
نقُل البنك املركزي إىل عدن فاَقَم معاناَة اليمنيني و18 مليوناً يحتاجون إلغاثة عاجلة 
من�سُق الأمم املتحدة لل�س�ؤون الإن�سانية يف اليمن:

16 صفحة 60 ريااًل

ن ددياااثاا           ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا س اس ةا-اشاملةا-اتصد9اكلانثالااخا س

النظاُم السعوديُّ يستعنُي بالقاعدة يف البقع وعلب ويعاِقُب الفارين بالقتل 

زلزال 2 يدّمر 4 آليات ويقتل العشرات من المرتزقة بمفرق الجوف
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مقتُل وإصابُة 80 بثاني تفجير انتحاري خالَل أسبوع:

العدواُن يذَبُح عدن بسكني داعش

سة 
درا

مجّلُة »ناشيونال إنترست« 
اأَلمريكية:

تداعياُت الحرِب األمريكية على 
اليمن ستكوُن كارثيٌة عليها وعلى 
المنطقة والمستفيُد منها مصّنعو 

األسلحة وتنظيُم القاعدة

معهد واشنطن وايكونومست: 

المقاتُل اليمني حرم نظاَم آل 
سعود من الخروج المشّرف 

والجيش السعودي مخّيب لآلمال

األمُن الغذائي.. 
حياٌة لإلْنَسان وصوٌن 
لالستقالل الوطني
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الرئيُس الصماد يلتقي بقيادة اللجنة العليا لالنتخابات 
واالستفتاء والجهاز املركزي للرقابة واملحاَسبة ووزارة الري

زن9انثخاصا حان صاايا9ئ ُسانيجلسان ث ايسا
نثعاىانان9اانثحاد(ان لجااةان دل ااا النتخا1ااتا

اننستفتاءا1صاداء.ا
ايفاننجتاااعاأّكادانثخان رئ اُساعاىاأَلا ّاةا
اتذ  الا ا1رنمجهااا ثعاا هااا ن لجااةا نساتئاافا
مهامهااا تدارتضا ن تايا انيدنقااتا ن صدن1ااتا
نيتدلقةا1تطننران ثجلانننتخا1يااإخرنجان ثجلا
نإل كرتاناي،ا1اااًءاعاىاماااتحقالاماناماجزنتا

امدخالتاتقا ةاامها ةااخلنتااظ ف ة.
اأشاا9ان رئ اسان صاااياإىلاحارصانيجلاسا
ن ثا ايسانثعاىاعاىان لجااةان دل ااا النتخا1اتا
اكاي9لاان نطايااأَلا ّةاتجاازان لجاةاثنةاعال ةا
جاني،اسننءانت جةانثَْاَضاعان رنلاةاأَْاايفانثَْاَضاعا
ن طب د اةاا1اااتقتض هان دال ةان دنانقرنط ةامنا
نشااطاينئمايفان جنننبان تنعنناةااتطننراعال ةا
ن ق داان تثاج لااإحاللان ثاجلانإل كرتانيااسدا
ن فارنغايفان دانئرانننتخا1 ةان تياأصبحتاشااغرةا
ن تاث ل..امانلاًاإىلاننستحقاقاتانيثتقبل ةاتحَتا
تأثاريامختلفان ظارافايفاحاالاتحقلان ثالماأَْاا

نستاران ددانن.ا
اأاضاحا9ئ اُسانيجلسان ثا ايسانثعاى،اماا
نشادرا1هان جا نامناسادايةاااخرا1ااااقطدتها

ن لجااةان دل اا النتخا1اتااننساتفتاءامناأشاننطا
متقدمةاتثاتنجبانإلاايةان قصانىاماهاايفاكااةا
نيرنحلاا1شاكلامثاتدن9انرنعيان فئااتان دارنةا
ن شاا1ةان تاياتاثالان ه ئاةان ااخباةانيتجاديةايفا
مجتاانااتي،ااضاااناصحةااساالمةانياعال ةا

ننتخا1 ة.ا
انكادان رئ ساننان لجاةاساتحظىا1اكلان دعما
اننلتاا9امنانيجلسان ث ايسانثعىااأنان تننصلا
نيشارتكا ن تاثا لا نطاا9ا ايفا مثاتارنًا سا بقىا
نساتدايةان لجاةا كاملانشاطهاا تحق لامصا حا
ن  ااناان شادبان  اااياان ح ااةان دنانقرنط اةا
نثص لاةايفانيجتاانان  ااي..امانلاًاإىلاننكشاافا
زنفان شدا9نتان دا  ةاحنلان دنانقرنط ةا1حثبا
نيصا احان تياترنُدلاانامصا حان شادنباان دال،ا
امااانتنجباعىان كفاءنتان  اا ةاان خلةان  اا ةا
مانا1اذلاجهانيامضاعفاةاثجالامصا احاعل ااا

 لاجتانان  ااياياناأنّةاتح ُّزنت.اا
كااااأ تقاىان رئ سان صاااي،ا1رئ اسان جهازا
نيركازيا لرقا1ةاانيحاسابةان قاايضان دكتن9اأ1نا

1كران ثقاف.ا
اأكدانثخان رئ ساعىاأَلا ّةان دا9ان ذيانضطلنا
1هان جهازانيركزيا لرقا1ةاانيحاسابةا1شكلاينئما

انثَلا ّةاننستثاائ ةامناحكنمةانإلنقاذان نطاي.ا
ااّجاهاق ايةان جهازا1اضاعفةان جهنياان دالا
االان قنننلاان اظماا1اااانحّقلان فائدةانيرجنةا
مانان جهاازااخلتهااقد9نتاهااتقا9نارهايفاتدزنزا
ن شافاا ةاان حدامنان فثااي..امانلاًا1اااتحَظىا
1اهاق اايةان جهازااكانني9هامناثقاةاانحرتن9ا دىا

ن جا نااسجلهاانيهاياان فايانيبدعاانإلنجا1ي.
كاااتثاّلما9ئ ُسانيجلسان ثا ايسانثعىامنا
9ئ اسان جهازاتقرنرنًاعنان اتائاجانثا  ةا لرقا1ةا
نيصاحباةاامااانرتتاباعاىاذ اكامناإجارنءنتا
امرنَجدااتاايعامااااياان داالاااالاماااأقرها
نيجلسان ثا ايسانثعىاا1رنامجاحكنمةانإلنقاذا

ن نطاي.ا
اتطارقان لقااءاإىلانتائاجان تاثا لاانيتا1داةا
1لانيجلسان ثا ايسانثعىاان جهاازااأثرلااعىا
أينءان جهاازا1شاكلاإنجا1ايااعايلاخااللان فرتةا
نياض اةاان بااءاعىاذ كايفاأعااالان جهازان حا  ةا

انيثتقبل ة.
كااااأ تقاىا9ئ اُسانيجلاسان ثا ايسانثعىا
ازناران ز9نعةاان رياغازياأحاداحثانايفان قرصا
ن جاهان9يا1صادااءانان9انثمسانثالاان ثابت(ا
جارىاخاللان لقاءامااقشاةانآل  اتان تياساتدالا

ازن9ةان ز9نعةاان رياماناخال هاا تاف ذا1رنامجهاا
ننساتثاائيايفاسا اقا1رناماجاحكنماةانإلنقااذا
ن نطااياامااانتطلاباذ كامانايعمامانانيجلسا
ن ثا ايسانثعاىااتكاملان جهنيايفاساب لانحتننءا
تدنع اتان دادانناعىان قطاعان ز9نعاياان دامللا

ا ه.ا
انستدرضان لقاُءان جهنَيان تياتبذ هاانياظااُتا
ن دا  اةايفان جانابان ز9نعاياان غذنئاياامااناكنا
نآلثاا9ا ننساتفايةامااهاانحتاننءاتدنع اتاهامانا
ان صدن1اتانآلن ةاانيثتقبل ةاعىانينن9يان ز9نع ةا

انيائ ة.
اتثاّلما9ئ سانيجلسان ث ايسانثعىامناازنرا
ن ز9نعاةاان ارياتقرنرنًامنجزنًاعاناخططاا1رنمجا
ن انزن9ةاخااللان فرتةان حا  اةاان تياساتداُلامنا

خال هااعىاتاف ذا1رنامجهاااتفد لاطاقاتها.
اأكادان لقاءاأَلا ّةان جنيةايفان دالاان تخط ط،ا
اتحق الان اتائاجانيلانساةاماناقبالانيننطاالا
ن انزن9ةا 1رنماجا يفا نيثاتهداةا ن داالا ا1 ئااتا
ال ئاتهاااقطاعاتهااان دالاعىامننجهةان طنن9ئا
نيتنقدةااغريانيتنقدةاا9اناكفاءةان دالا1شاكلا
ينئماان بااءاعىاتكنننانإلين9ةانيثاتدنمةايفاقطاعا

ن ز9نعةاان ري.

القتُل عق�بُة ُكّل مرتِزق يحاوُل الهرَب من معارك البقع وعلب:

السعوديُة تستعنُي بالقاعدة وميليشيا اإلصالح بحثاً عن اْنتَصاٍر يف الحدود دون جدوى 
  - يحيى الشامي:

1دداأناحشدتااجاّدتاآنَفانيرتزقةاانياااقلامناأصقاعا
ن  ان،امثاتف دًةامانانثَْاَضاعان صدبةان تياخلقهااان ُدْدَانن،ا
تثتا ُتان ثادنينةايفامحاانتهاانخرتنقانث9نيضان  اا ةامنا
مافاذَيان بُقانااعلبان حداينالا1لان بلدنان،امحتا ًةاخلفا

نآلنفامنانيغّر9ا1هماان اللثلاخلَفانيالان ثدنيي.ا
انتجاللالاؤنءانيجاداناحق قتلاأا هاا:اأنهمانقاتلننا
شادبهمااضدااطاهمايفاصفان ُدْدَاننااتحتامظلتهاايصلحةا
مشاا9نده،ااثان هااا:اأناكثارينًامنالاؤنءانياااقالانلقننا
مصا9عهمالاا كاح ُثانُقاتلننان ا1ًةاعنان ج شان ثادنيي،ا
اادنًءاثمارنءان افطاانانتاكاننامنان دانيةاإىلامحااظاتهما

ن تياتحّركنناماها.
ن جدندايفانينضنعالنامااحصلتاعل ها»صدىانيثرية«امنا
اَمنانُحاالا دان ج شان ثدنيياقتلاُكلِّ أخبا9امؤّكدةاتُف دا1تداُّ
ن رتنجناعنانيدركةاأَْاانننثحاباماها،ااقداُسّجلاخاللانثنا9ا
نياض اةا-ااالاتأك دنتانيصد9ا–امقتُلان ددنداماهماعىاأنديا
قننتان ج شان ثادنييااحرساحدايهامّانانُدنرانانيدركةا

انرُشانناعل ها.
َاخاللان ثااعاتانياض ةاتصاّدىامقاتلانان ج شان  اايا
ان لجانان شادب ةا زحَفلاكبريننا1اتجاهامافذيان بُقنااعلبا
ن حداينل،اا1اإلضااةاإىلامشاا9كةاأعادنياكبريةامناماااقيا
ن ُدْدَاننايفان زحفل،ااقداشا9كاا هااان ج شان ثدنييا1إين9ةا

ن دال ةاامثااندتهاا1ا طريننا1أنننعهاان داانيياَان حر1ي(،ا
اضالًاعناعرشنتانآل  اتان دثكرنةانيد9عةانيتانعةااي1ا1اتا
اأطقاماعثاكرنةااناقالتاُجااداامددنتاثق لةا شالااتدب دا

ن طرق(.
ا صدىانيثاريةااقانَعامجز9ةاُصَعا ااذكرامصد9ٌام دننيٌّ
ا هاااعارشنتانياااقالامااناحاا اننان تقد9ا1اتجااهامافذا
علب،ااذكرانيصد9اأنانياااقلازحفننا1صن9ةاعشاننئ ةايانا
تخط طامثبلاأَْااننساتااياإىلامدلنماتاعثكرنةااجغرنا ةا
كاا اةاعنانياطقاة،ااقالانيصاد9اإنان اظا9ان ثادنييايانا
1ارتِزقتاهااماااق اهاإىلامننضاَنالناندرفاُمثابقاًاصدن1ةا
ن  اا الان ثا طرةاعل هااا تضا9نثاهاااإحاكا9انيقاتلالا

ان تحكمايفامحاا9لااَامرتفداتهاان جبل ة.
اتحدثانيصد9ُاعناننتشا9اعرشنتان جثثان تا1دةا لارتزقةا
يفامح اطانيافذ،امؤكادنًاأنامنا1لان قتىاق ااينٍتاناتانناإىلا
تاظ َايان قاعدةاَاينعش،ااجااعاتاسلف ةامتشديةااأعضاءا
ماتاالاإىلاحازبانإلصاالح،امض فااًاأنامانا1لاماناُعراتا
لنناتهاماُمجاّدنانانساتُقدمننامنامحااظتايان ب ضاءااتدزا
كانننانتنّ نناق اينتامجام نانياااقلايفاماانُثّاىا1ايقاامةا
اآخرنانانتبدنناتشاك التاقتا  ةامشاا9كةايفاقتاالان ج شا
ن  اااياان لجانان شادب ةايفامحااظةاتدزامثالامجام ناأ1يا
ن دبااسااغريلاامنان جااعاتان تكفريناةانيقاتلةايفاصفنفا

ن ُدْدَاننان ثدنيياضدان  اا ل.
انؤكاداحدناُثانيصد9ان دثاكريا صدىانيثاريةاحق قَةا
ن دالقاةان قنناةان تاياتر1اطان اظاا9ان ثادنييا1ا جااعاتا

ن تكفريناةاان تاظ اااتانإل9لا1 اةانيحظن9ة،االايان دالقُةا
ن تياننكشافتامتانتهاااتبّدتاأانُصلااايفان ُدْدَانناعىان  انا
1صان9ةاغاريامثابنقة،امدازََّزًةا1ا صان9اامقاطانان ف دننا
نيصان9ةان تاياتُثباتاُلننااتاكثريامانان قتاىانياخرطلايفا
اننعال9ان حر1يا1شكلايا9يا صفنفان ج شان ثدنيي،اانارُشُ
لذهان صن9َاعقباُكّلامدركةااعال ةاعثكرنةاتدا9ُايفاجبهاتا
ن ُدالان ثدنيياأَْااعىان حدايا1ا قربامنانيافذنناكاااحصلا

مؤخرنً.
اتتزنمنالاذهانيحاانُتان دثاكرنةامنانْجتَاااعان ر1اع ةا
نيادقادايفان رنااض،انثحد،ايااقشاةاتطان9نتانيلافان  اايا
منازناناةان تدخلان خل جي،اان الااتايفانثمرامنااجهةانظرا
مرنقبالالنان تجاللان رساايااننعالميان غر1ياإىلاتحشا دا
ن ثادنينةا دااصااق اينتاتكفرينةا لقتالان ا1ًةاعناج ِشهاا
يفامداا9كاحدايلاان جان1 ةا1ا رغماننكشاافانثمراأَْكثَارامنا

مرةاايفاغريامنضنااجبهةاينخلاأ9نيضان ثدنينة.
عاىاصد ادان دال ااتان قتا  اةان تايانُشااهاانيقاتلاننا
ن  اا اننايفاجبهاتاماااا9نءان حاداياحصلتاننساتخبا9نتا
ن دثاكرنةان  اا اةان تا1داةا لج اشاان لجانان شادب ة،اعىا
مدلنمااتاتُف دا1اارصعاضا1طامنان جاثا ةان باكثاتان ةا
1رتباةاُمقد9انُدعىامحاادااضلااندالاكاارشفاعىا1دضا
مانان دال اتان دثاكرنةايفاصفنفان ج شان ثادنييااُقتلا
منان ضا1طان باكثاتانياضا1طاناسدنينانايفاقصفامداديا

نستهداهمايفاماطقةامحاذنةايافذاعلب.
اقاداشاهدتانياطقةانفثاهااقصفااًاُمكثّفاًاعاىامننقنا

ن ج شان ثدنيياخلفانيافذاانيننقنان دثكرنةان قرنبة،اكااا
نساتهداتان صا9اخ ةان  اا اةاتجّاداتاياااقايان ُدْدَاننايفا
منقناعرن1ةاخلفانيافذ،اامنقداًاآخرا19ىاظهرنن،اانستهداتا

1ا كات نشاامنقنان شبكة.
ايفاجبهةانجرننان تياشهدتاأحَداأضخمان زحنااتا1اتجاها
َران ج اشان  ااياان لجاناآ  تلاعثاكرنتلا مافذان بُقانايمَّ
مد9عتلايفامنقنان شاجنا1ا تزنمنامانان تصّديا لزحفاعىا
نيافذان ذيانساتارامناسااعاتامثااءان ثابتااحتىاصباحا
اعناتدمارياعدٍيامانانآل  اتا نثحاد،اَاتحاّدثامصاد9ٌام دننيٌّ
امارصعاعارشنتانياااقالايفان دال اة،اا1ا ُقربامانامافذا
ن خرضنءايّمرانيقاتلننان  اا نناآ  ةاسادنينة،امااأسفراعنا

مقتلاَمناكاننناعىامتاهاامنان جانيان ثدنينل.
ايفااقاتانحلااّزعاننعاال9ان حر1يامشاالَداتنثلاعال ةا
مدنلاةامجالديان ج شاان لجانان شدب ةاينقنان دشاا9ميا

ن جانيان ثدنينلانيتننجدننايفانينقنا1ا قاا1لان  دانة.
َاانصلتان قنةان صا9اخ ةاانيداد ةانستهدنفامدثكرنتا
امننقانان ج شان ثادنييايفاج ازننا1ْدءنًامنام اديااحتىا
نيننقاناان ثكاااتان ننقدةايفامح طامدنااةان خن1ةاان جا1ريا
ان خشال،اانفاذتااحادُةان قااصاةان تا1دةا لج اشان  اايا
ان لجاناثالثاعال اتاقتلاا هااثالثةاجانياسدنينلايفامنقنا

ن فرنضةاامنقناتبةان رمضةا1ا طننل.
ايفان ثااعاتانثخريةانساتهداتان قانةانيداد ةاتجّاداتا
ماااقايان ُداْدَانناشااالاصحارنءام اديا1قذنئاَف،امحققًةا

إصا1اٍتامبارشًة.ا

بقية من الصفحة األخرية

إّما االحتالُل 
ومرتزقُته َأْو 

القاعدة وداعش 
لااييا ا ن فاا9ُّ أصد9لااا 1قارن9نٍتا
 تكنناِناماانثاّاىا1ا ج اشان نطاي،ا
الانانثماُراذنتُاهان اذيانادا9ُايفاتدز،ا
1تد الاقاايةان جااعااتانإل9لا1 ة،ايفا

مااصَباعثكرنة.
انرىامحللانناأنان قاعادَةااينعشا
يفاجاانبان  ااناأَْصبَحاتاجازًءامانا
نسارتنت ج ةاننحتااللاانياااقل،انتما
تحرنُكهااا1ا شاكلاان صان9ةاحثاَبا
ن حاجاة،اساننءايفامننجهاةان ج اشا
ان لجانان شدب ةاكاااحصلاسا1قاً،اأَْاا
تحرنكهاا1ا دال اتانإلْجَرنم ةاكَثانطا
اأينةاإلخضاعان جان1 لااإساكاتاأيا
صنتاماالضا هماا ث اساتهم،اكااا
لاناحاصالايفان نقاتان رنلان،ااكلااا
ظهارتاتََحاارُّكاٌتا قانىاامكننااتا
جان1 ةاا1ادأان شاا9ُعان جان1اياندّلا
عنانسات ائها1شاكٍلاظالراكلااا1رزتا
ن قاعدةااينعاشااعال اتُهاانإلْجَرنم ةا
كتفجرينتان صن بانااإْخااَرنجان جثثا
نيقطداةاانيدخرةا نقتان حاجة؛ااذ كا
 غرضاإثا9ةامخااافاأ1َْاَاءانيحااظاتا
ن جان1 اةاماناخطراينعاشاان قاعدةا
انن9تاااءا1أحضااناننحتااللاالاييا
اَمانامده،ا  جدلانناأََمااا9ان جان1 لا
خ ا9َناناناثا اثا هااا،اإّماااننحتاللا
الاايياامرشاعهااان تقثا ايا لبلدا
أَْاا ن جان1 اةا نيحااظااتا ا هااا 1اااا
ن قاعادةااينعش،اكااانارىان كثريامنا
ن ث اسا لاأنالذهان تفجرينتانيرّاعةا
س تماتثخريُلاا1أُْسالُْنبا9خ صاضدا
1دضان قنىاانيكنناتاان شاخص اتا
ن جان1 اةان تاياتقافاكحجاراعثارةا
أََمااا9امارشاعان تازنالان اذيانافذها
لايياان ادالانيبارشةا لُدْدَاننا1رعانةا
أَمرنك ة؛ااذ كا1غ ةاإزنحتهاامنانيشهدا
ن ثا ايسااتصف ةاُكّلامناند لاتاف ذا

لذنانيرشاع.



3 متابعاتن ددياااثاا     ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا

  - صالح مصلح:
تثات قُظاعادُناعاىاأصاننِتاننفجاا9نتااسا ا9نتا
نإلساداف،ايفاظلاسا طرةاقننتاننحتالل،ااعجزانثجهزةا
نثما اةان تا1دةا هايفاتناريانثمان،اأَْااعد9اجدنتهاايفاذ ك،ا
اننكفااءان قننتانإلما9نت ةايفان ثا طرةاعاىام ااءاعدنا

اعىامقرنتهاانثما ة.
ايفالذنان ثا اقاقتالااأص بانحنالثاشاخصاًاجرنءا
تفجرياننتحا9يانساتهدفاصباحاأمسانثحداتجاداًايئاتا
نيجادنناكاننناناتظرانانساتال9َامرتباتهماأََماا9امدثكرا

ن صن بانايفاماطقةاخن9امكرسا1ددن.
اأااايتامصاي9اإعالم ةايفاعدناأنان تفجريَانننتحا9يا

أسفراعنامقتلاا5اشخصاًااجرحا7ااآخرنن.
اجاءتان دال ةا1دداأسابنعاكاملاماناعال ةامااثلةا
ايفانفسانيكانااذنتانيااسبة،اح ثااجراننتحا9يانفثها
نن9ان ثابتالااينثال،اانستهدفامئاتانيجاّدننان ذننا
كاننناناتظرانانستال9امرتباتهماأََماا9امدثكران صن بانا

ن ذياشهدان تفجريان ثانياأمساننحد.

اتباّاىاتاظ ُماينعاشانإلْجَرنمايان تفجاريَان ذيااقنا
1اثماسااقالا1أناعارصنًاناتاياإ  هالنامنانّفذان دال ةا
اندعىان1نلاشمان ريااني،اعىاذنتان احِنان ذياتباىاا ها

ن تفجريان ثا1ل.
اكانان تفجريُانننتحا9يانثالان ذيانستهدفانيجادننا
أَيَّىاإىلامقتلاللاشاخصاًااجرحااااآخرنن،امااانداياأنا
الااقت لاال5اجرنحاًاساقطننايفان تفجريننانننتحا9نلا

خاللاأسبنعايفاعدن.
لامنانيثاؤا  ةاقالاقائُداماانثاىا ايفامحاا ةا لتاصُّ
1قننتانثمنان خاصةاانيدّلامناقبلاقنىاننحتاللاناصا
رسنانان دابن9ياإناقننتاها»قامتا1تأملانيكانا1شاكلا
كامال،امنضحااًاأنهااانصبتاأَْكثَااراماناااحننجز،ااأنا
ن تفجريانساتهدفامجادناناأصاناعىان تجاانا9غماأنا

منعَداصفامرتباتهما مانحن«.
اساننءاأكانانيجااداناقاداحارضانامبكرناناأَْاايفا
منعدلام،اااإناتاكُّاَنانننتحا9يامانانجت اازان حننجزا
نثما اةانيزعنماةامناقبالان دابن9ياتكشافان كثريَامنا
ن حقائالان تياتؤكاداأنالااكاتننطؤنًاانضحااًامناينعشا
انساتهدنفان جان1 ال،اإىلاجاناباإغرنقاعادنايفانيذن1حا

ن  نم اةامااذايخنلاقاننتاننحتااللايفانن  نامانان دا9ا
نيايض.

لاذنااقداكشافتامصاي9امحل ةا1ااطقاةا9يااناعنا
ُلننةاتفص ل اةا النتحا9يان ذيااّجرانفثاهانن9انثمسا
يفان صن باان،ااقا اتانيصااي9ا صح فةا»عادنان غد«اإنا
نننتحا9ي،انُدعىا»مج دااا9ساعيلان فق ه«اان ذيانطللا
عل اهاتاظ ماينعاشاكا ةا»أ1نالاشامان ريااني«،ااتدنيا
أصن اهاإىلامدنرناةان حب للاقرنةان قشادة،امنضحًةاأنُها
غااي9ااأرستهاقبلاسااننتاانساتقرانا1ادنااةان حنطةا

محااظةا1لحج.
ا1حثبانيصاي9ااإناان دانننتحا9يامغرِتٌبايفانيالكةا
اقبلاسااتلا1جااعاتا ن ثادنينة،اح اثان تحلان شاابُّ

متشديةايفا حجاقبلاأناتاقطَناأخبا9هاعناأرسته.
ااتشَهُدانيحااظاُتان جان1 ة،ااعدناخصنصاً،اننفالتاًا
أما ااًاخطرينً،اكثااحٍةامفتنحاٍةا اشااطاتان جااعاتا
نإل9لا1 اةان تاياتظهرانهانةاُكّلاأسابنعا1دال اةانغت الا
منثقةا كنني9اعثاكرنةااأما ةايفانيحااظة،اتث طراعىا
نيننطالاحا ةا9ُعب،اانساتاكا9ا ننقانان ح اةايفانيدناة،ا

ن ذيانزينُياسنًء.

�سق�ط �سهداء وجرحى واأ�سراٌر حلقت باملمتلكات اخلا�سة والعامة:

أكثُر من سبعني غارًة عدوانية خالل ساعات على صعدة وحجة وصنعاء والحديدة وتعز 
العدوان يستهِدُف اسمنت البرح ويقصف كّسارة في نهم وشبكة اتصاالت في عمران

  - خاص:
انَصَلان ُداْدَانُنانثَمرنكيان ثادنييااماااقنها
 ل ن9ان ااااثانستهدنَاهما ألح اءاانيدنان ثكا ة،ا
مخلفالاعادينًامنان شاهدنءاان جرحاىاانثرضن9ا
ن با غاةايفامثااكنانيننطاالاانياشاآتان داماةا

ان خاصة.
اشاناطريننان ُدْدَاننانثَمرنكيان ثدنيياخاللا
ن ثااناانث19دلاسااعةانياض ةاعارشنتان غا9نتا
عاىاُكلٍّامنامحااظاةاصاداءااصدادةاان حدندةا

احجة.
اأكدامصد9اطباياأنامننطااًانستشاهدااُجِرَحا
خاثٌةاآخرانايفاغا9نتا طريننان ُدْدَانناعىاعاالا
كثا9ةاأحجا9ا1ااطقةا»ن حاشات«ايفامدنرنةانهما

1احااظةاصاداء.
كاااأاضحامصد9ام دننياأنان غا9نتان ُدْدَانن ةا
أّيتاأنضااًاإىلاتدمرياشااحاتلاتحااالنانثحجا9،ا
مب ااًاأناطريننان ُدْدَانناشاناساتاغا9نتاأُْخااَرىا
عاىامااطالامحايلاان حاشااتااعرنماةااانييا
ن درصنتا1ايدنرنةانفثاهاااكذناثاالثاغا9نتاعىا
ماطقاةان قارنا1ادنرنةا1اايامطارااغا9تلاعىا
ماطقةان درةا1ادنرنةالادنناا ااانساتهدفا1دديا
منان غا9نتان جننةاشبكةاننتصانتايفامدنرنةاثالا

1احااظةاعارنن.
ايفامحااظاةاصدادةاح اثانانتنقافاطريننا

ن ُدْدَاننانثَمرنكيان ثادنيياعنان تحل لاان قصفا
نيتننصلاانساتهدنفانيننطالااماتلكاتهم،اح ثا
نستشهدامننطنايفاغا9ةا طريننان ُدْدَاننانستهداتا
ماطقةا1ركانا1ادنرنةا9نزح،اكاااأص بامننطاانا

يفاغا9نتاأُْخااَرىاعىاجرسان ااصةا1ادنرنةامجز،ا
اأص اباثا ثايفاغاا9ةا طريننان ُدْدَاننانساتهداتا

حفا9ام اهايفاماطقةانيهاذ9ا1ادنرنةاسحا9.
ن تاياشااهااطاريننا ن غاا9نتا اتجااازاعادُيا

ن ُدْدَاننانثَمرنكيان ثدنيي،انها9اأمسانثحد،اعىا
محااظاةاصدادةان خاثالاغا9ة،اح ثاشانااا 
غا9ةاعىاكهالناَاثااغا9ةاعىاماد1ةاان ثدبانااآلا
ن حااقيا1ادنرنةا1اقم،اكاااشناغا9تلاعىان بقنا

اغا9تلاعىامدناةاضح ان.
ن ُداْدَاننا طاريننا شانا حجاةا محااظاةا ايفا
نثَمرنكايان ثادنيياغاا9ًةاجنناًةاعاىاماطقاةا
ن جرننبايفامدنرنةامثاتبأااكذناغا9ةاأُْخااَرىاعىا

ماطقةان قائما1ادنرنةاحرض.
عىاذنتان صد داايفامحااظةان حدندةانستهدفا
طريننان ُداْدَاننانثَمرنكيان ثادنييا1ثالثاغا9نتا
مز9عاةانحالا1ادنرنةان د9نهاي،اكااااشاناغا9ةا
أُْخااَرىاعىام اااءان صل ف،ااغا9تلاعىامدنرنةا

ن حنك.
اا ااااكانان ُداْدَاننانثَمرنكايان ثادنيياقادا
نساتهدفا1دديامنان غا9نتان جننةامصاناأسااتا
ن الحايفامحااظةاتدزاأانخاران دا9انيايض،ااأ حلا
1اهاأرضن9نًا1ا غاةاأيتاإىلاإْخااَرنجاهاعانان خدمةا
اتدطلاأَْكثَارامنالل7امنظفاا هاعنان دالاعاايا
طرينناهانساتهدنفانيصانانان9اأمس،اماااأَيَّىاإىلا

تدمريها1شكلاكيل.
يفاسا اقامتصالاأص باتانمارأٌةااطفاللااايفا
قصفا لااااقلاعىاماطقاةانثكبنشايفاماطقةا
نثحكان9ا1احااظاةاتداز،ااأص ابامننطاناآخرا
1رصاصاقااصةانياااقلايفاإحدىان قرىانيحاذنةا
 صالانيانني9ايفاذنتانيحااظاة،اا اااانساتهدفا
نياااقننامااازلانيننطالايفاماطقةاكاها1ادنرنةا
صانحامحااظةامأ9بانثح اءان ثكا ةايفاماطقةا

ن دراافا1احااظةان ضا ن.

شاحنة طالتها إحدى غارات العدوان 
على كسارة أحجار في نهم وأدت 

إلى استشهاد صاحبها

منسُق األمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية يف اليمن: نقُل البنك 

املركزي إىل عدن فاَقَم معاناَة اليمنيني 
و18 مليوناً يحتاجون إلغاثة عاجلة

  - صنعاء:
أكداماثاُلانثممانيتحدةا لشؤانانإلنثان ة،اج اياماكغن د9نك،اأنانقلا

ن باكانيركزياإىلاعدناااقمامداناةانيننطالان  اا ل.
اأشاا9ايفامؤتاراصحفي،اعقدهاأمسانثحادا1صاداء،اإىلاأنانثمَمانيتحدةا
1ذ تاُجُهنينًاخلاَفان كنن  ساإلنقافاخطنةانقلان باكانيركزيامنان داصاةا

صاداءاإىلاعدن،ا كاهااُما تا1ا فشل.
اتطرقاماكغن د9نكاإىلانثاضاعانإلنثاان ةان صدبةان تياند ُشهاان شدُبا
ن  اااياامااخلفاهان حظران جنيان ذيانفرضهان ُدْدَاننانثَمرنكيان ثادنييا

عىامطا9اصاداءامنامآيَساإنثان ةاااقاتامناحجمانيداناة.
اأكاداماكا»أنانثَُمَمانيتحادةا1ذ تاُجُهنينًاكبريًةاانتصاانتامكثفةا فتحا
مطاا9اصاداءان ادايلاأََماا9احركةانيالحة،اياناأناتجداأنَةانساتجا1ة«،اناتاًا
إىلاأنان تأثريان ثا ايسايفان  انانغلباعىان جانبانإلنثاانيان ذياتحاالامنا

خال هانثممانيتحدةاإَعاَيةااتحانيطا9.
اأاضاحاماكغن د9ناكاأنهاخااللالااشاهرانياض ةامنانثزماةان تيانارا
1هاان  انااصلاعديان ذننانحتاجنناإىلاننعامناأنننعانيثااعدنتانإلنثاان ةا
إىلاأَْكثَارامناثاامل نناشاخص،امشارينًاإىلاأنااث قةاأعّدلاامكتبان شاؤانا
نإلنثان ةان تا1نا ألممانيتحدةا»أاتشا«اتحديالاامالنلااللااأ فاشخصايفا
ن  انامانالمايفاأشدان حاجةاإىلانيثاعدةانإلنثان ةا1زنايةالاا1ايائةايفاعديا

نثشخاصان ذننانحتاجننا لاثاعدةانإلنثان ةاماذا1دءان ُدْدَانن.
اأضافاماثُلان شؤانانإلنثاان ةا ألممانيتحدةاج اياماكغن د9نكا»أنا
ن نث قاةا9صدتازناايةاكبريةاجدنًايفانندادن9انثمنان غذنئياثعادنياكبريةامنا
ن ثكانانصلاعدُيلماإىلالاامل نناشخصانفتقرانا ألمنان غذنئي،اماهما7 
مالنلانفتقرانا1شدةا ألمنان غذنئيااناندلاننامتىااك فاس حصلنناعىا
اجبتهمان تا  ة،اكاااندانيامل ننانااللااأ فاطفلامناسانءان تغذنةان حايا
ماهاماأَْكثَارامنالثلاأ فاطفلانداننناسانءان تغذنةان حاايان نخ ما1زنايةا
للاا1ايائةاخاللان داملانياض لاإضااةاإىلا1،7امل نناطفلايانان خامثةا

ندانننامناسنءان تغذنةان حايانيتنسط«.
اأّكداماثاُلان شؤانانإلنثاان ةاأناأحداألمانيشاكلان تياااقاتامداناةا
ن  اا لالانا1قاءامطا9اصاداء،امغلقااًااننه ا9ان قاد9نتاننْقتَصاينةا لبلدا
ان ثاكاناانندادن9ان ثا ن ةاانقلان بااكانيركازيان  ااياإىلاعادنااننددن9ا
نيننزنااتان تشاغ ل ةا لخدمااتانثساسا ةامثلان صحاةاان تدل اماااقدننا
ن رناالان  ااياأَْكثَارامنالاا1ايائةامناق اتهايفان ثانقاخاللان دا9اثالا9ا
ااجنيامل نناال5ااأ فامنظفانااياتقرنباًاغرياقاي9نناعىان حصنلاعىا

مرتباتهمااأَْصبَحننامدداميان دخل.
اتطرقاماكاإىلان صدن1اتان تياتننجههااان9ينتان دق لاان قاحاإىلان  انا
جرنءاعد9اقد9ةان تجا9اعىان حصنلاعىاخطا1اتاننعتااينتا1ددانقلان باكا
نيركزياإىلاعدناا9اضان بانكان دا  ةان تداملامنان بانكان تجا9نةان  اا ة.

ا فتاماثالان شاؤانانإلنثاان ةاإىلاتدلان9ان نضنان صحايايفان  ان،ا
مشارينًاإىلاأنا%55امنانيرنالان صح ةا ماتدداتدالا1فدلان حرب،امؤكدنًاأنا

ن قطاعان صحيايفان  انامشلنلا1فدلان ُدْدَانن.

