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إستهجان واسع لجريمة قصف سوق شعبّية يف حجة
  المجلُس السياسيُّ ألنصار اهلل: إستهداف العدوان األمريكي السعودي لسوق الخميس 
يؤكد تخليه عن القيم واألخالق اإلنس��انية وعدم مباالته بدماء األبرياء والمواطنين 
  المؤتم��ر الش��عبي الع��ام: جرائ��م الُع����ْدَوان لم يس��بق لها مثيٌل ف��ي تأريخ 
البش��رية، وصمت المنظمات الحقوقية واإلْنَس���انية محل اس��تفهام وش��ك كبيَرين

  - خاص:
ت ع�دٌد م�ن املكوِّن�ات واألحزاب السياس�ية  عبرّ
ومنظم�ات مجتمع املَدني، عن اس�تنكاِرها الش�ديد 
للمجزرة البش�عة الت�ي ارتكبها ط�ران الُع��ْدَوان 
األَمريك�ي الس�عودي عىل س�وق الخمي�س بمديرية 
مس�تبأ بمحافظ�ة حجة، ما أدى إىل استش�هاد 107 

مدنيني.
وأدان املجل�ُس الس�يايسُّ ألنص�ار الله واس�تنكر 
بش�دة، هذه املجزرة، معتباً يف بيان له أن الُع��ْدَواَن 
الغاشم بارتكابه لهذه الجريمة يثبت تخلرّيَه عن القيَم 
واألخالق واإلنَْس��انية وع�دم مباالته بدم�اء األبرياء 
واملواطن�ني م�ن أبن�اء الش�عب ال�يَ�َم�ني املس�لم، 
�ره له املجتمع  مطمئن�اً يف ذلك إىل الغط�اء الذي يوفرّ

الدويل.
وأكد أن الُع��ْدَوان الس�عودي األَمريكي بارتكابه 
الي�وم )الثالث�اء( الجريمة البش�عة بح�ق املواطنني 
يف مديري�ة مس�تبأ بحجة يعبرّ عن نزع�ٍة إْج��َرامية 
عدائي�ة، باعتبارها جريمًة ال مبر له�ا وتتجاوز ُكلرّ 

القيم واألخالق واألعراف.
وأكرّد أن تحالَف الُع��ْدَوان بارتكابه لهذه املجزرة 
�ة وأنها  يثبت أنه ال يحرتم العه�ود واملواثيق، َخ�اصَّ
تأتي يف ظل الُجهوِد املبذول�ة التي يُفرَتَُض أن تُفيَض 
إىل وقف الُع��ْدَوان وليس استمراره وبوحشية أكب، 
كما أن التمادي يف ارتكاب هذه الجرائم ال تس�اعد يف 
التوصل إىل أي حلول بقدر ما س�تؤدي إىل اس�تمرار 

الحرب وتعقيد الوضع وتأزيمه. 
ودع�ا املجل�ُس الس�يايس ألنص�ار الله الش�عب 
ال�يَ�َم�ن�ي إىل رصرّ الصف�وف وتكات�ف الجهود يف 
الدفاع عن نفس�ه حتى يتوقف الُع��ْدَواُن والحصار 

بمختلف أَنْ��َواعه وأشكاله. 
ون�دد البي�ان بالتواط�ؤ ال�دويل واألمم�ي تجاه 
الُع���ْدَوان والحص�ار ع�ىل ال�يَ�َم��ن.. داعي�اً ُكلرّ 

ل  األحرار يف هذا العالم شعوباً وأنظمًة وأفراداً إىل تحمُّ
مسؤوليتهم األخالقية واإلنَْس�انية يف مساندة الشعب 

ال�يَ�َم�ني وإيقاف هذا الُع��ْدَوان الظالم عليه.
��َه�َداء..  وع�برّ البيان عن أحر التعازي ألرس الشُّ
س�ائالً الله العيل القدير أن يتغمدهم بواس�ع رحمته 
وأن يس�كنَهم فس�يَح جنات�ه وأن يُم���نَّ بالش�فاء 

العاجل عىل الجرحى واملصابني.
م�ن جهته أَداَن املؤتمُر الش�عبي العام واس�تنكر 
ة العمل البب�ري ال�ذي أقدمت علي�ه طائراُت  بش�درّ
تحالُف الُع��ْدَوان الس�عودي، وقصفها سوقاً شعبيًة 

يف مديرية مستبأ بمحافظة حجة.
وق�ال مص�دٌر يف املؤتمر الش�عبي الع�ام يف بيان 
صحف�ي صادر عنه تلق�ت وكالة األنب�اء ال�يَ�َم�نية 
نس�خة منه »إن هذه املجزرة البش�عة بحق مواطِنني 
كان�وا يمارس�ون حياتهم الطبيعية يف أحد األس�واق 
تأت�ي لتؤكد دموية هذا الُع���ْدَوان الذي تتعرض له 
ال�يَ�َم�ن منذ عام وإمعانه يف اس�تهداف املدنيني من 
أبناء الشعب ال�يَ�َم�ني يف تنصل واضح ورصيح من 
ُكلرّ القوان�ني واألعراف الدولية بم�ا فيها تلك املنظمة 

للحروب«.
وأك�د املص�در أن ه�ذه الجرائ�م الوحش�ية التي 
بح�ق  الس�عودي  الُع���ْدَوان  تحال�ف  يرتكبه�ا 
ال�يَ�َم�ني�ني والت�ي ل�م يس�بق لها مثي�ل يف تأريخ 
البرشية، تس�تدعي تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها 
وتقديم املس�ئولني عنها للمس�اَءلة يف املحاكم الدولية 
باعتباره�م »مجرمي حرب« ال ينبغ�ي أن يفلتوا من 

العقاب.
واستغرب املصدُر استمراَر صمت املجتمع الدويل 
ويف مقدمته منظمة األم�م املتحدة والدول األعضاء يف 
مجلس األم�ن وكل املنظمات الحقوقية واإلنَْس��انية 
إَزاَء جرائ�م الح�رب التي ترتكب بش�كل يومي بحق 
املدني�ني يف ال�يَ�َم�ن، وهو ما يجَع�ُل مصداقية هذه 
املؤسسات واملواثيق واملعاهدات الدولية برمتها محل 

استفهام وشك كبرَين.

�َه بأصدق التعازي وخالص املواس�اة ألرس  وتوجرّ
��َه�َداء الذين راح�وا ضحية هذا القصف  وأهايل الشُّ

اإلْج��َرامي.
وكي�ُل وزارة الصح�ة لقط�اع الط�ب العالج�ي 
الدكتور نشوان العطاب من جهته قال إن الُع��ْدَوان 
األَمريك�ي الس�عودي ل�م يكت�ِف بالحص�ار املطبق 
واإلج�راءات الت�ي أدرّت إىل تده�ور الوض�ع الصحي 
بمحافظة حجة، بل اس�تهدف املستش�فيات واملراكز 
الصحية وأغلقت معظمها نتيجة الُع��ْدَوان املس�تمر 

عىل املحافظة ».
وأش�ار إىل أن محافظ�ة حج�ة ويف الوقت الراهن 
تفتق�ر إىل الك�وادر الطبي�ة املتكامل�ة نظراً لش�حة 

املوازنات وضعف اإلمكانيات.
وأدانت عدٌد من األحزاب واملنظمات السياسية يوم 

أمس األربعاء هذه الجريمة. 
ووَص�َف الحزُب الن�ارصي الديمقراطي بالنكراء 
التي ارتكبها طران العدوان بحقِّ املواطنني يف س�وق 
ل األمم املتحدة َواملجتمع الدويل مسؤوليَة  مستبأ، وحمرّ

الصمت أمام جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.
من جهته حزُب التحرير الش�عبي الوحدوي أدان 
بأش�درّ العب�ارات العم�َل اإلجرام�ي الذي أق�دم عليه 
تحال�ف الع�دوان بحق األبري�اء يف س�وق الخميس 

بمديرية مستبأ.
كما أَداَن ه�ذه الجريمة كلٌّ م�ن الجبهة الوطنية 
الجنوبي�ة ملقاوم�ة الغ�زو واالحت�الل، ودع�ت أبناُء 
الوطن ل�َرصِّ الصفوف ملواجهة جرائ�م اإلبادة التي 

يرتكبها العدوان.
وعب حزب اتحاد القوى الش�عبية عن استهجانه 
له�ذه الجريمة املروعة، مؤكداً يف بي�ان له أنها تتناىف 

مع كل القيم اإلنسانية واألخالقية.
وقال الحزب إن العدوان تمادى بش�كل كبر وأن 
استهدافه لألسواق يمثل وصمة عار يف جبني املجتمع 

الدويل الذي يفضل السكوت حول هذه الجرائم.

بان كي مون يطالب بتحقيق فوري وحمايد 

منظمة أطباء بال حدود تدين قصف 
طريان تحالف الُعـْدَوان األمريكي 
السعودي لسوق الخميس بحجة

  - متابعات:
أ7 نا أليانُيا سدم ُّاسألياما ستحدةابمناكلايين،ا
أيالا ألخبدامء،اغامخ تاتحمسافا سُدااْدَو نا سذيا
تقي7ُها سسادي7يةاعىلاسايقا سيمخالابمديريةا

حجاة،ا بمحمخظاةا يساتبأا
يطمسبامًايفابخامناساهابتحقخلا

خيخياويحميد.
ياناامخبهماأ7 ختاينظمةا
أطبامءاباالاحادو7ا سرضبمتا
 سجيياةاعىلاسايِقا سيمخلا
بمديرياةايساتبأابمحمخظاةا

حجة.ا
يفا وقمساتا سنظماُةا
تلقتاهاوكمساةا ألخبامءا بخامنا
إنالاذ ا  ساخَاَمانخاةااسابأ(ا
 سهجيَ الياآخاُرا ألييلةاعىلا
 سطريقةا ستلاتُد خابهما سحرُبا
يفا ساخَاَماانا7وناأيا عتبامخا
يجاد7ًةا سحخامةا سدخخاني..ا
إىلاتيخارا  سدعايَةاسألطار فا

 سحمميةاسلمدخخني.
وأوضحاتا سنظماُةا

أنا سفاَرَقا سطبخاةا ستمبداةاألطبامءابالاحادو7ايفا
يستشافىاعبالاقّدياتا سداالجاألكياراينالل 
اريحمًاأصخبي اار ءا سغمختنَيا سجييتنياعىلاسيِقا

 سيمخلابمديريةايستبأ.

وأشامختاإىلاأناشايَصنياخمخقاما سحخمةاخاللا
خقلهماماسلمستشافى،ايفاحانياوصالاأخبدةاولما
يفاحمساةاحرااةابخنهاماطفاٌلايفا سيميناةايانا
 سدمار،اأُحخلاستلقالا سرعميةا سجر حخاةا سدصبخةا

 ستيصصخة.
وقملا سنسُلا سخد خلا ستمبعا
سنظماةاأطبامءابالاحادو7ايفا
عبلاأسبرتاساترنا»يدخشا
ساكمُنالذها سنطقةايفاحمسٍةا
يناغخامبا أليناينذاأشاهر،ا
وقداخازحا سكيارُاينهماار ءا
 سقتمل،اسقداعمشاي اكير ًاينا
 سدمخامة،اوييالالاذ ا سدنافا

يفمقماينايدمخمتهم«.
وقاداز ختاينظماُةاأطبمءا
يؤخار ًا سرَكاَزا حادو7ا باالا
 سصحالايفاسايقا سيمخل،ا
حخثاوادتاأخهابمسكم7ايدمُل،ا
وأنا سطي قاما سطبخاةا سحلخةا
تدخاُشايفاخايفا7 ئامايانا

 ستدرُّضاسرضبمت.
خخماماقاملاخئخاُلابدياةا
 سنظماةايفا ساخَاَمااناخي نا
بريتايا»لجاي اياي اأيالا
سخلا ألولاوالايرّاحاأنايكينا
ا سذيايطمُلا او سدشاي ئلُّ  ألخرَ،اخمسدنفا سساتمرُّ
ا لذها سنطقةاييلُُلا حتخمامٍتاإخسمخخًةاتتفمقُماُكلَّ
ياي «..ايؤكد ًاأنا سيقَتاسخلاينمسابمًاسلمنظممتا

َضايناأخشطتهم.  إلخسمخخةاستيفِّ

طالب وطالبات جامعة صنعاء يف مظاهرة غاضبة: 
استهداف طريان الُعـْدَوان لسوق شعبية يف حجة 

جريمة حرب وإبادة جماعية متعمدة
  - متابعات:

خارجا سدديُدايناطاالِباوطمسبمِتااميدةاصندمءايفاتظمُلرٍةاحمشادة،اصبامحاأيلا ألخبدمء،ا
بدني نا“يسرةا سغضب”؛اتدبر ًاعنا حتجماهماسلمجزخِةا سيحشخةا ستلا ختكبهماطر نا سُداْدَو نا

 سسدي7يا أليريكلايفاسيقابمديريةايستبأابمحمخظةاحجة.
ةاعنا وخ77ّا سطالُباو سطمسبمتاخاللا سسارةا سهتمخمِتا سند7ةابمسجزخة،اوخخدي ا سالختمتا سدربِّ
 سغضابا سدمخ اتجمها سصمتا سدربلاو سدويلاإز ءا ساتمر خاار ئما سُداْدَو نا سسادي7يا أليريكلا

عىلا ساخَاَمان.
وأصادخايلتقىا سطمسبا سجميدلابجميدةاصندمءابخمخمًايسامَءا سيالثمء،اأكداخخهاأنا ساتهد َفا
طر نا سُداْدَو نا سسادي7يا أليريكلاسسايقاشادبخةابمحمخظةاحجةايَُددُّااريماَةاحرباوإبم7ةا
اممعخاةايتدمدةاتدكاُلايدىا سنزعةا إلار يخةا سيحشاخةاو سحقدا سدخنياسملكاةا الخلمبا ستلا

أظهرتاخفَسهمابأخهماكخمٌناأبشعاينا سكخمنا سصهخيخل.
وأوضحا سلتقىايفابخمخهاأنااريمَةا ساتهد فاسيقا سيمخلابمديريةايستبأابمحمخظةاحجةا
تدادا ختهامكمًاو ضحمًاساكلا سقي خنياو سي ثخلا سدوسخاةاَو سرش ئعا سدينخةايفا سيقاتا سذياأظهراخخها
 سجمخُبا ساخَاَمانلاقبيَسهابمفموضمتا سساال ،ا أليرا سذيايدلاعىلاأنا سسادي7يةاللا سياها آلخرا

و ألقبحاستنظخما7 عش.

  - متابعات:
ااْدابخة،ا تمّكناتا ألاهزُةا ألينخةاو سلجمُنا ساشَّ
 سيالثامءا ساميض،اياناتفكخاِكاعبيتانياخمسافتنيا

بشمخعا سرقمصابمسدمصمةاصندمء.
وأوضاحايصدخاأينلاأنا سدبيتانياُعيراعلخهمما
بنياييلفامتا سقمميةايفاشامخعا سرقمص،اوقميتا
ااْدابخةابتفكخكهما  ألاهازةا ألينخةاو سلجامنا ساشَّ

بدداأناتما كتشمخهم.
ويفاساخمقا سخقظاةا ألينخاةاضبطاتا ألاهزةا
ااْدابخة،اأيالا ألخبدامء،ا  ألينخاةاو سلجامنا ساشَّ
يدمالًاسصنمعةا سُدبي تا سنمسفةايفاينطقةاشمالنا

بمسدمصمةاصندمء.
ا ابأيمخاةا سدمصماةاأنَّ وأوضاحايصادٌخاأينالٌّ
ااْدابخةاوبدَداعملخةا  ألاهزةا ألينخةاو سلجمنا ساشَّ
خصادا7قخقاةاتمّكنتاياناضبطالاذ ا سدملا سذيا
يحتيياعاىلاعاأكخمٍلايانا سي 7ا ستفجارةاَوللخ 
كخلياار  اينايم7ّةا سبامخو7اوأكيراينالللااعلبةا

كمختابصَد7ِاتحييلهماإىلاعبي تايتفجرة.
ويفايحمخظاةا سبخضمءاتمّكناتا ألاهزةا ألينخةا
و سلجامن،اياي اأيالا ألخبدامء،ايناتفكخاكاعبيةا
خمسافةاكمختايزخوعةاعىلاامخبا سطريلابمسقربا

ينايدخلايديريةاخ7 ع.

تفكيك عبوتني ناسفتني بشارع الرّقاص بصنعاء ومعمل 
لصناعة العبوات الناسفة يف شمالن



3 تقارير سدد7ااعلاا      سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا

  -  الجوف:
يسرُاأبطمُلا سجخشاو سلجمنا ساخَاَمانخةابُيَطًىا
ثمبتٍةاووخلا سرت تخجخةاعسكريةاُيْحَكَمٍةاإلسقمطا
يي قعايرتزقاةا الحتاللا السارت تخجخةابمحمخظةا
 سجايف،ايفاطريقهاماخحاياتحريرايديرياةا سحز ا
عمصمةا سحمخظة،اوخاللا ألسمبخعا سمضخةاتمّكني ا
يناتطهراعد7اكبراينا سي قعاو سجبملا سطّلةاعىلا
 سدينةاو سلاي ءا5اا،اوخّلفتاتلكا سدملخمُتاعرش تا
 سقتاىلاو سجرحاىايفاصفايفايرتزقةا سُدااْدَو ن،ا
بخنهاماقخام7 ٌتاستصاَلاطالئاُعا سجخاشاو سلجامنا

 ساخَاَمانخاة،اأيلا ألخبدمء،اوتطهراابلا سسافخنةا
 السرت تخجل،اوخشلتابددلماُكّلايحموالتا سرتزقةا

سلدي7ة.
وتمّكاناأبطامُلا سجخاشاو سلجامنا ساخَاَمانخة،ا
أيالا ألخبدمء،اياناتطهراابلا سسافخنةاوييقعا

 ألبرشاغربلايدينةا سحز ابمحمخظةا سجيف.
اأناأبطامَلا سجخاشا وأوضاحايصادٌخاعساكريٌّ
و سلجامناتمّكناي ايناتأينياابلا سسافخنةاوييقعا
 ألبرشا سطلِّاعىلايدينةا سحز اينا سجهةا سشممسخةا
 سغربخة،او7حراعنامرصا سرتزقةاو سغز ةا سذيناسقلا
عاد7ٌاينهامايصمِخَعهاماوأصخابا سدارش ُتاخاللا

 سدملخمتا سدسكرية.
وأعَقاَباذساكايحموسةازحفاياناِقبَاِلايرتزقةا
 الحتااللاالساتدم7ةاابلا سسافخنة،اوتصادىاسهما
أبطامُلا سجخشاو سلجامنا ساخَاَمانخاةاييقدنياقتىلا
وارحىايفاصفيفا سرتزقةابخنهماقخم7 تابمخزة.

وأشامختا سصام7ُخاإَسااىايرصعاأحاداير خقلا
 سدعياأينيا سي ئيلاوإصمبةاقمئدايمايسمىابمسكتخبةا

 سدمرشةابجروحابمسغة.
كمماخصباأبطامُلا سجخشاو سلجامنا ساخَاَمانخةا
كمخنامًاسلمرتزقاةاسادىاقخميهامابمسحموساةا سيمخخةا
الستدم7ةا سجبل،ايمماأسفراعنايقتلاوارحىاعد7ا

كباراينهم،اخخماما حتفظاأبطمُلا سجخاشاو سلجمنا
بسخطرتِهماعىلا سجبلا السرت تخجل.

ويفاإطامِخاتقدُّيهامابمتجامهاعمصماةايحمخظةا
 سجايفاكمناأبطامُلا سجخاشاو سلجامنا ساخَاَمانخةا
قاداتمّكناي اياناتأينياابالاشاخحمطاوابلاقرنا
 سجدعامنا سطّلاةاعاىلا سجماعا سحكييالابمدينةا

 سحز ابددايدمخَكاعنخفةايعاعنمرصا سرتزقة.ا
ويفاذ تا إلطامخاكمناأبطامُلا سجخاشاو سلجامنا
 ساخَاَمانخاةاقداتمكني اينتصفا سشاهرا سميضاينا
تأينياسلسالةااباملا سريحمخةا سطّلةاعاىلايدينةا
 سحز اعمصمةايحمخظةا سجايفابدَدا7حراعنمرصا

 سرتزقةاو سقي تا سغمزية.
واامءتا أللمخُةا السارت تخجخُةاسسلسالةاابملا
 سريحمخاةايفاأخهماتطلُّاعىلايدينةا سحز اويدساكرا
 سلاي ءا5اااو سجماعا سحكييالاسلمحمخظاةايانا

 سجهةا سشممسخةا سغربخة.
ويظهارايناخااللاإخجامز ِتا سجخاشاو سلجمنا
 ساخَاَمانخاةاأخهامايدملايناعاىلاإساقمطا سي قاعا
 ستالايساخطُراعلخهامايرتزقاةا الحتااللاو سجبملا
 السارت تخجخة،ايمامايضخُّلا سينامُقاعلخهمايفاحز ا
 سجيفاعمصمةا سحمخظاةاو سلي ءا5اا،ايممايجدلا

تحريَرلمايسأسَةاوقت.

وا�سلوا تطهرَي املواقع واجلبال اال�سرتاتيجية

الجيش واللجان يسيطرون على جبل السفينة االسرتاتيجي ويواصلون طريقهم باتجاه حزم الجوف

إستعادة السيطرة على تباب الدفاع الجوي االسرتاتيجية، وتطهري 
جبل الهان من مرتزقة الُعـْدَوان، ومجزرٌة كربى لهم غرب تعز

  -  خاص:
اخخهارض وُةا سدمخكاعىلا يفا سيقتا سذياتشتدُّ
كمخاةايحموخاوابهمتا سقتملابمحمخظةاتدز،ا
يساّطراأبطمُلا سجخاشاو سلجامنا ساخَاَمانخةا
أخوَعايالحاما سصماي7او سيبامت،ايفايشاملَدا
أساطيخيٍةاساخيلدلماتأخيخا سبطيالت،احخثا
أّكدتايصام7ُخايخد خخاةاأّنا سجخاشاو سلجمنا
 ساخَاَمانخةاتمكني اخااللا سيالثةاأيم ا سمضخةا
يانا ساتدم7ةا سساخطرةاعاىلايدظاماأاز ءا
سلسالةاابملا سدخامعا سجييا السارت تخجخةا
يرتزقاةا يكبّديانا غربالا سديناة،ا  سهمياةا
 سُدااْدَو ناويسالحلا ستنظخمامتا إلار يخةا
»7 عشاو سقمعدة«اخسامئَراخم7حًةايفا ألخو ح،ا
يضخفاًةاأنايمايقمخباع5ارصيدمًاينايرتزقةا
 سُدااْدَو ناسقاي احتيخهماخاللا الشاتبمكمت،ا
ُعاِرَفاينهاما» سقخام7ياعبادهايحماداغمخما
 سدزعازي،ا سقخام7يا ستكفرياخام7خا سحلخيل،ا
عبد سلاهاعبدهاحمي7ا سقخاي،اصمسحاعبد سلها
سادخداسجدع،اخمسدايحمداقمسما سياليف،اقمئدا
 سخمرسيا سيااليف،ايحمداَعبد سلها سشامري،ا
خأختاعايلاَعبد سلهاَعبد سحمخد،ايمادايرشادا
يحماد،اعبد سرحمانايحمداقمساما سصربي،ا
زكرياماعبد سلاهاخماال،اأبيايلهاما سصخم7ي،ا
إ7خيلاحسامنا سي يف،ايحماداإبَْر لخْماغمسب،ا
أينياعبد سر زق،اعيلاقحطمنا سقد 7،اإبَْر لخْما
غمساب،اأَْحَمااداحمي7،اأَْحَماداثمبات،اأبيابكرا
ينصيخاعبد سحلا سدباي،اأصخلاعبد سدظخما
قمساماعباده،اأساميةاعبد سجلخالا سحخدخي،ا
إ7خيلاحسمنا سي يف،اأَْحَماداعبد سد ئمايحمدا
 سدبدال،اادفرا سشامري،احسامناييسافا
 سصمسحال،اصاالحا سرشياف،اأيماناصام7قا
لزبارا سيااليف،اخ ئاداعبادهاسادخدا سياليف،ا
يحماداعبدهاغمساب،اشاهمباعبد سيلمباعيلا
بشارا خرحامن،ا خرحامنا سحمخادي،اسالخما
عساكرا سساخمخل،اعايلا سدربل،اعامخفاقمئدا
قمسام،اخخصلا سشاجمع،اعمراصم7ق،ايحمدا
إبَْر لخْاماغمسب،ايامزناعبمل،ايمادايرشادا
يحمد،اأَْحَمادااالل،ايحمي7ايمسانيا سدبي،ا
يحمدالاز عا سددخال،ايحمداعبد ساييلالز عا

 سلخكال،ايحمداعبدهاقمئاد،اوسخدايفرح،اوسخدا
 سقحطمخل،اأَْحَمادايرشادا سرشادي،المخونا

قمئداحسنا سشلبل«.
إَسااىا أللمخاةا وأشامختا سصام7خا ا
 السارت تخجخةا ستميلاةاسهذ ا إلخجامزا سخد خلا
 ساذياحّققهاأبطملا سجخاشاو سلجمن؛األلمخةا
ييقعالذها سسلسلةا سجبلخةااغر خخمًابمسنسبةا
سيمخطاةايحاموخا سي اهامت،احخثاتشاّكلا
 سسخطرةاعلخهم،ا سسخطرةا سنمخيةا سطلقةاعىلا
ينطقةا سزخيجاوابلا سيعش،اوتأينياشامخعا
 سيمسانياو سيصيلاإَساىاشامخعا سستنياينا
ثالثا تجملامت،اويناخالسهمايتماتأينُيا سلي ءا
5خايانااهةا سجنيبا سرشقال،اوكذسكاتأينيا
 سبدر خةاو سسخطرةا سنمخيةاعىلاينطقةايدينةا

 سنيخ،اوابلاارة.
اأبطملا سجخشاو سلجمنا ساخَاَمانخةا كمماَصدَّ
يرتزقاةا سُدااْدَو نا باها قام ا زحاٍفا أكاربَا
7 عاش،ا ويسالحيا »يلخشاخمتا إلصاالح،ا
وعنامرصا سقمعادة«،اعاىلاينمطالا سقارص،ا
و سجحملخة،اوعصخفرة،احخاثاأّكدتايصم7خا
عساكريةايخد خخة،اأناأبطملا سجخشاو سلجمنا
 ساخَاَمانخاةاو اهاي الذ ا سزحيخامتا سكبرةا
باكلاصالباٍةاو قتاد خ،اوأااربو ا سرتزقةاعىلا
 سرت ااعاو الخساحمب،اتمخكنيا سدارش تاينا
ايثايسالحخهمايفاشاي خعاوأزقاةا سنطقة،ا
إضمخاًةاإَساىاتديرايدخعاٍةاتمبدٍةاسهماتدير ًا

كلخمً.
أكادتا سصام7خا ابهاةا سي زعخاة،ا ويفا
 سدساكريةاينالنامك،اتمكناأبطاملا سجخشا
ٍ اسجميخعا و سلجمنا ساخَاَمانخةايناإخشملاتقدُّ
 سرتزقاةابمتجمهاينطقةا سصنماةايفا سديرية،ا
وأضمختا سصم7خاأنا سقيَةا سصمخوخخةا ستمبدةا
سلجخاشاو سلجامناتمّكناتايناتدياراآسختنيا
عساكريتنياسلمرتزقةاأثنمَءا ستصاّدياسلزحفا
وإيقمعا سدرش تاينهمايامابنياقتخلاواريح،ا
وإابمخاَياناتبقىاينهماعىلا سدي7ةايناحخُثا

أتي ايجروناأذيملا سهزيمة.
ويفاذ تا سساخمقاتفخُدا سصم7ُخا سخد خخةاعنا
قخم اقيةا إلسانم7ا سصمخوخلاسقي تا سجخشا
و سجامنا ساخَاَمانخاةابتياخِهارضباٍةاقمصمةا

دمًاسهمايفا سرتزقاةا سُدااْدَو ن،ا ساتهدختاتجمُّ
ينطقةا سشاقرهابمسي زعخاة،اُقتلاوارحاعىلا
إثرلاماعد7ٌاكبارايانا ُسرتزقة،اخخماماتجريا
عملخمُتاتتبٍعاَسانابقلاينهماستطهرا سنطقةا

بشكٍلاكميلايناخاسهماوإار يهم.
أّكادتا سصام7خا ابهاةا سضبامب،ا ويفا
 سدسكريةاسخطرةا سجخشاو سلجمنا ساخَاَمانخةا
بشاكٍلاكميٍلاعاىلاابلا سهمنا السارت تخجل،ا
بددايي اهامٍتاعنخفٍةايعايرتزقاةا سُداْدَو نا
 سساني7ينابدنامرصا ستنظخمامتا إلار يخاةا
»7 عاشاو سقمعدة«،اساقطاخالسهما سدرش تا
ينا سرتزقةايمابنياقتخٍلاواريح،اإضمخًةاإَساىا

تديرااخٍباعسكرياتمبٍعاسهم.
لاذ ا ألمخاةا إَسااىا وأشامختا سصام7خا
 إلخجامزا سخد خال،األلمخةاييقعاابالا سهمنا
 السارت تخجخة؛استأيخناهابشاكٍلاكيلاينطقةا
حد ئالا سصمساحا ستلايساخطراعلخهما سجخشا
و سلجامن،اوقطعاخطايطا إلياد 7اتمميمًاعىلا
 سرتزقة،ا سقم7يةايناعدناعناطريلاينطقةا

 سنشمة.
ويفاابهةاذوابمب،ا ستلاساّطراخخهماأبطملا
 سجخاشاو سلجامنا ساخَاَمانخاةاأخوَعا سالحاما
 ألساطيخية،اأخم7تا ألخبمءاأناحشاي7َا سُغز ةا
كمخاتاتتجمعايفاأطر فاساي حلهم،اتنتظراأنا
يريلا سجخشابكلاثقلهاسدملخمتاوسطاوغربا
 سديناة،اسكالايساخطَرا سغاز ُةاعاىلا ُسديريةا
 سسامحلخةاوتكاينايرَكاز ًاسإلخاز لا سبحري،ا
و ستقادُّ اخحايابامبا سنادباو سيامءاو7عاما
يرتزقتهمايفاابهةا سي زعخة،اوسكنابفضلا سلها
وبفضلايقظاةا سجخشاو سلجمن،اَساقطالذ ا
 سيططابيبمتا سراملايفايي قدهما سسمحلخة،ا
ااَدمتا سغز ةا و ساتهد خهما الساتبمقلاستََجمُّ
 سهيسةايفا سخي ا ألولاو سيمخلاو سيمسثاسلمجزخةا
 ستالا ختكبهمايسالحياتنظخممتهما إلار يخةا
يي ا سجمدةا سفمئتابمنطقةابرابمشاماغربلا
 سدينة،اوتماتفريُلاحشاي7لم،ابدداأناسقطا
 سدارش تاينهماأشاالءايتنمثرًةاعىلاساي حلا
 سنطقة،اوخر خابقختهماوسطاحمسٍةاينا سرعبا
و سفيىضا ستلاخلفهما الستهد فا سصمخوخلا

 سبمخك.

م�سرع 3 اأ�سخا�ص اأثناء 
قيامهم بتجهيز عملية 
تفجري انتحاري يف منزل 

بدار �سعد
قتلى بانفجارات متفرقة 

يف عدن والحراك 
يتهم االحتالل بدعم 

الجماعات اإلرهابية 
للقضاء عليه

  -  عدن:
أعمامُلا سفايىضا ستالا تي صلاتا
تشاهُدلمايدينُةاعدناينذا حتالسهماينا
قبالا7ولاتحمسافا سُدااْدَو نا أليريكلا
 سسادي7ي،احخاثاُقتلاأيالا ألخبدمء،ا
ثالثةاأشيمصاأثنمءاقخميهمابمستجهخزا
سدملخاةاتفجرا ختحامخياإثارا خفجمخا
 ختحمخيايفاينزلابمديريةا7 خاسدد.ا

كمماأو7ىا خفجمُخاسغما7 خلايدسكرا
بدخايفاينطقةاخيخايكرسايسمءاأيلا
 ألخبدمءاإَساىايقتلاُاندينياينايرتزقةا

 سُداْدَو نا أليريكلا سسدي7ي.
وقمساتايصام7ُخاإعاليخاةاأناسغمامًا
أخضخامًاكمنايزخوعامًا7 خالا سدساكرا
 خفجر،ايسمءاأيلا ألخبدمء،اوأ7ىاإَساىا
يقتالا سجندياناعايلاأَْحَمااداعبد سلها
بيبما سربكمخلاوحسانياعبد سلها سبم7يا

 سربكمخل.
وشاهدتايحمخظةاعدنايي اهمٍتا
عنخفاًةابنياعنامرصايسالحةاوأخرىا
و سقمعادةا 7 عاشا ستنظخمالا تنتمالا
خاللا ألسبيعا سميضا ستُيديتاخخهما
 ألسالحةا سيقخلةاو ستيسطةابمشمخكةا

طمئر تاقي تا الحتاللا سسدي7ي.

قال اإن 1200 مدر�سة مل تُعد 
�ساحلة للتعليم و14 مليون ميني 

يحتاجون للم�ساعدة االإن�سانية
منسق الشئون اإلنسانية يف 

الـَيـَمـن: نصف سكان الـَيـَمـن 
ليَس بمقدورهم الحصول 

على الخدمات الصحية

  -  صنعاء:
قملاينسُلا سشاؤونا إلخسامخخةايفا ساخَاَمانا
اخمالايخكجيسادخك:اإنا ألوضمَعا إلخسامخخةايفا

 ساخَاَماِناوصلتاإَساىايرحلةاحراةااد ً.
وأوضاحايخكجيسدخياكايفايؤتماراصحفالا
عقده،اأيلا ألخبدمء،ابصندمءاأنا سغمخ تا سجييةا
و سدنافاتسابّبمايفا سكياراينا ساآيساوأ7ّتاعىلا
يدىاعام اكميلاإَساىاسايءا ألوضمعا إلخسامخخةا
و خدد  ا سيديامتا سيتلفة..االختمًاإَساىاأناحي يلا
لاايلخينايمنلايحتمايناسلمسامعدةا إلخسمخخةا
وم،امايلخاينايفاوضعاحرجاويدمخيناينا خدد  ا

 ألينا سغذ ئل.
وأشامخاإَساىاأناأكيَرايناأسٍفاوللاايدخساةا
ترّضختاأواأخهماسماتدداصمسحة،اكمماتيقفتاأكيرا
يناللمايرخلاويرَكزاصحل،اوأناخصفا سسكمنا
يفا ساخَاَماناسمايدي7و اقم7خيناعىلا سحصيلاعىلا
 سيديامتا سصحخاةاوأناعارشةاياليانياسامايددا

بمستطمعتهما سحصيلاعىلا سخمها سنقخة.

َمـْقـَتــَلُة جديدٌة للغزاة واملرتزقة يف ماأرب

صاروخ القاهر1 الباليستي يدك معسكر تداوين
  -  متابعات:

أطلقاتا سقايَُّةا سصمخوخخاُةا ستمبداُةا
سلجخشاو سلجمنا ساخَاَمانخة،ايفاوقتايبكرا
يناخجرا ألخبدمء،اصمخوخمًابمسخساتخمًاعىلا
ااَدمتاسلمرتزقةايفايحمخظةايأخب. تََجمُّ

قايََّةا أنا ا عساكريٌّ يصادٌخا وأوضاحا
أطلقاتا و سلجامنا سصمخوخخاةا  سجخاشا
صمخوخمًابمسخساتخمًايناخايعا سقملراو حدا
ااَدامتاسلمرتزقاةايفايدساكرا عاىلاتََجمُّ

تد وينابمحمخظةايأخب.
أطلقاتا وكمخاتا سقايةا سصمخوخخاةا
صي خياخاينا سنيعاخفساهاعاىلا سقمعدةا
و ألشاهرا سقلخلاةا خااللا أليام ا ذ تهاما
 سمضخاةاأ7ّتاإَسااىاقتالاأعاد 7اكباراينا
 سغاز ةاويرتزقتهمابمإلضمخاةاإَساىاتديرا
آسخمتاويدد تاضيمةايفايدساكراتد وينا

بمأخب.

مرتزقة الرياض يعرتفون 
بتعرضهم للمهانة واإلذالل 

  -  خاص:
يُدمخالا سكيارُاينا سُدَماالِءا سذيانايقخمينايفا
خنام7قا سريمضاينا إللماملاو إلذالل،اعىلاعكِلا
 اللتمم ا ساذياخمسيهاببد ياةا سُدااْدَو ن،اوليايما

تالىشابمروخا أليم .
ااَها ويفاوثخقاٍةاتيّضاحاامخبامًايناذساكاواَّ
أعضمُءايمايسامىاايؤتمرا سريمض(اخسمسًةاإَساىا
 سفامخالم7يايطمسبيخاهابإ7خمسهمايفاكشايخمِتا
 ستساييةاأسايًةابأقر خهامايناأعضامءا سؤتمرا
ذ تاه،اقمئلانياإناأساممَءلماساقطتايناتلكا
 سكشيخمتاوتدرضي األخي عا سهمخةابسبباذسك.
كماماتظهرا سيثخقةايدمخامًةاأخرىايتدرضا
سهمالاؤالءاوللاخخُضايقمبلتهام،احخثاقمسي ا
يفا سرسامسةاييمطبنيا سفامخا سهم7يايطمسبيخها
بمسسممِحاسهمابمسلقمءايدهاسرشحايماوصفيخها
بمسيضعا سيءا ساذيايدمخيناينه،اييضحنيا

أخهماطلبي اير خ ًا الستقمءابها7وناادوى.



