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رئي�س رابطة علماء اليمن:
هناك نية مبيتة لغزو واحتالل اليمن وال بد من وقوف الجميع صفًا واحدًا لمواجهته
منع اليمنيين من الحج ظلم كبير وعاقبته الخزي للنظام السعودي

  - خاص: 

أّكخا سمالمُة/اشخُلا سخينارشفا سخينا-رئخلا
ر بطاةاعلخاءا سخخن-اأنالذ ا سُمااْخ0َ َناالاملراسها
الاعساميرياًا0الارشعخاًا0الايسامنخاحماىاإىلاقر را
أمم؛األنا ألمما سمحخلاتطاسباباسحليلا سسخاساخةا

0سخلا سمسكرية.
0قالا سمالمُةاشاخلا سخيانايفاترصيحاخاصا
سصحخفةا»صخىا سساريل«:اإنا سغز لا سحملنيالما
ممماخ0ن،ا0لناكانخةاميخمةاسغاز0ا0 حماللا سخخنا

0الابخامنا0قيفا سجخخعاصفاًا0 حخ ًاسي جهمه.
0 سامغربا سمالمُةاشاخلا سخيانامنا سصختا
 سمربيا0 إلسالميا سطيلاتجاهاماايحُخُثايفابالعنا،ا
الخماًاإىلاأنالذ ا سصختاسخلاسهاتفساريٌاسايىاأنا
 سنااساباعي اعينَهمابمارضامنا سخنخا،ا0ساكمي ا
يفا سيقاتا سذيامطليبامنهماأنايمكلخي ،امشاري ًا
إىلاأناعاىالذها سخ0لاتيخانيا سحيخيةا0قيلاكلخةا

 سحل.
كخااا سامنكرا سمالماةاشاخلا سخياناإقاخ  ا
 سسالطاتا سساميعيةاعىامنعا سخخنخانيامناأع ءا
خريضاةا سحاجاسهذ ا سماا ،االخمااًاإىلاأنا سرشكنيا

خيطالما سذينامخنيٌعاعلخهماأع ُءالذها سفريضة،ا
أماا سخخنخيناخهماأصلا إليخان.

0قال:اإنا سسلطاتا سساميعيةا سمغلتا سَحَرَ ا
 سكاياسخاساخاًا0ماعيااًا0سامايمامالاذ اعاىامرا
 سمصير.االخماًاإىلاأنامنعا سناسامنالذها سفريضةا
ُظلٌماكيريٌا0نمخجةاسهذ ا سنعاخإنا سيزَياحلخفهم.ا
ععااارئخلار بطةاعلخاءا سخخناخضخلَةا سمالمةا
شخلا سخينارشفا سخيناجخخعا سخخنخنياإىلا سصلا
0 سثياةاباسلاهايفامي جهاةا سُماااْخ0َ نا سساميعيا

 ألمريكيا سغاشم.
ايفا ممحانا 0قاال:اإنا سشامَبا سخخنايايَُخااارُّ

0بلايى،ا0عىا سنااسا سثيةاباسلها0عاخ ا سفزعاأ0ا
 سجزعا0أالاتصلاإىلاقليبهما سذسةا0 سسكنة.امؤكخ ًا
أنهمالاما سنصير0ن؛األنهماعىاحلا0غريلماعىا
باطلا0لاما سممخىاعلخها0غريلاما سممخي،اع عخاًا
 سي طننياإىلاعخ ا سسميا0ر ءا سشائماتا0 ألخيارا
 سكا بةا سمياتر0جهاسهاا0سائلاإعال ا سُمااْخ0َ ن.

0شاّخعابييسهاناصحااًا سي طنني:ا»ثياي اباسلها
0تخمماي اباإليخاان،اخاسنرصاصلاسااعة،ا0كيني ا
رجاالًاعنخامسميىا سكلخة،اخاسمخ0اييّيخكما0أنمما
أكر ا0أجّل«،امشري ًاإىلاأنا أليا ا سياعمةاسمكشفا

منالماأ0ىلا0أحلاباسنرص.

فيما قوات اجلي�س واللجان تفر�س �سيطرة نارية على جبل جرة

تأمين منطقة البعرارة واستكمال تطهير منطقة الضباب والربيعي وتطهير منطقة 
وادي جبل حبشي والجبال المطلة عليه بتعز

  - خاص: 
تي صالاقاي ُتا سجخاشا0 سلجاانا سشاميخة،ا
َ ايفاُكّلا سجيهاتا 0باسمماا0نامعاألايلاتمز،ا سمياخُّ
يفا سحاخظاة،ايفاظالا نهخار تاكياريلايفاصفيفا
ُمرتزقاةا سُماااْخ0َ نامانامياتيلاحازبا إلصالحا

0 سياعخل.
0تخّكناتاقاي ُتا سجخاشا0 سلجاانا سشاميخة،ا
أمل،اماناتأمنيامنطيةا سيمار رلا0طرعاعنارصا
 إلصالحا0 سياعاخلا سذيناتركاي ايفامي قمهما سميا
خار0 امنهاا سمخيخامنا آلسخاتا0 ألسالحةا سيفخفةا

0 سثيخلة.
0 سامكخلا سجخاشا0 سلجااناتطهاريامنطيةا
 سضيابا0 سُربخميا0منطيةاحيخلاسالخانا00 عيا
 سحيا0صخنةا0تيخمي ا0طّهر0 امنطيةا0 عياجيلا
ااايُمطلاعىا حيايا0 سجياالا ُسطليةاعلخاه،اِمخَّ
 ُسرتزقةاأحخاُممسكر تهما ُسمخثلايفاجيلاحيي.

0يفاجيهاةا0 عياجخياخاحييتاقاي تا سجخشا
0 سلجاناباسمما0نامعا أللايلاتيخماًاكيري ًا0طّهر0 ا
اايجملاجيلاجرلاألمامماقلا سرتزقةا  سنطية،اِمخَّ

يفامرمىانري نا سجخش.

0يُياِباُلالاذ ا إلنجاازاصخايَعاقاي تا سجخشا
0 سلجاانايفاجيلاا سيعاش(ا سذياحاا0لا ُسرتزقةا
 سساخطرلاعلخه،ا0تاماتأمنُياكامالاُمحخطا سجيلا
 ساذيايُممالاميقمااًا سارت تخجخاًاإلرش خاهاعاىا
شاارعا ألربمنيا0 سسامنيا0لياألاما سناطلا سميا
ساخطرتاعلخهااقاي تا سجخشا0 سلجاانامنذابخءا
ممركاةاتحريرا سحاخظةامناُمرتزقاةا سُمااْخ0َ ن،ا
حخاثاأناُممظامامناخاذا سخينةاماعاريفارشعبا
0 سيالفا0بنياعيناتيعايفاحخ0عاشاارعا سسمني،ا
0تأمخنُُهايمنياقطاعا ُسرتزقةايفا سخ خلاعنا عخالا
ُمياتلنيامنا سريفاأ0اأسالحةاتخخلمابِها سطائر تا
 سساميعيةا0تُنزسهااباسضالتاعاعًلايفاُممساكر تا

 ُسرتزقةاخارجا سخينة.

لاذ ا0تَفرضاقي تا سجخشا0 سلجانا سشاميخةا
ساخطرلاناريةاعىاجيلاجارلاألمامماقلاُمرتزقةا
 سُمااْخ0َ نامنامسالحياحزبا إلصالحا0 سياعخل،ا
ماعا تصاعاخا سمخلخااتا سمساكريةا إىلا إضاخاًةا
 ُسرتزقاةايفاُميملفا سجيهااتا سخ خلخةاكاسر0ضةا
لاذها ُخياخ نا 0ساطا 0 سحايض،ا 0 سجخهايريا
 سمصابااتاإلمكانخااتا سمحركا0تيساخعامناطلا
سخطرتها،ا0خاصًةابمخا سزخما سكيريا سذياتحظىا
بهاقي ُتا سجخشا0 سلجانا سشاميخةامناألايلاتمز،ا
 سمياأتاتابمخا سجر ئما سيحشاخةا سخ عشاخةا سميا
 رتكيمهاالاذها سمصاباتامنذاأساابخع،ا0منذاتلكا
 سلحظةا0حمىا سخي اتمفاقما سيالخاتابنياخصائلا

 ُسرتزقة،ا0باسمايلا سيخرلاعىا سَحركة.
لذ ا0قخاكاناخاطب،ا ألساييعا سايض،ا سخعيا
صااعقاعيلارسحااناع0َلا سُماااْخ0َ نابحاجمهاإىلا
تغطخاةاجييةاماناطائار تا ألباتيابشاكلالا 
سااعة،ا0 ُسماِباُعاسليضاعايفاتمازا0سي قافارميزا
لذها سمصاباتا0ناشاطخهمايلخلانللا سَسايطا

اا ضاخاقايىا سُماااْخ0َ نا0 تهامهاابيذالنهام،اِمخَّ
يفضاحاعخاسمهماسلياارج،ا0يمكالا سمالقةابنيا
ع0لا سُمااْخ0َ نا0مرتزقمهاا سمياتخرابأسايأاأيامهاا
منذاإطالقاقي تا سجخشا0 سلجاناصار0خاتيتشكاا
سخحرقاممساكر تا سغز لايفاماأربا0يُيلفامئاتا
 سيماى،ا0لذ ا سحاخثاأيئالامرتزقةا سُماااْخ0َ نا
يفاتمازامنا سخعاما0أضمفاممنيياتهام،اكخااغرّيا
راع0لا سُمااْخ0َ ناعانا سمركةايفا سخ خلا مناتصايُّ
 سخخناي،ابَماخاأناأصيحتاقضخةا سحاربايفاعخلا
نجار نا0جخز نا0عساريالايا أل0سيياة،ا0لذ اماا
كشافتاعنهاآخرا سليااء تابنيا سيمايثا ألمخيا
00خاخاأنصاارا سلاها00خخا سساميعيةايفامسايط،ا
 سذياشاخعتاممظُمانياطهاعىا سمركةايفا سحخ0عا
 سخخنيا سساميعي،ا0تجاللامرتزقةا سُمااْخ0َ نايفا
تمز،ا0َساييطا ُسرتزقةايفاتمزاساخؤثرابشكلاعا ا
مناشاكلا سُماااْخ0َ ناخيمخاأنا تضاحاسلجخخعايفا
 سخ خالا0 سياارجاأناَمنايساخطراعاىاعخناليا
اسهماسايىاتمزاسخمحخثي ا  سياعخلا0ع عش،اسماييلَّ

َعخاايُساّخينهارشعخاةا0ميا0مةاشاميخة،اسخُظهرا
 سُمااْخ0َ ناعاىاحيخيمه،ا0أنا سرص عابنياع0سمني،ا

0سخلابنياممسكرينايخنخنيايفا سخ خل.ا
اإنساانخاًاَشانتاطائر تا سُمااْخ0َ نا سساميعيا
 ألمريكياغار تاعنخفةا سامهخفاميانَياساكنخةا
0محاالًاتجارياةايفامنطيةا سياء،اكخاا سامهخفا
 سيصفااااقاطرلامحخلةاباسيقيعا0 سي عا سغذ ئخةا
كانتاممُجهًةاسممز،اِمخاايُفاقما أل0ضاعا إلنسانخةا
يفا سخيناةا سميايمسايبابهااامرتزقةا سُماااْخ0َ ن،ا
0 سحصارا القمصاعيا سمياتممرُضاسها سخخناككل.
كخااقاا امرتزقُةا إلصالحاصيااحايي ا سثالثاءا
 سايضاباعمياالارئخلا سخ ئرلا سسخاساخةاسحزبا
 سحالايفاتمزا ألساما اأحخاخامحخاخاعيخ سرحخنا
 سرمخخة،امنامنطياةاحخنانابصل،ا سميامااز ستا
تُمانايامناحصااراعصاباتا إلصاالحا0 سياعخل،ا
0خاصةابختاآلا سرُّمخخةا0 سمياتُسامهخفابشامىا
 سيساائلا إلجر مخاةاماناقيالالاذها سمصابااتا

 سمكفريية.

ال�سعودية ت�سلم عدن للقاعدة على غرار ح�سرموت
تقرير مصور لتوزيع القاعدة منشوراتها »منهج الدولة 

اإلسالمية« على الناس في شوارع عدن
  - خاص: 

أصيحاتنظخما سياعخلا0مسلحيهالما
 سجخاعاةا سيحخخلا سمياتمحاركابحريةا
تامةايفاعخنابماخاتخكنيا سُمااْخ0َ ناسهما
منا سساخطرلاعاىامناطلاكياريلاخخهاا
يفا سيقتا سذياتطاالا الغمخاالتاقخاع تا

 سحر كا سجنيبي.
0تجسخخ ًاسَسخطرلا سمنظخماعىاعخنا
نرشاميقعا سمنظخماعىا النرتنتاتيرير ًا
مصير ًايُظِهُرامسالحخهايفا0ضحا سنهارا
0لاماييزعاينامطييااتاتحَتاشامارا
»تيزيعامطيياتاسمي  ا سسلخنياتيضحا
منهاَجا سخ0سةا إلساالمخة«،ابحساباماا

نرشايفا سيقع.
0يظهرا سميريُرا سصاعراعخااأساخاها
 سمنظخما» سكمابا إلعالمياسياليةاعخن«ا
مسالحيا سياعاخلا0لاماييزعايناتلكا
يفا سطرقااتا عاىا سنااسا  سطييااتا

بخناطلاميملفةايفاعخن.
يفا نارش0 ا عاخنا مانا ناشاطينا
مي قاعا سمي صالا عاىا صفحاتهاما
 الجمخاعاياأناعنارصاتنظخاما سياعخلا
يخار0ناعىا سيخايتا0يخعيناساكانهاا
غاريا إساالَمهما أنا باعمياارا سإلساال ا

بخاخها سنهاجا 0أنا سمنظخاما صحخاحا
 سصحخحاسإلسال ،اعىاحخاتميريلم.

باساما أعلانا سناطاُلا يفا سساخاقا
 سُمااْخ0َ ناتسالخَما سخيناةاسلياعخلاعىا

غر راحرضميتاعنخمااأعلناعنا نميالا
مااأساخاهاقخااعلا سمحاسفاماناعخناإىلا
تماز،ا0لياماا عمالهاكثري0ناتسالخخاًا
رساخخاًامناقيالا سُماااْخ0َ ناسماخناإىلا

 سياعخل،اخصيصاًاأنامز عما سُمااْخ0َ نا
كانتاتشارياإىلاإعاعلا سفارالاعياإسخهاا
غرياأنهااسماتميذاأيَةاخطيلاضخا سياعخلا

سمخّكنهامنا سك،اكخاازعخت.

اليمن يواجه العالم 
 طالب الحسني

سامةاأشاهراصخايعاأماا اقايىا سرشا
يفا سماَساِم:ا سساميعية،ا إلَماااَر ت،اقطار،ا
0مانا مارصا سسايع ن،ا ألرعنا  سكييات،ا
بريطانخاا،ا 0إرس ئخال،ا أمرياكا،ا خلفهاما
قايىا سماساما أعماىا بخمناىا خرنساا،ا
 ساميخمي اع عاشا0 سياعخلا0 ساميخمي ا
أَيْاضااًاعخاالءايفا سخ خال،ا شارت0 ا0الء تا
قناي تا ُكّلا جارّي0 ا 00ّظفاي ا سطائفخاة،ا
 إلْعااَل :ا سجزيارل،ا سمربخاة،ابايابيايس،ا
 سكايانخيز،ايساإناإن..ا0 إلْعاَل ا سرسخيا
سكلالاذها ساخ0ل،ا0 ساميخمي اُكّلاأجهزلا

 السامييار ت،ا ألقخاارا الصطناعخاةا0للما
جر ً،اُكّلالذ اسخلاأما ا مكانخاتا سخ0سةا سمياسااعخ0 اعىاتخمريلاابكلا
 سيساائلابلاأما اصخيعاشامباتسالحا0قرراأنايييضاممركةارشيفةا
مناأجالا سمحررا0 السامياللا0 سيار0جامانا سهخخنةا0 السامفاعلامنا
ميقماها سجغر يفا0ثر0 تها0َأنايكيناع0سةا  تاساخاعلا0تأثريايفا سنطية،ا
0 سخي ايجّربينا سخخيلا0 سغز0ا0ساخكينايفا سكانهايمهماخلخساتالناكا
قايلاغازيةاعىا إلطالقانجحتايفاخارضاغز0لاا0تثيختابيائها،ا0 قرأ0 ا
 سمأريخامناخخمنا اإىلا خغانساماناإىلا سمر قا0قيلا سكا سجز ئرا0سايرياا
0سخيخاا0مارصا0 ساخَاَخان،اأنهاانهايةالذها سخ0لا سمياحا0ستاأناتشاملا
 سنارايفاُكّلا سنطيةابينخاالياتمفرجا0ترشبابيلا سيمري،ا0 سخالئلاتشاريا
إىلاممطخاتامنطيخةا00 قمخةا0سخلاتيخنيا0خخال،ايياخينامنانهضةا
 ساخَاَخان؛األناخخها نمكاسمهما0لما سخي ايرتكيينا سيطأا سمأريييا سذيا
ساريتخاعلخهما0ثخةاميارناتاكثريل،اإير ناعنخماا0 جهتاثخاناساني تا
مانا سُماااْخ0َ نا نمرصتا0نهضتا0خخمناا ا0كيباا0خنز0ياالا0كثريامنا

 سشي لخ،انحنابانمظارا سنرصا سذيايلخلابناا0بشمينا.



3 تقارير سمخعاالما      سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا

  - خاص: 
0 سلجاانا إتساختا نمصاار ُتا سجخاشا
 سشاميخةايفاجيهةا سحخ0عاباسمهخ ِفاطي قما
اأخر علا،اكخاا عساكريةاساميعيةا0ميملاُكلِّ
حخثايفاميقَميامشاملا0 سخميعا سمسكرينيا
بجخاز ن،اعنخماا سامهخفا سجخاُشا0 سلجانا
ثالَثاآسخاتاسميعيةاسيياأخر عا سطي قما سثالثةا

مَصاِرَعهم.
عخلخااُتا سجخشا0 سلجانا سشاميخةاخالَلا
 سخيَمانيا ساايضايفاجخاز نا0نجر ناأسافرتا
عناميملاأكثرالخاجنخياًاسميعياً،ايفاعخلخاتا
 قمحاا ا0قصفاسي قعاعساكريةاساميعية،ا

0سيطاممظخهمايفامي قعابجخز ن.
0قاستامصااعراخاصاةاسصحخفةا»صخىا
 سساريل«اإنا سجخشا0 سلجانا سشميخةاأطليي ا
خاقذ ئافامخخمخاة،اماااأعىاإىلاتمطخلاطيما
عساكرياساميعي،اكخااتما سامهخ فاعربةا
بياإ ابايابصار0خامضاعاسلخر0ع،امااأعىاإىلا
تخمريلاايفاميقعاجالحا سمسكريا0سخلةاأملا
 أل0لاتاماقنُصاجنخياساميعيا0إصابةاآخرا

يفا سيقع.
0يفا  تا سساخاقاأصيحتا سمااركايفاقرىا
جخز ناأمر ًا0 قماًابخأا سمخ0ا سسميعيةايمماَمُلا
ممهاااإعالمخاًا0سايابيجل،اخلمايماخابإمكانا
 سمخ0ا سسميعياتجاُللاتيخ ا سجخشا0 سلجانا
يفاُعخلاأر ضخه،احخثاخرجتا0ساائلا إلعال ا
 سُكلىاعناصخمهاا0صارتاتمحخَُّثاعناتيخُّ ا
 سمااركاإىلامناطاَلاأعخالايفاجخز نابشاكلا

خاص.
أمطرتا سييُلا سصار0خخةا0قيلا سخخمخةايفا

 سجخشا0 سلجانا سشميخةاأملا ألربماءا0 عيا
أبياصلايل،ا0عا0عتاقصفاميقاعا سييجرلا
0ُقملاخخهاخاجنايع،ا0ميقعا سصفلايفاجخز نا
بمارش تامنا سيذ ئافا0 سصي ريخا0عمر0 ام 

عباباتاسميعيةا0خاآسخاتاعسكرية.
0كاناأربمةاجنيعاسميعينياسيي اُحمُيَخهم،ا
0ُجارحامااالاييلاعناتسامٍةابناري نا سجخشا
0 سلجاانا الثنانيا ساايض،احانيا سامهخ فا
آسخمنياعساكريمنياكاني اعىاممنهخاايفاميقعا

 سييجرلابجخز ن.

قصفاتا سيايلا بنجار نا 0يفا إلثنااءا
 سصار0خخاةاممساكراتخرياباقايلانجار نا
0مركازاحرسا سحاخ0عا0مجَخعاقايلانجر ن،ا

0أسافرا سيصُفاعناتخمرياعاخعامنا سخباباتا
0 آلسخاتا سمسكرية.

0بحسبامصخرايفا إلعال ا سحربياشيلختا
ساخار ُتا إلسمافا سسميعيةاتهرعاإىلامجخعا
قيلانجر ن،ا0أجلتاعخع ًامنا سيمىا0 سجرحىا
مانا سجنيعا سساميعيني،ا0كذساكاعخلخةاخر را
جخاعياسلجنيعامناممسكرا سمخريبابنجر نا
جر ءا سمهخ خهابصي ريخا سجخشا0 سلجان.

0سياياماااالاييلاعانالاجنيعاساميعينيا
مصارعهام،اأمالا أل0ل،اباسامهخ فاآسخمهما
 سمسكريةاسخىا قمحا اأبطالا سجخشا0 سلجانا
 سشميخةايفاميقعامشملا سمسكريابجخز ن.

0أ0ضحامصخٌراعسكرياأناأبطاَلا سجخشا

0 سلجاانا سامهخخي اآسخةاعساكريةايفاميقعا
مشملا0أحرقيلاامعاطاقخهااباسكامل.

 سمخلخةا سميا0ثّيهااا إلعالُ ا سحربيا00ّزعا
مشاالخاسهااأظهرتاسحظَةا سامهخ فا آلسخةا

 سمسكريةا0إصابمهاابشكلاميارش.
0أظهارتا سشاالُخاأَيْاضاًاسحظااتاتخمريا
بارجا سر قيةا سماباعاسلخيقعا0 سامخالءاأخر عا
 سجخشا0 سلجاناعىاطيماعساكريايفانفلا
 سمخلخاةا0أسالحةاخفخفةا0 خاريلا0ني ظريا
سخلخاة،اباإلضاخاةاإىلامجخيعاةاماناأجهازلا

 التصاالت.
0زّرعا إلعاال ا أُْخاااَرىا عخلخاةا 0يفا
 سحربيامشاالخامصيرلاتظهاراتخمرياآسخمنيا
ميقاعا سخمايعا سمساكريا يفا عساكريمنيا

بجخاز نا0ميملاعخعامناجنايعا سمخ0ا0تخمريا
بارجا سر قياةا سمابماةاسلخيقع،احخاثاتظهرا

أعخخلا سخخاناتمصاَعُخامناع خلا سيقع.
يفا سمخلخاةا  تهاااسياياأخار عاطاقاماآسخةا
عساكريةامناطر زابر عيلامصارعهما0تخمريا
آسخمهماساخىامحا0سةاساميعيةاتمزيزاقيلاإىلا
ميقعا سخميعا ساذياكانايممرَُّضاسهجي امنا

قيَِلا سجخشا0 سلجانا سشميخة.
0يفاجخز ناأَيْاضاًا سمياتشاهخا شامماالًايفا
ا سي قعا0نشايبامماارَكايفابمضا سيرى،ا ُكلِّ
رَصَخا إلعال ا سحربيامشاالخاسمرباتاإسمافا
ساميعيةاتنيلاقمىا0جرحاىامناميقعابرجا
 سرعيافا سمساكريا ساذيا سامهخخها سجخشا

0 سلجانابيذ ئفاصار0خخةا0مخخمخة.

  - خاص: 

بشاخل،ا سمصمخاَخا حازُبا سلاها سليناناي،ا 0أَع َنا
اسلُماْخ0َ نا سساميعياعىا ساخَاَخانا0 سذيا  سمساكريَّ

طالامؤسساِتها سحخييةا0منشآتها سحخاتخة.
ا0قاالا سحازُبايفابخااناساه:اإناجر ئاما سُمااْخ0َ نا
 سمسكريا سساميعيابحلا سشامبا ساخَاَخانيا0 سميا
سماتميقْفامنذابخءا سُماْخ0َ ناقيلاسامةاأشاهراشهختا
تصمخخ ًاخطري ًاخالَلا سخيمنيا ساضخني،ا0لذ ا سمصمخخا
يظَهاُراأناقيىا سُمااْخ0َ ناكأنهااتنميمامانا ساخَاَخانا
0شاميها0تأرييهابماخا سرضبةا سمياتليمهاااقي تُهايفا

منطيةاصاخرابخحاخظةامأرب.
اكخاااأع ناحزُبا سلهاتجاللا سجخمخاتا إلنساانخةا
0 سؤسساتا سخ0سخةاسهذها سجر ئما سمي صلة..اممسائالًا
عناسايباساكيتهاا سطيلاعناقملا سخنخنيا0تيريبا
حي رضلما0تخمريامسامييلهمامناخااللا سصي ريخا

 آلثخةا سمياتسمهخفامنشآتهم.
ماناجهمهاطاسباحازُبا سيرضا ألسانايا سماِرضا
أسانخاا0 التحاعا أل0ر0بيابخخارسةاضغيطاكيريلاعىا

 سسميعيةاإلنهاءا سماركايفا ساخَاَخان.
يفا ر0ت”ا “كال0عيااا رئخساةا سحازبا 0حاّذرتا
ترصيحااتاسيكاساةا ألنيااءا ألسانخاةااع.اب.اأ(،اياي ا
أملا ألربماء،امناحخ0ثامأسالاسجيءاجخيخل؛ابسيبا

تصاُعخا الضطر باتايفا ساخَاَخان.
0قاساتار0تايفابرسني:اإنالنااكاميا0َفاكيريًلامنا
مأساالاسجيءاجخيخلا0كاي رثاإنساانخةايفا ساخَاَخانا
0 سيرنا ألخريييا0 سيحرا سميسط.امضخفةاأنا“لر0با
 سناسامانا سحربايفا ساخَاَخاناعالا سيحرا ألحخراإىلا
 سيارنا ألخريييا سمخ ا ساذيايمانيامناحر0باأللخةا

يظهراإىلاأيامخىابلغا سخأساباساخَاَخانخني.
0كانا ألمانيا سماا اسألماما سمحاخلابااناكيامينا
قاخاعاّلاعنا سامخائهاماناإرساالاقطراأساَفاجنخيا

سلخشاركةايفا سُماْخ0َ ناعىا ساخَاَخان.
ا0قاالا سمحاخثا سرساخياسألمانيا سما اسامخفانا
ع0غريكايفاإخاعلاصحفخةايي ا ألربماء:اإناماايحماجها
 ساخَاَخانالياحلاسالخياسألزمة،ا0سخلاإرسالا سزيخا

منا سيي ت.
0أكاخا سمحاخثاأنا»بااناكياماينايحاثاُكّلامنا

يخلاكا سساالحايفالاذ ا سارص ع،اعاىاأنايميقافاعنا
 ساميخ مه«..امشاخع ًاعىا»أنا سحالاسخلامناخاللا
إرساالامزيخامنا سياي تاإىلا ساخَاَخان،ابلا سميصلاإىلا

حلاسخايساسألزمة«.
لاذ ا00صلاتاإىلامطاراصنمااءا سخ0يلاياي اأملا
طائرلاشاحناتابماةاسنظخةا سخينخسافا0عىاممنهاا

أربمةاأطنانامنا سساعخ تا سطيخة.
ا0أ0ضاحامساؤ0لا سمحصانيا سيساعايفامنظخةا
 سخينساخفاأنالاذها سشاحنةامناسياحااتاسمحصنيا
 ألطفاالامناشاللا ألطفال..اميخناًاأنالذها سسااعخلا
سخعاما سحخلاةا سثانخاةاسلمحصانيا0 سماياتسامهخفا
تليخاحاأربمةامالينياطفالايخنيايفاجخخعامحاخظاتا

 سجخهيرية.
0تأتيالذها سشاحنةايفاظلاحصااراخانلاتفرضها
ع0لا سُماْخ0َ ناعىا سي عا سطيخةا0 سغذ ئخةا0 سشامياتا
 سنفطخاةا0تحايلاع0نا0صيسهاااإىلا ساخَاَخاان،ا0قخا
قصفاطري نا سُماْخ0َ نايفا0قتاساابلامخناءا سحخيخلا
 ساز0ّعا سرئخيساسغاذ ءا سشامبا ساخَاَخانايايفا نمهاكا

جسخماسكلا ألعر فا0 سيي ننيا سخ0سخة.

مصرع أكثر من 30 جنديًا سعوديًا بنيران أبطال الجيش واللجان في جيزان ونجران
 تدمير آلية عسكرية سعودية واالستيالء على سيارة وأسلحة ونواظير 
 العدو يفشل في تعتيم تقدم الجيش واللجان في عمق نجران وجيزان

 تدمير أبراج المراقبة في موقعي الممعود ومشعل السعوديين

األمم المتحدة تبدي استياءها من إرسال قوات غزو إضافية إلى بالدنا
 حزب اهلل اللبناني: العدوان شهد تصعيدًا خطيرًا خالل اليومين الماضيين وكأن 

قوى العدوان تنتقم من اليمن وشعبه وتأريخه
 حزب الخضر األلماني: نطالب ألمانيا واالتحاد األوروبي بممارسة ضغوط كبيرة 

على السعودية إلنهاء عدوانها على اليمن

مشايخ وأعيان مأرب 
يعلنون انحيازهم 

للوطن ضد قوات الغزو 
وبراءتهم من العمالء 

  - خاص: 

ينمياخا سخاي اباسماصخاةاصنمااءامؤتخاٌراصحفياسشاايخا
00جهااءا0أعخاانامحاخظةاماأرب،احخثاساخملنينامناخالسها
ميقَفهامامناقي تا سغز0ا سيلخجيا0مانا سمنارصا سرتزقةا سميا

تسانخلا.
مصاخٌرايفا سلجنةا سنظخةاسلخؤتخرارّصحاساا»صخىا سساريل«ا
أنامشاايخا0أعخانا00جهااءامحاخظةامأربايناي0نايفا سؤتخرا
 إلعاالناعنارخضهما0رخضاأبناءامأرباسلغز0ا سيلخجيا0حشاخا

آسخاتها0مرتزقمهاإىلامحاخظهم.
0أضاافا سصاخراأنامؤتخراأبناءامأرباساخملنا سال ءلامنا
 سمنارصا سرتزقةا سمياتسانخاقي تا سغز0،ا0 صطفاخهما سي ضحا

0 سرصيحاإىلاجانبا0طنهما0شميهماضخا سغز لا0 سحملني.
0ينمياخا سؤتخراصيااحا سخاي ا سيخخلاباسماصخاةاصنماءا
0يحظىابمغطخةاإعالمخةا0 سامة،اخصيصاًاأناهايأتياباسمز منا

معاقخا اع0لا سُماْخ0َ نابحشخاقي تهاا سغازيةاإىلامأرب.

مقتل املرافق ال�سخ�سي ل�سلطان العرادة
مصرع وإصابة عدد من جنود الغزو في عملية جديدة للجيش واللجان استهدفت معسكرًا لهم في صحن الجن بمأرب

  - خاص: 

ماناجنايعا سُمااْخ0َ نا كياريٌا سياياعاخٌعا
0مرتزقمهمامَصاِرَعهم،اياي ا سثالثاءا سايض،ا
يفاقصفاصار0خيا سمهخفاممسكر ًاتخرييخاًا
سهمايفامنطيةاصحانا سجنارشقيامحاخظةا

مأرب.
أنا سيايلا عساكريا مصاخٌرا 0أ0ضاحا
 سصار0خخاةاسلجخشا0 سلجااناعكتابمرش تا
 سصي ريخانيعاكاتخيشاااتجخماًاسيي تا سغز0ا
0مرتزقمهام،اماااأسافراعاناميمالا0جارحا
عاخعامنهاما0تخماريامجخيعاةامانا آلسخاتا

 سمسكرية.
أعخاخلا سخخاانا أنا إىلا 0أشاارا سصاخرا
تصاعختاسسااعاتامناممسكراتخريباقي تا

 سغز0ا0مرتزقمهم.
0تمخا سمخلخةاليا سثانخةاخاللاأسييعا سميا
ييايُ ا سجخُشا0 سلجانا سشاميخةاباسامهخ فا

قي تا سغز0ابماخاعخلخةاصاخارا سنيعخةا سميا
أ0عتابحخالامئاتامناجنيعاقي تا سغز0.

0يفاماأرباأَيْاضااًاسييا سر خلا سشاييصا
سليخااعيايفاحزبا إلصاالحاسالطانا سمر علا
مرصَعهاليا0عخعامنا سرتزقةابنري نا سجخشا
0 سلجاانا سشاميخةاساخىامحا0سمهاما سميخُّ ا

باتجاهاجيهةا سجفخنة.
0أحجخاتاع0ُلا سُمااْخ0َ نالاذها سارلاعنا
إْعااااَلناعاخعاقماللاابمخا ممماٍضاساميعيا
مانا إلمار تا سمياساارعتاإىلاإْعاااَلناميملا
جنيعلاا،اخخخاايممخخا سنظا ا سساميعياعىا

 سمممخما إلعالمياحيَلاخسائره.

 تدمير آليه 
واغتنام طقم 

عسكري وغنائم 
أخرى خلف موقع 

مشعل   جيزان   
08 - 09 - 2015م.



تقارير سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا      سمخعاالما4

اإ�ستمرار تفكيك اخلاليا املرتبطة بحزب اال�سالح 

األجهزة األمنية تضبط خلية إجرامية جديدة في صنعاء وتفكك عبوة ناسفة في عمران
  - خاص: 

ا ألجهزلا ألمنخةا0 سلجانا سشميخةا تسمخرُّ
يفاتفكخكا سياليااا إلجر مخةا سرتيطةابحزبا
 إلصاالحايفا سماصخاةاصنمااءا0 سمياكانتا
تهخُف،ابرعايةاميارشلاماناع0لا سُماْخ0َ ن،ا
إىلاتنفخذاعخعامانا الغمخاالتا0 سمفجري تايفا
 سماصخةاصنمااء؛اإلقالقا سساكخنةا سمامةا
0نارشا سفايىضا سيالقة،ابخاايياخ اأجنخلا
 سُماْخ0َ نا سسميعيا ألمريكياعىا ساخَاَخان.
0ضيطاتا ألجهازلا ألمنخاة،ا سثالثااءا
 سايضالاسايمخل،اخلخاًةاإجر مخاةاجخيخلا
يفا سماصخاةاصنمااء،ا0 سكاضخانا سيطةا
 ألمنخاةا سحكخةاسرجاالا سؤسساةا ألمنخةا
0 سلجانا سشاميخةا سر مخةاسمطهريا سماصخةا

بشكلاكيلامنا سجريخة.
ا0تمخالاذها سيلخةاليا سثاسثةا سمياتيي ا
 ألجهازلا ألمنخاةابضيطهااخااللاأَيَّااا ايفا
 سماصخاةاصنمااء،ا0تممالاأَيْاضااًا ممخ ع ًا
سليالياا سسابيةا سمياأسيتا ألجهزلا سيمصةا
 سيياَضاعلخهااايفا سماصخاةاخااللا سفرتلا
 ساضخاةا0تميعانفالا سيطاطا إلصالحيا

 سر مياسلفيىضايفا سماصخة.
0كاناتا سيلخةاتيططاسمنفخاذا غمخاالتا
0زرعاُعياي تايفا سطاُرقا0 سنشاآتا سمامةا
0 سامهخ فاشايصخاتا0طنخةا0 جمخاعخةا
0أمنخةا0عساكريةايفا سماصخةابمخاأناتليتا

أمي الًاطائلةامناع0لا سُماْخ0َ ن.
0 تضاحامناخااللا سمحيخيااتاأنالذها
 سمنارصا إلجر مخةاقخاسيلاأنانّفذتا سمخيَخا
ماناعخلخاتا سمفجريا0زْرعاعيي تاناسافةا
نجاماعنهاااخساائُرابرشيةامانا سي طننيا

 ألبرياء.
لاذ ا0قاخاتاماضياُطاعاخعامانا سيالياا
 سمابمةاسحازبا إلصالحايفا سماصخة،ا0كانتا
مانا ألسالحةا لائلاةا كخخااتا بحيزتهاما

0 سصي رياخا0مي عاتصنخعا سمفجر تاضخَنا
ميطاطاممكاملاسحزبا إلصاالحا0رعمهايفا
 سرياضاالسامهخ فا سماصخة،اسكنا ألجهزلا
 ألمنخةاتخّكنتابفضلا سلها0عينهامناإحياطا
لاذ ا سيطاطاباسكاملا0أسياتا سييضاعىا

 سميرطنياخخه.
0عاىانفالا سصمخاخاتخكناتا ألجهزلا
 ألمنخةا0 سلجانا سشميخةابخحاخظةاعخر ن،ا

يي ا سثالثاءا سايض،امناتفكخكاعييلاناسفةا
تمازرعهاابجي رامسمشفىاعخر نا سما .

0أ0ضاحامصاخراأمناياباسحاخظاةاسااا
»صخىا سساريل«اأنامخيناةاعخر ناتممرضا
سكثريامنا ألعخاالا إلجر مخةا سمياتيي ابهاا
عنارصاإجر مخةاسزعزعةا ألمنا0 السامير را

بماصخةا سحاخظة.
إىلا 0ععااا سصاخرا ألمنايا سي طنانيا

 سمما0نامعا ألجهزلا ألمنخةا0 إلبالغاعناأيةا
تحركاتامشاييلة،ابخاايساهمايفا سحفاظا
عىا ألمنا0 السامير را0 سساكخنةا سمامة..ا
ُمَؤّكاخ ًاأنا ألجهزلا ألمنخةاساناتأسَياجهخ ًايفا
مالحيةالذها سمنارصا سمياتسامهخفا سنخلا
منا سيطنا0 سامير رهاخخماًةاسصاسحاع0لا

 سُماْخ0َ ن.

