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انهيار كبير 
للمرتزقة في شبوة

مصدر أمني:
القبض على مطلوب 
ومعه رئيس المؤتمر 

بهمدان واعترفا 
بسعيهما لزعزعة األمن

شبكة »            «:

تدين األخبار الكاذبة 
التي ترّوج لها قناة 

روسيا اليوم

كفى!
الرئيس الصماد يتوعد

عنقودية أمريكا تخّلف شهيدًا و3 جرحى بينهم امرأتان بموزع وتصيُب 5 أطفال بصعدة

حكماء ووجهاء خوالن الطيال يطالبون تنفيذ النقاط الـ12 وتفعيل مؤسسات الدولة
وزارة الصحة: العدوان تسبب بوفاة 14 ألف مريض والخسائر أكثر من 8 مليارات دوالر

صراعات غري مسبوقة يف معسكرات املرتزقة واالحتالل

غير مهمشين
 الحاجة شامية: أنا يمنية أصيلة وعلى الخونة أن يرحلوا من 
الوطن وأطالب الحكومة بحلول إلعالة أسر الشهداء والجرحى

 لدينا 200 مجاهد في الجبهات وقدمنا 15 شهيدًا
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أخبار 

 تدمير آلية عسكرية باتجاه الحثيرة ومصرع طاقمها

إنهيار صفوف املرتزقة يف منطقة الصفراء بشبوة وأبطال 
الجيش واللجان يسيطرون على مساحات كبرية

  شبوة:
إنهارت2فص2أُف2م تِزقة2حلعاوحن2حلس2عأدي2
حأم يكي2يف2منطقة2حلصص حء2 محافظة2ش2بأة،2
 عا2سلس2لة2من2حلهجمات2نّصذ ا2و طاُل2حلجيش2
وحللجان2حلش2عبية2وجربتهم2عىل2حالنس2حاب2من2

مسالات2وحسعة.
وقال2مصار2عسك ي2إن2قأحِت2حلجيش2وحللجان2
حلشعبية2نصذت2خالل2حلصرتة2حملاضية2عمليات2إغارة2
وحس2كنزحف2للم تزقة2يف2منطقة2حلصص حء2 ماي ية2
عسيالن2ودت2لخلخلة2فصأف2حمل تزقة2 عا2تكبا م2

خسائَ 2ماديًة2و رشية2فادلة2 شكل2يأمي.
وووضح2حملصار2ومس2حلسبت،2ون2قأحت2حلجيش2
وحللجان2حلشعبية2سيط ت2عىل2مسالات2وحسعة2
منطقة2حلسص حء2 ماي ية2عسيالن،2مشريح2ًلص حر2

حمل تزقة2 شكل2جماعي2من2مأحقعهم.
ووّزع2حإلعال22حلح  ي2مشا َا2وفأرحً،2لصلت2

عليه2ا2فحيص2ة2حملس2رية،2تُظِهُ 2تم ت2ز2قأحت2
حلجي2ش2وحللجان2حلش2عبية2يف2مأحق2ع2ومكارس2

حمل تزقة2 عا2ف حر م2من2منطقة2حلصص حء.

ويف2ش2بأة2ويضا2ًلق2ي2حلقيادي2حمل تزق2س2الم2
علأي2حملصعبي2مرصعه2مكأث ح2ً إفا ة2لحقت2 ه2
 نريحن2حلجيش2وحللجان2يف2جبهة2طأحل2حلسادة.

  خاص:
حلجن2أد2 م2ن2 ع2اٌد2 ووفي2ب2 ُقك2ل2
وم تزقكه2م2 عملي2ات2 حلس2عأديني2
عسك ية2مكنأعة،2ومس2حلسبت،2نصذ ا2
حلش2عبية،2 وحللج2ان2 حلجي2ش2 و ط2ال2
يف2وق2ت2ظه2 ت2عالم2ات2حلي2أس2عىل2
حلجيش2حلس2عأدي2من2خالل2حسكعانكه2
 مجامي2َع2م2ن2حمل تزق2ة2حلس2أدحنيني2
 كنصيذ2زلف2جايا2عىل2مأحقع2حلرشفة2

يف2نج2 حن2لق2ي2مص2ري2َوتث2 2م2ن222 
زلأفات2خالل2حأيا22حملاضية.

وضم2ن2حلعملي2ات،2وعل2ن2مص2ار2
عس2ك ي2وم2س2حلس2بت،2مقك2َل2عاد2
م2ن2حلجن2أد2حلس2عأديني2إث2 2تام2ري2
مكنه2ا2 ع2ىل2 تان2أح2 عس2ك ية2 آلي2ة2
وحس2كهافكها2ولاُة2حلهناس2ة2حلكا عة2
حلش2عبية2 ُعب2ْأة2 وحللج2ان2 للجي2ش2
ناس2صة2وثناء2تقاُّمه2ا2 اتجاه2منطقة2

حلحثرية2 جيزحن.

حملص2اُر2ذحت2ُه2وّت2ا2ون2ق2أحِت2حلجي2ش2
وحللج2ان2حلش2عبية2ترست2 جأم2ا2ًجاياح2ً
نّص2ذه2حلجي2ش2حلس2عأدي2ومع2ه2مجاميع2
تبرية2من2حمل تزقة2حليميني2وم تزقة2حلجيش2

حلسأدحني2عىل2مأقع2حلرشفة2 نج حن.
ووت2ا2حملص2ار2ون2عملي2ة2حلكصاي2
للزلف2حلجايا2ش2هات2مقكل2وإفا ة2
حلس2عأديني2 حلجن2أد2 م2ن2 حلع2رشحت2

وحلسأدحنيني2وحمل تزقة.
وووض2ح2حملصار2ون2ق2أحت2حلجيش2

وحللج2ان2حلش2عبية2وضع2ت2حلعاو2يف2
مصياة2حلُعبْأحت2حلناسصة2حلكي2تصج ت2
 عاٍد2من2حآلليات2وحلجنأد2حل حجلني،2ما2

وجرب م2عىل2حلرتحجع2مجادحً.
حإلع2ال22ُ وعل2ن2 حلس2ياق2 ذحت2 ويف2
حلسأدحني2 حلجناي2 حلس2أدحني2مرصع2
حمل ت2زق2ع2ي2عباحل لم2ن2يف2جبه2ة2
وحللج2ان2 حلجي2ش2 نج2 حن2 ن2ريحن2
حلش2عبية،2فيم2ا2ُقك2ل2ول2ا2حمل تزق2ة2
 عملية2قنص2ُقبالة2منصذ2حلخرضحء.

أكثر من 35 قتياًل من املرتزقة 
وتدمري ثالث آليات بهجمات 

نوعية يف موزع غربي تعز
  تعز:

نّصذت2قأحُت2حلجيش2وحللجان2حلش2عبية،2ومس2حلسبت،2عادح2ًمن2حلعمليات2
حلعس2ك ية2ضا2م تزقة2حلعاوحن2حلسعأدي2حأم يكي2يف2ماي ية2مأزع2غ  ي2

تعز،2مأقعًة2يف2فصأفهم2عرشحِت2حلقكىل2وحلج لى.
2ل22حملس2رية2 مقكل2وإفا ة2عاد2تبري2من2حمل تزقة2 ووفاد2مصاٌر2عس2ك يٌّ
ج2 حء2 جأ22تبري2للجيش2وحللجان2حلش2عبية2حس2كهاف2مأحق2ع2حمل تزقة2يف2
ج2رس2منطق2ة2حلهامي2و جأ22آخ 2وقع2ش2مايل2معس2ك 2خال2ا2 ماي ية2

مأزع2غ  ي2تعز.
ويف2ماي ي2ة2مأزع2قكُل2ووفيب2ما2ال2يقل2ع2ن52ص2م تزقاً،2عناما2قامت2
ق2ّأُة2حملافعي2ة2حلكا عُة2للجي2ش2وحللجان2حلش2عبية2 قصف2تجم2ع2لآلليات2

وحمل تزقة2غ  ي2جبل2نا ضة2 ماي ية2مأزع.
َق2إفا اٍت2مبارشًة2وودى2لكامري2 2ون2حلقصَف2لقَّ ووفادت2مصادُر2عسك يٌّ
ع  كني2عسك يكني2وآلية2عسك ية2ومرصع2وإفا ة2من2تانأح2عىل2مكنها.

إنكسار زحف جديد على الشرفة ومقتل عشرات الجنود السعوديني 
ومرتزقة الجيش السوداني

مقتل عدد من املرتزقة بينهم 3 قيادات 
بعمليات عسكرية يف صرواح

  مأرب:
لق2ي2ع2اٌد2م2ن2حمل تزق2ة2مرصعهم،2 ينه2م2قي2ادحت2ووفيب2
آخ2 ون،2ومس2حلس2بت،2 عمليات2نأعية2لق2أحت2حلجيش2وحللجان2

حلشعبية2يف2جبهة2رصوحح2 محافظة2مأرب.
وق2ال2مص2ار2عس2ك ي2إن2عادح2ًمن2عن2ارص2حمل تزق2ة2ُقكلأح،2
وفي2ب2آخ2 ون2يف2 جأ22للجي2ش2وحللجان2ع2ىل2مأحقعهم2يف2تبة2
حملط2ار2 ماي ي2ة2رصوحح.2تم2ا2تمّكنت2ق2أحُت2حلجي2ش2وحللجان2
حلش2عبية2م2ن2تامري2مع2ال52. 22تا ع2ا2ًللم تزق2ة2رشقي2وحدي2
ر يع2ة2وقك2ل2عاد2م2ن2حمل تزق2ة،2فيما2ُقك2ل2 2آخ2 ون2 عمليات2
مكص ق2ة2للجيش2وحللج2ان.2ووف2ادت2حملصادُر2حلعس2ك ية2 مقكل2
حلقي2ادي2حملناف2ق2حلنقيب2منص2أر2حلعاحري2ورتان2ل2 ب2حلككيبة2
حأوىل2من2حللأحء2)82(2مشاة2حلكا ع2للعاوحن،2وحملنافق2حملالز22محما2

حلعزي،2وتذلك2حملنافق2محسن2حلسيكة2حلنصيعي.

  قتلى وجرحى من املرتزقة بهجوم يف 
املتون ومصرع 5 منهم قنصًا

  الجوف:
2و طاُل2حلجيش2وحللجان2ُ ُجأما2ًمباغكا2ًعىل2مأحقع2حمل تزقة2 َشنَّ
يف2ماي ي2ة2حملك2أن2 محافظ2ة2حلجأف،2مخلص2ا2ًعادح2ًم2ن2حلقكىل2
2إن2قأحِت2حلجيش2وحللجان2وغارت2 وحلج لى.2وقال2مصاٌر2عسك يٌّ
ع2ىل2مأحق2ع2حمل تزق2ة2يف2منطقة2مزوي2ة2 املكأن2وس2قأط2قكىل2
وج ل2ى2يف2فصأفهم.2وضمن2تصاُعِا2عملي2ات2حلقنص2من2قبل2
ول2اة2حلقنافة2حلكا عة2للجيش2وحللج2ان،2ُقكل2حثنني2من2حمل تزقة2
قنصا2ًيف2وحدي2ش2ّأحق2 ماي ية2حلغيل،2تما2تم2رصع2ص2منهم2قنصا2ً

يف2ماي ية2حملكأن.

القبض على مطلوب أمني ومعه رئيس املؤتمر بهمدان 
واعرتافاتهما بزعزعة األمن واالستقرار موّثقة صوت وصورة

  خاص:
قال2مصاٌر2ومني2إن2حأجهزة2حأمنية2ولقت2حلقبَض2
2يف2ش2ارع2فخ 2 أمانة2حلعافمة2 عىل2مطلأٍب2ومنيٍّ
ومع2ه22ش2خصان2آخ حن2 م2ا2رئيس2ف2 ع2حملؤتم 2
حلش2عبي2حلعا22 هماحن2ونجله،2ت2م2حلكحصظ2عليهما2
دون2ون2تع2 ف2حأجه2زة2حأمني2ة2ونه2رئي2س2حملؤتم 2
 هماحن،2وذلك2 عا2قيا22حملطلأب2 االعكاحء2عىل2قسم2

رشطة2ومأحطنني2وإقالٍق2لألمن2وحلسكينة2حلعامة.
وقال2حملص2ار2لأتالة2حأنباء2حليمنية2إنه2 عَا2تلقي2
حأجه2زة2حأمنية2 الغاٍت2عرب2م تز2حلش2كاوى2 قيا22
حملاع2أ2)2.2س(2 االعك2احء2ع2ىل2مأحطن2ني2وإق2الق2
حلسكينة2حلعامة2قامت2 عملية2مكا عة2رفا2لكى2تم2

حلقبض2عليه2يف2شارع2فخ 2 العافمة.
ووش2ار2حملص2ار2إىل2ونه2خ2الل2حلكحقيقات2حعرتف2
رئي2س2ف ع2حملؤتم 2حلش2عبي2 ماي ي2ة2 ماحن2ونهم2

تان2أح2ي ي2اون2مقا ل2ة2ش2خصية2قيادي2ة2لكزويا2
حملطلأب2 السالح2لزعزعة2حأمن2وحالسكق حر.

مسكغ  ا2ًمما2وثري2يف2عاد2من2حملأحقع2من2تسييس2
ة2ونها2م تبطة2 ماللقة2مطلأب2ومني2 للقضية2َخافَّ
ت2م2إلقاء2حلقب2ض2علي2ه2وتان2  فقك2ه2رئيس2ف ع2

حملؤتم 2 هماحن2ونجله.2
مأثّق2ة2 الصياي2أ2 حالعرتحف2ات2 ون2 حملص2ار2 ووت2ا2
وسكنرش ا2حأجهزة2حأمنية2إذح2حقكضت2حلحاجة2لذلك.

وكيل قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية لصحيفة »المسيرة«:
منتصف الشهر القادم هو موعد إعالن نتائج الثانوية 

العامة وال صحة ملا تروج له مواقع التواصل 
  خاص:

نص2ت2وزحرة2حلرت ي2ة2وحلكعلي2م،2مس2اء2ومس2
حلس2بت،2ما2تناقلكه2ع2اد2من2وس2ائل2حلكأحفل2
حالجكماع2ي،2 خصأص2إعالن2نكائ2ج2حخكبارحت2

حلثانأية2حلعامة2 قسَميها2حلعلمي2وحأد ي.
»حملس2رية«2 ويف2ترصي2ح2خ2اص2لصحيص2ة2
حس2كغ ب2حلاتكأر2محما2حلسقاف2-2وتيل2قطاع2
حملنا 2ج2وحلكأجي2ه2 2أزحرة2حلرت ي2ة2وحلكعلي2م،2
حلص2ربتات2وحأتاذي2ب2حلكي2دوب2ع2ىل2ت ويجها2
م ىض2حلنصأس،2مسكهافني2حلعملية2حلكعليمية،2
مأضح2ا2ًون2نرش2مث2ل2 كذح2وخبار2من2ش2أنها2
حلعم2ل2عىل2إق2الق2حلط2الب2وحلطالب2ات2ووولياء2

ومأر م.

ووت2ا2حلاتكأر2حلس2قاف،2ون2نكائج2حخكبارحت2
حلثانأية2حلعامة2س2يكم2حإلعالن2عنها2تحا2وقىص2
منكصف2حلش2ه 2حلقاد22نأفم2رب،2دحعيا2ًحلجميع2
لع2ا22حاللكص2ات2أية2وخبار2تاذ ة2ت2 ّوج2لنكائج2
حلثانأي2ة2حلعام2ة2م2ا2لم2تك2ن2ف2ادرة2 صأرة2
رس2مية2ع2ن2وزحرة2حلرت ية2وحلكعلي2م2عرب2مأقع2

حلأزحرة2وو2وتالة2حأنباء2حليمنية2سبأ.
وووض2ح2وتي2ل2قط2اع2حملنا 2ج2وحلكأجي2ه2
 أزحرة2حلرت ية2وحلكعلي2م،2ون2حإلعالن2عن2حلنكائج2
سيس2بقها2رس2ائل2SMS2لكحايا2حملأع2ا،2مبينا2ً
ون2تأخ2ري2َنكائ2ج2حمكحان2ات2حلثانأي2ة2حلعام2ة2
 ذح2حلعا22يأتي2 س2بب2تصحيح2ووضاع2حلطالب2
حلنازلني2وتذح2معالجة2تل2حلقضايا2حلكي2رحفقت2

سري2حالمكحانات.

يبحثأن2عن2حلحل2و م2وس2اس2حملش2كلة،2يشغلأن2حإلعال22
 كلمات2حلسال22و م2سبُب2حلح ب2وحلعاوحن2وحلحصار2وحلخ حب2
وحلامار،2وتحط2طائ ة2وزي 2خارجية2وم يكا2يف2قاعاة2سلمان2
حلجأي2ة2 ال ياض،2يف2جألة2يبح2ث2خاللها2قضايا2عاة2و  ز ا2
2من2ومالك2آل2س2عأد2 حليم2ن،2وتأنم2ا2 2ذح2حليمن2ملٌك2خ2اصٌّ
يكأحرثأنها2من2عها2عباحلعزيز..2ومري2ٌيأِرُث2ومريحً،2وملك2يأرث2
مل2كاً،2وحآلن2يج ي2 حث2حلرتتة2وتيصية2تقس2يمها2 الطريحن2
حأم يك2ي،2و القنا ل2حلذتية2و إل حق2حملزحرع2وتامري2حملاحرس2
وحملس2اجا2وغري ا2من2حأعمال2حلخريية2حلكصيلة2 إ قاء2حليمن2
مزرعة2ملكية2سعأدية2خافة2مع2مساعاة2إمارحتية2يف2 عض2
حملناط2ق..2 حي2ث2ال2يُناقش2وم  ا2ووم 2حلعاملني2فيها2س2أى2
م2ع2حل ياض،2وما2فنعاء2و عا2ون2وظه2 ت2تم دح2ًعىل2حلحاتم2
 أم2 ه2فعقأ كُها2ون2يُغَلَق2مطاُر 2ا،2ويُمنََع2عليها2وي2تأحفل2
مع2حلعالم2إال2 عا2حس2كئذحن2م2ن2حلأتيل2حأم يكي2حلحرصي2يف2
حملنطقة2جاللة2حملل2ك2وو2ويل2عهاه2حملصاَّى؛2 اعكبار ما2حملعنيني2

 شؤون2حلع ب2ومكا عة2قضايا م2لاى2حلغ ب.

وقفة قبلية مسلحة لقبائل املراهض 
بمديرية عنس بذمار تحت شعار 

“معاً لرفد الجبهات باملقاتلني«
  ذمار:

نّص2ذت2قبائ2ل2ق ي2ة2حمل ح 2ض2 ماي ي2ة2عنس2يف2
محافظة2ذمار،2ومس2حلس2بت،2وقصًة2قبليًة2مس2لحًة؛2
وفاءح2ًللش2هاحء2وتأتي2اح2ًعىل2مأحفلة2رف2ا2حلجبهات2

 املال2وحل جال2وحلسالح.2
مأحفلكَه2ا2 وت2ات2 حلأقص2ة2 يف2 حملش2ارتُة2 حلقبائ2ُل2
وحس2كم حَر ا2يف2رف2ا2حلجبه2ات2 مزي2ٍا2م2ن2حملقاتل2ني2
وإلكحاقهم2 معس2ك حت2حلكاري2ب2ودعم2و طال2حلجيش2
وحللج2ان2حلش2عبية2 كل2م2ا2يلز22لكى2ينكرَص2حلش2عُب2
حليمني2مهما2 لغت2حلكضحياُت2وغلت،2فط يُق2حلنرص2ال2

تعبّا2إال2 اماء2حأ طال2وتضحياتهم.



3
حألا

حلعاد

22فص 2فص 2 2
222وتكأ  2أ2222

)8أ2(
أخبار 

  خاص:
وّت2ا2حأخ2فال2ح2حلصّم2اد2-رئي2س2
حملجلس2حلسيايس2حأعىل-2و مية2تصعيل2
حأجه2زة2حل قا ي2ّة2وحلقضائي2ة2يف2 ذه2
حمل لل2ة،2وون2ذلك2ليس2حس2كهاحفا2ًألا2
 ل2حنطالقا2ًمن2وولأية2حلحارض2ورضورة2
مأحجه2ة2حل2رضر2حلأحقع2عىل2حلش2عب2
حل2ذي2يكضأر2جأع2ا2ًويعاني2حلح مان،2
وس2كزدحد2معاناته2إلدرحته2 أجأد2وتث 2
نس2بة2للهار2يف2حمل2ال2حلع2ا2..2وون2 ذه2
حمل للة2 ي2م للة2عرس،2ولاينا2نماذج2
يف2حلكأري2خ2حلع  ي2وحإلس2المي2تجعلنا2
نحّم2ل2حملس2ؤولية2جميعا2ًم2ن2حل ئيس2
وتاف2ة2 وحل2أزرحء2 حلحكأم2ة2 ورئي2س2
حلقي2ادحت،2تم2ا2ون2تقاري2 2حلجه2از2ال2
يج2ب2ون2تبق2ى2لبيس2َة2حأدرحج2وإنما2

تجب2ت جمكه2ا2إىل2وحقع2عمي،2و أ2ما2
سيعمل2عليه2حلجميع.

حل ئي2س2حلصم2اد2يف2حللقاء2حملأّس2ع2
لألجه2زة2حل قا ي2ّة2وحلقضائي2ة2وحلذي2
ُعقا2ومس2  ئاسكه2تحت2شعار2»و مية2
تعزي2ز2عالقات2حلكعاون2وحلكنس2يق2 ني2
ممث2ي2وزحرة2حملالية2ومخك2ّ�2حلجهاز2
حمل ت2زي2لل قا 2ة2وحملحاس2بة2من2وجل2
لماية2حملال2حلعا22وحلأقاية2من2حلصساد«2
ق2ال:2س2كأحجهأن2حلكثري2م2ن2حلعأحئق2
وحملش2اتل،2وعليكم2ون2تعكربوح2ونصسكم2
يف2جبه2ة2مكقام2ة2مث2ل2إخأحنك2م2يف2
جبهات2حلقك2ال2جبهات2حلعزة2وحلك حمة2
حلهم2أ22 م2ن2 حلكث2ري2 لايه2م2 حلذي2ن2
حلش2خصية2ولم2تثِنهم2عن2وحجبهم2تما2
ل2م2يثِنهم2م2ا2يكع ضأن2ل2ه2من2ج حح2
وآال22و 2رت2يف2حأط2 حف2وَْو2فق2احن2جزء2

من2حلجس2ا،2و أ2م2ا2يجعلنا2جميعا2ًيف2
مأحجهة2حلصس2اد2وال2نسكسلم2للعأحئق،2
وون2نكأن2عنا2مس2كأى2حملسئألية2حلكي2

تحملنا ا.
ووض2اف2قائال2ً 2أن2حللق2اَء2ال2يجب2
ون2يك2أن2ظا 2 ة2إعالمية،2 ل2وس2يلة2
حملي2احن2 يف2 عم2ي2 وحق2ع2 إىل2 للرتجم2ة2
حملزحي2اة2 مكافح2ة2 ع2ن2 وحلكأق2ف2
حلصساد2حلكي2وفبحت2وس2يلة2للمزحياة2
وحالس2كغالل..2الفك2ا2ًإىل2ون2وزحرَة2حملالية2
وحأجهزة2حل قا يّة2 ي2خط2حلافاع2حأول2
2ة2ون2معظم2 ع2ن2حملالية2حلعام2ة،2َخافَّ
حمل2ايل2 وحأدحء2 حملش2اريع2 يف2 حالخك2الالت2
تم 2عرب2حملس2ئألني2حملالي2ني2يف2حلجهات2
حملخكص2ة،2وتطأي2 2 2ذح2حلجان2ب2 أ2
تطأي 2لخط2حلاف2اع2حأول2ثم2يأتي2دور2

حأجهزة2حل قا يّة.

مش2ريح2ًإىل2رضورة2حال كم2ا22 ك2أحدر2
وزحرة2حملالي2ة2وحأجه2زة2حل قا يّة2وتطأي 2
ودحئه2م2حملهن2ي2وحلصن2ي2وتأف2ري2حلحماية2
وحلاع2م2حملطل2أب2أدحء2مهامه2م..2مؤتاح2ً
حلاحخلي2ة2 حملس2ئألية2 حسكش2عار2 و مي2ة2
وحلش2خصية2للقائمني2ع2ىل2حملالية2حلعامة2
وحأجه2زة2حل قا يّة2و م2يؤسس2أن2حليأ22َ
مل للة2 امة2يف2تصحيح2حلعمل2وفق2تأّجه2
ش2امل2م2ن2حلقي2ادة2حلسياس2ية2لكصعيل2

حلجانب2حل قا ي2وتطأي 2حأدحء2حملايل.
حملجل2س2 وعض2اُء2 حللق2اَء2 ل2رض2
حلحكأم2ة2 ورئي2ُس2 حأع2ىل2 حلس2يايس2
ورئي2ُس2مجلس2حلقضاء2حأعىل2حلقايض2
ولم2ا2حملك2أتل2وماي 2مككب2حل ئاس2ة2
محمأد2حلجنيا2وحلنائب2حلعا22عباحلعزيز2
حلبغ2احدي2وع2اٌد2م2ن2وعض2اء2مجليس2

حلنأحب2وحلأزرحء.

 ترأس اللقاء الموسع لألجهزة الرقابية والقضائية

الرئيس الصماد: تفعيل األجهزة الرقابية ليس استهدافاً ألحد ولن تبقى التقارير يف األدراج
وفقًا للتقديرات غير النهائية

ناطق وزارة الصحة: العدوان تسبب 
بوفاة 14 ألف مريض والخسائر 

أكثر من 8 مليارات دوالر
  خاص:

تش2صت2وزحرُة2حلصح2ة2وحلس2كان2حليمني2ة،2ع2ن2ورقا22
تارثي2ة2ل2أل2حلأضع2حلصح2ي2وحإلنس2اني2يف2حليمن2وحلذي2
تسبب2 ه2حلعاوحن2حلسعأدي2حأم يكي2 حق2حلشعب2حليمني2

منذ2مارس22252.
وقال2ناط2ق2وزحرة2حلصح2ة2حلعامة2وحلس2كان،2حلاتكأر2
عباحلحكي2م2حلكحالن2ي،2ومس2يف2ناوة2 جامع2ة2فنعاء:2إن2
وتث2َ 2م2ن2552 املائ2ة2من2حملسكش2صيات2وحمل حت2ز2حلصحية2
خ ج2ت2ع2ن2حلعمل2ج2 حء2حلح ب2حلذي2تش2نه2حلس2عأدية2

حملبارش2عليها.
ووض2اف2ونه2وفقا2ًلكقاي2 حت2حلأزحرة2غ2ري2حلنهائية2فإن2
حلحصار2حالقكصادي2حملص وض2عىل2حليمن2من2قبل2حلسعأدية2
وللصائها2ودى2إىل2وفاة2وتث 2من2 22ولصا2ًمن2حمل ىض2وون2وتث 2
من52ف2ولف2م يض2 حاجة2للسص 2للخارج2لكلقي2حلعالج.

