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العميد سريع خالل مؤتمر صحفي استعرض فيه اإلحصائيات العسكرية لشهري أغسُطس وسبتمبر:

رّد الع��دوان الس��عودي عل��ى مب��ادرة 
السالم اليمنية:

ابَشـاَر عباألـد يحلـى رسيـع إىل بنَّ عملئات من 
عبغارعت ‘‘شـنَّها طـرعُن عبادّا لاَد مبـادرة رئلا 
عملجلـا عبسـلايس عمعـى عبقائـد عمعـى بلقكعت 

عملسلحة’’. 
ابّوــد رسيع بن ‘‘إجأـايل عبغارعت لاـَد عملبادرة 
عبلأنلة بلسـا9 تجاازت 300 غـارة، منها غارعٌت 

بّدت إىل اقكع شهدع  اج حى’’. 
ابصت إىل بنَّ  ذه عإلحصائلات عبادعئلة تؤّوـد عد9 
جدية عبنظا9 عبساكدي يف عبتكفل إىل إحال عبسا9 
يف عبلأـن، عممـُ  عبذي قد يجال مـن  ذه عباأللات 
عبادعئلة، عباجلة عملرّسعة بلاد عبتنازيل ملبادرة عبسا9 
عبلأنلة، ا ك ما قد يشهد حلنها عأللات عسك يّة 
اعسـاة انكعلة ضأـَن عمل حلة عبتـي بطلق عللها 
عبقائُد عمعى بلقكعت عملسلحة عملشر مهدي عملّشاط 

لـ »م عحل عبكجع عبكبر«. 

االستهتارُ السعودي بامللفات اإلنسانية 
واّتفاق ستوكهولم:

عبقـكعت  ناطـُق  عسـتا ض  عملؤتأـ ،  اخـال 
عملسلحة عإلحصائلاِت عباسك يَّة بشه ي بغسُطا 
اسـبتأرب، اعباأللاِت عبهجكملـَة اعبدفاعلة عبتي 
نّصذتها قكعتُنا عملسـّلحة يف إطار عبـ د عملرشاع عى 
ج عئـم عباداعن اعبحصار، اوذع عبر اقاِت عملتكّ رة 
التّصـاق اقف إطاق عبنـار يف عبحديـدة عبتي تؤّوـد 
عالستهتاَر عبساكدي عإلمارعتي لامللصات عإلنسانلة. 

ابَشـاَر عباألد رسيـع إىل بن ‘‘إجأايل عبر اقات 
التّصاق عبحديدة خال شـه ي بغسُطا َاسبتأرب 
للـغ  ك15 خ قـاً، بلصبح إجأـايل عبر اقات منذُ 
اقـف إطاق عبنـار 7ك305 خ قـاً’’، يف حني تؤّوـد 
 ذه عمرقا9ُ عملساعي عبساكدية يف مضاعصة مااناة 
عبشاب عبلأني، اجهكده إلزعحة ُوـلِّ جهكد عبسا9 

عب عملة إىل حل عمللصات عإلنسانلة. 
ابصـت رسيـع إىل بنَّ ‘‘قكعِتنـا نّصـذت مـا عللها 
لحسب ما جا  يف عتّصاق عبسكيد’’، مطابباً ‘‘عبط َف 

عآلخ  لتنصلذ ما علله’’. 
ابّوـد متحدُث عبقكعت عملسـلحة بن ‘‘بيََّة تصالد 
عسك ّي سـلقالل لاملثل، اولُّ عأللة ععتدع  سلتم 

عب دُّ عللها لأستكع ا احجأها’’. 

العملياُت العدائية للطرف اآلخر خالل 
أغسُطس وسبتمرب:

اعـّ ج ناطـُق عبقكعت عملسـلحة عـى عباأللات 
عبادعئلة بتحابف عباداعن خال شـه َي بغسُطا 
ابوتكل ، اعبتي تشـر إىل عستأ عر عباز9 عبساكدي 
عإلمارعتـي عملدعك9 بم يكلاً عى إطابـة بمِد عباداعن 
اعرتكاب عملزيد من عملجازر عبتي تضاف إىل عبسـجل 

عإلج عمي بتحابف عباداعن. 
ابَشـاَر رسيـع إىل بنَّ ‘‘تحابـَف عباداعن عسـتأ َّ 
لابدفع لقكعته ابداعته من عملتكرطني لرلانة عبكطن 

ضأـَن محااالته بلهجـك9 عى قكعتنـا يف مرتلف 
عبجبهات’’، متط قاً إىل بنَّ م تِزقَة عبجلش عبساكدي 
اعبركنة نّصذاع ‘‘بوثَ  من 137 محاابة  جك9 خال 
شه ي بغسُطا َاسبتأرب منها 191 قبابَة جلزعن 
َانج عن اَعسر’’ الفتاً إىل بنه تمَّ عبتصدي بجألاها. 
اقـال: »للغ عـدُد غارعت عباداعن خال شـه َي 
بغسـُطا َاسـبتأرب 1760 غـارة جكيـة’’، منها 
1317 غـارة عى فاـدة، اك 9 غـارة عى حجة، 
فلأا شألت  ك1 غارة محافظات »فناا  اعأ عن 
امـأرب اعبجـكف اذمـار اعبضابـع اعـدن ابلني 

اعبحديدة اشبكة«. 
ابّوــد عباألـُد رسيـع بّن ‘‘عبغارعِت عبتي شـنَّها 
طـرعُن عباداعن خال عبشـه ين عملاضلـني بّدت إىل 
عستشـهاد 905 مكعطنني اج ح 166 جلُّهم نساٌ  

ابطصال’’. 

معادلُة الرد والردع على جرائم العدوان 
والحص��ار.. »نص��ر م��ن اهلل« و«توازن 
ال��ردع« تتصدران قائمة أوس��ع وأقوى 

العمليات:
اعـى فالد عبحقِّ عبلأني عملرشاع يف عبدفاع عن 
نصسه ابرضه، ايف عأللات عب دِّ عى ج عئم عباداعن، 
اردع عملاتديـن عـن عداعنهم، بّوـد ناطـُق عبقكعت 
عملسـلحة بنَّ ‘‘قكعِتنا نجحت يف تنصلـذ 1 9 عأللة 
 جكملـة مرتلصة عسـتهدفت مكعقَع اتَحـّ واِت 
عباـدّا، منهـا 50 عأللـة عقتحا9 اسـلط ة، َا68 
عأللة إغارة خال عبشـه ين عملاضلني’’، ُمشرعً إىل 
بنَّ ‘‘بلـ َز عباأللات عبهجكملـة بقكعتنا ت ّوزت عى 

محاار جلزعن َانج عن اَعسر’’. 
وأـا بّوــد رسيـع بنَّ ‘‘عأللَة »نرص مـن عبله« 
لأ حلتلهـا عماىل اعبثانلـة، تصـدرت قائأة بقكى 
اباسـع ابورب عأللات عبجلش اعبلجان عبشابلّة’’، 
يف حني تأتي عأللتا تكعزن عب دع عماىل اعبثانلة عى 
ربس قائأـة عباأللات عبتي وبدت عباداَّ عبرسـائَ  

عبكبرة عى عملستكى عالقتصادي. 
ابَشـاَر إىل بنَّ ‘‘ساَح عبجك عملسّر نّصذ 56 عأللة 
 جكملـة، منهـا  5 عأللـة عسـتهدفت مكعقـَع 
امنشآِت اقكععَد عسك يّة يف عأق عبادّا، اعأللتني 
يف عبدعخل’’، منّك اً إىل بنَّ ماظَم عأللات ساح عبجك 
عملسّر عستهدفت منشآٍت عسك يًّة احلكيًة تالاًة 
بلاداِّ عبسـاكدي، منها عأللٌة عسك يّة عستهدفت 

 دفاً عسك يّاً حساساً يف عب ياض’’. 
ابصت إىل بنَّ ‘‘بل َز عأللات سـاح عبجك عملسـّر، 
عأللـة تـكعزن عبـ دع عماىل، اعأللة تـكعزن عب دع 
عبثانلة عبتي عستهدفت منشـأتي لقلق َاخ يص’’، 
مؤّوــدعً بن عأللتي تكعزن عب دع ‘‘ببحقتا خسـائَ  
فادحة لاقتصاد عبادّا، ابنَّ عبرسـائَ  ج عَ  عأللة 
تكعزن عب دع عبثانلة مستأ ةٌ، استنتقل من عرشعت 

عملللارعت إىل عملئات من عملللارعت’’. 
وأـا بشـار رسيـع إىل بنَّ ‘‘سـاَح عبجك عملسـّر 
نّصـذ عدة عأللات تصدٍّ بطائ عت عباداعن، اشـارك 

لصاعللـة يف عأللة نرص مـن عبله لــ 5  عأللة’’، 
عمم  عبذي يشر إىل تنامي عبقدرعت عبدفاعلة عبجكية 

بقكعتنا عملسلحة. 

الوحداُت العسكرّية املتخصصة تسانُد 
الق��درات الهجومية لقواتنا وتضاعف 

خسائَر العدو:
ايف عبسلاق، بّوـد ناطُق عبقكعت عملسلحة بنَّ قكعِتنا 

قامـت لإبحاق خسـائَ  فادحـة لاباـداِّ يف عباديد 
اعباتاد، متط قاً إىل بنَّ ‘‘عبقكةَ عبصاراخلة نّصذت 93 
عأللة لصكعريخ لابسـتلة، منها 90 عأللة طابت 
ب دعفـاً يف عباأق عبسـاكدي، َا3 عأللـات يف إطار 

عبجغ عفلا عبكطنلة’’. 
ابَشـاَر إىل بنَّ عبقـكةَ عبصاراخلـة شـاروت يف 
عأللة »نرص من عبله« لـ 30 فاراخاً لابستلاً من 

منظكمات مرتلصة. 
ابصـت رسيـع إىل بنَّ ‘‘عأللاِت احدة عبهندسـة 
للغـت 897 عأللـة، بّدت إىل تدمـر اإعطاب 119 
آبلـة، إضافًة إىل 93 مدرعة اج ّعفـة’’، يف حني نّكه 
إىل بنَّ احـدةَ ضد عبـدراع نّصذت عرشعِت عباأللات، 
مستهدفًة تجأااِت اتحصلنات عبادّا، اقد بّدت إىل 
تدمر اإعطاب 5  آبلة امدرعة ادلالة، اوذبك دك 

تجأاات عبادّا. 
ابضاف عباألد يحلـى رسيع: تأّكن مجا دانا 
مـن إعطاب اتدمـر 179 آبلـة امدرعـة، اتنصلذ 
135 عأللة  جكملة، منها 7  وألناً خال شه َي 
بغسُطا َاسبتأرب، م دفاً لابقكل: ‘‘خسائُ  عبادّا 
ة عباأللات خال شه ي  يف عملدرعات اعآلبلات يف وافَّ
بغسـُطا َاسـبتأرب، للغـت 500 آبلـة امدرعة، 

ماظأها يف عأللة نرص من عبله’’. 
اتالـع: ‘‘للـغ إجأـايل عأللـات عبقنـص خال 
عبشـه ين ك973 عأللة، منها عأللـاٌت يف جبهات 

عبحداد، بّدت إىل مرصع 15 جندياً ساكدياً’’. 
وأا بّوـد رسيع بنَّ ‘‘قتى جنكد عبادّا، سكعً  من 
قكعتـه عبنظاملة بَا من عمل تِزقة، تجااز عمبف قتلٍل 
خال عبشه ين عملاضلني، ماظأهم يف عأللة نرص 

من عبله’’. 

قواتنا املسلحة تؤمن األرَض وتطمئن 
ُأَسر األسرى:

ايف فالـٍد آخـَ ، بّوـد رسيـع بن بلطاَل عبجلش 
اعبلجان عبشـابلّة سـّط اع ابّمنكع خال عبشه ين 
عملاضلني مئاِت عبكللك مرتعت يف عباأق عبسـاكدي، 
فلأا بشـار إىل عبجهكد عبتي يقك9 لها عملجا دان يف 

تأمني عمرسى عملرداعني، مطأئناً برَس م. 
اقال رسيـع: ‘‘قكعتنا نجحـت يف تح ي  اتأمني 
500 وللك مرٍت م لع وانت تحَت سـلط ة عبادّا يف 
محكر نج عن’’، منّك اً إىل بنَّ ‘‘قكعِتنا عغتنأت خال 
شه ي بغسُطا َاسبتأرب مرازَن بسلحٍة اآبلاٍت 

امدرعاٍت’’. 
ايف سلاق متصل، بشار رسيع إىل ‘‘بنَّ عدَد عبذين 
اقاـكع يف عمرس مـن قكى عباـداعن تجـااز 9000 

بسر’’. 
َة برس  ابضـاف: ‘‘تطأنئ عبقـكعُت عملسـلحة وافَّ
عمرسى لأنهـا تاأـل ُوـلَّ مـا لكسـاها؛ من بجل 

عستأ عر تأملنهم’’. 
اتالـع: ‘‘تحـ ص عبقـكعُت عملسـلحة عى رسية 
بماون عحتجاز عمرسى؛ حتى ال يستهدفهم طرعُن 
عباداعن عبذي سبق ابن عستهدف عبارشعِت منهم’’.

العدوان شنَّ أكثر من 300 غارة بعد مبادرة املّشاط وقع فيها العديُد من الشهداء والجرحى

 عن السالم ال 
ُ

الحديث
 مع بقاء الحصار 

ً
يتناسب أبدا

الذي يتسبب في استشهاد 
الكثير من أبناء شعبنا

قواعُد االشتباك في ظل 
المبادرة: سنرد على كل 
 
ً
ًغارة ونعتبر الحصاَر عمال

 عدائيا
ً
عسكرّيا

استشهاد 205 مواطنين 
هم 

ُّ
وإصابة 166 آخرين جل

أطفال ونساء في 1760 
ها العدوان خالل 

َّ
غارة شن

الشهرين الماضيين

العدوُّ خسر أكثَر من 500 
دبابة ومدرعة وآلية عسكرّية 
وقتاله تجاوز الـ 1000 قتيل 
في 241 عملية هجومية 
نا المسلحة

ُ
ذتها قوات

ّ
نف

اغتنام العديد من األسلحة 
المتنوعة وأكثر من 2000 

ون بالرعاية الكاملة 
َ
أسير يحظ

والحماية من قصف طائرات 
العدوان

 : نوح جالس

 القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قواعَد االشتباك الجديدة 
ُ

حّدد متحدث
 عبَر قواتنا المسلحة؛ للردِّ على المراوغة السعودية تجاه 

ُ
التي ستتخذها القيادة

مبادرة السالم التي أطلقها رئيُس المجلس السياسي األعلى المشير مهدي 
اط خالل خطابه الذي ألقاه بمناسبة العيد الخامس لثورة 

ّ
محمد المش

الحادي والعشرين من سبتمبر. 
ـد العميُد يحيى سريع، أمس الثالثاء، خالل مؤتمر صحفي ُعقد 

ّ
وأك

في العاصمة صنعاء، أن ‘‘القواِت المسلحة ستردُّ وبشكل مناسب 
ـّل عمل عدائي بحجمه ومستواه، حتى لو كان هذا العمل 

ُ
على ك

 إلى أنَّ ‘‘استمراَر الغارات 
ً
 جوية واحدة’’، ُمشيرا

ً
العدائي غارة

ـد عدَم وجود نوايا حقيقية لدى تحالِف العدوان في 
ّ
الجوية يؤك

التوصل إلى مرحلة جديدة يسود فيها السالُم’’. 
 على رأس 

َ
كما لفت العميد سريع إلى أنَّ ‘‘الحصاَر الخانق

 
ُّ

، ويحق األعمال العدائية، ونتعامل معه على أنه عمٌل عسكريٌّ
خاذ ما يلزم؛ لرفع الحصار بما في ذلك الضربات العسكرّية في 

ّ
لنا ات

 
ً
 عن السالم ال يتناسب أبدا

َ
 القول: ‘‘إنَّ الحديث

ً
عمق العدو’’، مجددا

مع بقاء الحصار الذي يتسبب في استشهاد الكثير من أبناء شعبنا’’. 
انياتها المتاحة 

َ
 الجيش إلى أن ‘‘دفاعاِتنا الجوية وبإْمك

ُ
ونّوه متحدث

و استطالعية’’، 
َ
ستتصدى ألّية طلعات جوية للعدو، سواٌء أكانت قتالية أ

 
ً
 أنَّ ‘‘عملياِتنا العسكرّية تهدف لرفع معاناة شعبنا والدفاع عنه’’، مضيفا

ً
ـدا

ّ
مؤك

ق هذا الهدف بالطرق السلمية فذلك أولى بالنسبة لنا’’. 
ّ

‘‘إذا تحق
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 : متابعات
نّظأت بمانـُة عباافأة، بما عبثاثا ، 
فاابلـًة إلحلـا  عبذوـ ى عبثابثـة ملجزرة 
عباداعن يف عبصابة عبكربى، لحضكر عضك 
عملجلا عبسـلايس عمعى محأد عبنالأي، 
ارئلا مجلا عبنكعب عبشلخ يحلى عيل 
عب ععي، ارئلا مجلا عبشـكرى محأد 

حسني عبالدراس. 
ايف عبصاابلة عبتي حرض ا نائُب رئلا 
عبكزرع  بشئكن عبدفاع اعممن عبلكع  جال 
عب ايشـان، اعدٌد مـن عبـكزرع  ابعضا  
مجليس عبنـكعب اعبشـكرى، قـال رئلا 
عبـكزرع  عبدوتـكر عبدعبازيز لـن حبتكر: 
»إن مجزرةَ عبصابـة عبكربى عبتي عرتكبها 
تحابُف عباداعن لقدر عمبم عبذي خّلصته إال 
بنها يف عبكقت ذعته حّصزت عبشاَب عبلأني 
اقلادته ملكعفلة ما وة عبنضال اعببطكبة 

اعبثبات عمسطكري«. 
ابضاف: ” ذه عبذوـ ى تُلِزُمنا جألااً 
وأجلـٍا سـلايس احككمـة امجلـيَس 
نكعب اشـكرى القلة عبهلئات امنظأات 

عملجتأـع، بن نحافـَظ عـى  ـذع عبثبـات 
ابن يككن يف حسـالنا بننـا نُْحلي انتذو  
انحصظ بهؤالِ  عبشهدع  تاريَرهم عبطكيَل 

عبذين جأاهم قضلة عبكطن“. 
النّي بنَّ عباابَم سلتذو  يف  ذه عبلحظة 
عبج عحـاِت، اسـلاي بن بنـنَي عبلأنلـني 
ابراعَح بلنائهـم تحّكبـت إىل عبـئ وبـر 
عللـه.. اقـال: “نحن عبلـك9َ الاد خأا 
سـنكعت من لـدِ  عباداعن، نقـاا9 انزدعد 
تاحأاً فلأا عمعدعُ  ابعكعنُهم يترشذمكن؛ 
مَنَّ عبقضلَة عبتي نقُف بمامها جألااً  ي 
قضلُة إرعدة يأنلة، بََساُسـها عبثباُت؛ من 
بجل إعا  عبشاب عبلأني اتح يِ  ق عره”. 
لداره، ععتـرب بمنُي عباافأـة مجزرَة 
عبصابـة عبكربى بحد بلشـع ج عئم عإللادة 
عبتي عرتكبها تحابُف عباداعن لحقِّ عبشاب 
عبلأنـي، مؤّوــدعً ب ألّـَة تذوـر عباابم 
لج عئـم عباـداعن اعسـتهدعفه بألطصـال 
اعبنسا  اعبشلكخ، مؤّوـدعً بنَّ  ذه عبج عئم 

عمل اعة ال يأكن بن تُنىس. 
فلأا بّوـدت ولأتا عبج حى عبتي ببقا ا 
ازيُ  عبدابة بحأد عبقنع، اعبشـهدع  عبتي 

ببقا ا  لثم عيل عبذفلف، عمليضَّ عى درِب 
عبتضحلة اعبصدع  بلتصدي بلاداعن؛ دفاعاً 

عن عبكطن. 
ابشـارع إىل بنَّ طرعَن عباداعن عرتكب يف 
مثل  ذع عبلك9 مجزرةً احشـلة، عستشهد 
فلهـا عدٌد مـن قلادعت عبدابـة يف مجلا 
عـزع ، اثّأنا عبجهـكَد عبتي لُذبـت إلحلا  

عبذو ى عبثابثة ملجزرة عبصابة عبكربى عبتي 
رعح ضحلتها نحك ببف شهلد اج يح من 

مرتلف عملحافظات. 
اععتـرب عببلان عبصـادر عـن عبصاابلة 
ما يتاـ ض به عبشـاُب عبلأنـي منذ ٢٦ 
مارس 9٢٠١٥ مـن إر اب اج عئم ح ب 
اإلادة اعستهدعف ملاامله عبتاريرلة الُناه 

عبتحتلة، سلظل يف ذعو ة عمجلال. 
احّأـل عببلاُن عممـَم عملتحدة اعملجتأع 
عبدايل عملسـؤابلَة عبكاملة تجاه عسـتأ عر 
ج عئم عباـداعن.. دععلاً إىل عبضغط إلنها  

عباداعن ارفع عبحصار. 
وأا دعا عببلاُن إىل تشكلل بجنة تحقلق 
دابلة محايدة يف ج يأـة عبصابة عبكربى 
اوافـة عبج عئـم امقاضـاة م تكبلها يف 
عملحاوم عبدابلـة؛ لاعتبار ا ج عئَم ح ب 

اإلادة جأاعلة. 
الارك عببلاُن بلقلادة عبثكرة اعبسلاسلة 
اعبشاب عبلأني عنتصارعِت عبجلش اعبلجان 

عبشابلّة يف عأللة ”نرص من عبله“. 
ترلل عبصاابلَة عبتي حرض ا بمنُي عا9 
عملجلـا عملحـيل يف عممانة بمـني جأاان، 
ارئلا بجنة عبشئكن عالجتأاعلة لاممانة 
بلصاابلـة  عبتحضريـة  عبلجنـة  رئلـا 
حأكد عبنقلب، امأثلك عملنظأات عبدابلة 
اعملحللة، ااوا  بمانة عباافأة اعبكوا  
عملسـاعدان اقلـادعت عبسـلطة عملحللـة 
اب ايل عبشهدع  اعبج حى، قصلدةٌ بلشاع  

َعبدعب قلب عبكجله. 

