
تطهرُي اجلبال املحيطة بجبل الر�شا وجبال احلمرة باجلدعان
سحب أكثر من 150 جثة للغزاة واملرتزقة من الجبال الغربية ملحافظة مأرب املحاذية ملديرية نهم

ُغ أنوف املرتزقة يف الرتابا الشيخ أحمد هيسان: خطوتنا القادمة هي الحسم وتحرير مأرب وسُتَمـرَّ

تعز: مصرع عقيد سوداني وجرح 3 إماراتيين وضابط سعودي في كرش وتحرير مواقع استراتيجية بحيفان

مقتل 23 مرتزقًا والسيطرة على ثالثة مواقع في جبال شيحاط بالجوف

16 صفحة

60 رياالً

 w w w . a l m a s i r a h n e w s . c o mن ددنااالاا           ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا

اإ�شت�شهاد 6 مواطنني بينهم ن�شاء واأطفال يف ق�شف طريان العدو ل�شيارتهم يف بني �شبيان

أكثر من 150 شهيدًا يف سوريا واليمن: زمن آل سعود اإلسرائيلي ُيغِرُق املنطقة بالدم

الشهيد لطف 
القحوم.. تعرفه 
امليادين ويعرفها

الصحافة الغربية تحّضر لما بعد آل سعود
إرتباك عربي قبل انعقاد القمة: المغرب تعتذر

عداء الكيانات الطارئة للتاأريخ من مملكة اآل �شعود اإَلـى الكيان ال�شهيوين 

ُعقدُة التأريخ والبحُث املشرتك عن 
»هيكل سليمان« من القدس إَلـى كوكبان

الأ�شرى يك�شفون احلقائق:

ميدي.. هزيمة ومحرقة كربى للغزاة
اإ�شقاط طائرة ا�شتطالع يف جيزان

صواريخ الجيش تصل إلى ما بعد الربوعة

ت�شاعد العمليات الع�شكرية يف جنران:
تدمير 7 آليات وعربتي برادلي ومقتل 

وإصابة عشرات الجنود السعوديين

�شاركت يف جبهة ميدي:
القاعدة تسيطر على مدينة 

أحور بأبين وتذبح مواطنًا فيها



ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا     ن ددنااالاا2 متابعات

رئيس التحرير:
صنيان درإنني

مدير التحرير:
أح2داننإإن

رئيس قسم التصحيح:
مح2داعيلان ب ش 

ن دالق تان د مةاإن تنزإع:
تلفون:01314024 – 736891529

ن دإننن: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفنن: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

  - مأرب:
أّكاداأَبْااَطا ُلان جيشاإن لج نان شادبيةاإأبإ ءا
قب ئلامأربا2دإتَهمايفامدلكةاتحلإلامدإإةامأربا
ن تياننطلقتاإ2لىاننعالناعإه اب  لق ءان تش إريا
ن طا رئايشا إخاماأرباإحظياتابتأإيداشادبيا
إنساعامناخاللانيسارةان تياشاهدته ان د ص2ةا
ننطالق ًامناشا رعامأربان ج2دةاني ضية،اإبددل ا
تسا قطتامننقعاملتزقاةانالحتااللاإن جب لان تيا
إسايطلإناعليه ابيإه ا2ب لان ح2لةاإ2ب لارشا ا

يفانيإطقةان تياشاهدتاأَإْاض ًاتطهراك إةان تب با
إنيننقعانيحيطةابتلاكان جب لايفانيد ركان تياننرتا
أماسانثحد،اإشاهدتامقتَلاإ2اْلَحان درشنتامنا

نيلتزقة.
اأناأَبْااَطا لا ميدننيا ًاأعلانامصادٌراعساكليٌّ
ن جيشاإن لج نان شدبيةاإأبإ ءاقب ئلامأربانحلإنا
أمسانثحداملتزقةانالحتاللامناكلان جب لاإن تب با
نيحيطةابجبلان لشا امنا22ياعان جه تاإإلضننا
سيطلتهمان ك ملةاعليه ابدداأإ 2امناتطهراك ملا
2بلارشا ان ننقعابلامإطقتياملحاإَقْلَإنانيح ذإةا
يإ طلان جدعا ناإنحلاعإ رصانيلتزقاةاإن قننتا

ن غ زإاة،ام2 اإنقعاتلكان دإ رصايفامأزقابدداقطعا
مدظاماطلقاننمدننان تياك نتات2ثلاإْحَدىاعإ رصا

قنتهم.
إقبالاذ اكات2كاناأَبْااَطا لان جياشاإن لج نا
ن ح2الةا 2بالا تأمالا مانا نثحاد،ا ن شادبية،ا

نالسرتنتيجياب  جدع ناغلبيامح إظةامأرب.
إأإضحامصدراعساكلياأناإحدنتامنان جيشا
إن لجا نان شادبيةات2كإاننامناتطهاراك ملا2بلا
ن ح2لةانالسارتنتيجياإن تب بانيج إرةا هاب2إطقةا
قالإنان ت بداةايدإلإةامدغلاب  جدع ن،امشارنًاإَلا
إقنعاعادناكبرامانان قتىلاإن جلحاىايفاصفنفا

نيلتزقة.ا
إيفان ساي قاأإا نتامصا نرامحلياةاأناقاننتا
ن جيشاإن لج نان شادبيةاسا2حت،انثحد،ايلتزقةا
ن ددإننابساحباأكثلال5اا2ثةاماناقتاللمان ذإنا

 قننامص رعهمايفان جب لانيح ذإةايدإلإةانهم.
إأإضحاتانيصا نراأناهاتامان سا2 حايلتزقةا
نالحتاللابسحبا2ثثاقتاللمان ذإناقتلننايفان جب لا
ن غلبياةانيح ذإةا جبلاقالإناإإننياملحاب2دإلإةا
نهماإقاداتج إزاعادنان جثثان تياننتشالنل ال5ا 

2ثة.
إتشهداع2لي ُتان جيشاإن لج نان شدبيةاتقدم ًا

إنضحا ًابسايطلتهماعاىلاعادناكبرامانان جب لا
نالسرتنتيجيةاإن تب بايفامح إظةامأرباحيثاتشرا
نيصا نراأنهاإرغمان سا2 حا ل2لتزقةابسابا2ثثا
قتاللاماإاّلاأنا2ثثان دارشنتامإهمام اتزنلاملميةا
يفاعادةاأ2زنءامانان جب لان تياتاماتحلإُلل اإنحلا

ملتزقةانالحتاللامإه .
إذكالاأناأَبْااَطا لان جياشاإن لج نان شادبيةا
إأبإ ءاقب ئلامأرباك ننناقداإلضنناسايطلتهماعىلا
عدنامانانيننقعانالسارتنتيجيةانيطلةاعاىلانيدإإةا
يفامإ طالان طلدةان ح2لنءاإنإادنتان لنءاإن دطيفا

َإنيشجحاب تج هامدإإةامأرب.

يف طريق معركة حترير مدينة ماأرب:
اإلعالن عن تطهري كامل الجبال املحيطة بجبل رشا وجبال الحمرة بمناطق الجدعان

السماح للمرتزقة بسحب 150 جثة لقتالهم وعشرات الجثث ما تزال تمأل جبال مأرب املحررة

تحرير مناطَق اسرتاتيجية وقرًى يف مديرية 
حيفان، وأنباء عن مصرع عقيد سوداني وجرح ثالثة 

إماراتيني وضابط سعودي يف كرش بمحافظة تعز

تحت شعار ) شهداؤنا عظماؤنا (.. تدشنُي فعاليات ًأْسُبْوع الشهيد 
للعام 1437 بأمانة العاصمة ومحافظة ذمار

  - خاص:
ت2كََّناأَبْااَطا ُلان جيشاإن لج نان شادبيةاإن2ا
أماٍسانثحادااااإننإلاماناتأملاقلإاةابإياعيلا
إمدرسةان فالحاإمنقعانيس 2داإ2بلان ج حاإ2بلا
ن لإ ماياإن إنباةاب2دإلإةاحيف نايفاتداز،اإأكدتا
مصا نراعساكلإٍةاميدننياةاأناأَبْااَطا لان جياشا
إن لجا نان شادبيةاحققنناتقدما ًاكبارنًايفا2بهةا
حيف ناإسايطلإناعاىلان ددإدامنانيننقاعان ه مةا
ن تاياك ناإت2لكازاإيها املتزقاةان دادإننابجبلا
ن لإ ماياإن إنبةاإقلإةابإياعيل،اإأض إتانيص نرا
أنان درشنتامناملتزقةان ددإنناقداساقطنناخاللا
نينن2ه تام ابلاقتيٍلاإ2لإح،ايفاظلاننهي ٍراش مٍلا
يفاصفنإهاماإإلنٍرا22 عيامانانيننقعان تياك نننا
إت2لكزإناإيه ،امخّلفلاإرنءلمان كثرامنان دت نا
ن دساكليان إنعي،اإن تياإقدتاغإي2ًةابيدان جيشا

إن لج نان شدبية.
لاذناإيفاإقٍتاسا بلات2كاناأَبْااَطا لان جيشا
إن لج نان شادبيةاماناصدِّازحٍفايلتزقاةان ددإننا
ح إ اننان تقاد2اب تجا هامإطقةانثعبانسايفاذنتا
ن جياَشا أنا نييدننياةا نيصا نرا إأكادتا نيدإلإاة،ا
إن لج َنان شادبيَةات2كإنناماناصدان زحفامنقدلا

ن درشنتامنانيلتزقةام ابلاقتيٍلاإ2لإح.
إيفا2بهةاتدز-اكلش،اتفيدانيص نرانييدننية،اأنا

ن قنةان ص رإخيةان ت بدةا لجيشاإن لج نان شدبيةا
نساتهدإنناإان2ان سابتالااإننإالامدرعاًةات بدةا
 لغازنةاإملتزقتهامايفامنقاعان شا طلياب2دإلإةا
كلشانيح ذإةايح إظةا حج،اإأض إتانيص نراأنا
ن قانةان ص رإخيةاقدانساتهدإتانيدرعةابص رإٍخا
من2ٍهاأثإ ءاقي مه ابد2ليٍةانساتطالعيةانساتددنننًا
 شانازحٍفاعاىلامننقعان جيشاإن لج نان شادبيةا

نيت2لكزةايفانيإطقة.
منا2هته اأإ نتابداضانيص نراعنامدلنم ٍتا
تؤكاداأنانيدرعاةاك ناتاتقالان دقيادان ساننننيا
إثالا مرصعاها إن اذيا قايا ظ إالا إنا سالي2 نا
نالستهدنف،اإَض َإةاإَلاإَص بَةاثالثةا2إنٍناإم رنتيلا
إض بطاسدننياك نننابلإقةان دقيدان سننننياعىلا
متنانيدرعةاَإتماإسد إهماإنقلهمايك ٍنامجهنل.

إيفا2بهاةاتداز-انيدإإاة،اإقداأإا نتانيص نرا
نييدننياةامانالإ كاعاناإحالنزاأَبْااَطا لان جيشا
إن لجا نان شادبيةاتقدم ًاكبارنًايفامإطقةاثدب ت،ا
إذ اكابددامدا رَكارشساٍةاخ ضنل اماعاملتزقةا
ن ددإنناإنإنعشاحزباننصالحاأسفلتاعناتطهرا
م اتبقىامناأطلنفاحيان جح2ليةان دلي ،اإتحقيلا
تقاد2ٍاكبارايفاعادناماناأحيا ءامإطقاةاثدب ت،ا
إأض إاتانيص نراأنان تقاد2ايفامإطقةاثدب تاإددا
ب2ث باةان تأملان كيلايإطقاةان جح2ليةامنان جهةا
ن شا2  يةاإإ2إعاأإةامح إ ةاتسالٍلا ل2لتزقةامنا

لذهان جهة.ا

  - خاص:
نّشاإتاأم نُةان د ص2اةاإمح إظُةاذم ر،اأمسا
نثحاد،اإد  ي تاأًْسابُْنعان شاهيدا لدا 2ان هجليا
إتزإالا ن فد  يا تا مانا عادنا بإق ماةا ثإلاه،ا

ن شننرعابصنران شهدنء.
إأحيتان هيئةان إسا ئيةاثنص ران لهايفامدإلإةا
ن تحلإال،اإد  يًةاتنعنإًةاإثق إيًةابهذهانيإ سابة،ا
ك2 اق متابزإ رةاثرسان شاهدنءاإ لجلحىاإزإ رةا

أُخلىاإَلارإضةان شهدنءايفامإطقةان جلنف.
إنشاإتان هيئةان إسا ئيةايفامدإلإةان سابدلا
ن ذكلىان ساإنإةاثًْسابُْنعان شاهيد،احيثاأق متا
ن تنعنإاةا ن فقالنتا مانا عادنا تخللها ا إد  ياًةا
إن ثق إيةاعنان شاهدنءاإعظ2ةان شه نةاإمدلضا
صنرا لشاهدنءان ذإناقدمننانم ءلمارخيصًةا هذنا

ن نطن.
إنإتتحتان هيئاُةان إسا ئيةايفامدإلإةان تحلإلا
مدلَضاصنرا لشاهدنء..اإمسا بقةاشدلإةاتحتا

شد ران شهدنءاصإ عان إرص.
إيفامح إظاةاذما راتزإإتاشاننرعانيح إظةا
بصنران شاهدنءان ذإاناضحاننابأَْرَإنحهمامناأ2لا

عزةاإكلنمةان شدبان ي2إي.

إتحتاشد را»شهدنؤن اعظ2 ؤن «انشإتاليئةا
مستشافىاذم ران د 2ابذم ر،اصبا حاأمسانثحد،ا
إد  يةاأًْسبُْنعان شهيدا لد 2اثإلالاايد  جةاأرسا
ن شاهدنءامج ن ًانبتدنًءامانااااإننإلا»إن2اأمس«ا

إحتىا5ام رساثالا2.
إأكدان دكتنرا22 لان ش مياعىلاأل2يةان تف علا
معالذهان فد  يةان تياتأتيايفاإط رانيسؤإ يةاأم 2ا
ن لاهاإن نن2بان نطإياتج هان شاهدنءان ذإناقدمننا

أَْرَإنحهمايفاسبيلان ذإناعنان نطن.

إأش راإَلاأنان نزنرةاإ2ّهتا22يعانيستشفي تا
يفاع2ان2امح إظا تان ج2هنرإاةايد  جةا22يعا
ن ح التانيلضياةامناأرسان شاهدنءامج ن ً،اإع2لا
مكتباخ صايفاكلامستشفىاالستقب  ه اإتسهيلا
تقدإامان خدما تان طبيةاإن دال2يةا ها ..االإت ًاإَلا
أنهاتاماتنزإُعاكالإتامد إإاةاإمد  جاةامج نيةا
عنانيؤسسا تاإن جه تان تياتد2لايفالذنانيج لا

ب  تإسيلامعاغلإةان د2لي تاب  نزنرة.
إأكدان دكتنران شا مياأنهاسايتمامد  جةاأرسا
ن شاهدنءامج نا ًاإإح طتهاماب  خدما تان طبيةا
إن دال2يةاإتقدإماك إةانيس عدنتابشكلامست2ل.
إأقا 2امكتبان رتبياةاإن تدلياماب2دإلإةاعإسا
ب2ح إظةاذم راصب حاأمسانثحدامهل2 ن ًاثق إي ًا

ب2إ سبةاأًْسبُْنعان شهيدا لد 2اثإلالا.
َإأكادتامشا رك تاإإقالنتانيهل2ا ناعاىلا
رإحياةان جها ناإنالستشاه نا ادىاأبإا ءان ي2ن،ا
إحجامان بطانالتان تاياإساّطلل اأبإا ُءان جيشا

ن ي2إياإن لج نان شدبيةايفامختلفان جبه ت.
إأإصالان حا رضإنايفانيهل2 نارسا ئَلاإالءا
إإإا ءايسارةان شاهدنء،امؤكدإاناعاىلان ثبا تا
عاىلانفسان إهاجان ذياسا رإناعليهامه2ا اك نتا

ن تحدإ ت.

تنظيم القاعدة يسيطر على 
مدينة أحور بمحافظة أبني

  - متابعات:
إنَصَلامسالحناتإظيمان ق عدةاسيطلتَهماعىلاعدنا
مانانيإ طلاب2ح إظاةاأبل،احيثاأحك2ننان سايطلةا
إن2ان سبتاني يضاعىلامدإإةاأحنراإن تياإقطإه اأكثلا
مانالإاأ فاشاخص.اإذكالتاإك  ةانثنبا ءان صيإيةا
»شيإخنن«اأنانيسلحلاننسحبننامنانيدإإةاإثلاإس طةا
قبَلياة،ا كنا يسالإ كاأنب ءاتؤكداذ ك.اإتأتياسايطلةا
ن ق عادةاعىلاأحنرابداداأنات2كإننامنان سايطلةاعىلا
زنجب راع ص2اةاأبلاإمدإإةاأحنرالايارنبطا2غلنيفا
مهمابلامدإإةانيكالان س حليةاإَلان رشقاإبلدةازنجب را

إستشهاد 6 مواطنني يف قصف لطريان العدوان األمريكي 
السعودي لسيارة مواطن يف بني ضبيان بخوالن الطيال

  - خاص:
نستشهداثامننطإلاأغلبُهمامنان إس ءا
متنحاٍشا طارننا قصاٍفا يفا إنثطفا ِلا
ن سادننيا ساي رِةا نثملإكايا ن دادإننا

مننطٍنايفامدإلإةابإياضبي ن.
إنا ب يدإلإاةا محلياةا إقا لامصا نُرا
ن قصاَفانساتهدفاساي رَةامننطاناأثإ ءا

ملإِرهايفان طلإالان د 2،امنضح ًاأنالذها
ن جلإ2اَةاتأتايايفاإطا راتللياِبان قب ئلا
إمح إ ةاإخض عهاما ل2رشإعانثملإكيا

ن سدننيايفابالنن .
إأش رتاإلاأنان ددإنَناتج َإَزاُكّلان قيما
إ ماإلنِعاإ2ننانثطف لاإن إسا ءايفانيإ زلا
إن سي رنت،اإب تتان صننرإخامن2هةا كلا
نثبلإ ءايفامح إ ةا رتكيعان قبيلةان ي2إية.



3 تقاريرن ددنااالاا     ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا

  - خاص:
أَْصابَااحاتاصحالنُءامدإلإاةامياديامحالََّرًةا
ب  ك مالابدادامدلكةاكنىاننتهاتابهزإ2ةامدإإّةا
نعارتفابه اإعال2ُان ددإاإنيلتزقاة،اإرنحنناإبحثننا
عانامنرنٍتا تلكان هزإ2ةان تياتددامناأكنان هزنئما
ن تاياإتدالَُّضا ها ان دادإاإملتزقته،اب2َاناإيهما
عإا رصان ق عادةاإننعاشان ذإناتأكدامشا ركتهما
يفاصفانفان ددإ،اإظهلتاشاد رنتهماعىلانيددنتا
إنآل ي تان دسكلإةان سدننإةان تيانملل اأَبْااَط لا

ن جيشاإن لج نان شدبية.
إ اماإكتاِفاأَبْااَط لان جيشاإن لج نان شادبيةا
بهزإ2اةان ددإاإملتزقتاهاإعإا رصهاننرل بيةابلا
أثبتنناإرغماصدنبةانيدلكةان صحلنإإةاأنهماأبطلننا
مفدنلان طرننانيسا ندا قننتان دادإاإملتزقتهما

إم اإ2لكننهامناآ ي تاإنب ب تامتطنرة.
مانا2 نباهاإّزعاننْعاَل2ان حلبيامشا لدامثرةا
ماناع2لياةاتطهراإتحلإالام اتبقىاماناصحلنءا
ميديايفامدلكةاكشافتاكثرنًامانا2نننبان دالقةا
بالاقاننتان دادإاإنيلتزقاةاإتإظي2ايان ق عادةا
إننعاش،اب نَض َإاةاإَلاأنها اأسافلتاعاناإنحدةا
مناأكناخسا ئلان ددإاإملتزقتهاماناحيثان دت نا

إنثسلحةاإن قتىلاإنثرسى.
إأظهلتانيشا لداك2يا تاكبرةامنانثسالحةا
إن ذخ ئلاإن دب ب تاإنثطقمان دسكلإةان تيانستنلا
عليها اأَبْااَط لان جياشاإن لج نان شادبيةاإأعدننا
أُخلىامانان دب ب تاإنآل ي تان تيا2الىاإْحاَلنقه ا
إتظهالابج نبها اخإا نقاإقتىلامانانيلتزقةاإ2دا
يفا2ينبهامامب  غام  يةازليدةاب  د2لةان سادننإةا

نظرانرتزنقهمايفاصفنفان ددإ.
إإلا2 نباذ كاأظهلتانيش لداشد رنِتان ق عدةا
إننعشاعاىلاأسالحةانيلتزقةاإعت نلاماُكتباعىلا
بدضه اا2يإ كاماب  ذبحاإ ارإنإاض(اَإان خالإة(ا

إأس2 ءابدَضانيإت2لا لق عدةاإننعش.
إك ناأَبْااَطا لان جياشاإن لجا نان شادبيةاقدا
نساتك2لنناتطهرامدإلإةاميدياب  ك ملامناقننتا
ن غازإاإملتزقتهاإق ماننابتطهراأطالنفانيدإلإةا
ن صحلنإإاةاب تجا ها2يازننايفاع2لياةاإقاعاإيه ا

عرشنتان قتىلاإن جلحىاإأرساأعدنناكبرة.ا
إبحسبامصدراعسكلياتماطلناملتزقةان غزإا
ماناصحالنءاميادياب  ك مالاإتكبيدلماخسا ئلا
ب لضةايفانثَْرَإنحاإن دت نامإهمامناقتلاإمإهمامنا

2لحاإمإهمامناإقعاب ثرسابيإهماقي ننت.
َإأََضاا فانيصادراإإنها ماإسالماماناملتزقةا
نالحتااللاإاّلامناالذإناب  فلنر،امضيفا ًاأناأَبْااَط لا
ن جيشاإن لج نان شادبيةانستن نناعىلاآ يةانسد فا
حلبي،اإن قلةا2إداننعااBMR-600(اتماتفجرل ،ا
إآ يةاسادننإةا2دإدةاإبدضانثسالحةانيتنسطةا

إن ذخرةان تياتلكنل ايفاأََما كإهماإللبنن.
إيفان د2لياةاإبحسابانيصادراتماتدمارُاطقما
اا اأَنَّىاالحرتنقه،ا ننفجالتاإياهاُعبنةان سافة،ام2َّ
مشارنًاأناطارنَنان ددإانساتهدفان يتالات بدتلا

 ل2لتزقة.
إإقاعان درشنتامانانيلتزقاةايفاقبضةان جيشا
َعاننْعاَل2ان حلبيامش لَدا إن لج نان شدبيةاحيثاإزَّ
 ج نباماناأإ ئاكانثرسىان ذإنانعرتإاننابتلقيهما
أماننالًاسادننإةاإ2الىاتجإيدلاماإتدرإبهماعنا
طلإلان لننءان ف راعيلامحسانانثَْح2َلامق بلاأمننلا
سدننإة،اإقداإ2دتابدضانيب  غان زليدةايفاحنزةا
منا قننامص رعهمامنانيلتزقةامعاإث ئلاكشافتا
2نننبامناع2ليةاتجإيدلاماإإعدننانيج ميعان تيا

تمان تغلإُلابه .
إتحدََّثانثرسىاعنانيد ملةان الئقةان تياتلقنل ا
مناقبلامق تيلان جيشاإن لج نان شادبية،امؤكدإنا
أنام ايسانهاخ  فابشاكلاكباراتنقد تهمانتيجةا
 د2لياةان تدبئةان تاياتدلضننا ه اماناقبلاقي ننتا

نيلتزقةاإن ددإ.

اأدلٌة على م�شاركة القاعدة وداع�ش يف املعركة والأ�شرى يك�شفون احلقائق

ميدي.. هزيمة كربى ومحرقة جماعية لألعداء ومرتزقتهم باعرتاف إعالم العدوان

تدمري 5 اآليات ومقتل من فيها من جنود �شعوديني بكمني نوعي يف منفذ اخل�شراء

انفجارات عنيفة ناجمة عن تدمري مخزن أسلحة وآليتني بقصف صاروخي على مواقع خلف مدينة الربوعة
تدمري عربتي برادلي سعوديتني يف موقع الفريضة ومركز جالح العسكري بجيزان

اَبة ع�شرات اجلنود وتدمري كامل عتادهم الع�شكري مقتل واإ�شَ
َأْبــَطال اليمن يحرقون قوات وآليات الجيش السعودي للمرة الثانية شرق الربوعة

  - خاص:
إتد َماُلان إظ 2ُان سادننياماعانيذنبحان تياتتدلضا ها اقننتُهايفا
نجلنناإ2يزنناإعساراإنيح رقان تياتلتهمانب ب تهاإآ ي تهابإنعامنا
ن المب الةان تيانندكساتاعىلاذإيان قتىلان سادننإلان ذإناإتذملإنا
منانحتقا راأبإ ئهمان ذإناإساقطننايفانيد ركاني بةاعناآلاسادنن،ا
حيثاالاإ2لاإان2اإاّلاإإُنِقعان جيشاإن لج نان شادبيةاعرشنتان قتىلا

إن جلحىايفاصفنفاقننتاآلاسدنن.ا

إفاياع2لياةاننعياةاأسافلتاعاناعارشنتان قتاىلاإن جلحىايفا
صفنفان ددإان سادننيات2كإتاقننتان جيشاإن لج نان شادبيةامنا
تدمارا5اآ يا تاعساكلإةات بدةا لددإانإداةاإنحدة،اَماا اأَنَّىايقتلا
إإَص بَاةا22يعامناإيه ،اإذ كايفان ك2لان إنعياإنيحكمان ذيانصبها
أَبْااَط لان جيشاإن لج نان شدبيةا تلكانآل ي تاإذ كايفامإفذان خرضنءا

ن حدإني.
إض2انان د2ليا تان ص رإخيةات2كاناأَبْااَط ُلان جياشاإن لج نا
ن شادبيةامنانستهدنفاعلبتلامناطلنزابلننيلايفاع2ليتلامإفصلتلا

2لت اب ساتخدن2اصننرإخامن2هاةايفامنقعان فلإضاةاإملكزا2الحا
ن دسكليابجيزنن.

إإلا2 نابام اشاهدتهاقننتان دادإامنامحلقةا آل يا تاإن جإننا
رشقايان لبنعةات2كاناأَبْااَط لان جيشاإن لج نان شادبيةامناتدمرا
آ يتالاسادننإتلاإمخزناأسالحةاإثلاقصفاص رإخاياعىلاتج2عا
 آل ي تان سادننإةاخلفامدإإةان لبنعة،احيثاأشا رامصدراعسكليا
إَلاأناننفجا رنتاضخ2ةاحدثتاإنشاتد لا لإرننايفامخزنانثسالحةا

خلفامدإإةان لبنعةابدداقصفهاب  صننرإخ.

  - خاص:
ان سادننياخسا رًةا2دإدًةاقننُمه ا ُقان ددإُّ تذإَّ
عدٌناكبارٌامنان جإنناإعارشنتانآل ي تاإنيدرع تا
ن تاياأحلقه اأَبْااَطا لان جيشاإن لج نان شادبيةا
ن ذإانامإدانناقاننتان دادإامانانساتد نةان قلىا
إنيننقعاإنيسا ح تان ش سادةارشقيان لبنعة،ايفا
ع2لياةاتأتيابدداأإا 2امنامح إ ةاأُخالىامناقبلا

ن ددإاالساتد نةامدإإةان لبنعةاإتامان تصديا ه ،ا
حيثاتحن تانيدإإاةاإَلاخلنبابفدلامئ تان غ رنتا
ن تياشاإه اطرننان ددإ،ا تإتقلان هيساترإ امإه ا
إَلاقصافان قالىان ننقداةاتحتاسايطلةان جيشا

إن لج نارشقان لبنعة.ا

إإزعاننْعاَل2ان حلبيامشا لدامثارةانْحاَلنقا
عارشنتانآل يا تاإن دب با تاإنثطقمان دساكلإةا
ن سادننإةا دىاتصاّديان جيشاإن لج نان شادبيةا

 زحفاسدننياالساتد نةان قلىا يدننابدداأناإقدا
عادننًاكبرنًامنا2إاننهاإضب طاهاإَض َإةاالحرتنقا

آ ي تهاإنب ب ته.

إمإذامطلعان شاهلان ج ريانندكساتاسيطلةا
ن جياشاإن لج نان شادبيةاعىلاقالىارشقامدإإةا
ن لبنعةابشاكلارسإعاعاىلان د2لي تان دساكلإة،ا
حيثاشهدتان سيطلةاعىلامنقدلاعسكلإلاثإلا
ملةاإتدمراعرشنتانآل ي تاب نَض َإةايقتِلاضب طا

إ2إانناماناقاننتان ددإان سادننيان اذيانكتفىا
ب العارتنفاب2قتلان ضب طاإتج ُلالان جإنن،احيثا
إإت2يان ضبا طا قب ئلامدلإإةاالاتسا2حا لإظ 2ا

ن سدننيابتج للهماك2 اإفدلامعان جإنن.
إتسا قطتامننقعان ددإان سدننياتب ع ًاعقبا
سايطلةاأَبْااَط لان جياشاإن لج نان شادبيةاعىلا
مسا ح تاش سادةاإقلىارشقان لبنعة،اإت2كإننا
منان سايطلةاعىلامنقديانش2ةاإقشبةاإمإشآتا

نيننقعان دسكلإةان ننقدةاب يإطل.

مقتل اأكرث من 23 وجثثهم ما تزال يف العراء.. 
املرتزقة يفقدون مواقعهم واأَْرَواحهم يف اجلوف 

الجيش واللجان يسيطرون على 
ثالثة مواقع يف جبال آل شحياط 
ويواصلون تطهري الجبال املطلة 

على مدينة الحزم

  - الجوف:
إتاحاأَبْااَطا ُلان جياشاإن لج نان شادبية،ا
أباننَبان جحيماعىلاملتزقاةانالحتاللاب2ح إظةا
ن جانف،اإأإقدانناإيهماعرشنِتان قتاىلام اتزنلا
2ثثُهامايفامإ طلاسايطلةاأَبْااَط لان ي2نان ذإنا
سايطلإناعاىلاثالثةامننقاعانسارتنتيجيةاتضعا
نيلتزقاةايفامنقفاحلجاب2دإإاةان حز2اع صفةا

ن جنف.
إأعلنامصادراعساكلياأناأَبْااَط لان جيشا
إن لج نان شادبيةاسايطلإناأماسانثحد،اعىلاإ 
مننقاعايفا2ب لاآلاشايح طانيطلاةاعىلامإطقةا

ن حز2املكزانيح إظة.
أما 2الاذنانالنجا زاإبحسابانيصادراح إلا
ملتزقاةانالحتااللانساتد نةاأحادانيننقاعان تيا
إقدإلا اعاىلامشا رفاحاز2ان جانف،اإك نتا
ن إتيجاةاإقانعاعدناكبارامنان قتىلاإننكسا را

مح إ تهم.
ك2 اأعلانانيصدُراعنامرصعاإاامناملتزقةا
نالحتاللاأمساخاللاكارامح إ ةاتقد2اب تج ها
سلسالةا2ب لان خليقلايفاصنإناب2دإلإةاخب،ا
مشرنًاإَلاأنا2ثثانيلتزقةاالازن تابحنزةان جيشا

إن لج نان شدبية.
ك2 ات2كََّناأَبْااَط لان جيشاإن لج نان شدبيةا
ماناتدمرامدرعاةاإم رنتيةاإإاآ ي تاعساكلإةا
ت بداةا قننتانالحتااللاإملتزقتهمايفامنن2ه تا
ب تج هاصنإناب2دإلإةاخباإن شدفان حدإنإة.



ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا     ن ددنااالاا4 تقرير

فعاليات متواصلة تنديدًا بقصف طريان العدوان األمريكي السعودي للمواقع األثرية يف بالدنا

 وزارة الصحة تدشن فعالياِت أسبوع الشهيد ملعالجة أسر الشهداء مجاناً يف عموم محافظات الجمهورية

االتحاد العام ألطفال اليمن يستعرض جرائم العدوان يف يومهم العاملي

  - خاص:
نال2ت2 عياةا ن فد  يا تا تننصلاتا
إن نقفا تانالحتج 2يةانيإدنةاب ساتهدنفا
ن ددإننانثملإكيا ل2د  مان تأرإخيةاإنآلث را

ن حض رإةان ي2إية.
إأنننتان سلطةانيحليةاب2ح إظةاع2لننا
نسات2لنران ددإننانثملإكيان سادننياعىلا
بالننا اإإمد ناهايفان قتلاإن تدمرا لشادبا

ن ي2إياإمقدرنته..
إننلتامح إظةاع2لننابأنانساتهدنفا
ن ددإننايد  مان حض رةان ي2إيةاإدداننته ك ًا
ص رخا ًاإظ يا ًا اكلان حلما تان قنننالا
إنسا نيا أإا نإإايا إنزعا إنإنا إنثعالنفا
خ صاةامعاتق عسانثمامانيتحدةاإمجلسا
نثمناإن جه تانيهت2ةاب  حقنقانننسا نيةا

ن شادبا إزنءا مساؤإ ي ته ا عانا إتخليها ا
ن ي2إي.

نيحنإاتا ب2ح إظاةا نظ2اتا ك2ا ا
ن ج2داةاني ضيةايفاعدنامانان دزلاإنيلنكزا
ب2دإلإا تاملحا ناإن خباتاإبإاياسادد،ا

ب ساتهدنفا تإدإادنًا نحتج 2ياة؛ا إقفا تا
ن ددإننانثملإكيان سادننيايدإإةاكنكب نا

ن تأرإخيةاإتدمراقلدته انثثلإة.
عانا ن صا نرةا ن بي نا تا إنساتإكلتا
ن نقفا تان ص2تان ادإيلاإخصنص اص2تا

إنيدإياةا إنننسا نيةا ن دإ ياةا نيإظ2ا تا
ب  رتنثاإزنءام اإتدلضا هان ي2نامناعدإننا
إنيننثيالا نثعالنفا كلا 2لماها يفا تجا إزا

إن قنننلان دإ يةاإنننس نية.ا
إلاذ اكاأنننامكتبان ثق إاةاإن فد  ي تا
ننبدنعياةاإن ثق إياةاب2ح إظاةانيحنإت،ا
نثملإكايا ن دادإننا نساتهدنفا 2لإ2اةا
ن سدننيايدإإةاكنكب نان تأرإخيةاإنثثلإةا
إن تاياتدتنامناألاماإأقد2امادنان تأرإخا

نننس نيايفان د  م.
يفاذنتان ساي قاأننناتاقيا نةامح إظةا
إن تإفيذإاةا نيحلياةا إن سالطةا رإ2اةا
ب يح إظة،اأمسانثحد،انسات2لنَرانستهدنفا
ن سادننيا نثملإكايا ن دادإننا طارننا
 ل2إشاآتان ساي حيةاإنثثلإاة،اإن تياك نا
آخللا اتدمارابننباةاكنكبا نان تأرإخياةا

ب2ح إظةانيحنإت.