  - خاص: 
اعيخربهامنصيرالااعيا سيخاع ِتا سجنيبخَةابحشاخا سياتلنيا طاَساَبا سفاارُّ
 سجنيبخني؛اسي جهةا سجخشا0 سلجانا سشاميخةايفا سحاخظاتا سشخاسخةاميابَلا

 النفصال.
0كشافتامصااعراجنيبخةاخاصاةاساا»صخىا سساريل«اأنالااعياأجرىا
 تصااالًاماعاقخااع تاجنيبخةا0قاالاسهم:اإناخصالا سجنيبا0صالاسيطي تها
 ألخريل.امشاري ًاإىلاأنا سساميعينياأخال0هاأالايمما إلعالناعانا سكاإالابمخاماا

أسخاها» سيضاءاعىا سحيثخنيا0جخشاصاسح«.
الااعيا سارش0َطا سساميعيةاإىلارغيمهااايفاحشاخا سمارضنيا 0عاز ا سفارُّ
يفا سشاخالاسيماالا سجخشا0 سلجانا سشاميخةايفا سشاخال؛اباعميااراأناخطيلا

 النفصالاسمثريا سمخاَءا سمارضنياسلجخشا0 سلجانايفا سشخال.
الاعيا سيخاع تا سجنيبخةابمحريكا0تجهخزا 0يفانهاياةا التصالاطاسبا سفارُّ
 سياتلانيا سجنيبخانياإىلاتمازا0ماأرب،امنيلااًاإىلاأنا سساميعيةا0 إلماار تا

سممكفالناباسمكاسخفا ساسخةا0تز0يخلماباسسالحا0 سمماع.
 تصاالا سفارالاعياجااءابأ0 مراساميعية،ايفامحا0سةاإلغار ءا سجنيبخنيا
0 سضغاطاعلخهامايفا  تا سيقاتاسلرت ُجاعاعنا سيار را سذيا تيذتاهاقخاع تا

جنيبخةابمخ ا سشاركةايفا سيمالاخارجا سحاخظاتا سجنيبخة.
0كانا سمخخاخاعيخ سياعرا سمخيعيايفاحخيثاتلفزيينياأجرتهاقنالاساكايا
نخيزاأملا أل0لاقخاأكخاأنا سسلحنيا سجنيبخنياسنايذليي اسليمالايفا سشخال.

ع0لا سُمااْخ0َ ناأعركاتاصميباةامهخمهااخماعتاسليحثاعانامياتلنيامنا
جخياخابمخاتليخهاارضباًةاميجمًةاساخىا0صيسهااإىلامأرباعنخماا سامهخخهاا
 سجخاشا0 سلجاانا سشاميخة،ا سجخمةا ساضخة،ابصار0خاتيشاكاا سياسخساميا
0أ0قاعاأكثراماناللخاجنخيامانا سيي تا سغازياةا0بخنهامامرتزقةا إلصالحا
0 سياعخلا0جرحاأكثراماناللل،ا0سذسكاسجأتاع0لا سُماْخ0َ ناإلغر ءا سجنيبخنيا

0 سضغطاعلخهم؛اأمالًايفاحشخا سلخشخاتاإىلامأربا0تمز.

طالب المعهد العالي للعلوم الصحية بذمار 
يدينون استمرار العدوان في استهداف 
المنشآت الصحية والمستشفيات الطبية

  - متابعات: 
نّفاذاطالُبا سمهخا سمايلاسلملي ا سصحخاةابخحاخظةا مارا0ميظفيامكمبا
 سصحةا سمامةا0 سساكان،اأمال،ا0قفةا حمجاجخة؛اتنخيخ ًاباسامخر راجر ئما

 سُماْخ0َ نا سسميعيا سغاشماعىا سشمبا ساخَاَخاني.
0 سمنكرا سشااركينايفا سيقفةا سامهخ َفا سُماْخ0َ نا سساميعياسلخخنخنيا
 ألبريااءا0إمماناهايفاقملا ألطفالا0 سنسااءا0تخماريا سينخةا سمحمخةاسلشامبا
 ساخَاَخاناي،ابخاايفا سكا سامهخ فا سنشاآتا سصحخةا0 سر كزا0 سسمشافخاتا

 سطيخة.
0أكاخ0 اأنالذها سجر ئما سميايرتكيهاا سنظا ا سساميعياسناتثنَيا سشامبا
 ساخَاَخانياعنامي صلةاإر عتها سثيريةا سمحرريةامناقيىا سهخخنةا0 السمكيارا
مهخاابلغا إلجر ُ ا0 سُماْخ0َ ن..االخمنياإىلاأنا سحالا0صلابخ0لاتحاسفا سُماْخ0َ نا
إىلا سامهخ فا سنشائاتا سصحخةا0قملا ألطفالابخ خلها،اماايللنا0يملاعنا

إخالسهما0خشلهم.

قبائل ضوران آنس: جاهزون 
للدفاع عن الوطن ومواجهة 
العدوان السعودي األمريكي

  - خاص: 
ُعيخابخخيريةاضير ناآنلابخحاخظةا مار،ايي ا سثالثاءا سايض،اسياٌءاقييَلٌّا
اعاَضمَّامشايخا0أعخاناقيخلةاآنل؛ا0 سكاسلمأكخخاعىاُصُخيعلما0ثياتهما ميسَّ

يفا0جها سُماْخ0َ نا سسميعيا سغاشماعىا سشمبا ساخَاَخاني.
0أعلانامشاايخا0أعخاانامخيرياةاضاير ناآنال،اجالزيمَهاما سماسخاةا
0 ساممخ َعلما سخخاَعاعنا سيطنا0مي َجهةا سُماْخ0َ نا سسميعيا سذيايسمهخفا
 ساخَاَخااَناأرضااًا0إنسااناً،اَخاْضااالًاعاناإمماناهايفاقملا ألطفالا0 سنسااءا
0 سشاخيخا0تخماريا سيُنخاةا سمحمخةاسلشامبا ساخَاَخاني.ا0أكاخ0 اعىارض0رلا
 الصطفافا سيطنيا0 سمصّخياسلُماْخ0َ نا سساميعيا سغاشاما0أع0 تها سأجيرلا
يفاميملفامحاخظااتا سجخهيريةا0بكلاحْز ا0ثياتاإىلاجانباأبطالا سجخشا

0 سلجانا سشميخة.ا

يف ات�سال مع قيادات جنوبية

شروط السعودية عبر هادي: القتال 
في الشمال مقابل االنفصال

االإمارات وال�سعودية ترف�سان ا�ستقبال جرحى اجلنوب.. وال�سودان يتطوع
أربع عمليات اغتيال جديدة بمحافظة عدن إحداها استهدفت نجل 

األمين العام المساعد لمجلس الحراك الجنوبي بالضالع
  - متابعات: 

تحخثتا0ساائُلاإعاال اجنيبخةاعنا سمثيراعاىاجثةامي طنا
مجهيلا سهييةايفامنطيةاجميسةابخحاخظةاعخناُقملاإثراإْطااَلقا
ا0 ضاحاسالغمخاالتا  سنااراعلخهاماناقيلامجهيساني،ايفاتَاَفااشٍّ

 سنّظخةايفا سحاخظةا0عيعتهاابييلاأكثَرامناأيا0قتامىض.
0َُقمالا سناشاطايفا سحار كا سجنيبياعخاراعيلالاعياحسانيا
بخنطياةاخيرامكارا0َليانجلا ألمانيا سما ا سسااعخاسجللا
 سحار كاباسضاساعا0ُقمالابنفالا سطريياة،احخاثاأطلالاعلخها

مجهيسينا سنار،امااأعىاإىلاميملهاعىا سفيرا0ال 0 اباسفر ر.
يفاحانياسيايارجاٌلايفا سميخا سسااعساماناعخارهامرصَعها

برصاصامسلحنيامجهيسنيابحياإنخاءا سسكنيابمخن.ا
0سيايامي طانار باعامرصَعاهايفاأقالاماناأُسايُيعابمخلخةا
مشاابهةاسسابياتهااعنخمااأطللامسلحينامجهيسينا سرصاصا
يفا سمي لاياعاىا سي طناطاارقا سيسخخي،اماااأعىاإىلاميملهاعىا

 سفير.
لذ ا0تشاهخامحاخظةاعخن،ابمخا نساحابا سجخاشا0 سلجانا
 سشاميخةامنها،احاسًةاغريامسييقةامنا سفيىضا ألمنخةا0 نمشارا
عخلخاتا سيملا0 سنهب؛اتخهخخ ًاسمسلخما سحاخظةاسمنظخما سياعخلا

 سذيايسخطراعىاأَْجااَز ءا0 سمةامنا سحاخظة.
0كاناقاخا غمخلامخيراأمنامحاخظةاعاخنا سميخخاعيخ سحكخما
 سسانخخيا ألُسايُيَعا ساايض،ايفاحنياتما سامهخ فا سيارا سؤقتا
سلخحاخظةامرتنياإحخ لخاا سامهخختا سحاخظا إلصالحيا سمنّيا
مناقيالا سريااضانائفا سيكاريا0 ألُْخاااَرىا سامهخختا0كخلا

 سحاخظة.

0يفامااايممللابخيضيعاجرحاىامرتزقةا سُمااْخ0َ ن،ارخضتا
 سساميعيةا0 إلماار تا سامييالاجرحاىامااايساخىاباسيا0مةا
 سجنيبخاةاسلمالجابماخامخاطلةاع متاأكثرامناشاهر،اماا ضطرا
 سسيع نا0 ألرعناأناتسامييَلابمضا سجرحىا سذينا سميخممهما
 سساميعيةا0 إلماار تا0قايع ًاسُماْخ0َ نهااعاىا ساخَاَخانا0مناثما
رخضاتاحمىاتيخياَما سرعايةا سطيخةاسهما0 ساذيايمكلاحيخيةا

 سغاياتا سيلخجخةايفا ساخَاَخاناشاخاالًا0جنيباًا0كخفاتنظراع0ُلا
 سُمااْخ0َ ناإىلا سي طنا ساخَاَخانياعىاأنهاالايسامحلاحمىا سمالجا

مهخااقخ اسهاامناخخمات.
احاسةا سرص عابنيا سكيناتا سيملفةايفامحاخظةا لذ ا0تسمخرُّ
عاخنا0خاصاةابنياحزبا إلصاالحا0 سياعخلامناجهاةا0 سحر كا
 سجنيبايامناجهاةاأُْخااَرى،ا0قخايكايناتصاُعُخا0تاريلا سمنفا
0 الغمخااالتاجازء ًامنالاذ ا سرص عا ساذياباتاأكلاماناأنايمما

إخفاؤه.ا

شركة صافر تستأنف 
عملية ضخ الغاز 

المنزلي بعد توقف 
دام يومين

  - متابعات: 
عاا0ََعتارشكاُةاصاخاراعخلخاةاضاخا سغاازا
 سنازيلاإىلاكاخةامحاخظااتا سجخهيرية؛اسمغطخةا
 حمخاجاتا سسايقامناماعلا سغازابمخاأناتيقفتا

أنشطةا سرشكةاخاللا أليا ا سيلخلةا ساضخة.
0أكاخامخيراعاا ا سرشكاةا ساخَاَخانخاةاسلغازا
 سهناخساعاىاأحخاخاشاير ءاأنارشكاةاصاخرا
عاا0عتاعخلخاةا سضاخاسلغاازا سنازيلا سسااعةا
 سماسامةامنامسااءا سثالثاءالاسيمخل،اميّضحاًا
يفاترصياحاسيكاساةا ألنيااءا ساخَاَخانخاةااسايأ(ا
أنارشكاةاصاخراسمسامأنفاعخلخةاضاخا سغازا
تخريجخاًابخماخلالماإىلالماقاطرلاييمخاًاسمغطخةا
 حمخاجاتا سسايقامنامااعلا سغاازا سنزيلاحمىا

تصلاإىلامسميىا إلنماجا سطيخمي.
ميز0نااًا لنااكا أنا إىلا شاير ءا 0أشاارا
 سارت تخجخاًاسخىارشكةا سغازاتمامناخالسهاتز0يُخا
 سسايقا سحلخةايفاكاخةامحاخظااتا سجخهيريةا
باحمخاجاتهااامانا سغاازا سنازيلاخااللا ألياا ا
 ساضخاة..اُمَؤّكاخ ًاأناماعَلا سغازاكانتامساميرلا

نسيخاًايفاجخخعا سحاخظاتاأثناءاخرتلا سميقف.
0سفاتاإىلاأنارشكةاصاخراتيقفتاعنا إلنماجا
ساخلاييماني؛ابسايبا ألحاخ ثا سماياشاهختهاا
 سحاخظةاخخخاااكاناتيقفهاابيخاةا أليا اإلجر ءا
صخانةاسنشاآتا سرشكة..امشاخخ ًاباسُجهيعا سميا
بذسمهااقخاعلا0ز رلا سنفطا0 سماعنا0رشكةاصاخرا
إلعاعلا سمشاغخلا0تز0يخا سسيقاباحمخاجاتهامنا

 سشمياتا سنفطخة.

يف حادثة تكررت خالل اأيام
مصرع شقيقين سعوديين األول في صفوف قوات الغزو بمأرب واآلخر في صفوف داعش بسوريا

  - خاص: 
سيياأحُخاعنارصاع عشامرصعهايفاسايرياا0لياسميعيا
 سجنساخةاخخخاااسياياشايخُيهامرصَعهايفاصفايفا سيي تا
 سغازياةابخاأربايفا سمخلخاةا سمايانفذلااا سجخاُشا0 سلجانا
 سشميخةاعىاممسكراسهمايفامنطيةاصاخرا سجخمةا ساضخة.

0نيلاتا0ساائلاإعالمخةاعنا0 سخا سيمخَلانيا0يُْخَعىاغازيا
 سجهناياقيسهاباأنانجلخهاسيخاامرصَعخهخاايفاأساييعا0 حخا

 أل0لايُخعىاأحخخا0 آلخرايُخعىاعيخ سرحخم.
0سياياأحخاخامرصعهايفاصفايفاقي تا سغاز0ابخنطيةا
صاخارابخاأرب،اخخخاااساماتحاخعا سنطياةا سمياسياياخخهاا

عيخ سرحخمامرصعهايفاسيريا.
 سحاعثاةاأعاعتاسأل لااناحاعثةامشاابهةاحخثتانهايةا

 سشهرا سايضاعنخماا تصلتاقنالا إلخياريةا سسميعيةابرجلا
ُمسانايُخعىامحخخا سحارثيا0تحخثاعناميملانجلخهانارصا

0ز لرايفانفلا سخي .
0سياياناارُصامرصَعهايفاجخاز ناعنخمااأسايطتاقي تا
 سجخشا0 سلجانا سشاميخةاطائرلاساميعيةانيعاأباتياكانا
عىاممنها،اخخخااكاناشيخلانارصا سذيايُخعىاز لرا0يفا  تا

 سخي ايفجرانفسهابحز  اناسفا0سطا سخنخنيايفا سمر ق.



5 تقارير سمخعاالما      سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا

  - إبراهيم السراجي:
 سرضبُة،ا سميا0ّجههاا سجخُشا0 سلجاُنا سشاميخةاسيي تا
 سغاز0ابخنطيةاصاخرابخاأرب،ا سجخمةا ساايض،ابإطالقا
صار0خا»تيشاكا«اعىاممساكراسهما0سرتزقمهم،اأعاعتا
سلصي ريخا سياسخسمخةا سسيخخمخةاألخخمهاا0سكانهاايفاقخةا

أنجحا ألسلحةا سصار0خخةاعىا إلطالق.
مناذا سجخماةا ساضخاةا0عنخاإطاالقاصار0خاتيشاكاا
 سياسخسميا سمخلخةا سنيعخةاسلجخشا0 سلجانابخأرباأصيحا
»تيشاكاا ساخَاَخاني«اأكثراصار0خاباسخساميايحّيلاأكلا
لخفاعسكريامنذاظهيرالذ ا سنيعامنا سصي ريخا0حطما
 سرقاما سيخايسا سذياكانايحخلهاصار0ُخاساكيعا سمر قيا
 سياسخسميا0 سذياأطللايفاعا اا99اا0 سذيا سمهخفاأخر َعا
 سجخيعةا سليجسامخةامالامنا سجخشا ألمريكياكاني اقخا
0صلي اسلماّياإىلامكانا قاممهمايفا سظهر ن،اسلخشااركةايفا

 سحرباضّخا سمر قا0سييالاامنهمامرصعهما0جرحالل.
0رغماأنا سر0 يةا سرساخخةاسياي تا سغز0اغرياصحخحةا
مانا سجنساخاتا إلَمااَر تخاةا ا9ا بخيمالا باعرت خهاما
0 سساميعيةا0 سيحرينخةا0ملخشخاا سفارالاعي،ا0رغماعخ ا
صحةا سرقاماإالاأنهايظلاأكلامناقماىا سجخشا ألمريكيا

بصار0خاسكيعا سمر قياقيلالااعاماً.
0كاناتا»صاخىا سساريل«ايفاعخعلاا ألخاريانيلتاعنا
مصااعرامطلماةاأنالماجنخياًاإَمااَر تخاًاسياي امَصاِرَعهم،ا
كخااسيطاالاجنخياًاسميعياًا0مااجنخياًابحرينخاً،اإضاخةا
إىلااااجنخيااًاأرعنخااً،اأماايفاماايممللاباسيساائرا سيرشيةا
يفاصفايفامرتزقةاحزبا إلصالحا0عناارصا سياعخلاخيخا
أكاختامصاعُرنااأناماايزيخاعانااماسيي امصارعهما0عخعا
كيرياجخ ًامنا سجرحى،ا0عىاصمخخا سمماعا سمساكرياخيخا
را سصار0خامااعربةاحاملةاصي ريخامنانيعامانسمريا عمَّ
0ثالثاقاطر تا0قيعا0َلاناقالتاإسمافا0عخع ًامناطائر تا
 سمطالعا0طائرتنياأباتي،ا0 حرتقاعخعاكيريامنا آلسخاتا
 سمساكريةا ألُْخاااَرىامااابانياعباباةا0مخرعاة،ا0قخرتا
 سصااعراأنامجخيعامااتاماإحر ُقهامنالذها آلسخاتايفيقا

 سائةاآسخةاعسكرية.
مناجانيهايؤكخامجمهخا سغرعا سسميعيا سشهريابصحةا
تريياتهاأناعخَعا سجرحىا0 سيمىا سفميلايفاصفيفا سمخ0ا
لايالللااإصابة،ابخنهااللخاقمخلا0لللاجريحاً.ا0كانتا
ع0سماا إلَماااَر تا0 سساميعيةا0 سيحريناقاخاأقرتابخيملا
لماجنخيااًا0ضابطاًاخلخجخااً،ا0اخامانامرتزقةا إلصالحا

0 سياعخلا0لاعي.

0يساريامجمهاخاإىلاأبمخامانا ساكامؤكاخ ًاأنا سجخشا
قاي تا سغاز0ا 0 سلجاانا سشاميخةا سامطاعتا خارت َقا
0مخلخشاخاتهاأعَّتاإىلانجااحا سمخلخاةا0أناعقاةاتيجخاها

 سصار0خاسماتكنارضبةاحظ.
أنا سصاار0خا ساخَاَخانايا إىلا تشاريا ا سمطخااتا كلُّ
 سياسخساميا»تيشاكا«اقخاعخلا سمأريخامناأ0ساعاأبي بها
0حيلانجاحاًاعسكرياًاغرّياقي عخا سي جهةا0جملتا سغز لا

يحساييناأسَفاحساباقيلاأَيةاخطيلاييخميناعلخها،اغريا
أنارعا سفمالامناقيلاع0لا سغز0اباخ اطفيسخاًا0الاعالقةاسها
باسحاربا0كذ ا إلع نااتا سمياصخرتاعاناع0لا0منظخاتا
طخمااًاباسالا سيلخجياجملتاماناعخلخةاقملاجنيعا سغز لا
لياأ0لاعخلخةايفا سمأريخا سميايجرياخخهااإَع نَةاقملاجنيعا
يفاحاسةاحرب.اعنا سكايييلا سكاتبا سمربياعامرامحسنا
يفاميالانرشتها ألخيارا سلينانخةا0يييلاخخه:ا» سغريباكانا
تمامالا سنظا ا سيلخجياااااا0أتياعهامنا سمرباااااامعا
 سهجاي اكأنّها»خرٌقاسيي عاخا سلمية«،اأ0َْاكأنا سامهخ ُفا
جخٍشامحمّلاأمٌرامسامغَربا0مسمفظع،اأ0َْاكأّنا سينا،اعىا
جنايعا سيلخاج،امحّر اا0 سشاكلةالياأّنا سحارباسماتيخأا
بماخ(.الذ ا سنطلا سطفاييلاجارىاخخها سكثاريامنا سمربا
أساخاعلم،اخأبارقانيخالا سمرباي،ا ألمنيا سماا اسلجاممةا
 سمربخاة،اسخخينا» سهجي ا الرلاباي«ايفامأرب،اسمكيناتلك،ا
كخاااعّللاأحاخا ألصخقاء،ا سارلا أل0ىلايفا سمأرياخا سميايمّما
خخهااا»إَع نَاة«اقمالاجنيٍعاخاللاحارب.ا0سمايناَلا ألزلرا
أنايياّخ ا0 جبا سمز ءاساكّلامنا سخ0لا سشااركةايفا سغز0ا
عىاحخى،اخخخاا0صفامسمشاارا0زيرا سخخاعا سساميعي،ا
أحخخا سمساريي،ا سهجاي ا ساخَاَخانيابأنّاها»جيان«ا0كأنا

 سشجاعة،الياأناتسخحاسلغز لاباحماللاأرضك«.
0يشاريا سكاتباإىلا»مفارقةاتأرييخةاتسامحّلا سمأّمل:ا
صار0خاتيشكا،ابهخكلها سسيخخاتيا سيخيم،اكانا سكثري0نا
يممياخ0ناأنهاصااراخاارَجا سيخمةامناذاأياا ا ساخَاَخانا
 سجنيباي،اإاّلاأنا سطي قاما ساخَاَخانخةاقاخاحاخظتاعلخه،ا
0 سامخرتابصخانماه،ا0 ساممخلمهابخهاارلاضاخا سغز ل.ا
صاار0ٌخاصنماها سرخااقا سسايخخاتايفازمٍناآخار،اخرجا
مانامصانعامخيناةا»كيسيمنا«ا سمأرييخةاقرباميساكي،ا
سخصخابالخخاهابخقةابماخاأكثراماناأربمنياسانة.الناكا
أيضااًاأمثيسةاالابخامنا كرلاا:امنابنيا سمياريرا سمضاربةا
عاناأعخ عا سضحاياا،اإَمااَر تخنيا0ساميعينيا0بحارنة،اسما
يهماّماأحٌخ،االا سيلخجخاينا0الاأعخ ؤلم،ابإحصااءاأ0َْا كرا
 ساخَاَخانخانيا سذيناقاتلي اإىلاجاناباغز لابلخلم،ا0ُقملي ايفا

 سهجي .اسمايلمفتاإسخهماأحخ«.

  - خاص:
لتا0ز رُلا أل0قافا0 إلرشاعا سجهاتا حخَّ
 سمنخةابشؤ0نا سحجا0 سمخرلايفا سسميعيةا
 سساؤ0سخةا سكاملاةايفا سخاطلاةا0 سمأخريا
0 سمرقلاةاأما اأع ءا سحجااجا ساخَاَخانخنيا
سلفريضاةالاذ ا سماا ا0يفامناعا سحجاجا

 ساخَاَخانخنيامناأع ءامناسكا سحج.
0أكاختا سايز رلايفابخاناسهاااأنهاابذستا
جهايع ًاكياريلامناأجالاتساهخلا0تذسخلا
 سمي ئلاأما ا سحجاجا ساخَاَخانخنياسلذلابا
إلع ءالاذها سفريضةاباخ0نامميقات،ا0أنا
 سايز رلا0 خياتاعاىاجخخاعا سيرتحاتا
مانا سجانابا 0 الشارت طاتا سيخماةا
 سساميعي،اكخااتماإبخ ءا السممخ عا سكاملا
00ضاعا ميملافا سيضايااا يفا سلمماا0نا
 سحلايلاألياةامشاكلةايفاسايخلاتخكانيا
 سحجااجا ساخَاَخانخانياماناأع ءا سفريضةا
بماخاأنا سامكخلتا سايز رلاُكّلا إلجر ء تا

0 سرتتخياتا0 السممخ ع تاسذسك.
0أضاختا سيز رلابييسها:ا»سكناسألسافا
 سشاخيخاسمايمما سرعارساخخاًاعىايشءامنا
 ساكاحماىا آلنا0مااتاماتليخهالايا0عيعا
0تطخخناتامنابماضا سجهاتا0 سيخاع تا
 سمنخةاسشاؤ0نا سحاجايفا سخلكةاتناقضا
بمضهااابمضاًامعامر0را ألياا ا0قخامرتا
أشاهراعخيخل،ا0نحاناننمظراتلاكا سيعيعا

0 سيقاتايضخلاسااعةابمخاسااعةا0بييا
 سكثاريامانا سهاا ا0 سيخمااتا سمملياةا
بيخماتا سحجاجايفا ألر يضا سيخساةا0ماا
ز ساتاممليةاحماىا آلنا0تحماجاإلنجازلاا
أساابخعا0نحنا سخي ايفا ألياا ا ألخريلامنا

شهرا يا سميخلا0مناتلكا سمطخات«.
0ععتا سيز رلا سجخخاعاسلمحيلاباسصلا
0تسلخما ألمراسله،اسائلةا سلهاأنايكمباسهما
 ألجرا0 سثيبة،امشاريلاإىلاأناقطاعا سحجا
0 سمخارلاقخاعخالاباسحفاظاعاىاحييقا
0أمي لا سساجلنياألع ءاخريضةا سحجا0منا
حيهما سمماعتهاامناخاللا سينكا سركزيا
مياارشلاأ0َْاماناأَياخرعاماناخر0عهاع0نا
0ساخطا0خياًاسيسخخةا سمساجخلا0إشمارا
 سميريخ،اكخاااأكختاأنهاسامكينا أل0سييةا
سلحجاخااللا سما ا سياع اسناساجلي الذ ا

 سما ابخ0نا سمثناء.ا
0أكختا سيز رلاأنهااساممخلاع0ماًا0أبخ ًا
عاىاأناتظالاخريضاةا سحاجا0 سشامائرا
 سخينخاةابمخاخلاُكّلا سيماخاعانا سرص عاتا
بخيملافا 0 الخمالخااتا سسخاساخةا
مساميياتهااع خلخااًا0خارجخااًا0 السماز  ا
بهذ اع0ناتأثرياأَياطارفاكان،اكخااأكختا
شاكرلاا0تيخيرلااسيطااعا سحجا0 سمخرلا
باسايز رلابخيملافاقخاع تاها0مساؤ0سخها
0ميمصخاهاعىا ساخ0را سخينايا0 سيطنيا
 ساذياأع0هابمضحخااتاكياريلا0ساالخي ا

إساهامااخاعالايفاسايخلاخخماةا سحجاجا
0 سحارصاعاىاأع ئهاما سفريضاةابخارا

0سهيسة.
أنا سلساخخاعيخ سلاكا سحيثايا 0سايلا
حاّذرا سنظاا ا سساميعيامنامغياةامنعا
أع ءالاذها سفريضاة،ا  ساخَاَخانخانيامانا
قائاالًايفاخطابها ألخري:ا»ننصاحا سنظا ا
 سساميعياأالايمخاَلاعي ئالاعاىاحاجا
 ساخَاَخانخني،اأنايمخلاعىاتميخخامساأسةا
 سحاجاعاىاأَبْنَاااءا ساخَاَخانالاذ اأ0الًاالا
يجايزاسهارشعاًابأَياحاالامنا ألحي لا0الا
يحالاسها ساكانهائخااً،ا0َأنايمماطاىابناًءا
عاىا ألْحاَخ ثابناًءاعاىا سرص عابناًءاعىا
 سحرباخخأتاياسخحا0لاأنايميخا سحجاعىا
 ساخَاَخانخانياإىلابختا سلها سحر  ا سذياقالا
 سلهاعنها“َسَي ًءا ْسَماِكُفاِخخِها0َ ْسيَاِع”،اثانخاًا
سياخملا سكاسمكيناسذسكاآثاراسخئةاعلخها
ااْمابا ساخَاَخانيا مانا سلهاأ0الًا0مانا سشَّ

ثانخاً«.
0أثااراخالُاعاخ اتخكانا ساخَاَخانخنيا
مناأع ءاخريضةا سحجاسهذ ا سما ا سامخاءا
 سكثاريامانا ساخَاَخانخاني،اممّلياناعانا
 ممماضهما سشاخيخامنا سنظا ا سسميعيا
 سمغطرسا سممطشاسخمااءا ساخَاَخانخني،ا
مشارييناإىلاأنالاذ ا سنظا ا سذيايرسالا
 سجخايشاالحماللابالعنااخاإنامنا سميقعا

منها سيخا ابأياأعخالاأُْخااَرى.

اأكدت اأن من حق امل�سجلني ا�ستعادة اأموالهم مبا�سرة من البنك 
املركزي واأن لهم االأولوية للحج يف العام القادم

وزارة األوقاف: السلطات السعودية عرقلت 
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صاروخ توشكا اليمني ينفرد بتحقيق أكبر هدف عسكري ويدخل التأريخ

اأكد اأن ق�سف املوانئ يعترب خطاً اأحمر وال 
يجوز االعتداء عليها بح�سب اتفاقية جنيف

نائب رئيس ميناء الحديدة: الميناء تعرض 
ألضرار كبيرة جراء القصف وقوى العدوان ال 

تسمح للسفن بالعبور إال حسب المزاج
  - طالب العزعزي:

أكخانائُبارئخلامجللاإع رلامخناءا سحخيخلا ألسما ايحخىارشفا سخيناأنا سحصاَرا سيحريا
ماااياز لاقائخاًاعىا ساخَاَخاناماناقيلاتحاسفا سُمااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكي،امشاري ًاإىلاأنا

 سسفناالايخكنهاا سمييراإىلامخناءا سحخيخلاإالاحسبامز جالذها سخ0ل.
0قالارشفا سخينايفاترصيحاخاصاسصحخفةا»صخىا سساريل«:اإناقيىا سُمااْخ0َ ناتساَخُحا
أحخاناًاسلسافنا سمجاريةاباسخخيلاإىلا سخناءا0أثنااءامر0رلاايفا سينالا سالحخةايمما سمي صلامعا

طاقخهااسلميعلامناحخثاأتتا0الاتسمطخعاباسمايلا سخخيلاسمفريغاشحنمها.
0أضاافارشفا سخيناأنامخنااءا سحخيخلاتمرضاألرض راكيريلاجار ءا سيصفا ألخريلاعلخها
مناقيَلاطري نا سُمااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكي،احخثا سامهخفاكريناتا سحا0ياتا» سر خماتا
 سجرية«ا سميايممامناخالسهااتخ 0لا سحا0ياتامنا سسافناإىلا ألرصفة،اميضحاًاأناسخيهمايفا
 سخنااءاخخلاكرينااتاجريةار خماتاجريةا0قخاتما سامهخ خهااكاملة،ا ألمرا سذياأعىاإىلا

تمطخلارصخفا سحا0ياتابحخثاالايخكنا سمماملامعاسفنا سحا0يات.
0أشااراإىلاأناقيىا سُمااْخ0َ ناسااعجزتاعناتركخعا سشامبا ساخَاَخانياعناطريلا سيصفا
0 سطاري نا0 سيملا0 سمخمرياسجأ0 اإىلاطرقاأُْخاااَرىامنهاا سحصارا سيحريا0 سجييا0 سليا0يفا

نفلا سيقتارضبا سي نئا0 سطار تاسكيايُركمي الذ ا سشمب.
0أ0ضحانائبارئخلامجللاإع رلامخناءا سحخيخلاأناقيىا سُمااْخ0َ نا0قيلا سامهخ فامخناءا
هاإىلامخناءا  سحخيخلامنمي ا سسفناتخاماًامنا سخخيلاإىلامخناءا سحخيخلا0طليي امنا سمجارا سميجُّ
عخناغرياأنا سمجارارخضي ا سكابسايبا سيضعا ألمنيا سمخليرايفاعخن،اميخناًاأنامنايطليينا
عىاأنفساهماباسرشعخةاكاني ايريخ0ناتحريَكامخناءاعخن،ا0بخجرعاإعالناجالزيةامخناءاعخنا
تامارضبامخنااءا سحخيخلاكيايييسي اسلمجااراسخلاأمامكمامفراإماا سذلااباإىلامخناءاعخناأ0َْا

 سرجيع،اسكنا سمجاراخّضلي ا سرجيعامنا سذلاباإىلاعخن.
0قاالارشفا سخيان:اإنا سُماااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكياتجاا0زاُكّلا سحرماات،ا0 سحا يرا
 سخ0سخاة،اخيصافا سي نئايمملاخطاًاأحخارا0الايجيزا العمخ ءاعلخهاابحسابا تفاقخةاجنخف،ا

سكنا سُمااْخ0َ ناتخاعىايفا سكابسيبا سصختا سخ0يلاتجاهاماايحخثايفابالعنا.
0ععاارشفا سخينا سشامبا ساخَاَخانياسلخزيخامنا سصخيعا0 سمالحما0 سمآخيا0عخ ا سساخاحا
سيايىا سُمااْخ0َ نا0مرتزقمهابيليلةاصفيفا00حاخلا ساخَاَخانخني،ا0يفا سيقتا  تهاعخ ا سهلعا

عنخا سسخاعابإغالقامخناءا سحخيخل؛األنا ألعخ ءايريخ0ناخللاأزمةاسلاخَاَخانخني.ا



تقارير سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا      سمخعاالما6

  - محمد الوريث:
إضطارتا سساميعيُةايفاعا ال99ا 
إىلا سمئجاِراقي ٍتاباكسمانخٍةاسحر سةا
حخ0علاااماعا سمار قاإباانا حمااللا
تمارُفا سيخااعلا 0كاناتا  سكييات،ا
 سساميعيةايفا ساكا سيقتاجخاخ ًابأنهاا
ع0ساٌةاعاريةابالاجخاش،ا0سهذ احركتا
أمي سهاااسمميضالذ ا سمجازا سفاضحا
سخيهاايفا سجي نبا سخخاعخةا0 سمسكرية،ا
ا 0يفا سيقاتا ساذياتمجزا إلماار تاُكلَّ
 سمجزاأناترسلاجنخياًا0 حخ ًاإىلاجزيرلا
طنبا سصغرىا0طنبا سكلىا0جزيرلا
أبايامايىسا سي قماةاتحاتاساخطرلا
 سسالطاتا إلير نخةاتمحخثاعناإرسالا
قاي تابريةاإىلا ساخَاَخان،ايفاماايشايها
 سغاسطاةا سحرجاة،اأمااماااتييىامنا
ع0يالتا سيلخجاخاسيضعاأسيأامنا سكا
بكثري،احخثا ضطارتاع0يلةا سيحرينا
يفا0قتاساابلاأناتسامخعياماايُمَرُفا
بياي تاعرعا سجزيارلاسفاضا عمصا ا
سالخياقا ابهاأبناءا سيحرينا سرشخاءا
ضخاأرسلاآلاخلخفةا سمياتذيُلا سشمبا
 سيحريناياُكّلا0يالتا سظلاما0 حمكارا
 سثر0لا0 سسلطةا0 سيحرينا سمياخشلتا
يفاقخاعاسااحةا عمصا اسالخخةابكلا
إمكانخاتهاا0قخر تهااسخرجةا السممانةا
بياي تاخارجخاةاساناتكينا سامثناءا
يفامهزساةاإرساالاقاي تاإىلا ساخَاَخانا
سخكينامصريلماكخناسييهم،ا0أخري ًا
قطارا سحر0ساةاباسيي عاخا ألمريكخةا
خخكاعايكيناتمخ عاسكانهاابأكخلهاأقلا

مناتمخ عا سجخشا ساخَاَخاني.
0سذسكاخإنامشخياتا سنفطا سمربيا
أقاىاماااباسامطاعمهاايفامي جهاةا
سيمةاآالفاسنةامنا سمأريخا0 سحضارلا
0عخانا سغز لايفامخيناةامثلاصنماءاأنا
تحاارَبابأبي قهااا إلعالمخاةا0تيظفا
سافهاءا سيرشا0أر سهاماسييضالذها
 سمركةامناتحاتامكخفاتهما سيالظةا
0كخيخيتر تهما سحخيثةاسلمنظرياجز خاًا
بخ0ناأيا0عاياأ0اإعر كاحيلامحا0سةا
 حماللاصنماءا0ماا  ايخكناأناتكينا

نمائُجامغامرلاغيخةامثلالذه.ا

 إحتالل صنعاء ليس لعبة 
بالستيشن:

تمجساخابطايالُتارعاعياخا سرياضا
0أبيظيايايفا سغاساباميمارصًلاعاىا
 سمابا سفخخييا سماياالايمرخيناغريلاا
مخخ ناًاسلخماركا0كخااسايلا0شاالخناا
0ساائلا إلعاال ا بماضا  ساميخ  ا
 سيلخجخاةاسليطااتامناإحاخىاأسمابا
 سفخخيايا00صفهااابانمصاار تاسهاما
يفا ساخَاَخاان،ايفاإثيااتاآخاراسلميالا
 سطفاييلا ساذياييايعاحخلاةا سمخ0 نا
 سلبارياعاىا ساخَاَخاان،اكخاااأناأيا
عخ0 ناعاىاصنماءاسنايكيناشايخهاًا
»رمايا أ0ا 0 إلبالا بساياقاتا سهجانا
 سخيساه«اأ0ا سينااصا سيلخجايا ساذيا
 عماعتاعلخهاأياعيهما سناعخةا0 سرتخة،ا
إضاخًةاإىلا سكاخاإنا سياتلا ساخَاَخانيا
باسشاجاعةاعاىامساميىا  سمار0فا
كاخاةا سماسماسمايمماعاعىا سحخالاتحتا
نساخما سمكخخفا سركازيا0سمايكنامنا
مخمنايا سيالكابارييا0ممابمةا سيضةا
0آخاراإصاخ ر تا سهي تافا سحخيساةا
0عرعشااتا سيناي تا سهابطاة،اكخااا
أناهاسامايجارباييمااًايفاحخاتاهاكخفا

تكينا سحرباماناع خلاعبابةامجهزلا
بأجهزلا سيالسمخشنا0يميخراخخهااركنا
سلخيرمشااتا0 سكر تا0سخيهاانظا ا
تكخخفايجملهااأشايهابفناعقا سر0يالا

0 سيخنيخك.
 سياتالا ساخَاَخانياينمرصاسيضخمها
 سماعساةاجر ءاظلما0عاخ0 ناكيريا0قعا
علخها0الايجخامناخخااراآخراأمامهاإالا
 سخخاعا0 سثياتاسمكينار0حهاإمااسلخاًا
إىلا سنارصاأ0اممر جاًاسلشاهاعل،ا0سهذ ا
خاإناأياحخيثاعانامي جهةاميارشلا
بانيا سياتالا ساخَاَخانايا ساذياعاشا
يفاأكثارا سظار0فا سجغر خخاةا0عيرلا
0كاباخا سجياالا0 سصحااريا0 سجايعا
0 سمطاشاسناتكيناعاعساةامعانظريها
 سيلخجيا سذياسمايمرفاحخلا سساالحا
إالايفاأسماابا سفخخييا0يؤكخابأناُكّلاماا
ير0جاسهاإعال ا سماخ0 ناسخلاأكثرامنا
نكمةاساخجةاسلاخَاَخانخاني،ا0إناكانا
 ساخَاَخانياالايفيها سغطرساةا0 سممايلا
0 السمهانةاباسيصي اكُحّكا ا إلمار تا
0آلاسميعاإنخاايمخايفاُكّلاسحظةانفسها
إيخانخااًا0جهاعيااًا0عساكرياًاسمحريرا

بلخهامهخااكلفا سثخن.