ووت2ا2ون2وتث 2من2نصف2مليأن2طص2ل2يمني2يعانأن2من2
س2أء2حلكغذية؛2 سبب2حلعاوحن2وحلحصار،2َوون2وتث 2من8222 
ولف2شخصا2ًوفيبأح2 أ اء2حلكألريح2منذ2ووحخ 2و  يل2حملايض،2
فيما2تأىف2وتث 2من2ولَصي2ش2خص2لكى2حليأ22يف2لصيلة2غري2

نهائية2 سبب2حلأ اء.
ووش2ار2إىل2ون2خس2ائَ 2حلنظ2ا22حلصح2ي2ج2 حء2حلعاوحن2
حلسعأدي2حأم يكي2عىل2 الدنا2 لغ2وتث 2من2ثمانية2مليارحت2
دوالر،2مبين2ا2ًون2حأدوي2ة2وحملس2كلزمات2حلطبي2ة2حلكي2تأتي2
لليم2ن2يك2م2حلكجاُز 2ا2من2قب2ل2دول2حلع2اوحن2يف2جيبأتي2

أشه ،2مما2يؤدي2إىل2حنكهاء2فالليكها.

  في ندوة بجامعة صنعاء حول الخسائر األولية التي تسبب بها العدوان 

مختصون: الخسائر املباشرة يف قطاع الرتبية والتعليم 
العالي والفني بلغت أكثر من 140 مليارًا

  خاص:
ُعقات2ومس2ناوٌة2 كلية2حلزرحعة2
جامع2ة2فنعاء2لأل2»آثار2حلعاوحن2
وحلحصار2حلس2عأدي2حأم يكي2عىل2
وحلصحي2ة2 حالقكصادي2ة2 حأوض2اع2
وحلكعليمي2ة،2وحلزرحعي2ة2يف2حليم2ن«2
ع2ىل2و مي2ة2إيج2اد2مجمأع2ة2من2
خربحء2حالقكص2اد2وحملخكصني2إلدحرة2
حلأض2ع2 م2ع2 وحلكعام2ل2 حأزم2ات2
حل ح 2ن2يف2ظ2ل2حس2كم حر2حلع2اوحن2

وحلح ب.
نائ2ُب2وزي2 2 ولق2ى2 حلن2اوة2 ويف2
حلكعلي2م2حلع2ايل2وحلبح2ث2حلعلم2ي،2
حلاتك2أر2عباحلل2ه2حلش2امي،2تلمًة2
وتا2خالله2ا2و مية2إيجاد2معالجات2
لقيقية2لعملي2ة2تحصيل2حإلي حدحت2
وحإلسها22يف2تخصيف2معاناة2حلشعب2
حليمني2حل2ذي2قا22ماللَم2 طألية2يف2

مأحجهة2حلعاوحن.
إيج2اد2 و مي2ة2 ع2ىل2 مش2ادح2ً
حالقكص2اد2 خ2ربحء2 م2ن2 مجمأع2ة2

وحملخكصني2إلدحرة2حأزمات2وحلكعامل2
مع2حلأضع2حل ح ن2يف2ظل2حس2كم حر2

حلعاوحن2وحلح ب.
من2جانبه2ووضح2رئيُس2جامعة2
فنعاء،2حلاتكأر2فأزي2حلصغري،2ون2
حلناوة2تس2ّلط2حلضأء2عىل2حلخسائ 2
حملبارشة2وغ2ري2حملبارشة2يف2قطاعات2
وحلزرحع2ة،2 وحلصح2ة،2 حلكعلي2م2
وحالقكص2اد«2ج حء2حلع2اوحن2ووضع2
رؤية2وتقايمها2لل2 وي2حلعا22حملحي2
للعال2م2 وإيص2ال2رس2الة2 وحل2اويل2
ملقأم2ات2 حلع2اوحن2  اس2كهاحف2

حلشعب2حليمني.
إىل2ذل2ك2 نّي2وتي2ُل2وزحرة2حلكعليم2
حلع2ايل2حملس2اعا2لقط2اع2حلكخطيط،2
حلاتكأر2عباحلله2حلقامي،2ون2إجمايل2
لجم2حلخس2ائ 2حملب2ارشة2يف2قطاع2
حلرت ي2ة2وحلكعلي2م2نح2أ2622ملي2ار2
ريال،2ليث2تم2حسكهاحف2نحأ2ولصني2
و2552مارس2ة2منها52 22مارس2ة2

تم2تامري ا2 شكل2تي.
ووتا2حلقامي2ون2إجمايل2حلخسائ 2

حلعاوحن2 حلك2ي2حس2كهافها2 حملبارشة2
ف5  حلكعلي2م2حلصن2ي2نح2أ2  قط2اع2
ملي2ار2ري2ال2ج2 حء2حس2كهاحف652 
مؤسسة2تعليم2فني2ومهني2وتليات2
مجكمع2ومكاتب2حلأزحرة2يف2مخكلف2
حأرضحُر2 و لغ2ت2 حملحافظ2ات،2
حملب2ارشة2يف2قط2اع2حلكعلي2م2حلع2ايل2
حلعاوحن2للجامعات2 ج حء2حسكهاحف2
مخكل2ف2 يف2 وحأ لي2ة2 حلحكأمي2ة2
حملحافظ2ات2نح2أ2222ملي2ار2ريال،2
 ينم2ا2 لغت2حأرضحُر2غ2ري2ُحملبارشة2
للحص2ار2حالقكصادي2نحأ82أ2مليار2

ريال.
فيم2ا2وتا2عمي2ُا2تلي2ة2حلزرحعة،2
حلاتك2أر2ولم2ا2حملل2�،2يف2ورقك2ه2
ون2حإللصائيات2حل س2مية2وتات2ون2
حلع2اوحَن2وحلحصار2تس2بب2 صقاحن2
نح2أ2ثالث2ة2مالي2ني2عام2ل2لص ص2
حلعمل2يف2قطاع2حلزرحعة2ودّم 2طريحن2
حلع2اوحن2ور ع2ة2آالف2َوأ282مأقعا2ً
زرحعيا2ًوف22منشأة2شبكة2ري2و22 

منشأة2زرحعية.2

خالل استقباله رئيس الوزراء ووزير اإلعالم وقيادة مؤسسة الجمهورية

الرئيس: نأمل أن تكون عودة الصحيفة 
أقوى وأكثر تأثريًا يف الشارع اليمني ورافدًا 

مهماً ملواجهة العدوان

  خاص:
حملجل2س2 -رئي2س2 حلصّم2اد2 فال2ح2 حأخ2 حس2كقبل2
حلس2يايس2حأعىل-2ومس2 صنعاء،2رئيس2لكأمة2حإلنقاذ2
حلأطن2ي،2حلاتكأر2عباحلعزيز2 ن2لبك2أر2ووزي 2حإلعال22
ولما2لاما2ورئيس2مجلس2إدحرة2مؤسس2ة2حلجمهأرية2
رئيس2تح ي2 2فحيص2ة2حلجمهأرية2عباحلس2ال22جا  2

وطاقم2حلصحيصة2حلكح ي ي2وحلصني.
ويف2حللق2اء2 ن2ّأ2حل ئي2س2حلصماد2جمه2أر2فحيصة2
حلجمهأرية2وحلش2عب2حليمني2 مناسبة2عأدتها2للصاور2
 ع2ا2عامني2م2ن2حلكأّق2ف2حلق2رسي؛2نكيجَة2حس2كهاحف2
حلعاوحن2حملبارش2لها2وملقارحتها2وإمكانياتها2 ماينة2تعز.
ووع2 ب2عن2ومل2ه2ون2تك2أَن2ع2أدة2حلصحيصة2وقأى2
ووتث 2تأثريح2ًيف2حلش2ارع2حلصحصي2حليمن2ي2ورحفاح2ًمهما2ً
يف2مأحجه2ة2حلع2اوحن2حلس2عأدي2حأم يك2ي2حلذي2ف ض2
لصارح2ًش2امال2ًعىل2حليمن،2تما2شن2عاوحنا2ًعىل2حلشعب2
حليمن2ي2وف2 ض2لص2ارح2ًإعالميا2ًغري2مس2بأق2عىل2ما2

يحص2ل2يف2حليم2ن2م2ن2مج2ازَر2ودمار؛2تي2ال2تنكش2ف2
و احفه2وو احف2عاوحنه2حلباغي2عىل2حليمن.

ووتا2حل ئيس2حلصماد2ون2فحيصة2حلجمهأرية2سكلقى2
ُتّل2حلاعم2لكعأد2إىل2س2ا ق2عها ا2من2حلنصاذ2حالجكماعي2
وحلثقايف2يف2حملجكمع2حليمني2تمؤسسة2قامت2فأرة2من2
حلص2أر2حلنافع2ة2للجمهأرية2حليمنية2وحلح2 حك2حلثقايف2
وحإل احع2ي2حل2ذي2وس2هم2 قأة2يف2خل2ق2حلأع2ي2حلعميق2
 الكحأالت2حلثقافية2وحلسياس2ية2وحالجكماعية2حلكي2تان2

ة2منذ2مطلع2حألصية. يم 2 ها2حملجكمع2وَخافَّ
حلحكأم2ة2 صحيص2ة2 رئي2س2 وش2اد2 جانب2ه2 م2ن2
حلجمهأري2ة2و كأريخها2حلع ي2ق2ووثِ  2ا2حملمكا2أجيال2
يف2حلثقاف2ة2حلأطنية2وتحّألها2إىل2مارس2ة2تخ2ّ ج2منها2
عمالقة2يف2حلكلمة2وحلصنأن2وسالة2لأحر2ثقايف2مهم.

22َوزي 2حإلعال22ولم2ا2لاما2رشلا2ًوحفيا2ًعن2 فيم2ا2َقاَّ
وحق2ع2حلصحيص2ة2حلجمهأري2ة2حلي2أ2،2وما2تعم2ل2عليه2
حلأزحرة2َلاليا2ًمع2قيادة2حملؤسسة2َوحلصحيصة2لكى2تعأد2

حلصحيصة2إىل2وفضل2مما2تانت2عليه.

 حرائر ريمة يؤكدن أهمية مواصلة ثورة اإلمام زيد ملقارعة الظلم والطغيان
  خاص:

وقامت2حلهيئة2حلنسائية2 م تز2محافظة2ريمة،2ومس،2

فعالي2ة2ثقافي2ة2إللياء2ذت ى2حسكش2هاد2لليف2حلق آن2

حإلما22زيا2 ن2عي2عليهما2حلسال22تحت2شعار2»من2ولب2

حلحياه2عاش2ذليال«.

وولقي2ت2يف2حلصعالية2حلعايُا2من2حلكلمات2وحملحارضحت2

ل2أل2ثأرة2حإلما22زي2ا2وحلكي2تعكرب2حمك2احدح2ًلثأرة2جاه2

حإلم2ا22حلحس2ني2 ن2عي2عليهما2حلس2ال2،2وش2ادن2عىل2
وخ2ذ2حلاروس2وحلعرب2م2ن2 ذه2حلذت2 ى2حأليمة2وو ميّة2
مأحفلة2ثأرة2حإلما22زيا2 ن2عي2عليه2حلسال22يف2مقارعة2
حلظلم2وحلطغيان2وحلخ وج2عىل2س2الطني2حلجأر2وحلبغي2
وحلصس2اد2وحلكحّ ر2من2قأى2حلهيمنة2وحالس2ككبار2وعىل2

روسها2حأم يكي2وحإلرسحئيي.
ووت2ان2يف2خك2ا22حلصعالية2ع2ىل2فمأد ن2وفرب ن2
وم2ا22آالت2حلقك2ل2وحلرت يب2حلس2عأدية2حأم يكية2لكى2

حلنرص2حملبني.



4
حألا

حلعاد

22فص 2فص 2 2
222وتكأ  2أ2222

)8أ2(
 

 : خاص:
نّظ2م2حملئات2م2ن2نازلي2وو 2ايل2ماي ية2
حلخأخة2وحملخاء،2وقصة2حلكجاجية،2منادين2
خاللها2 منظمة2حأم2م2حملكحاة2لعا22حإليصاء2
 الكزحماتها2يف2رصف2حملس2اعاحت2حإلنس2انية2
للنازل2ني2حملعام2ني2حلذي2ن2ال2يج2اون2م2ا2
يقكاتأن2 ه2يف2ظل2ظ وف2حلعاوحن2حلسعأدي2
حأم يك2ي2وحلحص2ار2حل2ذي2وجرب 2م2ع2ىل2

حلنزوح2من2منازلهم.2
ويف2حلأقص2ة2حاللكجاجي2ة2ناش2ا2نازلأ2
حلحقأقي2ة2 حملنظم2ات2 وحملخ2اء،2 حلخأخ2ة2
وحإلنس2انية،2حلنظ 2إىل2معاناتهم2 إنس2انية2
وحلقي2ا22 أحجبها2 عياح2ًع2ن2حلأعأد2حلكي2لم2

تكحقق2لكى2حآلن.2

معربين2يف2خكا22وقصِكهم2عن2إساءتهم2من2

ُس2أء2حلكعام2ل2وحلأعأد2حلكاذ 2ة2حلكي2تكيلها2

منظمة2حلغذحء2حلعامل2ي2وحملنظمات2حلحقأقية2

وحإلنسانية2وحلجمعيات2حلخريية2حأخ ى2لعا22

2ة2 هم2 رصفه2ا2حملس2اعاحت2حلغذحئي2ة2حلَخافَّ

2ة2يف2 2ذه2حلظ2 وف2حلصعب2ة. َخافَّ

أخبار

حلعالقات2حلعامة2وحلكأزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
محما2عي2حلباشا

حملقاالت2حملنشأرة2يف2حلصحيصة2تعرب2عن2روي2
تاتبها2وال2تعرب2 الرضورة2عن2روي2حلصحيصة

رئيس التحرير:
فربي2حلاروحني

حلعنأحن: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي    عمارة 
sمنازل السعداء- للتواصل مع الصحيفة تلصأن: 01314024       a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m حاليميل 772813007حلكلج ح2

 في اجتماع مع القيادات التربوية بالمحافظة 

 اجتماع موسع لحكماء ووجهاء خوالن الطيال يؤكد أهمية 
تنفيذ النقاط الـ12 وتفعيل مؤسسات الدولة

 : خاص:

عق2ا2مش2ايخ2ووجه2اء2ووعي2ان2قبيلة2

جحانة2 خ2أالن2حلطيال2 محافظة2فنعاء،2

لقاءح2ًمأسعاً؛2ملناقش2ة2آخ 2حملسكجاحت2يف2

حلس2الة2حلأطني2ة2وتنصيذ2حلنق2اط2حل2222 

لكصعيل2مخكلف2مؤسس2ات2حلاولة2حل قا ية2

وحسكنصار2ُتّل2حلجهأد2ملأحجهة2قأى2حلعاوحن2
حلس2عأدي2حأم يكي2وم تزقكهم2وإفش2ال2
ُمَخّططاتهم2حلخبيثة2يف2حالس2كهاحف2حملنهج2

أ ناء2حلشعب2يف2ُتّل2حملسارحت.
ا2 دحع2ني2ُتّل2و ن2اء2حلأطن2للأق2أف2فصًّ
وحلاح2ًيف2وجه2حلغزحة2وحملحكلني2وم تزقكهم،2
ويف2محار 2ة2حلصس2اد2وحلعا ث2ني2 مقارحت2

ومؤسسات2حلشعب.

حكماء ووجهاء النادرة يؤكدون على أهمية استمرار وانتظام العملية التعليمية 
 : خاص:

وقي2م2ومس2 ماي ي2ة2حلن2ادرة2 محافظة2إب2لقاء2مأّس2ع2لحكم2اء2ووجهاء2
ومعلمي2حملاي ية؛2لاعم2حسكم حر2حلعملية2حلكعليمية2ومطالبة2حأمم2حملكحاة2 كحمل2
مس2ؤولياتهم2وإلزح22لكأمة2 ادي2لرصف2م تبات2حملعلمني2وتافة2حملأظصني.2

ويف2حللق2اء2ولقي2ت2عاٌد2م2ن2حلكلمات2وتات2يف2مجملها2ع2ىل2رضورة2ون2يكعاون2
حلجميع2لاعم2حس2كم حر2حلعملي2ة2حلكعليمية2من2وجل2ون2ال2يكأث2 2حلكحصيل2حلعلمي2
للط2الب2وحلطالب2ات2وحلعمل2عىل2إيجاد2للأل2عاجلة2مل تب2ات2حملعلمني2وتبنّي2جزء2
م2ن2مطالبهم.2ودعا2حلح2ارضون2رجال2حملال2وحأعم2ال2وحلكج2ار2َووَيْضا2ًحملغرت ني2
حملس2ا مة2يف2دعم2حس2كم حر2حلعملية2حلكعليمي2ة؛2تأن2حلكعليم2مس2ئألية2حلجميع،2
ة2ون2حلكعليم2يعكرب2جبهًة2مهمة2يف2مأحجهة2حلعاوحن2ال2تقل2عن2جبهات2حلعزة2 َخافَّ

وحلرشف2يف2ميادين2حلقكال.

محافظ عمران يؤكد على سرعة صرف رواتب 
املعلمني ويقر إجراءات بشأن املنقطعني 

 : خاص:
ناقش2حجكماع2 محافظة2عم حن،2ومس،2
  ئاس2ة2حملحافظ2حلاتكأر2فيصل2جعمان،2
آلي2ة2رصف2نصف2رحت2ب2يأني2أ2للمعلمني2
عرب2مككب2حلربي2ا،2وتذح2حإلج حءحت2حلكصيلة2
 معالج2ة2حلصعأ ات2حلك2ي2تأحجه2حلعملية2

حلكعليمة.
وحس2كع ض2حالجكم2اُع،2 حض2أر2ماي 2
مكك2ب2حلرت ي2ة2وحلكعليم2ولما2حلش2هاري2
عباحلل2ه2 عم2 حن2 مكك2ب2  ي2ا2 وماي2 2
حلضيان2ي،2حإلج حءحت2حملكخذة2لرصف2نصف2

رحتب2شه 2يأنيأ2للمعلمني.
ووت2ا2حالجكم2اُع2و ميّة2حلب2اء2يف2رصف2
روحت2ب2حملعلم2ني،2 م2ا2يس2هم2يف2تخصي2ف2
معاناته2م2وحلقي2ا22 أحجبه2م2ومهامه2م2

حلكعليمية.
تم2ا2تم2حإلق2 حر2 كأقيف2م2ارحء2حلرت ية2
حلذين2ل2م2يكقياوح2 الكعامي2م2حلصادرة2عن2
مكك2ب2حلرت ي2ة2 مأحفاة2حملككب2 اأس2ماء2
حلك2ي2ل2م2تب2ارش2عمله2ا2وَْو2حملنقطعني2عن2
حلكاري2س2وتكليف2م2ن2ينأ هم2يف2تس2يري2
وعم2ال2إدحرحت2حلرت ية2خالل2فرتة2وس2بأع،2
وحلنزول2حملياحني2للم2احرس2لكقييم2حلعملية2
حلحل2أل2 حلكعليمي2ة2وحلعم2ل2ع2ىل2وض2ع2

وحملعالجات2حلالزمة.
2تم2ا2تم2تثم2ني2جهأد2تاف2ة2حلرت أيني2
وحملعلمني2يف2تأدية2رس2الكهم2حلرت أية2رغم2
حأوضاع2حلكي2تم 2 ها2حلبالد2ج حء2حس2كم حر2
حلع2اوحن2وحلحصار2وحس2كهاحفه2للمأحطنني2
وتذح2تامري2حلبُنية2حلكحكية2للش2عب2حليمني2

 ما2فيها2قطاع2حلكعليم.

عنقودية أمريكا تخّلف شهيدًا و3 جرحى بينهم امرأتان 
بموزع تعز وتصيُب 5 أطفال بقحزة صعدة

 : خاص:

تأحِف2ُل2مخلصاُت2قصف2ط2ريحن2حلعاوحن2
حلس2عأدي2حأم يكي2من2حلقنا ل2حلعنقأدية2
حملحّ م2ة2دولي2ا2ًَلْص2َا2حملزيا2م2ن2حلضحايا2
حملاني2ني2يف2مخكل2ف2مناط2ق2حليم2ن2حلك2ي2
تع ض2ت2لهذح2حلنأع2م2ن2حلقصف2حلأليش،2
آخ  ا2ومس2حلسبت،2يف2ماي ية2مأزع2غ  ي2

تعز.
ووفادت2مصادر2محلي2ة2وطبية2يف2مأزع2

ون2رج2ال2ًحسكش2ها2ووفيب2ثالث2ة2آخ ون،2

 ينهم2حم وتان2ج حء2حنصجار2قنبلة2عنقأدية2

من2مخلصات2قصف2حلعاوحن.

وووضحت2حملص2ادر2ون2حلحادثة2وقعت2يف2

منطقة2ش2ط2غ حب2حلكا عة2ملنطقة2حلهامي2

 ماي ية2مأزع.

تم2ا2ودى2حنصج2ار2قنبل2ة2عنقأدي2ة2من2

حأم يك2ي2 حلس2عأدي2 حلع2اوحن2 مخلص2ات2

إلفا ة2خمس2ة2حأطصال2 عُضه2ا2ج حلات2

خطرية2يف2منطقة2قحزة.

ووت2ا2مص2ار2مح2ي2 خمس2ة2حأطصال2

 عُضها2ج حلات2خطرية2يف2منطقة2قحزة.

حأطص2ال2حلج لى2حلذين2س2قطأح2ج حء2

حنصج2ار2قنبل2ة2عنقأدي2ة2م2ن2مخلص2ات2

حأم يك2ي2 منطق2ة2 حلس2عأدي2 حلع2اوحن2

قحزة،2 م:

 1-2عمار2يارس2222-2يرسى2يارس2

 3-2مصطصى2عا ا2وسعا2حلقمربي

 4-2يأسف2عا ا2وسعا2حلقمربي

5-2يأنس2عا ا2وسعا2حلقمربي

وقفة احتجاجية لنازحي الخوخة واملخاء تنديدًا بعدم التزام 
منظمة األمم املتحدة بصرف مساعداتهم 

 ملتقى الطالب الجامعي ُيحيي أربعينية الشهيد صالح إسحاق
 : خاص:

ولي2ا2ملكقى2حلطال2ب2حلجامع2ي2 كلية2
حلرشيعة2وحلقانأن2 جامعة2فنعاء،2ومس،2
ور عيني2ة2حلش2هيا2حلطال2ب2ف2الح2حلاي2ن2
لمأد2إس2حاق،2 حضأر2رس2مي2وت  أي2

لاشا.
ويف2حأر عيني2ة2ولقيت2ع2اٌد2من2حلكلمات2
أقارب2ووس2اتذة2وفاقاء2حلش2هيا،2عرّبت2
يف2مجملها2عن2عظمة2حلش2هيا2َوحلذي2تان2

يمثّل2نمأذجا2ًيُقكاى2 ه2يف2وخالقه2وسلأته2
يف2حلكلي2ة2ويف2حلبيئ2ة2حملحيطة2 2ه2وتأث 2 ه2
حلكثري2ُممن2ع فه2دحخل2وخارج2حلجامعة.
وق2ا2حلكحق2م2ا2يق2ارب22ص2طالب2ا2ًمن2
زمالء2حلشهيا2 الجبهة2حلكي2حسكشها2فيها2
زميلهم2فالح؛2وفاًء2ل2ه2ولامائه2حلطا  ة2
ومأحَفلة2حلط يق2وحلارب2حلذي2س2ار2عليه،2
ة2ونه2تان2سبّاقا2ًلاللكحاق2 الجبهات2 َخافَّ
للاف2اع2ع2ن2حلأط2ن2ول2م2يش2ّكل2حلكعليم2
حلجامعي2عائقا2ًوما22حلكحاقه2 الجبهات.

