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الصاروخيُة واملدفعيُة اليمنية تُدكُّ عشراِت املواقع السعودية، واقتحاماٌت جديدة 
  - يحيى الشامي:

ناتتاحانيقاتلاننان  اا نناِمحان6نًاقتا  اًا
جدنادنًاينخالانث6نيضان ثادنينةايفان جازءا
َناأ2طاُلا ن رشقيان جان2يامناج زنن،ااقدايشَّ
ن ج اِشان  ااياان لجانان شادب ةاعال اتهما
ن دثاكرنةايفاتلكانياطقاةا2اقتحا6امنقدلا
سادنينلانتبداناحارسان حدايان ثادنييا

لااامركزان ثااةااعفرة.ا
ا صدىانيثارية،ا اأااايامصاد6ٌاعثاكريٌّ
أّنان ج اشان  ااياان لجانان شادب ةاتح ّاننا
ن فرصاةا لهجن6اعىلانينقدالا حظةاتننجدا
ضبااطااق اينتاعثاكرنةاسادنينةاكبرية،ا
2اإلضاااةامجام نامانان جانيان ثادنينلا
كاناننايفانينقدال،ااأّكدانيصاد6امرصعاعديا
كبارياماهاماامنا2 اهاماضبّاطاسادنينننا

2اإلضااةاإىلاجرحاأضدااهم.ا
اتاثّالان دال اُةالاذهاتصد ادنًاعثاكرناًا
ننع ااًااناتااً،اخصنصااًاأنهانأتايا2ا تزنُمنا
ماناتصاعدان دال ااتان دثاكرنةان ددانن ةا
غريانيثابنقةان تياتشااّهاان ثدنينةايفاأكثرا
مانامحان6ااجبهاةايفاأماكانانيننجهاتايفا
ن دنخالااجبهاتان خا6جاان دالان ثادنيي،ا
اأ2رزتالذهان دال ةاقاد6ةانيقاتللان  اا لا
عىلان تصد دان دثاكريان انعيايفاظلاضغطا
عثاكرياناثّاُلان اذ6اةايفاتثلثالانثحدنثا
ن دثاكرنةان تيانشااهاان دادانناعىلان  ان،ا
الاناماااجدالان دادانناندتقادا2إحكاماها
ن قبَضاعىلازما6انيبااي6ةايفاكاملان جبهات،ا
خصنصاًا2ددانستقدنمهاآنَفانيرتزقةا لقتالا

ن ا2ًةاعناج شاهااحرساحدايه،انثمران ذيا
مااحان ثادنييان فرصاَةا خانضاعال اتا
قتا  اةاجدناةا2اأيانتاناا اةاعا لاةاعاىلا
أمالاتحق لاننجاازاناكاهامناتغ ارياقننعدا
ننشاتباكااارضامداي ةاعثاكرنةاجدندة،ا
ياناأّيانعتباا6ا لاجادنانان  اا الان ذنانا
نُقتلانناننم اًايااعاًاعنانث6نيضان ثادنينةا

2ا درشنت.ا

اتننصلتان دال اتان دثكرنةان تيانُافذلاا
ن ج اشان  ااياان لجانان شادب ةايفامختلفا
جبهااتان ُدالان ثادنيي،اافيانجارنناُقتلا
ثاان ةاعثاكرنلاسادنينلايفاثالثاعال اتا
قااصامتفرقاةانّفذتهااااحادنُتان قااصاةا
ن تا2داةا لج شاان لجانان شادب ة،اعىلاثالثةا

مننقنامتفرقةاتا2دةا لج شان ثدنيي.ا
ايفاج ازنناانصلاتان قانَُّةان صا6اخ اُةا

نساتهدنَفامننقناعثاكرنةاسادنينة،اافيا
منقاناأعاىلاجبلايخاانانساتهداتان قننتا
ن  اا ةامرَكزنًا لج شان ثدنيي،اانستهداتا
تجّاداًا لجانيان ثادنينلايفامنقانانياتزه،ا
اتجادااًاآخارايفامنقانان كرس،اانساتارتا
نننفجاا6نتاان ثااةان لهابا2ا تصاعادامنا
ينخلامخزناأسالحةاتا2نا لج شان ثدنييا
قربامرَكزانيجازعاغرباجبلاق س،اايفااقتا

سا2لانساتهداتان قنةان صا6اخ ةامدثكرا
قزعااجاانبان رشقااناامدثاكراأ2نامضا
ان صال2ةا2صل ةامنان صنن6نخاننعاكات نشا.ا
اانصلاتانيداد اةان  اا اةايكامننقنايفا
جبلان شابكةان شااا  ةاان جان2 ةا2دديامنا
ن قذنئاف،ا2اإلضااةاإىلامنقناجحفاناامنقنا
شاالان حنش،ااشانلدتاعىلانثثراس ا6نتا
نإلسادافاتهارعاإىلانيكانااتجايلان جرحى،ا
َايفامنقنامثدناأعطباتان قننتان  اا ةاآ  ةا
عثاكرنةاسدنينةااقتلاَمناعل هامنان جانيا
ن ثادنينل،اكااانساتهداتان قانةانيداد ةا
تجّاداًا لجانيان ثادنينلاامرتزقتهماغْربا
منقنامثدن،امااأسافراعناساقنطاعديامنا
ن قتاىلايفاصفناهام،ااأااايامصاد6ام دننيا
عنااصنلاسا ا6نتانإلسادافاإىلانيكانا2ددا

ن قصفامبارشًة.ا
اشاهدامنقاناجحفاانانساتهدنااًامركَّزنًا
2قذنئافانيداد اةان  اا اةان تيانساتهداتا
يفاذنتان نقاتا6َقا2ااتان ج شان ثادنييايفا

ن شبكةان شاا  ةاان جان2 ة.ا
اأعلنامصد6ٌاعثاكرياقبالاننملامقتلا
عاديامانان جاانيان ثادنينلااتدمارياآ  ةا
تا2دةا همايفانساتهدنفاتجاداتهماعىلامافذا

ن خرضنءا2دديامنان قذنئف.ا
َلايفام ديامقتُلاعاديامنانياااقلا اُساجِّ
نيقاتلالايااعاًاعانان ثادنينة،ايفاعال اتا
طاا اتا امدادايا صا6اخايا نساتهدنفا
تجادااتا هامايفاصحارنءام ادي،اامنا2لا
ن قتىلاعديامنان ق اينتان دثاكرنةاأاصحتا

مصاي6اإعالم ةاعناأسااءاأعدنياماهم.ا

تدمري ناقلة ُجْنـــد باجتاه تبة �ملطار:

مصَرُع قيادي باإلصالح وعشرٍة من 
املرتزقة يف مديرية صرواح

مصرُع وجرُح أكثَر من عشرين مرتِزقاً 
وإعطاُب آليتني عسكريتني يف تعز

  - خاص:

ا2ا6ٌزا2حزبانإلصالحا  قياق اييٌّ

نيننيلا لدداننان ثدنييانثمرنكي،ا

أماسانثحاد،امرصَعهااعاديامنا

نيرتزقاةايفامننجهااتامنان ج شا

محااظاةا يفا ن شادب ةا ان لجاانا

مأ6ب.ا

ن رساا ةا ن نساائلا اأعلااتا

مقتاَلا نإلصاالحا ن تا2داةا حازبا

الانا ن بددنناي،ا 6شاايا نيرتازقا

6ئ ساارعان حزبا2ادنرنةان ددننا

ن تا2داةايحااظاةاإب،ايفانيداا6كا

ن تياشهدتهاامدنرنةارصانح.ا

مناجانبهاأكدامصد6اعثاكريا

أنانيرتزقان بددننياقتلااإىلاجانبها

أكثرامنالااعاارصامنانيرتزقة.ا

ن ج اشا أ2طاالا تاكانا كاااا

ان لجانان شادب ةامناتدمرياناقلةا

جاداتا2داةا لارتزقة،اكانتاتحالا

مدادلا6شااشاع اا6الاااكا اًةا

كباريًةامانان ذخريةايفاتباةانيطا6ا

يقتالا أيىا شااالارصانح،اماااا

نيرتِزقةان ذنناكاننناعىلامتاها.ا

  - تعز:
 قياعدٌيامناعاارصانيرتزقةامرصَعهمااُجِرَحاآخرانا
خاللامحاا ةازحفا همايفاأطرنفان جحا لةا2ادناةاتدز.ا
اأكادامصاد6اعثاكرياأناأ2طاالان ج اشاان لجاانا
ن شادب ةاتصادانايحاا اةازحافا لارتزقاةايفاأطارنفا
ن جحال اةا2ا جبهةان رشق ةايدناةاتداز،امكبّدنناإنالما

خثائَرااايحًةايفانث6انحاان دتاي.
انيصاد6ُاأنامااانقاا6ُِباعارشةاماااقالا قاننا َ ا2الَّ
مرصعهم،اا اااُجرحاعدياآخراأثااءامحاا ةان زحفالذه.ا
يفاذنتان ثا اقاتاكناأ2طالان ج شاان لجانان شدب ةا

مناتدمرياطقماعثاكريا لارتزقاةايفاماطقةاكال2ة،اماا
أسافراعنامرصعاثالثةاماهمااجرحاآخرنن،اكاااتاكاننا
ماناإعطاباآ  ةاأخارىا همايفاماطقةان ص اا6ا2ادنرنةا

ن صلن.ا
ايفان جبهةان غر2 ةايحااظةاتدزاتاكناأ2طالان ج شا
ان لجانان شادب ةامنانستهدنفاتجانا لااااقلايفا»تبةا
ن دادنن«ا2ا ضباباأسفراعنامرصعاأ26دةاعاارصاماهما
ناآخارايفاماطقةا اَجاْرحاآخَرنانااكذ كانساتهدنفاتجاُّ
»2ري2اشاا«اأسافراعنامارصعاثالثةاماهامايفااقتا قيا
عاارصامرصعاها2قااصةان ج اشاان لجانان شادب ةايفا

ماطقةاعص فرةااسطانيدناة.ا

  - عدن:
اصلتاإىلاعدنااااجثًةايرتزقةان دداننا
ن ثادنييان ذنناساقطننايفاصحرنءان بقنا
2اجارنناأثاااءاقتا هامان ا2ًةاعانان ج شا
ان لجاانا ن ج اشا 2اننجهاةا ن ثادنييا
مصااي6ا أااايتا مااا 2حثابا ن شادب ة،ا

إعالم ةاجان2 ة.ا
اذكارتانيصااي6اأنااااجثةااصلتاإىلا
عدناخاللان  نمالانياض لااتماتنزندهاا
2حثابانيحااظااتان تاياناتااياإ  هااا
ن قتاىل،االايا حاجااأ2ال،ا2اإلضااةاإىلا

عدن.ا
اأشا6تانيصاي6اإىلاأنان قتىلاسقطننايفا
مدا6كان بقنايفانيننجهاتان تيانخنضننهاا
ضادان ج شاان لجاانان شادب ةان ا2ًةاعنا

ن ثدنينةاماذاعدةاأشهر.ا
ا2دأتاق اينُتانيرتزقاةان تكتَُّماعىلالذنا
ن اانعامانانثنباء،اح اثااصلاتاطائرةا
شحناعثكرنةاسدنينةايفانناالانيايضا
إىلامطاا6اعدناقايمًةاماناقاعدةاخا دا2نا
عبدن دزنازايفاخا سامشا طااعىلامتاهاا
عارشنتان جثثا قتىلانيرتزقاة،ا كنانثمرا
جارىااساطاتكتاماإعالمياكباريااكانتا

ن قاننتانينن  ةا لداداننان تياأخلتانيطا6ا
ماناُكّلانينظفالاا اماتُبْااااِلاإناعاىلا
مجانعاةاصغاريةا ق اايةانيحااظةان تيا
قامتا2استقبالان طائرةاانستال6ان جثث.ا

ايفان ااثااأكتن2رانيايضانستقبلتاعدنا
5ااجثاةاتدنُيايثالحلاجان2الاماناتما
تجا دلما صا حان ثدنينةا خنضامدا6كا
ن حدايان ا2ًةاعنان ج شان ثادنيي،اُقتلننا
يفاصحرنءان بقن،اا2حثبامصاي6امحل ة،ا
أااايتايفاح ااه،اأنالاجثاثاماهاااتدانيا
يثالحلامناأ2اااءاعدناا اااتدانيا2ق ةا

ن جثثايثلحلامناأ2ااءا حجااأ2ل.ا

عدن تستقبُل دفعًة جديدًة من جثث مرتزقة السعودية بعد مقتلهم يف نجران 
أبطال الجيش واللجان الشعبية يطّهرون 

تّبة التاج املطلة على مفرق الجوف 
تاكناأ2طالان ج شاان لجانان شدب ةامثاءانن6ان ثبتانيايض،ا2دال ٍةاننع ةامناتحرنراتبةان تاج.ا

اأاايتامصاي6اخاصةا اا»صدىانيثارية«ا2أناأ2طالان ج شاان لجانان شادب ةاتاكاننامناتحرنراتبةان تاجا
اتطهريلا،ا2ددامدا6كاعا فةامنامرتزقةان دداننان ذنناتكبداناا هااخثائرااايحة،ااتقناتبةان تاجايفاجبلانا6ا

امالصقةا ح داإمذلبانيطلاعىلامفرقان جنف.
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  - خاص:
شاهدتاماطقاُةانهاماخااللان ااثلاسااعًةا
نياض َةاتصد دنًاعثكرناًامناقبلامرتزقةان دداننا
اطرينناه،ااقا2َاَلاذ كاصاانينًاأساطن6ناًامناقبلا
أ2طاالان ج اشاان لجانان شادب ة،ان ذناناتحّدانا
ن قاا2َلان داقنينة،ااتصّدانايدظمامحاانتازحفا
نيرتزقاةاانساتداياناثالثةامننقاَناأُْخاااَرىاليا
ُجالُةامااكاناقداس طراعل هانيرتزقة،ان ذننايادننا
ثاَناُكّلاذ كا2نقنعاأكثرامناللااقت لااجرنٍحايفا
صفناهام،انثمران ذياياناأحدانشاطائهما لقنلا
ان دااُنا2ا درشنتامناأجلان تقاطاصن6ةا 2أنهانتمُّ

قبلاأنانرتنجدننامجدينً.ا
ا2دأان تصد دان دثكري،انن6ان جادةانياض ة،ا
ماناقبالاقانىان دادانناانيرتزقاةاعاىلانث6ضا
2ا زحافاعاىلامااطلانيداانناان قتاب،اغرياأنا
أ2طااَلان ج اشاان لجاانان شادب ةاتصاّدانا هما
2بثاا ٍة،ااتاكاننامنان قضاءاعىلاثااُعارصنًامنا
مرتزقةان ددانن،اا اااأص باأكثرامنالااآخران.ا
مصاّن6ةا مشاالَدا ن حر2ايا نإلعاال6ُا ااّزعا
 لتصاديا زحافانيرتزقةاعاىلانيداانناان قتب،ا
اكذ كاأظهرتانيشاالدان حجمان كبريامنان قاا2لا
ن داقنيناةان تاياأساقطهااطاريننان دادانناعىلا

نياطقة.ا
اتظهارانيشاالداك فاأاشالاأ2طاالان ج شا
ان لجاانان شادب ةان زحاَفااتاكااننامانايحارا
نيرتزقاة،اكااااتُظِهاُر،ايفاذنتان نقات،اجانباًامنا
جثاثاقتىلامرتزقةان دداننان تاياتماتركهاااارن6ا

مناتبقىاماهم.ا
اا ااااكانامرتزقةان داداننانادادننا نجنيا
تغط اةاجننةاماناقبلاطريننان دداننان ثادنييا
نثمرنكاي،اإناأناساقنَطاق اينتهامان دثاكرنةا
ني دنن ة،اشاّكلانقطةاتحنلاكبريةايفاسريانيدا6ك،ا
انندكاسانثمُراسالباًاعىلانيرتزقة،ان ذنناشادرانا
2فدنحةان خثائرامقا6نًةا2ضآ ةانإلنجازاا2دداذ كا

تبدُّيلا.ا
ا2ادأاننتجاُهان دكايا2ا اثابةا لارتزقةاعادا
ساااعهما2اقتالان ق ااييانيااالاناجايانثقرعا

الناشاق لاقائادانيرتزقاةا2جبهةانهامان ق اييا
خا دانثقرعامناعديامنامرناق ه،االنان خلان ذيا
أحدثاننه ا6نًاانسداًايفاصفنفانيرتزقة،ا2اإلضااةا
إىلارض2اتان ج شاان لجانان شدب ةان تياأجلتهما
عىلان رتنُجن.ااا2دداذ اكانالاأتباُعان ق اييانيرتزقا
خا ادانثقارعان اص َبانثكلَامانارض2اتان ج شا
ان لجاانان شادب ة،ان اذيانّفاذانارض2اًةاننع اةا
نساتهداتاتجادااًاياااندارفا2ا كتبةان خامثاةا
اأسفرتاعنامرصالاامرتِزقاًااإصا2ةااااآخرنن.ا
اأاايتااحدنتان رصدان تا2دةا لج شاان لجانا

ن شدب ةاأنان رض2ةاسبّبتاإ26اكاًاجدندنًا لارتزقة،ا
ا اااتما6صداسا ا6نتانإلسادافاالياتهرعا اقلا

ن قتلاان جرحىا2دداارن6ِاَمنانجاامنان دال ة.ا
انساتارامثلثالاساقنطاق ااينتامرتزقاةا
ن داداننااظالاذ اكانادكساعاىلاساريانيدا6ك،ا
ح اثاتمانإلعالناعنامارصعانيرتزقان دا دانارصا
ن  ايعياقائدامدثاكران فرضةاسا2قاًااإىلاجانبها
لامناق اينتانيرتزقاةاني دنن لان ذنناقتلنناخاللا

نيدا6كان تياتننصلتا  الًاانها6نً.ا
امناُكّلاإعالناعانامقتلاق اييامرتزق،اكانتا

اساائلان تننصلاننجتااعياتشاهداحارنكاًاكبرينًا
مناقبلانشاطاءامرتزقةان دداننان ذننا2دأاناتباُيَلا
ننتهامااتااتنج اهان لان6ا لق ااينتان دثاكرنةا
2ا زجا2درشنتانيرتزقةايفامدركةاكاناننستدرنضا

نإلعالمياأحداألماألدناها.ا
ا2ا تزنُماناماناذ اكاتامانإلعالناعانامرصعا
نيرتزقانيقد6اَعبدن نلاباحاتماَاثامنامرناق هايفا

نيدا6كان تياتننصلتايفاماطقةانهم.ا
كااااُقتالان ق اايياني دننيامحاادان دذ6ي،ايفا
عال ةاننع ةاأُْخااَرىا لج شاان لجانان شادب ة،ا
ح اثاأكادتامصااي6ام دنن اةاأنان داذ6يا قيا

مرصعهااكذ كاعديامنان ق اينتاني دنن ة.ا
خااللان ثااعاتان طننلةامنانيداا6كايفانهما
ان صا6اخ اةا لج اشا نيداد اةا ن قانةا كاناتا
ان لجاانان شادب ةاتدالاعاىلاطانلاجبهةانهما
اخّلفان قصفانيتننصالايننقنانيرتزقةاعرشنتا
ن تننصالا مننقانا اكاناتا ان جرحاى،ا ن قتاىلا
ننجتااعايامرةاأُْخااَرىاشاالدنًاعىلاذ ك،اح ثا
أخذانشاطاءامرتزقةان داداننااقتااًاطننالًاالما

نارشاناتباعاًاخلامقتلاأعدنيامنانيرتزقة.ا
ايفانهماأَنْضاًا قياااامرتِزقاًامصا6عهماجرنءا
ننفجا6اعبنةاناسافةا2طقماعثكرياكانانقلهما

2اتجاهاماطقةاملحا2ادنرنةانهم.ا
اأااايامصد6امحيلا صدىانيثاريةاأناطريننا
ن داداننانثمرنكايان ثادنييا امانتنقاْفاعانا
ن تحل لاخاللانثنا6انياض ة،اح ثاساندازحنااِتا
مرتزقتاها2شاناعارشنتان غاا6نتاعاىلامننقانا

ن ج شاان لجانان شدب ة.ا

  - عبد اهلل بن عامر:
اغريُامثابنقا قانىان دداننا تصد ٌداعثاكريٌّ
انيرتزقةايفاعدةاجبهات،ايفامحاا ةا تحق لانخرتنقا
عثكريااتقد6ُّاعىلانث6ضاعىلاضنئهاتتاكناقنىا
ن داداننامنااارضاإمالءنتهااارشاطها،اناسا ااا
مناتنن6ياأنباءامختلفةاعنامثااعَياجدندةاتهدفا
إلَعااَيةاإح اءانيشااا6نتاماناجدناداايفاعاصاةا
عر2 اةاجدنادة.اغارياأناياَلان داداننانثمرنكايا
ن ثادنيياتثادىاامناخاللان تصد دان دثاكريا
إىلاماالاناأ2ددامنامجرياارضارشاطاجدندةاعىلا
طاا ةانيشااا6نتانيتنقدة،اح ثاتهدفاتلكان دالا
إىلاتحق لاألدناهااننْسارتَنت ج ةايفان  اناانيتاثلةا
يفانْستَداَيةانفنذلاااس طرتهااعىلان  انامناخاللا

إَعاَيةاأتباعهااإىلان حكمايفاصاداء.ا
ماطقاةانهاما2حكاماألا تهاااننْسارتَنت ج ةا
اكننهااانثقارَباإىلامااطالامحااظاةاصادااء،ا
ا2ا تاايلانيح طاةا2ا داصااةانُلقيان داداننا2كلا
ثقلاهان دثاكرياانازجا2ائااتانيرتزقاةاإىلاتلاكا
ن جبهات،ايفامحااانتاحث ثةا تحق لاتقد6اناّكنا
إعال6ان دداننامنان حدناثاعنانقرتنبانيرتزقةامنا
ن داصاةاصاداء،اناسا ااا2ددان هزنئمان دثاكرنةا
نيتتا  ةان تياتكبّدلاان ددانناخاللانثشهرانياض ةا

يفامختلفان جبهاتان دثكرنة.ا
انارىان بداضاأنان تصد ادان دثاكريايفانهما
ناثلاآخراآمالاق اينتانيرتزقةايفان بقاءا2اااصبهما
انْساتاَرن6احضن6لامايفانيشاهد،اناسا ااا2دادا
تدرضهاما لتن2 خانيثاتاراماناقبلان ثادنينة،ا
عاىلاخلف ةااشالهمايفاني دنن،انثماران ذيانندكسا
عىلامنقفان دداننان ثا ايسان اذيا2دناانضحاًامنا
ن خطةانثما ةانثخريةاان ذياندكُساحا ةان تخبطا
امحاانتاإحدنثامتغرينتاعىلانث6ضاتادكساعىلا
نينقفان ثا ايس،اا اااان دداننانثادىاإىلاإجرنءا
تددناالتاجنلرنةاعىلان خطاة،انثمران ذياقدانبداا
صدباًاماا مانتاكنامناتحق لاتقد6اعىلانث6ض.ا

امناخاللاقارنءةاأحدنثانهامانثخريةاا26طهاا
2اينقفان ثا ايسان دا6ا لدداننانجاُداأنا لتصد دا
ن دثاكرياأ2دااينًاإقل ا ةاأنضااً،اابداداأناتاكنا
ن ج اشان ثان6يامانانْساتَداَيةان ثا طرةاعاىلا
ن جااعااتا يا6ا اننحثاا6ا حلابا مدنااةا كامالا
نإل6لا2 اةانيان اةاخل ج ااًا2دادا6لاناتاإساقاطا
ن اظا6ان ثان6ياان تيانساتارتا ثااننتانجداأنا
يالان خل اجاامنانقافاا6نءلااانقاد6ا هاان دعما
انيثاندةاتشادراأناتدرضتاننتكاسةاكبريةانا2دا

مناتدننضهاايفان  ان.ا

حزُب اإلصالح ومحرقة نهم وصرواح: 
م دنن اً..اأ قىان ددانُنا2كلاثقلهان دثاكرياإىلا

جبهاتانهم،االيان جبهاتان تياسبلاأناتكبداا هاا
خثاائَرااايحةاأجلتهاخاللانثسا2 نانياض ةاعىلا
ن تنقف،اغارياأنان اظا6ان ثادنيياا2ا ضغطاعىلا

نيرتزقةاان دانا2ايئاتامنانيغر6ا2هماساا6َعتاإىلا
ن تصد داخاللانثنا6انثخرية،اا اااتشريُانيدلنماتا
ن نن6يةامنامأ6باأنان خثائَران برشنَةان كبريةان تيا
تلقالااانيرتزقةايفانهمايادتانيئااتامنانيجاّدننا
ن جدياإىلا6اضانيشا6كةايفانيدا6ك،انثمران ذيايانا
حزَبانإلصالحاإىلان زّجا2اجادنهاإىلانياطقة،ايفااقتا
نشدراأنانساتدايتَها لثلطةا نانحدثاإنا2ا حثما

ن دثاكري،ااأناأناةاحلنلاس اسا ةاقاداتنييا2ها
إىلاخا6جانيشاهداخاصاةاإذناتا2دااااحجَماحضن6ا
نإلخنننانيثالالاشادب اًاشااانًاأَْااجان2اًا2ا ذنتا
2داداتأن دان دادانن،ااكذ كامنقافايالايفان دداننا
مانان حازب،انال كاعنامنقافا2ق ةان ت اا6نتايفا
نيحااظاتان جان2 ةاخصنصاًامنانإلصالح،اإضااةا
إىلاظهان6ات اا6نتاجدنادةاكا ثالف لا2دعامامنا
ن ددانن،اح ثانرىانإلصاالحاأنالذنان حضن6انأتيا

عىلاحثا2ه.ا
ا هذناكانانإلصاالُحاندَاُلامناأجلاإَعاَيةاترت با
صفنااه،امتخاذنًاماناماأ6باعاصاةا اهاامرَكزنًا
 اشااطهاامقارنتا تد6نابااتجا اداأعضائاه،ايفا
محاا ةا فرضامداينتاجدندةا2لااتثننلانفثها
أما6ان ثادنينة،اتحدندنًاأنهان قنةان نح دةان قاي6ةا
عىلاتحق لان حثمان دثكري؛اا هذنانجداأناأحدنثا
نهمانثخريةا  ثتاإناتكرن6ٌاثحدنثاسا2قة،اآخرلاا
ن تصد ادان دثاكريان كبريا2ددااشالامشااا6نتا
ن كنناتااااقبلان6ْتاَكابان دداننامجاز6ةان قاعةا

ن كلىايفاأكتن2رانيايض.ا
اقتهااايانانإلصاالحا2ق اينتاهاإىلاجبهاتانهما
ارصانح،اا اااكانانُيخّططان تقد6اني دننياندقبها
تحرنٌكا لخالنااينخلان داصاةاإل26اكانيشهدانثمايا
اتثاه لاإساقاطان داصااة،اغارياأنانتائاجاتلكا
نيحاانتامنازحنااتااتحشا داعثكريااتصد دا
2ا طاريننان حر2اياان6ْتاَكاباجرنئما2حالانيدن لا
كانتان فشلاح ثاسقطتاق اينتاكبريةايفامدا6كا
رصانحاانهامااتاكنان ج اشاان لجانان شادب ةا
مانان تصاديا كلاتلكانيحااانتان تياجااءتا2ددا
أناحاالانإلصاالحان قنلا دالان دادانناننهان قاي6ا
عىلامثااعدةايالان دداننايفااارضا6ؤنتهاا لحلا
ن ث ايساح ثاجاءتاتلكاننحدنثا2ددا6اضان نادا
ن نطاايان خضنعاإلماالءنتان ثافريننانثمريكيا
ان لنطاناياقبالاأنانغااي6ان كننات،امتجهااًاإىلا
مثاقطايفاطرنالان دانيةاإىلاصادااءاالاناماا ما
نحادثاح ثاقاا6ان دداننا2إغاالقانثجننءااارضا
حظراجنياعىلاصاداءامناتصد داعثكرياكبري.ا
كاناتانتائاجاتلكانثحادنثان تياشاهدتهاانهما
ارصانحاخاللاسابتالااأكتن2ارانياض لامحرقًةا
 لارتزقاةاالزناةا لدداننااأذنا2اها2كلامااتدا ها
ن كلااةامنامدااى،اح اثاتدنا تااساائلانإلعال6ا
أساااءاق ااينتاكباريةا قاتامصا6عهاا،اإضااةا
إىلان داديان كباريامانان قتىلاان جرحاىايفاصفنفا
نيرتزقةا تهدأاتلكان جبهاتامناجدنداإثرانننتكاسةا
نيداناةاانثاتاران نضناماا2الاكراااارااتبايلا

 لقصفانيدادياحتىاماتصفاينثالان حايل.ا

تقارير

مقتل و�إ�صابة �أكرث من 200 مرتِزق

سقوط جماعي للمرتزقة يف نهم

�إقليمياً و�صيا�صياً وميد�نياً

أبعاد التصعيد العسكري للعدوان يف نهم

نهم يف ذاكرة العدوان: 
ان ات جةاان حدثان تأ6نخا

نهانةاناانراامطلنا
الننراثالا6

امدا6كاعا فةايفاعدةامااطلااغا6نتامكثفةاس اااعىلا
ماطقةان فرضةااانيياملح

ااشلان زحفاانستدايان ج شاان لجانان شدب ةازما6ا
نيباي6ة.

مناما6ساحتىا
أغثطساثالا6

امدا6كامتفرقةاانْستاَرن6ا لغا6نتان ددانن ةاازحنااتا
متكر6ة،اح ثا ماتهدأان جبهةا6غمانيشاا6نتايفان كننتا

ان حدنثاعنااقفاإطالقان اا6

ا مانحقلان ددانناأياتقد6انذكر.ا

امحاانتازحفاكبريةامثانيةا2ا طريننان حر2ياانث2اتيشاسبتالاأكتن2رانياض ل
أستارتاثنا6

ااشلان زحفاامرصعاعدياكبريامنانيرتزقةا2 اهماق اينت.ا

ازحنااتاامدا6كاليانثعافاان طريننانشناعرشنتاينثالاثالا
ن غا6نتاانلقياقاا2لاعاقنينة

ااشلاامرصعاعرشنتانيرتزقةا2 اهماق اينتا

الطرياُن األمريكي السعودي يستهدُف عددًا من 
منازل املواطنني بمديرية نهم ويحيُلها إىل ُرَكام

نساتهدفاطرينُنان دداننانثمرنكيان ثدنيي،اأمسانثحَد،اعدينًامناماازلانيننطالا
2ادنرنةانهمااأنباءاعناسقنطاضحانا.

اإناطرينَنان دداننانساتهدفا2ثلثالٍةاغا6نتالثاترينةاماازَلا ااقاالامصد6ٌاأمايٌّ
نيننطالايفاانييامحيل،امااأيىاإىلاتدمريلاااأنباٌءاعناسقنطاضحانا.

اغا6تلاعىلاانييان دقرننا اأضافانيصد6ُاأناطرينَنان دداننانثمرنكيان ثدنيياَشنَّ
يفامدنرنةانهم،امخلفاًاأرضن6نًاجث اًةا2ااتلكاتانيننطال.

اتأتيالذهان غا6نُتان هثترينُةا2ددان هزنئمان كلىان تياتكبّدلاانياااقننانيرتزقةايفا
نياطقةاامقتلااجرحانيئاتاماهماخاللان ثاعاتان قل لةانياض ة.

األبعاد االْسرَتاتيجية 
للتصعيد يف نهم:

إقليمياً:اتدننُضانننتكاسةان ثدنينةا
خصنصاًاان خل ج ةاعانماًايفاحلبا

2ثن6نةا

سياسياً:ااْرُضاتددنالٍتاجنلرنةا
عىلان خطةانثما ةاتلبّيا6غباِتان رناضا

ا2ا تايلاتحدنُدامثا6ان حلان ث ايساا6سما
مدايها

عسكرياً: ننقرتنُبامنان داصاةا
صاداءاان ث طرُةاعىلامااطلاتقُنا

يفامح طهاااقطُناإمدنينتان جبهاتا
نثُْخااَرى.ا

 هدف محتمل:  فُتانثنظا6اعنا
مدركةاأُْخااَرىانتمان تحضريُا هااقداتكنُنا
يفاماطقةا2ابانيادباان ثننحلان غر2 ة.ا

خاص باإلصالح: إاشالاأنّةا
تحركاتاس اس ةاقداتقنُيا حلانهائيا

اتثننلانفثها دالان ددانناكقنةاقاي6ةا
عىلان حثمان دثكري.ا



ننثالاثااينثالاثالا6اانيننالالاا26 نانثالاثالالا     ن ددياالثاا4 حوار

  - زكريا الشرعبي:
أكادا6ئ اُسا جااةانثرسىاانيفقنينان،ا
عبدن قااي6انيرتاى،اأنان ددانَنانقاُفاا6نءا
عد6انتاا6اصفقاتاتبايلانثرسىا2لان ج شا
ان لجانان شدب ةامناجهةاانيرتزقةامناجهةا

ثان ة.ا
اأشاا6انيرتاىايفامقا2لاةاأجرتهااامدها
صح فةاصدىانيثارية،اإىلاأنان دادانَناماََنا
نتاا6َاصفقةاكانتاستتما2لان ج شاان لجانا
ن شادب ةاان جااعااتانيثالحةايفان جانب،ا
ان تياكاناتايفاطرنقهااا2ا حب لل،امنضحاًا
أنامل شا اتامااانثااىا ننءان حاز6انثمايا
ن تا2انا إلما6نتاقا6ا2اعرتنضامنِكبانثرسىا
اقطنان طرنلاعل همااتحل لاطرينناننحتاللا
اتهدندها2قصفانثرسىايفاحالاعد6ِاإعايتهما

إىلاعدن.ا
اناّنها6ئ ُسا جااةانثرسىاإىلاأنانثرسىا
نينجنينانا ادىان ج اشاان لجانان شادب ةا
ناا نناأحثَنانيداملةااكااةان حقنق،اُمؤّكدنًا
أنانياظاااتان دا  ةاتشاَهُداعىلاُحْثانالذها
نيداملةاعىلاعكساقاننتانيرتزقةان تياتقن6ُا
2تدذنبانثرسىاامداملتهما2أ2شنانثسا  ب.ا
ن ج اَشا أرسىا ألاايلا نيرتاىا اطااأنا
ان لجانان شادب ة،ا2أنان لجااَةاتبذُُلاُقصا6ىا
ن ق اايةا اأنا نثرسى،ا يتا2داةا جهدلااا
ن ثا داعبدنيلاكا ن ثان6ةا ن ث اسا ةااقائادا
ن حنثياتن  اناملفانثرسىاأا ننةاعىلاكااةا

نيلفاتانثُْخااَرى،ااا ااانيلانصانيقا2لة.ا

- ماذا أنجزت اللجنُة الوطنيُة لشؤون 
األسرى منذ أن تم تشكيلها؟، وما هي 

العراقيُل التي تواجهها؟ 
 جااةانثرسىاُشاكَِّلتاقبالاحاننيلاسااةا
اثالثةاأشاهر،ا2تنج هامنان ث داحفظهان له؛ا
يتا2دةامنضنعانثرسى،ا2ددانننثاحابامنا
ن جانبامبارشة،اان حااُدا لها6غماأنان حربا
نازن اتامشاتدلًةايفاكثرٍيامانانيااطلاإناأنااا
أنجزناااأمان6نًاكثريًةاجادنً،اعىلاساب لانيثالا
تامانإلاارنُجاعااانقاُرُبامناللثااأساريامنا

مختلفان جبهات،اكاناأغلبهمايفان جانب.ا

- ما الذي يعيُق اْستمَراَر عمليات تبادل 
األسرى؟ 

ن تننصُلاماازنلامثاتارنًاا2شاكلاحث ث،ا
إناأناعال ااتانإلارنجاقّلاتايفانثنا6انثخرية؛ا
اذ كا ددةاأساباب:اأانًاالانانثلم،اأناقننِتا
ننحتاللانينجنيةايفاعدناانينجنيةايفامأ6با
انينجانيةايفاأماكناأُْخااَرىاتدّخلتايفان خطا
امادتاأناةاعال اتاتباايل،اان د  لاعىلاذ كا
ُلاإ  هاايفاتفاُاضا ن دال ةان تياكاناتمان تنصُّ
منا2دضان فصائلانيثالحةانيحثان2ةاعىلا
ن حرنكان جان2يايفاعدن،ااكاناسا تمانإلارنُجا
ا هااعااانقُرُبامنامئتَياأساريامنان طرال،ا
إناأناتحا افان ددانناتدخلاماناأنهاكاناتما
نقالانثرسىاإىلان حب للااتماقطنان خطامنا
قبالاقنةامااانثااىا2ا حزن6انثماايان تا2نا

 إلما6نتااتحركان طريننااتمان تهدنُدا2قصفا
نثرسىااقصافان ق اينتان تاياتمان تفااضا
مدهااا2شاأنانثرسى،اااضطاراناإىلاإَعااَيةا

نثرسىاإىلاعدن
إىلاماذنانهادُفاتحا افان دداننا -ا

مناخاللامادها دال اتاتبايلانثرسى؟ا
مااانخافاماهان داداننايفان حق قةالناأنا
عال ااِتاتبايلانثرسىا26اااتاؤيياإىلاتقا6ُِبا
اجهاتان اظارا2لان  اا ل،االاذنانقلقهم؛ا
ْقاتُثْد،ااكلاااكانتا ثناس اَسَةانيحتلالياارِّ
ن خالاااتاكثريًةانزينيانفانذهاانزينيتاقنتُه،ا
اكلااااتقا26اتانثطارنفان  اا اةاان فرقاءا
ن  اا انناكلااااشاّكلاخطان6ًةاعاىلااجنيا
ننحتالل؛ا ذ كاتدخلاننايفان جانبااتدخلننايفا
تدازا2ددان دال اةانثخريةاامادانناأنةاعال ةا
اكذ اكا ماأ6ب،ا يفا تدخلاننا اأخارينًا تباايل،ا
مادانناأناةاعال ةاتباايلاااضداننان درنق لا
اننشارتنطاتامثلاأنهمانرناداناأنانختا6انا
َمنانرندانامناأرسنلمااندطننااايفامقا2لهما
ماانرندانالماأنضاً.االكذنانشرتنطاتاكثريةا

تؤيياإىلااْقِفاعال ةان تفااض.ا

- بخصوِص لجنة تباُدل األسرى التي تم 
االتفاُق عليها يف مفاوضات الكويت.. ما 

الذي عرقل عمل هذه اللجنة أيضاً؟ 
ُلاإىلاحل،اخاصةااأنا كااانظناأناااساتنصَّ
نثمامانيتحدةامنجانيةاانجتاداتانثطرنفا
كلهااإىلاأناااتفاجأناايفامفااضاتان كننتاأنا
ن طرفانآلخَراحرضاإىلان كننتايجريان حضن6ا
اقط،اناإلنجاايان حلنل،اا مانكانا دنهماأيا
نساتددنياأَْااقاد6ةا تاف اذامااسا تماننتفاُقا
عل ه،ااقاداذلباااإىلان كنناتااعادنااأمٌلاأنها
سا كننالااكاننجاٌزاا نايفاملفانثرسىاعىلا
نثقال؛اثنهاملفاإنثاانيااملافااطايانهما
جا نانثطارنفااجا نانثرسان تاياناتاننا
إ  هاا،اغارياأناااتفاجأناااأنان طارَفانآلخَرانا
نرناداإنااْضاَنان درنق لاااْضَنانإلشاكا  اتا

إلاشالان تفاُاضااننتفاق.ا
2ا اثابةا اااانحاناقدماااعادةانقرتنحاتا
اتقدمااا2ددةاخ اا6نتاإلنجاحانيلفااإنجاحا
نيفااضاات،ااقلاااا هامانحانامثاتددانا
 لتباُيلاعىلاأيااجاهاا2أنةاطرنقة.اإناأ6نيانا
ن كلاااحنامثتددانا تبايلان كل،ااإناأ6نيانا
جزئ ااًاااحناأَنْضاًاقا2لننااإناأ6نيااحثابا

ن جبهاتاااحنامثتددان.ا

- ماذا عن اشرتاط املرتزقة لإلفراج عن 
أسماء محددة فقط؟ 

نحاناحرشنالمايفازنانةاااضداالماأما6ا
خ ا6نتاليا صا حان شادباكلاهاقا نناإنهما
نرندانانيشاان لا2ا قرن6،االاماعبا6ةاعنا
أ26دةاأشاخاصامحاانيان صب حاياانارصا
ماصن6ااا صالا6جباان ق ااييانإلصالحيا
نااأناااناُظُراإىلانيلفا محااداقحطان،ااكانا6َيُّ
عىلاأنهاملفاإنثاانيااجا انانثرسىاعادناا
متثااان،اسننٌءاأكاننناكبا6ناأَْااصغا6ن،اتداىلا
اماناناأنانطلَلا نتفالانتفاقااًاا  سا دناااأيُّ
لؤنءانث26دةاساننٌءاأكانننامشان لا2ا قرن6ا

أَْااغريامشان ل،انحنانطللاَمناعادناااأنتما
نطلقانناَمناعادكم،اغرياأنهما ماننناقنن،اكااا

أسلفاا.ا
ن كشانااتا تبااُيلا إىلا نثخاريااصلاااا يفا
انثرسىاانيدتقللاانيخطنال،ا 2أساااءاُكلِّ
خاصاةااأنان طارفانآلخارا دناهامدتقلاننا
امختطفنن،اانقن6انآلنا2اختطافانيننطالا
ماناُكّلاماكان،ااقدماااا هماكشافاًا2هؤنءا
اقدمننا اااكشافاً،اانتفقاااعىلامدةامناأ26نا
إىلاخاساأنا6ايباناةان كشنااتااتنض حاُكّلا
شخصانينجنيننا دنهامنالذهان كشناات.ا
نحاناكااارصنحلااقدماااا همايفانإلاايةا
نثاىلاماااأاصحاعنالل5انسامامنان كشافا
ن اذياقّدمنه،ااا هاحننيلاأ فل،ا كاهماقدمننا
 ااااإاايةا2حننيلالااااقطامناضاناكشافا
ا هالل5ااأسري،االذناماا2لا ألممانيتحدةاأنا
ن طارَفانآلخَرالنان طارفانيدرقل.ا كنانثمما

ُحا2هذن.اا نيتحدةا ماتكناترصِّ

- يقال إن هناك مفقودين ال ُيعَرُف 
مصرُيهم ماذا عن هؤالء؟ 

2ا اثابةا هاذنانينضانعانحانانانقانلا
مفقنينان،اناننجداشاخٌصاناكاناأنانقالا
إناهامفقني،االماَجا دااًاأرسى،ااإمااأرسىا
مدلان6ٌامكانهم،اانحناعاىلاتننصلاانلتاا6ا
2هام،اأَْااأرسىاقا6ان طارفانآلخرا2إخفائهم،ا
الؤنءانانُدَرُفامصريلم،اانتحالانيثؤا  ةا
ان اتائاجان طرُفانآلخران ذياقاا6ا2إخفائهم،ا
ااحنانثاا هماأرسىامخف لاساننُءاأكانننا
أح اءاأَْااكاننناشهدنء،ااإذناكاننناشهدنءاادىلا
ن طارفانآلخراأناننّضاحااإذناكانننانانزن ننا
أح اء،اانحنامناجانباااشّفاانن،اانانخفيا
أحد.انينجنيانقنلامنجانياانتننصلا2ألله،ا
ان شاخصان اذياغريامنجنيانقانلالذناغريا
منجانياأَْاالاذناُقتلاالذهاجثتاه،اانؤكداأنها

  سا دناااأحدانثاىامفقنينً.ا

- برأيك ملاذا يعمُد املرتزقة إىل إخفاء 
األسرى؟ 

لذناأسالنٌبايسٌءاجدنًا لغانة،ا  ثاتاا ها
مرنعااٌةا لنطا ةاانا لحقانق،االمانقنمننا
2هاذنان داال؛امناأجلاإقالقانثلاايلاأانًاامنا
أجالازعزعةان نضانان دنخيل،ا2ح ثانشا نا
2أنالااكاأناسااًاغائبلا امانبحثاعاهماأحٌدا
ماناأناااانباذلاُقصاا6ىاجهدنااا لبحثاعنا
مصريلام،اكذ كاندتقدان طارفانآلخراأنهاإذنا
كشفامصريَالؤنءاساطاِ ُبا2هم،ااستتحركا
نياظاااتا لبحاثاعاهامااتفقاداأحنن هاما

ا لضغطا2اتجاهاأنانقنمننا2تباُيل.ا

- ماذا عن األسرى لدى السعودية 
واإلمارات؟

2 ُدهاما تاما ن ذنانا 2ا اثابةا األرسىا
 لثادنينةاانإلماا6نت،ااقاداعراااااماهاما
حننيلاللااأسارياتما2 ُدهمامناجبهاتامأ6با
ان جنفا لثادنينة،ااقداتماننارنجاعنال5ا 
أسرينًاماهم،اان باقياخاثانناأسرينًانازن ننا
لاااك..اَ كنا دنااامدلنماتاأنانيرتزقةا2اعننا

ياداتاأخرىا مانتدرفاعل هما2دُد.
أماا2ا اثبةا إلما6نت لااإنهماأخذانانيئاتا
مانانثرسىانيتننجدنانايفان جاانب..االااكا
مدلنمااتاأنهاتاماإخرنجهامامنان  اان،اإنا
أناااا مانحصالاعىلامدلنمااتامؤكدةايفالذنا

ن ث اق.
ان يشانيؤكدا دناااأنهماقامننا2إخفائهمايفا

سجنناامدتقالتاينخلاعدن.
ايفالاذنان ثا اقانحانانحّالامثاؤا  ةا
2 انانثرسىامرتِزقاَةان داداننان ذناناتخلَّننا
عنانيباايئاان ق ماانثخالق..ااحتىانثعرنفا
ن قبل اة..االامانثابلاأناحادثامثاُلالكذنا

سقنطايفاتأ6نخان حراب.
اننحتااللا ن داداننا ياَلا نحّااُلا كاااا

مثؤا  ةاسالمةاح اةانثرسى.
اقاداتقدماااا2طلابانىلاعادةاماظاااتا
 لتحارُّكايفاكشافامصاريانثرسىا ادىالذها

ن دالان غازنة.

