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  - خاص:
اأنايسقايةا أعلانايصادٌخاعساكريٌّ

يسص3خخخخَةاسلجخشاخيسلج3نايسشادبخّةا
خخاها يت رَكاُزا يدساكريًا يساتهدختا
يرتزقاةايالحتاالايفايح3خظاةايأخبا

بص3خخخااب3سخساتي.ا
خأخضاحايسصادخاأنايسصا3خخخاينا
طريزاتيشاك3ايسب3سخساتياختماإطاُقها

عىلايدساكراي3لاب ح3خظاةايأخبا
خيساذياتساخطراعلخهاقاييتايالحتالا

خيرتزقتهم.ا

خأش3خايسصدُخاأناخحديِتايالستطاعا
أّكادتاأنايسدلييا3ِتايمخسخَةاتشارُاأنا

يسص3خخَخاقداأص3بالدخه.

والصحيفة ماثلة للطبع

واليوم توشكا الباليستي يضرب معسكر ماس بمأرب
بالأم�س �شاروخ بالي�شتي يع�شف بالغزاة ومرتزقتهم يف تداوين ماأرب والقتلى بالع�شرات
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  - خاص:
ايشا3ِلَدا َعايإلْعاااَاُمايسحربايُّ اخزَّ
يانايدينةايخاديايسسا3حلخةايست3بدةا
سح3خظةاحجةاأقىصايسشا 3لايسغربيا
سلاخَاَ ان،اتكشفام3نب3ًاينايسيس3ئرا
يسبرشياةاخيس3 يةايستاياتكبدل3ايسغزيةا
خيسرتزقاةاخاالاع لخ3تايساتك 3لا
تطهرايسجخشاخيسلج3نايسشادبخةاسه3ا

قبلاأَْكثَارايناأسبيعني.ا

لذياختصدَّختايدينةايخدي،اخس3ئَلا
ااًةا يإلْعااَامايسحلخةاخيسد3سخة،اخَخ3صَّ
يسؤيدةاسلدادخينايستياتن3خستها3اأَْكثَاَرا
يانايارَّة،ايدعخاةايسساخطرةاعلخه3،ا
خظلايإلْعااَامايسحربيايُفنُِّدا ع3خيهما

ايرة.ا ُكلَّ
أَْكثَاارا يانا يخاديا مبهاةا تُدادا
يسجبه3تايستياتلّقىايسغازيةاخيسرتزقةا
خخه3اصفد3ٍتاكبرة،اخخس3ئراخ3 حةا
يفايسبارش،اك ا3اأنايسددخاأنفالاعلخه3ا
يسلخ3خيتاخحشاداإسخه3ايسرتزقةايناُكّلا

حدٍباخصيب،اينا خنامدخى.ا
خزَّعها3ا يستايا يسصايخا ختكشافا
يإلْعااَاُمايسحربي،اعاناح3سةايسضدفا

خيسيلنايفاصفيفايسجخشايسسدي ي،ا
ختدكلاحجَمايستضلخلاخيستغريرايسذيا
يقيُ هاحازُبايإلصاحاسحشادايسغرخا
بهماسييضايد3خكايسنظ3مايسسادي يا
يفاييتلفايسح3خخاخيسجبه3تابأبيلا

يمث 3ن.ا
خبدياُياحظ3ًايانابط3ق3تايسُهييةا
»يسبط3ئال«ايستاياعَرَضها3ايإلْعااَاما

يسحرباي،اعادَ ايسغرَّخابهماياناأَبْنَا3ءا
يح3خظاةاتداز،اي 3ايُشاراإَلايسد ِلا
يسنظِمايسذيايقايمابهايإلخييناسيديةا
يسددخينابتسلخحاأل3يلاتدزاخيسزجابهما
يفاحارخباتيادمايسدتديان،اخت زيلا
أَبْنَاا3ءا بانيا يالمت 3عخاة،ا يسرخيباطا
لذهايسح3خظةايسدزيازةاخبقخةاأَبْنَا3ءا

يسشدبايساخَاَ اني.ا

  - خاص:
يفاإطا3خايالساتنف3خايسقبايلايسد3مابيماهايسغزية،ا
خض اناسق3ءيتايسجبهاةايسيطنخةاسق3خياةايسددخينا
خيرتزقته،ابحضيخاق3ئدايسنطقةايسدسكريةايسريبدةا
يسلاييءاعبديسلهاعيلايسح3كم،اخشايصخ3تايمت 3عخةا
خي ثايلاينايسسالطةايسحلخة،انّفاذَاأَبْنَاا3ءايديريةا
ي3خياةايفايح3خظاةاتدزاييمايمخبدا3ءايس3يضاخقفةا
يحتج3مخة،اضدايسددخينايسسدي ياياليريكيايسغ3شما
خيرتزقتاهايسذينايدخثينايفايمخضاخسا3 يً،اخيند ًةا
ب3سجريئامايستيايرتكبها3اتح3سفايسدادخين،اخآخُرل3ا

يجزخةاسيقانهماخيجزخةايسحخ ةايسديخلخة.ا
يسجت دايناياناأَبْنَاا3ءايح3خظةاتداز،اتذكرخيا

يسشاهديَءايفاأسابيعهمايسيطني،اَخأكدخيامهيزيتهما
يست3ية،اسانطااقاصيبامبه3تايسارشفاخيسكرييةا
خيستحرخايسيطني،اسر عايسرشخعايالحتايلاخيسددخيني،ا
ك 3اتدهادخيابتطهرايح3خظتهم،ايانا نلايسغزيةا
خيسحتلنياخيييصلةايسرةايستحرخاخيالستقالاحتىا
تحقخلايسنارايسيعي ،اخيُذكراأناين3طَلاساخطرةا
يسرتزقاةاشاهدتايؤخاريًاتف3ُق ا3ًاسجريئمايسسالبا
خيسنهاباخيالختطا3ف،الذياخقداصدحاتاحن3مُرلما
يزيجرًةاب3سييلاخيسيعخداسكلايسيينةاخيسرتزقةاخينا
يقافاخخيءلمايانا خلايسدادخين،ايؤكديانايقتف3َءا
طريالايسشاه3 ةاطريالايسكريا3ءايسي3سديان،اَخأنا
ُحريَّةايسشدباخرضاالايقبلايستن3زلاعنهاخأنايسنرا

اليُنتزعاإالايناأخييهايسبن3 ق.

  - خاص:
حّ لايصدٌخايسائيٌلايفايسلجنةايسثيخيةايسدلخ3،ا
يس3ءاأيل،ايسجت عايسدخيلاخيميمايستحدةاخأيخنه3ا
يسد3ماخيبديثهاإَلايساخَاَ انايسائيسخةايسنخةايُسبخّتةا

سقيىايسددخيناب3ستهديفايخن3ءايسحديدة.ا
خأشا3خايسصادُخاإَلاأنايسباغا3تايستاياتلقتها3ا
يسسافنايستج3خياةاخسافنايسشاحناسليارخجاينا
غ3طالايسخنا3ءاخيالبتدا3 اعناهابداداأناتج3خزتا
يسسفناُكّلارشخطا خيلايسخ3هايإلقلخ خةايسح3َصةا

خ3خجايسقييننياخيمعريفايسدخسخة.
خأكدايسصدخاأناع لخ3تايالساتهديفايسسا3بقةا
سل خن3ءاك3نتاتتمابدداإمريءيتاي 3ثلةاس3اتمايسخيم.
خنبّاهايسصدخاإَلاحجمايسجري اةايستياي كناأنا
يحدثها3ايساتهديُفايسخن3ءايسذياعّطلايالساتهديُفا
يستكرخايسس3بلاسهايدظماخظ3ئفهاخيدديته،اخيسذيا
يددايساتهديُخهابحسابانظ3مايحك اةايسجن3ي3تا
يسحاربا يسادخيلايانامريئاما يسدخسخاةاخيسق3ناينا

خيسدادخينايكت لايمخك3ن،اإض3خةاإَلاي3اساخيلفها
ابأحداأَّلامايص3 خا يناآث3خاإنسا3نخةاخ3 حةاتُ لُّ
تزخيادايسجت اعايفايساخَاَ ااناخساك3نهاب دظاما
يالحتخ3ما3تايمس3ساخةاخبنسابةاتتجا3خزاتلثايا

يسييخ يتاعربالذيايسخن3ء.
خسفتايسصادخاإَلاتزيُينايستيطخطاالساتهديفا
يسيينائايساخَاَ انخة،اخيسج3زخايسخييخاةاخيستياك3نا
آخرل3ايجزخةاسايقانهم،ايستياط3سبايمينيايسد3ما

سأليمايستحدةابفتحاتحقخلاخخه3.
خأشا3خاإَلايالح3طا3تايستكرخةايستاياذكراخخه3ا
يساتهديفايسيينئايفايجللايمياناختق3خيرايميما
يستحدةاخيبديثه3اإَلايساخَاَ اناخينسالايسشائينا

يإلنس3نخةاسأليمايستحدة.
خماّد ايسصادخايستندياداب3سص اتايسادخيلاإزيءا
مريئمايسدادخيناخيسحصا3خايسج3ئراعاىلايساخَاَ انا
خيستهديفايسدنخنياخيمعخ3نايسدنخةاخإسح3قايسرضخا
يسف3 حاب قيي3تايسحخ3ةايالس3ساخةايفاُكّلايسن3طلا

يساخَاَ انخة.

  - خاص:
ايهخٍباُشاخَِّعايسشاهخُدايسدايةا يفاييكٍبام3ئزيٍّ
أح اداق3سامايسافرايسشا3يي،اصبا3حايمخبد3ء،ا
ب3سد3ص ةاصند3ء،اختقدمايستشخخعايمللاخيسدل 3ءا
خطابايسشاهخدايسذياناأثنيياعىلاخضلاهاخمه3 ه،ا
يؤكدينايييصلةا خبهايفايسدلماخيسد لاخيسجه3 ..

خندتاخيبطةاعل 3ءايساخَاَ انايسشهخدايسداية/ا
أح داق3سامايسفرايسشا3يياعضياخيبطةاعل 3ءا
يساخَاَ اناخأحاداعل 3ءايساخَاَ انايسج3لديناخيسذيا
يستحالابركبايسشاهديءاص3بريًايحتساب3ًايفاح3 ثا
سرايفاينطقةاسفخ3ناخليايتنقلابنيايسح3خظ3تا
خيسقرىاخيسديري3تاسشاحذايسه ماخيسدخعابهمانحيا
مبها3تايسدزةاخيسكرييةا خ3عا3ًاعنايسديناخيمخضا

خيإلنس3ناعناع ران3لزا8عاع3ي3ً..ا
خق3ستايسريبطة:اإنن3اخإذاندزياع3ئلتهاخيسشدبا
يساخَاَ اناياخيمُياةايسدربخاةاخيإلساايخة،اخإننا3ا
نفياراخنتب3لىابهؤالءايسشاهديءايسذيانايخت3خلما
يسلاهاخينحهماخسا3مايسيلاي اخيسكريياةاسخلتحقييا
خَناِب3سَِّذيَناَسْمايَْلَحُقييْاِبِهما ب3سصديقنيااَخيَْساتَبرِْشُ

ْناَخْلِفِهْماأاَلَّاَخْيٌفاَعَلخِْهْماَخالَاُلْمايَْحَزنُيَن(. يِّ
خأشا3ختايسريبطةاعىلاأنايسشاهخدايسش3يياينا
يسرمدخ3تايسفقهخةاخي ناسهماب3عاطييلايفاترشخدا
يسجت اعابأيايخا ينهم،احخاثاك3نايثا3الًاسلد3سما
يسجتهادايسث3بر،اخعرختاهايسن3براخيسح3خالاخطخب3ًا

يفيلا3ًاخقدخةايفاطلبايسدلماختبلخغهاحتىاأضحىا
يث3الًايفايسه ةاخيسنش3طاخيسصدق.

خنشاأايسدايةاأح داق3سامايسافرايسشا3ييا
يسلقابابأبياخ3سادايفاأرُسةاعل خاةاخ خلاعىلايدا
خيسدهايساذياك3ناأع ًىاخيشاهيخيًابحفاظايسقرآنا
خإ خيكاهايسد خالايفايدرخاةاخحفاظايسكثاراينا
كتابايسفقاهاخيسد3يااتاخيستفسار،اختدّلاماعىلا
يديهايسقارآناخ خلايمزلا3خاخيسفريئضاثمايستحلا
ب3سسخدايسدايةابدخايسدينايسحيثيايفاع3مالللالاا
سرتشاَفاياناين3بخاعايإلي ا3ناخيسحك اة،اخظالا
يص3حباهاأَْكثَاَرايناعرشةاأعييماطَ د3ًايفاكْسابا
يسدلايماخيسدا3خفاحتىاحظيابارشفايإلم3زةاينا

شخيهايسدايةابدخايسدين..
خأسهمايسشهخدايسدايةايسج3لدايسش3ييايسلقبا
يفاتأسخلايسدديداينايسريكزايسدينخةاخيسدل خةاينه3ا
يركزايإلي3مايسحسانياخيركزاأبياخ3سدايسييساطيا
يفايسشييخقابريزح،اخسهابدضايسؤسف3تايستياخطه3ا
بخادهاينها3ايسقيلايسحالايفايسر اعىلايناشابهاإسها
يسيللاختأخيخاأبيالريرةايفاعلمايسحديث..ايسش3ييا
يتازخجاساهاثااثانسا3ءاسدياهاأَْكثَاراياناماينا

يمَبْنَا3ء،اخأٌخاسشهخداخأٌباسشهخد.
يسشا3يياياناض اناطائاعا يسداياةا خك3نا
يسيلصانيايمخيئلايسن3لضنياسل ارشخعايميريكيا
خيإلرسيئخايلاخقاداتدارضاسكثرايانايسضغيط3تا
خيسض3يق3تاخيساَحقةاخيسسجيناينذابدييةايسحربا

يمخلاخسمايُثنهاُكّلالذياعنايشييخهايسجه3 ي..

م احلربي يك�شف جانباً من خ�شائر الغزاة الفادحة يف ميدي   الإْعــلاَ

أسلحة وهويات وأموال سعودية، أثمان بخسة باع املرتزقة أرواَحهم يف سبيلها وخّلفوها وراءهم 
دْفُع العدوان بأبناء تعز إَل جبهات ميدي وَمأرب استهداٌف للتعايش الذي يتميز به َأْبَنـاء هذه املحافظة مع ُكّل الـَيـَمـنيني 

َأْبَنـاء ماوية ينتفضون ويعلنون النفري العام 
واستعدادهم ملواجهة الغزاة وتطهري محافظتهم 

مصدر يف اللجنة الثورية العليا يحمل املجتمع الدولي 
واألمم املتحدة مسؤولية أي استهداف مليناء الحديدة

ت�شييع مهيب لعامل من املرجعيات الفقهية وجماهد يف امليدان 
املشيعون للشهيد العالمة أحمد قاسم الشامي: 

سنواصل درَبه يف العلم والعمل والجهاد

هدايا رمزية وتعاونية ألسر 
هداء يف مديرية أرحب  الشُّ

  - خاص:
يفاإطا3خايستآخاياخيسرتيحمايسذيا عا3اسهاق3ئُدا
يسثيخةاخيسذياُعرفابِهايسجت عايساخَاَ انياخقب3ئلها
عاربايستأخيخ،اخإماالًاسذكرىاأسابيعايسشاهخد،ا
يسذياييحادابدي3ئهايسيطن،اقديتايسشايصخ3تا
خيسشايصخ3تا خيسشا3يخا خيسثق3خخاةا يسرتبيياةا
يالمت 3عخة،ايفايديريةاأخحباب ح3خظةاصند3ء،ا
ق3خلًةايانايسهديي3ايسريزيةاخيسط3ق3تايسش ساخةا
مرساخعييئالايسشاهديءايفايسديرياة،اختاماتيزيُعا
يسق3خلاةايستياتقدخابأَْكثَارايناثاثنيايلخيناخي3لا
ي ناي،اتيّزعتاعاىلاأَْكثَاارايناي3ئاةاخعرشينا
أرُسةابذستايسشاهديءايفاسابخلايسدخ3عاعنايسيطنا
خخّ ايسغازخاخيسبغاياخيسددخين،اخيفاسابخلانُرةا

يُسستضدفني.ا

القوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشعبية تدّمر مواقَع للمرتزقة 

جنوب ذو باب، وتستهدف تجمعاٍت 
لهم غرب امللعب يف الوازعية

  - خاص:
أخا3 تايسص3 ُخايسدساكريُةايسخدينخةاأنايسقيَةا
يسدخدخاَةايست3بداَةاسلجخاشاخيسلجا3نايسشادبخة،ا
يساتهدخت،اييماأيٍلايمخبدا3ءاااي3خل،ايييقَعا
ب نطقاةا يسلدابا سل رتزقاةاغارَبا دا3ٍتا ختج ُّ
يسييزعخةايفايح3خظةاتدز،اخأكدتايسص3 ُخاسقيَطا

يسدرشيتاينايسرتزقةاي3ابنياقتخٍلاخمريح.
خيفاساخ3ٍقايتصٍل،اخيصلتايسقيُةايسص3خخخخةا
د3تا ايد3قلاختج ُّ سلجخاشاخيسلج3نايسشادبخةاَ كَّ
يسغازيةاخيرتزقتهم،امنيبايديريةاذخاب3بابتدز،ا
حخثاأكدتايسص3 خايسخدينخةاسقيطاأعدي اكثرٍةا
يانايسرتزقة،اخأض3خاتايسص3 ُخاإَلاأناساخ3خيتا
يإلساد3فالرعتاإَلايسنطقةاسنقلامثثايسرتزقةا

خيسجرحى.



3 تقاريريسدد ااعلاا     يسي خلاخاي3خلامالاماايسييخلالاام 3 ايمخلامخلالا

  - خاص:
اإذياي3اأخي اتكريَخا ايسسدي يُّ ساخدِخُكايسددخُّ
يح3خالتاهاالساتد3 ةايديناةايسربيعاةاأناها
سامايدادابإيك3نهايساتد3 ته3اعساكري3ًاينا
قبضةايسجخشاخيسلج3نايسشدبخةايسذيناأثبتييا
سلدادخاخسلد3ساماأناساخطرتهماعاىلايسدينةا
سخساتاخطأاسادي ي3ًاخإن ا3ايسارتيتخجخٌةا
ي نخٌةاك ا3انجحتايفايسساخطرةاعىلايسدينةا
خلديه3ايسقيي3تاخيسقدخيتاعىلايسحف3ظاعىلا
ساخطرةاأبط3لايساخَاَ اناعلخه3ايثل 3اأثبتييا
ذسكاخالايسشهيخايس3ضخةايستياعجزايسجخشا
يسسادي ياخيفاُكّلايح3خالتهاينايساتد3 ته3ا
خسمايجِناينها3اإالايسهزيئمايستاحقةاخخ 3اسما
يحقلايسطرينايسحربيايسسادي ياإالاتديرها
خأساييقه3ا خع 3خيتها3ا ب ن3زسها3ا سل ديناةا

خيس3مدل3.ا
خح3خلايسددخايسسدي ياب3ست ريخايستد3 ةا
يديناةايسربيعاةابدسارايناقبضاةايسجخشا
خيسلجا3نايسشادبخة،اخشا لتاتلاكايسح3خالتا
زحيخا3تاضي ةاتحيساتاإَلاعن3خيانامبرزا
لزيئامايسجخشايسسادي ياخيستاياك3ناآخرل3ا

يالثننيايس3يض.ا
خقا3لايصدخاعساكرياإناأبطا3لايسجخشا
أسحقاييالزي اةانكاريءا يسشادبخةا خيسلجا3نا
بقاييتايسددخايسسادي يايستيازحفاتابدت3 ا
ضيماتحتاغطا3ءاميياالساتد3 ةايسربيعةا
ختصادخياسهم،اييقدانيايفاصفيخهماعد يًاينا
يسقتىلاخيسجرحاى،اب3إلض3خةاإَلاتديرا ب3ب3تا

خيدخع3تايناطريزاإبرييزاخبري يل.ا

خأكادتايسشا3لدايسصايخةايستاياخّزعها3ا
يإلعاامايسحرباياصحاةايسدلييا3تايسص3 خةا
عانايسصدخايسدساكري،اخأظهارتاأناطريَنا
يسددخاقصفابشكلالخسرتيايدينةايسربيعة،ا
يغطخا3ًازحَفاقييتاهاخنجحايفاإض3خاةايسزيدا
ينايسدي3خايفايسدينةاخخشلايفايصطخ3 ايسييقعا

يستايايت ركزابها3اأبطا3لايسجخاشاخيسجخشا
خيسلج3نايسشدبخة.ا

خأظهارتايسشا3لُدايديناةايسربيعاةايستيا
تدرضتامكثرايناللعاغ3خة،ابخنه3العخاغ3خةا
يفايح3خسةاخيحدةاسلددخاالستد3 ةايسدينة،اي 3ا
أ ىاستديرل3اب3سك3يال،اخيفايح3خستهايمخرةا

يظهاراطارينايسدادخاب يتلافاأنييعهاخليا
يقصُفايسدينةاخضييحخه3ابشكلالخستري.ا
ك ا3اأظَهاَرتايسشا3لُداآسخا3تاخيدخع3تا
يسجخاشايسسادي ياخلايايفايرياىاأبطا3لا
يسجخاشاخيسلج3نايسشادبخةايسذياناأيطرخل3ا
ب3سقذيئافايسص3خخخخاة،اي ا3اأ َّىاستديرل3ا

بَ ناخخه3ايناضب3طاخمني ايسددخايسسادي يا
سخكيناييابذساكاقداأسحقاييالزي اةامديدةاقدا
تجدالايسددخايسسادي يايدارفاأنايح3خالتها
يجر اعباثايدرضامناي اسل ذيباحاخعت3 ها
يسدساكرياسح3خقايناصنعايسجخشاخيسلج3نا

يسشدبخة.ا
خخخ ا3اح3خاظاأبطا3لايسجخاشاخيسلجا3نا
يسشادبخةاعىلاساخطرتهماعىلايدينةايسربيعةا
خإناقييتايسجخشاخيسلج3نايسشادبخةاتسخطرا
عاىلاعارشيتايسقارىاخيسييقاعاخيسسا3ح3تا
يسش3سادةارشقايدينةايسربيعةاخيبلغاإم 3يلا
يسا3حةاي3ايساخطرخناعلخاهارشقايسربيعةا
تحاتا يسييقداةا يسديناةا يسا3حةا أضدا3فا

سخطرتهماأيض3ً.ا
خعىلاغاريخايحا3خالتايسجخشايسسادي يا
الساتد3 ةايسربيعاةاخلهايحا3خالتايتييصلةا
الساتد3 ةايسقرىاخيسييقعايسييقدةاإَلارشقه3،ا
خك3ناخضدهاخخها3االاييتلفاعنهايفايسربيعة،ا
حخاثانقلتاك3يريايإلعامايسحربيايفاأكثراينا
ين3سابةايشا3لداسح3خقاتدرضتاسه3اقييتا
يسدادخاخآسخ3تاهايفايح3خستاهايسف3شالةاخاالا

يسفرتةايس3ضخة.ا
ختدبريًاعنايسح3سةايسب3ئساةايستياتدخشاه3ا
قاييتايسدادخايسسادي يايفامخازيناخنجارينا
خعسراتديخلان3شاطيناعىلايييقعايستييصلا
يالمت 3عايايقطعاخخدييايظهاراخخه3امنديا
سادي ياتبادخاعلخهاآث3خايسيايفاخلياييمها
نديًءاسلشادبايسسادي ياب3سدع3ءاسهم،ايؤكديًا
أنهماالايت كنّيناينايسنايماخأنهمايتدرضينا

سضغيطاكبرةايفامبه3تايسحدخ .

هل يدرك العدو ال�شعودي اأنه لن ي�شتعيد الربوعة ع�شكرياً؟

هزيمة ثقيلة يتعّرُض لها الجيش السعودي مجّددًا يف محاولة 
الستعادة مدينة الربوعة تخّلف قتلى وجرحى

اأرب والقتلى بالع�شرات �شاروخ بالي�شتي ي�شرب الغزاة ومرتزقتهم يف مع�شكر تداوين مباَ

قصف صاروخي على مواقع املرتزقة بصحن 
الجن يوقع قتلى وجرحى وخالفات تعصف بهم

حتدثوا عن اغراءات تعر�شوا لها مقابل 2000 ريال �شعودي

اللجان الشعبية تضبط 84 من املغرر بهم قبل توّجههم إَل َمأرب

تدمري دبابة واآلية للمرتزقة باجلوف وم�شادر ع�شكرية تك�شف عن اأ�شماء القتلى واجلرحى

مقتل أحد قادة املرتزقة وإصابة آخر وسقوط 
قتلى وجرحى من املرتزقة يف سدبا والخنجر 

  - خاص:
إساتهدختايسقايَُّةايسص3خخخخاُةاسلجخشا
ب3سخساتيا بصا3خخخا يسشادبخةا خيسلجا3نا
يفا خيرتزقتهاما يسغازخا سقاييتا دا3ٍتا تج ُّ
يدساكراتديخيانابَ اأخباخذساكايفاسا3عةا

يتأخرةاينايس3ءايسثاث3ء.
خأخضاحايصادخاعساكرياأناخحاديتا
يالستطاعاأكدتاأنايسص3خخخاأص3بايسهدفا
بدقةاخأنايالنفج3خيتايألتايدسكَرايسغزية.
خأشا3خايسصدخاإَلاأناساخ3خيِتايإلسد3فا
لرعاتاإَلا يخالايسدساكرابداداتدرُّضاها

سلصا3خخخاسنقالاأعادي اكبارةاياناقتاىلا
خمرحى.ا

يانام3ناباآخاراساقطايسدارشيتاينا
خمرياحا قتخالا بانيا يالحتاالا يرتزقاةا
بقصافاص3خخخايايساتهدفايييقدهمايفا
يدساكراصحنايسجن،اخخخ 3اأّكدتاخحديتا
يالساتطاعاسلجخشاخيسلج3ناتلكايسدليي3تا
ك3ناإعااُمايسرتزقاةاينارشاأخبا3خيًاي 3ثلةا
تؤكاداأنايسقتاىلاخيسجرحىابلغاييايسدرشيتا
خيعتاربايريقبيناأنايعارتيَفاإعامايسرتزقةا
ب3سح3 ثاةاتؤكداخمايَ اخاخا3تاع خقةايفا

صفيخهم.ا

  - متابعات:
بثّتاقن3ُةايسسرةايق3باٍتايعاعد اينايمرسىا
يسغارخابهم،اخيسذيناتماإسق3ُءايسقبضاعىلال8اينهما
ييمايمحدايسا3يضايفايح3خظا3تايسبخض3ءاخَيأخبا
ههماسل شا3خكةاياعايرتزقةا خصندا3ءاأثن3ءاتيمُّ

يسُداْدَخينايفامبه3تايسقت3ل.
خك3نتايسلج3ُنايسشدبخةاقدات ّكنتاينايسقبضا
عاىلال8اي اناتاماإقن3عهاماب3ستيماهاسلقت3لايفا
صفيفاقييتايالحتالاخيرتزقتهمابَ أخباخيسدخعا
بهاماعىلايج يع3تايتفرقةاقبلاأنايتماضبُطهما

يفاصند3ءاخَيأخباخيسبخض3ء.ا
خيدتربالاؤالءاأُن يذم3ًاسئ3تايسح3التايستيايتما
يسزجابهماإَلايد3خكايسُداْدَخينايسسدي يايمَيريكيا
عىلايساخَاَ ان،اخيظهراحجمايالساتغالايسرخخصا

سدخشةالؤالءاخح3متهمايسرضخخية.
خيأخاذايستضلخالايسا3َخاإقنا3عايسضحخاةابأنا
يمياراالايددخاعناكينهاتجنخديًاختدخيب3ً،اختسالخما
سااحاخيب3سغاي3سخةاتصلاإَلالللااخي3لاب3سد لةا

يسسدي ية.
أي3ايانايتيساينايستجنخاداخيستضلخالاختنتهيا
يه تهاماعنادَاحشادايج3يخاعايانايسغارخابهما
إَلامهاةاأخرى،احخاثاتقيُمايمخارةاب3يته3نهما
خخضدهماأي3َماخخ3خين،اإيا3ايسذل3باإَلايسجبه3تا

أخايسسجن.
خيتحدثايمرسىايسغاّرخابهماب ريخة،اخينقلينا
خيقَعايستحشخداتحتا خيخعايس3لاخيستسلخح،ايفاحنيا
يداي ايسبدضايفاتييبختاأخاقاداالايدي خن،اخَ ناالا
يه هاماحخ3ةالؤالءاالايكرتثايناإنابقختامثثهما
يريخًةاإَلاأناتتحللايفايسدريء،اأخاتأكله3ايسكاب.

  - خاص:
:اإنايسدرشيِتا ق3لايصدٌخاعسكريٌّ
يانايرتزقاةايسُدااْدَخينايسسادي يا
يمَيريكياسقاييايَص3ِخَعهاماخأصخبا
آخارخنابخنهاماقخ3 يتابا3خزةاخالا
يح3خسةاتقدماخ3شلةاب3تج3هاينطقةا
خيسشادفا خابا ب ديرياةا يسينجارا

ب ح3خظةايسجيف.ا
خنقلاتاخك3سةاسابأاعانايسصدخا
أناأبط3لايسجخشاخيسلج3نايسشادبخةا
سل رتزقاةا تقادما تصاّدخياسح3خساةا

يسزلايخا خلخافا ييقاعا ب3تجا3ها
يسينجاراب ديرياةاخابا ب نطقاةا
خيسشادف،اييقدنياقتىلاخمرحىايفا

صفيخهم.ا
خأكدايسصدُخاأناينابنيايسقتىلاق3ئَدا
ع لخا3تايلخشاخ3ايسرتزقاةاب3سجيفا
يسدعياخ خلايسشاخدياخعرشةاينا

يريخقخه.ا
يسقتاىلا بانيا يانا ُعارفا ك ا3ا
خيسجرحى،ايريضابناحسانامد لا
يح ادا ياربخكا اقتخال(،ا يسصخاديا
يسغييبيايسنييفااقتخل(،اص3سحاقريطا

يسنييفاايص3ب(،ان3ماياخيلايسنييفا
ايصا3ب(،احسانيايح دابناساددا

يسنييفاايص3ب(.ا
خيفاينطقةاسادب3اب3سجيفات كنا
أبط3لايسجخشاخيسلج3نايسشادبخةاينا
تديارا ب3بةاخآسخاةايدخعة،اي 3اأ َّىا
إَلايارعاعد ايانايسرتزقاةاخذسكا
خاالاصاّدايح3خساةاتقدماخ3شالةا

ب3تج3هايسنطقة.
قا3 ةا أحادا أنا يمنبا3ءا خأخا3 تا
يسرتزقاةايسذيناق3 خيايسح3خسةاب3تج3ها

سدب3اتدرضاسإلص3بة.



يسي خلاخاي3خلامالاماايسييخلالاام 3 ايمخلامخلالا     يسدد ااعلاا4 تقرير

ان يف نهم  ع�شرات الآلف يف م�شرية جماهريية ينددون بجرمية الُعـْدواَ

اليمنيون ُيبطلون مفاعيل الحملة اإلعالمية املعادية 

مركز أبحاث كندي: كيف ساعد دعم واشنطن لجرائم السعودية يف الـَيـَمـن بتوسع “القاعدة”؟

  - خاص:
ح لتايسسارةايسج 3لرياةايستياخرمتا
َةاخس3ئلاإلام3نباعنيينه3ا يسثاث3ءايس3يضاِعادَّ
ب ييمهاةا يسرتبطاةا خشاد3خيته3ا يسرئخايا
يسُدااْدَخين،اخذساكاياناحخثاحجمايسشا3خكةا
ختيقخته3ايستزيينايعايستغريتايسدساكريةايفا

ييتلفايسجبه3ت.ا
خيحتشدايسخ نخينابكلاخئ3تهماخينت 3ءيتهما
خبدارشيتايآلالفاإلاسا3حةابا3بايسخ ان،ايفا
يسرةاتدداخيحدًةاينايمكثراحضيخيًاختف3عاًا
ينذابدييةايسُداْدَخيناتلبخةاسلدعيةايستياخمهته3ا
يسلجنةايسثيخيةايسدلخ3اسليرخج؛اتنديديًاب جزخةا
سيقانهمايستيايختكبه3اطرينايسُداْدَخيناخخيحا

ضحخته3ايسدرشيتابنياشهخداخمريح.ا
يسسارُةاخرمتاخبحسابايسدعيةايسثيخيةا
بدنييناامري ةاسايقانهمامري ةاأيريكخة(ا
خيألتايسج 3لرايسغ3ضبةاسا3حةاب3بايسخ نا
ييتدي يًاإلاش3خعايسزبرياب3سد3ص ةاصند3ء.

الختا3تا يسسارةا يفا يسشا3خكينا خح الا
تديانامري ةايسُداْدَخينايفاسايقاخلقةابنهم،ا
خيساؤخسخةا يساؤخسخته3ا أيرياك3ا يح لانيا
يسُداْدَخين،اخسماتيُلايسشاد3خيتاخيساخت3تاينا
يسدبا3خيتايستاياتؤكداعاىلايييَصلاةايسص ي ا
يسُدااْدَخينا يالساتثن3ئيايفايييمهاةا يسخ نايا
خيست ريخايستحركاسييمهةايسغزيةاخيرتزقتهما

يفاييتلفايسجبه3ت.ا
خك 3اأنايسسارةاخرماتاسلتنديدابجري ةا
يسُدااْدَخينايفاسايقاخلقةابنهماخيساتهديخها
سألساييقاخيسحا3لايستج3خياةاخإنها3اما3ءتا
ب3ستزيينايعاخشلا خلايسُداْدَخيناخيرتزقتهما
يفايستقادماخيندث3خايسح لاةايإلعايخةايسد3 يةا
حايلاصند3ءاخينقاابايييزيانايسدركةابددا
ينطااقايدركةاتحرياراياأخباخيستيام3ءتا
يدعيياًةاب سارةام 3لرياةاي 3ثلةايمي3ما
يس3ضخاةايفاشا3خعاياأخباب3سد3ص اةاستؤكدا
يسج 3لاراأنه3اص 3ماأي3ناالايقلاأل خًةاعنا
خم3لايسجخشاخيسلج3نايسشادبخة،احخثاأكدتا
يسج 3لراخاالايسفرتةابنياح لاةايسُداْدَخينا
يإلعايخةاحيلاصندا3ءاخي3اتال3ايناينطاقا
يدركاةاياأخباإلايسارةايسثاثا3ءاأنايآلساةا
يإلعايخاةاعاىلاضي3يتها3اب3سنسابةاسادخلا

يسُداْدَخيناإالاأنه3اخشالتاكسااحايستيديتها
ضدايسخ نخنيايسذينايبطلييايفديسه3.ا

خصادخاعنايسسارةابخا3ناأكداعاىلام لةا
ينايسنقا3طاأخسها3ايسحلايسك3يالايفايييمهةا
يسُدااْدَخيناباكلايسصايخايس كناة،اخياحقاةا
أي3 يهايفايسديخلاخيسدعايةاإلايح3ك ةام خعا
يسض3سدنيايفايسجريئمايسبشدةايستياترتكبابحلا
يسشادبايسخ ني،اخيستياتقي ل3اأيريك3،اخيستيا
تبدخايسخيماخكأنه3اينتق3ماشا3يلاينايسشادبا
يسخ ناي،اخكذساكايستحقخلايسج3 اخيسشا3يلايفا

مري تياسيقانهماخبنياييسف.ا
ايسبخ3ناعناخخضايسات ريخايسُداْدَخين،ا خعربَّ

خيسحص3خاتحتاأيَّةايربخيتاخيلخة،ايتييطأاينا
خاسه3ايسد3ساماعىلايستفاكاب3سخ نخنياختفتختا
عاربا يسفايىض،ا خنارشا خت زيقها3ا با لاما
يستساهخاتايستاياتقدماسلق3عادةاخأخييته3ايفا

يسن3طلات هخدياسلسخطرةاعلخه3.ا
خ عا3اأحريخايسد3سام،اخيسنظ 3تايسحقيقخةا
خيإلنس3نخةاإلاتح لايسؤخسخ3ته3اخخيمب3ته3،ا
خخضحامريئمايسُداْدَخين،اخيسد لاعىلايستحقخلا
خخها3اخكشافه3،اخيح3ك ةايسجرياني،اخينعا
يسات ريخايسجريئامايسج 3عخة،اخحاربايإلب3 ةا

بحلايسخ نخني.ا
خيفايسيتا3مامد ايسبخ3ناعاْزَمايسخ نخنياعىلا
طار ايسحتلاختطهارايسخ ناينا نالايسغزةا
خيسق3عادةاخيسدخيعاش،اخقطاعاأيا3 يايسارشا

خيإلمريم،ايه 3ابلغتايستحدي3ت.