اقتصاد سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا      سدد7ااعلاا4

  - رشيد الحداد:
تصاّدختايحمخظُةاصددةا سحمخظامتا ألَْكيَاارا
ترّضخ ًايانا سُداااْدَو ناو سحصمخاوخالا سدلييمتا
 ألوسخاةاخمسحمخظاة،ا ستالاأعلناتايناقبالا سددوا
 سسادي7ياينطقةاعسكريةايفاإبريلا سميضاو عتربا
ُكلَّايناخخهماأَْلاَد خمًاعسكريةاآلستها سغمشمة،اوليا
يماتسبّبابمختفمعاخمتيخةا سُدااْدَو ناو سحصمخاإَساىا

أعىلا سستييمت..اإَساىا ستفمصخل:ا
يناذُا سلحظامتا ألوسااىاسلُداااْدَو ناو سحصمخا
كمختايحمخظاةاصددةاِواهةا سدادوا ألوساىا ستلا
حّيسهماإَساىايرسحاتجمخَباسيتلفاأَخْاَي عا ألسلحةا
 سحّرياةا7وسخامً،اووخالاسخمساةا ألَْخضا سحروقةا
ا سسادي7يا ألَيريكلاُكلَّايقييمتا  ساتهدفا سددوُّ
 سحخامةايفا سحمخظاةا ستلاتربطهماحادو7ٍابريةايعا
يملكاةا سُدااْدَو ن،اختدرضتا سجسايخاو سطرقمتا
سلتديرا سمنهجاَوُينعاعناسكمنا سنمطلا سحدو7يةا
وصيلا يد 7 تا سغذ ءاو سدو ءاو سيقي7،او ستهدختا
و ستماارا و ساز خعا و سصمخاعا  سستشافخمتا
و ألَْسااَي قا سشدبخة،اوتدرضتايحطمُتا سكهربمءا
سالساتهد فا سمنهج،اوُقصفتايحطمتاوشابكمتا
 التصمالتاو7ُيرتاشبكمتاوخز خمتا سخمهاوييمزنا
 سغذ ءاو سبمخلا سحكييخةاو سنشاآتا سدخخة،ايضمفا
إَساىايحطمتا سيقي7،اوصايالًاإَساىا يد 7 تا سغذ ءا
 ستمبدةاسنظممتاإخَْساامخخةا ستهدختاقبلاأَناتصَلا
سساتحقخهم،اوعىلايدىاُقر بةا سدم اينا سُدااْدَو نا
تصدختاصدادةا سرتبا ألوسااىايفا سديمخاو سير با
 ساذياأسحقاها سدادوابميتلافايديريمتهام،اوأاربا
يئامتا آلالفايانا سي طننيا آليننياو سسامكننيايفا
ينمزسهاماإَساىا سنزوحاعنهامابدداأناتحيلاُكّلايشٍءا
يفا سحمخظاةاإَسااىاأَْلااَد فاعساكريةاسلُدااْدَو نا

 سسدي7ي.

محافظة منكوبة 
بفدالا سُداااْدَو نا سكيّافاو سحصامخا سيمخالا
وتدياراُكّلايقييامتا سحخامةايفايحمخظاةاصددةا
أعلنتا سسالطمُتا سحلخةايفا سااخاايناأبريلا سميضا

صددةاأولايحمخظةايمنخةا»ينطقةاينكيبة«.
وأوضحتا سسالطةا سحلخةاأناإْعااَلنا سحمخظةا
ينكيباةايأتالاخظر ًاساماتدرضتاساهاسحمخظةاينا
 ساتهد فايمنهجايناقبالا سُدااْدَو نا سسادي7يا
أخضامًا بمسكميالا 7ّيارا سحمخظاةا  سغمشاما ساذيا

وإخَْسامخمًاوكلايقييمتا سحخمة.ا

إستهداُف شريان الحياة 
خمقشاتاسجناةا سطاي خئابمحمخظاةاصددةايفا
 ْاتَممعهماينتصفا ألُْساابُْيعا سجمخياعدةاتقمخيرا
ياناعد7ايانا سكمتبا سيديخاةا ستلاتحتامجاإَساىا
 الستجمبةا سطمخئةاإلَعم7َةاأاز ءابسخطةاينابدضا
يقييامتا سحخمةا ستلا7ّيرلما سُدااْدَو نا سسادي7يا

 ألَيريكل.
اَو ساتدرضا الْاتَممعا ستقريارا سقدَّ اينايديرا
عم ايكتبا ألشاغملابمسحمخظةا سهنادلاإبر لخما
 سنماري،ابيصايصا سنازولا سخد خالاسداد7ايانا
 سديريامتاسرصادا سطارقاو سجسايخا ستالا7ّيرلما

 سُدااْدَو ن.
اوأوضاحا ستقرياراأنااماارس ًاوُكربيامًاوعبّمخةا
7ُيارت،اوأنالاااغمخةااييةاشانتهماطر نا سددوا

 ساتهدختا سطرقمتا ستالابلغاطيسهماخمساممئةا
كخلايايارت،اوأشامخا ستقرياراإَسااىاأَنا سُداااْدَو نا
عماداعاىلاقطعاُكّلاآسخامتاوخطايطا ستي صلابنيا
 سديريامت،اوحامولاعازلا سديريمتاعانابدضهم،ا
ُيشار ًاإَساىاأَنا سطرقامتاو سجسايخايفا سديريمتا
 سحدو7يةابمقماوقطمبراوُينبّهاوكتمفاوغمراوخ زحا
وشاد اتدرضاتاسلتدياراوأسحالابهاما سُداااْدَو نا

أَْضااَر خ ًاكبرة.
اوأوضاحايكتبا ألشاغملابمسحمخظاةاأناوز خةا
 ألشغملاشاّكلتاخريقنياإلار ءاأَْعاَمااملا سصخمخةا
 سؤقتةايفا سنمطلاذ تا سكيمخةا سروخيةاو سساكمخخةا
أحادا كلافا أنا سجلالا سحايلا وبانّيا  سدمسخاة،ا
 سقموسنياسدملاتحييالتاسطارقا سديريمتا سديرة،ا
بمإلَضامَخااةاإَساىايمايقي ابهايكتبا ألشاغملاينا
تنفخاذاتحيياالتايفاطريالاكتامفا-ا سبقاعابطيلا
خمساةاوعارشوناكخلايا» سسامخةا آليناة«ايانا

 ستهد فا سُدااْدَو ن.

2 مليار دوالر 
وعىلايادىا سفرتةا سمضخةايناُعمارا سُدااْدَو نا
 ساتهدفا سدادوا سسادي7ياياز خعا سي طنانيايفا
ييتلفا سديريمتابميتلفا ألسالحة،اوصيالًاإَساىا
 ساتيد  ا سقنمبالا سدنقي7ياةاحتاىايضمناعد ا
يدامَو7ةا سز خعنياألَْعاَماامسهام،ابمإلَضامَخاةاإَساىا
 ساتهد فاينفذياعيلاوخبامشا سزخ عخنياوتديرا
5ااتجمدامًاوامدخاًةازخ عخاة،اوتساببا سحصامخا
و ستهد فاخمقالتا سيقي7ابتلفايحمصخلا سدرش تا

ينا سز خعاختخجةا سدطش.
اووخلايصم7خاأوسخةايؤكدةاخإنا سيسامئرا ستلا
تكبّدلاما سقطمعا سزخ عالايفايحمخظةاصددةاار ءا
 سُداااْدَو ناو سحصمخابلغتايلخامَخيا7والخابمعتبمخا
 سنشامطا سزخ علايميلا سنشمطا ألولاويصدخا7خلا
%5ااياناساكمنا سحمخظاةا ستالاتنتاجا%لاينا

 حتخمامتا سبال7اينا سيضمخاو سفي كه.

تدمرُي الخدمات
ترّكزتاعملخمتا سُدااْدَو نا سدد ئخةايفايحمخظةا
صدادةاعىلاتيقخفا سيديمتا ألََسامساخةاينايخمها
وكهربمءاو تصامالتاويحطمتاوقي7،احخثاتدرضا
قطامعا التصامالتاسلتديرا سي ساعاطملاشابكمتا
وأبار جا التصمالتايفاييتلفايديريامتا سحمخظة،ا
و ساتهدفاطر نا سُدااْدَو ناخاللا سفرتةا سمضخةا
ياناُعااْدَو نا سغمشاماعىلابال7خماأبر جاوشابكمتا
 التصامالتايفايديريامتايجازاوساحمخاوكتامفا
و سصفار ءاوكمخاةاشابكمتا التصامالتايفايديريةا
خ زحا سحدو7ية،الماماأَيْضمًابسلسلةاغمخ تااييةا
أبار جاشابكةا التصامالتايفاابالا سدباالءاانيبا
يدينةاصددة،ايماأ7ََّىاإَسااىاتديرابدضهماوإسحمقا
أَْضاااَر خاكبارةايفا سبداضا آلخار،اووخالايكتبا
 تصمالتاصدادةايفاتقريرها ألوسااىا سصم7خاخهميةا
َراأَْكيَااراينا  سدم ا سنرص اخمناطر نا ستحمسفا7َيَّ
ماايحطةا تصمالتابميتلافايديريمتا سحمخظة،ا
إَضامَخااًةاإَساىا سسانرت لا سركازيابمدينةاصددة،ا
وسابعايحطامتاخيفخاة،اوأّكادا ستقرياُرا خقطمعا
 التصامالتايفايديريمتاخ زحاوغمراوبمقماو سظملرا
ختخجاةا الساتهد فا ستدمادا وسامقنيا وحخاد نا
سلمحطامتابتلاكا سديريامتاوتديرلامابمسكميال،ا
إَضامَخاًةاإَساىايديريمتاأُْخااَرىاتسببا سُدااْدَو نا
عىلا بار جاوشابكمتا التصمالتابارت7يا سيديمتا
وخجماعناذسكاضدفاكبرااد ًايفا سشابكة،او شامخا
إَسااىاأنا سكلفةا ستقديريةاسألَْضاااَر خا ستلاسحقتا
بشابكمتا التصمالتاقر باةاحتاىا آلناأَْكيَااراينا
يلخامخاوااايلخيخامًاوماااأسفاخيامل،اأيايمايدم7لا

5ايالينيا7والخ.
ويفاظلا ساتهد فا سيديمتا سرئخسخةاتدرضتا
اةا  سدرش تايناشابكمتاوخز خمتا سخامها سَيامصَّ
و سدمياةايفايحمخظاةاصدادةايناذاأبريالا سميضا
سدملخامتا ساتهد فايمنهجاة،احخثاااد7ا سددوا

 سشاهرا سنرص اسلسالةاغمخ تهاعىلاخز خمتا سخمها
 سرئخساخةا سي قداةايفاابالاتلمصا ستمباعاسحطةا
يرشوعا سخمهابمدينةاصددةاوشابكةا ألخمبخبا ستلا
ترباطا سيز خمتابمسدينةاويطامخاصددةاويحطتَلا
 سغمزاو سكهربمء،اوكمناطر نا سُدااْدَو نايفا ستمسعا
ياناأبريلا سميضاقداشاناغمختنياعاىلاخز نا سخمها
يفاينطقاةا»تلّمص«ا سي قعاعاىلاخ لاابلاتلمصا

 سطلاعىلايدينةاصددة.
ويفاحنياتدرضاتاييتلفاأَْساااَي قايحمخظةا
صددةاسالستهد فاتدّمدا سددواخللاحمَسةاإخَْسامخخةا
يفاغميةا سصديبةايناخاللاتشاديداحصمخها سيمخلا
عاىلا سنمطلا سحدو7يةا ستلايقدخاساكمخهمابااللخ 
أسفاخسمةاووضدهماتحتا الستهد فاوينعاوصيلا
أيا يد 7 تاغذ ءا سخهماووخلا سصم7خاحتىاشحنمتا

 سغذ ءا ستمبدةاسنظممتا7وسخةا ستهدخت.

تدمري 70 مدرسة 
وخالايدلييامتاخسامخةايانايكتابا سرتبخاةا
و ستدلخامابمحمخظةاصددةاخإناطار نا سُدااْدَو نا
7ياراينذابد ياةا سُدااْدَو ناحتىاينتصفاسابتمربا
 ساميضالمايدخساةابشاكلايمنهاجايفاييتلافا
اإَسااىا ستدلخما يديريامتا سحمخظاةاوكلايامايُماتُّ
خخهمابصلاة،اوقملايديرايكتابا سرتبخةابمسحمخظةا
عبد سرحمانا سظار يف،ايفاترصيحاسامبلاإناطر نا
أيام ا يناذا غمخ تاها ستديرياةا كيّافا  سُداااْدَو نا
 سُدااْدَو نا ألوساىاسلُدااْدَو ناعىلا سد خلاويكمتبا
 سرتبخةابمسحمخظةابشاكلايمنهج،اوأشامخا سظر يفا
إَسااىاأناإْاَمااميلا سادخ لا ستالا7يرلاما سدادوا
 سسادي7يا ألَيريكلاوحلفامؤها سجريينابلغتامم 
يدخساةا7ُيارتابمسكميال،اإَضامَخاةاإَسااىاأَْخبَادةا
يكمتاباتربخة،اإَضامَخاةاإَسااىاترضخايماتبقىاينا
يكمتابا سرتبخةاو ساد خلاأَْضااَر خ ًاكلخاة،اوبمتتا
بحكاما سديارة،اوسفتاإَسااىاأنا سنظم ا سسادي7يا
خفَساها7ياراخااللا سُداااْدَو نا سغمشامايفا سحربا
 سسم7سةاأَْكيَااراينال5ايدخسةاتدير ًاكلخمًاويكتبا
تربخةاو حد،اُيشر ًاإَساىاأنا سنظم ا سسدي7يايحمُلا

حقد ًاكبر ًاعىلا ساخَاَماناوُخُصاْيصمًاصددة.

فاتورة الحروب الست 
ضمعفا سُداااْدَو نايدمخمةا سي طننيايفاعد7اينا
ينمطلاصدادةا ستلاطمستهماخر نا سحروبا سساتا
ووخالاتقريرايكايناأخصامخا سلها سشامخكايؤتمرا
 سحاي خا سيطنلاعناقضخاةاصددة،اخاإناإْاَماميلا
عاد7ا سنمزلاو سبمخالا سديرةاتدير ًاكلخامًاأواازئخمًا
خاللاحروباصددةاو سنمطلا سجموخةاسهمابحسابا
 سحارصا ألويلابلغتا»لاخ5ا«اَينازالًاويبنى،اكمما
بلغاإْاَماميلا سنشاآتا ستدلخمخاةاو سيديخةا سديرةا
خاللاحروباصددةاو سنمطلا سجموخةاسهم،ابحسبا
 سحارصا ألويلا»مملا»ينشاأة،اوبلاغاإْاَماميلاعد7ا
 سركبامتا سديارةاو سنهيباةاو ستارضخةاَو سديرةا
خاللاحروباصددةاو سنمطلا سجموخةاسهم،ابحسبا
 سحارصا ألويل،ا»الااا»يركبة،اووخلا ستقريراخمنا
إْاَمااميلاعاد7ا سي طنانيا سذياناتارضختاثروتهما
 سحخي خخاةاخاللاحروباصدادةاو سنمطلا سجموخةا
سهمابحسبا سحرصا ألويلا“عماخا»شيصمً،اكممابلغا
إْاَماميلاعاد7ا سز خعا سديارةاو سنهيبةاو سترضخةا
خاللاحروباصددةاو سنمطلا سجموخةاسهمابحسابا

 سحرصا ألويلا»عممخا»يزخعة.

ادية  اآثار كارثية تطال خمتلف القطاعات االقت�سَ
رًا من الُعــْدَوان والحصار صعدة مدينة السالم وأرض الخري والعطاء األشد تضرُّ

أسعار صرف العمالت 
يقمبالا أسادمخارصفا سدماالتا

 سريملا سخمنلايفا سسيقا سحيلا

رش ءبخع سدملةااا

  اع.لاا   ما.لاا7والخا

عا.لخاخع.لخا  سخيخو

لا.م5 5ا.م5 خيملاسدي7ي

ا.ا55اا.ا55 خيملاُعممخل

 للعــلم 
 فقر الغذاء 
هو األخطر 

ُثا ستقمخيُرا سدوسخاةاعنا ختفمعايددالتا تتحادَّ

خقارا سغاذ ءاو خداد  ا أليانا سغذ ئالاإَساىاأعىلا

 سستييمت.

يلخايَنا لاا خاإنا آخارا ستقمخيارا ووخالا ا

إخَْساامنايمنالايي اهايناظروخامًايدخشاخةايفا

غمياةا سصديباة،اوعاىلا سرغمايناوااي7اعالقةا

 ختبمطخاةابنياتلكا ستقمخيرا سدوسخةاوبنيا سحصمِخا

و سُداااْدَو ناإاّلاأنا سشاكلةاتداي7ُااذوُخلماإَساىا

 سفجايةا سهمئلةابانيا الختامجا سحيلايانا سغذ ءا

وُخُصاْيصامًا سحبايِبابميتلافاأَخْاَي عهاماوبنيا

 الحتخمامتا ألََسامساخةاسلمجتماع،اخمساخَاَمانا

قبالالماعميمًاينا آلناكمنايقارضا7ولا سيلخجا

بمسحبيباوكمنايقصد ًاسلتجمخةا سبخنخةا سدربخة.

اوألما سسالعا ستالاكمختاتنتاجايفا ساخَاَمانا

 سحبيباو سبناو سدسالاو سقطناو سجلي7،اإاّلاأخنما

 سخاي اخدتمداعىلاقر بةا ساالعا%اينا حتخمامتنما

 سغذ ئخاةاعاىلايصام7خاخمخاخةاعاىلا سرغماينا

أَنا سسامحةا سصمسحاةاسلزخ عاةايفابال7خاماتبلاغا

تميالا سسامحةا )مللعخ5ا(الكتامخ ت،اكماما

 سزخوعةاينهماخسبةاا%اا(،اويصلايتيسطاعد7ا

 سحخامز تا سزخ عخاةاإَسااىاام5ل55اا(الكتمخ ً،ا

بمددلاخماياسانيياا%ا.م(،ابمإلَضامَخاةاإَساىا

ذسكاتتساما سزخ عةايفا ساخَاَماانابمستنيعاخظر ًاسما

تتمتعابهايناتفموتا سيصمئصا سنمخخةا سنمتجةا

عناتفاموتايدادالتا أليطمخاو7خاامتا سحر خةا

و سرطيباةاو ختالفا سظاروفا سطبيغر خخةايمما

أ7ََّىاإَسااىا ختالفا ألقمسخما سنبمتخةاو سذياسامعدا

عىلاتنيعا إلختمج

وخغاماذسكاالاياز لا ختمجا ساخَاَماانا سزخ علا

يتي ضدامً،ابالايتنمقصاياناعم اآلخر؛ابساببا

 عتمم7ا%ل5اينا سسمحمتا سزخوعةاعىلايي سما

 أليطامخايفاظلاغخمباشابهاتم اسر كازا سبحيثا

 سزخ عخةايفا سقخم ابدوخلماسمايناشاأخها ستغاللا

أييلاسي سما أليطمخ.

اوتفخادا ألخقام اباأنا سصام7خ تا سزخ عخاةا

يتي ضداةاخسابخمًاوتارت وحابانيااخ-5(ا%اينا

إْاَمااميلا سصم7خ ت.ايفاحنياأنا سي خ7 ِتا سزخ عخةا

تشكلايمابنياا5ا-لا(%ايناإْاَماميلا سي خ7 ت.

ويدي7اذسكاسدد ا ستيظخفا ألييلاسليصيصخةا

يفا سحمخظامتا و سزخ عخاةا ستنيعاةا  سنمخخاةا

 ساخَاَمانخاة،اخنماطا سزخ عاةايتغاراياعاتقلبا

 سنامخ،اخمياالًاتأتلايحمخظةا سحديادةايفا سرتبةا

 ألوىلايناحخثازخ عةا سحمصخلا ستمسخة:ا سحبيب،ا

و سيرضو ت،او سفي كه،او سبقيسخمت،او ألعالف.

وتحتالايحمخظاةاصدادةا سرتباةا ألوسااىا

و ألَْكيَااارا ختماخاةابمسفي كاهاو سيضامخ،اتلخهما

يحمخظتاما سجايفاوياأخب،اوتحتالايحمخظاةا

صندمءا سرتبةا ألوىلايناحخثا سحمصخلا سنقدية،ا

إَسااىازخ عاةا سحمصخالا ستمسخاة:ا بمإلَضامَخااةا

 سحبايب،ا سيارضو ت،او سفي كاه،او سبقيسخمت،ا

يانا سحبايب،ا وترتكازا سحمصخالا سنقدياةا

و سفي كاه،ايفايحمخظةاحّجة،اوتازخعايحمخظةا

ذيامخ:ا سحبيب،او سيارضو ت،اوتتمخزايحمخظةا

عمر ن:ابزخ عةا سبقيسخامت،او سحمصخلا سنقدية،ا

كمماتتمخازايحمخظتلاتدازابزخ عةا سيرضو ت،ا

وتتمخازايحمخظاةاحرضيايتازخ عاةا سفي كه،ا

كماماتتمخازايحمخظاةاشابيةابزخ عاةا ألعالف،ا

بمإلَضامَخااةاإَسااىايحمخظمتاسحاجاوأبنيا ستلا

تتمخزابزخ عةا سيضمخاو سفي كه.

سلحديثابقخة

العدو يضاعُف جرائمه بحق االقتَصاد الوطني
  - خاص:

إحصمئخاٌةاحديياةاسلمرَكازا سقمخيخالاسلتنمخةا
آلاسادي7اعاىلا سبُنخاةا ستحتخاةا تكشافاحقادا

و سيديخة
يي ِصاُلا سددوا سسادي7ياإخر عاحقدها ألساي7ا
عىلا سبُنخاةا ستحتخةاسالقتَصم7ا سيطنلا7وناتيقف،ا
يساتهدخمًاُكّلايقييمتا سحخمة،احخثاكشفا سركزا
 سقمخيخالاسلحقيقاو ستنمخاةابصندمءايفاإحصمئخةا
اديادةاعناار ئما سُداااْدَو نابحلا سبُنخةا ستحتخةا
و سيديخةايفابال7خماخاللا ساال5خايييمًا سمضخةاينا
عمرا سُدااْدَو نا سسادي7يا ألَيريكلا سغمشاماعنا

 ختفمعا ألَْضااَر خاإَساىايددالتاعمسخة.
وأشامخا سركزايفاإحصمئختها سجديدةاعنا ختفمعا
إْاَمااميلا سنشاأةا سحكييخاةا سساتهدخةايناقبلا
طر نا سُداااْدَو نايفا سدمصماةاو سحمخظمتاإَساىا
خللااينشاآت،اكمما ختفعاإْاَماميلاييمزنا سغذ ءا
 سساتهدخةاإَسااىالم5اييزخامً،او ختفاعاإْاَماميلا
 ألَْسااَي قا سدميةاو سشدبخةاو ستجمدمتا ستجمخيةا
يفاعد7ايانا سحمخظمتاإَساىاممخاسايقمًاويجمدمًا
تجمخيامً،اكممالماامامخلاشامحنةاغذ ئخةاومعا 
شامحنةاوقي7،اوبلغاإْاَماميلايحطمتا سيقي7االا 

يحطةاومماييقدمًاأثريمًاوالااينشاأةاساخمحخة،ا
واااايصندامًاتبميناتابنيايصمخعا سارت تخجخةا
تمبداةاسلقطمعنيا سدام او سيامصاوللاايزخعةا
7و ان،اكمما ختفدتا سطُرُقاو سجسايخا سستهدخةا
إَسااىامع5ااارس ًاو5خاايحطاةاكهربامءاَوماا 
شابكةايخمهاولعااشابكةا تصمالت،ابمإلَضامَخاةا
إَسااىالاايطمخ ً،اكمناآخراتلاكا سدملخمتا سدد ئخةا
 ساتهد فايطمخا سحديادةابددةاغامخ تاينتصفا
 ألُْسابُْيعا سجمخي،اوااايخنمًءابحريمً،ابمإلَضامَخاةا
إَسااىاعاد7ايانا سنمخاذا سربياةا ستالاتدرضاتا
سالساتهد فا سبامرشايناقبلاطار نا سُداااْدَو نا

وتيقفا سحركةاخخهماينذاعدةاأشهراحتىا آلن.
وبلاغاإْاَمااميلا سنشاآتا سصحخةا سساتهدخةا
خااللا ساال5خايييامًا سمضخةايناعمارا سُدااْدَو نا
علاايرخقامًاصحخمً،ابمإلَضامَخاةاإَساىاالاينشاأةا

خيمضخةاوماصي يَعاسلغالل.
اوياناخاللا ألخقام ا ستلاحملتهاما الحصمئخةا
خقاداخكزا سُدااْدَو نا سسادي7يا ألَيريكلاعملخمتها
 سجيياةاعىلايؤسسامتا ستدلخم،احخاثا7يرا5ام 
يدخساةاتديار ًاشاميالًاوتساببابتيقافا5امخ 
يدخسةاار ءاتدرضهماألَْضااَر خاازئخةايفاييتلفا

 سحمخظمت.

البنك الدولي يشرتط وقف الُعــْدَوان 
والحصار الستئناف َأْعـَمــاله يف بالدنا 

خغَمايحموالِتا سُدااْدَو نا سسدي7ياإقنمَعا سبنكا
 سدويلابمسشامخكةاإَسااىايؤتمرايمايسامىابإَعم7َةا
 ألعمامخا ستالا7عاتاإسخاها أليمخةا سدمياةاسجللا
 ستدمونا سيلخجلاإاّلاأنا سبنكاخخضاتلكا سحموالت،ا
يشارتطمًاإيقامفا سُداااْدَو ناو سحصامخاكارشطا

خئخياالستئنمفاأَْعاَماامسهايفابال7خم.
اوأشامخا سبنكاإَساىا سبنخةا ستحتخاةا ساخَاَمانخةا
 ستالاتبنىاعد7ٌاينا سشامخيعايفايجامالتا سد خلا
و سطرقامتاو سيديامتا سدمياةاخااللا سساني تا
 سمضخاةاتدرضاتاسالساتهد فاياناقبالاطر نا

 سُدااْدَو نا سسدي7ي.ا
وأبدىا سبنكا ستدد 7ها ساتئنمفاأَْعاَماامسهايفا

 ساخَاَمانايفاحملاتيقفا سُدااْدَو ناو سحصمخ.
اوأشامخا سبناكا سادويلاإَسااىاعاد اقدختاهاعىلا
 ساتئنمفاأَْعاَماامسهايفا ساخَاَمانايفاظلا ألَْوَضامعا
 سحمسخاةايفاظلاتدرُّضا سبنخةا ستحتخاةا ساخَاَمانخَّةا
سلتديارا سمنهاجاياناقبالاطار نا سُداااْدَو نا
 سسادي7يا ستلاطمستاييتلفا سقطمعمت،اُيشار ًا

إَسااىاأنايانا سجمئازاتديارا سبنخاةا ستالايقي ا
بتأسخسهمايفاحملا ستئنمفاأَْعاَماامسه!!.ا



5 تقرير سدد7ااعلاا      سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا

مجلس األمن مظلة االستكبار العاملي، وعصا الذرائع للواليات املتحدة

معترباً اأي حل ال يزال بعيَد املنال 
البيت األبيض يدفع باتجاه استمرار العدوان، 

وأوباما إىل السعودية الشهر املقبل 

الحراك الجنوبي يف بيان له: طريان التحالف قصف مقراتنا ومسئولون كبار 
متورطون يف االغتياالت وستنشر يف الوقت املناسب 

الربملاُن الهولندي يوافق على 
مشروع قانون بوقف صادرات 

األسلحة إىل السعودية

  - خاص:
يفاخطمِبِهابمنمسبةاأسبيعا سشهخد،اكمنا سسخدا سقمئداوكدم7تها
يفاامخعاخطمبمته،ايضُعا سنقمَطاعىلا سحروف،اويساّملا ألشخمءا
بمسامخمتهما سحقخقخة،ايزيالًاأقندَةا ستجمخالا ستلايضُدهماأعد ُءا
اااة؛استمرياراإخ 7 تهماكمفملخمايغزونابهماعقلخةا سشاديبا  ألُيَّ

ويَْحِرُخينايسمخ تا سيعلاخخهم.
وبهذها سنمسابةاسالََّطا سساخُدا سقمئداضيَءاخطمبهاعىلاخضملا
 سشاديبا سساتضدفة،ا سسامعخةاسنخلا سدد سةاسظلييختهم،اوخخلا
حقيقهاماوحريتهاماوكر يتهام،ابديامءاأبنمئهم،اييّضحامًاأنالذ ا
 سنضملاولذها سديمءا ستلايدخديخهماللا سسابخلا سيحخداستحقخلا
 سحرياةاو سكر يةا ستلاأخ 7لما سلهاسهماوينحهماإيملم،اييضحمًاأالا
رشعخةاسلظلماوالاسلظمسنيايهمماِساخقتا سربخ ُتاو ألعذ خاسسالبا
 سشديباحقهماينا سحريةاو سكر يةا ستلاأقرلما سلهاضمناحقيقا

 إلخَْسامناينذاخلخقةا سبرشية.
ساماتكانالاذها ستيطئةاعبيخاًةايانا سساخدا سقمئداأواتكار خ ًا
 عتخم7يمً،ابقدخايماكمختاإيسمكمًابأَْطاَر فاخخيطا إلشكمسخمتا ستلا
تدمخلاينهما سشاديب،احنياتقرخاخايضاطريلا سنضملاو سجهم7ا
7ٍاأوا ختخمٍبايفايساأسةا ياناأالاقضميملاماويظلييخمتهم،ايناتر7ُّ
صي بخةالذ ا سنضملايناحخثا سنهجخةاو سطرقا ستلاسخسلكيخهما

يفاخضمسهم.
أخ 7ا سساخُدا سقمئاُداتيضخَحا سدناىا سحقخقلاسلظلاماو سظمسما
و سظلييخاةاو سحل،ابدخد ًاعنا ستبامِلا سدمخلا ستلاصّدخلماأبي قا
اااة؛اسكلايصالابمسيعلا  إلخسام7ا سفكاريا ستمبداةاألعاد ءا ألُيَّ
 سشادبلاسلمرحلةا إل7خ كخةا سطلقةا ستلاالاسبلاخخهماوالاشكيك،ا
بأناسادخهماسالختَصامخاسظلييختهماليا سدخبا سصحخحاو سحلاإذ ا
ياماأخ 7تا سدخشابدزٍةاوكر يٍة،اوالاتلتبالاخخهماحخلاتلكا ألبي قا
 ستضلخلخاةا ستالاتريداعرقلةالذ ا سسادلابحارفاحقخقةايدمخلا
تلكا ألسال،ابتصييرلماسليمئرابمالخقالبل،اوسلشهخدابأخهاضحخةا

تغرير.

املؤسسات الدولية يف خدمة دول االستكبار
ويفاإشامخٍةاينه،اوّضحا سسخدا سقمئدايفاخطمبها سدوخا سيظخفلا
 سذياتلدبُها أليما ستحدةاويجللا أليناوبقخةا سؤسسمتا سدوسخةا
يفارشعنةاظلاما7ولا الساتكبمخا سدمسلاو عتد ئهماعىلا سشاديبا
و سدولا سساتضدفة،اتحاتاغطمٍءاتيخارهالذها سؤسسامتاستلكا
 سادول،او سشاي لدا ستلاتيبتاوتؤكادالذ ا سدوخاكيارة،اخقر خ ُتا
يجللا أليناو أليما ستحدةا ستلاتحظرابخعا ألسالحةاسلاخَاَمان،ا
لاماللاتغضا سطرفاوتلتز ا سصماتا سطبلاحخملاتصديراوبخعا
 ألسالحةا ستقلخديةاو سحرَّيةا7وسخمًاسلنظم ا سسادي7يا سذيايقتلا
بهما سشدبا ساخَاَمانلاخديًةاأليريكماويرشوعهم؛اخقطاألناخلفا

 سيضيعا7ولا الستكبمخا ستلاتقي7لما سياليمتا ستحدة.
وسابلاسلدولا سيالثا»أيريكم،اوبريطمخخم،اَوخرخسم«ابددا ختهمءا
حاربا سيلخاجا سيمخخة،اعام ااععا،اأناخرضتاحظار ًااييمًاعىلا
 سدار ق،اخخمماكمنايُْدَرُفابمنمطلا سحظرا سجيي،ايتذخعًةابمسقر خا

)اام/ا سصم7خاعنايجللا ألينابتأخيخا5/ل/اععاا.
َو سضحكايفا أليراأخهابمسدي7ةاسلقر خاااام/اسدم ااععا(،اخجدا
اعىلا سدار قاَويعاذسكاتذخعتا أخاهاالاينصاعىلاخرضاحظٍرااييٍّ
 سادولا سيالثةابذسكا سقر خاستمنعا سدوسةا سدر قخةايفاذسكا سيقتاينا
 ساتيد  اأاي ئهام؛استُْحِكاما سحصمخاعىلا سشادبا سدر قلا سذيا
كمنايكمبدا سجيعاَو سرضااارَّ ءا سحصمخا سفروضاعلخهابميابا
 سقر خا أليملااامم/ا سصم7خابتأخيخام/ا/لععا(،او سذياتسببا

بميتايلخيناَوخصفاطفلاعر قل.

َو ساتمرا سحظارا سجايياينا سادولا سياالثاببلطجاٍةا7وسخٍةا
ينقطدةا سنظر،اإىَلاأنا خسحبتاخرخسمايناتلكا سهزسةاعم امععا 
َو ستمرا سحظُرا سجييايفروضمًابدداذسكايناأيريكماَوبريطمخخم.

ويفاسخبخماخرضتاتلكا سدولاحظر ًااييمً،اينذاأو ئلاتسادخنخمتا
 سقرن،ابمياابا سقر خااالم/ا سصم7خاتأخياخااخ/خ/اععا (،ا
َو ساذياخصاعاىلاعد ا سساممحاألياطمئارةابمإلقاالعاأوا سهبيطا
أوا ستحلخالاخايقاسخبخام،اوسامايتماخخاعا سحظاراإالايف،اأيليلاعم ا
خللاا .احتاىاأعم7ايجللا أليناخرضا سحظارايجد7 ً،ابتأخيخا
اا/خ/االا،ابحسابايز عماأيريكخٍةاحيلاخي يمايبخّتٍةاسلرئخلا
يدمارا سقذ يف،اسامعخةاإلبام7ةا سشادبا سلخبلابمسطمئار ت،اخدالًا
يانا سضحكاأناتدملا سؤسسامتا سدوسخةابحسابا سني يما ستلاالا

تستشدرلماسيىا سياليمتا ستحدة.