أخبار

بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وقيادات الدولة:

ضمن محاوالت الرياض إلصاَق تهم اإلرهاب بقبائل المحافظة وبتواطؤ من المرتزق باكريت 

على خلفية رفض الدبلوماسيين المرتزقة حل مشاكل المبتعثين:

على خلفية رفض الدبلوماسيين المرتزقة حل مشاكل المبتعثين:

فعالية جماهريية يف الذكرى الثالثة ملجزرة الصالة الكربى تطالب بتشكيل لجان دولية للتحقيق يف جرائم العدوان

املهرة.. االحتالُل السعودي يستقدم العشرات من 
تنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إجرامية تخدم أجندَته 

 : المهرة
عستقد9 عالحتاُل عبساكدي خال عبلكمني عملاضلني عرشعِت عملسلحني من عبجأاعات 
عإلج عملة اعبتكصرية عبتالاة ملا يسـأى تنظلم عبقاعدة، يف مرّطط برضب عالستق عر 
يف عملحافظـة انـرش عبصـكىض اعبج عئـم اول ما من شـأنه خدمة ب دعفه عملشـبك ة 

اعالستاأارية. 
اقابت مصادُر قبللة يف عمله ة: إنَّ عالحتال عبساكدي دفع لابارشعت من عنارص ما 
يسـأى تنظلم عبقاعدة إىل عبغلظة عافأة عمله ة، لإرشعف مبـارش من عمل تِزق رعجح 
لاو يت –عملانّي محافظاً من قبل عب ياض-، مشـرةً إىل بن تلك عبانارص افلت مطار 

عبغلظة عبذي حّكبه عالحتاُل إىل ثكنة عسك يّة امق ٍّ به منذُ سنكعت. 
ابشارت عملصادُر إىل بنَّ عالحتال اعمل تِزق لاو يت قامكع لتأمني وامل بكفكل عنارص 
ما يسـأى تنظلـم عبقاعدة، اتمَّ تكفر عبسـكن عباز9 بهم؛ عسـتادعدعً بتنصلذ عأللات 
عسك يّة يف عمله ة، منّك ًة إىل بّن عستقدع9 تلك عبانارص تأتي ضأن محااالت عالحتال 
إبصاق تهم »عإلر اب« لامله ة، ا ي محااالت فاشلٌة تقك9 لها عمجهزةُ عالستربارعتلة 
عبسـاكدية، التكعطؤ من قلادعت بمنلة اعسـك يّة اعبسـلطة عملحللة يف عمله ة؛ بتربي  

عحتال عملحافظة عسك يّاً. 
اوان عالحتاُل عبساكديُّ قد بعلن يف يكنلك عملايض عى بسان عمل تِزق لاو يت عبقبَض 
عى خللة »إر اللة« يف عمله ة، يف حني سِر َت قبائُل عمله ة من تلك عملرسحلة عملصربوة 

عبتي يقك9 لتأثللها عالحتاُل؛ بردمة ب دعفه القائه يف عملحافظة. 

أمهات عدن يناشدن العالم لإلفراج عن أبنائهن 
املعتقلني يف السجون السرية منذ سنوات 

 : عدن
نّظأـت بمهـاُت عملاتقلـني اعملرتطصـني اعملرصلـني قـرسعً يف مدينة عـدَن، اقصًة 
عحتجاجلة، بما، بما9َ مكتب عبصللب عمحأ ؛ بلأطاببة لاإلف عج عن بلنائهن عبقالاني 

دعخَل عبسجكن عبرسية باحتال عإلمارعتي منذُ 3 سنكعت لدان اجه حق. 
ايف عبكقصـة عالحتجاجلـة، طاببت بمهاُت عملاتقلني لابكشـف عـن مصر بلنائهن 
عملرصلـني قرسعً دعخل عبسـجكن عبرسية عبتي يرشف عللها ضبـاُط عالحتال عإلمارعتي 

ام تِزقة يف ما يسأى عبحزع9 عممني. 
اقـال للاٌن فادر عن عبكقصة عالحتجاجلة: إن عملئات من عملاتقلني تا ضكع بإلخصا  
عبقرسي منذُ بوثَ  من ثاثة بعكع9ٍ، من قبل ما يسأى قكعت عبحزع9 عممني عبتالاة ملك 
ظبي، مضلصاً بنَّ مصرَ م مجهكٌل يف ظلِّ عجز تا9 بحككمة عبصاّر  ادي عبتي بم تُقم 

لأي دار يف عببحث عن بلنائهن بَا عبساي بإلف عج عنهم. 
اوشـصت بمهاُت عملاتقلني اعملرصلني لسـجكن عالحتال عبرسية بن إدعرةَ سجن لرئ 
بحأد ت ُفُض عإلف عَج عن 18 شرصاً فدرت باعمُ  لاإلف عج عنهم من قبل عبنلالة عباامة 
يف عدن عبكعقاة تحت سلط ة ما يسأى عملجلا عالنتقايل، اناشدن عممَم عملتحدة اجألَع 
عملنظأات عبحقكقلة اعإلنسـانلة عملحللـة اعبدابلة عبكقـكَف إىل جانبهن اعبضغَط عى 
دابة عالحتال عإلمارعتي برسعة عإلف عج عن بلنائهن، عبذين ال يزعل مصر عبغاببلة منهم 

مجهكالً حتى عبلحظة. 

الضالع.. تعرُُّض إمام مسجد ومواطن لعمليتي اغتيال 
منفصلتني تحمالن بصمات االحتالل ومرتزقته 

 : الضالع
يكعفـُل عالحتـاُل عإلمارعتـي ام تِزقته 
نرَش عبصـكىض اعبابـث اإقاق عبسـكلنة 
عباامـة يف عملحافظات عبجنكللة، حلُث نجا 
إما9 مسجد امكعطن من محاابتَي عغتلال، 

بما عبثاثا ، يف مدينة عبضابع. 
اقابـت مصـادُر محللـة يف عبضابع: إن 
مجهكبني زرعكع عبكة ناسـصة لابق ب من 
منزل إما9 مسجد عبصاراق )فضل عملاك ( 
لأنطقـة عملطـار جنـكب مدينـة عبضابع، 
مكضحـًة بن مكعطنـني عوتشـصكع عبابـكَة 

اقامـكع لابتبللغ عنها اتصكلكهـا قبل بن 
تنصج َ. 

ايف عأللة بُخ ى تحأل لصأاِت عالحتال 
ام تِزقتـه، نجا عملكعطن عـا  عبدليس من 
محاابة عغتلال ل فاص مسلحني يف مدينة 

عبضابع. 
اباضح شـهكُد علان بن مسـلحني عى 
متن درعجة نارية بطلقكع عبناَر عى عملكعطن 
عبدلـيس بمـا9َ رشوـة عبصلصـي بلرصعفة 
يف عبشـارع عباـا9 لأدينة عبضابـع، ما بَدَّى 
إىل تا ضـه إلفالـات طصلصة تـم نقله إىل 

عملستشصى. 

السلطات الروسية تعتقل طالبني يمنيني بتوجيهات 
السفري الوحيشي املعنّي من الفارّ هادي 

 : خاص
تتكعىل رداُد عمفاال عبغاضبة ملكعطنني 
اناشـطني يأنلني يف عبدعخـل اعبرارج 
إزعَ  عنتهاوات اتاسـصات سصر عبلأن 
ل اسـلا عملانّي من قبل حككمـة عبصاّر 
 ـادي، لحقِّ عبطاب عملبتاثني عملطاببني 
لأستحقاتهم عملابلة عملتأخ ة منذُ بشه  

طكيلة. 
عبناشـطني  مـن  عآلالُف  اعسـتنك  
اعإلعاملني اعملكعطنني يف مرتلف مكعقع 
عبتكعفـل عالجتأاعـي، بمـا عبثاثـا ، 
َغب عب اسلة  ععتقاَل قكعت مكافحة عبشَّ
عثنني من طاب عبلأن، بما عمال عالثنني، 

لطلـٍب من عمل تِزق بحأد سـابم عبكحيش 
-عملاـنّي مـن قبـل عبصـاّر  ادي سـصرعً 
لأكسـكك-، مكضحني بنَّ عملسئكَل عمال 
يف عبسـصارة عبلأنلة تحّكل إىل مررِب لاد 
مأارسته بسلكك عبكشاية لألنا  جلدته. 
اقـال عدٌد مـن عبطاب عبدعرسـني يف 
راسـلا: إنَّ عبسـصرَ عمل تـِزق عبكحليش 
تقّد9 لباغ رسأي إىل عبسلطات عممنلة 
عبلأنلـني  عبطـاب  ضـدَّ  مكسـكك  يف 
عملتظا  ين بمـا9َ عبسـصارة؛ بلأطاببة 
لأستحقاتهم عملتأخ ة ارفض عبسصارة 
حـل مشـاولهم، عممُ  عبـذي دفع قكعت 
مكافحة عبشـغب باعتـدع  عى عبطلبة 
منهـم،  عثنـني  اععتقـال  عملتظا  يـن 

 أـا عبطاببـان يكسـف م عـي ااعس 
سـالد، عبدعرسـان لجاماـة مندبلـف، 
اعبلذعن يقباان خلـَف عبقضبان لطلب 
مـن عبسـصر عمل تـِزق، يف محاابة منه 
برتحللهأا إىل عبلأن لط يقة تاسـصلة 

اغر إنسانلة. 
 ذع اقد بطلق عإلعاملكن اعبناشطكن 
عبلأنلكن، بمـا، عباديَد مـن عبحأات 
عبتضامنلة مع عبطاب عملبتاثني يف راسلا 
امسـاندتهم عرب تكيرت، تحت شاارعت 
)#عقللكع_سـص عئنا_ بل ز ـا  مرتلصـة 
سصهائنا_من_راسلا_ا_مرص، #ي حل_
عبسصر_عبكارثة، #عرصفكع_مستحقات_

عبطاب(. 

 تعز: سقوط عدد من القتلى والجرحى املرتزقة خالل
 محاولة تسّلل فاشلة بجبهة الوازعية

 : تعز
ُقتل اج ح عدٌد من م تِزقة عباداعن عبساكدي عمم يكي، 
بما عبثاثا ، خاَل محاابة تسّلل فاشلة تصدى بها بلطاُل 
عبجلش اعبلجان عبشابلّة لجبهة عبكعزعلة يف محافظة تاز. 
ابّوـد مصدٌر عسك يٌّ بصحلصة »عملسرة« بنَّ مجا دي 

عبجلش اعبلجان عبشـابلّة تأّكنكع -لاكن عبله- من إفشال 
محاابة تسّلل مل تِزقة عباداعن غ ب جبهة مص ق عبكعزعلة، 
اسقكط عدد من عبقتى اعبج حى يف فصكف عملرداعني. 

ابَشـاَر عملصدر إىل عسـتأ عر خسـائ  م تِزقة عباداعن يف 
محافظة تاز لكترة متزعيدة منذُ مطلع عبشه  عبجاري، مع 

عشتدعد عبرصععات لني فصكفهم. 
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 : صنعاء
ل عايـة و يأة من عب ئلا عملشـر مهدي 
عملّشـاط -رئلـا عملجلا عبسـلايس عمعى-، 
تنّظـم عبلـك9َ ازعرةُ عبرتللـة اعبتاللـم عبحصَل 
عبتك يأي عبسنكي ماعئل عبجأهكرية بلاامني 

 .99018-9017 //9017-9016
اوان ازيُ  عبرتللة اعبتاللم يحلى لدرعبدين 
عبحكثي اماه باعئل عبجأهكرية، مسـاَ  بما 
عمال، قامـكع لزيارة رضيح عب ئلا عبشـهلد 
فابح عبصّأاد ارفاقه لألدعن عبسباني لأمانة 
عباافأـة، فلأا نظأـكع عباديَد من عمل عسـلم 

ة لحصل عبتك يم. عبَرافَّ
ااضع ازيُ  عبرتللة انائبُُه ااوا  عبكزعرة، 

اباعئـُل عبجأهكريـة إوللـاً مـن عبز كر عى 
رضيح عب ئلا عبشهلد عبصّأاد ارفاقه، اق باع 

عبصاتحة؛ ت حأاً عى براعحهم. 
ابّوـد باعئـُل عبجأهكرية عسـتأ عَر ثباتهم 
افأكد م يف اجه عباداعن عبساكدي عمم يكي 
عبصهلكنـي من خـال مكعفلتهـم بتصكقهم 
يف تحصللهـم عبالأي لأـا يأّكنهم من خدمة 
اطنهم اعإلسـها9 يف تقدمـه اعزد اره، فضاً 
عـن ح فهـم عى عبسـر عى نهج عبشـهلد 
عبصّأـاد امرشاعه “يـٌد تحأي ايـٌد تبني”، 
مشـرين إىل ب ألّة عستلها9 عبدراس امااني 
عبكفـا  من عبشـهلد عبصّأاد، ماتربيـن زيارَة 
رضيح عبشهلد عبصّأاد رسـابَة افا  اع فاٍن 
بل ئلا عبذي قد9 راَحه فدعً  بلشاب اعبكطن. 

 : تعز
قال عبناطُق عب سـأي لاسم ف يق عملصابحة 
عبكطنلـة اعبحـل عبسـلايس، عمُسـتاذُ محأـد 
عببرلتـي: »إنه تم، بمـا عمال عالثنني، عإلف عج 
عن 35 من عملغّ ر لهـم لأحافظة تاز يف إطار 
تكّجـه عبقلادة عبسلاسلة مأثلًة ل ئلا عملجلا 
عبسلايس عمعى بتحقلق عملصابحة عبكطنلة. 

اباضـح عببرلتي يف ترصيح بـه بن عأللة 

عإلف عج عـن عملرداعني تأت لـإرشعف عضك 
ف يـق عملصابحة عبكطنلة محأـد طا   بنام 
الحضكر مدي  بمن محافظة تاز عباألد بمني 

حألدعن ااولل نلالة عبسجكن. 
عب سـأي لاسـم ف يـق  عبناطـق  ابَشـاَر 
عملصابحة عبكطنلة إىل بنه تم بَيْـضاً عإلف عُج عن 
١٠ مـن عملغّ ر لهم لأحافظة عأ عن لإرشعف 
عضك ف يق عملصابحة عبشـلخ مجا د عبُقهايل 
لحضـكر محافـظ عأـ عن عبدوتـكر فلصل 

جاأان. 
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لمزيد من المعلومات أرسل “مكس1000” إلى 111 مجاناً mtn.com.ye

معك في كّل مكان

فقط بـ 3000 ريال وبصالحية 120 يوماً

كما يمكن لجميع مشتركي الدفع المسبق شراء باقة مكس1000 الجديدة 

عن طريق زيارة أحد فروع MTN أو نقاط البيع المعتمدة

إشتِر خط دفع مسبق جديد مع باقة مكس1000 واحصل على :

1000 دقيقة إتصال
داخل الشبكة

1000 رسالة نصية
داخل الشبكة

1000 ميجابايت
إنترنت

ألننا نهتم.. 

إشتِر خط جديد ... ووّفر أكيد
مـع بـاقة مـكـس1000 وبـصـالحـيـة 120 يــوماً

برعاية الرئيس املّشاط: »الرتبية« تكّرم اليوم 
أوائَل الجمهورية ضمن الحفل السنوي 

اإلفراج عن 35 من املخدوعني بتعز

استقباٌل رسمي وشعبي لبعثة املنتخب الوطني للناشئني بالعاصمة صنعاء

 : متابعات
عسـتقبََل عضُك عملجلا عبسلايس 
ارؤسـاُ   عبنالأـي  محأـد  عمعـى 
مجابـا عبنـكعب عبشـلخ يحلى عيل 
عب ععي اعبكزرع  عبدوتكر َعبدعبازيز لن 
حبتكر، اعبشكرى محأد عبالدراس، 
بما، لألدعن عبسباني لاثَة عملنترب 
ل إىل نهائلات  عبكطني بلناشئني عملتأ ِّ

وأس آسلا بلناشئني بك ة عبقد9.
ايف عالسـتقبال عب سأي اعبشابي 
لحضـكر ازيـ  عبشـباب اعب ياضة 
ابمـني عباافأـة اعدد من عبـكزرع  
ااولل قطاع عبشباب ااوا  امدرع  
عبكزعرة اعملسئكبني اعبكسط عب يايض، 
بشـاد عبنالأي اعب ععـي الن حبتكر 
اعبالـدراس، لأـا حّققـه منترـب 
عبناشـئني من إنجاز ريايض، مجسدعً 

آمـاَل اتطلاـاِت عبشـاب عبلأني يف 
لتأ لـه إىل نهائلات وأس آسـلا عن 

جدعرة اعستحقاق.
ابشـاداع لأدع  عملنترـب عملتألز يف 
عبتصصلـات عبتأهلديـة اعبـذي رفع 
ربَس ُوـّل يأني انال إعجاَب عملالقني 
اعملهتأـني لابشـأن عب يـايض عـى 

عملستكيني عبدعخيل اعبرارجي.
ابثنكع عى ُجُهكد عبجهاَزين عبصني 
لتحقلـق  تكّللـت  عبتـي  اعإلدعري، 
 ذع عإلنجـاز عب يـايض يف عبتصصلات 
عبتأهلديـة اعنتـزعع إحـدى لطاقات 
عبتأ ـل بلنهائلات عآلسـلكية عملزمع 

إقامتها عباا9 عملقبل.
اععتـرباع تأ ـَل منترـب عبلأـن 
ًة بنه  بلناشـئني إنجـازعً وبـرعً، َخافَّ
جـا  يف ظـل ظـ اف فابـة، إال بنه 
تغلب عى تلك عبظ اف اظه  لشكل 
مرّشف احّقق نتائَج إيجاللًة مّكنته 

من خطف لطاقة عبتأ ل.
اَحثَّ عبنالأي اعب ععي الن حبتكر 
اعبالـدراس، عـى رضارة بن يككَن 
 ذع عبنجاُح دعفاـاً ملضاعصة عبجهكد 

اعبتأبُّق يف عبنهائلات عآلسلكية.
فلأا عرّبت لاثُة عملنترب عبكطني 
بلناشئني عن شك  ا باستقبال عبذي 
حظي لـه عملنترب لألدعن عبسـباني 
لاباافأة فناـا .. مؤّوـدين عباز9َ 
عـى تحقلـق عملزيد مـن عإلنجـازعت 

بل ياضة عبلأنلة.
اوان عملنترُب عبكطني بلناشـئني 
عبنصلاـي  محأـد  عملـدرب  لقلـادة 
امسـاعده محأـد عببادعنـي، عختتم 
مشاروتَه يف عبتصصلات عبتأهلدية لاد 
ما َحلَّ ثانلاً لسبع نقاط جأاها من 
فكز واسح عى لكتان 1/10، اتاادل 
مع قط  لهـدف ملثله، قبـل بن يصكَز 
لثاثة ب دعف نظلصة عى لنغادش.

