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مصرع قيادات مرتزقة يف عسيالن ومريس وعمليات هجومية يف تعز ونهم والجوف

مجزرة عدوانية جديدة بغمر صعدة تؤدي إىل استشهاد 6 وجرح 5 آخرين بينهم نساء وأطفال
باعوم: اإلمارات تسيطر وتستغل المنشآت النفطية والموانئ وتتبادل األدوار مع السعودية

تطبيع إماراتي متصاعد بالمكشوف.. فريق »إسرائيلي« في أبو ظبي

األبطال يطّهرون مواقع شرقي صحراء ميدي ومصرع عدد من 
املرتزقة والعدو السعودي يفشل يف اسرتجاع مواقع بجبل الشرفة

جذور املساعي األمريكية للسيطرة 
على باب املندب وسقطرى

صنعاء القديمة
قصة مدينة يغادرها التأريخ

بسبب القصف الجوي للعدوان والمباالة الجهات المختصة

داء »السكري« يغزو أطفال 
اليمن بسبب غارات العدوان

أسود ميدي

السلطات السعودية تفرض واقعاً جديدًا على قيادات اإلصالح يف الرياض

أحد المباني المخالفة الذي ُيظِهُر 
اعتداًء على سور المدينة التأريخي
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أخبار 

تدمري أربع آليات للجيش السعودي ومصرع عدد من جنوده يف انكسار آخر الزحوفات على جبل الشرفة بنجران 
 : يحيى الشامي:

تبس1عأدي1 تبع1دو1 جي1ش1 تَُع1د1ُّ جم1اُت1
وم تِزقكه،1خالل1تألسلأعني1تألخريين،1تبعمليات1
تألقأى1وتألَْتَب1تبكي1يُشنُّها1خالل1تحكدت12تملعارك1
ع1ى1جلهات1نج1 تن،1ومن1تبأتض1ح1ون1تبنظا12َ
تبس1عأدي1يُحاول1 ذه1تمل ة1تس1رجاَع1مأتقعه1
تبعسك ية1تبجللية1 أي1ثمن1يخرسه1من1جنأده1
وم تزقكه،1وقد1 لَغ1ع1دُد1تملحاوالت1وتبزحأفات1
تبعسك ية1تبسعأدية1عى1جلل1تبرشفة1وَْتثَ 1من1
ثماني1عملي1ات1مككابية،1آخ  ا1قلل1س1اعات،1
وبم1يكمّكن1تبجيش1تبسعأدي1وم تزقكه1و  غم1
رشتس1ة1وتثافة1تبزحأفات1ومس1اندة1تبطريتن1
 مئ1ات1تبغ1ارتت،1من1تحقي1ق1ما1يصل1أ1إبيه،1
يف1ح1ني1يُضاع1ف1وعدتد1خس1ائ ه1م1ن1تآلبيات1
وتبقك1ى،1بكلل1غ1-وفق1مص1ادر1يف1وحدة1تب فد1
تبكا ع1ة1بلجي1ش1وتبلجان1تبش1علية-1تبنس1لة1
تألع1ى1يف1جله1ة1نج1 تن1منذ1عامني1وخمس1ة1
وش1ه 1من1تملأتجهات1ع1ى1جلابه1ا1تملطّلة1عى1

مدينة1نج تن.1
تبجي1ش1 في1ه1 حش1د1 تألخ1ريُة1 تبعملي1ُة1
تبس1عأدي1وعدتدت1ًتلريًة1من1تمل تزقة،1محاوال1ً
تك تَر1سيناريأ اته1تبسا قة1يف1تالعكماد1عى1
تمل تزقة1تبيمنيني1وتقديمهم1تدروع1 رشية.
ووتد1مص1در1قيادي1تنكس1اَر1تبزحف1عى1
تملأق1ع1وم1رع1وإفا 1ة1ع1دد1م1ن1قأتت1
تبعدو،1ووش1ار1تملص1در1إىل1تس1كم تِر1تبزحف1
ط1ريتُن1 غّطا 1ا1 س1اعات،1 تألر 1ع1 ُزَ 1اَء1
تبعدوتن1 عرشتت1تبغارتت1تبكي1تزتَمَن1تحليق1
تبطائ1 تت1منذ1تنط1الق1تبعملي1ة1تبهجأمية1

وحكى1 عد1تنكسار1تبزحف1بساعات.
ووش1ار1تملص1در1بلمس1رية1إىل1ون1تبطريتن1

يقصف1مس1احات1وتسعة1 عرشتت1تبغارتت،1
يف1تحلط1وتضح1يضاعف1من1ورقا12خس1ائ 1

تبجيش1تبسعأدي.
وع1ى1فعيد1تملأتجه1ات1يف1نج تن،1نّصذت1
وح1دٌة1قكابيٌة1من1تبجيش1وتبلجان1تبش1علية1
 جأما1ًوتسعا1ًعى1مأقع1تلّة1تبقيادة1تبأتقعة1
وما12منصذ1تبخرضتء،1ويف1تبعملية1ُقكل1وُج ح1
ع1دٌد1من1تمل تزق1ة؛1نكيجة1إفا 1ات1ملارشة1
بحقا1 هم،1وتتس1ما1تبعملية1-وفق1مصدر1
مشارك1فيها-1 امللاغكة،1حيث1يظن1تمل تزقة1
تملكأتج1دون1يف1مأتق1ع1وما12منص1ذ1تبخرضتء1
تبش1علية1 وتبلج1ان1 تبجي1ش1 مجا 1دي1 ون1
منشغلأن1يف1عمليات1تبكصدي1بلهجمات1عى1

مأتقع1جلل1تبرشفة.
وش1هد1مأق1ع1آخ1 1مج1اور،1رشق1تل1ة1
تبخش1لاء1قلابة1منصذ1تبخ1رضتء،1تدمري1َآبية1
مل تزقة1تبجيش1تبس1عأدي1 علأة1ناسصة،1ما1
ودى1ملرع1َمن1تانأت1عى1مكنها1من1تمل تزقة،1
فيما1وعلنا1قأتٌت1من1وحدة1تبهندس1ة1تدمري1َ
آبيكني1عسك يكني1بلجيش1تبسعأدي1 علأتني1
ناس1صكني1قلاب1ة1منص1ذ1تبخ1رضتء1ومرع1
طاقمهم1ا،1ويُق1در1عدد م1 ثماني1ة1وف تد..1
والحق1ا1ًوعلن1ا1تبقأتت1تبيمني1ة1تدمري1َطقم1
عس1ك ي1محّمل1 م تزقة1تبجيش1تبسعأدي1

 علأة1ناسصة1يف1مأقع1تبغ تميل1تأل يض.
تبعملية1تبهجأمي1ة1تبثابثة1نّصذ ا1مقاتلأ1

تبجيش1وتبلجان1عى1مأتقع1عس1ك ية1رشق1
مأق1ع1تبطلعة،1وبق1ي1فيها1ع1دد1من1جنأد1
مرعه1م1 تبس1عأدي1 تبجي1ش1 وم تزق1ة1
ووفي1ب1آخ1 ون،1ونجحا1وح1دة1تبقنافة1
تبيمنية1يف1قكل1تثنني1من1تمل تزقة1قنصا1ًتانأت1

عى1مأقع1تبطلعة.1
وتبصاروخي1ة1 تملدفعي1ة1 وتس1كهدفا1
وتبكجمع1ات1 تملأتق1ع1 ع1رشتت1 تبيمني1ة1
تبعس1ك ية1تبس1عأدية1عى1مش1ارف1مدينة1
نج1 تن،1وو مه1ا1مأتقع1تبكل1ة1تبليضاء1وذو1
رع1ني1تبغ  ية1َومأقع1تبغ تمي1ل1ُقلابة1منصذ1
تبخرضتء،1ومثلث1تبعش1ة1َوتجمعات1م تزقة1
تبجي1ش1تبس1عأدي1يف1ذو1رع1ني1قلابة1منصذ1

تبس1عأديني،1 بلجنأد1 َوتجمع1ات1 تبخ1رضتء1
يف1مس1كحدث1تملخ1 وق1ومأتق1ع1وخ1 ى1يف1
وط1 تف1تبرشف1ة1َوتجمعات1مماثل1ة1بلجنأد1

تبسعأديني1يف1مثلث1تبعشة.1
ويف1جي1زتن،1نّص1ذت1وح1دٌة1م1ن1تملقاتلني1
تبيمنيني1 جأما1ًتاس1حا1ًعى1مأتقع1تبجيش1
تبس1عأدي1وتجمعاتهم1يف1جل1ل1قيس،1و ي1
تملص1ادر-1 -وف1ق1 تس1لّلا1 تبك1ي1 تبعملي1ة1
 س1قأط1قك1ى1وج حى1يف1فص1أف1تبقأتت1
تبس1عأدية1عى1تبجلل،1وقل1ل1تبعملية1تانا1
تملدفعية1تبيمنية1تس1كهدفا1تجمعات1تبجنأد1
إىل1 قي1س،1 اإلضاف1ة1 تبس1عأديني1يف1جل1ل1
إعطاب1جّ تفة1عسك ية1يف1جلل1تبعزة1 قطاع1

تبدتي ،1جنأب1رشق1جيزتن.
فيما1طاول1تبقصُف1تملدفعي1وتبصاروخي1
مأتق1َع1تبجي1ش1تبس1عأدي1وتجمعاِته1م1يف1
ُتل1ٍّم1ن1م ت1ز1قي1ادة1تبش1يا ة1وتجمع1ات1
وتحصين1ات1تبجن1أد1تبس1عأديني1يف1مأق1ع1
تبس1عأديني1 تبجن1أد1 َوتجمع1ات1 تبخش1ل1
يف1تملعن1ق1وتبص يض1ة،1َويف1مأقع1ي1مثع1ن1

وتب مضة1َومأقع1تبسأدتنة.
ويف1عس1ري،1بقَي1ثالث1ُة1جنأد1س1عأديني1
مصارعهم1 ن1ريتن1تبقنافة1تبيمنية1وس1ط1
مدين1ة1تب  أعة،1فيما1تكّص1ل1طريتن1تبعدوتن1
 قك1ل1ع1دد1م1ن1تمل تزقة1ع1ب1غ1ارة1جأية1
تسكهدفا1تجمعاتهم1 ابُق ب1من1منصذ1علب1
تبحدودي،1وسّجلا1وحدة1تب فد1مَرَع1عدٍد1
م1ن1تملنافقني1تمل تزقة1يف1نص1س1تبجلهة،1من1

 ينهم:
تملنافق1وسامة1علدتبحكيم1يأسف.

تملنافق1علدتبله1سلطان1علدتبله1تبعكأتني.
تملنافق1عم 1عى1محمد1علده1تبقلاطي.

تملنافق1حمدي1حسن1عيل1مقلل1تبقلاطي.

 : خاص:
حّقق1ا1ق1أتُت1تبجي1ش1وتبلج1ان1
تبشعلية1تقدُّما1ًميدتنيا1ً اما1ًيف1جلهة1
فح تء1مي1دي،1وس1يط ت1عى1عدد1
م1ن1تملأتق1ع،1مخلصًة1خس1ائَ 1ماديًة1
و رشيًة1جسيمًة1يف1فصأف1تمل تزقة.
ووعل1ن1مص1در1عس1ك ي،1وم1س1
تبجمع1ة،1ون1ق1أتت1تبجي1ش1وتبلجان1
تبش1علية1تقكحم1ا1مأتق1ع1تمل تزقة1
رشق1ي1 تبس1أدتن1 م تزق1ة1  ينه1م1
فح1 تء1ميدي،1وتمكن1ا1من1تطهري1

عدة1مأتقع.
تبعملي1ة1 ون1 إىل1 تملص1در1 ووش1ار1
ش1هدت1مقكَل1وإفا ة1عدد1تلري1من1

تمل تزقة.
ووث1ّق1تإلع1ال12تبح  1ي1تبعملي1ة،1
وف1أرت1ً مص1أرًة1 مش1ا َد1 ووّزع1
تبجي1ش1 ق1أتت1 تم ت1ز1 وظه1 ت1
وتبلجان1تبشعلية1يف1تملأتقع1تبكي1تما1
تبسيط ة1عليها1ودح 1تمل تزقة1منها.
تما1وظه ت1تملشا ُد1تمياٍت1تلريًة1
م1ن1تألس1لحة1تب شاش1ة1تملكأس1طة1
وتبخصيص1ة1وتبذخائ1 1تبك1ي1خّلصه1ا1
تمل تزق1ة1وتغكنمه1ا1و ط1اُل1تبجي1ش1

وتبلجان1تبشعلية.
بق1ي1 ويض1اً،1 مي1دي1 جله1ة1 ويف1
تبقي1ادي1تملناف1ق1ن1ارص1وحم1د1عيل1
مرع1ه1 ن1ريتن1تبجي1ش1وتبلج1ان1
مدفعي1ة1 وتفل1ا1 فيم1ا1 جله1ة،1 يف1
تبجيش1وتبلجان1تبش1علية1تس1كهدتف1
تحصينات1تملنافقني1شمال1تبصح تء،1
قل1ل1ون1تق1أ12تبصاروخي1ُة1 إطالق1
1ٍع1مل تزقة1 فاروخ1زب1زتل11عى1تجمُّ

تبجيش1تبسعأدي1يف1ذتت1تملكان.

تطهري مواقع شرقي صحراء ميدي ومقتل 
عدد من املرتزقة

مصرع 5 جنود سعوديني 
و22 مرتزقاً بنريان القناصة 

خالل الساعات املاضية
 : خاص:

نّكلا1وحدُة1تبقنافة1يف1تبجيش1وتبلجان1تبشعلية1 جنأد1وم تزقة1
تبعدوتن1تألم يكي1تبس1عأدي1خالل1تبس1اعات1تملاضية،1ووبحقا1 هم1

خسائَ 1فادحة1يف1عدد1من1تبجلهات1تبدتخلية1وجلهات1تبحدود.
و حس1ب1مصدر1عسك ي،1فإن1وحدة1تبقنافة1تمكنا1من1رصع1
أ12من1جنأد1وم تزقة1تبعدوتن1يأ12تبخميس1تملايض1وتبساعات1تألوىل1

من1يأ12تبجمعة.
ووفقا1ًبلمصدر،1فقد1بقي1ص1من1جنأد1تبعدو1تبسعأدي1مصارعهم1
 ن1ريتن1تبقنافة1يف1منطقة1تب  أعة1 عس1ري1وتثن1ان1يف1نج تن،1فيما1
بقي16م1ن1تمل تزق1ة1مصارعهم1يف1تملصل1أب1َوثالثة1يف1وتدي1ش1أتق1

 ابغيل1يف1محافظة1تبجأف.
تذبك1بقي161م تزق1ة1مصارعهم1يف1محافظة1تعز،1وص1يف1تبليضاء1

وص1يف1نهم1وتذت1 1يف1مأرب.
وتانا1وحدُة1تبكصنيع1تبعس1ك ي1تشصا،1ألول1م ة1يف1وغسطس1
تملايض،1عن1أ1ونأتع1من1تبقنافات1مكعددة1تملدى1تم1تصنيُعها1محلياً،1

ودخلا1يف1تبخدمة1تبعسك ية1 مخكلف1تبجلهات1منذ1ذبك1تبحني.
و حس1ب1إعالِن1وحدة1تبكصنيع،1فإن1تلك1تبقنافات1 ي:1قافم،1
خاطف،1وشر،1حاسم،1ذو1تبصقار11وذو1تبصقار1،2رسمد،1وتبثامنة1تم1

تعديلُها1و ي1فار2.
ويرتوح1مدى1تبقنافات1تبيمنية1 ني15111مر1إىل151تيلأ1مرتت.
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السلطات السعودية تفرض واقعاً جديدًا على 
قيادات اإلصالح يف الرياض

 : متابعات:

يؤتُِّد1تبكثري1ُمن1تمل تقلني،1ووثائُق1د لأماسية1
نرشتها1فُحٌف1وم يكي1ة،1ون1دوبة1تإلمارتت1تان1
1ط1بدى1تإلَدتَرة1تألم يكية1 بها1تبيد1تبطأىل1يف1تبكأسُّ
بدعم1وفأل1محمد1 ن1سلمان1بأالية1عهد1مملكة1
 ني1سعأد،1و أ1ما1تنعكس1 ابسيط ة1تإلمارتتية1
عى1تبق تر1تبس1عأدي،1خصأفا1ًتمل تلط1 عالقة1
تململك1ة1 كنظي1م1تإلخ1أتن1تملس1لمني،1و ابك1ايل1
تنعك1س1عى1وضع1حزب1تإلفالح1تملؤيِّد1بلعدوتن1
تبذي1يعيش1مأزقاً؛1 س1لب1تجا ل1تبسعأدية1ما1

يكع ض1به1من1قلَل1تملأتبني1بإلمارتت1 ابيمن.
ضمَن1تدتعيات1 ذت1تبكحّأل،1تش1صا1مصادُر1
ون1تبس1لطات1تبس1عأدية1منعا1قيادتِت1تإلفالح1
تملكأتجدة1يف1تب ياض1من1عق1د1وية1تجكماعات1وَْو1
طلب1وي1بقاء1مع1تملس1ؤوبني1تبس1عأديني،1فيما1

تق1أل1مص1ادر1وخ ى1إن1تبس1لطات1تبس1عأدية1
ف ضا1إقام1ًة1جبيًة1عى1 عض1تبقيادتت،1منها1
علدتملجي1د1تبزندتني،1وط1 دت1عددت1ًآخ1َ 1منهم1

تنكقلأت1بإلقامة1يف1ت تيا.
ويف1 ذت1تبسياق،1قال1تبناشط1خلدون1 اتحيل1
إن1ه1تصاج1أ1 أن1ح1زَب1تإلفالح1»غري1مس1مأح1
ب1ه1 إقامة1وي1بق1اء1وَْو1تجكماٍع1يف1تبس1عأدية1وَْو1
مقا لة1وي1مس1ؤول1س1عأدي1 صص1ة1حز ية«،1
ووض1اف1ون1»تبحكأم1ة1تبس1عأدية1تخ1ب1دوما1ً
قيادتت1تإلفالح1 أنهم1مسكضافأن1 شخأفهم1
تأف تد1ومش1ايخ1فقط،1وبيس1تقيادتت1حز ية،1
تبحكأم1ة1 تح1ا1مظل1ة1 تبكعام1ل1معه1م1 وون1
ومؤسس1اتها؛1 اعكل1ار1قيادتت1تبح1زب1قيادتٍت1

حكأميًة1ال1غري«.
ووشار1 اتحيل1إىل1ون1تألم 1ينطِلُق1عى1سص تء1
تبدول1ب1دى1حكأم1ة1تمل تزقة1تبذي1ن1يقيمأن1يف1
تب ي1اض،1حيث1 ات1ووبئ1ك1تبس1ص تء1ي ُفضأن1

طلل1ات1قي1ادتت1تإلف1الح1 مقا لكه1م.1وعّل1ق1
 اتحيل1عى1وضع1تإلفالح1حابيا1ً ابقأل:1»عقَب1
ثالث1س1نأتت1من1تبعافصة،1تإلف1الح1يف1تبدتخل1

مالَحق1ويف1تبخارج1محارَص«.
يف1تبس1ياق1قابا1فحيصة1تبلدي1ل1تملرية1إن1
 ناك1تأتفقا1ًس1عأديا1ًإمارتتي1ا1ًعى1إنهاء1حزب1

تإلفالح1يف1تبيمن.
وضافا1تبصحيصة1ون1“مؤرشتت1سأء1تبعالقة1
 1ني1تب ي1اض1وتبكجم1ع1ال1تق1ف1عن1د1مأق1ف1
تبس1عأدية،1حيث1تأتردت1ونلاء1عن1ون1تبسلطات1
تبس1عأدية1ف ضا1تإلقامة1تبجبية1عى1تبدتعية1
تبيمن1ي1تبش1هري1علدتملجي1د1تبزندتن1ي،1رئي1س1
مجلس1ش1أرى1حزب1تبكجم1ع1تبيمني1بإلفالح1
ووحد1تلار1مؤس1ي1جماعة1تإلخأتن1تملسلمني1يف1
تبيمن1ومنعكه1من1تبس1ص ”،1ووشارت1تبصحيصة1
إىل1ون1تبخطأة1تبس1عأدية1تجاه1تبزندتني1حظيا1

 ملارتة1إمارتتية.

مصرع عدد من املرتزقة بينهم 
قائد كتيبة يف عسيالن وعملية 

هجومية على مواقع القحيح
 : شبوة:

نّص1ذ1و ط1اُل1تبجي1ش1وتبلج1ان1تبش1علية1يف1مدي ي1ة1عس1يالن1
 محافظ1ة1ش1لأة1عملي1ًة1 جأميًة1نأعي1ة1عى1مأتق1ع1تمل تزقة1يف1
منطقة1تبقحيح.1وقال1مصدر1عسك ي1بلمسرية1إن1تبعملية1وسص ت1

عن1مرع1وج ح1عدد1من1تمل تزقة1وإعطاب1آبية1تا عة1بهم.
ويف1س1ياق1مكص1ل1بقي1ع1دٌد1من1عن1ارص1تمل تزق1ة1مصارعهم،1يف1
تنصجار1بغم1 آبيكهم1تبعس1ك ية،1و حسب1مصدر1عسك ي1فإن1من1 ني1
تبقكى1قائَد1تبككيلة1تبسادسة1يف1عسيالن،1تمل تزق1تبعقيد1علدتبله1سأتدة1
علدتبل1ه1تبس1أتدي1تملصعل1ي1وعدد1آخ 1م1ن1تمل تزق1ة1يف1تنصجار1علأة1
ناس1صة1 ابُق ب1من1منطقة1حيد1 ن1عقيل1 مدي ية1عسيالن،1فيما1بقي1
تبقي1ادي1تملنافق/1س1ابم1علدتبله1ذيلان،1وحد1و 1 ز1تبقيادتت1تمليدتنية1يف1
فصأف1م تزقة1و ناء1تبجنأب1وتمل تزق1محمد1خريتن1تب  يزي1تبعأبقي،1

مرعهما1 نريتن1تبجيش1وتبلجان1تبشعلية1يف1ذتت1تملنطقة.

 : الضالع:
وغار1و ط1اُل1تبجي1ش1وتبلجان1
قعطل1ة1 مدي ي1ة1 يف1 تبش1علية1
 محافظ1ة1تبضاب1ع،1ع1ى1مأتقع1
تألم يك1ي1 تبع1دوتن1 م تزق1ة1
تبس1عأدي1يف1قاع1تبحيايف-1م يس1

 محافظة1تبضابع.
إن1 عس1ك ي1 مص1در1 وق1ال1
تأل طال1تمكن1أت1من1تبقضاء1عى1
وعدتد1م1ن1م تزقة1تبعدوتن1خالل1
عملي1ة1تإلغارة1وإعط1اب1معدتت1
تا عة1به1م،1ومن1ضمن1تبرعى1
تملنافق1إ  ت يم1تملنصأب.1ووش1ار1
تبجي1ش1 و ط1ال1 ون1 إىل1 تملص1در1
نّصذوت1عملية1تمش1يط1فاروخي1

ومدفعي1قلل1تبعملية.

إغارة على مواقع املرتزقة يف 
مريس ومصرع أعداد منهم 
وإعطاب آلياتهم العسكرية

عملية هجومية يف نهم وأخرى 
يف الجوف ومصرع قيادي 

مرتزق يف مأرب

 : خاص:
نّصذ1و طاُل1تبجيش1وتبلجان1تبش1علية1يف1نهم،1عمليًة1عسك يًة،1
تسكهدفا1مأتقع1تمل تزقة1يف1منطقكَي1وتدي1ملح1وح يب1 مدي ية1
نهم.1وقال1مصدر1عس1ك ي1إن1تبعملية1تبكي1نّصذ ا1تأل طال1تلّدت1

تمل تزقة1خسائَ 1فادحًة1يف1تألروتح1وتبعكاد.
ووت1د1تملصدر1ون1و ط1ال1تبجيش1وتبلجان1تبش1علية1تمكنأت1من1
رصع1وإفا ة1عدد1من1تمل تزقة1وتدمري1معدتت1نقل1تا عة1بهم.

يف1تبس1ياق1تنصج1 ت1عل1أة1ناس1صة1 مجمأع1ة1م1ن1م تزقة1
تبع1دوتن1تألم يك1ي1تبس1عأدي1يف1ح يب1نهم،1م1ا1ودى1إىل1مرع1

وج ح1عدد1منهم.
عى1فعيد1مكصل،1نصذ1و طال1تبجيش1وتبلجان1تبشعلية1عملية1
عس1ك ية1تس1كهدفا1مأتق1َع1تمل تزق1ة1يف1فبي1ن1 مدي ية1خب1

وتبشعف1 محافظة1تبجأف.
ووفق1ا1ًملصادر1عس1ك ية1ف1إن1تبعملية1وس1ص ت1عن1مرع1

وج ح1عدد1من1تمل تزقة.
ويف1تبس1ياق1ذتت1ه،1بق1ي1تبقي1ادي1تمل ت1زق1علدتملجي1د1فابح1
تبضليان1ي1مرَعه1 ن1ريتن1تبجيش1وتبلجان1تبش1علية1يف1مدي ية1

رصوتح1 محافظة1مأرب.

حكماء يريم يؤكدون أهمية 
انتظام العملية التعليمية

 : خاص:
وقي1م1يف1مدي ي1ة1ي ي1م1 محافظ1ة1إب،1وم1س،1بق1اء1مأس1ع1
َص1بدعم1تبعملية1تبكعليمية1 بحكماء1وعقالء1وقيادتت1ت  أية1ُخصِّ
وتس1كم تر ا1وتملطابلة1 دفع1م تل1ات1تملعلمني1بقطع1ُمَخّططات1

تبعدوتن1وم تزقكه1تب تمية1إليقاف1تبعملية1تبكعليمية.
ويف1تبلق1اء1وبقيا1عدد1م1ن1تبكلمات1تبكي1وتدت1يف1مجملها1عى1
دع1م1تس1كم تر1تبعملي1ة1 اعكلار 1ا1جلهًة1من1جله1ات1مقاومة1

تبعدوتن.

بسبب تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العليا للوطن..