ق�ال تقريٌر أصدره مرَكُز األبح�اث )يس أر جي( الكندي 
المتخص�ص يف أبحاث العولم�ة إن ادارة الرئيس االميركي 
ب�ارك أوبام�ا حرصت عىل تهدئة غضب الس�عودية بش�أن 
االتفاق النووي اإليراني والفشل يف تحقيق “تغيير النظام” 
يف س�وريا، يف مقابل غضها الطرف عن وحش�ية الرياض يف 
حربها عىل ال�يَ�َم�ن، عىل الرغم من أن ذلك س�اعد متشددي 
“القاع�دة” ع�ىل توس�يع نطاق س�يطرتهم ع�ىل األرض يف 

ال�يَ�َم�ن.
وجاء يف تحليٍل كتبه جوناثان مارشال أن إَداَرة اوباما 
تغض الطرف عن كارثة إْنَس��انية يف ال�يَ�َم�ن منذ غزو 
المملك�ة العربية الس�عودية يف م�ارس 2015 لل�يَ�َم�ن 

تح�ت ذريعة “س�حق التم�رد المدع�وم إيراني�اً وإَعاَدة 
الرئيس ال�يَ�َم�ني إَل السلطة”.

ولفت التقرير إَل عدم إْمَكانية تجاهل واش�نطن ببساطة 
التم�دد الرسيع لف�رع خطير م�ن تنظيم “القاع�دة” الذي 
يزده�ر يف ظ�ل الفوىض حي�ث يس�عى حاليا ه�ذا التنظيم 

للسيطرة عىل أجزاء كبيرة من جنوب ال�يَ�َم�ن.
وأش�ار إَل ما أوردته صحيفة ”انتليجنس ويكيل” والتي 
أكدت أنه ونتيجة الس�تغالل الفراغ األمني المستمر وغياب 
مؤسسات الدولة الفعالة يف ال�يَ�َم�ن، فإن تنظيم القاعدة يف 
جزيرة العرب يقدم نفسه بأنه القوى الفاعلة المسيطرة عىل 
معظم مناطق جنوب ال�يَ�َم�ن حيث أصبحت حالياً المناطق 

التي تخضع لس�يطرة القاعدة يف جزيرة العرب هي أَْكبَ��ر 
من تلك المساحة التي كانت تسيطر عليها إبان العام 2011، 
حي�ن كانت الجماع�ة يف ذروة نش�اطها خ�الل التظاهرات 

الشعبية المناهضة للرئيس السابق عيل عبداهلل صالح.
وأك�د التقري�ر أن األح�داث يف ال�يَ�َم��ن” تعي�د تأكيد 
الدرس الذي كان ينبغي تعلمه يف أفغانستان والعراق وليبيا 
وس�وريا: بأنه من رحم الحروب األهلية يولد القتلة القساة 
الذين يزدهرون عىل انقاض الرصاعات وينتقلون من ميدان 
معرك�ة إَل آخ�ر بمس�اعدة التكنولوجيا الحديث�ة واالتباع 
المتحمسين.. الخالصة أن التدخل األَمريكي يف تلك الحروب 

األهلية ينعكس دائماً سلباً ضد الواليات المتحدة.

ومن خالل مساهمتها يف إفشال ال�يَ�َم�ن كدولة، تساهم 
واش�نطن يف خلق أرضي�ة خصبة لنمو اإلره�اب المناهض 

للواليات المتحدة هناك.
ق�د ال يهت�م البيت األبيض كثي�را بالدمار الش�امل الذي 
س�ببته الح�رب ع�ىل ال�يَ�َم��ن – كم�ا يتض�ح م�ن الدعم 
األَمريك�ي الواس�ع لجرائم الح�رب التي ترتكبه�ا المملكة 
العربية الس�عودية – ولكن ينبغ�ي أن ال نكون ضحايا ألي 
تضليل من فوكس نيوز أَْو بعض أعضاء الحزب الجمهوري 
يف الكونغرس والذي سينكش�ف رسيع�ا بمجرد أن يحصل 
هجوم إرهابي من القاع�دة يف جزيرة العرب ليحصد أرواح 

األميركيين يف الداخل أَْو يف الخارج. 

بان كي مون يدين الغارات الجوية التي استهدفت سوق خلقة بنهم َويطالب بتحقيق فوري
يفاإ ينةاسلغ3خيتايسجييةايفايساخَاَ اناخيستياأسفرتاعنا
يقتلااخايدنخ3ًاعىلايمقلايفاسايقاش 3لارشقايسد3ص ةا
يساخَاَ انخةاصند3ءاييمايسسابت،ا ع3ايمينيايسد3ماسألَُيااما
يستحادةابا3ناكياييناإَلاإماريءاتحقخلارسياعاخنزيهايفا
يسح3 ثايسذياشاهداأَْكبَااراعد اينايسقتىلايفارضبةاخيحدةا

يفايمشهرايمخرة.
خخخق3ًاسلبخ3نايسص3 خاعنايستحدثاب3سا ه،اعربايمينيا
يسدا3ماعناقلقاهاإزيءايسغا3خيتايسجييةايسكثفةايسسات رةا
إَض3َخاةاإَلايسقتا3لايسسات راعاىلايمخضايفايساخَاَ اناعىلا

يسرغماينا عييتهايستكرخةاسيقفايمَْعاَ 3لايسدديئخة.
خق3لاإنايمينيايسد3مايدينابشدةايسهجيمايسذيايستهدفاسيقاخلقةا

يفاينطقاةانهماب3سقرباينايسد3ص ةاصند3ء،اي 3اأسافرا
عانايقتالااخايدنخ3ًاخمارحاالاآخرين،اخقا3لايسبخ3ناإنا
يسساخداب3ناكياييناأعرباعناخ3ساصاتد3زيهاختد3طفها

يعاأرسايسضح3ي3.
يمينيايسد3ماذكرام خعاأطريفايسنزيعابرضخخةايالحرتيما
يسك3يالاالستزيي3تهاماب يمابايسق3ناينايسادخيلاسحقايقا
يإلنَْساا3ناخيسق3ناينايإلنَْساا3نيايسادخيل،اخيساذيايحظارا
يسهج 3تايسيمهةاضدايسدنخنياخيمي3كنايسدنخة،اب 3ايفاذسكا

يمَْساَييقايسأليسةاب3سسك3ن.
اخأشا3خايسبخ3ناإَلاأناأينياع3مايمَُياامايستحدةاق3لاَخأَّكداأنايثلالذها

يسهج 3تاتدترباينايالنته3ك3تايسيطرةاسلق3نينايإلنَْسا3نيايسدخيل.
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اأ�شاد مبوقف احلزب واأمينه العام ووقوفه اإىل جانب ال�شعب اليمني
املجلس السياسي ألنصاراهلل يدين بشدة قرار الدول الخليجية ضد حزب اهلل ويعتربه خدمة مجانية إلسرائيل

  - خاص:
أدان المجلس السيايس ألنصارالل�ه القرار الصادر 
عن الدول الخليجي�ة والذي اعترب حزب الل�ه )منظمة 
إرهابية( مثمنا يف ذات موقف حزب الل�ه وأمينه العام 
ال�ذي جدد رفض�ه ورفض حزبه للع�دوان عىل اليمن 

وذلك ببيان أصدره المجلس أمس األربعاء.
وعرب البي�ان عن اإلدانة واالس�تنكار الش�ديدين » 
لق�رار مجلس التع�اون الخليجي اعتبار ح�زب الل�ه 

منظم�ة إرهابية رغ�م أن معظم أنظمة ه�ذا المجلس 
تمارس أعمال القتل والتدمير واإلجرام بحق ش�عوب 
المنطق�ة ويف مقدمتها الش�عب اليمن�ي العزيز خدمة 
ألعداء األم�ة، ونعترب هذا القرار األرعن خدمة مجانية 
للكي�ان الصهيون�ي الغاصب وأدواته م�ن الجماعات 
المنطق�ة، كم�ا نع�رب ع�ن تضامنن�ا  اإلجرامي�ة يف 
الكام�ل مع حزب الل�ه بوجه ه�ذه الهجمة األمريكية 
اإلرسائيلية الس�عودية وأزالمها وأبواقها يف المنطقة، 
ونؤكد أنها لن تزيدنا إال اعتزازا وفخراً بمواقف حزب 

الل�ه وخياراته الوطنية والقيمية واألخالقية«
ويف ذات البي�ان عرب المجلس الس�يايس عن تقديره 
لموق�ف الس�يد نرصالل�ه ال�ذي جدد اإلع�الن عنه يف 
خطابه مساء الثالثاء المايض وقال البيان: » إننا كشعب 
يمن�ي مظل�وم ومس�تضعف وصامد بوج�ه العدوان 
السعودي األمريكي الهمجي عىل اليمن إذ نثمن ونقدر 
عاليا ودائما هذه المواقف الرس�الية العظيمة لسماحة 
الس�يد حس�ن نرصالل�ه لنتقدم من س�ماحته بأسمى 

آيات العرفان واالمتنان والتقدير البالغ«.

وأكد البيان أن الشعب اليمني سيحفظ لحزب الل�ه 
وأمينه العام موقفه األصيل والمس�اند للشعب اليمني 
حي�ث ج�اء يف البيان: » ل�ن ننىس مواقفك�م المرشفة 
من قضية فلس�طين خاصة وقضاي�ا األمة عامة، وإن 
الش�عب اليمني الكريم ل�ن ينىس مواقفك�م معه ضد 
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي المج�رم ، وصدعكم 
بكلم�ة الحق حينما خرس�ت األلس�ن، والت�ي ألجلها 
كرستم المح�ذورات السياس�ية واإلعالمي�ة يف لبنان 

والمنطقة والعالم«.

ـن: الّتــفاق املمنوع« ـماَ يف ندوتها اخلا�شــة بعنوان »الـياَ

املهندس حمزة الحوثي على قناة امليادين يشرح تفاصيل األزمة ويكشف بعضاً من خفايا كواليس حوار موفنبيك
  - خاص:

ااِةايستياك3نتا يفاندخته3ايسَي3صَّ
تحتاعنيينا»يساخَاَ ان:ايالتَّف3قا
يس نيع«ايستض3ختاقن3ةايسخ3 ينا

يمست3ذاح زةايسحيثيا»عضيا
يسجللايسسخ3يسامَنَْص3خايسله«؛ا

سن3قشةايسفرتةايستياسبقتايسُداْدَخينا
عىلايساخَاَ ان،اخيسقدي3تاخيمسب3با
يستياأخصلتايساخَاَ اناسهذهايسرحلة،ا
خيفالذيايستقريراسختماتسلخطايسضيءا
عىلاأبرزايح3خخايسنق3ش،اخيديخاتا
يمست3ذاح زة،ايستياك3ناسه3ايستأثرا
يسه3مايفايجري3تايسنق3ش،ايناحخثا

يسرس ايسدقخلاسليق3ئع،اختصحخحا
يسدليي3تايسغليطةايستياع لتا
يسنَيُبايسسخ3سخةايسديئرةايفاخلكا

يالختزيقاسلُداْدَخيناعىلاتديي ه3اخخلا
يسسخ3سةايستضلخلخةايستياينتهجيل3ا

طييلايسرحلة.

أبعاُد املرحلة السياسية وتغريُّ املسارات 
بداداتقديمانباذةاعنايسرحلاةايسسخ3ساخةاإب3نا
ب يرما3تا يستدلقاةا يساخَاَ اان،ا يسُدااْدَخيناعاىلا
يؤت ارايسحييخاخيسح3خخايسرئخساةايستاياتمايالتف3ُقا
علخه3اساأستايذيدةايسقن3ةايمسات3ذاح زةايسحيثيا
عناأساب3باتغرايسا3خيتايسرحلةاخقلبايسط3خسة؛ا
سخصالايسيضاعاإَلاي3الياعلخاه؟اخكد3 ةايمسات3ذا
ح ازةايفاأساليباحييخي3تاهاياعايسقناييتايجخبا
بتفصخٍلايطّدٍماب3سارس ايسدقخِلاسليق3ئعاخيجري3تا
يمحديثايستيامرت،اخخ يًاعىلاساؤيلايسذيدة،اأم3با
يمست3ذاح زةاأنا»يؤت َرايسحييخايسيطنياسمايشكلا
يسؤسسا3تايسح3ك اةاسل رحلةايالنتق3سخاة،اخأناي3ا
يحكمايسرحلةاك3نايستييخلايسساخ3يسابنيايسكين3تا
يسسخ3ساخةاخلاذيايستييخُلالايايسذياأعطاىال3 يا
يسرشعخَةاسخكيناخئخسا3ً،اخليايسذياأعطىايسرشعخةا
سحكييةايستييخل،احكييةاب3ساندخة،اخيستياتق3سما
خخه3ايسسلطةايسؤت راخحلف3ؤه،اخيسشرتكاخرشك3ؤه،ا
خأّنالاذيايستييخالاليايسذياأنتاجاييرم3تايؤت را
يسحاييخايسيطناي،اخأكاداعىلاأنايكايناأَنَْصا3خايسلها
ض اناسالطةايسرحلاةايالنتق3سخاةاخكذساكايسحريكا
يسجنيبي،اخعقباينته3ءايؤت رايسحييخايسيطنيايسذيا
سمايطبلاياناييرم3تهايستياأم داتاعلخه3اك3خةا
يسقيىايسسخ3ساخةايسشا3خكةاخخهاأيايشء،اخيست را
يسيضاعاسقريباةاسانة،اخخصالايسيضاعاإَلاأ ناىا
يسساتيي3تاعىلاك3خةايمصددةايمينخةاخيالْقتَص3 يةا
خيسسخ3ساخة،احخنه3اخرجاأَبْن3َءايسشادبايساخَاَ انيا
خط3سابابثاثاةايط3ِساباخقاط،اتنفخاذاييرم3تا
أنا بحكاما يسحكيياةا إساق3طا يسيطناي،ا يسحاييخا
ييرم3تايؤت رايسحييخايسيطنياتؤكداعىلاتشاكخٍلا
مدٍياداسلحكيياةايبنخاٍةاعاىلايسرشيكاةايسيطنخة،ا
خث3ساثايطلاباإساق3طايسجرعةايستياك3ناتانت3م3ًا
ستدلايخايسرحلاة.اخسمايكاناض نايط3سابايسثيخةا
إساق3طال3 ياأخايالستحييذاعىلايسسالطةاإطاق3ً،ا
خي3احصلايفايايمايسح3 ياخيسدرشينايناسابت ربا
أنهاأنتجايتف3قايسسالماخيسرشيكاةايسيطنخةاخلذياي3ا
يؤكداصدقخاةايسثاثاةايسط3سبايستياخرجايسشادبا

يساخَاَ انيايط3سبابتنفخذل3.

خي3امرىابددايتف3قايسسالماخيسرشكةاليانفُلا
يسيشءايسذيامرىابدداينته3ءايؤت رايسحييخايسيطني،ا
تج3لالات3ماسبناي الذيايالتفا3ق،اخي 3طلةايناقبلا
لا3 ياختخ3ّخه،استتضاحايسحقخقةاخخ ا3ابدداأنه3اسما
تكناسيىايح3خالتاإلض3عةايسيقتاخت ديده،احتىا
تستك لايسرتتخب3تاسشنايسُداْدَخيناعىلايساخَاَ ان«.

خخخ ا3ايتدلالاب3سحاييخايساذياأمرتاهايسكين3تا
يسسخ3ساخةايفاخنادقاييخنبخكاب3سد3ص اةاصند3ء،ا
ساأستايسذيداةايمسات3ذاح زة،اعنايادةاصحةاي3ا
عا قخالابأنالذيايسحييخاك3ناساختمانقلُهاسقطراخييقَّ
ب3سري3ضاعىلاأََسااا3لاأناتكينايسري3ضايرمدخًةا
سهذيايالتف3ق؟اخر ايمسات3ذاح زةا»ب3سنسابةاسحييخا
ييخنبخاك،اُطِرَحاتايسدديادايانايسقرتحا3تابهاذيا
يسشاأن،اخيا3اتامايالتَّف3قاعلخاه،اأنايتمايساتك 3لا
يسحاييخايفاصندا3ء،اخيتماتيقخدهايفا خساٍةايح3يدة،ا
خيناثمايتماتنفخذه«،اخيساتك 3الًاسلفكرةايسسا3بقةا
خيستاياعىلايا3ايبدخاأنها3اك3نتاب3مل خاةاي3امدلا
يمسات3ذاح ازةاياراعىلاإك ا3لاطرحها3،احخثا
ق3لايساتطر يًا»إّناي3احدثايفااااسبت رباسمايكنا
تحرك3ًاخ3صا3ًابأَنَْص3خايسله،ابلاك3ناتحرك3ًاشادبخ3ًا

يناُكّلايسفئ3تاخيمطخ3ف«.
خخيصلايمسات3ذاح زةاحديثَهابطرحاتسا3ؤالٍتا
يتت3سخٍةاعنا»عدماتشكخلاحكييةايسرشيكةايسيطنخةا
يستاياأقرتها3اييرما3تايؤت ارايسحاييخايسيطني،ا
خيرخخاع3ماينالذيايستج3لل؟اس3ذياسماتشكَّلايسهخئةا
يسيطنخاةاسلرق3بةاخيإلرشيفاعاىلاييرم3تايسحييخا
خخلايسد3يرايستفلاعلخه3؟اس3ذياسجنةاتحديدايمق3سخما
ع لتاعىلاتقساخمايمق3سخمايفاعرشةاأي3ماخخلاخؤيٍةا
يددٍةاسالف3ً؟اسا3ذياسماتحد ايسرشيكةاعىلايساتيىا
يسركزاخيسح3خظة؟اس3ذياساماتنفذايسنق3طايسدرشين؟ا
سا3ذياسماتنفاذايسنق3طايإلحادىاعرشة؟اسا3ذيايفااا 
سبت رب،اخبدداتيقخعايتف3قايسسلمايناقبلاُكّلايسقيىا
يسسخ3سخةاخبرع3يةال3 يابنفسهاخبرع3يةاأَُياا خةا

خ خسخاةاخأيّدتها3اخب3خكتها3ا خلايسيلخاجاخيجللا
يستدا3خنايسيلخجي،اخيجللايميان،اأصتايسقيىا
يسسخ3ساخةاعىلاتفييضال3 يابتشاكخلايسحكييةا
خيستياسمايكناسن3اخخه3اأيةاحقخبة،اخغضضن3ايسطرفا
يناأملايسصلحاةايسيطنخةاخإْخاَريجايسبلدايناعنلا
يسزم3ماة؟اس3ذياساماتصححالخئةايسرق3باةايسيطنخةا
عىلاتنفخذاييرم3تايؤت ارايسحييخ؟اس3ذياتماإع3 ةا
خارضايمق3سخامايفايسدساتيخايسجديد،اخبناي ايتف3قا
يسسالمانّصتاعىلاإع3 ةايسنظراخخها3«،اخك3نتالذها
يسسلسالةاينايستسا3ؤالتايناخمهاةانظرايحللنيا
خيريقباني،اب ث3باةاكشافايسسابب3تايسحقخقخةايفا
خصيلاأخض3عايسبا اس3الياعلخهايآلن،اخأكدخياأّناينا
يدقلايفالذهايمسائلةاخيجخباعلخه3اساخدخكات 3ما

يإل خيكايف3تخحايسحقخقة.

استقالة هادي والفراغ السياسي
خبيصايصايساأسةايساتق3سةالا3 ي،اساأستا
يسذيداةايمسات3ذاح زةاعناأساب3باعادمايسذل3با
سلربسا3ناخخالاطارحايسؤت ارايسشادبي،اسلباتايفا
يستق3سةال3 ي،اخك 3اينصاعلخهايسدستيخ؟اخأم3با
يمسات3ذاح زةاييّضح3ًاحق3ئَلاك3نتايغليطةاسدىا
يسج هيخاأنا»تقديَمايستق3سةال3 ياك3نتاقبلاييتا
يسلكاعبديسلهاخسخالابدداييته«،اخأض3فاأنا»ل3 يا
َمايالستق3سةابتيمخٍهاخ3خمياخذسكاإلخب3كايسشهدا قدَّ
ايفا يسساخ3يس«،اخعناخخضايسذلا3باإَلايسربس3ناسلبتِّ
يساأسةالاذهايالساتق3سةاأخضحايمسات3ذاح زةاأنا
»ل3 يايساتق3ستهاختاهابح3حايفاتقديمايالساتق3سة،ا
ل3 ياقدمايساتق3ستهاسجللايسنييباخليايدرفاأنا
يسربسا3ناالاي تلكايسقدخةاعىلاحسامالذهايسساأسة،ا
سدادةاأساب3باأخالً:ايسرشعخةايستياتحكامايسبلداليا
ياب3سرشعخةايستييخقخة،اخيرمدخ3تايسد لخةا ي3اسا ِّ
يسسخ3ساخةالاياييرم3تايسحاييخايسيطنياخيتف3قا
يسسالماخيسرشيكة،اخلاذهايسرمدخ3تاأّكادتاعىلاأنا

يجلاَلايسناييبايحكايٌماب3ستييخلاب دناىاأناأيةا
قضخاٍةاتُطاَرُحايفايجلالايسناييبايجابايستييخالا
علخها3،اخلن3كايسدديداينايسدييئلايستياالاتجدلاينا
يجللايسنييبايستطخعاأنايقيمابهذيايسدخخابشكٍلا
تييخقي«ايفاإشا3خٍةاينهاإَلاحزبايإلصاحاخرشك3ئها
يسديع نياسه3 ياخيسدخخايسن3طابهمايفايسيططايسدد.
»تجا3خزا يفرِتضا3ًا ح ازةا يمسات3ذا خأضا3فا
يرمدخ3تايسد لخةايسسخ3ساخةاخيسرحلاةايالنتق3سخةا
خيا3اأتاىابداداثايخةااااخربيياراخيتفا3قايسسالما
خيسرشيكة،اخيسدي ةابيضعايجللايسنييباإَلاي3اقبلا
االا،ايسد لاب 3ام3ءايفايسدساتيخ،احخنه3اسخقيما
يجللايسنييبابإ يخةايسسالطةايفايثلالذهايمخض3عا
سدةاشاهرين،اخساخدعياإلمريءاينتي3با3ٍتايبكرة،ا
خيسدلايماأنايالنتي3با3تايسبكرةاغاراي كنة،اخ 3ا
زيلالن3كاشيٌطاطييٌلايناصخ3غةايسدستيخايسجديدا
امديد،ا خيالساتفت3ءاعلخه،اخإعدي اساجٍلاينتي3بايٍّ
خصايالًاإَلايالنتي3با3ت،اي ا3اك3ناساخفِرضاعىلا
؛اتدلنا يسقيىايسسخ3ساخةاأناتيُرُجابإعاٍنا ستيخيٍّ

خخهايست ريخالخئةاخئ3سةايجللايسنييب.

مخارج األزمة والحلول بديلة
خبيصيصايسُدُرخضايسقديةاخيسدعييتايسيمهةا
مَنَْصا3خايسلاهاآنذيك،اسا3ستايسذيدةاعنايا3اإذياك3نا
لنا3كا عيٌةاتاماتقدي ه3امَنَْص3خايسلاهاب3سذل3باإَلا
يسري3ض؟اأم3بايمسات3ذاح زةاأنا»حييخاييخ بخكا
ك3نايه ا3ً،اخخارجاب3تفا3ٍقاك3ياٍلاخشا3يٍلاعاىلا
ُكّلايستف3صخال،اخخخ ا3ايتدللاب3سسالطةايالنتق3سخةا
يسجديدةاساييٌءاأك3نتايجلسا3ًاخطنخ3ًايناغرختني،ا
أخايجلسا3ًاخئ3سخ3ًايستيعبايسكين3تايستياسمات ثلا
خخهاخكذسكاحكييةايسرشيكةايسيطنخة،اخكذسكايه3ما
يسرحلاةايالنتق3سخةاختصحخحايالختااالتايستياخخه3ا
ختزيخنها3،اخيا3اأخ اأناأقيسهالن3ابياصاة:اإناي3ا
لاياح3صلايفايساخَاَ انالياأنايسشادبايساخَاَ انيا

ك3نايريداأناي يضايفايسد لخةايسسخ3سخةايستيايتفلا
علخها3ايساخَاَ انخينام خد3ًابشاكلاسالخما خناأيا
يختاالاأخايي3سفة،اخيآلخرخنايريادخناأنايجدلييا
يانالاذهايسد لخاةايسسخ3ساخةاأ يًةاست زيالايسبلادا
ختفتختهاخخرضاأمندٍةاخ3خمخة،اخعندي3اأصاأَبْن3َءا
يسشادبايساخَاَ انياعىلايط3سبه،اّقدمال3 ياخبح3حا
يساتق3ستهاإلخب3كايسشهد،اخصدخاقريخيناينايجللا
يمين،اأيّداخأكداخخّحباب3تف3قاييخنبخكاخشد اعلخها
ال3 يا ب3سقاريخاالاا،اخيسقاريخاللاا،احخنها3اَخارَّ
سددناأعلناينقابهاعىلايتف3قايسسلماخيسرشيكةاخأعلنا
خخضاحاييخاييخنبخك،اخط3ساباأنايكينايسحييخايفا
يسري3ض،اختحاتاخع3يةايجللايستدا3خنايسيلخجيا
خخخاضاأنايكايناتحتاخع3ياةايمَُيااامايستحدة«.ا
خيفاحديثهاكشافايمست3ذاح زةابدض3ًايناكييسخلا
حييخاييخنبخك،اأنا»بدضايسقيىايسسخ3ساخةاك3نتا
ترُخاُضاأنات يَضاب3سحييخا خنايستب3حثايعال3 ي،ا
خذلاباخخدينايفايييانياييتلفنياإَلالا3 ياخأكدا
عىلايالسات ريخايفايسحييخ،ابناع اراأيض3ًاذلباإسخها
خأكاداأنايسات رايسحاييخ،اخعندي3اخصلالا3 ياإَلا
عدن،ازيخهابناع رايرتانياخخالايسزي3ختنياأكدابنا
ع اراأنايسرملاي يضايفاساخ3ق3ٍتاييتلفة،اخذلبا
خخٌدازيئاٌراينايسقيىايسسخ3ساخةاإَلاعادناخط3سبتها
باأنايكاينامازءاينايسحال،اخخخاضاذساك،اكذسكا
بخ3نا3تايجلالايميناك3نتاتشاد اعاىلال3 ياأنا
يكينامزءيًاينايسط3خسةابحسانانخٍة،اخشا3خكاخخها
عرباب3صهخب،اخي3سانيايك3خيايساذياي ثلايسحريكا
يسحسيباعىلال3 ي،اخكذسكايسدكتيخايح داحلبيبا
ك3نايشا3خك3ًايفالذيايسحييخ«،اخأكدايمسات3ذاح زةا
أناها»عندي3اخصلن3اإَلانه3يةايسحييخاخيتفقن3اعىلاُكّلا
يستف3صخلاك3نايتمايختد3ُلايسشا3كلاعندي3انصُلاإَلا
يسنقا3طايسحس3ساة،اأخالًا خلايسيلخجاك3نتاترخضا
لاذيايسحاييخ؛امنه3اك3ناتاتحرّضاسهاذيايسُدااْدَخينا
ينذاساتةاأشاهراخلياي3ايعرتفاباهاخزيراخ3خمخةا
يسسادي يةايسجبار،اكذسكاك3نالنا3كاتحضرٌاكبرٌا
سُدااْدَخيناعاىلايساخَاَ ان،اإذياسمايتاماخرضاأمنديتا
خ3خجاإط3خايسد لخةايسسخ3ساخة،اقريخايجللايمينا
ماااايؤكاداعاىلاي3اخصلتاإسخاهايسكين3تايفاحييخا
ييخنبخكاخيؤكداعىلايساتئن3خه3اخايخيً،اخلذياي3اسما

يحصلاحتىايآلن«.ا

الحلول املطروحة يف الوضع الراهن
خيفاخت3مايسربن3يجاساأستايسذيداةاع 3اإذياك3نا
لنا3كايقرتٌحاسف3خضا3ٍتايب3رشٍةابانياأَنَْص3خايسلها
خبانيايسسادي ية؟اخ ايمسات3ذاح ازةاأنا»يسيضعا
يسريلنايقتايضاأنانفرِّقابنياقضختاني،اأخالً:الن3كا
ُعاْدَخيناسا3خراغرايربَّخاخيي3سفاسألعريفايسدخسخةا
اعىلا خيمَُياا خاةاخيييثخالايسج3يدةايسدربخةايَُشانُّ
يساخَاَ اان،اخلاذيايسُدااْدَخينايجاباأنايتيقفاخيخيًا
 خناأيانقا3ش،اث3نخ3ً:اب3سنسابةاسا3ابخنن3اكخ نخني،ا
خكقيىاسخ3ساخةانحانانؤكداأناط3خساةاييخنبخكا
خرمتاب3تف3ٍقاش3يٍلاخك3يل،اخنؤكداعىلاي3اخخ ايفا
قريخاماااابأنايتمايساتئن3فالذيايسحييخايناحخثا

ينتهى«.
خأض3ختايسذيدةاسؤيالًاعناحقخقةايسرس3سةايستيا
بداثابه3ايسبدايثايمَُياا اياخسدايسشاخخاإَلاخكخلا
يمَُياامايستحدةامخفرياخخت 3نايسسافرايسسا3بل،ا
تفخاداعانايف3خض3ٍتايبا3رشٍةايعايسسادي ينيايفا
يمخ ن؟اخك3ناتاإم3بةايمسات3ذاح زةاب3سنفياحخثا
قا3ل:ا»الاتيمدايدلييا3ٌتاحيلالذيايساكام،اخسكنا
يا3اأؤكدهاب3سنسابةاسيسدايسشاخخ،اأنايسساخدام 3لا
باناع رايفاآخاراإح3طٍةاقديه3اسجلالايمين،اق3لا
إنايساخَاَ انخانياك3نايياقا3باقيسانياأخاأ ناىاينا
ابنيايسكين3تايسسخ3سخة،ا يستيصلاإَلايتف3ٍقاساخ3يسٍّ
لايسدسكريايسسدي ياليايناح3لا خنا خسكنايستدخُّ

يسيصيلاإَلاذسكايالتف3ق«.



يسي خلاخاي3خلامالاماايسييخلالاام 3 ايمخلامخلالا     يسدد ااعلاا6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
ك3يالا بشاللا خيسحصا3ُخا يسُدااْدَخيُنا تساببا
سلقطا3عايسنفطايايفاييتلافاقط3ع3تاهايإلنْت3َمخةا
خيالستكشا3خخةاخأخقاَفايستصدياراخيناعا خايلا
يساييخ يت،ايتسابب3ًابأزياةاخ3نقاةايفايمَْسااَييق،ا
يتد ديًايإلْضاَريخاب3سخََ نخنيا خنايستثن3ء،ايسُداْدَخينا
خأََ َخيتهاع ليياعىلاحري3نايسح3خظ3تايسش 3سخةاينا
تدخلايسيقي اخخشالييايفايسحدايناأَْزَيةايسشتق3تايفا

يسح3خظ3تايسجنيبخة..ا
يستقريرايست3يلايسّلطايسضيءاعىلاخس3ئرايسقط3عا
يسنفطايايسخََ ناياخيكشافايمَْضااَريخايسن3تجةاعنا
يسقرصنةايسبحريةايستياي 3خسه3اعىلاخيخ يتايسنفطا

يسخََ نخةاإَلايستف3صخل:ا
ساماتتجا3خزاخيخ يتابا ن3ايسرسا خةاينايسنفطا
خاالايسدا3مايسنارمايساااللماأسافاطانابخن ا3ا
يالحتخا3جايسسانييايصالاخايايانياطانابساببا
يسحصا3خايسفارخضايناتح3سافايسُدااْدَخينابقخ3 ةا

يسسدي ية.

توقف الصادرات 
كشافتاإحص3ئخاٌةاحديثةاعنايختف3عاخسا3ئرا
يسقطا3عايسنفطاياإَلايلخا3خيتايسادخالخيتابساببا
يسُدااْدَخيناخيسحصا3خ،اخأخ3 تايسصا3 خاأناإنْت3َمخةا
با ن3اينايسنفطاساجلتايسدا3مايسنرماااايلخين3ًا
خللعاآالفابريخالابقخ اةاإْمَ اا3سخةامامايلخينا
 خالخاقبلايسُداْدَخينايق3بلاتصديراامايلخينابريخلا
يفايسدا3مالالا،اَخأَّكادتايالحص3ئخاةايسرسا خةاأَنا
يسيسا3ئرايسن3تجاةاعناتيقفاصا3 خيتايسنفطاينذا

أخيخراي3خلايس3يضابلغتالايلخ3خيتا خالخ.

توقف اإلْنَتاج 
خأكادتايالحص3ئخةاتيقافاك3خةاأَْعاَ ا3لاإنْت3َجا
يفاخااقط3عا3ًاإنْت3َمخا3ًاقداتيقفات 3يا3ًاينايسد ل،ا
ب3إلَض3َخاةاإَلاتيقافايستنقخباخيستكشا3فايسنفطا
يفااخاقط3ع3ًايستكشا3خخ3ً؛ابسبباتيقفايسرشك3تا
يممنبخةاعنايسد لانتخجةاتدليخايمَْخَضا3عايمينخةا
يفايسح3خظا3تايسجنيبخاة،اخلياي3اتساببابفقدينا
ساآالفايانايسد3يلنيايفايسقطا3عايسنفطاياسفرصا

أَْعاَ 3سهم.
اخق3ساتايالحص3ئخاةاإناقريباةاعااأسافاع3يالا
خع3يلةاك3ناييايد لينايفايسقط3عايسنفطيابشاقخها
حيياياناأَْعاَ 3سهماينا يإلنْت3َمياخيالستكشا3يفارُسِّ
قبلايسرشك3تايستياك3نييايد ليناخخه3اخينضّ يياإَلا

خصخفايسبط3سةايسبدضا خناأ نىايسحقيق.
خأكادايستقريارايسصا3 خاعاناخزيخةايسنفاطاأَنا
يمَْضاَريخايسن3تجةاعنايسُداْدَخيناعىلابا ن3اتساببتا
تدياراللاايحطةانفطخةايفاييتلافايسح3خظ3تا
يسخََ نخةاينه3اأَْخبَعايحط3تان يذمخةات3بدةاسرشكةا
يسنفاطايسخََ نخةايفايح3خظتياتدازاخيسحديدةاَخ89ا 
ن3قلاةاخقي ،اختديرامخاينشاأةانفطخاةاحكييخةا
ينها3ايبنىايسرصادايسزسزييلايفاذي3خاياعاييتربيتها
خيدديتها3اخينشاأةاخألاعخىساخرشكاةايسنفطايفا

ذي3خ.ا

أزمة املشتقات
ب3ستزيياناياعاإْغَاقايسدارشيتايانايسرشك3تا
بشاقخها يسنفطايا يسقطا3عا يفا يسد3يلاةا يسنفطخاةا
يإلنْت3َماياخيالستكشا3يفاخارضايسددخايسسادي يا
حص3خيًاخ3نق3ًاعىلايسبا اخي3خلايسقرصنَةايسبحريةا
عىلاُكّلاييدي يتايسيقاي اخيسغذيءاخيسدخيء،اخيخقفايفا
صبخحةايسسا3 لاخيسدرشينايناي3خلايس3يضاُكّلا
شحن3تايسنفطاخيقت3 ل3اإَلايخن3ءامخبيتياخخخضا
يستد3طيايعاك3خةايسس3عيايمَُياا خةايستياح3خستا
إقن3عايسددخاب3سسا 3حابإ خ3لايسشاتق3تايسنفطخةا
سرخاعايد3ن3ةايسييطننيايسخََ نخاني،اإاّلاأَنايسددخاخعدا
يمَُياامايستحدةاأَْكثَااراينايرةاآخرل3ايطلعاييسخيا
يس3يضاحخن 3اخمهتايمَُياامايستحدةاطلب3ًاخسا خ3ًا
سلسا 3حابشا3حن3تايسنفاطاب3سدخايلاإَلايسخََ ان،ا
خخمهاتايسطلاباسلرئخلايسفا3خاعبدخباهاينصيخا
لا3 يايسذياخعدايالينيايسدا3ماسألَُياامايستحدةاعىلا
ل3ياشايشا3خكتهايفايسادخخةايسسانييةاسألَُياااما
يستحدةايفانخييايخكاإاّلاأَناتيمخه3تال3 ياخخضتا
ياناقبل،اخلاياي3اكشافتهايسبحرياةايمَيريكخةايفا
أغساطلايفاتقريرل3اعنايسحركةايسبحريةايفايسخ3ها

يسدخسخةايفايسبحرايمح ر.