 مؤّسسة يمن ثبات تدّشن املرحلة األوىل
لتوزيع الحقيبة املدرسية بأمانة العاصمة

 : متابعات
دّشنت مؤّسسة يأن ثبات عبتنأكية، بما 
عبثاثا ، لأدرسـة مااذ لن جبل عمل حلة عماىل 
من مـرشاع تكزيع عبحقلبة عملدرسـلة ملنا  
عمل علطني لأدعرس بمانـة عباافأة اعدد من 

عملحافظات. 
ايف عبتدشـني، باضح مأثل مؤّسسـة يأن 
ثبات عبتنأكية إل ع لم مسص  »بن عمل حلة عماىل 
تتضأن تكزيع خأسة آالف حقلبة مدرسلة يف 
ماظم محافظـات عبجأهكرية عبلأنلة، فلأا 
يسـتهدف عملـرشاع لجألع م عحلـه تكزيع 

13 ببـف حقلبة عى بلنا  عمل علطني من طاب 
اطاببـات عملـدعرس«، ُمشـرعً إىل »بن عملرشاع 
يأتي يف إطـار عال تأا9 لأرس ابلنا  عمل علطني؛ 
تقديـ عً اع فانـاً ملـا قدمـكه ايقدمكنـه من 
تضحلات اما يسّط انه من ماحَم لطكبلة؛ 

دفاعاً عن عمرض اعبا ض«. 
 ابّوــد مسـص  بن »مؤّسسـة يأـن ثبات 
عبتنأكية تبنت عملرشاع؛ عنطاقاً من شاكر ا 
لاملسـؤابلة تجـاه بلنـا  عمل علطـني يف إطـار 
ل نامج عب عاية عبرتلكية عبذي تقدمه عملؤّسسة 
مرس م ابلنائهـم، إىل جانب ل عمـج عب عاية 

عبصحلة اعالجتأاعلة اغر ا«. 
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اإلعالم العبري: بن سلمان »أخفق« وأي حرب قادمة ستهز »تل أبيب«

تحالف »صهيوني - خليجي« جديد على أنقاض تحالف العدوان.. إسرائيل تبني مرتاساً من رماد
 : ضرار الطيب

لاد ق علة خأا سـنكعت ثبت خابهـا بن عباداعن 
عى عبلأـن وان تَحّ واً بم يكلاً اضع عى ربس قائأة 
بابكياتـه خدمَة بمن »إرسعئلل« احأايتها من تصاُعِد 
فـكِت عملقاامة مـن عبلأن اتأثر ذبك عـى عملنطقة، 
تناكُا عبلك9 دالئُل فشـل  ذع عباداعن لشـكل اعضح 
عى تَحّ وات »تل بللب« عبتي لاتت تكضح بن عبلأن بم 
ينجح فحسب يف إحباط عبهجأة عإلرسعئلللة، لل اعكا 
عتّجا ها بتضاعف حجم عبرط  عى عبادّا عبصهلكني 
ات فع مستكى خكفه إىل بضااف ما وان علله يف لدعية 
عباداعن، إذ بن عبلأن عبلك9 لات بقكى عسك يًّا من ذبك 
عبكقت، وأا بنه جال عببلدق »عبرللجي« عبتالع إلرسعئلل 
بوث  ا ناً اضاصاً، يف عبكقت عبذي تشـهد فله عملنطقة 
ولها تصاعدعً بقكة حـ وات محكر عملقاامة عبذي لات 
بوثـ  تأث عً اعرتباطاً لابلأن مـن بي اقت مىض.. عمم  
عبذي دفع لإرسعئلـل، إىل عتّراذ مكقف »دفاعي« لديل، 
لاـد عنهلار مكقاهـا »عبهجكمـي« عبـذي عنطلق منه 

عباداعن. 
يف  ذع عبسـلاق، بعلن ازيـ  عبرارجلة عبصهلكني، 
يرسعئلـل واتا، مؤّخ عً بنه »بجـ ى مؤّخ عً جكبة من 
عبلقا عت مع ازرع  خارجلة ع ب اع ض عللهم مبادرة 
تهدف إىل إنها  )عبنزعع( مع دال عبرللج، اقد ُشـكلت 
طكعقم مشـرتوة سـتبحث لدفع  ذه عبصكـ ة« َاقال 
عبكزي : »إنها ستسـأُح لابتااان حتى تكقلع عتّصاقلة 
سـا9«.. خطـكةٌ ال تبدا غ يبـًة يف ِمـَلــفِّ عبااقات 
عبصهلكنلة عبرللجلة عبذي شهد خال عبسنكعت عمخرة 
نشـاَط »تطبلع« افل إىل حداد رسـألة اعلنلة غر 
مسبكقة، وأا إن  ذه عبرطكة تأتي عمتدعدعً بلكثر من 
عبتَح ّوات عملاَلنة بَيْـضاً نحك تشكلل »تحابف« لني دال 
ة »مكعجهة إي عن«،  عبرللج اعبكلان عبصهلكنـي؛ لُحجَّ
ا ك ما بّوـدته عبقناة عإلرسعئلللة عبتي ذو ت بن عبهدف 
من »مبادرة« ازي  عبرارجلة عبصهلكني  ك »عستغال 

عملصابح عملشرتوة مقالل إي عن«. 
عرتبـاط  ذه عبتَحّ وات لِأـَلـفِّ عباداعن عى عبلأن، 
يكضُحـه تكقلُت  ـذه عبتَحـ ّوات، فإجأـاالً، بم يبدب 
عبحديـث عبالنـي عن »تحابف« رسـأي لـني إرسعئلل 
ادال عبرللـج، إال لابتزعمن مع ل از مامح عبرسـارة 
عملحسكمة بتحابف عباداعن )عبذي يضم إرسعئلل لشكل 
غر رسأي( يف ما وة عبساحل عبغ لي عبتي بم يستطع 
عبكلـاُن عبصهلكني إخصـاَ  ع تأامه لهـا عندما بعلن 
نتنلا ك بن تل بللب »ستككُن ضأَن تحابف« يضم عبدال 

عبا للة من بجل حأاية مصابحها يف عببح  عمحأ . 
اعآلن امع تكسع مسـاحة خسارة تحابف عباداعن 
بتصَل إىل تكقف نصف إنتاج عبنصط عبسـاكدي؛ لسبِب 
عبرضلـات عبلأنلة عبتي ما زعبت م شـحًة باسـتأ عر 
الأسلحة بم يكن عبلأن يأتلكها من قبُل، يأتي عبدفُع 
عإلرسعئليل لـ«مبادرة عبتااان اعبسا9« مع دال عبرللج 
يف  ذع عبكقت، بوث  عرتباطاً لِأـَلـفِّ عبلأن، إذ يكضح بن 
عبكلان عبصهلكني لات مدرواً بحقلقة بن سقف خططه 
بحأاية بمنه تحت غطا  تحابف عباداعن قد عنهار، ابن 
علله بن يشكل »خطًّا دفاعلاً« مالناً مع دال عبرللج، 
حلث ال ت تبط عملرااف عإلرسعئلللة من تدععلات فشل 
عباـداعن فقط لابتصكق عباسـك ّي عبكبر عبذي بفبح 
عبلأن لكعسطته قكة منافسة تصدرت اعجهة عملنطقة 
يف اقت قلايس، لـل ت تبط بَيْـضاً لابتأثر عبذي يحدثه 
فشـل عباداعن عى عملنطقة عبتي تشهد تصاعدعً يف قكة 
محـكر عملقاامـة، فبابنظـ  إىل عاقة عبلأـن لأحكر 
عملقاامة عبلك9، امدى ت عجع »ماسك  عباأا « يف دال 
عبرللج، يتضح بلادا عبصهلكني بن عنتصاَر عبلأن عى 
عباداعن قد رّجح وصة محكر عملقاامة الاث  ازن عبكصة 
عبرللجلـة يف نصا عبكقت، ا ك مـا يدفاه نحك إعادة 

مللأة وصته عبرارسة. 
 ذع بَيْـضاً ما نق به يف عإلعا9 عإلرسعئليل عبذي يتحدث 
عبلك9 لرصعحة بن بية ح ب مقبلة مع محكر عملقاامة 
»ستهز إرسعئلل« لحسب تابر مقابة نرشتها فحلصة 
»يدياـكت بح نكت« ذّوـ ت لابهزيأـة عإلرسعئلللة يف 

ح ب بوتكلـ ، ارلطت لني عبهجك9 عبلأني عمخر عى 
حقكل عبنصط عبسـاكدية، ا«فك ة حـزب عبله بدخكل 
جـز  من عبرللـل«، مشـرة إىل تطكر بسـلحة محكر 
عملقاامـة، بتتسـا ل يف عبنهايـة: » ل سـنصأد بما9 
عبرضلات عبدقلقة عبتي ستصلب منشآتنا عبحساسة؟«.
جا   ذع فلأا تحدثت فحلصُة » آرتا« عإلرسعئلللة 
عـن بن ايل عباهـد عبسـاكدي »بخصـق« يف عبح ب عى 
عبلأن، ابدرك لذبك بنه »غر قادر عى مكعجهة إي عن«، 
مشـرة إىل بن ذبـك  ـك ما دفاـه بـ«ت جلـح عبرلار 

عبدللكمايس اطلب عبتكسط بدى إي عن«. 
إرسعئلـل تدرك جلًِّدع بن ماسـك  ا تهااى..  ذع ما 
يقكبه عإلعا9 عإلرسعئليل لكضكح عبلك9 ا ك يتحدث عن 
فشل عباداعن عى عبلأن اتصاعد قكة محكر عملقاامة، 
اعى ضـك  ذبـك يأكـن قـ ع ةُ عبرلصلـة عبحقلقلة 
»بلأبادرة« عبتي بعلنها ازي  عبرارجلة عبصهلكني من 
بجل »تحقلق عبسا9 مع دال عبرللج«، إذ تبدا لكضكح 
محاابًة لائسة بلألأة  ذع عملاسك  عملتهااي، اتشكلل 
محكر عسـك ّي جديد يدعفع عن إرسعئلل بما9 محكر 
عملقاامة، حتى بك وان »محكر خكف« اعضحاً، لابنظ  
بني برضلات  إىل اضع بعضائـه عبذين لاتكع ولهم مرتقِّ
وربى مزبزبة سـكع  يف تل بللب، بَا يف عبسـاكدية، بَا يف 

عإلمارعت. 
 نـا يأكن بَيْـضاً ق ع ةُ عبحجم عبحقلقي بانتصار 
عبـذي حّققـه عبلأُن لصأـكده حتـى عآلن، ثم قـ ع ُة 
حساسـلة اتأثـر عمل حلة عملقبلـة يف ما وة مكعجهة 
عباداعن، مع دخكل عبرضلات عبلأنلة مستكى »عبكجع 
عبكبـر« عبـذي وانـت  جأـات »عبشـلبة« ا«لقلق« 
ا«خ يص« اعبتقد9 عبكعسع يف جبهة نج عن، لاضاً من 
نأاذجه، فلأا ال تزعُل عبقلادةُ عبلأنلة تؤّوـُد بن عبقاد9 
»بوث  تأثرعً ابشد فتكاً«، ا ك ما ياني بن ُوـّل عأللة 
قادمة سـتضاعف مأِزَق عملاسـك  عإلرسعئليل، احتى 
إذع عقد »تحابصه« عملنشـكد مـع دال عبرللج، فإنه بن 
يستصلد شلئاً؛ مَنَّه سلبني بنصسه مرتعساً من رماد تلك 

عبدال. 

وزير الخارجية 
اإلسرائيلي يعلن عن 

»مبادرة« لتوقيع 
فاق سالم« مع دول 

ّ
»ات

الخليج في ظل تصاعد 
قوة اليمن ومحور 

المقاومة:

تعلن المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب عن رغبتها في إنزال 
المناقصة العامة رقم )7( لسنة 2019م 

بقدرة  الشمسية  بالطاقة  الكهرباء  توليد  منظومة  وتركيب  وتوريد  شراء  بشأن:  
إجمالية 25 كيلو وات )ذروة( لتشغيل ثالجتي التبريد التابعة لمركز األصول الوراثية 

بكلية الزراعة  جامعة صنعاء.
والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي والمعتمد في الموازنة للعام 2019م.

أوقات  خالل  الخطية  بطلباتهم  التقدم  المناقصة  هذه  في  المشاركة  الراغبين  على 
الدوام الرسمي إلى العنوان التالي :ـ

المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب  ـ الحصبة ـ اإلدارة العامة للشئون المالية / 
إدارة المشتريات . تلفون : 256064- 01   فاكس : 256094- 01

WWW.PCGDP.COM : الموقع اإللكتروني
لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره )20.000( لاير ال يرد.

وآخر موعد لبيع الوثائق هو يوم السبت بتاريخ 2019/11/2م.
يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان المؤسسة المحدد 
ومكتوب عليه اسم المؤسسة والمشروع ورقم المناقصة واسم مقدم العطاء وفي طيه 

الوثائق التالية:ـ
المناقصة بمبلغ مقطوع  المحددة في وثائق  • ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة 
قدره )1.000( دوالر صالح لمدة )120( يوماً من تاريخ فتح المظاريف ، أو شيك 

مقبول الدفع.
• صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول.

• صورة من شهادة ضريبة المبيعات + البطاقة الضريبية سارية المفعول.
• صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية المفعول.

• صورة من شهادة مزاولة المهنة .
آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة )الحادية عشر( صباحاً من يوم األربعاء 
الموافق 2019/11/6م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم اعادتها 

بحالتها المسلمة إلى أصحابها.
سيتم فتح المظاريف بمقر المؤسسة الموضح بعالية بمكتب )المدير العام التنفيذي(  

بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة االطالع على وثائق المناقصة قبل 
شرائها خالل أوقات الدوام للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة 10 أيام 

من تاريخ نشر أول إعالن.

تعلن المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب عن رغبتها في 
إنزال المناقصة العامة رقم )8( لسنة 2019م 

المضخات  لتشغيل  شمسية  طاقة  منظومات  ثالث  وتركيب  وتوريد  )شراء  بشأن 
الكهربائية الغاطسة قدرة 30 كيلو وات لكل مضخة لمشروع مزرعة سردود ـ الكدن 

محافظة الحديدة(.
والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي والمعتمد في الموازنة للعام 2019م.

أوقات  خالل  الخطية  بطلباتهم  التقدم  المناقصة  هذه  في  المشاركة  الراغبين  على 
الدوام الرسمي إلى العنوان التالي :ـ

المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب  ـ الحصبة ـ اإلدارة العامة للشئون المالية / 
إدارة المشتريات .  تلفون : 256064- 01   فاكس : 256094- 01

WWW.PCGDP.COM : الموقع اإللكتروني
لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره )20.000( لاير ال ُيرد.

وآخر موعد لبيع الوثائق هو يوم السبت بتاريخ 2019/11/2م.
يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان المؤسسة المحدد 
ومكتوب عليه اسم المؤسسة والمشروع ورقم المناقصة واسم مقدم العطاء وفي طية 

الوثائق التالية:ـ
ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع قدره 
)3.500( دوالر صالح لمدة )120( يوماً من تاريخ فتح المظاريف ، أو شيك مقبول 

الدفع.
صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول.

صورة من شهادة ضريبة المبيعات + البطاقة الضريبية سارية المفعول.
صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية المفعول.

صورة من شهادة مزاولة المهنة.
آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة )الحادية عشرة( صباحاً من يوم األربعاء 
الموافق 2019/11/6م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم اعادتها 

بحالتها المسلمة إلى أصحابها.
سيتم فتح المظاريف بمقر المؤسسة الموضح بعالية بمكتب )المدير العام التنفيذي(  

بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة االطالع على وثائق المناقصة قبل 
شرائها خالل أوقات الدوام للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة 10 أيام 

من تاريخ نشر أول إعالن.

إعالن مناقصة إعالن مناقصة
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عمرلاا  اعبرألا

عبادد

ك فص  1  1 ـ..
ك بوتكل  ك9901

)761(
دراسة 

عملت المجموعة الوزارية التي أوجدها رئيُس 
وزراء بريطانيا في العام 1915 على تقسيم 
الشرق األوسط وتفكيكه إلى خمس واليات 

امـع وتـاب )تلـكدار   تـزل( )عبدابـة 
عبلهكديـة( عبـذي نُِشـــَ  يف فلنـا االيبزغ يف 
 1 فربعيـ  6ك918، بي قبـل عناقـاد عملؤتأـ  
عبصهلكنـي عمال، عبـذي ُعقـد لزعامة   تزل 
يف مدينـة لازل لسـكيرسع يك9 ك9 بغسـُطا 
7ك918، َاوانـت محااالُت   تـزل لابتكعفل 
مع عبسـلطان عباثأاني عبدعبحألد عبثاني، إال 
بن تَحّ وـه انشـاطه بم يأنحه سـكى لضع 
 ج عت إىل فلسـطني، اإنشـا  لاض عملزعرع 

عبلهكدية  ناك. 
امع عبح ب عباامللة عماىل اعنتصار ل يطانلا 
اف نسا، وان ترصيح عبلكرد للصكر عا9 17ك91 
لإنشـا  اطن قكمي بللهكد يف فلسطني، فقد 
وان عبغ ُب عالستاأاريُّ لحاجة إىل بن يصطنَع 
بنصسه ذرععاً عمربيابلة يف عملنطقة، يأنع عبا ب 
مـن عبتكحـد اعبنهـكض، ايجالهـم دايات 
امشـلرات ال تقـك9 بهم قائأـة، ايظلكن يف 

خدمة عالستاأار. 
اوان بلثـكرة عببلشـصلة يف راسـلا عبـداُر 
َع يف تقاسـم عبرشق عماسط  عب ئليسُّ عبذي رسَّ
مع ف نسـا، اإعان إقامة اطن قكمي بللهكد 
يف فلسطني، ُوـّل ذبك بتشكلل طكق ضد عبثكرة 
عببلشصلة، ابلتحكم لاباابم عقتصاديا، فابتحم 
لابرللج اعبرشق عماسط  ك منطلق ابََساس 

عبتحكم لاباابم. 

ا كـذع فإن عبكعكد عبتـي بعطتها ل يطانلا 
بلرشيـف حسـني عن ط يـق م عسـاته مع 
مكأا كن -مدي  عملكتب عبا لي لابقا  ة– بم 
تكن سكى بغ ض احلد  ك تطكيق اإسقاط 
عبدابة عباثأانلـة، ا زيأتها يف خللج عباقبة 
عن ط يق عبرشيف حسني، اعلنه عممر فلصل 
عبـذي قاد عبجلـش عبا لي يف ما وـة عباقبة، 
اعسـتطاعت ل يطانلا لذبك بن تشـغل حجأاً 
َوبـرعً من عبجلـش عباثأاني يف تلـك عملا وة، 
َغ بهزيأتها يف عأق ت ولا. ما ياني  حتى تتص َّ
بن »عبثـكرة عبا للـة« اعبكعـكَد لتحقلقها بم 
تكن سـكى خلـاالت يف ربس بكرعنا الضاِة 
م عسـات مع سـصر ل يطانلا يف مرص، بكن 
عبكعقـع عبـذي ت ايـه عبكثائـُق يحكـي قصة 

اخدياة عستاأارية وربى بلا ب. 
لحسـب وتاب )سـا9 ما لاده سـا9( بـ 
)دعفلد ف مكني( ت جأة: بسـاد وامل إبلاس-
سـنكعت  1ك1-99ك91  ط3-99001-فـإن 
 ي سنكعت تثبلت عبر عئط افقاً بلحداد عبتي 
اضاتها ل يطانلا اف نسـا »بقـد وان عرصعً 
عفطنات فله للدعن عبرشق عماسـط احداده 
يف بارالـا. فاباـ عق اما نسـأله عآلن عمردن، 

عى سـبلل عملثال  أا عخرتععـان ل يطانلان. 
اعبرطكط رُسأت عى خارطة للضاَ  من قبل 
سلاسلني ل يطانلني لاد عبح ب عباامللة عماىل، 
للنأا بُنشئت حداَد عملألكة عبساكدية اعبككيت 
اعبا عق من قبـل مكظِّف مدني ل يطاني عا9 
99ك1، ارسأت ف نسـا عبحداد لني عملسلأني 
اعملسـحلني يف برملنلـا ابذرللجـان« ااضـع 
عباقلد )ا اب( عبدعبكع ب عبحداَد لني شط َي 
عبلأن، الني عبقبائل اعبسـلطنات اعملشلرات، 

الني حرضمكت انجد. 
إن سـر مـارك سـايكا -ا ـك عضـك 
يف عبربملـان عبربيطانـي، اعملشـهكر لاتّصاقلـة 
سـايكا / للكـك امسـئكل شـؤان عبرشق 
عماسـط يف بندن عـا9 16ك91- »قا9 ل حات 
اعساة إىل آسلا، اعستهل بحَد عبكتب عبتي بّبصها 
لابتسـاؤل: »وم مـن عبناس يدروـكن عندما 
يتحدثـكن عن ت ولا اعمت عك بن ال اجكد ملكان 
وهذع بَا بشـاب وهذع...؟، بقـد بفبح مكطُن 
عبشـاكب عبرتولـة عبقديم ت وسـتان يف حكزة 
راسـلا اعبصـني. ابوث  من نصف عبشـاكب 
عبرتولة عآلسـلكية تالُش إما  ناك بَا يف بماوَن 
بُخ ى خارج عالمربعطكرية عباثأانلة، لحلث بن 
قلرص راسلا وان لكسـاه بن يككَن بحقَّ من 
عبسلطان عباثأاني يف عّدعا  تأثلل من  م من 
بفل ت وي« )ص-51 سا9 ما لاده سا9(. 

