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خ�ضائُر ال�ضعودية يف ارتفاع: 
اليمنيون خطواٌت واثقٌة نحو النصر االْسرَتاتيجي

  - يحيى الشامي:
ُكّلايمَْعَخاالايسدماكريةا9ثقلهاايسحدياديايسصلبايُسدّعما
ٌعامانايآلس2ااتاخيسد9ا9ااتاخيسجريخااتا 9اكّلامااالاياماد َّ
يسدمكريةايسثق2لةايستقّدمة،اتلكايسجخيعايسجّخدةامناأصقاعا
يس2خنامناُكّلاَمنا9يلاثخنهاخقلاح2اؤهاخيندد اسينهاخماتا
ضخاريُه..اُكّلالاذهاخمااسابقهااخمااسا2لحقها،اصا تايفا
أعنيايسجالدينايس2خن2ني،اج2شااًاخسجاناًايسري9طنياعىلاثغي ا
جبهاتايسُدخلايسمديسياخخطيطايسنا ايسلتهبةاخ يءايسحدخسا

أقلاشأناًاخأليناخطريً.
ايسرض9ةايسيلامااتقتلكاتقّييك(اتتضخنايسدبا ةايسماا9قةا
قاعدةاعماكريةاأَْكثَرامناكينهااَمثاَلًاسي جاً،اخليامااتجّمدا
ًةا حق2َقاًةايفايسددخينايسماديسيايمَمريكياعىلايس2خن،اخَخاصَّ
يفامداا كاخجبهاتاماااخ يءايسحدخس،اح2ثاتتنايعايسطب2دةا
يسجغريخ2اةايستاياتدخ اخ2هاايسداا كامناجباالاإىلالضباتا
خيسياناخساهيلاخصحا ياخحتىاساييحلا9حرية،اكخااليا
يسحالايفام2ديايسدينةايسمااحل2ةايستياساّجلاخ2هاايسقاتلينا
يس2خن2اينامانا خيئا ا9طيالتهاماخمالحخهامايسقتاس2اةاماا
ساتتذكرهايمج2االا9زلاياخيحفظاهايستأ يخاكإحادىاأ9رزا

يسبطيالتايسناس ةايفاتأ يخايسجزيرةايسدر29ة.ا
س2الاأسلَّاعاىلاذساكاماناعخل2ااتايسقنصايستاياتجريا
عاىلامدي ايس2اي ايفاجبهاتايسحدخساخيسدخلايسماديسي،الذها
يسدخل2ااتاالاتحظاىا9اسقاد ايسكايفامانايستغط2اةاخيستناخلا
يإلعالمايا9رغماأنهااساّجلتاخاللايمشاهرايمخاريةاأ قاماًا

ق2اس2ةاسماتُماجلامناقبل،اخدىلاسب2لايسثالاخاللايس2يمنيا
يساض2انياُقتلاخخماةاجنايساساديسينيايفاُكلٍّامانانجرينا
خج2ازين،اسرتتف احص2لةايمسابيعاكامالًاإىلاحيييلاخخماةا
عرشالماخقطامناجرىايستأكدامنامرصعهماخقامتاكامرييا

يالعال ايسحر9يا9تيث2لا9دضالذهايسدخل2ات.ا
ختطااخلاعخل2ااُتايسقناصايفانيع2اةامريم2هاااأَْلَديخااًا
عماكريةامنايسصنافايسثق2لااقااسًةاخضباطاًاساديسيني(ا
يُديرخناعخل2اتاعماكريةاأَْخايرُشخايناعىلامييق اخثكناتا
تتداّدىايفاطب2دتهااايسماتحدثاتايسدخاع2اةاخيسااا»ُسشام«ا
يسب2نة؛ا9غرضايسحخايةاَخيسريقبةاخيالساتطالع،اخلذهايسييق ا
عااسًةاتكيناجغريخ2ااًاأَْكثَرا9ُدديًامناغريلاامانايسييق ايستيا
يجريايستحديثهااسخ ياًاخ9استخري اسن اتقد ايس2خن2نياخصدا
زحيخاتهام،اخ9استايلاخإناخصيَلاأخاريسامناخحديتايسقناصةا
يس2خن2نياتلاكايسييق ايسماديسيةاختنف2ذلاماعخل2اتاقنصا
يُشاريُاإىلايسُقاد ةايسكبريةاسادىايس2خن2نياعىلا9لايغاأيالدفا
عماكرياسيخالايم ييضايسماديسيا9د2اديًاعناسيئارةايسنا ا
خخطيطايسييجهاتا9انيايسطرخني،اخنجاحهامايمَْكَلايتخثُّلا
يفاتجاخزلماُكّلايستدق2ديتايسدمكريةايسصطندةاعىلايم ضا
خيُسدتخادةاعىلاتقن2اتاحديثةاتجدُلامنايسماهلاعىلاحرسا
يسحادخسايسماديسيايستقاطاأيةاحركاةاأَْخاتنقلايحصلاسيخلا
يسماحةايسجغريخ2ةايسييقدةايفامرمىا قا9ةاكامرييتايسحري ةا

خيسرقا9ةايسنصي9ةا9اسئات.
أماااطب2داةايمَْلاَديفايسنتقااةايستايايدتنايا9اخت2ا لاا
يسقاتلينايس2خن2ينايفاُعقرايسييق ايسمديسيةاخعخلاثكناتهما
خمدماكريتهماخالاتيليامنانجاحايساتيبا يتياآخراييحيا

9دخالامتناسالاخجهايسامتكاملةامشارتكةا9انيايسقنّاصةا
يس2خن2انياخأجهازةايالساتيبا يتايستا9داةاسلج2اشايس2خنيا
خيسلجانايسشدب2ة،اخإالاماامدنىاأناتكيَنامدظماتلكايمَْلَديفا
يستاياتطاخسهاا صاصااُتايسقناصاةايس2خن2نيالامايسضبّاطا

خيسقاسةايسدمكرينيايسمديسيني.
خييحاٌداخعارشخناشاهريًامانايسداا كايستياشانتاخ2هاا
يسماديسيةاُكّلاماااييصافاخماااالايُيصافامانايسهجخاتا
ةاخأكمبتهمامنايسقيةا يسدماكرية،امنحتايس2خن2نيامنايسيلرِ
ماااجدلهماأصلُباعايسيًاخأقيىاخداالًاخ ّسَةاخدلاعىلاخيضا
يسداا كايسهجيم2اةايسباغتاة،اأَْخايسهجخااتايال تديسياةايستيا
قتهامؤّخريًاعىلا تدقبامحااخالتايسج2شايسماديسياأَْخامرتزرِ
يستقد ا9اتجاهامييق اسديسيةايُم2طراعل2هاايسج2شايس2خنيا
خيسلجااناأَْخا9اتجااهايسحادخسايس2خن2اةاكخاايحادثامؤّخريًايفا

منفذياعلباخيسبق .
اخضالًاعىلاتييصلايسهجخاتايسصا خخ2ةاخيسدخد2ةاتجاها
يسييق ايسدماكريةايسمديسية،اخقتاللاامنايسج2شايسمديسيا
مرلينا9تكتمايسنظا ايسمديسياعل2هااخلياماايحرصاعل2ها
مانا9دييةامدا كايسحدخس،اإالامااتاّرباعلامييق ايستييصلا
يالجتخاعاياأَْخاماااند امانايالعرتيخاتايستقطداةا9نيايسحنيا
خيآلخر،اخآخرلااحديثايإلعال ايسرساخيايسمديسياعنامقتلا
جندياسديسي،اقبلايي ايفايسحدايسجني9ياسلخلكة،اخلياأ قا ا
متييضدةاالاتصاُلايسحدايمسنىاسااتحصادهاعخل2اتايسقنصا
يسيثقةا9ددساةايالعال ايسحر9ياسيحدلا،انال2كاعناعرشيتا
يسقتىلايسذينايمقطينانت2جةايسقصفايسدخدياخيسصا خخي.

التواُفُق الوطني والتمديُد للرئيس الصّمـاد 
  - خاص:

يشاريُايستخديُداسلرئ2لاصاساحايسصّخااسايفاتييّلاق2اسةا
يسبالسا9هاذهايسظرخفايالساتثنائ2ة،اإىلامتانةايسدالقةا9نيا
ضةاسلدادخين،ايستخثلاةا9اسؤتخرا يسقايىايسيطن2اةايسنالرِ
ُ اأنالاذيانايسكّيننيا يسشادبياخأنصاا ايسله،اخ9خاايجازرِ
لامماؤخس2ترِهخاايسيطن2ةاكارشكاءايفاإسي ةا ينلياااستحخُّ
مؤّسمااتايسدخساةايفالاذهايسفارتةايسدص2باة،اخمادىا
يسحرصايسكبرياعىلاترت2باأخسيياتايسرحلةاختجاُخزاكاخةا
يإلشاكاس2اتاخيسدييئلايستايايحاخُلايسبداُضايختداَسهاايفا
اختيح2دا ايستقاُ برِ اأخيرصرِ خقتانحاناأحيُجاخ2هاإىلاتدخ2لرِ
يسرؤىاختيج2اهاكاخةايسُجُهيسايفاساب2لايالنتصا اسليطنا

خيسييطن.ا
يسرحلاةا يسيطن2اةاخيفالاذها يسقايىا تييُخاُلا خيُدادا
يسحماساةاخيسحرجاةامناتأ يخاشادبناايس2خناياإنجازيًا
ُماهايسشادُبايس2خنايامانا تأ يي2ااًايُضااُفاإىلامااايَُقدِّ
تضح2اٍتاجما2خٍةايفامدركةايستصاّدياخيسييجهةاسقيىا

يسددخيناخيسرتزقة.ا
ايسصّخاااساجاءامؤكِّديًا يستخدياُدايستييَخُلاعل2هاسلرئ2لرِ
أننااايفالاذهايسرحلاةاأماَ ا جالايسهخااتايسصدبةايسذيا

تخّكان،اخيفاخارتةاخج2ازة،اماناتحييالاحاساةايستييخلا
يسيطنيامنامجرساشادا يتاإىلاخيقا املخيس،ايندكلا
عىلاخض ايسجللايسما2ايسايمعاىلاخقري يتهاخخطييتها
يسهخاةاخيسصريياة،اي9تاديًءامانايستييخالاخيستيق2 اعىلا
تشك2لايسجللايسم2ايسايمعىل،امرخ يًا9تشك2لاحكيمةا
يإلنقااذاإىلامييجهةاتديع2ااتاخآثا ايسدادخيناَخيستداطيا
يإليجا9اياما اميتلافامكينااتايسيا طةايسم2اسا2ةا
هاتاسااخ2ها يس2خن2ةاخيسات2داباميتلفايمخاكا اخيستيجُّ

يسصلحةايسيطن2ةايسدامة.ا
إنامااايخرا9اهايسيطناماناأخضااعانت2جاَةايسددخينا
خيسحصاا ايحتامُّاعىلاكاخةايسقايىايالساتخريَ ايفايسدخلا
ستحق2الايسرشيكةاخ9ذلايسزيادامنايسُجهاداإلثباتاحجما
يسمااَلخةايفاترت2ابايسب2تايسديخيل،اينطالقااًامخااتحّقلا
خاللايسفرتةايساض2ة،اح2ثاعكماتاتشاك2لُةايسحكيمةا
ُعاأعضائهااامصديق2اَةاأنصاا ايسلاهايسذياناكانييا ختنايُّ
يسمابَّاقنيايفاتجما2دالذيايسبدأامناخاللاإخمااحايسجالا
سبق2اةايمحازيبايسيطن2اةايسنالضاةاسلدادخيناخإرشيكا
يسجنايباخ9ق2اةايسقايىايسثي ياةايسصاعادةايفاحكيمةا

يإلنقاذ.
سقادا9ذلايسرئ2ُلايسصّخااُساخاللايسفرتةايساض2ةاُجهديًا

ايفاجخا اميتلفايسقيىاعاىلاطاخسةاخيحدة،ا غاريَاعاسيٍّ
نال2اكاعاناحجامايالستزيمااتايسكباريةايساذياتحخلهاا
كخييجهاةايمزمةايساس2ةايسيانقاةاختدزيزاحاسةايسصخيسا
يسدماكرياأما اقيىايسددخين،اخزيا ةايسجبهاتاخ خدلاا
9اسقاتلنياخيإلشااسةا9أسخي ايسجتخ اختنخ2ةايسيعيايسدا ا
خ خ امماتيىايسجالزيةاخيس2قظةايسم2اسا2ةاخيممن2ةا
خيسدمكرية،ايممرايسذياأكمبايسرجَلاحضي يًاجخالريياًا

كبرييً،اخثقًةاسدىايسنيبةايسم2اس2ةاخق2اسيتايسدخسة.ا
ايسددخيناخيست2داُبا حجُمايسيعياسدىارشكاءامقاَ َعةرِ
متطلبااتايسرحلةاخيسادخ ايسكبرياخيسباا زاسرجلايسرحلةا
يسصدباةايسرئ2الايسصّخااسايجداُلاصنداَءاقااس ًةاحقاًا
اأكثاَراجارأًةايفا سامامماا يتا عاىلاصناعاةاخطاييترِ
ايسشادبايسذيايمّطاُرا يسماتقبل،اينطالقاًامناتضح2اترِ
يس2ايَ املحختَهايستأ يي2ةايفامييجهاةايسددخينايممريكيا
َلايس2خُناذيتَهاخيص2ُغاحارَضها يسماديسياخعخالئه؛اس2حقِّ
خممتقبَلها9د2ديًاعناإمالءيتايسيصايةاختبداتايال تهان.
اقائخاًاخممتخريًا ايسماديسيُّ خمااسي ايسددخيُنايممريكيُّ
ُداداخيفاميتلفايسجبهات،اخإنهاس2لاأماَ ا عاىلاكاخةايسصُّ
شدبناايس2خنيايسدظ2ماإالايسصخيساخيسثباتاخيستحركايسجاسا

خيسحذ امنايستقصرياخيستييني.