- يتهُم املرتزقة الجيَش واللجاَن الشعبية 
بإساءِة معاَملِة األسرى.. ما صحة هذا؟ 

لذنانينضانعالنامناأَلامِّانيننض نان تيا
ُقاإ  هااااتنض حها،اانحنا دننا نجاُبان تطرُّ
نثي ةاان لنللاعىلاأناأرسننااامدتقل اااعاَدا
ن طرفانآلخرانتدرضنناث2شناأنننْعان تدذنب،ا
سننءان تدذنبان جثدياأَْاان تدذنبان افياأَْاا
ن اقصايفانثغذنةاان دا  ة،ااأنهمانانقنمننا
2ادا جاةان جرحاىاانا2اادنانةانيارىض،ا2لا

نداملننهمامداملةاس ئةاجدنًا لغانة.
أمااانحاناااحاناشاّفااننااانضحنن،ا
امدراٌفاعااايفاتأ6نخان حرابان تياخضاالاا
أناااانداِماُلانثرسىامداملاًةاط باة،انحنانا
يفا نا نثرسى،ا نهالا انا ناتهاكا انا نداذبا
كرنمتهاماانايفاحقنقهام،ا2الاندطايامانا
2ددااارتةان تحق لامبارشًةا كلاأساريالاتفاًا
نتصالا2أللاهاانطائاهاماعل اهاانتننصالا
حتىا2جااعتهااَمناناتااياإ  هم،انياظااتا
منجانيةاكلهاااعادنااايفاصادااءاماظااةا
ن صل بانثحارااكذ كاماظاةان هاللانثحار،ا
انحنا2أنفثااانقن6ُا2ا تاث لامنانياظااتا
 زناا6نتان ثاجنن،ااكاناتاآخرازناا6ةاقبلا
حاننيلاأ26داةاأناا6،اا2اإلماكاناأناتتننصلننا
منالذهانياظااتااتثاأ نلا،الذهانياظااتا
 ماتقد6ا اااانامالحظاةاانحدًةاعناأنالااكا

ننتهاكاٍتاأَْااأنالااكاتدذنباً.ا
اعاايةان صل ابانثحاراندطاننا ألرسىا
نساتاا6نٍتانقنماننا2تدبئاةا2 اناتهاما كيا
ننصلنلاااثللهاا،اغارياأنهاما امانخرجاننا
2بطاقاةاانحادة.ايااذن؟؛اثنانثرسىاقا اننا
 هام:انحاناعىلاتننصالامثاتارا2أللاا،اأماا
ن طارفانآلخارااهنانرتكابان فضائانا2حلا
نثرسى،اامناأكلانننتهااكاتان تيانقنمننا
2هااالاناأنهامانقنماننا2إخفاءانيئااتامنا
نثرسىاإخفااًءاقرسنااً،اناأحدانثاتط ناأنا
ندارفاأننالام،اطلباااماهامامارن6نًامدراةا
أ6سالااا ن نسااطات،ا أ6سالااا حاالالاؤنء،ا
نياظاات،اأ6سلااانيشانخاأ6سلااان نجالات،ا
ان طارقاانثساا  باماناأجلا نساتخدماااُكلَّ

أنانقان6َا2اإلاصااحاعنالاؤنءانثرسى؟اأننا
أخف تانلم؟اأننان ثاجننان تايانتننجدانا
ا ها؟اأ6سلااان نسااطاِتاتلنان نساطاتامنا
أجلالذنانينضانعاامناأجلاأنانقن6َا2دال ةا
تبايل.ااكاااقلتانحنامثتددانا لتباُيلاعىلا

مثتنىان جبهاتاعىلاأّيامثتنى.ا
اأقنلامرةاأُْخااَرىا  اسا دناااماانخف ها
انحنانقن6ُا2ا تاثا لامناماظاااتا زنا6ةا
ن ثاجننانتأكادانا2أنفِثاهم،اا2إمكانكاما
اأنا ن ثاجنَنا تازا6انا أنا كصح فاةا أنتاما
تأخذاناترصنحاٍتامنانثرسىايفاُكّلان ثجننا

اتارشالا.ا

ما هي الرسالة التي تبعثْونها   -
ألهالي األسرى؟ 

نرناُداأنانطااَناألايلانثرسىا2اأنالااكا
َعَاالًايؤا2اًاامثاتارنً،اا2أنالاااكانلتااماًا
مانان ق اايِةان ث اسا ةاامناق اايةان ثن6ة،ا
نيتاثلةا2ا ثا داعبدنيلكا2اد6ان دننان حنثي،ا
الاااكامتا2دةامثاتارةاامباارشةامناِقبلا
لاتالان ق ايتالاإلعطاءامنضانعانثرسىا
نثلا اَةاانثا نناَةاعاىلاُكّلانيننض ن.الااكا
عاالامثاتارا لبحثاعانانثرسىانيخف ل،ا
نحانانانثاّا همامفقنيننا  اسا دناااأحدا
نسااهامفقني،انقن6ُا2ا بحثاان تحّرياعاهما
اتحرنكان نساطاتاشابهان  نم ة،امثالًا دنااا
نآلناعارشااسااطاتايفاماأ6ب،ا دنااااعادةا
اسااطاتايفاتداز،ا دنااااعادةااسااطاتايفا
ن جاانب،االيااسااطاتاقب لاةاانجتااع ةا
اس اسا ةاانباذلاُكّلان ُجهادايتا2داةالاذنا

نينضنع.
اانؤكاداأنها  اسالااكاإلاااٌلا هذنانيلفا
عىلانإلطاالق،ا2لامتا2دةامثاتارةا  لانها6،ا
ا دناااعدةااحدنتايفان لجاةان نطا ةا شؤانا
نثرسى،اماهااااحدةايتا2دةانيخف لاااحدةا
مدا ةا2جانانيدلنماتاان ددندامنان نحدنتا

نثُْخااَرى.
اانقانلا أللايلاأنانطائاانن،اال سالااكا
ماااندعنا لقللاعىلانإلطاالق.انحناقداأنجزناا
2داننان لهان ايشَءان كثاريَاماناأنان حربا ما
تتنقف،ااعايًةايفاتأ6نخان حرابانانتمان تباُيُلا

إنا2دداننتهاءان حراب.ا
ااألايلاأرسىان طارفانآلخراااحنانؤكدا أمَّ
ا أنااامثتددانا تباُيِلانثرسى،اا  سا دناااأيُّ
مانان،اانؤكداثلاايلانثرسىانينجنيننا دنااا
أنااانقّد6اأرسنلماانقن6ا2رعانتهمااإعطائهما
كاماَلاحقنقهم،اإناأنالاااكاعرقلًةاانضحًةا
اجل اًةاماناقبالاقاننتان غازاااننحتاالل؛ا
 لضغطاعىلاق اينتانيرتزقةاياناأنَّةاعال اتا

تبايل.ا
اإذناكاناألاايلانثرسىانينجنينانا دناااا
نداال؟!،ا كانامانا 2ذ اك،اااااذنا 6نضالا
صا حهماأنانضغطنناعىلاق اينتهمايفاتحرنكا
لاذنانيلفاحتىاتتماننساتجا2ةاا2دءان تباُيِل.ا
ماااليانإلشاكا  ةاإذناكاُتاساأعط كاُكّلاماا
اماا دنك؟،ا  سا امنانثرسىااتدط اياُكلَّ  ديَّ
ا هااَغبٌْن،اسننٌءاأكاناعدُيانثرسىاعادنااأكثَرا

أَْااعادلم.ا

رئي�ُش جلنة �لأ�صرى و�ملفقودين عبد�لقادر �ملرت�صى يف حو�ر لـ »�صدى �مل�صرية«: 

ليس لدينا مانٌع من تبادل األسرى بأي شكل من األشكال
ُق مع المنظمات الدولية لتفقُِّدهم نعاِمُل أسرى المرتِزقة بأرقى المعاملة ونعطيهم كافَة حقوقهم وننسِّ

ليس هناك مفقودون وإنما أسرى قام الطرُف اآلخُر بإخفائهم
 المرتِزقُة اشترطوا اإلفراَج عن أسماء 

محددة للهروب من تبادل إجمالي لألسرى
العدواُن يقُف حائاًل دون عمليات التباُدل حتى ال تتقاَرَب األطراُف اليمنية



5 تقاريرن ددياالثاا     ننثالاثااينثالاثالا6اانيننالالاا26 نانثالاثالالا

  - خاص:
عاىلان رغماماناُكّلانثماننلان تاياأنفقهاا
تحا ُاُفان ُدااْدَاننانثمرنكايان ثادنيّياعىلا
نياظاااتان حقنق اةان دا  اةاان تيا6جحتا
كفاةاجرنئاهاعاىلاكفةان اد6ان  اااياطننلا
ن فارتةانياض اةاأَْصبَاحان د6ان  ااايامنا2دءا
ن داا6ان ثا اثامنان ُدااْدَاننا6نجحااًاإىلان حدا
ن اذيا اماندادا2إْماَكانالاذهانياظاااتاأنا
تتغاالاهاأَْااأناترجاحاعل هاغاريه،ااإناكانتا
نثماننلان ثادنينّةا اماتاقطاناأ2ادنايفالذنا
ن ثب لااأَْصبَحان ُداْدَاننانثمرنكيان ثدنيّيا
ن ذيانساتخد6اُكّلان نسائلااجا نانثسا  با
 لتغط ةاعىلاجرنئااهامحارصنًا2هذهان جرنئما

2دُداإْنا مانثتطناأحدامنن26تها.
اح اثا2اتاتاعادٌيامنان ادالان تاياتزايا
ن  ااايا ن اد6ا 2ا ثاالحا ثافكا ن ثادنينّةا
تخىشامنانيننجهاةان حقنق ةامنان ضحانا،ا
اترصحا2لان حلاانآلخراعلااساائلانإلعال6ا
أَْاايفان لياناتا2إنقاافاتزاندلاا2انعامحديا
منان ثاالحااا ااا6ادتان ثادنينّةام زنن ةا
نإلنفااقان دثاكرياإىلامااانقاا6با%لاعانا
ن دا6انياايضايعااتقرنراجدنداياظاةاحقنقا
نإلنَْثاانا»ل نمانا6ننتاساااتاش«اإىلامانا

تزاندان اظا6ان ثدنيّيا2ا قاا2لان داقنينة.
ن تقرنراخصا2دعنتهايا ةان لنزنل،اُمشرينًا
إىلاأناتحا افان ُداْدَاننانثمرنكيان ثادنيّيا
أطللاصنن6نخا2رنزنل ةانياشاأاتحتنياذخائرا
عاقنيناةامحظان6ةاعاىلامننقاناقرنبةامنا
مد6ستلايفامدناةاصددةان  اا ةان شاا  ةايفا

ثاينثالاثالا.
حايا عاىلا ن غاا6ةا أنا ن تقرنارا اأاضاحا
ن ضباطايفانيدنااةان قدناةايفاصددةاحننيلاث 
مثاءاأيتاإىلانستشهايامدن َّلانثالااإصا2ةا

ثاآخرنناعىلانثقل،ا2 اهماطفل.ا
اأشاا6ان تقرناراإىلاأنالاذهان جرناةاأتتا
2دادانن6امانانمتاااعاحكنماةان فاا6الاييا
ان ثادنينّةاان لنزنلاان نننااتانيتحدةاعنا
ن تصنناتايفان جاد ةان داماةا ألَُمامانيتحدةا
عىلاقرن6احظيا2دعماأغلب ةاسااحقةا فرضا
حظرايايلاعىلانستخدن6ان ذخائران داقنينة.

ايعاتانياظاةايا اةان لنزنالا النضاا6ا
إىلا»نتفاق اةان ذخائاران داقنيناة«،ااإنقافا
إنتاجهاااانقلهااا2ااانداياإغاالقاأحداماا2نا
تزاناداتحا فان ُداْدَاننا2اثسالحةاكااايعتا

نثخرياإىلان تنقفاعنانستخدن6اتلكان ذخائر.
يعانةا»ل نمانا6ننتاساااتاش«اإلنقافا
تزانداتحا افان ُداْدَاننا2ا قاا2الان داقنينةا
ن تاياقتلتااتقتلانيئاتامنان  اا لااتفخخا

نث6نيضان  اا اةاإىلاآماياطننلةايفانيثاتقبلا
  اساننح اازنًا لد6ان  ااايا2ا د6جاةانثاىل،ا
ح ثانرىاس اس نناأنان اظا6َان دايياأًصبحا
غرياقاي6اعىلامنن26ةاجرنئماتحا فان ُداْدَاننا
2حالان شادبان  اااياانيتزنماةاأَنضااًامنا
اشالانثخرياعثاكرناً،امااجدلهااشدا6نته،ا
ن تاياتااييا2حقنقانإلنَْثااناأََمااا6َاحق قةا
نيننجهاةانثخالق ةاان قاننن اةامنان ضحاناا

اكذ كاأََمااا6ان رأيان دا6.
اا ااااكاناتحا افان ُداْدَانناقادانعرتفا
نثسابنعانياايضا2اساتخدنمهاماااقاالاإنها
نانٌعامناأنننعان قاا2الان داقنينة.امدلالًاذ كا
2اأنانساتخدنمهااقاننني،اأكدامدنارا2رنامجا
نثسالحةايفال نمانا6ننتساااتاشاا6ئ سا
»مرصدان ذخائران داقنينة«اسات فاغنسايفا
ن تقرنران ذياأصد6تاهانياظاةان حقنق ةاأنها
نُحَظرانساتخدن6ان ذخائران داقنينةاتحتاأيا
ظارفا رض6لااعاىلانيدن لاينع ااان لنزنلا
 تقدنامان تزن6ااان6يا2نقفاإنتااجااتصدنرا

ن ذخائران داقنينة«.
اأكادان تقرناراياظاتَيا»ل نمانا6ننتسا
ااتاش«اا«ن دفنان دا  ة«انساتخدن6اتحا فا
ن ُداْدَاننانثمرنكيان ثدنيّيالاأنننعامختلفةا
عىلانثقلامانان ذخائاران داقنينةانيحظن6ةا
يا  ااًامانان جاناأَْاامانانث6ضامصانعةايفا
نيالكةانيتحادةاان ننناتانيتحادةاان لنزنلا
اأنهاأقرا2اساتخدن6اذخائراعاقنينةاأمرنك ةا

ا2رنطان ةان صانايفالجااتايفان  ان.
ا2 اااااكاناتحا افان ُداْدَانناقاداأعلنايفا

ن تاساناعرشامناينثاالانيايضاعزمهاعىلا
ن تنقفاعنانساتخدن6ان ذخائاران داقنينةا2يا
نيالكاةا يفا نيصانعاةا )BL-755(،ا إل755- 
نيتحدة،االناننعاانحدامنان قاا2لان تياتقنلا
2رنطان اااأنهاااصادتهااايفاثاان اااتان قرنا
نيايضاأِشاا6تا»ل نمنا6ننتساااتش«اإىلاأنا
لاذنانانداياتنقفان ثادنينّةاعنانساتخدن6ا
ن قاا2لان داقنينةااأنهاا»تركتان بابامفتنحاا
أََماااا6اإْمَكان اةامننصلاةانساتخدن6اأناننعا

أُْخاااَرىامنان ذخائران داقنينةايفان  ان«.
نياظااةاكانتاقاداحّذ6تايفااقتاساا2لا
لذنان دا6،امناخطران قاا2الان داقنينةان تيا
أ قتهااطائرنتاتحا افان ُداْدَانناعىلانيدن لا
يفان  اانامدتالةاأنهاااحن تهاااإىلا»حقانلا
أ غاا6«.ااقا اتاإنا»نثَْطَفاالااعائالتهامايفا
خطاراشادندامنان تدارضاإلصا2ااتاخطرةا
أَْاانيانتاجارنءاآنفان ذخائاران داقنينةاغريا
نيافجارة«امطا باةاتحا فان ُدااْدَاننا2نقفا
نساتخدن6الاذهان ذخائار،اانيجتاانان ادايلا

2ايثاعدةايفاتاظ فانيااطل.
نصافا ن دايايا نإلعاال6ا أَْصبَاحا اح اثا
ن ُدااْدَاننانثمرنكايان ثادنيّياعاىلان  اانا
2ا حربانياثا ةامنانقرتنبايخن هامنان دا6ا
ن ثا اثااأَْصبَحاعديان ضحانااان  اا لانزينيا
ننماًاإثراآخرايفااقتاتدناناا هاقنىان ُداْدَاننا
عنانساتخدن6ان قاا2الان داقنينة،امدللةاذ كا
2أنهاا  ساينخلةايفانتفاق ةاحظرانستخدنمهاا
2لااتقان6ا2اساتخدنمهاايفانفاسان لحظاتا
ن تياتجتاناا هاان جاد اةان دانم ةا ألَُماما

نيتحدةا لتصننتاعىلاقرن6ان حظرا جأتالذها
نياظااتا2ا ضغطاعىلان دالانيصادةا لقاا2لا

ن داقنينةاياناتصدنرلااإىلان ثدنينّة.
نذكراأنهايفان نقتان ذيايعااتقرنراماظاةا
حقنقانإلنَْثاانان صاي6انن6ان جادةانياض ةا
تزانادا عانا ن فان6يا ن تنقافا إىلا ن لنزنالا
ن ثدنينّةا2ا ذخائران داقنينةاناظران قضاءا
ن كاديايفايعنىاضدان حكنمةان كادنةا2هدفا
إجبا6لااعىلااقفاصفقةاأسالحةا لثدنينّةا

عىلاخلف ةان6تكا2هاااضائنايفان  ان.
اكاناتاأَْكثَارامانالثايا اةا–ايفامؤتاارا
ننستدرنضانثالانتفاق ةان ذخائران داقنينةا
أانخاران داا6انياايضاقاداأعر2تاعاناقلقهاا
ن دا لاإزنءانساتخدن6ان ذخائاران داقنينةايفا

ن  ان.
انفحاصان قضااءان كاديامااذاماتصفا
نثسبنعانيايضايفايعنىاتقد6ا2هااحقنق ننا
كادنانناضاداقارن6ان حكنماةان كادناةا2 نا
مد6عاتاقتا  ةا لثادنينة،ااتضااتان دعنةا
نعرتنضاًاعىلاإتاا6الذهان صفقة،امشاريةاإىلا
أنان ثادنينةاساتقن6ا2تنظ فهاايفان دداننا
عاىلان  اان،امااانثاجلاخراقااتااظ داةا
 حقنقانإلنثااناانجدلاكادنامتن6طةايفالذنا

ن ددانناان خراقاتان تياترناقه.
اتقنلان دعنةاإناتقا6نرانياظااتان دا  ةا
انثمامانيتحدةاتدارتفا2نقانعاجرنئماحربا
يفان  انانساتهداتانيدن الااماهمانثطفالا
ايمارتان با اةان تحت اةا ل ااناماناطرفا
تحا افان داداننانثمرنكايان ثادنيي.اكااا

تؤكداأنها2دلا2 نانثسالحةا لثادنينةانجبا
محاكااةانيثاؤا لان ثادنينلاعىلاحربا

ن  ان.
اقداأخذان قضاءا2اآ6نءان حقنق لااماهما
ان دالقااتا ن قاناننا يفا أسااتذةاجامد اننا
ن دا  اةا2زعاماةاينن  لاتا6بااقبالان دعنىا
امانانيتنقنا2حثاباحقنق الاأنان قايضا
مانان صفقةان دثكرنةاخاللان شهرانيقبل.

ما هي القنبلة العنقودية؟
اتتأ فان قابلةان داقنينةامناجثماحاضنا
»حاانة«اتحتنيايفاينخلهااعىلاقاا2لاصغريةا
»قا بالت«ا هااأشكالااأحجا6امختلفة,اتلقىا
2ننساطةانيداد ةاأَْاان طريننامانان6ْتَفاعاتا
متنساطةاأَْااعا  اة.اعادمااتلقاىان حاانة،ا
ا2فدالاآ  ةامد اة،اتافتاحان حاضاةااترمىا
ن قاا2اُلان صغاريُةاان تيانبلغاطانلان ننحدةا
ماهااكحداأينىالاسمااقطرلااحننيلاثسم.

تدتالان قذنئاُفان داقنيناةامنانثسالحةا
اعىلانطاقاانسانا غريان دق قةان هدف،اتاترِشُ
قادانصلاإىلامثااحاتاكبارية,اان هدفاماهاا
ترانانانيدن ال،ااتحق الاأَْكبَاااراقد6امنا
نإلصا2ااتامبارشةااغريانيباارشةايفانياطقةا

ن تياتلقىا2ها.
اعادماااتلقاىان قاا2الان داقنيناةاعاىلا
ماطقةاماااناتا زا2لاعثاكرنلاامدن ل،ا
ان كثارياماهاانانافجر،امثلامااالنامتنقن،ا
2دداساقنطه،اح ثاتبقىاكا ااتاكبريةامنا
نث6ضاجالازةا النفجاا6،ا عاىلا ن قا باالتا
أ غاا6اأ6ض اةاتشاكلاتهدنادنًا إىلا اتتحانلا
ما تاًاثياشاخصايفانياكاناا فرتةاطننلة.ا
اتقتالا»ن قا بلاة«اغاريانيافجارةااتجارحا
ن ااسان ذنانانحاا انناإعايةا2اااءاح اتهما
2داداننتهااءان حرب،االاياتااانان ااسامنا
نستخدن6اأ6نض هماأَْاامنان نصنلاإىلانيدن6سا
انيثتشاف ات،اح ثاناكاناأناتبقىاتهدندنًا

خطرينًا دقنيامنان زمن.
َاقداحصدتالذهان قاا2الان داقنينة،اماذا
2دنناةان ُدااْدَانن،اأ6ََْانحانيئااتامنان ثاكانا
ناسا ااايفامحااظتاياصدادةااحجةااضالًا
عاناإعاقةاآخرنن.ااتحدثاتاتقا6نر،انرشتهاا
ماظاااتاحقنق اةامحل اةااخا6ج اة،اعنا
اجنياحننىلاعرشةاآنفاقابلةاعاقنينة،اقا2لةا
 النفجا6ااماترشةاعىلامثاحاتاانسدةامنا
محااظةاصددةااقط،اإضااًةاإىلامثااحاتهاا
ن صحرنانة.ااتتخذان قاا2لان داقنينةاأشكانًا
لادسا ةامختلفةا2 اهااماانشابهانث داباماا
نجدلانثَْطَفاالاغا ب ةاضحانالاااا ااانحّلا

نيزن6عنناا6عاةانيننيشايفان د6جةان ثان ة.

  - خاص:
انصالان داداننانثمرنكايان ثادنيياجرنئااها2حالا
ن شادبان  ااي،امثاتهدااًانثح اءان ثاكا ةاانياشاآتا

ن دامةاان خاصةايفاعديامنامحااظاتان جاهن6نة.ا
إذاشاناطاريننان داداننان ثادنييانثمرنكياعرشنتا
ن غا6نتاعىلامااطلامختلفةامنان  ان،امااأيىانستشاهايا
عاديامانانيننطالاجارنءالذهان غاا6نتاا حااقانثرضن6ا

ن با غةا2ايبانياانياشآت.ا
اأااايانيصاد6اأناطارينَنان دادانناشاناأماسانثحدا
غا6تالانساتهداتاامازن6عانيننطالايفاماطقاةامحدندةا
2ادنرناةا2اقمايفامحااظاةاصددة،امااأيىاإىلانستشاهايا
أحادانيننطاال،اكاااشاناغا6تلاعىلاماطقاةاآلان زماحا
2ايدنرناةاامثلهااعىلاماطقةاطخ اةا2ادنرنةامجز،اكااا

شناغا6تلاأخرنلاعىلاماطقةامرننا2ادنرنةاح دنن.
اذكارانيصد6اأناطريننان ددانناشاناغاا6ةاعىلامازلا
مننطانايفاماطقاةاجاداةا2اايا2حارا2ادنرنةاسااقلا
يفامحااظاةاصدادةااغا6ةاأخارىاعىلاماطقةا2ثاباسا
يفامدنرناةا6نزحااغا6تالاعاىلاماطقتايان بقاناَان قانا

2ادنرنةاكتاف.
اأشاا6انيصاد6ُاإىلاأناطريننان ددانناشاناغا6تلاعىلا
انييان دقارننايفامدنرنةانهم،ااغا6ةاعاىلامفرقامدنرنةا
أ6حبا2احااظةاصاداء،ااغا6ةاعىلامحطةاكهر2اءام ديا

امثلهااعىلامدنرنةاحرضا2احااظةاحجة.
اكاناطريننان دداننانثمرنكيان ثادنيياقدانستهدفا
محااظاَةاصدادةانن6ان ثابتانيايضا2دديامانان غا6نت،ا
ح اثانساتهدفا2غا6ةاجنناةاماطقةانيالح اطا2ادنرنةا
ن ظالار،ااشاناغا6ةاأخرىاعاىلاماطقةان بقانا2ادنرنةا
كتاف،ااغا6ةاعىلاماطقةان قانا2ذنتانيدنرنة،ااغا6ةاعىلا
مازلامننطنايفاماطقةاجادةا2ايا2حرا2ادنرنةاسااقل،ا
كاااشاناغا6ةاعىلاماطقةا2ركانا2ادنرناةا6نزحامااأيىا
إىلانحرتنقاسا ا6ةاأحدانيننطالااشاناطاريننان ددانناث 
غاا6نتاعىلاماطقةاماد2ةااغا6تلاعىلاماطقةاآلان زماحا
2ادنرناةا2اقاما2 اهااقابلتااناعاقنينتاان،ااغا6تلاعىلا

ماطقةاطخ ةا2ادنرنةامجز.
كااانساتهدفا2درشنتان غاا6نتامااطالايفامحااظةا
حجةااصاداءاامدنرنةانيخاءا2احااظةاتدزاا ااان6تكبا
يفااقتامتأخرامنامثاءان جادةامجز6ةامراعةايفامدنرنةا

ارعان ددننا2احااظةاإبانستشهداا هااستةامنانثطفالا
ان اثااءان ذنناناتانناإىلاأرسةانيننطناعدناناعيلامثددا

يفاقرنةانيتلني.
ا2حثابامصاي6امحل اةايفامدنرنةااارعان ددننااإنا
نيازلان ذيانساتهداهان داداننانثمرنكيان ثادنييانقنا
يفاماطقاةانائ اةاجدنً،امااجدالاأمَراإنقااذان ضحاناا2ا غا

ن صدن2ة.
ايفانهماشناطريننان ددانناغا6تلاعىلاماطقتَيا2رننا
امثن6ةاَا5ااغا6نتانساتهداتانيجااحةاانياا6اان قتبا
ان خاطان داا6،امثاتخدماًاقاا2اَلاعاقنيناًةاانساتهدفا
2غا6تلاعقبةان صااني،اكاااشاناغا6تلاعىلاجبلان قتبا
الاغاا6نتاعاىلاجبالان كحل،اا2حثابامصااي6امحل ةا
اقاداتدرضاتامااطَلامتفرقاًةايفانيدنرناةا2أكثرامنااا 
غا6ة،اا ااانساتهدفانياااقننااماازلانيننطالا2ااطقةا

ن دقرننا2قذنئفانيداد ة.
ايفاتدزاشنان طريننانيدايياغا6تلاعىلانيخاء،اإحدنلاا
نساتهداتاماطقةاني زنناَاااغا6نتاعىلاماطقةان داريا
2ادنرناةاذ2ابااغا6ةاعاىلاتبةاعاصفاقبا اةاجبلاجرة،ا
ا ااااأقدماتاجااعاتامثالحةاتا2دةا لدادانناعىلاقتلا

طفلةااأمةان دل مانثصبحي(ااسطانيدناة.ا

ايفامحااظةاعارنناشاناطرينُنان ددانناااغا6نتاعىلا

مقران لننءان تاسنااغا6تلاعىلامدنرنةاقفلةاعذ6.

ايفان جنفاشاناغا6تلاعىلاماطقةان هج ةايفامدنرنةا

نيصلنب.

ايفاصادااءاشانان طاريننانيداايياغا6ًةاعاىلامفرقا

مدنرناةاأ6حاباَا5اغا6نتاعىلامدثاكراضبانةا2ادنرنةا

ساحان.

ايفان حدنادةاشانان طاريننانيداايياغا6ةاعاىلان دااعا

ن ثااحيلايفان جباناةاَاساقطالاجرحاىاإثاراغاا6ةاعىلا

اغا6ًةا ماطقةاقضبةا2ادنرنةان د6نهاي،ا2ا تزنمنامناَشنِّ

عىلامقلابانفاناتايفاماطقاةان جبانةااساقنطاجرحىا

انستهدفاماطقةان جبانةايفان صل فا2غا6تل.ا

اطاريننان داداننااغا6تلاعىلا اةااقداَشانَّ ااايفاحجَّ أمَّ

ماطقاةااجاحرضااغا6تلاعاىلاماطقةانيز6قا2ادنرنةا

حارض،ااَغاا6ةاأخارىاعاىلام ادياانساتهدفامحطةا

ن كهر2ااءايفانفاسانيدنرناةا2غاا6ةاجنناةااغاا6ةاثان ةا

نستهداتانيدنرنة.
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  - خاص:
تننِصاُلاحكنمُةانننقااذامرحلَةان كفاح؛امنا
أجلاتناريامرتباتامنظفيان دا ةاشهرناًاايانا
ننقطاع،ااخاللان فرتةانياض ةامناتنح دان نعاءا
نإلنارنيياإىلان بااكانيركازيان  اايانساتطاعتا
نيدن الا نيتقاعدنانا مرتبااتا رصفا نيا  اُةا
ان دثاكرنة،ايفاخطانةاكشافتاعاناجاداىا

ننجرنءنتان حكنم ة.
ا6ئ اُساحكنماةانننقااذان نطاايان دكتان6ا
َعبدن دزنازا2ناحبتن6،اأكَّادامؤخارنًاأناُحكنمتها
را تداُلا2شاكلاِجادِّيااقانيا حلامشاكلةاتأخُّ
رصفا6انتابانينظفل،ااأشاا6اإىلاأنهاارشعتا
لايفاإقارن6ااتاف ذاحزمةامنا مااذانْجتَااعهاانثَاَّ
ننجرنءنتانيا  ةا2دأتاتؤتياثاا6َلاا2ا نصنلاإىلا

حص لةاما  ةاج دة.
أانخارا خااللا قائاها حبتان6ا 2انا اأااايا ا
نثُْسبُااْنعانيايضا2ق ايةاننتَّحاايان دا6ا اقا2اتا
عااالان  اانا2صادااء،اأنان قارن6نتانيقرةامنا
ِقبلامجلسان انز6نءايكااحةان تهرنبان جاركيا
ان تهاربان رضنبي،اكانتا هاانندكاسااتاج دةا
اأّيتاإىلاحصانلان دا اةاعىلاحقنقهااا2اثابةا

ج دةاحتىانآلن.
ايجالا اا فتا2ناحبتن6اإىلاأَنان هدَفان رئ يَّ
تلاكاننجرنءنتالاناتناريانثماننلان الزمةا دانا
ن رانتاب،اان تخف فامانانثَْاَضاااعانيد شا ةا

ا2هاان داالاانينظفننايفاأقربااقت. ن تيانُارُّ
حكنماُةانننقااذاعقدتاعادةانْجتَااعاتامنا
ن لجااةاننْقتَصاينةاننستشاا6نةااازنارانيا  ةا
ا ا جاةان ثاادنتانيا  اة،ااعدٍيامنان انز6نء،اُكلٌّ
ٍة؛ااذ كايااقشاةاننجارنءنتانيتَخذةايفا عىلاِحادِّ
اماناأزمةان ثا ن ةانيا  اةااتناريا ساب لان َحادِّ

مرتباتامنظفيان دا ةا2انتظا6.
ن دكتان6ا ن حكنماةا 6ئ اُسا ناَقاَشا اا اااا
عبُدن دزنازا2اناحبتان6،ان ُجادة،اآ  ااِتاتفد لا
نظاا6ان صكانكانإلْسااااَلم ةاماناقبالان بااكا
نيركازي،اخاللاتَرؤُِّساهانْجتَااَعا جاةان ثاادنتا

نيا  ة.
اايفاننْجتَاااعانساتدرضاتقرنارنًامقدماًامنا
ازن6ةانيا  ةاان باكانيركزيان  ااياحنلاأَلا َّاةا
ن صكنكانإلْسااااَلم ةاايا6لاان ح نيايفانيجالا
ننْقتَصاايياان تااانياان ادا6انيدانلاعل هاايفا
تاش طان ننقناننْقتَصايياانيثالاةايفان حدامنا
ن تحدناتاننْقتَصاينةااننستثاائ ةان تيانارا2هاا
ن نطناجرنءانْساتاَرن6ان دداننان غاشماان حصا6ا

ن جائراعىلان شدبان  ااي.
ااعقاباذ كاتدن6ساتا جاةان ثاادنتانيا  ةا
عادينًامنانيقرتحاتان انن6يةايفان تقرنار،ا2ااايفا
ذ كان خطننتانيقرتحةاانيطلن2ةايداايةاإصدن6ا
ن صكنكانإلْسااااَلم ةاامننكباةاتطلداتان بانكا

ن داملةايفان  ان.
أقارتان لجاة،اتفد َلاعال اةاإصدن6ان صكنكا
نإلْسااااَلم ةاماناِقبلان باكانيركازيان  ااي،اياا
ا هايعمان بانكانإلْساااَلم ةااتاك اهاامنان ق ا6ا
2اهامهاااتطننرانشاطهاانيرصيفااننْقتَصايي،ا
2ااانحّقُلانيصلحةانيشارتكةا جا نانثطرنفايفا

ن حكنمةاان قطاعان خاص.
ايفاس اقامتصٍلااّجهاازنُرانيا  ةايفاحكنمةا
نننقااذان نطاايان دكتان6اصا حاأحاداشادبانا
محااظان باكانيركزيان  اايا2رُسعةانساتكاالا
نجارنءنتارصفان رانتابا لاتقاعدنانا شاهرا
ننااالاثالا6ان2تدنًءامنانان6اغدان خا سااا 
ينثاالثالا6،اااقاًا لجادالانيزمنايفان ه ئةا

ن داماةا لتأم ااتاانيداشاات..ااقا اتان نث قةا
ن تياصد6تامانامكتباازنرانيا  ةاشادباناإىلا
محااظان باكانيركزياااكالئه:اإناجهاتارصفا
ن رانتباساتكنُنايفاجا ناااراعان باكانيركزيا
2ايحااظاتاال ئاتان لندان حكنميااكذ كاعلا

حثا2اتانيتقاعدنناعلان بانكانثُْخااَرى.
يفا ننْقتَصايناةا ن لجااةا ناقشاتا ذ اكا إىلا
نْجتَااعهاا،ان خا اس،ا2رئاساةا6ئ اسان نز6نءا
6ئ اسان لجااةان دكتان6اعبدن دزنازاصا احا2نا
انإلجارنءنتا ن ث اسااتا مصفنااَةا حبتان6،ا
ن داجلاةايدا جاةاأزمةان ثا ن ةان قائااةااآ  ةا
ن ارشاعايفاتاف ذلاا،اانشاتالتان لجااةاعاىلا
نيقرتحاة؛ا ن ث اَسااتاانإلجارنءنتا عادٍيامانا
امدااايةا نإل كرتانايا ن اقادا 2اظاا6ا  لداالا
ن دالقااتان دا  اةااإنهاءان دز ةان تاياتننجههاا
ن باانكانيحل اةايفاتدامالتهاامنان باانكان دا  ةا
ان ث اسااتاانإلجرنءنتانيدززةا تناريان داالتا
نثجاب ةا ضاانانْساتاَرن6اتاننلاان6ينتان ثلنا

نثََسااس ة،اإضااًةاإىلاعدٍيامنان جنننبانيرتبطةا
2ا جانابانياايل،اا2حثاتان لجااةايفانْجتَااعها،ا
ن خا سانيايض،انإلجارنءنتاان ضنن2طانيتصلةا
2جنننبانْساتخَدن6انظا6ان اقدانإل كرتانياكأحدا
ن نساائلا لتغلباعىلاأزمةان ثا ن ةاانيتطلباتا
ان ضنن2اطاانإلجرنءنتانيطلن2ةانْساتخَدن6الذنا

ن اظا6ايفان تدامالتان  نم ةا لاثتف دنن.
اأقارَّتان لجااُةاننْقتَصايناة،اإضاااًةان باكا
ن اقاالا ن هاتافا ارشكاتا ن  ااايا نيركازيا
اننتَّحاايان داا6ا لغرفان تجا6ناةان صااع ةاإىلا
ن لجااةان فا ةاإلعدنياي6نساةامفصلةااشااملةا
حانلانظا6ان اقدانإل كرتانايااتحدندان خ ا6نتا
نيتاحاةاان اظاا6انيؤسايانيالئاماإلين6ةالذها
ن دال اة،اامرنعااةاننساتفايةامانانيالحظاتا
انيقرتحااتانيقدماةايفاننْجتَااعااعاىلاأنانتما
إنجازان د6نساةاخااللاأُْسابُااْنعااعرضهااعىلا
ن لجااةاننْقتَصاينةايااقشاتهااانتخااذاماانلز6ا

2شأنها.