َأْضـَرار األزمة 
أزياةايسشاتق3تايسنفطخاةايسفتدلاةاياناقبالا
يسُداْدَخينايسسادي ياك3نتاسه3اتديعخ3تاك3خثخةاعىلا
ييتلفايسنش3ط3تايالقتص3 ية،اينه3اتريمعاحركةا
يسنقلابنيايسد3ص ةاخيسح3خظ3تابنسبةا%لماخالا
يسثاثاةايمشاهرايمخلاينايسُدااْدَخين،اك 3اتساببا
بإتافايسح3صخالايسزخيعخةايفايدظمايزيخعاته3يةا
خحجاةاخصدادةاخياأخباخيح3خظا3تاأُْخاااَرى؛ا
خنظريًامَل خّةايسشتق3تايسنفطخةاخ3نايسدرشيتاينا
يسص3نعاتيقفتاخيسبدضاينه3اك3 تاتتيقفابسببا
عدماتيخارايسشاتق3تايسنفطخاةاب3إلَض3َخاةاتيقفا
يسدارشيتاينايضيا3تايسخا3هايسرئخساخةايست3بدةا
سل ؤسساةايسد3يةاسل خ3هاختماتيقخفاقريبةايساالم 
يضياةايخ3هايفايسد3ص اةاصند3ءاياناأصلالاا 
يفاخرعايسؤسساة،اك 3اتيقفاتايسد3يلاخيسكثراينا
يسحااتايستج3خيةايستياتدت داكأحاداألمايدخاتا

يإلنْت3َجاخيسنش3طايفاييتلفايسج3الت.

قرار التعويم 
ياناخاالايت3بداةاأَْزَياةايسشاتق3تايسنفطخةا
خخ كناأَناتقسماإَلايرحلتنيايسرحلةايمخلاخصدتا
قبلاقاريخايسلجنةايسثيخيةايسدلخ3ابتدييمايسشاتق3تا
يسنفطخةاختيفخضاأَْساَدا3خهايفايسسيقاينالللخ 
خيا3لاسلدبةاسادةالااسارتيًايانايسبنزيانايمَْكثَاارا
يساتهاك3ًاخيلخهايفايسرتبةايسث3نخاةايسديزلاخيسرحلةا
يسث3نخاةايناأَْزَيةايسشاتق3تايسنفطخاةايستياالاتزيلا
يفرخضاةاحتىايسخيمابادأتايناتأخياخامااييسخيا
يسنرمابدداسا3ع3تاياناإْعاَانايسلجناةايسثيخيةا
قريخايستدييماخيسذياأث3خامنيناخلخسرتي3ايسُداْدَخينا
خأََ َخيتهاساخ 3اخينايسقريخاتزيينايعاينيف3ضاح3 ا
مَْسااَدا3خايسنفطايفايمَْسااَييقايسد3سخاةاإَلاأقلاينا

للا خالخيً.

العدو يمارس القرصنة
خبداداقاريخاتدييامايسشاتق3تايسنفطخاةاع دا
يسُدااْدَخيناسامايكتِفايسدادخاب3حتج3زاُكّلاشاحن3تا
يسنفاطايستياحصلتاعاىلاتريخخصا خايلايخيخرا
ييسخياإَلايخن3ءايسحديدةابلايستهدفايسخن3ءابسلسلةا
غ3خيتايلحق3ًاأَْضاَريخيًاخ3 حةايفايريخقة،ايفايح3خسةا
يناهاستدطخالايسحركةايساحخاةاخخه،اخلاياي3ايث3خا
حفخظاةايمَُياامايستحدةاخيالتحا3 ايالخخخبياخعد ا
ينايسنظ 3تايإلنَْساا3نخةايستيايعتربتايساتهديفا
يسرخاأايسيحخدايسذيايساتقبلا%لمايانايحتخ3م3تا
يسشادبايسخََ ناياب ث3باةامري ةاحاربايدينة،اإاّلا
أَنايسدادخاخأََ َخيتهايسات رخيايفايسسا 3حابشاحن3تا
تجا3خا خشاحن3تا ب3سدخايلا خيسحديادا يالسا نتا
يسشاتق3تايسنفطخةايسييسانياسلري3ضاحتاىانه3يةا
 يسا ربايس3يض،اسا حييابدخيلاإحدىايسشحن3تا
بددايايضاأَْكثَاارايناثاثةاأشاهراعىلايحتج3زل3ا
خعىلايتنه3امعاأسفاطناإاّلاأنهماسا3خعييايفاسحبا
ن3قلتَايايسنفاطايسيساخطةايستاياتنقالايسنفطاينا
يسسفخنةايسكربىاإَلايسخن3ءايسذياالايستيعباأَْكثَاارا
يناعااأسفاطناخبدداأس3بخعاينايحتج3زايسن3قاتا
يسيساخطةاسا حابتفريعايخلاشاحنةايناغ3طلا

يسخنا3ءابداداأَنايختفداتاتكلفةاخغرييا3تايستأخرا
ياناقبالايسرشكةايسن3قلةاسلشاحنةايستيايحتسابتا
أميخاتأخراعنايمشاهرايستياأخقفاتاخاسه 3اإَلا
8اايلخينا خالخ،ايتسابب3ًاب3ختف3عاتكلفةايسشحنة،ا
خلاياي3اأعدهايريقبينايسهدفايسرئخياينايحتج3زا
شاحن3تايسيقاي ابداداقاريخايستدييمابقصاداخخعا

يستكلفةايسنه3ئخةاسلييخ يتايسنفطخة.
خينا يسا ربايسا3يضاحتىايآلنايرخاضايسددخا
يسسا 3حامياشاحنةانفطات3بدةاسلرشكاةايسخََ نخةا
سلنفاطاب3سدخايلاإَلايسيينائايسحلخاةاخُخُصاْيص3ًا
يخن3ءايسحديدة،اخيسا حابتدخلايسشتق3تايسنفطخةا
يستجهِةاإَلايمَْسااَييقايسسي يءايناعدةاين3خذابريةا

خبحرية.

إستهداف املنشآت 
بدداأَنايستيديتاينشأةاخألاعخىسايسييقدةايفا
يسصلخفايح3خظةايسحديادةايناقبلاتج3خاخيهربيا
يسنفطاخالايمشاهرايس3ضخةاأقرتايسلجنةايسثيخيةا
يسدلخا3اخرشكاةايسنفاطايسخََ نخةايساتد3 ةايسنشاأةا
ب3عتب3خلا3ايناأياكايسدخسةايقدمايسددخايسسادي يا
عاىلايساتهديفايسنشاأةابدداغا3خيتايطلاعاين3يرا
يس3يضايتسبب3ًابدي3خاكبراب نشآتايسخن3ءايسنفطخةا
خخزين3تايسنفطايست3بدةاسهاخيستياتساتيعبالماأسفا

طناينايسشتق3تايسنفطخة.
خم3ءايستهديفايسنشأةايناقبلاطرينايسُداْدَخينا
بدداييٍماخيحدايناتفقداقخ3 ةارشكةايسنفطايسخََ نخةا
يسنشاأةايسنفطخةاختيمخهه3ابإنش3ءاأَْخبَدةاخزين3تا
يض3خخةابرألاعخىس،اسادةايسيزينايسييحداعخاأسفا
طناخيستشا3خخايعايؤسساةاييينائايسبحرايمح را
يسخََ نخاةاسد لاختطبخلايسارشخطاخيسييصف3تايستيا
تجدالايانايخنا3ءاخألاعخاىسايسنفطايايط3بلا
سل ييصفا3تاخرشخطايإلبح3خاخع لاخصخفابحريا
الساتقب3لايسسافنايسد اقةاحتىاأَْكثَاارايناللا 
أسفاطن،اك 3اخمهتابرسعةاع لا خيساةاإلنشا3ءا
يبناىاإ يخيايتك3يالاختيخراعد اساتاكرخ3ن3تا
بصيخةاإساد3خخةاخيستك 3لانظ3مايميناخيسسايةا
خيإلطف3ء،ايعاإنشا3ءاخازيناسل ا3ءاسخد لابصيخةا

ع3ملة.

َأْسـَواق سوداء يف الجنوب 
نجاحايسددخاخأََ َخيتهايفات ييالايسق3عدةاخ يعشا
ب3سشاتق3تايسنفطخاةاخخالاتأكخاديتاخزيارايسنقلا
يسسا3بلايسذياكشافاأكداأَنايسق3عدةايفاحرضييتا
تحصادايلخا3خاخيا3لاييًيخا3اكد3ئديتاياناتهريبا
يسنفاط،اك ا3انجاحايسُدااْدَخيناخأََ َخيتاهايفاإغاريقا
يمَْسااَييقايسحلخةاب3سيقي اعارباينفذايسي يدةاخخلا
تأكخديتاتقريرايسلجنةايإلعايخةايسحقيقخةايسستقلةا
يستياكشافتاعناخقيفاضب3طاخقخ3 يتاعسكريةا
خيدنخاةايييسخاةاسلُدااْدَخيناخخيءاإغريقايمَْسااَييقا
يسساي يءاب3سشاتق3تايسنفطخة،اخيفايسق3بلاخشالتا
حكيياةابحا3حايسساتقخلةاياناتيخرايسشاتق3تا
يسنفطخاةايفايسح3خظا3تايسجنيبخاةاينذاينساح3با
يسجخشاخيسلج3نايسشادبخةايفايغساطلايس3يضاخالا
تزيلايص3يفاعادنايتيقفةاعنايسد ل،اب3إلَض3َخةاإَلا
أَنايمَْسااَييقايسساي يءاليايساذايسيحخداسل ييطننيا

سلحصيلاعىلايسشتق3تايسنفطخة.ا

الهم  اجياً و32 قطاعاً ا�شتك�شافياً و15 األف عامل يفقدون اأاَْعـماَ اج يف 13 قطاعاً اإْنتاَ توقف الإْنتاَ

القطاع النفطي يتكبد خسائر فادحة و4 مليارات دوالر خسائر أولية لتوقف صادرات النفط 

أسعار صرف العمالت 
يق3بالا يسد ااتا أساد3خاصفا

يسري3لايسخ نيايفايسسيقايسحيلا

رشيءبخعيسد لةااا

  ا9.لاا   م8.لاا خالخا

89.لخاخ9.لخا يسخيخخ

لا.مع عا.مع خي3لاسدي ي

ا.8ععاا.8عع خي3لاُع 3ني

 للعلم 
ل�م يس�تهدف الع�دُوّ الس�عودي أَيّ قط�اع من 
القطاعات االقتصادي�ة اإلْنتَاجية أَْو الخدمية منها، إاّل 
ويدرك أَهميّة ُكّل قطاع وهو ما يدل عىل أَن استهداف 
البني�ة التحتية لالقتص�اد الوطني لم يكن عش�وائياً 
وانما مدروس�اً، وإن كان الكثي�رون يرون أَن أَْهَداف 
الع�دو من حملة التدمير الوحش�ية التي تعرضت لها 
بنيتن�ا التحتي�ة آنية فه�و مخطي فالع�دو من خالل 
أَْع�َمال�ه التدميرية يهدف إَل إعاقة أي نمو مس�تقبيل 
لليََمن أرضاً وإْنَس�اناً فاس�تهدافُه للمايض والحارض 

بغرض اعاقة الميض نحو المستقبل بخطًى ثابته.
فال ش�ك أَن اإلْنَس��ان اليََمني قد أخ�ذ الكثير من 
ال�دروس والعرب من هذا الُع�ْدَوان األحمق يف مختلف 
المج�االت وأدرك أَن بناء الوط�ن والعمل عىل تنميته 
ب�ات رضورة حتمية وواجباً مقدس�اً عىل ُكّل مواطن 

محب لوطنه ومغير عىل كرامته. 
فالعدو اس�تغل ضعف اليََمن كدولة فقيرة ولكنه 
تقديرات�ه اخط�أت يف تقدير قوة وب�أس رجاله، فقد 
تعام�ل م�ع اآلالف بالفعل من�ذ س�نوات ودر عليهم 
األَْم��َوال ودفعهم من�ذ عقود زمني�ة للوقوف عقبة 
كأداء أمام تحقيق التنمية الش�املة وانتقل من القبيلة 
إَل الدول�ة لرشاء الوالءات بهدف االبقاء عىل اليََمن بلد 
فقير يأكل مم�ا ال يزرع ويلبس مما ال يصنع وتحول 
من وطن غني بالثروات وش�عب فتي قادر عىل صنع 

التحوالت إَل أحد أفقر دول العالم.
لذلك فاألَْس�َباب الحقيقية الس�تهداف القطاعات 
الس�ياحية والصناعي�ة والطرق�ات وش�بكات المياه 
والكهرب�اء والهات�ف واألَْس��َواق العام�ة ومخازن 
الغذاء ومنش�آت الوق�ود وناقالته ألدركن�ا األَْهَداف 
الحقيقية التي يس�عى إَل تحقيقها العدو، فعىل سبيل 
المث�ال ما مصلحة العدو من تدمي�ر المعاهد المهنية 
والتقني�ة والصناعي�ة والزراعي�ة ه�ل ألنه�ا مراكز 
تدريب آلالف الش�باب ام ألنها مباني حكومية، ولكن 
العدو يس�تهدف الجدوى من ه�ذه المعاهد ودورها 
يف بناء اليََمن مس�تقبالً والعدو ذاته يستهدف المعالم 
األثري�ة والس�ياحية إلدراك�ه أَهميّ�ة ه�ذه المعال�م 
واآلث�ار باعتبارها من أهم الث�روات يف البالد، كما أنه 
باستهدافه المتصاعد عىل المصانع يسعى لإلبقاء عىل 
اليََمن بلداً مس�تهلكاً وجزيرة خلفية يستهلك اهلها ما 

تنتجه مصانعه المتنوعة. 
خ�الل الس�نوات الماضية نحج الع�دو يف تحويل 
السوق المحيل اليََمني إَل س�وق استهالكي لمنتجاته 
بامتي�از واس�تغل ضع�ف ثق�ة المس�تهلك اليََمن�ي 
بالكثير من المنتجات المحلية الصنع؛ بس�بب ارتفاع 
أَْس��َع�ارها وضع�ف جودتها من جان�ب، باإلَضاَفة 
إَل أَن هام�ش الربحي�ة ل�دى تاجر التجزئ�ة والذي 
يع�د المس�وق الحقيق�ي للمنت�ج ضئيالً، وه�ذا أحد 
االخط�اء الفادح�ة للمنتجين المحلي�ن فالكثير منهم 
يصنع�ون للداخ�ل بأقل ج�ودة من نف�س المنتجات 
التي يصنعونها لألَْس�َواق الخارجية لعلمهم المسبق 
أَن تنافس�ية األَْس��َواق الخارجية تعتم�د عىل جودة 
المنتج يضاف إَل أَن هامَش الربح س�اهم يف تس�ويق 
المنتج�ات األجنبي�ة يف س�وق التجزئ�ة وُخُص�ْوصاً 
تل�ك الت�ي تحمل اس�م دول الُع��ْدَوان يف أَْس��َواقنا 

وتستنزف اليوم احتياطاتنا النقدية. 
اليََم�ن  التج�اري بي�ن  التب�ادُل  ارتف�ع  ولذل�ك 
والس�عودية واإلَماَرات وفق التقارير الرسمية العام 
2013 إَل تريلي�ون و326 ملي�ار ري�ال، وش�ملت 
فاتورة االستيراد أَْس�َع�ار سلع وبضائع ومصنوعات 
أساس�ية ومعدنية وآالت ومعدات ومالبس وأقمش�ة 
وأحذية وم�واد غذائية وزيوت وأدوي�ة ومحروقات 
وغيره�ا، ولم تتجاوز القيم�ة اإلْجَم��الية لصادرات 
اليََم�ن إَل تلك ال�دول، ال� 242 ملي�اراً و178 مليار 
ريال ولو الحظنا نوعي�ة صادرنا ووارداتهم لوجدنا 
أَن صادرتن�ا تش�مل س�لعاَ زراعية كالفواك�ه والبن 

والعسل والجلود وأسماك وأحياء بحرية.
اتس�اع الفجوة القائمة بين ما ينتج يف بالدنا وما 
يستهلك فيه لم تكن مشكلة حديثة وإنما قديمة ولكن 
أذكاها الُع�ْدَوان والحصار، فدولة سوريا التي تواجه 
حرب�اً ُع�ْدَوانية منذ خمس س�نوات ل�م ترتاجع ولم 
تنهار وال تزال معظم الس�لع والمنتجات المعروضة 
يف أَْس��َواقها تحمل اس�م س�وريا، بينم�ا نحن اليوم 
نس�تهلك منتجات الع�دو الذي يقتلنا منذ 11 ش�هراً 
بوحش�ية، ولكن الحياة دروس والُع�ْدَوان بتداعياته 

وأَْض�َراِره وأَْع�َماله اإلْج��َرامية ال تنىس. 

 كهرباء الحديدة تستعد إلَعاَدة التيار 
الكهربائي إَل املدينة خالل الصيف 

أّكادايديُراع3مايسؤسساةايسد3ياةاسلكهرب3ءا
ب نطقةايسحديدةام 3عاياكلخب،اأنهاتماإعدي ا
 خيسةايتك3يلةاستنفخذاصخ3نةاش3يلةاسحط3تا
يستحييلاخيسحيالتاخيسشابكةايسكهرب3ئخةايستيا
ساختماتقدي ها3اسلسالطةايسحلخاةاب3سح3خظةا
يسصخ3ناةا بتنفخاذا خيسبادءا علخها3ا سل ييخقاةا
يسكهرب3ئاياسنا3زلا يستخا3خا يساتددي ياإلَعا3َ ةا
يسييطنانياخالاخصالايسصخافاسلتيفخفاينا
يد3نا3ةايسنا3لايناشادةايسحاريخةاخيسرطيبةا

يسشديدت3ن.
اخقا3لاكلخبابأنهايفاظلالذهايالساتددي يتا
تاماصخ3ناةاخنقالاختركخابايحطاةاتحييالا
يديرياةازبخدايسب3سغةاقدختها3الاايخج3ابتكلفةا
أَْخبَداةاياينياخي3لابت ييلاينايسؤسساة،اك 3ا
تاماتريخاماخإَعا3َ ةاتألخالايب3نايايستحصخلا
خيسطاييخئاب ديرياةايسخنا3ءاخيسحايكايسذيانا
ساخيخرخناسل ؤسساةاأَْكثَااارايانالعخاأسفا

خي3لاقخ ةاييج3خيتاشهري3ً.
يشاريًاإَلايناهاتاماأَيْضا3ًاتقساخماقساما
يسطاييخئاإَلاقسا نياقساماب ديرياةايسحيكا
خيآلخراب ديريةايسح3يل،اختماتيصخُصاسخ3خيتا
خخنخاياطاييخئاين3خبنياعاىلايديخايسسا3عة؛ا

بهادفاتيفخفايسضغطايسشاديداعىلايسطييخئا
خرسعةايالنتق3لاإَلاين3طلايمعط3لايسكهرب3ئخةا
خإْصااَاحها3ايفاحنياحصايلايسدطلايفايك3نا

تيصصاُكّلاقسم.
خك3ناخئخلايسلجناةايسثيخيةايسدلخ3اقداخمها

خالاسق3ئهابقخ3 ةايح3خظةايسحديدةايمُسبُيعا
يسنرمابتيخرايلخ3خياخي3لاستشاغخلايحطةا
يسكهربا3ءا ستيخارا يسحديادةا يسكثخابايفا خألا
يد3نا3ةا يانا خيسحادا يسسا3حلخةا سل ح3خظاةا

يسسك3نامريءا خيلاخصلايسصخف.

إنخفاض إيرادات الجمارك 
بنسبة 40 % جراء الحصار 

والُعـْدَوان 
تساببايسُدااْدَخيُناخيسحص3خاب3نيف3ضايياري يتايصلحةا
يسج 3خكابنسابةا%للايسد3مايس3يضاخقا3لاتقريراص3 خاعنا
يصلحاةايسج 3خكاإنايسرسايمايسج ركخةايسا3يضاممايلخ3خيًا
خالاايلخيناخي3لابنقاصاللايلخ3خيًاخلالايلخيناخي3لاعنا

يسد3مالالاماخبنسبةاينيف3ضاللايفايس3ئة.
خأخضاحايستقريراأنايسرسايمايسدفخ3تاخالايسد3مايس3يضا
بلغتا9اايلخ3خيًاخام9ايلخيناخي3لابنقصاعنايسد3مايسسا3بلا
سهاب بلغاماايلخ3خيًاخا8مايلخيناخي3لاخب 3انسبتها8عاب3س3ئة.
خخ 3ابلغتاخسيمايإل خ3لايسؤقتاايؤملةاخغرايحصلة(ا
م9عايلخايناخيا3لابنقصااايلخا3خاخالايلخايناخي3لاخالا
يسفارتةانفساه3،اخأشا3خايستقرياراإيلاأناإْمَ ااا3يلايسرسايما
يسط3ساباإع3 ته3اخالايسدا3ماعالاايناقبلايسرشك3تاخصلا
إَلااخخايلخيناخي3ل،اخخ 3ابلغتايسرسايمايسد3 ةالماايلخينا

خي3ل.
إلاذساكابلغتايإلياري يتايسحصلةابج اركايخن3ءايسحديدةا
خاالايسد3مايس3يضا٤٧ايلخا3خيًاخ٨٥٢ايلخين3ًاخ٥٩٠اأسفاخي3لا
يق3بالا٨٩ايلخا3خيًاخ٨٥٤ايلخينا3ًاخ٠٥٧اأسفا3ًاخ٧٦٤اخي3الًايفا
يسد3مالالام،اخأخضحايكتبايسج 3خكايفايسخن3ءاأناينيف3ضا
يإلياري يتاتأتايانتخجاةايسحصا3خايسفارخضاختيقافاع لا

خل3امريءايسقصف. يسكرين3تانتخجةاترضُّ
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 السيد نصر اهلل: ال مظلومية على وجه األرض توازي مظلومية 
الشعب الَيـَمـني ووقويف معه أشرف ما فعلته يف حياتي

األحزاب واملكونات الوطنية تشيد باملوقف العروبي األصيل لحزب اهلل وأمينه العام
 عبدالملك العجري: من المواقف النادرة في هذا العالم المحكوم بمصالحه األنانية 

 حميد عاصم: لم يهتْز كما اهتزت أكثُر الزعامات العربية ووَقَف موقفًا ثابتًا
 حسن زيد: كالُحَسين عليه سلم رفض بيعة يزيد حتى ال تضيَع رسالة اإلْســَلم

 القيادي الجنوبي ناصر باقزقوز: أسعدت أمهات شهدائنا وأعدت البسمة لجرحانا
 محمد النعيمي: كلمة عظيمة ال يقولها إالاّ العظماء وتعبر عن صدق مشاعر قائد المقاومة العربية

 أميرة العراسي: صوت الحق الذي أشار إَلى المجرم ولم يتواَن للحظات خوفًا على مصلحته َأْو مصلحة حزبه وشعبه
 رابطة علماء الـَيـَمـن: موقف قديم متجدد في زمن الصمت والتآمر والمواقف الذليلة والمتماهية مع مشاريع الهيمنة والوصاية 

ومطامع المستعمرين الجدد وعبيدهم من بقايا النظام العربي المتهالك
 تكتل األحزاب المناهضة للعدوان: تمثيل للخط اإلسلمي اإلنساني السليم الذي يقف بالمرصاد للطغاة وامتداٌد للمنهج المقاوم 

ل وتجذر اتجاه محور المقاومة  حزب البعث العربي االشتراكي قطر اليمن: مثل هذه المواقف تؤصاّ

  - محمد الباشا:
اكَشاَفايمينُيايسد3مُّاسحزِبايسله،ايسساخُداحسانا
نارايسله،اعناأناأرَشَفاخأعظَمايا3اخدَلهايفاحخ3ِتِها
لاياخط3بُاهايفاث3ناياييمايانايسدادخينايميريكيا
يسسدي ياعىلايسخَاَ ان،ايؤكديًاأنايسسدي يَةاترتكُبا
يسج3زخايسخييخةايفايسخَاَ اناخيسد3سماص3يت،ا»سكناالا

ي كنُن3انحناأنانص تاعنالذهايسجريئم«.
خيفاكل ةايتلفزةاخّصصه3اسبحِثاآخرايستطيخيتا
يفاسبن3ناخيسنطقة،ايَسا3َءايسثاث3ءايآلنف،اق3لايسسخُدا
نرايسله:اإذياُسائلُتاأن3اخُع ريايآلنامعاأخامعاسنةا
َ امقيلا عناأخضِلاييقفاع لتاهابحخ3تي،اخلناأتر َّ
إناأعظَماييقافايفاحخ3تيالياييقفياينايسددخينا
عاىلايسخَاَ ان؛اكينالذهاكل اةاحل،اير خ3ًاأنا»ينا
يرياداأنايساكتالذياشاأنهانحاناسنانساُكَتاع 3ا

يجريايفايسخَاَ اناخسنظلايكّ لني«.
خأّكدايسساخدانارايسلهاأناهاالاتيماُدايظلييخٌةا
عىلاخماِهايسكرةايمخضخةاتييزيايظلييخةايسشادبا
يسخَاَ انايانتخجاةايسدادخينايميريكايايسسادي ي.ا
يشد يًاعىلاأنها»الايصلحةاخطنخةاميابلدابأنايأذنا
سلسادي يةايفاشاناحرباعىلابلداآخار«،ايدتربيًاأنها
»عندي3ايساُكُتايسد3سمايسدربياعناحربايسسدي يةا
عىلايسخَاَ اناخهذيايدطخه3ارشعخةاسشنالجيماعىلا

بلداآخر«.
خإذاسفاتانارايسلاهاإَسااىاأناح لةاسخ3ساخةا
خإعايخةاخيسادةابدأتاضداحزبايسلاهاغديةاإعانا
يسسادي يةاخقفالبته3اسلجخشايسلبن3ني،اأش3خاإَساىا

أنايسح لاةاضدايسحازباأ خلتاسبنا3نايفاين3خاينا
يستيترايسشديداعىلايستيي3تاعدة.

خذّكرايسساخداحسنابأنايسهبةايسسدي يةايسقّديةا

إَساىايسجخشايسلبن3نياأخقفتاينذاخخ3ةايسلكاعبديسلها
خسماتتيقفابساببايييقفن3اينايسسادي ية،ايبدي3ًا
يساتغريبهايناأنالن3كاقيًىاسبن3نخاةاتأُيُلاحصيَلا

سا«ع3صفاةا سبنا3ناي 3ثلاةا »ع3صفاةاحازم«ايفا
يسخَاَ اان«،اخيدلقا3ًاب3سقايل:ا»عاىلاُكلِّاحا3لالذها

أي3نخهم«.ا

خخأىايميانيايسدا3ماسحزبايسلاهاأناسبن3نا خلتا
يرحلةامديادةاينايسريعايسساخ3يساخيالعاييايفا
سبن3ن؛ا»بسببايسح لةايسسدي يةاضدن3«،ايدتربيًاأنا
يسسادي يةاتذخعتاب3عتب3خيتاأينخةاسدعيةاخع3ي3ل3ا
إَسااىايسغا3 خةايفاخقتاك3ناتاحجته3اسخ3ساخةايفا
يسبديياة،اخيشاريًايفالذيايإلط3خاإَساىاأناهاتماتيزيعا
بخ3نا3تايجهيسةايسصدخايدلييةايسيلفخةاإلشا3عةا

يستيتراخيسفتنةاخيسي3خفايناحزبايسله.
خحايلايا3ايُبثاعىلاقناييتاخض3ئخةاياناأييخا
لزسخاةاضداحازبايسله،اخأىاسا 3حتهاأنها3ا» سخلا
ضدف«،ا يعخ3ًام هيخايسق3خيةاسددمايإلصغ3ءاإَساىا
يسريخاخيستهييلاخيستهديداخكلاذسكاتدي ن3اعلخه.

اأحٌداأناحازَبايسلها خقا3لانرايسلاه:ا»الايظنانَّ
ضدخٌف؛امنهايييمهاضغيط3ًابلانحنايفاأخضلاخضعا
ينذاعاسنييت«،اينبّه3ًاإَساىاأنهاتمانرشاأك3ذيباعىلا
يييقاعايستييصلايالمت 3عياحيلاحصيلاأحديثايفا

ين3طلاسبن3نخةاسماتجراأصاً.ا
خأضا3فاأنايسطلايباسادي ي3ًايانايسحكيياةا
خيسقايىايسسخ3ساخةايسضغاطاعىلاحازبايسلهاحتىا

يرتيمعاعناييقفهاينايسسدي ية.ا
خذّكرانارايسلهابأناعب3خَةا»يجباساحلاحزبا
يسلهايفاحربات يزامللا«الياعب3خةاميراسدي ي،ا
خأناب3يدناأكدابنفسهاأنايسسدي يةاأنفقتايلخ3خيتا
يسادخالخيتاخآالفايمطنا3نايانايمسالحةاسارضبا
يسنظ3مايفاسيخي3،اك3شف3ًاعناأنايسسخ3خيتايسفييةا
يستاياك3نتاتأتيايانايسقل ايناإَساىاسبنا3ناك3نتا

بإ يخةاسدي ية.ا

  - خاص:
تييستاخ خُ ايمخد3لايساخَاَ انخةاعىلاخط3بايمينيايسد3ماسحزبا
يسلهايسساخداحسنانرايسلهاخيسذيامد اخخهاييقفهاخييقفاحزبا
يسلاهايسريخاضاسلددخيناعاىلايساخَاَ ااناخحظياخط3باهاب ت3بدةا
ينقطداةايسنظراظهرتايناخالاخ خ ايمخد3لايسرسيدةايناقبلا

يمحزيباخيسكين3تايسيطنخةايسيتلفة.
خبدييةابدضيايسكتبايسساخ3يسامنص3خايسلاهاعبديسلكايسدجريا
يساذياعّللاعىلاخط3بايسساخدانرايسلهاخيعتاربهاخط3ب3ًاتأخييخ3ًا
خقا3لاإن:ا»ييقفهاينايظلييخاةايساخَاَ انايانايسييقفايسن3 خةا
يفالاذيايسد3سمايسحكيماب ص3سحاهايمن3نخةايسذيايقفايتفرم3ًاعىلا
أبشاعاخأخظعاحرباعدخينخةاينتق3يخةاتشناعىلايساخَاَ اناعدخينا

سماتشهداسهايسنطقةانظريًاينذايكثرايناخ سنياع3ي3ً«.
خخصافايسدجاريايسساخدانرايسلاهاأناه:ا»خيزايانايسرييزا
يإلنْاَساا3نخةايسذياالاينحكامايفايييقفهاسص3سحهايمن3نخةاختح3خلا
يسسادي يةايد3قبتهاعاىلايييقفهايناخالاأحرماهايعايسفرق3ءا
يسسخ3سخنيايفاسبن3ناب3البتزيزايسدنيءاسلبن3ن؛امنهاسمايؤيداييقفهما
يسددخيناياعىلايساخَاَ اناخإيق3فايسسا3عديتايستاياك3نتاتقّدُيه3ا
ةاأناسبنا3ناخرجاعنايسصافايسدربي؛امنا سلجخاشايسلبن3نايابُحجَّ
سبنا3ناتحفاظاأَْخاييتنعاعاناتأيخداتح3سافايسدادخينايفايسج3يدةا

يسدربخةايسذيايس ينهاتح3سف3ًاعربخ3ً«.
خأضا3ف:ا»إنايسسادي يةاسماتكنايفاييماينايميا3ماعربخةاخسما
تكانايسريا3ضاع3ص ةاسلدارباخالاسلدرخباة،اخينذاتأسالالذيا
يسنظ3ماك3نايلتحق3ًاب3سطللاسخ3ساخ3ًاخيقتص3 ي3ًاخأينخ3ًاب3سيالي3تا
يستحدةايمَيريكخةاخيفاُكّلايييقفه3اعىلاأََسااا3لاأنه3اعربخةاخهيا

أَيريكخةايسهيىاخيفاأحسنايمحييلا خسةاخلخجخة«.
أي3اعضايايمي3نةايسد3ياةاستنظخمايسيحادخيايسن3صياح خدا
ع3صماخرأىاأنايسساخدانرايسلهاك3نا»ليايسسب3قايفا عمايسشدبا
يساخَاَ انياضدايسددخينايسصهخيأَيريكياخيسذيايراعلخهاي3ايق3خبا
يسسنة،اخظلاحزبايسلهاخقخ3 يتها يع 3ًاخيس3نديًاسظلييخةايسشدبا
يساخَاَ انياخ خ3عهاعناأخضهاضدايسددخينايسصهخيأَيريكي،اخك3نا

 يع ا3ًاب3إلعااماخيسكل اةاخيسيقف،اخسامايهتزاك 3ايلتازتاأكثرا
يسزع3ي3تايسدربخةاخخقفاييقف3ًاث3بت3ً«.

خيعترباأناخط3بايسساخدانرايسلهاك3نا»خط3ب3ًاعربخ3ًاقييخ3ً،ا
خط3باق3ئداخخعايدنيي3تايسشادبايساخَاَ انياخأخصلايظلييخةا

خقضخةايسشدبايساخَاَ انياإَلاُكّلايسد3سم«.
خأضا3فاق3ئاً:ا»يرشخن3اأنايقيلايسساخداحسانانرايسلهاأنا
أخضَلاييقفاق3مابهايفاحخ3تهاك3يلةالياي3اق3سهايفاخط3بهايسث3نيا
بدادايسددخيناعاىلايساخَاَ ان،اخليايا3ايدطخن3ايسثقاةابأنايسنرا

حلخفالذيايسشدبايسص3يدايسدظخم«.
ينام3نبهاخصفايمينيايسد3ماسحزبايسحلاحسنازيداأنايسسخدا
نرايسلها»ك3سحسانياعلخهاسااماخخضابخدةايزيداحتىاالاتضخعا

خس3سةايإلْسااَاماخيدتقداأنهايجخزاخاليةايسظ3سنياخيسف3سقني«.
خأض3ف:ا»خخضانرايسلهاأنايساكتاعىلايسظلمايسذياي 3خسها
يزيدايسدرابحالاأَبْن3َءايساخَاَ ان،اخخضاكيايفضحايستأسال نيا
يسذيانايجيزخنامريئاماقتلايمطف3لاخسلنسا3ءاخيسشاخيخاخحتىا

يسد3قني«.
خأضا3فاق3ئااً:ا»خخضايسساخدانارايسلهاخغامايسضغطايسذيا
ي 3خلاعىلاسبن3ناخحزبايسله،اسخفضحايسرتزقنياب3سامايإلْسااَاما
ياناعل ا3ءايسسايءايسذينايشايليناخسا3سةايإلْساااَاماببخدهما
يسفتا3خىاستربيارامريئمايزيدايسداراخق3لايحقا3ًاإناكل ةايسحلا
يستاياق3سه3اث3نايايي3مايسددخيناعاىلايساخَاَ اناأخضالاينامه3 ها

ختضحخ3تهاختضحخ3تايسلبن3نخنيايفايييمهةاإرسيئخل«.
ك 3اعّلالايسقخ3 يايسجنيبياخعضياخخادايسكين3تايسيطنخةاإَلا
منخفان3صاب3قزقيزاخق3لايي3طب3ًايسساخدانرايسله:ا»أساددتا
أيه3تاشاهديئن3اخأعادتايسبسا ةاسجرح3ن3«اخأضا3ف:ا»عرخن3كا
يق3خيا3ًاشا3يي3ًايحب3ًاسلحل،اساتظلاتساكناقليبنا3اط3س3اليا
تيفل،ايحبتكاسن3اخخقيخكايدن3ارشفاكبراساخق3بلهايسج3لدخنا
ب3سزيداينايالنتص3خيتاإذيات ثلايسيخ3ءايفاخملاسنايكيناغرانرا
يسلاهايسدربيايالصخلاتحخهاسكاياناحرضييتايخضايمدي ياتحخها

سكايناصند3ءايسص ي اتحخةاسكاينايساخَاَ اناأصلايسدرخبة«.
أيا3اعضيايسديئرةايسسخ3ساخةاالتحا3 ايسقيىايسشادبخةايح دا
يسندخ ياخق3ل:ا»ت3بدن3اكل ةايسساخداحسنانرايسلهاخك3نتاكل ةا

عظخ اةاالايقيسها3اإاّلايسدظ ا3ءاختدارباعناصدقايشا3عراق3ئدا
يسق3خيةايسدربخة«.

