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  - خاص:
َلاأَبَْطاا ُلان جيشا اكباٍراحقَّ يفاإنج ٍزاعساكليٍّ
ان لجا نان شادبيةاننتصا رنًانَاَزَلاك  ص عقةاعىلا
اإَلان كي نان صهيننيا قننتان غازااانيلتزقةا ي1تادَّ
ن ط معابب بانيادباعادم ات1كَّناأَبَْطا ُلان ي1نامنا
ن سايطلةاعىلامدالاةاذااب بابب بانيادبااتطهرا
5بلان شابكةايفامدلكاةا ماادَعانإلْعااااَل5ان حلبيا
مجا نًا لتشاكيكاايها ا ياقلاب  صانتاانيصنرةا
مشا لَدامناننخالامداااةاذااب بااصانَران قتىلا
مانانيلتزقةااآ ي تهمان تيانحرتقابدُضه ااسايطلا

أَبَْطا ُلان جيشاان لج نان شدبيةاعىلاعدٍناماه .
ن جياشا أَبَْطاا َلا ا إنَّ اقا لامصادراعساكليا
ان لج نان شادبيةات1كَّاننامناتأملامدااةاذااب با

انساتن نناعىلاك1ي تاكبرةامنانثسالحةاانآل ي تا
ن تياخّلفه ان غزنةاانيلتزقةاارنءلمابددااشلهمايفا

منن5َهةاطالئعان جيشاان لج ن.
ايفااقتاسا بلاأعلنامصدٌراعساكلياسيطلةا
ن جيشاان لج نان شادبيةاأمساعىلا5بلان شابكةا
ب1دالااةاذاابا باب1ح اظاةاتدازاانحالان غازنةا
انيلتزقةاماهااتكبيدلماخسا ئَلاا نحًةايفانثرانحا

ان دت ن.
رًةا مصانَّ مشا لَدا ن حلبايا نإلْعااااَل5ا ااّزعا
 لد1لياةاتُظِهُلاقتىلامانانيلتزقاةاانيدرع تان تيا
حصالاعليها انيلتزقةامناقاننتان غازاانإلَم َرنتيا
الياتحارتُقابفدلانرنناأَبَْطاا لان جيشاان لج نا
ن شدبية،اك1 اتظهلانيش لدامدرع تااآ ي تاأخلىا

سيطلاعليه اأَبَْطا لان جيشاان لج نان شدبية.
ارنالانإلْعاااَل5ان حلبياأَبَْطا لان جيشاان لج نا

ن شدبيةايفامدالاةاذااب بابدداتحلالل امنار5سا
قاننتاننحتاللااملتزقتهم،امدلاالاننتص رنًاكبرنًا

ضداقنىان ددانناامناارنءل .
إلاذ كاشاهدتامدالاةانيننساطاالنرنًا15 عي ًا
نساتهدنفا عقابا اننعاش،ا نيلتزقاةا  داا رصا
مدساكللمامناقبالان قانةان ص راخياةا لجيشا
ان لجا نان شادبية،اك1 اأصيابان ا طلان لسا1يا
 كت ئبا»أبنان دب س«انإلرل بيةانيدعناعبدن لح1نا
عبدهاص  حايفامنن5ه تامعاقننتان جيشاان لج نا
يفاماطقةان حصبااادتنان يدان ي1اىاثبيان دب س.ا
ابحسابامصادراميدننايااقاداأنتانينن5ه تايفا
ماطقاةان حصباأسافلا5ن اةانيالار،اإلامرصعا
ن ق ئدانييدننيا ل1لتزقةانيدعناأملانبننن،ااإص بةا
شانقياساديداشاقيلان قي نيانإلخنننايانيلتزقا
ح1انناساديدانيخاليف،ااعادنامنانيلتزقاةاا5لحا

آخلان،ااي1 اأا نامصادرامحيلابأناأل يلان قبيطةا
ق مننابلاعا15يعانق طانيلتزقةامنامدالاتهم.ا

اك ناأَبَْطاا لان جياشاان لج نان شادبيةااقدا
سايطلاناعىلامثلثااسلسالةا5ب لان د1لي،ااك نا
لذنانننجا زان كبرابدنااةان طلالا تحلاالان جب لا
انيننقاعان تيااسايطلاعاىلاملتزقاةاننحتاللامنا

عا رصانإلصالحاان ق عدةااملتزقةان بالكاااتل.
اُذكلاأنان د1ليةاتأتيايفاإط راتطهراب بانيادبا
مناملتزقةاننحتاللابدداأا 5امنانإلنج زان تأراخيا
ن د1الا نيت1ثالابتطهارامثلاثااسلسالةا5با لا
ب1ح اظةاتدزاان تيااتحتانثبننبا لسايطلةاعىلا

مدالاةاذااب بااع ص1ته ااكذ كا5ب لان شبكة.
اُذَكُلاأنهاامعاشانان دداننانثملاكيان سدننيا
عاىلان ي1اناك نارئياساأرك نان جياشانإلرسنئييلا
ن سا بلا»باياغ نتس«ايفامح رضةاأ ق ل ايفامدهدا

انشطنا لسي ساة،اط  باايه اب نبتد ناعنان قللا
بشاأناتنقيعاننتف قان انايامعاإالنن،امدتننًاأنها
أنقاذاإرسنئيلامناحالب،اأياإنهانارضارةا لدخنلا

يفاح  ةالسترا .
اعانااضاعان كيا نانإلرسنئيايلاإقلي1يا ًاقا لا
غ نتساإنااْضَعان كي ناغرامقللامناتلكان ا حية.ا
مدننًاعناقلقهاب  قنل:ا»م ااقلقايالناب بانيادبا
ان طالقان بحلاةانثخالى،اإذاإنه اأشاداإقالق ًامنا

ن نن مجان انايانإلالنني«.
اأش راإَلاأناإرسنئيلابح 5ةاإَلاأناتسألانفَسه ا
عنام لياةان طلاقةان دا عيةان تياساتكننا داه ا
يفامنن5َهةامساتقبٍلاغِرامدلاف،امشايدنًاب  دعما
نثمركاياغرانيحدانااننساتثا ئيان اذياعلضتها
ن ننا تانيتحدةاعىلاإرسنئيل؛امناأ5لان حف ظاعىلا

تفّنقه ان دسكليان انعيايفانياطقة.

  - خاص:
قتالالا5اانناسادننالاان5اأماسانثحدايفاع1ليا تاقاصا
نفذل اأبط لان جيشاان لج نان شدبيةايفاصحلنءاميدي،احسب1 ا
أا نامصدراعساكلي،ااذ كابدداان5امناقاصاثا5اننايفانيك نا

ذنته.ا
ااتشاهدانياطقةامحا انتامتكلرةا قننتان غازنةاانيلتزقةا
 لتقاد5اان زحافامااذاأسا بيع،اتحاتاغطا ءا5انيامكثاف،ا
اب1شا ركةامنان قطعان بحلااةان تياتقصافاما طلان رشاطا

ن س حيل،اااتصدىا ه اأبط لان جيشاان لج نان شدبية.ا
اكرستاقننُتان جيشاان لج نان شادبيةازحف ًا5دادنًا قننتا
ن داداان سادننيااملتزقتهاب تجا هامدالاةاميادياننطالق ًامنا

ماطقةانينسامابجيزننابغطا ءا5نيا ماافلاحايفاض1 ناتقد5ا
 تلكان قننت.

اأاضحامصدراعسكلياأناأَبَْطا لان جيشاان لج نان شدبيةا
نيلنبطالايفاأقىصان حدانان شا1  يةان غلبيةاايفاأقىصاشا1 لا
صحالنءاميادياأحبطانناتسالالًا لغازنةاانيلتزقاةامنانينساما

ن سدنناةاب تج هاقلاةانيخ زنان صحلنااةان حداناة.
اأشا رانيصادُراإَلاأنان د1لياةاأسافلتاعنامقتالاعدنامنا
َعانإلْعااااَل5ُان حلبيا نيلتزقاةااتدماراآ يةاعساكلاة،ااي1ا اازَّ
رةاتظهلات1لكزاأَبَْطا لان جيشاان لج نان شدبيةا مشا لدامصنَّ
يفاعادةامننقعاننخلان قلاةابدداكرسان زحف،اك1 انقلامشا لدا
ماناننخلان قلاةاتظهاُلاعننةان هداءاإ يه ابدادانندح راملتزقةا

ننحتالل.

  - متابعات:
شهدتامدااُةاعدناابدُضانيح اظ تا
ن جانبياة،اخاالَلان ثالثةانثاا 5اني ضية،ا
سايا رانا إلا تضا ُفا 5داادًةا أحدنثا ًا

نننفالتانثمايانيزريالا ك.
اااضب طا اق  اتامصا نراخ صاةاإنَّ
ملناقلايدالاننساتخب رنتان دساكلاةا
نإلَم َرنتيةاا5ادا ًامناحلنساةانيد شايلا
 قاننامَص رَعهامااان5اأماسايفاك1الا

تدلضننا هاب تج هامط راعدن.
ال 5ََمامسلحننامجهن ننامصّفحًةا
إَم َرنتيةايفاماطقةان حساياياب1ح اظةا

 حجاك نتايفاطلاقه اإلاكلش.
اقا لامنقاعا»لا اعدن«اإناشاخص ًا
نصباها ك1الا يفا نثاا نا اأصيابا ُقتالا
مسالحننا ل1درعاةانانامدلااةاناناعا

ن هجن5.
ايفامداااةاعادناُقتالاطفالااُدعاىا
محسانااضلااااع ما ً،اك1 اأصيباآخُلا
لاناح1ننياص  حاثااع م ًاك نننام ّرانا
ب  طلاالااانَرااقانعاننفجا راساي رةا
خاةاُاضداتاعاادا5رسان حسايايا مفخَّ
مدرعاًةا نساتهداتا ب1ح اظاةا حاجا
عساكلاًةاأثاا َءاملارلا اب  طلالان د 5ا
اأنَّىاإلاإعطا بانيدرعاةاحسابامننقَعا

إعالميةات بدةا لددانن.
ايفاسي ٍقامتصٍلاذكلتابدضانيص نرا

ااادنًاإَم َرنتي ًابدأام1 َرسةاضغنطاعىلا أنَّ
عبدرباهاماصانرالا نيامناأ5الاإقا ِعا
ا5ها ءاقب ئالاا ااعاتساليمانيدرعا تا
انآل ي تان تاياك نتان د ئاالتانإلَم َرنتيةا
ن ح ك1ةاأحرضته اإلاعدنا تدزازاقننته ا
اكت ئاباملتزقاةارشكاةا“باالكاااتل”ا
ن تايان5ت حتانيح اظا تان جانبيةاقبلا
عدةاأشاهلاانادتاببدضها اإلا5به تا
ن قتا لايفامح اظةا حاجاحيثاخضدتا

 ل1ص نرة.
اراضامسالحنان حلنكان جانبيامنا
أَبْاَاا ءاقبيلةاا اعاتساليَمالذهانيدرع تا
ن ت بداةا ها ني،ا ن قاننتا إلا انآل يا تا
ك1ا اراضنناتسالي1ه اإلاقيا نةان قننتا
نإلَم َرنتيةايفاملَكازاقي نةان تح  فابددن؛ا
ب عتبا راأنهماقاداحصلنناعاىلااعنٍنامنا
نإلَم َرنتايا ن سادننيا ن داداننا تح  افا
ال نياب1احهمالذهانآل ي ِتابددانننته ءا
مناإخلنجاقننتان جيشاان لج نان شدبيةا

منانيح اظ تان جانبية.
ااان5ان ج1داةاني ضيةاُقتلاخ1ساةا
يسالحلا مب غاتا لجان5ا إثالا 5ااننا
مجهن لانساتهداهم،اأثا َءاتنن5ُِدلمايفا
أحداأحي ءامدااةاعدن،احيُثا5 ءان هجن5ا
بداداان5امنامقتلاثالثةاآخلانابلص صا
مسلحلايفامدااةاإن1 ءابددن،اا ماادلفا

منااقفاارنءان هجنمل.
نينن ياةا نإلعاال5ا اسا ئُلا انارشتا
 لددانناتأكيدنٍتاب1رصعامننطناب1دااةا

عادنااُدعىان ي ادياقتالاأثا ءاتنن5ُدهايفا
الزةان شايخاعث1 نابلص صامسالحلا

مجهن لاان5ان ج1دةاني ضية.
اأعلناق ئُدا5ه زان رشطةان دساكلاةا
نياننيلا ها نيايفاعدنان د1ياداعيلامح1دا
ن حدياتنقفهاعنان د1ل؛ابسببام اس1ّ ها

تدقيدنتان د1لانثمايايفانيدااة.
اق لان حديابأنها ناادنَناإلام1 رسةا
ع1لاهاحتاىااتماتافياذاك ااةامتطلب تا
ن دساكلاةامانا إلان رشطاةا نياظ1الا
ن قننتانينن يةا لتح  فاارصفاملتب تهما

اتلقيتهم.
نمالتا حرضمانتا مح اظاةا ايفا
عاا رصامناتاظيامان ق عدة،ااان5اأمسا
نثحاد،اقب با ًانااياةااتأراخياةاب1داااةا
ن سا حلا مادنا أعالقا إحادىا ن شاحلا

ن حرضمي.
اقا لاساك ٌنامحلينناينقاعا»عدنا
اعا رَصامانان تاظيامال 15ننا ن غاد«اإنَّ

عدننًامنان قب باانملال .
ايفامح اظاةاأبال،اذكالتامصا نرا
إعالميةاأنامسالحلانغت  نناإم 5امسجدا
يفاأبلاأثا ءاتأناةاصالةان دشا ء،امشرًةا

إلاأنانيصللا مااحّلكنناس كا ً.
ايفانيدااةاذنته انرشان شاطنناصنرنًا
ق  انناإنه ايا اتبقىامنامب ناَياحكنميةا
بزنجبا ر،امؤكدااناأناأبننبَها اتب عاعىلا

ق رعةان طلاقةابزنجب ر.ا

  - الجوف:
ما ااازنُلاأَبَْطاا ُلان جياشاان لجا نا
ن شادبيةاااتزعننانإلنج زنِتايفامح اظةا
ماأرباااضيّقاننان خا َقاعاىلاملتزقةا
ننحتاللان ذاناشاهدتاصفنَاهماننهي رنًا
ملحنظا ًامااذامقتالاق ئدلامانييدننايا
عزاازابنالضب نااإَص بَاةاق ئدانيلتزقةا
ب1ح اظةان جنفاأملان دكي1يايفاع1ليةا
كبرةانثسابنَعانيا يَض،ا ياطلقننابدَدل ا
اافتحاننان ااذًةاتُِطلُّاعاىلامدااةان حز5ا

ملَكزامح اظةان جنف.
ان لجا نا ن جياشا أَبَْطاا ُلا ات1كانا
ن شادبية،ان سابَتانآلناَف،اماناتطهاِرا
سلسالِةا5ب لاراح ناةانيطّلةاعىلامدااةا
ن حز5اب  جنف،ايفاع1ليةاشهدتاسقنَطا

قتاىلاا5لحىايفاصفنفانيلتزقةاااقنَعا
عدٍناماهماأرسى.

اأناأَبَْطا لا اأاَضَحامصادٌراعساكليٌّ
ن جياشاان لجا نان شادبيةات1ّكااننامنا
تأملاسلسالةا5ب لان لاح نةانيطلةاعىلا
مداااةان حز5اع ص1اةامح اظةان جنفا

بددانحلاقننتاننحتاللااملتزقتهم.
اأكََّدانيصدُراأنان د1ليَةاشاهدتامقتَلا
ا5اْلَحان دارشنتامانانيلتزقاة،ااي1ا ا
نستسلماعدٌناكبرٌاماهماااقدننايفاقبضةا

ن جيشاان لج نان شدبية.
انكتسبتان د1ليُةاأل1يتَه ان دسكلاَةا
مناإطال اةا5با لان لاح نةاعاىلامدااةا
ن حاز5املنكزانيح اظاةاان تاياات1لَكُزا
ايه اقي ننُتانيلتزقةاااتدّلضننا قصفا
ص راخيابلان حلاانآلخل،ام1 ااجدلهما

يفاملماىان ارننابشاكلاأكان،اك1 اتطلا
5با ُلان لاح نةاعىلامدساكلان لننءالاا 
انَيْج1َِعان حكنميا ل1ح اظةامنان جهةا

ن ش1  يةان غلبية.
منا5هةاأخلىاتكبّداملتزقُةاننحتاللا
خسا ئَلا5داادًةايفانثرانحاان دتا نا ادىا
نساتئا ِاهما ل1ح انتاب تج هامدساكِلا
ن خاجلاب1دالاةاخباان شدباب1ح اظةا

ن جنف.
ابحَسابامصا نَراميدننياٍةاتصادَّىا
أَبَْطا ُلان جيشاان لج نان شدبيةايج ميعا
5َاب تج ها ملتزقاةاننحتاللاح ا ننان تقادُّ
نيدساكل،ااتمان تد ُماُلامدهمابقنة،ام1 ا
أنَّىاإَلامقتالاا5لحاعادناماهمااتدمرا
آ يةابدداإص بتها اإَص بًَةامب رشًةاامقتلا

مناايه .

الإعالم احلربي ينقل م�صاهَد النت�صار و�صور القتلى والآليات املحرتقة

أبطاُل اليمن يصعقون قوات االحتالل ومرتزقتهم ويحّررون مديرية ذو باب وجبل الشبكة 

قن�ص 5 جنود �صعوديني يف �صحراء ميدي
قوات الجيش واللجان يكسرون زحفًا على قرية املخازن 

بميدي واإلعالم الحربي ينقل الصورة

جراح غائرة يف عدن واملحافظات اجلنوبية
 مصرع 3 ضباط مرافقني ملدير االستخبارات اإلماراتية 

برصاص مسلحني مجهولني بالقرب من مطار عدن
 تنظيم القاعدة يدمر عددًا من القباب التأريخية 

بمديرية الشحر بحضرموت ومسلحون ُيعِدمون إماَم 
مسجد بالرصاص أمام املصلني يف أبني

وقوع عدد من املرتزقة يف قب�صة اجلي�ص واللجان
السيطرة على جبال الريحانة يفتح نافذة على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف وقتلى 
وجرحى وتدمري آلية تابعة للمرتزقة بانكسار زحفهم على معسكر الخنجر يف خب والشعف



3 تقاريرن ددنااللاا     ننثالالاااننالاثالا5اانيننالاثا15 نانثالاثالالا

  - خاص:
يفا نيدا ركا ك ااَةا ا ن سادننيُّ ا ن داداُّ ا اخارَسُ
نينن5َها تان بديادةاإَلانينن5ها تاا5ها ًا ن5اه،ا
اي1 ااخاُلُجانيق ِتاُلان ي1اياماناُكّلامدلكةاانقف ًا
اتطلاعا ط ئلنتان دداان د 5زةاعاناإاق اهااعياها
تلناناب تجا هاآاا قا5داادةايفان ُدا1ال،االا كايفا
5يازنناانجالننااعساراابادعانيق تالان ي1ايايفا
صااعان جحيما جاننان داداان ذاناارتصدلمانينتا
ماناتحتانثرضاب  دبننتان ا سافةاامنان سا1 ءا
ب  قذنئافان ص راخياة،ااكذ كاسارنًاانقانثرضا
حيثااجدان جاديان سادننيانفَسهااجأًةاابادقيةا
ن ي1اايامصنباةاإَلارأساهاك1 احادثارشقامنقعا
ن رشاةايفانجلنن،ااإلا5 نباذ كاكلهااحنلانيق تلا
ن ي1اياأسطنرةانثسالحةانثَملاكيةاإَلاع رااالحلا
نثَملاكياان سادننيامد ً،اام انحارتنقاآخلانب بةا
إبلنمازاقلبان خنبةابجيزنناإناشا لداعىلاصننتا

نيق تلان ي1ايايفاُكّلانيي نان.
ميدنني ًاتست1لاك1 ئُنان جيشاان لج نان شدبيةا
ااحادنتان قا صاةايفاحصادارؤاسا5ااننان دداا
ن سادننيايفا5يزنناانجلننااعسرااتحصداأعدنننًا

كبرةاماهم.
اماناآخالان د1لي تاأاضاحامصدٌراعساكليا
أناساتَةا5اانناسادننالا قاننامص رَعهامان ين5َا

ب ساتهدناهماماناقبلااحادنتان قا صاةان ت بدةا
 لجيشان لج نان شدبيةاب تج هاصحلناميدي.

اشاهدتاع1ليا ُتان جياشاان لج نان شادبيةا
ثالثاَةاك1 ئانا ساي رنتاان قالتا5انناسادنناة،ا

نثا نايفا5يزننااآخلايفانجلنن.
ابحسابامصادراعساكلياشاهدتان د1لي تا

مارصعاعساكلالاسادننالايفاك1الامحكاما
نساتهدفان قلَةا5ُادات بدةا هماخلفامنقعانيدالا
ن دسكليابجيزننان تياشاهدتاأَاْض ًاتفجران قلةا

5ُاداأخلىابدبنةان سفةا5انبانينقعاذنته.
ايفانجالنناأاضاحانيصادراأناأبطا َلان جيشا
ان لج نان شادبيةات1كاننامناتفجراعبنةان سافةا

بسي رةاعسكلاةاسدنناةامدرعةايفامنقعان رشاةا
امرصعاط ق1ه .

ايفاع1لياةاأخالىا ّقناأبط ُلان جياشاان لج نا
ن شادبيةا5اننان دننان سادننياُنُراسا ًاق سيًةايفا
ن بطننتانييدننيةاعاَدم انقتح1ننامنقد ًاعساكلا ًا
ت بدا ًا لدادااباجلننااأساقطنناعدننًامانان جاننا

انساتن نناعىلاأسالحتهم.اانقتحماأبطا ُلان جيشا
ان لجا نان شادبيةامنقدا ًاعساكلا ًات بدا ًا لدداا
ن سادننيارشقياماطقةان رشااةاباجلننااب غتننا
5اانَنان دداان ذياا5داناأنفساهماا5ها ًا ن5هايفا
منن5هاةاأبطا لان جيشاان لج نان شادبيةاان ذانا
أرنالماقتىلامنامسا ا تاقلابةااساقطاماهماث 
5انناانساتنلاأبطا ُلان ي1ناعىلاأسالحتهم،ااي1 ا
ك ناتاط ئالنتاننب تيشاتحلالاع 5زةاعاناإنَْق ذا

5انناآلاسدننامناسطنةانثبط ل.
منا5 نباهااّزعانإلعال5ُان حلبايان ت بعا لجيشا
ان لجا نان شادبيةامشا لَدامصانرةامانا5يزننا
 لسيطلةاعىلانب بةات بدةا لدداان سدننياب1اطقةا

5يزنن.
اتقاد5اأبط ُلان جياشاان لج نان شادبيةاُقلبا
مداااةان خنباةابجيازنن،ااك1ا اتظهالانيشا لدا
نستهدنَفاثكاةاصغرةا قننتان ددااب  قذنئفان تيا
أ5نتهماعىلان فلنرات ركلانب بتهماارنءلماقبلاأنا
اقتحَماأبط لان جيشاان لج نان شدبيةانينقعان ذيا

ك نتاتت1لّكُزاايهان دب بة.
اتنّ تان فِلُقان هادسيُةان ت بدُةا لجيشاان لج نا
تفجارَان دب بةاماناننعانبلنمازاأَملاكياةان صاعا
ان تاياك نتاأساطنرةانثسالحةانثَملاكياةاإَلام ا
قبالان دداننان ذياأثبتاايهاأبط لان ي1نالش شاةا
نثسالحةانثَملاكيةاانّملانانيئا ِتاماه ايفاع1لي تا

متانعةانقله انإلعال5ان حلبيايفاعدةاما سب ت.

  - خاص:
يفا ا ل1دلكاةا نسارتنتيجيٍّ ٍلا تحانُّ يفا
منن5َهاةان داداان سادننياكشافتاقننُتا
ن جيشاان لج نان شادبيةاعنانقِلاماظنمةا
ن صننرااخامحليةان صاعامناطالنزان اجما
ن ث قاباماعاماصا تانإلْطااَلقاإَلان لبنعةا

بدسر.
دا تان داداا اارشعاتاب ساتهدنفاتج1ُّ
اي1ا ابددان لبنعةابداداأناك نااتماإْطاَلقه ا
مناننخلان حدانان ي1ايةا يثبتاأبط ُلان ي1نا
مانا5دااداُقدرتَهماعاىلانخارتنقان حنن5زا
رغمانإلمك ني تان كبارةان تياا1لكه ان دداا
يلنقباةان حاداناعانانثق1ا ران صا عياةا
إَلا عجازتا ن تايا ن حلنرااةا ان ك مارنتا
5 نباط ئلنتاننساتطالعاعانارصداقننتا
ن جيشاان لج نان شدبية،ابيا1 اك نتاتاقلا

ن صننراخااماص ته اإَلان ُد1لان سدنني.ا
اأتايالاذنان تطانراب  تزنُمناماعاعبنرا
صننرااخان ز زنلامحليةان صاعا تدكامننقَعا

عسكلاةاسدنناةاباجلنن.
ن قانةا أنا عساكليا مصادرا اأعلانا
ن ص راخيةا لجيشاان لج نان شدبيةاق متا

بإْطااَلقاصننراخان اجمان ث قبامنان لبنعةا
عىلاتج1د تا لجيشان سدننياخلفانيدااةا
ارَصاَدتاقانةاننساتطالعاللابا ًا15 عي ًا

 لجاننان سدننالامنامننقدهم.
ك1 اعا انتان قنُةان ص راخياُةان ت بدُةا
 لجيشاان لج نان شادبيةاإْطاَلَقان صننراخا

مناطلنزان ز زنلاامحليةان صاع،امستهداةا
تج1د ًاعساكلا ًاسادننا ًارشقاياماطقةا

سق 5اباجلنن.
اقاداتَاامَّانإلعالُناعاناماظنماةان اجما
ن ث قباكأالاماظنمةامحليةان صاعااات1يزا
ن اجامان ث قابااب1ادنهان اذيااصالاإَلالل 
كيلنمرتنًااطن هان ذيااصلاإَلاااأمت رابلأسا
متفجالااازناللاكيلنغلنما ً.ااكذ كان اجما
ن ث قبااالنانساخةاأكثالاتطنرنًامنانثالا
بقدرنتاهاامننصف تاهان تياتامامض عفتُه ا
 يصالاطن هاإَلالاأمت راامادىااصلاإَلالث 
كيلنمرتنًابزاا نةالااكيلنمرتنًاعناسا بقه،ا

اي1 اازنارأسهانيتفجلالثاكيلنغلنم ً.
أم اصننراخان ز زنلااابحسبانيدلنم تا
اهايات1ثالان جيالان ث ناياماناماظنماةا
صننرااخان ز ازنلاااصالاازنان صا راخا
ن ننحاداإَلااللااكيلنغلنما ً(اااصالاطنلا
ن الأسان حلبايا اهاإَلاال9اسااتي1رتنً(اأم ا
ازنان الأسااهانااللااكيلنغلنما ً(،ااقدا
تاماتجلبتاهايفانيدلكاةاثالامالةايفان ث  ثا
ان درشانامنان شاهلان جا ريااك نامنقعا
ن قالنان دساكليان سادننيابجيازننالنا

ن هدفانثالا هذنان انعامنان صننراخ.

 وجهًا لوجه من نجران:  أبطال اليمن يقتحمون موقعًا عسكريًا ويقضون على جنود العدو 
 الجحيم يطارد الجيش السعودي: تفجير 3 ناقالت جنود سعودية ومصرع جميع من فيها في نجران وجيزان وقنص 6 جنود سعوديين باتجاه صحراء ميدي

 أسطورة السالح اأَلمريكي يتحول لعار سعودي: السيطرة على دبابة إبرامز في الخوبة ونسفها واإلعالم الحربي يعرض العملية

الصواريخ اليمنية الغالبة
 ألول مرة.. صواريخ النجم الثاقب تنطلُق من داخل عسير وتدك تجمعات العدو خلف الربوعة

 صواريخ الزلزال 2 تعُبـُر من جديد إلى نجران لتمطر مواقع العدو العسكرية

�صعوديون يف مواقع التوا�صل ف�صحوا ادعاءاِت العدو
قاهر 1 يستهدف مطار أبها.. واإلعالم السعودي يرتبك ويعلن مرتني عن استهداف سكود يف قاعدة خميس مشيط وأبها

  - خاص:
شاهداإعال5ُان داداان سادننيانرتبا ك ًاكبرنًا
ان فض ئي تان ت بدةا هاامننقدها نندكَساعاىلاُكلِّ
نإلخب رااةابداداأناأطلقاتان قانةان ص راخياةا
ن ت بدةا قننتان جيشاان لج نان شدبيةاص راخ ًا
ب  يستي ًامناطلنزاق للااعىلامط راأبه ان دايل،ا
حيثاعجزتاتلكان نس ئلالذهانيلةاعناتنحيدام ا

نعت نان ددااعىلاقن هاحنلانعرتنضان صننراخ.ا
ات1ثّلان ص راخانثخران ذيانساتهدفامط را
أبها ا نسا ئلاننعال5ان سادنناةاانياا رصةا ها
ب عتبا رهاص راخلااأعلاتاقااننتابياه اقا ةا
ن دا عا تا أنا ن سادنناةا اننخب رااةا ن دلبياةا
ن جنااةانعرتضاتاص راخ ًاب  يساتي ًاننعتاأنها
مناطلنزاسكننااق  تاإنهاك نااستهدُفاق عدةا
خ1يسامشايط،ا تدانناتلكان قااننتامنا5دادا
امدها اُكّلااسا ئلانإلعال5ان سادننيا تقنلاإنا

ن دا عا تان جناةانعرتضاتاص راخ ًاق  تاملةا
أخالىابأناهامناطالنزاساكننااق  تاإناهاك نا

استهدفامط راأبه .ا
اقاداأعلاناأنان قانةا اك نامصادٌراعساكليٌّ
ن ص راخياةا لجياشاان لج نان شادبيةاأطلقتا
مس ءان سابتاص راخ ًاب  يستي ًاعىلامط راأبه ا

نإلقلي1ي.
اأاضحامصدٌراعساكليايفاترصااحا نك  ةا
نثنبا ءان ي1اياةااسابأ(اأنان قانةان ص راخياةا

 لجياشاان لجا نان شادبيةاأطلقاتاص راخا ًا
ب  ساتي ًانانعاق لالااانساتهدفامطا راأبها ا

نإلقلي1ي.ا
اقبالاأناتتبااىااسا ئُلانإلعال5ان سادنناةا
أخب َرلا انيتض رباةاك نانيغلنانان سادنناننا
عىلامننقاعان تننصلانن5ت1 عياقادانرشاناانَرا
ساقنطان صا راخاعىلامط راأبه اأنهماسا1دننا
ناياننفجا رنتاعايفة،ااي1 ارنحابدضهما يؤكدا
أنانننفجا َراأنىاإَلانلتازنزانياازلان ذيااديشا

ايه.ا
ااَُددُّاصا راُخاق للاان ذيانساتهدفامط را
أبها الانان سا نساعارشاماناننعهان اذيااتما
إْطاَلُقهاعىلانثرنيضان سادنناةايفاانملامتت  لا
امس ءا لذنانثسابنع،احيثاأعلنامصدٌراعسكليٌّ
ن ج1داةاأناقانةانإلساا نان ص راخياةا لجيشا
ان لج نان شادبيةاأطلقتاص راخ ًاب  يستي ًامنا

ننعاق للاانحداعىلامط را5يزننانإلقلي1ي.