  - متابعات:
نّشاناقطا ُعان طابان دال2ايابانزنرةا
ن صحاةان د مةاإن ساك نابصإدا ء،اأمسا
ثالا  ن شاهيدا أسابنعا إد  يا ِتا نثحاد،ا
ع2ان2ا يفا مج نا ًا ن شاهدنءا أرسا يد  جاةا

مح إظ تان ج2هنرإة.
إأكاداإكيلاإزنرةان صحاةا قط عان طبا
ن دال2ايان دكتنرانشانننان دطا بايفاحفلا
ن تدشالان ذياحارضهاعدنامنانيساؤإ لا
إنثطب ءاإأقيمابهيئةانيستشفىان ج2هنريا
ن تدلي2اي،اعاىلاأل2ياةان تف عالاماعالذها
ن فد  ياةان تياتأتيايفاإط رانيساؤإ يةاأم 2ا
ن لاهاإن نن2بان نطإياتج هان شاهدنءان ذإنا

قدمنناأرإنحهمايفاسبيلان ذإناعنان نطن.
إأشا ران دطا باإلاأنان انزنرةاإ2ّهاتا
22ياعانيستشافي تايفاع2ان2امح إظ تا
ن حا التا 22ياعا يد  جاةا ن ج2هنرإاةا

نيلضياةاماناأرسان شاهدنءامج نا ً،اإع2لا
مكتباخ صايفاكلامستشافىاالساتقب  ه ا
إتساهيلاتقدإمان خدم تان طبيةاإن دال2يةا
 ه ..االإتا ًاإلاأنهاتماتنزإُعاكالإتامد إإةا
إمد  جةامج نيةاعنانيؤسسا تاإن جه تا

ن تياتد2لايفالذنانيج لاب  تإسيلامعاغلإةا
ن د2لي تاب  نزنرة.

إلاذ اكانّشاإتاليئاُةامستشافىاذم را
ن دا 2ابذما ر،اصب حاأماسانثحاد،اإد  يةا
ن شاهدنءا أرسا يد  جاةا ن شاهيدا أسابنعا

مج ن ًانبتادنًءامنااااإننإلاإحتىا5ام رسا
ثالا2.ا

إيفاتدشالان فد  يةان تاياتح2لاعإنننا
»شاهدنُؤن اعظ2 ُؤنا «اإن اذياأقيامابهيئةا
مستشافىاذما ران دا 2اإحرضهانثسات ذا
مح2داعبِدن لزنقاإكيالانيح إظةاإن دكتنرا
22ا لان شا ميارئياسان هيئاةاإعادنامنا
ن كانننران طبياةاإن تدلي2ياةاأكدان شا ميا
عاىلاأل2يةان تف علامعالاذهان فد  يةان تيا
تأتيايفاإط رانيساؤإ يةاأما 2ان لهاإن نن2با
ن نطإياتج هان شهدنءان ذإناقدمنناأرإنحهما

يفاسبيلان ذإناعنان نطن.
ك2 انساتدلضاأ.امح2داعبدن لزنقاإكيلا
ابهان ي2نامناعدإننا مح إظةاذم رام ات2ُالُّ
نستهدفانننس ناإن شجلاإن حجلاإحص را
ظ  ماعىلان بالن..امشيدنًابدإران شهدنءان ذيا
قدمانناأرإنحهمارخيصًةامناأ2لان ذإناعإها

إن حف ظاعىلاأمإهاإنستقلنره.

  - صنعاء:
نثحاد،ا أماسا ن ي2ان،ا أطفا لا نحتفالا

ب2إ سبةان ين2ان د ييا لطفن ةاإن شب ب.
إنساتدلضاأطفا ُلان ي2انايفانالحتف لا
ن اذيانظ2اهانالتح نان دا 2اثطفا لان ي2نا
ن ق نننايا لحقانقا نيْلَكاُزا أعادها تقلإالنًا
إن تإ2ياةاعانان جلنئاماإنالنتها ك تان تيا
نرتكبه ان دادإننانثملإكيان سادننيان تيا

ط  تاأطف لان ي2نا
إلاذ اكارسنارئيُسانالتح نان د 2اثطف لا
ن ي2نامصطفىامإرصاسلسالًةامنان جلنئما
إنالنته ك تان تيانرتكبه ان ددإننانالمركيا

مؤكادنًا ن ي2ان،ا أطفا لا بحالا ن سادننيا
نسات2لنرانالتحا نانيشا ركةايفارصدا2لنئما
ن دادإننايفاحالان طفن ةايفان ي2ناإكشافا

زإفاإعالمه .
ك2ا اأ قيتايفانالحتف لاعدٌنامنان كل2 تا
ناللت2ا 2ا رضإرةا إلا مج2لها ا يفا نعاتا
ب ثطفا لايفان ي2اناإنع2هاماب عتب رلاما
ن ي2انا يفا ن طفن اةا إأنا نيساتقبل،ا 2ياَلا
تديشاح  يا ًاأصدباملنحله ا2لنءان ددإننا

إ2لنئ2هان تياإلتكبه ابحلانثطف ل.
انالحتفا َلان ئاُبارئياسان لجإاةا حارَضَ
ن ثنرإاةان دليا ان ئافان ق ناصاإعادنامنا

م2ثيلان جه تان حكنميةانيدإية.

قبائل بني ضبيان بخوالن الطيال: جاهزون 
لالنضمام إىل جبهات القتال

  - صنعاء:
تحتاشاد را»ماناأ2لامزإٍدامنان تصادياإن ص2اننايفامنن2هةان ددإننا
ن سدننيان صهيناأملإكياعىلان ي2ن«..اعقدامش إخاإأعي ناإإ2ه ءامدإلإةا
بإاياضبي ناب2ح إظةاصإد ءان سابتاني يضا ق ءامنساد ً،اأشا رإناإيهاإلا

نستددننلما ل2ش ركةايفان قت لانإ ع ًاعنان نطن.ا
إأكادإناأنان هدفامنان لق ءالنانساي ناك إةان خالإ تان سا بقةا لتفلغا
ينن2هاةان دادإننان خ ر2اياإرسعاةان بادءابتإظيامانيج مياعاإنعدننلاما

إتأليلهمايفان دإرنتان ثق إيةاإن دسكلإةا لتحلكا لجبه ت.

قبائل عتمة تعلن النفري العام 
  - عتمة:

اعا ه اإن2ان سابتا أعلإاتاقب ئُلاعت2ةاب2ح إظةاذم رايفا ق ٍءاقبيلامنسَّ
ني يضابادءاع2ليةان إفران د 2ا دعمان جيشاإن لج نان شادبيةايفان دإ عاعنا

ن نطناإأمإهاإنستقلنره.
إعاّنتان قب ئُلايفا ق ئه اعانا2ُهنزإته ان ك ملةا تحلإالاك ملانثرنيضا

ن ي2إيةاإطلنان غزنة.ا

أبناء مدينة عمران وعيال سريح يرفدون الجيَش 
بقوافل غذائية وينددون باستمرار العدوان

  - عمران:
نّظ2تانيج  ُسانيحليةاإنيك تبان تإفيذإةاب2ح إظةاع2لنناإن2ان خ2يسا
ني يضاإقفًةانحتج 2ية؛اتإدإدنًاب سات2لنران ددإننانثملإكيان سادننياعىلا

بالنن .ا
إقد2انيش ركننايفان نقفةاق إلةاغذنئيةا دعمان جيشاإن لج نان شدبيةايفا
2به تان رشف،امشايدإناببطنالتهماإم اإقدمننهامناتضحي تايفامنن2هةا

ن ددإنن.ا
يفاذنتان سي قانَظََّماَمَش إخاإإ2ه ءاإأبإ ءامدإلإةاعي لارسإحاب2ح إظةا
ع2لننان خ2يساني يضاإقفًةانحتج 2يًة؛اتإدإدنًاب ست2لنران ددإننانثملإكيا

ن سدننياعىلان ي2ن.
ك2 اتماتسيراق إلةاغذنئيةانع2 ًاثبط لان جيشاإن لج نان شدبيةامقدمةا

مناأبإ ءاإإ2ه ءاإإد  ي تانيدإلإة.

أهالي مديرية بيت الفقيه يدينون العدوان 
ويرفدون الجيش واللجان بقافلة غذائية

  - الحديدة:
تحَتاشاد را»أملإك اتقتلان شدبان ي2إي«انّظماَمَشا إُخاإإ2ه ءاإأبإ ءا
مدإلإاةابيتان فقياهاب2ح إظةان حدإدة،ان سابتاني يض،اإقفاةانحتج 2يةا

 لتإدإداب ست2لنران ددإننان سدننيانثملإكياعىلان ي2ن.
إعانانيشا ركننايفان نقفاةاعانانساتهج نهمان تا 2ا جلنئامان دادإننا
إملتزقته،امؤكدإنامسا ندتهماثبط لان جيشاإن لج نان شادبيةايفامختلفا

2به تان دزةاإن رشفاإن بطن ة.
إأعلإانناتسايراق إلةاغذنئيةاتشا2لاماننننًاغذنئيةاإمب  اغام  يةا دعما

ن جيشاإن لج نان شدبية.

وقفة احتجاجية لطالب مدرسة 7 يوليو بذمار 
تنديدًا باستمرار العدوان 

  - ذمار:
تحتاشاد را»اأملإك اتقتلان شدبان ي2إيا»انّظماطالُباإط  ب تاإمدل2نا
مدرساةاثاإن ياناب2دإلإاةاعت2اةامح إظاةاذم ر،ان سابتانيا يض،اإقفةا

نحتج 2يةا لتإدإداب ست2لنران ددإننانثملإكيان سدننياعىلان ي2ن.ا
إعّنانيشا ركننايفان نقفةاعنانساتهج نهما ت2 نيان ددإننايفانستهدنفا
نيإشآتان تدلي2يةاإنيننقعانثثلإةاإن تأرإخيةا لشدبان ي2إياإن ص2تان دإيلا
إزنءالذهان جلنئم،امؤكدإنانسات2لنران د2لياةان تدلي2يةامه2 ات2 نىان ددإننا

يفاإ2لنمه.

لقاٌء تشاوري يف مديرية السياني- إب ملناقشة 
وضع املحافظة يف ظل العدوان

  - إب:
؛ا ُعقادايفامدإلإاةان ساي نيامح إظةاإب،ان سابَتاني يض،ا ق ءاتشا إريٌّ

يإ قشةان نضعان ذياتد نيهانيح إظة؛ابسببان ددإننانثملإكيان سدنني.
إأكدان لق ءان ذيارأساهاإكيلانيح إظةان دكتانراأرشفانيتنكل،اإحرضها
أعضا ءان سالطةانيحلياةاب يدإلإاةاإن شاخصي تانال2ت2 عياةاإن ن2ها ءا
إمإظ2ا تانيجت2اعانيدنياإإلإلاإحدةاإطنان اذيازنرانيدإلإة،اعىلاأل2يةا
تنحيادان كل2ةاإرصان صفنفاينن2هةان ددإنناإإإشا لامخطط تهاإتآملها

عىلان نطن.
إحي انيشا ركننايفان لق ءاأبط لان جيشان لج نان شدبيةاعىلام اإقدمننها
منابطنالتاإتضحي تايفاسبيلان دإ عاعناسي نةان نطناإأمإهاإنستقلنره.

ك2 اخالجان لق ءابددنامنان قالنرنتاإن تصنرنتايج بهاةان ددإنناإنعما
ن جبهةان دنخليةا لجيشاإن لج نان شدبةا النتص راعىلاقنىان رشاإن ددإنن.

قبائل الحيمة الخارجية وبني مطر تدعم الجيش 
واللجان بقافلة غذائية وتشيد ببطوالتهم

  - صنعاء:
قّدمتاقب ئاُلان حي2ةان خ ر2يةا
ب2ح إظةاصإد ء،ان سابتاني يض،ا
ق إلاةاغذنئيةا دعاماأبط لان جيشا
يفا نيلنبطالا ن شادبيةا إن لجا نا

مي نإنان رشفاإن كلنمة.
إأكداَمَشا إخاإإ2ها ءاإأعي نا
إأبإ ءانيدإلإةانستددننلمامننصلةا
ن دعما ل2لنبطالايفاك إةان جبه تا
إلا الإتالا ن دادإنن..ا ينن2هاةا
نستددننلمارإدان جبه تاب2زإدامنا
ن ل2 لايفاسبيلان دإ عاعنان نطن.

إنظماَمَشا إخاإأعي ناإإ2ه ءا
مدإلإةابإيامطلامح إظةاصإد ء،ا
ن سابتانيا يض،اإقفاةانحتج 2يةا
 لتإدإادابجلنئمان دادإننانثملإكيا

ن سدنني.
ن نقفاةا يفا نيشا ركننا إأكادا
إن لجا نا ن جياشا ماعا إقفنلاما
ن دادإننا منن2هاةا يفا ن شادبيةا

مشيدإنابص2ننان شدبان ي2إي.
تقتالا »أملإاك ا إتحاتاشاد را

ن شادبان ي2إي«انظمامكتبان رتبيةا
يفابإيامطلاإقفةانحتج 2يةا لتإدإدا
بجلنئمان ددإننانثملإكيان سدننيا
عىلان ي2اناإن ص2تان دإيلاإزنءالذها

ن جلنئمابحلان شدبان ي2إي.

إأكدتان نقفةانست2لنران د2ليةا
ن تدلي2ياةامه2ا اك ناتان تحدإ تا
2النءان دادإنن..اننعياًةانيجت2اعا
ن ادإيلاإمجلاسانثماناإلان تدخلا

نإق فان ددإنناإرإعان حص ر.

املحويت.. قبائل بني الغسان يؤكدون 
استعدادهم للنفري العام 

  - المحويت:
ا نامدإلإةان ل2امامح إظةانيحنإت،ا أق متاُعز ُةابإيان غسَّ
صب حان سبتاني يض،اإقفةانحتج 2يةا لتإدإداب  ددإننانثملإكيا
ن سدننياعىلان ي2ناتحتاشد را»أملإك اتقتلان شدبان ي2إي«.

اإأعلانانيشا ركننايفان نقفاةان إفاران دا 2ايفاإ2اهان غزنةا
إنيحتلل.ا

سنحان وبنو بهلول يجددون تأكيدهم 
على الوقوف مع الجيش واللجان يف 

الدفاع عن الوطن
  - صنعاء:

نظَّاَماَمَشا إُخاإأعي ُناإأبإ ءامدإلإةاساإح ناإبإايابهلنل،ا
إقفاةانحتج 2ياة،اأماسانثحاد،ا لتإدإاداب  دادإننانثملإكايا

ن سدننيان غ شماعىلان ي2ن.
َنانيشا ركننايفان نقفةان تأكيَداعاىلان نقنفاصف ًاإنحدنًا اإ2َدَّ
إلا2 ناباأبطا لان جيشاإن لجا نان شادبيةايفامنن2َهةان ددإننا
ن سادننيانثملإكياعىلان ي2ناإن تصديا ل2خطط تان خ ر2يةا

 تدمران ي2ن.

 )صورة أرشيفية(

 )المحويت بني غسان(
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عداء الكيانات الطارئة للتاأريخ من مملكة اآل �شعود اإَلـى الكيان ال�شهيوين 

ُعقدُة التأريخ والبحُث املشرتك عن »هيكل سليمان« من القدس إَلـى كوكبان
  - إبراهيم السراجي:

إشارتُكان كي ُنان صهيننياإن نالإ تانيتحدةا
نثملإكيةاإَ اىا2 نبام2لكةاآلاسادننابددنئهما
 لتأرإاخاإن حض رنتان تاياتفتقُداإ يها انإ ُهما
إكي ن تُهم،اإإتسماُعاْدَإننهماعىلان دإلان دلبيةا
مناإلساطلاملإرنًاب  دلنقاإَ اىان ي2ََنابتدمرا
نآلثا ران تأرإخيةان تياإبلغاُع2اُلابدضه اعرشةا
أضد فاتأرإخانشانءام2لكةاآلاسدنناإأملإك ا
إن كي نان صهيننيانيزرإعايفانيإطقةان دلبية.ا

ك2 اتشارتكام2لكةاآلاسادننامعاإنشاإطنا
إن كي نان صهيننيايفاصإعاإت2نإلامدنلان هد2ا
»ننعش«ان ذياإغذياأحق نلمان تأرإخيةاإإدملا
نيادنان تأرإخياةاإن قبا بايفاسانرإ اإن دالنقا

إن ي2ََن.ا
نثملإكايا ن ُدااْدَإننا نساتهدفا إ2ا ءا
ن ساُداننّيا ل2د  امانثثلإةايفامدإإاةاكنكب نا
إن دقادةا ن دادنءا نساتك2 الًا هاذنا ن تأرإخياةا
ن تأرإخياةان تياإد نيامإه ان إظ 2ان ساُداننّيا
إنساتك2 الًا ق ئ2اةانثلادنفانيلتبطاةابتأرإخا
ن ي2ََانامنابلنقاشايفان جنفاإَ اىاآثا رام2لكةا
سابأايفاماأرباإمدإإةاصإد ءان قدإ2اة،اإأخرنًا
إ يساآخالنًاتدماران بننبةان لئيسايةا كنكب نا
ن تأرإخياةاإن قلداةانثثلإاةاإنيب ناياإنيد  اما
ن تأرإخياةان ك ئإاةايفاحا رةان قشالةاب2دخالا
نيدإإاةان تياإدنناتأرإخه ا لقلنانييالنيان ث نيا
بددانساتهدنإه ابددةاغ رنتاإجالانثحداني يضا
إمد إنةانساتهدنإه امسا ءانالثإلابإحناثالثا

غ رنت.

• الَيَمن.. صداٌع تأريخي يالِزُم مملكة 
الرمال

تض عفتاعقدةانظ 2اآلاسادننامنان تأرإخا
بتأسايسام2لكتهامايفا2غلنإياةامالزماةا بلدا
إدنناتأرإخهاي اقبلاأربدةاآالفاع 2اإلنان ي2ََن،ا
إأكثالامناذ كاأناهاإإي2 اإقارتناتأرإُخام2لكةا
آلاسادنناب  صحلنءاإن بدنإةاإاإنان ي2ََناإُدلفا
يفاتأرإاخانثرضاب  حضا رنتان تيانشاأتاعىلا
تلنباهامثلام2لكةاسابأاإح2راإمدالاإقتب نا
إحرضمانت،اإإدإانان د  اما هاذهان حض رنتا
بأنه اماناعّل2تاإطنرتانالبجدإا ت،اإمإه ام ا
إُدلفابخطانيسإداأحداأقد2انالبجدإ تايفان د  م،ا
إي2ا االاتزنُلام2لكةاآلاسادننان تايا2 ءتابددا
آالفان ساإلامناتأسيساحض رنتان ي2ََناإرغما
ثلنئه اب  إفطاإالاأنه ام اتزنلابلدنًاتالزمهان بدنإةا

إن تخلف.ا
ب يق بالاإاإناأقاىاتأرإاخاإ2كانا إظ 2ا
آلاسادننان تف ُخاُلاباهالاناتأسايسان دإ اةا
ن ساُداننإّةانثإلاإمقللا امدإانان درعيةاقبلا
م ئتلاإخ2سالاَع م ًاتَقلإب ًاإلناأقلامناع2لا
ن إاذةاخشابيةايفاصإدا ءان قدإ2اةابيإ2 اإدننا
تأرإخان دإ ةان ساُداننإّةانثخرةاإَ اىام ئةاع 2ا

إلنام اإجدله اخ رجان تأرإخ.ا
ننطالق ًامانالذهان دقدةام رساتام2لكةاآلا
سادنناعدنَءل اتج هان تأرإخان ي2ََإيابشكلاغرا
مبا رشاأياملحلةاما اقبالان ُداْدَإنناإبشاكلا
إنساتهدنفا ن ي2ََانا عاىلا بُداْدَإننها ا مبا رشا

ط ئلنته ا ل2د  مانثثلإة.ا
عاىلامادىان دقانناني ضياةاإَ ااىاما اقبلا

ن ُدااْدَإنناماّنلان إظا 2ان ساُداننّياع2ليا تا
مهلبيانآلث ران ي2ََإيةاإق 2ابرشنءاعرشنتان قطعا
نثثلإةان ي2ََإيةامنانيهلبل،اإب تتان ين2اتدلضا
يفامت حفاساُداننإّةاإأم مه امإشنرنتاتإسبا
نيخطنطا تاإن قطعانثثلإاةا تأرإخام2لكةاآلا
سادنن،اإقدا2لتاإنننةام2لكةاآلاسدنناب ثن ةا
إن ننلالابرقةان قطعانثثلإاةاإنيخطنط تا
ن ي2ََإياةاإنسابه ا تأرإخاآلاسادنناإبدضه اتما
إ2ب ران إظ 2ان سُداننّياعىلاإع نته ابدداضغطا

إْعااَلميامحيلاإنإيل.ا
إمإاذان ُدااْدَإننانثملإكايان ساُداننّياعىلا
ن ي2ََانابالزتانيادنان تأرإخيةاإنآلثا ران قدإ2ةا
كهدفا ط ئلنتان ُداْدَإننان تيانساتهدإتاحتىا
نيد  امانين2اننةايفاق ئ2اةان يننساكنا لارتنثا

ن د ييان ت بدةا ألممانيتحدة.ا
إبا رشان ُدااْدَإنناماعانندالعاهاب ساتهدنفا
مساجداننم 2ان ها نيابصددةان اذياإدنناإَ اىا
ن قالنان ث  اثان هجالياإبداداذ كانساتهدإتا
مإ زلاصإدا ءان قدإ2ةايفامإ سابتل،ام2 اأنىا
 تدماراعادناكبرامانانيإ زلاإتارضراعرشنتا
نيإ زلانثخلىانإناأناإجدامتحدُثان ُداْدَإنناأيا

منرا هذهان جلإ2ة.ا
إمعاملإراشاهَلإناعىلان ُدااْدَإننانثملإكيا
ن ساُداننّياعىلان ي2ََنانساتهدإتاط ئلنته اسدَّا
ماأربان تأرإخيابدادةاغا رنت،اَماا اأَنَّىاإَ اىا
أرضنراب  غاةايفاأحاداأساننره،اإبداداذ كاط لا
ن ُدااْدَإننابغ رنتاهان قاالعاإنيد  امان تأرإخياةا
يفامإطقاةابلنقاشان تأرإخيةاإع نا يساتهدفا
علشابلقيسان تأرإخياب2دإلإةارصإنحاب2أربا
إن حصاننانيختلفةايفامح إظاةاحجةاإمدإإةا
زبيادان تأرإخياةاب  حدإادةاإغرلا ان كثرامنا
نيد  امان تأرإخياةايفان ي2ََن،اإصنالًاالساتهدنفا
مدإإةاكنكب ناب2دإلإةاشاب 2ان ت بدةايح إظةا

نيحنإت.
ن د ماةا نيدإالةا عاّنتا سا بلا إقاتا إيفا
 ليننساكناإإلإإ ابنكنإ ،اعاناقلقه امناتدمرا

آث ران ي2ََناإننرضنرابه .
إق  اتانيدإلةان د ماةا ليننساكنا»أن اقلقةا
 لغ إاةاإزنءانثنب ءانيؤسافةان ق نماةامنان ي2ََنا
حانلامننصلةاتدماراإننرضنرابرتنثها ان ثق يفا
ن فلإاد،احيثاترضراساداماأربان دظيام،اأحدا
ألامانيد  امان تأرإخياةان ي2ََإياةاإكذنايفاشابها
ن جزإلةان دلبية،اإهناش لٌداعىلان تأرإخاإن قيما

نيشرتكةا لبرشإة«.ا

• أمريكا.. والنشأة املشبوهة على 
أنقاض تأريخ أبناء األرض 

إنساتقىان إظ 2ُان سُداننّياأسلنبَهايفاتدمرا
ن تأرإخان ي2ََإيامناظلإفانشاأةاني2لكةابدم ءا
ن قب ئلابطلإقةاتشابهاتأسيَسان نالإ تانيتحدةا
نثملإكياةايفان قلنان سا بعاعرشاميالنياإن تيا
نشأتابدنإةابإب نةان ساك نانثصلينناي اإُدلفا
ن يان2اب  نالإا تانيتحدةانثملإكيةان تياسادتا
ن غ ءاتأرإخاأإ ئكان سك ناإتدمراحض رتهم.ا

إإي2ا اإإت2يان ساك نانثصلياننا حض رةا
نالزتكان ذإنا2لىاإب نتهماإإطالقانسما»ن هإننا
ن ح2ال«اعليهمارغماننهامان ساك نانثصلينن،ا
 تقن2ان نالإ تانيتحادةانثملإكيةاإتدملانيد  ما
نثثلإاةان تاياتإت2ايا ساك ناحضا رةانالزتكا
َإإدنناتأرإخه اآلالفانثعنن2اإن تياسبقتاقي 2ا

ن نالإ تانيتحدةانثملإكية.ا
ن ُدقادةان تأرإخياةا ادىان نالإا تانيتحادةا
نثملإكياةانإداتابها اي2 رساةاذنتانثع2ا لا
ن تخلإبياةانيبا رشةامناقبالاطارننان ُداْدَإننا

ن اذياإدملانآلث ران تأرإخيةاإن حض رإةاب  ي2ََن،ا
إمنالإ اتتضحان صنرةاحنلان دالقةانثملإكيةا

ن سُداننإّةان ددنئيةاتج هان تأرإخ.

• الكيان الصهيوني.. الضلع الثالث 
ملحور العداء للتأريخ

إددان كي نان صهيننيان ضلعان ث  ثاإن ط رئا
يفاتأرإخانثرضاإَ اىا2 نبان سُداننإّةاإأملإك ا
يفامثلاثان ددنءا لتأرإاخ،احيثاإحا إلان كي نا
ن صهيننايانثكثالاحدنثةامناحيثان إشانءايفا
مثلاثان دقادةامانان تأرإاخاأناإُن2دا إفساها
مك نا ًايفان تأرإاخاإإتخاذارغبتَهاتلاكاكذرإدةا
 تدمرانيد  مانثثلإةان تأرإخيةاإننْساااَلميةايفا
إلسطلاإُخُصاْنص ًايفامدإإةان قدساب حث ًاعنا

ليكلاسلي2 نانيزعن2.ا
إيفاإط رامح إ ةان كيا نان صهيننيا تهنإدا
ن قدساق متاسالط تهابتدماراكثٍرامنانيد  ما
نثثلإاة،امحا إالًاط2اسان ُهنإةان فلساطيإيةا
ننْساااَلميةاإن دلبيةاإإحااللان هنإةان يهننإةا

مك نه .
إإلا2 ناباحالبان تطهاران دلقايان اذيا
إ2 رساهان صه إإةاضدان فلساطيإيلاإ2 رسا
نثثلإاةا نيد  اما عاىلا مننزإاةا حلبا ًا ن كيا نا
ن دلبايا نثََرنيضا يفا إن دلبياةا ننْساااَلميةا
بفلساطلاإق متابحفلانالنفا قاتحتانثقىا
ن رشإفاإأساننرهان تياتتدنعىابفدلان حفلإ تا
إقا 2ان كيا ناأَإْض ًابهاد2ان كثرامنانيسا 2دا
إن قبا باإنيد  امانثثلإةان تياتداننا لحض رةا
ننْساااَلميةاعىلامدىاعقنناننطالق ًامناأحق نها
تج هان تأرإخ،اإإقُفايفالذنا2إب ًاإَ اىا2إبامعا

أملإك اإن إظ 2ان سُداننّي.
إبحسبانرنساةا لدكتنران فلسطيإياغ زيا

حسالانأبتاإرسنئيُلامإذاعا 2ا8ل9ااعىلالد2ا
إتدمارانيسا 2د؛اثنها ات2ثِّاُلا2ُاذُإَران ارتنثا
إن تأرإخاإن ط بعان دلبياننْساااَلميانيرتّساخا
يفاأع2ا قانثرضاإن بارشاإن شاجلاإن حجالايفا
إلساطل.اإت2ثالانيسا 2ُداإن كإ ئاُساني يضا
إن ح رضاإنيساتقبلاإن هنإاةاإنالنت2 ءاإن قيما
إنثخاالقاإن دازةاإن كلنمةاإن حضا رةان دلبيةا

ننْسااَلمية.

• داعش املعول األمريكي-السُعـودّي.. 
القضاء على التأريخ 

إإطلاُلاتإظيُماننعشانن2لنمايامنان دق ئدا
ن نل بياةان تاياإتخذلا اذرنئاَعا هاد2انيد  اما
ن تأرإخياةان دلبيةاإآثا ران حض رنتان تياق متا
يفاني يضاسننءايفاسنرإ اأَْإان دلنقاأَْإان ي2ََناإلنا
بذ كاإك2لابه2جيةاإمناخ رجانيسا ء ةاتدمرا

نآلث ر.ا
إأقاد2ان تإظيامانن2لنماياعىلاتدماراعدةا
مننقعاإمإحنت تاأثلإةايفان دلنقاإسنرإ ،اإ قدا
ك ناتالذهانآلث راتدننا دصنراقدإ2ةاإمإه امنا
ك نتامدر2ةاض2ناالئحةان رتنثان د ييان ت بدةا
يإظ2ةان يننساكنامثالامدإإةان حرضاَإآشانرا
إن تاياتدعىابقدلةان رشقا طاَإك  حايفان دلنق،ا
ب نض إاةاإَ ااىامدإإةاتدملانثثلإةايفاسانرإ ،ا
ك2 اقا 2ان تإظيامابتدمراعدةامسا 2داقدإ2ةا
مثلامسجدان إبياإننسايفانينصل،اإن تياإُدتقدا
بأنها اتحنيارإ ةان إبياإنناساأَْإاإنن ناإكذ كا
مساجدان إبياشيث،اب نض إةاإَ اىاتدمرها ددةا

مس 2داإكإ ئساإمد بداأإزإدإةاقدإ2ة.
إيفان ي2ََاناإتَحدإادنًايفاحرضمنتاإعدناق 2ا
ن ق عدةاإننعشابتدمران ددإدامنانيد  مانثثلإةا

ن تأرإخيةاإن قب باإنيس 2د.ا
إعاىلاسابيلانيثا لاقا 2امسالحنان ق عدةا
ب قتح 2امسجدان شايخا»نبناإس2 عيل«ان ننقعا
يفامإطقةامساي لاسا2دننايفامدإإةان شاحل،ا
إق ماننابتحطيماإلد2اعدنامانان قب بانثثلإةا

إتدمرارضإحه.
إشنامسلحنان ق عدةاح2لًةامدلإًةا تدمرام ا
نسا2نها»ن رشكي ت«اإبحسبامصدرامحيلاق 2ا
مسلحنان ق عدةابتدمرام اإزإداعنالااأرضحة،ا
إبداضان قبا بان تياتضاماقبنرنًا شاخصي تا
نإإيةاإسي سايةاشاهرة،احك2اتاحرضمنتا
خااللان قلناني يض،اأبلزلا ارضإحاإدقنبابنا
إنساف،اإن ذياسا2يتاأقاد2امقانةايفانيدإإةا

ب س2ه«.ا
إتبادإام2لكاةان لما لاإن إفاطام2ثلاةابآلا
سادنناعاىلا2 نابان نالإا تانيتحادةاإن كي نا
ن صهيننايايفارحلةابحثاعنا»لياكلامزعن2«ا
إب سا2هاإتماتدمرُانيد  اماإنآلث ر،اإلماتقترصا
2لنئ2ُهماإ2لنئُماذرنعهمانيشرتكا»ننعش«اعىلا
م اسابلامناتدمرا آلث راننْساااَلميةاإن دلبيةا
إمد  امان حضا رنتان قدإ2اة،اإإي2ا اإبدإاأنا
ن دقادةان تأرإخياةانيشارتكةاتجا هان حض رنتا
إن تأرإخان تاياإفتقدإنه اساتظلاننإد ًا همايفا
نثإا 2ان ق نمةا تدمران تأرإاخاإآث ران حض رنتا
ن دلبيةاإننْسااَلميةامنان دلنقاإَ اىا يبي املإرنًا
بسانرإ اإن ي2ََاناإَ ااىا2 نابانثََرنيضان دلبيةا

بفلسطل.

 العدوان يستهدف قلعة القشلة بمدينة كوكبان التاريخي

 داعش يدمر آثار تأريخية في 
مدينة الموصل العراقية

 حفريات الصهاينة تحت 
األقصى الشريف



ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا     ن ددنااالاا6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
تج َإَزانساتهدنُفان ُداْدَإننان سدننيانثَملإكيا
ن بإياةان تحتيةا القتصا ناإَلانساتهدنفارأساني لا
ن نطإاي،اك2ا اط  اتاننئالةانالساتهدنفامختلفا
نالساتث2 رنتانيحلياةايفامختلافان قط ع تانإنا
نساتثإ ءاحتىانالساتث2 رنتان تيا ماإُبِداأَْصَح به ا
أَيامنقافاحنلان ُدااْدَإنناإن حصا راإَلاتف صيلا

ن تقلإل:ا
ُثانثَْرَقا 2انثإ ياةاعانانرتف عاخسا ئلا تتحادَّ
ن ُدااْدَإننا ن ي2إايامانا2النءا ن خا صا ن قطا عا
إن حصا راإَلا9لامليا رانإالر،اإاّلاأناتلكان خسا ئلا
نيبا رشةا لُداْدَإننان اذياحنلانيص ناعاإنيص  حا
ن خ صةاإَلاأَْلَدنفاعسكلإةاآل تهان تدمرإةاإق بله ا
نراغارامب رشةا حقتاب  قط عان خ صانيحيلا أرْضَ
نتيجاةان حصا راإأ2نتان دارشنتامانانيص نعا
عاىلان تنقفاعنانالنت جاإنإداتاللامصإد ًاتد2لا
يفامجا لان صإ ع تان خفيفةاعىلان تنقفابساببا
ننددن2انيشاتق تان إفطيةاإنرتفا عاتكلفةانالنت جا

إتسنإلانيإتج ت.