داع�ش يتبنى وحك�مة املرتِزقة تت�اطاأ والعدوان يرعى الإجرام:

مذبحٌة جديدٌة يف عدن تشهُد مقتَل وإصابة 80 شخصاً 
بتفجري انتحاري بعد أسبوع من عملية مماثلة 



ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا     ن ددياااثاا4 تقرير

  - عبداهلل بن عامر:
اا ِّاُداعبُدنيلكا1د9ان دننان حنثياخطا1َها1اااسابةا إاتتحان ثَّ
نين ادان رشنفا1ا ثااِءاعىان شادبان  اايان اذيانننِجُهان دداننا
ان حصا9،اامناذ كانحتفياانُح يامااسبَةاذكرىانين دان رشنفا

9غماماانح طا1هامناتحدناتااماانارا1هامنامداناة.
اا ِّاُدان شادَبان  اايا1ا قنل:اجاالرياشدبااا اقداخاطبان ثَّ
ن  اايا1دظ امان صلاان صانياان دطاءاقدماتاإىلان دا ماأجاَلا
ان شاهدنءا صان9ةاعاناعظاةاق مانإلساال9ااأثارانإلنااان،ااأرَُسُ
ان جرحىااأ1طالاني دننامنان ج شاان لجانان شدب ة،ااجاالريا
ن شادباأثبتاننا لجا اناأنان قانَةالياُقانَُّةانيبايئااقانةان ق ما

انثخالقااقنةاننعتااياعىان لهاان تنكلاعل ه.
اا ِّاُدان حشانَيانيشاا9ِكَةايفان حفالانيركازيا اقاداح ّااان ثَّ
1صاداء،اح ثاندتلان حشادالنانثكلا1اااسابةانين دان رشنفا
يفانياطقاةاان داَ ام،اماانؤكادامدىانن9تباطانث1اديا1لان  اا لا

ان رسنلان كرنم.

املشروُع اإللهي: 
اا ِّاُداايفاُكّلامااسابةانحتفيا1هاان شدُبا ُثان ثَّ كدايتهانتحدَّ
ن  ااياعانانثحدنثان تأ9نخ اةااأَلا ّةاتلكانيااساباتايفاإَعاَيةا
قارنءةاتلكانثحدنثااعكثاهااعىاانقدااا،اا دلاأ1رزاماااتااَاَ ها
اا ِّاُدايفاخطا1ها1اااسابةانين داقض ةان رسا َةانإل ه َة،اح ثا ن ثَّ
اا ِّادايفاتااا هان قض ةا1دءنًا1ا رسنلان كرنمااتأس سا تد9جان ثَّ

عهداجدنداختما1ها9سانتان لهاتداىلاإىلانثنب اء.
امارا9نًا1اأناأحادامدجازنتان رساا ةانإل ه اةاأناأنصا9َلااا

احَالتهاااأتباَعهاالمانيثتضَدفنن.ا
اا ِّاُداأنان رساا َةانإل ه ةاليا ا1ددان دارضانينجزانؤكدان ثَّ
نيارشاُعان نح اُدان قاي9ُاعاىاإحادنثان تغ ريان حق قايا لننقنا

ن برشي؛اثنهاامرشاٌعاشامٌلانتّجُها إلنثانانفثه.
اا ِّاد،اا1ددالذنان درض،امصطلحا»نيرشاعا ثمانثاتخد9ان ثَّ
نإل هي«ا1ا قنل:اانيرشاعانإل هيالنان كلاةان ثاننءان تياناكُنا

أنانلتقَياعل هااجا ُنان برش(.
قبالاأنانحادياألمَّاماانقان9ُا1هالذنانيارشاُع،اأناالنان ددل،ا
اا ِّاد:اانيارشاعانإل هايالنان دايايان حق قيا ح اثانقنلان ثَّ
ن صا حان قائماعىان ددل،اان ددُلايعامةاأساسا ةايفا1ُا انه،اقالا

ن لهاتداىل:ااُقلاأَمَرا19َِّيا1ا ِقْثط(.
 

التبعيُة والتحّدياُت الداخلية والخارجية: 
اا ِّاُدايفاخطا1هاينضنعان تبد اة،امجدينًاتحذنرنِتها تطرقان ثَّ
ماناتدنع اتها،اامشارينًاإىلاأنان قارآنان كرنمانجداُلامنان تبد ةا

 ألعدنءاُخراجاًاعنان حلااخ انًةا ألمة.
اجَدَلامنا اا ِّاُدايفالذنانيثالا ذ ك،ااا اظا9ُان ثدنييُّ 9َان ثَّ اقدَّ
نفثاهاأينَةان ارشا تاف ذامؤنمرنتانثعدنءااناثالاحا َةانننحرنفا

ينخلانثمة.
اا ِّاُداحدنثَاهاعنان تبد ةا1ا قانل:انجباأناتحذ9ََا انختتمان ثَّ
َنا1ا نعي،ااأناتننِجاَهانيؤنمرنِتا ااةامنان تبد اة،ااأناتتحصَّ نثُمَّ

انيكائَدا1كاملانيثؤا  ة.
اة؛ا1اعتبا9لاا ا ِّادااّجهاخطا1َها جا نانثُمَّ يفالذنانجُداأنان ثَّ
احادًةاانحادًة،اح ثانساتخد9امصطلاحا»ن تحدنااتان دنخل ة«ا
اَةامناأخطا9ااسابلامننجهتهاااأ1رزا  لحدناثاعْناماانننجهانثُمَّ
لاذهان تحدنااتان دنخل ةاقانىان افاق،اأماان خا9ج اةااتتاثلايفا

قنىان طاغنتااننستكبا9.
اَةامدا اٌةا1انعتصا9ا1ا لهاانن9تباطا اا ِّاُداأنانثُمَّ اأضافان ثَّ

ن تدا  اما 1رساا ته؛اثنهااا9ساا ٌةايفامضاننهااامانا ن نث الا
ان تنج هااتاان حكااةاعااُصان قنة،اعااُصان قانةاذنت ةاا هاا
ااةا1ارصان لهااعننهاقاالان لهاتداىل:ا ا1ا تاثاكا1هااتحظىانثُمَّ
النان ذياأ9َساَلا9سانَ ها1ا هدىااِينِنان حالا  ُظِهَرهاعىان دننا

كلهاا ناكرهانيرشكنن(.

 
ثنائيُة الحكومة والشعب: 

اا ِّاداعقَباإعالناتشاك لاحكنماةانإلنقاذا جااءاخطااُبان ثَّ
َقاإىلالاذهان خطنةانيهاةااكلا ن نطااي،االناماانساتدعىان تطرُّ
مااا هاعالقةا1هاا،اح ثاأاجازان خطاُباتااالالاذهان قض ةامنا
ا ِّاُداكدعننت،انثاىلا لخا9ج،ا ثالثةامحدينتا9ئ ثا ةاصاغهاان ثَّ
ان ثانيا لحكنمةانفثاها،اان ثا ثا لشدب،ااا خا9جااماانتنجبا
عل اهاان حكنمةاامااانابغياعل هاااادلهاان شادباايا9هاتجاها

ن حكنمة.
نيحديانثال:ان نضُنان قانننيا لحكنمةااعالقةاذ كا1ا خا9ج،ا
ان ادالان ُحارَّةاإىلان تفاُعلانيثاؤالامنا اا ِّاُداُكلَّ ح اثايعاان ثَّ
حكنمةانإلنقاذ،ا1لاعادمااأنساتخد9امصطلحان حكنمةايفان دعنةا
19طهااا1ا شادب،اماانؤكاداأنهااحكنماُةان شادب،اا1ا تايلاليا
ان دالان ُحرََّةا اا ِّاُد:ااندعاناُكلَّ ن حكنمُةان رشع ُة،اح ثاقالان ثَّ
إىلان نقفةانإلنثاان ةاإىلاجانباشدبااايفامحاتهاامظلنم ته،ااإىلا
ا ِّادا1ا قنلا ن تفاعلانيثاؤالامناحكنمته(،اقبلاأنانض َفان ثَّ
ان تاياماحهاامجلسانّنن1ُهان ثقة،االايان حكنمةان رشع ةان تيا
تداّلاعنان شادبااتاثّله،االياا  دٌةاإل9نيةاحرة،اإل9نيةاشادب ةا

ُحرةا1داناأياتدخلاخا9جي(.
هاًا لحكنمةايفاشكلايعنةا بذلا أماانيحدُيان ثانيااقداكانامنجَّ
ن ُجُهنيا خدمةان شدباكاهاةا9ئ ث ةاتقناعىاعاتلان حكنمة.
اا ِّاَدانساتخد9امصطلحاٍتا انالحاظايفالاذنان جاناباأنان ثَّ

اعبا9نٍتاتنحيا1إي9نكهانيثابَلا لتحدنااتان تياتننجهان حكنمةا
يفاظالان دادانناان حصا9ااماااتارا1هان بااليان  ن9اماناأخطا9ٍا
اا ِّاداعنان حكنمةا1ص غةاانقد ةا محدقة؛اا هذناجاءاحدنُثان ثَّ
اا ِّادااأيعنان حكنماةاإىلاأناتبذَُلاُكّلا امنضنع ة،اح ثاقالان ثَّ
جهنيلاا خدمةاشدبها،اان داانةا1احت اجاتهاا1كلامااتثتط ن(.
أماانيحدُيان ثا ُثاأَْاا1اثصحان دعنةان ثا ثة،ااقداجاءتامنجهةا
 لشادباايا9هاتجاهان حكنمةا1دداأناكاناقداحّديايا9َان حكنمةا
تجاهان شدبا  أتَيان دا9ُاعىان شدبا1ا نقنفاإىلاجانبان حكنمةا

ان تداانامدهااان تفهما ظرااها،احثبامااجاءايفان خطاب.
اا ِّاداينضانعان حكنمةانجُدا ايفاتفك اكامضاملاتااالان ثَّ
أنهامنان ااي9اجادنًاأنانتحدَثان قايُةاايفاظلان ظرافانيختلفةايفا
دًةا لكثرينناانيتاثلةايفاإَعاَيةاص اغةاطب دةا قض ةاقداتبداامدقَّ
اا ِّاُدان قض َةا ن دالقاةا1لان شادباان حكنماة،ااقداتاااالان ثَّ
1شاكلانؤكدايا9َان شدبايفامثااندةان حكنمةاايا9ان حكنمةايفا
خدمةان شدب،اأياأنان دا9َاتكاميلٌّايفاظلان ظرافان طب د ة،ااااا

 ااا ناكااايفاظرفانستثاائياكا ذياند شهان  ن9ايفا1الينا.
اا ِّاُداعنالذهان قض ةا9غاماأنهاأاجزلاا إناماااتحدثا1هان ثَّ
يفانقااطامحديةاأَْاايعننتاثاالث،اإّناأنامضاملالاذهان دعننتا
قاداتادكساإنجا1اًاعىان حا ةان افثا ةاثعضاءان حكنمة،اح ثا
نننجهنناتحدناتاجاةاساننًءاإين9ناًايفاازن9نتهماأَْااعىامثتنىا
خدماةانيننطاال،ااأناتنجاَهايعنةا لشادبايفاتفهامان ظرافا
ن حا  ةاامثاندةان حكنمةااهذنامااترنُدهان حكنمةاحتىاتتاكَنا

منااضناخطنطاعرنضةا لتداملامنانثزماتانيختلفة.
ا ِّاُدايفايعنِةان شدِب،ا1لاانالا1لايعنةان شدبا ا مانكتِفان ثَّ
ا1الاتحدناداأا ننااتان حكنماةايفاتقدناماماا1نسادهاا خدمةا

ن شدباامننجهةان ددانناالاااتكتالان صن9ة.

الفساُد واملسؤولية:
اا ِّاُدايفاخطا1ِها قض ٍةامهاٍةاجدنًا هااتدنع اتاعىا َقان ثَّ تطرَّ
ن نضنان دا9ايفان ظرافان طب د ةااننساتثاائ ة،ااا فثااُيا9غما
حْجاِمان فا9قا1الامااكانااماانكنن،اإّناأنامثالالذنان قض ةا ما
اا ِّاد؛انظرنًايااتاثِّلاهامنامثاؤا  ةااطا ةااينا ة،ا نغفلهااان ثَّ
ااحا19ةان فثاايانجباأناتكانناأا ننةا1غضان اظراعناحجاها
اننع تاه،ا1لاإنامحا19تهايفامثلالذهان ظارافاانجٌبامضاعٌف،ا

ننطالقاًامناأنان فاسَدايفاظلان ددانناااسدامرتل.
اا ِّاداقض ةان فثاايانأتيانْساتاَرن9نًا ثلثلةا ا دلاتااالان ثَّ
تنج هااتاأصد9لااا1شاأناإنقاافاأّياعبثاأَْااسانءانْساتغاَللا
 لثالطةاأَْااتجاُازامناِقبلانيرشالاان لجانااغريلا،اح ثاجاءا
اا ِّادايفاخطابانين داعنان فثااياأقرَبا لحز9اان شدةا حدنُثان ثَّ
اا ِّاد:انؤكداأنااا أَْكثَااراماهامجرياتاااالان قض ة،اح ثاقالان ثَّ
 نانكننامظلةاحام ةاثياااساداأَْاامجر9انخانُناأمانتَه،ااعىا

لانيثؤا  ة. ن جا نانن تزن9ا1ا صدقاانثمانةايفاتحاُّ
اجااءالذنان حدناُثا1دداأناطا ابانثجهزَةان رقا1 اَةا1تفد لا

يا9لاا لحدامناأيااثاي.

تأكيُد مسؤولية اإلعالم:
يفاُكلِّاخطابا لثا دانا1داامانان تطرقا جانبامهما هاعالقةا
1ايدركةاانيننجهة،اااإلعال9اساالٌحاذااحدنن،اانإلعالم نناجانٌيا

اأَلا ًّةاعنانيدركةان دثكرنةاأَْااننْقتَصاينة. يفامدركةاناتقلُّ
اا ِّادايفاُكّلاخطاباعاىاتنض حامااناكنا ا هاذنانحِرُصان ثَّ
تنض ُحهاا ااانتدللا1رساماأ1جدناتانيننجهةانإلعالم ةااشاحذا
ن هاامااإح اءان راحان نطا اةايننَجهةان دادانناإعالم اًااتفا دا

أكاذنِبِهااتنض حان حق قةا لدنخلاان خا9ج.
اا ِّاُداعاىانقطتلا ااااايفاخطاابانين ادااقادا9كَّااَزان ثَّ أمَّ
أساسا تل،انثاىلاتتدللا1إعاال9ان ددانناان تداطايامناماانبثها
ُهامناأكاذنَبااشائدات،امحذ9نًامناتلكان شائداتان هاياةا انارُشُ

إىلاإ هاءان شدباعنامثؤا  تهانثساس ةايفان تصديا لددانن.ا
اا ِّاُداخطا1َها إلعالم لا أماان اقطةان ثان ةااقداجّدياا هاان ثَّ
احاديامثاؤا  تهما1ا قنل:اعاىانإلعالم لامثاؤا  ًةاكبريًةايفا
أنانكننننا1قد9انيثاؤا  ةااع اًااتداط اًااماا9ساة،ااأنانجدلننا

أا ننتهمانيطلقةاليان تصديا لددانن.

التكاُفُل االْجتَماعي: 
اا ِّادا9غماأنهاتااا هاا قض اٌةاأُْخااَرىا ماتَِغْباعناخطابان ثَّ
1اختصاا9ٍاشادند،ا كااهاأ9نيان تأك اَداان تجدناد،اح ثاسابلاأنا

تااا هاا1استفاضةاخاللاخطا1اتهان ثا1قة.ذ
اا ِّاُداجا اَنانيننطالاعاىان دااناةا1ا فقرنءا اقاداحثان ثَّ

انيدنزنناانيحتاجلااننْلتَاا9ا1ا تكاالاننْجتَااعي.
اا ِّادا تااا هالذهان قض اةاتنج هاتها اقادانكنُناإنجااُزان ثَّ
يفايعمااتشاج نان تكااالاننْجتَااعيااتقدنمانيثااعدةا لفقرنءا
انيحتاجلاانإلغاثةا لاااطلانياكن1ة،االناماانندكسايفاحاالتا
شادب ةاكباريةا1اااسابةاذكرىانين ادان رشنف،انثمران اذيام ّزا
مااسابَةالذنان دا9،ااأكدان حرَصاعاىان داانةا1ايترض9نناجرنءا

ن ددانناان حصا9.

وختاُمه نصيحة: 
اا ِّاُداخطا1َاها1تنج ِهانص حةا لاظا9ان ثادنيي،ا إختتمان ثَّ
محّذ9نًامناتدنع اتانْستاَرن9اان دداننا  ساعىان  اناان ثدنينةا
احثاب،ا1لااعىانياطقاةا1رمتها،اامؤكادنًاأنامنامصلحةاذ كا

ن اظا9اانياطقةاعانماًااقفان ددانن.

اإفتتحه بالثناء على ال�سعب واختتمه بت�جيه ن�سيحٍة جلار ال�س�ء: 

قراءٌة موجزٌة يف خطاِب السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى املولد الشريف 

القوُة الصاروخية تُدكُّ تجمعات املرتزقة ُقبالة باب 
املندب بصاروخي أوراغان ومصرُع عدٍد منهم يف ُكلٍّ من 

بري باشا والجحملية والضباب بتعز
  - تعز:

 قياساتٌةامناعااصانيرتزقةامصا9َعهم،ااأص باآخرنن،ايفاعال ةاعثكرنةا
نفذلاااأ1طاالان ج اشاان لجانان شادب ةاصبااحاأماسانثحداعاىاتجاداتهما
1اتجااهاتبةان دااعان جنيا1ااطقةا1ريا1اشاااغر1يامدنااةاتدز،اكااا قياعارصا
آخارامرصعهاعاىاندان ج شاان لجانان شادب ةايفاماطقةاجبلاجارةاقبا ةاحيا

عص فرة.
يفاذنتان ثا اقاتاكاناأ1طاالان ج اشاان لجانان شادب ةامانايكاتجاداتا
اتحص اااتانياااقالايفاجبالان هاانا1ااطقةان ضباابااماقطةا1ريا1اشااايفا
ن جهةان غر1 ةامنانيدناةااكذ كايكاتجاناآخراماطقةان جحال ةاشااايلانيدناة،ا

1اإلضااةاإىلايكاتحص ااتهمايفامدنرنةاذاا1اباجان1ياغربانيحااظة.
اأكادامصد9ٌاعثاكرياأناعال اتاأ1طاالان ج شاان لجانان شادب ةاحققتا
ألدنَاهاا1دقة،امشارينًاإىلاأنانياااقلاتكبّدانان خثائَران فايحةايفانث9انحاان دتايا

يفاجا نانيااطل.
داتا اكاناتان قنُةان صا9اخ ُةا لج شاان لجانان شادب ةاقدانساتهداتاتجاُّ
نياااقلااتحص ااتهماُقبا ةايفامدنرنةاذاا1اباقبالاساحلا1ابانيادبا1صا9اخيا

أا9نغانان ثبتانيايض،امخلفًةان ددنَدامنان قتىاان جرحىايفاصفناهم.
اا اااحاالانيرتزقُةاتدننَضان خثاائران فايحةان تيانتلقننهااعىانداأ1طالا
ن ج شاان لجانان شدب ةايفامختلفاجبهاتامحااظةاتدزا1ا زحفاعىاتبةان قبنا
يفاماطقاةان فارانشا1ادنرنةاصلانينني9انن9ان ثابتانيايض،ااقاداأّكدامصد9ٌا
اأناأ1طاَلان ج شاان لجانان شادب ةاتاّكاننامناصداذ كان زحف،امكبّدننا م دننيٌّ

إنالمان خثائَران فايحَة،امااأجللماعىان فرن9.

قتلى وجرحى من املرتزقة بأعداٍد كبرية جراء تعّرض 
تجمعاتهم لقصف صاروخي ومدفعي يف لحج ومأرب

  - خاص:
شاهدتامحااظتاامأ9باا حج،اأمسانثحد،اأ19َناعال اتاعثكرنةانفذلاا
أ1طاالان ج شاان لجانان شادب ة،ا1ننقاناعال تلا كلٍّامحااظة،ااأسافرتا
جا ُدهاااعنامقتالااإصا1ةاأعادنياكبريةامانامرتزقاةان ُدْدَاننان ثادنييا

نثَمرنكي.
افايامحااظةامأ9ب،اا1حثابامصد9اعثاكري،ا قياعاديامنامرتزقةا
ن ُداْدَاننان ثادنييانثَمرنكايامرصَعهامااأص اباآخاراناجارنءاتدارضا

تجاداتهما قصفامداديامكثفاايق لايفاتبةانيصا9نةا1ادنرنةاصانح.
ا1حثابانيصاد9اذنتاه،اُقتلاعادياآخرامانامرتزقاةان ُدْدَاننان ثادنييا
نثَمرنكاياجرنءاقصافا1صل اتاماناصنن9نخان كات نشااامناقبالان ج شا

ان لجانان شدب ة،اان ذيانستهدفاتجاداتانيرتزقةايفامدثكراكنال.
ايفامحااظةا حج،اننفجرا غٌماأ9يضا1آ  ةاعثكرنةاتا1دةايرتزقةان ُدْدَاننا
ن ثدنييانثَمرنكي،اماااأَيَّىايقتلاطاقاهاااتدمريلاايفاماطقةاانقدةاجانبا

ماطقةاكهبنب.
ا1ا تزنُمنامنان دال ةان ثا1قة،اتاكناأ1طالان ج شاان لجانان شدب ةامنا
ن قضااءاعىاأعدنيامنانيرتزقةايفاماطقةاقا حا1ادنرنةاكرشاعادمااأحرقننا
نث9َضاتحتاأقدن9انيرتزقةا1قصفهما1شاكلامكثفا1ننساطةاقذنئفانيداد ةا

اصنن9نخان رصخةاامحل ةان صان.

مقتل 14 مرتِزقاً يف عمليات متن�عة:
صواريُخ زلزال2 تدّمــُر أربع آليات وتقضي على 

عشرات املرتزقة بمفرق الجوف 
  - الجوف:

تكبّادامرتزقاُةان ُدْدَاننان ثادنييانثَمرنكي،اأمسانثحداان  ن9ان ثاا1لا ه،اخثاائَرا
جثا اًةايفانث9انحاان دتايايفاسلثالةاعال اتاننع ةا لج شاان لجانان شدب ةاااأسفرتا

عنامقتلااإصا1ةان درشنتامنانيرتزقةااتدمرياعديامناآ  تهم.
اأطلقتان قنُةان صا9اخ ُةا لجشاان لجانان شدب ة،اأمسانثحد،اصا9اخلامناطرنزا
ز ازنلاامحيلان صان،امثاتهداةاتجادااًايرتزقةان ُداْدَاننان ثادنييانثَمرنكيا1افرقا

ن جنف.
اأاضحامصد9اعثكري،اأنان قصفان صا9اخيان ذيانستهدفاتجانانيرتزقةا1افرقا

ن جنفاأسفراعناتدمرياأ19ناآ  اتاعثكرنةاامقتلااإصا1ةاعدياكبرياماهم.
اأشاا9انيصاد9اإىلاأنااحادنِتان رصادان تا1داةا لج شاان لجاانان شادب ةاأكدتاأنا

ن صا9اخلان لذنناتماإطالقهاااحققااإصا1اٍتامبارشًةاثلدناهاا.
ايفامحااظاةان جنفاأنضاً،اُقتالانثاانامنامرتزقةان ُدْدَاننان ثادنييانثَمرنكي،اإثرا

نستهدناهااامناقبلان ج شاان لجانان شدب ةايفاماطقةانن1ةاصا1را1ادنرنةان غ ل.
اشاهدتامدنرنةاخباان شادفاعال ًةامااثلًةا لج شاان لجانان شدب ةاأّيتايقتلاا 

منامرتزقةان ُدْدَاننان ثدنييانثَمرنكيايفاماطقةاصلنن.
انان9ان ثابتانيايضا9صدتااحادنُتاننساتطالعان تا1دةا لج شاان لجانان شادب ةا
س ا9نِتانإلسادافان تا1دةا قنىان ُدْدَانناالياتهَرُعاإىلاأسفلاعقبةان جنفااتقن9ُا1اقلا
انايرتزقةان ُدْدَاننا عادياكبريامنان قتىاان جرحاىا1اتجاهامدناةامأ9ب،اإثراتدرُِّضاتجاُّ

ن ثدنييانثَمرنكيا قصفامداديامكثف.
كاااساقطاااامنامرتزقةان ُدْدَاننان ثادنييانثَمرنكيا1لاقت الااجرنح،اانحرتنقا
طقماعثكرياكاننناعىامتاه،اَجرَّنَءاننفجا9ا غماأ9يضاأثااءامرا9لمامناانقهايفامدنرنةا

ن غ ل.



5 تقاريرن ددياااثاا     ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا

بني معهد واشنطن ومجلة ايكونومست: 
الجيُش السُعـْودّي »نمٌر من ورق« واملقاتُل اليمني حرم نظاَم آل سعود من الخروج املشّرف

 باألهداف العسكرية
َ
ة  لها البتَّ

َ
ة استهدفت العديَد من المواقع التأريخية والدينية التي ال صلة  »إنَّ السُعـْوديَّ

 استهداِف صنعاء القديمة وسّد مأرب ومدينَتي براقش وكوكبان األثريتين ومدرسة وجامع زبيد«
َ

 مثل
 إيريك فاليه- المحاِضُر في جامعة السوربون 

ـُد من ِقبل  باحثون فرنسيون وعرب: االستهداُف املتعمَّ
العدوان يضــُع الرتاَث اليمنيَّ يف خطر محّقق 

  - إبراهيم السراجي:
1داَداأكثاَرامنالااشاهرنًاعىان داداننان ثاُداْنيّيانثَمرنكيا
اُفانثَمرنك نناأنهماتن9َّطاننا1دعماج ٍشاتا1ٍنا عىان  ان،انكتشَّ
 لاظا9ان ثاُداْنيّي،ا1اتان  ن9َانثكثَراتثل حاًاعىامثتنىان دا ما
1داَدان ج نشانثَمرنك ةاان راسا ة،ا كاهايفانهاناةانيطافا»ناٌرا
ماناا9ق«.االنان نصُفان ذياأطللاعىان ج شان ثاُداْنيّيامنا
ِقبَِلامدهداانشااطنا د9نسااتان رشقانثينى،االاناأحدانيدالدا
ن ث اسا ةانثكثاراُقر1ااًامانانإلين9ةانثَمرنك اةاايانئاران قارن9ا

نثَمرنكي.
انارشانيدهاداتقرنرنًاتاااالاا هان ق انيانثَمرنك اةاعىا1 نا
نثسالحةا لثاُداْنينّة،اا9غماأنان قرن9انثَمرنكياناناكنامدراةا
ماااإذَناكاناسا تماتاف اذاأ9ان،اإناأنان تقرناراحاالان كثاريامنا
ن حقائال،ا دالاأ1رزلاامااقاالاإنهاخ باُةاأملاأَمرنك اةامناأينءا
ن ج اشان ثاُداْنيّيايفامننَجهاةان ج اشاان لجاانان شادب ةايفا

جبهاتاج زنناانجرننااعثري.
اا اااانقنلان تقرنراإنان قارن9َانثَمرنكيانتضانا»حظرا1 نا
هاةاإىلانيالكةان در1 ةا حاننيلاللل,ثاامنامدادنتان ذخريةانينجَّ
ن ثاُداْنينّة؛ا1ثاببامخااافامناعد9ايقاةان رض1ااتان جننةا
نيثاتهداةان تاياتقن9ا1هاانيالكاةاان تياتثابّبايفاإنقاعان كثريا
مانان ضحاناايفاصفنفانيدن لايفان  ان«،اإناأناقرن9نًاأَمرنك اًايفا
ن ثا1لاقىضا1نقفاتزاندان اظا9ان ثُداْنيّيا1ا قاا1لان داقنينة،ا
انتضاحا1حثاباتقرناراياظااةا»ل نمانا9ننتساااتاش«اأنا
لجااتا1قاا1َلاعاقنينٍةاأثبتتاأناتأ9نَخاتصا دهااتما1ددان قرن9ا
لامنا نثَمرنكاي،اماانداياأنهاكانامجريامحاا اةاأَمرنك ةا لتاصُّ

ن جرنئماأما9انإلعال9اانياظااتان دا  ة.
1ا دنيةاإىلاخ بةانثملانثَمرنك ةامناأينءان ج شان ثُداْنيّيايفا
ة،ا ج زنناانجرننااعثاريانقنلان تقرنراإنها»ايفامحايثاتاَخاصَّ

ننتقدامثؤا نناأَمرنك نناأينءان ج شان ثُداْنيّي«.
ايفا1دنناِةان دادانِناعىان  ااناكانانجُلانيلكاسالااناندتقُدا
1أنان9تباَطانسااها1ا حرباندّززامناأسهمااصن ها لحكم،اإناأنا
نإلخفااَقاجدلهانحاِاُلانن1تداَياعنالذهانثجاننءان تيا1اتتاتؤتيا

نتائَجاعكث ة.
يفالاذنان ثا اقانقنلان تقرنراإنامحادا1ناسالاانان ذياتَقنا
عىاعاتقهامثاؤا  ُةان ج شان ثاُداْنيّي،اكانايفا1دننةان دداننا
اا »نشادرا1ا ثدايةاعادمااكانانتماتصننُرهاكاهادسان حرب،اأمَّ

نآلنااهناناأىا1افثهاعناأيا ن9«.
نانقترُصاأينُءان ج شان ثُداْنيّيان يسءاعىان دال اتان لنة،ا
ا9غامانمتالكها كلان تجه زنتااأحدثاساالحاطاريننايفانياطقةا
إناأناأينءها1حثابان تقرناراكاناسا ئاايفان حا تال،اح ثانقنلا
أناها»امنان ااح ةان اظرنة،انُدتلان ج شان ثاُداْنيّياأحداأاضلا

ن ج انشاتجه ازنًايفان دا ام.اا كانايفاانقنانثمرالانا“نارامنا
ا9ق”،اح ثاشاّكلاخ باةاأملاكبريةاين9ّيناهانثجانب،ااأكللما

ن ننناتانيتحدة«.
ااننّضحامدهُداانشاطناأنا»أينَءاسالحان جنان ثُداْنيّياكانا
ضد فاًاجدنً،ايفاحلاكاناأينءان قننتان لنةان ثاُداْنينّةاسا ئاًايفا

حاانةانياطقةان حداينةاجانباغربانيالكة«.
اةان تاياجارتا1الان جانبالا اعانيًةاإىلانيحايثااتان َخاصَّ
ن ثاُداْنيّياانثَمرنكاياان ذياتلقىاا اهانثاُلاتن1 خاً؛ا1ثاببا
أينءان ج شان ثاُداْنيّي،ااإناماثيلان ثُداْنينّةايفاننجتااع،اكااا
ننضحان تقرنر،احاا نناإ قاءان لن9اعىاإنرننا تلنِرالزناتهم،اإنا
أنانثَمرنك لانران،اكااانقنلامدهداانشاطن،اأنا»اشلانيالكةا
يفاتحق لاأنَّةام زةاعثاكرنةانابُناعىامااانبداامناقصن9ِلاايفا

ساحاتانيدا9كاأكثرامناتدخلاطهرنن«.ا
انارىامدهداانشااطن،اأناحدنَثاملكان اظا9ان ثاُداْنيّيايفا
خطا1ِاهانثخرِياعناتشاج دهاثياحلاسا ايسا ألزماةان  اا ة،ا
نجاباأنانُثاتَغلَّامناقبلان ننناتانيتحدةااتقن9َا1تشاج ده،اإنا
أنان تقرنَرانثتد9كاقائالاإنها»ناناكنا لقاا1لاأَْاان ترصنحاتاأنا

تص َبانثلدنَفان صح حةايفان نقتان حايل«.
ا1اتا1داةاُكّلان تقا9ناران صااي9ةاعانانيرنكازان ث اسا ةا

ان دثاكرنةان غر1 ة،انجاداأنانيالكةان ثاُداْنينّة،ا ماتحَظاا نا
يارةا1أنةاإشااية،اا مانتحادثاأياتقرنراعناعال اةاأَْااأينءاج دا
 لج شان ثاُداْنيّي.اصح اٌحاأنان اظا9َان ثاُداْنيّياأنفلامئاِتا
نيالنالايفا1دننةان دداننا ارشنءامااُاصفامناذ اكان حلا»رشنءا
ن صااتان دايي«؛اا ذ اكاكانتان صفقةاقائااًةاعىان صاتاعنا
جرنئامان دداننايفان  ان،االنامااظهرايفاتننطؤامدظمان نساائلا
نإلعالم اة،اإناأنان حدنَثاعاناننْتَصا9ا لج شان ثاُداْنيّي،ان ذيا
 مانحاُدْثايفان  ااناأَْاايفاأ9ضه،ا مانكنا تلكان نساائلانإلعالم ةا
اىامناُساادتهاااتثاّنقاننْتَصا9نٍتا ن دا  اةاأناتغاِماَرا1ااااتبقَّ
الا ًةا لج شان ثاُداْنيّي؛اثنهااتدارُفايفانهانِةانيطاِفاأنهاا نا

ادلتاستثقطاعادمااتتصاَي9ُامنان ننقن.
عىاذ كان احنانقنُلامدهداانشااطن،اإنهااماذاما9سا5الا،ا
أيا1دنناةان دادانن،ااقدا»ااشالتان قننتان ثاُداْنينّةايفاشااالا
ن  انايفانساتدايةانث9نيض،ااماازنلان حنث انناان ج شاان لجانا
ن شادب ة(انثا طراناعىانحنانصِفامثااحةان بالي،ا1اااا هاا
ن داصااةاانث9نيضان تيانتننَجُداا هاامدظُماساكانان  انان ذننا

نقد9اعدُيلما1احنا7اامل نناشخص«.ا
1د ادنًاعانامدهاداانشااطنااقرنبااًامانالزنئامان ج اشا
ن ثاُداْنيّي،االاذهانيارةاإىلامجلاةا»ننكنننمثات«ان لنطان ةا

ذنئداةان ص ات،اان تياخّصصاتاتقرنرنًا هااعنان رشقانثاساطا
 تاااالالزنئمان ج شان ثاُداْنيّياانندكاسااتهاعاىاطانحاتا
نجلانيلكان حايل،ااماا1اتاناثّلهان  انامناُعقدٍةاستثااراطننالًا
 لاظا9ان ثاُداْنيّي.اكااانتااالان تقرنرامجاَلان هزنئمان ث اس ةا
اننْقتَصاينةان تياُمِاَيا1هاان اظا9ُان ثاُداْنيّيايفامرحلةان دداننا

عىان  ان.
اقا تانيجلة:اإنان دا9اثالااناثّلاعا9َانننتكاسااتا1ا اثبةا
 لاظا9ان ثُداْنيّي،ااأنان ث اسةان تيانقنُيلاانجُلانيلكاسلاان،ا
تشهداننه ا9نًاانضحاًااأنان حكنمةان ثُداْنينّةاتننجهالزنئَماعىا
جا انان جبهاتايفان  انااسان9نةاا بااناان دارنق،اايفاماظاةا

»أا1ك«اأنضاً.
ا1دأتانيجلاةاتقرنَرلاا1ا نعدان ذياأطلقهامحادا1ناسالاانا
1احتاللان داصاةان  اا ةاصاداءااإنصالاإنرنناإىلاحااةانإلاالسا
1اتباعاس اساةاإغرنقان ثنقان داي ةا1ا افط،ا1ااانؤثراعىاسدرا

ن لم لاانرضباعائدنتانيب داتانإلنرنن ة.
ان  ان،ااقاداأ9نيانثماريُان ثاُداْنيّياأنانكنَنا اا اااانُخاصُّ
نننْتَصا9ُا1نن1تَهان ننسدَةانحنانيجدااننست الءاعىاكريسان حكم،ا
 كنانيجلةاأكدتاأنان ج َشان  ااياان لجانان شدب ةا»مصّااننا
عىاحرماناايلاايلان دهدامناخراجاُمرّشف،اح ثانننصلنناشّنا
لجاااٍتاحداينٍةاُمتكّر9ة«،اإىلاجانبااشالهايفاتحق لاأيالدفا

مناألدنفان حالةان دثكرنةان تياأعلناعاهاايفاما9سا5الا.
حجاُمانياأزقان ثاُداْنيّيايفان  ااناان شادن9ا1اإلحباطا دىا
ن اظاا9ان ثاُداْنيّياَجاّرنءاتن9طاهايفان  اان،انتجاىايفاإحادىا
صن9هامناترصنٍحا لااطلان رساايا1اسماتحا فان ددانناأحادا
عثاريياان ذيانقلتاعاهانيجلةان لنطان اةاقن ها» قداأحاطنناا
1ال شا ات«.ااأناًانكناماانح طا1ا اظا9ان ثُداْنيّي،اسننٌءاأكانا
مل شا اتامنااجهةانظرهاأَْااج شااًاا جاناًاشادب ةامنااجهةا
نظران شادبان  اااي،اإناأناذ كانانغرّيامناحق قاةا»نإلحاطة«ا

ن تياتحاصان اظا9ان ثُداْنيّي.
أمااان نعادان ثانيا ألماريان ثاُداْنيّي،االنا1د اداعناقض ةا
ن  اان،اإناأنانيجلاةاتؤكاداأنهاقدااشالااشاالًاذ9ندااًايفاترك نا
إنارننانْقتَصايناً،ا1لاإنامااحادثاكانان دكس،اح ثاتقنلانيجلةا
الاجازءامناخفاضانإلنتاجا إنان ثاُداْنينّلا»اناقانناعاىاتحاُّ
إلعايةا9اناأسادا9ان افط.اايفان نقتاذنته،اساحنناإلنرننا1زنايةا
حّصتهاامنانإلنتاجان افطيا لاثاتنىان ذياكاناعل هاَقبلاارضا

ن دقن1اتاعل ها«.
ا1َلاساطن9ا ا مانددانفتشُّ ناكُنان جز9ُاأنان اظا9َان ثاُداْنييَّ
ماانصُد9ُاعنانيرنكزان ث اسا ةاان دثكرنة،اعنااجنياأّياحدنثا
اا نايفاأض لان حداي،ا1لا1اتا مناأّياننعاحنلاننْتَصا9ٍاساُداْنييٍّ
لاتلكان تقا9نران تياتكشاُفا انن9ٌاياناتتداُّ نَُااِّيان افَساأنانُااارَّ

لزنئَاهانيدانة.

