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القناصة تصطاد 67 مرتزقاً يف الجوف ومأرب وتخرج دفعات جديدة لرفد الجبهات
احتجاجات بعدن تطالب االحتالل اإلماراتي باإلفراج عن 2000 معتقل

إنجاز عسكري يف كهبوب وهجوم كاسح يف نجران

وأد األجّنة

تتواجد حاالت التشوهات الخلقية للمواليد في 
عبس والمحرق وحيران المجاورة لميدي وحرض 

لقربها من المناطق الحدودية

 مدير املستشفى 
الجمهوري بحجة: املسبب 

الرئيسي لتشوهات املواليد 
هي الغازات املنبعثة من 
صواريخ وقنابل العدوان

 مصدر طبي: تم 
رصد أكثر من 10 حاالت 
واملستشفى يستقبل ما 
يقارب حالتني يف الشهر

املساعدات األمريكية ألطفال اليمن
ارتفاع مخيف ملعدالت التشّوهات الَخْلقية يف األجّنة واملواليد وإصابة نساء بأورام يف الرحم

بني يدي رئيس اإلنقاذ والسياسي األعلى
  األوقاف تمنح نافذين عقود إيجار بــ )1( ريال للمرت وتمنع صرفها ملستثمرين مقابل )10( آالف للمرت نفسه

  غياب الدور الرقابي يقف وراء ما يجري يف األوقاف ومطالب عاجلة بتشكيل لجان لتقييم عقود اإليجارات 
والبحث يف صالحيتها وقانونيتها ووضع آلية واضحة يف تحصيل اإليرادات

قيادات المرتزقة ُتسِقط مستحقات 325 من المبتعثين بمصر لصالح أبنائها
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قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق إنجازًا كبريًا وتسيطر 
على التباب السود وجبل السفينة شرقي كهبوب

 قنص 20 مرتزقاً يف مأرب والجوف وتعز 

 : لحج:
ونللج3ان3 نلجي3ش3 ق3أنُت3 حّقق3ت3
نلشعبية3إنجازن3ًنسرتنتيجيا3ًتبرينً،3ومس3
نألحد،3يف3جبهة3تهبأب3 محافظة3لحج.
ووعل3ن3مص3دٌر3عس3ك ي3ون3ق3أنت3
نلجيش3ونللجان3نلش3عبية3نّصذت3عمليًة3
عس3ك يًة3نأعيًة3وونس3عة3ونسكطاعت3
تطه3ري3َتام3ِل3جب3ل3نلس3صيلة3ونلكباب3

نلسأد3رشقي3مدي ية3تهبأب.
ووش3ار3نملصدر3إىل3ون3نلعملية3شهدت3

مقكَل3وإفا ة3عرشنت3نمل تزقة.

 : خاص:

وعل3ن3مص3در3عس3ك ي،3ومس3نألح3د،3مقكل3

323م تزق3ا3ً عمليات3قلص3خالل3نل83 3س3اعة3

نملاضية3نّصذتها3وح3دُة3نلقلافة3نلكا عة3للجيش3

ونلغي3ل3 جبه3ات3رصونح3 م3أرب3 يف3 ونللج3ان3

ونملكأن3 الج3أف3وجبهة3يخك3ل3 مدي ية3نملخاء3

غ  ي3تعز.

وتس3كم 3عملي3ات3وح3دة3نلقلاف3ة3نلكا عة3
للجي3ش3ونللجان3نلش3عبية3يف3تصعي3د3عملياتها3
ونفطي3اد3جل3أد3نلع3دو3ونمل تزقة3 ش3كل3غري3
مسبأق،3وتمكلت3خالل3233يأما3ًملذ3 دء3نلشه 3
نلج3اري3من3نلقضاء3ع3ى3أ 3م تزقا3ًيف3جبهات3

محافظة3نلجأف3فقط.
وتشصت3إحصائية3عسك ية3وولية3ون3عمليات3
نلقل3ص3يف3محافظ3ة3نلج3أف3ملذ3 دنية3ش3ه 3
وتكأ 3 3نلجاري3إىل3يأ32نلس3بت3نملايض3وس3ص ت3

عن3من3قكل3أ 3م تزقا3ًيف3مخكلف3نلجبهات.
ش3هدت3 نإلحصائي3ة3 لكصافي3ل3 ووفق3ا3ً
مدي ي3ة3نلغي3ل3نلع3دَد3نألت3ر3َم3ن3عمليات3
نلقل3ص،3حيث3تمكلت3وحدة3نلقلافة3 لاك3
م3ن3نلقض3اء3ع3ى3233م تزق3اً،3فيم3ا3تأتي3
مدي ية3نملصل3أب3يف3نمل َتز3نلثاني3وُقكل3فيها3

 33م تزقاً.
تما3تش3ري3نإلحصائي3ة3إىل3مقك3ل3323م تزقا3ً

 عمليات3قلص3يف3مدي ية3نملكأن.

عشرات القتلى والجرحى من الجنود 
السعوديني واملرتزقة بهجوم يف 

نجران وكسر زحف يف عسري
 : خاص:

ش3لَّت3قأنُت3نلجيش3ونللجان3نلش3عبية،3ومس3نألحد،3 جأما3ًعى3مأنقع3
نمل تزق3ة3ُقبالة3ملص3ذ3نلخرضنء3 لج3 نن،3وتصّدت3 بس3الة3لزحف3نلجيش3

نلسعأدي3ونمل تزقة3عى3مأنقَع3يف3عسري.
ووف3ادت3مصادر3عس3ك ية3 أن3ع3رشنت3نلقكى3ونلج حى3م3ن3نمل تزقة3
س3قطأن3 هجأ32تبري3لقأنت3نلجيش3ونللجان3نلشعبية3عى3وحد3نملأنقع3نلكي3

تان3نمل تزقة3يكم تزون3فيها3قبالة3ملصذ3نلخرضنء.
وووضح3ت3نملص3ادر3ون3قأنت3نلجي3ش3ونللجان3نلش3عبية3غلمت3تميات3

تبرية3من3نألسلحة3ونلذخائ 3نلكي3خّلصها3نمل تزقة3 عد3ف نر م.
ويف3عس3ري،3وتد3مص3در3عس3ك ي3ون3قأنِت3نلجي3ش3ونللجان3نلش3عبية3
ترست3 جأما3ًللجيش3نلسعأدي3وم تزقة3عى3مأقع3سبحطل3وجبل3ريح،3
وولحقت3 هم3خس3ائ 3فادحة.3وووضح3نملصدر3ون3نلزحَف3تك ر3االث3م نت،3

و دو3نألول3فج 3ومس3نألحد3 غطاء3جأي3مكثف3من3قبل3طرينن3نلعدو.
ووت3د3نملص3در3ون3ق3أنِت3نلجي3ش3ونللج3ان3وج3رت3نلجلأد3نلس3عأديا3
ونمل تزقة3عى3نلرتنجع3 عَد3ما3ولحقت3 هم3خسائَ 3تبريًة3يف3نألرونح3ونلعكاد.
ويف3عس3ري3ويضا3ًس3قط3عدٌد3من3نلجلأد3نلس3عأديا3 3ا3قكيل3وج يح3
ج نء3قصف3مدفعي3عى3تجمعاتهم3يف3رقا ة3نلهلج 3وقلل3نلشيباني3ورقا ة3

وسع .

تخرُّج دفعة جديدة من املقاتلني لرفد الجبهات باألبطال ملواجهة الغزاة واملرتزقة

 : خاص:
نلجبه3ات3 ل ف3د3 نلكدري3ب3 معس3ك نُت3 ش3هدت3
َج3نملئات3من3نملقاتل3ا،3يف3خكا32دورة3  املقاتلا3تخ3 ُّ

ت3 كطبي3ق3عميل3للمه3ارنت3نلقكالية3 عس3ك ية3تُِأجِّ
مس3كأى3 عكس3ت3 عس3ك ية3 ومل3اورة3 نملككس3بة3

نلكدريبات3نلكي3تلقأ ا3خالل3نلدورة.
وخالل3فعالي3ة3نلكخ ج،3وظه 3نملقاتل3ا3مهارًة3عاليًة3

يف3نس3كخدن32مخكلف3ونأنع3نألسلحة3ودقًة3عاليًة3يف3إفا ة3
نله3دنف،3حيث3نّص3ذ3نملكخ ج3أن3تجاِرَب3عملي3ًة3إلفا ة3
 أنلا3 أنئية3حملها3زمالء3لهم3 أفأن هم3وويديهم3وتمت3
إفا كها3 دقة3عالية3دون3ون3يكع ض3حاملأ 3ا3ألي3وذى.

ووج ى3نملكخ جأن3ملاورًة3عس3ك يًة3وطلق3عليها3
نس3م3»نإلما32زي3د«3علي3ه3نلس3ال3،2ونس3كخد32َفيها3
مخكل3ُف3ونأنع3نألس3لحة3ومحاتاة3لعملي3ات3نقكحا32

نملأنقع3وتدمري3حصأن3نألعدنء.

قتلى وجرحى من املرتزقة بعمليات 
عسكرية يف مأرب والجوف ونهم

 : خاص:
لق3ي3عدٌد3تبري3ٌمن3نمل تزقة3مصارعه3م،3ووفيب3آخ ون،3ومس3نألحد،3يف3
عدة3عمليات3عسك ية3للجيش3ونللجان3نلشعبية3يف3مأرب3ونلجأف3ونهم.

وشن3و طال3نلجيش3ونللجان3نلشعبية3 جأما3ًنأعيا3ًعى3مأنقع3نمل تزقة3
يف3 أن ة3 ح ة3 اللجد3 مدي ية3رصونح3 مأرب.

وووض3ح3مصدٌر3عس3ك ي3ون3ق3أنِت3نلجيش3ونللجان3دم3 ت3تحصيلات3
نمل تزقة3خالل3نلهجأ32وووقعت3يف3فصأفهم3عددن3ًمن3نلقكى3ونلج حى.

ويف3جبهة3نهم3ُقكل3ووفيب3عدد3من3نمل تزقة3ج نء3قصف3مدفعي3مكثف3
نس3كهدف3خي3ا32وآليات3نمل تزق3ة3يف3وندي3ملح،3محقق3ا3ًإفا ات3مبارشة،3
حيث3شأ دت3سيارنت3نإلس3عاف3و ي3ته ع3إىل3نملكان،3فيما3تانت3نللرينن3

تكصاعد3من3دنخل3نلخيا2.
ويف3محافظة3نلجأف3سقط3عدد3من3نلقكى3ونلج حى3يف3فصأف3نمل تزقة3
 قص3ف3مدفعي3نس3كهدف3تجمعاته3م3يف3تب3ّة3نلقلافا3 مدي ي3ة3نلغيل،3

ووسص 3ويضا3ًعن3تدمري3معدل3 3.

 مصرع 47 مرتزقًا بعمليات قنص في الجوف منذ بداية أكتوبر الجاري
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 : خاص:
يعيُش3س3كاُن3ق ية3وندي3قحايف3
 ُعزل3ة3نلضبة3مدي ي3ة3نلصلأ3تعز،3
حالًة3من3نلهلع3ونلخأف3 عد3ننكشار3
مصاج3ئ3مل3 ض3نثس3هاثت3نملائية3
نلح3اّدة3نكج3عله3ا3إفا ة3نلعرشنت3

من3نملأنطلا3يف3نمللطقة.
لصحيص3ة3 خ3اص3 ترصي3ح3 ويف3
»نملسرية«3قال3مصدر3إعالمي3مطلع3
 املحافظ3ة:3إن3نألس3باَب3نلك3ي3وّدت3
إىل3ننكش3ار3 ذن3نمل ض3خالل3نليأما3
نملاضيا3ث3زنل3ت3مجهألة،3مبيلا3ًون3
نمل تز3نلصحي3 مدي ية3نلصلأ3ورسل3
ومس3ف يقا3ًطبيا3ًلق ية3وندي3قحايف؛3
ألخذ3عيلات3من3مياه3نلرشب،3 غ ض3
فحصها،3مع3نسكم نر3تزنيد3نلحاثت3
نملصا ة3وُش3حة3نإلمكانيات3نلدونئية3
ملأنجهكها،3فيما3لم3يكم3نلكش3ف3عن3
نكائج3تلك3نلصحأفات3حكى3نللحظة.

ووش3ار3نملص3در،3إىل3ون3 ذن3نمل َض3

نلق ي3َب3م3ن3و 3اء3نلكأل3رين3يأنفل3

ننكش3اره3 رسع3ة3تب3رية؛3ليمك3د3إىل3

نلق3 ى3نملحيط3ة،3نألم3 3نل3ذي3دفع3

يف3 نلصح3ي3 نمل َت3ز3 ع3ى3 نلقائم3ا3

نملدي ية3إلطالق3ندنء3نس3كغااة3لأزنرة3

نلصح3ة3ومكك3ب3نملحافظ3ة3 رسعة3

تقديم3نلدع3م3نلالز32من3م3أند3طبية3

وعالجية3ملأنجهة3 ذن3نلأ اء،3ثفكا3ًإىل3

ون3ه3من3 ا3نلح3اثت3نملصا ة3ُوجدت3

وع نض3نلكألرين3لدى3ش3خصا3فقط3

ملهم،3وث3يزنل3نلبقية3 انكظار3مع فة3

نألس3باب3نلكي3ر ما3تكأن3ناتجًة3عن3

تلأث3نملياه3وَْو3ج3ّ نء3نلغازنت3نمللبعثة3

من3نلصأنريخ3ونألسلحة3نلكي3يُلقيها3

طرينن3نلعدونن3عى3نمللطقة.

 : خاص:
نّظمت3عدٌد3م3ن3ورس3وو ايل3عائالت3جلأ ية،3
وم3س3نألح3د،3وقص3ة3نحكجاجي3ة3ض3د3نمللدوب3
نلس3امي3نإلمارنتي3 ع3دن؛3تضاملا3ًمع3نملخصيا3
قرسن3ًيف3سجأن3نلقأنت3نإلمارنتية3يف3مديلة3عدن.
وطالب3ت3نلأقص3ة،3نلك3ي3نُّظمت3وم3ا32مق 3
نثحك3الل3 مل3دوب3 نل3دويل،3 نألحم3 3 نلصلي3ب3
نإلمارنتي3يف3عدن،3 الكشف3عن3مصري3نملخصيا3
قرسن3ًوتقديمهم3للمحاتمة3إذن3تانت3عليهم3وية3
ته3م،3وو3إخالء3س3بيلهم،3خاف3ًة3 عد3ون3مىض3
عى3نعكقالهم3»نلكعس3صي«3م3ا3يزيد3عن3)ف3(3

شه نً.
وق3ال3 ي3ان3فادر3ع3ن3و 3ايل3نملعكقلا،3 أن3
و لاَء 3م3نعكُقلأن3دون3تأجيه3ته3م3وَْو3نتخاذ3وية3
إج نءنت3قانأنية3ضد م،3وون3و لاء م3نملخصيا3
قرسن3ًق رون3نإلرضنَب3عن3نلطعا32ن كدنء3من3ومس3

نألول3نلسبت3حكى3يكم3نإلف نج3علهم.
ووضاف3أن3ون3و لاء 3م3يش3كأن3م3ن3س3أء3
نملعاملة3وملع3نلزيارنت3وح مانهم3من3نلخدمات3

نلطبية3دنخل3نلسجأن3نإلمارنتية.
 3ذن3وتش3صت3مص3ادر3ون3ع3دد3نملعكقل3ا3
يف3نلس3جأن3نلرسي3ة3نإلمارنتي3ة3وتث 3م3ن3ولصي3

ش3خص،3مأزع3ا3ع3ى3اماني3ة3س3جأن،3وون3
معظ3م3نملخصيا3 م3من3محافظة3و ا3مس3قط3

روس3نلخائن3 ادي.

أخبار

الصماد يلتقي وزير الدفاع ويشيد بإنجازات 
القوات الصاروخية والدفاع الجوي 

 : خاص:
3– نلصّم3اد3 نألخ3فال3ح3 وش3اد3
رئي3س3نملجل3س3نلس3يايس3نألعى،3
نلكبرية3 ونثنكص3ارنت3  البط3أثت3
نلجي3ش3 و ط3ال3 يحققه3ا3 نلك3ي3

ميادي3ن3 يف3 نلش3عبية3 ونللج3ان3
نلرشف3ونلك نمة.

واّم3ن3نلصماد3خالل3لقائه3ومس3
نلجمه3أري3 صلع3اء،3 نلق3رص3 يف3
نللأنَء3نل تن3محمد3نارص3نلعاطصي3
–3وزي3 3نلدف3اع،3نثنج3ازنت3نلك3ي3
نلصاروخي3ة3 نلق3أنت3 حققكه3ا3

نلكصلي3ع3 وت3ذن3 نلج3أي3 ونلدف3اع3
نلح  ي.

وقد3ج ى3خالل3نللقاء3ملاقش3ُة3
جبه3ات3 يف3 نمليدنني3ة3 نلكط3أرنت3
نلع3دونن3نلس3عأدي3 نملأنجه3ة3مع3
نألم يكي3وم تزقك3ه3وتذن3تطأرنت3

جبهة3نلحدود.

  فيما ال تزال األسباب مجهولة ومخاوف من انتشار الوباء للقرى المحيطة..

ظهور مفاجئ ملرض االسهاالت الحادة يف الصلو 
بتعز واإلصابة تتعدى )60( حالة

  الخيواني يوّجه بشراء جهاَزي 
غسيل كلوي ملستشفى الشرطة 

وسيارتني ملركز الشكاوى
 : خاص:

وّج3ه3نللأنُء3عبدنلحكيم3نلخيأنن3ي3–3نائُب3وزي 3نلدنخلية،3 رشنء3جهاَزي3
غس3يل3تلأي؛3ملأنجهة3تزنيد3نلحاثت3نلكي3تكطلب3غسيال3ًتلأياً،3 ما3يخصف3

من3معاناة3نمل ىض.
ووتد3نللأنء3نلخيأنني،3خالل3تصقده3ومس3نألحد3ومعه3نللأنء3إ  ن يم3
نملؤي3د3نملصكش3نلعا3،2س3ري3نلعمل3يف3مسكش3صى3نلرشط3ة3نللمأذجي3
 أمانة3نلعافمة3ومس3كأى3نلخدم3ات3نلطبية3نلك3ي3يقدمها،3حْ َص3
وزنرة3نلدنخلي3ة3ع3ى3تطأي3 3وتحس3ا3مس3كأى3نلخدم3ات3نلطبية3
 املسكش3صى3من3خ3الل3نعكماد3ميزننية3للمسكش3صى،3 ما3يمّكله3من3
مأنجه3ة3نلظ3 وف3نل ن لة3خصأفا3ًيف3ظ3ل3نس3كم نر3نلعدونن3عى3

نلبالد.
ونس3كمع3نلل3أنُء3نلخيأنني،3من3مدي 3نملسكش3صى3نلدتكأر3ع3يل3 در،3إىل3

إيضاٍح3َحأل3س3ري3نلعمل3 املسكش3صى3ونلصعأ ات3نلكي3تأنجهه.
م3ن3جانب3آخ3 ،3زنر3نائُب3وزي3 3نلدنخلية3ومس3م َتز3نلش3كاوى3نلكا ع3
لجه3از3نملصك3ش3نلع3ا32 3أزنرة3نلدنخلية،3لالطالع3عى3س3ري3نلعم3ل3 امل تز3
وإحصائي3ة3 القضاي3ا،3حي3ث3وّجه3خ3الل3نلزي3ارة3 رشنء3س3يارتا3مل تز3

نلشكاوى3من3وجل3نملهمات3نمليدننية.
 دوره3عّر3نملصكش3نلعا32عن3ش3ك ه3للائب3وزي3 3نلدنخلية3عى3ن كمامه3

 امل تز3وشكاوى3نملأنطلا3وقضايا م.3

 مصادر تؤكد أنهم أكثر من ألفي شخص في ثمانية سجون

وقفة احتجاجية ألهالي املخفيني قسرًا يف سجون 
اإلمارات بعدن لإلفراج عن أبنائهم 

طريان العدوان ُيلقي بمنشورات تحريضية على صعدة
 : خاص:

ولق3ى3طرينُن3نلع3دونن3نلس3عأدي،3ومس،3ملش3أرنٍت3عى3
نملأنطلا3يف3ملطقة3ضحيان3 مدي ية3مجز3 محافظة3فعدة3

شمال3نلبالد.
ودع3ت3 3ذن3نمللش3أرنُت،3نملأنطل3ا،3إىل3تقديم3نلأثء3
ونلطاعة3لق3أنت3تحال3ف3نلعدونن3نلس3عأدي3نألم يكي3
عى3 الدنا،3وون3س3بَب3نلح ب3 م3»نلُص س«،3حسب3 ذه3
نمللش3أرنت3نلكح يضية،3ونلكي3تدعي3ويض3ا3ًونها3جاءت3
للحص3اظ3عى3حي3اة3نليمليا3وعى3ومله3م3ومقدرنتهم،3
يف3نلأق3ت3نل3ذي3لم3تكأق3ف3طائ نت3نلع3دونن3عن3تدمري3
وقصف3مل3ازل3نملأنطلا3عى3رؤوس3س3اتليها3وتدمري3
مخكلف3مقأمات3نلحياة3 ش3كل3يأمي3للعا32نلثالث3عى3

نلكأنيل.3
يُذَتُ 3ون3طرينَن3نلعدونن3يُلقي،3و شكل3مسكم ،3يف3مخكلف3
نملحافظات3نليملية3وخافة3نملحافظات3نلحدودية،3ملشأرنت3
تحم3ل3دعاي3اٍت3ووتاذي3َب؛3لكزيي3ف3نلأق3ع3ونلحقائ3ق3نلكي3

سّجلها3نلكأريخ.
وس3خ 3مأنطلأن3م3ن3 ذه3نمللش3أرنت3نلك3ي3 اتت3محل3َّ
تلدُّر3وُس3خ ية3م3ن3قبلهم،3وي3 ون3فيها3ننعكاس3ا3ًلغبائهم3
و زيمكه3م3يف3مخكل3ف3نلجبه3ات،3خاف3ة3جبه3ات3ما3ورنء3

نلحدود.
مؤتدين3ونهم3س3يضحأن3 دمائه3م3وورونحهم3و كل3ما3
 3أ3غاٍل3م3ن3وجل3نلدفاع3ع3ن3نألرض3ونلِع3ْ ض3ومقاومة3
نلع3دونن3نلس3عأدي3نألم يك3ي3نل3ذي3فاق3ت3ج نئُم3ه3ُتّل3

نلحدود.3

نشطاء: قيادات حكومة املرتزقة ُتسِقُط 
مستحقات عشرات الطالب املبتعثني 

بمصر لصالح أبنائها
 : خاص:

وتد3نشطاء3يمليأن،3ون3م تزقة3حكأمة3

فل3ادق3نل ياض3قامأن3 إس3قاط3نلعرشنت3

م3ن3ط3الب3نليم3ن3نملبكعث3ا3للدنرس3ة3يف3

مرص،3حس3ب3ما3نرشون3يف3فصحاتهم3عى3

ش3بكات3نلكأنفل3نثجكماعي3»فيس3 أك،3

وتأيرت«.

وقال3أن3إن3)٣٢٥(3طالب3ا3ًوطالب3ة3من3طالب3

نلبكالأريأس3ونملاجس3كري3ونلدتكأرنه3نملبكعثا3
يف3مرص،3تم3إس3قاط3مسكحقاتهم3 دون3وسباب3

وث3وجه3حق!
ووضاف3أن3 أن3ه3ت3م3إس3قاط3حق3أق3 ؤثء3
نلط3الب3ونلطالب3ات3لصال3ح3مس3ئأيل3م تزقة3
حكأمة3فلادق3نل ياض3وو لائهم3ونلذين3فعدون3

إىل3مأنقعهم3نلجديد3مؤخ نً.
ووت3دون3ون3٣٩3طالب3ا3ًوطالب3ة3م3ن3نلط3الب3
وونئ3ل3 م3ن3 حقأقه3م3 3م3 م3ن3 نملح وم3ا3

نلجمهأرية3ونملحافظات.3



4
نثالا

نلعدد

ص3فص 3فص 3 3
ص32وتكأ  3أ2233

)فأ2(
أخبار 

نلعالقات3نلعامة3ونلكأزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

رئيس قسم التصحيح:
محمد3عيل3نلباشا

نملقاثت3نمللشأرة3يف3نلصحيصة3تعر3عن3روي3
تاتبها3وث3تعر3 الرضورة3عن3روي3نلصحيصة

رئيس التحرير:
فري3نلدرونني

نلعلأنن: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي    عمارة 
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 في الذكرى الثانية لمجزرة العدوان بحق 200 صياد في جزيرة عقبان بالحديدة..