 صنعاء ومقاتلو كوكب 
أكشن في سبيستون:

شهختامي قعا سمي صلا الجمخاعيا
خخالابايكا0تييرتاميجاًةاعارمًةامنا
0 سفكالخاةايفا  سنشاير تا سسااخرلا
اٍهاخلخجاياالحماللا مااايمملالابميجُّ
 ساخَاَخانا0عاصخمهااصنماء،اخصنماُءا
 ساذيا ساتاُكّلامحمالاعالا سمأريخ،ا
0صنمااءا سماياتكاراعىاأساي رلاا
أعظماجخيشا سغز0ا سماسياسي ءاأكانا
 سغز0ا سحيياأ0ا سفاريساأ0ا سمثخانيا
أ0ا سليطاناي،اساماتجارباماناقياُلا
تطا0الًامناقيلا سصغاراأمثالامر لييا
آلاساميعا0حاكا اع0ياالتا إلماار تا
0 سيحريانا0قطار،ا0ربخااايمايعالذ ا
إىلا سجهالا سطيلاسغاز لا سخي ابمأريخا

صنماءا0أمجاعلاا سملخخل.

0قاالاناشاطينا0مغارع0ناعاىا
مي قعا سمي صلا الجمخاعي:اإنا سمييلا
 سطفيسخةا سمياجاءتابمخلخاتا سسخفا
0 سساخفا 0 سساخفا سذليايا  سيماارا
 سياطاعا0ماااإىلا ساكاماناتساخخاتا
مساميحالامانامسلساالتا سرساي ا
 سمحركاةاالاتمارفاصنمااءا0أللهاا.ا
0سايرا سغارع0نامناحخياثا سيمضا
لاقي تاخلخجخةايفامي َجهاتا حيلاتخخُّ
ميارشلامعاقيائلا ساخَاَخانا سمياتمملا
أنا سساالحاجزءاالايمجزأاماناُلييمهاا
0ثياخمها،احخثا عملا سيمضاأناأقىا
مااايمرخها سيلخجياليامماركاكيكبا
أكشانايفاقنالاسيخسميناخكخفاسهاأنا
يييَضاممركاةامعارجاالا ساخَاَخانا
 ألخاذ  ا سذياناكاناسهما سسايلا ألكلا
يفا سفميحاتا إلساالمخةا0كانتاقيائلا
 ساخَاَخاانامناذابخ ياةا سزمااناقيائَلا

محاربةانشأتاعىاعحرا سغز ل؟!.
ا0قالا سناشاطاعيخ سلكا سخ نياعلا
حسابهاعىاميقعا سفخلابيكاساخر ً:ا
إناسالخانايفازيارتها ألخريلاإىلا سيختا
 البخضاطخاأناأ0بامااقائاالًاسها حخخا
 سلاهايااأ0بامااسيالاإنا حنااعمرناا%م9 
مناقخر تا ساخَاَخانخنيا سمسكرية..االا
يشاإناقخلماعىامشارفانخيييرك.ايفا
إشاارلاسيطيسةا سياتلا ساخَاَخاني،ا0سيا
أنها مملكاقلخالًامناإمكاناتا سسميعيةا
أنا سمااركا سخاي ايفامشاارفامخيناةا

نخيييرك.
أنا عيااعا سااميا حانيا عمالا يفا
 سيي تا سيطريةاتمانيلهااعلاساخارلا
لخليكالاغخارلا0 حخل،اممساائالً:اياا
ترىاماناتييىايفاقطراسحر سامها.ايفا
حنياقالاأسامةا سيشكي:اسيا سمهخفا
قطارا ع0يلاةا  سجخاشا ساخَاَخانايا
بصار0خاتيتشاكااكخااخمالايفامأربا
خاإنا سشاظايااسامصلاإىلا سيحريانا

0 إلمار ت.
يفاحانياتاخ 0لاناشاطيناآخار0نا
مي قمهاما سشايصخةا عاىا تحذيار ًا
سلياي تا سغازياةاييايلا»إىلا إلخيلايفا

 سيلخاجانحذركم،ا سجخاشا ساخَاَخانيا
سخساتا 0سجاانا ساخَاَخاانا سشاميخةا
مثلا سنميابا ساخَاَخانيايفاحاسةاأنكما
تظنايناباأنانمائجاحار0با ساخَاَخانا
كأسا نمائاجا إىلا مشاابهةا سامكيُنا

خلخجيالا«.
تجهخازا يماما أنا آخار0نا 0 قارتحا
سلياي تا سيلخجخاةا مكخّفاةا مخار تا
 سغازيةايفامماركهااايفا ساخَاَخاناحمىا
الاتشمراباسحرا0أنايكينالناكاأ0قاتا
مساميطمةايفا سماركاسخمسانىاسلغز لا
0كايا شاميرلما ترياُحا  سيمخئانيا

مالبسهم.

 معنويات منقطعة النظير:
0يشُمااُرا سساي ُعا ألعظُمامناأبناءا
 ساخَاَخاانابحمخخةا سنارصا إلسهياعىا
 سغاز لا0ماناسافاسفهام،ا0ينياعالذ ا
 سشميرامناتيكلا سشامبا ساخَاَخانيا
رخاعا بكاخاةامشااربهاعاىا سلاهايفا
 سظلماعناها0عخ سةاقضخمها0شاجاعةا
 سجخشا0 سلجانا0 سييائالا ساخَاَخانخةا
0 الساممخ عا سجخخ،ا0سهاذ االاتيجخاأيةا
مظالاراقلالايفا سشاارعا ساخَاَخانايا
رغما سحخلةا إلعالمخةا سكثفةاسيسائلا
إعال ا سمخ0احيلاماايسخينها»ممركةا

صنماء«.
0ييايلا سحااجاأحسان:ا»إنابماخا
 سحر يباعاخخة«،ا0يضخف:ا سيلخجخنيا
مشاحالاقملةا حناانمرخهاماأكثرلما
حلاكيساةا0رقاصا0رقخها0ياااريتا
يجاياسلاخَاَخااناأسافامرحيااًاعااعايفا

 ساخَاَخانارجالا0قيايلاحره.
0تثيتا سشاالخا سمياتمرضهااقنالا
 سساريلابشاكلاشايهاييمياسياتلنيا
يخنخانيايمحركيناباكلاأريحخةاع خلا
 سُمخلا سساميعيايفاظالاغطاءاجييا
كثخفامناقيَلاطائار تا سمخ0 ناتثيتا
باأنا سياتاَلا ساخَاَخاناياالانظاريَاساها
يفا سماساما0سناتيَفاأيةاقايلاجيارلايفا
 سماسماسيهرها0 سحخليسةاع0نا سميالسها

0حريمه.

 المهزلة الكبرى.. عندما يتطاول الصغار على مدينة بحجم صنعاء!
 اليمنيون يشعلون مواقع التواصل االجتماعي بالنكت الساخرة في انتظار لقوات الغزو 

 ناشطون: يجب تجهيز ممرات مكيفة للقوات الغازية وسيارة هيلوكس كفيلة بنقل الجيش القطري
 طرفة العام: دويالت مثل قطر والبحرين واإلمارات تريد أن تحتل 7000 عام من الحضارة اليمنية

بالستيشن الخليج يصطدم بالكالشنكوف اليمني

بقية من الصفحة األخيرة..

توتشكا غضب اهلل 
على القوم )المريــّشين*(!

حمود األهنومي

0 نمفياتاأ0ع جهامابمر0قا سنفاطا سلئخم،ا0أعطي اأنفساهما
مظهار اخاععاااخاطايهامنا0ْلاِماأنهماقايىاعظخاىاتمييرتا
ابنفي لاا،اخيملهااالاذ ا سيلاما سيااعع،ا بأمي سهاا،ا0تشاخيرُّ
0أسالخهاالذ ا النمفاخا سياتلاإىلاسايءا سصريا0سهيلا ساخَاَخانا
 سفاتكة،ا0جياسها سشامية،احخثا سيتايرتّصخلمايفاُكّلامنمطف،ا
0 سيطفايسامييلهمامنا سصخيلاقيلا سمخ0،ابغز0لما0عخ0 نهما
أثيمي اأنهماأعخ ءاسهذ ا سشامباُكّلا سشامب،ا0سهاذ ايريخ0ناقملها
0حصاارهاحمىامناثر0 تاها سطيخمخةا0 سمياطاسااسالييها سير را
 سساخاعيا سذيايخكِّنهامنا سمنيخباعلخهاابخاايمنيامي طنخهاعىا
 سمخاشا سكريما0 سرخاها سطلايب.اإنهمايرياخ0ناأناينمزعي امنها
مأربا0 سجايفاحخثاتيمزنالاذها ألرضاعطاءا سلاها سيز0ن،ا
سمياعهاأللا ساخَاَخانا سخخاين،اباإلضاخةاإىلاحصارلماإيالمابر ًا

0بحر ًا0جي ًاسخمسنىاسهماقملها0إلانمه.
غارياأنا ساخَاَخانايا سحرا سكريما سامطاعاأناييلابا سماعسةا
رأسااًاعىاعيب،احنيا0ّجهاعاصفةا سيصاصا سماعل،ا سماصفةا
 سميتشاكخةاتجاهاقملةا ألطفالا0 سنساءامنا سغز لا سحملني،ا0علا
بذسكاعاىاقخرتها سفائيةا0مهارتها سيِهارلايفاتليخنهماأ0لاعرسا
ماناعر0سا سجخا0 سمزلا0 سكر مة،اعىاأنا أليا ا سياعمةاتشاكلا
كي بخالامظلخةايفا0جيلهام،ا0أيامااسايع ءايفاتأرييهم،اكخاا
عستالذها سماصفةاعىاأنابخخا ساخَاَخانيا سذيايياتلاعىاأرضخمها
 سثابمةا0 سمخاسكةامفاتخحا سنرص،ا0زما ا سشهخ،ا0ريشةا سيَخرا
 سذيايرساما سنرصا سيني،اإنها ساخَاَخانيا سمظخما سذياطاسااع0ّخا

 سغز لا سحملنيا0أ  قهماسيءا سمذ ب.
ير لنالؤالءا سغاز لا سحخيىاعىابريلاأمي سهماحخثاتمصّيرا
عيلخاتهما سمكّلساةاأنابإمكانهمارش ءابماضا سيخاع تا سييلخةا
0 سمساكريةاسمساهخلامهخاةاتياخُّ اقي تهاما سغازياةايفاعخالا
 ساخَاَخاانا0صايالًاإىلاعاصخمها سحر0ساة،ا0لايارلاناخارس،ا
0قخاارابائر،ا0تفكارياضحل،احخثاسامايمخا سنظاا ا سيييلابملكا
 سينخييةا سمياكانتاساائخل،اخيخاأصيحاشخخا سييخلةامنمخخااسلها
أ0الاثماسيطناهاثانخا،ايرخضا إللانةا0 سمخاسةاسغريا سله،اكخااباتا
 بنا سييخلةاحر ايفاتفكريه،االايرتيطابشاخيهاإالابيخرامصاسحه،ا
0يخاايمناساباماعا تجالاتاها0مخيسها سمايايساطِّرلاا سخي ايفا
مخاعيانا سمضحخاةا0 سفاخ ءايفارشقا ساخَاَخانا0غربها0شاخاسها
0جنيباه،ا0يفاحاسةا0جيعاقلةاقلخلةامنا سرتزقةا سؤعسجنياخإنهما
ظهار0 ا سخي امكشايخنياأماا ا سرأيا سماا امنيي ياناباسمخاسةا

0 سيخانة،اسخلاسهماقر رامكني،ا0الارأيامسخيعا0الارصني.
سامايمخاأبنااءاشاميناا سخاي ابحاجاةاإىلا سمذكاريابخماناتهما
ماناقايىا سياليجاةا0مطارعتهماسهامايفا سساهلا0 سجيلا0لما
ييحثايناعاناأرز قهاما0أرز قاأ0العلاما0 ممهانهاماآلعمخمهاما
0كر ممهام،اباخ0نامر عالاسحلا إلساال ا0حلا سجاي را0الاحمىا
حلا إلنسانخة،ا0سخسي اأَيْاضاًابحاجةاسلمذكريابأناأ0سئكا سممخينا
0ر ءاُكّلامشااكلناا0آالمنااا0خيرناا0حاجمنااحخاثامنمي اع0سمناا
منا سامير جاثر0 تناا سمياتسااعخنااعىا سمخاشا سكريم،اأمااأنا
يأتيالؤالءا سسمكل0ناعلخناا0 سمخالءا سميخخاإلخي نا سيرعلاخإنا
ميا0ممهما0 سجهااعاضخلمايمخامناأ0جبا سي جياتايفا0عياُكّلا
يخنياحارا0رشيف،ا0ظهراباعياااسلمخانا سميشاارا ساخَاَخانخنيا
0 حمفاؤلمابنمائجا سماصفةا سميتشاكخةا سخخانخة،ا سمياسماتمكِّرا
صفيلاااغار تهاما سكثخفاةا0 سيحشاخةا0 سمياع0مااتسامهخفا

 سخنخنيا0 ألطفالا0 سنساءايفابخيتهما0لماآمنين.
أباسساةا سيلخجا0مسامكل0هامغار0ر0نابأمي سهاما0عختهما
0عماعلام،ا0نحانا0 ثيينابنرصا سلاهاسنااكيننااامظليمنيابغي ا
علخناا0عنّساي اأرضناا0قملي األلنا،ا0مخّزناا سلهاباسشجاعةا0 سييلا
0 سمزيخةا سصاعقةا0باسرجالا 0يا سيأسا سشخيخ،ا0بمأريخاحاخلا
باسحريةا0 السمياللا0إ  قةا ألجنيياسيءا سنكالا0جحخما سيبال،ا
0لاذها ألعخ عا سمايايملنيناعنهااييماابمخاآخاراماالياإالالخيةا
 سلها سمياسااقهااإىلاأبناءا سييائلا ألشاا0ساسخيملي امنهااخرييا،ا
0يأرس0 اآخرين،ا0يفاُكّلامناقملهما0أرسلماخرياسااقها سلهاإسخناا

سالقمصاصامنهماكخااأ نا سلهاتماىل.
إنا سرضبابخخامناتيتشاكاا0إساكيعا0سينااا0إخيتهماأصيحا
أمار االزماا0رض0ريا،ا0تحمِّخهارض0رلا سرحلةا سحساساة،ا0منا
 ألميرا سميا0ّحختا ساخَاَخانخانياجخخماا0رخمتامناممنيياتهم،ا
خاسشمباالايحرت اإالاقخاع تها سيييةا0مجالخيها ألبطالا سمظخاءا
 سذينايثينينايفا سمخ0،ا0يخرغيناأنفها سمسيةا0 سي رمةاباسكلا
0 سمنجهخاةايفاتر باها سطالارا سمفخف،ا0الامنااصاعنا سحفاظا
عاىالذ ا سز جا سشامييا سثائراإالابمكر رالاذها سمي صفا سيييةا
0 سخر0سا سجلِّخةا0 سمياتمطياعر0سااا سرت تخجخةايفاُكّلا تجاه،ا
فاالا ساكلامنايريخاأنايفهم،ا0باتا0 ضحااأنا سمخساكنا0 سمضمُّ
يجخياسخىا سيي ا سياغنيا سسمكلين؛ا0اإ  اغضبا سلهاعىاميزلا

ريّشت(.
___________________

*يياالايفاسهجةاألالا ساخَاَخاناريّشاإ  انياتاسهاريش،ا0ليا
مثلاسناتماطىاخمالًاأكلامنه،اخخيالاسه:امّريش.
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حاوره/ زيد الغرسي

يمانيا سيطاعا سصحيايفابالعناا
لذها أليا امناصميباتاجخةا

جر ءا سمخ0 نا0 سحصارا سسميعيا
 ألمريكياعىابالعنا.

صحخفةا»صخىا سسريل«ا سميتا
بناطلا0ز رلا سصحةا سخكميرا

تخخما سشاميا0رشحابإيجازالذها
 سصميباتا0 سياطر،اإىلا سحي ر.

ابخ ياةانرحابابكاماعكمايراتخخام..اسيا
تضمينناايفا0 قعا سيطاعا سصحياسلخسمشفخاتا
بخيملفاأني عهاايفاظلا سحصار..ا0ماالياآثارا

 سحصاراعىا سيطاعا سصحيا0 سطيي؟
الاشكاأخيا سمزيزاأنا سمخ0 نا0آثارا سمخ0 نا
سي ءاأكانا سمخ0 نا سيارشاباسيصفاأ0َْا سمخ0 نا
غريا سياارشاعالا سحصاارا سجاييا0 سيحريا
0 سجاييا0إغاالقاُكّلا سناخاذا ساخَاَخانخةا سميا
حاساتاع0ناعخايلاُكّلا سساملزماتا0 ألع0ياةا
0 ساي عا أل0سخاةا0 إلساماخخةا ساذيايحماجهااا
 سيطاعا سصحيابشكلاعا ا0 سنظيمةا سصحخةا
كاملاةايفا ساخَاَخاان،اأثرتاتأثري ًاباسغااًا0كيري ًا
عاىا ألع ءا سصحيا0عىانيعخةا0كخخةا سرعايةا
 سيّخمةاسلخرىضا ساخَاَخانخني،اساي ءاأكاني امنا
 0يا ألمر ضا سزمنةاأ0َْا سرىضا سصابنياجر ءا

 سمخ0 ن.ا
 سمخ0 ناأَيْضاًاأخيا سكريما0 سحصاراتسايبا
يفا نمخ  ا سشاياتا سنفطخاةا سمياتممخخاعلخهاا
ُكّلا سسمشافخاتاأ0َْاميانايا سيطااعا سصحايا
0 سشاايفا0 سر كازا0 سيحاخ تا سصحخاةا0 سميا
تممخاخايفاتشاغخلامنظيممهاااعىا سشامياتا
0َأنا نماخ  ا سمخاارا ُخُصيصااًا  سنفطخاة،ا
 سكهربائايايفاممظامامحاخظااتا سجخهيريةا
أصيحاقائخاًا0مااز لامسامخر ًاإىلا سلحظة،الذ ا
كلهاأّعىاإىلا نمخ  اشيهاكيلاألَْكثَرامنا%م9امنا
 سساملزماتا سطيخةا0 ألع0يةا0 سحاسخلا0كلاماا
تمخلابهاغرفا سرعاياةا سصحخةامناميمل تا
0مشاايفا0عناياتامركزلاجمالا سمخلاخخهاايفا
أقالامساميياتها0يفاأعنىامساميياتهايفاتأريخا

 ساخَاَخانا سحخيثا0 سيخيم.ا

الناكاممليماٌتاعنا نمشاراأ0بئةاكحخىا
 سضنكا0 سالرياايفاعخعامنا سحاخظات..اللالذ ا

سهاعالقةاأَيْضاًاباسمخ0 نا0 سحصار؟
باسفملالاذها أل0بئاةا نمرشتانمخجاةاسهذ ا
 سحصارا0نمخجةاأَيْضاًاالنمخ  ا0سمخنيامنظيمةا

 سلياحااتا0 سرصخا سيبائيا0 ألمصال..اُكّلالذ ا
أّعىاإىلا نمشااراكثاريامانا ألمار ضا0 سمياتما
عرضهااايفاأَْكثَرامنامحفالا0يفاأَْكثَرامنامنلا
إعالماي،امثلاحخىا سضناكا0 سالرياا0 سحصيةا

0حاالتامنا سييسريياء.ا
0باسنسايةاسألمر ضا0 أل0بئاةا سميا نمرشتا
خهاذ اجااءانمخجاةا سيصايرا0 سمجازايفاعخلا
 سرصخا سيبائياأ0الًا0َأَيضااًامنظيمةا سلياحاتا
0تحخخهاما تيايا ألطفاالا 0 ألمصاالا سمايا
مسامييالًامناأمار ضاعخيخلا0 سماياسماتظهرا
 آلنايفا سيقتا سر لنا0سكنهااسمظهرامسمييالًا
0ساخكيناأثرلااكيري ًاعىانخايا ألطفالا0عىا
صحاةا ألطفاال،ا0قخاياؤعياإىلا نمشااراكثريا
منا ألمار ضا سمياقخاتاماأصاالًا جمثاثهاامنا
 ساخَاَخاناأ0َْاشايها الجمثااثايفا سماسماكلهامثلا
شاللا ألطفالا0أمار ضا سحصيةا0 سسالا0إىلا

آخره.ا
لذ اكلهاأخيا سمزيزانالحظايفا سفرتلا ألخريلا
0نمخجاةاسكلالذها سمي مالا سمياتجخمتا0أعتا
أَيْضاًاإىلانيصا سناعاةاعنخا سي طنا ساخَاَخانيا
بشاكلاعا ا0ُخُصيصاًايفا سناطالا سميايمانيا
 سناسامناشاحةايفا ساعلاأعَّتاإىلا نمشاارا0إىلا
زياعلا نمشااراأمر ضا سسالا0 سذياساجلنااأ0َْا
رصخنااأَْكثَرامناحاسةاجاءتاإىلا سسمشفخاتاأ0َْا
إىلا سمخاع تا سيارجخةاساي ءاأكانتا سحكيمخةا

أ0َْا سياصة.

ا0سكاناكخافايماما سمماملاماعا سحاالتا
 سحرجاةا سمياتصلاإىلا سسمشافخاتايفاظلاماا
 كرتمامنا نيطاعا سكهرباءا0عخ اتيخرا ألع0يةا

0إغالقابمضاأقسا ا سمنايةا سركزل؟
أرياُخا سمأكخاخالناااأنا سمخالا سصحاياسانا
يميقافامهخاااكانتا سظار0فا0مهخاااكانتا
 سميقااتا0مهخاااكاناتاُشاحةا إلمكانخااتا
 سميخارلاساخىا0ز رلا سصحةا0 سشاايفا سمابمةا
سهااا0َأَيضاًا سشاايفا سياصة،اسكنالاذ ا سمجزا
الاشاكاسها سمأثريُا سكيريايفاكخفخاةا سمماملا0يفا
طرييةا سمماملامعا سصابنياجر ءالذ ا سمخ0 نا
0 سحصاراسي ٌءاأكاني امنا سمأثريناميارشًلامنا

 سمخ0 ناأ0َْابشكلاغرياميارش.
0معالاذ االاز ستا سنظيماةا سصحخةاتمخلا
0سيابأعنىامساميياتهااسكياتحا0لاأ0َْاتحاخظا
عاىاتيخياما0سايا سحاخا ألعناىامانا سرعاياةا
 سصحخاةاسلميفخافا0سلميلخلاأ0الًاماناممانالا
 سصااباأيااًاكانانيُعا إلَصاابَااةا سمياأصابمها
0َأَيضااًاسلخحاخظاةاعاىاحخاالامنانسامطخعا
سي ءابإنيا هاإسماخخاًاعنخمااتكينا إلَصاابَاةا

إَصاابَاةاحاعل.
0عاىا سرغمامنالاذها سظار0فا0 سميقاتا
0 سماياالاشاكاأثرتاعاىانيعخةالاذها سرعايةا

0عاىا سمخعا سماا اسليخخااتا ساذيا رتفعاكخاا
 كرتاساابياًا0سكانامااز لالنااكاعخلاقائم،ا
لنااكاخخماةاتيخ ،ا0ساياأنهااخخمةابساخطةا
أ0َْاضئخلة،ا0بهذها سيخمةا0حسابا إلمكانخاتا
 سميخارلاتياي ا سنظيمةا سصحخاةا0 سمنارصا
ا  سصحخاةابأع ءا0 جيهاابخاايُاريضا سله،ا0نُحثُّ
 سماملانيا سصحخنياساي ءاأكاني امانا سكي عرا
 سطيخةاأ0َْا سصحخةاأ0َْاكي عراتخريضخةاأ0َْاكي عرا
تمخالاباسمناياتا سركازلاأناتيي ابي جيهاابخاا
تمخكنا0بخااسخيهاامناإمكانخاتا0سيابسخطة.ا

الالالنااكاقطاعااٌتايفا سسمشافخاتا
باسمحخيخا سسمشفخاتا سرئخسخةايفا سجخهيريةا
تيقفتاعنا سمخلامثلاغساخلا سكىا0 سمناياتا

 سركزل؟
نممالذ ا سحصارا0 سمخ0 نا سظاسما0 سغاشما
عاىابالعناااأّعىاإىلا نهخاارامنظيماةاأ0َْاأعخ عا
ممخناةامانا سشاايفاساي ءاأكاناتا سرئخساخةا
أ0َْا سفرعخاةاساي ءاأكاناتامشاايفاكياريلاأ0َْا
أ0َْا مر كازاصحخاةا أ0َْا أ0َْاصغاريلا مميساطةا
مساميصفات،احخاثاأنا ألرض را سمياأصابتا
لاذ ا سيطااعاأرض راكياريلاجخ ًاجار ءاعخ0 نا
مياارشا0جار ءاقصفاجييامياارشا سمياأعَّتا
إىلاترضراكثريامنا سشاايفا سرئخساخةا سيجيعلا
يفا سماصخةاصنماءاأ0َْايفابيخةا سناطلا سحخطةا
أ0َْايفا سحاخظاات،اخياخاترضرالنااايفاصنماءا
مشافىاللاعنخماااتامارضبا سمساكرا سذيا
بجاي رها0 ضطرا سكاعرا سطيياسلهر0با0 سفر را
0 النمياالاإىلامياناياأُْخااَرىا0تارضراأَيْضااًا
مسمشافىا سثيرلا0 سيملا سركازيا0بنكا سخ ا
خخاهاحخنخاارضبتا سينيلةا سنخرت0نخةاعىاجيلا
نياما0َأعىاإىلالار0باأعخ عاكياريلامنا سكي عرا
0تمرقالا0تيقفا سمخلايفابمضا ألقساا ابهذ ا
 سشفىا0 سذيا سمماعانشاطها0سيابيتريلاأخفا
0أضمفامخااكاناعلخه،اأَيْضاًامشافىا سسيمنيا
ترضراعنخماارضبامنزلا سيزيرا سسابلا0 سذيا
ترضراأرض ر ًاباسغاة،ا0 طلعاعىالذها ألرض را
كثريامنا سجهاتا المخخةا0 سنظخاتا0 سجمخعا
 سخنياسي ءاأكانتا سخ خلخةاأ0َْا سيارجخةا0َأعىا
إىلاتيقفاعخلا سشافىاأليا ا0 سامماعانشاطها
0َأَيضاًابخساميىاأضمف،الذ اباسنسايةاألمانةا
 سماصخاة،ا0أماااباسنسايةاساالياخاارجاخيخا
تارضرايفاتمزاكثريامنا سشاايفا سرئخساخةامثلا
 سشافىا سجخهايري؛ابسايبا0جايعا سرتزقةا
0 سذياناعخلاي اعاىا حمالساها0تيقافا سمخلا
 سصحياخخهاإالامنا عخ عابسخطةامخناينمخينا

إىلاخكرلما سمكفرييا الجر مي.ا
0يفاعاخناأَيْضاًاكثريامنا سشاايفايفامشافىا
عاخنا0يفامشافىاباصهخابا سمساكرياأَيْضاًا
حاخثالناكابمخاأناتما نساحاباجزءاكيريامنا

 سجخشا0 سلجانا سشميخةا0تركتا ألياعيا آلثخةا
تمطلا سمخلاإالامناعنارصلما سرتزقةا سمياقخا

تمليىارعايةاصحخةاممخنة.ا
0يفاصمخلاتيريياًارُضبتاُكّلا سنظيمةا0كلا
 سيانايا سمابمةاسايز رلا سصحاةا0 سمابمةاأَيْضاًا
سليطااعا سياصابخااخخهاا سشافىا سجخهيريا
تمطلا سمخلاخخهاسفرتلاطييلةا0 سامماعاعخلها
0َ سيحخ تا سصحخة،اتيريياًا%ل9ارُضبامنها.
عخيمااًا%لماأ0َْاأَْكثَرامانا%لمامنا سمخلا
تأثارتا 0 سساميصفاتا يفا سشاايفا  سصحايا
0أصيحاتاتمخلابأقالامنا%لخاماناطاقمهاا
0 ساا%للا سمييخةاتمارضبهاا0الاتمخلابماتاً.ا

لذ اباإلضاخةاإىلانفاعاميازنا0ز رلا سصحةا
0ميازنا ألع0يةاسلخسميرعينا سمجارا0أَْكثَرامنا
%للامانا سحاسخلا0 سي عا إلساماخخةا0 ألع0يةا
 سماياكانتامميخرلا0أصيحتاالانجخاسهااأياأثرا
نمخجةاالنمخ  ا السمري عابسيبالذ ا سحصار.ا

امصنعا ألكسجنيا سذياتما سمهخ خهامنا
قيلا سمخ0 ن..اللاتيقفالذ ا سصنع؟،ا0للاليا
 آلنايمخالاأ االا0مااأثرا سامهخ خهاعىاجخخعا

 سسمشفخات؟
نماماكانالنااكا سامهخ فاسلخصناعامانا
ضخانابناكا أللاخ فاسهاذ ا سماخ0 نا سلبريا
خفايا ألياا ا أل0ىلاسلماخ0 ناتماقصافامصنعا
 ألكساجنيا سيحخاخا ساذيايغذيامسمشافخاتا
أماناةا سماصخاةابأكخلهااابخااعلا ألكساجنيا
 سهامةا سميايمما سميخ مهاايفا سمناياتا سركزلا
0يفاغارفا سمخلخااتا0يفاأماكانا سرقايعا0سانا
يحماجاماعلا ألكساجني،ا0تسايبالذ ا سيصفا
إىلا نهخااراخطاريا0كارثيايفاتلاكا أليا اعنخماا
تمطالاعنا سمخلاثما سامماعانشااطهابخرجةا
أقلا0بخساميىاأضمفامخاااكاناعلخها0أصيحا
إنماجهاييالاعنا إلنماجا سساابلابحي يلا%لم 
0لاياماااأّعىاإىلا نهخااراكيارياجاخ ًايفاأعخالا
ُكّلا سشاايفا0 سساميصفاتا0 سر كازا سصحخةا

0 سيحخ تا سيجيعلايفاأمانةا سماصخة.
0سامايكنالذ الايا سصنعا سيحخاخا سذياتما
 سمهخ خها0 سذياكانتاآثارهاكارثخةاعىا سريضا
 ساخَاَخانايا0إنخااأَيْضاًايفامناطلاأُْخاَرىاأَيْضاًا
يفاصمخلاتمارضبامصنعا ألكسجنيا سذياأّعىا
إىلانفالا آلثارا0 سنمائاجا سكارثخةا سكيريلاعىا

 سريض.ا

اأخري ً:اللالناكا حصائخةابمخعا سصحخنيا
أ0َْا ألطياءا سذينا سمشهخ0 اخاللا سمخ0 ن؟

نمماباسنسايةاسلصحخنيا0 سكاي عرا سصحخةا
0صلتا عاخ عا سجرحىا0 سيخخااتاأَْكثَرامنالم 
حاسةامااابنياطيخابا0كاعراصحايا0تخريضا

0مسمفني.ا

  - زيد الغرسي:
يي صاُلامسمشافىا سسايمنياسلطفيساةا0 ألميماةا
تيقفاهاعنا سمخل؛ابسايبا سيصافا ساذياتمرضتاسها
ممساكراقي تا ألمنا سياصا0أحاخثاأرض ر ًايفامخ خلا

 سسمشفى.
0عانىا سسمشافىاخاللا ألشاهرا ساضخةاكغريهامنا
 سسمشافخاتامنا سحصارا0 السمهخ فا سيارش،امااأّعىا

إىلاتر جعاأع ئها0تر كما سصميباتاخخه.
أحاخا ألطيااءا عيُخ سلاها سحخايلا 0قاالا سخكمايرا
 سميصصانيايفا سسمشافى:اإناأبرزا إلشاكاسخاتا سميا
0 جهمهامايفابخ ياةا سماخ0 ناتخثالايفامغااعرلا سكاعرا
 ألجنيايا سذياكانايمخلايفا سسمشافى،اإضاخةاإىلاعخ ا

0جايعا سيخيالاسمغطخةا سمجاز،اماااأّعىاإىلاإغالقابمضا
 ألقسا .

0أضافايفاترصيحاخاصاسصحخفةا»صخىا سسريل«ا
أنا سسمشافىاعاناىاأَيْضااًاماناعاخ ا0جايعا سطاقةا
 سكهربائخةاأ0َْاتيخرا ساز0تاسمشاغخلاكثريامنا ألقساا ا
 سرئخساخةايفا سسمشفىامثلاغرخةا سمخلخاتا0 سحضانةا
0 سمناياةا سركزلا0قساما سيمل،ا0كذ اعاخ اتيخراقطعا
 سغخاراسلحاضناتا سياصةاباألطفالا سيخج،احخثاييجخا
عاخعامانالاذها سحاضناتاممطلاة،ا0تحمااجاإىلاقطعا
 سغخارا0الانسامطخعاتيخريلاااحاسخاً؛ابسايبا سحصار،ا
ماااأّعىاإىلاتر جعا سسامةا سريريةاسهاذها سرشيحةايفا

 سسمشفىابنحيا سثلثني.
0ز عابييساه:النااكانياصايفا ألع0يةا0 سساملزماتا

 سطيخةا سرض0ريةاسلخرىضامنمخمهابشاكلاكيريا0منهاا
 سحاسخالا سيليةا سميانساميخمهاايفاعخلخاتانيلا سخ ا
0تشايخصا ألمر ضاحخثاالايخكانانيلاع امنامملعا
إىلامرياضامحماجاإالابمخا جر ءالاذها سحاسخل،اكخااأنا
 ألطياءا آلناالايسامطخميناتشيخصا ألمر ضا0إجر ءا
خحيصااتاطيخاةا0ميليةا0لاذ اجانبامهاماسلغايةا
0سلحصااراأثٌراكيريا0خطرياعىامساميىا ألع ءاسليخمةا
 سصحخةاسلخرىض.ا0أشاراإىلاأنالناكاأع0يًةاغرياميجيعلا
تََخاماًا0ليارض0ريةامثلا سحاسخلا سيريخية،احخثا نمخ ا
ممظُماأني عهاايفا سسمشفى،اخهناكاأمر ضامثلاحاالتا
 الساهالا0 سجفافاساخىا ألطفالاتماسجابهاذها سحاسخلا
0غخابهاايسيبامضاعفاتاكيريلاعىا سريض،اإىلاجانبا
 ساميخ  الذها سحاسخالايفا سمخلخات،ا0لاذ انيعا0 حخا

خخاااباسكابييخاةا ألع0يةا0 سحاسخل؟،احمىا سساملزماتا
 سطيخةاخيخا نمخمتاباسسايقابسايبا سحصارا0سمايمخا

سخىا سريضا سيخرلاعىارش ءابمضها!!.ا
0سفتاإىلاأنا سسمشافىايفا أليا ا ألخريلاكانايرخضا
أيةاحاسةاالاسخخااعنخا0جيعاسيباميللاسخىا سطيخبايفا
 سمشايخص،اكخااأنهماكاني ايييمينابمحييلاكثريامنا
حااالتا سحضاناتاسألطفالا سياخجا سذينايحماجيناإىلا
حاضناتاإىلامسمشافخاتا0مر كزاأُْخاَرىابسيباتمطلا
كثاريامنهاا0تر جاعا سطاقةا السامخمابخةاسهذ ا سيساما
0كذساكايمماتحييلاحاالتا ألطفاالايفا ألمر ضا سماعيةا
0كذسكا سحاالتا سنساائخة؛األناكثري ًامنا ألقسا اأغليتا
بسيباعخ ا0جيعامسملزماتهاا سطيخةا0نيصايفا سكاعرا

 سطيياسهاا سذياكانايممخخاعىا سكاعرا ألجنيياخخها.

  60% من العمل الصحي في 
المشافي والمستوصفات تأثرت 

وأصبحت تعمل بأقل من 30% من 
طاقتها والـ40% المتبقية تم 

ضربها وال تعمل بتاتًا 

  إرتفاع معدل الوفيات بسبب 
الحصار وعدم توفر المستلزمات 

الطبية، والعمل الصحي لن 
يتوقف مهما كانت الظروف 

ومهما كانت اإلمكانيات

  العدوان السعودي األمريكي 
لم يستهدف مصنع األكسجين 

بأمانة العاصمة فحسب بل 
قصف مصنع األكسجين بصعدة 
وتسبب في انهيار كبير ألعمال 

كل المشافي والمستوصفات 
والمراكز الصحية



تقارير سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا      سمخعاالما8

طيران العدوان السعودي األمريكي يتمادى بسفك دماء اليمنيين في العاصمة

  - خاص: 
0 َصااَلا سطري ُنا سسميعيا ألمريكياخاللا
 ألياا ا سثالثةا ساضخاةاقْصاااَفهاسلخنشاآتا
ااةا0 ألحخاءا سساكنخةابمخعا  سمامةا0 سَيااصَّ
منامخيريااتاأمانةا سماصخاة،اميلفاًا سزيخا

منا سضحايا.
0حلالا سطاري نا سساميعياصيااحاأملا
بكثاخةايفاسخاءا سماصخة،احخثاشناسلسلةا
مانا سغار تاعاىا ألحخااءا سساكنخةا سمابمةا
إع ريااًاسحاخظاةاصنمااءابخخيريةاسانحان،ا
0قصفامنطيةابختامييسة،امااأَعَّىاإىلاتخمريا
أربماةامناازلاتخمري ًاكاماالً،اكخاا سامهخفا
 سُماااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكايالنجار ًايفا
شاارعا سثالثنيابخنطيةا سساي عابصار0خنيا
0شاناثالثاغار تاعىامنطيةاضييلاع0ناأنا

تسفراجخخمهااعناأيةاإصاباتابرشية.
الا ممماقياةا كاناتا غاار تا سُماااْخ0َ نا
يفصلهاااعانابمضهااا سيمضاسايىاعقائلا
محاخ0علا0أثاارتا سيايفا0 سهلاعايفاقلايبا
 سنااس،انمخجةا سامهخ فا سُماااْخ0َ ناألحخاءا
ساكنخةا0تمخخها سيارشايفا سيحثاعنامخنخنيا

 نمياماًاسضحاياهايفاصاخر.
 سي طناينايفا سحياعل0 اعانا ممماضهما
 سشخيخاالسمخر را سيصفا سسميعيا ألمريكيا
بهذها سيحشاخةاسلماصخةاصنمااء،امطاسينيا
تحاسفا سُمااْخ0َ ناباسشااركةايفامخخ نا سيمالا

0تركا سخنخني.
0قاالاعيااسامحخاخابحنالاشاخيخاعىا
 سنظا ا سمغطرس:ا»لؤالءامميحشين،اقملة..ا
يرياخ0ناقماَلا سي طنانيا ألبريااءا0الاَلااامَّا
سهماباأيامي طنايُيمل،اخاسخخنخينامنا0جهةا

نظرلماسي ءا0يجباقملهم«.
0أضاافاعيااسا0لاياماناساكاناحايا
ضيايلاقائاالًا»لاذ احياساكني،اسخالاخخها

ممساكر تا0الامر كازاتخريابا0الاتجخماتا
مسلحة..ا سغار تاتسمهخفامي طننياأبرياء..ا

0مخملكاتاتابمةاسي طنني«.
0 سامغرباإبر لخمانارصا0ليامناسكانا
 سحاياأَيْضاًاماناتماايلاع0لا سُماااْخ0َ ناعىا
بالعناا،اممساائالً:اسا  الذ ا سيصاف؟!،ا0سا  ا
لذ ا سُماااْخ0َ ن؟!..اماا سذنبا سذيا قرتخناه؟!،ا

ما  اعخلناابهم؟!.
0يؤكخاأنا سشامبا سخخناياسنايرىضاباسذلا
إطالقاً،ا0أنا سغز لاسخنخمين؛ابسيباقصفهما

سلخخنا0محا0سةا حمالسهم.
0خااللاييَميا الثنانيا0 سثالثاءا سامهخفا
طري نا سُمااْخ0َ نا سسميعيا ألمريكيا سغاشما
أَيْضاًا سمخيخامنا سيانيا سسكنخةايفاعخلاأحخاءا
باسماصخةاصنماءاضخنا سامهخ خها سمي صلا
يفا سماصخاةا 0ميخر تهاما سحخاالا سخخنخانيا

صنماءا0 سحاخظات.
0قالامصخراأمنيابأمانةا سماصخة:اإناما 
مي طناًا سمشاهخ0 ا0أصخباللاآخر0ناجر ءا
لذها سغار ت..اميخناًاأنا سُمااْخ0َ نا سساميعيا
 سامهخفامنزلاأحخا سي طننيايفاحياصيخانا
ميقماًاماشاهخ ءا0اخاجريحاً،اكخااأسامهخفا
منازلاأحاخا سي طنانيايفامنطياةاع رس،اماا
أسفراعنا سمشهاعا9امي طننيا0إَصاابَاةالا 
آخرين،ايفاحنيا سامهخفامنزلاأحخا سي طننيا

بحيامذبح،امااأسفراعنامااجريحاً.
00 َصاَلا سُماااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكيا
لخجخمهاعىا سماصخاةاصنماء،احخثاقصفا
صيااحا سثالثاءا ساايضامينىاكلخاةا سرشطةا
يفامنطياةا سمحريارا آلللاةاباسساكانابثالثا
غاار ت،امااأَعَّىاإىلاترضراعخعاكيريامنامنازلا
 سي طناني،اكخااا سامهخفا سطري نا سغاشاما
 سمهاخا سفنياسليي تا سجييةابشاارعا سطار،ا
0كذ امنطيةاشارعا سسيمنيا آلللةاباسسكان.
0نفذاطري نا سُمااْخ0َ نا سسميعيا ألمريكيا

سلسالةاغاار تاخاللا سخيمانيا ساضخنياعىا
عخعامانامخيريااتامحاخظةاصنمااء،احخثا
شاناغاارلاياي ا سثالثااءا سايضاعاىامنازلا

مي طننيايفاسنحانا0خيالنا سطخال.
0 سامهخختاغار تا سُمااْخ0َ نامنازلاعخعا
مانا سي طنانيابصاخخاةاطاماشابسانحانا
بخحاخظةاصنماء،ا0تساييتايفاأرض راكيريلا

باسنازل.
كخاااأصخباأربمةامي طنانيابجر0حاجر ءا
غاارلاسلطاري نا سساميعيا ألمريكاياخجاَرا
 سثالثاءاعىامنزلاأحخا سي طننيابيريةا سمخنةا
 سمابماةاسخيرياةا سحصاناخايالنا سطخاالايفا

محاخظةاصنماء.
اها 0صيااحا سثالثااءا ساايضا0أثنااءاتيجُّ
 سي طننياإىلاأعخاسهماكانتا سفاجأُلابسييطا
عخعامانا سصي ريخاعىاميناىاكخلةا سرشطةا

بخنطيةا سمحريرابأمانةا سماصخة.
 سمخياخامنا سنازلاتارضرتاجر ءا سيصفا
0كذساكا سحاالتا سمجارياةا0حاسةامانا سهلعا

0 سييفاساعتايفا سكان.
 سي طاناسااميامحخخاأحخاساكانا سحيا
كانايلمياطاصاير ًاخميغر خخاةاأثنااءاناز0لا
مر سالنااإىلا ألماكانا سماياتارضرتا0رشحا
بمضاتفاصخلامااحخثاساا»صخىا سسريل«.