مدير مديرية الحوك بالحديدة يقدم استقالته 
من املؤتمر وعضوية اللجنة الدائمة 

 : خاص:
قّد12عيل1إ  ت يم1 ندي1–1مدي 1عا12مدي ية1تبحأك1 محافظة1تبحديدة-،1تسكقابكَه1من1حزب1

تملؤتم 1تبشعلي1تبعا12وعضأية1تبلجنة1تبدتئمة.
ويف1رس1ابة1إىل1رئيس1ف ع1تملؤتم 1تبش1علي1تبعا12 ابحديدة،1حصلا1فحيصة1»تملس1رية«1عى1
نس1خة1منها،1دعا1تبقيادي1تملؤتم ي1عيل1 ندي،1بقلأل1تس1كقابكه1م1ن1تملؤتم 1تبذي1تان1يصخ 1

تثريت1ًو أ1يعمُل1فيه.
وورجع1مديُ 1مدي ية1تبحأك1سلب1تسكقابكه،1إىل1عد12قدرته1عى1تالسكم تر1يف1 ذت1تبحزب1وو1ون1
يك1أن1عضأت1ًمصيدت1ًوفعاال1ًيف1 ذه1تبصرة1تبكي1وفلح1تبكثريون1فيه1يعملأن1من1وجل1مصابحهم1
تبش1خصية1وتبضيّقة1فقط،1مكناس1ني1تبأط1ن1وتملأتطن،1ومغللني1مصابحهم1تبش1خصية1فأق1

تملصلحة1تبعليا1بلأطن.
وفيم1ا1طاَب1َب1عض1أ1تبلجن1ة1تبدتئم1ة1بلمؤتم ،1ع1يل1 ن1دي،1 إعصائه1م1ن1تبعمل1
تبكنظيم1ي،1فقد1وش1ار1إىل1تملأتق1ف1تبلطأبية1بحز ه1تملس1كقيل1منه1تبذي1ظل1بس1نأتت1
طأيل1ة1يعَمُل1تحا1مظلكه1 عد1ون1منحه1تبثقة1وس1ّهل1تافة1ما1يقأ12 ه1–1 حس1ب1ما1

جاء1يف1تالسكقابة.

باعوم: اإلمارات تسيطر وتستغل املنشآت النفطية 
واملوانئ وهناك توزيع أدوار بينها والسعودية

 : متابعات:
وّتد1رئيُس1تبح تة1تبش1لا ية1وتبطال ية1 ابح تك1
تبجنأ ي،1فادي1حسن1 اعأ1،2ون1جنأَب1تبيمن1 ات1
تحا1تالحك1الل1تإلمارتتي،1وون1ما1تس1مى1حكأمة1
تبرشعي1ة1بي1س1به1ا1وي1ة1س1لطة1يف1تملحافظ1ات1
تبجنأ ية؛1ألن1تبحاتم1تبصعيل1 أ1تملندوُب1تبس1امي1
تإلمارتت1ي،1وون1تبحات1م1يف1محافظ1ة1ع1دن1 1أ1
ش1خٌص1يدعى1و 1أ1محمد1وحد1م تزق1ة1تإلمارتت،1
وون1تبخائ1ن1علدر 1ه1منصأر1 ادي1بيس1ا1به1وو1

حكأمكه1وية1سلطة.
وق1ال1إن1َم1ن1يكحّكم1 ابجنأب1 1أ1»مال1تملعز1
وو1يرض 1ك1 يعطي1ك1وتس1كا1 ون1 إم1ا1 وس1يصه،1
 ابس1يف«،1حس1ب1وفصه،1وتس1اءل1قائالً:1»ملاذت1
تس1كا1تبنخب1تبجنأ ية1وما12 1ذت1تبعنجهية1تبكي1

تقأ12 ها1تإلمارتت1يف1تملحافظات1تبجنأ ية«.
وتح1دث1 اعأ1،2حس1ب1تريح1ات1به1نرش ا1
ناش1طأن1جنأ يأن1عن1س1جأن1تإلمارتت1يف1عدن1

وحرضم1أت،1وتبك1ي1تم1ارس1فيه1ا1و ش1ع1ونأتع1
تبكنكي1ل1وتبكعذيب1ض1د1تملعكقلني،1وق1ال1إن1 ناك1
تأزيَع1ودوتر1 ني1تبس1عأدية1وتإلمارتت1يف1تبيمن،1إىل1

حني1ت تيب1مسأبة1تبحكم1يف1تبسعأدية.1
وق1ال1إن1تإلمارتت1تبكي1قّدما1نصَس1ها1عى1ونها1

حامي1ِحَم1ى1تبجنأب1تعَمُل1عى1حماية1مصابحها1
1تملنش1آِت1تبنصطيَة1يف1تبجنأب1 تالقكصادية1تس1كغلُّ
َوتس1يط 1عى1مأتن1ئ1عدن1وحرضم1أت1وتملكال،1
وتل1تملأتن1ئ1تملمك1دة1ع1ى1س1احل1 ح1 1تبع1 ب1

وتملنشآت1تبنصطية1يف1تملنطقة.

  قال إن الجنوب اليوم محتل من قبل »مال المعز وسيفه إما يعطيك وتسكت أو يضربك بالسيف«

 صحيفة مصرية قالت إن الزنداني تحت اإلقامة الجبرية:
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أخبار

 وقفة احتجاجية بالمحويت للتنديد بالعدوان السعودي األمريكي

استشهاد ستة مواطنني وإصابة خمسة آخرين بينهم 
أطفال ونساء بغارات للعدوان على غمر الحدودية 

 : خاص:
تسكش1هد1س1كة1مأتطنني1ووفيب1خمسٌة1
تبع1دوتن1 ط1ريتن1 ش1نها1 آخ1 ون1 غ1ارتت1
غم1 1 مدي ي1ة1 ع1ى1 تألم يك1ي1 تبس1عأدي1

 محافظة1فعدة.1
محلي1ة1 املحافظ1ة1 مص1ادر1 وووضح1ا1
بصحيصة1ملس1رية1ون1طريتن1تبعدوتن1ش1ن1ثالث1
غارتت1ع1ى1منزبني1يف1منطقة1تبغ1أر1 مدي ية1
غم1 1تبحدودي1ة،1م1ا1ودى1إىل1تسكش1هاد1س1كة1
مأتطنني1وإفا ة1خمس1ة1آخ ين،1 ينهم1نساء1
ووطص1ال:1و م1تبش1هيد1جا  1حيدر11تبش1هيد1
يارس1سليمان-1تبش1هيدة1م يم1يحيى1محمد111
تبش1هيدة1س1لأل1جا  1حيدر111تبشهيد1حسني1
يحي1تب تزحي111تبش1هيدة1رميضة1جا  1حيدر،1
وم1ا1تبج حى1فه1م1حامد1جا  1حي1در1-1حميد1
جا  1حيدر1-1جأت  1جا  1حيدر1-1محمد1جا  1

حيدر.

تحاب1ف1 تس1كم تَر1 تملص1ادر1 وتس1كنك ت1
يف1 تآلمن1ني1 تملأتطن1ني1 تس1كهدتف1 يف1 تبع1دوتن1
منازبهم1وتس1كهدتف1ممكلكاتهم1ومزترعهم،1يف1

ظل1فما1دويل1ووممي1غري1مسلأق.

إىل1ذبك1وفيب1خمسة1وطصال1 ج تح1خطرية1
ج1 تء1تنصج1ار1قنلل1ة1عنقأدية1م1ن1مخلصات1
طريتن1تبع1دوتن1تبس1عأدي1تألم يكي1 منطقة1

قحزة1 محافظة1فعدة.1

قبائل نهم بصنعاء تندد بجرائم 
العدوان وتؤكد االستمرار يف رفد 

الجبهات باملقاتلني
 : خاص:

دعا1مشايُخ1ووعياُن1ووجهاء1مدي ية1نهم1 محافظة1فنعاء،1ُتّل1تألح تر1
وتبرشفاء1من1و ناء1تبش1عب1إىل1تبصم1أد1يف1مأتجهة1تبعدوتن1ورفد1تبجلهات1

 اب جال1وقأتفل1تبجأد1وتبك 2.
ج1اء1ذبك1خ1الل1تبأقصة1تبك1ي1نّظمكها1قليل1ة1نهم،1وم1س1تألول؛1بلكنديد1
 ابج يمة1تبلشعة1تبكي1ترتكلها1طريتن1تبعدوتن1 حق1تأل  ياء1يف1ق ية1تبلدرتت1
و يا1تبغابلي1 املدي ية1وتبكي1رتح1ضحيكها1تبعرشتت1من1تبشهدتء1وتبج حى1
تملدنيني.1ووعلن1تملش1ارتأن1يف1تبأقصة1تبقللية1تس1كم تَر م1يف1مأتجهة1قأى1
1تألفعدة1وتالس1كم تر1يف1رفد1تبجلهات1 املقاتلني1 تبعدوتن1وم تزقكه1عى1ُتلِّ

حكى1تحقيق1تبنر1بليمن.

حرائر ذمار وقناوص الحديدة 
يشاركن يف إحياء ذكرى استشهاد 

اإلمام زيد عليه السالم
 : خاص:

نّظم1ا1تبهيئة1تبنس1ائية1تبثقافية1ألنص1ار1تبله1 محافظ1ة1ذمار،1ومس1
تألول،1فعابي1ًة1ثقافي1ة1وخطا ية؛1إحياًء1بذت ى1تسكش1هاد1تإلما12زيد1عليه1

تبسال1,2 مشارتة1تملئات1من1ح تئ 1تملحافظة.
ووبقي1ا1تبعدي1د1من1تبكلم1ات1يف1تبصعابية1وش1ارت1جميعها1عى1رضورة1
إقام1ة1تبعدل1يف1ووس1اط1تألم1ة1َومنهج1تألم1 1 املع وف1وتبنه1ي1عن1تملنك 1
وتب1ذي1ورىس1دعائمها1تإلم1ا12تبثائ 1زيد1 ن1عيل1عليهما1تبس1ال1،2 اإلضافة1
إىل1تبقصائد1تبش1ع ية1تبكي1تط قا1إىل1ثأرة1تإلما12زيد1ومآث ه1تبكي1تََ َتها1يف1
قلأب1و ناء1تألمة1تإلس1المية،1حيث1ر طا1تلك1تبصق تُت1تبشع ية1 ني1ثأرتت1
و ل1تبليا،1ويف1مقدمكها1ثأرة1تإلما12تبثائ 1زيد1 ن1عيل1عليهما1تبسال12و ني1
ثأرة1211سلكمب1تبعظيمة1تملكزتمنة1مع1تنطالق1تبعدوتن1تبسعأدي1تألم يكي1
تبغاش1م1ع1ى1 الدن1ا.1تخلل1تبصعابي1ة1تبثقافية1مش1ارتاٌت1إنش1ادية1 زت1
تملش1اع 1وتذت1ع ض1وو  يا1رشح1تبحادثة1تألبيمة1تبكي1تنكها1 اسكش1هاد1

تإلما12تبثائ 1زيد1 ن1عيل1عليهما1تبسال2.
ويف1ذتت1تبس1ياق،1نّظ1م1تبقط1اُع1تبنس1ائي1يف1ق ي1ة1تبدتودي1ة1 مدي ية1
تبقناوص1 ابحدي1دة،1ومس،1فعابية1ثقافية1إحياء1بذت ى1تسكش1هاد1تإلما12
زيد1عليه1تبس1ال1.2وشهدت1تبصعابية1تبنس1أية1 ابقناوص1ندوًة1 عنأتن1»ما1
1تبس1يأف1إال1ذّبأت«1تحدثا1عن1تبسرية1تبعط ة1وتبثأرية1بإلما12 ت ه1قأ12ٌَح َّ

زيد1 ن1عيل1عليهما1تبسال2.

 : خاص:
نّظ1م1و 1ايل1جزي ة1تم1 تن1 محافظة1
تبحدي1دة،1ومس1تألول،1وقص1ة1تحكجاجية؛1
تبعدوتن1وتس1كهدتف1 بلكندي1د1 اس1كم تر1
تأل  ي1اء1م1ن1تملأتطن1ني،1وذب1ك1 حضأر1
تملئات1م1ن1و ن1اء1تملدي ية1وتبش1خصيات1
وتبر أي1ة1 وتبثقافي1ة1 تالجكماعي1ة1

وتبعسك ية.
ووتد1تملشارتأن1يف1تبأقصة1تالحكجاجية1
نح1أ1 بالنط1الق1 تبكامل1ة1 جهأزيكَه1م1
ض1د1 تبقك1ال1 يف1 بلمش1ارتة1 تبجله1ات؛1
تبع1دوتن1وم تزقكه1حكى1يك1م1تطهري1ُتّل1
ش1ب1م1ن1وََرتيض1تبيمن1من1دن1َس1تبغزتة1

وتملحكلني1تبجدد.
من1جانب1آخ ،1زتر1وف1ٌد1قليل1ٌّمن1 ني1
مأتن1س1 محافظ1ة1حج1ة،1وم1س1تألول،1
جزي ة1تم تن؛1تللية1بندتء1تبأتجب1تبديني1
تبجله1ات1 املقاتل1ني1 ودع1م1 وتبأطن1ي1
وتألمأتل،1حيث1تان1يف1تس1كقلابهم1تملئاُت1
م1ن1تملس1ئأبني1وتملش1ايخ1وتملأتطن1ني1يف1
تم1 تن1تب1ذي1خ ج1أت1جميع1ا1ًبلرحيب1

 ابضيأف1تبأتفدين1إبيهم.
تبزتئ1ُ 1 تبأف1ُد1 وّت1د1 تالس1كقلال1 ويف1
م1ن1قليل1ة1 ني1مأتن1س1حج1ة1مأتفلة1
فمأد 1م1 أجه1تبعدوتن1وتالس1كم تر1يف1
دعم1جلهات1تبقكال1 اب جال1وتبعكاد1حكى1

تحقيق1تبنر1تملؤزر1بليمن1وتبيمنيني.

وفد قبلي من بني موانس بحجة يزورون الجزيرة وسط استقبال شعبي كبير..

أهالي جزيرة كمران بالحديدة يعلنون النفري العام ويؤكدون 
مشاركتهم يف جبهات القتال

 قبائل بني بهلول ومناخة وجحانة بصنعاء وقبائل ريمة تؤكد جهوزيتها لرفد الجبهات بالرجال والعتاد 
 : خاص:

عق1د1مش1ايُخ1ووجه1اُء1ووعي1ان1قليل1ة1 ن1ي1
 هل1أل1وويض1ا1ًقلائ1ل1مدي ي1ة1مناخ1ة1 محافظة1
فنع1اء1بقاءت1ًمأس1عاً؛1ملناقش1ة1آخ 1تملس1كجدتت1
يف1تبس1احة1تبأطني1ة1ويف1مأتجه1ة1ق1أى1تبع1دوتن1
وتبرش1وم تزقكهم1إلفش1ال1ُمَخّططاتهم1تبخليثة1يف1
تالسكهدتف1تملمنهج1أل ناء1تبشعب1يف1ُتّل1تملسارتت.
ووت1دت1قلائ1ل1 ن1ي1 هل1أل1يف1تبلقاء1تملأس1ع،1
1ا1وتح1دت1ًإىل1جانب1تبجي1ش1وتبلجان1 وقأفه1م1فصًّ
تبش1علية؛1بلدف1اع1ع1ن1تبيم1ن1وومنه1وتس1كق تره،1
وتس1كعدتد م1تبك1ا12يف1تالس1كم تر1  ف1د1تبجلهات1
 اب جال1وتبعكاد،1تما1تم1خالل1تبلقاء1تبقليل1 مناخة1

تأزيُع1حقائب1مدرسية1أل ناء1تبشهدتء.
تما1دعا1مش1ايخ1ووجهاء1ووعي1ان1جحانة1و ناء1
تملدي ي1ة1تملنخ ط1ني1يف1فصأف1تمل تزق1ة1تبعأدة1إىل1
تبح1ق1وتبص1أتب1وإىل1منازبهم1وو له1م1ووطصابهم1
وبهم1تألمان،1مؤتدين1تسكعدتد م1بكسهيل1تبط يق1
بعأدتهم1ساملني1ووفأبهم1ملنازبهم1 أمن1وومان.

ودعا1تافة1تبقلائل1جميَع1و ناء1تبأطن1بلأقأف1
ا1وتح1دت1ًيف1وجه1تبغزتة1وتملحكل1ني1وم تِزقكهم،1 فصًّ
ويف1محار ة1تبصساد1وتبعا ثني1 مقدرتت1ومؤسسات1
تبشعب،1وتسكم تر1وتنكظا12تبعملية1تبكعليمية1وعد12

تبسماح1 كعطيلها1ألغ تض1سياسية1وَْو1حز ية.
إىل1ذب1ك1وت1دت1قلائ1ل1 ن1ي1تب1دون1وش1علأن1
وتبحدتدة1وع1دن1 مدي ية1تبجل1ني1محافظة1ريمة،1
تس1كم تَر1تبنص1ري1تبع1ا12يف1مأتجهة1تبع1دوتن1ورفد1

تبجلهات1 اب جال1وتبعكاد.
وتسكنك ت1يف1بقاء1قليل،1ومس،1تسكم تر1تبعدوتن1
تبس1عأدي1تألم يكي1وما1ي تكله1م1ن1مجازَر1 حق1

تبشعب1تبيمني1يندى1بها1جلني1تإلنَْسانية.
ووش1اد1تملش1ارتأن1يف1تبلقاء1 االنكص1ارتت1تبكي1
يَُس1ّط  ا1و ط1اُل1تبجي1ش1وتبلج1ان1تبش1علية1يف1
مخكلف1جلهات1تبعزة1وتبرشف..1منأ ني1 إنجازتت1

تبكصنيع1تبعسك ي.
ووتد1 يان1فادر1عن1تبلقاء1عى1ون1تبخياَر1تبأحيَد1
بلش1عب1تبيمني1 أ1مأتَجهُة1تبعدوتن1حكى1تحقيق1

تبنر.
وطابب1تبلي1اُن1تملجكمَع1تبدويلَّ،1ويف1تملقدمة1تألمم1
تملكحدة،1 االضطالع1 املس1ؤوبية1وإيق1اف1تبعدوتن1

ورفع1تبحصار1عن1تبشعب1تبيمني.
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 : وائل شاري:
تألطص1اُل1 م1تبهدُف1تألوُل1بلقص1ف1وتبحصار1من1قلل1
تحابف1تبعدوتن1تبسعأدي،1وقد1تمَكنأت1من1تبكغلب1عى1ما1
وفا هم1من1ورضتر1نصس1ية1ومأتفل1ة1حياتهم1يف1فمأد1
,1ش1ارتكهم1فيه1ورُس م،1و األخ1ص1َمن1وفيلأت1 وتََح11دٍّ
 أم تض1ج1 تء1تملضاعصات1تبنصس1ية1وتبضغط1تبعصلي1

ج تء1تبغارتت.
تبكثري1من1تبيمنيني1يعانأن1 سلب1تبحصار1تالقكصادي1
تب1بي1وتبلح ي1وتبج1أي1من1قل1ل1تبعدوتن1تبس1عأدي،1
ت1وخافة1 فمعان1اة1وفحاب1تألم تض1تملزمنة1تل1رية1ِج1دًّ
وم تض1تبسك ي1وتبصشل1تبكلأي1وغري ا1من1تألم تض.1
ب1م1يكن1يكأق1ع1تبطصل1محمد1ت 1ن1تبثامن1ة1ر يعا1ًون1
يص1اب1 م1 ض1تبس1ك ي،1وتذب1ك1ورسته1تبك1ي1ُفدما1
 ابخ1ب1وثناء1إفا كه1 نأ ة1تبس1ك ي1وإس1عافه1إىل1وحد1

مسكشصيات1تبعافمة.
دّوت1وف1أتت1تنصج1ارتت1تبصأتري1خ1تبك1ي1ومط ته1ا1
مقات1الت1تبع1دو1تبس1عأدي1ع1ى1تبعي1ادتت1تبخارجي1ة1
بلمسكشصى1تبعس1ك ي1 حي1سعأتن،1وذبك1 عد1منكصف1
تبلي1ل1يف1إحدى1بيايل1ش1ه 1رمض1ان1من1تبع1ا1،21211512
تان1محم1د1مالزم1ا1ًألم1ه1وإخأت1ه1يف1تبغ ف1ة1تبأحي1دة1
تبك1ي1يقطنها1وورسته،1وفيب1 هلع1وخأف1ش1ديد1بُق ب1
تملسكش1صى1تملس1كهدف1من1منزبهم1وتأتيل1تبقصف1وتبذي1

 لغ181غارتت.
ظه ت1عى1محمد1عالماُت1تبضعف1و دت1جسُمه1يخس1

تدريجي1ا1ًوبم1يعل1م1وتبده1ما1ح1ل1 أبده،1عق1ب1تبغارتت1
 ع1دة1وي1ا1,2وفيب1محمد1 نأ 1ة1إغماء1وتم1إس1عاُفه1إىل1
تملسكش1صى1تبق يب1م1ن1منزبهم،1وُ ل1غ1تألب1 إفا ة1ت نه1

 م ض1تبسك ي1من1تبطليب1تملعابج.1
ق1ال1وتبد1محم1د1تألش1أل1يف1تريح1ب111"تملس1رية",1
عندم1ا1علما1 1أن1وبدي1وفيب1 م ض1تبس1ك ي1نكيجة1

بلخأف1وتبهلع،1حمدُت1تبله1وشك ته،1فكل1ما1يشء1مقدر1
من1عند1تبله.1

ووضاف:1بن1يثنين1ا1تبعدوتن1و دت1ًعن1تبخ وج1من1تحا1
وفاية1آل1سعأد1مهما1حصل،1فابأطن1وغى1من1تبجميع,1
وإفا ة1وب1دي1تغريه1م1ن1تألطصال1وتبنس1اء،1فابعدوتن1
تس1كهدف1 ج1أتر1منزبن1ا1مسكش1صًى1يق1د12تبخدم1ات1
تبقاطن1ة1 تملن1ازل1 ويس1كهدف1 بلمأتطن1ني،1 تإلنَْس1انية1
 ابس1كان،1وتُعكب1ج تئم1ح ب،1مناش1دت1ًتبجهات1تملعنية1
يف1وزترة1تبصح1ة1ون1تأف1َ 1بلمصا 1ني1 م ض1تبس1ك ي1

تألدوية،1حيث1وتبحياة1تملعيشية1فعلة.
وق1ال1تبدتك1أر1في1ديل1تبعزي1ب:1إن1معان1اة1م1 ىض1
وون1 عَضه1م1ال1يس1كطيعأن1 ت،1 ِج11دًّ تبس1ك ي1تل1رية1

تبحصأل1عى1قيمة1تبعالج؛1 سلب1تألوضاع1تملعيشية.
ووتد1تبعزيب,1ون1فعأ ة1تبحصأل1عى1تألدوية1من1قلل1
تمل ىض1يشء1مؤسف،1وون1تألشد1من1ذبك1ون1تميات1تبعالج1
تملكأتجدة1يف1تألس1أتق1 ا ظ1ة1تبثمن؛1 س1لب1تإلج تءتت1

تبكعسصية1ضد1تملسكأردين1من1قلل1تبعدوتن.1
َوذت ت1منظم1ة1تبصحة1تبعاملية1يف1 يان1تبعا12تملايض،1
ون1تبح1 ب1يف1تبيمن1وما1رتفقها1من1نزوح1تلري1بلس1كان،1
ودى1إىل1مضاعص1ة1معاناة1م ىض1تبس1ك ى؛1 س1لب1عد12
تبحصأل1عى1تألدوية1وتب عاية1تبصحية1وتبكغذية1تبالزمة.
و حس1ب1تملنظم1ة،1يمكن1ون1يؤدي1تبس1ك ي1 جميع1
ونماط1ه1إىل1مضاعص1ات1يف1عدة1وجزتء1من1تبجس1م1ويزيد1
خط1 1تبأفاة1تمللك1 ة1 صصة1عامة.1وتش1مل1تملضاعصات1
تملحكمل1ة:1تبنأ ة1تبقللية،1وتبس1ككة1تبدماغية،1وتبصش1ل1

تبكلأي،1و َْر1تبساق،1وتبعمى،1وترّضر1تألعصاب.1

 : خاص:
عق1أد1 من1ذ1 تألم يكي1ة1 تإلَدتَرة1 س1عا1
بلس1يط ة1عى1 اب1تملندب1َوجزي ة1سقط ى1
تبيمنية،1 ش1كى1تبط1 ق1وتبأس1ائل،1فكانا1
ذريع1ة1عمليات1تبق فن1ة1تبلح ية1يف1خليج1
ع1دن1بككأتج1د1 أترجها1 ش1كل1مس1كم 1يف1
تملنطق1ة؛1بحماي1ة1تبس1صن1تبكجاري1ة1م1ن1
تبق تفنة،1فُش1كَِّل1تحابف1دويل1  عاية1تألمم1
تملكح1دة1ملالحقة1تبق تفن1ة1وحماية1تبط يق1
تبلح ي1تبكجاري،1فكأتجدت1قأتت1 ح ية1من1

عرشتت1تبدول1يف1خليج1عدن.
تألم يكي1ة1 ممارس1ة1 تإلَدتَرة1  1ادرت1
ضغأطاته1ا1ع1ى1تبحكأمة1تبيمنية1إلنش1اء1
قاع1دة1عس1ك ية1ع1ى1تبش1أتطئ1تبيمني1ة1
س1قط ى؛1 ُحّج1ة1 جزي1 ة1 يف1 وَْو1 تبغ  ي1ة1
محار 1ة1تبق فنة1يف1تبلح1 1ومقاتلة1تنظيم1

تبقاعدة1عى1تألََرتيض1تبيمنية.1
زتر1تبيم1َن1تبجن تُل1ديصي1د1 ريأس،1قائد1
تبقيادة1تبأسطى1تألم يكية1يف121يناي 1,21111
وعق1د1تجكماع1ا1ًيف1تبعافم1ة1فنع1اء1م1ع1
تب ئيس1تبسا ق1عيل1علدتبله1فابح؛1بلكناقش1
حأل1طل1ب1حكأمة1تبأاليات1تملكحدة1إنش1اء1
قاعدة1عس1ك ية1يف1تبيمن،1مقا ل1مساعدتت1
عس1ك ية1وم يكي1ة1تلل1غ11511مليأن1دوالر1
يف1ذتت1تبعا1،2مقارن1ة1 111أ1مليأن1دوالر1يف1

تبعا12ف211.
وم ي1كا1تنكزع1ا1مأتفق1ًة1 إنش1اء1قاعدة1
جزي1 ة1 يف1 طي1ار1 بلطائ1 تت1 1دون1 جأي1ة1
س1قط ى,1خالل1تجكماع1فاب1ح-1 ات يأس؛1
وذب1ك1ملحار 1ة1تنظي1م1تبقاع1دة1تبككص1ريي،1
وتسكخدت12فأتريخ1 ح -1 ح 1وتل1تبصأتريخ1
تملحمأب1ة1 ح1ً ت1من1تملي1اه1تإلقليمي1ة1تبيمنية1
تح1َا1غطاء1محار ة1تبق فن1ة1تبكي1تحدث1يف1
خليج1عدن1 ابُق ب1من1تبسأتحل1تبصأمابية.
يف1 بقأتته1ا1 معس1ك ت1ً وم ي1كا1 وقام1ا1
محافظة1بحج1يف1قاعدة1تبعنَد1يف1تبعا211212 
إ ان1حكم1تبخائن1 ادي،1 ذريعة1إنشاء1ُغَ ف1
قي1ادة1وتحك1م1بلطائ تت1 1دون1طيار،1وتذت1
تدريب1ُضلّاط1من1تبجيش1تبيمني،1تس1كم ت1
تبق1أتت1تألم يكي1ة1يف1عملها1 دتخ1ل1قاعدة1
تبعند1إىل1قلل1تبعدوتن1عى1تبيمن1 عدة1ويا2.