إخــتــتــام حــمــلــة الــنــظــافــة 
والتحسني بمدينة ذمار 

 : خاص:
وُخككمت،2ومس،2 ذمار2لملة2حلنظافة2وحلكحسني2وإزحلة2حملخلصات2وحلكي2
نّظمها2فناوق2حلنظافة2وحلكحسني2 املحافظة2عىل2ماى2سكة2عرش2يأماً؛2
وذل2ك2لكنظيف2حملاينة2ورف2ع2مخّلصات2حلبناء2من2مخكلف2ش2أحرع2وولياء2
ذم2ار،2وذل2ك2يف2إطار2حلحص2اظ2عىل2مظه2 2حملاينة2وعىل2فحة2س2كانها.2
تما2تم2تأزيع2س2الل2غذحئية2لكافة2مأظصي2فناوق2حلنظافة2وحلكحس2ني2
 املحافظ2ة2تقاي ح2ًلجهأد 2م2حلكبرية2يف2نظافة2حملاين2ة2ونظ ح2ًلظ وفهم2

ة2يف2ظل2حلعاوحن2وحلحصار2حلاويل2عىل2 الدنا. حملعيشية،2َخافَّ
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حألا

حلعاد

22فص 2فص 2 2
222وتكأ  2أ2222

)8أ2(
أخبار 

المحامي/ محمد باعلوي 
فأجئ2ُت2 البيان2حلصادر2م2ن2حلكحالف2حليمني2لل قا ة2
وحلش2صافية2ومكافح2ة2حلصس2اد2وحل2ذي2ي وس2ه2عصا22
حلعلصي2حملعنّي2مؤخ ح2ًمن2قب2ل2وزي 2حلنصط2رئيس2حللجنة2
حأمني2ة2لرشتكَي2حلنصط2وحلغاز؛2وأنه2ال2يأجا2وي2وث 2لهذح2
حلكحال2ف2ع2ىل2حلأحقع2يف2محار 2ة2حلصس2اد..2تصأرت2ون2
حأجهزة2حل س2مية2حملعنية2 مكافحة2حلصس2اد2 ي2حلجهاز2
حمل تزي2لل قا ة2وحملحاسبة2و يئة2مكافحة2حلصساد،2 ما2
دون2غري م2ا،2ور ما2تان2ذلك2نكيجًة2طبيعيًة2عناما2ي حد2
له2ذح2حلكحالف2وَْو2غريه2من2حأجهزة2حل س2مية2حملصّ خة2ون2
تعطل؛2ورغم2وننا2ال2ناري2َمكَى2ونشئ2 ذح2حلكحالف2إال2وننا2
لم2نسمع2وَْو2نعلم2ونه2قا22 إلالة2فاسا2وحلا2إىل2حلنيا ة.
-21ونأد2ون2نأضح2ونه2مكى2ما2ش2ع 2حلش2عب2 أجأد2
مؤحم حت2ضاه2وَْو2قأى2فاس2اة2تس2عى2وَْو2تقأ22 كعطيل2
حأجه2زة2حل قا يّة2حل س2مية2ف2إن2من2لق2ه2ون2يبادر2إىل2
تشكيل2وجهزة2ش2عبية2تقأ22 هذه2حملهمة2لحماية2ومأحله2
حلك2ي2يهار ا2حلصاس2اون2 اون2رقي2ب2وال2رحدع،2و أ2ما2
لم2يحكاجه2حلش2عب2لأ2تان2يعل2م2ون2وجهزة2حلاوَلة2تقأ22

 عملها2حل قا ي.2
-22ج2اء2يف2حلبيان2ون2حلعماد2حس2كطاع2ون2يُغِلَق2مجلَس2
حلنأحب2ويس2كباله2 اس2م2حللجن2ة2حل قا ي2ّة2حلعليا2ليكأن2
رئي2َس2حلس2لطة2حلكرشيعي2ة2وحل قا يّة،2وحخك2ار2مجلس2
حلنأحب2مق ًّح2له،2ويصبح2 ني2ليلة2وضحا ا2حملكحاث2 اسم2

حلشعب...2إلخ.
و الع2أدة2إىل2 2ذه2حلجزئي2ة2من2 ذح2حلبيان2س2يكضح2
،2فاملعلأ22ونه2 م2ا2فيه2م2ن2مغالطات2ووتاذي2ب2وتََج222نٍّ
 عا2حإلعالن2حلاس2كأري2تم2تعلي2ُق2مجلس2حلنأحب2ووفبح2
مغلق2ا2ًفعال2ً حك2م2حلأضع2حلثأري2لينه2ا،2و الكايل2فإن2
حلزعم2ون2حأسكاذ2عي2حلعماد2قا22 غلق2حملجلس2فيه2حلكثري2
م2ن2حلكجني؛2أنه2يأل2ي2وتأن2مجلس2حلنأحب2تان2قائما2ً
 مهامه2وقا22حأس2كاذ2عي2حلعماد2 منع2حملجلس2من2عقا2
جلس2اته2وإغالقه2 أجه2وعضائه،2و أ2ما2ال2يس2كطيعه2
ال2ع2ي2حلعماد2وال2لكى2رئيس2حلجمهأرية؛2 اعكباره2وعىل2
س2لطة2يف2حلاوَلة2ال2يمنع2ه2ولا2من2ممارس2ة2مهامه2إاّل2
وفق2ا2ًإلج حءحت2دس2كأرية2محادة،2تما2ون2حأس2كاذ2عي2

حلعم2اد2لم2يكن2 2أ2حلذي2
حلن2أحب2 مجل2َس2 حخك2ار2
مق2 ًّح2للجن2ة2حل قا ي2ّة،2
ولكن2سلطة2حأم 2حلأحقع2
 ي2حلكي2لادت2وق رت2
مجل2س2 يك2أن2 ون2
مق ح2 )حملعل2ق(2 حلنأحب2
مؤقكا2ًللجن2ة2حل قا يّة2
ون2تأحجا2 حلعليا،2علما2ً
يف2 حل قا ي2ّة2 حللجن2ة2
يف2 س2اعا2 حملجل2س2
ممكل2كات2 لماي2ة2
حملجلس2وتم2تس2ليم2
م2ا2 حملبن2ى2 2كل2
في2ه2ف2أَر2حالتصاق2
حلرشحتة2 ني2 ع2ىل2
حأنص2ار2وحملؤتم 2
وت2م2تأجيُه2تلمة2

ش2ك 2م2ن2حملجل2س2إىل2حللجنة2
ع فانا2ً ذلك.2

-23يكج2ىل2حلكجنّي2عىل2رئي2س2حللجن2ة2حل قا يّة2يف2ما2
جاء2يف2حلبيان2 القأل2إن2حأس2كاذ2عي2حلعماد2س2يط 2عىل2
 يئة2مكافحة2حلصس2اد2وقا22 كعيني2نائب2ل ئيس2حلهيئة2
ورئي2س2لقط2اع2حلأل2احت2حإلي حدية،2وونه2ت2م2إغالق2 ذح2
حلقطاع2 كأجيه2من2حأس2كاذ2عي2حلعم2اد،2و ذح2قأٌل2عاٍر2
ع2ن2حلصحة2م2ع2حإلش2ارة2إىل2ون2 يئَة2مكافحة2حلصس2اد2
ل2م2تق2م2 مكافحة2لالة2فس2اد2وحلاة،2ولم2نس2مع2ونها2
قامت2 إلالة2وي2فاس2ا2إىل2حلقضاء2رغم2إطالعها2وعلمها2
 2كل2ج يمة2من2ج حئم2حلصس2اد2حلكي2ونهكت2حلبالد2ورغم2
ليازته2ا2ع2ىل2حأدل2ة2وحملس2كناحت2وحلأثائق2حلك2ي2تاين2
وتج2ّ 22وولئ2ك2حلصاس2اين2إاّل2ونها2لم2تق2م2 أحجبها2رغم2
حخكصافاته2ا2حلأحس2عة2وحملطلق2ة2حلك2ي2منحه2ا2إيا ا2
حلقانأن،2 ل2عىل2حلعكس2إن2حلصساد2لم2يكأسع2يأما2ًمثلما2
تأّس2ع2 عا2إنش2اء2 ذه2حلهيئة2رغم2حملخّصص2ات2حملالية2
حملهألة2لها2حملس2كقطعة2من2قأت2حلشعب2دون2ون2يسكصيا2
حلش2عب2وحلأط2ن2من2 ذه2حلهيئة،2تم2ا2ونه2ال2يخصى2عىل2
ول2ا2ون2حلح حَك2حلث2أري2حلذي2فاَلَب2ثأرة2222س2بكمرب2

وما2 عاه2وعطى2 يئة2مكافحة2حلصس2اد2حلص فَة2
من2 للكح ر2 حلذ بية2
قبضة2حلصاساين،2
تس2كطيع2 وتانت2
ون2تب2ادر2 كقاي2م2
إىل2 ملصاته2م2
لك2ن2 حلنيا 2ة،2
 2اال2ًع2ن2ون2تق2أ22
تحأل2ت2  أحجبه2ا2
إىل2 ق2ادر2 و ق2ارة2
 ؤرة2فساد2ووفبحت2
تكس2ا ق2 مياحن2ا2ً
حلهيئ2ة2 رئيس2ة2 في2ه2
ووعضاؤ ا2عىل2حلكمايا2
و املخالص2ة2 أنصس2هم2
للقان2أن،2و أ2ما2وثبكه2
حلص2ادر2ضا ا،2 حلحكم2
حلحال2 النس2بة2 وتذل2ك2
لل قا ة2 حمل ت2زي2 للجهاز2
حلجهاز2 وحملحاس2بة،2فهذح2

مكافح2ة2حلصس2اد2ف غ2م2لي2س2 أفض2ل2م2ن2 يئ2ة2
حملخصص2ات2حملالية2حلكبرية2حملعكم2اة2له2ورغم2ما2يمكلكه2
م2ن2حخكصاف2ات2ووس2ائل2وودوحت2ورغ2م2ليازته2لكل2
حلأثائق2حلكي2تُثبت2ُتّل2لالة2فس2اد2تم2إلالكها2إليه2إاّل2ونه2
لم2يقم2 إلالة2وي2فاس2ا2إىل2حلقضاء2 ل2ظل2عأنا2ًللنظا22

يف2تم ي 2تثري2من2فصقات2حلصساد.2
-24زع2م2حلبيان2ون2حأس2كاذ2عي2حلعماد2قا22 رتش2يح2
وتعي2ني2ولا2حملحام2ني2من2وعضاء2حللجنة2لش2غ 2منصب2
حلنائ2ب2حلع2ا22وونه2قا2ف2ار2ُلكم2حملحكم2ة2 إلغاء2ق حر2
2 حلكعي2ني،2و نا2ال2يخصى2عىل2حملطلع2حلبس2يط2وجأُد2تََجنٍّ
آخ 2عىل2حأسكاذ2عي2حلعماد2ال2نع ف2سببه،2حلنائب2حلعا22
حأس2كاذ2عباحلعزي2ز2حلبغاحدي2لم2يكن2عض2أح2ًمن2وعضاء2
حللجن2ة2حل قا يّة2حلعليا،2إضافة2إىل2ذلك2ونه2ما2دح22قا2فار2
لك2م2 عا22قانأنية2ق حر2تعي2ني2للنائب2حلعا2،2و ما2ونكم2
غي2أرون2ع2ىل2فحة2حإلج2 حءحت2تان2عىل2 2ذح2حلكحالف2
حلاف2ع2 صال2ب2حملصلحة2يف2ذل2ك2حلحكم2حلكق2ا22 طلب2
تنصيذه2س2يما2وون2فاوَر2لكم2يلغي2ق2 حرح2ً)جمهأرياً(2

دلي2ٌل2تاٍف2عىل2حس2كقالل2حلقض2اء2وقأت2ه،2عناما2فار2
 إلغاء2ق حر2حلكعيني2دوَن2خشية2من2)عي2حلعماد(2حلناطق2
 اس2م2حلشعب2وحملكحكم2يف2مج يات2حأمأر2يف2حلاولة،2تما2

يحاول2ون2يأليه2 ذح2حلبيان2للعامة.2
-25ج2اَء2يف2 احي2ة2حلبي2ان2ون2 2ذح2حلكحالف2حل س2مي2
مكخّص2ص2يف2مكافح2ة2حلصس2اد2وتش2صه2لل2 وي2حلعا2،2
وون2حلس2كأت2علي2ه2يعك2رب2مش2ارتًة2في2ه2وتخلي2ا2ًعن2

مسؤوليكه...2إلخ.
ونحن2نكساءل:2وين2تان2 ذح2حلكحالف2منذ2صص2سنة؟!2

ملاذح2لم2يشع 2 مسؤوليكه2إاّل2حليأ2؟!2
مئات2 2ل2آالف2من2قضايا2حلصس2اد2ت2م2تم يُ  ا2دون2
ون2تك2م2إلالة2فاس2ا2وحلا2إىل2حلنيا ة2ولم2نس2مع2عن2وي2
تح2 ك2قا22 2ه2 ذح2حلكحال2ف،2لكن2عناما2قام2ت2حللجنة2
حل قا يّة2حلعليا2ممثلًة2  ئيسها2حأسكاذ2عي2حلعماد2 إلالة2
مل2ف2وزي 2حلنص2ط2 ن2معيي2و عاه2ش2ق ح2ثم2حأل ق2إىل2
حلنيا ة2لكأرُّطهم2 قضايا2فساد2مأثقة2 املسكناحت،2و أ2
ما2وزعج2حلصاس2اين2ووقلقهم،2ظه 2 ذح2حلكحالف2ووفار2
 يان2َه؛2للنيل2من2رئي2س2حللجنة2حل قا يّة2حلعلي2ا2وليُأحرَي2

سأءحت2وولئك2حلصاساين.2
إننا2نؤت2ا2ون2حللجنَة2حل قا يّة2حلعلي2ا2لم2تككِف2 القيا22
 أحجبه2ا2حلايني2وحلأطن2ي2يف2محار ة2حلصس2اد2 ل2تعمل2
وَيْض2ا2ًع2ىل2تأعي2ة2حملجكمع2 2أرضحر2حلصس2اد2ووخطاره2

وتكبنّى2مرشوع2إرشحته2يف2محار ه2حلصساد.2
إن2مثَل2 ذح2حلبيان2حلصادر2عن2جهة2رس2مية2-تما2
يقأل-2تان2حأل ى2 هذه2حلجهة2ون2تخَجَل2من2نصسها2
عناما2قرّصت2يف2وحجبها،2وتان2عليها2ون2تأرد2للناس2
وس2باَب2ووعذحَر2تقاعس2ها2عن2وحجبها،2لعل2حلش2عب2
يكقبله2ا،2لك2ن2أن2حلطبع2غَل2ب2حلكطب2ّع2وأن2ديان2
رشيكنا2يف2حلسلطة2 أ2حإلساءة2وحلكشهري2وحلطعن2يف2
حلظه 2وتعطيل2وجهزة2حلاول2ة،2فهأ2 هذح2حلبيان2إنما2
يكش2ف2عن2نصس2ه2حمل يضة2حلكي2ع فنا ا2وولصنا ا2
وفهمه2ا2ش2عبنا،2ويف2 2ذح2حملق2ا22نؤت2ا2ون2حللجن2ة2
حل قا ي2ّة2حلعليا2ماضيٌة2يف2مهامه2ا2حلأطنية2وحلاينية2
يف2مكافحة2حلصس2اد2وتش2ف2حلصاس2اين2وفضحهم2
وتقايمهم2إىل2حلنيا ة،2ولن2تلكصت2إىل2 ذح2حلضجيج.2

2وحلله2حملأفق.

الرقابية العليا وتحالف الفاسدين الذي انبعث من الرماد

رئيس مجلس األمة الكويتي يطرد ممثل الكيان 
الصهيوني من اجتماع الربملان الدولي

 : زكريا الشرعبي:
وس2ط2لالة2حلرتحخي2وحلخذالن2حلذي2فنعكه2
آالت2حلكي2ان2حلصهيأن2ي2وودوحت2ه2حلأظيصية2يف2
حلشعأب2حلع  ية،2وحلكهافت2حلعلني2نحأ2تطبيع2
حلعالقات2م2ع2حلكيان2حلغافب2ومعادحة2ل تات2
حملقاوم2ة،2وعاد2رئي2س2مجلس2حأم2ة2حلكأيكي2
م زوق2حلغانم2 ط ده2ملناوب2حلكيان2حلصهيأني2
من2قاع2ة2حتح2اد2حلربملان2ات2حلاولي2ة2حأمَل2إىل2
حلش2عب2حلع  2ي2 بق2اء2حلقضية2حلصلس2طينية2
قضية2م تزي2ة،2ووثبت2حلصعل2لكي2ان2حاللكالل2
ون2ُتّل2محاوالت2ه2لرصف2حأنظ2ار2عن2لقيقكه2
تكيان2غافب2محكأ22عليها2 الصشل2مسبقا.2
ولي2ث2يحكي2حلكأريخ2 أن2معظم2حإلنجازحت2
حلبرشية2حلعظم2ى2لصيلة2جه2أد2ف دية،2فقا2
حس2كطاع2رئي2س2مجلس2حأم2ة2حلكأيك2ي2 522 
عب2ارحت2مأجزة2 2ي2»إذح2لم2تس2كح2فافعل2ما2
شئت،2عليك2ون2تحمل2لقائبك2وتخ ج2من2 ذه2
حلقاعة2 عا2ون2رويت2ردة2حلصعل2من2ُتّل2حلربملانات2
حلاولي2ة،2حخ ج2م2ن2حلقاعة،2يا2محك2ل،2يا2قكلة2
حأطص2ال«2ون2يج2رب2ممث2ل2حلكي2ان2حلصهيأني2
عىل2لمل2لقائبه2ومغادرة2قاعة2حتحاد2حلربملان2

حلاويل.
 2ذه2حلعبارحت2حملمزوج2ة2 الغضب2وحلح ية2
وحلك2ي2لم2يكج2اوز2وقكها52 2ثاني2ة2من2رئيس2
  ملان2دول2ة2خليجية2محاط2ة2 كيانات2لم2تعا2
تخجل2م2ن2ترصيحها2 رضورة2إقامة2حلعالقات2
م2ع2حلكيان2حلصهيأني،2وم2ا2القكه2من2تصصيق2
يف2قاعة2حلربملان2حلاويل2ومن2تأييا2ش2عبي2تبري،2
يف2وق2ت2يأف2ف2حل حف2ض2للكي2ان2 املكط ف،2
وحلال ث2نح2أ2حلكطبيع2مع2ه2 املنصكح2حملعكال،2
تش2ري2إىل2ون2لالة2حل فض2لاللكالل2حلصهيأني2

حملقاوم2ة2 ل2 تات2 ع2ىل2 مقك2رصة2 تع2ا2 ل2م2
وإنم2ا2 2اوت2يف2حمكاحدحتها2نح2أ2فحأة2ع  ية2
تطي2ح2 جميع2ولالم2ه،2ومثلما2لم2ل2حملناوب2
حلصهيأني2لقائبه2وغ2ادر2قاعة2حتحاد2حلربملان2
حل2اويل2فاغ2 ح2 ع2ا2غض2ب2حلكأيك2ي2م زوق2
حلغان2م2س2يحمل2حلصهاينة2ذحت2ي2أ22ولالمهم2

ووو امهم2ويغادرون2ورض2فلسطني2تلها.

على النقيض: دول تستِميت على الذل
عىل2نقيض2رئيس2حلربمل2ان2حلكأيكي2م زوق2
حلغان2م2حل2ذي2س2جل2لب2الده2مأقص2ا2ًتأريخياً،2
تس2ميت2حلس2عأدية2عىل2حلذل2وتاحفع2عن2تيان2
حاللكالل2وَْتثَ 2مما2ياحفع2عن2حلكيان2عن2نصسه،2
ليث2ل2م2تككف2 العار2حل2ذي2لحقها2من2جأحب2
مناو ه2ا2يف2حأم2م2حملكح2اة2عباحلل2ه2حملعلم2ي2
عىل2س2ؤحل2ول2ا2حلصحصيني2ل2أل2حالنكهاتات2
حإلرسحئيلي2ة2أطصال2فلس2طني2وحل2ذي2قال2فيه2
:2ل2م2ودرس2 2ذح2حأم ،2 ل2س2ارعت2عرب2تكا ها2
حلربمل2ان2 رئي2س2 ع2ىل2 للكهج2م2 وفحافييه2ا2

حلكأيكي2دفاعا2ع2ن2إرسحئيل،2فأفصت2خطا ه2
 الكه يج2ي2وط ده2ملناوب2حلكي2ان2حلصهيأني2
 اأم 2حلصاد22حلذي2يليق2 الصحصي2عباحلباري2
عط2أحن2وال2يلي2ق2 ربملان2ي2ع  2ي،2فالربملاني2
حلع  2ي2  وي2حلس2عأدية2 أ2م2ن2يلكقط2فأر2
»س2يلصي«2مع2 نيامني2نكنيا 2أ2وو2يذ ب2إليه2

من2مصعا2»حلخا2«
تذل2ك2س2ارعت2حإلم2ارحت2وحلبح ين2ومرص2
نحأ2حلافاع2عن2حلكيان2حلصهيأني2فاعكرب2تكاب2
ونظمكه2ا2ون2حلهج2أ22ع2ىل2إرسحئي2ل2غري2مربر2
ويجب2ون2يكأن2عىل2حملقاومة2حللبنانية2وحلجيش2
حلع  2ي2حلس2أرية2وحلجمهأري2ة2حإلس2المية2يف2

إي حن.
ومثلما2وش2ار2مأقف2حلغانم2إىل2تأس2ع2ماى2
حل فض2لاللكالل2حإلرسحئيي2تش2ري2 ذه2حملأحقف2
إىل2نج2اح2حلأالي2ات2حملكحاة2حأم يكي2ة2وحلكيان2
حلصهيأن2ي2يف2ع2زل2 2ذه2حلكيانات2ع2ن2حأمة2
حإلس2المية2وتأظيصه2ا2ضا2حلقضاي2ا2حملصريية2

ل  ط2مصري ا2 مصري2حاللكالل.

شبكة املسرية تكذُِّب ما  تأييد عربي غير مسبوق باستثناء كّتاب النظام السعودي:
ترّوج له »روسيا اليوم« 

من افرتاءات باسمها 
 : خاص:

ش2جبت2ش2بكُة2حملس2رية2حإلعالمية،2فربتَة2مأقع2قناة2»روسيا2
حلي2أ2«2لألخب2ار2حلكاذ ة،2معكربًة2لرَش2حس2م2قناة2حملس2رية2يأتي2

ضمن2تلك2حالفرتحءحت.
وقالت2حلش2بكة2يف2 يان2فادر2عنها:2إنه2 عا2ون2طالعكنا2وسائل2
إع2ال22حلعاوحن2يأ22حلس2بت222فص 2فص 2 22حملأحف2ق2222وتكأ  2
أ222/،2 أخبار2تاذ ة،2تما2 ي2عادتُها،2تسكهاُف2حلجبهَة2حلاحخليَة2
وحلق2أى2حلأطنية،2وجانا2عن2َا2تكبعنا2مصار2ول2ا2حأخبار2وجانا2
مص2اره2مأقع2قناة2روس2يا2حلي2أ2،2 عن2أحن2)حلحأثيأن2يصصأن2
فالح2 222»حلخائن2وحلجبان«2ويطالبأن2 22»ش2نقه2وس2حله«(،2
ناس2با2ًإياه2إىل2قناة2حملس2رية2حلصضائية،2وإْن2
ذيّله2 أن2حملصاَر2
إع2ال22 وس2ائل2

يمنية.
حسكنك ت2 وإذ2
حملس2رية2 ش2بكُة2
حالف2رتحء2  2ذح2
ول2رش2 حل2كاذب2
حس2م2حلقن2اة2فيه..2
حلقائم2ني2 2ت2 َلضَّ
قن2اة2روس2يا2 ع2ىل2
تحّ ي2 ع2ىل2 حلي2أ2،2
حملصاحقية،2وم حجعة2
حإلعالم2ي2 خطا ه2ا2
تغطيكه2ا2 تج2اه2
وم2ا2 حليم2ن2 لقضي2ة2
يكع2ّ ض2له2من2عاوحن2

ولصار.
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حلعاد

22فص 2فص 2 2
222وتكأ  2أ2222

)8أ2(
تقرير 

 : إبراهيم السراجي:
تش2َهُا2حملناط2ُق2حلأحقع2ة2تح2ت2س2يط ة2
حلرشقي2ة2 حملناط2ق2 يف2 وحمل تزق2ة2 حاللك2الل2
وحلغ  ية2وحلجنأ ية2حضط ح اٍت2غري2مسبأقة،2
م2ع2ت حج2ع2حلعناوي2ن2حلس2طحية2للع2اوحن2
وتقّا22حملش2اريع2حلحقيقة2حلكي2تمثل2حأسباب2
حلحقيقي2ة2له2ذح2حلع2اوحن،2إضاف2ًة2لطبيع2ة2
حلكناق2ض2 ع2ىل2 حلقائم2ة2 حمل تزق2ة2 ت تيب2ة2

وحلصساد2وحأطماع2حلسلطأية2وحملالية.
تل2ك2حالضط ح 2ات2ل2م2تقكرص2ع2ىل2وجأد2
رصحع2 2ني2مكأن2ات2حمل تزق2ة2وَْو2ع2ىل2نكائج2
حملكغريحت2حإلقليمية2حلكي2حنعكس2ت2عىل2عالقة2
تحال2ف2 دول2 م2ع2 حمل تزق2ة2 وط2 حف2  ع2ض2
حلعاوحن2حلسعأدي2حأم يكي،2 ل2حمكات2 شكل2
درحماتيكي2لكش2هَا2حقككاال2ً 2ني2حملكأن2حلأحلا2
من2مكأنات2حمل تزقة،2تما2لاث2ومس2حلس2بت2
 ني2عن2ارص2حإلفالح2يف2تعز،2وم2ا2لاث2ويضا2ً
 2ني2جنأد2حاللك2الل2حإلمارحت2ي2وم تِزقكه2من2

حلجنأد2حلسأدحنيني2يف2حملخاء2غ  ي2تعز.