مجلس األمن بني الذرائع اإلْنَسـانية وازدواجية املعايري
كماماأوضحا سساخدا سقمئاد،اأنا سر لناةاعىلاتحقخالا سدد سةا
سلشاديبا سساتضدفة،اعرباأخوقةايجلالا ألين،ايداّدايضخدًةا
سليقات،ايدريمًالذها سؤسساةايناسباملا سحقيقا ساذياترتديه،ا
و سدادلا ساذياتّدعخاه،ايسامخمًاإيملامابماماينبغالاأناتسامى،ا
با«يجلالاأينا سدولا سساتكربةاو سظمسة«،ايشار ًاإىَلاآسخةاعملا
لاذها سؤسساةا ستّسامةابمالز7و اخةايفايدميرلام،اخحنياتتدللا
 سساأسةابأيريكماأوابأحدا7ولا الستكبمخا سدمسل،اأواتصّبا سسأسةا
الذها سؤسساةاسنرصةاحقيقا إلخَْسامنا يفاصمسحاتلكا سدول،اتهبُّ
و سدخمعاعنهم،اأيماحنياتتدللا سسأسةابدوسةايستضدفٍةاأواسمعخٍةا
سالخدتمقاينا ساتدبم7ا7ولا الستكبمخ،اخالاتدنلاحقيقا إلخَْسامنا
وتلكا سدنموياناأيايشءايفاقمييلايجللا ألين،اوسياقمنمابدملا
خصاٍداتأخييلاستأكخدايماأشامخاإسخها سساخدا سقمئد،احايلاأكذوبةا
وزيافا 7عمء تالذها سؤسساةاخسنكتشافا سكياراو سكيراينا
 ألييلةاو سشاي لداوعىلاسبخلا سيملاالا سحرص،اخجدايجللا ألينا
ابكلاقي خخنهاو7سمترها7خمعمًاعناثيخةا سشدبا سسيخياضدا يهبُّ
خظم ابشمخا ألسادا سدييياو سقمدلاحسباتيصخفهم؛اخقطاألنا
أيريكماتريدا ساقمطالذ ا سنظم ا سقامو ا سذيايهد7اواي7ا سكخمنا
ا  سصهخيخل،اوسخلايحبًةايفا سشادبا سسايخي،اوعىلا سرغمايناأنَّ
غمسبخةا سشادبا سسايخيا سدظمىايتمسكةابرئخساهماواخشهما
اإرص خا سياليامتا ستحدةاعىلا و سدمخضانياسهايَُدادُّوناقلاة،اإالاأنَّ
إساقمطه،اكمخاتاأقيىاوأكرباياناُكّلايبام7ئا سديمقر طخةا ستلا
تّدعلا سؤسسامتا سدوسخةاوعىلاخأسهمايجللا ألينا سدخمعاعنهم،ا
يفاحنيا سشادبا ساخَاَمانلاخرجابغمسبختها سدظمىاخ خضمًاخئخسامًا
خَلَنا سبال7او سشادباسإلخ 7ةا سيمخاخة،او ستجلبا سيتاسهم،ايدّدا

 خقالبمًاعىلاخئخٍلارشعل.
اعىلاخئخسهما سذيايؤيدهاغمسبخةا سشدبا ايفاسايخيماأقّلخٌةاتحتجُّ
تدتارباثيخةاوتساتحلا سدعاما سدويل،ابخنمامايفا ساخَاَمااناغمسبخةا
 سشادباترخضايساتقخالًاكمناخئخسامً،ايدتربا خقالبمًاو سساتقخلا

تدلنهارشعخّمً.
خفُلا سيشءايتكرَُّخايفا سدديداينا سدول،ايفا سبحريناذسكا سشدبا
 سظلاي ابغمسبختاها سدظمىايتماتجمللُُه؛األخهماثايخٌةاضدا سصمسحا
 أليريكخة،ابخنمما ألقلخةايفاأوكر خخمايتماتبنلا حتجماهم؛األخهماضدا

 سصمسحا سروسخةاوتيد ا سصمسحا أليريكخة.
 سشاي لداو سيقمئعاكيرة،اوكلهماتؤكاداأنايجللا ألينايكخلا
بمكخمسنياويتدميلابمز7و اخةايفا سدمير،اخمإلخَْساامنايفاخظرالذها
 سؤسساةا سدوسخاةايتمتعابحقايٍقاإذ اكمنايفايرباعايصمسحا7ولا
 الساتكبمخ،اوإذ اسمايكناضمناخطمقالذ ا سربع،اختسقطاعنهاُكّلا

 سحقيق.

  - خاص:
أعلناتا سياليامُتا ستحادةا أليريكخاةاعىلا
سسمنايتحدثهما سرسملابمسما سبختا ألبخضا
لا سسخميسايفا سخمنا »ايشا خخسات«،اأنا سحَّ

يُدترَبُابدخد ًاسلمنمل.
امءاذسكايفايؤتمٍراصحفلاعقدها ستحدثا
بمساما سبخاتا ألبخاض،اصبامَحاياي ا سيالثمءا
 سي خلا5اايمخل،احنياأامباعىلاتسامؤالتا
أحادا سصحفخنياخاللاوقمئعا سؤتمر،ابشاأنا
يلفا سحرِباعىلا سخمان،اوعناإيكمخخةاإيجم7ا

اإليقمفالذها سحرب. حٍلاسخميسٍّ

ير قبايناويحللايناسخمساخينايؤّكدونا
»أنالذها الامبةا ستلاامءتايناشايصخٍةايفا
لذ ا سنصبايتحدثابلسمنا إل7 خةا أليريكخة،ا
7سخٌلاقمطٌعاالايقبلا سشك،اأناقر َخا سددو ناعىلا
 سخمِناامءاوخلاخغبٍةاأيريكخٍة،او سساأسةالنما
سخساتايبنخًةاعىلا ستحلخاالتاو ستيقدمت،ابلا
تساتنُداإىلايمايقيسها سساؤوسينا أليريكخين،ا
وأخهاماالاتدنلاسايىاإرص خا سياليمتا ستحدةا
عاىلا ساتمر خالاذها سحارب«،ايدللانياذسكا
 إلرص خا»باأنا سحرَباعىلا سخمناتيُدُ اأاندةا
خ تهماسيططا  أليريكخانيا سبنخاةاعاىلاتصيُّ
 سرشقا ألوساطا سجديادايفايرشوعهما سكبرا

تجمها سنطقة«.
يشاريناإىلاأنا7عَما سياليامتا ستحدةاأليا
اهي7ٍاتصابايفاصمسحاوقفالاذها سحرب،االا
يدنالاسايىاخريلةالاذ ا سارشوع،اوذسكايفا
اتد عخمِتا سلفا سسايخيا ساذيابدأايتجها ظالِّ
يفايسامخ ٍتاتيمسفايماكمختاترسماسها إل7 خةا

 أليريكخةايفاتحقخلاخطي تايرشوعهم.
ينااهاٍةاأخرى،اتحدثتايصام7ُخايطلدٌةا
عانازيمخٍةايرتقباٍةاسلرئخالا أليريكلابمخ كا
أوبمياماسلمملكةا سسادي7ية،ا سشاهرا سقبل،ا
ساتتماخالَسهاماينمَقشاةا سدديدايانايلفمتا

 سنطقةا سسمخنة.

يفاأولاترصياحاسلحر كا سجنيبالاتدلخقمًا
عاىلاأحاد ثا سنصيخةاأصادختايماتُسامىا
بخمخامًا ساتنكرتا بمسقموياةا سجنيبخاةا
خخاهاقْصاَفا سطار ناسقر تهاماوطقمهم،ا
وتفماأتايناخقضا سسالفخنياسلدهِدايدهما
ويهمامتهماامءاخخها»تفماأخمايي ا سسابتا
 سي خلااا/خ/مالاابمالختشمخا ألينلاوعملا
 سحي ااز،او ستامخلاعىلايد خالا سنصيخةا
و ختشمخا سقنمصةاعىلاأسطحا سبمخلا سقريبةا
ياناايساةاكمختمكال،ا7وناتنساخلايدناما

أواحتاىاإشادمخخم،ابذسك،اوتفماأخاماأكيراأنا
يقي7ا إلخيةا سسالفخنيايميلنيابجممعةا ألخا
عبِد سرحمناشاخخاولمخلابنابريكالجييمً،ا
خمقضانياكلمما تفقنماعلخهاقبلاييَينياو سذيا
قدينماخخها ستنمزالتاألاالاتجنخبا سنصيخةا
أياسايءاو سحفامظاعاىلاعهدخام«.ايؤكدينا
بأخهماالايدلميناحتىا آلنا سسابَبا سحقخقلا

الخقالبا سسلفخنياعلخهم.ا
وبممايُمكناتسمختهاخضيجا سقيىا سجنيبخةا
سليطارا ُسحادقابهماياناقبلاقايىا الحتاللا

تحاتاعنموياناز ئفاة،ا ساتنكرو اقصَفهاما
» ساتهدختا أنارضبامتا سطار نا يؤكديانا
يقارا سقموياةا سجنيبخاةاالايقاراوأطقماينا

يُسميخهمابمسيمخانياعنا سقمخين«.
اوأخام7َا سحار كابأخهما خساحبي اينايبنىا
 سجلالا سحايلايفايديريةا سنصايخةا»سحقنا
7يامءاأبنمءا سنصايخة«،اخغاما يتالكهما سقيَةا
 سكمخخاةاسار7ا سهجاي اكمامااامءايفا سبخامن،ا
يياهنياتسامؤالًاسقيىا ستحمسفا ستلاسمخدتا
 سسلفخنيابمسهجي اعلخهمابمستيد  ا سطر ن:ا

»للاتصفيناأبطملا سقموياةا سجنيبخةا سخي ا
بأخهماخمخايناعنا سقمخين«.ا

لذ اوكمناإعالُ ا سددو ناقداخرشايفاوسامئلا
أعالياهابأنا سطار َنايقي ابقصافااممعمتا
خمخااةاعانا سقمخايناخخماماكمنايساتهدفا

 سقيىا سجنيبخة.
وأكدا سحار كايفابخمخها»أخنماضاداأيةاأعمملا
تيريبخاةاأواإخلمبخاة«،اخخمماأشامَخاإىلاأحم7يةا
 سجبهةابنياكَمنايقصفهمابمسطر ناوبنَياَينا
 ستهدفا سكي 7خا سجنيبخةابمالغتخمالتاوتيخُّطا

يسئيسنياكبمخايفالذ ا سيططابددا ستحقخقمت،ا
يشار ًاأخها»سايفاتنترشالذها ستحقخقمتايفا

 سيقتا سنمسب«.ا
لاذ اوشاهدتايديرياةا سنصايخةاأعممَلا
عنفا ساتمرتاسدةاييينياتدّخلاخخهماطر نا
 سغزواو الحتاللايفا سقصفاوأُسقطتاخخهاأحدا
 سطمئر تا إليمخ تخاة،اخخمماييضحالذ ا سبخمنا
 سصام7خاعنايماتسامىابمسقموياةا سجنيبخةا
بأنالذها سدملخمتاكمختاتساتهدخهمابشاكلا

خمص.

  - خاص:
و َخَلا سربسمُنا سهيسندي،ا سيالثمءا سنرص ،اعىلايرشوعاقمخينايُلز ا سحكييَةابيقفا
صم7خ تا ألسالحةاإىلا سسدي7ية؛ابسببا ستمر خا ختهمكا ألخرةاسلقمخينا إلخسمخلايفا
 سخََمن.اويسادىاتصييُتا سربسمنا سهيسنديابشاكلاخديلاستطبخِلاقر خاغراُيلِز اصدخا
عنا سربسمنا ألوخوبلايفاخرب يرا سميض،ايدعيا7ولا التحم7ا ألوخبلاإىلاخرضاحظراعىلا

بخعا ألسلحةاإىلا سسدي7ية.
اديٌرابمسذكراأخها ستشاهداأكيُرايناماأسفايدخلاوُارحاأكيُراينامااأسفمًاآخرون،ا
ار ءا ساتهد فاطمئار ِتا سددو نا سسادي7يا أليريكالاسنمزلا سي طننياو ألساي قا
ةايفا سخََمِناينذابد يةا سُدْدَو نايفاماايمخلاعم ا و سمتلكمت،ابمإلضمخةاسلمنشاآِتا سدميَّ

5الا.



 سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا      سدد7ااعلاا6

»�سيتلفون ويبقى فيك الذي لي�ص يتلف«

ـِهـْيد الَخـْيـَواني الجبهة الثقافية ملواجهة الُعـْدَوان تحتفي بالشَّ
  - زكريا الشرعبي:

ااِهاخْدا سلمنمضالا سشَّ وعرخمخامًا وخامًءا
َعبد سكريما سَياخْاَي خل،اوتأكخد ًاسليخمءاسبم7ئها
كهابهم،اوتحَتا  ستلاُسافكا7ُيها سطملراستمسُّ
شادمخا»ساختلفيناويبقاىاخخاكا ساذياسخلا
انتا سجبهاُةا سيقمخخاُةاسي َاهاةا يتلاف«،ا7َشَّ
 سُداْدَو ن،ا سيالثامءا سميض،اخدمسخمتا الحتفملا
بمسذِّْكااَرىا سسنييةا ألُْوىَلاالستشهم7ا سنمضلا

عبد سكريما سَياخْاَي خل.
ويفا سفدمسخةا ستلاخُّظمتاعىلايدىا سخيينيا
 سمضانيايفاخو قابختا سيقمخاةابصندمء،اتمايفا
 سخاي ا ألولا ختتمحايدرضاصيخاخيتيغر خخةا
ااِهاخْدا حخامةا سشَّ ير حالا سبداضا وثّقاتا
 سَياخْاَي خلاوبدضا سحّطمتايفاحخمتها سهنخةا
و إلبد عخةاو إلخَْسامخخةاويشمخكمتها سيمخاخةا
و سد خلخاة،اكماماتماعارضابرواكرتاسبدضا
يي قفاها سحقيقخاةاو سنضمسخاةاويقتطفمٍتا
ياناكلممتاهايفاعاد7ا سنمبراو سنمسابمت،ابمما
خخهامايؤتمارا سحاي خا سيطنل،اإضمخاًةاإَساىا
برواكارتاتماعرُضاهايفا سخاي ا سيمخلاتضمنا
ةاعنا سدوخا سنضميلا عد7 ًاينا سشاهم7 تا سدربِّ
سلشاهخدا سَياخْاَي خلاوكذسكا سلحظمتا ألخرةا

يفاحخمته.
ااِهاخْدا و ساتدرضتا سفدمسخُةايفاأخخمءا سشَّ
 سَياخْاَي خالااي خاَباياناحخمِتاها سيقمخخاةا
و سسخمساةاو سطريالا سنضمسخةا ستلاسالكهما
ااِهاخُْدايفا سيصايلاإَسااىا سيطانا ساذيا  سشَّ
اأبنامءا سشادبا ساخَاَمانلاعىلا يحلاماباهاُكلُّ
أسسانةاخخامِقا7خباها سذياناعرخيهاعاناُقربا
وتاليذتهاوأسسانةايناسمعابهاوتأثرابمبم7ئها
 سييخية،او سذينا ساتدرضي اخاللاشهم7 تهما
اِهاخْدا يشاملَدايناخُبلاوشاجمعةاوحريةا سشَّ
 سَياخْاَي خلاوكذسكايدمخمتها ستلاكمنايدخُشهما
يفاسابخلا سحريةاو سكر يةاو سدخمعاعنا سيطنا
بمي قفاها سر خضاةا ياناخااللا الساتداللا

سلينيعاو سسمويةابمسبم7ئ.

يف رحاب الَخـْيـَواني الشاعر
إىلاذساكاقاّد ا سشامعُراأحماداَعبد سرحمنا
وأ7با سشامعر،ا قصمئادا يفا شادريًةا قار ءًةا
يستدرضمًاكخفااّسدا سَياخْاَي خلايفاكتمبمتها
وشادرهاقضمياما سيطاناولميياه،اوكخافا
تجّسدتاقصخدةايصطفىا سشهيخةاسلرب7وخلا

اِهاخْدا سرب7وخل.ا يفاياليحاويي قفا سشَّ
كمماأسقىاكلٌّاينا سشادر ءاصاالحا سدكمكا
ويجخابالر شاوعيلاامحزاو سشامعراصالحا
يرعالا خم7ياةا و سشامعرةا  سديانا سشاميلا
و سشامعرةاوخخاةا سدمارياو سشامعراتيخخلا
ااِهاخْدا  سدباميش،اقصمئاداألدياتاإَسااىا سشَّ
ااِهاخْدا  سَياخْاَي خلاعرّبتاعمماكمنايميّلها سشَّ
 سَياخْاَي خالايانايكمخةابامخزةايفا سدخمعاعنا

 سيطناوقضميما سظلييني.

عن مفهوم الثقافة الذي ناضل 
من أجل توضيحه 

الَخـْيـَواني
يفاذ تا سصاد7اأّكاداعاد7ٌايانا
بمبام7ئا اَكهما تمسُّ  سيقفانيا
َساره،ا ويي َصلاةا  سَياخْاَي خالا
بد يًةاياناتدريفايفهي ا سيقمخةا
وإز حاةا سلبالاعنه،احاداتدبرا
 سدكتايخاعرخامتا سريخماة،اإَساىا
خارشالذها سبام7ئاو ستضحخةاينا
أالهام،اويفالاذ ا سساخمقاأقخمتا
ضماَنا سفدمسخامتا ستالاخّظمتهما
 سجبهاةا سيقمخخاةاخادوةاثقمخخة،ا
يفهاي ا سيقمخاةا  ساتدرضتا
وتدريافا سيقافاوبخّناتا سفرَقا
بانيا سيقفا الختهامزيا سذياظَهَرا
 آلنايفاصاّفا سُداْدَو نابدداتغخخِبا
لاذ ا سُدااْدَو ناسلميقفا سحقخقلا
 ساذياييّالا سَياخْاَي خلاأحاَداألّما
خممذاه،اعىلاحاداتدبرا سدكتيخةا

 بتسم ا ستيكل.
تضّمناتا ألوخ ُقا ستالا كماما
ايانا سدكتايخاعرخمتا قّديهاماكلٌّ
 سريخماةاو ألساتمذازيادا سفقخاها
و ألساتمذايحمدا سدمبداو سدكتيخةا
بادوخا إشام7ًةا  بتسام ا ستايكل،ا
 سيقافا سَياخْاَي خالاوكخفاعملا
خَُياٍبا صنمعاةا عاىلا  سُدااْدَو نا
كرتيخخةايستنسيةاوعمخلةاينّفذا
يناخالسهامايشامخيَدهاوار ئمها
وكخافاحامخبا سيقاَفا سحقخقلا
تهمخشاهاوساجنها وعمالاعاىلا

و غتخمسهاإنا ستدعىا ألير.

عن الَخـْيـَواني الذي ال 
نعرف 

غراكريما سَياخْاَي خلا سسخميسا
وكريما سشايصخةا سدروخةابخّنتا
ااِهاخْداآالءااي خَباأخرىا  بنُةا سشَّ
ياناحخمةاو سدلم،اولالا سجي خبا
 سيمصاة،او ستالابخناتاخخهاماأنا
ااِهاخْدا سَياخْاَي خالاسامايكنا  سشَّ
يقندمًايفاحخمتها ستلاعمشاهمايعا
ايبم7ئها ستلا ستشاهدا  سنملاوأنَّ
يناأالهماسماتكنايجر7َّاشادمخ ٍتا
يسادىاياناوخ ئهاماسلظهايخاأَْوا
يشمغبةا سسالطةاسلُيصيلاإسخهم.ا
إذ اقلاتاساأتحدَُّثا وقمساتاآالء:ا
سكاماعناكريما ألباخلانايكفخنلا

 سيقاُتا سطييُل،اوسكنلاأقيلاسكماكمناشادمَخا

أبلا7َ ئممًاسني صلاوسخلاسأو صل،اخلمايكنا

أخمخخمًاوسمايكناابمخمًاوكمنا7َ ئممًايبتسممً.ا

وأضمخاتاآالءاولايايتحدثايدالاويقيلا
ويفمخارا يضحاكا وكمنا ساخغتمسيخها إخهاما

ويقيل:اكيّرا سلهاخرلماخّليخلاإَساىا آلن.

الَخـْيـَواني لم يُمْت ولن 
يموت 

لاذ اوعارّباعاد7ٌاياناييقفلا
وصحفخالا ساخَاَمااناوعاد7ٌاينا
ااِهاخْدا سَياخْاَي خالا ِخَخااامقا سشَّ
عانا سدخساةا ستالاييّلهاماسهاما
ااِهاخُْدا سَياخْاَي خال،اوكخافا  سشَّ
 ساتقي ايناها7خوَلا سشاجمعةا

و سحريةاو سنضمل.
ويفالاذ ا سساخمقايقايُلاخخخلا
اِهاخْداعبد سكريما سَياخْاَي خلا  سشَّ
عبُد سلاها سندخمال:ا  ألساتمذُا
 سَياخْاَي خالاسمايُماْتاوسنايميتا
إْطااَلقمً،ا ألستمذا سَياخْاَي خلاحلا
بخنناماولاياييااي7ايفاحمرضخما
بشاميخها بمبم7ئها ويساتقبلنم،ا
بساميهابيقمختاهابنبلاهابرأساها
 سرخايعا7 ئمامً.اويذكارا سندخملا
ااِهاخْدا ييقفامًايانايي قافا سشَّ
يعا سسالطة،احخُثاأخَساااَلاإسخها
 سنظامُ اعالقخاًةايانا ساملابدادا
خروااهاوقاملاساها ساذياحمالا
 سرسامسةالذهايصمخيفاسكاوخغما
يدخُشاهما كمنا  سظاروفا ستالا
 سَياخْاَي خالاإالاأخاهاخخضاوطَر7َا

يناحملاإسخهالذها أليي ل.
ااِهاخْدا سيمئرا وعنايي قِفا سشَّ
قاملا ألساتمذُا سصحفالاعبد سلها
عايلاصاربي:ايفاحارضةاكرياما
يي قاَفا ختذكَّاُرا  سَياخْاَي خالا
إخاها سيقاُفا ااِهاخْداوخقايلا  سشَّ
 سيقاف،اوخجاز اأنا سي قفا ستلا
ااِهاخُْدا سَياخْاَي خالا صندهاما سشَّ
لالا ستلا7خاعاثمنهماولالا ستلا
أوصلتاهاإَسااىا سكمخاةا سكبرةايفا

قليباشدبنم.
أنا إَسااىا صاربيا وأشامخا
صحفالا أولا كمنا  سَياخْاَي خالا
يتيّاُهابمي قفاهاإَساىا سيقيفايفا
واهاخألالَر ا سنظام ،اوقداأخ 7ا
اامخُهاأنايساُكَتاغراأخهاسما َساجَّ
يساكت،ابالاخارجاسهماشاملر ًا
خخَضاها»ساني صل«.اوسامايكانا
 سَياخْاَي خلاَعَديخمًابلاكمنايرخضا
يفا سقضمياما سصرياةا اطا  ستيسُّ
وأبرزا7سخلاياماعرخنماينايي قفها

يفايؤتمرا سحي خا سيطنل.ا
وُارأتاها شاجمعِتها وعانا

ُثا سصحفلاعيلا سساقمفاقمئاالً:اكمنا يتحادَّ
 سَياخْاَي خلايناأشاجِعاوأارأا سصحفخنياعىلا
 إلْطااَلق،اوعنديماسجناُكنَّماخزوُخهاولياوخ ءا
 سقضبامناكمنايتممساكمًاإَسااىا7خااةاكنتا
أحساُدهاعلخهم،اوكمنايمنحناماازًءاكبر ًاينا
ابمإلخر جا  سشجمعة،اوعنديماصدخاقر ٌخاخئميسٌّ
عنهاخخض،اوقمل:اأخماُطِر7َتاينا سساجناوسما

يُفَرْجاعنلاإخر امً.ا
ويفالذ ا إلطمخايتحدَُّثاامملا ألشايلاأحدا
ااِهاخْداعانايي قفهاينا ِخخامقاوتالياذةا سشَّ
ااِهاخْداوذكريمتهايدهايفا سحطمتا ألخرةا  سشَّ

يناحخمتهاخخقيل:ا
ااِهاخْداَكير ً،اويلايدها كنُتاأالُلايعا سشَّ
يي قاُفاكيارٌة،اينهامايلفاُكنتاأعاّدهايدها
عانا ستدذياب،اوكمنابدني نا»أخّامتا سضحميما
ُثايلابُحرقةا وأصي تا سجال7يان«،اوكمنايتحدَّ

عنايدمخمةالؤالء.ا
أُخميذاامًا كمنا كرياما وقاملا ألشايل:ا
سلميقاِفا إلخَْساامناوكمنايطلالاعىلاخفساها
حتاىا ستشاهم7ها ساما سي طاناعبد سكريما
 سَياخْاَي خال؛األخاهاكمناييقاناأنايكمختَهابمما

يحملا7 خلهاوسخلابممايسبلا سمه.
 

الَخـْيـَواني وقضايا املرأة
حيَلا سارأةاو سنضملاعناقضميملماتحدثتا
 سنمشاطةاِو7 7ا سبدوياعنا سادوخا سكبرا سذيا
ااِهاخُْدا سَياخْاَي خالايفا سدخمعاعنا قم ابها سشَّ
 سارأةاوتبنّالاقضميملام،اوأكدتا سبادوياأنا
 سَياخْاَي خالاصناعا سكيارَاينا سنمشاطمت،ا
وأخاهاوقفايعا سرأةاوقضميملاماكمماسمايقفا
أحادايدهم،اوكمنايقفايدنامايفاُكلِّايندطف.ا
وقمساتا سبدوي:اعنديماتدرضاتاأخماوعد7ٌاينا
 سنمشاطمتاإَساىا عتد ء تايفااالاايفاسمحةا
 ستغخارالاَرَعاإسخناماكرياماوكمنايساألاينا
شايصاإَساىاشايصاعنا سذياحادثاوسمذ ا

حدث.
سقاداكمناكرياماينمضاالًاشاجمعمً،اوُكناما
عنديماخكتُاُباالاخكتبابُحّريةاإالاعنديماختذّكرا
أناكريما سَياخْاَي خلايدنم،اوحنيا غتخلاكريما

 سَياخْاَي خلاشدرخماأنا سحريَةا غتخلت.ا
كمخاتاشاجمعتُهاويي قُفاهاورص حتُاهاالا
َفاياناحّدةا تيصاُف،اوكناماخنصُحاهاأناييفِّ
اعاىلا سطغمةاأنا اعلخنماأنَّ أسفمظاه،اخكمنايَاَر7ُّ

ييّففي اأخدمسهم.ا
ويفاختمِ ا سفدمسخِةاطمسبتا سجبهُةا سيقمخخُةا
يفابخمٍناسهمابإعطامءا سَياخْاَي خلايكمختَها ستلا
تلخاُلابه،اوذساكابماللتمم ابأرُستاهاوإْطااَلقا
 ساِمهاعىلاأَحاِدا سشاي خعا ستلاتلخاُلابَحْمِلا
 سامه،اوكذسكاعىلايؤّسساةاثقمخخة،اإضمخًةا
إَسااىاطبمعةاأعممِسها سشادريةاوإختامِجاخخلما

وثمئقلاعناحخمتها سز خرة.

ذكرى الخيواني



7  سدد7ااعلاا      سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا

  - إبراهيم السراجي:
ا سذِّْكاااَرىا سسانييُةا ألْوىَلاالغتخامِلا تطالُّ
اِهاخْداعبد سكريما سَياخْاَي خلاو ستلاتي ِخُلا  سشَّ
 سااااينايامخلا سجمخياوعىلابدداأسابيعا
يناإكماملا سُدااْدَو ناعاىلا ساخَاَمااناعميها
 ألول،اوسذساكاسماييطئا سذيناقمسي اإنا غتخمَلا
 سَياخْاَي خالابممايميّلُهاويماكمنايتمتعابهاينا
شاجمعة،اكمنا سرصمصاةا ألْوىَلايفا سُدااْدَو نا
عىلا ساخَاَماان،اوأنا7ولا سُداْدَو ناوعمالَءلما
كمناييَشينايناواي7ا سَياخْاَي خلاوصيتِه؛ا

وسذساكاخأو اأالاتكينا سغمخةا ألْوىَلاإالاوقدا
تيلصي اينه.ا

ويناذُا ستشاهم7هاوبشاكلاغرا
يسابيقابقالا سَياخْاَي خالاحمسًةا
وعالا سناملا يفا يييخاًةاظملارةا
و سُكتّمباو سنمشاطني،اوالايََز ُلاعنا
َياناعرخيهاوياناأحبايهاينمضالًا
وثيخيامًاوصحفخمًاوأ7يبامً،اينرشونا
صايَخهايفاصفحمتهاماعاىلايي قاعا

سجار7ا سخالا  ستي صالا الاتممعال،ا
 سنارشاأَْوا ستذكار،اوإخماماألنا سَياخْاَي خلا

احَدثمًا يذّكرلامابمامايجاُباخدلُاهاإذ ا ساتجدَّ
ثيخيمًايستقينايناسارتهاويناسليكها

وكتمبمتهايمايجخُباعىلاُكّلاأسئلتهم،ا
ويجدلايناياناخطي تهايسامخ ًا
سي َصلاةا سطريال،اولايا سذيا
تاركاخخهاماحمساًةا7ينميخكخةا
ثيخيًةاالاتهدأاوالاتنطفئ،اخهيا
صمحُباكلمةااسني صل(ا ستلا
أَْصبَااحاتاا7ينمياي(ايحاركا
 سنملاوأشبَااَهابليحةاإخشم7يةا
يكتيٍباعلخهماايمنيعا ستيقف(.ا

يرتزقاُةا سهخمناةا اْلا ييخَّ ساما
 إلقلخمخاةاو سدوسخة،ا سذياناارىاتيظخُفهما

الغتخاملا سَياخْاَي خال،ايفاادالاخصمصمتهم،ا
 ستالا خرتقتااساَدهاغدخ ً،اتنهالاواي7َه،ا
بالاإنا غتخمَسهاتحيلاسنمسابةاأَْصبَااحاخخهما
ااِهاخُْداأكياَرايماماكمنايفاضماراووعلا  سشَّ
 ألحار خ،اويناذاتلاكا سطلقاةاو سَياخْاَي خالا
اخخمامايقيسها سنملاو سياي خاو سُكتمب،ا يحرُضُ
خهامايعاُكّلااريماةا ختكبهما سُدااْدَو ُناكمنا
خ7لاماوتحّديهاماوصمي7لاماوتدبرلماعنا
ذسكا7َ ئممًايامايكيناكممايفرتضاأنايقيَسهاأَْوا

يفدلها سَياخْاَي خل.ا
و سَياخْاَي خالايناذا ستشاهم7هايقيُلاعىلا
أسسنةاَينا قتفي اأثرهااال(اسكلاخمسٍد،اوالء تا
سكلاعمخالاوخمئان،اوكمنايقُفاعاىلا يتد 7ا
قميمتهامايفا سسامحمتاحنيايتياذوناييِقفمًا
ُشجمعمًاوقَفهايناقبلهماوبدداذسكاوقفهايدهما
 سَياخْاَي خالا ساذيا قارتنا ساُمهاوحضيُخها
وسارتُهابمسرخاضاسلظلاماو الساتبد 7،اوليا
 سذياحنيا ستشاهداأعزَلاوتلقىا سرصمصمتا
بشاجمعةاكماماكمنايي اهاااّل7ياه،اخكمختا
بسامستهاوبأُساهاكمما ستشاهم7هاتجدُلاينها

اال7 ًاسجال7يه.

• استهداُف ثورة الصحافة 
واإلْعـاَلم

ااِهاخْدا سَياخْاَي خلابأناكمنا حنياتفّر7ا سشَّ

لايارش خةاثايخةا سصحمخاةا
وكارسا و إلْعاااَل ا
حي اازا سصماتا
بشاجمعةاو7خاعا
ثَمَناذسكاسني ٍتا
يفا حخمتاها يانا
وينا  سدتقاالتا
بماما صحتاها
تدذيٍبا ينا القمها
خفاياواساديا

خمخترصاسهذها سييخة،ا
وأَْصبَاااحاعالياًةايمخّازًةايفاعمساما
 سصحمخاةاعاىلايساتيىا ساخَاَمااناأوالًا
و سيطنا سدربلاوعىلا سستيىا سدمسل.
وألنا سُداْدَو ناكمناقداحشادا
آستَاها إلْعااَليخاَةا سضيماةا
و شارتىاصْماَتا سصحمخةا
و إلْعاااَل ا سدربلاو سدويل،ا
ييقاَفا أنا بادا الا كمنا
 إلْعااَل ا سضام7اسلُداْدَو نا
ويفا يحدو7يتاها خغاما

لاذ ا سجمخابا
كمنا غتخامُلا
أولا  سَياخْاَي خالا
الساتهد فا خطايةا

 سكلماةا ستالاكمناالابداأناواي7َلماساخكيُنا
خمخقمً،ابدداذسكاارىا ساتهد ُفا سؤسسامتا
و سقار تا إلْعااَليخاة؛ابغرضاإساكمتا آلخرا
يفاوقاتاتضاخا آلساةا إلْعااَليخةا سسادي7يةا
و سمّيساةاسادي7يمًاُساُميَيهما ستالا خحامزتا

سلقمتلاعىلاحسمبا سضحخة.ا
ااِهاخْدا سَياخْاَي خلاصدخا ييَ ا غتخاملا سشَّ
عانا التحم7ا سدويلاسلصحفخانيابخمخمًاقّدخاخخها
حجما سيسمخةا ستلاسحقتابمسصحمخةا سدمسخةا
بدملخةا الغتخملاقمئالً:اإنا سَياخْاَي خلا»خمضلا
يفاحخمتاهاياناأاالا سصحفخانيا سساتقلنيا

ووضَدهمايفاقمةاأوسييمتا
خقمباةا سصحفخنيا

ساخَاَمانخانيا  
ينا سختمكناي ا
7ونا  سدمالا
و7ونا تهديدا
تدخالا أّيا

سخميس«.
فا ضام أ و

 سبخامنا»خارسا
يجتماعا سصحفخنيا
قَلمامًاُشاجمعمًاوصيتمًاحار ًاوزيخالًا

يلتزيامًابمسدخامعاعانا سحريمتا
 إلْعااَليخة«.

خمسَياخْاَي خالاساماينمضلا
ياناأاالاأنايناملاحريتَاها
خحسابايفا سصحمخاةا7ونا
ا يالحقاةاأَْوايضميقة،ابلاإنَّ
ياما7خداهاياناثمانابملضا

سذساكا سنضاملاكمناياناأاالا
لدٍفااميٍعايسدىاستهخئةا ألاي ءا

سلكلماةا سحرةاعىلايساتيىا سيطاناو سدمسما
بكه.