  - رشيد الحداد:
أعلاتايا ُةان دداان ثدنييانيننَزنََةان دامةا
 لداا6الالاا2دجزا2لغانحنا52,8امل ا6ايان6،ا
عانان دجازان اذياساّجلتهانيننزنةان ثاا2قة،ا
2اثابةا%اا،اني زنن ةان تياتدتاداعىلاننرنينتا
ن افاطا2اثابةا%اث،ا6غماأنهااغريامثاتقرةا

امدرَّضةا تقلباتاأَْسَدا6ان افط.
ااإلي6نكاذ اكاأعلااتايالان دادااعنانتخاذا
عدٍيامنانإلجرنءنتا ثدان دجزان كبريايِفامننزنةا
نيالكاةاخاللان فارتةانيقبلة،اماهااان تخط طا
نقارتنضالا-5اامل اا6ايان6امانانثساننقا
لامنان داا6ان قاي6،ا ن داي اةاخااللان ر2انانثَاَّ
اننقارتنضامنامحل ااًامنان باانكاانيصا6فا
 ثادان دجازاعالاإصادن6اساادنتاينخل اة،ا
2اإلضاااةاإىلاإْعااَلنايا اةان داداان ثادنييا
نعتزنًمهاازنايَةان رسان6ان شهرنةاعىلان داا ةا
ن نناادةا2ننقانالللا6نالاشاهرناًاخااللاعا6ا
9الا  يِفاعاا6ا 6ناالا للثا إىلا ثالاا رتتفاَنا
اتصلاإىلاللثا6نالاشهرناًايِفاعا6الالااضانا
2رنامجا»نيقا2لانيايي«،اكاااأقرتان ثادنينةا
ارَضا6سان6اأَنْضاًاعىلانيرناقالاانيرناقاتا
اقط،ا لداا ةان ننادةايِفان ثادنينةا2احناللا 
6نالاعاناُكّلامرنالانعتبا6نامانان دا6الالا،ا
ان تياتثتهدُفاتناريامل ا6ا6نالا2اهانةان دا6.
اااقاًا لا زنن ةاس بلغاحجمانإلنفاقانيقد6ا
خااللالالاانحانال9ثامل اا6ا6ناال،ا2زنايةا
نثابتهاا%ث،اعنانإلنفاقايِفاعاا6اثالاا2 اااا

سا بلغاحجامانإلنارنينتانيتنقدةانحاناا9ث 
مل ا6ا6نال،اأماان دجز،ااقداأشاا6تانيننزنةاإىلا
أناهاسا صلاإىلاث9اامل ا6ا6ناالااث.ا5امل ا6ا
يان6(،ايِفاحالاسا كننان دجازامانان ااتاجا
نيحىلانإلجاايل،اعادا%ثاخاللالالا،اا2حثبا
نث6ََْقااا6ان فدل ةاي زنن ةاثالا،ااقداساجلتا
إنفاقااا2ا5اثامل اا6ا6نال،ااإنارنينتا2اقدن6ا
ثا5امل اا6ا6ناال،ااعجزنا2اال9اامل ا6ا6نال،ا
أيا2أقالامنا%9،اعنانيقد6ا هاساا2قا،اان ذىا
شاكلانحنا%لا،امانان ااتجانيحاىلانإلجاايلا

ن با غال9.ااترنل ننا6نال.
يا ةان ددااا6غمانثزمةانيا  ةان تياتدان هاا
جرنءان6ْتَفاعاااتان6ةاعداننهااعىلان  انازنيتا
ماناحجامامخّصصااتانإلنفااقان دثاكريا
2اثابةا%ل.ثاعانان داا6انياايض،ااكشافتا
ني زنن ةان دا6ان قاي6اأَنايا ةان ددااأقرتازنايةا
نإلنفااقاعىلان دااعاعاا6الالاا  صلاإىلاا9ا 
مل اا6ا6ناالااث.ل5امل اا6ايان6(،اايفانيقا2لا
تخّطاطاإىلاخفاضانإلنفااقاعىلاقطااعانثمنا
انيااطالانإلين6نةاالاياائةاإنفاقامثاتقلةا
متدلقةا2ايجالان دثكرياإىلال.ث9امل ا6ا6نالا

ننخفاضاًامناا.الاامل ا6.ا
اكاناتاقاداأقرتاااتان6ةاننفاقاعثاكريا
ن داا6اثالاا2اا9لاامل ا6ا6ناال،ا كناااتن6ةا
نإلنفاقان دثكريان6تفناإىلاا.5لاامل ا6ا6نال،ا
امانانيتنقاناأَنانثاجلانإلنفااقان فديلاعىلا
قطااعانثمناانيااطالانإلين6ناةاث.للاامل ا6ا

6نالايفاثالا.

اا2إقارن6ايا ةان دداا6اانام زنن ةايااعهاا
نتنقانامرنقبانناأناتننصالان رنااضارشنءا
أسالحةايفاصفقاتاتقد6ا2ال اا6نتان دان6نتا
منايالاغر2 ةامثلان ننناتانيتحدةاا2رنطان اا
اارنثااا قننتهااان لناةاان بحرناةاان جننةا

خاللان فرتةان قايمة.
ااقالا2 ااناني زنن ةاإنانإلنفاقان دثاكريا
س شاالان دتاياانثسالحةاانيددنتاان ذخائرا
انياشاآتا دعامان ج ش،ااأضاافاأنام زنن ةا
نإلنفاقاعىلانثمناتشاالاأمنننًاإلنشااءاقننعدا

2حرنةا حرسان حداي.
يا اةان دداان تيان6تفناإجاايلاساحن2اتهاا
نيا  ةامانانحت اطاتهاان خا6ج ةان دا6انيايضا
ماا2لال5اإىلاللامل ا6ايان6امنانساتثاا6نتهاا
حانلان دا ام،انقرتضاتاخااللان داا6انيايضا
ا5امل اا6ايان6اإجااايلانقارتنضانيالكةامنا
ن باانكانيحل ةاان دا  ة،اايفاذنتاننتجاهاتنقنا
صااداقان اقادان دايلاأنانصالان دجزاإىلالاا 

مل ا6ايان6اخاللان دا6ان جا6ي؟
اإذناكانتان ثادنينةاقاداتنقدتاأناحجما
ن دجزايفام زنن تهاايفالالااس قفاعاداحدايا
%ث،ااإناصاداقان اقدان دايلاتنقناتثاجل هاا
عجازنًا2ااا%اا،ايفاحالاتنقدتامؤسثااتا
نْقتَصايناةامنا2 اهااااكا ةا»إساآنادا2ي«اأنا
تصلانثابةان دجزاكاتنسطامناثالاااحتىا
لالااإىلا%9،اااكا ةا»ا تش«اكاتنساطامنا
%ا.اا،اا«منيناز«ا إىلا االاا ثالاااحتاىا

2تنقداتايتنسطاخاساساننتاإىلا9.5%.

 % رفعت من فاتورة �لإنفاِق �لع�صكري �إىل �أكرث من 7 

دولُة العدو السعودي تِقرُّ ميزانيَة حرب جديدة بعجز 52,8 مليار دوالر

ــُه ب�صرِف ر�تٍب كامٍل ملتقاعدي �لدولة  وزيُر �ملالية يوجِّ

حكومُة االنقاذ تكاِفُح لتوفرِي مرّتبات موظفي الدولة بانتظام 

مصطلح
َخــطُّ الفقر

 

لنامصطلٌحانثاتدَاُلا نصِفا
ن دَّْخااالان ثاانيا شاخصاأاا
تأماَلا 2قد6تهااا  دائلاة،ا  اسا
ن الزماةا نثََسااسا ةا نيتطلبااتا
ن قنميا  لح اة،اانُقاُسا2اإلنتاجا
 لشاخصاايخالان دا اةايدراةا

ك ف ةاتنزننان دخلان قنمي.ا

 للعــلم 
ُأَمــَراُء النفط!

 
أفقد أُم�راُء نفط، الش�عَب الس�عودي، 
حال�َة النعيم التي كانت س�ائدًة يف اململكة؛ 
بس�بب عدوانه�م األرع�ن عىل ش�عب جار 
ودولة مس�تقلة، حديث األَْرَق��ام س�تحدد 
م�ؤرشات النعي�م وانتق�ال آل س�عود إىل 
الجحي�م، ف�� 177 ملي�ار ريال س�عودي 
ع�ام 2007 إجم�ايل الفائ�ض يف امليزانية، 
وبلغت االيرادات 643، فيما بلغت النفقات 
حينه�ا 466 ملي�ار دوالر ويف عام 2008 
ارتفع الفائض إىل 588 مليار ريال؛ بسبب 
اْرتَفاع أَْس�َعار النف�ط إىل ما فوق ال� 150 
دوالر للربمي�ل، كما إيرادات اململكة 1101 
مليار ريال مقابل نفقات 520 مليار ريال.

 ويف الع�ام 2009 أثّ�رت األزم�ة املالية 
عىل اْقتَصاد دولة العدو، وتكبدت خس�ائَر 
فادح�ة، ليبل�غ العجز يف امليزانية؛ بس�بب 
انهيار النظام املايل العاملي 87 مليار ريال، 
وتراجع�ت االي�رادات إىل 510 مليار ريال 
مقابل نفق�ات بلغت 596 مليار ريال، ويف 
الع�ام 2010 تع�اىف االْقتَصاد الس�عودي 
َق فائضاً يف امليزانية بلغت 88  نس�بياً ليحقِّ
ملي�ار ري�ال وارتفعت االي�رادات إىل 742 

مليار مقابل نفقات 654 مليار ريال.
اي�رادات  ارتفع�ت   2011 الع�ام   ويف 
الري�اض إىل 1118 ملي�ار ري�ال؛ بس�بب 
معاودة اْرتَفاع أَْس�َعار النفط الذي يشكل 
%92 م�ن عائ�دات اململك�ة مقابل نفقات 
بلغت 827 مليار ري�ال ليحقق فائضاً بلغ 

291 مليار ريال.
 ويف الع�ام 2012 ارتفع�ت االي�رادات 
اىل1247 مليار ري�ال مقابل نفقات بلغت 
ملي�ار   374 ليحق�ق  ري�ال  ملي�ار   873
ري�ال فائض، ويف ع�ام 2013 بلغت بدئت 
االي�رادات باالنحس�ار النس�بي ع�ن العام 
السابق إىل 1165 مليار ريال مقابل نفقات 
بلغت 967 مليار ري�ال وفائض بلغ 180 

مليار ريال. 
لوح�ظ اْرتَف�اُع النفقات العام�ة العام 
مقاب�ل  ري�ال  ملي�ار   1110 إىل   2014
1044 ملي�ار ري�ال، لتحق�ق املوازنة أول 
عج�ز منذ العام 2008 ب� 66 مليار ريال؛ 
وذلك بس�بب وف�اة امللك عبدالل�ه وصعود 
الطاغي�ة س�لمان، إاّل أَن الس�عودية دولة 
وش�عباً بدأت بتوديع النعي�م عام 2015؛ 
بس�بب عدوانها عىل الش�عب اليمني، حيث 
خيمت امل�ؤرشات الحم�راء ع�ىل االْقتَصاد 
الس�عودي، وبلغ العج�ز يف امليزانية 367 
مليار ريال قرابة ال� 100 مليار دوالر، ويف 
العام 2016 بلغ العج�ز 325 مليار ريال 
قرابة 93ملياردوالر وللع�ام الرابع العجز 
يف امليزاني�ة يق�در مبدئياً ب�� 52,8 مليار 
دوالر خالل العام القادم، والسبب عدوانها 
الغاش�م وحصاره�ا الظال�م عىل الش�عب 

اليمني. 

الصناعة توّجُه 
مكاتَبها بتكثيف 

الرقابة على األسواق 
اّجهتاازن6ُةان صااعاةاان تجا6ةامكاتبهاا
يفاأماناةان داصاةاامحااظااتان جاهن6نة،ا
انيحاالتا نثساننقا عاىلا ن رقا2اةا 2تكث افا
ن تجا6ناةاامننااتهااا2أنةامخا فاتاسادرنةا

عىلانيننيان غذنئ ةانثََسااس ةاأانًا2أال.
ااأاضاحااك الاازن6ةان صااعاةا قطااعا
ن تجاا6ةان دنخل اة،اعبدن لهاعبدن انيلانداان،ا
أنان انزن6ةاأصاد6تاتدا ااًا كاااةاماا6يسا
ن اشااطان تجا6يا2رضا6ةانن تازن6ا2رشاطا

اقننعداماا6سةانيهاة.
اايعاان تجاا6اإىلاتاف ذان قارن6نتانيتدلقةا
2إشاها6انثَْساَدا6اعىلاكااةان ثالنااكذنا2 نا
ن خبازاان راتيا2ا ك لناجارن6ااأجزنئهاخاللا

مدةاأقصالاااااننماً.
اَاأكَّاداندااان،اأنان نزن6ةااّجهتامكاتبهاا
2تاف اذا انيحااظاات،ا ن داصااةا أماناةا يفا
ن حااالتاني دنن ةاعقباننتهاءانيهلةانيحّدية؛ا
مناأجلان تفت اشاان تحقلامنان تزن6ان تجا6ا
2ارشاطاماا6ساةانيهاةااإشاها6انثَْساَدا6ا
انتخااذانإلجرنءنتان قاننن اةاتجاهانيخا فل،ا
ناتااًاإىلاأناذ كانأتيايفاإطاا6انإلجرنءنتان تيا
ن انزن6ةا ضاااناصحاةااساالمةا تتخذلااا
نيثتهلكاانساتقرن6ااتننزنانثسننقاايااا ها

ن صا حان دا6.



7 دراسةن ددياالثاا     ننثالاثااينثالاثالا6اانيننالالاا26 نانثالاثالالا

التجارُب التعاونيُة والزراعيُة يف اليمن، 
واستعادُة أمجادها

اتكُااُناأَلا َّااُةانهنِضان قطااعان ز6نعيا
 شادباااا الْقتَصاايان نطااي،اايفامقدمتاها
نساتدايةاأيان6انثشاكالان تداان ة،اأنهانتا زا
اأيان قطااعان ز6نعاي(ا2إنتاجهاسالداًاأا  ًةا
نساتهالك ةامبارشة،اذنتاق اةانْساتخَدنم ةا
مباارشة،اتغطايانثمانان غذنئاي،ااتدخلايفا
ن صااعاةان تحننل اة،اانُاكاناتصدنُرلااكااا

لي.
ق،ا2اداىا ان قطااعان ز6نعاياقطااعاَخاالَّ
أنَُّهانثاتف داماناعااارصانإلنتااجان طب د ةا
نيتناارةايفازناايةان ق ااةانيضاااةااخلالا
ماتجاتامتزننادة.اانامجالا لقنلا2أنازمانا
ن تداان ااتاننتهاى،ااهناشاكلامتقاد6امنا
أشاكالان تاظ ماننْجتَااعي،ااماازنلامثتارنًا
انتطان6ايفاكثريامنان بلادننان اام ة،اانُاكنا
ن  ن6انساتدايةاأجاالاماايفاتجا2ِ6اااان  اا ةا
اتطننرلا،ا  ُثهَمان شاكلان تداانيان ز6نعيا
يفان تاا اةان رنف اةان شااملة،اايفاننْقتَصاايا

ن نطايا2شكلاعا6.ا
انجابان تطننران دنئاما لشاكلان تداانيا
 تثب تاعالقاتاإنتاجاأكثراعدن ةاايناقرنط ة،ا
اتدا الاجاذا6ان نعايان تدااناياكأسالنبا

 تطننران ح اةان رنف ة.ا
 

تجربُة التعاون األهلّي يف اليمن العربية 
جااءان رئ اُسان حااديايفااارتةانهانِضا
ن حركاةان تداان اةان  اا ةان تيا2ادأتاعاَلهاا
الطةا2دا6،اامنا ال9ا،اأياقبلااصن هاإىلان ثُّ
ُحثاناحظان حادياأنهاجاءايفاارتةان اهنضا
ن شادبيان تدااني،اانُحثبا لحادياأنهايعما
ن اشااطان تدااناي،ااكانامخلصااًا قض اةا
ن تقد6اننْجتَااعي،ااشاهدانيجتانان  اايايفا

لذهان فرتةاقد6نًامناننزيلا6اان تقد6.
ا2ا طبانا مانكنان رئ سان حاديانز6عاُكّلا
ن حقنل،ا2لاكانانيجتانالنانياتج،ا كنان دا6ا
ن ها6ا لحااديالناأناس اساتهان نطا ةا2ددا
ن حركةان تصح ح ةالل9ا،احّر6تان جاالريا
ن شدب ةامنان قنىاشبهاننقطاع ةانيش خ ةا
عىلا6أساهاا2 تاانثحار(،ااأقاا6اعالقًةاندنًةا
منان ثادنينةاُمَجاِّباًان باليامنان تبد ة،ااكانا
لاذناسابَبانغت ا ه،اكااااجاءا2اكاي6امؤللا
-2اقان اساذ اكان دهاد-إلين6ةان دا اة،ان تيا
عالتاماا2نسدهاايثااعدةاجاالريان شدب،ا
نياخرطالا2حااسايفاعال اةان تاا ةاتّننقلا
إىلا2اااءان  اانان ثاد د،اامنا6ح الان رئ سا
ن حاديااقادتان جاالارياان تداان ة،اكثرينًا
ماناننمت اازنتان تاياكاناتا2حقبتاه،اإناأنا
ن حركاةان تداان اةانساتارت،ااايجتاناظلا
ندالاانبايا2ددا6ح لان حادي،اايفان ثاننتا
نثاىلامناحكامان رئ ساصا حا مانتغريااضنا
ن باالياعااااكانايفاعهدان حاديامانان رخاء،ا
إناأنانيجتااناان داالان تدااناياسااًةا2ددا
أُْخااَرىاكانانننجهاصدن2اٍتاكثريًة،اساببُهاا
نننفتاُحاعىلان ثنقان داي ة،ااتغلُغلان دالقاتا
ن رأسااا  ةاننساتهالك ةان طف ل اةايفان بلد،ا
اتااميان فثاايايفاأجهزةان دا ة،ااعنيةانفنذا
ن نجالااتامانان قانىان تقل دناة.االجارةا
ن فاّلحالاإىلايالان خل اج،اامانالجرتهماإىلا
ن خل اجانساتفايتان تداان اتاما  ااًايفاإطا6ا
تاا ةانيشاا6ننان خدم ة،اا ااااز6نع اًامثّلتا
ن هجارةاإىلان خل اجا-مانان طفارةان افط ة-ا

6َان ز6نعيايفا2الينا.ا مشكلةاأعاقتان تقدُّ
اقداشهدتان  انان شاا  ُةايفان ثبد ا اتا
ا ن فرتة،اناننًاكبرينًا ألنشطةان تداان ةامثلاَشلِّ
ن طرقااتااإنشااءانيدن6س،ا2جهنياشادب ة،ا
َالذنان ااناعنان رغبةان شدب ةا ل اا لايفا اَعلَّ
ن بااءاان تخلصامناعننئلان تقد6اننْجتَااعي،ا
ا اكانا التجالااتان تداان اةان ز6نع اةان حظُّ
نثكلامانان تنجاهان شادبيان تدااني،اح ثا

ندتلانيجتانان  ااياز6نع اًايفاطب دته.ا
ااعاىلاعكسان اداِلان تايا6عتاتأسا َسا
ن تداان ات،ااقداتشاّكلتايفا2الينا،ا2رغبةامنا

نيجتاانا2د ادنًاعنان ه ئااتان حكنم ة،ا6غما
أَلا َّاةاأناتكنَنا لدا اةانتجالاٌتانْقتَصاينةا
إنتاج اة؛اماناأجالاحااناةان تداان ااتامنا
ن ثالنانثجاب ةاامانان طف ل الايفان دنخل،ا
اذ كان اهانضان تداانيان  اااياآنذنكاندتلا
تجر2اًةا6نئدًةاعاىلامثاتنىان داَ امان در2ي،ا
اعاىلاساب لانيثالا»عاادامقا6نةاماااأنجزتها
ااتدب ِدا ن حركاُةان تداان اُةان  اا اةامناَشالِّ
ُطُرٍقا2ايقا6نةا2اااأنجزتهانثجهزةان حكنم ةا
انيتخّصصاةاان تياتالاكانإلمكانااِتانياينَةا
ان فا ةاماااناتالُكهان حركاةان تداان ة،انجدا
أناماااأنجزتهان حكنمةامناعاا6اال9ااحتىا
ثل9ااناتتدادىالثثاك لنامناخاللان لنامجا
نإلناائايان ثالثاياان تاياكلفاتااثاامل ننا
6نالاماهاااماانقا6با%ل9اقراضاًاذنتااننئدا

مرّكبة.ا
أمااال ئااُتان تداااناان تطننارانثليلايفا
ن فرتةاذنتهاااقدانستطاعتاننجاَزاللل5اك لنا
مارتا2تكلفاةاناتتجااازالااامل اننا6نال«.ا
الذنان فرُقان شاسُنانينّارا لرأساال،اننضحا
أَلا َّاَةانثعاالان تداان ةاانيباَي6نتان شدب ةا
يفان باااء،ااك فاإذناكانتامثاُلالذهانيباي6نِتا
ن شدب ةاتلقىاإرشنااًاايعااًامنان دا ة،اسننٌءا
عاىلانيثاتنىانياايياانياايل،اأَْااعاىلاصد دا
ن ث اسااتاننْقتَصايناةان حام اةا لااتجاتا
نيحل اةامنان ثالنانثجاب اة.اكاااانجباأنا

نكنناعل هان حالاحا  اً.ا
امناأََلااامِّاخصائصان حركاةان تداان ةا
ن  اا اة،اليان دناقرنط اة،ااايزن6ُعاصاحبا
ن ث ايةاعىلان6ضهااخرينتها،ااسكانانث6نافا
كاناننالماَماناناتخبننال ئاتهامان تداان ة،ا
اترتباطا2ا دناقرنط اةان ثااةان ثان ةااليا
ن تاف اذ،اإذانقان6ان جهاازانإلين6يا لتداان ةا
2ددانْجتَااعان ه ئةان دانم ةا2تاف ذانيشا6نن،ا
كااااأنانيزن6عالااأ2اااَءان قرناةالامامانا
نااقشاننانيشااكلاانطرحاننان حلنل،امنا
انقاناتجر2تهامايفانث6َْض،اح ثاتالزاخاللا
نثعاالان  نم ةالذهانيشاكل،امنانستدانتهما
2ُخاَلنَء،ااتُْدَكاُسالاذهان قضانااايفا2رنامجا
ُمَخّطط،اكاااتلُُزاأَلا َّااةان حركةان تداان ةا

يفاتنظ فان َشادبااطاقاتاهان برشنةاانيا  ةا
ان ذلا اةامباارشةايفان داالان تدااني.االذنا
نجدلُهمانتغلبانناعىلانيشااكلاانننجهننهاا
2دنانانيثؤا  ةاح ث،اأنهماأصحابانيصلحةا

نيبارشةامنالذنان دالان تدااني.
ان حاجةاإىلاتاشا طا ان  ان6انحانا2أماسِّ
ن حركةان تداان اةاايعاهاااتذ  لان صدن2اتا
أمامها،ا كياترجَنامناجدندااتثاف دامناُكّلا
تطان6اَحاَدَثايفانيجتاناامؤسثااتان دا ةا
ن ز6نع اة،اكاناتاتفتقرهايفانياايض.ااااازنلا

نإلنَْثاانان  ااياتنَّنقاًاإىلاإَعاَيةان جاتل.ا

التجربُة الزراعيُة يف اليمِن الشعبية 
2داداثن6ةاأكتن2ارايفان شاطران جان2يامنا
ن نطن،االرابان ثاالطلااُعَاالءاننستداا6ا
تامصااَي6ةاُملك اتهمان كبريةا ن لنطاناي،اتاَّ
 تُصباَحاملك ااتا لدا ة،ااحادثاأالاإصالحا
ز6نعيايفاعاا6اثث9ا،اثماتاماتطننرامرشاعا
ن قانننايفاعاا6الل،ااكثرينًاماا6ناقهاعال اتا
ااةايفاعاا6اثث9ا  نإلصاالحان ز6نعايااَخاصَّ
ن ثا طرةا أجاِلا مانا ُاالح اة؛ا ننتفاضااتا
عاىلانث6َْض،ا2تحرناضامنان دا اة،ااحدثتا
أخطاءاكبريةايفاعال ةاإَعااَيةاتنزننانيلك اتا
عاىلان فالحال،ااقادايخلاتاتحتاسا طرةا
نننتفاضااتاتلكانيلك اتان تايا ماتكناكبريًةا
جادنًاا مانشاالهااقاناننانإلصاالحان ز6نعي،ا
ن ذيانشارتطاأنانتاماتنزننانيلك اةان كبرية،ا

ن تياتزنداعناعرشنناإىلاأ26دلاادنناً.
ااحتىامناعال ةانإلصالحان ز6نعيالذه،اإنا
أنا6كنَنانيننطالايفان جانبا2شاكلاعا6اعىلا
يعامان دا ةا2اناا همان فالحانن؛ا مانُْدِطهما
حااازنًا تطننران ز6نعةايفاملك اتهمالذه،اكااا
كاناناتا2هماشدن6ٌا2أنهاا ماتصبحاملك اتهما
2دادااكأنهااِملاٌكا لدا ة،اافقاداناحاِاَزا6انا

نإلنتاجااتطننره.
ااكانتامناضانانيشااكلاأَنْضاًاس اساُةا
ن تنسا نان كايايزن6عان دا اةان تيا2لغتامنا
ثل9احتاىالل9اامااانر2اناعاناللامز6عةا
حكنم ة،اكانتازنايُةالذهانيزن6عان جدندةاتتما
قبلاأناتثاتكالانيزن6عان ثاا2قةامقنماتهاا

انثناديا ان فا اةا ن تكا ك اةا ننْقتَصايناةا
را ن داملاة،اا2دضهااأنشائتايفاظلاعاد6اتناُّ
ن د6نسااتاننْقتَصاينةااننْجتَااع ةاان فا ة،ا
كااااأنا2دضهااكانتامثااحتهاأصغرامناأنا
تكننااحادًةانْقتَصاينةامتكاملاة،اإضااةاإىلا
أنان دا ةاكانتاَينئااًامااتدعمانيزن6عان ثا ئةا
يدا جةاأزماتهاااظلاتاَينئااًا2حاجةاإىلايعما
نغّطياعجزلااا ماتُحّفزامناأجلاأناتتخلصا
2ذنتهاامنامدنقاتها،ا2اإلضااةاأنانظا6َانثجرا
 لدااالان ز6نع الاكاناماخفضااًاعانا2ق ةا
قطاعااتان دا ة،اماااأيىان2تدايارشنحةامنا
ن دااالان ز6نع لاعنالذهانيازن6عان حكنمة،ا
ن تياا6غمان ثالب اتامثلتامازن6عان دا ةاماا
نثبتها%لاامنانيثاحةانيز6اعة،اا2لغاعديا
ن تداان ااتان ز6نع ةاحتىان داا6الث9ا6ا5ل 
ل ئاةاتداان اةاز6نع ة،اتحتلامااانانقلاعنا

%للامنانيثاحةانيز6اعةاآنذنك.ا
أماان جنننبانإلنجا2 ةايفانيثاأ ةان ز6نع ةا
يفان شاطران جان2اي،اان ذيانُاكانانثخذا2هاا
يفاانقدااان رنلنااتطننرلا،ااكانتايفاشاكلا
ن دعام،اح اثا انانعا ننْجتَااعايا ن تاظ اما
ننقثااتانيلك ةاان تاظ ماإىلامازن6عان دا ة،ا
اكانانداالا2هاااعااالاز6نع ننانثاتلاننا
أجان6نًامانان دا ة،اايفالاذهانيازن6عاأيخلتا
نياك ااتان حدنثةاان جرن6نتاانثسادة،ااكانا
اة،اامثلا ننتاجهااامتا زنًاعنانيازن6عان َخاصَّ
لذهانيرشاعاتان ز6نع ةان تياكانتاتقن6ا2هاا
ن دا ةايفانث6ََنيضان دامة،الااكاإمكان ةان  ن6ا
 بدثهاااماناجدنادااتطننرلااعىلامثاتنىا

ن بالياككل.
ان شاكلان ثانيامانان تاظ اماننْجتَااعيا
كاناتان تداان ات،ان تيايخالاا هاان فالحننا
ن تداان ااتا الاذها ااة،ا ن َخاصَّ 2الك اتهاما
كانتاتحُصُلاعىلا6عانةامناِقبلان دا ةاأشابها
2رعانةان دا اةايزن6عها،اان شاكلان ثا ثالنا
يعمانيلك اتان فرينةا لفالحلان ذنناندالننا
يفاأ6ََنض هاما2شاكلاخااصايانان دخانلايفا
تداان اات.ااتاثلان دعمايفاتقدنامان جرن6نت،ا
انثساادة،اان رعاناةان ب طرنة،اانن6شااينتا
ن ز6نع اة،ااتانيّلان دا ةان تخزنناان تثاننل،ا

2شاكلامجانيايازن6عان دا ةااأَْساَدا6ا6مزنةا
اة.ا  لتداان اتااأصحابانيلك اتان َخاصَّ

نآل  ااتا تأجاريا محطااتا عالاتا كاااا
ن ز6نع اة،اأيان6نًالاماةايفاتطننارانإلنتاجامنا
نثعااالان  دانةان بثا طةاإىلانإلنتااجان قائما
عاىلانيكااةان حدنثة،ااكااااجاءايفاكتاباعيلا
صلحاَعبدن لهاحنلا2دضان قضانااننْقتَصاينةا
يفان  اانان دناقرنطاي؛ااقاداَحادَّيتا2رنمجا
ن دا اة،اخاللان ثابد ا ات،ايا6اامكانةالذها
نيحطاات،اماناخااللان تأك اداعاىلارضا6ةا
ق امهاا2تقدنامان خدمةا لتداان ااتاانيزن6عا
اإيخالانثسا  بان ز6نع ةان حدنثة،اانعتبا6لاا
أََسااساًامايناًا لتحا فا2لان داالاان فالحلا
يفان رناف،ااحاديا هاان ق ا6ا2دال ةان تثاننةا
ان حرنثاةا األ6ََنيضان ز6نع ة،ااشالان قاننتا
ن رئ ثا ةاان فرع اةاا2ااءانثسانن6،اان ق ا6ا
2أعاالانيكااةان ز6نع ةانثُْخااَرى،اكا حصايا
انيضخااتا نآل  ااتا اص اناةا ان نقاناة،ا
انيحاركاتان تا2دةا لتداان اتاامزن6عان دا ةا
ااة،ا ان فالحالانثاارنياذايانيلك اةان َخاصَّ
اصااعاةا2دضاقطانان غ اا6انيددن اةان تيا
تثتن6يامنان خا6ج،اان ق ا6ا2تصا نانثجهزةا

ن بث طةامثلان بنن2اتاانآلنتان ز6نع ة.ا
ُقب الان نحادةاا2داداأناحدثاتامرنجداتا
نْقتَصايناةااس اسا ةاماناقبلان حازبان تيا
أتاتا2داداأحادنثاثثانيؤسافة،اُطارحاقرن6ا
2تدننضاُماالكانث6ََنيضان تياتماتأم اها،امنا
إ2قاءانيثتف دنناماهاايفان دالاعل ها،اكقرن6ا
ُماصف،اإناأنها مانافذاحتىا2ددانتفاقان نحدةا
يفاعا6ال9،اا2دداحرباص فال9اأُع دتا2دضا
نُيلك اتايالكهاان ثاا2قلاكأمالكان ثالطانا
ن فضايل،ا2ااًءاعاىلان تقا26اتان ث اسا ةا2لا
كان ثاا2قلاا2لاسالطةامااا2ددال9اا ما نُيالَّ
تتماإَعاَيةاأ6ََنيضان جا ن،اانيؤسافاأَنْضاًاأنها
ا2دداننسات الءاعىلالذهانيثااحاتان ز6نع ةا
يفاتلاكان حارب،اتماإنقاافانإلنتااجاا هااا ما
نثاتثارلاامناأصبحتاتحاتاح ازتهم،اايفا
إطا6ان اهنضان ز6نعيانجباأناتتماإَعاَيةالذها
نث6ََنيضاإىلاَمناكانننامثتف دنناماهاا  دالننا
ا هااااتدنناضاُمالكهاان ثاا2قل،ااعنيتهاا
ااةامزن6عان دا اةاإىلانإلنتااجان ز6نعيا اَخاصَّ
مجدينًاندداأحدانث6كانا لاهنضان ز6نعيان ذيا

نأملهايفا2الينا.ا
إنالاتالان تجر2تال،ان ز6نع تلايفان  ان،ا
مازن َتامحفن6تلايفااجدننان شادبان  ااي،ا
نعايتهااارضا6ةاايشءاماكان،ا أنا اعاالاةا
اهااكاشادن6اساائدا دىانيننطاالان رنف لا
يفاشااالان نطانااجان2اه،ا2ا حاالاإىلالذها
نثناا6ااإىلالذهاننشاكالان تداان ة،اا6غبةايفا
نساتئاااها،ااإناكاناتالذهان رغبةاشادب ة،ا
اايثائن  ةاان رضا6ةان نطا ةان  ن6اتتننالا
مانالاذهان رغبةان شادب ة،اأمااعاىلان صد دا
ز6نعايا تداانايا نتحاايا اهاااكا نيؤسايا
ناااياقائاماحا  ا،ا كااُهاناناكاي،اماااندايا
2ااناأاىلاخطاننتان حالاتكاان،ايفان تنا الا
2الان حاجاهان شادب ةاان ارضا6ةان نطا ةا
فاتدع امااتطنناراالاذنان شاكلاننتحااييا
ن تداانايان قائماا26طاةا2ا دال اةان تااننةا
ن رنف اةاا2انسارتنت ج ةان نطا اةاان حاجها
ن جاالرينةا2شاكلاأاثلامثتف دنًامناكلاماا
لَنا6نئانايفاتجا26اااان تا6نخ اة.انختلفاعنا
اضداهان حاايل،ان اذيانظهرا2اهامافصالًاعنا
نيثأ ةان ز6نع ةا2اختلفاجننن هااننقتصاينةا

اننجتااع ةااعناننسرتنت ج ةان نطا ة.

_______________

املراجع
- أضواٌء عىل منطلقات الحركة التعاونية اليمنية.. 

للمؤلف م. َعبدالله محمد املجاهد 1982.
- حول بعض قضايا اْقتَصاد اليمن الديمقراطية.. 

للمؤلف عيل صالح َعبدالله 1984.

إمكاناُت 
النهوض 

الزراعي في 
اليمن

  - أنس القاضي:

تجارب النهوض الزراعي التي يمكن االستفادة منها متعددًة، ومتنوعًة، وكل الدول الصناعية الكبرى 
في عصرنا الراهن مثل الصين وَأمريكا وروسيا والهند والبرازيل، كلها انطلقت في بداية األمر 

من نهوض القطاع الزراعي نحو الصناعي، فما تزال تمّثُل الزراعُة قطاعًا هامًا لديها رغم الجبروت 
الصناعي.

