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قال مسؤول يمني االحد ان المعارك بين حوثيين شيعة ومسلحي القبائل : ا ف ب -صنعاء 
 .قتيال 25خالل االيام الثالثة االخيرة في شمال غرب البالد اوقعت 

واضاف ان المواجهات في منطقة وادي المسيار في محافظة حجة في شمال غرب اليمن 
 . من التمرد الحوثي 15ادت الى مقتل عشرة من رجال القبائل و

يذكر ان عشرين شخصا قتلوا الخميس الماضي في مواجهات بين حوثيين وجماعة سلفية 
 . في المحافظة ذاته في مديرية مستباه القريبة من ميناء ميدي على البحر االحمر

ديسمبر بين الحوثيين وسلفيين يتولون ادارة /وكانت مواجهات وقعت في كانون االول
 . مدرسة دينية في دماج جنوب صعدة

وقد استفاد المتمردون الزيديون من ضعف السلطة المركزية جراء حركة االحتجاج الشعبية 
، لترسيخ نفوذهم 2011يناير /التي اندلعت ضد الرئيس علي عبداهللا صالح في كانون الثاني

 . في بعض مناطق شمال البالد
على التهميش الذي يقولون انه يطالهم على الصعد السياسية  2004وانتفض الزيديون في 
واسفرت المعارك مع الجيش عن االف القتلى قبل التوصل الى وقف . واالجتماعية والدينية

 . 2010فبراير /الطالق النار في شباط
واكثرية السكان في اليمن من المسلمين السنة، لكن الزيديين يشكلون االكثرية في شمال 

 . غرب البالد
 

  

  

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة
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 كلمة رئيس التحرير
 انتقام ايراني وشيك؟ 

  عبد الباري عطوان  

 المقاالت السابقة 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

Subscribe by Email  اقرأ في عدد اليوم

 

من سيتعب اوال؟: سورية رأي القدس  

 

!الثورة من تحت: سورية أمجد ناصر  

 

الجنس والعقاب في الدراما  إقبال التميمي  
العربية

 

الجيش والشرطة تركوا  حسنين كروم   
المحطة النووية ألهالي الضبعة الذين 

استخدموا الديناميت لتدمير منشآتها

 

ايران لم تقرر : اسرائيل  صحف عبرية  
بعد في السالح النووي

 

حراس النظام : االردنبسام البدارين   
ونواته الصلبة من المتقاعدين العسكر دخلوا 

وهتافات كسرت الحواجز ' اإلعتصام'دائرة 
حقوق وليس مكارم: بعنوان

 

روسيا ترفض ارسال قوات : الفروف   
اجنبية الى سورية او فرض عقوبات عليها 

' مصادقة'وأي هجوم عسكري لن يحظى بـ
مجلس األمن

 

حزب اهللا نفى قصفه : لبنانسعد الياس   
آذار دعته  14الزبداني بصواريخ الكاتيوشا 

وجنبالط إنتقد األسد الذي ال .. لتسليم سالحه
يصغي ألحد

 

القيادي  أوليفر هولمز وعلي شعيب  
: االسالمي الليبي عبد الحكيم بلحاج

المحادثات مع بريطانيا لم تحّل مزاعم 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

قاض سعودي يطالب بسحب الجنسية من 
 ا7ع5مية السعودية نادين البدير

 

 

ميريام فارس سعيدة بمركزھا بموقع البحث 
 رغم تفوق القذافي عليھا" غوغل"

 

 

 المواضيع األكثر قراءة
انتقـام ايرانــي       عبد الباري عطوان         

 وشيك؟

مــن سـيتعب    : سورية رأي القدس       
 اوال؟

ـ          : 'سـي آي إيــه   'مدير سابق للـ
الضربة العسكرية لطهران ستوسع الصراع         

 وتدخل حزب اهللا المواجهة

حراس النظام   : االردنبسام البدارين         
عدين العســكر               ونواته الصلبة من المتقا

وهتافــات كســرت  ' اإلعتصام'دخلوا دائرة   
 حقوق وليس مكارم: الحواجز بعنوان

 منوعات
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المحادثات مع بريطانيا لم تحّل مزاعم 

التعذيب

 

احتجاجات إسالمية تمنع سلمان رشدي    
من المشاركة في مهرجان أدبي بالهند 

 

عباس يصل الى برلين : عالء جمعة  
والمستوطنات واالنتهاكات االسرائيلية 

مواضيع النقاش

 

القدس 'نبيل عمرو لـ :وليد عوض  
اقاليم فتح طالبت في مذكرة : 'العربي

للرئيس بعقد مؤتمر استثنائي لترتيب الوضع 
واذا استمر الوضع الحالي .. الداخلي للحركة

سيتكرر فشل االنتخابات

 