• جريمٌة عابرٌة للحدود 
ُنايايَ ااريمةا سامايُكْنايانا سصدبا ستكهُّ
 غتخملا سَياخْاَي خلاأخهماختمُجاييطَّطايتجموزا
 سد خالا ساخَاَمانالاويتداد هاإَساىا سساتيىا
ا سهخمناةا تميلاها بماما و سادويل،ا  إلقلخمالا
 إلقلخمخاةاو سدوسخاة(اعاىلا ساخَاَماانايقمبَلا
يعايماييّلها سَياخْاَي خالاكيمئراوصمحباقلما
حراخاللا سر حلا ستالاأخضتاعىلاثيخةا
اااسابتمرب،اوكمنا سَياخْاَي خالاأحدا
عر بالاتلكا سييخة،اولايايمايدنلا
تهديدا سهخمنةا إلقلخمخةاو سدوسخةا

عىلا ساخَاَمان.ا
وألنا سجريماةابتلكا سيضيحا
أ7 خاتا اامءتا سبخمخامُتا ستالا
 غتخملا سَياخْاَي خلاعىلا سستيىا
 سحايلاو سادويلايفايدظمهاماتؤّكدا
ضلايَعاأطار ٍفاخمخاخاةايفاعملخةا
 الغتخامل،ابخنهماياماصَدَخاعاناأَخْاَصامخا
 سله،اوخأتاتلاكا سبخمخمُتاأنا غتخملا
يحموساٌةا لايا  سَياخْاَي خالا
الغتخملا سيطناو غتخملا سدوسةا
 ساخَاَمانخاةاو غتخاملاسلييخة؛ا
وسذسكاكمنا سَياخْاَي خلاادير ًا
بأنايجَمَعايفاشايصهاثالثخةا

 سيطناو سدوسةاو سييخة.ا
ياي ا أَخْاَصاامخا سلاها بخامُنا
 سجريمةا عتارباأنا» غتخمَلا سيمئرا
و سنمشطاعبد سكريما سَياخْاَي خل،اللا
يحموسةابمئسةاالغتخملا سييخةاوإيقمفايسرةا
 ستغخرا سشميلا سذياكمناينم7يابه،ايؤكد ًاأنا

7َيهاسنايذلباُسَدًى«.
كماماأضامفا سبخامن:ا»خحاُنايفاأَخْاَصاامخا
 سلاهاكمؤيننيابمسيايخةا سشادبخةايفايي اهةا
كمخاةا ستآيريناضادا ساخَاَمانا7وسةاوشادبمًا
ااِهاخْدا 7ََ ا سشَّ أنا عاىلا َسنؤكِّاُدا وحضامخة،ا
 سَياخْاَي خلاسنايذَلَباُساَدًى،اوسايفايكينا
سدناًةاعىلاقمتلخاهاوَيناتآيرايدهام«،اينيلمًا
إَسااىاأنا سجريماةاتؤكاداخشالا سجرياني،ا
 سذيانا»كدم7تهماحخثاالايرشوعاسهماسايىا
 سقتال،ايدسلنيابذسكاعىلاخشالهما سساخميس،ا
و خحطمطهما ألخالقل،اوخقد خهماأيايرشوعا

سبنمءا سدوسةا سدم7سة«.ا
وأخار ًاالايمكُناسلجريماةا7َ ئممًاأناتحّقلا
ألد َخهاماوعىلايادىا ستأخيخاظالا سجريينا
أنا سجريماةا خهاما صديباةا يانا يدمخاينا
عقخمة،اوعنديماتساتهدفاخااالًاسمايددايلَكا
خفساهاويميلاُاملًةاينا سقخاماو سبم7ئا ستلا
تلهاما سنامَلاخاإناخجامَحا سجار ايفاتحقخلا
 سهادفا سبمرشايانا سجريمةاكمامايفا غتخملا
 سَياخْاَي خال،احخاثاخشالا سجرييناخشاالًا
إخ 7ةا ا ُكلِّ يفا خمسَياخْاَي خالا سخاي ا ذخيدامً،ا
ُحاّرةاويفاُكّلاييقافاشاجمعاويفاُكّلاو قداةا
تضحخاةاويفاُكّلاقصاةاكفامحاويفاُكّلاوعل..ا
 سخاي ا سَياخْاَي خلايياُرُجاكرصمصةايناُكّلا
،اويظهاراكإعصامخايفاُكّلارصخاةا قلاماُحارٍّ
ثمئارة..او سَياخْاَي خلا سذياقاملايييمًاسيحده:ا
سني صل.اليا سخي ايقيل:اسني صلايفاصيتا

ُكّلا ألحر خ.ا

ذكرى الخيواني

ْكــَرى   اإنطالق فعاليات الذِّ
ال�سنوية االأُْوَل الغتيال �سهيد الوطن 

الخيواني.. 
يواصل 
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  ناطُق وزارة الصحة: تم التعّرف على 96 جثة ولم يتم التعّرف على البقية؛ ألنها تفحمت
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  - أحمد داوود:
إختفاعاعد7ُاُشااَهاَد ءا سجازخةا سرّوعاةا ستلا
 ختكبهما سطر ُنا ألَيريكلا سسدي7ي،ايي ا سيالثمءا
 سميض،ابقصفاسايقاشادبخّةايفايديريةايستبأا

بمحمخظةاحجةاإىلاملااشهد ءابخنهما يرأتمن.
اسيكمسةا ألخبامءا ساخَاَمانخةا وذكرايصادٌخاطبلٌّ
اَهاَد ءايماز لايرّشحمًاسالختفمع؛ا سبأاأناَعاَد7َا سشُّ
خظار ًاسيااي7ا سدارش تايانا سجرحاىاحمالتهما
وعبالا أنايستشافىايساتبأا يبخنامًا حرااة،ا
يي اهامنا سكيارَايانا سضغايط؛اختخجاةاسندخةا

 سستلزيمتاو أل7ويةا سطبخة.
وخمشدا سصدُخاوز خةا سصحةا سدميةا إلرس َعايفا
تقديما سزيداينا سستلزيمتا سطبخةا سدمالةاإلخقمذا
أخو حا سجرحاى،ا7 عخامًاأبنامَءا سجتماعاإىلاتظمخرا
 سجهاي7اسلتصادياسهاذ ا سُداااْدَو نا إلْاااَر يلا
 سغمشما سذيايساتهدفا إلخَْسامنا ساخَاَمانلاوكلا
يقييمتايدخشاتهاخضالًاعنابُنختها ستحتخة،اوكلا

 سقطمعمتا سيديخةاو ستنميية.
يانااهتاهاقاملا سدكتايخاتمخاما سشاميلايفا
ترصيحاخمصاسصحخفةا»صدىا سسارة«اإخهاتّما
 ستداّرُفاعاىلامعاايًةاوسمايتما ستدارفاعىلابقخةا

 سجيث؛األخهماتفحمتابشكلاكميل.
إىلاوااي7اصديبامٍتاكبارةاتي ااها وأشامخا
 سطي قما سطبخةايفاخقلا سصمبنياإىلا سستشافخمتا
عىلاكمخةا ألصددة،اعىلاصدخدا التصمالتاوطي قما

 السادمخمت،ايشار ًاإىلاأناطار َنا
 سُداااْدَو نا7يارايدظما سنشاآتا
 سصحخاةايفاحّجة،اوليايماأ7ََّىاإىلا

واي7الذها سصديبمت.
و7ََعاتا سلجناُةا سييخياةا سدلخما
امملرياةا يسارةا يفا سلياروجا
حمشادةابمسدمصماةاصندامءايي ا
 سجمداةا سقم7ياةاتحاتاشادمخا
»يساتمرونايفا سييخةاضدا سجمزخا

عىلا سشدبا ساخَاَمانل«.
وأّكادتا سلجنةا سييخياةا سدلخما
يفابخامناسهماعىلاألمخةا سشامخكةا
 سفمعلاةايفا سسارةا سجمملرياةا
 ستلاتأتلايفاإطمخا ستحركا سشدبلا
سكشاِفاار ئاما سُداااْدَو ناوياما
يرتكبُاهاينايجامزَخايروَّعٍةابحلا
و ساتهد خها ستدمادا  سدخخانيا

سألسي ق.ا
ألمخاةا إىلا وأشامخا سباالُغا
تنظخاما سسار تا يفا  الساتمر ِخا
 سجمملريةاإليصملاصيتا سشدبا

 ساخَاَمانالاإىلاُكّلاأحار خا سدمسام..ا
الختمًاإىلاأخهاسختمُّاتحديُدايكمنا سسرةاالحقمً.

بمسذبحاةا اديادا يانا وُخجاعا ساخَاَمانخاينا
 سروعةا ستلا ختكبهماطار نا سُدااْدَو نا ألَيريكلا
 سسادي7ياعىلاسايقا سيمخلابمديريةايساتبأا
بمحمخظاةاحّجةابمسُقرباينا سحادو7ا ساخَاَمانخةا

 سسدي7ية.
ويفا سيقاتا ساذياسمايهادأاوَااُعا ساخَاَمانخنيا
بدادا سشاملدا سروّعاةا ستالا ختكبتهاما سدنمرُصا
 إلْاااَر يخاةا سد عشاخةايفايحمخظاةاتدازاحتىا

ااةا اةاتحمالا سُغصَّ امءتالاذها ألخبمُءاياناحجَّ
و سحازناو ألىساوعنمويناعريضةاينا الساتنكمخا

 سشدبلا سدم اإز ءايماحدث.
بَدأَا سقصُفابدونايقديمت،اويفاوقٍتاتشاَهااُدا
خخاها سحادو7الادوء ًايناذاأيام ،ابمستز ياناياعا
 سفموضامتا سبدئخةايعا سسادي7يني،احخثاشانا
طر نا سُدااْدَو ناغمختنَياعىلا سسايقاأثنمءايفاعزا
 سظهرةاأثنمَءاتي ُادا سي طننياسرش ءا سقمت،اوليا

يماسبََّباكمخثًةاكبرةايفالذها سنطقة.
ويقيلا إلعاليلاخمسدايسدداسصحخفةا»صدىا
 سسارة«اإنايماحادثاكمنايجزخةابكلايماتحملها

 سكلمةاينايدنى،ايشار ًاإىلاأنا ألاسم7َاتقّطدتا
إىلاأوصامل،اوأنااياَثا سي طنانياتنمثارتاعاىلا
 سشامخع،اوأناعملخةا ختشامسهما ساتغرقتاوقتمًا

طييالً.
اُارٍ الذ ؟ايما سذيا ويتسمءلايسادداقمئالً:اأيُّ
يدخاُعالاؤالءاسقصفايي طنانياأبريمءايفاسايقا
يفتيحةاسخالاخخهماتجمدمٌتاعساكريٌةاأواحتىا

يظملٌرايسلحة.
ياناامخبهايصفاينصايخاأبياعايلايماحدثا
أنا سطار نا سسادي7يا إىلا يشار ًا بمسكمخثال،ا
 ألَيريكالاسامايفرقايفالاذ ا سقصفابانيايماليا

يَدخلاويمالياعسكري،اويؤكد ًاأنالذها سجريمةا
الاتساقطابمستقم7 اوساخلدنا ستأخياخايرتكبخهما

وينفذيهم.
وقصُفا ألسي قا سشدبخةاسخنمخيياسجأتاإسخها
أَيريكماو سسادي7يةاينذابدءا سُدااْدَو ناعىلابال7خما
يفاماايامخلا5الا،اوكمناآخرالاذها سجر ئمايما
حدثايفاسايقاخلقاةابمديريةاخهماأو خراشاهرا
خرب يرا سميض،احخثاأ7ََّىاقصفا سطر ناسلسيقاإىلا
 ستشهم7احي يلامخايدخخمًابخنهماخسمءاوأَْطَفااملا
وخمزحين،اوأثمختالذها سجريمةا ستهجمَنا سكيرا
ينا سنظممتا سدوسخاةاو سحلخة،اكمماأ7 خهما ألينُيا

 سدم ُّاسأليما ستحدةابمناكلايين.
و آلَنايدامو7ُاطار ُنا سُداااْدَو نا ختاكمباييلا
تلكا سجريمةايفاسايقا سيمخلابمديريةايساتبأا
ااة؛اسخيبتاسلدمسامابأخها ستيحشا بمحمخظاةاَحجَّ
خقاماو حدايفا سدمسم،اوأنايتفايقاامخعا سجرينيا

يفا سدمسم.
وحّجاةا يستشافخمُتا سحديادةا و كتظاتا
بمسدارش تايانا سقتاىلاو سجرحى،اكمماخمشادتا
يستشافخمتاحجةا سي طننياسلتربُّعابمسد اإلخقمذا

 سصمبني.
وقملايديُرايستشافىاعبلاإبر لخماعر  اإنا
 سستشافىا ساتقبلاأكيَرايانالخاحمسًةايصمبنيا
بجروحايتفموتةاينابخنهماحمستلاوخمة،ايستنكر ًا
بشمعةايماحَدَثايناار ئَمايقشدراينهما سبدن.

وقاملاعار  ايفاترصيحاسااا»صدىا سسارة«:ا
ااَهاَد ءاتيّزعاي اعاىلاعد7اينا إنا سجرحاىاو سشُّ
يستشافخمتا سحديدةاوحجة،اوبدضا سحمالتاتما

خقلُهمايبمرشةاإىلاأيمخةا سدمصمة.
و7عاما سدكتيخا سدطامبا سنظمامِتا سدوسخةاإىلا
7عمايستشافىايفاُكلِّايحمخظةاعىلا ألقلاوتيخرا
 سكي 7خا سطبخةايفاييتلفا ستيصصمت،االاساخمما
ار حةا ألوعخاةا سديييةاو سخاو ألعصمباوغرلما

ينا ستيصصمتا ألسمسخة.
وسفتاإىلاأناكير ًايناارحىا سجزخةا سيحشخةا
بمديريةايساتبأابحّجةا ستشاهدو اخظر ًاسضدفا
 إليكمخخامتابمسحمخظةاوقّلةاساخمخ تا إلسادمفا
ثلاَثا أنا يبخنامًا  ستالا ساتهدخهما سُداااْدَو ن..ا
سخمخ تا إلسادمفا ستمبدةاسإل7 خةا
 سدمياةاسلطي خئابايز خةا سصحةا
 ساتهدخهماتحمسُفا سُدااْدَو ناينذا
بد يتاهايفايامخلا ساميضاحتاىا

 سخي .
كماما7عماوكخاُلاوز خةا سصحةا
إىلا  سدمياةا سنظمامتا سدوسخاةا
تياخاها سدعمابممايياُدُ ايدمسجةا
 سجرحاىاوتفم7ياحادوثاكمخثةا
صحخة،اكمماحدثا سخي ايفااريمةا
بمديرياةا  ساتهد فا سي طنانيا
ضحختهاما وخ حا بحّجاةا يساتبأا

اَهاَد ءاو سجرحى. عرش تا سشُّ
وز خةا سصحاةا ا »إنَّ وأضامفا
حتاىا بد ياةا سُداااْدَو نا ويناذا
ا7عممًاياناأيَّةا  سلحظاةاساماتتلالَّ
اًةااي خبا ينظمةا7وسخاةاوَخامصَّ
 سدعمايفاساخمخ تا إلسادمفا ستلا

 ستهدخهما سُدااْدَو ن«.
وأشام7ابَدوخا سطي قاما سطبخةا
و سكاي 7خا سصحخةابمستشافخمتا
اااةا سذياناقمياي اباأ7 ءا سي ابا يحمخظاةاَحجَّ
 إلخَْسامخلايفاإسادمفاويدمسجةا سجرحى..اينيِّلمًا
بُجُهااااي7ِاينظماةا سصحاةا سدمسخاةاوينظماةا
أطبمءابالاحدو7؛اسدوخلمما إلخَْسامخلاأثنمءاحدوثا

لذها سجريمةا سبشدة.
اَها سدعايَةاإىلا ألطبمءاو سكاي 7خا سصحخةا وواَّ
بشاكلاعم ا ستدمونايعايستشفخمتا سحمخظمتا
ااًةايفا يفايياِلالاذها سحامالتا سطمخئاةاوَخامصَّ
اااةاوصددةا سترضختانيابفدلا يحمخظتالاَحجَّ

 سُدااْدَو ن.



9 تحقيق سدد7ااعلاا      سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا

  60 مدرسة ُدّمرت بشكل كلي وجزئي و400 منشأة سياحية وحكومية تم قصفها بشكل كلي
  دموُع األمهات ُتذَرُف حزنًا على فقدان أبنائهن وآباء مكلومون فقدوا السمع والبصر لهول ما حدث

األوجاع الكربى يف حجة.. اإلبادة املغيَّبة عن العاَلم 
  - خالد مسعد:

عامٌ اكميٌلاينا سحزناو سحريمناو سيتا سبطلءا
يفاطريقاهاسالخقضمء..اسكناألي ساهاسماوسناتنقيَضا

وسناتسقطابمستقم7 .
عامٌ اكمياٌلايناذُابد ياةا سُداااْدَو نا ألَيريكالا
 سسادي7يا سصهخيخالا ساذيابدأايفاماايانايمخلا
 ساميضا ساتهدفاخخاها سدخخانيايانا ألَْطَفاااملا
و سنسمءاو سساننياو7يرا سبنخةا ستحخةاسهذ ا سشدبا

 سصميد.
عمٌ اكميلاياناُعااْدَو نالمجلاغمشام،اكمختا
بد يتهاخهميةاألحالينما ستلاخسمنملماينذا سطفيسةا
وكمنايرشوعمًاخمساد ًاأطمحابمشامخيعاشادبا
بأرسه،او7ّيارايقدخ تهاويكتسابمتهاتحتايربخ تا

كمذبةاالاتنطيلاعىلاشدبنما سصميد.
لاذ ا بنامخا يئامُتا سادنا ساخَاَمانخاةا كتايتا
 سُداااْدَو ناطخلاةاعم اكميال،اسكناالاتاز لا سحخمةا
تادبايفاأاز ئهمابدكلايديريةا»حرض«ا سحدو7يةا
 ستمبدةاإ7 خيامًاسحمخظةاحجة،احخثاتيقفتا سحخمةا
خخهماتمميامًابدداأناطمرلاما سُدااْدَو نا سسادي7يا
 سصهخاياأَيريكلاوحّيسهاماينايدينةاكمخاتاتُلَقُبا

بمسدينةا ستلاالاتنم اإىلايدينةاأشبمح.
شامملا بي باةا بأخهاما حارضا يديناةا تدارفا
 ساخَاَماانا ستلاكمختايفاحقباةازينخةاقريبةاتضخا
خزيناةا سدوسةابمسلخمخ ت..اوكمخاتاتحتضنا سددخلا
و سحرضيلاو سصندمخلاو إلبلاو ستدزياو سحديديا

و سذيمخياو سلحجلاوامخعاأبنمءا سيطن.
وخّلفاتايجامزُخا سُداااْدَو ناخحيالل5اشاهخدا
واريحاوترشيداوتهجراخحيالمااأسفاخسامةاينا
 سقمطنانيايفايديريةاحرض،اوُلنماأبرزا سجمزخا ستلا

 ختكبهما سُدااْدَو نايفاحرض.

أوالً: مجزرة املزرق: 
يفاصبامحااخاينايمخلاينا سدام ا سميضاأخمقا
اةاو سشادبا ألاميلايديريةاحارضابصفاةاَخامصَّ
 ساخَاَمانلابصفةاعميةاعىلاأبشاعايجزخةا ختكبهما
 سُداااْدَو نا سسادي7يابحالا سدخخني،او ساتهدختا
ييخممًاسلنمزحنيايفاينطقةا سزخقابحرض،اوخلفتا
خحايال5اشاهخد ًاواريحامًاالهامايانا ألَْطَفااملا
و سنسامءاو سساننياويئمتا سقصصاو ساآيسا ستلا

خلفتهمالذها سجزخة.ا
اويتحادثاسا«صادىا سسارة«اعيلا إلبالاأحدا
ضحميمالاذها سجزخةاوأحدا سشاهي7ا سدخمناسيقمئعا
لاذها سجازخةاقمئالً:اتركاتازواتالاوأَْطَفااميلايفا
بي بةاييخاما سازخقاسلنمزحنياعنداأحاداأصدقمئلا
وليا سشهخداييتمخا سر 7يا سذيا ستشهدايفا سيخم،ا
وبداَداأناوصلناماينا سالحخاظالروبمًايانااحخما

 سطمئر ت.
اويضخفا إلبل:اتيّاهتاإىلا سسيقابغرضا قتنمءا
بدضا ألغار ضاسالختقملاإىلايديريةاعبل..اوبخنمما
كنتاأبميعاو شرتياوأتنقلايفايتمارا سسيق،اكمختا
طمئرةا سُدااْدَو نا سسادي7ياقداشانتاغمخةااييةا
لساتريةاعىلا سيخما ساذياكمناأَْطَفاااميلاوأيهما
يتي اديناخخه..اكمخي ايفا سيخماينتظريناعي7تل..ا
سامدُتا7ويا الخفجامخ..اكنتاأخىاأعمادةا سدخمنا
 ستصمعدةايانااهةا سيخم..الرعتاتامخكمًاخلفلا
 سسايقاوأ7و تاهاويقتنخمتاه..اووصلاتاإىلايرسحا
 سجريمةاوادتاأشالءاأَْطَفااميلاينترشةاعىلابي بةا
 سيخم..ايتيقفابرلةاعانا سحديثاو سدييعاتهطلا
ياناعخنهاوينتحاباويقيل:ا»إخهاماأصدُباسحظمتا
بحخمتال..اخقادُتا بنالا ألولاإبر لخاماوعمرهالا 
و سيمخالايحخىاوعمرهاااوطفيلا سيمسثاعمرهاساتةا
أشاهراإىلا آلنايفقاي7،ابخنماما بنالا سر باعاعيرتا
علخاهايفاطارفا سيخمايعاأيهايفاوضعاالاأساتطخعا

وصفه«.
وتمباعاعيلا إلبالاحدييهاسااا»صدىا سسارة«ا

بمسقايل:ا»خقلتازواتلا
وطفلهما ىلا سستشافىا
 سدم ابحرضاوبصديبةا
تّماتاعملخةا سنقلاخظر ًا
إسادمخمت،ا ُوُاي7ا سدد ا
وصلتا سستشافى،ايعا
 سظهر،ا سحمُداسلهاأخمقتا
تدّرضتا كمختا زواتل،ا
وسصدياةا سجاروحا
خفسخة،اوز 7تاصديتهما
عندياماأخربلاماطفايلا
 سر بعاأناإخي خهايمتي ..ا
حخنهاماخقادتا سنطاَلا

و سسمع.
يأسامةا»عيلا إلبل«ا
أخمايذٌجاو حٌداينايئمتا
 سميسا ستلاخّلفتهمالذها

 سجازخةا ستلاالاتفلالذها سسامحةا
سلتطرقاسهم.

رسالة رقم واحد.. مجزرة 
يوم »الربوع بحرض« 

وعمشاتايديرياةاحارضاخاللا
 سشهيخا ألوىلاأبشعاأَخْااَي عا سييفا
لاذ ا و ساتمرا و سفازع،ا و سرعابا
 إلْخَلااامبابانياصفايفا سي طننيا
حتاىاحدثاتا»يجازخةا سربايعا»،ا
حارض..ا أبنامءا يساميخهما لكاذ ا

يجازخةاخّلفاتاخحايالااشاهخد ًاَوالااريحمً،ايفا
ياي اسناتنسامهايدينةاحارضاحخُثاخمياتايييهما
خمسخةاينا سساكمناعقباخزوحااممعلاسلمي طننيا
وأَْصَحامبا سحاالتا ستجمخيةاستتحايلالذها سدينةا

 ستجمخيةاإىلايدينةاخمويةاعىلاعروشهم.
يتحدثاساا»صدىا سسارة«احمي7احخدخا ألينيا
 سدم اسلمجلالا سحيلابحرضاقمئاالً:اصحيخمايي ا
 ألَْخبدامءاعاىلاصايتاقصافا سطمئار تايفاوساطا
 سسايقا سكتظابمسي طنني،ايماأسافراعناساقيطا
عارش تا سضحميمابنياشاهخداوارياح،اخملخكاعنا
وأَْصَحاامبا وسلبمعاةا  سنازوحا سجممعالاسأللاميلا
 سحاالتاوأَْصَحاامبا سشامخيعا سصغارةاو سكبرةا
 سذياناخقدو اُكّلايمايملكينايفاسحظة؛ابساببالذها

 سحرب.ا
وستيضخحا سصايخةاأكيراحيلاحجما سآيسا ستلا
خّلفتهما»يجزخةا سربيع«ابحرضاتتحدثاساا»صدىا
 سسرةا»ا سحماةايريما ستلاخقدتاأرستهماو7ُكمخهما

وأصبحتايكلييًةارشيدة،احخثاتقيل:ا
خمسادا بنلاخرجاياي ا سربيعاوسمايداد،او بنتلا
 ستزوااةايمتتايفاقصفا سربايعاوزوجا بنتلاييلا
خمسداخرجاوسمايدداوقمساي ايمت،ازوالاأَيْضمًايمتا

بنياينايمتي ايفا سقصفاحلايي ا سربيع.
ظلتايريماتتحدثاعناذكرىا»يجزخةا سربيعا»ا
و7ييعهماتنهمراوالاتتيقف،اخقلبهمايحرتقاويميتا
كماد ًاعىلا بنهاما سيحخدااخمسدااااعميامً(ا سذياُكّلا
 سدلييامتاتفخادابأخها ستشاهدايفايجازخةاقصفا
 سُداااْدَو ناسايقمًاشادبخمًايفاحرضاياي ا ألَْخبدمءا

 سسم7لايناأبريلا سميض.
ويحكالاأحداأبنمءاحارضاكمنابجمخبا سحماةا
يريامايفاييخاما سنجايخةابدبالاقمئالً:اإنااسادا

اخمساد(ا بانا سحماةايرياماتطميرايفا سساممءايعا
أشالءاعرش تا سي طننياوسمايستطعاأحدا ختشمسهم،ا
بخنمامازوجا بنتهماوزواهما ستشاهد ايعاخحيالل 
خمزحمًايفايجزخةاقصفا سُدااْدَو ناسلسايقا سشدبلا
بحارض،اخخماما بنتهمالالا ألخرىاو7ّعاتا سحخمةا
يتأثارًةابجاروحاتدرضتاسهمايفاقصافا“ ألَْخبدمء”ا

كممايسّمخهاأبنمءاحرض.
وتتمبعا سحماةايرياماحدييهمابأىساقمئلة:اكمنا
يفاحارضا بنلاخمسادايدها7بّامبا“7خ ااةاخمخية”ا
شامقلاعلخناماوكمنازوالايشاتغُلايفا سقي تاوأخما
يدالايفا سحامخةا“بقمساة”اخخهماياناُكّلايشء..اكنما
خاأُكُلاوخرَشُباوسماخمداأيدينماألحداوحمسنمايساتيخ،ا
إىلاياي ا“ سربايع”،الاذ ا سخاي ا ساذياحرينلاخخها
 سُدااْدَو نا سسادي7يايناخمسدا بنل،اخمسدا سذياأخ ها
يسمويا سدخخم،ايمايدلاغرهاأحد،او سلِهاعم7خلاكنتا

 شتلاأزواه.
وتضخُفاو سدييعاتنساكباياناعخنخهمابحرقة:ا
ا سلاهايحريهاما سجناةاييلماماحرييخالاخمساد،ا
حرييخالابنتلاوزواهم،احرييخلازوالاأبياخمسد،ا
حرييخالا7ُّكمخلا سذياكمناخخاهابضمعةابأكيراينا
يلخيناخيامل،ايمابقلاسنماوالايشء،ابخيتنما7يرولم..ا

رّش7وخم(.
وتزيادايرياماقمئلاة:ا»خرااتايناحارضاأخما
ولذها سطفلةا“تقصداحفخدتهماسيسانا بنةا بنتهما
 سشاهخدة”المخبانيايمايدلاغرا سساتمخاأيايشء..ا
يشاختاياناحارضايرتالةاحتاىاوصلاتاسبنلا
حساناييخما سنجيخة،احخثاتقطنايعاآالفا ألرسا

 سقم7يةايناحرض.ا
وتي صالا سحماةايريماولالاتجهشايفا سبكمء:ا
“شيفاحمسنما سخي ،ا سطراعلخنم..ا سرب7اعلخنم..اخرقدا
امئدني،ا سلخلاخرسياخمئفنيا“ يطمير ت”اخيقنم.

»مجزرة سوق املثلث«
وبداَداأناتحّيساتايديناةاحارضا سحدو7يةاإىلا
يديناةاأشابمحاخمسخةاينا سساكمِنااار ءا سغمخ تا
 سُدااْدَو خخةا ستلاخّلفتايجمزَخابشدةاخ حاضحختهما
 سئمت،ا تجاهايي طنيا»يديريةاحرض«،اإىلاينمطَلا
خيفخٍةاياناأالا سنجمةابأخو حهام،اتمخكنياخلفهما
اقدخ تهاما سدخشاةاوأيتدتهاماتحاتاأخقامضا ُكلَّ
يسامكنهم.اسخجادو اأخفساهمايفاسحظةايانا سزينا
يفا سدار ءايلتحفينا سساممءاويبحيايناعناقطدةا
خبازاأواقنخنةايمء،االايأوىاوالايساكناوتحَتاحرا
 سشاملاوبنياشاتمءاقمخلايدخشايناياعاآاليهما

وآيمسهم!
تأتخهاما ألخبمُخاباأناُكّلايمتلكمتهاماوينمزسهما
ارتابمسكميل،ا  ستالايحلماينابمسدي7ةاإسخهاماقدا7َيَّ
وتماتساييتهمابمألخض،او سحارسةاو سلدنمتاتنهمُلا

عاىلاآلاسادي7اويرتزقته،ا
سكنهاماسامايفقادو ا أليالا
أبطملا بدد سةا سلهاوبسامسةا
 سجخاشاو سلجمنا سشادبخةا
و الختقام ا خ7ا العتبامخا يفا
سهام.اخجر ئاُما سُداااْدَو نا
ساماتقفاعنداتدياراينمزلا
 سي طناني،ابالاالحقتهماإىلا
وساّجلتا خزوحهما أيمكانا
يجامزخاوحشاخةا ختكبتهما
ستبخاَدا ماا و إلفا  ألبمتايشا

أرس ًابأكملهم.

املجزرة الكربى
يفاينتصِفاشهراخيضمنا سميض،اخّفذا سُدااْدَو نا
عنقي7ياةا بذخمئاَرا أخارىا يجازخًةا  سسادي7يا
 ساتهدختاسايقمًاسلقامتاكمنا7 خلاها سئامُتاينا
 سدخخنيابميلثاعملمابمديريةاحرض،اوخلفتاأكيرا

ينايمئتلاشهخداواريح.
اوتدتربالذهاأكربايجزخةايرتكبهماآلاسادي7اينذا
بادءاُعااْدَو خهاماعىلا ساخَاَمان،ابحساباير قبني،ا
حخثاظلاتا سجيثاعىلاقمخعاةا سطريلاحتىاظهرا
 سخاي ا سيمخال،اخملخكاعنا ألشاالءا ستلاسماتنتشالا
خهمئخامً؛ابسابباتحييالالاذها سنطقاةاإىلاينطقةا

عسكرية.ا
اويتحادثاسااا“صادىا سسارة”ا سشاخخا7للا
 سطخاب،ا ألينيا سدم اسديريةاعبلاو سذياشامخكايفا
عملخةا ختشاملاو7خانا سجيثاوإسادمفا سجرحى،ا
قمئالً:ا سسمبدةايسمءايناينتصفاخيضمنا سميض،ا
وصلتنمايدلييمٌتاعناقصفاعنخفاسسايقاشدبلا
بمسُقارباياناحارض،اختحركاتاويدالا سر خقنيا

وأشيمصايناينظمةاأطبمءابالاحدو7.
ويتمباعاقمئالً:ا»وصلنمايارسحا سجزخة،ا سجيثا
بمسدرش تاو سجرحىاالاخستطخعاحرَصلماأكيراينا
عرشاساخمخ تاتنقلا سصمبانياإىلا“عبل”اوالايزلا
لنمكايصمبيناآخرون،او ساتمرتاعملخةا ختشاملا
 سجياثاحتىاظهرا سخي ا سيمخلاوأغلبا سجيثاكمختا

أشالءاوتما7خنهمااممعخمً.
خدماتما7خناأغلباضحميمالذها سجزخةايفايقربةا

اممعخةابدداأناتدذخا ستدرفاعلخهم.
و ختتما سطخباحدييهاساا»صدىا سسرة«اقمئالً:ا

يجزخةاسايقا سيلاثابحرضاتدترباأبشاعايجزخةا
سكنهماسماتحظابتغطخةا عاليخةاو سدة.

وبدادالاذها سجامزخاشاهدتايديرياةاحارضا
يجزختَلاقريتلا سحجموخةاَوبنلا سحد 7ا ستلاخّلفتا
عارش تا سشاهد ءاو سجرحىاالاتاز لاصد لمايفاُكّلا

بخت.

 الرسالة رقم )2(
وبعد عاٍم كام��ٍل من بداية الُع��ْدَوان ال�س��عودي 
على بالدنا حتولت مدينة حر�ض اإىل مدينة اأ�س��باح، 
اأول ما ت�سع قدم��ك على مدخله��ا كاأمنا تدخ��ل يف 

ع�سر خمتلف جدًا.
ع��امٌل متغري متاماً لي�ض ذلك العامل الذي نعي�ض 
باأ�سياء  وت�سعر  �سعوٌر غريب وجديد  ينتابك  فيه.. 
غريب��ة جتري يف عروقك.. كل �سيء متغري وخميم 

يف حر�ض. 
ر���ض..   اآثار الق�سف والدماء يف املباين وعلى ا�أ
ورائحة  الج��دران..  يف  ملت�سق��ة  املوتى  َوعيون 
كريه��ة وغريبة تبعث من كل مكان.. املباين محطمة 
ورايات املوت واحلزن ترفرف حولك، واآثار املجزر 

يف الالأر�سفة. 
 تعج��ز الكلم��ات عن و�سف حال »حر���ض« مل 
خ�سر  ا�أ ا��سم  ذلك  و�  البا�سم،  الثغر  ذلك  تعد 
كان  الذي  العَلم  ذلك  و�  عليه  يح�سد  كان  الذي 
يرفرف عالياً يف اأطراف الوطن قبل بداية الُع����ْدَوان 

مريكي الغا�سم واجلبان على بالدنا. ال�سعودي ا�أ
واملكان..  الزمان  خا�سرة  يف  ينزف  جرح  اإنها 
و�سوت مبحوح خارج املجرة، ي�سافر يف الغيب مع 

دخان املباين والبيوت وحزن النا�ض. 
اأكرث من “خم�سة ع�سر األفاً” اأ�سرة نازحة قادمة 
من حر���ض اإىل مديرية عب�ض ومدينة حجة ومدينة 
وكذلك  احلديدة  ملحافظة  اإدارياً  التابعة  الزهرة 
واملطر  الربد  حتت  العراء  يف  اأغلُبهم  املحويت، 
والرياح واحلر واملوت واجلوع وال�سياع؛ ب�سبب 
رة  عدوان همجي جبان تقوده دولة تقول اإنها منا�سِ

لالإ�سالم وا�إ�سالم بريء منها.

»املواطن الحرضي« 
عندما  احلر�سي”  “املواطن  عن  �ساأكتب  ماذا 
ا�أي��ام  م�ستنقع  يف  وجوعاً  وخوفاً  عط�ساً  ميوت 
بالقبح  امللطخة  ا�إن�ساني��ة  �سجة  و�سط  بعيدًا، 

والكذب والعار؟!.
يف �سنوات م�ست كانت “حر���ض” تلقب باملدينة 
التي � تنام.. اأ�سواقه��ا مفتوح��ة على مدار ال�ساعة 
ووجهه  اليمن  بوابة  هي  كانت  اليمن..  اأبناء  لكل 

امل�سرق.
تعد  مل  الُع����ْدَوان  هذا  همجية  ومع  اليوم 
التي  “حر���ض” التي نعرفها… �سورتها اجلميلة 
كانت تظهر بها يف املا�سي القريب اأ�سحت “حطام” 

واأ�سباحاً ودمارًا!

 60 مدرسة دّمرت كلياً وجزئياً 
يتحدث ل��� »�سدى امل�سرية« عبده طار�ض، مديُر 

اإدارة الرتبية والتعليم بحر�ض قائاًل: 
هذه  �آلة  اجلمهورية  مدن  من  كثيرًا  تعر�ست   
تبقى  لكن  منه،  مفروٌغ  اأمٌر  وهذا  اللعينة،  احلرب 

احلياة تدب يف اأجزاء هذه املدن.
حطام  من  مدينة  �سارت  “حر���ض”  اأن  غري 

واأكوام من دمار واأ�سباح مل يعد للحياة نب�ض بها
يف  �سيٌء  هناك  يعد  مل  نبكيها..  اأطالل  �سارت 
حر���ض معن��ا 60مدر�س��ة مت تدمريه��ا ب�سك��ل كلي 

وجزئي
اأك��رث م��ن ثالث��ن طالب��اً وطالب��ة � ن��دري اأين 
م�سريه��م وم��ا م�ستقبله��م ب�سب��ب ه��ذا الُع����ْدَوان 

ح�سبي اهلل ونعم الوكيل.
كل �سيء تدمر يف حر���ض.. ا�إن�س��ان واحليوان 

واملباين واملنازل.. اجل�سور واملزارع.
هذا جزء ب�سيط مما خّلفه الُع����ْدَوان من اإب��ادة 
خزينة  ترف��د  كانت  التي  املدينة  لهذه  جماعية 
الدولة مبالي��ن الريا�ت، 
طار���ض:  وي�سي��ف 
مظلوميتها  حر���ض 
جدًا،  وكبرية  كبرية 
الُع����ْدَوان  خّلفه  ما 
فق��ط  عام  خالل  فيها 
دماء  و�سفك  دمار  من 
اأكرب  وتهجري،  وت�سريد 
الُع����ْدَوان  خلفه  ما  من 
غزة  على  ا�إ�سرائيلي 

خالل �سنوات كثرية.
اأن  طار���ض  واأ�س��ار 
اأك��رَث م��ن 400 من�ساأة 
وحكومي��ة  �سياحي��ة 
مت  ومدني��ة  وطبي��ة 
كام��ل  ب�سك��ل  تدميه��ا 
طيل��ة ع��اٌم كام��ل من��ذ 

بداية الُع��ْدَوان.   جثث شهداء مجزرة المزرق أمام مستشفى عبس
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هل ُتضيع السعودية 
الفرصة كما فعل 

عمالؤها؟
علي السراجي 

كمخاتا سسالطةا
و سقايىا  سساتقخلُةا
 سسامخدةاسهامايفا سد خالا
عانا ساتدعمءا غناًىا يفا
ورشعناةا ستدخالا سدويلا
تتيجا َو ساذيا و إلقلخمالا
بمسُداااْدَو نا سدساكريا
 سسادي7يا ألَيريكالا
سكنهاما عاىلا ساخَاَماان،ا
سامختايفالاذ ا سارشوعا
سألبدام7ا يستسالمًةا
و سسخمساخةا  سذلبخاةا
و سنطقخاةا  سحزبخاةا
ستحقخالاأَْلااَد فايدنيياةاو ختصمخ ٍتاعاىلاخصييهماعربا
تديرا سيطن،ايدتقدةاأخهاساختماتصفخةاخصييهماوتسلخما

 سبلداسهم.
وكيخهماكمختايسليبةا سقر خاسمبقمًايناقبلاقيىا ستدخلا
 سيمخاالاخقداتامايندهماياناتحقخلا ستي خالا سيطنلايعا
امخعا سكيخمتا سيطنخة،او سخي اأَيْضمًاخجدلماسماتُدداتسخطرا
عىلاقر خا سُدااْدَو ناأَْواحتىاتديرهاكيخهماأسارةا سسادي7يةا
َوتحمسفهماوسخمسمتهماوخططهماوكذسكا سسخمسمتا إلقلخمخةا
و سدوسخاة،اَوليا أليرا ساذياادلهما ستارضخا ألَْكبَاراينالذ ا
 ستدخلاَو سُدااْدَو نا سذياسدتاإسخهاورشعنتهاوقديتاسهاُكّلا
 سديناو ستأيخد،استكينا سنتخجةاعكساخةاَوتصبحا ألَْوَضامعايفا
يصلحاةاخصييهمايانا سقيىا سييخياةاَو سيطنخةا سي اهةا

سلُدااْدَو نا سسدي7يا ألَيريكل.ا
وينابمبا ستشمبهايفا سسخمسامتاو سيططابنيا سسُدي7يّةا
وعمالئهاماخجادا سساُدي7يّةاقاداسامختايفاخفالا سطريالا
َو ختكبتاخفالا سيطأاو سجريماةاحخنمماشانتاُعااْدَو خهما
عىلا ساخَاَماناتحتاغطمءا ستحمسفا سدربلاأَْوا إلْساااَليلاأَْوا
تحمسافا سدرشا سدولاوغرلماينا سسامخمتا ستلا خطلقتايفا
بد يةا سُدااْدَو ن،ايعاأَنا ساخَاَمانا7وسةاشقخقةاوامخةاَوكمنا
بإيكمنا سسادي7يةايدمسجةاُكّلا سلفامتاو سقضميما ستلاتيرا
حفخظتهاماأَْواقلقهامابممايتنمسابايعا سدالقامتا سجغر خخةا
َو سديميغر خخةابنيا سبلديناوبممايضمنا سحفمظاعىلاساخم7ةا
 سبلديناو ساتقاللاقر خلمما سساخميس،اكينا ختهمكاساخم7ةا
أحدلماماأَْوا العتد ءاعلخاهاأَْواحتىايجر7اإضدمخهاساخكينا
بمستأكخداذ ا ثراعكياعىلاساخم7ةاو ستقاللا سطرفا سدتديا

كنتخجةاحتمخةاأثبتهما ألحد ثا ستأخييخةاو سحمسخة.
بمدناىاآخراكمختا سسادي7يةايفاغنًىاعناختحابمبارص عا
الاياربَخاسهاوالاختخجةايناه،اغراتحيسهايعا سيقتاإَساىاوخقةا
 بتز زا7وسخّاةاوإقلخمخةاضدلماولياأيٌرايضحاك،ابلاأَْكيَاارا
ياناذساكاأختجالاذ ا سُداااْدَو نايدم7ساةااديادهايفا سنطقةا
كمختاساببمًاخئخساخمًايفاتدويلا سلفا ساخَاَمانلاسخصبحايلفا
 سُدااْدَو ناعىلا ساخَاَماناخمخجاسخطرةا سسُدي7يّةاَوتحمسفهما
 سيلمال،اكمماأَْصابَاحالذ ا سُداااْدَو نا سذياحظلابمسغطمءا
و سرشعخاةا سدربخّاةايفاقماةارش ا سشاخخابحجةاإَعام7َةايما
يسامىابمسرشعخاةاَويحمخباةايمايسامىابمسنفايذا إليْاَر خلا
وإَعام7َةا ساخَاَمااناإَساىاحضنا سدرب،اوخقاةاضغطاو بتز زا
7وسخّةاتساتفخداينها سكيراينا سدولا إلقلخمخّةاوينهماإيْاَر نا
َوخوساخماأَْواحتىاعىلا سساتيىا سدويلايناأخوبماإَساىاأَيريكما
وإرْسَ ئخْالابالاإنا سكيارايانا سادولاقاداعمسجاتايلفمتهما
ورص عتهمابسبا ستهيخاو سغبمءا سسدي7يا سذياقد اسهمالذها
 سفرصةاعىلاطبلايناذلاباكمسلفا سنيويا إليْاَر خلاو سلفا
 سسايخي،اوإلثبمتاذسكاخياللا أليام ا سمضخةاتما سحديثاعنا
لدخاةاأَْوايفموضمتايفاينمطلاحدو7ياةابنيا سبلديناوبغضا
 سنظاراعنا ستفموضاوأَْطاااَر خهاوختمئجه،اَخإنا سالحظاللا
 ألخبمخاو سترصيحمتاوخ7و7ا ألخدملا ستلاصدختاخسامخمًاأَْوا
حتاىاإْعااَليخمًايناقبلابدضا سدولا إلقلخمخّةاسنكتشافاأخهما
الاترغبابمدمسجةا سلفا ساخَاَمانلاخهمئخمًاوكذسكاخكتشافاأَنا
7يميياةا سُدااْدَو نايناعديهاسمايدداقر خ ًاسادي7يمًابحتمًاأَْوا
حتاىابخدايمايسامىابمستحمسفا سدربلابالاأَْصابَاحاخمضدمًا

سلمدم7التا إلقلخمخّةاو سدولاويدم7التهماويصمسحهم.ا
وكيالصاةايمكنا سقيلاإناياناوضعاخطاةا سُدااْدَو نا
 سسادي7يا ألَيريكلاعىلا ساخَاَماناكمنايدخكالذها البدم7ابلا
ويدلامايقخنمًاأَنالاذها سنهجخةاو سطريقةا ستلا تبدهماسشانا
 سُدااْدَو ناورشعنتهاإخممايلفاحبلا سشنقةاحيلاعنلا سنظم ا
 سسادي7يابمستدخيج،اخهلاأَْصابَاحا سنظم ا سسادي7يايدخكا
لاذها سحقخقةا ستلابمتاو ضحاةاسلجمخع؟اوللاسديها سقدخةا
عىلاتفام7ياويدمسجةايماوقعاخخهاقبلاخي تا ألو ناوسهاعربةا
بمماحصلاياعاعمالئهاوأ7و تهايفا ساخَاَماان؟ا أليم ا سقم7يةا
وختمئاجا سفموضامتاكفخلاةابمإلامباةاعىلالذها ستسامؤالتا
وغرلم،اكمماأخهماساتيبتاحقخقةاسخطرةا سنظم ا سسدي7يا

عىلاقر خاإيقمفا سُدااْدَو ناعىلا ساخَاَمانايناعديه.