 عد1ذب1ك،1دعما1تبقي1ادة1تألم يكية1دول1

تحابف1تبعدوتن1يف1ح  ها1عى1تبيمن،1ووّف ت1
بهم1تبدعَم1تبلأجسكي1وتبعسك ي،1من1خالل1
تس1خري1وقمار ا1تبصناعي1ة1بخدمة1تبعدوتن1
تم1ا1 وتبكجس1س،1 تب ف1د1 طائ1 تت1 وت1ذت1
وضعا1تحا1ترفهم1عددت1ًمن1تملسكشارين1
تبعس1ك يني؛1بكقدي1م1تالسكش1ارتت1ووضع1

تبخطط1تبعسك ية.
 دوت1وم يكا1تحقيَق1ُحلمها1 ابسيط ة1عى1
مضيق1 اب1تملندب1َوجزي ة1سقط ى1تبيمنية،1
ع1ن1ط ي1ق1وتالئه1ا1يف1تملنطق1ة؛1 خأضهم1
ح ب1ض1د1تبيمن،1 دخأل1تبق1أتت1تإلمارتتية1
إىل1مدينة1عدن1وتملحافظات1تبجنأ ية1 ش1كل1

عا1،2يف1منكصف1تبعا211512.
 ارشت1تإلمارتت1عق1ب1دخأبها1تبجنأَب،1
 كأجي1ه1دعأة1رس1مية1إىل1تبجيش1تألم يكي1
بلدخ1أل1إىل1تبيم1ن؛1 ذريعة1مقاتل1ة1تنظيم1

وم ي1كا1 ووّجه1ا1 تبككص1ريي،1 تبقاع1دة1
مسكش1اريها1وتملئات1م1ن1جنأد ا1إىل1قاعدة1
تبعن1َد1تبعس1ك ية1م1ع1ع1دد1م1ن1تبطائ تت1
تمل وحي1ة،1ودخ1أل1ق1أتت1وخ1 ى1إىل1مطار1

تب يان1تبدويل1 مدينة1تملكال.
ووعل1ن1تبلنكاغ1أن،1عى1بس1ان1مكحدثها1
آن1ذتك1تبكا ك1ن1 ح1 ي1جي1ف1ديصي1س،1ون1
وحدتٍت1من1قأتتها1تأّجه1ا1إىل1تبيمن1 طلب1
إمارتت1ي1ملقاتل1ة1تبقاعدة،1وونه1ا1وفلا1إىل1
قاعدة1تبعند1تبعس1ك ية1َومدينة1تملكال1ملقاتلة1
تملش1ارتة1 تبق1أتت1 وون1 تبقاع1دة،1 تنظي1م1
تق1د12تبَعْأَن1تالس1كخلارتتي1وتقأ12ُ امل تقلة1
تبلح ي1ة1وت1ذت1تس1اعد1يف1تملج1ال1تبطل1ي..1
وحينه1ا1دخلا1وم ي1كا1يف1ح ب1ملارشة1مع1
تبيمن1 عد1ون1تسككمل1وتالؤ ا1تملها12تألوبية.
وقاما1تإلمارتت1 دخأل1جزي ة1سقط ى1

بكنصي1ذ1مرشوعه1ا1تملكمثل1يف1تبس1يط ة1عى1
تبجزي ة1خدمًة1بس1يد ا1تألم يكي،1وتنشئا1
قأة1عس1ك ية1من1ت ناء1تبجزي ة1تم1تدريلهم1
يف1تإلم1ارتت،1تما1ر طا1تبخط1أط1تبهاتصية1
تالرضية1بلجزي ة1 دوبة1تإلمارتت1ملارشة.

تبجزي1 ة1 تإلم1ارتت1نصأذ 1ا1يف1 ف ض1ا1
يف1س1عيها1بلس1يط ة1ع1ى1تملناط1ق1تألَْتث1َ 1
تس1رتتيجيًة1يف1تبعاب1م1يف1س1قط ى1وجزي ة1
مي1أن1يف1تبس1احل1تبغ  ي،1وقاما1 إنش1اء1
مناط1َق1عس1ك ية1مغلق1ة1وقأتع1د1جأي1ة1

 جزي ة1سقط ى.
وإلح1كا12قلضكها1ع1ى1تبجزي1 ة،1قاما1
إرشتف1 تح1ا1 وََرتيض1 تإلم1ارتت1 1رشتء1
إمارتتيني1 مس1ميات1جمعي1ات1خريية،1تما1
تنشأت1مصنعا1ًبكعليب1تألسماك1 دون1تبعأدة1
بحكأمة1تبصار،1َوسرّيت1رحلكني1 ني1سقط ى1

وو 1أ1ظل1ي1دون1خضأعهما1ألي1ة1رقا ة1وَْو1
تصكيش،1تما1شّغلا1رشتة1تتصاالت1إمارتتية1

 دتية1تبعا12أ1211يف1تبجزي ة.
 1ذت1تبكَح1ّ ك1تإلمارتتي1من1س1قط ى1إىل1
تبس1احل1تبغ  ي1 جزي1 ة1ميأن1بلس1يط ة1
عى1تملناطق1تبحيأي1ة1يف1خليج1عدن1وتبق ن1
تألف يقي1بيس1 حجم1دوب1ة1تإلمارتت،1وإنما1
خدمة1بلجيش1تألم يك1ي1تبذي1تعكمد1عليهم1

يف1ح ب1 ابأتابة.
و ذب1ك1قدم1ا1دوُل1تبكحاب1ف1تبعدوتن1ي1
بكحق1ق1 ألم ي1كا1 تالس1رتتيجية1 تملناط1َق1
و دتفه1ا1يف1تبس1يط ة1ع1ى1ط ي1ق1تبكجارة1
تبعامل1ي1وإحكا12قلضكها1ع1ى1و ّم1تملضائق1
تملائية1يف1تبلح 1تألحم1 1) اب1تملندب،1جزي ة1
مي1أن(،1وخلي1ج1ع1دن1وتبق1 ن1تإلف يق1ي1

وجزي ة1سقط ى.

غارات العدوان سبب رئيسي يف إصابة أطفال اليمن بــ »السكري«

العدوان مثـّل الفرصة اأَلكبر لتحقيق حلم واشنطن:
جذور املساعي األمريكية للسيطرة على باب املندب وجزيرة سقطرى
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بسبب القصف الجوي للعدوان والمباالة الجهات المختصة

صنعاء القديمة.. 
قصة مدينة يغادرها التأريخ

تتميَُّز صنعاء القديمة منذ آالف السنني بفنها املعماري للمنازل والقصور املتناسقة البُنيان واأللوان 
واملحاذية أو املتقاربة من بعضها واملبنية من األحجار املنحوتة واللِّبْن والياجور والتي تزيّنها النقوُش 
والرس�وماُت والزخارُف املتنوعة يف الجدران وعىل النوافذ والعقود البيضاء »القمرية« املثبتة أعىل ُكّل 
نافذة واملصنوعة من مادة الجص األبيض واملزخرفة بقطع صغرية من الزجاج امللون بأش�كال بالغة 
الجمال، باإلضافة إىل قباب املساجد واملآذن العالية البيضاء، وما عليها من زخارف ونقوش وكتابات 
قرآنية، واملنترشة بعدد كبري داخل املدينة وكذلك بالجامع الكبري الذي يعترب من معجزات النبي محمد 
صىل الله عليه وعىل آله وس�لم والذي يش�هد حالياً أوس�ع عملية ترميم، أَيْضاً تتميز بأزقتها الضيّقة 
وبأس�واقها التأريخية التي تتميز بالصناعات التقليدية كصناع�ة الُحيلّ من الفضة املطرزة بالعقيق 

والياقوت وكذلك الصناعات الجلدية واألزياء الشعبية وغريها..

 : عبدالرحمن مطهر  - عبدالحميد شروان 

اليونسكو: صنعاء القديمة تعرضت لهجمات جوية مباشرة من طيران التحالف الذي تقوده السعودية
ور العظيمة وقد تحولت إلى ركام  إيرينا بوكوفا: ُصدْمُت عندما رأيت صوَر هذه الدُّ
جحاف: العدوان استهداف صنعاء بصواريخ أمريكية كان مكتوبًا عليها خاص بتدمير المباني

 1ذه1تملدين1ة1تبك1ي1تكب1عنه1ا1تبكث1ري1م1ن1تبُككّاب1
وتملؤرخ1ني1منهم1وحمد1تبقلقش1ندي1تملكأيف1س1نة8211 
 ج ي1ة:1وتبذي1قال1) 1ي1من1وعظم1م1دن1تبيمن1و ها1
وسأتق1ومكاج 1تثرية1وبها1شلٌه1 دمشق1‘بكث ة1ميا ها1

ووشجار ا‘1و ي1ت يس1ملأك1تبيمن1يف1تبقديم.
ويضا1ًتبكاتب1تبللناني1ومني1تب يحاني1تملكأيف1عا112 ف121
فيق1أل1يف1تكا 1ه1»ملأك1تبع1 ب«1عن1فنع1اء1تبكي1زتر ا1
يف1نيس1ان1)ت  ي1ل(221ف1:21وي1فنعاء1مثّل1ِا1بنا1تبعابم،1
فكن1ا1مليكة1تبزمان،1مثلا1بنا1تألس1اطري1فكانا1س1يدة1
تإلن1س1وتبجان1ومثلِا1بنا1تبعلم1فُكن1ِا1يأما1ًر ة1تبع فان.1
إىل1ون1قال:1و ذت1جمابك1تبطليعي1و هاؤك1تبع  ي1فما1تذب1
تبش1ع تء1ويف1خزتنكك1تبككب1تبنصس1ية1وتملخطأطات،1فما1
تذب1تبعلم1و ذه1تنأزك1وس1ح 1قصأرك1وسح 1تألسماء1
في1ك..1فما1تذ ا1تألس1اطري..1تما1نظنها1وس1ماء1ت كدعها1
تبش1ع تء1بع تئس1تبج1ن1وتبخيال1وبكنه1ا1يف1تبحقيقية1يف1
وعى1مكان.1ُتّل1ذبك1جعل1من1فنعاء1تبقديمة1فاتنًة1يكغنى1
 ها1تبش1ع تء1يف1مخكلف1تبعصأر،1ومكحصا1ًمصكأحا1ًوف يدت1ً
1تبنارضي1ن،1بأحة1فنية1تس1ح 1حكى1قل1أب1و لها،1 ت1رُسُّ
نا يك1عن1زوتر ا1من1تبيمن1وو1من1مخكلف1دول1تبعابم..

تأريخ عريٌق مهدَّد بالزوال 
تما1تص1 دت1مدينة1فنع1اء1تبقديمة1 أنه1ا1ما1زتبا1

تق1او12تبزمن1بالحكصاظ1 أفابكه1ا1وع تقكها1وتأريخها1
تملرشق،1تق1او12تبس1نني1ومخكل1ف1تبعأتم1ل1تبطليعية1
بالحكص1اظ1 رتثه1ا1وفنها1تملعم1اري1تبصنعاني1تملكميز،1
تألم1 1تبذي1جعله1ا1تعكيل1قائمَة1تب1رتث1تبعاملي1يف1تبعا12
حض1اري1 تإرث1 تبيأنس1كأ1 ملنظم1ة1 تبكا 1ع1 86ف121
إنَْس1اني1عاملي،1وجعله1ا1من1و  ز1تبأجه1ات1تبكأريخية1

وتبحضارية1يف1تبعابم.
غ1ري1ون1ُتّل1ذبك1مهدٌد1 ابزوتل1ومغ1ادرة1 ذه1تملدينة1
تألس1طأرة1بلكأريخ؛1 س1لب1زيادة1عدد1تملخابصات1خالل1
تبعقدين1تملاضيني1 اب غم1من1تبكحذي تت1شديدة1تبلهجة1
وتملس1كم ة1وتبذي1تلقكه1تبجهات1تملخكصة1وتث 1من1م ة1
م1ن1منظم1ة1تألمم1تملكح1دة1بلر ي1ة1وتبثقاف1ة1وتبعلأ12
)تبيأنس1كأ(1بك1ن1بألس1ف1بم1يك1م1تبكج1اوب1مع1 ذه1
تبكحذي1 تت1 جدية1من1تبجهات1تملخكص1ة1بلحصاظ1عى1

تملدينة1خالل1تبسنأتت1تملاضية.1
تألم1 1تب1ذي1وغ1 ى1تملكنصذي1ن1-حس1ب1تبعدي1د1من1
تملأتطن1ني-1يف1تبلن1اء1تبعش1أتئي،1و ابك1ايل1ترتصاع1عدد1
تملخابص1ات1تبصني1ة1يف1تملدينة1إىل1مس1كأيات1غري1عادية،1
وتكمثل1 ذه1تملخابصات1يف1تس1كحدتثات1عش1أتئية1غرّيت1
تبص1أرة1تبكي1دخلا1 ه1ا1تملدينة1قائمة1تب1رتث1تبعاملي،1
مث1ل1تجاُوز1طأت ق1تثري1من1تمللاني1بلعدد1تملس1مأح1 ه1
وتس1كحدتث1ملانَي1خ سانية1إس1منكية،1مثّلا1خ وجا1ً

فارخا1ًعى1تبنمط1تملعماري1بلمدينة.
تذبك1 ناك1تبعديد1من1تبكش1أ ات1مثل1ت تيب1و أتب1
حديدي1ة1م1كان1تأل 1أتب1تبخش1لية،1وتش1أيه1تبجدرتن1
 امللصق1ات1تبدعائي1ة1 ش1كل1الف1ا،1وع1د12تال كم1ا12
 ابنظافة1تما1يجب،1وعد12تنظيم1تبح تة1تمل ورية1دتخل1
تملدينة،1وعش1أتئية1تأفيل1تبخدمات1تامل1اء1وتبكه  اء1

وتفكقاد1تألس1أتق1بلكنظيم1تبذي1تانا1
عليه،1وتصدع1تثري1من1تمللاني1وتهد12

 عضها.

العدوان سبب رئيسي يف تدمري املدينة
تذبك1تكسلب1تبغارتت1تبجأية1تبكي1
شنكها1وتش1نها1دول1تحابف1تبعدوتن1
عى1تبيمن1 ش1كل1ملارش1عى1تملنازل1
يف1فنع1اء1تبقديم1ة،1 كدمري1عرشتت1
1ة1 َخافَّ تآلالف،1 وخلخل1ة1 تملن1ازل1
تبقص1ف1تملل1ارش1بدول1تبع1دوتن1عى1
تملدين1ة1تبقديمة1يف1121يأنيأ1بعدد1من1

تملنازل1يف1حارة1تبقاس1مي1وتذبك1يف1ف11س1لكمب1وتبكي1
وفا 1ا1من1زال1ًيف1ح1ارة1تبصليحي،1نا يك1ع1ن1تألرضتر1
تبكل1رية1تبك1ي1تع ضا1بها1جمي1ع1منازل1تملدين1ة1وثناء1
تبقص1ف1عى1جل1يَل1عطان1ونق1م1 ابقنا 1ل1تبنيرونية1
تال كزتزية1وتملح مة1دوبي1ا1ًوتذبك1وثناء1تبقصف1تبجأي1

عى1ملاني1تبُع يض1تبق يب1من1فنعاء1تبقديمة.

إداناٌت أممية دون املستوى
 1ذه1تبهجم1ات1تبكي1ودتنكه1ا1منظمة1تألم1م1تملكحدة1
بلر ي1ة1وتبعل1أ12وتبثقافة،1يأنس1كأ،1من1خ1الل1 يان1
وفدرت1ه1تملنظم1ة1وقابا1في1ه1إن1»فنع1اء1تبكي1تعكب1
وتح1دة1من1وقد12جأت  1تبحضارة1تبع  ية1و1تإلْس1اَلمية1
تع ضا1بهجم1ات1جأية1ملارشة1من1ط1ريتن1تبكحابف1
تبذي1تق1أده1تبس1عأدية«،1وإن1» 1ذت1تبدمار1س1يصاقم1
تبأض1ع1تإلنَْس1اني،1دتعي1ا1ًإىل1رضورة1تح1رت12وحماية1

تإلرث1تبحضاري1بليمن«.
وقابا1تملدي ة1تبعامة1بليأنسكأ،1إي ينا1 أتأفا،1 أنها1
فدم1ا1عندما1روت1فأر1 ذه1تب1دور1تبعظيمة1مكعددة1

تبطأت ق1وحدتئقها1تبهادئة1وقد1تسكحابا1إىل1رتا2.

ويضا1ًودتنا1منظمة1» يأمن1رتيكس1ووتش«1تبهجأ12
ع1ى1فنعاء1تبقديمة1م1ن1قلل1دول1تبع1دوتن،1دتعية1إىل1
رضورة1تتخ1اذ1تاف1ة1تبكدت ري1م1ن1وجل1حماي1ة1تملدينة1
تبقديم1ة1يف1فنعاء،1تبكي1تعكب1وحد1و 1 ز1مأتقع1تبرتث1
تبعاملي1بليأنس1كأ،1وتبذي1يأّف 1تبقانأن1تإلنَْساني1تبدويل1
1ة1بلملاني1وغري ا1من1تمُلنش1آت1تبكي1تُعد1 حماي1ًة1َخافَّ
جزءت1ًمن1تملريتث1تبثقايف1تإلنَْساني1تبعاملي.
غ1ري1ون1 1ذه1تإلدتن1ات1ب1م1تُرج1م1إىل1
عمل1ميدتن1ي1إلبزت12دول1تبع1دوتن1 أقف1
 جماته1ا1عى1تبيمن1وع1ى1مأتقع1تبرتث1
تإلنَْس1اني1وإبزتمه1ا1 دف1ع1تبكعأيض1ات1
تملناس1لة1بللدء1يف1وعم1ال1تبرميم1بلمنازل1
تبكي1ترضرت1وو1تدم ت؛1 س1لب1تبقصف1

تبجأي1بدول1تبعدوتن.
وم1ع1تنش1غال1تبجه1ات1تملخكص1ة1يف1
تبدوب1ة1 ابكص1ّدي1بلع1دوتن1ع1ى1تبيم1ن1
تبحص1ار1 تالمكاني1ات؛1 س1لب1 وضع1ف1
تملص1 وض1ع1ى1تبيم1ن،1تس1كغل1ضعصاء1
تملخابص1ات1 مضاعص1ة1 يف1 تبنص1أس1
وتالس1كحدتثات1وتبعش1أتئيات1يف1تملدين1ة1تبكأريخي1ة1إىل1
مس1كأيات1غري1معقأب1ة،1تألم 1تبذي1يهدد 1ا1 كل1قأة1
إلسقاطها1من1قائمة1تبرتث1تبعاملي،1تألم 1تبذي1سيح 12
تبيم1ن1من1إضافة1مأتق1َع1تأريخية1جدي1دة1ضمن1 ذه1
ة1ون1 ن1اك1مدنا1ًيمني1ة1وُْخَ ى1 تبقائم1ة1تبعاملي1ة،1َخافَّ
مه1ددة1 ابس1قأط1م1ن1 1ذه1تبقائم1ة1بذتت1تألس1لاب1
تمدينة1ز يد1تبكأريخية1وتذبك1مدينة1شلا12حرضمأت.1
تملس1رية1يف1إطار1مناقش1كها1بهذت1تبقضية1تبش1ائكة1
وتبهام1ة1حاوب1ا1تبكأتف1ل1م1ع1ع1دد1م1ن1تملخكصني؛1
بكأضي1ح1تبحقائ1ق1تبغائل1ة1ومعابجة1ووج1ه1تبقصأر1
تملأجأد1وبدق1ج1 س1تإلنذتر1تألخري،1بعل1وعىس1تكَح1ّ ك1
تبجه1ات1تملعني1ة1 جدي1ة1وت1ب1ومعابجة1تالش1كابيات1
تبكي1تس1لب1 ها1الملاالة1تملس1ؤوبني1تبس1ا قني1يف1ومانة1
تبعافم1ة1ووزترة1تبثقافة1وتبهيئ1ة1تبعامة1بلحصاظ1عى1

تملدن1تبكأريخية.

سُتشطب من قائمة الرتاث
دعاء1تبأتس1عي1-مدي 1 يا1تب1رتث1تبصنعاني1تبكا ع1
بلهيئة1تبعام1ة1بلمحافظة1عى1تمل1دن1تبكاريخية-1وتبكي1
 دور ا1وتدت1ون1مدينة1فنعاء1تبقديمة1سكُش1طب1من1

قائمة1تبرتث1بعدة1وسلاب1و مها:1
11تدن1ي1وعي1و ل1تملدين1ة1 أ ميكه1ا؛1تأنها1ضمن1
قائمة1تبرتث1تبعاملي1بليأنسكأ،1تألم 1تبذي1زتد1من1وترية1

تملخابصات1من1قلل1تملأتطنني1ونصسهم.
-1عم1ل1فكح1ات1يف1ج1درتن1تبطا 1ق1تألول1تلأت 1ات1
ملحالت1تجارية1وتذبك1زيادة1ت تيب1تأل أتب1تبحديدية.1
11 1د12تبعديد1من1تملنازل1و ناء1منازل1 ابخ س1انات1
تالس1منكية1 ديال1ًعن1تملن1ازل1تبس1ا قة1تبكقليدية،1و ذت1

  جحاف
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مرتزقة الرياض يضغطون على اليونسكو لشطب صنعاء القديمة من قائمة التراث ليظهروا أن حكومة صنعاء عاجزة وفاشلة
أبرز من يقوم بالمخالفات هم التجار والمتنفذون والذين يقدمون رشاوى للعمال والموظفين
ميزانية الهيئة ال تتعدى الـ 240 ألف ريال فقط في السنة فما الذي سيعمله هذا المبلغ المتواضع؟

قصأر1تلري1من1قلل1تبقائمني1عى1تملحافظة1عى1تملدينة1
إلزتبة1 ذه1تملخابصات.1

1وقاب1ا1تبأتس1عي:1بهذت1وعكق1د1ون1تمل1دن1تبكأريخية1
تبيمنية1تمدينة1شلا12حرضمأت1ومدينة1ز يد1تبكأريخية1
سكس1قط1من1قائمة1تبرتث1تبعامل1ي،1إال1إذت1تم1تبكَح1ّ ك1
حابي1ا1ًو رسعة1قصأى1إلزتب1ة1تملخابصات1تملأجأدة،1من1
ة1 خ1الل1تع1اون1مخكل1ف1تبجه1ات1ذتت1تبعالق1ة،1َخافَّ
تبس1لطات1تبعلي1ا،1ومخكل1ف1مؤسس1ات1تبدوب1ة1مث1ل1
تإلعال12وتألمن1وتبسياحة1وتبثقافة؛1ألن1فنعاء1تبقديمة1
 اخكصار1مس1ؤوبية1تبجميع،1ال1نسكطيع1تحميل1جهة1
معينة..1وتأفري1مأتزنة1تشغيلية1مناسلة1بلهيئة1تمكنها1
من1إيقاف1وي1مخابصة1وو1إزتبكها؛1ألنها1مناطة1 ذبك.1

سوٌق يف قلب الحارة
وتش1ري1ُتبأتس1عي1إىل1ون1حارة1تبصليحي1تبكي1تُعكب1يف1
قلب1تملدينة1تبقديمة1وَْفلَحا1س1أقا1ًبلخرضوتت،1و ذه1
مصيلة1وج يمة1يف1حق1 ذه1تبحارة1تبكأريخية1تبصليحي؛1
ألنها1تانا1حارًة1بلعلم1وتبعلماء1وتبصقهاء1ومعظم1و لها1
من1و 1ل1تبصقه1وتبعلم1وتبقضاء1تبذين1درس1أت1يف1جامع1
تبصليحي1وتملدرسة1تبعلمية1وتبيأ12وَْفلَحا1تبحارة1و اب1
تملس1جد1تبكأريخي1س1أق1بلخضار1وتمكدتد1بسأق1تبزم 1
و ذه1ج يمة1وتحدة1فقط1يف1حق1فنعاء1وتأريخها،1فما1

 ابك1 آالف1تملخابصات1تملأجأدة.

 ليست يف يوم وليلة
وما1تالسكاذة1ومة1تب زتق1جحاف1-وتيلة1تبهيئة1تبعامة1
بلحص1اظ1عى1تمل1دن1تبكأريخي1ة-1فكحرست1ع1ى1ترتصاع1
وت1رية1تملخابص1ات1تملأج1أدة1يف1فنعاء1تبقديم1ة1وتقأل:1
وتبله1ي1ا1وخي1 ذه1تملخابصات1بم1ت1أِت1يف1يأ12وبيلة1وإنما1
تق يلا1ًمن1تبسا1وو1تبسلع1تبسنأتت1تألخرية،1بكن1حقيقة1
زتدت1يف1تبصرة1تألخرية1 س1لب1تبعدوتن؛1ألن1تبحصار1عى1
تبيمن1ودى1إىل1س1أء1تبحابة1تملعيش1ية1بلناس،1و ابكايل1ُتّل1
وتح1د1يصك1 1تيف1يحل1مش1كلكه1تملادية1يق1أ12يعمل1به1
دتان1يف1تب1دور1تألول1وو1يهد12تملن1زل1ويلني1مكانه1م تزت1ً
تجارياً،1مس1كغلني1تبكثافة1تبس1كانية1يف1فنعاء1تبقديمة1
وتألعدتد1تبكلرية1بزتئ يها1وطلعا1ًفنعاء1تبقديمة1مع وف1
ت؛1بذبك1يحاول1تبناس1 ون1مس1كأى1تبصق 1فيها1تلري1ِج111دًّ

تحسني1معيشكهم1من1خالل1تبليع1وتبرشتء.