مسلحان يهاجمان معرضاً تشكيلياً يف كريرت 
عدن باستخدام قنابل مسيلة للدموع

انتزاع صاروخ من مخلفات العدوان بداخل 
مزرعة مواطن يف الروضة باألمانة

 : خاص:
وقد32مسلحان3مجهأثن3عى3مكن3درنجة3
ناري3ة،3مس3اء3وم3س3نألحد،3ع3ى3مهاجمة3
مع3ِ ٍض3للصلأن3نلكش3كيلة3وقام3ه3عدد3من3
يف3 ت ي3رت3 ونل ّس3اما3 مدي ي3ة3 نلصلان3ا3
محافظ3ة3ع3دن.3وقال3ت3مص3ادر3محلي3ة3
 املحافظ3ة:3إن3نملس3لحا3قام3ا3 مهاجمة3
نملع ض3نلكشكييل3نمُلقا32 جانب3ملارة3عدن3

نلش3هرية3يف3ت ي3رت،3عن3ط يق3رم3ي3قلا ل3
غاز3مسيلة3للدمأع3إىل3دنخل3 احة3نملع ض،3
ما3سبّب3حاثت3نخكلاق3يف3فصأف3نلعرشنت3

من3نلحارضين3قبل3ون3يلأذن3 الص نر.
وتش3هد3ع3دن3مل3ذ3وتث3 3م3ن3عام3ا3
وننكش3اًرن3 مس3بأق3 غ3ري3َ وملي3ا3ً ننصالت3ا3ً
ونس3ًعا3للجماعات3نإلج نمي3ة،3مثل3دنعش3
ونلقاع3دة،3يف3مخكل3ف3محافظات3نلجلأب3

ملذ3دخأل3قأنت3نثحكالل.

 : خاص:
تمك3ن3نمل ت3ز3نلكلصي3ذي3للكعام3ل3مع3
نأللغ3ا32من3ننك3زنع3فاروخ3ل3م3يلصج 3تم3
إطالق3ه3يف3وق3ت3س3ا ق3م3ن3قب3ل3طرينن3
نلعدونن3عى3إحدى3نملزنرع3يف3حي3نل وضة-3

 لي3نلحارث3ومانة3نلعافمة3فلعاء.
وقال3لصحيصة3»نملس3رية«3نلعميد3يحيى3
حس3ن3نلحأاي3-3مدي 3نمل تز،3 3أن3ف يقا3ً
فلي3ا3ًمكخصصا3ً لزع3نأللغ3ا32ونملكصج نت3
مكأن3ا3ًمن3ع3يل3نملع3اىف3نمل3رشف3نمليدنني3
للص ق3نمليدننية3 صلعاء3ونبيل3فالح3خبري3
ن3زع3نملكصج3 نت،3نس3كطاع3وم3س3ننك3زنع3
فاروٍخ3م3ن3مخلصات3نلع3دونن3لم3يلصج 3
ت3م3إطالق3ه3ع3ى3مزرع3ة3نملأنط3ن3يحيى3
و 3أ3طال3ب3-3يف3حي3نل وض3ة،3مأضحا3ًون3
نلص ي3ق3ظ3ل3ع3ى3م3دى3253يأم3ا3ًيحاوُل3

ننكزنع3نلصاروخ3قبل3ون3يلجح3ومس3يف3ذلك،3
مبيلا3ًون3نلصاروخ3فلاعة3  يطانية3ويبلغ3
طألُه3مرتين3ونصف3مرت3ووزنه3يُقدَّر3 طن.
ووش3ار3نلعميد3نلحأا3ي،3إىل3ون3نمللطقة3
وفبح3ت3آملًة3نآلن،3وليس3 ل3اك3ما3يدعأ3
للقل3ق،3دنعي3ا3ًنملأنطلا3نلذي3ن3نزحأن3من3
نلحي3وغادرون؛3 س3بب3نثنبعااات3نلسامة3
نلك3ي3تان3ت3تخ3 ج3م3ن3نلص3اروخ،3 أن3
يع3أدون3إىل3ملازله3م3 ع3د3ون3ق3ا32نلص يق3
نلصل3ي3نلكا 3ع3مل ت3ز3نلكعامل3م3ع3نأللغا32

 صحص3نألماتن3تلها.
إىل3ذلك3ووضح3نملزنرع3يحيى3و أ3طالب3-3
مالك3نملزرعة،3ون3نلصاروخ3نلذي3سقط3عى3
مزرعك3ه3وعاق3وعماَله3نلزرنعية3خالل3نأليا32
نملاضية،3مش3يدن3ً دور3نلِص3َ ق3نلصلية3نلكي3
تمكل3ت3من3ننك3زنع3نلصاروخ3نل3ذي3خّلصه3

نلعدونن.

نجاة إمام مسجد الرحمن بعدن من محاولة اغتيال 
ومسلسل استهداف أئمة املساجد مستمر

 : خاص:
تش3َهُد3محافظُة3ع3دن3ننصالت3ا3ًومليا3ً
غري3َمس3بأق3يف3ظل3نلكصجرينت3نملسكم ة3
وعمليات3نثغكيال3نلكي3ننكرشت3يف3نآلونة3
نألخ3رية3وطالت3نلعديد3من3خطباء3ووئمة3

نملساجد،3وغلبهم3من3نلكيار3نلسلصي.
ويف3عملي3ة3جديدة3نج3ا،3ومس3نألحد،3
إما32مس3جد3نل حمن3يف3دنر3سعد،3محمد3
ع3يل3نلل3ارشي،3م3ن3عملية3نغكي3ال3عر3

عبأة3ناسصة3ُزرعت3وسصل3سيارته.
وقال3شهأد3عيان3إن3مجهألا3زرعأن3

عبأة3ناس3صة3وس3صل3س3يارة3نللارشي،3
قبل3ون3يقأ32 اتكش3افها3لحظَة3خ وجه3
ألدنء3ف3الة3نلظه3 ،3حيث3تأج3ه3 عد ا3
إل الغ3نلجهات3نألملية3نلكي3 دور ا3و لغت3
خرنَء3نملكصج نت3لكصكيك3نلعبأة3نللاسصة3

نملزروعة3وسصل3نلسيارة.3
وتأت3ي3 3ذه3نلعملي3ة3 ع3د3وي3ا32من3
نغكيال3س3لصيا3آخ ين،3 ما3فهد3محمد3
قاس3م3نليأن3ي-3إما32وخطي3ب3جامع3
نلصحا 3ة3 مدي ي3ة3نمللصأرة،3وياس3ا3
نلعدني3إما32وخطي3ب3جامع3زنيد3 عدن،3
حيُث3لقي3نألوىل3مرصعه3عى3يد3مسلحا3
مجهأل3ا،3ونلثاني3ج3 نء3ننصجار3عبأة3

ناسصة3ُزرعت3تحت3سياته.
نلجدي 3 الذت3 3ون3 ل3اك3نلعديَد3من3
خطباء3ووئمة3نملس3اجد3ثق3أن3حكأفهم3
خ3الل3نلص3رتة3نملاضي3ة3ع3ر3عملي3ات3
نغكيال3مماالة3يف3عدن3نلكي3تكحكم3فيها3
ق3أنت3نلح3زن32نألملي3نملأنلي3ة3لالحكالل3
نإلمارنت3ي،3تم3ا3تش3هد3نملحافظة3حالة3
ننص3الت3ومل3ي3تب3ري؛3نكيج3ة3ننكش3ار3
نملليشيات3نملس3لحة3يف3نملديلة،3 الكزنمن3
م3ع3حالة3م3ن3نثحكقان3نلس3يايس3 ا3
مأنل3ا3ملا3يس3مى3»نملجل3س3نثنكقايل«3
و ا3فصائل3مسلحة3وخ ى3تا عة3لقأى3

نلعدونن.

أبناء الخبت باملحويت ينددون يف وقفة احتجاجية 
بصمت العالم تجاه جرائم العدوان

51 منظمة حقوقية تحّمل السعودية املسئولية 
الكاملة عن الجرائم املرتكبة بحق األبرياء

 : خاص:
نّظم3نملئاُت3من3و 3ايل3مدي ية3نلخبت3 املحأيت،3ومس3نألحد،3وقصًة3
نحكجاجي3ًة؛3للكلديد3 اس3كم نر3ج نئ3م3نلعدونن3نلس3عأدي3نألم يكي3
ونرتكاب3نملزيد3من3نملجازر3 حق3نملأنطلا3نأل  ياء3يف3عمأ32محافظات3
نلجمهأرية،3وذلك3 حضأر3حميد3نل ضمي3–3مدي 3عا32نملدي ية،3وعدد3
من3قيادنت3نلسلطة3نملحلية3ونإلعالميا3ونلعاملا3يف3نلقطاع3نلصحي.

ونسكلك 3نملش3ارتأن3يف3نلأقصة3فْمَت3نملجكمع3نلدويل3ونمللظمات3
نإلنَْس3انية3إزنء3م3ا3يكع ض3له3نلش3عب3نليملي3من3مج3ازَر3وج نئَم3

يلدى3لها3جبا3نإلنَْسانية3ولم3يشهد3لها3نلكأريخ3مثيال3ًمن3قبُل.
وووضح3نملش3ارتأن3ون3م3ا3ي تكب3ه3تحالف3نلعدونن3م3ن3ج نئم3
تكل3اىف3مع3نألع3 نف3ونملأنايق3ونلقان3أن3نلدويل3نإلنَْس3اني،3دنعا3إىل3
و مي3ة3تعزي3ز3نلكالح3م3نلأطلي3ونثفطص3اف3يف3مأنجه3ة3نلعدونن3

ومخططاته3وم تزقكه.

 : خاص:

يف3نلذت3 ى3نلثاني3ة3ملج3زرة3نلع3دونن3

 ح3ق32333فياد3يمل3ي3يف3جزي ة3ُعقبان3

حّمل3ت3 نلحدي3دة،3 نلصلي3ف3  مدي ي3ة3

نليم3ن3 دنخ3ل3 نلحقأقي3ُة3 نمللظم3اُت3

وخارجه،3نلعدونن3نلس3عأدي،3نملس3ئأليَة3

نلكاملة3عن3ج نئ3م3نلح ب3نمل تكبة3 حق3

نملأنطل3ا3نأل  ي3اء،3تم3ا3حّمل3ت3نألم3م3

نملكح3دة3ويضا3ًمس3ئأليَة3م3ا3يكع ض3له3

نلش3عب3نليملي،3من3خالل3تس3رت ا3عى3
نلج نئم3ونملجازر3نلكي3ت تكبها3نلسعأدية.
ويف3 ي3ان3ف3ادر3ومس3نألح3د،3طالبت3
)53(3ملظم3ة3حقأقي3ة3 الأقف3نلصأري3
تحال3ف3 لق3أنت3 نلعس3ك ية3 لألعم3ال3
نلعدونن3عى3نليمن،3دنعية3إىل3فكح3تحقيق3

ومساَءلة3للجلاة.
وح3 نر3 ُتّل3 نمللظم3ات،3 وناش3دت3
نلعالم3ونلضم3ري3نإلنَْس3اني،3إدننة3ج نئم3
نلس3عأدية3يف3نليمن3نملسكم ة3ملذ3مارس3
نلش3عب3 جان3ب3 إىل3 ونلأق3أف3 322335

إ 3ادة3 لج نئ3م3 يكع3 ض3 نل3ذي3 نليمل3ي3
جماعية3وج نئ3م3ح ب3وننكهاك3للقأننا3

ونألع نف3نلدولية.
يف3 حقأقي3ة3 ملظم3ة3 353 وتان3ت3
نليم3ن3وخارج3ه3وّقعت3عى3 ي3ان3إدننة3
ونس3كلكار3ملج3زرة3عقب3ان3يف3نلذت3 ى3
نلثانية3لها3ونلكي3نرتكبكها3قأنت3تحالف3
نلع3دونن3يف3حق32333فياد3يملي3ما3 ا3
ش3هيد3وج يح،3تانأن3عى3مكن3قأنر هم3
جزي3 ة3 يف3 نلصي3د3 مهل3ة3 يمارس3أن3

»عقبان«.

حملة التحصني ومسح األمراض املزمنة تنطلق 
اليوم يف العاصمة وعموم املحافظات

 : خاص:
تلطلُق،3نليأ32َنثالا،3يف3ومانة3نلعافمة3
وعم3أ32محافظ3ات3نلجمهأري3ة،3نلجألة3
نلثانية3من3نلحمل3ة3نلأطلية3للكحصا3ضد3
ش3لل3نألطص3ال3ونلص3 ز3نلكغذوي3ومس3ح3

نألم نض3نملزملة.
وتس3كهدُف3نلحملة3نلك3ي3تلصذ ا3وزنرة3
نلصح3ة3نلعامة3ونلس3كان،3 الكع3اون3مع3
ملظمك3ي3نلصح3ة3نلعاملي3ة3ونليأنيس3يف3
خالل3نلصرتة3م3ن3ص3253332وتكأ  3نلجاري،3
جميع3نألطصال3دون3سن3نلخامسة3يف3عمأ32
نملحافظات3وعدد م3خمس3ة3ماليا3و5أص 

ولص3ا3ًو323طصاًل،3 من3فيهم3َمن3لم3يحّصلأن3
مسبقا3ًضد3 ذن3نلدنء3ونملأنليد3حديثاً.

نملأنطل3ا3 نلصح3ة،3 وزنرة3 ودع3ت3
ونملجال3َس3نملحلي3ة3ووس3ائَل3نإلع3ال3،2إىل3
نلكصاعل3نإليجا 3ي؛3إلنجاح3نلحملة3ووعمال3
ذ3ُألول3م ة3من3خالل3إج نء3 نملسح3نلذي3يُلَصَّ
نلص3 ز3نلكغذوي3لحاثت3س3أء3نلكغذية3لدى3
نألطص3ال،3 اإلضاف3ة3إىل3مس3ح3نألم3 نض3
نملزملة3تالسك ي3ونلضغط3ونل  أ3ونلرصع3

و عض3نألم نض3نللصسية.
تم3ا3س3كأف 3نلحملة3قاع3دَة3 يانات3من3
جمي3ع3نملحافظ3ات؛3للمس3ا مة3يف3وض3ع3
خطط3دقيقة3ملكافحة3 ذه3نألم نض3وتأفري3
نحكياجاتها3من3نألدوية3تاألنسألا3وغريه.



5
نثالا

نلعدد

ص3فص 3فص 3 3
ص32وتكأ  3أ2233

)فأ2(
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 : 
عبدالحميد الغرباني:

العّزي وحلم الجهاد يف العراق! 
ُوِل3َد3نلقائُد3نلش3هيد3وحمد3محمد3نلعّزي3يف3
محافظ3ة3فعدة3مطل3ع3نلع3ا8332ف323ويف3
مدي ي3ة3نلصص3 نء،3ع3اش3م حل3ة3نلطصألة3
َونلدرنسة3و عد3م حلة3نلثانأية3درس3نلعلأ32
نلرشعية3وُع3ِ َف3عله3ح فه3عى3نتكس3اب3
نملع فة3ونش3اطه3نلدنئم3يف3 ذن3نملسار،3وحا3
غ3زت3نلأثي3ات3نملكح3دة3جمهأري3ة3نلع نق3
حاول3مغاَدرَة3نليمن3إىل3دولة3نلع نق؛3 غ ض3
نثنخ نط3يف3فصأف3ح تات3وتكائب3نلجهاد3
 ل3اك3إث3ون3ع نقيَل3تث3ريًة3حالت3دون3ذلك،3
تما3وّتدت3ذلك3للمسرية3ونلدة3نلشهيد3نلقيادي3
وحم3د3نلع3ّزي3نل3ذي3يعد3م3ن3نل عي3ل3نألول3
للمس3رية3نلق آنية،3فقد3ُع ف3عله3نلكمس3ك3
 مبدو3نل3ذود3عن3نلدين3ونألمة3ونلجهاد3لكغيري3
نلأنق3ع3نل ديء3وقد3تع ض3للس3جن3من3قبل3
نظا32عيل3فالح3 عد3ون3نلكحق3  تب3نملسرية3
وله3حضأر3تبري3يف3و م3نمل نحل3نلزملية3نلكي3
م ت3 ها3نملسرية3نلق آنية3ونشكه 3 بساطكه3
وتأنضعه3َونإلحسان3إىل3نآلخ ين3 شكل3تبري3
ونملعلأمات3ممن3ع فأه3عن3ُق ب3ولسلأنت..3
تميّز3نلش3هيد3نلعّزي3 مؤ 3الت3مككاملة3
تأىل3معها3مهمة3ملكقاة3 دقة،3)قيادة3جبهة3
نج3 نن(3مع3 دني3ة3نلرتتيب3ات3لعمليات3نل د3
ونل3 دع3يف3نلح3د3نلش3مايل،3َونلحديث3لس3ص 3
نلص3أيف3مدي 3مكك3ب3قائد3نلث3أرة3يف3حديثه3
للمس3رية3نلذي3يأض3ح3"ون3إَدنَرة3نملأنجهات3
ونلعمليات3نلعسك ية3يف3جبهة3نج نن3مهمة3
تبرية3و امة؛3 اعكب3ار3ون3نلجبهة3تحكاج3إىل3
إع3دند3وتجهيز3يك3الء32وطبيعكها3نلجغ نفية3
وي نعي3نملعادثت3نلعس3ك ية3عى3نملس3كأى3
نمليدنن3ي3وث3يغصل3نقاط3نلكصأق3نلعس3ك ي3
للعدو"،3نلص3أيف3 لا3يؤت3د3ون3نخكيار3وحمد3
نلع3ّزي3تان3خط3أة3مهم3ة3نح3أ3فلاع3ة3
نإلنج3ازنت3وتحقي3ق3و دنف3نملهم3ة3 اقكدنر3

ونجاح..3

العّزي ينقل الحرائق إىل ما وراء الحد 
الشمالي 

 انش3دنٍد3غ3ري3ع3ادي3ملكطلب3ات3نلعم3ل3
نلجهادي3ت3أىل3نلقيادي3يف3ونص3ار3نلله3وحمد3
محم3د3حم3أد3نلع3ّزي3مهمكه3نلجدي3دة3 عد3
مه3ا32تث3رية3تان3م3ن3 يله3ا3قي3ادة3جبهة3
نلقطع3ة3يف3ح3 ب3نظ3ا32فال3ح3ومحس3ن3
"نلخامسة"3عى3مديلة3نلسال3،2تما3تان3آخ 3
حضأر3عس3ك ي3له3ع3ا32ص32233يف3تح ي 3
مدي ية3تكاف3إىل3نلرشق3من3محافظة3فعدة3
من3نلعصا ات3نلككصريية3ونس3كعادة3ما3تان3
يُعكر3م3ن3و م3معس3ك نت3نلقاعدة3ودنعش3

ليس3يف3نليمن3وحسب،3 ل3يف3نمللطقة..3
ث3نس3كطيع3 لا3نلحسم3يف3ما3إذن3تان3 ذن3
نلقائد3نلعسك ي3قد3 لى3خططه3ومسارنتها3
وفق3ما3نتكس3به3من3مع فة3خالل3مشارتكه3
يف3نملع3ارك3نلك3ي3خاضه3ا3ونص3ار3نلل3ه3ضد3
ملاط3َق3 إىل3 نملمك3دة3 نلقاع3دة3 معس3ك نت3
مكاخم3ة3ملا3يعكر3خط3ا3حدوديا3مع3نلع  ية3

نلسعأدية.
لكن3مدي 3مككب3نلس3يد3َعبدنمللك3نلحأاي3
ق3د3ومل3ح3إىل3ذلك3ضملي3ا3ًيف3حديث3ه3نلذي3وتد3
ون3نلقي3ادي3نلع3ّزي3"ننطل3ق3م3ع3مجمأعة3
من3رف3اق3نلجهاد3لرتتيِب3جبه3ة3نج نن3 عد3
ون3وع3دون3للح ب3ما3يلزُمها3َونس3كقدمأن3لها3

نملجامي3ع3نلعس3ك ية3من3ُتّل3م3كان،3ون كم3
نلس3يد3وحم3د3نلع3ّزي3 كلظيمه3م3وتأزي3ع3
نملها32وفق3نثخكصاف3ات3ونملهارنت3وفأث3
إىل3نإلع3دند3لكلصي3ذ3نلهجم3ات3ع3ى3نملأنق3ع3
نلكي3يكم تز3فيها3ح س3نلحدود3نلس3عأدي،3
وق3د3 3ارش3ذل3ك3 ع3د3ون3تلق3ى3نلكعليم3ات3

َونلكأجيهات3من3نلسيد3نلقائد"..
نلع3ّزي3ورجال3ُه3 وحم3د3 نلقي3ادي3 ونج3ز3
نمل حل3ة3نألوىل3من3نملهمة3 لج3اح3 ائل،3فقد3
ننه3ارت3ُتّل3نلخطأط3نلدفاعية3نألوىل3للجيش3
نلس3عأدي،3يف3وول3جألة3من3نملأنجهة،3ليقأد3
 ع3د3ذلك3 جمات3إس3قاط3مأنق3ع3نلعدو3يف3
مس3احة3جبلية3مرتنمية3نألط3 نف3 دنيًة3من3
نلرشفة3م ورن3ً الش3بكة3وغري ا3من3نمللاطق3
نلك3ي3 نلقاس3ية3 نلطبيع3ة3 ذي3 نلعس3ك ية3
ثنت3تحت3عزيم3ة3نلعّزي3ورجال3ه3نلرشفاء3
رجال3نليمن3من3و لاء3نملؤسس3ة3نلعس3ك ية3
ونللجان3نلش3عبية،3لهذن3نلقائد3سرية3ونسعة3
ورحب3ة3ولها3م3ن3نلصصات3ما3تد ُش3ك3وما3
تب3ث3يف3روحك3ما3تجعل3ك3عى3حال3تلت3قبل3
ون3تم3 3 3ه3وَْو3تلكقي3ه3تعي3ُش3نللقيض3مله3
تمام3اً،3يقأل3س3ص 3نلصأيف3يف3 ذن3نلس3ياق3
"ونألح3دنث3يف3وُش3د ا3تان3نلش3هيد3نلع3ّزي3
يضحك3حكى3علدما3تسأله3عن3نألحدنث3وعن3
م3ا3يج ي3م3ن3مأنجه3ة3وظ وفه3ا3يكلمك3
 3كل3رنحة3َو معلأيات3عالي3ة،3يككلم3 حالة3
نطمئل3اٍن3تبري3جدن3ًتكس3ب3حكى3من3يكصل3
 3ه3نثطمئل3ان"،3ا3م3يقص3ل3نلص3أيف3نلكال32
 لا3 ُجمل3ة3تأضح3تي3ف3ون3نملأفأف3_من3
قبل3تثريي3ن3وملهم3نإلعالم3ي3نلزميل3يحيى3
نلش3امي3_3 ذلي3ل3نملؤمل3ا،3س3الٌح3مصأٌب3
ومس3دٌد3يقأل3نلصأيف3"مع3ُتّل3ذلك3لقد3ذنق3