خأض3ف:اتكلمايسساخداحسنانرايسلهاعنايظلييخةايساخَاَ انا
خيساخَاَ انخانياحخن 3اساكتايسد3سماختج3للتاحقيقايإلنْاَساا3نا

حخن 3ايشرتخيايإلنْاَسا3ناخيسيقفايإلنْاَسا3نياب3س3ل.
خق3لايسندخ ي:ا»نشاكراخنقدخايييقفايسساخداحسنانرايسلها
عاىلايييقفهاتج3هايظلييخةايسشادبايساخَاَ انياخنشاكراُكّلاينا
خقفايعالذهايسظلييخةايستياخ3قتاُكّلايسظ3سمايستأخيخايسد3ص«.
خيستغلايسندخ يايسن3سبةاخمد اييقفايتح3 ايسقيىايسشدبخةا
يساذيايط3سبايمَُياامايستحدةاخكلايسنظ 3تايسدخسخةايإلنْاَساا3نخةا
خيسحقيقخةابتشاكلاسجا3ناسلتحقخلايفاكل 3ايختكباهايسددخيناينا

مريئماضدايإلنْاَسا3نخة«.
خخصفاتاأيارةايسدرييساعضايايؤت ارايسحييخاعانايكينا
يسشاب3بايسساخدانرايسلهاباا»يسرملايإلنْاَساا3نايسذيايستشادرا
يظلييخاةايسشادبايساخَاَ انايايفاأخلاأيا3مايسدادخينايسسادي يا
يسغ3شماخهياصيتايسحلايسذياأش3خاإَلايسجرماخسمايتييَناسلحظ3تا
خيخا3ًاعىلايصلحتهاأَْخايصلحةاحزبهاخشادبه،اخقداصخابأعىلا
صيتهايفاخمهايالساتكب3خايمَيريكياخيسسدي ياعىلاشدبايظليما
خلاماتكاناسهاأيةاحسا3ب3تاتجدلاهايرتيمعاإَلايسيلافاك 3اتيىلا
عنا3ايسحك3مايسدارباخك3نييالامايفايسصفايفايمخلاسقتلايسييطنا
يساخَاَ انياخشاّكلييابتح3سفهماخنجراطدانابي3صةايسدرخبةاإَلا

ييمايسدين«.
خيبطاةاعل 3ءايساخَاَ اناعربتاعناييقفه3اببخ3نايطيلاحختا
خخهايسد3ماسحزبايسلهايسساخداحسانانرايسلهاخيسرشخ3ءايمحريخايفا
سبن3ناختد3طفهمايعايسشادبايساخَاَ انيايسظليمايفازينايسص تا
خيستآياراخيسييقافايسذسخلاةاخيسي3ضداةاخيست 3لخةايعايشا3خيعا
يسهخ ناةاخيسيص3ياةاخيط3يعايسساتد رينايسجاد اخعبخدلماينا

بق3ي3ايسنظ3مايسدربيايسته3سك«.
خما3ءايفايسبخ3ن:ا»إنن3اخنحنايفاخضامايسييمهةايعاأعديءايسلها
ينايسطغ3ةاخيسساتكربيناخيسج3ئرينايسدتدينايناآلاسادي اأتب3عا
يسساتكربينايانايسنصا3خىاخيسخهي اسنُحخايالذيايسيقافايسقديما
يستجد اسسخدايسق3خيةاخسلرشخ3ءايمحريخايفاسبن3ناخنث ناع3سخ3ًالذيا

يستد3طفايعايسشادبايساخَاَ انيايسظليمايفازينايسص تاخيستآيرا
خيسييقافايسذسخلاةاخيسي3ضداةاخيست 3لخةايعايشا3خيعايسهخ نةا
خيسيص3يةاخيط3يعايسساتد رينايسجد اخأقزييهاماخعبخدلماينا

بق3ي3ايسنظ3مايسدربيايسته3سك«.
ك 3اتيماهاتكتلايمحزيباخيستنظخ 3تايسسخ3ساخةايساخَاَ انخةا
يسن3لضةاسلددخيناب3سشاكراسلساخدانرايسلهاعاىلاخلفخةاييقفها

يسديعماسلاخَاَ انايفايييمهةايسددخين.
خصادخاعانايستكتلابخ3ناث نايا3ام3ءايفاخط3بايسساخدانرا
يسلاهاخيصف3ًاإيا3هابا«ص3حبايسييقافايسث3بتةاخيسب3 ئايسسا3يخةا
حخ3لابلدن3ايساخَاَ اناخقضخةايسد3 سة،اك 3اليايسح3لاتج3هاقض3ي3ا
يسنطقةاخأبرزل3ايسقضخةايسفلسطخنخةاقضخةايسدرباخيسسل ني«.

خيعتاربايستكتالا»إناحزبايسلاهاخقخ3 تاهايسحكخ اةاي ثلةايفا
شيصايسسخداحسانانرايسلهاخي3اصدخاعنهايفاخط3بهايسشج3عا
يساذياي ثلاييتادي يًاسل نهاجايسق3خمايسصا3 قايفازيانامبناخخها
يسكثرخنايفايسنطقةاخيسد3سماينا ع3ةايسحريةاعناقيلاكل ةايسحلا
يفاخمهاسااطنيايسجيخاخيسطغخا3ن،اي3اي ثلايسيطايإلْساااَاييا
يإلنْاَساا3نيايسسالخمايسذيايقافاب3سرص3 اسلطغ3ةاخيسساتد رينا

خيسستكربيناشذيذايآلخ3ق«.
يانامهتهاثّ ناحزبايسبداثايسدربيايالشارتيكياقطرايسخ ن،ا
ييقفايسساخدانارايسلهايسسا3نداسقضخةاشادبن3اخقض3يا3اأيتن3ا
يسصرياة،ايدتربيًايثلالاذهايسييقفاتؤصلاختجاذخايتج3هايحيخا
يسق3خيةاختربطابنياأمزيئهاختدتاربايسجزءاينايسكل،اخلخلاغريب3ًا
عنهاأنايديخعاعنايسخ ناخلياذسكمايسجزءايمصخلاينايسق3خية.ا

خحاثاقايىايسق3خيةانحايايزيدايانايالصطفا3فاخيستاحما
خيستاآزخاخيسصاربايفاخندقاخييةايسدازةاخيسكرييةاحتاىايكتبايسلها

يسنراميةاأبىايسلهاإالاأنايدزل3اخسياكرهايسبطلين..
خيساتنكرايسبدثايسدربيايالشارتيكي،ايفابخ3ناساه،ايسقريخايسذيا
يتياذهايجلالايستدا3خنايسيلخجاياب3عتبا3خاحزبايسلاهاينظ ةا
إخل3بخاة.اخقا3ل:الاذيايسيقافاإنا لاخإن ا3ايدلاعىلايسادىايسذيا
خصلاإسخاهايستييلنيناخيستي3ذسيناينايسرعابايسذياأص3بهماينا

ينتص3خيتايسق3خيةايفايسخ ناخسيخي3اخسبن3ناخيسدريق.
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اُقبخلايسغرخباييارُجاأَْطَف3لاَصددَةاينا
يامئهام،اسخيّ عييايسشا َلايستاياغخَّبه3ا
عنهمايسطاريُناطييَلايسنه3خ،ايتسالليناإَلا
نعايفا يسحخ3ةايفايسضيءابأسد3بهمايسخدخيةايسصُّ
أيديهماِكرسايسُيبزاخيفابسا 3تهماخيض3ٌتا
إسهخاٌةاتطفئها3انا3خايسحارب،اخيداي خنا
إذاسا ديياأزيازايسط3ئاريت،اتلاكاط3ئارٌةا
أيريكخاةاالاتجخُدايسقت3َلايفاخطايطايسن3خ،ا
ختساخلاسد3َباصييخييه3اسصخدايسدص3خرا
يسصغارة،اإذيازيخلاماغرياٌبايح ليناإسخها
شاظ3ي3ايسصييخيخابدفييةاخليايس دينا
يسكبا3َخايتحدثيناعنايسحرب،اخيُدلشاينها

ب 3ايُاقيناينايسدذيب!.
ُكلُّاحرٍباتندسعابانيا خلاخأحافاتُلقيا
بِثقله3اعىلاأضدفارشيئحايسجت عايمَْطَف3لا
خيسنسا3ء،اخكخفابحرٍباعدخينخةاُشنتاينا
طارٍفاخيحٍداالاتك3خؤاخخها3،اتتح3سفاخخه3ا
أكثرايناعاا خسًةابقخ3 ةاأيريك3اخبريط3نخ3ا
تسالخح3ًاختقنخاةاخبنياسادي اخعخ3لازييدا
ت ييااًاختحشاخديًاعاىلابلاداخحخاد،الذِها
يسحربامث تابثقلها3ايسيحيشاعىلاأَْطَف3لا
يساخَاَ اانايفاع يمايح3خظ3ت،اخلماأشادا
ضح3ي3ل3ايأس3خيًة،اخمَْطَف3لاصددةاخضٌعا
ايفاظلاحربايإلبا3 ةايس نهجِةايستيا خا3صٌّ
تتدارضاسها3ايسح3خظاةايسحدخ ياة،اخهما

يمضدفابنيا يسحلقةا
يسدنخنياينايسسك3ن،ا
خيستايايتد3يُلايده3ا
ك نطقاةا يسدادخا
خك ا3ا عساكرية،ا
ّصَحابذسكاغطرسًةا
سل ييثخالا ختحديا3ًا
خيمعاريفا يسدخسخاةا

يإلنَْسا3نخة.ا

صمت الهيئات 
الدولية مشاركة، 

واليونسيف ُتجمل 
املوت بمسابقة عن 

صور الطفال! 
باكلا ا يسات رُّ
خق3حاٍةاص ُتايميما

يستحدةاعانامريئمايسحربابحالايسطفيسٍةا
يساخَاَ انخة،اخسياظهرخياببخ3نايي3تلايقيُلا
عاىلاأَْطااَريفايسحارباأناتجنابايمَْطَف3لا
آث3خايسحرباخلخَلاأكثَرايناإساق3طاخيمبا
نظرياحف3ظ3ًاعىلاس دةايسهخئ3تايمي خةا
أ يةايسضغطاخيالساتد 3خاعىلابلدينايسد3سما
يسث3سث،اخخ 3اعاىلايسييقعايسفديلالذهايميما
يستحادةاسماتتيذاييقف3ًاع لخا3ًاخيحديًايُلزما
حلافايسدادخينابكافايادهاعانايمَْطَف3ل،ا

أيا3ايسخينساخفايسهخئاةايمي خةايسسائيسةا

خيسيتصةابشئينايسطفيسخةاختج لاصيخةا

لاذِهايسحارباختدلاناعاناختحايسا3بقةا

مم لاصيخةاسطفالاينابنياُخك3مايسحرب!ا

أشااءاأَْطَف3سن3ايييضخعاخنخةاخيس3بق3ت،ا

إلنَْساا3نخةاحض3خةاغربخةازيئفةاسماتنرا

أَْطَف3لاخلساطنياخيسدريقاخسايخي3اخسخبخ3،ا

خمدلاتاينهامابخ3نا3تاختق3خيارايخق3مايفا

أخشخفاإْمَرييياليارشيكةايفاكت3بته.ا

أمريكا لم توقع على اتفاقية حقوق 
الطفل، ومنظماتها املدنية تهذي! 

ينظ ا3تايسجت اعايسدنايايفايساخَاَ انا
يسص3يتةايسخيماعناينته3كاأيريك3اسلطفيسة،ا
ياليريكخاةا يس3سخاةا ب3سناحا تد الا خيستايا
يمخخخبخاةاايسشابيلة(اضجاتايسجت اعا
يساخَاَ انياب3سندخيتاخيسيخش3تاخيسؤت ريتا
خيسبخ3نا3تاحايلايتف3قخاةاحقايقايسطفلا
خقضخاةايسطفال،اخخ ا3اساخدتهمايسيالي3تا
يستحادةايميريكخاةانفساه3ايس يساةاسهذها
يسنظ ا3ت،اساماتيقعاعاىلالاذهايالتف3قخةا
يستاياياراعلخها3امااسانةايناذانيخ اربا
989ا،اخك3ناتالذهايسقضخةاض نايسح لةا
يالنتي3بخاةامخب3يا3احخاثاقا3ل:ا»إنهاينا
يسه3ماأناتدي ايسياليا3تايستحدةاإيلاخضده3ا
كزعخاماخيديخاعاعاناحقايقايإلنَْساا3ن،ا
ع3ساياخيحارتم«.اخعادماتيقخدها3اعاىلا
لاذهايالتف3قخاةاغاراُيساتغرباخهايايفا
يسييقاعاأخلاينتهكاسهاخسحقيقايإلنَْساا3نا
خيدظماضح3ي3احرخبه3الاماينايمَْطَف3ل،ا
سكنايُسساتغربالاَياسنايُصادقازيفالذها
يسحضا3خةايسغربخةاخيتغزلابه3اشا3يت3ًاينا
أيتاهايسدربخةايإلساايخةاسدادماتحرضل3،ا
خحيانأتياسنبحثاعناحقخقةايستقدماسنجدا
أنايعريفايسقب3ئلايساخَاَ انخةاخي 3خس3ته3ا

أكثاراحفظا3ًاسلطفالاخيحرتيي3ًاسقادخهاينا
حضا3خةايسزيافايسغربخاةاخيانايسضجخاجا

يميريكياحيلايمَْطَف3ل.ا

 َأْطَفال َصعدة أشد 
َأْطَفال الـَيـَمـن تضررًا 

يفاِظلالذِهايسد3ن3ةايستايايُاقخه3اأَْطَف3لا
يساخَاَ انامريءايسحاربايسددخينخة،امَْطَف3لا
صددةاخصيصخاةاخرضه3ايسدادخينابأَخيخا

تيحشاهايفايساتهديفايح3خظاةاصدادة،ا
يسنا3زلاخيفا حخاثايُساتهدفايمَْطَفا3لايفا
يمسييقاخيسُطرق3ت،اسماتكناأخرل3ايجزخةا
ضحخا3ن،ايُحارمايناتبقىاينهاماعىلاقخدا
يسحخا3ةاينايسا3ءايسنظخفايانايسطد3ماينا
يسرع3يةايسصحخة،اك 3ايُحرمايسُرضعايناينا
صحاةاييه3تهم،اخخ 3ايسحقايلاخيسطرق3تا
خيسشاييخعاخيسدخم3تايسزخيعخةايساتهدختا
ب3سقن3بالايسدنقي ية،اختصبحاُخساحةاأيلا
سطفلايُرياداتنفلايسهييءايسنقايايخايسلدبا
قلخااًايفايسيا3خجاييعاداياعايايٌتايرقبها
يانايمخضاك 3اترقبهاط3ئريتايالساتطاعا
ب جسا3ته3ايسحريخياةاياناأعاىل،اختأخاذا
خخحاهاأخاتنتزعامازءيًاينامسا ِه،ايسيتا
ِياناُكّلايسِجه3ت،اسكنهماُخغماشاهيةايسيتا
يستاياتُط3خ لام،اخككلاأَْطَفا3لايساخَاَ انا
خخحا عاىلا يالبتسا3يةا عاىلا يح3خظاينا
يسطفيساة،اتريلمانا3 خيًايح لايناكرسيتا
يسُيبازاشاظ3ي3ايسصييخيخاعاياخعجاتا

سلدب،ايبتس يناسلك3يري.ا

 موقف اتحاد 
َأْطَفال الـَيـَمـن 

يؤخاريًاأخضاَحاخئخاُلايالتحا3 ايسدا3ما
مَْطَفا3لايساخَاَ ااناُيصطفاىاُينرابأنا
يستقريَرايسذياقديُهايسبديثايمي يايسي3صا
ب3ساخَاَ انايفاملساةا
يجلالايميناتقريرا
يه ةا خنقا3طا مخد،ا
م خاعا خعاىلا ماديًا
يسد الا يمَْطااَريفا
بيقافا خيسبادءا بها3ا
يسشادبا عىلا يسحربا
يساخَاَ اناي.اخأكداأنا
يسددخيناينتهكام خعا
يسدخسخاةا يسييثخالا
يتف3قخا3تا خخ3صاةا
يمخباع،ا منخافا
خندعايايميمايستحدةا
يميانا خيجلالا
خيسنظ ا3تايسدخسخاةا
خيستحقخلا ستطبخقاها
يالنتها3ك3تا يفا
يإلبا3 ةا خمريئاااما
يسج 3عخةايستيايندلاسه3امبنيايإلنَْساا3نخة.ا
خنؤكاداأنايسدادخيَنالياينايدعامايسريعا
يسديخايلاختف3قامايمزياةايساخَاَ انخةاخليا
أيض3ًاينايدعماخي يلايسج 3ع3تايإلخل3بخةا
يستطرخةاخنح لاقيىايسددخينايساؤخسخ3تا
يفا خيسق3عادةا خماي ا يعاشا خإنا ذساك،ا
يساخَاَ اانالايابدعاماخح 3ياةاسادي يةا
خ عمالذيايسج 3ع3تايستطرخةايهد ايمينا

َخيِسسلمايسدخيل.ا

 لكل وجه حكايٌة مع الحرب، جذبتهم الكاميرا، في فسحة لـ»اللهو« 
بعد أن أفرغت الطائرات صواريخ أمريكا وذهبت لتتذخاّر من جديد.

 تكاد الصخور تنشق لدقات قلب الصغيرة، لحظات ُرعب 
دائمة تأخذ األطفال مع تحليق الطيران

 طفل من صعدة يلعب بشظية ُأرست لتقتله

 مأساة َأْطَفال  شموٌخ بوجه الدمار.
الـَيـَمـن، في ملمِح 

طفٍل من َصعدة.
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قبل اأن جتف دماء �شحاياه يف �شوق نهم

العدوان يرتكب مجزرة بشعة يف الحيمة بصنعاء

 غارات عدوانية متواصلة على النهدين 
وبني حشيش ونهم وهمدان وخوالن

العدوان األمريكي السعودي يقتل طفاًل ويصيب ستًة آخرين يف تعز

  - صنعاء
ييي3ًاإثراآخرايييصلايسددخينايميريكيايسسادي يا
سافكايسدمايسخ نياخقتالايمبري3ءايفاظالاص تا خيلا

خعربياييٍز.
خبددايساتهديخهاسسايقاخلقةاب ديريةانهماخقتلها

سدرشيتايسييطننيايطلعالذيايمسبيعايختكبايسثاث3ءا
يسا3يضايجازخةابشادةاأخارىاب3ساتهديفايمحخا3ءا
يسسكنخةايفايديريةايسحخ ةايسديخلخةايح3خظةاصند3ءا

خقتلا8ايييطِننياخمرحا8اايييطن3ًاآخر.
خقا3لايصدخايحايلاإناطرينايسدادخينايميريكيا
يسسدي ياشنايسثاث3ءايس3يضاغ3خةامييةاعىلاعزسة

بنياييسافاي3اأ ىاإلايستشاه3 اث 3نخةايييطننيا
َخإص3بةاث 3نخةاعرشاآخرين.

خيستهجناأل3يلايسحخ ةالذهايسجري ةايسبشدةايستيا
يختكبها3اطرينايسدادخينايميريكيايسسادي يايفاحلا
يمبريا3ءايآليناني،ايدربيناعناسايطهمايسدا3خماإزيءا

يسص تايسدخيلاعىلالذهايسجريئم.

  - صنعاء
اشاناطرينايسددخينايميركيايسسادي يايسغ3شما
أيلايمخبد3ءاعد يًاينايسغا3خيتاعىلاينطقةايسنهدينا

ب3سد3ص ةاصند3ء.
ك 3اشناطرينايسددخينايميريكيايسسدي ياغ3خيتا

عدةاعىلايديريةابنياحشخشاب ح3خظةاصند3ء.
خق3لايصدخاأيناياب3سح3خظةاإناطارينايسددخينا

غا3خيتا بي الا يساتهدفا يسسادي يا يميريكايا
يسكسا3خيتابجييخاكلخةايسجت عاب نطقةاصفاخأ تا

إلاأرضيخاب3سغةايفايسن3طلايسسكنخةايسج3خخة.ا
إلاذسكاشاناطرينايسدادخينايميريكيايسسادي يا

غ3خيتاعدةاعىلايديريةانهماخل دين.

خقا3لايصادخاأينياإناطارينايسددخينايساتهدفا
بثاثاغ3خيتاين3طلايسيخةاخبريناخيسفرضةاب ديريةا
نهماي3اأ ىاإلاإحديثاأرضيخاب3سغهايفاين3زلايسييطننيا

خيمخييضايسزخيعخاةاك 3اخشاناعد يًايانايسغ3خيتاعىلا
ينطقةايسكس3خةابه دين.

ك 3اشاناطرينايسددخينايميريكيايسسدي ياعد يًا
ينايسغا3خيتايسجييةاعاىلايديريةاخايالناب ح3خظةا

صند3ء.
خخخق3ًاسص3 خايحلخةايفاخيالناخإناطرينايسددخينا
يساتهدفاينطقةايسدرقيباييمايسثاث3ءابأخبعاغ3خيت،ا
ي3اأ ىاإلاإحديثاأرضيخاب3محخ3ءايسساكنخةاخيمخييضا

يسزخيعخة.ا

  - تعز
يساتهدفاطرينايسددخينايميريكيا
يسسادي ياأيلايمخبد3ءايح3الًاتج3خيةا
يسيا3ءا يديرياةا يفا ساكنخةا خينا3زلا
ب ح3خظةاتدز،اي 3اأ ىاإلايستشاه3 ا

خمرحاعد اينايسييطنني.
خأخضحتايصا3 خايحلخةاأناطفاًا
يستشاهداخأصخباستةاآخرخنابجرخحا
ب3سغةاب3ساتهديفا بدضهاماإص3ب3تهما
طرينايسددخينابإحادىايسغ3خيتايح3الًا
ييتالا ينطقاةا يفا شادبخةا تج3خياةا

يسس3حلخةاب ديريةايسي3،اأ تاإلاأرضيخا
كبرةايفايسح3ل.ا

خسفتايسصادخاإلاأناطرينايسددخينا
شاناغ3خيتاعاىلامنيباغاربايفرقا
يسي3اأسافرتاعاناأرضيخايفايسنشاآتا

يسد3ية.ا
إنا أينخاةا ق3ساتايصا3 خا ذساكا إلا
يرخحخا3تايمب3تايشاستح3سافايسددخينا
شانتاساتاغ3خيتاعىلاأنح3ءايتفرقةا
ب دينةاذخاب3بايسس3حلخةاب ديريةاب3با

يسندب.

غارات عدوانية جديدة على 
مديرية الخوخة بالحديدة

  - خاص
شاناطرينايسددخينايميركيايسسادي يايسغ3شاماأيالايمخبد3ءا

عد يًاينايسغ3خيتاعىلاينطقةايسييخةاب دينةايسحديدة.ا
خأكادايصدخاأينياب ح3خظةايسحديدةاأناطرينايسددخينايميريكيا
يسسادي ياخيصلايساتهديخهايإلمريياياسديريةايسييخةايسسا3حلخةا

ب ح3خظةايسحديدة.

العدوان األمريكي السعودي يواصل 
قصفه لألحياء السكنية بصعدة

  - صعدة
أصخباثاثُةاأطف3لاخثاثانسا3ءاثاثاةابقصفاميياخص3خخخيا

أيريكياسدي ياعىلاين3طلايتفرقةايفايح3خظةاصددة
خقا3لايصادخايحايلاإناثاثةاأطف3لاخثااثانسا3ءاأصخبيياأيلا
يمخبدا3ءابجريحاب3سغةاإثراقصافايسددخينايميريكيايسسادي يةاعىلا

ين3طلايتفرقةاب ديريةاخيزحايسحدخ ية.
اخك3ناطرينايسددخينايميريكيايسسدي ياقداشنايفاخقتايبكراينا
صب3حاأيلايمخبد3ءاعد يًاينايسغ3خيتاعىلاينطقةايسشييخقاخينطقةا
بنياخبخدةاخسجنايإلصاحخةاخينطقةايسصخفيايفايسح3خظةاي 3اأ ىا

إلاإص3بةاطفل.ا
ك ا3اأطللاطارينايمب3تيشايست3باعاسلددخينايميريكيايسسادي يا
عااص3خخخا3ًاعىلاينطقتيايسيارخقاخيسق اع،اخمااقذيفةايدخدخةا
عاىلاينطقةايسصيحايفاكت3ف،اكذسكاشاناطرينايسدادخينايميريكيا
يسسادي ياعدةاغ3خيتاعىلاينطقاةايسدنداب ديريةاساح3خاخيديريةا

ب3قماخينطقةاأبرقايفايديريةاكت3ف

طريان العدوان يستهدف منزل مواطن 
ومزرعة بمديرية الغيل بالجوف

  - الجوف
إساتهدفاطارينايسدادخينايميريكيايسسادي يايسثاثا3ءايس3يضا

بغ3ختنياعىلاين3زلايسييطننياب ديريةايسغخلاب ح3خظةايسجيف.ا
خقا3لايصادخايحايلاب3سح3خظاةاإناطارينايسدادخينايميريكيا
يسسادي يايساتهدفابغ3خةاينزلايسييطناعيلاخ3سدايسرشيف،اي3اأ ىا

إلاتديرهاكلخ3ً.ا
خأشا3خايسصدخاإلاأناطرينايسددخيناشناغ3خةاعىلايزخعةايييطنا

خلفتاأرضيخيًاكبرةاب3سزخعة.

غارات وقصف صاروخي على مديرية ميدي 
ومدينة حرض بمحافظة حجة

  - حجة
اسلددخينايميريكيايسسدي يا اخيدخديٌّ يساتهدفاقصٌفاص3خخخيٌّ
يديرياةايخادياخيدينةاحارضاب ح3خظةاحجة،اك 3اشانايسطرينا
سلسالةاغ3خيتاعىلاينطقاةايسجرايفايديريةاعبالاخيديريةاحرينا

ب3سح3خظة.ا

العدوان األمريكي السعودي 
يواصل غاراته على مأرب

  - مأرب
خيصالاطارينايسدادخينايميريكايايسسادي ياطارينايسدادخينا
يسسادي يايميريكاي،اأيالايمخبدا3ء،اغ3خيتاهاغ3خيتاعاىلاين3طلا

صخيحاخيسيدخةايفايح3خظةايأخب.ا
خق3ساتايص3 خايحلخاةاإناطرينايسدادخينايميريكيايسسادي يا
خيصلاأيلايمخبد3ءاشاناغ3خيتهاعىلاينطقاةاصخيح،اخذسكابدداأنا
ك3نايستهدفايفايسخيمايسف3ئتاينطقةاخي يانيعاخخي يانشيخاخسيقا

صخيحابدد اينايسغ3خيت.ا
ك 3اشاناطرينايسددخينايميريكيايسسدي ياغ3ختنياعىلاينطقةا

يسيدخةاب3سجدع3ن.ا

 استهداف جبل النهدين وسط األحياء السكنية.



يسي خلاخاي3خلامالاماايسييخلالاام 3 ايمخلامخلالا     يسدد ااعلاا10 كتابات

 كم كررت يا َرُســْوَل اهلل؟ 

إْعـاَلم الُعـْدَوان بال ضمري.. ومن يصّدقه بال وعي

العلمة/ محمد محمد المطاع
 

كاماكارَّختاي3اَخُساااْيلايسلاهاأنا ي3َءكما
خأَْيااَييسكاماحاريٌماعلخكمايفاحجاةايسي يع؟ا
صينا أكتباَخقلبيايقُطُرا ي3ًايناأن3لايتق َّ
يإلْسااَاماَخيد لايناع اَلايسج3للخاةايمخلا
َخيمخرى،ال3الياَخُساااْيُلايإلْساَامايُرُخا
بأعاىلاصيتاهاَخيسا3عدهاخبخداةاباناخلفا
ستبلخاغاصيتاه؛امنايسج عاح3شاد،اَخيقيلا
قالاإنا ي3َءكماَخأَْيااَييسكاماحريماعلخكماإَلا
أناتلقايياخبكماكحريةايييكامالذياَخحريةا
شهركمالذياَخإنكماستلقيناخبكماخخسأسكما

عناأع 3سكم.
اَخكرخاتحريمايسدماَخيسا3لاأَْكثَااراينايرةا
َخيقيلاسربخدةابناخلافاقلاسهماإنا ي3َءكما
َخأَْيااَييسكماحريماعلخكام..اَخق3لالذيايسكاما
يساذياسياخقعاعاىلامبلاملتازاَخيختدشاينا
يسيايف..اَخقا3لالاذيايفاعرخ3تاَخيفايسشاهرا
يسحريماَخنحنالن3ايفايساخَاَ انانييمهاينته3ك3ًا
سلدماَخيس3لاَخيسدرضاَخسيس3ئلايسحخ3ةاكله3اينا
َساَدنةالذيايسبختايسذيانطلاينهاخط3ُباينا
الاينطلاعنايسهيىاخساياأنايسلهامّلتاقدختها
خلاياق3 خاببدثاَخُساااْيلايسرح اةاَخيسددلا
َخيسحك اةايسخيماخلياق3 خاسخطلاعىلاسادنةا
يسبختايسدتخلاخيطالاعىلايساخَاَ اناسرىابأما
عخنهايسديا3ءايستياحرماسافكه3اَخيس3لايسذيا
حرمايغتص3بهاسخشاهداعندايسلهاي3اصندهاآلا
سادي ايفايساخَاَ ان،اسايفاسنايجادايسدي3ءا
َخيمَْيااَييلايستياألدختاخحساب،اَخإن 3ايجدا
أَناينته3كاآلاسادي اَخيناتدلقاييايفاأذي3سهما
يانايهي اَخنص3خىاَخيناتدللايفاأذي3سهماينا
يمعريبايمشادانف3ق3ً،اسخجداي3اخلقهايسلهايفا

يساخَاَ اناَخي3اتيخراسهايناخسا3ئلايسحخ3ةاقدا
 يرل3اسدنةايسبختايسحريم.

اَخإنياَمعَجاُبايناعل 3ءا
يسسادي يةايحاُدُثاي3ايحُدُثا
يفايساخَاَ اناب رأىاَخيسا عا
ينهاماَخلاماخيضاين!!ابالا
َخأَْكثَاااراياناذساكاك 3اقخلا
يانا َخأعجابا يشا3خكين،ا
ص اتايمَْزَلااارايساذياكن3ا
ااةايفا نارىاخخاهالديياةايمُيَّ
لاذيايسداراخلايايشا3لدا
يسفض3ئخا3تاكخفايذبحا عربا
إَلا يسيخيادا يانا يساخَاَ اانا
يسيخياداَخكخافاتك3سبتاعلخها
طييبرايسدبخداياناُكّلاأنَْح3ءا
يسد3ساماخكخفاتقصفاط3ئريتا

ُكّلايشءايفا َخيستاياينها3ايارا يستح3سافا
يساخَاَ ااناَخأناكثاريًاينايسضح3يا3ايزقته3ا
يسط3ئاريتاَخ خنتاتحتايمنق3ضايناأَْطَف3لا

َخنس3ءاَخشخيخاَخخم3ل.
اَخك3نايتد ادايسطاريناَخيستاياينهايرا
يعايمسافاأنايكينايسارضبايفايسلخلاَخبددا
ينتصافايسلخلاسخقتالايسسا3كننياخلمانخ3ما
َخإذيالبايسجا3خخخناإلنق3ذاي3اأيكناإنق3ذُُها
تد3خ ايسط3ئريتاستقتلايسسدفنياخأيناأَنْتُااْما
يا3اعل ا3ءايمَْزَلاااراأَْخاأنكماقدايساتبدستما
بدل كمايسذياليايناعندايسلهابدلمايسسخي؟ا
إذياُخبطتماب3سسخ3ساةاخدىلايمَْزَلاارايسساما

َخعلخن3اأَنانقرأاعلخهاخ3تحةايسكت3ب.
اأيا3اخَديةايسحرينياخقداب3ءخياب3سيرسينا
َخقاداأعلنيياصيحاةاأنهماقتلةاَخأعاّدخياسهذيا
يسقتالاباأناتح3سفيياياعايراَخيسساي ينا

خيمخ ناَخيسغارباياعا خلايسيلخاجايا3اعديا
ُع ا3نايسنظخفاةاَخبداداأنازّخ تهاماأيريك3ا
َخأعلنتا يسدي3خا بكلاأسالحةا
صيحةاأنه3ارشيكةايفايسقتلا
َخينها3ابريط3نخا3ايسن3خقاة،ا
ن3لخكاماعانابقخاةايسدبخادا
يسذينايشرتيلمايسسدي ياينا

ي3لايسسل ني.
اُكّلالاذيايإلْماَريماَخيسد3سما
ص3ياتاأي3انحاناخلخلاسن3ا
ياناخخا3خاإاّلاأَنانديخاعاعنا
َخكرييتن3ا َخخطنن3ا إْسااَاين3ا
َخنُشاهدايسلهاعىلالاذيايسد3سما
يسن3خلايسذياتح3سفاعىلاقتلا
يساخَاَ انايعاسدنةايسحرينيا
َخُسااْيلا َخندعيا بيمهاخ3صا
يسلهاسخشاهداخصختهاأَنا ي3ءكماَخأَْيااَييسكما
حريماأينالياَخي3ذياساخكينامييباسل 3نا

َخيبنهايسدتيهاعلخكاي3اَخُسااْيلايسله؟ا
أنا3ايساألايارةاأخارىاعل ا3ءايمَْزَلاارا
للايجيزايسص اتاأََياا3مالاذيايسنكرايسذيا
يشرتكايفاخدلهايسخهي اَخيسنص3خىاَخيسن3خقينا
َخعبخادايس3لاَخُكّلاشاذيذايسد3سماَخيساتيديتا
ُكّلاأسالحةايسديا3خاَختح3سفاتاقايىايسارشا
َخيسطغخ3ناعىلارضبايساخَاَ انابرشيًاَخحجريًا
َخشاجريًاَخحادثايفايساخَاَ اانايانايسقتالا

َخيسدي3خاي3االاييطراعىلاب3لايسلم.
تدرخاينا يمَْزَلااارا عل ا3ءا يا3ا َخأنتاما ا
يساخَاَ ااناَخيساخَاَ انخانياَخقاداك3ناينكاما
نيباة،ايدخسايناَخخطبا3ءاَخك3ناييايحالا
يحرتيماَختقديراعناداُكّلاي نياَخأنتماكدل 3ءا
تدرخاينايا3اسلاخَاَ ااناَخيساخَاَ انخانياينا

خصيصخاةامدلتهامايرخضينايالساتد 3خا
باكلاأشاك3سهاَخيرخضينايستدخلايفاشائينا
يسغراَخي دخنايدايسساماسكلايٍدايس3سة،اَخقدا

شهداسهمايسَرُسااْيلاب3إلي 3ناَخيسحك ة.
اَخالانادخياحتاىالذهايسلحظةاسا3ذياأب3حا
آلاسادي ا يا3ءايساخَاَ انخنياَخسا3ذياتح3سفا
يسظ3سايناعىلاتديارهاَخم دايياأَْكثَااراينا
ي3ئاةاَخسابدنياط3ئارةاَخبخنها3ايسط3ئاريتا
يسريةاتقصفايساخَاَ اناسخلانه3خاَخم دييا
أَْكثَاااَرايانايثنتاياعارشَةا خساةايرتزقاةا
يق3تلينايفايساخَاَ اناع ديًاخَعدخين3ًاَخبرتصدا
عل ا3ًاباأنايساخَاَ انخنياسمايحادثاينهماإنا
سا3ءخياإَلاأحاداَخالاحتىاحدثتهماأنفساهما
ب3إلسا3ءةاخالايدل ايناحتاىايآلنايا3الايا
يئخْلاَخيسسادي يةاسهذيا  خيخاعاأيرياك3اَخإرْسَ

يسدادخين.
اخساياتشا3لدخناخسدلكاماتشا3لدخنايفا
يسفض3ئخ3تايساخَاَ انخاةاليلايسدي3خايسيخفا
َخيسقتلايفايسنس3ءاَخيمَْطَف3لاَخيسشخيخاَخيسرم3لا
َخيسديخلاَخيسس3مداَخيسريكزايسصحخةاَخيسزيخعا
َخيسيييشاَخيسطرق3تاَخيسجسيخاَخيسص3نعاخكلا
يا3الياق3ئامايفايساخَاَ ان،اخأياناصيتكماي3ا
عل ا3ءايمَْزَلااار؟اخإنياأخاىاعلخكماينا
عقيبةاإَسهخةاع3ملةاأَْخاآملة،اخ3سسكيتاعنا

يسنكراينكر.
أي3اعل 3ءايسسدي يةاخقداش3خكييايفايسقتلا
بيط3ب3تهاماَخخت3خيلام،اَخنحنانقايلاسلكلا
َخعىلايسكل:اأسخلايسلهابأحكمايسح3ك ني؟اس3ذيا
يئخْل؟،امنهاماك3نيياالايتن3لينا سُدانابنياإرْسَ

عناينكراخدليهاي3اعل 3ءايمَْزَلاار!!

حسبن3ايسلهاَخندمايسيكخل.