المحرر السياسي

ع�ضُو املجل�ص عن املوؤمتر خالد الديني: العالقة بني املوؤمتر واأن�ضار اهلل متينة وال توؤثر عليها املناكفات

املجلُس األعلى يقرُّ باإلجماع على التمديد للرئيس الصّمـاد ونائبه لبوزة 
  - صنعاء:

ايفايسؤتخرايسشادبيايسدا اخعضُيا أّكدايسق2اسيُّ
يسجللايسما2ايسايمعىل،اخاسادايسديني،اأناق2اسةا
يسؤتخارا أتاأنايتامَّايستخدياُداسلرئ2الاصاساحا
ةاأ 9دةاأشاهر؛ا يسصّخااساخنائبهاقاساماسبيزهاُسدَّ
نظاريًاسلظارخفايسصدباةايستايايخارا9هااايسبلادا
خيسصلحاةايسيطن2ةايستاياتقتيضاذساك،اخلياماا

خيخلاعل2هاكاخُةاأعضاءايسجللايسم2ايسايمعىل.
خقالايسدينياإنايسجخ2َ امتفٌلاعىلاأنايسجللا
يسما2ايسايمعاىلالايايسماؤخلايمخلاعاناإَسيَ ةا
يسدخسةا9اسرشيكةا9نياأنصا ايسلهاخيسؤتخرايسشدبيا
يسداا اخحلفائهخا،امؤكديًاأنايسدالقةا9نيايسكيننَيا
مختازةاخمت2نةاجديً،اخالاتؤثراعل2هاايسناكفات.ا

ا9اسؤتخراخعضايايسجللا كخاااسعااايسق2ااسيُّ
يمعاىل،اكاخةايسشادبايس2خنياإىلاتاركايسهاتريتا

اكا9أخسييةا يإلعالم2اةايستياتياُدُ ايسددخاخيستخمُّ
مييجهةايسددخينايسغاشمايسذيايمتهدفايسجخ2 .
خحاثايسديناياكاخاَةاجخالريايسشادب،اعىلا

يس2قظةاخيسحاخظةاعىلايممناخيالستقري .
خكانايسرئ2اُلاصاساحايسصّخااساقاداسعااخيَ ا
ينتهاءاخرتتهايسرئاسا2ةايسحدسة،احمابايالتفاقا
يسم2ايسايسيقَّ ا9نياأنصا ايسلهاخيسؤتخرايسشدبيا
ايسملطةاخينتياباق2اسةا يسدا ،اإىلايجتخاعاستمل2مرِ

جديدةامنايسؤتخرايسشادبيايسداا ،اإالاأنايسؤتخرا
طاسبا9ُخهلةاسلديسةاسق2استهايسم2اس2ة.

خعقدايسجلُلايسما2ايسايمعىل،اأملايم 9داءا
9صنداء،ايجتخاعاًايساتثنائ2اًا9رئاسةايمخاصاسحا
عاىلايسصّخااسا ئ2لايسجلالاخ9حضي ايسدكتي ا
قاساماسبيزةانائبا ئ2لايسجللاخجخ2 اأعضاءا

يسجلل.
خيفايالجتخااعاأقاراأعضاُءايسجللايسما2ايسا

عايلا صاساحا يمخا يساتخريَ ا 9اإلجخااعا يمعاىلا

يسصّخاااسايفا ئاساتهاسلخجللايسما2ايسايمعىلا

خيسدكتاي اقاسامامحخداسبايزةايفامنصباهانائباًا

سرئ2الايسجلالايسما2ايسايمعاىلاعاىلاساب2لا

يالساتثناءاسدةاأ 9دةاأشاهراإضاخ2اةايعتبا يًامنا

تأ ياخاينتهاءايسفارتةايمصل2اةاستيس2هخااامها ا

يسرئ2لاخيسنائب.

املجلُس السياسي األعلى وحكومُة اإلنقاذ الوطني 
يؤكدان موقَفهما اإليجابي من أّية مبادرة سالم لوقف 
شامل للعدوان ورفع الحصار، ووزير الخارجية ينفي 

تسّلم القيادة السياسية أية دعوة للمفاوضات
التق�ى األُخ صالح عيل الصّم�اد رئيُس املجلس الس�يايس األعىل والدكتور قاس�م 
محمد لبوزة نائب رئيس املجلس الس�يايس األعىل يوم األربعاء املايض بصنعاء رئيَس 
حكوم�ة اإلنقاذ الوطن�ي الدكتور َعبدالعزي�ز بن حبتور، بحض�ور عضَوي املجلس 
الس�يايس األعىل محمد النعيمي وسلطان الس�امعي ووزير الخارجية املهندس هشام 
رشف، ملناقشة املستجداِت عىل الساحة السياسية، ومنها ما يزعم عرب عدد من وسائل 
اإلع�الم عن انعقاد مش�اورات قريبة يف الوقت الذي تتضاع�ُف فيه زحوفات العدوان 

وحشد مرتزقته يف عدد من الجبهات.
وأكد اللقاُء املوقف اإليجابي والثابت للمجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني 
تجاه أية مبادرات س�الم من شأنها الوقف الفوري والشامل للعدوان ورفع الحصار عن 

كافة املنافذ الربية والبحري والجوية باإلضافة إىل معالجة وضع البنك املركزي.
ل املجتمع الدويل مس�ئوليته تجاه العدوان بقيادة  وش�دد اللقاء عىل رضورة تحمُّ
السعودية الذي يمعن يف ارتكاب مزيد من الجرائم ضد اليمن واليمنيني وال توجد أية 

مؤرشات لتوجهه نحو السالم.
ويف الس�ياق نفى وزير الخارجية املهندس هشام رشف، ما تناولته بعض وسائل 
اإلع�الم عن تس�لُّم القي�ادة السياس�ية أَْو الحكومة دعوة لحضور مش�اورات بهدف 

التوصل إىل تسوية سياسية.
وقال وزير الخارجية يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية سبأ، إنه حتى هذه اللحظة 
ة بحضور أية مش�اورات أَْو لق�اءات«.. مؤكداً أن  ل�م تصلنا أية دعوة رس�مية َخاصَّ
القيادة السياس�ية والحكومة تبارك أية مبادرة للتوصل إىل تس�وية سياس�ية تضمن 

وقفا شامال للعدوان عىل الشعب اليمني وترفع الحصار عنه.
وأضاف »نحن متمسكون بخارطة الطريق األخرية التي قدمها املبعوث الدويل لليمن 
إس�ماعيل ولد الشيخ كأََس��اس ألية لقاءات أَْو مش�اورات قادمة، ونؤكد عىل رضورة 
التقي�د بثالث نقاط وقف إطالق النار الش�امل الذي يمكن وينج�ح مثل هذه اللقاءات 
ورف�ع الحصار ال�ربي والبحري والجوي وأولها فتح مطار صنع�اء الدويل أمام حركة 

املالحة الجوية املدنية والتجارية؛ كونه ليس هناك مربر ملثل هذا اإلغالق للمطار«. 
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  - خاص:
صدىايسمرية:اتقريراخاصا

سل2ي ايسثامناعىلايستايييلايييصُلاأ9طاُلايسج2شا
خيسلجانايسشادب2ةايستَصدِّياسزحيخاتايسرتزقةاعىلا
أَْكثَارامنامحي ايفاجبهاتارصخيحاخنهم،ا9استزيمنا
م اغطاءاجييامكثّفاخغا يتاعىلامدي ايسمااعةا
يساتيد اخ2هااطرييُنايسددخينايسمديسيايممريكيا
يسقنا9َلايسدنقيسية،ايفامحاخسةاإلسناسامرتزقتهاعىلا

يم ضاخسخدهماسلتقد .ا
تفاص2اُلايس2ي ايسماا9 امانايسزحيخاتاحخلتا
يسكثاريَامانايسدخل2ااتايسنيع2اةاسلج2اشاخيسلجانا
يسشادب2ةاخ9اسقا9الاخماائراكباريةايفاصفايفا
يسرتزقة،اح2ثايستخرتايسدا كايسدن2فةامنذاصباحا
يم 9دااءاحتاىا9دادايسدرصاتخكاناخ2هااايسج2شا
خيسلجاانايسشادب2ةامنايستَصادِّياسزحافايسرتزقةا
عىلاجبالايسنا ةاخيسدخيناخسادايسدقارينايفانهم،ا
يفايسيقتايساذياأّكداخ2هامصد اعماكرياسااصدىا
يسمريةاتكبدايسرتزقةاخمائراليايمَْكَلامنذاأيا .ا
خأشاا ايسصاد اإىلاأنايسدارشيتامانايسرتزقاةا
سقاييامصا عهمايفاتلكايسداا ك،اخ2خااالاتزيلاجثثا
يسكثاريامنهاماملقااةايفايمخسيةاخيسشاداب،اح2ثا

شايلدتاس2ا يتايإلسادافاتقي ا9نقلاعدساكبريا
منايسصا9ني.ا

غاسب2اةا خاإنا يسدماكريا يسصاد ا خ9حمابا
يسقتىلايتبدايناأحدايسقاسةايسييسانياسلددخينايدعىا

»يمقرع«.ا
خيفاعخل2اةاأُْخااَرىايساتهدفايسج2شاخيسلجانا
يسشادب2ةامد عةاآس2اةاتا9دةاسلخرتزقاةايفايسناطلا
يسحاذياةاسلخدخاين،اماااأّسىاإىلاتدمريلااخمرصعا

طاقخها.ا
يسماديسيا يسدادخينا لاذياخقاداشاناطاريينا
يممريكاياغاا يتاعن2فةاعاىلامناطاَلامتفرقًةايفا
نهمامماتيدماًايسقنا9لايسدنقيسياة،اغرياأناكثاخةا
اأ9طاَلايسج2شاخيسلجانايسشادب2ةا يسغاا يتاسماتُثْانرِ

عنايستَصدِّياسزحيخاتايسرتزقة.ا
يساتهدختا غاا يتا شانا يسدااسيا يسطاريينا

يسجاخحةاخنق2لا9ناغ2الناخيسدخيناخمحيل.
ختدرضتامناطلاغرباعقبةايسصنانياخساييدا
خغربايسدخيناخرشقا9نياعامراخ9نياأسارتاخ9نيا
ناجياخ9نياشاكييناسغا يتاعن2فةايستيد اخ2هاا

يسددخينايسقنا9لايسدنقيسيةايسحرمة.ا
خكانامصاد امحايلايفايسنطقةاأّكاداساا»صدىا
إىلامقالةاجخاع2اةا أنانهاماتحيساتا يسمارية«ا
سلخرتزقة،ايفاإشا ةاإىلاحجمايسيمائرايسكبريةايسذيا

تكبدخلااخاللايميا ايسثخان2ةايساض2ة.ا
خ9حمابايسصد اخإنامتيساطايسغاا يتايسذيا
تتدرضاسهاانهمايفايس2ي ايسييحدايرتيخُحاماا9نيا-20 
لخاغا ةاخ2خاايستحل2لاممتخراعىلامدي ايسماعة.ا

عخل2ٌةانيع2ٌةايفارصخيح:ا
خيفارصخيحاتكبدايسرتزقةاخماائراكبرية،اح2ثا
تصّدتاخحديُتايسج2شاخيسلجانايسشادب2ةايسري9طةا
لناكاسزحفاكبرياشانهايسرتزقةاممنيسينا9طريينا
يسددخينايم 9داء،اأكدتايسصاس ايسدمكريةاإعطابا
خاأطقاماعماكريةا9َخناخ2هاامانايسرتزقةاقبلاأنا
يقيَ اأخريُسايسج2شاخيسلجانايسشدب2ةا9تنف2ذاعخل2ةا
نيع2ةايفال2الناخيسيد ةاأستاإىلاأرسامجخيعةامنا
يسرتزقةا9ددامحارصتهماسمااعاتاخ2خااالذايسبق2ةا