  - زكريا الشرعبي:
ا ان ثاُداْنييُّ خالااًاياانّدع اهان ددانُنانثَمرنكيُّ
اُمرتِزقتُه،احنلانساتهدنفانيدا مانثثرنةااشننلدا
ن تأ9نخان حضا9يانإلنَْثانيايفان  ان،ا1أنانستهدنَفا
تلاكانيدا مانأتياإمااعناطرنلان خطاأاأَْاا دخن هاا
يفاينئارةانيننَجهةاان تيانثاّا هاان دداننا1اااطلا
ن ارصنع،ااقاداأكداعدٌيامانان باحثالانثكاينا لا
يفاناداةاأق ااتايفان داصاةان فرنثا ةا1ا9نس،اأنا
ُدانساتهدنَفا ن داداننانثَمرنكايان ثاُداْنيّيانتداَّ
ن رتنثان  اايامناخالِلاقصفهانيبارشاانيتكّر9ا كلا

ماا هاصلةا1ا تأ9نخان حضا9يايفان  ان.ا
ايفان اداة،ان تيانظاتهاانيكتبةان جامد ةا لغاتا
ان حضاا9نتا1با9نس،اأماسانثال،ا1داننناان رتنثا
ن  ااايايفاخطر(اقالان دكتن9اإنرنكااا  هانيحارضا
يفاجامدةان ثان19ننا»إنان ثاُداْنينّةانساتهداتا
ن ددناَدامنانيننقنان تأ9نخ اةاان دنا ةان تياناصلةا
 هااان بتاةا1اثلادنفان دثاكرنة،امثلانساتهدنفا
صادااءان قدنااةااساداماأ9باامدناتَايا1رنقشا

اكنكباناننثرنتلاامد9سةااجامناز1 د«.
اذ كااناقلاها تأك داأحدا اعزََّزان خباريُان فرنيسُّ
ن خلنءان فرنثا لايفاماظاةان  ننثكناان ذياقالا
»إنهاكلاااأ9سالتانياظاةا لتحا فاقائاًةا1ايننقنا
ن تأ9نخ اةاانثثرناةا تجاابانساتهدناهااتتفاجاأا

نياظااةا1دداأنا9اقل لةا1قصافامدظاها،االناماا
أ حلا1هاانرَضن9نًا1ا غة«.

ن  ااُنان ذيانتاااُزا1اخازاٍناكبرٍيامانان رتنثا
ن حضاا9ياانإلنَْثااني؛ا1اعتبا9هامهاَدان حضا9نتا
ن ثاام ة،اعىاخاالفايانالتان خل جان تيانشاأتا
يفا1الامطلانااماتصافااأانخاران قارنانيايض،ا
ح ثاأّكدان باحثان فرنايسان دكتن9ا»اا  ه«ااجنَيا
ن اةاساُداْنينّةا تدمرِيان تأ9نخاان حضاا9ةان  اا ةا
ن قدناِةان تياتا ّزان  اناعاها،اُمشرينًاإىلاأنان اظا9َا
؛ا1د  لا اندايياُكّلاماالناقدنٌمااتأ9نخيٌّ ن ثاُداْنييَّ
لدماهاياالاناقدنٌمامانامدا اماتأ9نخ اةااينا ةا

ُخُصاْنصاًايفامّكةاانيدناةاان بااءاعىاأنقاضها.ا
ا اااتااا تان باحثاُةايفانيركزان نطايا لبحنثا
ان د9نسااتان فرنايساانيدنران فخاريا أل1حاثايفا
ن لغاتانثارنق ةانآلسا ننةا»ما9ياكلنياس ا ننيا
سننل«اتأثريَان حرباعىان رتنثان ثقايفان المايي،انا

س ااان لغتلانيهرنةاان ثقطرنة.
اأشاا9تاساننلاإىلاماااساببهان داداننامانا
تااليشااتااثران لغتال؛ا كننهاااشافال تلااغريا
مكتن1تال،ااأنضااًا رح الاعادياكبريامناُساّكانا
نيحااظتالاإىلاخاا9جان  اان؛ا لبحاثاعناارصا
عاال؛انت جاةان حصا9ان خانالان اذيانفرضهالذنا
ن دادانناماذاماانقاا9باعامل،ااضاالًاعناتنقفا
عال هاتثاج لااتنث لالذهان لغااتامناِقبَلان  انا

1ا تداانامناماظاهان  ننثاكناامرَكزانث1حاثايفا
ن لغاتانثارنق ةانآلس ننةايفاارنثا.

اح ثا مانقترصان دداننانثَمرنكيان ثاُداْنيّيا
يفانستهدنِاها لحضا9ةان  اا ةاعىان قصفانيااهجا
 لشاننلدان تأ9نخ ةاانثثرنةااتجاازاذ كاإىلاقصفا
نيتاحافاانيبانايان ثقايفان تياتحتانياعىان رتنثا
ن  ااايانيكتنب،اأ1ارزان باِحاُثايفانيرَكاِزان نطايا
 لنثائلا1جامدهان ثان19ننامحااداطّننفاجنننَبا

مااانتدرضا هالذنان رتنُثايفان  ان.
اا فتاطننفاإىلاتدرُِّضاعدٍيامنانيبانيان ثقاا ةا
 لتدمري،اماذاما9سا5الااحتىان  ن9،ايفاعدن،اعىا
أناديامرتزقةان دداننانثَمرنكيان ثاُداْنيّي،اماهاا
مبااىانيركازان نطايا لنثائالاامركزان د9نسااتا
ان بحانثا1جامدةاعدنان ذيانحتنياعىاعدياكبريا
،ا منان نثائالاتدنُياإىلاتأ9ناِخاننحتاالِلان لنطانيِّ
1اإلضااةاإىلانيكتبةان نطا ةاا1اذنب(اان تياتدرضا
عدٌيامنااثائقهاا لاهباان رسقةا1دداتدرُّضانيباىا

 لقصف.
اأشاا9اإىلاحارقاعدياكبريامانان نثائلايفانيكالا
عقَباسا طرةان قاعادةاعل ها،اماهااااثائلاتا1دةا
يباىاإذنعةانيكالااعدٌيامنانيكاتبان حكنم ةاتدنُيا
إىلان دا اةان قد ط ة,ااضالًاعناتدمريااحْرِقامباىا
مؤسثاةان ثاد دا لدلن9اان ثقااةايفاعاَميا5الا 
َاثالااان تاياتُضااامُّااثائاَلاتأ9نخ ًةااأ9شا فاًا

سااد اًاا1رصنااً؛ا1ثاببان قصفان جانياان ازنعا
نينجنيايفاتدز.

اأضاافاأنامدظاَمامبانيان جهااتان حكنم ةا
ان9شا فاتهااترض9تايفامدناتدزااعادنااصددة،ا
ماذا1ادءاغا9نتان دداننانثَمرنكيان ثاُداْنيّياعىا
ن  اان،ا1اإلضاااةاإىلاثاانااثالثالاجهةاحكنم ةا
يفاُماُدناصاداءااعاارنناان حدندةااماأ9بااذما9ا
انيحنناتاان ب ضااء،االنامااعرََّضاأ9شا َفاتلكا

ن جهاتا لتدمرياان تلف.ا
اشديتان اداة،اعىاألا ةاتكث فان دالايفالذها
ن فرتةان حرجةان تايانتدرضا هاان رتنثاان حضا9ةا
ن  اا اةا لخطار،ااتثال طان ضانءاعاىااضداها

ن كا9ثي؛ا1غ ةاإنقاذامااناكناإنقاذه.
ُداتحا ُاُفان دداننانثَمرنكيان ثاُداْنيّيا انتداَّ
نساتهدنَفانيدا امان تأ9نخ ةاان حضا9ناةان  اا ةا
مااذان ثاايساان درشنناماناآذن9ان داا9انيايض،ا
ا1حثاباازن9ةان ثقااةاان ه ئةان دامةا آلثا9،ااإنا
ان ثاُداْنيّياقداأ حلان رض9ا1ااا ن دادانَنانثَمرنكيَّ
،امناضااهما نقاا9باللللامدلٍمااشاالٍداتأ9نخيٍّ
مدنامثجلةاضاناقائاةان رتنثان داييا ل ننثكنا
كادنااةاصادااءان قدناةان تيانساتهداهاان ددانُنا
مرتالامتتا  تلا1شاكلامباارش،امخلفااًاأرضن9نًا
1ا غاةاطا تاعارشنتانيااازلااكذ كامدنااةاز1 دا

امدناةاشبا9اكنكبان.

كااااقا9ان دداننانثَمرنكيان ثاُداْنيّيا1قصفا
متحِفاذماا9ان ذيانحتني،ا1حثابان ه ئةان دامةا
 آلثا9اانيتاحف،اعىاأكثرامنالااآنفاقطدةاأثرنة،ا
9ا الانامااأيىاإىلاتحطُّمامدظامالذهان قطنااترضُّ

مااتبقىاماها.
اتثادىان ثاُداْنينُّةاإىلاتدمريامدا مان حضا9ةا
ن  اا اةامدانعاًةا1ُدقادةانشانئهاان طاا9ئاعاىا
صحاا9يان خل اجاياناأّياجذ9انر1طهااا1ا تأ9نخ،ا
مثلُهااامثُلان ننناتانيتحدةانثَمرنك ةان تيانشاأتا
عىاأنقاضاحضاا9نتانيانااانثزتكاانثنكا،ااكذ كا
مثالان ك اانان صه ننايان اذيانثادىاإىلاتدمارِيا
نيقدسااتانإلساالم ةايفاالثاطلاإل غاءاماانُثِبُتا

ن تجذ9ُّان فلثط اياا ها.
اكااااقاماتان ثاُداْنينّةا1تدماريانيقدسااتا
نإلساالم ةايفامكةاانيدناة،ا1ااايفاذ كاماازلاأزانجا
ن ابياصىان لهاعل هااآ هااسلم،امدتادًةاعىانياهجا
ن نلا1يان تكفاريي،اإىلاجانِباق امهاا1ا تداانامنا
ن ننناتانيتحادةانثَمرنك ةااأجهزةاننساتخبا9نتا
ن غر1 اةان تاظ اااتانإل9لا1 ةايفان درنقاان شاا9،ا
ن با1ايلا ن ارتنثا تدمارِيا عال ااتا اإين9ةا 1تاننالا
ان كادانيالااك،االنامااقامتا1هالذهان جااعاتا
يفامدنااةانينصالان درنق اةااتدُمران ثان9نة،اكااا
طريننهااا 1ننساطةا نيباارشا 1انساتهدنفا تقان9ا

 لادا مان حضا9نةايفان  ان.ا

جندي سعودي 
أثناء فراره من 

أحد المواقع 
بنجران



ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا     ن ددياااثاا6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
عاىامادىان فرتةانياض اةامنان دادانناان حصا9انجاحان باكا
نيركزيان  اايا1صاداءايفاننساتارن9ا1تغط ةاان9ينتامثاتن9ييا
نياننيانثََسااسا ةاكا قاحاان دق الا1ا دالةان صدبةايااا هاامنا
أَلا ّةا1ا غةايفاح اةان شدبان  ااي،اإناأنايا ةان ددااامناا9نئهاا
حكنمةان فاا9الايياامرتزقتهااايفان دنخلاظلاننانرت1صننا1أينءا
ن بااكانيركازيا  تاكاننامناتدط الااظائفها1داداأناتاّكاننامنا

تجف فاكااةامصاي9ان دخلامنان دالةانثجاب ة.ا

إبتزاز 
يفاإطا9اتلكانيثااعياأعلنان رئ سان فا9اَعبد19هاماصن9الاييا
ن ذيا9ساا اًايفاكلاةاأ قالااعش ةاع دانثضحىانيبا9كا9اَضهاثيا
مثااٍعالاياةانساتئاافاإنتااجان افطاان غازان تاياتاثلاعائدنتها
%ل7امناإجاايلانإلنرنينتان دامةا لدا ة،ااتشاكلانيصد9ان رئ يسا
 لدخالا1ا دالةان صدباةاإىلان باكانيركزيايفاصادااء،اماقلباًاعىا
نتَّفاقاساا1ٍلا9عتهامدنارةاصاداقان اقدان ادايلايفان  انايفاننن نا
نياايضا1ا رناض،اتدهداأََما9انثَُمامانيتحدةااأما9امدنرنةاصاداقا
ن اقدان دايلاكرنثالانجا9ياأانخراسابتالانيايضا1ا ق ا9ا1كااةا
ن تزنمااتان بااكانيركزيا1داداقرن9انقلاهان صاي9اح ااذنكا1ضنءا
أخارضاأمرنكي،اإناأنهاايفاظالاصاتانُيَؤّسثااتانيا  ةان داي ةا
انثَُماامانيتحدةا مانَِفا1أنةان تزنمات،ا1لاتثابباقارن9انقلان باكا
نيركازيااتدط لااظائفهان خا9ج ةا1تجا داقرن1ةان االللامل ننا
يان9اتاثالاإجاايلامااتبقىامنانحت اطاتان باكامنان اقدانثجابيا
يفان باانكان دا  اة،ا  تثاببا1تنقافاان9ينتان قااحاان دق لامنا
نثَْساَننقان داي ةاإىلان ثانقانيحيلاالياجرناةاتضاُفاإىلاجرنئما
ن دداننان ثادنييانثمرنكيااجرنئمان فاا9الاييان تيانحاالامنا

خال هااترك نان شدبان  اايامناخاللان1تزنزهايفا قاةاع شه.ا

السوق مستقّر
أماا9َاتلكانيحااانتان تياتداداتننصالًا ث اساةان تجنننان تيا
ناا9ساهاان دداننان ثادنييانثمرنكياماذان نللاةانثاىلا دداننها
ن غاشمايفان ااثاامناما9ساثالاااحتىان  ن9،اأكداازنران صااعةا
ان تجا9ةاعبدها1رشاأانخرانثُْسابُْنعانياارص9ايفا قاءاصحفيامنا
اكا اةاااا9سانإلنرنن ة،ااجانيامخزاناسالديااتاننااياكبري،ا
اطاانانيننطنان  اايا1اأنانيخزانانفايا1ا غرض،اانثَْساَننقا
ن  اا اةا دنهاامخزاناكبرياجدنً،ا1اإلَضاَاةاإىلاحجمان تداقدنتامنا
ن بدضامنان دال،اَاأََشاااا9اإىلاعد9ااجانياأياقللامنانفايانيننيا
نثََسااسا ة،ااأاضحاأنالااكاتننصالًامنان ددندامنان دالا تناريا
نياننيان غذنئ ةامناجانبااتاثا لاكاملامانان قطاعان خاصامنا

أجلاتناريان ثلنانثََسااس ة.ا
اَاأَكَّااَدا1رشاأناُكّلامحاانتاترك نان شادبان  ااياستفشالا
أََما9اصانيان شدبان  ااي،امشرينًاإىلاأنان د9اسان تيانتماتلق اهاا

 لدداايفانيدا9ك،اسنفانتماتلق اهاا لدداايفاننقتصاي.

البنك والقمح
أزماُةان باكانيركزيان  اايان ااتجةاعناقرن9انقلان باكامناقبلا
ن فاا9الاييااحكنمتهاغريان رشع ةاان تيااشالتا لشاهران ثا ثا
يفاإين9ةان بااكاان ناااءا1اهامهايفاصفامرتبااتامنظفيان دا ةا
أَْااتغط اةاااتان9ةامان9ّييانيننيانثََسااسا ةاكا قااحايفان بانكا
ن دا  اةا1دداأناجّاادتاكااةانحت اطااتان باكايفان خاا9جا1طلبا
ماها،انضافاإىلاتنق فاكااةاحثاا1اتان بانكان حكنم ةاانثلل ةا
نثُْخاَرىايفان بانكان در1 اةاانإلْقل ْا ةااالاطلاباتقد9ا1هاتحا فا

ن دداننامطلناأكتن1رانيايض.ا

ن  انان ذياندانيامنااجنةالائلةايفاننكتفاءان ذنتيامنان قاحا
تصالاللا%،ا1 ااااانصالانننتاجانيحايلامنان قااحا%لاااقطا
اندتاداعىانثَْسَننقان داي ة؛ا تغط ةاتلكان فجنةا1ننقناا,اامل ننا
طناساانناً،اا9غمانجاحهايفاتأملاكاااةاان9ينتان قاحا1ا دالةا
ن صدبة،اإناأنامشكلةاتاننلاان9ينتاألماعااصان غذنء،ااإنا1ا غا
1هاا1دضاتجا9ان قاحا1إثا9تهاايفان ظرفان حايل،اإناأنهااتد داأزمةا
ن باكانيركزياإىلان ننجهةامجدينًااتضنانُيَؤّسثااتانيا  ةان داي ةا
كا بااكان دايلااصاداقان اقدان دايلايفامنقنانيثائن  ةانثَْخاَلق ةا
انإلنَْثااان ة،ا1اإلَضاَااةاإىلان دالانيانحةان تاياتحّفظتاعناتأن دا
قارن9ان فاا9الاييان قايضا1اقالان باكانيركازياإىلاعدناااضدتا
ن قرن9اتحتان رقا1اةاا19طتامنناقتَهاا1نااءاحكنمةان فا9الاييا
1كااةان تزنماتان باكانيركزيان  ااي،ااياناخراجانثَُمامانيتحدةا
اتلكانُيَؤّسثاتانيا  ةان دا  ةانيدا ةاعناصاتهاااإنهااتددارشنكاًا
أََسااس اًامنان دداننااُزمرتهاالاييااز1ان ته،ااتتحالانيثؤا  ةا
ن كاملاةاعناكاااةان تدنع اتانإلنَْثااان ةان تيانننجههاان شادبا
ن  اايا1ثابِباس اساةان تجنننانيااهجةان تياتاا9َسا1حّقهامنا

قبلان دداننااحكنمةان فا9الايي.ا

30 مليون كيس 
مصاد9ٌايفان لجاةاننقتصاينةاأاايا1أناإجاايلان كا اتان ننصلةا
خاللانثُْسابُْنعلانياض لا1لغتامااانزنداعنالاامل نناك سامنا
ن قاحاإىلام ااءان حدنادةاان صل ف،ا1اإلَضاَاةاإىلااصنلامنان ذ9ةا
انخا اةان قااح،اااصنلاكا ااتاكبريةامنانث9زاان ثاكراازنتا
ن طدا9،االناماانؤكدانْساتقَرن9ان نضنان تاننايايفان ثنقانيحيلا

1اايتيان قاحاان دق لاانيننيانثََسااس ة.ا

 20 دولة 
9غاماماااأثا9تهااكا ةا9انارتزامناتنقفانثالامنامثاتن9ييا
ن قاحايفان  ان؛ا1ثبباعجزان بانكانيحل ةاعناتحننلاق اةان اقدا

نثجابياثنةاشاحاات«،اإناأنالااكاأكثرامناااامثاتن9يا لقاحا
نثاتن9يانامناأكثارامنالاايا ةاماتجةا لقاحاعىا9أساهااتلكا

ن دالانيصد9ةاأمرنكااانسرتن  اااناكرنن ااا9اس ا.ا

إرتفاعاٌت جديدة 
نثُْسبُْنَعانيايَضاا1ا تزنمنامناتشك لاحكنمةانننقاذان نطاي،ا
شاهدتانثَْساَننقانيحل ةاثَْساَداا9ان قاحان9تفاعااٍتاغريامل9ة؛ا
 ريتقاناسادران ك اسان قااحاازنال5اك لاناجرنمااًالللا9نالا
عناسادِرهان ثاا1ل،اكاااطارأتان9تفاعاتاطف فةاعىاأَْساَداا9ا
ن زنانتاانث9زايفان ثانقانيحيل،امصد9ٌامحيلٌّا»ا صدىانيثاريةا»ا
عزنانن9تفاعاتايفاأَْساَداا9ان قااحاانن9زاازنتان طبخاإىلانن9تفاعا
ن تياطرأتايفاسادراصفان دان9اان رنالان ثادنيياان تياكايتا
تالماسان االااا9نانًا لدان9ا1داداأنااصلاإىلاثااا9ناانًاقبلاأنا

نداايان هبنطامجدينً.اا
ا9غمانْساتقَرن9اأَْساَداا9ان غذنءايفانثَْسَننقان داي ةااالاتقا9نرا
ماظااةانثغذنةاان ز9نعاةا ألَُمامانيتحدةا»ن فااا«ان دا9نة،اإناأنا
تجا9انيننيان غذنئ ةااتحتامختلفانيل9نتا9ادنناأَْسَداا9ان غذنءايفا
ن ثنقانيحيلا1اثبةاتجاازتان االاا%اماذا1دأان ددانناحتىانآلن.ا

وفرة انتاجية 
أكدتاماظاةانثغذنةاان ز9نعاةا ألَُمامانيتحدةا»ن فاا«ان9تفاَعا
إنتاجان قاحان دايياإىلااا7امل نناطن،االنامااندداأعىا1اثابةا
انحادا1ايائة،اماااكانامتنقدااًايفاننن نانيايض،ااتنقدتانياظاةا
ننخفااضاأَْساَداا9ان قااحاإىلاأَْينَاىانيثاتنناتان داا9ان جاا9يا
ان قاي9ا1دداأنااصلاننساتهالكانإلجاايلان داييا لحبنبايفان ثاةا
ن تثاننق ةاثالا/7الااإىلانحاناث.555اامل نناطن،ا1اقلامنا
نننتااج،ااأشاا9تانياظااةاأنامخزانااِتان حبانبان داي ةاتتجها

نهانةانينسمان ز9نعيان حايلاإىلا5اثامل نناطن.

اأكدت اّتَخاَذ اإجراءات قا�سيٍة بحق املخالفني 

الصناعُة تمَنُح التجاَر 21 يوماً 
إلشهار قائمة اأَلْسَعـار

ااَهاازناُران صااعةاان تجا9ة،اعبدها1رش،ا1اتَّخاذانجرنءنتامشاديةاعىان ثانقانيحيلااإ زن9ا اجَّ
كاااةانيحاالتان تجا9نةاعىان ثانقانيحيل،ااماحان نزنرا1ارشاكااةان تجا9اارتةااااننماًاإلشاها9ا

قائاةانثَْسَداا9.
ااأكدتاازن9ةان صااعةاان تجا9ةاأنهااستقد9اعىانتَّخاذانجرنءنتا1حلانيخا فلامنان تجا9،اح ثا
ستتخذان نزن9ةانإلجرنءنتان قاننن ةاتجاهانيخا فلامنان تُجا9،اان تياتاأتياضاناآ  ةاتفد لان رقا1ةا

ني دنن ةاعىان ثلناانيننيان غذنئ ة.
اا فتان نزنرا1رشاإىلاق ا9ا1دضان تجا9اندالازنايةاغريامل9ةاثَْسَداا9ا1دضانيننيانثََسااس ة،ا
منجهاًا1هذنان صديانيختصلا1ق ايةان قطاعاتنج ها9ساائلا لتجا9ا1ان تزن9ا1اثَْساَداا9ان ثائدةاماا

 ماستتمامداقبةانيخا فل.
اااجاهاازناُران صااعةامدنَراعا9امكتابان صااعةا1اثمانةاامد9نءانيكاتابايفاعديامنامدنرناتا
أمانةان داصاة،اسابلاتفد لان رقا1ةاني دنن ةاعىان ثالناانيننيانثََسااسا ةاان اتأك داعىاتنارلا،ا
اتفد الايا9امأمان9يان ضبطان قضائايايفان نزن9ةااخا9جهاا،اَاأَكَّاَدايفانجتااعها1هاماعىاأَلا ّةا
ن رقا1ةانيجتاد ةاامثالاةانيجتانايفان كشفاعنان ثلناننستهالك ةانيغشنشةاانيقلدةاانيزا9ةا
انياته اةان صالح ةاانيخا فةا لاننصفاتان ق اسا ةاانإل1الغاعاهااعىان رقما-174 ثثل5اا،ااكذنا

ن تداملا1لان فئاتان تجا9نةاانيثتهلكلا1ا فننتري.

بعد اّتَفاق م�سّدري النفط على خف�ش النتاج 

النفُط إىل ما فوق الـ50 دوالرًا 
وأوبك تتوّقع حدوث نكسة جديدة 

العام املقبل 
أنهتاأَْساَداا9ُان افاطان جادةانياض ةامقرت1ةامنامثاتنىامرتفناجدندايفا7ااشاهرنًايفان نقتا
ن اذياأظهراا اهانياتجننامؤرشنٍتاعىاننمتثالاإىلانتَّفاقاعايايا تخف ضانإلنتاج،ااصددتان دقنيا
نآلجلةا خا9ا1رنتاا5اساتاًاعنان تثننةان ثا1قةاإىلا55.ل5ايان9ا للم لاازنيان خا9انثمرنكياغربا
تكثاسان نس طااااساتاًاإىلااا.ا5ايان9ا للم ل،اانتفقتاماظاةان بلدننانيصد9ةا لبرتالااأا1ك(ا

عىاخفضانإلنتاجاا.اامل ننا1رم لاننم اامناأالاناانرايفاأالانتَّفاقامناننعهاماذاثللا.
داتهااإلمدنينتان افطامناخا9جانياظاةا إىلاذ كا9ادتاماظاةان بلدننانيصد9ةا لافطااأا1ك(،اتنقُّ
يفا7الا،امانايخنلاحقانلاجدندةا إلنتاج،ااإثباتارشكاتان تاق باعنان افطان صخريانثمرنكي،ا
مرانةاأكلامنانيتنقدةايفان تداطيامناأَْساَداا9ان خا9انيتدن ة؛امّااانشارياإىلااائضاكبريايفان ثنقا

ن دا9انيقبل.
اقا تاأا1كايفاتقرنراشهرياصد9امؤخرنً:اإنامتنسطان طلباعىان افطامناإنتاجان دالانثعضاءا
1اياظااةاسا بلغاثل.ااامل ننا1رم لاننم اًايفا7الا،اننخفاضاًاماناال.ااامل ننا1رم لاننم اًايفا

تنقداتاسا1قة.

َ�اق املحلية م�ستقرُّ والقمح يتدّفُق اإىل م�انئ احلديدة ال��سُع التم�ينيُّ يف الأَ�سْ

العدوان يشدُِّد الحصاَر والفاّر هادي ومرتِزقته يعاقبون الشعب اليمني من جديد 

مصطلح

عجزُ امليزانية
 

خططهااا يفا ن حكنمااُتا تتقاّد9ُا

ننقتصاينةا1دننةان دا9انيايلا1اننزنةاعامةا

تتضااناتنّقدااتانيرصااااتان حكنم ةا

انننارنينتانياتَظاراماهاااأناتغطايالِذها

نيرصااات,اايفاتقرنرلااان ختاميا اهانةا

ن دا9انيايلاتقد9ان حكنمةاعرضا لا زنن ة,ا

إمااأناتكننانيرصاااتاتجاازتانننرنينتا

نيتنقدةاا اااندرفا1اسماعجزاني زنن ةاأَْاا

نحدثان دكساالنااائضاني زنن ة.

اتحااالان حكنمااتا1ا طباناتغط اَةا

عجازاني زنن اةاماناخااللاننقارتنضامنا

ن قطاعان خاصاَانثارنياان دالاانياظااتا

نثجاب اة,اإماامناخااللان قاراضاأَْاا1 نا

ن ثاادنتان حكنم اةاماااناؤّيياإىلاظهن9ا

ن دننان قنمي.

 للعــلم 
موازنٌة 

لالرتزاق!
 

ليس غريباً عىل حكومة غري فاقدة 
للرشعية وأداة م�ن أدوات االحتالل 
أن تصن�َع الوه�َم وتتعاي�َش معه، 
فباألم�س القري�ب انقلب�ت حكومة 
الفار ه�ادي عىل الهدنة االقتصادية 
املوّقعة بني محاف�ظ البنك املركزي 
محم�د ب�ن هّم�ام وحكوم�ة خالد 
بحاح يف العاصمة األردنية عمان يف 
يونيو 2015، واعت�رت بقاَء البنك 
املركزي اليمني يف العاصمة صنعاء 
أحَد أس�باب هزائم مرتزقة العدوان 
وعامالً هاماً م�ن عوامل انتصارات 
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف 

ميادين وجبهات القتال.
وبعد أن أصدر الفار هادي قراراً 
بنق�ل وتعطي�ل البنك ق�ال املدعو 
القعيط�ي محاف�ُظ البن�ك املع�نّي 
م�ن هادي بأن القرار س�يعجل من 
أمد املعرك�ة، ولكن تل�ك التوقعات 
خابت أيض�اً، وحينذاك التزم هادي 
وب�ن دغ�ر والقعيط�ي وَم�ن ع�ىل 
ش�اكلتهم بالعم�ل بااللت�زام بدفع 
كاف�ة مرتبات موظف�ي الدولة وفق 
 2014 للدول�ة  العام�ة  املوازن�ة 
املعمول بها منذ عامني دون تعديل، 
كما التزم�وا أَيْضاً بع�دم اجراء أية 
تعدي�الت عليها.. ولك�ن االنقالبيني 
الحقيقي�ني أعلن�وا انقالبَه�م ع�ىل 
آخر املوازن�ات الرشعية، حيث وّجه 
الفار هادي أواخر األُْس�بُْوع املايض 
بتش�كيل لجنة إلع�داد موازنة عامة 
موظف�ي  كاف�ة  تس�تثني  للدول�ة 
الشمال وتس�توعُب كافة املليشيات 
وعنارص داعش والقاعدة، وتؤّسس 

لالنفصال الفعيل. 



7 دراسةن ددياااثاا     ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا

 األمُن الغذائي.. 
حياٌة لإلْنَسان وصوٌن لالستقالل الوطني

املنظماُت الدوليُة.. اعرتافاٌت خجولة بالجوع ووعوٌد 
خادعٌة بالشبع! 

