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رسالة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إلى األبطال في الحدود وجبهات القتال

حمزة الحوثي: المكونات السياسية تدرس 
حاليًا تشكيل حكومة قائمة على الشراكة 

الوطنية بين المكونات السياسية

الجيش واللجان الشعبية تقصف مواقع 
»قرن خباش ونهوقة والسيولة والمعايين« 

وتستهدف تجمعات عسكرية في الخوبة

المخالفي على خطى داعش 
صلب وإعدامات بالجملة في المناطق التي تسيطر 

عليها مليشيا اإلصالح والقاعدة بتعز

الحصار السعودي األمريكي الغاشم.. 
إمعان في تجويع اليمنيين

تقرير حقوقي : 3043 شهيدًا بينهم 722 طفاًل 
و 532 امرأة كحصيلة أولية للعدوان السعودي 

األمريكي خالل الثالثة األشهر الماضية

أطماع إسرائيل في البحر األحمر

اإلعالم الغربي ينقلب على آل سعود 
ويكشف فشل العدوان وجرائمه على اليمن

العدوان يستمر في »بربريته« ودماء 
المدنيين »تزهق« في رمضان!

حجة : العدوان يقصف مسجدًا أثناء صالة الجمعة 

ويكيليكس تعري نظام آل سعود
 أظهرت العالقة الوطيدة مع إسرائيل والسماح 

لشركاتها بالعمل داخل المملكة 
 تلقي حميد األحمر مبلغ 250 مليون دوالر من 

قطر لغرض إثارة الفوضى في بالدنا
 الملك عبد اهلل عرض على أمريكا زرع رقائق 

الكترونية داخل أجساد 99 معتقاًل يمنيًا 

املكال تنتف�ض �سد تفجري القاعدة للقباب والآثار وقتل اأئمة امل�ساجد
بلعيدي يبايع البغدادي 

ويضم المكال بدولة داعش
مسلحو القاعدة و اإلصالح يمنعون إصالح 
الكهرباء ويتقطعون لناقالت الغاز بمأرب

مصرع عدد من أكبر 
قيادات القاعدة في لحج
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الجيش واللجان الشعبية يواصلون دك المواقع العسكرية السعودية في نجران وجيزان

املكال تنتف�ض �سد تفجري القاعدة للقباب والآثار وقتل اأئمة امل�ساجد

بلعيدي يبايع البغدادي ويضم المكال بدولة داعش

حوادث الإعدامات الغريبة تتزايد يف تعز 

الجيش واللجان الشعبية يحكمون السيطرة على جبل جرة واشتداد المعارك في منطقة الضباب

  - خاص : 
ينثصلاث جاُشاوث لجاُلاث شادباةاقْصَفا
ثينثقعاث سادنعيةايعثًاعىلاجرثئاماث ُداْدَوثلا
ث رببريايفاأَبْاَااءاث شادباث ااَاَمااياوتدنريا

اة. نمتلكاتهاث دانةاوث َخاصَّ
نصااعياعساكريةاتحدثاتا صحافاةا
ث شادباةا ث لجاالا ألا ثيسارية«ا »صادىا
وث جاشاقصفنثاننثقَعاعسكريةايفاجازثل،ا
وأعىاذ اكاإىلاإصابااتانباارشةايفاصفنفا

ث جانعاث سدنعيل.
اَويفاوقتانتأخٍراننا الاث سابتاثيايضا
قصفاث جاشاوث لجالاث شدباةابا صنثييخا
عاىلاننثقاعاث داااعاث دساكريا لُدااْدَوثلا
ث سادنعياخلفاجبيَلاث دوعاوعخالاوننقعا
عاآل ااتاعسكريةا ثيدطناث دساكرياوتجمُّ
إصابااتا وإحادثثا بجاازثلا ث خنباةا يفا

نبارشة..
ويفاننقاعاخلافاثيساتحدثايفاناطقةا
ث خنباةايفاجاازثلاعناروثاآ ااةاعساكريةا

سدنعيةاوجرثاتلاوأعطبنثاعربةانديعة.
وأاااعاثإلْعاااَل9اث حرباياث تاباعا لجالا
ث شادباةاوث جااشاعاناوقانعاإصابااتا
نبارشةايفاصفنفاجانعاث جاشاث سادنعيا
يفاعملاااتاقصافاثساتهداتاندساكرثتا

وننثقاعاسادنعيةابجاازثل.اااماااقصفنثا
ننقعاث شااخاث سادنعيايفاندساكراث دلا
ث حاايةاوندساكراجاالحاونركازاث هادفا

ث دسكريايفااجازثل.ا    
بارجاث شابكةاونقاراث قاااعةابمنقاعا
بجاازثلا ث سادنعيا ث دساكريا جحفاالا
تدرضا لقصافاث صايوخاياوثيدادياننا
قبالاث لجاالاث شادباةاوث جااشانحدثالا

إصاباتانبارشةايفالذهاثينثقع.
كماااأوضاحاثإلْعاااَل9اث حرباياث تاباعا
 لجااشاوث لجالاث شادباةاأثهماثساتهدانثا
آ اااتاوتجمداًا جاانعاسادنعيلايفاننقعا
خباشاث دسكرياونرَكزاقااعةاصلةاوننقعا
ثهنقةاث دساكرياوقنةاعسكريةايفااثجرثل،ا
نااأعىاإىلاساقنطاعدعانناث قتىلاوث جرحىا
يفاصفنفاث جانعاث سدنعيلاوتدنرياث دديدا
ناناثأل اااتاوث دتاعاث دساكرياوثياشاآتا

ث تابدةا هذهاثينثقع.
ويفاين9اث جمداةاقصفاث جاشاوث لجالا
ث شادباةاندساكراث باثاءاخلافاناطقةا

ث خنبةاوتجمداتاعسكريةايفااجازثلا .   
كماااقصفتاث قانةاث صايوخاةا لجاشا
ث صنثيياخا بدارثتا ث شادباةا وث لجاالا
ندسكَراعلاث حايةاوندسكراجالحاونركزا
ننقاعا إىلا باإلضاااةا ث دساكري،ا ثيهادفا

ث شااخايفاناطقةاجاازثلاوإحدثثاإصاباتا
ث جاانعا با خطاريةايفاعادعانانا ُوصفاتا
ث سادنعيل،ااامااث ُداْدَوثلاث سدنعياوعولا
ث ُدااْدَوثلاتحااولاإخفااءاوتدتااماثألحدثثا

ثيادثثاةاوإعاللاخسائرلا.
ويفاث سااعساعراناناينثااناث جاييا
تدرضاتاناطقةاث خنباةابجازثلاإىلاقصفا
صايوخاياوندادي،اناااأعىاإىلانقتلاعدعا
نناجانعاث ددواث سادنعياوثشتدالاث اريثلا

يفاننقعاث خنبة.
ويفاث غثانلاقصفاتاث لجاُلاث شادباةا
وث جاشاننقعاثهنقةاث دساكريايفاااثجرثل 
بااا8اصنيثياخابحساباثإلْعاااَل9اث حرباي 

ث تابعا لجالاث شدباةاوث جاشاث ااَاَمااي.ا  
ويفاساااقاثنثتصاايثتاث تاياتحرُزلااا
ث لجاُلاث شدباةاوث جاشااقداأعلناثإلْعااَل9ا
ث حربيابألاقنةاثإلسااعاث صايوخياأطلقتا
ثأليبداءاثياايضالااصايوخاًانناطرثزاللا 
عىلاننقعاث دوعاث دساكريا لددواث سدنعيا
وثينثقاعاثيجاويةا هايفاجازثل.ااامااأطلقتا
لااصايوخاًاعىلاننثقعاثيدطاباث دسكريا
 لدادواث سادنعياوننثقعاخلافاث خنبةايفا
جازثل،اإضااًةاإىلاعكاننثقعاث دخالاوثينثقعا
ثيجاويةا اهايفاجازثلابااللاصايوخاً،اوكذثا
قصفاندسكراث قدا9ايفاظهرثلاث جانباباا

ثااصايوَخاغرثع.
يفا أناااةا نصااعُيا أوضحاتا ذ اكا إىلا
ث لجالاث شادباةاث جاشاأثهاااأطلقتاأكثَرا
كاتانشاااعاىلاننثقاعا الاصاايوخا نانا
ثيلحمةاوث باثاءاوسالدةاث تابدةا لُداْدَوثلا
ث سدنعي،اوكذ كاقصفنثابايداداةاننقَديا
ث دوعاوث دخالاوثستهدانثاعربةابياإ9ابيايفا
ننقعاث دمنعاث دساكري،اناااأعىاإلعطابهاا

وثحرتثقها.
ث ثا اثاعراناناينثاناشاهدتاننثقَعا
عسكريًةاكثريةا لُداْدَوثلاث سدنعيارضباتا
ننجدةانناقبلاث لجالاث شادباةاوث جاش،ا
حااثاقاناتاث قانُةاث صايوخااُةاث تابداةا
 هااابإنطااياننثقاعاثهنقةاوث ازوياوصلةا
وندساكراقنةااثجرثلابااا8لاصايوخاغرثع 

حققنثاخال هااإصاباتانبارشة.ا   
كماااأنطرتاننثقَعاعساكريةا لُداْدَوثلا
بأكثراناناثااصايوخاكاتانشاااوغرثعاننا
قبالاقانةاثنساااعاثيدادااةاوث صايوخاةا

 لجالاوث جاش.
وث ثالثااءاثياايضاباارشتاقنةاثإلساااعا
ثيداديا لجالاث شادباةاوث جاشابا قصفا
ثيداداياوقذثئفاثيقطانيةاننقاعاثيلطاةا
ث سادنعيةا ثينثضاعا وبداضا وث جانثزثتا

ظهرثلاث جانب..

  - خاص : 
بدأتاعاارُصاتاظاماناايسمىاث قاعدةايفا
ندياةاثيكالابمحااظاةاحرضننتابتفجريا
ث قباباث تأييخااةابايحااظة،احاثااجرتا
نسااءاأنساقبةااث حبااباحمدابناصا ح(ا
يفاناطقةاشادباث انيابقريةاث نثسطاأثااَءا

صالةاث رتوثيح.
وأعقبالذثاث تارفاخروجانظالرتلا
يفاييافاثيكالاضدالاذهاثيمايساات،احاثا
قانتاث قاعدةاث تياتسااطراعىلاثيدياةاناذا
ااأشاهرابقماعاث تظالرتلاوساقطاأيبدةا

جرحىانناثيتظالرين.
وننايان9اإىلاآخارايكشاُفاث تاظاُماعنا
وجهاهاث قبااح،ابفدالانمايسااتهابحالا
حااثا ألااكايه،ا وثيخا فالا ثينثطاالا
ااةابمدياةاثيكالاألا أوضحاتانصاعياَخاصَّ
عاارَصاث تاظاماثقتحمنثانساجداث روضةايفا
ث ساعاتاثألوىلانناث فجر،انرعبلاث طالب،ا
حاثاثحتجزولاماووّجهنثا هاماث دديَداننا
ثألسئلةاننابااها:ا»ياذثاتقرؤولاثألذكاي؟«،ا

ونادنلمانناياعاث صنت.
ثألخاريةا هاؤنءا ثيمايسااتا ونانا
ث تكفرييالاقااُنهامابمااعاإناا9انساجدا
بازيعاةانناثساتخدث9اناكرانلاثيساجد،ا

عىلاث رغمانناألاثيسجدانكنلانناعويين،ا
ث ادوياثألولا لرجالاوث دوياث ثاثيا لاسااء،ا
وعد9اثساتخدث9اثياكرانلاندااهاأَلاث اساءا
ثإلناا9،اكماااقانانثا نايساتطدناساماَعا
باعتقاالاإناا9اثيساجداث جفارياوأعطنها
حزناًةاناناث تنجاهاات،اوبددلاااأطلقانثا

رسثحه.
وتشتهُراثيكالابصنااتها،اولياثيديسةا
ثأليضا أصقااعا يفا ثإلساال9َا ثارتا ث تايا
با كلمةاث طابةاوثألخالقاث دا اة،ا كنالؤنءا
ثيلثملاياتقمنلا ثقااةاث قتلاوث لصنصاةا
وبدداإيلابهاما دلماءاث نساطاةاوثنعتدثءا
علاهاماعثخالاثيسااجد،انثالاناااحادثا
بمساجداث روضةاونساجدابازيعاةابمدياها
ثيكال،اجااءاث ان9اث دوُيا طمساندا ماثيكالا
َوبادأتاحملةاتطنعاةايان9اث جمدةايرفا
علاهااتاظاماث قاعدةاونرتزقهاث ُساُداْنعيَّةا
 لتحريضاعىلاتدنارياُكّلاث قباباث تَّأييخاةا
وتحقاالاحلمهاماث تَّأييخايايفاطْماساُكّلا
ث ديانا ثألو الا با حثااي9ا يذّكرلاما يشءا
ثاروثاثإلساال9َابا كلماةاث طاباةاوثألخالقا

ث دا اة.
ث قاعادةايفاسااحلا وثساتطاعاتاظااُما
حرضننتاث قثاَءاعىلاث دو ةاخاللاشهرينا
وثجحايفاإغالقاجماعانكاتباث دو ة،اوأثشأا

 هاجهاازثًاأناااًاونحكمةارشعااة،اوث يشُءا
ث نحااُداث اذيايذّكرثاابا دو ةاث ساابقةالنا
نكتاباث ربيداث اذياقّلصاتاصالحااتهابددا
تحنيالارصفانرتبااتاننظفاياث دو ةاإىلا
ا لربيداغريارصفا أَحداث رثاالاو مايتبالَّ
نرتباتاثيتقاعديناث تيايدُجُزاعنارصاها.

اأنااتاظاماث قاعادةاالمايدلناعناعو تها
ث جديادةا كااهاعاىلاأيضاث نثقاعاأَْصبَاحا
ث دو اَةاث تياناتدارتُفابتحصاالاث رضثئبا
أَْواتطباالاث قنثثالايفاثياكال..اعو ةاجديدةا
يديرلاااثيلثمنلاثيجرنانلا صنصاث بانكا
يفاثياكال،اونناثيساتحالاأَلاتجَداننايلبسا
ث زياث دسكري،احتىارشطياثيروياثختفى،ا
باختصااياثثتهاتاث دو اةاوتماإثشااءاعو ةا
جديادةاتقتلاناناتريداوتصلاباجثتهاعىلا
ث جسنياويسااعدلمايفاجرثئمهمانجمنعةا
ناناثيرتزقاةايسامنلاأثفساهماثيجلاسا

ثألليل.
إىلاذ كاكشافاننقاعاثيصادياأولانينا
ث قريابانناحزباثإلْصاااَلحاعناننثجهاتا
عااارصا نانا طراالا بالا عثيتا عاافاةا
ث قاعادةاأعَّتاإىلاوقنعاقتاىلاوجرحى،اعىلا
خلفااةاإعااللاجااللابلداادياونجمنعتها
نبايدَةازعااماعثعشاث بغادثعي،اندتربًةاناا
جارىانحاو ًةا خلخةاصفانفانااوصفتهاا

بايقاونة،اولياخطنثٌتاتكشفاث دوياث ذيا
تلدبهالاذهاث دااارصايفاث ااَاَماناوحقاقةا
ثيروعاث ذياتقافاخلفهاأجهزُةاثيخابرثتا

ث غرباة.
ننقاعاثيصادياأولانياناثيقارباثارا
ألاتاظااماعثعاشاأثشاأاندساكرثًا تدييبا
عاارصهايفاناطقةا»قفاث كثريي«ابصحرثءا
حرضنانتاثيحاذياةا لُحاُدوعاناعاثيملكةا
ث دارثتا ألا ث سادنعية،انؤكادثًا ث دربااةا
تنثاادوثاإىلاثيدساكرا لتدييب،اجازٌءاناهما

يماانلاوثآلخرولانناجاسااتانختلفة.
وبحساباثينقعاااإلاخالااًاثَشاَبابلا
إىلا تطانيا ث قاعادةا يفا وقاااعثتا بلدااديا
»رس«ا وثعيا يفا ث طراالا بالا ننثجهااتا
أسافراعناقتىلاوجرحىابلاث طرال،اولنا
ناايؤكادارصثعاث افانذاثينجنعايفاأوسااطا

ث داارصاثيخابرثتاةابلانختلفاث قااعثت.
هابلدادياث دثعيش،ااقدا وكد الاعىلاتنجُّ
أيَجاَعاثينقعاذ كاإىلاحاعثةاذبحاث جانعاعىلا
يدابلدادياوعاارصهايفاأغساطسانناث دا9ا
ثيايضابمحااظاةاحرضننتاعادنااأقدننثا
عاىلاثحتجاازالااجادياًاوذبحهامابطريقةا
غاريانسابنقةاأكادتاحااهاااألاث دااارصا
ثيخابرثتاةابادأتاتاحناثياحاىاث دثعيشايفا

ث درثقاوسنييا.

  - خاص : 
عثراننثطاانلاين9اأناسابحياث دصافارةابمحااظةا
تدزاعىلاجثاةاثينثطناخلالاعبدث لهايثجحاثآلثيس،اث ذياتما
ثختطااهانناقبلانلاشااااث قاعدةاناناأنا9اناز هاث كائنا

با ُقرباننانزلراثألعيميابحياث جمهنيي.
وقا تانصاعيانحلاةا صحافةا»صدىاثيسارية«اإثهاتما
ث دثانياعىلاجثةاثآلثيسانرنااًابساائلةاحياث دصافرةابددا

ألاقا9اثيختطفنلاث دوثعشابتصفاتهاأنا9اثينثطال.
وتكريتايفاتدزاقثااةاثإلعدثناتاثيادثثاةاث غريبةاث تيا
تقان9ابهااجهااتانجهن ةايفانااطلاسااطرةاناايسامىا

بايقاونةايفاتدز.
اا دديُدانناث حنثعثاحصلتايفاث ساائلةاث نثقدةاشمالا
ثيديااةابجنثيانساجداث ساداداوجانثيانساجداثنعتصا9ا
ث قريباناه،احاثايتماينياجثثاألشاخاصانقتن لاناذا
حنثيلاشاهر،ابشكلانتقطع،انااسابَّبتاثثزعاجاًاكبريثًاعادا

ث ااس.
وآخارالاذهاث حنثعثاحصلاتاقبلايننالاحلاوصلتا
سااايةااحبة(اإىلاث ساائلةاثيجاويةايساجداث سادادا االً،ا
وقاا9انناااهاابإخرثجاشاخصاندثيايلباساثااباًاثظافًةا
وااخارة،اوثقتاعوهاإىلاحااةاث ساائلةاوأطلقنثاعىلايأساها

طلقةايصاص،اثمايننثابها لسائلة.
وحصلالذثاثيشاهداأنا9اعدعانناث شاباباث ذيناكاثنثا
يجلسانلالاااك،اوقداكاثانثاظانثابدثيةاثألناراحلاثثز نها
أَلاشاخصاًاناناأَبْاَاااءاث تجايايرياداتنزياعازكاةاوأو ئكا
لامانرثاقانه،ااقاا9اث بداُضاباتجاله،او كناثيسالحلا

اثيلثمل(اعاجلنهابطلقةاث اايايفاث رأس.
إىلاذ اكاجّدعاطاريثلاث ُدااْدَوثلاث سادنعياغايثتهاعىلا
نحااظةاتدز،اوقصفاعراين9اث سابتاجبلاجرة،انغاثاًا
يالاشاااتاثإلْصاااَلحاوث قاعادةابدداأَلاكاثاتاقداأحكمتا

قنثتاث جاشاوث لجالاث شدباةاث ساطرةاعىلاث جبل.
لاذثاوكالاطريثلاث ُداْدَوثلاقداشاناغايثتاين9اث جمدةا

عىلانااطلانتفرقةانناثيحااظة،انستهدااًانقراث لنثءثا 
وثاعياث صقراونااطلاأُْخاَرىايفاث حنبال.

اةايفاناطقةا وتشهداثيحااظةاثشتباكاتاعاافةاوَخاصَّ
9َا ث ثباب،احاثايحاولانسالحناثإلْصااَلحاوث قاعدةاث تقدُّ
ثحناث ساجناثيركزي،اويكبدلاماث جاُشاخساائَراكبريًة.ا
وناصحاةا ألثباءاث تياتتحدثاعناتطهارياث جاشاياطقةا
عصافرة،الااكاتقد9ابسااطاعاداسنقانقنثتاعصافرة،ا
وسااطرةاعىلانرتفدااتاناطقةاث شامايساثيقابلةا حيا
ث روضة.اونااتزثلاجبهاٌتاكا جمهنيياوثأليبدلانستمرًةا

عولاتقد9اأَياثألطرثف.
ويجرياث حديُثاعناتجااداثيدعناحمنعاثيخاليفا شباٍبا
ناناث ريافايفاندركاةانقتحاا9اثيدياة،انعاسادياحثاثا
نناث سادنعيةايدركاةايفاكريرتاوحرضنانتاكآخراويقةا
تفااوض،اإناأَلالذاثألناَرايبدوانساتبددثًايفاتدز،اامااطلا
سااطرتهماتاحرساينناًااان9،انعاثزعياعاساخطاثيجتمعا

ننانمايساتهماثإلْجاَرثناة.ا

املقد�سي ووفد خليجي زاروا �سافر ووعدوا باإن�ساء 
م�ست�سفى ميداين ملعاجلة جرحى التكفرييني

مسلحو اإلصالح يمنعون الفريق الهندسي 
من إصالح الكهرباء بمأرب والجيش يسيطر 

على عدد من المواقع العسكرية بالقرب 
من المنطقة العسكرية الثالثة

  - خاص : 
تحَتاث قصفاث جنيا لُداْدَوثلاث سدنعيايساثدةانلاشااتاثإلْصااَلحاوناا
يسامىاث قاعدةاتمكناأبطاُلاث جاشاوث لجالاث شدباةاأنساثألحدانناتطهريا
عادٍعانناثينثقعاث دساكريةاوث تباباثيجاويةايقراقااعةاثياطقةاث دساكريةا

ث ثا ثةابمحااظةانأيب.
وأااعتانصاعُياعساكريةاألاث جاَشاتمكاناث اننلاثياضالانناتطهريا
ناطقاةاث دطاف،اوألاعاارصاث قاعدةاونلاشاااتاثإلْصاااَلحانذتابا فرثي،ا

نخلفةاويثءلااعدعثًانناث قتىلاوث جرحى.
ويفاإطاياذ كاأااعتانصاعياألاعاارَصانسالحةاتتبعاناايسامىاث قاعدةا
قانتاباغتاالاث شاخاثاجيارشلالاثألجدعياأَحداَنَشايخاث جدعالانحااظةا

نأيباأنا9اناز هابمديريةاندغل.
وأوضاحاثيصادُيايفاتريحا نكا ةاثألثبااءاث ااَاَماااةااسابأ(اأَلاعاارَصا
ث قاعدةاثصبتاكماااًاغاعيثًا لشااخاثاجيارشلالاخاللاعنعتهانسااءاأنسا

إىلاناز ه،اوثستشهداعىلاإثرهاوأصاباشقاقه.
ويدترباث شااخاثاجيارشلالاأَحداأبرزاَنَشاايخاث جدعالاوُعرفابمنثقفها

ث نطااةاث رثاثةا لُداْدَوثلاث سدنعياثألَنريكياعىلاث ااَاَمان.
ويفاساااقانتصالاعلمتا»صدىاثيسارية«اننانصاعَيانطلداةاألاث لنثءا
ثيقاديشاثّفاذازياايًةاقصريةاقبلاثالثاةاأيا9ابراقاةاواداخلاجاياإىلاصاار،ا
وثجتماعابا دارثعةاوث شادثعياوعدعانناث قاااعثتاث تابداةا لدوثعشاوحزبا
ثإلْصااَلح،اوتماثنتفاقاعىلاإثشاءانستشفًىانادثثيايفاناطقةاصااراوتأثاثها
خاللاأسبنعايدا جةاث جرحىاث تابدلا لداارصاث تكفرييةاوحزباثإلْصااَلح.
ا إىلاذ اكانادتاعااارُصاتابدةا حزباثإلْصااَلحاوث قاعادةاث فريَلاث هاديسَّ
ث تابعا لمؤسساةاث دانةا لكهرباءانناثساتكمالاإْصاااَلحاخطنطاث كهرباءا
إلعاعتهاااإىلاث خدناة؛اتافااذثًا تنجاهااتاثيؤسساة،اوذ اكانناخااللاعد9ا

ننثاقتهااعىلاوقفاإطالقاث اايا استكمَلاث فريُلانهمته.
اتابعا لمؤسساةاث داناةا لكهرباءاين9اأنساإىلا َهااريٌلالاديسٌّ لاذثاوتنجَّ
نأيبانساتكمالاإْصاااَلحاثألرضثياث تياتدرضتا هااث خطانطاخاللاث فرتةا

ثياضاة.ا

شركة الغاز تُخصص 20 نُقطة بيع للغاز بالسعر 
الرسمي و 8 محطات لتموين “باصات األجرة” 

  - خاص : 
أعلااتارشكُةاث غازاث امااةابا داصمةاصاداءاعناإثشااءاثقاطاباعا لغازا

با سدراث رسمي؛ا لحدانناثستغاللاتجاياث سنقاث سنعثء.
وتأتيالذهاث خطنةايفاظلاثيتفاعاسادراث غاازاثيازيلاتايًةاوثثددثنهاتايثتا
أُْخااَرى،احاثاقانتارشكةاث افطابتنارياث غازاثياازيلا لمدايضاث تابدةا هاا

يفاأناثةاث داصمة.
وأكدانساؤو نلايفارشكةاث غازاأثهاساتماتناريانناللل _ للااأسطنثثةا

غازايننااًا كلاثقطةاباعاحتىايتماكرساثنحتكايايفاثألسنثقاث سنعثء.
نديُراعثئرةاث تمنينابركةاث غازاثيهادسانحمداأحمداث قديمياأوضحاألا
أساباَباثثددث9اث غازاثيازيلاوثيتفاعاأسدايهايفاثألسنثقاجاءاثتاجةاثنثخفاضا
يفاثثتاجهاوكالاثيتسببايفاثثخفاضهالناتنقفارشكةابلحافابسبباث ددوثلا

ث سدنعي،احسباقن ه.
وأشااياإىلاألاث دااارصاثإليلاباةاث تياتتمركزايفابداضانااطلانحااظةا
ناأيباتتقطُعا ااقالتاث غازاوتفرضاعىلاساائقاهااعاعانبا غاكبريةانقابلا
ث ساماحا هااباياروي،اباإلضااةاإىلاثيتفاعاتكا افاثقلاثساطنثثاتاث غازاننا
وإىلاث داصمةاوغريلاانناثيحااظاتاوثيتمثلةابايشاتقاتاث افطاةاث خاصةا

با شاحااتاث تياتقن9اباقلاثألسطنثثات.
ناناجهةاأُْخااَرىاأعلنااارُعارشكةاث افاطاث امااةابا داصماةاصاداء،ا
تخصااَصا8انحطاتا تزويادا“باصاتاثألجارة”اتتنزعايفانختلافاثيااطلا

باألناثة،ابدءثًانناث سبتاللاينثان/احزيرثلاثالل.
وقا اتاث ركُةايفاإعالثها:ا“ثظرثًاياااتمرابهاث بالعالذهاثأليا9،اوتخفافاًاياا
يداثاهاثينثطانل،اوسدااًا تثباتاوثستقرثياأسداياأجنياث اقلا باصاتاثألجرةا

يفاأناثةاث داصمة،اأقّرتاتخصاصا8انحطاتا تزويدا“باصاتاثألجرة”.
وتنزعتاثيحطاتاعىلاث احناثآلتي:

اا-انحطةاسبأ،اثيفزي..اشايعاث زبريي
لا-انحطةاث ستل..اشايعاث ستل

اا-انحطةاأبناظبي..اث صاااة
لا-انحطةاعلمال..اشايعاتدز

ثا-انحطةاث دازيي..اشايعاخننل
ثا-انحطةاعثووع..اث حصبة

لا-انحطةاثاجياث اصريي..اخطاثيطاياعثيس
8ا-انحطةالاعياث حال..اثقم.



3 تقاريرث ددعااللا     ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا

الأمم املتحدة وجمل�ض الأمن يدعمان م�سار التهدئة تفادياً لكارثة اإن�سانية تتهدد اليمن

فشل مضاف للعدوان السعودي وعمالء الرياض 

تصفية 5 من أخطر قيادات تنظيم القاعدة في لحج

حرب المفخخات.. هل ستكون البديل عن قصف الطائرات؟

  - خاص: 
بَُداَْداتدثُّرانؤتمراجااف،اتسادىاثألَُناماثيتحدةا
إىلايلمةااشلهاايفاتقريباوجهاتاث اظرابلاث ُفرقاءا
ث سااسالاث ااَاَمااال،اوث تدنيضاعناذ كابطرقا
ث بنثبةاثإلثَْسااثاة،اوث دملاعىلاإقرثياُلاْدثٍَةاطنيلةا
ثيادىاتساتجابا ألوضااعاث كايثاةاث تيايداشاهاا
ث ُدااْدَوثلاث سادنعيا ث ااَاَماااياجارَّثَءا ثينثطاُنا
وث حصااياث شاانلاثيرضوباعاىلاث ااَاَمااناناذُا

أَْكثَارانناثالثةاأشهر.
و هاذثاث غاَرِضاينثصُلاثينااُداث خااصا ألَُناما
ثيتحادةا لااَاَمااناإساماعالاو اداث شااخاأحمد،ا
زيايثِتاهاإىلاث دنثصاماثإلقلامااةاثيرتبطاةابملافا
ثألزنةاث ااَاَماااة،ايفانسدىانثاٍفا ألَُناماثيتحدةا

تجهادانناخال اهاإىلاإقااعاث ريااضابراعاث حصايا
عناث ااَاَماان،اوإطالقاُلاْدثَةاإثَْساااثاةاخاللاناا
ااًةاوألاثُيَكانِّثَاتا تبقىانناشاهراينثال،اَخااصَّ
أبادتا جااافا نؤتمارا يفا ثيشاايكةا ث سااسااةا
ثساتددثَعلاا لتداطاياثإليجابيانعانبااَعيةاأُنماةا

ننالذثاث انع.
وعاىلاث ثدانناثشارتثطاتاث ريااضاوعمالئهاا
ثيتدثريانابماايسامىابرعاةالااعي،ااقداأاثتا
تنثزثااُتاث قانىاث كاربىاعثخلانجلاساثألنن،اإىلا
ماثيطلباثألخالقيا ألَُناماثيتحدة،اوترجمتهاإىلا تفهُّ
بااالاتنثاقيايدعناإىلاُلاْدثَاٍةاجديدةايفاث ااَاَمان،ا
ويطا اباجمااَعاثألطارثفابارضويةا»ثننتثاال«ا
ث ادويل،اوتساهالاوصانلا ثإلثَْساااثيا  القاثانلا

ثيساعدثتاإىلاث ااَاَمااال.
كمااععاااث باااُل،اث ذياصاديابمنثاقاةاجماعا

اثألطارثفا نمثايلاث ادولاثألعثااءايفاثيجلاس،اُكلَّ
نانا ثيشااَيكةايفاجن اةاجديادةا إىلا ث ااَاَمااااةا

ثيباحثاتانناعولارشوطانسبقة.
ث ادولا إلا صحاايف:ا بااالا يفا ثيجلاُسا وقاالا
اجمااَعاأطارثفاثألزنةا ثألعثااءايفاثيجلاساتَُحاثُّ
عىلاث اظارايفاثقرتثحاتاثيبدنثاثألنمياإساماعالا
و داث شااخاأحمدا ُهاْدثٍَةاإثَْساااثاةاتؤعياإىلاوقفا
نساتدث9ٍاإلطالقاث ااي،اوث سماحابدخنلاثيساعدثتا

ثإلثَْسااثاةاإىلاث ااَاَمااالاعولاعرثقال.
وخطَّطاتاث ريااضاث تاياعملاتاعىلاإاشاالا
نؤتمراجاافابمحاو تهااث اائسةاث خروَجاباثتصايا
يحقالا هااعارباث حنثيانااعجزتاعااهابا قنة-اإىلا
ث تصدااداعربانجلساثألنناوث خاروجابقرثياجديدا
يمااحاتحا افاث راغطااًءانثاااًا لُدااْدَوثلاعىلا
ث ااَاَمان،اوعىلاثحٍنانبارش،اوبماايمهدا خروجاآلا

اث ااَاَماااي،اويحنلاعولاثيالَحقةا سادنعانناث َفخِّ
ث جاائاةايجرنياث حرب.

بااداألاث ريااَحاجرتاعاىلاثحٍنانداكاس،ااقدا
تدا اتاثألصنثُتاثألنماةاعثخَلاأيوقةانجلساثألنن،ا
بخصنصاثألوضااعاثإلثَْساااثاةايفاث ااَاَمان،اث تيا
ناتحتمالانزيدثًانناث تصداد.اويفالذثاث ساااقاععاا
نساؤوُلاثإلغاثةاباألَُناماثيتحدة،اساتافناأوبرثين،ا
إىلاتقديمانازيدانناثيسااعدثتا لااَاَمان.اوقالايفا
تريحااتاصحفاة:اإلاثماثلايفاثيئةانناساكالا
ث ااَاَمااناث با غاعدعلماخمساةاوعرينانلانَلا
ثسامةايحتاجنلا المسااعدة،اوإلاثصَفاساكالا

ث بالعاعىلابُدداخطنةاوثحدةانناثيجاعة.ا
عاىلاَوْقاِعالذهاثيخااوفايااعانبدانُثاثألَُناما
ثيتحادةاإىلاث ااَاَمانانناوتريةاتريحاتهاثيطا بةا
با ُهاْدثَةاثإلثَْساااثاة،اوقاالاإثهاا»وثجباأخالقي«،ا

ندرباًاعناأنلهايفاألاتطبََّلاث ُهاْدثََةاثإلثَْسااثاةا»قبلا
ثهايةاشهراينثال«،اندتربثًاألاكااةاثألطرثفاكلهاا

نسؤو ةاعناإيجاعاث سبلا لتنصلاإىلاُلاْدثَة.

وإذاأكاداو داث شااخاأثهاساانثصلاثيشااويثتا
 لدعنةاإىلاجن ةاجديدةانناثيفاوضاتابلاثألطرثفا
ث ااَاَمااااة،ااقداباتاوثضحاًاألاثنساتجابةا هذها
ث دعانةا ناتتمانااا ماتقتاعاث ريااضاألاث نقَتاقدا
حاالا نقافاُعاْدَوثثهااثيجار9َِّاعو ااً،او دالاإعيثَجا
نصطلاحا»ث قاثانلاثإلثَْساااثياث ادويل«ايفاث باالا
ثألخاريايجلساثألنانايساا ةاتهديٌداغاريُانبارشةا
 قانىاتحا افاث ُدااْدَوثلاث تاياأندااتايفاثيتكابا
اث ااَاَمااال،اعوثماا صانفاث جرثئماث بشادةابحالِّ
ثعتباٍيا لقاماوثألخالقاثإلساالناة،اأواحتىا قنثثلا

ث حروباثيتداَيفاعلاهااعو ااً.