أحمد ناصر الشريف
 

خأنا3اأت3بعايسيطا3َبايإلْعاَايايايسص3ِحَبا
سلُدااْدَخينايسرببارياعاىلايساخَاَ اناخشادبه3ا
يسدظخاماخكخافايساتط3عاأنايؤثاراعاىلاَينا
يفاقليبهامايارضاتذكارتايقيساةاتُنسابا
إَلاخزياراإْعااَامايسزعخامايسن3زيالتلاراأثن3ءا
يف3 ل3:اإعطنايا يسث3نخاةا يسد3سخاةا يسحاربا
إْعاَايا3ًاباااض راأعِطكاشادب3ًاباااخعي(،ا
اإْعااَاُمايسُدااْدَخيناعىلا خخدااًاخقادايساتغلَّ
يسشادبايساخَاَ انايا-ايسذياتتصادخهاقنييتا
يسسايءايسدربخاةاخيسحادثاخيسجزيارةاخغرل3ا
ينايسيسا3ئلايإلْعاَايخةايستياتقيمايسسدي يةا
بت ييلها3اخيالنف3قاعلخه3ا-ابدضايستن3قض3تا
خيسياخ3تابانياأبن3ئهاسختحايلاإَلاإْعاَاماباا
ض اراخيي3طاباأن3لابااخعاياخلذيايؤكدا
ي3ايقا3لاعنايإلْعااَامابأنهاساخفاذخاحدينا
َراسليراخسلرش،ابحسباتيمها ي كناأنايُسايَّ
يساتيديه..اخإناكنتاأعتقداأنالذيايسيصفا
قلخٌلاعلخه..امنايإلْعاَاما-اخخ3صةالذهايمي3ما
-ابداداأناغزياُكّلابختالياأيىضايناأسالحةا
يسديا3خايسشا3يلاياناحخاثايسفدالاخيستأثرا
خصا3ختايمنظ ةاخيسحاك3مايدت ادخناعلخها

ستحقخلاأَْلَديخهمابأقلاتكلفةاي كنة.
خسانانذَلااَبابدخاديًاسارْضِبايميثلةاحيلا
د3لاسسااِحايإلْعاَاماسلب3ًاأماإيج3ب3ًا يستأثرايسفَّ
خقلبايسف3لخم،االاساخ 3اعناداع3يةايسن3ل..ا
خسذساكاسانتيقفاقلخااًاأيا3مايا3ايجاريايفا
يسد3سامايسدرباياينايساتغالاسحرياةايسكل ةا
ختسايرل3استحقخلاأَْلَديفاضخقةاالاتس3عدا
أباديًاعىلايالساتف3 ةاينه3ايفاخدياةايسقض3ي3ا
يسيطنخة،اساييٌءاأك3نتاسخ3ساخةاخيقتص3 يةا
أَْخاثق3خخةاخيمت 3عخاة..اخحتىاالانطخلابهذها
يسقديةاخسايفانركزاعىلايسكخفخاةايستيايتما
به3ايساتيديمايإلْعاَاماكفدلاخخ اخدل،اخكأنا
يسج خعايناسلطةاخيد3خضةاينفيينايفاقربةا
يثقيبة،ارَسع3َناي3ايتاىشاي3ابديخله3اختبقىا
يفايسنه3ياةاخ3خغاةاينايسحتايىاخيسض ين..ا
خي3احدثايؤخريًايناح لةاإْعاَايخةارشساةا
ُخطاطاسه3امخديًاضادايساخَاَ انابهادفاإث3ََخةا
يسيايفاخيسذعارايفاأخسا3طاأَبْانَا3ءايسشادبا
يساخَاَ اناياخخ3صاةاأُخَسئكايسذياناالايدرخينا
كخافايتماصن3عةايسيربايفايسط3بخايإلْعاَايخةا
خكخفايتماتيمخههاسرخعايدنيي3تايسهزخينيا
إَلا خماةاأخحيياسلن3لايناخالالذهايسح لةا
أنايسد3ص اةاصندا3ءاقاداساقطتايفاأياديا
يمعديء،اخلياي3امدلايسياي3ايسن3ئ ةايسرتبطةا
بدادخايسشادبايساخَاَ انياتكرشاعاناأنخ3به3ا

ختشاخعاباأناي3اعجازخياعاناتحقخقهاخالا
أحداعرشاشاهريًاباكلاي3اي تلكيناهايناقيةا

قاداحققايهاخاالاسا3ع3تا
عناطريلايساتغف3لايسدقيلا
يإلْعاَايخةا بح لتهما يسف3خغةا
ك3ذباينا خمنهاما يسضللاةا
خقدايختاداكخدلامايفانحرلما
يسس ييةا سه3يهما ختحيستا

سترضبايفاصدخخلم..
يساتيدما عنديا3ا سكانا ا
يإلْعاَامابرتكخزاشديداخيهدُفا
خدياةا إَلا يمخلا ب3سدخماةا
قض3يا3اأيةاخيصلحةاشادبا
خإناهايُثِْ ُرابااشاكايار خ يًا
مخديًاعندايسن3لاخيبقىاتأثرها
يإليج3بياع3سق3ًايفاأذل3نهم.

أيا3اعنديا3ايكاينايالساتيديُماسيسا3ئلا
يإلْعااَامايسيتلفاةاساخئ3ًاخب3مُْسالُاْيبايسذيا
نشا3لدهايسخايماعاىلايسسا3حةايساخَاَ انخاةا
خيسقخاما ب3سضييباطا يستازيما خيسدربخاة،ا خنا
يسيطا3با لاذيا خاإنا يمخاقخاةا خيسد3يارا
يهادفا يا3ا عكالا إَلا يتحايلا يإلْعاَايايا
إسخاهاتََ 3يا3ًاخينتجاعناهازخعاثق3خاةايسحقدا
خيسكريلخاةاخيالنتق3م،اخليايميرايسذيايفقُدها
يصديقختاهاخثقةايت3بدخاه،اخمناحبلايسكذبا
قصاراك 3ايقا3لاخإناهارَسع3َنايا3اينقطعا
خخُطهاستظهرايمشاخ3ءاعاىلاحقخقته3ايسث3بتةا
خيستاياالايساتطخعاأحاداأنايغّرلا3ايه ا3ا
خيسيديداةا يسكارا بأسا3سخبا علخها3ا يحتا3لا
خسخ3ساةايالستفا3فاعلخها3اسارفايمنظ3خا
بدخاديًاع 3ايجاريايفايسخدين..اخيا3ايحدثايفا
يساخَاَ ااناعىلاأخضايسييقعاخرُاشا3لدايَُفنُِّدا
ب3سدسخالايسق3طعاي3ايقيسهاخيارخجاسهاإْعاَاما
يسُداْدَخيناالاساخ 3اعنديا3ايتحدثابااض را
عاناينتصا3خيتاخل خةاخيي3طاباقط3ع3تا
يستط3عايستقط3به3است3بدتهاختصديقه؛امنه3ا
أصبحتابااخعياختح لاعقيالًاقداتماغسله3ا

خيسسخطرةاعلخه3ات 3ي3ً.
إنايإلْعااَامايسرسا يايسيماهايحا3خُلاأنا
يصايخاسل ييطانايسدرباياباأناُكّلايشءاعىلا
ي3اياريماخأنايسدنخا3ابير،ايتجنبا3ًايالعرتيفا
ب3مخطاأاأَْخايص3خحةايسنا3لاب3سحق3ئل؛امنا
يسق3ئ انياعلخاهايدتقادخناأناذساكاينتق3ص3ًا
يفاحالايسح3كم..اخيفايسق3بلايحا3خلايإلْعاَاما
يسد3خضاأنايشخَعايفاأخس3طايسجت عابأناُكّلا
يشءايتجاهانحيايسه3خية،اخأنايسباَ اتدخُشايفا
ح3سةاحارباالاأيناخخه3اخالايساتقريخ..اخخ 3ا
يإلْعاَاُمايسساتقلُّاينقساٌماعىلانفساهاحخثا
مازءاينهايجا3خيايإلْعااَامايسرسا ي،اخخ 3ا

يذلاباإسخهاياناتصييٍراسلحخا3ةابليناخخ يا
ص3تاشاهريةا خيسثَ اُنايدارخٌفاطبد3ًاييصَّ
خ عاماخلديي3اخغاراذسكاينا
يسغري3تايستياتجدلايسضدخفا

أي3مايس3لاينىسانفسه.
أي3ايسجازُءايآلخاُراينالذيا
يإلْعاَامايسساتقلاخااايفرقا
تن3خساها طريقاةا يفا كثاريًا
سلقض3يا3ابنفالايمُْسالُاْيبا
يإلْعااَاما إسخاها يلجاأا يساذيا
يسد3خض،احخثايك3 ايسيط3با
يكيناخيحديًاخيتن3غ 3ًايسارا

يفانفلايالتج3ه.
إذيًاخإناهاالاييمدايفاع3سن3ا
يسدربيايسخيماإْعاَاماخساطيا
يت تاعاب3سصديقخاةاخيح3خلا
ياناخالاتن3خساهاسلقض3ي3اكساباثقةايسرأيا
يسد3ماخإقن3عايسنا3لابأنهايقيماخداًاب3سبحثا
عنايسحق3ئلا خَناتحريفاخعكسه3اسل ش3لدا
خيسقا3خئاك 3اليايناخاالاتي3طبهايدهما
بأي3ناة،ابدخديًاعاناح3سةايسفدالاخخ ةايسفدلا
يستايايلجأاإسخه3ايإلْعاَاُمايسرسا ياخيسد3خضا
عىلاحداساييء،اخي3ابخنه 3اياناإْعاَامايق3ُلا
علخهايستقلايس 3ًاالاخداً..اخينالن3ايتضحا
أنن3ايفايسد3سامايسدربيا-اخخ3صةايفايسشاديبا
يستاياتّدعاياأنظ تها3اأنها3اتؤياناب3سحريةا
خيسدي قريطخاة-ايا3ازسن3اغارايؤللنياخغرا
يساتدديناساعرتيفاب3مخطا3ءاختقبلايسرأيا
يآلخراخخمهاةايسنظرايسدرّبةاخداًاعنايسييقع،ا
خسخالاتلاكايستاياتديخعاخقاطاعاناأخط3ءا
يسحاك3م،اخيا3ايأتياباهايسيطا3بايإلْعاَاييا
يست3بعاسهذهايسجهةاأَْخاتلكاسييءاك3ناعىلاصحا

أماعىلاخطأ.
خيمحاديثا يسقض3يا3ا ياعا يستد3ُياَلا ا إنَّ
بأُْسالُاْيباحضا3خياخيٍقاختنا3خلايا3ايجريا
بشاكلاخيقدايايقناعايسشا3لداأَْخايسقا3خئ،ا
ايستد3ياَلايميثَلا بحقخقاةايا3ايجرياساخظلُّ
خيفانفالايسيقاتاليايساذياساخيللاتف3ُعَلا
يسشاديبايعايسيطا3بايإلْعاَايياخيكسابها
ههاخس خ3ًا يحرتيَماخثقةايست3بعاسهاأي3ًاك3ناتيمُّ

أَْخايد3خض3ًاأَْخايستقاً.
سكاناأناتساتغلَّاحرياةايسكل اةاسلتضلخلا
خيستشاهراخينتها3كايمعاريضاخنارشاثق3خةا
يسكريلخاةاخيسبغضا3ءابنيايسييطناني،اخهذياالا
يزيُداتلكايسشاديباإاّلاضدفا3ًاخيزيداأنظ ته3ا
خلنا3ًاعىلاخلاناخالاتحظىاب3حارتيمايآلخر؛ا
منايساذياالايحارتَمانفَساهاخيصايناعرضها
الايهتامابهاأحاد..اخإن 3ايظلايحالايحتق3خا
ختدا3ٍلايناقبلايآلخرين،احخاثاينظرخناإسخها

بنظرةا خنخةاالاسخ 3ايسد اءاخيسرتزقةايسذينا
ب3عيياأخط3نهاماختد3خنييايعايمعديءاخيضدنيا
أنفساهماتحتاإيارةايسشاخط3ن..اخندتقداأنا
يمنظ ةايسدربخةابسابباسخ3سته3ايستياتفرقا
خالاتيّحداقداأخصلتاشاديبه3اإَلالذهايسرحلةا
ينايسهاييناختتح الاك3يلايسساؤخسخةاخخ 3ا
يجارياسأليةايسخيمايناينفجا3خاعىلاأنظ ته3ا
قدايحارقايمخارضاخيسخ3بلابدداأناسائ تا
يناتغخخبه3اعرشيتايسساننياعاناحقخقةاي3ا
يجاريايفاأخط3نها3،اخخراشا3لدايا3ايجرىا
ياناخيىضاإ يخياةاخأينخةاخسخ3ساخةايفاعد ا
يانايسادخلايسدربخةاخخ3صةايفاسخبخا3اخيسدريقا
خسايخيةاخيساخَاَ اناخحتاىايفايراختينلا
خإناك3نابنسابةاأَقالاخالايدلاماإاّلايسلاهاي3ذيا
ييبئايسساتقبلاسبقخاةايمنظ اةايسدربخةاإذَيا
ي3ايسات رتايفاعن3 لا3اخعنجهخته3؛امنه3اسما
تساتطعاأناتح3خظاعىلاذيتها3،ابحخثايكينا
سها3ايك3نتها3ايسؤثارةايفالذيايسد3سامايسرتيييا

يمطريف.
إنايستنا3خلايإلْعاَايياسلقض3يا3اخيمحديثا
قداخرجاعنانط3قايسساخطرةايمخاقخةايسهنةا
خخصلايسبدضابأسا3سخبهمايسه جخةاإَلايسدخكا
يمسفلاينايإلساف3ف،اغراع3بئنياب 3ايرتتبا
عنالذيايسترفايسشانياينايسا3ءيتاتلحلا
مرخح3ًاكبرةاب ش3عرايآلخريناختحدثاح3سةا

ينايستن3خراخيستن3حرابنيايسن3ل.
خكماينايسداق3تايسدبليي3ساخةابنيايسدخلا
يسدربخاةاُقطداتابساببايستنا3خلايإلْعاَاييا
يسي3طئايساذيايدكراصفيايستييصلاخيستد3خنا
خحسابا يسدربخاةا يسجت دا3تا بانيا سخالا
خإن ا3ابنياأَبْانَاا3ءايسجت عايسييحاد،اخذسكاس3ا
سإلْعاَاماينا خخايهمايساتطخعاأنايلدبَهاعىلا
يسساتيينيايسسالبياأَْخايإليج3بيابحَسابانخةا
يستيمه..اخب 3اقادايديُ اذسكاإَلاُمرعةايسحريةا
خيسدي قريطخاةايستاياحصلاتاعلخها3ابدُضا
يسشديبايسدربخةايييكبةاس3ايشهُدهايسد3َسُماينا
يتغريت،اخينها3ايساخَاَ اناخيتضحاأنه3اخيَقا
يستيىايساتخد3به3ايناقبلاشديباك3نتاإَلا
عهاداقريابايكّ  ةايمخييه،اخيمادتايفاذسكا
خرصاةاسا3نحةاستتنفلايناخاسها3،اخسكنا
بطريقاةاساماتحساناتيظخفها3اسلتدبراع 3ا
تريد..اخبدالًاعناأناتستغلَّه3اسيديةاقض3ي3ل3ا
خيالنتقا3ما يسحقادا ثق3خاةا إلنْتَا3جا يُساتغلتا
ختصفخاةايسحسا3ب3تاخلاذيايادلاعىلاضدفا
يسيعيايفايسد3سمايسدرباي،اخيستد3يلايعايمييخا
بدشييئخةاخعدماتبراخلياي3ايقللايناقخ ةا
يسييطننيايسداربايفاأعنيايآلخريناخيفايسقديةا

ينايدتربخناأنفسهمايثقفين.

 القيم 
يف امليزان 

محمد النعيمي
نحانايفازيا3ناقلاتاخخاهاخما3لا
يسرم3لاخكثرتايستنقد3تاييتألتاينا

غث3ءاتتشبهابظلايسرم3ل.
نحنايفازيا3نايختلفتاخخهايسد3نيا
خيسقخام..ازيا3ناتاَر َّتاخخاهاثييباتا
يسشاديباخيمَُياااام..اتحايلايسغ3زيا
خيسحتالاإَلايحارخاخيسقتّلاةاإَلاخسالا
يسرح ةاخيسساام.اخع اءايالحتالاإَلا

يق3خية..ا
يسف3لخماخيسقخاماخيسد3نيا يختلاتا
تلاكايستاياح لتها3اأمخ3لاياناقبلن3،ا
حرختاأخط3نن3ايسدربخةاينايالستد 3خا
تلاكا يالساتقالاختحيساتا خحققاتا
يسجهي اخيستضحخا3تاإَلاتأخيخان3صعا
تدتزابهايسشديباخيممخ3لايستاحقة..ا
خكخافابنا3اأَنانضعاتلاكايسقخمايفا
يسخازيناياعاشاد3خيتايسحا3رضايستيا
تر  لا3ايا3ايسا ىاب3سق3خياة،اسقدا
قتلتاخ نساتايسكل ةابهذهايسشد3خيتا
خيسسا خ3تايسامايسق3خياةاخيرتزقةا
رشكةاباكاخختارايسج دنيايناأنَْح3ءا
يسد3سماخيسجنج3خيداخيسسنغ3لاخغرلما

ينامنسخ3تايتدد ة..ا
كخفاتحارشاكل ا3تايق3خيةايعا
غزخاخيحتالابلدكاخيرتزقةايسد3سم..ا

تقا3خما يسق3خياةا نفهاما نداما
ياعا يق3خياةا تكانا خساما يسُغاااَزيةا
يسُغاااَزيةاخيسحتلانياسبلدنا3،ايسُغااَزيةا
أَْطَف3سكماخنسا3ءكماخشخيخكما قتلييا

خأقرب3ئكماب3سط3ئريت.ا
أنتامارشك3ءاقتلةايمَْطَفا3لاأَنْتُااْما
رشك3ءاقتلاةايسنسا3ءاأَنْتُاااْمارشك3ءا
يديريايسرتيثاخيسد3سمايسحض3خيةايستيا
ص دايسبدضاينه3اي3ايزيداعىلاخ سها
آالفاسانةاخأنتماخيسُغااَزيةاخيسحتلينا
تديرخنها3،ايا3ذياسخساجلايستأخياخا
ينامريئماخإْماَريماسكماخيسرتزقةاينا
يسد3سام؟!،ا يرتامايسص3نعاخيسسا3مدا
خيساديخلاخيسطرقا3ت،اقتلتمايحتفيلا
ب3معريلاخييخ ا3تايسامئنياخيس3خةا
يفايالساييقاخيسن3ئ نيايفايسبخيت،اقتلتما

يسحخ3ةابكلاي3اتح لاينايد3ني.ا
ي3ذياسخكتبايسؤخخين؟،ايشرتكتما
يفاحص3خايسشدبايساخَاَ انياي3ايق3خبا
يسد3ماحتاىايآلن،ايندتمايسغذيءاخيسدخيءا
يمس3ساخة،ا يسحخا3ةا يقييا3تا خكلا

أمريتماخأيدنتمايفايإلْمَريم..ا
يق3بلاخصييةاأَْخاصيعاإناخرضن3ا
خمي اذسكايسنض3لايسدنياأسقطاأعتىا
يسنظمايالساتبدي يةابث نابسخطاقداالا
يس3خياصفريًاعىلايسش 3لاي 3ا خدتما

يسشدبايساخَاَ انياحتىايآلن.
يسرشيكةايسيطنخُةاق3ئ ةاخيلتزيينا
خصييكامابها3اخل ا3ذياتلجئايناإَلا
يسحرباخيستحض3خايسددخيناخيالحتالا
خيسرتزقةايسدي3خاخخاريبابلدكماخقتلا

خحص3خاشدبكم.ا
سخحكمايستأخيخابكلامرماخإْمَريما
يختكابايفاحالالاذيايسبلاداختأخيياها

خحض3خته..اخيسلهايفاخلقهاشؤخن.
تحخةاخإمالاخإكب3خاسلسخداحسنا
خالا يسدظخ اةا خيييقفاها يسلاها نارا
يقفايثلها3اإاّلايسدظ ا3ءاخأنتاأعظما
يسدظ ا3ءاتكل تاحانياص تاخيختهنا
يسد3سماسا3ايحصلاسلشادبايساخَاَ انيا

يناعدخيناخغزخاخيحتال..ا
أَْخاطفالا أما ُكّلا يساخَاَ اانا يآلنايفا
يخاشاخخايهتافاب3ساماساخدايسرم3لا
خق3ئدايسرم3لاخعظخمايسدظ 3ءايسساخدا
حسنانرايسلهاخخ3ًءاخعرخ3ن3ًاسييقفةا
خنُرتهاسظلييخةايسشادبايساخَاَ انيا

خخقهايسلهاخنره.
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 أمة الملك الخاشب 
نحناشادٌباعظخاٌم،احا3رضخنايفاُكّلايسخ3 ياناخيسجبه3ت،ا
خالانتياىلاعنانُارةايسظلييانيايفاُكّلايك3ن،اخاإناُطلباينا
شدبن3ايسحضيُخايفايسجبه3تاتجدلماك3مسي ايسض3خيةاتتس3بلا
ُكّلاقب3ئلاهايفاخخادايسجبها3تاب3سق3تلانياخإناُطلبايناشادبن3ا
يسيارخجايفايساريتاتريلامايلبينايسناديءاك3مياييجايسه3 خةا
خيسربيكانيايسغ3ضبةاخإناُطلبايناشادبن3اتنظخماخد3سخ3تاميةا
ين3سابةاك3نتاتريلمايتسا3بقيناخيتن3خسايناتن3خس3ًارشيف3ًا
يفاُكّلايسح3خظا3تاخيسديري3تاإلحخ3ءاتلكايسن3سابةايسدظخ ةايفا
نفيساهم،اك 3اأحخيياخد3سخ3تاأُسابُيعايسشاهخدابزخماشادبيا
كبارامديًاأ لاشايسد3سماسدخماةاأناأحدايسجهاءايتهاماأَنَْص3خا
يسلهاب3ساتئج3خانفلايسرأةاستزغر اعىلامث3ينيايسشهديءاختنرشا
يسري3حانياسخكذبيياعاىلايسد3سماأناخيسدةاخأللايسشاهخداسادديءا

ب قتلايبنهم!!!!.
مهاءاخداًاالايدخكايناخالايفه ينايدنىايستج3خةايسريبحةا
ياعايسلهاتد3لاخسنايفه يياأبديًايدناىايالختق3ءايسرخحياخيدنىا
تقديمايالبناخخلذةايسكبدامملا ينايسلهاخنرةايسستضدفني،االا
يساتيعبينايد3نياأنايسشه3 ةاليايسحخ3ةايمبدية،اأنايسشه3 ةا

ليايسسد3 ةاخليايسفيزايسدظخم.
اأنّاىاسهؤالءاأنايفه ايياخلمايناعىلاقليبهماغشا3خة،اخاا
ي خزخنابنيايسحتلاخبنيايبنايسبلداالايفرقينابنيايالحتالاخبنيا
يالساتقالابنيايسغ3زياخبنيايسق3خماسه،اخااتدلخلاعىلاأَيث3سهما
سيىاأنن3انح دايسلهاتد3لاخبن3اعىلاند ةايست خخزاخند ةايسهديية.
أعاي اسنقطةاحضيخاشادبن3ايفاك3خاةايسخ3 يناشادبن3اييما
يمحادايس3يضاسبىاناديءا عييتاع3صفةايستغرياديتاخحّيسه3اإَلا
زيجرةاخزئرايفايستييرتاخيست رايفايستغريديتاخغماُكّلايسظرخفا
يسق3ساخةاخغمايندديمايسكهرب3ءاخضدفاشبكةايالنرتنتاخغماأنا
لنا3كايئ3ٍتاإناسمايكناآالفاتماحجبهماخحرضلماسدةاسا3عةا

أَْخاس3عتنيايناعىلاتييرت.
خلاذيا سخالاأنالن3كاتأثاريًاعىلانفساخ3تهماخخعب3ًاشاديديًا
يناسايطايسشديباضداأَيريك3ايسشاخط3نايمَْكبَاار،اخااييمدا
يا3ايزعاجاأَيريك3اخييخفه3ايثلاشاديخل3اأنايسشاديباتيمها
سه3ابيصلاةايسدديءاخقداع لاتام3لدةاطييلاأعاييماأناتحرفا
بيصلاةايسدديءاإَلاخللاعدخاخل اياسلدرباخأطلقيياعلخهايسددخا
يسشاخديايسف3خيسايسجييس!!اخع لييام3لديانابكلاي3اأتيياينا
أَْياَييلاخقيةاعىلاخلالايسريع3تايسط3ئفخةاخيسندريتايسذلبخةا
سكيايظلاييايفانظرايسشاديباينهمايسرع3ةاسلحقايقاخيسحري3تا
خيسدي قريطخا3تاخحقيقايإلنَْساا3ناخأنهماك3سَحَ الايسي يعاالا
ياؤذخناأحديًاخأنهمايت ناينايسيراسلج خعاخأنهمايأْسافيناس3ا
يجاريايناأحاديثا ييخةايفايسيطانايسدربياخأنهامايبحثيياعنا

حليلاخأنهماندمايالصدق3ءايالخخخ3ءاخسكنا
عندي3ايشا3لدخناأنايسشدبايساخَاَ انياقداصح3ايناغفلتها
خرضباباكلاي3اخططتاساهاأَيريك3اينذاسانييتاعربايسح3ئطا
خصخابأناأَيريك3الياعدخةايسشاديباخالاعدخاسل سل نياغرا
أَيريك3اخإرسيئخلاخلياينايقافاخخيءاُكّلايسجريئمايفايساخَاَ انا

خيفايسدريقاخيفاسيخي3اخيفاُكّلايك3ن.
اخسماتقتراصخةاشدبن3ايساخَاَ انياضداأَيريك3ايفاحدخ ها
خقطابلاكشفيياخخضحيياأَيريك3ابجريئ ه3اخعّرخل3اأي3مايسد3سما
يفاح ااتاتغريديتايستييرتاب يتلفايسلغا3تاب3سصيخاخيسيث3ئلا
خيم ساةابأنه3الياينايقتلاشادبن3ايساخَاَ انياخكشافايسيمها
يسقبخحاسريعخةايسساماخدندل3اتأثرتانفسخ3تهماختجىلاضدُفهما
يستييخياخخيءايمسالحةايسحديثةاخسماتبلاسايىاحقخقةاخيحدةا
خلاياأنهماخداااأخلنايناخخاطايسدنكبايتاخيسذسةايرضخبةا
علخهماخيسساكنةاخلماي لكيياأي3يهماسايىاحجبايسحس3ب3تا
خحظرايسبدضاخالاأساتبدداأنهماساخيططينايستقباًاستغخرا

قييننيارشكةاتييرت.
اخ3سشاكراسهذيايسشدبايسدظخمايسييفايسص3يداخيسح3رضايفاُكّلا

يسخ3 ين.

اليمانيون يف ُكّل 
مكان حاضرون 

ُعـْدَوان يصنع قوًة عامليًة ألَْبـَنـاء الـَيـَمـن  

 عند ما تفِقد 
الحرب اأَلْخــاَلق!

 أخربوهم 
أنهم كاذبون

 بثقافتنا القرآنية حتماً سننتصر 

حنان غمضان 
  

تديعتايخ3ُهايسبح3خاخيسحخط3تاخأشاج3ُخايسكيناكلُّه3ا
خُيزمتايكيِّنةاحربيًاخأقاي3ًاستصخغاحديث3ًاعناإْمااَريما
تاخينتهتاخسماتيِفا ساماتَرايسكرةايمخضخةاسهايثخاً،اخَجفَّ
يظلييخاةاخطني.اياناَممِّايمَْعاَ ا3لايإلْمااَرييخةايستيا

يختكبته3اخترتكبه3اخألايسحخةاخأذي3سه3ايسدنخئة.
كلاحارفاك3نايبكياخيقيل:ا» عينياسناأساتطخعا
أناأتكلم،اخجييفاقداأُ يياخُمرحاسجريحايساخَاَ ان،اخأيةا
كل ةاأصخغه3اسناتستطخعاخصفابه3اي3اع لتهاختد لها

أَيريك3اخع اؤل3ايفايساخَاَ ان.
خجرحاخطنياغ3ئرايفامبنيايمية.
أالاتب3ًاسكاي3اُعاْدَخيناأبكختايسج 3 .

سكناحريفاساخت 3سكاخيصخاغايسظلييخةايساتله 3ا
يإلحسا3لاب3سجايخاخيسضخاماخيستدسافايساذيايصباها
يسُدااْدَخيناعىلاخطني،اخسخيثلابص ةايسيزياخيسد3خاعىلا

ينامدلتاينهاغ3يةالدخه3.
خأكلاتايمخارضاخيسخ3بالابغطرساته3اخل جخته3ا
خسيرتاختسيراُكّلاي3اليامديدايناعت3 احربايديرا
خيحارماَ خسخا3ًاسلدباثابيطناي،اخ رشبها3اأصبحاينا
شااالتا ي3ءايمبريا3ءاخقت3ته3اينايسج3زخايسيحشاخة،ا
خفياُكّلايايمابلايفاُكّلاخقتاخغ3خيتها3ايسه جخةاتيلفا
خخيءلا3ايسئا3تاخيآلالفاينايج3زخايأسا3خيةايندىاسه3ا

يسجبنياخيبكياسه3ايسقلبا يد3ًاخيسدنيا ي3ً.ا
خأينايسرشعخةايستياتتشدقينابه3؟

خأينايسهدفايالسرتيتخجيايسذياتبحثيناعنه؟ا
لالاقتُلايسطفالايسرضخعاخترشيداختنكخالاختجريحا
يمرساخقتلايسشاخيخاخيسنسا3ءاخيسشاب3باختديراخلدما

ُكّلايقييا3تايسحخ3ةاخمدلايساخَاَ اانابلديًاينكيب3ًابكلا
يح3خظ3ته3؟األذيالدخكمايالستريتخجي؟!

ي3اسلد3خاعلخكاي3اأَيريك3ا
سماتكتِفابهذيايسُداْدَخينايسغ3شامابلاشاد تايسين3قا

بحص3خام3ئراش3يلابريًاخبحريًاخمييً.
خكلالاذيايسُداْدَخينام3ءتابهايناأملاكذبةايسا ه3ا
رشعخاةاعباداأَيرياك3اخإرسيئخالاخجدلتايناهاذخيدةا

سدخيلايسيطن.
اضا3خةان3خداةاك 3ايفايسثال،اخييقاعايسُداْدَخينا اخُخبَّ
كشافايسقن3عايسزيئفاخيسست3خامعديئن3ايسحقخقخنيايسذينا
ك3نايياييتفايناخخيءه،اخيتضاحاأنالدخهامايسحقخقيا
يسقضا3ءاعىلايسرشخعايسقرآنيايساذيالزاخيهزاأخك3نهم،ا
خجنادخياُكّلاط3ق3تهاماسكارسال3ي3تاخطنايايس نهجا

ب3سقرآن.ا
إالاأناُكّلايح3خالتهامايفاُكّلايرةاتُاقياخشااًاذخيد3ًا
تق3بلها3اينتص3خيتاسا3حقةاسن3اخنحاناأصح3باقضخةا

ص3 قةاخع3 سة.
اخكذساكاييقعاخطنياك3ناخي3ازيلاخساخظلاشا3غاًا
أخك3خلام،اخسياخمدن3اإَلايسيخيءاخقلبن3اصفح3تايستأخيخا
سدرخن3اس3ذياتتكرخايح3خستهماسلساخطرةاعىلايساخَاَ ان.ا
سكننياسأكتفياب3سقلخلايسقلخلامكتباعناي3اع ليهاقبلا

يسُداْدَخينابفرتةاخمخزة.ا
حخاثاح3خساتاتفكخاكايسجخاشاخإَعا3َ ةالخكلتاها
خي3خساتاليييته3ايسفضلةاسغةايسدماب3غتخ3الته3اسرييزا
خطنخةاخأنتجتايسلسالاحيي ثايالنفج3خيتاختقساخما
يسيطناعربايسحييخايسذيابليختهايناخالاعبدل3ايسي3ئنا

عبداأَيريك3اخإرسيئخل.
اخحانيابا3ءتايح3خالتها3اكلها3اب3سفشالاسلتصديا
يسارشخعايسقرآنياسهماختدريتهماحخنه3اكشافتايسقن3عا

خسجأتاإَلايسُداْدَخينايسرببريايسه جياخحّلقتابطييئرل3ا
يسغ3ش ةايفاسا 3ءايسيطناخبغ3خيتاصييخييه3استدنخِلا
تاريباأخضايساخَاَ اانايسط3لر.اخل3انحنانشا3ِخُفاعىلا

طياسنةاينايسُداْدَخينايسغ3شم.
خيتضحاسن3ايفاُكّلاغ3خةاحقخقةانييي3ل3ايسساخئة.اخسما
تكتاِفابُداْدَخينه3ابلاخمدتاست ا3خلاليييته3ايسفضلةا
ختتلاذذابريئحاةايسادماب3غتخ3التها3ايسسات رةاخمنادتا
ُكّلاع خالاخ3ئناخيشارتتاأشاب3هايسرما3لايناعرشيتا

يسجنسخ3تاينايرتزقةايسد3سماسغزخن3.ا
خخ3اسل ضحكاينايهزسةاأَيريك3.

خي3اسدظ تن3ابص ي ن3اخثب3تن3اخصربن3.
أذللنا3كاخأذللنا3ايسد3ساماأم اعاب3سارخحايسدنيياةا

يسفد ةايسرتبطةابكت3بايسلهاقيالاخع اً.
خرغاماُعاْدَخينكايسج3ئاراإاّلاأنكاخبدخناي3اتشادرينا
غرساتامذخخاع خقةايفانفيلاأمخ3سن3اخنفيسن3اخخحا
يسجه3 اخعّرختايسطفلايسرضخعاأنكايسُداْدَخينايسحقخقي.
اخب جر اْصخةاينبثقتايناأحدامب3لايريناُلززتي.ا
خمانامنينكاخ 3اب3ساكاب3ْخِتب3ٍَطاقيياب3سلهاخيساتله3ما
كامايسلاهاقايالًاخع ااًاسانحرخاُكّلايمخطا3ناخكلابلدا

حطتاخخهاخح3سكاخسنصلاإَلايسُدقرايسدبر.ا
أقيلاشاكريًاساكاي3اُعاْدَخيناخلقتاينا3اقيةاالاتي3فا
يفايسلاهاسيياةاالئاماخخّحادتاصفيخن3اخم دتاشا لن3ا
خصنداتاين3اقيةاالايض3لخه3اقايةايفايسد3سماخلخّأتاسن3ا

سبلايسجه3 اببس3طةاخلخّأتاسن3ايسفيزاب3سجنة.
خخا3اسدظ اةالذيايسشادبايسص3ياداب3ْخِتب3َطاهاب3سلها
خصربهاخص اي ه..اخصدقايسلهايسق3ئالايفايحكماكت3بها
اق3لايسذيانايظنيناأنهماياقييايسلَهاكامايناخئةاقلخلةا

غلبتاخئةاكثرةابإذنايسلهاخيسلهايعايسص3برين(.

عبداهلل األحمدي 
  

يسحارخُباكله3ابادخِناأَْخااَاقاإاّلايفا
ح3سةا حرايسستد راأَْخايسظ3سم.

ك3ناأحداخلف3ءايسسال نياقداأخىصا
يقطاعا الا باأنا قا3 ةامخشاه3،ا أحادا
يسابيا خالا يقتالاشاخي3ً،ا الا شاجريً،ا
ييارأة،اأَْخاطفااً،اسكناُكّلالاذياسمايتم،ا
خ3سحارُباكلها3امريئمايقرتخها3ايسكثرُا
يانايسح3خباني.اسلحارباقيينخنُه3ايستيا

يفِرُضه3ايسقيياخيسنتراب 3ايريد.
ايسحارخبابادخناأَْخاااَاقاحتىا كلُّ
يسيطنيا حارخِبايالساتقالاخيستحارخا
خخها3ايسكثارايانايسذياناسخالاسهاما
أَْخااَاق.ايسسأسةانسبخة،اسكناي3ايحدثا
يفايسحاربايسُداْدَخينخاةاضادايساخَاَ اانا
تفايقاأياإْماااَريماعرختاهايسبرشية.ا
لذهاحارباإبَا3َ ة،ايديراخخه3ايسشاجرا
خيسحجار،ايسايتايأتخكاياناُكّلاصيب،ا
اينا مييًاخبريًاخبحريً،اخخيقاذسكاتح3َصُ
يسغذيءاخيسدخيءاخيس3ءاخيسيقي .اي3ايجريا
يفايساخَاَ انالياحارباخ3خجايسق3نينا

خخ3خجايمَْخااَاق.
عنديا3اترضبايسسا3كناب ناخخه3،ا
يا3ذيانسا ياذساك؟اخعنديا3اتارضبا
يسخا3ها خخزينا3تا يمغذياةا يص3ناعا
خيمَْساَييقايسشدبخةاي3ذيانس ياذسك؟!