مله3نلعدو3ونلخصم3سأء3نلعذنب"..
نلص3أيف3يف3حديثه3لقلاة3نملس3رية3يلصت3إىل3
ما3يعكر3ميزًة3جأ  يًة3للقيادي3نلعّزي3و ي3
نث كما32نلكبري3 اثرتقاء3 املسكأى3نإليَْماني3
ونلعس3ك ي3لدى3نملقاتلا3"نس3كطاع3نلعّزي3
3َل3نلعديَد3من3نملجا دين،3فاتس3بهم3 ون3يؤ ِّ
مهارنت3نحرتنفية3وووث م3نلعديَد3من3نألعمال3
نلعس3ك ية،3لدرج3ة3وْن3غدن3يف3 3ذه3نلجبهة3
قي3ادنت3عس3ك ية3مس3ؤولة3وفاعل3ة3حكى3
نآلن3َو عد3نسكش3هاده،3ون كم3 هم3يف3نلجانب3

نإليَْماني".
ق3د3تم 3 3ذه3نللقطة3ع3ى3نلبعض3م ور3
نلك3 ن3،2ق3د3يحس3بها3مهم3ًة3س3هلًة!3فيما3
 3ي3يف3نلحقيق3ة3م3ن3نملعض3الت،3فم3ا3وقل3
نلص س3ان3يف3مخكل3ف3نمليادي3ن3ول  م3ا3من3
 3ذه3نلزنوي3ة3جاء3تك3 نر3نإلش3ارة3عن3 ذه3
نملي3زة3نلجأ  ي3ة3للش3هيد3وحمد3نلع3ّزي3يف3
حديث3س3ص 3نلصأيف3يق3أل3"لقد3خ ج3قادة3
مجا دين3ث3زنلأن3يأنفلأن3در َه3ويأنفلأن3
نشاطه"،3ويضيف3" لاك3قادة3تث 3يف3جبهة3
نج نن3لديهم3من3نلخرة3ونث كما32ونلح ص3
ونل وح3نملعلأية3نلقأية3ونإلقدن32ونلش3جاعة3
ما3تحكي3علهم3شاش3ات3نلكلصزة3وما3ت ونه3
من3نملأنقف3نلكي3يس3ط ونها3يف3ُتّل3عملية"،3
ام3يخكار3مدي 3مككب3نلسيد3َعبدنمللك3نلحأاي3
ون3يله3ي3حديثه3للمس3رية3 لصيحة3تعكس3
نملكانة3نلك3ي3تان3يحظى3 ها3نلش3هيد3وحمد3
نلع3ّزي3يف3نملس3رية3يقأل3نلص3أيف3" ذه3 ي3
نللماذج3نلعظيم3ة3نلكي3يلبغي3ون3نلظ 3إليها3

وون3نقكدي3 ها"..3

نجران على حافة السقوط! 
خ3الَل3زيارت3ي3لجبه3ة3نج نن3ش3ا دت3
ت تيب3اٍت3 ائل3ًة3تحك3م3مس3ارنت3نلجبه3ة3

ونظ3 ة3نس3رتنتيجية3تكحكم3 3كل3خطأنت3
نملقاتل3ا3 ل3ا،3و ي3تم3ا3وخرن3ي3نلبعض3
جانب3ا3ًم3ن3نإلرث3نلذي3ت ته3نلش3هيد3نلعّزي3

للمجا دين..
يف3 ذن3نلس3ياق3يق3أل3نلعمي3د3رتن3عا د3
نلث3أر3_خبري3عس3ك ي3_3"إن3نملع3ارك3فيما3
ورنء3نلح3د3نلش3مايل3رضب3م3ن3نألس3اطري3
فكل3يشء3ننه3ار3 لاك..3نلكجهي3زنت3نلصلية3
ونلهلدس3ية3للعدو3ونلغط3اء3نلجأي3ننعدمت3

فاعليكه3ويضاً"..
ويضي3ف:3لقد3ش3ّكل3ذلك3فدم3ة3للعدو3
ووق3ف3عل3د3نكائ3ج3نملأنجه3ات3نلكث3ري3من3
نلخ3رنء3نلعس3ك يا3 كعجب3وذ 3أل3وقال3
 عضهم3"لم3نكن3نكأقع3ون3نملقاتلا3نليمليا3
علد م3نلق3درة3نلكبرية3للكعام3ل3مع3طبيعة3
نألرض3َونلس3يط ة3عليها3وتحقيق3مكاس3َب3
ل3م3تع3 ف3يف3نلقان3أن3نلعس3ك ي3ونلكقاليد3

نلعسك ية3نلكي3تعلملا ا3ودرسلا ا"..
نلخب3ري3نلعس3ك ي3عا 3د3نلثأر3ي3 ى3ون3
ش3خصية3نلقائ3د3وحمد3نلع3ّزي3لعب3ت3دْورن3ً
تب3رين3ًيف3رف3ع3مس3كأى3معلأي3ات3نألف3 ند3
ووعيهم3 طبيعة3نملأنجهات3يف3جبهة3نج نن،3
"ح3ا3يس3كطيع3نلقائد3تس3ب3اق3ة3نألف ند3
َونلجل3أد3مع3ه3وإتس3ا هم3ُتّل3م3ا3لديه3من3
ِخ3ْرٍَة3تكجى3 لا3حلكة3وحكم3ة3نلقائد3ذلك3
ون3ه3إذن3وا3ق3نلجل3أد3َونملقاتل3أن3 قائد 3م3
مكاس3ب3 يحقق3أن3 ون3 َجميع3ا3ً نس3كطاعأن3
"إَدنَرة3 نلث3أر3 عا 3د3 ويس3كط د3 تث3رية"،3
نملع ت3ة3يف3نج نن3تكج3اوز3ُتّل3ما3 أ3مثبت3
ومكَص3ق3علي3ه3يف3نألتاديمي3ات3نلعس3ك ية3
ويف3نلخ نئ3ط3َونللظ ي3ات3نلعس3ك ية3وعى3
نملس3كأيات3نملخكلصة،3نلكككيك3ي3ونلعملياتي3
ونثس3رتنتيجي،3ش3ا دنا3 ع3د3مع3ارك3م3ا3
ورنء3نلح3دود3مع3ادثت3عس3ك ية3و ه تل3ا3

تعسك يا3".
للع3أد3إىل3نل3أرنء3قليال3ًلل نج3ع3مج يات3
نملأنجهات3يف3نج نن!3س3لجد3ون3نسرتنتيجية3
نلقائ3د3نلع3ّزي3يف3إَدنَرة3نملع3ارك3رت3زت3عى3
مهاجمة3مأنقع3نلجيش3نلسعأدي3يف3 ضبة3

نلرشفة3ويف3نلسلسلكا3نلجبليكا3عن3يميلها3
)نلشبكة3و...3إلخ(3وشمالها3)رجالء3ونهأقة3
و...3إلخ(3يف3آن3ونحد3و ُخَطى3قادت3نملقاتلا3
إىل3ملاط3َق3مكقدم3ة3يف3نج نن،3ا3م3 أ3 عد3
ذلك3يلشغل3 اسكلزنف3نلعدو3 لا،3وقد3تانت3
تككيكات3نلكلكيل3ملظمًة3و جماته3مكأنلية3
مع3ح ص3عى3تأس3يع3رقعة3نلسيط ة3ومن3
نلجه3ات3نملطل3ة3عى3نج3 نن3نملديل3ة3جلأ ا3ً
وغ  3ا3ًوما3 يلهم3ا!3لدرجة3ث3تع3 ف3معها3
ما3نلذي3تان3ي يده3نلعّزي3نلقائد3نلعس3ك ي3
نلصذ؟3 ل3ورند3ون3تكأن3لحظة3إسقاط3نملديلة3
ونحدة؟3وَْو3ونه3سعى3إىل3تعأيض3ما3لم3يكسن3

يف3مأقع3 لا3وَْو3 لاك؟
نلأنضح3ون3 ذه3نثس3رتنتيجية3نلكي3ابكها3
3 ش3كل3ملّظ3م3وغري3 نلع3ّزي3ور ك3ت3نلع3دوَّ
مس3بأق3ووتاحت3وما32جل3أد3ورجال3نلعّزي3
نلبأنسل3تعدُّد3خيارنت3نلضغط3ونل د3من3 ذه3
نملأنق3ع3نل ديصة3َونملأنزي3ة3لكلك3نألخ ى3نلكي3
يح3اوُل3نلجي3ش3نلس3عأدي3ومقاتالت3نإلف3
س3كة3عرش3َونأل ات3ي3ون3يس3جلأن3حضأرن3ً
لحظيا3ًعى3تخأمها3عر3سلس3لة3زحأفات..3
يقأل3نلعقيد3خالد3نلثأر3"علدما3ت ى3نللكائج3
نلكي3تحققت3يف3جبهة3نج نن3َونملكاسب3نلكي3
تحقق3ت3عى3يد3 ذن3نلقائد3نلبطل3تس3كطيع3

نلقأل3إن3 ذن3نلقائد3نخبأي"..3
ونلش3هيد3وحمد3نلعّزي3تغريه3من3قيادنت3
ونصار3نلل3ه3يف3نلجانب3نلعس3ك ي3قد3ومىض3
س3لأنٍت3م3ن3نلعم3ل3نليأمي3 3ا3نلكخطيط3
ونلكلق3ل3من3جبه3ة3إىل3وخ ى3يق3أل3رفيقه3
نلعقيد3خال3د3نلعقي3دة3"تان3نمأذجا3ًللقائد3
نللاج3ح،3ش3ارك3يف3نلح ب3نلثاني3ة3يف3ح ب3
نش3أر3ابت3حكى3قيل3إنه3آخ 3من3ننس3حب3
م3ن3نلجبهة"،3ويأنفل3نلعقيد3نلعقيدة3" عد3
ون3تم3إطالق3رسنحه3من3نلسجن3قبل3نلح ب3
نل ن عة3َعى3فعدة،3نخكار3ون3يلكحق3 قس3م3
نملدفعي3ة،3وق3د3تان3ل3ه3دور3 3ارز3ومؤا 3يف3
نلح3 ب3نل ن عة3خافًة3يف3جبه3ة3آل3مزروع3
وام3يف3نلح3 ب3نلخامس3ة3ورشف3عى3جبهة3
)نلقطعة(3َووس3قط3مخطط3ات3نلككصرييا3

 ل3اك3وو 3ى3 3الًء3حس3لاً"،3وفيم3ا3يخ3ص3
مأنجهة3نلعدونن3يش3ري3حدي3ث3نلعقيد3خالد3
نلعقيدة3إىل3نجاح3نلش3هيد3نلعّزي3يف3"تحأيل3
نلجبهة3من3حالة3نلدفاع3إىل3نلهجأ2..3ما3وقلق3

نلعدو3وور ك3جهده3نلعسك ي".3
نّصذ 3ا3 نلك3ي3 نلعملي3اُت3 تث3ريٌة3 3ي3
نملجا دون3يف3جبهة3نج نن،3يقأل3وحد3وف نده:3
"سيدي3وحمد3تان3يدي 3نملع تة3من3نلقلب"،3
َويكمل3آخ :3"ويش3ارك3يف3نثسكطالع3ويلهي3
ذل3ك3 ع3 ض3للأض3ع3نلعس3ك ي3وطبيع3ة3
نملأنقع3نلكي3س3كهاجم3واغ3 نت3نلكهديد3نلكي3
قد3يسكصيد3نلعدو3من3عد32نلرتتيز3عليها،3مع3
تجدي3ده3نلكأتيد3ع3ى3رضورة3ضبط3نلح تة3
َونلحذر3من3نثسكهدنف3نآلتي3من3نلجأ"..3

م3ن3جانبه3رفيق3نلش3هيد3عي3اش3نارص3
عياش3نس3كصاض3يف3حديثه3للمس3رية،3لكللا3
 ل3ا3نخك3ار3ما3ذت3 ه3حأل3ح ص3نلش3هيد3
نلع3ّزي3يف3إرشنك3ُتّل3َمن3س3يلخ ط3يف3تلصيذ3
نلهجم3ات3نلعس3ك ية3يف3نلكخطي3ط:3"تلت3
وناقش3ه3تمق ب3مله3يف3 عض3نلكصافيل3 ما3
يظه 3ح3ذر3فيكصهم3س3يدي3وحمد3ويذت ني3
ون3نلل3ه3تّلصل3ا3 إع3دند3م3ا3نس3كطعلا3ووعد3
 الل3رص"،3ويكا 3ع3عي3اش3"فكل3ا3نم3ي3
ملب3ارشة3نلهجم3ات3ع3ى3نملأنقع3نلس3عأدية3
ونح3ن3مدجج3ا3 ثق3ة3عالي3ة3 معي3ة3نلله3
فيح3ة3 يرتق3ب3 مجا 3د3 ُتّل3 ون3 لدرج3ة3

"رشدون..3رشدون".3
عي3اش3 ل3ا3يُش3ري3ُإىل3لحظ3ات3 3 وب3
نلجيش3نلسعأدي3يف3 دنية3نملأنجهات3ويقأل:3
"من3نملبادئ3نلكي3غ سها3نلسيد3وحمد3نلعّزي3
يف3نص3أس3نملجا دي3ن3جميع3ا3ًون3ث3نقات3ل3
مسعصا3ًوَْو3ج يحا3ًوتذلك3نألرسى3وث3نصيبهم3

 أذى"..3
ويسكذت 3عياش3مأقصا3ًحصل3معه3خالل3

عملية3 جأمية3عى3مأقع3لجيش3نلعدو3
"س3بق3ونتصقلا3ون3نلش3هيد3وحم3د3نلعّزي3
يدي 3نلعملي3ة3دون3ون3يكأن3مش3ارتا3ًفيها،3
 دونا3تلصيذ3نلعملية3وتلا3مجمأعات3مخكلصة3
تأنل3ت3رض اتلا3من3ُتّل3جان3ب3حكى3نضط 3
نلعدو3معها3لالنسحاب3ونلرتنجع3تدريجياً.

حيله3ا3س3عيت3لكغي3ري3مكان3ي3إىل3جهة3
وخ3 ى3ووج3دت3م3ع3نثنكق3ال3ون3ق يب3من3
د ا ة3فكأنفلت3 قس3م3نإلسلاد3ليكم3نلكعامل3

معها3فكان3ون3ننسحب3نلعدو3 ها".
يأنف3ل3عي3اش3حديثه3ليص3ل3إىل3علرص3
نملصاج3أة3وَْو3ما3يعكر3تذل3ك3يف3 ذه3نلحاداة،3
يق3أل3" ع3د3نلعملي3ة3لقي3ت3س3يدي3وحمد3
وس3أللي3ع3ن3نلص د3نلذي3دخ3ل3 البي3عرشة3
إىل3ق3 ب3نلد ا 3ة؟3فأخرته3ونه3ننا،3فس3ألكه3
م3ن3نخره3 األم3 ؟3وعلد ا3ع ف3ت3ونه3تان3
يدي 3نلعملي3ة3و أ3ضمن3نملجمأع3ة3نلثانية3
نلك3ي3تش3ارك3يف3مهاجم3ة3مأق3ع3نلجي3ش3

نلسعأدي"..
إن3ُتّل3يشء3يف3س3رية3 3ذن3نلبطل3يش3دك3
لالس3كم نر3يف3نب3ش3س3ريته3وم3ن3ذل3ك3وم 3
3نلكق يَ 3 ه3و أ3نجاح3 تان3يجب3ون3نس3كهلَّ
نلشهيد3نلعّزي3يف3تثبيت3_ ضبة3نلرشفة3وما3
يحيطها3من3سالسل3جبلية3مطلة3عى3نج نن3
_3مرسح3ا3ًللعمليات3َونملأنجه3ات3لدرجة3ون3
نلجيش3نلسعأدي3لم3يس3كطع3تأسيع3دنئ ة3
نملأنجه3ات3إىل3فح نء3نلبقع3إث3 عد3وتث 3من3
عا32عى3نملأنجهات3يف3نملحأر3نلجبيل3نلساخن3
ولكن3 عد3ماذن؟3 عد3ون3سبق3نلعّزي3إىل3ف ض3
معادل3ة3جدي3دة،3و ع3د3ون3وطل3ع3ى3مديلة3
نج3 نن3و ات3ت3عى3حاف3ة3نلس3قأط3تحت3

سيط ة3نلجيش3َونللجان3نلشعبية..

سيد االنتصار بجبهة نجران
أحمد العزي

ربما لم يُكْن يدري أن جبهًة بثقل نجران تنتظُره وأن 
إَداَرة جوالت املواجهة فيها قد أوكلت إليه، الرجل لم يكن 

شخصاً عادياً وسريته زاخرة بالسبق يف أمور عدة وعىل 
مستوى مسرية أنصار الله، هو يف الحرب رجُل االستطالع 
وهو مهندُس العمليات وحرُصه ليس فقط عىل التخطيط، 

بل مبارشته للتنفيذ بعد التجهيز واملتابعة بمعنى أشمل 
هو يف الجبهة "القائد" وبما تحمله الكلمة من معنى، 

وهو إىل ذلك املرشد لألفراد القريب منهم لدرجة أن يعتقد 
ُكّل فرد فيهم أنه صديُقه األقرُب، وهو املَدُد للمحاربني 

وعطاؤه وافر وجزيل ومتنوع ويف سريته ما يؤكد لك أن 
تعدد املهام بالنسبة له ال يؤثر يف برامج عمله الجهادي 

حتى وهو يف املربع األكثر صعوبة، يف هذا السياق أخربني 
ــ أحد من عرفوه عن ُقْرٍب ــ أنك تجد الشهيد أحمد 

محمد العّزي أكثر جدارة فيما قد تعتقُده صعباً للغاية.
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نثالا

نلعدد

ص3فص 3فص 3 3
ص32وتكأ  3أ2233

)فأ2(
تقرير 

ُر بــ )1( ريال للمتر وتمنع صرفها لمستثمرين مقابل )10( آالف للمتر نفسه  األوقاف تمنح فاسدين عقود إيجار ُتقدَّ

3 ش3أن3حجز3 وف3در3مؤخ ن3ًق نٌر3وزنريٌّ
ورض3َوْقٍف؛3لغ ض3نثسكثمار،3حملت3تأقيع3
نجيب3نارص3نلعج3ي3–3وتيل3وزنرة3نألوقاف3
لقط3اع3نثس3كثمار،3وومري3عباس3نلش3امي3
–3مدي 3عا32نلش3ئأن3نلقانأنية،3 اس3كثلاء3
نلأزي3 3رشف3نلقلي3ي3نل3ذي3ي فض3حكى3
نللحظة3نلكأقيع3عى3نلق نر3من3وجل3نسكم نر3
نس3كحأنذ3نافذين3عى3مساحات3شاسعة3يف3
نصس3نمللطقة3نمل ند3نثسكثمار3فيها3 مأجب3
عق3أد3ملكهية3ومبالغ3ز ي3دة3لم3تكغري3ملذ3
3 3عاماً،3حيث3نص3نلق نر3نلأزنري3نلصادر3
 كأريخ3233ذي3نلحجة83ص 33 33نملأنفق383 
س3بكمر3أ3،233ع3ى3حج3ز3نألرض3نلأقف3
نلكائل3ة3يف3مديلة3 اج3ل3محافظة3نلحديدة،3
نلأنقع3ة3جلأب3نلخط3نلدنئ ي3جلأب3نملديلة3
نلكب3ري3 باج3ل؛3 نلجام3ع3 ونملأقأف3ة3ع3ى3
لغ ض3نسكثمار ا3ملصلحة3نألوقاف،3ونلبالغ3
مس3احكها3نألرض3محل3نلحجز3نثسكثماري3
)3 3مع3ادنً(3مع3نمل نفق3نلكا ع3ة3لها،3وي3ما3

يس3اوي3) 82ف5أ3(3مرتن3ًم  عاً.
وووضح3ت3نلأاائُق3نلك3ي3حصلت3عليها3
نلصحيصة،3ون3رفض3وزي 3نألوقاف3نملأنفقة3
عى3تلصي3ذ3نمل3رشوع3نثس3كثماري3نلجديد3
وت3ذن3نلكأقي3ع3عى3نلق3 نر3نل3أزنري3يأتي3
 سبب3نسكيالء3وحد3نللافذين3ورجل3نألعمال3
يُدعى3خالد3عبدنلله3سا حة،3عى3ما3يقارب3
م3ن3)8ص(3معادن3ًوي3ما3يع3ادل3)ص32أ36(3
م3رتن3ًم  ع3اً،3 مأج3ب3عقد3إيج3ار3مأقع3
 يله3و 3ا3ناظ3 3نلجامع3نلكب3ري3يف3 اجل3
محم3د3إ  ن يم3جالل،3ويظه 3عقد3نإليجار3
نلذي3ت3م3تجديُده3ملدة3االث3س3لأنت3ن كدنًء3
م3ن3تأري3خ3ف3/2/ 3233ويلكهي3 كأريخ3
3/3/أ3،233 3أن3مبل3َغ3نإليج3ار3للمع3اد3
نلأنح3د3فق3ط3)5333(3ري3ال،3وي3)ري3ال3
ونص3ف(3للمرت3نلأنح3د،3 يلم3ا3تان3نملبلغ3
نل3ذي3يمكن3للدولة3نلحصأل3عليه3س3يصل3
إىل3نل3333)533(3مليأن3ري3ال3 معدل3)33(3
رياثت3للمرت3نلأنحد،3 اإلضافة3إىل3نحكساب3
%333من3إي ندنت3نملرشوع3س3لأيا3ًلصالح3

نلجامع3نلكبري3يف3 اجل.3

ويف3تحايل3ونضح3ع3ى3نلقانأن3فإن3عقَد3
نإليج3ار3نملأق3ع3س3ا قا3ًم3ع3رج3ل3نألعمال3
س3ا حة3يلص3ع3ى3نألرض3نلأق3ف3نملؤج ة3
 ي3 غ ض3نلزرنعة3وليس3نثس3كثمار،3 يلما3
يعمل3عى3نس3كثمار ا،3قد3قا32 بلاء3مضخة3
يبيع3مله3ا3نملياه3للمأنطلا3 م3ا3يقدر33ص3 

ولف3ريال3يأميا3ً»وي3 ما3يدفعه3سلأياً«.
و غ3ض3نللظ3 3ع3ن3ُ أي3ة3نملس3كأج 3
نلقدي3م3لألرض3وَْو3نملس3كثم 3نل3ذي3ي يد3ون3
يس3كأج  ا،3لكن3نلس3ؤنل3نملهم3 3أ:3ملاذن3
ت3رص3نلأزنرة3ع3ى3عد32مج3ارنة3نملكغرينت3
ونإل قاء3عى3عقأد3 قيمة3لم3تعد3تكلاس3ب3
مع3نملكغ3رينت3نثقكصادية3ونلقأة3نلرشنئية3
للعمل3ة3وغري ا3م3ن3نلعأنم3ل؟3وإذن3تانت3
نل3أزنرة3ت3رص3ع3ى3ع3د32وض3ع3نألرض3
للملافس3ة3 ا3نملس3كثم ين،3خصأفا3ًون3
نلعق3د3تان3قد3ننكهى،3فلم3اذن3لم3تغري3 لأد3
نلعق3د3م3ع3نملس3كأج 3نلقدي3م3»س3ا حة«3
 حي3ث3تصبح3قيمة3نلعق3د3ملطقيًة3وتصيد3

نلدولة3خصأفا3ًيف3ظل3 ذه3نلظ وف؟.