  - خاص: 
تمكَّاَناث جاُشاوث لجاُلاث شادباةاخالَلا
ثيدايكاث دثئارةايفاثيحااظاتاث جانباةانعا
عااارصاتاظاماث قاعدةاناناتصفاةاثاننا

أخطراقااعثتاث تاظام.
وقا تانصاعُياخاصةا صحافةا»صدىا
ثيسارية«اإلاننابلاقتىلاث قاعدةاث قااعيا
عايلاعبدث رقاباكادشااعلانة(اوثيدروفا
باساماعبااساث لحجي،اويدداأنارياتاظاما

ث دو ةاثإلسالناةاياايسمىاونيةاعدل.
وتمكاتاقنثُتاث جاشاوث لجالاث شدباةا
نناقتلهانعاعدعاناناث داارصاث قااعيةايفا

ثلانايساثاللايفاندخلاث حنطة.
أنااااًا ثيطلنباةا ث دااارصا نانا وكالا

 لحكنناتاث امااةاناذاعا9الالل.
وث تحلاكادشابتاظاماث قاعدةايفاثهايةا
للللاضماناعادعانناث دااارصاننا حجا
بااهام:اعبدث لاهاصا احاعبااعلاوثيدروفا

بدباداث لحجياوجساياث بال.
تلقاىا كاادشا ألا ثيدلننااتا وتؤكادا
تدييباتاهايفاندساكرثتاث قاعادةايفاأبالا
وشابنةاوحرضننت،اوكالانناثيختصلا
بصااعاةاثيتفجارثت،اوقداخّططاوشاايكا
وثّفاذاث ددياداناناثألَْعَمااالاثإلجرثناةايفا
ث ددياداناناثيحااظاتاعدل،ا حاج،اأبل،ا

شبنة،اوغريلا.
كماااقا9ابقتلاث دديادانناضباطاثألننا
ث سااايساوث بحثاث جاائياوثألنناث دا9ايفا
 حجابااهام:اث دقاداعايلاعبدث كريماث بالا
ثألناناث سااايساوث دقاادانحمانعاصا حا
يحاىاث طااووساوث دقادايارساعبدث قنيا
عنضاوث دقاداصا حاعبدث لهاباساادانديرا
أنانانديرياةاتبانا حاجاوعدعاكبارياننا
ث ثبااطاوثألارثعايفا حاج،اكمااقا9ابتافاِذا
عدعانناث تفجريثتاثإلجرثناةايفاث حنطة،ا

واكالاأحاداأنارثءاث قاعادةايفاث حنطةا

بمحااظةا حج.
اوبحساباثيدلنناتاااإلاكادشاأعلنا
ثثثمانهاياايسمىاتاظاما»عثعش«اثهايةا
عا9الالل،اوأصبحاأوَلاأنريا تاظاماث دو ةا

يفانحااظتَياعدلاو حج.
اوبداداتداالاثيجر9اث تكفاريياجدفرا
ث لحجياأنريثًا تاظااماعثعشابلحجاأصبحا
كاادشاأناريثًا دوثعاشاعادل،اويداداننا
ث دااارصاثيهمةا ادىاث دوثعاشاوث قاعدةا
وكالايداداث داراثنساايسا ادياتاظاما

ث دو ةاثإلسالناةااعثعش(ايفاث امن.ا

أنااث قاااعياث ثاثياوث ذيا قيانرَعها
برصااصاقنثتاث جاشاوث لجالاث شادباةا
اهاناعماياخا دانحمداعبداث لهاث شااجع،ا
وثسامهاث حركياجدفاراث لحجيانناقريةا

باتاعااضانديريةاتبنانحااظةا حج.
وتشارياثيدلنناُتاث تياحصلاتاعلاهاا
»صدىاثيسارية«اإىلاألاث شااجعايدداأنريَا
ناايسمىاتاظاماث دو ةا»عثعش«ايفا حج.ا

وبحسباثيدلنناتااقداث تحلاث شاجعا
بتاظااماث َقاِعاَدةايفاناتصافاااللاحاثا
غااعياإىلاأبلابدادانقتلاأخااهايفاأبلانعا
ث تاظاام،اوكالاعاىلاصلاةاكباريةابأناريا
ث َقاِعَدةايفا حجاث سادنعياتركيانشدنيا
عساريياث ذياكالايُطللاعلاهاثسمانروثلا

ثيكياوكالانتزوجاًابشقاقةاجدفر.
َوشاايكاث شاجعايفاث دديدانناثألَْعَماالا
ثإلجرثنااةايفاث حنطاةا حاج،اوناهاااقتلا
باإلَضاَااةا ث حنطاة،ا يفا طااييانا ثالثاةا
وث جاانعا ث ثبااطا نانا ث دديادا قتالا إىلا
يفا حاجاوث تاياكاثاتاآخرلاااذباحاعادعا
ثلاجاديااًايفانبااىانحااظاها حاجاين9ا
ث خماسللناايسثاللابداداأَلاسالمنثا
أثفساهم،اباإلَضاَااةاإىلاذباحاوقتالاعادعا
آخارانناجاانعاثألنناثيركازياوث اجدةايفا

ث حنطة.

وقتلاث شااجعايان9اثلاناايساثالل 
عىلايداث جااشاوث لجالاث شادباةابمدخلا
ث حنطاةاوكالايددانناث دااارصاث خطرةا

وثيطلنبةاأناااً.
أناااث قاااعياث ثا اثااهانانصطفاىا
نحماداعاربانناقريةاث حمارثءاندياةاتبنا
بمحااظاةا حج،اولناناناعاارصاتاظاما

ث قاعدةايفا حج.
وشاايكاعارباوثّفذاث دديداناناأَْعَماالا
ث قتالاوث تصفاةا ثباطاثألنناوث جاشايفا

 حجاوناهم:
-اثيسااعدايفاث بحثاث جاائاياث حنطةا

اثلاثيجادي.
-اوكذثاث ثابطاث داساويايفاصربا حج.

-اوثبناغاثماجاديابأننا حج.
-اوعاقلاحايةاقايص.

-اوثيسااعداتنزياعاعيلاحساناباألننا
ث ساايس.

-اوكاذثاقتالاعادعاآخاراناناثينثطالا
ثألبرياءايفاحنطةا حج.

-اكمااقا9انعاثثالانناعاارصاث َقاِعَدةا
بقتالاوإحارثقاعدعاناناجاانعاث جاشايفا

ندخلاقريةاطهرويارشقاث حنطة.ا
و قاياعااربانرعاهاعىلاياداث جاشا
وث لجاالاث شادباةايفاث حنطاة،اَوكالاننا
ث دااارصاث خطارة،اوكالايُدارفابصاحبا
ث ساكلايفاث حنطةاث ذيانناخال هايتماقتُلا

ثألبرياءابشنثيعاث حنطة.

وث قاااعياث رثباعاث اذياُقتالابرصاصا
ث جااشاوث لجاالاث شادباةالاناتنحاادا
نحسنالايلاث سالني،اوثسمهاث حركياأبنا
عبدث رحمناث دزيبي،اويدداأنرياث قاعدةايفا

ندياةاصربا حج.
ث ساالنيا ااإلا ثيدلننااتا وبحسابا
كالانناأبارزاث دااارصاثإلجرثناةايفا حجا
وخّطاطاوشاايكايفاث ددياداناناثألَْعَماالا
ثإلجرثنااةاكالاناناألمهااقتالاث طاايينا

ث ثالثاةايفاحنطاةا حاج،اكمااقاا9ابتافاذا
أَْعَمااالاث قتلاوث ذبحا ددعانناجانعاثألننا
ثيركازيايفاكلٍّانناباتاعااضاوصربا حجا

يفالاو8اولانايسثالل.
وبحساباثيدلنناتااإلاث ساالنياقتََلا
عدعثًانناث ساجااءابساجناصرباثيرَكزي،ا
بااهاماعانضاصا احاباسااداوأيبدةاننا
أباائاهاوصهاره،اكمااقاا9ابإطاالقاباقيا
ث سجااءابدداأَلاثقتحماث سجنانعاعدعاننا

عاارصاث قاعدة.ا
وعملاث سالنياعىلاتنارياوتأنلاثيأوىا
 لدااارصاثإليلاباةاوثساتثااتهااوتقديما
نااتحتاجهاناناطلبات،اوكذثاتأنلاعملاةا
ثنثتقالا لداارصاثإليلاباة،اكمااقا9اباْهبا
وث ساطناثيسالحاعاىلانكتبابريادا حجا
ث كائنايفاصرباوثنستاالءاعيلانبا غانا اةا
كاثاتابدثخله،اكمااقا9اباقتحا9انباىاأننا
تباناوث ساطناعلااه،اوكذثاثنساتاالءاعىلا
نباثياتابدةا لرتباةاوث تدلامايفاصربا حج.
و قاياث ساالنيانرعاهاعاىلاأياديا
يجالاث جاشاوث لجالاث شادباةايفاناطقةا

ث فانشايفاعملاةاأنااةانناقة.
اااث قاااعياث خاناساناناعااارصا أنَّ
ث تاظااماوث اذياُقتالابرصااصاث جااشا
وث لجالاث شادباةاااُْدَعىالاثياث داساويا
ولنانناأباااءاندياةاث حنطاةابمحااظةا
 حاجاوناناعااارصاتاظااماث قاعادةايفا

ث حنطة.ا
قتالا بدملاااتا ث داسااويا َوشاايكا
ث دديادانناثألشاخاصانانابااهاماعاقلا
حايةاوحادةابا حنطةالشاا9،اويدداخبريَا
نتفجارثتاوكالايقان9ابتصاااعاوتجهازا
ث دبنثتاث ااسفةاوزيعهاايفاطرقاتاثأللايلا
با حنطاة،اناااتساببايفاقتالاث كثرياننا
ثأللايل،اكمااقا9ابزْيعاثيتفجرثتانستهدثفا

ث جاشاوث لجالاث شدباةايفاث حنطة.ا
و قاياث داسااويانرَعاهاعاىلاأيديا

ث جاشاوث لجالايفاحنطةا حج.

  - زيد الغرسي: 
لدأتاطائرثُتاث ُداْدَوثلاث سدنعياثألَنريكياننا
قصافاصاداءاوتحّركتابدنًاعاهاااث تفجريثُتاعربا

خةاوثألحزنةاوث دبنثتاث ااسفة.ا ث ساايثتاثيفخَّ
يفاثألُْسابُْنعاثياايضاثثفجارتاأَْكثَااُرانناثالثا
ُعبْانثتاثاسافة،اافايانساجداث نزيارابا تحريرا
أَعَّتاإىلاإَصابَااةاأيبداةا ثثفجارتاعبانٌةاثاسافٌةا
أشاخاص،اكمااثثفجرتاأُْخاَرىايفاجن ةاآيةاشمالا
ث داصمةاصادااءاو ماتحدثاأَياُةاثصابات،اوقبلهاا
ثثفجرتاسااايةانفخخةاأنا9َانساجداُقبةاثيهديا
بصاداءاث قديمةاأَعَّتاإىلاثستشاهاعاشخصاوجرحا

ث درثت.
او ااساببدااداثثفجااُياثالثاسااايثتانفخخةا
يفاحاياث جرثفاونساجداث قباةاث خارضثءاأَعَّتاإىلا

ثستشهاِعابدضاثينثطالاوجرحاآخرين.ا
حارُباثيفخخااتاإذثًاتدانعاإىلاث نثجهاةابدادا
ُساكنثها،اناذاسقنطانااكالايُدرفابا فرقةاثألْوىَلا
نديعاوجاندةاثإليمالاث تابدةا دبدثيجاداث زثدثثي،ا
كمااايرىاُخاربثُءاعساكرينلاأَلاعانعَةاث تفجريثتا
وث دبانثتاث ااسافةاتأتايابددااشالاث ُدااْدَوثلايفا
انناألدثاهاتجااهاث ااَاَماناعربَاغايثتها تحقاالاأَيٍّ

ث جنيةاالجأاإىلالذثاثألسلنباثيشل.ا
إساتخدث9ُاث ُدااْدَوثلاث سادنعياثألَنريكيا هذثا
ثألسالنبايؤكُِّدابُنُضنحاعالقاَةاث اظانلابداارصا

ناايسامىاث قاعدة،اوكثريةالياثألحدثُثاث تيانرتا
خااللاث ُدااْدَوثلاتؤكاداذ كابادءثًابإثزثلاثألسالحةا
وثألنانثلاإىلاعاارصاث قاعادةايفاُكلٍّانناعدلاو حجا
وأبلاوشابنةاونأيباوث جنفاوغريلاا،اُوُصْننًاإىلا
ععمهاابنسائلاثإلْعااَل9اوتربيراجرثئمهااوتسماتهاا

بايقاوناةاث شادباة،اكماااناثاىساترياَحاوزيرا
حا ث خايجاةاث سدنعيايفابدثيةاث ُداْدَوثلاعاَداناارصَّ
بألانأيَباخطاأحمر،اولياث تياكاثتاتحتنياأكربا
ندساكرثتاعاارصاث قاعدة،اوتَُثامُّاااهااعاارَصا

أَْجاَاباةاننانختلفاعولاث دا م.ا

وقبَلاث ُداْدَوثلاتفجريانستشافىاث ُدريضاث ذيا
شاايكاااهاتسدةاسدنعيلاونذبحةاثألنناثيركزيا
وحركاةاثنغتااانتاث نثسادةاث تياكاثاتاتتبَّاالاا
ث قاعدةاُوُصْننًاإىلانصاثاعاثيتفجرثتاوثيفخخاتا
ث تاياعثرتاعلاهاااث لجااُلاث شادباةايفاأَْكثَاراننا

نحااظاةاوبا ذثتابا ُقرباناناصاداءاويفاجاندةا
ثإليمالاونقراث فرقةاثألْوىَلانديع.ا

و امايُدْداخاااااًاأَلاث اظا9َاث سادنعياَننايدعما
ث قاعادةاوعثعشايفاث درثقاوسانييااو اباااويمدلاا
با ساالحاوياربياجرثئمهاااويحااولاأَلايكسابَهاا
ث صفةاث سااسااةاتحَتاعااويناثيدايضةاثيدتد ةا
وغرياذ اك،اكماايحاو انلاتصنيَرلااايفاث ااَاَمانا

بايقاونةاث شدباة.ا
ث شادباةا وث لجاالا ث جااُشا يقان9ُا بايقابالا
بجهنعاجباايةاوكبريةايفانحايباةاعاارصاث قاعدةا

وجرثئمها.

اأوضاحا ا«صدىاثيسارية«اأَلا انصادٌياخااصٌّ
ث لجاالاث شادباةاقبثتاعىلاخلااةاعخلتاصاداءا
وبحنزتهاااأيبدمائةاُعبنةاثاسافةانتانعةاناابلا
تلفنثااتاوندلبااتاصغارية،اوكثريةالاياث خالياا
ث تاياأُعلناعاناث قباضاعلاهااوثُرتايفاوساائلا
ثإلْعاااَل9اآخرلاااكالاثإلعااللاعاناكْشافاوضبطا
ندملا صااعةاثيفخخاتاوثألحزنةاث ااسفةاث تابعا
 دااارصاثنساتخبايثتاثألَنريكااةاوث صهانثاةايفا
ندياةاإباوَسَطاث ااَاَمانابدداثثفجاياُعبنةاثاسفةا
ا عثخاَلاثيصاعاث اذياُعثارابدثخلهاعىلاوثائاَلاتبّلُ
نادىاث حقداوثإلْجااَرث9اث تياتتبُدهاالاذهاث داارُصا
ضاداأبااءاث شادباث ااَاَمااياوث تاياتنضُحاحجَما
ثيؤثنرةاث تيايديُرلااث ُداْدَوثُلاث سادنعياثألَنريكيا

عىلاث ااَاَمان.

حمزة الحوثي: المكونات السياسية 
تدرس حاليًا تشكيل حكومة قائمة على 

الشراكة الوطنية بين المكونات السياسية

  - متابعات: 
قالاعْثُناثيجلساث ساايّسا ا«أثصاياث له«احمزةاث حنثيا دىا
وصن هاإىلانطاياصاداَء،اث سابَتاثيايَض:اإلاثُيَكانِّثَاِتاث سااساَةا
ث ااَاَمااااَةاتادُيُساحا اااًاتشاكاَلاحكننةاقائمةاعاىلاث رثكِةا
ث نطااةابلاكااةاثُيَكانِّثَاتاث سااسااةاث تياشايكتايفانشاويثتا

جااف.
َوأكََّداث حنثاي،األاُلااكاتنثصالًانعاندظماثُيَكانِّثَاتاوث تاايثتا
ااًةايفاث جاانبابصانيٍةا ث سااسااةايفاعثخالاث ااَاَماان.اَوَخااصَّ

نستمرة،اَولااكاتفالماتاجاييةاندها.
اااتاثإلعاقاةاوث درقلاةاث تيايثاقاتاوانَعا َوأشااياإىلاألاترُّ
ثُيَكانِّثَااتاث سااسااةانااذانغاعيتهاااو حظةاعنعتهااانناَوإىلا
صادااءاأظهارتاثألَُناماثيتحادةابمنقفاث ثداف؛اكنثهاااثيدااَّةا

بتأنلاذلاباوَعنعةاث ناد.
َو فتاث حنثياإىلاألاثيبدنَثاثألنمياإىلاث ااَاَماناإساماعالاو دا
ث شااخاأحمداساازوُياث ااَاَمااَناقريباً،ايفاإطاايازيايتها لماطقةا
حا ااً؛ا لبحثايفاإطالقانشااَويثتاجديدةانساتكمالاثيشااويثتا

ث سابقة،اوذ كابااءاعىلاباالانجلساثألنناث دويلاثألخري.
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بدثياتاث تنجهاث صهانثي:ا
ويدراةاث سااساةاث صهانثااةاتجاهالذها
ثياطقاةاعلاااااألاثتتبَعانساريتهااتلك-او نا
بشاكلارسيع-اعرباتَأييخهاااث حديث،احاثا
تفااداثيصاعياألاثنلتماا9اث صهانثيابدأًاننا
ناطقاةاأاريقااا،اوبا اذثتاث قارلاثألاريقيا
ناذاث بدثياتاثألوىلا تأساسها،اذ كاألاننابلا
ثيقرتحاتاإلقاناةاث دو ةاث صهانثاةارضويةا
ألساطنيتهما تحقاقااًا أوغاادثا يفا إقانتهااا
ثئاْالانناث فرثتاإىلا ث قائلاةابانتدثعاعو ةاإرْسَ
ث ااال،اويغماألاث صهاياةاثساتقرايأيُهماعىلا
الساطلاإناألاأاريقااااوث قارلاثألاريقايا
با اذثتا هااايفاثسارتثتاجاةابااياصهاانلا
ثئاْلا ،ااِلَكيايتحقالاحلمااإرْسَ ثلتماا9ٌاخاصٌّ
ث كاربى(ااالابادانناتأنالاث طارقاوثياااذا
ونحارصةاث ددوااثيسلمل(،اوتنارياثيصاعيا
وث طارقاثنقتصاعياة،اونايتأتَّىا هاااذ كاإنا
عربالذهاثياطقة،ااهياترفاعىلانافذالا9ا
وحساسااباباثيادب(،اونمرانائيايربطابلا
ثالثاقاايثتااث بحراثألحمار(،اوباإلضااةاإىلا
أثهااغااةابا ثروثتاثيددثاة،اَوأثظمتهاالشاةا
وغاريانساتقرة،اوأوضاعهاانتدلانية،ااهيا
أكثاراقابلاةاألياثفانذاخايجايانقابلاععما

يُسكتاثألانثهاويُدمياثألبصاي..ا
ث سااسااةا ثيؤسساةا عاربا ث افانذُا بادأا
ث ربيطاثااةا-اأياا9اثنساتدماياث ربيطاثاي-ا
وثتاجاًةا لافنذاث صهانثيايفالذهاثيؤسساة،ا
اقداجرتانفاوضاٌتابلاوزثيةاثيساتدمرثتا
ث ربيطاثااةاآثذثكاوث حركاةاث صهانثاةاحنلا
إقاناةاعو اةاثساتاطالايهنعياةاعاىلاأيضا
أوغادث،اوتشاملاندهااكااااا،اوذ كايفانؤتمرا
وثجهاتا ث خطاةا لاذها ألا إنا اجايكانف(،ا
ندايضةاشديدةانناقبَلابدضاقااعةاث حركةا
ث صهانثااةاوعاىلايأساهمااينيساأشاكل(ا
َواحايااماوثيزنان(،اوُياثتابشاكلاثهائيا
يفاثيؤتمراث صهانثياث سااعساساةااللا9،ا
كماااُياثتاخطةاأُْخااَرىايروعاصهانثيا
يفاث كنثغان،اثماُوضدتاخطاةاأُْخاَرىاإلقانةا

عو تهامايفاث سانعثل،اوكاثاتالياثألثساب،ا
ثيسااحةا سادةا ثألول:ا يئاساال:ا  ساببلا
وإرشثاهااعىلاث بحراثألحمار.اوث ثاثي:اُقربهاا
ناناأناكاناتجمدااتايهنعيةالاناة،اناها:ا
ث ااَاَماناوإثانباا،اوكذ كايسّهلاوصنلايهنعا
يوسااااإ اها،اباإلضااةاإىلاألاث سنعثلاكاثتا

تحتاث حكماث ربيطاثي.ا

ثنلتما9ابإييرتيا:ا
كالاثنلتماا9اث صهانثايايرتكازاحانلا
ناطقاةاأيتريياابا ذثت،ااماذاسااةالللا9ا-ا
خاللاندةاثنساتدماياثإليطايل-اأقامتارشكةا
زيثعاةاصهانثاةاتُدعىااSIA(ابرؤوساأننثلا
يهنعياة،اوذ كايفاناطقةاث قاشابمااتسامىا
ث ان9اناروعااعيلاقدي(اغارباأيترييااُقربا
نديااةاتساايايفانسااحةاتزيداعاىلاللاأ َفا
اادثل،اوكالانديراثيروعايُدعىااساربيايا
ايدقانبايهنعياإيطاايلاث جاسااة(،اوحا ااًا
قدنتاث صهانثاةا اظاا9اأانيقياللانلانلا
عونياإلصالحالذثاثياروعاضمناثنتفاقااتا

ثيربنةابااهماايفانجالاث تداولاث زيثعي..ا
كماااأعااعتاعالقاتهاااثألاريقااةا-اقبالا
ثثقطداتا ألا َوبدادا نديياد،ا نفاوضااتا
أعااعتا حااثا ،ا اللا9ا حاربا عقابا
لا/ث/ل8لا9،ا يفا زثئاريا ناعا ث دالقاةا
وناعا اا/8/ا8لا9،ا يفا وناعا ابرييااا
وناعا لا/ث/ث8لا9،ا يفا ث دااجا سااحلا
وناعا ثل/8/ث8لا9،ا يفا ث كاناريولا
ثا/ث/ل8لا9،اوناعاكاااااايفا ث كنثغانايفا
ث نساطىا أاريقاااا وناعا ال/لا/88لا9،ا
يفا أثانباااا وناعا ثا/ا/ل8لا9،ا يفا
ا/اا/ل8لا9،اكذ اكاأعااعتاث دالقاةاناعا
ُكّلانناثاجريااوأثجنناوسااربيااوساريث انلا
وإيتريااوباالايفاثيدةاناابالاعانيالللا9ا

وحتىااللا9.ا
كاثاتا ثألثانبايا ثنساتدمايا عهادا ويفا
ث صهانثااةاناترىاثساتقالَلاأيترييا،اوكاثتا
تدعماثظا9َالايلاساااليساناجساتن،اإناأثهاا

تحن اتاإىلاصديالاإليترييا،اوبادأتاباخرتثقا
ث ثنيةاثإليترييةاعرباشخصاةاأساايساأانيقيا
ساةلللا9ابنثسطةاقاعدةااكاثانثاستاشن(ا
ثألنريكاةايفاأسامرث،احاثاتمكناأانيقياننا
اْداباة(اساةا ثنثفصالابتاظامهااث جبهةاث شَّ
ثللا9ابدعاماناناث غارب،اوقبلاذ اكابدا9ا
ثئاْلا عقدتاأنريكااوبريطاثااااوإيطا اااوإرْسَ
ثجتماعاًانحتنثءانااأسامتهابا افانذاث دربيا
ثيقبالاناناث بحراثألحمارانناأجالاث حالن ةا
عولاثثتصااياث ثانيةاثإليتريياةاذثتاث تنجاها
ث دربياثإلساالنياوثيدعننةاننابدضاث دولا
ث دربااة،اوذ اكاخناااًاناناألايصباحاث بحرا

ثألحمرابحريًةاعرباة.

ثحتاللانراأاإيالت:ا
قبَلالاذهاثيدةاأياسااةالللا9اأصديابنا
غنيينلاتنجاهاِتهابانستاالءاعىلانراأاإيالتا
عىلاث بحراثألحمار،اندلالًاذ اكابألماةاثيراأا
 تحقالانساتقبلاعالقاتاثقتصاعيةانعاعولا
أاريقاااوآساا،اوبا فدلاثحتلتاقنٌةاعسكريةا
قاعلااث كن نثالاإساحاقايثبلاايئاساوزيثءا
ثئاْالااامااابداُد(اقريةاأ9اث اررشثشاعىلا إرْسَ
خلااجاث دقبةااثنثةاناااءاإيالتاحا ااً(،اوذ كا
يفاشهرانايسالللا9،اأيابدداتنقاعاثتفاقاةا
ايوعس(ا لهدثاة،اوثساتمراثشااطاث كااالا
ث صهانثايايفاإاريقاااناذاث خمساااااتاننا
ث قارلاثيايضاحتاىاتمكنانناإيجااعاننثقعا

تأثرياااها...
وبدداثساتقاللاإيترييااثجحتاث صهانثاةا
يفاتحنيلاثتجالهااياايخد9انصا حهااويقنيا
ثفنذلاااوأناهااايفاث بحاراثألحمار،احاثاتما
ثئاْالا ث تطبااُعاث رساميا لدالقااتابالاإرْسَ
وث حكنناةاثإليترييةاثيؤقتةابقااعةاأسااايسا
أانيقاياسااةااللا9،اوثتفقاااعاىلاإقاناةا
عالقاتاتداولابلاتلاأباباوأسامرثايفاجماعا
ثيجانتابارطاألاتبقىارسيًة،احتىاتثمنا
إيترييااثساتمرثيانسااعدةاث ادولاث درباةايفا
ساداهاا لحصنلاعىلاثنساتقاللاوثنثفصالا
عناأثانبااااثساتقلتاإيترياابشاكلايساميا
ثئاْلابدو ةا سااةااللا9(،اوبدداثعارتثفاإرْسَ
إييرتياااخرجاتاث دالقاةاعناعثئارةاث رسية،ا
نقابالا ث صهانثايا ثنعارتثفا لاذثا وكالا
ث ساماحا هااابباااءاث قنثعاداث صهانثااةايفا
إيتريا،اوضمالاعد9اثثثماا9اإيترياا جاندةا
ث ادولاث دربااة،اوإبدااعاث دو اةاثإليتريةاعنا
ث هنياةاث درباةاوثإلساالناة،اويفاحنثياأجرتها
قاااةااث جزيرة(انعاأساايساأانيقيابتَأييخا
ل/ث/لللل9الاّنلانناقامةالاذهاث دالقة،ا
وعدلااعالقةاعبلنناسااةاعاعية،اثااااًاوجنعا
أياعالقاةارسياةاأَْواأياةاعالقاةاتهادعاأنانا

ثياطقة..
و كاناثيالحظاناناسالنكاإيتريياااتجاها
جريثثهااايجدلااااثتسااَءُلاحانلاوضعالذها
اث سانعثل،ا ونشااغبتهاا جريثثهااا ث دو اةا
وث ااَاَماان،اوأثانبااا،اوجابنتاي(اناعاأثهاا
قريبةاعهدابانساتقالل،اووضدهااث دسكريا
ضداف،اوثقتصاعلااناهاي،اوسااساتهااغريا
نقبن اةاعو ااً،اونعاذ اكاتصايعاأيبعاعولايفا
وقتاوثحد،ااأثّىا هااذ ك،اوليايفالذثاث نضعا
إناألايكنلاويثءلااساٌداوععماكبريانانحدوعا

يجدلهاايفانساتنىالذهاث ثقةابا افس،اوليا
ثئاْلاوَننا تنثجهاُكّلالذهاث دول،انماايجدلاإرْسَ
ويثءلاايفايأساقائمةاث دثعملا هذهاث دو ةاياا
ثئاْلا يتدللابذ كاننانصا حاتستفاداناهااإرْسَ

َونناحا فها،اوخصنصاًاأنريكا..

بناغنيينلاوث بحراثألحمر:ا
ويغاماناااسابلاذكارهاحانلاثنلتماا9ا
ث صهانثاياث قديامابا بحراثألحماراوأاريقااا
ثئاْلايفاث بحرا إناألاث بدَضايرجعاأطمااعاإرْسَ
ثألحمراإىلاأولاتريحانساجلانبناجنيينلا
سااةااالا9،اعادنااقال:ا»إلاث دقبَةاوننقعا
إيالتاث تَّأييخيا–أ9اث ررشثش-اساسامحا ااا
با تمركزايفاث خلاجااث دقبة(اوث بحراثألحمر«،ا
كماااكتابايفاسااةالالا9ا زنالاهاث قايضا
ث دلااا:ا ثألنريكااةا ثيحكماةا يفا ابرثثدياز(ا
»سااكنلا اااطريلانائايانفتنحاإىلاثيحاطا
ث هاادياوأكرباقاايةايفاث دا مانناخاللاخلاجا

اإيالت(اوث بحراثألحمر«.
وحااولاث اهانعاقبالاسااةالالا9ارشثَءا
أيثيضاثياطقاة،اكمااأناىاوثيزنالاندظما
ث نقتاعاادانقابلتاها رتونالاسااةالللا9ا
إلقااعهاألايكنَلاث اقُباعاداث تقسامانناحظا
ثئاْال،او كناث قانةاكاثتاث فصالاعادناا إرْسَ
ثئاْلاقرياةاث ررشثشايفالاانايسا ثحتلتاإرْسَ
لللا9ا-كماااناراندااااساابقاً-اوأللمااةا
ثئاْلا ثيالحةاعناطريلاث بحراثألحمراشاتاإرْسَ
حربلاُعاْدَوثثاتلايفاثثلا9اولثلا9،ابااماا
كاثتاترتقباثألحادثثاث درباةابقللابا غاناذا
بدأاث حديثاعناوحدةانرانعاث سانعثل،اثما
ث نحدةاثيؤقتةانعاسانييا،اثماثنيةاث ااَاَمانا
اثلا9ايفاجانباه،اثألنراث ذياعاعااأبااأباال(ا
 لترياحايفال/ل/لثلا9ابأثاها»يجباناعا
ث قنثتاثيرياةاث تياتسااعداث جمهنييةايفا
ث شامالانناث ساطرةاعىلاث ااَاَماناث جانبيا
يفاحالاثساتقال ه«اويفاتلكاث ساةاقانتانرا
بسحباقنثتهاانناث ااَاَماناجرثءاحربهاانعا
ثئاْال!!اوبدداحاعثةاثاقلاةاث افطااكنيثلا إرْسَ
ثئاْالابتطنيرا يس(اسااةالللا9اقاناتاإرْسَ
طائرثتهاااثألنريكااةاstarto cruiserا تمنيلا
نحايباتهااايفاث جن؛ا كياتتمكنانناث نصنلا
إىلاجانباث بحراثألحمراكمااعملتاعىلاتطنيرا
ث قنثيباث حرباةاث فرثساةاsaa,rانستخدثنهاا

يفاثفساثياطقة.اا

ألماةاثياطقةا لصهانثاة:ا
ثظارا يفا ثياطقاةا لاذها ألمااةا وتظهارا
ث صهاياةا-إىلاجاثباأعما هماث تافاذيةاااها-ا
نناخااللاتريحاتهام،ااهذثاثباناجنيينلا
ايئاساوزيثئهماث ساابل(،ايقنل:ا»إثاياأحلما
بأسااطالاعثووعاتمخراعباباث بحراثألحمر«،ا
ويقانل:ا»إثااانحاارصولابريااً،اوث بحرالنا
اإىلايهنعاث دا ما طريقااااث رئاُسا لمروياث ُحارِّ

و التصالابا دا م«.
ثئاْالاتغلغالاوثفانذا وحا اااًاأصباحاإلرْسَ
يفاث قارلاثألاريقاي،اونناثماث بحاراثألحمر،ا
اهاياننجنعٌةايفاث صنناالاوإيترييااوجانبا
ث سانعثل،اوقداأكداوزيراخايجاةاث سنعثلايفا
ثئايْلا سابتمربالللل9اوجنعاعالقةاوععماإرْسَ

 حركاةاث تمرعايفاث جاانباث سانعثثي،اوقالا
ث دبابااتا »إلا ثألوساط(:ا ا ارقا  جريادةا
ث تابداةا حركةاث تمرعايقن9ابإصالحهااخربثءا
ثئايْلايفا ثئاْلانل،اوألاسافايةاث كاالاثإلرْسَ إرْسَ

كااااالياحلقةاث نصل«.
وبداداحاربااللا9اوجارثءاإغاالقابابا
ثياروُيا أصباحا ثئاْال.ا إرْسَ وجاها يفا ثياادبا
ثئايْلايفالذهاثيااهانساأ َةاحااةاأَْواننتا ثإلرْسَ
با اسابةا ها؛ا حمايةارشيالاث تجاايةابااهاا
وبالاث ادولاثألاروآساانية،او حماياةاخطا
ث افاطاث قاع9اناناإيرثلاث تياكاثاتاتزوعلاا
بمدظاماثحتااجاتهاااث افطاةاقبالالللا9،ا
ثئاْالاثساتثماياعالقتهاانعا وثساتطاعتاإرْسَ
إثانبااااوث حصانلاعاىلاجزيارةااعللاك(ايفا
ث بحراثألحمراسااةاثللا9؛ا تقاماعلاهااأوَلا
قاعدةاعساكرية،اوتالاذ كاثستئجاياجزيرتيا
احا اب(اواااطمة(ايفاث جانباث غربيا لبحرا
ثألحمر،اثاماجزيرتايااساشااال(اَواعنريث(ا
وثألخاريةالياأقارباث جازياثإليتريياةا-ث تيا
ثئاْلااةا–إىلاباابا تنجاداااهاااث قانثتاثإلرْسَ
ثياادب،اوأكادتانصاعياعبلنناساةاغرباةايفا
أسامرثاوأعيساأبابااوجنعاطائرثتاإرسثئالاةا
نجهزةابمددثتاتجسسانتطنيةايفااعللك(.
كماااأكادتاصحافاُةااعاالالمشاماي(ا
ث صهانثااةاوجانعالثانستشاايثًاعساكرياًا
ثئاْلااًايفاإيتريياااوأثانبااايرثبطاندظمهما إرْسَ
يفانااااءانصانع،اويقن9ازويقاالانناطرثزا
اواانيث(ا–وبشاكلاعويي-ابأعماالاث تفقادا
وث دويياةاوث تفتااشاث انناياباتجااهاجازيا

احااش(اث ااَاَماااة...ا
ولاذثاث حثانياث دساكرياث صهانثيايفا
جاانباث بحاراثألحمارايحقلا هاماثألغرثضا

ثآلتاة:
ثحتااللاأيَّةاجازيايفاندخلاث بحاراثألحمرا
ث جانبيا تساهالاث تحركاث دساكرياوتأنلا

ث تحركاث تجايي.
يثمناقديتهاماعىلاإغالقابااباثيادبايفا

وجهاث دربايفاث نقتاثيااسب.
ثإلرشثفاعاىلاحركةاثيالحةاونرثقبتهااننا

جانباث بحراثألحمراوحتىاإيالت.
إثشااءاقنثعدابحريةاثستخباييةايفاجانبا

ث بحراثألحمر.

___________________________
ثيرثجع:

ثئاْالاثحاناث قارلا -اايااذثاتتهاااتاإرْسَ
ثألاريقيانااذاث قد9؟(-اعماراث حاجاإعييسا

اأبناجمال(.
يفا ثئاْلااةا ثإلرْسَ ثنسارتثتاجاةا اتطانيا -ا
ث قارلاثألاريقاياوث بحاراثألحمار(ا–انحمدا
ث احاال،اوااايساث اداماي-انركازاث رثصادا

 لديثسات.
-ااألمااةانثالابااباثياادبايفاث تَّأييخا
ث حدياثاوثيداارص(اث دكتاني/اقايصاكانلا
صا احاشاباب-انركازاث ديثسااتاوث بحنثا

ث ااَاَمااي.
-ااث ااَاَمااناوث بحراثألحمر(اثيستشااي/ا

حسلاعيلاث حبايش.
-اصحافةااث بالغ(اث ااَاَماااة.

إعداد: أحمد شجاع

»ثحناثملُكاأسطننًابحرياًاضخماًايدَمُلايفاكااةاننثثئاث دا م،ا
َةا وسريتفعاعدُعهايفاعا9اثثلا9،او هذثاادلااااألاثدداث ُددَّ

يستقبلاتستطاُعاااهاأساطالاااث بحريةاوث حرباةاألاتحطما
ث حصاياثيفروضاعلااا،اوألاثفرضاث حصاَيابدويثااعىلابدضا
ث دولاث درباةابشكلاأقنىانمااارضنهاعلااا،اأي:ا–اباختصاي-ا
نطلنباناااألاتكنلا دياااخطةاثستطاعاعناطريقهااألاثحنلا

ث بحراثألحمراإىلابحريةايهنعيةابا تديج«..
بهذهاث دبايةاث تياقا هااكاثستلنلااقائداث بحريةاث صهانثاةا

ث سابل(،اتظهراثأللدثفاث صهانثاةايفاث بحراثألحمر،اوناايبدوا
 لداالاننانحاو ةا لساطرةاعلاهااناالناإناترجمةا لهدالا
اث حصاياعناث صهاياة،اووضعاث دربا ث سابقل،اأناولما:ااكُّ

وثيسلملاعمنناًاتحتاث ساطرةاث غرباةاوث صهانثاة.ا

أطماع إسرائيل في البحر األحمر والقرن األفريقي
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  - خاص: 
اننقُعاويكالاكاس،اث جمدةاثياضاة،ا ثَرَ
بةا أكثاَرانانالثاأ فابرقاةاعبلنناسااةانرسَّ
ناناث سادنعيةاذثتاعالقةابسااساةاثيملكةا

با دا ماث خايجي.
وقا تاثياظماُةاث تيابدأتاتاارابرقااتا
عبلنناساةاأنريكاةايفاعا9الاللاإثهااحصلتا
عىلانرثساالتابا ربيداثن كرتوثايابلاوزثيةا
ث خايجاةاث سدنعيةاوعولاأُْخاَرى،اباإلضااةا
إىلاتقاييَرارسيةانناوزثيثتاسدنعيةاأُْخاَرى،ا
وتحتنياث نثائلاعىلاتقاييَراويسائَلاووثائَلا
أُْخاَرىانناجماعاث سافايثتاث سدنعيةاحنلا
ث دا م،اننابااهااتقاييُرا“رسيةاجدثً”اصاعيةا
عاناوزثيةاث دثخلااة،اوكذ اكاثنساتخبايثتا

ث سدنعية.
ثاارشا أسااثج«،ا »جن ااالا وقاالا
»ويكالاكس«،ابألابرقااتاث سادنعيةاتماُطا
ث لثا9َاعناثظا9اأصبحايشاكلاتهديدثًا افسها

وجريثثه،اعىلاحداوصفا»أساثج«.
َوثاشدتاث خايجاُةاث سدنعيةاعىلاحسابهاا
بمنقاعاث تدويااتاثيصغرةا»تنيرت«اثينثطالا
بدد9ازياايةاثينثقاعاث تياتاراناااثعتربتهاا
وثائَلاقاداتكنلانرسبًةانناشاأثهااثإلرضثيا
با«أنناث نطن«اوتسااعدا»أعادثءاث نطن«ايفا

تحقالاغاياتهم.
وغاّرعتاث خايجااةاث سادنعيةابا قانل:ا
”عزيازياثينثطناث نثعاي:اناتاراأيةاوثائلا
قاداتكانلانازّويةاتسااعداأعادثءاث نطنايفا
تحقاالاغاياتهام«،اوجاءايفاتغريادةاأُْخاَرىا
:”عزيازياثينثطاناث نثعاي:اتجااباث دخنلا
إىلاأياننقاعابغرضاث حصنلاعاىلاوثائلاأَْوا
ندلننااتانرسبةاقاداتكنلاغارياصحاحة،ا

بقصداثإلرضثيابأنناث نطن”.
وبحساباث نثائلااإثهاعاىلاندىاثأليبدلا
عانااًاثياضاةاتانىلاثألنريا»سادنعاث فاصل«ا
وحاَدهاإعثيةاث شاؤولاث خايجااةا لمملكاةا
ث دربااةاث سادنعية،اناااجدلهايحتالاث رقما
ث قااايسايفاتنيلاناصباوزياراث خايجاةاعىلا
نساتنىاث دا ام،اوقالاننقاعا»ويكالاكس«ا
باألاث نثائلاث تيابادأابارلااتنضاحاأَيْثاًا
ث بريوقرثطااةاوثيركزيةاث شاديدةاث تياكاثتا

تدثيابهااث سدنعية.