عدو مفلس 
اعىلا إادرُكان دادإاأنانالقتصا نان ي2إاياعايٌّ
نالنكسا را يساي اإت2تعابهامنامت نة،ابلاالعتب رها
منانالقتص نإ تاغرانيإّظ2اةانيق إمةا لصدم تا
إنالضطلنب ت،اإ ذ كاإقداع2داإَلانساتك2 لاننئلةا
ن تدماراني2إهاجا القتص ناب ساتهدنفامإشاآتا
إمص  احان قط عان خ صابهدفاننها كارأساني لا
ن نطإيان ذياإسا لمابشاكلاكبرايفاإَننَرةان د2ليةا
رؤإَسا أنا إَلا ب نَض َإاةا ن باالن،ا يفا نالقتص نإاةا
نثَْماَننلانيحليةاأثبتتا2دنرتَه ايفاقي نةان قط ع تا
ن صإ عيةاإنالساتث2 رإةاعىلامدىان دقنناني ضية،ا
إ ذ اكاأَضا فان دادإامكننا تان قطا عان خ صا
ن ي2إاياإَلابإكاأَْلَدنإهانيفلاسابدداأناكبداعرشنتا
ن تج راخسا ئلاإ نحةابساببانحتج زاشاحإ تهما
ن تج رإةايفاعلضان بحلاثشهلام2 اننىاإَلانرتف عا
تكلفاةان إقالان بحالياإنتاالفابدضان شاحإ تا
ن تج رإاةان غذنئياةانتيجاةاتدالضاتلاكانيإتج تا
 دننمالان تدلإة،اإإإلامص نرامؤكدةاإإناتح  فا
ن ُدااْدَإننان ذياإ2 رسامها 2ان قلصإةان بحلإةايفا
شاننطئان بحلانالح2لامإذانكثلامناعرشةاأشاهلا
إتد2ادانع قاةاإصنلاأَإةاشاحإ تاتج رإاةام ا ما
إكاننام  كه امنن يا ًا لُدااْدَإننان سادننياحتىا
إحصلاعىلاترصإحانخنلانينننئان ي2إيةاب نَض َإةا
إَلانإعانت إنتام  يةاتصلاإَلالاان فانإالراعىلاُكّلا

شحإهاتج رإة.
 

حالة هوس 
يفاظالاح  اةان هانسان تاياإديشاه ان دادإا
ن سدننيانستهدفاُكّلامقنم تان حي ةاتحتامنرا
إ2ننانسلحةاإيه احتىانيص نعاإنيد ملانالنت 2يةا
إمد مالان خي طاةايفان د ص2اةان تايانساتهدإتا
يفاشارنتننابلرلا ان ُدااْدَإننابن2ننانسالحة،اإاّلا
أنامانران دادإانف لا اعدناكبارامنار2ا لاني لا
إنالع2 لان ذإناتدلضتامشا رإدهمانالساتث2 رإةا
ماناصإ عيةاإخدميةا الساتهدنفامناقبلاطرننا
ن ددإان ذيانساتهدفام كإا تانالنت جانيحيلاإع2دا
عىلاتدطيلان حلكةان تج رإةاإنالساتث2 رإةاإن2نا
مص ناعاكنىاتد2الامإذاعدةاعقنناعاىلان تنقفا

خشيةانالستهدنف.

البيوت التجارية 
 اماتكانامص  حان ددإدامانان بيانتان تج رإةا
ن شاهرةايفان ي2نابديدةاعاناطرننان ددإاإغ رنتها

نالنتق ميةاإن تدمرإةا كلامقدرنتان نطن،اإط إلا
ن ُدااْدَإنناغارانيانرانساتث2 رنتاكبا ران بيانتا
ن تج رإاةان تاياتلإدان نطاناب  إ تاجانالقتص نيا

إتسهمايفاتنإرانآلالفامناإلصان د2ل.

بيت هائل 
نرا إبياتال ئالاساديداننداماتدلضاتاثرْضَ
إ نحاةا2النءانالعتادنءاعاىلاعادنامنامإشاأته ا
ن تج رإاةاإن خدميةايفاعدنامانانيح إظ تانبتدنءا
منانساتهدنفاصننمعان غااللان ت بدةا ل2ج2نعةا
يفاعدناماناقبَلاطرننان دادإاإتدمرل اب  ك ملا
إإتاالفاخ2ساةامالإالاكياساق2احاك ناتايفا
طلإقها اإَلان سانقانيحايلامالإرنًاب ساتهدنفا
مصإاعانسا2إتان نطإياةان ت باعا ل2ج2نعاةايفا
مح إظةا حاجاإمناثمانساتهدنفامحطةاتحليةا
نيي هان ت بدةا ل2ج2نعةايفامدإلإةانيخ ءامح إظةا
تدزاإكذ كانستهدنفان ددإان سدننيانثحد،اإحدىا
نيزنرعان ت بدةا رشكةال إلاسديداأندمايفامإطقةا
ن ضحاياب  حدإدةابسلسالةاغا رنتاإن حلاإيه ا
نم رنًاكبرنًاإيفان درشإنامناسابت2ناني يضاشنا
طارننان دادإاغ رنتاعاىلامصإعان بحالانثح2لا
 لص باننان ت باعا ل2ج2نعةايفامإطقاةان جإدايفا
نراكبارةايفانيصإع،اك2 ا تدازاأنتاإَلاإقانعاأرْضَ
نساتهدفاطرننان ُداْدَإنناإستهدفامصإعامي ها
إازنان ت باعايج2نعاةال ئالاساديدايفان د ص2ةا
صإدا ء،اك2 انساتهدفاطارننان ُدااْدَإنناإإدقا
سانإتيلاإمستشافىان ي2انان ادإيلان ت بدالايفا

مدخلامإطقةان حنب ن.

إخوان ثابت 
مص ندهاما ك ناتا إقادا ث باتا إخانننا أما ا
إنساتث2 رنتهمان هادفانثإلا لُدااْدَإننايفان حدإدةا
نبتدنءاب ستهدنفامصإعانث ب نا»إ2 ني«ا لدص ئلا
يفانبلإلاني يضابسلسالةاغ رنتاأنتاإَلانستشاه نا
ثإاع ماالًامناع2 لانيصإعاإإص باةاأكثلامنال5 

آخلإناإخسا ئلام نإةاتقادرابأكثلامنالإامليننا
نإالر،اك2 انساتهدفاطارننان ددإامطلعان شاهلا
ن جا ريامزرعاةانيلنعايان ي2إيةان ت بداةا رشكةا
إخاننناث باتايفامإطقةان كدناب  حدإدةابسلسالةا

غ رنتا2نإة.
إنساتهدفاطرننان ددإان سدننيامطلعاإإ إلا
ن جا ريامصإاعاإدكنا ل2لطبا تان ت باعا رشكةا
نرلما لصإ ع تابسلسالةاغ رنتاتساببتابتدمرا
خطلا إلنت جانحدل2 اتدمرنًاك مالًاإنآلخلا2زئي ً،ا
ب نَض َإاةاإَلاتدمرامخ زناقطاعان غي راإمخ زنا
نيصإاعا إَننَرةا إقادرتا ك ماالً..ا تدمارنًا نننتا جا
ن خسا ئلاني  يةا لرشكةا2النءان ُداْدَإننابأكثلامنا

خ2سةاملي راإ2إي.

الرويشان واملقبلي 
إتدلضتانستث2 رنتات بدةايج2نعةان لإإش نا
نساتهدفامصإاعا ن تج رإاةا الساتهدنفاحياثا
نثكي سان بالستيكيةان ت بعا رشكةاته مةا لصإ عةا
إإسا ئلان تدبئةان ننقعايفامإطقةا22يشاةابكيلنا
ثااب2ح إظةان حدإدة،اإتسببان غ رنتاب ستشه نا
شخصاإإص بةاثاإتدمراعدنامنانآل ي تاإنيددنتا

إنين دنتان ت بدةا ل2صإع.
ك2 اتدلضتالإ 2لات بدةا ل2لانثع2 لانيقبيلا
 غ رنتا2نإةايفامح إظةان حدإدةايفان سا نسامنا
ن شاهلان ج ري،اَما اأَنَّىاإَلاننادالعان إرننابدنخلها
إإتالفامدظمامحتنإ ته،اإنساتهدإتانستث2 رنتا
ت بداةا ل2لانالع2 لاعدنا نان كهالنيايفامح إظةا
ن حدإادةاماناقبلاطارننان دادإابسلسالةاغ رتا
نساتهدإتامصإعا»ن ف ز الاإن دل ن تابكيلناثا 

إأ حقتانم رنًاإنسد ًايفامحتنإ ته.

شاهر والسواري 
ك2ا انساتهدفان ُدااْدَإننانساتث2 رنتات بداةا
 ل2لانثع2 لاشا للاعبدن حلايفان د ص2ةام2ثلةا
ب ساتهدنفامصإاعا“كنك كنال”اب2إطقاةاننرسا
نرنًاإنما رنًاإنساد ًا أرْضَ بسلساةاغا رنتاخلفاتا

إتسببتايفانشتد لان إرنناإيه.
إتدلضاتانساتث2 رنتات بداةا بيتان ساننريا
ن تج رإاةا ددنامنان غ رنتاحيثانساتهدفاطرننا
ن دادإايفان ثلاثانثخرامنان شاهلانيا يضامصإعا
ن سننريا لسرنميكايفامدإلإةابإيامطلاب2ح إظةا
نرنًاإ نحةاإيه،ا صإدا ءابداداغا رنتاأ حقاتاأرْضَ
إك نتاطرننان ُداْدَإنناقدانساتهدإتايفاآلالاامنا
سابت2نامصإعان ساننريا لجلاننايفامإطقةابيتا
نيدقيلا»مسيب«ابإفسانيدإلإة،اَما اأَنَّىاإَلاتدمرا

نيصإعاإتنقفهاعنان د2لابشكلانه ئي.

الكبوس والعودي 
إنساتهدإتانساتث2 رنتات بدةا ل2الانثع2 لا
حسانان كبانسامناقبالاطارننان دادإايفانبلإلا
ني يضاحيثاشاناطارننان دادإاسلسالةاغ رنتا
عىلامصإاعاسا نتكسا لخزنن تان بالساتيكيةايفا
ن د ص2اةاصإدا ءاأنتاإَلانستشاه نالامناع2 لا
نيصإاعاإإص باةاآخلإاناإنشانباحلإالال ئلا
إياه،اك2 اتمانساتهدنُفامصإاعان ضي إاةا ل2ي ها
نيددنياةايفامدإلإةاعي لارسإاحامح إظةاع2لننا
ن ت باعامإتج تارشكةان كلنمةانيحدإنة،اإتساببا
ن ُداْدَإننابتدمراآالتاإمددنتاتدبئةانيي هاإنيصإعا
بشكلاشابهاكيل،اإيفاأإنخلام إناني يضانستهدفا
طرننان ُداْدَإننانساتث2 رنتات بداةا ل2لانثع2 لا
ن دننياإتسابباقصفا2نيابتدماراك إةانآلالتا
مصإاعان دنننيا لبالساتيكايفامح إظاةان حدإدةا
إقادرتان خسا ئلاني نإاةا العتادنءاباا5امالإالا
نإالرالياعبا رةاعنانيكإ تاإنيانننان خ 2اإنينننا
نيصإدة،اك2 انستهدفاطرننان ُداْدَإننانستث2 رنتا
ن د قلاأحادان بينتان تج رإاةايفان د ص2ةاصإد ءا
ب ساتهدنفاأحدانيص ناعان ت بعا هامايفان د ص2ةا

صإد ءابسلسلةاغ رنت.
إالاإازنلانساتهدنفاطرننان دادإاعىلامص  حا
ن قط عان خ صامست2لنًايفاظلاص2تانإيلاعىلاتلكا
ن جلنئمان تياإضدتاأكثلامنالثامنانالستث2 رنتا
نيحليةايفاننئلةانالستهدنفانيب رشاأَْإاغرانيب رش.

حتالف ال�شر ي�شرتط الولَء مقابل ال�شماح لل�شحنات التجارية بالو�شول اإَل املوانئ اليمنية

البيوت التجارية يف مرمى العدوان واالستثمارات املحلية كأهداف عسكرية لعدو مفلس 

أسعار صرف العمالت 
مق بالا ن د2االتا رصفا أساد را

ن لإ لان ي2إيايفان سنقانيحيلا

رشنءبيعن د2لةااا

  ا9.لاا   ث8.لاانإالرا

89.لإاإ9.لإا ن ينرإ

لا.ث5 5ا.ث5 رإ لاسدنني

ا.558اا.558 رإ لاُع2 ني

 للعلم 
خ�الل الس�نوات الماضية أعلن�ت وزارة 
النف�ط اليمني�ة أكث�ر م�ن عرشي�ن قطاع�اً 
نفطي�اً جدي�داً إلىَ جانب القطاع�ات النفطية 
المتواجدة يف محافظات حرضموت وش�بوة 
وم�أرب، وتمتل�ك اليمن عدد م�ن القطاعات 
النفطي�ة المنتجة للنفط والتي تصدر ماليين 
الرباميل من النفط الخام س�نويا، حيث يحتل 
قطاع المس�يلة حرضموت المركز األول بين 
القطاع�ات النفطي�ة يف الجمهوري�ة اليمنية 
حي�ث بلغت طاقت�ه اإلنتاجية الس�نوية عام 
2006م ح�وايل 51.7 ملي�ون برمي�ل تمثل 
%39 م�ن إجمايل اإلنت�اج النفط�ي، ويأتي 
قط�اُع مأرب الج�وف بإنتاج س�نوي وصل 
ع�ام 2006م ح�وايل 25.1 ملي�ون برمي�ل 
يومي�اً وبنس�بة %19 م�ن إجم�ايل اإلنت�اج 
بالمرتب�ة الثانية، وقطاع جنة بنس�بة إنتاج 
%12 بالمرك�ز الثال�ث ثم تأت�ي القطاعات 
األخرى حيث تمث�ل القطاعات الثالثة 70% 

من إجمايل اإلنتاج النفطي اليمني.
ورغ�م إع�الن وزارة النف�ط ع�دداً م�ن 
القطاع�ات النفطي�ة الجديد منتص�ف العام 
2013م ع�ن طرح خمس�ة قطاع�ات نفطية 
برية وبحرية جديدة لالستثمار عىل الرشكات 
العالمي�ة توزعت ع�ىل أربعة قطاع�ات برية 
تضم قطاع الجوف 19 يف حوض السبعتين، 
وقطاع ش�مال بلحاف 28 يف حوض بلحاف، 
وقط�اع الري�ان 57 ح�وض الرب�ع الخايل، 
وقطاع ش�قة الخريطة 58 يف حوض جنوب 
غرب الربع الخايل، والقط�اع البحري الربي 
)ع�دن - أبي�ن( 17 يف الح�وض الرس�وبي 
عدن – أبي�ن، ودعت 63 رشكة نفطية دولية 
للتناف�س عىل القطاعات النفطية وفازت عدد 
من ال�رشكات بالمناقصة الدولية التي أعلنت 
بش�كل غامض ايض�اً خصوص�ا وان وكالء 
معظم ال�رشكات النفطية العالمي�ة يف اليمن 

نافذين وهوامير فساد.
ويف ذات االتج�اه دخل�ت س�تة قطاع�ات 
استكش�افية ط�ور االنت�اج خالل الس�نوات 
الماضية، مش�يرة إلىَ أن مخ�زون النفط بلغ 
9.10 ملي�ارات برميل ومخزون الغاز 2.18 
تريليون ق�دم مكعب، الفت�ة إلىَ أنها تخطط 
خالل ع�ام 2009 لحفر 132 ب�راً منها 33 
براً استكش�افية و99 ب�راً تطويرية. ووفق 
رشكة سينوبيك جويكو الصينية فإن عملياِت 
المس�ح الزلزايل األولية التي أجرتها الرشكُة 
يف قطاع رق�م واحد بمنطق�ة عماقين أثبتت 
تلك الم�ؤرشات متزامناً مع اكتش�اف نفطي 
رئي�ي يف صخور األس�اس بمنطقة ش�بوة 
نفس�ها، والذي يعت�رب األهمىَّ بعد اكتش�افات 
مأرب والمسيلة يف ثمانينيات القرن المايض. 
وتش�ير نتائج بحثية أولية إلمكانية إنتاج 
نح�و 2552 برميالً يومي�اً من حقول حبان، 
افىَ�ة إلىَ ملي�ون قدم مكعب م�ن الغاز  باإلضىَ

المصاحب للمعدن. 
وللعل�م رغم تعدد القطاعات النفطية اآلن 
حالة م�ن الغموض تكتن�ف القطاع النفطي 
حتى اآلن وع�ىل الرغم من إع�داد اليمن أول 
تقري�ر إفصاح عن الصناعات االس�تخراجية 
يف محاولة منه للحص�ول عىل عضوية دولية 
يف المب�ادرة الدولية للش�فافية يف الصناعات 
االستخراجية إاّل أن تلك العضوية علقت العام 

قبل المايض.

 قصف مصنع شاي الكبوس

 يف تحدٍّ جديد.. 
سوريا تستأنف صناعة السيارات املحلية

يفاتََحادٍّا2دإاداتؤكاُدابقا ءاحينإاةانالقتص نا
ن سانرياعىلان لغامامنانساتهدنفاسانرإ امإذا
ن سانرإُةا ن رشكاُةا نساتأنفتا خ2اساساإننت،ا
ننإلننياةا تصإيعان ساي رنتا»ساي مكن«اإنت 2ه ا
ب2دادلاللااساي رةاكدإدةاأإل،اعاىلاأناتزإَداإَلا

ا8إاسي رةاخاللاشهلإن.
إأكدامدا إناإزإالان صإ عة،ارئياسامجلسا
إَننَرةان رشكاةا تصإيعان ساي رنتا»شا 2«انض لا
إلنحاأنا»ن نزنرةاتد2لاح  ي اعىلامت بدةان د2لايفا
ن رشكةاإن تاياأصبحتابح  ةا2 لزإةا2يدةارغما
تنقفه ان جزئيابساببانقصاتأمالابدضانينننا
نثإ ياةاإاّلاأنه اع إنتاإنت 2ها اح  ي ًابدداتدلضا

نر«،اإأإضحاأنا»ن ساي رَةا قط عان ساي رنتا ألرْضَ
ن تياتماتنرإدل اح  ي ًاأنجزتاب  ك ملاب ساتثإ ءا
محلكا2دإداإختلفاعنانيحلكان سا بلامناحيثا
نثننءاإن تطانر،اإَض َإاةاإَلاأنانيحّلَكان جدإَداق بلا
 نضاعاعلبةارسعاةاأتنم تيك،اإتدهادتان رشكةا
أناإتاماإنجا زالذنان د2الاقلإب ً،ابددل اسايكننا
لإ كاأنننعا2دإدةامنان ساي رنتاإتمانرنسته امعا

ن رشكة«.
إأعالباإلانحاعاناأملاهاباأناتإازلاساي رةا
2دإادةاخااللان إصافانثإلامانالاذنان دا 2اإَلا
نثساننقاب2ننصف تا2دإدةاتلبياح 2ةانيننطإلا

إبأَْسَدا رامقبن ة.

فضيحة جديدة.. شركة اجريكو توقع 
عقدًا مع القاعدة يف املكال 

إضيحاةا2دإدةا رشكةان2لإكانان نإط نيةان د ملةايفاتزإإداعدنامانانيح إظ تاب  ط قةا
نيشرتنةا

إبداداأنالادنتان رشكةاعناإكيله انيقلبامنانثملان د 2انيسا عدا حزبان تج2عان ي2إيا
 إلصالحامح2دان سادديابنقافاخدم ته ايفامح إظةاحرضمنتانتيجاةاننته ءان دقداإنرتف عا
إ تنرةانيستحق تاعىلان سلط تانإنان سدنن،اأكدتامص نرامحليةايفامح إظةاحرضمنتاأنا
تإظياَما»ن ق عدة«ان ذياإسايطُلاعىلامدإإةانيكالاع ص2اةامح إظةاحرضمنتاب2ن2بانتف قا
ماعاتح  فان ُداْدَإننان سادننيا2ّدَنانتف قا ًامعارشكةان2لإكناالسات2لنران تي ران كهلب ئيايفا
نيح إظاة،اإأإضحان شاطننامقلباننامنان تإظيامايفايفاتغلإدنتاعىلاحسا با هايفاصفحةا
ن تننصلانال2ت2 عيا»تنإرت«اأنهاتمانالتف قابلا»أنص ران رشإدة«اإرشكةا»أ2لإكن«ابخصنصا
نست2لنرإةان كهلب ءايفامإطقةاحرضمنتان س حل،ابدداعلنقيلاننمتاثسبنع،اإأإ نتانيص نرا
إَلاأنان رشكاةاإبضانءاأخرضاماناحكنمةابح حانيساتقيلةاأبلمتهانالتف قاماعان ق عدةان تيا

تدلضتاين2ةاننتق ننتاح نةاعىلاخلفيةاننقط عان خدم ت.

| 



7 حوارن ددنااالاا     ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا

ال�شيخ اأحمد هي�شان من اأبرز ال�شخ�شيات الجتماعية مباأرب يف حوار لـ »�شدى امل�شرية«:

غ أنوفهم يف الرتاب خطوتنا القادمة هي الحسم وتحرير مأرب مهما كان الثمن واملرتزقة والغزاة سُتمرََّ
الكثري من أبناء مأرب هم يف الصفوف األمامية لكن الزخم اآلن من املحافظات األخرى سيكون »بَنَكِفنا« وبندائنا لهم أكرب

 يستاقب ئُلامأربانثصيلةا
إالاأبإ ؤل انثحلنُرامناإسُكتننا
عىلانالعتدنِءان س إِلاعىلاأللهما
إأرضهم،اإ يستاأرَضامأربا
ن حض رةاإن تأرإخاَمناتتقبلا

إ2نناُغزنةاأإاملتزقةاعىلارم  ه ا
ن ط للة.

إن2ت2 ُعاإن2ان خ2يساني يضا
 قب ئلاإإ2ه ِءاإَمَش إخامأربا

ك نان تحذإَلانثخرَا لغزنةا
إنيلتزقةاب البتد ناعناأرضهم،ام ا
 ماإإنابُلك نان غضباسيجِلُإهم.

عنالذنانال2ت2 عاإم اأسَفَلا
عإهاإعناحقيقةام اإدإُرايفاأرِضا

مأرِبان تأرإخيةاك نا صحيفةا
»صدىانيسرة«الذنان حننُرامعا

ن شيخاأح2داليس ن..اإلان حننر.

 حوار/ زكريا الشرعبي
ابدنإًةامنانال2ت2 عان ط رئان ذياعقدتهاقب ئُلا
مأرباإان2ان خ2يساني يضاإإْعااَلناع2ليةاتحلإلا
مأرب..ابصفتكاأحداكب ران شاخصي تانال2ت2 عيةا

ب2أرب..ام ا2دإىالذنانال2ت2 عاإي ذناتأخل؟ا
تك2ُاُناأَل2يّاةالاذنانال2ت2ا عاأناهاك ناإْعاَلنا ًا
 لد َ اماأناأَبْإَا ءامأربابلغانساتي ؤلمامناتدنيسا
أرضه ان تأرإخيةامناقبلانيحتلل،اإإسانُءلمامنا
امنان بقا ءاحتىانآلنا أإلانثمال،اإ كاناك نااَلابُادَّ
نساتإزنإ ًا لددإاإط ق تاه،اإلنام اتاماإدالً،اإقدا
نُصباتا ألعدنءان كثرُامنانيص ئاد،انثمُلان ذياأنَّىا

إلاضدِفهماإلش شِتهماب2 الماعليِهان ين2.
إن يان2َاإ2كنان تأكياُداب  قانلاإناأَبْإَا ءامأربا
قلَّرإناتحلإَلامح إظتهم،الذناأإالً،اأم انثمُلان ث نيا
إإنانال2ت2 َعاك نانستإف رنًاثَبْإَا ءامأرباإ لقب ئلا
ن ي2إية،اإلنام اتَمَّاب  فدال،اإ ال2ت2 ُعان قبيلُّاإم ا
ُنِعاَياإ ياهاإُدتاَنُابلغةان قبيلاةااانََكاف((اثَبْإَا ءا
ن قب ئالانثخلى،اإقاداالحظإا انساتج بَةان قب ئلا
ن ي2إياةابح2ِْدان لاها إكفإ ابهماإأَإْاض ًانساتج بةا
قي نتإ ان سي سايةازننل ان لُهاعزنًاإرشإ ً،اإالحظإ ا

تف عله .

اإما ذناعانانالساتددنننت..الالاسابلالاذنا
نال2ت2 عان2ت2 ع ٌتاأخلىاغرامدَلإة؟

يفاحقيقاةانثملاحدثان كثرُامانانال2ت2 ع ت،ا
بدضها اك نتامدَلإاًة،اإبدُضها ان2ت2 عا ٌتاغرُا
مدَلإًة،اإك ناأإلان2ت2 عابددامصيدةاتنشك ا لددإا
يفاص إل،اإأن امناق لايفاذ كان ين2اعناأَبْإَا ءامأربا

نلإُداقننٍتاأكثلا كياندإإُهمايفاأرضإ اإنأُكلُهماإيه ا
إك نام اك ن.

الانلإاُداأُن2نذ2 ًامثلان اذياك نايفاص إل،انلإُدا
مئ تانآلالفا كاياتلته2َهماصحلنُءانيح إظة،اإقدا
ن تُه2انناإدالً،اإم انرشا يساإالامجالنان قليلام2 ا
ع نانهاإم2 اخرإه،اإقداحدثا هامام احدثامنا
ن هزنتاإنالنساح ب تابدداأنانّرباننانآلالفانيؤّ فةا
إمّنننلماب ي لاإأتننابهم،اإهذنا ننُءاح2يدانثح2ل،ا
إلذنا ننُءاذإ بان جبيل،اإلذنا ننءان شدنني،ان ته2ننا
ك2ا ان تُهمامساتخدمنلم،اإك نتان باؤرةانثخرةا
ن تايان تُه2نناإيه الاياملحاإن فلضاة،اإالاإُط ُقا
ُراما احادثاإيها ،اإقادابلغإيامانامص نَرا تصانُّ
مؤكدةاأنام اسّل2هانيج لدإنا لصليبانثح2لامنا
2ثاثانيلتزقةالياالاا2ثةامناغران ذإناُقتلننايفا

ن شد ب.

اكيافاتقي2ّننامشا َركَةان قب ئلاإتف عله ايفا
هاإلا ن حضنراماعالذنانال2ت2 عاإنالساتددننا لتن2ُّ

2به تان قت ل؟
لإ كامدإلإ ٌتاتحتاسايطلةانالحتالل،اإبدُضا
مشا إخه اُمشارتنةابأماننلان سادننإةاإن خليج،ا
غاراأنانيدإلإا ِتانيق ِإمَةا لددإنناحا رِضٌةاكله ا
مدإلإا تابإايا2اناإبداضامدإلإا تان جدع نا

إمدإلإةاملنن.

ام انسابُةانيإ طلاَإنيدإلإ تان تياتقُعاتحَتا
سيطلةان غزنةاإملتزقتهمايفامأرب؟

نيدإلإا ُتان تاياتقاُعاتحاَتانالحتاللاأقالُّامنا
نصفامسا حةاماأرب،اإ كإاياالاأقانُلاإنانصَفا
أرنيضاماأرباماعانالحتاالل،اإهإ كامثاالًامدإلإةا
ن انننيااإننياعبيدة(،اليان ح ِضإاةاإيه ان كثرا
مانانثحالنران رشإا ءانيق إملا الحتاالل،اإإيه ا
ن كثرُامنانثصننتان تياتلتفُعانآلنارغماأنفان ددإا

إملتزقتهاإعىلاسبيلانيث ل:
انالحتااللابقنماه،اإأَإْاض ًابنا بانامديايلاضادَّ
2االلابقنماه،اإنثرشنفاكذ اك،اإ كاناظالإفا
مديإةا2دلته الياح ضإةانالحتالل؛اثنه اح ضإةا

ننصالحاأصالً.

اللاَمناإقُفامعان غازنةانآلنايفاتدمران نطنا
مناأَبْإَا ءامأرباقب ئلابك مله اأ2امجلناأإلنن؟

قبيلٌةاك ملٌةاال،الإ كامشا إُخاإلإ كاأإلنناإُلما
أتب ُعاني نة،اإلإ كامشا إخاإ كإهامانيدت2دإنايفا
حي تهماعىلاني نةان تياترَُصُفا همامنان سادننإة،ا
إالاإلإدإناأناإرتكنل ،اغرَاأنالإ كامش إَخاك نتا
 همارإنتُبامنان سادننإة،اإ كإهاماأحلنرارشإ ء،ا
عاىلاسابيلانيثا لان شايخامح2اداعيلابناسا  ما
طدي2ا نان جه2ياإُدتنامناأكاناقي ننتاننصالحا
إ اهارنتبامنان سادننإةاإثبيهاأَإْاضا ًارنتبا كتها
انثم ميا تلكارنتباهاإرنتباأبيهاإلانانآلنايفان صفِّ
 ل2نن2هاةاإغرهاكذ ك،اإأم الؤالءاإهماع ئشاننا

عىلان دعمان سدنني.

ايفان2ت2 عكامانثخاراإ2ّهتامانعانًةا هؤالءا
نيلتزقةابرعةان بحثا هماعنامخلج..ام ذنا نا ما
إستجيبنن؟اإكيفاستتد ملننامعاَمناتلكا2به تا

ن قتلابددالذهان دعنةاإع ناإلامإز ه؟
أنا اماناأ قاىان كل2اَةايفانال2ت2 عاإقلاتا هما
ب  حالفان ننحاد:اأنصُحكاماأناتبحثاننا كاماعنا
مخلج،اإناسا2دتمانصيحتاياإلتقبلنلا اإإنا ما
تسا2دنل اإ إدلننام اتفدلنن،اإإحناق نمنناإن لها
 ناتستطيدنناأم َمإ اثب ت ًاإ ناتستطيدننان ص2نن.
أما امانانساتج با هاذهان دعنةاإساإرتكالذنا
ن قلنَرا لقي نةان سي سيةان تيان شدن ل اأالاتأخذَل ا
بخ ئناإالاع2يلارأإاٌةاإالارح2ٌة،اإالانلإُدايفالؤالءا

ن ذإناخ نانناإطإهماأكثلامانارشعان لهاإن ق نننا
إقطاإ لرشعا لق ننناحك2ُهايفالؤالء.

امإاذابدنإاةان دادإنناإن بدضاإزنإاداب2نقفا
بنناب  غزنةاإلاأرضهما أَبْإَا ءامأرباإإزُعاُماأنهمارحَّ
الساتد نةان رشعياةانيزعنمةا لف رالا ني..اكيفا
إتقبَُّلان شايخاأإانيننطنانيأربياإ2ننان ُغزنةاإقتَلةا

ن ي2إيلاعىلاأرنضيهم؟
َماناإزُعُمابهامان ددإالاماملتزقتُهانيشارتإنا

ب  لإا لان سادنني،اأما اأَبْإَا ءامأرباَمانا ماتؤثلا
بهامانثمننُلاإيقن ننا ل2دتاديان غ زياإ ل2لتزقةا
ن ب ِقْل:اسارتَإناأَبْإَا ءاماأربايفانييدنن،اإتدلإننا
أَبْإَاا ءاماأرباعإدما اإ2َُلِّغانناأننَإكاماب  رتنب،ا
إعإدم اتُساتأصلنناإعإدم اتُطَلنإناإإُساتأصلا

ع2الَءكمامنامأرب.

اإلاما ذناإذناإهادفان دادإاب  سايطلةاعاىلا
مأرباإنتخ ذل امإطلق ًا د2ليةاغزإان ي2ن؟

أَل2يُّةامأربانالسرتنتيجيةاأنه احدإنإةاب  إسبةا
 لسادننإةاإقلإباةامانان سادننإة؛اإثنها اغإيةا
إإيه ان كثرامنان ثلإنت،اإن سدننإةاتست2يُتاعىلا
أناتسايطلاعىلالذهانيح إظةايفان س بلاسي سي ً،ا
إنآلناساَدتايفامح إ ةاسايطلته اعليه اب ثمننل؛ا
ثاماثنه اح ضإاٌةا إلصالح،اإك2 اندالفا يسالإ ا
مانامإ طالاح ضإاةا إلصاالحاإالاماأرباإتداز،ا
إ2اأربابحكمانلت2ا 2ان تي ِران نل باياإننخنننيا
به اإإْرَساا لانيدّرسلاإأخذان طالبامناأََمٍداطنإلا

مىضاإإلإُدل ان خليجامصدرنًا تصدإلان نل بية.

ٍنا د2ليةا اللاتساتطيدنناتحدإَداإقٍتامحادَّ
تحلإلامأرب؟

الانساتطيُعاتحدإَدامنعدانيدةاإ كنالذناإخَضُعا
 طبيدةانيدلكةاإن خططانالسرتنتيجيةا ه .

ابصفتكاأحَداكب رامشا إخامأربانيش ِركةايفا
لذنانال2ت2 ع..ام اليان خطنةان ت  ية؟

2ُامه2 اك نا ن خطنةان ت  يةاليان حساماإن تقدُّ
ن ث2ناحتىاتحلإلامأرب.

ايفاظلِّامدلإتكاماإتقدإلكمانمك ني تاقننتا
ن غازإ..ام الاياننمك ني ُتان تياساتقدمه اقب ئلا

مأربا د2ليةان تحلإلالذه؟
نعإاياأقنلا كاإنان كثرَامناأَبْإَا ءامأرباُلمايفا
ن جبه تاإيفان صفنفانثم مية،اإم اسايجليانآلنا
لناتإفيذُان حسام،اإك2ا اأسالفإ انيق تلننالمايفا
ن جبها ت،اإ كنان زخمانآلنامنانيح إظ تانثخلىا

سيكننابإكفإ اإبإدنئإ ا هماأكن.