وجاهدوا يف سبيله

الَيـَسـار والوطنية             )1 - 2(

عدنان الجنيد 
اإنا سلاهاتدامىلاأيرخماأناخجملدايفاسابخلها،او سجهم7ايشاتلاينا
 سجهداولي سطمقةو سشاقةااو سجملدةا ساتفر غا سيسعايفايد خدةا

 سددواويفاكلاأيرايؤ7ياإىلايرضمةا سلهاتدمىلا.ا
خمسجهام7االاينحارصايدنامهايفا سقتاملاخقاطابلايدنمهاو ساعا
ويجمالتهاكيرةا.اقملا سشاهخدا سقمئدا_اخضي نا سلهاعلخها_ايمخصها
:ا»ا سجهام7ايفاسابخلا سلاها7 ئارةاو سادةابسادةاسامحةا سرص عا
ويخد خها،اولياأوسعاينا سقتملاخهيايدنلا ستحركاإلقميةا7ينا سلها
يفاكلايجاملايمكانا ستحركاوباذلا سجهداخخها،ايفا سجاملا سيقميفا،ا
و القتصم7ياو سدساكرياو سساخميساو إلعاليلا،او سحربا سنفسخةا
 ستلاتدتربايناأبرزايظملرا سرص عايفالذ ا سزينا»ا ختهىاكاليها.ا
اقلتا:اإناكلايسلماخضالًاعنا سؤيناُيطمسبابمسجهم7احتىاوسيا
سمايكنالنمكاغزواعىلابال7هاخكخفاإذ اكمختابال7هاتتدرضاألبشاعا
عدو ناعرختها إلخسامخخةاالشكاأخهايفالذها سحمسةايصبحا سجهم7اينا

أوابا سي ابمتااسهذ اوايبمًاعىلاامخعاأبنمءا سشدبا سخمنلاعىلا ختالفايذ لبهما
ويشمخبهمااأنايجملدو اأعد ءا سلهاينا سغز ةاو سحتلنيا7خمعمًاعناأخضهماوعرضهما
قاملاتدمىل:اااا خفرو اخفمخمًاوثقمالًاواملدو ابأيي سكماوإخفساكمايفاسابخلا سله..(ا
و سقصادابمآليةاا_اكمماقملا سر غابا ألصفهمخلا_االيا سحثاعىلا سنّفراعىلاكلاحملا
لا.اإذ ًاالبداينا سجهم7ايفاسبخلهابأياوسخلةاأيكنتاا_اخمسجندياعلخها باأواتسهَّ تصدَّ
أنايجملدايفاسمحمتا سرشفاويخم7ينا سبطيسةابقتملا عد ءا سلهاينا سغز ةاو سحتلنيا
7خمعمًاعناأخضهاوشدبها_او سصحفلاأوا سسخميساأوا سيقفاعلخهاأنايجملدايفاخرشا
 سحقمئلاوخضحا ألعد ءاو سر7اعىلا سرافنياعرباوسامئلا إلعال ا سرئخةاو سسميعةا
و سقرؤةاا_او سدمسماأوا سيطخباعلخهاأنايجملداويصدعابكلمةا سحلاويقي ابتيعخةا
 سناملاوييربلاماابمسحقخقةاويكشافاسهمازيافا سبمطلاوأللهاوذساكاعرباخطبها
ويحمرض تهاوخدو تهاوكذسكاعرباقلمها_او سطبخباعلخهاأنايجملدايناخاللايد و تها
سلجرحاىاو ستحاركايعا سجخشايفا سجبهامتاسلقخم ابإسادمفا سصمبنياوتيخراكلا
وسامئلا سدالجاسلمجملدينا_اوخاالا ألعمملاأواصمحبا ساملاأواصمحبا سجمدخةا
علخهاأناايجملدابممسهابدعما سجبهمتابمسملاو سساالحا_اوشخخا سقبخلةاأوا سقريةاأوا
 سنطقاةاعلخهاأنايجملدابجماعا ستربعمتا سمسخةاو سغذ ئخةاياناقبخلتهاأواقريتهاأوا

ينطقتهاوذسكاسدعما سقمتلنياإضمخةاإىلاإخخم7ا سجبهمتابمسقمتلنيا_او سشمبا سدمطلا
عانا سدملاعلخاهابمسلحمقابجبهمتا سقتاملاوإناسمايتمكنايناذساكاسظروفاخدلخها
أنايكايناعخنمًاعاىلاينطقتهاير قباأياتحركمتايشابيلةاسدمالءا
 سيطاناوخيخةا سديناويقاي ابإبالغا سجهمتا سيتصاةابأياتحركا
ييلابأينا سنطقةا،اوعملهالذ ايُددااهم7 ًايفاسابخلا سلها-و سدخلا
يفايدخساتهاأوا سدكتايخايفااميدتهاعلخهاأنايجملادابتيعخةاطالبها
عناخطارا سددو ناوعاناخطرا7 عاشاو سقمعدةاو سدماالءاوأخهما
أ7و تا إلستكبمخا سدمسلا سذيااأخ 7ايناخالسهماااتيريبا سبال7اوقتلا
 سدبم7ااا_او سشمعراعلخهاأنايجملدابتأسخفا سقصمئداوكتمبةا ألشدمخا
 سحممسخةاو سيطنخةاخإناسلقصمئداو ألخمشخداو سزو يلا سدوخا سكبرا

يفاتقييةالمما سجملديناا
اوأصحامبا سهانا ألخرىاوأصحامبا سي لاباو سر تباوغرلما
حسبا ختالفاطبقمتهماويساتييمتهما سيظخفخةاو سدلمخةاعلخهما
بمسجهم7احسابا سهمةا ستالا خخطتابهماوحتىا سرياضا ُسقددايفا
بختهايساتطخعا سقخام ابمسجهام7اإذ اكمناسها سقدخةاعىلاأنايمساكا
 سجاي لابخادهاخخمكناسهاأنايقاي ابنرشا ألخبامخا سصحخحةاعرباوسامئلا ستي صلا
 الاتممعالالاذ اإذ اكمنايتمكنمًايناذسكاوسديها سقادخةاوإالاخالاحرجاعلخهاااإناأيا
عمالايقي ابها سرءاخخاهاخديةاسيطنهاوحفمظمًاألخضهاوعرضاهايُددا_اأيضمً_اخيعمًا
يناأخي عا سجهم7اابلاوكلااهم7ايؤ7ياإىلايرضمةا سلهاخهيا7 خلايفاسابخلا سلهااقملا
 سشهخدا سقمئدا_اخضي نا سلهاعلخها_اا»اقداتسمعاعني نا:ااايفاسبخلا سلها(اسكنايجبا
أناتفهامابأنا سقضخةاسخساتايجر7اعني نابلا سقضخةا:اأناتكاينايتياهمًاإىلا سلها
،او سسابخلاليا:ا سطريلا ستلاخسامهماستتحركاخخهما،اوأختاتقمتلاوتجملدايفاسبخلا

 سلها»ا ختهىاكاليه.ا
قلتا:اإذ اخهمتا سجهم7ابهذ ا سفهي ا سي سعاتدخكابأخهاالعذخاأليايي طنايمنلا
سي ءاكمناعمسمًاأواطبخبمًاأواضمبطمًاأوا...ا سخاالاعذخاسهايفاتركا سجهم7اوينا سدمخاأنا
يظلا سرءاصميتمًااليُحركاسامكنمًاخإنا سنسمءاأعظماينهااهم7 ًاحخثاقمنابدوخلنا
 سجهام7ياابدملاوتجهخزا سكدكاسلمجملديناوسياسمايكناعملهناإالالذ اسكمناكمخخمًا
خكخافاو سحملاأنا سكيراينهاناقمنمابمستربعابممايدهناينايجيلر تاوُحيلا7عممًا
سلمجملدين.االذ اوسخدلما سصميتاعناينمرصةا سحلاو ستيلفاو سقمعداعنا سجهم7اا

بأخهاسيفايُسألابنيايديا سلهاتدمىلاعناصمتهاوتيلفهاوخذالخهاسلحلاوألله.اا

وجدي الصراري 

• الَيـَسـار كمفهوم 
إنا» سخَاَساامَخ«اكمفهاي ،اَولذ ايفاإطمخا
بد خالا سلمصطلاحا  الساتيد  ا سساخميسا
 سحخازا الْاتَممعلا سدربل،ايصبحا صطالحمًا
َخْضَفمضامًاغاراقمبلاسلتحديادابدقةاوتربيرا
 سممخساة،احانياختأيالالاذها سممخساةايفا

أبدم7لما سيطنخةاَو الْاتَممعخة.
اوتحدياُدا إلشاكملا سخَاَساامخيا سدربلا
يحتامجا خصيصامً،ا َو ساخَاَمانالا عمييامًا
 سيايضايفاتأخيخا سخَاَساامخاخفساه،اَوسكنا
7خ ساةا يدنالا َولاذ ا حقخقخاة،ا بصايخةا
يفاظروخاها سيضيعخاةا تأخياِخا سخَاَساامخا
 سذ تخةاَو7خ ساةاتأخيخا سجتمدامتا سدربخةا
وَعالقمتهاما سحلخةاَو سيمخاخاةا ستلاحد7تا
طبخداةاحركاةا ستطيخاساي ء ًابمسسالباأَْوا
 إليجمب،اَوسملمتابشاكلاأَْوابآخرايفاخللا
اةا ستلا  سظاروفاوتحديدا سصمساحا سَيامصَّ
أساتمرتابمستي خاداعىلا سشاهدا سساخميسا
يشاقبلةا»قخم7 تا سخَاَسامخ«اويي قدهماينا
خقدةا سرص عا سطبقلا سشاطرخجل،اَوأحخمخمًا
خلطتاعلخهما سرؤيةايفاتسالخطا سضيءاعىلا
يحاد7 تا ستكتخاكاَو السارت تخجخة،اَوغخبتا
 السرت تخجخةابشكلاخهمئلايفاأحخمناأُْخااَرىا
يجمالا ألَْلااَد فا ختمحاصا ولاذ احانيا
َو سرب يجاوخحد7اطبخداةا ستحمسفمتا سحلخةا
َو إلقلخمخاةاَو سدوسخاة،اَوأَيْضامًاحانياخمدنا
يفاقار ءةا سدي قابا سكمخثخةا ستالاحصدتهما
أخظماةا سخمانيا سدربخاةاياناتحمسفهامايعا
 سسخمسةا ألَيريكخةاَوأ7و تهماويحد7 تهم،ايفا
حنيايساتمرا» سخَاَساامخ«ابمتمبدتهماطييالًا
اكفخلاما7خ يلاُيِمّل(ا ساتمرا» سخَاَساامخ«ا

بمشاملدتهاحتاىا سنهمية،اسخيارجاسلي قعا
يحاموالًاتقلخادهااوعخاشااايه(اخخمماكمنا

 ألادخابهاأنايغرا سقنمةا ستلفزييخخة.
اإنا سخَاَساامخاكمفهاي ايرتباطابدادةا
َويمكانا بر يجاها يفا تظهارا يحاد7 تا
 ختاز لالذها سحاد7 تايفايفهاي اا سدد سةا
 الْاتَممعخاة(اثاماتدعخما سفهاي ا سطروحا
َو سقييخاةا بتحقخالا سساخم7ةا سيطنخاةا
َو ستحارخايناعالقامتا ستبدخاةا القتَصم7يةا
سلسايقا ألَيريكخاةاَو سسخمساةا إليربيمسخةا
بتغخراطبخدتهماَوأسساهم،اوتفدخلا ستنمخةا
 إلخَْساامخخةابمتجمهاتحريارا سدقل،اَوصخمغةا
 سحلايلا سديمقر طخاةاسإلشاكمالتا إلثنخاةا
َو سنمطقخةاَو سذلبخةا سياي7ةايفا سجتمدمتا
بتحقخالا سي طناةا َو ستطدخاما  سدربخاة،ا

 ستسمويةاَو ستطيخا ستكنيسيال.ا

• الَيـَسـاُر يف دوالب النْسف بني 
املفهوم َواملمارسة 

يُحخالا سبدضاحمسةا سنسافا ستلاطمستا
» سخَاَساامخ«ا سدربلابشكلاعم اَو ساخَاَمانلا
بشاكلاخامصاإَسااىا ألخظماةا الْاتَممعخةا
َو سسخمسخةا ستيلفةابُنخييمًاَوتأخييخمً،اَو ستلا
 ستمرتابتيسخدا سظروفاوَعالقمتا الستبد 7ا
 سطبقالا سمتاداعاىلاياد خاعقاي7ايضت،ا
َوتر كماحمسةاخسافايفهي ا سهييةا سيطنخةا
عربا سرت كاما ستأخييلاسدملخمتا الساتدممخا
يناقرناخحياآخرايساتدخننيابقر ءةاتأخيخا
 سغازوا سديممخالاَويماتالهايناغازواأوخوبلا
َوساداأخظماةاتحمسفامتاطبقخاةاإقطمعخاةا
كييرب 7وخيةاتركتاوخ ءلماتيلفمًاسخمساخمًا
أَْخاااَلقخامً،ا وحتاىا َويدرخخامًا َو قتَصم7يامًا
َويحخلا سبدضالذ ا سنسافاسالغتصمبا سذيا
تدمخالايناهاخلساطنياَويؤ يار تا سكخامنا

 إلرْسَ ئخيْلاسالساتمر خابمستيسعاعرباتجزيئا
 سبلد نا سدربخةاَوإستغاللا إلشكمالتا إلثنخةا

َو إليدييسياخةابهذ ا سصد7.
اَو سحقخقاةاخلخطاينالاذ اوذ ك،اوسكنا
يجاباأنايتاما ستطارقاأَيْضامًاآلسخاةاعمالا
 الساتدممِخا سقدياماَو سجدياد،ا سذياسايرا
 سظارفا ستأخييالاَوتر كمها سسامبلاَوأتمحا
خمخاةا يفا يصنفاينا يانا سبداضا  سجاملا
» سخَاَساامخ«اويغخاباعنهماحميلا سنشامطا
 سدام استصدخاقماةا ستخمخاَو ساتمر خاضخمعا
 سرؤيةا السارت تخجخةاسلهدفاَو سرشوعاأوالً،ا
َوأعتماداعىلا سيخوثا ستأخييلاَوتشاكخالتها
 سطبقخاةاحلخفامًاَوقمعادةا ْاتَممعخةاوَعملا
َوساخكخيسخجختها ثقمختاها تكريالا عاىلا
» سسالفخةا»اخكار ًاَوسخمَساة(ايفايي اهاةا

 سرشوعا سنهضيياَو ستحرخي.
او ساتمرا الساتدممُخاخغماتغراأشكمسها
َوتطيخهاينايرحلةاخحياأُْخااَرىابمحتضمنا
طغخمنا سنقلا» سسالفلا»عىلا سدقلاسيديةا
 سارشوعا سكليخخاميلاَو ستيساعا سصهخيخل،ا
َوخرشاثقمخةاا سلهايرزقاينايشامء،ا سدنياالا
تدلياعىلا سحماب،ا سدخخماقسامةاَوخصخب...ا
إسخ(ايكرسامًاإيملماستدززا سسفسطةا سغبخةا
َو ألصيسخاة،اَو سفتموىا إلخ 7ياةاَو ألو يرية،ا
كيخهماثقمخاةاذ تاينشامءا ْاتَممعلاأصخلا
قام7 ايانا سديناسخلتحافاأسامهاَوينتحله،ا
ويسمماعقيلا سنملاستستمرابقبيلا سبؤلا
 سفاروضاعلخهماَوكالاالاتفكارايفاتحرخلما

َوتحسنياأَْوَضامعهما سدخشخة.ا
اَوآلنالذها سيقمخةاتدملابشكلااخدا7 خلا
 سجتمدامتا سدربخاةاَو إلْساااَليخة،اكيخهاما
تتمامىشاياعاطبخداةاحركتهاماَوقي خخنهم،ا
تمكنتاينا ستغللايفاقلبا» سخَاَساامخ«اوَغرا
 سخَاَسامخاسي ء ًاأخذتاأبدم7لما سدينخةاأَْواسما
تأخذاخهلاتساتمرابتكريلاخفساهما7 خلا
 سدقالا الْاتَممعالا سكيلاكمضماينايهمما

كمختاصبغته.ا
اتندكلالذها سيقمخةايفا ألذلمناكحقخقةا
ذ تاصبغاةا7ينخاة،اَوتأخاذاشاكالًاآخارايفا
بمسضمينا  سذلنخةا سخَاَساامخيةاييساييةا
7ونا سصبغاةاولاذ ابفدالاسلسالةا ستأثرا
 الْاتَممعلابنيا سخَاَساامخاوبقخاةا سكيخمتا
خقاطا ذلنخاةا ثقمخاةا َوآلخهاما  ألُْخاااَرى،ا
لالاتصد اياعا سي قعا سيضيعالاوتُكرسا
تجلخمتهماكحقخقةاحنياتصالاإَساىا ألَْخض،ا
ويفاحانياتندكالايفاحخزا سيعالاكحقخقةا
يلقنةاتصباحابفدلا سممخساةاثقمخةاذ تخةا
خقط،اثاماقم7يةايناعملا ساذ تاكتمظهرا
سلرغباةا سكنيخةايفا سد خلا الخهز يل،اَوسخلا

بمسرغباةا سذ تخةاتكاينا سيقمخاةاحقخقةاأَْوا
الاتكاين،اخمسحقخقةاسماتكانايييمًايرتبطةا
بمساذ تاوخغبمتهامابالاتكايناييضيعخاةا
ييااي7ةايفا سي قاعاَولذها سيقمخاةاالاتددوا

كيخهماولممًاأواتصيخ ًاأَْواخأيمًاَوخؤية.
اَو« سخَاَساامخ«ايفاحخازا سممخساةاثيخيا
اكحقخقاةاييضيعخة(اييااي7ةايفا سرص عا
 سطبقالاَو سيقافا سيايخياشامييلاكيلاالا
يتجزأاوينطللايناو قعا الْاتَممعلاَوتجزيا
 سيقفالنمالايالد اسه،ايظهاراأنا سييخيةا
 سد عامةاطفخلخاةاعاىلا سحقالا ساذياتزعما

 ختممءلماإسخه.
اَو سساؤ لالاياكخافايصارا سخَاَساامخا

سلفخمً؟
اَوكخفاالايكينا سخَاَسامخاثيخيمً؟؟

• االندماُج بحالة اليأس َونسيان 
الثورة 

يفا سيقاتا ساذيايدمخالايناها سخَاَساامخا
ُخُصاْيصامًا َو ساخَاَمانالا عمييامًا  سدربالا
ياناحمسةاإخحسامخاو خهاز  االحظنماعملخةا
تيساعاساأل7و تا سذلبخةا سرتبطاةابأخممطا
 إلختامجا سكليخخاميلابشاكلاخامص،اوعنديما
تساتطخعااممعمتابهذها سرتكخبةا سشيلةا
اكمإلْخاَي نا سسالمني(ايياالً،اينا سحصيلا
عاىلاأصاي تا ختيمبخاةاكبارةايفاييتلافا
 سبلد نا سدربخةاااايعا سدلمااااأخهماالاتمتلكا
أياخؤياةايساتقبلخةاَوالاأياخطاطاسحالا
 سشامكلا الْاتَممعخةاوتحسانياحخمةا سفر7ا
احدا إلخاالل(الالاتدكلاحقخقاةاحمسةا
ياألا ْاتَممعالاعمخالاأَْكيَااراياناكيخها
 ختشامخ ًاأيدييسياخمً،اآلنا سخَاَسامخاينسيفا
يفاحخزا سممخساةاَويمتزجابيقمخةا» سسلفخةا
» الْاتَممعخاةاَو ساز جا سخمئالالايايدمادا
ستطييراحمسةا سخألا سسمئدةابلاَو أل7لىاينا
ذسكاأخهايندجنابهماويصراازء ًاينهم،اخخمما
كمنا ألاادخاباهاأنايقفاعكالاتخمخلماَوأنا
يسادىاستيظخفا سظرفا الْاتَممعلا سرت كما
سخقد اخفسهابديالًاَويسدىاستحقخلاأَْلاَد خها

 سييخيةاَويرشوعهايفا ستغخر.ا
اوألنا ألصلايفا إلشاكملا سسخميسايكينا
حركاةا سجتمع،ايحتامجا سخَاَساامخاسقر ءةا
ييقدهاخخهابشاكلاييضيعالاَوتحديداخطا
سرهااأيا سجتمع(اسخيظفا سحركةاَويحقلا
 سهادفاعيضامًاعانا الخديامجا سالينطقالا
ياعاحمسةا سخألاَو ستهم7ناياعا سي قعا سرثا
َو ستبدخاةا وَعالقامتا إلختامجا سكليخخمسايلا

سسببمتالذ ا سي قع.

مقدمة:
ٌنا ْاتَممعلاَوسخميساأصخلايفا سرتكخبةا سدربخةا إنا سخَاَسامَخايكيِّ

عمييمًاَو ساخَاَمانخةابشكلاخمص،اوتأتلالذها ألصمسةايناسخمقاخضمسها
 ستأخييلاَوقضميمها سطروحةاعىلا سطموسةابد يةابقضميما ستحرخا سيطنلا
وحتىاقضخةاتحقخلاا سدد سةا الْاتَممعخة(،اولذ ا سخَاَسامخاويفاييتلفا
 ألقطمخا سدربخةاعمخىايناحمسةاتشييهاحم7ّةاووصلا سحدابيصييهاحدا
 ستصفخةا سجسديةاسكي 7خه،اولذ ايدكلايمايميلها سخَاَسامخايناخطرا

عىلايشمخيعاأخظمةا ستبدخةاسلسخمسةا إليربيمسخة.
اوتصُلايفالذها سلحظةايشكلةا سخَاَسامخاذخوتهم؛األخهاُخصلاعناو قدها
َوقضميمه،اوخخمماييلاخحمولاتقديماقر ءةاتحلخلخةاسيضعا سخَاَسامخاسدخمًا

سليصيلاسقمخبةاسلحقخقةاَوتحديدايضميخنهم.



11 كتابات سدد7ااعلاا      سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا

اإلْخـَوان للكذب 
والقتل عنوان.. 

تعز أنموذجاً 
عارف الشرجبي

سامايددابمقادوخا إلْخاَي نا ستمسالمنيااحازبا ستجمعا

 ساخَاَمانالاسإلصالح(اإخفمءاحقخقتهما سديييةا سد عشاخةا

 سفماارةايفا سيصيياةا ستالاترباي اعلخهماعىلاياداإيميهما

 سزعي احسنا سبنمء..

لذها سنبتةا سشاخطمخخةا ستلاُعرختابمإلْخاَي نا سسالمنيا

باكلايسامخمتهماوخصمئلهاما سدييياة:ا7 عاشاو سنارصةا

و سقمعادةاوحازبا إلصاالحابماماخخهاما سسالفخةا سيلمبخةا

وغرلاماينا سسامخمتا ستلاتتيذاينا سدياناغطمءاإلخفمءا

حقخقاةاأَْعاَماامسهاما سدييياةاوييططمتهاما إلْاااَر يخةا

ستشاييها سديانا إلْساااَليلايناذاخشاأتهماوحتاىا سخاي ا

أَْصابَاحتا سخاي اغراقم7خةاعىلا ستيفلاأَْوا ستنصلاوإخكمخا

يماتقي ابهاينايجمزخاالاتمتاسلدينا إلساليلابأياصلةاوالا

تدرباعناايلرهاوتدمسخمها سسمحمء.

اوسدالايماحدَثاخاللا سخيينيا سمضخنيايفايدينةاتدزاينا

قبلاحازبا إلصالحاو7و عشاهايناقتلاوساحلاوتصفخمتا

اساديةاوخهاباورسقاةاو ختطمخامتاعلنخاةاتؤكاداتلاكا

 سحقخقةا سبشادةا ستلاتربتاعلخهمالذها سنبتةا سيبخيةا ستلا

عمثاتاوتدخثايفا ألَْخضاخسام7 اوقتالاوتدير ابمساما سدينا

ستظهارهابأخها7ياناقتلاوتنكخلاوخجخداةاوسخلا7يناخحمةا

ويي7ةاويحبةاوسال .ا

ار ئاما إلصاالحاويرتزقتهاو7و عشاهايفاتدزاأساقطتا

 سقنامعاعنا سيااها سحقخقلاسهاذ ا ستنظخاما إلخلمبلا سذيا

يتدثارابيخمبا سرلبمناويدعلا سفضخلاةازوخ اوبهتمخماو خكما

يبخنم.

ار ئماساحلاوقتلاوتنكخلاسمايسابلاساهاييخلايناقبلا

 الايفاقميايلاو خداملا الخاي نا سسالمنياو7و عشاهمايفا

 خغمخساتمناو سدار قاوسايخيماوعدناوحرضيايتاوسحجا

وغرلامايانابقامعا ألَْخضا ستالا بتاللاما سلهابهاذها سنبتةا

 سيبخياةاأَْواتلكا ألَْعاَمااملا ستلا ختكبهما سرخمقايفاعدناقبلا

 سيحدةا ساخَاَمانخةابمماخخهمايجزخةاخاينميراماعا .

ار ئماالاتقرلما ال7يمنا سساممويةاوالا العر فاو سقي خنيا

و سي ثخلا سدوسخةا ستلاتحاّر اتلكا ألَْعاَمااملاتحتاأيايربخا

أَْواحجةاقداتكيناظملرلما سرحمةاوبمطنهما سدذ ب.

سقداتنّكرا7و عشا إلصاالحايفاتدزابتلكا سجر ئماسكلاقخما

ويدمخلا إلخَْساامخخةاوستدمسخما7يننما إلْساااَليلا سذيايحّر ا

قتالا سنفلا الابمسحلا سذياالايتحقلا الابحكماقضمئلابمتا

وسخلاوخقمًاسرغبمتاشاخطمخخةاتتحكامابهماخفيلايريضةا

ُابلاتاعىلا سقتلاسجر7ا سقتلاأَْواخغبةايفا إلختقم ايناخصما

سخميسا ختلفايدهايفا سرأياخقط.

بالاسقداتددتاار ئاما إلْخاَي ناحدو7ا سيعلا إلخَْساامخلا

ويد خكها سحسخةا ستلاتؤينابمنا سديمءاو أليي لاو ألعر ضا

يدصييةابمي ثخلا سهخةاخطرا سنملاعلخهماوحّصنهما سيمسلا

يفاُكّلا7يمخمتهاوكتبها سرسالةاحنياقمل:ا»َيناَقتََلاخَْفًسماِبَغْرِا

خَْفاٍلاأَْواَخَسام7ٍايِفا أْلَْخِضاَخَكأَخََّمماَقتََلا سنَّامَلاَاِمخًدماَوَيْنا

أَْحخَمَلماَخَكأَخََّمماأَْحخَما سنَّمَلاَاِمخًدم«،اوقيلا سرسايلا سكريما

يفاحجاةا سي7 عاأَنا7يمءكاماوأعر ضكاماوأَْيااَي سكماحر  ا

علخكماكحريةايييكمالذ .

خأينا إلْخاَي نا ستمسلميناوعلممؤلما ستشدقينابمسدينا

زوخ ًايمامايحدثايناقتلاوساحلاو ختطمخمتاوخهبايفاتدزا

خالخمًاسكتمبا سلهاوسنةاخبخه؟

أالايادخكا سزخد خالاوصدرتاوغرلممايمنا7عاي اسلجهم7ا

يفا ساخَاَمااناوينهاماتدزابأنا سرسايلاولايايياهااخيشا

 سسالمنياسقتملا سرشكنياحنياقتلاسهاماالاتقتلي اطفالًاوالا

شاخيمًاوالا يارأًةاوالاتقطداي اشاجرة،اخممابمسنامابجممعةا

 إلخي ناحنيايجخزوناقتلا ألَْطَفملاو سنسامءاو سشخيخاولما

خخم اآينينايفابخيتهماعمبدوناعمكفيناسله؟.

يماذخبالؤالءا سي طننيا ألَبْااريَمءاحنياتُنهبايمتلكمتهما

ويحالتهمايناقبلا7و عشا الصالحايفاشي خعاتدز؟ا

إخهماار ئماساتظلاتتشابثابرقمبايرتكبخهماوينايقفا

يدهمايناأحز بايسامخيةاخمرصيةاو ْشارتَ كخةاسمختاعىلا

خهاجالاؤالءا سقتلةاخ7حماينا سزينابادء ًايناصندمءاوعدنا

ويؤخر ًا سريمضاستربخاسهماأَْعاَماامسهما سشخطمخخةابمربخ تا

سخمساخةاأَْواتقفايدهماكشاملدا سزوخا سذياسنايجنَلاغرا

 سهي ناو سيزيايفا سدخخماوعذ باأسخمايفا آلخرة.