قطراوحماداثألحمر
وناناضماناث نثائلاث رسياةاذثتاث دالقةا
با نضاعاث ااَاَمااي،اتثمااتاإحدىاث نثائلا
ثيفاَرجاعاهااايساا ةاننجهاةانناث سافريا
ث سادنعيايفاث ااَاَمااناحمادثلاحمادثلاإىلا
وزيراث خايجاةاث سادنعيةاث ساابلا“سادنعا
ث فاصال”اتتثماناث ادوياث ذياتلدباهاعو ةا
قطارايفاث ااَاَمانانناخاللاخلطاثنويثقاعىلا

ث ساحةاث ااَاَماااة.
وتكشافاث نثاقاةاثيرسبةاأَيْثااًاإىلاث دويا
ثيحانيياث اذيايقان9اباهاحمااداثألَْحَمارايفا
ثنثتخابااتا إاشاالا خااللا نانا ث ااَاَماانا
ث ااَاَمااااة،اوكاذثاإىلاث دعماثياايلاثيهنلاننا
قبالاعو اةاقطار،اننضحةاألاث شااخاحمادا
ثألَْحَمااراتسالمانناقطارانبلغاوقاديهالثل 
نلاانلاعونياوذ كانقابلاععاماثنحتجاجاتا
وث فنىضاعثخلاث ااَاَماناوإاشالاثنثتخاباتا

ث رئاساة.
ونانابلالاذهاث ترسيباتاوثاقاةاننّقدةا
نناوزيراث خايجاةاث سادنعياث سابلاسدنعا
ث فاصالاجااءاااهاااألانساؤويلاسافايثتا
ث ننيااتاثيتحدةاثألنريكااةايرغبنلايفازيايةا
ثينثطااةاثألنريكاةاأيوىاعصا9اطالراجمالا
بغادثعياثيحبنساةايفاث ريااض،اوث دثنةايفا
ارعاتاظاماث قاعدةابا ااَاَمان،اعىلاألاتكنَلا

ث زيايةايفاثلانايسالالل.
ويفابرقااةاأُْخااَرى،ابحاثاثيلاكاعبُدث لها
وبريااالاأيثاً،انصرياللايماااًانايزث نلاقادا

ثنعتقالايفاغنثثتاثانن.ا
ث سادنعيا ثيلاكا ألا ث ربقااةا يفا وجااءا
عارضا»اكارة«ا دد9ااقادثلاأثاراثيدتقللا
ث ساابقلاث ذيانايُفرجاعاهاماتتمثلايفازيعا
يقاقاةاإ كرتوثااةاعثخالاأجسااعلماتتااحا
يْصاَداأناكاهماعارباتقااةا»بلنتانث«.اوقالا
ثيلكابحساباث ربقاةا»ثفدلاذ اكانعاث جااعا
وث صقاني«.اويعابرياالا»با تأكاداليااكرة،ا
 كناث جااعا اسا ديهاانحانلابايعل«،اكماا

أويعتاث نثاقة.

إرسثئالاتتحنلاإىلاصديل
عّشااتا ث ريااضا ألا ث نثائالا وكشافتا
ثئاْلا نرحلةاجديدةايفاث تقايبابااهااوبلاإرْسَ
 اساعىلانستنىاثساتخبايثتياوأنايايدملا
عااعةايفاث رساو كاناعىلانساتنىاث دالقاتا

ث تياتظهراإىلاث دلن.
ويفاإحادىاث ربقااتاثيؤيخةابااللاأبريلا
ثللل،اوثيرسالةانناوكاالاوزثيةاث خايجاةا
 لشائنلاثنقتصاعياةاوث ثقاااة،اإىلاسادنعا
ث فاصل،اوزيراث خايجاةاث سادنعياث سابل،ا
بشاألاتلقياوزثيتهابرقاًةانانايئاساعينثلا
يئاسانجلساث نزيثءاث سادنعيةانساتباالا
ثينقافاث قاثنثياوث دبلننايسابشاألاتدانلا
ثيملكاةاناعارشكاتاأجابااةاوثاقاةاث صلةا
ث خايجااةا وزثيةا وكاالا أشاايا ثئاْال،ا بإرْسَ
ث سادنعيةاإىلاقرثيانجلساث نزيثءاث سدنعيا
يقامااث(اثيؤيخابااااينثااناثللااث خاصا
ثئاْالاناناث ديجتالا بإيقاافانقاطداةاإرْسَ
ث ثاثااةاوث ثا ثاة،اوثنكتفااءااقاطابا ديجةا
ثألوىلاث تيابمنجبهااتقاطعاثيملكةاث ركاتا
ثئاْلااةابا كانلاو اساث تاياتملكاااهاا ثإلرْسَ
ث جاسااةا يحملانلا أشاخاصا أَْوا ثئاْالا إرْسَ
ثئاْلااةاحصاةانداااة،اأَْواثألجاباةاث تيا ثإلرْسَ
ثئاْلااةاطبقااًا تتدانالاناعاث اركاتاثإلرْسَ
 لديجاةاثألوىل.اولنانااايداياألاث سالطاتا
ث سادنعيةاونااذاناتصافاث تسادااااتاقدا
ثئاْلا سامحتا لركاتاث تيا هااعالقاةابإرْسَ
با دملاعثخلاثيملكةايفانختلفاثيجانت،اوألا
اةانتدلقةا ثيرثجداةااقطاتتمايفاحانتاَخاصَّ

بأنناثيدلننات.
وأظهارتاوثائالاأُْخاَرىاألاث لانثءاث ركنا
ثايفابناأحمدابناعبدث دزيز،اأََحداألماث قاعةا
ث دسكريلاث سدنعيل،انتخصصايفانجانتا

اةاوث حرباثإل كرتوثاة،اقا9ا ث دملااتاث َخاصَّ
يفاناتصافالاللااكالايحمالايتباةاعماادا
آثاذثك(ابكتاباةانقالايفاأََحداثيجاالتاث تابدةا
 لقانثتاثيشارتكةاثألنريكااة،اتحادثاااهااا
ثئاْلاوعانارضويةاتقنيةا بإيجابااةاعاناإرْسَ
ث دالقاتابلابالعهاوتلاأباب،اوناعحاًاث رئاَسا
ثئايْلاث سابل،اشامنلابرييز،انؤكدثًاعىلا ثإلرْسَ
رضويةاألايستثمَراث جاثبالايفاتقنيةاأوثرصا
ث تدااولاوث تالقيابلاث فلساطااالاوث دربا
ثئاْلال.اوتظهرابرقاٌةانناوكالا عمنناًاوثإلرْسَ
وزثيةاث خايجااةا شائنلاثيدلنناتاوث تقااةا
إىلاسادنعاث فاصل،اثلتما9َاث جاثباث سدنعيا
ثئايْلاعىلالاذهاثيقا ة،اث تيا بارعاث فدالاثإلرْسَ
يمكاناوصفهاابإحدىابا نثاتاثختباياتقنيةا
ث دالقااتابلاتالاأباباوث ريااض،اوتثماتا
ثئايْلايفا برقاةاأُْخاَرىاثصانقا ةا لكاتباثإلرْسَ
صحافةالآيتس،اأنرياأويل،اعّ لاااهااثألخريا
ثئاْلا بمقا ةاثايفاعاىلاألاث رياَضاتغازلاإرْسَ

بدالقاتاطباداةاواقاًا روطاندااة.

ُطالباسدنعينلايفاسفايةاتلاأبابا
أيثاًاأكدتاترسيبااتاويكالاكساثألخريةا
ااةابمرثساالتاث خايجاةاث سادنعيةا ث َخاصَّ
وجنَعابانثعيا دالقاتابلاث ريااضاوتلاأبابا
 اسااقطاعىلاثيساتنىاث رسمياو كناأَيْثاًا
اْدابي،اإحدىالذهاث نثائلا عىلاثيساتنىاث شَّ
تُلقاياث ثانَءاعاىلابروتنكانلاغريايساميا
بنسااطةاأنريكاةاترعىاعالقاتابلاثيملكةا
وعدعانناث دولاث خلاجاةانثلاقطراوثإلنايثتا
تحتاغطااءاأكاعيمي،اولنانااايأتيايفاإطايا
ناايساماهاخربثءاث دالقاتاث دو اةا»تأساسا

عالقاتاطباداةانتجذيهانناأسفل”.
وث الاتا لاظراألاث خايجاةاث سادنعيةا ما
تُبِْداأياثعرتثضاأَْواتحذيرثتاحنلالذهاث زياية،ا
وأثهااتدانلتاندهاابشكلايوتااياكماايحدثا
عاداطلباثستدال9اث نزثيةانناسفايثتهااحنلا
ث دا اماعناحادثابداااه،اولناناااييشابألا
لااكاأثشاطًةانماثلةاتحدثابشاكلايوتااي،ا
و اساترااًاارعياًانناشاخصاأَْوانجمنعةا
ث سادنعيةا ث جاسااةا يحملانلا أشاخاصا
ويقامانلايفاث ننيااتاثيتحادةاوقانانثابهذثا
ث تارفابمبااعيةاارعية،او كاناتحتاإطايا
ويعايةاننابرثانجاحكننياأنريكياتشارتكا
اااهاندظماث دولاث صديقاةا لننياتاثيتحدةا
ثئاْال-اونطلدةا –بمااااهاااث سادنعيةاوإرْسَ
عاىلاألدثااهاونرثحلاه،اوألابدثيَةانشاايكةا
ث سدنعيةايفالذثاث ربثانجاكالايفاعا9الللل9ا

أثااءاتنيلاثألنرياتركياث فاصلاناصَباسافريا
ثيملكةايفاوثشااطن،اولناث شخصاث ذيايُددا

َعرَّثباث تقايبابلاتلاأباباوث رياض.
وبا اظاراإىلااحانىاث ربثاناجاثألنريكي،ا
ُلاث شباَبا لقااعةاعثخلانجتمداتهما اإثهايؤلِّ
ث بلادثلا يفا أقرثثهاما ناعا ث ادويلا وث تدااولا
ثألُْخااَرى،اويهادُفاإىلاخلالاجاالاجديداننا
ثيساتنىا عاىلا ث فاعلالا ث شابابا ث قااعةا
ثنجتماعياوث ساايس،اويختصابشكلانحدعا
با دالقااتاث دو اةاوكافااةاإعثيتها،اولناناا
قدايتساُلاناعاث سااساةاث سادنعيةاث رثناةا
نااذاتَأييخانقاايبا تَأييخاث زياايةابتدمالا
ثئاْلاإىلانساتنىاشادبي،ا ث تطبااعاناعاإرْسَ
ولناثألناُراث ذياثتخذاناحااًىانتصاعدثًاناذا
االل،اووصالاإىلاقبانلاث سادنعيلاوعولا
خلاجاةاأُْخااَرىابدالقاتاطباداةانعاث كاالا

ث صهانثي.

ث حثاعىلاحرباإيرثل
عادةاكشافهااننقاعا برقاااتا وتاسابا
»ويكالاكاس«،اإىلاعادةازعماءاعارباحثهما
ث ننياتاثيتحدةاعىلانهاجمةاإيرثلاوث قثاءا

عىلابرثانجهااث انوي.
وثسباإىلاثيلكاث سادنعياث رثحلاعبدث له،ا
أثاهاحاثاث ننيااتاثيتحدةانارثيثًاعىلارضبا
إيارثل،اوإىلاث سافرياث سادنعيايفاوثشااطنا
عااعلاث جبرياقن هاأثاااءا قائهاناعاث جارثلا
عيفاادابرتثيانسايفاث داا9ا8للل،اإلا»ثيلاكا
عبدث لهايريادانناث ننياتاثيتحادةاألاتقطعا

يأساثألادى.
ث ربيطاثاةا وذكرتاصحافةا»ث غايعياال«ا
حااهاا،اثقاالًاعاناإحادىاث نثائال،األاثيلكا
ث سادنعياشاّدعاعىلاألاث دملاناعاث ننياتا
ثيتحادةاينثجهةاث تأثرياثإليرثثيايفاث درثقايددا

»أو نيةاثسرتثتاجاًةا لسدنعية«.
ويفاساااقاآخر،اكشافتابرقاةارسيةاننا
ث سافايةاثألنريكاةايفاث رياض،ارّسبهااننقُعا
ويكالاكاس،األاثيلاكاعبدث لهاقالايستشاايا
ث رئااساثألنريكيا شاؤولانكااحةاثإليلابا
جانلابريااالاخااللا قااءايفاثااآذثياث داا9ا
لللل،اإثاهاث تقىاوزياراث خايجااةاثإليرثثيا
نانشاهرانتكياوقالا ها»خاللاتباُعلانتنتر،ا
ثاقشاتاااهابرثحةاتدخلاإيرثلايفاث شؤولا
ث دربااة«،ا»أعطاكاماعانااًاوثحدثًا تحسالا

ث دالقات،ابدداذ كاستكنلاث اهاية«.
وثقلتاث ربقاةاعناعبدث لهاقن هاإثهاعادناا
وّجاهاثثتقاعثًايتكياحانلا»ث تدخلاثإليرثثيايفا

شاؤولاحركةاحماس«،اثعرتضانتكياقائالًا
»إثهمانسالمنل«،اارعاعبدث لاه:ا»ن،ابلاإثهما
عرب«،انثافاًا»أثتاماكفرسا اسا ديكماأيا

شألا لتدخلايفاث شؤولاث درباة«.
ونناضماناث ترسيباتاث تياكشافاعاهاا
ننقاعا“ويكالاكس”،اظهارتاوثاقٌةاتتحدثا
ث سادنعيةا ث دربااةا ثيملكاةا عانانحاَيباةا
 لمقاوناةاث فلساطاااةايفاقطااعاغزةاوناعا
وصانلاث دعاماث دساكريا هاااثيقاد9انانا
ث جمهنيياةاثإلساالناةايفاإيارثلاناناخاللا
ارضاحظراجنياعىلاث طائرثتاثإليرثثاةاث تيا
تدارباثيجالاث سادنعيانتجهةاإىلاث سانعثل،ا

وتقنلالذهاث نثاقةابا اص:
“باإلشاايةا ألناراث ساانياث كريامايقاما
اثلل/9اباوتَأيياخال/ل/لالالاا،اثيبايا
عاىلاثألناراث ساانياث كريامايقاما8ل8ا/9ا
بتَأييخال/ا/لالالاابشاألاتشاكالا جاةا
عىلانساتنىاعاٍلاتثماكالًانناوزثيةاث دااعا
وث طريثلاووزثيةاث دثخلاةاوث خايجاةاويئاسةا
ثنساتخبايثتاث دانة،ا ديثساةاننضنعاعد9ا
ث سماحاإليرثلاباستخدث9اأجنثءاثيملكةا اقلا
شاحااتانناثألسالحةاإىلاحمااسانناخاللا
ث سانعثل،اوحاثاقىاثألنراث سانياث كريما
بمااثصها“إعاعةاعيثسةاثينضنعانناث ااحاةا
ث اظانااةابشاكلانفصالانناقبالاث جهاتا
ثيشاياإ اهااوبمشايكةاوزثيةاثيا اةا“نصلحةا
ث جمايك”اوثيؤسساةاث دانةا لمنثثئايفاضنءا
ثنتفاقاااتاذثتاث دالقاةاثيتدادعةاوث ثاائاةا
ث تاياصاعقتاعلاهاااثيملكةاوناااترتبهاننا
ث تزثناتاوحقنقايفالذثاث خصنصاوثألثظمةا
وثإلجارثءثتاثيحلااةاثيتبدةابهذثاث شاألاوألا
يتماث رجنعاإىلاث سانثبلاثيماثلاةا“نحلاةا–ا
عو ااة”اوباالاثألثراث اظانيا قرثيثتانجلسا
ثألنانايقامالالااويقامالللااويقماال8ا 
ث صاعيةابشاألاإيرثلاونااترتبهانناث تزثناتا
وحقانقا لمملكاةايفاحا اةاويوعانثالالذها
ث طلبات،اوث راعابتصنياثظانيايحدعابشكلا
وثضحاحقنقاوث تزثناتاثيملكةايفالذثاث شألا
سانثءايفانجالاث جناأَْواث بحاراأَْواث رباوث راعا
با اتاجاة”.انناخاللالاذهاث نثاقةاثيرسبة،ا
تدرتُفاث سادنعيةاأثهااتختفاياويثءاقرثيثتا
نجلساثألناناث دويلاياعاوصنلاثيسااعدثتا

ث دسكريةاثإليرثثاةاإىلاغزة.
و لملكاث جديداسلمالابناعبدث دزيزاحصةا
أيثااً،انناث نثائلاث رسيةاثيرّسبة.اابحسابا
برقااةاِعبلنناسااةاأنريكاةايفاث داا9الللل،ا
ثرلاااننقاعاويكالاكس،ايرىاسالمالاألا
»ث ديمنقرثطاةاناتااسباثيملكةاثيحااظة«،ا
ويتبااىاثهجاًاحاذيثًايفاثإلصاالحاثنجتماعيا
وث ثقاايف.اكمااكشافتاث ترسيبااتاأيثاً،األا
سلمالاقالايفاثجتماعانعاث سفرياثألنريكيايفا
آذثياث دا9الللل:اإلا»ثإلصالحاتاثنجتماعاةا
وث ثقاااةاث تيايحثاعلاهااثيلكاعبدث لهايجبا
ألاتميضاببطءاخشاةاألاتثريايعثًاعكسااًاننا

ثيحااظل«.
ثسامانحمدابناثايفانّراأيثاً.اوبرغماأثها
نحببا دىاثألنريكال،اكاثتابرقاةا لسافايةا
ثألنريكاةايدانعاتَأييخهااإىلاآذثياث دا9الللل،ا
ورّسبهااننقعاويكالاكس،اقداوصفتانحمدا
بناثايفابأثها»وزيراث دثخلاةاث فديل«،اوقا تا
إثها»يحظىابمكاثةاعا اةا دىاثيلكاث سدنعيا
عبدث لاه..اويحظاىاباحرتث9اكباريابلاعانةا

ث سدنعيل«.
ثألنريكااةا ث سافايةا برقاااُتا وتُظِهاُرا
ث تاياثرلااا»ويكالاكاس«،األاباناثايافا
كالانتشادعثًاعىلاثحاٍنانااإزثءاإيارثل،اوكالا
يستشاريُاثيساؤو لاثألنريكالابشألاأاثلا
ابُِلا حمايةاث بُااةاثألساساةا»حاَلاثشنبا ث سُّ

حربانعاإيرثل.

»ويكلكس« يعري نظام آل سعود بنشر 60 ألف وثيقة سرية
  الوثائق أظهرت العالقة الوطيدة مع إسرائيل والسماح للشركات التي لها عالقة بإسرائيل بالعمل داخل المملكة في مختلف المجاالت

  إحدى الوثائق كشفت عن تلقي حميد األحمر مبلغ 250 مليون دوالر من قطر لغرض إثارة الفوضى في بالدنا
  كشفت الوثائق أن الملك عبداهلل عرض على واشنطن زرع رقائق إلكترونية داخل أجساد 99 معتقاًل يمنيًا تتيح رصد أماكنهم

  تسريبات أخرى كشفت عن مطالبات سعودية ألمريكا بشن حرب على إيران وعدم السماح بدخول األسلحة لقطاع غزة



ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ددعااللا6 تقرير

�ساند العدوان ال�سعودي على اليمن خالل ال�سهرين املا�سيني:

اإلعالم الغربي ينقلب على آل سعود ويكشف فشل العدوان وجرائمه اليمن
إبراهيم السراجي 

ناااإلاتفاجاأتاث شادنُباث درباُةابُدااْدَوثلا
ث اظا9اث سدنعياعىلاث ااَاَمانايفاساعاتهاثألوىل،ا
وبااماااث اخبةاثيثقفةاث درباةاوث دو اةاتشاالُدا
نتحادَثاث بااتاثألبااضايدلاناععماوثشااطنا
 لُدااْدَوثلاتبااعياإىلاأذلاثهاماغازَواثظا9اصدث9ا
حسالا لكنياتاوث اذيابادثاوكأثهاجااءابثنءا
ا إلجهازا َلاإىلاَاخٍّ أخرضاأَنريكياناا باثاألاتحنَّ
عاىلاث جااشاث درثقياوتدناريهابقانثتاتحا فا
عو اة،اوبداداذ كاحصاياث شادباث درثقيا ااا 
عاناًاثثتهتابغزواأَنريكيا لدرثقاوإسقاطاثظا9ا
صدث9احسالاث ذيا امايجداننايقاُفاندهاكماا

ادلنثاحلاَقرَّياغزَواث كنيت.
ونعاثساتمرثياث ُدااْدَوثلاث سادنعيايفاأيانها
ثألوىلاحاذياث جمااُعاث اظا9َاث سادنعيانناث فخا
ثألَنريكاياث ذياثصابا هامايفاث ااَاَمان،اوكذ كا
حذيتاثألثظماةاوثألحزثباث تايايدتربلااث اظا9ا
ث سادنعياعدوةا ُهاوكالاخطاباث ساداعبدثيلكا
ث حنثاياوثضحااًايفالاذثاث جاثاباحالاأكداآللا
سادنعاأثهاماوقدنثايفاااخاأَنريكاياوألاث دثئرةا

ستدوياعلاهم.ا
و كاياتحكاماث ننيااتاثيتحدةااخهاااث ذيا
ثصبتاها لاظاا9اث سادنعيااقداثساتطاعتاألا
تساكتاثإلْعاااَل9اث ادويلابكااةاأثنثعاهاوجدلتها
يتغاىضاعاناتغطاةاجرثئماث ُداْدَوثلاث سادنعيا
بحلاثيدثالاوث بااةاث تحتاة،ا اساذ كاوحسب،ا
بالاتاماتطنياعاذ اكاثإلْعاااَل9ا اقاد9احقائاَلا
زثئفًةاعاناثجاحاث ُدااْدَوثلايفاتحقاالاأَْلاَدثاها
ث دسكرية،احتىاأوغلاث ُداْدَوثُلايفاإجرثنهاوطالا
أنادهاوأعيكاتاثإلعثيةاثألَنريكااةاألاآلاسادنعا
قداوقدانثايفاث فخاوغرقانثاتََمااناًااااه،اوبدولا
نقدنااتااتحاتاأبانثباث جحااماعاىلاث اظا9ا
ث سدنعي،اسنثٌءاعرباإقدث9اثإلْعااَل9اث غربيابدولا
نقدنااتاعاىلاكشافاث جرثئماث سادنعيةابحلا
ثيدثاال،اوكذ كاإعدثعاتقاييراتقنل:اإلاث ُداْدَوثلا
اشالايفاتحقاالاأَْلاَدثااه،اوصدانعاثيدايضاةا
ث دلااةانناعثخلاأرسةاآلاسادنعاوأخريثًاث نثائلا
بَهاااننقعاوكالاكاس،اوعدعلاالثاأ فا ث تيارَسَّ
وثاقاة،اوناايزثلالاااكاأكثرانناثصافانلانلا
وثاقاةاسادنعيةارسياةايفاطريقهااا لاراعربا

ثينقعاذثته.

ثإلعال9اث غربيايرصداجرثئما
ث ددوثلاث سدنعيا

ثيتاِباُعا إلْعاااَل9اثألَنريكاياوث غرباياخااللا
عاىلا ث سادنعيا ثألو الا لُدااْدَوثلا ث شاهرينا
ث ااَاَماانايجداأثهاكالانسااثدثًا اهاويدملاعىلا
تغاارياث حقائالابشاألاث جرثئاماث تايايرتكبهاا
ث ُدااْدَوثلابحلاثيدثال،اوعىلاسابالاثيثالاكاثتا
»يويارتز«،اكلمااثيتكاباث ُدااْدَوثلاجريمةابحلا
ثيدثاالابقصفاها لمااازلاتدماداث نكا اةاعىلا
َياألاث ثحايااننا تغطااةاث جريمة،ابحاثاتصانَّ
نقاتايلاث لجالاث شادباةاأَْواث جااشاث ااَاَماايا
اث ااَاَماناعىلا وتصانياث قصفاث اذيايطاالاُكلَّ
أثهايساتهدفاننثقعاث جاشاوث لجالاث شادباةا
أَْوانخاازلاثألسالحةاويفاأحاالاأخارىاتتجاللا

تغطاةاث حدثاتََمااناً.ا
اثيفاجائايفاتغطااةا ويفاتدبارياعاناث تغاريُّ
ثإلْعاااَل9اثألَنريكاياوث غربيابشاكلاعا9اثرتا
وكا اةايويارتزاثفساهاايان9َاث جمداةاثياضااةا
تقريارثًابداانثلا»ث تحا افابقاااعةاث سادنعيةا
يقصفاث ااَاَمااناوحكننةالاعياترُاُضاإجرثءا

نحاعثاتاجديدة«.
وُلاااساالحظاثيتابعاألاث نكا ةاقداثستبد تا
نصطلحاتهاا،اامثُلالاذثاث حدثاكاثاتاتغطاها
خاللاث شاهريناثألو لانناث ُداْدَوثلابهذثاث شكلا
»ث تحا فاث دربيايقصفاننثقعاث حنثال«اوليا
ث ان9اتساتبد ُهاايفاساااقهااث صحاحاوتقنلاإلا
ث تحا فايقصافا»ث ااَاَماان«اويفاث جزءاث ثاثيا
ناناث داانثلاعأبتاث نكا اةاعىلاتحماالاث قنىا
ث سااسااةايفاث دثخالانساؤو اةاإجهااِضاأياةا
عملاةاسااسااةاو كاهاااث ان9َاتدلاهااارصثحًةا
برااضاث رئااساث هاايباعبديبهاناصانياأليةا

عملاةاسااساة.ا
وبا َدنَعةايحتنىاث تقريراث ذياثرتهاث نكا ةا
اهياتدارباأَيْثاًاعاناثيتغرياث جديادايفاث تغطاةا
اقداأويعتايفاث تقريراثقالًاعناسكالانناث جنفا
قن هما»إلاعرةاأشخاصاُقتلنثايفاغايثتاجنيةا
عاىلاث جانفاوليانحااظاةاشاما اةاتقعاعىلا

حدوعاث سدنعية«.
 ماتكناث نكا ةا تاقلاعناث سكالاإااعثتاعنا
ساقنطاندثال،ابالاإثهااكاثتاتؤكادايفاُكّلانرةا
يقصافابهااث ُدااْدَوثلاألاث ثحاياانناثيقاتلل،ا
ولاذثاث تغريا امايحدثابسابباتغارياإنكاثااتا
ث نكا ةاث دو ةاث شاهريةابلانيتباطهاابا سااسةا
ثألَنريكااةاوث غربااةاث تياثثدكساتاث اان9َاعىلا
تغطاتهاايفاسااقاثنثقثاضاعىلاثظا9اآلاسدنعا
باسماحقنقاثإلثَْساالاوثيتكاباجرثئماحرباكماا
ادلتانعاكثريانناحلفائهاانناثألثظمةاث درباةا

نناث درثقاإىلانراوغريلما.ا
وث تلفزيانلا ثإلذثعاةا »لائاةا ثساما إيتباطا
ث ربيطاثااةاBBCا»ايفاأذلاالاث ااَاَمااالابدد9ا
حااعيتهااايفاتغطاتهااا ألحادثثايفاث ااَاَماان،ا
وتجاىلاذ كاخااللاادا اااتاثنيةاالاسابتمرب،ا
وتجاىلاأكثراخالَلاث ُدااْدَوثلاعىلاغارثياثإلْعااَل9ا
ثألَنريكاياأَْواث غرباي،ابلاإلاشابكةاث بيابيايسا
تجاوزتايفاتزويراث حقائلاثيساتنىاث ذياكاثتا
علاهاوكا ةايويرتزايفاث جنثثباث تياتماتااو ها.ا

نارًةاأخرىايدربالذثاثإلْعااَل9اعناثستساالنها
 سااساةاث ادولاث كربىاويغارّياقنثعاَداتغطاتها
بحساباتلاكاث سااَساات،ااقبالاأياا9اااجاأتا
ث بيابايايساث ااطقةابا لغاةاث درباةاجمهنيلاا
بإثتاجهااا فالاماوثائقاياأعدهاأَحاداصحفااهاا

ث ربيطاثاالاناناث داصمةاصادااءاويصدتايفا
ث فالاماآثاَياث ُدااْدَوثلاث سادنعياوث حصاياث ذيا
يفرضاهاعاىلاث ااَاَمااناعاىلاث قطااعاث صحيا

وثنقتصاعي.ا
وثساتدرضاث فالاماناناعثخلانستشافااتا
صاداءاحانِتاث جرحىاجرثءاث غايثتاث سادنعيةا
اثإلنكاثاتاث تياتمتلكهااثيستشفااتاوكالا وُشحِّ
ثيستشافىاث جمهانييابصادااءاث اذياعرضا
ث فالاماثاتقاَيها لمساتلزناتاث طبااةاوثألعويةا

جرثءاث حصاياث سدنعياث خاثل.ا
و مايَُفْتاث فالماأَلايدرَضانداثاةاث ااَاَمااالا
يفاث حصنلاعىلاثياءاوثيشتقاتاث افطاةاوث غذثءا
جرثءاث حصااياوكذ كاثثقطاعاث كهرباءا قرثبةاا 
شاهنيانثلتاأنداث ُداْدَوثل،اولناناا ماتكناث بيا
اث سااساةاثألَنريكاةا بايايسا تتااوَ ها انناتغريُّ
تجاهاث ُداْدَوثلاألغرثضاتأتياضمناث فخاثيحكما
ث اذياتماثصبها اظا9اآلاسادنع،ابالاإَلاث بيابيا
يساعأباتايفاتااو هااآلثاياث ُدااْدَوثلاعىلاتحمالا

ث جاشاوث لجالاث شدباةاثيسؤو اة.

اشلاث ددوثلاعسكرياًا
وثثتصايثتاث جاشاوث لجال..ا
عانثلاثإلعال9اث غربياث جديد

اأياناًانناث ساداعةا عاشاث اظاا9ُاث سادنعيُّ
ثإلْعاااَل9انساتدرثضا تكرياسا بدادا ث نلمااةا
ثثتصايثتاهاث دساكريةابنثساطةاث طاريثل،اغريا
ألالذهاث ساداعةاكاثتاولمااةاصادهااثإلْعااَل9ا
ث غرباي؛ا اداعاث ُداْدَوثلاثحانانزيدانناث جرثئما
وإغرثقاهايفاث فاخاث ااَاَماااي،اونااإلاثساتهلكا
ث ااطاُلاباساماث ُدااْدَوثلاوكريانؤكادثًاث قثاءا
عىلاناظنناةاث صنثيياخاث ااَاَمااااةابمااااهاا
صنثيياخاساكنعاوأكاداعىلاذ اكاعدةانارثتايفا
نرثحاَلانختلفةانناأياا9اث ُدااْدَوثل،ابددلااويفا
خطانةاُوصفتابا ذكاةاأطللاث جاشاث ااَاَماايا
أولاصاايوخانناثنعاساكنعانساتهدااًاقاعدةا
خا اداباناعبدث دزيازاث جنيةابخماسانشااطا
وحقالالدااهاكمااقتالاقائاداث قانثتاث جنيةا
ث سادنعياث لانثءانحمداث شاداللايغاماث روثيةا

ث كاذباةاث تياساّنقهااث اظاا9اث سادنعياحنلا
ذ اك،اوباإلضاااةاإىلاتحقاالاث َهَدفاث دساكريا
َلالدااًاآخرا نناإطالقاصايوخاساكنعااقاداحقَّ
بقتلاهايصدثقاةاإْعااَل9اث ُدااْدَوثلاوثاطقهاحنلا

ثجاحهمايفاتدنرياناظننةاث صنثييخ.ا
إطالُقاصاايوخاساكنعانثّلاصدناةا لاظا9ا
وثإلْعااَل9اث سادنعيل،اوقداعربتاعاهااصحافةا
»يأياث اان9«اث تاياتصدياننا اادلايفاتقريرا هاا
عقباإطالقاساكنعاقا تااااها»ثإلْعااَل9اث دربيا
ثينثيلا داصفاةاث حز9اوناهااا»ث جزيرة«ايداشا
حا ةاننااقادثلاث بنصلةابدداث تطنيثتاثألخريةا

يفاحرباث ااَاَمان«.
وتثاافاث صحافاةا»بداداناروياشاهرين،ا
يتفاجاأُاثيتفرجاوث قاايئاث دربيابأخبااياتفادا
ألاث لجاالاث شادباةاوث جااشاث ااَاَماااياثفذثا
ث سادنعية،ا ثأليثيضا عثخالا لجمااٍتانسالحةا
ويكتشفاثساتدماَلاث جاشاث ااَاَمااياصنثييخا
سكنعايغماث قصفاث داافاضدانخازلاثألسلحةا

ث ااَاَماااة«.
ثإلْعاااَل9ا بهااا ُناايا ث تايا ث صدناةا وعانا
ث سدنعياوثينث نلا هايقنلاث تقريرانتحدثاًاعنا
قااتَاياث جزيارةاوث درباةاتحديادثً:اإلا»ث قانثتا
ث دربااةاثينث اةا داصفةاث حاز9ااقدتاث بنصلةا
ثإلْعااَلنااةايفاتغطاتهااا تطانيثتاث حرب،ااهيا
ناتمتلُكاثسارتثتاجاًةاوثضحًةابلاثنساتمرثيايفا
ثفاساث خطااباثإلْعااَلناياأَْواتقدياماندطااتا

ث نثقعاوث تطنيثتاوإلاكالابشكلانحتشماً«.
و اماياساث تقريُراألايؤكاداثيتغرياث ذياظهرا
يفاثإلْعاااَل9اث غرباي،انداربثًاعاناذ اكابأثها»ويفا
ثفساث نقت،ابدأتاوسائلاثإلْعااَل9اث غرباةاتقّد9ا
يوثيااتانتدايضةانعاثإلْعااَل9اث دربياثياحازاإىلا
عاصفةاث حز9،اولناناايجدلاث جزيرةايفاننقفا

حرجا حظةاثيقايثةابلاث تغطاات«.
صحافاةاثانيانيكاتايمازاثألكثراثثتشاايثًايفا
ث ننيااتاثيتحدةاساايعتااكاثتاناناأوثئلاننا
ثساتجابا تغرياث سااسةااقا تايفاتقريراثرتها
قبالاأسابنعل:ا»إلا دىاأثصاياث لاهاث ُقديَةاعىلا
شانالجماتانماتاةاعثخلاثأليثيضاث سادنعيةا
بدداساطرتهماعىلانحااظةاث جنفايغماشهنيا
ناناث قصافاث سادنعياث جانياوألاذ كايقنيا
ننقفهمايفاثيفاوضاتاث تياستجريايفاجااف«.