ُثانحصائ اُتاثالااياظاةانثغذنةاان ز9نعةا ألَُماما تتحدَّ
نيتحادةااااا(اعانااجنياماانقاا9با»للثامل نناشاخصا
نداناننامانان جنعاااجنيامااانقا9باأ19داةاأخااسان ذننا
ند شاننايفااقرامدقنايفانيااطلان رنف ة«اا(،االيانثابةا
أقالامااالنايفان ننقان،ا كنالذهاننحصائ ااتان تياتقدمهاا
نياظااتان دا  ةاتُظهراطا1ناشاان  ةانثَْزَمةان غذنئ ةاعاي اًا

يفاإطا9ال ااةان رشكاتاننحتكا9نةانيدنيةاننستداا9نة.
ااتطرحالذهانياظااتا»عا9الالااكثقفازمايا تحق لا
لدفان قضاءاعاىان جنع«اا(ايفاإطاا9اتطب لاإصالحاتهااا
ان تدمريناة(،االاَناأماٌراعبثايا لحكنماتان نطا اة،اانحنا
ان دا ماقبلاسابدلا َ ندارفاأنا»صااداقان اقادان دايل«ا1َارشَّ
سااةا1ا قضاءاعىان فقر،ا كنالذنا مانحدث،ا1لاإنان تقث ما
ن دايايا لداالان تفاااتازني،اح اثاأنايانًايفاأارنق اااتدادا
شادن1ُهاامناأاقران شدنب،ا9غماأنهااتاتجان كاكااان ذياتباعا
صااعتاهان غذنئ ةاعاي اًا1ايل ا9نت،ايانًاأَْصبَاحتامجريامننيا

خا9ا1ا اثبةا لرشكاتان داي ةاناأَُماااًامناحقهاان ح اة.
أما9الذنان اهباننستداا9ياان نعنيان خ ا  ة،اعىاشدنبا
ن بلدننان اام ة،ااحكنماتهاان نطا ةان بدءايفااضناخططامنا
أجالان قضاءاعىان فقارااتطب قهاامحل اً،ااياناشاكانجبا
ننساتفايةامناأياجهداعايايايثلالذهانياظاااتاإنااايانا
ن ركنناإ  ها،اااثلالذهانثلدنف،ا نانحققهااسانىاأصحابا
ن حاجةا1أنفثاهم،اانجاباأنانجداا همان قاد9ةاعىان دالا

ا  سااقطاأاننهاا1طنناتتضن9اجنعاً.ا

التأريُخ البشري.. تأريُخ البحث عن الطعام! 
قبلاأنانُاا9َِسانإلنَْثاُنان ث اسةاان فاننان دبايةااتتطن9ا
ن دلان9اان فكر،اعل اهاأنانجَداانأّمنان غاذنءاأانً،ا  بقىاعىا
ق دان ح اة.ااقداكاناننتاجانيننيان غذنئ ةاياماًاانانزنلامجانًا
ح ننااًا بذلان جهدان بارشي،اكاااكاناانانازنلان خالصامنا
شبحان جنعان قض ةانُيلحةا لبرشنةاماذان جااعاتانإلنَْثان ةا
ن بدنئ اة،احتىاعرصناالذن،اعرصاتفتحان دلن9،اعرصانخرتنقا
ن فضاءاالادساةان ج ااتاانساتخالصان طاقاةان هائلةامنا
أننناةان اذ9ة.اا ناأخذناان دا اما1أرسهاسااجداأناننتاجانيننيا
ن غذنئ اةالَنانيجالانثَْكَلان ذياتنظفا1هاطاقاتان ُثاكانايفا
ن بلادننانيتخلفاةاان اام ةاان صاعدةاانيتقدماة،ااأنان تقد9ا
ن صااعاياكانايفانثََساااسامناأجلاننتااجان خرينتان غذنئ ةا
ننطالقااًامانان ز9نعةاامرتناقااًامدها،اكااااأنان ز9نعةان  ن9ا
تحتااجاإَ اىان تصا نامناأجالاتطن9لا،اانانُاكنايفاعرصناا
ن رنلانان اذياذ لان دلما1اهان صدن1اتاأنانفصالان قطاعلا
ن صااعياان ز9نعي،ااندنيا لز9نعةا1ايحرنثان خشبي.اإناأنُها
مهاااكانتان تحننتان حدنثاةايفاننْقتَصاياان دلماانياك ااتا
ان تكا اك(امهااة،اااإنانث9ضاتكنناكاااكانتايفان ثاا1ل،ا
أََساااساُكّلاثراة،اان جهدان بارشياُمبدعها،اا  سامصاياةا
أناتطان9ان ز9نعاةايفاأيا1لدامانا1لدننان دا اما-1غضان اظرا
عانامنقدهاانظاماهاننجتااعاي-اندتلاأحداألامان قضاناا

ننْقتَصاينةاان ث اس ةانُيلحة.ا
 

منشأُ األَْزَمة الغذائية 
نثزماةان غذنئ اةايفان  اناكاااايفاأيا1لد،الايانختالٌلا1لا
نإلنتاجااننستهالكان غذنئي،ا1لاماانُدرضامناخرينتاغذنئ ةا
اتفانقان طلباعىاماالنامدراض،انجالان دا ةاعىاتأملا
ن اقصا1انساترينيااتتارسباعالتهاان صدباةاإَ اىان خا9ج،ا
الانامااانضدافانْقتَصايلااايفانهاناةانيطااف،اأَْاانجدلهاا
تتجاللانيثاأ ةاا تفاقمان جنعااتتفاىانيجاعاتااتخرسا

شدبهاااس ايتها.ا
َقاناانان طلباعاىانياننيان غذنئ اةا1ايقا9نةامنا إناتفانُّ
زناايةاننتاجه،ا هاعننمُلاكبرية،اماهاااماالناخا9جاعناإ9نيةا
نإلنَْثااناكا ظارافانيااخ ةان ثا ئة،اان حصاا9اان حراب،ا
اماهااامااأنتجتاهان ث اساةاننساتداا9نةايفام ايننان اهبا
ننْقتَصاينة،ااماهااماانتثاببا1هان فثااياان تقا  دان ثقاا ةا
انننتاج اةان با  ةااشاكلانيلك اةاننقطاع اةايفانيجتاداتا
ن اام اة،ااكذناتَخلفااساائلان دالان حدنثاة،ااكلالذنانؤييا
إَ ااىاننه اا9ان قطاعااتان ز9نع ة،اانثاببُهاأَنْاضااًاتدج لا
عال اتان تادنااناناعدياساكانانيدن(اان هجرةامنان رنف،ا
انننتقاالامناننْقتَصايان د اي،اأياماناننتاجاننرسةان رنف ةا
 افثها،اإَ اىانإلنتاجامناأجلا1 دةاأياإَ اىاننْقتَصايان ثلديا

ن اقاديايفاجزءاكبريامنا1لادننان دا مان ثا اث،اكااالَناعل ها
ن حالايفا1الينا،امضاااًا ذ كاأناتفنقاز9نعةانيحصنلان اقديا
نُيخاد9اان قات(ايفا1الينا،اقداقىضاعىاإنتاج ةانيننيان غذنئ ةا
ةان حبنب،االيانيثأ ةانُيلحةامناأجلانثمنان غذنئي،ا اَخاصَّ
اكذ اكاقىضاعىاز9نعاةان بناان قطناالاَنامحصنلانقديا

لا9انْقتَصايناً.ا
ننمااًاإثرانن9انزينُيان طلُباعىانيننيان غذنئ ةا دىاشادنبا
ن دا امان ثا ث،اا دىاشادبااا1جان1ِهااشااا ِه،ااماااناشاكا
ا اهاأنان طفارةايفانانان ُثاكان،اأَْااماانُثااىا1ا«نننفجا9ا
ن دنانغرنيف«انلدباألمايا9ايفانشاتدنياقض اةانيننيان غذنئ ةا
يفان بلدننان اام ة.ااماهاا1الينا،ان تيانر1ناُسكانهااعناثالثلا
اكانيااأ9قاماهان حق ق ةا مل ننااً،اا طاياااكانان تددنيان ثُّ
عااالًاتكتافُهان رسنةايااايدراةاننحصائ اتان ثاكان ةامنا
ن تزنماتاحكنم ةاتجاهان َشادبااأا هاامثأ ةاتناريان غذنء،ا
لذهانيثاأ ةان تياَشادرناا1هاا1صن9ةاُملحاةايفاارتةان دداننا
ان حصا9انثجابيانيثاتاراانيداا9كان دنخل ةانيرتبطة،ان تيا
عطلاتاايمارتان كثريامانان قطاعااتانننتاج اةان ز9نع ةا
ان صااع اةاان ثااك ة،اايفامننجهاةان تحا افانثَمرنكايا
ن ثاُداْنيّياتكشافاأناظهران َشدباغريامثاانيانْقتَصايناً،ا
ا1شاكلاأيقاغريامَؤمناغذنئ اًاتجالُه،اا طايااكانتامثأ ةا
تنااريان غاذنءاأحاداننحت اجااتان تياتاااحان دا اةاانثمةا
ننساتقاللان نطاياأَْااتاتقصاماه.االذهانيثاأ ةانستغلتهاا
ن ادالاننساتداا9نةاننملنا  ةاأ1شانانساتغاللايفامختلفا

ن دالان اام ة.ا

االستعماُر باملعونات الغذائية 
» دبتاس اساةان ننناتانيتحدةانثَمرنك ةايا9نًا  ساخرينًا

أ1دنًايفانشاتدنياقض ةانيننيان غذنئ ةايفان دا م.اافيان ثااننتا
نثاىلا1دادان حربان داي اةان ثان ةااضناننتاجانياننيان غذنئ ةا
اةا لتصدنارايفان نننااتانيتحادةانثَمرنك اةايفامرتبةا ن َخاصَّ
ن نسائلان د1لنماسا ةان جبا9ة.ااحثبانعرتنااتاشخص اتا
9ساا ةامنالاذهان باالي،اكانتانياننيان غذنئ اةانثَمرنك ةايفا
تلكان ثااننتاأحدان دننملانثََسااسا ةان تيااقداتاإنطا  ا،ا
1فضلهاا،ايفامادن9ان غارب،اايفان ثااننتانثخاريةانساتخد9ا
ثغرنضاس اس ةامغرضةاماانُثاىا1لنامج«انيننيان غذنئ ةا
ثجلاقض ةان ثاال9«،اافيا1دننةان ثابد ا اتا1ا ذنتاقّلصتا
أَمرناكا،ا1شادة،ااالالاذنان لنامج،اتن9نادنتان حبنباإَ اىا
ن شادنبان جائداة.اايفاتلاكان ثااننتا1ا ذنتاكانتاترسالا
مااتثااىا1ايثااعدةان غذنئ ة،ااالالاذنان لنامج،ا1صن9ةا
9ئ ثا ة،اإَ ااىان بلدننان تاياعاهاان قحاطاان ف ضانات،ا1لا
إَ اىاا تاا9ان جان1 ةااكابنيناااتش يلاا1دضا1لدننان رشقا
نثاساط،اأياإَ ااىاح اثاتنجدا لنننااتانيتحادةانثَمرنك ةا
مصا احاس اسا ةامباارشة.ازياعىاذ اكاأناأَمرناكااأعلاتا
1رصنحةاشادا9ا»نياننيان غذنئ ةا قاءان برتال«،اسااع ةا1كلا
ن طرقا ارشاتنسادهااعىان بلدننان اام ة،ااغريامزي9نةاعادا

ذ كاحتىا»1ث اسةان جنع«.ااا 
 

تأمنُي الغذاء مسألٌة ُملحة لألمة اليمنية 
اتُطاَرُحان  ان9َاأما9اشادبااامهاةاتأملاغذنئاهامناأجلا
ننمتاالكان ُحارا ح اتاهااصنناًانساتقال هان نطااي،ايفاظلا
تدلن9اشااملا إلنتااجان ز9نعاياان صااعي.ااتكنناُناننتاجا
ز9نعاياعارصيالاَناقض اةاصدباةا1ا اثابةا لبلادنناذنتا
ننساتثاا9نتان فالح ةان صغريةانيشتتةاكااايفا1الينا،ااح ثا
تحتالان ز9نعةاعىان رغمامناكننهااامتأخرة،امرتبةاعا  ةايفا

نْقتَصايناان  ااي،اح ثاتشاا9كا1ااانقد9ا1اااا%اإَ اىا7ا% 
مانان دخلان قنميااند اُشاغا ب ةان شادبايفان رنف،اأياماا

نثبتهماا%7.
اإناعاد9ااجنيانثمننلان ذنت ةا لتنظ فاتان هائلة،اان تأثريا
ن ثالبيا لدالقااتاننقطاع اةاان دالقاتان تقل دناةان قبل ة،ا
ان تنسانانيثاتارا لرأسااا  ةا إلملنا  ةايفا1اليناا1تصدنرا
سالدهاان ز9نع اةاإ  ااا،ااأَنْاضاًانياااثاةانيتزننادةامناقبلا
ن بلادننان رأسااا  ةانيتطان9ةاصااع ااًايفان ثانقان داي اةا
نيا كةا نساائلانإلنتاجان ز9نعياانيكائن؛انيددنت،انثسادة...ا
إ اخ(اكلهاندرقل،اعىانثغلباا1صان9هاجدنة،اتطن9ان ز9نعةا
ن رسنانايفا1اليناااامختلفان بلادننان اام اة،اايفان نقتاذنتها
ااإناناناننحت اجاتاإَ اىانيننيان غذنئ ةانشاتداُكّلاعا9،اايفا
عامايان دداننالذِها1لاغاأاجههااصننًاإَ ااىاتفيشانيجاعةا
يفان حدنادةااسانءان تغذنةايفان داصاةاصادااءاانيحااظاتا

نثُْخااَرى.
اإنارضا9ةاتكنناناننتااجاز9نعاياعاايلان تطان9ايفا1اليناا
  سااقاطاقض ةاصنناننساتقاللان نطاي،ا1الاعالاةاعىا
ذ اكاأَْصبَاحتاقض اةاح اةانثماةان  اا اةاأَْاامنتها.االذها
ن صدن1اتانجباننعرتنفا1هاامناأجلامدراتهااامننجهتهاانا
ن اكنصاعادلا؛اثناظرافان دا ماتثاريان  ن9ا1شكلانختلفا
يفان كثرياعاهايفاساا1لان نقات،ااا تقد9ان دلااياان تكا كيا
ن حدنثااعال اتاتصا نانْقتَصايان بلدننان اام ةاتغريا1شاكلا
جنلاريا لغاناة،اح اةان شادنبااترسعامناعال اةان تقد9ا
ننجتااعاي،ا1 داأنها  سالااكامااناشاأامناتلقاءاذنتهااكااا
لاَنامدرافاناتنجدالااكامدجزنت،ااكلاعالاجدندانبدأامنا
ن قل لاانباىامنانثََسااسااند9سامنان بدننة.اانجباتحق لا
ن اهانضان ز9نعاياماناأجالالداالاأََسااسا لامرتن1طلا
لاااضااناتانننان بلدا1شاكلانُركناإ  اه،ا1اثطداةاانيننيا
ن ز9نع اةان خاا9،ااح اازةاماانكفياماناننحت اط ااتا هذنا
ن غارضاعاىان ادان9ااتصدنراماانف اضاماُهاماناأجلا9انا
ن دخلان قنميا1ددانساتقرن9انثمنان غذنئي.اان هدفانآلخرالنا
نياياقدماًايفان تخف فا1لاتااقضان رنفاانيدناة،ايفاطرنلا
ن تقرنبا1الاظرافان ح ااةانياينةاان ثقاا ةاانيد شا ةايفا
ن رنافامنانيدناة،اان9تفاعانإلنتااجان ز9نعيان حدنثاانيكااةا
ان صااعاةان غذنئ اةانيرتبطاةا1ا ز9نعاةاان ب طرةاااساائلا
ن تجف افاان تخزننااتحثالان بذا9ااغريلاامانان دال اتا
نيرناقاةا لاهنضان ز9نعي،االَنانيدّنلاعل هايفاتطننران ح اةا
نيد ش ةاان ثقاا ةان رنف ة،ااإنقاذاشبابان رنفامنانننجرن9ا
خلاَفان جااعااتانإلْجاَرنم اةاأَْاان هراباإَ اىانيدناكثالنا

كاسدةايفاسنقان بطا ة.ا
امانانيدارافاأناإيخالانثناننعان حدنثةامانانيز9اعاتا
ازناايةاننتااجان حبانباان بقن  ااتان تايانطااُحاإ  ها،انا
تثتط ناأناتأثَّران تأثريانيطلنبامناأجلانثمنان غذنئي،اإذَنا ما
تَؤمناز9نعتهاا1ا كنني9انيالرة،ااإذنا ماتزايا1اياءااننساادةا
انيددنت.االذناكلهانتطلبا1ادا9ِهاظراااًانجتااع ًةامالئاة،ا
رانْقتَصايان فالحلااعىا ماااندايارضا9ةان قضاءاعاىاتأخُّ
تشاتتاقطانانث9ضاا9ااناقد9تهااانإلنتاج اةاعلاأشاكالا
تداان اةاأ9قىااز9نعاةاعرصنة،ااطارحان بدنئلاعاناز9نعةا
ن قات،ااإزن ةاتثلطاُمالكانث9نيضان كبا9امناننقطاعاانشباها
ننقطااع.اامنانيدارافاأنان ز9نعاَةانيداصَةاتتشاا1َُكاا هاا
ن دال اتان طب د ةاان ب ن نج ة(ااننْقتَصاينةاتشاا1كاًااث قاًا
 لغاناة.ااعادئذانكنُنان دا9ُان ذياتلدباهان دننملاننْقتَصاينةا
انثساادةاان تكا كان تكان نج ا،انياجازنتان دلا ةااغريلا(ا
أَْكَلاكلاااكاناتطن9انيجتاناأعى،اادناطرنقهاا1ا ذنتانُؤثرا
نإلنَْثاانايفان طا1نان دفنيايفدانلان دننملان طب د ةاانيااخا
ن طقاساخصن1ةان رت1اةااغريلا(،اا ذ كاادااداتحل لااضنا
ن ز9نعاةايفالذنان بلاداأَْااذنكانانجنزاأناتغ اباعنانثذلانانا
ظرااهانيااخ ةان طب د اةاانانإلمكان اتاننْقتَصاينةانيد اةا
ن تياناتلكهاالذنان بلادايفانيرحلةانيد اةامناتطن9ه.االَناماا

سنفاند9سهايفانثجزنءان قايمةامنالذهان د9نسة.ا

 _______________________
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1، 2: منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة لألَُم��م املتح�دة والصندوق 
ال�دويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذي�ة العاملي، مجلتها الصادرة 
بعنوان »القضاء عىل الجوع: الدور الحاسم لالستثمارات يف الحماية 

االجتماعية والزراعة«. الطبعة الثانية 2016 
3: موروزوف الزراعة يف االتحاد السوفييتي. دار التقدم موسكو 

1987، ص 10

إمكاناُت 
النهوض 

الزراعي في 
اليمن

  - أنس القاضي:

ُل االستثماراُت الزراعيُة الصغيرة القائمة على العمل اليدوي الشاق إَلـى انتاٍج حديٍث وضخم؟ وكيف  كيف تتحوَّ
يتم القضاء على المجاعة والحاجة الدائمة وتأمين الغذاء للشعب اليمني، وفي مقدمته القمح ومشتقات األلبان، 

واللحوم؛ صونًا لالستقالل الوطني، وحفظًا لسيادتِه من التسول لدى حكومات البنوك األجنبية، وحماية لجماهيره من 
أن تصبح عرضة النخراط مع الجماعات اإلرهابية، وتحصين المجتمع من التدخالت الخارجية وتأثير األموال الخليجية؟.

 إن ُكّل هذه المهام اإلْنَسانية االجتماعية الوطنية، يكون تحقيقها مرهونًا بتأمين انتاج المواد الغذائية والنهوض 
الزراعي والصناعي وتقوية االْقتَصاد، وفي هذه الدراسة سنحاوُل اإلجابَة على هذه األسئلة، ونستعرض ضرورَة 

وإمكانات النهوض الزراعي في بالدنا. 
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ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا     ن ددياااثاا8 ترجمة

جمّلُة »نا�سي�نال اإنرت�ست« الأَمريكية:

تداعياُت الحرب األمريكية على اليمن ستكوُن كارثيًة عليها وعلى املنطقة

  - جواهر الوادعي:
َحِظ َِتان حْرُبايفان  اِنا1ا قل لامناننلتاا9ِايفا
اساائلانإلعال9اعىان رغمامناأنهااحرٌبااحشا ٌةا
ان فدالا مثلُهااامثاُلان حارِبايفاسان9نا.ا كانا9َيَّ
َجااارَّنَءاس اساةان ننناتانيتحادةايفان  انان تيا
تدَعاُمان حارَبان ثادنينةايفان بلدان ذياساتكنُنا
امانانياطقةاا19اااعىا تدنع اتُهاشادندًةاعىاُكلٍّ

ن ننناتانيتحدةاأنضاً.ا
ن تحا ُافا تفاِرُضان ثادنينُّةاارشكاؤلااايفا
حصاا9نًا1حرناًاعاىان  اان.ااتدتلان  ااناأاقَرا
يا ةايفان رشقاانثاسط،اح ثاتقن9ُا1استرينيالل 
1ايائةامنانحت اجاتهاان غذنئ ة،ااكذنانحت اجاتهاا
مانانثيانة.اانننِجاُهامئاُتانآلنفامانان  اا لا
نيانَتاجنعاً؛اجرنءان9تفاِعاأسادا9انياننيان غذنئ ةا
اااغاريُامنجانيةاأَْاا1ط ئاُةا أَْااثنانيثااعدنتاإمَّ
9ُانثَُمامانيتحادة،اأناأكثرامنالث  ن نصنل.ااتَُقادِّ
يفانيئاةاماناُساّكانان  اانان با غاعدُيلاماثالثَةا
اعرشننامل نَنانثااةاند شننايفاحاجةاعاجلةا

 لاثاعدنتانإلنَْثان ة.ا
اياظاةاأاكثافا9،ا اقاالان رئ اُسان تاف اذيُّ
9اجنعاًا1بطءا ما9كاجن دنج:ا»1ادأِتان  اُناتتضنَّ
حتاىانيانت.اأانًاكانتالااكاق نٌياعاىان نن9ينتا
1ااايفاذ كان كثريُامناننحت اجاتان غذنئ ة.اعادماا
خّفتاتلاكان ق نُياجزئ اً،اقصفاطارينُنان تحا فا
ن ثادنييان رناداِتايفانينننئاثمانيثاتنيعاتاثما
ن طرقاان جثان9.اإنالاذنا مانحادثاعناطرنلا

ن صداة.اإنهاأمرامااهج«.ا
ا ا1ا تزنُمانامانان حصاا9ِان بحاري،اتُشااانُّ
ن ثادنينَُّةاحالاًةاجنناًةاأيَّتاإَ اىاتدماريان بُا ةا
ن تحت ةانيحادايةايفان  ان.الااكاأجزنٌءاقل لٌةامنا
ن بلدا ماتتأثر،اإناأنان جثن9َاان طرقاِتاانيدن9َسا
انيثتشف اِتااآ1ا9َاني اه،ااااقاًا بدضان تقا9نر،ا
حتىانيزن9عاان بثااتلاتامانساتهدنُاهااجا داً،ا
اساتحتاجانثرضن9ُان تايا حقتا1ا بُا اةان تحت ةا
يفان  اناإَ اىامل اا9نتامنان دان9نت،اا19اااإَ اىا
عقنياإلعايةا1اائها،الذناإذناتماإعايُةا1اائهااأصالً.ا
امناذ ك،ااهذها  ثاتاسانىان تكلفةانياينةا
 لحرب.اأماا1ا اثابةا لتكلفةان برشنة،ااعىااجها
ن خصنصان شابابان  اايا-حننيلالثايفانيئةامنا
ن  اا الاتحتاسانالااعامااًا-ااإنهااناتحىص.ا
نانثاتط ناأعادنٌياكبريٌةامانانثطفاالان  اا لا
ن ذلاَباإَ اىانيد9ساة،ااسانءان تغذنةا–ان ذيالنا
1ا فدلامرتفٌنا-ازنيتانثبُةان9تفاعها1شكلاكبري،ا
ان بطا اةا-اأَنْاضاًامرتفدةاقبالان حرب-اأّماانآلنا
اقاداأَْصبَاحاتامتنطِّااًة.اامنانيرجاحاأناج الًا
كامالًامنان  اا ل،ان اذياانجهاتحّدناٍتاعظ اًة،ا
كانامحراماًااأَْصبَاحاأكثَراُعرضًةا لخطر؛ا1ثببا

حربالياأكثرامناكننهااحر1اًانامداىا ها.ا
لاااكامثاتف دننا9ئ ثا انامانان حرباعىا
ن  اان:انثالامصادانانثسالحة،اان ثانايااارعا
تاظ امان قاعادةان ذيامقارُّهان  ان،ااقاداكانتا
ن حرُبا1اثا1ةالدنٍةا كل هاا.اح ثانقن9امصادنا
امانانيالكاةانيتحادةان لنطان ةا نثسالحةايفاُكلٍّ
ان نننااتانيتحادةانثَمرنك ةا1تزاندان ثادنينةا
ارشنكتهاا،انإلماا9نتان در1 اةانيتحدةا1أسالحةا
تقاد9ا1ال اا9نتان ادان9نت.اأماان قاعدةايفاشابها
ن جزنارةان در1 اة،ان تاياكاناتاتدانياقبالا1دءا
ن حالةان تياتقنُيلاان ثدنينة،ااهياتاتدشانآلن.ا
قبلاإطالقاعال ُةاماانثااىا»عاصفةان حز9«ا
ن تياتقنيلاان ثدنينةايفاثااما9سا5الا،اكانتا
ن قاعدةايفاشبهان جزنرةان در1 ةاتدانيامنانقِصا
نثماننل،ااكانتاتخانُضامدركًةامانان حنث ل،ا
اكاناتاتخارساتلكانيدركاة.اا1ددامااانقربامنا
ن دامل،ا مانكاناماكااًا لظرافاأناتكنَناأاضَلا

 لقاعدةايفاشبهان جزنرةان در1 ة.ان ب ئُةان تشغ ل ُةا
يفان  اانالايانآلنامثا  اٌةاياظاةامتااّريةامثلا
ن قاعادة،اتامان دااُنا1ايزنادامانان  اا الانحنا
ن فقر،امااانجدلهامامدرضلا لتطرف،اان قننتا
نيثالحةان  اا اةايفاحا اةامنان فانىضاامدظما
ل ااكلان دا ةايفاكثريامنانيااطالا ماتدداتدال،ا
ان بلداغا9ق،اأكثرامناأيااقتامىض،ايفانثسالحةا

ان دتاي.ا
الاااذنانااتارىاتقان9ُان ننناُتانيتحادةا1دعما

حارباتاؤّيياإَ ااىاتدمريا
انحدةاماناأاقاران دالايفا
ن دا م-ااعىانثقلاا1شكلا
يفا تثااعدا مباارش-ا غاريا
تاكالاأحاداأكثاراااراعا
نثكثارا ن قاعادةا تاظ اما
ن جانابا امراناة؟ا اتاكاًا
ن رانئايان ذياتتباااهاكثريٌا
منااساائلانإلعاال9،ااعىا
ماانباداامناقبلاأجزنءامنا
نيتحدةا ن نننااتا حكنماةا
لاناأنان حنث الاندالننا
كنكالءاإلنرنن،االذنانشكلا
خطرنًاعىاحل افان ننناتا
نيتحدةانيالكةان ثادنينة.ا
نياض ل،ا ن دامالا طاننلا
ُكلُّا تقرنبااًا نتقاّد9ا كانا
ذكارا لحنث الاماناقبالا
»نيدعنملا 1ااا ن صحاااةا
مناإنرنن«.اتجُد9ُانإلشاا9ُةا
إَ اىاأنان حنث لالمامثتقلنناامتجّذ9انا1دالا

يفان  ان.ا
  سان حنث انن،ان ذننانتحا فاننامناأاضلا
ن نحادنتانيثاّلحةاانيد19اةايفان ج اشان  ااي،ا
1حاجاٍةاكباريٍةا ألسالحةانإلنرنن اةان صغاريةاأَْاا
ان اظراعاناحق قةاأنان باايَقا نيتنساطة.اا1غضِّ
نإلنرنن اةان صاناتُدتَلُاذنتاي9جةاأكلا دىان كثريا
مانان حنث لان ذنانانفّضلاننان باايقا9اسا ةا

ن صانامناطرنزاAK-47Sاا1اايقااGانثا9ا1 ة،ا
إناأنان  ااَناليان بلُدان ثانيانثكثراتثال حاًاعىا
كنكابانث9ضا1دادان نننااتانيتحادة.اا1فضالا
ن ثدنينةاانإلما9نتان در1 ةانيتحدة-اا  ساإنرننا
-ان  اانانآلنامغاان9ًةا1ا فدلا1اثسالحةاا  سا

اقطا1اثسلحةان صغريةاانيتنسطة.ا
 قداأنفقتاُكلٌّامنان ثدنينةاانإلما9نتامالنلا
ن ادان9نتاماناأجلاتثال حامزناجامتباناٍنامنا
ن جااعاتانيثالحةا1كلايشء،ا1ادءنًا1ا صنن9نخا
نيضايةا لد1ا1ات،ااننتهاًءا1ااقالتان جانيانيد9عة.ا
ن اكتاةان دن9جةايفان  انالياأنان نسا لَةانثرسَعا
 تصبحاغا اًالياأناتقن9َا1إنشاءام ل ش اامنن  ةا
 حكنمةانيافى.اساتقن9ا1جانانثسلحةاا1 دهاا
اان9نًااتاثاحبامانا1ددلااإَ ااىان رناف،اإناأنا
نثاضَلاماناذ كالنامغاي9ةان باليا1رمتها.اتاتلئا
نآلناأساننُقان ثالحايفان  انان تيالياَينئااًاج دةا
ن تجه زا1اثسلحةاانيددنتامناجا نانثنننع،ا1ااا
يفاذ كاطائرنتا1داناط ا9اامدّدنتان رؤنةان ل ل ةا

امجانعةامتانعةامنانثسلحةان ثق لة.ا
1ادنًاَعانان رتك ازايفان غا اباعىامااانقترصا
عىان دعمانإلنرننيا جااعاةان حنث ل،ان تياحتىا
نآلناناتباديان كثاريَاماناننلتااا9ا1إنارنن،اعىا
ن نننااتانيتحدةاانيالكةانيتحادةان اظُرا1دنًاعنا
ذ كايفاتدنع ااتاعرشنتانيالنلامنان دان9نتامنا
نثسالحةان تيانتاماتن9نُدلاا لجااعاتانيثالحةا
يفان  اانامناُكلٍّامنان ثادنينةاايا اةانإلما9نتا
ن در1 ةانيتحدة.اامناشابهانيؤكاداأنا1دَضالذها
نثسالحةاتما1 ُدهااإَ اىاماظااتامثلان قاعدةايفا

شابهان جزنرةان در1 ةاا19اااإَ اىاحركةان شبابا
يفان صنمال.ا

إناننتشاا9َانثسالحةااتاكلان قاعدةايفاشبها
ن جزنارةان در1 ةالاااامجريانثالامانان جنننبا
ن ثالب ةان تياننتجتهااا1ا فدلاس اساُةان ننناتا
اِحاأنامنا نيتحادةان خاطئاةايفان  اان.امنانيرجَّ
ضاانانيزناداماناتلاكانثرضن9النامااا حلا1آلا
سادنياان بلادان اذياتحكااه.انافالاآُلاسادنيا
مل ا9نِتان دان9نتاعاىاحرباناناكنان فنزا1ها.ا
مانانيرجحاأنانثاتاراعد9اننساتقرن9ايفان  انا
 ددةاسااننت،اا1ا تايلاس ؤثراعىاأمنان ثدنينةا
نفثاها.احتىانآلن،انيحااظاُتان ثدنينةاج زننا
انجرننان تياتقُناعىان حدايان  اا ةالاااُعرضٌةا
 هجاااتاننتقام اةامتكار9ةاعلان حادايااعىا
نيادىان طننلامناِقبلاقاننتان حنث لاان نحدنتا
ن حل فاةا لج اشان  اااي.اامناأجالانيالنلامنا
ن  اا لان ذناناتاّزقتا1لدلم،اامناأجلامصلحةا
نثمانان قنميانثَمرنكي،ا  سا1نسانانيرءاإناأنا
نأمَلاأنامثتشاا9يان ث اسةان خا9ج ةا لرئ سا
نياايضا أخطااءا ن اظاَرايفا نياتَخاباسا د دانا
اند داناتق  اَماس اساةانإلين9ةانياته ةااننتهاا

ن تياننتهجتهاايفان  ان.ا
*ماناكلالن9تانن:اكباريُانيحّلللا لشاؤانا
ن در1 ةايفامؤّسثاةاج اساتااانانيتخّصصةايفا
شؤانان رشقانثاساطامنان رتك زا1شكلاخاصا
عاىان  اناامارص.اكتبامقاانتاأخارىاعدندًةا
كاحلِّالايفان شاؤانانإلساالم ةاايفاصح فةاذيا

ننكنننم ثتاَاكرنثت اناساناسامنن تن9.

 مصّنعو األسلحة وتنظيُم القاعدة هما المستفيدان من الحرب على اليمن
 ينفُق آُل سعود ملياراِت الدوالرات على حرب ال يمكن الفوُز بها

 هناك مستفيدان رئيسيان من الحرب على اليمن: األول مصنعو األسلحة، والثاني فرع تنظيم 
القاعدة الذي مقرُّه اليمن، فقد كانت الحرُب بمثابة هديٍة لكليهما.

 الحوثيون مستقلون ومتجّذرون بعمق في اليمن
 الوسيلُة األسرُع لُتصِبَح غنيًا في اليمن هي أن تقوَم بإنشاء ميليشيا موالية لحكومة المنفى

 الرئيُس التنفيذيُّ لمنظمة 
أوكسفام، مارك جولدنج:

 قصف طيران التحالف السعودي 
الرافعاِت في الموانئ ثم 

المستودعات ثم الطرق والجسور 
أمر ممنهج ولم يحدث عن طريق 

الصدفة.

 على الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة النظُر  في تداعيات األسلحة 
بعشرات الماليين من الدوالرات التي 

يتم توريُدها للجماعات المسلحة في 
اليمن من ُكلٍّ من السعودية ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 

 إن انتشار األسلحة وتمكين القاعدة 
في شبه الجزيرة العربية أبرز الجوانب 
السلبية التي انتجتهما بالفعل سياسُة 

الواليات المتحدة الخاطئة في اليمن
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امل�ؤّرخ نيال فريغ�س�ن: �سع�ُد و�سق�ُط الدول الغنية ي�ساحُبه جناُح وف�سُل �س�ق ال�سندات املالية

صحيفة »دي فلت« األملانية: السعوديُة تُمدُّ يَدها فجأًة للغرب من أجل املال

مل ت�ستبعْد اأن تُرد م�سر على ال�سع�دية على �سكل زيارات مل�س�ؤولني م�سريني اإَلـى دم�سق و�سنعاء

صحيفُة رأي اليوم اللندنية: السعوديُة تصّعد خالَفها مع مصر 
وتخرتُق »الخطوَط الحمراَء« فكيف سيكوُن الردُّ املصري؟

  - هاشم المطري:
ناَشاُطا نيالكاةا تأ9ناخا يفا مارةا ِلا ثاَّ
ن ثادنينننايفاجانانيالامناخاللان قراضا
ن تيا1لغات:ا17،5امل ا9ايان9.الاذهان ثقااةا
ن ثن9ناةاكلفاتاأمرنءاذ كان بلادا1دضانثُُمن9ا
ن هاماة؛اثنهااتحاالااائدًةاأَْكثَااَرا1كثريامنا
ن ثاادنتانيا  اةانثَمرنك ة.ااتخفاياا9نَءلاا

مخاطَراس اس ًةاجاة.ا
9غماذ اكااصلاحجمان طلبا لقراضاحتىا
نان9انث19دااءاإَ ااىا7ثامل اا9ايان9.ااايلاايلا
ن دهدانيلكيان ثدنيياأحدثاتقل صاًايفام زنن ةا
ن دا ةااخفضانثجن9ااأ غىان دعمان حكنمي،ا
غرياأنها مانثاتطناأنانقااا9اذ كانياظران ذيا
9آهامنانختهان ذيا9ساااعىان ثااحل،ايفان دا9ا
نيايضاأثااءاقضائهاإلجازتهايفاجانباارنثاا،ا
ح اثا9أىاايلاايلان دهادان ثادنييامحادا1نا
سالاانان  ختاساريننااأعجبا1هاكثرينً.انبلغا
طانلان  خاتالااامارتنًاانقاناضااناأمالكا
مل ا9يناران فانيكاان ارايسان جاثا ةا»نن9يا
شا فلر«.اإعجا1اها1ا  خاتايانانثمارياإَ اىا
عرضانصفامل ا9ايان9ا1صن9ةاعفننةا رشنءا
ذ اكان  خاتااتاتاتثاننةان صفقاةايفاخاللا
سااعاتاقل لة.انثمريُانايلاعىاشدبهان تقشفا
ماذاأنا1دأاسدُران افطا1اننخفاضاقبلاعاملا
يفاحالاند اشايفا9اال اةااكأناها امانحدثا
يشء،ااكأنهاأَنْاضااًانرندان قنلاإناعىانيالكةا
ن ثادنينةاأناتدريانلتااماًاأاضلاماذازمناياا
تافقهاأَْااأناعرَصان ثراةانثساطن9نةامدرضةا

 لتاليشاش ئاًااش ئاً.ا
انتكشافان  ان9ان حاجاةانيلحاةايالكةا
ن صحارنءا رأسانياالان اقدي.اااألالامرةايفا
تأ9ناخالذنان بلداتثاتدنُنانيالكةان ثادنينةا
مانان خاا9جااهاياتدالاعاىاجاانا17،5 
مل اا9ايان9االاناأضخاماقارضاتتقاد9ا1ها
يا ةاناشائةامناأيااقتاماىض.الذنان تنجها
نُدتَلُا1حلاثن9ة،ااننفتاحاًاتأ9نخ اًا1ا اثابةا
 لغربااثَْساَننقان غر1 ة.اغرياأنالذنان تحنلا
ن تأ9نخاياسا كلفاأمرنَءانيالكةان ثادنينةا
ن ايشءان كثري.ااقاراضان تحف زاننقتصاييا
تشاكلاصفقاةاجذن1ةا جااناأَْكاَلاقد9امنا
ن فننئدامناقبلانيثاتثارنن.اااقا1لاسادنتا
ما  ةاحكنم ةايدةاخاساسااننتاس حصلا
نيقرضلا لثادنينةاعىا1،4ا%امنان فائدةا
الاناأَْكثَااراماااتدرضاها1ايقا1لان ثاادنتا
نيا  ةانثَمرنك ة.اأماامنانقد9اقرضا لاالكةا

يدةالااعاماًااث حصلا1ايقا1لاعىا%اامنا
ن فننئادااكأنهانساتثاا9ا ألماننلايفان ننناتا

نيتحدةانثَمرنك ة.ا
لذهان زنايةايفان فائدةااجدتاكننا1لدامثلا
نيالكاةان ثادنينةاتحالامخاطَراس اسا ًةا
أَْكثَاارااضنحاًاعناأنةايا اةاغر1 ةاأُْخااَرى،ا
اضالًاعناأناأمرنءان ثادنينةانهدانناأَنْاضاًا
ماناخااللاذ كاإىلاخلالاصدنقااتاأَْكثَارامنا
نيثاتثارنن.اغارياأناهايفانثخارياناناكناأنا
نهرالا دقداصفقاتامناأالااللة.اان ثاببا
أنهانانجُباأنانقاَفاعادالذهان رشاطااقط.ا
يفانثشاهراان ثااننتان قايمةامنانيرجحاأنا
نتماإصدن9اسادنتاقراضاجدندةا1حجماللا 
مل اا9ايان9.اانثلمامناذ اك:ايفان دا9ا7الا 

سا تمااتُحاأضخمانكتتابايفاتأ9نخاننقتصايا
منارشكةاأ9نمكنان ثدنينة.ا

 اذنانجاُباأناتثاتتَبانثُُمان9اقبالاذ اك.ا
ان ظالاُراأنانيالكاةاتاجاحايفاذ اك:انيالكةا
ن در1 اةان ثادنينةاحققتاماناأالاقراضا
يا  اةا9غباةانيثاتثارنن.اااقااًايدلنمااتا
ينخل اةااصالان طلابا لثاادنتانيا  ةانن9ا
نث19دااءاإَ ااىا7ثامل اا9ايان9-اااإناآخارا
9قاماق ايسا قاراضان دالان ااشائةا1لغالث 
مل ا9ايان9ايفاشاهران1رنلا لثاادنتان اقدنةا
نث9جات ا اة.ااندنيان ثاببايفازناايةان طلبا
ن كبرياإَ ااىاننخفاضان فننئاداعاي اًاانقصا
ن بدنئالاذنتان دننئدانيرتفداةالذنامناناح ة،ا
اماناناح ةاأُْخاااَرىااإنانيثاتثاراناعىا

ثقةاتامةاأنان حكنمةان ثادنينةاستاجحايفا
نساتقاللان بلدامنان افطااضالًاأنانحت اطيا
ن افاطا1ق ااةامااانقاا9بالاا1ل اننايان9ا
نشاكلاضااناةاأك ادةا لاثاتثارنن.اتاتكا
ن ثادنينةامبا غايفان خا9جا1اااانتطا1لامنا
%ل7اامناقد9تهااننقتصايناة.اا1هذنان قد9ا
اإنان ثادنتانيدراضةاتحكياعناانحدةامنا
ن دالانثَْكثَارامتانةانقتصايناً.اإناأنها1ثاببا
ن قالقلان ث اسا ةايفانياطقاةاا اظراأَنْاضاًا
 هاذنان بلداعىاأناهامخاطراانتنقانان خلنءا
نحتاا  اةان تخلافاعانان ثادنيايفان خااسا
ن ثااننتان قايماةا  اساأقلامانا%9،6.ايفا
تصا فان دالانيانحةان كلىاتدتلان ثدنينةا
ط لَةالذهان فرتةاقنةانقل ا ةااقط.ااصح حا

أنهاااعالتايفان داا9انيايضاعىااتحاسانقا
نثَْا9َنقانيا  اةاأما9انيثاتثارننانثجانب،اإّنا
أنانقطاةان تحنلاتاثلتاماناخاللانيحفزنتا

يفاسنقان ثادنتانيا  ة.ا
كاااااصفانياؤ9خان الااريغثانن،ااإنا
صدانيااساقنطانثَُمامان دظااىانصاحبهاا
أَنْاضاًانجاُحاااشالاسانقان ثاادنتانيا  ة.ا
اانانشاناحرا1ااًااند ادال كلاةامجتادها
أَْاانشاريُا1قنتهان داي ةاعل اهاأنانكنناقاي9نًا
عىاتناريانياالايفاُكّلااقتايفان ثانقانيا  ةا
ن دا  ة.احتىاإاالساأنةاأمةانتمانإلعالُناعاهاا
يفاسانقان ثادنتانيا  ة.ا ذ كاشكلتان  ننانا
قلقاًاكبرينًاح اااا ماتتاكنامنان حصنلاعىا

نيالامنانثَْسَننقانيا  ة.ا
إناننكتتاَبان ثدنيياجدنٌران  ن9ا1ايتا1دةا
كننان بلداماازنلاكدايتهانثابحاعىا1حرامنا
ن افطااماازنلاننحت اطايامنان اقدانثجابيا
ن با اغااا5امل اا9ايان9اضخماجادنً.اغرياأنا
ن اظارةان ثان اةاتابائاعانايا اةامتخلفةايفا
عرصان حدنثة؛اكننان فكرةان قائلةا»إناااناتجا
ن افطاانكثابا1ذ كاعراشااًاذلب ة«ا ماتددا

تجديان بتة.ا
اااقااًا تقرناراصاداقان اقادان دايلااإنا
سادرا1 نان افطانيثتخرجامنا1اطنانث9ضا
أقلامنالثايان9نً.ايفان نقتان رنلنانبلغاسدرا
ن لم لاحاننيلال5ايان9نً.احتاىانمرنءان افطا
مااازن ننا1د دنناعاناتلب اةانحت اجاتهمامنا
ن افقااتامناخااللا1 انان افط.اح اثا1لغا
ن دجزايفاني زنن ةان دامةا لاالكةان ثدنينةايفا
ن دا9انيايضاثلامل ا9ايان9اا7ثامل ا9انن9ا(ا
أياماانثااايا5اا%امنان قاد9ةاننقتصاينةا
 لبلاد.ايفالذنان دا9ا نانكانناأاضلاحظاًامنا
ساا1قه،اح ثاتتنقنامؤسثةاا تشان دا  ةا
 لتصا افاننئتااناىااجنَياعجازايفاني زنن ةا
ن ثادنينةا1ننقنا%11،2.اقبلاأشاهراصحا
1ناسالااناأنا1لدهانجباأناناندتاداكل اًاعىا
ن افاط،االذنالنالدفانسارتنت ج ةا»ن رؤنةا
ن ثادنينةالالا«االاياخطاٌةانقصاُدامنا
خال هاانثمريان ثدنيياضاانا9اال ةا1لده.