محافظ الحديدة يخاطب الوزير منح 
املستثمر 10 معادات 

تم3ا3حصل3ت3نلصحيص3ة3ع3ى3نلكق ي3 3
نمل ف3أع3إىل3وزي3 3نألوق3اف3م3ن3قب3ل3وتيل3
وزنرة3نألوق3اف3لقط3اع3نثس3كثمار3 كأري3خ3
أ32وغس3طس3أ3،233ومدي 3عا32نملش3اريع3
ونثس3كثمار،3 خص3أص3نإلج3 نءنت3نلالزمة3
لكلصي3ذ3نمل3رشوع3نل3ذي3تق3د32 ه3نملس3كثم 3
وسيم3عبدنلله3إ  ن يم3خليل،3 لاًء3عى3مذت ة3
محاف3ظ3محافظة3نلحدي3دة3نمل فأعة3للأزي 3
  ق3م3)ص-55.2ف(3وتأري3خ8/33/أ32233
نملكضمل3ة3طلب3نملس3كثم 3تأجريَه3مس3احة3
عرشة3مع3ادنت3يف3مدي ية3 اج3ل3من3ورنيض3

نألوقاف3إلقامة3حديقة3ولعاب3وَماَلٍه.3
ووش3ار3نلكق ي 3إىل3تكلي3ف3تمال3نملدنني3
-مدي3 3مكك3ب3وتيل3قط3اع3نثس3كثمار-3
 الل3زول3إىل3نمللطق3ة3ونثط3الع3ع3ى3ورض3
نلأقف3نملحددة3إلقامة3نملرشوع3نثسكثماري3

من3قب3َل3نملجلس3نملح3يل3 املدي ية3) اجل(3
ونلجلأس3م3ع3نملككب3ورف3ع3تافة3ووليات3
نملأض3أع،3وم3ن3خ3الل3نلل3زول3ونألوليات3
نلأق3ف3 ورض3 ون3 تب3ّا3 نملكك3ب3 وإف3ادة3
نملذت3أرة3نملؤج3 ة3زرنعي3ا3ًق3د3ننكهت3مدة3
نلعق3أد3ونلغ ض3نملؤج ة3من3وجله،3وقد3تم3
عمل3محارض3نتصاق3مع3نألَُج نء3نلس3ا قا3
ع3ى3تحأيل3نلعقأد3من3زرنعي3إىل3س3كلي؛3
نظ ن3ًلعد32وجأد3زرنعة3يف3معظم3نملس3احة3
ونلك3ي3تقدر3 حأنيل3ور ع3ا3معادن3ًمن3وفل3
نملساحة3نإلجمالية3خمس3ا3معادن3ًوحأنيل3
ع3رشة3مع3ادنت3مزروع3ة،3وتذلك3 س3بب3
نلزح3ف3نلُعم نن3ي3 اتج3اه3نمللطق3ة3نلكي3
تأجد3فيه3ا3ورُض3نلأقف3نلق يبة3من3نلخط3

نلدنئ ي3خارج3مديلة3 اجل.3
ووض3اف3نلكق ي3 ،3ون3ه3تم3طل3ُب3وَُج نء3
نلأقف3خال3د3عبدنلله3س3ا حة3نلكي3 لظ ه3
وإخأننه3مس3احة3تق3در3 333)8ص(3امانية3
واالا3ا3مع3ادن3ًوتذل3ك3نألج3ري3نملهل3دس3
حس3ا3محم3د3نلحيأت3ي3نلكي3تح3ت3يده3
وإخأنن3ه3مس3احة3)32(3مع3ادنً،3وق3د3تم3
نلجلأس3معه3م3ونثتصاق3مبدئيا3ًعى3تلصيذ3
مح3ارض3نثتص3اق3نملرم3ة3معه3م3 كأريخ3
ف3/2/ 32233فيما3يخ3ص3تحأيل3ورض3
نلأق3ف3نلزرنعي3ة3إىل3س3كلية،3نظ3 ن3ًلعد32
زرنعكها3من3قبلهم3ملذ3فرتة3طأيلة،3وتذلك3
 س3بب3نلزح3ف3نلُعم نني3 اتج3اه3نمللطقة3
نملأج3أدة3فيها3وعى3نألَُج3 نء3إَعاَدة3نألرض3
إىل3نلأزنرة؛3تأنها3نملالكة3لها3ونلكلازل3علها3
مقا ل3تأجري م3مساحًة3ملها3 عقد3تأجري3
س3كلي3 مس3احة3ث3تزي3د3ع3ن3533%3من3
نملس3احة3نلك3ي3تانت3تحت3ويديه3م3مقا ل3
نلش3قية3ونلعل3اء3نلظا 3 ،3ولل3أزنرة3حق3
نلكرّصف3يف3نملس3احة3نملكبقية3ونلكي3ث3تقل3
عن3%353من3نملس3احة3نإلجمالي3ة3نملقدرة3
 ح3أنيل3ور ع3ا3مع3ادنً؛3وذل3ك3لألغ3 نض3
نملأق3ع،3 أل مي3ّة3 نظ3 ن3ً نثس3كثمارية؛3
و اللسبة3للمساحة3نملزروعة3نلكي3تحت3يد3
وراة3عبدنلله3سا حة3ونملقدرة3 حأنيل3عرشة3
معادنت،3فيسكم 3نلعقد3زرنعي3وفقا3ًلسع 3

نلزمان3ونملكان،3و حسب3
نللظا32ونلقانأن.3

تق ي3 3 ولص3ت3
وتي3ل3نل3أزنرة3لقط3اع3
نثسكثمار،3ونه3و مأجب3
نملس3احة3 ف3إن3 ذل3ك3
نملطلأ ة3إلقامة3نملرشوع3

نثس3كثماري3نلذي3تق3د32 ه3وس3يم3خليل3
مأجأدة3ضمن3نملساحة3نملخصصة3للأزنرة3
يف3ورض3نلأق3ف3نملذت3أرة،3وث3مان3ع3م3ن3
تأجريه3 السع 3نثسكثماري3وفقا3ًللرشوط3
نلكي3تحّقق3مصلحة3نألوقاف،3ونلكي3س3يكم3
نثتصاق3عليها3يف3عقد3سيكم3إ  نُمه3معه3 عد3

مأنفقة3نلأزي 3 اسككمال3نإلج نءنت.3
وطالب3نلكق ي3ُ ،3نلأزيَ 3رشف3نلقليي3
نإلج3 نءنت3 نس3ككمال3 ع3ى3  املأنفق3ة3
وفق3ا3ًلللظ3ا32ونلقان3أن3وإف3دنر3نلحجز3

نثسكثماري3للمساحة3نملكبقية.3

مدير فرع الحديدة يعبث بأراضي األوقاف 
ويش3َهُد3مككُب3ووقاف3نلحديدة3فس3ادن3ً
3نس3بة3 3وقلَّ ملقط3َع3نللظ3ري3 ع3د3ون3نحكلَّ
يف3تحصي3ل3نإلي3 ندنت3نلس3لأية،3يف3وق3ت3
تان3يُص3رتَُض3 ها3عكس3ذل3ك؛3نظ ن3ًلحجم3
نلأقف3عى3مس3كأى3نملدي يات3 املحافظة،3
ولكأنها3تحكل3وتر3مس3احة3عى3مسكأى3

نلجمهأرية.
ووت3دت3نملعلأم3اُت3ون3نإلي ند3نلس3لأي3
يكج3اوز3 ل3م3 نألوق3اف3 الحدي3دة3 ملكك3ب3
3وع3ى،3مبيلًة3ون3 نل333ص3ملي3أن3ريال3تَحدٍّ
م3ا3تم3ح3رُصه3حك3ى3نهاية3نلع3ا233632 
فقط3ولم3يككمل3نلحرص3تكعدى3مس3احكه3
صص5صف 3 ص3م3رت3م  3ع،3يف3ح3ا3ل3أ3تم3
نفرتنُض3ما3يّدعي3ه3مدي 3عا32نلص ع3محمد3
حس3ن3مقبأل3نأل دل،3 أن3تلك3نملس3احات3
33ة،3فإنه3 نملحص3أرة3 3ي3نظ3ارنت3َخافَّ
وثئح3ة3 نلقان3أن3 - حس3ب3 يس3كأجب3
نل3أزنرة-3دف3ع3رياٍل3ونحٍد3ع3ى3نملرت3نمل  ع3
س3لأياً،3ت س3أ32إرشنف3ت3ُأرَُّد3لحس3اب3
نملكك3ب3رس3مياً،3ولكان3ت3إي3 ندنت3مككب3

م3ا3 نلحدي3دة3
يزي3د3ع3ن3االامائ3ة3وور عا3ملي3أن3ريال3
س3لأياً،3 دث3ًعن3نل333ص3ملي3أن3ريال3نلكي3
نملس3احات3 نا ي3ك3ع3ن3 يأّرد 3ا3فق3ط،3
نملكبقية3نلكي3لم3تُحرَص3ونلكي3ُقّدرت3 حأنيل3
%8ص3وتذلك3نملس3احات3نلك3ي3تانت3تحت3
 س3ط3نلقادة3نمل تزق3ة3ونلعمالء3ومثال3عيل3
محس3ن3وز انيكه3وغري م3ونملقدرة3 حأنيل3
ُضع3ف3نملس3احة3ونلكي3ظه ت3 ع3د3اأرة3
323س3بكمر3نملجي3دة3ودخأل3ونص3ار3نلله3
للمحافظ3ة،3ونلك3ي3يُخصيها3مدي3ُ 3ووقاف3
ف3فيها؛3تي3ي يض3 نلحديدة3نأل دل3ويكرصَّ
 ه3ا3نللافذي3ن3ونلصاس3دين3ع3ى3حس3اب3

نملصلحة3نلعامة.

صراعات شخصية على العموالت
م3ن3جان3ب3آخ3 ،3تق3أل3مص3ادر3ل333
»نملس3رية«:3إن3نلرصنعاِت3نلش3خصيَة3 ا3
مس3ؤويل3نل3أزنرة3م3ن3مخكل3ف3نألط3 نف3
نلسياسية3عى3نلعمأثت3تعد3جزءن3ّرئيسيا3ً
ملا3تشهد3وزنرة3نألوقاف3من3فساد3وتضييع3
لإلي3 ندنت3فيم3ا3يكعلق3 إي3 ندنت3إيجارنت3

ورنيض3نألوقاف3يف3نلحديدة3وغري ا.
ووفق3ا3ًلكل3ك3نملص3ادر،3ف3إن3نملجل3َس3
نلحكأم3ة3 ورئاس3ة3 نألع3ى3 نلس3يايس3
يكحّمل3أن3مس3ؤوليًة3تبريًة؛3 س3بب3عد32
تدخله3م3وإ ماله3م3مل3ا3يج3 ي3يف3وزنرة3
نألوقاف3وعد32تش3كيل3لجان3لكقييم3ُعُقأد3
نإليجارنت3ونلبحث3يف3فالحيكها3وقانأنيكها3
3 ووض3ع3آلية3ونضحة3يكم3م3ن3خاللها3نلبتُّ
يف3ق3 نر3نلكرصف3 3أرنيض3نألوق3اف3وآلية3
تحصيل3نإلي3 ندنت،3وتذلك3ع3د32وجأد3وّي3
دور3للجه3ات3نل قا ية3 ش3كل3ع3ا32وعد32
وجأد3وية3رقا ة3عى3نألوقاف3 شكل3خاص.

رفض الموافقة على منح مستثمر أرضيًة في باجل يستولي عليها نافذون منذ عشرات السنين بثمٍن بخس

أراضي األوقاف بالحديدة تتحول إلى ملكية خاصة بالنافذين  بالوثــائـق: 

كشفت وثائُق قانونيٌة حصلت صحيفة »املسرية« عىل نسخة منها، 
أن قيادة وزارة األوقاف تقُف عائقاً أمام تنفيذ مشـاريَع يُرى بأنها 
كانت سـتحقق عائداٍت كبريًة للدولة بمحافظة الحديدة، وتحديداً يف 
ـة  مديرية باجل التي يحاول النافذون تحويَلها إىل إقطاعيات َخاصَّ
وأمالك شـخصية بعد االسـتيالء عىل مسـاحات شاسعة من أرايض 

األوقاف تُقـدَّر بآالف الكيلومرتات، بموجـب عقود إيجار مىض عىل 
بعضهـا عرشات السـنني وبعضها اآلخر تم إلغاؤهـا وال تزال تحت 

ترصف مستأجرها السابق بصورة مخالفة للقانون.

 : تقرير/ هاني أحمد علي:

األوقـــاف.. فساد يفوق املساحات 
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 : وائل شاري:
ورندو ا3ح  ا3ًث3تُبقي3وث3تذر،3تس3كهدف3
نألرض3ونإلنَْس3ان،3وحك3ى3نملس3كقبل3نل3ذي3
يصلع3ه3نليماني3أن3أل لائه3م،3نملئ3ات3م3ن3
حاثت3نلكشّأه3نلَخْلقي3غري3نثعكيادي3لألجلّة3
حج3ة,3 نلجمه3أري3 ُرف3دت3 املسكش3صى3
ونلس3بب3نلغ3ازنت3نمللبعث3ة3م3ن3نلصأنريخ3
نلك3ي3تطلقه3ا3طائ3 نت3نلعدونن3نلس3عأدي3

نألم يكي.
وَِجلٌَّة3م3ن3غري3وعا3و دون3ونأف،3ونلحمُد3
لله3عى3ما3شاء3وتيصما3يخلق،3ج نئُم3ملسيٌة3
نلس3عأفهيأوم يكي3 نلكحال3ف3 ي تكبه3ا3
ض3د3و لاء3نليمن..3وطباء3يكش3صأن3عن3 ذه3

نلج نئم3ضد3نألجيال3نلكي3لم3تأِت3 عد..
وق3ال3نلدتكأر3محم3د3نلصأم3يل،3رئيس3
يف3 نلجمه3أري3 حج3ة3 نملسكش3صى3  يئ3ة3
ترصي3ح3للمس3رية:3وفل3ت3حاثت3تش3ّأه3
َخْلق3ي3ملأنلي3د3إىل3نملسكش3صى3مل3ذ3 دني3ة3
نلعدونن،3ونزدندت3 شكل3تبري3خالل3نلصرتنت3
نألخرية،3حيث3 ل3غ3معدل3نلحاثت3إىل3حالكا3

يف3نلشه 3نلأنحد.
ووض3اف3 3أن3وس3باب3نلكش3ّأه3نلخلقي3
تع3أد3إىل3نلغ3ازنت3نمللبعث3ة3م3ن3نلصأنري3خ3
نلكي3تطلقها3طائ3 نت3نلعدونن،3عى3مخكلف3

ملاطق3نملحافظة.
و 3ّا3نلصأم3يل،3 أن3حال3ة3وفلت3ومس3
نألول3إىل3نملسكش3صى3من3ملطق3ة3ق يبة3من3
مديلة3حجة،3وتعكر3نألوىل3من3نأعها3 الق ب3
من3مديلة3حج3ة،3حيث3ومعظم3نلحاثت3من3
ملاط3ق3 عيدة3و الُق ب3م3ن3ملاطق3ح ض3

وميدي.
وقال3ت3نلدتك3أرة3فط3أ32-مس3ئألة3عن3
نلحال3ة3نلك3ي3وفل3ت3إىل3نملسكش3صى3نم3س3
نألول:3وفل3ت3إىل3مسكش3صى3حاثت3تش3ّأه3
خلقية3غري3نعكيادية3لألجلّة،3ونسكقبللا3نمس3
نألول3حالًة3من3ملطقة3نلظه ين3حجة،3حيث3
تعاني3نلحالة3من3تش3أه3خلقي3غري3نعكيادي3
 عد32وجأد3عيأن3ومن3غري3ونف،3وإنما3تأجد3
فكحات3فق3ط،3وتما3يأجد3 ه3ع3دة3وورن32يف3
نل وس،3و 3ذن3ليس3من3نلكش3ّأ ات3نلخلقية3

نملع وفة.
ووضافت3فطأ3:2نسكقبللا3عدة3حاثت3ملذ3
 دنية3نلعدونن،3ولكن3نلح3اثت3نألخرية3يأجد3
 ها3تش3أه3غ3ري3خلق3ي،3ونلح3اثت3نملعكاَدة3
للكش3أه3نلخلقي3تكأن3تش3أ اتها3مع وفة،3
تانسدند3لصكحة3نلرشج3وَْو3ور32يف3نلظه 3يؤا 3

عى3نلعمأد.
و يّل3ت3 الق3أل:3نس3كقبللا3نلكث3ري3م3ن3
نلحاثت3مل3ذ3 دنية3نلع3دونن،3ولك3ن3نلحالة3

نألخرية3غري3نعكيادية.
طب3ي3 املسكش3صى3 مص3در3 وووض3ح3
نلجمهأري3 حجة3للمسرية،3عرشنت3نلحاثت3
وفلت3إىل3نملسكش3صى3ملذ3 دنية3نلعدونن3عى3
نليمن،3ومعظم3نلح3اثت3نملأاّقة3من3ملاطق3
عب3س3ونملح ق3وح3رينن3نلق يبة3من3ملاطق3
نلح3 ب3يف3مي3دي3وح3 ض،3وتكع3 ض3 ذه3
نمللاطق3 شكل3مس3كم 3للغارنت3نلجأية3من3

قبل3تحالف3نلعدونن.

ووضاف3نملص3در،3ون3معظ3م3نلحاثت3 ها3
تش3أٌُّه3َخلقي3غ3ري3نعكيادي،3ولم3يس3كقبل3
نملسكش3صى3وية3حاثت3مماالة3قبل3نلعدونن،3
حيث3ون3س3جالت3نملسكش3صى3خالي3ة3تماما3ً

من3وية3حاثت3س3ا قة3للكش3ّأ ات3نلخلقية3
غري3نثعكيادية3لألجلّة.

وتش3ف3نملص3در،3ون3ع3ددن3ًم3ن3نلحاثت3
نلكي3ت3م3رفد ا3وفيبت3 كش3أ ات3خلقية3

يف3نل ح3م3لللس3اء3نلبالغ3ات،3ومعظ3م3 ذه3
نلح3اثت3يف3نمللاط3ق3نلق يب3ة3م3ن3مدي يات3

ح ض3وميدي.
وتأنفل3ت3فحيصة3نملس3رية3م3ع3مككب3

نلصح3ة3نلعام3ة3ونلس3كان3 محافظة3حجة3
ولم3تج3د3آذنن3ا3ًفاغية،3وليس3ل3دى3نملككب3
وي3معلأم3ات3عن3ح3اثت3نلكش3ّأه3نلخلقي3

لألجلّة.

 : إبراهيم السراجي:

نظراً لظـروف الحصار والحرب املسـتمرة عىل 
اليمن، مـا تزاُل املنظمـاُت الدوليـة بحاجة إلجراء 
املزيـد مـن املسـوحات امليدانيـة والحصـول عىل 
العينـات؛ بغـرض إخضاعهـا لألبحـاث املتعلقة؛ 
ِبسـبَِب تزايد حاالت املواليد املشوهني خلقياً بشكل 
غري مسبوق، ويف نفس الوقت تؤكد البيانات األولية 
للمنظمـات الدولية أن اسـتخدام تحالـف العدوان 
أسلحة محرمة يف اليمن له عالقة مبارشة بالتصاعد 

الكبري لحاالت التشوه الخلقي.
وبعد عام وثالثة أشـهر عىل العدوان السـعودي 
عـىل   DW األملانـي  التلفزيـون  نـرش  األمريكـي 
موقعـه اإللكرتونـي تقريـراً مطوالً بعنـوان "هل 
ظروف الحـرب يف اليمن خلف ازديـاد عدد األجنّة 
املشـوهة؟"، وقال إن األطباء يتابعون "بقلق كبري 
ازدياَد عدد التشـوهات التي تصيـب األجنة، حيث 
انترشت مثل تلك الظواهر أخرياً يف العديد من املدن 

والقرى اليمنية".
ونقل التقرير عـن امرأة يمنية تُدعى "سـمية" 
أخربها األطباء أن الجنني الذي تحمله مشـّوه، وأن 
األفضل لها إجهاضـه، لكنها انهارت باكية رافضة 
اإلجهـاض، وقالـت تلك املـرأة "أخربتنـي الطبيبة 
التي أرشفت عيلَّ يف املستشـفى أنهـا لم تتمكن من 
معرفة أسباب التشـوهات التي يحملها الجنني, وال 
توجد لدي أعراض فريوسية أَْو مرضية واضحة قد 
تكون السبب يف تشّوه الجنني، ولكن من املحتمل أن 

يكون السبب هو تعرُّيض الستنشاق غازات شديدة 
الخطورة".

ونـزل مراسـلو التلفزيـون األملانـي آنـذاك إىل 
عدة مستشـفيات يف عدة محافظـات يمنية، ونقلوا 
شهادات أطباء بعُضهم ينتمي ملنظمات دولية مثل 
"أطبـاء بال حدود" وعادوا بمعلومات مفزعة تؤكد 
أن حاالِت املواليد واألجنّة املشوهة تتزايد بشكل غري 

مسبوق. 
وينقـل التلفزيـون األملانـي عن الدكتـورة وفاء 
املعمري -أحد كبار األطباء االستشاريني يف أمراض 
النسـاء والـوالدة- قولها "إن التشـوهات الجنينية 
ووفيات األجنة قد تحدث ألسـباب عـدة وقد تكون 
نتيجـة مرض يصيب األُم أَْو فريوس يصيب الجنني 
أَْو نتيجة سـوء التغذية، ولكـن الغريب يف األمر هو 
وجـود تزايـد يف ظواهـر التشـوهات الجنينية، وال 
يسـتطيع األطباء توضيح أسـبابها، مما يشـري إىل 
احتماليـة ارتباطهـا بالحـرب ومخّلفات األسـلحة 
املستخَدمة، خصوصاً وأن العديد من النساء الالئي 
يحملن أجنًة مشوهًة يقُطنَّ يف مناطق القصف مثل 

صعدة وصنعاء وتعز والحديدة".
ويلفـت التقريـر الذي نـرشه موقـع التلفزيون 
األملاني إىل تقاريـر منظمتَي هيومن رايتس والعفو 
الدوليـة اللتني تؤكـدان أن فرقهمـا امليدانية وثقت 
عرشات الحاالت التي اسـتخدم فيها طريان تحالف 
العدوان أسلحة محرمة ووثّقت عينات من مخلفات 
القنابـل العنقودية، موضحًة أن تلـك املناطق التي 
شـهدت قصفـاً باألسـلحة املحرمة شـهدت موجًة 

كبرية من املواليد واألجنّة املشّوهني خلقياً.

• العراق وغزة.. حروب محرمة سابقة
مع انتهاء الحرب األمريكية عىل العراق والعدوان 
اإلرسائييل عىل غزة، حصلـت املنظمات الدولية عىل 
الوقـت املناسـب والظـروف املالئمة ألخـذ عيّنات 
وإجـراء دراسـات وبحـوث حـول آثار األسـلحة 
املحرمة عىل اإلنَْسـان وإثبـات عالقتها بوالدة آالف 

األطفال املشوهني خلقياً.
وعندمـا اسـتخدمت القـواُت األمريكية أسـلحًة 
العراقيـة،  الفلوجـة  مدينـة  قصـف  يف  محرمـة 
شـهدت املدينة حالة كبرية من التشوهات الخلقية، 
وبعـد إجراء العديد مـن األبحاث والدراسـات قال 
الربوفسور "كريس باسـبي" األمني العلمي للجنة 
األوروبية لإلشعاع: إن الدراسات التي أجريت يف 40 
موقعاً تعرَّض لقصـف بالقنابل العنقودية وقنابل 
الفسـفور األبيـض أثبتت أنها تسـببت بتشـّوهات 

خلقية ملئات املوالية واألجنة يف أرحام األمهات.
ويف غزة أثبتت دراسات أن األسلحة التي أطلقتها 
 DIME -" ،"إرسائيل، كانت تحوي مـادَة "الدايم
 "DENSE INERT METAL EXPLOSIVE
والتي تنترش يف جسد َمن يصاب بها أَْو يستنشقها، 
وتهاجم البصمة الوراثية ملادة "D.N.A" يف جسـم 
اإلنَْسـان، وتعمل عىل حدوث تفاُعالت ضارة داخل 
الجسم، وانتقال جينات مشّوهة من األبوين للطفل، 
وهـي ما تسـبِّب بتشـوهات خلقيـة آلالف املواليد 

واألجنة.