ورغم َأهميَّـة هذه التجارب اإلنسانية فنحن في اليمن، بلد حضارة زراعي، وفي تأريخنا الحديث تجربتان 
تعاونيتان وزراعيتان في اليمن الشعبية واليمن العربية سابقاً، تمكن االستفادة من ُكّل ما كان إيجابيًا 

فيهما، وال ُيمكن أن تكون هناك تجربة زراعية أقرب لواقعنا اليوم من تجارب شعبنا التأريخية. 
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تقريٌر �أملاين يقول �إن �ل�صعودّية تهدُف لتدمري �ليمن، و�آخر �أمريكي يقول �إنها تنتقم من �لتاأريخ

الصحافة الغربية: العاُر يلحُق بالنظام السعودّي وداعميه الغربيني يف الحرب على اليمن 

  - إبراهيم السراجي:

• الصحافة األملانية: تدمرُي اليمن واإلْنَساُن 
اليمن الهدُف الحقيقي للُعـْدَوان 

صح فاةا»ي6اارننتااج«انثيان اة،انرشتا
تقرنارنًامطننًايفاجزأنان،اااضدتا هاعانننا
عىلاشاكلاساؤنلانقنلا»مااذنانرنادان اظا6ا
ن ثادنيّيامنان  ان؟«،اانبادااأنان صح فةا
قاداأخاذتااقتااًاكاا ااًاعاىلامادىاشاهن6ا
ن ُدااْدَانن،ا فهاماحق قةاماانادا6ااحق قةا
نثَْلاَدنف،اا ذ اكااقاداخلصان تقرناراإىلاأنا
ن ُداْدَانَنان ثادنيّياندمران  اان،ا2اعتبا6اأنا

ن تدمريَاأَْصبَحالنان هدفاا  ساَش ئاًاآخر.ا
إنا نثيان اةا ن صح فاةا تقرنارا انقانلا
»ن ثدنينّلا مانثاتهداننا2غا6نتهمانثَْلَدنفا
ن ثادنينّةا ن غاا6نتا اكاناتا ن دثاكرنة.ا
تثاتهدفانيااطالان ثاكا ة،اكااااتنضاحا
 ااااصان6انيااازلانيدمارةاان اثااءان قتاىلا
انثَْطَفاال،ان ذننامانان بدنهاياأنهمالمامنا

نتننجدايفانيثاكن«.ا
انظهراأناتقرناَران صح فةانثيان ة،ا2ايا
عاىلامدلنمااتايق قاةاأخاذتااقتااًاطننالًا
 لحصنلاعل ها،اا2ا تايلامّكاتاتلكانيدلنماتا
منان نصنلانستاتاجاتاماطق ة،ااإذناكانتا
ا ن صح فةاقداتنصلتاإىلاأنان اظا6َان ثدنييَّ
اَضَناتدمريان  اناكهدفانسارتنت جي،ااإنهاا

أَنضاًاأعطتاتفثرينًا ذ ك.ا
تقانلا ن تقرنارا نثالامانا ن جازءا افايا
ن صح فةاإنا»ن دنانانثساايسا هذهان حرب،ا
2ا اثبةا لثادنينّل،الناَينئااًان حفاظاعىلا
سالطتهمان خاصاةااتنسا دها،االاذنالانا
نيفهن6ان ثادنيّي،اعاىلااجهان خصنصامنا
أجلاارضان ث ايةاعىلان دا مان در2ي؛اكننهاا
صاحباةان ثا ايةان راح ةاعاىلاكااةاأ6جاءا
ن دا مانإلْساَلميا2صفتهاااص ًةاعىلانثََمااِكنا

نيقدسة«.ا
أمااان جازُءان قانيامانان تقرناراا تنصلا
أَْصبَاحانسارتنت ج ةا ن تدماريا أنا إىلانت جاةا
سادنينّةايفاحر2هااعىلان  ان؛انظرنًا فشالهاا
يفاننساتجا2ةا دانادهاا2اساتدايةان ث طرةا

عىلان  ان.ا
ا2اااًءاعىلاذ كااإىلاجاناباقتلانيئاتامنا
نيدن ل،ا2اااايفاذ كانثَْطَفالاان اثااء،ا  سا

ذ كااحثب،اكاااتقنلان صح فة:ا»اقداكانتا
جزءاكبريامنان غا6نتان جننةانثتهدفاأَنضاًا
2صن6ةاماهج ةان بُا اةان تحت ةااطرقان اقلا
اإمدنينتان غذنءااني اهاانياشآتاننقتصاينة.ا
انآلناأَْصبَحاتانيننصاالتااعال ااتانإلمدنيا

اننقتصايامشلن ةاتااماً«.ا
عاىلا تقرنَرلااا 2ااتا ن صح فاةا اثنا
مجانعاةاكباريةامانانيدلنمااتاان ظرافا
نيصاحباةا ها،ااهاياترىاأنها مانداداماكااًا
ن قنل:اإنان ثادنينّلاندمرانان بُا ةان تحت ةا
ياانانساتخدنمهاامناقبالان  اا لاثغرنضا

عثكرنة،ااا تدمرياقداأَْصبَحاغانة.ا
ايفالذنان ث اقاتقنلان صح فةا»2ددااقتا
قصرياتماتدمرياجزءاكبريامنانيطا6نتانيدن ةا
اعل هاااطائرنتامدن اة.اياذناذ اك؟اللايانا
نحتاالانساتخدنمهااثغرنضاعثاكرنة؟اإنا
ذ كامضحك،اُخُصْنصاًاإذنامااتأملانيرءايفاُكّلا
ن هجااتان تياشااتاماذاأالانن6.اإذا مانكنا
لااكاأَْلَدنفاعثكرنةانابغياقصفهاا2صن6ةا
كلاها لصح فاةا نثخاريا ان اكال6ا عاجلاة«.ا

نثيان ة.ا
ا كانا تقرنرلاا،ا ن صح فاةا تننصالا
عىلاشاكلاسلثالةامانانثسائلةانيصحن2ةا
2ادلنمااتاعنامجانعاةامانان جرنئمان تيا
ن6تكبهااطريننان ُداْدَاننان ثدنيّيانثمرنكي،ا
غرياأناتلكانثسئلةا ماتن6يلاان صح فةا2حثاًا
عاناإجا2اات،ا2لا لقانلا2أنان تلنارنتان تيا
نثانقهاان ثادنينّنناعناجرنئاهاما ماتددا
ماطق اةااناناكناتصدنلاسانىاأنهااعالا

مااهج.ا
ا ذ كاتقانلان صح فةاإنها»مانان ننضحا
أنهاتماقصفانيصاننا2صن6ةامااهجة.ااااذنا
ندااياتدمرياثالثاةامصانناأساااتايفاثالثا
مااطلامختلفةايفاغضننانسبنعاانحدا2دننةا
شاهرانن  ن؟ا2ااذناسا تماإعاايةاإعاا6ان بلدا

2ددان حربايفان غا ب؟«.ا
ا دالان جاننبان اذياترنادان صح فاةاأنا
نكنن،الاناأناننساتهدنفانيااهاجايصاننا
نثسااات،ان غانةاماهالناتدمريلاا2اعتبا6لاا
مان6ينًانقتصاينااًا ل انااتدمريلااا حرمانا
ن  اناحتىامنان قد6ةاعىلاإعايةاإعاا6اذنتها.ا
»إناها أُْخااااَرىاتقانلان صح فاةا مارةا
يانانيحارّيان تفكاريُايفان هجان6ان اذياحدثا
نان6الاانن  اناعاىلاساكناُعااالامحطَّتَيا

كهر2ااءايفانيخااءاا6نحاضح ةاذ اكان هجن6ا
لاااشاخصاً.اأعلانان ثادنينّننا2داداذ اكا
عناعاد6امثاؤا  تهمااااناقا6ا2ذ اكاإذنً؟ا
أُلامانثمريك انناان لنطان انن؟،اَمانانفذا
ن هجااات؟الاماأ6نيانا2اداناأياشاكاتدمريا
محطاةاتن  ادان كهر2ااء؟ااهالالايالدفا

عثكري؟«.ا
كاااتؤكدان صح فةاأنا»ُكّلان هجااتاتاتا
2صن6ةاماهج ة،اااااعالقةاطرقانيننصالت.ا
تماقصفان طرنالان تياتر2طاصاداءا2صددةا
يفان شااال:ان طارقااكلان ثا ا6نتان تياعىلا
تلاكان طرنلاتاماقصفها.ااتماإخاالءان طرنلا
نيؤيناةاإىلاصدادةامانان ثا ا6نتان تاياتاما
تدمريلاا.اامنانانازنلاناتلكاسا ا6ةاأَْصبَحا
نشادرا2ا ذعاراماناق ايتهااايفاُكّلانثحننل،ا
حتىااإناكانا2حاجةاإىلاق ايتهاا جلبانيننيا
ن غذنئ ةاأَْاانقلامرىضاإىلاأيامرالاصحي«.ا
اترىان صح فاةاأنان اظا6ان ثادنيّيا ما
نكتاِفا2ا تدمرياان قتلانيباارشا لااساا ذ كا
لياتقنلاإنا»لااكاتجننداًامااهجاًا لثكانا
جا دهامااجدلهامانانتاننامانان دطاشا
أنضااً،ااقداتماتدمريان با اةان تحت ةا2أكالهاا
اننقتصاايانيدنيا2أكاله.ااتلاكالياجرناةا
حارباتضاماإىلاجرنئامان حربان تايانقرتاتا

ا ها«.ا
إذناللاسادىان اظاا6ان ثادنيّيا تدمريا

ن  انااتجنننان  اا لااحثب؟ا
2ا اثبةا لصح فةانثيان ةااهياتقنلاإنها
» مانكناكاا اًا2ا اثبةا لثدنينّل«ااترىاأنا

لااكاحرباثقاا ةاأنضاً.ا
اعاناذ اكاتقانلان صح فاةاأنا»قصافا
مئاتانيدن6سااكثريامنان جننمناان ددندامنا
ن جامداتااانحدةاماناألمانيتاحفايفان بلد«ا
كلهاااتؤكدا»إنهااحارباثقاا ةاأَنضااًانابغيا

ا هااتحننلان بلداإىلانايشء«.ا

• االنتقاُم من التأريخ بعد االنتقام من 
حاضر اليمن 

نننتقاُلامنان صح فاةانثيان ة،ان تياترىا
أنان حربان ثادنينّةاعاىلان  اناحرَباتدمريا
اتجننناماهجيااحرباثقاا ة،اإىلان صح فةا
نثمرنك ةا»انشااطنا2نسات«ان تاياتتااالا
شاكالًاآخرامنانثَْلَدنفان ثادنينّةايفان  ان،ا

النان حرباعىلان تأ6نخ.ا
2ادأتا ن تأ6نخ اة،ا مانامدنااةاكنكباانا
ن صح فاةانثمرنك اةاتقرنَرلااحانلان حربا
ن ثادنينّةاعىلان تأ6نخان  ااي،ااأسباباذ كا
ننساتهدنف،االياأَنضاًاتضناعاننناًا لتقرنرا
عىلاشكلاساؤنلانقنلا»ياذناُكّلالذنان صاتا

ن دايل؟«.ا
تقانلان صح فاةاإناكنكباانان تاياظلتا
عىلامدىان تأ6نخاعص ةاعىلاننحتاللاإىلاقبلا
الننارانياايضاح ثا»أطللاطاريننان تحا فا
نيتحادةا ن نننااتا مانا نيدعان6ا ن ثادنيّيا
نثمرنك ةاأ26دةاصنن6ناخاعىلاكنكبانااقتلا
سابدةاماناأ2َْاَااءانيدناةان تياتقانايفاحصنا
ن قلداةاايمارتا2نن2تهااان تأ6نخ اة.ااخلفا
حطا6انثسانن6،اأَْصبَحتانيااازل-ان تيا2ا تا
قبلاسابداائةاساةاان تياتشاتهرا2ا هادسةا

ن دارنن ةانيذللة-اأكنن6امنان ركا6«.ا
ايفا2حثهااعناأسابابان قصفان ثادنيّيا
يدنااةاكنكباانان تأ6نخ ةاانثَْلاَدنفانثثرنةا
نثُْخااااَرىايفان  ان،احصلاتان صح فةاعىلا
عدةاإجا2ااتاماهاامااانقنلا»إنان ثادنينّةا
كاناتاتثاتهدُفانيننقاَنان تأ6نخ ة؛ا2ثاببا
ن حقاداان كاره؛اثناها  اسا دنهماتأ6ناخاأَْاا

من6اثاتأ6نخي«.ا

• العاُر يلَحُق بالنظام السعودّي ويمتد 
لداعميه

يفان نننااتانيتحادةاا2رنطان ا،ااارنثااا
اأيان اا،اناكانان قانلاإنان هجاااِتان تايا
تدرضتا هااتلكان ادال،اأاجدتان حاجةا دىا
ن صحااةايفاتلكان بلدننا تفثرياتلكان هجااتا
نإل6لا2 اة،ان تاياعاايةامااتقانيان باحثلاإىلا
ن نلا2 ةان تيا2دا6لااتقنياإىلانيالان ذيانقنيا
 لاظا6ان ثادنيّي،ا تكتشَفان شدنبان غر2 ةا
أناماانتدرضاننا هامنالجااتانرعاهانظا6ٌا
نداداألماحلفااءاحكنماتهماعاىلانإلطالقاياا

ناتلكهامناأمننلااماانقدمهامناخدمات.ا
ن اظاا6ا ن6تبااطا ن حدناثاعانا اإذناكانا
ن ثادنيّيا2اإل6لاابان داياي،اااإناذ كاقايا
ن صحاااةان غر2 اةا رانامثاتنىانلتاامهاا
2ا  ااناان حربانياثا ةالاااك؛اانظرنًا دديا
ن جرنئامانيتشاا2هةايفاُكّلان اننحاي،اانظارنًا
 لاادةان طننلةان تيانساتاراا هااان ُداْدَاننا
عىلان  اان،اُكّلاذ كاجدلان صحاااةان غر2 ةا

غرياقاي6ةاعىلاتانيلامهاةان دااعاعنان اظا6ا
ن ثادنيّي،ا2الانتجهاتا فضحاهايفان  اانا

ااضحا6عانتها إل6لاب.ا
مؤخارنًااكلااانارشتاصح فاةاأمرنك ةا
عاناتقرنارنًاعاناجرنئامان ُدااْدَاننايفان  انا
نقنيلاااذ كاننتقاايان ادا6انثمرنكيايفالذنا
ن ُدااْدَاننااكذ كاتفدلان صحافان لنطان ةا
منان ادا6ان لنطانيااكذ كان صحفانثيان ةا

ان فرنث ة.ا
اإىلامنقانا»كننب اي«ان فرنيان ذيانرشا
تقرنارنًا2داانننا»مبا6كاةا6ارنثا ةاغر2 ةا

 حربايمننةايفان  ان«.ا
اناتقادان تقرناران فرنايان دعامان اذيا
تقدمهان حكنمةان فرنثا ةا لاظا6ان ثدنيّيا
يفاحر2هاعىلان  ان،ا6غماتقرنرانثَُمامانيتحدةا
ن ذياأشا6اإ  هانينقناانقنلاأنها»نُدزىا%لث 
مناإجااايلاعديان نا اتاإىلان غاا6نتان جننةا
ن تيانشاهاان تحا فان در2يا2ق ايةان رناض«
2ا قارن6ا ن فرنايا نينقانا انثاتدلا
نثمرنكيان ذياقىا2تجا داصفقاتاأسلحةا
 لثادنينّة،اننتقايان حكنمةان فرنث ةان تيا

تثتارايفايعاهاا لحرباعىلان  ان.ا
انقنلانينقنا»2ا اثابةا فرنثااااهيانا
زن تاتننصلاساد هاان دؤاباإل2رن6اصفقاتا
2 ناأسلحةامنانيالكةان در2 ةان ثدنينّةاعىلا
ن رغمامناتقا6نرانإلينناةان تياتصلان  هاامنا

جا نان جهات«.ا
كااانكشافانينقناأنهااخاللان دا6ا5الا 
»تر2دتاارنثاااعاىلاعرشان بلادننانيصد6ةا
 ألسلحةاإىلانيالكةان در2 ةان ثدنينّةا2اددلا
الاامل ننانن6ا،ايفان نقاتان ذياتدا تاا ها
نثصاننتانيااديةاعىلانطاقاانسانا2ا6تكابا

جرنئماحربايفان  ان«.ا
انختتمان تقرنران فرنياننتقايها لحكنمةا
قائاالًا» ماتكتِفاارنثااا2هاذن،اإذاعالتاعىلا
تتنناجاايلان دهادان ثادنيّياازناران دنخل ةا
نثمريامحادا2انانانفااساا6اجنقةان رشفا
ن نطاي،ا2ا رغمامناكننهامنانقفاا6نءاقرن6ا

شنان حرباعىلان  ان«.ا
أخارينًا ماتتبديانيل ا6نُتان ثادنينّةا رشنءا
صاتان دا مااتحثلاصن6ته،ا2لاإنااظائنا
ن اظاا6ان ثادنيّيايفان  اان،اجدلتاها6مازنًا
 لداا6ايفان دا اماكلاه،ا  اسالنااحثابا2لا

ان حكنماتان غر2 ةان تياتدعاه.ا

رغَم ما أنفقه النظاُم السعودّي، من مليارات، على وسائل اإلعالم المختلفة، عربيًا وعالميًا؛ من أجل شراء صمتها عن جرائمه في اليمن، وعلى شركات العالقات العامة األمريكية والفرنسية؛ من أجل تحسين 
صورته في مواجهة ما تسرب من تلك الفظائع من ِقبل وسائل إعالمية ومنظمات حقوقية لم يتمكن النظام السعودّي من شرائها، إال أن النظام السعودّي وبعد 21 شهرًا من الُعـْدَوان، باتت صورته ملطخًة بدماء 

اليمنيين، وذكُره مقرونًا بالضحايا من اأَلْطَفال والنساء الذين قتلهم طيران الُعـْدَوان. 
مؤخرًا، يمكن القول إن هناك تحّسنًا ملحوظًا في التغطية اإلعالمية على المستوى الدولي لما يجري في اليمن، بعد مرور عام ونصف العام من الصمت الذي جعل إحدى الصحف البريطانية تطلق على ما يحدث في 

اليمن بـ«الحرب المنسية« ليصبح هذا المصطلح دارجًا في معظم الصحف األوروبية واألمريكية. 
 بعض الصحف التي كانت ضمن معسكر »الصمت« السعودّي، وجدت، على ما يبدو، أن الفرصة التي أعطيت لقوى الُعـْدَوان إلنجاز َأْهَدافها قد انتهت، ولذلك لم يعد غريبًا أن تعنون صحيفُة الواشنطن بوست 

األمريكية، تقريرًا نشرته في صفحاتها، أمس األول ويقول العنوان »لماذا ُكّل هذا الصمت الدولي؟ َبعيدًا عن حلب، اليمن تعاني خسائر فادحة أيضًا«، فيما نال الوضع في اليمن اهتمامًا كبيرًا من قبل الصحف 
األلمانية والفرنسية، والتي خالل هذا األسبوع قدمت ثالث قراءات تأخذ جوانب مختلفة من الحرب على اليمن وَأْهَدافها وحقائقها وما انتجته من جرائم ارتكبتها دول الُعـْدَوان ورعتها الدول الغربية. 
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ماذاسا طرةاقنىان ددانناعىلاجانبا
مانا »تحرنارها عاانننا اتحاتا ن  اان،ا
نننقال2 ال«،اتد اشانيااطالان جان2 ة،ا
اعادنا2شاكلاخااصايفايانماةامدقادةا
مانا نثمااي،ا ن تدلان6ا ا هااا نتدنخالا
غ اابان خدماتانثساسا ة،امناننتشاا6ا
ن جااعاتانإل6لا2 ة،امنامهز ةان ثلطاتا
نإلين6نةالااك،ا  شكلاُكّلاذ كاانقداًا2د دنًا
ُكّلان بُداداعناأالا6ان تحرنرااننْساتقاَللا
اننحتااَللا ن داداننا مطبّلانا ن تاياظالا
ناثاجننهاا لاننطاالايفاتلاكانيااطال،ا
ان حدناثاعناعادنا2ا ذنتا2داداننحتاَللا
ن ثدنييانإلما6نتي،انخفياتفاص َلاكثريةا
اامفجن،ا جدنً،امااانظهراماهاا اااكا6ثايٌّ

ا2ا تايلااإنامااخفياأعظم.
2خصنصانإل6لاب:اناشكاأناتفجريَيا
مدثاكرا»ن صن بان«انثخرينان،اقداأثا6نا
مانان ضجةاماانكفيا لفتاجا نانثنظا6ا
نحاناعدن،اتلاكانيحااظاةان تاياتحتلهاا
قنىان داداننامااذاارتةا  ثاتاقصرية،ا
2دداأناكايتاتغ ُباعنانيشاهدامثاتقرًةا
يفانثذلااناعاىلاأنهاااتلاكانياطقاةان تيا
نتخذلاالاييامحطاةا زنا6نتهان قصرية،ا
انثاتط نان قنلاإنالذننان تفجرينناقدا
ذّكارنان جا ن،ا2أنااضناعادناأخطرامنا
ذ كا2كثري،اا2د دنًاعنالايياازنا6ته،ااإنا
لذهانيحااظةانآلناتخضنا ث طرةاكبريةا

مناينعشاالذنا  ساش ئاًامضحكاً.
أاَلا نكننااا ن صن باانا اما تفجارينا
ن تفجارينتااناآخرلااايفاعادن،ااعادمااا
نتحدثاعاناينعشالااك،انجاباأنانكفا
عناتخ ّلهااكجااعاةارسنٍةاتقن6ُا2أعاالا
ننساتدنلا اقبالا ن خفااء،ا يفا إجرنم اةا
2طرنقاةاتنث قهااا جرنئاهاا،انجاُباأنا
نتذكاَراج دنًاأنان جاانباكلهاكانامرسحاًا
شابَهامفتانٍحا إل6لا2 الاقبالان ددانن،ا
امنا2ددهاتحنلا2ا اثبةا هماإىلاماانشبها
ن نطنانآلمانان ذياناكنان تحركاا ها2كلا
حرناةاا2اداناق اني،اح ثاتاماتزاندلما
2أسالحةامتانعة،ااتاك اهامامناأماكنا
سا طرةاأاسان،اانثلاماماناذ اك،ااّارا
ن دداننا إل6لا2 لايفاعدناغطاًءاحكنم اًا
6ساا اً،انتحركانناتحتاه،اا2ا تاايلااإنا

ُمخّطَطا»يعشااة«ان جاانبا  سامرحل اًا
ا اناناتهاَيا2ثاهن ة،احتاىا اناتنقفا

ن ددانن.
ينعاش،اتتحارُكايفان جاانبا2حّرنٍةانا
محاداية،ااا دا اةالااكا-عاىلاارضاأَنا
لاااكايا ة-ا ماتضناأناةاخطنطاحارنءا
اصالح ااتا صالح اتهااا 2الا تفصالا
لاؤنءا صالح ااتا إنا 2الا نإل6لا2 ال،ا
نثخريناناأاساناماناتلاكان تايا لدا ة،ا
انقاساذ كاماناخاللاقد6ةاأحدان طرالا

عىلاارضان ننقنان ذيانرندهاعىلانآلخر.
قاماتاحااالتاأما اةاضادانإل6لاابا
يفاعادناااشالت،اا2غاضان اظاراعاااا
إذناكاناتاتلاكان حااالتامجارياضج اجا
هاتا إعالمي،اإناأنهاا2الاشاكاتدكُساتنجُّ
ن ثالطةالااكا لظهن6اكثالطةا6سا ة،ا
ا ناشاكل اً،ا2ادااىاإثباتااجانياج شا
امؤسثاات،ااتقل صاظهان6ان جااعاتا
نيثالحةان دشاننئ ةامانانيشاهد،اا كنا
اشالاتلكان حااالتانثما ةان تايااصلتا
إىلاحداننساتدانةا2ثاالحان جان،اندلاعىلا
أنانإل6لا2 الالمامنانثاتط دننااْرَضا
ن ننقانان اذيانرنداناهايفاعادن،اا2ا تايلا

اهامان حاكاُمان فدايلالاااك،اأاا2دباا6ةا
أَْكثَاراتلخ صاًا ثاخرنةان نضان:المامنا
نثااحننا آلخرننا2أنانتننجاداناكدا ةا

شكل ةايفاعدن.
قادانكاننانحتااالاأنا»ن ثالطةايفا
عدناليانفثاهااينعاشاانااجنياثيا
صدن6ا2 اهاا«انحتااانًامدعنماًا2ا كثريا
مانانإلثباتاات،اا كاناانقانان تقثا ما
ن ثا ايساان دثاكرياينخالانيحااظةا
نفتاحا ااانحتاانتاأخرىاأَْكثَراماطق ة،ا
ن دنعاانا اا ثادنينةاانإلما6نتا-الااا
ن رساا اناثّياتنجاهامثالحالااك-انا
ند شاناحا ةاج دةامنان تننال،اا2ا تايلا
اإنا كلاطرٍفاماهاااجااعاتهانيثلحةا
ن تاياتضاانامدىانفانذهالاااك،اإناأنا
لاذهان جااعااتاكلهاااامهاااانختلفتا
لاياجااعااتاإ6لا2 اةا2االاشاك؛اثنا
نإل6لاابالنااسا لةان افانذان نح دةايفا
ظالااضناكهذن،االاذنانداياأنا»ينعشا
عادن«اقاداتكاننايفاينخلهاااماقثااةا
إىلاقثاال،ااهياتدننا2ا اننءا لاالايفا
ن اهانة.ا2دبا6ةاأخرى:اتثاتط ناينعشا
مدااً،ا انإلماا6نتا ن ثادنينةا تخاُد6َا أنا

اأياطارفاآخراأنضااً،اطايااأنان ضحاناا
مانانيننطاال،ااحتاىا ناكاناتالااكا
جااعااتاأخارىاناكناننساتدانةا2ها،ا
اهاياتخضانا دنعاشااناتتجاازلاا،ا
ا ماندرفاحتاىانآلناأنةاجااعةاتاااسا
ينعاشاعىلاسا طرتهاايفان جاانبا6غما

تدديان جااعاتانيثلحة.
ينخالا نإل6لا2 اةا ن دال ااتا عبث اُةا
عادناتؤّكاُدان تقثا َمان حاصال،ااكذ كا
منضانعا»ن تجا اد«،اح ثاتشاهداعدنا
نشااطاًامحانمااًايفان تجا دان دثاكريا
ا  اسا جهةاانحادة،ااإنااااُكّلااص لا
مثالحاساننءانرتبطا2ا«ن دا اة«اأ6ان،ا
نثادىا تجا داأكلاقد6امنانثشخاص،ا
ااعال اتان تجا دالذهاليان تياساعدتا
يفاإ6ساالان جان2 لاإىلان حدايان جان2 ةا
ن ثادنينة(،اا2اعتبا6اأنانن6لابااحدها
أَنا نثاتط نا لاؤنء،ا ُكّلا 2الا نجاانا
نخلصاإىلان ات جاةان كا6ث ة،االياأنهانا
ننجدايا ةايفاعادن،ااناحتىاصن6نةاأاا
شاكل ة،ااأنان حاكمان حق قياانيث طرا
ن فديلالانانإل6لابااحاده،امهاااكانتا

تثا اته!

علي ُمحسن.. 
جنــــــوبــــيـــاً! 

 
 ّلاننءاعايلامحثانامنان جاانبان  اااي،اقصاٌصاكثريٌةا
مل ئاٌةا2ا بصائاراانثسانن6اانث6نيضااننساتثاا6نت،االاذها
ناكانننانزنندانا2ا«ن قض ةا ن قصاصاليامااجدلتان كثريَاماَّ
ن جان2 اة«اا2تثاا ةاأخارىااُيعااةانننفصاال(انّدعننا2أنا
ن شااا  لا-ا2شكلاشبهاعا6-الماساببايما6ان جانباالما
مانانهباثرانتهااخرينتهاامقد6نتاهااأنها ناكانانننفصالاماا

زنلاقائااًاس كننان جانُباأَْكثََران دالان در2 ةانزيلا6نً.
ن غرناُب،اانيضحاُكايفانثمرالاناأنالاؤنءا»نننفصا  ل«ا
ا2رغاما هجتهامانيااطق ةان دارصناةان حايةاضدان شااال،ا
نتفرجننان  ن6اا2كلانحرتن6ا لشااايلان فاسدا»عيلامحثن«،ا
الانانتاىشاينخَلا»عاصاتهم«اعادن،امتبخرتنًا2ا«ن رشع ة«ا
ن تيايادنناثااَهاالماغا  اً،االمانظانناأنهااستق ُما همايا ةا
ن جانبان خا  ةامنااثاايان شااال،االااليان رشع ةاتشدلا
ن ااا6اتحتاأحالمهمااتبخّرلاايفان هاننءااتد دا هماأكلانالبا

ث6نيضان جانبا2د6جةا»نائبا6ئ س«.
إماااأناأا ئاكانيزا2دالاقادا6أاناج ادنًاحجاَمان فاّخان ذيا
أاقدتهماا هايالان ددانن،اا2ا تايلا2لدنناأ ثااتَهماح اءنًاأما6َا
منكباعيلامحثانان ذيانارايفاشنن6عاعدنان  ن6ا2كلاحرنة،ا
ااأنان زلاناراقدانساتنىلاعىلا6ؤاِساهمااجأًة،اانثانناُكّلا اإمَّ
مل6ّنتهمانيااطق ةان تيا2ّر6انا2هاانحتاَللاعدن،ااإمااأنهماقدا
تااايانايفانيكا2رةاإىلاي6جةاأنهماصا6اناندتلاناعيلامحثانا

جان2 اًاننفصا  اً!
عاىلاأنةاحاال،اكاااانتااىاأنانثاتط نالاؤنءانيزا2دننا
ااْرَضاأنفثاهماعىلانيشاهداحتاىاا انا2اياطالان ُدارصيا
ن ذيالاجاننا2هان شاااَلان رناَضا لدادانن،اا كناننبطاَحهما
اعجزلماأما6اُمخّططاتان خا6جااصلاإىلامثاتنىاجدلايالا
ن ددانناتتاثاخرا2هم،ااتداساعىلاُكّلاشدا6نتهمان تيا2ر6ًّانا

2هاا لددانن.
اانحاناطبداًانانتكلماعناأ2ااءان جانبا2شاكلاعا6،ااإنااا
تلاكان جااعةانيزعجاةان تياماألتان دن ااضج جااًاامزنندنٍتا
2اسامان جاانباان قض اةان جان2 ةااحلاتقرنارانيصري،اعىلا

مدىاساننت.

إضاءة

كاناضا2طاًا2ا دااعان جنيايفامااكانانُثاىا»جاهن6نةان  انا
ن دناقرنط ةان شادب ة«ا-الناننسامان ذياكانانُدَرُفا2هان شطُرا
ا ل اناقبالان نحدة-ااننتقلا2ددلاااإىلان قننتان خاّصةا ن جان2ايُّ
حتاىاحارباص افال9،ااشاا6كايفالاذهان حرباضااَنان ج شا

اإىلاج بنتي. ن جان2ي،اا2دَداننتهاءان حربا صا حان شاالاَااارَّ
ُفاماذُان بدننةا2ازنجا»نننفصايل«انيتدجرفانيتلقيا كانانتارصَّ
َيْعااًامانان خا6ج،االذنا  سانتهاماًاتجدنف اً،اكاااساارى،ااهنا
َعاَياإىلان  اناِسارنًايفاعا6اث99ا6اأْيا2دداتحق لان نحدةان  اا ة،ا
ا كاها مانددا2دناٍناإىلان حالاإىلان نطن،ااإنااا  ؤّساسامااعرفا
2حركاةا»حتام«اانختصاا6ا جالةاحالاتقرنرانيصاري(،االناماا
نداايانننفصالاااكان6تباطان جانباعنان شااال،اا كناحركتها
لاذهاأنضاَا ماتكناس اسا ةااناحقنق ة،اكاااقدانتنلمان بدض،ا
اساادعان كال6ا اا»انكب دنا«ايفالذنان شاأن،اح ثاتقنلاعنالذها
ن حركةاأنهاا»2دأتانشااَطهاا2شكلارسيامناخاللاأعاالانغت الا
نساتهداتا6منزنًا لاظا6ان  اايايفان فارتةامنال99ااإىلاث99ا6.ا
اتاقلاانكب دنااعنا»مرنقبل«اأنالذهان حركةاكانتامدعنمًةامنا
ن ثدنينة،ااتنقفايعاهاا2دداترس مان حدايان  اا ةاعا6االلا،ا
الناماانداياأنامرتزقاااعا ٌلاقدنٌما لاالكةايفان جانبان  ااي.ا
كاناتاحركتُاهاقاداتنقفت،اثاماأعايتانشااُطهااعاا6ااالا 
مثاتغلًةاننه ا6انثاضاعانثما ة،اح ثانساتهداتاآ  اٍتا لج شا
ن  اايااسطامحااظةان ضا ن،االكذناااحناأما6َا6جلاعصا2اتا

امخاّربامنان د6جاةانثاىلاناعالقةا ها2ا ث اساةاانا2ا رأياانا
2داننناحركتها»حلاتقرنرانيصري«.

عادمااشاتان ثدنينةاعداننَهااعىلان  ان،اح اهااتحرََّكا2شكلا
اقنىان داداننامتلق اًاماهاا أاسانالنااعصا2اتاها لقتالايفاَصفِّ
يعااًاكبارينً،اا2دداننثاحابان ج شاان لجانان شادب ةامناعدنا

سااراإىلان ثدنينةاثماإىلانإلما6نت،ااعاياإىلاعدن.
ع ّااهالاييامحااظاًا ددنايفاأانخارا5الا،اَخَلفاًا لاحااظا»ا
جدفراسادد«ان ذيانغت لا2ثا ا6ةامفّخخة،اا اماناَساع د6اسا
أنانثاّنَقا افِثاها2حننيلالامحااانتانغت اال،اكاناناجناماهاا
2أعجن2تهان خاصة،ااماذاتن  هاماصَبانيحااظالااك،اتشهداعدنا
تدلن6نًاأما اًاغريَامثابنقااغ ا2اًاشابهاتا6ا لخدماتانثساس ة،ا
6غماأنهاينئااًانطبّلا ا«تحرنرلاا«ااأماهاااأمانها،امتجالالًاعنا
عادانننتشاا6ان رل با لجااعاتانيتطراةاينخلانيحااظة،ااعىلا
6أساهاا»ينعش«ان تياصا6تاتقان6ا2دال اتهااانإل6لا2 ةا2حرنةا
مفجدةااتنثّلاعال اتهاا2تصننراس ااائيامناُكّلان زاننااكااا نا

أنهااتثتخد6اكامرينانإلعال6ان رسايالااك.
َمناناظراإىلاِساريةاع د6اسانانتفهماسابباننتشا6اينعشايفا
عدناعىلاأنهاسنءاإين6ةامناقبلالذنانيحااظا2لاعالامناأعاا ه،ا
اَانانساتطاعاتأسا َساحركةانغت اانتارسنةايفازماناماا2دعما
محداي،ا اناندَجَزاعنانرشانإل6لابان  ن6االنانحظىا2دعمايايلا

ناحداَيا ه.

جميل أنعم
جاالريناٌةا مثارينٌتا
حلابا شانن6عا يفا ضخااٌةا
ن صلاننتا انيثااجداتراانا
أجرنساهاا تقرعا ان كاائاسا
ن2تهاجاًا2إعايةانثمناانثمانا
تحرنرلااا 2دادا نيدنااةا إىلا
مانانإل6لااباانإل6لا2 ال،ا
تدلانا ن داماةا ان ق اايةا
عنيةانثماناانثماانايدناةا
حلاب.امباا6كا كاماشادباًا
مغانن6نً،ا اج شااًا اق اايةا
ا2حالاكاتماناانذجان صلا
ان صانياان تحدياان شهامةا

انثخاالق..امد6ساةاسان6نااأنانذج ةا2كلا
نث2دايان ث اسا ةااننقتصاينةاان دثكرنةا

اننجتااع ةااحتىان دنا ة.
إنهااانإل6نيةاعادمااتننجاهاأحال6َا صنصا
ن بايناة.اإنهاان حضا6ةاعادماااتجا2هاأالا6ا
أقزن6ان جشاناان جهل.اماذاأنا6اقل لةاعادماا
أي6كاااُقرَباتحرنرامدناةاحلب،اكاتاأستانا
إلذنعاةاصادااءاان تاياكانتاتباثانثغانيا
ن نطا ةان حااس ةا لج شان در2يان ثن6ي،ا
نحتفااًءا2انْتَصاا6نتاشااماااعاىلاجحااالا
ن جهلااعثاساننساتداا6..اان  ان6انتّنجا
ن ارصا2درساننْتَصا6احلباانرنالامثرينتا
ألاايلاحلابا حظاةا2لحظاة،ااناظاراإ  هاا
2قلنبامتلهفة،الكذناعلااااأساتاذناان فق دا
»عبدن لهان لياني«ايفاكتا2ها“قضانااناا ة”ا

صفحةاا9لاح ثاقال:
»ن نطا اةان كاملاةايفانإلنثاانان  ااايا

تتجاىلا2شاانلاقضانااانثماةاعىلاأسااسا
اطاياحتىانحسامننطناصاداءاأنانحتاَللا
أاا نحتااَلنًا اقاما ن نينداةا
ن جانننا انحتااَللا ظفاا6،ا
اااة،ا نحتاَللا ارنزحاأااَحجَّ
نحتااَللا سا ااءا انحتااَللا
ي ادياأاان ُحدنادة،اانحتاَللا
ن ضفاةان غر2 ةانحتاَللا تدزا
أاا2اجال..ااااناتنناارا اها
لذنانإلحثااُسانيج اُدااهنا
اطاياكاملان نطا ة،ا2لالنا
نإلنثانان كاملانإلنثان ة«.

ااكذ كاأساتاذُناان شاه ُدا
إساااع ل«ا »عبدن فتااحا
ان ذيا6ثاهان شااعران ثن6يا

»أناناأ2نان شدر«ايفاإحدىاقصائده:
»تانُتانثشاجا6ُاانقفًةااناتركن،اتجنُعا
امُّا ن ُحارَُّةااناترضانامناثدنهاا..انُْرِييان ثُّ
ن بطالاا هنيا2طالً..اأماان دقاربام تاًاح اًا

نبقىاحرشةاحرشة«.
اعّلاااان شه دااتّاحا2أنااان نطايان ج دا
لانان قنمايان ج دالانانثُماايان ج د((..ا
اكانانحتاَلُلاحلابانحتاَلنًا لاخاءاأااعدن،ا
اتحرنُراحلاباتحرنرنًا لاكالاأاامأ6ب.انحنا
مدكما6صاصةا2رصاصة،اشاظ ةا2شظ ة،ا
قطارةاي6ا2قطارةاي6.انرتادياحلاةان ارصا
مناحلباح اًا2حاياا6ص فاًا2رص ف.اندللا

ننْتَصا6نتاحلباأكا  الًاعىلاجرنحاا.
اتأتيا6ناُحاننْتَصا6نتاسن6ناا تشدَلاا ااا
قااينَلانن2تهاجااتدانلاحصنناصاداءاقالعا
حلباانقرأان ثال6اعىلان  اسالان دمشقي.

ن لهما2ا6كا ااايفاشامااااناااا.ا

 املرتزق: 
عيدروس الزُّبيدي 

من صنعاَء إىل حلببطاقةتعريفة:

يحررها / ضرار الطيب

اإلرهاُب وحَده يحُكـُم عدن! 
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يحررها / أحمد محمد القمري

مفتتح*
بسم اهلل نبدأ ونشد العزائم والعزم وعلى اهلل التوفيق  

من�ذ م�ا يق�رب م�ن عام�ن ونح�ن– الوطن 
والبرش والش�جر والحجر – تحت سماء اخرى من 
الطائرات وضاريات الصواريخ والقنابل العنقودية 
واملحرم�ة تنطل�ق علين�ا داخل س�ياج محكم من 
الحص�ار , وام�ام ذلك كل�ه تكاتف ابناء الش�عب 
اليمن�ي بمختل�ف رشائح�ه وفئات�ه لرس�م لوحة 
الصم�ود اليمان�ي العريق كل يف مجال�ه وميدانه , 
ومن�ذ البداية انطلقنا اىل مي�دان الصمود االعالمي 
بحك�م املهنة اىل رصح اذاعة صنعاء العريقة, فرتة 
الب�ث املب�ارش املتواصل عىل م�دار الس�اعة )يمن 
الصم�ود( وكان لن�ا رشف الفوز بمس�احة اثريية 
تبندقن�ا فيها بالزامل الذي وجدناه رفيق املقاتل يف 
ثكنته ومرتس�ه وميدانه , وق�د كان للربنامج الذي 
اسميناه )فن الفنون ( قصب السبق كونه الربنامج 
الوحي�د املتخص�ص يف هذا الجانب امل�ؤازر بحكم 
ارتباطه الش�عبي وتعمق�ه يف روح املواطن اليمني 
كج�زء من كيان�ه وثقافت�ه, وأرث تناقلته االجيال 
ب�كل قوت�ه وتأثريات�ه وقضاي�اه, وكان للربنامج 

اث�ره الفعال كدافع نف�ي ورديف قيمي واخالقي 
يف تعزي�ز جانب الهوية واالعت�زاز بالذات املتفردة 
أمام من لم يحملوا اال قشور املادة وفراغ الصحراء 

ونزعات املال .
كان الزام�ل وماي�زال ذخ�رية اخرى تس�اوي 
م�ا يف بطن البن�دق وقذيقة الص�اروخ وما بينهما 
, ويظ�ل اح�د اهم واب�رز عوامل الحرب النفس�ية 
ض�د العدوان, حت�ى أنه وص�ل اىل ارض املعتدين 
وأثمر فعله فيهم قبل أن تصل اليها أقدام املقاتلن 
االبط�ال حراس الحمى واش�د العري�ن من ابطال 
الجيش واللجان الشعبية , ونظرا الستمرارية هذه 
القوة وزخمه�ا املتواصل واملتج�دد واثرها الفعيل 
يف الواق�ع امليدان�ي كان حتما علينا نق�ل التجربة 
اىل الصحاف�ة املقروءة عرب صحيفة صدى املس�رية 
الغ�راء , لتك�ون هذه فاتحتها وم�ن هنا ننطلق يف 

دارسة هذا الفن ونرش ابداعاته املتجدده .
فك�رة الصفحة جاءت من عم�ق الرتبة اليمنية 
وتس�تند عىل املوروث الحض�اري واألدبي اليمني, 

وتقوم عىل التنوع والتمازج بن األصالة واملعارصة 
, م�ن خالل تن�اول الجوانب املرشقة التي تجس�د 
عظم�ة وروع�ة األدب الش�عبي اليمن�ي بتنوع�ه 
وإبداع�ه , واختص�اص الزامل الش�عبي كفن من 
فنون�ه له مواصفاته وتأصيالته األدبية والتاريخية 
, إلظهار كنوزن�ا األدبية اإلبداعية يف أبهى صورة , 
تعجب القريب, وتذهل الغريب, عن عظمة وشموخ 

وصمود اليمن أرضا وإنسانا .
وها نحن قد اتخذنا موضعنا يف مرتس الصمود 
واالباء لنفتح معرك�ة جديدة من خالل صفحة فن 
الفن�ون , لكنها معركة وع�ي وادراك تعزز جانب 
الق�درة والصمود من أفواه صن�اع الكلمة واملعنى 
واله�دف , لتبدو بتوفيق الل�ه , فيضا متدفقا يمال 
شعاب القلوب ويزكي القريحة حيثما كانت , فهي 
يف املجل�س ثقافة ويف الس�مع معرف�ة, ويف امليدان 

وساحات الرشف والنزال حافز ونفري.