• اقتتاٌل إصالحي وصراع متعدد 
بأبعاد إقليمية يف تعز

تمث2ل2حأل2احث2يف2ماين2ة2تع2ز2وحملاي يات2
حملحيط2ة2 ه2ا2خ2ارج2حملاينة2ف2أرة2مصغ ة2
ل2رصحع2وتناقض2ات2وحس2عة2تش2مل2مخكلف2
مناط2ق2حليم2ن2حلخاضعة2لس2يط ة2حاللكالل2
وحمل تزق2ة،2وفيم2ا2تاف2ع2ُتّل2حأط2 حف2وثمانا2ً
 ا ظة2مقا 2ل2ما2تطمح2لكحقيق2ه2من2ورحء2
حنخ حطها2يف2حلعاوحن،2إال2ون2س2كان2حملحافظة2
يافعأن2ثمنا2ًوترب2من2لياتهم2وومنهم2دون2ون2

يكأنأح2جزءح2ًمن2ذلك2حلرصحع.
وقال2ت2مص2ادر2يف2تع2ز،2 ينه2ا2مص2ادر2
تا ع2ة2للم تزقة2ونصس2هم،2إن2لي2 ري2 اش2ا2
وسط2حملاينة2ش2ها،2ومس2حلسبت،2حشكباتات2
عنيصة2 ني2ف يقني2من2حمل تزقة2حملنكمني2لحزب2

حإلفالح.
ووفق2ا2ًللمص2ادر2تان2 ناك2ق2 حر2 إقالة2
حلقيادي2حإلفالل2ي2"عباحلعزيز2ما ش"2من2

إدحرة2ومن2ماي ية2حملظص 2وتعيني2 ايل2آخ 2من2
حلحزب2ذحت2ه،2غري2ونه2رفض2تس2ليم2حملاي ية،2
م2ا2تس2بب2 اناالع2حش2كباتات2 ني2مس2لحيه2

ومسلحي2حلط ف2حآلخ .
وووضحت2حملصادر2ون2حالش2كباتات2وسص ت2
عن2قك2ىل2وج ل2ى،2وون2 ني2حلقك2ىل2حلقيادي2
حلاوري2ن"،2مش2رية2إىل2ون2 حمل ت2زق2"ف2ارس2
حس2كم حر2حالش2كباتات2ودى2إلغالق2حملحالت2يف2
حلحي2ومحاولة2من2قبل2حلسكان2حلنزوح2خأفا2ً

من2حسكم حر2حالشكباتات2وتطأر ا.2
ع2ىل2حلجانب2حآلخ ،2يس2عى2لزب2حإلفالح2
للافاع2عن2مصريه2 كعأيض2خس2ائ ه2يف2عان2
ولرضمأت2 عا2ط ده2ومنع2نشاطه2من2قبل2
قأحت2حمل تزقة2حملأحلية2لاللكالل2حإلمارحتي،2عرب2
مساعَي2يبذلها2لكعزيز2وجأده2يف2تعز2ومأرب،2
غ2ري2ون2يا2حلبطش2حإلمارحتي2ة2طالت2تح تاته2

 ناك.
مؤخ2 ح2ًورس2لت2لكأم2ة2حمل تزق2ة2نائبها2
حمل ت2زق2عباحلعزيز2ُجباري2للكح2 ك2يف2تعز2 22
"غطاء2لكأمي"2وف ض2ق حرحت2عىل2جماعة2
و ي2حلعب2اس2حإلج حمية2حملأحلية2أ أ2ظبي،2عرب2
مطالبكها2 كس2ليم2م حف2ق2لكأمية2وماحرس2
ومأحقَع2عسك ية2لجناح2حإلفالح2 قأحت2حلصار2

 ادي.
ُجب2اري2 حمل ت2زق2 تع2ّ ض2 تع2ز2  ن2اك2يف2
ملحاولك2ي2حغكي2ال2نّصذ 2ا2مس2لحأ2حاللكالل2
حإلمارحتي،2ومع2تعاظم2حالعرتحضات2حإلمارحتية2
ع2ىل2وج2أده2يف2تع2ز2حضط 2للع2أدة2إىل2عان؛2
وأن2ل2زب2حإلفالح2لم2يج ؤ2عىل2إدحنة2حملحكل2
حإلمارحت2ي2عىل2ما2يكع ض2ل2ه2حلحزب2يف2عان،2
فق2ا2لجأ2إلفاحر2 ي2ان2ياين2محاول2ة2حغكيال2
حمل تزق2ة2 دحعي2ا2ًلكأم2ة2 حمل ت2زق2جب2اري،2
للكح2اي2وون2حإلفالح2س2يقف2لجانبها،2لكنه2
ل2م2يكهم2حإلمارحت2من2ق ي2ب2وَْو2 عيا2 أقأفها2
2إليها2يف2 ورحء2محاولك2َي2حالغكيال،2وتذح2لم2يرُِشْ
لايث2ه2عن2وج2أد2وط حف2ت ف2ض2ون2تص ض2
لكأمة2حمل تزقة2س2يط تها2ع2ىل2مناطقها2يف2

تعز.
وخالل2فرتة2تأحج2ا2حمل تزقة2جباري2يف2تعز2
لاول2ت2جماع2ة2و 2ي2حلعباس2تس2ب2حلأقت2

ووحفق2ت2ع2ىل2تس2ليم2222م فق2ا2لكأمي2ا2
ومارس2ة2ومأقعا2عس2ك يا2لجن2اح2حإلفالح2
 ق2أحت2حلصار2 ادي،2لكنها2ع2ادت2ومس2حأول2
و ّ رت2حمكناعها2ع2ن2تنصيذ2حالتصاق2من2خالل2
 يان2يزعم2ون2عنارص2تنظيم2دحعش2حإلج حمي2
س2يط وح2عىل2ولا2حمل حفق2حلك2ي2تم2إخالؤ ا2يف2
ل2ي2وحدي2حمل2اح22 كعز،2وون2عن2ارص2حلكنظيم2
قامأح2 كخزين2حملكصج2 حت2 احخله،2حأم 2حلذي2
جعلها2تس2كعيُا2حلسيط ة2عىل2حمل فق،2و الكايل2

حنكهى2حالتصاق2حلسا ق2 الكامل.

• املعمري: اإلمارات ال تريد تسليم 
تعز

تان2حمل تِزُق2محما2ع2ي2حملعم ي2-حلذي2لم2
تقبل2حس2كقالكه2من2منص2ب2محافظ2تعز2من2
قبل2حلص2ار2 2ادي-،2وتث 2وضأل2ا2ًمن2لزب2
حإلف2الح،2عناما2تحاث2يف2لقاء2ُوّزع2تس2جيال2ً
مص2أرح2ًل2ه،2وحته2م2م2ن2وفص2ه2"ط ف2ا2ًيف2
حلكحالف"،2يف2إش2ارة2لإلمارحت2 أنها2ال2ت يا2ون2

يكأن2 ناك2لسٌم2يف2تعز.
حملعم2 ي2تحاث2ويض2ا2ًون2ذلك2حلط ف2حلذي2
 أ2حإلمارحت2ال2ت يا2ون2يسأد2لزب2حإلفالح2يف2
تعز؛2ولذلك2تمنَُع2وفأَل2حلكعزيزحت2حلعسك ي2

وحلاعم2حملايل2للم تزقة2يف2تعز.
تم2ا2رم2ى2حمل تزق2حملعم2 ي2 كل2وس2باب2
حلصشل2حلعسك ي2وحأمني2ويف2إطار2مؤسسات2

حلاولة2يف2تعز2عىل2دولة2حلعاوحن2حإلمارحت.
وإذح2تان2حمل ت2زق2حملعم2 ي2وتث2 2ج وًة2من2
لزب2حإلفالح2 كله،2فإن2حأخري2وحفل2لجأءه2
للقيادحت2وحلنشطاء2حإلفالليني2يف2ت تيا2لقأل2
م2ا2ال2يج ؤ2عىل2قأله،2فع2ادت2حلقيادي2تأتل2
ت مان2لكؤتا2ون2حلصار2 2ادي2ما2يزحل2معكقال2ً
ل2اى2وس2ياده2حلس2عأديني،2مج2ادة2وف2ف2

حلأجأد2حإلمارحتي2يف2حليمن2 االلكالل.
وقالت2ت م2ان2عرب2فصحكها2 مأقع2تأيرت2
"ال2يزحل2حل ئي2س2حليمني2معكق2ال2ًلاى2حملحكل2
حلس2عأدي،2وال2تزحل2حالمارحت2تحكل2حلعايا2من2
حملأحنئ2وحلجزر2وحملطارحت2وحلسأحلل2حليمنية".2
 ذح2حلنأع2من2حلخطاب2حلذي2تقامه2ت مان2
ينطبق2عىل2معظم2نش2طاء2وقيادحت2حإلفالح2

حملكأحج2اة2يف2ت تيا،2وعىل2رغم2ون2 ذح2حلخطاَب2
يكش2ُف2لقيقة2حلع2اوحن،2إال2ون2تلك2حلقيادحت2
تعكق2ا2ون2إق حر 2ا2 ذلك2ال2يمث2ّل2إدحنة2لحزب2
حإلفالح2 مساناته2–عن2سا ق2مع فة-2لاول2
2حليم2ن2ويقاتل2عن2ارُصه2يف2فصأفها،2 تحك2لُّ
 2ل2إنهم2 م2إىل2قب2ل2حناالع2حأزم2ة2حلخليجية2
تان2أح2ودوحٍت2وو أحقا2ًملا2يس2مى2"تحالف2دعم2

حلرشعية".

• صراع آخر يف الرياض
حمل تزق2ة2 قي2ادحت2 حل2رصحع2 2ني2 يكنام2ى2
حملكأحج2اة2يف2حل ي2اض2وتذلك2حلقي2ادحت2حلكي2
تكأحج2ا2ع2ىل2روس2مجامي2ع2م2ن2حمل تزقة2يف2
حلح2اود،2لي2ث2يقاتل2أن2نيا ًة2ع2ن2حلجيش2
2 عيا2 حلس2عأدي،2 2ذح2حل2رصحع2تجاوز2إىل2َل2اٍّ
َول2اة2حنكم2اء2تلك2حلقي2ادحت2لح2زب2وحلا2وَْو2
منطق2ة2وحل2اة،2تما2يكن2أع2حل2رصحع2 ناك2
ويأخذ2طا عا2ًمناطقيا2ًوشعلكه2خالفات2مالية2
عىل2لق2أق2وعائاحت2حالرت2زحق2حلكي2ترصفها2

حلحكأمة2حلسعأدية.
وتقأل2مص2ادر2يف2حل ي2اض،2إن2حلصار2عي2
َوَش2 الأزي2 2يف2لكأم2ة2 حألم2 2 محس2ن2
حمل تزق2ة،2عثمان2مج2ي،2مكهم2ا2ًحأخري2وما22
حلس2لطات2حلسعأدية2 الكخا  2مع2قط ،2و ي2
حلكهم2ة2حلك2ي2ت وق2ملعظ2م2قي2ادحت2حمل تزقة2
للكخلص2م2ن2نظ حئهم.2تم2ا2تضيف2حملصادر2
ون2حلس2لطاِت2حلس2عأدية2لّققت2م2ع2حلأزي 2
حمل تزق2مجي،2وظه2 2تاحعيات2ذلك2من2خالل2
 يان2فادر2عن2حأخري2يهاجم2خصأَمه2 لهجة2

شاياة.
ع2ىل2حلح2اود2لي2ث2آالف2حمل تزقة2يخأض2
حمل تزق2مجي2رصحع2ا2ًتبريح2ًمع2حمل تزق2 ادي2
ط ش2ان2عباحلل2ه2حملعنّي2يف2منص2ب2"محافظ2
فعاة"2م2ن2قبل2حلصار2 2ادي.2وتانت2وثيقٌة2
نرش 2ا2مق  أن2م2ن2حمل تزق2ط ش2ان2تؤتا2
 ذح2حلخالف،2و ي2عبارة2عن2رس2الة2مأّجهة2
للص2ار2ع2ي2محس2ن2تطالب2ه2 كغي2ري2حمل تزق2
مجي،2عىل2خلصي2ة2قيامه2 نهب2مئات2حملاليني2
حلك2ي2ترصفها2حلحكأمة2حلس2عأدية2تم تبات2

للم تزقة2 ناك.

ه2خصأ22ُحمل تزق2مجي2حتهاماٍت2له2 تما2وجَّ
 كعيني2وشقائه2يف2منافَب2عليا،2ونرش2نشطاء2
وسماء م2وحملنافب2حلكي2لصلأح2عليها،2و م2
عم 2مجي2ماي 2مكك2ب2رئيس2لكأمة2حلصار2
 2ادي2)درجة2وزي2 (،2وحلثان2ي2لميا2مجي2
حمللحق2حلكجاري2 السصارة2حليمنية2يف2حل ياض،2
وحلثال2ث2ي2ارس2مج2ي2)228عاماً(2قائ2ا2ولا2

حألأية2حلكا عة2للم تزقة2  تبة2عميا.
حمل ت2زق2مجي2يف2 ي2ان2فادر2وم2س2حأول2
حعك2رب2ون2وج2أَد2وش2قائه2يف2تل2ك2حملناف2ب2
حس2كحقاقاً،2وق2ال2إن2 ن2اك2لمل2ة2مغ ضة2
تس2كهافه2م2ن2قبل2م2ن2وفصه2م2"حلطا أر2
حلك2ي2 حلقي2ادحت2 و 2ّاد2 صض2ح2 حلخام2س"2
تخاِفُمه2وتش2ف2ما2تنهبه2من2مئات2حملاليني2

من2م تبات2حمل تزقة.

• النظام السعودي يمنع هروب 
املرتزقة

وس2ط2دع2أحِت2 ع2ض2قي2ادحت2حإلف2الح2
يقاتل2أن2 حلذي2ن2 حلح2زب2 م تزق2ة2 لس2حب2
نيا 2ًة2ع2ن2حلجيش2حلس2عأدي2يف2حلح2اود2ويف2
مناطق2جيزحن2ونج حن2وعس2ري،2ترّش2حلنظا22
حلس2عأدي2عن2ونيا ه2تجا هم2مجادحً،2ووحجه2
تل2ك2حلاعأحت2 إيق2اع2مج2زرة2يف2فصأف2من2

يقاتلأن2نيا ة2عن2جيشه.
قبل2يأمني2وعلنت2مص2ادر2إعالمية2مق  ة2
من2ل2زب2حإلفالح2ون2غ2ارة2لط2ريحن2حلنظا22
حلسعأدي2حسكهافت2تجمعا2ًللم تزقة2يف2عسري2

ق ب2منصذ2علب.
 8 ملقك2ل2 وّدت2 حلغ2ارة2 إن2 قال2ت2 حملص2ادر2
م تزقة2وإفا 2ة2آخ ين،2فيما2تجا ل2حلنظا22
حلس2عأدي2حلحادث2ة،2تم2ا2تجا 2ل2ع2رشحت2
حلح2أحدث2من2 2ذح2حلن2أع،2حلك2ي2تان2يربّر ا2
حمل تزق2ة2 أنه2ا2وقع2ت2 الخطأ2لكنه2م2حليأ22

يقّ ون2 أنها2مكعماة.
ويف2ذحت2حلي2أ22وردت2ونباٌء2من2عس2ري2عن2
مقكل2ثالث2ة2م تزقة2وإفا 2ة2رح ع2  فاص2
2من2وطلق2 ضا ط2سعأدي2تنادى2ملس2امعه2ونَّ
عليه2م2حلنار2تان2أح2يح ض2أن2زمالَء م2عىل2

حالنسحاب2من2حلجبهة.

اشتباكات في تعز وصراع في الحدود واإلمارات ترفض حكومة المرتزقة 
الصراعات تتوالد بشكل غري مسبوق يف معسكرات املرتزقة واالحتالل
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 : وائل شاري:
مجازُر2حلعاو2حلس2عأدي2 حق2و ناء2حلشعب2
حليمني2لم2تزد م2إاّل2فمأدح2ًوثباتا2ًوعزيمًة2عىل2
مأحجه2ة2حلعاوحن،2ُخِلَق2م2ن2خضم2معاناتهم2
 عا2حالس2كهاحف2و طاٌل2يصألأن2ويجألأن2يف2
ميادي2ن2حلع2زة2وحلك حمة,2ل2م2تمنعهم2ظ وف2
حلعيش2حلصعبة2وحنعاح22مصادر2حل زق2س2أى2
ونه2م2عم2ال2نظاف2ة2يأحفل2أن2لياتهم2 كل2
رشف2وت حم2ة،2ل2م2يبحث2أح2ع2ن2حالرت2زحق2وَْو2
حلعمال2ة2ل2اول2حلع2اوحن2  غ2م2قل2ة2ليلكهم2
مقارن2ًة2 امل تزق2ة2حلسياس2يني2حلهار ني2من2
حل2رشف2إىل2حالنحط2اط2وحالرت2زحق2يف2عافمة2

حلعاو2حل ياض.
ولص2اد2 الل2 ك2ذح2يطلقأن2عىل2ونصس2هم2
و 2م2تذل2ك،2يف2ماينكه2م2حملكأحضع2ة2ملس2نا2
طيبكَهم2حمللكحصة2 الع2زة،2لم2نَ 2يف2وجههم2إاّل2

حأنصَة2وحلكربياء2وحلصمأد.
مج2زرة2دمأي2ة2رحح2ضحيكها2252ش2هياح2ً
َو252ج يح2اً..2ُجلُّه2م2م2ن2حلنس2اء2وحأطصال2
م2ن2و 2ايل2ل2ي2"حملهمش2ني"2ولص2اد2 الل2يف2
س2عأحن,2حرتُكبت2يف2منكصف2ليل2حألا2222من2
يأليأ222252يف2ليايل2حلش2ه 2حلصضيل2رمضان،2
وتم2حس2كهاحُفهم2 عاة2غارحت2م2ن2قبل2حلعاو2

حلسعأدي.
إ  ح ي2م2مأىس2لس2ن2رحجح،2طص2ٌل2يبلغ2
حلس2ا عة،2حلناج2ي2حلأليا2من2ورست2ه2حلبالغة2
28وش2خاص2وحلذي2حسكش2هاوح2ج حء2حلغارحت2
ع2ىل2حلحي2وتذح2وخ2أه2حلذي2لم2يك2ن2مكأحجاح2ً
يف2حملنزل2وثناء2حلقصف,2حسكهاف2منزل2حأرسة2
وحملن2ازل2حملج2اورة2وتحأل2ت2إىل2لط2ا22وت2م2
تس2أيكها2 2اأرض،2إ  ح يم2تم2حنكش2الُه2من2

وسط2حأنقاض2وال2زحل2عىل2قيا2حلحياة.
إلكقين2ا2حلطص2ل2إ  ح يم2حل2ذي2ال2ياري2ما2
يكح2ّاث،2فكلعثم2وثناء2حلكال22وقال:2حسكش2ها2
2إاّل2ون2ا2ووخي،2 و 2ي2ووم2ي2وإخأتي2ول2م2يكبقَّ

ونسكن2يف2حملنزل2 عا2ون2تم2 ناؤه.
ووض2اف2"ليس2لاينا2وي2مص2ار2رزق،2ولم2
ي2رصف2لنا2وي2رحتب2وَْو2معأنات2ش2ه ية،2وما2

لاينا2 أ2عمي2حلذي2تكصل2 نا".
وطالب2حلحكأم2ة2وحلجه2ات2حملعنية2" أن2
تنظ2 2إلين2ا؛2تأننا2ال2معيل2لن2ا2ونعيش2لالة2

فعبة".
وقال2ماجا2حلجمل2-مسئأل2حلكاللم2حلقبي2
ألصاد2 الل,2وحلا2حملكرضرين2من2حملجزرة:2إن2
حسكهاحفنا2رفع2من2معنأيات2و ناء2حلحي،2مما2
جعلهم2يكح ت2أن2إىل2حلجبهات2ملقارعة2وعاحء2
حلأط2ن,2ولاينا2وي2من22222مجا ا2من2ولصاد2
 2الل2يف2حلجبه2ات،2وق2ا2قامنا2252ش2هياح2ًيف2
جبه2ات2حلقكال2من2و ناء2حلحي2من2ولصاد2 الل2
حلذين2حنطلقأح2 عا2حالس2كهاحف،2وس2نظل2عىل2

حلعها2يف2مقاومة2حلعاوحن.
وقال2حلجمل:2رفعت2تشأفات2إىل2حلحكأمة2

 املكرضري2ن2ول2م2نلم2س2وي2تج2اوب2إال2من2
حإلخأة2يف2ونصار2حلله،2ولم2تزرنا2وي2شخصيات2
م2ن2حأَْع2َاحء2حلسياس2ية2وَْو2حملنظمات،2س2أى2

 عض2حملساعاحت2حلغذحئية2 عا2حملجزرة.

و 2نّي2حلع2زي2ع2ي2قاس2م2حلجم2ل,2ول2ا2
حملكرضري2ن2حل2ذي2فقا2وخ2اه2يف2حملج2زرة،2 أن2
منزل2ه2ُدّم2 2ووفي2ب2وف2 حد2ورست2ه2 ج حح،2
"وون2حملجزرة2جعلكنا2وق2أى2من2قبل2ولّصزتنا2
للكأحج2ا2يف2حلجبه2ات2وقارع2ة2حلع2اوحن،2وون2

فعأ 2َة2حلحي2اة2ومكاعب2حلعيش2ته2أن2وََما22
حلعزة2وحلك حمة،2تما2ون2حملنازل2حلكي2ُدم ت2من2
حلقص2ف،2تم2 ناؤ ا2من2قب2ل2ومانة2حلعافمة،2
وتم2حقكط2اع2حلككاليف2من2روحتبنا2 مقاحر2ولف2

ريال2من2روحتب2عمال2حلنظافة.
وق2ال2حأخ2ط2الل2س2عا2ول2ا2حملكرضري2ن2
م2ن2حملجزرة2وق2ا2تم2تام2ري2منزل2ه:2حنطلقنا2
إىل2حلجبه2ات2أخذ2لقنا2من2ُتّل2غ2اٍز2وحلافاع2
ع2ن2حأرض2وحلع ض،2ونح2ن2يف2حليمن2وغنياء2

 ال جال2فق حء2 السالح.

وحض2اف:2نق2أل2للع2اوحن2إنن2ا2فاماون2
فمأد2جب2ال2عيبان2وعطان2ونق2م،2ومطلبنا2

وحلا2 أ2حلعيش2 ك حمة2وَْو2حملأت.
وووضح2 القأل:2دفعكني2حملجزرة2إىل2حلكأجه2
للجبهة2وقا2ُج ل2ت2يف2إْلَاى2جبهات2حلقكال،2
و  غ2م2 2ذح2رحًض2 كل2حملعاناة2حلكي2نعيُش2ها2
طاعًة2لله2ورس2أله2ومأحالة2للس2يا/2عباحمللك2

 ار2حلاين2حلحأثي.
2ة2ش2امية2عاي2ش2622عاماً,2 وقال2ت2حلُحجَّ
إْلَاى2حلج يحات2من2حملج2زرة:2نحما2حلله2وننا2

ال2زلن2ا2يف2خ2رٍي،2وغ يُمنا2 أ2س2لمان2وحلصار2
 2ادي،2وس2نأخذ2 حقن2ا،2وال2زل2ت2وتعال2ج2
للج2 حح2حلكي2وفا كني2يف2حملسكش2صى2من2قبل2

منظمة2حليأنيسف2وحلهالل2حألم .
ووضافت:2ونا2يمنية2وفيلة2ولس2ت2منكميًة2
أي2لزب2سيايس،2وعىل2حلخأنة2ون2ي للأح2من2
حلأطن،2ووطالب2حلحكأم2ة2 العال2وون2ت حعي2
ظ وفنا2حملعيشية2حلصعبة2وتضع2للأال2ًإلعالة2
حرس2حلش2هاحء2وحلج ل2ى2يف2حملج2زرة؛2تأنهم2

معامني2تماماً.

 أمانة العاصمة أعادت بناء المنازل المدمرة واقتطعت تكاليف البناء من مرتبات المتضررين
 الجمال: المجزرة دفعت بشبابنا إلى الجبهات.. لدينا 200 مجاهد وقدمنا 15 شهيدًا

 الجريحة شامية عايش 60 عامًا: غريمنا سلمان والفار هادي وسنأخذ بحقنا
 أنا يمنية أصيلة وعلى الخونة أن يرحلوا من الوطن وأطالب الحكومة بالعدل وأن تضع حلواًل 

إلعالة أسر الشهداء والجرحى

الطفل 
إبراهيم 
الناجي 

الوحيد من 
أسرته 

المنازل 
المستهدفة 

والتي 
تم إعادة 

بنائها

منزل مهدم 
جراء العدوان 

ولم يتم 
ترميمه حتى 

اآلن

أحفاد بالل ضحايا منسيون.. ومجزرة دفعتهم إلى الجبهات
 حكاية الطفل إبراهيم.. ناجٍ وحيد من أسرته يف مجزرة عدوانية 
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حألا

حلعاد

22فص 2فص 2 2
222وتكأ  2أ2222

)8أ2(
كتاباتكتابات 

القوى المضادة للثورة األكتوبرية في الجنوب
فهمي اليوسفي

تن2ت2قا2ش2ارتت2 الكصال2عي2ا2 22وتكأ  2 2ذح2حلعا22
 محافظة2تعز2مع2حلكثري2من2و ناء2حلحاملة.

2ش2ا2حنكبا ي2مش2ارتة2حلكثري2من2و ناء2حلجنأب2يف2 ذح2
حاللكص2ال2خصأف2ا2ًعنام2ا2ش2ا ات2مأتبا2ًتب2ريح2ًأ ناء2
حلجنأب2يكقامهم2حلش2اب2حلثائ 2ولما2ج يب2معظمهم2من2

و ناء2لحج2وحلضالع2وما2تيرس2من2و ني2وقليل2من2عان.
ش2ع ت2 نش2أة2ثأرية2لينما2ش2ا ات2ذل2ك2وقلت2عاد2

مناضلأ2وثأحر2وتكأ  2من2جايا.
عاد2قحطان2حلشعبي2وفيصل2عباحللطيف.2

ع2اد2فكاح2و اذيب2من2جايا2ومن2نصس2نقطة2حالنطالق،2
تعز.

عاد2حلنض2ال2لكح ي 2حلجنأب2لككأَن2نقطة2حالنطالق2من2
حلحاملة2تما2تانت2يف2ثأرة2وتكأ  .