متى تنتهي ثقافة الحقد واالنتقام؟!
أحمد ناصر الشريف

 
ايماحدثايفاتدزايؤخر ًايناقتٍلاوذبٍحا
ُاعناأَْخاااَلقا وَسْحااٍلاسألَبْااريَمءاالايدربِّ
 ساخَاَمانخانيا سشاهي7اسهامابمإليَْماامنا
و سحكماةايناقبلاأخضلاخللا سلها سنبلا
يحماداعلخاهاوعىلاآسهاوصحباها سصالةا
و سساال ،اوإخمامالاياعمالاإْاااَر يلا
وخدالاابمنايدكالاتلكا سيقمخاةا ستلا
أّسساتهمالندابنتاُعتباةايفايدركةاأُُحدا
وأُ اامخالاحّممساةا سحطاباوكلتملماما
تنتمخمناإَساىا سبختا سسفخمخلا سذياحّيلا
 سيالخاةا سر شادةاإَساىايلاكاعضيض،ا
وكمنالاذ ا سبخاتاصمحاباأولايرشوعا
يفا ستأخياخا إلْساااَليلاستيخياثا سحكما
سألَبْنَاامءاو ألحفم7استدخالابدداذسكا أليةا
 إلْساااَليخةايفاخالخمتاورص عمتاقمتلةا
ساماتنتهاحتاىا سخي اخغماياروخاأَْكيَاارا
يانا سافاوأَْخبَادممئةاعم اولالاثقمخةا
يقختاةا حخملاماآلاسادي7ايفا سجزيارةا
 سدربخةاويشاي ايفاحكمهماعىلاخهجهم،ا
حخاثاأَْصابَااحا سقتالا سدماداسلنفالا
 سحريةاوتكفرا آلخراعندلما–االاسخمما
ياعايناييتلافايدهماخكار ًاويذلبمًا–ا
لاي:اعبمخةاعنا7ساتيخايحكمايبم7ئهما
وأَْخاااَلقهماوقدا ساتطمعي اأَنايدممي ا
لذها سيقمخةاعىلايسمحةاكبرةاينالذ ا
 سدمساما سرت يالا ألَْطااااَر فايناخاللا
يماينفقيخهايناأَْياااَي لابملظةاسرش ءا
 سضممئاراو سذياماوتزيخفاوعالا سنملا
 سدينالابالاوتزيخافا سيعالا سجتمدلا
سلشاديب..اوبحكاما سجاي خاخقادا بتيلا
ازءايناأَبْنَامءا سشادبا ساخَاَمانلابهذها
 سيقمخةا سمقيتاةا ستلاالايقرلما7يناوالا

رشعاوالاعرف.
وسذساكاكماخحانايفا ساخَاَمانابحماةا
إَسااىا لاذها أليام ا ااةا َخامصَّ شاديدةا
يضمعفاةاالدا سذ تاسكالاختأسَماأَْكيَاارا
حتىاخفيقايناغخبيبتنماوخساتخقظاينا
سابمتنما سدمخلاسنارىاباأ اأعخننماكخفا
7ّيرخماوطنمًاويزقنماشدبمً؛ابسبباثقمخةا
 سحقداو سكر لخةا ستلاتحملهماخفيسانما
ضادابدضنماو ستالاحرصخملامايفاإثمخةا
 سندار تا سطمئفخةاو سذلبخاةاو سحزبخةا
وتطبخالا بنامءا سدوساةا حسامبا عاىلا

أخظمتهاماوقي خخنهام..ابمإلَضامَخاةاإَساىا
أخنماساماخساتجمعاشاجمعتنماسالعرت فا

بهاذها سحقخقاةا ُسارَّةا
 ستلاوادخماأَخفسانماينا
خالسهاماأخناماقاداخقدخما
أخكمنا سحخمةا ألََسامسخةا
لاذها سيقمخاةا وكم7تا
 سقختاةاتي7يابناماإَساىا
 ستهلكة؛ابسببايماينتجا
عنهماياناتدبئةاخمطئةا
بهاما سلشابمبا سغارخا
 سذينايساروناعىلاغرا
ُلَدًى؛اختخجةاسمايتلقيخها
يضللاةا ختاموىا يانا
خقهخاةا ويدلييامتا

يغليطةاسخساتايانا سدينا إلْساااَليلا
سدخاةاأخهما ساتحلي اأَنايقمتلاي اأَبْنَامءا
الدتهاماويكفروخهماالاسايشءاإاّلاألخهما
يرخضيناأَنايسارو ايفاخكبايناخمسفي ا
رشيداةايحماداباناعبد سلاهاوخهجهاما
 سقيياما سبنالاعىلاأََسااملا ستساميحا

و سددلاو سرحمةاو سقبيلابمآلخر.
يفاُكّلاباال7ا سدمسماقمياتاثيخ تاضدا
أخظماةايساتبدةاوظمسةاستحالايحلهما
أخظماةاعم7ساةاوينصفاةاتقاي اببنامءا
 سشاديباو ألوطمناوتحقالاإخجمز تايفا
خارت تاقصرةااد ًاوتناىا سميضاألخهما
أّيناتا سحمرضاو سساتقبل..ابخنمماخحنا
يفا ساخَاَماانايراعىلاثيخةاامااسابتمربا
ولااأكتيبار(اأَْكيَاااراياناخصفاقرنا
و سدوسةا سحدييةا سقييةا ستلاكنماخنشدلما
سماتتحقلابددابلايمازسنماخغماييضالذها
 سفارتةا سطييلاةاااد ًاعىلاقخام ا سييخةا
وخظميهاما سجمهايخياخجدالايناعهدا
 ألئمةاو سسالطنياو الساتدممخاشممعةا
خدللاعلخهماخشالنماوعجزخمايفابنمءا7وسةا
وختهماينايطمسبابتصحخحا سيضعابأخها
يرياداإخاامعاحكاما ألئمةاو الساتدممخا
وللاحجةا سدمازا سذياخشلايفاترامةا
أَْلااَد فا سييخةاعىلاأخضا سي قعاوصيالًا
سبنامءا سدوساةا سحديياةا سنشاي7ة..ابالا
وبقدخةاقم7خاحّيسناما سنظم ا سجمهيخيا
إَساىاشادمخايفاوسامئلا إلْعاااَل اختغنّىا
بهابخنمما7وستهاغمئبةاويساليبةا إلخ 7ة؛ا
ألنا سذيناقميي ابمسييخةاأََسامسمًاسمايكنا

لدُخهمابنمءا7وسةاعىلاأخقمضا سدهدا سذيا
ثامخو اعلخهاوإخر جا ساخَاَمانايناُعزستها
كمخاي ا كماما وتيّلفاها
يقيسينابدسخلاأناعملخةا
 إلعد يامتا سدشاي ئخةا
سرامالتا ساخَاَمانا ستلا
قخام ا سيايخةا أعقباتا
يبامرشةاو ستلاوصفهما
عبد سرحمانا  سقاميضا
 إلخيمخالاخئخلا سجللا
 سجمهايخيا ألسابل،ا
خحمها سلاهايفايذكر تها
وقاي7 ًا شاكلتا بأخهاما
قادا سليايخةا سضام7ةا
بد خالا ياما عكساتا
 سنفايلايناحابا الختقام اكممايحدثا
 سخاي ..اثماتحيساتابدداذساكا ساخَاَمانا
إَساىاسمحةاستصفخةاحسمبمتابنياقيىا
إقلخمخةاو7وسخةابحجةا سدخمعاعنا سييخةا
و سجمهيخيةاخسامستا7يمءا ساخَاَمانخنيا
و ستلايماتز لاتنزفاإَساىاوقتنما سحمرضا
وسكانابغاز خةاأشاد..اغارايدخكنياأنا
ُحريةا سد اووظخفتهايفا إلخَْسامناوبقخةا
 سكمئنامتا سحخاةاتتدخالابدخالا سحخمةا
وبنسالاينظماويتكميالاستنظخما أل7 ءا
 سيظخفالاسألاسام ا سحخاةاو ستحكمايفا
خشامطاألماأاز ئهماوأَْكيَاارلما ختبمطمًا

بمسدلماو سدرخة.
اوإذ اياما عتربخاماوخارةا حتخمطالا
قصايىا رضوخًةا  سُدماالتا سصدباةا
القتَصام7اوتجامخةا7ولا سدمساماكمخاة،ا
َخاإناوخارةا ساد ايفا سبنايكا ستيصصةا
رضوخةايي زيًة؛األخهاوحادها سقم7خاعىلا
بداثا سحخمةايفا ألاسام7ا سنهكاةاوتلكا
 سساتنزخةابساببا سحاي 7ثاو سحروبا
و سكي خثا سطبخدخة،اوخخمماعد اذسكاخقدا
حظلا سد اكجيلرايام7ياوكليناييٍحا
بمسكيرايانا سدمخلاو سدالالتا سساميخةا
 سنمامةاعناتقديراوتبجخلالذ ا سدنرصا
 سحخاييا سدظخاماوألمختاهاالساتمر خا

 سحخمة.ا
صحخحاأنا سديمءا ستلاتنزفايناأالا
 سدياناو سحرياةاو سكر ياةاو سدخمعاعنا
 ألوطامناوساخم7تهماو ساتقالسهماتحتلا
يرتباةاالاتُضملى؛األخهاماتلبخةاأليرا سلها

سابحمخهاوتدامىلا سذيايكمخئا سشاهم7ةا
بمسيلاي7ايفا سجناة..اسكانايامايحدثايفا
 ساخَاَماناسامبقمًاوالحقامًايحّريها7يننما
 إلْساااَليلا سحنخفا سذياكّر ا إلخَْسامنا
ويخّازهاعنايماعد هايانا سكمئنمتا سحخةا
حخاثاالايتاماقتالا سنفالاإاّلابمسحل..ا
وتناصا سكيراياناآيمتا سقارآنا سكريما
ورشيدةاخبخنمايحمداصىلا سلهاعلخهاوآسها
وصحبهاوسالماعىلا سز ياماو ألخضلخمتا
 ستالاخاّصا سيىلاسابحمخهاوتدامىلابهما
 إلخَْسامنا7وناغره..اكمماحّد7ا ألسبمبا
و سسايغمتا ستلاتجخزاإزلامقا ألخو ح..ا
وباإز ءالاذ ا سقتالا سجمخلا ساذياخقي ا
باهاخحانا ساخَاَمانخنياسبدضنامايييخمًاالا
خادخياأيارشعاأَْوا7يانايبخحاسنماذسكاوالا
يماللاحججناماو7عمو خاما سبمطلةا ستلا
تاربخاسنمالاذها ألَْعاَماااملا إلْاااَر يخةا
و ستيريبخاةا ستالاخقي ابهام..اسقداخلنما
أَخفسانماسليامخجا ساذياظالاوياماز لا
يحرضنماضدابدضنماحتىاقم ابمالعتد ءا
علخنامابشاكلايبامرش،اخقتلا سشاخيخا
و سنسامءاو ألَْطَفاملاو7ياراكلماماقمناما
ببنمئهايناذاتأساخلا ساخَاَمانا سحدييةا
قبلايمئةاعم اوخساخنماأخهاحخنممايكينا
 سبختايحّصنامًاينا سد خلاالايساتطخعا

أحداأناييرتقهايهمماكمختاقيته.ا
سكاناحخنمماتكاينا ألباي باو سني خذا
يفتيحةاكممالياحاملابختنما ساخَاَمانلا
اكمنا ينذاأَْكيَاارايناخمساةاعقي7اخأيٌّ
يمكاناأنايدخلاهاويدباثابمحتييمته..ا
ولذ ايمالاياحم7ثا سخاي اخدالاسخلايفا
 ساخَاَماناخحساباوإخمامايفا7ولا سدمسما
 سدربالابمسكميال،احخاثاسامايساتطعا
 سحاكم ا سدارباتحصنياشاديبهماينا
خااللا سحكما سرشاخداوتطبخالا سدد سةا
و سسمو ة،اخكمنا ستذيرايناقبلا سشديبا
بميمبةا سبمبا سفتيحا سذياأتمحاسآلخرينا
 سدخيلاينهابحجةايسامعدةا سشاديبا

سلحصيلاعىلاحقيقهما سرشوعة..ا
وسلدخمعاعناأَخفساهماسمخعا سحكم ا
إَساىاإشامعةايماأساميهاعارباإْعااَليهما
 سيّااهابنظرياةا سؤ يارةاولالاُحّجةا
ضدخفاةاعّلقيلماعىلاشاممعةاعجزلما

و7خدتا سشديباثمنهماغمسخمً.

رند األديمي
قمستايل:ايمذ اأخدلاوسداأختلايميت؟اا

اأخام:اخارا سلهاما ادلاها
خر ً.

أامبتنل:ايريضابذ كرتها
بقلبهاعمرهاسانتنيااليدرفا

 الايميمابمبماسخمخةابخت
أخم:اذ كرته؟

خدامالاياوسدا سشاهخَدينا
يمتاماأباي هايفاقصفابصددةا
خمئماينا سسامعةا ولاما
باأ ا وخأىا سخاالًا  سدامرشةا
أبييهاولامايلفظمنا عخنخاها
أخفمساهمماوأخهاسامايتجموزا

 سسنتني..اوسداأخلا آلناسمايددا
طفالًاكسامئرا ألَْطَفملايلدباويلهياحتَّىاوإنا7غدغنما
اسادهاالايتدغادغاييلا ألَْطَفامل..الياشامخ7ا سذلنا

ييقلا سُيَطى..اكلنماالاخدرفايما سذياخآهابمسضبط؟
أخهماما عرخناما حتَّاىا يارتا سسامعمتا سطييلاةا
 ستشهد اسنأتلاسهماووسدلممايلقىاعىلابطنهاوخالخها

يطيقتمناعىلابطنهاوكمنايحللابنمابدلشة؟!
والاخدرفاكمايرتاسامعمتا سدلشاةاويمذ اعسمها
لذ ا سطفلايحدثاذ ته؟اويماليا سذخبا سذياتقمصصها

 سحخمةاعلخها آلناولياصفحةابخضمء؟
كمنايقيقاعاخالخهاعلهايحملاخفَساهايناخي طرا

 ألسئلةا سنمسفةا»كخفاوسمذ اويتىاوين؟ا
رس7تابمسحديث:اُكّلا7قخقةاينزلاينا سسالسماوليا

يقيل«ابمبمااها»يميماات«.

اويدي7اأسخنماقمئالًابلسامناثقخلايمباماحدا»الاأحد«ا
ولياينمظرا ألخض.ا

سقداكمنايرساما يرأًةاتلبلاالبمبمًاأساي7اوتحملا
حقخبًةاوينم7ياعمتهاقمئالً:ايميمايميماسدبة.

اوكمنايرسامابختمًاسيخهاأخرضاوينم7ياادتها
قمئالً:ابمبمايميماسخمخةايسدل.

وعنديماسبساتاثيبمًاكييبا ياهابكىاوقمل:ا
حلايميماحلايميماوسمايْهدأاحتَّىاخلدتاثيبلا

وأخدهاوخبّأها7 خلاحقخبتها سصغرة.
ينالنما ختهتاخمستهاينا سحديثاعنه،اوينا

لنمابدأتاأاخّشابيعكةا سضمر.ا
يماإسهلاللابمستطمعتلارش ءاذ كرتهاوقلبها
 سصغراسخدي7اسطفيستهاوأحاليها سبخضمء؟!!.ا

أَْطَفاملا ُكّلا عخاينا بيسادلاحمالا ولالا
 سحروب..ا سر كضنياوخ ءاأشابمحاآبمئهم..اوسيا
كمنابيسادلا سباكمءاخخمبًةاعاناأعخنهما سحمسةا
سبكخاتا7يمًاحتَّىاتجافاعروقلاينا سحخامةاوحتمخةا

 سياي7.
اآآآآآآآهاسختهاأخم..اوسختا سقليباتُشرتىاوتبمعاألشرتيا
لذ ا سقلباوألبهاقلبمًاأبخضاوذ كرةاسماتستهلكاقط.

وأو7اُكّلا ساي7ايانا سارباأنايهبنلايدجازةاحملا
عخينا ألَْطَفملا سنتظريناعىلاخمصخةا سبخيت.

ولؤالءاَيناأعخنهماالاتغم7خارشخمتاينمزسهم.
*  *  *

اويماراسخاٌلابدداسخالاوخهمٌخايشامٌلاوآخاراغمئما
وبتنايعا سطقلاو سلخميلاُكّلايشءاقدايأتلاإىلا سدلقنيا

يفاخلجمتا سروح
 سر حلنيابدونا ساتئذ ناو ستمخكنياخلذ تاأكبم7لما

عىلا سرصخف.

إىل كل املشككنيذاكرُة طفل مليئة بالدم
فواز نشوان

إىلاكلا سشاككنيايفاحكمةا سقخم7ة..اوإىلاكلا
 سر لننياعىلاخذالنا سقمئداسشدبه
خحنااربنمهاوسكماأناتسأسي 

-ااربنامهاحخنماماقامل:ا» سصربالايا سجرسا
 ساذياخدربايناخالسهاسلنرص«اوسكماصربخماوسكما

 خترصخماوسأسي اإناشئتما سحروبا سست.
-ااربنامهاحخنمماطلباينا سجملدينا سنزولا
ياناابملاضحخمنايفا سحربا سر بدةاوحنياتمتا
 إلساتجمبةاتجلاتاحكماةا سقمئداحخنماماقمل:ا
»خحناالاخقمتلايناأالا سجبمل«اخمكنا سلهاينهما

وبسهيسةايفا سحربا سيميسةا.
-ااربنمهاوخحنايفاسجينا سظلماحخنمماقمل:ا
»قيسيلاماالارشعخاةاسلمحكماةاوالاسلمحمكمة«ا
وخرانماشاما ألخايفابدزةا سلهابداداأناصدختا

بحلابدضنماأحكم اإعد  ا!
-ااربنامهايفابد ياةاثايخةا سحام7ياعرشاينا
خرب ياراحخنماماقامل:ا»أناإخ 7ةا سلاهاياناإخ 7ةا

 سشديب«اوحقماكمخت.
-ااربنامهايفاثايخةا سي حاداو سدارشونايانا
سابتمربايدفياويصفاحاخكمخاتا»وثخقةا سدهدا

و إلتفمق«.
-ااربنامهاحمخظاماسدهدهاويلتزيامابمخيمقها

ويؤ7يماسدهي7ه
الاينىاأرس هاوالايفرطايفاارحمهاوالايقرصا

يعاأرسا سشهد ء
يؤسهايمايؤسهماويسددهايمايسددلم
خحخممايعا أليةاوشديد اعىلا سظلمة

الاييمفايفا سلهاسييةاالئم
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يتىايماكمناسلهاسابحمخهاوتدمىلاعظمةايفاخفيسانم،ايتىايماعرخنمايناخاللالذها آليمتا سكريمةايمذ ايدنلاأخهايلكنم،اوأخنماعبخداسه،ايمذ ايدنلا

أخهاخبنم،اوأخنمايربيبيناسه،ايمذ ايدنلاأخهاخحخم،ايمذ ايدنلاأخهاخحمن،ايمذ ايدنلاأخهاابمخ،اأخهاينتقم؟ايمذ ايدنل:اأخهاينايملكا سسمي تاو ألخضا

ويمابخنهمم؟ايمذ ايدنلاأناسهااني7ا سسمي تاو ألخض؟ايمذ ايدنلاكلايمارشحهاوخصلهاعناشئينايلكهاوتدبرهاسدبم7هاوييليقمته؟اأناخدخهم,اأنا

خفهمهم؛اسندرفاكخفاينبغلاأنايكينا ستدميلايفايمابخننماوبخنهاسبحمخهاوتدمىل،ابحخثاالاتبقىا ألشخمءايجر7اأسممء.

الشهيد القائد- دروس من هدي القرآن الكريم- معرفة اهلل ــ الثقة باهلل

 ملزمة األسبوع : أقم الصالة لذكري                   )الجزء األول(
جاء يف القرآن الكريم تعليٌم للمؤمنني بأنهم دائماً يدعون اهلل أن 

يثبت أقداَمهم، وأن ال يزَغ قلوَبهم، وأن يهدَيهم، وأن يعّلَمهم
  -  خاص

يفا حسانيا سحيثالا َثا سساخُدا تحادَّ
يحمرضتاهابدني نا»أقما سصالةاسذكري«ا
عناأََلاااّماخريضةاولالا سصالةاو ستلا
خقي ابهمايفا سخي اخملاير ت،اييضحمًا
ألمختهاما سبمسغةاسإلخسامن،اويامذ اتدنلا
 سصالة،اويامايدنىاأذكمخلام،اويماقخمةا
لاذها سدبام7ة؟اوسامذ ااامءتا سصاالةا

يتكارخةايفا سخاي اخمالايار ت؟
وحرصمًاينماعىلا سفمئدةاتنرشا»صدىا
 سسارة«الذها سحمرضةاعىلاأاز ءاكمما

لل:
]عندياماتاؤ7ّيا سصالةاخمعارف[اأخكا
تقفايفايييكاعدةاير ت،ايفاييقفاتدرفا
أخاتابأخاكاتقافاأيام ا سلاه،اأنا سصالةا
عبم7ة،ايي اهةايعا سلهاسابحمخهاوتدمىلا
بتجار7اعاناُكّلا ألشاخمءاياناحاييل،االا

أتحركاكير ً،االاأتلفت،ا
الاأتكلام،االاأعمالاأّيا
يفا أقافا آخار،ا عمالا
ييقافاأستشادراخخها
أخنلاأقفابنيايديا سله.
أسخالالاذ اتذكار ًا
بمسلاها تذكارا بمسلاه؟ا
وألنا أخسامه،ا الا حتاىا
بطبخدتاه،ا  إلخسامَنا
وألنا تجمَلهاإىلاشؤونا
 سدخخماقدايجدلهاينى،ا
يتكرخةا امءتا سصالةا
يفا سخاي او سلخلةاخملا
ير ت،ااامءتايتكرخةا
وياعا يار ت،ا خمالا
لذ ايبادواأخهماسماتنفعا
خخنم،ايمايز لا سنساخمنا

يحصال،ابلايحصالاأنا إلخسامنايصيلا
ولياخميس،اسكناالابألاسترتكاأثر ًاخيعمًا

يم.
ثما إلخسمناإذ ايماحمولالياأنايتفهما
قخمةالذها سدبم7ةاستكيُنايشمعرهاأثنمءا
 سصالةاعىلاشاكلاأخقىاوأعىلايمماخحنا
علخها آلن،اويفاخفلا سيقتاسترتكاآثمخلما

يفاخفسه.
 سصالةايفا سبد يةالل:اوقيفابنيايديا
ااَلَةاِسِذْكِري{ا  سلاه،اِذكٌراسلاه،ا}َوأَِقاِما سصَّ
اطاهلا(اأسامايقالا سلاهاسايىسالكذ ؟ا
ااَلَةاِسِذْكِري{اذكارا سله،اوأختا }َوأَِقاِما سصَّ
تذكرهابلسامخك،اوذكرهايفايشامعرك،ايفا
قلباك،اتتذكرا سلهايفاخفساك،اوتذكرا سله.ا
حتىاذكرا سلهابمسلسامنالايايناأالاأنا

تتذكرا سلهايفاخفسك.
 إلخسامناإذ ايماذكرا سلاه،اوكمنا7 ئممًا
يتداي7 ًاعاىلاأنايذكارا سلاه،ايسابّحه،ا
ويكاربه،اوساهاأوخ 7ايدخناةايذكارا سله.ا
لذهاتسامعداعىلاأنايتذكرا سلهايفاخفسه،ا
ولذ اليا سيشءا سهم،اتذكُّرا سلهايفاخفيا
يدخدنالاإىلايمذ ؟اإىلا الستز  ابهديه،اوإىلا
 البتدام7اعماماخهمخالاعناه.اخمسصالةايفا

 سبد يةاتدطلالذه.
سهاماإيحمء تُهام،اسهاماإشامخ تهماخخمما
يتدلالاببقخةا ألشاخمء،ا إلخسامنايفالذها
 سدخخام،ا إلخسامنايفا سدخخمايحتمج،اساي ءا
يفايجملاحخمته،ايفايجملايدخشاته،اأوايفا
يجملالد يتاه؛األنا سدخخمايخد نايفتيح،ا
خخهاماشاخمطنيا إلخل،اوخخهماشاخمطنيا
 سجان،اخخهاما سضلني،اخخهاما سطي غخت،ا
خخهاماأشاخمءاكيارةاتدرتضا إلخسامن،ا
وتدخداهاإىلا سضاالل،اوأخاتاالايمكناأنا
تضاعاسنفساكابرخميجامًاتحاد7اخخهاأخكا

يهتدي،اوالاتحتمجاإىلا سله.
 إلخسامنايحتامجاإىلا سلاها7 ئمامًايفاأنا
يهدياه؛اوسهاذ ااامءايفا سقارآنا سكرياما
تدلخاماسلمؤيننيابأخهما7 ئممًايدعينا سلها
أناييباتاأقد يهم،اوأناالايازغاقليبهم،ا
وأنايهديهام،اوأنايدلمهام.اأسماتر7الذها
يفا سقارآناكيار ً:ا}َخبَّنَاماالَاتُاِزْغاُقلُيبَنَاما
َوَلْبا َلَديْتَنَاما إِذْا بَْداَدا
َسنَاماِياناسَُّدخاَكاَخْحَمًةا
مُب{ااآلا إِخََّكاأَخاَتا ْسَيلَّ

عمر ناا.
أذكمخا أصيل،ا عنديما
 سصاالة،اأذكمخا سصالةا
يانا بادء ًا خفساهم،ا
 ستكبار،اأسخلا ستكبرا
سابحمخها سلها تدظخممًا
وتدمىل؟اوشاهم7ةابأخها
أكرباياناُكّلايماحييل،ا
ويناُكّلايمالياسي ه،ا
] سلهاأكارب[ا سلهاوحدها
لاياأكربايناُكّلاكبر،ا
خأخمابمعتبمخياعبداسلها
أخسخا وتدمىلا سبحمخها
يفاخفي،ايفايشمعري:ا

أنا سلهاأكربايناُكّلايماسي ه.
كلاينايفالذها سدخخم،اأسخلا سطي غختا
كبامخ ًا أخفساهما يجدلاي ا أنا يحموساينا
أيمينم؟اأسخالاأصحامباخؤولا أليي لا
كبامخ ًا أخفساهما يجدلاي ا أنا يحموساينا
أيمينام؟اسكاناأخاتاإذ ايماكناتايرتبطمًا
بمسلهاسابحمخهاوتدمىل،اوتفهمايمذ اتدنلا
عنديماتقايل:ا] سلهاأكرب[اساتجداُكّلايما
ساي هاصغار ً،اينايرغبكابيشءاسايىا
 سلهاتجدايمايمكاناأنايقديهاسكاصغر ً،ا
صغارايناصغر؛األنايماوعدخلا سلهابه،ا
ولايا ألكرباياناُكّلاكبر،اخهايابمسطبعا
ساخكيناأكربايمماساخقديهايلاأياطرفا

آخر.
يامايهد7خلابهاكبارٌايناكبامخا سدخخما
ويهد7خال،ا كبار ً،ا خفساها خخجدالا
ويتيعدخال،الاياصغراياناصغراأيم ا
 سيعخادا سشاديدا ساذياتيعدخالاباها سلها
 سكبار،ا ساذيالياأكارب.اأسخساتا سجنةا
خدخماأعظماياناأيايشءايفا سدخخم؟األخهما
خدخاٌماين؟اخدخمايناأقايلاخخهاأخهاأكرب،ا
 سلاهاأكرب،اخدخمهالياأكاربايناُكّلاخدخم،ا
اياناُكّلاعذ با أسخساتااهناُماللاأشادَّ

يمتلكها سجان،او إلخل؟ااهنماأوصمخهما
عذ باأخقىاوأشاداوأخضعايناأياعذ با
سادىاأياإخسامنايفا سدخخم،اياناطي غختا

 سدخخم.
يانايييخنالايناطغامةا سدخخام،اينا
ابمبرتهام،ابكربيمئه،اينالماألُلاكربيمءا
وااربوت،ايهد7ِّخالابدذ باه،ايتيعدخالا
بارشه،اأخاتاصغراأيام اينالاياأكرب،ا
وأختايقهايخابمناأخماأقايلاخخهاوأصيلا
سه،اوأقيلاخخهاأخهاأكرب،اوكلايماتتيعدخلا
بهاصغراأيام اوعخدا ألكربا سذياليا سلها

سبحمخهاوتدمىل.

يشءا ُكّلا تجدالا وحدلاما  ستكبارةا
سايىا سلهاصغر ًاأيميك،الاياوترغخبها
وترلخباه.اخحناساياخنطللاعىلاأساملا

خهمنماسلتكبرةاوحدلماسكمختاكمخخة.
أسخالا سناملاعندياماالايتحركينايفا
يي اهاةاأللا سبمطال،ايفايي اهةاأعد ءا
 سلاه،ايفايي اهةا سفسادين،ايفايي اهةا
 سخهاي7او سنصامخى،اياما ساذياييخفنم؟ا
أسخالاييخفنمايماسديهاماينارش،اييمفا
 إلخسامنا سقتل،اييامفا ستدذيب،اييمفا
 ستدب؟اأسخالالذ اليايماييخفا سنمل؟ا
ألخنامايفاو قدنماخارىايماسادىا سنملاليا
أكربايمماسدىا سله؛األخنماعنديماخقيل:ا سلها
أكرب،اسسانماصم7قنيايفاو قدنامايعالذها
 سكلماة،اال،ابالاُكّلايشءاسادىا آلخرين،ا
 سذينالماصغمخ،الياعندخماأكربايمماعندا
 سلاه،اخنحناالاخحساباحسامبااهنم،ا
وخميشايفاطريلالالاطريلااهنم؛اينا
أاالاأناالاخقاعايفالاذ ا سرشا ساذياسدىا

 سنملايفالذها سدخخم!.
ييمفا سسجن،اييمفا ستدذيب،اييمفا
 إلرض خابمصمسحه،اييامفا سقتل،اأسخلا
لذ اليايمايجدلا سنملاالايجملدون،ايما
 سذيايجدلا سنملاالايجملدون؟اليالذ :ا
خيخنمايانا آلخريناوأخهماقادايقتليخه،ا
أوايدذبيخاه،اأوايساجنيخه،اأوايارضونا

بمصمسحه،ايديرونابخته،اوأيي سه.
أسخلالذ اليا سذياييخفا سنمل؟اللا
لاذ اييلااهنم؟اإذ ًاخلممذ اخجداأخفسانما
خميشايفاطريلاللايدصخةاسله،اخقرص،ا
وخفرط،اوالاخساتجخباسلهاعنديمايقيل:ا
املدو ايفاسابخيل،ايرو ابمسدروف،ا خهي ا
عنا سنكار،احمخباي ا سفسادين،احمخبي ا

 سظمساني،احمخباي ا سكمخريان.
أسخساتا سجنةاأكارباخدخام؟ااييضعا
سايطايفا سجناةا-اكماماخويايفا ألثارا-ا

أخضالايانا سدخخاماوياماخخهام(اييضعا
سايطايفا سجنة،اال،ا سجناةالذهاصغرة،ا
خحنايفا سي قعاخرىا سجنةاصغرة،اوخرىا
 سنامخاصغرة،اوخرىا سلاهاصغر ً،اوخحنا
بحمااة..ا إلخسامنابحماةا7 ئمامًاإىلاأنا
يذكِّراخفسهابأنا سلهاأكرب،ابأناإسههاأكرب،ا
خإذ ايماُخّغابايفا سدخخمايتذكرابأناترغخبا
بايناقبلاطي غختا إسههاأكارب،اإذ ايماُخلِّ

 سدخخمايتذكرابأناترلخباإسههاأكرب.
خجامءا ستكبرايفا سصاالةالياأولاذكرا
تفتتاحاباها سصاالة،اواامءا ستكبراينا
ير77لاما أنا سإلخسامنا  ألذكمخا سارشوعا
7 ئممً:ا]سبحمنا سله،او سحمداسله،اوالاإسها
إالا سله،او سلاهاأكرب[اكماتقيلايناتكمبرا
7 خالا سصاالة!اتكبرةا إلحار  ،اتكبرةا
 سركايع،اتكبارةا سقخام ايانا سركيع،ا
تكبرةا سساجي7،ا العتد ل،ا سسجي7ايرةا
أخارى،اكاماتكبار تايقيسهما إلخسامنا

ثاما 7 خالا سصاالة!ا
خصايلاعميمًابداداعم ،ا
والاخلمالاأثر ًاسلتكبر،ا
سذكاراو حداياناأذكمخا
 سصاالةايفاخفيسانم!االا
خلملاأثر ًاسهذ ا سذكر!.
أسخساتا ستكبارةا
وحدلام،اساياكناماخدلا
ستحايلا يدنملام،ا
كبار ً،ا تحايالًا  سناملا
كمسصي خيخ؛ا الخطلقاي ا
ييمخاينا ألكرب،ا ألخهما
ويرغبيناخخمماعنداينا
يقيسايناإخاهاأكارباينا
ُكّلاكبار.اييخفنمايديرا
خمحخةاييخفنمايحمخظ،ا
ييخفنما خئخل،ا ييخفنما

يهي7ي،اييخفنماأبساطا ألشاخمء؛األناُكّلا
يشءاخر هاينالذها ألشاخمءا ستلاسخساتا
بايشءاأيم اعاذ با سلاه،الالايفا سي قعا

خنظراإسخهماأكربايناذسكا سيعخد.
 إلخسامنابدداأنايقيل:ا سلهاأكرب،ايقفا
قمئممً،او سطليباأناتكينايفاوقيخك،اويفا
 سصالةاكلهماخمشادمً،او سيشيعاأيضمًايفا
شكلخةاوقيخكاأيم ا سلهاسبحمخهاوتدمىل،ا
ويفاساكيخك،اوأخضلاوقفةاخشيعاللا
 سيقفةا ستلاخقافاعلخهماخحنايفاصالتنما

بإخسملاأيدينم.
عندياماختأيلاوقفاةا سيلمبخانياييالًا
يفاصالتهام،الالاوقفةاأُبَّهاة،اوكربيمء،ا
سخستاوقفةاخشيع.ايفكاخالخه،اويربزا
بطناه،اويضامايدياه،ا]ويْقَدل[اخأساه،ا
ويقايل:ا] سلاهاأكرب[!ا سضماأسمسامًاليا
وقفةاأبهة،اسخستاوقفةاخشيع،ايصلحا
أناتضاماعندياماتيطب.االحاظ،ااربا
أختايناخفساك،اعندياماتجدلايدكاخيقا
يدك،اوأختاتدخلايفايجلل،ايمذ اسخقيلا
 آلخارون؟ايدتاربوناأخاكاوقفاتاوقفةا
]ِينَِياط[،ااارباأناتدخلاعاىلاخملايفا
يجلالاكهاذ ،ايفا سبامباتقافاكيقفاةا

 سيلمبلايفاصالته،او خظرايمذ اساخقيلا
 آلخاروناعنديامايروخاك؟ا] سخاي اأخاتا

ِينَِيطايماخبر[.
إخهماسخساتاوقفةاخشيع،اللاوقفةا
أبَّهاة،اووقفاةاخيخاط،اتصلاحاإذ اأخاتا
تيطاب،اإذ اأخاتاتيمطباامملار،اإذ ا
أخاتا]ِتتَْحامول[اإذ اأختاتريادا]تنيط[،ا
تدملالذه،اللايانا آل7 بايفاحمسةاييالًا
 سيطمب،ايانا آل7 باأناتضاعايدكاعىلا
يادكايياالً؛األنا سيطخابا سطلايباخخها
أنايقافاوقفةاأبهةاأيام ا آلخرين،اأيم ا
 سنامل،اشايصخةاولاياييمطبهام.اسيا
يدخلاانادياعىلاضمبطابمسشاكلا سذيا
يكايناعلخاها سيلمبالاعنديامايقافايفا

 سصالةاسصفدهايفاواهه.
كخافا ستحخاةا سدساكريةاسلضبامط؟ا
أسخساتالكاذ ،اإخسامل؟اكخافا سيقفاةا
أسخساتا ِسلَدَلام؟ا
إخسامل؟اكخفا سيقفةا
سلنشاخدا سيطنال؟ا
إخسامل؟ا أسخساتا
يفا ستلفزيينا تشاملدا
عندياماتأتالاتحخاة،ا
يدزفا سنشاخدا عنديما
أسخسي اكلهما  سيطنل،ا
يقفينايرسلني؛األخهما
وقفةايدتربوخهماوقفةا
وخضايعا إااالل،ا
سلنشخدا سيطنل،ا سذيا
يدرباعانا سيطنابكلا
يدنخاها سنشاخد،ا ياما
سلَدلاماأيضمًَ،ا ووقفاةا
وقفاةا ُكّلا تكاينا
خشيع،ايدروفاحتىا

عسكريمً،االابداأناتكينا إلخسمل.
 سصاالةاالابداأناتكيناخخهماخمشادمً،ا
خأناتقافاوقفةاسخساتاوقفةاخشايعا
أختاالاتفهما سصالة.اخحناخقيل:ا سضماالا
أسملاسه؛األخهاو قدمًاسخلاوقفةاخشيع،ا
حقخقةاسخلاوقفةاخشايع،اوخشاملد،ا
وخلمالاياناأخفسانم،ا سجناديايدخالا
عىلا سضمباطايفا ستحخةا سدساكرية،اللا
 سدساكريايمكنايضام،اويقفاكيقفةا
 سيلمبالاأيم اخبه،ايفتاحاخالخه،اويربزا
بطناه،اويضام،ا] سلاهاأكرب[.الاذ اسخلا
خشايعمً؛اوسهذ اتجداصالتهماالاتسمويا

شخئمً.
 سيشيعايفا سصالة:اسكين،اوخضيعا
أيم ا سلهاسابحمخهاوتدمىل؛األخكاأختاعبدا
سله،اوأخاتايفايقم اوقفةابانيايديا سله،ا
ويسامعدالذ اعىلايمذ ؟ايسامعداعىلاأنا
تساتفخدايانايدمخلا سصاالة،اأناتتفهما
أكيار،اتذكركاسلهاسابحمخهاوتدامىل؛األنا
 سصالةايناغميمتهمابصيخةاعمية:ا}َوأَِقِما
ااَلَةاِسِذْكاِري{اأخماخمشاع،اوسامكن،ا  سصَّ
أخماخمضاع،اوذسخلاأيم اإسهل،اوساخدي،ا

وييالي،اأيم اخبلاويمسكل.

 ألن اإلنساَن 
بطبيعته، َواتجاَهه إلى 

شؤون الدنيا ينسى، 
جاءت الصالة متكررة 

في اليوم والليلة 
خمس مرات

ر اهلل في   تذكُّ
نفسك يدفُعك إلى 

االلتزام بهديه، 
َواالبتعاد عما نهى

 الخشوع في 
الصالة: سكون، وخضوع 

أمام اهلل سبحانه 
وتعالى؛ ألنك عبد هلل، 
وأنت في مقام وقفة 

بين يدي اهلل
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لن ترهيبنا فإن الشمس متلؤنا 
نوراً وناراً فصبي احلقد والغضبا 

ولتنطلق في احلمى املوتور هادرًة 
قالعِك الُصم تُزجي املوَت والعطبا 

كوني كما شئِت اعصاراً وعاصفًة 
فقد عرفناِك ملَا َوعينَا ألتهبا 

مطامعاً لهثة كالوحش ضاربًة 
تلعق الشهد لو في جيفٍة ُسِكبا

ُلطفي جعفر أمان 
)يهاجم االحتالل 

الربيطاين(!

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
ينالاامم7 سيمخل
إىلاعااامم7ا سيمخل

عارشا يلزياةا سادخلا سيميالا -ا
يدرخةا سلهااوعدهاووعخده(.

-ايلزيةاأقما سصالةاسذكري.