240 ألف فقط ميزانية الهيئة
وتق1أل1وم1ة1تب1 زتق1جح1اف:1حابي1ا1ًتبث1الث1تملدن1
تبعامل1ي1فنع1اء1وش1لا12 تملس1جلة1يف1قائم1ة1تب1رتث1
حرضمأت1وز يد1مهددة1 ابش1طب1م1ن1قائمة1تبرتث،1
وحابيا1ً ذه1تملدن1 ي1يف1قائمة1تبخط .1طلعا1ًحكى1تآلن،1
 ناك1فقط1وع1أد1 دعم1تبهيئة1تبكي1ال1تكعدى1ميزتنيكها1
1 12وب1ف1ريال1فقط1يف1تبس1نة،1فلابله1عليك1م1ما1تبذي1
سيعمله1 ذت1تملللغ،1ومطلأٌب1منها1ونها1تحافظ1وتصأن1
وت م1م1وتمن1ع1تي1ف؟1وتضيف1قائل1ة:1تألم1 1تآلخ 1ال1
يأجد1بألسف1تعاوٌن1من1تبجهات1تبرشيكة1مع1تبهيئة1يف1
مسأبة1تبحصاظ،1نعم1تبأضع1غري1طليعي1وغري1منظم1يف1
تبهيئ1ة،1بكن1ويضا1ً ناك1غياٌب1بلقية1تبجهات1تبكي1بيس1
بها1دور1وال1تج1اوب..1وال1تعاون،1وعى1روس1ها1مدي ية1
فنعاء1تبقديمة1 رتحة..1يؤسصني1ون1وقأل1 ذت1تبكال12

بكن1 ذه1 ي1تبحقيقة.1
تذب1ك1تبك1أتدر1تبصنية1معظمها1ترس 1ا1من1تبهيئة؛1
 س1لب1عد12تأف1 1ميزتنية1تش1غيلية1يمك1ن1تبهيئة1يف1

تبقيا12 املها12تبجسيمة1تمللقاة1عى1عاتقها.1

مرتزقة العدوان يضغطون لشطب صنعاء
وتؤت1د1وتيل1ة1 يئة1تبحص1اظ1ون1م تزق1ة1وحكأمة1
تبصن1ادق1يضغط1أن1ع1ى1تبيأنس1كأ1بش1طب1فنعاء1
تبقديم1ة1م1ن1قائمة1تبيأنس1كأ1بل1رتث1تبعامل1ي1حكى1
يظه1 وت1ون1حكأم1ة1فنع1اء1عاج1زة1وفاش1لة،1به1ذت1
عملن1ا1م1ع1وزترة1تبثقاف1ة1وتبخارجية1وتبهيئ1ة1تبعامة1
بآلثار1وتملكاحف1تص يق1وتحد1وورس1لنا1تقاري 1تصصيلية1
بليأنسكأ1وم تز1تبرتث1تبعاملي1تإليك ون1وم تز1تبرتث1
يف1تبلح ي1ن1ورشحنا1به1م1تبأضع،1فكصهم1أت1ومنحأنا1
ف ف1ًة1وُْخ1َ ى،1وال1وظن1ونها1س1كطأل1إذت1ما1تان1 ناك1
تَح11ّ ك1ج1اد1 اعكم1اد1ميزتني1ة1مناس1لة1بلهيئ1ة؛1ألن1
مش1كلكنا1تألوىل1وتألخ1رية1 1ي1تملال،1إذت1حلا1س1يقكنع1
تبعاب1م1وننا1ج1ادون1 ابحصاظ1ع1ى1تبكأري1خ،1وجادون1

يف1تإل ق1اء1عى1تمل1دن1تبثالث..1وبألمانة1ون1ه1عيب1يف1حق1
تبيمني1ني1ونه1ال1يأجد1س1أى1ثالث1م1دن1تأريخية1فقط1
ضم1ن1تب1رتث1تبعامل1ي1وم1ع1ذبك1مه1دده1 ابس1قأط1

وتبشطب1من1تبالئحة«.1

عدُم تعاون النيابة والشرطة
1وتضي1ف1جحاف1ونه1»بألس1ف1ال1يأج1د1تعاون1من1
تبنيا ة1وال1من1وقس1ا12تبرشطة،1ومؤخ ت1ًعملنا1محرض1
م1ع1وزترة1تبدتخلية1تنهم1يعينأنا،1وبكن1بم1نلدو1 ابكنصيذ1
تبصع1يل..1تما1ون1وتث1 1تملخابصات1تحصل1ي1أ12تألر عاء1
ع1رت1إىل1ي1أ12تبس1لا1فج تً،1وثن1اء1تإلجازة1تب س1مية1
وإج1ازتت1تالعي1اد،1وال1يأج1د1تادر1يضل1ط1تملخابف1يف1
 دتي1ة1تملخابص1ة،1م1ا1يظه 1إال1وق1د1 أ1يف1ن1ص1تبلناء،1
نأتجه1مشاتل1جمة«،1وون1عى1تبدوبة1ون1تلسط1 يلكها1
ونصأذ ا1ع1ى1فنعاء1تبقديمة،1نمس1ك1تملخابف1وثاني1
يأ12يطلقأنه،1يف1جهل1 أنه1فدر1قانأن1تبحصاظ،1قانأن1
رقم1،161ب1ص1211 ذت1تبقانأن1بأ1ُطلَِّق1س1أف1يساعدنا1
تث1ريت1ًو اب1ذتت1إذت1تبكزما1ُتّل1جه1ة؛1ألن1تبقانأن1حدد1

تبجهات1تبرشيكة1م1ع1تبهيئة1وتبجهات1
يف1تبدوب1ة1 ي1رشيكة،1فهي1مس1ؤوبية1
جماعية،1معاك1تمديدتت1تملياه،1ش1لكة1
تملياه1ق1د1تنكهى1عم  1ا1تالفرتيض1من1
عرش1س1نأتت1تق يلا1ًوتملج1اري1تكصج 1
ألساس1ات1تملنازل،1ورفف1تبش1أترع1يف1
تملدين1ة1عش1أتئي،1مما1وثّ 1 ش1ك1بكلري1
ع1ى1تبر ة1وتكحأل1إىل1ملأحة1تؤث 1عى1
وساس1ات1تملنازل،1وتمدي1دتت1تبكه  اء1
تله1ا1عش1أتئية،1 معنى1ُتّل1تب1أزترتت1
يف1تبدوب1ة1معني1ة1 ابحص1اظ1ع1ى1 ذه1
تملدينة1تبكأريخية،1ومعنية1 ابكنسيق1مع1

تبهيئة«.

 قانوُن الحفاظ 
1وتحدث1ا1جح1اف1ع1ن1قان1أن1تبحصاظ1ع1ى1تملدن1
تبكأريخي1ة1قائل1ة1 1أن1تبقان1أن1وتض1ح1وال1يأج1د1وي1
تدتخل1وإنما1 ناك1تعاون1ورشتتة1 ني1مخكلف1تبجهات1
وتبهيئة1 ي1تبجهة1تملعنية1 أضع1تبدرتس1ات1و ي1تبكي1
ترشف1عى1مرشوع1تبحصاظ1يف1مخكلف1تملدن1تبكأريخية،1
تم1ا1ون1تبقانأن1يُلِز12ُتبجميع1 1أن1ال1يعمل1دتخل1تملدن1
تبكأريخي1ة1إال1 عد1 مأتفق1ة1تبهيئة1تبعامة1بلحصاظ1عى1
تملدن1تبكأريخية،1و ي1تملخأب1ة1 منح1تإلذن1وتبرتخيص1

 ابعمل1وتحا1إرشتفها.1

املتنفذون هم السبب يف املخالفات
وتؤت1د1وم1ة1تب زتق1جح1اف1وتيل1ة1تبهيئ1ة1ون1و  ز1
ومعظ1م1من1يق1أ12 املخابصات1 م1تبكج1ار1وتملكنصذون1
وتبذين1يقدمأن1رش1اوى1بلعم1ال1وتملأظصني1وبكل1من1
1ة1يف1ظل1تبأض1ع1تالقكصادي1 يح1اول1يضلطهم،1َخافَّ
تمل1ردي1بلن1اس،1وتبهيئة1بألس1ف1بيس1ا1ق1ادرة1تقد12
وبَص1ي1ريال1فقط1بلمندوب1مقا 1ل1مناو كه،1فيلجأ1ألخذ1
تب شاوى1من1تملخابصني،1يحاوبأن1ون1يعملأت1بُأ يا1ًدتخل1
تبهيئ1ة،1وطلعا1ً ذت1تبكال12يكناقض1مع1ما1قابكه1تبأتيل1
يف1تألس1ط 1تبس1ا قة1 أن1س1لب1تملخابصات1 ي1تبحابة1
تالقكصادي1ة1تبصعل1ة1بلن1اس؛1بذب1ك1يعمل1أن1دتاتني1
بلعم1ل1يف1تبلي1ع1وتب1رشتء1بك1ن1تبناس1تبلس1طاء1ال1
يسكطيعأن1دفع1تب شاوى1ووَيْضا1ًتكابيف1تبلناء1يف1

 ذه1تألوقات1تصأق1قدرتتهم1تملادية.

القصف الجوي َأْيضاً من ابرز األسباب 
وتش1ري1وم1ة1تب1 زتق1جح1اف1إىل1تن1فنع1اء1
تبقديمة1تع ضا1بثالث1غارتت1ملارشة1 صأتريخ1

ة1بكدمري1تملدن،1و ابذتت1ونه1تم1 َخافَّ
تبعثأُر1عى1شظايا1بلقايا1تبصاروخ1
تبذي1تس1كهدف1حارة1تبقاسمي1و1
تان1مككأ ا1ًفيه1خاص1 امللاني؛1
تبص1اروخ1 بقين1ا1 قاي1ا1 ألن1ه1
وبدين1ا1 وم يكي1ة1 فناع1ة1
و قايا 1ا1 تبص1اروخ1 رق1م1
وتأتفلا1مع1تبس1يد1يحيى1
تبحأث1ي1رئيس1وحدة1نزع1
تالبغ1ا12وتعاون1أت1مَعنا،1

وحص1 وت1وتس1كخ جأت1 قايا1تبش1ظايا1به1ذت1تبصاروخ،1
مم1ا1يدل1ع1ى1ونهم1تان1أت1قافدين1تدم1ري1تمللاني1تبكي1
ال1تق1ل1عم  1ا1عن1وبف1س1نة،1 حس1ب1دتك1أر1محمد1
يأس1ف1علدتبله1تبخلري1تبعاملي1بآلث1ار..1وتبغارة1تبثانية1
عى1تبصليحي1و أ1وتحد1من1وقد12وو م1تالحياء1يف1تملدينة1

 ابق ب1من1تملسجد1حق1تبصليحي.1
ويضا1تان1 ناك1قصٌف1جأي1ملارش1عى1حي1تملدرسة1
عند1تألمن1تبقأمي،1تبثالث1تبغارتت1تانا1ملارشة،1وبكن1
تألرضتر1غ1ري1تملل1ارشة1 ي1تألتث1 1تنكش1ارت1ًوخطأرة،1
ة1عند1قصف1عطان1 ابقنللة1تبنيرونية،1وتبقصف1 َخافَّ
تب1ذي1تع1 ض1به1جل1ل1نقم1وث1ّ 1يف1تخكالالت1وساس1ات1
تمللان1ي،1و1يف1إح1دتث1رشوخ1عميق1ة1وعملن1ا1ح1رت1ً

بألرضتر1و ي1تلرية1جدتً.

سماسرة وفاسدون داخل الهيئة
تذبك1إبكقينا1 األخ1ع1يل1علدتبك يم1علدتبخابق1حج 1
–1نائب1مدي 1قس1م1رشطة1تبلقية1تبكا ع1ملدي ية1فنعاء1
تبقديمة،1وقال1» ابنسلة1بنا1تعمل1بجان1ضلط1قضائي1
يف1م تت1ز1تبرشط1ة1وو1يف1وي1ة1جه1ات1
تمنية،1نكلق1ى1مذت تت1بللالغات1تبهيئة1
تبعامة1بلمحافظ1ة1عى1تملدن1تبكأريخية1
ووحيانا1ًتك1أن1 ذه1تبلالغ1ات1مكأخ ة1
 عد1ون1يكم1تبكنسيق1مع1 عض1تبعاملني1
وو1تبس1مارسة1يف1تبهيئة1بعمل1ت تخيص1

بهذه1تملخابصات«.1
وووض1ح1ون1ه1»يأتي1تملأتط1ن1بطلب1
ت خي1ص1 ن1اء1دور1فق1ط،1ث1م1يلكقي1
 ابس1مارسة1 مدخل1تبهيئة1وو1 دتخلها1
فيع ضأن1عليه1 أنهم1يس1كطيعأن1ون1
يس1اعدوه1بكي1يلن1ي1دورت1ثانيا1 حيلة1
ون1ه1يق1أ12 رمي1م1بللي1ا1وو1يصعل1وي1
يشء1رضوري1يكطلل1ه1تملنزل1ومن1ث1م1يأتي1 ابرخيص1
 1ذت،1ويلدو1يلني1 م1ا1يخابف1تبرخي1ص،1و1يقأ12 لناء1
مسكحدث1مخابف1بلنمط1تملعماري1وتذبك1يسمحأن1به1

 لناء1تملخابصة1مقا ل1ت كزتز1مايل«.
ويضي1ف1حج 1قائ1الً:1وعندما1نس1أبهم1عن1س1لب1
من1ح1تملخاب1ف1تبرخي1ص1ي1 دون1علينا1تحن1ا1رصحنا1
وس1محنا1 رخي1ص1محدد1و 1أ1ون1ي م1م1ال1ون1يقأ12
 ابلن1اء1ويللغأن1ا1 عد1ون1يك1أن1تملأتط1ن1تملخابف1عى1
وش1ك1تالنكهاء1من1تبلناء،1فنأتي1بضلطه،1بكن1بألس1ف1
تملجكم1ع1يكعاطف1معه1قائلني1 أنه1مع1ه1رخصة1وتان1
يُص1رض1منعه1قلل1تب1رشوع1يف1تبعمل،1وونهم1ش1ا دوت1
 عض1مأظصي1وو1مهنديس1تبهيئة1قد1وخذوت1من1تملخابف1

ملابَغ1نقدية.
ويضي1ف1نائ1ب1رئيس1قس1م1رشط1ة1تبلقي1ة1قائالً:1
»بألس1ف1عندما1نضل1ط1تملخابصني،1و 1ذت1يكم1 صعأ ة1
 ابغ1ة1ويك1م1إيصابه1م1إىل1نيا 1ة1 يئ1ة1تآلث1ار1وتمل1دن1
تبكأريخي1ة،1تق1أ12تبنيا 1ة1 إطالق1رصتحه1م1وال1يكم1

تبكأجي1ه1 إزتب1ة1تملخابصة1ع1ى1تب غم1
م1ن1إيصابن1ا1بلهيئ1ة1مئات1

تملخابص1ات1بكن1ال1
تك1م1وي1ة1إزتب1ة،1
ش1ّجع1 مم1ا1
تبن1اس1ع1ى1
تبكم1ادي1يف1

ذبك1ووَْفلَح1تبناس1يقأمأن1 االس1كحدتثات1وتملخابصات1
وتبلناء،1ويف1تألخري1يدفعأن1مللغا1 سيطا1تغ تمة.1وَيْضا1ً
 1ذه1تبغ تمات1ال1تص1ل1إىل1خزينة1تبدوب1ة1وال1عرشة1يف1
تملائ1ة،1وإذت1دفع1أت1تبغ تمة1فككأن1فأري1ة،1 معنى1ما1
 1أ1مككأب1يف1تبس1ند1غري1ما1تم1دفعه1فع1الً،1وتبغ تمة1
تسكحق1تملليأن1ممكن1يؤخذ1سند1 خمسني1وبصا1ًوو1مائة1
وب1ف1ويأخذ1تملأظف1من1ثالثمائة1وب1ف1إىل1ور عمائة1وبف1
ب1ه.1وتذبك1تأجد1ثغ تت1قانأنية1يف1تبقانأن،1وَيْضا1ً ناك1
عنارص1فاس1دة1دتخل1تبهيئة1تق1أ12 ابكخطيط1وت تيب1

تورتق1تملخابصني1نصسها1مقا ل1ملابغ1مادية«.
إن1ه1»به1ذه1تألس1لاب1زتدت1نس1لة1 ويق1أل1ويض1ا1ً
تملخابصات1 هذه1تبصأرة1تملخيصة1ومن1ضمنها1ما1قا12 ه1
تألخ1علدتبل1ه1تبلأرزتن1يف1و ّم1مأقع1مطل1عى1تبس1ائلة1
مخاب1ف1بلنم1ط1تملعماري1و ابذتت1يف1تمل1كان1تملهم1تبذي1
يقع1فيه،1فاملخابصات1تبذي1عملها1تألخ1علدتبله1تبلأرزتن1
ون1يق1أ12 لن1اء1 1دون1ت تخي1ص1ويغل1ق1عى1نصس1ه1
تمل1كان،1 حيث1ال1تأجد1بدينا1تأجيهات1 االقكحا12بأقف1
تملخابص1ة،1ألن1تملكان1تب1ذي1يلني1فيه1مغلق1وال1يجأز1بنا1

تقكحاُمه1إال1 أوتم 1نيا ية.

نيابُة اآلثار واملدن التأريخية
ووخ1ريت1ًإبكقينا1 1األخ1محمد1تبكس1كلان1نيا ة1تآلثار1
وتملدن1تبكأريخية،1وتب1ذي1تحدث1بنا1 دوره1عن1تبقانأن،1
مؤت1دت1ًيف1 دتية1حديثه1ون1تبحصاظ1عى1تملدينة1يعكب1من1
ووبأيات1وعمال1تبنيا ة1 اعكلار 1ا1تأريخا1وت تثا1وطنيا1

قلل1ون1تكأن1عامليا.1
ويضي1ف1قائ1الً:1تأضي1ح1تبهيئة1م1ن1تأريخ1فدور1
تبقان1أن،1 ذت1تبقان1أن1يل1ز12تبهيئة1 إْف1َدتر1ُمَخّطط1
بلحص1اظ1يعن1ي1تبقانأن1يلز12تبهيئ1ة1وال1يلز12تبقضاء،1
وَيْضا1ًبألس1ف1بم1يكم1تصعيل1ُمَخّط1ط1تبحصاظ1ألنه1يلني1
وين1تملنازل1تبكأريخية1تبكي1وتجب1تبحصاظ1عليها1 صأرة1

ة..1 َخافَّ
تم1ا1ون1تبقان1أن1يل1ز12تبجه1ة1تملخكص1ة1 إْف1َدتر1
تبالئحة1تبكنصيذية1بقانأن1تبحصاظ1عى1تملدن1تبكأريخية،1
وبألس1ف1حكى1تآلن1تبهيئة1بم1تص1در1تبالئحة1وُمَخّطط1
تبحص1اظ1وتبقانأن1يلزمها1 ذب1ك،1إال1ونه1بم1يكم1يشء1إىل1
 ذه1تبلحظة،1و ذه1مخابصة1بلقانأن1تبأتجب1تنصيذه..1
ويكحم1ل1مس1ؤوبيكها1رؤس1اُء1تبهيئ1ة1تبس1ا قأن1
وتملهندس1أن1تبصني1أن1يف1تبهيئة،1تملناط1 ه1م1تبكَح1ّ ك1
يف1تألم1 1إلْف1َدتر1تبالئح1ة1وُمَخّط1ط1تبحص1اظ1وتنصيذ1
تبقانأن،1إذت1بم1يأجد1ُمَخّطط1حصاظ1فيعكب1شيئا1ملهم1
ألن1فنع1اء1تكميز1 ُدور1وقص1أر1وملاٍن1وال1يأجد1يف1وي1

مكان1تبعابم1يشء1مشا ه1بهذت..1
تذبك1تبصنيأن1تبذين1يقأمأن1 ابعمل1ورفع1تملحارض1
بضل1ط1تملخابص1ات1وإعدتد1تقاري1 1ووبي1ة1 املخابصة1ال1
يأج1د1بديهم1ودنى1مع ف1ة1يف1 ذت1تبص1دد1ودتئما1ًنقأل1
به1م1تبكزمأت1 نم1اذج1معينة1إاّل1ونه1ال1يأج1د1تجاوب1وو1
تصاعل1من1تبهيئة،1ويكم1تالعكماد1عى1فنيني1غري1مؤ لني1

تأ يل1تامل.1
1َويؤت1د1تبكس1كلان1ونهم1ع1ادة1ما1يقأم1أن1 ضلط1
تملخابصة1تألوبية1وبأ1 ناك1 عض1تبقصأر1إاّل1وننا1نكصاَعُل1
معه1ا1جدية،1ويكم1إْفَدتر1ق1 تر1قضائي1 إزتبة1تملخابصة1
تملس1كحدثة1وفق1بلقانأن1رقم161 ص1211 شأن1تبحصاظ1
عى1تملدن1تبكأريخية.1وإعادة1تبأضع1إىل1وفله،1ونصطد12
 ع1د12تبكنصيذ1به1ذه1تألوتم 1تبقضائي1ة،1%8ف1من1 ذه1
تألوتم1 1ال1يكم1تنصيذ 1ا1 إزتبة1تملخابص1ات1بعد12بأجأد1
وحدة1إزتبة1تنصيذية1وتدترة1مخكصة1 املعابجات1تملطا قة1
بلنمط1تبكأريخي.1رغم1ونهم1يعدون1بنا1تقاريَ 1ضعيصة1
وغ1ري1مؤ ل1ة1وال1ت تق1ي1إىل1محارض1
نكم1اىش1 ونن1ا1 إاّل1 ق1 تر،1 إْف1َدتر1

ونكجاوزه1ملصلحة1تملدينة..1
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تعز قبضة ذو الفقار وصعدة الدرع

تعز الحالمة.. استعادت الذكريات

مساٍع إماراتية بإيعاز أمريكي للسيطرة على مأرب

م/ أمين عبدالوهاب الجنيد 
م1ا1يحُص1ُل1يف1تبيم1ن1 1ي1
مع تة1وتس1عة1تأل ع1اد1ويجب1
ق تءته1ا1م1ن1جمي1ع1تبزوتي1ا؛1
تألح1دتث1 تس1كيعاب1 بغ1 ض1
وتالس1كصادة1من1تبنكائج.1 كد  1

و صرية.1
ويف1 1ذت1تملق1ال1وحللن1ا1ون1
نجع1َل1بلجغ تفي1ا1نصيل1ا1ًمن1
تبجغ تفية1 فابطليعية1 ق تءتنا،1
تبع  ي1ة1 تبلغ1ة1 َومصطلح1ات1
ب1ه1عالق1ة1 تمليدتن1ي1 َوتبأتق1ع1
معنا 1ا1 فصع1دة1  األح1دتث.1

تب1درع..1و اب1تملن1دب1معنا ا1تملقل1ض1وتبلح 1
تألحم1 1 ش1كله1تبهن1ديس1س1يف1ذو1تبصقار..1
و ابك1ايل1إذَت1ما1نظ ن1ا1إىل1تألح1دتث1ومج ياتها1
بأجدن1ا1ون1تبدالئل1تبكي1ت1دوُر1عى1عكلة1مرسح1
تألح1دتث1تؤت1د1فح1ة1 1ذت1تبكطا 1ق1تبص ي1د1

وتبغ يب.1
تبيأ12فعدة1تؤدي1دور1تبدرع1يف1تبدفاع1وفد1
تبرض 1ات1عن1تامل1تبيم1ن1 مجا ديها1وو لها1
وتبكث1ري1م1ن1إخأتنهم1م1ن1جمي1ع1تملحافظات1

تس1كطاعأت1تأفري1مقأمات1تبحماي1ة1تبصأالذية1
بلش1عب1تبيمن1ي1ورض1ا1ًوإنَْس1انا1ً بت1ة1فك1 1
تبُقْ آني1ة1 تبثقاف1ة1 ومنهجي1ة1

وتألفابة..
تب1درع،1 مهم1ة1 و 1ذت1 1ي1
و ابك1ايل1مع تكن1ا1م1ا1زتب1ا1يف1

م حلة1تبدفاع.
وبالنكق1ال1إىل1حاب1ة1تبهجأ12
يجب1ون1نمِس1َك1مقلَض1تبسيف1
بلق1درة1ع1ى1تملن1اورة1وتبكمكن1
تألُْخ1َ ى.1 تبقك1ال1 ابي1د1 م1ن1
و ابك1ايل1يكع1ني1ع1ى1تبيمني1ني1
تبكغل1ُب1ع1ى1معضل1ِة1تحك1الل1
 1اب1تملن1دب1وتح ي 1تبس1احل1
حك1ى1يس1كطيعأن1إَدتَرة1تبقكال1
وتبكأثري1ع1ى1تألط تف1تألُْخ1َ ى؛1تأنها1معضلًة1
عظمى،1ب1م1يكمكن1تملقاتل1تبيمن1ي1من1تبقلض1

عى1تبسيف.
و ابك1ايل1يجب1ون1يدرَك1تبجميع1و ميّة1تعز1يف1
مع ت1ة1تبكح ي ..1فلاب1تملندب1 1أ1و ّم1مأقع1
تس1رتتيجي1س1عى1تبع1دوتن1بلس1يط ة1علي1ه1
وعى1تبس1أتحل1تملقا لة1به1وعى1تمكدتده..1فعمَد1
إىل1تبس1أتحل1تألف يقي1ة1يف1إنش1اء1تبعدي1د1م1ن1
تملط1ارتت1وتبقأتعد1تبعس1ك ية1يف1تب ديف1تآلخ 1

بللاب؛1بكش1كل1تبقلض1ة1تإلرستئيلية1وجعل1من1
تعز1وس1أتحلها1مأقع1ا1ًبألظاف1ِ 1ووفا ع1تبيد،1
 عك1س1ما1ي ي1ده1تملقاتل1تبيمن1ي1ون1يجعل1من1

تعز1 ي1تبقلضة1ومأقع1تبساعد.
فلأ1يدرك1تبقارئ1ماذت1نقصد1ورس1م1خ يطة1
ذ نية1بلمنطقة1الدرك1ون1تبلح 1تالحم 1يش1كل1
 طليعية1تبحغ تفية1س1يف1ذي1تبصقار1 س1نكيه1
تحامي1بلجزي ة1تبع  ية..1وبكن1مأقع1تملقلض1
يف1 1اب1تملندب1ش1كل1عائقاً؛1ب1ذت1يجب1ون1تكأن1
تعز1وسأتحل1تملخاء1 ي1تبساند1وتبدتعم1بلقدرة1

عى1تبسيط ة.
ومع1ون1تبعدو1يع1 ف1و ميّة1مأقع1تبقلضة،1
وم1اذت1يعن1ي1ق1أة1تبي1د،1إذ1تمكن1ا1م1ن1إبقاء1
تبقلض1ة1ع1ى1تبس1يف1بش1كل1وَْتَب1عام1ل1قأة1
مهيمنة1ومس1يط ة1عى1مسار1تبكجارة1تبعاملي،1
وبكانا1تبي1أ12إرستئي1ل1قيد1تبكهدي1د1وتب عب،1
فح تة1تبس1يف1وبأ1 هزة1وتح1دة1تصيل1 طعن1
تالحكالل1تإلرستئييل،1فمأقعها1عى1روس1س1نارة1
س1يف1ذي1تبصق1ار،1فمج1 َّد1تبكمك1ن1م1ن1 اب1
تملن1دب1وتح يكه1وتبكعامل1مع1ه1يمنيا1ًخابصاً،1
يعن1ي1زوتل1إرستئيل1حكماً؛1بذت1فكح يُ 1تعز1و ّم1
م1ن1وي1جله1ات1وُْخَ ى..1قد1تكق1د12عى1نج تن1

وجيزتن1وعسري1وتب ياض1يف1و ميكها.