ع2اد2حلنض2ال2 ذه2حمل ة2من2نصس2حملكان2ويقأد2مأت2ب2حلثأرة2ثأحر2عيار2
222س2بكمرب2من2حلش2مال2وحلجنأب2 قيادحت2ش2ا ة2غري2ملأثة2حلذي2   ن2
حلأحق2ع2ون2وخالَقهم2ثأرية2وطنية2%2222تما2 أ2ج يب2وعىل2قاعاة:2ليس2
من2ا2و اح2ًمن2ف ََّقا..2ليس2منا2و اح2ًمن2مزقا..2ليس2منا2و اح2ًمنا2يح ق2حلنار2يف2

حز ارنا2تي2تح قا..2
 ذه2حلقيادحت2حلش2ا ة2م2ن2و ناء2حلجن2أب2وجاتُها2تحمل2وعي2ا2ًتقاميا2ً
 طا ع2ه2حلثأري2وتث 2من2حلكقاميني2وو ن2اء2حلكقاميني2مع2ونهم2لم2يلكحقأح2
 م2احرس2حأيايألأجي2ات2حلكقامية،2 ينم2ا2من2تنا2نعكرب 2م2خ يجي2تلك2
حمل2احرس2و ال2ذحت2م2ن2و ناء2حلجن2أب2وثب2ت2حلأحقع2ونه2م2نع2اٌل2لل جعية2
وحإلمربيالية2وثقافكهم2 الك2ووت 2وم تزقة2يعملأن2 الكاش2حليأمي2مقا ل2

جلا2حلجسا2حلأطني2وتحقيق2وطماع2حلخارج2حملعكاي.2
 2ذه2حلقيادحت2ومنها2ج يب2وجاتُها2مؤمنًة2 مرشوع2حلثأرة2حأتكأ  ية2
وملكحقني2 مس2رية2222س2بكمرب2و نص2س2حلأقت2ت ُفُض2حملس2اومة2وتعي2

حأسباَب2حلكي2جعلت2حلعاوحن2يسكم 2 اسكهاحف2حلخارصة2تعز.
 2ذه2حلقيادحت2لم2تنج2 2ورحء2حملأني2حلنهيأس2عأدي2وَْو2حالنجلأوم يكي؛2

أنهم2ول حر.2وحخكاروح2ط يق2حلثأرة.2
 ذه2حلقيادحت2حلشا ة2رفضت2حلكسبيح2لإلمارحت2وحلسعأدية.2

ورفضأح2حلسجأد2للناتأ؛2أنهم2ول حر2ولايهم2ت حمة.2
ف2أق2 2ذح2وذحك2حملأتب2حلذي2ق2اده2ج يب2جعلني2وطم2ن2عىل2حلجنأب2
لخ2أض2مع ت2ة2تح ي ه،2 ل2حرتصع2ت2معنأياتي2حلثأري2ة2ووَْفبَحت2وجز22

وو صم2 العرش2ون2ج يب2ومن2معه2مكأث ون2 السلأك2وحلقيم2حلأطنية2وضا2
مشاريع2حلكجزئة2حلكمزيقية2وحلكشطريية.2

مأت2ب2ج ي2ب2لم2ل2رس2الة2قأي2ة2ملن2يس2اناون2
حاللكالل2من2و ناء2حلجنأب،2 ل2ولات2 س2كرييا2لبعضهم2
خصأف2ا2ًحملنظ ين2ووفح2اب2حلس2أح ق2حلامأية2ممن2
حلكحقأح2  تب2حلثأرة2حملض2ادة2أتكأ  ،2تما2 أ2حملقاول2
حلرسي2ع2ي2نارص2حل2ذي2 عا2ون2ش2ا ا2وّطن2ت2 أذنيه2
وخبار2حملأتب2رسعان2ما2  ع2يرصح2لقناة2BBC2ويغاِزُل2
مجل2س2حلز ي2اي2وش2الل2ويحم2ل2مرشوع2ا2ًحنصصاليا2ً
مبطن2اً،2محاوال2ًحلعأدة2لكصصية2لس2ا اته2حلقايمة2مع2

حلقأى2حأتكأ  ية2يف2حلجنأب.
َوعىل2ضأئها،2خ ج2ياس2ني2س2عيا2نهيان2يح ض2و ناء2
تعز2ض2ا2حلق2أى2حملنا ض2ة2للع2اوحن2أجل2خاط2 2عيأن2
حإلم2ارحت2وإخالف2ا2ًلربيطانيا2لكأن2ه2يمث2ل2دورح2ًلأرنس2

حلع ب2ورجال2ًمن2و ناء2حآلي2إ22سكس.
ال2ش2ك2ون2ج يب2ليس2 مص2 ده2من2حلجنأ يني2ضا2حاللك2الل2وحلعاوحن،2
 2ل2 أ2يف2طليعكهم2ومنهم2 اقزقأز2ولس2ني2زيا2وحلقن2ع2وولما2حلحبييش2
وم2ن2خلصهم2قأحفل2ثأرية2و بت2ذحتها2للاف2اع2عن2حليمن،2وحلذي2وتمنى2ون2
ال2يكم2تجا ل2ح ميكهم2ومشارتكهم2يف2 ذه2حمل للة2 ل2ينبغي2حالرسحع2 نقل2
مقرتلاته2م2إىل2ليز2حلكنصيذ،2فهم2مصكاح2تح ي 2حلجنأب2من2قأى2حاللكالل2
وحلعاوحن؛2أنهم2ووت ر2أنهم2ودرى2 شعاب2حلجنأب2ونقل2مقرتلاتهم2لحيز2

حلأجأد2 أ2جزء2من2لسم2حملع تة.
جزء2م2ن2حلثأرة2وتح ي2 2حأرض2من2حاللكالل2وحمل تزق2ة2وحلحصاظ2عىل2
حلأل2اة2حلأطني2ة.2ووخص2 الذت 2حلقي2ادحت2حملياحنية2حلك2ي2تخأض2معارك2
ضا2حلعاوحن2وحاللكالل2تج يب؛2أن2ج يب2وَْفبَح2مج  ا2ًوغري2ملأٍث2وليس2

مصا ا2ً صريوسات2 الك2ووت 2وَْو2وم حض2حلعضا2حلكأريخي.
له2ذح2تح ي2 2حأج2زحء2حملحكل2ة2 كعز2 ي2لج 2حأس2اس2نح2أ2حالنطالق2

لكح ي 2حلجنأب.
حل2كل2عىل2ثق2ة2ون2قائا2حلثأرة2حلس2يا2عباحمللك2حلحأثي2ي2ارك2ذلك2ويأىل2
ح كمام2ا2ً الحاملة2لكح ي2 2حأجزحء2حلخاضع2ة2لاللكالل2فيه2ا2 اعكبار2ذلك2
رتنا2ًوساس2يا2ًلكح ي 2حلجنأب2  مك2ه2ومحارصتهم2يف2حملحافظات2حلرشقية2
وإيق2اف2مطامع2قأى2حلع2اوحن2لككمكن2حلقأى2حملنا ض2ة2للعاوحن2ضمان2

حلنجاح2ملع تة2تح ي 2حلجنأب2  مكه2و أ2حمل حد2وحأمل.
فكحيٌة2ثأريٌة2لج يب2ولكل2َمن2 أ2ضا2حلعاوحن2وحاللكالل.

وتحية2خافة2للسيا2حلقائا2عباحمللك2حلحأثي.2

بالمختصر..
ال فرق بين خونة 
العصر وفاسديه

منصور البكالي
 ق2اء2حلصاس2اين2وحلرشحتة2معهم2تَمن2يك2ّ 22حللئي2م2ونكيجكُه2مع وفة2

 الكم د..2
وم2ن2 ذح2حلباب2ونصح2قيادَة2وَنَْصار2حلله2 كحمل2حملس2ئألية2حلأطنية2 كل2
جاحرة2وثقة2 الله2دون2حالعكبار2لضجيج2حلصساة2وحمل جصني2وحلكعامل2معهم2
 ي2ٍا2م2ن2لايا،2وم2ن2 احية2حملش2أحر،2ما2ل2م2فمصري2 ذه2حلرشحت2ة2ومعها2
فمأد2ش2عبنا2حليمني2وتضحياته2حلجسيمة2يف2مأحجهة2حلعاوحن2تكجه2نحأ2

حملجهأل..!!
وحس2كم حر2 2ذه2حلرشحتة2 هذح2حملس2كأى2تأف 2للع2اوحن2وم تِزقكه2مادًة2
دسمًة2شاياة2حلك ح ية2وحل حئحة2يسلخ2 ها2حأَنَْصار2وتقامهم2 قناع2مزيف2
ينص 2حملجكمع2من2لألهم2عرب2حلح ب2حلنصسية2وحملعنأية2وحإلعالمية2حملأجهة2
من2قبل2حلع2اوحن2وم تزقكه2يف2حلاحخل2وحلخ2ارج،2 اإلضافة2للرشتاء2حأتث 2

ق  ا2ًمن2حلعاوحن،2وحلسعي2وحلكَح22ّ ك2وفق2خامكهم2حملقصأدة..2
وم2ن2 ذح2حملنطلق2يمك2ن2أَنَْصار2حلله2حس2كباحل2 2ذه2حلرشحتة2مع2 قية2
قيادحت2وقأحع2ا2حاللزحب2حملؤياة2للعاوحن،2ذحت2حملأحقف2حلأطنية2وحملكعارضة2
م2ع2من2يقُف2يف2فف2حلعاوحن2منه2م2و ذه2حلرشيحة2مأجأدة2لأ2تم2حلبحث2

عنها2وحلأفأل2إليها..2
ويف2لالة2حلكاقيق2وحلصحص2عن2مأحقف2من2نش2ارتهم2حليأ22 مضمأنها2
حلس2ليم2من:2)حلعاوحن2وممارسة2حلخاحع2وحلكضليل2وحلصساد2وحلع قلة(2فهم2
يف2ف2ف2حلعاوحن2وم2ن2م تزقكه2 ل2 م2وش2ا2ت  ا2ًوفس2ادح2ًوخيانة2وغارح2ً
 هذح2حلأطن2وسيادته2ول يكه2وحسكقالله2وولاة2ورحضيه2منذ2زمن2حلح وب2
حأوىل2عىل2فعاة2ومن2خالل2مؤتم 2حلحأحر2حلأطني2حلحامل،2لكقس2يم2حليمن2
وت حمكه2وحملكاج 2 س2يادته2عرب2حتصاقيات2وحضح2ة2وجلية2منها،2حلكصأيت2

عىل2حأقلمة2و...2إلخ.
وقبله2ا2حتصاقية2حلح2 ب2عىل2حإلر اب2وتمكن2حأم ي2كان2من2إَدحَرة2حأمن2
عرب2جهاز2حأمن2حلقأمي2حلكا ع2لها،2 اإلضافة2لبيع2نج حن2وجيزحن2وعسري،2

وتذَلك2وضع2حليمن2تحت2حلبنا2حلسا ع.
فقّلات2م2حلله2تم2م2ن2قيادة2لزب2حملؤتم 2حلش2عبي2حلع2ا22مأجأدون2يف2

حل ياض2وما2 ي2مأحقصهم!!؟؟
وت2م2تبقى2منه2م2يف2حلاحخل2وما2 2ي2مأحقصهم2حلح تي2ة2وحلصعلية2من2

حلعاوحن!!؟
فمن2خالل2ما2س2بق2ال2نجا2ف قا2ً ني2خأنة2ومصساي2حملؤتم 2وَْو2حإلفالح2
2قبح2ا2ًمن2مأحقف2 وحالش2رتحتي2و قي2ة2حألزحب..2 2ل2إن2غار2حملؤتم 2وش2اُّ

م تزقة2حلعاوحن2حلظا  ة2وحلرصيحة..2
ولذَلك2ودعأ2قيادَة2وَنَْصار2حلله2إىل2غ  لة2حلصاساين2وحلخأنة2يف2ُتّل2حلأزحرحت2
وحمل حف2ق،2 اإلضافة2لكقايم2دع2أة2وطنية2عامة2وفادق2ة2مل تزقة2حلعاوحن2
 2كل2مكأناتهم2حملخكلص2ة2إىل2حلعأدة2وتحكيم2حلعقل2وإرشحتهم2يف2حلس2لطة2
وتحمل2حملسئألية2تحت2رقا ككم2وخصأفا2ًيف2 ذه2حمل للة2حلكي2يعاني2فيها2
حلخصم2من2خيبة2حملساعي2وَمْك 2حلغزحة2وحملسكعم ين2وتكشف2مأحقصهم.2

2وحللُه2من2ورحء2حلقصا.

هؤالء سيكتبون 
المجد عبر التأريخ

علي القرشي
محط2اُت2حملج222ا2م2ن2حلكأري2خ2ال2يس2كطيُعها2وال2تل2ني2إال2للمخلصني2
2ة2وفح2اب2حلحق2حليق2ني،2فعناما2س2يككب2حلكأريخ2 وحلصادق2ني2م2ن2حأُمَّ
ويس2جل2حلأحقصني2 محطات2حملجا2س2يككب2عن2حل ج2ال2 ح تة2ونصار2حلله2

وحل جال2 الجبهات2حملأحجهة2للعاوحن2حلسعأدي2حلرب  ي.
لكم2ا2ًس2يكناول2تلك2حلصئ2ة2حملؤمنة2من2حل ج2ال2حلذين2حنكقل2أح2 الح تة2
و الجبهة2من2حلحيز2حلنظ ي2حلصك ي2إىل2مياحن2حلكج  ة2حلعملية2وحلكطبيقية2

للجها2حلنظ ي.
مجمأع2ة2من2حل ج2ال2حملؤمنني2حلصادق2ني2مل2كح2م2ي22ن2مع2حملؤمنني2
2ة2 العيش2حلك يم2تحت2حلش2مس2وف2أق2ورضهم2حلكقأح2عىل2  ح2ق2 ذه2حأُمَّ

قلب2رجل2وحلا2يف2سياة2حلعأحفم2حلع  ية2فنعاء.
تحت2ش2عار2مأحجهة2حلعاوحن،2مطلقني2 ذلك2م للة2من2م حلل2حلكصاح2

وحلرصحع2حلقأمي2حليمني2مع2حملرشوع2حلسعأدي2وعمالئه.
وىف2تل2ك2حللحظ2ة2تان2حمل جصأن2وحمل تع2اون2وحلخأنة2وحلذي2ن2حخكاروح2
محطات2حلذلة2وحملهانة2وحلخيانة2يساومأن2حلعاو2حلسعأدي2عىل2 يعنا2ُجملة2
وف حدى2مقا ل2جلأسهم2 محطات2حلخيانة2من2حلكأريخ2حليمني2حملعارص.

حلكحي2ة2وحلكقاي 2وحإلتبار2لل جال2 ح تة2ونص2ار2حلله2ولل جال2 جبهات2
حلرشف2وحل جألة2حملاحفعني2عي2ت حب2حلأطن.

حلكحي2ة2وحإلتبار2أولئك2حل جال2حملناضلني2حلثا كني2عىل2حملبادئ،2وتش2بثأح2
 ال2رتحب2حليمني2حلطا 2 2يف2ورٍض2حرتضا ا2حلله2مع ت2ًة2 ني2حلحق2وحلباطل؛2

حخكيارح2ًملحطات2حملجا2من2حلكأريخ.2
وحلخزي2وحلعار2عىل2من2حخكار2محطات2حلذل2وحملهانة2وحلخيانة.

 من فتح مدرسًة.. أقفل سجنًا!!

شر سعودي جديد في العراق

مصطفى حطبة
لقيق2ٌة2يج2ُب2ون2يؤم2َن2 ه2ا2حلجمي2ُع2يف2
حملجكمع2حليمني2خصأفا2ًدعاة2إقصال2حملارحس،2
ونه2من2فكح2مارس2ًة2وقصل2س2جناً؛2أن2جميع2
حلصئ2ات2حلعم ي2ة2يف2حليمن2يف2لاجة2ماّس2ة2إىل2
حلكعلي2م2حلبن2اء2 ارج2ة2222×2222 حاجة2إىل2
تنمي2ة2و ح2ث2وتطأي2 2ملأح به2م2حلكامنة2يف2
دحخله2م2وإخ حجه2ا2إىل2حلن2أر2لكبرص2ويبرص2
معه2ا2حلش2عب2حلحي2اة،2 حاج2ة2إىل2تش2جيع2
وتعليم2لقيقي2ال2تعقيا2وتهميش2وتجهيل.

حليم2ن2 حاج2ة2ماّس2ة2إىل2ت2أحدر2تصؤة2يف2
حلطب2حلهناس2ة،2حلكصنيع،2حإلنك2اج،2حلكعليم،2

و...2إلخ.
حلش2عب2حليمني2 حاجة2إىل2ماحرس2تاّرسه2
حلثقافة2حلق آنية2حلصحيحة2وحلصك 2حإلسالمي2
حملحم2اي2حأفي2ل،2تارس2ُه2تأريَخ2ه2حلحافل2
 مكافحة2حلغزحة،2تارسه2ون2وجاحده2حملسلمأن2

 2م2ورحء2وج2أد2و 2ّم2حلعل2أ22يف2 2ذح2حلكأن2
تا 2ن2س2يناء2للط2ب،2وح ن2خلاون2مؤس2س2
علم2حالجكماع2حلحايث،2وح ن2حلهيثم2حملؤس2س2
حأول2لعل2م2حملناظ 2وم2ن2روحد2حملنهج2حلعلمي،2
وحلخأحزم2ي2مؤس2س2علم2حلَج2رْب،2وحإلدرييس2
للجغ حفي2ا2ورس2م2حلخ حئط2وغري 2م2حلكثري2
حلكث2ري2يكقامهم2جميع2ا2ًحإلما22ع2ي2 ن2و ي2
طالب2عليه2حلس2ال2،2فقا2تان2 اب2ماينة2علم2
رس2أل2حلله2علي2ه2وعىل2آله2حلصالة2وحلس2ال2،2
 حاج2ة2إىل2مارس2ة2تارُِّس2ه2ثقاف2َة2حلب2ذل2
وحلعط2اء2يف2س2بيل2 ن2اء2مجا2دين2ه2ووطنه2

وومكه.
تارُِّس2ه2حلعلَم2حلذي2يجعل2منه2ومن2شعبه2
رقم2ا2ًفعبا2ًيف2عالم2حلككنألأجيا،2رقما2ًفعبا2ً
يف2مج2ال2حلط2ب،2رقم2ا2ًفعب2ا2ًيف2حلكصني2ع2
حلعس2ك ي2وحملان2ي،2رقم2ا2ًفعب2ا2ًيف2جمي2ع2
مج2االت2حلحي2اة،2رقما2ًفعب2ا2ًيجعله2ي تقي2
ك2ه2إىل2س2طح2حلقم2 2يف2  أطن2ه2وش2عبه2ووُمِّ

حلاني2ا2وإىل2وعىل2عليني2يف2حآلخ2 ة،2رقما2ًفعبا2ً
ال2يصك2 2حأعاحء2 الكع ُّض2ل2ه2 الكلمة2نا يك2

عن2حلهجمة!
حلطال2ب2يحكاج2من2يش2جُعه،2َمن2يحصزه،2
م2ن2يس2ّخ 2قارحت2ه2ويأظصه2ا2يف2ط يقه2ا2
حلصحيح2وحلس2ليم2لبناء2مسكقبل2زح  2ليمن2

وقأى2وومىض2من2لا2حلسيف.
خالفة2حملأضأع:

إفكحأح2مارسًة2تغلقأن2 ها2سجناً.
إفكحأح2مارسة2ًتبنأن2 ها2وطنا2ًوجيالً.

إفكحأح2مارسًة2تصأنأن2 ها2ورضا2ًوع ضاً.
إفكحأح2مارسًة2تصاون2 ها2غزوح2ًوتقكلأن2

 ها2جهالً.
إفكحأح2مارس2ًة2تعززون2 ها2ومَة2حإلس2ال22
غب2ار2 عنه2ا2 وتنص2ض2 حلأفاي2ة2 لرتف2ض2

حالسكسال2.
2لها2 إفكح2أح2مارس2ًة2تبنأن2وم2ًة2ال2يَُش2قُّ

غباٌر.2

محمد أحمد مفتاح 
إلجه2اض2 خبيث2ة2 محاول2ة2 يف2
حلكب2رية2للع2 حق2ض2ا2 حالنكص2ارحت2
ولال2ة2 حأم يك2ي2 حإلج2 ح22 ودوحت2
حالسكق حر2حلنسبية2حلكي2 اوت2تكشكل2
يف2حلع2 حق2 ع2ا2عق2أد2م2ن2حلنزي2ف2
و احية2حالنكع2اش2حالقكصادي2حلأحعا2
وتح2ت2مس2مى2حملس2ا مة2يف2إعادة2
 ناء2حلع2 حق،2قا22حلنظا22حلس2عأدي2
و أوحم2َ 2وم يكية2وإيع2از2فهيأني2
جاس2أس2 مئك2ي2 ل2أحيل2  ش2حن2

ومخ ب2س2عأدي2إىل2حلع2 حق،2يف2وول2
رللة2جأية2 ني2 غاحد2وحل ياض2منذ2

لأحيل2ر ع2ق ن.2
وحملخ  2أن2 حلجأحس2يُس2  2ؤالء2
يحملأن2فصَة2رجال2وعمال2ووفحاب2
رشتات!2غايكهم2ون2يحرشوح2ونصَسهم2
يف2جس2ا2حالقكصاد2حلع حقي2إلفس2اده2
وتمييع2ه،2وف2أال2ًإلفس2اد2وتميي2ع2
حلطبقة2حلسياس2ية2وحإلدحرية2حلهّش2ة2
للع2 حق2وإجهاض2تطّلعات2حلش2عب2
حقكصادية2وُعم حنية2 حلع حقي2لنهضة2
وحعاة2س2ككأن2 ي2حأقأى2وحأترب2يف2

حلعالم2حلع  2ي2 أتمله2خالل2حلعقاين2
حلقادمني2عىل2حأقل.2

حلنظ2ا22َ ون2 حأم2 2 يف2 وحلغ ي2ب2
حلسعأدي2ال2زحل2يسخِّ 2حمربحطأريكه2
حلاعائية2من2قنأحت2فضائية2وغري ا2
إلث2ارة2حلصأىض2وحلنع2 حت2حلطائصية2
تخ يب2ي؛2 تح2 ك2 ُتّل2 ومس2اناة2
إلضعاف2حلع حق2يف2حلأقت2حلذي2يظه 2
حلك2أدد2للحكأمة2حلع حقي2ة2من2وعىل2

مسكأيات2حلبجالة2حمللكية!!
حأرع2ن2 وحلصَل2ُف2 حلخب2ُث2 إن2ه2

وحلبجالة2حلشنعاء!!
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بقايا من الصفحة األخيرة .. 

مملكة »آل سعود« واالنهيار املفاجئ 
حملنطق2ة،2وملص2ات2حلاحخ2ل2حلس2عأدي2تذل2ك،2فكرصفات2
ومغام2 حت2حلنظ2ا22حلس2عأدي2تظه2 2ونه2لم2ي2ارك2لكى2حآلن2
لج2م2مخاط 2حملرشوع2حأم يكي2حلذي2يس2كهاف2حلس2عأدية،2
 ذح2حملرشوع2حلذي2دفع2حلس2عأدية2إىل2حالنزالق2نحأ2مسكنقعات2
ور قت2حلس2عأديني2وتزيا2من2تصّكك2 نية2حملجكمع2حلس2عأدي،2
و 2أ2يهاف2إىل2تأف2ري2حملناخ2حلخصب2لكنصي2ذ2فصأل2حملرشوع2
حأم يكي2حلكقسيمي2يف2حلسعأدية،2ليث2تحكل2حململكة2حلع  ية2
حلس2عأدية2لأحيل2822يف2حملائة2من2شبه2حلجزي ة2حلع  ية2تق يبًا،2
و ي2مس2الٌة2تبرية2ِجّاح2ًمقارنة2 جريحنه2ا2حلع ب،2مثل2قط 2

وحلبح ين2وحلكأيت2وحإلمارحت2وُعمان2وحليمن.
حلع  ي2ة2 للمملك2ة2 حل ولي2ُة2 حأ مي2ُّة2 تأت2ى2 و الطب2ع2
حلس2عأدية2من2حلح مني2حلرشيصني،2تعبة2حملسلمني2يف2جميع2
ونحاء2حلعالم2وحملسجا2حلنبأي،2نا يك2عن2حإلرشحف2عىل2مأسم2

حلحج2حلذي2يأتي2إليه2حملسلمأن2من2حلعالم2وجمع.
وويضا2ًتزيا2حأ ميّة2مع2وجأد2حلكياطي2عاملي2من2حلبرتول2
يف2ورحضيه2ا،2و أ2م2ا2جعلها2مطمعا2ًللق2أى2حلكربى2حلكي2ال2
تقن2َُع2و 2اح2ً ما2تحص2ل2عليه،2 2ل2ت يا2تصكيت2ول2اة2حلاول2
حلع  ي2ة؛2لكأتي2 نظم2جاياة2تقا22تنازالٍت2وتث 2من2حلس2ا ق2

م فقة2 ضمان2ومن2وتأّسع2إرسحئيل.
وي2 ى2ع2اٌد2م2ن2حلخ2ربحء2ون2ململك2ة2آل2س2عأد،2وضع2ا2ً
خاف2ا2ًلاى2حلقأى2حلكربى،2حلكي2تعلم2ماى2حرتباط2حلش2عأب2
حملس2لمة2 الح مني2حلرشيصني؛2لذح2تكعامل2مع2خطة2تقس2يم2
حلس2عأدية2 منكهى2حلحساسية،2وتح ص2عىل2تصجري2حململكة2
م2ن2حلاحخل2عىل2عاة2م حلَل،2 حي2ث2تنكهي2حمل حلُل2حملخكلصة2
 مطال2َب2دحخلي2ٍة2ت ي2ا2فْصَل2 ع2ض2حملناطق2ع2ن2حأخ ى،2
ليث2يج ي2حس2كهاحُف2حململك2ة،2من2خالل2تصكيك2حلنس2يج2
حالجكماع2ي،2ومن2خالل2خل2ق2رصحعات2عقائاي2ة،2تما2 ي2
حلحال2يف2حلكعاُمل2مع2حلشيعة2يف2حلقطيف،2وغري ا2من2حملناطق2
ذحت2حلكثافة2حلش2يعية،2 اإلضافة2إىل2خْلِق2رصحع2ُسني2ُسني،2
وحل2ذي2يكمثل2يف2فك2ح2جبهة2مع2حإلخأحن2حملس2لمني،2وما2 أ2
لاف2ل2حآلن2يف2حأزمة2حلخليجية2 2ني2قط 2حمل تبطة2 اإلخأحن2
حملسلمني،2وحلس2عأدية2حلأ ا ية،2ينارج2ضمن2 ذح2حمُلَخّطط،2

وم2ا2يزيا2من2تعقيا2حأم2أر2ون2لكل2 2ذه2حلرصحعات2تبعاٍت2
وو عادح2ًومنية،2وش2به2ما2يكأن2 ك ة2حلثل2ج2حلكي2تزدحُد2لجما2ً
تلم2ا2تال ج2ت2وتث2 ،2يض2اف2إىل2ُتّل2ذل2ك2عأحم2ل2وخ2 ى2
خاف2ة2 العائلة2حملالكة2حلكي2 او2حنص حط2عقا ا2نكيجة2 عض2
حلخالفات2حلكي2نش2أت2دحخلها،2خصأفا2ً عا2إقالة2ويل2حلعها2
حلس2ا ق،2محم2ا2 2ن2نايف،2م2ن2منصب2ه،2وف2 ض2حإلقامة2

حلجربية2عليه2وعىل2عاد2من2وف حد2حلعائلة2حملالكة.2
وم2ن2حلعأحم2ل2حملس2اعاة2ويضاً،2عىل2تقس2يم2حلس2عأدية،2
يربز2حلبُع2ُا2حلجغ حيف،2ليث2يقأ22ويل2حلعها2حلس2عأدي،2محما2
 ن2س2لمان،2و أ2حلحات2م2حلصعي2لالياً،2وفالُب2ق حر2ش2ن2
حلح ب2عىل2حليمن،2عىل2تج ي2ف2حملناطق2حلحاودية2مع2حليمن،2
وتذلك2مع2حلع حق،2و 2ي2حلعملية2حلكي2تقأد2إىل2طمس2حملالمح2
حلحاودية2مع2جريحن2حململكة،2و ذح2ما2يحاث2فعال2ًعىل2حأرض،2
ليث2ش2هات2يف2حلصرتة2حأخرية،2عملية2ت ليل2آلالف2حأرس2من2
حملناطق2حلحاودية،2ومن2 نا2يس2هل2تقسيم2حملنطقة2جغ حفيا،2
وم2ا2يزيا2حأم2أر2وتث 2تعقياح2 أ2حملس2الة2حلهائل2ة2للمملكة2
حلع  ية2حلسعأدية2وحلكي2يصعب2معها2لماية2لاود2حلاولة.