* المحرر

 الشاعر شايف القردعي

ال���������ص���������ب���������ر ي��������������ا ش�����ع�����ب�����ي 
ص����ب����ر م�����ن ق����ب����ل أي��������وب ال���ن���ب���ي

خ������������ل������������ي������������ك م�������ت�������ن�������ب�������ي  
ب���ن���ص���ر ال����ل����ه ف����ي ك����ل ال����ظ����روف

م�������ه�������م�������ا ي����������ط����������ول ح������رب������ي 
وم����ه����ا ع�������اب س����ل����م����ان ال���ص���ب���ي

الب�������������د م����������ا ن��������دخ��������ل ن����ل����ب����ي 
وس��������������ط م�������ك�������ة ب������ان������ط������وف

م�������������ادام ح���������زب ال������ل������ه ح����زب����ي 
وال���������ش���������ري���������ع���������ة م�����ذه�����ب�����ي

ف���ال���ن���ص���ر م�����ن ح����ول����ي وج���ن���ب���ي 
وال����������ب����������ن����������ادق ب�����ال�����ك�����ت�����وف

ح��س��ب��ي  ال�����ك�����ون  ورب  ص�����ام�����د 
ب��������ل��������غ احل����������ل����������ف ال������غ������ب������ي

ل������و جت����م����ع ال�����ع�����ال�����م ل���ض���رب���ي 
ب����������األل����������وف جت����������ون����������ا  أو 

اح�����ن�����ا ال����ي����م����ن وان������ص������ار رب����ي 
ن�������س�������ل م�������ع�������د ال������ي������ك������رب������ي

ي�����ام�����ن ن��������وى ك�����س�����ري وغ���ل���ب���ي 
احل��������ت��������وف ذاق  م�������ن�������ن�������ا 

الشاعر دارس محسن

ش���������ع���������ب ال���������ي���������م���������ن ك�����ب�����ر
ب������رب ال����ع����رش واق����س����م ي����ا ب��ش��ر

ن������ق������ب������ر او  ن���������ع���������ي���������ش 
ل����غ����ي����ر ال������ل������ه ل����س����ن����ا راك�����ع�����ن

ق������������ول������������وا حل��������ل��������ف ال������ش������ر
ب�����ا ي���ب���ق���ى اخل����ب����ر ن���ف���س اخل���ب���ر

س������������ل������������م������������ان ي��������ت��������ذم��������ر
واح�����ن�����ا ف�����ي ب����ل����دن����ا ص���ام���دي���ن

ل�����������و ج���������������اء م��������ع��������ه ه����ت����ل����ر
م������ع ك������ل ال�����ن�����ص�����ارى وال���غ���ج���ر

ب��������������������������������االف س�������ت�������ع�������ش�������ر
مي������ن ال�����ل�����ه م������ا ه������م داخ����ل����ن

م����������ي����������ة س����������ن����������ه واك����������ث����������ر
ن������ق������اوم وح������دن������ا ك������ل ال����ذم����ر

وم�����������������ن غ���������������������زاء ي�����خ�����س�����ر
وي������رج������ع ك�����ال�����غ�����زه ال���س���اب���ق���ن

الشاعر عكاشه المكس

ي��������������ا س���������ع���������د م��������������ن ط���������ور 
ص������واري������خ االب����������اء ب�����ح�����را وب����ر

اظ��������ه��������ر  ول�������������ل�������������ع�������������دو   
 ش���ج���اع���ة جت���ع���ل ال�����غ�����ازي ذل��ي��ل

ك����ب����ر  ال��������ي��������م��������ن  ش��������ع��������ب   
 وح���������رك ق�����وت�����ه ن����ح����و اخل���ط���ر

ال������ش������ر  ق�����������������رون  ي������ك������س������ر   
 ل������ن ن�����رك�����ع وه���������ذا م��س��ت��ح��ي��ل 

اح������م������ر  ش������������ب  ب������������رك������������ان   
 وه�������ز امل���م���ل���ك���ة ع�������وج ال���ن���خ���ر

م����ج����ب����ر  م������������ش  ص�������ح�������ي�������ح   
ال���ص���دق ع���ن���دي م���ا مييل   وق�����ول 

الشاعرة. وفية العمري

ش������ع������ب ال������ي������م������ن ق��������د ع������اش  
رغ������م احل����ق����د رغ������م اإلح�����ت�����راش

م�������������ا ه���������م���������ه األوب����������������������اش
واف�������ع�������ال ال����ع����ن����اك����ب واخل��������ون    

وم����������������ن ن����������������وى ال�������ن�������ب�������اش  
ب���اس���م ال���ل���ي خ��ل��ق ح��س��ن ال���ف���راش   

ب�����������ا ن�������ط�������ح�������ن ال�������غ�������ش�������اش   
واع����ل����ن����ه����ا ع����ل����ى ال����دن����ي����ا ع��ل��ن    

ه�����������������ذا ف��������������������������ؤادي ك���������اش 
ش�����ل�����ه ي�������ا وط���������ن م�����ن�����ي ب�����اش

وال�����������رش�����������اش ب������ال������س������ل������م   
ال��ي��م��ن    أرض  ح���م���ا  ن���ح���م���ي  ب����ا   

الشاعر عبد القوي البطل

ال������ف������ي������ل������ق  ال��������ف��������ي��������ل��������ق   
ج����دي����د ال����ص����ن����ع ح����ي����اه ان���ط���ل���ق 

م�������������ن ارض�������������ن�������������ا ي�����س�����ب�����ق
وي�����ت�����ع�����دا م�����س�����اف�����ات ال���س���ب���اق

ف�������������ي اجل�����������������و ق�������������د ح�����ل�����ق 
وامل������رت������زق  ال������ع������دو  ح����ي����ث  وال 

واح������������������رق  اص�����������اب�����������ه�����������م   
ج����ن����ود ال�����غ�����زو ع���ان���ق���ه���م ع���ن���اق

دق��������ق ال������������ه������������دف  ع��������ل��������ى   
 وس������ط ج�����ي�����زان غ�����داه�����م ش���رق

اع������ل������ق اب��������������������وه  اع����������ل����������ق   
وذاق  ص��������اده  م�����ن  ك�����ل  ه���ن���ي���ئ���ا   

ح����ق  ل������ل������ع������س������ي������ري  ق������������ل   
ال���ف���ل���ق رب  م������ن  احل��������ق  ي��������وم 

دق ح�������س�������اب�������ه  ي������ح������س������ب   
 ي��س��ج��ل ك����م ب���ق���ي ي���وف���ي ال���غ���اق

الشاعر ابو حرب عاصم عجالن

املستنيره العقول  اه��ل  ي��ا  املثل  ق��ال 
م�������ن خ���������ان ش����ع����ب����ه ط�������ز ف���ي���ه

ل��ل��ح��دث واال اجل��زي��ره وم���ن ي��ص��دق 
ي�������س�������رح ي��������������دور ل���������ه ف���ق���ي���ه

دي��ره ك��ل  ف��ي  ي��ا صاحبي  اليمن  اه��ل 
ح�������ط ال�����ك�����ف�����ن ف���������وق اجل���ب���ي���ه

الذخيره وص��ن��دوق  بالبندق  واحل���ل 
وم�������������ن ي�����ج�����ي�����ن�����ا ب����������ا جن����ي����ه

الشاعر مناع شريم

س����ام ل��ل��س��ي��د ول����ي ال���ل���ه امل��ق��ن��ف
غ���ي���م ك��������ل  حت�����������دي  ق��������د  ذي 

مشرف كلن  حكمتك  ف��ي  س��ي��دي  ي��ا 
ك��������ل ض���ي���م ن�����ق�����ب�����ل  م�������ح�������ال   

ينسف اسرائيل  مع.  المريكا  وامل��وت 
واحل��������������ر م��������ا ي�������رج�������ع جن���ي���م

ب���ه ف����رق م���ا ب���ن امل��ل��ح��ن وامل���ؤل���ف
وال������ب������ع������ض ع����ق����ل����ه ه���وغ���ث���ي���م

 
يطرف او  امل��س��ي��رة  خ��ان  م��ن  ملعون 

م�������ن خ�����ان�����ه�����ا ل�������ه وج���������ه ج���ي���م
  
يعطف وال��ب��اط��ل  للحق  ه��و  وال��ن��ص��ر 

م��������ه��������زوم ف��������ي ك����ي����ف����ه وك����ي����م

م�����ادام ان���ا ش��ام��خ م���ع رب���ي مكيف
ه����������ذه م������واث������ي������ق ب��������ن ش�����رمي

وص��رخ��ت��ي ض��د امل��ن��اف��ق ل��ن توقف
خ����زمي ق����ل����ه  اع����ج����ب����ه  م������ا  ذي 

الشاعر / عرفات الشبيبي

ب����������احل����������رب ان�������������ا ب����������ا ف�������وز
وت���خ���س���ر أن�����ت ي����ا ح���ل���ف ال��ع��ج��وز

واب���������������ن ال������ي������م������ن م����ح����ج����وز
ال���ه���رم راس  ف�����ي  ف������وق  م���ك���ان���ه 

ل�������������ن ت�������ل�������ق�������ن�������ي م���������ه���������زوز
وال�����ك�����روز س���ت���ع���ش  االف  ام��������ام 

ج��������������������اه��������������������ز ج������������ه������������وز
ال���ف���ارس ال��ل��ي م���ا ت��راج��ع��ش��ي ق��دم

الشاعر ابو زياد طارق محسن

اح������������ن������������ا ب�������������������اد ال��������ع��������ز
م��������ا ن����ق����ب����ل ب��������غ��������ازي ي���ن���ت���ه���ز

ن�������ق�������ت�������ل اب���������������������وه ن�������رج�������ز
م������ن ح����������اول مي����س����ك ي������ا وط����ن

س���������ل���������م���������ان ي��������������ا ع�������اج�������ز
ج�����ن�����ودك ف�����ي ح���������دودك ت���رجت���ز

وج����������ي����������ش����������ن����������ا ج���������اه���������ز
ي���ق���ات���ل ح���ش���دك���م ط������ول ال���زم���ن

الشاعر ناصر المشرقي

م��������ه��������م��������ا س�����������ع�����������ود ح�����ل�����ق
وص�����اع�����ق ط����اي����رات����ه ق�����د ص��ع��ق

ف���������ص���������رخ���������ت���������ي ت�����ص�����ع�����ق
ص����واع����ق واي������ش ه����و ب����و ص��اع��ق��ه

ي��������ح��������رق م����������������ا  ب����������������د  ال 
وي����دخ����ل ف����ي م���ح���ي���ط���ات ال���غ���رق

م�������ه�������م�������ا ج��������م��������ع واف����������������رق
ب����ارق����ه الح  ق�����د  ال����ل����ه  ف���ج���ي���ش 

الشاعر عباس علي العنسي

ق����������������ال ال��������ف��������ت��������ى ع������ب������اس 
االس��������اس س����ل����م����ان  دك  الزم 

وال�����������ش�����������ل�����������ه االجن�������������������اس
ح����ل����ف ال����ش����ر وال�����ش�����ر ال����ل����دود

وه���������������������������������ادي ال�����������ه�����������اس
واوب��������ام��������ا واه����������ل االن����ت����ك����اس 

واب������������������ن اخل���������ن���������ا ج������س������اس
س���ع���ود الب����ن����ا  ال���ي���م���ن  ب����اي����ع  ذي 

الشاعر عبدالرحمن علي الديلمي

س���������ل���������م���������ان اب�����������������و زن�������������ار
س���ب���ب ك�����ل امل����ص����اي����ب وال�����دم�����ار

ف������������ي ك����������اف����������ة األق����������ط����������ار
ال����ق����اع����ده وراس  داع��������ش  ه�����و 

ع����������رق����������ه خ�������ب�������ي�������ث غ�����������دار
م����ن اص������اب ال���ن���ص���ارى وال���ت���ت���ار

اخ����������������وان����������������ه األح������������ب������������ار
اش������ق������اء م������ن ف���ص���ي���ل���ه واح�������ده

ل��������ك��������ن ع������ل������ي������ن������ا ال��������ع��������ار
ي����ش����ب ال�����ن�����ار ي���ش���ع���ل���ه���ا ش�����رار

ب�������ف�������ع�������ل�������ت�������ه م���������������ا س����������ار
واش��������ه��������د رب�������ن�������ا واع��������اه��������ده

ل�������و ف�������ى ال�����ف�����ض�����اء ق�������د ط�����ار
ال��ب��ح��ار اع����م����اق  ف����ي  غ�����اص  وال 

ب��������ث��������أر ن�����������خ�����������ذ  الزم 
م������ن س����ل����م����ان م������ع م������ن س����ان����ده

الشاعر ابو حكيم محمد االسدي

واق������������ف ان����������������ا  زل����������������ت  ال 
 واب�������و ع���ط���ف���ه ب����ي����دي م�����ا وق���ف

اق������������������ات������������������ل امل������������رج������������ف
 وب����ا اح������اور وع��ي��ن��ي ف���ي امل��ش��اف

وب����������غ����������م����������ت ال�������������ق�������������اذف 
ي��ل��ف ح��������اول  ال  اب����ل����ي����س  ل����ق����رن 

ب���������������احل���������������ارق ال�������ك�������اش�������ف
ال���ع���ج���اف  ال���س���ب���ع  خ����ان����ت  ارده   

اح�����������������������رق اب�������������������و ن�������اي�������ف
 واب�������و ن����وف����ه وس���ل���م���ان اخل����رف 

ي������ع������ص������ف ب�����������ه ال������ع������اص������ف 
احل������راف خ���ل���ف���ان ال وض������ع  م�����ع 

وال��������������ل��������������ه ل��������������و ي�����ق�����ص�����ف
 م��ي��ت م��ل��ي��ون ق��ص��ف��ه م���ا اخ��ت��ل��ف

ب��������زح��������ف ع�������ل�������ى ال������ط������اي������ف
ب����ال����ث����ق����ال وب����اخل����ف����اف   وج��������ده 

الشاعرة هند البردوني

ف�����������ي س���������اح���������ة ال�����س�����ب�����ع�����ن
رف��������رف ي�����ا ع����ل����م ف�������وق اجل���ب���ن

وب���������������ل���������������غ ال����������ط����������اغ����������ن
م��س��ت��ع��ص��ي��ه ال����ي����م����ن  ارض  ان 

ب�����������ا ال���������ع���������ز ب�����اال�����ت�����ف�����ن�����ن
 ب����ا ي��ب��ق��ى ال����وط����ن ش���ام���خ م��ت��ن

ال���������ل���������ه م����������ن ث����������م ال�������وط�������ن
واح���������ن���������ا ج��������ن��������ود احل������ري������ه

س������������اس ال���������ع���������رب وال�������دي�������ن
ه�����م اه�������ل ال����ي����م����ن ي�����ا س���ام���ع���ن

وخ����������������اي����������������ن احل�����������رم�����������ن
ل�����ل�����ه�����اوي�����ه جن�������رف�������ه  الزم   

ف�����������ي م���������وع���������د ال�����س�����ب�����ع�����ن
ك�����ل ال����ش����ع����ب ق�����ال�����و ص���ام���دي���ن

ب������������ا ن����������دح����������ر ال��������غ��������ازي��������ن
واح��������ن��������ا وال������ي������م������ن م���ت���ع���ل���ي���ه

الشاعر ابو ركن الحراسي

ي���������ا .......اب�������������������������������و ح���ل���ق���ه
دق�����������ي ل�������س�������ع�������ودي دق������دق������ه

ث�������������������وري ك��������م��������ا ال�������ب�������رق�������ه
وال���ب���ط���ون س���ل���م���ان  راس  وف����ت����ي 

اع����������ط����������ي س����������ع����������ود ح����ق����ه
واس�����ق�����ي�����ه امل�����ن�����اي�����ا امل����وب����ق����ه

ف��������������وق اخل�������س�������ي�������س ف�����وق�����ه
ن���ط���ع���ف���ر ل�����ه ع���ي���ون���ه وال�����ق�����رون

زامل املجاراة
لذهامثااحةاتفاعل هانفتحهاا شادرنءان زنملاافياكلاعدياسااارشازنمالًا لاجا6نةااانثاتقبلا
ن2دنعاتكماا2رشطاننانانتجاازان رياعنان26دةان2 اتا2قنةاانختزنل،ااترسالاعىلان رسائلان خاصةايفا

صفحةااناان فاننايفان ف سا2نكااناتارشان رياياإنايفان صح فة.

الشاعر محمد الجرف 

ق������������������������ال ش���������������اع���������������ر مي���������ان���������ي 
ت������وح������دن������ا ع�����ل�����ى ح�����ل�����ف ع�������دوان�������ي 

وح�����������������دت�����������������ي ه�����������������ي ك��������ي��������ان��������ي 
ال���ص���ف  ب����اي����ش����ق  ذي  خ����ص����م  واك������ب������ر 

ب�������������احل�������������ك�������������وم�������������ة أم�������������ان�������������ي 
وحت�������ك�������م ش����ع����ب����ن����ا ح�����ك�����م م�����ي�����دان�����ي 

ق�����������ل�����������ت ش��������������ع��������������ري م��������ع��������ان��������ي 
وف���ي���ك���م ي�����ا ف����ح����ول ال���ش���ع���ر ن��ت��ش��رف    

يقول البّداع



11 كتاباتن ددياالثاا     ننثالاثااينثالاثالا6اانيننالالاا26 نانثالاثالالا

 زيد البعوة 
نَُااِّيان بدُضانفَثها2تنقفان ُداْدَانناعىلان  ان،ا
مناخاللاماانثاُدهامناترصنحاتا دالان ُداْدَانن،ا
اعىلا6أساهااازنُراخا6ج ةان داداانثَمرنكياكرييا
ن ذياساتاتهياارتةاصالح ةاَعَالاها2دداأَنَّا6اقالئل،ا
اترصنحااتان غارنبان ذيانادلا2اسامان ُدااْدَاننا
ن دثارييااغريلاامانان ترصنحاتان تاياتأتيامنا

ُلاااامنالااكامناماظااتاايالاأُْخاااَرى.
اا كناثنان شادبان  اايان صامادا دنهاتجر2ةا
منامثالالذهان ترصنحات،اأَْصبَحتا2ا اثابةا دنها
ثرثرًةاإعالم ًةاناأساَسا هااعىلان ننقن،ااااذان ُهدنةا
نثاىلاقبلاعاملاان تياأتىا2ددلاامفااضاتاجا فا
إىلان  ان6ا ماتصُااْداُلدنةايادةايق قاةاانحدةاا ما
نصدقاترصنٌحاانحد،اا ماتاجحامفااضاتا6غماماا
قدمهان فرنلان نطايان  اايانيفااضامناتاازنت..
ناننجادالاااكاناااياانحادانتااّىانْساتاَرن6ا
ن ُداْدَانناإّنامانانياااقلاانيرتزقةاان داالءان ذننا
ند شنناعىلاأشالءان ضحاناااعىلاجنعانيحارصننا
ماناأ2َْاَاءان  انايفامختلافانيحااظاتاُكّلان  اا لا
نثَْحاااَرن6ان رشاااءانرناداناأنانتنقافان ُداْدَاننا
ا كانا  اسا2ا طرنقاةان تايانرندلااانيحتلاننا
انيدتدان،اطرنقةانستثاال6اا6كانع،اا نانحصلا
لذنا2فضلاصانيان شدبان  ااياا ناكاناس حصلا
َ حصلاقبلاعا6امنانآلناُكّلاماانرندهان  اا لان  ن6ا
لاناتنقافا لُدااْدَانناغريامارشاطاتنقفانضانا
 هذنان شادباحرنةاننستقاللان ثا ايساان ث اييا
ا2اااانكفلا هاماااكان حصا6ااإعاايةاإعااا6اماا
يّمرهان ُداْدَاننااح اةاس اسا ةامبا ةاعىلان رشنكةا

ان نحدةان نطا ةان شاملة..
إناأنان تجر2اَةان تياخاضهاان شادبان  اايامنا
يالان ُدااْدَانناماذا2دننةاعا6ا5الااإىلان  ن6اتجر2ةا

ن ترصنحااتاان ُهَدناانيفااضااتاجدلتهانؤِمُنايفا
اقن6ااأظلما2رشااأكذبا قرن6ةانفثاهاأنهانننجهاأ دُّ
مخلنقاتاعىلااجاهانث6ضامخايعانناامكا6انا

اطننغ اتاامجرمالانا6كاننا
عل هامااناعىلامااانقن نناابلا
ن ف ااةاانثُْخااااَرىانجتاداننا
حانلا انثرثارانا انرصحاننا
تانقان ُدااْدَانناثاماماانلباثاإِذَنا
2هاماناقلبنناعاىلاماارصحننا2ها
اناقضاننانيننث الاان دهني،ا2لا
انذلبانناإىلان6تاكابانيزنادامنا
ن جرنئما2حلانيدن لامنانثَْطَفالا
ن دثكريايفا ان اثااءاان تصد دا

مختلفان جبهات.
ن تدق ادنتا لاذها ُكّلا ا6غاما
انيااطالتامناقبلايالان ُداْدَاننا
إّناأنالااكاأش اَءاحتا ًةاناناكنا

تجااُزلااتقنلا2أنهامهاااطالاأمدان ُداْدَاننااإنهاَنا
اأنانتنقفايفانن6امنانثنا6ااقداأي6كانيدتدانا 2ُاادَّ
أنها ناكانا2إْمَكانهماحثمانيدركةاعثكرناًاَ فدلننا
ذ اك،ااقداحا اننا2قد6اماانثاتط دنن،اا كنايانا
جاداى،اان جا اناندلماك فاأنهماكاناننانرنلاننا
ماذان  ن6انثالاعىلاحثامانيدركاةاانحتاللان  انا
يفاأَنَّا6ااشاهن6اقالئال،اا كنا2فضالان لهاا2فضلا
صانيااجهايان شادبان  اايااشلتاُمَخّططاتهما
اننهاا6تاأَْحاَلمهاماايفاُكّلامّرة،اا2داداُكّلالزناةا
نثانلا هماعاالؤلماانياااقننامانان دنخلا2أنها
حاانان نقتا النقضااضاعىلان  انااأنهاامثاأ ةا
اقاتااترت اباصفانفاالكاذنانقنماننا2إعدنيا
خطاطاقنناةايفاُكّلانيجاانتانإلعالم اةاانثما اةا
ان دثاكرنةااحتىاعىلامثتنىاترصنحاتا ألَُماما
نيتحديةاامجلسانثماناا2دضان دالاتدعنا نقفا

ن ُدااْدَاننا2هدِفاإضدافانفثا ةان شادبان  اايا
انركناإ  هماانرتكاسااحاتان جهااياامناُكّلامّرةا
نصطدمننا2نعيان  اا لااقانةااعزناةاإ6نيتهما
يفامننجهاةان ُدااْدَانناامرتزقتها

منانياااقل..
س تنقُفان ُداْدَانُناغصباًاعنا
يالان ُدااْدَاننااتجاا6ان حارابا
ن قرنباة،ا نثناا6ا مانا نان6ا يفا
الاذنانساتاتاجاندتاداعاىلاأي ةا
ا2رنلال،اتتاثالايفاأنان ُداْدَاننا
اأَْلَدنااها اصفقاتاها اتحا فاها
نإلعالمايا ازخااها امرتزقتاها
ان دثاكريانضاحلتاعىلامدىا
أَْكثَاراماناعرشناناشاهرنً،اا ما
ندادان ُداْدَاننا2ذ اكان قنةاا2ذ كا
ن حاااساالاذنا  اساتثب طااً،ا
ا كنالاذنان ننقن،ااقدانساتخد6ا
ن ُداْدَانناُكّلانثسا  باانستدانا2خلنءامنامختلفا
يالان ُداْدَانناا6مىا2كلاثقلهان ث ايساان دثكريا
انياييااننستخبا6نتيااغرياذ ك،اايفاُكّلامّرةاندا6ا
حنلانفِثاهاانكتشافاكمالاناضد اٌفا2ايقا2لا
ن شادبان  اايان صامدا2ج شاهاا جانهان شادب ةا
نازينياقانًةااصال2ًةاننمااًا2ددانن6ا امانضدفاا ما
نثتثالماا ماناكلاا مانال،ااقداترساخايفاأذلانا
ن جا اناقرن6ااخ اا6اانحدانيننجهاةاان دالا2جدا
حتىان اارص؛اثنهماندلانناأنان خ اا6انآلخرا  سا
يصلحتهما2لاسا ض دنناجهنيلامااتضح اتهما
سادى،ااسانفاناتقماماهمان ُداْدَانناأشداماااقدا
ادالاا ااا نااتحاااا هاثغرةاامّكااهامناأنفثااا،ا
الذنامثتح لااالانزنلايفاجدبةان  اا لانيزنُدامنا
ن خ ا6نتان دثاكرنةاانانازنلان صانياقائااًاحتىا

اأنانتنقف.ا نتنقفان ُداْدَاننان ذياَنا2ُاادَّ

ا كاناك افاسا تنقفان ُدااْدَانن؟اماناخاللا
ن جاننتانيتكار6ةامنانيفااضااتان تاياننطلقتا
2دننتهاامناجا فاصمان كننتاامناثماإىلامثاقطا
ان تيانراضهاااانتاكرا هاان ُداْدَانناامرتزقتها2ددا
ُكّلاجن هاإّناأنهمايفانيرحلةانثخريةاقر6انان دنيةاإىلا
مااتمان تفااضاعل هايفان كننتاااضدننان  هاقا2لها
 لاقااشااناتزنلامؤللاها لقبانلاان راض،اا كنا
مناخاللاننساتاتاجاتاحنلاُكّلالذنا ماندداأََمااا6ا
2ق اةانثطارنفاماانتامان اقااشاحن هاماناجدندا
اكلاطرفاقاداقد6اماا دنهاا مانتبّلاسانىاتنقفا
ن ُداْدَاننا2جداان تزن6اان خنضايفاغاا6انيفااضاتا

حتىانصلان جا ناإىلانت جة.
اأَْصبَاحاعىلااشاكانإلاالسا ن اظاا6ُان ثادنييُّ
ما  اًاانقتصايناً،ااأَْصبَاحايفاينئرةاننتها6اكاجر6ا
حرب،ا26ااانتماجرها لاحاكامان دا  ةاعىلاخلف ةا
ن جرنئامان تايان6تكبهاا2حلان شادبان  ااياان تيا
تماتنث قهااا2ا صانتاان صن6ةاان زمااناانيكانا
ماناقبالان  اا لااماناقبالا2داضانياظاات..ا
الااكامرحلةاس اسا ةامقبلاةاتتطلبامنان اظا6ا
ن ثادنيّياإعايةاترت باأاضاعاه،ااخاصةا2دداأنا
نثاتلماترنمابااحكنمتهامهاا6َّاعالهامايفا2دننةا

ن دا6انيقبلالالا.
اأماا2ا اثابةا لارتزقاةاان دااالءان ذنناندتادا
عل هامان ُدااْدَانناالامانددا دنهامامااانقدمننهاأَْاا
نحققنناهايفاني دنناسانىان فانىضانثما ةاان كرا
ان فراَغرياُمجٍد،اأّماان شدبان  اايان صامدانيجالدا
اهاَناعاز6ٌاعاىلاننْساتاَرن6ايفانيننجهةا اماتاهكها
ن حارباانان حصاا6اانان دماا6؛اثنها  اساأمامها
خ ا6اآخراإّناننْستاَرن6ا2نتريةاعا  ةاحتىانأتيااعدا
ن لاهااتتحقلاسااتهان تياناتتغاريااناتتبدلا2ارصا
عباايهانيثاتضدفلان ننعلانيجالدناناان لهاعىلا

ذ كاقدنر.

متى وكيف سيتوّقُف الُعـْدَوان؟

َأمريكا صديقة 
الشعوب!!
َأْحاَلم عبدالكافي 

أَمرناَكااِلَياَمااْناَقتَلاتاثلامل نناًامنا
ن هاانيان حاار،ا2حثاباإحصائ ااتاتاما
تدنا هاا،االاماَماناكانانناساكاناأَمرنكاا

نثصل نن.
أَمرناَكااِلاَياَمااْناأ قتاقاا2الاننانةا
عا6ا5ل9ااعاىلالرياشا ااااناجازنكيايفا
ن  ا2اان،اا6نحاضح تهااللااأ فاشاخصا
يفانن6ٍاانحداكاناحص لتهمايفالرياشا اا..ا

اللاأ فاشخصاآخرننايفاناجازنكي..
أَمرناَكااِلَياَماْناقتلاتايفاحرباا تاا6ا
مااانقاا6بامانا1,5اإىلااامالنلاشاخصا
يفاا تااا6ا2الامدنيااعثاكري..ا2لاعا6ا

5ث9ا__5ل9ا.
أَمرناَكااِلاَياَماْناقتلاتاَماا2َ ْااَناعا6ا
االا___لالااأنانفان صنما  الاأثاااءا

غزالما لصنمال.
أَمرناَكااِلاَياَماْناأشادلتاناا6ان حربا
نثلل اةايفان  ننااناَمااا2َ ْااَناعاا6اثل9ا 
__اث9ا6اذلاباضح تهااانحانال5ااأ فا

شخص.
أَمرناَكااِلاَياَمااْناحاا اتاغازااكن2اا
2اثااندةاطائرنتاأَمرنك اةاا2دعمامبارشا

إناأنهاااشلتااشالًاذ6نداً.
أَمرنَكااِلَياَمااْناقتلتايفاإحدىانيدا6كا
خااللاثالثاأَنَّاا6اللل5لاأ افاأارنقيامنا
ذانتان برشةان ثانينء..ااأايتا2ح اتهماَماا

2َ ْاَناقت لااجرنحااأسرياامفقني.
أَمرنَكااِلَياَماْنان6تكبتامجاز6َا2شادةا
يفاحاربان خل اجان ثان ةاضدان دارنق،ااقدا
ن ضغاطا متفجارنتا أَمرناكاا نساتخدمتا
ن حارن6ياَماا2َ ْاَنالا_لثاأ افاقابلةاقتلتا

خال هااثااأ َفاعرنقي.
أَمرناَكااِلاَياَمااْناقتلاتانآلنفامانا
2ا ثاالحا انثَْطَفاالا ان اثااءا ن شا نخا
مانا نآلنفا أَنضااًا اقتلاتا نثَمرنكاي..ا
ن لباان لاان الجئلان فلثط ا لايفانيجاز6ا
ن تياقاماتا2هااإرسنئ الا2حاانةاامبا6كةا

أَمرنك ة.
أَمرنَكااِلَياَماْناقتلتان شَدبانثاغاني..ا
2كلااحشا ةايفاحر2هاان تيا2دأتاا هااضدا
أاغانثتاناتحتامثااىامحا26ةانإل6َلابا
ان تياماازنلانذلاباضح تهاانث2رناءاحتىا

ن  ن6ا2لاقصفااقتلااتفجري.
أَمرنَكااِلَياَماْناصادتان قاعدةااج لها
ن ثا ثاينعش..اذَ كان تاظ ماننساتخبا6نتيا
انإل6َلا2ايان تاياتثاببا2ا6تاكاباأ2شانا

نيجاز6ا2لاقتلااتفجريااذ2حانث2رناء.
أَمرنَكااِلاَياَماْناتقتُُلان شادَبان  اايا
ن  ان6ا2اكلااحشا ة،ااعاىلامادن6اعاملا
كاملالان6تكاباا هااان طاريننانثَمرنكايا
أَْكبَااارانيجاز6ا2حالانث2رناءاانثما لامنا
نثَْطَفالاامنان اثااء..ا2استخدن6انثسلحةا
نيحرماةايا  ااً،انال كاعناحجامان خرنبا
ان دماا6ان اذياأ حقاهان قصاُفانثَمرنكيا
2اياشائاتان ح نناةاَاننْقتَصاينةااجا نا

مؤسثاتان دا ةاا2ا تها

القوُة الصاروخية البالستية اليمنية َومعادلُة الردع الجديدة 
مناخاللاننجتااعاانثماي(ان ذياجانااكريي(ا2ايثائن لا
ن ثادنينلاَامااأعقبهامناترصنحااكريي(ان ذياشدياا هاعىلا
أناأمانانيالكاةامناأمناأمرناكااَاأنانثخاريةاملتزمةا2حاانةا
حل فتهااان ثادنينة،ا2اإلضاااةاإىلامااأا6يهان نزنارانثمرنكيا
يفاخطتاهاَا6ؤنتاهاإلنقاافان داداننامنارضا6ةانزعان ثاالحا
ن  اااياَاذكرا2انساماان صنن6نخان با ثات ة(اماناقبلاطرٍفا
ثا ٍثا مانحديه،انتضحاكا ةانيخاافان تيا2اتتاتح طا2ا اظا6ا
ن ثدنييامنالذهان قنةان صا6اخ ةان تياأعلنان ااعلاعثرييا
مارن6نًاَاتكارن6نًامناأنهماقدايمرانا%ث9اماهاايفانثسابنعانثالا
مناشانان ددانناكااانتبلاأنضاًاأناطانحاتهماَاألدناهمامنا
ا6نءالذهان داصفةايفاظلاإرصن6لماعىلانساتارن6نةالبن2هااقدا
أخذتايفان تقلصاشا ئاًااشا ئاًاحتىاننتهىا2هااانثمرامناحلما
ن نصنلاإىلااصاداءاَامّرنن(اإىلاك ف ةاتاكاهمامناتحج مالذها
ن قانةان صا6اخ اةاَاي6ءاخطرلااانيحدقاعىلاأماهاماعىلاأقلا

تقدنر.
يفاحق قاةانثمرا قاداكاناعىلاحاقىان اظا6ان ثادنيياأنا
نفكرانامرتلاقبلاأنانحاا ننان ا لامنالذهان قد6ةان صا6اخ ةا
ن  اا ةاكاحصلةانائثاٍةانهائ ٍةا دداننهمان فاشالاعىلان  انا
َاأنانأخذانان دلةامناحل فتهامااإرسنئ ل(ان تيا2دأتاعداننهاا
عاىلا باااناثللاا2هادفان قضاءاعاىلاصنن6نخااحازبان له(ا
َان تايا اماتكناتتجااازاننمهااثالثاةاعرشاأ افاصا6اخاًاغريا
ا  صبحا2ددها دىاحزبان لهان  ن6اَاكريةاادلاطب د ةا 2ا ثاتيٍّ
 ذ اكان دادانناماانزنداعانامائةاأ فاصاا6اٍخا2ا ثاتٍياَاغريا
2ا ثاتي،ا كنان اظا6ان ثادنييا مانفكراغرا6نًاأااندتلاَاظنا
أنا2اقدا6هامناخاللاتكث فاَاترك زان رض2اتان جننةاَاتشدندا
ن حصاا6ان بحرياَان جنياعىلان  ااناأنانقيضاعىلالذهان قنةا

ن صا6اخ ةاَاإزن ةاخطرلا.
َاكاريةاادٍلاطب د اٍةاإلجرنءنتان دداننايفالذنان شاأن،ااقدا

اأجاأان  اا ننان دا ما2ااا مانكنانخطراعاىلا2الاأحداَايفاظلا
نساتارن6اغطرساةان ددانناَاعر2دتهاقامننا2تصا نان صنن6نخا
ن با ثات ةا2اجهنياذنتياَاخلنٍتامحل ٍةامائاةا2ايائةا  جدلننا
2ذ كامناأحال6اعب داانشاطنايفا6ؤنةاناٍنا2داناقنةاصا6اخ ةا
2ا ثت ةامجرياأضغاثاأحال6اثنامنانالكانإل6نيةاَان تكان نج اا
َان خالنتان الزماة،ااأنهانثاتط ناأنانُصاّناماانشااءاَا نايفا
جانفان حنت،اَالذنا2ا فدلاماالنامتنااٌرا دىان  اا لايفالذنا
نيجاال،اَاكحزبان لهان لباانيا2دداحرباتانز،ااإنان ثادنينلا
سا صحنناننماًاَاقداأصباحايفاجدبةان  اا لامانان صنن6نخا
ن با ثات ةاَان قااي6ةاعاىلاأناتصالاإىلاكلانقطٍةاسادنينةاأاا
خل ج اةاماا مانكنانتخ لهاسالااناَاناطفلهانيد ل،انثمران ذيا
س فرضاعىلايالاعب داانشااطنامداي ةا6يٍعاجدندٍةاتجدلهما
ند شنناتحتا6حاةان  دان  اا ةان طنىلان قايمة،اَاكااانقن ننا

أنان حاجةاأ6اننخرتنع،اَاعىلان باغياتدا6ان دانئر.