وفاء الكبسي
تع1ز1تبلاس1لة1تملناضل1ة1تس1كعيُد1تبي1أ12َ
ذت ياِته1ا،1فه1ي1تبك1ي1تحكضنا1ث1أرة1 1 
وتكأ 1 1ص6ف11وط1 دت1تملحك1ل1تببيطاني،1
فهي1تبك1ي1دعَمكْها1 كل1يشء1حكى1 أ نائها،1
فل1ن1نن1ىس1ونها1م1ن1ونجل1ا1تبث1أتَر1تبذين1
قام1ا1ع1ى1وتكافهم1ث1أرة1وتكأ 1 1تملجيدة1
و 1ي1تبكي1 ن1ى1و ناؤ ا1تألح1 تر1عدن1جنلا1ً
إىل1جن1ب1مع1إخأتهم1من1و ناء1عدن،1فابيأ12
عانقا1جلابها1جلال1ردفان1وتس1كعادت1ُتّل1

تبذت يات..1
ورتدوت1به1ا1تمل1أَت1وبكنه1ا1ورتدت1تبحياة،1
وورتدوت1ون1تكأن1تبس1كني1تبذي1يمزق1تبأطن1
تبللس1م1فكان1ا1 ورتدت1ون1تك1أن1 وبكنه1ا1
تبللس1م1تبذي1ملل1م1ُتّل1ج تح1وش1كات1وجزتء1

تبأطن..1
إذَت1 تبش1عأب1 ترتدة1 علم1أت1 1أن1 وََم1ا1
تش1كعلا1 أ ج1تبح ية1يسكحيل1ترس ا1وَْو1

تطصاؤ ا..1
رغ1م1فلف1ودمأية1تبع1دوتن1وما1فنعه1
فيها1وبكنه1بم1يس1كطع1قكَل1تإلرتدة1تبثأرية1

بدى1تملس1احة1تألعظ1م1من1و نائه1ا،1فابيأ12
تجّسدت1وجمل1وو هى1فأر1تبنضال1وتبح ية1
وتبعزة1وتبشمأخ1وجددت1تبعهد1وتبدرب..1

تبيأ12تعز1تحكضنا1تب جاَل1تبثأتَر1تألح تر1
تبذين1س1يط دون1تملحكل1ني1تبجدَد1من1عدن،1
وبصظا1فغاَر1تبعق1أل؛1بذت1وقأل1بلم تزقة:1

ويها1تبصغار1تتقأت1غضب1تبحليم!
فإن1غضلا1تعز1فإن1تبيمن1تلها1سككأن1

غض1ب1عليك1م1ف1ال1تألرض1س1كأويكم1وبن1
تج1دوت1ألنصس1كم1جح1أرت1ًتخكص1أن1فيها،1
فكعز1تابس1يل1تبهادر1تبذي1س1يج فكم1وبن1
يُلق1َي1م1ن1َدنَِس1كم1وال1غأغائيككم1ش1يئاً،1

وسكصلحأن1عبًة1بكل1خائن..1
1تبثأتر1وفانعَة1تبثأرتت1يا1مش1عال1ً ي1ا1و2َُّ

تأ ج1يف1بيل1تبظلمات.
س1كلقني1يا1تع1ز1عصية1ع1ى1ُتّل1تبعمالء1

وتألعدتء.

زين العابدين عثمان
ع1و سط1تبسيط ة1تبكي1تَح11ّ تها1 ال1تزتُل1مأجُة1تبكأسُّ
تإلم1ارتت1يف1مناط1ق1تبجن1أب1تبيمني1ة1يف1ووجه1ا1تمليدتني1
وتبس1يايس،1حي1ث1ووضحا1تألح1دتث1تألخرية1 أن1ش1هية1
تإلم1ارتت1تنصكح1ا1 مرتعيها،1ُخُصْأف1ا1ً عد1ون1وقدما1
مؤّخ ت1ًعى1ف ض1س1لطكها1تمللارشة1عى1محافظة1ش1لأة1

وتبسيط ة1عى1منا ع1تبنصط1وتبغاز.1
تبيأ12 ناك1مساعي1جديدة1بإلمارتت1ترتز1حأل1تيصية1
تبس1يط ة1ع1ى1محافظة1م1أرب1ومحطات1تك ي1 1تبنصط1
يف1منطق1ة1فاف1 1 املحافظ1ة1 ع1د1تزتحة1ق1أتت1 ادي،1
ويلدو1ونه1ا1قد1 دوت1فعليا1ًيف1تح يك1تملع1ادالت1تمليدتنية1يف1
 ذت1تبش1أن،1حيث1وخذت1س1حا ُة1تبكأت1 1تبكلري1 ني1قأتت1
ما1يس1مى1 11»تبرشعية«1وتبقادة1تبعس1ك يني1تإلمارتتيني1
تملكأتجدي1ن1يف1م1أرب1تأخذ1ُطا 1َع1تبخالف1ات1وتبصدتمات1

تملسلحة،1و ذت1 طليعكه1ر ما1يعكب1تملادرة1ملدئية1يعقلها1مساُر1تجكياح1
س1كنصذه1قأتت1تإلمارتت1وحلصاؤ ا1تملحليأن1من1وجل1تزتحة1سيط ة1قأتت1
 1ادي1تليا1ًعى1محطات1تبنصط1 منطقة1فاف 1 املقا12تألول1وتش1كيل1ما1
يس1مى1 ابنخلة1تملأر ية1تكك تر1بلس1يناريأ1تبذي1ج ى1تنصيذه1بلس1يط ة1
عى1منا ع1تبنصط1 محافظة1شلأة1وتشكيل1ما1سمي1 ابنخلة1تبشلأتنية.
ر م1ا1قد1ال1تل1دو1تألحدتث1وتضح1ًة1 ما1في1ه1تبكصاية1من1وج1ل1تبجز12
عى1تنصيذ1مس1ار1س1يط ة1تإلمارتت1عى1مأرب،1وبك1ن1تبأقائع1وتبحقائق1

تمليدتنية1تشري1ُإىل1وجأد1مرشوع1حقيقي1 إيعاز1وتخطيط1وم يكي1يُصيض1
إلدرتج1محافظة1مأرب1ضمن1الئحة1تملناطق1تبجنأ ية1تبكي1تس1يط 1عليها1
تإلم1ارتت،1حيث1 1ذت1تملرشوع1يدل1دالب1ة1قاطعة1 أن1ُتّل1
تبكغ1ريتت1تمليدتني1ة1تبكي1جعلا1تإلم1ارتت1تكصّدر1تبرتع1
يف1تبجن1أب1يف1تبص1رة1تألخرية1ما1تان1َبيح1دث1بأ1بم1تكن1
وم ي1كا1رتضيًة1يف1 1ذت1تملس1ار؛1ألن1تإلَدتَرة1تألم يكية1 ي1
تملهن1دس1وتمُلَخّطط1به1ذت1تبكككيك1تمليدتن1ي1وال1غلار1عى1

 ذت.
م1ا1تجب1تإلش1ارة1إبي1ه1يف1خض1م1ُتّل1 1ذه1تملكغريتت1
وتبكحأالت1 ي1تأل عاد1تالس1رتتيجية1وتبسياسية1تبناتجة1
من1سيناريأ1تمدد1سيط ة1تإلمارتت1تبذي1 دت1وتأنه1يُخصي1
ت1ق1د1يكأن1 أ1 يف1طيات1ه1ُمَخّطط1ا1ًوم يكي1ا1ًحذق1ا1ًِج1دًّ
تبخارطة1تبعسك ية1وتبسياسية1تبنهائية1يف1إطار1تبعدوتن1
عى1تبيمن1من1منظأر1مثلث1تبكحابف1تألم يكي1تبسعأدي1
تإلمارتتي،1وبع1ل1تببوتأتأل1تب1ذي1وزتح1قأتت1 ادي1من1
تملناط1ق1تبنصطية1وتالس1رتتيجية1 ابجنأب1ومكذن1تإلم1ارتت1من1إحكا12
تبسيط ة1عليها،1 أ1تبقسم1تالول1من1تمُلَخّطط1تألم يكي1تبذي1 دوت1معامله1

تكضح1تدريجياً.
يف1تبنهاية1ما1يجُب1وخذُه1 عني1تالعكلار1 أ1ما ية1تال دتف1تمل سأمِة1يف1
 ذت1تمُلَخّطط1وما1 ي1و عاده1تبجيأسياسية،1و ل1سيكضمن1فْصَل1تبجنأب1
عن1تبش1مال1و12ون1تألوضاع1سكلقى1تما1 ي1مع1تنصيذ1تملشاريع1تألم يكية1

وتملصابح1تبسعأدية1وتإلمارتتية.

المعصومون من النزاهة 
الراسخون في الفساد!!

زيد البعوة
ص1 يللَُس1تبزيُف1وتبصساُد1ثأَب1تبحق،1ويكقمَّ
تملخادعأن1َدْوَر1تبثأتر1وتبأطنيني،1وعب1وسائل1
تإلع1ال12يكم1تبكس1أيُق1بلمك 1وتبك1ذب1 ط ق1

تثرية1ومكعددة.
عندم1ا1يُلق1ي1وحُد 1م1تلمًة1ع1ن1تبنظافة1
تبصس1اد1 ع1ن1 خطا 1ا1ً وَْو1 جيص1ة1 ورتئحك1ه1
وإ لي1س1 أ1تبذي1عّلمه1ح وف1تبقلقلة،1فهذه1
تعكب1من1تألمأر1تبكي1ال1يس1كطيع1تصس1ريَ ا1
ومع فة1و عاد 1ا1إال1تملعصأمأن1من1تبطهارة1
ي1رح1 وعندم1ا1 تبنجاس1ة1 يف1 وتب تس1خأن1
وحد 1م1 كري1ح1يكح1دث1فيه1ع1ن1تبأطنية1
وتبقأمي1ة1ويف1جي1ب1 نطلأنه1ش1هادُة1ش1ك 1
وم يكي1ة1ويف1تلصأن1ه1ورق1ا12رئي1س1تبي1وي1
ويه1وعنارص1تإلف1 ي1آي،1فهذه1ومأر1سياس1ية1ورثنا ا1من1ورس1طأ1ووفالطأن1
وس1ق تط1و كل 1ووتدت1عى1جأتز1تسكخدتمها1مخطأطات1ُعث 1عليها1يف1و  ت12
و 1أ1تبهأل1 مر،1تبهدف1منها1عميٌق1يف1ت س1يخ1تبأطنية1يف1رشتيني1تملأتطنني،1
وما1عندما1يككب1وحد1تإلعالميني1تبصطاحلة1مقاال1ًمطأال1ًيكحدث1فيه1عن1خطأرة1
تبعنرية1وتآلثار1تبس1يئة1بلمناطقية،1من1منطلق1وتقع1تبح ص1عى1بّم1تبشمل1
وتأحيد1تبكلمة،1ثم1يؤتد1بك1ون1 ا يل1تان1عى1حق1حني1قكل1وخاه1وون1تبشيطان1
تان1مأقصه1فائلا1ًحني1رفض1تبسجأد1آلد1،2وون1سلب1 زيمة1 كل 1 أ1مح قة1
تبهأبأتأس1ا1ضد1تبيهأد1تملس1اتني1وون1َما1حصل1بلهن1أد1تبحم 1يف1وم يكا1وم 1
عادي1ال1يس1كحق1تبكعليق1وون1و ا1س1صيان1ال1يزتل1تمَلثَل1تألعى1بقليلة1ق يش1وون1
1 ه،1فهذه1 تبحس1ني1تغر1َّ نسله1وتعابيم1تإلْساَل12تبكي1يؤمن1 ها1فاسكحق1ما1َحلَّ
تعك1ب1خ1بًة1إعالميًة1وتج  1ة1قديمة1 ارتكها1رشيع1ة1 أذت1وويّدته1ا1تعأيذتٌت1
ُعث1 1عليه1ا1يف1حائ1ط1تمللكى،1وتبه1دف1منها1غايك1ه1عميقة1ته1دُف1إىل1تبقلأل1
 اآلخ1 1وتبأس1طية1وتالعكدتل1وت ك1تبعنري1ة،1وما1عندما1يظه1 1وحد1تبأعاظ1
يف1من1ب1مزخ1 ف1بيكح1دَث1فيه1عن1مس1نأنات1ذ 1ح1تألرسى1ومندو ات1جهاد1
تبن1كاح1ووجأب1محار 1ة1تألمأر1تبكي1حّذر1منها1تإلْس1اَل12تبأّ ا 1ي1تبككصريي،1
وعى1روس1ها1َمن1يكثق1ف1 ثقافة1تبُق111ْ آن1وَمن1يك ه1تبيه1أد1وتبنصارى1وَمن1
يحب1تبله1ورس1أبه1وآل1تبليا،1فقد1حكم1عى1نصس1ه1 اإلعدت12َحْ قا1ًوَْو1طعنا1ًوَْو1
س1حالً،1ويس1كدل1عى1ذبك1 أحاديَث1روت ا1معاوية1ووخ جها1يزيد1ووّتد1فحكها1
ت 1ن1تبعاص1ووم1 1 نرش ا1 لصأر1وحث1عى1تالبكزت12 ه1ا1 ن1غأريأن1ونكنيا أ1
وبيبم1ان1عليهم1تب1...،1و ذه1وم1أر1دينية1عى1تبجميع1تبكعل1ُُّد1 ها1ملا1بذبك1من1
مصلح1ة1دنيأية1وثأتب1وحس1نات1تثرية1ورضأتن1من1إ لي1س1وَْتَب1وعى1مابك1

1ة.. خازن1تبنار1ون1يطلب1من1ر ه1تأسيَع1جهنم1 شكل1وَْتَب1ملصلحة1تألُمَّ
ويه1ا1تملس1لمأن1إن1تبدي1ن1تبحني1ف1يدعأتم1بكقدي1س1تأل قار1تبك1ي1يعلد ا1
تبهنأد1وتبطأتف1حأل1تبكماثيل1تبكي1يؤمن1 ها1تبيا انيأن1وون1تحصظأت1وَْتَب1قدٍر1
م1ن1تكب1تبأثنية1تبكاثأبيكي1ة1وتبكأرتة1تملحّ فة1وتالنجيل1تمل1زور،1 ذت1إذَت1وردتم1
ون1تص1َل1ثقافكك1م1إىل1تملحيط1تملكجمد1تبش1مايل1َوإذَت1وردت1م1ون1تكأنأت1وفحاب1
ق1درتت1فناعية1وتصل1أت1إىل1تبصضاء،1وتعلمأت1ويها1تملس1لمني1ون1تبنصاَق1فضيلة1
وتبكشكيك1 دعة1حسنة1وتبكذب1فصة1حميدة1وتبخدتع1ذروة1تبأفأل1إىل1تأل دتف1
تبسياس1ية1وتملال1وتبث وة1تبطائلة،1وبقد1وتد1تبس1حا ي1بجني1 ن1و ي1سعأية1ون1
وفضل1تألعمال1 ي1تبكي1تُقد12َّ اس1م1تبدي1ن1وتبنصيحة1مهما1تانا1مكنافيًة1مع1
تعابي1م1تبُق11ْ آن،1و 1ّم1يشء1ون1تكأَن1نية1تبص د1وَْو1تبح1زب1وَْو1تبطائصة1من1ذبك1

خدمة1تملسلمني.
ويها1تبشعأب1تبع  ية1إن1تبله1يقأل1بكم1)وجعلناتم1شعأ ا1ًوقلائل1بكعارفأت(1
وبم1يقل1بكقاتل1أت،1فما1تبذي1يدفعكم1بعدتوة1تبيهأد1وتبنصارى1و م1 رش1مثلكم1
من1و ناء1آد12ومهما1فعلأت1 كم1وقكلأت1منكم1ونهلأت1ث وتتكم1وتحكلأت1وتسكعم وت1
ووطانك1م،1فهذت1ال1يُصِس1ُد1بلأد1قضية،1و كذت1 أ1ح1ال1تبدنيا،1حكم1تبقأي1عى1
تبضعيف،1وما1وفضل1ون1تكأن1ضعيصا1ًيف1حرضة1تألقأياء1تبذين1قأيا1شأتكهم1

عى1حساب1ضعصك1وسذتجكك1وغلائك..
ويها1تبناس:1ال1تق  أت1تبصالة1وونكم1سكارى!؟1 ذه1تآلية1تبكي1ال1تزتُل1تخاطب1
تبلع1ض1حك1ى1تبلحظة1تبذين1يرش 1أن1تبخم 1حكى1تصص1 1ووردتهم،1ثم1عندما1
يص1ل1مصع1أل1تبخم 1 هم1إىل1ح1د1تبثُّمابة1و عد1ون1يكغ1ري1مزتُجهم1يكحأبأن1إىل1
م ش1دين1وُدعاة1يحدثأن1تبناس1 مك 1إ ليس1و أحكا12تبطهارة1وفأتئد1تبسأتك1
ومندو 1ات1حلق1ش1ع 1تألزغان1وقص1وظاف1 1إ ها12تب جل1تبي1رسى،1بيس1 ذت1
فحس1ب،1 ل1يكحدثأن1ع1ن1مأتضيع1تلرية1جدت1ًجدت1ًتحكاج1إىل1رس1أخ1يف1تبعلم1
و ح1ث1تلري1ومط1أل1يف1ومهات1تبُكك1ب1وتبها12ر اني1فيخ  ط1أن1فيها1إىل1حد1
ون1تبش1يطان1يكلأل1من1فمه1من1ش1دة1تالس1كغ تب1يكحدثأن1عن1تبسياس1ة1يف1
تإلْس1اَل12وعن1تبصق1ه1تإلعالمي1تبذي1ينق1ض1تبأضأء1وعن1تبرشتئع1تبس1ماوية1
وتبس1لم1وتبح ب1وتبحكم1وتبطاع1ة1وعندما1ينكهي1مصع1أل1تبخم 1يذ لأن1إىل1
تبحما12بغس1ل1ثيا هم1تبكي1فار1شمها1مق فا1ًنكيجة1تخكالل1تألجهزة1تبكناسلية1
تثناء1حابة1تبسك 1و م1يحسلأن1تنهم1يحسنأن1ُفنًعا1وال1يدرتأن1ون1وفكاَر م1
وعقأبهم1وقلأ هم1يف1حابة1زيغ1 ل1تنهم1ي يدون1ون1نصدقهم1وون1نكصاعل1مع1ما1

يقأبأن1من1منطلق1تبح ص1عى1تبأطن1وتبشعب1وتإلْساَل2..
ومن1بم1يؤمن1 قأل1تبله1تعاىل1)يللس1أن1تبحق1 ابلاطل(،1وقأبه1)ويس1عأن1
يف1تألرض1فس1ادتً(،1وقأبه1)تألع تب1وش1د1تص ت1ًونصاًقا(1وقأبه1)َوِمَن1تبنَّاِس1َمْن1
1تْبِخَصا2ِ(،1 نْيَا1َويُْش1ِهُد1تبل1ََّه1َعَى1َما1يِف1َقْلِلِه1َوُ 1َأ1وََبدُّ يُْعِجل1َُك1َقْأبُُه1يِف1تْبَحيَاِة1تبدُّ
وغري ا1من1آيات1تبُق11ْ آن1فعليه1ون1يسجن1نصَسه1يف1زنزتنة1دتخل1سأرة1تبكأ ة1
ويغس1ل1عقله1 ماء1تب وح1تبذي1يف1س1أرة1تملؤمنأن1وينظف1جدتر1قلله1من1درن1
تبغلاء1وتبس1ذتجة1 ح وف1آيات1سأرة1تألنصال،1وينطلق1يف1تمليدتن،1وسيجد1تيف1
تس1كطاع1تبُق111ْ آن1ون1يجعَله1نأرت1ًيميش1يف1تبناس1ووعيا1ًعابيا1ًيش1له1تبس1أَر1
تبذي1 ن1اه1ذو1تبق نني1تصطد12 1ه1ُتّل1تألرتجيف1وتبدعاي1ات1وتبزيف1وتبكضليل1

1تملسكلرين. وتبكشكيك1وتبله1يحبُّ
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بقايا من الصفحة األخيرة .. 
فضائل الجوع يف ترسانة األسلحة األمريكية!

وتجأيع1تبع تقيني1وتدمري1تقكصاِد1 لد م،1إال1ون1 ذه1تألرَض1تبيلاب1فكحا1
ش1هيَة1مصّدري1تبقم1ح1تألم يكيني،1تما1عبت1عن1ذب1ك1إيلني1 أ  1تبناطقة1
 اس1م1بجن1ة1))نأرث1دتتأتا((1بلحنط1ة1 قأبها:1إننا1نأم1ل1ون1يصلح1تبع تق1
من1ز ائننا.1مكأقعة1ترتصاَع1مليعات1تبحنطة1بلع تقيني1 عد1تبح ب،1وتان1 ذت1

تبكال12يف1 دتية1إ  يل1ص211. 
وما1تأماس1ف يدمان،1فقد1رتح1يكصلَس1ُف1ح1أل1جمابيات1وفضائل1تجأيع1
تبع تقيني،1وقال1يف1 ذ1تبش1أن1))وما1وفضل1م1ا1يف1 ذت1تبصق 1فهأ1ون1تبع تقيني1
قد1وُنهكأت1إىل1درجة1 دت1فيها1غابليكهم1عى1وتم1تالس1كعدتِد1إلعطاء1تألم يكيني1
ف فًة1بجعل1وطنهم1مكانا1ًوفضل1ووتث 1بياقة1 اإلنَْسان(()تالتحاد1تبظليانية،1

22/مايأ/ص211(.1
بس1الح1تبكجأي1ع1تأري1خ1طأي1ل1م1ن1تالس1كخدت12م1ن1قل1ل1وم ي1كا،1 دو1
 اس1كخدتمِه1وس1الُفهم1تبغ1زتة1تألورو يأن1ض1د1تبهنأد1تبحم ،1وي1أرد1نعأ12
شأمس1كي1يف1تكا ه1))إعاقة1تبديمق تطية((1تملرج1م1إىل1تبلغة1تبع  ية1 عَض1
1عى1تجأيع1تبش1عأب1 تبأقائع،1ومنها1تنخ تط1وتاديميني1وجامعات1يف1تبَحضِّ
إلخضاعها،1تما1فعل1تألسكاذ1ديصيد1رو،1رئيس1قسم1تبدرتسات1تبعليا1بلعالقات1
تبدوبي1ة1يف1جامعة1ييل،1تبذي1نصح1تبكأنج س1 1رشتء1فائض1تبقمح1تبكندي1
وتألس1رتيل1تله1بكجأيِع1مليار1نس1مة1يف1تبص1ني،1معكبت1ًذب1ك1ط يقًة1ناجعًة1

بزعزعة1تألمن1تبدتخيل1يف1تبصني،1وذبك1قلل1ون1تقيم1عالقات1مع1وم يكا.1
ومن1تألمثلة1تبكي1يأرُد ا1شأمس1كي1قأل1    ت1 أف1 1تبذي1تان1مدي ت1ً
بلبنام1ج1تإلنَْس1اني1بكأفري1تبغذتء1بلجياع1يف1وورو ا1 ع1د1تبح ب1تبعاملية1تألوىل1
 أن1ه1بم1يك1ن1يأّزع1إال1تبقدَر1تبيس1ري1َم1ن1تبطعا2؛1بيضم1ن1تبحكم1بلعنارص1
تملنا ضة1بلللش1صية،1ومن1تألمثلة1تألخ ى1حصار1حكأمة1 يال1تأن1تبشيأعية1
يف1تملج1 1م1ن1تبطعا1،2ما1ودى1إىل1إس1قاطها1وحص1ار1نيكارتجأت1بص ض1حكم1
عم1الء1وم ي1كا1يف1ع1ا112فف1،1وقصف1تبس1دود1يف1فيكن1ا12تبجنأ ية1بكجأيع1
تبصالحني1تبذين1يقاومأن1تبغزَو1تألم يكي،1وتدمري1تملحافيل1تبزرتعية1يف1ورجاء1

تبهند1تبصينية1 أرس ا.
ال1يخ1 ج1تبحص1اُر1تبخان1ُق1تملص وُض1عى1تبش1عب1تبيمني1 كد 1ري1وقيادة1

وم يكية1عن1تبنصعية1تبكي1 ّ رت1تألسابيب1وتبغايات1سابصة1تبذت .1
وتان1تبس1صري1تألم يكي1بدى1دوبة1تبصنادق1يف1تب ياض1ماثيأ1تأب 1يعني1ما1
يق1أل1عندما1 ّدد1تبأفد1تبأطني1يف1بقاءتت1تبكأيا1 إعالن1تبح ب1تالقكصادية1
وتدم1ري1تبعمل1ة1تبأطنية،1ونقل1تبلن1ك1تمل تزي1من1فنعاء1بص ض1تسكس1ال12

تبشعب1وقأته1تملقاومة1بلغزو.1
تان1ق1 تر1نقل1تبلنك1تمل تزي1ق ترت1ًوم يكيا1ً ابدرجة1تألوىل،1و ذت1ما1تعرف1 ه1
مؤخ ت1ًتبصار1علدر ه1منصأر1يف1مقا لة1مع1فحيصة1)تبقدس1تبع  ي(1قائال1ً أنه1

ورص1عى1نقل1تبلنك1إىل1عدن1 ينما1تان1تألم يكان1ي يدون1نقَله1إىل1خارج1تبيمن.1
وتأت1ي1تبكهدي1دتُت1 غ1زو1تبحديدة1يف1إطار1تس1كخدت12س1الح1تبكجأيع،1فال1
غ ت 1ة1إذن1ون1نج1َد1تبس1صري1تألم يكي1تبس1ا ق،1جريتب1د1فاي س1كاين،1يعدد1
محاس1َن1ومصاضَل1تحكالل1ميناء1تبحديدة1 مش1ارتة1وم يكية1 حماس1 ابغ،1
ذتت1 ت1ًيف1تملق1ا12تألول1ضم1اَن1وفأل1تملس1اعدتت1تبغذتئية1بلجائع1ني1وزيادة1
ثقة1تبس1عأديني1وتإلمارتتيني1 حليصكهم1وم يكا،1إال1ون1تبس1ؤتل1تبذي1يقلق1 ذت1
تبغ تب1تبناعق1 أ:1 ل1نس1كطيُع1تحقي1َق1ذبك1-وي1تحكالل1ميناء1تبحديدة-1يف1

ظل1إرصتر1من1يصصهم1 املكم دين1عى1تملقاومة1مهما1تان؟!.1
 هذه1تألسابيب1تملكأحشة1يعَمُل1تألم يكيأن1عى1تسب1قلأب1تبشعأب1تما1
يّدعأن!..1إنه1م1يحارصوننا1ويجأعأنن1ا،1ويقكلأننا1 حصار 1م1وطائ تتهم1
وقنا له1م؛1بنصك1ح1بهم1قلأ نا!1بكنن1ا1ن د1عى1ُتّل1عدوتنيكه1م1تلك1غري1تملبرة1

 ابقأل1:1تملأت1ألم يكا1مليأن1م ة.