انتصارات ما وراء الحدود

صواريخ سام 24 تدخل خط 
املعركة وتستهدف تجمعًا سعوديًا 

شرق موقع سقام يف نجران

  - خاص:
 

نَخَلاتاماظنماُةان صننراخامناطلنزاسا 5الاان لاسايةايفاخطا
نيدلكةامناقبلان جيشاان لج نان شدبيةان ذانانستهدانناأمسامننقعا

عسكلاةاسدنناةاثالاملةاب ستخدن5الذنان انعامنان صننراخ.
اقا لامصادٌراعساكلٌياإنان قانةان ص راخيةا لجياشاان لج نا
ن شادبيةانكتامننقعاسادنناةايفامافذان خرضنءااخبا شاامب نيا
يفاصلاةاإْطااَلقاصا راخامناننعاسا 5الااعاىلاتج1دا تا آل ي تا

ن سدنناةارشقامنقعاسق 5اباجلنن.



ننثالالاااننالاثالا5اانيننالاثا15 نانثالاثالالا     ن ددنااللاا4 تقرير

قبائل مخالف بني سويد ومخالف حمري وبني خالد بذمار 
يرفدون الجيش واللجان بقوافل غذائية وتموينية

  - خاص:
قّدماتاقب ئاُلامخاالفاباياسانادا
امخاالفاح1راابااياخ  اداب1دالاةا
ضانرنناآناسامح اظاةاذما ر،اأمسا
ن غذنئياةا نيانننا مانا ق الاةا نثحاد،ا
نع1ا ًا م  ياة؛ا امب  اغا ان ت1نااياةا
اإساا ننًا لجيشاان لج نان شادبيةايفا

5به تان قت ل.ا
ااأكاداأَبْاَاا ءان قب ئالانيشا ركةايفا
ااََدا تجهيزان ق الةاأنهماسايظلننان سَّ
ان َدنناب يا لاان ل5 لاثبط لان جيشا
ان لج نان شادبية.امدلالا5هنزاتهما
نينن5هاةا ن تا 5ا اننساتددننا  لقتا لا
رغ1ا ًاعنان دادانناان حصا ر،اإَلاذ كا
قّد5اأَبْاَا ءاقلااةاقب تلاب1دالاةاعاسا
مح اظةاذم راصب َحاأمسانثحداق الةا
غذنئيةامانانينننان غذنئياةاان ت1ناايةا
ان لجا نا اإساا ننًا لجياشا نع1ا ًا

ن شدبيةايفا5به تان قت ل.
اأعلاناأَبْاَا ءاقب تلاأنهماسايظلننا

ن سااداان دنناب ي لاان ل5ا لاثبط لا
ن جياشاان لجا نان شادبية.امؤكدانا
عىلاباذلااتقدامانيزادايفارادان جبه تا
ب يق تلالااب1ا اتنالاحتىاااأذنان لها
ب  اارصانيبل.اااتحتاشاد را»أملاك ا
تقتالان شادبان ي1اي«انظمامشا اخا
اا5ها ءااأَبْاَاا ءامدااةاذم ران سابتا

نيا يضااقفاةانحتج 5يةاأعلاانناايه ا
راَضهاما لدداننان سادننيانثملاكيا
عىلان ي1ناانساتددنَنلما ل1شا ركةايفا

منن5هةان ددانن.ا
ان نقفاةانعاتايفابي نها اإَلان افاِرا
ن دا 5اان جهنزااةان قت  ياةان ك ملاةا
ينن5هاةان داداننان سادننيان غ شاما

نيطلالا ن تأايادا اكاذنا املتزقتاه،ا
 لخي رنتاننسرتنتيجية،ااتنحيدان صفا

ارادان جبه تاب  ل5 ل.
ك1ا اط  باتان نقفاُةانَاَلان د  اما
ب  نقنفاإَلا5 نبان ي1ناان ضغطاعىلا
نالاتح  افان ددانناإلاقا فاعداننه ا

ن غ شمايفاحلان ي1ناان ي1ايل.

قبائل بني مطر يتعّهدون 
بإرسال دفعات جديدة من 

املقاتلني إَل جبهات القتال
  - صنعاء:

5َاأَبْاَا ءاعز ةاباياقيسايفاقبيلةابايامطل،اصب حاأمسانثحد،ا قادَّ
ق الاةاغذنئيةامتانعةاثبط لان جيشاان لج نان شادبيةانيلنبطلايفا
5بها تان قت لا لذاناعناساي نةان نطنااكلنمةان شادب،امتدهدانا
بإرس لانادةامنانيق تللاإَلان جبه تا5اب ًاإَلا5ابامعاقننالانيدنا

ب ي ل.
اخاللانثشاهلاني ضيةامااذان دداننان نبلياعاىلابالنن ،اقّدمتا
قب ئالابايامطلان كثرامناقننالان كل5،اااقفتاأكثَلاملةا لتادادايفا
نست1لنران ددانناا5لنئ1هانيتانعةابحلانثطف لاان اس ءايفابالنن .

أَْبَنـاُء مديرية معني بأمانة 
العاصمة يقدمون قافلة غذائية 

ويؤكدون استعداَدهم للنفري
  - خاص:

5َاأَبْاَا ءامدالاةامدل،ان خ1يسا بدانننااعطا ءاغرامحدان(اَقادَّ
ني يض،اق الةاغذنئيةا دعمااإسا نان جيشاان لج نان شدبية.

اأكاداأَبْاَا ءامدلاأثا ءاتقداامان ق الةانساتج بتَهما لافران د 5ا
انساتددننلما دعمان جيشاان لج نان شدبيةابكلاغ ٍلاانفيٍسااكذنا

ن تن5هاإَلان جبه تامتىام اُطلباماهماذ ك.ا

مشايخ عزان بكحالن الشرف 
محافظة حجة: واقفون صفاً 

واحدًا ضد ُكّل غاٍز وعميل 
  - حجة:

نظََّمامشا اُخااأعي ُنااأَبْاَا ءاُعز ةاعازننامدالاةاكحالنان رشفا
ب1ح اظاةاحجة،اصب حان سابتانيا يض،ااقفاةانحتج 5يةاض1نا

ن ح1لةان شدبيةا لتادادابجلنئمان دداننانثملاكيان سدنني.ا
اأكدانيشا ركننايفان نقفةان تياأقي1تاتحتاشد را»أملاك اتقتلا
ن شدبان ي1اي«،اعىلااقناهماصف ًاانحدنًاضداُكّلاغ ٍزااع1يٍلااسدىا
إَلاتدنياساتلنبان نطن،امدلاالان افران د 5ا لاادا5به تان رشفا

ب ي لاان ل5 لاينن5هةانيدتدان.ا
ايفاساي قان ص1ننايفاا5هان دداننانثملاكيان سادننيان غ شاما
اتأكياداأَبْاَاا ءان ي1اناعاىلاراضالاذنان دادانناتتننصالان نقف تا
ننحتج 5ياةانياادنةابجلنئمان داداننايفاحلان ي1ناأرض ًااإنَْساا ن ًا

ةاعناننستي ءامنان ص1تان دايلانيخزياإزنءالذهان جلنئم. انيدنِّ

وقفة احتجاجية ألَْبَنـاء مديرية 
الحوك بالحديدة ضد العدوان 

السعودي األمريكي
  - الحديدة:

نّظمامش اُخااا5ه ءااأَبْاَا ءامدالاةان حنكاب1دااةان حدادةاأمسا
نثحدااقفةانحتج 5يةا لتادادابجلنئمان دداننانثملاكيان سدننيايفا

حلان شدبان ي1اي.
انيشا ركننايفان نقفاةاأعلاننان افران د 5اانساتددننلماينن5هةا
ن داداننان سادننيانثملاكاياعاىلان ي1ان.ااأّكاداناخااللان نقفةا
ننحتج 5يةان تياأقي1تاتحتاشاد را»أملاك اتقتلان شدبان ي1اي«ا
راَضهاما اكلان جلنئمان تاياالتكبه ان داداننابحلاأَبْاَا ءان شادبا

ن ي1اي.ا
إلاذ كاأعلنان بي ُنان ص نُراعنان نقفة،امس ندةاأَبْاَا ءان حدادةا

ثبط لان جيشاان لج نان شدبيةايفامد ركان رشفان تيااقنمننابه ا
 لدا عاعنان نطن.ا

نساء وطالب عمران: العدوان لن 
يحقق أهدافه
  - عمران:

ايفامح اظةاع1النن،ااقفاًةانحتج 5يًة،ا نظَّاَمان قطا ُعان اسا ئيُّ
ن ج1دةاني ضية،اأّكدامناخال ه اأنان دداننا نااصلاإَلاألدناهااإن1 ا
اقن5اب ساتهدنفانثطف لاان اسا ءاان شاينخاانيادنرساانيص نعا
ان باىان تحتيةا لشادبان ص مداان د ز5اعاىلان لناعىلان ددانناانرءا

مخ طلهابكلاقنةااحز5ااثب ت.
ان نقفاةاعاّنتاعناننساتي ءان شاداداماناص1تانثمامانيتحدةا
انياظ1ا تان دا يةانيدايةابحقنقانإلنَْساا ناإزنَءالاذنان ددانناغرا
نينراعىلان ي1ناانيت1ثلاب رتك باأبشاعانيج زرابحلاأَبْاَا ءان شدبا

يفا15يعاما طلااُقًلىان ي1ناانستهدناهاُكّلامقنم تان حي ة.
اأّكدتانسا ءاع1لننااقناهنان ك ملاماعاُكّلان خي رنتان نطايةا
انع1هاناب  غ يلاان افيساثشاق ئهناماناأَبْاَا ءان جياشاان لج نا
ن شادبيةايفا15يعان جبه تاينن5هةان داداننااملتزقتهامه1 اك نتا

ن ات ئجاامه1 اك نتان تضحي تاحتىاتحقيلان ارصانيؤزر.ا
كذ اكانّفذتاقيا نةااكنننرااطاالبا5 مدةاع1النناأمسااقفةا
نحتج 5ياةاتادادنًاب سات1لنران داداننانثملاكيان سادننياا5لنئما

ن قتلانيتد1دابحلان شدبان ي1اي.
اأّكدانيش ركننايفان نقفةان تياتقدمه امح اظانيح اظةان دكتنرا
ايصالا5د1ا ناارئياسان ج مداةان دكتنرامح1ادان قط بالياأنا
نست1لنَران دداننايفانرتك بانيج زرايفاحلان شدبان ي1اياانستهدنفا
ُكّلايشءاعاىلاأرضان ي1انايفاظلاص1اٍتاع ياياانايلامخٍزاادكسا
مدىاضدفانيجت1عان دايلاايفامقدمته ان دالان كنىاانثممانيتحدةا

امؤسس ته .ا
اأكادان بي نان صا نراعنان نقفاةااقنَفاقي ننتااكانننرااطالبا
5 مداةاع1لننا5ابا ًاإَلا5ابامعاأَبْاَا ءان شادبان ي1ايايفامنن5هةا
ن دداننان غ شامااتأايدلما لقننتانيسالحةاان لج نان شدبيةان ذانا

ادنادنناعنان نطنااسي نته.

وقفة احتجاجية يف ريمة 
للتنديد بجرائم العدوان

  - ريمة:
ض1َنان ح1لةان شادبيةايا لضةان دداننانثملاكيان سدننياعىلا
ن ي1ناان تياتح1لاشاد را»أملاك اتقتلان شدبان ي1اي«انَظََّماأَبْاَا ءا
مح اظةارا1ةااقفًةانحتج 5يًة،ان سبتاني يض،انستهج نان دداننا

ن سدننياا5لنئ1هان بشدةايفاحلان ي1ناأرض ًااإنَْسا ن ً.
ايفان ح1لةان تياش ركاايه امح اظارا1ةاحَسنان د1لي،اااكالءا
نيح اظاةاعبدهابدا ساامح1دان نسادااص  حان دي يضاان سالطةا

نيحليةااأعض ءانيكتبان تافيذي.
انستاكلانيش ركننايفان نقفةا5لنئَمان دداننان تياالتكبه اانمي ًا
اأَبْاَا ءان شدبان ي1اياانستهدناهاب  قا بلان داقنناةاانثسلحةا بحلِّ
نيحلَّماةانا يا ًامختلَفامح اظا تان ج1هنراةايفاظالاص1تانايلا

اإقلي1ياملاب.

قبائل ووجهاء وَمَشايخ املحويت يطالبون 
بتوثيق جرائم العدوان ومحاكمته

  - المحويت:
نظََّمامشا اُخااا5ه ُءااأَبْاَا ءامدااةانيحنات،ان خ1يسانيا يض،ااقفًةانحتج 5يًةا لتادادا

ب ست1لنرا5لنئمان دداننانثملاكيان سدننيان غ شماعىلان ي1ن.
نيشا ركننايفان نقفةانساتهجاننانسات1لنَرا5لنئمان دداننان بشادةان تاياالتكبُه اتح  ُُفا

ن ددانناننملاكيان سدننيان غ شمايفاحلان ي1ناان ي1ايل.
مّح1للانثممانيتحدةاان د َ َمامسؤا يَةارُسعةاإاق فالذنان ددانن،امط  بلايفابي نانيسرةا
بتنثيالام االتكباهالذنان دداننامانا5لنئماحلباخطارةااغرامسابنقةايفاتأراخان برشاةا

امح ك1تهاعليه .

اإحراق اأطقم وتدمري اآليات واغتنام اأ�صلحة
تطهري قرية ووادي ملح والجبال املحيطة 
بها واستمرار التقدم باتجاه قرود بأطراف 

مديرية نهم املحاذية للجوف
  - صنعاء:

ت1ّكَناأَبَْطا ُلان جيشاان لج نان شادبية،اان5اأمسانثحد،امناتطهرا

5با ِلان ح1لةاااساطااننياملحااماطقاةان دالةاب1لاحايفانينن5َه تا

نيسلحةامعاقننتان غزاااملتزقةان دداننايفاأطلنفانهمانيح ذاةايفلقا

ن جنفاامح اظةامأرب.

اق  اتامص نراخ صةا لصحيفة:اإناأَبَْطا َلان جيشاان لج ناتقدمننا

ب تجا هانيشاجح،ااأناعادننًاكبارنًامنانيلتزقاةااّ ننال ربالامخلفلا

ارنءلما5ثث ًاكثرةا قتاللم.

اقَطَعاأَبَْطا لان جيشاان لج نان طلاَلان لنبَطابلا5ب لاقلانااملح،ا

اي1 ان تقد5امسات1لاب تج ها5بلان لشا ا5انبارشقاماطقةاملح،اك1 ا

أكدتانيص نرانسات1لنَراتقد5ان جيشاان لج نان شدبيةاب تج هانيشجحا

ن قلاابامناملحابدداالنرانيلتزقةاامقتالان كثراماهم،ااإحلنقاأطقما

اتدمراآ ي تاانغتا 5اأسلحة.

اك ناملتزقاةان ُغازنةاقداتساللنن،انثاا 5َاني ضية،اعاناطلالامفلقا

ن جانفاب تج ها5ب لاقالاناان تياتق بله اقلاةاملاحا5انبارشقانهما

اب  قلبامنامفلقان جنف(،اانساتط عان جياُشاان لج نان تصّديا هم،ا

اك نتا همامحلقةاكبرة،اك1 اُقتلايفاتلكان د1ليةاأكثلامنام ئتياعارصا

منانيلتزقة.
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ثورة 11 فرباير يف ذكراها اخلام�صة
الجماهري الثائرة يف ساحة التغيري بصنعاء تهتف: الثورة مستمرة ضد الغزو األمريكي
بيان املسرية: ال عودة للوصاية والعبودية وتكالب قوى الشر يؤكد أننا يف املسار الصحيح

خمس سنوات ثورية يف مواجهة أمريكا
 توفيق الحميري: أمريكا استهدفت الثورة اليمنية منذ اليوم األول، وحاولت إلصاقها بالمتسلقين عليها

 رضوان الحيمي: النظام في 11 فبراير قمعنا بالرصاص والمياه الحارة، وبعد ثورة 21 سبتمبر جلب الفارون اإلف 16
 الدكتور فرحان هاشم: فلسطين القضية المركزية لألمة التي أزعجت أمريكا وإسرائيل وشباب اليمن هو الوحيدون الذين مازالوا يهتمون بها

  - زكريا الشرعبي:
عا ناثاننُرااااانناالامانا5داداإلاسا حةا
ن تغيرابصاد ء؛اإحي ًءا لذكلىان خ مسةا لثنرة،ا
رنادالانثعاال5َان نطايةاان كثرامانان الات ت،ا
املننانالت ا ِتان دزةاان شا1نخا لنطناالنا
انن5اُهاأخَطاَلالجان5ٍاعدانناياخ ر5اياعليها

بقي نةاأملاك اان سدنناة.
شاد ُرانيسارةايفالذهان ذكلىاك نابداننن:ا
»ن ثانرةامسات1لةاضدان غازاانثملاكي«،احيثا
أكدان ثننراأنانحتف  همالذنااأتيانست1لنرنًا لد1لا
ن ثنريانيا لضا لنص اةانثملاكيةان صهيننيةا
ن دنخلياةا ن شاؤانا يفا ن خ ر5ياةا ان تدخاالتا
 بالنن ،اإض اًةا لد1لاعىلامك احةان فس ناابا ءا

ن دا ةانيَدنيةان حداثة.
اراعانيش ركننايفانيسارةاشد رنٍتامادنٍةا
ن ي1انا عاىلا ن سادننيا نثملاكايا ب  داداننا
ا5لنئ1اهان بشادةانيخ  فةا لقنننالانثخالقيةا
ان دا ياةاان تايانساتهداتانياشاآتان حيناةا
انيلنالان صحياةاان خدميةاخلَّفاتانآلنَفامنا
ن شاهدنءاان جلحاىان ي1ايالاأطفا نًاانسا ًءا

اشينخ ً.ا
ارننتان حشننانيش ركةايفانيسرةاعدننًامنا
ن هت اا تانيادنةاب  دداننانثملاكيان سادننيا
انيدانةاعنانساتهج نان شادبان ي1ايايننقفا
نثمامانيتحدةاا5 مدةان دالان دلبيةاانياظ1 تا
ن دا ياةاان دلبيةا حقنقانإلنسا نانيديبةابحلا
نإلنسا نية،امؤكادةازافااخادنعاأملااك ا للأيا
ن د 5ان د يياحنلانيشا ركةاب  دعمان لن5ستيا
اننساتخب رتي،ااناتالاإلاأناما ااقان5اباها
ن داداننايفان ي1انامنا5لنئَمابشادةاااحشايةا
ب1ختلفانثسالحةانثملاكياةان فت كةاانيحلَّمةا
نا ي ًاأكنان يلاعىلامش ركته انيب رشةايفارضبا
ن ي1ايالاايفاننته كه ان صا رخا كلاننتف قي تا

انيد لدنتانإلنس نيةاان دا ية.

نيشا ركننا5ّدناناراضهمان ق طعا لنص اةا
انإلماالءنتان خ ر5ياةااقبانلان حلانلانيذ ة..ا
مؤكداناأنان شدبان ي1ايا ناالكعاا نااخضعا
أبدنًا قنىان ارشارغمانن ءةانيدتدانااخّساتهما
ااشالهماااحشايتهمان تيااتّصفاننابه االما
التكبننا5لنئاَماملاَّعًةا ماالتكاْبامثَله ابحلا
نإلنسا نية..ابدأاإحي ُءالذهانيا سابةاب1سرنٍتا
ن طاالبامانا5 مداةاصادا ءا يئا تا رمزااٍةا
ا5 مدا تاأخالىامانامختلافان تخصص ت،ا

رننتاعدننًامنان شد رنتان ثنراة.ا

اتض1نانيسرةاعدننًامنان كل1 تاان قص ئدا
ن شادلاة،احيثاأ قاياكل1ةاعناشاب بان ثنرةا
أ ق ل اعبدن لهان رشاف،اأش راايه اإلاأنان ح نيا
عرشامنااننالا5 َء؛امناأ5لابا ءان دا ةانيدنيةا
اتحقيلان لا هاننقتص نياان ددن ةانن5ت1 عية.
مشرنًايفان ساي قاذنتهاإلاأناسا حَةان تغيرا
ك ناتاعاننن ًا لتالحماان رتنحمان ثنرياناساي1 ا

يفانثس بيعانثالامنان ثنرة.
ااأشا ران رشاافاإلاناران طالئاعان ثنرااةا
ماناطالبا5 مدةاصاد ءايفاقادحارشنرةان ثنرةا

اسابقهماب1دياةاثُلةامانانيثقفلاان اشاط ءا
ان حقنقيل.

اقا لا»إنان ثانرةاظلتامسات1لةااما اتزنلا
ن سادننيا ان داداننا ن فسا نا مسات1لةاضادا
نثملاكايان غ شامان ذياك ناحا رضناعىلانحنا
مسترتامناقبلاابددااالا5«،امضيف ًا»إناثنرةا
اااسابت1نا5 ءتا تسقطان قا عااإذنابأملاك ا
اأنانته اب ياطقةااتحلكننانحناعدانناسا الا
ابلبالياعاىلاشادبا ؛ابهادفاإعا نةان ي1ناإلا

ننخض عا لسدنناةااأملاك «.

اأ قيتاكل1 تاأخلىا ددنامناشاب بان ثنرةا
أكدتا15يُده اعىلامننصلةان د1لان ثنريايفاا5ها
قانىان غزاان د1  اةاان ص1ننايفاا5اهان دداننا
ن غ شامان ذياتشااهالذهان قنىانإل5لنميةاعىلا
ن ي1ن،اك1 اأ قىان شا علنناعبدن ه نيان صلنيا
اأباناعيلاقصيدتلاشادلاتلاأشا نتابص1ننا
أباا ءان شادبان ي1ااياأما 5ان دداننان غ شاما
ابطاننتان جيشاان لج نان شادبيةايفامختلفا

ن جبه تان دنخليةاان خ ر5ية.
اصادراعانانيسارةابيا ٌناأكادان ح 5ةاإلا
نسات1لنران زخامان ثانرياانيشا علانيتأ5جاةا
ينن5هاةان ظلاماان هي1ااةان تياتح1يان فسا نا
ان ف سادانااتد1لاعىلابق ءارمنزان فسا نامنا
ن قتلاةاانيجلمالااتج ران حالاب؛اب عتب رلما
نمتادنننًا لنص ااةان تاياتسادىاقانىان دداننا
نسات1لنرل امناخاللاأنانته ان تاياغدتان ين5ا
انضحاًةايفاعدنئها اثيامرشاعاتحالريااثيا

تن5هااطاياحقيقي.
اأاضاحان بيا ناأنانسات1لنَران د1الان ثنريا
اصاننًاإلااااسابت1نااما ابددل اإن1ا ءا5 َءا
 تصحيحامسا ران ثنرةااماعان تدخلان خ ر5يا
ن ذياع1لاعاىلااأنان حلمان ي1اياببا ءااطناحلا

مستقلااقني.ا
اأضا فان بيا نا»إناتك  َُباقانىان رشااؤكدا
أنا ايفانيسا ران صحيحان اذياناا1كُنابا ُءابلدن ا
اح1 اتهانانانُييضاايهامه1 اك نتان تضحي ت،ا
االاعاننَةاإلان نص اةاان دبننااةااعهدان تبديةا
ن ذياأارثا ان فقلاان ضدفاان هنننااماعابالنن ا

منان اهنضاماذاعرشنتان سال«.
انختتمان بي ناب  قنلا»ست1يضاثنرتا اقناةا
اسياكرسان ددانناَااتقهقلاااادحلااستاهضا
بالنن اقنااهابفضلاإا1 ناأبا ئها ااتضحي تهما
اإرسنرلاماعاىلاكرساشانكةان ظلاماان ظ يلا
ابا ءانا ةانيؤسس تانا ةان ددن ةانا ةان اظ 5ا

ان ق نننااإنه ا ثنرهاحتىان ارص«.

  - محمد الباشا:
أق 5اشاب ُبان ثنرةان شدبيةان ي1ايةاصب َحان خ1يس،انداةا
ب1ا سابةان ذكلىان خ مسةا ثنرةاااااننالااالا5،ابدانننا
»خ1اساسااننتاثنرااةايفامنن5هاةاأملاك «ااتحتاشاد را

»ثنرتا امست1لة«.
ن ااداةان تاياتا ا اتاعداادنًامنانيحا اراأقي1اتايفابيتا
ن ثق اة،ااناتتحتاب  ساال5ان ج1هنريااقلنءةاا تحةان كت با

عىلاأرانحان شهدنء،اشهدنءان ثنرةان ي1ايةاحتىان ين5.
َاقاّد5ايفانيحانرانثالانثسات ذاتنايالان ح1اريارسننًا
تأراخيا ًا ثنرةااننال،امتا انًان سااننتان تاياملتاعليه ايفا
منن5هةاأملاك اامخطط ته ان تياتستهدفان شدبان ي1اي.

اقا ل:انهاائاقيا نَةان ثانرةاان ثاننرانيتنن5داانانآلنايفا
ن جبه تاان ثكا تا ينن5هننانثملاكيان سادننياعداان ثنرةا

نثال.
انّنهابأنان ثانرةاك ناماطلقه امنابننبةا5 مدةاصاد ء،ا
ال الياتسات1لايفاُكّلاثغنران ج1هنرااةان ي1اية..امؤكدنًاأنا
أملاك انساتهداتان ثانرةان ي1ايةاماذان يان5انثال،ااح ا تا

إ ص قه اب يتسلقلاعليه .
اأب ناب  قنل:انحناأم 5اتدلافاحقيقيا هذهان ثنرة،ان تيا
أصبحتات1تلُكان قدرةاعىلاأناتقد5انفساه ابن5هه اانارل ا

ن حقيقيلاناناأاةاتا قض ت.
ا اإذا فاتاإلاأناثانرةاانناالا اماتساتدِعاأناالَااَعاا1ايٌّ
ن ساالَحايفاا5اهاأخياهان ي1ااي،اا كاها اأملاك اماناتحلكا
ن د1الء..ا5دناتأكيَدهاعىلاأنان سدنناةالياعداةان ثنرةاماذا

أنالتفان شب بايفان س حةا»نجلنن،ا5يزنن،اعسر«اا1اية.
ثاماتا الانثخاسالي1 نان غانيلانيحنران ث نيامانان اداة،ا

اقا ل:الذهان اداةاتضماحضنرنًامتانعا ًامنانيؤت1لااأنص را
ن لاهاان ا رصالااغرلمامنانيكنن تاان تكتالتان سي سايةا

ن ي1اية.
ا5ز5اباأنان ثنرةا ماتكنانزاًةاع بالة،ابلاك نتانحتي 5 ًا
بسابباتلنك1 تاسلبيةاك نا د1الءاأملاك ان داُرايفاإحدنثه ..ا
اقاداأتتان ثانرةاك1تافساإلزنحاةالذهان رتنك1ا تامناعىلا
ك للان شدبان ي1اي..اا تاهياحلاب ًاب  نك  ةانمتدتاإلاستا
حالابايفاصددة..ااأكثلامناحالبايفان جانب..امضيف ًابأنها
 انناثنرةااااانناالا ك نالا كاغزااأملاكايامناننعاآخلا
سهلاام1كن؛ابسابباتنن5داأزنمهمايفامق 5اصاعان قلنرايفا

ن ي1ن.

انساتطلناب  قنل:ان ثانرةارُسقتاماذان بدنااةا كنان ثننرا
نسات1لانارغمام ااد ننناهاحتىان ين5امنانيبا نرةان خليجيةا
ن شايط نيةان تياص غه ان سفرانثملاكي،االنام ااثبتاأنه ا
ب  فدلامرشاعاأملاكياانفذته اأنانتاأملاك ايفان ي1ن..ااقدا

ك ناعيلامحسنااراس ًاأملاكي ًاننخلان ثنرة.
منا5 نبهاأكدارضنننان حي1ي،اأحداشاب بان ثنرة،اأناث1ةا
ربطا ًابلاثنرةااااانناالان تياتدناعنان نعاياا5دلتاُكّلا
ن د  امااقفاأم مها اب1ب نرنت،اابلاثنرةااااسابت1ن،ان تيا

تنن5هان ين5اُكّلان د  م.
اق ل:اثنرةاااااننالا يساتاثانرةانإلصالح،ابلالياثنرةا
ُكّلانيكننا ت،ااك ناتاشاب بيًةاب متي ز؛اثناطاالبان ج مدةا

ك ناننارناَدلا انثال..ااك ناتاألدناها اب ختص راباا ءانا ةا
مدنياة،ااع نتامانامح ا ةان تف فاكثارة..امضيف ًا»إنا ايفا
ن ثنرةا مانكناندرتفاحتىابأ ق با ،ابلاب  ي1نابكلاائ ته،اإلا
أناتمانن تف فاعليه ..امدتننًاتنكلاكلم نامسئننًارئيس ًاعنا
مجازرةاباكان د5..اامنابداداذ كان ين5اظهلتاعىلاحقيقته ،ا

اأتذكلاأنان لص صاك ناااصباعىلان شب بامنان فلقة«.
اق رنان حي1يابلاأعادنءان ثنرتلاب  قنل:اك نان اظ 5ايفا
اااانناالااق1ُدا اب  لص صاانيي هان ح رة،اأم ابدداثنرةااا 

سبت1نا5لبان ف رانانإلفاثا.
ايفاذنتان ساي قاأكدان دكتنراالح نال شمابأنام احصلا
يفان ي1نالنارصنعاأ5ي ل،اشاب ٌبامق بلاكهنلاع1الءاخننة..ا
منضحا ًابأنان فكلان ذياتشاّكلاقبلاخ1ساسااننتال النا
اص1دانآلنايفاُكّلان جبه ت..ااظلتاالسطلان قضيةانيلكزاةا
 ألماةان تياأزعجتاأملاك ااإرسنئيل،اعل1 ًابأناشاب بان ي1نا
لامان نحيدانان ذاناما ازن نناالادننالذنان شاد ر،اأم اثننرا

مرصااتننسااقدانسنل .
مانا5هتهاتطلقامح1دابنان 5يابناع ايةا–أحداشاب با
ن ثنرةامنامح اظةان جنف-اإلان هدفانثسا1ىامناثنرةااا 
اننالا»إنا اكا انلادانا اةامدنيةااالحا اب نض1 5انإلصالح،ا
 كاهامابدداأنات1كاننامادنن احتىامانانيلارامنانق طاعىلا

أبننبامح اظةان جنف،اانذكلابأنان ثنرةامست1لة«.
ن ا شاطةان ثنراةاليفا ءام  ك،اك نا ه اكل1اةايفان اداة،ا
ق  تاايه :ا مانخلجاإلساق طاعف ش،ابلاإلساق طاماظنمةا
عف شابك مله ،ااخل5اا اثنا داا ااقلنً،ااث1ةاأن ٌسااأكلننا

منان ق1 مةااحلاباألليةاابط  ة،ااك نانابداأنانخلج.
اأض اات:اأن اساديدةاباأناثنرتا اأاصلتا اإلاأنانساقطا
آلاسادنن..ااق  اتابأنان ل5 لان حقيقيلالامانين5ننانايفا

ن جبه تاانار5 لاسننلم.



ننثالالاااننالاثالا5اانيننالاثا15 نانثالاثالالا     ن ددنااللاا6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
تزنُماا ًامعات1ادُّناتاظيماننعاشايفانيح اظ تا
ملئايا تساجيلا يفا مؤخالنًا اإْعااَلناها ن جانبياةا
حضنرهان كبارايفااننياحرضمانتااب  قلبامنا
ما بعان افطايفانيسايلةااد1لان تاظيماماذاأْشاهلا
عىلاإاجا نامننطئاقد5اب  قلباماناحقنلان افطا
يفامح اظةاشابنةابدداأَناراعاأعالمهان سانننءايفا
مدااةاعزنناأحداألّمانيلنكازان تج راةا ل1ح اظة،ا
إّناأَنات1ادنان تاظيمايفانيح اظ تان افطيةا مااكنا
بضنءاأخرضامنانالاتح  فان دداننااحساب،ابلا
ابت1نالام يلارسا1ي..ان تقلالان ت يلااسلطان ضنءا
عاىلامص نرات1ناالاننعشايفان جاانباانارانا ةا

ن دداان سدننيايفاذ ك:اا
عاىلانفساخطياننعشا يبي اان دلنقااسانرا ا
اتجهاتاظيماننعشان ذيااساجلاحضنرنًامتص عدنًا
عاىلانثرضايفانيح اظا تان جانبياة،اا  تاظياما
نإلْرَلا بايان اذياحظايابلع ااةانا اةان داداننا
ن سادننياماذاعدةاسااننتابطلاقةاغرامب رشة،ا
ت1ادنامؤخلنًابلع اةامب رشةامانان تح  فانيد نيا
إَلاستامح اظ تا5انبيةاناناأَاةاخس ئلابرشاةا
أَْاام نااةاااكلاشاننلدانننفالتاان تفلاتانثمايا
ن تياتشاهدل امح اظ تاعدنااأبلااشبنةاا حجا
احرضمنتاتؤكداأَناتلاكانيح اظ تاب تتاإَم َرنتا

خ ضدةا سيطلةااإَننَرةاننعش.