ن لنماجاطانحاةا أَْكثَاارا ذ اكامانا إنا ا
ن اذيا ن دا اما يفا ننقتصاايا ل كلاةا إلَعااَيةا
تاانيان ثادنينةانُياياقدماًاا اه.اانرتكزا
لاذنان تحنلاعاىان قاد9ةان هائلاةا صاداقا
ننساتثاا9نتان ثادنييان ذياناتلكاسابدةا
1النلا9ناال،اأَْكثَاارامناللثاامل اا9انن9ا،ا

اعىا1لدننان غربانيثاعدةايفاذ ك.

يخلاتان دالقااُتان ثادنينُةانيرصناُةا
مرحلَةاأخطرامانا“نيااكفات”اان رض1اتا
ن قننةا“تحَتان حازن9”،ايفانقلةاننع ةامنا
ن حاالتانإلعالم ةان رشساةانيتباي ة،اإَ اىا
ن دخانلايفاتحا فاتانقتصاينةااس اسا ةا

منان خصن9انإلقل ا ل.
نحنانتحدثالاااعنان تقا9ُِبان ثدنييا
ننث ن1ايانيتزننادان اذياتاظاراإ  اهامرصا
احكنمتهااا1حثاسا ةااائقاة؛اثنهااترنها
تهدنادنًا هاا،اانصابايفامصلحاةاتدزنازا
ن تنجهاتانثث ن1 ة،ان تياتهديانثمنانيائيا
نيرصي،ااحصتهاامنام ااهانهران ا لاعىا

اجهان خصنص.
1ددان زناا9ةان تياقا9ااااٌدانث ن1ياكبريا
إَ اىان رناضاقبلانحناشاهرا1رئاسةال يلا
مرناا9اينثاا لا9ئ اسان انز9نء،احظايا
1حفااةاخاّصة،اانستقبالاما زامنان داللا

ن ثدنييانيلكاسلاانا1ناعبدان دزنز،ااايلا
ايلان دهادانثماريامحادا1ناسالاان،ان ذيا
1حثامانان نادامجانتان تدااانان دااعيا
اننقتصايي،الاالنان ثا داأحادان خط با
أحاداأ1ارزامثتشاا9يان داللان ثادنييا
نحالاض فاًامداززنًايفاأينسان1ا1اا،اانلتقيا
ن رئ اساننث ن1اي،اانقان9ا1زناا9ةاناتاةا
 ثادان اهضةاننث ن1اي،اانتحدثاعناآااقا
ن تداااناننقتصااييا1الا1االيهااأث ن1 ا،ا
ا9غباةانيثاتثارننان ثادنينلايفازناايةا

نستثاا9نتهماا ها.
زنا9ُةان ثا دان خط باتأتيا1داداأَنَّااا9ا
قل لاةامنازناا9ةاأُْخاااَرىاقا9ا1هاان ثا دا
ن فضايل،ا عبدنيحثانا 1انا عبُدن رحاانا
ازنران ز9نعةان ثادنيياقبلاأُْسبُاْنعاإَ اىا
ن داصااةاننث ن1 ةاحامالًاأَنْاضااًاعراضاًا
1ا تدااناننستثاا9يايفانيجانتان ز9نع ة.

ن د1لنماسا ةا “ن هجااة”ا لاذها
اننستثاا9نةان ثدنينةاتأتيايفااقتاتتنترا
ا هان دالقاتانيرصنةان ثدنينة،اانيرصنةا
ننث ن1 اة،انثاىلا1ثاببان تقاا9بانيرصيا
مناسان9نةااإنارنن،اان ثان ةا1ثابباقللا
ن حكنمةانيرصنةامناتأثرينتاسادان اهضةا

عىاحصةا1اليلاامناني اه.
نيرصننن،اشادباًااحكنمة،اس شدرانا
1ا قلال،اا19اااا1ا غضباأنضااً،امناجرنءا
اننقتصااييا ن د1لنماايسا نننفتااحا لاذنا
ن ثادنيياعاىانث ن1 اا،ان خصامان رئ يسا
ن اذيانطا با1تددنلامدالادنتاتنزعام اها
ن ا لان تياتدطيامرصانص بانثسدااحننيلا
55.5امل اا9امرتامكدباسااننا(؛اثناسادا
ن اهضاةان ذياسا كنناانحدنًامناسلثالةا
سداياأُْخااَرىانقا9اعىا9انادان ا لانثز9قا
ن اذيانغذّياأَْكثَاارامنالثا1ايئاةامنام اها

ن ا ل،اتأتيا1اقياني اهامنا1حريةاا كتن9ناا
نثاغادانة،اعالاةاعىامصاي9اأُْخااَرىاأقلا

ألا ة.
مانا نتجااابا ن ثادنييا اما ن دالالا
اسااطةاإما9نت اةا1إصاالحان دالقااتا1لا
1اليهاامرص،اااصلاأ1ناظبيا1دداساعتلا
منامغااي9ةان رئ اساعبدن فتاحان ثا يسا
 هاا،اماااانداياأناهانانرنداأناةامصا حةا
مانان رئ اسانيارصي،اأَْااأياتدااانامانا
1االيه،ااتجا اداُكّلاننتفاقااتان تياجرىا
ن تنصلان  هااأثاااءازنا9تهان تأ9نخ ةايرصا
يفان ر1 انانياايض،ا1ااايفاذ اكان جرسان ذيا
نر1اطان بلدننااانقاخل جان دقباة،ااعنيةا
جزنرتَيا“ترينن”اا”صاااري”اإَ اىان ث ايةا
ن ثدنينة،ااإقامةاماطقةاُحرةايفاس ااء.

يفاظالالاذهان خالاااتانيتفاقااةا1لا
“ن حل فلاننسارتنت ج ل”اعل اااأنانتنقَنا

تباايلا ا19اااا “نيااكفاات”،ا مانا نيزنادا
“ن لكااات”ان ث اسا ةاانإلعالم ةايفانثنا9ا
ن قل لاةانيقبلة،اا9ينًامرصنااًاعىا“ن لدب”ا
ننارنقايا نيارصيا ن فاااءا يفا ن ثادنييا
كن9قةاضغطاعىان قالرة،اانانثاتغرب،ا
أَْاانثاتبدد،اأنانأتايالاذنان رياعىاشاكلا
امنا زنا9نتايثاؤا لامرصنالاإَ ااىاُكلٍّ
يمشالااطهرننااصادااء،اانثخريةاتدتلا

ن فااَءانثخطرا لثدنينة.
تدلان9ان دالقاتا1لان بلدننامتثاا9ٌِع،ا
نإلعالم اةا ن هجاااتا مرحلاةا اتجااَاَزا
نيقبلاةا انثشاهرا انثساا1 نا ن تقل دناة،ا
س اسا ةا مننجهااتا حلباةا تكاننا قادا
ننتقاالا 1دادا اإعالم اة،ا اي1لنماسا ةا
“ن حري”ان ثدنيياإَ اىانيننجهةامنامرصا
احكنمتهااا9ئ ثها،اانخرتنقاُكّلان خطنطا

ن حارنءايفاخرنطةان دالقاتا1لان بلدنن.
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فرتٌة عصيبٌة على 
املنافقني، َوعجلُة 

املجد مستمرة 
نوح جالس

كانت األي�اُم القليلُة 
إحراجاً  أَْكثَ�َر  املاضيُة 
أي  م�ن  للمنافق�ني 
انتكاسات  وقٍت مىض، 
وسياس�ية  ميداني�ة 

وأُْخَرى إعالمية.
فقب�ل أي�اٍم قليل�ة 
خ�رج ش�عبنا اليمني 
العظيم يف تلك املناسبة 
ينس�ج  كي  العظيم�ة 
لوح�ًة برشي�ًة أجرت 

العالم الوقوف عندها.
لوح�ة تزين�ت بالل�ون األخ�ر عاهد الناس�جون 
لها أنهم متمس�كون براية قائدهم امُلَؤّس�س ملس�ريتهم 

صلوات الله عليه وعىل آله.
وأظهرت املنافق�ني بصورة مخزي�ة، حيث أحرجوا 
أنفَسهم أمام الرأي العام خالل ترصيحاتهم ومواقفهم 
إزاء ه�ذه املناس�بة العظيمة، وبعد أن فش�لوا يف تغيري 
أي يشء يُذكر اتخذوا األس�اليب التي أزالت ُكّل الشكوك 
حول عبادتهم للطاغ�وت، فقاموا بقصف األماكن التي 
وقف فيه�ا ضيوف َرْس��ْول الله!، وه�ذا ليس بجديد 
بع�د أن حّول�وا األماكن التي كان يعكف فيها َرْس��ْوُل 
الل�ه إَل�ى دورات مياه وغريها؛ وهن�ا اتضح أن البدعة 
والح�رام ه�و إحي�اء ذك�رى مي�الد اله�دى، وأن قتل 
األبرياء من األطفال والنساء هو الواجب واعتروه نعمة 

عظيمة!.
وبعدها بس�اعات ج�اءت لهم الصفع�ة األُْخَرى من 
حلب، فبعد س�يطرة الجيش السوري عىل أحياء مدينة 
حلب وتطهريه�ا من الجرثوم�ات التكفريي�ة الوهابية 
والب�كاء،  العوي�ل وال�رصاخ  اإلس�تخباراتية س�معنا 
وأظه�روا من خ�الل ذلك الرصاخ أنه�م يهتمون بدماء 
�ة العربية!؛ ورأيناهم يتباكون ويصدرون الحمالت  األُمَّ
اإلعالمي�ة وش�ن الغ�ارات الدعائية أن حل�ب تُباد وأن 
أبناَءه�ا يتعرضون ملجازر وحش�ية، وما إَل�ى ذلك من 

النواح الفاضح.
يف ح�نٍي كان اليمنيون تحت املجازر التي لم يس�بق 
لها مثيٌل، وكل ما حل بشعبنا غنيٌّ عن الوصف والرسد، 
ولكن مع ذلك لم نسمع لهم أدنى صوت ينّددون به ولو 
حتى أصوات كاذبة، لم نس�مع ش�يئاً، وهنا زاد خزيهم 

وعارهم.
وصاحب هذه االنتكاساِت انْتَصاراٌت عظيمٌة لشعبنا 
العظيم عىل جميع األصعدة، فبعد االنْتَصارات البطولية 
يف جبه�ات القت�ال، َوالحنك�ة السياس�ية يف الصعي�د 
الدبلوم�ايس بع�د الزي�ارات التي ق�ام به�ا وفدنا وما 
صحبها من رضب�ات موجعة للعدو، وكذلك اس�تمرار 
الفضائ�ح للمرتهن�ني واملرتزقة بعد أن ش�اهد الجميع 
يف عدس�ة ص�دق الكلمة عملي�ات البيع وال�رشاء ألبناء 
الجن�وب وهم كالقطيع يُس�اقون إَل�ى املوت دفاعاً عن 
النظام السُع�ْودّي الذي لم يجد من يدافع عنه من أبناء 

وطنه بعد أن تجرعوا الويل من رجال الرجال.
ويف ظِل األحداث املتش�ابكة ما زال الش�عُب يواصل 
مسلس�ل صموده وتالحمه وتماس�كه بع�د إعالن قرب 
فرتة تويل الدكتور قاسم لبوزة رئاسة املجلس السيايس 

األعىل.
العدي�ُد م�ن االنْتَصارات العظيمة لش�عبنا نكس�ت 
أَْوَراق األع�داء رأس�اً عىل عقب، رغ�م ُكّل الصعاب ويف 
ظِل حمالت إعالمية معادية وشائعات عنرصية وقصف 
همجي بربري وتآمر اْقتَصادي وصمت وتكالب أَُم�مي 
عاملي، وم�ع ُكّل العقبات واملؤامرات سيس�تمر مس�ري 
الصم�ود وي�رص ش�عبنا وكل األح�رار م�ن حوله عىل 
خ�وض غمار التحدي حتى التتويج بلقب البطولة التي 

سيحكي التأريخ عنها كثرياً.

أحمد ناصر الشريف
 

نيتا1دالا مانا عادٌيا ماايا اطلابا
 كتا1اتياأناأع دانرشاقصَةاَمناأساا اا
نفَثا هااا1اإلماَمالامحادا1ناسادنيا
امحاادا1ناعبدن نلااب،ااك فاتحا فاا
  شكالاخاجرنًامثاانماًاُغرسايفاظهرا
كاااا انإلْسااااَلم ة،ا ن در1 اةا نثمتالا
آلا ا9يتاقصتهاااايفاكتااب:ااتأ9ناخا
سادني(ان ذياأ فهانيدا9ُِضان ثاُداْنيّيا
نااصان ثاد داالانان كتاابانيااانعا
تدنا اهايفان نطنان در1اي..ااقدانختطفا
1ااناسادنيامؤ فاهاعاا9ااثلا9امانا
 باانا1ننساطةاعاااَصاناتاانناإَ اىا
ن جبهةان شادب ةا تحرنراالثاطلاا ما
ندارفامصاريهاحتاىان لحظاة،االااكا
9انناةاتقانلاإناهاتامااضداهايفا1ان نا
اتماصابانثسا داعل هااتحللاجثادها
تاامااً..اا اااانايلاقصاةانإلماملاكااا
ا9يتاضااناسا اقهاان تأ9نخي(:انا1دا
 ااامنان تدرنفا1احاادا1ناَعبدن نلابا
ن اذيان تصالاامااازنلانسااهاانساما
عائلتهاايعنتهان فاسادةا1اسماان دائلةا
نيريخائ اةان دائلاةان ثاُداْنينّةاا اااا
1داُد..انؤكادا1داضان شا نخان اجدنلا
اكذ كانيصاي9ان تياسا جدلاان قا9ئايفا
لذنان كتاباأنامحادا1ناَعبدن نلابالنا
نآلخراناحد9امناأرُسةانهنينةاكانتامنا
نهانيان دانااةايفاترك اان تيانندساتايفا
نإلْسااااَل9ا1قصداننساءةاإ  هاان هرابا
مانامالحقاةا1طاشا1دضان ثاالطلا
ن دثاان ل،اامنانيؤكداأنا»شانيان«اأَْاا

سال ااناجدامااسااياا ااا1ددا1اساما
محادا1ناَعبدن نلابامثلاااساياجننا

محاادا 1اساما ا لبايا
ا لباي،ا َعبدن لاها 1انا
اماناثماأَْصبَاحانسااها
ن حااجان شا خاَعبدن لها
ا لبياخرجاشانياناأَْاا
سل اانامنا1لدةانساهاا
1ن9صاةايفاترك ا،ااكانا
نساهاشنياناقرقنزي،ا
1ا رتكايا اقرقانزيا
ن بط اخااقادا مداالااا
كانالذناتاجارنًامدراااًا
 لبط اخايفا1لدةا1ن9صةا
مهااةا أنا إّنا ن رتك اة،ا

ن بط خاانيتاجرةا1ها ماتااسبهاارأىاأنا
نتاجارا1ا دنن،اافيان دناناتجا9ٌةاأ19حا
ثمثا اهامناتجا9ةان بط اخا دىان حكا9ا
ن طغاة؛اثناتجا9ةان دننا  ثاتا1حاجةا
إَ ااىا9أسااالاسانى:اِعااماةاجل لة،ا
ا ح ةاطننلة،ااشنن9باحل قةاأَْااقل لة،ا
اعصاااثق لة،اااتاااىا1اطلاةالزنلة،ا
الكاذناخارجاشانيانا1ط اخاامداها
زاجتهامنا1لدتها1ن9صاةايفاترك ااإَ اىا
ن شاا9ااأَْصبَاحانساهاسل ااناانستقرا
يفاضاح ةامناضننحيايمشلالياياماا
نستقر1هاا  تاجرا1ا دننانا1ا بط خالذها
نيرة..ا كناألايلاسان9نااكشفنناقصَدها
ن باطَلاا9اضانناتجا9تهاار1طنناقدم ها
ارض1نهارض1اًاأ  ااً،اا1دداعرشةاأَنَّااا9ا
التامنا19اطهاالارباإَ اىامرص،ااماا
لاياإّنامادةااج ازةاحتىاطاريهاألايلا

مرص..ااثاا9اإَ اىان حجازاانساتقرايفا
مّكاة،ااأخذانشادنذاا هاا1اسامان دننا
 كناألاايلامكةاطرياها
ا9نحا لادنااةا أَنْاضااًا
أللهاا »نيااّن9ة«،ا كانا
أَنْاضاًاطرياه..اُكّلاذ كا
يفامدةاناتتجاازانث19نا
سااننت،ااغااي9اإَ ااىا
نجاداانساتقرايفا1لادةا
الااكا ن د  اةا نسااهاا
خصبااًا مجاانًا اجادا
1ها ااساتقرا  لشادنذةا
نثمار،اانيعاىاأناهامنا
ُساال ةا»19 داة«ااأناها
سااارا1هاان ادهاصغرينًا
إَ ااىانيغاربان در1ايااا دالاااك.اايفا
1لادةان د  ااةاننجابان1ااهان ذياساااها
»عبَدن نلاابا1ناسال اان«ااأنجبالذنا
ن دبادان نلاباعادينًامانانثانياأحدلما
كانامااُعرفا1اساما»محاد«اأيامحادا
1ناَعبدن نلاب!..االكذناساا9امحادا1نا
َعبدن نلاباعىانهاجاان دهاَعبدن نلابا
ن دجالا يفا قرقانزيا سال اانا اجادها
ان شادنذة..ااطان9يامنانجدااسااارا
إَ اىان درنق،ااطن9يامنان درنقااسااارا
إَ ااىامرصااطان9يامنامرصااسااارا
إَ اىان شاا9،ااطان9يامنان شاا9ااعايا
إَ ااىاح اثا1ادأ..اعااياإَ ااىان د  اة..ا
إناأناهانصطاد9ا1حاكامان د  اةاعثاانا
1انامداراآناذنكاانضدهاعثاااناتحتا
ن رقا1ةانيشاديةا كاهاأالتااسااراإَ اىا
ن د9ع اة،االاااكان تقىا1حاكامان ثالثا

ك لنامرتنتان  هنييا»محادا1ناسدني«ا
ن اذياأَْصبَاحاأمرينًاإمامااًااننالان حذنءا
ن قاد9،ااتداقاداننثاااناعاىانيتاجارةا

1ا دنن..ااكاناننتفاقاكاآلتي:
اا-ان طرفانثالامحادا1ناسدني:اأنا
نكننا»ثمريانيؤمالامحادا1ناسادني«ا
اذ9نتاهامنا1دادهان ثالطةان زما ةاأيا

ن حكم.ا
1انا محاادا ن ثانايا ن طارفا -ا اا
َعبدن نلااب:اأنانكاننا» إلما9«امحادا
1ناَعبدن نلابااذ9نتهامنا1ددهان ثلطةا
ن دنا اةاأيانإلاتاءا1تكفاريااقتلاُكّلامنا
نانثاريا لقتالامدااااناندااناماا دنها
منامال،ااقتلاكاااةان رناضلا دعنتااا
اننسات الءاعىاأمنن هام..االكذناتاتا
نيشاا9كة..ااساّايا ن صفقاة..اا1دأتا
ن طارفانثالامحاادا1اناآلامريخاايا
1اساماإماا9انيثالالااساّايان طرفا
ن ثانيا1اساماإما9ان دعانة..ااكانتاتلكا
لايان بدننةان ثان ةاان لد اةايفاتأ9نخاا..ا
ح ااااانتفالان طارُفانثاُلامحاادا1نا
سدنيان  هنييامنان طرفان ثانيامحادا
َعبدن نلاباقرقنزي..ااسا9تارشكتهااا
عىالاذنان احنان فاساد.ااكاناتا1دننةا
أعاا هااانإلْجاَرنم ةاتلكاإ9سالاشخصا
مرتاِزقاإَ ااىاحاكاما»ن رنااض«اقرنةا
ن دا9ضاآنذنكانيلا9ا1نايانسانغت ا ه.ا
ااغتا نه،اا1ذ كانساتن نناعىان دا9ض،ا
ثماأ9سالننا1دضانيرتزقاة،ااماهماحادا
1نا9نشادااإ1رنل ما1نازنداإَ اىاعثاانا
1نامدااراحاكما1لدةان د  ااةاااغتا نها

أثااءاأينئها صالةان جادة.

شراكُة اإلماَمني الوهابيَّني الت
تأم

من أمنيات تحالف العدوان على اليمن 

عامان من 
الصمود

عبدالحميد سعيد

أمة الملك الخاشب
َل إيراُن أَْو روس�يا   ه�ل يتمنّ�ى التحالُُف أن تتدخَّ
عس�كرياً يف اليم�ن؟، أكي�د س�رتدون وتقول�ون ال 
بالتأكيد، فالتحالف ال يرغب وال يتمنى أن تتدخل أية 
دولة عس�كرياً، ويرغب ويتمنى أن يرتكوه وش�أنَه يف 
اليمن ليفعَل ما يش�اء، ولكن يل وجهة نظر أُْخ��َرى 
ق�د تختلف مع البعض، وكنت ق�د كتبُت تحليالً قبل 
أَْكثَ�ر م�ن عام، وتحدثت فيه أن الس�ُع�ْوديّة تتمنى 
فعالً أن تتدخل إي�ران يف اليمن َوتطلق ولو رصاصة 

واحدة.. وذلك لعدة أسباب ومنها:-
أن ترّر لنفس�ها أم�ام العالم أنه�ا هزمت عىل يد 
إيران وليس عىل يد اليمنيني املستضعفني الذي لطاملا 
اس�تحقرتهم وتك�ّرت عليهم، هذا م�ن ناحية، ومن 
ناحية أُْخ��َرى؛ لكي تثبت صدق ادعائها أنها تحارب 
املد الفاريس يف اليم�ن وتقول للعالم: ألم تتأكدوا أني 
كن�ت عىل حق وأنا أعتدي عىل اليمن؟؟ فها هي إيران 

تعرتف بوجودها يف اليمن وها هي تقاتلني. 
ولكن إيران لم تقحم نفَس�ها يف اليمن نهائياً؛ ألنه 
فعالً ال عالقة لها بأسباب التحالف عىل اليمن، وظلت 

تتفرج عىل أولئك األغبي�اء وهم يرتكبون املجازر تلو 
املجازر. بحق شعب مسلم وصورتهم تتشوه وتكشف 
عىل حقيقتهم أمام بقية الشعوب عىل أنهم مجرد قتلة 

وليسوا كما يّدعون أنهم خدام البيت الحرام. 
وأَيْ�ضاً ظلت تراقبهم وهم يهزمون ويمرمط بهم 
املقات�ُل اليمني يف الحدود حتى أَْصبَ�حوا مس�خرة.. 
وه�ي ال عالقة لها نهائياً، وهذه ه�ي الحقيقة، واآلن 
وبع�د انْتَصارات حلب وتطهريها ودحر الس�ُع�ْوديّة 
ومرتزقتها هناك ماذا يحدث؟ هي اآلن ترر لنفس�ها 
أنها ُهزمت بسبب تدخل روسيا وحزب الله يف سوريا.

ويتمن�ى بل ويرغب بش�دة تحال�ف العدوان عىل 
اليم�ن أن يحصل نفس ال�يء يف اليمن، وهو تدخل 
عس�كري رويس أَْو إيران�ي لكي يرر لنفس�ه س�بَب 
هزيمت�ه يف اليمن، ويحفظ ماء وجه�ه؛ ولكي يخُرُج 
م�ن مأزق�ه الذي اس�تنزفه كث�رياً ولم يكن يحس�ب 
حس�اب ما يجري ل�ه.. ولكنه�م يف اليم�ن يُهزمون 
ويُدحرون وتمرغ أنوفهم يف الرتاب وبدون تدخل أحد 
س�وى قّوة عزيمة املقاتل اليمن�ي وثقته بالله وتوكله 
عليه والتي ولدت من رحم املعاناة والش�عور بالظلم 
والدف�اع عن النفس، ورغم أن اليمني ال يملُك س�وى 
س�الح تقليدي قديم، إال أن فخ�َر الصناعة األَمريكية 

الراديل واإلبرامز والهام�رز جميعها أَْصبَ�حت تحت 
أق�دام املقاتل اليمني وأَْصبَ�حت مس�خرًة للعالم، ما 
اضطر أَمريكا أن ترصح بأنها س�تعلق بيع األس�لحة 
للنظ�ام الس�ُع�ْودّي ووج�دت له�ا هذه امل�رة مرراً 
إنَْس�انياً واّدع�ت أنها قلَق�ة لتزايُِد ع�دد الضحايا يف 
اليم�ن!! وأرادت أن تصّور نفس�ها بأنه�ا تملك قلباً 
رحيم�اً يتألم لس�قوط ضحاي�ا، ويف الحقيقة هي ال 
تتأل�م إال إلهانة صناعتها؛ بس�بب قوة املقاتل اليمني 
الواثق بالله؛ وبسبب ضعف الجندي السُع�ْودّي الذي 
وجد نفسه يقاتل ويُقتَل بال قضية وبال سبب مقنع.

وحَدهم رجاُل الله اليمنيون من يلقنونهم دروس�اً 
لن ينس�وها، وسوف لن ينس�اها التأريخ، وسيسجل 
أن اليمنيني الشعث الُغر الُحفاة املستضعفني هم من 
هزموا أعت�ى وأقوى تحالف عدوان يف تأريخ البرشية 

ودون تدخل أية دولة.
سيقتلعهم اليمانيون من قصورهم وينّكلون بهم، 
ولوحده�م ودون تدخ�ل أحد يف العال�م، ال روس وال 

إيرانيني وال أحد سوى الله تعاىل.
َوكونوا عىل يقني وثقة أن نهاية آل سعود لن تكون 
إال ع�ىل أيدي اليمني�ني، وبالتحدي�د املجاهدين منهم 

واملرتبطني باملسرية الجهادية.

ان ثانيا1ا د9ا حاننىلال5اننماًانختتامان  اا ننان داا9َّ
نثحار،اعامانامنان حرباان دماا9اان حصا9اان دداننا
ن ل1اريان غاشاماعاىان  ااناان  اا لاماناقبلايالا
تحا افان دداننا1ق اايةان ثاُداْنينّةاان ننناتانيتحدةا

نثَمرنك ة.
عاشان  اا نناأشاهرنًاعدةاايفاظرافا ثااناحا هاا
ن ازاحاان جنعاان دما9اانيانتاان جرنح...اإ خ،ا كاهما
 مانثااامننا1ا نطناا مانتااز نناعنامبايئهمااق اهم،ا

صادانااتحالننا1كلاماا1نسدهمامناجهدااصل.
اطا انناأاا اءامااازن ننانتحالننان كثاريَانَنماًا1ددا
نن9..،االاالمان  ن9ا مانتنقفنناعنايحران ددا،ا1لاإنهما
1ا اَكفامثاتارانانرياانناجبهاتان دازاان اضالايفا

ن حداياايفاُكّلامكاناعناأ9ضااان طالرة.
َنالذنان اضاالااعىا اعاىان تأ9ناخاأنانكتبااناداِّ
اأنانثاالمايفالذنان صاانيانيقدس،اُكلٌّا ُكّلاناااياُحارِّ
حثباقد9نتهاايفامجا ه،اان نقنُفاصفاًاانحدنًامطلنٌبا
اتنح ادان كلااةامطلانٌب،اا دلاماااصد9امؤخارنًامنا

إسااءنتا ل اا لامناقبلان ثفريان ثاُداْنيّياأعتقدانا
نقبالا1هاانااياأَْااغريهاحتىانيرتزقةاان داالءانجباأنا
نانقبلننا1هذهانإلسااءنت،انانساتط نان جز9ا1انقفهما
طايااقبلنلاامثابقاًاا1اعنناأنفثاهما1ايالان ثُداْنيّيا
ال اساغرنبااًاأنانب دانناأعرنضهامامجادينً،ا كاااامنا
نإلصن9ااعزناةان دزاان رشفان  اانياساظلايفاصانيا
امننجهةالذنان دداننان ثاُداْنيّيان ل1ريان غاشمان ذيا
شااتهايالاتحا افان دداننا1ق اايةان ثاُداْنينّةاامنا
خلفهاااأَمرنكا،اانحناعىانختتاا9اعاملامنان حربانا
نازنلاأقنناءاا دنااامنان رجالاماانثااايايالان خل جا
كاملاةانجّديان دهداانبدثا9ساائَلا اكلاعا لاامرتزقا
اااا9ااخائانا1اأنان نطاَناسا بقىارشنفاًاشاامخاً،ا
اساتبقنناأنتامااا9نناعاالءامدىانثزماان،اكااانرانا
تح اتاااإَ اىان زع ماعيلاعبدن لهاصا حاان ث داعبدنيلكا
ن حنثايااإىلاُكّلا9جاالانثماناانث1طاالان شاجدان،ا
انرتحاماعاىاُكّلاشاهدنئااانث1ارن9اانتاااىان شافاءا

 لجرحىاانيصا1ل.

الجزء 
األول
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مااذا1دننةان حربايفاسان9نااكانانإلعال9ُا
ن تا1اُنا لثادنينة،انتداَماُلامانان نضانا
ني دننايالاااكا1لهجاةانياتارصاانيتقد9،ا
نيدا9ضاةا مثالحيا إظهاا9ا عاىا نًا ُمارِصّ
ن ثان9نةااينئاااًاكااا اناأنهماعىااشاكا
تحق اِلاإنجاازاعثاكرياضخاماسا غريا
ن تا1داةا نإلعالم اةا نآل اةا أنا أيا نيداي اة،ا
ان دنعااةا لادا9ضاةانإل9لا1 ةايفاسان9ناا
 اماتكناتضُنايفاحثابانهااأ1ادنًاأناتصلاإىلا

مرحلةان رتنجن،اان هزناةان تامة.
مؤخرنًااقط،ااماذا1دننةاس طرةان ج شا
ن ثان9ياعىاحلب،اتحّنلاإعال9ان ثدنينة،ا
إىلانائحة،اتبكايااتادب،اعناطرنلاتصننرا
نيدن ال،ا 1حالا تُرتكابا الا اٍةا مجااز9َا
متغاض ااًاعانان رتنجناني دننيان دثاكريا
ن ذيا حلا1ال شا اتانيدا9ضةان ثان9نة،ا
اإذناتطارقاإىلاذ ك،ااانا1اابا»نفي«اتقّد9ا
ن ج اشان ثان9يااقاط،اأماااننْتَصاا9نُتا
نيدا9ضاةااماااإىلاذ اكامانا»ن دارتناات«ا
اتنقفاتاتاامااً،اانيالِحاُظا هاذنانينضنعا
نارىااساَطهاكا اًةاكباريًةامانان تخباطا
ان دشننئ ة،اابدداإظها9انقتحاماتان ج شا
ن ثان9ياعاىامااطلاحلبا1شاكلااحيشا
اطرنقهاإىلانيشاهدا مزعن9،انرىانف اًانشالُّ
انااقضانيزنعم،اانقيا1أنها مانكنالااكا

اتقد9ا لَج ْشان ثن9ي! أيُّ
حا ةالثاتريناااتخبُّطاإعالمي،اتفصحا
ا1نضانحاتاا9اعانان هلانان ثا ايسان ذيا
تد شاهانيالكة،اا1اظارةامقا9نةا1لاإعال9ا
1دننةان حربااإعاال9انآلن،انتفهماج دنًالذها
ن حا اة،اماناح اثاأنان ثادنينةا اماتكنا
تتنقاناأناتصالاإىلامرحلةان هزنااةاأ1دنًايفا

سن9نا.
انآلن،ا اتكلاماعانان  اان..اا1ا تفاتاةا
أنا مشاا1هةا لانضانعايفاسان9نا،انجادا
نفاسان ثا اقانتكار9الااا،اابداداأناكانا
نإلعاال9انيؤندا لدداننان ثادنيياامرتزقتها
نلانحا1حثامانيدركةايفانثشاهرانثاىلا–1لا
نثساا1 نانثاىل-امنان حارب،اا1دداُكّلاذ كا
ن ضج جاعنان قضاءاعىاساالحان صنن9نخا
ن  اا اة،ا ن دثاكرنةا ن رتساانةا اتدماريا
ننصدماتان ثادنينةا1صخارةاضخاةامنا

»طنلانثمد«،اإذامرتانثشاهراتلنانثشاهرا
ا امانحادثاأيايشءامااا9اجاتا ه،ااعىا
ن دكاس،اننطلقتان صنن9نخان  اا ةا1اتجاها
انتجهاتا مختلفاة،ا ا1أشاكالا نيالكاةا
ننقتحاماتان دثكرنةان  اا ةانحنان حدايا

ن جان1 ةا لثدنينة!
نانحتااجا كثاريامانان تدق الايالحظةا
نإلعالم اةا »نننْتَصاا9نت«ا ساقفا لبانطا
ن تاياكانانإلعال9انيؤندا لدداننانثاّنقهاايفا
ن بدننة،اا  ساذ كااحثاب،ا1لااتحنلاذ كا
نإلعاال9اايفاأكثارامانامنقفاامااسابةاإىلا
اضد اةا»ن دااع«ان تياناشاكاأنهاا ماتكنا
يفاحثابانان ثدنينةان رنع ةا هذنانإلعال9ايفا

ن بدننة.
حتىامثاأ ةان ثا طرةاعىاعدناان تيا

كاناإعاال9ان دداننانرّاجا هاااقتاحداثها،ا
كااا ناأنهاارض1ةاقاض ةاستحثمانيدركة،ا
 اماتحتجان كثريامنان نقتا تبدَاايفاحجاهاا
ن حق قي،ان ذيا مانؤثراعىامثاا9انيدركةا
ن كل ةاكثرينً،ااننتهاىاننْتَصا9ا»عدن«ا1دانا

أياأثر.
نننحادن9ُان تاازيلُّان كبريُان اذياظهراعىا
لبنطااًا ن ثادنيي،ا »ن تضل ال«ا ماحااىا
مانامرحلاةان قضااءاعاىا»نننْقاَل1 ال«ا
اترساانتهمان دثاكرنة،اإىلامرحلاةاإنكا9ا
تنغلان قاننتان  اا ةايفان دالان ثادنيي،ا
َاُاُصاْننًاإىلاتقدنماشكنىا1ثقنطامدن لا
إىلا ن  اا اة،ا ن هجاااتا 1فدالا سادنينلا
مرحلةاإشااعاتا»نساتهدنفامكاة«..اذ كا
نننحادن9انيخازي،انخفاياا9نءهانحتاانتا

ن ثادنيياعاىا ن داداننا أك ادةا1نصانلا
ن  ااناإىلانفاسان ات جاةان تيااصالاإ  هاا
يعامانيدا9ضاةايفاسان9نا،االايان فشالا
ن تاا9،اان هزناة.امناأخذان فارقايفاطب دةا

نيدركتلااظرااهااااتنق تهااا1انعتبا9.
اإذن..انيثاأ ةامثاأ ةااقاتا  ساإن،ا
اساارىانإلعاال9انيؤندا لدداننان ثادنيي،ا
نتخبطاالنانحاالانفيالزناةان ثادنينةا
يفان  اان،اكااانفدالانآلنامناسان9نا،اعىا
»ناا ااً«ا سا كننا ن  اا الا ننْتَصاا9ا أنا
خا صااً،اا نانكننالاااكان كثريامنان ح لا
 تثتخدمهاان ثادنينةايفاتغط ةالزناتها،ا
ان تد1ريان نح دان ذياناكناأنانتخذهانإلعال9ا
ن ثدنييا تفاييان تخبُّطايفاتغط ةان هزناةا

يفان  ان،الناأنانثتددامنانآلن!