مشعل واألحمد يناقشان  :أشرف الهور  
في القاهرة سبل تشكيل حكومة التوافق 

بشكل أكثر عمقاً

 

وفد حماس بسويسرا يسعى لفتح    
عالقات بين حماس واالوروبيين

 

تقرير أوروبي يدعو زهير أندراوس   
لتعزيز مكانة منظمة التحرير في القدس 

المحتلة 

 

االشرفية ودعت ضحايا سعد الياس   
المبنى المنهار على سكانه وقباني 

في  20يحذّر من انهيار ' القدس العربي'لـ
المئة من االبنية عند حدوث زلزال

 

... اسرائيل تستبعد مهاجمة ايران   
' كارثة'وموسكو تعتبر اي هجوم عليها 

عواقبها خطيرة

 

المعارضة السورية تكشف  :كامل صقر  
عن جزء من فحوى تقرير الدابي المرتقب 

وتُبدي مرونة تجاه المبادرة الروسية

 

بداية محمود معروف وحسين مجدوبي   
صفحة في العالقات بين الرباط والحزب 

الشعبي الحاكم في مدريد 

 

الحكومة المغربية تقر محمود معروف   
برنامجها وتعرضه على البرلمان الخميس

 

عن محمد شكري إضاءة  أحمد المديني  
'ترِكتُها'األسطورة الشخصية و:أخرى 

 

في : حتى الموتى يمرضون فاروق يوسف  
الغابة االفتراضية وحده الخبز ال يخون 

الحقيقة 

 

' فرمتة' حبيب عبد الرب سروري  
!األدمغة

 

القاضي والجني رشيد يحياوي  

 

لمارتن ' هوجو'فيلم  مهند النابلسي  
: تماهي الواقع مع التحريك: سكورسيزي

!سحر سينمائي خالص 

 

الحجاب قرار خاص وال دخل : هنا شيحة   
ألحد فيه

 

حذر رسمي ايراني بشأن فوز فيلم    
بجائزة غولدن غلوب ' انفصال'

 

الفن بين السياسة  تحسين عباس  
واالصالة

 

عالم متغير البد أن  بشير موسى نافع. د  
يؤسس لعالقات عربية ـ غربية جديدة

 

متطلبات التغيير  يوسف نور عوض. د  
بعد ثورات الربيع العربي 

حلقة امريكا ومجلس  علي محمد فخرو. د  

 

مادونا تفرك قدمي صديقھا الجزائري ا7صل 
 عاما بعد تعب يوم شاق 29الذي يصغرھا بـ

 

 

تفاصيل قصة الحب بين اYمير حمزة بن 
 الحسين والكابتن بسمه العتوم

 مزيد
 

 

 

 

مدرسة "نسخة أردنية حية من مسرحية 
 يثير جد7 واسعا" المشاغبين

 

 

انتقادات لمجلة مغربية نشرت تحقيقا عن 
 "فضائح المحجبات الجنسية"

 

 

خادمة آسيوية تقول إن كفيلھا السعودي 
 عاما وتحاول ا7نتحار 11حبسھا 

 

 

شاب مصري يتعرض للضرب با7حذية على يد 
سيدات mصراره على ركوب عربة مترو 

 مخّصصة للنساء
 مزيد

 

 

 

 

جمال غير خطاب مبارك بمقامرة اخيرة 
وسوزان رفضت مغادرة القصر .. للتوريث

 فحملھا الحراس بعد ان قفزت من الطائرة
 

 

الصادق المھدي يفجر ازمة بفتواه عن الحجاب 
 "كفروه"و السلفيون 

 

 

الى السيدة " وردة الصحراء"اسماء ا7سد من 
 النظام" شريكة"ا7ولى 

 

 

   آ7ف   عمره   رأس السنة ا7مازيغية تقليد
 التعليم   وھمشه   السياسة   تجاھلته   السنين

 مزيد
 

 

 

 أخبار خفيفة

 تحقيقات

 رياضة
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حلقة امريكا ومجلس  علي محمد فخرو. د  
التعاون والربيع العربي

الربيع : رسالة إلى زميل مبتَهِج  ناجي الخطيب. د  
العربي وإعادة إنتاج الدولة

هل ستكسر سورية قاعدة سيطرة  سمير سعيفان  
اإلسالم السياسي على ثورات الربيع العربي؟

البحرين وانسداد األفق يوست هلترمان  

 

' ديموقراطيتها'إسرائيل و فايز رشيد. د  
المطاطية

 

ال : غبار طهران وأعاصير واشنطن   
!حرب إال على العرب

497 

 

مدافع منتخب الجزائر والسد القطري بلحاج 
 يواجه دعوى قضائية بتھمة تعدد الزوجات

 

 

الوجه اvخر للنجم اYرجنتيني .. الطفل سفيان
 ميسي

 

 مزيد
 

 

 
upload your videos or photos 
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