داعش يقرتب من منابع النفط 
نثادان ن5ايا لتاظي1ا تا ن تحانلا إطا را يفا
نإلْرَلا بياةااننتق  ها اماناننعت1 ناعاىلامص نرا
ت1نالاث بتةاارساةاإَلامص نرات1نالاث بتةا ت1نالا
نشا ط ته امناع ئدنتااثالانتانيا طلان خ ضدةا
 سايطلته ،ااقارتباتاظياماننعشامنان سايطلةا
عىلاما بعان افطايفامح اظتياشابنةااحرضمنتا
بلع اةارس1يةامنانالان تح  فابقي نةان سدنناة،ا
حياثات1ادنان تاظيمايفاعدناماناما طلامح اظةا
شبنةان افطيةابصنرةاتدراجيةاماذاأْشهلامستغالًا
ن فلنغانثمايان ا تجاعناننساح بان جيشاان لج نا
ن شادبيةايفاأغساطساني يضان ذياأتا حا لتاظيما
ل مشا ًاانسد ًا لتحلكاان تنساعايفانثرض،اااالا
نيصا نراَااإناننعشان تاياأعلااتانثُْسابُْنعاقبلا
نيا يضاسايطلته اعىلامداااةاعزنناأحاداكنا تا
نيدنان تج راةايفاشابنة،اأش رتامص نرامحليةاإلا
أناننعشاادتز5ان سايطلةاعىلامداااةاعتلاملكزا
نيح اظاة،اك1 اأاا نتابأنان دارشنتامناعا رصا
ن تاظياماتساللننامنامداااةاعازنناإَلامدااةاعتلا

ع ص1ةانيح اظة.
ا5دادا ايفانيق بلاكشفاننعشايفاتسجيٍلاملئيٍّ
ص نراَع1ّ اأسا1 ل ااناةاحرضمانت،اعنانقرتنبا
ن تاظيمامناما باعان افطان غايةايفااننيااصحلنءا
حرضمنتان تسجيلان ذياح1لاعانننا»أب ةان ضيما
ا«اكشافااياهان تاظياماعانانمتالكاهاعادننًامنا
نيدسكلنتان ننقدةايفاماطقةابناا1لان قلابةامنا
نيسيلةاماه امدسكلااطللاعليهان تاظيما»مدسكلا

ن شيخاأنسان اشننن«اب1اطقةاصحلنااة.

ملاذا شبوة وحضرموت؟ 
 اماتكانالاا كاأَااةاعننمالا5 ذباةا تاظياما
»ننعش«ا لتنساعايفاشابنةااحرضمنتاب ستثا ءا

»ن ذلابانثسانن«انيتنناالاايه1 ،اان غطا ءان ذيا
تناالهان سادنناةا لتيا رنتانيتطلااةايفان ي1ان.ا
افياحرضمانت،اأكنانيح اظا تان ي1اية،اان5دا
اااقط عا ًانفطيا ًاإنت 5يا ًام1تادنًاعاىلامختلافا
مدالا ته .اااقعان كثرامناتلكان قط ع تايفاحدانا
نيح اظتال،اأبلزلا ان قط عا تان افطيةارقمالا 
ان قط عاالاان قط عااااان قط عاالاان قط عالا 
يفاماطقةانيسيّلة.اااقعاب  قلبامنانيكالان قط عا
الاان قطا عاالاان قطا عارقما9اان قط عارقمااا 
ان قط عارقمالا،اان قط عااااان قط عالاان افطيا
ان قط عاالاغلبيانيكال،اإَلا5 نباقط ع تاأخلى.ا
اتتنزعاتلكان قط عا تان افطيةانإلنت 5يةاب  قلبا
منامدااةانيكالان خ ضدةا سيطلةا»ن ق عدة«،اايفا
حرضمنتان صحالنءاان ننني.ااان5ادااااقط ع ًا
نفطي ًااإنت 5ي ًايفامح اظةاشابنة،ااتت1ثلاأانًايفا
ن قط عارقمالاان ذيااقعايفارشقياشابنةاب  قلبا
 Sماناحرضمانت،ااقطا عالان افطاياان قط عاا
ان قط عالاان قط عااSاااقعايفاماطقةان دقلة.اأم ا
ن قط عارقماااارقماااارقمااااقط عالا،ااتقعايفا
صحلنءان سابدتل،ااي1 ااقعاقط عا9ثااقط عالث 
ب  قلبامنامدااةاعتلاع ص1ةانيح اظة،اامدظما
تلاكان قط ع تان افطيةاتقعايفامدالا تاعسايالنا
ابيحا ن،ااُض فاإَلاذ اكاا5نناقط عا تانفطيةا
مشارتكةابالانيح اظتل،اك  قط عالان افطيلا

ثاا8.

إستهداف حقول النفط
اعىلان لغمامناا5نناح1 ا تاخ صةامناقننتا
ن جياشاانثمانايفاتلاكانيح اظا ت،اإّناأَناتا ميا
نشا طان تاظيمايفانيح اظتلا مااكناسنىاتافيٍذا
يارشاعاتح  افان ددانناإغالنقاتلاكانيح اظ تا
ب  فانىضااتدماراحقنلان افاطاان قضا ءاعليةا
ت1ََا ما ً؛اب عتب ران افاطاثلاةاقنمياةا لبلد،اتحتا
منرانستهدنفاننعشااننبق ءاعىلان تدخلانن5ابيا

يفان باالنايفاظالاتننطاؤاالا نيااحكنماةابح حا
نيستقيلة.

العدو يمول داعش
م ااكشافانننا ان دداننامنات1كلان تاظي1 تا
نإلْرَلا بياةامنان سايطلةاعىلاما باعان افطان ذيا
تشاكلاع ئدنتاها%لثامناناالنننتانيننزنةان د مةا
 لدا اةان دعاماني يلان اذيااحصالاعلياهان تاظيما
مانانا ةان دداان سادننيابطلاقةاغارامب رشة،ا
نبتادنءابتقدامان دعامان دياياانيا يلاعنا15دي تا
اا اطا تاإنسا نيةاامناثمابفالضاننت انتاعىلا
نيننطاالاان تج راملارنًاباهابان بانكاانيص رفا
اصاننًاإَلانع1هاب يشاتق تان افطياةاعناطلالا
ن بحلاابك1ي تاكبرةابصانرةاانمية،اازالان اقلا
ن سا بلايفاحكنمةابح حانيساتقيلةابدراب سال1ةا
كشافامؤخلنًاتدادنامص نرات1ناالان تاظيمااأكدا
حصنلاننعشاعىلامننرنام  يةاضخ1ةاتصلاملي را
را لاانمي ً،اك1 اأّكداتنن5ادان تاظي1 تانإلْرَلا بيةا
يفاساننحلابحلان دلب،ااأشا راإَلاأَنالا كابننخلا
تقن5ابتهلابامننناغذنئيةاإَلان شاننطئان جانبيةا
تلاكا مبا رشةا ص  احا 5ب ااةا15 ركها ا اتتاما
ن تاظي1ا ت،ااأاضحاأنالا كاع ئادنتاانميةامنا
تهلابانيخدرنتاان سالحااحصلاعليه ان تاظيمايفا

حداناللاامليننارا لاانمي .

من أين يأتي النفط؟
االام اكشفهان نزالان س بلاَاإناقلنبةامليننا
 رتامانان افاطاتصلابصانرةاانميةاإَلاشاننطئا
ن ي1اياةايفانيح اظا تان جانبياة،اإّناأناها ماارشا
إَلان دا اةان تاياتتد مالاماعان تاظيامانإلْرَلا بيا
تج را ًااخصنص ًاأَناعرشاآنفاطنامنانيشتق تا
ن افطيةاتصلابصنرةاانمية،اب إلض اةاإَلان تك1تما
عنان رشك تان تيااتماعنل ارشنءاانقلانيشتق تا
ن افطيةاانينننئان تياتأتياماه اتلكاننمدنننتان تيا

تب عايفانثَْساَننقان سنننءابأساد راتفنقانسد رل ا
ن لس1يةاباسبةا%للاااتنظفايفات1نالان د1لي تا
انثنشاطةانإلْرَلا بياةايفا5اانبان باالن،امكتفيا ًا
ب إلشا رةاإَلاعب رةانخنلاك1ي تاكبرةامنان افطا
عنان بحال،االنام ااؤكداتساهيلان قننتان بحلاةا
ن ت بدةا تح  فان دداننامالاراتلكانمدنننتان افطا
 لتاظياماااضعانا اةان دداننان سادننيايفاخ نها
ننته 5ابت1نالان ق عدةايفان ي1نام  ي ًابطلاقةاغرا
مبا رشة،اام ااؤ5جاذ اكاتنن5دان قاننتان بحلاةا
 تح  افان دداننايفابحلان دالبااخليجاعدنااعىلا
مقلباةاماناميا ءانياكالامااذاأْشاهل،ااك نتاتلكا
ن قننتانيد ناةاقداط  بتان شاهلانيارص5ان سفنا
ن تج رااةان تايانات1تلكاتص راحامالاراب  خلاجا
منامياا ءانيكالاعنامكاننتان صانتاك1 انكدتا
مص نرامحليةاتنن5دابننرجات بدةا تح  فان دداننا
يفان قالبامنامياا ءا»برئاعيل«ان ننقعايفاشاننطئا

مح اظةاشبنة.

مصادر تمويل التنظيم
 امااخلجاتاظيماننعشايفانيح اظ تان جانبيةا
عانان خطاطانيلسانمةاماناقبالاننساتخب رنتا
نثَملاكياةان تياصاداتاننعشاا1صا نران ت1نالا
ن تايا جئتان يها ان تاظي1 تانإلْرَلا بياةايفان ي1نا
ننعاشاان ق عدةا ماتخالجاعنانيصا نرانيدت1دةا
أَملاكي ً،االغماحدنثاةان تاظيمايفا5انبان ي1ن،اإّنا
أَنان تاظيمان ذيامنلاأنشاطتهانثْاَلاقبلان سيطلةا
ان ت1ادنامنان ت1نااالتاني  يةان تايااحصلاعليه ا
ماناناان دداننابطلاقةاأَْاانخلىاشاكلتامبيد تا
ن افاطااع ئدنتهاأحداألّمامص نران دخل،اب إلض اةا
إَلاأَناناالنننتان تاظياماماناننختط اا تاان فدىا
ني  يةامثّلاتاأحداألّمامص نران دخلاخاللان د ملا
ني ضيال،ااي1ا انعت1اداعاىلانهابابداضان بانكا
ن تج رااةاامك تابان ناادايفامح اظةاحرضمنتا
ن دا 5انيا يض،احياثانقدماتاعاا رصان تاظياما
نإلْرَلا بايايفانبلالاني يضاعىلانقتحا 5االعان باكا
نيلكزياب يكال،اانساتنلاعاىلاثااملي رارا لاال8 
ملياننانانر(اك ناتايفاخزاااهان باك،اابداداأا 5ا
اقاطامنانقتح 5ان بااكان حكنميانقتحمامص رفا
حكنميةااتج راةاانهباُكّلام اايهامناأَْمَننلاامنا
تلكان بانكاالاعاباكان تض منااباكان ي1نان دايل.

تحذيرات روسية
ااي1ا ا ماتُباِداأَيانا اةامنانالان د  اماقلقه ا
مانات1ادنان تاظي1ا تانإلْرَلا بياةايفانيح اظا تا
ن جانبية،انتهمااالنا1رانادشكل،ان سفران لايسا
 ادىان ي1ناماتصفانثُْسابُْنعانيا يض،ان ج1 ع تا
نيتطلاةان تياتاشطايفاأ5زنءامنانيا طلان رشقيةا
ان جانبية،اب1 ايفاذ كانيدنان سا حليةان لئيسيةايفا
عدن،اب1ح ا ةاننستف نةامناتجلبةامهلبيان افطا
يفاسانرا ،ااتخطيطهاما تصداالان افاطان ي1ايا
بشكلاغراق ننني.ااق لانادشكلا-ايفاترصاح تا
نقلته ا نك  ةاأنب ءات سان لاسايةا»ااق ًا لتق رالا
ن اننرنة،اااإنان ج1 عا تانيتطلاةان تاياننترشتا
عىلامس ح تاش سادةايفان ي1ناتسدىانستخدن5ا
تجلبةانيهلبلان سانرالاغارانيرشاعةا تصدالا
ن افاطاانياتج تان افطيةامنان ي1ن«،ااشادناعىلا
أنالاذهانيدلنم تاتتطلابانلت1ََا م ًا5 ننااتحت جا

إَلان تحقيلابدا اةاايه .

أّكدتانرنساةانقتص ناةاحنلاأَْسابَا بااشالاسي َسا تااخططا
ن تا1ياةاننقتص نااةايفان ي1ناخااللان فرتةانننتق  ياةا نناةان لئيسا
نيدارتفابهانا ي ًاعبدربهاماصنرال نيااشالالا نياماذان د 5انثالا
 تن يهان لئ ساةايفاعا 5ااالاايفان حدامناتلنىانثَْاَضا عاننقتص ناةا
انيديشايةااتدلانران خدما تان صحياةاان تدليماان حدامانانرتف عا
مساتنىان فقالاان بط  اة،ااي1ا اشاهدتانثَْاَضاا عانثماياةاخاللا
ن سااننتانثْاَلا حك1اهاتدلانرنًاملحنظا ًات1ثلتاأبالزامظ للل ايفا
نست1لنرااتزنادان هج1 تاعىلاخطنطانقلان كهلب ءااعىلاأن بيبانقلا

ن افطااماشأته،اإض اةاإَلاتنسعاتاظيمان ق عدةااتزنادالج1 ته.
ااتا ا تان درنسايةان تياأعّدل ان خبراننقتص نيان ي1ايان دكتنرا
طهان فسايلاأسات ذاني  ياةان د مةايفا5 مدةاصاد ءاأَْسابَا بااشالا
سي سا تااخططان تا1يةاننقتص ناةايفان ي1ناخاللان فرتةانننتق  يةا
 نناةال نياإَلانتج هال نياماذان د 5انثالا حك1ةاإَلان سايطلةاعىلا
“ما باعان ثلاةان نطايةامناخاللاحننيلالااقلنرنًا15هنرا ًامّكاتهامنا
ن سايطلةاعىلانيؤسسا تاان ارشك تان د مةانإلالننااةانثكثلاأل1يةا
احيناةامناخاللاتديلانيقلبلاماهاانينن لا هايفالذهانيؤسسا ت،ا
نثملان ذياأث ران ددادامنان تسا ؤنتابلامخ افا5دادةامناأنال نيا
نساتخد5امط  بان شا رعابتغيران ف ساداناك1دخلاإلحك 5اقبضتها

عاىلاما باعان ثلاةااني لان د 5اماناأ5لابا ءانفنذابداالا افنذانظ 5ا
سالفهاص  ح،اخ صاةااأنال نيابحكماخنتهايفان سالطةاك ناادركا
بشكلا5يداعننملاصا عةان افنذااأل1يةاني لا رتسيخاحك1هااإط  ةا

أمدابق ئه”.
اأكادتان درنساةاإَلاأنال نيا“نساتادايفام1 رساةاسالطتهاعىلا
ن دعمان ساي يسانإلْقلي1ْياان دايل،اا ذ كا امااهتماب  قض ا اانيص  حا
ن نطاياةان د مةان تياتهماغ  بيةانيننطاال،اك1 اع1لاعىلاتج1يداُكّلا
ن خطاننتان تاياك نتاعاىلارأسامط  ابانيحتجالايفااالا5،امثلا
نيؤسساةاننقتص ناةان ي1اية،اابحسابان درنساةااقاداأصدرال نيا
كذ اكان ددادامناقالنرنتان تديلانيخ  فةا لق نانناايفامقدمه اقلنرا
تديالاقي نةان هي ةان دلي ايك احةان فسا ن،ااكذ كاتديلان ددادام1نا
علاننابفس نلماأَْاامتنرطلابقض ا ا5ا ئيةا يسايفاما صباقي ناةا

احسبااإن1 ايفامننقعاعلي اننخلانانئلاصاعان قلنر”.
اأش رتان درنسةاأَنااكالءانيح اظلابلغاعدنلماخاللاعهدال نيا
اااااكيالامح اظةاب1ا اادايهاذ كاماناتك  يفام  يةامانانيننزنةا
ن د ماة،اإض اةاإَلاتديلاا8ااشاخصيةامناننئلةاأللاهاامد راهايفا
مننقعاعسكلاةامختلفةايفاأقلامناعرشةاأْشهلامنانستالمها لسلطة،ا
ك1 ا اماتتغراخاللاعهادهاآ ي تانتخا ذان قالنرنتاان تدييا ت،ااحلا

نانننانجلاها5اللاابدضانيق الانثخلى،امحلانبنان لئيسان سا بلا
انيق الان س بقة.

اتطلقتاإَلامسا ام تال نيان ذياك ناافارتضاننته ءااناتهايفا
لاااننالالالا5،اثعض ءان حننران نطايا لت1دادا ه،ااتج للهاع1دنا

ن ددادامنان اق طان تيانصتاعليه انيب نرةان خليجية.
اخلصتان درنسايةاإَلاأَناع1ليةانننتق لان سي يسايفان ي1نا ماتؤنا
إَلاحداثاتغيرااذكلايفان خلفيةان سي سايةا لاخبةان ح ك1ةان جدادة،ا
أَْاايفان اخباةاننقتص نااةان ي1اياةاان تاياناتقترصاشابكةاعالق ته ا
امص  حه ااحساباماعان ف عللانيحليل،اانن1ا اناض امعان ف عللا
ن دا يال،اايفامقدمتهامارشك تان افاطان د ييةاانيؤسسا تاني  يةا

اننقتص ناةان دا ية.
ك1 ا ماتستهدفان سي س تاننقتص ناةاانن5ت1 عيةان تيانتبدته ا
سالطةالا نيانننتق  يةاإحادنثاأَياتغياراليكيلاحقيقايايفان با ءا
ننقتصا نيا لي1نااب  ذنتاإعا نةاتنزاعان ثلاةاان سالطةامناخاللا
إع نةاليكلاةان حقنقاان نن5ب تابلان سالطةاانيجت1ع،اابلاك اةا
ن ف علالايفانيجت1اعان ي1ااي،اب1 ااض1اناح  ي اامساتقبالان ددن ةا
انيسا انةان اسبيةايفاتنزاعان فلصاننقتص ناةاانن5ت1 عيةاانيننرنا

ن سي سية.

العدو ال�صعودي ميّول خزائَن الإْرَهـاب ون�صاطاته بـ 10 اآلف طن من النفط يومياً 

داعش يقرتب من السيطرة على منابع النفط يف الجنوب برعاية العدوان وحلفائه 

أسعار صرف العمالت 
مق بالا ن د1االتا رصفا أساد را

ن لا لان ي1ايايفان سنقانيحيلا

رشنءبيعن د1لةااا

  ا9.لاا   ث8.لاانانرا

89.لااا9.لاا ن ينرا

لا.ثل لا.ثل را لاسدنني

ا.8للاا.8لل را لاُع1 ني

 للعلم 
يع�د القط�اُع النفط�ي يف اليمن م�ن القطاعات 

م�ن  الكثي�َر  يكتن�ُف  الت�ي  والواع�دة  الحيوي�ة 

تفاصيله�ا الغم�وُض، ويمث�ل أهمية اس�راتيجيًة 

بالنس�بة لالقتصاد اليمني منذ اكتشافه يف منتصف 

الثمانينات م�ن القرن المايض وحت�ى اليوم نتيجة 

مس�اهمته يف النات�ج المح�ي اإلجم�ايل والموازن�ة 

العامة وميزان المدفوعات، وش�هد القطاع النفطي 

تط�وراً متزاي�داً منذ إْع��اَلن الوح�دة اليمنية عام 

1990م وظ�ل اإلنت�اج يف تزايد حت�ى عام 2001م 

حي�ث زاد مس�توى اإلنت�اج م�ن )69.1( ملي�ون 

برمي�ل ع�ام 1990م إَل )160.1( ملي�ون برمي�ل 

عام 2001م بينما اتس�م النات�ج بالراجع يف الفرة 

)2002-2007م( ليصل إَل )117( مليون برميل، 

وع�ى الرغم من انخفاض مع�دل اإلنتاج خالل ذات 

الف�رة، إلاّ أن زي�ادة األس�عار الت�ي ش�هدتها عى 

الصعيد العالمي بس�بب الزي�ادة يف الطلب العالمي 

للنفط وخاصة من الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً 

متسارعاً مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع يف 

تركيب الناتج المحي اإلجمايل. وساهم قطاع النفط 

والغ�از يف النات�ج المحي اإلجمايل بنس�بة متفاوتة 

تش�هد تذبذب وتغير من ف�رة إَل أخرى حيث مثل 

عام�ي )2005-2006( نح�و %35 م�ن إجم�ايل 

الناتج المح�ي اإلجمايل، ولكن�ه انخفض إَل 28% 

عام 2007.

وبينما كانت ص�ادرات اليمن م�ن النفط الخام 

تصل )258.8 ألف( برميل يومياً عرب مينائي الضبة 

النفط�ي الواق�ع يف مدينة المكال عاصم�ة محافظة 

حرضم�وت ومنش�آت صاف�ر النفطي�ة الواقعة يف 

محافظة م�أرب تراجع خ�الل الع�ام المنرصم إَل 

165 ألَف برميل يومياً.. 

وتع�د ح�وض المس�يلة قط�اع )14( الذي تم 

اكتشافه يف العام 1993م من أبرز الحقول النفطية 

يف ويساهم النفط بنس�بة تراوح بين )40-30(% 

من قيمة الناتج المحي اإلجمايل ويستحوذ بأكثر من 

%70 من إجم�ايل إيرادات الموازن�ة العامة للدولة 

ويشكل أكثر من%90 من قيمة صادرات الدولة.

وتعود البداية األْوَل لألعمال الستكش�افية عن 

النف�ط يف اليم�ن إَل عام 1938م م�ن خالل رشكة 

نف�ط الع�راق عندما قام�ت بتنفيذ بع�ض األعمال 

الجيولوجي�ة والجيوفيزيائي�ة، ويف فرات ُمتقطعة 

حت�ى نهاي�ة الخمس�ينيات وبداي�ة الس�تينيات يف 

محافظت�ي حرضم�وت والمهرة، كم�ا قامت رشكة 

ب�راكال وديلمان م�ن ألمانيا الغربي�ة بتنفيذ بعض 

األعمال الستكش�افية يف المنطق�ة الغربية لليمن يف 

تهامة )الصليف والبحر األحمر( 1952م - 1954م 

ولم تحقق تلك األعمال النتائج المطلوبة، واستمرت 

األعمال الستكش�افية يف أوائل الس�تينيات من قبل 

عدد صغير من الرشكات لتنفيذ بعض المس�وحات 

يف مناط�ق عدي�دة بالجمهوري�ة، وحف�ر 31 ب�راً 

استكشافياً خالل تلك الفرات. 

ويف ع�ام 1981م تم�ت المفاوض�ات والتوقيع 

مع رشكة هنت األَمريكية عى اتفاقية المش�اركة يف 

اإلنتاج يف القطاع 18 بمنطقة مأرب / الجوف، كان 

لنتائج الجهود الستكشافية والبحثية تحديد مصائد 

نفطي�ة ُمحتمل�ة وواعدة تُعود للع�رص الجورايس، 

وع�ى ذلك بدأ نش�اط حفر اآلب�ار يف منطقة )ألف( 

عام 1984م ليتم عى أثر ذلك اكتش�اف النفط ألول 

م�رة يف تأريخ اليمن الحديث، ليتم اإلنتاج عن النفط 

بهذا الحقل عام 1986م.

للحديث بقية.

ِدث اأَي تغيري يف البناء القت�صادي لليمن  ال�صيا�صات القت�صادية التي اتبعها مل تحُ
دراسة حديثة: هادي لم ينِب وطناً بل سيطر على منابع الثروة لبناء نفوذ وشراء والءات



7 تقريرن ددنااللاا     ننثالالاااننالاثالا5اانيننالاثا15 نانثالاثالالا

حمرقة جديدة يف جبل الدود.. هنا اأبطال اليمن والقرتاب ممنوع

سقوط موقع سعودي جديد.. عسري ما بعد الربوعة باتجاه العمق
  - إبراهيم السراجي

ابقننتهامنان جانناإَلا ناعان اظ 5ُان سادننيُّ
5حيامانرنِناأبطا لان جيشاان لج نان شادبيةا
انااعابآ ي تهاإَلامحلقِةان قذنئفان ص راخيةايفا
5بالان داناب1اطقةا5يزننا يثبَتاأبط ُلان جيشا
ان لجا نان شادبيةاأنهاماأحك1انناسايطلتَهما
عىلان جبلاننسارتنتيجياام احن اها تصبحاأَاَّةا
مح ا ةاسدنناةاإلع نةان ت1لكزايفان جبلامجلنا

نندا عانحنان هالك.
قا 5اأبط لان جيشاان لج نان شادبيةابجن ةا
5داادةايفا5با لان اداناننسارتنتيجيةابجيزننا
بدداأسا بيعاعىلانقتح مها ااتطهرانيننقعامنا

ن تنن5دان سدنني.ا
اعقابانقتحا 5ان جياشاان لج نان شادبيةا
 جبالان داناالضنناعليهاسايطلةان رااة؛انظلنًا
نساتهدناهابدارشنتان غ رنتامناقبالان طرننا
ن سادننيا يتمان داعابجانناآلاسادننااآ ي تهما
إَلان جبالا يكننننا ق1ةاسا ئغةاثبط لان جيشا

ان لج نان شدبية.ا
ااّزعانإلعال5ان حلبيامش لَدامصنرًةا5دادةا
تظهالاقتىلامنا5ااننان دداان سادننيااآ ي تا

محرتقةايفان طلالاإَلان جبل.
ك1 اأظهلتانيش لداسايطلةاأبط لان جيشا
ان لج نان شدبيةاعىلاك1ي تاكبرةامنانثسلحةا
ان ذخ ئالان تياعاّززابه ان جيُشان سادننيابددا
نقتحا 5ان جبالايفانيالةان سا بقة،ااظهالامانا
نيشا لداأَنان اظ 5ان سادننيااداعابجاننهاإَلا
5حياماأبط لان جياشاان لج نان شادبيةان ذانا
افلضنناسيطلةان راةاعىلا5ب لان داناارصدانا
تدزازنتان جيشان سدننيا يقنمنناب ننقض ضا

عليه اك1 اابداايفانيش لد.ا
ابحساباأحداأالننان جيشاان لج نان شدبيةا
ن ذانانقتح1ننان جبلاننسارتنتيجيا ل1لةان ث نيةا
ايؤكاداأنهامااخااللاع1لي تهمااساتن نناعىلا
أسلحةااذخ ئلاسادنناةاااديدانانستخدنمه ا
يفامنن5هاةان جيشان سادننياذنته،امشارنًاإَلا
أناُكّلارص صةاادثالاناعليه ابدداالنران جاننا
ن سادننالاساتتحنلاإَلانا راتالحقهاماأاا1ا ا

ك ننن.

• أبطال اليمن يسقطون موقع املجازة 
العسكري بعسري

اإلاعساراأثباتاأبطا لان جياشاان لجا نا
ن شادبيةاأناسايطلتهمانثخارةاعاىلان قالىا
انيسا ح تان ش سادةارشقايامداااةان لبنعةا
قادااتحاتاأبننب ًا لنصانلاإَلاما طالاامننقعا
أَْاا نقتح مها ا اسابلا 5داادةا اما عساكلاةا

نستهدناه .ا
ابسايطلةاأبط لان جيشاان لج نان شادبيةا
عىلارشقيان لبنعةاننص عاتا همامننقعان دداا
ن سادننياانحدنًاتلانانآلخلاب1 اايها امناعت نا
اأسالحةااذخ ئلااسطاالنرامنانجىامنا5اننا

آلاسدنن.
امناآخالان د1لي تاأّكدامصدراعساكلياأنا
أبطا لان جياشاان لجا نان شادبيةات1كاننامنا
ن سيطلةاعىلامنقعانيج زةابدسرااناقدنناقتىلا
امناتبقىا ا5لحاىايفاصفانفان داداااي1 اَاالَّ
ماهامااتلكاننانينقعاب1 ااياهايفاقبضةان جيشا

ان لج نان شدبية.
عانإلعاال5ان حلبايامشا لدا مانا5 نباهاازَّ
مصانرةا لد1لياةان تاياننتهتاب  سايطلةاعىلا
نينقاعابداداتدمراعادنامانانآل يا تاانثطقما
ن دساكلاةان ت بدةا لددا،اك1 اتنضحانيشا لدا
أناأبطا لان جيشاان لج نانساتن نناعىلاك1ي تا
منانثسلحةاان ذخ ئلامنانينقعان ذيابقياتحتا

سيطلتهم.
ن شادبيةا ان لجا نا ن جياشا أبطا لا اك نا
يفاع1لياةاأُْخاااَلىااثّقها انإلعاال5ُان حلبياقدا
سايطلاناعاىلامنقَدايانشا1ةااقشابةارشقيا
ن لبنعاةابددان سايطلةاعىلان قلىاانيسا ح تا

ن كبرةايفانياطقةان تياتقعابه اتلكانيننقع.ا
ااقافان جياشان سادننياع 5ازنًاعناكبحا
15 عاأبط لان قننتانيسالحةاان لج نان شدبيةا
ن د1الا ب تجا ها طلاقهاما اننصلاننا ن ذاانا
ن سادننياناناتلن5اع،ااي1ا ااجيادان جااننا
ن سادنناننامهاَةان هلابامانانيننقع،ات ركلا
عت نلمااأسالحتهمابدداأنااساقطاعادٌناماهما

بلاقتيلاا5لاح.
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  -  أحمد داوود
خالَلان قالناني يضااحتىاانماا الذن،انا
اَلان ننا تانيتحدةا اسااٌةاناناأناتتدخَّ ت1ُاالُّ
نثَملاكياةايفان شاؤانان دنخليةا ادالان د  ما
اتتحلكاعساكلا ًاضدان حالك تاأَْاان ثنرنتا

نيا ائةا ه .
اتكلََّسان تدخالانثَملاكايايفانالان د  ما
كلهاتحاتاشاد رنتامختلفاة،ااتا رةاتلاعا
أَملااك اشاد را»ن داا عاعانان دا1قلنطية«،ا
اأحي نا ًاشاد را»صدان خطلان شاينعي،اك1 ا
راداتاأَمرك اشاد را»إمننطنرااةان رش«ايفا
بدنااةان ث1 نيايا تاضداثننران س ندنيسات ايفا
نيك رنغانن،اا«ن حالباعاىلانإلْرَلاا ب«ابددا
لج1 تاسابت1ن/اأالانلااللا،اثماشاد را
منن5هةا»محنران رش«ااادايان دلنقااإالننا
اكنراا ان شا1  ية،اثاماأَخارنًاا ياساآخالا
شاد رانرشااتنطلان دا1قلنطيةاب1 ااس1ىا

ب1رشاعان رشقانثَْاَساطان كبر.
ن خ ر5ياةا ن سي سايةا يسا را انيتتباُعا
نثَملاكيةااساتاتجان حقيقةان دنمغةاالياأنا
ن تدخَلايفان سي ساةان دنخليةا لدالانثُْخاَلىا

لنان1نذجاأصيلايفان سي سةانثَملاكية.
اعقباُكّلاثنرةايفان د  مانااتباىاأحلنُرل ا
ن سي َساةانثَملاكيةاتس رعاانشاطنا لتدخلا
مبا رشةايفاق1ده ،ااماناأبلزالاذهان ثنرنتا
ن تيااقفتاانشاطناح ئطاصداضدل ان ثنرةا
يفان هاادارنساعا 5الل9ا،ااتدخالان قاننتا
نثَملاكيةايفان ثنرةايفا15هنراةان داميايك نا
ع 5اثل9ا،ااق1عان ثانرةانيا لضةا لننا تا

نيتحدةايفان فلبلاع 5ااا9ا.
الذهااقطان1 ذجا لتدخلايفاق1عان ثنرنتا
يفان د  اماخاللان قلنان درشان،امعاأنان قلنا
ني يضاك ناقلنانحتاللااغزااأَملاكيايدظما
نالان د  م،اب1 اايهان صلااراساي اان فلبلا

ابا1 ااغرل امنانالان د  م.
أسا  يُبا نثَملاكياةا نيتحادةا ا لنناا تا
متددنةايفان تدخلايفاشاؤانان دالانثُْخاَلى،ا
ات رًةاتلجاأا دعمانننقالبان دساكلي،اات رةا

تد1داإَ اىان تدخلانيب رشاعسكلا ً.
امناأمثلةانننقالبان دساكلي:اسنل رتنا
يفاإندانيساي اعا 5الث9اان ذيااصالا لُحكما
بدداننقاالبانمنياشاهدامرصعاما ااق ربا

نيليننلامنان فالحلان فقلنءايفاإندانيسي .
أاضا ًامناألاماأمثلةانننقالبان دساكليا
نجُداننقالَبان جالنلاأا5ساتنابيانشايهاضدا
ن لئيسان شييلاسالف ناراإايادياع 5ااث9ا،ا
ن ذياأنَّىاإَ ااىامرصعان لئيساامقتلانآلنفا
مانانيننطاالان شايليلاانثُاُرابيلااحتىا
نثَملاكيلايفا»إسات نانيانت«.ااك ناذ كامنا

أ5لاتغيران حكنمةان يس راةايفاشييل.
انثمثلاُةاعاىلانننقالب تان دساكلاةان تيا
نبلتها انيخ بالنتانثَملاكياةايفاُكّلاقا رنتا
ن د  اماناتداّدااناتحاىص،ابالاإنانياطقاةا
ن دلبياةاَشاِهدتان دداادامناتلاكانننقالب تا
امحا انتانننقالباعىلانثنظ1اةان تياك نتا
تدتانُايفالاذنان نقتاأنظ1اةامد نااة،اااق ًا
يبادأاانسارتانننسا»مانا ياسامداا ااهنا
ضدن «!!.ااأشاهلل اك1ا اادالفان دلنقيننا
ننقالبا8اشاب طااث9اان ذيانعرتفاايهاق نُةا
ن بدثاأنهما5 ءانا لحكمابقط راأَملاكياضدا
تن5ه تان جالنلاعبدن كلاماق سمان نطاية.