مرتِزقٌة مخلصون! 
يفاذكارىاننطالِقاصا9اخاتنشاكاان با  ثاتياإىلامدثاكرا
 لغزنةايفا1ابانيادب،انحتفلانحناك اا ل؛اثناااصعاااضباطا
ن ج انشانيدتدناةاامرتِزقتهمااخلطااايماءلمااجاثا اتهما
نيختلفاةا1بدضهاا،ااذ كامنان طب داي؛اثناااناا انن،ااذ كا

ج ٌشاأجابي.
ما اسا كننامنان طب دياأنضاًاإح اءالاذهان ذِّْكاَرىا1ا رتحُّ
عىاصعاىاذ كان  ن9ايفانإلما9نتاان ثادنينة،اعىاماايفاذ كا

منااقاحة.
مااا  اساطب د ااًالاناأنانتماإح ااُءالاذهان ذِّْكااَرىالااا
يفان  اان،اماناتاالاةان فاتحاةاعاىاأ9ََْانحان غزنة،اكااااادلتا

»رشع ة«الايي،اارعاتدز..اا1شكلا9ساي.
 ألمانة،الذها  ثاتانيرةانثاىلان تياتدالاا هاا»مقاامة«ا
تدازاعىاسالباُلننةانيحااظاةان  اا ة،ااإظها9لااكاثاخا
غرنابااساطان خا9طة،اا كنامااانا زالذهانيارةالنان دعنةا
»ن رساا ة«ان تاياأطلقهاامحاااظاتدزانيدلاماناقبلالاييا
 الْحتَفال،االنامااندلاعىاأنامنضنعا»نيقاامة«ايفاتدزا  سا
ثجلان ثا طرةاعىانيدنااةاأَْااتحرنرلا،ااإناااا لاتاجرةا1هاا
يناندان،االذنا  سانساتاتاجاًاجدندنً..اا كن،اماان ذياتحصلا

عل هامقاامةاتدز؟
يفاعادن،اتجادانيرتزقةانطبلاننا لداداننا1أاداالاكهذه،ا
ا كاهامانحصلاننامقا1لاذ اكاعىانياال،اان نظائاف،ا  سا
جا دهام،اا كاناذ اكامنجانينً،اأماامرتزقاةاتدازاا طبّلننا
 لدداننا1شكلاشبهامجاني..اجرحالمانتدفانناعىان فرنش،ا
اأاضاعهمامز9نةاإىلاحداكبري،االمانحتفلننا1رصعىان ج شا

ن ثدنيياانإلما9نتي.
19اااا1كنناذ اكاإخالصاًايفانن9ْتَزنق،اأَْااأنهاطرنقةاشاحتا
انستجدنءاجدندة،اا كناعىاأنةاحال،ا ناتشالدان ثدنينةاانا
نإلماا9نتاذ كاننْحتَفالاثماتحركاقننلاااايعاهاايقاامةاتدز،ا
ا نانشاكرنا لاقاامةامننسااتها،ااأقىصاماا1اكناأنانتمالنا
إ9ساالامبلٍغامنانيالاإىلاحثاابا»نيداري«ااننتهتان قض ة،ا
ا كانان ااَساناندراننانيداري،ااإناااندرانناأنا»مقاامة«ا

تدزا1كتاا9ثتاصعىان ج شانيدتدىاعىان  ان.
سا د ُشانيدارياماانساتطاعامنان دار،ااس ذلب،اا كنا
ساتبقىاذكارىالذنان  ان9،ااسااحتفلانحاناينئااًا1ثاحلا
جااجامان ددا،اايفاغارةاارحتااا اناناىساأنا»مقاامة«اتدزا
كانتا9خ صًةااين ئًةاإىلاذ كان حد،ااساافتخُرا1أنفثااا؛اثنااا

ُكاَّاايفان جانبانآلخر.

إضاءة

شا ٌخاقبيَل،ااعا ٌدايفان ج ش،اانائٌباساا1ٌلايفان ليانان  ااي،ا
اأحُدامرتزقةان دداننان ثدنيي،امنان د9جةانثاىل.

ننخارطايفان داالان ثا ايساماذاأانخاران ثابد ا ات،الذناماا
ساتقن ُها كامنسانعةا»انكب دنا«ااأنتاتتصفحاساريته،اا كاكا
عادمااتاظراإىلاح اتها ناتجداماانحّقُلاعبا9َةا»ن دالان ثا ايس«ا
لذه،اااحنانتحدثانآلناعنا»1لطجي«اظلانثتخد9انفنذَهان قبيلا
ان دثكري،ايفاتحق لامصا حاغريامرشاعةا1ننسطةان ضغطاعىا

ن دا ةا لحصنلاعىااننئَدامناإنرنينتان افطاان غازايفامأ9ب.
َقاإىلامرحلةان9ْتَزنقها لدداننان ثادنيي،انذكرالااا قبلاأنانتطرَّ
مالحظاةاعاناأنامرتزقااالذناناحاد9امناأرسةا هاا1ااٌعاطننٌلايفا
ن داا ةا لثادنينة،ااا«مبخنتان درنية«اان اُدامرتزقاا،اكاناأحدا
نيلك الانيدعنملامنان اظا9ان ثادنيي،االنامناقتلا»ن شاه دا
عيلاعبدنيغاي«اأ1رزاقايةاثن9ةاثااسبتال،ا1حثباكال9ا»صا ح«ا
ن رئ سانثسبلا لجاهن9نة،اا1شهاينتاأحفايان شه داعبدانيغايا
أنفثاهم..اا1هاذنانكانناسالطانان درنيةاقاداتر1ىاعاىامبايئا

نن9ْتَزنقااأَخذَلاامنامابدها!
ن  ان9،انشاغلاسالطانان دارنية،اماصاَبامحاااظامحااظةا
ماأ9ب،ايفاعصا1ةا»لايي«ان دا لة،االنامناأ1رزامرتزقةان دداننا
ن ثادنيي،االااكايفامأ9ب،اناا9ُسان درنيةامااكاناناا9ساهامنا

قبُل،اا كنا1شاكلاأكثرا صنص ة،ااهنا مانددانضغُطاعىان دا ةا
  كانَنا اهانص ٌبامنانفطهااااغازلاا؛اثنهانآلناجازءاكبريامنا
»ن دا ة«انيثا طرةاعىالاذهانينن9ي،االكذنانتحكامانآلنان درنيةا
-1ا تدااانامناعدياماناتجا9ان حربان كبا9اأمثالاعيلامحثان-ا
1حركاةان افاطاان غازااأسادا9ه،امثاتغالًان حصاا9َاننقتصاييا

نيفراضاعىان  ان.
ن درنيُةاامدااننهالماسبباماانُدَرُفا1ظهن9ا»ن ثنقان ثنينء«ا
 لافاطاان غاازايفانيادناانيحااظااتان  اا ة،االناماااناكناأنا
نكاننان جاناَبانثكلَامانانثَْزَمةان تايانارا1هااانيننطانن،اامنا
ذ كااإنارنينتالذهان ثانقا–9غماضخامتها-اناتذلاُباإىلان باكا
نيركزي،ايفامأ9ب،اانايفاعدن،االذنامااّصحا1هاأكثرامنامثؤالا
يفايا اةا»لايي«،امااندااياأنان درنية،انصاَُنا افثاهاا رشكائها
ثراًةا»شاخص ة«اضخاة،امنامانن9يان افطاان غااز..انثمران ذيا
نجدلاهاأحَداأكالاتجا9ان حارب،ااأ1رَزانيثاتف دننامانان دداننا

ن ثدنيياعىان  ان.
19اااانكننان دارنيةااأمثا ُه،اأخطاَراأنننعانيرتزقاة؛اثنا1ق ةا
نيرتزقاةايفان جانبان دثاكرياأَْاانإلعالمياأَْاان ثا ايس،انانكننا
أغلبُهاما1هاذنانيثاتنىامنان تأثاريانيباارِشاان تثابّبايفامداناةا

ن شدباعىانطاقاانسن،اا لادىان طننل.

مصطفى عامر*
مااانحاُدُثا لج اشان ّثادنيّيايفانجرننا
اج زننااعثريامجلبٌةا لدا9،اثّاةاإجااٌعاعىا
لذنانثمر.ان ّثاالحانثمريكّيانُهانالااك.ا قدا
تحّن تانن1رنمز-امفخرةان ّثاالحانثمريكي-ا
إىلاأضحنكاة،ااكانالاذناأماٌرا1ا اغانإلناال9ا

1ا اثبةا لرشكاتانثمريك ّة.
لاااكاأكثرامنايناان،اإذن،اندعاناأمريكاا
يااناتن9نادانثسالحةاإىلان ثادنينّة.ان دنانا
نإلنَْثاانياينكان9ٌاج ّادا1ا تأك اد،ا كاّهاا ااا
نباداا  سان ّدناانان حق قاي؛ااح ااااتكننا
رشكاتاتصا نانثسالحةالايانثكثراحرًصاا
عىانستصدن9الذنان قرن9ااإّنان ّدنانانإلنَْثانّيا
نغ اباتااًما،اانبادااماطق ًّاايفالاذهان حا ةا
نن9تكاناإىلامااقا هاسااناننالاد9سنناعنا
حق قاةاماانحادثايفامثلثانيانت:ا»نجرنن،ا

ج زنن،اعثري«.
 قاداكتاباسااناننالاد9سانناتقرناًرنا
مطاّنًن،ااقاالايفاانحادٍةاماناأكثارااقرنتها

تكث ًفاا1أّنان ج شان ّثدنيّياناٌرامناا9ق.
كالًمااا ن غباا9يا ساا9ا سا قنلا أعارف،ا
مختلًفا،ااسا خلكاعاىانث9جحا1أنان ج شا
ن ثدنييانصطايا»نيجنس«ايفانجرننا1هداءا

منانرتشفان ّشاي.
 ثتايفاسا اقان تقل لامناشأناأحد،اعىا
أناساناننالاد9سانناندالامدنًرنا لنامجا
ن خل جايفامدهداانشااطنا ث اسااتان رّشقا
نثينى،اا ااانانثاتط ناسا9ان غبا9ياحا  ًّاا

أنانافريا1إين9ةاغراته.
لذها  ثاتاُمزحة،ااقداظهراحثلاعربا
حدنثًاايفامقا1لٍةاما،ااقاالاحرا ًّاا1أّنان غراةا
ن ننحادة-ان تاياناتتجاازامثااحتهاامرتننا

مر1ّدال-انتاّماتقثا اهااعاىاازنرنانامنا
از9نءالاايي،اأّماايا9ُةاني اِهاا تماتقثا ُاهاا

عىاأ19دةااز9نء.
يفان ّصبااحان باكر،اإذن،انقافاأتباعالاييا
يفاطنن1ارياطننلاةاأما9ايا9نتاني ااه،اثّمانتّما
إيخا هما1ا ّدا9،ا1حثابانثلا ّةاانثقدم ّة؛ا
اااًقااا هاذهان رتنتب ّاةاااإّنايا9اعّزن دنانا
نثصبحايامثاًل،اازناراحقنقانإلنَْثااناا ااا
أتذّكر،ا نانحّلاقبلاماتصفان اّها9،اأّمااأا ئكا

نثقّلاشأنًاااث ذلبنناغا بًااإىلان ّشا9ع.
لاذنا  سامنضنعااااعىاأنّةاحاال،اإذاأّنا
لاايي-ااضالاعناأتباعاه-امحضالامٍشانا
نؤ1ها ه.اأّماانيتناا قنلا1أّناساادةارشكاتا
نثسالحةانثمريك ّةاتترّض9امّااانحدثا هاايفا
نجرننااج زننااعثري،ااناكااااقرنءةاتقرنرا

ساناننالاد9سننايفالذنانإلطا9.
ثّاةا9سائلا1ا غةان نضنحاتحاالاأمريكا،ا
أا-اعىانثقل-ارشكاتانثسلحةانثمريك ة،اأنا
تقن هاا لاثتهلكلانُيحتاللان ذنناتتااقصا
ثقتهما1ا ّثالحانثمريكّياعىانحٍنامتثا9ع:

ناع بايفان ّثاالحانثمريكاياعىانإلطالق،ا
1استثااءاأّناُمثتخدَمُهالنان ج شان ّثدنيّي؛ا
الذنا1ا تأك دالنان د بان نح دان ذيانثتح لا
عىاكّلارشكاتاصااعةانثسالحة-احتىانآلنا

عىانثقّل-اإصالحه.
آخارا لحق قاة،ا ثّااةانصاٌفا ن ننقانا يفا
اا جاادّيان  اااّيايفانيقا1ل-ان اذيا1إمكانها
إحارنقانن1رنمزا1ننعةاساجائر-النان دارصا
ن فّداالان نح دان ذياناتثاتط ناكّلارشكاتا

ن كنناإنتاجه.

*)من حائطه في فيسبوك(

 املرتزق: 
سلطان العرادة 

نمٌر من ورق.. ووالعة سجائر!بطاقةتعريفة:

من �س�ريا.. اإىل اليمن 

ما ال تتوّقُعه السعودية!

يحررها / ضرار الطيب



ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا     ن ددياااثاا12 ثقافية

 ]الربا[ من أكرب الجرائم.. لـ)خطورته( الشديدة أعلن اهلل )الحرَب( على َمن يتعاملون به..
  - خاص:

تااَاَلان شاه ُدان قائُداَسااَل9ُان لاِهاَعَل ْاِهايفا
ملزماةاااامحارضةااااامدراةان لاهان د9سا
ن رن1ناعرشامننض َناعدندًة،ايفاغانةانثَلا ّة،ا
تااا اااان كثريَاماهااايفان جازءانثالامنالذنا
ن تقرنرايفان دديان ثاا1ل،اانآلنانثاتكالاتلكا
نيننض َنانيهاةاجدنً،ااعىا9أسهااان ر1ا(ان ذيا
ندتالاشادندان خطن9ةاعىانيجتانانيثالم،ا
ِه ْاُدان َقاِئُدامناجا ناجنننبه،ا اقداتااا هان شَّ
اأخلناا1ا حال،ااماالنان بدنلاعنان ر1ا،اكااا
لانامداراٌفايفاكتابان لاه،اا كانان ااَسايفا
غفلةاعناذ ك،اكاااتااالاأَنْضاًاثقااًةاخاطئًةا
ساائدًةايفانيجتاان،االاياأنااانرجانايخنَلا
ن جااةاانحنانداالا1بدضاآنااتان لهاانرتكا
ن بدضانآلخر!!!ااغريلاامنانيننض نان رنئدةا
جدن،ااهيامحاارضةاغا ةاجدنا1ا نعيان الز9ا
اأنانجدا  لاهنضا1اثمةانيحادنة،ايفاطرحاقلَّ

اةاخريان جزنء. نظريه..ااجزنهان لهاعنانثُمَّ

جريمُة )الربا( من عدة أوجه:ــ
أوالً: ـ عقوبُة الربا: ـ

اِه ْاُدان َقاِئُد،اَسااَل9ُان لاِهاَعَل ْاِه،ا  فتان شَّ
إىلاأنان لاَها مانتنعدا1ا حرباعاىان دباياعىا
أناةاجرناةاغاريالاذهان جرناة،اح اثاقال:ا
]}َاذ9َُاناَمااا1َِقَياِماَنان ر1ِّااإِْناُكاْتُاْماُمْؤِمِاَلا
َاِإْناَ اْماتَْفَدلُانناَاأْذَنُانن{ا1دبا9نتااا:ا]ن نجها
أ1 ض،اإشادا9،انح طكماعلااًا1أناااساادخلا
يفاحاربامدكم[.ااحاربان لهاإذنامااايخلايفا
حربامنان ااسا هاجانيان ثااانتاانث9ض،ا
نحا19كاماناُكّلاجهة،امناح ثاتشادراامنا
ح ثاناتشادر،انحا19كايفانفثك،انحا19كايفا
ينخلاأرستك،انحا19كايفاسا ا9تك،انحا19كايفا
مضختك،انحا19اكايفامز9عتك،انحا19كاينخلا

مصادك،انحا19كايفاُكّلايشء[..
اأضاافاأنضاً:ا]ن ر1ااشادنداحتاىاا9يايفا
ن حدناثااا د9لمامنا19اااأعظماعادان لهامنا
خااٍسااثالثلازن اة،األننهاااأناتزنيا1أمكا

عادان كدبة((اي9لماانحدامنا19ا[.

ثانيا: آثار الربا:ــ 
اذكاراأَنْضاًاَسااَل9ُان لاِهاَعَل ْااِها1دضاًامنا
نآلثاا9انيرتتبةاعىاننتشاا9ان ر1اا1الان ااس،ا

كاآلتي:اا
ااااتدنّياجنيةانياتج،اح ثاقال:ا]أ ثاااا
نرىاآثاا9ان ر1ااحتىاا ااانتدلالا1ا تصا ن؟ا
أ مانهبطامثاتنىانإلنتاج،امثتنىان جنية؟ا
لبطتامثاتنىان جنيةايفانإلنتاج،ااأَْصبَاحا
ماايفاأَْساَننقاااماتجاٍتامااانثاا هااتقل دنً،ا
مااااكاناقادانانقبلهانإلنَْثاااناقبالازمانا
انا1ايجاان،اغا1تانياتجااتان ج دة،ااتدنتا
مننصفاتانيصانعاتايفامختلفانيجانت[..

اااااغالءانثَْساَداا9،اح ُثاقاال:ا]ان غالءا
أَْصبَاحاماترشنًايفان دن ااكلها،اغالءاماترش،ا ما
نفهانناماالياأسابا1ه؟.ايفا]ن  ا1ان[انفثاها
ن تيالايامنان دالانيصادةان كلى،انقالاإنا
ن غالَءايفا]طنك ن[انفثاهاايفان داصاةااصلا
1بداضان بلدننان ضد فاةاأَْاان صغريةاأنهاا ما
تثتطْناأناتثاتأجَراثنفثهااسفا9نٍتاينخلا
طنك نااإناااخا9ج،اغالءاشادندايفاُكّلا1قدةا
يفان دا م.ااعادنااأ  سالااكاغالء؟ااكلاساةا

ترتفنانثَْسَداا9.اياذن؟امناأنناجاءالذن؟[.
ااااتدنيانيد شاة،اح ثاقال:ا]انيد شةا
تتدنى،اأ مانَرانثش اءاتصغر؟اأ ماتصغراعلبا

ن حل اب؟اتحانلاإىلاقرنط ساصغارية،اعلبا
ن شاامبناكثريامنانياتجاتاصغرت،اصغرتا
أ  اساكذ اك؟اان صا1اننا1ادأايفاقرنط اسا
صغريةاالكذناتصغر،اتصغراااصبحاكاااكانا
زمانانن9ا مانكنالااكايفانثَْسَننقامشادات،ا
كانانذلابان شاخصانأخذا اها]نيدني[امنا
عادا]ن جزن9[ااندب هاقاز،ااندنياإىلان ب تاللا
أحاداماكمانذكارالذه؟.اكاااقادااصلاااإىلاأنا
نشرتَيان قازاأَْاانشارتيانيحراقاتا1اختلفا
أنننعهااايفا]جارنكل[انآلنانثشا اءاتتدنىاإىلا
أسافل!اكانان اااسازمانانأخذاناشانننتا
ن ل,امنانأخذاخاثاةاأك اس،اعرشةاأك اسا
ياداةاانحدة،اأ  اساكذ ك؟اثماك ثااًاانحدنًا
9غااًاعاا،اثمانصفاك س،ااكانننانثاتح ننا
مناأنانأخاذانانصفاك ساأ  اساكذ كاقبلا
اارتة؟اأَْصبَاحالنان ثاائدانصافاك س،اثما
نازلاأَنْضاًااأَْصبَاحا19اناك س،اانآلنا1دأا1 نا
ن دق لا1ا ك لن,انشارتياُكّلااجبةا]ُقبَاَ ها..[ا
ناانلا نياتجااتا ُكّلا أ ثاااايفاحارب؟؛اثنا
رشنؤلاا1أمننلامدنثاةا1ا ر1اا[.الاااتفك ُكا
نيجتان،اح ثاقال:ا]ن ر1ااأرضن9هاكثريةاجدنً،ا
يفاانقنان ح اةا1ا اثابةا لاثالالانؤيياإىلا
تفك اكان دالقاتاا ااا1 اهم[.ااأضافاأنضا:ا
]َمانان ذياسا حالاايناأَْاانارىاجا الًا ذ كا
ن شاخصاأَْاا ذ كان باكان ذياأقرضهاعىالذنا
ن احن؟امنالن؟اأ ثتاستلداه،ااترىانفثكا

يفاحا ةاأنهاأ9لقكا1هذنان تدامل[.
5ااااتكدنسانثماننلايفاأندياائاةامد اةا
اقاط،االاذنايشءاخطاري،اح اثاقاال:ا]أّماا
ن ر1ااااإنهالنان ذيانحّطمان دالقاتاا ااا1لا
نيثالال،انال كاعااانؤّيياإ  هامناتكدنسا
نثماننلايفاائاةامحادايةاكاااالاناظالار،ا
اتكدنسانثمننلايفاائةامحدايةااليالياَمنا
تثتط ناأناتتغلباعىاُكّلايشء،اثماتتحكمايفا

نينقفاان قرن9ان ث ايسا ألمة[.
اة،ااالاتقنىا ثااان ر1ا..اندّمرانقتصاَيانثُمَّ
عىامننَجهةاأعدنئها،اح ثاقال:ا]ن ر1ااشادندا
حتاىاا9يايفان حدنثااا د9لامامنا19ااأعظما
عاادان لاهامناخاثاةااثالثلازن اة،األننهاا
أناتزنايا1أمكاعادان كدباة((اي9لماانحدامنا
19اا،ايااذن؟اثنان جانباننقتصاييا1ا اثابةا
 لاثالالامهمايفاأنانثاتط دنناأنانقفننايفا
مننجهةاأعدنئهم،ايفاأنانثتط دنناأنانقنمننا
1ننجبهماا1اثائن  تهماأماا9ان لهامنان دالا
عىاإعاالءاكلاتهاانرصاينااه،اانرشايناهايفا

نث9ضاكلها[.
7اااان ر1ا..انارصُفان ااَساعانان دنيةاإىلا
ن له،اح ُثاقال:ا]نإلنَْثاااناإذناكانتامد شتها
صدبة،انيجتاناإذناكانتامد شاتهاقلقةانكايا
لذنالناماانرصاهاحتىاأنانرجنالنانفثا اًا
إىلان له،اماشاغلا1ك افانناراثللاهان قنت،ا
ك فانناراثرستاهاحاج اتهم،اانانفكرا1أنا
نثاتاناإىلامننعظاإىلاأنانهتدياإىلاأنانحرضا
إىلامجلساعلم،اأَْاانحرضاإىلامد9سةانثتف دا
ماها.ا1لاتأتيا تدظهااذلاهامشاغنل،اذلاها
ااةايفازماناكزمانااالذنا مشاغنل،اتأتايانثُمَّ
اارتىاأعدنَءلااانهديانهااااتارىان رض1اتا
ينخلهاالااااالااكاثماناُظُراإىلاأنفثاااااإذنا
1ااانانثاتط ُناأنانقَفاعىاأقدنماا،ان جانبا

ننقتصاييا اااماها9[.
اةاتد شااحر1اً(امنان له؛ا1ثاببا ثااانثُمَّ
ن ر1اا،اح اثاقاال:ا]نحنانارىاآثاا9ان حربا
نإل ه اةايفاُكّلايشء.}َاأْذَنُانن{اإنذنناأي:اإعال9ا
}1َِحْرٍباِمَنان لَِّهاَا9َُسان ِِه{اأ  ثاتانيد شاةا

ُكّلاعاا9اتكانناأصداب؟اان الكاتاُكّلاعا9ا
أقل؟اان افنساُكّلاعا9اأشاداتبانااً؟اان قلنبا
أشادانكتظاماًااأشاّداض قاً؟ان صدا9اتض ل،ا
ن افانساتتبانن،انيد شاةاتشاتد،اانياتجاتا
تتدناى،اا]ن َحب[الذنانفثاهان ذيانانحصلا
عل هاإنامنان خا9جانرىاأنفثاااانرىان كثريا
نانثاتط ناأنانشارتياإنانصفاك س،اَالنا
ُكّلامااانالكاينخلان ب ت،الالالااكانحت اطا
مانان حبنباينخالان ب نت؟ان.ا1الااناك سا
انحاد،انصافاك اسايق ال،اثما19اناك سا
ثاماسا صلان اااساإىلان ك لن،ااقدا1ادأان ب نا
1ا ك لانا لدق ل.اثماأنانان بدنئل؟اللالااكايفا
أمنن اا،اللالااكامنامحااظاتاأخرىاينخلا
1الينااماتجاتاأخرى؟انحناأَْصبَاحااانحا9با

حتىايفاقنتاا[.

)الربا(.. هو ِمن آثار اليهود يف إضالل 
الناس:ــ

َاأََشاااا9اَسااَل9ُان لاِهاَعَل ْااِهاإىلان  هانيا
ايا9ِلمايفاننتشاا9ان ر1اايفان دا ماأجان،ااقدا
قالان لهاعاهما1أنهمانهلكننان حرَثاان اثَل،ا
ح ثاقاال:ا]تأملنناج ادنًا ارىان حاربان تيا
نشااهاان لاهاعاىان اااس؛اثنهمانستثااغننا
ن ر1ا،انيثالانناأنفثاهمانستثااغننان ر1ا،ا
الذنامناآثاا9اعالان  هني،ان  هانيا1خبثهم،ا
ن  هنيالمانيدرااننا1ا ر1اامنامئاتان ثال،ا
 كانا1طرنقتهمان خب ثاةا1اإلضاالل:ا}أََ ْماتََرا
إىَِلان َِّذناَناأُاتُاننانَِص بااًاِمَنانْ ِكتَاِبانَْشارَتُاَنا
ِب َل{اان اثاء:ا الَ َةاَانُِرنُداَناأَْناتَِضلُّننان ثَّ ن ضَّ
لل(ا كانالكاذنا1طرنقتهامان خب ثاةاحتاىا
نصبحان ر1اامثتثااغاًايفاأاسااطانيثلال،ا
امثتثااغاًايفان تدامالا1لاتجا9انيثالالا
ايفا1انكاأمننلانيثلال،اانصبحاطب د اًاانا
حتىاننستاكا9ان كثريامناجانباعلاائاا،امنا
جانباااكطالباعلماأنضاً،ا مانددالااكاقض ةا
تدادااااعىاننلتااا9اأنانثاتاكرلا،اان ر1اا

شدنداجدنً،ان ر1اامناأكلان جرنئم[..
اأضاافاأنضاً:ا]منان اذياأاصلاااإىلالذن؟ا
لامانيرن1اننان ذناناثقفهامان  هانياان ذننا
نستثااغننان ر1اااعاىاأناديان  هاني.اانحنا
قلااااأكثارامنامارةاأنهالكاذنانداالان  هنيا
نضلنناااماناح اثانانشادر،انرض1ننااامنا
ح ثانانشادر،انفثدانااامناح ثانانشدر،ا
نداساننااا1أقدنمهاماانحانانانحسا1يشء.ا

لذنالناماانحصل[.ا

القْرُض الَحَسن:ــ
ا اإ هي،احلٍّ ا فتاَسااَل9ُان لِهاَعَل ْااِه،اإىلاحلٍّ
19اناي،ا1دنًاعنان ر1ا،االنان قرضان َحَثان،ا
ح ثاقال:ا]جاءانإلْسااااَل9ُا  قَياعىان ر1ا،ا
انضانا1دنًاعاهاأجارنًاعظ ااًاعاىان قرض،ا
ن قرضانيرشاعان ذيا ثاتاملزمااًاا ها1أنا
تداَنااننئَداإضاا ًة.ا9أسانيالاتريُّه،اأقرضكا
مائةاأ فاتد اُداإ  هامائةاأ ف،ااجدلان قرضا
انان9اإىلاأجلهانيحدي,اثماإذنا 1اثا1اةاصدقةاُكلَّ
أضفتاأجالا صاحباكا1اعتبا9هامدرسنًاندتلا

1اثا1ةاصدقتلايفان  ن9ان ننحداعناُكّلانن9.
ن قرضاجدلان لاُهاعل هاأجرنًاكبرينًا  اطللا
نيؤمانايثااعدةاأخ اه،اإلعطائاها9أَسامالا
  ثاتط َناأنانتحارَكاا تجراأَْااناز9ع،االنا
نرىانفثاها  ساملزماا1أكثرامنا9أسانيال.ا
ن فننئاداتكفالان لها1هاالانا لاقرضل،ا كنا
ن ر1اااقداترىان فائدةانثابةا1ثا طةا%5اأَْاا
%5.ااأَْااحتاىا%اااإذنا1كاترىانفَثاكا1ددا

ساالاقاداتصباحان فننئادانفثاهااأكثرامنا
نيبلغ،ااترىانفثكامرلقاًااأنتاتدالاعىاأنا
تتخلصامنان فننئادانإلضاا ة،اأماا9أسانيالا
اهناذنكاماانزنلاقائااااماانزنلاناتجاماانزنلا

نحالكاإضاااتاُكّلاساة،اُكّلاساة[.ا

َشــرُّ البليِة ما ُيضِحك:ـ
اأ1دىاَساَل9ُان لِهاَعَل ْاِهانستغرن1َهامنا1دضا
ن بانكان تياتتداملا  َلانها9َا1ا ر1ا،ا1ااانغضبا
ن له،انانرمشا هااجفٌن،اامناذ كانجدلااتحديا
مكانااًا لصالةاينخلاتلكان بانك،اح ثاتثااءلا
قائالً:ا]ك فا نا1دثا9سانُلان لهااصلننتان لها
عل اهااعىاآ ه(امناجدنداإىلالذهان ح اةاا9أىا
تَهالذهانياترشةايفامتخلفا1قاعان دا ماتأكلا أُمَّ
19ااااتتداملا1ا ر1ا..اك فاسا كنناشادن9ها
اة؟اسا اظراللا19اااأنان قرآنا أماا9الذهانثُمَّ
غريامنجني،ا19ااالما مانطلدنناعىاآنةاكهذه،ا
ثامانرىاأنان قارآَناأَنْضاًاماانازنُلاينخلا1 نتا
أعضاءانيجا سانإلين9نةا لباانك،اأَْاامجانعةا
مانان تجاا9اأصحاابا1ااكانتداملاننا1ا ر1ا،ا
نيصاحفاينخلا1 نتهماالامامنانبانناأَنْضاًا
حجرنتاخاصةا لصالةايفا1دضان بانك،ااا هاا
مجانعاةامانانيصاحافاينخلامبااىان باك!ا

نحصلالذنايفا1دضان بانك[.

كيف َأْصَبـح الربا مستساغاً بهذا الشكل 
بني املسلمني؟

اننَّهاَسااَل9ُان لِهاَعَل ْاِهاإىلاأساا  بان  هنيا
ن خب ثةا رتانضانيثالالاعىامااانرندان،ا
اقاداعالنناعاىاترانِضهاماعىان ر1ااشا ئاًا
اشا ئاً،اح ثاقال:ا]اقداأَْصبَااحان ر1ااعادناا
مثتثااغاً.ااأَْصبَاحاش ئاًامأ نااًا دناا..الذنا
لنان رتانضامناقبلان  هنيان ذننانراضننااا
شا ئاً,ااش ئاً,ااشا ئاًاإىلاأنانصبحاُكّلااثايا
مناجانبهامامثتثااغاً،اانلطانناااا طاةا
1دادا طااة،اصغرية،اثاماأكلاماهاااثماأكلا
ثاماأكلاحتىاتصباحان ركلةا1ا قاد9امقبن ةا

امثتثاغة،اخبثهماشدند[.

مثاٌل.. يوّضح ترويَض اليهود لنا:ـ
ارضباَسااَل9ُان لاِهاَعَل ْاِهامثاانًا9نئداًاعنا
اةا ن ك ف اةان تياناراضا1هااان  هانييانثُمَّ
نإلْسااااَلم ة،اح اثاقاال:ا]نحظانناك افا
نثرياناعىالذهان طرنقةاحتىايفاالثطل،ا
نننتفاضاةامانانن9امااا1دأتانثالاشاهدنء,ا
ثالثاة،اانحد,اأ19داة..اننم اً،اننم ااًاالكذن..ا
نانأتايا1ددٍيانثريانآلخرنان،اانانتنقف،االما
ندرااننا1أنهانثالاُكّلانان9اثالثةاُكّلانن9اكما
س طلنايفان ثاة؟ااكمااصلاإىلاحدانآلناقتىا
نننتفاضةاينخلاالثاطلاكام؟اتقرنباًاأكثرا
ماناثالثاةاآنفاشاخص.ا ناجااءانانرض1ننا
رض1ةانقتلاا هااثالثاائةاشاخصاأ  سالذنا
سا زعجان دا م؟ا كنان..احثاااللاننزعجااا
نان9امااا9أنااااثالثاةاآنف،ا9قاماثالثاةاآنفا
ننزعجاا؟ان..ا كنا ناقتلنناثالثاائةاشاخصا
ياداةاانحدة،ا19ااااكاناسااازعجاانحصلا
نساتاكا9اشادندان لهجةاانحصلامظالرنتا
اتحدثاأش اءاكثرية.اإذنًااننحداعىانثالاعىا
ثالثاةاننم اًاالكذن،ااساريانالاؤنءان ااسا
ن ذنانانراضهماعاىاأنانقبلننالاذنان تداملا
ساريانايفانثخارياساريانايفانثخارياأ9قاماا
كباريةاثماناتثريلماالذناأاضلاااثااناعنا
إحصائ اتاثالثاةاآنفاقت لااجرحىا1اآلنفا
لالانساتثا9نااخالانإلحصائ اتالاذه؟ان..ا

طب ديالكذناندالننايفاُكّلايشء[.

الجزُء املهمُّ من أوامر اهلل يف القرآن.. ال 
نطبقّه!!