األسلحة األمريكية واإلسرائيلية المحّرمة شّوهت المواليد في العراق وغزة:
تقارير دولية: األسلحة والقنابل املحّرمة سبب 

االرتفاع املفزع لحاالت التشّوه الخلقي يف اليمن

مدير المستشفى 
الجمهوري بحجة: 

الغازات المنبعثة من 
صواريخ وقنابل العدوان 

المسبب الرئيسي 

املساعدات األمريكية ألطفال اليمن
ارتفاع مخيف ملعدالت التشوهات الخلقية يف األجنة واملواليد وإصابة نساء بأورام يف الرحم
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نلعدد
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)فأ2(
كتاباتكتابات 

عبداهلل مفضل الوزير
نلس3عأدية3 مل3ُك3 زنر3
روسيا3وتم3نلرتويج3ألخباٍر3
لبأت3ا3 نس3كجدنئه3 ع3ن3
يضم3ُن3 نلكأس3ط3 م3ا3
نلخ وَج3نآلم3ن3لدولكه3من3

وّرطكه3يف3نليمن.
رويس3 وف3د3 زي3ارة3
تح3ت3مس3مى3وطب3اء3إىل3
نليم3ن3تح3ت3ذريعة3عالج3
وإع3الن3فالح3 »فال3ح«3
ع3ن3تلقي3ه3دع3أًة3لزيارة3

مأسكأ!
نلبارزنن3 نلحداان3  ذنن3

ث3يمك3ن3نلغصل3ة3علهم3ا،3إذ3ونهم3ا3ر م3ا3
يلص دنن3 اسكق نء3نمل حلة3نملقبلة!

 عد3زيارة3»س3لمان«3ل وس3يا3تان3فعال3ً
ق3د3طلب3من3 أتا3نلكأس3ط3إلخ3 نج3 الده3
من3ورطكه3ا3يف3نليمن3خصأفا3ً عد3تصاُعد3
تبري3يف3قدرنت3نليمن3نلعس3ك ية3من3ناحية3

نلكصليع3ونلكدريب3ونلحشد3للجبهات.
ما3وعلله3قائ3د3نلثأرة3من3تهديد3ثقكصاد3
نلسعأدية3ونإلمارنت3»ونثقكصاد3نلغ  ي3من3
خلصهما«3رفع3ملس3أب3نلقلق3ل3دى3نلغ ب3
وت3م3نألخذ3 ه3عى3محم3ل3نلجد،3لكن3دنخليًّا3
لا3 لا3 أ3ون3 ر م3ا3  د3نملأضأع!!3وم3ا3يهمُّ
 ذن3نلكهديد3يقف3ورنء3زيارة3سلمان3نألخرية3
وزيارة3زعيم3نملؤتم 3نمل تقبة3إىل3مأسكأ.

ر ما3عجزت3روسيا3عن3إقلاع3وَنَْصار3نلله3
ع3ن3تقديم3تلازثت3لصال3ح3نلعدونن3مقا ل3
إنه3اء3نلع3دونن3وتقدي3م3 ع3ض3نلكل3ازثت3
نلصأرية3ونمل حلية3لليمليا،3و لا3ث3يمكن3
نلغصل3ة3عن3تصعيد3ت نم3ب3ضد3إي نن،3فهي3
محاول3ٌة3وم يكية3لدفع3إي3 نن3للضغط3عى3
وَنَْص3ار3نلله3للقبأل3 خارط3ة3نلحل3نلجديدة3
نلكي3تضمن3مصالح3نلعدونن3نثسرتنتيجية.

ث3يمك3ن3نلغصل3ة3ع3ن3ذلك،3فحس3ب3ما3
تلاولك3ه3وس3ائل3نإلع3ال32يف3تحليالته3ا3عن3
ذ 3اب3ت نم3ب3للحدي3ث3عن3
إلي نن3 نلصاروخية3 نمللظأم3ة3
و حث3ه3عن3تعدي3ل3يف3نثتصاق3
نللأوي3مع3إي3 نن3 ما3يضمن3
و 3ي3 نثتص3اق،3 يف3 إدخاله3ا3
وس3يلة3ضغط3فقط،3ويمكن3
نل  ط3 ا3نلقأى3نلصاروخية3
نليملية3ونلرنامج3نلصاروخي3
نإلي نني،3حي3ث3تعكقد3وم يكا3
ون3 نلعال3م3 إفه3ا32 ت ي3د3 ون3
نلله3 وَنَْص3ار3 تصاع3د3ق3درنت3
نلصاروخية3 أ3 دعم3إي نني،3
ونلحقيق3ُة3ون3نلدع3َم3نإلي نني3
و 3م3ونرندت3وم ي3كا3نلضغ3ط3ع3ى3إي نن3

ليكدخلأن3للضغط3عى3وَنَْصار3نلله3فقط!3
عمأماً,3 اللس3بة3لليمن3فإن3نملعادلة3عى3
نألرض3قد3تغريت3لصالح3نليمليا3وليس3من3
نلحكم3ة3تقديم3تل3ازثت،3غري3ون3نس3كق نء3
تَح333ّ ك3نملؤتم3 3نلش3عبي3نلع3ا32يقأد3إىل3
قلاع3ة3مأنفقكه3ع3ى3لعب3دور3ما3س3يؤا 3
حكم3ا3ًعى3نملعادل3ة3نلقائم3ة3لصالح3نليمن3
»إن3ل3م3يك3ن3 لاك3تَح333ّ ك3ثحك3أنء3 ذن3

نلجلأن«.
نالح3ظ3تصاع3دن3وعمال3م تب3ا3وملظما3
إلفشال3ُمَؤّسسات3نلدولة3 ما3يقأد3يف3نألخري3
إىل3فقدنن3نلثقة3فيها3لدى3نملأنطلا،3و الكايل3
س3حب3نلثقة3علها3من3مجل3س3نللأنب،3 عد3

تقديم3نملؤتم 3نسكقالكه3ومن3ذلك:
-31إفش3ال3نلعملي3ة3نلكعليمي3ة3عر3دفع3
نللقا ة3لإلرضنب3تحت3ُحّجة3ومرر3ننقطاع3
نمل تبات3مع3تحميل3وَنَْصار3نلله3نملسؤولية.

 -32نلدفع3 صاسدين3لكعييلهم3يف3ملافَب3
عليا3وحساسة،3و أسماء3 اشمية3من3قبل3
نملؤتم3 ،3مع3تحمي3ل3نلصماد3ووَنَْص3ار3نلله3

نملسؤولية3عن3ذلك3عر3تشأيه3ملظم.

-33نلعم3ل3قائ3م3ع3ى3َقَد32وس3اق3لدفع3
نلخدمي3ة3 نل3أزنرنت3 يف3 قي3ة3 نملأظص3ا3
نلهامة3ونلكي3ت3رض3جبهة3مأنجهة3نلعدونن3
تالصح3ة3ل3إلرضنب،3وتح3ت3نص3س3نملرر3
وتحميل3وَنَْصار3نلله3نلسبب3مع3تشأيههم.

-34غ3ري3ذل3ك3يف3مج3ال3نألم3ن3ومزعأ32
نسكهدنف3نلصحصيا3ونللاشطا.

-35خ3 وج3فال3ح3م3ن3نليم3ن3وتبلّي3ه3
لعل3أنن3نلحي3اد3ورف3ع3ش3عار3نثفالح3 ا3
نليمليا3نملش3اغبا3وث3يأجد3عدونن3وإنما3
 ل3اك3َم3ن3نس3كصز3نلس3عأدية3ونلعمل3عى3
تقدي3م3خطاب3ع3ى3م نحل3يضم3ن3إخ نج3
نلسعأدية3ونلكحالف3تالشع ة3من3نلعجا.
-36نلكأس3يس3لجهة3رقا ية3ونلرتويج3لها3
تكأىل3نلكش3هري3 أَنَْصار3نلل3ه3وتحميلهم3ُتّل3
فغرية3وتبرية3لس3حب3نلبس3اط3من3تحت3
نل قا ية3نلش3عبية3ونللجلة3نلثأري3ة3نلعليا،3
 حيث3تكأىل3 ذه3نلجهة3نلعمل3نلثأري3ورفع3

مطالب3نللاس.
-37نلرتتي3ب3لالنس3حاب3م3ن3نلحكأم3ة3
 ع3د3نلعمل3عى3إيص3ال3نملأنط3ن3إىل3قلاعة3
ننس3حاب3وحد3نلط فا3من3نلحكأمة،3ومن3
خالل3نألعذنر3نلكي3رفعها3عارف3نلزوتا3يف3ما3
وس3ماه3قائمة3نلُككاب3ونللاشطا3يف3وَنَْصار3
نلله3نلذين3يس3يئأن3لزعيم3نملؤتم 3َوعائلكه،3
م3ع3نلكباتي3عى3تام3ل3نلخأدنن3ي3نلذي3ث3
زنل3 ار ا3ًمن3يد3نلعدنلة3وس3بق3فرتة3خر3
نثعكدنء3عى3ملزله3ونرسته3وسجله3ومن3ام3
إخ نجه3من3نلس3جن3»من3قا32 ه3ذن3نلعمل3
 أ3نملؤتم «،3وما3نلجهات3نل سمية3فال3زنلت3

تبحث3عله3 الط ق3نلقانأنية.
م3ا3نكأقُع3ه3ون3نلخ3 وَج3م3ن3نلحكأمة3
ل3ن3يك3م3إّث3 عد3ضمان3إفش3ال3وَنَْص3ار3نلله3
يف3نمل حل3ة3نملقبل3ة،3و 3ذن3يكطل3ب3س3حب3
نإلي3 ندنت3وتعيا3فاس3دين3يف3وغلب3نلجهاز3
نإلدنري3للدول3ة،3وغ3ري3ذل3ك3م3ن3نثج نءنت3
نلكي3يعمل3أن3من3خاللها،3 م3ا3يضمن3لهم3

نلس3يط ة3ليكمكلأن3من3نلع قل3ة3ونملأنجهة3
ألية3محاوثت3إفالح3تحَت3علاوين3س3لمية3

تاإلرضنب3وغريه.
م3ا3تش3هده3نلجبه3ات3وويض3ا3ًم3ا3تأعد3
 3ه3نلصم3اد3وقائد3نلث3أرة3م3ن3نلعمل3عى3
إنهاء3نلصس3اد3ونفالح3نلقضاء3 أ3نلس3بب3
ورنء3 3ذن3نثس3كلصار3نملؤتم3 ي،3 ما3دفعه3
إىل3ت جي3ح3نملصال3ح3نلك3ي3يلكق3ي3مع3دول3
نلع3دونن3فيها3ع3ى3نملصالح3نلك3ي3يحققها3
 مأنجه3ة3نلعدونن3نلكي3ي3 ى3ونه3قد3حصل3
عى3م3رّر3 ما3َضّخه3من3وتاذيَب3وتش3أيه؛3
إلعصاء3نصسه3من3 ذه3نملهمة3نلكي3لن3يكخى3
علها3وإنما3سريفعها3إعالميا3ًمع3حمل3رنية3

نلحياد3نلذي3يقأد3إىل3نثسكسال2.
 ل3اك3مؤرشنت3تثرية3ع3ن3تغري3خارطة3
نلع3دونن3 دول3 نليم3ن3 3ا3 يف3 نلكحالص3ات3
وودونته3ا،3ومله3ا3م3ا3يكع3 ض3ل3ه3ح3زب3
نثف3الح3يف3نلجل3أب3وم3أرب3م3ن3عمليات3
ملظم3ة3تس3كهدُف3وجأَده3نلس3يايس،3وما3
تكع3 ض3ل3ه3حكأم3ة3نمل تزق3ة3  مكها3من3
تش3أيه3وإفش3ال،3ت تب3عى3ذلك3مؤرشنت3
عن3تقارب3مع3نملؤتم 3نلشعبي3نلعا32وملها3
م3ا3يمك3ن3ق نءته3من3تصعي3د3نملؤتم 3نلذي3
ث3يمكن3فهمه3إّث3ونه3س3عٌي3حثيث3إلفشال3

ُمَؤّسسات3نلدولة.
و معل3ى3ون3دول3نلعدونن3نس3ككصت3من3
وياديها3نلس3ا قة3لأل د3وعادت3للكحالف3مع3
م3ن3يغازله3ا3ليل3نهار3من3دنخ3ل3نلبلد3ومن3
نلجه3ة3نملأنجه3ة3للع3دونن3ويمكل3ك3وورنقا3ً

مؤا ة.
3تقارب3 ا3نثفالح3ووَنَْصار3 وس3كبعد3ويَّ
نلل3ه،3وما3يج3ُب3نلكأتيُد3عليه3ون3نملس3كقبَل3
لي3س3يف3فال3ح3نلس3عأدية،3حي3ث3تش3هد3
نلجبهات3ت نجعا3ًتب3رين3ًلصالح3نليمليا،3يف3
ظ3ل3عمليات3تحش3يد3وتدري3ب3وتصليع3ث3
َقِبَل3للس3عأدية3 ها،3وتأن3نل د3لم3يبدو3 عُد!3

و ذن3ما3دفعها3للقبأل3 صالح.

نلسعأديُة3 كأجيه3وم يكي3تسعى3لقطف3
امار3فمأدن3ا3وننكصارنتلا3لصالحها،3و ما3
يضمن3لها3تحقيق3نأل دنف3نثس3رتنتيجية،3
ام3ار3 قْط3َف3 ون3 إمكان3ه3 ي3 ى3 وفال3ح3
تضحيات3نليملي3ا3مقا ل3مصال3َح3فئأيٍة3
مع3عأدة3نظا32نلعمالة3للسعأدية،3وث3مانع3

لديه3وث3يكح ج3من3 ذن.
قب3ل3وي3ا32قليل3ة3رّصح3وزي3 3خارجية3
حكأمة3نلصل3ادق3نملدعأ3نملخ3اليف3ون3تح يَ 3
نلحدي3دة3س3يكم3ق يب3اً!3ول3م3ي3رصح3ع3ن3
نلكيصي3ة3نلك3ي3س3يكم3 ه3ا3ذل3ك،3ومبادرة3

مجلس3نللأنب3ث3زنلت3قائمة.
 ع3د3إفش3ال3ُمَخّط3ط3نثسكس3ال32نلذي3
رفعه3نلبعُض3وإفش3ال3محاولة3الي3نللاس3
عن3مأنجه3ة3نلعدونن3  فع3ش3عار3نلحياد،3
ظه ت3خطط3 ديلة3تبدو3 خ وج3فالح3من3
نليمن3ورفع3ش3عار3نلحي3اد3ونلط ف3نلثالث3
 عد3ع قلة3وتأزيم3نلأضع3نلدنخيل3وتش3أيه3
وَنَْص3ار3نلل3ه3 صأرة3وتر3من3نلس3ا ق3ومن3
ا3م3وضعهم3يف3فخ3تحمل3نملس3ؤولية3تاملة3

ونلصأرة3نلكي3تؤدي3إىل3إفشالهم.
ون3 ي3 ى3 3ن3 ممَّ وس3كغ ب3 نلحقيق3ة3 يف3
مصلحك3ه3ل3دى3نلخ3ارج3ول3م3يكع3ظ3ممن3
س3بقه3م3ن3نألدونت3وني3تأريخه3نلس3ا ق3
وتيف3تعامل3معه3نألس3ياد،3وي3رتك3ألَنَْصار3
نلله3و قية3نلقأى3نلسياسية3رَشَف3مأنجهة3
نلعدونن3لأحد م،3و الكأتيد3سككأُن3نملهمة3
يف3نمل حل3ة3نملقبلة3فعب3ًة3للغاية،3ولكن3 ل3
3نلط ُف3نملس3ؤوُل3خط3ًة3ملأنجهة3ذلك،3 وََع3دَّ
وقب3ل3 3ذن3 3ل3يمكلك3قاع3دَة3 يان3ات3عن3
نلكأندر3نلبرشية3نلكي3س3يكأقف3نللجاح3من3

نلصشل3عى3نلعلرص3نلبرشي.
س3ككأقف3عملي3ُة3إطال3ة3نلع3دونن3م3ن3
عدمها3عى3م3دى3نجاح3نملؤتم 3يف3تَح33ّ ته3
نمل يب3 ذن،3وعى3مدى3إفشال3 ذن3نمُلَخّطط،3
حيث3ون3إفشاله3سيلهي3نلعدونن!!3ونلحديث3

عن3 ذن3يطأل.

اليمن.. أزمة الُهوية أم االستقالل والديمقراطية؟ 
أنس القاضي 

ونقعل3ا3 يف3 وزم3ًة3 ون3 ل3اك3 ش3ك3 ث3
نليمل3ي3نل3ذي3نعيش3ه،3يأمي3اً،3فلي3س3
نلأط3ُن3نليملي3ح ن3ًوث3نلش3عب3س3عيدن3ً
وث3نملجكم3ع3ملكج3ا3ًوتعاوني3اً،3ويمكن3
تعدنُد3نلكثري3من3نلقضايا،3فال3خالَف3عى3
وجأد ا،3لك3ن3نلخالف3 أ3يف3تأفيصها،3
و لاًء3ع3ى3نلكأفيف3يك3أن3نلحل.3فمن3
ضمن3نلكأفيصات3نلكي3تُط ح3 أن3نألزمة3
 3ي3وزمة3ُ أي3ة،3فرتفع3تحل3أل3ُ أية3
»نلقأمي3ة3نليملية3وقي3ال«،3وَْو3»نلجلأب3
نلع  3ي«،3وتع3أد3إىل3نلأع3ي3نثجكماعي3
نألش3كال3نلبدنئية3للرصنع3 ا3»نلعدنانية3
ونلقحطانية«،3و«نلزيأد«3و«نلش3أنفع«،3

وغري 3ا3نلكث3ري3من3نلدع3أنت3نلضالة3نلك3ي3ت تكز3عى3
نعكب3ار3وََس3اس3نألزم3ة3ونملش3كلة3نلكي3نعيش3ها3وزمة3
 أي3ة،3ونلكي3تغذي3 عضها3نلبع3ض3حا3تكضخم3 ذه3

نلهأيات3ما3دون3نلأطلية3إىل3عصبيات.
3ة3له،3 ث3يحك3اُج3نليم3ن3إىل3نلبحث3عن3قأمي3ة3َخافَّ
تع3أد3إىل3تس3مية3نلح3كا32نملحلي3ا3)نألقي3ال(3يف3وحد3
نملمال3ك3نلقديم3ة،3و 3ي3نململك3ة3نلحمريية.3ل3م3تكن3
نلحمريي3ة3قأمي3ة3يملية،3 3ل3تان3نلحمريين3ورسة3من3
ضم3ن3تحال3ف3نألذوند3نلح3كا32يف3مملكة3س3بأ،3حيث3
تانت3مملكة3س3بأ3عبارة3ع3ن3نتحاد3قبيل3يملك3مجلس3
ش3يأخ3)وذوند(3يحكم3أن3جميعا3ً ش3كل3ديمق نطية3
 دنئي3ة،3فانقل3ب3نلحمرييأن3ع3ى3نظا32نلحك3م3 ذن،3
ووّسس3أن3إمرنطأري3ة3يملي3ة3قأية3مكقدم3ة3مع فيًّا3
وفلي3ًّا3وتجاري3اً،3 الكحالف3مع3 قي3ة3نلقبائل3ونملمالك3
تارًة3و إخضاعها3طأرن3ًآخ ،3حكى3س3قأطها3عى3ويدي3

نألحباش.
3ث3يعاني3من3وزمة3يف3نلُهأية3نلقأمية،3 نلشعُب3نليمليُّ
فلدي3ه3نلُهأية3نلأطلية3نليملية،3نلكي3ع ف3 ها3تأريخياً،3
ونلكي3تثبكت3سياس3ياً،3وع3ادت3مجددن3ًتهأي3ة3للدولة3
نلأطلية3 ش3ط يها،3عى3ي3د3نململكة3نملكأتلي3ة3نليملية3
نلكي3وعادت3نس3م3نليمن3يف3نلشمال3 عد3ط د3نلعثمانيا،3

وع3ى3يد3جمهأرية3نليمن3نلديمق نطية3نلش3عبية،3نلكي3
وعادت3نسم3نليمن3للجلأب3 عد3ط د3نلريطانيا.3ودنخل3
 ذه3نلُهأية3نليملية،3تلصه 3نلقبائل3ونمللاطق3وخ يطة3
نألنس3اب3نلع  ية،3 3ل3وتلدمج3 قايا3
نألت نك3ونألت3 ند3ونلص س3ونألايأ يا3
ونلهل3أد،3نلذين3جاءون3م3ع3نلغزونت3

نثسكعمارية3تأريخياً.3
إن3نألزم3َة3نلحقيقي3َة3يف3نليم3ن،3
 ي3وزمة3تط3أر3نلبُلي3ة3نثقكصادية3
ونلهي3اتل3 نليملي3ة3 نثجكماعي3ة3
نملؤسس3ية3للدول3ة3نلك3ي3م3ا3زنل3ت3
 دنئي3ة3ومكخلص3ة3ع3ى3نملس3كأيات3
نلكلظيمي3ة3 ونألش3كال3 نإلنكاجي3ة3
نثجكماعي3ة،3ودنخ3ل3وزم3ة3تط3أر3
نلبلية3نثقكصادية3نثجكماعية3تكعدد3
نلقضايا3ونملكطلبات:3نلعدنلة3ونملس3اونة3ونلرشنتة،3نلكي3
 3ي3غائبة،3نك3اج3نغكيال3نلديمق نطي3ة3يف3نلجمهأرية3

نليملية.3
 ذه3نألزمة3نلكي3تككأن3ملها3نلقضية3نليملية،3 ي3
ونح3دة،3ومأحدة،3معاناة3وتطلعات3ُتّل3وَ ْلَاء3نلش3عب3
نليمل3ي،3فكله3م3 حاج3ة3إىل3نلخب3ز3ونلعم3ل،3تطأي 3
نثقكص3اد3و ي3اتل3نلدول3ة3ونىل3نلعدنل3ة3نثجكماعية3
ونلح ي3ة3ونلديمق نطية3نلسياس3ية،3و 3ذه3نلقضايا3
ث3يمك3ن3لليملي3ا3ون3يحلأ ا3تما3ي ي3دون3 م3و ما3
يلب3ي3مصالحه3م3إث3يف3ظل3نلس3يادة3نلأطلية،3وليس3
إىل3 ونلع3أدة3 وس3الفهم،3 لكذت3 3 نليملي3أن3 حاج3ه3
نلهأيات3ونألس3الف،3يعلي3تجزئة3نلقضي3ة3نلأطلية،3
إىل3قضايا3س3الثت3ووع نق3وونس3اب،3و َأ3نألم 3نلذي3
يشكت3نلجما ري3نليملية،3ويبعد3نلصعاليات3نلسياسية3
ع3ن3حل3نلقضي3ة3 اعكبار 3ا3قضية3وطلي3ة3ونحده.3
ويزيد 3م3تمزقاً،3يُطم3ع3نألَْعَدنُء3 ه3م3وا ونتهم،3وما3
نلع3دونن3ونلهيملة3نألجلبية3نلك3ي3نعاني3ملها3إث3دليل3
عى3وجأد3قضية3وطلية3يجب3نثنكصار3لها،3وتكشف3
ممارس3ات3تحال3ف3نلع3دونن3 أضأح3تيصي3ة3ننكهاز3
وَْعَدنء3شعبلا3عى3خالفاته3نلدنخلية3ونسكثمار م3لهذه3

نلدعأنت3نلضالة3نلكي3ت تصع3 ا3ووساطه.