9اسفري .ا
خحمابايسصااس ايسدماكريةاخاإناجهيزياَةا
خل2االنا يفارصخيحا يسشادب2ةا خيسلجاانا يسج2اشا
خيسيد ةاأّسىاإىلاتكبدايسرتزقةاخمائراكبريةاسخدتا

يسدرشيتامنهماإىلايسفري امناأ ضايسدركة.ا
خكانايسرتزقةاقدانّفذخياخازحيخاتاعىلاميد ةا
خل2االن،اَخيساتخرتايسداا كامانامنتصافاس2اَلا

يم 9داءاحتىاظهرايس2ي ايستايل.ا

يإلصالُحاخح2ديًايفايسدركة:ا
تصاديايسج2اشاخيسلجاانايسشادب2ةاسزحيخاتا
يسرتزقاةايفانهاماخرصخيح،اإضاخاًةاإىلايسيماائرا
يسبرشيةايسكبريةايفاصفيخهماخاللايميا ايسما9قة،ا
سخدتايسئاتامنايسجندينايسجدساإىلا خضايسشا كةا
يفايسدركاة،اح2ثاأخاستايمنبااءاأناق2اسيتامييس2ةا
سلدادخيناحاخستايسدخا ا9خرتزقةاجادساإىلايسدركةا
9ددامقتلاخإصا9ةايسدارشيتا29نهماق2اسيت،اإالاينا
يسئاتا خضييايسشا كة،ايفاخقتاتحدثتايمنباءاعنا
إحجا اقبائلاَمأ باعنايسشاا كةاأَيْضاًايفايسدا ك،ا
خيحاخلايإلصاالحاتصد ايسدركةاماناخاللايسدخ ا
9خجنديهاإىلايسيطايطايممام2ة،ايممرايسذياأّسىاإىلا
مقتالايسدديدامنهام،اختديخستاصفحااتايستييصلا
يالجتخاعايايستا9داةاسناشاطنيامييسانياسلدادخينا

أسخاءاتلكايسق2اسيت.ا
خ9حمابامتا9دنياخإنايإلصالحايدخ ا9كييس ها
إىلامحرقاةاحق2ق2اةا9ددايسيماائرايسكباريةايسذيا
تلقالااخاللايميا ايسماا9قة،اخكذسكاخاللاجيالتا
يسداا كايسماا9قةاالاسا2خاانهايةاسابتخلاأيليلا

خمطل اأكتي9راترشينايمخلايسايض.ا
مدليماتاحصلتاعل2هااصدىايسمريةاتشرياإىلا
ينايإلصاالحاطلبامناق2اسيتاخرخعةايفامحاخظاتا
إباخ يخةاخعخريناخحجاةاخيسحييتاخيسحديدةاإىلا

تكث2فايساتقطابايسشباباخيستغريرا9هماقبلايسزجا
9همايفامحرقةايسدا كايفارصخيحاخنهم.ا

كا9يُسانهماخرصخيح:ا
تحيستامناطلانهماخرصخيحاإىلاكا9يسامزعجا
سلددخين،اخرغماماايماا عا9هايإلعاال ايسداسيامنا
نرشاأخبا اتتحدَُّثاعناتقد اكبريايحرزهايسرتزقة،ا
إالاينهارَسعاَنامااتتكشافاحق2قةاخنتائجايسدا ك،ا
ح2ثاسابلاإلعاال ايسدادخيناخمناخااللامييكبتها
سلخداا كايسديئارةايساتباقانتائجهااا9اسحديثاعنا
يسما2طرةاعىلامييق اخجبالاخخسيانايْسرتَيت2ج2ة؛ا
9هادفايستأثارياعىلايسارأيايسداا ايفايسديخالاإالاينا

يمحديثاأثبتتامدىازيفاخكذباتلكايسيسائل.ا
خكاناتاجبهااتانهاماخرصخيحاقاداحصادتا
ايسقااسةايسييسانياسلدادخين،اخ2خاااتديخستا عارشيترِ
َعهاايفايسدا كا أساخاءاسق2اسيتاجديدةاسقاتامصا رِ
يمخريةاأ9رزلا:اصاسقاساد2دامحخدايمقرعايسلقبا
أ9ايامان ا-ا يجحاصاسحاجحازها-امبييتاصاسحا
يسحن2اشا-امحخداعزيزايسحن2يشا-اسااسمامبييتا
يسصفريا-ايحيانارصاسخرينا-اعيلاناجياجخ2حا
-اخعبديسلاهاسااسماحخاداصدنينا-امالخكانارصا
صدناينا-اخمالخكاصاسحامجيحانا-اعخ2ماانا

صاسحاعخ2مان.

  - خاص:
حصلتا»صدىايسمارية«اعىلامدليماٍتا
مؤكادٍةاتف2ادا9اأناطائارًةاتا9داًةاسلغازيةا
يإلما يت2انيالبطت،اممااءاأمالايم 9داء،ا
يفامطاا اعتلا9خحاخظةاشابية،اقاسماًامنا
ا ايسجبهاترِ يإلما يتامغريضاسيجمت2ةاتُيصُّ

يسشتدلةايفامحاخظةاشبية.
يسغازيَةا 9اأنا يسدليمااُتا خأخضحاتا
يإلما يت2نياأ سليياخعىلاخجهايسرعةاطائرًةا
سنقلايسجرحىايستا9دانيامناخقيايسددخينايفا

جبهةا29حاناخعم2الن.ا
خأخاسا»صدىايسمرية«امصدٌ ايفامحاخظةا
شبية،ا9أنايسناخقنياجاسييايسشيي عامناسينا
هاإىلا 9خكاليتايسصايتاسلخييطنانيا9استيجُّ
يسمتشاف2اتاستلعا9اسد ،اخأسزميياأصحابا
يسمتشاف2اتايسياصةا9تحريكايالساداخاتا

يسياصةا9هماإىلايسجبهة.
خإذاَجَز ايسصدُ ا9أناجرحىايسددخا9اسئات،ا
امااازيستاعىلاأُشااادِّلاايفا أّكاداأنايسييجهااترِ

جبهةايسماقاخجبهةامنطقةايسهجرة.
خ9خااايايشا9حجمايسيماائرايستاياُمنرَِيا
9هاااُعَخالءايسغزية،اأكادتايسدليماُتاأناأخالسا
يسق2اسيايسناخلاعيلاصاسحاساديلايسحا ثيا
سقييامصا عهمايي اأملايفاجبهةايسمااق،ا
خلامايسناخالامحخاداعايلاصاساحاساديلا

يسحا ثياخيسناخلاصاسحاعيلايسحا ثي.
خسقنتاقييُتايسج2شاخيسلجانايسشادب2ة،ا

مرتزقاةايسدادخينايسماديسيايمَمريكاي،ايفا
مديرتيا29حاناخعما2النا9خحاخظةاشبية،ا
س خسااًاقاسا2ة،اخاللاييَمياأملايم 9داءا
خيسثالثااء،اعندماااتصاّدتاسدادةامحاخالتا
زحافا9غطااءاجاييامكثاف،اإالاأناحجَما
يسرض9ااتايستاياتلقالااايسرتزقاةاجدلتهما
ينرصخيناعنايالحتفاالتايإلعالم2ةايسزيئفة،ا
إىلايستناُخلايفاتقديماأخ يقهماسقيىايسددخينا
عاناطريالاتيث2لاماااقاد اُكلُّاخص2لامنا
يسقتاىلاس2ناالايسارىض،اكخاااخدلاتامييقُ ا
حزبايإلصالح،اخيسفصائلايمُْخااَرىايستا9دةا

سلددخين.ا
خفايامديرياةاعما2الن،ايؤكادامصد ا
عماكرياسصدىايسماريةاأناقاييتايسج2شا
خيسلجاانايسشادب2ةاتصادتا9بمااسة،اأملا
يم 9داء،اسزحفامرتزقةايسددخينايسماديسيا
يمَمريكاياعىلامييق اعماكريةايفايسديرية،ا
ُمشارييًاإىلامقتلاخإصا9ةاعارشيتايسرتزقةا

خخري امناتبقىامنهم.ا
خيفاعخل2ةايستباق2ةاأُْخااَرى،اسقياثالثةا
مانامرتزقةايسدادخينايسماديسيايمَمريكيا
مصا عهماعىلاأيدياأ9طالايسج2شاخيسلجانا
يسشادب2ةايسذينايساتهدخييامييقا ايسرتزقةا
يسذيناكانييايماتددخناسلزحافاعىلامييق ا
يسصفاريءا منطقاةا يفا خيسلجاانا يسج2اشا

9خديريةاعم2الن.
يستاياشاهدتا أّمااايفامديرياةا29حاانا
سلخرتزقاةاعاىلامييقا ا محااخالتازحافا
يسج2شاخيسلجانايسشدب2ةا9اتجاهاجبيَلايسدلما

خيسمل2ماخمنطقةا9ناعق2ل.
ا خخ2خااأكدتايسصاس ايسدمكريةاأناقييترِ
يسج2شاخيسلجانايسشدب2ةاتخكنتامناإخشالا
يسزحيخااتاختخكنتاأَيْضاًامانايسقضاءاعىلا
عارشيتايسرتزقاة،ايفاخقاتانارشتامييق ا
خصفحااتاتا9داةاسرتزقاةايسدادخيناقييئما
اقتاللام،ايفاتناخلاخيضحا9نيا طييلاةاسددسرِ
مرتزقاةاحازبايإلصالحاخيسرتزقاةايآلخرينا
يسذينايمدىاجخ2دهماإىلاإثباتاأنهمايمجدُ ا

9ثقةاقيىايسددخين.
خنارشتامييقا اتا9داةاسإلصاالحاخالَا
مقتالامامناعنارصايسلاييءااااخإصا9ةااا 
يفايسداا كايستياشاهدتهاامديريتااعما2النا
خ29حاان،اخمدظخهامامانامرتزقاةاحازبا

يإلصالح.
ماناجانبهاانارشتامييقاُ اخصفحاٌتا
أُْخاااَرىاتا9داةاسلخييسانياسلددخيناأساخاءا
تديساسقتاىلاخجرحىامرتزقةايسددخينا29نهما

ق2اسيت.
خخخقااًاسااانرشتاهامييقاُ اخصفحااُتا
يسرتزقاة،ا9اإلضاخاةاسصاس اأُْخاااَرىاخإنا
يسجرحاىا أمااا ساقطيي،ا يسقتاىلا عارشيتا

خأعديسلماأَْكَلَا9كثريامناأعديسايسقتىل.
جانٌبامناأساخاءاقتاىلايسرتزقةاا9دخنا

يسقتىلايسثخان2ةامنايسلييءاااا: 
ا-حاجباصاسحايسمباعيا“29حان”

يسدريفيا يسنصاي يا ا-منصاي اعبد 9اها
يسصدبيا“29حان”

خ-صاسحامحخدامرجانا“29حان”

ل-عخا اخخ2لاعخراساسمايسليكي
ع-صاسحا9ناجا9رايسدق2يل

م-محخداعيلاشل2لايسحا ثي
7-صالحاعيلاشل2لايسحا ثي

م-حمنياصاسحاخخ2لايسض2فيل
ل-عبديسلهامحمنايسرصي

لا-عيلانارصارصخيح
اا-ساسماسغخلايسدق2يل

اا-محخاداعبديسرحخناصاساحايسطالريا
يسصدبيا“29حان”

خا-صاسحا9ناعيلا9نارشيفةايسض2فيل
لا-أحخدامبا كاشقرينايسدق2يل

 عا-عبد 9هاأحخدا لخشاشي9انايسب2حاني
خيض2فانشاطاءايستييصلايالجتخاعيامنا
يسييسانياسلتحاسافاأساخاءاقتىلاعاىلايسنحيا

يستايل:ا
ما-عبد 9ها لخشاشي9ان

7ا-أرشفايسج2دي
ما-محخداحمنياسددايسحا ثيا

لا-ايسالز اعبديسلها9ناساسما9ه2صايسدباب
لا-عبديسقاس ايسذبايسصدبيا

اااناجياساسمايسحا ثيا
اا-محخداعلييايسدريفي

خأكادتايسصااس ايسدماكريةاأناقاييتا
يسج2اشاخيسلجاانايسشادب2ةاحاخظاتاعىلا
جالزيتهااايسداس2اةاسلتصادياخكاراأياةا
محااخالتاسقايىايسدادخيناخمرتزقتهامايفا
29حاناخعم2الن،امهخااكاناحجمايستصد2دا

خمدته.