وانـت رؤيُة قادة ل يطانلـا يف عا9  1ك91 
» ي بن دخكل عباثأانلني عبح ب واَن عبرطكة 
عماىل عى ط يق إعادة تشكلل عبرشق عماسط، 
عماسـط  عبـرشق  إىل خلـق  عبحقلقـة  يف  بي 

عبحديث« )ص-85 سا9 ما لاده سا9(. 
منحهـا  لرصـكص  ل يطانلـا  تااملـت 
فلسطنَي اطناً قكملاً بللهكد عى عبنقلض من 
اعكد ا بلرشيف حسـني، فأبدب ا عبسلايس: 
بلا  نا وسلاسة دعئأة اال تاهد نهائي، ابن 
عبصدق عند ا بلا خطاً مستقلأاً لل  ك خطٌّ 

منحن. 
عألت بجنة دالكنسـلت، ا ـي عملجأكعة 
عبكزعريـة عبتي باجد ا رئلـا ازرع  ل يطانلا 
يف 8 نلسان / بل يل 15ك1 عى تقسلم عبرشق 
عماسـط اتصكلكـه إىل خأا االيـات، ا ي 
عبلجنـُة عبتـي وانت لقلـادة مارك سـايكا، 
عبربيطانـي  عإلرشعف  بَا  »عبنصـكذ  اسـلككن 
مستحسـناً اجكُده يف حزع9 اعسـع يأتدُّ عرب 
عبـرشق عماسـط من عببح  عمللض عملتكسـط 
إىل عبرللج عبصاريس« )ص-174 سا9 ما لاده 

سا9(. 
وان مـارك سـايكا للكـك مـع مرشاع 
»ولـان ع لي اعحـد يحكأه راحلـاً عبرشيف 
حسـني، ايحكأه دنلكياً اعسـألاً ملك مرص، 
، عى بن تدعر شـؤان  ا ك ملٌك منِصبُه رمزيٌّ
عبحكم من عبقا  ة امن قبل عملنداب عبسـامي 
عبربيطاني –عبذي وان يصرتض بن يككَن عبلكرد 
ولتشـن -«، اوان تشـاب ز  اردينـج نائـب 
عمللك يف عبهند يـ ى بن  ذه مقرتحات »خلابلة 
لاملطلق« ابنها »ملتة تأاماً« اقد رفض فك َة 
عسـتقال عبا ب مهأـا وان عسـألاً اي ى بن 

تضم لـاد عب عفديـن بنائب عمللـك يف عبهند، 
ا كـذع ن ى بن عبرشيف حسـني قد تاامل 
مـع آرع  مكظصني لرصـكص عبكعكد، ابم 
يتاامل افق عتّصاقلات اعضحة مع حككمة 
ل يطانلـا! لحسـب مؤبـف وتاب )سـا9 
مـا لاده سـا9( ا ك قـكٌل فلـه مغابطٌة 
اعضحة، فللـا بلأكظصني عبربيطانلني يف 
عملكتب عبا لـي لابقا ـ ة بن يتااملكع مع 
عبرشيـف حسـني لآرعئهم اإنأـا لأا تأيل 
عللهم عبحككمـُة عبربيطانلة؛ ابهذع اجدت 
ل يطانلا نصَسـها وحككمة مضط ة إىل بن 
تترلص من عبرشيف حسـني امطابباته، 
اذبك لدعم بمر نجد عبدعبازيز لن ساكد، 
ثم نصي عبرشيف حسـني إىل خللج عباقبة، 
ثم نصلـه إىل قـربص، اتهألشـه اإ انته 
اعبتاامـل ماه لـإذالل افل إىل َحـدِّ عد9ِ 
تغطلة مصاريف مالشته، لل اعستدعنته، 
بلاـكَد قبل شـه ين من افاتـه إىل عمردن، 
لرتجلات من علنَله عمللك فلصل، ملك عبا عق 
اعمللـك عبدعبله ملـك رشق عمردن. ثـم دفنه يف 
عبقدس لحسب افلته، فصي افلته بن يُدَفَن 
يف عبقدس إرصعٌر عى بن فلسطني ع للة، اجزٌ  
بفلٌل من عملألكة عبا للة عبتي اعدت ل يطانلا 
بن تسـاعَد عباـ َب عى عسـتقابها من عبدابة 

عباثأانلة!
بـم يكـن عملكتُب عبا لـي لابقا ـ ة –ا ك 
مكتب تشكل لنا  عى عقرتعحات سايكا- بم 
يكن  لئة مستقلة وأا برعد سايكا، لل غنٌم 

تالٌع بلأرال عت عبربيطانلة يف مرص. 
اوان من عقرتعحات سايكا إنشاُ  »عملكتب 
عإلسامي ملكافحة دعاية ت ولا يف عبهند افارس 
ابفغانسـتان، بكن نائب عمللك يف عبهند عارض 
إنشاَ  بي مكتب غايته عبتدخل يف مجاالت تقع 

يف نطاق عختصافه. 
إن اعـد للصـكر )ترصيح للصـكر( 17ك91 
»وان بخط  ما  ّدد فلسـطني اعبصلسطلنلني 
اعبا ب عآلخ ين فدار اعد للصكر عا9 17ك91 
لاسـم عبحككمـة عبربيطانلة، ا ك عبـذي يَِاُد 

عبصهلكنلة لكطن قكمي يف فلسطني. 
وانـت عبصهلكنلة منـذ لدعياتهـا مرشاعاً 
غ للـاً عمربيابلاً، اقد عارض عبقكملكن عبا ُب 
عملذ َب عبصهلكني اعالمربيابلـة عبغ للة مااً. 
عبرأسـلنلات  يف  عبقكملـكن  انظـ   ـؤالِ  
اعبسـتلنلات مـن عبقـ ن عملـايض إىل ظهـكر 
إرسعئلـل عى بنه تهديٌد مبـارٌش بألمة عبا للة 
ابدعةٌ للـد عالمربيابلة عبغ للـة لقلادة عبكاليات 
عملتحدة؛ بتجزئة عبا ب اعستغابهم اعبسلط ة 
عللهم، اوذبك ععترب دعاة عإلحلا  عإلسامي يف 
عباقدين عمخرين من عبق ن عبارشين، اوانكع 
حديثي عباهد سلاسلاً، بن عبصهلكنلة اإرسعئلل 
ـة( يف  اعبهلأنـة عبغ للـة )عمم يكلـة لَرافَّ
عملنطقة تأثل تهديدعً بإلسا9 اعممة عإلساملة. 
اياتقـد وثران من عملسـلأني يف عبناشـطني 
سلاسـلاً بن مـن عبكعجـب مقاامـَة عبهلأنة 
عبغ للة اعإلرسعئلللة يف عملنطقة لكل قكة اعز9. 
)ص-29 فلسطني اعبصلسطلنلكن – عبدوتكر 
سألح ف سـكن- ت جأة: عطا عبدعبك اب – 
م وز درعسات عبكحدة عبا للة – عبطباة عماىل 

– لرات، نلسان/ عل يل 99003(. 
لاد فـدار ترصيـح للصكر لسـنتني، قال 
عبلكرد للصكر: »إننا ال نقرتُح يف فلسطني حتى 
اال عمليض يف عبشكل عبراص لاستشارة رغبات 
عبسكان عبحابلني بلباد. إن عبصهلكنلة، سكعٌ  
بوانـت عـى َحقٍّ ب9 عـى لاطل، سـكعٌ  بوانت 
فابحًة بَا طابحة، متجـذرةً يف تقابلد ع يقة 
عبقـد9، ايف حاجات عبحارض اآمال عملسـتقبل 
عبتـي  ي مـن عم ألّـة لأا  ـك بعأق لكثر 
من رغبـات اتحلـزعت عبا ب عببابـغ عدد م 
سباِأئة ببف نسـأة، عبذين يقطنكن عآلن تلك 
عمرض عبسحلقة يف عبقد9« )ص-38 فلسطني 

اعبصلسطلنلكن(. 
ذعتـه  عبصهلكنـي  ـك  عبكلـان  مكقـُف 
مكقـُف عالمربيابلـة عبغ للـة يف تجا ل اجكد 
عبصلسـطلنلني،  ـذع مـا قابتـه جكبـدع مائر 

»رئلسـة ازرع  إرسعئلـل، عـا9 ك6ك91، حني 
قابـت »ال اجـكد بلصلسـطلنلني« با مـا قابه 
بلصي بشـككل عبذي خلصها يف رئاسـة عبكزرع : 
»من  م عبصلسـطلنلكن؟ فحـني جئنا إىل  نا 
)بي إىل فلسـطني( وان  نـاك رُلع مللكن من 
غر عبلهـكد، ابغلبهم من عبا ب اعببدا، وانت 
فح ع ، ابسـكب من  ـذع بنها غـر متطكرة. 
ال يش «، اخـال غزا إرسعئلـل بلبنان يف عا9 
89ك91 –اوانـت لابدرجـة عماىل ح لـاً ضـد 
عبصلسـطلنلني اعملنظأة– قـال مناحلم للغن 
رئلـا ازرع  إرسعئلـل إن عبصلسـطلنلني  م 
»لهائم احشـلة تسـر عى رجلني« فنرشت 
اسـائل عإلعـا9 عمم يكلـة قكبه عـى نطاق 

اعسع« ص-38 فلسطني اعبصلسطلنلكن. 
بقـد تأّكنت رعلطـُة عالسـتلطان عبلهكدية 
الأسـاعدة قكيـة مـن عبقـكعت عباثأانلة يف 
نهاية عبق ن عبتاسـع عرش من ط د عبصاحني 
عبصلسـطلنلني من بوث  من سـتني ببـَف دانم 
مـن عمرعيض »اعسـتكبت عللهـا يف منطقـة 
طربيـة احد ـا. إن  ـذه عبحادثـة احادثـة 
بُخ ى اقات عباصكبة حظلت لتغطلة اعساة 
يف عبج عئـد ابطلقت نذيـ  عبرط  من عبترشيد 
عبذي تنتهجه عبصهلكنلة« ص -107 فلسطني 

اعبصلسطلنلكن. 
وتلـب  يف  عـازاري(  )نجلـب  تنبـأ  بقـد 
بفدره، اياترب من بقـد9 عبكثائق يف ماارضة 
عبصهلكنلـة –لأن » نـاك ظا  تني مهأتني، 
ا أا متشـالهتان يف طبلاتهأا ابكنهأا مع 
ذبـك متاارضتان، ابم تثـ  بيٌّ منهأا عنتبا اً 
حتى عآلن، ابكنهأا لدبتا لابظهكر عبسـاف  يف 
ت ولا عآلسـلكية عبلك9:  اتان عبظا  تان  أا 
يقظة عممـة عبا للـة اعبجهـكد عبرصلة عبتي 
يبذبها عبلهكد بكي يقلأكع اعى نطاق اعسـع 
ِجـدًّع مألكة إرسعئلل عبقديأة. بقد ُقِدر بهاتني 
عبح وتني بن تتصارعا لاستأ عر إحدع أا مع 

عمُخ ى، إىل بن تسكد إحدع أا عى عمُخ ى. 
إن مصر عباابـم لأرسه يتكقف عى نتلجة 
 ـذع عبـرصعع لـني عبشـابني، ا أـا يأثان 
فلسـطني  ص-108  متناقضـني«  مبدبيـن 

اعبصلسطلنلكن. 
الاب غم من بن نجلب عازاري من باعئل من 
وتب عن عبلقظة عبا للة باعخ  عبق ن عبتاسع 
عرش الدعيـة عبق ن عبارشيـن إاّل بن مأاثلته 
لني بمـة حـارضة يف جغ فلتها امتكعشـجة 

 مع القرن التاسع عشر، حين كان 
ّ

 إلى فكر صهيوني إال
ُ

لم تتحوِل األساطيُر اليهودية
 

ً
ها وظلت أسواُرها صامدة

ُ
نابليون بونابرت على أبواب عكا، حين استعصى عليه إسقاط

ا ساعدوه على احتالل عكا والشام فسوف 
َ
في وجه جيشه، صرح بوعد لليهود بأنهم إذ

نَّ االستجابة لدعوة 
َ
 لهم، حينها لم يستجب اليهود؛ أل

ً
 قوميا

ً
يعطيهم فلسطين وطنا

كهذه كانت بحاجة إلى تمهيد فكري ومنظمات يهودية بدأت في العمل مع نشاط هرتزل، 
لتنظيم الحركة الصهيونية في البحث عن وطن قومي لليهود، قيل في البدء في أوغاندا 

فاق على أن تكون فلسطين؛ لما يتطلبه االستعمار البريطاني من دور لألساطير 
ّ
ثم كانت االت

 
ً

 االستعمار في إبقاء األمة العربية منقسمة
َ

ق هدف
ّ

اليهودية في أورشليم، مما يحق
، وفي خاصرتها شرطي صهيوني يحُرُس المصالَح االستعمارية في المنطقة. 

ً
ومفككة

 : محمد ناجي أحمد

»وعد بلفور« كان 
أخطر ما هّدد فلسطين 

والفلسطينيين والعرب وهو 
الذي وعد الصهيونية بوطن 

قومي في فلسطين

 فل�سطني وال�ستعمار وال�سرق الأو�سط اجلديد
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عمرلاا  اعبرألا

عبادد

ك فص  1  1 ـ..
ك بوتكل  ك9901

)761(
دراسة 

ن اليهود وبمساعدة قوية من القوات 
ّ
تمك

العثمانية من طرد الفالحين الفلسطينيين من عشرات 
اآلالف من الدونمات بمنطقة طبرية واستولوا عليها 

يف تاريرها امشـاع  ا امصابحهـا، ااحدة 
بغتهـا، الـني ولان يتـم تلصلقه عى بََسـاس 
عبديـن ابعـ عق شـتى، ابسـاطر ا ألة عن 
ملك امألكـة قديأة – ـذه عملأاثلة خاطئة، 
فاممة عبا للة حقلقة يف عبحارض ايف عبتاريخ، 
اعختاق ولان فهلكني عسـأه دابة إرسعئلل 
يظـل عختاقا غ للا، املصابح عسـتاأارية يف 
عملنطقـة، غنها مأاثلة لـني بمة بفللة اولان 

عستلطاني مزراع يف قلب  ذه عممة. 
يكتب )غسـان سـامة( يف لحث به لانكعن 
)بفكار عن عبسـكق عماسـطلة( نرش يف وتاب 
)عبتحديات »عبرشق باسطلة« عبجديدة اعبكطن 
عبا لي( –عبصادر عن م وز درعسـات عبكحدة 
عبا للة لطباته عماىل  كك91، اطباته عبثانلة 
99000- فلقكل لأن عممَة نتاُج عبقكملة ابلا 
عباكـا. ا ذع عبقكل مـن اجهة نظ ي يؤدي 
لابنتلجة إىل مأاثلة لني طبلاة نشـأة عبكلان 
عبصهلكني انشـأة عبقكملة عبا للـة، ايف ذبك 
عحتلال تطبلاي من لكعلة عباقانلة اما لاد ا، 
ا جا  ملا يطلـق عللـه لـ«عبقكمكية«، اعى 
 ـذع عبنهج يصبح نقـده بلأنطلقات عبقكملة 
لأنها سلصلة اجأكد يرد9 عبط ف عبرارجي. 
فهك يُا ِّف عبسلصلة تا يصاً غرَ ل ي ، يُصبُّ 
يف عبنتلجـة يف خدمـة تغللـب عبجغ عفلـا عى 
عبثقافـة اعبتاريـخ، اوأن عبرلـار ال يككن إاّل 
لرشق باسـط جديد، مبني عـى )عباقانلة( 
ا )عبسـكق( لاد نـزع عبجغ عفلا عن مككناته 

عبتاريرلة اعبثقافلة!
يقـكل )غسـان سـامة( يف لحثـه آنـف 
عبذو : »اعبسـلصلة منهاٌج نصيس قد يارب عنه 
لأص دعت دينلة بَا قكملة بَا اطنلة، عبسـلصلة 
إذن، ال  ـي بيديكبكجلا، اال لابرضارة دينلة، 
 ي لامََساس حابة نصسلة عنطكعئلة عقلأة، 
تدعك إىل عإليأان ليش  ما اإىل عالنتأا  بجأاعة 
ما، اطنلـة بَا قكملة بَا دينلـة، اوأن عإليأان 
اعالنتأا  لذعتهأا وصلان ل دع عبغافب الحل 
عملاضـات، الدفع عمعـ عض عمل ضلـة. بذبك 
فابسلصلة، بيًّا وانت بغتها،  ي بفضل ما يأكن 
بن يلقاه ط ف خارجي: فهي سككنلة م تاحة 
بتصكقها عمخاقي، متأ سة لباض عبشاارعت 
عببائدة، ماتربة بن نشاط عآلخ ين اترطلطهم 
غـر قادريـن عـى عملـا لأكقصهـا عبثالت. 
الابذعت فابسـلصلة، بوانت دينلة بَا قكملة بَا 

اطنلة بلسـت بلدع ردع مناسـبا عى عملتغرعت 
عإلقللألة اعبدابلة عبهائلة بما9 بعلننا« ص56-
-57عبتحديـات »عبـرشق باسـطلة« اعبكطن 
عبا لي-لحكث امناقشـات –م وز درعسـات 

عبكحدة عبا للة. 
بم يقل بنا )غسـان سـامة(  ل يأكن بنا 
بن نتقد9َ خطـكةً إىل عمما9 إذَع ترللنا عن فك  
عإليأـان اعالنتأـا ؟ ا ـل عآلخـ  )عبرارجي( 
لتحكالته عبدابلة رعوم قكته انصكذه اسطكته 
اعستلطانه اعستاأاره ملقدرعت عبشاكب-دان 
إيأان ادان عنتأا ؟ ب9 إنه بجهد ذ نَه لابحص  
عبر عفـات  عبتاريرـي اعمسـطكري احشـد 
بلؤسـا منظكمة إيأانه اعنتأائه، وسـلاج 
يحأي اياـزز نصكذه يف فلسـطني اجغ عفلة 

عبرشق عماسط؟! 
تاأـل عبكاليـات عملتحدة عمم يكلـة يف  ذه 
عمل حلة عـى تغلر اإعادة فلاغـة عبرارطة 
عبجلكسلاسـلة عبا للـة، من مدخل إسـقاط 
عبا عق اعحتابه اقد بنجزت ذبك، ثم مدخل ما 
َي لـ )عب للع عبا لـي( إىل تصتلت عملنطقة  ُسـأِّ
عأكدياً، عى بُُسٍا طائصلة اِع قلة اجهكيًة، 
امـن ثم تاأل عى عبرتولز عى ما بسـأته لـ 
)عبسـكق عبرشق باسطلة( ايأتي مرشاع ايل 
عباهد عبساكدي بتأسـلا عملدينة عالقتصادية 
امـرص  افلسـطني  عمردن  ستشـأل  عبتـي 
اعبسـاكدية افكالً إىل جلبكتـي، وحلقة من 
حلقات عسـتكأال »عبنظا9 عبرشق عماسطي« 
عبـذي يبنى عـى عبجغ عفلـا، مزيحـاً عبااقة 
عبجدبلة لـني عبتاريـخ اعبجغ عفلـا اعبثقافة، 
بصابح عبهلأنة عإلرسعئلللة عقتصاديا اسلاسلاً 

عى عملنطقة!
لأانى بن مرشاع عبرشق عماسـط عبجديد 
 ك مرشاع )برسبة( عملنطقة عبا للة اعبرشق 
باسـطلة، مأا ياصي إرسعئلل من عبحاجة إىل 
ة مع  عسـتقدع9 عملزيد مـن يهكد عباابـم، َخافَّ
محدادية جغ عفلة اث اعت فلسطني، فلصبح 
عالعتأـاد عـى عميـدي عبااملة عبصلسـطلنلة 
عب خلصـة، اعى فضا  عقتصـادي ع لي  ك 
عببديـل عبـذي يجاـل يهـكد عباابـم عحتلاطي 
عسـرتعتلجي، ال يحتاجه عبكلان عبصهلكني يف 

 ذه عمل حلة. 
مرشاع عبرشق عماسـط عبجديد مبني عى 
بََسـاس تجااز، عبُهِكيَّة اعميديكبكجلا اقضلة 
فلسـطني، بي بن )عبسـكق عبـرشق باسـطلة 
»جز  من »عبنظا9 عبرشق باسطي« سلاسلاً. 
يقكل ماجد ولايل يف نداة / وتاب )عبتحديات 
»عبرشق باسـطلة« عبجديـدة اعبكطن عبا لي 
–لحـكث امناقشـات- نـداة نظأهـا م وز 
درعسـات عبكحدة عبا للة، لطباته عماىل آذعر / 
مارس  كك91-عبطباة عبثانلة بيلكل/ سبتأرب 
99000 –يقكل: »... ابفبح من عملأكن إعادة 
عبنظ  يف عب ؤية عبتقللدية بلأرشاع عبصهلكني 
حـكل »إرسعئلل عبكربى »با لابنسـبة إىل دعكة 
بوـرب عدد مأكن من يهكد عباابم باسـتلطان 
يف فلسـطني. فبـدالً مـن »إرسعئلـل عبكربى« 

جغ عفلـاً / بفبـح مـن عملأكـن عبحديث عن 
إرسعئلـل عبكربى عقتصادياً، عبتي تاترب رشيكا 
عسرتعتلجلا بلكعيات عملتحدة يف مرشاع عبنظا9 
عبـرشق باسـطي. ابم ياد ثأـة حاجٌة بجلب 
ماظم يهـكد عباابم إىل فلسـطني. باد9 تكف  
عإلْمَكانلـة عبكعقالة من جهـة، اباد9 عبحاجة 
بذبـك، فبضاـة مايني من عبلهـكد يف إرسعئلل 
لإْمَكانهـم عبقلا9 لهـذع عبدار، اتشـغلل عبلد 
عبااملـة عبا للـة يف عملرشاعـات عالقتصادية 
عملشرتوة يف عبنظا9 عالقتصادي عإلقللأي بلرشق 
عماسط، بما يهكد عباابم فهم ذخ ع عسرتعتلجلا 

إلرسعئلل« ص88-87. 
عقـدت ل يطانلـا منـذ عـا9 15ك91 ثاث 
عتّصاقلات رئلسلة امتناقضة، مع ثاثة بط عف 
مرتلصة: عبحككمة عبص نسـلة، ازعلم عبثكرة 
عبا للـة عبرشيـف حسـني، ارئلـا عبح وة 