يييلاساامي:ايجباعىا سجخخاعاأنايملما
0يشاالخالذها سجر ئما سيشامةا سمياترتكيهاا
 سساميعيةا0أمرياكاا0إرس ئخلابحلا سشامبا
 سخخنايا0يجباأَيْضااًاأناييّلخا ساكايفاتأريخا

أجخاسنا.
0يضخافابييسه:ا»طيمااًا حنااقيالا أليا ا
 سمياساييتا سيصفاعشنااخرتلاترقبامريرلا
0كانا أل0العاع ئخااًايميقمايناأنايماماقصفا
مينىاكلخاةا سرشطةايفاأيا0قات،ا0كانتاتلكا
 سرحلُةاقاساخةاعلخناا0عىا أل0العا سذيناكاني ا
كلخاااَمارَّتاطائار تا سُماااْخ0َ نا سهخجيايفا

ساخاءاصنمااءايجزمايناأناكلخاةا سرشطةا
سخمماقصفهااخحاسةا سرتقباتلكاتسييتابآال ا

سناا0سأل0الع.
»0ساخيا بييساها سااميا 0يزياخا سي طانا
إبر لخما سذياالايمجا0زاعخرها سسابمةاعنخماا
كانايسخعا سطائرلايجريا ىلا سحخا ا0يصابا
باإلسهال؛ابسايباصيتا سطائرل؛األنهايميقعا
أنالاذها سطائارلا سجرمةاسامرضبامنازسناا
0سمرضبا سجامعا0 سحلا سمجاري..الؤالءاسما
تمخاسخيهماأياخطاأَحخراإطالقاً،المالخجخينا

اعيلخةاصحر 0يةابخ0ية«.ا الايخلكيناإالَّ
0يؤكخاأنهاعنخمااحخثا سيصفاكاناع خلا
منزساهاماعاأرستها سكيناةاماناماأَْخاااَر ع..ا
كانا سجخخاعامسامخيظاًا0كانا أل0العايلميينا
كاسمااعلا0يمنا0سينا0جيةا إلخطار،ا0سااأقيلتا
 سطائارلاكاسمااعلاتيقماي اقصافاأيامكانا
حيسنا،ا0ماالياسيىاسحظاتاحمىاتماقصفا

كلخةا سرشطة.
ا0يي صلاحخيثهابغضباشخيخاعىا سخلكةا
قائاالًا»خيجئناابصيتاشاخيخ..ا نفجاراقييا
جخ ًالزامنزسنااا0َأعىا ىلاتكرا سني خذا0حاسةا
مانا سهلعا0 سرعباعختا سنازلا0نحنامنزسناا
مكينامناعخلاشايلاخخهاا إلخي نا0أ0العلما
0 سجخخاعالارعاباتجااها سياباسلهار0بامنا
 سنزلا0عشنااعخلاسااعاتا0 سييفامسخطرا

عىا سجخخع«.
ا0يفامكانا السمهخ فاكاناُكّلايشءامخمر ً،ا
 سنازلا0 سحالتا سمجاريةا سجا0رلاسينىاكلخةا

 سرشطةاأصابهاا سرضرا سكيري.
محالا صاحابا ر غابا سجنخاخا  سي طانا
خساتنيايفاشارعا سكلخةايييلابأنهاكانابجي را
محلاهاأثناءا سيصفاعىامينىاكلخةا سرشطة،ا
مشاري ًاإىلاأنامحلاهاتمارضاألرض راكياريلا
جر ءا سيصف،ا0أناممظما سفسااتنيا حرتقتا
0 سزجاجاتاتكرت،ا0قخاسلََّما سلها0سمايصبا

بأياأ ى.
ا 0يؤكخاأنها0عىا سرغمامنالذها سهخجخةاإالَّ
أنا سشمَبا سخخنياصامخاكصخيعاجيلاعخيانا

0نيم،ا0الايخكنا السمسال اأ0ا سيضيع.
0تييلا مرألامناأحخاسكانا سحيابمزيخةا
0ثياة:اإنا سيصافاسانايثنخنااامانامغاعرلا
منازسنا..اسنظلاخخهااخاسيتا0 سحخالابخخا سلها

0سخلابخخاسلخان.
0أصخاباخخساةامي طناني،ابخنهاماطفلا
0 مارأل،ابجر0حاخطريلاجار ءاقصفاطري نا
 سُماااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكايا سغاشاما
منمصافاسخلا الثنانيا سايضاعىامنازلاأحخا
 سي طنانيايفاحاياشاخالنابخخيرياةالخخ نا
محاخظاةاصنمااء،ا0أعىا سيصافاإىلاتخماريا

 سنزلاباسكامل.
0نمخجاًةاسليصفا سساميعيا سمي صلاعىا
مخيرياتامحاخظةاصنماءاتز يََخاعخعا سنازحنيا

إىلاع خلاأمانةا سماصخة.
0قاالامخياراعاا ا سمليمااتا0 الحصااءا
0 سميثخلابخحاخظةاصنمااءاعيلاعيلازيخ:اإنا
عخعا سنازحنيامنامحاخظاةاصنماءا ىلاأمانةا
 سماصخةاجر ءا سُمااْخ0َ نا سساميعيا سغاشما

عيلا سخخناتجا0ََزا٢٠اأسفانازح.
0أ0ضحازيخاأناعاخَعا سنازحنياحمىانهايةا
 غساطلامناعخي امخيرياتا سحاخظةابلغا

٢٠اأسفاًا١٥٨0َانازحاً.
اطاري نا سُماااْخ0َ نا سساميعيايي ا 0َشانَّ
 الثننيا سايضاغارتانياجييمنياعىامخيريميا
سنحانا0أرحبابخحاخظةاصنماء،امسمهخخاًا
منزلا سلي ءامهخيامييسةايفاقريةابختامييسةا

بخخيريةاسنحاناع0نا0قيعاأيةاإصابات.
0قَصاَفا سطاري ُنا سمااعيامحاالًاتجارياًا
مهجاير ًايفامنطياةابختا سيرمانايابخخيريةا
أرحاباصياحا الثنانياع0نا0قيعاأيةاإصاباتا

أَيْضاً.

 قصف هنجر في شارع الثالثين بالسواد بصاروخين وتدمير أربعة منازل بالكامل في منطقة بيت مقولة
 استشهاد 15 مواطنًا وإصابة 77 آخرين في قصف همجي على أحياء سكنية بمناطق دارس وصوفان ومذبح وضبوة

 إنتقام هستيري من كلية الشرطة والمعهد الفني للقوات الجوية بشارع المطار

إب: استشهاد 12 مواطنًا في قصف متوحش على حي سكني بمدينة يريم
مواطنون: العدوان أمعن في قتل المدنيين والرد على هذه الجرائم سيكون قاسيًا

  - خاص: 
ا ألمريكياخاللا كثََّفا سطاري ُنا سساميعيُّ
 ألياا ا ساضخةاماناتحلخيهايفاساخاءامخينةا
0 سامهخفا ألحخااءا إب،ا بخحاخظاةا يرياما
 سسكنخة،امااأَعَّىاإىلا سمشهاعا0إَصاابَاةاعخعا

منا سي طنني.
0يايَ ا الثنانيا سايضاقصافا سُماااْخ0َ نا
بهسامريياامميحشةاحخاًاسكنخاًا0سطامخينةا
يريامابأربماةاصي ريخانمجاعنهاا سمشاهاعا

ااامي طناًا0إَصاابَاةاأكثارامنالمامي طناً،ا
كخااترضرتاسامةامنازل،ا0نيلا سصابيناإىلا

 سسمشفىا0لمابحاسةاحرجة.
إع نمهاما جاخع0 ا باسخيناةا  سي طناينا
0 سامنكاَرلماسهاذها سهخجخةا سمايايرتكيهاا
 سنظا ا سساميعيابحلا سخخنخني،امشرييناإىلا
أنا سُماااْخ0َ ناتجا0زاُكّلا سحا يرا0 سحرماتا
0سامايماخايفرقابانيارجالاأ0اأمارألاأ0احيا

سكنيا0منشألاعسكرية.
0ععااألايلا سخينةاجخخعا سي طننياسلميحخا

0 سيقايفاصفاًا0 حخ ًايفامي جهاةا سُمااْخ0َ نا
0عخ ا السمساال اأ0ا سمها0ن،امطاسينياقخاعلا
 سثيرلابمنفخذا سيخار تا السارت تخجخةا0إيال ا

 سمخ0احمىايميقفاعناغطرسمه.
0سخساتالذها سرلا سميايممخخاخخهااطري نا
 سمخ0اقصفا سنازلا0 ألحخاءا سسكنخةابخخينةا
يريم،ابلاساييهااقصفا0غار تامكثفةانمجا
عنهااا سمشاهاعا0إَصاابَااةا سمارش تامنا
 سي طنانيا ألبرياء،اإضاخاةاإىلاتخمرياعخعامنا

 ألحخاءا0 سنازلا سسكنخة.ا

استشهاد وإصابة 20 مواطنًا في قصف همجي على 
مديرية المخاء بمحافظة تعز وإحراق 12 شاحنة بالكامل 

  - خاص: 
أُسمشاهخاااامي طنااًا0أصخبالاآخرينابخخيريةا سيااءايفاحاخظةاتمزاجر ءاقصفاطري نا
 سُماااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكيا سغاشامايي اأملاعىاعاخعامنامنازلا سي طننيا0 سنشاآتا

0 سطرقاتا0 سجسيرا0 سحالتا سمجارية.
0شاناطري نا سُمااْخ0َ نا سساميعياعخع ًاكيري ًامنا سغار تا سجييةاعىامناطلاممفرقةامنا
 سخيريةامسامهخخاًا سناازلا0 سطرقاتا0ناقالتا سي عا سغذ ئخةا0 سحطات،امااأَعَّىاإىلا سمشاهاعا
ِرا سنازلا0 سحالتا سمجاريةا0 سطرقاتا0 سنشاآتا0 سر خلا 0إَصاابَااةاعرشينامي طناًا0تارضُّ

ااة.  سمامةا0 سَيااصَّ
كخاا سامهخفاطري ُنا سُمااْخ0َ نا سسميعيا ألمريكيايي ا سثالثاءا سايضااااشاحنَةانيلايفا

 سخيريةا  تها،امااأَعَّىاإىلاتخمريا سشاحناتاباسكاملا0 حرت قامااخخها.



9 تقارير سمخعاالما      سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا

  - خاص: 
طاري ُنا سُماااْخ0َ نا سساميعيا َكثَّاَفا
 ألمريكاياغار ِتاها سهسامرييَةاعاىاعخعامنا
 ألحخاءا سساكنخةا0 سنشآتا سمامةا0 سياصةا

يفاممظمامحاخظاتا سجخهيرية.
طاري ُنا سُماااْخ0َ نا سساميعيا 0 رتكابا
 ألمريكايا سغاشام،امسااءاأمال،امجازرًلا
حنيا سامهخفاحخاًاساكنخاًابخنطيةا سضلمةا
بخحاخظاةاتمازا0َ سمشاهخاعاىاإثرلاااما 

مي طناًا0أصخبا سمرش ت،اخخخاا سمخعامرشحا
سلزياعل.

0قالامصخرامحيلابخحاخظةاتمز:اإناخرقا
 إلنيا ا0 إلسامافاتي صلاعخلهاايفا نمشاالا
 سضحاياامناتحتاأنياضا سنازلا سمياعمرلاا

 سيصف.
0أََشارا سصخراإىلا0جيعاصميباتاكيريلايفا
عخلخاتا النيا ا0 الساماف،اماايرجحا رتفاعا
 سضحاياا..اُمَؤّكاخ ًاأنا سُمااْخ0َ َنا سساميعيا
يسمهخُفامممخخ ًا ألحخاءا سسكنخةا0 سي طننيا
يفاحاسةالسامرييةاتملاعناحياخاأعخًىاسهذ ا

 سنظا ا سجر .

ا0يفامحاخظةامأربا سمشاهخامامي طننيا
ياي اأملاجار ءاقصفاطاري نا سُماااْخ0َ نا
 سساميعيابسلسالةامنا سغار تا سجييةاعىا

مناطلاباسحاخظة.
0أ0ضحامصخٌرامحيلٌّاباسحاخظةاأناطري نا
 سُماااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكايا سامهخفا
بأربعاغاار تاميخخاتاتابمةاسمخالا سمسالا
يفا0 عيامييالابيخحاانابانيامأربا0شاييل،ا
مااأسافراعناسييطاسمةاشاهخ ءا0عخٍعامنا
 سجرحىا0تخمرياسخارتنيا0ميخخاتا سمسل.
0مسااَءاأملاشاهختا سماصخاُةاصنماءا
غاار ٍتامكثفةاسطري نا سُمااْخ0َ نا سساميعيا
 ألمريكيا0 سذيارّكزايفا سامهخ خهاعىامنازلا

 سخنخني.
0أ0ضحامصخراأمنايابأمانةا سماصخةاأنا
طري نا سُمااْخ0َ نا سمهخفابثخانخةاصي ريخا
منطياةا سحفاءا0نيما آلللةاباسساكانا0حيا
 سنشاآت،امشاري ًاإىلاأنا سيصفا سهسامرييا
سلُمااْخ0َ نايفاييمها سثامنا0 سسمنيابمخا سائةا
راعاخعاكيريامنامنازلا سي طننيا أعَّىاإىلاترضُّ

0تهشما سني خذ.

مذابح جديدة للعدوان.. استشهاد 31 مواطنًا وإصابة آخرين 
في قصف على مدنيين بمحافظتي مأرب وتعز

 جراح صعدة ما تزال تنزف
 66 يدمــر  األمريكــي  الســعودي  العــدوان    
مدرســة بالكامــل و4 مكاتــب تربويــة وبقيــة 

مدارس المحافظة بحكم المدمرة
 غــارات متواصلة على مناطق حيــدان ورازح 
والحــرف وباقم وأكثر من 15 غارة اســتهدفت 

مستشفى غافرة بمديرية الظاهر

  - خاص: 
طاري ُنا سماخ0ا سساميعيا ألمريكايا 0 َصاَلا
 سصهخينيا سغاشاماتخمريَا سنازلا0قطَعا سيطيطا
 سمامةا0 سامهخ َفاساخار تا سي طننيابخحاخظةا
صمخلابشكلالسمريياخاللا سثالثةا أليا ا ساضخة.
0يايَ اأملا ألربماءاشاناطاري نا سُماااْخ0َ نا
 سساميعيا ألمريكايا سغاشاماعارش ِتا سغاار تا
 سجييةاعاىاعخعامانا سناطالاباسحاخظة،احخثا
شناثالَثاغار تاعىامنطيةاخيطابخخيريةاحخخ نا
را 0أعتاإىلاتخمريامخرساةا سميايىاباسنطيةا0ترضُّ
عخعامنا سنازلا سجا0رل،ا0شاناطري ُنا سُمااْخ0َ نا
أَيْاااضاًاسلسالةامنا سغاار تاعىامنطيةاكهالنا
محخاطابخحخطامخينةاصمخلا0غاار تاأخرىاعىا

مخيريمَياحخخ نا0ر زح.
كخااشاناطاري نا سماخ0ا سساميعيا ألمريكيا
 سغاشمالاغار تاجييةاعىامناطلا سحْرفا0 سمايلا
0آلاقر عابخخيريةاباقما سحخ0عية،انمجاعنهااإصابةا

مي طنابجر0حابلخغةا0 حرت قاسخارل.
ياي ا 0شانا سطاري نا سساميعيا ألمريكايا
 سثالثاءا ساايضاأكثَرامناخخَلاعرشَلاغارًلاجييةا
 سامهخختامسمشافىاغاخارلابخخيرياةا سظالرا
0عخع ًامنامنازلا سي طننيابخنطيةامر نابخخيريةا
حخاخ ن،ا0 سكابمساعاغاار تاأعتاإىلاتخمريامنزلا
0إحر قاساخارتنياتابممنياألحخا سي طننيا0أرض را
مناازلا سي طنانيا سمي ضماةا يفا كياريلا أخارىا

0مخملكاتهما0مز رعهم.
سلخنشاآتا قصفاها يفا 0 سامخرا سُماااْخ0َ ُنا
 سمملخخخاةايفاصماخل،امسامهخخاًا ساخ رسا0كلخةا

 سرتبخةابمخعامنا سغار تا سميحشة.
0ز رلا سمملخاما سماايلا0 سيحاثا سملخاياأع نتا
 سامهخ َفاكلخةا سرتبخةابصمخلامناقيلا سُمااْخ0َ نا
 سسميعيا ألمريكيا سغاشم،اممّلًلايفابخاناسهااعنا
 سمنكارلااسجر ئما سُمااْخ0َ نا سسميعيا ألمريكيا
0 سمخر رهايفا سامهخ فا سنشاآتا سمملخخخةا سميا
تحخالارسااسًةاساامخًةايفابناءا سشاميبا0تخمريها
سكلا سؤسسااتا سرتبييةا0 سذيايمخاعخاالًامناخخاًا

سلخي ثخلا0 سيي ننيا سخ0سخة.
0طاسياتا0ز رُلا سمملخما سماايلا0 سيْحثا سملخيا
 ساخَاَخانخاةايفابخانهاااكاخاَةا سنظخااتا سخ0سخاةا
0 إلقلخخخةابمحخلامسؤ0سخاتهاايفا0قفا سُمااْخ0َ نا
 سسميعيا ألمريكيا سغاشما0 سمهخ خهاسلخي طننيا
0 سيُناىا سمحمخاةايفا ساخَاَخاان،ابخااخخهاا سنشاآتا

 سمملخخخةاباعميارلاارصحاًاعلخخاًا0تملخخخاً.
0شاناطري نا سُماااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكيا
ياي ا الثننيا ساايضاسلسالَةاغار تاعاىامناطَلا
ميملفةابخحاخظةاصمخل،احخثاشاناثالَثاغار تا
عاىا0 عياأملاحابخخيريةاكمافا سامهخختاثالثَةا

منازلا0أسفرتاعناتخمريلااباسكامل.
كخااشناطري نا سُمااْخ0َ نا سسميعيا ألمريكيا
ماغاار تاعاىامنطيةاكهالناشاخالارشقامخينةا
صماخل،ا0غارتانياعاىامنطياةا سفارعابكماافا
0 سامهخفامنطيَةا سلخلاباالاغار تا0غارتنياعىا

مخيريةا سظالر.

كخاااأع نامكماُبا سرتبخاةا0 سمملخامابخحاخظةا
صمخلاتخماريَاطري نا سماخ0ا سساميعيا ألمريكيا
0حلفائها سخنهجاسخ رسا0مكاتبا سرتبخةابخيملفا
اإىلا سمملخما مخيريااتا سحاخظةا0كلامااايُخااااتُّ

خخهاابصلة.
باسحاخظاةا مكمابا سرتبخاةا مخياُرا 0قاالا
إنا سُماااْخ0َ نا سساميعيا عيُخ سرحخانا سظار يف:ا
 ألمريكايا0حلفااَءها سجرمانياعأباي امناذُاأياا ا
 سُماااْخ0َ نا أل0ىلاعاىاتخماريامحاخظاةاصماخلا
بشاكلاعا ا0تخمارياُكّلا ساخ رسا0مكاتبا سرتبخةا

باسحاخظةابشكلاخاص.
0أََشاارا سظار يفاإىلاأناإجخاايلا ساخر سا سمايا
0حلفااؤها عّمرلااا سماخ0ا سساميعيا ألمريكايا
 سجرماينابلغاتاممامخرساًةاُعّمارتاباسكامال،ا
را إضاخاةاإىلاأربمةامكاتباتربخاة،اإضاخًةاإىلاترضُّ
مااتييىامنامكاتبا سرتبخةا0 سخ رساأرض ر ًاكلخةا

0باتتابُحااااكما سخمرل.
0سفاتا سظر يفاإىلاأنا سنظا ا سساميعيانفساها
عّمراخاللا سُمااْخ0َ نا سغاشامايفا سحربا سساعسةا
أكثاَرامنالمامخرساةاتخماري ًاكلخاًا0مكماباتربخةا
0 حخ،امشاري ًاإىلاأنا سنظا ا سسميعيايحخُلاحيخ ًا

كيري ًاعىا ساخَاَخانا0خصيصاًاصمخل.
0أّكخاأناعارش تا آلالفامنا سطالبابصمخلاسما
يمخكني امنا سمكخالاعر سامهم؛ابسيبا سمخر ِرا
 سُمااْخ0َ نا سغاشما0تخمريامخ رسا سحاخظة،ا0كذ ا
حرمانهمامناتأعيةا ممحاناتا سشهاعتنَيا سماممنيا

 ألََسااسخةا0 سثانيية.
0ععااا سظر يفا سجمخَعا سخ0يلا0منظخاتاحييقا
 إلنسانا  تا سصلةاباسنظراإىلامحاخظةاصمخلا0ماا
يرتكياها سُمااْخ0َ ُنا سغاشاماخخها؛اكينهاا0منذاأ0لا
أيا ا سُمااْخ0َ نامنكيبًةا0بشاكلامأسا0ي،ا0 سمخلا
عاىاإيياافا سُماااْخ0َ نا سغاشاماسخمخكاناطالُبا
0طاسيااتامحاخظاةاصماخلامناسلخاةاجر0حهما

0أخذاحييقهما سرش0عةايفا سمملخم.
0خخخاايايلاإحصائخٌةابأعخ عا ساخ رسا0 سكاتبا
 سخّمرلايفامخيريااتامحاخظةاصمخلايفا سُمااْخ0َ نا
 سحايلا0 سحربا سسابية،احسبا سخيرية،ا0 سخ رسا

 سخمرلاخخهااسابياً،ا0 سخ رسا سخمرلاحاسخاً:
حخخ نااا 9
ساقنيال اا

ر زحا9 خ
باقماا خ

منيهام خا+امكمبا سرتبخة
 سصفر ءا9 اا+امكمبا سرتبخة

قطابرال ل
شخ ءال ل

 سظالرام م
مجزاا ل

سحارال لا+امكمبا سرتبخة
كمافال ا

غخرالا+امكمبا سرتبخةاا
صمخلال لا+امكمبا سرتبخة

 إلجخاايلالما+امكماباتربخاةامما+الامكاتابا
تربخة

مقتل 22 هنديًا في قصف 
سعودي أمريكي على 

قوارب صيد لهم في 
مدينة الخوخة بالحديدة

  - خاص: 
طاري ُنا سُماااْخ0َ نا سساميعيا شانا
 ألمريكاياياي ا سثالثااءا ساايضاسلسالةا
غاار تاعىاقي ربا سصخخايفامخينةا سييخةا

بخحاخظةا سحخيخل.
0قاستامصااعراخاصةاسصحخفةا»صخىا
 سساريل«اإنا سغار تاتسييتايفاإصابةاعخعا
مانا ساخَاَخانخنيا سذيانايمخليناعىاتز0يخا
 سصخاعيانابخااعلا سخيزلاماناع0لا سجي ر؛ا
بفملا سامخر را سحصاارا ساليا0 سيحريا
0 سجييا سذياخرضمهاقايىا سُمااْخ0َ ناعىا
 ساخَاَخاانامناذابخ ياةاحربهااا سظاسةاعىا
 ساخَاَخان.ا0أشاارتا سصاعراإىلاأنالاحاالتا
منا سهنيعا سصابنيابحر0قاخطريلا0صلي ا
يفاسااعةاممأخارلامنامسااءا سثالثااءاإىلا

 سماصخةاصنماءاسغرضاتلييا سمالج.

الطيران السعودي األمريكي يقصف فندقًا في 
مدينة عبس ومسجدًا ومحطة وقود في البيضاء

طيران العدوان يقصف مخازن المؤسسة االقتصادية 
بمعبر والمعهد التقني والمهني بالمحجزة صرواح

  - خاص: 
قَصَفاطري ُنا سُمااْخ0َ نا سساميعيا ألمريكي،اعرصاأمالا ألربماء،اخنخقاًايفامخينةاعيل،ا
بخحاخظاةاحجاة.ا0 كرامصخرامحيلابحجاةاأناطري نا سُماااْخ0َ نا سامهخفابغارتنياخنخقا

شي طئامخخي،اأسفرتاعناتخمريا سفنخقا0سييطاشهخ ءامناحر سمه.
0أضاافا سصاخراأنا سفنخقا سسامهخفامغَللامنذاشاهراإبريالا سايض؛انمخجاًةاسلُمااْخ0َ نا
 سساميعيا ألمريكياعىابالعنا،ا0تيخامايفا سفنخقاإْحااَخىا ألرسامنا سيارىا سجا0رل،ا0َتيي ا

بحر سمهامنذاإغالقه.
0يفامحاخظةا سيخضاءاشناطري نا سُمااْخ0َ نا سسميعيا ألمريكيايي اأملا الربماء،اسلسلةا
غار تامكثفةا سمهخختامسجخ ًا0محطةا0قيعا0أحخاءاسكنخةا0مؤسساتاحكيمخةا0خاصة.
0قاالامصاخرامحايلاباسيخضاء:اإناطاري نا سُمااْخ0َ ناشاناعخلاغار تاعاىامينىا سجخعا
ةا» ألمنا سركزياساابياً«ا0محخطه،اكخاا سمهخَفامحطةا  سحكيميا0ميّراقي تا ألمنا سياصَّ

» سحرمني«اسلخشمياتا سنفطخةا0عخارتنياسكنخمنيامجا0رتنياسلخحطة.
0سفتا سصخر،اأنا سغار تاأعتاإىلاساييطاعخعامنا سشهخ ءا0 سجرحىامنا سخنخني،ا0َسيَّيَتا

عمار ًا0 سماًايفا ألماكنا سسمهخخة.ا
كخااشانَّتا سياتالتالاغار تاعىامخيريةامكري ساباسحاخظة.ا0أََشارا سصخراإىلاأناطري نا
اغارتنياعىامنطيةامشمية،ا0 سمهخفابغارتنيامنطيةا سآ نا0 سفخ ءا  سُمااْخ0َ ناأَيْاااضاًاَشنَّ

باسخيرية.

  - متابعات: 
شناطري نا سُمااْخ0َ نا سسميعيا ألمريكيا
ياي ا سثالثاءا سايضاعخلاغاار تاعىامناطلا

ممفرقةابخحاخظةا مار.
أنا باسحاخظاةا محايلا 0أ0ضاحامصاخرا
طائر تا سُمااْخ0َ ناقصفتاميازنا سؤسسةا
 القمصاعيةايفامخينةامملابمخلاصي ريخ،اماا
أعىاإىلاأرض راباسغةاخخهاا0ميانيا سؤسسة.

طاري نا سُماااْخ0َ نا كخااا سامهخختا
 سساميعيا ألمريكيامنطيةاسامةابخخيريةا

مخفمةاعنلابثالثاغار ت.
0شناطري نا سُمااْخ0َ نا سسميعيا سغاشما

سخالا الثنانيا ساايضاسلسالةامانا سغاار تا
 سجيياةا سامهخختا سمهاخا سمينايا0 سهنيا
بخنطيةا سحجزلابخخيريةارص0 حابخحاخظةا
مأرب،اكخااشاناطري نا سُمااْخ0َ نا سسميعيا
 سغاشماعرشاغار تاجييةاعىامنطيةا سز0را

بخخيريةارص0 ح.
طاري نا سُماااْخ0َ نا سيانايا 0 سامهخفا
 سمابمةاسلخمهخا0ساكنا سطالبابستاغار تا
جيياة،اميلفاًاعماار ًاكياري ًايفاميانيا سمهخا

0ملحياته.
زاالسامخمابا يُذكاراأنا سمهَخا سهنيامجهَّ
 سطاالباماناثاالثامحاخظاتا0لايامأربا

0 سجيفا0شييه



في ذكرى الشهيد القائد سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا      سمخعاالما10

ماذا قال السيد عبدالملك الحوثي عن الشهيد القائد؟
 حمل الشهيد القائد القيم العظيمة والمتميزة، وتجلى اإليمان في واقعه وفي روحيته وفي أخالقه وفي قيمه حتى تحول إلى إيمانٍ يتحرك وقرآنٍ ناطق
 كان بحق رجاًل استثنائيًا لديه من النظرة العميقة والتقييم الدقيق والتشخيص لواقع األمة ومشكالتها والمخرج لها من هذا الواقع ما ليس ملموسًا لدى اآلخرين

 قــدم لألمة من القرآن رؤية فريدة مســددة، جمعت بين العُمــق والوضوح، والمصداقية 
وسعة األفق، والفاعلية والتأثير، وكشف بها زيف األعداء ومكائدهم ومؤامراتهم

هه في محيطه المذهبي، وال   كان عالمي الرؤية، ولم ينحصر اهتمامه َأوْ نظرته َأوْ توجُّ
الجغرافي وال العشائري؛ ألنه استنار بالُقــرْآن الكريم، فكان فعاًل عالميًا بعالمية القرآن، في 

رؤيته الواسعة، اهتمامه الواسع، في نظرته الواسعة، وفي أفقه الواسع
 كان الشهيد القائد عزيزًا وأبيًا ال يقبل بالذل وال يقبل بالهوان وال يقبل بالقهر وال يستسيغ 

الظلم أبدًا وال يستسيغ الهوان أبدًا  
 كانــت العزة مأل جوانحه تدفعه للموقف العزيــز، والكالم العزيز وقد تجلت وظهرت في 
موقفه في شــموخه في إباءه في عزمه في ثباته في كالمه في منطقه فال مكان عنده 

أبدًا للذل وال للهوان وال للقهر وال للضيم
 كان رحيمًا بأمته وبشعبه يتألم ويعاني عندما يشاهد معاناة اأُلمـــة وتلك المظالم الفظيعة والوحشية بحق اأُلمـــة في ُكّل قطٍر من أقطارها

  - خاص: 
أمةايفارجل،ا0رجلابخسميىاأمة،ا
حلخفا سكمابا سياسخ،اعاسيا سنظرل،ا
بمخخا سفكرل،امنا سمحلاسيبا سثائرا
 ألعظمايفا سيرنا سي حخا0 سمرشين،ا
جامماابذسكابنيا سخخانخةا0 سمر0بةا

0 إلسال ،اَمناقالا»ال«ايفا0قتاعزتا
خخهاكلخةا»ال«ا،ار خَعا سرأساحنياطأطأا
 سماسمارأسهاأما اغز لا سمرص،ا0أعخ ءا

 سيرشية.
لكذ اتحخثا سسخخا سيائخاعيخ سلكا

بخرا سخينا سحيثياعناشيصخةا سشهخخا
 سيائخا سسخخاحسنيابخرا سخينا سحيثي،ا

0مرش0عها سحضاري،ا0قخا رتأتا
صحخفةا»صخىا سسريل«اأناتمخخانرشلاا

بخناسيةا سذكرىا سمارشلاالسمشهاعا
 سسخخا سيائخارضي نا سلهاعلخه.

أعي ُاباسلِهامنا سشخطاِنا سرجخِم
بسِما سلِها سرحخِنا سرحخِم

ا سماسني،ا0أشاهُخاأناالاإسَها  سحخاُخاسلاِهاَربِّ
ا ُسيني،ا0أشاهُخاأناساخَخناا إالا سلاُها سلاُكا سَحلُّ
محخخ ًاعيُخها0رسيسُها سصاعُقا ألمنُياصلي ُتا
 سلاهاعلخها0عىاآسها سطالرين،ا0ريضا سلهاعنا

صحيها سنمجيني.
اااَلُ اَعَلخْااُكْما أيهاا إلخيلا0 ألخي ت/ا سسَّ
0ََرْحَخاااااُةا سلِهاتَاَمااَساىا0َبَاَرَكاااتُااُه.

0عّظما سلُهاسناا0سكما ألجر،ا0أسهخناا0إياكما
 سصلَابهاذ ا سصاابا سمظخما0 سارَّزءا سكيري،ا
 سمشاهاعا سساخخا سجالخ/احسانيابانابخرا

 سخينا سحيثي،ارضي نا سلهاعلخه.
احلخفا سُيااْرآن،ا لذ ا سرجُلا سذياكانابحلٍّ
0منا سُيااْرآنا سكرياماقخَّ اسألمةارؤيًةاخريخًلا
0 سيضايح،ا بانيا سُمخالا مساخعًل،اجخماتا
0 سصخ قخةا0سامةا ألخل،ا0 سفاعلخةا0 سمأثري،ا
0مكائخلام،ا زيافا ألعاخ ءا بهااا 0كشافا
0مؤ مر تهام،ا0قاخَّ ا سحلايفازمانا سالحل،ايفا
عرصا سَحريل،ا0عزََّزا ألَمااَلايفاُعنخاا سخأسا0يفا

زمنا إلحياط.
ُنابإعز ز،ا0نيخِّرابإكيارا إننااايفا سيّخمةانُثخِّ
0 سكياريا ااااْماييا سي ساعا  سحضايرا سشَّ
0 سارشفا0 إلنسااني،ايفا0ع عالاذ ا سرجالا
 سمظخما0تشاخخعاُجثخانها0 سصاللاعلخه،الذ ا
ااااْماييا سي ساعا ساذياقخَّ ا  سحضايرا سشَّ
 سرساسةا سي ضحةاعناإنسانخةاشميناا سمظخم،ا
عاناقخخاها سثاى،اعاناتيخيارهاسهاذ ا سرجلا
0تيخيرهاسمضحخاتها سمياكانتايفاسايخلا سله،ا
اااْمابا0 سخخاعا 0يفاسيخلا سخخاعاعنالذ ا سشَّ

اااةا0 سخخاعاعنا سسمضمفني. عنا ألُمَّ
سيخاكانا الْسِمْهااَخ فاسهذ ا سرجلا سمظخم،ا
0 سُماااْخ0َ ناعلخهابخاايخثلهامنامياعئا0قخم،ا
0مي قاف،ا ْساِمْهااَخ خاًاسلحال،ا ْساِمْهااَخ خاًا

سلحرياة،ا ْساِمْهااَخ خاًاسليارآنا سكريم،ا0كانا
بهاخفاإساكاتاصايتا سحال،ا0كانابهخفا
إطفااءانايرا سلاه،ا0سامتا سسالطةايفا ساكا
0حذتاحاذ0ابناياإرس ئخالايفا ْساِمْهااَخ فا
 آلمريناباسيساطامنا سناس،اسيخاجملا سلهايفا
كمابها سكريما ْساِمْهااَخ فا آلمريناباسيساطا
منا سنااسا0قملهاماجريخًةاكياريًلا0عظخخًةا
0خاعحة،ابمخاجريخةاقملا ألنيخاءاصلي تا سلها
علخهم،ا0لكذ احذ الاذ ا سنظا ا سظاسما سمأثرا
يفا0 قماهاحاالًاعىامساميىا سزمانا0 سمرصا
باإلرس ئخلخنيا0 ألمريكخاني،احذ احذ0لماعىا
مساميىا سمارصا0عاىامساميىا سمَّأريخايفا
 ْساِمْهااَخ فا آلمريناباسيساطامنا سناس،ايفا
 سمخلاعىاإساكاتاصيتا سحرية،ايفا سساميا
السمخر ريةاحاسةا سظلم،ا0حاسةا سيهر،ا0حاسةا
 الساميخ ع،ا0حاسةا سطغخان،ا0حاسةا سسخطرلا

اااْماب. عىا سشَّ
سيخاكانالذ ا سرجلا سمظخما سذيا سمهخخيها
سرش0عاها سمظخام،ا منهاما  ْساِمْهااَخ خاًا
0 ْساِمْهااَخ خاًامنهاماسلخيااعئا سمظخخةا سميا
يحخلهاا،الاذ ا سرجالا ساذياكانابحاٍلارجلا
 سرحلاة،ايمايالاذها سرحلاةا سمايايخارابهاا
شاميه،ا0تخرابهااأمماهاعخيماً،ايمخهاااجخخ ً،ا
يمياخطيرتها،ايمايامااتمطليهالذها سرحلة،ا
يماياتخ عخاتها،ا0يمياماايجباأناتكيناعلخها
اااةايفامي َجهةالاذ ا سي قع،ا0يفا سير0جا  ألُمَّ
منه،ا0يفامي جهةاتلاكا سمخ عخات،ا0كانابحلا
رجلا سسائيسخة،ايميامسائيسخمها0مسائيسخةا
اااةاماناحيسه،اتجاهالاذ ا سي قعا سرير،ا  ألُمَّ
تجااَهالذها سرحلاةا سيطرل،ا0يحخاُلار0حخةا
 سسائيسخةابخااتحماجاإسخهامناعز ا0مناإر عل،ا
0مناصاخق،ا0ماناجخ،ا0مانا لمخاا ،ا0منا
0عاي،ا0مناإيخان،ا0مناعزيخة،ا0كانا0 ساَعا
 ألخال،اكاناعاسيا سرؤية،ا0 سنظرلا0 اللمخا ،ا
هها خلماينحرصاأبخ ًا لمخاُمهاأ0َْانظرتهاأ0َْاتيجُّ
يفامحخطاه،االامحخطاها سذلياي،االامحخطها
 سجغار يف،ا0الامحخطاها سمشاائري،ا0الاباأيا
ميخاسامنا سيايخلا سحخ0علا0 سصغريل؛األنها
 سامناراباسُيااْرآنا سكريم،اخاكاناخمالًاعاسخاًا
بماسخةا سُيااْرآن،ايفارؤيمها سي سامة،ا لمخامها
 سي سع،ايفانظرتها سي سمة،ا0يفاأخيها سي سع،ا
اًةامانا ألخالقا0 سيخم،ارجاالًاممكامالًا كاناأُمَّ
يفاإيخاناه،ايفا0عخاه،ايفاأخالقاه،ايفاساؤععه،ا
يفاقخخاه،ا0أعركا سي قاع،اأعركا سي قاعاعاىا
اااة،ا  سسميىا سماسيا0عىامسميىا0 قعا ألُمَّ
0أعركابُمخلاحجما سأساالا سمياتمخشهااأممها
0يمخشهااشاميه،ا0خطيرلا سيضع،ا0خطيرلا
صا سشاكلةا0قخ ا سحلايفازمنا  سرحلة،اشايَّ
سمانساخعاخخهامنايُيخِّ ا سحال،ا0مرحلةاغلبا
علخهااحاسةا سخاأس،اتغليتاعلخهااحاسةا سخأسا

0غلباخخهاا إلحياطا0 سحريل.