أسخستالذهاحرخباإب3ََ ة؟!
ك3نايمَيريك3نايرضبيناأخغ3نست3نا
خياعاُكّلارضباةاك3نايرياينابقطاعا
يسه3يربمار،اعاىلايمقلاي ايتايسن3لا

خلمايفاح3سةاشبع.ا
أيا3ايسحارخباضادايساخَاَ ااناخهيا
حارخبايستيلفانياخيسح3قدين.اشادٌبا
خقارٌاخم3ئاٌعايتلقاىايسيَتاعاىلايديخا
ُخاميع3ًاخعطش3ً،ا يسسا3عة،اخليايتضيَّ
خي ان؟ايناأُخَسئكايسذينايّدعيناح 3يةا
يإلْسااَاماخيسسال ني.اي3اخيلكايناكخدا

يسضدخف.
اقضخةايالختق3ِ اسألَْخااَاقايفايسحربا
الاتتيقفاعىلايناي 3خساينايسُداْدَخينا
ينايسي3خج،اخيقتلينايمَْطَف3لاخيسدنخنيا
خلامايفاين3ي3تهام،ابلاتتدادىاذسكاإَلا

عص3ب3تايسديخل.
لنا3كايفايسديخلايانايقتلينايسن3لا
يمرسى،ا يقتلاينا يسق3ناين،ا خا3خجا
خي ثليناب3سجثث،اخلن3كاَينايرسقينا
يسحااتاخيسرشك3ت،اخينهباينايسن3زل،ا
يسبلطجاة،ا أَْعاَ ا3لا ُكّلا خي 3خساينا

بأَْخااَاقاقط3عايسطرق.
يسحاربابادخناقضخاةالياخ3شاخةا
خُعاْدَخين،اخيسبندقخةابدخناخكراييمهه3ا
لياق3طدةاطريل،اخأعتقداأناي3ايجريا

يفايساخَاَ اناقداخصلاإَلاذسك.

حمزة القاضي 
  

خيل ين،اع3مزخن..اكبرلماخصغرلام،اقخ3 تهماختح3سفهم،اعدةاخعت3 ،ا
نفساخ3ًاخعساكري3ً،اسخ3ساخ3ًاخأَْخااَاقخ3ً،اب 3ايفاذسكاأنهاماظ3سينايتجربخنا

خب3غيناخيدتديناخ3سركنايسشديداسهما»كربي3ؤلماختدنتهم«.
أبدعايياخيبتكرخياصن3عةاخخ3التاخينتصا3خيتاخل خةاخأخب3خاك3ذبةاخزيئفةا
خبنيايسحانياخيآلخرارَسع3َناي3ايرت  اعىلاخسا3ئلاإْعاَايهماخيستياغ3بتاعنه3ا
يسصديقخاُة،اعناأخب3خاك3ذبةاتهدفاإَلاخخعايدنيي3تايسرتزقةاخبييساطةالذها
يال ع3ءيتايسزيئفةاتسادىاإَلاتربيرامريئ ه3ابحلالذيايسشادباخأناي3ايختكبتها
ينامريئماسماتكناإالايفايص3سحايسيطناخخديةايسييطناخنت3ئجهابدأتاب3سظهيخا
تدخُّما3ًاسخلايخدينخ3ًاخإن 3اإْعاَايخ3ًاسهدفايستضلخلاع 3ايجرىايفاأخضايسدركةا

خيستسرتاعىلاخس3ئرل3.ا
خيا3الذهاإاّلاشا3ئد3تا»كرسيبابقخدة«اتزيادايفاص3ندخه3ايسرعباخيسييف؛ا

منهماعىلايقنياأنهماك3ذبيناخع3مزخناعنايسييمهة.ا
ك3ًابقضختن3اخإصيخيًاخعزي ةاعىلايسييمهةاخيسدخ3عا خالاتزيدن3اإاّلاثب3ت3ًاخت سُّ
عنايسيطناإَلام3نبايسحلايمينياخخخعايسج3لزيةايسقت3سخةايستياتلحلاب3معديءا
أشادايستنكخلاخيسهزيئمايسكبرة،اخخ 3االايزيلاأَبْانَا3ءايسشادبايست رينايفاخخدا

مبه3تايسقت3لاختطهراُكّلاشربايناأخضايسيطن.ا
ساماخساناتساتطخعاأياقايةاط3غخةاخيتجاربةايفايسكايناأناتنازعايسثق3خةا
خيسدقخادةايسغرخساةايفاقلايبايسديخدنياعنايسيطانايناأَبْانَا3ءالذهايسشادبا

يسدظخم،اخسيابدداحنياخلذياينايسستحخل.
خسخالابغريباعىلايمعديءايا3اتلقيهاينارضب3تاييمداة،اخ3صةاخيسددخا
ي تلاكاُكّلايإلْيَك3نخا3تايانايسسااحاباإ يخةاخاربيءاأَيريكخانياخإرسيئخلخانيا
خبريط3نخاني،اإالاأنارضبا3تايسق3تالايساخَاَ اناياأخلناتاكخدلماخشاج3عتها

أخعبتهماختقديهايفايالقتح3ماخيسد لخ3تايسقت3سخِةاغّراينايييزينايسدركة.
ك 3اأنامني ايسددخاسمايص دخيايي3مايشجعايق3تلنيايالخض.ا

اعىلا تج3للتمالذيايسشدباخيآلناسخثبتاسكمالذيايسشدباأنايساخَاَ اناعيٌّ
اَيناتسيلاسهانفسهاخعىلايرايسدصيخا»يساخَاَ انايقربةايسغزية«. ُكلِّ
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يسثق3خاُةايسقرآنخاُةايستايارَشَحه3اسن3ايسشاهخُدايسق3ئُدايسساخدا
حسانيابدخيسدينايسحيثياخضيينايسلهاعلخهاك3ناسه3ايمثُرايسكبرُا
يفاخعايايساخَاَ انخانياخيدرخةاخطيخةايسخهاي اخأخسخ3ئهم،ايآلنا
خبددالذيايسُداْدَخينايسصهخيسديأَيريكياعىلايسشدِبايساخَاَ انيا
خيقدخيتهاخيكتساب3تهاأ خكايساخَاَ انخيناسابَبايسحرخبايستيا
ُشانتاعىلاأَنَْص3خايسلهايفاصددة؛امنايسخهي اأ خكيياخطيخةالذها
يسثق3خةايسقرآنخةايستياينطلقتايناصددةاسذسكاأَيريك3اخإرسيئخلا
خياناخياللماسايرتاُكّلانفيذل3اخإْيَك3نخ3تها3ايفاقتلاُكّلاينا
يتثقافاب3سثق3خةايسقرآنخةاخيططتاخ ع اتاخأرشختاخيّيستا

يسحرباعىلاصددة.
يسساخداحسانيابدخيسدينايسحيثياخضيينايسلهاعلخهارشحاسن3ا

يفايلزياةايسثق3خةايسقرآنخةاثق3خاةايسقرآنايسكريمايستياسياتثقفا
به3اُكّلاشايصاساخكيناأَْكثَااراإنج3زيًاخأعظماأثاريًايفايسحخ3ةا
خأسا ىاخخح3ًاخأسا ىاخضدخاةاخأزكىاخأطهرانفالايناأيا

أَُيااماأُْخاااَرى،احتىايييقفهاستكيناحكخ ة.
ُكنَّا3ايناقبالانسا عاتهدياديتايسخهاي ،اتهدياديتاأَيريك3ا
خإرسيئخلاخلياتسايراينايإلْساااَاماخيسسال نياخيناعل 3ءا
يإلْساااَاماخياناحاك3مايسسال نياختجادايسشاديبايسدربخاةا
خيإلْساااَايخةاسماتحركاس3كن3ًاخسماتتيذاييقف3ًاخيحديًاتج3لهما
حخنها3اأ خكايسخهاي اأَيرياك3اخإرسيئخالابأنايسشاديبايسدربخةا
خيإلْسااَايخةاخحك3يه3اأصبحيياتحتاخص3يتهماخبدأخياب3ستحركا
خيستدخلايفاشاؤخنن3اخبدأخياب ح3خبةايسشديبايسدربخةاخحك3يه3ا

يبتديءايناأخغ3نست3نايرخخيًاب3سدريقاخسيخي3اخسخبخ3...اإسخ.ا
يآلناشانتايسسادي يةاخيناح3سفه3ايسُداْدَخيناعىلايساخَاَ انا
بأخيياراأَيريكخةاإرسيئخلخةابلاخب شا3خكةايسجناي ايمَيريكخنيا

خيسكيسييبخانياخيسباكاخختراخيسدديداينايسجنساخ3ت،اخيعاذسكا
يقتلينايمَْطَف3لاخيسنس3ء،اخيديرخنايسص3نعاخيسيينئاخيسط3خيتا
خيسديخلاخيسسا3مداخيسن3زل،اخيسشاديبايسدربخةاخيإلْسااَايخةا
الاتكارتثاخالاتب3يلاب3سدمايسذياحرمايسلهاسافكه؛امنهماأصبحييا

تحتاخص3يةايسخهي .
الامايتصايخخناأناأَيرياك3اخإرسيئخالاساتدطخهمايميانا
خيميا3ن!االايدرخينابأنايسخهي اسديهماييططايسارخناعلخه،ا
خإنايسدخخاساخأتياإسخهماشا3ءخياأماأبا3ءخي؛امنهماك3نيياخيضنيا
عىلاأناتقتلاأَيريك3ايفاأخغ3نست3ناخأناتقتلايفايسدريقاخأناتقتلا
يفاسايخي3اخيفاسخبخ3امنهماشا3خكيياأَيريك3ابقتلاأَْطَف3لاخنسا3ءا
يساخَاَ انابسكيتهماختأيخدلماس3اترتكبهاأَيريك3اينامريئماخسما

يصدخاعنهماييقفاييقفاُكّلايسجريئمايستياترتكبه3اأَيريك3.
صادقايسشاهخدايسق3ئادايسج3لداحسانيابدخيسديانايسحيثيا
خضيينايسلهاعلخهاعندي3اق3لااسمايددايسدرباعىلاخطرتهمايمخلا

كدرب،اعنديا3اك3نيياعرب3ًاعىلاخطرتهماك3نايياي تلكيناقخ 3ً،ا
يأباىايسدرباياأنايض3م،ايأبىاأنايُظلماحتىاقبلايإلْساااَاماسما
يساتطخعاأحاداأنايساتد رلماعديايسشا3ماعندي3ايساتد رل3ا
يسرخي3نخايناخيسداريقاعندي3ايساتد رل3ايمك3رسة،اسكناشابها
يسجزيارةايسدربخاةاخيساخَاَ اناك3نتايدظاُمايريحله3االاتيضعا
ساساتد 3خاك3نييايق3خيين،اك3نيياأب3ة(احق3ًاساخدياخأنتاينا

أ خكتاخطيخةايسخهي اعىلايإلْسااَاماخيسسل ني.
ندتازاخنفتياراخنح دايسلهاسابح3نهاختد3لاخنشاكرهاعىلا
ند اةايسهدييةاخعىلايسثق3خةايسقرآنخةايستيامدلتن3اندرُفاينالما
أعديءايإلْساااَاماخيسسال ني،اينَحتْن3ايسدازةاخيسكريية،اخي3ا يما
خنحانانتثقفاب3سثق3خاةايسقرآنخةاكينيياعىلايقانيايطلٍلابأنن3ا

سننتر؛امنايسلهاسبح3نهاختد3لاخعدن3اب3سنر.
حفظايسلهايساخَاَ اناخألله.ا
خيسنراحلخفن3ابإذنايسله.
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ثقافية
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أطفال وأهالي الشهداء يعرّبون عن فخرهم ببطوالت 
شهدائهم ويشكرون قائد الثورة على االهتمام

 لو وثقنا باهلل كما ينبغي النطلق 
الناس ال يخشون أحدًا إال اهلل

  -  خاص
يفايشاهٍداح3خاٍلاب3سدلشاةاخيإلبه3خا
يكارساأبنا3ءاخألا3يلايسشاهديءاقييعاَدا
يسأسيفاخيجّسادخنابثق3ختهامايسقرآنخةا
يشاهَداص ي اأساطيخياترخارُفاعىلا
أختا3 هاخييا3تايستف3خراب3سباذلايناأملا
يسدياناخيسيطنايسح3طةابصايخاأق3خبهما

يسشهديء.
تجّساااَدالاذيايسشاهدايفاخد3سخا3تا
يسذكرىايسسانييةاسلشهخدايستياأقخ تايفا
يدظامايح3خظ3تايسج هيخياةايسخ نخةا
برع3يةاغرايسابيقةايسثلايناقبلاق3ئدا
يسسارةايسقرآنخةايسسخداَعبديسلكايسحيثيا
يسذياشد اكثريًايفاخط3بهابهذهايسن3سبةا
عاىلاأل خاةاياللت 3ماباأرسايسشاهديءا
خت جخاداعط3ئهمايسذيالاياأخقىاعط3ءا
خأسا ىاي3ايجي اباهايإلنسا3ناخث رتها

سلدزاخيسنراخيسحرية.
اخك 3اشد ايسساخدايسق3ئداعىلاأل خةا
لذهايسن3سبةاختح لايسج خعايسؤخسختها
تجا3هاأرسايسشاهديءاخيستد3طايايدهاما
ك ا3ايتد3طىايسرءاياعاأرسته،اتجىلاأثرا
ياللت 3ماعىلايايحاأبن3ءاخأرسايسشهديءا
يفاييتلافايسفد3سخا3تاخيسدا3خضايستيا
أقخ اتابهاذهايسن3سابةاخيسذياناعارّبخيا
عنايادىايعتزيزلماببطيالتايسشاهديءا
خيعتربخياياللت ا3مابهماأحدايص3 خالذيا

يالعتزيزاس3اأنس3لماينايريخةايسفقد.ا
يفالاذيايسساخ3قاختيلخاديًاسبطايالتا
يفا يارةا خمخلا يسشاهديءا ختضحخا3تا
حديقاةايسسابدنياأقخامايدارضاصيخا
خيتيغارييفايحتيياعىلاأكثارايناخاأسفا
صيخةاسلشاهديءايناييتلفايح3خظ3تا
يسج هيخيةايسذينايستشاهدخيايفايييقعا
يسارشفاخيسبطيساةا خ3عا3ًاعانايمخضا
يحتف3ئخاةا خد3سخا3تا خكاذيا خيسدارضا
بأرسايسشاهديءاتت3بدتايناذايطلعالذيا

يمسبيع.
يسهخئاةا أق3يتها3ا يستايا يسفد3سخا3تا
يسنس3ئخةامنص3خايسلهاتض نتاب3إلض3خةا
إلايدارضايسصايخاخد3سخا3تايرسحخةا
خإنشا3 يةاخكل 3تامرسايسشهديءاعرّبخيا
خخه3اعانايادىايعتزيِزلاماخيختي3خلما
يسشاديداب 3اقديهاشهديؤلماخب 3ان3سيها

يناخع3يةاخيلت 3م.
ك 3اخخّصصتايَيي3ًامطف3لايسشهديءا
خسا تابهايبتس3يةانقخةاعىلاخميلهما
خلامايركضينايفاييكبايسارحايسص3يدا

يعايسيخيلاخنج 3تايسطلايستط3يرةاينا
يسدشباإلاخميلهم،ايميرايسذيامدلهما
يشادرخنابساد3 ةاكبرةاخص ي اكبرا
يدخدهاماإلايسايضاعىلانهجاشاهديئهما

سلدخ3عاعنايسيطن.
يقايلازيدانبخلاحسانيايسغاريخةايبنا
يسشاهخدانبخلاحسانيايسغريخةاسنسرايفا
 خبايسشاهخداخإناشا3ءايسلهانحنايثلها
سنديخعاعنايسيطناخنرخعاخؤخَلاأللن3ا

ب3سقت3لايفاسبخلايسله.
اسخلاأبن3ءايسشاهديءاخقطالمايسذينا
عرّبخياعناساد3 تهمابهاذيايالحتف3ءابلا
حتاىايمطف3لايآلخارخناياناأق3خبهم،ا
حخثايش لاياللت 3مابأرسايسشهديءاُكّلا
ينايقرباسهم؛اس3ات ثلهايك3نةايسشاهخدا
عنَدايسلهاحخثايشفعاسسبدنيايناأق3خبها
ك ا3اق3لايسرسايلاصىلايسلاهاعلخهاخآسها

خسلم.
اع 3خايح داإْسَ 3عخلايسرتىضاطفلا
يفايست3سدةاينايسد رايح لاصيخةاع ها
يسشاهخداَعبديسرح انايح داإْساَ 3عخلا
يسرتاىضاخيطايفابه3ايتف3خريًاخساطا
حديقةايسسابدنيايقيلاع 3خ:ايسشاهخدا
قادماخخحهايفاسابخلايسلهاخأنا3اخرحامنا

ع ياينايسشهديء.
يضخفاع 3خ:اأتختاإلالن3اإلاحديقةا
يسسابدنياساحتف3لاب ن3سابةايسشاهخدا
خأقيلاآللاسدي اخيسلهاسنانستسلماخأنن3ا
سانديخعاعناأخضنا3ال3تفا3ًاب3سرخةا

ة. بريءةايناأعديءايسلهاخيمُيَّ
أي3ازينباعبديسي3سلاحسنيايملجريا
ختح لاصايخةاأخخه3ايسشاهخدال3شاما

عبديسي3سلاحسانيايملجري،اختدرباعنا
سد3 ته3اب3سن3سابةابقيسه3:األنئاأخيا

خم خعايسشهديءاب3سشه3 ة.
قا3 ةا إلا زيناباخسا3سته3ا ختيصالا
يسُدادخينايميريكيايسسادي يايسغ3شاما
ختقايل:اساناييّيخينا3ابأسالحتهماخالا
صييخييهاماخالاقن3بلهامايسدنقي يةاخالا
سخ3خيتهمايسفّييةاخالاأحزيتهم،اخنحنا

الاني3َفامنن3اأيةاتدشلايسشه3 ة.
خعاىلانهجايسساخدةازيناباخصربل3ا
خشاج3عته3اخخديئخته3اتقيُلاأمايسشهخدا
يسح ازةايح داعيلاأحخياق3ئدايسسارةا
يسقرآنخاةاعىلالذياياللت 3مابن3انحناأرسا
يسشاهديء،اك 3انقيُلاآللايسبغياخيسددخينا
يسصه3ينةاخيميريكخنياإنن3اي3ضيناعىلا
نهجايسساخدةازينابايستيايستشاهداُكّلا
ألله3اخظلتاص3يدةايحتسبةاص3برة.

ص اي اخعازةاخإبا3ءايفاُكّلاأقا3خبا
يسشاهديءاخخرحةابهذهايسن3سبةاختف3خرا

خسد3 ة.
تقايلاأمايسشاهخداإْساَ 3عخلارشفا
يسح3قري:اأن3اأَختيرامنايبنيايستشهدايفا
ييقعايسدخ3عاعنايسيطناخسأقدماأبن3ئيا
يآلخريناسخن3سييالذيايسرشفاخلذهايسك3نةا
يسلاه،اخأكرباخرحةاسن3اسخلا يسد3سخةاعندَا
بهذيايالحتف3لاخخغماأناياللت 3ماكبرايفا
لذهايسن3سابةاخغرالذهايسن3سابةاسكنن3ا
نتف3خارابأننا3اقدين3اشاهديءايفاسابخلا
يسلهاخيستشهداأبن3ؤن3اخلمايديخديناعنا

يسيطناخيق3تلينايفاسبخلايسله.
أبن3ءايسشاهديءاخإخيينهاماخأخييتهما
خأيه3تهاماخأن3لاياناييتلفايسجه3تا
حديقاةا إلا حارضخيا كلهاما خيمع ا3خا
يسسابدنياب3حثانياعاناأي3كاناصايخا
شاهديئهمايفايسدرضايسذيايختتحهان3ئُبا
خئخالايسلجناةايسثيخيةان3ئافايسق3نصا
يطلَعالذيايمسابيعاخزيخهاعد ايناق3 ةا
يمحزيباخيسسؤخسنياخيسش3يخاخيمعخ3ن،ا
آخذيانامنفساهماصايخيًاتذك3خياةاإلا
م3نبايسليحةايسطرزةابصيخايسشهديء.ا

تقايلالادىاعايلايسحط3ياياإحدىا
يسزيئاريتاسهاذيايسدرض:ام خالامديًاأنا
تجت عاصيخايسشاهديءايفاياك3ناخيحد،ا
ختتحايلايسحديقاةاإلاسا 3ٍءايضخئاٍةا
ب3سنجايم.اتضخافالادى:الاذهايسيخي ا
يسكبارةايانايسزيئريناإلايدارضاتؤّكُدا
عاىلاي3اسلشاهديءايانايك3نةاعنادايسلها
ا خيستياق3لاعنه3اسابح3نهااَخالَاتَْحَسابَنَّ
يسَِّذيَناُقِتلُييْايِفاَسِبخِلايسّلِهاأَْيَييت3ًابَْلاأَْحخ3َءا

ِعنَداَخبِِّهْم(.

  -  خاص
ك3نتايح3رضةايسشهخدايسق3ئدايسسخداحسنيابدخيسدينايسحيثيا
يانايسادخخلاخلاياتت حايخاحايلايسثقةاب3سلاه،اخسا3ذياأصبحا
يسسال ينايدخشايناأزيةاثقةاب3سله،ابخن 3ايفايسقارآنايسكريماي3ا

يدززاثقتن3اب3سله.
خأما3بايسساخداحسانيايسحيثاياعىلا
بهاذيا يستدلقاةا يستسا3ؤالتا يانا يسدديادا
إلاأنايسحقخقاةايستايا يسيضايعايشاريًا
أخصلاتايميةاإلالذيايسساتيىايانايسذسةا
خيسهايينايساذياتدخشاه،اخقا3ل:اإذياتأيلا
يإلنسا3نايفاخيقعايسن3لايجاداأنن3اضحخةا
عق3ئداب3طلة،اخثق3خةايغليطةام3ءتن3اينا
خا3خجايسثقلني:اكت3بايسله،اخعرتةاخسايسها

اصلييتايسلهاعلخهاخعىلاآسه(.
خيعتربايسسخداحسنيايسحيثياأنايندديما
قلةايدرختن3اب3سلهاخيندديماثقتن3اب3سلهاليا
يستيامدلتايسسل نيايترخينابدخديًاعنا

يسلهاسبح3نهاختد3ل،اخلمايهتدخيابهديه.
خأضا3ف:ايسقرآنايسكريماليايسذياق3لايسلهاعنه:ا}َسْياأَنَْزْسن3َاَلذَيا
يْسُقْرآَناَعاىَلاَمبٍَلاَسَرأَيْتَُهاَخ3ِشاد3ًاُيتََصدِّع3ًاِيْناَخْشاخَِةايسلَِّهاَخِتْلَكا

بَُه3اِسلن3َِّلاَسَدلَُّهْمايَتََفكَُّرخَن{اايسحرش:ااا. يْمَْيث3َُلانرَْضِ
خيقيلايسساخداحسانيايسحيثياأنن3اسياخثقن3اب3سلهاك 3اينبغيا
النطللايسن3لاالاييشيناأحديًاإالايسله،اسياصدقن3اك 3اينبغياخعدا
يسلهاسابح3نهاختد3لاسل ؤيناني،اخعدايسلهامخسخ3ئاه،اخعدايسلهاسنا
يكينيناأنص3خيًاسدينه،اي3اخعدلمابهاينايسير،اخيسفاحاخيسنج3حا
خيسساد3 ةاخيسدزةاخيسكريياةاخيسقيةايفايسدنخ3،اخيا3اخعدلمابهايفا
يآلخرةاياناخضيين،اينامن3تاعدناسياصدقنا3ابذسكاك 3اينبغيا
سا3اخغبنا3ايفاأحد،اخس3اخلبن3اياناأحد،اسك3ناتاكلاخغبتن3ايفايسله،ا
خخخ 3اعنده،اخيفاخض3ه،اخكلاخلبتن3اينايسلهاخيناخعخدهاخغضبها

خعق3به.
خأكدايسسخداحسانيايسحيثياأنايسيط3بايسقرآنيايتجد ا يئ 3ا
يقيلاسلنا3ل:ا}أََسْمايَأِْناِسلَِّذيَناآَينُيياأَْناتَْيَشاَعاُقلُيبُُهْماِسِذْكِرايسلَِّها
{اايسحديد:اينايآليةما(اأسمايأن,ايدني:اي3اقدخا َخَي3انََزَلاِيَنايْسَحلِّ
خقاتا-ابتدبرن3انحانا-اي3اقدخاخقتاأنايسن3لاتيشاعاقليبهما
سذكارايسلاهاخي3انزلايانايسحلاينايسقارآنايسكريام؟ا}َخالايَُكينُييا
َك3سَِّذيَناأُختُييايْسِكت3ََباِيْناَقبُْلاَخَط3َلاَعَلخِْهُمايْمََيُداَخَقَساْتاُقلُيبُُهْم{ا
ايسحدياد:اينايآلياةما(اتيييفايناأنايصارايسن3لاإلاي3اص3خا
إسخاهابنيياإرسيئخال،ايسذيناطا3لاعلخهمايميدايسا دينايييعظ،ا
خيقرؤخناكتب3ً،اخسكنابربخ ةاالايتف3علينايده3،اختتكرخايسييعظا
ختتكرخايسنبييت،اخلكذي،ا}َخَقَساْتاُقلُيبُُهْم{احتىاخسالاأكثرلم،ا

خحتاىايساتبدلايسلهابهاماغرلام،اخحتىا
مر لاماياناكلايا3اك3ناقداينحهاماإي3ه:ا

يسنبية،اخخيثةايسكت3ب،ايسلك،ايسحك ة.
خأشا3خايسساخداحسانيايسحيثاياإلاأنن3ا
ك سل ينانتدرضاسثلالذهايسح3سةاخكت3با
يسلاهايرت  اعىلايسا3يدن3اكثاريً،اخيسييعظا
ترت  اعاىلايسا3يدن3اكثاريً،اخيسدل 3ءابنيا
أظهرن3ايتحدثينايدن3اكثاريً،اخسكنانتلقىا
يسكام,انتلقىاآي3تايسقرآنابربخ ةاالانتف3علا
يدها3،اأصبحاتقريب3ايجر اخختنيايسات 3عا
يسقرآنايسكريم،اخيسات 3عايسييعظ،اخحضيخا
يسن3ساب3ت،اسكنا خناأنانرمعاإلاأنفسان3ا
خنجدله3اتتد3يلايعاكلاي3اتسا عابجدية،ا
ختتف3علايداهاب صديقخاة.انتد3يلابربخ ةا
يعاكلاي3انسا ع،اخساماننطللابجداخصدقا

سنطبل،اسنلتزم،اسنثل.
يدتاربيًاأنالذهايسح3سةاخطرةامديًاخأنه3ا

قاداتقسايياقليبن3ا-اخندايذاب3سلهايناقسايةايسقلايبا-ايتىاي3ا
قساتايسقليبايصباحالذيايسقرآنايسكريمايسذياساياأنزسهايسلهاعىلا
يسجبا3لايانايسصيريتايسص ا3ءاستصدعتايناخشاخةايسله،اسكنا
يسقلابايتىاي3اقايايصبحاأقىسايانايسحج3خة،اخااايؤثراخخها
يشء.اقا3لايسلاهاعنابنياإرسيئخلايسذيناحكاىابأنهماط3لاعلخهما
يميداخقساتاقليبهماق3لاعنهم:ا}ثُمَّاَقَساْتاُقلُيبُُكْماِيْنابَْدِداذَِسَكا
اَقْساَيًة{اايسبقرة:اينايآليةلم(،اينابددا َخِهَياَك3ْسِحَج3َخِةاأَْخاأََشادُّ
يا3ذي؟اينابددايسييعظ،اينابددايآلي3تايسب3لريتايستياسمايتف3علييا
يده3،اخسامايدتربخيابه3،اخسمايتذكرخيابه3اخقساتاقليبهم،الكذيا

طبعايسلهايسقلب.
يسقلاباإذياساماتح3خلاأناتجدلاهايلنياي 3ايسا ع،ايلنياسذكرا

يسله،اييملاإذياسا عاذكارايسله،ايز ي اإي 3نا3اإذياتلختاعلخهاآي3تا
يسلاهاإذياساماتتد3يلايدهاعىلالاذيايسنحياخبطبخدتهاليايقساي،ا
يقساي,ايقسايا..اخيتىايا3اقياقلبكاساخطرتاعلخاكايسغفلةا
خيسنساخ3ناسلهاسبح3نهاختد3ل،اإذياي3انساختايسلهانسختانفسك،ا
ختأتاياييمايسقخ3يةاختكيناينساخ3ًاع 3اكناتاترميهاينايسير،ا
أخاتأيلاهاينايسيراخيسنجا3ة،اخيسفيزاييما
يسقخ3يةا}نَُسييايسلََّهاَخنَِسخَُهْم{اايستيبة:اينا
يآلياةمم(ا}َخالاتَُكينُايياَك3سَِّذيَنانَُساييايسلََّها
َخأَنَْس3ُلْماأَنُْفَساُهْماأُخَسِئَكاُلُمايْسَف3ِسُقيَن{ا

ايسحرش:9اا.
خيفاذيتايسساخ3قايقيلايسساخداحسنيا
يسحيثايا:اقليبن3اإذياسامانح3خلاأنانتد3يلا
يدها3ايناينطللايسييفاأناتصلاإلالذها
يسح3سةايسسخئة:ايسقسية,اختصبحاأقىساينا
يسحجا3خة،اخحخنئاذاالاينفعاخخاكايشء،االا
ينفعاخخكاكت3بايسله،اخالاينفعاخخكاخسيلا
يسلاهااصلاييتايسلهاعلخاهاخعىلاآساه(،اخالا
ينفعاخخكاأياعظاةات رابكايفالذهايسدنخ3،ا
خيسطليباينايسقليبالياأناتيشعاسذكرايسله،الياأناتلني،الياأنا
تصدِّق،اأناتثل،اأنات تلئاب3سيشاخةايانايسله،اأنات تلئاحب3ًاسله،ا
يدرخةاقييةاب3سلهاسابح3نهاختدا3لا..ايتىاي3اصلحايسقلباصلحا
يإلنسا3نابكله،اخينطللاسخصلاحايسحخ3ةابكلها3،اخينطللابإي 3ن،ا
بثقة،ابإخاص،ابصدق،ابتيمهاحكخمايفاكلاي3ايريدايسلهاسبح3نها

ختد3لاينه.
خيتسا3ءلايسساخداحسانيايسحيثي:ايناأينام3ءتاأزيةايسثقةا
ب3سلاهاحتىاأصبحتاخعي هاتلكايسيعاي ايسق3طدةايسؤكدةاخكأنه3ا
خعاي ايناالاي لكاشاخئ3ً؟!اخكأنه3اخعي اياناالاعاقةاسن3ابه،اخالا
عاقةاسهابن3ا..اكخفاند ل؟.اندي اإلايدرخةايسلهاسبح3نهاختد3ل.
خيجخباعىلالذهايستسا3ؤالتابإخشا3 ايسنا3لاإلاألمايصدخا
سدرخةايسلهاسبح3نهاختد3لاليايسقرآنايسكريم،ايسقرآنايسكريمايسذيا
يدطيايدرخةاخيسادة،ايدرخةايتك3يلاة،ايناغرايسقرآنايسكريما
الاي كاناأنانحصلاعىلايسدرخةاب3سشاكلايساذياينبغياأنانكينا

علخه3،احتىاتكينايدرخةاتدخدن3اإلايسثقةاب3سلهاأكثراخأكثر.
خيارىاأنايإلنسا3ناإذياتأيالايسقارآنايسكريماخداًايساتحي،ا
يساتحياينايسلهاأنهاكخفاالانثلابه،اخنحنانسا عاآي3ته،اخنحنا
نقرؤلا3،اخنحانانؤينابأنالاذيايسكت3بايسكريمالايايناعندها..ا
خل ا3ذيا..اسا3ذيا..اس3ذياالانثل؟اس3ذيانبحثاعانالذيايسطرفاأخالذيا

يسطرفاسنتياله،اثماالانتيلايسلهاسبح3نهاختد3ل.
خأكدايسساخداحسنيايسحيثياأنايآلي3تايستيانحصلايناخاسه3ا
عاىلايدرخةاسلاهاب3سشاكلايسطليباليا
آيا3تاكثرةامديً،اماديًايفايسقرآنايسكريم،ا
تلاكايآليا3تايستاياتتحادثاعاناأسيلخةا
يسلاه،اخيلكه،اخعظ ته،اتلاكايآلي3تايستيا
تتحادثاعاناعظخاماند اهاعلخنا3،اتلكا
يآلي3تايستياتتحدثابأناسهايلكايسس ييتا
ي3ساكا بأناها تتحادثا يستايا خيمخض،ا
يسسا ييتاخيمخضاخيا3ابخنه ا3،اخلايا
ياناي لكايسخايمايآلخر،اخبخادهايصرن3،ا
لياياناي لكايسجنة،ايناي لكايسن3خ،اليا
يانايدلمايسغخباخيسشاه3 ة،اليايسدزيز،ا
ليايسحكخام،اليايسسا خع،اليايسبصر،ا
لايايسارؤخف،الايايسرحخم،اتلاكايآلي3تا
يستياتتحادثاعنهاسابح3نهاختد3لابأنها
مديرابأنايثلابهاعب3 ه،اخأنايي3فاينها

عب3 ه،اخأنايلتجئاإسخهاأخسخ3ؤه.
خينصحاك3خةايميةاب3سدي ةاإلايسقرآنايسكريماسلتدرفاعىلايسلها
سبح3نهاختد3لايناخاسهاخق3ل:ايتىاي3اك3ناسلهاسبح3نهاختد3لا
عظ ةايفانفيسان3،ايتىاي3اعرخن3ايناخالالذهايآلي3تايسكري ةا
يا3ذيايدنياأناهايلكن3،اخأنن3اعبخداساه،اي3ذيايدنياأناهاخبن3،اخأنن3ا
يربيبايناسه،اي3ذيايدناياأنهاخحخم،اي3ذيايدناياأنهاخح ن،اي3ذيا
يدنياأنهامبا3خ،اأنهاينتقم؟اي3ذيايدني:اأنهايناي لكايسسا ييتا
خيمخضاخي3ابخنه 3؟اي3ذيايدنياأناسهامني ايسسا ييتاخيمخض؟ا
ي3ذيايدنياكلاي3ارشحهاخخصلهاعناشئينايلكهاختدبرهاسدب3 ها
خييليق3تاه؟اأناندخه3,اأنانفه ه3؛اسندرفاكخفاينبغياأنايكينا
يستد3يلايفاي3ابخنن3اخبخنهاسبح3نهاختد3ل،ابحخثاالاتبقىايمشخ3ءا

يجر اأس 3ء.

����َه�اَدةُ هي عبارة عن اس����تعداد عاٍل للتضحية   الشِّ
يُت����ّوُج فعاًل بتل����ك التضحية، هذا اجلان����ُب له أهميته 
�َغ�اةُ  القصوى في واقع املس����تضعفني، ُخُصْوصاً والُطّ
واجلائ����رون واملس����تكبرون والظاملون واملفس����دون في 
بحقده����م  والش����ريرة  الُع�ْدَواني����ة  بنزعته����م  األَْرض 
بكبره����م بطغيانهم بس����لوكهم اإلْج��َرامي ميارس����ون 
بح����ق الناس الس����طوةَ واجلب����روت والظل����م؛ محاولًة 

لستعباد الناس وتركيع الناس وإْذَلل الناس والتحكم 
بالن����اس في م����ا يحّق����ُق مصاحله����م اجلائ����رة وليس 
املصالح املش����روعة، إنََّم�ا املصالُح اجلائرة فيما يلبي 
رغباِتهم الشريرةَ ونزعاتهم الطغيانية والستعالئية، 
ويحاول����ون أن يكّبلوا اجملتمع بقي����ود وأغالل اخلوف 
والترهي����ب ليركَع لهم، ليستس����لَم له����م، ليخضع لهم، 
لينحن����َي له����م فيحقق����ون ما يش����اؤون ويري����دون لكن 

حينما يكوُن مجتمعاً حراً، مجتمعاً عزيزاً، مجتمعاً ل 
يزال يتشّبُث بإنَْس�����انيته وكرامته التي أرادها اللُه له، 
مجتمع����اً يعيش اإليَْم�ان بالل����ه واإليَْم�ان باليوم اآلخر 
واإليَْم�����ان باحلق واإليَْم�ان بالعدل ميقت الظلم ميقت 
الظامل����ني ميقت الفس����اد ل يقب����ل بالباط����ل، مجتمعاً 
كهذا يعيُش الستعداَد العالي للتضحية في مقابل أن 
يعيَش كرمياً حراً عزيزاً ل يستعبُدهُ أحٌد من دون الله 

ول يَُعِبُّد نفَسه إّل لله رِبّ العاملني.. هذا اجملتمع الذي 
يعيش هذا املس����توى العالي من الس����تعداد للتضحية 
هو ال����ذي يتمكن بتوفي����ق الله تعالى وبه����ذه الروحية 
�َغ�اة والظاملني  العالية، يتمّكُن من كس����ر جب����روت الُطّ
واملفس����دين، فيكون فعاًل جديراً ب����أن يعيَش حراً وأن 
يَُّة وأْن ل يس����تعبَده أحٌد من دون الله  تتحق����َق له احُل�ِرّ

ُسبَْحانَُه َوتََعالَى.