أحمد ناصر الشريف
 

جااءايفاكتاابان شا خان دالماةامحثانا
نثمالان ذياصد6تاماهان طبداةان ثان ةاعا6ا
اث9ا6انينناالااثااالجرناةاماانايل:اياذنا
انثاتحلننا نيثالالا ن ثادنينّننا نّكفارا
يماَءلامااأعرنضهامااأمنن هام؟!اايااذنا ما
نحا6بان ثادنينّنناإنان درباا مانخر2نناإنا
ِينا6لماا ماناتهكنناإناحرماتهم؟.اياذنااقفا
ن ثادنينّننالاذنانينقفانيخزياماناكا6ثةا
الثاطلااكاننناحر2اًاعىلاأللهاا؟.اياذناأ2ىا
ملكهاماَعبدن دزنزا2ناسادنياأنانهديا2قطنا
ن افطانان6اكانالذنان تهدنداحاساااًايفامانا
تقثا ماالثاطل،اايااذنا6اضاأنانثاالَما
2دناا6اانحدايفاإنقاذانث6ضانيقّدساة؟،ااياذنا
6ااضاأنانبدثاج شااًاسادنينّاًامناج نشا
ن دربان دنخلةاإىلاالثاطل؟اايااذناكانالذنا
ن جادان ثادنيّياجالزنًاأ2ادنًا لهجن6اعىلاأيا
2لاداعر2يانقفالاذنان بلدامنقفاااحازماامنا
ننساتداا6؟..اكاناُكّلامااادلهاَعبدن دزنزا2نا
سادنياأناأ6سالاإىلاالثاطلارسنًا لاظالرا
لللامتطانعاُحفااةاعرنةا2بااايقا2ا  ة.اأماا
ن جانيااأماانيدنانااأماانيصّفحاتااقداكانتا
مددًةا هد6امثااجداأللاننحثااءاان قط فا
اتخرنابا2 نتهماا ذ2احان اخاا ة«ايفامدناةا
ن رسانلااآ هاعل هان صالةاان ثاال6ااغريلما
ماناذ2حننايفامثااجدان شد بةاا2 ضاانث لا

أثااءان صالةايفاحائلااغريلا.اكانانيخلصننا
يفاُكّلاماكانانحاا6انايفاننجا2اةاعاىلالذها

نادلشاننا اكانننا ننسائلة،ا
 هذنان ترصفان ثدنيّيان لئ ما
انانجادانا هاتفثارينًاإناأنا
طب دةامنان رشاقداسا طرتا
ن ثاال ةااجدلتهاا عىلالاذها
سافاكةا لدماءاخائاةا لدربا
انيثلالا!..اا كناياذناكانتا
طب داةان ارشالاذهاناتنجها
ن ثادنينّلاإنا قتالان داربا
انيثلال؟..اياذناناتنجههما
إىلانيثتدارنن،اإىلان  هني،اإىلا
اجهةاغريااجهةاأذىانإلْساَل6ا

ن  ن6ا ان درا2اة؟..االاانحانا
نكشافاحق قةان ثادنينّلاانفرساماانع ىا
تفثريهاننذلان.اإنان ثادنينّلا  ثنناعر2اًا
ا  ثاننامثلال،اا كاهماتثارتانا2ا درا2ةا
ا2اإلْساَل6اتغط ةاإلْجَرنمهمااسرتنًايؤنمرنتهما
اتاننهااًا خ اناتهام.االاذهالايان قصاةا
2كاملهااتاارشااتطبنان  ن6اثالامرةا2دداأنا
عرااتااجا تاعىلانناننهاقبالان  ن6ايفانجدا
ايفان جزنارة،اا كنا مانكنانجارؤاأحدامانا
عرانلاااعىلان ترصناحا2هااااتدنا هاا6لبةا
اخنااا،االاانحناإذانقدمهااا لقا6ئان كرنما
نضاناحدنًا هذنان زنافايفان تأ6نخ،ااناا هامنا
زناف!!اانرتكان اكال6انآلنا شاخص ةانجدنةا

جل لاةانكتفيا2أنانرمزاإىلانسااهاا2ا شا خا
حثالاخناااماناأناتاتداإ  هاانادان بطشا
ن ثادنيّياإذاناتزنلالذهان  دا
قااي6ةاعاىلان نصانلان  ها،ا
قاالان شا خاحثال:اأقرأتما
ن تأ6ناخانيزا6ان ذيا6سااتها
نيأجان6ةا ننقاال6ا اكتبتاها
نيثاتثارةااأملتاهان ضاائرا
أ6ََْقاااا6امنا ن خائااةا قااءا
نيال؟اأنهاااأ6ََْقااا6ا2أ6ََْقااا6ا
منان جالانيرصناةان كاذ2ةا
مانا 2أ6ََْقاااا6ا ن خائااةا
نياالاتبادأا2اث انفااتاتهيا
2ايالنال،اذ كامان تأ6نخالنا
تأ6نخاآلاسدني،اتأ6نخانجتانا
عىلااضداهااتزانارهاخننةاسادنينّنناأننا
ماهمامثا لاةان كذنبااساجاحامناغر2 لا
ارشق الاامثاترشقل؟اانثنكاىامناذ كا
انثيلىالاناأنالؤنءان خنناةا26طنناتأ6نخا
لاذهان جزنارةان در2 اةان حااالا2ا بطننتا
اننمجاياان تياشاناماهاانان6انيدراةاا2زغا
مانا26نعهااااجاران حضاا6ةااأرشقاعاىلا
نناكا6اسااالا،الاذهان جزنارةان در2 ةان تيا
نرتبطاتأ6نخان شدنبانإلْسااَلم ةا2تأ6نخها،ا
26اطالاؤنءان خنناةانيأجان6اناتأ6نخهااا
2تأ6نخاآلاسادني،ان تأ6نخانيزا6ان ذياحشادا
نيثاتدارانااعاالؤلمامناكتاباامؤ6خلا

ُكّلاجهنيلاما تزانارهااارضاهاتأ6نخااعىلا
ن جزنرةان در2 ةاا2ا تايلاعىلاتأ6نخان شادنبا
نإلْساَلم ة،اا2ا ات جةانفقدان درباانيثلاننا
ُكّلاتأ6نخهامان اذياحفالا2أناننعان بطننتا
ان دبقرناات.اانحانالاااايفاقلابان جزنارةا
ن در2 ةانانرشاااااأنانرتبطاتأ6نخااا2تأ6نخا
نثرسةان خائاةان فاجرة،انثرسةان تياتثاللتا
يفان ظال6ا تثاطناعىلامقد6نتاااامقدسااتااا
اتثاتنيلاعاىلان ثالطةا2ا قنةا2ادانامل6.ا
اتتآماراعاىلاتأ6نخاااااذ كا2اأناتازا6ا هاا
تأ6نخااعىلاحثااباتأ6نخااااتدعيا افثهاا
زا6نااناارتنءا2أنهاااصانداةان تأ6نخان حدنثا
يفان جزنارةان در2 ة،اانحناأماساان  ن6اايفا
ن حارضاكأناااناتأ6نخا ااانذكراننعىلالامشا
تأ6ناخاآلاسادني.ا ذ كانارىا زنماااعل اااأنا
نصححالذنان خطأاماناتأ6نخااااناحنالذها
ن نصااةامناجب اهان ااصانان نضاء،اانقد6ا
آلاسادنياعىلاحق قتهمااك افايخلننان باليا
حاكاالاامااالانايا6لامايفالاذهان حقبا
ن تاياتنن نناعل هااماذاتثال اهمالذنان درشا
نيتزعزعان ذياتنن6ثنهاانحدنًاعناانحد،اا دنااا
مانان حقائالان ننضحةاانثي اةان ااصدةاماا
تصفاناُكّلامزا6اخائان..ا2لاتقاذفا2ا حلا
عاىلان باطالاا دمغهاااإذنالنازنلالاا كما
ن ننالاماااتصفننااعىلانسامان لهانايضايفا
تحق قااالذن.ااانالماآلاسادني..ان جننبايفا

ن جزءان ثاني.

تجريُد كشف االرتياب يف أتباع محمد بن عبِدالوهاب الت
الجزء تأم

األول

الشيخ عبدالمنان السنبلي 



ننثالاثااينثالاثالا6اانيننالالاا26 نانثالاثالالا     ن ددياالثاا12 ثقافية

الشيطاُن.. ال يكتفي منك بـ)املعصية(.. بل يريُد أن تنطلَق يف الباطل عن قناعة!
  - خاص:

أ قىان شاه ُدان قائُداساال6ُان لِهاعل هامناثا/5 
إىلاا/ث/اللا6اسابنامحاارضنتاامالز6اا6نئداتا
ا هااأناتُكتاَبا2اااءان ذلب-نرشحاا هاا جدنً-ُحالَّ
كتااباامدنحان قرآن(ا إلما6ان قاساما2اناإ2رنل ما
عل هان ثاال6،الاذهانيحاارضنتاكلهاااتحكياعنا
ن قارآن،ااك ف ةاننلتادنءا2ا قارآن،ااك ف ةاطرحا
ن قرآنا لقضاناا،ااماهج ةان قرآنايفاُكّلايشء،اقالا
عاهان شاه دان قائد:ا]كتابالناماناإما6اكبريامنا
أئاةاأللان ب ت،ان زندنةامتفقلاعل ه،النامشهن6ا
عادلماجا دااً،ااكتا2تاها2ا طرنقةان تياتكشافا
ك فا6ؤنةاألالان ب ت،ااتنجهاألالان ب تانثصيل،ا
قبالاتجياأشا اءاأخرى[،اانقصداساال6ان لهاعل ها
باأشا اءاأخرى(،اأيان ثقاااتانيغلنطةان تياليا
تدتلامدا6ضةا لقرآن،اامداكثاةاياهج ةان قرآنا
ن تاياعل هاانثئاةانثانئالامناآلان ب تاساال6ان لها

عل هماأجادل.
انصاحاساال6ان لاهاعل ها2إخارنجالاذنان كتابا
2طرنقاةاماتاازةاان ق ا6ا2تد6نثاها طلباةان دلما
ا لثقاا ل،اان دالاعىلانرشها2لاأاسااطان ااس،ا
ح اثاقاال:ا]الاذنان كتاابامااساباأناهانصّن6،ا
؛اثجلاند6ّسا انخرجا2أحثانامااالناعل اه،انكلَّ
يفانيرنكز،ااناترشا لااس.ااهنامااساباجدنًانرشها
يفان فارتةالاذها2ا ذنت.اندايان اااسانآلناأحنجاماا
نكننانناإىلان قارآن،ايفان زمانالاذنا2ا اذنت.انحنا
2حاجةاإ  هايفانيثاجد,ايفانيرنكز,اناترشايفاأاساطا

ن ااس[.
ايفاتقرنرالاذنان دديا
ن قايماةا نثعادنيا ايفا
2إذنان لهاسااتااالالذها
ن ثابن،ا نيحاارضنتا
2اامدناحا نيدراااةا
مااا ن قرآن(،ا الستفايةا
ا هاااماناعلاٍماغزنار،ا
اطارحا كباري،ا ااعايا
قالانظريه..ااجازىان لها
خاريا ن قائادا ن شاه دا
مانا اجدلاها ن جازنء،ا
ان صدنقالا ن اب الا

ان شهدنء.

يعيُش الضالُّ حياَته 
باملقلوب!

أكادان شاه دان قائادا
سال6ان لهاعل ها2أنان ذيا
نا 2ا قارآنا نهتاديا نا
ناكاناأنانهتاديا2غريها
ن اظرنااتاانيذنلبا منا
ن دن اا،ا يفا ن كثاريةا
ح اثاقاال:ا]اا اذيانا
نهتاديا2ا قرآناسا ظلا
ينئاااًايفاحارية،ااضاللا
6ؤنه،ا مدتقدنتاه،ا يفا
كلهااا آ6نؤها مدتقدنتاه،ا
اضالل.]نَُدادٌّا حاريةا

نفداًا هاماانرضه[اقداصا6امقلن2اً،اقداصا6انثاريا
2ايقلنب،اإناقا6انخطبانكنناَقَلَب،انتحدثاخطأ،ا
انانكاننان اااساين6نان،ااند شاننايفاحا ةامنا

لذه[.
ا2اّلاساال6ُان لاهاعل ها2اأناَمنانسرتشادا2غريا
ن قارآناضل،ااأضال،اح ثاقاال:ا]قدانقان6اانحدا
نرشاداقْلب،االاناناندلم،النانرناداننعظان ااس.ا
اقا نن:ا]أحثانان لهاإ  ك،ااجزنكان لهاخري[اأ  ثننا
نرانهامحثاااً؟االنايفان ننقناغريامحثاناإ  هم،ا
2الاميءاإ  هام،االامايفان ننقناناندلااننا2أنها
نيءاإ  هم،اانيءاإىلانفثاه.ا]أحثانان لهاإ  ك،ا
اجازنكان لاهاخري[!!.نإلما6ان قاسامانتحادثاالنا
نارىامظالرامنالذهايفاعارصه،ااكانامدراااًاأنها
نبكي،انإلما6ان قاسامانبكياعاىلانثمةامنان حانتا
لذه:اليا2هذنان شاكل،اان قرآنا2هذنان شكل،اياذن؟ا
لذنان قرننان دظ مانن6،االدى،اشافاء،ااأش اءامنا

لذه،اانثمةاعىلالذهان انع ة[.

يف الشيطان لنا عربٌة:
اأاضحاساال6ُان لاِهاعل اها ألمةامثانًاعاْناَمنا
نهتديا2غريان قرآنااندانداك َفاتكنُنانهانتُه،اح ثا
قال:ا]ن شا طانانفثاهاأانًاننرصفاعناتاف ذاأمرا
إ هي،اعاندا2دداأناقالا ه:ا}َمااَماََدَكاأَناتَْثاُجَداِ َااا
{اص:ا5ل(اأ مانداند؟؛ا2ثاببان داايا َخَلْقاُتا2ِ ََديَّ
َلاإىلاش طاناُمرند،ااكانا قىساقلبه،اايفانثخرياتحنَّ
قبلاعبَّاية،اعىلاماانراى،اكاناعبايًةامئاتان ثال،ا
أااآنفان ثاال؛اثنهايفان حا ةالاذه،امتىامااقىسا
قلبانإلنثاان،امتىاماازنغاقلبه،ايفانثخرياناطللايفا

ن باطلامتجرئاً،اغريامكرتث،اانامثتنحش[.
اأضافاساال6ُان لِهاعل اه:ا]قَثاتاقلن2هم،اأ ما
تقاساقلن2هم؟امتىاقثا ت؟ا2دداأناعرضاعل هما
ن هادىاعاىلاأ6قىامثاتنىاا امانقبلانها}َاَجَدْلاَاا
ُقلُن2َُهْماَقاِسا ًَة{اتتحنلاقلن2هماإىلاقلنباقاسا ة.
ن قلنبان قاس ةاناتدداتكرتثامنان نقنعايفان باطل،ا
ناندادان باطالاعادلااايشءامنحاش.اناطلقاننا
نحرااننان كلماعنامننضدهامثلاااقالاعاهمايفاآنةا
أخارى:ا}أََاتَْطَاُدنَناأَنانُْؤِماُاننْاَ ُكْماَاَقْداَكاَناَاِرنٌلا
اُْهْمانَْثاَاُدنَناَكال6ََان ّلِهاثُامَّانَُحرُِّاننَُهاِمنا2َْدِداَماا مِّ
َعَقلُنُهاَاُلْمانَْدَلُانَن{ان بقرة:ا5ل(الذهاننع ة.ااقدا
نتطن6انإلنثاناإىلان حا ةالذه،اإذنالنامنان بدننةا ما

نتقبلان هدى،اقدانتطن6اإىلان حا ةالذه[.

الوعُظ واإلرشاُد يكوُن أفضَل شيء بالقرآن 
الكريم:

اننتقاَداساال6ُان لاها
نقنماننا َمانا عل اها
ن اااِسامناكتبا 2نعِظا
ان رتل اب(ا ان رتغ ابا
2ا ثقااااتا نيل ئاةا
هاما نيغلنطاة،ااكلاَلاِّ
2ا اااسا نصلاننا أنا
مانا خناااًا ن باكاءا إىلا
ن لاه،اح ثاقاال:ا]نرندا
نبَحُثا نآلخرنان،ا ننعظا
 اهاعاناكتباأخارىايفا
ان رتل اب،ا ن رتغ ابا
تلكان تاياتكاننامل ئةا
أخطااءا6ل بة.انااأخي:ا
لاذنان قارآن،ااّعظامنا
ن قرآن.ا كانامااأعجبها
اكأنهانانكفي!امااعادها
أنان قارآناسا رتكاذ كا
نثثار؛اثنهاقداصا6ا دنها
خطأالنايفااهمامااليا
ن حا ةا ن خش ة،امااليا
تكاننا ن تايا ن افثا ةا
ن حا ةا يااانقاّد6،ا أثارنًا
نيطلن2اة.انكانُناعادها
لذنان كال6اأحثانانركزا
عل اه!ان،ان قرآُنان كرنما
ْماها2شاكلاصح ح،ا َقدِّ
اقلا افثاكا اكفاناة،ا
]2ادهانكفايا2ادهان[اأ  سامانانياكاناأنانقنلا
انحدالكذن؟ان باا6يالناجاءا ااا2ا قرآن،ااماامدااا
إنان قارآن،ااماامداهاإنان قرآنامااا،االناأ6قىاماا
ناكناأنانصلاإ  ه.ا انانصبَحاادالًانقنل:اماامدها
إنان قرآناماا،اانتبنان قرآن،اانثرياعىلان قرآن،اماا

لناأ6قىامثتنى؟[..
اأضاافاشاا6حاً:ا]إذناأنااأاعظاكا2ا قرآنااماا
6أنتكاتبكي،ا  ثتامشاكلةاأنكاتبكياأاامااتبكي،ا
  ثتاقض ةالذه.ااإذناأنااأ6نداأاعظاانحد،ااأجدلها
نبكاياأنطلالاأ2حثا هاعاناأحاينثاماناأحاينثا
ن رتغ اباان رتل بامانان انع ةاتلاكان ثان ةاثجلا
نبكي!ان.ا26ااا ناأنان ااسانتفهاننان قرآنا2شكلا
كباريانحصلاعادلماخشا ٌةامنان اانعانآلخر،امنا

ن انعانيطلنب،اخش ةا له،االذهاليانيطلن2ة[.ا
نَناأَْعَاانًان َِّذنَنا انآلنة:ا}ُقْلاَلْلانُاَبِّئُُكْما2ِاْثَْخرَسِ
نْ َااَاُلْمانَْحَثابُنَناأَنَُّهْما اَساْد ُُهْمايِفانْ َح َاِةان دُّ َضالَّ

نُْحِثااُنَناُصاْداً{ان كهافللا(.اتاطبالاعىلامنا
ننعظان ااسا2غريان قرآنان كرنم..

يعتمدون على غري )القرآن(.. وينتقدون 
)الشعار(!

نرتكاننا ن ذنانا عل اها ن لاها انساتاكراساال6ا
ن قرآن،ااندتاداناعىلاكتاباان رتغ باان رتل ب(ا
انقنماننا2إصدن6ان فتاااىا2أناا6انان شادا6انا
نجنزايفانيثجد(!!،اح ثاقال:ا]نحظا2دضان ااسا
عادمااانقنل:انانجنزاتراناشادا6امانان انعالذنا
يفانيثاجد!اقلانااأخي:امااأناتاين6ياأنكاأنتان ذيا
تداالاجرنااةاُكّلانن6ايفانيثاجد،اتقان6ا2تد6نسا
كتابامدال،ااعادكاأنهالدى،ااماناكتبان هدننة،ا
الاناضالل،اضالل،ااظلاااتا2دضهااانقا2دض.ا
الانانتصّن6ا2اأنانيالئكةاتفارشاأجاحتهاا هالنا
اطال2اه!االمايفانيثاجد،اإماااعادانيحارنب،اأاايفا

مكاناآخر.
امانالذنان اانعانيقلانبان ذننانتحادثاعاهما
نإلماا6ان قاسام.]الدننتهاإىلان جااةا6يى[اعادمااا
تهدنهاإىلان جاة،ااتهدناهاإىلاطرنلان جاة،اندتللاا
6يى،اندتللاااضال اة،اندتللاامهلكاة،اندتللاا
ترينااًا2ه،انانارىضانثاادك،اكاااقالاسابحانه:ا
}َاَمانانَْدُشاَعناِذْكاِران رَّْحَاِنانَُق ِّْضاَ ُهاَشا َْطاناًا
اِب ِلا َاُهاَناَ اُهاَقِرناٌناَاإِنَُّهاْماَ  َُصدُّانَُهاْماَعاِنان ثَّ
ْهتَُداَن{ان زخرفثا([االذهامنا َانَْحَثبُنَناأَنَُّهمامُّ
أخطارانيرنحلان تيانصلاإ  هاانإلنثاان:اأنانصبحا
يفاضاالل،ايفا2اطال،اامااازنلاندتالاأناهامهتدي!ا

ْهتَُداَن{[. }َانَْحَثبُنَناأَنَُّهمامُّ

وجٌه من أوجه ُخبث الشيطان معنا:
ايفاذنتان ثا اقاتحادثاساال6ان لاهاعل اهاعنا
ن شا طان،ااإمالءنتاها لبارش،االانانارشحاقن ها
تدااىل:ا}َاَمانانَْدُشاَعاناِذْكاِران رَّْحَاِنانَُق ِّاْضاَ ُها
ِب ِلا َش َْطاناًاَاُهَناَ ُهاَقِرنٌناَاإِنَُّهْماَ  َُصدُّانَُهْماَعِنان ثَّ
ْهتَُداَن{،اح ثاقال:ا]}َاَمنانَْدُشا َانَْحَثبُنَناأَنَُّهمامُّ
َعاناِذْكِران رَّْحَاِن{اعناذكران لاه،اذكرهالن،ااذكرها
ن ذيالنان قرآنان كرنم.}نَُق ِّْضاَ ُهاَش َْطاناً{اط ب:ا
عادماااتثاانامثلان دباا6نتالذها  اسامدااهاأنا
ن باا6يانكننارسنداً،انقاد6اقل الاكال6،اماانفن..ا
ا2رسعةانق ض.ان،ا2ددان قرآنان كرنم،ا2ددان قرآنا
ن كرنام،اعادمااناترىضاتفهم،ا2داَدامااتدرض،اماا
تبرص،االانانقد6ا كان قرآنان كرنم،الاااتثاتحلا
أنهانق ُضاشا طاناً،انه ئُاش طاناً،انانددانبايلا2ك،ا
شا طاناا2ددك،اننقداكايفان ضاالل،احتىاتصبحا
أنتاشا طاناًامانان انع ةالذه؛اثنالاذهامناأ6قىا
ماانرندان ش طاناأنانصلا2ا ااساإ  ه؛اثنهانانرندا
مااكاأناتدالامدص اة،اأااتدخلايفا2اطل،ااأنتاماا
ز تامثاتنحشالكذن،اأاامااز تاتتأ ماقل الً،انرندا

ندخلاكايفا2اطال،ااتصباحايفانثخاريامقتاانا2هذنا
ن باطال،ااتاطللاجادنااًا هذنان باطل،اعىلاأسااسا
تشاتغل،النانانشغلانفثهاينئااًا2ك،انرنداننصلكا
إىلاأناتكنناشا طاناشاغالاأنتاالنانهتما2ننحدا
ثاني..االذهاأخطرامرحلةاعىلانإلنثااناأنانصبحا
يفا2اطالاا كننانجادانفثاها لباطال،اانخرسايفا
ن باطال،اانطلناانازلايفان باطال،اانقد6اأمنن هايفا
ن باطل،اانقاتلامناأجلان باطل،اانثاجنامناأجلا
ن باطال.اماالاااكاناسالما2ا شاكلالاذن؟انكننا

لكذناعادماانصلاإىلان د6جةالذه[.

ِقْس نفسَك بالقرآن الكريم.. لتعرف من أي 
الفريقني أنت: 

اأ6شاداسال6ان لهاعل هانإلنثاناإذناأ6نياأناندرفا
مناأياننع اةالن،اللاماناأضلهمان شا طان،اأ6ا
ماناحظىا2رضاان رحان،اال قْسانفثها2ا قرآن،ا
ح اثاقال:ا]حتىاتدرفالالاأنتامنان انع ةالذه،ا
أ6اأنتامنان انع ةانيثاتق اة،ان قارآنان كرنمالنا
نيق اس.اإذنا6أنتانفثاكاأقربامااتكنناإىلان قرآنا
ن كرنام،ايفاحركتاه،ايفاح ننتاه،اا  اساإىلان قرآنا
ن كرناما2رؤنتاكان تاياتغطياعاىلاأكثاره،ااتحكِّما
عل هاأشا اءاأخرى.ترجناإىلان قارآنان كرنماعىلاماا
لناعل اه،ايفاح ننته،ايفاحركتاه،ايفامقاصدهاتجدا
حركتك،ااتنجهكاماثاجمامده،اإذنًاالثتامنالذنا
ن انع،اأنتاناتدشاعناذكران رحاناأ2دنً،ا ثاتامنا
ْهتَُداَن{المان انع ةا لذنان انع.}َانَْحَثابُنَناأَنَُّهمامُّ
ن اذياناطلالاا اااناطلالاا اه،ااأيا2ص صانن6ا
نبادياعل اه،اأااترنداتحركاهاقا6اغطاىاعل ه،اقدا

لنامقتانا2تلكانثشا اء،ا
اعل هاا،ااماثاجم،اايفا
نثخريانحاالانفكراك فا
نداالا افثاهاتلنارنتا
أكثرا]الذناعل هان دلااء،ا
اكاناقبلكانثئاة:انإلما6ا
ن فالني،ا ن فالني،اانإلما6ا
ازعطاان،ااالتان،اااا..ا
كذنااك!. اجلاسا ن اخ،ا
ن،ان قارآنالانانيق اس،ا
إناكااتاتجاداأناكاادالًا
ماثاجمامنان قرآن،اانا
محاا اة،ا ثاتا عاادكا
ن اذيانحاالا ن اانعا منا
انثارت،ا انلجم،ا نغطي،ا
انقنل:اأ2ادنً،الذناماالنا
اقتهاا،الذهاماثانخة،ا
ااإذنًا الاذهاكاذن،اكاذن.ا
حا تاكاصح اة،احا تاكا

صح حة[.

إذا لم تؤثر على 
الناس بالقرآن.. 

فالخلل ليس القرآن:
اعزناساال6ان لهاعل ها
عد6اظهان6ان خشا ةايفا
قلنبان ااساعادااعظهما
2ا قارآنا اإ6شاايلما

ن كرنماإىلاسببل:
نثال:اأسلنبان شاخصاانينِعظ(اقارص،اح ثا
قاال:ا]نااإماايفاأسالن2كاأناتااأنتاتقاد6ان قرآن،ا
ننجاداقصن6ايفاتقدنااه،اأنتاتغفلاأشا اءاينخلها

لامةاجدنً[.
ن ثاني:اتأثرانيتلقايا2ثقاااتاغريان قرآن،اح ثا
قاال:ا]اقاداتكننا2داضانثشا اءامناأساباباأنا
نغفلهاان ااسامفهن6اناتجاعناقرنءةاأش اءاأخرى،ا

أااأصنل،اأااقننعداأخرى[.
انفىاساال6ان لاهاعل هاأنانكاننان خللالنامنا
ن قرآنان كرنم،اح ثاقال:ا]ادادماانجداأنفثاااا ما
نحصلاعادناايشءامناخش ةان لهااالاننجداخللايفا
ن قرآنان كرنم؛اثناهاأح اناًاجناقداانحدانبحثالااا
الااا!اإذنا6أىان ااسامااعادلماخشا ةامنان له،اأاا
إذنا6أىانفثاهامااعادهاخشا ةامنان لاه،ايفانثخريا
نبحاثاعناأشا اءاأخارى!ان.اناهما2اأنان قرآنانا

ننجداا هاإشكا  ة،انإلشكا  ةاتنجداعادان ااس[.

اهلل لم يقّصر يف تقديم الهدى للناس.. 
وقصة آدم أكرب األدلة:

ااقد6َّا ااان شاه دان قائداساال6ان لهاعل هان د  لا
ماناكتاابان لاه،اقصاةاآي6اعل اهان ثاال6،اان ذيا
ماناخاللاتأملهاانشاهدا2أنان لها امانكناعادهاأيا
تقصاريايفاتقدنمان هادىا لدباي،اح ثاقاال:ا]لذها
ن قصاةان دظ اةان رل بةان تاياا هااِعلاثالا6جلا
انمارأةامانان بارش،اأبااأ6ان برشالاؤنءاجا داً،ا
حانلانيدص ة،ااأثارانيدص ة،ااك افاكانان هدى،ا
ندااي:اا هااناانذجاكامل،اناانذجاأنان هدىانأتيا
ماناعادان لهاكامالً،اا2 ِّااً.اأ امانقلا ه:انجلسالاا،ا
ناتقربالذهان شاجرة،اناتأكلامنالذهان شاجرة؟ا
اَجَرَة{اان بقرة5ا(اأ  اسالذناتب ل؟ا ما }َلِذِهان شَّ
نقلاشاجرةالااكامنا2ددان بلثاةاتلاكااكذنك،اأاا
مانان زنتننةان فالن ةااكاذنك،اناتقر2ها.اا قنلايفا
ا ه.ا}َانَاتَْقَر2َااَلِذِه{ا نثخريا2أنهامااي6ى،اأنهاماا2لَّ
اَجَرَة{؟.الاذنانانذج،ا أ  اسالنانقنل:الذه؟ا}ن شَّ
مثَالا لهدىانإل هي،اان تب الانإل هياأنهانكننا2هذنا
ن شاكلاكاماالً.ايفان جانابانآلخاران ذياقادانكننا
مصاد6اإضاللا هانقنلا ه:ان شا طان،االناندرفا
ا ان شَّ َْطاَناَ ُكَاااَعُداٌّ ن شا طان،اآي6الناندراه،ا}إِنَّ
ِبٌل{،اعداامبل.اناتصغاإ  ه،اننتبها ه،اقدانخرجكا مُّ
أناتاازاجتكامنان جااة.اأنتاإذناقا26تان شاجرةا
لاذه،ااأكلتاماهااستشاقى،اأناتاإذناأصغ تا هذنا
ن شا طاناس غننكاانشاق ك.ا}َاَ َقْداَعِهْدنَااإىَِلاآَي6َا
ِمناَقبُْل{ااطه:ا5اا(اعهدنااإ  ه،اكلاااه،ااقلااا ه:ا
ناتقربالذهان شاجرة،ا
ن شا طاناعدا،انجلسا
ماهااا أكلاتا إذنا لااا،ا
ستشقىاا...اا...اإ خ.ا
ماالنالاااانقد6ا كاأنا
ن لهانكنناانضحا لدىا
تااماً،انانغلطانإلنثانا
 قصن6اماناجانبان لها
عىلانإلطالق،امناجانبا
ناي،ا آي6ا لدنه. كانا
{انايا مثلااا،ا}َااَاِيَ
مااذن؟اناياألا ةاماا
قاد6اإ  ه،اعادماااكانا
نقنلا ه:اإنان شا طانا
عداا هام،اناتبهننا ه،ا
نانغننهام،انانصغاننا
إ  اه.اأ امانذكارهاا ااا
2داد؟ا}أََ اْماأَنَْهُكَاااَعنا
اَجَرِةاَاأَُقالا ِتْلُكَاااان شَّ
ان شَّ َْطاَناَ ُكَااا  َُّكَاااإِنَّ
ِبٌل{انثعارنف:ا مُّ ا َعاُداٌّ
كا6ها لانا آي6ا اا(.ا
 لشا طانا كنانياأنا
نتدامالامنان شا طانا
ا انا انقظاة،ا 2حاذ6ا
قد6ان شا طانانفثاها
كان،ا ك فاااا ناصحااًا
نتقلبا ان ش طانا نيا
2لاندناه،اأنهاناصحا ه،ااأنهامااانرنداإناأنانكننا
َمَلاك،اانكانن،اانكنن.أح انااًانااىس،انحظالذها
حا ةاتحصلاعادان ااس،انأتياشا طانامنان برش،ا
انقد6انفثهاناصحاًا كايفامنقفامدل،اأنهاناصحا
 اك،ااماانرنداإنامخرجك،اانانرند،اانانرند،اانرندا
ترجانا فاالن،ااأنااعاا6فاأناااالنالناعاداان لها
 كناسا افدكاا...اا.الااايفانثخرياتاىس،ااتثاريا
2ددان شاخصالذن.اأ مانشالاآي6اعادمااخرج؟اإذنًا
نإلنثااناشاقيايفالذهان دن اا2ثابباعص انها له،ا
2ثابباخراجهاعنالديان له؛ا2ثببانث انها هديا
ن لاه،اأناهاناندط هاق ااة.اندايالانامطلنبامنا
نإلنثااناأناتكننانفثا تهانفثا ةانقظاة،اينئااًا
ماتبهااً،احاذ6نً،انقظاً،اماانكانناعرضةاثناناىس،ا
انأتياأحادامنان ااسانغننهاا ااىسانثصنلان تيا
نجباأناناطللاماهاايفا6ؤنتها هذنان شا طانان ذيا

نحاالانغننه[.

ال يتحقق لنا اس�م اإليمان نفس�ه، اس�م اإليم�ان إال عندما يكون هن�اك توجه وعمل 
يتح�رك يف م�اذا؟ لتنفيذ ما أمر الله س�بحانه وتعاىل به، وما وجه الن�اس إليه يف القرآن 
الكريم إذا ما هناك تنفيذ، إذا ما هناك التزام، معنى هذا أننا نؤمن ببعض ونكّفر ببعض. 

]ن شدا6اسالحاامنقفاص:ااا[ا
اإلسالم ال يريد من أتباعه أن يكونوا ضعفاء أذالء, وأولئك الذين يبدون كمؤمنن أذالء 
مس�تضعفن, يعطون صورة س�يئة عن املؤمن الحقيقي، هم من يرسخون يف أنفسنا أن 

اإليمان استضعاف!.]يفاظاللايعاءامكا66انثخالقان د6سان ثانياص:الا[ا

إذا ما أحسس�ت يف نفس�ك بقوة عالق�ة بالله فال تظن أن هذا ه�و ُكّل يشء، وأن هذا 
هو املطلوب: أن أرى نفي أكرر ذكر الله س�بحانه وتعاىل, وأرى قلبي ممتلئاً بحب الله 
ث�م أرتاح لهذه الحالة. افهم هذه الحال�ة ُكّل املطلوب من ورائها هو أن تنطلق يف ميدان 
العم�ل إلنقاذ اآلخرين, وهداية اآلخرين. أين كان يتوجه إيمان رس�ول الله )صلوات الله 

عليه وعىل آله(؟ ألم يتجل ُكّل ذلك يف حرصه عىل اآلخرين؟.
]مدراةان لهااعدهاااع دهان د6سان دارشاص:ا9[

الصادق�ون هم: أولياء الل�ه، الصادقون يف إيمانهم، آمنوا بالله, آمنوا برس�وله إيماناً 
واعي�اً ال ارتي�اب مع�ه، وال يمكن أن يتع�رض ألي ارتياب أم�ام هذه الش�بهة، أو هذه 
الدعاية، أو أمام هذه اإلغراءات، أو هذا الرتهيب، أو هذا الرتغيب، إيماناً عملياً العميل الذي 
يجس�دونه يف التزاماتهم، ويف اهتماماتهم، أنه إيمان بقضاي�ا، بمبادئ, بعقائد، بأحكام 
تتطلب االلتزام به�ا, وتتطلب أيضاً الدفاع عنها، وتتطلب أيضاً نرشها والعمل عىل إعالء 

كلمة الله يف سبيل تطبيقها وسيادتها يف أرضه.
]سن6ةانيائدةان د6سان رن2ناص:الا[

مقتطفاٌت نورانية

الجزء 
الثاني

بشرى المحطوري

يريد يوعظ اآلخرين، يبحث 
له عن كتب أخرى في 

الترغيب والترهيب، تلك 
التي تكون مليئة أخطاء 

رهيبة!! يا أخي: هذا 
القرآن، وّعظ من القرآن. 
لكن ما أعجبه وكأنه ال 

يكفي! ما عنده أن القرآَن 
سيترك ذلك األثر؛ ألنه قد 

صار لديه خطأ هو في 
فهم ما هي الخشية!

قسيت قلوُبهم، ألم تقس 
قلوبهم؟ متى قسيت؟ 

بعد أن عرض عليهم 
الهدى على أرقى مستوى 

ولم يقبلوه }َوَجَعْلَنا 
ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة{ تتحول 

قلوبهم إلى قلوب قاسية. 
القلوب القاسية ال تعد 
تكترث من الوقوع في 

الباطل، ال يعد الباطل 
عندها شيء موحش.

 من أرقى ما يريد 
الشيطان أن يصل بالناس 
إليه؛ ألنه ال يريد منك أن 
تعمل معصية، أو تدخل 
في باطل، وأنت ما زلت 
مستوحشًا هكذا، أو ما 

زلت تتألم قلياًل، يريد 
يدخلك في باطل، فتصبح 

في األخير مقتنعًا بهذا 
الباطل، فتنطلق جنديًا 

لهذا الباطل.
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...إيه األساطيل ال ترهبوها
قفوا لو عراة كما لو خلقتم

وسدوا املنافذ في وجهها
والقرى والسواحل واألرصفة

انسفوا ما استطعتم إليه الوصول
من األجنبي اجملازف واستبشروا العاصفة

مرحبا ...مرحبا أيها العاصفة
أيها الشعب احش املنافذ بالنار

أشعل مياه اخلليج

تسلح...
وعلم صغارك نقل العتاد كما ينطقون

إذا جاشت العاطفة
ال تخف...ال تخف...

نصبوا حامات الصواريخ
نصبوا جوعك

ضع قبضتك على الساحل العربي
وصدرك والبندقية والشفة الناشفة

رب هذا اخلليج..

جماهيره
ال احلكومات... ال الراجعون إلى اخللف

ال األطلسي وال اآلخرون وان ضحوا فلسفة
ال تخف... ال تخف...إننا أمة

-لو جهنم صبت على رأسها -واقفة
محنى الدهر قامتها أبدا

إمنا تنحني لتعن املقادير إن سقطت أن تقوم
تتم مهماتها الهادفة

مرحباً أيتها 
العاصفة! 

مظفر النواب

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدراةان لهااعدهاااع دها
ن د6سان حايياعرش

حمير العزكي

أث����ب����ت ب����خ����ارط����ة اإلب���������اء وج������ودي
واك���ت���ب ب���ن���وِر احل����ق ف���ج���َر ص��م��ودي

ف���ج���ر ت���ف���ت���ُق م����ن ت���ل���ي���د ح���ض���ارت���ي
وج�������ذور إمي����ان����ي وص������دق ع���ه���ودي

م���ن َه������ْدي ق���رآن���ي ت���ف���وُح ك��رام��ت��ي
وت������ل������وُح راي���������ُة ن���ص���رن���ا امل���ن���ش���ود

أق��ف��و ُخ��َط��ى ال��َع��لَ��م ال����ذي أه����دى لنا
َوَه������َج امل��ع��ال��ي ف���ي ال��ل��ي��ال��ي ال��س��ود

أرس������ى ُع�������َرى احل�����ق امل���ب���ن وث��ي��ق��ًة
وأع������������اده ِم�������ن ب����ع����د ط�������ول رك�����ود

أح�����ي�����اك ي�����ا ت�����أري�����خ م�����ن غ��ي��ب��وب��ة
غ��ش��ي��ت ف��ص��ول��ك م���ن ع���ص���وِر ج��م��ود

ف��أح��ك��ي ح��ك��اي��َة أم���ة ع��ش��ق��ت ُه����َدًى
ج����دودي ج������دوِد  م���ن  األك�������ارم  اآلِل 

ال��غ��وى م���ن  ال��ن��ج��اة  ف��ل��ك  ب��ه��م  ورأت 
أه�����دى ال��س��ب��ي��ل إل����ى رض����ى امل��ع��ب��ود

نَ���ى وأن�����ر ب��ن��ه��ِج م��س��ي��رت��ي ُك�����لَّ ال���دُّ
وان����ش����ر ُه����داه����ا رغ�����م ُك������ّل ح��ق��ود

واخ��ت��م ف��ص��وَل ال����ذل واب����دأ م��ن ُهنا
��������ة احمل���م���ود ف����ْص����َل ال����ش����م����وخ أُلمِّ
أك���ت���ب.. أن���ا ال��ي��م��ن��ي أم��ض��ي ل��ل��ُع��لَ��ى

ع���ق���وِد ب����ض����َع  دام  ب����ؤس����اً  أج����ت����از 
اب���ن���ي ص����روح����اً م���ن ُرك������ام دم���اِره���م
وأص������وغ س��ي��ف��ي م���ن ح���دي���ِد ق��ي��ودي

ورب������اط خ��ي��ل��ي م���ن ِس����ي����اٍط أل��ه��ب��ت
ظ���ه���ري ل���ي���غ���دَو ج����ال����دَي م��ج��ل��ودي

وأح���ل���ت آه���ات���ي احل��ب��ي��س��ة ص��رخ��ًة
ف����ي وج������ه أَم����ري����ك����ا ووج��������ِه ي���ه���وِد

وس���ق���ي���ت م����ن دم������ِع ال���ث���ك���ال���ى راي�����ًة
ح�����دوِد دون  ال���ع���ل���ي���اء  إل�����ى  ت��س��م��و 

ل���ّون���ت���ه���ا ب������دم ال���ش���ه���ي���د ف���رف���رت
ب��خ��ل��ود وت������وّج������ت  ال���ش���ه���ي���د  روح 

إن�����ي أن�����ا ال��ي��م��ن��ي أع������رف خ��ال��ق��ي
وب������ه وث����ق����ت ووح�����������َده م���ق���ص���ودي

ه���و ن���اص���ري م��ه��م��ا ت��ك��ال��ي��ت ال��ع��دا
ه���و ح��اف��ظ��ي م���ن ك���ي���ِد ُك�����لِّ ح��س��وِد

ه���و واع�����دي ب��ال��ن��ص��ر ح��اش��ى وع���ده
ي���وم���اً ي��خ��ي��ُب وق����د ص��دق��ت وع����ودي

َرّب���������ي امل�����ؤم�����ل ع�����ونُ�����ه وامل����رجت����ى
وامل����ن����ت����ه����ى ل�����رج�����ائ�����ي امل����ع����ق����وِد

وال�����ل�����ه إن������ي م�����ا ي���ئ���س���ت ل��ل��ح��ظ��ٍة
ن����ي رب������ي ب���خ���ي���ِر ج���ن���ودي س����ي����ُم����ُدّ

ف���ال���ل���ُه أك���ب���ُر م���ن ج���ح���اف���ِل ع��ص��ب��ٍة
ه��م��ج��ي��ة ه���ج���م���ت ب���ج���ن���ح ه���ج���ودي

وي��������ٌل ملَ������ن ش�����ن احل���������روب ت���ع���دي���اً
ن�����ودي أَْو  ل���ه���ا  ن��������ادى  مل�����ن  وي��������ٌل 

واخل���������زي وال�����ع�����ار امل���ق���ي���م ل���ق���ادة
ب����اع����وا ض���م���ائ���َره���م ب��ب��خ��س ن���ق���وِد

س���ي���ن���ال ُك�������لَّ امل���ع���ت���دي���ن ج����زاَءه����م
ردودي ب���ب���أس  أذه���ل���ه���م  ول����س����وف 

وب���ع���ون رب����ي س����وف ي���ه���زم ج��م��ُع��ه��م
ب����ث����ب����ات أب������ط������ال وف�����ت�����ك أس������ود

وأف����اخ����ر ال���دن���ي���ا ب��ح��ك��م��ة ق���ائ���دي
س����ب����ط ال����ن����ب����ي وع�����زم�����ه امل���ع���ه���ود

وس���أح���م���د ال�����ب�����اري ألن�����ي ل����م أك���ن
ي����وم����اً خ��ل��ي��ج��ي��اً ول����س����ت س����ع����ودّي

ملكة الهادي

اليوم أن تضِرْب  النصر حق  إْضِرْب لك 
��������ْر ث���رى جن��د ي��ا ب��رك��ان م��ن يثرب  َدمِّ

واخ��س��ْف ل��ك ال��ل��ُه ي��ا زل���زال صحوتنا 
واملغرب  العصر  بعد  بالظهر  بالفجر 

ال ع��اص��م ال���ي���وم أم����ُر ال��ل��ه ج����اء لنا
 ن����وراً م��ن ال��ل��ه وه���ل ج��ب��ري��لُ��ن��ا يكذب 

ن���ّزل���ه  ال����ل����ِه  ف����أم����ُر  ق�����ال وح������ٌي  إن 
يحسب  ال��ورى  في  َمن  ودع  قل  جبريلُنا 

َم��ن ي��رخ��ص ال���دَم ف��ي األوط����ان آن له 
يغصب  ب��ال��رب��ى  طليقاً  ُح���راً  يحيا  أن 

وَم�����ن قصفت  ب��ح��ق أط���ف���ال ص��ن��ع��اء 

إب  ف���ي ض���واح���ي  ذن���ب  دون  ُدوره�����م 

ك���ان س��ل��م��ان ذا ع��ق��ٍل ع��ل��ى وطني  ل��و 

م��ذِن��ْب  أوط��ان��ن��ا  ف��ي  الطفل  ذا  ك��ان  أو 

م���ا ح���ق ف��ي��ن��ا ع�����ذاب ل���و أم�����رت به 

ق��د ترهب  ب��ال��ط��ف��ل  ف��م��ا  ي��ا رب ح��ق��اً 

م��وع��ِده��ا  دون  ث��ك��ل��ى  األم  ي��ذب��ح  م��ن   

ي��ك��رب  أح�����قُّ ف��ي��ه س���ي���وف امل���ع���د ذو 

ف��وي��ل��ك��م وي����ل مم��ل��ك��ة ال���ض���ال هنا 

ي��ث��رب ب���رك���ان م���ن  ي���ا  امل���م���ال���ك  دك 

وليد الحسام 

امااذا6ح الاشااعران داربان دظ امانثساتاذ/اعبدن لها
ن ليانيايفاعا9996ا6ان ذياتركاث6ضا2لق ساا لشادنبا
ن در2 ةاا كلالاذنان دا ماثراًةاأي2 ةاااكرنةاضخاًةاتاثلتا
يفاحاننيلاثالثاةاعرشايننننااًاشادرناًاماهاايناننناان2ُنامنا
شااباقرنالا(ان ذيا مانطبنا2دد،ااكذ كاماانقا6بان ثبدةا
أاان ثاان اةامؤ فاتاتااا اتايفامجالهااقضاناانإلنثاان ةا
اقضاناان دارباامظلنم اتهامااأرسن6اتآمارانثنظاةاعىلا
ن شادنبا..ااخاللان دقدنناان اصفاماذا6ح لهاحتىاننمااا
لذنانحاالان ك انان ثادنيياعلاأيانتهاامرتزقتهااعاالئها
أناندااننالذنان شاعران كبريامناكلامااأنتجهااتركها ألج الا
ماناكانزانثيباان فكر،اان ثابباانضحاإذاإناكلامااخلَّفها
ن ليانيانفضحاانُدّريان اظا6ان ثادنييان رجديانيتثلطا
2د6جاةا6ئ ثا ةااكذ كاكلانثنظااةاان ثالطاتان قاد ةا

ان دا لةا.