معالم شخصيته
0عنخمااانمأمالايفامماسمالذها سشايصخةا
اعظخاةا  سفاذَّلا0 سمظخخاة،انارىاخخاهابحالٍّ

 سُياااْرآنا سكريام،ا0َأثارا سُياااْرآنا سكريام،ا
0ألناهاقرينا سُياااْرآن،ا0عاشاماعا سُيااْرآنا
 سكريم،ا0مناخاللا سُيااْرآنا سكريم،اقخَّمالذ ا
 سي قعابكلاه،ا0نظراإسخها سنظارلا سُيااْرآنخة،ا
0قخَّخاها سميخخاما سُيااْرآني،اخفماالًانرىاخخها
عظخاةا سُياااْرآنا سكريام،ايفاُعخالا سفكرل،ا
0صي بخةا سنظرل،ا0 سرؤيةا سصائية،ا0 سخقةايفا
 سميخخم،ا0بمخا ساكانرىاخمالًاعظخةا سرش0عا
ااااةامنالذ ا سي قعا  ساذياقخمهاسيالصا ألُمَّ

0سمغخريه.
كاناإعر كاهاسلي قاعاإعر كاًاعخخيااًا0قيياً،ا
خهيا ساميَعَبالذ ا سي قع،ا0نظاراإسخهابر0حا
 سسائيسخة،ا0قلخلاينامنا سنااس،اقلخلينامنا
اااةامانايهمخينابذساك،اسيخاكانا أبنااءا ألُمَّ
 سي قعا سما ا0 سحاسةا سساائخلاباسنسيةاسألمةا
لايا سمجاللا0 ساالامياالتاتجاهالاذ ا سي قعا
 سريار،ا0 سغفلاةا سكياريلاعخااايحااُكاسهاذها
اااةامنامؤ مر تا0ماايخبّراسهاامنامكائَخ،ا  ألُمَّ
0مااايمصفابهاامناأخطار،ا سحاسةا سساائخلا
كانتالياحاسةا سغفلة،ا سغفلةا سكيريل،ا0غلبا
اااةا النهخاُكا0 سَغاَرُقايفا عىاممظماأبناءا ألُمَّ
أشخاءامحخ0عل،ا0أشخاءاجزئخةا0أشخاءاتاخهةا
بمخخ ًاعنا سهما سما ا0 سي قعا سما ،ا0 ألخطارا
 سكيريل،ا0 سمحخياتا سجساخخة،اكانالياخمالًا
عخخلا سنظرل،اير قابا سي قع،ايرصخا ألحخ ثا
كانا بخنخااا 0بار0حا سسائيسخة،ا 0 سمغاري تا
 سيمضاحمىا0إنارصخ0 ا ألحخ ث،ا0إناتابمي ا
 سيقائاعاخينظرلاساطحخة،ا0بيار ءلاعابرل،ا
إماااكحاسةاإْعاااَلمخةاكخاالياحالا سكثريامنا
 سناس،احاسةاإْعاااَلمخةامجرعل،اممابمةا سيلا
سنيالا سيال،ا سساخاعاسليلا0سلحاخثاسجرعا
 سساخاع،ا0 الكمفااءابذساك،اأ0َْاإطاالقاتملخلا
محاخ0عاباخ0ناشاميٍراباسسائيسخة،ا0باخ0نا
ر0حخاةاعخلخاة،ا0باخ0نا رتيااٍطابخارش0ٍعا
عخيل،ا0باخ0ناميقاف،ا سحاساةا سغاسيةاحمىا
عاىا سفئةا سهمخاةابخمابمةا ألحاخ ثا0رصخا
اااة،ا  سي قافا0لياخئةاقلخلاةايفاع خالا ألُمَّ
سكاناحمىالايا سغاساباعلخهااالايا سنظرلا
 إلْعاااَلمخة،ا0 سمابمةا إلْعاااَلمخة،اأ0َْا سمابمةا

 سسخاسخةا سحخ0عل،اممابمةاسخاسخةايفاحخ0عا
 سمشايخصا سساخايس،اأ0َْا سميخخما سسخايس،ا
أ0َْا سمحلخالا سساخايس،اسكانالاذها سمابمةاالا
ترقىاإىلامساميىا سسائيسخة،ا0 سيمضاأيضاًا
حماىا0إناتجا0زا سمابمةا سساطحخةا0 سمابرا
0 سمغاري تا سجساخخةا 0 سي قافا سألحاخ ثا
اااة،اخاسغاسُبا 0 سهائلةا0 سيطرلاجخ ًاعىا ألُمَّ
علخهما نسخ عا ألخل،ا0 نمخ  ا سرؤيةا0سخطرلا
 إلحياط،ا0 سشميرا سمخخلاباسمجز،الكذ اليا

 سي قع.
 سيماضاأيضااًاجمالاخخااَرهايفا سمأقلام،ا
0 سخخايلاأيضاً،ا سخخيلاعالالذها سيجةامنا
 ألحخ ثا0 سمغاري تايفاإطارا سرش0عا سمآمريا
اااةا0 الشارت كاخخه،ايارىاربحهايفا عاىا ألُمَّ

 سك،ا0يرىامصلحمهايفا سك.
أماااشاهخُخناا سياخَّس،ا0َرُجلُنااا سمظخام،ا
خيخاحكختاقر ءتاهاسلي قعاأخالقه،ا0إيخانه،ا
0إنسانخمه،ا00عخه،اشميرها سمايلاباسسئيسخة،ا
أملاها سكياريايفا سلاه،ا0ثيماهاباسلاه،ا0تيكلها
عىا سلاه،ايجخعا سكاكلهاقرآنخماه،ابارتياطها
باسُياااْرآنا بمخساكها باسُياااْرآنا سكريام،ا
 سكريام،ابيعخهاسلخفالخما سُيااْرآنخة،ابنظرتها
 سُيااْرآنخاةاسلي قع،اخياخاكاناميقفهاممخخز ًا
0مسئيالًاباسخرجةا أل0ىل،ا0باسيخما سمياحخلهاا
ماناخااللا سُياااْرآنا سكريام،ا0ماناخااللا
 رتياطاهاباسلهاسايحانها0تمااىل،ا0مناخاللا
إيخاناها سمكامالا0 سي عاي،اخيخاحخالا سيخما
 سمظخخةا0 سمخخزل،ا0تجاىا إليخانايفا0 قمه،ا
ايفار0حخماه،اتجاىايفاأخالقاه،اتجىايفا تجاىَّ
قخخاه،احماىاتحايلايفامماسماشايصخمهاإىلا
إيخااٍنايمَاَحااّرُك،ا0قارآٍناناطال،الكذ اكانا

0 قمه.

المعالم اإليمانية في واقعه
نرىا سماسما ألََساااساخةا إليخانخةابارزًلايفا
0 قماه،ا0يفاحخاته،ا0يفاساليكه،ا0يفامي قفه،ا
0يفاميخممهاا سييفامنا سلهاسيحانها0تماىل،ا
خياخاكاناعاىاعرجاةاعظخخاةا0عاسخاٍةامنا
 سييفامنا سلهاسايحانها0تماىل،اشاأنُهاشأُنا
 سؤمنانيا سكاملنيايفاإيخانهام،ا0يفاميخممهما
أنيخااءا سلاه،اثاما0رثمهاما سحيخيخاينا سذينا
نهجي انهَجهما0 قميساي امنار0حخمهم،اكانا
عىاعرجةاعاسخةامنا سييفامنا سلهاسيحانها
0تمااىلاسخرجةاأنهاسمايمخايياىاإالا سله،ا0سما
يماخاييافاماناأحاخ،ا0الاييايلاأبخ ًابساطيلا
0الا 0 سسامكلين،ا 0 سجائريان،ا  سظاساني،ا
بجل0تهم،ا0الابطغخانهم،ا0الابهخجخمهم،ا0الا
بإجر مهام،ا0الابكلاماايخملكينامنا0ساائلا
 سظلاما0 سيهرا0 سجال0ت،ا0مناآساتا سخمارا
0 سممذياب،اسمايمخايكرتثابهم،ا0سماييالابهم،ا
0ساماييفامنهم،ا0كاناخيخها سمظخماليامنا

 سلهاسيحانها0تماىل.
اأثَُرا سكاحمىايفامي قفاه،ايفا سرحلةا تجاىَّ
 سمياتَاَحاّرَكاخخهااسيانسمذكُراجخخماًا سظرفا
0 سي قاعا سذيابخأاخخهاتَاَحاّرَكها سي ساَعابهذ ا

 سرش0عا سُياارْآنيا سمظخم،ا0ميقفها سنالضا
0 سماعياسلهخخنةا ألمريكخةا0 إلرس ئخلخةاعىا
اااة،اسيانسمذكراتلكا سرحلةاكخفاكانت،ا  ألُمَّ
كخافاكاناتالخياةا سطاغايت؟.ا سمَّاَحاارُّكا
 سماسياتحتاقخاعلاأمريكاا0سصلحةاإرس ئخل،ا
0ماا0 كياهامناإ عاٍن،ا0خضيٍع،ا0 سمساال ا
ااااةاإالا سيلخالا سيلخل،ا مطلالايفا0 قاعا ألُمَّ
0 سيا0فا سكلىا سماياأثََّرتايفانفيسا سكثريا
منا سناس،اعىامساميىا سشميبا0حمىاعىا
مساميىا سنيباع خلاتلكا سشميب،ابلاكانتا
 سحاساةا سماماةالاياحاساةا سصخات،ا0حاسةا
 سساكيت،ا0حاسةا سيضيع،ا0حاساةا سييف،ا
0حاسةا سرليةا0 سشاميراباسمجز،اكانتاحاسةا
 السمساال الايا سحاساةا سغاسيةاعاىاممظما

اااةاإالا سيلخلا سيلخل. أبناءا ألُمَّ
ا ساكا سطغخانا0 سهجخاةا سماسخةا أمااَ اُكلِّ
باكلا مكانخاتها،اباكلاعماعلا،اباكلاقيتها،ا
َختا بكلالخيمها،ابآسمهاا إلْعاااَلمخةا سمياَضيَّ
أيضااًامناحجخهااا0ز عتامانالخيمها،اكانا
يفاتلاكا سرحلة،اأبخاً،اعزياز ً،اصامخ ً،اثابماً،اسما
يياشاأحخ ًاغريا سله،ا0ساماتأخذهايفا سلهاسيمُةا
ا الئم،ا0لذها سحاسةاليامانا سحاالتا سمياتُخلُّ
عالسًةا0 ضحًةاعىا إليخانا سصاعق،ا سمَّاَحارُّكا
يفا سظر0فا سمايايُْؤثرا آلخار0ناخخهاا سيميعا
0 سمكلما0 سصخعاباسحال،ايفا سرحلةا سميايُْؤثرا
خخهااا سكثريامنا سناسا سصخات،ا0ير0ناخخها
ساالمًة،ا0ير0ناخخاهاحفاظاًاعىاأنفساهم،ا
أ0َْاعاىاحخاتهام،اأ0َْاعىامصاسحهام،اأ0َْاعىا
0جيعلام،ا سمَّاَحارُّكايفا سظر0فا سحساساةا
0 سيطرل،ا0 سهخةا0 سحرجاة،ايخسلابحٍلاعىا

مصخ قخةا إليخان،ا0عىاحيخيةا إليخان.
ماناتجلخّااتالاذها سي صفااتا إليخانخة،ا
حاساةا سرحخاةا لايا 0 سحاساةا إليخانخاةا
0 إلحسااس،ا0 سشاميرا سحاي،اخهاذ ا سرجلا
 سمظخاماكانارحخخااًابأمماها0بشاميه،ايمأسما
0يماناياساكلاأساٍماأ0َْاممانال،اعنخماايشاالخا
اااة،اعنخماا  سظلم،اعنخماايشالخاممانالا ألُمَّ
يشاالخاتلكا سظاسما سفظخمةا0 سيحشخةابحلا
ااااة،اساي ٌءايفاع خالاشاميهاأ0َْاخاارجا  ألُمَّ
اأمٌةا0 حخٌلايجخمهااعني ٌنا0 حٌخا شميه،اخاسكلُّ
ليا إلسال ،ا0 رتياٌطا0 حخ،ا0أََساااٌسا0 حخ،ا
اااةا 0أرضخاةا0 حخلاليا إلساال ،الاذها ألُمَّ
يفاُكّلاقطاٍرامناأقطارلاا،ايفاُكّلامنطيةامنا
مناطيها،احخثاكانايشالخامظلخًةاأ0َْامأساًلا
كانايماناي،اكخااايماناياصاحيهاااأ0َْاأكثر،ا
يمانياسلي قاعا سريرا0 سظليمخةا سكلىاسألمةا
يفاخلساطنيا0يفاغريلاامنا سشاميبا سمربخةا
0 إلساالمخة،ايمانيا0يشامراباسمانالا0 ألسم،ا
0يمينياعلخهاأنهايمخشايفانفسه،ايفامشاعره،ا
يفا0 قمهاحاسةا ألسما سشخيخا0 سمانالا0 سشميرا
باسر رل،اسمايكناحاسهاكحالا سكثريامنا سناسا
 سذينايمخشايناحاسةا ألنانخة،ا0حاسةا النغالقا
 سشاييص،اخاالايُياايلاعنخمااايارىامماناالا
 آلخرين،اإمااألنهايرىايفا آلخريناغريه،اأ0َْايرىا
خخهماغريَاشاميه،اأ0َْايرىاخخهماغرياطائفمه،ا
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أ0َْايارىاخخهاماغرياأرستاه،اخالايياايل،امهخاا
كاناتاأ0جاعهام،امهخااكاناتاآالمهم،امهخاا
كاناتامظليمخمهام،اخاسهمُّاعناخهايكيناليا
عىامسامي ها سشييص،اعىامساميىا0 قمها
 ألرسياأ0َْاغريهايشامراباألمناأ0َْايرىانفساها
اااةا سالخخاً..اال..اسربخااإ  اتأملناايفا0 قعا ألُمَّ
 سكثريا سكثريامنا سناساعىا سساميىا سفرعيا
أ0َْاعىامساميىا سنيب،ا سكثاريامنا سناساالا
يياسيناالاتهمزاخخهماشامرهاأماا ا سكثريامنا
 ألحخ ثا سرلخيةا0 سؤساة،ا0 سظاسما سكيريلايفا
اااة،ا سيمل،ا0 سخمار،ا0 سمرشيخ،ا أ0سااطا ألُمَّ
0 سمذ باتاسشميبابأكخلها،االاييايلا سكثريامنا
 سناس،اأماالياخيخاكاناُكّلاحخثا0كلامأسالا
تزياخهاأساًا0حزنااًا0أىًساعىا0 قاعاأمةاجخه،ا
0تحرقااًاعىالاذ ا سي قع،ا0شامير ًابرض0رلا

 سمَّاَحارُّكاسي جهةالذ ا سي قع.

القيم اإلنسانية التي كان يتحلى بها:
منا سيخاما إليخانخةا0 إلنساانخةا سمياكانا
يمحاىابهاا،ا0عىاعرجاٍةاعاسخة،ا سمازل،اخيخا
كاناعزياز ً،ا0كخااقاالا سلهاسايحانها0تماىلا
ا0َِسلَّاِها ْسِمزَُّلا0َِسَرُسايسِِها0َِسْلُخْؤِمِنانَي(ابإيخانها
 سمكامالاكاناعزيز ًا0أبخااً،االايييلاباسذل،ا0الا
يييالاباسهي ن،ا0الايييلاباسيهر،االايسمساخغا
 سظلاماأبخ ً،ا0الايسمساخغا سهي ناأباخ ً،اعزيز ًا
يشامراباسمازلامألاجي نحاه،ا0تخخماهاحاسةا
 سمزلاسلخيقفا سمزياز،ا0 سكال ا سمزيز،اتجلتا
لذها سمزلا0ظهرتايفاميقفه،ايفاشاخيخه،ايفا
إباءه،ايفاعزمه،ايفاثياته،ايفاكالمه،ايفامنطيه،ا
خالامكاناعنخهاأبخ ًاسلذلا0الاسلهي ن،ا0الاسليهرا
0الاسلضخم،اكاناأبخاًايأبىا سضخما0يأبىا سظلم،ا
اكيريا 0حار ً،ا0لذهامنا سيخما سمياغابتاإىلاحخٍّ
اااة،ابلاأَْصايَاحتايفاتلكا سرحلةا يفا0 قعا ألُمَّ
 سمياتَاَحاّركاخخهااثياخةا سذلا0 سرت0يجاسلذُّل،ا
0 سرت0ياجاسليييلابحاساةا سهاي ن،ا0 سرت0يجا
سحاساةا سساكيت،اأَْصايَاحتاثياخًةاساائخل،ا
0حاساًةار سايًةاقائخة،اخاسكثاريُامخناخيخ0 ا
 سشميَراباسمزل،ا0خيخ0 الذها سيخخةا إليخانخةا
0 إلنساانخة،اخييلي اباسذُّلا0 سهاي ناسمايييلي ا
خي اتلكا سحاسة،ا بهاخحساب،ابلا نطلياي اسخمخِّ
0يصيحاسهااثياخة،ا0يصيحاسهاارؤية،ا0يصيحا
سهاااخكاٌر،ا0يصيحاسهاااتر0يٌج،ا0سهااامنابر،ا
0سهااتليار تاكثريل.ا0كثاريل.ا0كثريل،احمىا
تليار تاعينخة،ا سيمضاكانايالراحاسةا سذلا
ااااة،ا0يناعياألنا 0 سهي نا سمياتمخشاهاا ألُمَّ
اااة،ا اااة،ا0تييلابهااا ألُمَّ تسامخراخخهاا ألُمَّ
اااة،ايطلالا سيمضا سملير تا 0ترضالاا ألُمَّ
 سصييغاةابصيغاةاعينخاةاسذساك،ا0 سيماضا
تليار تابغطاءاساخايس،ا0 سيماضاتلير تا
باسزيافا إلْعاااَلماي،ا0سكناكلهاااكاناضار ًا
اااة،ا0ممناقضاًامعا باألمة،ا0خِطر ًاعاىا ألُمَّ
اااةا اااة،ا0كاناييُخُ اأعاخ ءا ألُمَّ ُليياةا ألُمَّ
باسخرجاةا أل0ىل،اُكّلا سناعينامناكاني ايناع0نا
باسيييلابحاساةا سذلا0 السمساال ،ا0يمخلينا
اااةايفا سكا سيضع،ايفاتلكا عىاأناتسمخرا ألُمَّ
 سحاساة.احاساةا سجخيعا0 السمساال ،ا0 سمجزا
0 سصخات،ا0 سهي ن،االاتمَاَحاّركا0الاتمينىاأيا
ميقفاسي جهةا سكا سي قعا سيزيا0تلكا سحاسةا
 سهخناة،ا0 سكا سي قاعا سظلما0 سايلءاباسظلما
0 سمانالا0 سيهر،اكلهماكاني ايمخليناسصلحةا
 سمخ0،اإماابحسانانخةاأ0َْابسايءانخة،اعخلهما
كاناييخ ا ألعخ ءاباسخرجاةا أل0ىل،ا0يمناقضا
اااة،اأماالياخكاناعزيز ًابمزلا ماعالييةا ألُمَّ
 إليخاان،ابمزلا سُياااْرآن،ابمزلالاذ ا النمخاِءا
 سُيااْرآنايا إليخانيا إلساالمي،ابإنساانخمه،ا
خلمايسمساغا سظلماأباخ ً،ا0كانايمأسام.ايمأسما
حمىاعىاأ0سئكا سذيانايريخ0ناسألمةاأناتييلا
بحاسةا سذُّلا0 سهي ن،اخخمفلسافينا0ييخمينا
 سرؤىا0 سملير ت،ا0يساميناجالخيناسخرجةا
عجخياة،اسخرجاةا0كأنا سي قاعايمطلابا سك،ا
اااة،ا ا ألُمَّ اااة،اأ0َْايُِمازُّ 0كأنا ساذياينيذا ألُمَّ
أ0َْاييرجهاامنا0 قمهاا سسخئالياماايمخلينها
مناتخجانياسألمة،ا0مناعخالاسمضيخماحاسةا
ااااة،ا0مناتيييافاسألمة،ا  سرعباساخىا ألُمَّ

اااة. 0إرجافايفا0سطا ألُمَّ
منا سي صفاتا0 سيخاما إليخانخةا سمياكانا
يمحاىابهاارضي نا سلهاعلخه،ا إلحساان،اكانا
مناعيااعا سلها سحسانني،ا0نهجانهاجاأنيخاءا
 سلاها0 قمخىابهماباإلحسااناإىلا سناس،اخكانا
شايصاًا  بايفاخخمةا سناس،ا0تجا0زانهائخاًا
  ته،ا0أنانخمه،ا00 قمها سشييص،اسخمخشابكلا
خكره،اباكلاتيجهه،اباكلا لمخاماهاسله،ا0يفا
 سناس،اسلها0يفاعياعا سله،اخكاناعىا سساميىا
 سثياايفاع ئخاًايحثاعىا إلحساان،ايرشاخاإىلا
 إلحساان،ايخعي اإىلا إلحساان،ايرسخاثياخةا
 إلحساان،ا0ميخأا إلحسان،ا0سليكا إلحسان،ا
ثامايفا سي قاعا سمخايلايمَاَحااّركاعاىالاذ ا
 ألََسااااس،ابا الًاُكّلاجهخها0كلخاايسامطخعا
يفا إلحساناإىلا سناس،ابكلامظالرا إلحسان،ا
عىا سسميىا سرتبييا0 سمثيخفي،ا0 سمملخخي،ا
0 سمنيياري،اعاىامساميىا سيخماةا سمخلخةا
خخخاااكانايمخلاهاعىاقخراماايسامطخع،ا0يفا

حخ0عا سخكان،اكانايمَاَحاّركابكلارغية،ابكلا
 لمخا ،اسإلحسااناإىلا سناسا0 اللمخا ابشأنا

 سناس،ا0يهخهاأمرا سناساقيلاُكّلايشء.
ماناتجلخااتالذ ا سخ خاع،ا0لاذها سيخخة،ا
0لاذ ا سيلال،اتَاَحاّركاهاباكلاماايسامطخعا
سايخلا سلاها يفا باسنفالا حماىا 0تضحخماها
سايحانها0تمااىل،ا0يفاسايخلا سسامضمفني،ا
يفامي جهاةا سظلما ساذيايمانيامناها سناس،ا
يفامي جهاةا ألخطارا سمياتحخاطاباسناس،ايفا
مي جهةا سمضلخلاسلناس،ايفامي جهةا سهجخةا
 السامكياريةاسلساخطرلاعىا سناس،اكاناأحخا
 سخ0 خعا سهخةا0 ألََساااساخةايفامي جهةاُكّلا
 سك؛األنهايحخلار0حخةا إلحسانا0 سحسنني.
منا سماسما ألََساااساخةاسشايصخمهاخخخاا
كانايمحاىابهامناإيخاٍنا0 ٍع،اإيخاٍناحيخيي،ا
إيخانابخياعئا إليخان،ا0أخالقا إليخان،ا سيعيا
 سمايلا0 سنظرلا سصائيةا0 سمخخية،ا0لذ ايشٌءا
أََسااايساباسنسيةاسإلنسانا سؤمن،ا إليخاناالا
يييلاأباخ ًاأنايكينا سؤمناأحخيااًاأ0َْاغيخاًاأ0َْا
نظرتهاإىلا سي قعانظرًلامغليطة،الذهامساأسةا
أباخ ًاالاترتكابامعا إليخاانا0الاتنساجمامعا
 إليخاان،االايخكناأنايكينالناكامؤمناغيي،ا
أحخل،اجاللاباسي قعابمخخاعنا سحكخة..اال..ا
مناسي ز ا إليخاناليا سيعي،اليا سيصريل،ابلا
الايكمخالا إليخانا0الايمحيلا إليخاناإالابذسك،ا
0لياكاناعىاعرجٍةاعاسخٍةاجخ ًاجخ ًامنا سيعيا
0 سنظرلا سصائياةا0 سمخخية،ا0 سحكخة،ا0لذ ا
ا0 ضحاًايفا سرش0عا سمظخما سذياقخمها مااتجىَّ
سألمة..ايكفياُكّلاخرع،اُكّلامنايريخاأنايمحيلا
منا سك،ايكفخهاأنايطلعاعىا سكا سرش0عامنا
خاللا سحارض تا0 سخر0سا سمياقخمهااسخخركا
ا أنالناكاحاسةا سامثنائخة،ا0أنالذ اكانابحلٍّ
رجاالًا سامثنائخاً،ا0أنهاكاناسخيهامانا سنظرلا
 سمخخيةا0 سميخخما سخقخل،ا0 سمشيخصاسي قعا
اااة،ا0 سيرجاسألمةا اااة،ا0مشكالتا ألُمَّ  ألُمَّ
منالذ ا سي قع،امااسخلاملخيساًاسخىا آلخرينا
أبخ ً،احاسةاممخخزلاخمالًايفامسميىا سمرصا0يفا

مسميىا سمحخيات.
0لاذ ايشءامهاماجاخ ً،اربخااامخاااعخلا
ااااة،الايا ااااة،ا0مشاكلةا ألُمَّ أزماةا ألُمَّ
 سضْمافا سكياري،احماىاساخىانييهاا،اساخىا
رجاسهاا سسخاساخني،ا0قخاعيخهاا0شيصخاتهاا
 العميارياةاماناأياسايناأ0َْاطخاٍفاكان،امخاا
عخلالذها ألزمةاأنهاسخلالناكاإعر كاممكاملا
0عخخالاسهاذ ا سي قاع،ابجاذ0رها0مشاكالتها
ثاماباسحلا ساالز اسليار0جامنالاذ ا سي قع،ا
لنااكامؤثار تاكثريلاتؤثاراعاىا سكثريامنا

 آلخريان،احمىاساماييخيي ابأنايكايناسخيهما
نظارلاميضيعخاةاإىلالاذ ا سي قاع،امؤثر تا
 سيمضامنهاامؤثر تاسخاساخة،ا سيمضامنهاا
مؤثار تاطائفخاةا0مذليخاة،ا سيماضامنهاا
مؤثار تا جمخاعخة،ا سيمضامؤثر تاسهااصلةا
بطيخماةا سيقائعا0 ألحاخ ثا0مااإىلا سك،اسكنها
تيخلابميخخلا سلها0بمساخيٍخامنا سلهاسيحانها
0تمااىلاألنايكايناساهاساالمٌةاماناُكّلالاذها
 سؤثر ت،ا0باسماايلاعنخمااعخلاعىاتيخخمالذ ا
 سي قع،ا0عاىاقر ءلالذ ا سي قاع،ا0عىاإعر كا
لذ ا سي قع،اقرأها0تأملاها0أعركهابخيضيعخةا
تامة،ابمخخ ًاعناُكّلا سؤثر تا ألخرى،اممجا0ز ًا
سهااكلهاا،اممجا0ز ًاسليخيع،ا سيخايعا سذليخة،ا
 سيخيعا سطائفخاة،ا سيخيعا سسخاساخة،ا سيخيعا
 سجغر خخاة،اُكّلا سيخايعا ألخارىا سماياأثََّرتا
0قار ءلا 0إعر كا نظارلا آلخريانا 0َقزَّماتا
 آلخريناسلي قع،اكاناممحارر ًامناتلكا سيخيعا
بكلها،اخلماينظرابنظارلاضخية،اضخيةاألنهاا
محكيماةابضخلامذلاب،اأ0َْابضخالاأخل،اأ0َْا
بضخالا عمياار تاسخاساخة،اأ0َْاماااشاابه..ا
ال..اكاناممحارر ًامناتلكا سيخايعابكلها،اخيرأا
 سي قعا0عخلاإىلا سُيااْرآنا سكريم،اعخلاإىلالذ ا
 سي قاعاباسُيااْرآنا0إىلا سُياااْرآنابهذ ا سي قعا
تيأمااناممالزمان،اخنازَّلا سرؤياةا سُيااْرآنخةا
عاىا سي قعاتشايخصاًا0تيخخخاًا0حاالً،ا0لذ ا
 سايءاتفرعابهايفالذ ا سمارص،ا0الانملمالذها
 سحاساةاعنخاأياجهاةاأخرىاخخخااا طلمنااأناا
علخه،ا0الاخخخااساخمناها0الاخخخااشاالخناه،ا
0لاياتممالانمخة،انمخاةاكيريلالاذ ا سرجلا
 سمظخاماكانانمخاًةامنا سلهاسايحانها0تماىلا
سميااعا سله،انمخةابخاامنحاها سلهامنامؤلالتا
0مانارؤياةاخريخل،ابخااالخ هابهاماناكمابه،ا
خيخَّ ارؤيًةاقرآنخًةاممكاملةانرىاخخهااخالصا
اااةامنالذ ا سي قعا سظلماإناشاءا سله.  ألُمَّ

واقع األمة:
تمخشاها يفا سي قاعا ساذيا نمأمالا عنخمااا
ااااة،اسمايكنالناكاأبخ ًامنارلاناعىاأيا  ألُمَّ
طرفاباسنسايةاسلحكيمااتا0 ألنظخة،ا سحالا
،اممظما ألنظخاةا0 سحكيماتا َ ممر0ٌفا0بَانيَّ
جملاتاخخارلااايفا سمخاسة،ا0جملاتاخخارلاا
يفاأناتكايناجازًءامنا سارش0عا سمآمرياعىا
ااااة،اخمحيساتالاياإىلاأع لاماناأع0 تا  ألُمَّ
ُكّلا عاىا ااااة،ا الْساِمْهااَخ فا ألُمَّ  ألعاخ ءا
 سجاالت،ا0أع لاخطرلا0مؤثرلا0ضارل،اعنخماا
أَْصايَاحاتا ألنظخاةابنفساهاا0 سحكيمااتا

بنفساها،ا سحكيماتا0 ألنظخةا سميايُفرتضا
اااة،امنا بهاااأناتكينالايامناتحخايا ألُمَّ
تحخيا سشاميبامناتخ خعاعنا سشميب،امنا
تياي ابيخمةالذها سشاميب،اماناتَُخبِّرالذها
 سشميبايفاشاؤ0ناحخاتهاا0يفا0 قمهاايفاُكّلا
 سجاالتا0عىاُكّلا سسار ت،اعنخمااأَْصايَاحتا
لياأع لابخخا ألعخ ء،اتشامغلاسصلحةا ألعخ ء،ا
اذالايامؤ مر تا ألعاخ ء،اخمحاتا سجالا تُنَفِّ
مؤ مر تهاما تخخالا ألنا ااااةا ألعاخ ءا ألُمَّ
لاذها شاؤ0نا تفاصخالا ُكّلا يفا 0مكائخلاما
اااةاعخلا ااااة،اناخذلاخطريلاعاىا ألُمَّ  ألُمَّ
مناخالسهااا ألعاخ ء،ا سحكيمااتا0 ألنظخة،ا
ألنا سحكيمااتا0 ألنظخاةا0لايا سؤثِّرا أل0لا
ع خلالذها سشاميب،ايفا0 قعالذها سشاميب،ا
لايا سمياتصنعالاذ ا سي قعاباكلاتفاصخله،ا
ليا سمياتمحكماباسسخاسةا سمامة،ا سسخاسةا
 الْقمَصاااعية،ا سسخاسةا سمملخخخة،ا سسخاسةا
 إلْعاااَلمخاة،الايا سماياتخياراشاؤ0نالذها
 سشاميب،اباسماايلاعخلاكخخا ألعاخ ء،ا0عخلتا
ع خالا إىلا مكائخلاما 0نفاذتا مؤ مر تهاما
اااةا  سمفاصخالاكلها،اخأَْصايَاحتالاذها ألُمَّ
تاخ رايفا0 قمهااا0يفاشاؤ0نهاايفاُكّلاتفاصخلا
حخاتها،ا0يفاُكّلاشاأنامناشائينهاابخااييخ ا
يزيخلااا الًا بخااا بخااايرضبهاا،ا أعخ ءلاا،ا
0لي ناً،ابخاايهخؤلااأكثراسليهرا0 الساممياع،ا
بخاايهخؤلااأكثَراالسامحكا اسخطرلاأعخ ئهاا
علخها،اخمظما سيالءا0عظما سيطر،ا0 سمفحلا
 سرش،ا0أَْصايَاحتا سساأسةاخطارلاجخ ًاجخ ً،ا
إ  اكاناأحخايريخاأناير لناعىا سحكيماتاأ0َْا
ير لناعىا ألنظخة،اخمىاأياأََساااسايخكنا
أناير لاناعلخها؟.ا0لياأَْصايَاحتامحكيمًةا
خخخاااتفمال،ا0يفاسخاسااتهاا0يفاتيجهاتها،ا
اااة،ا 0يفامخارسااتهاا سمامةابخاايرضبا ألُمَّ
اااة،ابخااييخ اأعخ ءا بخااايزيخامنالي نا ألُمَّ
ااااة،اعىامساميىا سشاميبانفساها،ا  ألُمَّ

 سشميباأَْصايَاحتاضحخة.
ممظاما سشاميباالاييجاخامانايمَاَحاّركا
ماناع خلهاا،ا سحاساةا السامثنائخةاكاناتايفا
سيناانا0يفاخلساطني،ا0تيمهااأيضااايفا سمر قا
بماخا الحماالل،ا سحاساةا السامثنائخةا خخخااا
 سميانرىاخخهاااتَاَحاّركامناع خلا سشاميبا
نفسها،اأَْصايَاحتا سشميباضحخةاخاضمةا
مسمسالخةاتفملابهااا سحكيماتامااتشااءا
0ترياخاخخخااايياخ اأعخ ءلاا،اخخخااايزيخلاا
 الًا0لي نااًا0ضمفاًا0عجاز ً،ا0تمخلا ألنظخةا
0تمخلا سحكيماتاسكلامااييخ ا ألعخ ءايفاُكّلا
 سساميياتاحمىاعىا سسميىا سمملخخياحمىا

عاىامساميىا سنالاجا سخر ساخة،احمىاعىا
مسميىا سسخاسةا إلْعاااَلمخة.

حركات المقاومة حالة استثنائية:
خاسحاساةا السامثنائخةاكاناتايفاحاركاتا
 سيا0ماة،اتلكا سحاركاتا سمحاررلا سجالخل،ا
علخهااا تآمارتا 0 سمايا بخيقفهااا  سمخخازلا
 ألنظخاة،اتآمارتاعلخهااابيخةا ألنظخاة،اأسما
تمآمرا سحكيمااتا0 ألنظخةاعىاحزبا سلهايفا
سينان،اأ0َََسخساتامسامخرًلاعىا سك،اأسماتمآمرا
 ألنظخاةا0 سحكيمااتا سمربخةاعاىا سيا0مةا
ااااْمابا سفلسطخنيا  سفلساطخنخةا0عىا سشَّ
 سظلي ابخااييخ اإرس ئخلا0يمززامناسخطرلا
0لخخنمهااا قيضمهااا 0 سامحكا ا إرس ئخالا
يفاخلساطنيا0يفا سنطياةاعخيمااً،اباى.الذ ا
ملخايس،ايفا0 قاعا سشاميبابيخةا سشاميبا
نفساهااكذسكاأَْصايَاحاتاضحخة،اخالا سنيبا
تَاَحاّركاتا0الا سييىا سسخاساخةاحخلتاَلمَّا
شاميبهاا0تَاَحاّركتاباسشاكلا سطليب،ا0إ  ا
لنااكاتَاَحااّركاسيماضا سيايىا سسخاساخةا
خماعًلاماايكيناتَاَحاّركاًامحخ0ع ً،اعابر ً،اغريا
مسمخر،ا0سخلايفاإطارامرش0عاعخيلامسمخرا
بخااتمطليها سرحلاة،اتَاَحاّركاعابراإمااإطالقا
،اأ0َْاخطابا ميقافامحخ0ع،اأ0َْاترصياحاُمَمنيَّ
،اأ0َْايفاإطااراميقفاساخايسا ساخايساُممانيَّ
محخ0عا0ممي ضعا0َخِجل،اسكناأما ا سساطيلا
 ألمريكخاةا0 إلرس ئخلخاةارسعانامااايرت جعا
 آلخار0نا0يمجهينايفا تجالاتاأخرى،ابخنخاا
 سيماضاسايطي ايفاخاخا سمخاساةا0 الرتهانا

سألعخ ءا0سيخمةا ألعخ ء.
أَْصايَاحاتاضحخاة..اضحخةا خاسشاميبا
0 قمهاا،اضحخاةاتآمراحكيماتهااا0 نظخمهاا
علخها،اضحخةاسكيتا0جخيعانييها،ا سفئاتا
 سميايُفرتضابهااأناتلزا0تنهضاسممخماحاسةا
اااةايفا  سيعيا0سمكينايفا سيخماة،اسمييعا ألُمَّ
 سيقفا سطلايباسي جهةالذ ا سيطرا سمظخم،ا
كانا سغاسباعلخهاالياإماا سساكيتاأ0َْا سحريلا
أ0َْا سمَّاَحاارُّكا سحاخ0عا0سكاناسخالايفاإطاارا
مرش0عاعخيلامسامخرا0قائماعىاأََسااااسا

رؤيٍةاصحخحة.
أما اُكّلالذها سحاسةاتَاَحاّركالذ ا سرش0عا
 سُياارْآنايا سمظخام،ابخماسامامهخاةا0مماسما
أََساااساخةا0بارزل،ا0تَاَحاّركا سساخخاحسنيا
بخرا سخينا سحيثيارضي نا سلهاعلخه،ايفا سيقتا
 ساذياآثراخخها آلخار0نا سيميع،ا0نطلا0صخعا
باسحلاحخنخااساكمي ا0آثر0 ا سسكيت،ا0لكذ ا
كاناميقفهاممخخز ًايفامرحلةاحساسةا0ظرٍفا
ممر0ف،ا0عنخماااتَاَحااّرك..اتَاَحاّركاضخنا

لذ ا سرش0عا سُيااْرآني.