تقارير

ٌد بني مرتزقة العدوان واالإ�ضالح يدفع بقياداته اإىل الهاوية خ�ضية املحارق.. مترُّ
أسر مجموعة من المرتزقة بعد محاصرتهم في مخدرة وهيالن واستهداُف مدرعة ومصرع طاقمها في أطراف المدفون

نهم وصرواح: هل من مزيد؟

مقتلة جماعية ملرتزقة العدوان وقياداتهم يف بيحان وعسيالن 
وطائرة عسكرية إماراتية لنقل جثث القتلى والجرحى

طرياُن العدوان اأَلمريكي 
السعودي يواصل غاراته 
اإلْجـَرامية وإصابة أربعة 
مواطنني بينهم طفالن 

بغارات عنقودية يف صعدة
  - خاص:

خيَصاَلاطارييُنايسدادخينايمَمريكايايسماديسياشاناغا يتاهايإلْجاَريم2ةا
خيساتهديفايمح2اءاخيسدنايسماكن2ةاخيسنشاآتايسداماةايفايسداصخةاصنداءا
خعدسامنامحاخظاتايسجخهي يةامتمابباًاميلفاًايمرضي ايسباسغةايفامماكنا
يسييطنانياخمريخقهامايسيدم2ةا9اإلضاخاةاإىلاإثا ةايسرعبايفانفيسايسنمااءا

خيمطفال.
خأخضاحامصاد اأمنياأناطرييَنايسددخينايمَمريكيايسماديسيايساتهدفا
9ململةاغا يتامديرياتاسنحاناخ9نيامطراخيسح2خةايسديخل2ةاخنهماملحقاا
اةاخمازي عايسييطننياكخاايساتهدفا9ددةا أرضي ا9ل2غاةا9اسختلاكاتايسَياصَّ
غا يتامنطقاةا يخةاحخ2داخمصن اسلبالسات2كاخمنطقاةايسقرنبا9خديريةا

يسح2خةايسيا ج2ةايفامحاخظةاصنداء.
خأشاا ايسصاد اإىلاأناطاريينايسددخينايمَمريكيايسماديسياشاناغا تنيا
عاىلاجبلاظفا ايفا9نيامطاراخغا ةاعىلايسصخ ،اخ2خااشاناطريينايسددخينا

يمَمريكيايسمديسياعدسيامنايسغا يتاعىلامديريةانهم.
خأخااسامصاد امحايلايفايسديريةاأناطاريينايسدادخينايساتهدفا9غا تنيا
جييتانيامنطقةامحيلاخيساتهدفا9غاا ةاجييةاثاسثةاعقباةايسصناني،اكخاا
يساتهدفا9ثالثاغا يتامناطلايسجاخ9ةاخساييداخغربايسدخين،اخ2خااشانا
غا تانياعىلامنطقةا9نياعاماراخغا ةاعىلامنطقةا9نياأسارتاخغا تنياعىلا
مناطلا9نياناجياخ9نياشاكييناكخااخيساتهدفا9غا ةاجييةايستيد اخ2هاا

يسقنا9لايسدنقيسيةامنطقةايسدقرين.
خيفامحاخظاةاصددةاشاناطاريينايسدادخينايمَمريكيايسماديسياخخلا
غا يتاعاىلامديريةا9اقمامنهااعنقيسيتان،امااأّسىاإىلاإصا9ةاأ 9دةامييطننيا
29نهماطفالن،اكخااشاناطريينايسددخيناأ 9 اغا يتاعىلامنطقةاآلامماديسا
يفامديريةاسحا اخغا تنياعىلامنطقتيايسصاخ2ةاخيسالح2ظا9خديريةايسظالرا
9اقاماخكذساكاأ 9 اغاا يتاأُْخاااَرىاإحديلاااعنقيسيةاعىلامنطقاةايسبق ا

9خديريةاكتافاخغا تنياعىلامنطقةايسصاخ2ة.
خيفامحاخظاةايسحديدةاشاناطاريينايسدادخينايمَمريكيايسماديسياثالثا
غا يتاعاىلايسقاعدةايسبحريةاخغا تنياعىلايسدخاعايسمااحيلا9اسجبانةاخكذسكا

ثالثاغا يتاعىلايسدخاعايسجييا9خديريةايسصل2ف.
خيفامحاخظةاتدزاشاناطاريينايسددخينايمَمريكيايسماديسياأ 9 اغا يتا
عاىلامديرياةايسيااخأ 9 اغاا يتاأُْخااَرىاعاىلامديريةامايزعاخكذسكاثالثا

غا يتاعىلامثلثايسدخريا9خديريةاذخ9اب.
يفاذيتايسما2اقاشاناطريينايسددخينايمَمريكيايسماديسياسلملةاغا يتا
عىلامناطلامتفرقةامنامديريتيا29حاناخعما2النا9خحاخظةاشابية،اخ2خاا

شناأ 9 اغا يتاعىلاجبلاناصةا9خحاخظةايسضاس .

تدمرُي ثالث آليات عسكرية يف نجران وقنُص جنديني سعوديني يف جيزان وعسري 
  - صالح مصلح:

واصل�ت قواُت الجي�ش واللجان الش�عبية عملياته�ا النوعية 
والبطولية يف العمق الس�عودي وكبدت العدو الس�عودي خس�ائر 

كبرية يف األرواح واملعدات العسكرية.
وأف�اد مص�در عس�كري لصحيفة ص�دى املس�رية أن أبطال 
الجي�ش واللجان الش�عبية تمكنوا األربعاء م�ن تدمري ثالث آليات 
عس�كرية تابع�ة للجش الس�عودي، منه�ا آليتا ب�راديل األوىل تم 
اس�تهدافهما يف موقع الرديف ش�مايل املش�قر والثاني�ة يف مركز 
االتصاالت خلف موقع رجالء بمنطقة نجران، ما أدى إىل تدمريهما 

وم�رصع طاقمهما، فيما تم اس�تهداف آلية ثالثة ن�وع ابرامز يف 
موق�ع الهجل�ه يف نج�ران بصاروخ موج�ه، م�ا أّدى إىل تدمريها 

ومرصع من عىل متنها من الجنود السعوديني.
كم�ا ُقتل جنديان س�عوديان، يوم الثالثاء إث�ر عمليتي قنص 
منفصلت�ني لوحدات القناص�ة التابعة للجيش واللجان الش�عبية 
اس�تهدفت إحداهم�ا جندياً يف موق�ع قائم زبي�د بمنطقة جيزان، 
وفيما اس�تهدفت الثانية جندي�اً يف رقابة الهنج�ر أثناء تنقله من 

دشمة إىل أخرى يف نفس املوقع بمنطقة عسري.
وأوضح املصدر أن القوَة الصاروخية واملدفعية استهدفت كالً 
من قيادة ثويله ومنفذ علب بمنطقة عس�ري، باإلضافة إىل معسكر 

رج�الء يف نج�ران بع�دد صواريخ الكاتيوش�ا، محقق�ة إصابات 
مبارشة، ما أدى إىل مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديني 

كما اس�تهدفت تجمعاً للجنود الس�عوديني جوار رقابة القرن 
بمنطق�ة جيزان بع�دد من قذائف املدفعية أصاب�ت أهدافها بدقة 
مخلفة عدداً م�ن القتىل والجرحى يف صفوف العدو تم نقلهم عرب 
عدد من س�يارات اإلسعاف التي هرعت إىل املكان عقب استهدافه، 
باإلضافة إىل اس�تهداف موقعي املسيال والشبكة يف منطقة عسري 

َوبعدد من قذائف املدفعية محققة إصاباٍت مبارشة. 
أم�ا موقع املخ�روق فقد تم اس�تهداُفه بعدد م�ن قذائف ال� 

)B10( والتي أصابت أهدافها بدقة.
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  - عبدالقادر حسين:
اخس2لَةا ايمَمريكيُّ ايسددخيُنايسماديسيُّ سمايرتُكرِ
إالا خمد2شاتهما يس2خن2انيا ح2ااةا عاىلا ضغاٍطا
يساتيدمها،اخخااللاُقري9ةاعامانيامضت،اطالا
َرا يسقصُفاعديَدامنشاآتاصح2اةاخصناع2ةاخَسمَّ
يسبُن2اةايستحت2ة،اس2دعَمانشااطايستهريباخإغريقا
اأَْسخيَاةاخمنتجااتا يسهر9اةا 9اسنتجااتا يسباالسا
يساتهالك2ةاأُْخاااَرى(..اإنهايقاي ا9ذسكاسكياالا
يجاَدايسجرياُحايسذياساقطاإثرايسقصفاشاشااًا
اُداُجْرَحاه،اخالايجَدايسصااُبا9خرضامزمنا يضخِّ
ُمماكناًامسه،اخسك2الايايجدايسصا9اينا9أَْمَريضا
خطاريةاساب2الًاسلمافراإىلايسياا جا9حثااًاعانا
امناأنايخيَتايسشيُص؛ا9مببا يسدالج،اخالاأََماارَّ

غ2ابايسرعايةايسصح2ةاخينددي ايسدخيء.
منصاي اااااعامااً(اأنهكاهاكثارييًايسبحاثا
عاناسخيءاسييساده،اخيقايلا9أنهايُصاابا9اإلع2اءا
عندماااينَفُداعىلاأ29هايسداالُجاخيطلبامنهارشيءا
9اكاتاآخر،اح2ثاأناخيسَدهامصااٌبا9قللامزمنا
خيماتيد ااعا ANAFRANIL(اخلايامنداد ا
حاس2ااًايفايسص2دس2اتايسرساخ2ة،اسكناهايذلباإىلا
ص2دس2اتاأُْخااَرىاتب2ا ايمَْسخيَةايسهر9ةاخيجدها
سديهاا9مادرامرتف ا9نمابةاا%لم(اعىلايسرغما
مناأنهاعالجا9ما2طاخيشاتهرايفايسما9لا9يخرتها

يفاسيقايمَْسخيَة.
خيتا9 امنصي اأنهايياىامناأنايكينالذيا
يسدخيءاعديمايسفاعل2ةاأَْخايمابباأرضي يًاجانب2ة؛ا
كيناهاالايدخالايسباالسا9طريقاةا ساخ2ةاتحتا
إرشيفايسه2ئاةايسدل2ااسألَْسخيَاة،امض2فاًاأنالناكا
عدياَدامييطنانيايدانايناكثارييًاسلحصايلاعىلا
يسدخيء،االاسا2خاام اي تفاعاأْساَدا هايفايسمايقا
يستايا يسصدباةا يسد2شا2ةا خيمَْخَضااعا يسمايسيءا

يد2شهاايس2خن2ينا9فدلايسحصا اخيسددخين.
سقاداخارضايسدادخيُنايسماديسيايمَمريكايا
حصاا يًاظاسااًا9استزيُمنام اعدخيناهايسهخجيايفا
يساامااماا س/اآذي اعالا،اخ9طائريتاهاقصفا
خسّمارايسبن2اةايستحت2اةاخعادسيًامانايسقطاعاتا
يإلنتاج2اةايسيطن2اة،اس2ناَلامناصخايسايس2خن2نيا
خيقاّيضاإ يستهامايفايستحار امانايستبد2ةاخن2لا
اعاىلاجادي ايسصخيسا ُ يالساتقالل،اسكناهاينكاررِ
يس2خناياخيإلجخااعاعاىلارضخ ةايسياالصامانا
ها اذ يئدهاخُحَججرِ يسه2خناةايمجنب2ة،اختدارتاُكلُّ
يستياساّيقهااعندامبارشتهايسددخيناعىلايسشدبا
يس2خناي،اح2اثا9ادأاعدخيناهاتحتاياخطاةاسعما
رشع2اةاتييخق2ةاسلقضاءاعاىلاجخاعةامتخرسة،ا
خأناتلكايسهخةاسناتتجاخزايمسبيعني،اس2د2دا9ددا
ذساكايمملاسل2خن2نياخيُد2ّشاهمايفا خااءاخند2م،ا
سكناهايس2اي ايخدانايفاتدذيابايس2خن2انياخيزيدا
مداناتهماخارسيًاخرسيً،اخيخن اعانايسرىضايسدخيءا

خيمتهدفامريكزاطب2ةاخإغاث2ة.