أم ان ا1نذُجانآلخُلا ننشااطناالنان1نذجا
ن تدخلان دسكليانيب رش،انجدهايفان ددادامنا

ن دالااعىلانمتدنناق رنتان د  ماكذ ك.
ااماناأشاهلاأمثلتاهان داميااك ن..اتلاكا
ن ج1هنراةان صغرةايفاأَملاك ان نسطىان تيا
تشاتهلابإنت جانينزاان افاط،ان تياح ا تايفا
نه ااةان خ1ساياي تااأانئلان ساتياي تامنا

ن قلناني يضانتب عان1نذجامستقلا
يفان تا1ياة،امتأثالةابداضان يشءا
ب  ا1نذجان كنبيان ذيابدأامعاثنرةا

ك سرتاايفا9ل9ا.
نإلننرةا تسا1حا اب  طباعا اما
نثَملاكياةاباأنااكاننااض ؤلا ا
ننضطلنبا تا مثا را ن خلفايا
امنطنان قالقل،ااإذناك نان تدخلا
ن دساكلياضداكنب اقدااِشالايفا
خليجان خا زالااث9اااتص عدتا
نثزماةاماعاننتحا نان سانايتيا
ن داميااك نا اما ااإنا اقتها ،ا
تكناتحظىاب  تأايدان سانايتيا
نيص  احا ك ناتا ك1ا ا نفساه،ا
نثَملاكيةاايه اأكن.اا ذناتدّخلتا
قننتامشا ةان بحلاةانثَملاكيةا
ن داميااك ن،اانحتلتاسا نا يفا
اأط حتا ن د ص1اة،ا نامايجنا

ب  حكنمةان نطاية.
اتساتحلاكنب اما ااقفة..ا
اداىلان لغمامانااشالان غزاا
ااشالا نيبا رشا ن دساكليا
نننقالبا تانيدبالةانيتكلرةا-ا
بلاارب1 ابساببالذنان فشالا
-ااضدتان خ ر5يةانثَملاكيةا
ب يشا ركةاماعاازنرةان دا عا
خطةاتهدفاإَ اىاغزااس حلا

 كنب .
ااك نتانيشكلةايفامنرنتا
ن غازا؛ااك نتانيانرنتاليا
محنران خطة؟!اا مااكشافا
عانالذهانيانرنتاإنامؤخلنًا
مانااضاعا للاسااةا بدادا

ن خطةاذنته .
لايا نيانرنتا ك ناتا
إث رةان ذعلااساطان شادبا
نثَملاكاياعناطلالامن5ةا
نيزافاةا نننفجا رنتا مانا
انيدبّلةا كايااتماإ ص قه ا
بكنبا ،اا كيااتاماتصنالا
كنب ايفااضعامناالاداغزاا
أَملاك !!ااتكشافان نث ئلا
ن تياخل5تا لانرا ن رساةا
مؤخالنً،اعاناأناانضدايا
ن خطاةاتنقدانناخسا ئلا
برشاةايفاصفنفان شدبا
إَ ااىا تصالا نثَملاكايا
عدةاآنفانسا1ة،ا كاهما
رأاناأنالاذناث1انابخسا
ن ق رةا مناأ5الاتطهارا
اراسا مانا نثَملاكياةا

ن شينعيةان لدل!
ا ماتافاذاتلكان خطة؛ا
ن لئياسا كيااديا ثنا
نثَملاكيااقته انعرتضا

عليه ابشاكلاشاخيص،اال  هاما اايه امنا
إْرَلا باااظ عة.

إناأنان1انذجان تدخالا امااقتارصااقطا
عىلان تدخلان دساكلي،ااهاا كاأاض ًان تدخلا
ن ساي يساان دبلنم يساان ضغطاني ني،االنا
ما احدثاماعاإاط  يا اعا 5اثث9ا،اابدداأنا
سجلتانستطالع تان لأياأنان حزَبا

ن شاينعيانإلاطا يلايفاسابيلهاإلحالنزانارٍصا
ايفانننتخ ب ت،اابدداأناخَطتاسي ساةا ماداٍّ
ن حالان نساطان تأراخايا–ان تايانقرتحها ا
زعي1هان شاهراإنلاكنابل اجلانيسا1ىابأبيا
ن شاينعيةانثُاُرابيةا–اخطننتاانسادةانحنا
إنجا زامذلال،اأعلااتان خ ر5ياةانثَملاكيةا
رصنحةاأنه ا ناتسا1حابنصنلان شاينعيلا
 لحكم،اساننءايفاشكلانئتالفاأَْاايفاشكلا
حكنماةااسا راة،ابالا
قيلااقته اإناث1ةاننقالب ًا
يفا ادبّالا ك نا عساكلا ًا
إاط  ي ا اناحدثاانجحا
ااِشالا ن شاينعينن،ا
ن دبلنما يسا ن تدخالا

اني يلانثَملاكي.

 ملك آل سعود.. 
خادم َأمريكا يف اليمن

سا رعتا اك1ا ا
انشااطنايفان تدخلا ق1عا
ن ثانرنتانيا ائاةا ها ايفا
مدظامانالان د  اماخاللا
تدخلاتا نيا يض،ا ن قالنا
اااسابت1نا إلحب طاثنرةا
يفابالنن اان تياق نل ان سيدا
عبدنيلكابدران دانان حنثي،ا
أَملااك ا ايها ا ااقادتا
مص  حاكبرةاننخلابالنن .

مت بداةا خاالِلا امانا
ن ترصاحا تا ل1ساؤا لا
5ليا َا اتضاُحا نثَملاكيالا
عاىلا نثَملاكايا ن حالصا
اااسابت1نا ثانرةا إاشا لا
ان قضا ءاعليها ايفامهدل ،ا
 كناانشااطناتلكاتانيج لا
ن تح  فا  لسادنناةا قيا نةا
ن دداننا ن د  ماباأنا اإاها 5ا
سادننيا لانا ن ي1انا عاىلا
خليجاياناعالقاةاثَملاك ابها
سنىايفان جنننبان لن5ستية.

ن تدخالتا 15ياِعا اكحا لا
عادةا صادرتا ن دساكلاة،ا
تناالنتاماناقبلانيساؤا لا
ك ناتا ان تايا نثَملاكيال،ا
نعاما يفا أَحي نا ًا متا قضاةا
اقادا بالننا ،ا عاىلا ن داداننا
زعامامجلاسانثمانان قنمايا
أنان غالضاك نا»ن داا عاعانا
اح1 ااةا ن سادنناةا ن حادانا
ب  ي1ان«،ا ن رشعياةا ن حكنماةا
بيا1ا اأشا رتاازنرةان خ ر5يةا
»تدزاازا ن هادفالانا أنا إَ ااىا
ن سال1يا ن ساي يسا ن تحانلا
بشاأنا مخ ااهاما امشا ركةا
نثع1ا لان دداننياةا لحنثيال«،ا
حيثاق  تايفابي ناان5اثاام رسا
إنان ننا تانيتحدةانع1تامجلسا
ن تد انان خليجي؛اثنها»استجيبا
 طلبامنان لئيساعبدربهاماصنرا
لا ني،االانان لئياسان رشعايا
 لي1ان«.اإناأناهامانانيفرتضاأنا
إننرةاأاب ما ا اناتدعاماتدخاالايفا

مارصا تديادارئيساه انياتخابانا1قلنطي ً،ا
مح1دامليس.

ثماتدخلان بيتانثبيضابثقله،احيثااضعا
نيتحادثاب سامان بياتانثبيضاإراكاشان تزا
إطا رنًاع م ًا هادفان ح1لةاالانا»ن دا عاعنا
ن حادانان سادنناة«،اامااعاتأسايسااالعا
 لق عدةايفانيالذانآلمنابشبهان جزالةان دلبية.
ن ساكلترانإلعالمايانثال،ا نحقا ،اغارا
5نشاإالنست،ان لس  ة،احيثازعماأنان هدفا
ك نا»مح ا ةا15اعاُكّلانثطلنف،ان ذانااقعا
بياهاماخالفاشادادا لغ ااةايفان ي1ان،احنلا
م ئادةانيف اضا تايح ا ةاتدزازانساتقلنرا

ن نضعايفان بالن«.
يفا نيرشعاننا حا الا ذ اك،ا ايفاغضاننا
ن كننجلسااضعاإط را ل1شاكلةاكتصايفه ا
ك1شاكلةاصداالاضاداعادا،احياثارصحا
ن سايا تنران ج1هانرياراتشا رنابانراباأنا
ن تدخالاك نارضارا ً؛اثنان ادالان دلبيةا»نا
ا1كاه ان سا1 حاإلاالننابتنسايعانفنذل ايفا
ن ي1ان..انحنانطللاعليهمان حنثيل،اا كاهما

ا1ثلنناإالنن«.
ااازننُنان تأكيُداعاىلاأنان دادانناأَملاكيا
ب متي زالنام ارصحابهانيتحدثاب ساماازنرةا
ن خ ر5يةانثَملاكيةا5يفارنثكياقبلاأشاهلا
حالاقا ل:ا»نانلاادا ذ اكاأنااكانناح1لاةا
عسكلاةامفتنحةان اه اة«،ااكل1ةا»نانلاد«ا
 ه انن اةاعىلاأناأَملاك الايارأسان حلبايفا

لذنان ددانن.

 قيادة الثورة.. 
التعرف على العدو مبكرًا

نثَخارةا ألَملااك نا ن تأكيادنتا اقبالا
انعرتناهماب يش ركةانيب رشةايفان ددانناعىلا
بالنن ،اك نان سايداعبدنيلكابدران دانان حنثيا
ق ئاداثنرةااااسابت1ناقداأشا راإَ اىاذ كايفا
أكثالامناخط ب،امنضحا ًاأناأَملاك اتح ربا

يفان ي1ناااُداعا ه اني لامق بلاذ ك.
اقا لاق ئدان ثنرةايفاخطا بانين دان ابنيا
ن رشاافا هاذنان دا 5:اإناأَملااك اتحا ربايفا
ن ي1انامق بلاأناتكساباا ناما نًااحتىا نا
 اماتكساباإناقي1ةاساالحه ان اذيااقتلابها
أَبْاَاا ءان شادبان ي1اي..امبيا ًاأنان سادننيا
ااةا نثُمَّ ننخالا مانا اغرلاما انإلم رنتايا
اتحلكننا5اانننًامجاّدًةاثَملااك ااإرسنئيلا
خدنم ًاطيدلامذعالاااتف نننااابذ نناُكّلا
5هننلماااساخلاناُكّلاإْماَك ن تهما تافيذا

مؤنملنتاأَملاك ااإرسنئيلايفانياطقة.
اأضا فان سايداعبدنيلكاأنانيأسا ةاأاض ًا
أنالاؤنءان خدن5ااقدمانناثَملاك ااإرسنئيلا
ني لاحتىاناتخرساشايئ ًااناتقد5ااناتخرسا
نانرنًاانحادنً،االاياتقتالااتشا ركامدهاما
اةايفان ي1نااغاران ي1ن..ا يفاقتالاأَبْاَاا ءانثُمَّ
ُمشارنًاإَ ااىاأنام اتقدمهاأَملااك ااإرسنئيلا
لامااحصلنناعىلامق بلهامك سابام ناةاأاا

سي سيةامنالا اأَْاالا ك.
اأما 5اُكّلالاذهانياؤرشنتا مااداداخ اي ًا
عاىلاأحدان تدخالانثَملاكيانيبا رشايفابالنن ا
اقي نتاها لدادانناماعاعاد5ان تناالايلانكا
ن سادنناةاان خليجاأَْاان دفناعناخط ا لم،ا
اهمان يدان تاياتبطشابه اأَملاك اان دلان تيا
تبرصابه اأَملاك اانثذنان تياتس1عاأَملاك .

ما يحدث يف اليمن حلقٌة من �صيناريو 
الرعب الأَمريكي املدّمر للعامل

التأريخ اإلجرامي األسود أَلمريكا.. 
دعم االنقالبات والتدخل املباشر 

لقمع الثورات واحتالل الدول

التدخالت اأَلمريكية باستخدام القوة حتى نهاية الحرب الباردة

-ايفاع 5اال9ااغزتان قننُتانثَملاكيةالادارنس.ا

-ايفاع 5الل9اانحتلتان قننُتانثَملاكيةال ايتياحتىاساةالا9ا5.

-ايفاع 5ا8ا9ااإنَْزنلاقننتاني راازايفاراسي ايح ربةان ثنرةان بلشفية.

-ايفاع 5ااا9ااإنَْزنلاقننتاأَملاكيةايفان سلف نار.

-ايفاع 5اثل9اان تاكيالانثَملاكياب  قنىان نطايةايفان ينن ناَامقتلا

أكثلامناللااأ فاشخص.

-ايفاعا 5الل9ااتدخلاتاأَملاك انثلان ازنعابالان كنراتلاعناغ رنتا

ل1جيةاعىلانيدن.

-ايفاعا 5ا8ل9ااإنْاَزنلاقاننتابحلاةاعىلان ساننحلان لبا نيةاَانخلتا

براتاَاضننحيه .

-ايفاع 5ا9ث9اانسات1لان تدخلانثَملاكيايفاك1بننا استةاأعنن5اذلبا

ضحيتهاملينناقتيل.

-ايفاع 5ااث9اا–الث9ااتدخلانثَملاكيان س الاطنالانثمدايفاايتا 5ا

َاك ناغصةايفاحللاأَملاك .

-ايفاعا 5ال98ااأَملااك اتقاد5ان دعامانيسالحا دص باةان كننرتنايفا
نيك رنغنن.

-ايفاعا 5اا98ااقننتابحلاةاأَملاكيةاتقصفابراتاَامننقعا با نيةا
أُْخاَلى.

-ايفاع 5اا98ااقننتاأَملاكيةاتغزاا5زالةاغلاا نن.

-ايفاع 5ا989اان قننتانثَملاكيةاتغزاابا1 .

ثانياً: التدخالت اأَلمريكية غري املباشرة 

-ايفاعا 5ا8ل9ااتدخالانيخ بالنتانيلكزااةانثَملاكياةايفان حيا ةا

ن سي سيةايفاإاط  ي .

-ايفاااآذنرا9ل9اانيخ بلنتانثَملاكيةاتدالاننقالب ًاعسكلا ًايفاسنراةا

بقي نةاحسايان زعيماَاقداُنبّلاقتلها ت1لنهاعليهم.

-ايفاع 5اال9ااأَملاك اتدعمان جالنلااب تيست (ا النقالبايفاكنب .

-ايفاع 5ااث9ااقتلتانيخ بلنتانثَملاكيةارئيَساازرنءاايتا 5.

-ايفاعا 5الث9اانع1تانيخ بلنتانثَملاكيةاسانل رتنا لُنُصنلاإ َاىا

ن حكمايفاإندانيسي .

-ايفاعا 5اثث9ااق متانيخ بلنُتانثَملاكيةاب غتي لان ث ئلان بطلاتيشا
غيف رن.

-ايفاعا 5ااث9ااتقان5ابدعماننقاالبان جالنلابيانشايهاضدان لئيسا

ن تشييلاسلف نار.

-ايفاعا 5ا9ث9ااقتلاتانيخ بالنتانثَملاكيةااب كا5اننامي(ارئيسا

15هنراةاكنرا ان جانبية.

ثالثاً: التدخالت اأَلمريكية عقب الحرب الباردة

-ايفاثاا/ك نننان ث ني/ا99ااحشادتان ننا تانيتحدةا/ثال/اأ ف ًا

مانان قننتايفان خليجان دلبايايفاع1ليةاأطللاعليها اع صفةان صحلنءا

ضدان دلنقاَاك نتا ألسفاب1س عدةاقننتاعلبيةامنابياه ان سدنناة.

-ايفان فرتةااا99ا-ل99ا(اتدخلاأَملاك ايفان صنم لاَاأرسالتاقلنبةا

)8ا(اأ ف ًامناقننته .

-ايفاع َميا/ل99ا-ل99ا/اتدخلاأَملاك ايفاانغسالاي .

-ايفالااآبا998ااأَملااك اتشانالج1ا تاص راخيةاعاىلاألدنفايفا

أاغ نست ناَان سنننن.

-ايفاآذنرا999اان قننتانثَملاكيةاتقصفاانغسالاي .

-ايفاع 5االلاان قننتانثَملاكيةاتحتلاأاغ نست ن.

-ايفالااآذنرااللاان قننتانثَملاكيةاتشناحلب ًاعىلان دلنقاَاتحتله.
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  -  حسين الجنيد
قادااقانُلان بداُض:اإناح1لاَةا#أَملاك _تقتال_
ن شادب_ن ي1اياخل5اتاعاناإطا راتحدااداُلناةا
نيجال5ان حقيقيانيدننابقتلان شادبان ي1ايايفالذنا
ن دادانن،ااك ناحلاّا ًاب  ح1لاةاأناتكانَنامن5هًةا
ضادان سادنناة،اا كانان حقيقةان تايااابغياعىلا
مانااطلحامثلالذنان قنلاإنرنكه ،الياأنان شادبا
ن ي1اياب تااديااعي ًات م ًاأنان سادنناةامجّلناأننٍةا
أَملاكية،ااإنانرتقتاقليالً،ااستكننارشاكًةايفالذنا
ن ددانن،ااكلان نق ئعاتشارُاإَ اىاأنالذنان دداننايفا
نثََساا سا5 َءا تحقيلانإلرننةانثَملاكية،ااقطامنا
خاللاقالنءةامجلا تان داداننااملنحلهااعا رصها
احيثي تهاانيص  حانيتحققةاماهاتثبتاذ ك.ااحتىا
نانغانُصايفارسٍنامطّنلاساشارُاإَ ااىابدضاأبلزا
محطا تان دداننا لنصانلاعنان نق ئاع،ا حقيقةا

أبّنةاأَملاك ابين ن5ي ًا هذنان ددانن.
افياثاام رسالالا5،اأعلناع نُلان جبراسفرا
ن سدنناةابأَملاك ،ان بدَءايفاع صفةان حز5امنامقلا
ن سف رةان سدنناةابننشااطن،اا1اذامتىااقلنرنتا
ن حلابااتمانإلْعااَلناعاه اعىلا سا ناسفران دا ةا
امانامقالان ساف رة؟اأناادعنالاذنا الساتغلنب،ا
إذنا امانقلا لساخلاة،اك نانثحالىاأناتقن5اازنرةا
ن دا عان سادنناةاب إلْعااَلناعنان حلباعىلا سا نا
ازالل اأَْاان طلان نزنرةان لس1ي،ااالان نتنكننتا
نيتد رفاعليه انا ي ً،اا1 ان هدفاان غ اةاانينرامنا
إْعااَلنان حلباعىلا سا ناسفراني1لكةابننشاطن؟ا
قادااقنلان بدض:اإنانإلْعااَلنامنالا كاساببهاأخذا
نينناقاةانثَملاكياةاان يالاعىلاتلاكانينناقاة،اإذنا
ساّل1ا ا5دنًابهاذهان فلضية،اأناا1كنا لسادنناةا
أخذُانيننَاقةاعناقاننتاننتص ل،اسننءان لس1يةاأَْاا
ن رساةااإْعااَلنان حلبامنامقلاازنرته ؟،انيساأ ةا
 يساتابح 5اٍةاإَ ااىاكثاٍرامانان تأااال،اا1 النا
متد رٌفاعليهاأناقلنران حلباحلااتمانإلْعااَلناعاها

منانا ٍةامدياة،احت1ي ًااكننان قلنرامتخذنًامنالذها
ن دا ةابغضان اظلاعنان شخصان ذياارصحابه.

التحدي اأَلمريكي للمعاهدات الدولية 
والقوانني اإلنسانية

اعاىلان لغمامناُكّلاقنننلان حالاباامد لدنتا
5ايفان ثالثاان ق نننانإلنسا نيان ادايلاامد لدةا
تج رةانثسلحةان دا يةاانتف قيةاحظلابيعانثسلحةا
غاران تقليدااةاان قا بالان داقنناة،اتاصابشاكٍلا
انضاٍحاعاىلاأنان ادالان تاياتقان5اببياعااتصدالا
نثسالحةا دا اةاتخانضاحلبا ًااثبتانساتهدناه ا
يدنيالاأَْااماشائ تامدنياةاابااىاتحتياةامدنياةا
انقتص نااة،اتدتاناتلكان ادالانيصدرةامسا ِل1ًةا
امش ِركةابشكٍلاأََسا يسايفان حلبااتتح1لاتبد تا
نساتخدن5اتلاكانثسالحة،ااتاماإنننتُه اب يشا ركةا
ب قارتنفا5لنئاماحالب،االذناما ا5دالان صح اةا
ن ناط نياةاان نيا نان ناط نيااه 15اننارئيَسا
ن نزرنءان ناط نيانافيداك مراناانته مهابتنراطا
بلاط ني ابجلنئماحلبايفان ي1ن،اك1 ا5 ءاعىلا س نا
»أنجنسارابلتسانن«ارئيساكتلاةان حزبان نطايا
يفامجلاسان د1ن5ان ناط نياحيثاقا لا ك مرانا
»أنتانتخاذتاقلنَرانيشا ركةايفان حالباعىلان ي1نا
اأزلقتاأرانحاآنفانيدنيلابساببابيدكا ألسلحةا
ن ناط نياةا لسادنناةاناناأخذامنناقاةان ني ن،ا
اح نا اكاأناتدرتَفاأنابلاط ني امشا ركةابجلنئما
ن حلبان تياحصلتايفان ي1ن«،ااقي سا ًاعىلانينقفا
ن ناط ناي،ام ان ذياادااعاأَملاك ا ترضبابكلاتلكا
نيد لادنتااننتف قيا تاان قنننلاعالضان ح ئطا
اتتحادىانيجت1عان ادايلااتقن5ابتزاادان سادنناةا
بأاتاكانثسالحةاان قا بالانيدملة،اعاىلان لغمامنا
إنننةاماظ1ةان دفنان دا يةا لسدنناةااإثب ته اعنا
تق راالاميدننيٍةاأعدته ،انرتك بان سادنناةا جلنئما
حلبايفان ي1ناانستهدناه ابشكٍلامتد1دا ل1دنيل؟ا
نيساأ ةا يساتامجّلنانعاما دا ٍةاحليفاةاأَْااحتىا

مجلنا5اياأرب حال ئلةامناصفق تابيٍعا لساالح،ا
إناإذناك نايفان ددانناعىلان ي1نام ااساتحلاتحّداه ا
 اكلاتلاكان قنننالاانيد لادنتان دا ياة،ااتلطيخا
اتشاناهاُسا1دته اأم 5ان لأيان د 5ان د يي؛اكننه ا
تقد5انفَسه ابلنعيةان دا1قلنطيةااحقنقانإلنس نا

يفاُكّلانيح ال.

َأمريكا تدعم العاصفة بكل الوسائل من أجل 
تحقيق النصر.. ملاذا؟ 

ك نابإْمااَك نان نناا تانيتحادةاننكتفا ءاببيعا
نثسالحةا لسادنناة،ااتجاياأرب ح ًامهن ًة،ااك نا
بإْماَك نها اماْاُحان سادنناةان ضنَءانثخرضا شانا
ن ددانناعىلان ي1نااقط،اناناأناتيسَءا لقا عان ذيا
ظلتاساننٍتاطنالًةاتد1َُلاعىلاتج1يلهااتحسياهايفا
نظلان د  م،ااناناأناتكساَباعدنَءان شادبان ي1ايا
ان ددادامنان شادنبانيا لضةا هذنان دداننايلحلٍةا
زمايٍةامستقبليٍةاقداتصلاحدانثَمد،اا كناإرصنَرل ا
اباذلاُكّلان جهنناعاىلاك اةامحا اران د صفةامنا
أ5الاتحقيلانرٍصاح ساٍما ها اااتهياب  سايطلةا
عاىلان ي1نامناأ5الاحليفته ان سادنناة،الذنان ذيا
نااقبلُاهاماطاٌلاأَْااعقال،ااهيا ماتتانّرطااتتنغلا
بهذنان شاكلامعاحليفته اإرسنئيلاأثا ءاحلابه امعا

السطلاامعانيق امةانإلْساَلميةايفا با ن.
اإذنانننخالنُطانثَملاكيايفان ددانناعىلان ي1نا ها
نانٍعاأكنُامنامساأ ةاتح  فه اانع1ه ا لسدنناة،ا
نإلرصنرانثَملاكاياعاىلانسات1لنران دادانناارااعا
نيستنىان جحي1يا لحلبا در5ةانستخدن5ان قا بلا
ن داقنناةاان فلنغيةاان ذخ ئالانيدززةاب  ينرننين5ا
ن خ مالاانبا نةانيدنيلاماناأ5لاتحقيالاننتص ٍرا
ان سايطلةاعاىلان ي1ن،ا ياسامناأ5لان سادنناة،ا
بلامناأ5له الي،ااكلان نق ئعان تياسالطا ان ضنءا
عليها اتؤّكاُداذ كااتثباتاأناأَملاك الايان تياتلاُدا
قتلان شادبان ي1اي،ااأنان ددانناعىلان ي1ن،احلٌبا

أَملاكيٌةاب متي ز.

بإجماع كافة القوانني واالتفاقات واملعاهدات الدولية

أمريكا تقتل الشعب اليمني
كلُّ قوانين الحروب والمعاهدات الدولية تجّرُم الدوُل التي تقوُم ببيع وتصدير األسلحة للدول 
التي تستخدُمها ضد أهداف مَدنية، وكذلك تجّرُم الدوَل التي تقوم ببيع وتصدر األسلحة للدول 

التي تنتهك حقوق اإلنسان، وَأمريكا تتحّدى ُكّل القوانين والمعاهدات وتصّدر األسلحة التقليدية 
والمحّرمة للسعودية؛ لقتل الشعب اليمني، وتقوم بكافة المهام في عاصفة الحزم، ابتداًء 

من الدعم اللوجستي وتحديد األهداف، حتى المشاركة الفعلية في مسرح العمليات العسكرية، 
لتتضح المسألة أن عاصفة الحزم حرٌب َأمريكيٌة بامتياز.
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غارات ليلية متوا�صلة وقنابل �صديدة النفجار وتليق مكّثف للطريان 
استشهاد 11 مواطناً وإصابة 4 آخرين يف قصف عنيف على معمل للخياطة يف مديرية شعوب
قاتل األطفال يقصف حدائقهم.. التعجرف اأَلمريكي السعودي يتواصل على أمانة العاصمة

سلسلة غارات متواصلة على عدد من محافظات الجمهورية
 طيران العدوان يدمر 8 منازل بصرواح مأرب ومسجد ومشروع مياه ويواصل قصف مخيمات البدو في الجوف

 إصابة 4 مواطنين في قصف عنيف على مديرية باقم بصعدة وغارات مكّثفة على مدينة المخاء وذو باب بتعز

إستشهاد 5 مواطنني يف قصف لطريان العدوان اأَلمريكي السعودي على مدينة كوكبان التأريخية باملحويت
  -  المحويت

نستشاهداخ1ساُةامننطالااأصيباآخلانايفاغ رنتاشاَّه اطرنُنا
ن داداننانثَملاكيان سادنني،ااجالاأمسانثحد،اعاىلامدااةاكنكب نا

ن تأراخيةاب1دالاةاشب 5امح اظةانيحنات.
اذكلامصدٌرامحيلٌّا نك  ةانثنب ءان ي1ايةااسابأ(اأناطرنَنان دداننا
نساتهدفان بننبةان لئيسايةا ل1دااةاَان قلدةانثثلااةاانيب نياانيد  ما
ن تأراخياةان ك ئاةايفاح رةان قشالةاب1دخلانيداااة،اَما اأَنَّىاإَلاتدمرا
ن بننبةاان ددادامنانيا زلاانيب نيانثثلاةان تياادنُناتأراخه اإَلان قلنا

ن ث نيابددانييالن.
اأش رانيصدُراإَلاأنانثل يلات1ّكاننامناننتش ِلا5ُثَِثاأربدةامننطالا
مناع ئلتيان نيلاَان ش مي،انات ًاإَلاأنان دداَدامنان د ئالتانازن تاتحَتا
نثنقا ضا دد5ِات1ّكناالقانننق ذامنان دخنلاإَلانيدااة؛انتيجةان دم را

ن ه ئلان ذياأحدثتهان غ رنُتان جناُةا لدداننااننقط عاحلكةانيلار.

طريان العدوان اأَلمريكي السعودي 
يقصف املساجد واألسواق والجسور 

ومنازل املواطنني يف مديرية نهم 
بسلسلة غارات مكثفة

  -  خاص
كثَّاَفاطرنُنان داداننانثَملاكيان سادننيامنا
غ رنتاهان دايفاةاانيتننصلةاعىلانثحي ءان ساكايةا

انيص نعاان حدنئلاخاللان ثالثةانثا 5اني ضية.
امننطاا ًااأصياباأربدةا انستشاهداأحَداعارَشَ
آخلانابجلنحايفانساتهدنفاطارننان دداننايد1لا
خي طةاب1دالاةاشادنبابأم ناةان د ص1ةاصاد ءا
اجلاأمسانثحد،ااكلان شاهدنءاانيص بننالمامنا

ع1 لانيد1ل.