ان شيُخاأح2داليس نا ام اليان لس  ُةان تياإََننُّ
تن2يَهه امناخاللاصدىانيسرة؟

َهها اإإناك ناقدا ن لسا  ُةان تاياأرَغاُباأناأإ2ِّ
سابلاتن2يُهه الياإلاُع2َالءان ددإنن،اَإأقنلا هم:ا
نحاناقلَّرنا اتحلإُلاماأرباإقن إ الناقانُلاَمنا ما
إقن اننام ا اماإفدلنن.اإأقنلا هم:اإذناقلإ اساإحلرا
ماأرباإيقيإإ ابتحلإلامأربالناكيقيإإ ابنحدننيةا
ن دزإزان جب ر.اإأقنلا هم:اع ُرل اإشإ ُرل اإخزإُه ا
نثبادياعليكماالاإطا قاإالاإتصانر..اأنصُحكماأنا
تفّكالإنايفالذناأ افاملةامنانآلن؛اثنكاما ناتجدإنا
مفلنًامنالذن؛اإثنان سدننإةاذنتَه ا ناتجدا إفِسه ا
مإا امفّلنًاأإامهلب ً..االاإغلَّنَكماأنإ ايفان ح نياعرشا
شاهلنًاني ضيةانقترصنا اعىلانسارتنتيجيةان دإ ع،ا
،انحنا سإ امساتددإنا لدإ عا لناتكتيٌكاعساكليٌّ
إحساب،انحانامدّدإناأنفساإ اثخذاثأِرنا امناآلا
ملنخا ياإَماناماعاآلاملنخا ي،اآلاملنخا ياالا
إستطيدنناأناإَإجننابأنفساهمامإ اإكيفا هماأنا

إُإجنكماأنتم؟

وجهوا ر�شالة اأخرية للمرتزقة قبل اأن يطالهم غ�شب اجلي�ش واللجان ال�شعبية
قبائل ووجهاء مأرب يف لقاء موّسع لهم بصنعاء 

يعلنون حملة تحرير املحافظة من الغزاة والعمالء
  -  خاص

عقاداَمَشا إُخاإقيا ننُتاإأعي ُنامح إظةاماأرب،اصبا َحان خ2يسانآلنافاب  د ص2ةاصإد ء،ا
 ق ءنًاتشا ُإرإ ًاط رئ ً؛ايإ قشاةامجلإ تانثمنرايفامأرباإتحلإلاملَكزامدإإةانيح إظةامنان غزنةا

إأعنننهمامنانيلتزقةاإن د2الء.
إأعلاناأبإا ُءاإقب ئُلاماأرب،ايفا ق ئهمان ط رئان ذيانندقداتحتاشاد را»ماأربان تأرإخاتقهلا
ن غازنة«ابلئ ساةامح إظامأربان شايخاأح2داعبدن لاهامجيدإع،اعناننطالقاح2لاةاتحلإلامدإإةا
ماأرباإمد يها ان تأرإخيةاإتخليصه امناأإديان غزنةاإأعنننهمامانان د2الء..مدلإلابلنءتَهمامنا

ُكّلان د2الءاإن خننة.
ك2ا اأّكدإناإقنَإهماإلا2 نباأبط لان جيشاإن لج نان شادبيةاإأبإ ءان قب ئلان ي2إيةاإن شادبا
ن ي2إايا حسامانيدلكةاإإ ًءا لنطناإ دم ءان شاهدنءان ذإناساقطننايفان دإ عاعانامأربان تأرإخا

إن حض رة.
إإذاإ2ّاهانيجت2دننارسا  ًةاأخرًةاإلا فيفان قب ئلان تيانساتأ2لل ان دادإنُنا ل2ق إ ةاإرإعا
أعالمهاعىلاملتفد تانيدإإة،ارُسعةامغ نرةامأرباقبلاأناإط َ هماغَضُبان جيشاإن لج نان شدبيةا
إن ل2 لان رشإ ءاإإإ  همام االاتُح2داعقب ه،اعّنإناعناأملهمايفاأناإستنعَبان د2الُءاإنيلتزقُةالذها
ن لسا  ة..اننعلاأبإا َءامح إظةامأرباإَمناتلبُطهماأإنرصان ُقلباىاإن صحباإن لحماإن د2،اعَد2َا

إقح 2ِاأنفسهمايفامدلكةاخ رسةايفامنن2هةان شدب.
إأقالان لق ءان تشا إرياثبإ ءاإقب ئلامأرب،اتشاكيلا جإةايت بدةام ا2ا ءايفابي نان ص نراعنا
ُنامنامح إظامأربان شايخاأح2اداعبدن لهامجيدإاعاإعدنامنانَيَشا إخاإن ن2ه ءا ن لقا ء،اتتكانَّ

إن قي ننتاب يح إظةاإلا2 نباقي نةان جيشاإن لج نان شدبيةاإم2ثلنان قب ئلاإن شدبان ي2إي.

اجلماهري املحت�شدة يف م�شرية »حترير الوطن م�شوؤوليتنا جميعاً«:

حاضرون مع قبائل مأرب كتفاً بكتف لتطهري املحافظة من الغزاة ومرتزقتهم
  -  خاص

خل2اتا22 لرُان شادبان ي2إاي،اعرصاأمسا
ن ج2دة،ايفامسارةاح شادةاتحتاعإنننا:اتحلإلا
مأربامساؤإ يتإ ا22يد ً(.اإط  باعرشنُتانآلالفا
منانيننطإلانيحتشدإنايفاش رعامأرباب  د ص2ةا
صإد ء،ابرعةان حساماإتحلإالامح إظةامأرب،ا
مؤكدإاناأناتحلإلاُكّلاشانايفان نطنامانان غزنةا

إنيحتللامسؤإ يةاُكّلامننطناإ2إي.
قب ئالا نادنَءا نيحتشادة،ا ن ج2 لارا إ بَّااتا
مح إظاةاماأربايفا ق ئهمانينساع،اإن اذياأُْعِلنا
إياهان إفاران دا 2ا تحلإالامدإإةاماأرب،امؤكدًةا
إقانفاأحلنران شادبان ي2إياإقب ئلاهاإلا2 نبهما
 حسامانيدلكةاإتطهارامح إظةاماأرباإ22يعا

نيح إظ تامنانيحتلان غ زياإملتزقته.
اإحيّاتانيسارةايفابيا ناصا نراعإها ،اأبط لا
ن جيشاإن لج نان شادبيةاإأبإ ءان قب ئلان رشإ ء،ا
يا اإحققنناهاماناننتصا رنتايفامي نإانان دازةا

إن رشفايفامختلفان جبه ت.
اإإذاأعلانانيحتشادإنانسات2لنَرلمايفانعاما
ن جبه تاب ي لاإن ل2 لاحتىاتحلإلاك ملا ألرنيضا
ن ي2إياة،اط  باننابفتاحابا بان تطانعا ال تحا قا
ب2دساكلنتان تجإيادا ل2شا ركةايفاأننءان نن2ابا

ن نطإايانيقادسايفان دإا عاعانان نطانا صإاعا
نالنتص ران ق ن2.

إالا أناالاخيا را هاما نيحتشادإنا أكادا اك2ا ا

نالسات2لنرايفان ص2انناإن دإ عاعنان ساي نةاحتىا
إإ لان شادبان ي2إياحلإتهاإساي نتهاإتحلإلاُكّلا

شنامنان غزنةاإنيحتللاإع2الئهم.

 َأهمّية مأرب االستراتيجية أنها حدودية للسعودية وفيها 
الكثير من الثروات والمملكة تستميت في السيطرة عليها

 حدثت اجتماعات كثيرة لقبائل مأرب بعضها معَلن والبعض اآلخر 
غير معلن وكان أول اجتماع بعد مصيدة توشكا للعدو في صافر

 ملح وفرضة نهم كانت البؤرَة األخيرَة للغزاة والمرتزقة، وما 
حدث فيها ال يطاق لهم، والصليب األحمر تسلم 242 من جثثهم



ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا     ن ددنااالاا8 تقرير

ن جبالا ن قحان2ا  طافا
ن ي2إايان ذيا اماتزحزحها
إصننرإخها ،ا ن ط ئالنتا
إقا لامغالننًا»إن لاهاننايا
ك  جبالاصدابانلتازنزي«ا
إأثبتازلدهايفان دني اإسديها
 لشاه نةاإلناإغلنا»أرشيا
إا الاذهان دني ا2اننزي..ام ا
أظانابهاحلام اأرشا2ننزه«،ا
إك2ا ارنارإيقهان ث ئلاعيىسا
ن لياثاإلناإغالنا»إن لهاإنكا

حلاأرشتان جننزي«.ا
 قداتحنلان شهيدانيج لدا
إن بطلانيإشادا طفان قحن2ا
إَلاأإقنناةاتَاَحااادٍّاإص2اننا
ننإد ًا ن ي2إيا ن شادبا أعطتا
إنإدةاقنإةايزإدامنان ص2ننا
ل 2سا ًا سارتها إأصبحاتا
تحّلضان شاب باعىلانال تح قا
إن بطن اةا ن دازا بجبها تا
إن كلنمةاإن ارشفايفامنن2هةا

قنىانالحتاللاإملتزقتهم.
ن يان2اتحنلا طافان قحن2ا
ا لزإنمالا إماؤنٍّ مإشادا مانا
أعاال2ا إَلاعَلامامانا ن شادبيةا
ن ي2ان،ان شاهيدان اذيا اماإكنا
إف خلاببطنالتهاإ ماإكناإدلفا
عشاقهما سانىا عإاها ن إا سا
إَلا إسات2دننا إلاما  صنتاها
أن شايدهاإزإنملاهايفان جبها تا
إيفا إنيسارنتا إن تج2دا تا
ساي رنتهماإمإ ز هماإلننتفهم،ا
 كاناأإ ئاكان إ ساإعاالإةاعىلا
عشاقهما فإاهاأصبحنناعشا ق ًا
 سرةا مانكتشفه اإالابددارحيلها
إك نار2الًاإمج لدنًاإبطالًاإؤمنا
ب  نطناإن حلاإن قضيةاإالاإلإدا

مإ ا2زنًءاإالاشكنرنً.ا
مإاذاننْعاَلناعنانيلهان شاه نةا
إ2دنا ًاأنا طافان قحان2اأصبحا
حيّ ًايفاإ2ادننان إ سايفاأح نإثهما
إن إسا ءا نثطفا لا تطلاعا يفا
إن ل2ا لايدلإاةاسارتهاإتلنلما
يفانلشاةاحالاإشا لدإناقنتاها
إإإ2 ناهايفانيشا لدانيصانرةا اها
قبيالانستشاه نه.ا طافان قحن2ا
إنستشاه نها ن ي2انا ُكّلا يفا ن يان2ا
أحيا ء؛ا ن شاهدنَءا أنا أكَّاَدا لإا سا
ثناهاإالامب  غاةاإذناقلإا اإنا طافا
ن قحن2امإذانستشاه نها لين2اص را
حدإاَثانثح نإثاإمنضنعانيج  سا

إنيق التاإن إق ش ت.ا
ن دادإننانثملإكايا ننادالعا مإاذا

صانُتا ك نا ن ي2انا عاىلا ن سادننيا
ن قحان2اإقنَنان ج2 لرايفامسارنتهما
ن غ ضبةاإن ص مدةاإنيتنعدةا لددإنن،ا
إك ناتان ج2 لاراإإيًةا هاذنان ل2ل،ا

إك ناتشييُدهاثنرًةابحداذنته.

• لطف القحوم.. استشهاُده كان 
مثقاب فتيل الحرية يف قلوب 

الجميع
إذناك ناتاسارُةان شاهيدان قحان2ا
ن جه نإةايفانيي نإناقداأصبحتاإنحدًةا
مناألمان سران تياتلهمان شدَبان ي2إيا
يفانإ عاهاعاناثنرتاهاإقي2اهاإإطإها
إإناصنتَهاأصباحاالزمًةاإصدًىاإلننها

ن ج2يعامناأطف لاإنس ءاإر2 ل.ا
إقانلان ب حاثانثك نإ2اياح2اننا
نثلإنمايا»أعتقاداأنانبأانستشاه نها
ك نامثقا َباإتيالان حلإاةايفاقلانبا
ن ج2ياعا قدانجحا طافارح2هان لهايفا
إشاد لانا ران حلإةايفاقلانبان ي2إيلا

عىلامدىاأ2ي ل«.
ن شاهيدا إزإنمالا أل زإاجا إعانا
ن تاياص رتاتالننايفاُكّلاماك ناإقنلا
نثلإنمايا»أإالنيانثربداةاإدشاقننا
 طاَفان قحان2اإإحفظنناكثارنًامنا
أن شايده،اإأ2از2اأناكثرنًامانانثإالنا
إن كبا راإن صغا راإحفظننها اأَإْضا ًا
ن إسا ءاإن ل2ا لاإالننإناأل زإجاها

ن جه نإةاأإض ً«.
إإضيفانثلإنمايا»لؤالءانثطف لا
بداضا يفا إتدثالإنا ن ذإانا ن صغا را
يفا أبادنًا ن تدثالا إ2كإهاما الا ن حالإفا
نساتق ءامد نايان حلإاةاإقي2ه ان تيا
عّل2هاماإإ لا ا طافاأإضا اإناها يسا
شاخص ًاع نإ ً،ا قداك ناق ئدنًاعظي2 ً،ا
اأناإكنَنانستشاه ُنلما إن قا نةااَلابُادَّ

نرس ًاخ  دنًا أل2ي ل«.ا
حازبا يفا ن قيا نيا ذ اكا إإؤّكادا
نالشارتنكيان إافاحيدنناإلاناإقنل:ا
»نستط عان شاهيدا طفان قحن2ا2ذبا
حاباإننتبا هانثطفا لاقبالان كبا ر،ا
إب ستشاه نهاظهلاحج2ُاهان حقيقيا
إمقدنراشادبيتهان تيا ماإكناإدلمابه ا
لان،اك نان طفلاإترشباكل2 تازإنملا
 طافا تكاننامإه 2ا ًاإساراعليها ا
مساتقبالً،اإ طافاالاإدلمابهاذن،اإلّننا
ن كب راكل2 تازنملةاإإشاتداح2 سهما
ينن2هاةان دادإنن،اإ طافاالاإدلمام ا
تأثارالذنان زنمالاعىلاشادبابأك2له،ا
شدٌباعشلان زنملاإأنمناصنتا طف،ا
َإ طافاالاإدلم،اك ناب ساتط عةا طفا
أناإكتفاَيابجها نهاب  كل2اةاإكلامنا

س2عاكالَمهاسيتن2ها لجبهةاَإسيبذلا
ُكّلاما ايفاإسادةا لإدان جبهاة،اإالاأنا
عشالاإحبا طفا لنطناأ2نهاإالاأنا

إكننايفامقدمةان جبه ت«.

• الشهيد.. سباٌق بني الصدى 
والرصاصة  

ننعالميالا كت با تا تتنقافا  اما
إن إ شاطلاإلماإح إ انناأناإدطننا
ن شاهيَدان قحان2ابداَضاحقاهاتا رةا
بتث2لانإرهان جه نياب  كل2ةابصنتها
ن ذياك ناإما اإزنلاإلنإالانيج لدإنا
يفا قنإاًةا لتقاد2ا شاحإًةا إإدطيهاما
نيي نإن،اإكذ كاإح إ نناإعط ءهاحقها
إلاماإتإ إ انناصنالتاهاإ2نالتاهايفا
نيي نإن،اإآخلل ا2با لاليالناب2أرب،ا

حيثاك نتامحطتهانثخرة.
إعاناذ اكاإقانلاننعالمايامح2دا
نيإشاُدا اَلا »تل2َّ ن شا مي:ا ن صفايا
نيح رُباإن ث ئالانيج لدا طفان قحن2ا
إنرتقاى،اإغ نرنا اإَلان حيا ةانثبدإاةا
إنصطفا ها ن لاُها إنختا رها  لسا2 ء،ا
نحاناذَُرىان دظ2ةاإن رشف،ان شاهدنءا
نساتبرشإنابقدإمِهاإ يهم،اإنحنابكيإ ا

 فقدهانم ً«.
ن شا با ن شا مي:ا»إّنعإ ا إإضيفا
ن ثالثيإايان ذياك ناإ2لاكاصنت ًاإُلهبا
زإنملاِهاح2ا سا إقاعا2لجلاةا عاىلا
نيج لدإن،اإإشاحذان ه2امايفامي نإنا
ن قت ل،اإإزإدامنا هفةان شنقا خنضا
غ2 رانيد ركابس ِحان حلباإن2تي حه ،ا
ن غازنةا 2ح إالا إنصطيا نا إقإاصا
إملتزقتهام،اإنكامننقدهاماإآ ي تهما
ن حلبياةان ثقيلة،اإإتحاأبننبان سادرا
بن2نلهماعىلاتلننيماإأل زإجاإأ ح نا
تلاكان زإنملان تياإشادإابها ابصنتِها
تُدبادا إكأنها ا ن ح2ا يس،ا ن جهانريا

ن طلإلانحنانالنتص ر«.
أم ان إ شاطال شامامفّضالاإقبلا
أناإتحادثاعانان شاهيداإالىاأناعىلا
ن ج2ياعانيسا رعةاالقتفا ءاخطاننتا
ن قحن2اإ يسانالكتفا ءاب  بك ءاعليه،ا
إذاإدتقاداأناسارةان شاهيداإجاباأنا
إتحالكا نفانسا يفا إنقاعا إَلا ترت2اما
ن شب ب،اإيقنلامخ طب ًان ج2يع:ا»أنتا
تُحبا طافان قحن2اإتُحبان شاهدنء،ا
أظهالا هماحبكاإننطلالاك2 اننطلقنن،ا
إق تلاك2 اق تلنن،اإطللان دني اإأعشلا
نثعاذنرا تختلالا إأناتا أناتا نآلخالة.ا
 إفساك..اق رنانفسكاحيإه ابشهيدن ا
نيقدن2اإشاهدنئإ ان ِدظا 2اإكيفاأنهما
قتلننان داذرابدنخلهماإحط2ننا2نإتا

الشهيد لطف القحوم.. تعرفه امليادين ويعرفها

تحداهم.. تحداهم

الهيئة الإعالمية لأن�شار اهلل: �شيبقى القحوم حياً باأعماله اخلالدة

املكونات الوطنية تنعي الشهيد البطل لطف 
القحوم وتؤكد أنه أصبح خالدًا يف ذاكرة اليمنيني

  - خاص:

توال�ت بيان�اُت نع�ي الش�هيد البط�ل لط�ف 

القحوم، الذي استشهد دفاعاً عن أرضه وشعبه يف 

مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم، وذلك من قبل 

المؤسسات والمكونات اليمنية المختلفة. 

وبداي�ًة بالهيئ�ة اإلعالمية ألنص�ار اهلل نعت” 

الجه�ادي لط�ف القح�وم ال�ذي استش�هد أثناء 

مواجه�ات مع ق�وى الغزو واالحت�الل بمحافظة 
مأرب”.

وأش�ادت الهيئة يف بيان بشجاعة وإقدام وصرب 

الش�هيد لط�ف القح�وم “والتي مثّل به�ا أخالق 

وس�لوكيات المجاهد المتسلح بالوعي والشجاعة 

ورباط�ة الجأش يف الدفاع ع�ن الوطن والتصدي 

للغ�زاة وبكلمت�ه وصوت�ه يف التعبئ�ة الجهادية، 

حي�ث كان الش�هيد واح�داً م�ن أبرز المنش�دين 

الذي�ن س�اهموا بأصواته�م يف تعبئ�ة اليمنيي�ن 

وحشد طاقاتهم وتوجيههم ال جبهات القتال، أو 

ببندقيته مع زمالئه يف مختلف الجبهات«.

اهلل”  ألنص�ار  االعالمي�ة  الهيئ�ة  أك�دت  وإذ 

أن الش�هيد لط�ف القحوم س�يبقى حي�اً بأعماله 

ت عن أحر التعازي وعظيم المواساة ألرسة الشهيد وذويه وكل محبيه، سائلة اهلل العيل القدير  الخالدة” فقد عربىَّ

أن يتقبل الشهيد لطف القحوم وكل الشهداء وان يشفي الجرحى، إنه عىل ُكّل يشء قدير. 

كما زفت مؤسس�ة المنش�د الثقافية خرب استش�هاد البطل لطف القحوم الذي كان يش�غل منصب أمين عام 

المؤسسة، مهنئة أهله وذويه بنيل بطلهم للشهادة، معتربة أنه كان مثاالً ونرباساً يف الجهاد يف سبيل اهلل والدفاع 

عن الوطن بصوته وبسالحه وروحه التي قدمها رخيصة يف سبيل اهلل ودفاعاً عن الوطن وعزة وكرامة الشعب 
اليمني. 

كما نعت دائرة التوجيه المعنوي الش�هيد القحوم يف بيان أش�اد بمناقب الش�هيد وشجاعته وإسهامه الفاعل 

إل جانب زمالئه يف الدفاع عن الوطن والتصدي للغزاة والمرتزقة س�واء عن طريق الكلمة أو يف ميدان الرشف 

والبطولة، حيث كان الشهيد واحداً من أبرز المنشدين الذين ساهموا بأصواتهم يف مختلف جبهات القتال. 

من جانبها نعت الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان الشهيد لطف القحوم وقالت الجبهة يف بيان لها: “وإننا إذ 

نعزي أنفسنا وأرسة ومحبي الشهيد وكل الشعب اليمني بفقد قامة وطنية وثقافية بحجم/ لطف القحوم، ويف 

الوقت ذاته نهنئه عىل حصوله عىل هذا الوسام والمكانة العالية يف الخالدين الصادقين«.

وأضاف بياُن الجبهة الثقافية أن “الش�هيد القحوم كان أنموذجاً مثالياً للمثقف اليمني الحر الذي أس�هم يف 

رفد الس�احة اليمنية بالعديد من األناش�يد والزوامل واأللحان بنكتها اليمنية األصيلة”، مثمنة “دوره الكبير يف 

إحياء ما كاد يندثر من الرتاث الال مادي لليمن وتطويره بما يناسب المرحلة الزمنية الحالية«.

  - إبراهيم السراجي:

لنان بطُلا طفان قحن2،النان بإدقيةان تيا2َإَْدَ تان غزنةا
إنيلتزقة،اإن صنُتان ذياس2دتها22 لرُان ثنرةاإصدح:ا»تحدنلما
تحدنلماإضحتهازإفانعننلم..اثنكاشدباالاتقهلاص2ننكاز زلا

أقننلم«،اإلنان بطلان ذياأ همان ي2إيلاإعل2هماكيفاإتحدإنا
قنىان د  ماإذنانمتلكننان حلاإكيفاإلإضنناحي ةان ذلاإنيه نةا
إأنشداإيهم:ا»م انب يلام انب يل..اإن2دلنل احلباكنىاع يية..ا

حناقلبيا لجلنملاإنثإنيل..اإن لهاإنان ديشاذناإحل2اعليّ «،اإك نا
آخلاإعداتلق هان ي2إيننالناإعدانالنتص رامنان قحن2اعإدم اأنشدا
زنملهان شهراإمناآخلازإنملها»قلا سل2 ناب إخرا ناإجيابأ فا

غننصة..اأرضإ ارمله ارصرص..اإلتهماُكّلامناغ صة«.ا
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نفنساهماإ2دلنلا ا لاهاذ يلاهاإيفاسابيلا
إطإهمارخيصة«.

• الشهيد الحي عرب األجيال 
 طفان قحن2اكغرهامنان شاهدنءان دظ 2ا
 ماتنقفان لص صةان تياقتلتهاحي تَه،ابلاننه ا
نمتدتا تكنَناحيا ًةا كلان إ س،اإلنام اإلنها
ن ب حاثاح2ننانثلإنميان اذياإنصلاحدإثها
عنان شهيداق ئالً:ا»لذنان ذيامألان دني انشيدنًا
إلت إا ًا لحلإاةاإن جها ناإن كلنمةاساتظلا
أ2ي لان ي2ناتدزفاعىلاإقده احلكةاإمسدىا

 دقنن«.
إي2ا اإحكايان قيا نيانالشارتنكيان إفا
حيدنناعنا حظةاننته ءان ج2 لرامناتشييعا
ن شاهيداإيقنل:ا»بددان تشاييعارأإتان حزَنا
بن2اهاطفيلان اذيا ماإتج إزان خ مساةامنا
ع2لهاسا2دتهاإتسا ءل:ا يشاإ2انتا طف!ا
إتحاتا هازنملاإقلتا ه:الذنا طفانسا2ده،ا
 طفاحايايفاقلنبإ ،ا طفا ماإ2ت.ان شاهيدا
 طافان قحان2اقا لايفالاذنان زنمل:ااشادبا
ن ي2اناقادالباكلاهاث ئال،اكنابن2اهان ظلما
إنالساتكب ر،اإنشانفامناب إإترصايفانآلخلا

ن جإديان ح يفاأإاإالان طي ر(.
إإضياف:ا»مؤرشاحابانثطفا لاإن كب را
إحزنهاماعىلان شاهيداإبدثاعاىلانالط2ئإ نا
بأنا2يالًاق نم ًا ناإفلَِّطابساي نةان ي2ناإ نا
إدياَشاإالابكلنماةاإإب ءاإأناشادب ًا ناإقبََلا
بغا ٍزاأإامحتلايفاأرضان ي2ان،اإأناُكّلاكل2ةا
ق  ه ايفازإنملهاساتكننابلن مج ًاإسراعليها

ُكّلاحلايفالذنان نطن«.
إكذ اكاإختاماننعالمايامح2ادان صفايا

ن شا مياحدإثهاعنان شاهيداب  قنل:ا»صنٌتا
غَلَسايفانفانسان كثرَامإ اننإ2ا ن،اإثق إةا
نالستشاه ناإنالستبسا ل.اإماناأع2  هان تيا
ك نتاكطلقا تارص صابإدقيةاإ2إيةاأصيلةا
 اماتخطائالدإها انسات2دإإ ان ثقاةاب  لاها
إن قنةاإن ص2نناإن شج عةاإن فخلاإن ح2يةا
إن تضحياة،اإختماآخلانرإساِها إ اباا»إن لها

إنياك  جبلاصدبانلتزنزي«.
إ ا طف

سيظلاصنتُكاإتلناعليإ اتس بيحانالنتص ر
إ ا طف

ساتبقىاحي ًابأع2  كان خ  دةان تياتسكنا
ن قلنب

إ ا طف
ستشا ركإ ازإنملاكاني بًةاعإاكايفان قت لا

حتىاتُلإعارنإةان إرصانيبل
إ ا طف

تان جننزي إن لهاإنكاحلاأرشَّ
إ ا طفا

ن نإ ءام اتغر..اعهدانثحلنراب قي

• لطف القحوم.. الصديق عن قرب  
ك2 اعالفان ي2إيننا طافان قحن2اصنت ًا
مج لادنًاإث ئالنًاإعلإانهار2الًامق تاالًاقنإ ًا
إشاهيدنًاإلهمانث2ي لاإالاأناث2ةا2نننَباإهتما
ن ي2إيانناب2دلإتها اإلاياتتدللاب  شاهيدا

ن صدإلان نيفاثصدق ئه.
يفاحي تهاعلفان قحن2اكثرنًامنانثشخ صا
إن شاخصي ت،اإاك نارَسعا َناما اإدخلاإَلا
قلنبهماإلنابادإرهاك نان صدإلان ذياإجدها

أصدق ؤهاُقلبَهمايفاأحزننهماقبلاأإلنحهم.

ن شاهيدان صدإلا طافان قحن2اك2 اإقنلا
عإاهاع2 رامفضلاأحاداأصدق ئه:ا»ك ناإدالًا
ك ثخان حكيمايفاتن2يه تهاإن صدإلايفاكالمها

إنثبايفاتلبيته«.ا
إإالإيان صدإلاق ئاالً:ا»إنم ًامانانثَإَّ 2ا
قلتا هام اشا ءان لهاقدابتتننضاعاأَْكثَالامإيا
ق لالذنايشءاإن2باإنن امجلناإلنامنا2إننا

ربياإن لهاإتقبلإ «.
إإضيافا»بساببان حلإبان سا بقةاك نا
سا2ُدهاضديفا ًاإبلغمالاذناك ناإ2لامناأيا
شا رعاإإذناأش را هاشاخصام اإتظ للاأنها
 ماإسا2دهاإكأناإدالًاسا2ُدهاقنإ ًاثماإسلما
عىلالذنان شاخصاإإدزمهاعاىلان غدنءاإإلحا
يفاذ كاثماأقن2ابساؤن هاعنالذنان شخصامنا
إكانن؟اإيقانلايلاالاأنري..االاأتذكله.اإقنلا
يلالاذهان كل2ا تاإأالحظانالح2النَرايفاإ2هها
إإقايلاألمايشءاإناهامنا2إننارباياب غدإها

إأنيا هاق تي«.ا
يفاذنكالةاُكلِّاماناعلفان شاهيداحك إ تا
الاتإتهاياكلها اتحدثإ اعاناتننضدهاإصنها

إإإ2 نهاإأخالقهاإمإ قبهان تياالاحدإنا ه .

• الشهيد يف ضيافة الشعر والشعراء 
ماناأَْكثَااِلانثمانران تاياالحظها ان إ سا
أناهاإإانراننْعااَلناعانانستشاه نانيج لدا
 طافان قحن2ا مات2لاإالانق ئالاننه  تاإيه ا

ن قص ئُدان تيارث هابه ان شدلنء.
إمناأإلاتلاكان قص ئدان تيارثتان شاهيدا
ن زميالا كتابا نستشاه نها إْعاَلناها  حظاةا
إن شا علاعبدن قنيامحبان دإناقصيدًةالإُ ا

بدض ًامإه :ا

إ ننا طف،
إنلت جانيس ُءان كتن2:..ا

غّلن..ا
إإلتدان صدىاب  ه2ن2..!!

.

.
إ ننننا طف،ا

إن ص2تان فصيحانثىس..ا
إه2يا2لنح ً،امنانزإفان غين2..!!

.

.
إ انخلةانثشننق:ا

كيفاننحإى..ا
2ذعانيإى؟..اق  تابلإحان ّس2ن2..!!

.

.
إ ارإح:ا

 ناإحإيان هبنبانثل..ا
ش ءإن،

ك2 ا ماإحِنا طفان قحن2..!!
.
.

م ازنلا طُفان له..اصنت ًابِه..ا
نجت ُحاس ح ٍت،

إنُلنياخصن2..!!
.
.

م ازنلا-رغمان فقد-ارإح ً،ابه ..ا
نسدى،

 تدننامنامإ ن ان إجن2..!!

إلان ش علان ذياأحبتهان ج2 لراإنرتبطتا
قص ئُدهاب  ثنرةان شا علامد ذان جإيداإك نا
مناأإنئلامنارثىان شهيدان قحن2،اإلإ اأَإْض ًا

بدض ًامناتلكان قصيدةان تياكتبه :

سيظلُّاصنتُكاَ
اشدلًةاأبدإًةا لث ئلإنا

سيظلُّاصنتَُكا
زإتَإ ،اإإقننن 

يفانرصةانيستضدفلا
اإ ا طفان قحن2ا استظلُّ

بكلامدلكٍة،
إنرٍصاح رضنًاإمج لدنًاعنان سإل..ا

سيظلُّاصنتَكايفانيد ركا
اك  جإننانُيإَز ل

ُمإ رصنً،اإُمثبِّت ًا قلنباقن2ٍامؤمإل..ا

إك  لص صة،اك  سالحا
اعىلاصدإرانيدتدإنا
إ نشدازإنملَكانثبيَة

،اإ لحسل. ا لإبيِّ

إلكان هإ ءاب2 ا قيَت
ا إ ان دزنءاب2 اسإلقى
يفالننكامنان حإل.

اإعليكاإ اا ُطف(ان سال2اُمد2ّدنً
ببش ئلان إرصانيبل.

العاصمة صنعاء تزف الشهيد القحوم يف موكب جنائزي مهيب
نحتشادتان د ص2ةاصإد ءايفامنكبا2إ ئزيامهيبا
ن خ2يساني يضا تزفان شهيدانيإشدا طفان قحن2ان ذيا
نا لان شاه نةان تاياك ناإت2إ ل ايفان دإا عاعنانثرضا

إن دلضايفاإ2هان غزنة.
إقاداُزّفا2ث2 نان شاهيدانيإشادايفاحشادا2إ ئزيا
نساتثإ ئيا لصالةاعليهايفا2 معان حشاحنشاب2إطقةا
ن جلنف،اإمناثَمَّانُقلا2ث2 نهان ط للاحسباإصيتهاإلا
مح إظةاصددة،احيثاإإريان ثلىاإلا2 نباكنكبةامنا

ن شهدنءايفامقنةاآلان صيفي.