إْنَسانيٌة معّطلة
إذنالياحرٌبالخج2ةايشانهااأغن2اُءايسيل2جا
عىلا9لدايددايمخقَرايفايسنطقةاعىلايسرغمامناخخرةا
يسايي سايسطب2د2ةاعىلاجغريخ2ته،اخأخسئكايمغن2اءا
يشارتخنا9أمييسهاماأصاييتايسداساماخمييقفهما
حتاىاالايجادايس2خن2ايناصيتااًاينارُصلاماأَْخا
يتضامانامدهم،اخيقايلاج2خاياماكغيسد يك،ا
مماؤخلا9امَُمااامايستحدةايدخالايفايس2خن:ا»إنا
يإلنَْمان2ةاالاتدخُلا9دُدالنا،اخيسداسمايغضايسنظرا

عخاايحدثايفايس2خن«.
خ9حماباتقا يارايسصل2بايمحخارايسدخيلاقدا
تامايإل9االغاعاناأَْكثَارامانالماايساتهديخاًاعىلا
يسمتشاف2اتاخيسد2ااسيتاخيسداملانيايفايسجاالا
يسطبياسلجناةايسدخس2ةاسلصل2بايمحخرااICRC(،ا
خأناأقالَّامنانصفامريخلايسرعايةايسصح2ةايستيا
الاتزيلاق2دايستشاغ2لايفاحانياخرجتايسبق2ةاعنا
نطااقايسجالزية،ا29نخاايخيتاعرشيتايسييطننيا
مانايسرجاالاخيسنمااءاخيمطفالا9شاكلاييمي،ا
جاريءاإصا9اتاخجرخحايخكاناعالجهااخأَْمَريضا
قا9لةاسلدالج،اسكاناعد اتيخرايمَْسخيَةايسصح2حةا

يجدلهماعرضةاسلخيت.

إنعداُم تدفق األَْدوَية واملواد الخام
يقيلاحااز ايسح2اد ياامايزعاأَْسخيَة(:ا»إنا
يسددخيناليايسمببايفاينددي ايمَْسخيَة؛اخذسكا9مبا
يسحصاا ايسذيايفرضاها9اريًاخ9حريًاخجاييً،امخاا
أخىضاإىلانقصايمَْسخيَةا9شاكلاكبري،اخعىلاخجها
يسيصيصاأَْسخيَةايمَْماَريضايسزمنة،امخااأّسىاإىلا

تدلي احاالتايسرىضا9شكلاأكل.ا
خ9اسنمابةاسألَْسخيَةايستياكاناتاميزخنًةاسدىا
يسارشكاتايسدخيئ2ةايف2ادايسح2اد يا9أنهااكانتا

قل2لاة،اخسذساكاكاناتاتبااعا9أْساَدا اخ2اس2ةايفا
يسميقايسمايسيءا9نمابةاي تفاعا9اسمادراتُقد ا
9اااا%120-%100(،امحذ يًامناي تفاعاسادرا
رصفايسدخال ؛امنهايتناساباطرسياًام اأْساَدا ا

يمَْسخيَة.
خأضااف:اإنايسيخارةايسدخيئ2اةامؤمناةاحاس2اًا
سكانا9طريقةامهر9ةاخغريا ساخ2ةامنايسيكالء،ا
ح2اثاأنهاااتصالايسمايقا9ادخنارضيئاباأَْخا
جخا ك.امؤكديًاأنايسحصا اأَيْضاًاأثّراعىلارشكاتا
يستصن2ا ايسدخيئ2ةايسحل2ةاخكانتاتيخرانمابًةاالا
9اأسا9ها،احتىانفاساكخ2ةايسييسايسيا اسلتصن2 ا

يسحيلاختدط2لايإلنتاج.
لا  ا خقادينرِ إىلا إعالم2اةا مصااس ا ختشاريا
نيعاًامانايمَْسخيَاةايسنقذةاسلح2ااةاخمناضخنهاا
أَْسخيَاةاأَْماَريضاايساكىل،ايستهابايسكباد،اأَْمَريضا
يسقلاباخأَْسخيَةاك2خ2ائ2اةاسلخصا9نيا9اسرطان،ا
يسماكري،اشاللايمطفال،اخأَْسخيَةايمطفالايسذينا
يداناينامنامتالزماةايستنفل(،ا9جاناباأَْسخيَةا
يمطفاالايسذينايدانينانشااطاًازيئديً،اخأشاا تا
يسصااس اإىلاأنالناكاناد ًةايفايسحاس2لايسي يدية،ا

ةا9اسغم2لايسكليي.ا خيسحليلايسَياصَّ

حصاٌر جائٌر وأزمٌة خانقة
ماناجانبهايقايلاإ9ريل2ماأ9اياطاسباايدخلا
سادىايسه2ئةايسدل2ااسألَْسخيَاة(:اإنايسحصا ايسجائرا
خارضاأزماةاخانقاةايفايمَْسخيَاةاخيسماتلزماتا
يسطب2اةاخصيصااًايمصناافايمََسااسا2ةايستيا
تند ُجاتحاتاتصن2فا»منقذةاسلح2ااة«،اخلناكا
أكثاُرامنامائةاصنفاأََسااايسامنددرِ ،اغاسب2تهاا

يمَْماَريضا أَْسخيَاةا
كأَْماَريضا يسزمناةا
خيسماكري،ا يسقلاب،ا
يسكلايي،ا خيسفشالا
خيسر9اي،ا خيسارصع،ا
سا2خ2اا سثال ي خ
تا ما مماتلز خ
تا سدخل2اا ي
،ا ح2اة ي سجر ي
يمخ ي ..ا خأَْسخيَاةا
9داضا خكذساكا
يسيليةا يسحاس2لا
س2الا كخحا ا

خحاصا
يسفريخسات(.

يض2افا خ
مانا كثارييًا أنا
يسارىضايسذيانا
سهاما س2ماتا
عاىلا قاد ةا
رشيءايمَْسخيَاةا
يتكفالا كانا
يسلنامجا 9هاا
طنايا سي ي

9ايزي ةا يسدخيئايا سإلماديسا
يسصحاةامناخااللاقائخةايالصنافايمََسااسا2ةا
يسيطن2اة،اخكرختايسرصفايسشاهرياخ9دعمامنا
خزي ةايسصحاةاخيسنظخااتايسدخس2اةايسداملاةايفا
يس2خن،امماتطرسيًاأنايسددخيَناخيسحصاَ اساالما
9شاكلاكبريايفاينتشاا ايمَْسخيَةايسهر9ة،اختناميا

يسميقايسميسيءاخي تفاعاأْسَدا ايمَْسخيَة.
خعاناسخ ايسه2ئاةايسدل2اااسألَْسخيَةايقايلاأ9يا

قامتا 9أنهااا طاسابا
9تفد2لاقممايسيزخنا
يسدخيئاياستا9دةاتيخرا
يمََسااسا2ةا يمَْسخيَاةا
مانا خمماتي سيهاا
خاللاحزماةاإجريءيتا
خقانين2اها خن2اةا
خم2دين2ةاأثخرتازياسةايفايسيخرةايسدخيئ2ةا9نمبةا
قاماتا كخااا عالا،ا 9اسداا ا 9اسقا ناةا %ملا
يسه2ئةا9ضبطاكثريامانايمَْسخيَةايسزخ ةاخأحاستا
قضايالاااإىلايسن2ا9اة،اخشاّكلتاسجانااًام2دين2ةا

ممتخرةاسريقبةاخضبطايالختالالتايسمدرية.
خيف2اداإ9ريل2ماأ9ياطاسبا9أنايسددخيَناقصفا
مصنا اا29يخا  (اسإلنتااجايسدخيئياخسمرايسبنىا

يإلسي ياخ2اهاخمبناىايسيتلايسيااصا9اسصن ،ا
خيددامصن ايإلمبايالتاايإل9ر(ايسيح2دايفايس2خن،ا
29نخااامصن اايدكي(ايسحكيميامدّطل؛ا9ماببا
عاد اتيخاراقط اغ2اا ايآلالتاخيسشااكلايساس2ةا
خلايايسصنا ايسيح2دايساذيايحيياخاطاينتاجا
يسحاس2الايسي يدياة.امؤكاديًاأنايسه2ئاةاأسزماتا
يسنظخااتايسدخس2ةا9اسرجيعاإس2هاامخذامييخقاتا
يساترييسايسييسايسطب2ةايسياصةا9هاااخم اذسكاالا
زيساتايسنظخااتاتييلاجييناباثانيياةايلتخاماا
كبارييًاعاىلاحماابايسجيينابايمكثارايحت2اجاًا
خهياتاييلا9ريمجايسصحاةايإلنجا29ةاخيستحصنيا
كاملايسدعماعىلاحماباجانبايمَْمَريضايسزمنةا
كامخ ي اخيسقلاباخيسماكرياخيسفشالايسكلاييا

خيسثالس2خ2ااخغريلا.
ييسافا يسدكتاي ا يتمااَءُلا جانباها مانا
يسحاارضياايدخالايفايسه2ئاةا

يسدل2ااسألَْسخيَاة(،اعناسخ اخزي ةايسصحةاخمحخالًا
يفايسيقتاذيتهايسصحةايسداس2ةامماؤخس2ةاتهريبا
تلاكايسدقاقارياقائاالً:ا»الاندفايايسنظخاةامانا
جاناباأنهااتد2ُشايفايسيساطايس2خناياختدايشا
يحت2اجاتهاخمشااكلهاخنييقصه،اخالا9داأنايكينا
سديهاااجاناٌباإنَْماانيايفاتحركهاا،اختبتدُداعنا
رصفايسل2ا يتاسارشيءايسحاجاتاغريايسرضخ يةا
تنهاضا أنا يخكانا كانا إذا يسحاايل،ا يسيقاتا يفا
9خمتيىايسقطاعايسصحيا9تلكايسباسغاخاللاخرتةا

يسددخيناخيسحصا «.

الصحُة العاملية ُتهّرب َأْدوَيًة منتهية!! 
خم اينتشا ايسميقايسميسيءاستجا ةايمَْسخيَة،ا
ينترشتاعدياُداأَْسخيَاةامنته2اةايسصالح2ةاخغريا
مطا9قةاسلخييصفاتاخيسقاي2ل،اح2ثاتكشافا
خثائاُلاصاس ةاعنايسه2ئةايسدل2اااسألَْسخيَةا9تأ يخا
م/اا/مالا،اعناتهريباساتةاأصنافاميد ةا
إىلايسمايقايسحل2ة،اخ9حمابا9الغاخجهتهال2ئةا
يمَْسخيَةاسلنائبايسدا اضدامنظخةايسصحةايسداس2ةا
أنايمخريَةاقامتا9ماحباتلكايمصنافامناإَسيَ ةا
يسجخا كا9خطا اصنداءا9دخناإذٍناأَْخاإشادا امنا

ل2ئةايمَْسخيَةاأَْخاخزي ةايسصحة.
خأضاافايسباالغا9أنهاتاماضبُطاقاا باص2دا
9خحاخظةايسحديادةاعل2هاأصنافاسخيئ2ةامنته2ةا
يسصالح2ةاتحخلاتأ يخاينتهاءاااا/مالا(اتا9 ا
سنظخاةايسصحةايسداس2اة،اخطاسبايسباالغا9إسزي ا
يسصحةايسداس2ةا9اسكشافاعنامصريامائتياأسفا
أمبيساةامناصنفااخنتاسانيا،اخلياعقا اميد ا
يصالاتأثاريها9نمابةاا%60-%30(،امناتأثريا
يسهريخياناخيسي خانياعاىلايستايييل،اخإسخاسهاإىلا
يس2خانا9هاذهايسكخ2ةايحخالاعالماتايساتفها ا
كثارية،اح2ثاأنايالحت2اجايسمانيياسهاذيايسدقا ا

خقطالاأسفا9ييق ازياسةاكبرية.
إىلاذسكاتف2داخكاسةايمنباءايسرسخ2ةاعناضبطا
مكتابايسصناعاةاخيستجاا ةا9خحاخظاةاصنداءا
ستةاأطنانامنايمَْسخيَةامنته2ةايسصالح2ةاكانتا
9حايزةاعادساماناتجاا ايستجزئة،اكخاااتخكنتا
خرقايستفت2اشايستا9دةاسلخكتباخيمجهزةايممن2ةا
ماناضبطاسينّةامحخلةا9حيييلاساتةاأطنانامنا
يمَْسخيَاةامنته2اةايسصالح2اةايفانقطةاسي اَساْلما

9خديريةاسنحاناخ9نيا9هليل.