وأضاااتاث صحافاةاأثاها»أثاهاوبداداتقّد9ا
أثصاياث لاهالايفاث جنفاقا9اث طريثلاث سادنعيا
بشانالجماتاعىلاث حز9اثستمرتاعدةاساعاتا
ورضبانااطَلاندثاة،انمااأسافراعنانقتلالل 

شخصاً.ا
عاىلا »ث سااطرَةا ألا ث صحافاةا وثعتاربتا
ثيديااةاناناشاأثهاألايُدطاياأثصاياث لاهاويقةا
نسااونةاوتفاوضاجديدةايفانحاعثاتاث ساال9،ا
ث تاياتقنعلااثألناماثيتحدةايفاجاااف،او ماتبدأا
إىلاث ثالثاءاإثاراث درثقالاث تياأثايتهااث سادنعيةا
عاىلا ث ُدااْدَوثلا يفا ندهااا ثيتحا فاةا وث ادولا

ث ااَاَمان«.ا
لاذهاثإلشاايةاث تاياترجاحاننثزياناث قانةا
 لااَاَماانايفاحربهاااضداث سادنعيةاعىلاخلفاةا
ث ُدااْدَوثلاجااءتانناث صحافاةاثألَنريكاةاث تيا
سابلاوخاللاث شاهريناثألو الا لُدااْدَوثلا-اأيا
خاللانخططاثإليقاعابا اظا9اث سادنعيايفاوحلا
ث ااَاَمانا-اكاثتاتشريايفاتقاييرلااألاث ااَاَمانا

يبدواوكأثهااقداقديتهاعىلاث رع.ا
نرةاأخارىاتدنعاوكا اةايويارتزابتقريراننا
ثجارثلاثرتهابدداناروياشاهريناوثصفاعىلا
ث ُدااْدَوثلاويأتااااها»ألاخاايثتاث سادنعيةايفا
ث ااَاَماناباتاتاضئالةاوألاث ريااضايبمااتقبلا

قريباًاباألنراث نثقع«.ا
با«خااايثتا تقريَرلااا ث نكا اةا وعانثاتا
ث سادنعيةاتتثاءلايفاث ااَاَماان«اوث ذياثحتنىا
عىلاندلنناتاخطريةاحنلاث ُداْدَوثلاث سادنعيا

عىلاث ااَاَماناوآااقه.ا
ويأتاث نكا ةاأثهاوبداداأكثرانناثلاينناًاننا
ث قصفاث ذيايافذهاث ُداْدَوثلاث سدنعياوحلفاؤها
إناأثها»اشالايفاتغاريانازثلاث قنىايفاث ااَاَمانا
وألاخااايثتاثيملكاةاث دربااةاث سادنعيةابدأتا
تاَفُدايفانساعاهااإلعاعةاحكننةاث رئاساعبِديبها

ناصنيالاعياإىلاصاداء«.ا
وأضاااتاث نكا اةاأثهاويغماتدنارياكثرياننا
ثألسالحةاإناألاث جااشاوث لجاالاث شادباةاأَْوا
ث قانثتاثينث ااةا صا حاونقاتايلاث حنثيا-اكماا
تساماهماث نكا ةا-اناازث نثايساطرولاعىلاأغلبا

ثيااطلاذثتاث كثااةاث سكاثاةابا ااَاَمان.ا
وثساتاتجتاث نكا ةاألاث رياضا»يبمااتثطرا
قريباًاينثجهةاخااياغريانستساغايتمثلايفاقبنلا
سااطرةاخصننهاماادلااًاعاىلاصادااءاوإبرث9ا
ثتفااقاأَْواننثصلاةاث قتاالاوثيجازااةاباثازنقا
ث ااَاَماناإىلاانىضاشاانلةابحاثايصبحاخطرثًا

عثئماًاعىلاثألنناث سدنعي«.
لاذثاثنثقاالباثإلْعااَلنياث ذياتقانعهاأَنريكاا
وث غربابشاكلاعا9ا مايقتاراعىلايصداجرثئما
ث ُدااْدَوثلاث سادنعيابشاكلانفاجئاأَْواكشافا
اشالاث ُدااْدَوثلايفاتحقالاأَْلاَدثاهاث دساكرية،ا
بالاوعىلاث دكسانناذ كااهناينثجها-أياث اظا9ا
ث سدنعيابحساباثإلْعااَل9اث غربي-اويطًةاعثخلا
حدوعه،احاثاتسااطراث لجالاث شدباةاوث جاشا
عاىلاثينثقاعاث دساكريةاث سادنعيةاوثحادثًاتلنا
ثآلخار.ابدداذ اكايفتحاث غرباأبنثبااًانناث جحاما
عىلاث اظا9اث سادنعي،اسانثٌءابصدنعانداَيضةا
نناعثخلاأرسةاآلاسادنعابشكلاعلايا مايحدثا
نناقبُلاناهااناارّصحابهاثألنرياسادنعابناسافا
ث ااراألاَنناأسامالماث دقاالءاعثخلاثألرسةانا
يدرتاانلاإناباألنارياأحماداباناعبدث دزيزاكنيلا
اننقاعاويكالاكسا  لدهاد،اوبدداذ اكايأتياثْرُ
خمسالاأ اَفاوثاقاةاسادنعيةارسياة،انؤكدثًا
ثنتالَكاهاألكثارانناثصافانلانلاوثاقةاسااتما
ثُرلااتباعااً،اغرياألاث تنقاَتاث اذياخرجتابها
تلاكاث نثائلاتزثنانانعاثثقالباثإلْعاااَل9اث غربيا
عىلاث ُداْدَوثلاث سادنعياناايؤكداحقاقًةاوثحدًةا

ألاأَنريكااتأكَّدتاألاآلاسدنعاوّقدنثابا فخ.

للاتدلماياالاشاماثألحمراث دصامياث حاشاديابألاحاشاداثثطلقتايفاسبالا

ث له؟..احاشادابجماعااروعهااثأليبدةااث دصاماتاوعذياوبايارصيماوخايف(..ا

كلهااثآللاجبهٌةاوثحدٌةاضدكاوضداُكّلاسدنعيا دل.

ياالاشاماأثتاناتدلمابألاحاشاداقدنتاالذثِتاأكباعلااشهدثَءاعااعاًاعنالذثا

ث نطن،ايفاجماعاث جبهاتاث دثخلاةاوث خايجاة..اونازثلاث شاباُبالااكاناتظرينا

انناث َجْمر..  كاعىلاأَحرِّ

ياالاشاماث دصاماتاث ان9اغرياث دصاماتاباألنس،..اباألنساكاثنثاخاضدلا

 اكاوإلخنتك،انايدرانلاناناصاداءاإناَحْنِشاث حصباة،اونايدرانلانناث دو ةا

إناث شااخ،اونايدرانلانناث تدلاماإناكتابةاأسامائهم،اونايدرانلانناث ديناإنا

سنياث صالةاث قصاي..

اااعصاماتاث ان9ااقادالدثلماث لهاوعراانثاطريَلاث حل،ا أنَّ
وتثقفنثابثقااةاث قرآل،اوبايدنثاث سادابادةاثينت،ابادًةاعّمدولاا

با د9اوبتقديماث شهدثء..
 اناتدلماياالاشاماننثكاباث شاهدثءانااأكثرلاا،اقبلاعرا

اجاازتَهاثآلنُفاياا أيا9اعااّااشاهادثًايفاحنثانسقطايأسكاوحرَضَ
ولايلدانلاآَلاسدنعاوآَلاثألحمر.. لاشم،احرضلااثآلنفاولماكلهمانكربِّ

للاتدلماياالاشاماباألانملكَةاآلاسالنلاث تياتدعُمكاث اان9اعّنرتاُكّلايشءا
يفاحاشاد،ارضباتاعاصمتاااحنثاوعنرتاث جسانيايفاث خطانطاكلها،اوعّنرتا
ثيادثيساوث قاالعاث تأييخاةاوثيستشافاات..اوتريدابدداذ كاألاثقاَفاندكاصفاًا

وثحدثًاضداث ااَاَمااال؟!!.

يثحتاعلاكاياالاشام،ااحاشدا اساتاندكاثآلل،ابلاإثهااتلدنا
ث تأيياَخاثألسانَعاعادنااكاَتاأثتاشااخاًاعلاها..؛األثاكا ماتمدلاا
بيشٍءانناثيشااييع،ابلاكالالداكالناثراث فتناوثيشااكلابلا

أبااءاحاشد.
ناز اُتاأذُكاُراقريتايايفاأيانكاياالاشام،اكاثتاثيشااكلاااهاا
وث ثأيثتاوث قتال،اوث حربانناطاقةاناطاقةابلاأبااءاثألرسةاث نثحدةاوأثتاَنانا

اها..او كاهااث ان9اأصبحتاآناًةابفثلاث لهاتداىل.. كاتاتُغّذيهااوتُامِّ
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7 تقاريرث ددعااللا     ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا

  - خاص: 
ااأشاهراَنَثاتاعاىلاث ُدااْدَوثلاث سادنعيا
ثألَنريكاي،اوإضااةاإىلاث قصفاث هساترييا كلا
نقننااتاث حااةاينثجاهاث ااَاَماااانلاحصايثًا
خاثقااًانناث بحاراوث رباوث جنايهدعانداشاتهما

وقنتاحااتهم.
اث ُداْدَوثلاحرباًاثقتصاعيًةاعىلاث شدبا وَشانِّ
ث ااَاَماايانااذابدثيته،اتمثلاتايفاعدةاخطنثتا
كالابدثيتهاااث حصااُياث ربياوث جانياوث بحريا
ونااعاعخانلاثيسااعدثتاثإلثَْساااثاةاوثيانثعا
ث غذثئااةاوثيشاتقاتاث افطااة،اسانثٌءاأكاثاتا
يساماًةاأَْوانسااعدثٍتا ألناماثيتحادة،اثماقا9ا
بدادالاذهاث خطنةابتدنارياث دديداناناثيصاثعا
وثياشاآتاث خاصاةاث تياتاتاجاثيانثعاث غذثئاةا
 لسنقاثيحلاةاكمصاعايماثيا أل بالايفاث حديدةا
وصنثنعاث غااللاونزثيعاث دوثجاناوغريلااننا
ثيصاثاعاوثياشاآتاثنثتاجاة،اوكخطانةاثا ثةا
ثساتهدفاث ُداْدَوثُلاقاطرثتاث تمنيناث تياتنزعا
وتاقالاثيانثعاث غذثئااةاأَْواثيشاتقاتاث افطااةا
 لمحااظاات،اكماااحدثايفاثساتهدثفاقاطرثتا
ث حبانبايفانديرياةاحاسابا حديادة،اوأيثاًايفا
طريلاصدادةاوعمرثلاو حجاوغريلاا،ا اكتمَلا
بهذثاثيشهداأبشعاحصاياعراهاث تَّأييخاث حديث.
وبمنثزثةالذهاث خطانثتاثيبارشةاث تيايقن9ُا
بهاااث ُدااْدَوثل،ايدمالاأَيْثاًانناخااللاعمالئها
يفاث دثخالاإىلاخالاث شادباثقتصاعيااًاعرباعدةا
وسائلاناهاارشثءاثينثعاث تمنيااةاقبلاث ُداْدَوثلا
بأياا9اثماإخفاءانااتبقىاناهاا دىابدضاث تجايا
ث تابدالا هماوياعاأسادايلا،اوخللاأجنثءاننا
ث بلبلةا دىاأَبْاَااءاث شادبابدد9اتنارالذهاثينثعا
أَْواثيتفاعاأسادايلا؛ايحاو ةاإيجاعاساخطاضدا

ث دثخلاو اساضداَننايقن9ابا حصاي.ا
أنااعناآثاياث حصااياثنقتصاعيااقداتمثلتا
يفاعادةاأنني:اناهاااثثددث9ُاثيشاتقاتاث افطاة،ا
نمااايرتتباعلاهااناناآثاياكاثقطااعاث كهرباءا
وتنقافاث دمالايفاثيصاثاعاوثيحاالتاث تجاييةا
وغريلاا،اثألنراث اذياأّعىاإىلاترسياحاث دديداننا
ث دانللايفاث قطاعاث خاص.اأَيْثاًاسبّباث حصايا
آثاايثًاكبريةاعىلاث جاثباث صحاي،احاثاتنقفتا
بداُضاثيستشافااتاناناأعثءاخدناتهااا افاذا
ثيشاتقاتاث افطاة،اولنانااثثدكساسالباًاعىلا
حاااةاثيرىضاث ذياناتنيفابدثهاماكمااحدثايفا
قطاعاتاث غساالاث كلنيايفابداضاثيحااظاتا
وتدلانياحا ةاثيارىضاثآلخرين،اأضافاإىلاذ كا
ثثدادث9اثألعويةاوثيساتلزناتاث طباةاث رضوييةا
 داالجاث جرحاىاوثيارىضايفاثيستشافااتاوقدا
أطلقاتاوزثيةاث صحاةاثادثءثٍتانتكاريةابهاذثا
ث شاألاإناألاثيجتماعاث دويلا مايساتجْبا هذها

ثيااشدثت.ا
ويفاقطااعاث زيثعةاتنقفتاأغلاُباثيزثيعاعنا
ثنثتاجا داد9اوجنعاثيشاتقاتاث افطاةاث الزنةا
 رياثيحاصالاث زيثعاةاوثقلهااوتسنيقها،اعلماًا
باألاأكثارانناثصافاث ااَاَماااالايدتمدولايفا

نداشتهماعىلاث قطاعاث زيثعي.
وعىلانساتنىاإيرثعثتاث دو اةااقداثثخفضا
ثإليارثُعاث دا9ا لمنثزثةاثيدتِمداعىلاتصديراث افطا
ونشاتقاتهاوث رضثئباوث جمايك؛ابسبباتنقفا
ثينثثائاعاناحركتهااجارثءاث حصااياثيفروضا
علاهاا،اولاذثابادويهايؤثراسالباًاعاىلاث خزياةا
ث دانةاوننثجهةاثفقاتاث دو ةاناسامااوليايفا

حا ةاحرباوحصاياوجبهةاعثخلاةاوخايجاة.ا

حا ةايكنعاشبهاكيل
وتشارياث ديثسااتاثنقتصاعيةاإىلاألاث نضَعا
ثإلثَْساااثياوثنقتصااعيايفاث ااَاَماانايتها اك،ا

ولاذثانااعااعاث كثريانناث اركاتاث خاصةاإىلا
تدلاالاأعما هاااإىلاأَجالاغاريانسامًىاوتقديما
إجازثتابدولايثتابا لمنظفلاوإغالقاعدعاننا
ثيحاالتاث تجايياةاوث فاااعقاويكانعانخافايفا

حركةاث سنق.
َوطبقااًاياااقا هانرَكاُزاث ديثسااتاوثإلْعااَل9ا
ثنقتصااعياااإلا»تقديارثتاخساائراثنقتصاعا
ث ااَاَماااياجارثءاعاصفاةاث حاز9ابلغاتاأكثَرا
ننانلاااياعونياناذابدءاث رضبااتاث جنيةاعىلا
ث ااَاَمانايفاثلانناث شهراثيايضاعولاث خسائرا
ثنقتصااُعا أصاابا إذا ث دساكري،ا ث جاثابا يفا

ث ااَاَماايابحا ةايكنعاشبهاكيل«.
نانا عادٌعا »تارضيتا ث ديثساة:ا وأضاااتا
ثياشاآتاثنقتصاعية،اوثثددنتاث دملةاث صدبةا
يفاث سانقاث ااَاَماااة،اوتنقفتاثينثثئاث بحريةا
وث جنيةاعناثساتريثعاوتصديراث سلعاوثياتجاتا

نناوإىلاث ااَاَمان«.
وتنقعاثيركاز،األايزيَداعادعاثينثطالاث ذينا
لامابحاجةاإىلانسااعدثتاإثَْساااثاةاعاجلةاإىلا
أكثراننالاانلانلاننثطن،انشاريثًاإىلاألاثسبةا
ث فقاراتجاوزتا%لثاينايداشانلاعىلاأقلاننا

عونيينايفاث ان9.
حجاما ألا ثنقتصاعيانلا ث خاربثءا ويؤكادا
يصدابا ث ااَاَماانا يتكبدلااا ث تايا ث خساائرا
حرلااابرقمانحادع؛اوذ اكابسابباادثحتهاا
وضخانتهااوتزثيدلااباساتمرثياوتانعها..ااكما
لاياكلفةاثآلنفاناناأيوثحاث بار؟اوكماكلفةا
ث تحنلانناشخصاسلاماإىلاشخصانداقاولما

باآلنفاأيثا؟!ً.
ويشاريولاإىلاألاث ُدااْدَوثلاتدناراثيصاثاعا
وث سافنا وثينثثائا وث طائارثتا وثيطاايثتا
وثياازلا وثيادثيسا وثيدساكرثتا وث قانثيبا

إىلا إضاااةا وث خاصاة،ا ث حكننااةا وثياشاآتا
تدنرياث جسانياوث طرقااتاوث ااقاالتاوثيزثيعا
وث صنثنعاوقتلاث دجاجاوثألغاا9اوثألبقاياوحتىا

ث طانيايفاث سماء.
ويارولاألاث ُدااْدَوثلاوث حصااياتدمداتدنريا
أبارثجاث كهرباءاولاااكاأَيْثاًاثقاصايفاثألعويةا
وث غذثءاوث نقنع؛ابسابباث حظراث ربياوث بحريا

وث جني.
وينضحانلاألاث ُداْدَوثلايتساببابخساائرا
ااعحةاندانيةاوناعيةاوثقتصاعيةاوثجتماعاة،ا
اأسا اباثإلجرث9اوث تدنريا اا ددواقداثساتافَداُكلَّ
وأصباحانفلسااًاو امايددالاااكانااايمكناألا
ث داقنعياةا ث قاابالا بدادا ث ااَاَماانا يفاجائا

وث انيثثان9اثيحر9.
ثألزنااتا إلعثيةا ث دلاااا ث لجااةا وكاثاتا
ثنقتصاعياةاقدايادتايساا ًةاإىلاثألنالاث دا9ا
 ألناماثيتحدةابالاكاياننل،احاذيتاااهااننا
نغباةاثساتمرثياث حصااياث جائاراعاىلاثينثثئا
وثيطاايثتاوثيااااذاث ربياةاوث اذيايتساببايفا
أرضثٍيابا غاةاعىلاثنقتصااعاث نطاياونفرعثتها

ثيختلفة.
وثاشادتاث لجااةايفايساا تهااثألناماثيتحدةا
وثياظمااتاث دو ااةاثيتخصصاةاث تدخالاوبذلا
ثيسااعياث حمادةا نقفالذثاثإلجرثءاث تدسافيا
ثيساتهدفاإ حااقاأكثاراث رضيابكاااةانااحيا
ونقننااتاث حاااةايفاث ااَاَماانابرتكاازاذ اكا
ث ُداْدَوثلاعىلاثألثشاطةاثنقتصاعيةاوث خدناتاةا

بمختلفاتانعاتها.
وتمااتاث لجاةاناناثألناماثيتحادةاوأنااهاا
ث داا9ابالاكياننلاوثياظماتاث دو اةاوث ثمريا
ثإلثَْساااثياث داياياثنضطاالَعابمساؤو ااتهما
ثألخالقاةاتجاهاثنساتهدثفاثيماهجاوغرياثيربيا

وغارياثيسابنقاضداث ااَاَمااناإثَْساااثاًاوأيضاًا
ونستقبالً.

ننثطانل:اث ددوثلالناث سبب
ونانايان9اإىلاآخراتتجاىلاث صانيةاث قباحةا
 اظاا9اآلاسادنعايفاُعاْدَوثثاهاوحصاايهاعاىلا

ث شدباث ااَاَمااي.
ث سادنعيا ث ُدااْدَوثلا حّملانثا ننثطاانلا
ثألَزناةا حانلا ث كانلاةا ثيساؤو اةا ثألَنريكايا
ث باالعايفاثيشاتقاتا ث تاياتشاهدلاا ث خاثقاةا
ث افطاةاوثثقطاعاث تااياث كهرباءاوثثقطاعاثيااها

وكذثاأَزنةاناعةاث غازاثيازيل.
وقالاثينثطنالاشاماث رقاوياأَحاداأَبْاَااءا
نحااظاةاتداز:اإلاأَزنَةاثياءاوث كهرباءاتساببا
بهاااتحا افاآلاسادنعاوناناندهماناناخاللا
ُعاْدَوثثهماث غاشماوحصايلماث ظا ماوثستهدثفا
ث ُداْدَوثلاألبرثجاث كهرباءاونحطاتاتحلاةاثيااه،ا
سانثٌءانناخاللاثساتهدثاهاثيبارشابا طريثلاأَْوا

نناخاللاأعوثتهاث قذيةاث دمالءايفاث دثخل.
وأضافاث رقااوياقائالً:اقبلاث ُداْدَوثلاكالا
ُكّلايشءاننجنع،اث برتولايفاُكّلاثيحطات،اوث غازا
كذ ك،اوث كهرباءاناتاقطعابهذثاث شكلاثيخاف،ا
وكاثتالااكاجهنعا تحسالاث نضعاثقتصاعياً،ا
 كناث ُداْدَوثلاوث حصاياااقماننانداثاةاث ااسا

وتسببايفاُكّلالذهاثيحنا لمنثطال.
بادويهاثينثطاناصا حانبخانتاأَحاداأَبْاَااءا
صاداءاحّملاعمالءاث رياضاثيسؤو اةاث كانلة،ا
نشاريثًاإىلاأثهمايقطدنلاث طرقااتاوخاصةايفا
ناأيباويمادانلاعخنلاثيشاتقاتاث افطاةاإىلا

ث داصمةاوبقاةاثيحااظات.
وقال:اإلالؤنءاث دمالءايساتهدانلاث شدَبا
بشكلانقصنع؛ابغرضاإبقاءاثألَزنةاثنقتصاعيةا

عىلاث شادباث ااَاَماااي..اكمااحّمالاث ُداْدَوثلا
ث سادنعياثألَنريكيانسؤو اَةاناايحدث،انشريثًا
إىلاألاث طاريثلاثيدااعياقصافاثاقاالتاث افطا

وث غازابا تداولانعاعمالئهمايفاث دثخل.
وقا اتاثينثطااةاثانيثاجمال:اإلانساؤو اةا
ث نطانالايانساؤو اةاث جمااعاوألاث ااَاَمانا
اناناقبالاُعااْدَوثلاسادنعياأَنريكيا نحاارَصٌ
ثئايْل.انشاريًةاإىلاأَلاث ُداْدَوثلاوبددااشلهايفا إرْسَ
تحقاالاأَْلاَدثاهاحاّركاأَعوثتهاعثخالاث ااَاَمان؛ا
كياتسااعدايفاتأز9اث نضعاامااايحدثايفانأيبا

خرياع الاعىلاذ ك.

نحاونتا كرساثنحتكاي
وثزعلارتايفاثألشاهراثياضاةاوبشاكلاناتا
ث سانقاث سانعثءايفاشانثيعاأناثاةاث داصماة،ا
ووجادتاأكثرانناثقطةا باعاث غازاوثيشاتقاتا
ث افطااةاوبأسادايانتفاوتةاحااثاتصلاقامةا
أسطنثثةاث غازاإىلاحنثىلاثاآنفاييال،ااامااتصلا

سدراللا رتابرتولاإىلاأكثرانناثااأ فاييال.
وتفاوتاتاآيثُءاثينثطاالاحانلاُوُجانعالذها
ث سانق،ااماهماَننايحملاأثصاياث لهانسؤو اةا
ذ اك،اوآخرولايرولاألاث حصااَياوث ُداْدَوثَلالنا
ث سابب،اوطارفاثا اثايارىاألاث تقطداتاليا
ث سبب،ا كناندظماثينثطالايحملنلاث ُداْدَوثلا

ث سدنعياثألَنريكياثيسؤو اةاث كانلة.
و تفااعيالذهاثيشاكلةاأعلاتارشكاةاث غازا
صاتاللاثقطاةابااعا لغازا بصادااءاأثهاااخصَّ
با سدراث رسامياو8انحطاتا تمنينا»باصاتا

ثألجرة«.
وأكَّادانساؤو نلايفارشكةاث غازابأثهاسااتما
تناريُانناللل _ للااأساطنثثةاغازايننااًا كلا
ثقطةابااعاحتىايتماكرساثنحتكايايفاثنسانثقا

ث سنعثء.
نديُراعثئارةاث تمنينابركةاث غاازاثيهادسا
نحماداأحمداث قديمياأوضحاألاأساباَباثثددث9ا
ث غاازاثياازيلاوثيتفاعاأسادايهايفاثألسانثقاجاءا
ثتاجَةاثنثخفاضايفاثثتاجهاوث ذياكالاثيتساببا
يفاثثخفاضاهالناتنقافارشكةابلحافابساببا

ث ُداْدَوثلاث سدنعي،احسباقن ه.
وأشااياإىلاألاث داارصاثإليلاباةاث تياتتمركزا
يفابدضانااطلانحااظةانأيباتتقطعا ااقالتا
ث غازاوتفرضاعىلاساائقاهااعااَعانبا غاكبريةا
نقابلاث ساماحا هاابايروي،اباإلضااةاإىلاثيتفاعا
تكا افاثقلاثساطنثثاتاث غازانناوإىلاث داصمةا
وغريلاااناناثيحااظااتاوثيتمثلةابايشاتقاتا
ث افطااةاث خاصةابا شااحااتاث تياتقن9اباقلا

ثألسطنثثات.
ناناجهاةاأخارىاأعلنااارُعارشكاةاث افطا
ث ااَاَمااااةابا داصماةاصادااء،اتخصااَصا8 
نحطااتا تزويادا“باصااتاثألجرة”اتتانزعايفا
نختلافاثيااطالاباألناثة،ابدءثًانناث سابتالل 

ينثاناثالل.
وقا اتاث ركةايفاإعالثها:ا“ثظارثًايااتمرابها
ث بالعالذهاثأليا9،اوتخفافاًاياايداثاهاثينثطانل،ا
وسادااًا تثباتاوثساتقرثياأساداياأجانياث اقلا
أقارتا ث داصماة،ا أناثاةا يفا ثألجارةا  باصااتا
تخصاصا8انحطاتا تزويدا“باصاتاثألجرة«.

وتنزعتاثيحطاتاعىلاث احناثآلتي:
 اا-انحطةاسبأ،اثيفزيا..اشايعاث زبريي

لا-اانحطةاث ستل..اشايعاث ستل
اا-اانحطةاأبناظبي..اث صاااة
لا-اانحطةاعلمال..اشايعاتدز

ثا-اانحطةاث دازيي..اشايعاخننل
ثا-اانحطةاعثووع..اث حصبة

لا-اانحطاةاثاجياث اصاريي..اخطاثيطايا–ا
عثيس

8ا-اانحطةالاعياث حال..اثقم

معاناة املواطنني تتفاقم من يوم اإىل اآخر والأزمات يف ت�ساعد م�ستمر

الحصار السعودي األمريكي الغاشم.. إمعان في تجويع اليمنيين

  مدير التموين بشركة الغاز: العناصر اإلرهابية في مأرب تتقطع لناقالت 
الغاز وتفرض على السائقين دفع مبالغ كبيرة مقابل السماح لهم بالمرور

  خبراء اقتصاديون: حجم الخسائر التي يتكبدها اليمن يصعب حصرها 
برقم محدد بسبب فداحتها وضخامتها وتزايدها باستمرار وتنوعها

  مواطنون: العدوان السعودي األمريكي هو المسؤول األول عن األزمات 
االقتصادية في البالد

 انقطاع الماء انقطاع الغاز انقطاع البترول

 انقطاع الكهرباء



ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ددعااللا8 تقارير

العدوان يستمر في »بربريته« ودمـاء المدنيين »تزهق« في رمضان!
  - خاص، 

تحلالاث طريثلاناايزثلا
نستمرثً،اوث قصفاأيثاًا
ببشاعتهاناازثلانستمرثً.

ثحناثآللايفابدثيةا
ث شهراث رثبعانناث ددوثلا

ث سدنعياثألنريكي،ا
ث جماعايبحثاعناُلدثةا

إثَْسااثاةايفاينثال،اععتا
با  هااثألنماثيتحدةاويحَّ

بهااث ااَاَمااانل،اغريا
ألاث سدنعيلانايريدولا

إيقافاث ددوثلاوناث تنقفا
عناحصداأيوثحاثألبرياء.
وكشفاثنئتالفاثيدثيا
 رصداجرثئماث ددوثلايفا

تقريرهاثألسبنعياث ثا ثاألا
حصالةاث ددوثلاث سدنعيا

ثألنريكياوصلتاخاللا
للاينناًاإىلاالل.ااشهادثًا

بااهمالللاطفالًاولاث 
ثنرأة.

أنااعدعاث جرحىابحسبا
ثنئتالفاانصلاإىلاللل.ل 
بااهماثلل.لاطفالًاو8لا 

ثنرأة.

ثستشاهدالاننثطالاوأصاباللاآخرول،ا
ث دادوا ثساتمرثيا جارثءا ثياايض،ا ث سابَتا
ث سدنعيايفاثستهدثفاعدةانااطَلايفاعدعاننا

نحااظاتاث جمهنيية.
طاريثُلاث ددوثلاث سادنعياثألنريكياأغايا
عاىلانساجداث جارعاوحصناث ارفاثألثريا
بمدياةاثيحابشاةانحااظةاحجةاأثااءاصالةا
ث جمداة،انااأعىاإىلاثستشاهاعالانناثيصللا
با جاناعابااهاماإناا9اثيساجداوإصابةالل 
آخرينانناثيصلل،اوتدنرياثيسجداوث حصنا

ثألثرياوعدعانناثياشآتاث دانةاوث خاصة.
وقداأعثلاحزباث تجمعاث ااَاَماايا إلصالحا
بمديريةاثيحابشاةانحااظةاحجاةاث ددوثلا
ث اذياتدرضتا اهاثيديريةانناقبالاث طريثلا

ث سدنعياثيداعي.
وقالاث حزبايفاباالا ها:اإلاقااعةاثإلصالحا
با دادوثلا تفاجاأتا ثيحابشاةا نديرياةا يفا
ث جانياث ذياتدرضتا اهاثيديريةانناقبلاناا
أسامتهاقنثتاث تحا فايان9اث جمدةاثياضاةا
وث ذياثساتهدفانااازلاثألبريااءاوثينثطالا
وثيسااجداوثيدثيساوإَعثَيةاثألنانابايديرية،ا
عناايثًا وأ حالا وجرحاىا شاهدثءا وخّلافا
بايباثياوثيمتلكاتاوأازعاث اسااءاوثألطفالا

وثينثطالاوثراث رعبايفاثيجتمع.
وقاالاإصالحاثيحابشاة:اإلالاذثاث ددوثلا
»يدداثساتهدثااًا اكلاأَباااءاثيديريةابمختلفا
ثثتماءثتهاماوتنجهاتهماوألالاذثاث ددوثلانا
يفرقابالاأحد«،انؤكادثًاأثها»عدوثلاغاشاما
ناينجادا اهاأياناربي،اوعثعاااًاكاااةاأَباااءا
ُكّلا ثيديرياةاإىلاث تالحاماوث تآخاياوتقدياما
ث دنلاوثيساعدةا لمترضييناَوثبذاُكّلاأشكالا
ث كرثلاةاَوث ددثء،ااا جماعايفاسفااةاوثحدة.
وأعثثاتاث هائاةاث داناةا آلثاياثساتهدثفا
طاريثلاث دادوثلاث سادنعيا حصاناث رفا

ثألثريايفانديريةاثيحابشةانحااظةاحجة.

وقاالاث بااالاث صااعياعناث هائاةاث دانةا
 آلثاي:اإلاثساتهدثفاث ددوثلاث سادنعيا هذثا
ث حصاناثألثارياث اذيايدترباناناث حصنلا
ثألثريةايفاثياطقةاوث تيا دبتاأعوثيثًاعسكريةا
ناذاعهاداث دو ةاث صلاحاة،اثتاجاعاهاتدنريا

أجزثءاكبريةانناث حصن.
وأشااياث باالاإىلاألالذثاثنستهدثفايثما
ثألثرياةا ثنساتهدثااتا لمدا اما قائماةا إىلا
وث تأييخااةايفاث ااَاَمااناوث تايارضباتابها
ث سدنعيةاوحلفاؤلااعرضاث حائط،انتحديةا
ث ادثءاث دايياث ذياأطلقتهاناظمةاث انثسكنا

نؤخرثًاوخناهاانناثساتهدثفاثينثقعاثألثريةا
يفاث ااَاَمان.

وألاباتاث هائاةاث داناةا ألثااياوثيتاحفا
بكلاثياظمااتاث دو اةاوعىلايأساهااناظمةا
ث انثساكناوجمااعاثياظماتاثيحلااةاإعثثةا
لذهاثألعمالاث االاأخالقااةاوثعتبايلااجرثئَما
وترثثااًا أناةا تارثثا وثساتهدثَفا إثَْساااثاةا
إثَْساااثااًاتحماهاننثثالاوندالدثتاوأعرثفا

عو اة.
وأكدتاث هائاةاثحتفاظهاابا حلاث قاثنثيا
إزثءاذ اكاباعتباياجرثئَماثساتهدثفاث رتثثانا

تسقطابا تقاع9.
وشاناطاريثلاث دادوثلاث سادنعياخاللا
ثألياا9اثياضاةاسلسالًةانناث غاايثتاث جنيةا

عىلاندياةاحرضابمحااظةاحجة.
ثألطبااءا ساكنا ث قصاُفا وثساتهدفا
إىلا أعىا نااا ث داا9،ا حارضا بمستشافىا
تدنريهابصانيةاكانلة..اوثساتهدفاث ددوثلا
ث سدنعياأيثاًابددعانناث غايثتااادقابجنثيا
نستشافىاحرض،انااأعىاإىلاتدنريهاوترضيا

عدعانناناازلاثينثطالاثيجاوية.

حجة: الطيران المعادي يقصف مسجدًا بالمحابشة أثناء 
صالة الجمعة واستشهاد 4 مصلين وإصابة 20 آخرين

تقرير حقوقي: 3.043 شهيدًا بينهم 722 طفاًل و532َ امرأة كحصيلة أولية للعدوان السعودي األمريكي خالل الثالثة األشهر الماضية

 حقد العدوان يواصل تدمير سد مأرب 
التأريخي بسلسلة من الغارات 

وشاناطريثلاث ددوثلاث سادنعياين9َاأنساسلسالًةانناث غاايثتاث جنيةا
ثستهداتاعدعثانناثيااطلايفانحااظةانأيب.

وأوضاحانصدٌيانحيلابمحااظةانأيباألاطريثلاث ددوثلاث سادنعياجّدعا
ثستهدثاها سادانأيباث قديمابغايتل،اكمااثستهدفانزيعةاأحداثينثطالايفا

ناطقةاثألرشثف،انخلفاًاحريقاًالائالًايفاثيزيعة.ا
َوثستهدفاث ددوثلاث سادنعياسدانأيباث قديماث ذيايدتربانناأقد9اوألما
ث سادوعايفاث جزيارةاث درباة..اويدداثساتهدثفاثينثقعاثألثريةاعماالًاإجرثنااًا
وخرقااًا التفاقااتاث دو اةاث ذياكالاآخرلااث ادثءاث دايياياظمةاث انثساكنا
بتجاااباننثقعاث رتثثاثإلثَْساااثيانناثساتهدثفاعساكريانباارشاأواغريا

نبارش.
وأشاايتانصاعيانحلااةابمأيباإىلاألاث ددوثلاث سادنعياقصفابغايتلا
ناطقةاثيطايابروثحاوأيبعاغايثتاعىلاندساكراكنال..اناتاًاإىلاألاطريثلا

ث ددوثلاحّللابكثااةاعىلاسماءاندياةانأيباوعدعاننانديرياتاثيحااظة.
اطريثُلاث ددواسلسلًةانناث غايثتاث جنيةاعىلاندسكراناسابماطقةا وَشنَّ
ث جدعالاووثعياث جفااةاجانباغربياندياةانأيب،انااأعىاإىلاترضياعدعاننا

ناازلاثينثطال.
وشاناطريثلاث ددوثلاث سادنعياظهَراثأليبداءاثيايضاعادةاغايثتاجنيةا
ثستهداتاناطقةاقناعابدز ةاث شاحذيةانديريةاث رجمانحااظةاثيحنيت.

وقصافاطريثلاث ددوثلاث سادنعياثياطقاةابأكثرانناثماثااةاصنثييخ،ا
نستهدااًابدَضاثيااطلاث زيثعاة،انحدثاًاأرضثيابا غةايفانمتلكاتاثيزثيعل.
يُشااياإىلاألاناطقاةاحصناثيخريابمديرياةاث طنيلاةانحااظةاثيحنيتا
كاثتاقداتدرضتاثألسابنَعاثيايضا دملاةاقصفانناطريثلاث ددواث سدنعيا
ثستهداتالااجرانخازلانروعاشلاوصااثةاث طرقاث ريفاةاوحصناثيخريا

ث تأييخياوثألثري.

 مصلون تحت األنقاض وقت صالة الجمعة بمحافظة حجة إثر غارة للعدوان السعودي 

احصائية ضحايا قصف طائرات العدوان السعودي 
خالل الثالثة األشهر الماضية

2970 شهيد بينهم 713 طفل و 532امراة
7103 جريح بينهم 462 طفل و337 امراة

المصدر: المركز القانوني للحقوق والتنمية ورصد وتوثيق جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين

 الشهداء

 الجرحى



9 تقاريرث ددعااللا     ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا

تعز: القصر الجمهوري ونادي الصقر في 
مرمى العدوان من جديد

َعاطريثُلاث ددواغايثتهاين9اثألحداعىلانحااظةاتدز،احاثاثساتهدفاثاعياث صقراث ريايض،اوقااعةاث لنثءاثا  كمااَجدَّ
نديعابايطاياث قديم،انؤكدثًاألاث غايثتاتسببتايفاحدوثاأرضثياكبريةابماازلاثينثطال.