معالم مشروعه العظيم
0نمحخثا آلناعنابمضا سماسما ألََساااسخةا
سهاذ ا سارش0عا سمظخما ساذياتَاَحااّركابهايفا
اااة،ا0ناعىاباهايفاأمةاجخه،اسيخا أ0سااطا ألُمَّ
ااااةاإىلا عخالاباسخرجاةا أل0ىلاإىلاععايلا ألُمَّ
 سُياااْرآنا سكريم،ا0كانايسامغرباسا  اسخلا
لنااكاععيلاسألمةاسلمايعلاإىلا سُياااْرآن؟.اأ0َْا
الايخكاناأنايكينالنااكاحاٌلايفا سُيااْرآن؟.ا
0قاخ ا سرؤيةا سمكاملاةامناخااللا سُيااْرآنا
 سكريامايفا سماسما ألََساااساخةاسهاذها سرؤية،ا
َعِخَخاأ0الًاإىلاتمزيزا سثيةاباسلهاسيحانها0تماىل،ا
ااااةاكانايرىا 0بحكاماتيخخخاهاسي قاعا ألُمَّ
لناكاأزمةاثية،اأزمةاثيةاباسلهاتمخشاهاالذها
ااااة،اعنخمااييرأايفا سُياااْرآنا سكريماأنا  ألُمَّ
اااةا  سلهاسيحانها0تماىلاقخَّ ا0عيع ًاسهذها ألُمَّ
إنالاياساارتايفا التجاها سصحخاح،ا التجاها
 سيائاماعىا سماخل،اعىا سحل،اعاىا سيريايفا
اااة،اأنا إطاارا سسائيسخةا سكالىاسهاذها ألُمَّ
ينرصلااا سله،اأنايمخنهاااعنخمااتيفايفا0جها
 سظلام،ايفا0جاها سطغخاان،ايفا0جاها إلجر  ،ا
0تمحخلامسئيسخمهاا سمَّأرييخةا سكلىاإلقامةا
 سمخل،اأنا سلهاساخنرصلا،ا0عخلاا0عخ ًامؤكخ ًا
ُكاْما0َيُثَيِّْتا 0 ا سلَّاَهايَنرُْصْ باسنارصااإِْناتَنْارُصُ
أَْقَخ َمُكاْم(اأماا الاذها سيعايعا إلسهخاةا سميا
ساماتكنامينماًةاسألماة،امااليا سسايبا سذيا
ااااةاتيماخا0تمياا ل؟.ا0تارىايفا جمالا ألُمَّ
 سيخا اباسسائيسخةاخطر ًا0لي ناً،ا0 الً،ا0ترىا
يفا سيخاا اباسسائيسخةاخطر ًاحيخيخااًا0سخلا
عنخلااأبخ ًاأمٌلاباسنرص،ا0الاثيٌةاباسنرص،اكانا
لنااكاأزمةاثيةاباسلهاسايحانها0تمااىل،ا0إالا
خاسيقافا إليخانيا سصحخحاأماا اتلكا سيعيعا
 إلسهخةاليا السامجابة،اليا سمَّاَحارُّكا سمخيلا
 سجااع،ا0بثياةاعاسخاة،اخيخ امناخااللالذ ا
 سرش0عا سمظخماعر0ساًاكثريلايهخفامنهااإىلا
تيخيما سمرخةاباسلهاسيحانها0تماىلامناخاللا
 سُيااْرآنا سكريماممرخاًةاحيخيخًةاتمززا سثيَةا
باسلاها0سهااثخرتهاايفا سي قاع،ا0رأىايفاطيخمةا
 سنشااطا سمثيخفيا0 سمملخخايايفالذ ا سجانبا
ااااةاقصير،ا  ساذيالاياساائخايفا0 قاعا ألُمَّ
قصيٌراملخايس،ارأىاخخهاقصير ًاملخيسااً..ا
ساا  ؟؛األنهاسخلاساهاثخرلايفا سي قاع،اسياكانا

 كان متحررًا من القيود كلها، فقرأ الواقع ودخل إلى القرآن الكريم،  فنزَّل 
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 قدم مشروع الشعار والمقاطعة للبضائع األمريكية واإلسرائيلية ليواجه به 
مشروع التدجين وفرض حالة الوالء والتسليم واإلذعان ألمريكا وإسرائيل
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باسشاكلا سصحخحا0 سشاكلا سماا ،ا0سياكانا
باسشكلا سطليباسكاناسهاثخرلايفا سي قع،اأ0ىلا
لذها سثخر تاليا سثيةاباسلهاسيحانها0تماىل،ا
لايا سييفامنا سلاه،الياعاخ ا سييفامنا

 آلخرين.
سكناعنخمااكانا سنشااطا سماا ا سمملخخيا
عاىا سساميىا سخيناياحماىاالايُثخاراثخرًلا
ملخيساًةايفاأرضا سي قاعاكانالنااكاعسخالا
0 ضحاماناخااللا سي قعانفساه،امناخاللا
 سخارساةا سمخلخةانفساها،اأنالنااكاأزمة..ا
أزماةاثيةاباسلهاسايحانها0تمااىلاليانمخجةا
سهاذ ا سيصايرا ساذياالايخكاناأنايمخخهاإالا

 سُيااْرآنا سكريم.ا
َعِخخاأيضاًاإىلاإحخاءا سشاميراباسسائيسخة،ا
اااةالياغخابا  سحاسةا سؤسافةايفا0 قاعا ألُمَّ
 سشميراباسسائيسخة،ابلاماتتالذها سحاسةايفا
نفيسا سناس،ا سغاساباعىا سكثريامنا سناسا
أنهاالايسمشمرامسئيسخمهاالايفاإقامةاعخل،ا0الا
يفامي جهةاظلام،ا0الايفامي جهةاطغخان،ا0الا
يرىاأيايشء،ايهخهاخيطا0 قمها سشييصايفا
 سحخ0عا سشيصخةا0يفا سسميىا سشييص،ا0الا
ياخركا ألثرا سما ،اأثرا سي قعا سما اعىا0 قمها
 سشاييص،ا0عىامساميىا0 قمها سشييص،ا
الايارىا سيطرا سماا ا0 ألثرا سماا اعىا سك،ا
لاذها سحاسةاخطريلاجخ ًاأثَّاَرتاكثري ًايفا0 قعا
 سسلخني،ا0أما اعخعالائلامنا سسلخنياأكثرا
اااةا سكيريلا مناملخارامسالماترىالاذها ألُمَّ
 سكثاريلا سمخعا سماياسهاا سياخر تا سضيخة،ا
أماةاجامخلا0سااكنةا0ر كخلاأماا اتحخياتا
0أخطاراكيريلا0مظاسمارلخيةاعىامساميىا
شاميبابأكخلهاا0سخلاعىامساميىاأخر ع،ا
ماا سذياسااعخاعىا سك؟.الياعخ ا سشاميرا
باسسائيسخة.اأَْصايَاحا سكثرياميمنعا0سألسفا
 سشاخيخاأنهاغرياممناياأََساااسااًابخاايخ0را
0يحاخث،اخاإناحخثاتامظاساُماكياريلاجخ ً،ا
 سظاسما سمياسهاازمناطييلاجخ ًايفاخلسطني،ا
أَْصايَااحا سكثاريايارىاألنها00خلا سميساخما
 سجغار يفا سذيالياصنخمةا ألعخ ء،ا سميساخما
 سجغار يفا سساخايسا ساذياصنماها ألعاخ ء،ا
يرىاأنهاغارياممنيابخاايحصلايفاخلساطنيا
ألناهايخناي،اأ0َْاألنهامناع0سةاأخارى،ا0لكذ ا
أَْصايَاحتا سحاسةا سساائخلاخيخ نا سشاميرا
باسسائيسخة،ا0أَْصايَاحا سكثريايرىانفسهاأنها
غرياممنٍياأََساااساًابخاايحصل،ا0عنخماايرىا
 آلخرينايذكر0نهابخسائيسخمهايسامنهضينها
أماَ اأخيارالنااأ0َْالناك،ايسايرا0يسامهجنا
ابذسك،ا0ثانخاًاما  ا  ساكا0يمملاأنهاغريُاممنايٍّ
عسااهاأنايفمل،ا0 آلخراكذسكالكذ ،ايرىاإماا
أنهاغرياممنياأ0َْايرىانفساهاما  اعسااهاأنا
يفمال.!ا0ملخارامسالماعىالذ ا ألََسااااسا
أما اخخسةامالينيايهيعيايفاخلسطني،اأكثرا
مناملخارا0سامخائةاملخينامسالمايفاميقفا

مشنيا0ميزيا0مهني.
سيايسمشامرا سناُسامسئيسخمهماأما ا سلها
سيحانها0تماىل،ا0أنهماغرياممفخنياأبخ ً،اغريا
ممفخنيامنامسئيسخمهم،اإنالماسكمي ،ا0إنا
لماقماخ0 ،ا0إنالماتيا ساي ،اسااكانتاحاسةا
 سمها0نا0 سالاميااللا0 سمياا لا سميانر لاايفا
اااةا إلساالمخةا سكياريلايفاُكّلا أ0سااطا ألُمَّ
أقطاارا ألرض،اسا  الذها سحاسةامنا سمها0ن،ا
منا سميا ل،امنا سالامياالل،اسا  الذها سحاسةا
مناعخ ا إلحسااسا0 سشاميرا سحاي؟.اسا  ا
لذها سحاسةامانا سخأسا0 سنظرلا سفرعيةاسخىا

أكثرامناملخارا0سمخائةاملخينامسلم؟؟..
غابا سشميُراباسسئيسخةاحمىاعىامسميىا
 سنيب،ا سنشاطا سمثيخفيا0 سنشاطا سمملخخيا
ساالمايفاإخخااعالاذها سر0حخاة،ار0حخاةا
 السمشاماراسلخسائيسخة،ايفاإماتاةا سشاميرا
اااة،اساعخاعىا باسسائيسخةامنا0جخ نا ألُمَّ
أناينظارا سنااساإىلاأنهاماغارياممنخاني،اأ0َْا
ساعخاعىاتمزيزا سشاميراباإلحياطا0 سمجزا
0 سخأس،ا0باسمايلاأَْصايَااحا سكثريامنا سناسا
يكمفياباسمفرجاعىا ألحخ ثامعاأنهامسالم،ا
0 آلخر0نا سذينايُيملايناأ0َْاتُنمهكاأعر ضهما
لمامناأممه،الياأما ا سلهامسئيل..امسئيلا
أنايكيناسهاميقف،اأنايكينامنارص ًاسهم،اأنا
يسامىاإىلاإز سةا سظلم،ا0عخاعا سياطل،ا0عخعا

 سرش،ا0عخعا سطغخان.
اسألسافا سشاخيخا0صلاتا سحاساةاسخرجةا
أنهماسمايميع0 ،ا سكثاريامنا سناساسمايميع0 ا
يفهخايناأناسميا سهام،اسمخ ا سمشامارلما
سلخسائيسخة،اسمنصلهماعنا سسائيسخةاتيماتا
حماىايفا سخنخاااثماتيمااتايفا آلخارل،ا0سذسكا
يمها0ناينا0باكلابسااطةايمياذا سكثريامنا
 سناساقر رهايفاأنايساكت،اقر رهايفاأناييمخ،ا
قار رهايفاأنايميا ل،اقار رهايفاأناالاييخ ،ايفا
أناالايكايناسهاميقف،ايفاأناالايييلا سحل،ايفا
أناالاينفلامناماسه،ايميذاقر رهابكلابساطةا
0باكلاتها0نا0باالاميااالل،اخخيماخا0يييلا
0يساكتا0يجخاخا0يمها0ن،احاسةامؤسافة،ا
اااة،ا 0سذسكاكانالاذ اع ًءاخطري ًايفا0 قعا ألُمَّ

ااااة،ا0َمثَّالاخطايرًلاباسغًةاعىا رضبا ألُمَّ
اااة.  ألُمَّ

أهم معالم مشروعه الشعور 
بالمسؤولية:

اخاكاناماناألامامماسامالاذ ا سارش0عا
 إلسهيا سذياقخمها سساخخ/احسانيابخرا سخينا
 سحيثيارضي نا سلهاعلخه،الياإحخاءا سشميرا
اااةا اااة،اتذكريا ألُمَّ باسسائيسخةايفا0 قعا ألُمَّ
بخسائيسخمها،ا 0تيصريلااا بخسائيسخمها،ا
0تيصريلااابيطيرلا سمفريطايفامسائيسخمهاا
0سااسذسكامناتيماتايفا سخنخاا0 آلخرل،ا سميماتا
 سمظخخاةاسذساك،ايفا سخنخااا الًا0لي نااًا0قهر ًا
0رش ً،ا0 سامالماًا0عجاز ًا0لي ناا،ا0يفا آلخرلا
عذ با سلها سمظخما0جهنم،ا0بذلاجهخ ًاكيري ً،ا
قاخ ا سكثاريامنا سحاارض تا0 ساخر0سامنا
خااللا سُيااْرآنا سكريما سماياتؤكخاسز ماًاعىا
 إلنساانا سسالماأنايمحخالامسائيسخمها0إالا
خهاياخارساسخالاعخلهابخييايلا0الاصالتها
بخيييساةا0الابيخةاعياع تاها ألخرىابخيييسةا
عناخا سلاهاأباخ ًاعنخماايفارطايفامسائيسخمها
 سكالىا سمياكانتاتلاكا سمياع تاأََساااسااًا
سمزكخاةانفساها0ساخيانفساهاسمهخئاهاأكثرا
سليخا ابملكا سسئيسخاتا سكلىا سمياالامناصا
عانا سيخاا ابهاااأباخ ً،ا0 سمياا لا0 سميصريا
0 سمفريطاتجالهااساهاتيماتاعظخخةا0عذ با
عظخامايفا سخنخااا0 آلخارل؛األنا إلساال امانا
أََساااساهامارش0عاقائماعىا سماخلا0 سحلا
0 قمهااا يفا ااااةا خياختا ألُمَّ 0إ  ا 0 سياري،ا
 سماخلا0 سياريا0 سحال،ا0أَْصايَاحتاسااحةا
سلرشا0سلظلاما0 سظاسنيا0 سطغاالا0 سجرمنيا
0 سفساخين،اما  ابييامناقخخةاسااتييىامنا
عينهاا؟.اإ  اأَْصايَاحا0 قمهاا0أَْصايَاحتاليا
يفا0 قمهااسااحًةامفميحًةاسلظلما0 سفسااع،ا
0 سطغخاان،ا0 إلجر  ا0أكثرامناأيةاأمٍةاأخرىا
مناأمما ألرض،اأياةاقخخةابييابخااتييىامنا

عينهاامناصاللا0صخا ،اأ0َْازكالاأ0َْاحج.
اخمخخابشكلاإىلاإحخاءا سشميراباسسئيسخة،ا
0نارىالذ ا ألثرا سمظخمايفاأتياعالذ ا سرش0ع،ا
عىامساميىا ألطفال،ا سطفلايفالذها سسريلا
سهاميقفامخاايجريايفاخلسطني،ا0لياطفل،ا
حماىا ألطفال،ابلالياعنخمااايمابعا ألحخ ثا
عىامساميىا ألطفالاعىامساميىا سصغريا
0 سكياريايفالاذها سساريلا سُيااْرآنخاةامخانا
يميمينالذ ا سرش0عا إلسهيا سمظخم،اأَْصايَاحا
يسمشامر0نا 0أَْصايَاحاي ا 0 ساع،ا لخهاما
 سسائيسخةا0يمأسيناساايحصلايفاأيابيمةامنا
بياعا سخنخا،ا0أَْصايَاحاعنخلماتحفزاسلخيقف،ا
0 ساممخ عاألياميقفايمخكنينامنهاتجاهاماا
يحصالالناااأ0َْالنااكايفاأيابيماةامنابياعا
 ألرض،االا سحخ0عا سجغر خخةا سسخاساخة،ا0الا
 سحخ0عا سطائفخة،ا0الاأياقخيعاأخرىاجملمهما
بخمازلاكخااغريلمابخمزلاعّخاايخ0را0يجريا
0يحصال،ابالاأَْصايَاحاي اممفاعلانيابر0حا

 سسئيسخةا0باسمشماراسلخسئيسخةاعخاايحخثا
لنااأ0َْالناك،ا0ترىا سكثريامنا سنمخنياإىلالذها
 سسريلايمأسماساايجريايفا سمر قا0كأنهاعر قيا
أ0َْاأكثر،األنهايرىانفساهامسائيالً،ا0يرىاأنا
علخهاميقاف،ا0يمجا0زاُكّلا سيخايعا سحخ0علا

0 سصغريلا0 سنظرلا سضخيةا0 سيارصل.

الروحية الجهادية
َعِخاَخاأيضاًايفالذ ا سارش0عا سهماإىلاإحخاءا
 سر0حخاةا سجهاعياةا سماياكانتاقاخاخيتايفا
اااة،ا0 ألمةا سمياسهااأعخ ءاتحماجا نفيسا ألُمَّ
ااااةا سمياسهاااأعخ ءا إىلالاذها سر0حخاة،ا ألُمَّ
يمآمر0ناعلخها،اييمليناأبنائها،ايسمهخخينهاا
باكلاأناي عا0أشاكالا الْساِمْهااَخ ف،اقماالً،ا
0تخمري ً،ا0 نمهااكاًاسلمرض،ا0 حمالالًاسألرض،ا
اااةاإىلا 0ِمساساًاسلخيخسات،اتحماجالذها ألُمَّ
أناتحخلا سر0حخةا سجهاعيةاسمسمطخعا سخخاعا
عنانفساهاا0مياعئهاا0ميخسااتهاا0عرضهاا
0أرضهاا،ا00جيعلااا سحضااري،اتحماجاإىلا
 سر0حخاةا سجهاعياة،اإ  اساماتحخالا سر0حخةا
 سجهاعياةا سماياتهخئهاااسلياذلا0 سمضحخاةا
0 سيقافامهخاااكاناحجاما سمضحخةا0مهخاا
عاجازلا أماةا تكاينا حجاما سيقاف،ا كانا
مكسايرلامحطخاةايمخالابهاااأعخ ئهاااماا
يشااء0نا0يرياخ0ن،ا0 سمجرباةا0 ضحة،اسما
يسامطعاأنايغاريا سي قعا سذياكاناساائخ ًايفا
سيناانامناساخطرلامياارشلاسإلرس ئخلخنياإالَّا
 سمَّاَحاارُّكا سجهااعيا سذياقا اباهاحزبا سلها
0 سيا0مةالناك،ا0كذسكا سحالايفاخلسطني،اماا
 سذياجملاغزلا00 قعاغزلامخخز ًاعنامااعخ ها
يفاخلساطني؟.الايا سر0حخاةا سجهاعية.اليا
اااةا  سر0حخاةا سجهاعيةا سمياتجمالاعنخا ألُمَّ
طاقاةا0قيلا0إر علا0 ساممخ عاعااٍلاسي جهةا
 سمحخيااتاكخفخاااكاناتا0 سمضحخاةابخ0نا

حخ0عاأ0َْاقخيع.

إحياء المفاهيم الواعية:
احارصاأيضاًايفالذ ا سارش0عا إلسهياعىا
إحخاءا سفالخما إليخانخةا سي عخة،األنهاسألسفا
كانالنااك،اأ0َْاأَْصايَااحايفا ألعاما ألغلبا0يفا
ااااةاتصايرا  سحاساةا سساائخلايفا0 قاعا ألُمَّ
مغلايطاسلي قاعا إليخاني،ا0أَْصايَااحا سي قعا
 إليخانايابخمزلاعانا سسائيسخةابخمزلاعنا
 سرش0عا إلسهيا سكيريايفاإحياقا سحلا0إقامةا
 سمخل،اأَْصايَاحا سي قعا إليخانياميمرص ًاعىا
 سر0حخاةايفاعيااع تاأربعامحصايرل،اخمخخا
عىاإحخاءا سفالخما إليخانخةا سي عخةا سميامنا
خالسهااتكيناإنسااناًامؤمناً،ا0 عخاً،امسمنري ًا
خاعالًامفخاخ ًاناخماً،اساكاع0راإيجابيايفا0 قعا
 سحخالايفامسامجخ تا سحخاال،ا0سخلامنمزالًا
عنا سي قع،امنمزالًاعنا سسئيسخة،امنمزالًاعنا
 سمحخياتاتمفرجاعىاأمماكاأ0َْاتمجاللا0 قعا

أممك.

حاجة األمة إلى الوعي:
احرصاأيضاًا0بشكلاكيرٍياجخ ًاعىا سيعيا
0تمخخماحاساةا سيعي،ا0أناأحايجامااتحماجا
ااااةاإسخاهاليا سيعاي،ا0يفاميخماةاُكّلا  ألُمَّ
يشءا0قيالاُكّلايشء،ا سيعاياأ0الًايفامي جهةا
 سمضلخالا0 سياخ عا سكيريا ساذيايمَاَحاّركابها
اااة،ا0يفامي جهةا اااةاسرضبا ألُمَّ أعخ ءا ألُمَّ
ااااة،ا  سحاساةا سيائخاةاأََساااسااًاساخىا ألُمَّ
اااةانفساهالنااكاخمالًاحاسةا ألنا0 قاعا ألُمَّ
عانا سيماخاعنا سيعاي،احاسةا0نيجالا0نأسما
أنانساخخهااحاسةاغيااءاكيري،اغيااءاكيريايفا
مي جهةا ألعاخ ءا0مؤ مر تا ألعاخ ءا0مكائخا
 ألعاخ ء،ا0لاذها سحاسةاسااعختا ألعخ ءاعىا
اااةا0 سساخطرلا  سمأثاريا سكيريايفا0 قاعا ألُمَّ
0إبمااعا ااااةا 0رضبا ألُمَّ ااااةا عاىا ألُمَّ
ااااةاعاناأياتَاَحاّركاجااعايغريا سي قعا  ألُمَّ

0ينمجانمخجةاميملفةاتخاماً.
سذساكاكاناأكلاماايركزاعلخاهاليا سيعي،ا
 سفهاما سصحخاح،ا سفهاما سصحخاحاسلي قع،ا
 سفهما سصحخحاسلخين،ا سفهما سسالخماسلخين،ا
 سيعاياباسي قاعاباكلاماااخخاهاماناأخطارا
0تحخياات،ا سيعياعانا ألعاخ ءا0مؤ مر تهما
أشاكاسها،ا باكلا 0مكائخلاما 0مشااريمهما
 سيعياباسسائيسخة،ا سيعايابخاايجباعلخناايفا
مي جهاةاُكّلامااايمخلها ألعخ ء،ا0قاخَّ ارؤيةا
أََساااساخةايفالذ ا سجانب،ا0لياأنهاالايخكنا
أنايصناعاسلناسا0عخاًاأياثياخاةاأ0َْاأياخكرا
أ0َْاأيامارش0عاكخااالايا سُياااْرآنا سكريم،ا
سخالالنااكاأيايشء،اأيارؤية،اأياخكرل،اأيا
مرش0عايخكاناأنايصنعاسلنااسا0عخاًاعاسخاًا
0بصريًلاناخذل،ا0إعر كاًاعقخياًاسلي قعابكلاماا
خخاهامثلخااليا سُياااْرآنا سكريم،اثماعخلاإىلا
 سمفاصخلاسماييخ ا سسأسةالكذ امجرعاعني نا
عرياضا0يساكت،اعخالاإىلا سمفاصخلا0منا
خاللا سُيااْرآنا سكريام،اتنا0لا سي قع،اتنا0لا
 ألحاخ ث،اشايصا سي قاع،اتنا0لامشااكلا
ااااة،امشاكلًةامشاكله،ابميخخاماجخيخا  ألُمَّ
0برؤياةاصحخحةاسلحالاتُخثلاميرجااًاأما ا

 سله،ا0ميرجاًاحيخيخاًا00 قمخا.

الشعار والمقاطعة في مواجهة 
مشروع التدجين

أيضااًاقخ امرش0عاها سهماجاخ ًا سذياليا
سليضائاعا ألمريكخاةا 0 سياطماةا  سشامارا
0 إلرس ئخلخاةاسخي جاهاباهامارش0عا سمخجنيا
0 سمسالخما سطلالا حاساةا سايالءا 0خارضا
ألمرياكاا0 إل عاناسهااا0إلرس ئخل،األنهاتفرَّعا
عانا سارش0عا ألمريكايا إلرس ئخايلا سغربيا
عناها تفارعا ااااة،ا عاىا ألُمَّ يفا سساخطرلا
اااة،ا ألنظخةا مرش0عا سنفاقاماناع خلا ألُمَّ
0 سحكيمااتا0 سييىا سسخاساخةا سمياحذتا
حذ0لاا،ا0 سمايا رتيطاتاعخلخااًاباسارش0عا
اااةايفاحاسةا  ألمريكيايفا سساخطرلاعاىا ألُمَّ
ُفهاا سُياااْرآنا سكريمابأنهااحاسةانفاق،ا يَُيصِّ

اااةا حاسةانفااق،ا سناخياينامناع خالا ألُمَّ
 سذيانايحخلاينا سارش0عا سهاخَّ  ايفارضبا
ااااةامنا سخ خال،ايفاخرضاحاساةا سيالءا  ألُمَّ
ااااةاسصاساحاأعخ ئهاا،ايفاخرضا ع خالا ألُمَّ
اااةاألعخ ئها،ا حاسةا سمسلخما سطللاع خلا ألُمَّ
اااةا سذيا لاذ ا سرش0عا سنفاقاياع خالا ألُمَّ
ااااةاماناحكيماتهااا حخلاهامناخيايا ألُمَّ
0أنظخمهااا0بماضا سيايىا سسخاساخةا سميا
اااةاسمفرضا حذتاحذ0لا،اخمخلتاع خلا ألُمَّ
عىا سشميباحاسةا السمسال ،ا0حاسةا سيييلا
بهخخنةاأمريكا،ا0حمىاعاخ ا الْعرِتَ ض،ا0منا
يمرتضايحا0سيناأناييخميهابمخاأنايشيليها
باكلا 0يسامهخخينها 0سخاساخاًا إْعاااَلمخااًا
0سائلا الْساِمْهااَخ ف،اسمييىا سحاسةا سسائخلا
يفاأ0سااطا سشاميبالاياحاسةا السمساال ا
ألمرياكاا 0 سيضايعا سكامالا 0 إل عاانا

0إرس ئخل.
لذ ا سارش0عامرش0عا سشامارا0مرش0عا
مياطماةا سيضائاعا ألمريكخاةا0 إلرس ئخلخةا
يي جهالذ ا سرش0ع،ايي جها سرش0عا سنفاقيا
اااةايفاحاسٍةامنا سمميرياعنا سمخ ءا لا ألُمَّ 0يَُفمِّ
اااةاألياميقفاتحماجا 0 سسايطا0يهخئا ألُمَّ
إسخهاباسمايلاسي جهةا سمخ0،اخطيلاأََساااسخةا
اااةامناحاساةا سالاميقفاإىلا تيرجابهااا ألُمَّ
 سيقاف،ا0تخناعاماناحاساةا سمخاساةا0حاسةا
 سنفااقا0حاسةا سهخخنةا0 سيييلاباسهخخنةامنا
اااةانفساها،اخهيامرش0عايي جها ع خلا ألُمَّ
مرش0عاآخر،ايي جهامرش0عا سنفاقا0 سمخاسةا
اااةا سذيايحاا0لاأنايفرضا ماناع خالا ألُمَّ
اااةا سييايلاباسهخخناةا ألمريكخة،ا عاىا ألُمَّ
0 سمسالخماسها،ا0عخ ا الْعرِتَ ضاعلخها،ا0عخ ا
تيناياأياميقفاتجالها،ايحاا0لاأنايفرضا
حاسةا سصختا0حاسةا سيييلا0حاسةا سيضيعا
0حاسةا إل عانا0حاسةا السمساال ،اخأتىالذ ا
ااااةايفا  سارش0عاسخيايل..اال.ا0سخخخاعا ألُمَّ
 التجاها سصحخحاسخكيناسهااميقف،ا0سمسيطا
0تمالاعاناسايطهاالاذ ،ا0سخهخئهااالاذ ا
 سسايطاألياميقفاتحماجاإسخهايفا سسمييل،ا
خكاناميقفاًامهخاًاإضاخاةاإىلا سنمائجا سهخةا
سياطعا سيضائاعا ألمريكخةا0 إلرس ئخلخةاعىا
قيلا ألعخ ءاأنفساهم،اكلخاا تسامتامساحةا
اأثرهايفا سي قعاإناشاءا لذ ا سرش0عاكلخااتجىَّ

 سلهاأكثراخأكثر.

تصحيح المفاهيم الثقافية 
المغلوطة:

منا سماسما ألََساااساخةاسهذ ا سرش0عاليا
مااابذسهامناجهخاسمصحخحا سفالخما سثياخخةا
 سغليطاة،اخهاياساالختابشاكلاكياريايفا
اااةاأساريلاقناعاتها،ا ااااة،ا ألُمَّ رضبا ألُمَّ
قناعاتهااا سثياخخةامفالخخهااا سغليطةابأيا
شاكلاكان،اساي ًءارؤيةاتيخ ارؤيةامغليطةا
أ0َْاثياخةامغليطةاأ0َْاقناعةامغليطةاأُْكمُِسيَتا
مناكمااباأ0َْامناُمملِّماأ0َْامنامخرساةاعينخةا
أساريلا ااااةا يشء،ا ألُمَّ أيا أ0َْا نظامخاةا أ0َْا
0رلخناةاسثياخاتهااا0قناعاتها،ا0 إلنسااناالا
يمَاَحاّركاأتيماتخكخاًابخ0ناشامير،ا إلنساانا
يمَاَحاّركابشاميره،ا0شميرهاتصنمهاقناعة،ا
0قناعمهاتصنمهااثياخة،ا0باسمايلاتلمبا سرؤىا
اااة،اتلمبا 0 سفالخاما سغليطةايفا0 قاعا ألُمَّ
ع0ر ًاأََساااساخاًايفا سي قاعا سساخئا0 سظلاما
سألماة،ا0كلخاااتصححامفهاي اكلخااتصححا
0ر ءهاساليك،ا0تصححا0ر ءهاعخل،ا0تصححا
0ر ءهاميقف،ا0باسمايلايصنعانمخجًةاصحخحًةا
0سالخخة،ا0الايسامفناا سيقاتاسنماَيىلالاذها
 سساأسةاباسشاكلا سطلايب،ا0إنخااانمنا0سهاا

لكذ ابشكلاميمرص.
لذهابمضا سماسما ألََساااساخةاسرش0عه،ا
0إالاخاالايخكاناأباخ ًاالاماناخااللاكلخةا0الا
محارضلا0الاسياءا سحخيثابشكلاتا اعنالذ ا
 سرش0عا0عنا سماسما ألََساااسخةاسهذ ا سرجلا
 سمظخم..انسألا سلهاسيحانها0تماىلاأناييخيناا
جخخماًايفالذها سسريلا سُيااْرآنخةاسي صلةالذ ا
 سشي رايفاإطارالذ ا سرش0عا سمظخم،اخنكينا
أماًةاعزيزًل،اقيياًةاتي جهاأعخ ئهااباكلاِعزًَّل،ا
تيفايفامي جهاةا سمحخياتاباكلاإباءا0بثيةا
باسلاها0 عمخاٍعاعىا سله.انساألا سلهاسشاميناا
0أنا ينرصلام،ا 0أنا ييخيهام،ا أنا  سمزيازا
ييلِّصهمامنا سي قاعا سظلما0مناُكّلاظلخاتا
 سطغالا0 سظاسنيا0 سجرمني،انسألا سلهاألممناا
 إلسالمخةا سنرصا0 سظفرا0 سمزلا0 سيالص.

نساأُلا سلاهاسشاهخخناا سمظخاماأنايرحخها
يكمُاَبا 0أنا أجاَره،ا يكمُاَبا 0أنا برحخماه،ا
لاذ ا سارش0عا سمظخاما سنجااحا سرش0عاها
اااةا 0 سساخ ع،ا0يجملامناخالسهاخالصا ألُمَّ

0خرجهااإناشاءا سله.
ااَلُ اَعَلخْااُكْما0ََرْحَخاااااُةا سلِها 0 سسَّ

تَاَمااَساىا0َبَاَرَكاااتُااُه.

*خطاب ألقاه الس�يد/ عبدالمل�ك الحوثي يف تأبين 
الش�هيد القائ�د الس�يد/ حس�ين ب�در الدي�ن الحوثي 

رضوان اهلل عليه يف 28 رجب 1434ه�.

 نرى فيه عظمة القرآن الكريم، في عمق الفكرة، وصوابية النظرة، والرؤية الصائبة، 
والدقة في التقييم، وبعد ذلك نرى فعاًل عظمة المشروع الذي قدمه لخالص األمة من هذا 

الواقع ولتغييره

 كان يتألم حتى على الذين يريدون لألمة أن تقبل بحالة الذل والهوان، فيتفلسفون 
ويقدمون الرؤى والتبريرات، ويسعون جاهدين لدرجة عجيبة، لدرجة وكأن الواقع يتطلب 

ذلك، وكأن ما ينقذ األمة هو ما يعملونه من تدجين لألمة، ومن عمل لتضخيم حالة الرعب 
لديها وإرجاف في أوساطها

 المشروع العظيم عمل بالدرجة األولى إلى دعوة األمة إلى القرآن الكريم وإحياء 
الشعور بالمسئولية وتبصيرها بمسئوليتها، وتبصيرها بخطورة التفريط في مسئوليتها
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صرخة الطالب في 
وجه العدوان

علي اليعبري
كمالياجخخاٌلاأنانيَفاتحخَةاإجاللا0إكر  اسجخخعاأبنائناا سطالبا
 سر بطانيايفاجيهاتا سمملخماخلفاممارسا سملامارخضاا0تحخيااسهذ ا
 سُمااْخ0َ نا سغاشما سلبريا سهخجيا سذياعمراُكّلامييماتا سحخال.

 سخاي انكار اخلاذ تاأكياعنااا سطالبا0لامايفاصفايفا سجيهاتا
 سملخخةا0لامايذليينا ىلامخ رساهما0َجامماتهاماألع ءا الممحاناتا
 سماماةاتحتاتحلخلا0قصفا سطائر تا سماياتخمراُكّلايشءاجخخلايفا
لذ ا سيطناإالاأناطالبنااكاناخخارلماليامي جهةا سُمااْخ0َ نا0تحخيا

قصفاطائر تهماباسيلما0 سملم.
ا0لنااالابخاماناكلخةاحلاتيالابحلاطالبناا سجالخينايفاصفيفا
 سملماسارتصعابأحارفامنانيرايفاتأريخامجاخا ألَُمااماأنكايفاأعظما
0أخضلا سجيهاتا سمياتي جهالذ ا سُمااْخ0َ نا سفايشا سهخجيا سجالل،ا

خلكمامنااُكّلا سفيرا0 العمز ز.

يهنا..!!
عبدالقوي محب الدين

ياا»مأرَب«ا سمأريخ،ا»عنّا«....
أّكخاسهمامااكاناظنّا..!!

أنّااكمابا سجيع،ا
أسفناه

حاشخةا0ممنا..!!
ألالابحلفا سنفط،ا

اياا»رص0 ح«:ا
كناسلضخفاحضنا..!!

عيّخاطريلا سسخل
سلجر ر،ا

حّيلامااتخنى...!!
0عىا ممخ عاعر0به

 سمخخاء،ا
أ0قخاخخكاخرنا...!!

0 مألا»صحينا سجن«
أشالًء...

0قل:اليي ..
0«يهنا«...!!

شكرًا لكم
عبدالسالم أحمد عبدالمغني

شكر ًاسكم..
خيالُعنااقصفتا0صارابيسمكم

أناترشبي اخخر ًاعىا سجثثا سضخئه
أطفاسناا غمخلي ..

0أنمماترقصيناعىا سسخا0 تا سليئه
ا*********

سلخان؟
أماايكفخكاسفكاع ا ساخَاَخان!

سلخان؟
أماايكفخكاتخمريا سيطن!

ثيبا سحزن..

سيلا سكفن..
قخارصتايااسلخاناأسيسها0رصتاسهابخن

ا*********
أماايكفخكايااسلخانالذ !

قخاأصيحتابلخياعمار ًايفاعمارا
0بخيتنااصارتاغيار ًايفاغيار

جثثا سصغار..
0ع ا سكيار..

ملئتاشي رُعناا0صارتاكاسفيار
ا**********

للايااترى!
أعلنمهااحرباًاعىاسبا سرسيل

للايااترى!
اأشهرتاسخفا سحلايفا0جها سخهيع

الاسألسف
تيخ0ناأبطاالًاعىايخنا سصخيع..!!

خذلااعهيع
خذلااعهيع

أنانجملا سمأريخايااسلخانامنمشخاًاعييع
ا**********

لذ اليا سمأريخايااسلخان
سخلا0جيعكماإالاسمخمريا سمرب

تيتايخ كاأبااسهب
تيتايخ كاأبااسهب..!!