كتبُت على ضريِحَك
ف��ي ال���ذك���رى األول����ى ل��رح��ي��ل األدي���ب 
ال����ث����ائ����ر ع����ب����دال����ك����رمي اخل���ي���وان���ي

 محمد الشميري

ع��ن��ي األن�������س  غ������اب  غ���ب���ت  م�����ا  إذا 
وأوق������������د ن����������اره ح�����ول�����ي ال����ب����الء

أف����ت����ش ع���ن���ك ف����ي أع����م����اق روح����ي
ف��ي��م��ن��ع��ن��ي ع�����ن ال���ب���ح���ث ال���ب���ك���اءُ

مي������ر ب�����خ�����اط�����ري ف������ي ك������ل ح����ٍن
ب�����أن�����ك ف�����ي دم�������ي ن�����ب�����ٌض وم�������اءُ

ذرف������������ُت ع����ل����ى ف��������راِق��������َك حل����َن
ح��ب��ي ف��أن��ت ل��ن��ب��ض��َي ال���ث���وري ل����واءُ

يصحو اإلح���س���اس  ب��اس��م��ك  أن�����ادي 
وي����أخ����ذن����ي أي������ا روح��������ي ال�����ن�����داءُ

إل������ى ع���ل���ي���اك ت����أخ����ذن����ي ح���روف���ي
ع������روًج������ا ص������اغ ن���غ���م���ت���ه ال�����وف�����اءُ

ع���ل���ى جن�����وى إب�����اِئ�����َك ح������اَك دم��ع��ي
أن����ي����ًن����ا ف����ي����َك ي���ع���زف���ن���ي ال���غ���ن���اءُ

ن���ح���رُت ع��ل��ى م���ق���اِم���َك ق���ل���َب حبي
ل���ي���أت���ي���ن���ي م�����ع ال�����ذك�����رى ال���������دواءُ

إل����ي����ك م�����ودت�����ي م�����ا دم�������ت أح���ي���ا
أت��������وُق إل����ي����َك ي���أخ���ذن���ي احِل��������داءُ

ك����ت����ب����ُت ع����ل����ى ض�����ري�����ِح�����َك ن���ب���َض
ع��ش��ق��ي وي��ك��ت��ب��ن��ي ب���آه���ات���ي ال��ع��ن��اءُ

ل���ك األش�������واق ت���رك���ُض ف���ي ف����ؤادي
وي������أخ������ُذ م���ه���ج���ت���ي ح���������اءٌ وب�������اءُ

إل�������ى ع�����ل�����ي�����اِء ن���������ورك ي������ا ك������رمُي
ال���ب���ه���اءُ ذا  ب���ق���ل���ب���ي  ي���س���م���و  رق������ى 

إل����ي����ِك ش���ه���ي���دن���ا ط������ارت ش��ج��ون��ي
وف�����ي�����ك ه����ن����ا ي���ل���م���ل���ن���ي اإلب����������اءُ

إل����ي����ك إل����ي����ك ت���أخ���ذن���ي ال���ق���واف���ي
وم����ن����ك ه���ن���ا ي���ب���ارك���ن���ي ال���س���ن���اءُ

ت���ط���ي���ُر إل�����ي�����َك أش������واق������ي وح���ب���ي
وي����ح����ب����ُس ل����وع����َة امل���ع���ن���ى ال�������والءُ

ب������دون������ك ك������ل أج�������وائ�������ي ظ������الٌم
ي���ف���ه���رس ع���ت���م���َة ال����ل����ي����ِل ال�����وب�����اءُ

ب�����دون�����ك ك����ع����ب����َة األح�������������راِر أّن�����ى
ي����ح����لُّ ب����ج����وِف أوردت���������ي ال���ض���ي���اءُ

لْم تلتفت لغبار خيِلْك

هول 
الغياب!

عبدالحفيظ الخزان

.. ي�����ت�����ام�����ى؟!  ل���ل���ث���ائ���ري���ن  م�����ا  ب����ال����ل����ِه   
م�����ن�����ُذ ارحت�������ل�������َت يُ������رّق������ع������وَن ك����الَم����ا 

وَك��������أّن ع����ص����رَك م���ااس���ت���ق���اَم ل����ف����ارٍس..
ِزم������اَم������ا  ِس�������������واَك  أع�����ط�����ى  وال  ك������ال 

ْرَت ش���ع���ب���اً وان������ف������ردت ب����ع����زم����ِه .. ثَ������������وَّ
ي������ا واح��������������داً َم����������َ� امل����������دى أرق������اَم������ا 

روَّض����������َت ب������األخ������الِق ُك�������لَّ س����ي����اس����ٍة ..
ح����ت����ى أَح��������لْ��������َت رص�����اص�����ه�����م أق�����الَم�����ا 

ه�����ذي ال����ب����الُد م���س���ح���َت ك�����لَّ ج���روِح���ه���ا..
وم�����ض�����ي�����َت وح������������َدك حت����م����ل اآلالَم����������ا 

وح��م��ل��َت ِص���م���َص���اَم “احل���س���ن” وخ��ي��ل��ه..
وع�������ب�������رَت ن������ه������رَك ع�������ازم�������اً م����ق����داَم����ا 

ل�����م ت���ل���ت���ف���ْت ل����غ����ب����اِر خ����ي����ِل����َك حل����ظ����ًة..
أح�����الم�����ا  ال�������ه�������وى  ع������ش������َت  وال  ك�������ال 

 “ع���ب���َدال���ك���رمِي” غ�����دوت ف���ي ش��ه��دائ��ن��ا..
رم�������������زاً يُ���������ش���������ّرُف ث�������������ورًة وس�����الم�����ا 

أض���ح���ى ض���ري���ُح���ك ص������رَح ك������ِلّ م����ك����ّرٍم..
وب�����������دا ن�����ض�����ال�����ك م����ن����ه����ج����اً ون����ظ����ام����ا 

ذاِك�����������راً.. رّب��������َك  ع���ن���د  ح����ّي����اً  أن������ت  ُدْم 
م�������ن ي����ع����ش����ق����ون����َك غ�������اي�������ًة وم�����ق�����اَم�����ا 

عبدالقوي محب الدين
ذكراك في الوطن السقيِم....

تأتي ،،،
»فنصبح كالصرمِي«...!!

..
تأتي ،، 

وكل دقيقٍة.....
مليون شيطاٍن رجيِم....!!

..
تأتي ، وما غابت ، لكي...

تلد اجلديَد من القدمِي....!!!
..

تلُد القلوب جراحها ال�....
��عصماء في األمل 

العقيِم...!!!

..
ويصيبنا هول الغياِب....

ورمح فقدك في الصميِم...!!!
..

والوقت إعصاٌر غضوٌب.....
جاء يثأر للنسيِم.....!!!

..
لله ،،

للدنيا ،،،
لنا...

لنعود للعدم السدميي...!!!
..

ما قيمة األوقات ، ما... 
دامت تس����ير ،، بال 

»كرمِي«...!!!

اليمن قضية اهلل
أحالم عبد الكافي

خامرصا لايا يكاينا سلاها عندياما
 سساتضدفنياوليايانايرخضا سضخما
و سقهاراوليايانايدعاياإىلااايقمخعةا
عاىلا يحاثا يانا لايا بالا ا  سظمسانيا
بيااها و سيقايفا علخهاما  الختفامضا
 سدتديانا....خحتّماماإنا سلاهالاياينا
ساخقفابجمخباينايتحملاعىلاعمتقها
لذها سسؤوسخةا سربمخخةا سدظخمةاولذها
 سقضخةااوسخساد7اخطي تهاوسختبنىا

قضختها ستلاللاأصالاقضخةا سلها.
خآلاسادي7المايتبّناينابلالماينا
أخاذو اعاىلاعمتقهاماتحّمالااتبدامتا
تديراأيةا إلساال ا...ولماينايتبنًينا
يحمخبةا سلهاو سسدلايفا ألخضا سفسم7ا
وييمسفاةاأو يرهاويحمسفاةاأعد ئه،اأوا
سخالاآلاسادي7المايناأبمحاي ا سديمءاا
وسافكيلماباكلاوحشاخةايفاكلابقمعا
لاما آلاسادي7ا سخالا أوا ؟؟،،ا  ألخضا
خارشو ا سيار باو سديامخ؟؟ا،اأواسخالا
آلاسادي7الاماينايتفمخارونابمي الةا
 سخهي7او سنصمخىاضداكلاعربلايسلما

أصخلاخممابدد؟؟
خماما سذيايحادثايفا سخمانا؟اأسخلا
لايايحمخباةا سلها،،وقتالا سنفلا ستلا

حرًّ ا سلهاويحمخباةا سحلاوأللهاخرصةاا
أليريكماو رس ئخلاأعد ءا سلها.

يناسختبنىايقمخعتهماإذ ااويناليا
 سذيايصاّدوناعناسابخلها؟؟ويناليا
 ألقايىاوليايانالياابّمخا سسامي تا

و ألخضا.
أيهاما سخمنالا ألصخالاعندياماتيلا
بأخاكاتحمالاقضخاةاعم7ساةا..قضخاةا
خارصةا سلهاو عاالءااسكلمتاها ستلاعمدا
أعاد ءا ألياةاستيبخطهاماخحتماماأخاتا
تستشادراقضخةا سلهاو ستالاأيرخمابهما
وينبغالاأناتستشادراأيضماأنا سلهاليا
ياناساختيىلاخارصةاقضختهاساخكينا
يدكاماوإىلااامخبكماويناوخ ئكماوعنا
يمخنكماوعناشممسكمااسختكفلا سقييا
 سدزيزابنرصةاقضختها....ليا سحريصا
ولايا ألوىلابتحّمالاتبدامتاوخطي تا
 سنارصاوليا سغمسباعاىلاأيرهاوسياكرها

 سكمخروناو سدتدوناو سييخة.
خكخافاأختمااباربا سدمسانياوقملرا
 سستكربيناوخمرصا سيلصني......كخفا
أختامابقيةا سلاهاوبصي خيياهاوبدتم7ها
وبأسلحتهاوبقيتها؟اكخفاأختمابقضخةا
 سلاهااوبمسسادلاينكامااخحاياتبنّخهاما
بصادقاوبمسخقنيابنارصهاوبإيكمخخمتها
بلاوبضدفاعدوهاوقلةاحخلتهاأيم اقيةا

وعظمةا سلها.

فوزية الشهاري
اتتيقافا ألحرفاخجلاةايفايقم ا سدظممءاستتسامبلا سدارب تاحزخمايدرصا

 سقلباأسمً،او ألخضاتبكلايفاخقدلما سكر يةاو إلبمء.
اوطنالايبكلاعظخمم،اخمقاخضلهاآخمقا سساممء،اأيايدمنايفاأساتمذا سبخمنا
تفخهاحقه،ا ناقلتاليالميةاتدلياأخالقماوتسامياشميخماوكربيمء،الياوطنا

 سستضدفنياوكهفا سظلييني،ايماز7تاشخئم،اوسناتفخهاحقهاأبد .
قلباهاصمٍفاوسسامخهاثمبتاصام7ق،ايفا سحلاصامخ اكمسساخفاالايحمبلاالا
يد لان،اكماأخافا سطغمةابساهم اقلمه،االايهمباالاييامف،اصيتهاخر ناقيةا
أيىضايناأياسالح،ا قللا سجبمبرةابجسمخته،اوسمايستطخدي ايجمبهته،اوكمخي ا
كممالم؛ا سغدخاشاخمتهم،ا وسئكا سجبنمءاصبي اخر ناحقدلماخصمصم،اوتلقفتها
 ألخضاشاهخد ،او سشاهم7ةايقم ا ألتقخمءا سصمسحني،اكمختاسهايالذ اوأيال،اخملا

بهمالدخه،او سشهم7ةاينا سلها صطفمء.ا
تلكا سبسامةاو سرضما ستلاكساتاياليحهاحملا ستشاهم7هاللاغميتنم،اخالا

يظناقتلتهاإخّماقداابنماخيا سلهايماز 7وخماإالاعزيم.ا
عىلاخيخاخطمكا ساتمذياوأخالايمضين،اوبنضمسكا سطييالاأخرتاسنما7خبما
أثباتاأنا سيطناأغىلاياناكلازيفاوأنا سؤ ير تا سيبخيةاتحتاخدملا سشاهد ءا
ستساقطاحتمام،اوخدملادكاسناخحخاداعناخهجكاأباد .اصلي تاخبلاوسااليها

تغشمكاوتغىشاامخعا سشهد ءا ألبر خ.

سنواصل
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202 شهيدًا منذ بداية انتفاضة القدس 
بينهم 57 من الخليل 

عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

استشهاد مواطن متأثرًا بجروح أصيب بها خالل اقتحام العدو ملخيم قلنديا 

بلغاعد7ا سشاهد ءاينذابد ياةا ختفمضةا سقدلايفا ألولا
يناأكتيبرا سميضاوحتىاصبمحا إلثننياالااشاهخدابخنهما

م5اشهخد ًاينا سيلخل.ا
وأستشاهداصبامحا إلثننياثالثاةاشابمنارشقايدينها
 سيلخالابداداإطالقا سنامخاعلخهمايناقبلاقاي تا الحتاللا
بدعيىاتنفخذلماعملخمتا7للاولماأيرا سجنخدياوقمسما

امبراوييسفاطر يرة.ا
وبحسابايتمبداةاحمسها ستشاهم7ا سشاهد ءاخإناينا
بخنهاماااااأعديي اعاىلاخلفخةاتنفخذاعملخامتاطدناأَْوا

7للاأَْوا شتبمهابذسك.ا
وبمستشاهم7ا سشابمنا سيالثاةايرتفاعاعاد7اشاهد ءا
يحمخظاةا سيلخالاإىَلام5اشاهخد ً.ابخنهاماماأعدياي اعىلا
خلفخةاعملخمتاطدناأَْوا7للايفايحخطايستدمرةاكريمتا

أخبعارشقمً.ا
يضامفاإىَلالذها إلحصمئخةا سشاهخداكميلاحساناينا
 سساي7 نا سذياأعديها سددوايفاعساقالنا سشاهرا سميض،ا
ولااشاهخد ًاقضي ايفاأخفمقاسلمقمويةايفاقطمعاغزةاخاللا

 سفرتةاذ تهم.

الجامعة العربية.. عربية الشعارات، عربية التنفيذ!
 رائد دباب* 

قاداييتلافاأوبمياماياعاياماذلابا سخاها
بايشاخاللاخرتتاها سرئمساخة..اأَْواقداتيتلفا
 سحملاةا سدعمئخاةاسكخنتيناوتر ياب..اسكناالا
ييتلافا ثنامنا نالاذها سيالخامتاللاحيلا
كخفخاةا سحفمظاعاىلايصمسحا أليانا سقييلا
 ألَيريكل..اأينخمًاو قتصم7يمًاوسخمسخمً...اإسخ.
خمياالا ساكلايجماعا نا أليانا سقييالا
 ألَيريكلايمرايناخااللا سحفمظاعىلا سكخمنا
 سصهخيخلاو7عمه..اسكانا سطريقةايفا ستدبرا
تيتلفايناو حداإىَلا خار...احتىاادلتالذها
 سصمسحاياناتر يبايدلناوبيضيحا خهاإذَ ايما
 ختُيباسيفاينقلا سسفمخةا ألَيريكخةايناتلا

أبخباإىَلا سقدل.
خسمسةاو ضحةايفم7لم..اإخكماامخدمًاوبالا
 ستينمءا يهما سدرب،اشديبماوحكميم،ايطبدنيا
ينبطحاني،اأَْوايحميدياناأَْوايقمويني..اكلكما
يهمماخدلتماالاتسامووناعندخماأيناصهخيخل،ا
يقتلاطفالًاعربخمًاخلساطخنخمًاسانخمًابد ابمخ7،ا

وينرشهاعىلاوسمئلا ستي صلا الاتممعل.
ولاذ الاياحاملاُكّلا سادولاخوساخماكمختا
أَْوا سصاني..ابريطمخخاماكمخاتاأَْواخرخسام..االا
يجمدهمايعا ألخريناسايىايصمسحابلد خهما
خمسرئخالا وأينهاما سقييال..ا وشاديبهما
 سفرخاياييالايقفاضدا التفامقا سنيويايعا
إيْااَر ن،اوضدا سحكييةا سسايخية،اويساكتا
ألخاها يفا سخمان؛ا قتالا البريامءا يفا ويسامعدا

وببسامطةايريادا خقامذا القتصام7ا سفرخايا
و خدمشا سدخلاسدىا سفرخساخني،او سفرخسخنيا
الاغار،اوحنياتيخرالذها سي قافاخرصماسبخعا
 سساالحاإىَلا سسادي7ية،اخهيايارشوعايم7  ا
يياهاماسصدوخا سدرباأَخفساهم..ايملاعربلا
يُندشا قتصم7لم،او سقتخلاعربل.اخمما سضرا

يفاذسك؟
سكناحنيايساقطابدضا سفرخسخنيابفدلا
عملاإْخَلامبال..النماتقاي ا سقخمية..اوكذسكا
حملاتركخاما خ7وغمن..ابلا نالذ ا اليراينطبلا
عىلاُكّلا سدمسم،ايمعد ا سدمسما سدربل،او سساببا
ببسمطة،احكمينمايمابنيا ثنني،ا يماعمخلايملكا
 ساملاو سنفاط،اأَْواضدخفايدملاسادىا سدمخلا
عىا نايبقلا سشادباخيقاخطا سفقر،او يما
 سشاديبا سدربخة،اخخبدوا خهاماخقدتاقخمتهما
 الخسمخخةاسدىاحكميهماخخدديينايمايدديينا
وينفيناينايريادوناويغخبيناينايغخبين..،ا
خمسشاديبا سدربخاةايلكاسحكميهاماكممايملكا
 سر عالاحلاذباحاخر خهاكخفمماشامءاو ينمما

شمء.
خلمامذ اإذ ًايجابا ناخنتظارا ستدمطفاينا
 سغارباأَْوا سرشقايما7  احكمينمايدخديناسهما

 سلخمخ ت؟
ولذ الياحملااميدةا سدولا سدربخة.احمكما
و حدايغراسخمساةا سادولابممساه،اخكخفاإذَ ا

 اتمعاُكّلا سحكم ايفااميدةاو حدة؟
خالاياز لاآلاسادي7اينذاخشاأتهمايفاأخضا
 سحجمزابدعمابريطمخل،ايدمخينايناعقدتني،ا

عقادةا سنقاصاألخهامايارونايفابمقالا سدولا
 سدربخةاقبمئلايجبا خضمخهماسقبخلتهم،اوليا
أيراالاز لايساتدصخمًاعلخهام.او سيمخلاعقدةا
 سيأخاينا سشدبا سرصياو سخمنلاو سدر قل،اسما
عمخيهاينا سشدبا سرصيايفا سفرتةا سديممخخةا
و سدر قلاو سخمنلايفاتصديهماسلفكرا سيلمبل.ا
خملخكا نابريطمخخماسماتزخعااسمهما سيلمبلا
 ستكفريايفا سحرينيا سرشيفنياعبيمً..ابلاامءا
ذساكابدداتمحخصاوتدقخل،اكماماخدليهابزخعا
 سكخامنا سصهخيخالايفاأخضاخلساطنياوثمخلا

أقدلايقدسمتا سسلمني.
وسذساكاخارىا7وياالتايجلالايمايسامىا
بمستداموناوعىلاخأساهما سسادي7ية،اسادتا
املادةابمسنفيذا7 خلا سجميداةابيمصةابددا
كميبا7يفخداو خحسمخا سدوخا سرصيايفا ستأثرا

عىلا سي قفا سسخمسخةايفا سدمسما سدربل.
وتجاىلالاذ ا سادوخاوبشاكلااايلاخااللا
 ستحضاراسلهجاي اعاىلا سدار قاو ساقمطا
ساخفا سدربا سذياقم7اسهما سقم7سخةاو7خدي ا
ساها سلخامخ تاينا االاوأ7ا سييخةا السااليخةا
إيْااَر ن،االاسايشءاسايىاإلخز سهاما سدلاما يفا
 سصهخيخلاينا سسفمخةا إلرس ئخلخةايفاطهر نا

وخخعا سدلما سفلسطخنل.
خمجلالا ستدمونااعاىلا الثاماو سددو ن(ا
وخمصةا سسدي7يةا ستلاتتبجحا سخي ابمإلاممعا
 سدربالاوتيساماحزبا سلاهابمإلْخَلاامب..اسما
تر ااعا إلاممعا سدربلا بامنا حتاللا سكييتا
ياناقبلاصاد  اقمئدا سقم7ساخةاضادا سجمخةا

إيْااَر ن،اوسماتتيساطاسحالا ألزياةايفا سبختا
 سدربالاكممايدعينا سخي اويطبليناويهيسينا
عاىلا ناإيْاَر ناالايحلاسهما ستدخلابنيا سدرب.ا
خنحاناعارباو وىلابناما ناختفملامابخننام..ا
و سقصاي7النام..ا نايحتلاي ا سخماناويديرو ا
سايخيماكمماخدلي ايعاسخبخماويسحقي ا سدر ق،ا
والايحلاإليْااَر نا ناتد خعاعناأينهما سقييلا

والااغر خختهما سالصقةاسلدمسما سدربل.
خحربا سكييتاكمختا ولايساممخايفاخدشا
 سيحدةا سدربخةاو الاممعا سدربل.ا ذاسادىا لا
سادي7اوحسانلايبمخكاإىَلاتفريالا سدرباإىَلا
خريقني،اأياماإىَلاامخباأَيرياكماوإرس ئخل،اأَْوا
ضدلمام.اوذسكاياناخاللا7عيتهاماسلياليمتا
امخابا سبحريان،ا إىَلا وبريطمخخاما  ستحادةا
 سكييات،اُعممن،اقطر،ا سسادي7ية،او إليمخ تا
 سدربخاةا ستحادة،اوأسيياةا سياليامتا ستحادةا
 سيقخلاة،ا سبمسغاعد7لامامااساي ًء،او سيفخفةا
 سبمساغاعد7لاماماأسيياة.اوخيضتهامابرضبا
 سشادبا سدر قلاوسخلاشايصاصاد  ،اينا
خااللا سجميداةا سدربخاة..ا ساذياخجاماعنها
حصمخا سشدبا سدر قلاسدرشاسني تايتتمسخةا
يندي اخالسهماحتىا سحلخباعنا طفملا سدر قا
 سسانةاقبلا سشاخدة..اولايايمايتكارخا سخي ا
يفا سخمان..اخمسجميداةا سدربخاةاالاتساتهدفا
إالا سشاديبا سدربخاة،اوالاتجتماعاإالاستفتختا
سايخيماوتديرا سدر قاوسخبخماو شاغملايرصا
بمإلْخَلامبخانيا ستكفرياني..اوكلاذساكاخديةا
سلدوسةا سدربيةا ستلاللاساخدةا سدمسما سدربلا

حسباُكّلا سقخمسمتا سغربخة..
يمنيعاعىلا سسادي7يةا ناتطمسبابجزخلما
 سحتلةاياناقبلا»إرس ئخل«،اسكناسهما سحلا نا
تحتالا خ ضايمنخاة.ايمنيعاعىلا سسادي7يةا
 ناتجدالاطمئر تهاما الفاماايفاقمعدةاتبيك،ا
ألخهماتهد7ا ينا سدسلةاإرس ئخل..اسكناسهما سحلا
يفاقصفا سستشافخمتاو سدجازةاو ألبريمءايفا
 سخمان..ايمنيعاعاىلا سجميداةا سدربخةا ستلا
تقاعاتحتاسالطةا سملا سسادي7ياو سقطريا
 ناتصدخاقر خ ايدينا ستدخلا سرتكلايفاسيخيما
و سدر ق،اسكنايجيزاسهما نايمدو ا إلْخَلامبخنيا
 ستكفرينياينا سشخشمناو سصنياسخدتدو اعىلا
 العر ضا سدربخةا سسنخةاوالايحركيناسمكنمً.
و خار اخارجا الامامعا سدربالاإىَلا سدلنا
ياناخااللااميداةا سادولا سدربياةاسخجدالا
 سحشادا سشدبلايفا سدر قاوحزبا سلهايفاخمخةا
 إلْخَلاامب..اولاذهاقمعدةاقديماةايفم7لما نا
 سييلاالاتستطخعاتحملايناتلتز ابمسرشف.ا
وقداقمسهما ستنبلاقبلاقرونااوإذ اأتَتَْكاَيذَّيتلا
ياناخَمِقٍصاَخهاَلا سّشاهم7َُةايلابأخّالاكمِيُل‹(ا
و7عامايظفارا سني بالاذ ا سقيلاقبلاساننيا
وكأخاهاتنباأايماساخحصلايفا سساتقبلاحخثا
قاملاا سقدلاعروُلاعروبتكماخلممذ اأ7خلتما
ُكّلازخامةا سلخالاإىَلاحجرتهام؟؟اوساحبتماُكّلا
خنماركاماوتنمخيتمارشخماورصختماخخهماأنا
تسكتاصيخماسلدرضاخمماأرشخكماأوال7..!!!

* موقع العالم اإلخباري

أعلنتا سصام7خا سطبخة،ا سيالثمء،اعنا ستشاهم7ا
 سي طناخملادايطرايتأثر ًابجروحاأصخبابهماخاللا
 قتحام اقاي تا سدادوا» إلرس ئخايل«اسيخاماقلنديما

بمسقدلا سحتلةايطلعا سشهرا سحميل.ا
وكمختاقاي تا سدادوا» إلرس ئخيل«اقادا قتحمتا
ييخماقلنديمايطلعاشهراآذ خا سجمخي،اوخرضتاعلخها
حصمخ ًايشاد7 ً،احخثا خدسدتا شتبمكمتاعنخفةابنيا
يقموينياخلساطخنخنياوقي تا سددو،اأصخباخالسهما
لاااني7ا»إرس ئخلخني«،او حدابصيخةايتيساطةاوع 

بصيخةاطفخفة.ا
خخمماكشافتاصحخفتاما»يدمخياف«او«يديديتا
 إلرس ئخلختني«اأنا سساببا سرئخاياالقتحم ا سقي تا
 سكبارةاسجني7ا سدادواييخماقلنديام,اليايحمرصةا
 ثننياينا سجني7ا7 خلا سيخم,ابدداأناضالا سطريل.

 34 قتياًل »صهيونيًا« منذ 
بدء انتفاضة القدس 

أظهرتاإحصمئخةاسصحخفاةا»يديديتاأحروخيت«ا سدربيةايرصَعالخ 
صهخيخخمًاوإصمبةاالخاآخريناخاللا5اأشهراينا ختفمضةا سقدل.ا

وبخناتا إلحصمئخةا ستلاخرشتهما سصحخفة،اخإخاهاوينذايطلعاأكتيبرا
 سميضا سميضاوقدتاالخاإصمبةاينهمامخاصدبة،اوااإصمبمتايتيساطةا
إىَلاصدباة،اول5اإصمبةايتيساطة،اوخااإصمبةابنيايتيساطةاوطفخفة،ا

ولخااإصمبةابصيخةاطفخفة،او5اااإصمبةاختخجةا سهلع.ا
وأخم7تا سصحخفةايفاإحصمء تهمابيقيعالماعملخةا7لل،اوخخاعملخةا
طدان،اواماعملخاةاإطالقاخامخ،اولللااعملخةاإسقامءازامامتاحمخقة،ا

إضمخةاإىَلاامااعملخةاإسقمءاعبي تابممايفاذسكاعملخمتاإسقمءااأكي ع(.ا
وبيصايصا ستيزياعا سجغر يفاسهاذها سدملخمت،اأوضحاتا سصحخفةا
أناللخااعملخاةاوقداتايفايحمخظمتا سضفةا سحتلاة،اخخمماوقدتالمخ 
عملخاةايفا سقادل،اووقدتاأخبعاعملخمتايفاتلا سربخاعا»تلاأبخب«،اوثالثا
عملخمتايفاخعنمخم،اوعملختمنايفاُكّلاينابتمحاتكفماو سريلة،اوعملخةاو حدةا
يفاُكّلاينا سدفيسةاوختمخخماوخيشايناستساخيناويي7يدنياوبختاشاخمشا

وعسقالناوخلطاوبرئا سسبع.

استشهاد قائد 
ميداني بـ »القسام« 

بنفق يف غزة

أعلنتاكتمئبا سشاهخداعزا سدينا سقسام ا
 سجنمحا سدسكرياسحركةا سقمويةا إلساليخةا
»حممل«،ا إلثنني،اعنا ستشهم7اأحداقم7تهما
 سخد خخنيايفاحلا سشجمعخةارشقايدينةاغزة.ا
إنا يقتضابا بخامنا يفا وقمساتا سقسام ا
»قمئدلاما سخد خلاعبدا سساال ا سبطنخجلاينا
حلا سشجمعخةارشقاغزةا ختقىاشهخد ًاار ءا

حم7ثاعريضابنفلاسهم«.

الحاخام األكرب يف كيان العدو يدعو لقتل الفلسطينيني دون تردد
7عاما سحمخامُ ا ألكاربايفاكخامنا سدادوا
ييسافا سجناي7ا يتساحلا  سصهخيخالا
 سصهميناةاإىَلاقتالاينفاذيا سدملخمتا7ونا
 سييفايناخ7ةاخدالاخئخلا ألخكمناأَْواينا
قر خ تا سحكمةا سدلخام،اوذسكاوخقماسماخقلا
 سيقعا السكرتوخلاسصحخفةا»يدمخيف«ايي ا

 ألحدا سفمئت.
وأشامختا سصحخفةاإىَلاأناأقي لاييسفا
لذهاامءتاخ7 ًاعىلايماأطللاعلخها»خطمبا
 سقصمت«،ايفاإشامخةاإىَلاترصيحمتاخئخلا
 خكمنااخاشا الحتااللابمخاهاالايجايزا نا
خفّرغاييزخماينا سرصمصاعىلاطفلةاتلّيحا

بمسقص.ا
وأضمخاتا سصحخفة،اأناأقي لاييسافا
اامءتايفاإطامخا سادخلا السابيعلاسهايفا
كنخالابمسقادل،احخاثاقاملا» نا سيربا
 سذيايأتلاحميالًاسكخنمًاسقتلكاخإخنلاآيركا
بقتلاه،اينايأتالاسقتلكا قتلاه،اوالاتيىشا

 سييفا سذيايستيدييخهاضدكايفا سحكمةا
 سدلخم،او7عا ياخئخلاسألخكمنايقيلاسكاغرا

ذسك«،اعىلاحداقيسه.ا
وتمبعاز عممً،ا»عنديمايدلما سيربا سذيا
يأتلاحميالًاساكخنمًاأخهاسنايداي7احخمًاخإنا

ذسكاسر7عه«.

إصابة فتاة فلسطينية 
باعتداء صهيوني عليها يف 

املثلث بالداخل املحتل 

)صورة تعبرية(

تدرضتاشمبةاخلسطخنخةاينابلدةا سجتابمسيلثايفا سد خلا سفلسطخنلا
 سحتالاعم اال،االعتد ءاعنرصياياناقبلاصهخيخلاأثنمءاتي ادلماببلدةا

خعنمخم،اوتماخقلهماسستشفىا»يئر«ا إلرس ئخيلاستلقلا سدالج.ا
وقمستا سشامبةا سبمسغةاالااعميمً(،اخاللا ساتجي بهمايفا سستشافىا
»إخهماتدرضتاالعتاد ءاعنرصياأثنمءاعي7تهمايناعملهمايفاخعنمخم،احخثا
تفماأتابقخم اأحدا سسامئقنيابدملاإشامخ تاغريبةاخحيلم،اوسماتبداأيا

 لتمم اسه«،احسباييقعاعربااالا. 
وأضمخاتا»أخهاوسادىاوقيخهاماعنداإحادىا إلشامخ تا سضيئخة،اخزلا
 سشمبا سخهي7يايناسخمختهاوقم ابفتحاسخمختهماوسحبهماينا7 خلهم«.ا
وتمبداتاأنا» سخهي7يالد7لامابمسقتلاوخدتهامابمإلْخَلامبخة،اوبأسفمظا
خمبخاة،اوبدأابمالعتاد ءاعلخهماورضبهمابكلاأخحمءااسادلم،او صًفماإيملما

بمسدربخةا سقذخة«.



15 عربي ودولي سدد7ااعلاا      سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا

روسيا: سحُب قواتنا من سوريا ليس ضغطاً على األسد 

السعودية: قواتنا الربية يف 
سوريا ستكون تحت قيادة أمريكا! 

  - متابعات
أعلنايستشامخاوزيارا سدخمعا سسادي7ياأحمادا سدساري،ا سيالثمءاأنا
 سقي ِتا سربيةا سسادي7يةا ستلاساتذلباإىَلاسيخيماساتكيناتحتاترصفا

 سقخم7ةا أليركخة.
وقملا سدساريايفاترصيحاسيكمسةا»سابيتنخك«ا سروسخةاخ7 ًاعىلاسؤ لا
حيلايماإذَ اكمختا سسادي7يةاساتدخدا سنظرايفاقر خاإخسملاقي تهما سربيةاإىَلا
سايخيمابدداقر خاييساكياساحباأغلباقي تهماينالنامك..اقمل:االاعالقةا
سذسكابمالخساحمبا سرويس..ا سقي تا ستلاتذلباإىَلاسايخيماوينهما ستحمسفا
 سادويلاللاسحمخبةا»7 عش«..اوسخلاسنماعالقةابتي ادا سقي تا سروساخةايفا

سيخيم«.
َوأضامفابأناييعداإخساملاأياقاي تابريةاإىَلاسايخيمايفاإطمخا ستحمسفا
 سدويلاسمايحد7ابدد،ايشار ًاإىَلاأنا سجمخبا أليركلالياينايتيىلاقخم7ةالذ ا

 ستحمسفاوليا سذيايحد7ا سيعد.
أيمابمسنسبةاإىَلاقر خاسحبا سقي تا سروسخةابحداذ تهاخرخضايستشمخا
وزيرا سدخمعا سسدي7يا ستدلخلاعىلالذ ا سقر خ،ايكتفخمًابمسقيلاإنا سسدي7يةا

تدعماأيةاخطيةاإيجمبخةاسحلا ألزيةا سسيخية.

 وزيُر حرب االحتالل يعترب بقاء 
سوريا موّحدة »مجرد أمنيات«

  - متابعات
زَعااااَماوزياُرا سحاربايفا سكخامنا إلرس ئخايلا
ييشاخهايدلين،اأنا سسادَلايناأالا سحفمظاعىلا
سيخيماييحدة،ا»يجر7اأينخمت«،ايدربمًاعنا7عمها
ساا»ينمطلاحكماذ تلاسلدليينياو ألكر 7«،احسابا

تدبره.
وبحسابا»خأيا سخي «اخقدااامءاتدلخلا سيزيرا
 إلرس ئخيل،ايفاساخمقاالساةاخقمشاخةاحرضلمايفا
»يركزاوو7خواويلسينا سدويلاسلبمحيني«ابي شنطنا
 ستالايزوخلم،احخثا عترباأنايحموسةا سحفمظاعىلا
وحدةاسيخيمايناقبلاا سرئخل(ابشمخا ألسداأَْواأيةا

قخم7ةاسخمسخةاأخرىاليا»يجر7اأيمخل«.
وتمباعايفا سجلساةا ستلاسابقهماسقمئهابنظرها
 ألَيريكالاآشاتيناكمخترا»سخساتالنامكاطريقةا
سبقمءاسايخيماييحدة،اسذ اخلنسعاإىَلاطريقةايمكنا
أناخحظاىاياناخالسهمابنايعايانا سفخدخ سخةايعا
أوسئكا سذينايقبليخه،اويناثمايحمخبةا آلخرين«.

و 7عاىاأنا»لنامكاأقمسخماقداتأسساتابمسفدلا

أسمسامًا علييساتمنا إقلخاما خلديناما يفا سنطقاة،ا
يقي7هاا سرئخل(ابشامخا ألساد،اوسدينماكر7ساتمنا
 سسايخيةاسالفمً،اوتدلميناأنا ألتر كايفا سشامملا
سخساي ايرسوخينابهذ ،اسكنايفاخهميةا سطمفالنمكا
حكماذ تلاسألكر 7ايفاسايخيم«اوخالاقيسه،ايلمحمًا
يفا سيقاتاذ تاهاإىَلا»إيكمخخاةاحصيلا سادخوزاعىلا

حكمهما سذ تلاأيضمً«.
إالاأنايدلاينا ساتبدداأنا»يحظىا سسايخيينا
 سسانةابإقلخمهمابسابباعاد اتيحدلام«،اقمئالً،ا
»عنديامايتدلالا أليارابمسسانةاخهنامكا»7 عش«،ا
و«ابهاةا سنرصة«،اوأتبامعا» سقمعادة«،اوعنمرصا
 إلخي نا سسالمني،او سسانةا ستمدخانياكذسك«اعىلا

حداقيسه.
ووصفا سيزيارا إلرس ئخيل،ايمايحدثايفا سرشقا

 ألوسطاباا» سزسز لا سسخميس«.
وخخممالماما التفمقا سنيويا سذياوقدتهاإيْاَر نا
و سادولا سساتا سدم ا سميض،اأطلالايدلينايز عما
بشاأنا7وخاإيْاَر نايفا سنطقةاو تهمهمابمسساخطرةا

عىلابغد 7اوبروتاو7يشلاحسبازعمه.