اأنىان قصفاعاىلانيد1لاإَلانندنعاحلالال ئلا
بدنخلاه،اك1 اتاماتدمارُهاب  ك مل،ااأثا ران خنفا
ان هلاعا ادىانثطفا لاان اسا ءايفان حاي،ااأازعا
ن ا ئ1ل،اك1 اأ حلاأرضنرنًاب  غةايفامدهدان فادقة

ابدضاما زلانيننطالانيج ارة.
انستهجناساك ُنان حيالذنان قصفانيتدجلفا
 طارننان دداننانثَملاكيان سادنني،امؤكداناأنها
تجا َاَزاُكّلان قيماان د ننتاانثخاالق،ااأناُكلَّالذها
ن غا رنتان ليلياةان دايفةاتهدفاإَلاتلكيعان شادبا
ن ي1اايا تح  افان دادانناان دننةامانا5دادةاإَلا

مش راعان نص اةاان هي1اة.
اتساتيقظاصاد ُءاُكّلاان5اخاللان فرتةاني ضيةا
عىلااْقِعا5لا1ةا5داادةا طرننان دداننانثَملاكيا
ن سادننيان هساتريااصلاتاإَلانر5اةاناتط ق،ا
ان حاالان سادننيامناص1ننان شادبان ي1ايابلغا
ذراتاه..اإنها»ن زل ا1ل«ان ذيا5دلاقلنان شايط نا

ااتقمامناُكّلايشء.
ك نا ألطف لاحدنئلاالدبنناايه ااااسانناُكّلا
نثا5 عاانيخ افا5لنءان تحليلانيست1لا لطرنن..ا
نآلنانااحباذاأحدان ذل باإَلان حدنئل،ابدداأناقصفا

طارننان داداننابغطلساةاا5اانناحداقاةا»انا
سايتي«اب  د ص1ةاانملاعدننًامنانيا زلانيج ارةا

 ه .
5النءا ن دال1ايا ن شاهيدا مدرساةا َاتارضرتا
نياطقاةا ن غا رنتا إحادىا انساتهداتا ن غا رنت،ا
ن ف صلةابلانياصةان لئيسايةا الحتف نتاا5 معا

ن ص  حايفاميدنن.
يفاس حةانيدرساة،اناتلىاسنىاكتبامحرتقة،ا
اكالنيسا نيدرساة،ا مخا زنا يفا مكدساةا ك ناتا
مط1نرةاب  رتنب،ااسانرامهاد5َّاتابدُثاماهارنئحةا

ن دخ نانثسننان دنكنا5لنءان قصفاان شظ ا ان تيا

ط  تانيدرسةاأثا ءاقصفاحداقةااناسيتي.

ااان5ان ج1دةاني ضياةاقصفاطارنُنان دداننا

بسلسالةامنان غ رنتاعدننًامانانيا طلايفامدالاةا

ن سابدل،اك1ا اشاناعادةاغا رنتاعاىلاماطقاةا

ن اهداانابثاالثاغا رنتاعايفاةااقا بالاشادادةا

نننفج ر،ااتساببتان غ رنتايفاأرضنراب  غةاب1ا زلا

نيننطالااتهشامان انناذااترضرانيحالتان تج راةا

اني1تلك تان د مةاان خ صة.

  -  خاص
نثَملاكايا ن داداننا طارنُنا انَصاَلا
اغ رنتهان دايفةاعىلاعدنامنا ن سدننياَشانَّ
مح اظا تان ج1هنرااة،امساتهدا ًاما زَلا

نيننطالاانياشآتان د مةاان خ صة.
اطرنُنان دداننانثَملاكيان سدننيا اَشنَّ
ن غ شام،اان5اأماسانثربد ء،اعارشاغ رنتا
نستهداتاما زَلانيننطالاب1اطقةان طحيلا

برصانحاب1أرب.
لتان غا رنُتاث1 نيَةاما زلاب ياطقةا انمَّ
امساجداطحيلاامارشاعانييا هاب ياطقةا

امزرعةاثحدانيننطال.
نثَملاكايا ن داداننا طارنُنا ا اَشانَّ
ن سادننياأكثلامنالااغ رنتاعىلامدالاةا
رصانح،امستهدا ًامازلامننطنايفامدالاةا

مجزر.
اق  تامص نرامحليةاإناطرننان دداننا
نساتهدفامازلانيننطناعايلاعبدن لهاحزن5ا
ب1اطقاةانثرشنفان ت بداةا ل1دالااة،اَما ا
أَنَّىاإَلاتدمارهاكلي ًااترضراعدنامنانيا زلا

نيج ارة.
نثَملاكايا ن داداننا طارننا اعا انا
ن سدنني،ان سابتاني يض،اقصَفهايخي1 تا
ن بدااب1اطقةان سا قيةاب1ح اظةان جنف،ا
اأنَّتاإَلانحرتنقاعدنامنان خي 5اانفنقاأكثلا

منالاارأس ًامناني شية.
ايفامح اظةاصددةاشناطرننان دداننا
نثَملاكيان سدننياثالثاغ رنتاعىلاماطقةا

ذااباب1دالاةاحيدنن.ا

اأصياباعادٌنامانانيننطاالابجالاحا
متف اتاةايفاغا رةا5نااةا طارننان دداننا
نثَملاكايان سادننياعاىلاماطقاةان لكانا
اطرنُنا ب1دالااةاب قامان حداناة،اك1 اَشانَّ

ن ددانناأربعاغ رنتاعىلاماطقة
طخياةاا5بالانيا1ا رااثاالثاغا رنتا
أُْخاااَلىانساتهداتاسانقان دادان شادبيا

ب1دالاةاسح ر.
نثَملاكايا ن داداننا طارننا اأغا را
ن سادننياعادةاغ رنتاعىلان لاننءالااميك ا

يفامدالاةاعبس،اك1 اشاناطارننان دداننا
ااغ رنتاعىلاماطقةاقيفةايفامدالاةارننع.

نثَملاكايا ن داداننا طارنُنا اانَصاَلا
ن سادننيانساتهدنَاهايح اظاةاتدزاخاللا
مانا ُكاّلًا مساتهدا ًا ني ضيال،ا ن ينمالا
ن سا حليتلا انيخا ءا با با ذاا مدالاتَايا

ب يح اظة.
اشااّتاط ئلنُتان دداننان سابتاني يضا
ثاالَثاغا رنتانساتهداتامداااةاذُاابا با
ن ت بداةايدالاةاب بانيادباا5بلان شابكة،ا

إثلانساتد نةاقنتان جيشاان لج نان شدبيةا
ن سايطلةاعاىلان جبلابدادامدا رَكات1كاتا
ايه امنانحلاملتزقةان دداننان سدننيامنا

مننقدهمايفالذنان جبل.
ك1 اشاناطرننان ددااعادَةاغ رنتاعىلا
مداااةانيخا ء،امساتهداًةابغ رتالامباىا
نيحجلان بيطليان جداد،ام اتسببايفاأرضنرا
كبرةايفانيحجلااضالًاعناتسببه ايفاأرضنرا
ببداضانيا زلانيجا ارةااني1تلك تان د مةا

ان خ صة.

  -  خاص
ركَّاَزاطارنُنان داداننانثَملاكيا
ن سادننياخااللانثاا 5اني ضياة،ا
عىلاقصافاعدٍنامناُقاَلىااما طلا
مدالااةانهاماب1ح اظاةاصادا ء،ا
ب  تزنماناماعانيدا ركان دنمياةايفا
الضاةانهامابالاأبطا لان جياشا
ان لجا نان شادبيةااقاننتان غازاا

انيلتزقة.
انستشاهدااأصيباأكثلامنالا 
مننطاا ًا5لنءاغا رةاشااَّه اطرنُنا
ن داداننانثَملاكايان سادننياعىلا
سانقازتالاب1دالاةانهامامح اظةا

صاد ء.
اق  تامص نرامحليةاإنان غ رنتا
ن تيانستهداتان سنقاأنتاإَلاتدمرا
عدنامنانيحالتان تج راةا ل1ننطالا
اساي رتل،اإض اةاإَلاترضرانيا زلا

نيج ارة.
اكثّفاطارنُنان دداننانثَملاكيا
ن سادنناةاغ رنِتهاعاىلامدالاةانهما
نثاا 5ا خااللا صادا ءا ب1ح اظاةا

ني يض.
ن داداننا طارنُنا انساتهدفا
مسجَدان شيخاعيلان جلننيااماز ها
إَلا أَنَّىا َماا ا خلقاة،ا ماطقاةا يفا

ترضراماا زلانيننطاالانيج ارانا
طارنُنا ا َشانَّ ك1ا ا ام1تلك تهام،ا

ن ددانناغ رًةاعىلا5رسان حذنه
ن لنبطابلامدالاتيانهمااأرحب،ا

َما اأَنَّىاإَلاإحدنثاأرضنراب  غة.
اقصافاطارننان داداننااان5ا
ن ج1داةاني ضياةاما طالامتفلقةا

ب يدالاة.
اق  تامص نُرامحليٌة:اإناطرنَنا
اأكثاَلامانالااغا رةا ن دادانناَشانَّ
عىلاما طلاباياشاكننناامسانرةا
ان حذةااسا الةان بطاةابباياحجيلا
انقيلاباناغيالناب يدالااة،امخلف ًا
أرضنرنًاكبارةايفانثرنيضان زرنعياةا

اما زلانيننطال.
ن داداننابغ رٍةا ااَلاطارنُنا اَنمَّ
عايفاٍةاماازَلااط حاننامننطانا
يفامسانرة،اك1ا انساتهدفابغا رةا
يفاسانقا نيط عاما أحادا أُْخاااَلىا

مسنرة.
ايفامدالااةاأرحاباشاناطرننا
ن دداننالاغ رنتاعاىلا5بلان ص1عا
ب1دالااةاأرحبااغا رةاعىلامزرعةا

ن بدرياب1دالاةال1دنن.
ايفامدالاةال1دنناانصلاطرننا
ن دداننانساتهدنفاماطقةان كس رةا

يفانيدالاة.

• قصف حديقة فن سيتي• قصف مدرسة الديلمي

• قصف محافظة صعدة )ارشيف(• قصف محافظة صعدة )ارشيف(

• قصف هنجر معمل الخياطة - صنعاء حي شيراتون



11 كتاباتن ددنااللاا     ننثالالاااننالاثالا5اانيننالاثا15 نانثالاثالالا

 عدلي عبدالقوي العبسي
ناشاكاأنان ترصاح ِتانإلْعااَلميَةانيتانعةاانثنب ءاان ترساب تا
ن صا نرةاماناأ5هازةاإْعااَلميةات بداةا حكنما تاأَْااماظ1 تاأَْاا
5ها تاسي سايةاحليفةاإلَننَرةاانشااطنابخصانصاعداداقض ا ا
امح ربةاننعشايفاسنرا ا املف تاسا خاةايفانياطقةااأبلُزل املفُّ
ان حداُثاعناتدخلابليايفانثََرنيضان سنراةابقننتات بدةاي ااس1ىا

ب  تح  فان دسكليانإلْساَلميانيدلناعاه،ا
لايامجاّلناالقدا تاإْعااَلمياةان غالضاماها انعامان ح1لةا
ن دا1نقلنطاي(ايفا نننتخ بياةا اإَننَرةانثمركياةااإَننَرةان حازبا
مدلكته انننتخ بيةالذنان دا 5اثالااضدابلن مجااخط بان حزبا
ن ج1هانريان ذياادعيانرتخ ءان قبضاةانثمايةاثمرك ايفانياطقةا
ااشالاإَننَرةاأاب ما ايفاإَننَرةانيلفا تان سا خاةاايفان د1لايصلحةا
ننمانان قنميانثمركياانماناحلف ئه ايفانياطقاة!!امعاتغنلام ا

تس1يهاب  خطلاننالننيايفانياطقة.
إَننَرةاأاب ما ااب  تاسايلاماعاحلف ئها اانيتد طفالامده ايفا
ن رشقانناسطاتح الان ظهنراب1ظهلان دنعمان قنياانيؤادا ك اةا
أَنَْننعان تحلكان لننعاسي ساي ااعساكلا اانقتص نا ااإْعااَلمي اضدا

مناتس1يهماب1حنران رشايفانياطقة!!
كلالذنانننع ءاب يج بهةان حقيقيةان ق نمةاان تلناحاب  تصديدا
اخفياحقيقةان تف ل1 تان رساةاارنءان كنن يسااصفق تاتق سما
ن افنذابالانيحا ارانإلْقلي1ْيةان كانىايفانياطقةااكذ اكانيح ارا
ن دا ياةايفامغ  طةاانساتغف لا ل1ننطانان دلبيان بسايطااحتىا

نيثقفان د نيا
ابداضا ن دبلنم سايةا ان تحالك تا ن تهداادنتا لاذها أنا يفا
نن5لنءنتان دساكلاةان تدرابيةانيا ارنتيةاان لق ءنتاانيشا ارنتا
ن سي سايةاانن5ت1 عا تان دا ياةاناتدادااكننه اظهرنًامسا ندنًا
 فلقدا تاإْعااَلمياةالداها ان تأثراان تشاناشاعىلان الأيان د 5ا
نثمركياان دايلا غلضاراعانسبةامؤادياخط باملشحيان حزبا
ن دا1نقلنطيانيتا اسلاح  ي اثمانحق ًانعماح1لةانيلشحان نحيدا

 لحزباأََما 5اخص1هان ج1هنريا
نانئُلاُصاعان قلنران فديلاتقنلا ادعاصقنران حزبلانيتا اسلا
اتنن5هانناإْعااَلميا ااعانانصدق ئهمايفانياطقاةاايفان اه اةامنا
سايفنزاسايأتيا لبحثاعناناضلان سابلا خدمةاتج1اعاناب كايفا

أمرك ااخدمةاإرْسنئيْلاح1 اةا ه امناخطلان جننران رشال.
اماعالذهان سااةانننتخ بيةان قذرةاسااةانيزنادنتاان تسا بلا

ن الإنَْسا نياان الأخالقيانارض انيحتلانإلرْسنئييْلا
ستسات1لامثلالذهان فلقد تانإلْعااَلميةاانثنعيبان سي سايةا
ن تكتيكياةاان تسانافااني1 طلةا لقض ا اننبالزااأل1ه ان قضيةا
ن فلساطيايةاان تغ يضاعنامسلسالانننتها ك تانإلرْسنئيْليةاضدا
اْدابان فلسطيايااتهنادان قدسااحص راغزةااقضيةاننرسىا ن شَّ

انست1لنرابا ءانيستنطا تااتغيرالناةان قدسان رشقيةا
كذ كاننساتث1 ران قذرا لرصنع تايفاسانرا اان ايَا1َاناا يبي ا
ان دالنقا جهاةاض1ا نانسات1لنرل اثطنلااارتةام1كااةاخدمةا
 لاشا طان تجا ريانيح1ن5ا ل1ج1اعان صا عيان حلبايانثمركيا
ابيعاأَْكبَالاك1يةام1كاةامنانثسلحةان فت كةا بؤران رصنعانيلتهبةا
اخدمةاناع نةانننتش ران دسكليانثطليسايفانياطقة،امنن5هةا

ي االانهاأَْااازع1ننهاب  افنذان لايسان صياياننالننيانيتزنادا
كلُّالاذنااحادثابنن15 تياةاقذرةاتطباعان سي ساةانثمركيةا
ن خ ر5يةااسي ساةاحلف ئها انإلْقلي1ْيلاان دا يالااعد5انكرتنثا
بشادنبانياطقاةانيغلنباعاىلانملل ان تاياتد نيان نااالتا5لنءا
نسات1لنرالاذهان حلابان ُداْدَاننياةان ظ يةاترشاادنًااقتالًااملض ًا

اأابئةاات كة.
ن لدااةاعىلان نن15 تيةان قذرةااسي ساته انيد ناةا إنَْساا نا

انيد ناةايص  حان شدنب.ا

فرقعات إْعـاَلمية لدعم 
الحمالت االنتخابية يف أمريكا

علماء وصامتون

ليلة القبض على الساحة!

 عدنان الجنيد

أاه ان سا كتننامناعل1 ءان داناللااجنزا كماأناتص1ننا
آذننكامااتغ1ضنناعيننكماع1 ااحادثايفابالنكمامنامج زرا

إنَْسا نية؟ا
لالااجانزاأناتُحتلابالنكامااتُاتهكاأعلنضكامامناقبلا

عص بةابالكاااتلانإل5َْلنمية؟!ا
لل..الل؟؟

أم ا كماأسنةاب  لسلاانثنبي ءان ذاناصدعنناب  حلاانهننا
عنان فس ناااقفننامعانيظلنملاانيستضدفل؟!

أ ماتسا1دنناقنَلان لسانلا_اصىلان لهاعليهااآ هااسالما_ا
»منارأىاسلط ن ًا5 ئلنًامستحالًا حلن5ان له،ان كث ًا دهدان لها
مخ  ف ًا ساةارسنلان لها_اصىلان لهاعليهااآ هااسلما_ااد1لا
يفاعبا نان لاهاب إلثماان ُداْدَانناالمااغاّراعليهابفدلااناقنلا

ك ناحق ًاعىلان لهاأناادخلهامدخله..ا»
ال1ا ذناأاه ان سا كتننامناعل1ا ءان دانا ماتساتاكلانان ُدااْدَانناا نا

بكل1ةا,اضالًاعنا5ه نكما هم؟!
أ ماتقلأاناقن هاتد لااان ذاناإِذَناأص بهمان بغيالماااترصان(ا

اللالا كابغياأشدامنابغياآلاسدننايفاقتلهما لشدبان ايَا1َااي؟
ال1 ذناناتاترصاناأاه ان دل1 ءا شدبكمابلاَاثنفسكم؟!ا

ااياناننترصابدداظل1هااأا ئكام اعليهمامناسابيلاإن1 ان سابيلاعىلا

ن ذاانااظل1اننان اا سااابغاننايفانثرضابغاران حلاأا ئاكا هماعذنبا
عظيم(.

ان لاهاإنَّا ا اشات قاإلانننض1ا 5اماعان جياشاان لج نا
ن شادبيةانيسا ندةا ه..ا قت لاأعدنءان لهاارسن هااآلاسدننا
اأساي نلمامنان صه ااةاانثملاك نااملتزقتهمايفان دنخلا

ان خ رج(.
نشات ُقا قت  هامااتتانقانفنساا اينن5هتهاماعىساأنا
اكّلَما ان لهاب  شاه نةاانحنايفاذ كاأشادُّاشانق ًامناشنقا

ن س كتلاإلاص1تهمااُالشهما
الا انحاُنانقانُلا لجها تانيختصاةابإراا نان جبه تا

ب يق تلل.
نحانايفاننتظا راأناتدطنن اساالَحان ظ لالااإناكا اقدا
تسالحا ابساالحان ب طناَام از اا امسات1لاناامج لدانا
ب  داا عاعناأرضا اابالنن ااعزتا ااكلنمتا ااسانفانضحيابكلام ان1لكا
ماناأ5لاحلاتا اانساتقال ا اا نانقبلاب نساتدب ناان ذ ةاانيه نةام انن5ا
اياا اعلٌقااابُضااعلاتطلفااكيفاسايهدأاب  ُا ااصانُتاإم 5ان صنايةا
شايخا اإسا1 عيلاإساح قاا_اقدسان لهارسه_اادايايفاس1 ءاأرانحا اانا
بقيتاأمةاتقيُماعىلان ضيم،اااجت حاعزل انإلذنُل..اأاه انيسال1نناشادانا

رح نً،اأذنان لهاأناتشّدان لح ُل(.
اقل1ياإساح قي ًاث ئالنًانااساهنااناااىسايفانعنةا لاذنااأخرنًاسايظلُّ

ن دل1 ءاإلان قي 5ابنن5بهمان لس يلانثس1ى.

عباس السيد 
aassayed@gmail.com

ك ناتان سا عُةاتقرِتُبامنان ننحادةابدداماتصفان ليل..ان ساكننا
ان ظاال5ااخياماعىلان شا رعانيؤنياإَ ااىامط راصادا ء،احيثاأقفا
ب نتظ راميكلاب صا لنصنلاإَ اىاس حةان تغير،احياه اك نتان ثنرةا
ناتزنلايفاشاهلل ان ث ني،اان سا حةاتدجاب  حي ةااتابُضاب يستقبلا

اانمه انه رامتننصل.
قصنران شايخانيننيلا لاظ 5اتلقيابظال ه اعىلان شا رعااتزادامنا
عت1ته،اامده اتزادااحشتياالنن5يس،ااأت1 سكامتسلح ابسل1يتيا
ارصيدامنانث فةاان تحي تانيتب ن ةامعاحلنسةان قرصاخاللاساننتا

إق متيايفامازلامج ار.ا
ت1الان دق ئلابطيئةاب رنةاك  ثلج،ااأتحا ىشان حلكةا لخلاجامنا
من5ا تان ننان ق رسان تاياتلفاياحتىاناأثراراباةان حلنس..اابلا

ن فياةاانثُْخاَلىات1لاسي رةابرسعةان صنت،ااناأثلا ل1يكلاب ص.
عىلابدداعرشنتانثمت ر،ابدنايلاأناشاخص ام ااسرانحني،امالمحها

غراانضحةاا ماأساتدلاعلياهاإّنامنااقعاللناته،اات رةاارضبابه انإلسافلتاات رةا
اجلل اخلفه..اإقرتبامايااتنقفاالنااتأملاياشازرن..اتب ن ا ان تحيةاان تن5س،ااّي ا
أساتأنساُكّلاما انآلخلااكشافاُكّلاعاناا5هتهان حقيقية،اأتفقا اأنانساتقلات كيسا
انتق ساماأ5لتها ،اعىلاأنات1الاأاناب1يدننان تحلالاحيثاالادالن،اثماتك1لاسارل ا

إَ اىاس حةان تغير.
احدنن انيسا را لسا ئلاانحناإَ اىا5ننرابدضايفانيقددان خلفي،ااي اأبدىان س ئلا
نستغلنبه،اأضفتاإ يهام زح :ا»امدكاإثالابالطجة،ابلطجيامشرتك،اابلطجيامؤت1لا
».اخّففان س ئلارسعةان سي رةاحتىاك ناأنااتنقف،اثماأننرارأسهانحنن ابدداأناأض ءا
ن ل1بةان دنخليةااساألاب ستغلنباالنااتفحصايفاليئتا :ااكيفان5ت1دتنن؟!اضحكا ا
اساأ ا ه:ااأنت،ابلطجايامعامن؟ااأ5 ب:اخالصاكفيتننااأاايتانن،ام اع ناخليتننايلا
يش..اع انن اعليهان ساؤنلااأرصاعىلان حي نااق ل:اأن ابلطجيامعاع ئلتيا»نشقىاعىلا

ن جه ل«.
ايفان طلال،اح ا تانسات1  ةارايقيااتغيرامسا رهاصنباسا حةان تغيرابدداأنا
تبالايلاتذمالهامنان ننقاعااأنال1نما امشارتكة،اا كاهاراضابداا ن،ااب  قلبامنا
ميادننان تحلاالاتل5لارايقيا»ابلطجيانيؤت1لا»ان ساي اللناتهابجننريااااقداك نتا
ص1يالابلاديابطنلاق متيااااتحتاب تان سا رةاانعنتهاملنحا اب  ص1يل:اا خبر..ا
ا رايال،ااد نانحنياالنااكتاماضحكةاخجن ةاااكيلايلاعب رنتان شاكلاانإلمتا ن،ا
ن ا تاهان هالناةااقلتا اه:ا»بسام اتخفدايشابه ا ناشابحتايايفامسارة«اانعدنيا

بح1 سةان صدالان نيف:اعيباا اذنكاأنتايفارنيس.
أساتأنفان سا ئلاطلاقهاإلاص لا»ان بلطجايان ث نيا»اإَ اىاسا حةان تغير.ااعادا
مدخلان س حةان ك ئناأََما 5ان بننبةان رشقيةايستشفىان كنات،انز ُتا
ثشالاطلاقياإَ اىانيخي1 ت،اا ساتنقفايان جاننااقداك ناعدنلما

كبرناا5 لزاتهماع  يةاعىلاغرانيدت نايفانثَاَّا 5ان س بقة.ا
 مااُسا1حايلابإ5تي زانيدخلابحجةاأنامنعدان دخنلاإَ اىان س حةا
ااتهياعادان ح ناةاعرشةامس ء،ااي1 اك نتان س عةاآنذنكاقدا5 ازتا
ن ننحدةابدداماتصفان ليل.اساأ تهمامساتغلب امانان ذياالضالذها
ن رشاطاامتى؟اق  نن:اعادن اتدلي1 ت،انحنا5اننامنا»ان فلقةا»ااقدا

تسل1ا امه1ةاح1 اةان س حةاان ثننراإبتدنءامنان ين5.
ن ساي رةان تياأقلتاياك نتاقدانساتدنرتااا ت،اا مااكنابنسديا
سانىام1 رسةانإلحتج جان سال1ياا كاهايفاتلكان ليلةا يساإلسق طا

ن اظ 5ان ح كمابلاإلسق طانظ 5ان فلقة.ا
أارتشاتان لصيفااأساادتاظهالياإَ اىاب بامحالاتج رياعىلا
مقلباةامنان جاانناان ضب طان ذااناتا اباننايفامح انتهماإلقا عيا
بجاداىان ارشاطان جداادةااحلصا»ان فلقاةا»عىلاتنااران ح1 اةا
ان سكياةاانإلط1ئا نا لثننراننخلان س حة،ااأض فانحدلماالنااصطاعامش علان ننا
ان حا ن:ا»إسا1عابافساك،اللاتسا1عارصنخاأاضجةااانىضامثلان لي يلان س بقة..ا
أبادنً،اكلهامارقادانامط1ئالاملت حال..ا»ااقلتايفانفاىس:اعّمااتحادثان فاد5!اعنا
سا حةاثنرةاأ5اعناقساماننخيل،ااقداكاتاأنركاأنان ساكنناملنُهاإَ ااىابددانيدخلا
عنان سا حة،ااإغالقامكننتان صنتايفانياصةاعاداماتصفان ليلاك1 اليان د نة.اا ا
ن له..اكا انط  بابإساق طان اظ 5،اال النان فاد5ااتد ملامدا اعىلاطلاقةانثست ذا»ا

قي 5،ا5لنس،اني 5ا».ا

ملتاأَْكثَالامناسا عةاعىلا5لنيسايفاسا حتيان خ صةاا مااددابإْمَك نيامق امةا
ن ننان ق رس..ان دننةاإَ اىانيازلايفاتلكان سا عةاك نتاب  اسابةايلاأشابهابإنتك ساةا
ثنراة،اافياتلكانثَاَّا 5،اك نتان س حةاب1س حته انيحدانةاببضدةاكيلنمرتنتاب1ث بةا
اطنات1 رساايهاُكّلاحقنقكااحلا تكااتشادلاايهااااإنا سا ع تاااب ثم ناان ددلا
انيننطاةانيتس ااة..ابتدبراآخل،اك نتان س حةامحطةااتزاناايه ان ا سابنقننانثملا
يفان نصنلايستقبلاأاضل.اا ذ كااإناحلم نكامنانخنلان س حةاأشبهابحلم نكامنا

نخنلااطاك،اأَْااحلم نكامنان تزانابنقننانثمل.
امعاذ ك،اك نتاخي رنتيامحدانةااُملة،ااك نان تن5هاإَ اىاميدننان تحلالااقض ءا
بقيةان سا ع تابصحبةارايقياازمييلا»ابلطجيانيؤت1ل«النان خي رانثقلاملنرة،اا نا

أناياكاتاأعلفارقمال تفهاأَْااخي1تها تجلعتاذ كان خي ر.ا

أيها الحمقى.. هل سألتم أنفسكم ماذا تريد السعودية من صنعاء؟!
 الشيخ عبدالمنان السنبلي 

انلاٌماُكلُّامنااظناأنان سادنناةاَاماناارنءل ا
مانانالان ُدااْدَاننان غ شاماب1ح انتهامان حثيثةا
 لنصنلاإَ اىاصاد ءاإن1 ااهداننابذ كاإَ اىاإع نةا

م اتزع1نناأنه ارشعيةاسليبةاأَْاانا ًةامفقننة!!
لامايفاانقعانثملا اماارضبنناأكبا َنانإلبلا5يئًةا
َاذل ب ًاعرشةاأشاهٍلاَانيفاَالمااح ا ننان نصنَلا
إَ اىاصاد ءاَااتح1ّلننامَشاّقةان ُدااْدَانناَاتبد تها
ماناأ5لاساننناعيايالا نياأَْااطنلاق ماةابحَّ حا
ااْدابا أَْااماناأ5الاخاراَاساد نةاَارا لياةان شَّ

ن ايَا1َااي..ا
لاماَاقاداأَْصبَاحانناأضحنكاَةان د  اماَامهز ةا

ن تأرااخايا اا1تلكننهاماناأحدثام ا
تنصلاتاإ ياهان تكان ن5يا ايفاع  ما
ن سالحا5ننًاَابلنًاَابحلنًااقفتاع 5زًةا
َابسا  ةا َاشاج عةا أََماا 5اص1اننا
شادبا ان ايَا1َااايان دظياماَاقننتها
اْدابيةا نيسلحةان ب سالةاَا ج نهان شَّ
ن بطن اةا مي ناانا ُكّلا يفا نيلنبطاةا
َان رشفا ماادنناناابحثنناعناإالننا
أَْااغراإاالننايفان ايَا1َاناأَْااعناأمٍنا
قنماٍياعلباٍيامزعن5اأَْااعناإْسااَل5ا
ض ئاٍعابحسابهمايفان ايَا1َاناأَْااعنا
أياأكذاباٍةابادأانابه ان ُدااْدَانن،الما

ادالًا ماادادااه1ّهماُكّلاتلكان ُخزعباالتاَان رُتّل تا
ن تياأرننانابه اإاه 5اشدنبهماَاإاه 5اشدبا اأَاْاض ًا

ازنئٍفا هاما تغطيةا ك1انٍراأخالقايٍّ
َاأحق نلاما ن ُداْدَاننياةا نننا لاما
ن داياةاَانيتجذرةايفانفنساهماتج ها
ن دظيماب1ختلفا ن ايَا1َاايا شادبا ا
قاننهاَاتي رنتهان دااياةاانن5ت1 عيةا

َان سي سيةاَان حزبية…ا
أاها ا ابحثاننا لاما امااداننانا
نثعننناإّناعناشٍئاانحٍداَالناكيفيةا
اصن هماإَ اىاصاد ءاَا نا ين5ٍاانحٍدا
أَْاابدضااان5اإلْعاَلناننتص ٍراصنرٍيا
أَْااحتىاشبهاننتص ٍرامنالا كا دلهما
بذ كااحفظاننام ءاا5نلهمان لنكدا

أصالً..ا
أاه ان ح1قى..الالاتدل1ننام ذنااداياأناتاتزعا

َاتدلنان سدنناةانرصنًاحتىا ناك ناشكلي ً؟!