اإعنانيشا ركننايفان جإ زةاعنان خسا رةان دظي2ةا
ن تياإ2ثله ارحيلانيإشادان شهيد،اإأكدإنان سرايفانربها
حتاىاتحلإلاكلان باالنامنان غازنةاإنيحتللاإتطهرل ا

منانيلتزقة.
إي2ا اأكاداآخالإناأنانيإشادان قحن2اسايبقىاحي ًا
بأع2  هان خ  دةان تياتساكنان قلانباإمثاّلًاإحتذيابها

شب بانيسرةان قلآنية.
ن حشننان تياعّنتاعنامدىانيك نةان تيان  ه انيإشدا
ن شاهيدا طافان قحان2ايفانفانسان ي2إيلاب2ا اقدمها

صنتهان بدإعامنازإنمالاتد2لامف ليمان دزةاإن كلنمةا
إن دإ عاعنان نطناإكذ كاب2 ات2ثلتهاأإد لان شاهيدامنا
تطبيلا هذهانيب نئاإن تياك ناآخلل انيلان شه نةان تيا
ت2إ لا ايفاأكثلاأن شايده..اأكدتاعىلاأنان شاهيدا طفا
ن قحن2اك ناأُن2نذ2 ًايفان نقنفامعان نطناإن ثب تاعىلا

نيب نئان نطإيةاإن دإإية.ا
إإددان شاهيدان قحن2اإنحدنًامناأبلزانيإشدإنان ذإنا
أ هبتاأصننتهماإزإنملهماح2 سانيج لدإنايفا2به تا
ن قت لاإ2سادإنابحإ 2للمان ذلبيةان قص ئَدان شدلإةا

ن تياتنضحاخطىانيسارةان قلآنية،اإأساه2تاأع2  ها
ن تايابدأل امإذاحلباصددةان ث نياةايفان تدلإفابل2 لا
إأعال2انيسارةاإننرل ان نل جانيستقىامناننران قلآنا
ن كلإماإسارةان إبيانثعظمامح2داصىلان لهاعليهاإآ ها
إمإهجاآلابيتهانثطه ر،اإقدانستشاهدانثسبنعاني يضا
إلاناإدنإعاعنان نطنايفامننقعان رشفاإن بطن ةابجبلا
لياالناماأربابغا رةاإ2لنميةاشاإه اطارننان ددإننا

نثملإكيان سدنني.
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  -  صنعاء
اتدنعيا ُتانساتهدنفامدإلإةا تظالُّ
شاب 2اكنكبا ناب2ح إظاةانيحنإاتا
اإن2اعناتف صيلا مست2لًة،اإتحكياُكلَّ

2لإ2ةامنالذهان بش عة.
نيحايلا نيجلاسا عا 2ا أمالا إقا لا
ب2دإلإةاشب 2اكنكب ناعبدن كلإمارشفا
ن دإاناإنان دادإنَنان سادننيانثملإكيا
أ2هزاعىلاأغلبام اك نتاتت2يُزابهامدإإةا
كنكب نان تأرإخيةامانامد  ماإم2يزنتا
تأرإخياةاإأثلإةال مةا حضا رنتاإزإدا

ع2لل اعناثالثةاآالفاع 2.
إأإضح:ا قدانمالتاغ رنتان ددإننا
قلدةاإقشالةانيدإإةاب2 اإيه امنانَُنبا
إأبالنجاإمت رإاساإأن2ا طامد2 رإةا
إَلا إض إاًةا نثل2ياة،ا ب  غاةا إأثلإاةا
ن بننباةان لئيسايةاإن نحيادةا ل2دإإةا
إنثساننراإنيزنغالان تياك ناتاتلتبطا
بها اإنه إاةاب يسا 2داإنإران دبا نةا
إن قب باإنثرضحةاإسدإناإصه رإجا
نيي هاإن تيانّملتاتدمرنًاك مالًاإبشكلا
إحيشاإل2جاياحنلالاذهانيد  ماإَلا

أكنن2امنان دم ر.
إأكاداننان ددإنناأمدانايفاإ2ْاَلنمها
بحلالاذهانيدإإةابشاكلاكبار،احيثا
أ2هزاعىلام2يزنته ان تأرإخيةاإنثثلإةا
بدقةاب  غةامعاسبلاننرصنراإن رتصد،ا
ما اإؤكاداحجامان حقادان اذياإح2لها
ن ددإنناضداتأرإخاإتلنثاشدبإ ،احيثا
تلكزتارضبا تان قصافان ص رإخيا
بشاكلامب رشاعاىلانثساننراإنثبلنجا
إقشالةاإبننباةانيدإإاةاإلاياألمام ا
ك نتات2ت زابهالاذهانيدإإةامنانيد  ما

ن تأرإخية.ا
إأض ف:ا قدانمالتاغ رنتان ددإننا

أن2ا طانيدإإاةانيد2 رإةاإلاياعب رةا
عانا2ادنرنتاإأساننراإأرصفةاسارا
إبننبةاعبنراإمس 2داإقبنراإأرضحةا
قدإ2ة،اإالاإ2كنابأياح لامنانثحننلا
أناتساتخد2،احسابازع2هم،اكأم كنا

 حفظان سالح.
إأّكادارشفان دإناأنها اماإإجامإزلا

إنحدايفانيدإإةامنان خلنباإن رضر.
ن قصافا قانةا ننا إَلا إأشا را
ن ص رإخاياخّلفاتاحفلإا تاع2يقةا
حياثاكشافتابداضان حفلإا تاعنا
مب ناياإأن2 طامد2 رإاةاقدإ2ةاتحتا
نثرضا دصنراتأرإخيةاقدإ2ة،ام اإدلا

عىلاُع2لا2ذإرل ان تأرإخيةاإأل2يته ا
ن حض رإة.

إبا مح إاظا أنننا 2 نباها مانا
عبدن ننحاداصاالحا2لإ2ةانساتهدنفا
ن غ شاما نثملإكيا ن سادننيا ن ددإننا

يدإإةاكنكب نان تأرإخية.
ترصإاحا يفا إبا مح إاظا إنعتانا
 نك  اةانثنبا ءان ي2إياةااسابأ(اتد2دا
ن ددإننايفانساتهدنفانيننقاعاإنيد  ما
نثثلإاةاإن تأرإخياة،ا2لإ2اةالدإها ا
ط2سالنإاةاإحض رةان ي2نان تياتُددا
ش لدنًاعىلاعظ2ةانننس نان ي2إيامإذا

أَْكثَالامناأربدةاآالفاسإة.

إأشا راإَلاأناقصفامدإإةاكنكب نا
ن تاياتدتاناماناأقاد2امادنان تأرإخا
ننساالميانساتهدنٌفا تأرإخاإحض رةا
ن ي2اناإتََحادٍّاسا إٌلا إادنءنتامإظ2ةا
ن يننساكنابتجإيبان رتنثانننس نيايفا

ن ي2نامناأإةانعتدنءنت.
أحالنرا صاالحا نيح إاظا إن شادا
ن د  اماإنيإظ2 تان دإ يةاإنننسا نيةا
ن تدخلانإقا فا2لنئماتح  فان ددإننا
بحالان شادبان ي2إياإتلنثاهاإمد يها
ن تأرإخيةاإنثثلإةان تياستبقىاش لدنا
حي اعاىلاحضا رةاإتأرإاخان ي2نامإذا

نثزل.

تفا�شيل جديدة عن اجلرمية التي ل ُتن�شى 

محلي مديرية كوكبان: لم ينُج منزل واحد يف املدينة من 
الخراب والضرر جراء قصف طريان العدوان األمريكي السعودي

مذبحة جديدة للعدوان:
استشهاد 30 مواطناً بينهم 10 أطفال يف قصف أمريكي سعودي على منطقة غافرة بحيدان صعدة

  -  خاص
نرتَكَباطرنُنان ددإننانثملإكيان سدننإةا
انيدنيالا إنحادًةاماناأبشاِعان جلنئامابحالِّ
ب2ح إظةاصددةاتض ُفاإَلاسجلهانن2ْاَلنميا
ن دمانياحلاقصافاإن2اأمسانثحادامإ زلا

نيننطإلايفامدإلإةاحيدننابصددة.
إمإذابدءان دادإنناعىلابالنن ايفاثاام رسا
تتدالضا حيادننا إمدإلإاةا نيا يضا ن دا 2ا
 لقصافان دإيافاماناقبالاطارننان دادإ،ا
إتدلضانيدإلإاةاثَْكثَالاملةا لقصفابقإ بلا
عإقننإاةام اتزنلاتساببامخ طلاعىلان كثرا

منانيننطإل.
إنستشاهدالإامننطإا ًابيإهامالااأطف لا
إعدنامنان إس ء،اأمسانثحد،ايفاغ رةا طرننا
ن ددإننانستهدإتامإ زلانيننطإلايفامإطقةا

غ إلةاب2دإلإةاحيدننابصددة.
إنساتهدفان طارنُنامإا زلانيننطإالايفا
سا عةامبكلةاماناصب حاإن2اأماس،اإحتىا

سا ع تامتأخالةامنامسا ءاأماس،اإن كثرا
مانا2ثاثانيننطإالانيتإ ثلةام اتازنلاتحتا
نثنقا ض،ايفاما اإنن2اهانثلا يلاصدنباةايفا
نننقا ذانتيجةانقاصانثنإإةاإنيساتلزم تا

ن طبيةاب يح إظة.
غ إالةا قلإاةا يفا نيننطإاننا إنساتهجنا
نست2لنرالذهان جلنئمانيتنحشةابحلانيدنيلا
يفاصددةابشاكلاخ صاإن ي2نابشاكلاع 2،ا
مشارإناإَلاأنان ددإنناتجا إزاُكّلان خطنطا
ن ح2النء،اإأناطرننان ددإا اماإدداإ2يزابلا

منقعامدنياأإاعسكلي.
إتسا ء نناب2لنرةاعنان ذنبان ذيانرتكبنها
حتاىاإتاماقصفهاماباكلالاذنان تدجالف،ا
إمساتغلبلامانان ص2اتان دلباياإن ادإيلا
تج هالاذهان جلنئم،امؤكدإاناأنالذهانيذنبحا
 اناتساُقَطاب  تقا ن2،اإأناأَبْإَاا ءانيإطقاةا
سايننصلننانع2هماثبط لان جيشاإن لج نا
ن شادبيةاحتاىان تخلاصامانالاذهان هيإةا
إنالستدب نان تياإلإدل انيحتلاثَبْإَا ءان شدبا

ن ي2إي.

 �شل�شلة غارات عنيفة على 
اأمانة العا�شمة وحمافظة �شنعاء

طريان العدوان األمريكي السعودي 
يشن 45 غارًة على صرواح ويدمر 

7 منازل ملواطنني
  -  خاص

إنَصَلاطارنُنان ددإننانثملإكيان سادنني،اَغ رنِتهاعاىلاأم نةان د ص2ةا
إعدنامنامدإلإ تامح إظةاصإد ء،اإي2 اشاناغ رنتالسترإةاعىلامدإلإةا

رصإنحاب2ح إظةامأرب.
إشاناطرننان دادإنناخااللان ينملاني ضيالاأَْكثَالامانا5لاغ رةاعىلا
مدإلإاةارصإنح،امدملنًاسابدَةامإا زلايننطإالاأبلإ ءايفاقلإاةان ح2 2لةا

برصإنح.
إق  اتامصا نرامحلياةاب يح إظاةاإناطرننان دادإاأغ راعاىلامدإلإةا
مجزر،ان سابتاني يض،اإخّلفان قصفاأرضنرنًاكبرةايفامزنرعانيننطإل،اك2 ا
نستهدفاطرننان ددإننابغ رتلامإزلانيننطناق سماعبدن لهاحسلاب2إطقةا

مغيفلاب يدإلإة،اَما اأَنَّىاإَلاتدمرهاكلي ً.
إعىلانيإ طلانيج إرةا رصإنحاقصفاطرننان ددإننانثملإكيان سدننيا

بددةاغ رنتاعىلابدضامإ طلامدإلإةاخنالنان طي لاب2ح إظةاصإد ء.
إق  تامص نرامحليةاإناطرننان ددإنناشاناأمسانثحداعدةاغ رنتاعىلا
مدإلإةابإياضبي ن،اك2 اأصيباثالثةامننطإلايفاغ رنتاشاإه اطرننان ددإا

عىلامدسكلان دلقنبايفانيدإلإة.
إشاناطارننان ددإنناإان2ان ج2دةاني ضياةاخ2ساغ رنتاعاىلامدإلإةا
خانالناب2ح إظةاصإد ء،امساتهدإ ًابأربعاغ رنتامإطقاةان دلقنباإغ رةا
عاىلامإطقةان د نياب ثعالإش،اَما اأَنَّىاإَلاإحادنثاأرضنراب  غةايفانثرنيضا

ن زرنعية.
إيفاأم ناةان د ص2اةاقصفاطارننان ددإنناإان2اأمساغا رةاعىلامط را
صإد ءان دإيل،اإنساتهدفابغ رتلاعإيفتلان سابتاني يضامإطقتيان إهدإنا
إن سابدلايفا2إنبان د ص2ةاإغ رةاعىلامإطقةاعط ن،اإي2 انستهدفابددةا
غا رنتاعإيفاةامإطقتاياإننياأح2اداإننرساب2دإلإةابإيان ح رثاشا2 لا

ن د ص2ة.
إشاناطرننان دادإنناغ رنتامكثفةاعاىلامإطقةاملاحانيح ذإةايإطقةا
ن جدع ن،اك2 اشاناغ رةاعىلامدإلإةاأرحبابصإد ء،امستهدإ ًا2بلان ص2ع،ا
َماا اأَنَّىاإَلاتارضراملنعيانثغإ 2.اإ ماتسالمامدإلإةابإايامطلامناقصفا
طرننان ددإننانثملإكيان سدنني،احيثاأغ راإن2ان سبتاني يضاعىلامإطقةا

ن صب حةاإأحدثتاأرضنرنًاب  غةايفانثحي ءان سكإيةاإم2تلك تانيننطإل.
إعا َإَناطرنُنان ددإننان سادننيانثملإكيانساتهدنَإهايإ زلانيننطإلايفا
مدإلإاةانهاماب2ح إظةاصإد ء،احياثاقصفامإزيلاربياداإإلح ناب2إطقةا
بلنن،اب نض إةاإَلانستهدنفاش حإةانقلات بدةا فلح ناك نتابجننرانيإزل.

إيفامح إظةان جنفاشاناطرننان ددإننانثملإكيان سدننياعدةاغ رنتا
عىلامدإلإةان غيل،امحدث ًاأرضنرنًايفامزنرعانيننطإل.

  -  خاص
كثّاَفاطارنُنان دادإننانثملإكايا
ن سادننيامناغ رنتهاعىلامح إظ تا
تدزاإ حجاإشبنةاإع2لنن،امستهدإ ًا
مإا زلانيننطإالاإنيإشاآتان د ماةا

إن خ صة.
قإ باَلا ن دادإننا طارنُنا إأ قاىا

ننشاط رإةاعىلانيإطقةان ف صلةابلا
ن حنإ2اياإن رشإجةاب2ح إظةا حج،ا
د ًايلتزقةان ددإننا ك2 انساتهدفاتج2ُّ
يفاكلشاإساقطامإهماعدٌنامنان قتىلا

إن جلحى.
إيفامح إظةاتدزانساتهدفاطرننا
ن ددإنناخازننامي هايفامإطقةان كدرةا
ن ت بداةايدإلإةانيننساط،ام2 اأنَّىاإَلا
نستشاه نامننطإَالاإإص بةاآخلإن،ا

ك2ا انساتهدفامستشافىامدإإةاذإا
با باإمإطقاةاعازنناإ2بالان نرقةا
يفامإطقاةانثقلإضان ت بداةايدإلإةا

نيرنخ.
إإنصالاطرنُنان دادإننانالملإكيا
ن سادننياشاناغ رنتاهاعاىلا2بالا
نيلحلاةانيطالاعاىلامدإإاةاع2النن،ا
حيثاتساببايفاإ ح قاأرضنراب  غةايفا
ني2تلاك تان د ماةاإن خ صةاإترضرا

نيإ زلان قلإبةامإه.
ن ددإننانثملإكيا نستهدفاطرننا
نيلحاةاب2ح إظاةا ن سادننيا2بالا
ع2الننابخ2ساغا رنت،ام2ا اأنىاإَلا

ترضرامإ زلانيننطإلان قلإبة.
إيفامح إظاةاشابنةاشاناطرننا
ن دادإننانثملإكايان سادننياعادةا
غا رنتاعاىلامح إظةاشابنة،اإخلفا
أرضنرنًايفاني2تلك تان د مةاإن خ صة.ا

طريان العدوان يلقي قنابَل انشطارية 
على كرش والشريجة بلحج ويستهدف 

مستشفًى يف مديرية ذو باب بتعز

 قصف مدنيين )أرشيفية(
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الصحافة الغربية تطلق العد التنازلي النهيار اململكة،
والنخبة تطالب بالبحث عن البديل آلل سعود

  -  حسين الجنيد
مانانيدالإِفاعانان لنبيا تايفان نالإ تا
ن قالنرا ن تأثارايفا ُقدرتُها اعاىلا نيتحادة،ا
نثملإكاي،اإلذنام انإعان إظ 2ان سادننيا
ننشا ءا نباياخ صاباهايفاإنشاإطناعىلا
غالنران لنبيان يهننياماناحيثان تن2ه تا
إنثلدنفامنا2هة،اإمنا2هٍةاأخلىاتحسلا
صنرتها ايفاذلإيةانيجت2اعانثملإكيان ذيا
ب تاإادركاحقيقةالذنان إظا 2،اأنهاني2نلا
نن2ْاَلنمياةا إنثَْكبَاالا لتإظي2ا تا نثإلا
إنيصاّدرانثإحادا لفكالان دإإايان نل بايا
ايفانشأةا نيتطلفان ذياأسهمابشكٍلاأس يسٍّ

تإظي2يان ق عدةاإننعش.
إيفان نقاتان اذياتكثّفاإيهان سادننإةا
ن لنبايا لاذنا أنإنتا 2هننلا ا تفديالا
إتنسادةاأنشطته،اإحتد2ان جدنلايفان دإنئلا
ن سي سايةاإنالسارتنتيجيةانثملإكيةاحنلا
مساتقبلان دالق تانثملإكية-ان سادننإة،ا
حياثاتب إإاتاإياهانيننقفابلاماناإدعنا
 لتدخلان فنرياننق ذان سدننإةامنانيأزقا
ن ذياأقح2تانفساه اإيها ،اإبلامناإدعنا
 ساحبان غط ءاعإه ا ددمياةان جدإىامنا
نست2لنران دعمانثمركيا ه ؛اكنناإنشإطنا
 ماتددابح 2ٍةام ساٍةاإَلان لإ ضاك2 اسبلا
يفان دقانناني ضياة،اساننءاعاىلانيساتنىا
ن نظيفاياك2إفاذٍةا لسي سا تانثمركيةا
يفانيإطقاةان دلبياة،اأإاك2اْنرٍناأإلا لإفطا
بصفتها ان دإ اةانثَْكثَالاإنت 2ا ًاإمخزإن ًا
 هذهان سالدةانالسارتنتيجيةان ه مة،اإن ذيا
أصبحاإكلفان نالإ تانيتحدةاث2إ ًاسي ساي ًا
ب لظا ًاطيلاةان ِدقدإل،ان جا رياإني يض،ا
ان نالإ تانيتحادةاتتجُها تدعيما خ صاًةاإأنَّ
إنالنساح با ن صخاليا ن إفاطا صإ عاةا
ن تدرإجايامنامإطقاةان خليجابددانالتف قا
ن إنإياننإلنني،اإتلكيزان تنن2دان دسكليا
يفامإطقةا2إنبانيحياطان ه نئايح رصةا

ن إفنذان صيإيالإ ك.
نثملان ذيانسارتعىانلت2ا 2ان كثرامنا
نيلنقبالاإنيهت2الابهذنان شاأن،الناقي 2ا
ن صح إةانثملإكيةابفتحاأبننبالذنان جدلا
عىلامص رعه ،اإذ كابإرشاتق رإَلاإمق الٍتا
 لددإدامناق نةان لأياإنخبةانننتلجإسي ايفا
ن نالإ تانيتحدةاإن تياتصّدرتاعإنننلاتلكا
ن صحافاإنإتت حيته ،اإتلخصاتابتن2يها
رس ئَلاإنضحٍةاتدعناإيه اننننرةانثملإكيةا
نعادننان ُددةاإن بدءايفاع2لان خططان الزمةا
إنرنساةاك إاةان سايإ رإنل تانيحت2لاةا
الختيا ران بدإالان إ إاعاعانالاذنان إظا 2ا

نيته إي.

رويرتز: جدوى االستمرار يف دعم حليف 
غبي ومتهور

إيفاساي قالاذنان جادلان اذياسالطتا
ن صح إاةانثملإكياةان ضانءاعليه،انرشتا
إك  اةارإإارتزانثملإكياةاعاىلامنقدها ا
نيدإالا ن لسا2يامقا الًا جانشاكنلال،ا
ن سا بلا لنك  ةانثمركياةا لتإ2يةان دإ يةا
اإان.اإس.اآي.اني(اتحتا»عإانننان حليفا
ن غبيانيتهنر«،اتإ إلاإيهانإنعَيانسات2لنرا
انأبا نعمان نالإ تانيتحدةا لسادننإةايفاظلِّ
نثخارةاعاىلاسي ساةان تهنراإننإسا نايفا
نيإطقاةاإزعزعةانالساتقلنراإيه ،اإلنام ا
إتدا رضايفاإ2هاةانظلهامعان سي سا تا
نحتاننءا إَلا ن لنمياةا ن ح  ياةا نثمركياةا

ن فنىضايفان رشقانثَْإَسطاحسباتدبره.
اإق لاكنلالايفامق  ها»إجاباعليإ اأالا

نغفالاعناتإظياما»ننعش«ان اذياإدداأحدا
أخطالاتدنعيا تاتلكان سي سا تانيتهنرة،ا
إن ذياأصبحاإشاكلاتهدإادنًاع يي ً،ايفاحلا
ك نالاذنان تإظياما نقاٍتاقلإاٍباأننًةايفاإدا
نالساتخب رنتان سادننإة«.ا يختتماكنللا
مق  اهابقإ عتاهانيطلقة،ا»إناعاىلاننننرةا
نثمركياةانالعرتنفابحقيقةاأنان سادننإةا
أصبحتاحليف ًاثقيالً،اإمصدرنًا ل2شكالت،ا
إ2ا ا2دإىاننبقا ءاعىلانيظلةان سي سايةا

نثمركيةا هكذناحليف؟«.

ديفانس ون: االستعداد لسقوط آل 
سعود

أم اصحيفاةانإف ناساإن،اإقدانرشتا
آلا »نساتددإنا ساقنطا بدإانننا تقلإالنًا
سادنن«،انعتنتايفاساي قه،اأّنان سدننإةا
 يستانإ ة،اإن2ّ اليا»مرشإعاتج رياغرا
مستقلاإإ سد«،امشبهًةاإإ ل ابا«امإظ2ٍةا

إ2ْاَلنمية«.
َإأإضحاتان صحيفاةايفاتقلإللا ان ذيا
أعّدها»أ يكسانياإنل«،اإ«سا رهاتشايس«ا
نيط باخا مانا ُقلبه2ا ا ب2ادىا نيدلإإا نا
نالسارتنتيجيةانثملإكياة،اأنّاها»إجاباعىلا
ا ألإا 2انيقبلةا ن نالإا تانيتحادةاأناتساتددَّ
إنختي ران بدنئل«،اإ2 ءايفان تقلإلاأّنان إُّخبَةا
ن ح ك2ةايفان ّسدننإةاتترّصفاكاا»مرشإٍعا
امتطنر«،امشارنًاإَلاأّنان ّسدننإَةا إ2ْاَلنميٍّ
»عىلامدىانصفاقلن،امثّلتامحنراسي سةا
ن نالإ تانيتحدةايفان رّشقانثَْإَساط«.اإبيَّإتا
أّناأمارك ا»نشارتتاإمادنننٍتامض2ننةامنا
ن إّفط،امق بَلاإمدنننتامض2ننةامنانثمن«،ا
متج للاًةابذ كا»ني2 رسا تانالساتبدننإة،ا
إتصدإلان تّطالفان نل بي«.اإنعتنان تقلإلا
أّناننننرةانثملإكية،اتد ندايفاإصفاحليفته ا
ن سدننإّةاباا»نيدتد ة«،اإأّنا»ثقةان رّشك تا
نثمركياةان خ ّصاةاالاإدإيها اما اإذناك نتا
ع ئادنتان إّفطان سادننإةاتشاّكلاصإدإق ًا

يك إحاةاننرلا ب،اإقطالياتهتامُّا ألرب حا
ن تياستجإيه امناني2لكةان سدننإة«.

إرأتان صحيفاةاأّنا»ن ّسادننإةا يساتا
نإ ًةاعاىلاننطالق«،امشارًةاإَلا»طلإقتلا
 نصفان سادننإة،اأإالًاليان2نذجايرشإعا
ساي يساذكي،ا كإاهاع2لاغرامساتدن2ايفا
نه إةانيط ف«،اإث ني ًا»ليامرشإعاإ سادا
إد2لاك2إظ2اةاإ2ْاَلنميةامتك ملةاع2ننإ ًا
إأإقي ً«،امدتنًةاأنها»إيفاكلت ان ح  تل،اإإنا
ن سادننإةاالاإ2كناأناتسات2ل«،امؤكدًةاإَلا
أّنا»صإّ َعان قلنرايفان نالإا تانيتحدة،ابدأإنا
مإاذاإقت،ان تّخطيطايلحلةاما ابدداننهي را

ن سدننإة«.
إَلا ن تقلإاُلا أإَضاَحا نالتّجا ه،ا لاذنا إيفا
أّنانيلاكاسال2 ن،اإ2ثّالابحداذنتاها»رئيسا
لا مجلاساإننرةاأع2ا لان د ئلاة،ان تاياتحنِّ
ع ئدنتان إفطاإَلارش إياتشرتيابه ان نالءا
ن ساي يس«،اإذ كاإإلان2نذ2ل:اعىلاشكلا
»مدنن تانقدإةاإنمتيا زنٍتاتج رإٍّةاثَبْإَا ءا
نثرسةان ح ك2اة،اإقدٌرامانانيإ إعان د ّمةا

إإلصان د2لا بدضان دنن2«.
ك2 ا2ا ءايفان تقلإلاأنا»ن نالإ تانيتّحدةا
أحصت،امإاذاإرتٍةاطنإلاٍة،اخزنئاَنال ئلٍةا
تخاصانثرسةان ح ك2اة،االساتخدنمه ايفا
رشنءان نالءنتاإنيص  حان خ ّصة.احتىامعا
حسا ِباننخف ضاأساد ران إفاطايفان فرتةا
ن ح  ياة،اإكثّافانيساؤإ ننان سادننإننا
مانارشنءانثسالحةاإان قيا 2(اب2غ ملنتا
عساكلإٍةايفان ي2اناإأم كناأخالى«،االإت ًا
نالنتبا هاإَلاأّنان لإا ضابادأتاتإفادامإها ا

نثمننل.
إأش ران تقلإلاإَلا»أنانيلَكاسل2 ناإإفُلا
ببذٍخا ض2ا ناإالءنتان ددإدامانان ن2ه ء،ا
ن ذإناتدهدابهمانيلكان لنحلاعبدن له،ارنبط ًا
لاذنان باذخاب2 ا2الىايفا2إنبان سانننن،ا
حيثاق متان إخبةان جشادةاإيه ،ابتحنإلا
أمننلان إفطايفان بالناإَلا2ينٍباخ صٍة،اأّنتا
يفانه إاةانيطا فا إف ناثلإتها اإنخلتايفا

ن فنىضان د رمة«،ايفاتل2يٍحاإنضٍحاب  إه إةا
ن شبيهةان تياتتجهانحنل اني2لكة.

إإي اإتدلالاب  نضعان دنخايلا ل22لكة،ا
أإضحان تقلإُلا»أّنان إَُّخَبان سي سيةاتحتكلا
ن ّسلطة،اإأّناأمننلان ّدإ ةاتذلباإَلان خ رجا
عىلاشاكلانستث2 رنٍتاخ ّصٍة،اإي2 اإط  با
نيننطإننان سادننإننابأبساطانيط  ب«،ا
ب  لئياسا ن سادننإل،ا ن حاك 2ا مشابّه ًا
نثإكلننايان ّسا بلاإيكتانراإ ننكنإيتش،ا
ن ذياننتهىابهانيط فا لساقنطان ساي يسا

إن فلنراإَلارإسي .
أّنا إَلا ن صحيفاُةايفاتقلإللا ،ا إ فتاتا
ن ّضغاَطاعاىلان ّلإا ض،اخّففهاعاىلامدىا
عقانن،اتصدإاُلانيإشاقلانيتطلإالامثلا
أس مةابناالنن،ان ذياخد2اننننرةانثملإكيةا
ن تّطالُّفايفا22ياعاأنحا ءان د  اما بإارشا
ننسالمي،امشرنًاإَلاأّنا»لذهانالسرتنتيجية،ا
عاىلا عكسايةا بإت ئاَجا تدانَنا أنا إ2كانا
ن سادننإة،احيثاننه  اتانالنتق ننُتاعليه ا
مناقبالان دالباإن د  م«،اإنعتاناأّنانيلكا
سال2 ناأقلابلنعًةايفان حكامامناأخيهاغرا
ن شاقيلانيلكاعبدن له،امنضحا ًاأّنا»حكما
سال2 ناشاهَداتإفيذنًاثحك 2اننعدن2ابحلا
نيد رضال،اإحلإبا ًاخ ر2ياة،اإتأ2يجا ًا
 لرصنع تان ط ئفية؛ابهدفاتشنإهانيط  با
ن ّشدبيةا ألقليّ ت،اإزإ نةاإالءانثَْكثَالإّة«،ا
اذ كاساتكنناعننقبهاإخي2ًةا مؤكادنًاأناُكلَّ

عىلانظ 2ان حكمايفان سدننإة.
بتإا ُإِلا تقلإَللا ا ن صحيفاُةا إنختتاما
ن د ئلاةا ننخالا نث2إحاةا رصنعا مساأ ةا
ن ح ك2ة،اماعانرتف عاكلفةان انالء،ايفاحلا
تنن2اهان سادننإةاخص2 ًاقنإ ًايفاسانرإ ا
إن ي2ان،اإخطلنًا2ّلنءان تصديادامعاإإلنن،ا
نيشاكالتا ن حلانلا لكثارامانا إتدلقالا
ننْقلي2ْياة،اإنعتاناأنّهاعىلا»ُصإَّا عان قلنرا
يفان نالإا تانيتحادةاتح2ّالالاذنان خطل«،ا
ب نض إاةاإَلاتنّقاعا»سايإ رإناننتف ضاةا
سال2يةاأإا2ه نإةاننخلان بلد«.اإأنّها»عىلا

ن نالإا تانيتّحدةاتإفيذاع2ليا تان تخطيطا
ن سايإ رإنل تا نّ دقيال،ا اكّلامانالاذها
نيختلفاة،اإنختيا ران بدنئالاعنانظا 2اآلا

سدنن«.

فورين بوليسي: على أمريكا الشعور 
بالقلق من قرب االنهيار السعودي

إتحتاعإنننا»آنانثإننا لنالإ تانيتحدةا
ن شدنراب  قللامناننهي راسدنني«،ا2 ءتا
نإتت حياةامجلةاإنرإنابن يايانثملإكيةا
إن تاياقا 2ابتحلإللا ا»2انناحإا «اأحدا
أشهلاق نةان لأيايفان نالإ تانيتحدة،اإكبرا
زمالءامؤسسةان دإ عاعنان دإ2نقلنطي ت،ا
إمستشا ران ئابان لئيسان سا بلا2نرجا
بنشا ألمنان قنمي،احيثانستهلانإتت حيةا
نيجلةابرنامج2نعٍةامنانيشاكالتاإن تيا
ت2ثّلاتهدإادنًا إظ 2اني2لكةاقاداإقننل اإَلا

نالنهي ران ك مل.ا
إأعالباحإا ايفانإتت حياةانيجلاةاعانا
ساخطهام2 اتقن2ابهان سدننإةامناإحدنثا
ن ددإادامانانيشا كلاإنثزما تايفامإطقةا
نثَْإَساطايفاظالاسي سا ٍتاغاِرا ن ارشقا
ن ضجة،احسباإصفه،اإبدناذ كاإنضح ًايفا
قن ه:ا»ك2 ا ناأنان رشقانثَْإَسطاالاإحتنيا
مشا كلاك إيٍةا لشدنراب  قلل،احتىاتتجها
ن سادننإةاماناماأزٍقانحاناآخل،اإاإذنا ما
إتماتدنركه اب  شاكلانيالئام،اقداتلتحماتلكا
نثحادنثايفانه إاةانثمالا تكانناع صفاًةا
مكت2لاًة،اتزإدامنامخ طلاعد2انالساتقلنرا
ننخالالاذهان دإ اةان ذنلبةانحانانالنهي ر،ا
إتقنننا ا دننقاباالاتداداإالاتحاىاعىلا
سانقان إفطان د يياإأمنان رشقانثَْإَسط،ا
 هاذناإإبغياعىلاننننرةانثملإكيةان شادنرا

ب  قللامنانآلنا هذنانالنهي ر«.

االنكماش األمريكي
إيفاظلان تدخلان لإيسايفانيلفان سنري،ا
ن اذياأظهلا2لي ًامادىان تحجيامان ح صلا
 لإفنذانثملإكيانيتقلصابنترٍةامتس رعٍةا
مإذاتنقيعانالتف قان إنإياننإلنني،اتسانُنا
ح  اٌةامانان ذعالايفاأرإقةاقارصان ي2 مة؛ا
ننرنكهامان تا 2ابتدنعي تاننحسا ران إفنذا
نثملإكايايفانيإطقة؛اكننهان ض منان فديلا
 بقا ءاني2لكةايفان نقاتان لنلن،اك2 اض2نا

بق ءل اطننلان سبدةاعقنٍناني ضية.
إمانا2هاٍةاأخلىاتادإُرايفاخلادان كثرا
منانيحلللان سي سايلان سدننإلان ددإُدا
إننرةا ك ناتا إذنا إي2ا ا ن تسا ؤالت،ا مانا
أإب ما اقا نرًةاعاىلان تدا يفامانان فانىضا
أطلقتها ا تإفياِذا ن تايا ن جينسي سايةا
مرشإعه ان كبرايفانيإطقة؛ا تقن2َابنن2به ا
كحليفٍةانسارتنتيجيٍةا ل22لكةاإمس عدته ا
يفان خالإجامانامآزقها ،اإن فانىضان تايا
أقحمان حك 2ان جُدُنام2لكتهماإيه ،ا يجيَبا
عىلالذهان تسا ؤالتا2نناحإ ،احلانختتما
نإتت حياةامجلاةان فنرإنابن يايابقن ه:ا
»معانثسافان شادإد،االاإن2داب  تأكيداأيا
ساببا العتق نابأنانن2 بةاعىلاأيامنالذها
نثسائلةاب نإج ب.اإيفالذهان ح  ة،اسانفا
تسات2لانيخ طلاب  إ2ناعىلاق2اةاُكّلالذها
ن كننرثانثخالىان تياساينرثه اأإب م اإَلا
خليفته،اإقداإزإاداعليه اإنحدة:اإضٌعامنا
عاد2انالساتقلنراق بالا لتف قاماإمحفنفا
ب يخ طلايفان سدننإة،اأَْكبَالامصدٍرا لإفطا
يفان د  م،اإمنقعاأَْكثَالانثم كناننساالميةا
قدسيًة،اإبلداإغّصابشكٍلامتس ٍإاب ثسلحةا

نثمركيةانيتطنرةاإن نل بيالان غ ضبال.

في حين تسعى السعوديُة لتفعيل اللوبي الخاصِّ بها في الواليات المتحدة، 
ُر الصحافَة األمريكية عناويُن موجَّهٌة، تدعو فيها حكومة الواليات المتحدة  تتصدَّ

إَلى االستعداد والتحضير لمرحلة ما بعد انهيار النظام السعودي، في إشارٍة 
واضحٍة منها، أن الوقت قد حان للبحث عن البديل االستراتيجي آلل سعود.



ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا     ن ددنااالاا12 ثقافية

 ملزمة األسبوع : محياي ومماتي

معنى حياتي هلل أنني نذرت حياتي هلل يف سبيله 
يف طاعته، ومماتي هلل باالستشهاد يف سبيله

  -  خاص
اإقتهاعىلا اُكلَّ ك نان شاهيُدان ق ئُداإساتغلُّ
مادنران يان2ا تقدإاماُلاَدىان لاهاإلانيجت2عا
نيحياطابه،اساننًءانيننطإلاأإاطاالبان دلما
أإاغرلام،اإيفاعارصاإان2ان ج2داةانيننإلا
ثا/ث/اللا2اقا 2اطلبةاإمدل2نامدرساةا
ننما 2ان حسالااعلياهان ساال2(اب يج زإنا
 زإ رةان سايد/احسالابدران دإانان حنثيايفا

مإز ه.
ن ق ئاُدا ن شاهيُدا أ قاىا نيإ سابةا إبهاذها
محا رضًةاتحتاعإاننناامحيا ياإم2 تي(ا
تحدثابأناطالبان دلاماإجباأناإفه2نناي ذنا
نطلبان دلم،امشارنًاإلاأنان غ إةانيه2ةان تيا
إجباأناإإشدل انننس نامناُكّلاع2لاص  حا
لي:اأناإحظىابلىضان لهاسبح نهاإتد ل،اأنا
إحصلاعىلارضنننامنان لهاسابح نهاإتد ل،ا
مدتاننًاأنالذهان غ إةاليانيطلبان كبران ذيا
إجباأناإإشدهاُكّلامسلماثناتحتالذنانيطلبا
ن خراكلهايفان دني اإيفانآلخلة،اإن حصنلاعىلا
رضنننان لهايفان دني ابأناإلع هان لهاسابح نها
إتدا ل،اإإحنطهابدإ إتهاإنإقاهاإدنإعاعإها

إلشدهاإسران خرا لإ ساعىلاإدإه.
ن لاها اإأضا ف:اإماناإحظاىابلضانننا
سابح نهاإتد لاإ2نتاسديدنً،اإإبدثاسديدنًا
آمإ ًاإن2ان قي مة،اإإح ساباحسا ب ًاإسرنً،ا
إإأمانايفان نقاتان اذياإخا فاإياهاخنإا ًا
شادإدنًامدظُمان برش،اعإدم اإكننامناأإ ي ءا
ا ن لاه،اإأإ يا ءان لهالمامناق لاعإهام:ا}أاَلاإِنَّ
أَْإِ يَا َءان لَِّهاالاَخْنٌفاَعَليِْهاْماَإالاُلْماإَْحَزنُنَن{ا
اإنناس:ااث(اإيدخالان جإةايفارضانننان لها
إإحظاىايفاذ كانيق 2ان لإيعاإن إديمان دظيما
ب  إد2اةان كنىان تياليارضانننان له،اإلنا
نيطلبانيهم،اإإشران شهيدان ق ئداأنإ اإ2كنا
أنانحصلاعىلارضنننان لاهامناخاللاع2لإ ،ا
حيإ2 انكاننامتأكدإناأنان د2لان ذيانسارا
إياهاإأنان دلَمان اذيانطلبهالناإداالًانيإهجا
ن ذيارس2هان لهاسابح نهاإتد لا دب نه،اك2 ا
أناط  ابان دلاماإجاباعليهاأناإطلابان دلما
ن ذيارسا2هان لهاك2إهجا إلنسا ن،اإتدبدا لها
سابح نهاإتد لاإإسارايفاحي تاهاإإق ًا هذنا

نيإهج.
إيفاذنتان ساي قاإشاران شاهيدان ق ئداإلا
مساأ ةامه2ةاإلايان لبطابلارضانننان لها
إبالان د2الان ص  ح،ابلارضانننان لهاإبلا
ننإ2 ناإن د2لان ص  ح،ابحيثاأنهااالاإحصلا
نننس ناعىلارضنننان لهاب2جلناأنهاقداتدلم(،ا
مشارنًاإلاماناإتدلماإمناثاماإقرّصاإإه2لا
إإقددام2ا اإجدلهاعلضةا ساخطان لهاأكنا
مناح  تها ناك نا2 لالً؛اكننهايفالذهان ح  ةا
إقدداإإقرصاإإه2لاإقداعلم،اإ2دلانفساها
قدإةا آلخلإناإأصبحاأم مهمامدلإإ ًاب  دلما

إإح2لانسماأست ذ،اأإانسماع  م.
إإنضحان شهيدان ق ئداأنان د2لاالابدامإه،ا
إإالاسايصبحاعلمانننسا ناإب الًاعليهاإعىلا

ن دإناإعىلانثمةاأإض ً.
إب  ج2لاةان سا بقةاأرننان شاهيدان ق ئادا
أناإنصالارسا  ةا لدل2 ءان ذإاناأصبحاعإدا
ن إ ساأإامج2نعةامإهماإإظلإناإ يهاكقدإةا
إإقن اننانحانابداداإاالن،اإعإدما اإطلبا

مإهامان تحلكايفاأيايشءاإجدالان بدضامنا
قدانناإالناعاذرنًا ها دد2ان تحالكاإيقنلاإذنا

ك ناإاالناسايتحلكاإإحُنا
مداه،اإذناك ناإالناقداريضا
بهاذناإإحنامداه[،اإأحي ن ًا
لاذنا ك نا ] انا إقن انن:ا
صحيحا ًا ك ناإاالناع مالًا
به،ا اناك ناصحيح ًاي اك نا
إالناق عادنًاعإاه[،اُكّلالذنا
إجدلامناح ملان دلماقدإةا
تلق ئي ً،اإإم اأناإكنناقدإًةا
يفان خراقدإةايفان د2ل،اإإالا
إسايكنناقدإةا آلخلإنايفا
ننل2ا لاإن تقصراإن قدننا
إلانايفان ننقعاقاداالاإفهما
أنهالكذن،اإإظالاإ يهان إ سا
إإقتادإنابه،اإلناإظناأنها
سا كتنن،ا ن إا سا سا كتا
بحيثاإفراساكنتان إ سا
أناهاساكنٌتاتلق ئاياإأنهما

مقارّصإناإقداإلقاننان لهاسابح نهاإتد لا
إيكتشافا هاماحيإئاذان تقصران اذياك نننا

عليها22يد ً.
إيفاذنتان ساي قاإؤكادان شاهيدان ق ئداأنا
ن د2َلالنامحطارضنننان لهاسبح نهاإتد ل،ا
إنرتباطاباهاإعاىلاإإقاهان جازنءايفانآلخلة،ا
إن جزنءاأإضا ايفان دني اقبلانآلخالة.اإإذناكإ ا
نلإدامناطلبان دلامالن:اأنانحظىابلضنننا
ن لهاسبح نهاإتد ل،اإ2دإىاذ كاأنانتجهاأإالًا
إلامدلإاةان لهابشاكلاك ٍف،انتدلفاعىلان لها

بشكلاك يف.
إإؤكدان شاهيدان ق ئاداأنامدلإتإا اب  لها
سابح نهاإتد لاق رصةا2ادنً،امدلإتإ اب  لها
سابح نهاإتد لاقليلاةا2دنًابالاإيفاكثرامنا
ن ح التاأإايفاكثرامنانثشاي ءامغلنطةاأإض ا
 ياساإقطامجلنا2هلابالامدلإةامغلنطة،ا
نتدلفاعىلان لهاثمانتدلفاعىلاأنفساإ اأإض ًا
يفام الياعالقتإ اب  لهاسبح نهاإتد لانلسخا
يفاأنفسإ ان شدنرابأنإ اعبيدا له،اندبِّداأنفسإ ا
 لاه،اإأناإدبِّدانننسا نانفساها لاهامدإ هايفا

نثخراأناإسالِّمانفسها له،ا
إيكننامسل2ِّ ا لهاإإطللايفا
ُكّلاع2لاإليضان لهاب عتب رها
اهاأناإحصلا عبادنًا لاهال2ُّ
عاىلارضنننان لاه،اإإتد ملا
ماعان لاهاسابح نهاإتدا لا
إإ هها ب عتبا رهالناملكاها

إسيدهاإمناله.
ن ق ئدا ن شاهيدا إأضا فا
أناهايفالاذهان ح  اةاإكاننا
نننسا ناأقالَباما اإكاننا
لاذها إيفا ننخاالص،ا إلا
ن ح  اةاإكاننانننسا ُناقدا
رساما إفساهاطلإق ًاإسرا
علياهالنانفساهان اذياأملا
ن لاهاباهارسان هااصلاننتا
ن لاهاعليهاإعىلاآ اه(اعإدم ا
اَصالِتايا قا لا اه:ا}ُقاْلاإِنَّ

انْ َد َ 2َِلا َإنُُساِكياَإَمْحيَ َياَإَم2َ ِتياِ لَّاِهاَربِّ
ُلانْ 2ُْساِل2َِل{ا إَكاَ ُهاَإِبذَِ َكاأُِمْلُتاَإأَنَ اأَإَّ الارَشِ

انثند 2:اثا:إثاا.
إإلىان شهيدان ق ئدان سيداحسلان حنثيا
أنانننسا ناعإدما اإلساما
 إفساهاطلإق ًاإساراعليها
إإقا ًاي اأملان لهابهارسان ها
صلننتان لاهاعليهاإآ هاإهنا
إكانناقاداإصالاإلان غ إةا
أنا إجابا ن اذيا إن شادنرا
إسانناعىلانفاساُكّلاإنحدا
مإ ،اإإسيطلاعىلانفساُكّلا
اَصالِتيا إنحدامإا .ا}ُقاْلاإِنَّ
بكلها ا عب نتايا َإنُُساِكي{ا
}َإَمْحيَا َياَإَم2َ ِتي{احي تيا
لايا}ِ لَّاِه{اك2ا اأناصالتيا
 له،اإنساكي:اعب ننتياكله ا
 لاه،اكذ اكاحي تيالايا لها

إم2 تياأإض ًالنا له.
حسالا ن سايدا ُحا إإنضِّ
ن حنثاياأنامدإىاأناحي تيا
 لاه:اأنإياناذرتاحي تيا لها
يفاسابيلهايفاط عته،اإم2 تياأإض ًا له،اكيفا
إ2كاناأناإكننامنتانننسا نا له؟امنان ذيا
إستشادَلاأناب نمك ناأناإكننانينتاعب نة؟ا
إأناإكاننانينتاعب نةاعظي2ةا لهاسابح نها
إتدا لاإجباأناتكنناأإض ًاخ  صةاك2 اق ل:ا
إاَكاَ ُهاَإِبذَِ َكاأُِمْلُت{اانثند 2:امنانآلإةا }الارَشِ

إثاا.
إإي2 اإتدلالاب ينتاإكيفاإفرتضابإ اأنا
نإظالاإ يهاتحدثان شاهيدان ق ئاداق ئالً:اكإ ا
نإظلا ل2نتاكإه إةابيإ2 الإ ان لهاسابح نها
إتدا لان لهاسابح نهاإتد لاإقنلا لسان ه:ا
انْ َد َ 2َِل{اساأنذرا }َإَمْحيَ َياَإَم2َ ِتياِ لَِّهاَربِّ
منتيا لاه،اإحي تياكله ا له،اإساأحيىا له،ا
إساأمنتا لها}َإِبذَِ اَكاأُِماْلُت{االحظننالذه:ا
ُلانْ 2ُْساِل2َِل{اانثند 2:ا }َإِبذَِ اَكاأُِمْلُتاَإأَنَ اأَإَّ
مانانآلإةاإثا(اإكلانيسال2لان ذإناإقتدإنا
بلسانلان لهااصلننتان لهاعلياهاإعىلاآ ه(االا
باداأناإح2لاننالذنان شادنر،االاباداأناتكننا
عب نتهما لهاعىلالاذنان إحن:اإتكنناحي تهما

 له،اإإكننامنتهماأإض ًا له.
إتحقالا الا أناها مدتاننًا
 إلنسا ناأناتكانناحي تاها
 لاهاإالاإذناعالفان لاهاأإالً،ا
إعبَّدانفسها لهاث ني ً،احيإه ا
سارىاأنالإا كام اإشادها
إلاأناتكانناحي تاهاكلها ا
 له،اسارىابأنهاإخلا ه:اأنا
إإذراحي تهاكله ا له،اسرىا
نفساهاإإطللايفالذنانييدننا
إإاذرا أنا إنرتيا حا بلغباةا
حي تها لاهاإتكانناحلكتها
يفان حيا ة،اتقلب تهايفان حي ةا
مسارتهايفان حي ةاكله امنا
أ2الان لاهاإعاىلالاديان لها
إإلاما اإحقالارضا ءان لها

سبح نهاإتد ل.
إإدتانان شاهيدان ق ئادا
أنإا انجهلاكثارنًامساأ ة:ا
أناإإذرانننسا نامنتها لاهاإأنهامطلنبامإها
ك2سلماإقتديابأإلانيسال2لان ذياأملابهذنا

إلنارسانلان لاهااصلاننتان لهاعلياهاإعىلا
آ ه(اأناتكانناحي تها لهاإم2 تها لهانآلإةا،االا
تدإاياأنان لهالنام  كاحي تي،اإن لهالنام  كا
منتاياك2 اقداإفرلا ان بدض!،امشارنًاإلا
أنانآلإةاإرنتايفاساي قان حدإاثاعنان دب نةا
اَصالِتيا 2 ءاقبله :اصالتياإنساكيا}ُقاْلاإِنَّ
انْ َد َ 2َِلاالا َإنُُسِكياَإَمْحيَ َياَإَم2َ ِتياِ لَِّهاَربِّ
إَكاَ ُهاَإِبذَِ َكاأُِمْلُت{ا ناك نتانيساأ ةاليا رَشِ
حدإثاعاناأناحي تإ اليابيدان له،اإأنامنتإ ا
لانابيدان لاهاكيفاإ2كاناأناإقانل:ا}َإِبذَِ َكا
أُِمْلُت{اأن اأملتاأناتكنناحي تيا له،االاإصحا
أناإق ل:اأملتاأناتكانناحي تيابيدان له؛اثنا
لذهاقضيةاالاتحت جاإلاأملاليابيدان لهاحت2 ا

منانإناأمل.
أملتاأناإكننام2 تايا لهاأناإكننامنتا
نننسا نا لاهالاناعإدما اإجإادانفساها لها
سابح نهاإتدا ل،اعإدما اإطلبان شاه نةايفا
سابيلان له،اعإدم اإستددا لشاه نةايفاسبيلا
ن له،اعإدم اإكننامنطإ ا إفساهاأناإ2نتايفا

سبيلان له.
إق ل:االاأتصنراأنالإ كامدإًىاآخلاإ2كنا
أناإحقلا إلنسا ناأناإكننامنتها لهاإالاعىلا
لذنان إحاناإ يساإقاطاأناإكننامساتددن،ا
بلاإسادىاثناإكننامنتهايفاسابيلان له،ابأنا
إحظىاب  شاه نةايفاسابيلان لاه،اإلذهاليا
صفاةان قالآنان كلإاما2دله امانان صف تا
ن الزماةا ل2ؤمإلاأنا دإهمالذنان شادنرالنا
ن شدنرانفسهان ذيانتهلبامإه،النان شدنرا
نفساهان ذياقداإإصحإ احتىابدضانيتدإإلا
باها]بطِّالاما ا اكاح 2اةاإمشاعىلاشاغلكا
إع2لاك...ا[اإلاآخاله،ابيإ2ا ان قالآنان كلإما
ن لهاسابح نهاإتدا لاإصُفاعبا َنهانيؤمإلا
بأنهامالماماناإدلضنناأنفساهما لبيعامنا
ان لََّهانْشرَتَىاِمَنانْ 2ُْؤِمِإَلا ن لهاعإدم اق ل:ا}إِنَّ
اَ ُهاُمانْ َجإََّة{اان تنبة:ا أَنُْفَساُهْماَإأَْمَننَ ُهْماِبأَنَّ
يانَْفَسُها منانآلإةاااا(ا}َإِمَنان إَّ ِساَمْناإرَْشِ
نبِْتَغا َءاَمْلَض ِتان لَِّه{اان بقلة:امنانآلإةاثلاا 
اَصالِتاياَإنُُساِكياَإَمْحيَ َيا إلذهانآلإاة:ا}إِنَّ
انْ َد َ 2ِاَل{اأ يسالذناإدإي:ا َإَم2َ ِتاياِ لَِّهاَربِّ
أنانيؤمإالالماننئ2 ًاإح2لننالذنان شادنر،ا
لان:اأنهماإإذرإناحي تهما لاهاإأناإ2نتننايفا

سبيله.
إيفالاذنان ساي قاإؤكدان شاهيدان ق ئداأنها
الاإ2كانا ل2ؤمإلاأناإدلاَناكل2ةان له،اإالاأنا
إكننانناأنص رنًا له،اإالاأناإكننننابشاكلاأمةا
تدعاناإلان خاراإتأملاب يدالإفاإتإهىاعنا
نيإكلام ا ماإكنا دإه الذنان شادنرالن:اأنهما
نذرإناحي تهماإمنتهاما له،الناأنهماإلإدإنا

أناإ2نتننايفاسبيلان له.
مشرنًاإلاأنامنارح2ةان لهاسبح نهاإتد لا
ن ننسدةابدب نها-اإلناإفتحاأم مهمانيج التا
ن ننسدةاإنيتددنةاي اإحصلننامناإرنئهاعىلا
رضنننهاإعىلام اإعداباهاأإ ي ءها-اإتحاأم 2ا
نننسا ناإمك نيةاأناإستث2لاحتىامنتهان ذيا
لناحت2يةاالابدامإها ،اقضيةاالابدامإه ا كلا
إنس ناسننءاك نابلنًاأإاإ 2لنًاكبرنًاأإاصغرنًا
الابداأناإ2انت،اإإنان لها لح2تهابدب نهاإتحا
أم 2انننسا نالذنان ب بان دظيمالن:اإمك نيةا
أناإستث2لامنتهاعىلاأعىلاإأرقىانر2ة،اأعىلا

إأرقىانر2ة.

ك نامانانيهما2ادنًاناللت2 2ُابهاذهان ثق إةان تيا
تحياياإيإا ان دازَةاإننب ءايفازمانانحناأحانُجام ا
اَخايفاأنفسإ ان دزة،اإأنانحييا إكنناإيهاإلاأناتلسِّ
يفاإ2دننإا اننب َء،ايفازمٍناساَدتاقنىان طغي نابكلا
إمك ني تها اإباكلان نسا ئلاإنثسا  يباب  بطاشا
إن جانإت،اب  غازإان ثقا يفاإن فكالي،اب  إشا طا

َخايفانفنسان شدنباُكاّلا ننعالميانيضلل،اإلاأناتلسِّ
ن شادنباثق إَةان هزإ2ة!اإرإحان يأساإنالستك نة!ا
إكذ اكاح  اةاننذاللاإن قبانلان هاننن!؛اثنه اتلىا
يفاذ اكان سابيَلانيياَرا لهي2إةاعىلانيساتضدفلا

إن تحكمابشؤإنهماإب2ص ئللم.
ن يان2َاحيإ2 انساتذكُلاُشاَهاَدنَءن انثبالنَر،اإإنإ ا

نساتذكُلامإهمان ادرإَساإن دظَةاإن دنَة،انساتذكُلا
مإهامانيجَد،اإنساتذكُلامإهامان ص2نَن،اإنساتذكُلا

مإهماننب ء.
اهيْادالياذكلىا لدزا إإنان ذكلىان ساإنإةا لشَّ
اقيَما إننب ء،اذكالىا لثب تاإن شا2نخ،اذكلىا اكلِّ
اإن خراإن ددن ة،اذكالىاتُحيياإيإ امنا2دإدا ن حالِّ

ُرإَحانيساؤإ ية،اإتزإُدن امنا2دإاداعزم ًاإلاعزمإ ا
إثب تا ًايفامننقفإا ،اإُص2ُنننًايفامنن2َهاةان تحدإ تا
َه َنة،اإنستذكُلا إنثخط ر،اإإيه انستذكُلاثق إَةان شَّ
َهاَدنَءاب2 اقدَّمنها إ امناُنُرإساإِعَن،اإنستذكلا ن شُّ
إساه م ِتهمان دظي2ةاإنيجيدَةاإن خ  دة،اإنستذكلا
إنقَدإ اإم انتح2لهامنامسؤإ ي تاتج هالذنان ننقع.

ذكرى الشهيد هي ذكرى للعز واإلباء والثبات والشموخ ذكرى ُتحيي فينا من جديد ُروَح املسؤولية

كن كالشهيد 
يف صفاته

ا]ن حلقةان ث نية[

بشرى المحطوري
•ان شاهيد:انفسهاساهلة،اطب عها يّإة،ا
الاإدلفانالساتكب راإلارإحهاطلإق ،ا ذ كا
علفان حالاإ تّبداه،ا ماإد ناداك2 اع ندا
نآلخلإن،ا ماإخضعا طغي نانيساتكنإن،ا
 ماإكانات بد ا هام،ا ذ كاإإجانابلاإديا
ن له،اإفنزاإنزناعظي2 ،ابيإ2 انيستكنإنا
ن ظل2اةاإالإناأع2  هماحارنتاعليهم،ا
إإإدمانناندم اشادإدن،اإإلنلماإتنؤإنا
مانا إتانؤإنا إنثتبا عا أتب عهام،ا مانا
أساي نلم}إِذْاتَاَنَّأَان َِّذإَنانتُِّبُدننْاِماَنان َِّذإَنا
نتَّبَُدننْاَإَرأَُإنْانْ َدذَنَباَإتََقطََّدْتاِبِهُمانثَْسبَ ُبا
اَ إَ اَكالًَّةاَإإَتََنَّأَا َإَقا َلان َِّذإاَنانتَّبَُدننْاَ اْناأَنَّ
ِمإُْهاْماَك2َا اتََنَُّؤإنْاِمإَّا اَكذَِ َكاإُِلإِهاُمان ّلُها
نٍتاَعَليِْهْماَإَم اُلماِبَخ ِر2َِلا أَْع2َ َ ُهْماَحَرَ

ِمَنان إَّ ِر{.
•ان شاهيد:الانان اذياسايؤتىاكت باها
بي2يإاهاإان2ان قي ماة،اإلحا امارإرن،ا
مانان سا بقل،اثنهابطبيدتاهاعإدهارإحا
نيبا نرة،اإحلصاعاىلاأناإحظىابلضنننا
ن لاه،اإيكننامبا نرناإلاأياع2لاإدتقداأنا
إيها لهارضىى،اإ  س بقننالمانيب نرإنا
إلاع2الان خر،اإنيبا نرةايفاحداذنته اليا
تكشافاعاناأنهمايفانفنساهماإديشاننا
ح  ةان تقنى،اب2دإاىاأنهماننئ2 اإقظل،ا
متح2للا ل2سؤإ ية،اإمستشدلإنا ه ..ا
إاإناُنعياإلاإق مةامارشإعاخرياب نر،ا
إأنفالامنام  هام اإقادراعليه،اإإناُنعيا
إلاننعايان جها نا باىاباكلارسإر؛اثنها
إلإاداأناإأمنامنان فازعانثكن،اإزعاإن2ا
ِها انْ 2َْلُءاِماْناأَِخيِه،اَإأُمِّ ن قي ماة،ا]إَْن2َاإَِفلُّ
انْمِلٍئاِمإُْهْما َإأَِبيِه،اَإَص ِحبَِتِهاَإبَِإياِه،اِ ُكلِّ
إَْنَمِئاٍذاَشاأٌْناإُْغِإيِه[،اإلإاداأالاتُغللاعليها
أبننبا2هإمااااإن دي ذاب  لهااااإأالاإُدذبا
َق ِمُعا إإُق2عاب2ق معامناحدإادا}َإَ ُهمامَّ

ِمْناَحِدإٍد{..
•اان شاهيد:النامناعالفامتأكدنًابأنها
الاإن2داأحٌداعىلاظهلانثرضاأشافلاعليها
منان لهاسابح نهاإتدا ل،االاأبيه،اإالاأمه،ا
إالاأياشاخص،اثنان نن دإنابكلابس طةا
م2كناإن2ان قي ماةاإفتدإنابك،اإإقدمنكا
 جهإماتلتهما2سدك،اإناك نايفاذ كانج ةا
 هامامناعاذنبان له!!اعلفان شاهيداذ ك،ا
إجدالانُصَباعيإياهايفان حي ةارض ان لهاالا
غار،ارض امنابيدهامنتإا اإحي تإ ،ابدثإ ا
إنشانرن ،امناالاإُسال2إ ايكالإٍهاأبدناإنا
ريضاعإا ..اإلناغضباأللانثرضا22يد ا

عليها،اإن لهارنٍضاعإه،االاإب يلابذ ك..
•ان شاهيد:النامناالاإقصادابأياع2لا
ك نا مه2ا ا مجال2ا إلا ن تقالَّبا ا إد2لاها
شاأنه،اثناذ كا2لإ2ة،اإالاإقصدان تقلَّبا
بأع2  هاأإض امناإنسا ناص  حايفان دني ا؛ا
ثنهايفالذهان ح  ةاإُدتناملنئي ،اإن ح  تلا
اعإه2ا ..اإهاناالاإتقالباإالامانا مإهايٌّ
ن لهاثنهاسايصبحاك2ا اقا لان له:}أُْإَ ِئَكا
نْ 2َُقلَّبُنَنايِفا2َإَّ ِتان إَِّديِم{،اإالاإبغيابأيا
ع2الاإقن2ابهاإالاإ2هان لهاإحده،،االاإلإدا
عليها2زنءناإالاشاكنرنا}َإ2َاناَك َناإَْل2ُنا
ْكا ِ َقا ءاَربِِّهاَإْليَْد2َْلاَع2َاالًاَص ِ ح ًاَإاَلاإرُْشِ

ِبِدبَ َنِةاَربِِّهاأََحدنً{.

 نحصل على 
رضوان اهلل من 

خالل عملنا حينما 
نتأكد أن العمل 

الذي نسير فيه هو 
وفق المنهج الذي 

رسمه اهلل 

 هناك من ينظر 
للموت كنهاية 

بينما اهلل سبحانه 
يقول: }َوَمْحَياَي 
َوَمَماِتي هلِلهَّ َربِّ 
اْلَعاَلِميَن{ سأنذر 

موتي هلل، فحياتي 
كلها هلل

 ]الحلقة الثانية[
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�������ُه  َنَّ ���ه���ي���ُد لأِ َف�������اَز ال���شَّ
َحا افأِ السَّ يَع  النَّجأِ بَ���َذَل   

��َب��ْس��َم��ٍة  َرَس����َم احَل���َي���اةَ بأِ
َحا الَكالأِ َم��اَن  ال��زَّ تَ��ْأبَ��ى   

���ي���ُدهُ يَ�����ْوَم ال��َوَغ��ى  َونَ���شأِ
َح��ا ن���اَد ال��َق��ادأِ  َك����اَن ال���زِّ

���هأِ  ����زُّ لَ�������ْوُن َس���َم���ائأِ ال����عأِ
َصَفائَحا يَد  النَّشأِ يَتْلُو 

���هأِ يَ������ْوَم ال��لِّ��َق��ا  ���َس���َخ���ائأِ بأِ
َحا َمَلمأِ َهاَد  اجلأِ أَْعَطى   

بَ����ا  ���هأِ أَْح���يَ���ا اإلأِ ���َص���ْوتأِ َوبأِ
���َح���ا َلفأِ ُذّلاً  َوأََم���������اَت 

لَّ���ٍة  ���ذأِ َرَف������َض احل���يَ���اةَ بأِ
��َح��ا َواضأِ ا  نَْهجاً َواْخ��تَ��اَر   

الَوَفا  َساَحاتأِ  بأِ َوَم��َض��ى 
��َح��ا ��لاً َوُم��َك��افأِ  ُم��ْس��تَ��بْ��سأِ

 الشهيد
ضيف اهلل الدريب

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

 منا5ا-ا8ا 
22 نانثإل

-ملزمةان رصخةايفاإ2هانيستكنإن.
-املزمةامحي ياإم2 تيا له.

شهيد الحق

إىل الشهيد الداعي
محمد عبدالقدوس الوزير

ل��ل��ش��ه��ي��دأِ ب����ن ال���ش���ه���ي���دأِ ب����ن ال��ش��ه��ي��دأِ
ي����ا ري�������اض ال����ل����ه ب���ال���رح���م���ة ج����ودي

متضي الوصل  ح��روف  ال��داع��ي«  ل�«علي 
ف��ه��ن��ي��ئ��ا أس�������رة ال�����داع�����ي ال���ف���ري���دأِ

ف��ط��اب��ْت  أرواٌح  ال���ل���ه  ف����ي  رخ���ص���ت 
ل����زي����دأِ م����ن����ه����اج  واجمل����������د   ، ع��������زة 

واص����ط����ف����اء   ، ع����ل����ي  ب������ن  ك���ح���س���ن 
ول��������دى ال����رح����م����ن ج����ن����ات اخل����ل����ودأِ

ش��اءت الرض  ال��ق��ح��وم«  »ل��ط��ف  خ��ال��ه 
ال����وج����ود ن������ور  م���ش���ع���ل  ي����ك����ون����وا  أن 

إن����ي رب  ي������ا  ق������دم������وا  م������ا  ح�����ب�����ذا 
ج�������دودي  ، ع����م����ي  ب���ب���ن���ي  ل���س���ع���ي���د 

ك������رم ال����ل����ه ب���ن���ي ال�����داع�����ي ف���ك���ان���وا
م����ع ل���ط���ف ، ل���ط���ف م����ولن����ا اجمل���ي���دأِ

درج����������������ات جل���������ه���������ادٍي ص�����������دوٍق
إن�����ه�����م وال�����ل�����ه ف�����ي خ����ي����ر اجل�����ن�����ودأِ

ح����م����ل����وا أرواح�������ه�������م ح����ت����ى ت���ف���ان���وا
ج����ودي أرواح  ي����ا  ال����ل����ه  س���ب���ي���ل  ف����ي 

عبدالحفيظ الخزان

ي�������ا ش�����ه�����ي�����َد احل���������ق يَ����ه����ن����ي����َك����ا 
 م������ات������رى م������ن ف����ض����ل ب����اري����َك����ا 

ب�����������َك ت�������زك�������و ه�����������ذه ال�����دن�����ي�����ا 
ال����ت����ب����اري����ك����ا  تُ������ه������دي  ع����ن����دم����ا   

وب���������ك الم���������������لُك ف�������ي ُع�����������ُرٍس 
تُ����ه����ّن����ي����َك����ا  أب���������������دااً  دائ���������م���������ااً   

ف�����ض�����ُل م����������ولك ال����������ذي ت���رج���و 
ي����ن����ادي����َك����ا  ب�����ال�����ب�����ش�����رى  م�����ن�����ه   

ن������ل������ت ع������ن������د ال�������ل�������ه م�����رت�����ب�����ةاً 
يُ�����ج�����زي�����َك�����ا  م�����ن�����ه  ون�����ع�����ي�����م�����ااً   

ي������ا ش�����ه�����ي�����دااً ج�����اه�����د ال�����غ�����ازي 
 ف����اض����ح����ااً أه���������داف »أم����ري����َك����ا« 

ه���������ازم���������ااً أذي������������������اَل ه���ي���ب���ت���ه���ا 
وم���������������ذّلاً م�������ن ه���������وى ال����ش����ي����َك����ا 

ي�����اش�����ه�����ي�����دااً ه���������بَّ ف�������ي وط�������ٍن 
أف�����دي�����َك�����ا  ب��������ال��������روح  ق�������ائ�������لاً   

ق������د أَع����������������ْرَت ال�����ل�����ه ج���م���ج���م���ةاً 
ي����رض����ي����َك����ا  ال������ل������ه  ورض�����������������اءُ   

��������هأِ  وش��������ب��������اب��������ااً ف���������ي ت��������َوثُّ��������بأِ
 ف������ي ُق���������وى اآلس������������ادأِ يُ���ب���دي���َك���ا 

م�����ن�����ا  دُم���������������َك ال���������زاك���������ي يُ�����ك�����رِّ
نُ�����ج�����ازي�����َك�����ا  ل�������ن  م����اح����ي����ي����ن����ا   

���ُم���َه���ا  أن�������ت ف�����ي الج������ي������ال ُم���ل���هأِ
نُ�����ه�����دي�����َك�����ا  ال�������ل�������ه  وس��������������لم   

داعش اللغة.. الحرب النائمة

جراح تبعث األمل

أحالم شرف الدين 
ما ان ذيا2دالان لغةان دلبيةاتتدلانراإترتن2عا
قي2ته اإحلإه ان ساليماإلالاذنان حدامناننإالسا
عإاداعادناكبارامانان دالب،اإن ك رثاةاننفالته ا
ماناأإاديانيثقفلابداداأناغضضإا ان طلفاعنا
نيتثيقفال؛اإلاماإددالإا كانلت2 2ابلغاةان قلآنا
نيبيإةاإنثسالنباإن رتكيب،اذ كان طغي ناإن سيلا
ن جا رفاإن كامانيتنحاشامانانث فا ظان دخيلةا
إن دبا رنتان غلإباةاإن رتنكيابانث2إبياةابالاتلكا
نيك بلةاحلاإشاهلاأحدلماسايفهايفاإ2هكاأم 2ا
نصاهانيتخا ذلاعاناأصلاهان د2يالا لغاةان ث نيةا
نيتإا يساتدهادان لهابحفاظالذهان لغاةايفاحلا ما

إتكفلابحفظاأخلى.
قاداإقعان ك تابايفاأخط ءاإ إقالانثإلاإثالثةا
إي2ا ان حقيقاةاالاتفتايا اهابذ اكاعاىلاننطالق،ا
إكذ اكان شا علان اذياإكالران خطأايفازحا فاأإا
إزناإق إياة؛اإالاأقنلاذ كاإتحا ا إ إذةانثخط ءا
إنالنزالقا تان لغنإاةاإن دلإضياةاإالاإنإاياأما 2ا
شدلنءاامتشايدلإن(اإمقّدميابلنمجايفاإد  ي تا
إإذنع تامختلفةاإذبحننان لغةان دلبيةابرشنساةا

إنإناتكبر.
تلىاماناأحلا همالاذنان إحلان اذيانعتدن هايفا
ح رضن اماناتلاكان تإظي2 تان تاياالاتح2لاقلب ا

إتذبحان برشاإتهد2ان حجلاإتقصفان شاجل؛اإنيا
عىلاإقالاأنا لغةاأعدنءامساتهرتإناذبحنل اعىلا
مإصةالإ اإمدرجالإ كاغراآبهلابلسا ناعلبيا
مبال(اإالامتإبهلا خطنرةانينقاف؛انيهماتإغيما
ن صانتاإإانانن قا ء!!!اإأياإ قا ءالاذناإإ ق ءا
ما ذن؟اإناهاإ قا ءان لن2اعاىلاكلامإتاماإلان دلبيةا
إنرشان حازناعىلام اإصلإ اإ يهاإبشا رةا ألعدنءا
 إج حهامايفان حالبان إ ئ2اة،اثاماإقاد2ا كانص ا
مذبنح اعىلان طلإقةان دنعشايةن صهيناأملإكية،ا
 تضيعابلاتلنكيبهاإتلفلالذناإتخيطاذنكاإتإىسا
بيإه2ا اذ كان ثالنءان دا ر2امنان قض إا ان إحنإةا
إن رصإياةايفاخضماذ كان خي ط،اإك2 اإق لاإدال:ا

ان لق ّعاأصدبامنان خي ط(.
 ماالانقيامانيإظ2 تاينن2هةان دادإننان لغنيا
أإض ؛اإ2إظ2ةاينن2هةان ددإننان شادلياإأخلىا
ينن2هةان ددإننان خط بياإث  ثةاينن2هةان رتنكيبا
ن لكيكاةا نثسا  يبا ينن2هاةا إرنبداةا ن دخيلاةا

إخ مسةاينن2هةانثخط ءاننمالئيةاإعليهاقس.
أتدلإنناكماسادتان نإتنكانالتان صهيننيةا
 ط2اسالنإتإا ،ان لغاةان دلبية،احتاىاأإلحننايفا
تدرإبإا اإملننإ اعىلاسا2 عا غةامبدثالةانإناأنا
تهتازا إ اإطلةاعلبيةاأإاساليقةاقنإ2اةا كإإ االا
نح2ّالاأحادناك2ا انح2لاماناإصفقاننامدنلإةا
إإضدانناتنقيد تهامانيزإفةا تلاكانثخط ءان تيا

ت2إحاكاصكان غفلنناإتُحّلا اكاأناتقنلااكل2ال(ا
إاأحدان شا علنت(،إارضيإ اعىلامؤت2لا2إيف(،ا
إكثارةالايانثمثلاةان تاياتبداثاعىلان شاجن،ا
إاالامفلناإالامثإاىاإالا22اعاإالاأنإنتاربطاإالا
عالم تاتلقيماإالاكل2 تاسلي2ةاكت بي ارغماتطنرا
تقإيةامحلران إصنصان ين2اإالاحلإفا2لاتحرت2ا
منقده ايفان ساي ق،اأإنانبنام  كاإدنإعاعنانحنها
نيبجلاإأإنان خليلاإزنحماعىلاأإزننهانيقّدسةاإأإنا
مقدمانان ننمجانثإ نناإأإنان دلبياإإترصا لغتها

نيكّلمة!!!
لا اليان لغةاتإازفامعامنانازفا كنانزإفه ا
مناننعاآخل؛اثناألله امناإذبحه اإزع2 ؤل امنا
إصفالا هما يتقّلادإنامإ صباعليا ايفانإ ةان لغةا
ن دلبياةانثصيلةاإتدرلامامسا2ي ته اإأ ق به ،ا
لإ كانق طاتش بهابيإه اإبلان ي2نانيظلن2؛اإأإنا
ذلبتامك نةان كت بةان سلي2ة؛اأإالاتتذكلإناكيفا
ك نان دلباياإقّدسا غتهاإالاتدجبننا ذ كان غلبيا
كيافاإح2يا غتاهانثعج2ية؟!!!اإنحانانتفإنايفا
نال تح قاب2د لدان لغاةانننجليزإةاإنرشانيفلننتا
نثملإكياةاإنثإرإبياة،اإنثعجابامنالاذناإذنكا
أنكاحالاتد تبامناإقرتفايفا غتاهاذنب اإإدتننكا
اب يبدساس(اإانيطإفاس(،اإإن لاهام ابدساسا

 غتإ اإطإفساأإزننإ اسننه.
إحسبإ ان لهاإندمان نكيل.