اطريثُلاث ددواث سدنعياثألنريكياين9اث سبتاثيايضاأيبعاغايثتاجنيةاثستهداتاث قرا ويفانحااظةاتدزاأيثاًاَشنَّ
ث جمهنيياوث كمباث تابعا لقراوثياازلاثيجاويةا ه.

وتسبباث قصُفايفاترضياناازلاثينثطالابشكلاكبري،انااأعىاإىلاتهد9اأحدلااجرثءاتلكاث غايثت.

الحديدة: استشهاد ثالثة مواطنين إثر استهداف 
طيران العدو السعودي عددًا من المواقع 

وثستشاهداثالثُةاننثطال،اث سابت،اجرثءاثساتهدثفاطريثلاث ددواث سادنعياث غاشاماعدعثًاناناثينثقعابمحااظةا
ث حديدة.ا

وأوضحانصدٌيانحيلٌّانساؤولا نكا ةاثألثباءاث ااَاَماااةااسبأ(األاثالثاغايثتاجنيةا طريثلاث ددواثستهداتانباىا
ث قااعة،اوثيدهداث دلمياوثيستشفىاث ريفيابا حديدة،انااأعىاإىلاثستشهاعاثالثةاننثطالاكمحصلةاأو اة.ا

كمااثستهداتاثالثاغايثتاجنيةا طريثلاث ددوانباىاث قااعة،اوثيدهداث دلمياوثيستشفىاث ريفيابا حديدة،انااأعىا
إىلاثستشهاعاثالثةاننثطال.ا

اث طريثُلاثيداعيا وكثّفاطريثُلاث ددوثلاث سادنعياغايثتهاث جنيةاعىلاندياةاعتلانرَكزانحااظةاشابنة،احاثاَشانَّ
للاغايًةاجنيةاعىلاثألطرثفاث شما اةاوث شما اةاث غرباةابمدياةاعتلاث تيايقُعاااهااأجزثءاننانديجاتانطاياعتل.

وأعَّتاث غايثُتاث جنيُةاإىلاترضياكبريابماازلاثينثطالايفاندياةاعتل،اوتسببتايفاتدنرياجزئيايجمعاباسنيدا خدنةا
ث ساايثتاث نثقعاعىلاطريلاثصاباعتل.

العدوان يستمر في »بربريته« ودمـاء المدنيين »تزهق« في رمضان!
تقرير حقوقي: 3.043 شهيدًا بينهم 722 طفاًل و532َ امرأة كحصيلة أولية للعدوان السعودي األمريكي خالل الثالثة األشهر الماضية

صعدة تواصل تقديم قوافل الشهداء 
والقنابل العنقودية خطر يهدد المواطنين

وتسبباث قصفا لطريثلاثيداعيايفاثستشهاعاعدعانناثينثطالايفانحااظةاصددة.
وقا تانصاعُيايسماة:اإلاثينثطناسدنعايحاىارسوياثستشهداإثراثثفجاياقابلةاعاقنعيةايفاناطقةاغمايابمديريةا

يثزح«.
وأضااتاثيصاعي:ا»كمااثستشهداننثطٌنايفاسلسلةاغايثتاثستهداتاناطقةاكركرايفابايابحرابمديريةاساقل«.

وأشاايتاثيصاعياإىلاألاث ددواث سادنعياشانا8اغايثتاعىلاناازلاثينثطالايفاناطقةابايانداذاوسانقاث داد،اكماا
قصفابايداداةانديريةايثزح.

و فتتاإىلاألاطائرثتاث ددواث سدنعياأطلقتاصايوخاًاعىلاناطقةاث حصانةابمديريةاث ظالر،اوصايوخاًاكبريثًاآخرا
عىلاوثعيا اه،اأسفراعناتدنريانازلاأحداثينثطال،اكمااأ قاتاثالثاقاابلاعىلاناطقةاوثشلةابمديريةاحادثلابصددة.
وخاللاث غايثتاثيتنثصلةاعىلاثيحااظةاثستشهداث دالنةاعبُدث لهاث حماثةاوثاآخرول،ابااهماثنرأة،ايفاقصفاطريثلا

ث ددوثلاث سدنعيايازلاث دالنةاث حماثةايفاساقلابمحااظةاصددة.
وأعىاقصفاث حماثةاإىلاترضياعدعانناثياازلاثيجاويةاوترضياناازلاأخرىاباياطقة.

كمااشاناطريثُلاث ددوثلاث سادنعياثألنريكياسلسالًةانناث غايثتاعىلاوثعياث خرثشااباوناطقتَياث فرعاوث صنحا
بمديريةاكتافاوناطقةاساقلاونديريةايثزح.

وثساتهدفاطريثلاث ددوثلاث سادنعياناطقةابايانداذ،اكمااعنرانديساةاث ساال9ايفاناطقةاانطابمديريةاحادثل،ا
اامااأطلقتاطائرثُتاثألباتيشاعدعثًانناث صنثييخاعىلاناطقةاث حصانة.

وتدرضاتاثيااطلاث حدوعيةا قصفاصايوخياونداديانناقبَلاث ددواث سادنعي،احاثاثساتهداتاثياازلاوثيزثيعا
وثيمتلكاتاث دانةاوث خاصة.

وثستهدفاث ددوثلاث ّسدنعياثألنريكيانسجَداناطقةا»تاقرلد«ابمديريةاساقلانحااظةاصددة،ابغايتلاجنيتل،ا
رهاث ددوثلايفاثيديرية. ولناثاثيانسجدايدنِّ

وزارة الثقافة توثق جرائم العدوان في معرض تشكيلي بصنعاء
  - طالب العزعزي: 

أّكادتالادىاأباللاث قائُمابأعمالاوزثيةاث ثقااةاألاناايرتكبُهاث ددوثُلاث سادنعياثألنريكيابحلاأَبااءاث شادبا
ث9ٌا باتا ث ااَاَماايايدترباجرثئَماضداثإلثَْسااثاةاوجرثئَماإباعة،انشريةاإىلاألاث ددوثلانايلالابَمنايزعمنلاأثهماُخدَّ

ث لهاث حرث9.
وقا اتاأبااللايفاتريحا صحافةا»صدىاثيسارية«اخااللاثاتتاحاندرضاتشاكايلايفابااتاث ثقااةابصاداءا
ث خمااساثيايض:اإلاثيدرَضاكشافالمجاَةاث ددوثلاوغديهاوبشااعتهاضداثألطفالاوث اسااء.اننضحةاألالذها
ث جرثئماساتخلدايفاذثكرةاث شادباث ااَاَمااي..اوألاناايحدثالياجرثئماضداثإلثَْسااثاةاوجرثئماثباعهاتستحلاألا

يرثلااث ااساويحكمنثاعلاها.ا
اوثختتمتاأباللاتريحهاابا قنل:اثيدتدولاقداثستخدننثاُكلَّايشء،ا كنالذثاث ددوثلاناأخالقياونايلالابمنا

يزعمنلاثثهمايخدننلاث كدبة.اعثعاةاث شدباث ااَاَمااياألايصرب؛األلاث صربانفتاحاث فرج.
وثاتتحاتاأبااللاووكالاحقنقاثإلثَْسااالاعيلاصا حاتاسارياندرضاًاتشاكالااًاوانتنغرثااااًايفاباتاث ثقااةا

بصاداءا فثحاث ددوثلاث سدنعياثألنريكياعىلاث ااَاَمان.
وحنىاثيدرض،اث ذياتاظمهاث لجاُةاث نطااةا تنثالاجرثئماث ددوثلانعابدضاث جهاتاوبرعايةاوزثيتَياث ثقااةا
وحقنقاثإلثَْسااال،ا نحااٍتاانتنغرثااًةاوتشاكالاًةاتدرضابدَضاجرثئماونجازياوبشااعةاث ددوثلاث سادنعيا

وثستهدثاهاثيبارشا ألطفالاوث اساء.
وقا اتالااءاث نجاهاعثناث لجااةاث نطااةا تنثالاجرثئماث ددوثل:اإلاث َهْدَفانناثاتتاحانثلالذهاثيدرضالنا
 تدريفاث رأياث دا ماث خايجياألاث شادَباث ااَاَماايالناشادٌباصانٌداولناشادٌبايداثياننالذثاث ددوثل،اوألا

ث ددوثلابشٌعاجدثًاونابدانناألايدلَماث داَ ُمابشاعةالذثاث ددوثل.ا
ناناجهتهااقا اتاأ9الاثياإحدىاث زثئرثتا لمدرض:اإلاث ددوثلاكاثتا هاخطاٌطاصهانثاٌةاقذيةاكالاث غرضا

ناهااغزواث ااَاَمان،ا كنالاهاتاناااث ذ ة.
لاذثاوقداثاتتحاثيدرضابفدا اةاتثماتاث دديَدانناث فقرثتاوث كلمات،اوساساتمراثيدرُضايدةاأسابنعاناذا

ثاتتاحهاين9اث خماساثيايض.
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من فشل جنيف الى نجاح مسقط
علي السراجي

ث خنفاناناألايتماتشاكالانجلسايئايساوحكنناةابتنثالا
ناناقبلاث قانىاث نطاااهابحسابابداضاث ترسيبااتاث تىاتما
ثرلاانؤخرث،اعناوجنعانشااويثتاونباحثاتا تشكالاثيجلسا
وث حكننةاإلعثيةاث باالع،النانااعاعانجلساثألنناوثألنماثيتحدها
ونبدنثهااو داث شااخاعرباث ثغطاث سادنعياإىلاث دعنهاثىلاجن ةا
نفاوضاتاجديدهابدولارشوط،اخاصةابددااشالانؤتمراجاافا
أواإاشا هانناقبلاث سدنعيةاوعمالئهااوبمسالمةانبدنثاثننما
ثيتحادةاو داث شااخاث اذياكالانتخبطاايفاتريحاتهاواسالبيا
ث تدانالاو مايكنانرثاابالاثظهراث تحازاث كانالا طرفاث ددوثلا
ث سدنعياوث راضا كلاثيقرتحاتاوثيباعيثتاث تىاقدنتانناقبلا
ث قانىاث نطااهايفاجااف،اوث اذياأيثاًااشالايفاعملاةاث تاظاما
وثألعادثعا لمؤتمرا اكنلانجرعا قاءاعبثاياكنلاث تمثالا مايكنا
بلاثألطرثفاثيدااهاباألزنةابقديانااكالانحاو ها تثباتارشعاةا
طارفاث ريااضاث ذيا فظهاثيجتماعاوث ذيانايملاكاثىاتمثلاثوا

تأثرياساايساثواثجتماعياعىلاثنيض.
وث حقاقاةاثلاويثءالذهاث دعانةاوث تحركاث رسياعابدداإظهايا

ث جمنعاوث درقلهاسابقاايغبها الاشالاكنثهمايدلمنثاألاث اجاحايفاتشكالاثيجلسا
ث رئايساواحكننةاث كفاءثتانناقبلاث قنىاث نطااهاسنفايسقطاعمالءاث سدنعيةا
وث خايجاثهائاااوسااطنياصفحاةاث هاماهاوث تدخلاث خايجاياوبا ذثتانناقبلا
ث اظاا9اث سادنعياواسااجرباث دا ماعىلاثنعارتثفابهااوث تدانلاندهااوساساهما
يفاثإلعادثعا الثتخاباتاث قاعنةاثننراث ذياسااخرجاث امناناناثنزنهاث حا اةاث تىا

تدصفابه.
وااماايتدللابمفاوضاتانساقطاوث خنفانناثجاحاهاث ذيابدءايلنحايفاثألالا
وث ذياثظهراإنكاثاةاتقرياباوجهاتاث اظرابلاث قنىاثيختلفةابدادثاعناث هاماةا
وث تدخلاث سالبي،اوقد9اث كثرياناناثيباعيثتاوث حلنلابحاثاأصبحتاثيااقشااتا
وث تفااوضالياث غا بةاعلااه،اوث ذيايتمابلاثألطارثفاث حقاقاةايفاثنزنهاخاصةا
ث حارثكاث جانباياو ااساكماايحااولاث اظا9اث سادنعيابفرضاأطارثفاولماه،ا
وكاتاجةا هذثاث تفاوضاث جاعانحظاااكافاغاعيتاث رياضاث دديدانناث شخصااتا
ث جانباةاثيحسنبهاعلاهاانتجهاثىلاعمالابدداإعيثكهااتغرياثيداع هابحاثاأصبحتا

نسقطاصاحبةاث دوياث فديلاثظرثا حااعلا.

وبحساباث ترسيبااتااالاث كثاريانناث اقاطايتاماث تفاوضاعلاهاايفانساقطا
وبا اذثتاامااايتدللابحلاننضنعاثنثساحابانناثيدلاث جانباةاوتشاكالاقااعةا
ننحدها لحرثكاث جانبيانناقبلاقنىاوطااةاتستلمانها9اث حفاظا
عىلاثألننايفاثيحااظاتاعرباتشكالا جالاشدباهاجانباهاترفا
علاهاالذهاث قااعه،اثننراث ذياأازعاث اظا9اث سدنعياكنلاظهنيا
قااعةاجانباهاننحدهاسانفايساهمايفاتحقاالاعملاةاث رثكةا
بلاث شامالاوث جانبابماااينعياثىلاندا جاةاث قثاةاث جانباةا
كانلاهاوأزث تاثثايلا،اكمااسااجدلاث دا امايفاننثجههانعالذها
ث قنىاوسانفايساقطانفهن9اثساتغاللاث قثاةاث جانباةاننا
قبلاث خلاجالاوث دمالءاوثيرتزقة،اكمااأثهاساامثلاحلاونخرجا
ألثصاياث لهانناث ثغنطاثإلقلاماهاواث دو اهاثيطا بهابانثسحابا
ناناثيادلاث جانباةاناايؤكداصادقاث ااهايفاتافااذاقرثيانجلسا
ثألنناث ادويلاويدترباندا جةاناطقاةا تسالاماث سالطةاثننااها
 قانىاجانباهابماايماعاساقنطاث جانبايفاياداث قاعدةاوتحتا
ث فنىض،اولذثاناانايرغبابهاث اظا9اث سادنعياث ذيايسدىاناذا
اارتهاثىلاإظهاياحركاةاأثصاياث لاهايفاصنيةاثيدرقالاواثيدتديا
 تربيرالجنناهاوعدوثثهاث همجاي،اكنلاثحداثألسابابا ددوثثها
بحساباتدبريهالناث تمدعاث حنثايايفاثيحااظاتاث جانباةاولنا

با طبعاعذيثًاأقبحانناذثب.
ثخريثاتحدثاقائداث ثنيهاث سااداعبدثيلكايفاخطابهاثألخرياثلاث اظا9اث سادنعيا
يريداثبقاءاث امنايفاحا ةاثناثساتقرثياث سااايساوثنجتماعياوثنقتصاعياوث ثقايفا
ولياث حقاقةاث تىاباتتاوثضحةاوضنحاث شمس،اوكذ كايتذكراث جماعاتريحاتا
نبدنثاثألنماثيتحدةاث ساابلاإىلاث امناث سااداجمالابناعمراث ذياأكداألاث ددوثلا
ث سدنعياثننريكياأوانااثسماهاث تدخلاث سدنعياقداأاشلاث حلاث ذياكالاوشاكاا
بلاث قنىاث امااهايفاامنااباكانااعرقلاث دملاةاث سااساةايفاث امناوعاعاباألننيا
ثحناث تصداد،اولذثايؤكدانااثرشتاث اهاساابقااثلاث تدخلاث سلبياث سدنعيايظهرا
نارهاثخرىاعرباثيبدنثاث جديداو داث شااخ،اوعلاهااإلالاذهاث تحركاتاوث درثقالا
ثيشابنلهاتؤكداث رغبةاث سدنعيةاثيطلقةاإلاشاالاثىاحلاأواتنثالاساايسايمايا
يمايايدا جاثألوضاعايفاث بلداإناإذثاكالايمراعربلااويؤكدالاماتها،اكنثهااتدرفاألا
ث تنصلا حلاسااايساسنفايسقطاعدوثثهااوسافقدلااجماعاأويثقهااث تىاتلدبا
بهااكمااأثهاسافرضاحا ةانناثنستقرثياث دا9اوساقيضاعىلاويقةاثإليلاباثيرثعا

إغرثقاث امنابها.

الشهيدين والشهداء وداعش الصغرى والكبرى
حموداألهنومي

 لتاناعدتانانازيايةاأقارباثألصدقاءاوأصدقاثإلخانثل،اإثها
ث سااداث دالنةانحمداث هاعي،اأحداجرحىانساجداث حشحنش،ا
ووث داث طفللاث شهاديناطهاوعيل،اث لذيناقثااايفاذ كاث تفجريا
ث دثعايشاث غاعي،ا قاداثساتقبلتهاوزنالءهاث جرحاىاجمهنييةا
إيرثلاثإلساالناة،اوبدداألانثلنثا لشافاءاأعاقاتاعثعشاث كربىا
عنعتهاماإىلابلدلام،انرةاولماقاعننلانناطهارثل،اونرةاولما
قاعننلاننانسقط،اثماعاعوثاث ان9اعىلاظهراث طائرةاث دماثاة،ا

وأ ساتهماثااءاوشكرا إليرثثالاوث دماثال.
أوشاكتاأرسةالذثاث صديلاعىلاثنثقرثض،اوكالايفاأولاأيا9ا
ث ددوثلايرقدايفاث دااياةاثيركزة،اباامااكاثتازوجتهاتداشاثكلا
و ديهااث شهاديناث نحادينانناجهةاويستبدابهااث قللاوث خنفا
عاىلازوجهااث جريح،ااكاثاتاناتملكاغرياعنعاساااحايرتقرقا
ناناعاااهااث غائرتالايفاأعماقاثيحااة،اوث غائصتلايفاظلماتا
ث بلنى،اوثيشادولتلاثحاناصنثييخاعثعشاث كاربى،اوإذثاكالا
ث اان9اقداعاعاث زوجااإلاقلباهااث صغريينانازثنايراراالابدادثا

عاهاايرثوحالاننانكالاقريٍبا كاهانااأبدَده.
 قداثتثحا لاماالاألاحاعثةاتفخاخاثيساجديناكاثتابدثيةاث ددوثلاث سدنعيا
ثألنريكاياث دثعايشاعاىلاث امان،اث اذياكالابرتثجاديااااثباناث هااعي(اوو دياها
اث شاهادين(اأحداتفاصالهاثيثريةايفاخثمانلفاتاثقالةاننالذهاث شاكلة،اولااكا
ثألخاث دزيازاتقياثيطاعاث جريحايفانساجدابادياوث ذيالناثآلخر،اوث داث شاهادينا
ث نحاديان،انحماداوعيل،اث ذياناثجااانناث تفجارياثإليلاباياثألول،ا اصطاعلماا
ث ثاثاي،اوكاتاشاالدثاعىلاذ اك،اوأطرفاناايفاثيساأ ةاأثاياشاخصااانعاو دينا
عزيزيانانناأونعياثجنثاانناتفجرييانساجدابدياثألولاوث ثاثيابشاكلاعجاب،ا
وكااتاوو دثياقاباقنسالانانانروعااشاهادين(اأوااشاهدثء(،ا كاهااآجالا
وأعوثياقّدناتاقننااوأّخرتاآخرين،اونعاذ كاتراتاأرستاااثيبايكةاباستشاهاعا
أخاااااث طااباث رثئعاث دكتنياإبرثلاماوثبناأختاااث حباباث ساداداث حسالااكاثاا
اشهادين(اثصطفالمااث لهاكأاثلانناتدخرلمااثألرستالانناثجبائهمااثياانل.
إلاقصةاث امنانعااث شاهدثء(اونعااث شهادين(اث طفللابا ذثتاقصةاقديمة،ا
وث امانابلاداندطاءابكلاناايملك،اوأللهاأللابساا ةاوتثحاةاوكرثنة،اثشاتهروثا
با جانع،ااوث جانعابا افساأقاىاغايةاث جنع(،احااثايقد9ِّاث رجلاثفساهاادثءا
 دياهاوعااعااعناِعرضهاوأيضه،اوبقدياناايدلاعطاءاث شاهاعةاث اماياعىلاعرثقةا
وخرييةالذهاثأليضاثيبايكةاوأللاةاأللهااث طابلااإثهايدلاعىلاوحشااةاثيدتديا

علاهما،اوث باغيارشثابهما.
لاااكايفاصادااءاث قديماةاويفاسانقاثيلحاينجدانساجداأثرياقديم،ايسامىا
انساجداث شاهادين(،اينثلاتاييخاانناث دطاء،اويشاادانجادثايماثااانناأرشفا
ث ساخاء،اولااكاخايجاسانيلااينجدانساجداجديدايسمىاانساجداث شهدثء(،ا
يربطاخاطاث شاهاعةابالاثيايضاث تلاد،اوث حاارضاث دتاد،اوتحتثانالذهاث بلدةا
ث طابةاجااتاث شاهدثءاعىلاطن هااوعرضها،اوتشاكلابمجمنعهااثنتدثعاثنحتفاءا
ث اماثايابا شاهاعةاوث شاهدثءاعىلانادىاقرولاطنيلاة،اولذثالانارساث اماثالا
ث دظام،اوشأولماث فخام،اوااهاث رعاث نثضحاعىلاننايدتقداأثهماقن9اااهماغفلةا
وثساال،ارسعالانااياسنلاأعدثءلم،احاثايتبلاأثهاثختلطاعلاهاحلمهماث نثضحا
با غفلاةاثيزعننة،اوث تاييخايقنلا اااإثهماإذثاتاّزلنثاعناذكراثيجر9ااإثهماخّلدوثا

ورّشانثاجغرثااتهماثيتداقةاعرباث تاييخابشهدثئهم.
وبايااسابةاااانساجداث شاهادين(ايرقادابجانثيهاث طفااللاث شاهادثلاقثما
وعبدث رحمناثباااعبادث لهابناث دباسابناعبدثيطلب،اث ذيناقثااايفاصدياثإلساال9ا
شاهاديناخا دينانخلديانايفاذثكرةاث اماال،ابدداألاأثحتاعىلاوعجاهمااشافرةا

ساكلاعثعشااةاقديمة،اكاثتاألولاعثعيشايفاثإلساال9،اولنابرسابناأيطاة،اقائدا
جااشانداويةابناأبياسافاالايفازنناخالاةاثإلنا9اعيلاعلاهاث ساال9،اث ذيابدثها
 لتاكاالابا امااالانا ذثباسانىاأثهماعثثانثابا اننءا تدا اما

ثإلسال9اث حقاقاة،اوثهلنثاننانفالاماث ديناثيحمدياثألصال.
لذهاث ساكلاث دثعشااةاث قديمةاتركتاأنهمااث اماثاةاثباةا
عبدثيادثلاث حايثااةاوث هاةاحريىانسالنبةاث دقال،انتصدعةا
ث نجادثل،ا ماتصّدقاأثهابا فدلاقداتماثنعتدثءاعىلابرثءةاو ديهاا
ث طفلل،ااظلتاتبحثاعاهماايفاث شانثيع،اوتاشادلمااعاداكلا
يثئٍحاوغاٍعايفاثألسانقاوثينثسم،االماتجدا همااحسااوناسمدتا

يكزث،اوظلتاترععانلهناةاحرسى:
لاانناأحسانابإباّياث لذَينالماا...اكا ديتلاتشظىاعاهماا

ث صَدُفااااا
حدثُتابارسثًاونااصدقتاناازعمنثا...اناناقبلهماونناثإلثما

ث ذياثقرتانثاااا
أثحاىاعىلاوعجياثبااّيانرلفةا...انشاحنذةاوكاذثكاثإلثما

يقرتف
بهاذثاثيرَلَفةاث دثعشااةاذبحابارٌساث طفلل،اكماااذبحالل 
أبااوياااولمدثثاا،اويثافاثإلنا9اثيحادثاث كبرياثبناعبدث ربايفا
كتابهاثنساتاداباأثهاأيثااثّفذانجازيابحلاث اماال،اوأغاياعىلالمدثلااحاشادا
وبكال(ااقتلاناهماأنما،اوسابىاجمداانناثساائهم،اوباعهنايقاقاايفاثألسانثق،ا
و نناألاثإلنا9اعيلاأيسالاجاشااانناث درثقابقااعةاأحداارساثهاث صااعيدا تنّسعا

ذياكماث دثعيشاث قديمايفاجرثئمه،اوتماعىايفاعثعشاتهاوطغااثه.
إلاحديثاساكلاعثعشاقديماجديد،اوخاللاكلاذ اكايديكاث اماانلاجادثاأثهما
عرضةا هااناسااماابدداأضاااتاإىلاقائمةاأعوثتهااثإلجرثناةااسااايثتانفخخة،ا
وعبنثتاوأحزنةاوأحذيةاثاسافة،اوطائرثتاإفثااقاصفة،اوبايجاتانتدسافة(،ا
كماايديكنلاأيثااألاذيلالؤنءاث دوثعشاقاع9انناظهنياأو ئك،اوإذثاكاثتاعثعشا
ث اان9اوييثةاعثعاشاثألنساوثنتادثعثا ه،ااإلاثيصاباةاأثهااقداتازوعتابأجادثتا
يهنعية،اوثسارتثتاجااتاأنريكاة،اوأسلحةااتاكة،اووساائلاندنرة،ابماايداياألا
قصةااث شاهادين(اوااث شهدثء(استتكرياوحدثثااوجماعات،اوألايدابرساث دثعيشا
وطائرثتهاوصنثييخهاناتأ ناجهدثاوناتدخراكادثاعناقتلاث اماال،احتىايارلما

ث دزيزاث قهاي.
بااتاث اان9اأكثارانناأياوقاتاناى،اوث تجربةاناثلاةاأنانهماأياماااوجهنثا
وجنلهام،األاندركتهمانعاعثعشاث صغرىاوث كربىالاياندركةاوجنع،اورصثعا
بقاء،اونخا سةاحااة،ااإناايعوثاعنايقابهماسكاكلاونفخخاتاث صغرى،اوعيأوثا
عناوطاهماصنثييخاوطائرثتاوقاابلاث كربى،اوإنااثستسالمنثااأخذتاث سكاكلا
حظهااننايقابهم،اوبدعتاث كربىا حننهماوأجسااعلم،اوثكتظتاأسانثقاث رقالا
باساائهم،اإثهااندركةاث رفاضداث رذيلة،اوندركاةاث طهايةاوث اقاءاضداأثجسا
ثيلّنثال.اباداألاتاييخاث اماالاقا هااعثئما،اويقن هااأبدثاوسااقن هاارسندث:اإثهما
سااهزننلاأعدثءلماث ان9انثلماالزننلماباألنس،اوسااقدننلااث شاهادين(اوا
اث شهدثء(احتىاياقشعاث غباياعناثرانجلاشانخ،اوانزارصيحاباذخ،اوياحفرا
يفاوعاهاماث جمدياوننيوثهاماث قامياألاث غزثةاث دوثعشانروثاننالذهاث ساماءا
اأجرنانثابا دااع،او نثانثالذهاثأليضااأكثروثاااهااث فسااع،اوناألوثاث دثاااظلماا
وجنيث،اوتالانثاااهااخاالءاوكربث،اوكاثنثاصن ةاث باطالاث تيارسعالانااثضمحلا
رشلا،اوتالشتاساطنتها،ااذلبنثابخزيهماووحشااتهم،اوباؤوثابإثمانجازيلم،ا
ووقاحاةازيفهم،اباامااثحتفظاث اماثانلابتثحااتهام،اوحااظنثاعىلاأنجاعلم،ا
وعاىلاإثراث دثعيشاثألولاقفىاعثعشاثألصغار،اوعيجتاعثعشاث كربى،اوظلاوبقيا
ث امناكجبا هاث شاماء،اعرثااهاايفاأعايلاث ساحاب،اوأوتاعلاايفاأعماقاثأليضل،اوا

ا لهاثألنرانناقبلاوننابدد،اويننئدايفرحاثيؤنانلاباراث له(.

نبيل عبدالرب
ععنةاكريمةاتلقاتهاا
ث قدياما ث زناالا نانا
ث ديوثثيا ثألستاذاصربيا
 لكتابةايفالذهاث صحافةا
ث غارثء،اوجدتهاااارصةا
 قنلابداضانايجنلايفا
ثألحادثثا إزثءا ث خاطارا
ث دثئارةاحنلاتاااياأثبتا
ثأليضا يفا وجانعا  اها
ونرسحهااا ث اماااةا

ث ساايس.
ثياطلالا ونانالاذثا
يفا ثإلخانةا ألا أعتقادا
أثصااياث لهايحتاجنلايفا
كلاوقات،اوباألخاصايفا
ثيفصلاة،ا ث لحظاةا لذها
 الساتماعاإىلاننا اساناهما_كجماعاة_او اساضدلم،ابحاجةا
ياناناينجهاعااااهاندااإنا رؤيةاحساااتهم،اوناينانيرىابهماا
غارياأخطائهم،ابالاإىلانناتذلباإحدىاعااااها رؤيةاثإليجابااتا
وثألخرىا لاظرايفاث سلباات،ايحتاجنلاإىلا»حننل«اث رأياإلاجازا

ث تدبري.
يتفهاماثيرأاكاّماثألعباءاثينيوثةاناذاسابتمرباث داا9اث فائت،ا
وطحناثألحادثثاخصنصااننابدثيةاااللاألوضااعاث بلداوكاالا
ث دو اة،ابااداألالاذثانايدفاياجماعاةاأثصااياث لاهاناناتحملا
نساؤو اتهااكنثهااث سلطةاث فدلاةاعىلاث نثقعاوباتانناوثجبهاا
إعثيةاوضعاثيجتمعاوالاناطلاسالطةاث دو ةاث قائماعىلاتفدالا
ث قاثانلايفاث تداطيانعانختلافاثيجانتاث حااتااة،ابماايفاذ كا
تجااوزثتاثيخا فالاث تياتاظمهااأحاكا9اعساتنييةاوقاثنثاة،ا
 اساأحدلاااإناقاثنلاث طنثيئاثيتثماناننجهاتاث تدانلانعا
ث ظروفاثنساتثاائاةابااهااحا ةاث حارب.اإضااةاأللماةانرثعاةا

ث دهنعاوثينثثالاث دو اةاثيصاعقةاعلاهااث امن،اقدياثيتاح.
واانقاذ اكاثنضطالعاباإعثيةانلافاث حربا اسايفانساايها
ث دسكريااحساب،ابلاوإىلاجاثبه،اثيسايثتاث سااساةاوثإلعثييةا

وثإلعالناةاوثنقتصاعيةاوثإلثساثاة.
تمتلاكاث جماعاةاكانثعياقااعيةانؤللاة،ابجانثياوقناهاانعا
ثيؤتماراث شادبياذياث خاربةايفاندرااةاوإعثيةاتفاصالاث شاألا
ث امااي,ايفاخاادقاوثحاد.انايجدالاثيتابعايطمنئا حاداكبرياإىلا
إعيثكاقااعةاث بلداث حا اةاأللماةاإعثيةاثألزنةابمختلفانساايثتهاا
ونساتنياتها،ا كناثأللمااألايتحنلاثإلعيثكاإىلاإجرثءثتاتافاذية،ا

بلاونؤسساةاإذثاتطلباثألنر.
و له،اوث حقاقةاث تيايدتقدلااث كاتب،ااإلاأثصاياث لهاثيتكبنثا
أخطااءا ماتكنارضويياة,انانجالا لتطرقاإ اهااايفاظلاعدوثلا
ظا ماوغاشاماوااشالاثالابحقدهاث امناأيضااوإثسااثااوتاماة،ا
 كااها مايطلاإيثعةاث صمنعاث رثساخةايفاضمرياث اماياكرسانخا
جبا اه.اناايهماث اااساث ان9الناإعثيةاثألزناةاتحتاثريثلاقصفا

وحصاياث ددوثل.
كاااثتماىاألايتساعاثيقا9ا تااولابدضانااثدتقداأثاااثفهمها
ناناننثطاناث قانةاوث ثدافايفاإعثيةاث نضعاث اماياسااساااا
وثقتصاعياااوإعالناااوإثسااثاا،ا كناسااكتفيابا تطرقاث دابرا
 بداضاث قصنياعولاثإلثجاز،او بدضاثألنني،اإنااإلاشااءاحظيا
ثنساتمرثيايفاث كتاباةابهذهاث صحافةايفاأعادثعاقاعنة.او لدجا ةا
سأتسااءلاعماااإذثاكاثتالاااكاوقفةاتقااماةانناقاااعةاث بالعا
يساتنياتاثألعثءايفانختلفاث انثحيابدداثالثةاأشهرانناث ددوثل،ا
وبلنيةاأو نياتاونسايثتاث دملاوإيجاعابدثئلاوخاايثتاث تدانلا
نعاتلكاثيساايثت.اوااماايبقىاث ساؤثلاوإجابتهاننانساؤو اةا
ث قاااعةاث سااسااة،اسااقتراث كاتاباعاىلاث طارقاث رسياعا

وثيقتثبا جزئاتلايدتقداألماتهماا تدزيزاث جبهةاث دثخلاة.
عاىلاوجاهاث تقريبابقياسادراث دملاةاثيحلاةاثابتاا،انجاباا
بذ اكاث بلاداتثخمااايبمااسااخرجاعناث سااطرةانااياؤعياإىلا
ثثهاااياقاماةاث ريالاوثنيتفاعاث هائلاألساداياث سالعاث خدنات.ا
نعالذثاشاهدتاثألساداياثيتفاعاابشاكلاعا9ايقايباث خمسلا
بايئة،اوزثعتاأساداياسلعاوخدناتابأكثرانناث ثدف.اولذثاأنرا
طبادايايفاظروفاث حارباوث حصاياث جائرايفابلادايدتمدايفاأزيدا
نناثالثاةاأيباعاحاجااتهاعىلاثنساتريثع.ا كناث قلالايظلاناثالا
بشاألاندىاقديةاثيخازولاث اقدياثألجابياعىلاتغطاةاثساتريثعا
ثيانثعاث تمنياااة،ابا خصانصاث قمحاوث ساكراوث زيانتاوثأليزا
وث حلاب،اوكذثاثألعويةاوثيشاتقاتاث افطااة،اوث فرتةاث تيايمكنا

 هذثاثيخزولاتحملهاونالاةاث بدثئلاثيمكاة.
وإذثاكاثتاندظماث حاجااتانناث سالعاث ساابقةانساتنيعةا
اإلاث غازاثيازيلاثياتجاوثيدا جانحلااابحاجةاإلجرثءثتاإنااتكفلا
تناريهابا سدراث رسمياأواترثعيانصلحةاث تاجراوثيستهلكاندا،ا
وإنااتتاحاثيجالا لسانقاث سانعثءا–اعىلاسانئها-اوتركاقاثنلا

ث درضاوث طلبايأخذانجرثهاث طبادي.
ثقطاةاأخارىانرتبطاةابمااشادةاقاااعةاأثصايث لاهاكباحا
ثإلجرثءثتاث تدسفاةاضداأياننثطناناعالقةانبارشةا هاباألعمالا
ث قتا اة،اأواث لنجساتاةاث قتا اة،اوعىلاوجهاأخصاث تثاالاعىلا
وساائلاثإلعاال9اوثإلعالناال،اعىلاثألعثاىاننابااباإعيثكاضدفا
ث جدوىانناذ ك،ا ساببابسااطايتلخصايفاألاناناث صدبا–إلا
 مايكنانناثيساتحال-انعاباروزاثإلعال9اثنجتماعياوثنثتشاايا
ث نثساعا لهاتفاث سااياحجباأيةاندلننةاأواأيايأي.ااقداأصبحا
بإناكالاكلاننثطناث ان9األايصرياصحفاااابمداىانناثيداثي،ا
وبااتابمقادوياثيدلننةاوث رأياث نصنلاياطقاةاثائاةايفاأقايصا

ث بلداعولاعائلاحقاقي.

جبهة الخبز 
والقلم!
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كثرةاث ان9:
ث كثاريُاناناث ااسانااإلايأتياَيَنَثااَلاحتىايدتربَهاشاهَراث ان9انعاأَثَُّهاشاهٌرا
اثاٌلاوكلُّاوقتاااهاثمل،اويدترباشهَراث تقرباإىلاث لهاتداىل،ااا بدضاياا9ُاإىلابددا
ث دراويساهرايفاث لالاعولاثستفاعةانناث نقتايفاطاعةاث لهاوعباعتهاوثنستغفايا
وتاالوةاث ُقاْرآل،اونعاث ان9اتذلباعلاهاأغلُباث طاعاتانثلاث صالةاجماعًةاوقرثءةا
ث ُقااْرآلاوغريلا،اونثلالذثاث شاخصايخاُرُجاَيَنَثااُلاو مايساتِفْداناهاأَيايَشء،ا
اااها»ث شاقياُكّلاث شاقياننا ونناكالالذثاحا هايدخلايفاث شاقاءاث ذياقالاث ابيُّ

خرجاَيَنَثااُلاو مايُغَفْرا ه«.