لك2ن2يخطئ2من2يعكقا2ون2حلس2عأدية2يمك2ن2ون2تكع ََّض2
لهجأ22مبارش2من2قأى2خارجية،2 ل2عىل2حلعكس2سأف2تظه 2
حلقأى2حلكربى2 مظه 2حملس2انا2لألاة2حلش2عب2حلسعأدي،2يف2
لني2وّن2جيشا2ًآخ 2سيخُا22ُحلأاليات2حملكحاة2من2حملغيبني2و م2
تنظيما2حلقاعاة2ودحعش،2حلل2ذحن2يمكُن2إغ حؤ ما2عن2ط يق2
وئم2ة2حلضالل2حلذين2يمكن2ون2يك روح2ما2لاث2يف2س2أريا2من2
حتها22حلس2عأدية2 عا22تطبي2ق2حلرشيعة2ومحار ة2حإلس2ال22
 ع2ا2حإلج حءحت2حلس2عأدية2حأخرية2ضا2حإلخ2أحن2حلذين2تانت2
تنأي2وم يكا2حس2كخاحَمهم2يف2إسقاط2ونظمة2حلخليج،2وق يبا2ً
س2يكم2خلق2 ؤرة2للقاعاة2ودحعش،2دحخل2حأرحيض2حلسعأدية2
حلكي2تكمكُع2 مسالة2 ائلة2يمكن2ون2تغ َي2عنارَص2تنظيَمي2
حلقاع2اة2ودحع2ش،2 محاولة2حلس2يط ة2عليه2ا؛2لكحأيل2 لِا2

حملقاسات2حإلسالمية2إىل2دولة2حلخالفة2حملزعأمة.
 حج2ة2محار 2ة2حالنصك2اح2وحلصس2اد2وحمل2ا2حل حف2ي،2و ذح2
حمل2رشوع2تحاي2اح2ًيمك2ن2ون2ت ع2اه2حلأالي2ات2حملكح2اة،2يف2لني2
س2كبقى2 2ي2 عي2اًة2عن2حلص2أرة،2وت2رتك2حأمأر2ع2ىل2حأرض2
ل2)حلقاعاة2ودحعش(؛2للعمل2عىل2تصكيك2حململكة2من2حلاحخل،2وما2

يجعل2 ذح2حلس2يناريأ2قا ال2ًللحاوث2 2أ2وجأُد2مأحلني2للقاعاة2
ودحعش،2 كث ة2دحخل2حلسعأدية2نصسها،2وإذح2حسكخامت2حململكة2

حلعنَف2ضا م،2فالسيناريأ2حلسأري2جا ٌز2للكطبيق.
2حلحش2أَد2 تم2ا2ون2ه2يف2ل2ال2حس2كُهافت2حلس2عأدية،2فإنَّ
حلعس2ك ية2ع2ىل2لاود 2ا،2مث2ل2حلحش2ا2حلش2عبي2حلع حقي2
وحلس2أري2وحليمن2ي،2وغري ا2من2حلحش2أد2حلكي2تحِم2ُل2ثأرح2ً
َتبريح2ًضا2حلنظا22حلس2عأدي2حل2ذي2زرع2حألَم2وحلأجَع2يف2وتث 2
من2مكان2يف2محيطه2حلع  ي2وحإلقليمي،2سكعَمُل2 ذه2حلحشأد2
عىل2لماية2حأقليات2حملضطهاة2من2قبَل2حلنظا22حلسعأدي.

و اإلضاف2ة2إىل2حلعأحم2ل2حلس2الصة2حلذت2 ،2ف2إن2حلح وَب2
حلباردة2 ني2حلس2عأدية2وإي حن،2وتذلك2 ني2حلسعأدية2ومرص،2
سيكأن2لها2دوٌر2 ارٌز2يف2حملسا مة2 انهيار2وتصكك2حلسعأدية،2
فم2رص2حلكي2تمثل2حلعمق2حلع  ي2حلقأم2ي،2 الكأتيا2تكقاطع2
مصالحها2مع2حلس2عأدية،2وتذلك2حلحال2مع2إي حن2حلكي2تمثل2
حلبُعا2حإلس2المي2حل حفض2للكأحُجا2حأم يكي2يف2حملنطقة،2و ذح2

ما2سيسّهل2من2حنهيار2حململكة2وتشّظيها.
فقط،2علينا2ون2نارك2 أنه2عناما2تقّ ر2حلقأى2حلكربى2تقسيَم2
 ل2ٍا2ما،2فإنها2لم2تعا2تلجأ2للحل2حلعس2ك ي2حلذي2ثبت2فش2لُه2يف2
وتث 2من2مكان،2نا يك2عن2تكلصكه2حلبا ظة،2وتان2ذلك2يف2حأروحح2
وو2حملع2احت؛2لذل2ك2فإن2 2ذه2حلقأى2فارت2تلجأ2لح2 وب2حلجيل2
حل ح ع2حلكي2تقي2 الحصأل2عىل2وترب2مكاسَب2من2خالل2حلح ب2
عن2 ُعا،2و اس2كخاح22ُتّل2حلأس2ائل2حملمكنة،2م تكزًة2يف2خططها2
عىل2دَرحسة2حلاولة2حمل حد2تقسيُمها2من2جميع2حلنأحلي2حلجغ حفية2
وحلسياس2ية2وحلايني2ة2وحالجكماعية،2وحلبحث2ع2ن2نقاط2ضعف2
يمك2ن2حلنصاذ2ُمنه2ا؛2لكصجري2حلاولة2من2حلاحخ2ل،2من2خالل2دعم2
ط2 ف2دحخي2ض2ا2آخ ،2وو2دع2م2جميع2حأط2 حف2يف2وقت2وحلا2
لخلخل2ة2َرتائز2حلاول2ة2عن2 ُعا،2ويكأن2حالعكم2اد2يف2تلك2حلخطة2
عىل2رج2ال2حملخا  حت،2تما2 ي2حلح2ال2يف2حلخطط2حلكي2تنكهُجها2

حملخا  حت2حأم يكيةCIA(2(،2وحملأساد2»حإلرسحئيي«.
يف2وقت2سا ق،2نرشت2فحيصة2»حلغارديان«2حلربيطانية،2
تق ي ح2ًمأّس2عا2ًل2أل2تقييمها2ملس2كقبل2حملنطقة،2وخّصت2
فيه2 ش2كل2عا22مس2كقبل2حلاولة2حلس2عأدية،2مشريًة2إىل2وّن2
جميَع2فانعي2حلخ حئط2)حأنجلأسكسأنيني(2يكّصقأن2فيما2

اًة. 2حلسعأدية2عىل2وّن2حململكة2يجُب2وال2تبقى2مألَّ يخصُّ

ثورة الـ14من أكتوبر صنعت الرجال
حارث البخاري

تحكص2ُل2 الُدن2ا2يف2ظ2 وف2حس2كثنائية2 الذت2 ى2
حل ح عة2وحلخمس2ني2لث2أرة2 22وتكأ 2 2حملجياة2حلكي2
حنطلق2ت2م2ن2جب2ال2ردفان2حلش2ّماء2ع2ا22ص6ف2.22
ض2ا2 حملس2لح2 حلش2عبي2 حلكص2اح2 رشحرة2 ووش2علت2
حالس2كعمار2حلربيطاني2حلغافب2يف2حلش2ط 2حلجنأ ي2

حملحكل2من2حلأطن2حليمني2حلأحلا.
حلع2اوحن2 ظ2ل2 يف2 حلذت2 ى2 علين2ا2 2ذه2 تم2 2
حلس2عأوم يكي2ع2ىل2حلش2عب2حليمن2ي2إاّل2ون2له2ا2
طعَمها2و نكهة2جاياة2تصأح2منها2 ش2ائ 2حلنرص2
للكح ر2من2 يت2حلطاعة2حلسعأوم يكي2ولن2يزعَزنا2
وَْو2يأقصن2ا2حلع2اوحن2حلس2عأوم يكي2م2ن2وج2ل2ون2
نعي2ش2ول حرحً،2وتم2ا2تان2 22وتكأ 2 2يأ22حلكح ر2
من2حالس2كعمار2حلربيطاني2س2ننكرص2لنح ر2يمننا2
من2حلغزحة2حلس2عأخليجيني2حلذين2ي ياونا2ون2نعيَش2
تح2ت2وط2أة2وقاحمه2م2لنك2أن2عبي2اح2ًلألم يكيني2

وحإلرسحئيليني.
مخطئ2جاح2ًم2ن2يعكقا2ون2حلث2أرة2حليمنية2 2 
وتكأ 2 2قامت2فقط2ض2ا2حالس2كعمار2حلربيطاني،2
فق2ا2وثبكت2ول2احث2حلح2 ب2حأ لية2حلك2ي2وعقبت2
قيامه2ا2مب2ارشة2وتبنيها2للنه2ج2حلجمهأري2وما2
تال 2ا2لك2ى2حلي2أ22ونه2ا2ث2أرة2قامت2 اأس2اس2
ملأحجه2ة2وجأد2حس2كعماري2ووج2ا2تيانات2مربرة2

وضامنة2ملصالحه،2و مها2 أ2حلكيان2“حلسعأدي”2
حلذي2يعك2رب2خط ح2ًمبارشح2ًعىل2ُتّل2دول2وش2عأب2

حملنطقة.
تانت2ث2أرة2 22وتكأ 2 2ع2ا22ص6ف222و م2لاث2
تأريخ2ي2يف2حليم2ن2وق2ا2ش2ّكلت2حنعطاف2ا2ًتأريخيا2ً
يف2لي2اة2حلش2عب2حليمن2ي2ول2ّ رت2ش2عبنا2وورضنا2
م2ن2حلكبعي2ة2للمس2كعم 2حلربيطاني،2وتعك2رب2لاثا2ً
تأريخيا2ً اما2ًوعظيما2ًيف2مس2رية2حلح تة2حلكصالية2
وحلنضالية2حلكح رية2حلكي2خاضها2شعبنا2حليمني2من2
2حملس2كعم 2حلربيطاني2من2وجل2 وعايل2جبال2ردفان2ِضاَّ
لي2اة2حلعزة2وحلك حمة2وحلح ية2من2وجل2حلحصاظ2عىل2
حسكقاللية2س2يادته2وعزته2وت حمكه2و نائه2لكحقيق2
آمال2وطمألات2حلش2عب2حليمني2عىل2لياة2حلعبأدية2

وحلظلم2وحلهأحن.
ويبقى2حلقأل2إن2ثأرة2 22وتكأ  2ص6ف222حلخالاة2
حمك2احٌد2تصالي2ث2أري2للمرشوع2حلأطن2ي2وحلقأمي2
حلذي2رفعت2 يارقه2ثأرة2262سبكمرب2حملجياة622ف222
 ع2ا2ون2وقامت2وول2جمهأرية2ع  ية2يف2ش2به2جزي ة2

حلع ب.
إن2مجيء2 ذه2حلذت ى2حلكي2تجّسا2حلحب2وحإلخاء2
وحل2أد2وحالل2رتح22يف2قل2أب2ُتّل2حليمني2ني2يبعا2عنهم2
دحئم2ا2ًحلغل2وحلحقا2وحلك ه2حلذي2عاش2أح2فيه2دون2ون2
يكطبع2أح2 2ه،2فلأال2 2ذح2حلثأرة2ملا2تحقق2ت2حلألاة2
حليمني2ة2وم2ا2تحق2ق2للش2عب2وحلأط2ن2م2ن2حأمن2

وحالس2كق حر2ومنجزحت2ومكاس2ب2وطني2ة2وتنمأية2
 ائلة.

إن2حلحاي2َث2ع2ن2 22وتكأ  2يقأدن2ا2للحايث2عن2
حلش2خصية2حليمني2ة2وت حم2ة2حإلنس2ان2حليمني2حلكي2
رفض2ت2حاللكالل2وقاومت2حلغزحة2ول2م2ت ضخ2للعاو2
حأجنبي،2و ي2تلها2فصات2لمياة2حتصف2 ها2حل جل2
حليمني2حلكي2تعا2ت حمكه2عناه2وغىل2من2تنأز2حلانيا..2
فكما2 أ2مع وٌف،2فاليمن2ي فض2حلظلم2وحالسككانة2
وحلخض2أع2وقا2قاو22عرب2تأريخ2ه2ُتّل2من2لاول2ون2
يكعاى2علي2ه،2فكانت2 ناك2مع2ارك2ضارية2خاضها2
حليمن2 ش2جاعة2ملقاومة2حلغزحة؛2ولهذح2سميت2حليمن2

 مقربة2حلغزحة.
وق2أل2ل2ن2ينج2ح2حلع2اوحن2حلس2عأوم يكي2ومن2
يأحليهم2 اعم2من2حالسكعمار2حلقايم2وحلجايا2وحلقأى2
حل جعي2ة2وحلصهيأني2ة2يف2طم2س2ُ أيكن2ا2حلأطنية2
حلحضارية2ومصادرة2ل يكنا2وس2يادتنا2وحسكقاللنا2

وق حرنا2حلأطني.
وم2ا2عمالؤ م2وم تزقكهم2فس2أف2يلحقأن2 من2

سبقهم2من2حلخأنة2إىل2مز لة2حلكأريخ.
س2افكي2 حأ 2اي2 حلكأري2ُخ2 ع2اِرِه2 فليُِص2م2 واََل2
ومص2ايص2دماء2ش2عبنا2و ائع2ي2حلأط2ن2وحلكأريخ2
وحأرض2وحلِع2ْ ض2وحلقي2م2وحملب2ادئ2وحلاي2ن2مقا ل2
ذرحت2من2م2ال2حلانيا2وع ضها..2فالحي2اُة2حلهازلُة2ال2

تصنع2حل جال..2وإنما2تصنعهم2ثأرحتها.

انتهى عهد الهروب 
إلى الرياض

أحمد خالد شمالن
فن2ادُق2 حمك2ألت2 ون2  ع2ا2
حالرت2زحِق2يف2عأحف2م2حلعاوحن2
 جميع2وزرحء2حلنظا22حلسا ق2
ووغلب2قيادحت2حألزحب2وعاد2
من2َمَش2ايخ2حلقبائل2ووعضاء2
من2مجلس2حلنأحب2وعاد2تبري2
وحلنش2طاء2 حإلعالمي2ني2 م2ن2
وحنكه2ت2  ئي2س2 حلخَأن2َة2
وحل ئي2س2 حلحكأم2ة2 ح2اح2

حلخائن2ويضاً.
حلع2اوحن2 دوُل2 وغلق2ت2
حله2 وب2 وف ف2َة2 حلحْج2َز2
مل تزقة2آخ ي2ن،2فقا2حتكصت2

 م تزقة2يف2حلصنادق2يش2ّكلأن2لمال2ًوعبئا2ً اون2فائاة2منهم،2
فهم2ال2يشكلأن2ثقال2ًووزنا2ًيف2دحخل2حأرض2حليمنية،2وَمن2تان2
يش2كل2فبمج د2  و ه2يصقا2 2ذح2حلثقل2ويصبح2وفمة2عار2
مل2ن2تان2يمثل2فيهم2 ذح2حلأزن2وحلثقل،2ويصبح2رمزح2ًللخيانة2
وحالرتزحق؛2ولهذح2تغرّيت2حالسرتحتيجية2لاول2حلعاوحن2 الكعامل2
م2ع2لايثي2حالرت2زحق،2فأفبح2حلباب2مغلق2ا2ًومامهم2يف2خيار2
حله وب2وحالس2كضافة،2فالعاو2حرتصع2س2قف2مطالبه2من2وية2
عملية2حرتزحقية2جاياة2ووفب2ح2مطلبهم2للقبأل2 أي2م تزق2
جاي2ا2ون2يبقى2دحخل2حلأطن2ويام 2ويه2ا22من2حلاحخل،2نعم2
فالكحال2ف2ال2يحكاُج2م تزقة2 ار ني2من2وطنهم،2فقا2حتكصى2
وحس2ككصى،2 ل2ي يا2م تزقًة2دحخل2ُمَؤّسس2ات2حلاولة،2دحخل2
لكأمة2حإلنق2اذ2حلأطنية،2دحخل2حلصف2حملقاو22للعاوحن؛2لذَلك2
ل2م2ولن2تح2اث2وي2ة2عمليات2 2 وب2جاياة2وال2حنس2حا ات2
وحسكقاالت2من2حمُلَؤّسسات2وال2تغيري2مأحقف2لصالح2حلعاوحن،2
 2ل2س2يظل2حمل تزق2ة2حلج2اد2يكش2اقأن2 مأحجه2ة2حلعاوحن2
وينخ ون2من2حلاحخل،2فقا2تأزعت2حأدوحُر2وجاء2دوُر2حمل تزقة2
م2ن2حلاحخل2أقذر2وونذل2َمن2يف2حلق2أ22أرخص2وولق 2حلبرش،2
فامل ت2زق2حلظا  2و أُن2من2حمل تزق2حملكس2رت2حلخصي،2لكنه2يف2

حلحقيقة2مكشأٌف2ومصضأح.

وللسالم إرادة وقرار!
مجل2َس2 وطالب2ت2 وحلس2ال2،2
حلق2 حر2 حلنظ2 2يف2 حأم2ن2 إع2ادة2
2،2226وط لت2ما2يمكن2حعكباُره2
ع2ىل2 حلك2أت2 للس2ال22 مب2ادرًة2
مضامنَي2وحقعي2ة2ت حعي2مصلحة2
مخكل2ف2حأط2 حف،2ول2م2تنزلق2إىل2
مقرتل2ات2حسكس2الميه2لاول2ون2
يص ضها2ولا2حلش2يخ2عىل2حلش2عب2
حليمن2ي،2ولظيت2 اس2كجا ة2من2
 عض2حأفأحت2يف2حلاحخل2لألس2ف2

حلشايا!!
وللكذت2ري2فقط،2فإن2َّه2ويف2مثل2
حمل2ايض2 حلع2ا22  2ذه2حأي2ا22م2ن2
22َولا2حلش2يخ2مقرتل2ا2ًمكأحزنا2ً َقاَّ
 ع2َض2حليشء2يكضم2ن2ُلزمة2من2
حلرتتيبات2حأمنية2وحلسياسية2حلكي2
مش2اورحت2 يف2 مناقش2كها2 ج2 ت2
حلأف2ا2 حعكرب 2ا2 وق2ا2 حلكأي2ت،2
حلأطن2ي2يف2لين2ه2»ورضي2ة2قا لة2

للنقاش«.
و نظ2 ي،2فق2ا2تعاط2ى2حلأفا2
حلأطن2ي2م2ع2ذلكم2حملق2رتح2 كلك2
2ُ 2حلحا2حأدنى2 حإليجا ي2ة؛2أنه2يأفِّ
من2مكطلبات2حلحل2حلسيايس2تحت2
س2قف2حلثأح 2ت2حلأطني2ة،2وع2ىل2
روس2ها2َولاة2حليمن2وحس2كق حره،2
وحس2كقالله2وس2يادته..2وال2يمكن2
ُر2وي2لل2تأحفقي2مس2كقبالً،2 تصأُّ
ما2لم2يَُ حِع2 ذه2حلثأح ت،2مشصأعًة2
حلس2لطة2 يف2 حلأطني2ة2  الرشحت2ة2
وحلث وة2وتنصي2ذ2مخ جات2حلحأحر2

حلأطني2حملكأحفق2عليها.



10
حألا

حلعاد

22فص 2فص 2 2
222وتكأ  2أ2222

)8أ2(
عرض 

مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الــفـصـل الســابـع
األدب الــيــمــني والمــجــزرة

حمود عبداهلل األهنومي 
ثانياً: األدب الشعبي الحميني

يف2حأدب2حلش2عبي2تش2كه 2قصياة2)يا2حلله2
حلعأْن2 2ْك2يا2وثيق2حلحب2اْل(،2و ي2مبنية2عىل2
 يئ2ة2ش2ع 2حملأش2حات2مكألِّص2ة2يف2ُتّل2دوٍر2
من2ور عِة2وش2طار،2ويكباَّل2فيه2ا2حل وي2يف2ُتّل2
م2 ة،2يف2لني2يكبع2حأس2ماَط2حأر عة2قصٌل2من2
2وحلا،2ويكك ر2حلشط 2حأخري2 ش2ط ين،2  ويٍّ

من2حلقصل2يف2ُتّل2حأقصال.2
ويب2او2ون2 2ذه2حلقصي2اة2قا2ت2م2حإلضافة2
فيه2ا2وحلكعاي2ل2وحلكغيري،2فق2ا2تان2حلناس2يف2
جه2ات2لج2ة2يكاحولأنه2ا2يف2حملناس2بات2وال2
س2يما2يف2حأع حس،2وتقأل2يف2 عض2و ياتها2إن2
قائله2ا:2)ح ن2عام (،2و ن2ا2يف2فنعاء2وجات2
نس2خة2وخ ى2يذت 2قائله2ا2ونه2)عي2 ن2ولما2
جبل(،2تكش2ا ه2وحأوىل2يف2حلشكل2ويف2تثري2من2
حملضم2أن2ويضاً،2ولعل2تلك2ا2حلقصياتني2نقلكا2
عن2وفل2آخ 2الخكالف2 ينهما،2لكى2يف2حأ يات2

حلكي2ووردتها2تلكا2حلقصياتني.
حلس2خط2 ع2ن2 تعب2ري2 يف2مجمله2ا2 و 2ي2
حلشعبي2تجاه2تلك2حملجزرة،2ووفف2لبشاعكها،2
ودعأة2للجهاد2ضا2م تكبيها،2وإشادة2 اإلما22
و ألاه2س2يف2حإلس2ال22ولما،2وحلطلب2منهما2
لغ2ارة2مرسعة2نحأ2و ل2نج2ا2حلذين2قا2غريوح2
يف2حلاين،2وذت 2ونهم2تثريو2حلعاد2ذوو2وس2لحة2
من2)حلخي2ار(2يف2مقا ل2لجاج2ال2يع فأن2تلك2
حلايار،2وتك حر2حلاعأة2إىل2حلح ب،2وحلقكال2عىل2
حلاي2ن2ووخذ2حلثأر،2وونه2قا2الح2نجم2حلس2عادة،2
ووت2ى2حلنرص،2وحلاعاء2لإلما22حلذي2لمى2حلاين2

من2حإلنجليز2ومن2وفحاب2عباحلعزيز.