عبصهلكنلة يف ل يطانلا عبلكرد راتشللد. 
عتّصاقلـة  عقـدت  عبرشيـف حسـني  مـع 
مكأا ـكن / عبحسـني، اعملكثقـة مـن خال 
عب سـائل عملتبادبـة لـني مكأا كن مسـئكل 
عملكتـب عبا لـي لابقا  ة، اعبرشيف حسـني 
عا9 15ك91، افلها بن ل يطانلا »عى عستادعد 
باعـرتعف لاسـتقال عباـ ب يف عملناطق وافة 
ضأن عبحداد عبتي طلبهـا رشيف مكة، اعى 
عسـتادعد إلسـناد  ذع عالسـتقال« ص-116 

فلسطني اعبصلسطلنلكن. 
امع ف نسا عقدت عتّصاقلة سايكا / للكك 
عملكقاـة يف 16بيـار / مايـك 16ك91، قسـأت 
فله عبرشق عبا لي عبذي وان خاضاا بلسلطة 
عباثأانلـة لـني ل يطانلـا اف نسـا، اجالته 
مناطق نصكذ تدعر من قبلها، فأفبحت سكريا 
اببنـان بلص نسـلني، ارشق عمردن اعباـ عق 

بإلنكللز، عى بن تصبح فلسطني مداَّبة. 
امـع عبزعلم عبصهلكني عبلكرد راتشـللد، 
رصح عبلكرد للصكر يف رسابة لتاريخ 9ترشين 
عبثانـي / نكفأرب 17ك91 مـن ازي  خارجلة 
ل يطانلا عبلكرد للصـكر إىل عبزعلم عبصهلكني 
عبلـكرد راتشـللد، اينص عبترصيـح عى بن 
»حككمة فاحـب عبجابة تنظ  لاني عبتأيلد 
إىل إقامـة اطـن قكمـي بلشـاب عبلهـكدي 
يف فلسـطني...، عـى بن يكـكَن مـن عملصهك9 
لشـكل اعضح بال يتم عبقلـا9 ليش  قد يأا 
لابحقـكق عملدنلـة اعبدينلـة بلجأاعات غر 
عبلهكديـة عملكجـكدة يف فلسـطني« الاد ذبك 
بفبـح مكقـف ل يطانلا اف نسـا تشـجلع 
تككيـن حككمـات محللـة مأـن بسـأتهم 
لابسكان عمفللني يف عملناطق عبا للة، لصدار 
عبترصيح عمنغلك –ف نيس يف 7 ترشين عبثاني 
/ نكفأرب 18ك91 عبذي دعا إىل عالناتاق عبكامل 
اعملطلق بلشـاكب [عبا للة ]عبتي عضطهد ا 
عمت عك طكياً، اتأسـلا حككمـات اإدعرعت 
اطنلة تستأد سـلطتها من عملبادرة اعبرلار 
عبح  بلسـكان عمفللني« ص-116 فلسطني 

اعبصلسطلنلكن. 
من بجل تهجر عبصلسـطلنلني من اطنهم 

عألت عبصهلكنلة، اعصالات عبقتل عبتالاة بها 
عى عبقلا9 لاـدد من عملذعلح عبجأاعلة، بلهلع 
عبجألع نازحني، ذبك ما فناه عبصهاينة لدعم 
اتسـللح ل يطانـي طللة عقـكد عبارشينات 
اعبثاثلنلات اعمرلالنلات من عبق ن عبارشين. 
اتكجـكه لأذلحـة دي  ياسـني اوص  قاسـم 

اغر ا من عملذعلح. 
قال جلكب لاشـا عبقائد عإلنجللزي برشق 
عمردن يف وتالـه عبذي تحدث فله عن سـرته 
عبذعتلة لأنه سـأل مسؤاالً يهكدياً يف حككمة 
عالنتـدعب »عأـا إذَع وانـت عبدابـة عبلهكدية 
سـتكعجه متاعب دعخللة عديـدة لابنظ  إىل 
بن عبسـكان عباـ ب فلهـا سـلككن عدد م 
مسـاايا بادد عبلهكد« يقكل غلكب لاشـا إن 
ذبك عملسـؤال بجاله »ال، ال! إن  ذع سـلج ي 
ت تلبه. فبضع مذعلح محسكلة جلًَدع ستؤدي 
رسياـا إىل عبترلص منهـم« علأاً لـأن عدد 
عبلهـكد آنذعك بم يكن مسـااياً باـدد عبا ب 
رغـم عبهجـ عت عبتـي عسـتأ ت مـن عبق ن 
عبتاسـع عرش احتى عـا9 عبنكبـة 8 ك91. 
الحسب عبباحثة راماي فايغ فإن عمسباب 
عمََساسلة بلص عر »اعضحة ِجـدًّع اال يأكن إاّل 
بتاألة متاأدة بن تحجبها عـن عمنظار...، 
ا ي عبهجك9 عباسـك ي عملبارش عى عبق ى، 

اإىل  عبزعامـة،  إىل  اعالفتقـاد  اعإلر ـاب، 
عمسـلحة، إنها لاختصار عبصكىض اعبركف« 

ص-205 فلسطني اعبصلسطلنلكن. 
ا ذع عبسـلكك، ا ذه عإلجـ ع عت  ي داما 
متباـة يف ُوـّل حابة عسـتلطانلة با عنرصية 
ي عد منها تهجر عبناس من مدنهم ابعأابهم، 
فصي عـدن تم من خـال حأات مللشـااية 
عب مـي لاب فاص طـ د بفحاب عببسـطات 
اعملحات عبتجاريـة عبصغرة، مع قتل عبباض 
منهم، اإشـاعات خربية يف عإلعا9 اعبكسائط 
عالجتأاعلة عن عأللـات إلادة جأاعلة ملنا  
عملحافظات عبشأابلة عبذين ياألكن ايالشكن 
يف عـدن، ايف عبحـ ب لني ما يسـأى لابجلش 
عبكطنـي اعبقكعت عبتالاة ملا يسـأى لاملجلا 
عالنتقـايل تـم عبتاامـل مـع عمرسى لحسـب 
عنتأائهم بق ع ـم امناطقهم امحافظاتهم، 
رسـابة  اإيصـال  عمرسى  مـع  اعبتحقلـق 
بلأشـا دين بن مـا يج ي  ك عأللـات إلادة 
بألرسى. وان  ناك تكظلف بلتصكي  عملبارش، 
انقلها يف اسائط عبتكعفل عالجتأاعي لغ ض 
خلق باسع عأللة تركيف ا لع، بلتم عبنزاُح 

من عدن! 

مشروع الشرق األوسط 
الجديد مبنيٌّ على 

َساس تجاوز الُهوية 
َ
أ

واأليديولوجيا وقضية 
فلسطين
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اهلل شاء هدايتنا لكن على الشكل الذي فيه كرامتنا حتى وهو يعّبدنا لنفسه يقول لنا بأنَّ تعبيَد أنفسنا له هو حريتها وكرامتها وعزتها

القــرآن يصنُع اليقنَي والنظرة إىل أحداث الحياة من خالل القــرآن تصنع اليقني أيضًا

ـالُم- هذا هو اإلماُم الهادي إىل الَحّق -َعَلْيـِه السَّ

 : علي حمود األهنومي

عبسـلُد حسني -ِرْضــَكعُن عبلِه َعَلـلْـِه- تحّدث يف 

ملزمة اعده ااعلـده عبدرس عبثاني عرش عن بمكر 

ها  دعيـُة عبُقــْ آن عبك يم بلناس، امن  وثرة، ب أُّ

ُجألة عبهدعية إنزعُل عبترشيع بتنظلم شؤان عبناس، 

ااجـكب عبكص  لكلِّ ما يأتي مـن غر عبله وقكعننَي 

بَا دسـاترَ ترابف عبُقــْ آن عبك يـم، اعأل عبلهكِد 

ـة بتتقبَل عمشـلاَ  درجًة درجًة،  عى ت ايـض عمُمَّ

مثل عبشلطاِن عندما يتبع يف إغكع  عإلنسان ط يقَة 

»عبرطـكعت«، ابّوــد وثـرعً عى بن عملـكَت إنأا  ك 

لدعيـُة عب جكع إىل عبله فقط، ايجـب عللنا بن ن ّوَز 

عى ما رّوَز علله عبُقــْ آن عبك يم، ابننا إذَع بردنا بن 

ــًة عزيزًة وأا برعدع ا عبلـه بنا يحتّم ذبك  نصبَح بُمَّ

عللنـا عمخذ بلدين مـن عبُقـــْ آن عبك يم امن ب ل 

ـْـِه اَعَى آِبـه- للت رسـكل عبله -فـلكعُت عبلِه َعَلل

، ابن ناأل عى عوتشـاف عمعأـال عبصابحة  نا يف 

عبدنلا؛ بكي ال نند9َ عى تضللِاها يف عآلخ ة. 

اليق��ن نحص��ل علي��ه م��ن التبي��ن يف 
الُق��ْرآن

يف عبقسـم عبرامـا اعمخر مـن عمللزمة اّضح 

عبسلُد حسني -ِرْضــَكعُن عبلِه َعَلـلْـِه- بن عبُقــْ آَن 

 ـك عبذي يصنُع عبلقني، وأا قال: ]عبُقــْ آن يصنع 

عبلقـني، بحـدعث عبحلـاة اعبنظـ ة إبلهـا من خال 

عبُقـــْ آن تصنع عبلقـني. عإلما9 عيل علله عبسـا9ُ 

عبـذي حصل عى عبلقني من خال رسـكل عبله امن 

خال عبُقــْ آن عبك يم، وان يقكل: )اعبلِه بك ُوِشَف 

يل عبغطـاُ  ما عزددت يقلناً(، عبلـه  نا يف عبدنلا لنّي، 
اوّلأنا يف عبُقــْ آن عدة م عت بنه للاٌن، وتاب مبني، 
امن بين تحصل عى درجة عبلقني يف عمشلا ؟ ببلا 

من عبتبلـني؟ بكن بنت عبذي 
عّلأـت نصسـك بالَّ تكقن إالِّ 
عندمـا ترُضب يف ربسـك، 
عندمـا تُحـا لابرضلـة 
نَـا  بَلرَْصْ )َرلَّنَـا  تكقـن، 
متكفٌ   عبلقنُي  َاَسِأْانَا( 
بعـى  عـى  عبدنلـا  يف 

درجاته[. 
لـنّي  بن  الاـَد 
عبلـِه  -ِرْضـــَكعُن 
َعَلـلْــِه- بن عبرلـَل 
عبُقـــْ آن  يف  بلـا 
بن  إذ  عبك يـم، 
مـع  عبتاامـل 
عبتي  عبتكجلهـات 
عبُقـــْ آن  يف 
لـربادة  ـك 
علنُـه،  عبرلـُل 
مثـاالً  اذوـ  
املأكسـاً  حلّاً 

يـدل عى ذبـك: ]تأتـي ارقـة خطاب 
مـن عب ئلـا إىل ب ل منطقـة فلتااملـكن مع تلك 
عبكرقة لكل جدٍّ اع تأا9، ايجتأاكن ايتشـااران 
ولـف ياألكن من بجـل تنصلذ ا، بَا مـن بجل در  
عبرط  اعبتهديد عبذي فلها عن بنصسـهم، ببلا  ك 
ما يحصل؟ بكن  نا لابنسـبة بلُقـــْ آن عبك يم ال 

يحّ ك فلنا شـا ًة، اال نجتأع بنا ف ولف ننّصذ ما 
فلـه؛ حتى ندرب عن بنصسـنا عبرطـكرة عبتي تحّدث 

عنها، ا ك بمٌ  يرتلف عن بمكر عآلخ ين[. 
ارشح عبسلُد حسـني مانى قكل عبله )َاَبْك ِشئْنَا 
آَلتَلْنَا ُوـّل نَْصٍا ُ َدعَ ا(: ]بقد 
جا  عبهـدى عى بعى 
اجـا   مسـتكياته، 
عبهـدى يف بلـني آياتـه 
ابوث  ـا  ابحكأهـا 
بيُّ  تصصلـاً ااضكحاً، 
تنتظـ ه؟  ونـت   ـدًى 
نهديـك  لاإلْمـَكان  وان 
 ـذع عبنـكع مـن عبهـدى، 
وأا يصـرسان  ـذه عآلية: 
ُوــّل  آَلتَلْنَـا  ِشـئْنَا  )َاَبـْك 
نَْصـٍا ُ َدعَ ا( يقكبكن: عى 
اعإلبجـا ،  عبقـرس  ط يقـة 
بن يأسـَك لأُذُِنك إىل عملسـجد، 
ايضاك يف عملا  بتتكضأَ غصباً 
عنـك، اي فاـك غصبـاً عنـك، 
اتصـيل غصباً عنـك، ابرلاة بَا 
خأسـة مائكة لأيديهم سـلاط 
بينأـا  ارع ك  ا ـم  يرضلكنـك 
ذ بت، بكن  ذع بلـا  دًى، بنت 
حلنئـٍذ بسـَت إنسـاناً، قـد يقال: 

حأار، تساق وأا يساق عبحأار..[.
 

الهدي يف متناولك على أعلى درجاته
عبسلُد حسـني -ِرْضــَكعُن عبلِه َعَلـلْـِه- عستط د 

يف إو ع9 عبله بإلنسـان يف ُوــّل يش  يتالُق لحلاته، 

فأـا لابُك لابهدعية، ابضاف: ]يجب بن نصهَم تك يم 

عبله بنا، ابن تك يأه بنا يف  دعيته، ابن من عبحكأة 

بن تقـّد9َ  دعيتـه بنـا لابشـكل عبذي يتناسـب مع 

تك يأنـا، بما بن يك منا فلأا يتالق لتناال عبطاا9 

اعبـرشعب ثمَّ ال تكـكن عبهدعية لابشـكل عبذي فلها 

تك يم بنا اعن ط يقة بنصسـنا نحن، ناقل، نصهم، 

نكقـن، نثق، نصـّدق، ننطلق نتّلأا آثـار عبك عمة 

يف ُوــّل جانـب من جكعنـب  دعيته بنـا، ببلا  ذع 

لكسـانا؟ اسرتى ولف سـلصل عبناس اتصل بنت 

إىل عبازة، ببلست عبازة بلأؤمنني؟[. 

ابّوـد م ة بُخ ى عى بن عملصرتض  ك بن يتسالَق 

عبناُس نحـك عمعأال عبصابحة، ايسـارعكن فلها، 

اعسـتغ ب من عملنافقـني عبذين يؤثّـ ان يف عبناس 

بوث  مأـا يؤثّ  عملصلحكن، ابرجع عبسـبَب إىل عد9 

عبتهلُّب من عمعأال عبباطلة، بك نّ اض بنصَسنا عى 

عمعأـال عبصابحـة اعالنطـاق فلها، اختم عبسـلُد 

ه:  حسـني -ِرْضــَكعُن عبلِه َعَلـلْــِه- لدعاٍ   ذع نَصُّ

]بسـأل من عبله ُسـبَْحانَُه بن يبرصنـا  نا يف عبدينا، 

بن يجالنـا مأن يبرصان ايسـأاكن، ابن يجالنا 

مـن بابلائه عبذين ال خكف عللهـم اال  م يحزنكن 

ال يف عبدنلـا االيف عآلخـ ة، ابن ينجلنـا مـن جهنم، 

ابن ينجـَي ُوـّل اعحد منـا ِمن بن يككن مأن يقكل 

نَا َاَسـِأْانَا َفاْرِجْانَا نَْاَأْل   ذه عبكلأَة: )َرلَّنَا بَلرَْصْ

ا ُمكِقنُـكَن( ابن يزيدنا يقلنـاً يف عبدنلا،  َفاِبًحـا إِنَـّ

الصـرة يف عبدنلـا، انحـن ال نـزعل يف  ـذه عبدنلـا 

نسـتطلع بن ناأل، انستطلع بن ننطلق عى  دعه، 

إنه عى ُوـّل يش  قدي [. 

نوال أحمد
 

ــالُم-  اإلماُم الهادي يَحيَى بن الحسـن -َعَليْـِه السَّ
، ونرَش الديَن وأقاَم  الـذي أتى إىل اليمن من بالِد الـَرسِّ
الدولـَة العادلـة ومأل اليمَن مسـاجَد ومـدارَس للعلم 
والعلمـاء، وأوجـد نهضـًة علميـًة وفكريـًة اسـتمدت 
جذوَرها من مدرسة النبي محمد رسول الله -صىل الله 
عليه وعىل آله-، والتي تناقلها أهُل بيته األطهار الكرام. 
ــالُم- نرش مذهَب العدل  اإلمـاُم الهادي -َعَليْـِه السَّ
ودَحـر الباطنيـَة وأدرك واقَعـه وما الـذي يُفرتض أن 
يكـون، استشـعر مسـؤوليتَه وآمن بوجـوب فريضة 
الجهاد يف سـبيل اللـه، إماٌم من أئمة أهِل بيت رسـول 
اللـه الذين أدركوا واقَعهم واستشـعروا مسـؤوليتَهم، 
الذين عرفوا أن ال نجاَة لهم يف الحياة وال براءَة لهم من 
غضب الله وسـخطه إال يف قيامهـم بفريضة الجهاد يف 
األمر باملعروف والنهي عـن املنكر، َومن أقواِله -َعَليْـِه 
ــالُم-: »ندين باألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  السَّ
وإنَّ نُـرَة املظلـوم واألخذَ عىل يد الظالـم فرٌض الزٌم 
وَحقٌّ واجٌب؛ ألَنَّ يف ترك املعروف للَحّق إماتًة، ويف ترك 
النهي عـن املنكر للباطل حياًة؛ ولذلـك أوجبه اللُه عىل 
ــالُم-: »كان ما  عباده«، َومن أقواِله أَيْـضاً -َعَليْـِه السَّ
ًة مؤّكـدًة فيهم الجهاَد  افرتض عىل الناس وجعلـه ُحجَّ

يف سبيل الله«. 
ــالُم- هو الرجُل الطاهر  اإلماُم الهادي -َعَليْـِه السَّ
القرآنـي املجاهد الـذي أحيا اللُه عىل يـده الديَن وأزاح 
بجهاده ُظلمَة الجاهلن، اإلماُم الذي هدى الناَس للَحّق 
َوأقـام فيهم العدَل، وأصلـح ذات بينهم، اإلماُم الهادي 
ـة؛ لتغِلَب  الذي حمل املسـؤولية وأحياهـا يف روح األُمَّ

الظلَم وتنتَر لهذا الدين املحمدي األصيل. 
إننا نتحدث عن شخصية تاريخية وإسالمية عظيمة، 

رمٍز من رموز تلك املدرسـة املحمديـة الطاهرة النقية، 
عَلٍم من أعالم الهدى، وهاٍد من الهداة الصالحن، وقائٍد 
من القادة القرآنين، إمـاٍم من األئمة الطاهرين، حفيٍد 
من أحفـاِد رسـول الله األكرمـن -صالة اللـه عليهم 
أجمعـن- املجاهدين يف سـبيل الله ونـرة عباد الله 

املستضعفن. 
ونحن يف حرضة هذا اإلمام الطاهر الهادي إىل الَحّق، 
ــالُم- فإننا نُْحيي هذه  يَحيَى بن الحسـن -َعَليْـِه السَّ
الشـخصيَة العظيمَة، الجديرة بـأن تكتب عنها األقالُم 
وتسطرها الصحُف؛ لنسـتذكَر مآثَر هذا اإلمام العادل 
ونسـتلهم إيمانَه وصربَه وجهاَده وتضحياِته الجسيمَة 
ــالُم- يف سـبيل الله ويف سبيل  التي بذَلها -َعَليْـِه السَّ
نـرش دين اإلسـالم، فقد خـرَج مجاهداً داعيـاً إىل الله 

والعودة لكتاب الله. 
وقّدم اإلسـالَم يف أطهر وأنقى صور اإلسالم، تجّسد 
يف مرشوعه الـذي كان يحمُل األخـالَق والقيَم واملبادئَ 
ـالُم- يف  ، والذي جّسـدُه -َعَليْـِه السَّ والعدالَة والسـموَّ
واقعه قوالً وعمالً، حركًة ومنهجاً، سلوكاً َوصدقاً وعدالً. 
حمـل مواصفـاِت جـّده املصطفى أخالقـاً وجهاداً 
ــالُم- َوحركتُه  وتضحيـًة، وكان خروُجـه -َعَليْـِه السَّ
امتداداً لحركة أهِل البيت ونهجهم املرتبط بنهج جّدهم 
رسوِل الله -صلواُت الله عليهم-، لقد أحيا الَحقَّ وأرىس 
دعائَم العدِل والقسِط يف ُكـلِّ بقاع األرض اليمنية، وقد 
ــالُم-: »واللِه إلن أطعتموني ال  كان يقـول -َعَليْـِه السَّ
فقدتم من رسـول الله إال شـخَصه إن شاء الله«، فكان 

ـالُم-.  َحّقاً ما قاله -َعَليْـِه السَّ
ـة اليوم إىل الرجوِع ملدرسـِة  وما أحوج رجاالت األُمَّ
أهل البيت -سـالُم الله عليهم-؛ ألخذ الـدروِس والِعرَب 
واالسـتفادة مـن حركاتهم اإلسـالمية يف مواجهة قوى 
الطاغـوت واإلجـرام، والتزود مـن مواقفهـم اإليمانية 
ًة يف  ـة يف هـذا العـر، وَخاصَّ يف مواجهـة أعـداء األُمَّ

هـذه املرحلة، فنحُن نسـتلهم من اإلمـام الهادي ومن 
آبائه وأجـداده األطهـار إيمانَهم وجهاَدهـم وصربَهم 
وتضحياِتهم يف سـبيل الله؛ من أجل أن تبقى كلمُة الله 
هي العليـا وكلمُة الذين كفروا هي السـفىل؛ ومن أجِل 