أناتدلانانرصنًانااداياب  ارضارةاأنه اننترصتا
رنااٍضا الااٍلا أيا أَْاا عفا شا أَْاا ن حنثايا عاىلا
 لُدااْدَانن!!اأناتدلانانرصنًاأاه انثغبيا ءااداياأنه ا
ااْدابان ايَا1َااياكله،ا ننترصتاعىلان ايَا1َاناَان شَّ
اداياأنه اننترصتاعليكااَعيلَّاَاعىلالذناَاذنك،الكذنا
سايكتبان تأراخا-اناسا1حان لاها-اَالكذناالادانا
أنااكتاب!!اَاليها تاأنااكنَنا هماذ اكاأَْااأناتطأا
أقدنُمهمان اجساةاتالنباصاد ء،ااصادا ُءاعصيٌَّةا
عاىلان ل5 لانيق تللاعنان تأراخاا1 ب  كابأشاب ها
َاأنصا فان ل5ا ل…اع شاتان ايَا1َااناَاع شاتا
صاد ءاحالٌةاأبيٌّةاعصيًّةاعىلان غازنةاَانيحتلل،اَانا

ن متاأُعلان جبا ء.
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السخط على اليهود عامل مهم يف بناء األمة اقتصادياً وثقافياً وعلميًا
  -  خاص

ن ساكنُتا اياها ن اذياسا نا ن نقاتا ذ اكا يفا
انساترشىاننساتبدنن،ااعامان خاانع،ااطغاتا
ن هي1ااةانثملاكيةاانإلرسنئيلياة،ااننخدعان كثرا
بحيالان يهانناامكللم،انهضان سايدانيؤساسا
حسالابانابادران داانان حنثاي،اماناماطلالا
نيساؤا يةان دااياة،اان غارةاعىلان دااناانثمة،ا
نياا ايا ن تنعاني،ا ن تصحيحايا ب1رشاعاها
 لغطلساةانثملاكياة،امدت1ادنًاعاىلان قالآنايفا
كشافانفساي تان يهانن،ااكيفياةامنن5هتهم،ا
انستط عاأنااكشافانيخططان كبران ذيارس1ها
ن ددااانضد ًا لا سان ساالحان فد لاانيؤثلان ذيا
استطيدننامناخال هامنن5هةانيرشاعانثملاكيا

ن صهيننياااضحه.
ك ناتارصخاة:ااان لهاأكان،انيانتاثملاك ،ا
نيانتاإلرسنئيال،ان لدااةاعاىلان يهانن،ان اارصا
 إساال5((ان خطانةان د1لياةانثال،ااهايابدناةا
نيرشاع،اا5نلله،ااأس ساهااراحه،ااقداك نتا
محا رضةااان رصخاةايفاا5اهانيساتكنان((ا
مناأانئالامح رضتهارضنننان لاهاعليه،ااإذنام ا
اقفا اعليه ،انجداأنان شاهيَدان ق ئداالساماايه ا
ن خطنطان دلاضةا ل1رشاعان قلآنيان ذيانهضا
باه،امساتدلض ًاانقَعان اا سااح لانثماةان ذيا
اصلتاإ يه،اثمامبيا ًان داناعاانثسب با اهنضها
ب1رشاعاكهاذن،اانضد ًان خطاةان د1لية،اانآل يةا

ن تافيذااةا لقيا 5ا
اا لاضا ب1ارشاعا
نثملاكيةا ن غطلساةا
آناذنك،انيت1ثلاةاتلاكا
نآل يةابرتنادان شاد ر،ا
ك نطالقاةاأالاتلتها ا
نيق طداةاان ددادامنا
رساما ن تيا نثع1ا ل،ا
نيلتكزا ن د 5ا مل1حه ا
ن ساخطا تا1يةا عاىلا
اإرسنئيلا أملاك ا ضدا
ن غا يلا تافالا ن اذيا

ان لخيصا كاياتتف ننه،املنح ًاب  ات ئجاان ث1 را
 هاذنانيرشاع،اسا بلنًاأغاننران افانسان برشاةا
امساتدلض ًان ح  ةان افسايةا لكثرامنان ا س،ا
ملّكزنًاعىلاتأثرنتاتلكان ح  ةان افسايةان هزالة،ا
مساتحرضنًان ننقاعانن5ت1 عاياننرسا ًاامحلالًا
 اكلان دننملانيؤثلةاايه،امذّكالنًاباخنةانيجت1عا
ن ي1ايااقي1هان دظي1ةاامب نئهان س مية،امحذرنًا
منان تغ يضاان ساكنتاان تاصلامنانيسؤا ية،ا

اح  ةان المب نة.
ابداداننهيا ران انجايفانيناانركايفان حا نيا
عرشامناسابت1ناتحداادنً،اأنركان سايدارضنننا
ن لاهاعلياهانيارشاعانثملاكايان جدااد،اك ناتا
مح رضةان رصخةايفامدرسةانإلم 5ان ه نياعليها
ن ساال5ابخ1يساملننان تيابدأل ابقلنءةانثحدنثا
آناذنكابقن ه:ا»الاتحدثا15يدا ً،ابدلاأنانتحدثا
ك1ج1نع تايفابينتا ايفا5لسا تان ق ت،ااتاطللا
ن تح  يالان خ طئاةاانيغلنطة،ااااطلالان تأايدا
ان لااضانيغلنطايفاأكثاله،اننخلالذهانيج1نعةا
اتلاكانيج1نعةااتلاكانيج1نعةامانانيخّزنلايفا
مج  سان ق ت،اابدلاأنانتحدثاك1ج ميعالكذنا
مفلقاةايفان بيانتاحداثا ًاأ5نف،اتحلياالًايجلنا

ن تحليل،ااأخب رايجلنان فضنل«.
ن المساؤال:ا ن تحليالا خطانرةا إلا مانلا ًا
»اتكاننان اتيجاةالياأنااهلكان ا ُساأنفَساهم،ا
تكاننان اتيجةالياأنااخالجالذناأااذنكامناذ كا
نيجلاس،اأاامناذ كانيجلسايفالذهان قلاةاأااتلكا
ن قلاةااناادريابأنهاقداتحنلاإلاك الاأاااهننيا
أاانرصننيامناحيثااشدلاأاانااشدل،ااب  طبعا

مناحيثانااشدل«.
مابها ًاإلاأنا انيدايننايفاُكّلام ااحدث:ا»نحنا

نيسال1ل،انحانانيساتهدانن..اامعالاذنانبداا
اكأنا اغرامساتدداناأنانفهم،اغرامساتددانا
أنانصحاَن،ابلاابدااغلاب ًاعليا ان حداثاعنالذها
نثحدنث،ااكأنه اأحدنٌثاناتدايا ،اأااكأنه اأحدنثا
5دادةا اماتطلقاأخب رلا امسا مدا ،اأااكأنه ا

أحدنثاا يدةاانمه «
منضحا ًاأنان يهاننابخبثهامانساتط عنناأنا
ارصانناأنظ َرنا اعناخططهمان تياتساتهداا :ا
»إنانلالاذناعىلايشءااإن1 اادلاعاىلام ذن؟اادلا
عىلاخبثاشادادا دىان يهنن،اأنااتحلكنناعرشنتا
ن ساالاعارشنتان ساال،اانحنابددا اماندلفا
ما ذنااد1لانن.اأنااتحلكاننا رضباا اع ما ًابددا
ع 5،ارضبانفنساا امناننخله ،ارضبانثمةامنا

ننخله ،اثماناندلمامنالمانيستهدانن«.
مشارنًاإلاتد طيانثحادنثااتحليله ابلاحيةا
مساؤا ةاامساتهداةايفاما ااحادث:ا»نتحادثا
بلاحياةاماناافهاماأناهاطالفايفالاذنان رصنعا
امساتهدفاايهاشا ءاأ5اأبى،ابلاحيةامناافهما
بأنهااإناتاّصلاعنانيسائن يةالا ااالااساتطيعا

أنااتاّصلاعاه اان5ااقفابلااديان له«.
مشارنًاإلاث1لةاذ ك:ا»نتحدثابالاحاع1لية،ا
بالاحامسائن ة،انخلجابلؤااةاانحادةاب1نقفا
انحاد،اباظالةاانحدةابنعاياانحد،الاذنالنام ا

تفقدهانثمة«.
ااكلرانستشاد َرانيساؤا يةاأما 5ان لهاأكثلا
منامالة:ا»ا»للانحناادالًانحساننخلاأنفساا ا
ن لاها أما 5ا ب1سائن يةا
أما 5اما ااحادث؟اللا
نحاناادالًانحاسابأنا ا
مساتهدانناأما 5اما ا
احادثاعىلاأاديان يهننا
امناادارايفاالكهمامنا

ن اص رىااغرلم؟«.
عاد5ا مساتاكلنًا
نيساؤا يةا نستشاد را
بقن اه:ا»اكيافاتالىا
بأناها ياسابإمك نكاأنا
بأناكا تالىا أاا تد1ال،ا
ب1دزلاعنالاذنان د  م،ا
اأنكا ستامستهدف،اأااتلىابأنكا ستاُمستذَل،ا
م1نالناانحدامنانثذنء،اانحدامنانيستضدفل،ا
انحادامنانُيه نالاعىلاأاديان يهانناان اص رى،ا
كيفاتلىابأنكا ستامسائننًاأم 5ان له،ااناأم 5ا
نثمةان تاياأنتاانحاداماه ،ااناأم 5الاذنان دانا

ن ذياأنتاآماتابه؟!«
ابدداذ كااساتدلضان داناعانياحرصةااي1 ا
ايل:ا»عادم انتحدثاأاض ًالنا ادلفاحقيقةاأنا ا
اماه1 ا أما 5اانقعانانخلاناايهامناح  تال،اُكلٌّ
تفالضاعلياا اأنااكننا اا امنقاف..انحناأم 5ا
اضدياةاَمِهيْاة:اذل،ااخزي،ااع ر،انساتضد ف،ا
إل نة،اإذنل،انحناتحتارح1ةان يهنناان اص رى،ا
نحناكدلباك1سال1لاأصبحا اادالًاتحتاأقدن5ا
إرسنئيال،اتحتاأقدن5ان يهنن،الالالذهاتكفياإنا
كاا انانازنُلاعلب ً،اإناكاا انانزنلانح1الان قلآنا
انؤماناب  لهاابكت باهاابلسان هااب  ين5انآلخلا

 تدادا اإلاأنااكننا ا امنقف.
ن ح  اةان ث نية:الايام اافلضهاعلياا انااا ،ا
م اافلضاهاعليا اكت باا ان قلآنان كلاامامناأنها
ناباداأنااكاننا ا امنقافامناماطللان شادنرا
ب يسائن يةاأم 5ان لهاسابح نهااتدا ل.انحنا نا
رضياا ا-اأااأاصلا انآلخالاناإلاأنانلىضا-ابأنا
نقبلالذهان نضديةان تيانحناعليه اك1سال1ل،ا
أنانالىضاب  اذلاأنانالىضاب  قهال،اأنانالىضا
َداة،اأنانلىضابأناندياشايفالذنان د  ماعىلا ب  ضَّ
اتا تانآلخلاناابق اا امننئدانآلخلاان،ا كناللا
الىضان لها ا اعادم انقفابلااداهان سكنت؟امنا
ماطلالاأنا ارضيا ااقبلا ااناإشاك لااي1 انحنا

ايهاساصنااساقبل«.

ثاماادخالاإلان افانسا دالضام اتشادلابها
ايقانل:ا»منالنان ذياتشادلابأناكاتخ فاماه؟ا
عادما اتتحدثاعناأملااك ،اعادما اتتحدثاعنا
إرسنئيال،اعادما اتلدانان يهانناان اصا رى.اإذنا
شادلن ايفاأع1ا قاأنفساا ابأناا انخا فان دا ةا
اإنا انشاهدايفاأع1 قاأنفساا اعىلاأنالؤنءالما
ما ذن؟الاماأا يا ءا ليهانناان اصا رى،اأيانا ةا
ك نتااحدثايفانفساكاخنفاماه ااإنكايفاقلنرةا
نفسكاتشهدابأناتلكان دا ةاليامناأا ي ءان يهننا
ان اصا رى.الاذهاانحدة.ااإنام ان اذياا1كناأنا
اخيفاايامانا5 نبهماإذنام اتحدثاتاعناأملاك ا

اإرسنئيلااعنان يهنناان اص رى؟؟«.
ااسات1لايفاذ اكااكأناهااساتدلضان دننئلا
ن تاياا1كناأناتديلانيارشاعان دظيم،ااافادل ا
بحجةااماطل:ا» يسامنامصلحتكماأناتظهلانا
 لاا سابأنهمااخ اننكماإذنام اتحدثنناعنان يهننا
ان اص رى،ااتحدثنناعناأملاك ااإرسنئيل؛اثنكما
اإناقلتامام اقلتام،ااإناصادتماما اصادتمامنا
منرنتااإنان قلآناعل1ا اأنه ا يساتابيشء،اأنه ا

 يستاانقدية«.
مساتادنًايفاذ كاعىل:ا»ن قالآنان كلاماق لا ا :ا
}َارَتَىان َِّذااَنايِفاُقلُنِبِهْماَمَلٌضااَُسا ِرُعنَناِايِهْما
اَُقن ُانَنانَْخاَ�اأَْناتُِصيبَاَ اَننِئَلٌةاَاَداىَسان لَُّهاأَْنا
اَأِْتاَياِب ْ َفتِْحاأَْااأَْمٍلاِمْناِعاْاِدِهاَايُْصِبُحنناَعىَلاَم ا

انايِفاأَنُْفِسِهْمانَ ِنِمَل{« أرََسُّ
ن صح ًان سالطةابدد5ان تصاديا هذنانيرشاعا
ن قلآنايان دظيام:ا»منامصلحتكاماأناناتدززانا
تلاكان حقيقاةايفاأع1 قان افنساماناأنا انخ فا
ماكاماإذنام اتحدثا اعانان يهانناان اص رى،اإنا
أع1 قان افنسالنامك1نان حق ئل،اافياأع1 قا
اخط،اتكاننالا كا ن افانساتكانناباذرنتان سَّ
باذاران حلاة،اتكننالا كاباذاران رصخ تان تيا
تس1دننه ايفاا5نهاأا ي ئكم،اايفاا5نلكماإذنام ا
تحلكتما تنلانناعىلاأنكماادالًاك1 اشدلان ا سا
أم مكمابأنهمااخ انناماكم؛ااتدززانايفاأع1 قا
نفنساهمالذهان حقيقة،ان تيا يسامناص  حكما
أناتفه1اننان اا سابأنه احقيقاة،انعنل ،اامنا
مصلحتكاماأناتدعنلا اال1ا ً،ااأناتكنناال1 ًا
يفانفانسان ا س،ا يسامانامصلحتكماأنااكننا
مانا5 نبكاماأياتحالك،اأياحدثا تداززانالذها

ن حقيقةايفان افنس«
منن5هاةا يفا ن د1الا رضارةا عاىلا مشادننًا
نتحادث،اانذكالا ن د ياي:ا»عادما ا ننساتكب را
نثحادنثاام ااحصلايفالاذنان د  مااما ااحدث،ا
ااصلاا اإلااعايابأنهااداالًااجاباأنااكننا ا ا
منقاف،اا1 اأكثلامانااقنل:ام ذناند1ال؟.ام ذنا
ند1ال؟ااما ذنابإمك نا اأناند1ال؟.اأ يسان ا سا

اقن ننالكذن؟.الذهااحدل اتدلاعىلاأنا ابح 5ةا
إلاأناندالفان حق ئلان كثارةاع1 ااد1لهان يهننا
اأا يا ءان يهانن،احتىاتل1ساادالًابأنان سا حة،ا
بأنانييادننامفتنحاأم مكاثع1 لاكثرةا5دنًا5دنًا

5دنً«
رناضا ًان لض اب ثملان ننقع،اانننساي قانحنا
ن خاانع:ا»اإذنارضيا اب1 انحاناعليه،ااأصبحتا
ض1 ئلنا اميتاة،انااحلكها اما اتسا1عاانام ا
تحسابهامنان ذ ةاان هننن،ااأعفيا اأنفساا الا ا
يفان دنيا ااإنا ا نانُدفىاأم 5ان لاهاان5ان قي مة..ا
نبُّدا لا سامنامنقاف،اأااالياتظلاناذنًايفان دني ا
اخزاا ًايفان دني ااعذنب ًايفانآلخلة..الذنالناماطلا
ن قالآنان كلام،ان حقيقةان قلآنيةان تياناتتخلف،ا
َلاِ َكِل1َ ِتاِه{اانثند 5:امنانآلاةالاا(ا}َانا }ناُمبَدِّ
َلاِ َكِل1َا ِتان لَِّه{اانثند 5:امانانآلاةالا(ا}َم ا ُمبَدِّ

5ٍاِ ْلَدِبيِد{ااّق:ا9اا. اَاَم اأَنَ اِبَظالَّ ُلانْ َقْنُلاَ َديَّ اُبَدَّ
مدتاننًامج نتان د1الاكثرة:ا»نييادننا يسا
مقفالً،ا يسامقفالًاأم 5انيسل1ل،اأع1 لان يهننا
ان اص رىاكثرة،اامج نتاانسدة،اانسدةا5دنً،ا
الامااحساننابخطانرةاتحالككايفاأيامجا لا
مانانيجا نتا ترضباع1لهامان فالناي،اأااتؤثلا
عاىلامك نتهمابصانرةاع ماة،اأاا تؤثالاعىلام ا
الاداناأنااكنناسا ئدنً،اِ ح ٌفاعىلان ديننااعىلا

ن قلنب«.
ااتسا ءلامجدننًاعانامدىانساتددننان ا س،ا

ام ان د1الان ذيااابغيا
أنااكنن:ا»إذناقلا انحنا
ند1الا أنا مساتددانا
شايئ ًاا1 الانان جننبا
عاىلامانااقانل:ا]م ذنا

ند1ل؟[«
ثمااضعارضنننان لها
نثالا نننطالقاةا علياها
»أقانلا كما يرشاعاه:ا
نرصخنن،ا ننخانةا أاها ا
أ ساتمات1لكننارصخةا
أناتاا نان:ا]ن لاهاأكن/ا
نيانتاثملااك ا/انينتا

إلرسنئيل/ان لداةاعىلان يهننا/ان ارصا إسال5[
أ يساتالذهارصخةاا1كناثياانحداماكماأنا
اطلقها ؟ابلارشفاعظيما نانطلقه انحنانآلنايفا
لذهان ق عةااتكننالذهانيدرساة،ااتكنننناأنتما
أالامنارصخالذهان رصخةان تياب  تأكيدا-ابإذنا
ن لها-اساتكننارصخةا يسايفالذنانيك نااحده،ا
بالاايفاأم كاناأخالى،ااساتجداناماناارصخا

مدكما-اإناش ءان لها-ايفاما طلاأخلى:ا
]ن لهاأكن/انينتاثملااك ا/انينتاإلرسنئيل/ا

ن لداةاعىلان يهننا/ان ارصا إسال5[
ثامااتنقعان دننئلان تياماناض1اه ارنةاادلا
نيا اقال:ا»ساياطللانيا اقاننالاا االاا كا
انيل5فننالا االا كا يخناننكم،ااتسا ء نن:ا

م ذن؟.ام الذن؟«
 كاهاانضحاأناتحالكانيا اقلامنامؤرشنتا
صحةاع1لاكااا عليتاه:ا»أتدلاانن؟انيا اقننا
نيل5فاننالامانيالآةان تاياتدكاسا اكاا عليةا
ع1لاكاضدان يهانناان اصا رى؛اثنانيا اقلالما
إخنننان يهنناان اص رى:ا}أََ ْماتََلاإَِلان َِّذاَنانَ َاُقننا
اَُقن ُانَناإِلِْخَننِنِهُمان َِّذاَناَكَفُلاناِماْناأَْلِلانْ ِكتَ ِبا
اَمَدُكْماَانانُِطياُعاِايُكْما اأُْخِل5ْتُاْماَ اَْخُل5َانَّ َ اِ�ْ
نَُّكْم{اان حرش:امنا أََحدنًاأَبَادنًاَاإِْناُقنتِْلتُاْماَ اَارُْصَ
نآلااةااا(ااحتاىاتدلانناأنتم،ااتسا1دنناأنتما
أثلارصختكماستسا1دننانيا اقالالا االا كا
عادم اتغضبهمالذهان رصخة،ااتسا ء نناي ذن؟ا

أااااطلقننا يخنانكمامناأناتلننال «
ثمااشاراإلاأثلامثالالذنان د1الاعىلانفنسا
نثعدنء:ا»م النالذنانثثل؟.ان سخط،ان سخطان ذيا
اتف ننهان يهننابكلام اا1كن،ان سخطان ذيااد1لا
ن يهنناعاىلاأنااكننانآلخلانامناأبا ءانإلساال5ا

لمان بداالان ذيااقن5اب  د1الاعاهمايفامنن5هةا
أبا ءانإلسال5،ااتف ناناأناان5دايفاأنفسا اسخطا
عليهام،ا يرتكننالاذنان زعيماالاذنان لئيسااذ كا
نيلاكااذ اكانيسائنلااتلاكانثحازنبا-اكأحزنبا
نيد رضةايفان شا1 لايفاأاغ نسات نا-اتتلقىاليا
ن جف ء،ااتتلقىاليان سخط،اا يبقىان يهننالما
أا ئكان ذااناادادننامب  غاكبارةا با ءامدنرسا
املنكزاصحيةاالكذنا ي1ساحننان ساخط.اإنهما
ادادننانيلي رنتامناأ5لاأنااتف نانان ساخطايفا
نفنساا ،اإنهماادلانناكماسيكننالذنان سخطا
مكلف ً،اكماسايكننالذنان سخطامخيف ًا هم،اكما
سايكننالذنان ساخطاع مالًامه1 ًايفا15عاكل1ةا
نيسل1لاضدلم،اكماسيكننالذنان سخطاع مالًا
مه1 ًايفابا ءانثمةانقتص نا ًااثق اي ًااعل1ي ً،الما
 يسانناأغبي ءاك1ثلاا ااقن نناما ذناند1ل؟.الما

ادلانناُكّلايشء«.
ااؤكداعىلالذنانثثلانيهام:ا»ا ادلفاحقيقةا
انحادةامناخاللالاذن،اأنان يهانناأنانثملاكيلا
عىلان لغمام1 ابحنزتهمامناأسلحةاتكفيا تدمرا
لاذنانثمةاعدةامالنتاحلاصاننا5دنًا5ادنًاعىلا
أنانااكننايفاأنفساا اساخطاعليهم،احلاصننا
5دنًا5دنًاعاىلاأنانانتفنهابكل1ةاانحدةاتابئاعنا
ساخطاأااتزرعاسخط ًاضدلمايفاأياقلاةاا نايفا
قلاةايفاأطلفابقدةامنالذنان د  مانإلسالمي،اللا

تدلانناأنهماحلاصنناعىلالذن؟«.
اضداها اخااللا
ن د ماةا ننسارتنتيجيةا
يرشاعاه،انااغفالاأنا
ااباهاإلان ذرادةانيه1ةا
انيحنراةان تيانستادتا
إ يها اأملاك ا تتحلكايفا
مانا ن دلبياةا ن بلادننا
»أنتاما15يد ً،ا خال ه :ا
لاذنا ن شادبا أباا ْءا
كلاهام1كاناأنااكننننا
نظالا يفا إرل بيالا
أنتا أملاك ،ااساتكننا
إرل بياننخلابيتك؛اثنها
ناازنلايفابيتكاكتا باإرل بيالنان قلآنان كلام،ا
نازنلايفابيتاكا-اأناتاأاها ان زااديا-اكتباليا-ا
ماناا5هةانظلاأملااك ا-ايفابدناةاايفاأالاق ئ1ةا

ن كتبانإلرل بية،اكتباأللان بيت«
ااساتبددان سايداحسالارضنننان لاهاعليها
نساتهدنفان نل بيل:ا» يسااقطان نل بيننالما
ن ضحية،ا يساننالمانيستهدالاادالً،ازع1 ؤلما
 انااتدلضاننا سانءا-الاذناما انعتقادا-ااكله ا

ت1ثيلي ت«
ااحدنانإلرل بان حقيقياايقنل:ا»نإلرل بيننا
ن حقيقياننالامان نل بينناان5اك نانناافلقننا
كل1اةان اا س،ااان5اك نانناااطلقانناننخلالذنا
نيساجدااتلكان قلاة،االذهانيدرسةااذ كانيدهد؛ا
 يثرانايفاأاسا طان ا سان دادناةاان بغض ءاضدا
بدضهمابدض ً؛اااثقفنناأبا ءانيسال1لاب  دق ئدا
ن ب طلاةان تيا5دلتانثماةاضحيةاطنلات راخه ا
اأصبحاتان يان5ابساببه اتحاتاأقادن5ان يهاننا
ان اصا رى،الاماإرل بياننااداالًاعادما اك نننا

اد1لننالذهانثع1 لاضدن انحناأبا ءانإلسال5«
ايفالذنان ساي قااشاراإلامبادأارايع،ااقي1ةا
عظي1ةاب1ث  يةاع  ية:ا»ا كناعىلان لغمامنالذنا
كلاهاللاتدتقدانابأنا انؤاداأناا1ُساكنن؟.انحنا
نانؤاداأناا1ساكاا1اياانحداتحتاأيانسماك ن،ا
ساننءاك ناال بي ًاشا ادي ًاحابليا ًازادا ًاكيف1 ا
ك ن،انحنانلاض،انحنانداناانستاكلاأناا1ُسكا
تحاتاعااننناأناهاإرل بياضاداأملااك ،ااحتىا
]ن زندنني[انفساهاالنامنانكلله،انحنانانؤادا

أناا1سكاتحتاعاننناأنهاإرل بياضداأملاك «.
مليئاةا انيحا رضةا بسايطةا مق رباةا لاذنا

ب  دراسابإمك نكمان دننةاإ يه ااتأمله .ا

الحق أن أمريكا تح�ارب المنطقة العربية 

بالمصطلح�ات.. فن�رى أنه�ا فق�ط تق�وم 

بإطالق المصطلح.. ثم نتكفل نحن برديده.. 

وتل�ك هى المحنة الك�ربي.. فأمريكا من هذا 

المنظ�ور أعط�ت نفس�ها الح�ق ىف أن تقول 

ع�ن هذا التنظي�م � أى تنظيم � إنه إرهابي.. 

وت�رى أن التنظي�م اآلخر لي�س إرهابيا.. ثم 

تقول إن هذا النظام ديمقراطى والثانى ليس 

ديمقراطيا.. 

وهكذا.. كما وظف�ت الجمعيات الحقوقية 

لتنفيذ سياستها الخارجية المغرضة برصف 

النظر عن مبادئ حقوق اإلنس�ان واألخطار 

اإلنسانية الكربي..

ي�رددوا  أل  الجمي�ع  أدع�و  باختص�ار 

مصطلح�ات أمريكا، وليعلم أنها ل تصك هذا 

المصطلح أو ذاك خدمة لسواد عيون اإلنسان 
والب�رش أينما كان�وا.. وانما من أجل س�واد 

عيون مصالحها فقط ل غير..!

د. سعيد الالوندي

أمريكا وحرب املصطلحات

 ال بد أن يكون لنا 
موقف من منطلق الشعور 

بالمسئولية أمام اهلل سبحانه 
وتعالى، ال أن نرضى بالذل 

وبالقهر

 الحذر من التغاضي 
والسكوت والتنصل 

من المسؤولية، وحالة 
الالمباالة، والحالة النفسية 

الهزيلة لها تأثيراتها

 أن نتحدث بروح عملية 
ومسئولة، ونخرج برؤية 

واحدة بموقف واحد، بنظرة 
واحدة، بوعي واحد، هذا ما 

تفقده األمة

 هل نحن فعاًل نحس بأننا 
مستهدفون أمام ما يحدث 

على أيدي اليهود ومن يدور 
في فلكهم من النصارى 

وغيرهم؟
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يا الشامخات السود حالفنا ثباتك والصمود
جناه وما  الزمان  واه��وال  والنود  للعاصفة 

سعود واحنا  ارواحنا  بعنا  املعبود  للخالق 
الطغاة ونطيع  املنقود  مع  نتعامل  هيهات 

لليهود جتند  م��ن  ن��ح��رق  وال��ب��ارود  بالنار 
اإلل��ه دي��ن  ينتصر  حتى  جن��ود  وبالنفوس 

وسكود املدفعية  وض��رب  ال��ه��اون  ق��ذائ��ف 
والطائرات السود تشبه سحر فرعون وماله

نقود ب��ال  ي��د احل��س��ن  ف��ي  راي��ت��ن��ا معقود 
واقسم برب اجلود وانه حق والباطل سواه

الولود بعد  ال��وال��دة  بطن  املولود  يرجع  لو 
عن خطه املمدود ما نرجع وال نترك رضاه

يا الشاخمات السود
الشهيد/

 ناجي علي 
صالح المظفر

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

 منا8ا-ل 
15 نانثال

-ملزمةان رصخةايفاا5هانيستكنان.
-املزمةامحي ياام1 تيا له.

عروبة النفط أباٌة يسريون عليها ُحفاة

لم َيُعد هذا العالم ُيشّرفني 

أبو أواب
وحقاً عى الل�ه 
نرصك يا مؤمنا 
يتحَداّى الطغاة 

ويلقى ببأٍس شديد 
جيوَش الغزاة 

وحقاً عى الل�ه 
أن يهلَك المجرمين الُبغاة

بأيدي الرماة 
يسيرون َجْوَعى

َوعطىش
رجالً مشاة 

اً عى الل�ه  وحقاّ
أن عباداً له 

يف الليايل ُساة 
يبيعون لل�ِه أرواَحهم 

وللشعب يعرُف َمن هم فداه
إذا قطعوا واديا

عرفتهم رباه 
وإن ظمئوا

نبعت حيثما يركضون المياه
َول يعلمون 

بأن البالَد التي يجهلون 

تحُناّ إليهم 
تشم بهم ريح أجداِدهم 

يمرون من ها هنا 
فتهب الحياة 
ول يعرفون 

وقد مات أجداُدهم 
وأتى الغزو يقطعُّ أوصاَل أرض 

بشبك وبنك َوشاة
بأن البالَد هنا لم تمت 

وأن الراَب هنا لم يمت 
وأشجار هذي المناطق 

تعرُف من َفارقوها
وتعرف أَْبنَ�اَءهم حين مروا بها 

َورأوها 
يجوعون تطعُمهم

وتجود لهم وتضيفهم
يف العيش 

تظلاّلهم من هجيِر الغداة 
ينامون 

تعرفهم هذه األرض 
تشتاُق لحظَة يستندون بأظهرهم

تكاُد تلم عليهم وتحضنهم
يف أناة 

تيمماّ من ترِبها ليصي 

هذا اليماني 
فقال الراُب:

تطهاّرت والل�ه 
حين تيماّمت يف جلد هذا المجاهد

هيا جميعاً نؤداّي الصالة
ثمانون عاماً وما كنت أشعُر أني 

ثرى المسلمين 
وأرض النبيين ثم الُهداة

وكنت أسيراً فال تركوني
تعوُد النجاسة فوقي 

ويأتي الزناة 
فال لن أمكنَهم

سأدافع عنكم ونحن جميعاً 
من الل�ه جئنا 

ونحن لديِن الله الُحماة 
هناك الصخوُر تليُن لهم 

وتحُساّ بهم 
وتقباُّل أقداَمهم 

فاة وهي تملُك حتى الشاّ
وهم يشعرون بهذا

لهذا 
رأينا األُباة

يسيرون فيها ُحفاة

أحالم عبدالكافي
ع  اٌماق ٍسا5دنًاتدجازان كل1 تاعنااصفها
اتجفانثقال5اعناإنرنكاكاهاقبحه،،اذ كاعادم ا
اصباحانإلنسا نان ذيالناأسا سالاذنان د  ما
ناشائابلا مااداداايهاحتىارق1ا ا...ندما ذ كا
أنركا اأنالذنان د  ما ماادداع ي ا لبرشاا مااددا
اا سابهمان ديشاايهارب1 اثناهاقداتحنلاع ي ا
خ صا اثمسا خاان بارشااأشاب لهم...كيفاناا
اقداأصبحاق نتهالماشذنذانآلا قامنامص يصا
ن دم ءااتج ران حلابااأرب بان فسلاانإل5لن5ا
انننحطا طا،ااحلكانناأارنقاهااالدبنناعىلا
أاتا ران خادنعاانيكلابلالماماناا1لكننازم 5ا

أمنرهاابإمك ني تهمااقدرنتهماااأمنن هم.
إنه اأصننتاأحدثان ط ئلنتايفاصاعان دم را
ايفاتحقيالاأكنانننفج رنت...تحللايفاسا1 ءا
اطايااا يلانه ر(االسله اغزنٌةاقداتح  فننامنا
كلاأقطا رالاذنان د  مانييتاض1رهانإلنسا نيا
ان اذياأصباحاأقالباما ااكاننا نكاٍلاثنننعا
ن حيننن تانيتنحشاةاان تياتكارشاعناأني به ا
اتحصداكلاالاسةاتق بله ..ا.....احت1 ا مااددا

لذنان د  ماارشاايا.