كيف نقضي على الفساد؟
-11تبقان1أن1رق1م1فص1بس1نة2فف121 ش1أن1تبجه1از1تمل ت1زي1بلم تجع1ة1
وتملحاس1لة..1 ذت1تبجه1از1خاضٌع1بلجه1ات1تبخاضعة1ب قا كه1وال1يس1كطيع1
تحاب1ة1تملخابصني1إىل1محاتم1تألمأتل1تبعامة1وتبنيا ة1تبعامة1إال1 مأتفقة1تبجهة1
تملخابص1ة،1وال1يس1كطيع1تالقرتُب1م1ن1تبقيادتت1تبعليا1وزي1 1نائب1وزي 1وتيل1

ويككصي1  فع1مخابصاتهم1إىل1رئاسة1تبجمهأرية.
-12تبقانأن1رقم161بسنة51فف121تج تءتت1تتها12ومحاتمة1شاغيل1وظائف1
تبس1لطة1تبعليا.1 ذت1تبقانأن1ال1يخّأل1تبهيئة1تأجيه1تالتها12بشاغيل1تبأظائف1
تبعلي1ا1مل1ارشة،1إنما1 مأتفقة1ثلث1ي1وعضاء1مجلس1تبنأتب1وم1ن1ثَّم1مأتفقة1

رئيس1تبجمهأرية.
و 1ذت1يعن1ي1ون1تبصاس1د1يكمك1ع1 ابحصان1ة1وع1د12تبخضأع1بلمس1اءبة1

وتملحاسلة.
-13تبقانأن1رقم11ص1بسنة12121161 شأن1تإلق تر1 ابذمة1تملابية.

-14تبقانأن1رقم1فص1بس1نة12121161 شان1مكافحة1تبصساد..1و ذت1تبقانأن1
مثال1ًيككصي1 إق تر1تبذمة1تملابية1بش1اغيل1تبأظائف1تبعليا،1وال1يس1أل1تملسئأَل1

عن1ث وتته1تبالحقة..1
و اإلضافة1إىل1 ذه1تإلفالحات1تبقانأنية1وتبدس1كأرية،1يحكاُج1إىل1إج تءتٍت1
تقكصادي1ة1وتجكماعية1تقأ12ُ ها1تبدوبة1تس1ّهل1ع1ى1تملأتطنني1تبحصأل1عى1

حقأقهم1وتحميهم1من1تبأقأع1يف1رشك1تبصساد.
 غري1ذبك1س1نظل1نجدُف1ونهِ ُف1يف1تبص تغ،1وس1يظل1تبصس1اد1يديُ 1شئأننا1

وووضاَعنا1تزدتُد1سأءت1ًحكى1يقيَض1تبله1بنا1ُسلَُل1تب شاد.

تدمري الجيوش.. تحويل املؤامرة إىل فرصة
مش1رتة1مع1فلس1طني،1إال1ون1جيَش1ها1بم1يقد12تبأتجب1 ابشكل1تملطلأب1
يف1تملؤتم ة1تبكي1تس1كهدفكها1منذ1،21111وتما1تبس1يط ة1ع1ى1وغلب1تألرتيض1
تبس1أرية1من1قل1ل1تبجماعات1تبككصريية1مكع1ددة1تبأالءتت،1وبم1تلدو1س1أريا1
 ابكع1ايف1إال1 عد1تبجهأد1تبش1علية1تبكي1فكحا1 اب1تبكجنيد،1م ورت1 مش1ارتة1

حزب1تبله1وفأال1ًإىل1تبكدخل1تب ويس1تإلي تني.
يف1تبع1 تق،1تتضح1تبخل1ل1تبكلري1يف1تبجي1ش1تبع تقي1مع1تبغ1زو1تألم يكي،1
وم1ا1 عد1تبغ1زو1ال1يمكن1تب  ان1علي1ه1ألن1وم يكا1ش1ارتا1يف1فناعة1تبكثري1
من1تبقادة1وس1ا ما1يف1 ناء1تبعقيدة1تبقكابية،1بذبك1روينا1دتعش1تس1يط 1عى1
وجزتء1وتسعة1من1تألرتض1دون1وي1مقاومة،1وبم1تكح ر1تلك1تملناطق1إال1 ابجهد1

تبشعلي.
تذب1ك1تبحال1يف1م1ر،1ورغم1ونها1ال1تعي1ش1تألزمات1ذتتها1إال1ون1جيش1ها1
ضمن1دتئ ة1تالسكهدتف،1وبديه1مع تة1مصكأحة1مع1تبككصرييني1يف1سيناء،1وبم1
يسكطع1حس1مها1رغم1ما1بديه1من1إمكانات1تلرية1 سلب1تملعنأيات1تبضعيصة1
وتبحابة1تالنهزتمية1تبكي1يعيش1ها1تبقادة1تبعسك يأن،1و ذه1مع تة1تسكنزتف1

تبى1ر ما1تصل1إىل1م تحل1مكقدمة1وتث 1خطأرة.
 ذه1تألمثلة1تبحية1تعزز1يف1تبأقا1تبحارض1فك ة1تبعمل1عى1ت ميم1تبجيأش1
تبع  ية1عى1تألقل1يف1تبدول1تملسكهدفة،1وتبيمن1 أ1تملعني1وتث 1من1غريه1يف1ظل1
تبعمل1تملمنهج1بكغييب1تبجيش1من1مع تة1تبدفاع1عن1تبللد1وتس1كقطا ه1ضمن1
فصأف1تمل تزقة،1ويف1ظل1 ذه1تبهمأ12من1تملؤس1ف1ون1ن ى1قادة1عسك يني1يف1
منازبهم1ال1يعنيهم1وم 1 لد م1وال1مسكقلله،1وتبحسنة1تبأحيدة1ونهم1وقل1ج ما1

من1وق تنهم1تبذين1تبكحقأت1يف1معسك تت1تبغزتة.
تحأيل1تملؤتم ة1إىل1ف فة،1 ي1تالسرتتيجية1تبناجحة1يف1مأتجهة1تبكحديات،1
وبذب1ك1نلحظ1تبعمل1تبحثيث1عى1إعادة1 ن1اء1تبجيش1من1خالل1ت تيب1تملناطق1
تبعس1ك ية1وتأ يل1تأتدر ا،1وتجس1د1ذبك1يأ12ومس1 كأ ي1ل1111ص1ف د1من1
تملنطقة1تبعس1ك ية1تب ت عة1 حضأر1تب ئيس1فابح1تبصم1اد1وقيادتت1 ارزة،1

وقد1سلق1ذبك1تخ ج1دفعات1تثرية.
م1ن1تمله1م1فكح1 1اب1تبكجني1د1وإحالل1 1دل1تبص1 تر،1وتأل م1دم1ج1تبلجان1
تبش1علية1يف1تبجيش1 اعكلار1دور ا1تملحأري1يف1تبكصدي1بلعدوتن1وال1نحكاج1إىل1
تبغ1أص1يف1تصافيل1ما1قدمأه،1تذبك1تال كما12 جانب1تبصناعات1تبعس1ك ية1

 حسب1تأجيهات1قائد1تبثأرة.
نكحدث1عن1خطأتت1ووبية1يف1 ناء1وس1اس1قأي1بلجيش1تبيمني1بيكمكن1من1
تبنهأض1عى1تملس1كأى1تبدتخيل،1وإلعادت1ه1إىل1وتجهة1تبجيأش1تبع  ية1تألقأى1
وتألتث1 1حض1أرت1يف1منا ض1ة1مش1اريع1تبهيمنة1وتبكقس1يم،1وإال1فاملس1أبة1
سكأخذ1مدت ا1تبلعيد1من1تبلناء1خصأفا1ً عد1تالنكصار1عى1تحابف1تبعدوتن.

تعطيل التعليم بداية لمخطط خارجي بأدوات محلية!
يحيى صالح الدين 

 ناك1تطا 1ٌُق1وتناُغٌم1 ني1ما1يقأبه1
وي َغُب1يف1تحقيق1ه1تبعدو1وتبعمالء1يف1
فنادق1تب ياض،1و ني1ما1ي دده1وتكلنى1
تنصيذه1 عُض1تبش1خصيات1تملحسأ ة1
ع1ى1تملؤتم1 1بألس1ف1تبش1ديد،1و ي1
ة1تبعافمة1 مأجأدة1يف1تبدتخل،1وَخافَّ

فنعاء.
فهل1ذبك1عى1س1ليل1تبصدفة1و12ون1
 ناك1تأتف1ال1ً ينهما1ووجأد1ُمَخّطط1
مش1رك1و 1دف1وتح1د1بديهم1ا1و أ1
تقأي1ُض1وتعطيل1ُمَؤّسس1ات1تبدوبة،1
يف1مسار1تدريجي1يلدو1 كعطيل1تبكعليم1

ة1 ثم1تبصحة1وتبقض1اء1وم تفق1وُْخَ ى1تحَا1ذريعة1َو ُحجَّ
تمل تل1ات1تبذي1يعل1م1تبجميع1ما1 ي1وَمن1 1أ1تبذي1 يده1
منا 1ُع1تبنصط1و قية1تملأترد1تإلي تدي1ة،1وتبذي1من1ضمنها1

وزترة1تالتصاالت1وتبنصط.1
وتل1ذب1ك1بيأفلأت1رس1ابًة1بلمأتطن1ون1تبأضع1س1اء1
ووفل1بهذت1تبحد1 عد1ت حيل1عيل1فابح1وإس1قاط1حكمه1
يف1ثأرة1فبتي 1وإس1قاط1ورتان1حكم1ه1و قية1ز انيكه1يف1
ثأرة1211س1لكمب،1م1ع1تبعلم1ون1ذبك1م1ا1يقأمأن1 ه1من1

وعمال1 كعطيل1ُمَؤّسس1ات1تبدوبة1ته1دف1إىل1إيجاد1مناخ1
ثأرة1تمل تلات1ال1تعلي1م1ال1فحة1وتؤدي1إىل1تحميل1ونصار1

تبله1تملسؤوبية.
 1ذه1تألعم1ال1تع1د1 مأج1ب1تبقان1أن1
خيانًة1وطنيًة؛1 اعكلار1ونها1محاوبة1إليجاد1
مقأمات1ث1أرة1دتخلية1تُضِع1ُف1تبحكأمة1
تبرشعية1  ئاس1ة1تبصماد1وتسهل1بلعدوتن1
تحك1الَل1تبللد،1و ذه1تبحاب1ة1تبكي1يص ضها1
 عُض1ثعا ني1تملؤتم 1تأجب1علينا1ط يقني،1
تبلقاء1مكص جني1ومنكظ ين1تنكهاَء1فصأل1
تملرسحية1ويصع1ب1علينا1حينها1تبكَح11ّ ك1
بلنكائ1ج1 وتبحل1أل1 تملعابج1ات1 ووض1ع1
إيج1اد1 إىل1 تب تم1ي1 مُلَخّططه1م1 تبكارثي1ة1
فدت12مع1وتملأتطنني1تملغ1 ور1 هم1حينها؛1
نكيج1ة1تبكضليل1تبذي1م1أرس1ويمارس1وَْو1
إْع1اَلن1تبطأترئ1وتبعمل1 اإلْعاَلن1تبدس1كأري1وتش1كيل1
حكأم1ة1من1تألح تر1م1ن1ُتّل1تملكأنات1 م1ا1فيهم1وح تر1
تملؤتم1 1بحماية1تبلل1د1من1تالنصالت1تألمني1تبذي1يس1عى1
إبي1ه1تبعمالء1يف1تبدتخل1وتبخ1ارج1وتتخاذ1خطأتت1ثأرية1
حك1ى1بأ1تضط رن1ا1إلقامة1محاتم1ثأري1ة1ألجل1حماية1
ثأرة1تبش1عب1تأل ية1تبك1ي1وخ جا1تبيمن1م1ن1تبأفاية1
تبس1عأدية1تألم يكية،1ال1سيما1وتبشعب1يع ف1جيدتً،1ما1

معنى1عأدته1بلأفاية1تبس1عأدية1وما1يمكن1حدوثه1من1
تنصالت1ومني1َومن1تنكشار1بلمليشيات1تبدتعشية1وتملجازر1
وتبنهب1وتبصأىض،1ووَْتَب1دبيل1عى1ذبك1ما1يج ي1يف1عدن1
وما1حصل1يف1س1أريا1وتبع تق1بن1ينعم1تبيمن1 األمان1إاّل1
إذَت1تحمل1وقا12 مس1ؤوبيكه1ورف1ض1تملرشوع1تألم يكي1
تبس1عأدي1وتغل1ب1ع1ى1ُتّل1محاوالتهم1إلرتاع1تبش1عب1
ع1ب1تعطيل1ُمَؤّسس1ات1تبدوبة،1 ناك1حل1أل1بحل1وزمة1
تبكعلي1م،1منه1ا1ع1أدة1تبخدم1ة1تإلبزتمي1ة1 ابكدري1س1
ة1تملكصأق1ني1منهم،1و ناك1حل1 بخ يج1ي1تبثانأية1َخافَّ
آخ ،1 ص1 ض1مللغ1رم1زي1مائة1ريال1فق1ط1يدفعه1ُتّل1

طابب1شه ياً.1
وغري 1ا1م1ن1تبحلأل1تبك1ي1يمك1ن1تبقيا12 ه1ا1وتقي1

تبشعب1من1تب ضأخ1ملؤتم تت1تألعدتء.1
وثقكن1ا1 ابل1ه1تل1رية1 نرنا1ع1ى1طأتغي1ا1تألرض1
تملج م1ني1تملس1ككبين1تبش1يطان1تألَْتَب1وم ي1كا1وق نه1
فهاينة1تبع ب1 ني1س1عأد1وعمالئهم1تبحثابة1ورذل1خلق1
ة1من1يكناغم1مع1ُمَخّططات1تألعدتء،1و أ1 يننا1 تبل1ه1َخافَّ
يف1دتخل1تبأطن1تبذي1ال1يجب1تبسكأت1عليهم1طأيالً،1فما1
عجز1عنه1تبعدوتن1عس1ك يًّا1يسعى1بكحقيقه1عب م،1 م1
ي يدون1خْلَق1وجأتء1مضط  ة1إليجاد1س1خط1بدى1تبناس1

وتحأيله1 اتجاه1ونصار1تبله.
وتعطيل1تبكعليم1 دتية1ملؤتم ة1وُمَخّطط1خليث1نحن1 ني1

وم ي1ن،1 ني1عدو1خارجي1وط1 ف1دتخيل1 للاس1تبرشتتة1
و اطنه1يكماىش1م1َع1ُمَخّططات1تبط ف1تبخارجي،1وبكن1
تحا1نار1 ادئة1بذبك1ال1مص 1من1تحمل1تملسؤوبية1وتبقيا12
 ما1ال1 1د1منه1بحماية1تبأطن1من1تبع1أدة1بعهد1تبعلأدية1
وتبأفاية1بلنظا12تبس1عأدي1وتقلل1تنسحاب1تملؤتم 1من1
تبحكأم1ة1وتحأيل1نصس1ه1بلمعارضة1تم1ا1يّدعي1وتبلدء1
 كش1كيل1جديدة1من1تألح تر1من1ُتّل1تألح1زتب1وتملكأنات1
ة1تبذين1ب1م1ي تلطأت1 أي1  م1ن1فيهم1وح1 تر1تملؤتم 1َخافَّ
وجندة1خارجية1وونا1مكأتد1ونها1سكنجح1بعد12وجأد1رغلة1
مس1لقة1 إفش1ابها1تما1تان1بلحليف1تملؤتم1 1تبذي1ُخِدَع1

ة1إمارتتية.1  إغ تءتت1دوبية1وَخافَّ
 1ل1تعلم1أن1ي1ا1س1ادة1ي1ا1ت1 ت12ون1إي1 تدتت1وزترة1
تالتصاالت1فقط1قادرة1عى1تغطية1نصف1روتتب1تملأظصني1
ة1بلذين1تحا1تملناطق1تبكي1بم1تسقط1 يد1تبعمالء. َخافَّ

تبخ1ري1وّفال1وتبص1 ج1ق يب1 إذن1تبل1ه،1وبعله1ينكظ 1
فق1ط1رحيَل1َمن1زتدونا1َخل1َاال1ًويأ ى1تبله1ون1يكأَن1 ؤالء1
رشتاَء1بن1ا1يف1تبكضحي1ة1وتبصمأد1ويأ 1ى1ون1ينزل1خريَه1
ع1ى1تبش1عب1ويكأن1ألوبئك1س1لب1وعب1ويديه1م،1وفعال1ً
ونه1ا1بحرسة1تلرية1عليهم1حني1ي1 ون1خري1َتبله1ينزل1عى1
تبش1عب1 عد1رحيله1م1و ع1د1تخكيار م1تبقع1أد1وتبكآم 1
وتبكناُغ1م1مع1ُمَخّطط1ات1تألعدتء،1وتبله1مأ 1ن1تيَد م،1

وتبله1حسلنا1نعم1تملأىل1ونعم1تبنصري.
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الــفـصـل الســابـع
األدب الــيــمــني والمــجــزرة

حمود عبداهلل األهنومي 
1حزنا1ًووىًس1عى1تبش1هدتء،1 فاض1تألدُب1تبيمنيُّ
وتح يض1ا1ً االنكص1اف1به1م،1وتصني1دت1بعقائ1د1
تبأ ا يني1يف1تكصري م1بلمس1لمني،1وتصاَعل1تألدُب1
 نأعي1ه1تب س1مي1تبصصيح1وتبش1علي1تبحميني،1
ٌع1يش1ري1بكنأع1تملكصاعل1ني1مع1تبقضية1 و 1أ1تنأُّ
رس1ميا1وش1عليا،1ويمثِّل1ذبك1تألدُب1وفدَق1تعلرٍي1
عم1ا1تان1ي1دور1يف1تبأس1ط1تبعلمائ1ي1وتبأس1ط1
بلحادث1ة1 تصس1ريتت1 م1ن1 وتبش1علي1 تب س1مي1

هاٍت1إزتء ا. وتأجُّ

أوالً: الشعر الفصيح
 ني1ي1دي1تبلاحث1ث1الُث1قصائَد،1ووبها1بلس1يد1
تبعالمة1يحي1ى1 ن1عيل1تبذتري1)ت 6ص1ه(1وتبذي1
تان1 عد 1ا1ال1يأىس1إذت1جاءه1تملأت1إال1عى1وم ين1
ب1م1يصعْلهم1ا1يف1حيات1ه1و 1أده1ون1يصعَلهما1قلل1
مأته،1و ما1قكال1تبصهاينة1يف1فلس1طني1تملحكلة،1
وقك1ال1آل1س1عأد1تبأ ا يني)1(،1وش1ار1يف1قصيدته1
إىل1ح1زن1عميق،1وغض1ب1عار12تجك1اح1تبيمنيني1
 ش1كل1عا1،2وذت 1مكان1وقأع1تملجزرة،1ووفف1
م تكليه1ا1 أنه1م1تبخ1أترج1تبناتث1أن1تملارقأن،1
وتعكب ا1فّدت1ًعن1تبليا1تبح ت1،2وبم1يُصكُْه1وفُف1
مشا َد1 ِش1عة1من1تملجزرة،1حيث1ت تأت1تبحجاج1
بلأح1أش1وتبطي1أر،1وع1اد1بيذتِّ 1 ابس1لب1و أ1
ون1تملج م1ني1خ1أترُج1تكصرييأن1م1ن1حثابة1و ل1
تبنه1 وتن،1وقد1ورتدوت1تبثأر1من1تإلما12عيل1 اعكلار1

 ؤالء1تبحجاج1من1ونصاره.
1ون1 و ينم1ا1تعكب1فيه1ا1تبحجاج1ش1هدتء،1 نيَّ
مش1كلة1 1ؤالء1تبقكلة1بيس1ا1يف1تبحج1اج1وبكن1
مش1كلكهم1 1ي1ونهم1ض1د1تبنلي1ف1ى1تبله1عليه1
وآبه1وس1لم1حيث1حقَّ وت1قدره1فى1تبله1عليه1وآبه1
وس1لم،1وتصَّ وت1ومكه،1ثم1تنطلق1يُّهدُِّد م1 ابقكال1
 ح1 ٍب1تش1يب1تب1 وس؛1ذب1ك1ونهم1وخل1ث1تبناس1
ف ق1ة،1وتبكص1ا1إىل1و ن1اء1تبش1عب1يح ِّضهم1عى1
قك1ال1تملعكدين،1ووخذ1تبث1أر1منهم،1مذت1ًِّ ت1إيا م1
ون1ال1يقللأت1تبدنية1يف1دينهم،1ودعا م1وتملس1لمني1
جميع1ا1من1تل1قط 1بلكح ك1يف1 ذه1تملهمة.1وحث1
وويل1تألم1 1عى1قيادة1 1ذه1تملهمة1وون1رب1تبعاملني1
قد1وقا12عليهم1تبحجة،1وون1تبناس1ال1يس1كطيعأن1
تبكح1 ك1إال1 1أويل1تألم ،1وخك1م1 ابكحذي 1تبحكيم1
ونهم1إن1نامأت1عن1تلك1تبقضية1فلن1يصلحأت1 عد ا1

و دت.
وم1ا1قصيدة1تبقايض1تبعالم1ة1يحيى1 ن1محمد1
تملج1زرة1 تإلريان1ي1)ت62ص1ه(،1فأف1ف1فيه1ا1
 أنه1ا1جناية1ع1ى1تإلس1ال12تجناية1و 1ل1تبكص ،1
وونها1نكيجة1جهلهم1 اإلس1ال1،2ووبقى1يف1تبقصيدة1
 املس1ؤوبية1ع1ى1ت 1ِن1س1عأٍد1نصِس1ه،1وتعكب ا1
1وفِد1 ي1ا1تبل1ه،1وروى1ون1تبس1لب1 أ1 غ1درت1ِض1دَّ
تنطالق1تبقكل1ة1من1ون1تبحج1 دع1ة،1وون1تبحجاج1
تص1ار،1و أ1جحٌد1آلي1ات1تبكك1اب،1و ينما1ووضح1
1 اطل،1وتد1 ق1أن1يف1تكصري م1بألم1ة1تلَّ ونه1م1ينمِّ
ون1ديَن1تبش1هدتء1 أ1دين1تبنل1ي1محمد1فى1تبله1
عليه1وآبه1وس1لم،1مليِّنا1ًون1س1لب1قكلهم1بلحجاج1
1دمائه1م،1وحذَّر م1من1تكصري1  1أ1تعكقاُد م1حلَّ
تملس1لمني،1وو َّخهم1ع1ى1نهلهم1وم1أتل1تبحجاج1
و ّدد م1 أن1تإلما12يحيى1سيس1أق1إبيهم1جنأدت1

تجعل1معمأر1تب ياض1خ ت ا.
وم1ا1قصي1دة1تبق1ايض1تبعالم1ة1محم1د1وحمد1
تبحج ي1)ت81ص1ه(1فقد1س1أل1فيها1تق ي ت1عن1
س1للية1قك1ل1تبحجاج،1و 1أ1تبكص 1 دي1ن1تبله،1و12
تالغرتر1 حلم1تبله،1ثم1دعا1ألخذ1تبثأر1 لغة1مشلأ ة1
وقأية1وعافصة،1وحث1تإلم1ا12َ أن1يصأل1فأبة1
1تبقادة1وتبجيأش1من1آل1 اشم1 حيدرية،1وون1يسريِّ
ًدت1تثريت1 ووشياعهم1من1قلائل1تبيمن1تملخكلصة،1معدِّ
منها1بقمع1ووبئك1تملعكدي1ن،1وتقرح1ِخطة1عملية1
ع1ى1تإلما12 ص ض1)معأنة(1مابي1ة1عى1تبلالد؛1إذ1
آن1بألم1أتل1ون1تكلدد،1وبلخي1ل1ون1تغزو،1مذتِّ ت1ون1
.1وبم1يُْغِصِل1 تبشهدتء1ُقِكلأت1و م1ما1 ني1قانٍا1وملبٍّ
تبش1اعُ 1مطابلك1ه1تبش1عأَب1تإلس1المية1 ابدفاع1
1 ع1ن1دينهم1ضد1 1ؤالء1تملعكدين،1وطابلَهم1 ش1نِّ
تبغارتت1معكِبت1تملعكدين1خأترَج1وتالَب1تبنار،1وون1
تبله1وعد1تملجا دين1بهم1 ابنر،1وحثَّهم1 خطاٍب1

ز1يسكنهض1تبهمم،1ويح ِّك1تبنخأة. محصِّ

11-1قصي1دة1تبس1يد1تبعالم1ة1يحي1ى1 1ن1عيل1
تبذتري1)ت 6ص1ه(1)2(:

ف11اض1 ابهمالن ب11ط11ْ ٍف1 َم11ْن1 وال1
قاِن وحم 1 تبخّدين1 عى1  دمٍع1

سعري ا1 تلّظى1 بحشاشات1 ومن1
ج11اش1 ابغلياِن ب11ص11ؤتٍد1 وم11ن1

بهأبه تبشامخاُت1 1 تِخ ُّ بَخْطٍب1
تب11ل11الد1ودتن11ي ون111اخ1 11ق11اٍص1يف1

ضحأًة تنأمة1 وتدي1 يف1 تان1  ما1
س111َدَوتِن يف1 اج1 حل1 ابُحجَّ وم11ا1

تبهدى عن1 تبناتثني1 تملارقني1 من1
وُق1111َ تِن م11أث11أرٍة1 سنة1 وع11ن1

قأِمه وتبخأترِج1 سعأٍد)ص(1 ت ِن1 مِن1
ي11دتِن جنَكْه1 ُج111ْ 12ٍ ما1 غ11رِي1 عى1

وفأَده فدُّوت1 تألسكار1 ذي1 تبليا1 عن1
ج11َأالن يف1 1 تبغيِّ و 11ات11أت1 11ُط11ْ ِق1