إحقاق الَحّق وإزهاق الباطل. 
نسـتذكر بطوالِتهم ونسـتلهم مواقَفهم التاريخية؛ 
لنتعلـَم منها اليوم ولنتزوَد من تلك املواقف اإليمانية يف 
كيفية القدرة عىل الوقوف أماَم هذه األخطار والحروب 
القائمـة التي تشـنُّها قـوى الرش واالسـتكبار العاملي، 
ـة اإلسـالمية،  ومـا تمارسـه من إجرام بَحـقِّ هذه األُمَّ
وكيف نسـتطيع بقوة اللـه التصدي ملـرشوع الهيمنة 
واالسـتعمار األمريكي اإلرسائييل الذي يسـتهدف هذه 

ـَة بأرِسها.  األُمَّ
ــالُم- يقول: »ألستم  كان اإلماُم الهادي -َعَليْـِه السَّ
تـرون إىل دينكـم مقتـوالً، وإىل الَحّق الـذي أنزله اللُه 
مـع نبيكم مخـذوالً، وحكـم الكتـاب معّطـالً بينكم، 
وأن األمَر باملعـروف والنهَي عن املنكـر معدوٌم فيكم، 
يرتـع أعداُء الله من جني أموال املسـلمن، قد أمنوا من 
تغيريكم، ويئسـوا مـن نكايتكم، وبسـطوا أيديهم عىل 
املسـلمن، وحكمـوا بحكِم الشـيطان فيهـم، يذبحون 
أبناءهم، ويسـتحيون نساءهم، ويف ذلكم بالٌء من ربكم 
عظيـم، حرموهم فيئَهـم، واصطفوا مع ذلـك أموالهم 
وأجاعـوا بطونهم وأعروا ظهورهم وأضاعوا سـبيلهم، 
وأخافوهـم عىل أنفسـهم يقتلون رجالهم، سـفهاؤهم 
أمراؤهـم وأرشارهم حّكامهـم، وعظماؤهـم أردياهم، 
تُهـم، إن عاهدوا نقضوا،  الغدر شـيمتهم، والفسـق ِهمَّ
وإن أّمنوا غدروا، وإن قالوا كذبوا، وإن أقسـموا حنثوا، 
قتلوا النسـاَء والولدان، وقتلوا الكتاب والسنة، وأظهروا 
املنكَر والبدعة، وخالفوا مـا بعث الله به نبيه، وحكموا 
ـالُم-: »لقد  بغري الكتاب املنزل«، إىل أن قال -َعَليْـِه السَّ
حكم اللُه للَحقِّ واملحقن بالغلبة للباطل واملبطلن، أين 

هـم املناهضون ألمره؟ املنتجـزون لوعده، املتعرضون 
ُه،  نَّ اللَّـُه َمن يَنُرُ لنـره، فإن الله يقـول: )َوَليَنُرَ
إِنَّ اللَّـَه َلَقـِويٌّ َعِزيـٌز( وبىل وعـى )َفإنَّ َمـَع الُعْسِ 
يُـْساً، إنَّ َمـَع الُعْسِ يُـْساً( عى أن يجعـل فيكم يا 
أهـَل التوحيد خَلفاً من األولـن املجاهدين، الذين بذلوا 
روا يرحمكم  أنفَسـهم وأمواَلهم لله ربِّ العاملن، فشـمِّ
اللُه، واجتهدوا واطلبوا النجاَة من الله بجهاٍد تنجوا«. 

هـذه هـي الروحيُة العاليـة لإلمام الهـادي -َعَليْـِه 
ــالُم- الذي أحيا اللُه به الديـن، وأفاقت الهدايُة يف  السَّ
بـالد اليمن، تَحّرَك بهذه الروحية العالية يف هذه الديار 
وأسـتطاع أْن يوجـَد دولَة الَحقِّ واملحقـن، وأن يحّقَق 
منهـَج األنبياء والصالحن، فكانت دولتُه راشـدًة، أمن 

فيها املستضعفون وخاف فيها الظاملون. 
وها نحـن اليوم نقول: الحمُد لله الـذي أوجد لنا يف 
هذا العر قيادًة قرآنيًة مـن آل محمد األطهار، ممثلًة 
بالعَلـم القائـم السـيد عبدامللك بـدر الـديـن الحوثي 
-يحفظـه الله- الذي يقودنا تحَت رايِة الَحقِّ التي توىل 
حمَلها بعد استشهاد أخيه الشهيد القائد السيد حسن 
-رضـواُن الله عليه- املؤّسـِس لهذا املـرشوع القرآني 

العظيم املناهض لقوى الظلم واالستكبار العاملي. 
قائـٌد قرآنٌي حكيٌم أعادنا للقرآن وأحيانا بالجهاد يف 
سـبيل الله ملواجهة طغاة عرنا، إنَّ عَلم زماننا وقائَد 
مسـريتنا سـار بسـرية آبائه وأجداده -عليهـم جميعاً 
ـالُم-، فالحمُد لله ربِّ العاملـن أن هدانا  الصـالُة والسَّ
وجعلنـا مـن ُركَّاِب سـفينة النجاة أماَم بحـور الغفلة 
وأمواج الضالل، فأهُل البيت لنا كسـفينِة نوٍح التي من 
ركبها نجا، ومـن تخّلف عنها غرق وهوى، كما قال لنا 
الحبيـُب املصطفى -صالُة الله وسـالُمه عليه وعىل آل 

بيته الطيبن الطاهرين-. 
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سلظل عبلك9 عبثامن من شه  بوتكل  من 
ُوـلِّ عا9  ك عبلـك9 عموثَ  دمكية يف تاريخ 
عباداعن، إنه تاريـُخ عبلك9 عبذي عرتكب فله 
تحابُف عباداعن بوربَ مجزرٍة يف َحقِّ عملدنلني 
عبلأنلني، مستهدفاً فابًة مكتظًة لاملدنلني 
يف مناسـبة عـزع  لقلـب بمانـة عباافأة 

فنااَ . 
 ي بلسـت ج يأة بَا مجزرة عادية، لل 
 ي بوـربُ ابشـنُع ج يأة حـ ٍب يف عبق ن 
عبكعحد اعبارشين، سقط فلها 139 شهلدعً، 
للنهم سـتُة مصقكدين، انحك 783 ج يحاً 

جلُّهم من عملدنلني.. 
ج يأـٌة عختلطت فلها عمشـاُ  عملتناث ة 
ج عَ  عبقصف عباداعنـي بطرعن عبتحابف، 
عحرتقـت اتصحأت فلها عـرشعُت عبجثث، 
مأزقـٍة  بشـا   إىل  ماظُأهـا  اتحكبـت 
ابط عٍف متناث ة ابافاٍل متطاي ة يف ُوـلِّ 
عتّجـاه، بمـا من نجـا لحلاته مـن ضحايا 

تلك عملجزرة، فسـلظل جسـُده شا دعً عى 
لشـاعة تلك عبج يأة عمبلأـة، لأا عّأدته 
فلـه مـن آثار ا لطـ ٍف مبتكر بَا حاسـٍة 
مصقـكدة بَا نـداٍب بج عح يف شـتى بنحا  
جسـأه.  تلـك عبج يأُة عبصظلاة ُسـصكت 
فلها دماُ  شـاٍب مـن بقصـاه إىل بقصاه، 
اوان ضحلتها مكعطنني بل يا  من مرتلِف 
عبشـأابلة منها  عبجأهكريـة  محافظـات 

اعبجنكللة.
بنكـ  تحابُف عباـداعن عرتكالَها يف لدعيِة 
ابلكعقـه  عبصنـادق  م تِزقـُة  اوان  عممـ ، 
عملأجـكرة باَل مـن لـ باه ادعفاـكع عنـه، 
لشـهادِة زار الهتـان، شـهادٌة بـم تاّأ  
طكياً، فرسعان ما نسصتها قلادُة تحابف 
الهتانَهـم  ُزاَر ـم  افضحـت  عباـداعن 
لاعرتعفهـا اإق عر ا لتنصلِذ تلـك عباأللة، 
لتضلللهـا،  عمل تِزقـة  بقلـادة  اعتّهامهـا 
اتا يتهـا بهم بما9َ عباابم لأنهم يتحّألكن 

وامَل عملسـؤابلة عن تلك عملجزرة، فهم من 
برسـلكع إحدعثلـاِت عبصابة امن عسـتأاتكع 
يف إقنـاع قلادة تحابف عباداعن لاسـتغال 
عبص فة اعد9 تصكيتهـا اعقتناص فلد ا 

عبثأني. 
تلـك عبكارثُة عإلنسـانلة يف َحقِّ عبشـاب 
عبلأنـي تكصـي ملحاوأـة رمـكز تحابـف 
عباـداعن مـن بابهـم احتى آخ  ـم، ايف 
مـن  عبلأـن  م تِزقـة  وبـاُر  مقدمتهـم 

عباسك يني اعملتصندقني. 
 ذه عملجزرُة عبتـي عرتُكبت يف عبثامن من 
بوتكل / ترشين عمال 99016، اما سبقها 
مـن مجـازَر اوذبك مـا تا ا، بن تسـقَط 
لابتقـاد9 ابـن يسـكَت عبشـاُب عبلأنـيُّ 
بَا يتنـازَل عنهـا، لل سـتظل َحّقـا به عى 
مج مي عبتحابـف ام تِزقته، حتى يقتصَّ 
منهم ايأخذَ لَحـقِّ تلك عبدما  عبربيئة، اما 

ذبك عى عبله لازيٍز. 

قـك9ٍ  فـداَر  بثلـج  لأحتـكعه  عببلـاُن 
مؤمنـني، ابشـال عبنرعَن اعملـآيس لقلكب 
عبغـزعة عبطامحني الحتال اإذالل عبشـاب 
عبلأنـي عبحـ  اعبازيز منـذُ بن خلقه عبله، 
اجاله شـكوًة يف حلق ُوــّل عألل اخائٍن 

اماتٍد. 
فباـد بن تلقـى عملاتـدان عـى شـابنا 
عنتكاسـًة وربى لاد بن عسـترصكع لابلأني 
عبحـ ، عبـذي سـلككنكن يف مكعجهـة ماه 
قبل خأسـة بعكع9، ابطلقكع علله مسـأى 
مللشـلا، ابنَّ عافصتهـم عى عملللشـلا بن 
تدا9َ إاّل بسـاللع اسـلتم عبحسـم،  ا  م 
بلطـاُل عبلأن يُذيقكنكم بشـدَّ ابقىس بنكعع 
عبتنكلـل، الاد بن تسـاقطت اعنتهت ُوـلُّ 
بارعقكم عى مدى بعكع9 عباداعن عبرأسة، 
يأتـي بلطاُل عبلأن جلشـاً ابجانـاً بلالنكع 
عن لنـك ب دعف دعخَل عباأقني عبسـاكدي 
300  ـدٍف، الاـد  اعإلمارعتـي يصـل إىل 
عبرضلـة عبحلدريـة عبتـي طابت منشـآِت 
عبنصـط عبسـاكدي لأنطقة لقلـق ا ج ة 
خ يص عبتي جالت عباابـَم بجأع ي تاش 
بهكبهـا، ايرجـل ايكجه عبلـك9 إىل إي عن؛ 
مَنَّهـم ي ان بنـه من عبالب عالعـرتعُف لأن 

عبلأَن  ك من عسـتهدَف تلك عملنشآت، فقد 
وانت دقلقًة امهأًة امكجاًة حني بفالت 
وربى منشـآت عبنصط عبساكدي »برعمكك« 
بلتكقـف نصـُف تصديـ  عبسـاكدية مـن 
عبنصط؛ لَسـبِبها الأاـدل 5 مايني ل ملل 
يكملـاً،  ـذع داَن عبرسـائ  عبناتجـة من 

عبرضلة اعملتأثلة لاملادعت اغر ا.
اقبـل عسـتصاقة عبنظا9 عبسـاكدي من 
رضلة لقلق لأيا9 يأتي عبجلُش عبلأني عن 
ط يق عملحارب عبرسيع يحلى رسيع بلالَن 
عـن تنصلـِذ عأللة وـربى حألت مسـأى 
عأللـة )نـرٌص من عبّلـِه( لأحـكر نج عن، 
ا ـي تأثل بوربَ عأللٍة عسـك يٍة منذ لد  
عباداعن عبغاشـم، اعبتي تاّ ض فلها عباداُّ 
برسارة فادحة من حلث سقكِط عدد وبر 
ع من عمرسى اعبقتى اغنائم ال تاد اال  ِجـدًّ
تحىص، اتح ي  مساحة جغ عفلة شاساة 
ايف ظـ ف فاـب، امدة زمنلـة قصرة ال 
تتجااز بياماً، اعى بسان رسيع بن من لني 
عمرسى مئات عبساكديني، للنهم ضباٌط بم 
تأناهم مكعقُاهـم يف عبرلف عن بن يلكذاع 
لابص عر، حلث ا م ال يقاتلكن إال من ارع  
ُجُدٍر بَا وتائب من عمل تِزقة تشـكل حأايًة 

بهم، حلُث تم تطكيق مرسح عباأللات من 
جألع عبجهات اعبسلط ة عى ُوـّل يش  يف 

برض عملا وة. 
إنها عنتكاسـٌة عسـك ية غرُ مسـبكقة 
يتاقهـا تحابـُف عباـداعن اعـى يـد مـن 
بطلقكع عللهم مسأى »عملللشلات«، بلضع 
ع بما9َ  عباداُّ نصسـه يف مكقف محـ ج ِجـدًّ
عأللـة )نرص من عبله(، اما عللهم سـكى 
م عجاة فكريـة ملآالت عسـتأ عر عداعنهم 
عبابثـي، اعب ولة عم ـمُّ بن من لني عمرسى 
بعـدعدعً وبـرًة من قـادِة اضبـاِط اجنكِد 
عبجلش عبساكدي؛ مَنَّ عببقلَة ال قلأَة بهم، 
عشـرتتهم عبسـاكدية لأبابَغ تسـتردمهم 
بصـرتة محـدادة حتى يسـقطكع قتـى بَا 

برسى داَن بسٍف بَا ند9ٍ عللهم. 
عبسلاسـة  بُسـتاذ  بسـان  اعـى  إذن 
ارجـل عبحـ ب اعبسـلم اعباقـل اعملنطق 
محأد عبدعبسـا9 -رئلا عبكفـد عبكطني 
عملصـااض- حلُث قال: إنَّ عأللة )نرص من 
عبله(  ـي عنتصاٌر بلأبدئلة اعإلنسـانلة يف 
مكعجهـة عبنصالة اعملادية، اتجسـلٌد بقكة 

عإلرعدة عبلأنلة يف مكعجهة عباداعن. 

احتجاُز الناقالت 
جريمُة حرب 

أممية
بلقيس علي السلطان 

يا زمن قف لليماني
جربان سهيل

بقد بُا أنا بسـنكعٍت عّدة لحأامِة عبسـا9 اغصن 
عبزيتـكن، الأنَّ عممـَم عملتحدة رععلٌة بلسـا9 اَسـنٌَد 
بلشـاكب يف اقـت عبحـ اِب اعمزمـات، فدقنـا بن 
عبصللَب عمحأ  يبسـط يَده لابرر، ابك تصك نا قللاً 
بالأنا من عملقطع عمال السـأه بنه بدعٌة بصلِب عبناس 
لصكرة عإلنسانلة عملكذالة، وذبك فدقنا بن عبلكنسف 
ت عـى عممكمَة اعبطصكبـَة، لَلَْد بنَّ عميّا9 وشـصت بنا 
لأنها تشـارُك يف إلـادِة عممكمة اعبطصكبـة اال يُظهُ  
بها داٌر سـكى تكفـِر مكعنع عبحأل، عبتي يسـتحلل 
عنادعمها من عمل عوِز عبصحلـة، بما بن تنقطَع عمدايُة 
عبرضاريـُة فهذع بمٌ  مسـّلٌم لـه، ايحتـاج إىل إعادِة 

عبنظ  حكبه. 
عنطـكت عللنا عبكذلـاُت تلَك عبكذلـات، عبتي حبلُها 
وان قصرعً بدرجة بنها تكّشـصت منذُ عميّا9 عماىل من 
عباداعن عبغاشم عى عبلأن، فأن عببلاناِت عملرزية عبتي 
ال تكاد تج ؤ عى إدعنِة عملجازر عبكحشلة عملرتلصة، إىل 
عبتكعطؤ مع داِل عباداعن يف ق عر عبحصار عبظابم انقل 
عببنك عمل وـزي إىل عدن اح مان عبنـاس من عمل تباِت 
دان بيِّ داٍر يُذَوُ  إلنها  ذبك، سـكى رعاية عتّصاقلات 
ال تكاد تجـ ؤ عى إبزع9 دال عباـداعن ام تِزقتهم يف 
تنصلذ ـا، حتى عنتهـى لها عممُ  بلتكعطـؤ يف عحتجاِز 
ناقات عبغذع  اعبداع ، َاناقات عبنصط عبتي تأدُّ باردَة 
ارشعيـنَي عملـدن لجألع مؤّسسـاتها لابكقـكد عباز9 
برسيـان عبحلاة فلها، اعبتي من ب أها عملستشـصلاُت 
عبتـي تاتربُ عموثـَ  اعم ـمَّ عحتلاجـاً بلكقكد؛ بككنها 
تاجُّ لاملـ ىض اعبج حى، الامخص م ىض عبغسـلل 
عبكلكي اعبذين ياانكن عمم َّين منذُ لدعية عباداعن. 

إن عسـتأ عَر عحتجـاز ناقات عبنصط ينـذر لكارثٍة 
إنسـانلٍة محّققة، ما بم تاد عممُم عملتحدة إىل رشد ا، 
اعبتي تنـصُّ قكعنلنُها عبزعئصة عـى بن يبقى عملدنلكن 
خـارَج دعئ ة عبرصعع، بكنَّ قكعنلنها تاشـت تأاماً يف 
عبلأن، فأفبح داُر ا ال يقلُّ عن عبداِر عملساعد بدال 
عباداعن يف عبحصار اإلادة عبشـاب، ايأتي  ذع عبصال 
عبذي بم ي عِع حتى عمطصاَل اعبنسـاَ  يف عبلأن ردعً عى 
 زعئأهـم يف عبجبهات لنصِخ نار حقد م عى عملدنلني، 
متناسني بنصاَس طصٍل يف حضانة عملستشصلات، ابننَي 
ج يـٍح يف غ فة عباناية عمل ّوزة، اآ اِت عم بٍة يف غ فة 
عباأللات، اباجاَع شلٍخ يااني من عبصشل عبكلكي. 

 ذه  ي عممُم عملتحـدة عبتي حكّبت بجنحَة حأامة 
عبسـا9 إىل بجنحـِة طائـ عت تقصـُف اتقتـُل اتبلُد 
عبشاكَب، اجالت من بغصان عبزيتكن جرسعً ياربُ له 
عبطغـاُة؛ بتدمِر عباابم تحَت مسـألاٍت زعئصٍة ابعذعٍر 
اع لـة، منبُاها خطـٌط فهلكنلـٌة بم يكلـٌة، اعبتي 
تاترب  لئُة عممم عملتحـدة إحَدى ب ـمِّ بداعتها عملنّصذة 

بتلك عبرطط، فهل من مدو ؟

مجزرة الصالة الكبرى.. 
الجريمُة التي لن تنسى

منري إمساعيل الشامي 	
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سالٌم ال يبخس توازن الردع 
امكتنا عبذي  ك نصط عبسـاكدية ما بم تبادر عبساكدية 
البتقاطهـا اما بـم تصـِض إىل فصقة سـا9 عادبة تكقف 
لأكجبهـا عبسـاكدية ُوـّل بشـكال عباـداعن عملبارش اغر 
عملبـارش اتلتز9 لإعـادة إعأار ما دّم تـه الاد9 عبتدخل يف 

شؤان عبلأن. 
إن قدرتَنـا عـى رضب مصـدر قـكة عبسـاكدية لأقتل 
يجـب بن يقصـز لابلأن من للـد تالع امـن حديقة خلصلة 
امن مج د سـاحة نصكذ ا لأنة بلسـاكدية إىل للد سـلد 
بنصسـه قائد بزمامه ِنـدٍّ امكافئ، غر  ـذع لرا ملاادبة 
عب دع. إن نظا9 ملزعن عبقكى بلا مص اضاً من قبل رجال 
عبدابـة عى عمحدعث، اإنأا  ك اضٌع تص ُضه عمحدعث عى 
رجال عبدابة. اإن عمم  عبذي يقلق عبسـاكدية اي لكها  ك 
مقارنـة ما يأكـن بن يلحَق لها من خسـائَ  لأا يأكن بن 
يلحَق لنا من خسائ  حال عستأ  عبح ب لاد ماادبة عب دع 

عبثانلة عبتي باقصت نصف فادرعتها. 
فأا دعمت عبسـاكدية اماها عقتصاد عباابم تحت رحأة 
مسـّرعت افكعريخ جلشنا ابجاننا عبشابلّة فا لد من بن 
تنج َّ من بذنلها إىل مصااضات تصيض إىل سـا9 عادل يللق 
لشجاعة اتضحلات بلطال جلشنا ابجاننا اتشصي فداَر 
عبج حـى اعبثكاىل اعمرعمل اعميتا9 اعملح امني من عبتاللم 

اعملهّج ين اعبجكعى. 
امـا بم يكن سـا9ٌ عادٌل يللـُق لتكعزن عبـ دع اقد لات 
ُخطا9ُ عبساكدية اعقتصاد عباابم للدنا فلتكن ما وة ورس 
عظم فلم ياد بدى فناا  ما تررسه، للنأا عب ياض ترىش 
بن تشتال مجّددعً عبنرعَن يف منالع امصايف اماامل نصطها 
ابن يغطـي دخانُها سـأاَ  عملنطقة، اسـتككن خسـائُ نا 
مـن عآلن ال يش  مقارنًة لأا سـتررس عملألكـة. اعللنا بن 
ال نلقـي لاالً ب دة فاـل  ذع عباابم عبذي يبلُع بسـانَه عبلك9 
اقـد تكقصت اسـائُل عبنقل اعملستشـصلات امضرات عملا  
امحطات عبكه لا  الات عبنـاُس يأكتكن يف طكل اع ض 

عبلأن.