أعماٌل خرييٌة وتضاُمٌن إْنَساني
خم اتفاقمايمَْخَضاعايسد2شا2ةاعىلايسييطننيا
خإحجاا ايسدخسةاعناتقديماألاماخدمةامجان2ةا
سييطن2ها،اناشادامييطنينايسنظخاتايإلنَْمان2ةا
ين،امخنا خخاعيلايسيرياسمااندةايسفقريءاخيسُدررِ
سديهماحااالتامرض2اةاتكاس2فهاايساسياةاعاس2ةا
جديًاخخيقايساتطاعتهم،ايممرايسذياسخ ايسبدضا
منهاماإىلاإسخالازخجتاهاإىلايسمتشافىاسليالسةا
خيغاس اسخناعيسة؛امنهاالايخلكايسالايسكايفاسدخ ا

يسرسي .
حخااسةايسدريقاياشاابايدخاُلا9جهاداذيتيا
إلعاناةايسارىضاخيسحتاجني،اخعلاطارقاأ9ييبا
أللايسيريايقد اسلخرىضاخيسحتاجنيايسماعديتا
إجاريءا تكاس2افا 9تيخاريا خيسطب2اة،ا يإلنَْماان2ةا
عخل2اتاطب2ة،اخأَْسخيَة،اخقداتخكناحخاسةا9فضلا
خاعيلاخريامنايسغرت9نياخا جايس2خناخمناسيخلا
يس2خناتيخارياأَْسخيَةاسالخاحاساةامرض2ةامزمنةا
خأطفاالامداقنياخاللاشاهراسيماخل،اخيدخلا
عاىلاتيخرياأَْسخيَةاسحاالتامرض2ةاخقريايفاقماما
يالطفالا9خمتشافىايسثي ةا9صنداءاخاللاياليا ا

يسقاسمة.
خيقايلاحخااسةا9أنهايشادرا9ماداسةاكبريةا
عندماااتغخاُرُهاسعاييُتايسرىض،اخيدعاياخاعيلا
يسيرياسشا كتهايسدخلايإلنَْمانياخيسثييبامنايسله،ا
اطفلامريض،اختيف2افاأسماخقريا 9تيف2فاأسامرِ
يدانياخسمايماتطرِ اعىلارشيءاأ9مطاأسخيته،اأسما
أرسةا9كاملها،اخصيصااًاخاللالذهايسفرتة؛امنا
يسناَسا9الا خيتباأَْخاعخلايفاظلايسظرخفايسصدبةا

يستياتخرا9هاا9السنا.
لكذيايلجأايس2خن2يناسلتداطفاخيسرتيحماخ2خاا
29نهام،اخالاأحداينظاراإىلامداناتهاماأَْخايلتخلا
تقديمايسديناخيسماعدةاإس2هم،اح2ثاخقداأطلقتا
نقا9ةايسص2اسسةايس2خن2نيانديءيتاعديدةاسنظخاتا
إنَْماان2ةاخمنظخاتاتا9دةاسألَُماامايستحدة،اغريا
اتُثخراأَْسخيَاةامهر9ةاخميد يت،ا أناتلكايسناديءيترِ
خالاساب2َلاسليالصامنالاذهايسدضلةايستيا9اتتا
كا ثةاإنَْماان2ةامحققاة،اإالا9اضطاالعاأجهزةا
يسدخسةا9دخ لاايفامريقبةاسايقايمَْسخيَة،اخضبطا
يستالعبنيا9امْساَدا ،اسدلاذسكايُيّففامنامداناةا

مريضايأملايسشفاءاأَْخاجريحايرجيايسداخ2ة.

ْدوَية وال�ضحة العاملية ُتغّذيها باأَْدوَية منتهية  اإنت�ضاُر ال�ضوق ال�ضوداء لبيِع االأَ
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  - زكريا الشرعبي:
سامايبدأايسدعُمايسماديسياسلجخاعاتايإلْجاَريم2ةا
يفايس2خانايفايسمااسساخيسدرشياناماناآذي ايسداا ا
يسايضاحنياأعلنتايسمديسيةا9استداخنام ايسيالياتا
يستحادةايمَمريك2اةاخعادسامانايسدخلاماناضخنهاا
ك2انااتاخل2ج2ةايسددخيناعاىلايس2خناختدمرياسخستها
خج2شهاسصاسحاتيس اتلكايسجخداتايسمتي سةامنا
ُكّلاأنحاءايسداسم،اخخااتقيسهايمحديُثاختثبتهايسيثائُلا
يادلا9خاااالايدعامجااالًاسلشاكاعىلاخقايفايسك2انا
يسماديسياخ يءايسدخل2اتايإلْ َلاا29ةايستياحدثتايفا
يس2خناخسعخهااسلقاعدةامنذاسننياسا9قةاسلددخين.

وثيقٌة تثبت دعم السعودية لتمكني 
إليصال قيادات إْرَهـابية إىل مناصَب يف 

الدولة 
خخ2خااايدارُفايسجخ2اُ اأنايسماديسيةاخقفاتا
خ يءاإنشااءامركزاسلتكفرييانيايفامدينةاسماجاقبلا
اعرشةاسانةاخسعمايسييخديناإَس2هامنا أَْكثَرامناساتَّ
يستنظ2خاتايإلْ َلاا29ةامناأنحاءايسداسما9استقطابا
مقبلايسييسعياخمنحهاماايماخىا9اإلجازةايسفقه2ةا
مناأحدايسرميزايسيلا29اةا»ي9نا9از«اثماسعخهاماس2اًا
ستفت2تايسجتخا اطائف2اًاختكفرياختفما2لا ميزها
يسدين2اة،اتقايلاخثائلاحصلاتاعل2هاايسمارية:اإنا
يسدعامايسماديسياسلجخاعااتايإلْ َلاا29اةاسمايكنا
مقترصيًاعىلاسعمايستكفريينيايفاسّماجاخإنخااتجاخزا
ذسك،ا»9حماباخثائلاحصلتاعل2هاايسمرية«اسدعما
تنظ2امايسقاعادةايإلْجاَريماياختخكانياق2اسيتهامنا

يسيصيلاإىلامريكزاعل2اايفايسدخسة.
إحدىايسيثائلايستياحصلتاعل2هاايسمرية،اعبا ةا
عنا ساسةامنايسشا2خايح2ىامق2تايسذياينتخياإىلا
صدادةاخأحادايسييسنياسقايىايسدادخين،اميّجهةاإىلا
يسنظا ايسمديسي،اختتضخناتقريريًامدليمات2اً،ايبدخا
ماناخاللايسيث2قاةاأنايمخرياكانامكلفااًا9ص2اغةا

تقا يراسخ يةاسلنظا ايسمديسي.
ختثبتايسيث2قاة،ايستياتديساإىلايسداا الالا،اأنا
حزبايإلصاالح،ايساذ يعايسماديسيةايمخىلايفايس2خن،ا
قا ا9دعامايسق2اسيا9تنظ2مايسقاعادة،ايسدعياناجيا
عيلايسزييدي،ايفاينتيا9ااتايسحاخظة،اخأرصايسحزبا
خمداهاأحزيبايسلقاءايسشارتك،ايفاح2ناهاعىلاتد2نيا
يسزييديامحاخظاًاسحاخظةامأ با9دداأناقّد ايسؤتخرا
مرشاحاًامناسيخلايسحزباخقي9لا9رخضاقاط امنا

يإلصالح.
ختيضحايسيث2قةايستياتياطبايسنظا ايسمديسي،ا
أنايإلصاالحاقادانجحا9اسفدالاخأخصالايسق2اسيايفا
تنظ2مايسقاعدةاإىلامنصبامحاخظامحاخظةامأ ب.
سنصابا يسقاعادةا 9تنظ2اما يسق2ااسيا خصايُلا
محاخاظاماأ بايفايسداا الالااكانا9دييةاُمَيّططا
ساديسياسفرضاخجيسايستنظ2امايفايسدخسةايس2خن2ة،ا
خلايامااايتضحاأَْكثَراماناخاللاق2اا ايسفا الاسيا

9إصادي اقاري امانايسريااض،ايفاأخيخاراسيماخلا
مانايسداا ايساايض،اخيقايضا9تد2نيانايافاصاسحا
يسق2ايامحاخظاًاسحاخظةايسب2ضااء،اخكذسكاتد2نيا
َعبديسيلاابايسحخ2قاناياعضييايفاخخادايسرياضايفا
يسشااخ يتايسم2اسا2ةا غماأناكل2هخااامتييجدينا
يفاقييئامايسدقي9ااتايمَمريك2ةاضاداسيعخياتنظ2ما

يسقاعدةايإلْجاَريمي.
خيؤكاداتقريٌرانرشهامدهداخيشانطناسد يسااتا
يسارشقايمسناىا9دنايينا»حكيمةايسظالايستا9دةاساا
تنظ2ما»يسقاعدة«ايفايس2خن«اأخيخراسيمخلاخالا ،ا
ذسكايسدعمايسماديسياسلجخاعااتايإلْ َلاا29ة،اح2ثا
أشاا اإىلاأنامدظَماق2اسيتاتنظ2مايسقاعدةايفايس2خنا
ساديسيين،اخأناقاييتايممانايس2خن2ةاخااللاخاليةا
يسفاا الااسياالاتييجههاما9خااايدلاعىلامشاا كةا
يسق2ااسيتايممن2اةايفايسدخساةاخيستاياكاناتاميكلًةا
ح2نهاااإىلاحازبايإلصاالحا9دعماساديسيايفاتخدسا

يسجخاعاتايإلْ َلاا29اةايفامحاخظاتاأ9نياخيسب2ضاءا
خحرضميت.

يفالاذهايسفرتةاتاماتهريباعارشيتايإلْ َلاا29نيا
منايسماجنايسركازيا9صنداءا9دعايىاأنالجيماًا
إْ َلاا29اًايساتهدفايسماجن،اكخااأقدمتاجخاعاتا
إْ َلاا29ةا9زعامةاعنرصاساديسيا9اقتحا امجخ ا
يسدخااعا»يسدريض«اخي تكابامجازَ ا9شادة،اخح2ثا
أثبتاتايسيث2قاةايمخىلاضليعايسماديسيةاعناطريلا
أذ عاحزبايإلصالحايفاإيصاالايسق2اسيتايإلْ َلاا29ةا
إىلامناصاباعل2ااايفايسدخساة،اخ2خااكشافتامكاسةا
حصلاتاعل2هااقناةايسماريةا9نيايسفاا الاسياخ9نا
مبا كامشاا كةا ئاسةايسجخهي يةاذيتهاايفاتخكنيا
يسجخاعاتايإلْ َلاا29ةامناي تكابايسجريئماخزعزعةا
يممناخيالساتقري استنف2ذاُمَيّططاتقم2مايسبلدايسذيا
تقفاخ يءهاأَمريكااخيسمديسية.ايفالذهايسكاسةاظهرا
لاسيامتبال2اًا9جريخاةايسدريضاخأثرلاايفايسضغطا

عىلا9داضايسكيناتاستخريرامرشخعايمقلخة،اح2ثا
قاالالااسياسديارامكتبهايساذيا ساعل2اها9ضحكةا
كباريةاأنالذهايمطريَفا»قداذيقاتاطدمايسيتاحلا
يسدريض«،اُمشارييًاإىلاأنامجلالايستداخنايسيل2جيا

س2كيناأخَلايسؤيّديناسرشخعايمقلخة.

الدعُم العسكري للجماعات اإلْرَهـابية.. 
يسماديسيا يسدماكريا سلدعاما 9اسنمابةا أمااا
سلجخاعااتايإلْ َلاا29اةاخ2ثبتايسدادخيناعىلايس2خنا
يسيقايفايسماديسياخ يءالذهايسجخاعااتاخسعخهاا
سلتخدساخيسما2طرةاعىلاعدسامنايسدناخيسحاخظات،ا
تحاسافا 9اساما يسرساخيا يسناطالا خح2اثارصحا
يسدادخينا9اأنامحا 9ةايسجخاعااتايإلْ َلاا29ةاس2لا
ايسدخل2ااتايسددخين2ةاعىلايس2خاناأَْخاماا ماناأَْلاَديفرِ

أسخيا9اا»9داصفةايسحز «.
ا9خحا 9اةايسج2شا تحاسافايسددخيناسامايكتافرِ

خيسلجاانايسشادب2ةاخيسيقايفايفاطريقهاماخلمايفا
يسريحلايمخريةاسلقضاءاعاىلايإلْ َلاابايفامحاخظةا
يسب2ضااء،ا9الاأعلاناسعخاهايسرساخياسلجخاعااتا
يإلْ َلاا29اة،امطلقااًاعل2هااايساما»يسقاخمة«اخعلا
تزخيدالذهايسجخاعاتا9امسالحةاخيممييلاأَْصبَحتا
لاذهايسجخاعااتاتما2طراعاىلامادناتدازاخعدنا