مؤشرات تغيُّر خارطة التحالفات بين العدوان وأدواته

الشيخ شنب شاقح الشيشاني
إبراهيم عبداهلل الرحبي

قّ رت3وغرّي3نس3مي3 عَدم3ا3تا عت3قلاة3
نلع  ي3ة،3ودق3نلخأف3يف3قلبي،3وفارحكم3
 أني3فدقت3نلع  ي3ة3َو)تانت3ليلة3جن(3
ونزدند3 اج3ُس3نلخ3أف3إىل3درج3ة3نلهلع3
 عَدما3جلس3ُت3وتا ُع3وونكق3ُل3 ا3نلع  ية3
ونلقلأنت3نلس3عأدية3ونإلمارنتية3وقلأنت3
نمل تزق3ة3لعلمكم3ونا3مثق3ف3ومعكدل3وما3
ون3ا3حأا3ي3وث3مؤتم3 ي3)وث3ون3ا3إن3ي3
وث3جل3ي(3حايل3ح3ال3نصي3وم3ا3ونا3مع3
نلعدونن3وث3ضده3ونا3ش3خص3ومي3جلب3

نلحيط..
جلس3ت3وفك3 3َووقلبه3ا3يف3رويس3تيف3
لأ3يس3يط 3نلدونعش3عى3مديلكي؟3تيف3

وتق3ي3رش 3م؟3ومل3ا3حكك3ت3رنيس3نزدندت3 مأم3ي3
َومعاناتي..3يا3جلاه3ونا3نفلع3من3وين3وجيب3لهم3شع ؟3
َونلدونع3ش3يكرشط3أن3ش3ع 3طأي3ل3ما3لقي3ت3قياس3
) ×6(3لل3 وس3ونللحي3ة..3َو)3C.V3نلدونع3ش3يش3رتط3

.)63× 3
نملهم3غاغة:3و عد3تصكري3طأيل3ملعت3يف3رويس3فك ة3ث3
تخط 3عى3نلبال3وث3عى3نلخاط 3)ق رت3وغري3إسمي(.
طلعت3نلشمس3َوونا3وتا ع3نلع  ية3 أقأى3قأتي!.3ام3
نهضت3وفيل3نلصج 3رِسيع!.3وتح تت3 رسعة3نملحكمة3
قبل3ما3يأفل3نلدونعش،3وخرين3ًوفلت3وتكبت3للقايض:
نملأضأع:3تغيري3نسمي3ونلبيانات3نلشخصية3َوإج نء3

قيد3تصحيح3من3–3إىل:
من3»فالن3نلصالني«.

إىل3»نلشيخ/3شلب3شاقح3نلشيشاني«
 ياناتي3نلشخصية3)ومري3حي3سلمان(.

تان3نلق3ايض3مش3غأًث3يف3عمله3لدرجة3ون3ه3ث3يكاد3
ي فع3روس3ه3إىل3يف3نلل3ادر3و عد3ون3وف3ل3دوري3ووتمل3

نلقايض3من3ق نءة3طلبي.
ق3ال:3إين3نلش3خص3نل3ذي3ي ي3ُد3ون3يغرّي3نس3مه3إىل3

نلشيخ/3شلب3شاقح3نلشيشاني.
قلت:3ونا3يا3حرضة3نلقايض

رد3 ثقة:3يا3ولدي3 ذن3قيد3محاسبي!
ما3 3أ3طل3ب3للمحكم3ة3 كغيري3
يف3 نلحارضي3ن3 فضح3ك3 نثس3م؟3

نلقاعة.
َوون3ا3 تكبك3ه3 ق3ايض3 ي3ا3 قل3ت:3

مسكعجل!
قال:3 ل3ونت3 األمس3تا عت3قلاة3
نلع  ي3ة3وجاء3لك3ضي3ق3يف3نلكلصس3

َوغثيان؟
ويف3حال3ة3نند 3اش3قل3ت3)نعم(3
تي3ف3ع فت3ي3ا3ق3ايض؟3)ونلقاعة3

مجددن3ًتكصج 3ضحك(.
ق3ال:3ي3ا3ول3دي3جاءتل3ا3 ع3ض3
نلح3اثت3نملش3ا هة3َو لص3س3طلبك3
و ياناتك.3فانصج ت3نلقاعة3ضحكا3ً شكل3 سرتي.

ش3ا دني3نلق3ايض3وق3د3وحم3 3وجه3ي3وتصبب3ت3
ع ق3اً،3وق3د3تحألت3نملحكم3ة3إىل3مرسح،3و 3كل3حز32
ط3 ق3نلقايض3 مط قك3ه3وتأني3س3معكها3تقأُل3حان3
نآلن3مأع3دك3مع3رجال3نل ج3ال،3فمت3نلجميع3قبل3ون3

تصمت3مط قة3نلعدنلة.
فق3ال3يل3حرضت3نلقايض3 ص3أت3)حكيم(3ث3تصدق3
قل3أنت3نلكضلي3ل3للع3دونن3تل3ك3نلقل3أنت3 دفها3رضب3
نصس3يات3نملجكمع3وإفش3اله،3و ذن3إعال32نمل جصا3نلذي3
يخ3د32نلعدو.3ي3ا3ولدي3نح3ن3ملكرصون3 3إذن3نلله،3اق3
 الله3 أ3س3لدنا3وعأنلا،3َورجال3نل جال3يف3نلجبهات3مثل3
نألس3أد3يلكلأن3 عدو3نلله.3وتملى3ملك3ون3تقبََل3ملي3 ذه3

نللصيحة3نلعالجية3وسكالحظ3نكائجها3نلعظيمة.3
قلت:3وما3 ي3نصيحكك3نلعالجية؟.

قال:3ث3تكن3سماعا3ًللكذب،3وون3تثق3وتسكعا3 الله3
و الص3ر3ونلصالة،3وتع3زز3حياتك3 الثقاف3ة3نلق آنية،3
وتجا د3يف3س3بيل3نلل3ه3 املال3ونللصس،3حيلها3س3كجد3

نصسك3شامخا3ًوسدنً،3لله3ولأطلك.
*3ننكهت3نلقصة..3و ي3من3مخيلة3نلكاتب.
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كتاباتكتابات 

بقايا من الصفحة األخيرة .. 
الشراكة بمفهومها 

الحقيقي عودوا إليها 
وعك3ى3ح3 ب3خاضكه3ا3يف3نلكأري3خ3وما32
تحال3ٍُف3دويل3معلن،3 لاك3َمن3عاد3ليش3كغّل3
ع3ى3تخ ي3ب3نلرشنت3ة3نلأطلي3ة3ملصلح3ة3
نلعدونن،3ع3ى3نل غم3ون3نلككلص3ة3نلكبرية3يف3
 ذه3نملع تة3يدفعها3ط ٌف3ونحٌد3و م3ونصار33
نلله33 شهادة3نلجميع،3وي يد3لهذن3نلبلد3نلذي3
تصدى3للعدونن3وننكرص3عسك يا3ًوسياسيا3ً
ونجح3يف3تج3اوز3نلحصار3ونلكدمري3ونلح ب3
نثقكصادية3ونإلعالمية،3ون3يكشّظى3مجددنً،3
وون3تع3أد3نملماح3كات3ونملكائ3د3يف3فص3ه3
ملصلحة3دول3نلعدونن3وتحالصها3نلذي3تصّكك.
من3يقأ32 هذن3نل3دور3يقبض3نلثمن3دون3
وي3نعكب3ار3ل3كل3نملكاس3ب3نلأطلي3ة3نلك3ي3
حّققها3نليمن3يف3مأنجه3ة3نلعدونن3ونملصري3
نلذي3تان3س3يحدث3لأ3خرس3 3ذه3نلح ب،3
ونلجمي3ُع3يدرك3م3اذن3يعلي3ون3يق3َع3نليمُن3
تل3ه3تح3ت3نثحك3الل3ونلأفاي3ة3نلخليجية3

ونألم يكية.3
نلرشنت3ة3نلأطلية3نلك3ي3يقُصُد ا3ونصار33
نلل3ه،3 مصهأمه3ا3نلش3امل،3 ي3ج3زء3من3
نثنكصار،3و ي3مس3كم ة3وس3كبقى3مكيلة3
وقأي3ة؛3ألنه3ا3ج3زء3وس3ايس3يف3مس3كقبل3
نليمن،3ونلعالم3نليأ32وخَصَق3يف3إدنرة3نثزمات؛3
ألن3ه3ث3يج3ُد3ف قاَء3سياس3يا3يكمس3كأن3
 هذن3نملصه3أ3،2وغالب3ا3ًما3تصب3ح3نلرشنتة3
ونملصالح3ة3نلأطلي3ة3م3ن3نألم3أر3نلكي3من3

نلصعب3تحقيقها.3
ر اُن3نلعدونن3نلأحي3د3نليأ32 أ3نلكصّكك3
من3نلدنخل..3فهل3ي3دِرُك3نملؤتمُ 3وو3جزٌء3من3
ق3ادة3ووعضائه3ونهم3يقدم3أن3 ديًة3تبريًة3

للعدونن3نلذي3يبحث3عن3ملقذ؟!

الصاروخ التافه والمثقف األتفه
 حسن الوريث

قب3ل3وتث3 3من3ع3ا32وفف3
نل ويش3ان3 خال3د3 نملثّق3ف3
نلص3اروَخ3نل3ذي3دّم3 3مصلَع3
نلعاقل3للصلاعات3نلغذنئية3 أنه3
فاروخ3تافه3لم3يجد3سأى3 ذن3
نلعمال3 ليدم3 ه3ويقكل3 نملصلع3
نأل  ي3اء3نلذي3ن3تان3أن3يعملأن3
فيه3وقت3سقأط3 ذن3نلصاروخ3
ويف3مع3 ض3حديث3ه3ع3ن3 ذن3
نملأضأع3قال3إن3نلكحالف3غبي؛3
ألنه3يزيد3من3ش3عبية3نلحأايا3
و أنه3م3 وفص3ه3 ح3د3 ع3ى3
س3عدنء3 ه3ذن3نلغب3اء3إىل3غ3ري3

ذل3ك3من3نل3كال32نلذي3قاله3يف3مع3 ض3ننكقاده3
لهذه3نلرض 3ة3نلكي3نس3كهدفت3مصلع3نلعاقل3

للصلاعات3نلغذنئية.
3 3ذن3نملثقف3نلذي3لم3تهكز3له3ش3ع ة3ونحدة3
ح3ا3نرتك3ب3نلع3دونن3ج يمك3ه3نلش3هرية3يف3
نلقاع3ة3نلكرى3 العافمة3فلع3اء3ولم3يلطق3
 بلت3ش3صة3رغم3ون3ه3تان3يف3نلقاعة3يس3كقبل3
نلعزنء3م3ع3آل3نل ويش3ان3وألن3نلصاروخ3تافه3
فق3د3نس3كهدف3ون3اس3و  ي3اء3ُتّل3ذنبهم3ونهم3
ج3اؤون3لكقدي3م3ونج3ب3نلعزنء3يف3وفاة3نلش3يخ3
عيل3نل ويش3ان3وحد3مشايخ3نليمن3وعى3نل غم3
من3 3ذه3نلج يمة3نلكرى3ف3إن3 ذن3نلصاروخ3
نلذي3قكل3ووفاب3وتث 3من3س3بعمائة3ش3خص3
م 3عى3 ذن3نملثقف3  دن3ًوس3الما3ًومازنل3يغلي3
ويطب3ل3لهذن3نلعدونن3 ل3ويكملى3نرتكاب3نملزيد3

من3نلج نئم3يف3حق3وطله3ووَ ْلَاء3شعبه.
3 3ذن3نملثقف3نل3ذي3ر ما3لم3يش3ا د3طرينن3
نلع3دونن3نلس3عأدي3و 3أ3عى3م3دى3وتث 3من3
عام3ا3ونصف3يس3كبيح3نليمن3ط3أث3ًوع ضا3ً
يقك3ل3ويدم3 3ث3يص3 ق3 ا3مأنط3ن3ووخ 3وث3
 ا3ملش3أة3عس3ك ية3ومدنية3فال3كل3وَْ َدنف3

له3ذن3نلع3دونن3نلر  ي3نلذي3قك3ل3نلبرش3ودم 3
نلحج3 3ول3م3يهكز3له3جصن3حك3ى3علدما3وفل3
نألل3م3إىل3فديقه3نلذي3وفصه3
 أن3ه3ل3م3يك3ن3سياس3يا3ًوث3
دخل3له3 السياس3ة3فلم3يدين3
نلع3دونن3وإنم3ا3ف3ب3ج3ا32
غضبه3وتلماته3عى3نلصاروخ3
نلكاف3ه3وتأن3نلصأنريخ3تأتي3
من3تلقاء3نصس3ها3وتسكهدف3
نلل3اس3دون3ون3يكأن3لها3من3
ي فد3لها3نإلحدنايات3ومن3ام3
يأجهها3ويطلقها3وتأن3لسان3
حال3 ذن3نملثقف3يقأل3إن3 ذن3
نلكحال3ف3نلعدونني3ل3ه3نلحق3
يف3نس3كهدنف3ُتّل3نلسياس3يا3
وملازلهم3ومصانعه3م3وتل3نملأنطلا3نأل  ياء3
نلذين3يس3قطأن3يأمي3ا3ً صأنري3خ3نلطائ نت3

نلسعأدية3 م3وَْ َدنف3مرشوعة.
3 3ذن3نملثقف3لم3يهكز3له3جصن3و أ3يش3ا د3
نآلثف3م3ن3نليملي3ا3يمأت3أن3م3ن3نلع3دونن3
ونلحص3ار3ول3م3يكح3 ك3و أ3يش3ا د3نلكدمري3
نملدني3ة3 نليمل3ي3 نلش3عب3 ملق3درنت3 نلكب3ري3
ونلعس3ك ية3وتأنه3ا3وَْ 3َدنف3مرشوع3ه3لهذن3
نلكحال3ف3نلغب3ي3عى3حد3وفصه3و 3ذن3نملثقف3
ط3أنل3نلعاما3ونللصف3و أ3يلكقد3»نلحأايا3
ونلعصاش3يا«3لم3نجد3له3تلم3ة3حق3ونحدة3يف3
حق3م3ن3يقك3ل3نليمليا3ويدم  3م3ولم3نجده3
يككب3مقاث3ًونحدن3ًيقأل3للكحالف3إنكم3تقكلأن3
325ملي3أن3مأنطلي3يمل3ي3وتحارصونهم3من3
وج3ل3تذ 3ة3نس3مها3نلرشعية3نلكي3ث3تس3اوي3
ظص 3مأنطن3يملي3ونحد3س3قط3ش3هيدن3ًج نء3
غارنت3نلكحالف3نلش3يطاني3ولم3نجده3يكحدث3
ع3ن3وولئك3نلذين3يعيش3أن3يف3فل3ادق3نل ياض3
يح ض3أن3عى3نس3كباحة3نليم3ن3وورنضيه3 ل3
ويحددون3نملأنقع3نلكي3يكم3قصصها3 الطائ نت3
ول3م3نج3ده3يأما3ًيح3 ك3قلم3ه3ليكح3دث3عن3
نس3كهدنف3نلعدونن3نلس3عأدي3للقاعة3نلكرى3

ومخيم3ات3نألع نس3ونملدن3نلس3كلية3يف3نملخاء3
وغري ا3ولم3يلطق3 كلمة3ونحدة3حا3نسكهدف3
نألس3أنق3 يف3 نملأنطل3ا3 نلس3عأدي3 نلع3دونن3

ونملحالت3نلكجارية3ونملصانع3نألخ ى.
نحن3نع3 ف3ون3 3ذه3نلج نئ3م3تُ تكب3عى3
م3 وى3ومس3مع3من3نلعال3م3نلذي3نس3كلم3امن3
فمك3ه3عى3م3ا3ي تكبه3نظا32 لي3س3عأد3من3
ج نئ3م3يف3نليمن3لكن3نألد 3ى3ونألم 3ون3يكأن3
نلصم3ت3م3ن3 ع3ض3وَ ْل3َاء3نليم3ن3نلذي3ن3لم3
يككص3أن3 الصم3ت3فقط3 ل3ونه3م3يؤيدون3 ذن3
نلع3دونن3ويقصأن3معه3 3ل3ون3 عضهم3يعطيه3
نإلحدنايات3ألَْ َدنف3ومأنقع3مدنية3وعس3ك ية3
ليك3م3قصصها،3 3ؤثء3نلذين3يؤي3دون3نلعدونن3
ع3ى3 لد م3وتدمريه3ث3يمكن3ون3نغص 3لهم3ذلك3
لكن3نلج يمة3تك3أن3وتر3حا3يكأن3من3يؤيد3
نلعدونن3من3 م3وفحاب3نألقال32ومن3يحسبأن3

ونصسهم3عى3نملثقصا.
 ل3يمكن3ون3يكأن3وفف3نلصاروخ3 الكافه3
 3أ3 دني3ة3فح3أة3له3ذن3نملثق3ف3و32ون3 3ذه3
نلصحأة3جاءت؛3ألن3نلصاروخ3نلكافه3نسكهدف3
فديقه3فقط3وس3كعأد3ريما3لعادتها3نلقديمة3
وس3يعأد3إىل3نلكغلي3 الكحال3ف3وتأييد3نلعدونن3
ع3ى3نليمن3فحيح3ون3من3حق3ك3ون3تلكقد3ودنء3
وي3مكأن3من3نملكأن3ات3ونألحزنب3دنخل3نليمن3
تما3م3ن3حقلا3جميعا3ًلكن3لي3س3من3حقك3ون3
تؤيد3نلع3دونن3عى3 ل3دك3وون3تعطيهم3نلذرنئع3
لكدم3ري3وطل3ك3ومقدرنت3ه3مهما3قل3ت3إن3 ذن3
من3 اب3ح ية3نل3 وي3ونلكعبري؛3ألن3نلخائن3 أ3
م3ن3يؤيد3وي3ع3دونن3خارجي3عى3 لده3س3أنٌء3
وتان3عس3ك يا3ًوَْو3مثقص3ا3ًوَْو3إعالمي3ا3ًوَْو3مدنيا3ً
فالخيانة3 ي3نلخيان3ة3ونلخائن3 أ3نلخائن3يف3
ُتّل3زم3ان3وم3كان3وث3يمكن3ون3نغص3 3لهؤثء3
نلخأنة3نلذين3نس3كباحأن3دماء3نلش3عب3نليملي3
ومقدرنت3ه3حكى3ل3أ3تان3مثق3ف3 درجة3وزي 3
س3ا ق3فهأ3يف3نظ 3نلشعب3نليملي3مثقف3وتصه3
م3ن3نلصاروخ3نلذي3وفص3ه3 هذن3نلأفف؛3ألنه3

نسكهدف3مصلع3فديقه.

مطلب حق يراد به باطاًل
أحمد خالد شمالن

ل3م3وجد3تصس3رين3ًمن3تحأيل3نملطلب3نلحق3لل نت3ب3إىل3مطلب3 اطل3 اتها32من3
ليس3نملسئأل3وث3نملكسبب3 انقطاعه3وتسييس3نملطلب3من3مطلب3حق3إىل3مطلب3
ح3ق3ي ند3 ه3 اط3ل3ووخرين3ًإىل3مطلب3 اط3ل3فبعد3ون3تان3ونض3ح3للعيان3علدما3

تانت3نللجلة3نلثأرية3نلعليا3 ي3من3تقأد3نلبالد3
نلكزنمه3ا3ون كمامه3ا3تأولأي3ة3 جميع3رونتب3
نملأظصا3وتان3ت3نلطائ نت3م3ن3فلعاء3تلقل3
م تب3ات3مأظص3ي3نلجلأب3إىل3ع3دن3حكى3 عد3
نحكاللها3من3نلغ3زنة3َووَيْضا3ًنلحصاظ3عى3قيمة3
نلعمل3ة3نلأطلي3ة3وتثبيت3س3ع 3رصف3نلدوثر3
عل3د32533رياث3وتحل3مؤقت3و ع3د3نلكدخل3يف3
نثقكص3اد3وسياس3ة3نلبلك3نمل ت3زي3نليملي3يف3
نلعافم3ة3فلع3اء3ودعم3ق3 نر3نقل3ه3من3قبل3
نلكحال3ف3 ودول3 نملكح3دة3 ونألم3م3 نألم ي3كان3
نملكبلّي3ة3ملا3يس3مى3حكأم3ة3نليم3ن3نلرشعية3
وتعهدنتهم3 م تبات3مأظصي3نلدوَلة3ونلسيط ة3
عى3نإلي ندنت3نلسيادية3تاللصط3ونلغاز3ونمللافذ3

خ3رس3نملأظف3نليملي3رنتب3ه3فالكحالف3نلذي3جاء3لقكل3نلش3عب3نليملي3وتدمري3
وطل3ه3لن3يهكم3وَْو3يأيف3 الكزنمه3 م تبات3مأظصي3نلدوَلة،3فال3عهد3لهم3وث3ومان3
وث3رشف3وث3ميث3اق3ونعكرو 3ا3 3كل3 جاحة3ووقاحة3ورق3ة3ضغط3للكصاوض3
إلذثل3وإخض3اع3نلش3عب3نلصامد3نلح3 ،3وآخُ  ا3مقرتُح3مبع3أث3نألمم3نملكحدة3
ولد3نلشيخ3لليمن3 كس3ليم3محافظة3نلحديدة3وآخ 3رشيان3حياة3للشعب3نليملي3

للسيط ة3 شكل3خاص3عى3ميلائها3مقا ل3تسليم3رونتب3مأظصي3نلدولة.
و ل3يأجد3وقبح3ووحق 3وونذل3من3 كذن3مطلب؟!3ونتجه3نلعدونن3 اس3كغالل3
رسقك3ه3إلي3 ندنت3وم تب3ات3مأظصي3نلدوَلة3إلاارة3س3خط3ش3عبي3ضد3نلقأى3
نمللا ض3ة3للع3دونن,3ومن3نل3ذل3ونلهأنن3ونلهزيم3ة3ون3نسكس3لَم3ونصُمَت3عن3
قطعهم3م تب3ات3مأظصي3نلدوَل3ة3 جميع3وطيافهم..3فاملص3رتض3تح ك3جميع3
مأظص3ي3نلدوَلة3ونلكح ك3للمطالبة3 م تباته3م3من3نألمم3نملكحدة3ودول3نلعدونن3
ونلكظا 3 3نملس3كم 3وتلظيم3نلأقص3ات3نثحكجاجي3ة3وتأجيج3نلش3عب3نلع  ي3
ونإلس3المي3ونلعال3م3لقضيكهم3ضد3نألمم3نملكحدة3ونلكحال3ف3ث3نثنج نر3لخطط3
نلع3دو3وتحأي3ل3مطلب3نلح3ق3إىل3مطلب3ي3ُ نُد3 ه3 اط3ال3،3ًو ه3ذن3تلجح3خطة3
نلعدو3 صلع3نإلرضن ات3يف3مؤسس3ات3نلدوَلة3وتعطي3ل3ووقف3وعمال3نلدوَلة،3يف3
وق3ت3نحكاج3لعمل3وتكات3ف3نلجميع3وتث 3من3وي3وقت3م3ىض3ملأنجهة3نلعدونن3
ونلكرسي3ع3يف3تحقي3ق3نلل3رص،3وث3نل3ى3ون3نملجا دين3نمل ن ط3ا3يف3نلجبهات3

يقدمأن3ونصسهم3رخيصًة3من3وجللا3 دون3وي3مقا ل.

هل فهمنا أصل الحكاية؟؟!! 
عبدالكريم زغدودي*

دون3نثطالع3عى3نلكأريخ3تكأن3مأنقصلا3نلسياس3ية3
خاطئ3ة3جملة3وتصصي3ال،3فالذين3يدعمأن3ما3يُس3مى3
 الرشعي3ة3يف3نليمن،3نلرشعية3نلكي3تدعمها3نلس3عأدية3
ونإلم3ارنت،3ل3أ3رنجع3أن3تأري3خ3نليم3ن3عام3ة3وتأريخ3
نلزيدي3ة3خافة3ملا3ت3 ددون3يف3نلأق3أف3إىل3جانب3 ؤثء3
ودعمهم3يف3وجه3نلعدونن3»نلصهيأوع  ي«،3فاملس3احة3
نلحالية3لليمن3مثال3ًث3تُش3كل3الث3مس3احكه3نلكأريخية3
وقضمه3ا3ت3م3تدريجي3ا3ًخاف3ة3م3ن3ط ف3آل3س3عأد3
ومس3احات3تبرية3م3ن3جل3أب3نململكة3تان3ت3إىل3عهد3
ق يب3)نلسبي3تان3حيلها3يف3نث كدنئي(3تا عة3لليمن.
وم3ن3يق3أل3إن3نلحأاي3 أ3ي3د3إي نن3نلصارس3ية3يف3
نمللطق3ة3وونه3يُقات3ل3ننكصارن3ًملرشوعه3ا3نثمرنطأري3

نلكأسعي3لم3يق و3شيئا3عن3نليمن3وعن3تأريخها.
فل3أ3تجاوزن3ا3نألر عة3ق3 ون3نلهج ي3ة3نألوىل3لكث ة3

نألحدنث3فيها3و دونا3من3نلق ن3نلخامس:
-3ف3ان3وول3من3 اج3م3نليمن3للس3يط ة3عليه3وقبل3
تح ي 3 ي3ت3نملقدس3 م3نأليأ يأن3ع3ا32 أ333-3وتما3

تعلم3أن3فان3ط يق3 يت3نملقدس3من3مرص3قد3يم 3 كل3
وماتن3نلعالم3إّث3 اليمن.

