق2اثأحدة2عل27

7مم22ح2ع2اثش2ملل،2اثكي2لُر2األضعُف2فيه2ل2يؤيد2
حكأح2ة272لدي2اثذي2يقيم2يف2اثس2عأدية،2وتأات ت2ونبلٌا2ش2بُه2حؤت2دة2ونه2تمت2
اإلقلح2ة2اثجربية2وغر2قلدر2ع2ىل2اثعأدة2إىل2ع2دن،2وازدادت2تعقيدات2عأدته2 عد2
تع ض2و  ز2حليف2سيليس2وعسك ي2ثه2حزب2اإلصلح2)إخأان2اثيمن(2ثلملحقة2
يف2اململفظ2لت2اثجنأ ي2ة،2ووح ق2ت2حق اته2يف72ذه2اململفظلت،2ع2دا2عن2اعكقلل2
قيلداته2ونلش2طيه،2و لثكلد2تمكن2رئيس2حكأحكه2وحمد2عبيد2 ن2دغ 2حن2إقلحة2
احكفلل2رس2مي2 لملنلس2بة2 عد2تع2 ض2حأتبه2-وي2 ن2دغ -2إلط2لق2اثنلر،72ذا2
اثكيلر2ثم2يعد2حدعأحل2ً صأرة2قأية2حن2اثسعأدية2وصمكت2وثم2تصدر2حكى2إدانة2

ملل2يكع ض2يف2عدن.
اثكيلر2اثالني2و7أ2األقأى2عس2ك يًّل2وسيلسيًّل2ووحنيًّل2ويقأده2املجلس2االنكقليل2
اثجنأ 2ي2اثذي2وُعلن2عن2ه2يف2حليأ2املليض2ويطلثب2 فك2االرتب2لط،2وَرَفع2ونصلُره2
7ذه2امل ة2وعل27َإقليم2ت دس2كلن2وتكلثأنيل2ودعل2رئيس2ه2عيدروس2قلسم2اثز يدي2
إىل2اس2كفكلا2ع2ىل2غ2 ار2ح2ل2ح2دث2يف2ت دس2كلن2وتكلثأني2ل،2وتدعم272ذا2اثكيلر2
 صأرة2واضمة2وعلنية2اإلحلراُت،2ويبس2ط2س2يط ة2عسك ية2ووحنية2عىل2حعظم2

اململفظلت2اثجنأ ية.
2س2يف2اثعل27 وح2ل2اثكي2لر2اثالثث2فه2أ2جنلح2اثم اك2اثجنأ 2ي2اثقديم2اثذي2تأسَّ
22777ويطلث2ب2 ف2ك2االرتبلط2ويضلً،2ويصف2حل2تقأ27 2ه2اإلحلرات2 لالحكلل2وال2
يُس2كبعد2ون2يكملثف2حسكقبل2ًحع2صنعلَا2طلملل2اسكم ت2عملية2إقصلئه2وإ علده2

حن2اثميلة2اثسيلسية،2إذ2ون2حعظَم2قيلداته2غلدرت2 لتجله2اثقل7 ة.
7ذه2اثخلرطُة2اثسيلس2يُة2واثعسك ية2تُنِذُر2 رصاع2تبر،2و  ز2نكلئجه2تقأيُض2
وج2أد2تي2لر272لدي2وحكأحكه2 لمل2 ة2ويقيض2عىل2ح2ل2تبقى2حن2حقأح2لت2 قلا2

اثكملثف2 صأرته2اثملثية2 عد2ون2تفككت2حكأنلته،2و7ذا2اثأاقع2ضلَعَف2حن

الشرعية املزعومة لهادي 
وحكومته يف أيامها األخرية 

تدع2أ2صميف2ُة2املس2رة2ُقّ اَا27ل2اثك2 ا27َ
اثيمني2ة2ويف2اثخ2لرج،2إىل2 ُتّل2اململفظ2لت2 يف2
املش2لرتة2يف2نق2ل2األحداث2واألخب2لر2واثصأر2
عرب2قنأات2تأاصل2حفكأحة2عىل2حدار2اثسلعة،2
حي2ث2خّصصن2ل2قنلت2َي2تأاصل2ع2رب2اثأاتس2
اث ق2م.. ع2ىل2 واثكيليج2 ا27 لنكظلرت2م2 وب2
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