خحرضميتاخأ9ني.
خدىلاغري اساي يااح2ثا9اتايإلعال ايسماديسيا
خيسقطريايدداتنظ2ما»يسقاعدة«اأَْخاماايماخىالناكا
»جبهةايسنرصة«اجزءيًامانايسدا ضة،اح2ثانرشتا
صح2فةايسرشقايمخساطاأخيخراشاهراأكتي9رايسدا ا
يسايضاتقريريًاقاستاخ2هاإناشااحنةاأسالحةاكبريةا
ستتمالخهااماااأساختهايسصح2فاةا»9اسقاخمة«ايفا
تدزا9ق2ااسةاأ9يايسدباس،اخذسكا9داداأيا امناإعالنا
يمخارياإقامةاإماا ةاإْسااَلم2ةايفاتدزا9اساماإما ةا
ُحخاةايسدق2دة.اخقداتمايسماخاحاسقناةا»9يا9يايس«ا
يسليطان2اةا9تصيياراتقريارام2دينياماناجبهاتا
تدزايكشافا9يضايحا9اسصايتاخيسصاي ةاتييجدا
عنارصاتنظ2امايسقاعدةاضخنايسقاييتايسكينةامنا
مرتزقاةايسددخيناختتحدثاخ2هاعنارصايستنظ2ماأنهاا
تشا كايسييسنياسلددخينايفامييجهةايسج2شاخيسلجانا

يسشدب2ة.
حتىاتنظ2ُمايسقاعدةاخ9أخيمراساديسيةاأَمريك2ةا
حاخلاتقديمانفماهاجزءيًامخاايماّخىا»يسقاخمة«ا
عالاتماج2لنيامرئ2نيانرشلخااايستنظ2اماتنظ2ما
سدارضامدا كاهايفاتدزاإىلاجانباخصائالايسرتزقةا
خكذسكاخث2قةاتديخسهااناشطيناعىلامييق ايستييصلا
يالجتخاعاي،اختحخالاختاماتنظ2مايسقاعادةاتيّجها
يسبحثايسجنائيا9اإلخريجاعناشايصايدعىامحخدا
أحخاداخا عا9ددايحتجاازهاعىلاذماةاتهخةاخجهتا

إس2ه.
لذيا9اسنمبةاستدز،اأماا9اسنمبةاسددناخقداكشفا
تقريٌرانرشتهاخكاسةا خيرتزايفا7ااأكتي9راعالا اأنا
يسددخينايمَمريكيايسمديسيامّكناجخاعتَيايسقاعدةا
خسيعاشايإلْ َلاا29تاني،امانايسما2طرةاعاىلاكاخةا

ة.ا مفاصلايسدينةايسدامةاخيسَياصَّ
خح2ثاتكر الذهايسجخاعاتاعخل2اتهاايإلْ َلاا29ةا
9انيايسحنياخيآلخاراميلفةاماايارتيخحا9نياعرشيتا
خمئااتايسضحاياا،اخقادا سايتا9حمابا خيرتزا
يسشاهدايسجديداسلخدينةا9ظهي اعنارصلاايسملحةا
يفايسشايي عاخنصبايسحييجازايممن2ةاعىلايسطرقاتا
خيقتحاا ايسادي ساخيسجامدااتاخيالنقضااضاعىلا
يسحالتاخيسؤسماتايستجا يةاعلاإطالقايسرصاصا
يفايسهاييءاإلجباا ايسبائداتاعىلاتغط2اةاخجيلهن.ا
كخاااأشاا تا خيرتزانقالًاعناشاهيساع2ااناإىلاأنا
يسجخاعااتايإلْ َلاا29ةاتدخداإىلامضايقةايمرسايستيا
تحتفلا9امع2اسايسدين2ةاخيستنزهاعىلاشاطئايسبحر.

خقبلاذسك،ايفايسشاهي ايمخىلامنايسددخين،انرشتا
صح2فةا»خخلاسرتيتاجي نال«ايمَمريك2ة،اتقريريًا
9دنيينا»يسقاعدةاخسيعاشايقاتالناجنباًاإىلاجنبايفا

صفيفايسمديسيةا9خحاخظةاعدن«.

 -  
محمود السامعي:

قّدمتايسترصيحاُتايسضللةايستياقدمهاايسيز يُءا
إىلايسلسااناغطااًءاسحخلاةايسقصفايسماديسيايفا
يس2خن،اخالازسنااننتظراإجريَءايستجييباعناذسك.اإذا
سماتكنايمخبا ايسزيفاةاسلحق2قةاعناأكلاقضاياا
مالااخعاناسخناساداتريماباخمؤيديهالايايالإثما

يسيح2د.ا
كاناتايسحكيماةايسليطان2ةاخيحادًةامناألما
منتجيايمخباا ايسزيّفاة،اخصيصاًاخ2خااايتدللا
9ترصيحااتايسايز يءاعانايس2خانايستايامّزقتهاا
يسحارخب.اخترسستايفايساتيدي اكلخةا»يكذ9ين«،ا
سكنناااأس كنااامناخااللاخلتناا9هاماأنايسيز يءا
يسليطان2نياالايخكنايسيثيقا9همايفاقيلايسحق2قةا

عندماايدسينا9ترصيحاتاحيلايس2خن.ا
خكاناآخارايسدن2انيا9هذهايسثقاخاةايسيب2ثةايفا
ياللتخامااتايسضللاةاخ2ل2اباسخن،اخزيارايسدخاعا
آنذيك،اخيساذياقالاسللسانايفاماياي:ا»نق2ماأنهاسما
تماتيد اأسالحةاعنقيسيةاأَْخاطائريتا9ريطان2ةا

يسصن ايفايسرصيعايسحايلايفايس2خن«.ا
خيفاياي ايالثناني،اأساز اخزيارايسدخااعايسحاايلا
م2يائ2الاخيسنايفاأنايقايلاسللسان2نياإنايسقنا9لا
تماتيدُمهاا 9ريطان2ااا يفا يسصنداةا يسدنقيسياةا

يسمديسيةايفاقصفايس2خن.ا
خيدتلايستأك2دايسضللاسيزيرايسدخاعاعنايسقنا9لا
يسدنقيسيةاليايمخرياخقطامناسلملةاطييلةامنا
يسكتا9اتاغريايسصح2حةاخيسترصيحاتايسشافييةا
سللسانايستياقدمهاايسيز يءايسليطان2يناسللسان.ا
خمانا9انيايسضللانياخ2ل2ابالاميناد،اقبالا
ينتقاسهامناخزي ةايسيا ج2اةاإىلايساس2ةاأيا احخلةا
يالساتفتاءايفا9ريطان2ااايستاياأعلناعنهااا ئ2لا
يسايز يءاسييف2اداكاماريخن،اح2ثاقاالايفاخلييرا
إنا9ريطان2اااق2ّخاتاأناهاسمايكناييجاداأياخرقا
سلقانينايإلنَْمانيايسدخيلايفايس2خنامناقبلايستحاسفا

يسذياتقيسهايسمديسية.ا
إالاأناهاعندمااأَْصبَحا9ي يلاجينمايناخزيريًا
سليا ج2اةايفاييس2اي،اقاا امباارشةا9تصح2احا
ترصيحااتاسالفهاغاريايسصح2حاة.اخيفاسحظةا
يزس يءاسهاميناد،انرشتاخزي ةايسيا ج2ةاترصيحاًا
9انّياأناتدل2قاتهاكانتاخاطئة.اخكشافاذسكاأنها
سمايتمايسق2ا ا9اأياتق22مامناأيانيعاخ2خاايتدللا

9ذسك.ا
إذناالاييجاداأياخاالفايفاأناخ2ل2ابالاميندا
خآخرخنا9َخناخ2هماخزيراشائينايسرشقايمخساطا
تي29ااساإسايخساخكلهاماقاماييا9تضل2الامجللا

يسدخي اخ2خااييصايس2خن.ا
خعخلاتاترصيحاتهاماعىلاحخايةايسماديسيةا
مناممئيس2ةايسق2ا ا9ملمالةامنايسغا يتاطاستا

أعريساخيساتهدختاممتشاف2اتاخمجاسلاعزيءا
خأَْساَييقاخمنازلاخقتلاتايآلالفامنايسناس.اخكخاا
علختا9نفياعنايس2خناخإنالذهايستكت2كاتاأستا
إىلاكارهايسكثريامانايسناسالنااكايكرليناسخستناا

يس2ي ا9مبباسعخهااسلمديسيني.ا
خمنايسهاماأنانتذكاَراأنايستضل2لاعىلامجللا
يسدخاي ايداداَسيئخااًاماناألامايمخطااءايستياقدا
اخزيراختزسيساإثخااًاإذيامااكانتاتتدللا يرتكبهاااأيُّ

9قض2ةاح2اةاأَْخاميت.ا
تدداقييننياساليكايسيز يءاخيضحاةاسحّداكبريا
يفالاذهايسنقطاة.اح2ثاتلز ايسايز يءاعىلاتقديم«ا
مدليمااتاسق2قةاخميثيقاةاسللساان«.اخعىلاأيا
خزيرايضلالامجللايسدخي اأنايدايساإىلايسجللا
خيصححاأيّةاترصيحاتامغليطةايفاأقرباخرصة.ا
خإذياقصادايسايز يءايستضل2الايسدخادياسلخجلل،ا
يتيجباعل2همايالستقاسة؛امنهاسمايدداسهماأيةاثقةا

يفايسبقاءايفايسملطة.ا
خكاناسحاضايسترصيحاتايسياطئاةامناقبلا
يسيز يءاسللسانا9شأنايستق22مايسليطانياسلخذ9حةا
يستايانفذتهاااطائاريتايستحاسافايساذياتقايسها

يسمديسيةاعىلايس2خناخطأاخاسحاً.ا
خلاذيامااايض ايسجخ2ا ايفاحريةاتجاهاساببا
عاد اق2اا ايسحكيماةا9خداسجةايسقض2ةا9شاكلا
جديامطلقااً.اخيسصاس اأَْكثَرالياعاد اتقديماأيا
يعتاذي .اخمنايسد2باأنايستصح2حاتايستياصد تا

يفاييس2اياخيستايايخكاناقريءتهااالناااكاناتاقدا
عيسجتامؤخريً.ا

خيبدخياخيضحاًاأنهاسمايتماإجريءاتحق2قاتاعنا
تكاري اتضل2لايسايز يءاسجللايسدخاي اخسمايي9خا

يسمئيسيناعنها.ا
يفايسحق2قاةاأنهاممٌراصاس ،اخ9اسنمابةاميَّةا
إَسيَ ةاحكيم2اةا9خدايريَاعاس2اٍةايفايسنزيلة،اكانا
يجاُباأناتايىلايسقض2اةايلتخاماًاطا ئااًاسفهما
سااذيايتماتضل2لايسلسان2انياخيممةاخك2فامىضا

يسيطأ.ا
يفايسيريافايسايضاقصدنااايسكتبايإلعالميا
سايزي ةايسيا ج2ةاسلماؤيلاخ2خاااإذياكاناقداتما
إجريءاأيايساتجييباخثان2اًاخ2خاااإذياكاناقداتما
يتّياذاأياإجريءاضدامناتق اعل2همايسمئيس2ة؟ا
خأجا9تايسمائيسةايإلعالم2ةاأنايسقض2ةاكانتا
ممأسةاحريةامدليماتاخطلبتايالنتظا احتىاتتما
يالجا9ةاعىلامقرتحامكتبايستحق2قاتايفايسيزي ة،ا

غرياأنهاخ9دداشهريناسمايحدثاأيايشء.ا
خطرحناايسمؤيلاعىلايسماؤخسةايإلعالم2ةامرةا
أُْخاااَرىاللاتاماإجاريءاأياتحق2لاعاناتضل2لا
يسايز يءاسللسان،اخللاتامايتّياذاأياإجريءاعىلاأيا
ا شايصا9ماببالذي؟.اسكناسماأجداأياجييباميٍّ

منايسمؤيسني.ا
يخكنايستيصلاإىلايستنتاجاخيحداخقطاعنالذها
يسقض2ةايسيطرية:اخلياأنهاالاييجداأيايساتجييبا

عاناتضل2لايسايز يءاسلنييباخمناثاماالاييجداأيةا
عييقبامناأيانيعاضدايسمئيسني.ا

خيخكاناسلخارءاأنايبناياخكارةاعاناإخفااقا
يسيا ج2ةايفايالستجييبايفاأنالناكاإلخاالايفاقمما
يسرشقايمخسط،اح2ثايشدرايسيز يءاأنها9إمكانهما
نفايايمكاذيبا9غضايسنظراعنايسدييقب،اخ9استايلا
خاإناترصيحاتهاماخاخيةاختدتلاجازءيًامنا29ئةا
غ2ابايسحق2قةاعندمااكانتاترصيحاتايسحكيمةا

الاترتبطا9أيةاحق2قةالامة.ا
إالاأناهاييجداتفمارياخطرياخلاياأنايسيز يءا
يكذ9ايناعخديًامناأجلاحجاباحق2قةايدرخينهاا
عانايسذ9حةايستاياي تكبهاايستحاسفايساذياتقيسها
يسمديسيةايفايس2خن.اخ9استايلاسماييجداأيايستجييبا
خالاأياعقااباعاىلايعتبا اأنهاسمايتاماي تكاباأيا
خطأامناقبلاأياشايص.ا 9خااامنايسيز يءاكانا