الحج أهميته والمؤامرة عليه
محمد الشميري

تناقلتا0ساائلا إلْعااَل ا سحلخاةاأنا0ز رلا أل0قافا
 ساخَاَخانخاةاأكختايفابخاناتيضخحياسهااأنا سسالطاتا
 سساميعيةاسماتمجا0باحمىا آلنا0سماتياخاأيارع0عاأ0َْا
مؤرش تاتخلاعاىاتجا0بهاامعا سطاسابا سيخمةاسهاا

بشأنا سمييالا سحجاجا ساخَاَخانخنياسهذ ا سما .
0أنامااتليمها0ز رلا أل0قافا0 إلرشااعامجرعا0عيعا
0تطخخنااتامنابماضا سجهاتا0 سيخااع تا سمنخةايفا
شاؤ0نا سحجايفا سخلكةاتناقضابمضهااابمضاً،ا0قخا
0صلناااإىلا أليا ا ألخريلامناشاهرا يا سيمخلا0لناكا
مهاا االاز ساتاممييخاةاممملياةابيخمااتا سحجاجا
0تحماجاألسابخعاإلنجازلا،ا ألمرا سذيايخلا0بخااالايخعا
مجاالًاسلشاكاعاخ ا سمجا0بامناقيالا سجهاتا سمنخةا
يفا سخلكةابشاؤ0نا سحجاج،ا0ساخؤعياإىلاعرقلةاأع ءا

 سحجاجا ساخَاَخانخنياسلفريضةالذ ا سما «.
لذها ألخياارا كرتناابخااتحخثا
باهايفا0قتاساابلا سشاهخخا سيائخا
 سسخخاحسنيابنابخرا سخينا سحيثيا
عاناخريضةا سحجا0كخافاتمماملا
 سخلكةاتجاهالذها سفريضةا0كخفا
تمامالاحجاجابخاتا سلاها سحر  ،ا
0نساممرضالنااألما سنياطا سميا
تطارقاسهاا سشاهخخا سيائخارضي نا

 سلهاعلخه.
خخمحخثا سساخخاحسنيارضي نا
 سلهاعلخهاعناألخخةاخريضةا سحجا
مممال ًا0ر0عا سحخياثاعانا سحجا
يفاساخاقا سحخياثاعانا سجهاعاسها
ألخخاةاكياريلاساااساهاماناعالقةا
بخي قفهااا سمملياها بينااءا ألماةا
ماعاأعخ ئها،اخفاياملزمةا سخرسا

 سماساعاماناعر0سارمضااناييايل:ا»الحاظالناايفا
قضخةا سحاج،ا0قضخةا سيختا سحر  ،ا0 سشااعراكخفا
لايامفرقةاع خلاآياتا سجهاع،اأسخساتاميجيعلامنا
أ0لاماا كارا سيخت،ا}0َإِ ْايَْرَخاُعاإِبَْر ِلخاُما ْسَيَي ِعَخاِمَنا
 ْسيَخْاِتا0َإِْساَخاِعخُل{اا سييرل:امنا آلياةلاا(،اثما كرا
َفااا0َ ْسَخاْر0ََلاِمْناَشاَماِئِرا سلَّاِه{اا سييرل:امنا ا سصَّ }إِنَّ
ا0َ ْسُمْخَرَلا اي ا ْسَحجَّ  آلياةلما(،اثما كرالناا سحجا}0َأَِتخُّ
ِسلَِّه{اا سييرل:امنا آليةم9ا(.األنالذهاسهااعالقةابيناءا
 ألماة،اسهااعالقاةابخي قفهااماناأعخ ئها،اسهاااأثرلاا
 سكياريايفاتمزيازا0حاخلا ألماة،اتخثلاملمياىاسليرش،ا
سلخؤمنانياجخخماً،اتمملامنطلياًاسلميعخةاخخخاابخنهم،ا
00صيلاأياتيجخهاتامنا سكا سكان،اإىلاأيابيمةامنا

بياعا سخنخاا سمياخخهاامسلخني«.
0يمحخثاعناميا اإبر لخما0رمزيّمهابربطامشااعا
 سحااجابنييا سلهاإبر لخام،ا0ماايرتكهاماناأثرانفيسا
بييساه:ا»}0َ تَِّيذ0ُ اِمْناَمَياِ اإِبَْر ِلخَماُمَصّىً{اا سييرل:ا
مانا آليةاماا(اأمرامنا سلهاسااسهذ امناأثرانفيس،ا0ساا
سهذ امناربطاتأرييي،اربطار0حي،الذهاقضخةالامة،ا
 سمشامارا0حخلا سساريلا إلسهخة،ا0أناتييىاآثارامنا
آثاراإبر لخم،اميا اإبر لخماالايز لاباقخاًاتصيلاباسيربا
منا سكا ساكان،ايربطامشااعركابإبر لخم،الذ ايلهما
خخخااايممللابخاا  ؟اباالقمخ ء،اخخخاايممللاباسساليك؛ا
ألناقضخاةا آلثاار،ا آلثاارا سخينخاةا سمياتخثالاممَلخاا
مانامماسمامساريلا سخينايكيناسهاااأثرلاا سر0حيايفا

 سناس«.ا سخرسا سسابعامناعر0سارمضان.
0يشارياإىلامحا0سةا ألعخ ءايفاسخطرتهماعىا سحجا
مسمشاهخ ًابكال ا إلما ا سيخخنيارضي نا سلهاعلخهخاا
خخييل:ا»ثماأمرابمخا ا سحجا0 سمخرل،اممىاماا تجهتا
إىلا سمخرل،ا0 بمخأتايفاأعخالا سمخرل،اخخجباأناتمخها،ا
ممىاماابخأتايفاأعخالا سحجا سمياتيخأاباإلحر  ،اخخجبا
أناتمخاه،اإ  احصلاإحصاارامنمكاماناأناتمما سحجا
خهناكا سهخي.انفلا سيءاخخخاايممللابألخخةا سحج،ا
أناسهاألخخةاكيريل،ا ألعخ ءايركز0ناعلخهابشكلاكيري،ا
كخاااقلنااأكثرامنامرلاكخااأ كار:اأنا إلما ا سيخخنيا
قاالامناقيل:اأنهاماييططيناسلساخطرلاعىا سحج،ا
أمرياكاا0إرس ئخالاييططيناسلساخطرلاعاىا سحج،ا
0لياقضخةاممر0خةا آلن،انساخعا سؤ مر تا سرلخية،ا
0محا0سةاتخحالا سذر ئعاكخاايساخينها،اخخخاايممللا
باسساميعية،ا0خخخااايمملالابخ0لا سنطية،ا0شاميبا
 سنطيةاكلها«.ا سخرسا سماسعامناعر0سارمضان.ا

0يمملا سسخخاحسانيا سحجاعياعًلاعظخخةا0مهخةا
تممللابيحخلا سسلخنيايفامي جهةاأعخ ئهمامنا سخهيعا
0 سنصاارى،امؤكاخ ًاأنا سخهايعابشاكلاأساايس،ا0آلا
ساميعاتحخياخ ًامناسامىاسممطخلها،احخاثايييلايفا
ملزمةاالاعذراسلجخخعاأما ا سله:ا» سحجاعياعلامهخة،ا
سهااعالقمهاا سكيريلابيحخلا ألمة،اسهااعالقمهاا سكيريلا
بمألخلا ألمةاسي جهةاأعخ ئهاامنا سخهيعا0 سنصارى.

عياعلامهخةاإنخااعطلهااآلاسميع،ا0عطلهاا سخهيعا
0 سنصارىا0سمايكمفي ابخاايمخلهاآلاسميع«.

0يفاسخاقاحخيثهاعناميا اإبر لخما0ألخخمها0أثرها
يمحاخثاعاناإعر كا ألعخ ءاسثلالذها آلثار،امشاري ًاإىلا
طخساهما سماسما سيخساةا سمياتمززايفار0حا إلنسانا
 سسالماشاميرها إليخانياتجالها،اخخيايلايفا سخرسا

 سسابعامناعر0سارمضان:ا
»لاذ اييانياألخخاةا آلثار،ا
 سماساما سخينخاةاخخخااترتكها
مناأثرايفا سنفيس،ا0 ألعخ ءا
يفهخينالاذه؛اسهذ احا0سي ا
يفاكثاريامنا آلثاارا سخينخة،ا
يفامكةا0 سخينةاأنايجرع0لاا
شاكلخةا أيا مانا تخامااًا
يجملهااتيحيابهذ ا سشكل،ا
مساجخاممنيايحيسينه،ا0يغري0ناهاإىلانخطاجخيخامنا
 سينااءاخالاتمخاترىاخخاهاأياأثراإالاأنهابنيايفاعا اأسفا
0أربمخائةا0كذ !اأعنياقيلاعرشاسننياثخاناسننياسما

تمخا آلثارا إلسالمخةاباقخة«.
0يرىا سساخخاحسنيارضي نا سلهاعلخهاأنا سلهاجملا
 سيخاتامثابةاسلنااساجخخماً؛اسذ اخلخالاألياطرفاأنا
يمحكامابخااايحيلاع0نا0صايلا سناساإسخاه:ا» سيختا
جملاها سلهامثابةاسلناساالايجيزاألياطرفاأنايمحكما
خخاهابخاايحيلاع0ناأنايصلي اإسخه،ابلا0 جيهاأناييخ ا
خخماات،ا0سخلاأنايحيلاالابفرضخااتاممخنة،اأعنيا
أنا سفارتضاأنا سيختا سحار  ايفا سحجاإسخه،ا0 عمخارها
يكايناسهاطرقاسااسكةاالاتميقفاالاعاىا]جي ز ت[،ا
0الاعاىاأياترتخياتامنالذها ألشاخاءا سميايمخلينها،ا
إالاخياطا سجي نبا ألمنخةا سماياتمني:اخخمة،اخخمة:ا
تفمخشاالاباأساتفمخش،امر قيةا سحجاجايمنيالؤالءا
مانامنطيةاكاذ ،ا0لاؤالءا سحجاجامانامنطيةاكذ ،ا
إحصائخةامناأجلاما  ؟اسميخيماخخمةاأمنخة«ا سخرسا

 سسابعامناعر0سارمضان.
0يرضبا سساخخاحسانيابمضا ألمثلاةاعىاعرقلةا
 سساميعينياسحجاجابختا سله،اباسياساغا سمياتفرضهاا
 سساميعيةاعىا سحجاج:ا»عنخماايكاينالناكامياسغا
تؤخذاساي ءايفا سيلخا سذياأنتاتحجامنه،اأ0َْامنانفلا
 سخ0ساةا سماياتهخخاناعاىالذ ا سيخاتا سحار  ،ا0عىا
 سشااعرا سيخساة،اتطلعاساكاتكلفةا سحاجايفا ألخريا
بحاي يلا]لللمارياال[النااا0أناتايفاأقاربامنطيةا
إىلا سيخاتا سحار  ،اكخفاسامكينا سمكاسخفاباسنسايةا
سسالخنيامنابلخ ناأُْخااَرىامانا سهنخامنا سصنيامنا

بلخ ناأُْخااَرىاكماسمكيناتكاسخفهم؟«.
مممل ًامثلالاذها سمرصخاتاجريخًةاكلى،اخخييلا
يفا ساخرسا سساابعاماناعر0سارمضاان:ا»إ  ًاخهاذها
جريخةايفانفالا سيقتا سفرتضاأنهاالايرتتباألنا سلها
جملاهاسلنااس،امثابةاسلنااس،االايجايزاألياجهةاأنا
تهخخناعلخه،ا0إنخاااتمملاخاعمةاسه،ا0سنايحجاإسخه،ا
0كانا سرشكين،اكانا سرشكينايمناخسيناعىاخخمةا
 سحجااج،ا0كانا سيمضامنهمايمخ0نا سرش ب،ا0أناسا
منهامايماخ0نا سطماا ايفمُّايناسلحجاجاماعا سلحم،ا
 سييزامعا سلحام،امعاغريه،ايطمخينهم،ايمناخساينا
عاىاخخممهام،ا0لاؤالءايييساين:اضخايفا سرحخن،ا
0ييملساينكا0أناتاماازستالنااتيطاعا]جي ز[ا0أنتا
ماازستاتيطعاجي ز الناامحسيباحي يلا]للماريال[ا
محيسةالناكاسكمبا سيكالءا سيحخاسميعيين،ا0تخخلا
0 ألشاخاءاترتفعاأسامارلا،ايرخميناأسامارا ألشخاءا
أسمارا سشيلا سسكنخة،اأسمارا سي صالت،ا سسخار ت،ا
أسمارا سأكيالتا سي عا سغذ ئخة،اأسماراُكّلايشءاترتفعا
اعفابنسايةالائلة،االايرتكينا سيضمخةاعىاأقلا 0تضَّ

تيخيرايرتكينا سيضمخةا0ضمخةاطيخمخة«.
0يرىا سساخخارضاي نا سلاهاعلخهاأنا سيقافا سذيا
يفرتضاأنايكيناسناير0ناأنهماقائخيناعىاماايممللا
باسشااعرا سيخساةايجباأنايرتكزاعىاماايساهلاأنا
يكاينامثابةاسلناسا0أمناً:ا»يجباأناتكيناحركةامنا
ير0ناألنفساهماأنالناكاحييقااًاممخنة،اأ0َْا عميار تا
ممخناةاأنايكيناي اقائخانياعىامااايممللاباسشااعرا
 سيخساةاأنايكايناُكّلاعخلهمايفالذ ا إلطاار،اأعني:ا

خخخااايساهلاأنايكينامثاباةاسلناسا0أمنااًاخخثيبينا
إسخه،اخخخاايساهلاعخلخاةاأنايثيبي اإسخاه،اأنايرتعع0 ا
علخهاسخحجي ا0يممخر0 ،اأسخساتاتيميضاأشخاءاكثريلا
0تساهخالتايرتكاطرييااسااسكةالناكا]خط[اإ  اليا
يرياخاأناييفلاعىامخناأُْخااَرىاحمىاالايخخلهااأحخ،ا
يرتكاخطاًاسااسكاًاسكةا0 سخينةا0 سشااعرا سيخسةاماا
تربطاهابأيايشء،احماىاسياتريخاتمخلاعلخها]شايك[ا
 عخالاعاىابالعكاشايكاإ  اأناتاتريخاتهخخاناعلخها،ا
 عخلاعلخهااشيكاحمىاسياتريخاأناتسيفه،ا تركهاخطاا
سااسكاًا0الايكينامرتيطاًابأيارسخخاتاعىا إلطالق،ا
جاي ز تاممخنة،اأشاخاءاممخنة.اسمايكنابهذ ا سشاكلا
مئاتا سير0نايفاتأريخا ألمةالذه،اكانايحجامنايحج،ا
0يحجا سناسابمكاسخفابساخطةاجخ ً«ا سخرسا سساابعا

مناعر0سارمضان.ا
0يشاريا سسخخاحسانياساال ا سلهاعلخهاإىلامحا0سةا
ساابيةاسنعا سناسامنا سحخيثاعناأمريكاا0إرس ئخلا
0 سخهايعايفا سحج،ا0يسامنكراقييلامثالالذها سي قفا
ألنا سماخ0االايميقافاعنخلاا،ا0سخسامىاإىلاماااليا
أكال:ا»عنخماااجاءا سناعايفا سحجاتجا0با سسالخينا
0سمايكيناي ايهمخي ابأناعلخهماأناييفي اميقفاًايجملا
أ0سئكايخئساينامناأناباسامطاعمهماأناييقفينااعنا
أع ءا سي جابا إلسهيا سليىاعىاعي تيناانحنا سمربايفا
اٍةاأُْخِرَجْتاِسلنَّاِس{ااآلا مثلاقيساهاتماىلا}ُكنْمُْماَخرْيَاأُمَّ
عخر ن:امنا آليةلاا(اسكناالكذ اقلنااالابأسايفا سحج.ا
بمخا سحجاماا سذياحصل؟.امنعايفا سسااجخ،اخيلنا:االا
بأساخاسسااجخالياسلمياعل،اكخااقاالاأ0سئك:ا] سحجا
لاياعياعل،ا0أنتاعلخكاأناتذكرا سلهاخيطا0الاتممرضا
سيء[.اسنييلانفلا سيء:ا]لذهامساجخا0مااعخلا
 سسااجخابااا سيتاألمريكاا0 سايتاإلرس ئخلا0 سلمنةا

عىا سخهيع(ا0نحيلا[.
للا سسااجخاأعظمامانا سيارآنا سكريام؟ا سيرآنا
 سكريماميلءابملاكا آلياتا سمياتلمانا سظاسني،ا0تلمنا
 سفاسايني،ا0تلمانا سخهايعا0 سنصارىامانامثلالذها
 آلياةا}سُِمَنا سَِّذياَناَكَفُر0 اِمْنابَِنياإرِْس ئخَلاَعَىاِسَسااِنا
َع 0َُعا0َِعخَسا بِْناَمْريََما َِسَكاِبَخااَعَصْي ا0ََكانُي ايَْممَُخ0َن{ا

ا سائخل:اللا. 
قلنا:ااالابأسا سسااجخاسخساتاسهذ الياسلصالل(؛ا
ألننااأصيحنااالانفهماع0را سسااجخ،ا0الاع0را سصالل«.ا

 إلرلابا0 سسال ا
كخااأنهاأشااراإىلاأنهمايساميناجالخيناسالسمخالءا
عاىا سحجاباأيا0ساخلةامخكنةاخخيايلايفامحارضلا
 سرصخاةايفا0جاها سسامكلين:ا»اماا  اساياتمارضا
 سحج؟.الالاتظنيناأنهامسامحخل؟.ا سحاجاكناانيرأا
مناساننيانيرأامناساننيانصيصاًاسيزر ءابريطانخنيا
0نصايصاسخهيع،ا0لامايصخحينامنا سحاج،ا0قرأناا
سإلماا ا سيخخنيا0لايايؤكخا-اقيلاأكثارامناعرشينا
عامااً-اباأناأمريكاا0إرس ئخلاتيططاسالسامخالءاعىا

 سحج.
0سممارفاألخخةا سحجاباسنسايةاسألمةا0يفامي جهةا
أعخ ءا إلسال ا0 سسالخنيا رجعاإىلا سيرآنا سكريماتجخا
آياتا سحجامميسطةاسلحخيثاعنابنياإرس ئخل،ا0آياتا
 سجهااعا0 إلعاخ عاضخلمايفاأكثرامناميقاعايفا سيرآنا
 سكريم.اخهماالابخ،االابخاأنايمخلي اسالسمخالءاعىا سحجا
بأيا0ساخلةامخكنة،ا0قخارأ0 ابأنا ألمايراتهخأتاسهما

عىالذ ا سنحي«
0مناخاللامااتما سممر ضهامناكال ا سسخخاحسنيا
رضاي نا سلهاعلخه،ايخلاعىابُمخارؤيةا سساخخا0إعر كها
 سكيرياساايسامىاساها ألمريكانا0حلفاؤلماآلاساميعا
منا السامخالءاعاىا سحجا0تمطخلار0حخماها0خاعلخمها
0أثره،ا0ماايمجىاأمامناامناأحخ ثا0شي لخاسهياأكلا
عسخالاعىامااسايلاأناتنيأابها سشاهخخا سيائخارضي نا

 سلهاعلخه.
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 متابعات فلسطينية 
حلقت بطفلها الر�سيع وزوجها جراء اإحراق م�ستوطنني ملنزلهم

دعوات للنفير العام واالحتالل يعلن حالة 
التأهب عقب استشهاد األم دوابشة

االحتالل يصعد تهويد محيط األقصى إلحكام السيطرة عليه

مستوطنون يقتحمون األقصى ودعوات يهودية إلحياء ذكرى 
وفاة متطرفين داخله

أطللانشطاُءاخلسطخنخيناععي ٍتاالعميارايي ا
غخا سجخماةااا-9،اجخمةاغضبا0نفريايفاجخخعا
نيااطا سمخااسامعا سماخ0،ا حمجاجااًاعىاحرقا

عائلةاع0 بشةابأكخلها.ا
يأتيا ساكابمخا إلعاالناعنا سمشاهاعا سربخةا
ريهاا اع0 بشاة،ا سمياسحياتابطفلهااا سرضخعا
0َز0جهااا سذينا سمشاهخ0 ايفا0قتاساابلاجر ءا
حارقامنزسهاماماناقيالامساميطن،ا0رع ًاعاىا
خطاي تا سماخ0ا سماياتجرياسميساخما سساجخا

 ألقىا سيارك.ا
كخااأعلاناجخشا سمخ0اصياحا سخي ارخعاحاسةا

 سمألبايفاأعيابا سمشهاعاع0 بشة.ا
0أشارتا سينالا سمليةا سسابمةاإىلاأناسلطاتا

 سماخ0ارخماتاعرجاةا سمألابايفا ساخنا0 سيلخ تا
اياًاسيقيعاعخلخاتاأ0َْامي جهاتا  إلرس ئخلخةاتحسُّ

 حمجاجاًاعىا سمشهاعاع0 بشة.ا
0كاناصهايناةاملثخيناقخاأسياي ايفااخاييسخيا
زجاجااتاحارقةامناناخذلامنزلا سمائلة،اأعتاإىلا
 سمشاهاعا سرضخعاعيلاع0 بشاةايفاخر شه.ا0بمخا
ثخانخةاأيا ،ا سمشهخا0 سخهاسمخاع0 بشة،اممأثر ًا
بحر0قاهايفاحانياالاياز لاأحخخااأربعاساني ت(،ا

0ليا البنا سثانياسألرسل،ايمليىا سمالج.ا
00ّقاعاأخر عا سمصابةا سصهخينخةاعىا سجخر نا
 سمفحخاةاعيارتيا» نميا «ا0«عخعا سثخن«،ا0ليا
 سميار تا سمياتساميخمهاا سمصاباُتا سصهخينخةا

يفا سضفةا سحملةاسميقخعاجر ئخها.

بخط�وات دقيق�ة وممنهج�ة 
يصع�د االحت�الل اإلرسائي�ي يف 
بس�ط  إىل  الرامي�ة  مخططات�ه 
س�يطرته الكامل�ة عىل المس�جد 
األق�ى المبارك عرب اس�تهدافه 

محيط المسجد. 
فمن�ذ احتالله مدين�ة القدس 
ع�ام 1967 بدأ االحت�الل بتنفيذ 
أوىل الخطوات الت�ي كانت اللبنة 
األساس�ية يف مرشوعه التهويدي 
الكبير للمدينة المقدس�ة، وبارش 
بهدم حارة المغاربة التي تقع يف 

ال�رواق الغربي لألقى وحّولها 
إىل مكان عبادة يهودي. 

وع�ىل بع�د أمت�ار قليل�ة من 
ساحة الرباق –التي أقيمت مكان 
حارة المغارب�ة– هّجر االحتالل 
س�كان حارة ال�رشف التي تطل 
عىل الس�احة وتم إس�كان اليهود 
والكنس  المدارس  مكانهم وبناء 
التوراتي�ة، م�ا أدى إىل تحوي�ل 
الجهة الجنوبية الغربية للمسجد 
األقى إىل منطق�ة يطغى عليها 

الطابع اليهودي. 

ولم يكت�ِف االحتالُل بتحويل 
س�احة ال�رباق إىل م�كان عبادة 
لليه�ود، حي�ث أق�ام الحواج�ز 
العس�كرية عىل مدخليها الشمايل 
عرب�ي  أَي  لمن�ع  والجنوب�ي 
م�ن دخوله�ا، ويف الت�ايل ن�زع 

إسالميتها. 
التهويد،  وإلكمال مخطط�ات 
كني�س  ببن�اء  االحت�الل  رشع 
»بي�ت الجوهر« ال�ذي يهدف إىل 
»تعكي�ر« فض�اء األق�ى؛ كونه 

يطل مبارشة عىل ساحاته.

إقمحماعرش ُتا سساميطنين،امطلعا ألسييعا
 سفائات،ا سساجخا ألقىا سيااركاتحاتاحخايةا

رشطةا سمخ0.ا
0يفاساخاقاممصالاععاتامنظخااتايهيعياةا
ممطرخاةاأنصارلاااإلحخااءامااأساخمها» سذكرىا
 سيامساةاسيملا سمطرخانيا سخهيعيني:اإساحاقا
0تاسخااا يخال«ا ألحاخ،اع خالا سساجخا ألقاىا

 سيارك.ا
0أ0ضحتالذها سنظخاتاماناخاللاإعالناتهاا
أناهاسخشااركايفا قمحاا ا ألقاىاإلحخااءالذها
 سذكارىاعخعاماناحاخامااتامنظخااتا سهخكلا
ميخممهاما سحاخاا ا سمطارفا 0يفا  سزعاي ،ا
»ير ئخالاآر ئخل«،ا0ساخممارخاعاصيرلخااعىا
شاكلا0قفةاحخ عاع خلا سسيرا سرشقياسلخسجخا

 ألقى،اباسيربامنابابا سرحخة.ا

-حسابا إلعالناات-ا 0سخشاخلا سلناماجا
محارضلايذكراخخهاا سحاخاماتا»مآثر«اإسحاقا
 يخلا0ز0جمهايفا سسامياسينااءا سهخكلا سزعي ،ا
0جهيعلخااايفانارشاخكارلا سمياخابانيا ألجخالا

 سخهيعية.ا
ا0مانا سيارراأنايميجهي ابمخا ساكاإىلا سيللا
 سمليةاعىاسافحاجيلا سزيميناسزيارلاقليهخا،ا

0إكخالاحفلا سمأبنياسهخا.ا
تجخرا إلشاارلاإىلاأناهاتماخاللا سماا ا سايضا
تنفخاذالاذ ا القمحا ،ا0كاناتا ألعخ عا سشااركةا
تفايقا سالماشايصاً،ا0تركزتاخير تا سنشااطا
كلهااايفا سنطياةا سرشقخاةاسلخساجخا ألقاى،ا
0تصخىاسهاماحخنهاا سصلاين،ا0حر سا ألقى،ا
0أخساخ0 اعلخهمانشااطهم،ا0سمايكمخلاباسشاكلا

 سذياخططي اسه.

تحذير أممي من قرارات 
االحتالل بهدم 13 ألف 

منشأة فلسطينية
حاذرتا ألماُما سمحاخلاماناأناآالفا
مانا حاساةا سخمخشاينا  سفلساطخنخنيا
 الرتيااكا سزمنا0 سمهخيخامعا0جيعاأ0 مرا
بهخ انحياخااأسفامنشاألاخلسطخنخةايفا

 سضفةا سغربخة.
0جااءايفا سميريارا ألمخيا ساذياأطللا
علخها ساما»تحتا سمهخيخ«اأنالناكاأَْكثَرا
مانااااأسَفاأماراإرس ئخيلابهخ انحياخا 
أسفامنشاألاخلساطخنخة،ا0لايابانمظارا

 سمنفخذايفاأجز ءاكيريلامنا سضفة.
0َأَضااافا سميريراأناهايفا سيقتا سذيا
يماماخخاهاتنفخاذاعخعاقلخالامانا أل0 مرا
 سصااعرل،اخإنا أل0 مارا سمييخةاالاتنمهيا

صالحخمها.

العدو يبني سياجًا أمنيًا 
بين فلسطين واألردن

رشعاتاسالطاتا سماخ0ا سصهخينايا
بيناءاساخاجاأمنياعىاطيلا سحخ0عا سميا
تفصلاخلساطنيا سحملةاماعا ألرعناعىا
 مماخ عايصالاإىلانحايا9لخاكخليمرت ت،ا
0 سضفاةا بانيا ألرعنا يشاخلا سحاخ0عا

 سحملة.ا
0أعلنانمنخاليايفا الجمخاعا ألسييعيا
سحكيمماه،ا ألحخ،اأنا سكخاانا»ييخأابيناءا
جخ راماعا ألرعن«،ا0ليار بعاجخ رايينخها

كخانا سمخ0.ا
0بحساباصحخفةا»ير ئخلالخي «،ا
خإناطيلا سجزءا أل0لامنا سسخاج،ا0 سذيا
رشعا سمخ0ايفابنائهاأملا ألحخ،ايصلاإىلا
ثالثنياكخليمرت ً،ا0يخمخامنا سمييةاشخاالا

باتجاها0 عياعربة.ا
عانا 0نيلاتا إل  عاةا سصهخينخاةا
مجلالا سايزر ءا جلساةا يفا نمنخالاي،ا
 ألساييعخة،اقيسهاإنالذ ا سيطعاسخيا ا
بانيامخينةا ياالتا0منطيةاتخنااع،ا0 نها
ساخممابمخا ساكاإنشااءا سساخاجا ألمنيا
عاىا ممخ عا سحخ0عا ألرعنخةاحمىامنطيةا

لضيةا سجيالن.ا
0كانارئخالاحكيمةا سماخ0اقخا تيذا
قر ر ًابإنشااءا سساخاجامنذاعخلاسني ت،ا
بشاكلاممز منامعاإنشااءا سساخاجاعىا
 سحاخ0عا سرصيةايفاساخناء.ا0سكنهاخضلا
أ0الًا النمهاءامناإنشااءا سسخاجا سحخ0عيا
ماعامارصايفا سجنايب،ا0معاسايرياايفا

 سشخال.

أطماع آل سعود: السيطرة على نفط اليمن
لقمان عبداهلل *

منذاتأسخسها،اخاضتا سساميعيُةا سمخيَخامنا سحر0با
عاىا ساخَاَخاان،ا بمخ ًءامناحارباعاا الخ9اا سميا نمهتا
باحمااللامحاخظااتااجخز ن،اعساريا0نجار ن(ا0حر0با
 سسايمخنخاتا سميا نمهتاباحماللا سيعيماةا0 سرش0رل.اأماا
 سماخ0 نا سحاايلاخهخخها0 ضح:ا سساخطرلاعاىامحاخظةا

حرضميت.
يخملكا ساخَاَخان،ا0خصيصاًامحاخظاتامأربا0 سجيفا
0حرضمايت،ا0 حاخ ًامناأضياما الحمخاطخااتا سنفطخة.ا
0قاّخرتاأبحاثاعلخخةا0رشكاتاعاسخاةاسلمنيخباأنهايفيقا
نفاطا سيلخاجاا سفاريس(ابأكخلاه.ا0لياماايفارا سجهخا
 سمي صالامناع0سةا سيصايةا سساميعية،ا0منذاثالثةاعييعا
عاىا القال،اسمرقلاةاأَيا سامفاعلاسلاخَاَخانامانا سيز0نا
 سنفطياألجلاتطييرا القمصاعا0 سجمخع.ا0قخاأعىا سمفالما
حارصا السامثخارا ساخَاَخانايا إىلا  ألمريكايا سساميعيا
بحاجاتاها سحلخةاخيط،ا0ضخناإطارايحفظاشاكلا سخ0سةا
بحخلاا العنىا0يخنعا سفيىضا سشاملةاخشخةا نمكاساتهاا

 سسليخةاعىاأمنا سسميعية.
ير0يامرجعايخنياساابلاسا» ألخيار«اأنارشكةاأجخبا
 سنفطخاةا اليطاسخاةاحصلتاعاا ا9ل9ااعاىا ممخازاحلا
 سمخلايفارشقا ساخَاَخان،ا0باسمحخيخايفاحرضميت،ا0يفاعا ا
ال9ااأعلنتا سرشكةا كمشااخاتانفطخةا0 عخلايفاأَْكثَرامنا
ميقع.ا0تما العالناعنا سكابي سطةا العال ا سرسخياسخ0سةا
 ساخَاَخاانا سخيخيقر طياا ساخَاَخاانا سجنيبي(.اسكنا سذيا
حصلاليا النساحابا سريعا0 سفاجئاسلرشكةا اليطاسخة.ا

0يكشافا سرجاعا ساخَاَخاناياأناهاتينّيايفامااابمخاتمرضا
 سرشكاةاسضغايطاإقلخخخةا0ع0سخاةامناأجالا سميقفاعنا
 سمخل.ا0لياأمراالايحماجاإىلارشح،اممىاتمرفاأنا سمهالكا
إيطاسخاا ألكلاسلنفطامصخرها سساميعية،احمىاإنا سرشكةا
نفساهااكانتاقخاأبرمتاعييع ًاكيريلايفا سساميعيةاقيلاأنا

تملنايفا0قتاالحلاتجخخخاعخلهاايفا ساخَاَخان.
ميقاعا عالا كشافتا سيثائالا سرباةا أخاري ً،ا
»0يكخلخكال«،اعانا سيارجخاةا سساميعية،اأناسجنةاعلخاا
شاكلتابرئاساةا المرياسالطانابناعيخ سمزيز،ا سذياكانا
يشاغلا0ز رلا سخخااعا0 سكلفابااإلرش فاعاىا ساخَاَخان،ا
0عضييةا0زيرا سيارجخةا سساابلاسميعا سفخصلا0رئخلا
 سيابار تا0آخرين،ا0كلفاتا سلجنةاباسمخالاعىامرش0عا
لخخاهاشاّلاقنالامنا سساميعيةاإىلابحرا سماربامناخاللا
محاخظاةاحرضميت،ابغخةا السامغناءاعناكّلامنامضخلا
لرمازا0باابا سناخب.ا0سماتيضاحا سيثائلا ألسايابا سميا

حاساتاع0ناتنفخاذا سارش0ع.
مناذابخ يةا سمخ0 نا سساميعياعاىا ساخَاَخانايفانهايةا
آ  را ساايض،اتماملتا سساميعيةابيصيصخاةامفرطةامعا
حرضميت،اخرتكاسمنظخما» سياعخل«اأمرا سساخطرلا سيكرلا
عاىامركازا سحاخظةايفا ساكال،ا0عىامناطالاأُْخاَرىامنا
ع0ناأَياقماال،امااا عمالها سجخخعاعخلخةاتسالخماسلخخينةا
إىلا سياعاخلامناقيلا سرئخلا سفااراعيخربهامنصيرالاعي.ا
0تيىلاكي عرايمخلينامعاجهاتاسلفخةا0معاحزبا الصالحا
ا إلخي نا سسالخني(اتسالخما سخينة،ا0بملمامنا سسميعية.ا
0تر خالا سكاماعاعخ اقخاا ا سماخ0 نا سساميعيابميجخها
أَياةارضبةاجيياةاإىلالاذ ا سمنظخام.ا0 قمارصتا سغار تا
عاىا سطائار تا ألمريكخةاضخاناخطةا0 شانطناسرضبا

قخااع تا» سياعخل«،ا سذينايميانّياأنهماخارجيناعناطاعةا
 سسميعية.

0قيالاأساييعني،ا0ّقعارجاالاأعخالا0تجااراييخخينا
يفاجاخل،ا0لامامناحرضمايت،اعىاعريضاةاتطاسبا سلكا
سالخاناباناعيخ سمزيزابضماحرضمايتاإىلا سخلكة،ا ألمرا
 ساذياجااءاممز منااًاماعاتريعاخطاي تاساميعيةاسنحا
 سجنساخةاإىلاعخعاكيريامناسكانا سناطلا سحخ0عية،ا سذينا

ينمخيناإىلاقيائلامناحرضميت.
00صلا ألمرابيمضا سساساةا ساخَاَخانخنيا سحسايبنيا
عاىا سساميعية،امثالا سيخااعيا سجنيباياحخاخراأبيابكرا
 سمطااسا0عيخا سرحخانا سجفريا0غريلخاا،اإىلا سمرصيحا
برض0رلامنحا سساميعيةامكاخأل؛األنهااا»0قفتاإىلاجانبا
 سرشعخاة«.اأماا سكاخاأل،اخخييلالاؤالء،ا0برص حةاأيضاً،ا
لياعيارلاعنا سمنازلاعنا سسلطةايفامحاخظةاحرضميتا
سصلحاةا سساميعية،ا0 سرت0ياجاسلفائاخلا القمصاعيةا سميا
سامنجماعناشالاقنالامنا سساميعيةاإىلابحرا سمرباعلا
حرضمايت،ا0أنا سينالاقاعرلاعىا سامخماباملخيناعاملا

يخنياأثناءا سحفر.
أمااخخخااخصامحاخظةامأرب،اخيخاشهختاثخانخنخاتا
 سيرنا ساايضاعخيلا سيالياتا سمحخلاعاىا سيط.ا0عنخماا
ظهاراأنانهايةا سحاربا سمر قخةا إلير نخاةاتنمهيامناع0نا
إساياطا سنظا ايفاطهر ن،اشامرا ألمريكخاينابأنا سيطرا
بااتامحخقاًابخنطياةا سيلخجاا سفااريس(،ا0لياخطراقخا
يهخعا سنفط.اسذ اقررتا سيالياتا سمحخلا سمنيخباعنا سنفطا
يفا ساخَاَخاان.ا0منمااًاإلثاارلاحساساخةا سريااض،اأ0كلتا
مهخاةا سمنيخباإىلارشكاتاصغاريل،اأبرزلاارشكةا»لنت«ا

 ألمريكخة.

0قاخاأعتالذها سيطايلاإىلاخطي تايخنخاةايفا سيابل،ا
كانابخنهاااحضايرانائابا سرئخالا ألمريكاياايفاحخنه(ا
جيرجابيشاحفلاتخشنيامرش0عامصفالامأرباامل9ا(،ا
كذسكا0ضعايفا سيقتانفسها سحجرا ألساساسينىا سسفارلا
 ألمريكخاةا سجخياخايفاصنماء.ا0سمايمحفاظابيشا ألباعىا
 سمرصياحاييمهااابأنا0 شانطنا0جاختابخيالًامانانفطا
 سيلخاجاا سفااريس(ا سلمهاب.ا0ليا سيطايلا سمياخّرلاا
 ساخَاَخانخاينابأنهااإشاارلاإىلا سخخايلا ألمريكيا سيارش،ا

0سخلامناخاللا سسميعية،اإىلاقلبا سشهخا ساخَاَخاني.
كذساك،اخاإناأحاخا ألسايابا سماياعّجلتا سيحاخلابنيا
شاطريا ساخَاَخانا سجنيبيا0 سشخايلاليا كمشافاكخخاتا
لائلةامانا سنفطايفا سجنيبامناقيلا التحاعا سسايخخاتي،ا
خصيصااًايفاحرضميتا0مثلثاحرضميتاشاييلامأرب،ا
0أنا سامغاللا سثار0لا سنفطخةامناقيلا سنظا ا الشارت كيا
 سي يلاسيسكياسخغرّيامي زينا سييىابنيا سشطريناسصلحةا

 سجنيبا سغنياباسنفط.
0باسماي زي،اتاما كمشاافا حمخااطانفطاياضيامايفا
محاخظاةا سجايف،ا0أعلناتارشكاةا»لنات«ا ألمريكخاةا
 الكمشااخاتا سجخياخل،اسكنهاااتيقفاتاخاير ًاعاناأعخالا
 سمنيخب،امناع0نا كرا ألسياب.اسكّناسخاسخاًايخنخاًاعايشا
تلاكا سرحلةاقالاسا» ألخيار«اإنا0 شانطنا»بماخاأناأّمنتا
 سيخيلا سنفطي،ا0أصيحامماحاًايفا ساخَاَخان،اخّضلتا إلبياءا
علخهاكخياز0نايفاباطنا ألرض،ا0يييىا ساميخ مهارلنا
 سيار را ألمريكي،ا0ماا سامخراتخخلا سنفطا سساميعي،اخالا

حاجةاإلزعاجاملكهاا آلن«.
نخايز«ا »ساكايا قناالا بثاتا ل/ا/خالا،ا بمأرياخا
 ألمريكخةاتيرير ًاضخنمها سييلابأنا ساخَاَخانايسمحي اعىا

%لخامناميز0نا سنفاطا سماسي،ا0أناأكلامنيعاسلنفطايفا
محاخظةا سجيفا سجا0رلاسلسميعية.