اعادماااشالْتامحاانتايانالذنان شااعران داالقا جأا
ن ك انان ثدنيياعلاسافا6تهااأذنا2هاإىلاِح لا2دنلةاتهدفا
إىلان ا الامانان صن6ةان حق ق اةا لليانيااتشاننههاامنا
خاللاتقدناها2طرنقةاالا2 اةاانانجنزان خراجاعنان ننيلا
ن ظا ام(اناتاساذ كان اظا6انيتثالطان قادايانُيحتكرايفا
ساال ةاانحدةااآلاسادني(اا2ذ كااإنهمانثادنناإىلاتقدنما
شااعرناان فذايفاصن6ٍةالزنلٍةا شاعٍرا6نضخاامدنلٍنانرىضا
عاهااان داالءاانثذناب،ا كااهاعىلان دكسامناذ كاح ثاإنها
متاريااثائرااسااخرالّجاءانذعا مانخذلاقضاناانإلنثان ةا
ان قنم اة،اا امانصاتاح االااجان6ااعاجه ةااتثالطا
اعاا اةانثنظاةا2الاإنهااضاحاأصاا6ان دراشا،ااكشافا
ُقبحانثنظاةاااثاايلااانضطهايان ُحكَّا6ان دربا شدن2هاا
اعاا تهما ألعدنءان حق ق لا لنطنان در2يا،ااقداقالاعاهما

يفاقص دةااأ2ناتاا6ااعرا2ةان  ن6(:

ن حاكاننااانشاطناحكنمتهم
ن المدنناامااشدننااناغر2نن ا

ن قاتلننانبنغان شدباترض ًة
ا لادتدنن،اااااأجدتهمان ُقرُب

ا اماأ2ا اغاا اااقلُتا_اكااااقدانتباي6اإىلاظاناأحدا_اثنا
ن ننقانانحكياذ اكااا اظاا6ان ثادنييانااا6سان تحانلا
ان تالعاباحتىاعىلان دنناح ثانقدماها2ا طرنقةان نلا2 ةا
نيحققةا رغباتااس اسااتان اظا6انيلكيا،اا كياأي لاعىلا
ماااطرحتاحنلانمتادنيان  دان ثادنينةاإىلاأعاالان ليانيا
اايثاالانتجىلايفان تغ اريان ذياطرأايفاقص دتاهان تياتحالا
عاننناايفااجهان غزاةان ثا ثة(اح ثاا6ياننسامااج زنن(ايفا
كلان طبداتان ثا2قةا2هذهان ص غةاياناتغ رياا كاااانجدها
يفا2داضان طبداتانثخريةا2ص غةااجازنن(ااالان تثاا ةا

ن ثدنينةان تياتااقضان تا6نخااتحراها.

ا  ثتالذهانيرةانثاىلاا  سان ليانيااحدهامنان شدرنءا
ن دربان ذنناتطا هماندان داالءااقدانساتخد6ان ثادنينننا
تلكان ح لةان قذ6ةاذنتهاامناعديامنان شادرنءان دربان كبا6ا

مثلان شااعران كبري/انزن6اقبانيااشاعران درا2ةانيقاامة/ا
محانياي6اناشاان شااعر/امظفران ااننبااغريلماح ثا
2ذ انناجهانينًاكباريةايفاساب لاتكدناسااإخفااءاأعاا هما
ن شادرنةااتض  دهااااإ2دايلااعنامتااالان شادنب،ااقدا
أساهمانيالان ثادنييايفانارشاماانننالاألاننءانظا6اع الا
سادنياانظا6احل فتهماإرسنئ لامناقصائداشدرنئااان كبا6ا
يفاكلاأ6جااءان نطانان در2اياالمانصالاإىلاأنديان شادنبا
ن در2 ةامناأعاالاانتاجاتالؤنءان شادرنءاسانىااقصائدا
نازن6اقبانايانُيغاّااةا،ااقصائدامختا6نتامناشادرامحانيا

ي6انش،ااأ6اعامااقا هامظفران اننب(ا.

امااذا2دأان ك انان ثادنييااتحا فهاعدانناهاعىلان  انا
ساانان داالءاقصائدااأ2 اتان ليانياترتيياعىلاشفاهاكلا
أ2ااءان شدبان  اايان دامةاان خاصةامنامثلاقنلاشاعرناا:

انحنان قايةان دطىش
إىلااضااالتاأكنن2ك ا

امثؤا ننايفاصادا
اارنشاااننايفا2ا2ك ا

امنايماااعىلايماا
تانقناج شاإ6لا2ك ا

اارنااك فاااشاءت
نننناا  ااالارسين2ك ا

ندماناس دانثذناب
إنّااخاااااريُااإذنا2ك ا

ااغريلاامنانث2 اتان تياجرتا2ثالساةاعىلاأاننهاعامةا
ن شادبا تكننا6يلماعىلاإجارن6اتحا فان دداننا،اا مانجدا
أذنابانيالان ثادنيياسانىان غ ضاان حقادان ذياندادهما
إىلانساتهدنفالاذنان شااعرانثساطن6يااهالامانلهثاننا
كا ادااجان ضا ةاإلقامةامهرجاناترانجايا همااتحرنيضا
نخاد6ان دداننا2اسامان ليانيااماانؤكادامحاانتهما لا لا
مااهااتقدنااهايفاصان6ةالز  اةالزنلاةاأنانكاننامدنارا
مهرجاانان ليانياشاخصامادننا_اعىلانيثاتنىان  اايا
ان خل جايا_ا2ا رسقااتان شادرنةان تياحقلا2هاان شاهرةا
 افثاهاان فض حاةا لاثقافان  اااياعادمااتلقاىانتحايا
نثي2ااءاان كتّاابان  اا الا2 انااتاإيننةا،امانالاااتتضحا
حق قةان تآمراعاىلان لياني،ااكذ كاننساتخفافا2ايثقفا
ن  ااي،ااأض فاإىلاذ كاأنانيؤسثاةان تاياترعىانيهرجانا
ماذاأناتأسثاتاحتاىانآلناتتلقىان دعمانيايلامنان ثافا6ةا
ن ثادنينة،ااهلاس دعمان ثادنينننامهرجاناتان ليانيا
ثناقصائادهازنخرةا2هجائها هماأ6ا تقدنمان ليانياصدنقاًا

 اظامهمانيتثلطا؟

ايعننان ليانيااشاأنهااهنااطٌناننقبلاأنانتماتقدناها
2ا طرنقةان ثاا ةاانان ش د ةاح ثاقداقا هاا كمايفاإشا6ةا

قبلاعقنيامنان زمنا:

نجزؤانانيجزأ
نُصافننانيصاف ا

اإناكاتاماترنداناننحتفاءا2هاااتركنهااثراتها لشادبا
ن  اااياا ألج الانآلت ةا تقرأان ليانياناا اًاعر2 اًاماالضاًا

 ألعدنءااقطا.

أثبت وجودي

َدمِّــْر ثرى نجد

الربدوني 
أكرب من 
ُسفهاء 
العمالة

*اللوحة بريشة الفنانة آالء محمد المروني



محلل صهيوني: 
املقاومة الفلسطينية 
تملُك قواٍت مجهزًة 

لصدِّ أي هجوم ُمعاٍد  
قاالان كاتاباانيحلالان صه ننيا
آيفانثثاخراف:اإناحكنماَةان داداا
ن صه ننايا2اتاتامضطارَّةا قبانلا
انقناأنا ادىانيقاامةان فلثاط ا ةا

زنًا2اثسلحةاان دتاي. ج شاًامجهَّ
تلاكا »أنا اأضاافانثثاخراف:ا
جاانيا ناتلكهااا ن تايا ن تجه ازنتا
نيقااماة،انبدأامانان ازياانثحذنة،ا
امضااينتا ن صنن6ناخا إىلا  تصاَلا
أضافا ن رؤناة،ا امدادنتا ن د2ا2ااتا
نمتالكهاااقاننتاخاصاةا2تجه زنتا

ة«. َخاصَّ
اتا2ان:ا»ُكّلانان6انشاالداجاانيا
ن ج اشاسا ا6نتان ب اكاأبان تا2داةا
تقالا ن حادايا قاربا  لاقااماةا
عاارصلاماانتامااضدهامايفانقاطا
26اطاامرنقبةانثتددانايفاأنةا حظةا
نحتاالانشنباتصد د،اا ااانجلسا
جاانيان ج شاالماتحاتانيرنقبةايفا

جا نانثاقات«.
أنا تدارفا »إرسنئ الا أنا اأكادا
نيقااماَةاأقاماتانقاطا6صاداعدندةا
منزعةاقاربان حادايايفاكااةاأ6جاءا
مازّايةا نآلنا اأصبحاتا ن قطااع،ا
2أجهزةا6صداحدنثةاانتا2دنناكااةا

نثحدنثايفان جانبانإلرسنئ يل«.
ا فتانثثخرافاإىلاأنا»إرسنئ لا
تقبلا2هذنان ننقاناماذاعال ةانثخريةا
عىلاغزة،ااتد6كا2ا نجنيان دثاكريا
انسنان اطاقا لاقاامةاقربان ث اجا
ن حادايي،ااناكانايفاأنّاةا حظةاأنا

نؤّيياإىلالجن6امباغت«.

ننثالاثااينثالاثالا6اانيننالالاا26 نانثالاثالالا     ن ددياالثاا14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

موازنة 2017: خزائُن السعودية تفِقــُد بريَقها 
خليل كوثراني*

عاىلا تصُداااُبا ن ثادنينّةا حااُلا تاكاُيا
مااذا نعتاايتا ن تايا اايالكاةا ن صدنال.ا
ن ثابد ا اتان رت2َُّناعىلاعرشان داَ مان در2ي،ا
تداناياإلي6نكامدىاتقلاصانفنذلا،ااتننِصُلا
عااَيلااايفان  اان،اأااتتخفىاخلاَفان حل فا
ن رتكايايفان شااالان ثان6يا دجزلاااعانا
نيننجهةانيبارشة.االاياأنضاًاتاتظراننطالقا
عهدان رئ سانثمريكيان جدندايدراةامنقدهاا
ةا2ددماانتهاتاإين6ةا2ا6نكاأا2اماا  دناه،اَخاصَّ
2ا تخايلاعاهاا.الاذنايفان ث اساة،اح ثاقدا
نتثنالامشان رتفا لتحل ل،ا كنايفاننقتصايا
ح ثانُبااىان حدنثانساتااينًاإىلانث6قا6،ااإّنا

ن ننقناصدباأنضاً.ا
أالاماناأماس،اأعلاتان رنااضامننزنتهاا
 ثااةالالاانيا  ة،ا2دجازازنياعىلاا5امل ا6ا
يان6.االايانيننزنةان رن2دةاعاىلان تننيلان تيا
تثاجلاعجزنًاعقباننخفاضاأسادا6ان افط.ا
اا ااااُقدِّماتانثابةان دجزاعىلاأنهاااإنجازا
)لثامل ا6نًايفانيننزنةان ثا2قة(،ااإّنان رتنجنا
ناناد6جاضانانتائاجا»6ؤنةانيالكةالالا«ا
ن تاياارضهاااعال ااًامحادا2ناسالااناقبلا
أشاهر،ا2الاإّناتفثاريهاندانياإىلاأّنان رناضا
ناتدانا2داضان دنننان دنخل اةاان خا6ج ة،ا
إضاااةاإىلاأّناأسادا6ان افاطان6تفداتاخاللا
نثساا2 نانثخارية،امااسااحا2تباايامننزنةا
تثاتاداإىلاسادرامثاتقراامرتفانا لم الا

ن افط.
نايشٌءانقانُيانحاَنانعتباا6اأّنان ثادنينةا
تقارتبامناأزمةاضخااةانانتااالاا هااأحد،ا
 كانانايشءاننحاياأنضاًا2اأّنانيلاكاانجلها
ند6كاناأّنان ثادنينةا ماتدداتلكان دا ةان تيا

كانتاتدن6اانقاكانزان افطاانيال.
لااامل اا6ايان6النامتنقناحجمانإلنفاقا
ن ثادنييايفاعاا6الالا،امقا2الالثاامل ا6ا
خزنااةا إىلا نيحتالاةا نإلنارنينتا لايا يان6ا
ن رنااضايفان داا6انفثاه،اأيا2دجازانبلاغا
ث.ا5امل اا6ايان6،النان فاا6قا2لانإلنرنينتا

ان افقات.
انايفامننزنةا ا6غاماحدةالاذنان دجزانيخاَّ
ن ثااةانيا  اةانيقبلاة،انيدلاناعاهاا،اااإنا
ن حكنماةان ثادنينةاُضبطتاالاياتحتفيا

2ا رقماعىلاأنهاإنجازاضخم.
تُثانقان رنااضا فرحتهاامال6َاتقل صا
ن دجزايفان ثاةانيقبلةاعناعجزامننزنةان دا6ا
نيايضااثالا(ا2اثبةا%اا.ا كن،اك فاكانا
 حكنماةاأناتتخلاصامناعجازانمساعتبةا
ن تثادلامل ا6ايان6ايفاثالا؟ااعىلاأيا باةا

2اتان رناضاتنقداتهاا لثاةانيا  ةانآلت ة؟

اسرتاتيجية الرتقيع
اراعارشنتانيل اا6نتان ضائداةا2الا تبخُّ
ننخفاضانإلنارنينتاأما6ان افقااتايفاثالا،ا
تفرّسهان ث اسةانيا  ةان تيانتُبدتايفانيالكةا
طننلانثشاهرانياض ة،ااقننمهااعال ةاتآكلا
ذنتايانخارتاعا قااًايفاننحت اطايان اقديا
ن ثادنيي،اا2رنماجارضنب اةاننقّضاتا2هاا
حكنماةان رنااضاعاىلاج انبامننطا هاا،ا
مخّلفاةاصدمةاعا6ماةايفا2ا اةامجتاناأِ فا
ن دعمان حكنميااطفارةاما  ةا2اتت،اعىلاماا

نبدا،اكلهااأمن6نًامنانيايض.
تقّد6اأ6قا6ا2دضان تقا6نراحجمانيثتدانا
2هاماناننحت اطيان اقديا2ااثلامل ا6ايان6ا
اعىلانثقال(،ااذ كااقطامااُساّديامناخال ها
نثابةاماناعجازاثالا؛امبلغانا اطان لثا6ا
عااااكانانقفاخلفاأخبا6اترنجناننحت اطيا
يفامؤسثاةان اقدان ثادنينةا2صن6ةايا6نة.ا
آخاراتلاكانإلحصاءنتاتشارياإىلا6ساّناحجما
ننحت اطايان اقديا لرناضاعاىلاقرن2ةاال5 
مل ا6نً،االناننحت اطيان ذياقّد6اننماًا2اللث 
مل اا6،اقبلاأنانهباطاإىلاثلثايفااقتاقرنب،ا
ثامانتا2ناننحادن6هان حاي.اماناُكّلاذ ك،اتنجدا
يننناعامةاتجاازتايفاأنلنلانيايضال9امل ا6ا
يان6،اماا2لاينننامحل اةااأ2رزلاا رشكاتا
ن تدهدنت(اانساتدننةامنان خاا6جاتفنقالا 
مل اا6نً،اكذ كاتنضحان تقا6ناراأنا2دضالذها

ن دنننانستخد6اأنضاًا ثداعجزاثالا.

مااتقّد6،انانننيفاجا دهان فرحةان ثدنينةا
ثالا،ا يفا لاامل اا6ايان6ا ن دا6ماةا2جاانا
يفاحالاأنانإلنفااقاأقلامانانيتنقنا2اثابةا
2ثا طة.ان خالصةانيبثطةا حا ةاننستازنفا
أنان ثدنينةان  ن6ا2لدانخرسان كثريامنانيال،ا

اناندخلاإ  هامااندايلاإنفاقه.

لكن.. ال ضرائب جديدة!
2 ااااتدّشنانيالكةان افط ةاعامهاان رن2نا
عاىلان تاننيلامانان دجازايفاني زنن اة،اتبارّشا
مننطا هااا2أنهااا اناتدتادارضنئاباجدندةا
يفالالا.اإعالناشاا2ُهاماثانٌبامنان تاننها
اغ ابان شافاا ة،ااالاخلنء،ايفااقتاندَللا
ا هانيننطنان ثدنييا2لاكااشتيان قرن6نتا
ن تقشاف ةان قاس ةايفانثشاهرانياض ة،ان تيا
شاالتا6انان دعاماعنان نقنياا6اناأسادا6ا
ني ااهاان كهر2ااء،اان قارن6انثخطارانيرتقبا
يفاثالااحلاسا دخلانعتااايان رضنبةاعىلا
ن ق ااةانيضااة،ا2اثابةا%5،اح ازان تاف ذ؛ا
اااااأ6نيتان ثادنينةاارضاهامانارضنئب،ا
ارغتاماهان دا6انياايضامناجرعةان قرن6نتا

ن تقشف ة.
ا6غماغ ابان شافاا ةااس اسةان تدت م،ا
ن لتالانداناياماهاااانيرنقباننامانانإلين6ةا
ن ثادنينة،ا2اثاتطاعانيؤسثااتان دا  اةا
تشاخ صامكامنان خللايفاإعالناتاسدنينةا
مااثلاةاتثاتجديايفان غا اباتطاالان رأيا
ن دا6،ان دنخيل،اكااان خا6جيااننستثاا6ي(.ا
مؤسثاتاكلىاخلتان تداطيامنان ضبا2 ةا
يفاماؤرشنتاصاحباةاننحت اطايان ثا ثامنا
ح اثان كلايفان دا ام،ا2ددان صالااا  ا2ان،ا
كانتاقدانساتبقتانإلعالنان ثدنيي،اطا6حةا
مخااافاماناتخّطايان دجزاعتباةا%ثان تيا

تحدثتاعاهاامننزنةالالا.
مااتنقداها»صاداقان اقدان ادايل«ايننزنةا
ن ثادنينةانيقبلةالناتثاج لاعجزا2ا%اا 
2دنًامنا%ثاايفان ثاا2ل،اا ااااقد6تااكا ةا
»إساآنادا2اي«اأنانبلاغان دجزاماناثالااإىلا
أمااامتنساطانثابةا %9.ا لالاامتنساطا

ثالاا–ااالا،اااالااكا ةا»ا تش«،اا قد6ا
2ا%ا.اا،االناأعىلاماااتنقدتها»منينز«ايفا
نيتنساطا خاساساننتامقبلة،اانبلغاقرن2ةا

.9.5%
ن الااتاأناُكّلامااسا لانرتنالامناطانحا
سادنييا بلانغام زنن اةامتكاائاةاانا26حا
اناخثاا6ة(ايفالالا،االاناماانشاككاا ها
مرنقبانن،اانؤكادهاازنران طاقةان ثادنيي،ا
خا دان فا ح،ا2انستااياإىلان حفاظاعىلان6تفاعا
أسادا6ان افطانيتنقدةا2ددانتفاقا»أا2ك«اعىلا

تخف ضانإلنتاج.
تداايفاسادرا2رم الان افاطاترنلاناعل ها
لالاا2صان6ةاجل اة،ا ن رنااضايفامننزناةا
إذاإنا6ااناحجامان افقااتا2هاذهانث6نح اةا
عائاد،ااالاخلنء،اإىلانعتااياسادرامثاتقرا
نفرتضامتنساطاًانرتناحا2لاللاا55ايان6نًا
 للم ال.ا6غماذ ك،انبقىالذنان رلاناضبا2 اً،ا
انداكاسامختلافان تنقدااتاحانلاتداايفا
اااان تنقدات،ااتتابّأاأعاللاا أساننقان افط.اأمَّ
تفاؤنًا2انتداشانثساننقان2تدنَءامناماتصفا
ن دا6انيقبل،ااتذلباأكثرلااتشااؤماًاإىلا2قاءا
ن تذ2اذبامثا طرنًاعىلاأسادا6ان برتالاحتىا
نهانةان ثااة،اقبلاأنانلاساتحّثااًاطف فاًانا

تابغيانيبا غةاا ه.

ماذا عن »رؤية بن سلمان«؟
2ثاُطان ثادنينةانَدلاايفانإلنفاقا لثااةا
نيقبلةا ناندايا2ا رضا6ةان ثريايفامخططهاا
نيرسن6ا با ةانقتصاينةاجدندة،امتحر6ةامنا
ن افط،اكااانخطاطاايلاايلان دهد،امحادا2نا
سالاان،ايااندرفا2ا»6ؤنةالالا«.ان دالماتا
ن فا6قةايفاحالاننقتصايان ثادنييانيثتجدا
ترشاحاعاهاان6تدنينتاعكثا ةا لث اسااتا
ن تقشاف ة.انثاجلاننقتصايناننا»نفان6نً«ا
كبارينًا ادىانيثاتثارنن،ايفاظلاتبادلاأحننلا
ن قاد6ةان رشنئ اةا لاننطانان ثادنييان ذيا
نساتفاقامؤخارنًاعىلاانقانا ماندهادهاننماً،ا
اخارسامداهاأصحاابان نظائافان كثريامنا
ن دالانتاانيحفازنت،ااضالًاعناتحّالهما6انا

أسادا6ان نقنياان كهر2اءااأسادا6امرشاحةا
 ال6تفااعاأكثارايفالالا(،امااانندكاساغالًءا

ااحشاًايفاأسدا6ان ثلناان خدمات.
نَُثاجل،امثاالً،اأنانإلنفااقانيرتفانا لدا6ا
نيقبلاعناثالا،انانقترصاعىلاتحثلان با ةا
ن تحت ة،ا2الانطالامجالانإلنفاقان دثاكريا
ان ذيالناأساسااًانثضخماعاي ااً(ا2ا%ل.ث،ا
اليانثابةاناناكناتنقناثباتها،امناخنضا
ن ثادنينةاحر2هاايفان  ان،اكااااحدثان دا6ا
نياايض،اح ااااتجاازانإلنفاقان دثاكرياماا

كانامرسنماًا ثاةا5الاانيا  ةا2ايل ا6نت.
نقارأامرنقبانناُكّلامااتقد6اعاىلاأنهانتاجا
حا اةامانان تخباطاان داااياتثا طراعاىلا
مؤسثاةان قارن6ان ثادنيي،ان تاياتأخارتا
حتىانثساا2 نانياض ةايفاإخرنجانتفاقان دالا
نثعضااءايفاماظااةا»أا2اك«اعاىلاتخف ضا
نإلنتاجان افطايامناجهة،ااتُننِصالاإنفاقهاا
ن حر2ايان ضخاماعاىلاتدخالتهاان دثاكرنةا
ن خا6ج اةاماناجهةاثان اة،امناأمالايفا2ااءا

نقتصاياناندتاداعىلان افط.
نيشاكلةاتكاانايفاأنان هرا ةان ثادنينةا
نحانا6اناأسادا6ان بارتالاتكشافاحاجتهاا
إىلالذنانيان6ي،اا2 ااااتطااحاإىلان تخيلاعاها
مقا2لا2ااءامقنماتانقتصاينةا2دنلة،اناتافكا
تهد6اماات رسايفاخزنئاهااعىلانإلنفاقان حر2ي،ا
2ادنًامانارصفالاذهانيل اا6نتاعاىلاكارسا
نن6تهانا لافط.اكذ كاتكشافانيدلنماتاعنا
أناحجمانإلنفاقان دثكريايفالالااسريتفنا
إىلاث.ل5امل اا6ايان6،اأياأقلامنا26نانإلنفاقا

ن دا6ا2قل ل.
نلّخصامننطانناسادنيننناُكّلامااتقد6ا
2دباا6ةاتقانلاإنا»ن ثادنينةان تاياندراهاا
ن جا انا اماتداداقائااة«.ااندلالاأحدلاما
2ثاخرنةاعاىلاإضااةاصان6ةانيلكاسالاانا
عىلاإحدىاائاتاعالةان رنالان ثادنيي،اقبلا
أناا6،ا2ا قنل،اإناذ كا انانكننااأَلاخرياعىلا

نإلطالق.

*األخبار البيروتية

لجنٌة فلسطينيٌة: 2016 »األسوُأ« يف سنواِت حصار غزة

قــراٌر أمميٌّ يديُن االستـيـطــاَن »اإلسرائيلي« بأغلبية ساحقة

إصاباٌت يف مواجهات عقَب 
تشييع 5 شهداء يف الخليل 

أصي�ب عدٌد م�ن الّش�بان بالّرص�اص املعدني 
وحاالت االختناق يف مواجهات اندلعت بن املواطنن 
وجنود العدو الصهيوني يف جنازات خمس�ة شهداء 
م�ن مدينة الخلي�ل جنوب الضف�ة الغربية املحتلة، 

سّلمهم مؤخًرا.
فف�ي بل�دة بيت أم�ر ش�مااًل، أصيب ع�دد من 
املواطنن بالرص�اص املعدني يف مواجهات اندلعت 
عق�ب تش�ييع جثم�ان الش�هيد خالد اخلي�ل الذي 
استش�هد قبل نحو ش�هرين يف عملية دهس نفذها 
بمدخل البلدة، أصيب خاللها عدد من جنود العدو.

كم�ا اندلعت مواجهات أصي�ب خاللها عدد من 
املواطن�ن بحاالت االختن�اق، يف مواجه�ات أعقبت 
تشييع جثمان الش�هيد مصطفى براذعية يف مخيم 

العروب شمال الخليل.
واحتش�د الع�رشات من جنود الع�دو يف محيط 
بي�ت أمر والع�روب املطلتن عىل الش�ارع االلتفايف 
رق�م )60(، قب�ل أن يرش�ق املش�يّعون الجن�ود 
بالحجارة، وي�رد االحتالل بإط�الق قنابله الغازية 

ورصاصه املطاطي.
كما شيّعت بلدة بني نعيم رشًقا جثمان الشهيد 
الطف�ل عيىس طراي�رة، يف الوقت الذي ش�ارك فيه 
مئات املواطنن يف تشييع ابني العمومي أمري ومهند 
الرجبي يف مقربة الشهداء يف حارة أبو سنينة بمدينة 

الخليل.
وأفاد والُد الش�هيد مهند الرجبي لوكالة »صفا« 
أنّه عاين جثمان نجله، وشاهد عرشات الرصاصات 
اخرتقت�ه، الفتً�ا إىل أّن العدو س�ّلم نجل�ه كتلة من 

الثلج.

طعن مستوطن صهيوني 
جنوب بيت لحم وفرار املنفذ 

قالت مص�ادر عربية، إن »فلس�طينياً أقدم عىل 
طع�ن مس�توطن، مس�اء الجمعة، داخ�ل منزله يف 
مس�توطنة »اف�رات« جن�وب بي�ت لح�م، وفر من 

املكان«.
وذكرت اإلذاعة العربية الرسمية، أن »املستوطن 
أصيب بجروح طفيفة ونق�ل إىل العالج«، موضحة 
أن رشط�ة الع�دو الصهيون�ي هرع�ت إىل امل�كان 

وبارشت بتمشيط املنطقة بحثاً عن منفذ العملية.

اصفاتان لجاُةان شادب ُةا رااِنان حصا6ِاعنا
قطاعاغازة،اعا6اثالاا2ا«نثسانأ«اعىلاساكانا
ن قطااعا2داداتفاقامامداناتهاماجارنءاتننصالا

ن حصا6ان صه نني.
اقا تان لجاةايفا2 اناصحفي،امثاءان جادة:ا
إنا»للاأ فاالثاط اياماازن ننامرشينن؛ا2ثببا
تدمريامااز هامايفان حاربا»نإلرسنئ ل ة«انثخريةا

عىلاغزة،اص فان دا6الالا«.

اأضااات:اأنا»9اآنفاماازلاماناأصالااا 
ااراكل اًايفان حربانثخارية،ا ماتتماإعايةا أ فااًاًيمِّ

2اائها؛ا2ثببان درنق لاانإلرسنئ ل ة(«.
ا فتاتاإىلاأناهامااذامانانانياايض،اترُااُضا
»إرسنئ ال«اإيخالامننيان باااءاإىلان قطاعاإلعاا6ا

نياازلانيدمرة.
اأشا6تاإىلاأنا»سكاَناغزةا2اتنناندتاداناعىلا
نيثااعدنتانإلغاث ةا تلب اةانحت اجاتهمان  نم ة،ا

يفااقاتاتتننصالاا اهاأزمااتاني ااهاان كهر2اءا
ان رصفان صحي«.

اااقاا تقا6نراأعدتهاامؤسثااتايا  ة،ااإنا
لثا%اماناساكاناقطاعاغازةا2اتانناندتادان؛ا
2ثاببان فقاراان بطا ة،اعىلانيثااعدنتان دا  ةا
مناأجالان د اش،اانانزنلا%للاماهامانقبدننا

تحتاخطان فقر.

ن ادايلا نثمانا مجلاُسا تباّاىا
2أغلب ةاسااحقة،امثااءان جادة،ا
قرن6نًاندناُنان بااَءايفانيثاتنطااتا
ن رشق ةا 2ا قادسا »نإلرسنئ ل اة«ا

ان ضفةان غر2 ة.ا
لا  ن قارن6ا اصّنتاتا صا احا
يا ًة،ااضجاتان قاعةا2ا تصف ل.ا
نيجلاسا نتباااها أالاقارن6ا الاذنا
ان فلثاط ا لا إرسنئ الا 2شاأنا
مااذانحناثاانياسااننت..ايفاحلا

عانا نيتحادةا ن نننااتا نمتاداتا
ن تصنناتاعاىلامارشاعان قارن6ا
ن اذياقّدمتاهان نز ادناان ثااغالا

ااازانالااما  زنا.ا
اجااءاتقدنمانيارشاعامناقبلا
تلاكان ادالا2داداأناطلباتامرصا
ن تأج ال!!،ااعللتاطلبهاا2ا حاجةا
إلجارنءامزندامانانيشااا6نتامنا

ن رشكاءاانثطرنف!!.
اعّلالامكتبا6ئ اسان حكنمةا

ن ك اانا إنا قائاالً:ا ن صه نن اةا
ن صه ننيا نانلتز6ا2ا قرن6،امدتلنًا
أنانمتاااَعاأمرناكااعانان تصننت،ا

ندداتخل اًاأمرنك اًاعناإرسنئ ل.
انؤكدان قارن6اعىلاعد6ارشع ةا
إنشااءاإرسنئ الا لاثاتنطااتايفا
لث9ا  عاا6ا مااذا نيحتلاةا نث6ضا
2اااا هاان قادسان رشق ة،ااندتلا
إنشاءانيثتنطااتاننتهاكااصا6خاا
 لقاناننان دايلااعقباةاكلىاأما6ا

اإحااللا ن دا تالا حالا تحق الا
ن ثال6ان دايل.

كااانطا بان قرن6ا2نقفاان6يا
 كااةانثنشطةاننسات طان ةاعىلا
أناةا أنا مدتالنًا نيحتلاة،ا نث6نيضا
تغ رينتاعىلاحاداياعا6الث9اا نا
ندارتفا2هاااإنا2تنناالان طرال،ا
امطا بااايالانيجلاسا2ا تا  زايفا
مدامالتهاا2لاإقل مايا ةاإرسنئ لا

انث6نيضانيحتلةاعا6الث9ا.



15 عربي ودولين ددياالثاا     ننثالاثااينثالاثالا6اانيننالالاا26 نانثالاثالالا

ــاَلمي بل جماعات تكفريية و�إجر�مية �أّكد �أنه ل ُيوجد �إرَهاٌب �إ�صْ

السيد نصر اهلل: حاالٌت إنسانيٌة 
ألطفال اليمن اسُتغّلت عاملياً 

على أنها ألطفال بحلب

�لأ�صد: حترير حلب يوّفر �لظروف لإنهاء �حلرب ولي�ش �نت�صار�ً ل�صوريا فقط 
بل لكل َمن ناه�ش �لإجر�ميني فعلياً

وعادت حلب منتصرًة وخاليًة من اإلرَهاب

العراق يسرتدُّ 150 مليون دوالر 
من أموال »النفط مقابل الغذاء«

  - متابعات:
أعلاتاازن6ةان ددل،اعناحثماعرشننا
يعانىاخا6ج ةا2ا فارتةانثخريةا صا حا
ن دارنق،اا اااأشاا6تاإىلاننهاانساتدايةا
مبلغال5اامل اننايان6اإىلان درنقانت جةا
حثماملفايعااىان افطامقا2لان غذنء.

اقا اتان انزن6ةايفا2 انا ها،ان ثابت:ا
إنا“مناألامانيلفاتان تياتقان6ان نزن6ةا
2اتا2دتهاااننجازلاااحثبان قانننالنا
ملفان دعااىان خا6ج ةاانكاالاحثاهاا
2اتجااهامصلحةان درنق”،امشاريًةاإىلاأنا
“مااانقا6بان درشننايعنىاتماحثااهاا
2ا فارتةاننخاريةا صا حان دارنق،انت جةا
 لجهاداننساتثاائيان اذياتبذ اهاكانني6ا

ن دنئرة”.
اأضاااتان انزن6ة،انناها“تاماخااللا
ن  نمالانياض الاحثاماملافايعااىا
ن افطامقا2لان غذنءا2ددان تخننلان حاصلا
مانامجلاسان انز6نءا لناادانيفاااضا
نيشاكلامناقبلاازن6ةان ددلا2اشاا6كةا

ازن6ةان خا6ج اةا2ا تفاااضا تخف اضا
ننتداابااإنهاءانيلفاإلكااالانإلجرنءنتا
نثَُمااما قبالا مانا نيطلن2اةا ن قاننن اةا
نيتحادة”،اناتاًةاإىلاأناها“2داداحصانلا
منناقاةا6ئ اسامجلسان انز6نءااقداتما
تخف اضامااانقاربا%لثامانانيبا اغا
نيرتتبةاعاىلالذهان دعانى،ا2اإلضااةاإىلا
نساتدايةامبلغا2حدايال5اامل ننايان6ا

إىلان درنقانت جةاحثمالذنانيلف”.
يفا ماض اةا “أنهااا ن انزن6ة،ا اأكادتا
حثاماجا ناملفاتان دعااىان خا6ج ةا
نيتأخرةااننانكننانتجاهان حثاما صا حا
ن دارنقاا2إرشنفامبارشامناازنرلااعىلا
مجرنااتان دالامنان كانني6انيتقدمةايفا
ن نزن6ة،اآمللا2ا قرنبان داجلاإنهاءالذها

نيلفاتانيهاة”.
اكاناينانننان رقا2اةانيا  اةايعاايف،ا
اقتاساا2ل،اإىلانإلرسنعا2إصادن6اقانننا
ناظاماعالامؤسثاةامختصاةا2اتا2دةا
ملفان فثاياا ااااندرفا2لنامجان افطا

مقا2الان غذنءا لتدق لايفان دقني.