اِه ْاُدان َقاِئُداَسااَل9ُان لِها امااااتااا اهان شَّ
َعَل ْااِهايفامحارضتاهالذها1داداأناننتهىامنا
ن حدنثاعانان ر1ا،الانان ثقاااةان خاطئةايفا
نيجتانان تاياتجدلان ااساندتقادانا1أنهما
سا دخلننان جاةا1اجارياق امهاما1ا صالةا
ان زكاةاان صن9...اإ خ،ا1 اااانرتكننان جهايا
يفاساب لان له،اانإلنفاق،ااننعتصا9ا1حبلان لها
اعد9ان تفرق،اح ثاقال:ا]نحنانيثالاننايفا
انقداااعل ه،انأخذان صاالةامنان كتاباانرتكا
ن جهااي!انأخاذان حجاانارتكااحادةان كلاة!ا
نأخذاجزءنًا1ثا طاًامناينخلان قارآنان كرنما
انارتكان جازءانثكال!ا1الانيجتهدالانالاها
ماناينخلان قارآناخاثااائةاآنةاعاىاأكثرا
تقدنراانرتكانآلنفامانانآلناتانثخرىايجريا
نْ ِكتَاِبا 1ِبَْداِضا ن تدبُّادا1تالاتها!.}أََاتُْؤِماُنَنا
َاتَْكُفاُراَنا1ِبَْدٍضاَاَااااَجَزنُءاَماْنانَْفَدُلاذَِ َكا
نْ َا{ان بقرة:امنا اِخْزٌيايِفانْ َح َااِةان دُّ ِماُْكاْماإِنَّ

نآلنة5ثا.

كأننا.. نؤمُن ببعض القرآن ونكفر ببعض:ــ
َاأَكَّااَداَسااَل9ُان لِهاَعَل ْاِها1أنااااعادماانافذا
1دضااًامناأانماران لاه،اانرتكان قثامانثكلا
ماناتنج هاتان لاهاسابحانه،انانافذلا،اانا
ندالا1ها،اكأناااآمااا1جزءامنان قرآن،ااتركااا
ن جازءانآلخار،اح ثاقاال:ا]حثاااًاك فالنا
ن كفارا1بدض؟الالاأناأللان كتاابانقن نن:ا
إنانصافان تن9نةامنان له،اانصفهانآلخرا  سا
مااه؟ان..انقن انن:الياكلهاامانان له.اأ  سا
كذ ك؟انحنانقنلاأنضااً:ان قرآناكلهامنان له,ا
انحانايفاانقدااانؤمنا1بدضاانكفرا1بدض..ا
ماذناندااياكفرناا1ا بدضانآلخر؟اإنها9اضاا،ا
9اضااا ه،ان1تداينااعناتطب قه،انث اناااحتىا
عاناتصا فااا ها1أنهاجزءامناينااا,ااأناعل ها
تتنقفانجاتاا..الكذنانصبحايفاانقداااكاارننا
1بداضااإنا مانكناناكاراأنالذنان بدضالنا
مانان له،امنان ذياناكراأنالذهانآلنة:ا}َاِإْناَ ْما
تَْفَدلُانناَاأْذَنُاننا1َِحْرٍباِمَنان لَِّهاَا9َُسان ِِه{اليا
مانان له؟اللاأحداناكرلاا؟احتىاانانيرن1ننا
أنفثاهماناناكرانهاا،ا كاناأ  ثانناعادمااا
ناطلقاننايفان تدامالا1ا ر1اااكاارننا1بدضا

ن كتاب:ا9ناضل،اان راضالن:اكفر[.

الخزي الشديد.. هو عقوبُة تركنا لكثري من 
أوامر اهلل

ارشحاَسااَل9ُان لِهاَعَل ْااِهاقن هاتداىل:ا}َاَااا
اِخْزٌيايِفانْ َح َاِةا َجاَزنُءاَمْنانَْفَدُلاذَِ َكاِماُْكاْماإِنَّ
نْ َاا{،اح ثاقاال:ا]ن خزياللالناساهل؟ا ن دُّ
ن خزيانجباأنانزعجااااكلاة:ا}خزي{انجُبا
أنانازعجانإلنَْثااناإذنامااساناكلاةاخزيايفا
ن دن ا،اأا  سان ااساقدانقاتلا1دضهما1دض؛ا
ثناذ كان شخصاجاءاعىا ثانهاكلاةاتاسا
عرضاه،اأَْاانكاننان كال9ان اذياقا هاا اهاأَْاا
نثابهاإ  هانداياأناناثاباإ  اهامااانجدلها
نخازىاا افدالاانغضاباانقاتال.ان خازيا
ااةالناانقنا شادند..اأا  اساانقنالاذهانثُمَّ
خزي؟اماناأنناجاءالذنان خازي؟الكذن؛اثنها
حصالاإناانا1بداضان كتابااكفارا1بدض،ا
اةا ان بدضان ذياكفرانا1اه,اأَْااأَْصبَاحتانثُمَّ
يفاانقدهاااكاارةا1هالنان جازءانيهماانثكثرا

أَلا ّة[.

هل اليهودي يتعب نفس�ه, ويش�تغل من أجل ي�راك كافراً فقط؟ ال, هو 
يعرف أن أس�هل ما تكون أنت يف رضبك, يف احتالل بالدك, يف اس�تعمارك, 
يف تغي�ري ثقافتك, هو عندما يحولك إىل كافر؛ ألنه هنا س�يفصلك عن ماذا؟ 
ع�ن منابع القوة عن�دك, يفصلك عن القوة التي تمتلكها أنت يف إيمانك بدءاً 
بإيمان�ك بالله ليفصل�ك عن أن يكون الل�ه معك.]مدنحان قارآنان د9سا

ن ثا ثاص:اث[

ذكر الله س�بحانه وتع�اىل عن اليه�ود توجههم للتفريق, يس�تخدمون 
سياس�ة التفريق, أليس�وا هم من يس�تخدمون الفرقة املذهبي�ة؟ يعززون 
الفرقة املذهبية التي بني املذاهب؟ هم كما يقال وراء تأس�يس عدة طوائف: 
الوهابي�ة يف الحج�از, والبهائية يف إي�ران زمان, والقادياني�ة يف الهند ويف 

باكستان, عدة طوائف، هم أسسوها. ]ن نحدةانإلناان ةاص:اا[ 

اليه�ود دقيقون جداً جداً حتى يف ما يتعلق باملفردات، باملفردات اللغوية 
- يحاول�ون أن ينس�فوا أي مف�ردة يعرفون بأنها ترس�خ مش�اعر تكون 
خطرية عليهم. طلبوا من اإلعالم العربي إزالة كلمة ]العدو اإلرسائييل[ التي 
كانت تس�تخدم، فأَْصبَ�حت أجهزة اإلعالم ال تتحدث - حتى الفلس�طينية 

- ال تتحدث عن العدو اإلرسائييل.]نن9ان قدسان دايياص:ا26--25[

مقتطفاٌت نورانية

الجزء 
الثاني

بشرى المحطوري
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ت��ب��رم��ك��ا  - وك�����ٍر  أي  ف���ي  وق���������ارورٍة  م���دي���ٍة  ك���ل  ع��ل��ى   - ن���ف���ٍط  أب����ا  ألن 
��ر ك��ي الي��ع��ل��م��وا ك��ي��ف تكتكا إذن ل��س��ت م��ث��وى ال��ص��م��ت ب��ل ب��ي��ت ث��ائ��ٍر ت��ن��كَّ
تأمُركا م��ات  للشعب  مي��ت  ل��م  فمن  ه���وًى  اّت��ق��د  ق���ال:  ياقبر،  افتني  وق���ال: 
وم�����رَّ يُ��غ��ّن��ي م��خ��ب��راً ك���ل ب��ق��ع��ٍة ه��ن��ا ع���الَ���ٌم ِم����ن ق��ع��ر س��اق��ي��ِك أوش��ك��ا

 أبا 
نفٍط 

عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدراةان لهااعدهاااع دها
ن د9سان حايياعرش

»ُمْقَتَدى«

الله  ضيف  غ���ازي  اجمل��اه��د/  الشهيد  روح  إل��ى 
املتواضعة..  األبيات  هذه  أهدي  املراني..  غازي 

ضيف اهلل سلمان

�������َك مم����ن زاَده��������م ربُّ����نَ����ا ُه�����َدى  ألنَّ
اجملِد)ُمْقتََدى(!!  ُذْروِة  في  لنا  ستبقى 

�����ًة  �����ُل ب����ال����َوْع����ِي اجِل�����ه�����اديِّ أُمَّ تُ�����َؤهِّ
��بْ��ِر ش��اه��دا..  وتَ��ْص��نَ��ُع ِب��اإلمي��اِن وال��صَّ

لَ���َك ال��ل��ُه ك��م أزه��ق��َت ب��احل��ْقِ ب��اِط��ًا
ُم��َؤيَّ��دا..!!  العظيِم  بالنَّْصِرِ  كنَت  وك��م 

على ي���دَك ال��ط��اغ��ي ت��ه��اوْت ُع��ُروُش��ُه
واره����ق����تَ����ُه ملّ�����ا مت�������اَدى وأف����س����دا..

���ًة وم����ن دِم�����َك ال���زاك���ي ك��ت��ب��َت وِص���يَّ
ج��ه��ادي��ًة ف��ي ك���لِّ ج��ي��ٍل ل��ه��ا َص����دى...

���َف زي��ُف��ه��ا  ب���وع���ي���َك أم���ري���ك���ا تَ���َك���شَّ
ُسَدى.. مشاريُعَها  ضاعت  شعِبنا  وفي 

ودي���ِن���ِه اإلل������ِه  ذاِت  ف���ي  ت��ف��ان��ي��َت   
رائ��دا.. الصدِقِ  في  لألحراِر  ومازلَت 

 وف���ي���َت ب��ع��ه��ِد ال���ل���ِه ق�����والً وواق���ع���اً
ع��َت أم��ريْ��ك��ا وأذن��ابَ��ه��ا ال���ردى.. وج��رَّ

  س��ل��ك��َت س��ب��ي��َل ال��ل��ِه ح���َن دع���ى لها
وك�����اَن ل����َك ال���ل���ُه ول���ي���اً وُم�����ْرِش�����داً..

س����اُح����َك إمي�������اٌن وص����ب����ٌر وح��ك��م��ٌة 
وجاهدَت حقاَ من طغى )ومن اعتدى(!!

)والحت����َس����ن ال����لَّ����َه م��خ��ل��َف وع����ده(
دا.. ال��ُه��َدى ق��د تَجسَّ َوْع���ٌد ف��ي  وذل��ك 

َك�����َذل�����َك يَ�����ْج�����ِزْي ربُّ����نَ����ا أْوِل����َي����ائَ����ُه
اهتدى..!! ُسبَْحانَُه  ِباللَِّه  َمْن  فاَز  وقد 

���َش���ارًة ِبِ ��م��اِء  ل��ل��سَّ ����ت  زفَّ األرُض  ب���َك 
دا..  ُمَحمَّ النَِّبيَّ  اخُل��لْ��ِد  في  وج���اورَت 

إل���ي���َك َوِل�������يَّ ال����لَّ����ِه نَ����ْرَف����ُع َع���ْه���َدنَ���ا 
َدا..  َوَف������اًء ع��ل��ى ال���ُق�������ْرآِن ل��ن نَ����تَ����َردَّ

َس��ْرَم��َدا  تَ��ْغ��َش��اَك  ال��لَّ��ِه  َص���اةُ  عليَك 
ألنَّ����َك مم��ن زاَدُه������م ربُّ���نَ���ا ُه������َدى..!!

ص��ن��ع��اء وارف������ة االح����ض����ان ت��س��ك��ن بي
اللهب م��ن  ح��رف��ا  أو  ال��ش��ع��ر  م��ن  ط��ي��ف��ا 

ص��ن��ع��اء ع���ازف���ة األح�������زان ك���م ع��زف��ت
ع��ن��ه��ا ال���دم���وع وغ���ن���ت م��ج��د ذي ك��رب

ص���ن���ع���اء ع���اص���ف���ة األف����ك����ار ت��أخ��ذن��ي
ال������ى ال���ق���ص���ي���دة آف�����اق�����ا ب�����ا ح��ج��ب

ص���ن���ع���اء ك���اش���ف���ة االس���������رار ت��ك��ت��م��ن��ي
ع���ن���ي وت���ف���ض���ح ع���ب���د اجل������اه وال���ذه���ب

ص���ن���ع���اء ن���اس���ك���ة ف����ي س���ي���ف ف���ارس���ة
ف���ي رم���ح م��ئ��ذن��ة ف���ي س���وره���ا اب���ن نبي

ص���ن���ع���اء ف���ات���ك���ة االحل���������اظ ن��اع��س��ة
االل����ف����اظ مم��ش��وق��ة األق������ام وال��ك��ت��ب

ص��ن��ع��اء ش��ام��خ��ة ف��ي ال��ع��ش��ق م��ا نظرت
الشهب ال���ى  م��ال��ت  او  ال��ن��ج��م  ال���ى  ي��وم��ا 

ص���ن���ع���اء ف����ي ق��ل��ب��ه��ا اإلمي�������ان ت��ع��م��ره
م����������آذن أس����ل����م����ت ل����ل����ه ف������ي رج����ب

ص��ن��ع��اء ف���ي ع��ي��ن��ه��ا ض����وء وف����ي فمها 
س��ح��ر وف����ي ج��ي��ده��ا ش��م��س ب���ا وق��ب

ص���ن���ع���اء ف����ي خ���ده���ا ب����ن وف�����ي ي��ده��ا
م���ل���ح وف�����ي أذن����ه����ا ق�����رط م����ن ال��ع��ن��ب

ص���ن���ع���اء ف����ي ص����دره����ا ب���ح���ر وق��اف��ي��ة
ف�����ي ب���ط���ن���ه���ا ش����اع����ر ث������او ب�����ا غ���رب

ف���ي ظ��ه��ره��ا ح��م��ي��ر ف���ي ح��ج��ره��ا نقم 
ف���ي راح��ت��ي��ه��ا غ���وان���ي ال���ط���ن ك��ال��ل��ع��ب

ل��ط��ف ق��ض��ى وص��دى ص��ن��ع��اء ف��ي حلنها 
ص����وت م���ن ال���ع���ز ال ع����ود م���ن اخل��ش��ب

محصنة االخ������دان  ت���ع���رف  ل���م  ص��ن��ع��اء 
مغتصب ح��ض��ن  ف��ي  ارمت����ت  م��ا  عفيفة 

ص��ن��ع��اء راس���خ���ة ف���ي ال���ش���رق ن��اف��خ��ة
واحل��ق��ب االرض  ب���وج���ه  اجل���م���ال  روح 

ص���ن���ع���اء أي���ق���ون���ة ال����ت����اري����خ ي��رس��م��ه��ا
ن���ق���ش اخل����ل����ود أس����اط����ي����را حت���ل���ق ب��ي

ص���ن���ع���اء ج��ن��ي��ة األط��������وار م����ا ح��ب��س��ت
ال��ت��ع��ب ف���ي خ����امت  او  ال���ف���وان���ي���س  ب���ن 

ص���ن���ع���اء ط���ي���ن���ي���ة م���ث���ل���ي ول����ي����س ل��ه��ا
م����ث����ل ف���ف���ي���ه���ا ح�����ي�����اة دومن���������ا س��ب��ب

ي��ه��زم��ه��ا ده������ر  ال  ي��ق��ت��ل��ه��ا  م������وت  ال 

ال ع��م��ر ي��ح��س��ب ف���ي ت��ق��ومي��ه��ا ال��ط��رب��ي
بهجتها وه���ج  يخفي  ق��ص��ف  ال  ح���رب  ال 

أق����وى م���ن دج���ى الغضب ال���ن���ور  ب�����راءة 
ص����ن����ع����اء ع����اك����ف����ة حت����ك����ي ل��ع��ك��ف��ت��ه��ا

ت�����اري�����خ آب����ائ����ه����م ف����ص����ا ل����ك����ل أب����ي
أب�����ن�����اؤه�����ا ب�����ن ع���ي���ن���ي���ه���ا س���واس���ي���ة

ال��ن��س��ب او  ال��س��ك��ن��ى  ب��ن��ي  ب���ن  ف����رق  ال 
نعرفها ال���ع���رس���ان  )زن�����ة(  ف���ي  ص��ن��ع��اء 

ك�«اجلعب« الطيار(  خصرها)احملزق  في 
ك���م نهضت االق�������دار  ص��ن��ع��اء ص��ان��ع��ة 

خ���اق���ة رغ����م أن����ف اخل�����وف وال��ن��ص��ب
ص���ن���ع���اء س���اط���ع���ة ب����احل����ق م����ا ت��ب��ع��ت

والنصب الرفض  ص��راع  في  الهدى  غير 
ص���ن���ع���اء ش���اح���ب���ة اجل���������دران ن���اض���رة

ال�����وج�����دان ن����اظ����رة ل��ل��ن��ص��ر ع����ن ك��ث��ب
ص���ن���ع���اء ب����اذخ����ة االح�����س�����اس م��ت��رف��ة

س����ر ال����دالل����ة ب����ن احل���س���ن واحل���س���ب
ص����ن����ع����اء م����غ����رم����ة ب�����اجمل�����د م��ف��ع��م��ة 

ب���ال���ع���ز م���ت���خ���م���ة ب���ال���ف���خ���ر وال����رت����ب
م����اذا س���وى ن��ف��خ��ة ف���ي ال���ص���ور ت��درك��ه��ا

ت��ص��ح��و ف���ي ض��ح��ى األرب ث���م  ب��غ��ف��وة 

بالتفاتتها ي��ح��ظ��ى  احل���ب  س���وى  م����اذا 
بالسحب ال����ذرى احمل��ج��وب  ك��ب��ري��اء  ف��ي 

ص���ن���ع���اء م����ع����ذرة ف����احل����رب ض���اري���ة
وان������ت ف����ي وج�����ه ح���ل���ف ح���اق���د وغ��ب��ي

م���ط���ه���رة واروح  روح���������ي  ت����ف����دي����ك 
م���ن اخل��ن��ا وان��ع��ك��اس ال����ذل ف���ي األدب

ص���ن���ع���اء م����ا ل���ل���ب���واك���ي ع���ن���ك راغ���ب���ة
وال���ك���رب امل������وت  ل���ي���ل  ف���ي���ك  رأت  أم�����ا 

ع����دد ب�����ا  غ����������ارات  ن�������ار  رأت  أم�������ا 
ل��ل��ت��رب االرواح  ت��خ��ت��ط��ف  وال���ط���ي���ر 

وق�����ات�����ا ب�����ن ف���ك���ي���ه ال����ن����س����اء وف���ي
ب��ع��ض ش��ي��خ ط���اع���ن و صبي أن���ي���اب���ه  

ع���م���ت ب���ص���ائ���ره���ا ص���م���ت ض��م��ائ��ره��ا
أخ���رس���ت ح��رف��ه��ا ح��م��ال��ة احل��ط��ب أم 

ص���ن���ع���اء م����ا ع�����ذر ب�����اك ظ����ن م��دم��ع��ه
ع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة ف��ي��اض��ا ع��ل��ى ال��ك��ذب

ب�����اك ع���ل���ى ح���ل���ب ال���ش���ه���ب���اء م��ن��ت��ح��ب��ا
ب��ال��ع��ج��ب أوالك  ف���م���ا  ب����ك����اك  وم������ا 

ق���ال���ت و أح���زان���ه���ا ص���رع���ى ك��رام��ت��ه��ا
م��اح��ل ب��ي ض��ع��ف م��ا ق��د ح��ل ف��ي حلب

صنعاء معذرة
ب�����ك�����ى ال�����ك�����ث�����ي�����رون ع�����ل�����ى ح�����ل�����ب ف����أج����ه����ش����ت ص�����ن�����ع�����اء ب�����ال�����ب�����ك�����اء وك�����م 
ه�������و م������ؤل������م ب������ك������اؤه������ا، ت����ب����ك����ي وق���������د جت������اه������ل ال�����ك�����ث�����ي�����رون م���ع���ان���ات���ه���ا

حمير العزكي



ننثالالااينثالاثالا9اانيننالالاا19 نانثالاثالالا     ن ددياااثاا14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

إزدواجيُة العقِل الخليجي، حلب كِمـَثـال
حسن عباس*

أ1اَرُزامااايفان دقل اةان در1 اة،الاياَم ْلُهاا
 ثاائ ةان تفكرياان تحل ل.انثمن9ُاناناظراإ  هاا
عىاأنهاامثاتنناتامتد9جةاتتباننااتتفااتا
1الان خريان صايفا تتااقصاتد9نج اا تصلاإىلا
ن ارشانيطلل،ااأنانثمن9َاتقاُناغا باًا1ااطقةا
ن نساط،اأماان  اُلاان  ثاا9ُااهيازاننااتكايا
تكننامددامةاخا  ةانانتحالهااأحد.اااثمرا
 دنهماندا9ا1لان صفاراان ننحد،ا1لانينجبا

ان ثا ب،اإماان جاةاأَْاان اا9!.ا
لذهان اظرةان ثاائ ةاتجُدلااانضحَةانيدا ما
يفاماانجريامناتقاتلايفاحلب.ان ج شان ثن9يا

امدها9ااقاهااحلفااؤهان اراساانإلنرنن ننا
ا»حزبان له«ان لبااني،انُقاتلنناجا دهمامنا
نُثاّاننا1ايدا9ضةان ثان9نة،اان تياتتشكلا
يفاحق قاةاأمرلاامناجبهاةا»ن ارصة«ااارعا
تاظ مان قاعدةايفاسان9نا(اا»ينعش«اا1دضا
ن فصائلا»نإلساالم ة«انثخرى.اا  ساخاا اا
عاىاأحاداأنالاذهان جااعاتانيثالحةاتقفا
ا9نءلااترك اااا1دضان دالان در1 ةااأمريكا،ا
اجرحالاانُداَ جننايفانيصحاتانإلرسنئ ل ة!.
ان تحل ل،ا اثاائايُّ  كاناثنان دقاَلان در1ايَّ
نُصافانيدثاكرانثالا1أناها»لجن9اصفنيا
شا طانيايماني«اماناياناأنانتحالاعااءا
تصا فانيدثكران ثاني.ان تباكياعىانث1رناءا

يفاحلباامشاالداساحبانثطفاالامناتحتا
نثنقااض،امفجاناامقارف،ا كااهاماظارا
نتحالهان طراانانيتحا19ان.اأمااتنج ُهان لن9ِا
 لج شان ثان9يااتصننرانيثالحلاكأنهما

ط ن9ان جاة،اعالاقب حا نصفان نضن.
نض اُفا ذ اكاأنان جاهن9َان ذيانثاريايفا
9كابالاذنان فرنالاأَْااذنكامناياناتحفظ،انا
ناتباها هذنان فخاامص دةاغثا لانيخ.اااثالا
ن نقفاةان تظالرنةاأما9ان ثافا9ةان راسا ةا
قبلاأنا9،اتدكسالذنانننثا اقاا9نءاأصحابا
نيصا احانيرنباةاامراجايان دااف.ااا ااسا
منانثسافاأصبحننانُثااقننا1هاذهان دقل ةا

ن ثاائ ةامناياناأنانشدران.

ن ج شان ثان9ياامدهان طائرنتان راس ةا
احلفااؤهانحا19ننا»ن اارصة«اا»ينعش«ايفا
حلب.ااإناكانالذنانيدثاكرامثاتبدنااظلما
ن شادبان ثان9ياانحكما1قبضاةاحدندنة،ا
اايدثاكران ثاني،ا  سا1أحثاناحاال،ااهنا
نااانانيننطالامنان خراجاانثاتف داماهما
كد9اعا1رشنة،ا1لاانُدتلاأشادا1طشااا9ُعباً،ا
1د  الاأادا ه،اا1د  الانتَّفاقانْ اُكلا1رضا9ةا
تصا فها»يا  اً«اعىاأنهامجانعاتاإ9لا1 ة.ا
اهذهاني ل شا اتالاياَمْناتحاا9بااتدمرايفا
سان9ناا9غمانساتبدنيان اظا9ان بدثي.ااا اظرا
 لاثاأ ةا1أنامنانقتلانث1رنااءا1د9ا1ا9يالنا
اقاطان ج اشان ثان9ي،الايا1حالاعقل ةا

ثاائ ةامناياناشاكاانستخفافا1د9انث1رناءا
ان ضحانا.

 ذ كانجاباعىان اااساأنانلتفتنناإىلالذها
ن جرنئم،ااندلانناأناحلبامدركةا1لاس ئل،ا
 كنا1كلاتأك داأحدلاااأقلاسانءنًامنانآلخر.ا
أمااان حدناثاعناأناطارفامالئكايانحا9با
طراااآخراشا طان اانانصاد9،اكال9اكهذناإنا
عاناأحالاأَْااخب ث.اكلااانحرتقا حلباانرندا
نثاضالا ها،اانثاضلاإماااأنانكنناأحدلااا
خارياان ثانايارش،اأَْااأنانكانناأحدلااارشا

 كنانرندان تخلصامانالناأرشاماه!.

* الرأي الكويتية

مواجهاٌت على مدخل بيت أمر بالخليل وإصابة جندي »إسرائيلي«

إصابُة فلسطيني بجراح بالغة الخطورة إثر طعنه بالرملة 

إغتاالاجهااُزانيخا1ارنتان صه ننيا
»نينسااي«ان خباريان تننايسايفان طريننا
»محادان زان9ي«،ازنعااًاأنهاقا9ا1تطننرا
طائارنتا1اداناط اا9ا صا احاحركاةا

حااسايفاغزة.
»ندندانتا صح فاةا منقاُنا َاقاالا
نحرانانت«ان دلنةامثااَءان ثابت،اأنا
نينسااَيانّفذاعال ةانغت الان ط ا9ا1زعما

مثاعدتها لاقاامةان فلثط ا ة.
اذكارامنقنا1ايا1ايايساتننس،اأنا
مثالحلامجهن لاأطلقننان ااا9اتجاها
نثساتاذان جامديامحادان ازان9يا1 اااا
كانايفاسا ا9تهايفاصفاقاسااأجهازانا
عل اهايفااضاحان اهاا9انان9ان خا اسا

ن فائت.
ن ّدنخل ّاةا ازن9ةا أعلااتا نحًقااا
ن تننثا ة،اتنق َفا5اأشاخاصانشاتبها
يفاتن9طهمايفانغت االانيخرتعاامهادسا

ن طاريننامحاادان ازان9ياا٤٩اعامااً(،ا
1ادنااةا مجهن ال،ا مثالحلا 1ااريننا
ن ثان اةا ن قاااةا اذكارتا صفاقاس.ا
نإلرسنئ ل اةاأنان ازان9ياأقاا9ايفاترك ااا
اأناهاعاىاعالقةا1حركاةا›حاااس‹،اإذا
قاا9ا1تطننراطائرنتا1االاط ا9.ااأعربا
ن ق اييايفا›حااس‹،امشاريانيرصي،ايفا
ترصنحاصحايفاعناتضاماهامنان شدبا
ن تننايسااماناأرسةان ازان9ي.ااأكداأنا
›‹نيثاتف َدان نح اَدامناعال اةاننغت الا

لنان ك انان صه نني‹،ااالاتدبريه.
ااالا1 انا نزن9ةان دنخل ةا›تمَّاحجُزا
لاس ا9نتانساتدالتايفاتاف ذان جرناة،ا
امثدسالااكاتاياصنتانساتداالايفا
ن دال اة،ا1اإلَضاَااةاإىلالننتافاجنن اةا
اعدنادانثغارنضانثخارىاذنتان صلاةا

1ا جرناة‹.
ا فاتان ب ااناإىلاأنان نحدنتانثما ةا

›تاكاتايفاسا اقا1حثهاايفالذهان قض ةا
مانااضناصن9ةاتقرنب ةاثحدانيشاتبها
1همان ذناناقامننا1تاف اذان جرناة،ااماا
زن تانث1حاثانثما ةامتننصلةا لكشافا
عانامختلفانثطارنفان ضا داةايفالذها

ن جرناةاامال1ثاتهااايانادها‹.
1رلاانا ن تننايسا نإلعالمايا اقاالا
1ثا سا ألناضانلاإنا›ن دال اةانقافا
ا9نءلاااجهازانينساايانإلرسنئ يل،ان ذيا
9صدهاانغتا هاأما9اماز هايفاصفاقس‹.

ا1حثابا1ثا س،ا›عالان رجلاماذا
مدةاعىامارشاعاتطننران طائرنتايانا

ط ا9ااتصا دها‹.
نيكاي،ا 1لقاساما قاالا جهتاها مانا
كاتباعا9اجاد ةانااييان طريننانيدنيا
نرأساهاامحاادا كانا ن تايا 1ا جاانب،ا
ن ازان9ي،اإناهاكانانددا9ساا ةايكتن9نها
1اد9ساةانيهادسالا1صفاقاس،احنلا

غننصةاتدالا1ا تحكماعنا1ُدد.
9ضانننا قاالا متصال،ا سا اقا ايفا
ن زان9ي،اشق لامحاد،اإناأخاها› مانتللا

أنةاتهدندنتاسا1قا‹.
اقا اتاحركاةان اهضاةانإلساالم ةا
يفا1 ااناإنا›عال اةاننغت االان تياذلبا
محاادا انيخارتعا نيهاادسا ضح تهااا
ن زان9ي،اتهّدياأمنان تننث لاانْستقَرن9ا
إىلا نثما اةا ›نيصا احا ينع اةا تنناس‹،ا
ن كشافاعانامال1ثااتان دال اةااعنا

ن جااةاان جهةان تياتقفاا9نءلم‹.
اُعثاراعاىامحاادان ازان9ي،اأماسا
ينخالا 1ا رصااصا مقتاننًا ن خا اس،ا
سا ا9تهااأما9اماز اها1ااطقةان دلايفا
اننةاصفاقس،ا1حثباازن9ةان دنخل ة.

اأاضحاتاأناجثاةان قت الاأص باتا
1ثاانايا9صاصااتامناجالاةاأكثرامنا

عرشننا9صاصةاأُطلقتاعل ه‹.

نتنياهو: حكومتي األكثر التزاماً 
باالستيطان يف تأريخ »إسرائيل«  
اقلبيامنامثتنطاياعانناااحكنمتياملتزمةا1انست طانايفان ضفةا
ن غر1 ة،ا1لاإنان حكنمةان تياأ9أُساهااليانثكثران تزنماًا1انست طانامنا
1لاجا نان حكنماتان تياقامتايفاتا9نخا»إرسنئ ل«(الكذناقالانتا النا
يفاترصنحاأيىلا1هان ثبت،ايفامحاا ٍةاماهانسرتضاءانيثتنطالايفان بؤ9ةا
ننسات طان ةا»عاننا«انيقامةاعىان9نيضانيننطالان فلثاط ا لارشقا

9ن9ان لهانيحتلة.
ا9جااانتا الانانيثاتنطالا1اأنانانثاتخدمننان داَفاضاداجانيا
ننحتااللان ذنناِمانانيتنقنامشاا9كتهمايفاتاف اذاقرن9انيحكااةان دل اا

ن قايضا1إخالءان بؤ9ةاننست طان ة.
اكشافتااساائُلاإعاال9اعلناةاأنا9ئ اَسااز9نءان دادا،ا1ا امالا
نتا الان،اأعطىاتدل ااِتهاخاللانجتااعاعقداقبلاأسابنعلا1هد9اماازلا

 فلثط ا لامناسكانان اقباارشقيان قدساان جل ل.
اااقاًاينقنا»ان لهان نز«،ااهذهانياازلاتما1ااؤلاا1شكلاغرياقاننني.
ااجااءاذ كاخااللانجتااعاازنرانثمنان دنخيلاجلدااياأ9ينن،اامفتشا

رشطةان ددا،ا9انيان ش خ،اامثؤا لاآخرنن.
اخااللاننجتااع،اأعطىانتا الناتدل ااتاها لجهاتانيختصةا لق ا9ا

1هد9انياازلان غريامرخصةايفانثنا9انيقبلة.
ااقالانتا الناخاللاننجتااع:ا»إنهاسا تمُّاتطب ُلان قانننا1ايثااانةا

1لان درباان  هني«.

العدو يسّلم جثامني 7 
شهداء من الّضفة

سّلاتاسالطاتان دداان صه نني،امثاءان جادة،اجثاملا
سابدةاشاهدنءامحتجازةايفاثالجاتهامانامحااظااتان ّضفةا

نيحتلة.
اقالان ااشاطايفاحالةانسرتينيان جثامل،اأملان بانض:اإّنا
سلطاتان ددااسّلاتان شهدنء:اخا دا1حرامنا1 تاأمر،اامحادا
ن رسنحلامنا1 تاأان،ااارنسان خضن9امنا1اياند م،ايفامقّرا

نن9تباطان دثكريا»نإلرسنئ يل«ا1ادناةان خل ل.
كاااساّلاتاجثاانان ّشاه دةاساا9ةاطرننرةامنا1اياند ما

عىاأحدان حننجزان دثكرنةايفامدناةاجال.
اجرىانقُلان جثاملا لاداناةانثا  ةايفانيثتشافىانثليلا
1ادناةان خل ل،اقبلاأناتجريان تحضرينتا تش  نان جثاملايفا

1لدنتهما1ايحااظةا1دداظهراغدان ثبت.
كاااساّلاتاقّننتان ددااجثاملان شهدنءاسا9ياأ1ناغرنبا
ماناجاالايفان خل ال،اا9ح لان بارينايامنانا1لاس،ااأنصا9ا

لرشةامناطن كر9.

تدريٌب يف مشفى إسرائيلي 
بالقدس على استيعاب مصابني 

من حرب كيماوية
ذكرتاصح فُةا»ندندنتاأحراننت«ان دلنة،اأنامثتشافىا»لدنساا
لا9اتثانا م«ان قائاةاعىاأ9نيضاجبلان زنتننا1ا قدسانيحتلة،انشاهدا

ا. تد9نبًااخاصًّ
ا فتاتان صح فة،انن9ان خا اس،اإىلاأنا»ن تد9نابانتضاناعال اتا
نست داباانستقبالاأعدنيامنانيصا1لايفاحننيثاك ااانةانارتنض ة«.

انقلاتاعاناإين9ةانيثتشافىا»نإلرسنئ ل ة«اقن ها:اإنا»نيثتشافىا
سا دالا1كامالاطاقته،ا1اااانضاناعاد9امضانقةانيارىضاان طننقما

ن طب ةاخاللان تد9نب«.

ن شابانا 1الا مننجهااٌتا إند داتا
ننحتااللا اقاننِتا ن فلثاط ا لا
»نإلرسنئ ايل«،اعاىامدخلا1لادةا1 تاأمرا
شااالان خل ال،اعقاباتشا  ناجثااانا

ن شه دان طفلاخا دا1حر.
الاجاماعرشنُتان شابانا1داداننتهاءا
ن دثاكرنةا ن اقطاةا ن شاه د،ا تشا  نا
نيقاماةاعىامدخالا1 تاأمار،ا1ا حجا9ةا
أَيَّىاإلصا1اةا ان زجاجااتان فا9غاة،امااا
جاديا»إرسنئ يل«،ااقداشانلدتاسا ا9ةا
إسدافاتا1دةا ج شاننحتاللاالياتقن9ا

1إخالءاجاديامنانيكان.
قاننتا إنا محل اة:ا مصااي9ا اقا اتا
ننحتااللاياداتا1تدزنازنتاإىلانياطقاة،ا
اقاا9اجاانياننحتااللا1إطاالقاان1لامنا
ن رصااصانيطاطيااقاا1لان غازانيثا لا

 لدمنعا1اتجاهان شبان.

أص باشاباالثط اياالااعاماً(،ا  لَةا
ن ثبت،ا1جرنحا1ا غةان خطن9ةاإثراطداهايفا

مدناةان رملة.
اقا تانيتحدثةا1اسامان رشطة:اتمانقلا
شابامناالثط ا يان دنخلاإىلامثتشفىا
»نساافالراا ه«ايفاصااادا لدالج،االنا
ندانيامناجرنحاناتجةاعناتدرضها لطدنا

منااصفاحا تها1با غةان خطن9ة.
لذناا1ارشتان رشطةاأعاالان بحثامنا

ن تحق لا1كااةان تفاص لاانيال1ثات.
++++

حصا9ٌاعىاالثاطلاأنضاً:ا»إرسنئ ل«ا
تحُظااُرايخنَلالللاصافامنانيننيان خا9ا

ان بضائنا غزةا
أّكاَدتا»ن لجاةان شادب ةا رانان حصا9ا
عناقطاعاغزة«،انن9ان جادة،اأنا»إرسنئ ل«ا
تْحُظاُرايخنلالللاصافامانانيننيان خا9ا
ان بضائنانيثتخدمةا1ا صااعاتانيحل ة،ا

إىلان قطاع.ا
اقاالاجااالان خرضي،ا9ئ اسان لجاةا
1 اانا يفا حكنم اة(،ا غاريا االثاط ا ةا
صحفاي:اإنا»مانايخنلاتلكانثصاافامنا
نياننيان خاا9اان بضائن،انزندامانامداناةا

ن فلثاط ا لايفاقطاعاغازة،اانفاقمامنا
سنءاأاضاعهماننقتصاينةاجرنءان حصا9ا
نإلرسنئ ايلانيتننصالا لداا9ان داارشاعىا

ن تننيل«.