ث غثباوث تدانلابدصباةا
اطباُعهااتكنُلاقاسااة،احاثايكنلارسيعا كثريٌانناث ااساإذَثاكالاصائماًاتتغريَّ
ث غثباوكثريَاث شتائم،اسنثٌءايفاباتهاأَْواخايجاباته،اونايستقرا هاباٌل،ااإذثاناااطرا
عاعاإىلاوضدهاث طبادي،اولذهانشاكلةاكبريةاتتااىفاناعاحكمِةاث صاا9اث ذيايَُدلُِّما

ايةابا سنء. ثإلثَْساالاث صربَاوث تحمَلاوكبحاث افساثإلنَّ

إضاعةاث نقتا
ث كثاريُايدتربُاَيَنَثاااَلاأَثَُّهاثزلٌةاثفسااةا ال تقاءاباألصدقاِءاوتبااُعلاث حديثا
ندهماطالةاثألَْوَقاات،اافياثيسجداترثهايتباعلاث حديَثانعاغريهاحتىاقبلاث غروبا
ويفاث لالايثاعاث نقَتايفانشاالدةاث قانثتاوثيسلساالتاث تياتحاوُلاث سااسااُتا
ثإلْعااَلنااةاإ هاءاث اااساعناأجنثءاث دبااعةايفاَيَنَثااَلاوث تقارُّباإىلاث لهاأَْوايلهَيا

ثفَسهاباأل داباوثنجتماعاتاغرياثيفادةاأَْوابمنثقعاث تنثصلاثنجتماعي.

ثإلاطايابماءابايعا
رشُباثيااءاث باايعاعاداثإلاطايانباارشةايدمالاإىلاتقلالاحركةاث اد9اإىلاثيددةا
وثألندااء،انمااايصاباث جسامابمشااكلاث جهاازاث هثمي،اننانغاصاوحدوثا
تقلصاات،ا ذَ كاياَصُحاخربثُءاث تغذيةابرباثياءاث فاترايفاعيجةاحرثيةاث ُغراةابددا
ثإلاطاياأَْوارشباث حلابابا تمر،اوبدداتااولاوجبةاثإلاطايايمكناتااُوُلاثياءاث بايعا

 ريوَياث دطش.

عدد ساعات الصوم خالل رمضان 2015 
في جميع أنحاء العالم 

يدنعاشاهُراَيَنَثااَلاضافاًاعزيزثًاعىلاث شدنباثإلْسااَلناةاوثيسلملايفا
جماعاأثحاءاث دا م،اشاهرثًا ألجراوث ثنثباوث دباعةاوث غفرثل،اشهراث صن9،ا

شهراث ُقاْرآلاث كريما
ويحتلالذثاث شاهراث كريمانكاثةاعظامةايفاقلنباثيسالمل؛األثهاث شهرا
ث ذياثزلاااهاث ُقارْآلاث كريم،اوتكنلابدثيةاشهراَيَنَثااَلابظهنياث هاللا

وتشهدابلدثُلاث شمالاأطنلاساعاتاث صن9،احاثاتسجلاث دثمايكاأقىا
نادةاصاا9ايفاث دا م،اباامااتساجلابلدثلاث جانباثعثىاسااعاتاث صن9،اإذا

تسجلاثأليجاتلاأقلاعدعاساعاتاصن9ايفاث دا م.
ويختلافاعدُعاث سااعاتاأحااثاًايفاث بلاداث نثحد،اوقدايظهاراذ كاجلااًايفا

ث دولاذثتاثيساحةاث شاسدةانثلايوساااوث ننياتاثيتحدةاثألنريكاة.
ولاااانددلاعدعاسااعاتاث صن9اخاللاشاهراَيَنَثاااَلاثاللايفابدضا

بلدثلاث دا م،اثذكراناها:

أناكناث صاا9اثألطنل
اا-اث دثمايك:االاساعة

لا-اث سنيد،اث ارويج،اآيسلادث:اللاساعة
اا-ايوساا:الااساعة

لا-ابلجاكا،الن ادث:الا:8ااساعة

أناكناث صاا9اثألقر
اثأليجاتل:الا:لاساعة

اأسرتث اا:الااساعات
جانباإاريقاا:الا:لااساعة

اث ربثزيل:ااااساعة

اصبروا وأبشروا
بقلم األستاذ/ يحيى قاسم أبو عواضة 

ناااأحنَجاا،اأيهااثألعازثء،ايفالذهاثأليا9اوثحاناثاتظُراث اَرا
ث حاساَماعىلاأسانءاوأبشاِعانجرنلاعراهماث تأيياُخاوعراهما
ث حاارُض،اإىلاألاثكانلاكتالًاناناث صرباوث ثبااتايتحطماعلاهاا
كربياءاوغروياثيجرنل،احتىايأذلاث لهابارهاثيؤزياوث حاساما
وث اهائاياعىلاثيدتدياناوأذثابهم،اولاناقريباباإذلاث لهاتداىلا
وحتميا اساثيطلنبانااانعاث جهاعاوث دملاإناث صرباوثيصابرةا

اقط.
وأللماةاث صارباث لهايفاكتابهاث حكاماتحادثاكثريثًاعاهاوعنا
ألماتهاسانفاثساتدرضابدَضاتلكاثآلياتاثيبايكةا ازعثَعاصربثًا

وثباتاًاويقاااًاوطمأثااًةابتحقلاوعداث له:
اقدابّراث لًهاسبحاثهاث صابرينابا اراوث داقبةاث حساةايفا
ٍءاِنَناثْ َخْنِفاَوثْ ُجنِعاَوثَْقٍصاِنَناثأْلَْنَنثِلا قن ه:اااَوَ اَبْلَُنثَُّكْماِبيَشْ

اِبِريَن(. اث صَّ ِ َوثأْلَثُْفِساَوث ثََّمَرثِتاَوبَرِّ
وحثاعباَعهايفاآيةاأخرىاعىلاثنستداثةايفاجهاعلماوأعما هما
ا اَلِةاإِلَّ اَوث صَّ رْبِ با صربااقال:ااايَااأَيَُّهااث َِّذيَناآَناُنثاثْساتَِدااُنثاِبا صَّ

اِبِريَن(. ث لََّهاَنَعاث صَّ
وأكداأثهاسااكنُلاناعاث صابرينااقاال:ااَكْماِنْناِائَاٍةاَقِلاَلٍةا

اِبِريَن(. َغَلبَْتاِائًَةاَكِثريًَةاِبِإذِْلاث لَِّهاَوث لَُّهاَنَعاث صَّ
ااايفالاذهاثآلياةاث كريمةاااؤكداأثهاسااختربُاصاربَاعباِعها أنَّ
 اتبلاث صابراث حقاقياثيستحلا لجاةاوث فنزاث دظامانناغريها

اقال:
اايَْدَلِماث لَّاُهاث َِّذيَناَجاَلُدوثا اأ9َْاَحِسابْتُْماأَْلاتَْدُخلُنثاثْ َجاَّاَةاَوَ مَّ

اِبِريَن(. ِناُْكْماَويَْدَلَماث صَّ
ويفاآيةاأخرىايماحاث صابريناوسااناًاعا اااًالنانحبتُها هما

ااقنل:ا
اَقاتََلاَنَدُهاِيبِّاُّنَلاَكِثريٌاَاَمااَوَلاُنثاِ َمااأََصابَُهْما اَوَكأَيِّْناِنْناثَِبيٍّ
اِبِريَن(. اث صَّ يِفاَسِباِلاث لَِّهاَوَنااَضُدُفنثاَوَنااثْستََكاثُنثااَوث لَُّهايُِحبُّ

ويؤكداث لُهايفاآيةاأخرىاألاث فالَحانناثصاباث صابرينااقال:
ايَاااأَيَُّهااث َِّذيَناآَناُانثاثْصرِبُوثاَوَصاِباُروثاَوَيثِبُطانثاَوثتَُّقنثاث لََّها

َ َدلَُّكْماتُْفِلُحنَل(.
أناايفالذهاثآليةاااؤكدابألاصربَثااوتقنثثااساشكلاوقايةاننا
ُكْماَكاُْدُلْماَشاْئًااا رضاثألعدثءاااقنل:ااَوإِْلاتَْصرِبُوثاَوتَتَُّقنثاَنايرَُضُّ

اث لََّهاِبَماايَْدَملُنَلاُنِحاٌط(. إِلَّ
ويفاآياةاأخرىايجدالاث صربانناعاز9اثألننياااقانل:ااَوإِْلا

اذَِٰ َكاِنْناَعْز9ِاثأْلُُننِي(. تَْصرِبُوثاَوتَتَُّقنثاَاِإلَّ
وأللمااةاث صرباينجهااايباااتباايكاوتداىلاإىلاألاثدعنهاعثئماًا
ألايفارغاعلااااث صاربايفاننثجهةاث تحدياتا ذ اكاثقنلاوثحنا
وثثقانلاباراث لهاث ذيانايخلفاثياداع:اااَيبَّاَااأَْاِرْغاَعَلاْاَااَصرْبًثا

ثَااَعىَلاثْ َقْن9ِاثْ َكاِاِريَن(. َوثَبِّْتاأَْقَدثَناَااَوثثُْرْ

أخطاء شائعة في رمضان 

لماذا رمضان؟
ندا جةا كثريانناثنختاللا

يابغياأَلاثدا َجاأنرين..اثألول:اثنختالُلايفاث نعي.اوث ثاثي:الناثنختاللاث رتبنياعادنااياطللاثإلثَْساالا
نانانفالاماخاطئةاونغلنطةايبااياعلاهااثينثقفاويتفرعاناهااث كثرياناناث تراات،الاااادالاتحدثا
ثيظا ماوثنختالنتاويختلاثإلثَْساالابتراهااالاياطللايفاث حااةانناناطللاث حلاوعىلاثساسانناث ددلا
وث قاماوثألخالقاكذ كاثنختاللاث رتبنياحتىا ناكالاثإلثَْسااالاوثعاااأَْوااالماايدرفاأَثَُّهايفاثينقفاث خطأا
وثثهاناحرفاعناجاعةاث صنثبا كاهانعاذ كاثتاجةاثختاللاتربنياوأخالقياوقامياياطللاعولانبانةاإناا
انناثيؤثرثتاثألُْخَرى،الذثاث شهراث كريماااهاندا جةايئاساةا هذهاثألَْسبَاابا بدثاعاث هنىاأَْواث دصباةاأَْواأَيٍّ

ث رئاساةاث تياتؤثراعىلاث برايفاوثقدهماوترااتهماوننثقفهماوتسببا هماث كثريانناثيشاكل.
 

تقااماوثقداااث تقااماث صحاحا
لناشاهُراثزولاث ُقاْرآلاث كريم،اوث ُقاْرآلالناأََلّماوأقدسانصديانناخال هاثكساباث بصريةاوث تقااما
ث صحاحاوث رؤيةاث صحاحةا كلاناايفاث نثقعانناحن ااانناأَْحَدثثاوننثقفاوترااتاوناايابغياأَلاثكنلا

علاهانناننقعاثيسؤو اة.
لذهانسأ ةانهمة..او ناأَلاث بدضاقدايحاولاأَلايثللاثآلخريناأَْوايزيفاآيثءلماأَْوانفالامهمانناخاللا
ث تحريفا لمفالاماث ُقاْرآثاة،ااحااهاالنانفثنحاونكشانف،اإَضاَاااًةاإىلاناايتدللابانختاللاث رتبني،ا
ث لهاقالاعناشاهراَيَنَثااَل،ااااهاتطهريا قلبهاوتهذيبا تنجهاتهاوسالنكااتهاوترااتهاوعانلانهمايفا
تدزيزاثإلَيثَعةاوتقنيةاثنثثباطا دىاثإلثَْساالاوث تحكمابهنىاثفسهاويغباتاثفسهاوننثجهةاثيؤثرثتاننا
حن ه،ا ذ كا نايتماث تداطيانناث جماعانعالذثاث شاهراث كريمابنعياألنكناثنساتفاعةاناهابشاكلاكبريا
يفاحلاثيشااكلاث تياتساتديصاوتتدقداثتاجةاثناايفالامانغلنطةاأَْواثتاجةاأللنثءاوعصبااتاوثعتبايثت،ا

اهيانناث دنثنلاثيساعدةاعىلاثنثحرثف،اولياثعتبايثتاسائةاوغرياإيجاباةاوغرياصا حة.
 

نرثجدةاث حساباتا
لذثاث شاهُراث كريمالناأَيْثاًاارصةايرثجدةاث حساابات،اولذهانناأََلّماثيساائلاث تياتفتقراإ اهااثألنة،ا
نرثجدةاث حساابات،اتقااماثينثقف،اويحتاجاإ اهااثإلثَْسااالاحتىاعىلاثيساتنىاث فرعياحتىاناياز لايفا

نتالةاأَْواثثحرثااتاخطرةاتؤثراعلاهايفانستقبلهاعاداث لهاُسبْاَحاثَهاوتداىل.
 

ارصةاثمااةايثاعفةاثألَْعَمالا
كماايفرتضاثغتاا9ُالذثاث شاهراثيبايكانناُكّلاثيؤنالاعىلانساتنىاث دعااءاوث دملاوث داايةابا فئاتا
ثيحتاجة.الذثاث شاهرالناننساماعظاما لدعاء؛اثإلثَْسااُلاااهاكلماازثعاتقرباًاإىلاث لهاوعاايةابصالحاثفسها
وعملاهاوثنساتقانةايفاتنجهاتهالنايزعثعاقرباًانناث لهاُسابْاَحاثَه،اوثنتُاااث اان9ايفاُكّلانااعصفتابهااننا
نشااكلاوأخطاياوتحديات،اونااتنثجههانناصدنباتاليابحاجةاإىلاث دعاءا لهاُسابْاَحاثَهاوتداىلاأَلايدلا
وياراويفرج...اإ خ،اكذ كاعىلاثُيستنىاث دميلايااااهايىضاث لهانناأَْعَمالاث خرياوثألَْعَمالاث صا حةاليا
ارصةاثمااة؛األلاثألَْعَمالاتُثاعفاااماايكتباعلاهاانناأجراوناايحقلاعلاهاانناث اتائجايفاث دثاااوثآلخرة،ا

اهناننسٌما لمربثتاوث خريثتايفرتضاأَلايزعثعاثإلثَْساالاااهاثلتماناابا دملاث صا ح.

الزاد اإليماني 
لمواجهة التحديات 

ومشاكل الحياة 
ثإليَْمااثايا ث كرياما اهاعطااؤها ث شاهُرا لاذثا
وثيداني،اويمثلاطاقةاعظامةاونهمةايفاننثجهةا
ث صدنباات،اوث جاثباثيدانيالناأساايساجدثًايفا
ننثجهاةاث تحدياتاوثألخطااياوث صدنبات،اوألما
عانالايفالذثاث جاثبالناثإليَْماالابا لهاُسابْاَحاثَها
وتدااىل،اوثإليَْمااالابا حالاوث قثااةاث داع ةالذثا
يدطاياثإلثَْسااالاأناالًانتجادعثًاوحانياًةاعا اةا
وثثدااعااًاكباريثًايفاننثجهةاث تحديااتانناننقعا
ثيساؤو اةاويفاثنتجاهاث صحاحايفاننثجهةاث بغيا
وث ُدااْدَوثلاوث ظلماوث طغاالاوثألرشثيابكلارشلما
وإجرثنهام،او ذ اكابقديانااالاا كاناناتحدياتا
بقدياناالاا كانناأخطاياونشااكلانناثيهماعىلا
ُكّلانسالماونسالمةاأَلايحرصاعىلاأَلايتزوعاننا
لذثاث شاهراثيبايكاث زثعاثإليَْمااثياوألايحرصاعىلا
أَلايكساباناهاث طاقةاثإليَْمااثاةاثيدانيةاث دا اةا
ينثجهةانشااكلاث حااةاوتحدياتهاااونااااهااننا

ثنخطاي.

من أقوال اإلمام علي: 
قالاعلاهاث سال9:ا

يثحةاث جسمايفاقلةاث طدا9..ا
ويثحةاث افسايفاقلةاثآلثا9..ا

ويثحةاث قلبايفاقلةاثنلتما9..ا
ويثحةاث لسالايفاقلةاث كال9ا

 

وقالا:
نناحاَسَباثفَسهايبح،اونناغفلاعاهااخرس،اونناثظرايفاث دنثقبا
ثجاا،اونناأطاعالنثهاضال،اوننا مايحلماثد9،اوناناصرباغام،اوننا

خافايحم،اونناثعترباأبر،اونناأبرااهم،اوننااهماعلم.

َوقالاأيثاً:ا
خريُاث دثاااوثآلخرةايفاخمساخصال:ا

غاىاث افس..اوكفاثألذى..اوكسباث حالل..اَو باساث تقنى..اَوث ثقةا
با لهاعىلاكلاحال.



ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ددعااللا12 .. ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ددعااللا12 ثقافية

باإلملكان إذا كنت تبحث عن السلالم، تبحث عن األمن، 
كملا هو حلال العلرب اآلن يف رصاعهم مع أعداء اإلسلالم 
والمسللمين يبحثلون عن السلالم, ويبحثون علن األمن، 
فللم يجدوا أمناً ولم يجدوا سلالماً وإنما وجدوا ذالً وقهراً 
وإهانلة، ودوسلاً باألقلدام. لماذا ال تعلودون إىل اللله هو 
الذي سيمنحكم السالم. أليست إرسائيل هي يف موقع سالم 
بالنسبة للفلسلطينيين؛ ألنها هي المهيمنة عليهم؟ هل هي 

التي تخافهم أم هم الذين يخافونها؟.
نحن للو التجأنلا إىل اللله سلبحانه وتعلاىل كلنا وتلك 
الحكوملات التي تبحلث، وأولئلك الكبار الذيلن يبحثون 
عن السلالم من أمريكا، ويبحثون عن السلالم من روسيا، 
يبحثلون عن السلالم من بللدان أوروبا، بلل يبحثون عن 
السلالم ملن إرسائيل نفسلها، علودوا إىل اللله هلو الذي 
سليمنحكم القوة، يمنحكم العزة فتكونلوا أنتم المهيمنين 
عىل اآلخرين؛ ألنكم تمسلكتم بالسلالم المؤملن المهيمن, 
وهناك من الذي يسلتطيع أن يرضكم؟. من الذي يستطيع 
أن يؤذيكلم؟ من الذي يمكنله أن يقهركم؟ أوليس هذا هو 

السالم؟.
السلالم ال يتحقق للك إال إذا كنت يف موقلف عزة وقوة 
ومكانة، أما أن تأتي تبحث عن السلالم وأنت تحت، - كما 
يصنلع الفلسلطينيون، وكملا يصنع العلرب اآلن - فإنما 
هو استسلالم، هو استسلالم، وأنت يف الواقع تحت رحمة 
علدوك، بإمكانه أن يرضبك يف أي وقت، بإمكانه أن يختلق 
لك مشلكلة ما مع أي بلد آخر فتدخل يف حرب مع ذلك البلد 

كما رأينا.

هل يريد الناس سالماً بما تعنيه الكلمة، وأمناً بما تعنيه 
الكلمة؟ فليعودوا إىل السلالم المؤملن المهيمن، َمْن كتابه 
مهيمن عىل الكتب، ومن سيجعلهم مهيمنين عىل بقية األمم 

وحينها سيحظون بالسالم.
واإلسلالم هو دين السلالم، لكلن دين السلالم بمعناه 
الصحيلح، ما معناه إقفال ملفات الحرب مع اآلخرين ليس 
هلذا هو السلالم.؟ أن نقول: انتهلى األمر نلغلي الجهاد، 
ونلغلي الحروب لنعيش مع اآلخرين يف سلالم. هذا هو ما 
حصل لنا نحن المسللمين، ما عمله كبارنلا، ظلوا يلهثون 
وراء السلالم, ويناشلدون اآلخريلن بأننلا نريد السلالم 
ويبحثون عن السلالم، بعد أن ألقوا آلة الحرب وألغوا اسم 
)الجهلاد(، فما الذي حصلل؟ هل حصل سلالم أم حصل 
دوس باألقلدام؟. وحصل استسلالم. أليس هلذا هو الذي 

حصل؟.
إفهم إسلالمك الذي سيحقق لك السلالم، هو دين اللله 
السلالم، لكلن بمعنلى آخر، متى ملا رست علىل نهج هذا 
الدين، متى ما تمسكت بهذا الدين، متى ما اعتصمت باللله 
ع والهادي بهذا الدين ستكون قوياً، ستكون عزيزاً،  المرشِّ
لِْم َوأَْنُتُم اأْلَْعلَْوَن  سلتكون األعىل }َفال َتِهُنوا َوَتْدُعوا إىَِل السَّ
ُ َمَعُكْم َولَْن َيِتَُكْم أَْعَمالَُكْم{ )محمد:35(. ألم يستنكر  َواللَّ
للم وهلم يف موقف يجب أن يكونوا  عليهم أن يدعوا إىل السِّ
هلم األعلون؟ فكيف تبحث عن الّسللم ملع اآلخرين وأنت 
من يجلب أن تكون أنت ملن يحاول اآلخلرون أن يبحثوا 
للم معك، فتقلول لهم: أدخلوا يف اإلسلالم لتحظوا  عن السِّ
للم؛ ليكون لكلم ما لنا وعليكم ما علينلا. ألم يكن هذا  بالسِّ

ما يعمله الرسلول )صللوات اللله عليه وعلىل آله( يف أيام 
حروبه، عندما يخيرهم بين واحدة من اثنتين: إما الشهادة 
بأن ال إله إال اللله وأن محمداً رسول اللله، أو الحرب. أنتم 
تريدون السلالم أدخلوا يف هذا اإلسلالم لتحظوا بالسالم، 
وإال فليلس أمامكم إال السليف. حينها يصلح أن نقول عن 
أنفسنا بأننا قد حصلنا عىل السالم، وحينها سنعرف معنى 
إسلم كلمة إسلالم الذي ُشلوِّه معناه، فأصبلح يعني اآلن 

استسالم لآلخرين.
الُم الُْمْؤِمُن  ُ الَِّذي ال إِلََه إاِلَّ ُهَو الَْملُِك الُْقدُّوُس السَّ }ُهَو اللَّ
الُْمَهيِْمُن{ أليس يف هذه األسماء الحسنى - التي تتحدث عن 
كمال اللله سلبحانه وتعاىل - أليس فيها ما يصنع الثقة يف 
نفوس أولئك الذين اْرَتَملوا تحت أقدام أمريكا وإرسائيل؟ 
لملاذا يعرضون عن الللله وهم من يعتفون ويشلهدون 
عىل أنفسلهم بأنهم مسللمون، وأنهم مؤمنون بهذا القرآن 

الكريم؟.
هذه هي التي رضبت المسللمين كبلاراً وصغاراً )عدم 
الثقلة باللله(، عدم الثقلة باللله حتى فينلا نحن الصغار 
نخاف من شلخص هو مسكين بالنسبة لآلخرين هناك من 
هو مهيمن عليه، والذي هو مهيمن عليه مسلكين بالنسلبة 
لذللك األمريكي الذي يف واشلنطن الذي هلو مهيمن عليه، 

والكل مساكين ومقهورين تحت جربوت اللله وقهره.
اربلط نفسلك باللله رأسلاً, تجلاوز كل هلذه األصنام 
يف هلذه الدنيلا، وارتبلط باللله رأسلاً، وثق بله، وهو من 
سليجعلك قوياً أقوى مما يملكه هؤالء من وسائل القوة يف 

هذه الدنيا.

الدرس السابع:
)معرفة اهلل 
عظمة اهلل(

حسن الصديق 
بدداألاكتبتايفاث ددعاث ساابلاعنابدثياةاث ددوثلاكلمحةا
رسيدةاناتفيابا غرضا كاياثساتطاعاألاثعتربلااثيدخلاإىلا
ثساتدرثضاث دديداناناث جبهاتاث ثقاااةاناعاث ددوثلاحاثا
كالا لددواتحقالاث رباحايفابدضاجننتهاا غفلتاااوثبتداعثاا
عاناناهجاث حالا،اونناتلكاث جبهاتاجبهاةاث ددوثلاث ثقايفا

عىلاث تدلاما.
كالاث تدلاامايفابالعثااقبلاألاتمتاداإ اهايداث ددوثلاثآلثمةا
برغماث ظاروفاث تياكاثتاتمارابهااثياطقاةاعمننااوث امنا
خصنصااعقباثثتهاءاث حرباث داياةاث ثاثاةاتدلامااثساتطاعا
ألايخارجاث دديدانناث دلماءاوث كنثعياث تياكاثتا هاابصماتا
باايزةايفالذثاثيجتمعاحاثاكاثتاثيديساةاث دلماةابفروعهاا
يفانختلفانرثكزاثيحااظااتاعبايةاعنانحطةاننانحطاتا
ث تدايشاوث تساانحاوثنختالفاث ذيانايفسداث نعاكمااكاثتا
نديساةاثأليتا9ايفاصادااءانصديثا لنطاااةاوث فخراوتخرجا

ناهااأغلباث قااعثتاث تياتديراأننياث امناإىلاثآللا.
وعقاباقاا9اث ثنيةايفالثلا9اوث تياكالانناألماألدثاهاا
ث قثاءاعىلاث فقراوث جهلاوثيرضاقانتاث دو ةاببااءاث دديدا
نناثيدثيسايفانختلفاثيدلاوث قرىانناأجلاتسهالاثن تحاقا
بسالكاث تدلاماوث قثاءاعىلاث جهلاحاثاثساتجلبتاناالجا

تدلاماةاوتربنيةاونديسالاننانختلفاث دولاث درباةاوكالا
ث تدلاماقدابدأاثنعااناابا ظهنياوإثتاجانخرجاتانابأسابهاا
إنااألايداث ددوثلاثنتدتاإ اهااأاسادتهاوحراتهااعنانساايها
بمااايخاد9اتنجهاتلاكاث دو ةاث لقاطاةاوذ كانناأجالاإثتاجا

أشخاصاأشباهانتدلملا.
عمدتاجايةاث سانءاإىلاثإليداازاإىلاث اظا9اث ذياكالاقابداا
تحتاسااطرتهااإىلاتقسااماأساا اباث حصنلاعاىلاث تدلاما
إىلانادثيساثبتدثئاةاوإعدثعيةاوثاثنياةاواقاًا لاظا9اثيريا
ثيتباعاآثذثك،اتكانلانخرجاتهاااإىلاث جانداتاتاديساااهاا
ناالجاتماإعدثعلاابنثساطةاخربثءاننانراوبدضاث كنثعيا
ث امااةاو مايساتقرالذثاثياهجانطلقااحاثالناعثئماث تدديلا
وث تغااريابصانيةاناهجااةانناقبالاث ددوانناأجلاساحبا
ث اروحاثإلساالناةاوث جهاعياةانناثفانساث اااسابا تدييجا
وتحنيالاثيجتمعاإىلانجتماعاضدافاخاثعانايساتطاعاألا

يقد9ا نطاهاشائاا.
أنااثألسلنباث ثاثيا لتدلامااكالابنثسطةاندالداثيدلملا
ث تايايتماثن تحاقابهااعقاباثإلعدثعيةاأواث ثاثنيةابحاثايتما
تنظافانانايتخرجاناهااكمديسالايفاثيادثيساث حكنناةا
وكاثتاتتنىلاعو ةاث ددوثلابافساهاااتكلافاإقانتهااوإعثيتهاا
وإعادثعاناالجهاا تحقالاألدثاهاانناخااللاث دبثابدقنلا
ث شاباباث ذينايتلقنلاث تدلامايفالذهاثيدالداوتاتجانديسلا
كثاريياث شاكنىاوث تارب9انايبا انلابمصلحاةاث طا باونا

يقنننلابازيعاث ننءايفاثفنساأبااءاثيجتمعاولمايساريولا
والاناهاجاث ددثءاوثنستددثءاث تياتربنلااخاللاعيثستهما
يفاتلكاثيدالداث تياثثترتايفانختلفاثيدلاوث قرىاث امااةا.
إلاث دادوثلاعاىلاث تدلاماوناهجاتاهاث تاياثتبدتهااعو ةا
ث ددوثلالياث تياأثتجتاأشباهاث رحالاث ذينانايقديولاقامةا
ث نطاناونانداىايوثباطاث د9اباإلضاااةاإىلاث دنثنلاثألخرىا
ث تياساساتدرضهااتباعااإلاشااءاث لهاكمااألاثيالحظاحا ااا
عىلانخرجاتاثيدثيساوثيؤسسااتاث تدلامااةايفاث امناأثهاا
نخرجاتالزيلةابلاأصبحاسدياث دديدانناث شباباث حصنلا
عىلاث شاهاعةابغضاث اظراعناث قامةاث دلماةا تلكاث شاهاعةا
وتحانلاث شاابانناحانلا هاماوقثاةاثألناةاإىلاباحثاعنا
وظافاةاولنانساتددايفاسابالاث حصانلاعلاهاااألايتاازلا

يشءا أيا عانا
كالا و انا حتىا
ولاذثا ث نطانا
يشارتكا ث دانلا
ث دانالا ناعا
يا ع قتصاا ن ث
سااكنلا ث اذيا
يفا ننضنعاااا
إلا ث قاع9ا ث ددعا

شاءاث له.

افتتاح معرض صور جرائم 
العدوان السعودي- 

األمريكي على اليمن

تحت مرمى النار 

ث ثقاااةا وزيارا ثائابا ثاتتحاتا
حقانقا وزثيةا ووكاالا أبااللا لادىا
ثإلثساالاعايلاصا احاتاسارياظهارا
ث خماسا8اينثالاثالالا،اثينثالا
ث ثقاااةا بااتا يفا ا ثل/ث/ثالل9،ا
بصاداءاندرضاصنياجرثئماث ددوثلا
ث سادنعي-اثألنريكياعىلاث امناتحتا

شدايا»اآلاسدنعاثازيةابالاحدوعا»ا.
تاظماها ث اذيا ثيدارضا ثحتانىا
ث لجاةاث نطااةا تنثالاجرثئماث ددوثلا
وتاساالاجهنعاثإلغاثةابا تاسالانعا
عدعانناث جهااتاذثتاث دالقةابرعايةا
وزثيتاياث ثقاااةاوحقانقاثإلثساال،ا
عىلاسلسالةانناث لنحاتاث تشاكالاةا
ث تياجسادلاا وث فاااةاوث فنتنغرثيفا
عدعانناث فااثلاث اماالاتجاهاجرثئما
ث ددوثلاث سدنعياعىلاث شدباث اماي.
ويشاتملاثيدارضاعاىلا نحااتا
تدارضا وتشاكالاةا انتنغرثاااةا

بدضاجرثئماونجازياث ددوثلاث سادنعياث غاشاماناذابدثياةاعدوثثهاعىلاث امنا
وثساتهدثاهايمتلكاتاث شدباث اماياث دسكريةاوثيدثاةاث خاصةاوث دانةاوقتلا

ثنبرياءاوثيدثالاوثألطفالاوث اساءاعولاوجهاحلا.
ويفاثناتتاحاأشايتاثائباوزيراث ثقااةالدىاأباللاإىلاألاحديثاث صنيةاث ان9ا
يكشافااظاعةاجرثئماث ددوثلاث سادنعياث كبريةابحلاأبااءاث شادباث امايا..ا
ناتةاإىلاألاث لنحةاوث صنيةاتقدنالاثيااظراث بشادةاوثيخزيةاث تياتشاهداعىلا
عدوثلاغاشاماوثستكباياسائاث سامدة،اوألاث ددوثلاث ان9اأصبحاعانثثاا كثريا
نناأشاكالاث تدبرياثيختلفةاث تياستؤيخاألسانأاحقبةاسااساةانرابهااث اظا9ا
ث سادنعياأخالقااانناخاللاقتلاثنطفالاوث اسااءاوثيدثالا»ا..انؤكدةاألاتلكا
ث جرثئماستخلدايفاأذلالاث شادرثءاوث قاصالاوثيفكريناوستكتباوتدولالذها

ث بشاعةاث تياتجاوزتاكلاث حدوعاوثيباعئاوقاماوتقا اداث حرب.
ناناجاثبهاأشااياوكالاوزثيةاحقنقاثإلثساالاعيلاصا حاتاسارياإىلاألماةا
ثيدرضاث تشاكايلاوث فايا درضاجرثئماث ددوثلاث سدنعياعىلاث شدباث امايا

وثستهدثاهاقتلاثألطفالاوث اساءاوتدنرياث بااةاث تحتاةاثيدثاةاوث دسكريةا.
ااماااأوضحاعثناث لجااةاث نطااةا تنثالاجرثئماث ددوثلاث دكتنياينسافا
ث حاارضياألاثيدرضايحتانياعىلاعدعانناث صنياث فنتنغرثااةاوث تشاكالاةا
ث تياشايكايفايسمهااعدعانناث رسانلاوث فااثلاحنلاجرثئماث اظا9اث سدنعيا

بحلاث شدباث امايا.
وأ قااتايفاثناتتااحاعادعاناناث كلماتاعاناث هائةاث اساائاةاألثصااياث لها
أ قتهااثبتساا9اثيحطنيياوكلمةاعناثيشاايكلايفاثيدرضاأ قالااأحداث فااثلا
ث تشكالالاوكذثاكلمةاعناثألطفالا،اثستدرضتايفانجملهاابشاعةاث جرثئماث تيا

ثيتكبهااث اظا9اث سدنعيابا ددوثلاث غاشماعىلاث شدباث اماي.
وطا باتاث كلماتاثيجتماعاث دويلاوثياظمااتاثإلثسااثاةاويفاثيقدنةاثألنما
ثيتحدةاإىلاتحملاثيساؤو اةاث كانلةاإزثءاجرثئماث اظا9اث سادنعياث تيايرتكبهاا
بحالاث شادباث امايا..اناتلاإىلارضويةاعرضالذهاث صانيايفاعدعانناث دولا

 ريىاث دا مابشاعةاواثاعةاجرثئماآلاسدنعا.
ث جدياراذكرهاألاثيدرضايساتمرايدةاأسابنعايتخللهاث دديدانناثألثشاطةا
وث فدا اااتاوث اادوثتاث تاياتاربزاحجماث دادوثلاث غاشاماعىلاث امان،اوندىا

ثستبسالاوصمنعاث اماالايفاننثجهته.