22-2مخكارحت2من2قصياة2)يا2حلله2حلعأن2 ك2
يا2وثيق2حلحبال(2–2نسخة2ح ن2عام )2(
للذُّنأب2 غاف ح2 يا2 حْدُع22أْك2 حلله2 يا2

وحلك وْب عبِاْه2 مْن2 2 حلرضِّ تاشُف2 2
حلذنأْب2 ملحِأ2 ورحجْي2 عايْص2 عبْا2

يكأْب علينا2 إلهي2 يا2 سأحْك2 َمْن2 2
حلصعال2 جميع2 وحمحي2 حلذنْب2 إغصِ 2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2 2
لاْل2 2 تلِّ يف2 حلحمُا2 لَك2 إلهْي2 يا2

زوحْل ِلْه2 ما2 حلا ْ 2 ماى2 دحئْم2 2لمْا2
حلثقاْل2 حلسحاِب2 حمُلْزْن2 ني2 مج َي2

حلنأحْل ثم2 حلِعّز2 لَك2 وم22َ ْك2 2 جلَّ 2
حلجالْل2 ذح2 يا2 تبارْتْت2 لطيصا2 يا2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2 2
حلهاى إما22 حملا22ْ عال2 سالمي2 يا2

قا2 اح نأِرْه2 مْن2 مصباْح2 نجْم2 2 2
حلهاى2 وطري2 حلسعْا2 طائ 2 نََغْم2 ما2

من2 اح وحلكا عني2 2 حلكّلْ تشمل2 2
حلكماْل2 حل سأل2 زوْج2 نِت2 وحلأيْص2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأْن2 َْك2 حلله2 يا2 2
حليمن2 نحأ2 وحاَلْخباْر2 2 حلخّطْ  لِِّغ2

حلأطن محيي2 حأمْ 2 وحيل2َ ِلْحَمٍا2 2
حلسنْن2 وقاء2 وحلحْق2 حلايْن2 نارِص2

يمْن مْن2 مرسعْه2 الجيأْش2 غارٌة2
2حلع وْض2)ِمنَّها(2وحلجباْل2 جيْش2يميِّ

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأْن2 َْك2 حلله2 يا2
حل قاْب2 ويل2ّ يا2 مرسعْه2 غ22ارٍة2

غا ِت2حلشا22ْوحْْرَض2حلحجاز2حلكالْب
وشاْب2 شيبْه2 لجاج2 فأْق2 حعكاوح2

حلغ حْب وساِق2 تنأمْه2 حلله2 سقى2 ال2
حلقكاْل2 وش22ّا2 قاتلأ ْم2 أ طاْل2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأْن2 َْك2 حلله2 يا2
وح غ22ريَّ ق22ْا2 حلايِن2 يف2 نجًاح2 و 22ل2

وح سريَّ قْا2 تاْن2 ما2 ُتّل2 قْا2 َلْغ2 2
وح2 تعربَّ حلناس2 الباطل2 ويها2

و اعأح قا2 ت22اْن2 ما2 ُت22ّل2 غ22ريوح2
حلصعاْل2 ذح2 وحسكنك وح2 حلله2 حلله2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلحجاز2 رْب2تعطي2خصيم2 يا2 تيْف2

حلربحز حلله2 الربحز2 عاو2 حلكقا م2
و از2 وعجزح2 لحما2 حلذئب2 وشبع2

حلنجاز لهم2 النجاز2 ينادي2 ثم2
لالْل2 ل22 ح22ٍ 2 ل22جٍّ ُت22ّل2 قاتلأح2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
وحلقكأْل2 جيصًة2 لْك2 حأرْض2 ضاقِت2

حلسيأْل شبيه2 حلعأحرْض2 يف2 تنُّهم2
حلذلأْل2 وفأق2 حل وحلْل2 م دفني2

حلعقأْل تشيب2 مظالم2 من2 لهم2 يا2
وحل ماْل2 وحلسايلْه2 حلَحيْا2 حمألوح2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
للخياْر2 مكَْسلِّحنْي2 حاْلْف2 َت2 َلمَّ

حلايار عاملني2 ذي2 حلباو2 وم22ن2
حلايار غا يني2 ذي2 حلأفا2 وعىل2

حخكباْر حلط يِق2 معا ْم2 كلك2 ما2
للقكاْل2 مكسلِّحني2 ق22أ22ْ وال2 ال2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
وّل22اح2 حملسلمني2 م22ن2 2 ل22جٍّ ت22ل2

حلشهاح حل22ل22ه2 22أن22ه22ُم2 تكب2
حلسعاح2 من2 منهْم2 فاْر2 وحلشقْي2

حلياح 2 يماُّ محمْا2 يلقى2 ي22أ22
حلصعاْل2 2 ت22لَّ حلله2 ل22ُه2 يمحأ2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حل22أدوْد2 ونت2 حلسماوحْت2 إل22َه2 يا2

قأ22 أد تما2 نجٍا2 حْفَحاَب2 حجعَل2
يعأْد2 ف عأْن2 مثِل2 لهْم2 وتبريًح2

حل22أروْد و ئس2 ن22ارح2ً حلقأ22َ ي22أرِد2
وحل جاْل2 وطصاَلهُم2 حلله2 و لك2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلبغاه2 حلكاف ين2 من2 ق22أ22ٍ إن2

حلطغاه وه2 س22ريَّ مثلما2 يصعلأح2
حإلل22ْه2 وضيف2 ول22زٌب2 وف22أٌد2 يف2

حلبغاْه حلق وِد2 شمَل2 حلله2 ف ق2
لهم2 مثأًى2 حلناَر2 حجعِل2 إلهي2 يا2

وحملجاْل2يا2حلله2حلعأَن2 َْك2يا2وثيَق2حلِحباْل
حل دي2 فعُل2 ي ضيك2 رْب2 يا2 تيَف2

حملعكاي حلكاف 2 من2 ع22ب22اَدْك2 يف2
وحفاي2 وتْم2 عنَاْك2 حْضياْف2 و َم2

قافاي طاعكك2 ويف2 حْ َلْه2 فارَق2
حلصعاْل2 يمحأ2 حلبيِت2 يف2 ملبنَي2 قأ22ْ

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلحاليْه2 حمليكة2 يف2 ق22أ22ٌ ِن22ْع22َم2

عاليْه ج22ن22ٍة2 يف2 مسرتيحنْي2
جاريْه2 وحْعيانها2 رض22أحْن2 عنا2

وق22ط22أٌف2ووث22م22ار 22ا2دحن22ي22ْه
حلكماْل2 لأين2 حلعني2 من2 ول22أٌر2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
ْل2 إيصالهْم2 يعجِّ حلله2 نسأل2

لهْم وحل22ن22ا2 ق يبْه2 ىَل2 222الٍد2
إلقبالهْم2 يِْهُم2 22ح22 ٍب2 نلقِّ

حْم22َأحِل22ه22ْم م22َن2 حلغنايْم2 نشّل2
وحلبغاْل2 حلخيأل2 لصأد2 نْعِاْي2 ثم2َّ

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
ن يْا2 ما2 لنا2 ي22اِّي2 حإلم22ا22 وع22ىل2

جايْا ومأنْه2 حلبنادْق2 لاليات2
عباحلحميْا2 حْيَّا22 مَن2 وفي2 فاْغ2

وحلبعاْد حملق  ْه2 يف2 حلبْلْغ2 لُه2 ذي2
حلِقصاْل2 ِلِسنَي2 حلج حمل2 وحلسالح2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
معْه2 م22ا2 لنا2 ي222اِّي2 وحل222رصف2

حلنايعْه من2 و يضا2 فص ح2 لب2
معْه2 ورصف22ْه2 يقاتْل2 تال2ًّ الْْج22ل2

حر عْه حلق ش2مرصوف2 نَي2 يقسم2

رياْل2 وحل22ا2 حليأ22 يف2 وحلع يصْه2
حلِحباْل)2( يا2وثيَق2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حلِّما22ْ ِ ْن2 حْلَمْا2 خصيْم2 حلله2 قه 2
مقا2ْ حْع22ىل2 إىل2 للمعايل2 ورق22ى2

حأنا22ْ ي تضيِه2 ما2 حلرض2 تاشف2
حأن22ا2ْ ف22أَق2 حلصضائْل2 2 تلَّ لاز2

مثاْل2 َجْمعْه2 حلناْس2 لُه2 يكأنأح2 ما2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حلجهاْد2 يأ22 وحلصكْح2 حلنرص2 ولما2
ورحد من2 عىل2 يقي2 حملأت2 ولما2

شاحد2 ع ضه2 حلجأْف2 من2 وحذي2 تل2
حلجهاْد ي22أ22َ حلناِس2 يف2َ وذِّْن2 2 ثمَّ

مثاْل2 لْه2 وال2 تاْْلَمْا2 حلناْس2 يف2َ ما2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حلحظا2 يأ22 مشهأر2 حلليث2 ولما2
حل ضا منه2 وحلص ْع2 حأفْل2 ولما2

وضا2 قا2 ن22أرْه2 من2 حلباْر2 ولما2
حمل تىض ِه2 ج22اِّ من2 فعاْل2 ول22ْه2

قا2لأى2حملجا2وحخكص2فيه2حلكماْل2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حملعكني2 اع 2 حْلشَّ عامْ 2 ح ْن2 قال2
الَطْصكَني حلسماوحْت2 يا2 ايَع2

ملَقني2 ق22ال22ُّْه2 ملا2 عني2 وحع22ُف2
دلَّيْكَني رب2 ي22ا2 حل22خ22ري2 وإىل2

حلشعاْل2 ونار2 جهنْم2 من2 وحلمني2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

رؤوْف2 تُكْن2 ي2 حلخالئْق2 غياث2 يا2
يخأف مما2 رّب2 يا2 حلعبا2 22ِن2 ومِّ

وحلأقأْف2 حللقا2 يأ22َ حلعذَر2 وحقبِل2
حلعطأْف حل ليم2 ونت2 وتمّجْاْت2

حلجالْل2 ذح2 يا2 تبارتت2 إلهي2 يا2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

لأح2 عجِّ حلكقى2 حْ ل2 يا2 حلح ب2 ُشبَُّأح2
تصعلأح ذي2 لله2 حلخري2 وحْفعلأح2

حعقلأح2 سامعني2 يا2 حلناس2 تافة2
حْقبَلأح شق2 ُت22ّل2 من2 حلق حنات2

حل ِّجاْل2 يا2 ديِنكْم2 عىل2 قاتلأ ْم2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حلحاظيْه2 حلساعة2 يف2 حلعز22 ُشلَُّأح2
حملاضيْه حلثأر2 الحجِة2 وخ22ذوح2

رحضيْه2 عيشة2 فصي2 يجا ْا2 من2
حلقاضيْه تانِت2 ليكها2 يا2 ثم2

وحلكماْل2 حأج22 2 الصائاة2 نأخذ2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حأجْل2 وع22اد2 حلسعادْه2 نجم2 الح2
حأم22ْل ف22أق2 حلله2 النرص2 ووت22ى2

2 زّلْ حللِّْسن2 إذح2 حلله2 حْسكَْغِص 2 لكَن2
وَسْل يل2 غريْك2 ما2 رب2 يا2 ليث2

يقاْل2 عذري2 عاد2 إذح2 عني2 فاعُف2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

عزيْز2 نرصح2 حإلما22 تنرص2 وسألك2
حاِلْنكليْز ذي2لمى2دين2حإلسال22مَن2

عباحلعزيْز2 وحْفحاب2 حلكصْ 2 ومن2
حال2 زيز تصبِح2 ما2 حْْعَاحْه2 وحجعِل2

ماْل2 يصري2ْ يت2 معا ْم2 ما2 وجميْع2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حملسلمنْي2 من2 حلعأحلْم2 جميَع2 يا2
وديْن لكن2 ذمْه2 حلح َب2 شبُّأح2

وحجمعأح2حلقأ22وحعاوح2عىل2حلظاملنْي2
حلعاملنْي يف2 ن22أح2 ع22ىل2 وس22ال22

ذي2دعا2دعأة2حلحْق2من2ضيِق2لاْل2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

ميرسه2 من2 ال2 22ّا2 حلناس2 ويها2
حلكَّْسرِيه يف2 وق22أْل2 ملا2 وسمعأني2

حلكص ه2 عىل2 وحجْب2 2 لّقْ حلجهاْد2
حلصج ة فهُم2 و غأح2 عصأح2 قا2

يقاْل2 ما2 وم22 ِه2 يف2 حلله2 وق22ىض2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
تص لأح2 الغ وْر2 ال2 حلناس2 ويها2

وحل22رسوْر حمل تبْه2 يف2 حلعّز2 إنما2
حلنشأْر2 محما2 يأ22 نلقى2 يأ22

قصأْر لُْه2 وتْم2 ت حماْت2 من2 لُه2 تم2
حلغزحْل2 تلََّمكُْه2 َمْن2 حلبيت2 طا  2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلناْس2 أمأحلكْم2 ويها2 جا اوح2

لكْم2 الكْم يصلْح2 حلنصس2 وح ْذُلأح2
حْلأحَلُكْم2 وَْفَلَح2 ذي2 حلله2 وحتقأح2

وفعالكْم خ22ري2ْ ع22ىل2 وتمأتأح2
حلضالْل2 2 حالَّ ما2 عَاُه2 حلحّق2 قألَأح2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
قادرْه2 ياْك2 َمْن2 يا2 حليأ22 حلله2 يا2

ناظ ْه ر نا2 ي22ا2 حْع22ي22اْن2 ول22َك2
و الظا  ه2 عالم2 22رسي2 ون22ت2

حملغص ه طالب2 ون22ا2 حلخري2 ظني2
يقاْل2 عذري2 عاد2 إذح2 عني2 وحعف2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلسال22ْ ثم2 حلطه 2 تبلغ2 حلصالة2

حلظال2ْ نجأ22 وآل22ْه2 حْْلَمْا2 تبلَغ2
حلحما22ْ طري2 حلجأ2 يف2 الح2 ما2 عّا2

حلك ح2ْ وحلكا عني2 حآلل2 وع22ىل2
ساْل2 حملزن2 وما2 تّل2 ارْق2 ملع2 ما2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

22-2مخكارحت2من2قصياة2)يا2حلله2حلعأن2 ك2
يا2وثيق2حلحبال(2-2نسخة2ح ن2جبل)ص(
حملبني2 ....2 22ال22ك22ك22اب2 2...

ومني ذي2 أ2 جربيل2 فيه2 ن22زل2
حمل سلني خ22ات22م2 إىل2  لغ2 22ه2

يقني علينا2 ف ض2 وم ت2 الحج2
وج22ب22ن22اك2 االمكثال2 ف22ل22ه22ذح2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
مبني2 خصيٍم2 تعطي2 رب2 يا2 تيف2

حملؤمنني يقاتْل2 ها2 فافناٍت2
حللعني2 حلسعأد2 إ ن2 حل جْس2 و أ2

حملنظ ين من2 عناك2 تان2 و أ2
وقاْل2 حللْه2 عا ا2 حْْوَف22ا2 ما2 وال2 ال2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلنافبي2 تمهل2 ر نا2 يا2 تيف2

حلنبي وقأل2 وم ك2 قطع2 ني2 ذي2
حل حغبي2 وحلأحفل2 حلبيت2 لارب2

حلأحجبي يبذل2 من2 ُت22ّل2 ومنع2
محال2 ال2 وحملعكاي2 حلخصم2  أ2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حل22رسوْر2 عاد2 تيْف2 مسلمنْي2 يا2

حلنسأر يف2 طأن2 ولجاجنا2
حملغأل2 يف2 ملحق2 هم2 ذحك2 من2

حلصبأر عليك2 من2 يا2 س22أحءك2
حلسؤحل2 ُمجيب2 يا2 فالغأث2 ك2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلعقأْل2 حْ َل2 يا2 حلله2 غارَة2 يا2 تيف2

قكأْل س22اروح2 حل22ي22أ22ْ لجاجنا2
حلسهأْل2 مقاتيْل2 كلَك2 س22اروح2

نقأْل وم22اذح2 مساتنْي2 ُغ22َ  22َا2
حلحالْل2 وتيف2 ال2 سال2 عاْد2 تيَف2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلقصيْا2 يف2 جبْل2 ولمْا2 عي2ْ يقأْل2

وعقي2 ليْا س22ا 22ْ 2 ومسيت2
حلعبيْا2 جميع2 وغضْب2 علْم2 ِمن2

ي يا ع22اده2 ليس2 جبل2 فا ن2
حلنبال2 وحسري2  وس2 حلشهادة2 دون2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
ضاقت2حأرْض2من2قكلِة2حْْ ِل2حلحجاز

للربحز حإلل222ه2 ع22او2 حلكقا م2
و از2 وعجزح2 لحما2 حلذيب2 وحشبع2

حلنجاز حلنجاز2 يقأل2 ن22ادى2 ثم2
لالل2 وقكله2 2 ل22جٍّ ُت22ّل2 قاتلأح2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
مكسلحة2 الخيأل2 حلف2 عليهم2 ملت2

حلسيأل مثل2 حلعأحرض2 يف2 تانِِّهم2
حلذلأل2 وفأق2 حل وحلل2 م دفني2

حلعقأل تشل2 حلصأح ل2 وحلخيأل2
وحل مال2 وحلسايلْه2 حلحيْا2 إْمَلِت2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
وحلبحار2 من2  ِّ ا2 قأ22 جمعأح2

حلقصار يف2 عاماين2 يل2 وحل22ب22احوه2
ديار2 غ يبني2 ذي2 م2 حلأفا2 وعىل2

حخكبار حلبالد2 معا م2 كلك2 ما2 وذي2
للقكاْل2 مكسلحْه2 ق22أ22ْ وال2 ال2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
رشأد2 يا2 لسني2 حْلَمْا2 عي2ْ يقأْل2

حلكبأد لزين2 سا  2 ومسيت2
فيأد2 س22اروح2 حليأ22 لجاجنا2

حلنجأد منهم2 أرض2 حملأت2 شا ا2
وفال2 مقطع2 لحأما2ً س22اروح2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
لزيْن2 حلليل2 اتْي2 يف2 ومسيت2

حلزننْي مثل2 حلخا2 عىل2 ودمعي2
حلحننْي2 وفيه2 ضايق2 وحلقلب2

لني ُت22ّل2 ح كي2 ُكا2 ع22ني2 ي22ا2
حل22 م22اْل2 وت22اك2 م22ن2 نجٍا2 ع22ىل2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حلحيأْد2 يف2 حل22ذي2 حلجن2 قا2 كت2

حل22 دوْد 2 ول22اٍش2 كلِّ وِ ْكيَْت2
زرود2 وحدي2 وط22ي22اْر2 ثم2 كيَْت2

حلسعأد عباحلعزيز2 حْْفعاْل2 مَن2
حلضالل2 ح 22ن2 حلكلب2 حل22ب22اغ22َي2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
ُوَل22اح2 قكُّلأ ُمأ2 لجاْج2 تيف2

شهاح ون22ُه22ْم2 ل22ُه22ْم2 حل22ل22ْه2 تكب2
ُسعاح2 منّهم2 ف22اروح2 وحلشقيني2

حلياح وم22ّا2 محما2 نلقى2 وي22أ22
حلصعال2 2 تلَّ حللْه2 لُه2 يمحي2 ثم2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حملسلمني2 لحجاجنا2 طأ ى2 ولف2

حلظاملني يف2 حأم222 2 ول22  22ن22ا2
حلعاملني2 يف2 ن22ج22اح2ً حل22ل22ْه2 قاتل2

جاثمني دحر م2 يف2 حلكل2 يصبحأح2
إجماعهم2 الأ ال2 حلله2 رّشَد2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
حل22أدود2 ون22َت2 حلسماوحْت2 إله2 يا2

قأ22 أد تما2 نجٍا2 حْفَحاْب2 حجعل2
يعأد2 ف عأْن2 مثل2 لهم2 وتبريح2ً

حلأرود حلنار2 ئس2 حلقأ22 وورد2 ذي2
وحل جال2 وطصالهم2 حللْه2 و لك2

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
ردي2 فعال2 رب2 يا2 ي ضيْك2 فكيف2

حملعكاي2 حلباغي2 من2 عبادك2 يف2
وحفاي2 وتم2 عناْك2 ضيصاْن2 و م2

قافاي طاعكْك2 ويف2 حْ ِلْه2 فارَق2
حلصعال2 سعي2 يكك2 هذح2 وحلرت22ْ

حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
وحليمن2 شامها2 من2 حالسال22 فأين2

حلسنن رشوح2 يع ف2 تان2 من2 وين2
حملحن2 ي22ع22اون2ط22أد2 ق22أ22 وي22ن2

حلزمن و جم2 حملهاري2 و ل2 وين2
يطعنأح2 النصال2 ذي2 فبيان2 وين2

حلِحباْل2 وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2
سالح2 لامل2 تان2 من2 حلناس2 ويها2

حل زحح حلعقأل2 يا2ح ل2 حلاين2 لاُمَأح2
الح2 حلنرص2 قِا2 جا اوح2 عا2 ذح2

حملالح سيا2 لب2 ويف2 حلله2 حرجعأح2
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)1( القصيدة لدى الس�يد إس�ماعيل محمد عج�الن النعمي، من القزع�ة مديرية املفتاح، 
محافظة حجة، كان ينش�دها يف األعراس واملناس�بات، ويُْطَلق عىل هذا الش�كل من 

الش�عر الش�عبي اس�م )الَقْول(، وذكرت القصيدة أن من قالها هو ابن عامر.
)2( أظهر الشاعر يف هذه األبيات نَفساً غري الئق.

)3( القصيدة بحوزة العقيد عبدالوهاب الهندي. وكتب كاتبها يف آخرها ما نصه: "بعناية 
األخ ضياء اإلس����الم والدين حمود بن حمود إسحاق, وكان رقمها يوم الثلوث يف 

ش�هر محرم 1342ه�, وكان التمام من رقمها يوم الربوع 23 محّرم سنة 1342, 
نسأل ال�ل�ه يحسن لنا وللمؤمنني الختام. كاتبها: يحيى أحمد... ".

)4( أي اإلمام.
)5( مخزن لعدة وأدوات الحرب. والوجاد: أي كثرية.

)6( هذه القصيدة، حصلت عليها من الس�يد العالم�ة يحيى محمد جحاف، وهو صّورها 
من أصل موجود لدى األخ محمد يحيى قحطان، من أهايل بيت قدم، مديرية رشس، 

محافظة حجة، كان والده ينشدها يف املناسبات بلحٍن شجي، ذكر كاتبها يف نهايتها 
أنها "قيلت من ش�اعر مجهول يف ش�هداء س�اق الغراب، الذين قتله�م غزاة الدولة 
السعودية يف عهد امللك عبدالعزيز آل سعود، وإمام اليمن يحيى حميد الدين، وذكر 

أنها كتبها بتأريخ 24... ".
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الــفـصـل الســابـع
األدب الــيــمــني والمــجــزرة

عربي ودولي

عدم نفي األنظمة العميلة إقرار بتطبيعها مع كيان العدو
وزير »إسرائيلي«: نلتقي بمسؤولني سعوديني يف 
إطار عالقات تربطنا بالكثري من الدول »العربية«!

 : متابعات:
ق2ال2وزيُ 2حالتص2االت2يف2لكأم2ة2حلعاو2
حلصهيأن2ي2وي2أب2ق2 ح:2إّن2عاًدح2تب2ريًح2من2
حلاول2حلع  ية2ت  طها2عالقات2 22"إرسحئيل"2
 ش2كل2وْو2 آخ2 ،2 2اًء2م2ن2م2رص2وحأردن2
حمل تبطكني2 معا اتي2س2ال22مع2"إرسحئيل"2
حلخلي2ج2 ودول2 حلس2عأدية2 تش2مل2 وحلك2ي2

وشمال2وف يقيا2وقسًما2من2حلع حق.
ووت2ا2حلأزي2 2ق2 ح2وج2أَد2م2ا2وس2ما ا2
حلخلي2ج2 دول2 تكنألأجي2ة”2 2ني2 “روح 2ط2
و"إرسحئي2ل"2يف2مجاالت2تحلي2ة2مياه2حلبح 2
وحلزرحعة،2مش2ريح2ًإىل2ون2 ذه2حلاول2تش2رتك2

مع2"إرسحئيل"2يف2حلخشية2من2إي حن.
 ISRAEL NEWS 2 2مأق2ع وذت2 2
حإلخبارّي-حلع2ربّي2ون2 ناك2حآلن2س2عأديني2
يلكق2أن2"إرسحئيلي2ني"2يف2تّل2م2كان،2 ناك2
عالق2ات2وظائصي2ة2مبني2ة2ع2ىل2مصال2ح2
مش2رتتة2 2ني2"إرسحئيل"2وحلس2عأدية2مثل2

حلعاحء2حملشرتك2إلي حن2َوتنظيم2دحعش.
 اإلضاف2ة2إىل2م2ا2ذُت 2آنًصا،2لص2ت2حملأقع2
إىل2ون2ّه2منذ2ت2أيل2حل ئيس2حأم يك2ّي2دونالا2
ت حمب2حلسلطة،2وزيارته2إىل2حل ياض2يف2مايأ2
حمل2ايض،2وحلك2ي2تلكها2زي2ارة2إىل2"إرسحئيل"،2
وللق2اءحت2 2ني2 للعالق2ات2 دف2ع2 لص2ل2

"حإلرسحئيليني"2وحلسعأديني.
يف2س2ياق2مكص2ل2ويف2لني2تان2ت2ذت ت2
حإلذحع2ة2"حإلرسحئيلي2ة"2حل س2مية2حلناطقة2
 اللغ2ة2حلع  ي2ة2يف2حلس2ا ع2م2ن2س2بكمرب2
حملايض2ون2ومريح2ًمن2حلبالط2حمللكي2حلس2عأدي2
زحر2حلب2الد2رسحً،2و حث2مع2تبار2حملس2ؤولني2
حإلرسحئيلي2ني2فك ة2دف2ع2حلس2ال22حإلقليمي2

إىل2حأم2ا2،2وتا2مس2ؤول2"إرسحئيي"2رفض2
حلكش2ف2عن2حس2مه2لأتالة2ف حنس2  س2ون2
حملس2ؤول2حلس2عأدي2 2أ2ويل2حلعه2ا2محما2
 ن2س2لمان،2تم2ا2وتا2حلصحص2ي2حإلرسحئيي2
ورييل2تهانا2حلذي2يعمل2يف2وسبأعية2“ماتأر2
ريش2أن”2)حملصار2حأول(2حليمينية2حلقأمية2
يف2تغ ياة2عىل2مأقع2“تأيرت”2يف2سبكمرب،2ون2
 ن2س2لمان2زحر2"إرسحئيل"2مع2وفا2رس2مي2

وحلكقى2مسؤولني.
وروى2وزي 2حتصاالت2حلع2او2"حإلرسحئيي"2
يف2مع ض2رّده2عىل2س2ؤحل2حملأقع2حلعربّي2وّن2
وغلب2دول2حلخليج2مهيأة2لعالقات2د لأماسية2
مكش2أفة2م2ع2إرسحئي2ل،2أنّها2تش2ع 2ونها2

مهادة2من2إي حن2وليس2من2"إرسحئيل".
وّم2ا2حلاتك2أر2غي2ل2م2ريو22حملكخص2ص2
 مأضأع2حلحكأم2ات2وحلعالقات2حلاوليّة2يف2
جامعة2س2ياني2فق2ال2للمأقع2حلع2ربّي2إّن2

حلعالقات2حلس2عأدية2"حإلرسحئيلية"2تعأد2إىل2
مطلع2حلثمانينيات،2إذ2ْتانت2ت  ط2حمللياردي 2
حلسعأدي2عانان2حلخاشقجي2عالقات2جيّاة2
مع2وزي 2حأم2ن2"حإلرسحئي2يّ"2لينها2ورييل2
ش2ارون،2ُمضيًصا2يف2حلأقت2عينه2وّن2وس2ائل2
حإلع2ال22حإلرسحئيلي2ّة2تناول2ت2وخب2ار2 2ذه2

حللقاءحت2يف2ذلك2حلأقت،2عىل2لّا2قأله.
وي2 ى2م حقبأن2ون2حللع2ب،2عىل2ما2يباو،2
 ات2عىل2حملكش2أف،2لكى2وّن2حملككبع2للش2أن2
حإلرسحئي2يّ،2 2ات2يش2ع 2 2أّن2حلحايث2عن2
عالق2اٍت2رسي2ٍّة2وعلنيٍّة2 ني2حلاول2ة2حلعربيّة2
ودوٍل2ع  ي2ٍّة2ل2م2يُعا2خربًح2مهًما2ورئيس2يًا،2
 عا2تس2أنامي2حأخبار2حلصادرة2من2تل2و يب2

عن2 ذه2حلعالقات.
وتان2رئيس2حل2أزرحء2حإلرسحئيي2ّ نيامني2
نكنيا 2أ2ق2ا2وعل2ن2يف2حلس2ادس2م2ن2ويلأل2
)س2بكمرب(2حلصائ2ت2وّن2 ن2اك2تعاون2ًا2ع2ىل2
ال2 ع  ي2ٍّة2 دوٍل2 م2ع2 حملس2كأيات2 مخكل2ف2
تأجا2 ينها2و ني2إرسحئيل2حتصاقيات2س2ال2،2
مأضًح2ا2وّن2 ذه2حالتص2االت2تج ي2 صأرة2
غ2ري2معلن2ة،2و 2ي2ووس2ع2نطاًقا2م2ن2تلك2
حلك2ي2ج2 ت2يف2وي2لقبة2س2ا قة2من2تاريخ2

إرسحئيل،2عىل2لّا2تعبريه.
وغن2ٌي2ع2ن2حلق2أل2إنّه2ع2ىل2حل غ2م2من2
ترصيحات2ق2ادة2تل2و يب2لأل2مأضأع2حل22
»تطبي2ع«2م2ع2حلكيان2حإلرسحئيي2ّل2م2تُجا ه2
من2حلاول2حلع  ي2ّة2حلكي2تُّصنف2وفق2حملعجم2
حلصهيأنّي2 الاول2حلُسنيّة،2 النصي،2وْو2لكى2
حلكطّ ق2إىل2 ذه2حلكرصيحات2وحأخبار،2حأم 2
حل2ذي2يُث2ري2حلعايا2من2عالمات2حالس2كصها2،2
 2ل2ييش2 أن2ع2ا22نصي2حأنظمة2 2أ2تأتيا2