حنان غمضان
 أمساكُتاقل2اياإأرتجافاخنًإا اإرلبًةامنا
عظ2ةام اسيكتباعإه،اإس ندهان قلباب نحس سا
إنث مايا اأحدثهاإإحدثهان ددإنناماناأ ماإ2لنحا
إصنل2ا ان دقالاب  حك2اةاق ئاًل:انكتاباإ اقلما
بحلإفاماناذلباعاناعظ2 ءانيي نإاناإب عثيا

نثملاإنن ه 2ان حكيما خط ن ا.
تإهادان قلماإأطلالازإلنتهاإقا ل:اإنايفان دلا
قذىاإيفان حللاشجىاإ ناكتبتاعإهماإلناأإإيهما
حقهم،اسايإتهياحنياقبلان نإ ءابجزءابسايطا
مناشا2نخهماإص2ننلم،ان ت2ساننايلانثعذنرايفا

تقصريا.
إبداداأخاذاإرناإنقا شاطنإلانمتشالان قلما
ق ئاًل:اساأبدأا،ااإلإحامدننياقداأخذتاتسايلامنا
تلق ءانفساه اتإساجاحلإإها اعّله اتكانناننرنًا

 أل2يا لان ق نماةاعناماناإقدن لاماإأرإنحهماا
مليئةاب ثملارغمامد ن تهماإ2لنحهمان بليغةا.

كيفاال؟!
إ2لنحهماليان إننةاإن بذرةانثإلا النتص رنتا
ن سا حقةاإن شا لدةاعاىلاثب تهاماإص2ننلاما
نيسات2يت،اابه انرتسما إ انثملانيشعاب ييضاعىلا

نربهما.
لمان شا2دةان تاياتحرتقاث2لاعازةانآلخلإنا
مسجللاإملسخلاإص2ةان د راعىلا2بلان ددإ،ا
إ2غازىاإمل2عانث2ي لان ق نماةالمامصدرل ا،ا

ندمالماعظ2 ؤن اإمصدراقنتإ اإعزمإ .
أص بإايان ذلنلاإإقفتاإقفةاإ2اللاإإعظ 2ا
حلاذلباتا زإ رةانبناأخياأحادا2لحىامي نإنا
ن دازةاإن كلنماة،احلاعل2اتاأنها2الحاللإ تا
مرعاةاإقلبياإدمعاقبالاعيإياحزنا اإأي ،اإيفا
طلإقاياإ ياهاظللاتاأحادثانفياإأساألاكيفا

ستكنناح  ته؟اإم ذناأإدلاثخففاعإه،ا2لنحه؟ا
إكيفاأإنسيه؟

إلكاذناننرتايفاعقيلاعدةاأسائلةاا اماأ2دا ه ا
إ2 بةاحتاىاإصلتانيستشافىاإتبادنتان غي2ةا
ن تياك نتامحيطةابايامنا22يعان جنننباإتغرا
مجالىاقلباياإعيإيامانانمنعاحازِناإلانمنعا
إلحاإعظ2ةا قنةاننإ2 نان تيايسته ايفان جلإح،ا
حياثاك ناإصانيلابدداخلإ2هابنلاةامناغلإةا
ن د2ليا تاإزإنلامؤثلانيخدراعإهاإ حتضإتهاإأن ا

أبكياإأقنلاح2دنا لهاعىلاسالمتك.
اك ناتان حلإقاتكسانا2سادهاك ماالاإكفها
نثإ2انامبتانر،اإعيإاهان ي2إىاحصلا ها ات2زقا
يفان شابكةام2ا انتاجاعإهاإقادننان بارصاإيه ،ا
إن شظ إ اتغطياإ2ههاإ2سادهامناقنةاننفج را
ن صننرإخان ذياتدلضا هانينقعان ذىاك ناملنبط ا
إياها،اإ2البساهان جه نإةاملتصقةابجسادهامنا

شادةان حلإقاإك نامغطىابلف فان ش شان طبيا
أغلبا2سده.

إ 2أناياإنالبتسا مةاك ناتاتإانرا2لإحاها
إإ2ههاإشاعاننرنارغامامد ن تهان ب  غاةابقن ه:ا
ن ح2ادا لهامكيفاماعاربي،اإساأعنناإلان جبهةا
،إجلنحايا اناتشافىاإالاإذنار2داتاإلان جبهاةا
إهإا كارنحتاياإشاف ئيا،،اإق طدتاهاإقلتاالنننا

أصبحتاغراق نراعىلاح2لان سالحا.
إلنامبتسا2 اساالحياسايح2لهاكلا2زءامنا
2سادياإساأر2عاإ نايفاكلاملةاإتقطعا2سدياا
قطداةاقطداةاإ ناتديقإايا2لنحاياإأن اإلبتا
نفيا لهاسأعنناإلامي نإنان كلنمةاحتىاإتحقلا

إحدىان حسإلان إرصاأإان شه نة.
إأخاذاإرصخان لهاأكان،انينتاثملإاك ،انينتا

نرسنئيل،ان لدإةاعىلان يهنن،ان إرصا إلسال2ا،
متإ ساي اكلا2لنحاهاإأيهاإمساتحرضناحبها

إعشقهايي نإنان دزةاإن كلنمةا.
إ حتضإتهاإقلتالإيئ ا كاإ إ الذهان إفسايةا

ن د  يةان تياربطتانفسه اب  لهاإقط
إقا لاما انن2اإيإايارإحا ناأساتث2لل اإالايفا

إعالءاكل2ةان له.
إننعتهاإخل2تاإأن اأرنناعب رةانساتنقفتإيا
طنإاالا»مكيافاماعارباي«احسساتإياب2ادىا
تقصاريايفانستشاد رانيساؤإ يةايفانساتث2 را

حي تياإم2 تيايفاسبيلان لها.
إإفساي تهمان د  يةاإن لنضياةارغما2لنحهما
نرصناعظي2 اكلاقطلةان2انزإتامنا2لحاصإدننا

به امجدناعظي2 ا.
تغاراحا يلاماناتخفيافامد ن تهاإنفسايتها
إأصبحالنان طبيباإنيدنإيايلابإفسايتهان لنضيةا
إنيلتبطةاب  لهاإكأنإياأن انيجلإحةاإك نان بلسما

نيطببا جلإحاقلبيان حزإنا.
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 متابعات فلسطينية

400 ألف مستوطن صهيوني يعيشون بالضفة املحتّلة إستشهاد شاب بزعم محاولته دهس جنود بسلواد

كل نبوءات »سلمان« نزل بها »وحٌي« َأمريكّي! 
 عالء الرضائي*

لم ينقطِع الحراُك األىَميركي عن الرشق األوس�ط 
مية منذ أن عرف�ت أىَميركا كأحد  والمنطق�ة اإلْس��الىَ
القطبي�ن العالميي�ن بع�د الح�رب الكوني�ة الثانية 
)1939-1945( لكن�ه ويف اآلون�ة االخي�رة أش�تّد 

كثيراً؛ ألنه ببساطة يريد الرحيل.
نع�م � ولم�ن ال يدري ول�م يس�مع وال يدرك � 
أىَمي�ركا تري�د الرحيل ع�ن الرشق االوس�ط، وتريد 
إلقاء اعباء اسرتاتيجية الهيمنة عىل الحلفاء المحليين 
الذي�ن تقوم بالدفاع عنه�م واعدادهم وتأهيلهم منذ 
ىَْو س�لفها بريطاني�ا.. فالتحديات  أن اوجدته�م هي أ
الت�ي تواجه “الش�يطان األىَْكبىَ���ر“ حقيقية يف ظل 
االنطالق�ة الروس�ية الجدي�دة والصع�ود الصيني 
ال�ذي يهدد الغ�رب يف هيمنته وظه�ور دول كالهند 

والربازيل وجنوب افريقيا وإيران. 
والغريُب أن هذا الرحيل ال يش�ابُه رحيلىَ س�لفها 
)بريطاني�ا( م�ن رشق الس�ويس م�ع س�بعينيات 
القرن الم�ايض، رغم أن كلتا الدولتي�ن تريدان ترك 
منظومة إْقليْمية تت�ول الحفاظ عىل مصالحهما بعد 
االنس�حاب.. لكن المفارقة هي أن األْولىَ أخلفت قوة 
دولية راعية مكانها واألُْخ�رىَى تريد منظومة إْقليْمية 
بالكامل تحت غطاء دويل ال تتحمل أىَميركا أعباءها..

�اب معروفة، تتعلق  أىَميركا تريد أن ترحل األىَْس�بىَ
بالرصاع الكوني عىل النفوذ والهيمنة الجيوسياسية 
واالقتصادي�ة وانتهاء “ال�رضورة“ النفطية الرشق 
االوس�طية وتصاعد قوة حلفائها )حس�ب المنظور 
األىَميركي � الغربي( من خالل عسكرة هؤالء الحلفاء 
ىَْو  والف�وىض والدمار يف الق�وى والبل�دان المناوئة أ

التي تشكل تهديدات بالقوة السرتاتيجيتها...
وم�ن هنا يأت�ي الرتابط بي�ن الف�وىض الخالقة 
وتجزئ�ة المنطقة مع مرور 100 عام عىل س�ايكس 
بيك�و ودول االقلي�ات والتطبيع والرشق االوس�ط 
الجديد والفتنة المذهبية و... فكلها مشاريع أىَميركية 
� صهيوني�ة غربية بأمتياز، حتى لو جاءت بلس�ان 
ىَْو عمامة س�لطانية تركية..  عرب�ي ومن تحت عقال أ

م األىَميركي � الوهاب�ي يف الدويلة  ىَْو باس�م اإلْس��الىَ أ
ىَْو الدويلة الطلبانية... ىَْو الدويلة الداعشية أ السعودية أ

ىَْس�اس ما تقدم فال يوجد جديد يف “الحزم  وعىل أ
السلماني“ والموجة االعرابية التي تجتاح المنطقة؛ 
ألنه�ا جميعاً من مخطط�ات الس�يد األىَميركي ومن 
تصوراته يف خلق منظومة أمنية وسياس�ية تستطيع 
أن تمأل الفراغ الذي سترتكه أىَميركا قبل هروبها من 

الرشق األوسط.
ىَْس�بىَ�اب تعثر هذا  س�وف اتحدث � تبع�اً � عن أ
النفق�ات واالثم�ان  ُكّل  الم�رشوع وتلك�ؤه رغ�م 
االقتصادي�ة والسياس�ية واألمني�ة الت�ي تدف�ع له، 
وجميعه�ا من جي�وب بل�دان المنطق�ة المنخرطة 
فيه.. لكن يف البداية البد أن نش�ير إلىَ الخطوات التي 
اتخذت لتنفيذه بالتعاون أوروبا والصهاينة ومحور 
ال�رّش اإلْقليْم�ي المتمث�ل ب�)تركي�ا � الس�عودية � 
االردن � قط�ر( وباألنظمة األُْخ�رىَى التي هي مجرد 
تبع وذيول ال وزن وال قيمة لها، كما اش�ار س�ماحة 

السيد حسن نرصاهلل يف خطابه األخير.
: كان�ت البداية م�ن تحييد مرص  الخط�وة األْولىَ
وعزله�ا عن ال�رصاع العرب�ي � الصهيون�ي، ومن 
ث�م جّره�ا إلىَ المرشوع الغربي، بما يس�فح المجال 
للقوى العربية االصغ�ر. كانت هذه الخطوة مدمرة 
مي، ففقدت مرص  لمرص وللعالمين العربي واإلْس�الىَ
مكانته�ا بي�ن األمم وتحولت إلىَ بل�د يلهث فقط من 

أجل لقمة عيشه.. وال يجدها!
الخطوة الثانية: تدمير الق�وى العربية الطليعية 
والحض�اري  الس�كاني  الثق�ل  ذات  والمؤث�رة، 
واالقتص�ادي والعس�كري والم�رشوع الس�يايس، 
وه�ي: الع�راق، س�وريا، الجزائ�ر، يليه�ا بعد ذلك 
اليمن والس�ودان.. فدفع بصدام حس�ين إلىَ الحرب 
م�ع إيران ومن ثم غدر ب�ه وجّر إلىَ احتالل الكويت، 
حتى انتهى االمر بأس�قاطه وتدمير العراق بالحرب 
���اب أُْخ��رىَى وبم�رشوع التجزئة  ت�ارة وباإلْرهىَ
ثالث�ة... وهك�ذا اري�د للجزائ�ر التي الزال�ت نارها 
ىَي�ة لحظة يمك�ن أن يؤججوها  تح�ت الرماد، ففي أ
ويوجهوا قطعانه�م الس�لفيين التكفيريين نحوها، 

ليعيدوا مش�اهد الحرب االهلية يف تسعينيات القرن 
الم�ايض.. س�وريا ترونها أمامكم وهك�ذا اليمن وال 
حاجة للتعليق.. اما السودان فجزأوه وما بقى قابالً 
للتجزئ�ة حتى ل�و انخرط البش�ير يف اللعبة معهم.. 

فهذه الذئاب تأكل بعضها!
الخط�وة الثالث�ة: التجزئ�ة، أىَي أن البل�دان التي 
مية كافة يجب تفتيتها وفق  تعترب قوة عربية وإْس�الىَ
نظري�ة “دول�ة االقلية“.. ففي منظوره�م ما العالم 
مي س�وى مجموعة م�ن االقليات  العربي واإلْس��الىَ
الديني�ة والمذهبية والعرقي�ة.. وبذلك يقضون عىل 
الق�وى الكربى بتفتيته�ا وخلق بؤر للن�زاع بينها.. 
ويقض�ون يف الوقت ذات�ه عىل مفاهي�م “العروبة“ 
انية التوح�د، حتى وصل االمر  م“ وإْمكىَ و“اإلْس��الىَ
ببع�ض المفكري�ن المأجوري�ن إلىَ الحدي�ث ع�ن 
“الوحدة يف التجزئة!”.. عىل اعتبار فشل المرشوعات 
الوحدوية الس�ابقة.. ودون الخوض يف من أفش�لها 

ومن وقف أمامها، ولماذا؟!
وبم�ا أن التجزئ�ة القومية غير فاعل�ة يف الوطن 
العرب�ي، كان البد من تفعيل م�رشوع الفتنة الدينية 
والمذهبي�ة، وبه�ا يتحق�ق أم�ران: االول، التفتيت 
الكام�ل، لوج�ود تعددي�ة دينية ومذهبي�ة واضحة 
يف رشق العال�م العرب�ي، وه�ي الهدف األىَْس��اس.. 
والثاني، صعود الس�عودية وقيادتها للموجة؛ ألنها 

مركز الفكر التكفيري الفتنوي.. وهو ما حصل!
الخطوة الرابعة: عسكرة النظم العربية وخاصة 
الخليجي�ة، من أجل وأد أىَي تح�رك ديمقراطي، كما 
حص�ل يف التعام�ل الربيع العرب�ي وااللتفاف عليه، 
يف اليم�ن وم�رص والبحرين... ومن أجل اس�تنزاف 
ىَْكبىَ��ر صفقات الس�الح  ال النفط، وهنا كانت أ ىَْم��وىَ أ
العالمية التي ال يحس�ن مشرتوها اس�تخدامها، كما 
ظهر يف العدوان عىل اليم�ن.. اضافة إلىَ خلق تصور 
كاذب بوج�ود قوة حت�ى لو كان الفاعل األىَْس��اس 
يف أىَي تح�رك عس�كري “خليج�ي” ه�م األىَميركان 

والفرنسيين والباكستانيين والكولومبيين!!
م�ي بالمكانة  الخط�وة الخامس�ة: الربط اإلْع�الىَ
م عىل  العالمي�ة.. حتى تحولت مقول�ة “تقدم اإلْع�الىَ

السياس�ة“ ام�راً واقع�اً يف البلدان الخليجي�ة... وما 
نش�اهده اليوم من نمور ورقي�ة و“حزم” و“رعد” 
مي�ة بالدرجة  كاذب ه�و يف حقيقته زوبع�ات إْع�الىَ

األْولىَ ال حقيقة لها عىل أرض الواقع.
م الخليجي دوراً قذراً يف تمييع  وقد لعب اإلْع��الىَ
الهوية العربية وخلق ثقافة استعداء دينية ومذهبية 
ويف تس�طيح الحل�م والّه�م العرب�ي، ف�كان نتاجه 
جيوش�اً من المغنيين والش�عراء والطبالين واشباه 
المفكري�ن، الذين وإن ص�اروا »بح�راً« لكنه يبقى 

ضحالً بعمق “شرب”، والتعبير مستعار!
الخطوة السادسة: المنوذج الخليجي!! يف الحياة 
والحك�م... ه�ذا النموذج الذي عم�اده ملء البطون 
واش�باع الغرائ�ز والخ�در وبي�ع النف�ط والطرب 

والشعر والمظاهر الدينية المزيفة...
ظاه�ره الدي�ن وباطن�ه االلحاد، ظاه�ر والعفة 
وباطنه الفجور، ظاه�ره العروبة وباطنه الصهينة 

واالمركة والتبعية لألسياد!
الخط�وة الس�ابعة: م�ن مح�اوالت التطبيع إلىَ 
سياس�ة التحال�ف م�ع الكي�ان الصهيون�ي، فبع�د 
فش�ل ُكّل مح�اوالت التطبيع بين الش�عوب العربية 
م�ع الصهاينة وعىل م�دى اربعة عق�ود )من زيارة 
الس�ادات للق�دس س�نة 1977(، جرى اللج�وء إلىَ 
الحكام الذين قاموا بمجرد إظهار عالقاتهم السابقة 

وارتباطاتهم الّسية مع الصهاينة إلىَ العلن.
وألن الدخول يف تحالف يحتاج إلىَ مربرات اقوى 
من م�ربرات وحجج التطبيع، كان الب�د من صناعة 
ىَْكثىَ�ر  ع�دو وهمي، يرضب بهذه الصناع�ة/ الحجر أ
م�ن »طائر«، وكان الخيار الغرب�ي والصهيوني هو 
مية، وكان البد »لألذناب«  إيران الجمهورية اإلْس��الىَ

االنسياق خلف هذا المرشوع...
وألنه ليس لدى االعراب ما يشاركونه اآلخرين يف 
ىَْكثىَ�ر من مجرد محفظات  تحالفات، فلم يتطوروا إلىَ أ
لعس�اكره  وقواع�د  ومش�اريعه  الغ�رب  لح�رب 
مية تعيد وتردد كالببغاوات خطابه  ومحطات إْع�الىَ
مي، يف السياس�ة والثقافة واالقتصاد... حتى  اإلْع�الىَ
ل�و كان برضره�ا المبارش، كما يحص�ل عىل صعيد 

النفط اليوم ومن قبل...
ىَْسبىَ�اب تعثر هذا المرشوع الصهيوأىَميركي �  أما أ

االعرابي، فسوف اشير اليها باختصار شديد:
1. قيام إيران وتحّول موازين القوى يف المنطقة 
وظهورها كقوة إْقليْمية: اقتصادياً وعلمياً وسياسياً 

وعسكرياً وقطب مهم يف المنطقة.
المجتمع�ات  بي�ن  الوع�ي  حال�ة  انتش�ار   .2
مية والذي كان الربيع العربي )قبل االلتفاف  اإلْس�الىَ
علي�ه وحرف�ه( أح�د نتائ�ج ذل�ك الوعي الس�يايس 

واالجتماعي.
يس�مه  كم�ا  ىَْو  أ المقاوم�ة  مح�ور  ظه�ور   .3
المنبطح�ون العرب ”الهالل الش�يعي“ من طهران 
إلىَ ع�زة. وما نت�ج عن ذلك من هزيم�ة لالحتالل يف 
ىَْكثىَ��ر من موق�ع: االجتي�اح 1982 للبن�ان، حرب  أ
1996 ض�د المقاومة، الهزيمة 2000 والهروب من 
جنوب لبنان، حرب تموز 2006، عدوان عزة 2008 

� 2009 و2012 و2014.
4. إس�تعادة المقاوم�ة الفلس�طينية لدوره�ا يف 
مواجه�ة االحتالل عىل صعي�د الداخ�ل: االنتفاضة 
األْولىَ 1989 والثاني�ة 2000 والثالثة الجارية حالياً 

يف االرايض المحتلة.
5. تدهور الوضع الداخيل للنظم الموالية للغرب: 
م�رص، األردن، البلدان الخليجي�ة، تونس، المغرب.. 
وانكف�اء أغلبها لمعالج�ة أوضاعه�ا الداخلية، رغم 
قيام بعضها بتصدير أزماتها للخارج من خالل دعم 

��اب وتغذيته. اإلْرهىَ
ىَْو  6. التط�ورات العالمية س�واٌء الجيوسياس�ية أ
االقتصادي�ة والت�ي انته�ت إلىَ تدن�ى مكانة الرشق 
األوسط يف االس�رتاتيجية الغربية ولو نسبياً، بسبب 

القوى العالمية الصاعدة التي أرشنا إليها.
7. وأخيراً عودة النظام الدويل إلىَ الثنائية القطبية 
ىَْكثىَ�ر تركيزاً من الس�ابق ولربما أشّد،  ولكن بصيغة أ
رغم ُكّل الح�وارات والتبادالت واالتصاالت الدولية، 

وخاصة بين القوى الكربى.

* موقع العالم اإلخباري

نستشهداش باإلسطيإي،امس ءان ج2دة،ابلص صا2يشا
ن ددإا»ننرسنئيايل«ابزعمامح إ تهانلسا2إنناشا2 لارشقا

رن2ان لهاإسطان ضفةانيحتلة،اإإلاننْعااَل2ان دني.ا
إذكالامنقاعا»إنال«ان داني،اأنا»ن جيشاأطلالان إ راعىلا
شا باإلسطيإياإساتقلاساي رةاعىلانيدخلان غلبيا سلننن،ا

بداداأناتقد2ا دلسامج2نعةامنان جإننايفانيك ن،اإقتلهاعىلا
ن فنر«.

إق لانينقعاإنا»أإ ًامنان جإننا ماإصبانتيجةان د2لية«.ا
إأإا نتامص نراإْعااَلميةاإلساطيإية،اباأنا»مإفذاع2ليةا

ن دلسالناع بدارنئداح مداااااع م ً(امنابلدةاسلننن.ا

إصابة جنديني »إسرائيليني« 
ومستوطنة بعملية طعن بالقدس 

واستشهاد املنفذ 
نستشاهدان شا بان فلساطيإيامح2داأبناخلفاالااع م ً(،ا
بلصا صاقاننتان دادإا»ننرسنئيلياة«،ان ج2دة،ابزعاماتإفيذها

ع2ليةاطدناب  قدسانيحتلة.ا
إأإا نتامصا نراعنإة،ابإص باةانثإلامنا2إاننان ددإامنا
قننتا»حالسان حدإن«ابد2لياةاطدناب  قلبامانامإطقةاب با

ن د مننايفامدإإةان قدس.ا
إأشا رتانيص نراإَلاإص بةامستنطإةا»إرسنئيلية«ابلص صا
قننتان ددإا»ننرسنئيلية«اعاناطلإلان خطأاأثإ ءامط َرنةامإفذا

ن د2لية.

العدو يعتقل طفاًل بزعم حيازته 
سكيناً بالخليل 

نعتقلتاقاننتان دادإا»ننرسنئييل«،اصب حان سابت،اطفالًا
إلسطيإي ًامنامدإإةان خليلا2إنبان ضفةانيحتلة.

اإأإادتامص نراإْعااَلمياةايفانيدإإاة،اأنا»نالحتاللانعتقلا
ن طفالان ب  اغامانان د2الااإااع ما ً(ابزعماحي زتهاساكيإ ًا

إمح إ تهاتإفيذاع2ليةاطدن«.ا
إإديشان جيشا»ننرسنئييل«اح  ةامنان هساترإ ،ابساببا
ع2ليا تانيق إمةان تاياإإفذل ان فلساطيإيننانحتج 2 اعىلا

سي س تان ددإاإنيستنطإلايفان ضفةانيحتلةاإن قدس.

إصابتان بالرصاص الحي 
واعتقال فتى يف مخيم الجلزون 
أصيباشا ب ن،اصب حان ج2دة،ابدي رنتان رإةا
يفان فخذاخااللامنن2ه تانند دتامعاقننتان ددإا
»ننرسنئييل«،ان تيانقتح2تامخيمان جلزإناش2 لا

مح إظةارن2ان لهاإن برة.ا
إذكالامصدراأمإاياإلساطيإي،اأنا»نالحتاللا
نعتقلاخاللالاذنانالقتح 2ان فتىاأح2داأإنباعبيدا
)ثااساإة(،اإأنان جلإحلاتامانقله2 اإَلامج2عا

إلسطلان طبيا تلقيان دالج.

نرتفعاعدُنانيساتنطإلان ذإناإديشنناننخلا
8ااامساتنطإًةاغارَاق نننياةايفاك إاةاأنحا ءا
ن ضفاةان غلبياةاب ساتثإ ءان قادسانيحتّلاةاإَلا
406،302امساتنطن،اإذ كاإإقا ًا تقلإلانرشها

منقعا»ميدلاإإستامننيتنر«انثملإكي.ا
إقا لان تقلإالاإنانيساتنطإ تامنزعٌةاعىلا
اااكتلاةانساتيط نية،اأَْكبَااللا ايفاغنرانثرنن،ا
إأَْكثَالل اتددنننًا لساك نايفامجلاسا»بإي مل«ا

نالستيط ني.ا
إإضمامجلسا»بإي مل«انالساتيط نياحننيلا
ثاامستنطإةاغراق نننيةاإديشاإيه اأَْكثَالامنا
إ8اأ فامساتنطن،ابيإ2 الإ كاثاامستنطإةايفا

غنرانثرنن،اإديشاإيه اللا.8امستنطن.ا
إأظهالان تقلإالاأنان د ملاني ضيلاشاهدنا
نرتف عا ابإسابةال.لا٪ايفاعادنانيساتنطإلايفا
ن ضفاةان غلبياةانيحتّلة،اإض إاةاإَلاإ2ننال5إ 
أ فامساتنطنانساتقلإنايفاأحي ءانستيط نيةايفا

رشقان قدسانيحتلة.ا
إإإقا ًا لتقلإال،اإاإناعادنانيساتنطإلايفا
ن ضفةان غلبيةانيحتّلةاسايصلاإَلاا.اامليننايفا

ن د 2اثإلا.

أ قىاشاب ناإلساطيإينن،اعدًننامنان ز2 2ا ِتان ح رقة،اصنبا
مإ زلانيساتنطإلا»ننرسنئيليال«،ان خ2يس،ايفاحايانيكن،ارشقا

ن قدسانيحتلة.ا
إإتدلضان فلسطيإينن،ا شتىاأنننعان قهلاإن دذنبا»ننرسنئييل«،ا

م اإدإدهما لغضباتج هاني2 رس تا»ننرسنئيلية«ان بشدة.

فلسطينيون يلقون 
الزجاجات الحارقة صوب 

منازل املستوطنني بالقدس 

مقتل 32 »إسرائيليًا« وإصابة 310 
منذ اندالع انتفاضة األقصى 

ُقتالااإا»نرسنئيايل«اإأصيابالاإاآخلإانامإاذاننادالعا
ننتف ضةان قدسانيب ركة.ا

إإإقا ًايدطيا تامنقعانج2اةاننإإنان ح2لنءاأشا رتاإَلا
إ2ننا8ااإص بةاخطرةامنابلانالص ب ت،اإض إةا اا9اإص بةا
بجالإحام ابالانيتنساطةاإن خطارة،اإللاإص باةابصنرةا

متنسطة،اإلاااح  ةاللع.
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فرن�شا حتذر من حرب كارثية وم�شر تناأى بنف�شها
الفايننشال تايمز: قوات برية تركية بسوريا قد تجر حلف األطلسي ملواجهة عسكرية مع روسيا 

  -  محمد الباشا
ب تامنان لن2حاخطُلانشانباحلبابلاتلكي ا
لاأنقلةايفاسانرإ ،اإلذنام ا إرإساي ايفاح لاتدخُّ
حذََّران لئيُسان فلنياإلننساننالنالند،ان ج2دة،ا
ب  قنل:ا»لإ كانحت2 الًا إشنباحلبايفاسنرإ «،ا
إنيسأ ةاحت2 ًاستتطنراإلانخنلاأملإك اعىلاخطا
نيدلكاةابدداأناأعلإاتاأملإك اإقنَإها اإَلا2 نبا
تلكي ،اإذاأعلنانيتحدثاب سمان بيتانثبيضا2نشا
آرنساتاأنا»ن نالإ ِتانيتحدةاتقُفاإَلا2 نباتلكي ا

يفاإ2هام اإصفه اب الستفزنزنتان لإسية«.ا
2ا نا خ ر2ياةا نكسا2بنرغ،ا إزإاُلا أما ا
ن إ تانا حلافا أنا رأىا 2هتاها مانا إساربنرن،ا
 اناإتانرطاب شاتب كاعساكلياماعارإساي ،ايفا
ترصإحا تا صحيفاةا»نإالاشابيغل«انثي نياة،ا
إنصاحاتلكي ابا«أالاتدنلاعىلانعماحلفاشا2 لا
نثطلياان تن(ايفاح لانشانبامنن2هةاعسكلإةا
بيإه اإبلارإساي اعىلاخلفيةانثزمةان سانرإة«،ا
مؤكدنًاأنان حلفا» ناإسا2َحا إفساهاب النزالقاإَلا
تصدياداعساكليامعارإساي ابساببان تنتلابلا

أنقلةاإمنسكن«.ا
إك نامجلاسانثماناعقادامسا ءان ج2داة،ا
ن2ت2 ع ًانستثإ ئي ًامغلق ًا بحثاترصإح تاتلكي ا
برضإرةاإرسا لاقننتابلإاةاإَلاسانرإ .اإك نتا
أنقلةانعاتاإَلاع2ليةاعساكلإةابلإةايفاسانرإ ا

 ل2س ل2ةايفاإإج ناحلا ألزمةان سنرإةانيست2لةا
مإذاخ2ساسإننت.ا

إق  اتانيتحدثاُةاب سامان خ ر2يةان لإسايةا
م رإا ازنخ رإإ ايفابي نا ه ،اإنا»منساكناتدتز2ُا
طْلَحامارشإعاقلنراعىلامجلسانثمانا ل2ط  بةا
بنقافان تحلك تان تياتقنضاساي نةاسانرإ «.ا
إك نتارإساي انعتانتاأناتنغلاأَإةاقانةاأ2إبيةا

ننخلانثرنيضان سنرإةاسيكنناغراق ننني.
مانا2هتهاأكادان لئياُسانيارصياعبدن فت حا
ن سايي،انثربدا ءانآلنف،اعاىلاأنامنقاَفابالنها
منانثزمةان سانرإةا»إنضحاإ ماإتغر«،اإإت2ثلا
يفاعد2ان تدخلايفان شاأنان سانرياإنحرتن2اإرننةا

شدبه.ا
إأض فان سيياخاللا ق ئهامعاإإداإْعااَلميا

مانان كنإات،اأنا»مارصاتدعامابقانةامك إحةا
ننْرَلاا باإن دإ رصانيتطلإة«،امشارنًاإَلان د2ِلا
عاىلان تنصلا حّلاساي يسا ألزماةاإحفظاإحدةا
إسالمةانثرنيضان سنرإةاإإفسحانيج لا لبدءايفا

2هنناإع نةاننع2 ر.
إيفاذنتان ساي قانعتنتاصحيفةان ف إإإش لا
ت إ2زايفازنإإةان الأيان خ صةابه ،اأناتلكي ابدأتا

تغالقايفانإنماةان دإافان تاياتدصافابج رته ا
ن جإنبيةاسانرإ .اإإلخاصاعإنننازنإإاةان لأيا
»عاىلاأرنإغا ناأناإخضاعاسي ساتهان سانرإةا
 حسا ب تان ننقاع«،اما اإح2لاهانيق لامانانقدا

 سي سةارئيساتلكي احي لانثإض عايفاسنرإ .
إتقنلان صحيفاة،اإنا»ن تفجاران ذياإقعايفا
ننقالة،انثربدا ءانيا يضاإأإنىابحيا ةان درشنتا
إظهالاكيفاأناتلكي ابادأتاتغلقايفانإنمةان دإفا

ن تياتدصفابج رته ان جإنبيةاسنرإ «.
إتذكلان صحيفاةاقلنءل ابأناأرنإغ ناقداتإبأا
يفاع 2ااالاابأنانالنتف ضةان شادبيةايفاسانرإ ا
ستساقطانظا 2ان لئيساإليان إبانءةان تياثبتا

عد2اصحته ،ابحسبان صحيفة.
إتلىان صحيفةاأناسادياأرنإغ ناإَلاإسق طا
نظ 2ابشا رانثساداأنىاإَلاأنات2اىساتلكي ام2لنا
 لا«2ه نإال«ان ذإناإقصدإناسانرإ ايفان نقتا

ن ذياتدخلتاإيهارإسي ا دعمانثسد.
إتحاذران صحيفةامناأنان حدإَثاعناإرسا لا
تلكي اقننتابلإةاإَلاسانرإ اقداإجلاحلفاشا2 لا

نثطلياإَلامنن2هةاعسكلإةامعارإسي .
إتختتامان صحيفاةانيقا لاب  قانلاإنهاإجبا
عاىلاإنشاإطناأناتط2اناأنقالةاحيا لاأل2ياةا
ن دعامانثملإكايا ألكلننايفاسانرإ ايفانينن2ه تا
ضداتإظيما»ننعش«ان ذياتلنهان ف إإإشا لات إ2زا

ن خطلانثَْكبَاالايفانيإطقة.