أبو داوود  نصراهلل 

الّناِر مْرمى  حتَت  الُعروبِة  يََمُن 
 ن���اِر األع�����ارِب ي��ا لَ���ُه ِم���ْن ع��اِر

ماذا جنى؟؟ لم يَْجِن شيئاً ُمْطلَقاً
 ل��ك��نَّ ت��ل��َك س��ي��اس��ُة ال��ُف��ّج��اِر

هل يُدركون؟؟ جتاهلوا لغرورهْم 
باألَبصاِر يزيُغ  النفوِس  وه��وى   

َمبْلغاً  هنالك  بلغوا  شوا؟؟  أتَوحَّ
ف���وَق ال��ي��ه��وِد وك���لِّ ذئ���ٍب ض��اري

أََوت����رك����ع����وَن؟ م���ع���اَذ رب���ي إنَّ��ن��ا 
 ق���وُم اإلب�����اِء وَم��ن��ب��ُع اإلص����راِر

بدماِئنا سنشتري  َستَُقّتلوَن؟! 
 م��ج��َد احل��ي��اِة وِم��ي��ت��َة األح���راِر

َمْن يخطب احلسناَء يَحِمُل َمْهَرها 
األس���ع���اِر ث��م��ي��ن��ُة  ال���دم���اَء  إنَّ   

لوِنْها  ��ِج  ت��وهِّ ِم��ْن  يُ��ْولَ��ُد  والفجُر 
األط��ه��اِر َدِم  ِم��ن  يُسقى  وال��ع��زُّ 

ال خ��ي��َر ف��ي ُش���حٍّ يُ��َخ��لِّ��ُف ِذلَّ���ًة 
ال خ��ي��َر ف���ي ق��ل��ٍب ب���ا ِم��ع��ي��اِر

ُك��َريَ��اتُ��ُه حتتمْل  ل��م  َدٍم  ف��ي  أو 
 ح���بَّ ال���ب���اِد وم���ب���دأَ اإلي���ث���اِر

ال خيَر في اإلخواِن إْن باعوا اإلخا 
 واجل���اِر إْن ل��م ي��رَع ح��قَّ اجل��اِر

ُعُروبٍة ب��دوِن  ُع��ْرٍب  في  خيَر  ال 
واألش���ع���اِر األس���م���اِء  ف���َي  إال   

ت��ّب��ْت آي��اِديْ��ه��ْم وخ���اَب رج��اؤُه��ْم 
 ب����اؤوا ب��ك��لِّ خ���س���ارٍة وَص���َغ���اِر

وِحْزبَهْم َس��لَ��وِل  أَبنا  ُمبْلغاً  َم��ن 
األخ��ب��اِر ِب��ُخ��اص��ِة  ع��ن شعبنا   

ال��وغ��ى  آس�����اُد  ال��ي��م��ان��يِّ��َن  إّن 
��ُة األخطاِر أِح��بَّ احُل���روِب،  وبَ��نُ��و 

َم���ْن س����اءهُ إس��اُم��ن��ا وَس��اُم��ن��ا
هُ ب��اجَل��ْح��ف��ِل اجل����ّراِر  َس���نَ���ُس���رُّ

ِمَزاُجها الهاِك  ك��أَس  ونُ��ِذي��ُق��ُه 
األض��راِر وَعلْقُم  العذاِب  خ��زُي   

َعِصيٌَّة  والعاصفاُت على اجلباِل 
األَْدب���اِر على  ُمنتَِكٌص  والِْحلُْف 

ِذّل���ًة  أَراك����ْم  إْن  شعبي  ع���اَش  ال 
ال��ث��اِر أْخ���ِذ  ق��ب��َل  ن���اَم شعبي  أو 

بُْرَهًة  توانوا  إن  قومي  ع��اش  ال 
ج��اَء الستعماِر غ��اٍز  َض���ْرِب  عن 

رويْ��َدُك��م  الطامعني:  للُغزاِة  ُق��لِّ 
اإلعصاِر بََشارةُ  الرياِح  َصْمُت   

َغَضُب احلليِم غداً يُطيُح بظلْمكم
ِحصاِر ُك��لِّ  غيُر  شعبي  وِحصاُر 

ي��ا أّي��ه��ا امل��ِل��ُك ال��ق��ل��ي��ُل َرش����اُدهُ
واألوزاِر البغي  أه���َل  ِح��لْ��َف  ي��ا 

ب��ال��ل��ِه ب��املَ��ِل��ِك ال��ع��ظ��ي��ِم وع��بْ��ِدِه
ع��ب��ِدامل��ل��ي��ِك ال���ف���ارِس امل���غ���واِر

اإلبا  ميِن  مْن  الهيجاِء  بفوارِس 
واإلص����راِر واإلمي����اِن  بالصبِر   

ب���ب���س���اٍل���ة ع���ل���وي���ٍة وب���ِح���ْك���َم���ٍة
ب����ّت����اِر  مي����ن����ّي����ٍة وب�������ص�������ارٍم 

أْقِبلي  معارُك  فيا  اجل��واُب  يأتي 
 وت��َأه��ب��ي ي��ا ُع��ص��ب��َة األش����راِر

وأه��ِل��ِه  العظيِم  لليمِن  والنصُر 
ال��ُف��ّج��اِر ش��وك��ُة  مت����ادْت  مهما   

والعاُر - ختْماً - للطغاِة وجاعلي
الناِر مرمى  حتَت  العروبَِة  مَيَن   

الثقافة في مواجهة العدوان - التعليم

ما فعلنا بهم؟
أمة الرزاق جحاف

ااا فاتاساتايتهااث صاداثااةاث با اةاحنلا
قانتهاااث قصاريةا،اوحرتاجسادلااثيكتازا
يفاثيسااحةاث فايغاةابااياوبلاثباتايابدثخلا

ث باصاثيتجهاإىلاحدة.ا
ناأعيياأكاثاتاتاهاادةاأ ام،اأ9اآلاةاتدب،ا
صاديتاعاهاااولاياتساتنياجا ساةاباااا،ا
غمغمتاعىلاإثرلاانتساائلةااناااِاِدْلااابهم(؟ا
وقاعاث ساؤثلاعلااااكمانايلقايابحجراصغريا
وساطابركاةانااءاسااكاة،اكلاناناسامدهاا
يفاث بااصاكاثانثايديكانلاأثهاااتقصاداث ددوا
ث سادنعي،اوناعاذ اكاخااماث صمات،اوكألا
ساؤث هااوجدا اهااصدىايرتععاعثخالاثفساكلا

يثكبانداا..
ااناِاِدْلاَااابهم(؟احتاىاأثااجالايفاخاطريا
ساؤث هااث اذيابدثاكأثهاساؤثلاث جمااع،اوليا
حالاأ قتها ماتكاناتاتظراجنثبااًايخربلااعنا
ناااادلااهابهم،او كاهااكاثاتاكمنايبنحابأ ما

نداثاةا ماتدتداعلاها.ا
ثثكفاأتاثيارأةاعاىلاثفساها،اوغاصتاايفا
أعماقهاا،اوغرقتايفاأاكايلاا،اوحدهاث لهايدلماا
نااث ذياكالايدويايفاثفسها،اوبدثاعلاهااساماءا
ننايبذلاجهدثًا افهمانشاكلةاعنيصة،اوسااعا
ث باصاصمتاثقال،اوبادثاوثضحاًاألاكلايثكبا
ااهاغاايقايفاأحزثثهاث خاصةاولمننهاث دانة،ا
يحاولانساتداااًابكلاخربثتهاث حااتاةاألايجدا

نربياوثحدثًاناطقااًا لددوثلاث ظا م.
ث حزياتالا بداااهااا ثظرثتايا تدلقاتا ا
ثيطلتالانناخلفا ثمتهااثيلفناةاعىلايأساهاا
با طريقاةاث صاداثاةاثيتنثيثةا ديّلاأساتطاعا
قرثءةاناايدويايفاأعماقها،اوثسرتسلتاثظرثتياا
إىلايديهااانتأنلاةاتشاققاتهمااوخشانثتهماا
يحكااالابنضانحاعناحااةاشااقةاوشاظفا
عاش،ايتساءلاصمتي،اتُرىاناذثاتدمل؟اوكافا
تكسابا قمةاعاشاها،اخاصةايفاظالاظروفا
ث دادوثلاث تايا اماتارتكاأياارصاةاإلنكاثاةا
ثيسااعدة،ابدداألاطالاث حصااياث جائرا لددو،ا
كلاثألعماالاث صغريةاوث كبارية،اوباامااعااايا
وخنثطرياتجنساالاحن هاا،انحاو ةاتخملا
حاالاعايهاااثنارتثيض،اث ادثلاعلاه،انااايبدوا
ظالارثًا لدااالاناناحا تهاا.ااتدااىلاصنتهااا
ناناجديدايشالاساكنثاا،انتساائالًايفاحزل،ا
وإلاكالابااربةاأكثراوضنحاًااإثّاااتقن نث(الما
نسالملاأوانايش؟احتىايفاينثالاطائرثتهما
بتقصفاا!!!؟اوث لهانااكااااثتنقدهااناهم،او نا
قاداادلاااناااادلااا!!!!؟اوعاعاث صماتاث ثقالا
يماايساوظافتهايفاث بحثاعناجنثبا لساؤثلا
 اسا هاجنثب،ااباامااطائرثتاث ددواتحللاانقا
يؤوساااانحملاةابحمن تهااث قاتلاةاانكرنةا
ينثاثااةا(اناناث دادواث سادنصهانأنريكيا
ألطفاالاث امناوثساائهاواقرثئاهاايفاثا ثاين9ا

نناشهراينثالاثيبايك.
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اث لاُهاوَسلََّماعىلاخاتماأثباائها اث دايل،اوَصىلَّ ث حمُدا لاهاَيبِّ

نحمٍدابِناعبِدث لاهاوعىلاآ هاث طابل

ث طالرين،اوييضاث لاهاعناَصْحِبِهاثألخااياثياتَجبل

اء: أبطلال الليَلَمللن ورجالله الرشفلاء  أَُيّهلا اإلخلوُة األَِعللزَّ

المرابطلون يف جبهات القتلال من الجيش واللجان الشلعبية، ومن 

كافلة أَْبنَلاء شلعبنا الليَلَملني العزيز، يمن اإليملان والحكمة يمن 

الثبات والبطولة، يمن الصرب والعزم، يمن اإلباء والعزة.

اَلُم َعلَيُْكُم َوَرْحَمُة الللِه َوَبَرَكاُتُه.. الَسّ

وأباِرُك لكم بقدوم الشلهر الكريم شلهر رمضلاَن المبارك، أيها 

اء الثابتون الصامدون يف سلبيل اللله تعاىل والدفاع  الرشفلاُء األَِعلزَّ

عن شعبكم العزيز وبلدكم الطيب ووطنكم الغايل الذي تكالبت عليه 

قلوى الرش والطغيان، وتَحلرَّكت بكِلّ ملا تملُك وبكل ما تقدُر عليه 

ائيُْل وقرُن الشيطان  ها وإْجلَرامها، وعىل رأسها أَمريكا وإرْسَ من َشِّ

رأُس النفاق المتمثُل بالنظام السعودي المجرم، وَحلرَّكت المرتزقَة 

والعملالء ملن الخونة والمجرمين الذين ال ِدْيلَن لهم وال وطنيَة وال 

إْنَسلانية، فقاموا بمنارَصة المعتدي المجرم عىل بلدهم وشعبهم.

المعتدي الذي يرتكُب أبشلَع وأسلوَء الجرائم بحق هذا الشلعب، 

ويقُتُل مئاِت األطفال والنساء والكبار والصغار ويدّمُر البلَد بكل ما 

فيه من مقومات الحياة، مع حصاٍر غير مسبوق يف المنطقة العربية 

ائيْليين المجرمين  بكلها، وبأَشلِدّ من الحصار المرضوب ملن اإلرْسَ

عىل قطاع غزة وشعب فلسطين.

فاً وَفْخلراً وَمْجداً وَفْضالً وكرامًة  اُء َشَ لذللك يكفيكم أُيّها األَِعلزَّ

أنكم تواجهون أَْسلَوَء المجرمين بشهادِة جرائمهم األبشع واألفضع 

التي يندى لها جبيُن اإلْنَسللانية، وتدافعون عن شلعٍب مسلٍم عزيز 

مظلوم شلهد له الرسلوُل صىل اللله عليله وآله، ويشلَهُد له الواقُع 

باإليملان واألخلالق، وأنه من أنبل وأشف الشلعوب، هذا الشلعُب 

المظلوُم الذي ترتكُب قوى الرش بحقه ما يعجُز عنه الوصُف وال يبلُغه 

البياُن من ظللٍم وجربوت، وبكِلّ حقٍد وكرْبٍ، واسلتهانة بالُحُرمات، 

حيُث تجَرّدت قوى الرش من ُكلِّ القيَم والمعاني اإلْنَسللانية وفاقت 

بوحشليتها وطغيانها وإْجلَرامها الوحوَش والحيواناِت المفتسلَة 

تحَت لواء الشيطان الرجيم وراية البغي الُعلْدَوان، والعياذ باللله.

َف والعظيَم ويف  اُء الرشفاء: إن وقوَفكم المرِشّ أيها اإلخلوُة األَِعلزَّ

ُكِلّ سلاحات وميادين القتال يف الجبهة الداخلية، يف مواجهة العمالء 

والمرتزقة البائعين ألنفسهم وبلدهم وشعبهم ودينهم وُدنياهم من 

الخلارج المعتدي المجرم، ويف جبهلات الحدود يف التصدي المباش 

لقلوى قرن الشليطان وَمن معه من المجرميلن المعتدين لهو فعالً 

جهاٌد مقَدٌّس يف سلبيل اللله تعاىل وُنرصة المستضعفين من عباده، 

ائيْليين  وللْوال ذلك لكانت قوى الرش واإلْجلَرام ملن أَمريكيين وإرْسَ

وقاعلدة ومرتزقة وعمالء قلد تمكنوا من احتالل البلد والسليطرِة 

التاملة عليله، وحينها كانوا سلينفذون ملا يريدونه بحِقّ الشلعب 

الليَلَملنلي العزيز، ملن جرائم اإلبلادة والذبح، وهتْلك الحرمات، 

واألعراض، والسيطرة عىل األرض، ونهب الممتلكات.

لقلد كشلفوا بما قالوا وبما فعللوا أنهم أرَجُس َخلْلِق اللله وأَشُّ 

عوا عن أيَّلة جريمة مهملا كانت يف  عبلاِده، وأنهلم ملا كانلوا ليتوَرّ

سلوئها وبشلاعتها إال بمواجهتهم ومنعهم، لذلك ال أَحد يتمكن من 

ِر ما كانوا سيفعلونه لو تمكنوا من تحقيِق أهدافهم الشيطانية  تصُوّ

وبملا هم عليه من حقلٍد وكرب وإْجلَرام وطغيلان، وأّي ظلم وإذالل 

وقهر واسلتعباد وإهانة وش كانوا يريدونه بحلق الليَلَملن وأهل 

الليَلَملن، واللله المستعان.

اء  َفاَءه وأحلراَره: أيها األَِعلزَّ فيا رجلاَل الليَلَملن وأبطالَه، وُشَ

األوفياء، يهنيكم شف وفضل وُقربة الجهاد يف سبيل اللله تعاىل بما 

فيله من فضٍل عظيم وأجر كبير، كما قلال اللله تعاىل »إِنَّ اللَّ ُيِحّب 

ا َكأَنَُّهْم ُبنْيَان َمْرُصوص«، وقال تعاىل  الَِّذيَن ُيَقاِتلُوَن يِف َسلِبيله َصّفً
ُه الُْمَجاِهِديَن َعلىَل الَْقاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما )95( َدَرَجاٍت  َل اللَلّ »َوَفَضّ
ِحيًما«، وقال تعاىل »َفلُْيَقاِتْل  ُ َغُفوًرا َرّ نُْه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَكاَن الَلّ ِمّ
وَن الَْحيَاَة الُدّْنيَا ِباآْلِخلَرِة َوَمْن ُيَقاِتْل يِف  ِه الَِّذيَن َيلرْشُ يِف َسلِبيِل اللَلّ

َسبِيِل اللَّلِه َفُيْقتَْل أَْو َيْغلِْب َفَسْوَف ُنْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما«.
 ويهنيكلم َشُف الوفلاء لشلعبكم العزيز المظللوم، فأنتم بحٍقّ 
األوفيلاُء يف مرحللة االختبلار التلي تجلىَلّ فيهلا الويُفّ ملن الخائن 
والصلادُق من الكاذب، واألصيُل من العميل، وبوفائكم مع شلعبكم 

خابت آماُل أعدائه يف قهره واستعباده.
ُف الدفاع عن الُحُرملات واألعراض، ولْوال وفاؤكم  ويهنيكلم َشَ
وملا وّفقكم الللُه له من الثبات والصملود واإلباء والصرب والنخوة 
والعزة، لََكاَن حاُل الليَلَملن كمثل ما حَدَث يف الموصل واألنبار من 

َسبٍْي للنساء وَهتٍْك لألعراض.
ويهنيكم الحفاُظ عىل األرض والممتلكات، فبصمودكم وشموخكم 
وتَحلرُّككم يف ُكلِّ الميادين كان الليَلَملن وال يزاُل وسليبقى مقربًة 
للغلزاة ومقتللًة للعمالء والخونلة، وعصياً عىل االنكسلار لجربوت 

المجرمين، والطغاة والمستكربين.
واعلموا أنكم يف جبهلة الَحِقّ ضد البطل وجبهة الدفاع المرشوع 
ضد الُعلْدَوان الذي ال شعيَة له، وجبهة اإلْنَسللانية ضد قوى الرشِّ 
المتوحشلة، وجبهة الكرامة والوفاء يف مواَجهلة العمالة والخيانة، 

وجبهة اإليمان يف مواجهة النفاق.
لار واألشلت،  أنتلم يمُن اإليمان، يملُن األوس والخزرج، يمُن َعَمّ
يملُن اإلْنَسللانية، يمن األخالق، يملن الحضارة، يملن العزة، يمن 
الشلموخ، يمن الشهامة، يَمن الثبات يف مواَجهة قرن الشيطان رأس 

ائيْل وعبٌد رخيٌص ألَمريكا. النفاق الذي هو ُدميٌة إلرْسَ
إَنّ جبهلَة الُعللْدَوان، علىل رأسلها أَمريكا الشليطان األكرب التي 
سلَوّدت صفحَة اإلْنَسللانية بجرائمها يف العالم، من القتل والتدمير 
والنهلب، وصوالً إىل هتك األعلراض وامتهان الكرامة اإلْنَسللانية، 
ورمزَيُّتهلا يف اللرش والطغيلان متمثللٌة يف ُكّل ملا فعلتله يف أقطار 
األرض من هيروشليما إىل فيتنلام إىل العراق إىل غيرها من األقطار، 
وأخالقياتهلا يف أبو غريلب وغوانتنامو إىل غير ذللك مما يطوُل به 
ائيُْل التي هي كياٌن إْجلَرامي قام أساساً عىل اإلْجلَرام  الحديث، وإرْسَ
والطغيلان والنهب، وبرز دوُره يف هذه الُعلْدَوان جنباً إىل جنب مع 
قرن الشيطان، حيث اعترب هذا الُعلْدَواَن مصلحًة له، وشّجع وساَهَم 
وأّيد وبارك، ثم شارك وباش، كما تجىّل ذلك وانكشف ولم يعد ذلك 
خفيلاً وال ملن األرسار المكتومة، ثم قرن الشليطان الذي هو خادٌم 

ائيْل، وُدميٌة طيَِّعٌة لهما،  للمجرمين الرئيسيين يف العالَم أَمريكا وإرْسَ
والذي تجىل سلوُؤه وظهر وحشليته وبشلاعته بجرائمه الفظيعة، 
فللم يتحّرج ولم يتورع ال بدافع األخالق وال بدافِع اإلْنَسللانية، عن 
اسلتهداف األطفال والنسلاء، ولم يحتم حَقّ الجوار، بل سلعى إىل 
هالك الحرث والنسلل وعمل عىل إلحاق األذى بكل أَْبنَلاء البلد يف ُكلِّ 
المدن والقلرى، خزانات المياه ومتاجر الملواد الغذائية ومحطات 
الوقود والمستشفيات والمسلاجد والمدارس والمطارات والموانئ 
والطُرق والُجُسلور واألحياء السلكنية والقرى الريفية والمنشلآت 
االقتصادية، كلها كانت هدفاً لقنابله وصواريخه؛ ألنه ُيريُد اإلرضار 
بلكِلّ الليَلَملنييلن يف البللد، ويسلعى لمعاناة الجميلع، وبحصار 
ظالم أيضاً بغير غير وجه حٍقّ سلعى إىل مضاَعفة المعاناة فكشلف 
بهلذا المسلتوى الفظيع علن حقيقته كمجرٍم متوحلش متجرد من 

اإلْنَسلانية.
اء: إن معركتَكم التي هي معركُة االسلتقالل  أَُيَّهلا الرشفاُء األَِعلزَّ
َوالُحرّيلة يف مواَجهلة َمن أرادوا احتالَل البلد، واسلتعباَد الشلعب، 
وهلي معركُة الكرامة والرَشف يف مواَجهة ملن أرادوا إهانة وإذالل 
ُس  شلعٍب مسللم، وهي معركٌة مصيريٌة وَتأريخيٌة النرُص فيها يؤسِّ
لمسلتقبٍل حقيقلي لبلدكم ولحرية شلعبكم والحفاظ علىل كرامته 
ُس  واسلتقالله وأرضه وعرضه، والهزيمُة والعياذ باللله فيها تؤِسّ
لُعبوديلٍة ألش خلق اللله، ولهواٍن ال نظيلر له، ولرش ال مثيل له من 

أولئك األشار المجرمين الذين يمثلون خطورة عىل اإلْنَسلانية.
لذلك اسلتمروا يف ثباتكم واستبسلالكم وصموِدكم العظيم الذي 
قّدمتم به أنَصَع صورٍة علن إيماِن وأخالِق وإباء وعزة الليَلَملنيين 
وثبلات المؤمنيلن، وواصللوا التصدي لقلوى اإلْجللَرام من قوى 
الخيانة والعمالة يف الداخل ومن قوى قرن الشليطان يف ثغور البلد، 
مسلتعينين بالللله ونعم المعيلن، فهو القوي العزيلز، وهو القائُل 
ِهْم  سلبحاَنه »أُِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتلُلوَن ِبأََنُّهْم ُظلُِملوا َوإَِنّ الللََّه َعىَلٰ َنرْصِ
ْل  لََقِديٌر« متوكلين عليه وكفى به ولياً ووكيالً وهو القائُل »َوَمْن َيتََوكَّ
ُكُم  َعلىَل اللَّلِه َفُهَو َحْسلُبُه »، واثقين بنرصه وهو القائلل »إِْن َينرُْصْ
اللَّلُه َفاَل َغالَِب لَُكْم«، غيَر مكتثين بقوى الطغيان واإلْجلَرام وَقْرِن 

يَْطاِن َكاَن َضِعيفاً«. الشيطان »إَِنّ َكيَْد الَشّ
وملا عليكم إال االلتزام بتوجيهات اللله تعلاىل يف الثبات، كما قال 
َه َكثِيًرا  سبحانه »َيا أَُيَّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا لَِقيُتْم ِفئًَة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اللَلّ
لََّعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن«، والتعاون فيما بينكم كما قال تعاىل »وتعاونوا عىل 
الرب والتقوى«، وإَنّ من أهم مصاديق اآلية التعاون يف التصدي لقوى 
الُعلْدَوان واإلْجلَرام، والحذر من التنازع كما قال تعاىل »َواَل َتنَاَزُعوا 
َفتَْفَشللُوا َوَتْذَهلَب ِريُحُكْم«، ويكفي زاجراً علن التنازع أنه معصيٌة 
للله تعاىل وسلبٌب للضعف والهزيمة، فكونوا حذين منه وكونوا يف 
َ ُيِحُبّ  تعاونكلم وإخائكم وتكاُتِفكلم كالُبنيان المرصلوص »إَِنّ الَلّ
ْرُصوٌص«، واصربوا عىل  ا َكأََنُّهم ُبنيَاٌن َمّ الَِّذيَن ُيَقاِتلُوَن يِف َسبِيلِِه َصًفّ
ُكّل األعباء والمتاعب فإن َوْعَد اللله َوبشارَته هي للصابرين كما قال 
ِ الصابرين« وقال تعاىل »إَنّ الللَه َمَع الصابرين« وقال  تعلاىل »وَبرِشّ
تعاىل »َوالللُه ُيِحُبّ الصابرين«، وبالثبات والصرب والتوكل عىل اللله 
والمثابلرة والجد فإن النلرَص حليُفكم، والللُه موالكلم، نعم الموىل 

ونعم النصير.
أسلأُل الللَه الرحمَة والَمْجَد والُخلُوَد للشهداء، والشفاَء للَجْرَحى، 
والَخلالَص للألرسى، والنرَص العزيلَز والفتلَح المبيَن لكلم يف ُكّل 
الجبهات والميادين وأن يجعَل دائرَة السلوء علىل المعتدين الطغاة 
الجبابرة الظالمين، ولكم مني ُكّل المحبة واإلعزاز والتقدير والدعاء 

المتواصل بالليل والنهار. 

اَلُم َعلَيُْكُم َوَرْحَمُة الللِه َوَبَرَكاُتُه.. والَسّ
أخنكام/اعباُدثيالكابدياث اديناث حنثي

للاشدبالاثالالا

رسالة السيد عبـدالملك بدر الـدين الحوثي 
إلى األبطال في الحدود وجبهات القتال



ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا     ث ددعااللا14 عربي ودولي

متابعات فلسطينية 

أول قضية ضد »إسرائيل« أمام 
»الجنائية الدولية«

سّلمتاث سالطُةاث فلسطاااُة،اث خماَس،ا
ث دادَةاثألوىلاناناثألع ةا دعماحملتهاا فتحا
تحقالاجاائياحنلاثيتكاباإرسثئالاجرثئما
حاربايفاُعْدَوثثهااثألخرياعاىلاقطاعاغزةايفا

ث صافاثيايض.ا
ثيحكماةا يفا ث داناةا ثيدعااةا وكاثاتا
ث جاائااةاث دو اة،اااتنابناسانعث،اقّريتايفا
ياايراث فائاتاث قاا9ابتحقالاأويلا ألحدثث،ا
 لاظارا»ااماااإذثاكاثتالااكاأع اٌةاكاااٌة«ا
عاىلاثيتاكاباجرثئماحاربايفاث حارباعىلا
قطااعاغزة.اوثساتااعثًاإىلاث اتائاجاقداتأنرا
اث ذيا بفتاحاتحقالاادايل.اويتثماناثيلفُّ
قدناهاث فلساطااانل،انساأ تل.اتتاااولا
إرسثئاالا ثيتكبتهااا حاربا جرثئاما ثألوىلا
خاللاث حارباثألخريةاعىلاقطااعاغزةاث تيا
ثساتمرتالثايننااً،اويثحاضحاتهااالللل 
شاهاد،اغا باتهاماناناثيدثاال،اوساقطا
نناث جاثاباثإلرسثئاايل،االاندظمهماننا
ث دساكريل..اوث ثاثاة،ااتتدلالابانحتاللا
وث قادسا ث غربااةا ثإلرسثئاايلا لثفاةا
ث رقاة،اوتتثمنا»ندلنناتاحنلاقثاةا

ثألرسىاث فلسطااال«.ا

يُشااُياإىلاألاإرسثئاالا اماتنقاعاناثاَقا
عو اةا أنااا ث دو ااة،ا ث جاائااةا ثيحكماةا
السطلااأصبحتاعثنثًايسامااًايفابدثيةا
أبريلاثياايض،ابددنااوقدتاناثاقاثيحكمةا

يفايااير.
ويأتاياتقديُماث فلساطااالايلفاثألع ةا
بداداثالثةاأياا9اعاىلاتقريرا ألناماثيتحدةا
يرجاحاثيتاكاباإرسثئاالاجرثئاماحربايفا

ث حربايفاقطاعاغزةاصافالالل. 
وخااللاث تحقاقااتاثألو اة،ايساتخد9ا
ثيدعانلاندلنناٍتانتاحًةاعلاااً؛اإلثباتاإلا
كاثتالااكاجرثئماثيتكبتابديجةاجساامةا
تكفياإلجرثءاتحقالاشاانل،اولياتشامُلا
بدثاتاتقيّصاحقائلا دولاشايكتاحتىا نا

كاثتاغريَاأعثاء.ا
غاريَاألايْااَضاإرسثئاالاثنجتمااَعانعا
ث دو ااة،ا ث جاائااةا ثيحكماةا نساؤويلا
سااَثُدهاايفاننقافاحارج؛األلاندايضلا
 لمحكماة،انثلايوسااا،اثساتقبلنثاندعيا
ث جاائااةاث دو ااة،ااامااايتدلالابتحّرياتا
ثيحكمةاث تياتجريهاايفاأوكرثثاااوجنيجاا،ا

يفارصثعاتايزعماتنيطاننسكناااها.

َأمين أبوراشد * 
َجاعىلانساقط،اوَعَقداثجتماعاًاتشااويياًانعا عاعاواُداصاداءانناجاافاوعرَّ
وزياراث خايجاةاث ُدَماثياعىلاضنءاثيباعيةاث ُدماثااة،اث تياناازث تاقائمًةابدعٍما
اوثضاح،اوترتكُزاعاىلاوقفاث ُدْدَوثلاث سادنعياوإعطااءاثألو نيةا اإيرثثايٍّ يويسٍّ
 إلغاثاةاثإلثسااثاةاث داجلةاوبدءاحنثٍيابلاثيكنثااتاث ااَاَماااةاكااةابدادثًاعنا

ث ثغنطاثإلقلاماةاوث دو اة.ا
وعااعاواُداث ريااضاإىلاثيملكةاوَساَطاتريحاتاعلااةاسابقتانغاعيتَهاإىلا
جااافانناويلّاويلّاث دهداووزيراث دااعاث سادنعيانحمدابناسالمالاث ذيايُدتربا
بطاَلا»عاصفاةاث حز9«احلاقاال:ا مايُداداعبُديبّاهاناصنيالااعيايدااااانعا
نالاشاااتهاوأو نياتاااثآللاحمايةاحدوعثا،اوساطاتملمٍلاخطريايفاأوساطاأنرثءا
ث دائلاةاثيا كةانناث نيطةاث تياأوقعاااهاانحمدابناسالمالاثيملكةاوشادبَها،ا
وُلامايُجالارولاباإلعااللاألاتداااَهاجاءاث خااياثألسانأايفاتَأييخهام،اياايُدرفا
ياثيدروفابإساما لاث سادنعياث رسِّ عااهانناغاروي،اوألثهاعىلاحاّداتدبرياثيدوِّ
نجتهاد،ا»نايتمتعابأيةانقنناتانهاااةاوناخربة،او مايكملاث ثالثلانناُعمرها
بداُد،اونناث طبادياألانايملاكانهايَةاثختااياثألصلحايفاثيااصباث حساساةايفا
ث نزثيةاوث جاش،اوبدنًاعناألايختاَياثألكفأاوثألصلحا لمااصباث حساساةاكاثتا
ثختاايثتاهانباااًةاعىلاث صدثقااتاوثنيتااحاث شاخيص،احتاىايفاثيااصباث تيا
تقتيضاشاخصاًانؤلالً،انماايجدلانصاريَاثألرسةاثيا كةاوبا تايلانصرياث درشا
تحتايحمةانرثللايدَّعياث دلمابكلايشءاوأثهاثألقدياسااسااًاوعسكرياًاوتامنياًا
وثقتَصاعيااًاوثجتماعااً،انمااسااثُدهايفاخطاثينثجهةاناعاويلّاث دهدانحمدابنا
ثايافاثيتمرِّساعىلايداوث دهايفاث سااسااتاث دثخلاةاوث هادوءايفاندا جةاثيلفاتا

ث شائكة«.ا
نشاكلُةاث دائلةاثيا كةاث سدنعية،الياألاث ُدْدَوثَلاعىلاث ااَاَماناكالاثختبايثًا
انناحن ها،او ماتساقطا  هابتهااابجماعاتحا اٍفاإىلاجاثبهاااناا ِباثاألاثثفضَّ
ث ااَاَماناو ناتسقط،او دلاث اقطةاثألقنىايفاننثجهةاث ُدْدَوثلاث سدنعي،اأثها ما
رانناناز ها يُددا دىاث شدباث ااَاَمااياثُيستثدفاث فقرياناايخرسه،اامناتهجَّ
راوث دناياعىلانساتنىاث بااةاث تحتاةاوثنقتَصاعيةاباتاكانالًاشاانالً،ا قاداتهجَّ
ووصالاث حقداعىلاصمنعاوصرباث ااَاَمااالاإىلاتفجريابانتاث لهابدخنلاعثعشا

عىلاث خّط،ا تساتكملاعىلاثأليضانااعِجزتاعاهاث طائرثتاث سادنعيةانناث جن،ا
 كاناثألننياأخذتاناذاارتةاناحاًىاآخراوثيدايكاتحنَّ تاإىلاث دثخلاث سادنعي،ا
َوثألسااباعاثياضاةاشاِهدتاث ازوحاث سكاثيانناث جانباث سادنعياإىلاث دثخلا
بدادثًاعناندىاث صنثييخاث ااَاَماااةاسامااوألاث جاشاث ااَاَمااياوث قبائلاباتنثا

عثخلاثأليثيضاث سدنعية.ا
بتهااا»ويكالاكس«اوتلكاث تياسانفا وبارفاث اظراعاناث نثائلاث تايارسَّ
بهاانحقاًاعناأرسثياث خايجاةاث سادنعيةاوعاناعالقاتاث درشاباياظماتا ترُسِّ
ثإلْيَلااباةاوتمنيلانادثيساث تطرُّفاورشثءاث ذنماث رخاصة،ااإلا»ويكالاكس«ا
ةاث شادبا  ماتأِتابجديداسانىابنثائَلاتُثبتانااكالايدراهاعانُةاث ااساوبَخاصَّ
ث سدنعياعناأعثءاوسااساتا»ُونةاثألنر«،اوإذثاكاثتاثيسائلاث دثخلاةاث سدنعيةا
ناتداياث شادباث دربياوثإلْسااَلنياطايااالياعثخلاة،ااإلاث ااداث طنىلا لدائلةا
ثيا كاةاث سادنعيةايفاتأجاجاثااياث رثعاتاعثخالاث درثقاوسانييااوث ااَاَمانا
ضمناث تحا فاتاثإلقلاماةاوث دو اةاثيشابنلة،ايجدلانناث حرباعىلاث ااَاَمانا

لاثحناثثحدثِياث ها ةاث نلاباةاإىلاث هاويةاث حتماة.ا ثقطةاتحنُّ
وباثتظااياناااقدايُارانحقاًاعاناث رثعاتاضمناثألجاحاة،ا ديجةاتدالا
نقارلابناعباداث دزيزاو اااًا لدهداوإيضائهانحقااًابددةانلاايثتاناناث ريانتا
واالاعدةاوكانتاأثباءا-،ااإلاثإلتااَلابمحمدابناسالمالاكنزيٍرا لدااعاونناثمَّا
و اااًا نيلّاث دهد،اقداجاءانناباباتحصلاعرشاوث دهاثيلكاسالمالاث ذياتدثو تا
ثألوسااطاثيقرَّبةاناذاتزكاتهاأثباءاعناإصابتهابمارضاث زلايمر،اونخاوفاننا
ًةابدَداألاتنيَّطاانَياثعتالءاث درشابا حرباعىلاث ااَاَمان،اواشالهايفا أعثئهاَخاصَّ
اناناألدثاها،اوعد9اجدوىا»إَعااَعةا قرثءةااشالا»عاصفةاث حز9«ايفاتحقالاأَيٍّ
ثألنل«ايفاثساتديثياعنثطفاث ااَاَمااال،اوثثتهاءابساقنطا»ث ساانفاث قاطدة«ا
أنا9َاثنثتصاايثتاث تيايحققهااأثصاياث لهاوندهماث جااشاوث قبائلاعىلاثنتدثعا
ثأليضاث ااَاَمااااة،اوكلالاذهاث حاروباثيتددِّعةاث تسامااتاكاثاتانناصااغةا
يا نحمدابناسالمالاث ذياتدتربهاثألجاحةاثُيدايضةايفاثيملكةاشااباًايااداًاوث تهنُّ

لناإحدىاِسماته.ا
ونشاكلةاثيملكةاأثهااقاعنةاعىلاثساتحقاقاتا اساتا صا حهاا؛األلاثيلفا
ث اانوياثإليرثثاياساائٌرايفاثنتجاهاث صحاحايغماُكّلانااثساتخدنتهاث سادنعيةا
نناثفانذا درقلتاه،اوث حديثاعناثيخاوفاث سادنعيةانناثينقافاثألنريكيا ما
يداداخااااًاعىلاأحد،اناساامااألا قااَءاث رئاساثألنريكياباايثكاأوباناانعاقاعةا

ث دولاث خلاجاةايفاكانباعيفادا طمأثتهماإىلاثيساتقبل،اوث تأكادا هماثساتددثعا
بالعهاإىلاتنقاعاثيدالدثتاث دااعاةابهدفاحمايتهم،ا مايبدعاثيخاوَفاث سدنعية،ا
تاأكثَراننانرةابشكلانبارشاأواغريانبارش،اعناقلقهاانناث دالقةا وث رياضاعربَّ
ث ااشائةابلاوثشاطناوطهرثل،اوسدتاإىلاعرقلةالذثاثألنرابأيةاوسالةانمكاة،ا
 كاهاااشلتاحتىاث ساعة،اخصنصاًاألاأوباناايدتقُداألاتنقاعاثنتفاقاث انوي،ا

لناثإلثجازاث نحاداث ذيايستطاعاألايقدَنهاإىلاث دا مايفاثهايةاعهده.ا
ساقطتاث سادنعيُةا»ثنويااً«اأنا9اإيرثل،اوساقطتاسااساااًايفاثإلقلاماعىلا
اماوحدةاسااسااةابالاعولاث خلاجا نساتنىاث ربااعاث درباي،اواِشالتايفاتزعُّ
بفثلاثينقفاث ُدماثياث جريء،اإَضاَاًةاإىلاساقنطاثيباعيةاث سدنعيةاث سااساةا
يفاث ااَاَمااناث تاياباتتاعىلايانفاثياايض،اوباتاث دوياث سادنعيايفاث ااَاَمانا
لا ُعْدَوثثااًابانتاازابا اسابةا لشادباث ااَاَمااي،او مايُددا لسادنعيةاسنىاتحمُّ
عابءا جنءاعبديبهاناصنيالاعياوثثكفائهانعاُكّلاناارصيهاعنانرسحاث دملا
ااقريب؛األثهاباتاينزثًانساتقدث9اث ُدْدَوثلاعىلابالعه،اواِشلانؤتمرا ث سااايساعمَّ
جاافايفاإيجاعاقنثسامانشارتكةابلاث ناداث الجئايفاث رياضاوث ناداث قاع9اننا
ث ااَاَمانانعاإثجازثتانادثثاةاسااحقة،اونااعىلاث سدنعيةاثآللاسنىاننثجهةا
عاللانلاانلايمايايُداثنلاننا ث ُهُجان9اث ااَاَماااياعىلاجانبهااوعاعاثمناترُّ
ث جنعاولياثيلزنةابإعاثتهماقبلاألاتبدأاثنيةاث جنعاوتفلُّتاثألننيانناعقا ها.ا
ًةايفاث دالقاةانعاأنريكا،ا ث سادنعيةاثيرتثِّحاةاعثخلاااًاوث خارسةاعو اااًاَخاصَّ
وجادتاثفَساهااتتَّجُهاإىلايوسااااعربازياايةاثألناريانحمدابناسالمالاثألخريةا
وثنتفاقااتاثنقتَصاعيةاوث تامنيةاث تياأبرنهاانعاث روس،اولذهاث زيايةاتشابها
ابدادازيايَةاقا9ابهااثألنرياباديابناسالطال،اوحااَوَلانناخال هاا»رشثء«ا إىلاحادٍّ
ثينقفاث رويساعىلاحساباثيصا حاث روساةايفاثياطقة،ابصفقاتابلغتاقامتهاا
لاانلااياعوني؛انناأَجلاإبداعايوساااعناسنييااوعناقاعدتهاايفانراأاطرطنسا
با ذثت،اواِشالاباديايفاصفقةاث رثءاوسافشالانحمدابناسالمال؛األلايوسااا
قاداحزناتاأنَرلاااثآللاأكثَرانناأَياوقتا دنعٍةاحاسامةاإىلاث رق،اسانثٌءاعربا
ثنساتثمايثتاث تاياتدازِّزاثقتَصاعلاااأواعرباثساتفاقةا»ث دباث ارويس«انناألا
ا روسااانناعخنلاثيادثِلاعلااًابرضااغربيا »ث كاوبنياثألنريكي«اقداثثهز9اونابُدَّ

كانٍل،اقبلاألايقَرَعاثإلْيَلااُباأبنثَباأويوبا«.