عادما اأمايشايفاشاننرعااطاايااأتصفحا
ا5انهاأا ئاكان بارشامنااتحاّدانانيساتحيلا
ااخل5اننامناتحتانثنقا ضا يافضنناغب را
لذنان د  امانيخ نع....اا1ضننايفالذهان حي ةا
ااتحّدانان حص راااص رعاننانينتاان جنعا
بكلاإرصنٍرابلابكلاش1نخااقس1 تاا5نلهما
تقانل:اتب ًا د يكمالاذنانيتننطئاباكلااق حةا
عىلاا1نانإلا1 ناا امناتسافكننانم ءامنالما
أ ُلاقلنب ااأرقاأائدةا...اتبّ ًا د  مان ذئ بان ذيا
اقتلاااساحلاكلام النا15يالا يصبحاع ي ًا
ا رغ امانامد نيان حي ةااامانارانئعان ن5ننا

 يكنناأشبهام ااكننابأرٍضاخ ااةاب ئسة.
ل الناآخلانفٍسا رصنخاطفٍلارضيعااتد لا
يفانثالابدداتااليشاصنتانننفج را يقنلا هذنا
ن د  م:اام ذنا5ايُتا تقذاانناص راخكمانيدملا
انقارأيس؟؟ا..م لياته1تياثكنناطفالامب حا
نمه؟؟،ام لايا5لالتياحالا5دلت1ننياغرا
محسنباعىلاع  ماحقنقان طفل،ام الناذنبيا
 تحلقاايانارنناأسالحتكمانيدملة...بالاي ذنا
5دلت1ننياض1نااحس ب تكمااأط1 عكماان تيا
5دلتايالدا ا ه ...إنه اااحشايتكمامناتتلذذا
بلؤاةاأ5سا نامئ تانثطف لامثيلامتفح1ةا،،،ا

ل اأن اذنااأرحالاعنالذنان د  مان قبيحاانيخيفا
اأتلكاها كماباكلااساقهااكذباهااحق رته...ا
اإنهاا مااددااارشاايالكذناع  مامتسخابأنرننا

ن جلا1ةاان دم ر.
 امااداداارشاااياع  امان ص1اتاان زافا
أملااك ا ... امااداداارشاااياع  اما ان ظلاما
اإرسنئيالا،،ا امااداداارشااياع  ماآلاسادننا
احقادا ماطقهاما حقا رةا إنها ا نإلرل باي.ا
أس  يبهماضدانإلنس نيةاان تياتدنتامستنا تها
بأبشعاصنرهاا5لنئ1ه...اا ماتدداترشاايالذها
ن شادنبان خ ندة....ا ماادداارشاايامجلسا
نثمنااناليئةانثممانيتحدةاانامجلساحقنقا
نإلنس نااكلاتلكانثبننقان ك ذبةان تياتادلاي لا
اتابحاي لااتساجُدايا ٍلااتقتلاي لا..اد راعيلّا

لكذناع  م.
مناارشاايالنااطايان ي1نان حبيبا..النا
ع يياالنامساقطارأيسابلالنامابعاكلنمتيا
الانامصادراقنتاياارنااعال متاياان صبا
رناتي....اانان لاهاثناأُناناتحتاثالنهان ط للا
...اأرشفايلاماناأحي ايفاع  ٍماكهذنا ماادداا1تا
إلنس نيتيابأياصلةا..ع  ٌماأشبهام ااكننا دبةاا

قذرةابيداشيط ٍناأرعن.

محاوالت إحداث الفراغ الثقايف يف 
اليمن.. أفشلها املثقف الحقيقي

وليد الحسام
يفان شاأنان ثقا يفان ي1اايا،ااك نتاقاداع1دتا
بدضانيؤسس تاإلاخللاالنغاثق يفامح ٍذا لفلنغا
ن ساي يسان ذياسادىاإ يهان خ ئاناال ني(اامنا
اقافاارنءهايفامخططاتدطيلامؤسسا تان دا ةا
ثنها اتحالرتااخل5تاعانان هي1ااةاان نص اةا

ن خ ر5ية.
ااااا قداأعلاتاتلكانيؤسسا تان ثق ايةانفسه ا
5ازءنًامانامخطاطان هي1ااةان خ ر5ياةاعادم ا
أغلقاتاأبننبها ا تشادلاأصحا باذ اكانيخططا
بأنها ان ن5اهانآلخالا الرتها نا داهاما،ااك ناقدا
ح الاعدنامنامتسالطيان ثق اةاأنااغيبننان دارا
ن نطايانيساتقلا ل1ثقفايفاتلاكان فرتةان حل5ةا
ن تاياا1لابها ان نطناعقبانساتق  ةاذ كان خ ئنا
،ارب1 اظاناأا ئكانثقزن5اأنهمان نكالءان حرصاننا
 لثق اةان ي1ايةااأنانيكننان ثق يفا بالنن اسياه را
ب1جلناغي بهمااك نتاصدمتهماق ص1ةاإذاا5دانا
أنفساهماقداتدلاناانعرتانناعلا اناناقصدابأنهما
اكالءان د1  ةا،ااأنركاننا5يدناأنان ثق اةاانيثقفا
 ياسامختازنايفاشاخصي تهمان ف رغاةااأناهانا
ا1كاهماأنااشاكلنناثا ئيةان د1  ةامعان سي ساةا
م نن5اأنانيثقفان ي1ايان حقيقيا_عىلان لغمام1 ا
ع نا هامنانإلقص ءاان ته1يشا_اساياهضابدارها
ن نطااياناناأناااتظالاأاةاإمالءنتامانان حلبةا

ن سي سية.
ااااكاا انفارتضاا5ننانيثقفان اذياا1ثلاظلا
ن سلطةاأاان سي سةاانظلانبحثاانقد5اتاظرنتا

ينن5هةاظ لالةاكهذها،اا مانكانانتنقعاأنانجدا
نيثقفان ذياسيكنناظلان دداننانإل5لنميااأننة˝ 
اساتغله ان دداننايفاتنالا5لنئ1هاضدانإلنس نيةا
؛احتاىاا5دن اعدنن˝ منان اكالنتانيدلاةاباأل(ا
ن داداننان سادننيااتح  فهاعىلابالنن ااشادبا ا

ن ي1اي.
اااان تدتياماعانارساغيا بابدضانيؤسسا تا
ن ثق اياةاال5عاإلاأساب باسي سايةاامشا راعا
خ ر5ياةاك نتاتدت1داعىلامنااداالاتلكانيا بلايفا
تافيذانيخططاذيانيض ملاننستد1 راةاإذايسا ا
كثرناأناتلكانيؤسسا تاتادنراات1نلامنان خ رجا
بهادفاإقص ءانيثقفان حقيقيااالضام ااشابها
نيثقافاعىلاأناهاص حبان حلايفات1ثيالان ي1نايفا
ن ج نبان ثق يفا؛اماناأ5لاأناتظهلان ي1ناأقلامنا

5 رنته ايفانيستنىان حض رياان ثق يف.
 امااغابانيثقافان ي1اياعانان اداران نطايا
انإلنسا نيانياا طاباهايفاملحلاةاانن5اهان نطنا
خال ها اأبشاعاعاداننا،اا يساث1ةاما اا1كناأنا
نسا1يهاغي با ا،اكلاما ايفانثملاأنانثسا1 ءان تيا
ك نتامحسانبةاعاىلان ثق ااةان ي1ايةاساقطتا
بساقنطامارشاعان د1  اةا لخ رجامعاساقنطا
ن سف رةان سادنناةاك1اظنمةاا5دتاعىلاسبيلا

ن د1لانيخ بلنتيان قذر.
ان جبهاةان ثق اياةاينن5هةان دداننامؤسساةا
ا1اياةا15داتاكلانيثقفالان ي1ايالااماناكلا
نثطيا فااكلانثر5ا ءاناناأيات1ييازا5غلنيفاأاا
علقاياأااغرهام انمتاتح1لالدا ااطاي امت1ثالا
يفامنن5هاةان دادانناان داا عاعانان ي1اناأرض ا

ات راخ ااإنس ن .

»اأمريكا  تقتل ال�صعب اليمني باأيد �صعودية«..

صباحية شعرية يف بيت الثقافة

 
نّظ1اتان جبهاُةان ثق اياةاينن5هةان دادانن،اأمسانثربدا ء،ان صب حيةان شادلاةان ث نيةاض1انااد  يته ا

ن شدلاةان تياتقي1ه اتحتاشد را»أملاك اتقتلان شدبان ي1ايابأاداسدنناة«.
اقداتض1اتان فد  يةاعدننًامنان قص ئدان شدلاةانيا لضةا لدداننانثملاكيان سدننياانيدنةاعنامأس ةا
ن شادبان ي1ايا كلٍّامنان شادلنءامح1دان جلمنزياان شا علةااايةان د1لياان ش علاأملان حاظيلاان ش علا

مايفان بننياان ش علان لح1ناللنش.
ان صب حيةاعدٌنامنان شدلنءاانيثقفلان ذاناعناناعنانستحس نهما لقص ئدان شدلاةان تياتض1اته ا حرَضَ

ن فد  ية.
تأتيالذهان فد  يةاض1نااد  ي تان جبهةان ثق ايةاينن5هةان دداننان سا عيةاإلبلنزانارانيثقفايفامنن5هةا
ن ددانن.اايفاترصاحالاصدىانيسرةاق  تارئيسان جبهةان ثق ايةان دكتنرةانبتس 5انيتنكلاأنالذهان صب حيةا
ض1ناأربعاصب حي تاشادلاةاتح1لاشاد را»أملاك اتقتلان شادبان ي1ايابأاداسادنناة«،ااأش رتان دكتنرةا
نبتسا 5اأنان دداان ذياالاضاننعرتنفابفشالهارغمانيؤرشنتااأنان جلنئمان بشادةان تياالتكبه ابحلان شدبا

ن ي1ايان يٌلاعىلامدىاح1 قةالذنان ددانن.



ننثالالاااننالاثالا5اانيننالاثا15 نانثالاثالالا     ن ددنااللاا14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

إصابة مستوطن بجراح متوسطة بعملية طعن بالقدس

العدو دّمر 70 منشأة فلسطينية خالل 48 ساعة 

مفتي الوهابية وبنو أمية 
 محمد محمود مرتضى *  

خاالَلانساتقب  هامج1نعاةامانان دعا ةا
مهل5ا نا يفا نيشا ركلا ا«نيفكلاان«ا
»ن جا نرااة«ايفانارتاهان االا،اقا لامفتايا
عا 5اني1لكةان سادنناةاارئياساليئةاكب را
انإلاتا ءا ن دل1ياةا ن بحانثا اإننرةا ن دل1ا ءا
ا ن شايخاعبدن دزازاباناعبدن لهاآلان شايخاإنَّ
نيلكاسال1 ناباناعبدن دزازاآلاسادنناأطللا
»ع صفاةان حاز5«ابتح  فا»علبياإْسااَلميا
 لدا عاعانان دقيدةانإلْسااَلميةان تياتدلضتا
 هجان5اخبيثامانانيادان صفنيان اذياأرننا
ن رشاب إلْسااَل5اانيسل1ل،ااح الانع تهازرعا
نيك ئدابالاأَبْاَا ءانثمة،اانإلاسا نايفانثرضا
ب1ختلفان نسا ئلااماه ان تشكيكايفان دقيدةا

اماهجان سلفان ص  ح،اان دل1 ء«.
اةا انع اآلان شايخاإَ اىا»تنحيداصفانثُمَّ
نإلْسااَلميةاان تصاديايثاِلالاذهانيحا انتا
ن بغيضاةامناخااللان حفا ظاعاىلان دقيدةا

ان داا عاعاها ،ااتنضياحازاافاما اادعايا
ن ح قادانااب طالاما ااتبدانن،اانارشاقيما
نإلْسااَل5ااتد  ي1اهان سا1حةاان تحذاالامنا

ذرنئعان زاغاانننحلنفان تياالا5ننا ه «.
إناربَْطانيص  حان سي سيةابدا ااَناناايٍةا
إلث رةان حقداان ضغياةا يساتاب  جدادةاعىلا
مفتياني1لكةان نل بي،اا  تل1يذُانبنانسات ذها
مح1ادابناعبدن نلا ب،ان ذياأعطاىان غط ءا
ن رشعايان داايا حليفهامح1دابناسادننايفا
ن تح  فان اذياع1داب  د5اان هاد5،احيثاق 5ا
نباناعبدن نلا باب ساتغاللان دااناإلضف ءا
ن رشعياةاعاىلاحلكاةاسي سايةامانا5هة،ا
ا تحنالاغ رنتان سلباان اهباإَ اىا»5ه ن«ا
مقدس،الادفاإَ اىاتجييشا15 عةانجدامنا
5هة،اانساتقط با15يعاقط عان طلقاآنذنكا

 لقت لاإَ اىا5 نبان تح  فان جداد.
عىلاأناإضف ءا»نيقدس«اعىلان ساي يسا ما
تبدأامنانباناعبدن نل باأَاْضا ًابلالياا يدةا
سي ساةانبتدألا انثَُمناانناماعاسي سا تا
مد اااة،احياثان رتكيزاعىلاعقيادةان جناةا

مانا5هة،اارضارةانط عةان سالط نان ج ئلا
ان ف 5ال،اا5ننزان جه ناتحاتارناته.االكذنا
تحن اتارناةان جه نان تيارشعتاب ثََساا سا
 لداا عاعنابيضاةانإلْسااَل5ااأعالنضاام لا
نيسال1ل،اإَ ااىا»5ها ن«ااهادفا تكدااسا
ثلانتاننملنءاان ساالطلااتنسايعاملكهم،ا

ازا نةانس ئهماا5ننراهم.
ا ذ اك،ااإناما ااقن هامفتاياني1لكةامنا
مادحا انيلاأمالهانيلكاسال1 نانااخالجاعنا
إط رالذهان سي ساةان تياسااه احاك 5ابايا
أمياة،اانيلاننملاعاادهاان5ابان ط عةاحتىا
 اناك ناا 5لنً،اشا رب ًا لخ1ال،اق تالًا لافسا
نيحرتماة.ااالاعجباأناا ا مانَلاانما ًامنقف ًا
انحادنًامنانيفتياتج هالذنان بذخان شايط نيا
ثملنءاني1لكاةايفاك زاانل تااص نتان ق1 را
يفاأُاُرابا ااأَمرك ااي1 ااديشاأَكثلامنانصفا

ن شدبان سدننياتحتاخطان فقل.
امنا5هةاأُْخاَلىااصفانيفتيان سادننيا
ن ج1هنرااةانإلْسااَلميةايفاإاالنناب  صفناة،ا
اادعناإلق مةااحدةاإْسااَلمية،االذناترصاحا

مبا رشابتكفاراإاالنناان شادبانإلالنناي،ا
اتكفاران شايدةابشاكلارصااح،اثامالانا
اساتاكلان تفجارنتان تاياترضباننحسا ءا
اادتنلا اع1االًاإ5َْلنميا ً.اللالاذناننعامنا
ننزانان5ياة؟اب  طباعان.اا1 النانيساتاكلا
عاادانيفتياااالان دقيدةان تاياادتاقه النا
ن قتلاننخلاني1لكةاناخ ر5ه ،االناُقتلانل يلا
ننحس ءايفامك ناآخلاخ رجاأََرنيِضاني1لكةاي ا
سا1دا اأيانساتاك ر.اعىلاأنان دعنةا لنحدةا
نإلْسااَلميةانملاغرامفهن5انبدناان ساببالن:ا
أيامنانيسال1لااقصدانيفتيان شايخ؟اا نها
ااالامذلابان نل بياةاناابقاىامذلبامنا
نيذنلبانإلْسااَلميةاااجنامناسايفان تكفر،ا
ا  دقيادةاننشادلاةااني تلادااةان تاياتدانا
به امدظمانيذنلبان سايةالياعقيدةاا سدةا
ااالان لؤااةان نل بياة،الذناعدناعاناتكفرا

ن شيدةاان صنايةااغرل1 .
ا1ا رسانيفتايالاذنان انعامانان خط با
ن تحلاايض،اثامااأتيابدداذ كالاناامنامدها
اتسا ء ننامناأاناأتاىاُكّلالاذنان حقدااكلا

لذهان كلنليةااكلالذنان تكفراان قتلاانرنقةا
ن دم ء.

ااتكلمانيفتياعناتد  يمانإلْسااَل5ان س1حةا
اي1ا اكتبهماتطفاحاب  قانلاإنان ابيامح1دا

اص(اقدا5 ءاب  ذبح.
ب  طباعالناادلاماأنان تكفاراتكفرلم،ا
اننان بض عاةابض عتهام،اانناعالمةا»ن حلا
ن حرصي«ا كلالذهان ج1 ع تام1هنرةابختما

ال بيتهمان بغيضة.
اب حاثاأناافهاما اب ختصا ر،اإذناأرنناأيُّ
طبيدةالاذنان خطا با ل1فتايان نل بياا1 ا
علياهانناأناادنناإَ اىان تأرااخانثَُمنياحيثا
اقتالان بغيان ص  ح،اااقطعان دعيارأسانبنا
بيتان ابنة،اااشانانبنان طلقا ءان حلباعىلا
رأساننا1 نااي1 ااحشانارأسا5ادهاأناأمرا
نيؤماالان ذياكل5ان لهاا5ههابأنها مااساجدا

 صاما مااكنااصيل.

* موقع العهد اإلخباري

أصيبامساتنطنااجَلان ج1داةابجلنحايفاع1ليةا
طدنااقدتايفاماطقةا»مأمنان له«ايفامدااةان قدسا

نيحتلة،اناناأناتدلفاخلفيةان ح نثابدد.
اذكالامنقاعا»لللل«انيقلبامنا5ياشان ددا،ا

أنامساتنطا ًانقلاإَ اىانيستشفىا تلقيان دالجامنا
إص ب تااصفتاب يتنساطةا5النءاع1ليةاطدنا ما

تدلفاخلفي ته .
اللعاتاقننتامانارشطةان دادااإَ ااىانيك ن،ا

ارشعاتابد1ليا تان ت1شايطاان تحقيالايدلااةا
مالبسا تان ح نث،االلاتماباا ءاعىلاخلفيةاقنميةا

أ5ا5ا ئية

ق لامساؤاُلاملفانثغاننرايفامح اظةا
ن داداا ا إنَّ بشا رنت،ا مدتازا طنبا س،ا
لدماها خااللا مانا الاادا »نإلرسنئيايل«ا
 ل1اشاآتانإلنسا نية،ا»ان تياتُقد5اك1احا
ني نحالا نقافا نااعا  لفلساطيايل«،ا

نيس عدنتاان لحيل.
َاأَاضاحابشا رنت،ان ج1داة،اأّنامدظما
ك1سا عدنتا »قدماتا نيهدماة،ا نياشاآتا
نثُاُرابايا ننتحا نا قبالا مانا  لساك نا

امؤسس تام نحة«.
ك1ا اأاا ناتقلاالاحقنقياالساطياي،ا
الصداننته ك تان ددا،اأنان ح1لةان دسكلاةا
»نإلرسنئيلية«ايفانثغننران فلسطيايةالدمتا

خاللاانملالثاماشأة.
َاأَاضاحاأنان هاد5،اان اذيانفذتها جاةا
ن باا ءاان تاظيامان ت بداةا اإننرةانيدنياةا
»نإلرسنئيلية«،اط لاماشاآتاالسطيايةايفا
ما طالا»ن جفتلاك،ااص ال،اعالاكلز ية،ا
نيكرس،انيصفاح،اأبنان دج ج،ان ف رساية،ا

علان بيض ءاابلن ة«.
اق لاإناسالط تان داداالدمتاانملتا
ماشاآتاع1لننياة،ااحظ ئالا لحينننا ت،ا
ابلكسا تازرنعياةاإَ ااىا5 ناباخطنطا
اخزننا تا ل1ي هاااحادنتاصحيةامتاقلة،ا

يفانثغننر،ااالان تقلال.

واشنطن: حريصون على التفوق العسكري »اإلسرائيلي« يف املنطقة

الحكم على األسري »كفاية« 
بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية 

أا نتامؤسساةامهجةان قادسا لشاهدنءاانثرسىاان5ا
ن سبت،اأنامحك1ةاسا  مان دسكلاةا»نإلرسنئيلية«اأصدرتا
حك1ا ًاعىلانثسارانيج لادامح1اننان 5ياط لالاكف اةا
»كبها «اب  ساجنان فدايلاخ1ساسااننت،ااغلنماةام  يةا

قدرل اللااأ فاشيكل.
اك نتاقننتاننحتاللانإلرسنئييلانعتقلتانثسارامح1ننا
اا/ثل/لالا5،ااا5هاتا اهانيحك1اةا كف ااةابتأرااخا
»نإلرسنئيلياة«اته1اةانننت1 ءا ا«حلكةان جه نانإلْسااَلمي«ا

انيش ركةايفاأنشطةاااد  ي تات بدةا لحلكة.
5داالاب  ذكالاأنانثسارامح1انناكف ااةاا ادابتأراخا
ال/ال/ل98ا5،االناأعزبامنامدااةا5الاش1 لان ضفةا
نيحتلة؛اااقبعايفاساجنا5لبنع؛ااسبلاأناأمىضايفاسجننا
ننحتاللام اازاداعناثالثاساننتايفانعتق لاس بل؛االنامنا

أرسىاحلكةان جه نانإلْساَلمي.

العدو ينّكل بطفلني جنوب جنني 
نكلتاقاننتان دداا»نإلرسنئييل«،ا
ن خ1يس،ابطفللامانابلدةا»عازن«ا
ن ضفاةا يفا 5االا مداااةا 5اانبا

نيحتلة،اثماق متاب عتقالل1 .
اقا لاشاهنناعيا ن،اإنا»قننتا
ننحتاللاسل1تاننرتب طان دسكليا
ن طفلالاأح1ادامح1اداعبدن لحيما
صدقةاالااع ما ً(،اال1 5اإبلنليما
ع ما ً(ا الاا صدقاةا عبدن لحياما
ال1ا امنابلادةاعازن،ااذ اكابدداأنا

نحتجزته1 اماذاظهلان ين5«.

اذكلان شهنناأنا»قننتاننحتاللا
نكلاتاب  طفللان ذيانعتقالابته1ةا
إ قا ءان حج رةاقبلانإلاالنجاعاه1 ا
بسبباع1لل1 ،ايفاظلاتزناداح نتا

ننعتدنءاعىلان قرص«.
اط  بامداالامكتابا»ننرتب طا

ن دساكلي«ان دقيدامج لداأبناناة،ا
نيننطاالابرضارةانإلباالغان فنريا
عاناأيانعتقا نتابحالانيننطال،ا

ناساي1 انثطفا لاماهم،ا يتسااىا
 الرتبا طان د1لاعاىلاتأملانإلالنجا

عاهم.

  - وكاالت
أكدان بيتانثبيضاحلصهاعىلاتفنقا»إرسنئيل«ا
عسكلا ًايفاماطقةان رشقانثَْاَساط،اُمبدا ًاحلَصها
عاىلاتجداادامذكلةان تف لامابلاانشااطناااتلا
أبيب(،ان ق ضيةابتقدامامس عدنتاساناةا ألَخرةا
بقي1اةاا.اامليا رنتانانر،ااذ كايدةالااسااننتا

أُْخاَلى.
5ا ءاذ اكايفانين5زان صحفايا لبياتانثبيضا
ماناانشااطن،اان ذياقا لاايهامتحدثاها»5نشا
إالنسات«،الذنانثسابنع:اإنابالنها»قدانشارتكتا
يفامح نثا تامكثفاةااحانلامذكالةان تف لام(،ا
اسااننصلاإا1 نا اباأنالذنان انعامانانيب حث تا
سانفااقن5ابتأمالان تفانقان دساكليان انعيا

 ا«إرسنئيل«ايفان رشقانثَْاَساط«.
اأكدا»إالنسات«اأنانيساأ ةا»تداداأا ناةاأمنا

قنمياق 5ان لؤس ءاانثَملاكينن(امناكالان حزبلا
ان ج1هنرياان دا1نقلنطي(ابتطنالل «.

َاأَاضحاأنها» يسارسنًاأنانيح نث تان تياتجليا
يفالاذنان ساي ق،اصدباةايفانث5اننءاذنتان دالقاةا

ب ييزننيةاب  ننا تانيتحدة«.
اأثاا ءازاا رةارئياساحكنماةان دادااباي ملا
نتاي لانا ننشااطنانه ااةان د 5انيا يضاا ق ئها
ب  لئياسانثَملاكايابا رنكاأاب م ،ا بحاثاتجدادا
مذكالةان تف لمابلان نناا تانيتحدةاا«إرسنئيل«ا
ان تاياتاتهاياعا 5ا8الا،امادةاعارشاسااننتا
أُْخاَلى،اق  تااسا ئلاإعال5اأَملاكية:اإنا»نتاي لنا
سدىا زا نةامبلغانيسا عدنتان دسكلاةانث5ابيةا
ن تاياتقدمها ان نناا تانيتحادةاماناخااللالذها
ننتف قياةامناا.اامليا رنتانانراإَ اىالاملي رنتا

نانراسانا ً«.
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ـد: م�صتعدون ملواجهة برية �صعودية- تركية نتوّقعها الرئي�ص الأَ�صَ

قوات اململكة على حدود سوريا.. هل ينفخ األمريكي صّفارَة بدِء الصراع الكبري؟! 
  -  محمد الباشا

ب تامنان ننضحا دىانيت بدلا لتحلُّك تا
ن تياتُقِد5ُاعليه اني1لكةان سادنناة،ااماه ا
حشانُنل ان دساكلاُةاعاىلاحداناسانرا ،ا
يفاظالان اهاِجان جدادان ذيااسارُاعليهانبُنا
نيلاك،انثمارُانثربدياايان ط ماُحارسادا ًا
ان سادنناَةاعىلانستددنٍنا ب عتالءان دلش،اأنَّ
 إقدن5اعىلاأاةاخطانةامطلنبٍةايفانيرشاعا
نثملاكيااااَلانيخططانيلسان5اَسَلف ًامنا
قبالاص حبا»ن رشقانثاساطان جداد«،اكلا
ا ُماُكلَّ لذناتحَتان لنعيانثملاكايان ذيااتزعَّ
ما ااجليايفانياطقة؛اثنا»أملاك اناا1كاه ا
ن بقا ءاخا رجاإطا رانينن5ها تاب ياطقةا
ب عتبا راأناهانااابغاياتالكاأحادااترصفا
ني بًةاعاه ابلع اةامص  حه «..الكذناق  ه ا
رصاحًةان سفرُان س بُلا دىان ي1ناستيف نا
سايشايفاترصاح تانقلتها اعاهان ااCNN،ا
ايفالذنانإلط راسابلااادلاتاااأْياأملاك ا-ا
بدداننه اعىلان ي1نانيسات1لاماذاثاام رسا

منان د 5انآلنف.ا
اناتب يلان سدنناُةا ل1آنتان تياسترتتُبا
عىلاإقدنمه انيتهنرااغرامحسنبان ات ئج،ا
حتاىااإناك نايفاذ كاحالٌباإقلي1يةاكنىا
–ك1 االىاملنقبانن-اقداتؤّنيانامح  َةاإلا
نه ااةاني1لكاة؛ااال5ّحننابأناما ااداُده ا
 هكذناسي ساةاحا نة،اأنه اتلىانفَساه ايفا
خطلان زانل،اأااكذ كاتصّنرا ه اأملاك ؛اكيا
تكنَناطيداًةايفاخدمِةانيارشاعانثملاكي،ا
استقتحُمان صد َبامط1ئاًةام اننمتاتتكئا
عىلاَساٍَداأملاكياتخنُضاحلابَهايفانثس سا
النانيساتفيُدانثاُلاماها ،اا ذناتلىاأنها نا

ارتَكه امنان طلالايفانياتصف.
اعاىلان فنرا قيتاترصاح ُتامستشا را
ازاالان داا عاأح1اداعساريايفالاانناالا
ن ج ري،ابجهنزاةان سادنناةاإلرس لاقننتا
بلاةاإلاسنرا اب1جلنانتخ ذان تح  فان دايلا
قلنرنًابذ اك،اتلحيَباازاالان دا عانثملاكيا
أشاتنناك رتالان ذياقا لابأنا»نتخا ذانالا
ن تح  افان ادايلاقالنرنتامانالاذنان قبيلا
سيساهلامه1اةاانشااطنايفان حالباعىلا

تاظيماننعش«.
تق رااُلاإعالمياةاأاا نتاأنان سادنناةا
أرسالت،امطلعانثسابنع،اقننٍتاامق تالٍتا
إَ اىاق عدةاتلكيةاتساتخدُمه اع نًةان قننُتا

نثملاكياة،ااما النامدلاٌفا ادىانيت بدلا
بأنها اك ناتاأحاَداماطلق تها ايفان حالابا
ن تياخ ضته ايفانياطقةامناأاغ نسات ناإلا
ن دالنق،ام اقداانحياب حت1ا ِلاتافيِذاتدخلا

بليايفاسنرا اقلاب ً.
ن ق عدُةان تيانساتقبلتاقننٍتاامق تالٍتا
سادنناة،اك1ا اأاا نتان تق راالانإلعالميةا
ن حداثاة،اتسا1ىاق عادةاننجل ياكااتقاُعا
عىلامسا اةا8اكيلنمارتنتامنامدااةاأضاةا

ن رتكيةاقلاب ًامنان حدانان سنراة.
ابحسبا»راسی ان ین5«،انقلتاصحيفةا
»ننندبادنت«ان سابت،اعناازاالان خ ر5يةا
قن اه،ا أاغلانا 5 اااشا من اننا ن رتكايا
»ن سادنناةاأعلاتاعزَمها ان تصديا تاظيما
ننعاش«،امضيفا ًا»نحنا5 لزاناإلرسا لا

ط ئلنتاا5يش«.

اابادااأناث1اةاإرصنرنًامناقبالاأملاك ا
احلف ئها ايفانياطقاةاعاىلان تدخالان نيا
نيبا رشاانقتح 5احَل5ان ساي نةان سانراة،ا
إناأناأحدنثا ًاكبارةاتشاهُدل انياطقةاأّنتا
إلاإر5 ئها ااعاد5ااضعانسارتنتيجيةا ه ،ا
ا ياساب1ساتبدٍداأنااكانَنان دادانُناعاىلا
ن ي1ناأحدل ،اازااُلان خ ر5يةان رتكي،اأا نا
ب1 ااشاراإلاذ ك،اإذاأاضحابا«أنا اأّكدن ايفا
ُكّلان5ت1 عا تان تح  فاعىلارضارةااضعا

نسارتنتيجيةاانسادةاال نااةا لحلباضدا
ن تاظيمانإلْرَلا بياننعش«.