املغرب راف�شًة ا�شت�شافَة القمة العربية:
يجتمعون إللقاء خطب ويغفلون اإلجرام اإلسرائيلي وانتهاك الحرمات وتزايد الشهداء الفلسطينيني

  - متابعات
إ2ّهانيلكانيغلبيامح2دان س نس،اإزإلا
ن شؤإنان خ ر2يةاإن تد إناب ي2لكةاصالحا
ن دإانامزإنر،اإَلاإباالغانثملان د 2ا ج مدةا
ن ادإلان دلبياةانبيالان دلبي،اقالنرانيغلبا
بإر2 ءاحقاهايفاتإظيامانإرةاع نإةا لق2ةا

ن دلبيةا د 2اثالا.
إحسباايساإناإناب  دلبية(ا2 ءايفابي نا
 نزنرةان شؤإنان خ ر2يةانيغلبيةان ج2دة،ا
أنها»تمانتخا ذالذنان قلنراطبقا ًايقتضي تا
ميثا قا2 مداةان ادإلان دلبية،اإبإَا ًءاعىلا

نيشا إرنتان تياتاماإ2لنؤل اماعاعدنامنا
ن ادإلان دلبية،اإبدداتفكراإنٍعاإمساؤإل،ا
ملتاز2ابإج عاةان د2الان دلبايانيشارتك،ا
إبرضإرةان حف ظاعىلامصدنقيته«،اإإلام ا

نقلتهاإك  ةانثنب ءانيغلبيةان لس2ية.
إأضا فان بيا ن:ا»نظلنًا لتحدإا تان تيا
إنن2هها ان د  امان دلبيان ين2،اإاإنان ق2ةا
ن دلبيةاالاإ2كناأناتشكلاغ إةايفاحداذنته ،ا
أَْإاأناتتحنلاإَلامجلنان2ت2 عامإ ساب تي«،ا
إت باعاأنا»ن ظالإفانينضنعياةاالاتتنإالا
 دقداق2ةاعلبيةان 2حاة،اق نرةاعىلانتخ ذا
قالنرنتايفامساتنىاما اإقتضياهان نضع،ا

إتستجيبا تطلد تان شدنبان دلبية«.

إنعتانتان خ ر2ياةانيغلبياةاأنها»أم 2ا
غيا باقالنرنتال ماةاإمب نرنتامل2نساةا
إ2كاناعلضه اعاىلاقا نةان ادإلان دلبية،ا
الاذهان ق2ةاساتكننامجلََّنامإ سابةا إاإنَّ
 ل2ص نقاةاعاىلاتنصيا تاع نإاة،اإإ ق ءا
خطاباتدطيانالنطبا عان خ طائاب  نحدةا

إن تض منابلانإلان د  مان دلبي«.
إق  ات:ا»ن د  امان دلباياإ2الاب2لحلةا
عصيبة،ابلاإنه اسا عةان صادقاإن حقيقة،ا
ن تاياالاإ2كاناإيه ا قا نةان ادإلان دلبيةا
أُْخااَلى،ا مالةا ن قيا 2،ا ب2جالنا نالكتفا ءا
نالنقسا م تا نيلإالا ننقاعا ب  تشاخيصا
إن خالإا تان اذياإديشاهان د  امان دلبي،ا

نإناتقدإامانن2 ب تان ج2 عيةان ح سا2ةا
إن ح زماة،اينن2هاةالاذنان نضعاساننءايفا
ن دلنقاأَْإان ي2ناأَْإاسنرإ ان تياتزننناأزم ته ا
تدقيدنً؛ابسابباكثالةانيإا إرنتاإنث2إدنتا

ننْقلي2ْيةاإن دإ ية«.
إأكادتان انزنرةاأنانيغالبا»الاإلإاداأنا
تدقاداق2اةانإناأناتساهمايفاتقدإاماقي2ةا
مض إةايفاسي قان دإ عاعناقضيةانيسل2لا
نثْإَل،اأالاإلاياقضياةاإلساطلاإن قدسا
ن رشإاف،ايفاإقتاإتننصلاإيهانالساتيط نا
ننرسنئييلاإنقانثرنيضان فلسطيإيةانيحتلةا
إتإتهاكاإياهان حلما تاإإتزنإاداإياهاعدُنا

ن قتىلاإن سجإ ءان فلسطيإيل«.

بعد الف�شل الذريع يف اليمن
قياداٌت عسكرية سعودية: ال طاقة لنا بالتدخل الربي يف سوريا

  - وكاالت
تدنإ اتامننقاُعان تننصالانال2ت2 عيارسا  ًةاب ساما
ُخننءاإقي ننتايفان قننتانيسالحةان سدننإةامن2هةاإَلا

إيلان دهداإزإلان دنخليةامح2دابنان إف.
إ2 ءايفان لسا  ةاأناع2لي ِتاع صفةان حز2ايفان ي2نا
 اماتحقْلا22يعانثلدنفانيل2نةانتيجةاتقصران قننتا

ن نإةايفاأننءامه مه .
إحّذران ق نةان دسكلإننان سادننإننايفارس  تهما

ماناأّناإرسا لاقننتاسادننإةاإَلاسانرإ اسايؤنياإَلازعزعةا
نستقلنرانثمنان قنميان سادننياإسترتتباعليهانت ئجاخطرةا

 لغ إة،امط  بلاب2زإدامنان درنسة.
إإّقعان لسا  ةاعرشةامناكب ران ق نةان دسكلإلان سدننإلا
بلتباةاإلإالاركناإ ننءاركن.اإ ماإتسانان تأكادامنامدىاصحةا

ن لس  ة.
إك نتامننقعاسادننإةاقداتحدثتاعناخالإا تاننخلان د ئلةا
ن سادننإةان ح ك2اةاحنلامننصلاةان ددإنناعىلان ي2اناإن تدخلا

ن نيايفاسنرإ .

حزب اهلل يخرِتُق كامرياٍت لوزارة حرب العدو 

  - متابعات
ذكالتاتق رإاُلاإْعااَلميةاعنإاة،اأناإحادَةان قلصإةان ت بداةا حزبان لها

ن لبإ نيات2كَّإتامناتإفيذانخرتنقاأمإيابحلاإزنرةان حلبا»ننرسنئيلية«.ا
إإإالاصحيفاةا»إدإدنتاأحلإننت«ان دنإة،اإإناحازَبان لهانرشاصنرنًا

ق لاإنه امنا»تلاأبيب«اإ«حيف «.ا
إإإلا»إدإدنت«اإإناإحدَةان قلنصإةان لبإ نيةات2كَّإتامنانقتح 2اشبكةا

ك مرنتانيلنقبةاننخلانثرنيضان فلسطيإيةانيحتلة.ا
إأصدرتانيإظ2ة،ان تياتطللاعىلانفسه ا»نحناق نمنن«،اأنان صنران تيا
نرشتامانان ك مرنتانثمإية،ات2تاب2إ سابةان ذكلىان ث مإاةاالغتي لاكب را

نشطياحزبان لهاع2 نامغإية.ا
إق  اتا»إدإدانت«اإنامإظ2اَةا»ق نمانن«اأعلإاتامإاذاإالااتحّدإها ا
»إرسنئيل«ايفان سا حةانالإرتنضية،اإقداعكفتاعاىلاتإفيذالج2 تاننتق ميةا
ضادا»إرسنئيال«ايفانيقا 2انثإل،اأَْإاإ2النءنتانحي ءان ذكلىان ساإنإةايقتلا

نيج لدإنان لبإ نيلان ذإناتقنلاإنا»إرسنئيل«اقتلتهم.ا
إأإا نتاإسا ئُلاننْعاااَل2ان لبإ نياةان ت بداةا حازبان لاهايفان سا بلاأنا
»ق نمانن«اقا نرٌةاعاىلانقتح 2انيننقاعاننرسنئيليةان حس ساةاإحسا ب تا

»ن فيسبنك«اننرسنئيلية.ا
إيفان صانر،اأم كاناإ2كنارؤإاةاعلما»إرسنئيال«ايفازنإإاةان غلإةاإيه ،ا
إن كثراك2 النان ح لايفانيإ صبان د مةاإن حكنميةايفا22يعاأنح ءاإرسنئيل.ا
إكتباتحتاإنحدةامنان صنر،اتهدإدا ا«إرسنئيل«،اق ل:ا»سنفانصلا كما

إحتىامك تبكم«.ا
إيفامق بلاةاقإ ةا»نيإ ر«ان لبإ نيةامعاأحداأعضا ءا»ق نمنن«اإلناإلبسا
ن دت نان دسكلي،اإإخفياإ2هه،اق ل:ا»لدإإ الناتدمراإرسنئيلاإ كرتإني «.ا
إأضا فان دإارصايفا»ق نمانن«اأنامج2نعتهات2كإتامانانخرتنقاللل5 
منقاعاعنياعىلامدنراعا 2ا5الا،اب2 ايفاذ كانيننقعانيؤسساةانثمإيةان تيا

تحتنياعىلامننناحس سة.

الجبري يهدد الطريان الروسي بصواريخ أرض ـ جو! 
  - متابعات

لادناإزإلان خ ر2يةان سادننياعا نلان جبران طرننان الإيسان د ملايفا
سنرإ ابتسليمانيد رضةانيسلحةان سنرإةاصننرإخامض نةا لط ئلنتاُمَؤّكدنًا
أناذ كاسايغرانيدطي تاعىلانييدنن،اك2 اتماتزإإدانيق تللانالإغ نابه اأب نا

ن غزإان سنإيتي!
إبحسابا»نإاالف«ان سادنني،انعا اعا نلان جبراإَلاتساليمانيسالحلا
ن سانرإلاصننرإخامض نةا لطرنن،امنضح ايفان نقتانفساهاأنالذنان قلنرا
إدانناإَلا»ن تح  افان دإيل«انثَمركاي،ايفاخنفاإنضحامانارّنان فدلان لإيسا

ب ستهدنفاطرننه !
إق لاإزإلان خ ر2يةان سادننيايفامق بلةامعا»شابيغل«اتصدران سابت:ا
»ندتقاداأناننخ لاصننرإخانرضااا2ناسايغرامننزإانان قنىاعىلانالرض«،ا
إرنابا«ندم«اعىلان سؤنلاحنلام انذناك ناإؤإداتسليمالذنان إنعامنانالسلحةا

إَلا»نيت2لنإن«.
إأض فاع نلان جبراأناتسليمالذنان إنعامنانثسلحةا»سيتيحا ل2د رضةا
»نيدتد اة«اإقفاحلكةانيلإحيا تاإن ط ئلنتان تياتقصفهاماإتلقياعليهما

نينننان كي2ي ئية«!!

يوم داٍم يف سوريا: استشهاد 122 مواطناً سورياً يف 
تفجريات إجرامية هزت حمص وحي السيدة زينب

  - متابعات
لاّزتاننفج رنٌتاعإيفٌة،اإن2اأماسانثحد،امدإإةاح2صا
ن سانرإةاإحيان سايدةازنيب،ايفاسايإ رإناإ2لنماياتبإتها
ننعاشاإن دإا رصانن2لنميةايفاسانرإ ،ايفاما اأعلناتإظيما
“ننعاش”اننرل باياعنامنقاعاتنإرتامساؤإ يتهاعنالذها

ن تفجرنت.
إق  اتامصا نراأمإيةاسانرإةاإناإرل بيلاإجالإنابددا
ظهلاأمساساي رةامفخخةايفاشا رعانيدنرساببلدةان سيدةا
زنيبابك2يةاكبرةامنانيتفجلنتاتبده اتفجرنناننتح رإ نا
بحزنملان سفلابدداتج2عانيننطإلانسد فان جلحى،ام ا
أنىاإلانستشاه ناإ8امدني ًاإإص بةان درشنتامنانيننطإلا

بجلإحابليغةاغ  بيتهمامنانثطف لاإن إس ء.ا
إ فاتانيصدراإلاأناتد قبان تفجارنتاننرل بيةابف رقا
زمإياقليلابيإه ا“تسابباب رتق ءاإ8اشاهيدنًاإإص بةا8ثا 
شاخص ًابجالإحاإص ب تابدضهاماخطرةا2ادن”احيثاتما

نقلهماإلاعدنامنانيش يفان د مةاإن خ صةابدمشل.
إأشا راأل يلانيص بلان ذإناأسادفنناإلامشافىانمشلا
يلنسلاس ن اإلاأنان تفجرنتاتسببتابأرضنراكبرةاب يإ زلا

إن سي رنتاإن بإىان تحتيةايفانيك ن.
إق لاأبنامح2داإنا“تفجرنًابساي رةامفخخةانساتهدفا
ش رعانيدنرساقلبامشفىان صدراإبدداتج2عانثل يلابدرشا
نق ئلاإجلاننتح ريانفساهابحزن2ان سافاثاماتالهان تفجرا

ن ث  ثابحزن2ان سفاإجلهاننتح رياآخل”.
إأشا رتاإإ ءاإلاأنا“ن تفجرانساتهدفامإطقةاسكإيةا
حيثامإز ه ان اذياترضراإأنامدظماننص ب تامنان إسا ءا
إنثطفا لاإض إاةاإلاأرضنرام نإةاكبرةاب22تلاك تاأل يلا

نيإطقة”.
إقا لاإن ادازإإاب:ا“نإىان تفجارانثإلاإتكاراز2 جا
ن إننإاذايفانيإزلاإنسادفتانبإتايان تياأصيبتابشاظ إ ايفا

ن صدراإن يدإناإلانيشفىاإليابح  ةامستقلةانآلن”.اا
إأإا نامصادراطبايايفامشافىانيجتهادابأنا“نيشافىا
نساتإفلاكلاط ق تهاإتاماتجهيزاغلفان د2لي تاالساتقب لا
ن ح التان ط رئةاإن حل2ةاإتقدإمانالسد إ تانثإ يةابشكلا
مساتدجلاإن خدما تا ل2ص بالابهاذنان تفجاراننرل بيا

إأغلبيةاننص ب تامنان شينخاإنثطف لاإن إس ء”.
إيفامدإإاةاح2اصانرتفعاعدناضح إا ان تفجراننرل بيا

نيزنإجابسي رتلامفخختلايفاش رعان ستلاب2دإإةاح2صا
إلا9إاشهيدنابحسبام اأإ نامح إظاح2صاطاللان ننزي.

إ فاتانيح إاظايفاترصإاحا اااسا ن اإلاأناإرل بيالا
إجلإناصب حاأمسانثحد،ابشاكلامتت لاسي رتلامفخختلا
بك2يا تاكبارةامنانيتفجالنتاقلبامدخلاحاىانثرمنايفا

ش رعان ستلان لئييابح2ص.
إأإضاحانيح إاظاأناعادناضح إا ان تفجاراننرل بيا
نرتفعامنالإاشاهيدنًاإلا9إابددانستشه ناعدنامنان جلحىا
متأثلإنابإص ب تهمان خطلة”امشارنًاإلاأنان ددنا“ملشاحا

 لزإ نةابسببان ح  ةان حل2ةا ددنامنان جلحى”.
إق لان ننزي:اإنانالعتدنءنتاننرل بيةانيتكلرةايفاح2صا
“تساتهدفان جبهاةان دنخلياةان قنإاةان تياتدعامان جيشا
ن سانريايفاننتص رنتاهاعىلان جبها تانييدننياةايفاأكثلامنا
ماك ن”امط  ب ا“مجلسانثمانان دإيلاإنثمالان د 2ا ألمما
نيتحادةاإن دإلان تياتدعياأنه اتحا رباننرل بابإنننةالذنا
ن د2لاننرل بيان ذىانستهدفان ين2انيدنيلايفاش رعان ستلا

ب2دإإةاح2ص”.
إأضا فانيح إظ:اإنالذهان جلنئماإنالعتدنءنتاننرل بيةا
“تتح2لامساؤإ يته ابداضان حكنم تان غلبياةاإن دلبيةا
ن تياتدعماننرل بيلاإتقد2ا همان تساهيالتان كبرةا لدبنرا
إلانيإ طلانآلمإةايفاسنرإةاعنان حدإنان رتكيةاإنثرننية”.

إلاذ كاأإ نامإدإباسا ن اإلاشا رعان ستلابأنان تفجرا
ننرل باياأ حلاأرضنرنًام نإةاكبرةا2ادنًايفانيإ زلانيحيطةا
إن درشنتاماناح إالتان إقلان د ماةاإن خ صةانيتنقفةايفا
نياك نا كننهاملكازنًارئيساي ًاالنطالقان ح إاالتاعىلاخطا

ن كنرنيشان رشقي.ا
إتدلضاتامدإإةاح2صامإذامطلعان دا 2ان ج ريا ددنا
مانان تفجارنتاننرل بياةانيزنإ2اةاإن تاياأعلاناتإظيما
“ننعش”امساؤإ يتهاعإها اإك ناآخلل ان تفجارانيزنإجا
ن ذىانساتهدفانقطةاتفتيشاأمإيةايفاشا رعان ستلايفاثا 
ن شاهلاني يضاإتسبباب ستشه نا9ااشخص ًاإإص بةاللا 

شخصاعىلانثقل.



وزراء إعالم دول الخليج يعرتفون 
بالفشل أمام وعي الشعب اليمني 

كلمــــــة أخـــــيرة 

حميد رزق 
 

إتنّعادإنا مالةا كلا
إإرضباننا ب  حساما
إإإطلقاننا نيننعيادا
بدادا 2ادنًا كبارا بثقالا
مانا قليلاةا غارا إارتنتا
إنالساتددننا نالعادننا
نيلتزقاةاإرصفا إحشادا
ن ذماما إرشنءا نثَْماااَننلا
إتنزإعانثسالحةانيتإنعةا
تلباثا الا ثاما إن حدإثاة،ا
ن رلماأَناتخبناإأصننتهما
إتختفايا تختإالا أَنا

إإعننلماتتالىشاإتتبخل.
إلضةانهاماإن ضجيجان كبرا2ادنًاحن ه اخاللانثإّ 2ا
ني ضيةاننتهىاإَلامقنةا22 عيةا يسا ط2نح تاإأحال2ا
آلاسادنناإنثَملإكيلاإإن2 ايلتزقتهماأَإْاض ًام2ناتن تا
ط ئلنتان ددإنناقصَفامناتبقىامإهماحإق ًاإغيض ًاعىلا
حجامانالنف قان ذياص حباننطاالقان ح2لةاإن ذياتحنلا
إَلالبا ءاتذرإهارإ ُحان ص2ننانثساطنرياثبط لان جيشا
إن لج نان شادبيةابدداأَناننتقلنناماناخإدقان دإ عاإصدا
لج2 تان ددإاإَلانسارتنتيجيةان هجان2،اإك نتان ب كنرةا
ننطاالقاح2لاةا#تحلإل_مدإإة_ماأربايفاظالاتلن2اعا
إننهيا رامتسا رعايفاصفانفانيلتزقاةاإن غازنةابدداأَنا
تلن2دنناَإأصبحننامحصنرإنايفاع ص2ةانيح إظةايفاظلا
إس ط تا تسليماأنفسهمامق بلاحقهمايفانثم ناإن دننةا

س يلاإَلامإ ز هم.
بصنرةامف 2ئةاتحّنلامناك ناإتحدثاعنان نصنلاإَلا
صإد ءاب عتب رهامسأ ةاإقتاإلطماحظهاإخدإنهاإإصفا
»إلضاةانهام«اب  حفلةان تايان ته2تاأحالماهاإقي ننتها

إعإ رصه.ا
يفامأرباك نا تجلبةانيننطإلامعان غزنةاإنيلتزقةانإرا
غراع نيايفاإْسَقا طاأإل 2اإإعننان غزنةاإكشفاحق ئلا
ن دادإننان ذياأثبتاأناهاغراحلإصاعىلاماأرباإأبإ ئه ا
إإن2ا اتحلكهاناننزعانالنتق 2اإن حقاداإيد2لاعىلان دإعا

بأبإ ءالذهانيح إظةا يق تلابدضهمابدض ً.
ن خالإ تان تاياتدصفابصفنفانيلتزقاةاعىلاخلفيةا
تق سماني لاإن ساالحان ق ن2امنان خ رجا2دلتان رشإ ءا
ب2إاأىاعانالاذنان لخاصان اذياالاعالقاةا اهاب  قياما
إنثَْخاااَلقاإن دا ننتان تياُعلإتابها ان قبيلةان ي2ََإيةايفا

مأرباإبقيةانيح إظ تان ي2ََإية.
ب يق بالاإيفاخإادقاآخالاماناخإا نقانينن2هاةامعا
ن دادإنناك ناتامسارةان ج2دةابشا رعاماأرباب2ث بةا
ننتف ضةاإنساتفت ءاشادبياع ر2اإكشافاعناح  ةامنا
ن نعايان كبران ذياإت2تعابهانيننطانان ي2ََإي،اإإي2 اك نا
ن ددإنناإلنلناعىلاسي ساتهاننْعاااَلميةاإإر2 إهان كبرا
حنلان د ص2ةاصإد ءا زرنعاةان خنفاإن هلعايفاصفنفا
نيننطإالاإن تأثاراسالب ًايفامدإنإ تهاماك ناتان إت ئُجا
عكسايًة،اإزننازخمان ج2 لراإن صنرةان تيانقلته اقإ ةا
نيسرةاإن قإننتان نطإيةايسرةان ج2دةابش رعامأربايفا
أم نةان د ص2ةاخراش لداإن يلاعىلاسقنطانسرتنتيجيةا
ن ددإاننْعاااَلميةاك2 اسقطتامخطط تهان دسكلإةاعىلا

أإدياأبط لان جيشاإن لج نان شدبية.
ن2ت2ا عاإزرنءاإْعااااَل2انإلان خلياجايفان لإا ضابددا
ع 2امنان ددإننا تدنرساخطاةا2دإدةا لتد ملامعانيلفا
ن ي2ََإايانعرتنفاسادننياأَملإكياب  فشالان ذرإع،اإ دلا
مش لدان حشاننان كبرةاإن شاج عةان تياظلتاح رضًةا
يفانيسارنتان ثنرإةاخاللاشهنران ددإنناإنحدةامناأبلزا
ن دننملان تياتجدلان سادننإلاإنثَملإكيلاإكتشافننا
إشالهمان ذرإاعاثناسا ح تان تظ للاتحن اتاإَلاع ملا
نساتفت ءاإأننةا قيا سامادىانجا حاأَْإاإشالاح2االتا
ن تضليلاإن حلباننْعاااَلميةان تياتكلفاآلاسادنناإنإلا
ن خليجاملي رنتان دإالرنت،اإقداك ناع م ًاح إالًاب  فشالا
إن تخبطا دإلان ددإنناعىلاك إةانثصددةاب عرتنفاإزرنءا
ننْعااااَل2ايفانإلان خلياجاخااللان2ت2 عهاماب  لإا ضا

نثُسبُنعاني يض.

اسي سية-اش ملة
تصدراكلانثإلاإخ2يس

���َه�َداء في زمننا  إننا ونحن نس���تذكُر ُش���َه�َداَءنا العظام، ندرُك أن للشُّ
وف���ي ُك����ّل زمن اإلس���هاَم احلقيقي والساس���ي والرئيس���ي في صناعة 
ق للمس���تضعفن، وفي إعلء كلمة احلق بكل  النصر، في ُك�ّل نصر حتَقّ

عصٍر وفي ُك�ّل زمن صدع فيه احلق ضد الباطل.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  ن ددنااالاا ننثإلااااإننإلاثالا2اانيننإلالاا22 نانثإلاثإلالا

ندالُفات2 م ًاأَنان حلَبان تياتدإُرارح ل ايفان ي2ََنامفلإضًةاعليإ ايفاإط را
نيارشإعان صهيناأَملإكياإأنإنتاهان تإفيذإةايفانيإطقة،اإن ها نفاإَلاإَع َنةا
تقسيمان نطناإثلإنتهاإن تحكمايفامض إقه؛ا
سدي ًا لسايطلةاعىلان تج رةان د ييةايفاظلا
إن ت2حانرا ن ت2نضاعا نَعا َنةا نإيلٍّا رصنٍعا
إنالستقط بانإنانعتب را لشدنباأَْإان قيم.
نيتخ2اةا ن إفانسا إناهارصنعامص  احا
ب  جشاعاعىلامإ طالان ثلإةاإنيا ل،اإلنا
لا رصنُعاحض رنتامناأ2لهاإهد2ان بإ ءاإتُدمَّ
إسا ئلانالنت جاإت2نُتان إ ساإإُساحقننا
تحتان قصفانيسدنرايفاظلاغي بانيرشإعا
ن نطإايان قنميان ج ماعان ح ملا تطلد تا
نثماةانحانان إهانضاإمنن2هةانيشا رإعا
ن هدنماةان تياتدصفاب ثمةا يصباحاَقَدُرن ا
ن ن2هاةا نعتادنًءاثالثايا ننن2اها أَنا ن يان2ا
محايلاإإقلي2ياإنإيل،اب2ا ان2لكهامناإكلا
متحالراإإإ2َْااا نامطلالاب  لاهاَإبددن اةا
قضيتإا اإأمتإا اإعزإ2اةار2  إا االاندنإعا
بهاعانانيارشإعان نطإاياإقط،ابالانإ ٌعا
عانانيارشإعان دلبايانيقا إ2اإنإا ٌعاعنا
ننْسااَل2اإنإ عا ًاعنانيساتضدفلاإنيظلنملايفان د  م،الكاذنا2بلإ اعليه؛ا
صإ عاًةايرشإعاأمتإ ان جدإداإتدبرنًاعنامض ملالذنان فكل،اإلذنام اإفرا
ن هج2ا تان دإيفةاَإني2يتاةاإن تكتلان دإيلانيتدصباعليإا اإن تد2دايفاإط  ةا
أمدان حالباإن د2دانحناإ2ه ضاإكلاثنرةاسابت2نان تياح2لتايفا2ذإرل ا

حض رةاأمةاإتحدإ ته .
اإلذنام اإجدلامساؤإ يةاشادبإ اكبرةا تحطيمالذهان غطلساةاإننتزنعا

ن إرصامه2 اك نتان تضحي ت.
إنانالنتصا رنتان تاياإحققها ان جياشاإن لجا نابفدالاص2ننان شادبا
إن تف فامكنن تهانال2ت2 عياةاإننرننةان حيةان تياإ2لُكه انيق تلنناإننإ2 نا
بددن ةان قضيةامتنكللاعىلان له..اكله اعننملاأساه2تايفالذهانالنتص رنت،ا
إليان خي ُران ذياإساقطاُكّلان لل ن تاإن خططاإإقلباط إ ةان سي سا تا

نيتخ ذ ةاعىلارؤإساص نديه .
إناماؤرشنتالاذنان إارصاأصبحتاتلانُحاآإ قها ،اإم الناإالاصاناأإ 2ا
تسارتعيإ ابأناالانضدَفاإأالانسارتخي،اإ ثإ 2ُان ق نمةاساتح2لايفارح2ه ا
رح2ا تان تغيارنتان جذرإةا قننعدان ارصنعاإننهي رانيرشإعانالساتد2 ريا

إننطالقانيرشإعان نطإيان دلبياننْساَلميان إهضني.

*األمين المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي محمد الزبيري

 الدكتور/ 
محمد الزبيري*

ال خيار إال االنتصار

سيناريو عاصفة فاشلة جديدة ولكن ضد لبنان 
حمود األهنومي
إتكلَُّرا ن ي2ََنا سيإ رإنا
يفا بإ ن،احيثاساتح إُلا
إنثحاالُفا ن سادننإةا
تدمارَا بإا نا مدها ا
إنضحةا أَملإكياةا بإرننةا
إبرشنكةاصهيننيةا2لية،ا
إلا الانان سايإ رإناقدا
بدأتامالمحهامنانكنصا
ن تدهدنتا ن سادننإةاعنا
ني  يةا لبإ نا كياتتقّنىا
ننعشاإن ق عدة؛اإ تنإرا
عاىلا ن ذرإداةا النقاالبا
ن لبإ نياةا ن تننإقا تا

ن سا بقة،اإإحالنجاحلف ءا
حزبان له،اثمالذهانالستق التان حكنميةا
ن تاياساتؤنياإَلاإالنغاحكنماي،اإإتما
تح2يالاحازبان لاهامساؤإ يةاُكّلالذها
نثحدنثاإن إت ئج،ا يأتيان ت2هيدا لددإننا
نيبا رشاعاىلا بإا نابحجاةاإع نتاهاإَلا

ن ح ضإةان دلبية.
ي اعجزاتح  فان سدننإةا-اتلكي اعنا
منن2هةارإسي اإإإلننايفاسنرإ اإسيد2لا
عىلاإإج نان بدإلانيستضدف،اك2 اعجزإنا
سا بق اعانامنن2هةاإإالنن،اإذلبانناإَلا
ن ي2ََن،اإيفاح  ةا بإ ناإإناإرسنئيلاسنفا
 اناتإجالاإَلان دخانلامبا رشةاإَلاحلبا
ق نماةاضدا بإا ن؛اثنه اتخا فانيد ن ةا
ن تاياذكلل ان سايدانرصان لاهايفاخط بها
نثخراعناقإبلةاحيف اشبهان إنإإة؛ا هذنا
سايلجأانثَملإك ناإن صه إإاةاإَلاتنكيلا
ن د2االءان صغا راك  سادننإةاإأحالإه ا
 رضبا بإ ناإتدمره،امستغللاننشغ َلا
ننإلننيالابدقاداصفقا تام ابدادارإعا
ن حظلان د يي،اإب النتخ ب تانثساخنايفا
تأرإاخان إظ 2اننإلنني،اننتخ ب تامجلسا

ن خننء،اإمجلسان شنرى.
غراأناحازَبان لاهاإن قانىان لبإ نيةا
لاذنا مانا أذكاىا سايكننننا ن نطإياةا

ن تالعابانثَملإكيان صهيننياب يشاهد،ا
إهماسايدركنناأل2يةاتن2ياهان لناعىلا
إَلا أإاةاحالبامحت2لاةا
ن سايدانآلملان إ لياإلنا
إننرسنئيايل،ا نثَملإكايا
رسا ئلهما إساينصلننا
نيبا رشةاإنيؤكادةا هذها
ن إتيجاةا انانتخاذاقلنرا
ن حالب،اإ هاذنا اناقلرا
لاذها شانا نثَملإكايا
ن حالباإاإنان لبإ نيالا
ساين2هننان لنامب رشةا

إَلاإرسنئيل.
إجباعىلا بإ نان دإ ةا
إن شدبانالستددنَنا هكذنا
سايإ رإن،اإح  تُاهاتشابهاح  اةان ي2ََنا
مناحياثانالساتضد ف،اإن ح  ُةاتتكلر،ا
إهإا كارغباةاسادننإةاتإتقاماماناُكّلا
نيشا رإعانيإ إئةا ألَملإك ناإن صه إإة،ا
إلإا كاإشاٌلاكبارٌايفان ي2ََان،اإرغبةايفا
ن تدنإضاعإاهايفامك ناآخل،اإ دلا بإ نا
لنان بلدانثكثلاتنإرنًا لدننملاإنثساب با
نيختلفةان تياقاداتغليان صه إإةان دلبا
ن جليلاةا لصه إإاةا  تقدإاماخدم تهاما

ننرسنئيليل.
يفاح  اةاشانان دادإنناإاإنارإساي ا
سانفا اناإدإيَه اأمالا بإا نايفان بدنإة،ا
إعليهاأناإتدبلاأملهابإفسهارإث2 اترتتبا
نثإضا عابشاكلامإ سابا هاناصفقةا
مإ سبة،ابيإ2 اسيكننان قلنراننإلننيايفا
أصدباملنحلاه،اإإرت2حاأنهما ناإرتكننا
حلف ءلمايفا بإا نابدإنانرصة؛اإلذنام ا
سايلهبانيإطقةابحلبارضإساالاتبقيا
إالاتذر،اإساتختفيانإلاإحلك ت،اإمنا
نيحت2لا2ادناأنالذهان د صفةاساتكننا
ن د صفةان تياأشدله ان سدننإنناإ كنا
يفا2سادلمانيإها راإنيتدنعايا لقضا ءا
عليهات2 م ًاإباأرسعام2 اك نامتنقد ًايفا

ح  ةانالقتص راعىلان ددإنناعىلان ي2ََن.