بهم1 ذّم11ة1 وال1 إاّل1ً ي قلأت1 وب11م1
ووم11اِن ُح11 م11ة1 م11ن1 وتج11ل11ا1ً وال1

وغ11ادروت وسللا1 قكال1 وح11ل11ُّأُ 11ُم1
ت11َُ ى1 ِعيان رصع11ى1 جسأَمُهُم1

وطريُ ا تبصالة1 وح11ُش1 تنأُشُهُم1
وُذُن111ان تسَمْع1 11ذت1 ب11م1 بعمُ ك1

ِح11دتِده ث11أَب1 تإلس11ال12 بِلس1 ب11ذت1
ح11اب11ُه1 لسان ون1111ادْت1 ون111اح1

وطيلٌة تبعكيُق) (1 تبليا1 بيلِكِهُم1
وتبَعَلماِن)5( وتبكع يُف1 وزم11ز12ُ

يٍد ع11ن1 تملشاعُ 1 تلك1 وتلِكِهُم1
وت11ل11ِك11ِه11ُم1تألم1111الُك1وتب11ث11ق11الِن

تذّت وت1 تبنه وتن)6(1 و 11ِل1 ُحثابُة1
وسنان ف111ار12ٍ س11ي11ٍف1 م11أتق11َع1

وتبُعى تبصضائل1 1 ربِّ بحيدرٍة1
َم11ي11َالن ذي1 1 ض11لَّ م111 وٍق1 1  11ك11لِّ

رْشًحا1 صعلهْم تبكص 1 بصدر1 ورتمأت1
خَصَقان يف1 تبُكْص 1 فْدُر1 تنصّك1 وما1

شهادة خ11رْي1َ تبحجاج1 وح11 ز1 بقد1
ِحساِن تبِجناِن1 يف1 وف11ازوت1 حأٍر1

خليقة رّش1 تب11ن11ار)أ(1 ت11الُب1 وآَب1
قَدمان تسعى1 هْم1 س11َق11ٍ 1 إىل1

قياَدُ ْم منهْم1 تبشيطاُن1 ملك1 بقد1

غ11ي11ِّه1 ِعنان يف1 وخ111اض1 11ه11ْم1
محمٍد1 1 تبنليِّ ق11ْدَر1 ح11َق11 وت1 ُ 11ُم1

ج11اءن11ا1 ليان َم11ْن1 تب11ه11دى1 1 نليِّ
به وَم11ْن1 تبك ت12 تبنليئني1 خكا12ُ

شاِن ورَف11ُع1 تبع ِش1 1 ربِّ تبله1 بدى1
وذخ11ُ ن11ا ح11اٍل1 ت11ل1 يف1 وسيلكُنا1

َجنان 1 تلُّ ضاق1 إن1 تب11أرى1 شصيُع1
جزتئه خ11رْي1َ تب11ع11ْ ِش1 إب11ُه1 ج11زته1

ووتِن 1 ت11لَّ تب11ل11ه1 عليِه1 وف111ّى1
تهافكا ت11ّص11 و 11ا1 ق11د1 111ك111َُه1 ووُمَّ

َشنَآن وذي1 ُتْصٍ 1 ذي1 ج111 تءة)8(1
ِفْ قًة تبناس1 وخلَث1 يا1 رَوي11َدُت11ُم1

ع11َأتِن تبنافيات1 تُشيُب1 ِبحْ ٍب1
حدُّ ا تبها12 يَْجكيَل)ف(1 ورْضٍب1 ليٍض1

ِب11دتِن)11( 1 تألُت11فِّ يف1 ِ ُسْمٍ 1 وَطْعٍن1
ُمَقذٍِّف)11( 1 تلِّ تإلسال12  أيدي1 ني1

ِ 111دتِن)12( غ11رِي1 تبثأر1 ألخ11ذ1 غيأٍر1
شمِّ وت 1 تبحنيصيِّ تبدين1 فهيا1 ني1

ِ 11ك11ََأتن وال1 ري111ٍب)ص1(1 تع111ا1 ال1 رِسَ
ِوْجهٍة تل1 من1 تبثأر1 ألخذ1 تناَدْوت) 1(1

جاِن ِجنايُة1 فيُكْم1 عُظَمْا1 فقد1
ودي11ان11ك11ْم1 دنيٍة يف1 وت11 ض11أن1

ِ 11َه11أتن وع11 تض11ك11ْم1 وت11 ض11أن1يف1
غ11ارٍة غ11ارًة1 ْعَد1 عليهم1 وشنّأت1

مكان ق11ك11ال1ً 11ك11ل1ِّ 11أُ 11ُم1 وُح11سُّ
فيْلٍق1 فيلقا1 عد1 إبيهْم1 وسأقأت1

وت11ل1َّج111أتٍد1س11ا 11ٍق1ِب11ِ  11ان)15(
وت11ل1َّس11الٍح1ق11د1وُِع111د1َّوم11ْدَف11ٍع

ملاني وَ 11ْد12ِ شأفاٍت1 إلعصاء)16(1
وُقْل وب11ْم1 ُقْطٍ 1 1 تلِّ من1 دعْأتُُكُم1

َب11ُص11الِن وي111ا1 ال1 َب111ص111الٍن1 وي111ا1
مج ٍِّب)أ1( تل1ِّ وعطاَف1  11َزْزُت1 ها1

يماني تبِغ تر)ف1(1 مشحأِذ1 مقابَة)18(1
مؤنِّلاً 1 وُخ111صُّ منها1 وبكنني1

وُمدتني ن11اِزٍح1 من1 وْمِ تْم1 وويل)21(1
عليهم تب11ع11امل11ني1 رب1 )فحجة1

تب11ق11م11 تن()21( ورشق1 ما1 م11ؤت11َّدة1
تقأُدُ ْم إال1 ابرّستة)ص2(1 تبناُس1 فما)22(1

وماني ون11ي11ِل1 ث1111ارتٍت1 إلدرتك1
وقعْدتُُم1 ع11ن1 11ذه1 ن11ُْم11ك11ُُم1 1 ب11ِ�ْ

وتب11ن11َزَوتن) 2( تبِعرِي1 ِحيَل1 ني1 بقْد1

12-1قصيدة1تبق1ايض1تبعالمة1يحيى1 ن1محمد1
تإلرياني1)ت62ص1ه()25(:

سعأد)26( ت َن1 يا1 تإلسال12 عى1 جنيَا1
وجحأد تص 1 11ه1 ذي1 جناية1

وحمٍد1 رشُع1 ما1 ي11َْدِر1 بم1 من1 جناية1
تبهدى1 11أروِد ع11ذب1 من1 ف11از1 وال1

تإلس111ال12 غيَة1 دِمه  قافمة1
َمشيِد ع11اله1 من1 رت11ٍن1 وتقأيِض1

عنأة ت11غ11دُر1 تبله1 وف11ِد1 يِا1 ويف1
وفأِد خري1ُ تإلس11ال12 حمى1 يف1 و م1

فكيٍة خ11رِي1 يف1 تب11غ11دَر1 وتغدر1 11ذت1
وسجأد رت111ٍَّع1 م11ن1 وتقكلُهم1

ومسريِ ْم هْم1 َحجِّ يف1 ومنأت1 وقد1
حميِد غ11ري1ُ وتب11غ11دُر1 فكغدُر م1

جالبُه ج11ل1َّ تب حمَن1 تكقي1 وم11ا1

ح11دوِد وتع11ك11دتِء1 دم111اٍء1  سصِك1
ِمْن و 11اح1 قد1 تب11ذي1 م11اذت1 بنا1 1 ْ فلنيِّ

شهيِد ت11ل1َّ تإلس111ال12 دم111اِء1 ني1
بلحج1 دعٌة1 تبقصَد1 ون1 وت11زُع11ُم1

سديِد غ11ري1ُ تبحج1 وج111أَب1 وون1
جميَعها تبككاِب1 آي11اِت1 وتجحُد1

مصيِد غ11ري1ُ 1 تب11ن11صَّ ون1 وت11زع11ُم1
مثِلكاً تنَا1 قد1 بلحجاج1 تبكصُ 1 و12ِ

ب11دي11ك1 عيِد و 11ه11ك11اٍن1  1111زوٍر1
ً عاملا بيس1 َم11ْن1 1 ت11لَّ 1 هذت1 ت11ُِض11لُّ

تألن1111ا12ِ ليِد يف1 1 غ11ل11يٍّ وت111ل1َّ
1 اطٍل ت11لَّ تكصريِ ْم1 يف1 ُق1 تنمِّ

وح11ك11ٍم1 11ال1ع11ل11ٍم1 11ه1وش11ه11أِد
يخلطأنُه ال1 تبكأحيُد1 ودينهُم1

تب11بي11ِة1س11أِد  11أف11ع11اِل1س11أٍء1يف1
وح11دُه1 تبله1 يعلدوت1 ون1 ودينُُهُم1

وج11ح11أِد رشٍك1 11ه1 ت11ع11اىل1 11ال1
محمٍد 1 تبنليِّ دي111ُن1 وذب11ُك11ُم11أ1

عن1 دِيه1 11رَشوِد يكن1 بم1 وم11ن1
ميِّكا تبقب1 ساتن1 يف1 تعكقدوت1 وما1

تُأدي عقائَد1 من1 زعمكْم1 قد1 تما1
ُمْسِلٍم 1 تلَّ تكصريتْم1 يف1 تبزوَر1 دعأت1

حقأِد)أ2( تعكذتِر1 ال1 خياٍل1  شلِه1
مح 2ٌَّ ُج111ْ 12ٌ تألم111أتَل1 ونهلكُم1

وق11أِد 1 رشَّ بلنار1 رصت11ُم11أ1  11ه1
و احها قد1 دينكْم1 يف1 تبذي1 ذت1 فمن1

وتليِد ط1111ارٍف1 م11ن1 آلخ11ِذ 11ا1
تبهدى1 وتتَِّلعأت1 بلحق1 فارجعأت1 وال1

غ11ري1ُ عيِد تب11ل11غ11ِي1 ج111زتء1 ف11إن1
إبهنا ع11ل11ٍم1 11أن1 ع11ى1 وت11أن11أت1

مأدي تببيِة1 1 تلِّ من1 تبلغِي1 بذي1
سما تب11ذي1 تملؤمنني1 وم11ري1َ وون1

حسأِد وت11ل1ِّ ضغٍن1 ذي1 رغ11ِم1 عى1
عصا ٌة تملسلمني1 جنأِد1 من1 به1

وس11أِد 1 ويُّ تبهيجاِء1 ب11دى1 وس11أٌد1
إبيكُمأ يسأق1 ون1 ف11أرت1 1 وال1 11ُدَّ

جنأِد إث11َْ 1 تأل 11ط11ال1 من1 جنأدت1
)تب ياِض(1 القعا معمأُر1 ويصلح1

ط يِد 1 رشَّ تألرض1 يف1 وفاحلُه1

ص1-11قصي1دة1تبقايض1تبعالمة1تملؤرخ1محمد1 ن1
وحمد1تبحج ي1)ت81ص1ه()28(:

تك1ب1رحم1ه1تبله1قصي1دة1 عنأتن:1 س1م1تبله1
1ما1 تملس1كعان1عى1من1فد1َّعن1َحَ 12ِتبله،1وتسكحلَّ

ح 12َّتبله:
تبِعدى وخلَث1 يا1 تبله1 وتص ت1ً دين1

تب َّدى من1 تأسا1ً تبله1 ضيأَف1 سقيَا1
مسلٍم1 تل1ِّ يف1 تبلغِي1 سيَف1 ووْغَمْدَت1

مقصدت طاب1 مؤمٍن1 1 م11زكٍّ 1 مصلٍّ
وحلُمُه تإلب111ِه1 تمهيُل1 وغ111 َّك1

تبهدى عى1 تبضالل1 وآث11ْ َت1 جِهْلَا1
مَل11ْن1 غى ْل1 ابنكاِل1 عجِّ 1 ربِّ فيا1

تبعدى( قافَم1 يا1 قهاُر1 يا1 1 حيُّ ب)يا1
منهُم بلأفِد1 عاجال1ً ابثأر1 وخ11ذ1ْ

تص َّدت َم11ْن1 ابكماِل1 يا1  حأبِك1
ووي111ِّْد1وم11ري1َتمل11ؤم11ن11نَي1وت11ْن1به

دت تعمَّ بلقليِح1 َم11ْن1 عى1 نصريت1ً

حيدريًة فأبًة1 ُفْل1 تب11أرى1 إم11ا12َ
دت ملدَّ تبظاملني1 ح11زَب1 ت11غ11ادُر1

آل1 اشٍم1 من1 تبح ِب1 نجاَر1 1ْ وسريِّ
تم َّدت َمْن1 وتقمْع1 هْم1 ووشياَعهْم1

إنهْم غيالَن1 آِل1 جناحي1 وُض11م1َّ
تبعدى تخشاُ ُم1 بلح ِب1 م تز ٌة)ف2(1

وحاشٍد من1 كيٍل1 وت11ل1َّ ما12ٍ
تب دى من1 يصُ قأن1 تبرشى)1ص(ال1 وسأد1

مأطٍن تل1ِّ يف1 تبح ِب1 رتِن1 تأرحَب1
رسمدت تألئمة1 ون11ص11اِر1 وسصياَن1

ورتزٍح)1ص( يا12ٍ وتأل طال1 وخ11أالَن1
محِكدت طاب1 وَم11ْن1 وو نأ12ٍ ونهٍم1

زي11ٍد1 11ُم1 ُم ووبئك1 11م11دتُن1 11ُن1
مقعدت تألْف11َق1 ت تيض1 ال1 ِ مٌم1 بُهْم1

َمذِحجا1ً تبلسابِة1 ور 11اَب1 تنَس1 وال1
وتبَحدت تابحارثيني1 ووقياَبُهم1

وقيصًة تمل11ل11أك1 و 11ن11اَء1 وح11م11ري1َ
وَم11ْن1 دت تبلالِد1 ومصاَر1 1 حلَّ وَم11ْن1

إنهْم وتألش11اع11َ 1 1 ع11كٍّ وف11ك11ي11اَن1
وتمُل11دى طعٍن1 ابصأتر12 وحا يُش1

)معأنًة()2ص( تبلالد1 1 تلِّ عى1 1 ْ وع11نيِّ
تكلدَّدت ون1 ب11ألم11أتل1 آن1 فقد1

نجيلٍة 1 وت11لِّ تغزو1 ون1 وبلخيِل1
معّددت)صص( تسمد1سمأدت1 ون1 تبنأق1 من1

مكى إىل1 بلقكال1 1 م11ع11دٍّ وت111ل1
ي11َُج11 َّدت ون1 ذت1 دون1 م11ا1 فغايكه1

1 يكه1 ح11جِّ عن1 تبله1 وف11َد1 ويَْمنَُع1
دت تعمُّ تبجحيِم1 تلُب1 ويقكلُهْم1

وحز َه 1 تبنليِّ ووالَد1 وي11َذْ 11َُح1
وتبِحدت وتبنَّرس1 بلذيب1 ويط ُحهْم1

قانٍا ما1 ني1 1– تبله1 دفاع1 يا1 1– و م1
ساجدت تبع ِش1 بذي1 ومىس1 وَمْن1 1 ُمَلبٍّ

ٍة قأمأت1 همَّ تإلس11ال12 ملَة1 فيا1
وُسؤددت مجدت1ً ت قأَن1 ديِنكْم1 عى1

غ11ارٍة غ11ارًة1 عد1 عليهْم1 وشنُّأت1
مخلَّدت تبزمان1 يف1 فخ ت1ً تحأزون1

وحمٍد ق11أِل1 يف1 تبنار1 ت11الَب1 وبيسأت1
وونكْم1عى1تبب اِن) ص(1من1سامِع1تبندت

إنه تبله1 غ11ارة1 من1 تيأسأت1 فال1
مؤيَّدت عزيزت1 ن11رت1 سينُرُتْم1

الً معجَّ ق يلا1ً فكحا1ً ويْمنَُحُكم1
وتعكدى 1 ضلَّ تبذي1 ورَض1 ويُأِرثُُكْم1

جه ًة 1- تبله1 غارة1 يا1 1– قأِمُكْم1 عى1
ِفدت نصَسه1 ِمن1 11اذٍل1 فيكُم1 فهل1

و أُسكْم تبصخاِر1 بهاميَم)5ص(1 وبسكُْم1
جاحدت 1 بلحقِّ فار1 َمْن1 عى1 شديٌد1

إ اَءُ ْم عِلْمكُْم1 قْد1 َمْن1 وآ اؤُتْم1
ُسَدى فخَ  ْم1 خال1 ما1 فخاٍر1 1 فكلُّ

نارِ ْم ج11ذوُة1 تبله1 وونكُْم1 حمِد1
َم11أِردت تبحمية1 نه )6ص(1 حلَّذت1 فيا1

وخذتُْم1 ثأِرُتْم1 إن1 عليكْم1 س11ال12ٌ
مؤ َّدت غيظاً)أص(1 تألع11دتَء1 وج َّعكمأ1

ومعِقالً و 11ال1 بلمجد1 زْبكُمأ1 وال1
وسعدت تألف11ِل1 ثا ا1 رتنا1 وبلعز1

تبش1علي1 تألدب1 تبقادم1ة..1 تبحلق1ة1 يكل1ع1يف1
تبحميني
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)1( من إفادة حفيده األستاذ عيل بن محمد بن يحيى الذاري.
)2( مجموع فيه رسائل وأشعار العالمة يحيى بن عيل الذاري، موجود يف دار املخطوطات 
ال��ي��م��ني�ة، برقم3021، ق115/أ، والقصيدة منقول�ة من خط قائلها، وذكر 
فيه أن عدد أبيات القصيدة 39 بيتا؛ وينظر ديوان الش�اعر املسمى عقود الدَّراري، 
مخطوط، لدى حفيده األس�تاذ عيل بن محمد الذاري، ص-38 39؛ وينظر األكوع، 
دروب ال��ح���ج، ص-159 160. وه�ي يف الدي�وان ودروب ال��ح��ج 38 بيتا 

فقط.
)3( ح�ذف القايض األكوع كلمة )ابن س�عود( ووضع بدال عنها نقطا تدل عىل املحذوف. 

دروب ال��ح��ج، ص159.
)4( يف دروب ال��ح��ج: البيت الحرام. 

)5( التعريف: عرفات. والعلمان: أماكن معلمة يمر منها ال��ح��ج��اج من وإىل عرفات.
)6( النهروان مكان دارت فيه رحى معركة هَزم اإلمام عيل عليه السالم الخوراج يف صدر 

اإلس���الم.
)7( كالب الن�ار: الخ�وارج كما ورد وصفهم يف أحاديث الرس�ول ص�ىل ال�ل�ه عليه وآله 

وس�لم.
)8( يف مجموع أشعار العالمة الذاري: وجرأة ذي كفر.

)9( يف دروب ال��ح���ج: يخت�يل. وم�ا أثبت من الديوان أصح. وُس�ْمر ل�دان: أي رماح 
سمر لينة.

)10( يف مجموع أش�عار العالمة الذاري: ورضب يزيل الهام عن مستقرها * بأيدي كماة 
يف الوغى وطعان.

)11( مقذِّف: صفة من صفات األسد.
)12( غري ذي هوادة.

)13( يف مجموع أشعار العالمة الذاري: بال ريث. 
)14( يف مجموع أشعار العالمة الذاري: تراموا.

)15( يف مجموع أشعار العالمة الذاري: وكل كراع وافر وحصان.
)16( يف دروب ال��ح��ج: إلفناء شأفات.

)17( يف مجموع أشعار العالمة الذاري: كل سميدع.
)18( يف مجموع أشعار العالمة الذاري: بَمْقَول.

)19( الغرار: حد السيف.
)20( يف مجموع أشعار العالمة الذاري: ذوي.

)21( هذا البيت زيادة من مجموع أشعار العالمة الذاري.
)22( يف مجموع أشعار العالمة الذاري: وما.

)23( الرساة: القادة.
)24( الَعرْي: الحمار. وهو مثل أول من قاله صخر بن عمرو السلمي أخو الخنساء، ويقال 
للرج�ل يح�ال بينه وبني م�راده. والحقيقة الت�ي ال بد من االعرتاف بها أن الس�يد 
الذاري رحمه ال�ل�ه لخص بتكثيف ش�ديد مآالت التخاذل والقعود عن االقتصاص 
من أولئك القتلة، ولألس�ف فقد مىض ال��ي��م��ن يف ذلك الطريق، وها نحن اليوم 
نتع�رض ملجازر جدي�دة كان باإلمكان االس�تعداد لها، واإلع�داد ملواجهتها تربويا 

وثقافيا وسياسيا وعسكريا.
)25( القصيدة لدى األكوع، دروب ال��ح��ج، ص-161 162، وأورد منها بيتني يف هجر 

العل�م ومعاقله يف ال��ي��م��ن، ج1، ص76، لكن فلتت من قلمه كلمة كان ينبغي 
أن ال تفِلت، وهي قوله: "وملا اعتدى جيش امللك عبدالعزيز آل سعود... وقتل 2700 
ح�اج يماني، وه�م عزل يف طريقه�م إىل م��ك��ة املكرمة للحج، فأش�اع اإلم��ام 
ي��ح��ي��ى أن ه�ذا من عمل الخارجي ابن س�عود، فقال املرتَج�م له: جنيت عىل 
اإلس����الم يا ابن سعود...". وكأنه يريد التربير للش�اعر؛ ذلك أنه اتهم النجديني 

بأنهم خوارج.
)26( حذف القايض األكوع كلمة: )يا ابن سعود( وأشار بالنقط إىل محل الحذف.

)27( كذا، وأظنها: واعتذار حقود.
)28( القصيدة لدى األكوع، دروب ال��ح��ج، ص-163 164.

)29( جمع مرزبان، وهو الفارس الشجاع.
)30( أشداء شجعان.

)31( يف دروب ال��ح���ج: وخ�والن األبط�ال يام ورازح، وهو غري مس�تقيم، ولعله كما 
أثبته.

. )32( غرامة مالية تؤخذ من كل غرَّام )بالغ( أو متيرسِّ
)33( كذا بإس�كان )تس�مد( ولعله لرضورة الشعر. والس�مود: يقال سمد: إذا عال َورفع 

رأَسه َونَصب صدَره.
)34( يف دروب الحج: عىل برهاِن، بدون تنوين، من غري رضورة، ولعل الصواب ما أثبته.

)35( جمع لُهُموم، وهو الجواد من الناس ومن الخيل.
)36( كذا، ولعل األصح: نار الحمية، لتناسبها مع السياق.

)37( يف دروب ال��ح��ج: غيضا، والصواب ما أثبت.
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عربي ودولي 

 : خاص:
ُث1 اس1م1وزترة1تبثقافة1وتب ياضة1 ق1ال1مكحدِّ
يف1تي1ان1تبع1دو1تبصهيأن1ي:1إن1121العَب1جأدو1
»إرستئيلياً«1س1يكأجهأن1إىل1تبعافمة1تإلمارتتية1
و أ1ظلي؛1بلمش1ارتة1يف1 طأب1ة1ينظمها1تالتحاد1
تب1دويل1بلعل1ة1يف1تبص1رة1 1ني1261و128وتكأ 1 1

تبجاري.
ُث1تبصهيأن1ي،1حض1أَر1تبص يق1 ووّت1د1تملكح1دِّ
»تإلرستئي1يل«1وونه1م1ن1تملحكمل1وال1س1يكم1عزف1
تبنش1يد1»تإلرستئييل«1يف1حال1فأز م،1وبم1يصدر1
وي1تعلي1ق1رس1مي1من1تإلمارتت1تبكي1تس1كضيُف1

تبصعابية1تب ياضية.
“يديع1أت1 فحيص1ة1 قاب1ا1 جهكه1ا،1 م1ن1
وح ون1أت”1تبعبي1ة1ع1ى1مأقعها1ي1أ12تالثنني:1
إن1و أظل1ي1وتفقا1عى1مش1ارتة1ف يق1تبجأدو1

تإلرستئييل،1يف1 طأبة1“غ تند1س1ال2”،1عى1ون1يحملأت1
شعار1تالتحاد.

وع1ادة1ما1يكص1ادى1تبالعل1أن1تبع1 ب1يف1تملحافل1
تب ياضي1ة1وتملس1ا قات1تبكناف1س1م1ع1تب ياضي1ني1

»تإلرستئيليني«.
مطل1ع1 فكح1ا،1 تإلمارتتي1ة1 تبس1لطاُت1 وتان1
تبع1ا12تبجاري،1منش1آتها1تبس1ياحية1وما12تبس1ياح1
تإلرستئيلي1ني1و ات1 إمكانهم1قض1اء1إجازتهم1فيها1

دون1تالسكحصال1تملسلق1عى1تأشرية1دخأل.
و حسب1مأقع1»ون1تر1جي«1تالبكروني1تإلخلاري1
تإلرستئييل،1فإن1إم1ارة1د ي،1تعكبت1ون1تإلرستئيليني1
م ح1ب1 ه1م1تآلن1فيه1ا1م1ع1إقامة1يف1فن1دق1خمس1
نج1أ1،2مأضحا1ً»ون1ه1ت كدتء1م1ن1تبخميس1111مايأ1
أ1211يمكن1بإلرستئيليني1حجز1»حزمة1تس1كجما2«1
يف1فندق1»د ي1ونرناشيأنال«1إضافة1إىل51ص11مطعما1ً

ومرسحا1ًحيث1ع وض1و م1تبصنانني1تبدوبيني«.
ويش1ري1تملأق1ُع1إىل1ون1تإلرستئيلي1ني1غ1ري1تمللزمني1
 االسكحصال1عى1تأش1رية1دخأل1إىل1د ي1 إمكانهم1

تبأف1أل1إىل1تإلم1ارة1عب1رح1الت1رخيص1ة1تؤمنها1
رشتات1ط1ريتن1يف1ط يقه1م1م1ن1تي1ان1تالحك1الل1
تإلرستئي1يل1إىل1رشق1تس1يا1رغم1ون1ه1ال1يأجد1رحالت1

جأية1ملارشة1من1 ذت1تبكيان1إىل1د ي.
و حسب1إحدى1تبرشتات1تبسياحية1تإلرستئيلية1فان1
آالَف1تإلرستئيليني1يكأتفدون1س1نأيا1ًإىل1د ي1تمحطة1يف1
ط يقه1م1إىل1تايالند1وتبهند1ووس1رتبيا1وتآلن1ال1رضورة1
بك1ي1يس1ارعأت1إىل1مغ1ادرة1تإلم1ارة1حي1ث1 إمكانهم1

»تالسكمكاع1 ابكج  ة1تبجميلة1تبكي1يؤمنها1تملكان«.
وتان1ا1فحيصة1» آرتس«1تبعبي1ة1وتدت1ون1تل1
و ي1ب1تفككحا1ممثليه1د لأماس1ية1 إم1ارة1و أظلي1
عافمة1تإلم1ارتت1تبع  ي1ة1تملكحدة1ألول1م1 ة1وذبك1
 عد1تالنكهاء1من1تامل1تإلج تءتت1تب س1مية،1مش1رية1
إىل1وج1أد1عالق1ات1تقكصادي1ة1قأي1ة1 ني1ت1ل1و يب1

وو أظلي.
و حس1ب1فحيص1ة1يديع1أت1وح ون1أت،1 ناب1ك1
تبعرشتت1من1تبرشتات1تإلرستئيلية1تبكي1تدي 1مشاريع1
تس1كثمارية1يف1د 1ي1مثل:1رشت1ة1)تس1حا2(1تبكا عة1
ملسكأطنة1)و كيم(1تإلرستئيلية،1َورشتة1)سأنار(1تبكي1

قاما1 كجهي1ز1منزل1وحد1وم تء1د ي1 أس1ائل1حماية1
وومان1وحصلا1 ي1تألخ ى1عى1جميع1مس1كحقاتها،1
و اإلضاف1ة1إىل1وج1أد1تبعدي1د1م1ن1تملح1ال1وتملكاج1 1
تإلرستئيلي1ة1قاما1مؤخ1 ت1ً افككاح1وف1 ع1بها1يف1د ي1
تحا1مس1ميات1وخ1 ى1مثل1رجل1تألعم1ال1تإلرستئييل1
)بي1ف1بصيف(1تبذي1تفككح1مكاج 1 ناك1من1خالل1رجل1
وعم1ال1إمارتتي1يدعى1)عاطف1 ن1خرضة(1تقأ12 ليع1

منكجات1إرستئيلية1من1إنكاج1رشتة1)بصيف(.