5ُا انساتدركان نزاالان رتكايااكأناهااُقدِّ
ر5االًاااؤّخلاأخالى،ام اانحياب ساتبد نا
ن د1لياة،اأااأناث1اَةاعننئاَلاتقاُفاأم مها ا
تجدلُه اباالاأُُاٍلا تافيذل اع 5االًاايفاق ن5ا
نثاا 5ان قلابة،احالاق ل:ا» ناك ناتا داا ا
مثاُلالذهاننسارتنتيجيةانساتط عتاتلكي ا

ان دلبيةان سدنناةان بدَءابد1ليةابلاة«.
ااي1 اانحاياأناص نَعان قلنرايفان تدخلا
مناعدمه،االنانثملاكيان ذياك ناح رضنًا
حالاإعاالَنان سادنناةان دز5َاعاىلاتدخله ا
ن انيايفاسانرا ،اب  رتحيابان فانري،اما ا
اؤكاداحضانرهايفاكلايشءااتدلالاب ثمل..ا
حاذرتاصحيفاةانإلندبادنات،ان ج1دة،امنا
أنانحت1ا نتان تنغلان سادننيايفاسانرا ا
تزااُدانيخا اَفامانا»رصنعانانانه ااة«،ا
اي1 اأاضحتاأنان خطاننِتانيصراَةانثالا
إلرسا لاقننتابلااةابقي نةاسادنناةاإَ اىا

نثََرنيِضان سنراةاتمانتخ ذل .
مانا5هةاأّكادان لئيسان سانريابشا را
مساتددةا ن سانراةا ن قاننتا أنا نثََساادا
ينن5هاةاأياتدخالابالياسادننيااتلكيا

محت1لايفاسنرا .
اق لانثََساادايفاترصااحا نك  ةاالننسا
بالساأ5لااتان خ1يسايفامكتبهابدمشالا

إنانساتد نةانثََرنيِضان سانراةالايالداه،ا
ا كناذ اكاقدااتطلبااقت ًاطناالً،اُمؤّكدنًاأنا
نيدلكةانثََسا سايةايفاحلابالداه ا»قطعا

ن طلال«امعاتلكي .
اأضا ف:ا»نيدلكاةانآلنايفاحلبا يساتا
كدا اةا ثناا ا حلاب؛ا نساتد نةا مدلكاةا
من5نناناايه ،اا كنانيدلكةانثََسا سايةا
لياقطعان طلالابلاحلبااتلكي «،اُمشرنًا
إَ ااىاأنها ان طلالانثََساا يسا إمادننانآلنا

ب  اسبةا إْرَلا بيل.
ات باع:اإنا»نياطالااقانلاإنان تدخالا
غرام1كانا كاناأَحي نا ًان ننقاعااتا قضا
ااةاعادم ااكاننا داكا ماعانياطال،اَخ صَّ
أَْشاَخا صاغراع قلالايفاقيا نةانا ةام ،ا
اهذنانحت1 لاناأساتطيعانساتبد نها سببا
بسيطاالناأناان لئيسان رتكيار5باطيب(ا
أرناغ ناشاخصامتدصب،اا1يالا إخنننا
نيسل1لاااديشان حلمان دث1 ني«،امضيف ًا
»نفاسان يشءاب  اسابةا لسادنناةاإنامثلا
لذهان د1ليةا ناتكنناساهلةاب  اسابةا هما

بكلاتأكيداابكلاتأكيداسانن5هه «.
ارننًاعاىلاساؤنلاعانانساتق  ةاازاالا
ن خ ر5ياةان فلنسايةا نرنناا بيانس،اأّكدا
نثََسادا»تبدلانثَْشاَخا صا يسامه1 ًاإَ اىا
حداكبرااإن1 انيهمالناتبدلان سي س ت«.

ن حكنما تا ن سانريا ن لئياسا انعا ا
نثُاُرابياة،ان تاياسا ل1تابشاكلاكبرايفا
لجلةان سانرالاعناتغطيةانإلْرَلا بيلايفا
ن بدناةااحص راسنرا ،اإَ اىاتهيئةان ظلافا
ن تياتسا1حابدننتهماإَ اىابالنلم،اُمشارنًا
إَ اىاأناث1ةاظلااا ًاالضتاعىلان كثرامنا

ن سنرالان هجلة.
اعانان ات ئجانيهن ةان تياساترتتباعىلا
ما تدخالاأملااك ،ااإناتحاَتاا اطاةان تزعُّ
ن سادننيان رتكيا ه،اان ذياسيكننالداها
نثس ساتقناضان اظ 5اان جيشان سنري،ا
مه1ا اتننَصَلام ااُالنُجابأنانيساتهَدَفالنا
تاظيُماننعش،ا يسابديدنًام اأعلاتهاراساي ا
انيدلكةايفاسنرا ا ننتح ناةاغرَاَملٍَّة،امناأنَّ
مدلكتُها ،ااما اننمتاراساي امن5اننٌةايفا
نياطقة،اابكلاثقله ،ا ناتسارَااالان لسما
ن بي نايانثملاكايا ألحدنث،اك1ا احصلايفا
ن ي1ان،اما ااُابئا لكثارامانانيلنقبلابأنا
امنان انعا نياطقاَةاعىلاانلاةارصنٍعانمنيٍّ

ن كبر.

ضمن حملة »#قاوم_بصورة«..

جمهور حزب اهلل يتحّدى »فيسبوك« 
وينشر صور السيد نصر اهلل

  -  متابعات
تحّدىاماا رصااحزبان لهاإننرةا
ُكّلا بإغاالقا اقلنرلا ا »ايسابنك«ا
حسا بااارشاصانرانثمالان د 5ا
 حزبان لهان سايداحسانانرصان لها
عاىلامننقاعان تننصالانن5ت1 عي،ا
بهجن5امض نايفان سا ع تان قليلةا
نعرتنضياةا خطانةا يفا ني ضياة،ا

ضدل .
اأاا نامنقعا»ن قادسان دلبي«ا
ن ج1داة،اأنااسا1يااال شات غااا
»#قا ا5ابصانرة«،اا«#بكلنات1 نيا
انص«اننتارشناعىلامننقعان تننصلا
نن5ت1 عاي،اكإشا رةاإَ ااىامنعدا
إطاالقان هجان5انيض ناحياثاق 5ا
مدظماماا رصياحازبان لهابارشا
امش ركةاصنران سايداحسنانرصا

اة.انمتدتان ح1لةامنا»ايسابنك«اإَ اىا»تنارت«ا ن لاهاعناصفح تهمان َخ صَّ
عنااساماب  دااننناذنتهااعااننناآخلاتحتاعانننا»أرقدابساال5اايسابنكا

.»RIPFACEBOOK
ا5ا ءايفان تدليق تامناض1نان ح1لةا»15هانرانيق امة،ا15هنران فدنءا
ان تضحياةان ذياقّد5ان دم ءاانثَبْاَا ءاعىلاخاطانيق امة،ا ناابخلاب1ق امةا

مناننعاآخلاليانيق امةابصنرة«.
ا اماتقترصان ح1لةاان تجا ابامده اعىلاصنرانثملان دا 5ا حزبان له،ا
اانزاأَاْضا ًاإنرنجاايدانلا تايننقفان سايدانرصن لاهاأَْااإطالنته،ااضجتا
ن صفح تابتدليق تاابنسات تام1يزةاسننءاح1 سيةاأَْااا5دننيةاعنان سيدا
نارصان لاهاانيق اماةااكذ اكاب  خننطلاانثشاد ر،اامشا ركةا»SHARE«ا
 له شات غاا صفح تااصنرااأن شايدانيق امة.ك1 اشا1لتان ح1لةاتحنالا
ن كثرانا صنرا»بلاا ال«احسا ب تهمان شاخصيةاإَ اىاصنرةان سايدانرصا

ن لهاأَْااشد را لح1لة.
امنان تدليق تان طلافةان تياُكتبتا»ن يلام ابي كلابلنكابكلنات1 نياانصا

بيكنناع1يلاي ركازاكلبرغ«.
انعتانان شاطنناأناإننرةانينقاعاتتباعامد اارامحدنةاتلنعاياقنننلا
ن نناا تانيتحدةانثَملاكية.،اماتقدانانيد ارانيزنا5ةاإلننرةا»ايسابنك«ايفا
ن تد طيامعانآلرنءان سي سايّة،ااراضنناتصايفارمنزانيق امةاكشاخصي تا
إْرَلا بيّاةااحظلاصنرل ،ايفاحلا»اُدتنانرشاعلماننعشاعىلاايسابنكاأملنًا
مقبننًااناتط  هان تبليغ ت«،ابحسباتدبراعيلاب ش ان ذياق ل:ا»ي ذنانح َسبا
عىلارأاا ان سي يس،اانصاّفاكإْرَلا بيل؟انرْشن اصنرارمنزانيق امةانااتا ىفا
ماعانيد ارانثخالقية.تط  ابان ح1لةابحلاّةان الأي،ايفامنن5هةامدَّعيالذها

ن حلاة«.

اأَمريكا ن�صرت منظومة �صواريخ باتريوت يف كوريا اجلنوبية

البنتاغون: صواريخ كوريا الشمالية أصبحت تهدد َأمريكا و»إسرائيل«

التلفزيون الإ�صرائيلي يعرتف:

إيران اخرتقت حاسوب رئيس أركان االحتالل وكشفت مخططاته 

  - وكاالت
ن حالبا ازنرةا نرشتاها 5داادا ااقا ًا تقلاالا
أنا إَ ااىا ن تقلاالا ن بات غانن،ااشارا نثَملاكياةا
كنراا ان شا1  يةامجتهدةا تصايعاصا راخابديدا
نيادىااح1لارأسانناياسيشاكلاخطالنااتهدادنًا
عىلان نناا تانيتحدةاا«إرسنئيال«،ااقداتماعلضا
ن تقلاالاعاىلان كننغالساض1اناتغاران قادرنتا
ن دساكلاةا كنراا ان شا1  يةااقادات1اتاكت باةا
ن تقلالاقبلاإطالقاكنرا ان ش1  يةاص راخ ًااح1لا

ق1لانصطا عي.
اك1 اأش ران تقلالاااق ًايد رافاإَ اىاأنان جيشا
ن كنريان شا1 يلامتدرباعىلاأعىلانيساتنا تااأنا
لاذنان جياشاتدرباعاىلان لناباأرسعااقتام1كنا

ا داهاقننتاكنم ندااقناة.
انقلتااس ئلانإلعال5انثَملاكيةاصب حان سبت،ا

بأنان بات غاننانصبتابط را تاصننراخاب تلانتا
يفاكنراا ان جانبياةارننًاعىلان تجلباةان انااةان تيا
أ5لتها اكنراا ان شا1  يةاقبالاأاا 5احياثاأطللا

ن ص راخان بديدانيدىان ذيااح1لاق1لاصا عي.
ايفاذنتان سي قاأش رتاقي نةان قننتانثمركيةا
يفاكنرا ان جانبيةاإَ اىاأنا»ن ننا تانيتحدةانرشتا
بط رااةاإض اياةاياظنماةا»ب تلاانت«انيضا نةا
 لصننرااخايفاكنراا ان جانبياةااذ اكابداداإ5لنءا
كنرا ان شا1  يةاتجلبةاننااةااإطالقه اص راخ ا
بديادانيدى«،امنضحًةاأنا»نرشالذهان بط راةا5زءا
مناتدراباعىلانرشاصننراخابشكلاع 5لارنناعىلا

ننستفزنزنتان كنراةان ش1  يةانثَخرة«.
ا فتتاإَ اىاأنا»تدراب تاكهذهاتض1ناأنانكننا
مساتددانا لتحالكاضداأيالجن5اماناقبلاكنرا ا

ن ش1  ية«.

  - وكاالت
كشافتان قاا ُةان د رشُةانإلرسنئيلياة،انقالًاعنا
مصا نراسي سايةارايداةانيساتنىايفاتالاأبيب،ا
ن اقا َباعاناخلقاأمااياكبرانجحاتايفاتحقيقها
إالنناقبلاساننتاحلات1كاتامنانخنلان ك1بينتلا
ن شاخيصا لئياساأرك ناننحتااللاانطلداتاعىلا

أرسنرهااكشفتامخطط ته.
ابحسبا»رأيان ين5«،ااقدا5 َءاذ كاعىلال مشا
مؤت1لاأماياعقدان سابتايفاأسب ني ،اا5 ءاايهاأنا
إاالننانجحتايفانخرتنقاماظنما تان ح1 اةاثَكثلا

مناللاااح سنبانخت رته اليااتد ملتامده .
اأكادان تقلالاأناإالنناحلانكتشافاأنان كي َنا
نإلرسنئييلاشادلاب نخرتنق،اأغلقتان حس ب تان تيا

نفذتاماه ااننتقلتاإَ اىاخطةاأُْخاَلى.
ا5 ءايفاتف صيلان تقلال،ا»أنانانًااماه اإالننا

نساتط عتاماذاسااننتان دخانلاإَ اىاشايفلنتا
إرسنئيال،االاناأماٌلااؤكاداأناحازَبان لاهاارب1 ا
ماظ1ا تاأُْخااَلىانمتلكاتاتكان ن5يا انيدلااةا
نعرتنضااكشافاأرسنران تكان ن5يا انإلرسنئيليةا
ماذاساننتاعدادة،ام ااشكلاصدمةا إرسنئيليل«.
منان حيتهاأّكداإ يكساايش1 ن،امحلُلان شؤانا
ن دسكلاةايفاصحيفةا»ادادنتاأحلاننت«اعىلاأنا
ن تجلباَةاقدان تاعىلاأنا ادىانإلالننيلان ُقدرَةاعىلا
تافيذالج1 تاإ كرتانيةااصفه ابب  غةان خطنرة،ا
ُمشارنًاإَ اىاأناإالنناقدات1كاتامنان سيطلةاعىلا
ألمااأَكثالان ط ئلنتانثمركيةاباداناطي رارساةا

اأعظ1ه اكلفةاعناتنظيفاتقاي تامتقدمة.
ا فاتاايشا1 ناإَ ااىاأنانإلالننيالاا1لكاننا
ساجالًاح ااالًامانانننجا زنتايفامجا لان حالبا
نإل كرتانية،احيثات1كاننامناتحقيلاإنج زامذلل،ا
ت1ثالايفاإبطا لاع1لاليئةان قيا نةان تياتتحكمايفا

تشاغيلااتن5يهه ان ط ئلنتابداناطي رانثمركيةا
ن د ملاةايفان دلنق،اماعان دلماأنامقلالاذهان هيئةا
من5ننايفاق عدةاعسكلاةاننخلان ننا تانيتحدة.

َاأَاضحاايشا1 ناأنانإلالننيلات1كاننايفاأانخلا
ث1 نياي تان قالناني يضامنااكاشايفلةاط ئلنتا
تساتخد5ا ك ناتا ن تايا نإلرسنئيلياةا ننساتطالعا
يفاع1ليا تان لصاداان تصناالايفاسا1 ءا باا ن،ا
ات1كاننامناخال ه ،اماناتزاادامق تيلاحزبان له،ا
ب يدلنم تان تياأسه1تايفاتدقباأنشطةان نحدنتا
ااةانإلرسنئيلياةان تياك ناتاتد1لايفا5انبا ن َخ صَّ
 با نان خ ضعايفاحيااها الحتاللانإلرسنئييل،انثملا
ن ذياأسافلاعنانساتدرنجااحدةان اخبةايفاساالحا
ن بحلااةانإلرسنئيلية،انيدلااةاب سامااشاييطيتا
اا(،اإَ ااىااخام1يتاأانىابحي ةااااشاخص امنا
عا رصلا اا ماااجاماهماسانىاع ملان السالكيا

ن ذياك نايفانيؤخلة.

ملك األردن يطلب 
تدخل »إسرائيل« ضد 

داعش يف سوريا

  - متابعات

أعلااتان قا ةان دا رشةانإلرسنئيليةاأنا
ازااَلان حالبانإلرسنئييلامنشايهااد  ننا
ن تقاىانيلاكانثرنناياعبدن لاهان ث نياعىلا

ل مشامؤت1لاميننخانثماي.
اننعتان قا ةابحسابامنقعا»ن دهد«،ا
أناملاكانثرنناطلبامنان كي نانإلرسنئييلا

ن تدخلاضدا15 عةا»ننعش«ايفاسنرا .
اعّلقتان قا ةابأنالاذنانثملا يسامنا

مصلحةا»إرسنئيل«.
»ننعاش«ا 15 عاةا تتدالْضا ا اما
نإل5َْلنمياةان تاياتتفاانايفان قتالاان ذبحا
يفا ب يسال1لااتدياثااسا ننًا ان تاكيالا
نثرضا اماتتدلضاثياإرسنئييلاصهيننيا
ا اماادالفا ه امنقافاانحادانا ع ًاعنا
السطلا حدانآلن،ااأنه ا ماتقمابأياع1لا

ضداننحتاللانإلرسنئييل.
اُذكال،اأنا15 عةا»ننعاش«انإل5َْلنميةا
صا عاةانمركيةاصهيننية،ااتتباىان فكلا
ن نل بايان تكفاريانيتطلفان اذياتلاجا
 اهانالانقلي1ياةاتسادىا ت1لاالان5اادةا
نقلي1يةاانا يةاتهدفاتجزئةانياطقةابددا

تدمرل .

إغالق للمحال 
التجارية بالبحرين 

ضمن »عصيان 
النمر« 

  -  متابعات
أغلقاتانيحاالتان تج راّاةاأبننبها ايفا
ن بحلاانا ااااأا 5،اض1َنان دصي نانيدنيا
ن ذيانعتا هان قنىان ثنراّةانيد رضةاايفا

طليدته انئتالفان لنبعاعرشامنااننال.
انقلاشاهنناعيا نا نسا ئلاإعالمية،ا
أنانث5اننءان تاياص حبتاتنّقافان حلكةا
ن تج راّةابداداإغالقانيحاالتاانيج1د تا
ننساتهالكيّةايفامدظمانيا طلان بحلاايّةا
اماها ا5زالةاسارتةااعا يلاان ساا بسا
ان دااهاانيد مار،اب إلض ااةاإَ ااىاك اةا
ن بلدنتان ننقدةاعىلانمتدنناش رعان بداع.

اتشاهدان بحلانانحتج 5 تاشادبيةا
ن سااناةا ن ذكالىا ب1ا سابةا انسادةا
ن خ مساةاننطالقاثنرةالاااننال،احيثا
نااازنلانيننطانناارّصاناعىلانساتك1 لا
ن جياشا قاننتا نخانلا رغاما ثنرتهاما
ن سادننيا األََرنيِضان بحلااياةايفام رسا
االا،اانع1اها اظا 5انيا ماةايفاق1اعا
لاذهاننحتج 5ا تان تياتط  اباب  حلاةا
ان دا1قلنطياةااحالان شادبايفاتقلاالا

نيصر.
اك نتان قنىان ثنراةان بحلاايةاأعلاتا
عانابلن ماجاعصي نامدنياتحاتاعانننا
»عصي نان ا1ل«،ايدةاثالثةاأا 5انبتدنًءامنا
نبتدأتامنااان5ان ج1دةاااااننال،اننعيةا
ن ج1 لاران شادبيةا ل1شا ركةان ف علةا
اياه،اانن تازن5ابك اةاخطننتاهاب1 اايه ا
إغالقانيحا لان تج راةاأبننبها ااننمتا عا
عنان ذل باإَ ااىانثع1 لاانيدنرساخاللا

نثا 5ان ثالثة.



تخّيْل نفَسك عمياًل 
تخُدُم عدوَّك!

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبدالوهاب المحبشي
أناكا نَْفَسااَكا تََخايَّاْلا
تت1اىانخنَلا5يِشاأَملاك ا
َاكن نمبيا ا اإرْسنئيْالا
ان سااغ لا ان ساننننا
إَ ااىاصادا ءاَاُكّلامادنا

ن ايَا1َان.ا
تََخايَّاْلاأناكاأناتاتاقُلا
 همانيدلنم ِتااتحّدنا هما

نإلحدنثي ت.ا
تََخايَّاْلاأنكاأناتاتزَرُعا
ن رشنئاَحا تدمارا  هاما
نثَْطَفا لا اقتالا نياشاآتا

بأحدثان قا بلانثَملاكية.ا
تََخايَّاْلانَْفَسااَكااأنتامجاّلناالن،ان ض باطاحقكامنا

نسرتن ي اتق تلامدهاضداأَبْاَا ءان ايَا1َان.ا
اأناَتاأََما 5اخي ٍراأناتق ِتَلاحتىانينتابيداأَنَْصا ران لها
أَْااأناتُجالَحاااالااافدننكاانااسادفننكااناانالانا كا

شيئ ً،ابلاانالانانيبلغااشرتاناانحدنًاث ني ً.ا
اتََخايَّاْلاأناتُجالحايفانيدلكاةاايقان5ان باالكاااتالا

بتصفيتكابطلقٍةايفان لأس.ا
أّم اإِذَناتلن5دتاايقن5ُابإْطااَلقان ا رايفان فخِذا كياازاَدا

مناعذنبكانزاف ًاحتىانينت.ا
إما اأناتق تلااإما اأنااقن5َانيلتازُقان غلبيابقتلكامنا

ن خلف.ا
ثماتََخايَّْلاعادم اتهلبننامج ميَعااقن5اطرننان تح  فا

بقصفكمابشكلاك ملاابقسنةااأنتماآماننامنان جن.ا
تََخايَّْلانَْفَسااَكااأنتايفان خ رجاكيفاتاُظُلاإ يكاعينَنا
ن ا سايفان خ رجاكد1يلا ل1 لان سدننيابدتابلدكااتحته ا

 لغلبااحتله اَاع1لتامدها ذ كاكيفاااظلان ا سان يك؟
تََخايَّْلانَْفَساَكاأََما 5َاشدبكابدداساننتاحلاافخلانبنا
ن شاهيدابأناأب هاك ناض1نان ذاناح رباننا5ينَشان غزنة،ا

م ذناسيقنلاأحف نك؟
تََخايَّاْلانَْفَسااَكايفاُكّلاح لامتىاتدنُناإَ ااىان ايَا1َانا
ااإناُعدتامعاقننتان غزااسايقنلان ا سا كام ذن؟ار5 لا

أ5احقرانستقنىاب  غلبا تدمرابلده؟!
لالاتافاعاكذبةاأنان حنثاياخّلجانّما جااننااّجلاننرا

ن حداثاابيتان شيخ؟
م اتافعان كذبةاملتلاناراغرل .ا

م ااافعاُعذران رشعيةااناخلطانننقالب.ا
اناتخ رجانغ1ةانيجنسان لاناضااطلدننانز نن.ا

م ااافدش.ا
تََخايَّْلانَْفَساَكاعادم اتدننابإذنان لجاهان ثنراةا تديَشا

كيفاسياظلان ا سااأل يلان شهدنءاإ يك..ا
كأحداع1الءان سادنناةامناسايثلاايكااقدابدتابلدكا

ب  لا لان سدنني.ا
كياستنن5هانظلنتان ا س؟

تََخايَّاْلانَْفَسااَكاعاارصنًايفاسالطةاتتلقاىاأانمَلامنا
نإلَما َرنتاان سادنناةااننااد1لن اكاشايئ ًاُكّلايشءا هاما
نقتصا ناا5غلناي ااأنتااناحلفاان اا سااقن ننام ا ها

اناعليهان قلنرابلنً..ا
تََخايَّْلانَْفَساَكايفاح  ةامنتكالا كاسرتىاكب اضل.ا
أااع نانابكاالناتكننامثلانإلرا نيابلاأحقلاماسي ً.ا

اتََخايَّاْلام اسايكتبان تأراخاعاكااعاناأمث  كاتأراخا
ن ايَا1َاناسيقنلاك ننناخننةااتأراخان سدنناةاسيتحدثا
عناحاكةان سادنناةااأَملاك ايفان سايطلةاعىلان ايَا1َانا
عاناطلاالاأبا ئاهاَارشنئهاماب يا لااأنكماكاتامامجلنا

مأ5نرانابدتمااطاكما
تََخايَّْلانَْفَساَك..ا

أنتاخا رساإناننتارصان ايَا1َانابجيشاهاان لج نااالا
اْداب.ا اطنا كاإّنان ذلاأَْاانظلنتان شَّ

اإنانساتط عان داداانث5ابايان هي1ااةااأناتاخ رٌسا
مصرهامصراحلنكاعدنااصافاايقتل.

تََخايَّْلاتََخايَّْل..
تََخايَّْلاعذنَبان لهايفانآلخلةا
انناناتتََخايَّْلاأحسنا ك.ا

ان دانبان صمان بكم(. اإنارشَّ
ستاتفضاناشدنرا اننن..ان لهاناق ل.ا

مسا كلاننصالحاان د1الء،امساتقبلاضب بي..انانني ا
اناآخلةا

اسي سية-اش ملة
تصدراكلانثالااخ1يس

مس���ؤوليتُنا الديني���ة واألخالقية والفطري���ة والوطنية 
والقومي���ة أن نتصّدى ألولئك األش���رار الطغاة اجملرمن 

املفسدين، ال بديل عن هذا احلل.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  ن ددنااللاا ننثالالاااننالاثالا5اانيننالاثا15 نانثالاثالالا

ا*اما ذناارنءاترصاحا تان خالاجاةاايفامقدمتهامان ساد انةا
ب  تدخلان دسكليان نيايفاسنرا ؟؟ااي ذن؟؟

*ابداداأناتبالاباأنان ايَا1َااناناتافعاأنا
تكننابننبةااناأرضيةا جلانياطقةاإَ اىارصنعا
ط ئفيااعلقي-اسااياشيدي،اعلبياا ريس-ا
نتجهاتاأنظا ران صه اااةاانثَملااك نانحانا
سانرا اب عتب رل انياطقَةانيهياأةا ذ كانتيجةا
ن دالقاةان دساكلاةاان سي سايةان قنااةابلا
إالنناان اظ 5ان سانريااإ تازن5اإالنناب  نا ءا
بتدهدنتها اان تزنم تها ا حلف ئها ان سانرالا
احزبان له،ام1 اقدااجلاإَ اىامنن5هةامب رشةا
بالان خالاجاةااإاالنناقادات1تادابرتتيبا تا

صهيننيةا تش1لانياطقة..ا
*اي ذنااسدىان صه ااةاانثَملاك ناإلشد لا

نياطقة؟؟
 تتخلاصاإرْسنئيْلامناحازبان لهاانيق امةا
ن فلسطيايةامد ًابإ ح قه1 اب  رصنعان ط ئفيا
ان دلقايااتقيضاعىلاأياتن5اهامق ا5ا لدا ةا
ن صهيننياةات1 ما ًاااالضاتصفياةانه ئياةا
ااْدابان فلساطياياتقيضابتنطلان ال5ئلايفا5انبا  قضيةان شَّ
سانرا اانثرننااننفالنناإرْسنئيْالاب  هي1ااةاعاىلانياطقاة،اأما ا
نثَملااك ناادياهماعىلاتصفرانثرصادةان خليجيةاانإلالننيةاا5لا

إالننايستاقعان دم راان تفكك.ا
*اللاستاجناتلكي امنان نقنعايفانانمةان رصنع؟؟

ن ارصنُعا نااساتثاياأااةاقانةايفانياطقة،اا يخطاطااقتيضا
إضدا فان ج1عاات1زالانياطقاةاعلقي ااط ئفي ااقادااتمان داعا
ب ثكالننا ت1زاالاتلكيا ااتفكيكها اعلقيا ا ص  حاقيا 5ان دا ةا
ن كلنااةان كنى.اا ص  احاتنحيادان ط ئفةان دلنااةان رتكيةامعا

قسي1ه ان سنريااتثبيتانا ةاننعشاعىلانمتدننانهلان فلنت..ا

محمد أحمد مفتاح

الخاليجة والحرب على سوريا 
ومالمح الشرق األوسط الجديد 

»أال إن نصَر 
اهلل قريب«

أبو مالك الفيشي
ن ااااداااادانُنا
سااقااطاااااشاالا
امدانا ًا م نا ًا
ا كاها اأخالقي ًا
اصاَعا أنا الاُدا
خاللا منا غط ًءا
نيل5ِفا نإلعااال5ا
انيزاّفا لنق ئعا
ن ننقع،ا أرضا عىلا
اااالاتااساا عااداها
ن تحليالتا انتلكننا
يفا اتكل1ننا 5 نب ًا
مفيدةا مننضيعا
انعاااننانيااياادننا

ُكّلا اعااىلا اتكلم،ا
صحفيااإعالمياأنااتحلََّكاإلانييدننا يصّنران ننقعا
ك1 النايفامأرباان جنفااتدزاان ض  عاان بيض ءا
ان جبه تان حداناةاثمااارشل ا لد َ مااادّللاعليه ،ا
اننرشانا لد  مان دم راانيج زران تياالتكبه اطرنُنا
تقتلا أملاك ا ح1لَةا اانصلننا ان سدنناة،ا أملاك ا
ن ذانا انيل5فلا نثبننقا خلَفا تاجلانا انا ن شدب،ا
ن افسيةا ن هزا1ةا ا خ مسا ارْشِ كط بنرا اد1لننا
ُلاإلابنقا لددانن،امنا بلاأاس طان ا س،ااقداتتحنَّ
حيثاناتشدلااتغطيابحداثكانيهزا5اعىلالزا1ةا
ر5  ها ا إعال5ا االس نُه ا ر5  ُه ا اللحلبا ن ددا،ا
االس نهاا لسي سةار5  ه ،ااتذكلاناقنَلان لهاتد لا
}َاإِذَنا5َ َءُلْماأَْمٌلاِمَنانْثَْمِناأَِاانْ َخْنِفاأَذَنُعنناِبِهاَاَ ْنا
ن َِّذاَنا َ َدِل1َُها ِماُْهْما نْثَْمِلا أُايِلا َاإَِلا ن لَُّسنِلا إَِلا َرنُّاُها

اَْستَاِْبُطننَُهاِماُْهْم{.ا
اأخارنًانط1اكاما انااافاذَان ددااإناعاناطلالا
نفنِسا ااتقصرِن ،االاقْمابنن5با ان دااياان نطاي،ا
ا لهاع قبةانثمنر،ااإنااارصكمان لهااالاغ  َبا كم،ا

اكفىاب  لهاا ي ًااكفىاب  لهانصرنً.

صدى املسرية.. املئوية األول
معاننطالقان حلنكان شادبيان ذياتن5ّاهان ي1اينناب نتص راثنرةااااسابت1ناننطلقتاصحيفةا
صدىانيسرةا يصدران ددنانثالايفااااأغسطسامنان د 5الالاا تننكبان ثنرةان شدبيةاانثحدنثا
ن سي سايةاانن5ت1 عيةا حظًةابلحظاةااتح1لايفاصفح ته اآرنءاسي سايةامتانعةاتكتبه انثقال5ا

ن ي1ايةااغران ي1اية.
يفارحلتها ان قصارةاتصالاصحيفُةاصدىانيسارةاإلامئناتها انثالااص رتاتصادراكلانثالا
اخ1يس،ااك1 اانكبتان ثنرةان شادبيةااقدانمساتابشاكلامب رشان حلنكان سي يسان ذياشهدتها
ن ي1اناماذانتفا قان سالماان رشنكاةاإلاأناتدلضتان باالنا لداداننانثملاكيان سادننيااأخذتا
ن صحيفةاعىلاع تقه ااْضَحان دداننااكشافا5لنئ1هايفاتغطيته انإلخب راة،اك1 اسا ل1تابكشفا
خف اا ان ددانناان ادارانثملاكيانيب رشاعنان تق رالان سي سايةان تيانساتادتا ألن ة،ااي1 اك نا
 ُكتّ بان صحيفةانارايفاذ كاب يق نتان تياكتبته انثقال5ان ي1ايةااك نا لصحيفةان رشفابارشل .
يفامئناتها انثالاتتخاذان صحيفاةاطلاَقه ايننصلةاأننءاان5به ااسادي ًاإلرضا ءاُقّلنئه ااتلبيةا
نلت1 م تهامايفاك اةانيجا نتانإلخب راةاان سي سايةاان ثق ايةاانثنبية،اك1 اتؤكادان صحيفةاأنا
مسا حةان لأيايفاصفح ته اساتظلامفتنحًةا لج1يعااتسادداب ساتقب لاآرنئكاماانرشل ااكذ كا
مالحظ تكامان تياتساهمايفاتطنالاأننئه .اابهذهانيا سابةاتن5هان صحيفةان شاكَلا كلاقلنئه ايفا

ن دنخلاامت بديه اعنامنقده انإل كرتانيايفان دنخلاان خ رج.