3-3علدم3ا3ورس3ل3ف3الح3نلدين3وخ3اه3طأرنن3ش3اه3
إلخضاع3نليمن،3وفش3ل3فش3ال3ًذريعا3ًلبسالة3نلقبائل3يف3
نلجب3ال3وتحديدن3يف3ملطق3ة3»فعدة«3نلصام3دة3دنئما3ً

وو دن3ًيف3وجه3ُتّل3تدخل3خارجي3مهما3تان3علأننه.
-3نملحاولة3نلك3رى3نلثانية3إلخض3اع3نليمن3وتحديدن3ً
جباله3نلش3مالية3تان3ت3يف3نلعهد3نلعثمان3ي3وقد3ُمليت3
نلحمالت3نلس3كة3نألوىل3 هزنئم3نك نء3وُ ي3د3فيها3نلجيش3
نلعثمان3ي3ع3ن3 ك ة3و ي3ه،3وتُأج3ت3نلحملة3نلس3ا عة3
 بعض3نللجاح3تحت3قيادة3»سلان3 اشا«3ولكن3رسعان3

ما3اارت3نلقبائل3نليملية3وط دت3نلعثمانيا..3
نلعثمانيأن3تأقصأن3تق يبا3ًمدة3ق نا3عن3نلكصكري3يف3
غزو3نليم3ن3ووعادون3نلك ة3نهاية3نلق ن3ف33ونللكيجة3لم3

تكغري.
-3لع3ل3نلط3 ف3نلأحي3د3نل3ذي3فهم3طبيعة3نلش3عب3
نليملي3 م3»نثنجليز«3فاتكصأن3 الس3يط ة3عى3مأننئه3

نلجلأ ية.
-3يف3نلق3 ن3نلعرشين3وقعت3ح3 وب3عديدة3يف3نليمن3
 ا3نلس3لطة3يف3فلعاء3وقبائل3نلشمال3ولكن3تبقى3و م3

نلح وب3 ي3تلك3نلكي3ش3ارتت3فيه3ا3مرص3عا32ص6ف3 
وحيلها3دعمت3نلس3عأدية3قبائل3نلش3مال3وحكى3ش3اه3

إي نن3دعم3قبائل3نلشمال..
ث3وعكق3د3ون3قي3ادة3نلجمهأرية3نثس3المية3نإلي ننية3
حاليا3وتث 3فارس3ية3وساس3انية3من3ش3اه3إي نن3يف3ذلك3
نلزمان،3ولكن3قبل3533عاما3ًلم3يكهم3وحد3إي نن3 األطماع3
نثمرنطأرية3وقد3تان3ت3حيلها3رشطي3نمللطقة3ونلكل3
وعلاقه3خاضعة3لشا لش3ا ها3نلخاض3ع3 دوره3للبيت3

نأل يض.
نلش3عب3نليمل3ي3م3ن3ش3ماله3إىل3جلأ 3ه3يكع3ّ ض3
لعدونن3غاش3م3ث3عالق3ة3له3ث3 الككاب3وث3 الس3لة،3ث3
 الس3لف3نلصالح3وث3 آل3نلبيت..3عدونن3إج نمي3ساف 3

مللعه3من3نلكحّ ر3وتق ي 3مصريه3 لصسه..
3وم3ن3نلعي3ب3ونملعي3ب3ون3ث3نكضامن3م3ع3ضحاياه3
خاف3ة3م3ن3نألطص3ال3نلذي3ن3يُقكل3أن3 املئ3ات3قصصا3
 الطائ3 نت3وَْو3 القلا ل3نلعلقأدي3ة3ومن3لم3يمت3ملهم3
 السالح3مات3 الكألرين..3ون دد3مثل3نلببغاونت:3نلص س،3
نملجأس،3نلرشعية..3ونحن3لم3نصهم3حكى3وفل3نلحكاية.

*كاتب تونيس
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مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الخــاتــمة:
النتائج والتــوصــيات

حمود عبداهلل األهنومي 
33ل3نلباح3ث3 ع3د3نلكط3أنف3يف3 3ذن3 تأفَّ

نلبحث3إىل3نلكايل:
-3ون3م3ا3يحدث3نليأ32من3نلس3عأدية3ضد3
نل33ي33م333ن3لي3س3تم3ا3يكأ م3ه3نلبعُض3
نكيج3ة3ع3دونٍن3نس3كجّد،3وو3رغب3ٍة3عدنئي3ة3
طارئة،3 ل3لم3يع3 ف3نليمليأن3نللجديا3من3
وول3ي3أ32إث3و م3يعكدون3عى3 ذن3نلش3عب،3
هأن3إلي3ه3مجازر م3يف3مجزرة3تلأمة،3 ويأجِّ
ام3 عد ا3حيل3ا3 الح ب3نلباردة،3وو3نلهيملة،3
وحيلا3 الح ب3نلساخلة،3ونملجازر3نمل وِّعة.

-3ون3نليم3ن3يف3نلصرتة3م3ن3عا3832ف323إىل3
ص2ف323تان3ت3و م3َّووخط3َ 3فرتة3يف3تأريخها3
نملعارص.3وون3ن ن3سعأد3تان3حليَف3  يطانيا3
3ل،3وون3ه3تان3نلحاتم3نلع  3ي3نلأحيد3 نملصضَّ
نلذي3يقبض3إعاناته3نلش3ه ية3من3نإلي ندنت3
إىل3 نلريطاني3ة3 اإلضاف3ة3 نثمرنطأري3ة3
س3ِ َج 3 نألس3لحة3ونلذخائ ،3وونه3 أ3من3وسَّ
نإلخأنن3نلككصرييا3ومله3ا3 ج ة3نلُغطُغط،3
نلك3ي3ت3أرط3وتباعه3ا3يف3قكل3حج3اج3تلأمة3

وسدونن.
-3وقَعِت3نملجزرُة3يف3ظه 3يأ32نألحد3أ33ذي3
نلقع3دة33 ص3 333نملأنفق333يألي3أ3ص2ف3،23
وتان3نلحج3اج3ق3د3نزل3أن3ع3ى3ا3الث3ف ق،3
نلص قة3نألوىل3يف3ت3ل3أم33ة،3ونلثانية3ونلثالثة3
يف3سدونن،3وون3جملة3من3نألسباب3نلسياسية3
ونلعقائدية3ونثقكصادية3تانت3ورنء3نلحادث،3
3 وونها3م33ج33زرة3ُد ِّ 3ومُ  ا3 ليٍل3ش3يطانيٍّ
مش3ؤو3،2وون3ن ن3سعأد3وحده3 أ3نلشخص3
نل3ذي3يمكله3نتخ3اذ3ُق نر3 ذل3ك3نلحجم3وتلك3
ح3 نلخط3أرة،3وون3 لاك3دثئَل3ووم3ارنٍت3ت جِّ
ونه3نلعق3ل3نملد ِّ 3لكلك3نملج3زرة،3وون3تظا  ه3
 ال3رنءة3مله3ا3تان3مش3هدن3م3ن3مش3ا د3

مرسحية3ق ن3نلشيطان.
-3نقكض3ت3نلِخط3ة3نلش3يطانية3نللجدية3
3نملج3زرة3يف3تمٍا3 إيج3اَد3ط3 ف3االث3يك3أىلَّ
يلق3ض3عى3نلحجاج3يكحم3ل3يف3نلظا  3ِوْزَر3
قكله3م،3وتبا3ون3س3لأتات3دنعش3ونلقاعدة3

تان3ت3ح3ارضًة3فيه3ا،3فع3دد3َم3ْن3ذ حكهم3
س3كاتا3نإلخ3أنن3نلأ ا ي3ا3تان3أن3حأنيل3
33ف3ش3هيد،3وقكلأن3نللس3اء3ونلكه3أل،3وون3
عدد3نلشهدنء3وتث 3من3333ص3شهيد،3يلكمأن3
ملخكل3ف3فئات3وومات3ن3نليمن،3وون3ه3لم3يلج3
مله3م3إث3من3تظا 3 3 امل3أت3وننغمس3 ا3
نلدم3اء،3وو3ومكله3نلص نر3عل3د3 دنية3نلهجأ3،2
و م3حأنيل35333شخص،33533شخصا3ملهم3
 قي3ادة3وم3ري3نلح3ج3فمم3أن3ع3ى3مأنفلة3
نلس3ص 3للحج3يف3ذلك3نلعا32عن3ط يق3تهامة،3

وعاد3نلبقية3إىل3نليمن.
نإلم333ا32 نمل33ج333زرة3 تل3ك3 -3وضع3ت3
ي33ح33ي3ى3يف3وضٍع3فعب3ث3يُْحَس3ُد3عليه،3
وت ج3ح3للباحث3ون3خيار3نملأنجهة3نلس3لمية3
تان3 نل3ذي3س3لكه3 ونلقضائي3ة3 نلسياس3ية3
ر ان3ا3خ3ارسن،3وونه3 ذل3ك3ُحِ 32َم3ن3رَشِف3
نلكصدي3نلعس3ك ي3ألخطِ 3م3رشوٍع3ملكِحل3
لإلس3ال3،2تما3ث3يُعَصى3من3نملس3ؤولية3وولئك3
نلطامح3أن3ونملكم3 دون،3ووولئ3ك3نمل تِزق3ة3
نلذي3ن3فضل3أن3حْك3َم3نإلنجلي3ز3ع3ى3حك3م3
نإلم333ا32ي33ح33ي3ى،3ونلذين3فّ 3 عضهم3إىل3

ن ن3سعأد3ملساعدتهم3ضده.
-3وش3علت3تلك3نملجزرة3نلغضَب3نلش3ديَد3يف3
ون3رس3ميا3ً قل3أِب3نل33ي33م33ليا؛3ولذلك3عرَّ
وش3عبيا3ًع3ن3نس3كعدنِد م3لالقكص3اص3من3
نلقكلة3ويلما3تانأن،3تما3وّدت3نملماطلة3من3ن ن3
س3عأد3يف3نإلنصاف،3 اإلضافة3إىل3ملف3عسري3
ونج نن3وجيزنن3إىل3تأتُِّ 3نلعالقات3نلسياسية3
 ا3نلط فا،3ام3إىل3نشكعاِل3ح ب3 صف23.

-3تب3ا3ون3قضي3ة3نل33ح33ج333اج3ظلت3
مط وحًة3طأنل3نملس3ار3نلكصاويض3 ا3نإلما32
يحي3ى3ون ن3س3عأد3قبل3نلح3 ب،3وون3نألخري3
وول3 يف3 نل33ي33م33ل3ي3 نلجان3ب3 يالي3ن3 تان3
نألم3 ،3لكله3م3ا3إن3قأي3مأقُصه3نلعس3ك ي3
ونلس3يايس3ونثقكص3ادي3حك3ى3تش3ف3عن3
حقيق3ة3مأقصه3نل نف3ض3لكعأيض3نلحجاج3
وو3دفع3دياتهم،3ولع3ل3ذلك3تان3إل قاء3طا ع3
نلكأحش3ونلقسأة3نلذي3حققكه3نمل33ج33زرة3
يف3وع3ي3نل33ي33م33لي3ا،3وإلظه3ار3نإلم3ا32

يحي3ى3
ل،3وتث 3 ويضا3 مظه3 3نلضعيِف3نملكس3أِّ

من3وي3دنفع3مادي3آخ .
-3وظه3 3ون3معا دة3نلطائ3ف3إنما3وق َّت3
 ش3أن3تعأي3ض3نلحج3اج3ونقع3ا3ًمص وضا3ً
 الق3أة3نلعس3ك ية،3و 3أ3ون3ث3عالق3ة3ث ن3
س3عأد3 هذه3نمل33ج333زرة،3وونه3ث3تلزمه3وية3
تبعة؛3ولهذن3لم3تكلاول3نمل33ج33زرة3 أي3ذت .
-3وظه3 3ون3محاول3ة3نثقكص3اص3م3ن3
قب3ل3نلصدنئي3ا3م3ن3آل3نلح3ارضي3تان3ت3
تعبرين3ش3عبيا3ًعصأيا3ًعن3نلسخط3ونإلحباط3
ح3ون3عالقة3 ونلشعأر3 الغبن3نلش3ديد،3وت جَّ
ن ن3س3عأد3 ريطانيا3ومأنفقكه3لها3يف3جعل3
فلس3طا3وطلا3لليهأد3تان3وحد3نلدونفع3لهم3

إىل3محاولة3نغكياله.3

وعلي3ه3
يأيص3نلباحث3 3:

-3إج نء3مزيٍد3من3نلدرنسات3حأل3نلعالقة3
 ا3نليم3ن3ونللظا32نللجدي،3وتش3ف3نملزيد3
من3نلحقائق3ح3أل3تلك3نملجزرة،3وتدنعياتها،3
من3خالل3نلأاائق،3وتأايق3نل ونيات3نلشصهية3
ونملكلاا ة،3وت نجم3ش3هدنء3نملجزرة3ونللاجا3
ملها،3وون3يكأن3 ُْعد3مصهأ32ِق ن3نلش3يطان3

وعالقة3دوِل3نثسككبار3حارضن3فيها.
-3نشكمال3نمللا ج3نلرت أية3عى3مظلأمية3
تل3ك3نملج3زرة3ومجازر3نلع3دونن3نلس3عأدي3
نألم يكي3نلقائ3م،3مق ونة3 ذت 3نثنكصارنت3
نلكي3حققها3نليمليأن3م3ن3نلجيش3ونللجان3

نلشعبية.
-3ون3تك3أن3مج3زرة3تلأمة3ومج3ازر3 ذن3
نلعدونن3نلقائم3ضمن3مص دنت3حملة3نلكعبئة3
نلجهادي3ة3وإا3ارة3نلس3خط3ونلكح يض3ضد3
نملعكدي3ن،3ونعكبار ا3َديْلا3ع3ى3رقا لا3يلزملا3
ودنؤه3 اثنكص3ار3نلصاع3ل3ع3ى3 3ذن3نلع3دو3

نلغاشم.
-3ون3تكأىل3نلدولة3تهيئة3نلظ وف3نملخكلصة3
ل فع3نلدعاوى3نلقضائية3ض3د3نملعكدين3وما32
نملحاتم3نلدولية،3 شأن3ضحايا3مجزرة3تلأمة3
وتعأيضاته3م3ودياته3م،3مثلها3مث3ل3ج نئم3

نلعدونن3نلقائم3نليأ2.
-3ون3يك3م3نلكأايق3-3 ش3كل3يأمي3وطبقا3ً
ملقايي3س3نملأاأقي3ة3نلقانأني3ة3ونلحقأقي3ة3
ونلكأريخي3ة3-3ل3كل3وح3دنث3وج نئ3م3 3ذن3
نلعدونن3نلس3عأدي3نألم يكي3نلقائم،3وحصظ3
نل س3مية3 نملؤسس3ات3 يف3 وورش3صكه3 ذل3ك3
ونأل لي3ة3ذنت3نلعالق3ة،3وع3ى3ش3بكة3نللت،3
وتمكا3نلباحثا3من3نلأفأل3إليها3ونإلفادة3

ملها.
-3ون3يع3اَد3ط3 ُح3مأض3أِع3تعأيض3اِت3
ش3هدنء3تلأم3ة3يف3وي3ة3مصاوضات3قد3تلش3أ3
 3ا3نليم3ن3ونلس3عأديا،3 اعكب3اره3ث3زنل3
ملصا3مصكأحا3لم3تحس3مه3معا دة3نلطائف،3
مع3مالحظة3ون3نأل م3في3ه3ليس3 أ3نلجانب3
نمل3ادي3وإنم3ا3م3ا3يرتت3ب3عليه3م3ن3نلجانب3
نملعل3أي3من3إحقاق3نلح3ق،3وإز اق3نلباطل،3
ورف3ع3نلظالم3ة3نلكأريخية،3وتمك3ا3نلذنت ة3

نلأطلية،3وغري3ذلك.
-3ون3ي نع3ى3يف3وية3عالقة3مس3كقبلية3 ا3
نليمن3نإليماني،3ونظا32نجد3نلش3يطاني3 ُْعد3
ونه3)ق ن3نلش3يطان(،3وعليه3فيجب3نلكعاون3
مع3جميع3علماء3وش3عأب3نألمة3نإلس3المية3
نملكرضرين3مله،3ونس3كم نر3نإلعدند3للملازلة3
نلش3املة3حكى3إس3قاطه،3ومس3اعدة3شعب3
نلجزي3 ة3نلع  ي3ة3يف3نخكيار3نظام3ه3نلعادل؛3
ألن3 قاَءه3ش3كَّل3ويش3كل3خط3 ن3ًقائما3ًعى3
نإلنس3انية3عمأما3ًوعى3شعب3نلجزي ة3وو ل3

نليمن3خصأفاً.

ضيف اهلل سلمان

م����ال  ث������اَر م����ن ب����اط����ِن ال����رِّ
���ال..!!  ى ق���وى ال���ضَّ وحت����دَّ

وام���ت���ط���ى ص����ه����وةَ ال���ُع���لَ���ى
اجل��ال.. ذي  اللِه  رض��ى  في 

ع��������اَش ب����ال����لَّ����ِه ش���ام���خ���اً
َف��ْه��َو َك��ال��ّن��ج��ِم اليُ����َط����اْل..!!

ًة  َوِل�������نَ�������ْح�������َي�������ا أَِع����������������زَّ
َح����اْل..!!  ش���دَّ ل��ل��َج��بْ��َه��ِة ال����رِّ

ي  �����َد امل�����وق�����َف ال������ذِّ َج�����سَّ
ل��م ت��ط��ْق َح��ْم��لَ��ُه اجِل���َب���اْل..

ف���ي ال��ت��ف��ان��ي وف���ي ال��ع��ط��اء 
س����وف ي��ب��ق��ى ل��ن��ا ِم����ثَ����اْل.. 

َدُم�������������ه ُم���������ن زك�������ائ�������ه.. 
اش���ت���ع���اْل..!! ج��ب��ه��ات��ن��ا  زاد 

ق�����������وًة  ال��������ل��������ُه  زادهُ 
ال���َوبَ���اْل..!! ال��ِع��دى  اذاَق  ك��م 

واج�����َه ال����َغ����ْزَو ف���ي )اخمل����ا(

����َواْل(..!! اهُ ف��ي )ال����طِّ وحت����دَّ
حت������َت أق�������داِم�������ِه ان��ح��ن��ى 

َص��اِغ��راً أح��ق��ُر اْح���ِت���اْل..!!

ُّ����ُه )زي����ن����ُب ال����َع����ْص����ِر( أُم�����
ح��ي��ن��م��ا ج���اَءه���ا اتِّ����َص����اْل..

زغ��������ردت ف����ي ال���س���م���ا ل���ُه
وأق���ام���ت ل����ُه اح���ت���ف���اْل..!!

َّ���������ٌة؟! َوأُم���������� أمٌّ  َف������ْه������َي 
َص���بْ���ُرَه���ا َوْح�������َدهُ ِق����تَ����اْل.. 

أجن�����ب�����ت خ�����ي�����َر ف��������ارٍس
استطال..  ماء  السَّ في  رأُس��ُه 

َم���ْن  ) ال����ق����ويِّ )ع���ب���ُد  ذاَك 
���َد ال���ق���وَل ب��ال��ِف��َع��ال.. ج���سَّ

ك�������ان ب����ال����ع����ه����ِد ص����ادق����اً
آل.. خل���ي���ِر  ال���ت���ولِّ���ي  ف����ي 

ف����ي أش�������دِّ ال������ظ������روِف ل��م 
ي����ت����ن����اَزْل ب������أي ح��������ال..!! 

َح������ْولَ������ُه  ال������ق������وَم  ورأى 
ع���ن مي����ٍن وع����ن ش���م���اْل.. 

ف����دع����اه����م إل�������ى ال����ه����دى 
ل��ك��ن ال��ق��وُم ف��ي َض�����اْل..!!

ظ�������نَّ ف���ي���ه���م ُرُج�������ول�������ًة..
ول���ه���م ل���م يَ������َدْع م���ج���ال..!! 

����ِن����ي ف���ي وج����وِه����ُك����م(.. )إنَّ
)ات��ق��وا ال��ل��َه ي��ا ِرَج������اْل(..!!

أل������دي������ك������م ض������م������ائ������ٌر؟! 
)ِن����َع����اْل(؟! ب��أع��م��اِق��ُك��ْم  أم 

ط���ل���ب���وا ِم������نْ������ُه ِح���يْ���نَ���َه���ا 
َس�������بَّ أْع������اِم������ه ف����ق����ال.. 

ح����اَش ل���ل���ِه.. َويْ����َح����ُك����ْم..!!
اجِل��َداْل..!!  واتُرُكوا  إْخَسئُوا 

واْف����َع����لُ����وا م���ا بَ�����َدا لَ���ُك���ْم.. 
املُ�����َح�����اْل..!!  ُه�����َو  ه����ذا  إنَّ 

َط���َغ���ْت إن  ����رِّ  ال����شَّ وق������وى 
َوال..!! ال�����زَّ فهي ف��ي س��اع��ِة 

األخيرة17
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طالبوا برفع الغطاء الشرعي عن المطّبعين والصدح بالحق لردع المسارعين الرتكاب هذه الجريمة 

مؤتمر علماء األمة: التطبيع بأشكاله كافة مع الكيان الصهيوني محّرم شرًعا وجريمة نكراء

وزير الحرب الصهيوني السابق: وْهُم السالم وحلم "إسرائيل الكربى" انتهيا

 : وكاالت:
 يلهم3نلس3عأدية3ونإلمارنت..3مؤتم 3دويل3
يجم3ع3قائ3د3ورتان3نلجي3ش3نإلرسنئي3يل3مع3

قادة3جيأش3ع  ية3
وعلن3مأقع3"آي3 32ني3أز"3نإلرسنئييل3وّن3
قائ3د3 يئ3ة3ورتان3نلجيش3غ3ادي3آيزنكأت3
س3اف 3إىل3ونشلطن3نلس3بت،3لحضأر3وعمال3
مؤتم 3دويل3ونس3ع3يضم3قادة3ورتان3جيأش3
مخكل3ف3نل3دول3يف3نلعال3م،3 من3فيه3م3قادة3
 يئ3ات3ورتان3جي3أش3دول3ع  ي3ة3ث3تقيم3

عالقات3د لأماسية3مع3إرسنئيل.3
ويش3ار3إىل3وّن3 ذن3نملؤتم 3 أ3نلثاني3لدول3
نلكحالف3نلدويل3نلذي3تقأده3ونشلطن3ملحار ة3

تلظيم3دنعش3يف3سأريا3ونلع نق.
تم3ا3سيش3ارك3يف3نملؤتم3 3ق3ادة3 يئ3ة3
وم3رص3 نألردن3 م3ن3 ُتل3ٍّ لجي3أش3 نألرتان3
ونلس3عأدية3ونإلم3ارنت3وتذل3ك3دول3غ  ية3
وعضاء3يف3حلف3شمال3نألطلي3"نللاتأ"3مثل3

وسرتنليا3وغري ا.
وق3د3وج ى3مس3كضيف3نملؤتم3 3جأزيف3

دننصأرد3و أ3رئيس3 يئة3نألرتان3نملش3رتتة3
نألمرييكي3ة،3 ع3ض3نلكعدي3الت3ع3ى3 يكلة3

آيزنك3أت3م3ن3 نملؤتم3 3م3ن3وج3ل3تمك3ا3
نملشارتة3فيه،3 حسب3نملأقع3نإلرسنئييل.