البحرينية يمنع اقامة ندوة ضد التطبيع
ويف1س1ياق1م1أتٍز1م1ن1تبكطليع1مع1تي1ان1تبعدو،1
منعا1تبسلطات1تبلح ينية1تقامة1ندوة1ضد1تبكطليع1

مع1تبكيان1تإلرستئييل.
وعلنا1جمعية1تبعم1ل1تبأطني1تبديمأق تطي1وعد1
عن1 ابغ1وس1صها1وتسكغ ت ها1تبش1ديد1من1تالج تءتت1
تألمني1ة1تبك1ي1تتخذته1ا1وزترة1تبدتخلي1ة1تبلح يني1ة1
تجا ه1ا1يف1خط1أة1غ يل1ة1و عي1دة1ع1ن1تبس1ياق1

تبسيايس1تبعا2.

تطبيع إماراتي متصاعد باملكشوف.. فريق »إسرائيلي« 
يشارك ببطولة للجودو يف أبو ظبي

مستبقاً أمريكا وقوات قشد 
املدعومة منها.. حقل »العمر« 

النفطي يف قبضة الجيش السوري
 : متابعات:

س1يط 1تبجيش1تبس1أري1 ابكامل1ع1ى1منطقة1حق1ل1تبعم 1
تبنصط1ي1 دي 1تب1زور،1وون1مس1لحي1تنظي1م1»دتعش«1ف1 وت1من1

تملنطقة.
وتان1ا1مصادر1عس1ك ية1س1أرية1قد1تحدثا1يف1وقا1س1ا ق1
ونها1وضحا1عى1مشارف1حقل1تبعم 1تبنصطي،1 عد1سيط تها1عى1
ق ية1»ذيلان«1عى1تبضصة1تبرشقية1بنه 1تبص تت1رشق1دي 1تبزور.
تذبك1س1عا1قأتت1سأريا1تبديمأق تطية1تملدعأمة1من1وم يكا،1
بلس1يط ة1عى1حقل1تبعم 1تبنصطي1وتب1حقأل1تبنصط1يف1س1أريا1

رشق1دي 1تبزور.
جدي1 1 ابذت1 1ون1»دتعش«1خرس1و  ز1معاقله1يف1ش1مال1رشق1
دي 1تب1زور1وغ  ه1ا،1بصابح1تبجيش1تبس1أري،1 دعم1من1س1الح1
تبطريتن1تب ويس،1وتذبك1»قأتت1س1أريا1تبديمأق تطية«1 دعم1من1

تبكحابف1تبدويل1 قيادة1تبأاليات1تملكحدة.

وزير الدفاع اإليراني: مؤامرة التقسيم 
شمال العراق لن تتحقق 

 : وكاالت:
ق1ال1وزي 1تبدف1اع1تإلي تني1ومري1حاتمي1إن1»مؤتم ة1تبكقس1يم1
ش1مال1تبع تق1ب1ن1تكحق1ق«،1وذبك1 مس1اعدة1تبك1 د1يف1تبع تق،1
مضيص1ا1ًون1ه1من1و 1م1و 1دتف1إرستئيل1يف1دع1م1تس1كقالل1إقليم1

ت دسكان1تبع تق1 أ1تالقرتب1من1حدود1إي تن.
وخ1الل1تلمة1به1يف1ندوة1دفاعية،1ش1دد1حاتمي1عى1ون1تنظيم1
»دتعش«1 أ1فنيعة1تبأاليات1تملكحدة1وإرستئيل،1معكبت1ًون1إنشاء1

 ذت1تبكنظيم1تان1من1وجل1رفع1مسكأى1تبحصانة1بكل1و يب.
من1جهة1وخ ى1روى1حاتمي1ون1حزب1تبله1 أ1وحد1»ثمار1تبثأرة1
تإلس1المية«1تب1ذي1»وضع1ح1دت1ًبلكي1ان1تبصهيأن1ي1يف1تملنطقة«،1
وتا 1ع1»ح1 ب1تم1أز121161تنكه1ا1 انكصار1حزب1تبل1ه1وغرّيت1

تملعادالت1تإلقليمية1 ابكامل«.
وتتهم1حاتمي1من1س1ّما م1»تألع1دتء«1 ابكخطيط1بزرع1تبصكن1
وتبخالف1ات1يف1تملنطقة،1مؤتدت1ًون1تبجميع1ي ى1حجم1تبصدتقة1 ني1

تبشعلني1تبع تقي1وتإلي تني.

العدو الصهيوني يهدم مســاكن جنوب 
الخليل ويعتقل شاباً فلسطينياً بذريعة 

محاولته تنفيذ عملية دهس
 : وكاالت:

تعكقل1ا1ق1أتت1تبع1دو1تبصهيأني1ش1ا ا1ًم1ن1مدين1ة1رت12تبله1
 ابضص1ة1تملحكلة،1 ذريعة1تخطيطه1بكنصي1ذ1عملية1دتخل1تألرتيض1

تملحكلة1عا812 ف1.
ويف1تبكصافي1ل،1ون1ق1أتت1تبعدو1تعكقلا1ش1ا ا1ًيللغ1من1تبعم 1
)فص1عام1اً(،1و 1أ1يس1كقل1ش1احنة1يف1ط يق1ه1إىل1مس1كأطنة1
»ريش1أن1بكس1يأن«1جنأب1ياف1ا1تملحكلة1دتخ1ل1تألرتيض1تملحكلة1
تبعا812 ،1وتدعى1تبعدو1ون1تبش1احنة1تبكي1تان1يقأد ا1مرسوقة،1

وونه1تان1يخطط1بكنصيذ1عملية1 أتسطكها.
و حس1ب1تدعاءتت1قأتت1تبعدو1ونها1تلقا1 الغا1ًيأ12تبخميس،1
ع1ن1رسقة1ش1احنة1م1ن1مس1كأطنة1»حأبأن«،1فكم1ا1مالحقة1

تبشاب1وتعكقابه.
ويف1س1ياق1تبج تئم1تملكأتفل1بلكيان1تبغافب،1رشعا1ج تفات1
تبعدو1تبصهيأني،1يأ12تبخميس،1 هد12خيم1ومساتن1»  تسات«1

يف1خ  ة1تبحالوة1 مساف 1يطا1جنأب1تبخليل1 ابضصة1تملحكلة.
ووف1اد1منس1ق1تبلجنة1تبأطني1ة1ملقاومة1تبجدتر1وتالس1كيطان1
جن1أب1تبخليل1رتتب1تبجلأر،1ون1قأتت1تبعدو،1ت تفقها1ما1تس1مى1
تالدترة1وتبكنظيم،1وج تفات1ومعدتت1ثقيلة،1دت ما1خ  ة1تبحالوة1
يف1تملس1اف 1تبرشقي1ة1بيط1ا،1ورشع1ا1 عملية1 د12»  تس1ات«1
وخيم1بغايات1تبس1كن1تعأد1ملكيكها1ملأتطنني1فلس1طينيني،1وما1
زتبا1مكأتجدة1 املكان1و ناك1مأتطنني1آخ ين1مهددة1مساتنهم1

 ابهد2.

كوريا الشمالية: سنستعمل السالح النووي والصواريخ يف حال الخطر

 : وكاالت:
وعلنا1وزترة1خارجية1تأريا1تبش1مابية،1عن1تمكالك1 يأنغ1يانغ1وس1لحة1

نأوية1وفأتريخ1 ابسكية،1بكنها1سكسكخدمها1يف1حال1تبخط 1فقط.
وقاب1ا1رئيس1ة1قس1م1وم ي1كا1تبش1مابية1يف1وزترة1تبخارجي1ة1تبكأرية1
تبشمابية1تسأي1سأنغ1 ي،1يف1تلمة1وبقكها1يف1مؤتم 1مأسكأ1بعد12تنكشار1
تألس1لحة1تبنأوي1ة:1»إنها1مس1أبة1حياة1وَْو1مأت1 ابنس1لة1بن1ا«،1مؤتدة1ون1
تبأض1ع1تبحايل1يثلا1فحة1مأقف1 يأنغ1يان1غ1تبقايض1 حاجكها1إىل1تمكالك1

وسلحة1نأوية1ملأتجهة1تعكدتء1محكمل.
ووتدت1تبد لأماس1ية1تبكأرية1تبش1مابية1ون1 يأنغ1يان1غ1»ال1تنأي1إج تء1
مصاوضات1حأل1وسلحكها1تبنأوية«،1مضيصة1ون1»تبأاليات1تملكحدة1سكضط 1

إىل1قلأل1تبأضع1تبنأوي1بجمهأرية1تأريا1تبديمق تطية1تبشعلية«.
ووضاف1ا:1»نحن1 حاجة1إىل1تمكالك1تألس1لحة1تبنأوي1ة1من1وجل1تبحصاظ1

عى1تالسكق تر1وتألمن1يف1شله1تبجزي ة1تبكأرية1وشمال1رشق1آسيا«.
وقابا1تس1أي1سأنغ1 ي1إن1تأريا1تبش1مابية1حققا1تق يلا1»تبكأتزن«1
م1ع1تبأاليات1تملكح1دة1يف1تبق1درتت1تبنأوية،1مش1رية1إىل1ون1تبه1دف1تبنهائي1
يكمثل1يف1»وال1يكج و1)تألم يكيأن(1عى1تبحديث1عن1وية1وعمال1عس1ك ية1ضد1

جمهأرية1تأريا1تبديمق تطية1تبشعلية«.
م1ن1جهك1ه،1ويف1تعرتف1 ق1أة1تبخصم،1وت1د1مايك1 أملي1أ1مدي 1وتابة1

تالسكخلارتت1تمل تزية1تألمريتية1)يس1تي1تيه(،1تبخميس،1ون1تبأاليات1تملكحدة1
يجب1ون1تكرف1تما1بأ1ون1تبنظا12تبكأري1تبش1مايل1»عى1وش1ك«1تبحصأل1
ع1ى1فاروخ1نأوي1قادر1عى1رضب1و دتف1ومريتي1ة1وون1تكأتد1من1قدرتها1

عى1منع1ذبك.
و حس1ب1وتاب1ة1ف تن1س1  س«1ق1ال1 أملي1أ:1» اتأت1ق يل1ني1جدت1من1
تبق1درتت1تبكي1يج1ب1ون1تجعلنا1من1وجهة1نظ 1سياس1ية1ومريتية1نكرف1

تما1بأ1تانأت1عى1وشك1تحقيق1 دفهم«.
وق1ال1مدي1 1وتاب1ة1تالس1كخلارتت1تمل تزي1ة1تألمريتي1ة:1ون1تملخا 1 تت1
تألمريتية1رفدت1يف1تملايض1تببنامج1تبنأوي1تبكأري1تبش1مايل،1 يد1ون1خبة1

 يأنغ1يانغ1تبصاروخية1تكطأر1 رسعة1تلرية.
وعى1غ1 تر1مسكش1ار1تألمن1تبقأمي1تبجن1 تل1    ت1ماتماس1ر1تبذي1
تان1ح1ارضت1يف1تملؤتم1 1ويضا،1ذّت 1 أمليأ1 أّن1ت تم1ب1يصّضل1إعادة1تأريا1

تبشمابية1إىل1طاوبة1تملصاوضات1عب1تبد لأماسية1وَْو1تبعقأ ات.
وتانا1تأريا1تبش1مابية1قد1تش1رطا1تخيل1وم يكا1عن1سالحها1تبنأوي1

بكي1تكخى1عن1  نامجها1تبنأوي.
وم1ع1وفأل1ت تم1ب1إىل1تب ئاس1ة1تألم يكي1تزدتدت1حدة1تبكأت 1يف1ش1له1
تبجزي ة1تبكأرية1 سلب1تبكهديدتت1تألم يكية1تملكأتفلة1بكأريا1تبديمق تطية1
 ابك1أتزي1مع1إج تء1وتش1نطن1مناورتت1تس1كصزتزية1مش1رتة1م1ع1تأريا1

تبجنأ ية1ونرش ا1فأتريخ1ثاد1يف1تأريا1تبجنأ ية.

 مدير السي آي إيه: خبرة بيونغ يانغ الصاروخية تتطور بسرعة كبيرة



لي���َس أماَمنا كش���عٍب ميني ب���كل أطياف���ه َومكّوناته إال 
الصم���وُد َوالثب���ات، إنن���ا معني���ون باملس���ؤولية أم���ام الله 
ُز  ُس���بَْحانَ��ُه َوتََعالَى وأمام أنفسنا َوش���عبنا كله، بكل ما يعزِّ
ُق النصَر من عوامَل معنوية وعملية. الصموَد َوالثباَت ويحقِّ

                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة 
أخيـرة

د أحمد عبداهلل الصعدي 
“إننا1نعكقُد1ون1تبثمَن1يسكحق1ذبك”..1 كذت1وجا ا1وزي ُة1
خارجية1وم يكا1يف1عهد1تلينكأن،1مادبني1ووببتيا،1 ضمري1
م تاح1عى1سؤتل1ألحد1مقدمي1  نامج1تلصزيأني1شهري.

سأل1مقد12تببنامج:1تبسيدة1تبأزي ة،1سمعنا1ون1نصف1
مليأن1طصل1ع تقي1قد1ماتأت1نكيجة1تبعقأ ات1ضد1تبع تق..1
وقص1د1وتثَ 1م1ن1تألطصال1تبذي1ن1ماتأت1يف1 ريوش1يما،1 ل1
تبثمن1يسكحق1ذبك؟1وال1تلدو1 ذه1تإلجا ة1تبعدمية1مصزعة1
إال1ألوبئ1ك1تملكعلقني1 أ دتب1نزعة1إنَْس1انية1تأنية1ال1تأجد1

إال1يف1منا  1تبكضليل1تأليديأبأجي.1
إجا 1ة1مادب1ني1ووببتي1ا1تنس1جم1تََماما1ًم1ع1تبعقيدة1
تبصلس1صية1تبس1ائدة1يف1تبعق1ل1تألم يك1ي1تبك1ي1فاغكه1ا1
تبصلس1صُة1تببجماتي1ة1وم1ع1تبنصعي1ة1تبكي1تح1ّدد1معياَر1
تبناف1ع1وتبضار1يف1تملمارس1ة،1به1ذت1بم1تخكل1ف1تبأزي ة1يف1
تإلدترة1تبديمق تطي1ة1بليل1تلينكأن1رج1ل1تبقانأن1وتملغ 12
  وتي1ات1مارتيز،1وتملعجب1 نيلس1أن1ماندي1ال1إىل1حد1ونه1
زتر1تبزنزتن1ة1تبكي1قىض1فيها1251عاما1ًمن1عم ه،1ال1تخكلُف1
عن1تبصحصي1تبشهري1تملكحيز1عالنيًة1ب11"إرستئيل"1تأماس1
ف يدمان1تبذي1ناش1د1تب ئيَس1ت تمب1 عد12تملّس1 دتعش1يف1

سأريا.1
وتبس1لُب1 1أ1ون1دتعش1يف1نظ1 ه،1 ي1تبق1أة1تبضار ة1
تملقاتلة1ضد1تبنظا12تبسأري1وحزب1تبله1وإي تن،1وإضعافها1

يعني1تقأيَة1 ذه1تألط تف1تملعادية1إلرستئيل.1
ومن1تملنطلق1تبنصعي1ذتته1قال1جأن1تريي1قلل1مغادرته1
منص1َب1وزي 1تبخارجية1 أي1ا12 أنه1بأال1تبكدخل1تب ويس1يف1
س1أريا1َبكانا1دتعش1تمددت1إىل1تبح1د1تبذي1ي غم1تب ئيس1

تبسأري1عى1تالقرتِب1منا1وتبكصا م1معنا.
وفق1ا1ًبلمعي1ار،1وَْو1تمللدو1تبنصع1ي1ُتّل1يشء1جائٌز1 مقدتر1
1ُق1تبغاياِت1بلسياس1ة1تبخارجية1تبك1ي1تكلخص1يف1 ما1يحقِّ
تبهيمنة1عى1مصائ 1تبش1عأب1ومقدرتته1ا،1و كذت1تصلح1
وس1ائل1قكل1تبش1عأب1جائ1زة1وخالقياً،1س1أتٌء1وتانا1 ذه1

تبأسائُل1تبحصاَر1وتبكجأيَع1وَْو1تبقنا ل1تبذتية.1
فع1ى1تب غم1من1تبنكائج1تبصظيعة1بلحصار1تبذي1ف ضكه1

وم يكا1عى1تبع تق1ومن1ثم1تالحكالل1تمللارش،1

فضائل الجوع يف ترسانة 
ونص1ح1ُتّل1َمن1ب1م1يلكحق1 هذه1تملس1رية1األسلحة األمريكية!

و ذت1تبخ1ط1تبعظيم،1ون1يلكحَق1 ه1ا1ويُعِلَن1
تبيه1أد1 منه1م1 تبل1ُه1 يك1بّو1 مم1ن1   تءت1ه1
وتبنصارى1ومن1يأتبيهم1ومن1يقف1 جانلهم.
َووويص1و 1يل1ووقار 1ي1ووفدقائ1ي1وتل1
من1يق1 و1وَْو1يس1مع1 1ذه1تبأفي1ة1 كقأى1
تبله1وتبكمس1ك1 هذه1تملسرية1تبكي1 ي1تمكدتٌد1
بأالية1تبله1ورسأبه1وتإلما12عيل1عليه1تبسال1،2
وووفيكم1 ابسمع1وتبطاعة1بسيدي1ومأالي1
َعلدتملل1ك1 ن1 1در1تبدين1تبحأثي1س1ال12تبله1
1ن1تحلهم1ويحلأنه1 عليه،1تبله1م1تجعلنا1ممَّ

يجا دون1يف1سليله1وال1يخافأن1بأمة1الئم.
1ا1رس1ابكي1بألَْع1َدتء1م1ن1تألم يكي1ني1 ومَّ
وتإلرستئيلي1ني1وعمالئهم:1إننا1بكم1 امل فاد1
وإننا1س1نلقنكم1دروس1ا1ًحيدرية،1وس1نعيد1
خيب1م1ن1جديد،1غري1ملابني1 م1ا1تمكلكأنه1
من1وس1لحة1وعكاد،1وتثق1أن1 ابله1و نره،1
)َر َّن1َا1وَْف1ِ ْغ1َعَليْن1َا1َف1ْبت1ًَوثَل1ِّْا1وَْقَدتَمن1َا1

نَا1َعَى1تْبَقْأ12ِتْبَكاِفِ يَن(.1 َوتنُرْ
تمل1أُت1 1– تمل1أُت1ألم ي1كا1 1– وَْت1َب1 تبل1ُه1
إلرستئي1ل1–1تبلعن1ُة1ع1ى1تبيه1أد1–1تبن1ُر1

بإلسال2.

تبعدد1)أأ2(1 

تبسلا
11فص 1فص 1 111-12111وتكأ  1أ2211

معاذ الجنيد
ب���ن���ا ي���ه���زأ األع���������راُب م��ن��ه��م َج���َه���ال���ًة

ول����ك����ّن )أم����ري����ك����ا( رأت����ن����ا ل���ه���ا ه��ّم��ا
وك����م ق��ي��ل )إس����رائ����ي����ل( ع��ن��ك��م ب��ع��ي��دٌة

وظ����لَّ ش���ع���اُر ال���م���وت ف���ي رأس���ه���ا ُح��ّم��ى

ُجنيدياتُجنيديات

الشهيد املجاهد/ جابر محمد علي القطيني
االسم الجهادي: أبو محمد 

املحافظة: صعدة، ساقني، صويرح

د. سامي عطا
 

إذت1تان1محار ة1تبصساد1وتبقضاء1
عليه1يُعكَب1ُرضورًة1وطنيًة؛1ألنه1آفة1
مس1ئأبة1عن1 ذه1تمل1آالت1تبكارثية،1
فإن1 1ذه1تملهمة1ال1ينلغ1ي1ون1تأتل1
بكأف1 1إرتدة1حقيقية1وحس1ب،1إنما1
تحكاُج1إىل1مجمأعة1إج تءتت1تساعُد1
يف1ون1تغ1دَو1ناجع1ة،1ف1ال1يمك1ن1ون1
تنَج1َح1من1دون1إفالح1ات1قانأنية1
وترشيعي1ة1تلغى1فيه1ع1دٌد1من1مأتد1
تبك1ي1 تبقانأني1ة1 وتمل1أتد1 تبقأتن1ني1
تحم1ي1تبصاس1دين1وتحصه1م1م1ن1

تملسأبة.1
وسنع ض1مجمأعة1من1تألمثلة1ملثل1تلك1تبقأتنني.

قأتنني1تحمي1تبصساد:

بندر الهتاري
 

تدمري1ُتبجيأش1تبع  ية؛1بكي1يس1ُه111َل1
وإخض1اُع1 وتقس1يُمها1 تبلل1دتن1 ُب1 رَضْ
ش1عأ ها1بلهيمنة1تملطلق1ة،1عى1 ذت1تبخط1
تملكصاعد1تك1دِرُج1تملؤتم1 ة1تبغ  ية1 قيادة1
تبأالي1ات1تملكح1دة1تألم يكي1ة،1ونجحا1إىل1
ح1د1م1ا،1وتادت1تملنطقة111تدُخ1ُل1دون1ويَّة1
تعقيدتت1يف1م حلة1تبكقس1يم1 أقل1تكلصة،1
ب1أال1وجأد1عأتم1َل1مضادٍة1تكمث1ل1 ابدول1
وتبش1عأب1تبكي1فم1دت1وقاتلا1وتحملا1
تألعلاء،1وم حلة1تملخاض1ال1تزتُل1قائمًة.

من1تألسلاب1تبكي1 يَّأت1برضب1تبجيأش1
تبع  ي1ة،1عد12وجأد1تبعقيدة1تبقكابية1تملأجهة1نحأ1تبعدو1تملع وف1بألمة،1
مكمث1ال1 11"إرستئيل"1تخط 1وجأدي1مدع1أ12 أم يكا1و  يطانيا1ودول1
غ  ية1وخ ى،1و ذت1تبخط 1يجمع1عليه1تل1تبع ب،1و أ1ما1جعلها1تصش1ل1
وم1ا12وول1تخكلار1حقيقي1ألنها1بم1تحرض1نصس1ها1بهكذت1تهديدتت،1تذبك1
تنخ تطها1يف1ووبأيات1ثانأية1جعلكها1ودتة1طيعة1 يد1تألنظمة1تبكي1ساقكها1
وفقا1أل أتئها1ومصابحها1ووحيانا1تجميد ا1 ناء1عى1حسا ات1خاطئة.
يف1تبيم1ن،1تان1تبجيش1ُمطأَّع1ا1ًبحماية1ورتان1تبنظ1ا1،2وتحأل1تبأالء1
تبأطن1ي1نحأ1تبقيادتت1وو1تألح1زتب1تبكي1ينكمأن1إبيه1ا1ووحيانا1ًت  طهم1
عالق1ة1ويديأبأجية،1وتان1بلكثري1من1قادة1تبجيش1-1من1تألبأية1إىل1تب تب1
تألدن1ى1-1تال كما12تبلارز1 مصابحهم1تبش1خصية،1وقيادتت1وخ ى1مهمة1

تانا1م تلطة1 ابخارج1و نا1عامل1تدمري1آخ .
 1ذت1تبأتقع1تملكدني1يف1و م1مؤسس1ة1يف1تبلالد1–1رغ1م1تالنصاق1تبلا ض1
عليه1ا1–1ووفل1تبجيش1إىل1ون1يس1قط1يف1تخكلار1تبحصاظ1عى1وحدته1منذ1
عا1،211112وتذبك1تملس1كأى1تبضعيف1م1ن1تألدتء1 مأتجهة1تبعدوتن1تبذي1

يمثل1وتب1تهديد1تأريخي1بليمن.
قل1ل1تبحدي1ث1عن1معابج1ة1 1ذه1تالخكالالت،1يمك1ن1ون1نع1زز1فك ة1
تس1كهدتف1تبجيأش1 أمثلة1مهمة،1ووبها1من1س1أريا،1ف غم1ون1جيش1ها1
يحمل1عقيدة1قكابية1سليمة1إىل1حد1تلري،1تنطلق1من1ملدو1مأتجهة1تبكيان1

تالرستئييل1 حكم1ون1بديها1ورتض1محكلة1وبها1حدود1

كيف نقضي على الفساد؟

تدمري الجيوش.. تحويل 
املؤامرة إىل فرصة

تدع1أ1فحيص1ُة1تملس1رية1ُقّ تَء 1ا1تبك1 ت12َ
تبيمني1ة1ويف1تبخ1ارج،1إىل1 ُتّل1تملحافظ1ات1 يف1
تملش1ارتة1يف1نق1ل1تألحدتث1وتألخل1ار1وتبصأر1
عب1قنأتت1تأتفل1مصكأحة1عى1مدتر1تبساعة،1
حي1ث1خّصصن1ا1قنات1َي1تأتفل1ع1ب1تبأتتس1
تب ق1م.. ع1ى1 وتبكيليج1 ت12 انكظارت1م1 وب1
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