»ن قطاَعالا أنا ن خارضيا اأضاافا
ن صااعاياان تجاا9ياتكبّدناخثاائراتقد9ا
1االنلان دان9نت؛ا1ثببانستارن9ان حصا9ا
اشناإرسنئ لاثالثاحراباعىان قطاع«.ا

إعااا9امااا إعاايةا أناعال اةا اأشاا9ا
يمرتاهان حربانإلرسنئ ل اةانثخرية،اا1دأتا
يفا7انن  انالالاااننتهتا1داداا5اننماً(،ا
نثاتلز9اإيخالامننيان بااءا1شكلامثتارا
ارسنان،اناتااًاأناقننئمان ثالنانياانعةا

تتثببا1درقلةانإلعاا9.
اتننصلان ثلطاتا»نإلرسنئ ل ة«،احظرا
إيخالاأنننعامد اةامنان بضائناانثصاافا
»نإلنشاائ ة«ا ن صااعااتا يفا ن الزماةا
إمكان اةا 1دعانىا إىلاغازة،ا ا«ن غذنئ اة«ا
إىلا ااصن هااا نيازياج«،ا »نساتخدنمهاا
اصائالاتثاتخدمهاايفان تصا اناثغرنضا

عثكرنة.
انتماإيخاالان بضائناانياننيان خا9اإىلا
غازةاعلامدلاكر9اأ1ناساا م،االنانيافذا
ن تجاا9يان نح دا لقطاعاعاىان حدايا1لا

جان1ياغزةاامرصاا«إرسنئ ل«.
اتفرضا»إرسنئ ل«احصا9نًاعىاسكانا
ن قطااعامااذانجااحاحركةا»حاااس«ايفا
يفا جارتا ن تايا ن ترشند اةا نننتخا1ااتا
نااناراثللا،ااشاّديتهايفاماتصفاننن نا
7للا،اعقباس طرةان حركةان كاملةاعىا

ن قطاع.

املوساد يغتاُل مهندَس طريان تونسي بتهمة مساعدة 
املقاومة يف إنتاج طائرات بدون طيار 
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الحكومُة اللبنانيُة ُتبِصر 
النور برئاسة الحريري بعد 

شهر ونصف من تكليفه 
  - متابعات:

أعلانانثمُلان دا9ايجلسان نز9نءان لباانيااؤنياال فل،امثااَءاأمسانثحد،اتشاك َلا
حكنمةاجدندةا1رئاسةاسددان حرنرياليانثاىلايفاعهدان رئ سام شالاعننا1ددانحنا

شهراانصفاشهرامناتكل فهاتشك لها،ااالا1 اناتالهايفان قرصان رئايس.ا
اتضامان حكنمةاثالثلاازنرنًاناثلننامختلفان قنىان ث اسا ة،ااقالان حرنريايفا

كلاةاعقبا1 انان تشك لاأناحكنمتهاستكننا»حكنمةااااقااطاي«.ا
اتامانإل1قااءاعىاجلننا1اسا لاازنرنًا لخا9ج ةااعيلاحثاناخل لاازنارنًا لاا  ةا

انهايانيشانقاازنرنًا لدنخل ة.ا
اساتضمان حكنمةان جدندةاأنضاًاندقنبان رصنفاازنرنًاجدندنًا لدااعااسا زن9اأ1نا

خل لاازنرنًاجدندنًا لطاقةااني اه.

الجيُش العراقي يدُخـُل حي املزرعة شرق املوصل 
واشتباكات عنيفة يف مدخل حي الوحدة

الجيُش السوريُّ يردُع هجوماً لـ)داعش( 
استهدف قاعدًة جويًة ُقـرب تدمر 

داع�ش املهزوم يلجاأ لتفخيخ �سغار ال�سن:

تفجرُي طفلة عن ُبـعد يف قسم شرطة وسط دمشق

  - وكاالت:
1ارشتان قاننُتان درنق ة،ايخانَلاحيانيز9عةا
رشقانينصل،اظهران ثابت،اانند دتانشاتباكاتا
عا فاةايفامدخلاحيان نحادةا1لان ج شان درنقيا
اينعش.ااا ااانستهدفاعااصاينعشا1ث ا9تلا
مفخختال،انيدن الاعاادامشاا9فاأح ااءان ان9ا
ان تأم امااتقاطنانيداا9ض،امااأيىانستشاهايا
ثاامدن اًااالاحص لاةاأا  ة،اقتلتاقننتان ج شا
7اامثالحاًامناينعش،ا1 اهمالاننتحا9نلااساطا
نشاتباكاتاعا فاةاتخنضهااان قاننتانثما اةايفا

ماطقتيان نحدةااني ثاق.
اقصفان طاريننان درنقيامقرنًاندنُيا دنعشايفا
ماطقاةان هرماتاضانانيحان9ان غر1يا لانصل،ا
كاااايمارامركزانتصاانتامانامضاااةايفاقرنةا
ن طانباامخزناأعتدةااأسالحةايفاقرناةان د9ناجا
ن ثااحلانثناانا لانصلااحاانااتاتحتنياعىا

أسلحةايفامدثكران غزنني.ا
َانساتهدفاتاظ امُاانعاشاعائاالتاماناح يا
ني ثااقاان قادسايفانينصلاكانتاتاانيان هراب،ا
األايلاحيان ثكرايفامحن9ارشقانينصلانشريانا
إىلاأناينعاشاأتلافامدنخلامثتشافىان خاثااءا

1ا جرناات.
اكانان حشادان شادبّياصاّدالجنمااًا دنعشا
غربانينصال،اإىلاجاناباتاّكنان قاننتان درنق ُةا
مناتحرنارامباىا1رناِداتلك فااماطقةان شاا9عا

ن تجا9ّيايفان انى.
اإذاأحبطاتان قننتان درنق اةالجنماًا دنعشا
عىاحاّيان بكراضاانانيحن9ان رشقاّيا لانصل،ا
اتفجرياس ا9تلامفّخختلاقبلااصن هاااإىلاخّطا
اسا ّا9ًةامفّخخًةاقبلا ن صّد..ااّجران حشُدان شدبيُّ

أناتصلاإىلالداهاايفاتلدفر.
نأتياذ كاا ااااصلتاقطداتان حشادان شدبيا
امداد ةاني ادننانىلاخّطان صّدامناينعشاشااالا

ن رشندةان شاا  ةاغرباتلدفراغربانينصل.

  - متابعات:
9َيََعان ج اُشان ثان9ياان قاننُتانيثااندُةا ها
لجنماًاقنناًايثالحياتاظ مااينعش(انساتهدفا
ن قاعادةان جنناةااتايال(ان ننقداةاعاىا1ُددالل 
ك لنمرتنًامنامدناةاتدمران تياعايااسا طراعل هاا

ن تاظ ُماماذاارتةاقرنبة.
اذكرتامصاي9اعثاكرنةاسان9نة،اأنالجنماًا
شااهامثالحنااينعش(اعىان قاعدةان جننةاكانا
منامحان9ان جانبان غر1يااأنامثالحيان تاظ ما

ترنجدننا1دداأناانجهننامقاامةارشسة.
اأاضحاتانيصاي9اننان قاعدةان جننةاتتدرُضا
1اساتارن9ا قصافا1قذنئافان هاااناان قذنئافا
ن صا9اخ اةامناعادةانتجالاات،ااأنانيثالحلا
 ماندادانفصلهماعنان قاعدةامانامحن9ان جانبا
ن غر1ياسانىاحننيلان19دةاك لنمرتنت،اماانشاكلا

تهدندنًاثماها.ا
اندتالانيطا9ااتايال(انيدقالان رئ سااخطا
ن دااعانثالا لج شان ثان9يان ننقنايفان طرنلاإىلا

حاصامناجهةامدناةاتدمرانثثرنة.

  - متابعات:
أعلانان تلفزناننان ثان9يان جاداةاثا 
ينثاال،احداثاتفجرياإ9لا1ياينخلاقثما
رشطاةاني ادننايفاقلابان داصاةان ثان9نةا

يمشل.
اذكاران تلفزناننان رساايان ثان9ياأنا
ن تفجاريالازاقثامارشطاةاني دننااساطا
يمشلاياناأناندطيامزندنامنان تفاص ل.

اأكدتااساائلانعاال9امحل اةاأناتفجريا
ني دنناناجماعناحزن9اناسافاتحالهاطفلةا
عارلاانحنا7اساننتايخلتانيخفراعىاأنهاا

ضائدة.
1دا9لاااأكادتااكا اةانثنباءان ثان9نةا
ن رسا ةااسانا(احداثان تفجريانإل9لا1يايفا
قثامارشطةاني دننا1دمشل،اا ماتذكراعديا

ن ضحانا.
انأتايانننفجاا9انن9لا1ايايفان داصااةا
ن ثن9نةايمشلا1ا تزنمنامنانخالءانيثلحلا
مناأقثاا9احلبان رشق ة،اان تحضرياإلعالنا

نيدناةاخا  ةامنانن9لا1 ل.

الرئيُس الفلبيني يهـدُِّد 
أمريكا: ال نحتاُجكم.. 

ارحلوا عن بالدي
  - متابعات:

قالان رئ ُسان فلب اي،ا9اي9نغناياتريتي:ا
إنا»عىاانشااطناننساتددنياإل غااءانتَّفاقا
عثاكريانثااحا هاا1ارشاقننتهاااعتايلاا

ن دثكرياإلجرنءامااا9نتايفان بالي«.
اأاضحان رئ ساياتريتي،انن9ان جادة،اأنا
»1إماكانا1اليهان صانياياَناأمننلاأمرنك ة،ا
1داداأناعلقتااكا ةاإغاثاةاأمرنك ةاقرن9لاا

1تاننلا1رنمجايكااحةان فقرايفان بالي«.
اأضاف،ايفامؤتاراصحفاياعقباعنيتها
»نا اسااغاان9ة:ا زنا9تالا كابنينااا مانا
نحتاجاإ  كم..انستددانا لرح لاعنان فلبل..ا

نستددانا إل غاءان حتايا التَّفاق«.

رئيُس املوساد يستعرُض 
قضايا املنطقة أمام طاقم 

ترامب 
  - متابعات:

زن9ا9ئ ُسانينساي،اننيساكنلل،ان ننناتا
نيتحادةارسنً،امؤخارنً،اان تقاىاماناأعضاءا
ن طاقامانننتقايلان ذياناهادا دخنلان رئ سا
نثمريكايانياتخب،ايانا داترنماب،اإىلان ب تا
نث1 اضاا1دءامزنا اةامهاماهايفالااكانننا

ن ثاني/ناانرانيقبل.
اذكرتاصح فاةا»ندندانتاأحراننت«،ا
نن9ان جادة،اأناكنللانستدرضاأما9اطاقما
ترنمابانننتقاايلان قضاناانيتدلقاةا1ا رشقا
نثاساطامانااجهاةان اظارا»نإلرسنئ ل ة«،ا
ا1لالاذهان قضاناان لنامجان انايانإلنرننيا

ان حربايفاسن9نةاان قض ةان فلثط ا ة.
ضاانا نيتحادةا ن نننااتا كنلالا ازن9ا
ااداأ9سالها9ئ سان حكنماةا»نإلرسنئ ل ة«،ا
1ا امالانتا الن،ا1رئاساةان رئ اسان فديلا

يجلسانثمنان قنمي،اندقنبان غل.
»إرسنئ ال«ا سافريا ن لقااءنتا احارضا ا
1ننشااطن،ا9اناينرمار،االاناأحاداأكثارا
نيقر1لامنانتا الناامثتشاا9هان ثا ايسا

قبلاتد  اهاسفرينً.
اااقااا لصح فاة،اااإناأحادانيننض نا
ن تياناقشاهاان نادا»نإلرسنئ ايل«امناطاقما
ترنمباكانتامباي9نتاساتطرحا لتصننتايفا
مجلسانثمنان دايلا حالان رصنعانإلرسنئ يلا
–ان فلثاط اي،ان تاياتراضهااا»إرسنئ ال«ا
1ايطلل،االايامرشاعان قرن9ان فلثاط ايا
ن اذيانؤكداعىاعاد9ارشع ةانيثاتنطاات،ا
امباي9ةان ثاال9ان فرنثا ةا تحرناكاعال ةا

سال9،اانيباي9ةان ا نزنالندنة.
 كانان ناادا»نإلرسنئ يل«اناقاشاأنضااماا
اصفهااا1أنهاانتصانتاجا9ناةا دقدامؤتارا
إقل اايا1رعانةامرص.اانهادفانتا النامنا
خااللامؤتاراكهذن،اانبدااأناها ناندقداأ1دنً،ا
إىلاتحثالاعالقاتاإرسنئ الامنايالاعر1 ةا
تصفهاا1ا‹نيدتد ة‹امناياناحلان رصنعامنا

ن فلثط ا ل.
اقا تان صح فةاإنامثؤا لاإرسنئ ل لا
نقلننا9ساائلاإىلاترنمبااطلبانناماهانإلعالنا
عنامنقفامدا9ضا لرئ سانثمريكيانياته ةا
اننته،ا1ا9نكاأا1اما،ايفاحالاعد9انساتخدنمها
ن ف تاناضدامارشاعان قرن9ان فلثاط ايايفا
مجلاسانثمن،ان اذيانتنقانان تصننتاعل ها

قبلاننتهاءااننةاأا1اما.

االتحاد الربملاني العربي: 
فلـنـَضـْع حــّدًا لغطرسة 

»إسرائيل«
  - وكاالت:

إساتاكرا9ئ اُساننتحااِيان ليانايان در1اي،انب ها1اري،ايفا1 انا
1اساماننتحايان ليانيان در1ياقانننان كا ثاتا»نإلرسنئ يل«انثخريا
ن هاايفاإىلارشعاةان بؤ9اننسات طان ةاامصااي9ةامزندامنانث9نيضا
ن فلثط ا ة،امدتلنًاأنهاتحدٍّاسااٌرا لددن ةاانعتدنٌءاجدنٌداعىان شدبا

ن فلثط ايا»نرشعان باطلاانب حان رسقةاان ظلم«.
ايعاانيجتانان دايلاإىلانتَّخاذاخطننتاجدندةا نضناحّدا غطرسةا

ننحتاللا»نإلرسنئ يل«.
اأضاافا1اري:ا»نانازنلاننحتااللانإلرسنئ يلاماض اًايفاس اساةا
نإلجرن9اعىاكّلانيثاتننات،ااطا دتاااننسبنعانيايضان ه ئةان دامةا
 لكا ثاتانيزعان9،ا1إقارن9امرشاعاقاناننامّددلا ثالثةامشاا9ننا
قنننل،اماانثااىا»قانننان تثاننة«،ان ذيانب احامصاي9ةانن9نيضا
ن فلثاط ا ةا1الك اةاخاصاةايفان ضفاةانيحتلاة،ا رشعااةان باؤ9ا
ننسات طان ةان قائاةاعل هاا1غريااجهاحاّل،ااترشننااجنياقطدانا

نيثتنطال«.
ا فاتاإىلاإنااايفاننتحايان ليانيان در1اي،انقفاإىلاجانباإخنننااا
ن فلثاط ا لا1اكلامااأات اااماناقنةا اكننا هماساادنًايفامننجهةا
ننحتاللااس اساته،امؤكدنانا هماعىارضا9ةان تاثاكا1حقنقهما
ن طب د ةاانيرشاعة،اامؤكدننا هماننضاًاأنامااُسالباماهماس دنيا

مهاااطالان زمن.
َاأََشاااا9ا1ارياإىلاأناننتحاياندتالاأناإقرن9ان كا ثاتانيزعن9ا
يثالالكذناقانننانعتادنء،ااقنننلاعارصنةاأخرىامشاا1هة،اترّشعا
ن باطل،ااتب حان رسقة،ااتُق مان ظلم،ا ناتغريامناانقنانثمراشا ئاً،ا
اس بقىان حلاثصحا1هااستبقىانث9ضاثللها،ااااامنانحتاللاعىا
اجهانث9ض،ااعىامران تا9نخ،انستطاعاأنانكرساإ9نيةاشدباأَْااأّمة.
اتا1ن:ا»إناننتحايان ليانيان در1يانااشادان شدنبانيحبةا لثلما
يفان دا امانتَّخااذاخطننتارسنداةاقاننن ةااي1لنماسا ةااإعالم ةا
اكلامااامناشاأنهاأنانضناحّدنًا هذهان غطرساةا لك اانانإلرسنئ يلا
اننقفهاااناادهاامناماا9سةالذنان بطشا1حلاشدبانعزلانانالكا
إّنان كلاةاانينقفاان صدا9ان دا9نة،امناخاللانيؤسثااتان رسا ةا

ن تياتاثّلهم«.
ا فتاإىلاإناإعطاءان رسقةاصفةاقاننن ة،ااترشندهاامناأنةاجهةا

ناناكناأنانتحنلاإىلاعالامرشاع.

الشيخ األزهري الهاللي: ما معنى اإلسالم إْن لم يحُصْل تساُلٌم بني املسلمني
  - متابعات:

أشا9ان شا ُخاتاجان دنناحامدان هاليلا
أحاداعلاااءانثزلار،اإىلاأنانإلْسااااَل9ا
مدااهاإقامةاسال9ا1لانإلنَْثااناانفِثها
انإلنَْثااانااساائرا ا19اها انإلنَْثااانا
نيخلنقااتانثخرى،اُمَؤكِّادنًاأنايناااالنا
ن دنانان انن9ثان ذياندايا1انساتخالفا

ن قائماعيلان ثلماان تثا م.
ااقالان ش خان هاليلايفا قاءامنااكا ةا

ان9ناا(:اإنا‘نإلْسااااَل9امدااهان تثاا ما
ان تااغماماا1لانإلنَْثاااناانفثاهااماا
1الانإلنَْثااانااأخ اهانإلنَْثااانا1لاماا
1لانإلنَْثااانااساائرانيخلنقااتان تيا
تشاا9كهان نجاني،اااإلْسااااَل9اإقاماةا
ساال9ا1لانإلنَْثااناانفثاهاانإلنَْثاانا
نيخلنقااتا اساائرا انإلنَْثااانا ا19اها

نثخرى’.ا
اأضااف:ا‘ قادانطلانان لهاسابحانها
اتداايلاعيلاقلانباعبايهاالمانجاداقلباًا

أنان9ااناأطهارااناأنقاىااناأتقىامنا
قلباحب بهامحاادااص(اااختا9ها هذها

نيهاةانإل9ث ة’.
َاأَكَّااَدان شا خان هااليل:اأنا‘يناااالنا
ن دنانان انن9ثان ذياندايا1انساتخالفا
ن قائاماعاىان ثالماان تثاا م،ايفالذها
ن ح ااةان دن اا،انحنانطا با1اأنانكننا
لااكاتثاا ما1لانيثالال،اانإلْساااَل9ا
مدااهان دا9اأنالااكاتثااياًا1لاساائرا
نيخلنقااتايفالذنان نجني’،امشادينًاعىا

ااصىان لُهاعل هااآ هااسالم(ا أنا‘ن ابايَّ
أعلاهااانضحةاا ناتدخلاننان جاَةاحتّىا

تؤمانناا ناتؤمانناحتّىاتحا1نن(’.
َاأََشاااا9اإىلاأنا‘نإلْساااَل9النان حبا
يفان لاهاذ اكاأنان لاهاسابحانهااتدااىلا
اأخننناتحا1اايفان لهاانجتاداا نحارشاُكلَّ
عل ه،انحرشانانان9ان ق امةاعىاماا1را
مانانن9،اأاص كاما1أناتتحا1اننايفان لها
اتتننيانايفان لهاالاناتدخلننان جاةاحتّىا

تؤمانناا ناتؤمانناحتّىاتتحا1نن’.



اس اس ة-اشاملة
تصد9اكلانثالااخا س

اجلمي���ُع ف���ي بلدنا معني���ون بُحكم املس���ؤولية باحلف���اظ على وحدة 
الصف الداخلي وحشد ُكّل الطاقات واإلمكانات للتصّدي لهذا العدوان 
وال يخ���ُرُج عن ه���ذه األولوية إال مارٌق، متبلُّد اإلحس���اس عدمُي الوعي، 

غ ومفِلٌس من الشعور اإلنساني. ُمَفَرّ
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 أحمد علي الجنيد 
يف ِظ�لِّ انْتَصاِر حلب لق�د صادفنا هتافات 
غوغائي�ة َوهاش�تاجات ُمزخرف�ة بالتزيي�ف 
الُخ�رايف يف مواق�ع التواص�ل االْجتَماعي، وها 
نح�ن نصاِدُفه�م حقيق�ة وواقعاً، يش�كلون 
طاب�وَر النف�اق الخارق، يس�عون ويكتظون 
بأنفس�هم يف التبعي�ة واالنبط�اح املخ�زي يف 
الرتدي�د الببغائي بش�عاراٍت باطل�ة يراد بها 
الباطل نفس�ه، فما بني عىل باطل فهو باطل 

أساساً.
وتبقى تلك املواقُف الهزليُة واملحطاُت مثريًة 
للس�خرية عنَدما تجُد َمن يُلِبُس�ون أنفَس�هم 
بال�ذل، فتجده�م يؤيدون ظلماً ع�ىل بلدانهم 
بالتباك�ي  ويتظاه�رون  بذل�ك،  ويتش�فون 
والتشدق ببلد آخر، وهنا حلب السورية وتعز 
اليمنية يف حض�ن الحارض لنأخذ منهما قصة 

وعرة.
املفلس�ني  إف�الُس  يتضاع�ُف  فعندم�ا 
الخارسين ويجن جنونُهم، هنا تنبعث الحمية 
َوالغرية الخسيس�ة امُلسي�َّس�ة بدموٍع وهميٍة 
كاذبة مفركة بإعالم س�اذج، ويف نفس الوقت 
ت�درك حقيقة تلك العالق�ة الحميمة باألفكار 
الهدام�ة والدامي�ة ويف نف�س الوق�ت أيض�اً 
تتكش�ف وتتوّض�ح الرواب�ط والص�الُت بني 
دواعش اليمن ودواعش س�وريا بشكل خاص 
وبكافة الدول بش�كل ع�ام وبالفكر الوهابي 
التدم�ريي، وأولوي�ة املصلح�ة الصهيوني�ة؛ 
ملحاول�ة إخضاع وتركي�ع الش�عوب العربية 
وإذاللها، فها هي حلب وتعز نموذج حي، وما 
يحدث فيهما يكشف امُلَخّطَط الواحَد لكلٍّ من 

األَْعَداء والعمالء أيضاً.
ال ننك�ر أن حل�َب مدينة عربي�ة مثلها مثل 
تعز تََمام�اً، عدونا واح�د ورأس عدونا أيضاً 
واحد، وهو األفعى ومن غريها فقط السعودية 
ورأس�ها أَمريكا وإرسائيل، أعداؤن�ا بل أَْعَداء 
ُكّل الشعوب العربية، ولكن تختلف املسميات 
من دولة إىل دولة أُْخَرى، ففي س�وريا يشنون 
حرب�اً وينادون بحربهم ضد الرشعية ومصب 
الن�ار ومرم�ى اله�دف »حل�ب« ويف اليم�ن 
يشنون أَيْضاً حرباً مع ما يدعونها ويسمونها 
بالرشعي�ة ومص�ب الن�ار ومرم�ى الهدف » 

تعز«.

الدم عربي والدين إْس�اَلمي والهدف نفس 
اله�دف والوج�ع نف�س الوجع ولكن ش�تان 
م�ا بني ح�ق وباطل وف�رق شاس�ع بني أمن 
وخوف، ش�تان ما بني مدين�ة تتحرر ومدينة 
تس�تبد وبني مدينة تدحر األَْعَداء لتسكن ليلها 
بهدوء وطمأنينة ومدينة أُْخَرى تذخرهم إليها 
ليفيق�وا حلمها ولينال�وا منها لتك�ون وجبًة 
دسمة لهم، فدواعشنا اليوم يف الوطن بأكمله.

 دموُعه�م وبكاؤه�م ع�ىل حل�ب وعويلهم 
وعوي�ل ذئابه�م وأذياله�م وأتباعه�م تن�وح 
وت�دوي يف ش�وارع وح�ارات تع�ز.. أنينهم 
وآهاتهم عىل حلب وس�كاكينهم تسلخ وتذبح 

اإلنسانية يف تعز، وكأن شيئاً لم يكن!..
أيها الدواعش خس�ئتم، وأيها العمالء وأيها 
االب�واق اإلعالمية العميلة الس�اذجة.. ال داعي 
ل�ذَْرف دموع التماس�يح، وإن كنت�م حقيقًة 
تحمل�ون ذرة نخوة عربية ع�ىل حلب هذا إن 
كان عندك�م عروبة أص�الً؛ أوالً أفيقوا وكونوا 
وطنيني ثم بع�د ذلك تش�دقوا بالعروبة وإن 
أصبح�ت الوطنية تُفِي�ُق ضمائركم والعروبة 
تثريُ نخوتكم تذكروا ان أتباَعكم ذئاٌب حاقدة 
وأذيال متشددة يمارس�ون بمدينتكم اليمنية 
أبش�ع الجرائم من قتل وسحل وتمثيل بجثث 

أبنائها املواطنني.
 دعوا التباك�َي عىل حلب ولتنقذوا مدينتكم 
ال�ذي أحرقتموه�ا بأيديك�م وأي�دي املؤمنني 
ولتكف�وا أنتم وش�للياتكم بقصفك�م املدفعي 
بالس�الح الس�عودي عىل أبن�اء جلدتكم وعىل 

منازلهم يف تعز ليل نهار.
 أدخلت�م تع�ز يف ويالت الح�رب بأيديكم، 
وه�ا أنتم تجرجرون الحرَب يف تعز يف تصفية 
ممنهج�ة بتخطيط مرس�وم وجبان، تدمرون 
شارعاً تلو شارع وحارة تلو حارة أُْخَرى، وال 
يبقى لتعز إال صّم�ام األمان فيها من الجيش 
واللجان الش�عبية فقط، ولْوال وقوف الجيش 
واللج�ان بوجهك�م لعثت�م يف األرض فس�اداً 
وألهلكتم الحرث والنس�ل، فلس�تم إال وصمة 
عار يف جبني الوطن، بل أنتم العار بحد ذاته.

وهن�ا ال نمل�ك إال أن نق�ول يف االنْتَص�ار 
امل�رشف لحلب: »ألف م�روك يا حلب وعقبى 
لك يا تعز« فإن العزة يف آخر املطاف وصناعة 
التأريخ املوس�وم يف النهاية يبق�ى حليفاً من 

نصيب األوفياء لوطنهم يف نرصة الحق.

بكاُء حلب وعويُل تعز  إّما االحتالُل ومرتزقُته 
َأِو القاعدة وداعش 

سليم المغلس*
أَْصبَاحامانانيدارافاأناأَمرنكاا
تثاتخد9ُان قاعادَةااينعشاكأيانتا
تقن9ُا1دادهاا خللان فنىضااتدمريا
مقنمااتان بلادننان در1 اةا تحق ِلا
ان رشذماة،ا ن تازنالا ُمَخّططااتا
نا اأَمرناكاا نياطلالا لاذنا اِمانا
ناكاُناأناتكانناجااّيًةايفامحا19َةا
ن قاعادةااينعاش؛اكننهاان نسا لَةا
انيال9ّان تاياتتننجاُدا1اهايفان ددندا
منان بلدنن،ااساتكنناحرنصًةاعىا
نإل1قاءاعىاتننُجادان قاعدةااينعشا
ايعاهااايفان  انااسان9نااان درنقا

نْستاَرن9نتها.
ا1دَداننْتَصا9ِاثن9ةا٢١امناسبتالا
انساتطاعتهااتطهريَاثاانامحااظاتامنان قاعادةااينعش،ااأعايتا
 لبلداس ايتَهااقرن9َهان ث ايّساامادتان نصانَةانثَمرنك ةاقالان ثفريا
نثَمرنكاياح اهااا مانُددا اااماانقن9ُا1هايفاصاداء(،ااكانتاسافا9تها
لايانثاىلان تياغااي9تاصاداءاإىلاعادنا إلعادنيا لُدْدَانناعاىاأ1َْاَاءا
ن شادبان  ااياان ذياُيّشانامناانشااطنايفا٢٦امناما9سا٢٠١٥ايفا
إطا9امرشاعهاان تقث اياان تفت تياان فنضنيا لبلد؛ا لث طرةاعل ها
انحتال هاانهباخرينته،اايفاذنتان ث اقا لحفاظاعىان قاعدةااينعشا

كأيانتاتثتخدُمهااا رضبان بلدااخللان فنىض.
تدتااُداأَمرنكااا1ق ُةايالان ُدْدَاننايفان  ان،اكااايفاسان9نااا  ب ا،ا
عىان جااعاِتان تكفرينةاكُجزءامناقّننتهاايفامننجهةان ج شاان لجانا
ن شادب ة،ااأعط تامثااحًةاكبريًةا لتَحااّركايفانيحااظاتان جان1 ةا
1ا ذنتا1دداننحتالل،ااتصاّد9تاق اينتالذهان جااعاتاق ايَةاجبهاتا

امحاا9اامحااظات،اا9ُّق تاإىلا9ُتَباعا  ةا
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أيُبان شادنبالناأحاُدامرنناان شادنب،اامبتغاىان باحثلا
انيتا1دالا هاا،اايفامتانتاهااقانةاحجتاهااشاكلهااأسالن1ها
اطرنقتاهااتانعاه،اماانشارياإىلاثقاااةاذ كان شادب،ااقنته،ا
اعدن اةاقض تاه،ااأصا تها،ااندتالامنانيصااي9ان هامةان تيا
تدكُسانفث تهاذ كان شادباانق اهااسلنكهااق اهااأي1 اته.اا
1اداىاأنهاناكنانآلناأنانتابأا1انتصا9ان شادبان  ااياعىالذنا
ن ُدْدَاننان غاشامامناخااللامااأارزتهاقرنئحان شادرنءاانثي1اءا
انيزاملالااماااعّلتاعااهاكلااتهامااترنك بهمااماااأاحتها
اتنح هاِظال هاان قننةاانثّخاذةاامااحالتهااتحالهامناأي1 اتا

اق مااسلنك اتاانحتجاجاتا1 ان ةا9نئدة.
ناتجادايفان جانبانآلخراالناجانابانيدتديااَمنانقفامدها
نتاجاًاأي1 اًانضا9عاأاانضالياا ناُعرشنًامنالذنانثيبان ف اضا
ن اذياأنتجتهاقرنئحان شادرنءانيقااملاان نطا ال،اامااتذندها

قاننتهاماالناقل لاجدنًا امانبلغنناا هاتا زن،ااناجادة،ااناقنةاانامتانة،اانا
حتىاصدقاااا اايعكامنان صدقان شدن9ي.

إنانضطالَعان شادبا1ايهاةان دظااىايفامقاامةالذنان ُداْدَانناعَكسالذها
نيهااةان دظااىان تيانؤينهاانثيبان شادبي،انيتاثلايفان زنمل،اان اشا د،اكااا
أناضدافانإلنتاجايفان جانبانثكاينايانيقااِا9اندِكساأَنْضاًاغ ابامدظمالذها
ن رشنحةامثالاعنالذهانيلحاةان نطا ةا ألساف،اان9تبااطا1دضهما1ا ُدْدَانن،ا
كااااندكاساأَنْضاًاخطاأان رت1 ةان نطا اةان تياتر1انناعل هااأااننكشاافاقلةا

جدنائ تها.
نحقاًاساتكنناقصائدان شاعران  اانيان دظ مامداذان جا دامثالا1تنق تاتهاا
امااساباتهاااأاكا9لاااخلجاتهااااخرلاااامجدلااأحداألما
مصاي9ان تأ9نخاعنالذنان ُدْدَاننااستدكسامدىاتفاعلان شدبا
ن  اااياضادان ُداْدَانن،اامقاامتاهاإناه،اامناخااللامؤرشنتا
نذكرلااان شااعر،اسا اطللانياؤ9خا  قانلان ايشءان كثاري،ا
انثاتاتجاننساتاتاجاتان ننسادة،اطبداا1دداإخضااعان اصا

 لاقدان ثلبياانإلنجا1ي.
 قدااضنان ُدْدَاننالذنان شادبا1اثقف هايفامنضنان تحدي؛ا
نثماران اذيااجاراناا1 نانثيباماناكلاصنباانتجااه،اا1دثا
مصاي9هامانامرنقدلا،اا هذناظهراكثريامنان شادرنءاانثي1اءا
ان كتاباانياشاداناخاللاارتةان ُدْدَانن،اامجالاذ كاس كننا
مصاد9نامهااااأساسا اامنامصاي9ان تأ9ناخا هذهانيرحلةامنا

ن ُدْدَانن.
إناهاينانيهماأنانتامان رتك زاعىان جانابانثي1ياامااقدمها
يفاساب لامننجهةالاذنان ُدْدَانن،ا  سااقاطايفان قص دةان شادرنة،اأاان زنمل،ا
أاانثنشانية،ا1الانجباأنانأخذان رساماأَنْضاًاان كا9نكاتارياانيرسحاان تاث لا
ان راننةاان قصةان قصريةامثاحةاانسدةايفامتناأيبانيقاامةاان جهاي،االذها
يعانةاصايقةا انزن9ةان ثقااةاخصنصااا حكنمةانإلنقااذاعانمااثخذانعتبا9ا
لذهانيثاأ ةااإعطائهاااأا ننةاااعلةايفان تشاج ناان دعماانن1تكا9اكثاالحا
ااعالاضدانيدتدنناأانً،ااتزاندنًا دننملان صاانيان دنخيلاقنةاامتانةااأصا ةا
ثان اا،اات ثارينًا كتا1ةان تأ9ناخانيداصاثا ثااً.اا ناندد9ا9ن1داًااخامثااًامنا

ن فننئدان تيانانثنانيقالا ذكرلا.

*عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل 

مكاَشفٌة أمريكيٌة 
للجيش السعودي

طالب الحسني 
ماان اذيانقن ُهانثمرنك اننا1دداُقرن1ةا
اااشهرنًامنالذهان حربان كنن ةاان ُدْدَاننا
عىان  ان؟!ايفاأحدثاتقرنراأمرنكيااصفا
ن ج اَشان ثادنيياأنهاناراعاىاا9قااأنا
اشالهان كبريايفان حداياكشافالشاشاةا
لذنان ج شان ذياتماتجه ُزها  كنناانحدنًا
منان ج نشان قننةايفانياطقة،اأنهامخ ٌّبا

 آلمال،ا1حثبانثمرنك ل.ا
لاذهانيدط ااتان تايا1ادأتا1احاا ةا
أمرنك ةا غثاِلاندلاامناجرنئمان ثدنينةا
أانًاامانااض حاةالزناتهاا،اثان ااًامانا
خاللاطرحامبااي9ةاكريياثمامانانإلْعاَلنا
عنان حدامنا1 نانثسالحةا لثادنينةاثما
مؤخرنًامناكشفانيثتن9ااإْعاَلنالشاشةا
ن ج شان ثادنييااننعارتنفا1ا ا ا1ةاعنا
ن ثادنينةا1ا فشال،اكلهااماؤرشنتاعىا
نستارن9انييايفامرشاعاننقاذان ثدنينةا
1ثاحبهاامنالاذنانيأزق،اااحالانتحدثا
عنالذهانيحاا ةاماذاأشاهر(ااهناطب ديا
ذ كاأَنااضنان ثادنينةاانقرن9لاا1ا فشلا
  ساأمرنًاعايناً،اا  ساأمرنًاعايناًاأَناتخرجا
ن  اناماتارصةاانناتخرجامنان نصانةايفا
مر1انانعتقادتااعالتاانشااطناعىاأنا

نبقىاتحتال ااتها.ا
9لااُنان  اا الا  سالااا،اا  ساعادا
لاذهانيدط اات،ا1 داأنهمامناأاشالننالذنا
ن ُدْدَاننا1صانيلماا1دعمان ج شاان لجانا
ن شادب ة،ا كنان رلاانانثكلا1اساتارن9ا
ن حفااظاعاىالاذنانننتصاا9.انيثاتقبُلا
نتطلبارشنكاةااطا اًةانانتحّاُلاحكنمةا
امدا9ضة،االذنالناماانؤكداعل هان ثا ُدا

عبدنيلكا1د9ان دننان حنثياحفظهان له.ا
منا1نن1ةامنننةاامدا9ضةاجاءان تدخلا
ن خا9جياحتىانتثاناإىلان حدان ذيا مانددا

مقبننً.