ووضاف3نملأقع3وّن3إرسنئيل3نلكي3ث3تشارك3
رس3ميا3ًيف3نلكحال3ف3نلدويل3ض3د3دنعش،3ولم3

تكلق3دع3أة3لحضأر3نملؤتم3 ،3إث3ّوّن3دننصأرد3
ق3 ر3تعدي3ل3 يكلة3نملؤتم3 3ليكس3لى3لقائد3

نألرتان3نإلرسنئييل3نملشارتة3فيه.3
ويف3نلكصافيل،3س3يلكقي3آيزنكأت،3ومعه3
م نفق3أه،3نمللح3ق3نلعس3ك ي3نإلرسنئييل3يف3
ونش3لطن3نلل3أنء3ميكي3ودلش3طاين3ورئيس3
قس3م3نلعالقات3نلخارجي3ة3يف3نلجيش3نلعميد3
إي ي3ز3دنفي3د3ماي3زل،3ع3ى3 ام3ش3نملؤتم 3

 جهات3وملية3ومريتية.
تم3ا3س3يكا ع3تم ين3"س3اير"3مش3رتك3
للجيش3نإلرسنئييل3وقيادة3وحدة3"نلس3اير"3

يف3نلجيش3نألم يكي.
ون3رشت3فحيصة3"تايم3ز3ووف3إرسنئيل"3
 يان3ا3ًف3ادرن3ًعن3نلجي3ش3نإلرسنئي3يل3جاء3
فيه3"خ3الل3 ذه3نللقاءنت3مع3نلقادة3س3ككم3
نملش3رتتة،3 نألملي3ة3 نلكحدي3ات3 ملاقش3ة3
وتقييمات3للأضع،3وتطأرنت3مكعلقة3 األمن3

يف3نلرشق3نألوسط3ونلكعاون3نلعسك ي".
وس3يخككم3نملؤتم 3وعمال3ه3نألر عاء،3علما3ً
 أن3وزي 3نلدفاع3نإلرسنئييل3وفيغدور3ليرمان3

يكأنجد3 أ3نآلخ 3حاليا3ًيف3ونشلطن.

 : وكاالت:
وع3 ب3وزي 3نلح ب3نلصهيأني3نلس3ا ق3مأش3يه3
يعالأن،3عن3تقدي ه3 اس3كحالة3تحقيق3وية3تس3أية3
سياسية3مع3نلصلسطيليا،3دنعيًا3لكعزيز3نثسكيطان3
يف3نلضص3ة3نلغ  ية3نملحكّلة3ومبديًا3نعرتنضه3نلش3ديد3

عى3عمليات3إخالء3نملسكأطلا3ملها.
نألح3د،3 وم3س3 عري3ة3 إع3ال32 وس3ائل3 ونقل3ت3
ترصيحات3وزي 3نلح ب3نلس3ا ق3نلك3ي3ولقا ا3خالل3
مح3ارضة3وما32و لاء3نلش3بيبة3يف3" يت3ش3يميش"،3
حيث3قال3"ث3ورى3ف فة3للكأفل3إىل3تسأية3دنئمة3يف3
نملسكقبل3نمللظأر.3ث3يمكن3سد3نلصجأة3 يللا3و يلهم3

تأنهم3لم3يأنفقأن3عى3وي3نقرتنح3للكقسيم".
وزع3م3يعال3أن3ون3نملص3اوض3نلصلس3طيلي3ليس3

عى3نس3كعدند3إقامة3دولة3فلس3طيلية3حكى3يف3حدود3
أ6ف3،3وتقس3يم3نلقدس؛3تأن3ذل3ك3٪322فقط3من3

فلسطا.
ووض3اف3" م3يؤمل3أن3 أن3فلس3طا3من3نلبح 3
إىل3نألردن.3فحك3ى3ل3أ3تان3ت3تس3كغ ق3نملصاوضات3

وقكا3طأيال،3وتكأن3عى3نمل نحل،3فإنهم3ليس3أن3عى3
نس3كعدند3ألي3تلازل3تسكس3لم.3ونا3ث3ورى3وي3إمكانية3
ألي3قيادة3فلس3طيلية3مس3كقبلية3مسكعدة3لكقسيم3

نلبالد،3نا يك3عن3حماس".
وخلص3للقأل3"لقد3تبخ 3و م3نلس3ال3،2تما3وون3
و م3"إرسنئيل3نلكرى"3تبخ 3ويضا"،3دنعيًا3إىل3إيجاد3
ط يقة3ليعيش3نلصلسطيليأن3يف3حكم3ذنتي3سيايس.
وو دى3وزي 3نلح ب3نلس3ا ق3معارضكه3نلش3ديدة3
إلخالء3نملسكأطلا3من3نلضصة3نلغ  ية3نملحكّلة،3قائاًل3
"م3ن3وجهة3نظ ي3ث3حاجة3إىل3إجالء3نملس3كأطلا،3
ونعكق3د3ون3ما3ث3يقل3عن3ملي3أن3يهأدي3وَْو3مليأنا3
يمكن3تأطيلهم3 لاك3ويًضا3لأجأد3مساحة3تافية".
وذّت3 3يعالأن3خالل3نملحارضة3 أنه3عارض3خطة3
"ف3ك3نثرتباط"3علدما3تان3رئيس3ا3ًلألرتان3يف3جيش3

نثحكالل،3وع ف3نصسه3 أنه3"رجل3نسكيطان".

55 دعوى ضد بارزاني والقضاء 
العراقي يصدر مذكرة اعتقال 

بحقه ومليشياته تقطع الطريق 
الرئيس بني سنجار ودهوك

 : متابعات:

تش3ف3عض3ٌأ3 مجل3س3نلل3أنب3نلع نقي،3نلس3بت،3ع3ن3عز32

نلقض3اء3إف3دنر3مذت ة3نس3كقدن32 ح3ق3رئيس3إقليم3ت دس3كان3

مسعأد3 ارزنني،3ومس3نألحد.

وقال3نللائب،3نلذي3طلب3عد32نلكش3ف3عن3نس3مه،3إن3نلقضاء3

نلع نق3ي3س3يصدر،3نألحد،3مذت3 ة3نس3كقدن32 حق3رئي3س3نقليم3

ت دسكان3مسعأد3 ارزنني3 شأن3553ملصا3رفعت3فيها3دعاو3ضده.

ووض3اف3نللائب3ون3 3ذه3نلدعاوى3تضملت3قضايا3نثس3كصكاء3

وتهديد3ومن3نلبل3د3وته يب3نللصط،3وغري ا3من3نملخالصات3نإلدنرية3

ونلقانأنية.

ووعلن3مجل3س3نلقضاء3نألعى،3يأ32نلخمي3س،3عن3فدور3وم 3

إلق3اء3قبض3 حق3نائب3رئيس3إقليم3ت دس3كان3تأرست3رس3أل،3

ع3ى3خلصية3ترصيحاته3نألخرية3نلكي3وف3ف3فيها3نلقأنت3نألملية3

نثتحادية3يف3محافظة3ت تأك3 33”نملحكلة”.

يُذت3 3ون3نللائ3ب3عالية3نصي3ف3رفعت3دع3أى3قضائية3يف383 

إتكأ  /ترشين3نألول،3ضد3رئيس3إقليم3ت دسكان3مسعأد3 ارزنني3

ثرتكا 3ه3ج نئم3تم3س3 أمن3نلدولة3ونس3كقالل3نلب3الد3ووحدتها3

وسالمة3ورنضيها.

م3ن3جهة3وخ3 ى،3وقدمت3ق3أنت3نلبيش3م تة3نلكا ع3ة3للقأى3

نثنصصالية3نلك دس3كانية3ومس3نألحد3ع3ى3قطع3نلط يق3نل ئيي3

نل ن ط3 ا3قضاء3سلجار3)شمال3غ ب(،3و ا3محافظة3د أك3يف3

إقليم3شمال3نلع نق.

ونقلت3مصادر3إعالمية3عن3ضا طا3يف3نلبيشم تة،3قألهما3إن3

غلق3ط يق3س3لجار-3د أك،3من3قبل3نلبيشم تة،3جاء3 عد3ُورود3

معلأمات3ع3ن3نية3نلقأنت3نثتحادية3نلس3يط ة3ع3ى3معر3فيش3

خا أر3نلحدودي3)نملقا ل3ملعر3سيمالكا3عى3نلجانب3نلسأري(.

وووضح3ا3ون3نملعر3 أ3نلبأن ة3نلش3مالية3للع نق،3ونلكي3ت  طه3

 رتتيا3وس3أريا،3ونلقأنت3نلع نقية3نثتحادية3تس3كعد3للس3يط ة3

عليه،3ولهذن3وغلقت3نلبيش3م تة3نلط ق3 اتج3اه3نملعر3إليقاف3وي3

تقد32لهذه3نلقأنت3ما3لم3نكلق3تعليمات3رسمية3من3قبل3نإلقليم.

 3دوره3وتد3نل نئد3تحس3ا3نلل3دنوي،3من3نلص ق3ة3353 الجيش3

نلع نق3ي3ون3نلبيش3م تة3وغلقت3نلط يق3نل ئيي3ما3 ا3س3لجار3

 اتج3اه3د أك3 س3أنت 3ت ن ية3قاطع3ة3 ذلك3نلط ي3ق3وما32نملارة3

س3أنء3 امل تبات3وَْو3نألش3خاص،3مأضحا3ًون3نلط يق3يُعد3رئيسيا3

مللاطق3ش3مال3غ3 ب3نملأفل3مثل3قضاء3س3لجار،3وناحية3ر يعة3

وزمار3 اتجاه3نإلقليم3وتحديدن3ًد أك.

  حماس: نتحالف مع ُكّل 
الجهات التي تدعم القضية 
الفلسطينية ومن بينها إيران

 : وكاالت:

وتد3نللاطق3نل س3مي3 اسم3ح تة3"حماس"3سامي3و أ3ز  ي3

ون3"زي3ارة3وفد3حماس3يعكس3ح3 ص3نلح تة3عى3نلعالقات3مع3

إي نن3وتقأية3مرشوع3نملقاومة".

ووش3ار3و 3أ3ز 3 ي3يف3حدي3ث3تلصزيأن3ي3إىل3ون3"3نلعالقة3 ا3

حم3اس3وإي3 نن3ع3ادت3إىل3طبيعكه3ا3لكدعيم3م3رشوع3نملقاومة3

نلصلسطيلية"،3معكرن3ًون3"نلخالفات3وفبحت3من3نملايض3ونكحدث3

ع3ن3نملس3كقبل3وتطأي3 3نلعالق3ات3نلثلائي3ة3 ما3يخ3د32نلقضية3

نلصلسطيلية".

وش3دد3عى3ون3"حماس3تكحال3ف3مع3ُتّل3نلجه3ات3نلكي3تدعم3

نلقضية3نلصلس3طيلية3ومن3 يلها3إي نن"،3ثفكا3ًإىل3ون3"رسالكلا3إىل3

جميع3دول3نمللطق3ة3إىل3نلكأحد3حأل3نلقضية3نلصلس3طيلية3ألنها3

جامعة".3تما3ووضح3ون3"إي نن3ونضحة3 دعمها3ملرشوع3نملقاومة3

نلصلس3طيلية"،3ذنت3 ن3ًون3"نملصالح3ة3نلصلس3طيلية3ليس3ت3عى3

حساب3نلعالقات3نملكيلة3للح تة3 حلصائها".

ووع3 ب3عن3نس3كعدند3حماس3لبذل3وي3جهد3م3ن3وجل3نلكقارب3

 ا3نألط نف3نإلقليمية،3مش3رين3ًإىل3وّن3نلح تة3ح يصة3عى3وفضل3

نلعالقات3مع3نلقا  ة3ثعكبارنت3عديدة3ث3تخصى3عى3وحد.

وفيما3يخص3حديث3مس3ؤولا3إرسنئيليا3عن3زيارة3ويل3نلعهد3

نلس3عأدي3إىل3تل3و يب،3قال3و أ3ز  ي3"ليس3لديلا3معلأمات3عما3

قيل3عن3زيارة3لأيل3نلعهد3نلسعأدي3إىل3إرسنئيل".

املستوطنون الصهاينة يدّنسون األقصى 
ويهاجمون منازل الفلسطينيني بالخليل

 : وكاالت:
 

نقكحمْت3مجمأعات3من3نملس3كأطلا3نلصهايلة،3 احاِت3نملسجد3نألقىص3نملبارك،3فباح3
ومس3نألحد،3 حمايٍة3وملية3من3رشطة3نلعدو3نلصهيأني.

ووف3ادت3وتالة3"فلس3طا3نآلن"3 أن3عدًدن3من3نملس3كأطلا3نقكحم3أن3نألقىص،3عر3 اب3
نملغار ة،3وقد3ونجههم3نمل ن طأن3 الهكافات3ونلككبري.

و ص3أرٍة3يأمي3ة،3يقكح3م3نملس3كأطلأن3نألق3ىص،3فيم3ا3تأنف3ل3وجه3زة3نثحكالل3يف3
ممارس3اتها3نلعلرصية3ونإلج نمية3 حق3نملقدسيا،3من3إعدنماٍت3و د32ٍللملازل3وملع3من3

نلصالِة3يف3نألقىص.
ويف3س3ياق3ملصص3ل3 اجم3مس3كأطلأن3مدجج3أن3 الس3الح3و حماية3جل3أد3نلعدو3
نلصهيأن3ي،3نلليلة3نملاضي3ة،3ملازل3نلصلس3طيليا3يف3وحياء3تل3نل مي3دة،3ونلك تيلا،3وجبل3

نل حمة3يف3نلبلدة3نلقديمة3 مديلة3نلخليل.
ووفادت3مصادر3فلس3طيلية3 أن3نملئات3من3مس3كأطلي3نلبؤر3نثسكيطانية3نلجاامة3عى3
ورنيض3وممكل3كات3نلصلس3طيليا3يف3مديلة3نلخلي3ل،3 اجمأن3ملازل3نملأنطلا3ورش3قأ ا3
 الحجارة3ونلزجاجات3نلصارغة،3ووجهأن3نلش3كائم3نلعلرصية3ونملسيئة3لسكانها3و ددو م3

 مزيد3من3نلعلف3ونثعكدنءنت3نليأمية.



اخلذالن حالٌة محس���وبٌة لصالح املس���تكبرين والطغاة، 
الس���كوت عنهم واالستسام لهم بالس���كوت، ولو لم تقاتل 
معهم، ولو لم تتَح�ّرك معهم، لكنك استس���لمَت لهم، وسكتَّ 
عنهم، ولم تتنبَّ أي موقف، وبقيت س���اكتاً، خاضعاً، مذعناً 
لهم، مستكيناً، ذليًا، خانعاً، هذه احلالة محسوبة عليك..

                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة أخيـرة

صالح الدكاك
ث3تسكأحش3أن3ط ي3َق3
س3الكيه،3 لقل3ة3 نلث3أرة3
نبي3َّه3 ي3زوِّْد3 ل3م3 فالل3ه3
ووح3ى3 علدم3ا3  جي3ش3
نلغ3ار3 يف3 وحي3دن3ً إلي3ه3
وإنما3قال3ل3ه:3"نق و..."،3
فعأنم3ل3نلل3رص3 3ي3يف3
نجاع3ة3نس3كق نء3نلأنقع3
ونلأاأق3 إمكانية3تغيريه3
نلله3أض3 فدقي3ة3 م3ع3
ونلح ت3ة،3ث3 اإلمكانات3نملكأنف3 ة3يف3نل ن ن3للكغيري3
َوننكظار3تأنف  ا3ترشط3للله3أض،3وقد3تان3نلأنقع3
ناضج3ا3ًحيلها3للبعثة3نملحمدية3تما3 أ3ناضج3نليأ32
للث3أرة3وتحقي3ق3نثنكصار3عى3تحال3ف3عدونن3قأى3
نلهيمل3ة،3ف3كل3جذع3تحدي3ات3 ززناه3إليل3ا3وناقا3
 عدنلة3نلقضية3وفأن ية3نملس3ار3تُساِقُط3عليلا3رطبا3ً
جليَّا3ملذ3نلطلقة3نألوىل3يف3نملأنجهة3وحكى3نلباليس3كي3

نألخري.
َم3ن3يقدِّس3نلث وة3فهي3يف3وي3دي3وعدنئلا3من3ملأٍك3
ورؤس3اء3وونظمة3 3ال3ت نمة،3َومن3يق3دس3نلك نمة3
فه3ي3يف3رتاب3ا3أرة3نلحص3اة..3فأم3ا3نلذي3ن3يدللأن3
وقدنمهم3عى3حس3اب3رؤوس3هم3فسيكس3اقطأن3يف3
مسكلقع3نلأفاية3ونل ق3ونللخاسة3تباعا3ًمع3نشكدند3
وع3أرة3نلط ي3ق3وتعاظ3م3نلكحدي3ات3وجس3امكها،3
ووما3نلذين3يخأضأن3 أقدنمهم3غمار3نلش3أك3ولَُجج3
نخك3الج3نمللاي3ا3إجالث3ًل ؤوس3هم3فس3يمه ون3فك3

نلح ية3ونثسكقالل3 غبار3نلشمأس3ونلليازك..
فرش 3أن3مل3ه3إث3قليال3ًمله3م..3ووما3نملكعطش3أن3
للك نم3ة3ونثنعك3اق3فاحكملأن3مكا دة3ظمأ3نلش3أق3
ل3ريدون3ت ي3م3نمللهل3ولم3ي تع3أن3علد3وق ب3س3اقية3
تدرة3ليقايضأن3ظمأ م3نلخاّلق3 رش ة3ماء3ذليلة!

 املتعطشون 
للــكــــرامة

وُويص3ُتّل3َمن3س3مع3وفيك3ي3ون3ي تبأن3يف3 ذه3
نلس3صيلة..3فأنلل3ه3إنّه3ا3نللج3اُة،3ونلكخّل3ُف3علها3
3 عأنقبُُه3جهلم،3وإن3 ذه3نملسريَة3ونلله3إنها3تسكحقُّ

ملا3نلبذَل3ونلعطاَء.
ووويص3و 3يل3 اثمكث3اِل3لق3أل3نلل3ه3س3بحانه3
وتعاىل:3)يَا3وَيَُّها3نلَِّذيَن3آَملُأن3ُقأن3وَنُصَس3ُكْم3َووَْ ِليُكْم3

نَارن3ًَوُقأُدَ ا3نللَّاُس3َونْلِحَجاَرُة(.
نلل3ُه3وَْتَر3–3نمل3أُت3ألم يكا3–3نمل3أُت3إلرسنئيل3–3

نللعلُة3عى3نليهأد3–3نللرُص3لإلسال2.

نلعدد3)فأ2(3 
نثالا

ص3فص 3فص 3 333-33ص32وتكأ  3أ2233

معاذ الجنيد
رؤوُس����ُه ص���اَح���ْت   .. ال���ش���رِّ ذي����ُل  ُدقَّ  إذا 

وا وا ال��ُخ��َط��ى إن َض���جَّ إع��اُم��ُه��م ُش���دُّ ف��ُش��دُّ
ب���زح���ِف���َك ي���ا ج���ي���َش ال����ع����راق وش��ع��َب��ه��ا

وم��م��ل��ك��ُة اإلره�������اب ت����ه����وي.. وت��ن��ه��دُّ

ُجنيدياتُجنيديات

الشهيد املجاهد/ زين العابدين عبداهلل أحمد غالب املتوكل 
املحافظة ذمار- ضوران آنــس

طالب الحسني 
نلرشنت3ة3نلأطلي3ة،3ث3وح3د3تان3يكدنَوُل3
3عليه،3  3ذن3نملصطلَح3وث3نملصه3أ32َنلذي3يُدلُّ
ع3ى3م3دى3"نلق3 ون"3نملاضي3ة3يف3نلحياة3
نلسياس3ية3يف3نليم3ن،3حك3ى3233س3بكمر3
 3233جاء3ونص3ار33نلله،3ونلس3يد3َعبدنمللك3
 در3نلدي3ن3نلحأاي3تحديدن3ً ه3ذن3نملصطلح3
م3ن3نملديلة3نلصاضل3ة3ووقحم3أه3يف3حياتلا3
نلك3ي3 نلسياس3ية3إىل3ج3أنر3مصطلحاتل3ا3
تعّأدن3ا3ون3نعيش3ها3 اس3كم نر:3نل3رصنع،3
نلكلاف3س،3نملماحكات،3نملكائد3نلسياس3ية،3

نثنص ند3 الحكم،3نلعبث3و...3إلخ.3
 ذه3حسلة3تبرية3يف3وقكها،3تان3نليمن3 حاجكها3وتأن3نلسيد3َعبدنمللك3
 در3نلدين3نلحأاي3 ثأرة3233س3بكمر3ولقى3 حبل3نللجاة3لليمن3نلذي3تان3
يغ ق3وتان3مرشوع3نلكقسيم3ونلكصكيت3ونلكجزئة3يج ي3عى3قد32وساق.
نلرشنت3ة3نلأطلي3ة3تان3ت3 دي3ال3ًملصطلحات3تث3رية3 ي3َمن3س3بّبت3
نثحكق3ان3ونثقككال3ونلكدمري3ونثرتهان3ووض3ع3نليمن3يف3مهب3نلكدخالت3
نإلقليمي3ة3ونلدولي3ة،3وتانت3 ديلًة3ويضا3ًلالنص ند3 الس3طلة3ونثس3كقأنء3
 ه3ا،3وتان3ت3و ذن3 أ3نأل م3طعل3ة3يف3خارصة3نمل3رشوع3نألم يكي3نلذي3
يعكم3د3عى3إذتاء3نل3رصنع3 ا3نملكأن3ات3نلأطلية،3إن3لم3يك3ن3 ذن3نلبلد3
مكع3دد3نألع نق3ونلطأنئف3ونإلاليات3تاليمن،3 حثأن3له3عن3فأنرَق3جهأية3
وسياس3ية3ووذتأ ا،3تان3مصهأ32نلرشنتة3يعلي3ون3نكش3اَرَك3يف3نلق نر3يف3

قيادة3نلبلد،3وون3نكشارك3يف3نلدفاع3عله3ويضاً.
يف3ظ3ل3نلعدونن3"نلكأن3ي"3عى3نليمن3ومؤنم3 نت3نلكصكيك3من3نلدنخل3
وتصخيخ3وي3ة3تحالصات3ملأنجه3ة3نلعدونن،3تانت3نلرشنت3ة3 ي3نلضاملة3
نلكبرية3يف3نسكم نر3نلصمأد،3وفال ة3نلجبهة3نلدنخلية،3َو ذن3ما3تان3يؤتد3
عليه3قائد3نلثأرة3نلس3يد3َعبدنمللك3 در3نلدين3نلحأاي3 اسكم نر،3ولم3يسبق3
ون3ولق3ى3خطا ا3ًيف3وية3ملاس3بة3تانت3مل3ذ3 دنية3نلع3دونن3قبل3وتث 3من3
عام3ا3ونصف3عا32دون3ون3يقصد3 ذن3نملصطلح3ويأتي3عى3ذت ه3ويذّت 3

نلدنخل3ونلخارج3 ه3تمرشوع3إنقاذ.
نليأ32و عد3 ذن3نلصمأد3نألسطأري3نملشهأد3لليمن3يف3مأنجهة3

الشراكة بمفهومها الحقيقي 
عودوا إليها 

تدع3أ3فحيص3ُة3نملس3رية3ُقّ نَء 3ا3نلك3 ن32َ
نليملي3ة3ويف3نلخ3ارج،3إىل3 ُتّل3نملحافظ3ات3 يف3
نملش3ارتة3يف3نق3ل3نألحدنث3ونألخب3ار3ونلصأر3
عر3قلأنت3تأنفل3مصكأحة3عى3مدنر3نلساعة،3
حي3ث3خّصصل3ا3قلات3َي3تأنفل3ع3ر3نلأنتس3
نل ق3م.. ع3ى3 ونلكيليج3 ن32 انكظارت3م3 وب3

لخدمتكم: املسرية تدعو قراَءها الكرام للمشاركة يف نقل األحداث

أ33ص283أأ
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