بقايا الصفحة األخيرة

ببم ينئ بلذين عرتزقكع اعنردعكع بن ياكداع إىل 
جاّدة عبصكعب، ايغّلبكن مصلحَة عبكطن اعبدين 
اعباقلـدة عـى ُوـّل ععتبـار عدعئـي ال يَْ ُقب يف 
يأنّـٍي إاّلً اال ذمة، بقد ربيتم دنا ة من تقاتلكن 
لصّصـه ولف يُأاـن عبقتل اعبحصار بـكلِّ بلنا  
عبلأـن لا تأللـز، ابّالكـم بوث  مـن ببف م ة 
عوتكيتـم لصكعريرـه ا ك يسـتهدفكم يف ُوـّل 
عبجبهـات، بقد بماـن لكم عبقتـَل ابثرن فلكم 
عبج عح ابنتم ما تزعبكن تسبُحكن يف خٍط رسأه 
عبشـلطاُن اقـد حذّروم عبلُه مـن إتباع خطكعت 
عبشـلطان عبذي ي يـد بن يكقَاكـم يف عبج يأة، 
اسـرطه  عبلـه  غضـَب  تسـتحقكن  امنهـا 

اتحرشان إىل جهنم. 
 ي رسـابٌة إبلكـم جألااً »مافلـا عالرتزعق« 
بمـا آن عماُن بن تنسـحبكع مـن ل عثـني عبجهل 
اعبتسـلط اعالقتتـال لـا بج ،  ا  ـك عباداعن 
دعئأـاً يشـنُّ عللكـم عبغارعت اقـد حصد منكم 
عبكثـرَ ابسـقاوم مـن طائ عتـه ِحَأأـاً نارية 

بم يكلة اف نسلة ال يطانلة اإرسعئلللة. 
 ي بم تكن عماىل حادثة عدن اغارعت تحابف 
عباداعن عبتي حصدت ما ي لك عى ثاثِأئة قتلٍل 
اج يح، فقد عألها من تقتاتكن من فضاته يف 
بوث  من جبهة، لأا فلهـا جبهتا نهم ارصاعح 
إىل عبحداد اعبسـاحل عبغ لي، ا ا  ك يطاردوم 
لابنار اعبباراد إىل سـجكن عمرسى متاأدعً قتَل 
عباـرشعت، ابلسـت ج يأُة عسـتهدعف عمرسى 

لسـجن عبرشطـة عباسـك ية  ـي عماىل فقـد 
سبقها عسـتهدعف عبسـجن عمل وزي لأحافظة 
حجـة ابعقبهـا لابج عحـي اوللـة عملجتأـع 
اسـجن  ـّ عن لذمـار امدينـة عبصابـح لتاز 
حافـدعً يف بقـلِّ عأللة بوث  من خأسـني قتلاً 
اعـرشعت عبج حـى، امـا عألـه مؤّخـ عً لحق 
زمائكـم عمرسى لجبهـة اعدي آل بلـك جبـارة 
حلنأـا قتل عأـدعً بوث  من ِمئتي قتلل، اسـار 

يطارد م يف عبشااب ايف عبجبال اعبكديان. 
عباـدّا جباٌن ماوـٌ  اخّدعٌع  ك يسـتهدفكم 
قبَل غروـم،  ك بم يصّ ق لني فديـق بَا عدا، 
شـااره قتُل عبشـاكب اإلادة عماطان، ثقافتُه 
عباشـكعئلُة اعالسـتكبار بلا به ديـٌن يُدين له 
سكى ما بماه علله عبصهاينة اعمم يكان،  ّأه 
 ك إشباُع غ عئزه عبشـلطانلة عبربلثة، جهاده 
 ـك يف سـبلل عمم يـكان من يسـبّح لحأد م 
بلاً انهارعً، عداٌّ تج د من قلم عإلنسـانلة الات 
اعحدعً من عبحلكعنات عملصرتسـة عبضابة عبشاردة 
اعبتـي غذعؤ ـا بحـُم بطصـال انسـا  ادمـا  
عبربع ة، فحّ ٌي لكـم بن تاكع خطكرَة  ذع عبادّا 
اتستشـا اع فتكه لكلِّ عإلنسـانلة اعبشـاكب 
عبحّ ة ال سـلأا مـا ياأله لحقكـم باالً، الحق 

عامة بلنا  عبلأن ثانلاً. 
 ي رسـابة من وافة بحـ عر عبلأن بن  لأكع 
إبلنا اوكنكع إىل جانب من يدعفع عن عبلأن برضاً 
اإنساناً ملا يقارب خأسة بعكع9، فلم يُاد  ناك 

مكطناً بلشـك ابنتم تـ ان بسـابلبه عباداعنلة 
ضدَّ بمتكم اشـابكم، اإرسعَفه يف قتل عبنسـا  
اعمطصـال عمل يـا  يف منازبهـم ايف مدعرسـهم 
ابسكعقهم امسـاجد م، ادّمّ  ُوـّل مؤّسسات 
عبدابـة عملدنلة عبردملة عإلنأائلـة اعالقتصادية 
ة، اجاـل عبلأن  اعباسـك ية عباامـة اعبَرافَّ
لؤرًة مـن عممـ عض عملاديـة اعبصتاوة، حارص 
ُوـّل عبشـاب يف غذعئـه اداعئه ابقأة علشـه، 
امنـع عنه ُوـّل يش ، اما اٌف بن عملترضَر من 
عبحـ ب اعبحصار بلا احد م من يقصكن ضدَّ 
ـة بلنا  عبلأن ياانـكن عبح َب  عباـداعن لل عامَّ

اعبحصاَر اغاَ  عمساار. 
بلا  ناك رشعلة ابلا  ناك تأدد فاريس 
ابلا  ناك خطٌ  يتهّدد عبلأَن، اإن وان خط عً 
فهـك من عبسـاكدية جارِة عبسـك  عبتي بضحت 
ُدملـة تَحّ وها عبلُد عمم يكلـة ولف امتى ابنّى 

شا ت. 
 ي دعكٌة دعئأاً ما ن سـلها إبلكم آملني منه 
-ُسـبَْحانَُه َاتََاـاىَل- بن يْهديكـم ايكفقكـم إىل 
جادة عبحق؛ بتكعجهكع تحابف عباداعن عبساكدي 
عبجلـش  مجا ـدي  إخكتكـم  مـع  عمم يكـي 
اعبلجان عبشـابلّة، عبذين لاتكع عبلك9 يالشـكن 
زمـَن عالنتصارعت اتنكع عبصناعات عببابسـتلة 
اعملسـّرة، اعبقـاد9 بفضُل لـإذن عبلـه؛ بتنجكع 
من عبتله اعبضال ابتصكزاع لإحدى عبحسـنلني 

عبنرِص بَا عبشهادِة. 

يقـكُل عبلـُه تاـاىل يف محكـم وتالـه: ﴿َاإِذَع 
َخاَطبَُهـُم عْبَجاِ لُـكَن َقابُـكع َسـَاًما﴾ ايقـكل 
بَيْضاً: ﴿َاعْبَكاِظِأنَي عْبَغلَْظ َاعْبَااِفنَي َعِن عبنَّاِس 

َاعبّلُه يُِحبُّ عْبُأْحِسِننَي(. 
عبحلـُم مـن برشف عبّسـجايا ابعـّز عبرصال 
عمخاقلـة، فهـك عبدبلـل عـى سـأّك عبنصا، 
اوـ 9 عمخـاق، ا ك عبسـبب بلأـكدة اعمبصة 
لني عبنـاس يف عملجتأع وكن فاحب  ذع عبرلق 
يالش عبسـا9 دعئأاً مع نصسـه امع عآلخ ين، 
فابحلم  ك ععتدعل عبقكة عبغضبلة عند عإلنسان 
اطأأنلنـة عبنصـا لحلث ال يحّ وهـا عبغضب 
عملكـ اه  يزعجهـا  اال  مـربّر  ادان  لسـهكبة 
لرسعـة، فابحللـم إذَع اقـع يف يشٍ  عى خاف 
مـا تألل إبلـه نصسـه بَا افل إبله مكـ اٌه بَا 
بم  غر مناسـب فإنه ال يرـ ج عن طكره اال 
يغضب لل يكظـم غلظه ايكعجه عبكعقع لهدا  
ارايّـة احكأة يقكل عإلما9 عيل علله عبسـا9 
عندمـا ُسـئل عن عبحلـم » ك بَن تألك نصسـك 
اتكظـم غلظـك اال يككن ذبك إال مـع عبقدرة« 
ابذبـك اردت راعيـات وثـرة عـن ب ـل عببلت 
عللهـم عبسـا9 تبـني فضـل خلق عبحلـم فان 
عإلما9 زين عباالدين علله عبسـا9 بنه قال: »إن 
عبله عز اجل يحـب عبحِلي عبحللم« اعن عإلما9 
عبحسـن علله عبسـا9 بنه قال »ال يككن عب جل 
عالـدعً حتى يكـكن حللأاً اإن عب جـل وان إذَع 
تابّـد يف لني إرسعئلل بم يُاّد عالدعً حتى يصأت 
قبل ذبك عرش سـنني« اعن بمر عملؤمنني علله 
عبسـا9 بنه قـال »إذع اقع لني رجلـني منازعة 
نزل ملكان فلقكالن بلسصله منهأا: قلت اقلت 
ابَنت بَ ل ملا قلت سـتُجزى لأـا قلت، ايقكالن 

بلحللم منهأا: فربت احلأت سـلغص  عبله بك 
إن بَتأأت ذبك قال فـإن ردَّ عبحللم علله عرتصع 
عمللكان« وأا سـأع بمر عملؤمنني علله عبسـا9 
رجاً يشـتم قنـربعً، اقد رع9 قنـرب بن ي ّد علله 
فنادعه بمر عملؤمنني علله عبسا9 »مهاً يا قنرب، 
دع شـاتأك ُمهانـا، تـ يض عب حأن اتسـرط 
عبشـلطان اتااقب عـداك فكعبذي فَلـَق عبحبة 
ال ب عبنسـأة ما برىض عملؤمـن رله لأثل عبحلم 
اال بسرط عبشـلطان لأثل عبصأت اال ُعكقب 
عمحأق لأثل عبسـككت عنه« وأـا نجده علله 
عبسـا9 يقكل »بال عكض عبحللم من حلأه بن 

عبناس بنصاره عى عبجا ل(. 
إن عبحلـم ُخلٌُق من بخاق عإلسـا9 عباظلأة 
يف وكنه يتأثل يِف ت يث عإلنسان اتثبته يِف عمم ، 
فهك ضبط إرعدي بانصاال يف مكعجهة إسـا عت 
عآلخ يـن علتغا  اجه عبله، ا ذع عبضبط عإلرعدي 
ياطى عبحللم عبص فة بلتصكر عبهادئ اعبتقدي  
عبسـديد بتلك عإلسا عت، فلقّ ر لط يقة سللأة 
ُخلقلًا ادينلًـا بن يقاللها لأثلها بَا ياصك عنها 
الابتـايل يكصـل عبحلـم بصاحبه عببقـا  ضأن 
إطار عبقانـكن اعبصضللة ايجنبـه تجااز أا، 
بما عبرر عبذى يجنله عبغر من حلم عبحللم فهك 
عممـن من عبظلم بَا عنتهـاك عبصضللة اعبقانكن 
لاالعتـدع  بَا لاباقـاب عملرابـف بهأـا، اوذبك 
يُتلح عبحلم بلغر عبص فة بنلل عباصك اعبصصح 
عن إسـا ته، اعندمـا نتأمـل آيـات عبُقــْ آن 
عبك يم عبتـي تتحدث عن عبحلم نجد بنها تذو ه 
وصصـة بله -عـز اجل- ثم منبلائـه - فلكعت 
عبلـه اسـامه عللهـم ابنهـا تق نـه -غاببًـا- 
لاملغص ة يقـكل تااىل )ال يَُؤعِخذُُوـُم عبّلُه ِلابلَّْغِك 

يِف بَيَْأاِنُكْم َاَبِكن يَُؤعِخذُُوم ِلَأا َوَسـبَْت ُقلُكلُُكْم 

َاعبّلـُه َغُصكٌر َحِللـٌم( ايقكل بَيْضـاً )ععّلأكع بن 

عبلَّـه غصكٌر حللم( وأا نجده يقكل )إِنَّ إِلَْ عِ لَم 

ماَّعٌه َحِللـٌم( اياحـظ بن عبصلغة عبلغكية عبتي 

ذُو  لها عبحلم يِف عبُقـــْ آن عبك يم  ي عبصصة 

ابكنها مـع ذبك تشـر إىل حث عبُقـــْ آن عى 

عبحلم لط يقة غـر مبارشة فهي فصة رفلاة 

افـف عبله لها ذعته تااىل ثم افف لها بنبلا ه 

عللهم عبصاة اعبسا9. 

مـن  عباديـد  عبنبكيـة  عبسـنة  يِف  ارد  اقـد 

عمحاديث عبتـي تحث عى فضللة عبحلم اتغ ي 

عملسـلأني عى عالبتـزع9 لها يقـكل عبنبي -َفىَّ 

عبلُه َعَللِْه َاآَبـــُه َاَسلََّم- »ما من ج عة بعظم 

بجً ع عنـد عبله من ج عة غلـظ وظأها علتغا  

اجه عبله« ايقكل بَيْضاً »بال بدبكم عى بشّدوم؟ 

بملككم بنصسـه عند عبغضب« وأا نجده -َفىَّ 

عبلُه َعَللِْه َاآَبـــُه َاَسـلََّم- يقكل »بلا عبشديد 

لابرصعة، إنأا عبشـديد عبذى يألك نصسـه عند 

عبغضب« فصي  ذه عمحاديث - فضاً عن عبحث 

عبرصيـح اعبنـدب عبكعضح إىل فضللـة عبحلم - 

للان باـدة حقائق تتالق لهـذه عبصضللة، بال 

 ذه عبحقائق يتأثـل يف وكن عبغلظ بَا عبغضب 

عبانلـف مسـلأة بابلـة بلحلـم َاإذَع بـم يكجد 

غضب مي سـبب بـم ياد بلحلم مـكان، اثاني 

 ـذه عبحقائق يتأثل يف بن عبحلم فضللة فابة 

عملنـال؛ مَنَّهـا تتطلب شـرصلة ُخلقلـة قكية، 

اإرعدة خلقلـة ماضلة بضبط عالنصاال عبانلف 

ابذبـك نجـد بن  ـذه عبقلأـة عبُرلقلـة بلحلم 

ت تهن لنلة عبصكز ل ضا عبله بَا قصد اجه عبله. 

منُع دخول المشتقات 
نتاُج مؤامرات سابقة 

شرف حسن األهنومي

دعوة للمرتزقة
مرتضى اجلرموزي

الحلُم ضبٌط إرادي لالنفعال في 
مواجهة إساءات اآلخرين 

أم مصطفى حممد

عفتاـاُل عمزمات عى شـابنا عبازيـز امنُع دخكل 
عملشـتقات عبنصطلـة اغر ـا مـن عملـكعد عبرضارية 
اعإلنسـانلة، جا ت نتاجاً ملؤعم عت ات عوأات سالقة 
من قبَل آل ساكد امن اقف خَلصهم، ا ذع ظا ٌ  بدى 
بلنا  شـابنا عمحـ عر ابكل مطلع مـن دعخل اخارج 
عببلـد، فأا فاله عإلقطاعلكن من آل سـاكد؛ القتطاع 
عمرعيض عبلأنلـة عبتي  ي عآلن جنكب عملألكة، اوذبك 
سـالهم إىل دفن آلار عبنصط ما تمَّ تنقلبه يف محافظة 
عبجـكف  ك دبلُهم، ال ي يدان ح يـًة اال و عمًة ينام 
لهـا شـابُنا عبلأني، ال مـن عبلك9 اال من قبـِل عبلك9، 
فابجاُر عبسلئ يساى برتدي عماضاع عملالشلة اخنق 
شـابنا من بقصاه إىل بقصاه، امنـذُ عقكد من عبزمن 
ا ـي سـاعلة يف عبتنكلل لابلأـن، اال ت يـد خرعً به 
ًة يف ظل عبرضلات  لتاتـاً، بما عبلك9 فهي لـاماىل خافَّ
عبلأنلة عملكجاة بها، َايف نَصِسها عمخر لإرعدة عبله. 

بَابلا ما مارسته يف عباقكد عبسالقة من مؤعم عت 
عباإنسـانلة عى تدمر عقتصادنا، اعى خنق شـابنا 
 ك يدلُّ عى حقٍد دفني عللنا، ظه  جللاً اعلاناً لتاأد 
خلق بزمة إنسـانلة يف منع دخكل عملشتقات عبنصطلة 
اعمشلا  عبرضارية بما9َ ُوـلِّ يأاني، التكعطٍؤ بمأي 

ادايل. 
بكن شـابنا عبكععي بم ابن يأـكَت مكتكَف عميدي، 
فلا شـابَنا عبح َّ عملـيَّ عللك لابصرب اعبتـكول علله، 

فابلُه من ارعئهم محلٌط. 
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آالُف املستوطنني يقتحمون األقصى بحماية قوات االحتالل
 : متابعات

اعفل عبادّا عبصهلكني مأارسـاِته عببغلضة ضد 
عبشاب عبصلسـطلني اتدنلا عملقدسات عإلساملة، 
بما عبثاثا ، حلث بقد9 آالُف عملستكطنني عبصهاينة 
عى عقتحا9 عملسـجد عمقىص لحأاية قكعت عالحتال، 
فلأـا ععتقل جنـكد عالحتـال 17 فلسـطلنلاً خال 
مدع أـات يف عبضصـة عبغ للة، يف حني بفلب شـاب 

ل فاص عبادّا يف طكبك 9. 
اقابـت اوابة عمنبا  عبصلسـطلنلة افـا: إِنَّ آالف 
عملسـتكطنني عبصهاينـة عقتحأـكع عملسـجد عمقىص 

عملبارك لحأاية قكعت عالحتال. 
اذو ت عبكوابة: إِنَّ عملسـتكطنني عقتحأكع عمقىص 
انّصـذاع جـكالت عسـتصزعزية يف لاحة حائـط عبربعق 
عبجدعر عبغ لي بلأسـجد لح عسـة مشددة من قكعت 
عالحتـال عبتـي بغلقـت شـكعرع عببلـدة عبقديأة يف 
عبقـدس عملحتلة اوثّـصت اجكد ـا يف عبط ق عملؤدية 
إىل عمقـىص اف ضـت قلكدعً عـى ح ية تنقـل ب ايل 

عبقدس عملحتلة. 
اينّصذ عملسـتكطنكن عبصهاينة يكملـاً عقتحاماٍت 
عسـتصزعزية بلأسـجد عمقىص عملبارك لحأاية قكعت 
عالحتـال يف محاابـة بصـ ض بم  اعقـع لرصكص 

تهكيد عبح 9 عبقديس اعبسلط ة علله. 

إىل ذبـك ععتقلت قكعت عالحتال 17 فلسـطلنلاً يف 
مناطق متص قة لابضصة عبغ للة. 

اللّنـت اوابة افـا، بن قكعت عالحتـال عقتحأت 
ُمُدَن عبرللل اناللا اللت بحم اللدة سـلكعد يف رع9 
عبلـه امرلم جنني امرلم لاطة يف ناللا اععتقلت 

17 فلسطلنلاً. 
يف سـلاق متصل، بفلب شـاب فلسطلني فباح 
بمـا، ل فاص قـكعت عالحتال عإلرسعئليل شـأال 

مدينة طكبك 9 لابضصة عبغ للة. 
اقابـت اوابة افـا: إِنَّ قـكعت عالحتـال بطلقت 
عب فاص عى عبشـاب عبدعبسـا9 وتانة عببابغ من 
عباأ  95 عاماً بثنا  م اره عى بحد حكعجز ا ق ب 

ق ية زيتا شأال طكبك 9، ما بَدَّى إلفالته. 
ابفلب، بما عمال، شـاب فلسطلني ل فاص 
قكعت عالحتال عى بحد حكعجز ا جنكب غ ب جنني 

لابضصة عبغ للة. 

طرياُن العدّو الصهيوني 
يجدُِّد خرَقه األجواَء اللبنانية

 : متابعات

جـّدد طرعُن عباـدّا عبصهلكنـي، بما عبثاثـا ، خ َقه 

عمجكعَ  عبلبنانلة انّصذ طرعناً دعئ ياً فكق ماظم عملناطق. 