الشهادة استعداد عال للتضحية ولها أهميتها القصوى يف واقع املستضعفني

 إذا تأمل اإلنسان 
في واقع الناس يجد 

أننا ضحية عقائد باطلة، 
وثقافة مغلوطة جاءتنا 

من خارج الثقلين

 لو صدقنا وعد اهلل 
ألوليائه المؤمنين لمن 
يكونوا أنصاره لكانت 

رغبتنا في اهلل وما 
عنده ورهبتنا من اهلل 

ووعيده وعذابه
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خراب هذه األرض التي متتّد 
من قصر األمير إلى زنازننا

و من أحالمنا األولى إلى... 
حطب

فأعطينا جداراً واحداً لنصيح 
يا بيروت!

أعطينا جدارا كي نرى أفقا 
ونافذة من اللهب

و أعطينا جدارا كي نعلّق فوقه 
سدوم

التي انقسمت إلى عشرين مملكة
لبيع النفط ... و العربي

و أعطينا جدارا واحدا
لنصيح في شبه اجلزيرة :

بيروت خيمتنا األخيرة
بيروت جنمتنا األخيرة 

• من قصيدة بيروت 1982

بريوت جنمتنا 
الوحيدة

محمود درويش

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
 ينا9اام 3 ايالخلا
يلاخام 3 يسث3ني

-ايلزياةايدرخاةايسلاهايسثقاةاب3سلاها
يسدخلايمخل.

-ايلزيةايسثق3خةايسقرآنخة.

شّقوا صفوَف املنايا
أحمد العجري

وهنوا فما  انسلّوا  وْه��ٍن  على  َوْه��ن��اً 
جبنوا وم��ا  ذل��وا  وم��ا  استكانوا  وم��ا 

ومابرحوا وم��ازال��وا  ك��رام��ا  ع��اش��وا 
ح��ت��ى م���ن امل����وت مل���ا آم���ن���وا أم��ن��وا

وما والزحوَف  املنايا  صفوَف  شّقوا 
هابوا احلتوف وهل تخشى الردى الرُدُن

مل�����ا أملّ�������ت ب���ن���ا م�����ن ك�����ل ن���اح���ي���ٍة
ِم���نَ���ُن ع��ن��ده��م  امل���ن���اي���ا  أن  آم���ن���ُت 

ال� أنهم عشقوا  لول  أحسب  كنت  ما 
ال��َك��ف��ن يُ��ع��ش��ق  أك���ف���اَن ح��ي��ن��ئ��د أن 

مكتمل واألن���ُس  هنا  ك��ان��وا  ب��األم��س 
مقترن وال��س��ع��ُد  ُمجتمٌع  وال��ش��م��ل 

ك���ان���وا ه��ن��ا وه���ن���ا ك���ان���وا م��الئ��ك��ة
الِطَين فوقها  جتثوا  اجلثامني  ل��ول 

وانطلقوا الله  في  اخ��وًة  التقوا  هنا 
ن��ع��م��ائ��ِه سكنوا وف���ي  إل��ي��ه  ش���وق���اً 

أسامَرهم كي  عّرج  العيِس  حادَي  يا 
وال��ُدَج��ن األس���م���اُر  ت��ب��اع��دت  مهما 

حت��س��ب��نَّ��ه��ُم ل  ب����ل  ت���ق���ول���ّن  ول 
ُدفنوا الثرى  أطباق  حتت  ولو  موتى 

ما مات من في سبيل الله مات ومن
الثمن ي��أت��ه  ل��م  أج���ره  يحتسب  ل��م 

سَموا عن األرض ِفْكراً وارتقوا ِفَطنا
والِفطُن األفكار  به  تسموا  والهدُي 

فماربحت الباري  من  النفوس  باعوا 
وق����د ض��م��ن��وا إل جت���ارت���ه���م ح��ق��ا 

شامخة ال��ت��وح��ي��د  راي����ُة  ف��ل��ت��رت��ف��ْع 
والَعَفن والطاغوُت  اجلبُت  وليسقط 

مثقفون بني حقيقة الوطن ، ودفء الجيوب

فقاعات

حورية السقاف
يفاعارايسنهضةاخّظاَفاُكتّا3ُبايسقصةاخا
يسرخييةايفاأع 3سهمايم بخةايسكثراينايمحديثا
يسسخ3ساخةاخايسحارخبايسد3سخاةاخيإلقلخ خاةا
يستياك3نا يخده3ايسسادياإلايالستقالاخانخلا
يسحرياةا،حخاثاأ لشان3اكخفخاةاتد3طخهماخا
إساق3طهماستلاكايمحديثايسبطيسخاةابطريقةا
عجخبةاعىلاأبط3لاقصصهما،اكثييخاخشاهديءا
،ايرخضاينايالساتد 3خاخاينباذخنايسيص3يةا،ا
خكخفابهماخخ 3اسياك3ناآناذيكاعدخين3ال جخ3ا

خبخث3اينتهكاسخ3 ةاأخط3نهما؟
ينالاذهايسدلييةايسيماي ةايفاتلكايمع 3لا
يم بخةاييماي ةاحقخقةاعاىلاأخضايسييقعا،ا
خخيصفه3ايم يبابدقةايتن3لخةاعىلاشيصخةا
ياناشايصخ3تاع لهايم بيايسشا3لل،ايسذيا
يدكالاسلق3خئايادىاعليايمخطا3نايفاقليبا
يم با3ءاخخنساكبايناحربهايب3 ئاخاأسالا
تيثخالايسحقخقاةاك 3ايجاباأناتكايناتج3ها
يسيطاناخايسييطناةايسحقاةا،ايستاياالاتقبالا
يسسا3خيةاأخايسدخاعايسسابلاسلتنا3زلاعنه3ا،ا

يسسؤيلايطرحانفسها..؟ا
س3ذيانجدايسحقخقاةاك 3الياآناذيكا؟ابلاخا
نجدايآلخيءاييحدةايفاحقخقةاخمي ل3االاتب3ينا
خخها3اإالايفابدضاخرخعه3ا؛انجدل3الياليايفا
كتبايست3خيخا،اخايفاين3لجايسدخسةا،اك 3اليا
يفايست3حفاخا خخايستيثخلايسدل يا،ايفايسصحفا
خايسجااتاخقتئاذا؟!اب دناىاأنايسرخيئاياسما
يفتدالاأياحادثايناخحياخخ3ساها؛احخثاقدا
أثَّرتْن3َاتلكايمع ا3لايم بخةاب دلييةاخاأحديثا
ُيفّصلةاغنخةاب3سدلشاةاخايسفيراتج3هاخطنا
ي3ا،اص3خعايسظلماسخن3لاحقيقهايسساليبةاينا

ظّامايسديخلاخايسي3خجاب3عةايمخط3نا..!
إذناي3ذياعنايمحديثايسسخ3سخةاخايسحرخبا
يفايسنطقاةايسدربخةايفالاذيايسزين،اخاب3مخصا

ي3ذياعامَّايحدثايفايسخ نا!؟اخكخفاساخيظفا
يم ياباخايسشا3عرايسخ نياي اناع3صالذها
يمحاديثا،اخليابهذيايسيضاعايسزخيايناتأيخدا
أخاياناص اتاخحخا3 ا،ان3لخكاعانايستطبخلا
سلكاذباخايح3خسةاتظلخالايسحقخقةا؟!اخكخفا
ساتتد3طىايممخ3لايسق3 يةايعالذيايسفسالا
خايسفجايخايإلعاييا؟اخاكخافابهماخاسلحدثا
يسييحداأسفايدلييةاياناأسفايصدخايتأخمحا
بنيايسصادقاخيسكاذبا؟اخعلخهاياناأيازيخيةا
ساخكتبالذيايم يبايسد3صايسطبالايسد خلا
سلددخينا يخلايسيطنا،خضاًاعناأخسئكايم ب3ءا

خايسشدريءايستسيسنيايفاأخييضايسددخينا؟
للاسخكتبيناعناخطنامدليها خنايرخءةا
؛ايب3حا3ًاسدخلاتفتقارايسدرخبةاخايسشاه3يةا،ا
تفتقارايست3خياخاخايسديناخاحالايسجييخا؟اخي3ا
يادىايصديقخاةايا3ايكتباهاخايساقطهاينا
يمحاديثاخايسيق3ئاعا!اللاينازيخياةايسد اءا
يسذيناذلبيياسلتسّيلاينا خلايسيلخجايسحف3ظا
عىلاكريساخهماتحتايظلاةايسدخ3عاعنايسخ نا
خعاي ةايميلا؟اأماينازيخيةايسشادبايسظليما
يساذياتك3سبتاعلخهاأكثرايناعرشا خلاسدي3خها
خاحصا3خها،خاأكثارايانايئتيا خساةايؤيدةا

ذسك؟!
خعلخهاسياك3نتا خسةاآلاسدي اااايسسخطرةا
عاىلايإلعامابكلاأنييعهااااقداأنشائتايفاتلكا
يسحقباةايست3خييخاةا،اأياعارايسنهضاةا،اأخا
ب دناىاأصحاخاأخصحا،اساياك3نتابهذيايسرتفا
يسا3 يايسذياترشياباهايسذيامايسرخخصةا؛اس3ا
خمدنا3احق3ئالايسحرخباخايسثايخيتاك 3اليا
ايسكثراينايمك3ذيبا،ابلاخساتنربيا ؛اخساُدلَّ
ستحريرلا3اخايسدخا3عاعنه3ايسكثاراينايمقاما
:اياناأ با3ءاخاكت3باب3ستأيخادا،اأخاب3سص تاخا
يسحخ3 ا؛يسي3خجاعنايسفطرةاخيإلنسا3نخةاتج3ها
يسددخيناعىلاخطنا،الذياك 3اسسان3هاخانل سها
يناخالاكبرلمايسذياعل همايسص تايسيقحا

أخاذسكايستسّيلايفايسري3ضا..!
أعاي اخاأقايلا:اي3ذياساخكتبالاذيايم يبا
خاذيكايسشا3عرا؛اخل ا3ايج3لارينابص تهاما
خاحخ3 لامايسيازيا،اخاتأيخدلامايسف3ضاحا
؟خكخفاستثلايممخ3ُلابهذهايسرشيحةايسثقفةا
خايسك3تباةاخلاياسلنفا3قاخاسلكاذباخمها3نا
سيق3حاةاخيحدةا؟!اكخفاساتثلابهامايممخ3لا
حنياتدرفاأنايفامخبالؤالءايسذيناقلن3اعنهما
طفرةايسجت عايسكثراينايسد اتايسنقديةاي3ا
بانياخي3لاسادي ياخا خالخاأيريكايا؛ايق3بلا
تأيخدلمايسدادخيناعىلاخطنهاما،اأخاكأضدفا
يإلي ا3نايق3بالاص تهاماخاحخ3 لاما؛اخليا
اذنبهاأناهاط3سبا يسيطانا،اسكناهايسخ ان؛اُمالَّ
بحقاهايفايسدخاشايسكرياما،ايفايسحفا3ظاعاىلا
أخضاهاخاعرضاها؛اك 3اتدعاياإلاذسكايسفطرةا
يسسلخ ةاسدىايإلنس3نايسسييايستطلعاعقااخا
قلبا3اإلاخطنايدنيايحتييايسج خعا؛اإن 3اأُّفا

خاتُّفاعىلاأقاماأنتمايناي ثله3ا...!
خاأياخخباةاُصفدنا3ابها3ايانايثقفخنا3ا
يسكبا3خ؛احنياكن3ّانجزمابكلاي3اخخن3ايناإي 3ٍنا
بأقايهامايستيانح3كخها3اخطن3ًاباكلاي3اخخن3ا
يناقديساةايمخضا..!اخ3صةاخاأنتماتدل ينا
علمايسخقانياب3سحقخقةايسييخبةاعنايسبساط3ءا
،احقخقةاساببايسدادخينا،ايسذياسامايكناقطا
سح3خباةايسادايسفا3خيسا،اخالاخاالاخاالايناتلكا
يسدخيخاعاخايسدبا3خيتايسساتهلكةاخيسزعييةا،ا
بالاأنتماتدل يناأنه3ايؤييارةا خسخةا؛اسغرضا
يحباكايفايلفا3تايسدخلايسكربىا،اخخ3اساخديا
يسثقافاخيم يبا:اِسَماالاتكاناسيحدكامبهةاخا
سااحكايريعكا،اسخالاب3سارضخخةاأناتكينا
حيثخا3ًاأخاعف3شاخ3ًا،اكانايسخ اناكاناأناتا،ا
خ3سيطنايسذياساّييكاخماايحت3مكاخاقل كا؛ا
ثلاأنهاسخدطخكاأكثراي 3ايفامخبكا؛اسخدطخكا
يسجاداخايسيلاي ؛امنايسذكاَرابددايسايتاع ٌرا

ث3ٍن...!

 إبراهيم محمد الهمداني
حين تقضم كالريح أحالمنا،، 

حين ال يشء يف ترهات الهبوب يشاكلُه الليُل،

 كم تأكل الموَج - ذات هوى - ثرثراُت الرماِل،

 هو السأم المحُض،

 حين اشتعال المصابيح،

 حين اتقاد الصدور، 

الخطورات تغري.......، 

 وليس أمام الجبال سوى النرص،

 تقهر أعداءها بجميع اللغاْت. 

حين - كالمعتدي - فوق أنشودة الماء ُتشعُل سوَطَك،

 تغتاُل فجَر النبوءات،

 تدمي الرشوق / النسائم يف شهقة الورد مارسَت ذبح الندى،

 وحشدت الخرافات،

 أرضمت للحرب - يا ريشًة يف مهب الغباء –

 وأمطرَت ناراً،

 تجاوزَت - حين رسقت الطفولة بسمتَها، 

حين أوغلَت يف الرببرية - كل حدود الحقارات، 

 يا نار كوني......، 

فكانت عليك وباالً،

 وأمسيَت قد رسبلتك السماواُت واألرُض لعنتَها، 

يا صباح الزوال المدجج بالخزي....،

 ،  ال يشء يشبهك االن إالك زيفاً ترسبل بالعرِيّ

يا كذبة النفِط:

 تلك الفقاعات فارغٌة.... كيف تحجب نهراً يفيُض؟! 

ومن قال إن رماالً أمام شموخ وزحف الجبال ستصمد....!! 

ياااااااااااااااااااااا لغباء الرماْل.
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 متابعات فلسطينية

 استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل 
اإلسرائيلي إثر اقتحامها مخيم قلنديا شمالي القدس املحتلة

إنتفاضة القدس.. 186 شهيدًا َو33 قتياًل صهيونياً 

السعودية وشّماعة »العروبة«!
إسراء الفاس *

 
»خالل األش�هر األخيرة تجري عملية ممنهجة 
»إلعادة إنتاج وتصنيع« معنى العروبة بما يتالءم 
مع هوية ودور آل س�عود، عروبة معادية إليران 
والمقاومة، عميلة لألميركيين، مهادنة للصهاينة، 
مركزه�ا الخلي�ج، وعاصمته�ا الري�اض«، هكذا 
لّخص الباحث والمحلل الس�يايس اللبناني حسام 
مطر المش�هد من خالل ما نرشه عىل حس�ابه يف 

موقع »فايسبوك«. 
بالعودة إلَ�ى حقبة الس�تينيات، كالم كهذا لن 
يكون مفهوم�اً. أن تجتمع الس�عودية والعروبة 
آنذاك هو أمر مستحيل، فالشعار يومها كان كافياً 

لملء سجون المملكة بالقوميين. 
التي�ارات  نش�طت  الخمس�ينيات،  حقب�ة  يف 
القومي�ة يف المملك�ة الس�عودية، كان القوميون 
اليس�اريون ينظرون إلَ�ى الوحدة العربية كُحلم 
وهدف، وكانوا يؤمنون بمبادئ الحرية والعدالة 
االجتماعية ومناهضة االستعمار... إال أن المملكة 
آنذاك ولحس�ابات النفوذ اإلقليم�ي، عمدت إلَ�ى 
تجري�م »القومي�ة« والمنادين به�ا، وهو ما يربر 
العم�ل الرسي الطوي�ل للقوميي�ن، والمالحقات 
األمنية الش�ديدة التي أجربتهم عىل حرق كثير من 

الوثائق والبيانات. 
يف مق�ال ُن�رش ع�ام 2014، كتب�ت الكاتب�ة 
الس�عودية عهود الالمي عن »الح�ركات القومية 
واليس�ارية يف الس�عودية« وما تعرض�ت له من 
مالحق�ات واعتقاالت. تقول الالمي: »عام 1956 
م ح�دث تحرك.. للعم�ال )عم�ال أرامكو( وكان 
االب�رز هذه الم�رة. فه�ذه المرة غض�ب العمال 
بس�بب إعالن الس�عودية اعتزامها تجديد اتفاقية 
قاع�دة الظهران، وب�دأت حملة احتجاج واس�عة 
ولم يكن احتجاجاً عىل ظروف العمل بل احتجاجاً 
سياس�ياً ومطالبًة بإجالء العسكريين األمريكيين 
م�ن المملك�ة. وق�ام العم�ال والطبق�ة المثقفة 
بكتابة برقية للملك س�عود يطالبونه بمنع دخول 
الفرق�ة، ويف تلك الفرتة أقامت ارامكو حفالً للملك 
س�عود فتظاهر العمال وهم ويهتفون مظلومون 
مظلوم�ون وحملوا الالفتات ألول مرة يف المملكة 

وكتب عليها »نريد نقابة« و«يس�قط االس�تعمار 
األمريكي«.

رف�ض عمال »أرامكو« لالس�تحواذ األميركي 
ع�ىل الرشك�ة، وه�ي أك�رب ال�رشكات النفطية يف 
الس�عودية والعالم، قاد المملكة الس�عودية إلَ�ى 
قم�ع تح�رك العمال »بش�كل أكرب فه�رب بعض 
المطلوبين مثل نارص السعيد وتم اصدار مرسوم 
يمنع التظاهر واالرضاب، وحصلت حملة تصفية 
ع�ىل م�ن ش�ارك يف االحتجاجات خاص�ة أعضاء 
الجبه�ة، وت�م اعتق�ال ع�دد كبير م�ن أعضائها 

وسافر بعضهم قبل اعتقاله«.

تجريم »العروبة«... ملاذا؟ 
يف فرباي�ر 1958 أُعل�ن عن الوح�دة مرصية-

الس�ورية، الت�ي رأت فيه�ا الس�عودية تعاظم�اً 
لنفوذ مرص اإلقليمي والدويل عىل حساب نفوذها، 

فرفضت الخطوة رفضاً قاطعاً. 
لم يك�ن أمام الس�عودية ما تواج�ه به مرص، 
ألّن حل�م الوحدة العربي�ة كان يدغدغ ُكّل عربي، 
ومواجه�ة االس�تعماِر -الش�عار ال�ذي رفعت�ه 
عص�ب  يش�د  مطلب�اً  كان  العربي�ة-  القومي�ة 
الساحات العربية. لم يكن أمام المملكة السعودية 
إال شيطنة العروبة، وبالتايل إسقاط »عبد النارص« 
جماهيرياً، وخطف الساحات العربية إلَ�ى مكان 
آخر، يرفض الوحدة ويعزز مش�اريع االنقس�ام 

التي تبقي للسعودية نفوذها. 
يف كتاب�ه »زمن الصحوة الحركات اإلس�المية 
الباح�ث  يتح�دث  الس�عودية«،  يف  المع�ارصة 
الفرن�ي وأس�تاذ يف معه�د العل�وم السياس�ية 
يف باري�س »س�تيفان الك�روا« عن تل�ك »الحرب 
العربي�ة الب�اردة« الت�ي اس�تمرت حت�ى أواخر 
الس�تينيات، واندلعت بين »الكتل�ة التقدمية التي 
مال�ت إلَ��ى االتح�اد الس�وفياتي حي�ث نّص�ب 
عبدالنارص نفسه زعيماً لها، وبين كتلة »إسالمية« 
آث�رت المصالح األميركي�ة، ويف مقدمتها المملكة 

العربية السعودية«. 
الكتل�ة  »ب�دأت  الفرن�ي:  الباح�ث  يق�ول 
اإلسالمية بتش�كيل خطاب ُعرف باسم التضامن 
اإلس�المي، كان الداعي إلَ��ى هذا الخطاب األمير 
فيصل)الذي أدار ش�ؤون المملكة بشكل متقطع 

بدءاً من س�نة 1958 فصاعداً، وإن لم يتوَّج ملكاً 
بطريقة رسمية إال يف سنة 1964(«. 

»ولك�ي يق�ف يف وج�ه الدعوة إلَ��ى الوحدة 
العربي�ة االش�رتاكية التي رّوج له�ا عبدالنارص، 
ل�م يج�د )الملك فيص�ل( ُبداً من جعل اإلس�الم، 
المص�در الرمزي األول يف المملك�ة، أيديولوجيا 

معاكسة«، يضيف الكروا. 
رداً ع�ىل إذاع�ة »ص�وت الع�رب« المرصية، 
أسس�ت الس�عودية إذاعة »صوت اإلسالم«، كما 
أنشأت »الجامعة اإلس�المية« يف المدينة المنورة 
ع�ام 1961، لتناف�س جامع�ة األزه�ر. وأخذت 
الجامعة اإلس�المية تس�تقطب الطالب من كافة 
ال�دول اإلس�المية، وتوظفه�م فيم�ا بع�د دعاة 
للوهابي�ة، ومحاربين ض�د العروب�ة. ويف إطار 
الح�رب الس�عودية ع�ىل مرص، أت�ى اإلعالن عن 

رابطة العالم اإلسالمي عام 1962. 

الش�عار الذي وظفته الس�عودية يف معركتها 
م�ع م�رص، عمل ع�ىل تقدي�م عبدالن�ارص كعدو 
للمس�لمين، مس�تغلة المفاهيم االش�رتاكية التي 
نادى بها عبدالنارص. خاضت الس�عودية الحرب 
يومها بض�وء أخرض أميركي، كان الس�عوديون 
يريدون أن تبقى مفاتيح زعامة المنطقة بأيديهم، 
وكان األميركيون يريدون كرس أي نفوذ لالتحاد 

السوفياتي يف المنطقة. 
ويف إطار حربها ضد »القومية العربية« ممثلة 
بعبدالنارص، حاول الملك الس�عودي، س�عود بن 
عبدالعزيز، قيادة محاولة انقالب فاش�ل يف مرص 
للتخل�ص من جمال عبدالنارص. ل�م يكتِف الملك 
الس�عودي بذلك، فح�اول تدبير عمليت�ي اغتيال 

لعبدالنارص، لكنهما باءتا بالفشل.

السعودية.. وعروبة اليوم! 
ومنذ الخمسينيات إلَ�ى اليوم لم تطال العقلية 
الس�عودية أي تب�دل، إال أن التغيي�رات طال�ت 
مصالح المملكة، التي ُيبنى عليها من هو العدو... 

ويتشكل عىل أساسها »شعار« المرحلة. 
غاب�ت أطروح�ات الوح�دة العربي�ة الي�وم، 
ليحل محلها ما هو أش�مل... ش�ماعة »اإلس�الم« 
الت�ي وظفته�ا المملك�ة يف حربها الس�ابقة، جاء 
م�ن يكذبه�ا بتقديم نم�وذج مرشق ع�ن التحرر 
ويع�ّري  الس�عودية  يح�رج  ال�ذي  اإلس�المي، 
سياس�اتها المدعوم�ة م�ن الق�وى الت�ي لطالما 
استعمرت واستباحت الدول العربية واإلسالمية. 
انتصار الثورة االسالمية يف إيران عام 1979، 
نظرت إليه المملكة الس�عودية بحرج وقلق، منذ 
رفعه الشعار األول: »جمهورية إسالمية ال رشقية 
وال غربي�ة«، ناس�فاً بذل�ك ُكّل مش�اريع التبعية 

للخارج. 
ع�ىل م�دار أكثر م�ن رب�ع قرن م�ى، رعت 
الجمهورية االس�المية يف إيران مش�اريع التحرر 
اإلسالمي والعربي، بدءاً من الرتكيز عىل محورية 
القضية الفلس�طينية، م�روراً إلَ�ى الوقوف إلَ�ى 
جانب مسلمي البوسنة والهرسك يف التسعينيات، 
ودع�م المقاوم�ة اإلس�المية يف لبنان المس�تمر 
من�ذ الثمانيني�ات، والدع�م الالمح�دود لفصائل 
المقاومة الفلس�طينية.... الممارسات اإليرانية ال 
األقوال أحرجت السعودية، التي رأت يف المواقف 
اإليرانية الداعمة لقضايا المس�لمين تهديداً لنفوذ 

المملكة يف الساحة اإلسالمية. 
لم يك�ن بمقدور الس�عودية أن تقاب�ل الدعم 
اإليران�ي بدع�م م�واِز لمش�اريع التح�رر، ففي 
ذل�ك تهدي�د ما للس�عودية التي كرس�ت نظامها 
السيايس بدعم قوى االستعمار األجنبي... لم يكن 
بمقدور المملكة أن تعيد إثارة الش�عار اإلسالمي 
الجامع بوجه إيران اإلسالمية، لم تجد السعودية 
إال عنواني�ن: التحري�ض الس�ني الش�يعي الذي 
يمك�ن أن تحش�د من خالله عىل مس�توى البلدان 
اإلس�المية، وعروبة تعيد إنتاجها وتصنيعها بما 
يتالءم مع اس�تمرار نفوذ عائل�ة... اختطفت بلداً 

وسمته باسمها!

* موقع المنار اإلخباري

خيصخبايسش3بايي3 اع راسجديةابدخ3خا
نا3خيايفايسرأل.اك 3انقلاإَساىايستشافىا
يص3بانيا خلساطخنخنيا أخبداةا يسلاها خيما
ب3سرص3صايسحياخساتةايصخبايياب3سط3طا

خيثن3ناآخريناب3سغ3ز.
خق3ساتايصا3 خايحلخاةاإنايسييمه3تا
يندسدتابدداأناح3صايسالحينايج يعةا
يانامناي ايالحتالايفاأحاداأزقاةايسيخم،ا
خأص3بييايثنانياينهماقبالانقله 3ابط3ئرةا
للخكيبرتاإرسيئخلخة،ايشرةاإَساىاأناقييتا
يالحتاالا خداتابتدزيازيتاكبارةاإَسااىا

يسيخم.
خأخا3 ايسركازايسفلساطخنياسإلعااماأنا
يسشاهخداساجديةاط3سابايفاكلخاةايالعااما
بج3يداةايسقادلايفاسانتهايسريبداةاخأحدا
يعضا3ءايركازاقلنديا3ايإلعاياي،اخيختقىا

ماريءايص3بتهابرص3صاقنا3صاينامخشا
يالحتال،احخثاخصلاإَساىايج عاخلسطنيا

يسطبياب دينةاخيمايسلهاشهخدي.
خك3نتاقييتايالحتاالايقتح تايسيخما
بنحياللعاامنديايدززةابدرشيتايآلسخ3تا
تسا3ندل3ا خيسجريخا3ت،ا يسجنادا خن3قااتا
يرخحخا3تايق3تلاةاياناطاريزا»أب3تيش«،ا
خذسكاعندايسسا3عةايسد3رشةايسا3ءايالثننيا
يشاتب3ك3تا خ يختا يسقادل(،ا ابتيقخاتا
يسلحةابخنه3اخبنياشب3نايسيخم،ايست رتا
حتىايسس3عةايسث3نخةاخيسنصفاخجرايسثاث3ء،ا
يساتيديتاخاسه3اتلكايسقاييتايسرص3صا
يسحايابكث3خاة،اخقن3بالايسصايتاخيسغا3زا
يسسخلاسلدييع،ابحجةايسبحثاعنا»مندينيا
إرسيئخلخانيايساتجدين«اضاااطريقه 3ا

خ خااإَساىايسيخم.

م8ا  باأنا خلساطخنخة،ا خسا خةا يدطخا3تا أخا3 تا
خلسطخنخ3ًايستشهدخي،اخأصخباعلمعااآخرخن،ايفاخلسطنيا
يسحتلاةابرص3صامخاشايسدادخايسصهخيناي،ايفاحنياقتلا

خخاصهخينخا3،ايناذابادءا»ينتف3ضةايسقدل«ايطلعاشاهرا
أكتيبر/ترشينايمخلاعالا. 

خق3ساتام دخاةايسهاالايمح ارايسفلساطخني،ايفابخ3نا

صحفي،اإنام8ااخلسطخنخ3ايستشهدخي،اينذابدييةاأكتيبر/ا
ترشيانايمخلايس3يض،اينهماالاخلساطخنخ3اينذابدييةايسد3ما

مالا.
بدخخلا3اق3ستا»نج ةا يخ ايسح ريء«ايسصهخينخة،اإناخخ 
صهخينخ3ًاقتليياخااخاأصخبييايفايسهج 3تايسفلسطخنخةاينذا

بدءاينتف3ضةايسقدل.ا
خأشا3ختايفاتقريارايكتيب،اإنا9اايانايسجرحىاك3نتا
مريحهاماخطارةاخ8ايا3ابنيايتيساطةاخخطارةاخا8ل 
يتيسطةاخاااي3ابنياطفخفةاخيتيسطةاخيسب3قنياطفخفة،ا
خأنها3اقدياتاأيضا3ايسسا3عدةاسااالاااشايص3اأصخباييا

ب3سصدية.ا
خأخ3 تاأنايسفرتةاذيته3ااينذاأكتيبراعالا(اشهدتاخ9 
ع لخةاطدن،اخخااع لخةا لل،اخعااع لخةاإطاقان3خ.ا

ختشاهدايمخييضايسفلساطخنخة،ايناذايطلاعاأكتيبار/
ترشينايمخلايس3يض،اينتف3ضةاشدبخةايندسدتابسبباإصيخا
يساتيطننيايهي اعىلايييصلةايقتح3ماسا3ح3تايسساجدا

يمقىص،اتحتاحريسةاقييتامخشايالحتالايسصهخيني.

هآرتس: تقارب أردني »إسرائيلي« لرتكيب 
كامريات باألقصى 

ذكارتاصحخفاةا»لآختل«ايسدربياةاأناتق3خب3ًاختقدي3ًابانيايسج3نبنيا
»يإلرسيئخيل«اخيمخ نياحيلاتركخبايسك3يريتايفاب3ح3تايسساجدايمقىصا

ب دينةايسقدلايسحتلة.ا
خخخالاتقرياراسلصحخفةايسدربيةاخاإناخزيرايمخقا3فايمخ نياق3لاإنا
يسك3يريتاساتبثالااسا3عةايييخ3ً،ان3خخ3ًاقبيلايمخ نابرتكخباك3يريتا

 يخلايسسجداك 3اط3سبتا»إرسيئخل«.ا
خأكادتايسصحخفةايسدربيةاأنهاساخصلاسا«إرسيئخال«اخخداينايسفنخنيا

يمخ نخنياسفحصاتركخبايسك3يريت.ا
خأخضحتاأناكثراينايسياخ3تابانيايسج3نبنيايمخ نياخ«يإلرسيئخيل«ا
تاماحله3،اختمايستيصلاالتف3قاعىلانق3طاكثرة،اخذسكابدداخسا3طةاخزيرا

يسي3خمخةايميريكياميناكري.

الصهيوني غليك يجدد اقتحامه لألقصى 

ماد ايستطارفابا«حزبايسلخكاي ايإلرسيئخايل«،ايهي ياغلخاك،ابرخقةا
زخمتهاخيسح3ييايتساح3قاب3مايقتح3يهاسل ساجدايمقىصايسب3خكاخسطا

حريسةايشد ةاينارشطةايسددخايسصهخيني.ا
يُشا3خاإَساىاأنا»يسشاهخدايدتزاحجا3زياح3خلايغتخ3لالاذيايستطرفا
بسابباينته3ك3تهايسسات رةاسألقىصاخذسكابإطاقايسن3خاعلخهاينايس3خةا

قصرةاسخصخبهاحخنه3ابجريحاخطرة«.



15 عربي ودولييسدد ااعلاا     يسي خلاخاي3خلامالاماايسييخلالاام 3 ايمخلامخلالا

الكيان الصهيوني يرّحب: قرار دول 
الخليج باعتبار حزب اهلل »منظمة 

إرهابية« )أمٌر مهمٌّ ودقيق(!

ق مع نتنياهو مرتني �شهرياً  ين�شّ

السيسي: ملتزمون بالسالم مع »إسرائيل« 

بعد نعته »قتلى« الإمارات يف اليمن باجلنب..

السجن 3 سنوات لُعماني نشر 
قصيدة تنتقد اإلمارات!

  - متابعات
إي3خيتخاة،ا يحك اةا قضاتا
خ  ب3سساجنا خلخجايا ب د3قباةا
سانييت،اختغري اهالعاأسافا خلما
نارشا بته اةا أسافا خالخ(،ا )عخاا
أسا ته3ا يا3ا بقصادا يدلييا3تا
بسا دةا خيإلرضيخا »يسسايريةا
يسدخساة«،اعىلاإحدىاخسا3ئلاتقنخةا

يسدليي3تا»يسييتس3ب«.
خبحسابا»خأيايسخايم«،اق3ساتا
خك3ساةايمنبا3ءايإلي3خيتخةايسرسا خةا

إنايسحك اةايالتح3 ياةايسدلخ3،اقضتا
يسخيم،اب د3قبةايستهما»صا.اما.اص«اخلخجيايسجنساخةا»ب3سساجناثاثاسانييتاخغرييةالعاأسفا
 خلام،اخإبد3 هاعانايسدخسة،ابدداتنفخذايسدقيبةاعنايستهمايسساندةاإسخه،ايفانارشايدليي3تابقصدا
يسسايريةاخيإلرضيخابسا دةايسدخسة،اخيإلس3ءةاسرييزل3اخندتاشاهديئن3ايفايسخ ناب3سجبناايسجني ا

يالي3خيتخنيايسقتىلايفايسخ ن(،اعىلاإحدىاخس3ئلاتقنخةايسدليي3تا-ايسييتس3ب«.
خخخ 3اسماتحد ايسيك3سةامنساخةايستهم،اق3ستامريدةا»يإلي3خيتايسخيم«اعىلاييقده3ايإلسكرتخني،ا

إنايستهماُع 3نيايبلغاينايسد را9ااع3ي3ً.
خبخناتاأناهاصدخاحكمابإ ينتهاسنارشهايقطعاخخديياعرباخديةا»خيتسا3ب«،ايتض نا»قصخدةا

يسخئةاسدخسةايإلي3خيت«اخخلايسصحخفة.
ختدداأحك3مايسحك ةايالتح3 يةايسدلخ3،انه3ئخةاغراق3بلةاسلطدن.

ختدتاربايإليا3خيت،اث3نياأكربا خساةايناحخثايسشا3خكةابقاييتامييةاض ناتح3سافايسددخينا
يسسدي ياعىلايسخ ن.

يتجول بزي »تلمودي« وثوب اإماراتي جوار برج »خليفة«!!

مسؤول »إسرائيلي«: عدت إَل دبي مجددًا 
ودعتني سلطاتها لزيارة أخرى

  - متابعات
بتاخزيارُةايسي3خمخةايسصهخينخةايسسا3بقةا َخحَّ
تسخبياسخفنيابقريِخا خلايجللايستد3خنايسيلخجيا

حيلايعتب3خا»حزبايسله«اينظ ةاإخل3بخة.
اخإعتربتاسخفنياأنها»أيٌرايهمٌّاخ قخل«،اخخحبتا
بدخخل3اصحخفةا»مرخزيسخمابيسات«ايسصهخينخةا
ب3سقاريخ،ايدتاربةاأناها»يزيدايسضغطاعاىلا»حزبا
يسله«ايسذيايلدبا خخيًاأس3ساخ3ًايفايالنتص3خيتايستيا

يحققه3ايسجخشايسسيخياعىلايالخل3بخني«.ا
خذکارتايسصحیفاةاأنا» خلايجلالايستد3خنا
يسيلیجایايسسات،اک3ناتاخرضاتاعقيبا3تاعىلا
»حازبايسلاه«ايفايسد3ماخالاابساببا ع هاسنظ3ما

يسرئیلايسسيخیابش3خايمسد«.ا
خسفتاتايسصحیفاةايسصهیينیاةاإَلاأنا»يسادخلا
يسيلیجیاةايته اتا»حازبايسلاه«ابإنشا3ءاخایا3ا
يسسااحا ختهریابا يسيلیاجا أيانا خلا ستيریابا
خيستفجاريتاخيستحریاضاعىلايسدنافاخيسفيىضايفا

 خلايجللايستد3خنايسيلیجي«.