“حلسكأت2عالمة2حل ضا”.2

حلسؤحل2 نال2 حلله2 عىل2 تأّتل2 ومن2
حلِحباْل2 وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حلخاتمه2 ما2 ذه2 حلناس2 ويها2
قائمه وقكنا2 حلقيامه2 22ذح2

لايمه2 حملسلمني2 عىل2 وحلحأحيم2
مكاللمه حلاين2 يف2 وحلجنايات2

مقال2 عناه2 حلناس2 من2 وتثري2
حلحبال وثيق2 يا2 حلعأن2 ك2 حلله2 يا2

حمَلا2ْ) (2نرصح2عزيْز2 وحسألك2تنرص2
ذي2لمى2دين2حالسال22من2حإلنقليز

عباحلعزيز2 وحفحاب2 حلكص 2 ومن2
2 زيز حالَّ تصبِح2 ما2 حْعاحه2 وحجعِل2

وجميع2ما2معا م2يصري2 يت2مال2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حملسلمني2 من2 حلعأحلم2 جميع2 يا2
ودين لكن2 ذمة2 حلح ب2 شبأح2

حلباغيني2 تعاو2عىل2 وحجمعأح2قأ22
حلعاملني يف2 ن22أح2 عىل2 وس22ال22

ذي2دعا2دعأة2حلحق2من2ضيق2لال2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

ما2ظه 2يل2من2ح ن2حلسعأد2إيش2 ه2
مذ به يف2 وحلكص 2 حلاين2 مظه 2

تذَِّ ه2 حلنبي2 وم22ا2 لله2 ق22 ْب2
وحجبه لعنكه2 ورى2 فبهذح2

محال2 فقا2 أ2 ْف2 نأقِّ قلنا2 ِوحْن2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

وزحد2 آله2 للح ب2 معنا2 تان2 لأ2
وجاد حلجبخانه)5(2 مع2 وحلبنادق2

للجهاد2 نساف 2 أنصسنا2 لكان2
حلعباد ل ب2 طاعة2 حلاين2 ونحمي2

وحلجمال2 حلخيأل2 لصيا2 نعاي2 ثم2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

قيا22 وقلنا2 نجا ا2 نأينا2 إذح2 لكن2
حإلما22 ووم 2 عنهم2 حلبعا2 ردنا2

حلنظا22 وحسم2 ر ائن2 فيها2 ليث2
حلطعا2 ورصف2 قّلت2 وحملعاشات2

ال2وال2 ه2مع2حلناس2يش2 يت2مال2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

ساف 2حلقلب2ما2عاد2لها2حال2حلغ و22
وحلقاو2 حلسبيل2 قصا2 حلله2 وعىل2

ياو22 2 وع22زٍّ شهادة2 من2 لها2 يا2
حلنجأ2 حشا2 ني2 ال2 جناح2 يل2 لأ2

طأحل2 حمل حلل2 يأ22 حلبعا2 وحقطع2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

يجا ا2 الش2 حلشهادة2 ي يا2 فمن2
حملعاش2 وق22ل2 ذره2 حال2 يطلب2

ثم2ي يض2 ها2حلله2ومن2عاش2عاش2
والش ليله2 نجا2 حىل2 حلناس2 ومع2

وحل22زوحل2 حللقا2 نهار2 وخذو ا2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حملعكني2 حلناظم2 جبل2 يقأل2 ن2
الطْصكَني2 حلسماوحت2 يا2 ايع2

ملقني2 قال2 ه2 عني2 ما2 وحعُف2
دليكَني رب2 ي22ا2 حلخري2 وإىل2

وحلمني2من2جهنم2ويأ22حلشعال2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

قادره2 ياك2 من2 يا2 حليأ22 حلله2 يا2
ناظ ه ر نا2 ي22ا2 وع22ي22ان2 ول22ك2

و الظا  ه2 عالم2 22رّسي2 ونت2
حملغص ه حْطلُب2 فيَك2 حلخري2 ظني2

ثقال2 ذنأ ي2 قا2 إذح2 عنّي2 فاعف2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حر عني2 حثنني2 عا2 وتاريخها2
ذح2 اليقني حلعلم2 حلحجَة2 دحخل2

 أرض2و ل2حلحجاز2تان2يف2حملسلمني2
حلكاف ين ملأح2 حلق حش2 وضبط2

وحعكاوح2حلقأ22و ل2حلكذب2وحلضالل2
حلِحباْل وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

حلسال22 ثم2 حلطه 2 تبلغ2 وحلصالة2
حلظال2 نجأ22 وآله2 ولما2 تبلغ2

حلحما22 طري2 حلجأ2 يف2 ناح2 تلما2
حلك ح2 وحلكا عني2 حلصحب2 وعىل2

سال2 حملزن2 وما2 ُتّل2 ارق2 وحملع2
حلِحباْل2 وثيَق2 يا2 حلعأَن2 َْك2 حلله2 يا2

ص2-2قصياة:2يف2حلقصار2مجنالينا)6(
و 2ي2قصي2اة2رحئعة2تعِك2س2روَي2عمأ22ِ
حلن2اس2تج2اه2تلك2حملج2زرة،2وم2اى2لزنهم2
ووس2ا م2عىل2ش2هاحئها،2وماى2حسكعاحد م2
لالقكصاص2م2ن2حملج مني،2ونظ تهم2لإلما22

وعماله،2تقأل2حلقصياة:
قا ْ  حس22ْم2 له2 ونباْع2 الذي2

رجينا وحلنا2 للسما2 ورحف22ْع2
فأحتْه2 من2 وشيا2 للعبا2 خلْق2

ومذنبينا مخطئني2 وإل22ن22ا2
محمْا2 طه2 وحثنِّي2 ال سأْل2

وحمل سلينا حأن22ب22ي22ا2 خ22ك22ا22
عمه2 إ 22ن2 حلحيارْه2 أ2 وع22اد2

حللعينا حلجيش2 من2 وفنى2 فكم2
يرسح2 ثم2 يمنا2 رضب2 السيف2

ثخينا مالك2 حلصقار2 ذح2 يا2 وقال2
رضا م2 يف2 ونسكن2 حلجنة2 ويف2

حلحأر2 ي2 الأحفلينا  نات2
تنهجْ 2 لك2 ما2 ملِقني2 يا2 وال2

رحقاينا قا2 م2 حلله2 وخلق2
ضائع2 حلحس2 وق22ال2 يل2 وج22أب2

يمينا وحدَّح 2222ا2 حل22ن22أ22 وش22ا2
شهادحْت2 ساروح2 يل2 حلحجاج2 عىل2

حلحنينا لن2 حلغ حب2 ساق2 ويف2
وخذ م2 الا ايات2 حلله2 عاو2

طارلينا وحدي2 جيل2 يف2 و م2
وشبان2 شيبه2 عىل2 غبني2 فيا2

مسكغ  ينا حلبالد2 يف2 وس22اروح2
مصكأح2 قرب2 وال2 ه2 وال2 كصن2

مجنالينا حلقصار2 يف2 ولكن2
حلككا ات2 رسأْل2 ذي2 من2 يا2 وال2

يق  أنا م22ن2 إىل2 يبلغها2
محي2 من2 وحنِشْا2 فنعاَء2 حْوَفْل2

....؟؟)أ( حلجبل2 ش22ق2 و 22أ2
تحياْت2 م22ْع2 سالمي2 و لِّغهم2

وجمعينا أ 22ٍل2 حملسك2 وري22ح2 2
2 تحريَّ ال2 معاشْك2 ل22ك2 يسلِّم2

حلسنينا مثل2 عنانا2 وحالي22ا22 2
حالقاح22 ولث2 حلطعا22 ورِض2 ومن2

حلجبينا يف2َ حلعلأ22 ذح2 وتلقى2 2
ينادي2 وفأته2 ا2 2 حْخرَضْ وطري2ْ

حلعاملينا 2 ربِّ عنا2 من2 ملْك2 2
حالزلم2 وحل تن2 وحلح 22 وزمز22

مسكنك ينا حلسما2 مالئكة2 2
قلبي2 فقا2 يا2 تُقْل2 مكْه2 لما22

حلزنينا مثل2 ح مي2 دمع2 ويا2 2
حليماني2 حلحج2 من2 عهٌا2 لنا2

روينا زد2 ما2 حلسنه2 ويف2 ذي2 2
جبل2ع فات2تقل2يا2شمس2قيصي2

مكنخِّ ينا حلحجاز2 ح ل2 وعاد2 2
فكٍ 2 وو ل2 حلعقأل2 ح ل2 فأيِن2

حملسلمينا إم22ا22 يا2 يقألأن2 2
ووين2لاشْا2وخأالٍن2وورْض2سنحان2

عينا2 مكجمِّ َخِم 2 يف2 وقالأح2 2
سصياْن2 ثم2 و ماحْن2 ورلْب2 ووين2

حملعينا2 حلله2 لمى2 يف2 وس22اروح2 2
علينا2 تبخل2 ال2 م22أالي2 فيا2

حلصارغينا ُتلُأ ا2 حملال2 2 يأت2
جيخاْن2 ثم2 فاياْت2 حلعمال2 مع2

قاعاينا حمل22ن22ازل2 يف2 وت22ان22أح2 2
ويبكي2 يشكي2 ولضعيف2 يجيهْم2

مكعذرينا خبري2 يا2 يقألأن2 2
حدخْل2 له2 قالأح2 حلغني2 جاء2 وإن2

محرضينا وحلشهأد2 ودع22أحك2 2
محما2 عىل2 ونخكم2 الصالة2

وحمل سلينا حأنبيا2 خ22ك22ا22 2

حلنكائ2ج2 2.. حلقادم2ة2 حلحلق2ة2 يف2 يكب2ع2
وحلكأفيات.

)7( لم تتضح العبارة األخرية يف هذا البيت.

حركة “حسم” اإلخوانية تعلن مسؤوليتها وتتوّعد بالمزيد
مقتل 58 ضابطاً ومجندًا من األمن املصري يف 

اشتباكات مع إجراميني يف الجيزة
 : متابعات:

وعلنت2ل تة2“لسم”2حلكا عة2لجماعة2
فنصكه2ا2 حلك2ي2 2– حملس2لمني2 حإلخ2أحن2
حلحكأم2ة2حملرصي2ة2ع2ىل2ونه2ا2جماع2ة2
إر ا ي2ة-2مس2ؤوليكَها2ع2ن2حلهجأ22عىل2
قأة2ومنية2مرصية2تانت2يف2مهمة2ملاللقة2
مجمأع2ة2إج حمي2ة2يف2منطق2ة2حلأحلات،2
حلكا عة2ملحافظة2حلجيزة،2جنأب2حلقا  ة.
وقالت2حلح تة2يف2 ي2ان2لها2ومس2 أنها2
حس2كارجت2حلقأة2حأمنية2وقامت2 كصصية2

262منهم2وحدعت2  وب2حلباقني.
وشادت2حلح تة2يف2 يانها2إنها2مسكم ة2
يف2عملياته2ا2ض2ا2ق2أحت2حالم2ن2وحلقأحت2

حملسلحة.2
من2جهك2ه،2ووضح2مصار2ومني2 أزحرة2
حلاحخلية2حملرصية2ون2عاد2حلضباط2وحلجنأد2
حلذين2حسكش2هاوح2خ2الل2ماح م2ة2ومنية2
ألا2حأوتار2حإلر ا ي2ة2 منطقة2حلأحلات2
 الجي2زة،2ي2أ22حلجمعة،2حرتص2ع2إىل2حىل582 
ضا ط2ا2ًورشطي2ا2ًمنه2م2ص22ضا ًط2ا2ً)أ 
ومن2وطن2ي،2و226ومن2م ت2زي2وعمليات2

خافة(2و5ص2مجناحً.
وقال2ت2وزحرة2حلاحخلي2ة2حملرصي2ة:2إن2
معلأم2ات2وردت2لقط2اع2حأم2ن2حلأطني2
 اتخاذ2 عض2حلعنارص2حإلر ا ية2للمنطقة2
حملكاخم2ة2للكيل2أ52ص22 ط ي2ق2حلأحلات2

 عمق2حلصح حء2تانا2الخكبائها.
ووضافت2حل2أزحرة2-يف2 يان2لها-2ونه2تم2
إع2احد2مأمأري2ة2ملاح م2ة2تل2ك2حلعنارص،2
ول2ال2حق2رتحب2حلق2أحت2وحسكش2عار2تلك2

ناري2ة2 وع2رية2 وطلق2ت2 حلعن2ارص2 ه2ا،2
تجا ها،2لي2ث2قامت2حلق2أحت2 مبادلكها2
إطالق2حلنريحن،2مما2وس2ص 2عن2حسكش2هاد2
وإفا 2ة2عاد2من2رج2ال2حلرشطة،2ومقكل2
عاد2م2ن2 ذه2حلعنارص،2وتمش2ط2حلقأحت2

حملناطق2حملكاخمة2ملحل2حلأحقعة
وجاء2يف2 يان2حلأزحرة2"وردت2معلأمات2
لقطاع2حأمن2حلأطن2ي2تصيا2 اتخاذ2 عض2
حلعن2ارص2حإلر ا ي2ة2للمنطق2ة2حملكاخم2ة2
حلأحل2ات2 عم2ق2 5ص22 ط ي2ق2 للكيل2أ2

حلصح حء2مكانا2الخكبائها".
وذت 2مص2ار2ق يب2من2وجه2زة2حأمن2
حس2كُهاف2 قذحئ2ف2 حأمن2ي2 حملأت2ب2 ون2
فاروخية،2وحس2كخا22حملهاجم2أن2ويضا2

مكصج حت.

ويأ22حلجمعة2حملايض،2ُقكل2س2كة2جنأد2
مرصي2ني2يف2 جأ22ش2نه2تكصرييأن2عىل2
مأحقع2للجيش2يف2شمال2سيناء،2ويف2حليأ22
نصس2ه،2تبنى2حلص ع2حملرصي2لاحعش2حلذي2
يطلق2عىل2نصسه2تس2مية2"والية2سيناء"2
 جأمني2ع2ىل2"مأحقع2حلجيش2حملرصي2يف2
جن2أب2حلع يش"2و"حلككيبة22222يف2رشق2

حلع يش".
وتان2ت2وت2رية2حلهجمات2حلكي2تش2نها2
حلجماعات2حلأ ا ية2حلككصريية2قا2ت حجعت2
وعق2اب2تأقيع2حتصاق2ت س2يم2حلحاود2مع2
حلس2عأدية2حلك2ي2تنازل2ت2 مأجبه2مرص2
ع2ن2جزي ت2ي2ت2ريحن2وفناف2ري،2غري2ون2
حلهجم2ات2ما2لبثت2ون2تصاعات2من2جايا2

و شكل2ملصت2يف2حأسا يع2حأخرية.2



م���ا كفاه���م وصاية وس���يطرة كامل���ة وأنهم س���لبوا مّنا 
احلرية َواالستقالل، وأخضعوا بلَدنا لسيطرتهم ولقرارهم 
األجنب���ي، يري���دون أن يفّككون���ا، َويقّس���مونا، َويبعثرون���ا، 

ين ملشاكلنا. مفاقمني بيننا العداوة والبغضاء، مغذِّ
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

علي العماد* 
حمل حقب2أن2 يُجِم2ُع2 ي2كاُد2
حلاولي2أن،2 2أن2 وحلخ2ربحء2
2 ه2حململك2ة2حلع  ية2 ما2تُم2 ُّ
حلسعأدية2يف2حلصرتة2حل ح نة،2
ومكغ2ريحت2 تط2أرحت2 م2ن2
تل2ك2 خصأف2اً،2 جاي2اة،2
حلكرّصف2ات2 ع2ن2 حلناتج2ة2
وحملغام2 حت2حملكه2أرة2حلك2ي2
يقأ22ُ ها2محما2 ن2س2لمان2
وو 2أه2يف2حملنطق2ة2حلع  ي2ة2
يأت2ي2 حإلقليم2ي،2 وحملحي2ط2
وفق2ا2ًملرشوع2تقس2يم2حلس2عأدية2إىل2ص2دوي2الت2وو2وتث ،2
ويب2او2وّن2فص2أل2 ذح2حملرشوع2 2اوت2تطب2ّق2تاريجيّا2ًيف2

حلسعأدية.
2تم2ا2ونه2 ات2من2حلأحض2ح2وّن2حلزمَن2يماِرُس2لعبكَه2ضّا2
حلبيت2حلس2عأدي،2فالنهُج2حلذي2تكبُعه2حلسلطات2حلسعأدية2
يمك2ن2ون2يحمل2إليه2ا2مصاجآٍت2تارثية،2وم2ن2حملصارقات2
حلعجيب2ة2ون2ويل2حلعه2ا2محم2ا2 ن2س2لمان،2يمث2ّل2محأر2
حالرتكاز2يف2س2ياق2 ذه2حملصاجآت2حلكي2س2كقأد2إىل2تقسيم2
حلس2عأدية،2فباإلضاف2ة2إىل2مغام حته2حملكه2أرة2يف2حملحيط2
حإلقليمي،2سككس2بّب2ترصفاته2يف2لال2ة2من2حلصأىض2حلكي2
س2كرضب2حلس2عأدية؛2وذلك2 س2بب2وفع2ال2حلقم2ع2حلكي2
تنصذ ا2حلس2لطات2وتصيش2حلصساد2وحالعكقاالت2حلجماعية،2

وق حرحت2حالنصكاح2يف2عق 2دحر2حلأ ا ية2حلككصريية.
يض2اف2إىل2ُتّل2ذلك،2وّن2من2يح ك2ملصات2 ذح2حلكقس2يم2
يف2حلسعأدية2 م2وفاقاء2وللصاء2حلنظا22حلسعأدي،2فنّاع2
حلق2 حر2حأم يكي،2و م2من2يارس2أن2حلخطط2عىل2حأرض2
ويكنبّأون2 النكائج2ثم2ينص2ذون2ُمَخّطط2عملياتهم،2ويباو2
وّن2لجَم2حلخط 2حلذي2يأحجه2حلس2عأدية2وحملقبل2عليها2من2
للصائه2ا2حأم يكي2ني،2لم2يغري2لك2ى2حآلن،2يف2رؤية2حلنظا22

حلسعأدي2لطبيعة2تعامله2مع2معظم2ملصات2

مملكة "آل سعود" 
واالنهيار املفاجئ 

2َع2َ َف2حللَه2فاتخ2ذه2إلها2ً وق2أل2لكل2ُل2 ٍّ
2فاتخذه2منهاجا{2م2ن2إْخَأِتي2 وع ف2حلح2قَّ
حملجا اي2ن2يف2ميادي2ن2حل2رشف2وحإل 2اء2ون2
يكأن2أح2ووفي2اء2م2ع2حلام2اء2حلكي2ُس2صكت2
لكعب2ا2لن2ا2حلط ي2ق2ولرتفع2من2ع2ىل2تا ل2
وقأي2اء2 حلظل2م2وون2يكأن2أح2 حملس2كضعصني2
يف2عالقكه2م2 الل2ه2ووال2ًويف2م2ا2 ينه2م2ثانيا2ً

وحملجكمع2وحلناس2ثالثاً.
نق2أُل2لس2يانا2وقائان2ا2نحن2يا2س2يَانا2
ونص2ار2حلل2ه،2نحن2يا2س2يانا2جا 2زون2أن2
يف2 حلل2ه2 س2بيل2 يف2 نسكش2ها2 أن2 نضّح2َي2

مأحجهة2حلباطل2لك2ى2نقيَم2حلعاَل2يف2حلحياة2
ولكى2ال2يبقى2يف2ورض2حلله2حلصساد.

رس2الكي2إىل2حأَْع2َاحء2ورس2لها2من2فميم2
حلق آن،2ليث2ق2ال2تعاىل2)يُِ ي2ُاوَن2ِليُْطِصئُأح2
نُأَر2حللَِّه2ِ أَْفَأحِ ِهْم2َوحللَُّه2ُمِكم2ُّنُأِرِه2َوَلْأ2َتِ َه2
حْلَكاِفُ ون(2ووّن2ُتّل2جهأدتم2سكبأء2 الصشل2
وون2َّا2ق2ا2نذرن2ا2ونصس2نا2لل2ه،2و 2ذح2ط يٌق2

حخرتناه2ولن2نرتحجَع2عنه2و احً.
حمل2أُت2 2– حمل2أُت2أم ي2كا2 2– وَْت2رَب2 حلل2ُه2
إلرسحئي2ل2–2حللعن2ُة2ع2ىل2حليه2أد2–2حلن2رُص2

لإلسال2.

حلعاد2)8أ2(2 

حألا
22فص 2فص 2 222-22222وتكأ  2أ2222

معاذ الجنيد
أَت���ْت ال��ح��دي��ِد  ب���أس  م��ن  )ال���ح���دي���دَة(  إنَّ 

ك��م��ا أَت�����ْت م���ن ُب���ط���ون ال��ص��خ��ر.. أح��ج��اُر
ي���ا م���ن ُي���ف���اوض ف���ي ت��س��ل��ي��م��ه��ا.. ع��َب��َث��ًا

ت����رج����و.. ف��س��ي��ُف )ال���تِّ���ه���ام���ي���ي���ن( ب���تَّ���اُر

ُجنيدياتُجنيديات

الشهيد املجاهد/ عبدالسلم فهد علي عايض املهل
االسم الجهادي: أبو تراب 

املحافظة حّجة، مديرية املحابشة 

عبداهلل علي صبري
 

وحليم2ُن2ع2ىل2عكب2ة2حلع2ا22حلثال2ث2من2
حلع2اوحن2وحلحص2ار،2ال2ت2زحل2آفاُق2حلس2ال22
وُفَ ُص2إيقاف2حلح ب2محاودة2ومصحأ ة2
 الأ م2وحلخاحع،2  غم2ون2حلأحقع2حملأضأعي2
يؤتا2ون2ال2مجال2للحس2م2حلعس2ك ي،2وون2
حنكصار2حلكحال2ف2وم تزقكه2مج د2وضغاث2

ولال22ال2وتث !
لك2ن2لنص2رتض2ون2 ناك2ف ف2ًة2وخ ى2
حلكح2 ك2حأخ2ري2للمبع2أث2 للس2ال2،2م2ع2
حأممي،2ودخأل2روسيا2حالتحادية2عىل2خط2
حلأساطة2 ناًء2عىل2رغبة2سعأدية،2و ضأء2
وخرَض2وم يكي..2فإن2حلس2ؤحل2يص ض2نصس2ه:2 ل2سكنجح2 ذه2حلص فة2

و22تضيع2تما2سا قاتها؟
وقب2ل2محاولة2حإلجا ة،2و عي2اح2ًعن2حلكصافيل،2يكع2نّي2حلصهم2ووال2ً أن2
س2ال22حلش2جعان2يحكاج2إىل2إرحدة2من2مخكلف2حأط2 حف،2و الذحت2حلط ف2

حأسايس2حلذي2شن2حلح ب2ح كاحًء2و أ2حلط ف2حلسعأدي..
وتما2ون2ق حر2حلح ب2تان2ناجما2ًعن2إرحدة2س2عأدية2ووم يكية،2فال2 ا2
ون2يكأن2حلس2ال22يف2حليمن2نا عا2ًعن2حقكناع2رحس2خ2لاى2حلنظا22حلسعأدي2

 أن2حلحل2وحلحسم2ال2يمكن2ون2يكم2إال2عرب2 أح ة2حلحأحر2وحلكصاوض.
وم2ا2ل2م2تكأف 2 2ذه2حلقناع2ة،2فإنن2ا2وما22س2يناريأ2جاي2ا2يرشعن2

السكم حر2حلح ب2وحلحصار2وحملأساة2حإلنسانية2تحت2غطاء2حلحأحر.
إضاف2ة2إىل2ذلك،2ف2إن2حلكح ك2حأممي2س2أحء2عرب2ولا2حلش2يخ2وو2نائبه2
حلجاي2ا،2ل2ن2يككب2ل2ه2حلنجاح2م2ا2دح22حلق2 حر2،22262 2أ2حلحاتم2لهذح2
حلكح2 ك،2فمن2حملع2 وف2ون2ق حر2مجل2س2حأمن2حلذي2وض2ع2حليمن2تحت2
حلصصل2حلس2ا ع2ق2ا2رشعن2للح2 ب2وللحصار2وف ض2رؤي2ة2للحأحر2 ني2
حأط حف2حليمنية2غري2مكس2قة2مع2حلأحقع2حملياحني2حلذي2طاله2حلكعقيا2وتث 2
ووتث 2مع2حسكم حر2حلح ب،2وعجز2ما2يسمى2 الرشعية2عن2إدحرة2حملناطق2
)حملح رة(2وحلأحقعة2فعليا2ًتحت2س2لطة2قأى2حلغزو2وحاللكالل2حلس2عأدي2
حإلمارحت2ي،2و أ2ما2يعن2ي2ون2عىل2مجلس2حأمن2إف2احَر2ق حر2جايا2يضع2
لّاح2ًللح ب2وحلحصار2عىل2حلش2عب2حليمني2ويجعل2حلكصاوض2 ني2مخكلف2

وط حف2حلرصحع2ملِزما2ًوخيارح2ًولياحً.
قب2ل2ويا22وف2ارت2مجمأع2ة2حأزمات2حلاولي2ة2تق ي ح2ًع2ن2حلأضع2يف2

حليمن،2وّتات2فيه2عىل2محأرية2حلاور2حلسعأدي2يف2حلح ب2

وللسالم إرادة وقرار!

تاع2أ2فحيص2ُة2حملس2رية2ُقّ حَء 2ا2حلك2 ح22َ
حليمني2ة2ويف2حلخ2ارج،2إىل2 ُتّل2حملحافظ2ات2 يف2
حملش2ارتة2يف2نق2ل2حألاحث2وحأخب2ار2وحلصأر2
عرب2قنأحت2تأحفل2مصكألة2عىل2ماحر2حلساعة،2
لي2ث2خّصصن2ا2قنات2َي2تأحفل2ع2رب2حلأحتس2
حل ق2م.. ع2ىل2 وحلكيليج2 ح22 انكظارت2م2 وب2

لخدمتكم: املسرية تدعو قراَءها الكرام للمشاركة يف نقل األحداث

أ22ص282أأ

البقية ص 9

*عضو المكتب السياسي ألنصار اهلل

البقية ص 9