0يفابخ ياةاعاا الالااقامتا0ز رلا سنفاطا ساخَاَخانخةا
بمنشاخطاعخلخااتا السمكشاافا سنفطخاةايفاعاخعامانا
 سحاخظاات،ابخنهااا سجايفا سماياتاماتلزيخهاااسلرشكاةا
 سنفطخاةا ساخَاَخانخةا»صاخر«.ا0بماخا0قتاقصرياعىابخءا
 سساحا سخخ ني،ابيرشتاأعخالا سحفرا0 السمكشافا أل0يل،ا
0أعلناتا سرشكاةا0جايعانطاقااتالخخر0كربينخاة.اكذسكا
أظهارتا سنمائجا أل0سخةا كمشااخاتاغازياةابكخخاتاتيخرا

بخالينيا الممارا سكميةامنا سغازاييمخاً.
غرياأنا سذياحصلابمخالذ ا إلعالنالياإصخ را سسميعيةا
قانيناعخلاجخيخ ً،اتينّياأنا سهخفامنهاطرعامالينيا سمخالا
 ساخَاَخانخني.ا0بخأتا سخ خلخةا سساميعيةابمجخخعا سغرتبنيا
 ساخَاَخانخانيايفاأماكناعامةابطريياةامهخنةا0مذسة،ابغخةا
ترحخلهاما0طرعلم،اماناع0ناأَيامر عاالاسحييقهم.ا0سما
تميقافا ألزمةاعنخالذ ا سحخ،ابلاحركتا سساميعيةابمضا
 سييائالا سي سخاةاسهاا،ا سماياتيساتاتيريباأنيايبا سنفطا
 سرئخيسايفامأرب،ا0تمطخلاخطيطانيلا سكهرباءايفامأرب،ا

0 سمياتغذّياممظمامناطلا سشخال.
0بماخالذها سضغيط،ا سمياشاخلتارشايلامساؤ0سنيا
كياارايفا سخ0سةا ساخَاَخانخة،اأعلنتارشكةاصاخر،ا0مناع0نا
تلير،ا» سميقف«اعنا سامكخالاعخلخةا سمنيخبايفا سجيف،ا
ماعا سملماباأنا سرشكةاسماتيارتبامنا سنطياةا سحخ0عيةا

 سسميعية،ا0أبيتا سمنيخباعىابمخاللاكلمامنها.

* األخبار البيروتية

الرتكابه جرائم حرب خالل العدوان االأخري على غزة

أكثر من 100 ألف توقيع على 
العريضة البريطانية لتوقيف نتنياهو

  - متابعات: 
إجماازتا سيثخيُةا سنشايرلاعىاميقاعا سحكيمةا سليطانخاةا0 سمياتخعيا
حكيماةابريطانخااإىلا عميالارئخلا سيزر ءا» إلرس ئخيل«انمنخالياخيراعخيسها
 ألر يضا سليطانخةاسيَفا سااللااأسفاتيقخعا سالزمةاسها،احمىاتجخاطرييهاا

سلنياشاع خلا سلسانا سليطاني.ا
0يييضا سيانايُنا سليطانيا سيااصاباسمر ئضا سمايايرخمهاا سي طنينا
 سليطانخايناحصيلا سمريضاةاعىاللااأسفاتيقخعاحمىايناقشاهاا سلسانا
 سليطاناي،ا0لاذ اباسضياطاماااحصلتاعلخاها سمريضاةا سطاسياةاباعميالا

»نمنخالياالرتكابهاجر ئماحرباخاللا سمخ0 نا ألخرياعىاغزل.

جمتهد يك�سف اخلفايا: 

هذا ما فعله »توشكا مأرب« 
باإلمارات والسعودية

  - متابعات: 
نرشا سغرعا سساميعيا سشاهريا“مجمهخ”احيائاَلا0 حصائخاتالامةاعنا
تفجارياماأربا0 صفااإيااهابا” سفاجماةا سمساكرية”ا0كشافاأنا سحيخيةا
 سخخ نخةاسلحاعثةاأسايأابكثريامخااظهراعىا إلعال ،امؤكخ ًاأناعخَعا سيمىاخاقا

 ساللخ.
0قالامجمهخايفاسلسالةاتغريخ تاسه:اإنا سمحيخلا أل0يلابنياأخطاءاكارثخةا
الاتلخالابجنيعاخضالًاعناُعخاخ ءا0أسيية،ا0َأَضاافاأناعاخَعا إلصاباتا سكاملا
سلمفجاريالللااإصابة،اللخاقمخلا0َلللاجريحاً.امؤكخ ًاأنا إلصاباتاتيزعتا

يفاجنسخاتهاابني:اإمار تا0 سيحرينا0 سسميعيةا0عنارصايخنخة.
0رشحامجمهاخا ألسايابا إلضاخخةا سمياساالختايفارخعاعاخعا إلصاباتا
0تحييلا سمساكراإىلالخفانيعي.احخثاأشاراإىلاأنا“قي تا سمحاسف”ا خمارتا
ميقعا سمساكراللاايفامأرباقيلاأناتطّهرابخحاان،احخثاييجخاتخركزاقييا
ألنصارا سلها0بذسكاأصيحاأنصارا سلهايحخطينابهمامناعخلاجهات،ا0َتينيامنا
 سمحيخلاأنا سمساكراممر0فاباحمي ئهاعىامياازنا خريلا00قيعا0معا سكا

قررتا سيخاع تا سخخ نخةاتيزيعاعنارصلماقربالذها سيازناع0نامر عال.
0بحسابامجمهخاخيخا»بانيا سمحيخلاأنارئخاَلا ألركانا ساخَاَخانيا سي يلا
سهااعيايملمابيجايعاصي ريخاتيشاكاا0سينااساخىاأنصارا سلاهايفابخحانا0أنا
ممساكراللاايفامرمىالذها سصي ريخ،امممال ًاأنهاتينيامنا سمحيخلاأناعقةا
 إلصابةاسماتكنارضبةاحظابلاكانتابسيباتريبا إلحخ ثخاتانمخجةا خرت قا
أنصاراسلهاسلمنارصا ساخَاَخانخةا سشاركةايفا سمسكر،اباإلَضااَخاةاإىلاأنارئخلا
 ألركانالاذ اسايلاأنا رتكاباخاجمةاأُْخاَرىاحنياكشافاظهرا سخلخشاخاتا
 ساخَاَخانخاةايفا“مكاري س”اقربا سيخضاء،اخمسايبايفاميمالالمامنهخاًاحنيا
 نشلاسي ءا سجخاعنا سمحاسفا0 نضماألنصارا سلها0 سمفاعىامخلخشخاتالاعيا

منفذ ًا  كا سكخني«.



15 عربي ودولي سمخعاالما      سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا

النغما�سها يف �سيا�سات اإقليمية متهورة من �سوريا اإىل اليمن

السعودية تقر بأزمة مالية تضع اقتصادها أمام تحديات ال تبدو سهلة

دم�سق تنفي وجود قوات رو�سية على اأرا�سيها
روحاني: ال يمكن ألية قوة أجنبية أن تتخذ القرار حول سوريا

  - متابعات: 
ر ُتا ألخاريلايفا اساماتشاكُِّلا سمطايُّ
 سخخ نا ساخَاَخانيا النمكاساتا سيحخخلا
 سمياتمانيامنهاا سسميعية.اخإىلاجانبا
غرقهااايفا0حيلا ساخَاَخانابخأتاتي جها
أزماتا قمصاعية،ابمخا سامنز فا سزيخا
مانا ألماي لاعاىا سرضبااتا سجيياةا
0 سرتزقةا سحسايبنياعلخها،اإَضااَخاةا
إىلامؤ مارلالييطاأسامارا سنفطا سميا
أتاتابخرع0عاعكايساعاىا سخلكةابمخا
سميهاا ساخ0را ألساايسايفاخفضهاامنا
خاللامنظخةاأ0بخكاسمجخانفساهااأما ا
عجازامايلاتيطاىا سئةا0ثالثانياملخارا

ع0الرا سما ا سجاري.
0 قاعا عرتخاتاباها سساميعيةاعىا
سساانا0زيراماسخمهااإبر لخما سمساافا
 سذياكشافاعناطرحاسنخ تا0صكيكا
جخياخلاسمخييلا سمجزارغماربطهاطرحا

لذها سصكيكابإقر را سخز نخة.ا
لاذ ا سمجازا 0جختهاعي مالاعخيخلا

ألخهااا النفااقا سضيماعاىاصفياتا
 سمسلحايفا سساني تا ألخريل،اإَضااَخاةا
عاىا ساخَاَخاانا نفيااتا سماخ0 نا إىلا

خخخااا سلشاهرا سسااعس،ا  سسامخرا
مسمييلا ألزمةا سمياتليحايفاأخلا سيالعا
سنايكيناأخضلا0بشاهاعلا سؤسسااتا

 ساسخةا سخ0سخة.
خيخاأشااراصناخ0قا سنياخا سخ0يلايفا
آخاراتياريارهاإىلا0صايلا سمجازا سايلا
 سساميعياسنحاياعرشياناباسئاةامنا
إجخاايلا سناتجا سحايلا سماا ا سجاري.ا
إَضااَخاةاإىلاتر جاعا اليخ عاتا سينكخةا
0 نيفاضاخائضا سحساابا سجارياإىلا

نحيا%ااامنا سناتجا سحيل.ا
إ  ًالياتيماتا النغخاسا سساميعيا
يفاسخاساتاإقلخخخةاممهيرلامناسيرياا
إىلا ساخَاَخان،اسالختابيضعا القمصاعا
أما اتحخياتاالاتيخ0اساهلة.امعا سملما
أنا العمخااعا سساميعياشايهاكيلاعىا
 سنفط،ا سذيا سحلالييطاأسمارهارضر ًا
كيري ًابه.اسممياطعاصيرلا النمكاسااتا
 سمسكريةايفا ساخَاَخانا0خشلا سشاريعا
 سساميعيةايفاباقاياع0لا سنطياةامعا
تر جاعا سياخرلا القمصاعياةا صايرلا
0زياعلاعجازا سخز نخةامعاماااير خيهاا
منابطاسةامرتفماةا0خيراباتامنمرش ا

يفا سخلكة.

  - متابعات: 
إعمالا سرئخاُلا إلير ناياحسانار0حانيا
أنامشاكلةا إلْرَلااابا سكالىاالاتهاخعاأمنا
0 سامير رامنطيةا سرشقا ال0ساطاخيط،ابلا
تهخعا ألمنا سماساياأَيْاضاًا،امؤكخ ًاأناأَيةاقيلا
أجنيخاةاالاينيغيا0الايخكنهاااأناتميذا سير را

حيلاسيريا.
ا0يفا سؤتخارا سصحفيا سشارتكامعانظريها
 سنخساا0يالاينملاخخرشايفاطهر نا سثالثاءا
قالا سرئخلار0حانياحيلا سيضخةا سسيرية:ا
عىاجخخعا سخ0لا سساعخلاكياتمهخأا سظر0فا
 سالزمةاسنرشا ألمنا0 السامير رايفاسيرياا0َأنا
تميخرا ألرضخاةاإلرسااءا سخيخير طخةا0تليخةا

مطاسبا سشمباأَْكثَراخأَْكثَر.
0 عملاأناسيرياا ألَْكثَراأمناًاتيخ امصلحةا

 سنطياةا0 سماسام،ا0َأَضااافاأنهاعاىاجخخعا
ع0لا سنطياةا0 ساخ0لا سؤثرلا0منهاااأعضاءا
 التحااعا أل0ر0بايا سمخلايفالذ ا سجاال،ا0َأنا
إيار ناسامحرضاأَيةاطا0ساةاتكاينانمخجمهاا
 ألمنا0 السمير را0 السمياللا0ضخاناحييقا

 سشمبا سسيري.
0أكاخاأنا سهاماسطهار نالاياأر0 حاأبنااءا
 سشامبا سسايريا0عايعلا سرشعيان،ا0قال:ا
إنالاذ ا ألمراييخ امصلحاةا سنطيةا0 سماسما
0َأنا سجخهيرياةا إلساالمخةا إلير نخاةاتممالا
مانا0 جيهااا ساخ0يلا0 إلقلخخايا0 إلنساانيا
0 إلساالميا سكياريا تياا اأَيةاخطايلاالزمةا
سلحخليسةاع0نامرصعا0ترشيخا سشمبا العزلا

0مكاخحةا إلْرَلاابا0طرعا إلْرَلاابخني.
0َأَضاافا سرئخلا إلير ني،االاشكاأنامطلبا
إير نالياعيعلا سرشعينا0إرسااءا السمير را
0 سخيخير طخة،ا0سخلامنا سهماسناامنايجللا

إىلاطا0سةا سفا0ضاتابلا سهماليا سيصيلاإىلا
 سهخف،ا الا0ليا رسااءا سسال ا0 السمير رايفا

منطيةا سرشقا ال0سطا سحساسة.ا
0يفا  تا سسخاقانفىا0زيرا العال ا سسيريا
عخار نا سزعيايا سميارياَرا سماياتحخثتاعنا
0جيعاقي تار0ساخةاأ0َْاعخلاعساكريار0يسا
عىا ألر يضا سسيرية،ايفاميابلةاأجرتهااممها

قنالا سنارا سملفزيينخةا سلينانخةاسخلا الثنني.
0أ0ضحارع ًاعىاساؤ لاحيلاحصيلاتغخريا
نيعيايفا سسااعخ تا سمساكريةا سر0ساخةاإىلا
سايرياا»سخلالنااكايشءاعىا إلطاالقامخاا
يشااعاأ0َْايياالاأ0َْاماااقخلايفا ألياا ا ساضخة.ا
سخساتالناكاقي تار0سخة،ا0سخلالناكاعخلا
ر0يساعسكرياعىا ألرضا سسيريةاالابر ًا0الا

بحر ًا0الاجي ً«.ا
0َأَضااافا سزعياياأنامااايشااعا»خكارلا
ميمكارلايفاع0 ئارا سيابار تا سغربخةا0بمضا

 سيابار تا سمربخاةاترياخا اليحااءا0إعطااءا
 النطياع،ابأنار0سخااتمخخلاميارشلامنا جلا
 سضغاطاعىاسايريا،ا0بانا سخ0سةا سسايريةا
ضمفتاإىلاحخا الساممانةاباألصخقاءابشاكلا

ميارش«.ا
0َأَضااافا»لناكاغارضاثاسثاليامطاسيةا
 سيالياتا سمحخلا ألمريكخةا0ع0لاأُْخاَرىابخزيخا
منا سخعاما سمسالخحيا سنيعاياسلخجخيعاتا
 إلْرَلاابخةا سسلحةا سمياقخلاإنهااتحتاعني نا
 سمارضاةا سممخسة«،امؤكاخ ًاأنا»الاأصلاسهذ ا

عىا الطالق«.ا
» سمالقااتا سسايريةا أنا 0أكاخا سزعيايا
 سر0ساخةابخاااخخهاا سساخاقا سمساكرياليا
عالقاتامخياخل،ا0كلاماايأتياإىلاسايرياامنا
 سؤسساةا سمساكريةا سر0ساخةالايانمخجاةا
قخيخاةا 0ر سايةا ثابماةا  تفاقااتاساابيةا

0سخستاجخيخل«.ا

مقتل �سابط وجمند واإ�سابة 5 اآخرين بتفجري دبابة برفح 

جيش مصر يبدأ عملية 
»حق الشهيد« لمطاردة 

التكفيريين بسيناء

  - متابعات: 
قاساتامصااعرُاعساكريةايفاشاخالاساخناء،ا إلثناني،اإناضابطاًا
0مجناخ ًاسيخاامرصعهخاااإثرا نفجاراعييلاناسافةايفامخرعةاجنيبا

مخينةارخحا سحخ0عية.ا
0أضاخاتا سصاعر،اأنامامجنخياناآخريناأصخيي ايفا النفجارا سذيا

0قعايفامنطيةاقييخا ألمرياجنيبارخح.ا
0أ0ضحاتاأنهاتمانياُلا سجنخينا سصابنياإىلامسمشافىا سمريشا

 سمسكرياسلمالج.
0أعلنتا سيخاعُلا سمامةاسليي تا سرصيةابخءا سمخلخةا سشاملةا»حلا
 سشاهخخ«اسليضااءاعىا سمناارصا إلْرَلاابخةابخناطلارخحا0 سشاخخا

ز0يخا0 سمريشابشخالاسخناء.
0أشاارابخاناصااعراعنا سياي تا سرصياةاإىلاأنا سنمائاجا أل0سخةا
سلمخلخةاأسفرتاعناميملا9ااعنرص ًاإجر مخاً،اباإلَضااَخاةاإىلاتخمريا

 سي قعا0 سناطلا سمياتمخركزابهاالذها سجخاعاتا إلْرَلاابخة.
كخاااتاماخااللا سمخلخةاتخمرياعاخعامانا سمربااتا0 ألع0 تا سميا

تسميخمهااتلكا سمنارصا إلجر مخةاضخا سجخش.
0 كارا سيخاناأناضابطاًا0جنخياًاقمالا0أصخاباأربمةاآخريناخاللا

مخ لخةاإحخىا سيؤرا إلجر مخة.

البحرين تعتقل مغردين معارضين للعدوان على اليمن

قوات تركية خاصة تتوغل في األراضي العراقية ومقتل 16 جنديًا تركيًا

الفروف: من أشعلوا فتيل النزاعات 
عليهم تحمل مسؤولية الالجئين

  - متابعات: 
ععااا0زيارا سيارجخاةا سر0يساساريغياالخار0فا ساخ0لا سغربخةا
“ سساؤ0سةاعناإشمالاخمخلا سنز عات”ايفا سرشقا أل0سطا0يفامناطلا

أُْخاَرى،اإىلاتحخلاعبءاقضخةا سالجئني.
0 كراميقعا»ر0ساخاا سخي «اعىاميقمهااا إلسكرت0نياأناالخر0فا
قاالاخااللاسيائاهاكريساماسخنااغخيرغخفاانائابارئخالا سفيضخةا
 أل0ر0بخاة:ا”ماناممطلياتاتحيخالا سمخ ساةاأناتمحخلا ساخ0لا سميا
أشاملتاخمخلا سنز عاتاأكلاقخرامنا سساؤ0سخةاخخخاااييصاتيخيما

 سساعخ تا إلنسانخة”.
0أكاخاأنا سفجيَلابنياعخعا سحماجانيا0 سياسغا ساسخةا سمياتيصصا
سميخيما سساعخ تا إلنسانخةايفا زعياعامسمخر،اسكنها عملاأنا العمخاعا
حرصياًاعىامنطلا سحسااباتا ساسخةاغرياكفخلابحلا ألزمة،امنميخ ًا
يفالذ ا سيصيصاميااعر تامممليةابإسز  ا سحكيماتابميخيما سياسغا
 سرض0رياةاسمخييالا سمخلخااتا إلنساانخةاعىاأسااساحصصايمما

تحخيخلااتليائخاً.

  - متابعات: 
قاساتا0ز رلا سخ خلخاةا سيحرينخاةاإنهاااأسياتا
 سييضاعىامغّرعاأسااءاسجنايعابحرينخنياُقملي ايفا
 ساخَاَخاان،ا0 سكابمخانحاياأقلامنايي اعىاإييافا

آخراسنفلا سمهخة.
00خياًاسا«مرآلا سيحرين«اأ0ضحاقساما سجر ئما
 إلسكرت0نخاةا سماباعاإىلا0ز رلا سخ خلخاةابأناهاتاما

 سييضاعىاشيصاأساءاسيمىا سيحرينامناخاللا
حساابايخعىااحجياأحخاخ(،از عخاًا ناها رتكبا
مياسفاتاأُْخاَرىاعلا0سائلا سمي صلا الجمخاعي.
0كانامخيراعا ا إلع رلا سمامةاسكاخحةا سفساعا
0 ألمانا القمصااعيا0 إلسكرت0نياقخاأعلنا سسايتا
عناإحاسةاصاحباحساابا»بيخخخل«اإىلا سنخابةا
 سمامةاسزعخها إلسااءلاإىلاقمىاجنايعا سيحرينايفا
عخ0 نهاماعاىا ساخَاَخاناخااللا0ساائلا سمي صلا

 الجمخاعي.

  - متابعات: 
أخااعتا0كاساةاع0غاانا سرتكخاة،اأناقاي ٍتاخاصاًةاتابماةاسلجخاشا
 سرتكاياتيغلاتايفا ألر يضا سمر قخةاسالحيةامسالحنيامناحازبا سمخالا

 سكرعسماني.
0قاساتا سيكاساة:اإناكمخيمنيامنا سيحاخ تا سياصاةايفا سجخشاعلتا
 سحاخ0عاسالحيةامجخيعمنياماناحزبا سمخالا سكرعسامانيابمخا سهجي ا

 سذياأ0قعامااقمخالًامنا سجنيعاقربا سحخ0عا سرتكخة.
0رصحامصاخرايفا سحكيمةا سرتكخةاسيكاسةاخر نلابرساأنا»لذ ا جر ءا

قصريا سخىايهخفاإىلامنعاخر را إلْرَلاابخني«اعىاحخاتميريه.

اجلرنال )اأنور ع�سقي( املقرب من امللك ال�سعودي:
السعودية تحب أن تعيش إسرائيل والدول العربية معًا

  - متابعات: 
قالا سجنر ُلا سساميعيا سمياعخاأنيراعشايي،ا سيرَّبامنا سماللا سسميعيا
 سلكاسلخان:اإنارئخَلا سيزر ءا إلرس ئخيلابنخامنيانمنخاليارجٌلاقييا0منطيي؛ا

سذسكاخهناكاحاجةاإسخهاسليييلابخيرتحا سسال .
0زعامايفاحي راأجر هامعاتلخفزياينا»NEWSلاI«ا إلرس ئخيل،اأنا»إرس ئخلا
أصيحاتا0 قماًاعىا ألرض،احماىا0إناكانابمضا سمربايريخ0ناطرَعاإرس ئخلا

مناخلسطني«!!.ا
0َأَضاافاأنهاسذسكا سسايباتحبا سساميعيةاأنايمخاشا إلرس ئخلخينا0 سخ0لا

 سمربخةامماً.ا
0أشااراإىلاأناإرس ئخلا سماخ0ا أل0لاسلمربا0إير ناصخيياة،اسكناعخ0احكخما

أخضلامناصخيلاجالل.

إستئناف محاكمة الرئيس التشادي السابق
  - متابعات: 

 سامؤنفتا سثالثاَءايفا سماصخةا سمشاعيةاعكار،امحاكخةا سرئخلا
 سمشاعيا سسابلاحسنياحلي؛ابمهخةا رتكاباجر ئماضخا إلنسانخةا
أماا امحكخةاأخرييخةاخاصة،ابمخاتيقفهااملايَيماًاسخماحاسلخحامنيا

 سمخننياتخثخَلهاأما الخئةاقضائخةايرخضها.ا
0يرخضا سمهُما سيحخُخا سخخاَعاعنانفساهاأما الذها سحكخةا سميا
 قمخخا سخهااباسييلايفاأ0لاييمنيامنامحاكخمهايفالاا0اااييسخي.ا0ليا
يارصاعىامي جهمهالذهامعا سيضاءا0يرخاضاإجر ءاأَيا تصالامعا

محامخها سمخننيا سثالثة.



األخيرة

 سمخعاالما  سيخخلالااسيمخلامالا اا سي خلالاا 0ا سيمخلامخلالا

اسخاسخة-اشاملة
تصخراكلا ثننيا0خخخل

 محمد الوريث 
اَصَفاَقٍةا ُثا سخيَ ا0بكلِّ تمحخَّ
0ع0ياالتا مشاخياتا بماُضا
 سنفطا سمربياحيلامااأساخيها
» حماالَلا ساخَاَخااناماناأجلا
أنا يخكانا 0كخافا أبنائهاا«،ا
يصخقا سي طانا ساخَاَخانياأنا
جخايَشا الحماللا سماياتمي خُخا
ا سجنسخاتا إىلا ساخَاَخانامناُكلِّ
جااءتاسيخممها0لايا سي طُنا
 ساذياطاساااكاناُعرضًةاسليملا
0 سساحلا0 سممذيبا0 العميالا
 سممسفياعنخا غرت بهايفا سيلخج،احمىاأنا سي طَنا ساخَاَخانيا
اساهاحماىا سخاي ارش ءاقطماةاأرضايفا سساميعيةا الايحالُّ
سمساكنيا 0يها0أحيائاها0مااز لايفرضاعلخاهانظا ا سكفخلا
غريا إلنسانيا0غريا ألخالقيا0 سذياسمايمخايمما سمماملابهاإالا
يفا سخ0لا ألكثراجهالًا0تيلفاًامثلا سساميعيةا0أشايالهاامنا

أنظخةا سير0نا سيسطى.ا
0يفاحانياماااز ستاحمىا سخاي اتمي ىلاحاي عثانهباأمالكا
 ساخَاَخانخنيايفا سساميعيةاع0نا0جهاحلا0حيساهماتمسفخاًا
سساني تاطييلة،ا0نطاسعابنيا سفخنةا0 ألخرىاقصصاًاجخيخلا
سظاساماكلىاتيعابحلا سي طنا ساخَاَخانيا سغرتبايفا سيلخجا
0لياالاحيلاسها0الاقيلا0سخلاثخةانظاٌ اأ0َْاقانيٌناسخنصفه.
كخاااأنالنااكاع0الًاعربخةاأخارىايفرتضابهاااأناتكينا
ع0الًاصخيياةا0شايخيةامثالاع0ساةا إلماار تاتخنعابشاكلا
كاملاعخيلا سي طانا ساخَاَخانياباسذ تاإىلاأر ضخها،ايفا0قتا
يسامطخعا سهنايعا0 سينيالا0 ألخغاانا0 سفارسا0 سرتكخان،ا
 سسلخينا0 سساخحخينا0 سخهيعا0سكاناُكّلابياعا ألرضامنا
 سخخايلاإىلا ألرضا إلمار تخةابأريحخةا0تخسارياكامل،اإالاأنا
 ألباي َبا سيلخجخاةاتيصخايفا0جها سي طانا ساخَاَخانيا0حَخها
ع0ناغاريهالذ ا سي طانا سمياتييلاع0يالتا سيارت0ع0الراأنهاا

تياتلامناأجلها0تحركا سجخيشاسيخممه.
حمىا إلير نخاينا سمياتّخعيابمضامشاخياتا سنفطاأنهاا
تحااربانفاي اع0سمهامايفا ساخَاَخاانايمنيليناباكلٍّاحريةايفا
 ساخ0لا سيلخجخاةاع0ناقخخاأ0َْارشطا0تشاهخاإير نامعابمضا
ع0لا سيلخاجاتيااعالًاتجاريااًاضيخااًاع0نا كاراخزعياالتا
محارباةا سر0 خاضا0 جمثااثا سنفاي ا إلير ناياضخنالذها

 سصفياتا سمجارية.
كخاااأناع0لا سيلخاجاعنخمااا ساميخمتابماضا سمخالءا
 سحلخنيايفاحر0بهاا سظاساةا0غريا سرش0عةاعىا ساخَاَخاناسما
تييلاباسامييالاجرحاىا سرتزقةاسلمالج،امااا ضطرامؤخر ًا
 سهااللا ألحخرا سسايع نياأنايمكفلابماالجا سيمضامنهمايفا
ظلارخضاسميعياإمار تي،ا0مااز ستاتخ عخاتاعخلخةاصاخرا
 سياركاةاماثلةايفا أل لاناعنخمااتحركتاطائر تا سساميعيةا
ا 0 إلماار تاسنيلا سجرحاىامناجنيعلما0تركاَماناليايخنيٌّ
ينازُفاعىاقارعةا سطريلاحمىا سيتا0إناكانايحارباضخنا

صفيفاقي تا سغز0اضخابالعه!.
0سخلالذ ا0حساب،ابالاإنامنارع ءلالاذ ا سمخ0ا سجاللا
بكلاأساساخاتا سمأرياخا0 سجغر خخاااأناتملَناحظاريٌلامثلا
ع0يلاةاقطاراتمايىلا سيي عخا ألمريكخةاحر سامهاا سشااركةا
بياي تابريةاسغز0ا ساخَاَخانا سمظخام،اقطرا سضئخلةاتأرييخاًا
0ثياخخاًا0حضارياًاتمحخثا سخي اعنامشاركةاقي تاعسكريةا

سيمالاأبناءا ساخَاَخان.
0ساخىا ساخَاَخانخانياُكّلا ساخَاَخانخانياعر0سا0ِعاَلٌاحخاةا
أمامهاما سخاي ،اخحنيانرىامشاخياتا سنفطا سماياكاناسهاا
 ساخ0ُرا ألكلايفاتخمرياسايرياا سمر0بةاتيفالا ألبي باكلهاايفا
0جايها سالجئنيا سسايرينيا سذياناطاساا0عختهمابخسامييلا
رغخاخ،ا0ليا ألماُرا سذياعخمهاماسركيبا سياطرا0 سساياحةا
عالا سيحرا ألبخضاإىلاأ0ر0بااسخمخَشامنهماَمنايمخشا0يهلكا
 آلخار0نايفالذها سرحلاةا سحفيخاةاباسيتاسجارعاأنا سخ0لا
 سمربخاةا ألخارىاترخضا ساميياسهم،ا0نشاالخا سخاي اع0َلا
أ0ر0بااتمسابلاالسمضاخةا سالجئنيا سسيرينيايفاحنياتغخُضا
مشاخياُتا سنفطا أل0خراماالًاعخينَهاا0تمجاللا ألمرا0كأنهاالا

يمنخهاا0سماتمسيباخخهامنا ألساس!!.
0سانايكايَنا ساخَاَخانخاين،ابماينا سلها0حاخه،االجئنيايفا
مشاارقا ألرضا0مغاربهااكخااتريخا سساميعيةا00اللاأمرلاا
يفا0 شانطن،ا0سكانالذهامرحلاةاتأرييخةالاماةاسكلايخنيا
تساميجُباأنايمحارَكالذ ا سشامباباكلاأطخاخها0مشااربها
تحاركاًاجااع ًا0حازماًاسلخخااعاعنا ألرضا0 سمارضا0رخضا
مخاساكا تخيسهااا 0 سميساخخخةا سمايا  سشااريعا سمخمريياةا
 سيرت0ع0الراإلخشاالاتكر را سنخي جا سسايرياأ0َْا سلخييا ُسر عا
سلاخَاَخان،اخاسخ0لا سمياالاتمطخكاحييقكا0أنتايفاأرضهاابكلا

تأكخخاسناتأتَياإىلاأرضكاسميخراسكالذها سحييق.

مغترب ومرتزق 
ومحتل بليد!

كلمــــــة أخـــــيرة 

تابعوا قناة
تابعوا قناة المسيرة على النايل سات حسب البيانات التالي:

التردد: 11600    الترميز: 27500  

توتشكا غضب اهلل 
على القوم )المريــّشين*(!

حمود األهنومي
عخلا سُغاَز ُلا سياليجةايفا
أحز نهاما0مآتخهما رسع با
 سماياسايفاساناتنمهياإالا
عاىا عخ0 نهاما بانمهااءا
بماخا تخامااً،ا  ساخَاَخاانا
عاصفةا سميتشاكاا سيّخيةا
0 سساّخعلابرمايا سله،ا سذيا
الاتيطائامر مخه،ا0ماالذها
 سهياةا النميامخةاسطري نهما
مي طنايا ساخَاَخاانا ضاخا
 سخخيناإالاعممةا سسامكلا

 سخّرغةاأنفه.
سياخاكاناحظا ساكا سميتشاكااعظخخاً،ا
خيخالًاعناأنايكمفيابخااأعلنها سمخ0ا سغازيا
مناخسائرها سيرشية،ا0 سميا0صلتاإىلالم 
رصيماً،اعخ ا سماخعا سحيخييامنارصعاه،ا
0 سذيايحا0لا سمغطخةاعىاحيخيمه،ا0بلغا
حي يلا سثالثخائةاقمخال،اضماإىلا سكاخسائرا
ماعياةابالظاةا0كثاريلا0مكلفاة،اخهناكا
ميازنامانا سذخريلا0 ألسالحة،ا0طائرتاا
أباتاي،ا0ثاالثامنصاتاصي رياخ،ا0عخعا
جخاخامانا سخرعااتا0 آلسخات،ابخاايشاريا
إىلاأنالاذ ا سصاار0خا سمجازلايفاتأرياخا
 سصي رياخاسمايكناإالاصار0خااًالخأها سلها
0ساخعابهارمخةاعيااعها سجالخين،ابحخثا
الاأنانمائجهاسماتكنانمائجا ييقناأياممأمِّ
طيخمخاةابلاكانالناكاتخخاالاإسهخااّسحاإىلا
نرٍصاقرياٍبا0ظفٍراميعيٍع،ا0نكاٍلاشاخيٍخا

غريابمخخاعنا سيي ا سياغنيا سغازين.
0إ  اكانا سغاز لا سياليجةاقاخاأغر لما
 النساحاَبامنابمضامحاخظاتا سجنيب،ا
خخخ0 احيلاأطخاعهاماإىلامحاخظةامأربا
ثماإىلاصنماءاخاإنالذ ا سصار0خاقخاقطعا
حيلالذها ألطخاعا0ساياإىلاحني،ا0تنا0سهما
بصميةاع مخةارخسمهماإىلاأسفلاساخلني،ا
0أخرجمهماماناساكرتهما سجنيبخةا سميا
كاناي اخخهااايمخهاين،ا0يمجيناياقايلا
خمحايابناسازرق،ا0ليايميّجاعاسلرصعىا
 إلمار تخاني،ا0يمالّ اماناإخيتاها ألبطالا

 ساخَاَخانخنيا سذيناتنّكراسيأساهما سشخيخ،ا
خيالاعنهم:ا»إنهماقي االايُْيَخُراعلخهم«.ا

أعااعا أقايل:ا بصاخقا
ضياطا تيتشاكاا  سمجازلا
 سيلاما سيلخجيا سسامكلا
ممخاارا سي قاعا عاىا
 ساخَاَخانيا سميص،اخظهرتا
تنااعيا خلخجخاةا أصاي تا
باسير0جامنالذ ا سسمنيعا
 سخ ماي،ا0سماتيالا سنائحةا
عانابخاتامانابخايتاتلكا
 إلماار تا سنمفياةابأ0ع جا
0 سالا  الساممالءا سخييت،ا
بفناعقا 0 سملطيةا  سخنّل،ا
0قناي تا سر يلاةا  سمهار،ا
0 سفحشاء،ا0 سسامملخةاباسمظخةا سز ئفة،ا
0 سيلاما سغار0ر،اسياخاساخعاُكّلا سماسنيا
ني حهاما0رأىابكاءلام،ا0نيلاتامر ثايا
 سمخليانياإيالماتلكا سيني ُتا سشاخطانخةا
 سمياطاسااحجياتامجازرلما0ضحايالما
بحلا ساخَاَخانخنياأطفاالًا0نساءا0مخنخني.
آنا سنرصاسلاخَاَخانخني،ا0َأناسهماأناير0 ا
عخ0لاما سجار ا سياتالا0 سسامميلاباسالا
0 سيلاما سياععا0لياييكاياأ0لامهانخما،ا
يناخباحظها سماثر،ا0يرثاياأملها سممخل،ا
0إناكانالنااكاماناعالساةاسهاذ ا سحاخثا
0ليايشاكلامنمطفااحاسخاايفاثناياالذها
 سحاربا سفاجرلاضخا ساخَاَخانا0 إلنساانا
خخه،اخإنهااشاهاعلا سماسماجخخمااأنناانحنا
 سخخانخنيا ألبالا ألحر راقملنااغز لامحملنيا
جاؤ0 اينمهكيناحرمةاأرضنا،ا0يخنّساينا
طهارلاتر بنا،ابماخاأناظلي اعلر ايفمكينا
بأبنائنااا0نساائنا،ا0يخمار0ناُكّلايشءايفا
حخاتنا،ا0يميثيناباكلاماضخناا0حارضناا
0مسامييلنا،اخهلانحنايفالاذ اياابنياآع ا

منا سظاسني.
طاساتاأ0لا الاؤالءا سغاز لا سياليجةا
بطيلاسخلاظلخهماسشامينا،ا0قيُحتابييحا

 سصختا سماسيا سزرياعناجر ئخهم،ا

الطارئون
الشاعر/ معاذ الجنيد

أطفئ أشعة حزنك السوداء فهَي تكاد تفضُح كم بوجهَك من 
جثامنٍي ُمعلقٍة بال هدٍف يُضيء وال بشائْر .. 

رتِّب غبارك واستِعر من وجه سلماٍن قلياًل من وقاحتِه تفيدك 
عند املشاعر.. 

واعلم يقيناً أنَّ جيشاً تدفعون بِه يُصنُف ُمسبقاً قبراً جماعياً 
مسافر .. 

ها أنَت تنعي اجُلند رغماً عنك تستجدي الصالبة من أهاليهم 
بأن رجالهم مبهمٍة وطنيٍة كانوا وفيها استشهدوا .. 

لَم ال تقول بأنهم ُقتلوا بخارج أرضهم عبثاً وأنك 
كنت في مشروع أمريكا تُتاجر.. دّنسَت ثوب 
أبيك ُمنجراً وراء بغاء آل سعود واستعجلَت 

جتربة احلروب وأنت قاصر .. فاترك حدادَك 
أيها الطفل اإلماراتي مفتوحاً فإنَّا واعدوَك 

بألف صاِفر .. 
يا أيها الشعب اإلماراتي مهاًل .. 
أغلقوا قنواتكم واصغوا إلينا .. 

نحُن شعٌب لم نُعاديكم ولم نُلقي ولو حجراً صغيراً في أراضيكم 
وحتى احلقد .. 

لم نحقد عليكم مرًة في العمر إن ُوالتُكم 
هجموا علينا في أراضينا وليس لدى اليمانيني 

غير املوت قهوة كل محتٍل وغادر .. 
من لم يُفضل أن يعود االن مهزوما فسوف يعود 
بعد العام مهزوماً ولكن باملزيد من اخلسائر .. 

كل اخليارات التي بقيت أمامك سوف منليها 
عليك فال تفتش طامعاً في غيرها أبدا فإما أن تُنكس ُمكرهاً 

وتعود خاسر أو تُنكس ُمكرهاً وتعود خاسر أو تُنكس ُمكرهاً 
وتعود خاسر ..

<< البقية ص  6

عام على مذبحة رئا�سة الوزراء.. 

الدماء تنتصر
  - خاص: 

تمايعاعلخنااا سذكارىا أل0ىلاسجازرلارئاساةا
 سيزر ءا0 سميا0قمتايفا سماسعامناسيمخلالالا 
0سيطاعىاإثرلااعرش ُتا سشهخ ءا0 سجرحىامنا
 سخنخنيا سُماّزلا سذيناكانامطليهاما سيحخخا سحلا
يفاحخاالاكريخةا0إساياطا سجرعاةا سظاسةا سميا
أقّرلااانظا ا سفاارالاعياضارباًاعارضا سحائطا

باحمخاجاتا0ظر0فا سشمبا سخخني.
ا0بمخاعا امنا سجزرلا0 نمصاراثيرلا سخخنخنيا
 سجخخلايفاااامناسايمخلا0أثخرتاعماءا سشهخ ءا
 سظليمانيانارص ًاكيري ًاسلشامبا سخخناياعىاكلا
جالّعياها0أسايطتا سينااَعاعانا سنظاا ا سجر ا
 ساذياباألملاكاناييملاشاميهابرصاصا سيينةا
0 سجرمنياأمثاالا سفاراعيلامحسانا ألحخرا0لاا
ليا سخي اييملاشاميَهابطرقاأخرىاأشخا0حشخًةا
بي ساطةاطائر تا سمخ0 نا سساميعيا ألمريكي..ا

0سننمرص!.