* موقع المنار

آل سعود.. فشل إسقاط اليمن وسقوط هيبة العرش

هجرة عك�سية لآلف امل�ستوطنني 
ورغبة اآخرين مبغادرتها اإىل بلدانهم

»إسرائيل« تستغل 
األحداث التي قد 

تكون وراءها لدفع 
اليهود للهجرة إليها

إساتخد9اكاااُلاثنحتاالِلاث صهانثايانااذُا
ثشأتهاعىلاأيضاالسطلاث سلابة،اشتىاث طرقا
وث نسائل؛ا داعاث اهنعاإىلاتركاأوطاثهماوث هجرةا
إىلاث كاالاثيزيوعايفاالسطل،اوثستخد9اأسلنبا
ث رتغاابايفابلادثلاعادة،اوناهاااث ااَاَماناث تيا
لّجاراننثطااهااناناث اهنعاعربَاعملاةاتسامىا

»بساطاث ريح«ايفاعا9ا8للا9.
اوكالاث رتلاُبانناضمناناايقن9ُابهاثنحتاللا
عارباذيثعاهاثنساتخبايثتاةا»ننسااع«ابتفجريا
تجمدااتاث اهانعاونااز هاماوثيحاالاث تجاييةا
ث تايايملكنثهاايفابلدثثهم،اكمااحادثايفاث درثقا

وثيغرباونراوث دديدانناعولاأويوبا.ا
وتساتغلا»إرسثئال«اثألحادثَثاث تياقداتكنلا
انانابلادثلاث دا م؛ا دعانةاث اهنعا ويثءلااايفاأَيٍّ
إىلاث هجرةاإ اهاابدداألاشاهدتاخاللاث ساانثتا
ثألخاريةالجرًةاعكسااةاآلنفانناثيساتنطالا
ويغباةاآخريانابمغاعيتهاماكااثهاااإىلابلدثثهما
ثألصلاة،اكمااأشاايتاثساتطالعاُتاث ارأياث تيا

أجريتاعثخلاإرسثئال.
لاذثاوقداوععااوزيٌراصهانثي،ايهنعاارثساا،ا
نطلاَعاثألسابنع،ا لهجارةاإىلا»إرسثئاال«ابدادا

ث هجن9اث ذياحصلاُقربا انلايفاارثسا.ا
وقاالاوزيُراث هجارةاث صهانثايازئافاث كلا
نناحزبا اكنعاث اماايابزعانةايئاساث حكننةا
بااأَنلاثتاثاالنا»أععنايهنعاارثساااإىلاثيجيءا
ينطاهم؛األلانداعثةاث سااناةاتزعثعاوثإلْيَلاابا

يتصاعد«.

اأعلنوا »لن ن�سمح مبرور جرحى التكفرييني عرب بلداتنا اإىل م�سايف الكيان«
إعتقاالت بالجوالن إثر مقتل عنصر »نُصرة« 

وإصابة ضابط وجندي إسرائيليين
  - متابعات: 

اَشااَّتاسالطاُتاثنحتااللاثإلرسثئاايلاحملاَةاثعتقانتاوثسادًةايفاعادةابلدثتاوقارىابا جننلا
ث سانيياثيحتال.اوجاءتاث حملةاعاىلاخلفاةاقاا9اعدعانناث شاباباث جننثالابمهاجمةاسااايةا
إسادافاإرسثئالاةابا حجايةاتاقلاتكفرييلاجرحىانناث حدوعاث سانييةاإىلاأَحداثيشاايفايفاث جلالا
ث فلساطااي.اوأسفراث هجن9اعنانقتلاأَحداعاارصاجبهةاث ارةاثإلْيَلااباةاوإَصابَاةاآخر،اإَضاَاًةا

إىلاإَصابَاةاضابطاوجادياإرسثئالاْل.
وثعتارباوثصفاخاطرانحللاسااايساسانييايفاحديثا قاااةاث دا ماثإلخبايية،األانااايقن9ُابها
ث كاالاثإلرسثئايلانناععماعساكرياو نجستياوطبيا هذهاثيجمنعاتاثيسلحةايفاسنييا،اثستفزثٌزا
يشااعراُكّلاث سنييلاث رااء،اويأىاأَلاننايساتحلاثيحاكمةالناث حكننةاثإلرسثئالاةاث تياتدعما
ثيجمنعااتاثيسالحةاث خايجةاعناث قاثانلاث دويلاو اساشاباباث جننلاث دربياث سانيياثيحتلا

ثيااضلل.
ونقتاثنعتقانُتاثساتاكايثًاوغثباًانناقبلاألايلاث جاننلاثيحتل،احاثاثعتربوثالذهاثنعتدثءثتا

ثإلرسثئالاةاتصدادثًانناأَجلاث زجاثيزيدانناألايلاث بلدثتايفاسجنلاثنحتالل.
ثنحتاللاثإلرسثئايلانناجهتهاثساتافراقنثتهايفاث جننلابددالجن9اثأللايلاعىلاسااايةاثإلسدافا
ونادهااانناثقالاث جرحى،انهدعثًابإغالقابداضاثيااطل،اندتربثًاأَلاثألنانيايفاث جننلاخرجتاعنا

ث ساطرة.
يشااياإىلاأَلاثنحتااللايريدانناخاللاثنعتقانتاثيتنثصلةاث تياتشاملانااطالاث جننل،اتنجاَها
يساا ةاأللايلاث جننلاثيحتلاث ذيناأعلانثاأثهما نايسامحنثانرةاأُْخَرىابمروياجرحىاجبهةاث ارةا

ننابلدثتهم،انتجهلاإىلانستشفااتاث كاال.ا

»جمتهد« يك�سف اأ�سرار زيارات »اأ�سغر وزير دفاع يف العامل«:
بن سلمان يستجدي فرنسا للخالص من 

ورطته في اليمن
  - متابعات: 

يُنثصلاثيغرُِّعاث سادنعياث شاهريُا»نجتهد«ااْثَحاأرسثياث دائلةاث سادنعيةاث حاكمة،اكاشفاًا
ألدثَفازيايةاويلاويلاث دهداث سدنعي،اوزيَراث دااعاثألنريانحمدابناسلمال،اإىلاث داصمةاث فرثساةا

باييس،اوألدثفاث زيايةاوعالقتهاابا ااَاَمان.ا
ويفاإحدىاتغريدثتهاعىلاحساابهايفا»تنيرت«،اقالانجتهدا»إّلازيايَةابناسلمالا باييس،اكاثتا
يحلاةاثساتثماييةابانتاازا الساتاالءاعىلاأكارباحصةانناصفقااتاذكاةاتاماإعدثُعلااكفرصةا
 رسقااتالائلاة«.ااويفاتغريادةاأُْخَرى،اأشاايانجتهداإىلاأل«اناناألدثفاث زيايةاثنساتفاعةاننا
ث ُحُثنياث فرثيسايفاث ااَاَمانااسااساااًاوثستخبايثتااً(؛ا تخلاصابناسلمالانناويطتهاث تيا ما

يستِطعاث خروَجاناهااحتىاثآلل«.ا
وأوَضَحانجتهدا»ألاث صفقةاثأللماث تياتداقداعلاهاانحمدابناسلمالانعاارثسااتمثَّلتابدعما
بايياسا لُدْدَوثلاعىلاث ااَاَماناوتقديماععماثساتخبايياوندلنناتاياوتجااداعمالءاعثخلاحزبا

ثيؤتمرا صا حاث سدنعية«.ا
وكشفانجتهداأّل«اث صفقاتاث دسكريةاتمتابطريقةاتسمحابأوسعانجانتاث تثخاماحتىا
ياتفعاث طراالاارثساااوبناسالمال«،اُنشاريثًاإىلاأل«اث فائدةاث دساكريةا لسدنعيةاتأتيايفاآخرا

ثنلتمانات«.ا
وأويعانجتهادايفاتغريدثتهاثماذجانناث صفقات،اوث تياناهاازوثيقارسيدةاوطائرثتاعمنعيةا

وتحديثاثألسطنلاث غربياوطائرثتايثاالاوأقماياصااعاةا لمرثقبة«.ا
انناأياثاااوبريطاثاااوث صل. ا هاابناسلمالا كلٍّ كمااكشفانجتهداعنازيايثتايستددُّ



15 عربي ودوليث ددعااللا     ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا

  - متابعات: 

َشااََّعاث كنيتانل،اث سبت،اشهدثَءاث تفجريا
ثنثتحايياث ذياوقعايفانسجداثإلنا9اث صاعقا
يفاناطقاةاث صنثبارايفاث كنيت،اوأسافراعنا
ثستشاهاعاللاُنصلِّااًابااهماأَْطَفالاوإَصابَاةا

ثللاآخرينابجروحانتفاوتة.
وأكَّداثيشادنلاعىلاث َنحدةابلاكااةاأبااءا

ث شدباث كنيتياوثبذاث داف.ا
وقا اتاوزثيةاث دثخلااةاث كنيتااةايفاباالا
 هااابألاأجهزتهااثألنااةاعثرتاعىلاث سااايةا
ث تاياأقلاتاثنثتحاايياوأ قاتاث قباضاعىلا
نا كاث سااايةاا ماتذكراثسَمه(،اوليانركبةا
صا انلااااال(اياباثاةاث صاع،ااراساائُقهاا
عقاباوقانعاث تفجريانباارشة،انباااًةاأثهاا
ناتازثلاتنثصالاجهنعلاا كشافانالبسااتا

ث قثاة.
وأضاااتاألا“ث بحاَثانايازثلاجاييااًاعنا

ث ساائلاا ماتكشافاعانالنيته(اث اذيااّرا
با ساايةاعقباث تفجري”.

وأعلااتاجماعاُةا»عثعاش«اثإلْيَلااباةايفا
بااالاعىلاننثقعاث تنثصالاثنجتماعياتبااهاا

ث هجان9اثإلْيَلااباياعىلاثيساجداأثااءاصالةا
ث جمدة.ا

وقاالاشاهنعاعااال:اإلاإْيَلااباااًايرتديا
حزثنااًاثاسافاًااّجاراثفَساهابالاثيصللايفا
ثيساجداأثاااءاإقانةاصالةاث جمداة،اوذ كايفا

ث ركدةاثنخريةاناها.
أَلا ث بااالا ذكارا »يويارتز«ا وبحسابا
ثإلْيَلااباياث اذياثّفاذَاث هجان9ايدعاىا»أبنا

سلامالاثينحد«اسدنعياث جاساة.ا
ث تنثصالا ننثقاعا عاىلا أثبااٌءا وتااقلاتا
ثنجتماعاياأَلانافذَاث دملااةاثنثتحاييةالنا
خا داثانراجابراث شمرياسدنعياث جاساة.ا

ويُذكاراأثهااثيرةاثألوىلاث تايايتدرضاااهاا
جاناٌعابهاذثاث حجامايفاث كنيات،اإىلالجن9ا
ثثتحايياعىلاطريقةاث هجماتاث تياتدرضتا
 هااانؤخرثًانسااجُدايفاصادااءاويفاث قطافا
وث دناا9ارشقاث سادنعية،اوأوقداتاعرثتا

ث شهدثءاوثيصابل.

  - متابعات: 

ثاّدعاثألزلُراث رياُفابانعتادثءثتاث تياوقدتاث جمداَةايفاث كنيتا
وتنثساوارثساا،اوأعَّتاإىلانقتلاأكثرانناساتلاشخصاًابدُثهماننا

ث سااح.ا
وجااءايفاباالاصاعياعناثألَْزَلاراأثهايديُنا»ث هجننلاثإلْيَلاابال«ا
ث لذياناوقداايفاارثساااوتنثاس،انؤكدثًاأَلا»ثإلقدث9اعاىلالذهاث جرثئما
ث اكارثءابحالاثألَبْريَااءاوثآلناالانخا اٌفا كاااةاث رثئاعاوثألعيالا

وثألعرثفاثإلثساثاة«.ا
وأكداشااخاثألَْزَلاارا»تثانناثألَْزَلاراث ريفانعاشادباث كنيتا
يفاننثجهاةانثلالاذهاثألَْعَمالاثإلْيَلااباةاث تياتخا فاتدا اماثإلْسااَل9ا

ونباعئهاث سمحة«.ا
وأعلااتاإيطا اا،اث جمدة،اياعانساتنىاث تحذيرابدداثنعتدثءثتايفا

ارثسااوتنثساوث كنيت.ا
وقالاوزيراث دثخلاةاثنيطايلاثثجالااناث فاثن:ا» اسالااكاأَيابلدايفا
ناأًى،ا قدايادااانستنىاث تحذيرا دياااإلَعااَعةاتدبئةاث نحدثتاثيكلفةا

نرثقبةاثيااطلاث حساسة«.ا
َعاثألَنالاث داا9ا ألنماثيتحدةاباالاكياننلابانعتادثءثتاث تيا وثادَّ
وصفهاابا«ثإلْيَلااباةاوثيرعبة«،اعثعااًاإىلانحاكمةاثيسؤو لاعاها.ا

وجااءايفاباالاصاعياعناثألَنلاث دا9اثقلهاثيتحدثاباسامهاأَلابالا
كياننلايدينا»بأشاداث تدابرياَحْزناًاث هجماتاثإلْيَلااباةاث تياوقدتا

يفاتنثساوث كنيتاوارثسا«.ا

  - متابعات: 

أسافراث هجان9ُاث اذياَشااَّهاث جمدةاطا اباتنثيسا
نسالحابرشااشاكالشاااكنفاعاىلاااادقا»إنبرييالا
بانس«ابننيةاسنساةاث ساااحاةايفاث ساحلاث رقيا
ث تنثيس،اإىلالااقتاالًاوناايربناعىلاللاجريحاًابدُثهما

يفاحا ةاحرجة.
وأكادانصادياطبايايفانستشافىاساهلنلاث تابعا
ياطقاةاسنساة،اوصانلالاانصابااًابااهاماننثطاةا
يوسااةاو8اأجاثاباَوثاتنثساال،اُنشاريثًاإىلاألاأغلَبا
ث ساااحايحملانلاث جاسااةاثإلثكلازياة،اباإلَضاَاِةاإىلا
ث بلجاكااةاوثألياثاة،اوقداقا اتاث خايجاةاث ربيطاثاة،ا

أنس:اإلاثاابريطاثااًاُقتلنثايفاث هجن9.
وقالانصادياتنثيساإلاث قانثِتاث تنثسااةاتمكاتا
نناث قبضاعىلاثيافذاث ثاثيا هجن9اسنساة،ابماطقةا

أكنعة،ابدداساعاتانناارثيه.
وأوضحاتانصااعياصحفااة،اأَلاثيافاذاتمكناننا
ث شااطئا ثيتنثجدياناعاىلا ث ساااحا ث تساللاوساطا
ثيخصاصا لماشاأةاث فادقاةاقبلاأَلايباعياإىلاساحبا

سالحهاويطللاث اايابشكلاكثافاوعشنثئياعلاهم.
ويفاناايساثياايضاقتلانساّلحالاإْيَلاابااال،اال 
ساائحاًايفانتحفابايعوابا داصمةاتنثسايفاأَحداثسانأا
ث هجمااتايفاث باالعايفالجان9اتابااهاتاظااما»عثعش«ا

ثإلْيَلاابي.
وثرتاحسااباتاعاىلاننقعاث تنثصالاثنجتماعيا

ث شاهريا“تنيرت”،انؤيدةا تاظااما“عثعش”اثإلْيَلاابي،ا
بااثاًاحملاث باالاعانثلا”لالكاوإَصابَاةاث درثتاننا
يعايااث تحا فاث صلابيابغزوةاثنعاةايفاندياةاسنساةا

بتنثساثيسلمة”.
وجااءايفاث باالاثياسانبا دثعش:ا”يفاغازوةاثنعاةا
يرساث لاها هااأساباباث تناال،اثثطللاجاادياث خالاةا
ث فايساث غانيااثبنايحياث قريوثثي(انساتهدااًاأوكايثًا
خباثاةاعشادشاااهاااث خباثاوث رذيلاةا…(،اويغما
ثنجرثءثتاثيشادعةاث تياطنقتالذهاثألوكاياثيستهداةا
يفاشااطئاث قاطااوياتمكاناثخنثااانناث نصانلاإىلا

ث هدفا…(”.
وثرتالذهاث حسااباتاصنيةاياناقا تاإثهانافذا
ث دملااةاوعىلاجاثباهاقطدتااساالحاثنعاكالشااكنفا

وكتباتحتها“جادياث خالاةاأبنايحاىاث قريوثثياتقبلها
ث لهااايساغزوةاسنسةايفاتنثساثيسلمة”.ا

ناناثاحااةاأُْخاَرىاُقتالاشاخصاوأصااباآخرولا
بجروح،ايفالجن9اثفذهاشاخٌصايحملايثيةانتشدعينا
صباحاث جمدةايفانصاعا لغازاقربا انلاوساطارشقا
ارثسا،اوثقتحماث شخصاث ذيايُشتبهابتافاذهاث هجن9ا
نصاعاث غاازايفاناطقةاساالاكاثتاالاااناااه،اولنا

يراعاث دلماواّجراعدعثًانناقنثييراث غاز.ا
ااماااقالانصادٌيانطلٌعاعىلاث تحقاالاإثهاُعثراعىلا
جثاةانقطنعةاث رأساقرباثينقع.الذثاوأعلاتانصاعيا
عناتنقافاث رجلاث ذيايشاتبهابأثهاشاّناث هجن9اعىلا
نصاعاث غاز.اوعقباث هجن9،اتّماياعانساتنىاثألننايفا

جماعاثينثقعاث حساسةايفاناطقةا انل.ا

ال�سعودي خالد ال�سمري نفذه بني امل�سلني يف الركعة الأخرية من �سالة اجلمعة
»داعش« تتبنى تفجير مسجد الكويت و27 شهيدًا

اإيطاليا ترفع م�ستوى التحذير وكي مون: اعتداءات »مرعبة«
األزهر: اعتداءات الكويت وتونس وفرنسا مخالفة 

لكافة الشرائع واألديان واألعراف اإلنسانية

مقتل 15 بريطانياً يف هجوم �سو�سة
39 قتياًل بهجوم على فندق في تونس وقتيل بهجوم مصنع الغاز في فرنسا

»تركيا أردوغان« تجري 
اتصاالت مع إسرائيل إلعادة 

»العالقات الثنائية«!!

  - متابعات: 

أّكاداوزياُراث خايجااةاث رتكايانن انعا
جاوياشاأوغلان،اث خمااس،األا قااًءاُعقدا
نؤخارثًابلانساؤو لايفاحكننةاأيعوغالا
وإرسثئالاال؛اناناأَجالاإَعاااَعةاث دالقاتا
بالاث بلدياناإىلانااكاثتاعلااهاقبلاأحدثثا

»نرنرة«!!.
ترياحا يفا أوغلانا جاوياشا وقاالا
 لصحفاال:ا»ناناث طباداياألايتحااعثا
ث بلادثلا تطبااعاعالقاتهماا،ااكافايمكنا
ث تنصلاإىلاتسانيةاعولاثقاش؟«،اننضحاًا
ألانساؤو لاناناث بلديانايلتقانلا»عىلا

نستنىاث خربثء«اناذاندةاطنيلة.
وكاثتاصحافةا»لآيتاس«اثإلرسثئالاةا
أااعتايفاوقتاسابلابألاثيديراث دا9ا نزثيةا
ث خايجاةاثإلرسثئالااةاعويياغن داتحاعثا
يفايوناانعاثظريهاث رتكيااريدولاساارييلا

أوغلن.
وقداسااءتاث دالقاتاث دبلنناسااةابلا
تركااااو«إرسثئاال«ايفالاللابدادالجان9ا
اةاإرسثئالااةاعاىلاث سافااةا قانثتاَخاصَّ
ث رتكااةا»ناايفانرنرة«،اث تاياكاثتاضمنا
أسطنلايحملانساعدثتاإثساثاةاإىلاقطاعا
غازة،اوقتلاااهالاأتارثك،اثماتنيفاث دارشايفا
ثيستشافىاث دا9اثيايضابدداأيبعاساانثتا

نناعخن هايفاغابنبة.



..

ث ددعااللا ثنثالاللاينثاناثالل9ااثينثالالااينثالاثالالا

أسبنعاة-اسااساة-اشانلة

عبداهلل علي صبري
عيجاثيسؤو نلانناعتاو ةا
ث اظاا9اث ساابلاعاىلاتقديما
كدو اةا ث ااَاَماانا لدا ام،ا
اقاريةابحاجةاعاىلاث دوث9اإىلا
َعاْنِلاثألشاقاءاوث جاريثلايفا
عولاث خلااجاث غاااةابا افط،ا
ث دربااةا ثيملكاةا وبا اذثتا

ث سدنعية.
ث َنحادَةا ألا وبرغاما
كفالاًةا كاثاتا ث ااَاَمااااةا
بإخارثجاث ااَاَماانانناحا ةا
ث تبداةا دولاث جنثي،اإناألااَشاَلاث فرقاءاث سااسالايفاإعثيةا
عو ةاث َنحدة،اضاعفاثألزناَةاث ااَاَماااةابمختلفاتجلااتها،ا
ث سااسااةاوثنقتصاعيةاتحديدثً،انااجدالاث ااَاَماَناتقبعايفا

عثئرةاثنستجدثءاوث حاجةا لخايج.
يفاث خثاماوثصلاتاث سادنعيةاسااساَةارشثءاث اننءثتا
ث سااسااةاوث قبَلااةابا ااَاَماان,اناعاثإلعااللابالاث فااةا
وثألُْخاَرىاعناناحاونساعدثتاثقتصاعيةا لشدباث ااَاَمااي،ا
 كناباينثزثةانعاسااساتانتشدعةاحاالاث دما ةاث ااَاَماااةا
يفاُكّلاعولاث خلاج،اوارضاناايشبهاث حصاَياعىلاث ااَاَمااالا
ث رثغبالايفازيايةاث ريااضاأَْواعبياأَْوانساقط...اإ خ،اتحتا

ذيثئَعاوثلاةاناتمتا لدروبةاو حقنقاث جنثيابأيَّةاصلة.
حتاىاثيشااييعاثنساتثماييةاث تايايمكُناألاتدانَعاعىلا
بلدثلاث جزيرةاوث خلاجابمصا َحانشارتكة،اثجُداألاث سااسَةا
ث خلاجاةاتدمدتاتجالالاث ااَاَمان،اوثكتفتابا تدانلاندااا
كسانقاكباريةاتساتهلكاصااعيثتالذهاث ادول،ابمااايفاذ كا
ث ثقاااةاث ديااةاثيتشادعةاث تايايثاقتاعدعثًانناثيشااييعا
ث خريياةاث خلاجااة،اوث تاياتلقفاالاااعولاإعيثكاأبداعلااا
ثيتدلقةاباساتهدثفاث هنياةاث ثقاااةاثألصالاةا لااَاَمااالا

ازينعثًاوشنثاع(!.
وإذاتظاارتاسااساُتاثنساتبدثعاوث تبداةايفاث دثخل،انعا
حا اةاث تجنيعاوث حصااياث خلاجايا لااَاَماان،ااقداكاثتا
ث اتاجاةاألاث جمهنيياةاث ااَاَمااااةاغادتانجارعانلحالا
بمملكاةاآلاسادنع،اث تياظالاحكانهاايديارولاصاداَءاننا
ويثءاستاي،اويكبحنلاأياثهنضابا ااَاَمان،اوصننًاإىلاقمعا
ثنيةاااااربثير،اوثن تفافاعلاهااعرباثيباعيةاث خلاجاةاث تيا
ثتثاحايفاثألخرياأثهااعملتاعىلاتدوياراث حكمايفانربَّعاقنىا
ث افنذاث تقلادية،اث تياثثتجتهااث رياضاويعتهااناذاستااااتا

ث قرلاثيايض.
جاءتاثنيةاالاسابتمرب،ااكاثتاصاعنًةاآللاسادنعاقبلا
غريلام،ااقاداكالاجلاااًاألاث ااَاَماناباتاتاتتحرضايرحلةا
ااصلاةانناتأييخهاااعانثثهااثألبارز:اث تحرياناناث نصايةا
وث تبداةا لخايج،اوثنثفتاحاثيتنثزلانعاعولاث دا م،اوثساجا
نصا حانشارتكةاونتباع ةاندها،اواقااًاألبجدياتاث دالقاتا
ث دو ااةاثيتكاائاة،اوبمااايدانُعاعاىلاث ااَاَماانابا اهنضا
ثنقتصاعي،اث ذياناايزثلاُحلماًانؤجالًابفدلاسااساتاث دثخلا

ث دقامة،اوتدخالتاث رياضاث دماقةايفاث شألاث ااَاَمااي.
جناجاانُلاث رياض،اولياتارىاث ااَاَماناتسالُُكاطريقاًا
نغايرثً،اااتخاذاحكاُنهااننا»انباااإيرثل«اشاماعةا لتاكالا
با ااَاَماان،اوخلخلاةاأنااهاوثساتقرثيه،اعارباعادوثلاغريا

نسبنقاعىلانستنىاث دالقاتاث درباة/اث درباة.
إكتشفاث ااَاَمااانلاعىلاندىايننااتاث ددوثل،اكماكاثتا
ث ااَاَمانانهمًةا لرياض..اوكماكااانخدوعلابصدثقةاأنرثءا
ث افط،اث ذيناحشادوثاث داَ َماضداثنيتااااوَوحدتاااونروعا
ثهثتااا،االامايناروثاشاجرثًاوناحجارثًاإناوثثتقمانثاناه.ا
و امايغاعيوثاقرياةاأَْواندياةاإناوصبانثاعلاهااجا9احقدلم،ا
وجرثئمهماث بشدةاث تياطا تاث اساءاوثألطفالاوث دجزةاننا

ث شانخاوث اازحلاوثيداقل.
ارتاث ااَاَمان،اوزعمنثاأثهماعىلا أثفقانثاثيلاايثتاث تياعنَّ
ثساتددثعاإلثفاقانثلهااإلعاعةاأعمايانااجاتهاأياعيهماثآلثمة،ا
رشطاألاترجاَعاصادااءاإىلا»ث حظرية«..اويبقاىاث ااَاَماايا
حاكمااًاأَْوانحكننااانجرعانتسانلاعاىلاأبنثباأنارثءاثجدا
وأشبالهمانناأععااءاث دروبةايفاإنايثتاث خلاجااث فاييس(!،ا
غارياألاث ااَاَماااالابصمنعلامايفاوجهاث بغياث سادنعي،ا
وتصديهاماثألساطنييايفانختلافاث جبهاات،ايؤكدولاعىلا
ثُيايضاُقُدناًاثحناث تحارياوثنثدتاقاناناث نصايةاث خايجاةا
نهمااكالاث ثمن.اوسادلماآلاسدنعاعمااقريباألاخسايتهما
يفاث ااَاَمااناأادُحاوأعظُمابدداث ددوثلانقايثًةابمااكالاعلاها
ث حالاقبلاثلانايساثالل9،اوساكتشفنل-او نابدَداانثتا
ثألوثل-األاجريمتَهاماث كربىايفاث ااَاَمانا ماتمراعوَلاعقابا

أكرب.

إكتشاف متأخر!
كلمــــــة أخـــــيرة 

تابعوا قناة
على القمر الروسي إكسبريس IM44 على البيانات التالية:

التردد: 11150 ترميز: 4300 معدل الخطأ 3/4

رمضانيات تحت القصف..!
د. أشرف الكبسي

تجنُباث ذئاباثاايااث ساماء،اوتكُمُناث ثباُعا دتباتاثيساجد،اقصٌفالاااوتفجريٌالااك،ا
يبلعاث ااُساييَقهماوأَيهم،ايشادنلابدَضاجثانااهم،اويديرولاظهَرلماث دريَضا لمخاوفا

وثيخاطر،اوتاتراث حااة..
ث شاايُعاياباضابا حركاة،اثيحاالتاث تجايياةاناتكفاعاناث تاااس،انبادااتاثأل نثحا
ث شمسااةاتتزثيد،اثألونعايتمازحنلابالاثكرتثثاويطلقنلاثأل دااباث ااييةاثيزعجة،اوخلفا

ث اااذةاث قريبةايمتدُضاأََحداثينث دة:اناايكفاشاسلمالايااعاالاث ا...!
ناأََحاداياكاُعاياظُراإىلاث طائرةاثيحملاةابأطاالاثينت،اوتحاتاعويانحركاتهاانبارشة،ا
يتجمهاراث اااساوث لحظاةاوأكانث9اث قماناةاحنلاشااحاةاعمالقاةاتباعاث ثلاج،اوتتداىلا

ث رخاُتاث باحثةاعنايشءانناث قطعاث بايعة:ابماة،ابثالثماة،اثنولاثنولايااجن..!
إثهااث ااَاَمان..اناتتنثيىاتحتاث حزلاوناتخثعانبتزثزاثينت..

***
أثَتا سَتانعاأَْواضداأََحد،اأثتالذثاث بساط،انازوُعاث سااسةاوثيذلباوث حزباوكلاصاغا
ضالاثنثتماءاواساحاث ددثء،اتقطناناذاعقنعايفاسال9الذثاث باتاثيتنثضعابجنثياعفءالذثا
ثيساجداث دتال،احتىاكأثكاغاثديايفاثسختهاثيغمنية،اثألكثراثحننًاوباكهةانداثاةاوتنثبلا
يمااة،ا كناسالماتكاثيفرطةالذهاحداث سلباةاناتشفعا ك،ااقداقريايجالاننابداد،ايُدعىا
سالمال،اوكذ كاادلانجالدوه،اأثاكاعدواث ديناثيبلاوخصماث دروباةاث لدوع،اوألاندياتكا
انفتنٌح،اوباتكاث طاايانخزلاأسلحة،اونسجدكاث قريباحساااة،اوسحاتكا لدٌفاعسكريٌّ
يفاث غا اباإيرثثااة،اوباتا زثناًاعلاكاألاتمنت،او ناعناطريلاث خطأ،احتىا ناأقسامَتاأثكا

أثتايزيدابنانداوية..!
يكفي؛ا تذلباباكرثًاإىلاث جاة،اعىلايداذثكاث طااياثيلكياأَْوالذثاثإليلابياث غبي،األاتكنَلا
يفاثيكالاث خطأاويفاث تنقاتاث خطأ،اوكلاثألنكاةاباتتاخطأًاوكلاثألزناةاخطأ،اناايداياأثكا

يفاعلاث خطائة،اأثتاث خطأ..
***

شكرثًاسلمال..ا
ألثكاوغٌدابماايكفي،األيىاناا ماأكناأليى،ا نناحماقةابحجماجال تك..

أيىاارئثثااًاكاتاأخا هااقااعثٍت،اوذباباٍتاكاتاأحسابهاايجانً،اوأسانثقاثخاساةاكاتا
أظاهاانجتمداًاعو ااً،اوناخنيثًايخاصاًاكاتاأخا هاجاندًةاعرباة..

أيىاتجاَياننثقفاوباعةاقاماكاتاأظاهماأعباءاوعلماءاعين،اوأيىاشدباًانعااقرهانشبداًا
با حرية،اوشدنباًانعاثرثئهاانتخمةابا دبنعية..

شاكرثًاسلمال..األثكاساقطابماايكفيا تساقطاندكاثألقادةاويبطاتاث دالاوث دنيااتا
ث زثئفةاإىلاقدرابرنالاث قبحاوث افط..ا

إلاثيلنكاإذثاعخلنثاقرية...
***

وإىلابحاحاويياضاوأشبالهماانناث زوثحفاتحَتاحذثءاثيلك:
ُكلُّايجلايمنت،اونااُكلُّايجلايداش..ااَمناونااأثتم؟ا

كاافاياكمُشاأحُدكاماويتقز9َُّانتفرئثااًايفاصاداء،اويتمدعالكاذثاكا فالاثيتغطرسايفا
ث ريااض؟االاذثايهدُعابا قصفاوث خساف،اوذثكايتنعداويراضاث ُهدثاة،ااماالياقنتكماياا

ذباباتاثألنساث قريب؟اجاشاثيلكااطنيلاث ساقل(..!
للاسمدتماينناًاعناث رجال..ابالل،اوعمراثيختاي،اوو اا9اوثنس؟

ايفارُسعةاث ركضاثحنا إلاكاتماتؤنانلابددث ةاقثاتكم..االماذثاحطمتماث رقَماث قاايسَّ
ثيائدةاثآلناةايفانملكةاث رنال،اوث رقَماثألرسَعايفاثنثحااءاث رخاصاوخااثةاثإليمالاوث ددث ةا

وث قثاةاُوُصننًايقايثةاث سنثحلاوث جبالاببَْنلاث جمال؟
ياا شجاعتكماثيستلقاةاعىلاظهرلاايفااااعقاث رياض،اوياا فصاحتكماثيتد اةاعنابُدد،ا

نناشاشاتاث افطاكأ ساةاث بدري..!
أثظروثايفاثيرآة،ا ناتروكمالااك،اوتحسسنثاوجنَلكم،انااعاعتالااك.ابقدةاثذث ة..الذثا

نااأثتماعلاه،اولذثاُكّلاناالااك..!

العاشر من رمضان.. 
حرب جيوش العرب

طالب الحسني
تأتاياذكرىاندركاةاث دارشانناينثالالذثاث داا9ا تُداَداإىلا
ثئايْلا ث ذثكرةاثيدركةاث تياقاعتهاانراوسنييااضداث كاالاثإلرْسَ
ثستداعتاااهاابدثاًانناكرثنةانهدويةاتسدىاإلحرثقانااتبقىا
ناهاااعولاتقن9ابدوياث نكالايفارضباثألنةاوتفتاتهاانناث دثخلا

باسماثإلسال9اوخدنةاباتهاث حرث9.ا
ث سااعساناناأكتنبارااللا9اثينثالا لدارشاناناينثالا
الااالجرياةا،اكاثاتاث قانثتاث سانييةاوثيريةاثيشارتكةا
ثئايْلايفاث سانيساولثبةاث جننلا تادكاقالعاجاشاث كاالاثإلرْسَ

ثيحتلة.
يفاحارباُعراتابحارباأكتنبراأَْواحرباث داارشانناينثالا
كماااعرااتابحارباترياناث تحريياةا،اأنااثبارزاثتائاجالذها
ث حرباث تياتمراث ذكرىاث ساانيةا هاااكاثتاتتمثَُّلايفاثساتداعةا
نرتفدااتاث جننلابمااااهااندياةاث قااطرةاث سانييةاونااطلا
أُْخاَرىاننالثبةاث جننلاثيحتلة،اوثساتداعةاث ساااعةاث كانلةا

 قااةاث سنيساوجماعاثأليثيضايفاشبةاجزيرةاساااءاثيرية.
ونهادتالذهاث حربا بدثيةاث ساقنطا لكاالاث غاصب،احاثا
ثئايْلابدداألاكالاثثفالانلاايثتاث دونيثتايفا ُكارساث جاشاثإلرْسَ
ستاسانثتا تحصلانرثكزاتنثُجدهايفاسلسلةالثباتاث جننلا

وساااءاث تياوقدتاتحَتاثحتال هاايفاث دا9الثلا9.
ثئاْالاويعتالزيمةاث دربايفاحارباثأليا9ا ُكارستالاباةاإرْسَ
ثئاُْلاتتفاخرابها،اوتدخلتاث ننياتاثيتحدةا ث ستةاث تياكاثتاإرْسَ
ثألنريكااةاإلثقاذانااتبقىاننالابةاكااالاث ددواوندهاانجلسا
ثنناناث ذياأصدياث قارثَيا8اااويقيضابإيقاافاكااةاث دملااتا

ث دسكريةابدًءانناث ثاثياوث درينانناأكتنبر.ا
وثاقاتاناراوياثاتاسانيياا تدخالاثألخاريةايفاحاربا
ثساتازثفاطنيلةالدُاهااتأكاُداصمنعاث جبهةاث سانييةاوزياعةا
ثئاْالاإلعااعةاباقيانرتفدااتاث جاننلاوكبّدا ث ثغاطاعاىلاإرْسَ
ثئاَْلاخسائَراااعحًةاأجربلااعىلاثنثسحابا ث جاشاث سانيياإرْسَ
ننارشيطانناثأليثيضاثيحتلةاعا9الثلا9؛ا رياعاث دلماث سنييا

يفاللاينثانالللا9ا.