  - متابعات:
لااااحلاب،اح اثانياكانام ادنناننتصا6ا
ان زماانامفرتقامانان تأ6نخ،اح اُثان صن6ةا
تابائاعنانفثاها،ااح ثاعاانننان خلانخلا
2اقايان تفاص ال.اإنهاااصان6ةاخاراجاآخارا
إ6َلا2يااا6نءهانُغَلُلان باُباعىلامشهداس كننا

مختلفاً.
عاايتاحلاباماتارصة،ا تُاضامَّاإىلا2اقايا
نث6َْضانيحار6ة،ااتدلانامدااينتانننتصاا6ا
ن اهائاي..اعاايتاحلاباُحارةاعاادان ثامااةا
ان ثلثامنامثااءان خا سااااينثالاثالا 
  كانَنالذنان تأ6نخا6مزنً،اا  كننانتفاقاإخالءا
نيثالحلامناحلبااإجالءان حانتانننثان ةا

منان فنعةااكفرنااماجزن.
حلاباخا  ةاماناجااعاتانإل6َلاابامل ئةا
2ا كرنمة،اخا  ةامناننجرن6امل ئةا2اننتصا6..ا
احلاباينحرةا لتخرنباامفدااةا2أملان ح اةا
مناجدناد.احلبان تايان6ندتا6مزنا النكثاا6ا

2اتتا6مزنًا الاتخا6.
ماااقبلاحلاباتحرنارا لكثريامانانيااطلا
ننسارتنت ج ةااصانناإىلا6نفهااااننطالقاًاإىلا
ُكّلاحايامانانح ائها،اامااا2دداحلاباتثب تا
يثاا6ام دننياسا ضنا6عاةانإل6َلا2 لاأََماا6ا
خ ا6نتاضئ لاة؛اثنامدركةاحلباكانتاكلىا
يفانيدانياننسرتنت ج ة،اا نانكنناأََماا6اع انا
ن خارسنناننان رضانخااننهاءان حربان كنن ةا
عىلاسان6نااااتاحاننالاأََماا6احنن6اسان6يا
نؤسسايثتقبلاس ايساانعاا6ياانْقتَصاييا

متجدي.
إذن..اتاتارصاحلبا2تأ6نخهااااجغرنا تهاا
اعظاتهااااترنثهااااترااضاُكّلايخاالءاعىلا
حضا6تهاا،ايخاالءاأتنناماناُكّلا2قااعانث6َْضا
أَْااخاناننااطا تهم،ااخلفهما6عاةانشادرانا
2هثتريناان ضدفاعىلااقنامشهداآخراحاالةا
 إل6َلاباتخرجانحنام اينناننكثاا6اأُْخااَرىا

اخ بةاجدندة.اننهاي  لامشهداضدفاأمرنكيا
يفاسان6نااسا رتجمايفانيقبلامنانثَنَّاا6االنا
2دأتامدايهاماذاآخارانننتصا6نتاإىلاننجازنتا
6اسا ااإىلانتفاقاننثحابانيثلحلااصننًاإىلا
ننجتااعان ثالثياحنلانساسااقافان اا6اعىلا

كااةانث6َْضان ثن6نة.
تاركلاحلابانإل6َلااباخا6جااً،ااتاطللايفا
نفضاغباا6ان حرباايفاا6شاةاإَعااَيةاترت با
2 تهااان دنخيلاكاااُكّلاماطقاةاأُْخااَرىاخرجا
ماهااانإل6َلااب.اايفالذناننطاا6انأتياترصنحا
نثملان قطريانيثااعدا حازبان بدثان در2يا
ننشرتنكيالاللان هاللاأنهاس تماترم ماُكّلاماا
طا تاهاندانإل6َلابايفامدناةاحلبااذ كا2اها6ةا

ن ثن6نلاايعمان حكنمة.
ماناا6نءاحلاباأ6ندامشاا6نناكالىامنا
ن تقثا ماإىلان تفت تاإىلاإنهاءانثملان ثان6ي،ا
اعنيتهاا2دننةاننه ا6انيشا6ننانيددة.ااعادماا
كانانتقاد6ان ج اشااحلفااؤهايفانثََساا2ِ ْنا

نياض اةاإىلاآخرامداقلانإل6َلاابا2خطىاثا2تةا
عاىلامثاا6ان تحرناراكاناننانخّطننامثاا6نًا

جدندنًا ثن6ناا2لا كلانياطقة.
ايفاآخراماااأعلاتهامصااي6انثَُمامانيتحدةا
عناأنهاااقاي6ةاعاىلان نصانلاإىلاأح اءاحلبا
ن رشق ةاإلنصالانيثاعدنتاي  لاجدندايناكانا
نتداماىاعنان حقائال،اي  لانرتبطا2ا ثاؤنلا
ن تاايل:اياذنا اماتكنانثَُمامانيتحادةاقاي6ةاعىلا
ن نصانلاقبلاذ اك؟اننجا2ةاتؤكاداننان ج شا
ن ثن6يا مانكناننماًان دقبةاأََماا6امثاعدنتا

تصلاإىلانيدن ل،ا2لانيثلحنناا6عاتهم.
مناجهته،ان رئ سان ثان6يا2شاا6انثسادا
أكَّااداأناتحرناراحلبا  اساننتصا6نًا ثان6ناا
احثاب،ا2لا كلامنانثاهماادل اًايفامكااحةا

اةاإنرنناا6اس ا.ا نإل6َلاباَخاصَّ
نننتصاا6ايفاحلابانعتالانثساد،اخطانةا
أََسااسا ةا تنااريان ظرافاإلنجااياحلاناهيا

ن حربايفان بالي.
نثسادااخااللانساتقبا هامثااعداازنارا
ن خا6ج اةانإلنرنناياحثالاجا2اراأنصاا6ي،ا
أكَّاداأناتحرنراحلبالناننتصا6ا  سا ثان6ناا
احثاب،ا»2لا كلامنانثهماادل اًايفامكااحةا

اةاإنرنناا6اس ا«. نإل6َلاباَخاصَّ
َا6أىاأناتحرناراحلابا»شاكلاننتكاساةا
 كلان دالانيداينةا ثان6نا،اان تيانستخدمتا

نإل6َلابااس لةا تحق لاألدناها«.
إذنالياعنيةاكاملامدناةاحلباإىلاس طرةا
ن دا اةان ثان6نّة،االذناناتداياعانيةان ح اةا
إىلاطب دتهااا2ثاهن ة.انباداان طرنالاطننالًا
انحتاجاقطدهاإىلاأينءاحكنميانستثاائي،امنا
ياناأناتلنحااحتىانآلن(اأنّةامؤرّشنتاُمبرّشةا
عاىلالذنان صد اد.ااإذناكاناملفاإَعاَيةاتأل لا
نثح ااءان رشق ّاةايفاحاجاةا نقاتا ا»تقدنرا
نثرضن6اااضانان خطط«،اااانانيفرتضاأنا
نثمراناناطبالاعىلاته ئةان دانئاران حكنم ةا
انينجنيةاأََسااسااًايفانثح اءان غر2 ّة(ا تقدنما

ن خدماتايدناةاكاملة.

الرئيُس األمريكي يجيزُ إمداَد 
مسلحي سوريا بصواريخ م/ط 

  - متابعات:
اّقنان رئ اُسانثمرنكيا2اا6نكاأا2اما،اعىلاقانننا
م زنن ةان دااعا دا6الالاا2دداأناانالاعل هامجلثاا

ن اننباان ش نخ.ا
نج ُزان قانننان ذيااّقدهاأا2اما،امثااَءان جادة،ا
تن6نادان صنن6نخانيضاايةا لطائارنتانيحان ةاعىلا

ن كتفا لجااعاتان ثن6نةانيثلحةاضانارشاط.ا
ا2حثابا»سبنتا ك«اناصاأحدا2انيان قاننناعىلا
أناتارصفاأمننلامنانياكاناتخص صهاا لادا6ضةا
ن ثان6نةاإنا2دداأنانقاد6اازنرنان داااعاان خا6ج ةا

تقرنرنًامشرتكاًا2هذنان شأنا لكننغرس.ا
ن جااعااتا أساااءا 2إعاالنا ن قاناننا انطا ابا

ن ثن6نةانيثلحةان تياستحصلاعىلان صنن6نخ.ا

إنفجاُر عبوٍة وسط مدينة 
الرمادي وإصاباٌت بني املدنيني

  - متابعات:
أص اباثالثةامدن لاعاىلانثقلاأص باننا2انفجا6ا

عبنةااسطامدناةان رمايياغربان درنق.ا
اأكادتانيصااي6اأنان دبانَةااضدتاعىلاشااحاةا
كاناتامتنقفةاعادامدخلاسانقايفانيدناةاننفجرت،ا

مااأيىاإىلاسقنطاعديامنان جرحىا2لانيدن ل.ا
مناجهته،اأعلنامدنراأاننجاطنن6ئارشطةانثنبا6ا
ن دا دان ركناخا دان د  اي،اإصا2ةاثالثةامدن لاعىلا

نثقلا2انفجا6اعبنةانصقةااسطانيدناة.ا
اقالان د  اي،اإنا»عبنةانصقةامنضنعةاأسافلا
سا ا6ةامدن ةاننفجرت،ايفاشاا6عانيثاتنيعااساطا
ن رمايي،اأسافراعناإصا2ةاثالثةامدن لا2 اهماطفلا
2جاراح،اتمانقلهمامناقبلاقنةانما ةاإىلامثتشافىا

ن رمايي«.ا
اطنقتان قننتانثما ةامكانان حايث،ااطلبتامنا

ن ثكاناعد6ان تجاهراخش ةااقنعاتفجرياثان.

  - خاص:
أكَّاااَدانثمُلان دا6ُّا حزبان له،ان ثا داحثانا
نرصان لاه،اأناأطفااَلان  انانُذ2َُحانناأما6امرأىا
ن دا مان ذيا مانحّرْكاسااكااًاأما6اماانجري،اايانا

أنةاإيننة.
اقالان ث ُدانرصان لهايفاكلاةا ه،انن6ان جادة،ا
خااللا قائهان طالبان جامد لايفان تدبئةان رت2ننةا
يفاحزبان له:اإنا“ُكّلان دا ماندرُفاأناآنفانثطفالا
يفان  انانانتنناجنعاً؛ا2ثاببان حصا6ان ثدنييا
ن قائماماذاأكثرامناسااةاانصفاسااة،ااناتنجُدا
إيننٌةاياانحصلا هم..اكاشافاًاعنانستغاللاحانتا
إنثان ةاثطفالايفان  اناتمانقلهااعىلاأنهااثطفالا

يفاحلبان ثن6نة«.
اعناننتصاا6نِتان ج اشاان ثان6يااحلفائها
يفاحلب،اقاالانرُصان لهاإنا“مدركاةاحلباننتصا6ا
اتطان6اكبرياا2ا اغانثَلا َّاةا جبهتااا،ايفانيقا2لا
لنالزناةا لفرنلانآلخراا2ددامدركةاحلباسقطا

لدفاإسقاطان اظا6ايفاسن6نا«.
اأضافا»نحاناأما6امرحلةاجدندةامنان رصنعا
يفاسان6نا،اجبهتااااتتقاد6اانيننجهاةامااازن اتا
كباريًةاانثا ننةا تثب تالذنانننتصا6اان بااءاعل ها

س اس اً«.
اإذا فتاإىلاأناننتصا6َاحلباس فتُحان باَباأما6ا
نيدا جاتان ث اس ة،انستطريا“لذنان حلان ث ايسا
ن ذياعطلهانثمريكياان ثادنييااغريلاا،ااحلبا

غريتان كثريامنان حقائلا دىالؤنء«.
اانعتلان ثا ُداحثان،ا“لذنانإلنجازالناإنجازا
 اكلان ذنناضحننااساقطننايفاحلاباامنامنقنا
ن حلفااءا2دادان لاه،انثصلالانا لق اايةاان ج شا
ان شادبايفاسان6نا؛اثنان ثان6نلالامامناأخذا
أنا ن قارن6ا2ا صاانياانيننجهاة،امتثاائالً:ا انا
ن ثن6نلا مانتخذانالذنان قرن6ااااذناكاناس فدلا

ن حلفاء؟«.
اكشافاأمُلاحازبان له:اأنا“ماااقدمهان دا ما
ا2اثخصان دالان در2 ةامنامالااساالحااذخريةا
امانايعاماإعالمايااسا ايسااغاريها إل6َلابايفا
ن حارباعاىلاسان6ناانفانقاعارشنتانيارنتاماا
قاد6ا لاقااماةان فلثاط ا ةاماناقبالان دا اما
ان دارباعىلامادىاعارشنتان ثااننت”،امض فاًا
“حتاىاعىلامثاتنىان اكال6اانيؤتارنتاتامَّايعما
ن جااعاتانيثالحةاأكثرا2كثاريامنايعمانيقاامةا

ن فلثط ا ة”.
اا ااااأشاا6اإىلاأنا“مااا ماتفدلهالاذهان دالا
 لجااعااتانإل6َلا2 اةاأنهااا اماترسالان ج اشا
ن ثادنيياان قطارياانإلما6نتاياكااااحصلامنا
ن رتكيان ذيا2اتانشالداأانيهانقتلنناعىلانث6َْضا
ن ثان6نة”،اأضاافا“حتاىاماااقاد6ا لجااعاتا
نإل6َلا2 ةايفاأاغانثاتاناناندتلاَشا ئاًاق اساا2ااا

قد6ا هاايفاسن6نا«.
اشاّدياعىلاأنان جرنئمان تياترتكبهاان جااعاتا

اأخالق اةا ينا اةا مثاؤا  ةا ترتابا ن تكفريناةا
عىلاجا نانيثالالاانيثالااتااعاىلاعلاائهما
امفكرنهامااعىلان دامةا2رضا6ةان راضاانإليننةا
اننساتاكا6ا هذهان جرنئماانثعاالان بشادةان تيا

تقن6ا2هاالذهان جااعات.
اعىلاأنها“نجباعىلاُكّلاارياأنانرصخا َاَحااضَّ
2نجاهاُكّلان دا ما لقنل:اإنالذهانثعاالاناتاتاإىلا
نإلْساااَل6اا6سن ها2صلةااناإىلان قرآناان صحا2ةا
األالان ب ت،اناتااًاإىلاأنا“لذناننساتاكا6ان  نميا
ان ثااعاتياعاداُكّلاجرناةااعااداُكّلاتفص لالنا

مثؤا  ةان جا ن”.
اقالان ثا دانارصان لاهاإنا“نإلْسااااَل6اكدننا
ا6سانلانإلْسااااَل6ا مانتدرضاا هذنانيثتنىامنا
نإلساءةاان تشننهاعىلان صد دانإلعالمياان شدبيا
ان ثا ايساكااًااننعاًاكاااحصلاخاللان ثااننتا
نياض ةاسننءا كمان تجاازنتاأَْاا قد6ةانإلعال6اعىلا
إنصالالذهان تشاننهاتان تياتقن6ا2هاان جااعاتا

نإل6َلا2 ة«.
ااأضافا“قبلاساتاساننتاكااانننجهانإلساءةا
 لرسانلاعلا2دضانثاال6اان رسن6ا كناماذاعدةا
سااننتا2تااااأما6امشاهدامختلافاا2ا تحدنداماا
جرىاعىلاأنديان جااعاتانإل6َلا2 ةانيثالحةان تيا
تدعياأنهااتاتثبا إلْساااَل6اا رسن هااتكتباعىلا

6نناتهااناإ هاإنان لهامحادا6سنلان له«.
اجاز6انارُصان لهاأنا“ماااقا6ا2هالاؤنءان ذننا
ندعننازان6اا2هتاناانننتثابا إلْساااَل6امناحرقا
اقتلااسبياامجاز6اجااع ةاامناتدمريا كلاإ6ثا
حضا6ياإْساااَلميامث حياأَْااغرياينايا هاق اةا
تأ6نخ ةااحضا6نةااماانرتباطا2ا حجراان ثقااةا
ان برش،النامجز6ةاشاملةاعىلامختلفانيثتنناتا

قا6ا2هاالؤنءان تكفريننن«.ا
اإذاأشاا6اإىلاأنا“ن نلا2 اةاترناداأناتفارضا
اكرلاا2ا قانةاا2ا قتل”،اناتاااإىلاأن”ان نلا2 لا
نكفاراناننحتفالا2د ادانين دان ابانيان رشنف..ا
َياعاىلاأنها“نانُنجاداإ6َلاباإْسااااَلميا2لا َشااادَّ
تُنجداجااعاتاتكفرينةااإ6َلا2 ة،اانإلْساااَل6النا
إْسااااَل6ان قرآنااإْساااَل6ا6سانلان لهااصىلان لها

عل هااآ هااسلم(«.
انساتاكران ثا دانارصان لاها“إقادن6اجااعةا
»ينعاش«انإلجرنم ةاعىلاحارقاجادنلاترك لايفا
سن6نا”،امؤكدنًاأنها“نجباعىلاُكّلامثلمايفان دا ما
أنانُدننالذنان نحشاان قاتلان هاجيان ذيانرسالا

2ااتها تاف ذاعال اتاننتحا6نةا2اسمان له«.
اأاضحاأنا“ترك اان  ان6اتتلظىا2اا6ا»ينعش«ا
يفا »ينعاش«ا 2دعاما تثاتارا اأنقارةا نإل6َلا2اي،ا
ن درنق”،ااتثاءلا“إىلامتىاستثتاران دالان رنع ةا

 إل6َلا2 لا2تقدنمان دعما هؤنء؟«.
انعتالاأنا“ن حكنمةان رتك اةامدعنةان  ن6اإىلا
منقفاحاسامامانا»ينعاش«،اُمض فااًاأنا“ن ذيا
حصالايفان كاركاندعنان حكنماةانث6ين ةا لتنقفا

عنايعمانإل6َلا2 ل؟«.

  - متابعات:
من املتوقع أن تستلم مسلمة رومانية منصب رئاسة الوزراء يف البالد، مؤدية 

القسم الدستوري عىل القرآن الكريم.
وأفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا(، من املتوقع أن تس�تلم مس�لمة 
رومانية منصب رئاس�ة الوزراء يف البالد، مؤدية القس�م الدستوري عىل القرآن 
الكريم، ووفقا لتقرير نرشته صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية فإن »سيفيل 
ش�حادة« )52 عاماً(، س�تكون أول رئيس�ة وزراء رومانية، وأول مسلمة كذلك 

تشغل منصب الوزارة يف الدولة العضو يف االتَّح�اد األوروبي.
وأوردت الصحيفة أن اختيار رئيس�ة وزراء مسلمة لبلد ذي أغلبية مسيحية 

أرثوذوكسية يعد سابقة، حيث تبلغ نسبة املسيحين فيه 80 %. 
وأضاف�ت الصحيف�ة أن األمثل�ة الس�ابقة ع�ىل قيادة امل�رأة ل�دول أوروبا 
ه�ي كانت ملس�لمة يف دول ذات أغلبية مس�لمة، مثل عاطفة يحيى آغا، رئيس�ة 
جمهورية كوس�وفو 2011-2016. وقالت الصحيفة إن ش�حادة متزوجة من 
س�وري، وتمتلك عائلتها أمالكا يف س�وريا. يُذَكُر أن نسبَة املسلمن يف رومانيا ال 

تتجاوز %1 من عدد السكان الكيل البالغ عرشين مليوناً.

أوُل مسلمة 
تحُكُم رومانيا 
تؤدي القَسم 

على القرآن



اس اس ة-اشاملة
تصد6اكلانثالااخا س

الرس���الُة اإللهيُة هي املش���روُع الوحي���ُد القادُر على إح���داِث التغييِر 
احلقيقي للواقع البشري، لتقدمِي احللول الواقعية للبشر؛ ألنها مشروٌع 
ش���امٌل يتجُه لإلنَْس�ان نفِس���ه، فيغّير ما بنفس���ه من ُظلمة ودنس، فإذا 

َصلَُح اإلنَْس�اُن صلحت احلياةُ بكلها وَصلَُح واقُعه.
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خياُر اليمن املواجهة!  
علي شرف ال�َمَحْطوري*

جبهة نهم: لن نكون 
بدياًل عن حلب!

ث26دةاأنا6امتنن  ةااجبهةانهماتصدا
نيدتادي،امرتفدًةاإىلامثاتنىان تحديا
اخثا6َةان اظا6ان دنعيشا نإلقل اي..اإذاأنَّ
ن ثادنييايدركاةاحلابان ثان6نةاقدا
مثلتاعل اهاضغطاًالائالًايادتها لبحثا
عاناإنجازا2دنالا2أياثان،اخشا ًةامنا
ن6تدنينتان هزنئماعىلان دنخلان ثادنييا
نيتفجراحاقاًااض قاًاامد شاًةاضاكا،ا
ااكاناتحرناُكاجبهةانهمانعتقااينًا2أنا
تهدنَداصاداءاسا صاُناإنجاازنًامداينًا
 خثا6ةاحلب،ااغريُاذ كانثا2لان اظا6ُا
ن ثادنييان زمَنا2حثًاااعناأا6نقانعتاايانقدمهاا اإلين6ةانثمرنك ةان جدندةا
نيقار6ا هااايخنُلان ب تانث2 اضا2دداأقلامناشاهر...،ااإىلاذ كان حل..ااماا
2داداذ كان حل..ااكاااليامناقبال..اااااتبنأتهان داصاُةاصاداءامنامكانا
امكانةا2جدن6ةاشادبهاااصانياج شهااا جانهاان شادب ة...ا  سا2اقدا6ا

أحدايفالذنان دا ماعىلازحزحتهاامهاااأاتيامناقنة!

»إسرائيل« والسعودية والدالُل األمريكي!
يفاحاقهااامناقارن6ايايلانت مانُدناهاا2خجٍلاشادند،اناناااساإرسنئ لا
نيد لاَةاأمرنك اًاإنان ثادنينة،اكلتالااااتدتقداأنهاااانَقان قنننلااانقا
ن برشناةا2لاانقان ثاانانإل ه ة،اا هااااحَدلاان حلانيطللايفاماا6ساةا
ن قانةاان بطش،ااإحدنلاااقا6اُنازمانهايفانيالاان ثراة،اانثخرىاارعنُنا
عرصلااايفان غطرساةاان در2دة،اتجادهااامظلٌةاأمرنك ةاأكثراط شااًا نا
ننقشدتا تغريااجهانياطقةاان دا م،ااكاااتقفاتلكان قنىامجتادًةاخلَفا
نساتارن6انكبةان شدبان فلثاط اي،اافيامننجهتهاااعىلاأ6ضان جزنرةا
ن در2 اةانخنُضاشادبااان  ااايامدركتَهاننساتقال  َةان دظااى،امدناداًا
2صلااصاانيااَجَلدااجثاا6ة..ااتضح ٍةاغريامثابنقةاتب اهااامننكُبا
ن شاهدنءاتدلنامااكَبانيحااظات،اإنااناًا2أنان تكاتَفاان تالحماان تداضدا
يفامننجهاةانثخطاا6ا2تصا مااعافاننن..النان طرنُلانثمثُلاانثسالماإىلا
مثاتقبلاا ها لشدباكلاٌةاأصلُهااثا2تاعىلان قض ة..ااارعهااأج اٌلاذنُتا

تأ6نخامرّشفاا6سا ةاخا دة.

صعودًا إىل صعدة املنتهى  

هذا ما سيحصل يف العام 2017

صالح الدكاك
اكآي6َالاياصدادُةانفاخاا اهان لُها
منا6اِحه،ااكانا2اذ6َةان6تقاءان جاسا
ن برشياماناحض ضان خلقةاانيدن6كا
ان حننس،اإىلاِساْد6َِةاماتهىانإلنثان ةا
اننساتننءاانفااذان بصارية،ااكاناتا
صددةاسد6ةاماتهىان ك اننةان طا دةا
حث ثااًامناحض اضاانقداااان نطايا
ان قنمياانإلنثاني،انيفا6قةا صفاتها

نياتكثةانيتاح ة..ا
علَّاهاان لهاااكآي6ااانثساااءاكلها،ا
اأع تاعلنمهااانيداجماانثكاينا اتا
ايانئارانث2حااث،ااتننطاأتانيجامنا
ن دلا ةاعىلااصاهاا2ا ثحر،اانتفقتا
عىلا6جاهاا2اكلاأحا2 لاتقانةاماا2ددا
ن حدنثةان حر2 ةااتدانانا6ّينتاادلهاا
ا6صدانثعرنضان طاارةامنامثاماتا
ترن2هااان اذيانعتلا2اإلجاااعامرسحاًا
مفتنحااًا تجاا6بان قتالانثماياعىلا

سب لان بحثان دلاي.
اكا داذ6نءالاياصدادةانفاخان لها
ا هاامنا6احه،اااساتدصتاعذ6نتهاا
عىلاا زناءاأطااعان ه ااةاان نصانة،ا
اكانامخاضهااأطفانًانكلاننان ااسا
يفانيهاد،ااات انااًانثاتن دانان حجارا
ن جلاداعثاالًااكْرمااًاا6ماناًااأ2جدنةا

2طننتاناحرصا حرااها..ا
اكايثا حالاياصدادةاناتقرا هاا
جدنارةا 2طفن اةا ن كنن اةا نيننث الا
2حقانق،ا2لاتارىاا هاانبانءةاجدنرةا
لباانااأكا  لان شانكاثأ6نًا ه كلا 2ا صُّ
مهابا يفا تصادعا ن اذيا ن صه نن اةا

2زاغهاان كث فان غامر..ا
اك نسفالياصددةاأ قالااإخنتهاا
يفاجابان غارية،اااندتقات،اا6نايتهاا
كرنمتهاا،ا عانا ن بارتايان6ا حقانلا
زنزنناةا ااساتحقتا ااساتدصات،ا
ن حارابان ااث،اانساترشاتاعجاافا
ن قحطانيقبل،ااباذ6تاانيخرت،ااكايا
نقان غاللاانثقننت،اااساتنتا  هااارُسَّ
عاىلان خزنئان،ااازناتا2ا قثاطاسا
نيثتق م،ااعاااقرنبانخرا هاان شانئا
دنً،اإقرن6نًا2حقها،ا ان غ ن6اانيتآمراسجَّ

اعرااناًا2بذ هااااإنثا6لاااتضح اتهاا
اصنن2 ةا2نصلتها..ا

عاىلا خانَفا نا
اصدادةا صدادة،ا
تكالا6ساا تهااإىلاأنا
اكلا ن لاه،ا نظهرلااا
تازاهااا ي6ا قطارةا
يانهاالياقطرةازنتا
تايضءان طرنال،ااكلا
شاه دا طفالا شالنا
احشا غاا6نتا تحاتا
ن بارتايان6،اليا2ذ6ةا
ح ااةاساتن6قاان6اةا
يفا تدشابا 2اساقةا
مهبامارناحا قاحهاا
ن در2 اة،ا ن صحارنءا

عاراشا اتتدنعاىا
ن جبا2رةاتحتازحفاجذا6لا..ا

ناخنفاعىلاصدادة،ااإنااان خنفا
عاىلاأُا ئاكان ذناناتانتاإنثاان تهما
إزنءامنتاصدادة،ااالانح نناح اتها،ا
اتتخطفهاماغا6نتان دادانناخاندلا
يفامضاجانان خد6،امطائاالايااعةا
جاد6نناذ هام،اقاعدنناعانامجا2هةا
نثخطا6،انعتقااينًاماهماأنان ددااعداا
صددةاياناًاعناسننلاامنامحااظاتا
اأنحاء؛اغريامثااالا صددةاادنئ تهاا
كثا اجاااننٍذاتتكرساعل اهامنجاتا
ن غازا،اا ناننها6اأمامهااا غرقان  انا
2رمتاه،اا باتتاُكّلامحااظةاامجتانا
ألنناعىلاأشدنقان غزنةاامخا بهمامنا
نصط ااياطرٍياينجاٍناأااحجٍلامه ِضا

ن جااحايفا2رِّنة.
نقافاااالحاصدادةامكا2ارنًاعاىلا
أنقاضامز6عتاهااماز هان ط ايان ذيا
نغفناساقفهااجد6ننهاغفانًةاما تًةا
اانقاأضالعازاجاهااأطفا ه..انحيصا
ماااتبقىامناح ااة،اانبذ6لااسااا2لا

كفافاينسماح اةاقاي6.
تكتاازاع اااهان دمنعاكااااتكتازا
نيزنةاماءان غ ثا تثكبهاخصباًا2اذخاًا
 آلخرنان،اأااكاااتترشباط اةان حقلا
جدنلةاساق ٍة،اا غداا ننهااِمزنجاًامنا
تثا م،ا6نئقاًانالنا6ملاانالناماء..ا
نقفاإنثاناصددةامكا2رنًاعىلانثا6ا

2 تاهان ط ايان حا م،ااأشاالءاعائلتها
ن تايامزقتهاااشافرنتان داقنينااتا
ن قايمةامانا2رنطان اا
ان لنزنالا اأمرناكاا
امدامالان صه نن اةا
شاتىا يفا نيبثنثاةا

أصقاعانيدان6ة..ا
إنثاانا نبكايا
نا 2صااٍتا صدادةا
يمانع،ا عانا نشافا
ا حثابهاأ2ااءاجلدتها
2االاقلاب،اانحثابها
احشااً،ا نثغارنبا
اتاصابا اهامحاكاما
نثما اةا ن تفت اشا
قدنينساسنينءاتثخنا
عامالا مانا خال هااا
انيخاا6زا نيحاااةا 2ا اصاالا  حااها
2الا انتأكادا هااا ن شانك،ا اأكا  الا
ن ُقدَّنساان ُقادَّنساانيجز6ةاانيجز6ة،ا
صنن2 ةاارض اتهاان تياترىايفامكا2رةا
إنثاناصددةاانستدصائهاعىلاأحا2 لا
ن قتالااقدنيناسان تاك ال،ارض2اًامنا
رضابان شادنذةانثاتحلاعل هااُكّلا
مااتثانُمهاإنااهااحنشان بارتايان6ا
ن جنناةاان بحرناةاان لنةاماناأ نننا

ن دذنب.
ان دا اماان حارامجاازنً(اعنا تخاىلَّ
احرضنتاها نيزعنماةا منضنع تاها
اعرصنتاهااحدنثتهاااضائلهان اظرنةا
ن حقنق اةاماهااان ث اسا ة،اأََمااا6ا
2شااعةاا6جد ةاان2تذنلان دداننان ذيا
نشااهاتحا فان بارتايان6اعىلان  ان،ا
اتحانزاصدادةاعاىلان اص ابانثاارا

ماه..ا
ُكّلا مانا ن ل النيلا ن غاربا تدارَّىا
انازاعا اعلاان اةا اتهذنابا ا 6ُِقايٍّ
نب ل،ااننهاكانشااطراعر2اانان افطا
انئاهمان برشناة،ااننقنا هماصكنكا
ن غفرننايفايانئراصااعةان قرن6ان داييا
انثمااي،اعاناُكّلاننحطااطااخثاةا
نزنا نناها آيمايا انكانصا اينااءةا
2فضائح اةامبال ةايفاحفالتاشاننءا
مفتانحاعاىلامرسحامشااعا اازانتا
ننحتاكا6نتان حر2 اةان داي ة،انسااها

ن  انا2ا دان6ااصددةاتحدندنً.
 امانحدثاعىلاماراتأ6ناخان رصنعا
ن حدناثاأناتهتكاتاأقاداةان حدنثاةا
ن غر2 اةا تثافراعانالاذنان كامامنا
ن زنفاان خننء،اكااااتتهتكان  ن6اعىلا
محاكاصانيان شادبان  ااايانيكا2را
اطالئد ةامجتاناصددةاامحااظاتا
شاالان شااالانينصنمةا2اان تخلُّف(ا
يفاقامانسانثاا6انلدلاأقدن6اشا نخا
ن ضاباان قاا6اانارصنالانحزماننا
خصن6لما2ا دقاانتاانرُقُصنناعىلا
ان ننحدةاانص(ايفاارنشاطننلان دارا
2امتاااناازلنانظريااتااتان رنانت،ا
ا  لن  لامحل لانؤجرانامؤخرنتهما
مرنكبا ثاائحاتانيخا2ارنتانيركزنةا
جلدناةا حقائابا مقا2الا نثمرنك اةا
نخطرانا2هاا2خ االءااا6غةايفاندانتا
اا6شان خااسانجان6ااأاا ةاتدخلا

ن ش شةااانثنتاة(انيثائ ة.
غرياأناي6اصددةااي6ان  انان طالرا
عانمااًا  اسا2خثااًاحادانساتاطا6ا
شافقةاآيم لا2الاي6ااعا ما2الاأخالقا
امننث الاأما ةا2االا6اح،ااااذان بدءا
 امانكناان6ينًاننتكاءاعىلاغرياساننعدا
جاالارياشادبااانيثاتضدفةاازننيا
ن داملاةا اقنننااا ن ثاارنءا االح اااا
ن طامحاةان خالقاةاا2نن6نادامقاتل ااا
ان لجاانا ن ج اشا يفا ن رجاالا 6جاالا
ن شادب ة،ااقبلاذ اكاإنااناااان دا لا
2ددن اةاقضانانااان اذياننجرستامدها
جباا6ا ا2الا 2 ااااا ن صلاةا مداا6ُجا
ن ثاننتاانث6ض،ااكااا2هايفاغاىاعنا
ن تثاكناعىلاعتباتانياظااتانثما ةا
آيم الا أنصاافا نساتد6ن6نًا اارصةا
نجرلمان افطاماناأ26طةاأعااقهماإىلا

تنن  تانزانتهاكغان اتا6خ صات.
اجنينااا اتادا لايا صدادةا ا..ا
نثخاريان ذيانشادنااإىلاط ااةان نطن،ا
انصلااا2ااننةانث6ض،االاياعاقاؤناا
ن طا دةامانا6مايان ننقن،انامناغبشا
نثسااطري،اصاعادًةا2اااصنباساد6ةا
ماتهىان حرنةاان كرنمةااننساتقالل،ا
ن در2 ة،ا ن جزنارةا 2جااحلاعرضهااا
امدنلاااا6حبان خا6طةامانانياءاإىلا

نياء.

علي ظافر 
مانانقارتنِباننتهااءان داا6ان حاايلاثالااتنحايانيؤرشنُتا
ني دنن اُةاان ث اسا ةا2أناااامقبلانناعاىلاعاا6ٍاجدناٍدامثَقٍلا
2ا تحدنااتاامفتنحاعىلاُكّلان خ اا6نت،اإناإذناحصلتامدجزةا

خا6جةاعنان حثبانااذ كاأمرامختلف.
 ابادأامانان  اناافياظالان حدناثاعناجن اةاجدندةامنا
نيفااضااتايفان داصاةانث6ين ةاعّاان،اااإنان تصد داني دننيا
ان دثاكرياان تحش دامثاتار،اان حصا6اعىلاأشاده،االااكا
جبهاتاجدندةااتحتامؤخرنًايفانياااذان لنةان حداينةا»علب«،ا
»ن بقن«اا«ن طننل«االااكانساتجالباآلنفانيرتزقةاإىلان حدايا

 لقتالان ا2ةاعنان ج شان ثدنييانياها6.
ايفان دنخلاَناتَزنلان حربامشاتدلةايفاتدز،اامأ6ب،اان جنفا
انهام...اإ خ،اامااشاهدناهاخاللانثنا6انياض اةامنامحاانتا
مثاتا تهامناقبالامرتزقاةان دداننا2اتجااهانهامانقنينااإىلا
نساتاتاجاأنان داداانانانيان تهدئاةااأنهانثادىا تحق لاأيا

نخارتنقانداززارشاطاهايفانيفااضااتانيقبلة،اكاااأناهاناناكاناأنانفصلاماا
نجريايفان  اناعااانجريايفاسن6نا،ااا ننناُتانيتحدةاامدهاان اظا6ان ثدنييا
نثد انا تدننضالزناتهااانيدانةايفاحلبا2تحق لانخرتنقايفان  ان،اأضفاإىلا
ذ كانيثاعيانثمرنك ةانإلرسنئ ل ةان ثدنينةانإلما6نت ةانستكاالان ث طرةاعىلا
ن ثننحلان  اا ةاامض لا2ابانيادب،ااقدا2دأان حدنُثامؤخرنًاعنانننناا لث طرةا
عىلاجزنرةام نناايفا2ابانيادب(ااإنشاءاقاعدةاعثكرنةالااكا2حجةا»حاانةا

ني اهان دا  ة«.
ايفانيقا2الاندززان ج شاان لجانان شادب ةاحضن6َلماانرنكانناإنجازنتهما
يفاُكّلان جبهااتايفان حاداياايفان دنخل،اانحرضانا26اااايفاجئاتاكبريةاتر2كا
حثاا2اتان طرفانآلخر،ااقداحصلامؤخرنًاتطن6ايفان دال اتان دثكرنةا ااح ةا
اتاحاجبهةاجدندةا-ا26اااثالامرةاماذا2دنناةان دداننا-امناجهةامدنرنةامابها
شاالاصددةا2اتجاهاج زننااذ كا2اقتحا6امنقديان غفرةاان ثااةا6غماصدن2ةا

ن تضا6نسالااك.
ايفاظالان تثاا2لاعىلاتحق الانإلنجازنتان ث اسا ةااني دنن ة،اانساتارن6ا
نيدركاةااإنااامقبلنناعىلاعا6امثقلا2ا تحدنااتاامفتنحاعىلاُكّلاننحتاانت،ا
اايدط اتاناتبرشا2انفرنجةاقرنبة،اانانبدااأنان حرباتقرتبامنانهاناتها،ا2لا
ذنلبةا2اتجااهان تأزنماان تصد داأكثرا6غمامرا6اماانقا6بان داملاعىلان دداننا

عىلان بالي.
إىلانيشاهدان دا6اامنانقارتنبان رئ سانثمرنكيا2اا6نكاأا2اماااحكنمتهامنا
منعادامغااي6ةان ب اتانث2 ض،ا  حالامحلهمان رئ اسانياتخبايانا اداترنمبا
احكنمته،ااقادانكننا هما2دضان تددنالتاعىلان ث اسا ةان خا6ج ةاثمرنكا،ا
 كاهاااإجاانًا ناتتجااازانيصلحةانثمرنك اة،اا26ااا نانكاننالااكانختالفا

جنلريايفان ث اسةان خا6ج ة.
يفانياطقاةانحاتامؤخرنًا2انني6اتقد6ايحان6ااترنجنا لاحان6انآلخر،اابددا
ننتصاا6ان ج شان ثان6يااحلفاؤهايفاحلبا26اااانكننان ننقنا
مختلفاًاتااماًايفااسان6ناااااا2دداحلباحتااًا  ساكاااقبلها،ا
 كنانلزاأمامااان كثريامنانثسئلةاماالنامصريانيثلحلان ذننا
خرجاننامناحلب؟اامااليامهاتهمانيقبلة؟ااك فاسا تداملا
مدهمان ج شان ثان6يااحلفاؤه؟االلاساتكننالااكاتثننةا
س اس ةايفاسن6ناااالاماانتفقتاعل ها6اس اااطهرننااأنقرةا
يفامنساكنامؤخرنً؟اكذ اكايفان درنق،اماالنامصاريانيدركةايفا
نينصال؟ااياذناتأخرتااتاريةان تقد6ا لج اشان درنقي؟ااياذنا

ن خالفاعىلامصريانينصلاقبلاتحرنرلاامناينعشاأصالً؟.
اُكّلالذهانثسائلةاتشكلاتحّدناتامرحلٍةا لدا6انيقبلالالا 
اتقنينااإىلانساتاتاجاأنهاعا6ٌامفتنٌحاعاىلاكثريامنان تحدنات،ا
كااااأنانيدركاةا ماتاتِهانايفاسان6نااانايفان دارنق،امرصاليا
نثخارىاأََمااا6اتحدناتاأما ةاانقتصاينةاانشاتباكاغريامدلنا
منان اظا6ان ثدنيي،ا  ب ااتد شان فنىضاماذان دا6ااالااانا

تزنل.
ايفان شاأنان فلثاط ايانيثاتغَربايفانهانةالذنان دا6امنناقةامجلسانثمنا
2اإلجااعاعىلامرشاعاقرن6ا2شاأناتجا داننست طانااعد6انستخدن6اأا2امااحلا
ن اقاضان ف تناضدالذنان قرن6ان تيا6اضتهاإرسنئ ل،اا ااانؤملان فلثاط ا ننا
تطب قه،ا كنان تثاؤل:اياذنا ماتراضهاأمرنكا؟،االلاأناأا2اماانؤيبان  هنيا2ددا
خذننهما ه ال6ياكل اتننايفانننتخا2اتان رئاس ة؟اامااذناس كننامنقفاترنمبا

منالذنانيلف؟االلاس اقلان ثفا6ةانثمرنك ةاإىلان قدسانيحتلة؟.
عىلانيثاتنىان داييا ماناران دا6اثالاا2رينًااساالماًاعىلاأا6ا2ا،اإذارضبا
نإل6لاباقلبها،اا اااترجحاكفةان  الاعىلاحثابان  ثا6ايفا2رنطان اااارنثا.
عاىلانعتابان دا6اثالا،انتثااءل:اللاستشاهداأمرنكااتحننًايفاس اساتهاا
ن خا6ج ة،اأ6اأناترنمباس ننصلامااننتهىاعاداأا2اما،اا2ا تايلا نانكننانق ضاًا
ثا2اماا؟؛اكاننان ث اسا ةانثمرنك ةاقامتاخااللان دقنيانياض اةاعىلان قنةا
ن صلباةاتا6ة،ااتاا6ةاأخرىاعىلان قانةان ااعاة،ااتا6ةاثا ثةاعاىلا»ن قنةان ذك ةا
»ن تياتشاكلاخل طاًامنان قنتلان ااعاةاان صلبةااالاكث اجراالناانحدامنا

أَْكبَاارانياظرننانثمرنك لاا6نساياننسرتنت ج اتانثمرنك ة.
ن كلانرقبانيشاهداان بدضانثاايان دا6انيقبلامنانآلنا2أنها»عا6اترنمب«،ا
اا ثادنينةامثالًاتخاىشامناتبدلان اظارةانثمرنك ةاتجالهااسا اااأناترنمبا
اصفهااا2اا»ن بقرةان حلنب،ا»انشارتطاعل هااياناجزنةاما  اةاتقد6ا2اا%5ا 
ماناثراتهامقا2الان حاانة،اامنانقفنناعىلانيقلبانآلخارانانأملنناخرينًا26ااا
يفاترنمب،اا كنان بدضانتنقناأناس اساتهاساتختلفاح الاملفا»نإل6لاب«ايفا
سان6نااان درنقاتحدندنًاالذنامبااياعىلاترصنحاتهاقب لااصن هاإىلان رئاساة،ا
ا كاناماناند6ياأنها26اااناقلباعاىلاُكّلاماارصحا2هاااااقبالانننتخا2اتااماا

تحالهان دعانةانننتخا2 ةا  ساكااا2ددلا.