اقابـت مدي يـة عبتكجله يف قلـادة عبجلـش عبلبناني يف 

للـان: إِنَّ خأا طائ عت ح للـة فهلكنلة خ قت عمجكع  

عبلبنانلة انّصذت طرعناً دعئ ياً فكق ماظم عملناطق. 

ابَشـاَر عببلـان، إىل بن طائ ة مسـرة فهلكنلة خ قت 

عمجـكع  عبلبنانلة فـكق عببح  غ ب ربس عبناقكرة ملسـافة 

نحـك 365 مرتعً املدة 15 دقلقة ثم تكعرت عن عمنظار فكق 

عمللاه عإلقللألة عبلبنانلة. 

ه تجـ ي متالاة مكضـكع عبر ق  ابضـاف عببلـان: إِنَـّ

لابتنسلق مع قكعت عممم عملتحدة عملؤقتة يف ببنان. 

مـن جهة ثانلة عسـتأنصت قـكعُت عالحتـال عبصهلكني 

بعأـاَل عبحص يـات ارفع عبسـكعت  عبرتعللة قـ ب عبط يق 

عباسـك ية عملحاذية ملا يسـأى “عبسـلاج عبتقنـي” مقالل 

منتز ات عبكزعني لقضا  م جالكن يف عبجنكب عبلبناني. 

 : متابعات
قـال نائُب عبقائـد عباا9 بحـ س عبثكرة 
عإلسـاملة، عمدمـرعل عـيل فـداي، بما 
عبثاثا : إِنَّ عبجأهكرية عإلساملة عإلي عنلة 
للغت قدرَة عب دع بما9 عمعدع ، مشـددعً عى 

بنه ال قكة تج ؤ عى عبهجك9 عللها. 
َاععتـرب عالدمرعل فـداي، عمرضعر عبتي 
سلتكبد ا عمعدعُ  ج ع  بي إج ع  يقكمكن 
لـه ضد إيـ عن لأنها بورب مـن عملنافع عبتي 

قد يكتسـبكنها، مضلصاً بن عمعدع  يق ان 
لقدرعتنا ابن عبظ اف  ي لحلث يسـَاكن 

بلحصكل عى قدرة عب دع بما9 إي عن. 
ابضـاف فـداي، بن لـاده للغـت قدرة 
عبـ دع بمـا9 عمعـدع  اال قـكة تجـ ؤ عى 
عبهجك9 عى إي عن، مبلناً بن عمعدع  للغكع يف 
عبظ اف عب ع نة م حلة عبتكسـل بلراص 

من ماضلة عبلأن اسائ  عبدال. 
اععترب فداي، عمحـدعث عمخرة مؤرشعً 
عـى ضاـف عمعـدع ، مؤّوــدعً بن إيـ عن 

متصكقة عى عمعدع ، ماتـربعً عملكعجهة لني 
إيـ عن ابم يكا لأنهـا مكعجهة لـني عبحق 
اعبباطـل ابنهأـا ال يقصـان بلـدعً يف خندق 

اعحد. 
اتالع نائُب عبقائد عباا9 بلح س عبثكري، 
بن عمم يكلـني لإج ع عتهـم عملرتلصـة عرب 
بذنالهم بم يتأّكنكع من عبقضا  عى عبثكرة، 
ابقـد اعجهكع مقاامة عبشـاب عإلي عني يف 
عبدفاع عملقدس ابن  ـذه عملقاامة ما زعبت 

مستأّ ة. 

 : متابعات
عقتحأـت قكعُت عممـن عببح يني، بمـا عبثاثا ، 

للدَة لارلار لأعدعد وبرة من عمل وبات اعآلبلات. 
اقابـت مصادر إعاملـة لح ينلـة ماارضة: إِنَّ 
قـكعِت عممن جابت يف برجا  عببلـدة، حلث عأدت إىل 
نـزع عب عيات عبسـكد اعبافتات عبحسـلنلة اتر يب 
عملظا   عبااشـكرعئلة عبتي عأل عم ايل عى تاللقها 
مع عقرتعب ذو ى برلاني عإلما9 عبحسـني، ابزعبتها يف 

عدد من عمحلا . 
تجـدر عإلشـارُة إىل بن عبنظا9 عببح يني مسـتأ ٌّ 
لأسلسل عالضطهاد ضد عملاارضني به اضد عبقائأني 
عـى عملظا ـ  عبااشـكرعئلة، حلث قا9 لاسـتدعا  
عبالأـا  اعبرطبا  عى خلصلة مشـاروتهم يف إحلا  
عملناسبة، اععتقال عملكعطنني اعبشبان؛ عنتقاًما منهم 

عى تأسكهم لابنهج عبحسلني عملقاا9. 

 : متابعات
ُقتـل عـرشة بشـراص للنهـم طصل 
ابفلـب 97، بما عبثاثا ، ج ع  تصجر 
إج عمي عسـتهدف حافلة فغرة وانت 
تقل عنـارص من قكعت عممـن عمفغانلة 

لأدينة جال بلاد رشق بفغانستان. 
انقلـت اوابة بسكشـلتد لـ س عن 
عطا  عبلـه خكجلاني -عملتحدث لاسـم 
حاوم إقللم نانغ  ـار- قكبه: إِنَّ قنبلًة 
وانت مزراعـة دعخل ع لة تم تصجر ا 
بدى افكل حافلة بلجلش، ما بسص  عن 
مقتل 10 بشـراص اإفالة 97 آخ ين 
لج اح لاضهم يف حابة ح جة، ُمشـرعً 

قـكعت  بن  إىل 
تأّكنـت  عممـن 
إلطـال  مـن 
قنالـل  مصاـكل 
بُخـ ى يف نصـا 
لاـد  عملنطقـة 

عبتصجر. 
بّوـد  لـداره، 
قادري  سـه عب 
عملجلـا  عضـك 

مجنديـن  بن  نانغ  ـار،  يف  عإلقللأـي 
ُجـُددعً يف قـكعت عممن وانـكع يف ط يقهم 
إىل والـكل عندما عنصجـ ت قنبلٌة وانت 
مزراعة دعخل م وبة فغرة تسـترد9 

بنقل عببضائع بدى م ار حافلتهم. 
ابـم تالـن بيـُة جهـة مسـؤابلتها 
عـن عبتصجـر إال بن مسـلحي طاببـان 
اإج عملي تنظلم دععش ينشطكن رشَق 
ًة يف إقللم نانغ  ار.  بفغانستان اَخافَّ

إيران: بلغنا قدرَة الردع أمام األعداء

األمن البحريني يعتدي على مظاهر أربعني اإلمام الحسني )ع( يف باربار

 مقتل 10 أشخاص بينهم طفل يف تفجري إجرامي لحافلة شرق أفغانستان

إجراميو النصرة يمنعون 
أهالي إدلب من املغادرة إىل 

األماكن املحّررة 
 : متابعات

اعبتنظلأـات  عبنـرصة”  “جبهـة  تنظلـُم  اعفـل 

عملنضكيـة تحت زعامتـه يف إدبب عتّرـاذَ عملدنلني دراعاً 

لرشيًة امناهم من عبر اج إىل عملناطق عآلمنة عرب مأ  

بلك عبضهكر بللك9 عبسادس اعبارشين عى عبتكعيل اسط 

تشـديد عإلج عملني محـارَصة عم ـايل اعبضغط عللهم 

عرب عحتكار عملكعد عبغذعئلة. 

اذو ت اوابُة عمنبا  عبسـكرية سانا، بما عبثاثا ، 

بن عملجأكعـات عإلج عملة تكعفل نرش م تِزقتها بقطع 

عبط ق بما9 عم ايل عب عغبني لابر اج اعبتكّجـه إىل مأ  

بلك عبظهكر امن ثم إىل عملناطق عآلمنة. 

ابشارت عبكوابة، إىل بن إج عملي “عبنرصة” ياأدان 

إىل لث عبشـائاات اعمواذيب لشـكل مستأ ٍّ اعبتضللل 

بتشـكيه حقلقة عممان اعممن عبذي ينام له جألع من 

ير ج من مناطق سلط تهم. 

ابصتت عبكوابـة، إىل بن عبجهاِت عملانلَة تكعفُل عتراذ 

جألع عإلج ع عت اعبتحضرعت عبلكجسـتلة السـتقبال 

بي مكعطن ير ج من مناطق عنتشار عإلر اللني اتقديم 

عملسـاعدة عبصكرية به، حلث يتكعجـد طاقم طبي اآخ  

بتقديـم عبغذع  احافات بنقل عم ـايل إىل مناطق إقامة 

مؤقتة بهم. 
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كلمة أخيرة

يحيى مقبل

 ل ناي مـاذع ياني بن يقدَر 
عبجلُش اعبلجان عبشـابلّة عى 
إيقاف ُوــلِّ بَا لاِض فادرعت 
عبنصط عبسـاكدي؟ امـا يانله 
عبسلط ة عى عدة ببكية لكامل 
عديد ا اعتاد ا اعى مساحة 
خأسـِأئة وللك مرت م لع رغم 
ما يقارب عمبف غارة يف غضكن 

بيا9 قائل. 
عبقـدرة عى اقـف فادرعت 
عبنصط عبساكدي ياني برصك9 
عبسـاكدية يف عبلأـن ما ال يانلـه محٍد غر م يف  ـذع عباابم. 
فأثاً إي عن خصم عبسـاكدية عمال يف عملنطقـة اعباابم يألك 
قدرًة عى تدمر وامل اشـامل بلأنشـآت عبساكدية عبحلكية 
اعباسـك يّة، بكن بن يج ؤ عى فاـل ذبك، ما بم يتم عالعتدع  
علله؛ مَنَّ بديه مصاعات نكاية امنشآت عقتصادية اعسك يّة 
بـم تُأـا َايرـىش بن تُدّم ، بكـن بنصـار عبلـه احلصا  م 
يحكأكن مناطق طال عبدماُر اعبرـ عُب وامَل لُنلتها عبتحتلة 
امنشـآتها عملدنلـة اعباسـك يّة، دعك من مئـات عآلالف من 
عبضحايـا عملدنلني عبذيـن قضكع إما لقصف مبارش بَا لَسـبِب 
عممـ عض اعبكلا  اعبجكع عبناجأة عـن عبحصار عملطبق عبذي 
تص ضه عبسـاكدية احلصاؤ ا عى عبلأن منذ خأا سنكعت، 
ادعـك من ح مان بوثـ  من ثاثة مايني طابـب اطاببة من 

عبتاللم، امن عرتصاع مهكل يف مادالت عمملة َا... إبخ. 
الاملجأل فابرسـائ  عبتي تسـبب لها عباداعن عبسـاكدي 
عإلمارعتـي لحـق عبلأـن -برضاً اإنسـاناً امقـدرعٍت- فادحٌة 
بدرجـة بنـه بم ياـد بـدى عبلأنلني مـا يرافكن عللـه اال ما 
يرشـكن تدمره، ابم يكن بما9 بلنا  عبلأـن لُدٌّ من بن ياانكع 
ُوــلَّ عآلال9 اعماجـاع اعملحـن، امـا وان بقىس اطـأة عبقه  
اعبضلم حني ونا نشـا د ُوـّل مقـدرعت بمتنا تقكَُّض اتنهار 
بما9 بعلننا من عبجك انحن يف عجز تا9 عن تثبلت بية ماادبة 
تـكعزن عب عب لني للدينا، ابكن بم يستسـلم بلنا  عبلأن بما9 
تصـكق عبقكة عبسـاكدية لـل دعفاكع عـن بنصسـهم ااطنهم 
ارشف بمتهم امجد م عبتللد قدَر ما يستطلاكن، اقد بثأ ت 
عبجهـكد عبحثلثة اعإلرعدة عبصلبة يف عقتنا  بسـلحة ردع قلبت 
عملكعزين اغّرت عملاادالت لشـهادة عب ئلـا عبص نيس مانكيل 
ماوـ ان، اإىل عآلن بم يُصق عباابُم مـن فدمة رضلة مصصاة 
برعمكـك رغـم م ار مـا يقـارب عبشـه ، اال زعبـت تدععلات 
عبرضلة عى عالقتصاد عبااملي َاخصكفاً عبساكدي مستأ ًة، 
الـدالً من بن تدفَع عأللة تكعزن عبـ دع اعأللة نرص من عبله 
لاب يـاض إىل عإلرسعع يف ط ح مبادرة بلر اج من عملسـتنقع 
عبلأني قّد9 عملّشـاط مبادرًة رععت حصظ ما  اجه عبساكدية 
بوثـ  مأا عرتقت ملسـتكى مكعزنـة عب دع عبتـي ثبّتها عبجلش 

اعبلجان عبشابلّة. 
فالت عبسـاكدية ما فالـت لنا؛ مَنَّها مرتفـٌة لابنصط، اقد 
جاملهـا عباابم اسـكت عـن فظائاهـا اتضامن ماهـا؛ مَنَّ 
عبكثـر من طاقتـه يأتي منها، ا ذه عبطاقة عبسـاكدية عبتي 
 ي مصدر قكتها اعبتي باجدت بدى حكا9 عبسـاكدية نزاعاً 
بلهلأنـة اعباداعنلة، لـات للد عبلأنلني عبقـدرة عى تدمر ا 

اإيقافها. 
اعبقدرة عـى تكقلف نصط عملألكة يانـي قدرة عى عبتغلب 
عـى مصدر قكتها عبتـي دّم تنا اقتلتنـا ا لأنت عى اطننا 
اسـلبت قـ عره طللة عقكد مـن عبزمن، امن غـر عباادل بن 
نبادَر بتحللد افكن سبب لؤسنا اتااستنا امصدر شقكتنا

سالٌم ال يبخس توازن الردع

فتُح الفتوح
عبدالجّبار سعد 

لََشاِئُ  عبَصتِْح يَا »لَْلِقلُا« َفاْرتَِقبي

بَعَ عُب »نَجٍد« غزانا ُدانََأا َسبَِب

ً َاَجلَُّشكع َعَ لًا يِف ِحْلِصِهم لََط ع

تَبَّا َبُهْم َمارَشَ عبَغاِزيَن ِمْن َعَ ِب

َابَحَ قكع »عبلََأَن« عم9َُّ عبتي َعِلُأكع

َاَما َرَعكع ُحْ َمَة عبتَّاِريِخ َاعبنََّسِب

قَكعِفٌف بَْمَطَ تنَا لاب ََّدى ِحَأًأا

َاعبرَبُق َاعب َّعُد يُْزِجلَها لا ُسُحِب

لابَطاِئ عٍت َاَفْكَق عببَحِ  َرعلَضٌة

لََكعِرُج عبُكْصِ  تُْغِ ي عبَجْأَع لابَغَلِب

ُ اع ُمُدنًا يِف بَرِضنَا َاقً ى َاَدمَّ

َاُولَّ َما َشاَدُه عببَانُكَن يِف ِحَقِب

اِب« َاعْجرَتَُحكع انَا »ِحَصاَر عبشِّ َاَحارَصُ

َغِب َفنَاَ نَا ِلِسَاِح عبَصتِك اعبسَّ

ٌة اِب« َا«عمَحَزعِب« َحارِضَ َمَشاِ ُد »عبشِّ

َاِمْن »يَُهكَد« نَصرٌ بَحَأٌق َاغِبي

****

َبك ُو لًَة َف َُّجكع َعن »لَلِْت َمْقِدِسنَا«

َبَهاَن ُوّل عبذي بَْبَقْكُه ِمْن ُوَ ِب

َبِكنَُّهْم َدْ َ ُ ْم َح لًا إلْخَكِتنَا

»بَْ َل عب ِّلَاِط« َابَْعَكعنًا ِبُأْغتَِصِب

****

ِمْن َفتِْح »َمكََّة« إِذْ َجاَ  عب َُّسكُل ِلنَا

َ  »عببَلَْت« ِمْن رِشٍك َاِمْن نََصِب َاَطهَّ

اَل َزعَل ِحْقُدُ ُأك يَْغيِل َايَْطلُبُنَا

َاعبلك9َ بَْظَصَ ُ ْم »َسْلَأاُن« ِلابطََّلِب

َ ّا َسأَْبتُْم ُجلُكَش عبِصْسِق َعْن يََأٍن

اَبُة عبَحَطِب«؟ َساَقتُْكُأك نَْحَكُه »َحأَّ

ْ ِ  إِذْ َواَن عبزََّماُن َبنَا ِمْن بال عبدَّ

ُونَّا ِب »تبََّع« بنصارعً ِبَرْرِ نَبي

ى َايَْك9َ لاثَِتِه ُونَّا بُُسكَد رَشَ

َاقْد َحَصْدنَاُوُأك لابنُّبِْل َاعبقضِب

َاَ ْل َسأَْبتُْم ُجلُكَش عبَصتِْح َمْن َ َدُمكع

ى« َاَ دُّاع َدْاَبَة عبّصلِب؟ ِنرَعَن »ِورْسَ

َاَبْم يََزْل يِف ِدَمانَا َعْز9ُ »ِذي يََزٍن«

َا«بَْسَاَد عبكاِمِل« عبَحاِمي »بَلي و ِب«

إِنَّا ُ نَا َاِفَجاُج عمرض َفاِغَ ٌة

بَْفَكعَ َها لابد9ِ عبَصكَّعِر َاعبَاَطِب

بَْسِأْع َابَلرِْصْ لنَا يِف يَْك9ِ َاثْبَِتنا

َع َجلُْش عبثَّأِر لابَغَضِب إِذع تََدرَّ

ْت »َمكٌَّة« يِف يَْك9ِ َمْقَدِمنَا َاعستَبرَْشَ

َمَكعِوباً تَْلتَِظي َوامَلُْحِ  عبلُُّجِب

َبْن يُْرَأَد عبثَّأُر َحتَّى نَْستَِالَد لنَا

َجَأاَل إِيأاِننَا يِف َساِبِف عبِحَقِب

َاتَنْتَِهي َدْاَبَة عبِغْلَأاِن َمْن َ َدُمكع

بَْمَجاَدنَا َانُِالد عبَغالَ  عبَاَ لي

َة عبتَّكِحلِد اعرتَِقبي ي بُمَّ َفاستبرِشِ

َفتَْح عبُصتُكِح َاَما فلِه ِمَن عبَاَجب

َعبداهلل هاشم السياني 

 ـل تأملتم يف اجـكه عملغّ ر لهم ا م يسـران نحَك 
تسـللِم بنصسـهم بلجلـش اعبلجـان عبشـابلّة؟!، اوـم 
وانـت مظاِ ـُ  عبـذل اعالنكسـار مطبكعـًة عـى ُوـّل 
تاالـر ح وتهـم؟!، اولف وانـكع ينظـ ان إىل قادتهم 
اَمن جلبك م إىل  ذه عملا وـة وركنة اجبناَ  اغّدعرين 
اوذعلني، اولف تغّرت نظ تُهم بلأال ابارتزعق اوأنهم 
يحتقـ ان عبلحظَة عبتي جازفكع فلهـا اَقِبلكع بن يككنكع 

عأاَ  ام تِزقًة؟!. 
عبسـاعة  عسـتحضار  ي يـدان  ال  وانـكع  ابالهـم 
عبتـي قبلـت نصكُسـهم لابقتـال؛ دفاعاً عن عبسـاكدية 
امكعجهـة إخكعنهم مـن بلنا  للد م، ا ـل الحظتم وم 

وانـت د شـتُهم عملأزاجُة لابركف اعبحذر ا ـم يلقكن لابتحلة عى 
عملجا ديـن عبذين ال يا فكن ولف سـلككن ردُّ ـم بلتحلة ا م عبذين 
قـد عمتألت قلكلُهم حقدعً او ع لًة بهـم إىل درجة بنهم وانكع ينتظ ان 
عبلحظـَة عبتـي يقتُلكن ايذلحـكن ايأثّلكن لهم؛ لاعتبار م مجكسـاً 

امللشلا إي عنلة؟!
بظـن بن عبند9َ اعبحرسَة قـد قتلت ُوـّل ما لدعخلهم عندما سـأاكع 
عملجا ديـن ي ّحبكن لهم لكل محبة اإخا  افدق ا م 
يحاابكن طأأنتَهم انزَع عب عب من قلكلهم ايؤّوـدان 
بهـم لابقـكل: )بنتـم لـني إخكتكـم، ال ترافـكع(، بنا ال 
بسـتطلع تصكر مشـاع  م ا م يكتشـصكن ُوـّل تلك 
عبحقائـق اال ولف نظ اع إىل ماضلهم اال ولف رسـأكع 

مستقبل حلاتهم! 
عبتـي  عبق آنلـة  عوتشـافهم حقلقـَة عملسـرة  لاـد 
تأثّلت لأرقى فكر عب قي يف سـأاحة ابخاق اتكعضع 
عملجا ديـن عبذيـن وانـت ببسـنتُهم ال تَِألُّ مـن عبحأِد 
اعبشك  بله عى نرصه اتأيلده اوأنَّ ال داَر اال حكَل اال 

قكَة بهم يف ُوـّل ذَبك. 
إن ما شـا دناه من سلكك اما سـأانا ا من ولأات اما عنطبع يف 
نصكسـنا من َمَااٍن سـكع  من عملجا دين اعزتهم اسـأكِّ نصكسهم بَا 
من عملغّ ر لهم اما ظه  عللهم من عبذل اعالنكسـار اعبركف اعممل ال 

يأكن عبتابرُ عنه بَا فلاغتُه. 

من وحي السمو األخالقي
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