اخلبري اال�سرتاتيجي الفل�سطيني اللواء يو�سف ال�سرقاوي: 

قمة اإلْرَهـاب ما يحصل للشعب اليمني، ومجاهرة آل سعود 
بتحالفهم مع ’إسرائيل’ دليل على تردي الواقع العربي

  - وكاالت
خفىا سكريلنياأنايكيَناقر خاساحبا سقي تا سروسخةا
 ألسمساخةايناسايخيمايستهدفايممخساةا سضغطاعىلا
 سرئخلا سسيخيابشمخا ألساد،ايؤكد َاأنا سرئخلا سرويسا

سماينمقشالذ ا سقر خايعاخظر ئها سدوسخني.
وأخام7اييقاعا»خوساخما سخاي ا»اخقاالًاعانا7يخارتيا
بخساكيفا سنمطالا سصحفالابمساما سرئخالا سارويسا
 سيالثامءاخ7 ًاعاىلاساؤ لاحيلاياماإذَ اكمناقار ُخا سرئخلا
 سارويساخال7يمرابيتنيايشارُاإىَلاعد ا ختخمحاييساكيا

سيقفا سرئخلا سسيخي:ا»الاسخلا أليرالكذ «.
وأخ7فاقمئالً:ا»إخهاقر خا تيذها سرئخلا سرويساو سقمئدا
 سدم اسلقي تا سسالحةا سروسخة،ا عتمم7 ًاعىلاختمئجاعملا

 سقي تا سروسخةايفاسيخيم«.
وأوضاحاأنابيتانياأخذاتلاكا سنتمئاجابدانيا العتبمخا
وتيصالاإىَلا ساتنتمجايفام7هاأخاهاتاماتحقخالا سهممتا

 ألسمسخةا سطروحةابسيخيم.
وشاد7ابخساكيفاقمئاالً:ا»سامايكاينالاذ ا سيضيعا
يطروحماخااللا سحم7ثمتايعا سزعمامءا ألامخب،ابلاليا

قر خا تيذها سرئخلا سرويساسيحده«.
وأكداأناقسامماينا سدساكرينيا سرولاساخبقينايفا
قمعدتالاحمخمخاماوطرطايل،اسكنهاخصاحا سصحفخنيا
بمستيااهاإىَلاوز خةا سدخامعا سروساخةابأسائلتهما ستدلقةا
بمساتقبلابرخمياجا سستشامخينا سدساكرينيا سارولا
يفاسايخيماوينظيياةا»إل400-«ا سنشايخةايفاقمعادةا

حمخمخما سجيية.
كمماخخضابخساكيفا ستدلخلاعىلا حتمملا ساتئنمفا

 سدملخةا سدسكريةا سروسخةابسيخيم.
وقملاخ7 ًاعىلاساؤ لابهذ ا سشأن:ا»إخهماتأيالتاقمئمةا
عىلا الخارت ض،اوخحناالاخنيرطايفا ستنبؤ تا سقمئمةاعىلا

 الخرت ض«.
وخصاحا سساؤولا سصحفخانيابتياخاهاأسائلتهماإىَلا
وز خةا سدخمعا سروساخةابشأنا ساتمر خا سغمخ تا سروسخةا

عاىلايي قعا إلْخَلامبخنيايفاسايخيمايفا سساتقبل.اوأكداأنا
عاد7اطلدمتا سطار نا سرولايفاسايخيماتر اعابنسابةا
 سيليني،اوالا7 علاسلحفمظاعىلا سقي تا سروسخةايفاسيخيما

بحجمهما سسمبل.
كمماأكدابخساكيفاأنا سرقمبةاعىلاوقفاإطالقا سنمخايفا
سايخيمايهمةاصدبةااد ً،ايضخفمًاأنا سدسكرينيا سرولا

يتيسينالذها سهمةاسييمايعا سدسكرينيا أليركخني.
وأكدابخساكيفاأنا سهمَةا سرئخسخةاسيسكيايفاسيخيما
تكمنايفا سرحلةا سر لنة،ايفا سسملمةابمنتهىا سفدمسخةايفا

عملخةا ستسييةا سسلمخة.
وتمباعاإناتحقخالا سهمامتا سطروحةاأيام ا سقي تا
 سجييةاو سفضمئخةا سروساخةايفاسايخيم،اسمحابتيسخعا
يسامحةا ألخ يضا سحرخةايناأياديا إلْخَلامبخني،اوتقديما
 سسامعدةاسا«قاي تا سدمخضاةا سيطنخاة«ايفاسايخيمايفا
يحمخباةا إلْخَلامب،اكمماأخهاأ7ّىاإىَلاتغخرا سيضعا سخد خلا

بشكلااذخي.

  - متابعات
كش�ف الالجئون العراقيون أن مسلحي 
»داع�ش« اإلجرامي�ة يقيم�ون يف الق�رى 
العراقية، التي بس�طوا س�يطرتهم عليها، 
أس�واقا للنخاس�ة يبيع�ون فيه�ا النس�اء 

ألغراض جنسية بألف دوالر.
وتح�دث الالجئ�ون املتواج�دون حالياً 
يف مخي�م ع�ىل الح�دود الرتكي�ة العراقية، 

يف حدي�ث لقن�اة »الي�ف نيوز« الروس�ية، 
أن مس�لحي »داع�ش« يبيع�ون يف ه�ذه 
األسواق الفتيات والنساء املختطفات، سواء 
دوالر!!،  بأل�ف  الكردي�ات،  أَْو  العربي�ات 
مضيفني أن غالبيتهن أرسلهن اإلْرَه�ابيون 
واملوص�ل  الس�ورية  الرق�ة  مدينت�ي  إىَل 

العراقية.
وال يت�ورع مس�لحو »داع�ش« عن أية 
وس�يلة متاحة لضمان استمرار التجارة يف 

أسواقهم.
وتحدثت فتاة أيزيدي�ة، كانت محتجزة 
ل�دى »داعش« ع�ىل مدى س�نة، يف حديث 
لصحيفة »نيوي�ورك تايمز« األَمريكية، عن 
اإلْرَه�ابيون  الت�ي يس�تخدمها  األس�اليب 
الدواع�ش ملنع حم�ل املختطف�ات لضمان 
اس�تمرار تجارة بيعهن ورشائهن ألغراض 

الجنس.
وقال�ت: إنهم كانوا يجبونها عىل تناول 

حب�ة دواء يف ُكلرّ يوم ملنع الحمل، وأضافت 
أنها كانت تحصل عىل علبة من حبوب منع 
الحمل تلك يف ُكلرّ ش�هر، وحتى عندما تباع 
من ش�خص آلخ�ر ف�إن علبة ال�دواء تباع 

معها.
ولم يقترص األمر عىل حبوب منع الحمل، 
إنما اعتمد مسلحو »داعش« يف بعض املرات 
عىل حقن خاصة ملنع تلك النس�اء األسرات 

من الحمل وضمان استمرار التجارة.

  - متابعات
أّكدا سيبارُا السارت تخجلا سفلساطخنلا
أنا ييسافا سرشقامويا  سلاي ءا ستقمعادا
 سسدي7يةايماكمختاستتجرأاعىلاتجريماحزبا
 سلها سقمو اعربا»يجللا ستدمونا سيلخجل«ا
و«يجلالاوزخ ءا سد خلخاةا سدارب«اوأخر ًا
وسخلاآخار ًايفا»يجلالاوزخ ءا سيمخاخة«،ا
سايالالذ ا سرت7يا سذياتدخشاها ألياة،ابفدلا
 ألخظماةا ستنفاذةاو ستمملخةاياعا سرشوعا
يقديتهاما سنظام ا ويفا  سصهخي-أَيريكال،ا

 سسدي7ي.ا
وشاد7ا سرشقموياعىلاأناقمةا إلْخَلامبا
لايايمايحصلا آلنايناقتلاسلشادبا سخمنلا
 سشاقخلاعاىلاأياديا ستحمسفا ساذياتقي7ها
 سسادي7ية،اوبمألسالحةا ألَيريكخةا سفتمكةا
ينا7وناأنايسمعاصيتاسهذ ا سدمسما ألصم.
َوقاملا سرشقامويا»اسقادابمتاآلاسادي7ا
الايجادوناحراامًايفا سجملارةابدالقمتهاما
يعا سكخامنا سصهخيخلا سغمصاب،او سذخيدةا
للايي اهةايمايساميخهابمسادا سفمخيساأَْوا
 سنفايذا إليْاَر خلايفا سنطقاة،اسكنا سحقخقةا
 ستالايساديناسحجبهاماُلماوينايسارونا

يفاخكبهام،الالاأنا سجمهيخياةا إلسااليخةا
تدادا سد عما سرئخاياسقيىا سقموياةايفاُكّلا
ياناسبنمناوخلساطني،اولاذ ا أليراالايريضا

إرس ئخلايناخلفهم«.ا

وحاذخا سلاي ءا سفلساطخنلايفايدارضا
حديياهايناخطيخةاتدخنياأحماداأبيا سغخطا
يفاينصاباأيانياعام ا سجميداةا سدربخاة،ا
يشار ًاإىَلاأنالذ ا ستدخنيا ساذياتقفاوخ ءها

 سسادي7يةايرتبطابتهخئاةا ألاي ءاسزيداينا
 سهجي اعىلا سقموية.ا

وتمباعا سرشقامويا سقيلا»إناياماخدلتها
 سسادي7يةاياناأاالاوصيلاشايصاييلا
أبايا سغخطا سذياتيعداشادباغزةا سحمرصةا
بكرساأخالاهاإناخكرابمسهارباينا سحصمخا
 سفاروضاعلخاه،اوليايناشاهداعاىلابدءا
 سدادو نا سغمشاماعام االلاا ساذياأعلنتها
وزيارةاخمخاخاةا الحتااللاآخاذ كاتساخبلا
سلحاربا تأيخادها ذساكا سخفنال،اوياناقبالا
 إلرس ئخلخاةاعىلاسبنامنايفاتميز/ييسخياعم ا
مللااإىَلالاذ ا سيقعايساقطاآخارا ألقندةا
 ستلاكمختاتغطلاواههما سقبخح،اوللابذسكا
تؤكاداإرص خلاماعاىلاتفتختا ألياةا سدربخةا
خديةاسددوا أليةا سفرتضاولياإرس ئخل«.ا
خااللا ويانا »إنا سسادي7يةا وأضامفا
ييقفهاما سدد ئلاضداحزبا سلاه،او سرت اعا
عانا سدعما سم7يا سذياكمخاتاقداأعلنتاعنها
سلجخشا سلبنمخل،اإخمماتبدثابرسمسةاو ضحةا
سلبنمنابكلايكيخمتها سشدبخةايفم7لم،ا سخي ا
سايخيم،اوغد ًاسبنامن،اويفالذ ا سساخمقاامءا
تهدياداتنظخما7 عاشا إلْخَلامبلاسساخحخلا
سبنامن،اإياما عتنامقا إلساال ،اوإياما7خاعا

 سجزية«.ا

إقالة وزير العدل بمصر بعد إساءته 
للرسول محمد )ص( 

  - متابعات
رشيافا خئخاُلا سايزخ ءا سارصيا قارََّخا
إساممعخلاإقمسةاوزيارا سددلاأحمادا سزخداينا
ينصبهاعىلاخلفخةاإسامءتهاسلرسايلايحمدا

علخهاوآسها سصالةاو سسال .ا
وطلاباخئخلا سايزخ ءا سرصيايانا سزخدا
تقديما ستقمستهاإالاأنا ألخرَاخخضاذسك،ا أليرا
 سذيا7خعاخئخلا سحكييةاإىَلاإقمسته،احسابمما

ذكرتاصحخفةا» سخي ا سسمبع«ا سرصية.ا
وقاد ا سزخادا عتاذ خ َاعنا»زسةاسسامخه«ايفا
برخميجاتلفزييخلا عتربتاتطموالًاعىلا سرسيلا
يحمداعلخاهاوعىلاآسها سصالةاو سساال ،احنيا
قاملاإخاها»يمكاناأنايحبلا سنبالايحمداإذَ ا

خمسفا سقمخين«.ا
وأثمختاإسمءةا سزخدابمسرسيلا سكريمايياةا

غضبايفايرصاخغماأنا سزخداأضمفايستدخكما» ستغفرا سلها سدظخم«.ا
وكمنا سزخادايتحادثايفابرخمياجااخظرة(ا سحاي خي،اعىلاقنامةاصدىا سبلدا
 ستلفزييخخاةايسامءاياي ا سجمداةا ساميض،اعنديماقاملاخ7 اعىلاساؤ لاعنا
 ساتدد 7هاسحبلاصحفخنياخمسفي ا سقمخين:«اإناشامءا سلاهايكينااحتىاإنا

كمن(ا سنبلاعلخها سصالةاو سسال .ا ستغفرا سلها سدظخمايماخب«.ا
وقملايفاترصيحمتاتلفزييخخة:«ا ساتغفرتاأيال.او سنهمخ7ةابمختمالذها
 سد خلةابأخلاأستغفرا سلها سدظخم،اير تاوير تاوير ت.اويماسخديايماخسيلا

 سله،اائتكايدتذخ ً«.ا
وذكاراأخهاالايساتبدداأنايكيناصحفخايناينموئيناسهاوخ ءاياماقملاإخهما

»يسأسةاتماتضيخمهماألغر ضاسخمسخة«.ا
وعانيا سزخداوزير ًاسلددلاضمناتدديالاوز خي،ايفايمييا سدم ا سميضابدديما
تركاسالفهايحفيظاصمبرا سنصباوسطايياةاغضباضدهاسقيسهايفايقمبلةا

تلفزييخخةاإنا بنااميعا سقمميةاالايصلحاأنايكيناقمضخمً.ا
ويفاعادةاينمسابمت،اأ7ىلا سزخدابترصيحمتاأثمختااادالًاقملايفاأحدثهماإخها
يريداسناقمخينايدمقباو سَديا» إلْخَلامبل«اعىلاأخهمماسمايحسنماتربختهاخصمخا

»إْخَلامبخمً«.

صحيفة صهيونية: أبو الغيط ُدمية يف 
أيدي »إسرائيل« 

  - متابعات
خارشتاصحخفةاايديديتاأحروخيت(ا» إلرس ئخلخة«اتقرير ًاسهماحيلاخ7و7ا
 ألخدملا سدربخةاعقَباتدخنياوزيرا سيمخاخةا سرصيا سسامبلاأحمداأبيا سغخطا
أيخنمًاعميمًاسجميدةا سدولا سدربخة،ايضخفةاأخها
يفايجملا أليراكمختاخ7و7ا سفدلاغمضبةاسهذ ا

 سقر خ.ا
وسفتاتا سصحخفاةا» إلرس ئخلخاة«اإىَلاأنا
 ألينَيا سدم ا سجديَداسيفايبدأاعملهابمسجميدةا
 سدربخاةاخاللاشاهراييسخايااتمايز(ا سقبل،ا
ويُدداأبرزا سدبلييمساخنيا سدربا سقربنياينا
ًةا  سقخم7 تاو سساؤوسنيا» إلرس ئخلخني«،اخمصَّ

وزيرةا سيمخاخةا سسمبقةاتسخبلاسخفنل.ا
أبارَزا أنا وأكادتا“يديدايتاأحروخايت”ا
 سشاديبا سدربخاةا ستالا ختقادتاتدخانياأبيا
 سغخطايفالذ ا سنصباكمختاسبنمناوخلساطني،ا
خمصاةاوأنا سبلديناسهممايي قفاسامبقةايعا
 سدبلييميسا سرصي،اسي ءاخاللاحربامللا 

يفاسبنمناأَْوااللاابقطمعاغزة.ا
وشاد7تا سصحخفةا» إلرس ئخلخة«اعىلاأناعالقةاأبيا سغخطابمسدبلييمسخنيا
» إلرس ئخلخني«،اخمصةاتساخبلاسخفنلاالبتاعلخاها سكيراينا الختقم7 تاينا
قبالابداضاخو 7ايي قعا ستي صالا الاتممعلايفا ألوسامطا سدربخة،ايدتربينا

وزيرا سيمخاخةا سسمبلا7ُيخةايفاأيديا»إرس ئخل«اتحركهماكخفاتشمء.ا
وأشامختا“يديديتاأحروخايت”اإىَلاأناييقفاأبيا سغخطايناحركةاحمملا
بشاكلاخامصاو سقضخاةا سفلساطخنخةابيااهاعم ،االاباعلخاها سكيراينا
 الختقم7 ت،االاسخمماوأنا سدبلييميسا سرصياكمناسهاييقٌفاو ضٌحاإبمناإعالنا

سخفنلا سحرباعىلاغزة.

 سلطات املنامة توقف 
معارضة بحرينية وابنها!!

  - متابعات
أوقفاتا سرشطةا سبحرينخة،ا إلثننيا سميض،ايدمخضةابحرينخةايعاطفلهم،ا

يفا ختهمكااديداسحقيقا إلخسمنايفا سبحرين.
وبحسابا“صحخفةا سيساط”ا سبحرينخةاتماإيقمفازينبا سيي اةاو بنهما

بدعيىاتمزيلاصيخةايلكا سبحرين.
وقضتايحكمةاتمبداةاسلنظم ا سبحرينل،ا
عىلازينبا بنةا سنمشطايفاحقيقا إلخسمناعبدا
 سهام7يا سيي اةايفاأكتيبرابمسساجناسسانةا
بدعايىا“شاتما سلك”او7خعاغر ياةابقخمةاخ 
آالفا7ينمخا“ماأسفاييخو”اوساخرتتباعىلاعد ا
سد 7ا سغر يةاتمديداخرتةاسجنهمابمقد خاعم ا

وخصفا سدم .
وكمخاتاينظماةا سدفايا سدوسخاةاشاد7تا
أخهماستدتربازينبا“ساجخنةاخأي”اإذَ اطبقتا
 سسالطمتاحكما سسجن،االختتماإىَلاأنا“تمزيلا
صايخةاخألا سدوساةايجباأالايكايناييمسفةا

انمئخة”.
خمئابا سرئخالا سخناش”ا “اخمالا وقاملا

 إلقلخملاسلمنظمةاإنا سحكماليا“ عتد ءا ختقميلاعىلاحريةا ستدبراويشاكلا
ييمالااديد اعىلا ساتيد  ا سسلطمتا سبحرينخةاسألسامسخبا سقمدخةاإلسكمتا

 سنشطمءا سسلمخني”.
وأضمفا“ينا سسايخفاأناتي اهازينبا سيي اةاحكًممابمسسجناسدةاعم ا
سجر7اأخهمايّزقتاصيخةاخألا سدوسة..ايجباعىلا سسلطمتا سبحرينخةاأناتدملا

عىلاشطباإ7 ختهماوإسغمءاحكما سسجنا سصم7خابحقهم”.
يُشامُخاإىَلاأناو سَدازينبايميضاحكممًابمسساجنايادىا سحخمةابتهمةا ستآيرا

عىلا سدوسة.

نخاسة »داعش« مستمرة، يبيعون العراقيات بألف دوالر!! 



ال سالم يف اليمن، والسعودية 
تحت طائلة االبتزاز األمريكي!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
ياعا قارت با سدادو ناينا
تَاِر7ُا عمياها ألول،ا إكماملا
يانا سساؤوسنيا أليريكخانيا
ترصيحمٌتايبدوايناظملرلما
 ستنمقاض،اخفالا سيقتا سذيا
يتحدثاخخهاوزيارا سيمخاخةا
اايناكريابأخاها»اآنا ألو نا
يفا سخمان«ا ساخميسا سحالا
وذساكاخااللازيمختاها ألخرةا
سلسادي7يةاوسقمئاهاسالممنا
وطمقماحكمهايفاحفرا سبمطنا
بدادا ختتام ايناموخةا»خعادا
 سشاممل«،اسماتمراسيىاأيم ا
حتاىاخارجاعلخناماا سيالثمءا
 ساميض(ا ستحدثابمساما سبختا ألبخضاايشاإخخساتابترصيحا
يقايلاخخه:ا»بأناأياحلاساخميسايفا سخمناالاياز لابدخدا سنمل«،ا
خهلاذسكاعمئداإىلا ختالفاواهامتاخظرا7 خلا إل7 خةا أليريكخة،ا
أ ا ختقلاتاإىلا سساؤوسنيا أليريكخنياعادوىارص عا ألانحةابنيا
أيار ءاآلاسادي7،اأ اأخهاماأيرياكماذ تا سرؤولا ستداد7ة،اوييُلا
حمسهماخلخلايستغربماأنايصدخاينهاترصيحمتايتضمخبة،احخثا

يقيلا سيشءاوخقخضهايفاآناو حد.
وأيماتكنا سترصيحمتا أليريكخةابشاأنا سددو نا سستمراعىلا
 سخماناوللايناساال اأواال؟خالابداياناإعم7ةا ستذكارابطبخدةا
 سددو ناو أللد فا سطليباتحقخقهماسادي7يماوأيريكخمايفا سخمنا

سنفهماإىلاأيناخحناسمئرون؟

العدوان على اليمن ملاذا وإىل أين؟ 
-ابمسنسابةاسلحظةا سسخمساخةا ستلاشاناخخهما سدادو ناخقدا
أوحاتاحخنهمابأخاهاامئزةاترضخاةاأيريكخةاسلسادي7يةاستمريرا

 التفمقا سنيويا إلير خل.
وإخمما الكتفمءابذسكا سقيلايميلا ختز الايشاخنماسددو ناتبنيا
أخهاأبدداينايجر7ا»امئزةاترضخة«،اوإالاخبدداأناتماإبر  ا التفمقا
 سنايوي،اسمذ االاتدماداأيريكماإىلاإيقمفا سسادي7ية؟!اعالوًةاعىلا
أناو شانطنايستمرةايفاتقديما سدعما سلياستلاوتيخرا سغطمءا
 سساخميساسلسادي7ية،اويفاأحسانا سحمالتاتمخكٌةاسهما سحبلاعىلا
 سغمخب!اخهلاخراتا سسادي7يةاعناطايخا ستبدخةاأليريكماحتىا
يبدواعلخهما سقدخةا سذ تخةاسالستمر خايفاعدو ناو سعا سنطمقابهذ ا
 سشاكل،اأ اتقمطدتا سصلحةا أليريكخةايعا سسادي7يةاسنمحخةا
إخمم7احمساةا»اظملرةاتحرخاوطنل«اقداتميلايفاحملاإيسامكهما
بزيم ا سدوسةايفا سخمنايرشوعمايغريماسبقخةا سشديب،اإضمخةاإىلا
كيناقخم ا7وسةاذ تاإخ 7ةاوطنخةايفابلدايطلاعىلابمبا سندباتميلا
تهديد ا سارت تخجخماادياماإلرس ئخل،وذسكاخاطاأحمراأيريكلاالا
يمكنا سساكيتاعىلاتيطخه،اوينالنماخقداتما إليدمُزاسلسدي7يةا
أناتتايىلايهمَةاإخمم7ِا سصيتا سرتفع(ايفا سخمن،اوقداأعطلاسهما
وقتايحد7،اخكمختا سفماأةاأناأظهرا سخمناصمي7 اغرايتيقع،ا
وبمروخا سيقتاغرقتا سسدي7يةايفا سستنقعا سخمنلابشكلاكبر،ا

وأصبحتاأيريكمابنياخخمخين:
إياما سطلبإىلا سسادي7يةابإيقمفا سددو ن،اوسكاناكخفايتأتىا
ذساكاوسماتتحقلا أللد فا سراية،احخثا سخمناالايز لاو قفماعىلا

قديخه،او سحمسةا سييخيةا سشدبخةاتتأسلاينايي اآلخر.
و سيخامخا سيمخالاأناترتكاأيرياكماتلكا سسادي7يةاتغرقاأكير،ا
وتمنعاتحقلاأياساال ،ابغارضاإبقمءاحمسةا» الحارت با سخمنلا
 سسادي7ي«ايساتمر ألطيلاخرتةايمكناة،استضمنابذساكاإبقمءا
» سخمن«ا7ونا سقدخةاعىلابنمءا سدوسة،اوتساتنزفايفا سيقتاخفسها
 سسادي7ية،اخييمماتأتلا إل7 خةا أليريكخةا سجديدة،استتيىلايتمبدةا

يلفاُختحايفا سجزيرةا سدربخةاسكلاالايُغلل.
ولاذ ا سيخامخا سيمخالالايا ألقارباإىلاطبخداةا أليرياكمن،ا
وتجربتُهامايفاإ7 خةا سرص عامتاتقايلاذساك،اخصيصاماتجرباةا
» سحربا سدر قخةا إلير خخة«اخقداتمتاإ7 ختُهماأيريكخماسخلاخقطا
إلاهمضيايخةاا سيمخنل،اوسكناإلخهمكا سدار قاأيضم،اوليايماسما
يدخكهاصد  احسني،اثماارىاإغر ؤهاثمخخةابدخيلا سكييت،اخإذ ا
بهايقعاخريساَةاأخطمئه،احنياواداخفَساهاوباال7هاتحتاحصمخا
خمخلاعىلايدىاخااعميماحتىاوقيعهاتحتا الحتاللا سبمرشاعم ا

خللا.
خهالايمكانا-اوذسكاغرايساتبددا-ااأناتتكرخاتلاكا ستجربةا
عىلا سسادي7يةا ستلاوصفهماأوبميماخفُسهابأخهما»يصدخاتطرف«ا
»وأقلاياناأناتكيناحلخفام«،او« سدالقمتايدهامايدقدة«اوللا
 سترصيحمتا ستلاأثمختحنقماسادي7يمابمسغماادلاوزيرا سيمخاخةا
 سسادي7ياا سغراخسمل(ا أليراتركلا سفخصلايكتبايفاصحخفةا
 سرشقا ألوساطر7 اتحتاعني ن:ااالاسخداأوبميم(اشمكخماخخهاإسخها
يانا» خقالباأيرياكم«ابددا»خديامتاالخلة«،اخاكمناينا سبختا
 ألبخضابدداييينيايناخرشا سقملاأنابم7خاإىلاإعالنازيمخةاألوبميما
إىلا سسادي7يةا سشاهرا سقبلاااااأبريال(،اويحرضاقمةايجللا
 ستدامونا سيلخجال...؟اولالازيامخةاالاتيليايناكيخهاماتندخجا

ضمنا سدالقمتا سدمية،اوزيمخةاو7 عاقبلا سرحخل!
وسكانايمذ اأيضمايناساخنمخييلمتايتيقدةاسلخمنايفاحملاسما
تتمكنا سسادي7يةايناإعم7تهاإىلابخاتا سطمعة؟ا سجي بايفايقملا

قم7 اإناشمءا سله.

اسخمسخة-اشميلة
تصدخاكلا ثننياوخمخل

يأتي األمر من الله ُس���بَْحانَُه َوتََعالَى للمستضعفن أن اجعلوا من أنفسكم قوًة تواجُه 
ه���ذا التحدي تواجه الش���ر تواجه الُع�ْدَوان تتصدى للظاملن واجلائرين واملس���تكبرين، 
ال تق���وا مكتوفي األي���دي ليقتلوك���م ليذلوكم ليقهروك���م ليتكبروا عليكم ليس���تبيحوكم 

ويستبيحوا حياتكم، ال تستسلموا لهم وال تِهنوا لهم وال تخضعوا لهم.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   سدد7ااعلاا  سيمخلاماايمخلامالا اا سي خلاااامم7ا سيمخلامخلالا

أبو مالك الفيشي
ا ا ألَْيااريكلُّ بدَدا سجريمةا ستلا ختكبهما سُدااْدَو ُنا سسدي7يُّ
ااااَةايديريةايساتبأاو ستالاخ حاضحختهما سدرش ُتابنيا يفاَحجَّ
قتخلاوشاهخد،او ستلا ستهدختاسيقمًاشدبخًة،اطلعاعلخنما سبخُتا
ايفا ساخَاَماِنابدخُدا سنمل،ا ا سساخميسَّ حمًاأنا سَحاالَّ  ألبخاُضايرصِّ
ولذ اتياخٌهاو ضٌحاورصيٌحاينا سبختا ألبخضاأل7و تهايفا سنطقةا
ويحمخّمتها سيلخجخةاأنايستمّرو ايفا سُدااْدَو ناو ستديراو سذبحا
َحابها سبخاتا ألبخضاينذُا و سقتلاو سساحل،اولاذ اأخطرايمارَصَّ
انايناو شنطن،اوليايندطفااديدا بد يةا سُدااْدَو نا سذيا7ُشِّ
يفا سحارب،اخصيصمًايعا7خيلا سجني7ا ألَْيااريكمناإىلا سجنيِبا
تحاتاعناي نارشكةاوالاخدارتفابأيَّةارشكة،اوخحاناينذا سخي ا
خدتربُلماحربمًاأَْيااريكخًةايبمرشًةاعىلا سشدِبا ساخَاَمانل،اولذ ا
ترصيٌحايكِشاُفاعناخغباِةا سبخِتا ألبخِضايفاإغر قا سسادي7يةا
أكيَرايفا ساخَاَماناتمهخد ًاسغزوا سسادي7يةابدداإضدمِخهم؛ابهدفا
 سساخطرةاعىلا سحَرَيني،اوعندا ستهد ِفا سسدي7يةاسنايتدمَطَفا

ا سذيا7ّيرتها سسدي7يةاوقتلته. يدهما سشدُبا ساخَاَمانلُّ
ه،او سيمرُسا سيحخُداليا سسادي7يُةا سمايُداداسدينمايماخيارَسُ
وأَْياارياكم،اوقاداتجريا سريامُحابمماالايشاتهيناامخدمً،اوسلها

عمقبةا ألييخ،اوبهاخستدني،اولياحسبنماوخدما سيكخل.

أنس القاضي 
يييضاي ا ساما َيانا
َعانا يدركاَةا سدخامِعا
ويقمَوَياِةا  سيطاِنا
 سُدااْدَو نا إليربياميلا
 أليريكاّلا سسادي7ّيا
 إليمخ تاّلا ُسشارتَك،ا
يَجهليناينطَلا سدركةا
وحركتَهاما سيضيعخة،ا
ويضميخهاما و قدهاما

و سَهدفاينهم.ا
تمرتساي ابمسياي ء،ا
يُصادخونا خظّلاي ا
 سضجخَجاطي َلا سيقت،ا
َياّرتا ألخبداينايييامًا

 ألوىلاسلُدااْدَو ناوُلماسامخطين؛اسدد ا
ااَلاأبطمسُنامايفا سحدو7اوُلما  سار7ّ،اوتيغَّ
سامكتيناغرُاآبهنيابمسار7ّ،اوالاينتمنيا
ااْداِباكمامايييضهاما إىلاقضخاةا ساشَّ
 سجملادون،ابالايتحايرصوناخلاَفا
خزعمتهاما ستالايريادوناسهاماأناتغدَوا
شادبخًة!اوياماإناحَدَثا سخاي اتهدئٌةايفا
 سحدو7األْخاذاايثا سقتىلاينا سطرخني،ا
تأّاجي اَسَيطمًاَكَمناُخااِذسي اوُلماَينا
خذساي ا سيطناوسمايُشامخكي ايفا سدركِةا
َو كتفاي ابمسلقمء تا سصحفخاةاو سيعخِدا

و ستنظراوا سفسبكة(!
ِشادمَخ ًا قمئاُدا سيايخةا يرخاْعا ساما
يحاد7 ًاسخقيسي اسامايصُدْقاأخصامُخا سلها
يفا سدركاة،ابالاخخداي اِشادمَخاَصااادِّا
 سُداْدَو نا أليريكلا سسادي7يا سغمشاما
7ُلما بأُُخٍلايفتيٍحاسيخامخ ٍتايتمحٍةايُحدِّ
 سخاد ن،اسغمياٍةاو ضحاٍةالالا ستحاّرُخا
 سيطنالايانا ستّدخاالتا الساتدممخيةا
 أليريكخةا سيلخجخة،او سسخم7ةا سيطنخةا
عىلاكميالا ألخضا ساخَاَمانخاةاو سقر خا
 سساخميس،اولاذِهالالاألاد ُفا سييخةا
يناذا و سحركاةا سيطنخاةا  ساخَاَمانخاةا
ا  سيمساخنخمت،اسمايَِزْغاعنهاماإالاخادلٌّ
 ختهمزياوعمخٌل،اوالايُطمِسُبابأكيَراينهما
إالاُيز يٌداوكمذب،اخادلابشكلاييتلف.ا
خممابمُلاَيانايُطمسبينا سخايَ اأبطمَلا
 سجخشاو سلجمنا سشدبخةابنهميةاسدركةا
سمايشارتكي اخخهم،اتممَلاْي ايعا سيصما
ُير77يناشامئدمتُهاخخهاذونايفا إلْعااَلِ ا
عاناخزعا ألبطملاألسغمٍ اسخساي اُلماينا
ا سيربُا َزَخعهام،اخمماشاأخُهماوإناَصااحَّ

 سدمخياعنا سصحةاأصالً!.
سخالاياناخْضاااِلاُزخُي7لاماابلا
ويلحماةا خجار ن،ا وخهيقاةا  سادو7،ا
اخاز ن،اوخبيعاةاعسار،الالاخَزخاي ا
ياعا ُسجملديان،ا تلاكا سادخوبا عاىلا
سخشرتطي اساخمقمٍتااديدًةاويستنكرو ا

ساخنمخييلمٍتايدخنًة؟!
بهاذِها سدركاةا شامَخَكا صمساحا الا
يشارتْكا ساما بأخاُها يُارّصُحا ز لا وياما
يساتلمينا سرو تاَبا ضبمطاها وكبامخا
يؤيِّادوا والا ماني،ا يتندِّ قصيخلاما يفا

 سُدااْدَو نا سحتفلينابمجامِزخهاأخفقي ا
يفاسابخِلالذها سدركةاشخئمًاوسيابحرٍفا
وساخلِةا أَْوا يقخالا يفا
تي ُصال،ابالاكمخي ايعا
يطدناينا ا  سَداااُدوِّ
 سجبهاَةا سد خلخاة،اوالا
ُيفسابكيخما ألعاّز ءا
شامخكي ابحارٍباغاِرا
ا سالياكمتا حارِبا
و سياايها و سشارا
سخشادرو ا  سضمحكاة(ا
تاما تضحخمِتُهاما باأنا

بخُدهم!.
سخلاأخصمُخا سلهاينا
ابكبساة(ا يطمداينا
تكّرشي ابهم،اوقداأكلي ا
طاي لا أوخ َقا سشاجِرا
ماحاروب،اوسكناأكيرايامايطمدينابها
ويسَديناإسخهاللا سحريةاو الستقالل،ا
وقبلاي ا إِْصبَاعا بطاَرِفا أشامخو ا وسايا
بمستنامُزِلاعناساخم7ةا سبلد،او ساتقاللا
ا قر خها سساخميساالستجمباسطمسبهماُكلُّ

أعد ئهما آلن.
خخاها ويفا سيقاتا ساذيا ختكباتا
 سسادي7يُةاأبَشاَعايجازخٍةايناذابد يةا
بمساتبما خمخالا بسايقا  سُدااْدَو نا
لاا  خ حاضحختهاما و ستالا حجاة،ا يفا
يي طنامً،اسمايقمالاؤالِءابمسائيسخِتهما
 إلخسامخخةا-قبالا سيطنخاة-ايفاخضاِحا
يفا بالا ساتغليلما ار ئاما سُدااْدَو ن،ا
 سطدِنابأخصمِخا سلاهاوقخم7تهماوَصيَّبي ا
بمعتبمخلاما بمتجملهاما ساهمَيهما
ستشاييههما بهاذها سديامء؛ا ُيفرِّطانيا
وتشاكخِكا سجتماعابهام،ايفا صطفمٍفا
ُ اخدياًةاو ضحاًةاوعَلنخاًةاسلددوا يقادِّ
ااْدابا اُدا سجبهاَةا سدم7ياَةاسلاشَّ وييحِّ

و سيطناعناقصٍداأَْواغِراقصٍد.
وبمسرغمايناُوُضايِحا سبخمنا سجللا
 سساخميساألخصامخا سلاهاوييقِفاهاينا
لاذها سجريمةاو سذياسامايتي طأايدهم،ا
اااَلا بالا عتربلامااريماَةاحارٍباَحمَّ
و سجتماَعا سادويلَّا سسائيسخَة،ا ا  سدادوَّ
ا سصفيفا ااْداَباعاىلاَخصِّ و7عاما ساشَّ
و الساتمر ِخايفايي َاهاةا سدتادياحتىا

وقفا سُداْدَو ناو سحصمخ.ا
اهد ءاوخاامُلا سلهايفا سخد نا ا سشُّ أرَُسُ
تحِماُلا و سقخام7 ُتا سسخمساخُةا ستالا
 سبُندقخاة،اُلماوخقطا سذياَناِيناحقهما
أناينتقادو اوأنايحّد7و ايامايُفرتَُضاأنا
يكيَن،اوقخم7ٌةاثيخيٌةاَعّلمتاامملرَلما
 ُسسلحَةا7ْخَبا سييخةاو سرخَضاو سُحرية،ا

للا ستلاتُحّد7ُايسمخ ِتا سدركة.
عاىلا ستفامُوِض،ا أُيَّاَهاما آلسافينا
 سسخمساُةاللاحارٌباباأ7و ٍتااديدٍة،ا
و سدركاُةايحكيياٌةابيقمئَعاعساكريٍةا
والا يخد خخاةا وبمدطخامٍتا سخمساخةا
تُحَكُمابمأليزاةاو سرغبمتا سشايصخة،ا
ويدرُخهمااخد ًاَينابدألمايناأولاطلقة،ا
ااْداب،اكخفا ويُنهخهمابماماييُدُ ا ساشَّ

يشمُءابتيقخِدهاأَْوابصمخوخاقملر.ا

البيت األبيض يرُفــُض وْقــَف 
العدوان والحل يف اليمن

مهزلة اآلسفني على )التفاوض(!