  - متابعات
يفايسيقاتايسذيايعتاربتاخخهانياباإرسيئخلخة،ا
يميارايح3خساةايرياةاسلتقاربايانايسنظ 3تا
يسخهي ياةايميركخاة،اخقداكشافتاقنا3ُةايستلفزةا
يإلرسيئخلخاةايسدا3رشة،اسخلاةايالثناني،ايسنق3باعنا
أنايسرئخالايسارياعبَديسفت3حايسساخيايتحدثا
بشاكلا خخيايرةاُكّلاأسبيعنيايعاخئخلايسيزخيءا
يإلرسيئخيلابنخ3ينيانتنخ3لياخين3قشايدهايسقض3ي3ا
يالسارتيتخجيا يستدا3خنا يسطرخحاةاعاىلامادخلا

خيستنسخلايميني.
خأمارتايسقن3ةايق3بلاةاتلخفينخةايعايسسافرا
يإلرسيئخايلايفايسق3لرةاح3يخماكيخين،ايسذياكشافا

يسنق3باعناأنايسسخيايستق3هاعدةايريت.
خكشافاعناخمي اسق3ءيتايسات رةايعاكب3خا
يسسؤخسنيايسرينيابشاكلا خخياخيستب3حثاحيلا

يسكثارايانايسقض3يا3اخقا3ل،«اي كننايايسقيلاإنا
يسداق3تابنياإرسيئخلاخيرامخدةامديً«.

يانامهتهاقا3لايسرئخالايساري،اعبديسفت3حا
يسسخي،اإنايراساتبقيايلتزيةاب3تف3ِقايسساما
ياعاإرسيئخال«،ايضخفا3ًاخاالازي3ختاهاسلخ3ب3نا»ا
يسج 3ع3تايإلخل3بخةاتساتغلايسقضخةايسفلسطخنخةا
كذخيداةاستربياراع لخ3تها3ايإلخل3بخاةاضادا خلا

يسد3سم«.ا
خأخضاحايسساخياخاالاكل تهاأيا3مايسربس3نا
يسخ3ب3ناي،اأنايسييقاعايإلقلخ اياميةا خساةايتحاسه3ا
خارصايستقادماإذياك3ناآينا3ً،ايشاريًاإَلاأناهايانا
خيقعايسائيسخةايرايإلقلخ ياخيستأخييياخك3نتا
ص3حباةايسريا3 ةاإلطاقاع لخةايسساامايفايسرشقا
يمخسط،اخيست رتايفامهي ل3اإلحخ3ءايسف3خض3تا
بنيايسج3نبنيا»يإلرسيئخيل«اخيسفلسطخني،ايشريًاإَلا

أنهايجباإنه3ءايد3ن3ةايسشدبايسفلسطخني.ا

  - متابعات
خيإلساد3فا يإلنقا3ذا ينظ اةا ظهارايساؤخلا
»يإلرسيئخلخاة«اإييلابرايجد يًايفا بياشا 3لا خسةا
يإليا3خيت،ابازٍيايثراسلجدلايفاأحداشاييخعايسدينةا

يؤخريً.ا
خظهارابرايرتديا3ًاثيب3ًاإي3خيتخا3ًاخخيقهاقطدةا
ياؤ خنا عنديا3ا يسساتيطنينا يرتديها3ا يابالا
طقيسهمايستل ي ية،اخذسكايفاأحدايمسييقايسشدبخةا

يفا بي.ا
خقا3لابر:ا»ساناتُصدقايياأنناياعادتاإَلا بيا
يجد يً،ايسخيما عتنيايسسالط3تايفا بياسلزي3خةايرًةا

أخرى«.ا
يسي3صاةا تزيتزياتا أختاديا »يسخايما خأضا3ف:ا
ب3سطقيلايستل ي يةايعايسثايبايإلي3خيتيامتحدىا
أحدلاماإناك3نابإْيَك3نياخدلاذسكاعلن3ًايفاشاييخعا

 بي،اخل3اأن3اذي«.ا
خق3ل:ا»إنايناأطللايستحدياتدهدابأنهاسختربعا
بساخ3ختياإسد3فاسنظ تن3اإذياأثبتاعلن3ًاأننياق3 خا

عىلايختديءاتزيتزيتايفا بي«.ا
خيختتمايسشاهدايسصايخابقيسه:ا»لاذهاسماتكنا

سيىايسبديية..اأحبكم«.ا
خك3ناإيايلابراقداظهرايفاصايخةايثرةاسلجدلا

بإي3خةا بيايسصخفايس3يضاخليايتجيلايفايسشا3خعا
يرتدي3ًايسزيايستقلخديايإلي3خيتي.ا

يفا »يإلرسيئخلخاة«ا يسي3خمخاةا خزيخةا خأعلناتا
نيخ اربايس3يض،اأنه3اساتفتتحاقريبا3ًاي ثلخةاسدىا
ينظ ةا خسخةايقرل3اأبياظبيايستياالاتقخماعاق3تا

 بليي3سخةايده3.ا
خساخكينالاذياأخلايكتابات ثخالا»إرسيئخيل«ا
يفا خساةاياليا3خيتاخيسارةايمخلايستيايساتقراخخه3ا
يسؤخلايناخزيخةايسي3خمخةا»يإلرسيئخلخة«ايفا خسةا

خلخجخةابصفةا يئ ة،احسباخك3سةا»خخيرتز«.

 الجبري يعاود الحديث عن تدخل بري، 
ودمشق تحّضر »مفاجآت«

  - متابعات
ق3لاخزيرايسي3خمخةايسسدي ي،اع3 لايسجبر،اإنا
يسشا3خخيتاق3ئ ةايعا»يستح3سفايسدخيل«ابيصيصا

يستدخلايسربيايفاسيخي3.
خبحسابا»خك3سةاأنبا3ءاONA«اماّد ايسجبرايفا
يؤت اراصحفيايشارتكاياعانظارهايسدن 3خكي،ا
كرساتخ3ناينساني،ايفايسريا3ض،ايمحادايسنارم،ا
ييقفهايسريخضاسبق3ءايسرئخلايسسيخيابش3خايمسدا
يفاينصبهاض ناأيةاتساييةايساتقبلخةاسألزيةايفا

سيخي3.
خق3لاخزيرايسي3خمخةايسسدي يا»إناعىلايسرئخلا
يسسايخيايالختخا3خابانيايسرحخالابحلاساخ3يساأخا
عساكري،اخأنهاالايك3ناسألسدايفايستقبلاسيخي3«ا

عىلاحداتدبره.
خيسسادي يةايتيخطةابدعمايسج 3ع3تايسسلحةا
يفاسيخي3اب3سساحاخيس3لاخينه3ايالخل3بخةاك3سنرةا

خ« يعاش«اخذساكاعارباتركخا3اخيالخ ناخبتنساخلا
أيركياغربي.

ينان3حخةاأخرى،اكشافتاصحخفةا»خ3ين3نشلا

ت3ي از«ايميركخةايمسابيعايس3يض،اأنايسسادي يةا
بصد اتنفخذاخطةاعساكريةاتفيضاإَلاع لخةابريةا
ينطاق3ًاينايسجنيبايسسيخياب3ستد3خنايعاتركخ3.

خقاداأُسحقتالاذهايسيطةابتقريرايساتيب3خيتيا
خرنياكشفاعنهاصحفيايفاييقعا»يخدي3اب3خت«،ا
يسفرناياتييا3لاك3نت3سايب،ايف3 هاأناهايفاح3لا
ترم تاتركخا3اخيسسادي يةاتهديديته ا3اب3ستدّخلا
يسدسكريايفاسيخي3،اخإنا يشلاخحلف3ءل3امهزخيا
يف3مآتاعساكريةا»ينايسدخ3خايسثقخل«،اساتُحدثا

زسزيالًايفاأنقرةاخيسري3ض،اك 3ايفاتلاأبخب!ا
يسارخيساعانا ك ا3اكشافاييقاعاسابيتنخكا
زيا3خةارسيةاقا3مابه3اخزيارايسي3خمخةايسسادي يا
عا3 لايسجباراإَلا»إرسيئخال«ابرخقاةاخئخلامه3زا
يالساتيب3خيتاخ3سدايسح خاديناطلباخاسه3ايناتلا
اًاعساكري3ًاإرسيئخلخا3ًايب3رشيًايفايسجنيبا أبخباتدخُّ
يسسايخياحا3لايسبادءاب3سغازخايساربياسلضغطاعىلا

يسقخ3 ةايسسيخية.

األزهر: »إسرائيل« 
املستفيد الوحيد 

من الصراعات 
املذهبية باملنطقة 

  - متابعات
ق3لاشاخُخايمزلرايفايراأح دايسطخب:اإنا»يإلخل3با
ييارجايناعبا3ءةايسحاربايسذلبخةايسط3ئفخة«،ايشاد يًا
عىلاأنا»يجللاحك 3ءايسسال نياأنشئايناأملاإطف3ءا
يسحريئالايسط3ئفخاةايفايسجت دا3تايإلساايخة«،ايؤّكاديًا
أنا»إرسيئخالالايايسساتفخدةايسيحخادةايانايسريع3تا
يسذلبخةاب3سنطقاة«،ايضخف3ًاأنا»الابديلاعناخحدةايميةا
يإلساايخة،اختفيياتايسيططا3تايستياتسادىاستفتختا

يسنطقة«.
خيفايق3بلاةايعاتلفزيينخاة،اأخضحاشاخخايمزلراأنا
يسجلَلاأطللا»قييخلايسساام«اإلظه3خاسا 3حةاخيعتديلا
يإلسام،ايشريًاإَلاعزيها»إخس3لابدث3تاإَلايسخ ناخسيخي3ا

خيسدريقاسدقداصلحابنياعل 3ءايمطريفايستص3خعة«.
خيفاحاييخاعاىلا»ساك3يانخايزاعربخة«اشاد ايسطخُبا
عىلاساديايمزلاراإَلا»تجديادايسيط3بايسديناي«،اق3ئاًا
؛ابسابباتيظخافايسديانامغاريضا إنا»يإلخلا3باينتارَشَ
سخ3ساخة«،ايؤكديًايفايسيقتانفسهاأنا»يمزلراسمايشتغلا
ب3سسخ3ساة«،اخأضا3فاأنا»ينهجايمزلراتدادُّ ياخيقبلا
يآلخيءاخيالختاخا3تايفاإط3خاصحخحايسديان«،اييضح3ًاأنا
»ق3 ةايإلخل3باسماييرميياينايمزلر،اسكنهماخرميياينا

م3يد3تايدنخة«.

ألول مرة.. »داعش« تستعني 
باالنتحاريات يف ليبيا 

  - متابعات
أكادتايصا3 خاسخبخاةاأناتنظخما» يعش«ايإلمريييايساتيدمايسنسا3ءاسل ارةايمخلايفاع لخ3تا

ينتح3خيةايفاسخبخ3،احسب 3اذكرتاصحخفةا»يالندبندنت«.
خبحسابا»خخساخ3ايسخيم«،اخإنايسجخشايسلخبيايعتقلامانس3ءايق3تلنايفاصفيفا» يعش«،اخقتلا

أكثرايناخاأُخري3تاخالايسد لخ3تايالخرةايستيامرتايالسبيعايس3يض.
خكشفايسؤخلاسخبي،ايناييرأةاتنت ياسا« يعش«اح3خستاتفجرانفسه3ابييسطةاحزيمان3سف،ا
يشاريًاإَلاينالاذهاليايسارةايالخلايستيايتمايستأكداخخه3اينايساتيديمايستنظخماسنسا3ءايفاع لخ3تها

يإلمرييخة،اخخ 3ايد دايستنظخماع3 ةايفاسيخي3اخيسدريقاإَلاإسن3 ايه3ماغراقت3سخةاسلنس3ء.
خيساتقطبا» يعاش«اض اناصفيخاهاينذانشاأتهايسنسا3ءاساييءابرغبتهنايخاعرباسابخهنا
خيساتدب3 لن،اخسا حا» يعش«اسلنسا3ءاب3سقخ3مابأ خيخاتنفخذية،اي 3اي ثلاعنرامذباسلنسا3ءا
خيسفتخ3ت،اخينابنيايالمريءيتابهذيايسيصيص،اتأساخلاي3اتسا ىا»كتخبةايسينسا3ء«ايسشهرةايفا

يدينةايسرقةايسسيخية.
خيقيلايستنظخمايإلمرييياإنايه3مايسكتخبةالياسريقبةايدىايستزيمايسنس3ءاب3سرشيدةايالسايخة،ا

حسباتدبره.



حسن نصر اهلل.. عنوان املسؤولية 
الدينية والقانونية واألخالقية!

كلمــــــة أخـــــيرة 

المحامي/ َعبدالعزيز البغدادي 
يتكلاما يإلنَْساا3ُنا لاذيا ا
خض ارها خعقلاها بقلباها
خكلامييخحاه،اخسهاذياخاإنا
يساتيىايإلحسا3لابصدقها
إَلا يتج3خزايحبخهاخأصدق3ئها
يبغضخهاخأعديئاه،اخقداخأين3ا
كخافاأنايسصه3يناةايناربخنا
سدخيساةاُكّلام لةاخكلاكل ةا
خطا3با ُكّلا عقابا خحارفا

ييمهه!!.
عىلاخألاق3ئ ةاينايقيلا
يا3ايفدالاخيفدالايا3ايقيلا
يفاحانياندخاُشاخخاهاعارا
يانايقيساينايا3االايفدلينا
ب3يتخا3ز!،اياناخاالاي3ايقايلايربزايقخناهابأنايسلاهاأقيىاينا
صلفاخغرخخاآلاسادي اخينايقي اآلاسدي اخيناخخيئه3اأيريك3ا
خياناين3خقهماخيييسخهماأَْخايؤيزخلماساييءاينايسحسايبنياعىلا
يستقديخنياأَْخاعىلايإلْسااَاينياأَْخاعىلايسقبخلةاأَْخايسدشارةاأَْخاعىلا

يسسنةاأَْخايسشخدةارسيًاأَْخامهريً!!.
يفاكل تهاييمايسثاث3ءا١/٣/٢٠١٦اتسا3ءستاخأن3اأست عاإسخه:ا
تارىاللابانياأخسئكايسذيناذلبايياإَلاي3ايسا ىايؤت رايسري3ضا
سب3خكاةاأخقاحاعادخينايفاتأخياخايسبرشيةاضادايساخَاَ اانايسذيا
يفارتضاأنهاك3ناخطنهماييي3ًاي3اللاينابنيايناذلباسلحصيلا
عىلاساف3خةاأَْخاخزيخةايق3بالا عماختأيخداقتلاأَْطَفا3لايساخَاَ انا
خنسا3ئه3اخلدمايسبخيتاخيسديخلاخيسسا3مداخايقاخؤخلاألله3ا
بأحدثايسط3ئاريتايميريكخةا ع 3ًاس3ايسا ىارشعخةايسدتيلنيا

ينارسيقايسبلد؟.
للابنيالؤالءاي ناتبّقىاسديهمابدضايناض راأَْخايحس3لا
ي انايسات عاإَلاكل ةايسساخداحسانانارايسلاهايسيمهةاسكلا
إنَْساا3ناحراخيستياخ3طبابه3اع اءاسبنا3ناي ثلنيايفاميقةاي3ا

يس ىام 3عةا١٤اآذيخ،اميقةايسفس3 اخيإلْخَلا3بايفاسبن3ن؟!.
الاأعتقاُداأناأخسئاكاإناخمادخياقدايسات ديي؛امنهماساياخدلييا
معلنايياعىلايسفايِخاتيبتهماي ا3ايقرتخيهايناآث3مابحلايسشادبا

يساخَاَ اني.
ندماسماأسات عاس3الياأصادقاخأنبلاي 3اق3سهالذيايإلنَْساا3نا
ع ا3اتدرضاخيتدارضاسهايسشادبايساخَاَ انيايناذاقريبةايسد3ما
خحتىايسلحظةاقتاًاختديريًاأَْخاحص3خيًاعىلاُكّلايسستيي3تاخبأختكا
يمسالحةاخبصيخةاي نهجةايصحيبةابد لخاةاتدتخماإْعااَاييا

ليايمقذخاينانيعه3اخيمَْكثَاارابش3عة.
سقداخضحايسسخداحسناعص3بةايإلْمَريمايفاسبن3ناخيناخاسهما
عص3باةايإلْماَريمايفايساخَاَ اانايسذيانايثلهماي3ايسا ىايؤت را
يسريا3ض،احنياأكداأناقصةاعص3بةا١٤اآذيخاسخساتاقصةاييقفا
حازبايسلهايفاسايخي3اخالاخلساطنياخسكنايسقصةالايايزيداينا
يستضلخلاخيستدتخماع 3ايجرياعىلايسشادبايساخَاَ انيايناعدخينا
ي نهجاخقاذخ،اخق3لابأناي3ايتدرضاسهايسشادبايساخَاَ انياخي3ا
تدارضاسهايفايقاي3اتدرضاسهايسشادبايسفلساطخنياخيسدريقيا

خيسلبن3نياخأياشدبايفالذيايسد3سم.
خأنالاذهايسربخبج3نادياايستضلخلايإلْعااَاياي(اتهدفابدخمةا
أس3سخةاإَلايزيدايناصفاأنظ3خايسد3سماع 3ايجرياعىلايسشدبا
يساخَاَ انايايسظلايمايانامريئامايندىاسها3امبنيايإلنَْساا3نخة،ا
أيا3احك3ياةايسهبةايستاياأعلنتايسسادي يةاقبلاسانييتاأنه3اقدا
خصصتها3اسلجخاشايسلبن3نياثاماتريمدتاعنه3اك ا3اتقيلاخقدا
أخقفته3اخدلخ3ًايفاحخ3ةايسلكاعبديسله،اخأنالذيايالستيديمايسسخ3يسا
يسقذخاس3ايدلناينالب3تايناقبلايسسدي يةاسخلابغريباخالامديدا

عىلاأخاقالذهايمرسةاخالاعىلاترخ3ته3!!.ا
ندامالاذهالياآسخاةايسهبا3تايسسادي يةايسساتيديةاإلل3نةا
يسشديباخيفالذيايستيياي3احدثايفاسبن3ناخي3احدثايفايساخَاَ انا
خيراعدةايريتاخعىلاسابخلايسثا3لايفايساخَاَ اناكثريًاي3اك3نتا
تدلنالب3تاسلدخسةايساخَاَ انخةاثماتُلغىاختج داستساتبدلاببدضا
يسب3سغايستاياتضخايفاأخصدةاخئخلايسنظ3ماخبدضاخييزهايق3بلا
يستغا3يضاخيسساكيتاعانايالساتيديمايسدع3ئاياسلهبا3تايسدلنا
تيصخصها3اسلدخساةايساخَاَ انخةاخلياغ3سب3ًايا3اتكيناييّصصةا
سإلنف3قايسدسكرياسجخشاييظفاسق عايسشدباخح 3يةايسحك3ما
يسلصايص،اخلذيايا3اك3نايحدثاخداًاإَلا خماةاأناحيييلانصفا
يساخَاَ اناقدايبتلدته3ايسسادي يةايق3بلايب3سغاتق3ض3ل3ايسرئخلا
خبدضاكب3خايساؤخيلايسدخسةاينهماينايا3تاخينهمايناأصخبا
ب3سشاللاخبدداأناأعلناعنها3ام دتاتلكايسسا3عديتايستياك3نتا
ي لكاةايسهب3تاقاداأعلنتاعنه3اسرخاداخزينةايسدخساةاأَْخاست ييلا

يش3خيعاسماتتم!.
خيفاياراكذسكاتحيستايسسا3عديتاسلدخساةايسريةاخيسضخا
سيزينتها3اإَلاشا3ئد3تاتُثا3خابنياخقاتاخآخراخيز لارتابدضا
يمخصادةايسي3صاةا خناأنايل الايسشادبايساريايشءايانا

يستحسنايفاحخ3ته!!
يستدا3خنايسفديلاخيستحسانايسحقخقيايأتايايفاخزينةايسدخسةا
يميريكخةاخبدضايسدخلايمخخخبخةايستياعقدتاصفق3تايسسااحا
يساذيايقتلابهايسشادبايساخَاَ اناي،اأي3ايسكخا3نايسصهخينياخقدا
تحيستايسداق3تايسسادي يةايدهابكلامرأةايناتحتايسط3خسةاإَلا
خيقه3اختحيلالاذيايسكخ3نابإرشيفاأيريكياإَلاق3ئداسلسادي يةا

خيناثمامللايسسنةاخيسج 3عة!!.

اسخ3سخة-اش3يلة
تصدخاكلايثننياخخ خل

مس����ؤوليتنا جميعاً أن نس����عى لزيادة مجهودنا في التصّدي لهذا الُع�ْدَوان 
ما دام قائماً ومس����تمراً، ومس����ؤولية اجلميع، دولة مؤسسات دولة وما تبقى 
�َهَداء.. حقهم  منها ومجتمع مسؤوليتنا جميعاً، مسؤولية كبيرة جتاه أَُسِر الشُّ

علينا أن نتعاطى معهم مثل أسرنا تََم�اماً.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  يسدد ااعلاا يسي خلاخاي3خلامالاماايسييخلالاام 3 ايمخلامخلالا

إناصاحاخمي ايتفا3قاخّقدهاَعبدخبهاينصايخال3 ياينحاخخهايسد3ئااِتايسح3ك َةايفا
يإلَيااا3َخيتايسساخ3 ةاعىلايح3خظاةايخخبخلاساقطرىاسدرشيتايسسانني،اخهياخطيةا
باااشاكاساتقي هاخسا 3رسةاحكيياةايسريا3ضا
خيفايسصاديخةاخ3سدابح3حاإَلاقفاصايالته3مابته ةا
يسيخ3ناةايسدظ ىاخيستفريطايفايسساخ3 ةايسيطنخةايفا

ظرخفايسحرب.
نقيلاإنا»صحايالتف3ق«اسثقتن3اأنال3 يايستيبطا
صا3خايناذاضليعاهابجري اةايساتدع3ءايسدادخينا
يسي3خماياخإَ يَخةاييططا3تاتقساخمايساخَاَ اانا
ختركايح3خظ3تهايسجنيبخةاخريسةاسفيىضايسحرخبا
خيالنفااتايالينياخرسطا3نايسق3عادة«اخ« يعش«ا
ص3خايكباًاسايىاعناتنفخذايمخييارايستياتأتخهايفا
لخئاةاقريخيتايناعرخةايسد لخا3تايست3بدةاستح3سفا
يسددخينايسسادي ياياليركيايفاعدناخيكتبايح دا

بناسل 3ن.
يدارفايسد3ساماأَنالاذيايسارشخعاسخالاصن3عةا
إَياا3َخيتخاةاخإناتيّفاىابر يءاأَبْخَاضاخلالاأح را
إَياا3َخيتاياخذخيئاعاإَعا3َ ةايإلع ا3خايفاينطقاةاسما
تشاهداأيةاحارخباأَْخاغا3خيتايناتلاكايستيا يرتا
يالخرضاخيسخ3بلاطخلةاشهيخايسحربايسض3خيةايستيا
يشانه3اتح3سفايسددخينايسسدي ياياليركيايسغ3شما

سيىايح3خظةايخخبخلاسقطرى.
يئخْلخةا الايحتا3جايميراإَلاقدخيتاخ3خقةاالكتشا3فاأنايسرشخعاصن3عاةاييركخةاإرْسَ
خييشانطناخيسكخ3نايسصهخينياأخصح3ايفايريتاكثرةاعناط يح3ته 3ايفايسحصيلاعىلا
ييطءاقدمايفانقطةاتاقيايسحخطايسهندياخبحرايسدرباخيسذيايتخحاييقد3ًايسارتيتخجخ3ًا
يتيساطا خلارشقاآسخ3اخإخريقخ3اخيتخحاق3عدةاعساكريةاب زيي3ايسرتيتخجخةايفتيحةا

سحريسةاحقيلايسنفطايسيلخجخةاخيسبق3ءاقريب3اينايضخلامبلالريز.
سكاناسا3ذياتضطرايسد3ئااتايسح3ك ةايفايإلَيااا3َخيتاإَلاسدبالذيايسادخخاخس3ذياتيمها
خزيئنه3است ييلايشا3خيعاسخلاسه3اخخه3ان3قاةاخالابدر..اخس3ذيايضطرال3 ياسليقيعايفا

لذهايسيخطة؟
يدرفاكثرخنايالم3بةاعىلالذهايمسائلةابااشاكاخهياسخساتابدخدةاعنايسرضب3تا
يسيمداةاخيسيزيةايستاياتلقته3ايسقييتايإلَياا3َخيتخةايفايسح3خظا3تايسجنيبخةاخُخُصْيص3ًا
يفايح3خظاةاعدنابدداع لخ3تايسص3 خةايسكشايخةاسلدرشيتايناآسخ3ته3اخيساتي ع3تا
سااحه3اخينحس3خاقدخيته3ايسدسكريةابدداتكبدايرتزقةا»باكاخختر«ايسذينايستأمرتهما
إلَ يَخةاحربه3ايسدبثخةايفايساخَاَ اناخينساح3بهماينايساخَاَ ان،اخصيالًاإَلاته3خياقدخيته3ا
يسدساكريةاخيمينخةايفاتأينيايط3خاعدنايسدخيلاخقرايد3شاخلايسلذيناخضد3اسسالطةا
خح 3ياةايسقييتايإلَياا3َخيتخاةاينذايحتالاقييتاتح3سفايسددخينايسسادي يايسح3خظ3تا

يسجنيبخةايفاييسخيايس3يض.
ل3 يايسذيابديايفايآلخنةايالخرةايح3صيًابنفيذاخيط3سبايسنظ3مايسسادي ياخضغيطا
يسياخا3تايسد خقةايعايسقييتايإلَياا3َخيتخةايستياخقدتالخبته3اخقدخيته3اخترسا3نته3ايفا
سخال،ابدياكذسكايهد يًاب3القتاعاينا يع هايسسا3بقنيايفايسحاريكايسجنيبياخيريكزايسقيىا
يسجديادةايست ثلةاب3ستنظخ 3تايإلْخَلا3بخةايستياظناعبثا3ًاأنايسقيىايسدخسخةايستياتديريه3ا
ستس حاسهاب3ستيدييه3اخخقةاسش3خيده.اتف3مأال3 ياأنالذهايسقيىارَسع3َناي3ايخقدتها
يسقادخةاعىلايسحركةاخيسقريخ،اخ3تجهاإَلايخدينايساعبنيايسكب3خابيخقةاب3سغةايسكلفةاخخخه3ا
ي3اخخه3ايستديعخ3ت،ابتيقخعايتف3قايعاحك3مايسد3ئاتايإلَياا3َخيتخةاب نحهمايسسخ3 ةاعىلا

مزخايح3خظةايخخبخلاسقطرىاسدرشيتايسسنني.
يساخَاَ انخاينابالاخيسد3ساماكلاهاعارفايقخنا3ًاأنالاذهايسيطايةاساماتكاناييمهةا
سإلَياا3َخيتخنياخي3اتماإْعااَانهاك3ناخقطاسلتسييلايسديخيل،احتىاأنايسج3نَبايإلَياا3َخيتيا
باديايرتباك3ًاأَْكثَاااراينال3 يابداَداي3ارشعابتحرياكايسلفاعرباسا 3رسةاحرضخياإَلا
ساقطرىاييتبئانياخلفاخيي3تابخضا3ءاخلالاأح ارابذخيدةايرشخعا»إَعا3َ ةاإع 3خا
ساقطرى«اخيسذياحيسهايإلْعااَامايإلَياا3َخيتيايفاغ رةاتيبطهات3سخ3ًاإَلايرشخعا»ستن خةا
خإَع3َ ةاإع 3خاساقطرى«،اخخ 3اك3نتايط3بخايسد3ئاتايسح3ك ةايفاأبياظبياقداتدجلتا
يالخص3حاخس خ3ًاعنايتف3قاخّقدهال3 يايتخحاسإلَياا3َخيتايسسخ3 ةاعىلايح3خظةايخخبخلا

سقطرىاسدرشيتايسسنني.
خب ا3ايناُحساناحظايساخَاَ انخنياأنال3 ياخّقعالذيايالتفا3قاأَْخاينحاخعي يًاأَْخان3خخا
بهذيايسلفايفاخقتاسمايدداخخهاخئخسا3ًارشعخ3ً،اخداخةاعىلايمقييلايستياتحخطابرشعختها
ث ةايح3ك 3تايجريه3ايسقض3ءايساخَاَ انيايسرشعياسه3 ياخستهاينايد3خنخهاك3خة؛امنا
تجر هايناأيةاصاحخ3تاسخ3 يةاحتىاسياظلايندلاإَلاييمايسدين،اخ3سد3سماكلهايدرفاأنا
ي3اي لكهال3 يايسخيماسخلاإاّلاسقب3ًاينحتهاسهاقيىايالساتكب3خاخيسيص3يةابيصفهاخئخس3ًا

يدرتخ3ًابها خسخ3ًاستنفخذايش3خيده3.

 أبو بكر عبداهلل 
Abubkr.a@gmail.com

سقطرى يف أْوَهام هادي املحاصر
ميكرسكوب

السعودية: حني ساملت.. حالفت، فخالفت!
سألييخاأخيئلا يسٌةاعىلاأخيخرل3،اخيقدي3ٌتا
شا3لدةاسدييقبه3.اتلاكاخاصةاينايريداخهما
يا3ايجريايفايسنطقةايانات 3يزايفايسييقفاسما

تصلاإسخهاينذاقرناينايسزي3ن.
خحتىاالاندي اإلابديي3تانشيءايسسدي ية،ا
خنكتفيابارس اأبرزايييقفه3ايناذاث 3نخن3تا

يسقرنايس3يض:
•اشا3خكتايفاتحرياضاعريقاصاديماضدا

إيرين.
•اختحتاعىلاحس3به3ا»يسجه3 ايمخغ3ني«،ا
يساتج3بةاسلح3مةايميريكخةاسييمهةايالتح3 ا

يسسيخختي.
خيفايستسدخن3ت:

•ايستقديتايسقييتايميريكخةاإلايسنطقةا
بذخيدةاإخريجاقييتاصديماينايسكييت.

•اطر ايسغرتبنيايسخ نخنيايناأخيضخه3اعىلا
خلفخةاأزيةايسيلخجايسث3نخة.

•ايبتازيزايسداريق،اخخارضايسحصا3خاعلخها
سثاثاةاعرشاع3ي3احتىاخقيعهاتحتايالحتالا
يسبا3رشاعا3ماخللا،اخيساتبقتاذساكابدا3ما
خيحد،اأياع3مااللاابتبنيايرشخعاسامايعا

»إرسيئخل«اخالاق ةابرخت.
خسامايدخكاأحاداحخنها3اإلاأيايدىاي كنا
أناتصلاإسخهايسسدي يةايفاذسكايسس3خايسص3 ما

سل صلحاةايسدلخا3اسألياة،اخصيصا3ايسقضخةا
يسفلسطخنخة.

خيسات رت..حتىاك3ناينه3اع3مامللااأنا
طلبتاينا»إرسيئخل«اساحلاحزبايسلهاخالا
حربات ايز،،اختماتدزيزاذساكايسطلبابإعانا
يش3ئيه3ايسيل3بخنياختيىابددمامييزايسدع3ءا

سحزبايسله.
خساكتايسدرب..خسكتتايسشاديب..اخسما
يادخكاأحدايسسا3خايسي3طئايساذياتذلباإسخها

يسسدي ية..
إلا مللاا يانا يارتا سانييت..ا خعارشا
مالا..اخيسنطقةاتسراب3تج3لنيايتن3قضني،ا

خيتص3 يني.
خاك3نايالشاتب3كايسغرايبا3رشاعىلاأخضا
سايخي3،اخأخضايسداريق..خإلاحادايا3اأخضا

ير.
خج3ءايستحايلايفايسخ نابثايخةايسااااينا
سابت ربالالااذيتايستيمهايسدرخبيايسقيييا
يإلسااييايسديعياإلاإع3 ةايالعتب3خاسفلسطنيا
كقضخاةاالايج3لاسلتن3زلاعنه3.اخذسكايسا3خا

يص3 ٌماسس3خايسسدي يةام لةاختفصخا.
خاك3نايساذياك3ناينايسسادي يةايفايسد3ما
عالاابتدشانياعدخينها3ايسب3رشاعاىلايسخ نا
مخلايارةاتقدماعىلايثلاذساكاينذاحرخبه3ايفا

زينايسؤسالاعبديسدزيازايفاثاثخن3تايسقرنا
يس3يض.

خلن3اتكشفايسساتيخ،اختحققتايقيسة:ا
أخيئالايميايخاتدلاعاىلاأخيخرلا3«،اخظهرتا
يسدادخينا يانا يسساتفخدينا أكثارا إرسيئخالا
يسسادي ي،اخذسكاب ا3اي كاناأنايحققهاينا
إخ 3 اثيخةايندسدتامنايبايسجزيرةايسدربخة،ا
يفاينطقاةاتطالاعاىلابا3بايسندب..خذساكايفا
»يمينايسقيييايإلرسيئخيل«اخطرايسرتيتخجيا
غارايقبايل..،اخعاىلايسسادي يةايسح3ذياةا
سلخ اناأناتتايلاتنفخذايه ٍةاك3ناتاذيتاييما
عاىلاع3تلاإرسيئخلاحنياطلباينه3اسادي ي3ا
»ساحلاحزبايسلهايفاحاربات يز«اخيآلناأعخدا
يسطلاباإلاأصح3به،اخعىلايسسادي يةاعالا-
مالاا»ساحلاثيخةايسخ ن«،اخيعاييتدي اذسكا
يسددخينايسديراسسانةاك3يلاةا خناأنايزعزعا
ياناإخي ةايسخ ان..ك3ناينايسنتارايفاتييما
»خلساطني«اإب3ناحاربات ايزاأناينح3زابكلا
شاج3عةاإلام3نابايسخ نايناذاأخلاييماخبددا
ع3ماع3 اخق3سه3ايدخية:اييقفياينايسخ ناليا
أعظاماخأرشفاي3اخدلتاهايفاحخ3تي«،ايضخف3ا
»سخلاعىلاخماهايمخضاك ظلييخةايسشادبا
يسخ ني«احتىاأنه3اخ3قتا»يظلييخةايسشادبا
يسفلساطخني«اخأنا»يدركاةايسخ ناأعظماينا

حاربات يز«.اخيثل ا3اأع3 ايسساخدانرايسلها
تصييبايسريعايفايسنطقة،اخ 3ذياينايسنتظرا
ينايسيلخجاإالاأنا»يتأرسل«ا»خخزخيءاخ3خمخةا
يمعاريب«اإالاأنايتصهخنايياعلنا3احانياك3نا
خ لمابأنا»حازبايسلهاينظ ةاإخل3بخة«اخلما
بذسكاإن 3ايريدخناأنايقيسيي:اإرسيئخلارشعخة،ا

خخلسطنياقضخةاي3تت،اخينتهت.
أخاسخالاينايادايسسااماإلاإرسيئخلاع3ما
اللااأنايكينايفامالااحلخفه3اضداحرك3تا
يسق3خياةاخيفايقديتها3احازبايسلاه،اأخاسخلا
أخيئالايمييخاتادلاعاىلاأخيخرلا3،اخأنهاحنيا
س3ستايسسدي يُةاإرسيئخلاح3سفته3،اخي3سفتا

يصلحةايمية!
خبقختاكل ة:اأّناتيقَفايسددخيناعىلايسخ نا
اعلخه3اينايست ريخل3ا ب3سنسبةاسلسدي يةاأشدُّ
خخه،اخذساكاع3ئٌداستقخخ ه3اسانييتا»يسحرخبا
يسسات«احخاثاك3نا»أنصا3خايسلاهاييرمينا
يناكلاحارباأقيىاينايسسا3بقة«اخذسكاليا
ياأزقايسسادي يةايفالاذهايسحربايسشا3يلة،ا
خاإنايسات رتاخارست،اخإناأخقفاتاخهايا
أخرساخسياعىلايسساتيىايسبدخاد.اخكل 3اك3نا
يسشدبايسخ نياخحدًةاخيحدةايت 3سكة،اخقيًةا
ح3رضةايفاكلايسخ3 ين؛ايشاتداعىلايسسدي يةا

يأزُقه3،اخض3قاعلخه3اخن3ُقه3.

علي شرف المحطوري