ينفذخناأخيمر.ا
خإذياماااكانايمماراكذساك،اخاإناترصيحااتا
لامينداسلنييبايفاخلييرايسايضاسماتكنامغليطة.ا
9لاكاناتاجزءيًامنامحاخسةامقصايسةاستضل2لهما
ماناأجلاحجاباجريئماجخاع2اةايرتكبهااحلفاءا
9ريطان2اايفاإحدىاأقبحايسحرخبايفايسداسم.اخإذياماا
كانالاذياصح2حاًاخإنالاميناداخزمالَءهايسيز يءا
قاداتلطياتاأياسيهاما9اسدماءاخقداخادعامجللا

يسدخي احيلاقض2ةاح2اةاأَْخاميت.
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يسيخ2لالااسيمخلامالا اايسييخلالخا 29 ايمخلامخلالا     يسددسااعماا6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
9استييزيام اإعالناتحاسفايسددخينايسمديسيا
يمَمريكياعدخينهايسغاشام،اخارضايسددخاحصا يًا
9ريااًاخ9حرياًاخجييااًاعىلاظاسماعاىلاماامل2يَنا
إنَْماانايخنايايدانينامنايتمااعانطااقايسفقرا
خيسبطاساةاخي تفااعامددالتاخقرايسغاذيء،اخخاللا
يسفرتةايساض2ةامنايسددخيناسجأايسددخاإىلاأسيةاأَْكثَرا
مناآس2اةاسرتك2 ايسشادبايس2خنيامنهااس2اساةا
يستجيي اكماالحاغرياتقل2اديايفاإطا امحاخالتها
ستحق2لايمَْلَديفايستياخشلايفاتحق2قهااعمكرياً.ا
ايسماديسيايمَمريكايا9خن ا ايسددخُّ سامايكتافرِ
إماديسيتايسغاذيءاخيسادخيءاخيسيقايسا غاماخديحةا
يسادخيلا يسقاناينا خخالا ترقاىا يستايا يسجريخاةا
يإلنَْماانياإىلاجريخةاإ9اسةاجخاع2اة،ا9لاعخداإىلا
يستهديفامنظيمةايممنايسغذيئيا9شكلامبارش،ا
يفامحاخساةامناهاستض22لاكاخةاخ2اا يتايسد2شا
يسكريام،اخ9استزيمنام اخرضايسحصاا ايسبحريا
خيسلياخيسجيياختدخدهامن اتدخلايسغذيءاخيسدخيءا
خيسيقايسايساتهدفا9اسقصفاُكّلامصااس اإنتاجا

يسغذيءايفايسديخل.ا

القطاُع الزراعي 
ايمالمايسقطاعايسز يعيا9ااااا%امناإجخايلا
يسدخلايسقيمياخ9نمابةا%لعامنايممنايسغذيئي،ا
خيدخالاخ2هاا،الامل2ينانماخة؛اسذساكايفاقائخةا
أَْلَديخاه،اخخااللايسماتهايمشاهرايمخىلاسددخينها
شاناطارييناآلاساديسالمخمااغا ةايساتهدفا
خ2اهاماملاميقداًاز يع2ااًايفاميتلفايسحاخظاتا
شاخلتاعدسيًامانامكينااتالذيايسقطااع،اح2ثا
تدارضاقطااعاإنتاجايسدمالايساذيايدخالاخ2ها
للااأسافانحاالاينتجايناسانيياًاعااأسافاطنا
سالساتهديفايسبارشاس2تدارضاعخاميقداًاخاصاًا
9خناحلامري9يايسنحلاسلقصفايسبارشا9اااماغا ةا
جيياةايفامحاخظاتاصددةاخعخاريناخيسحديدة،ا
كخااتمببتاعااغا ةا9نفيقاخميتاللعالاخل2ةا
نحل،اختدارضامكّينايسثارخةايسح2يين2ةايسنتجةا
سالساتهديفايفاميتلافايسحاخظااتا9اعتبا لاا
تيخاراعمااأسفاطنامنايسلحاي ايسحخريءاختصلا
نمابةايالكتفاءامنهااا7لا%ا9اإلضاخةاإىلايمسبانا

خيالساخان.ا
خ9داداأناخصلتايس2خناإىلامرحلاةاقريبةامنا
يالكتفااءايسذيتايايسكامالامانايسلحاي ايسب2ضاءا
خ9نمبةا%ل7اخ9نمابةا%للاامنايسب2ض،اشنا
يسدادخيناسلمالةاغا يتامد خساةاالساتهديفا
مازي عايسدخيجاناس2صالاإجخاايلايسازي عايستايا
سلخركازا يساتهدختاخخقااًاإلحصائ2اةاحديثاةا
يسقانيناياسلتنخ2اةاإىلال7اامز عاةايفاعادسامنا
امنا يسحاخظاات،اخيفاذيتايسما2اقاتدرضاتاكلٌّ
ةا قنييتايسرياخيسمادخساخمريكزايستجخ2 ايسَياصَّ

9اسنتجاتايسز يع2ةاسالستهديف.ا

تراُجُع إنتاج الحبوب 
خكنت2جاةاسلحصا اخيندادي ايسيقيس،اينيفضا
يالنتاجايسحايلامنايسحبيبايسدا ايسايضا9نمابةا
لخا%،اخأشاا اتقريرا سخياحديثاتريج اكخ2ةا
يسحصايلامناإنتاجايسحبيبامحل2اًامناخلخاأسفاًا
خاملاطنااً،اعاا الالا ،اإىلاع7ااأسفاااَخخ77 
طنااعاا اعالا،ا9ددايناخصلامدادلايالنتاجاإىلا
1.12امل2يناطانايفايسدا الالا ،اخعزيايستقريرا
ذساكايسرتيج اإىلاعدةاعييملاألخهاااأزمةايسيقيسا
خي تفاعاأْساَدا لاايفايسمايقايسمايسيء،اختريج ا
منمايبالطيلايممطا اخعاد اتخكنايسزي عنيا

يفايسدديادامانايسناطالايستارض ةامانايسددخينا
يسماديسيايفاتدز،اصدادة،احجاة،اإب،ايسضاس ،ا
سحج،ايسب2ضاءاخشابيةامنامخا ساةانشااطهما
يسز يعي،اخليامااأثّراسالباًاعىلاإنتاجايسحاص2ل.

مخازن الغذاء 
مياازُنايسغذيءايمََسااسا2ةايسقيم2ةاخيسحل2ةا
تدرضتاليايمُْخااَرىام9شا اعخل2ةايستهديفا
ي9تادأتا9اساتهديفاصيما ايسغااللايسركزيةايفا
كلٍّاماناعادناخيسحديادة،استشاخلاتلاكايسغا يتا
مياازنايسغاذيءايسركزياةايفايسداصخاةاصندااءا
مخثلةا9خيازنايسؤسماةايالقتصاسياةايس2خن2ة،ا
ختأك2ديًا9اأنايسددخاخض امياازنايسغذيءاكهدفا
 ئ2اياسدخل2اتاهايسدديئ2ةاضدايسشادبايس2خني،ا
خقادا9لاغاإجخايلايسياازنايسماتهدخةاخاللايساا
للماياي ايساض2ةاالماميازنايفاميتلفاينحاءا

يسجخهي ية.ا

اإلمدادات
خ9استزيمنام ايسحربايسمادي ةايستيايشانهاا
يسدادخايسماديسياعاىلاسقخاةاع2اشايسييطانا
يس2خنايايساتهدفاأَيْضاًايماديسيتايسغاذيءاي9تديءا
9تدمريايسجماي اخيسطرقاتا9هدفاإعاقةاخصيلا
تلاكا خعازلا يسحاخظااتا خإىلا مانا يالماديسيتا
يسحاخظاتاعنا9دضها،اخطبقاًاإلحصائ2ةاحديثةا
صااس ةاعنايسركازايسقانينياسلتنخ2اةاخيسحقيقا
9صنداءاخقدايستهدفاطريينايسددخينايسمديسيا
خلماااطريقااًاخجَراعباي اخ7ملاناقلةاغذيءا

خماااناقلةاأُْخااَرى.

اأَلْسَواق 
نظريًاال تباطايمَْساَييقايسداماةا9ح2اةايسناسا

يسد2شا2ةاخقداعخدايسددخايسمديسياعىلاي تكابا
أ9شا ايسجريئما9حلايسباعةاخيستمايقنيايفاعاع 
سايقااخمجخداًاتجا ياً،اكخااشاناقصفاًامخاثالًا
عىلايسصان ايسغذيئ2ةاخيالنتاج2ةاخيستياسهااعالقةا
9اممانايسغذيئيايس2خناياستصلاإجخاايلايسصان ا
يسماتهدخةاخااللايسااللماياي اإىلالعاامصنداا

ينتاج2اامنهااأَْكثَرامناللامصن اغذيئي.

الصيادون 
أمداناتحاسافايسدادخينا9ق2اسةا9اساتهديفا
خغاريا مباارشةا 9صاي ةا يس2خن2انيا يسص2اسيانا
مبارشة،اخبدداأنامن ايسص2اسينامنامخا ساهما
نشاطايسص2دايستقل2دي،امدتليًايسشييطئايس2خن2ةا
مناطَلاعماكرية،اعخداعىلايستهديفاتجخداتا
يسمخك2ةايسرئ2م2ةاخميينئايسص2داخمريكزايإلنزيلا
يسنترشةاعىلاطيلاشييطئايسبحرايمحخرايسييقدةا
عىلاشاييطئايسبحرايمحخراخيسباسغةاللاميقداً.ا

منظخاةايسز يعاةاخيالغذياةايسفااخاأكادتايفا
تقريرلااايسفصايلايسصاس امطل ايسداا ايسجا يا
أنايسريقباةايسدماكريةايستيايفرضهااايستحاسفا
عىلاطيلايسمااحلاأثّرا9شاكلاكبارياعىلاحركةا
ص2دايمسخاك،اخأشاا تاإىلاأنايستهديفاقيي با
يسص2اداخصيصااًايفامحاخظااتايسحديادةاختدزا
خحجةاماناقبلايستحاسافاأسىاإىلاتيقفتاأغلب2ةا
خدماتاقطااعايمساخاك،اخأكدتايسفااخاخقدينا
%عمامنايسص2اسيناسابلاع2شاهما9اإلضاخةاإىلا
لعماأسافايسدخالايسدرض2انيايسداملنيايفايستدبئةا
خيستيزياناخيسنقال،ايسنظخاةايستا9داةاسألَُماااما
يستحادةاأخاستاأَيْضااًا9أنايسص2ادايستجا يايسذيا
كاناينتجاللماطناييم2اًاتيقفا9مببايسددخين،ا
خأشا تاإىلاينيفاضايسص2دايستقل2ديا9نمبةاع7 
%ايفاتدزاخيسحديدة،اخ9نمبةا%لعايفايسحاخظاتا

يمُْخااارَى.ا
خيفايتجاهامتصالاأّكدامصد ايفال2ئةايسصائدا
يسمخك2ةايفامحاخظةايسحديداعناتلق2هما9الغاتا
متكر ةامناقبلاص2اسينا9يجيساسافناجرفاييلا
سلص2اداتدخلايفاساييحلايسبحارايمحخراسخناأيا
يعرتيضامناقبلا9يي جاخقاييتاتحاسفايسددخينا
خأشاا اإىلاأنايسثرخةايسماخك2ةاتتدرضاسلرقةا

يسخنهجةامناقبلايسددخين.

األْسَعار
كنت2جاةاسلدادخيناخيسحصاا اي تفا امدادلا
يستضيما9نمبةا%لخاخلياأعىلامددلاعاسيامنذا
9ادأايسددخيناخخخالا29اناتاحديثةاساجلايسددلا
يسداا اسألْساَدا اي تفاعااتامتبايناةايفاأْساَدا ا
يسمالةايمََسااس2ةاسلغذيءايفايسميقايس2خني،اخأكدا
يستقريراي تفاعاأْساَدا ايسقخحا9نمابةاعا،ا%خم 
عنامطل ايسدا اعالا،اخساجلتاأْسَدا ايسدق2لا
ي تفاعاًا9نمبةالا،ا%خااخاللاذيتايسفرتة،اكخاا
ي تفداتاأْساَدا ايسماكرا9نمابةامل،ا%مماعنا
أْسَدا لااقبلايسحرب،اخساجلايم زاي تفاعاًا9لغا
ال،ا%لااخااللايسفرتةانفماها،اخي تف امددلا
أْساَدا ازياتايسطباخا9نمابةاخخ،ا%7ا،اخما ا
تريج اكخ2ةايإلنتاجايسحيلامنايسحبيبامناخلخ 
أسفاًاخاملاطناً،اعا الالا ،اإىلاع7ااأسفااَخخ77 
طنااعا اعالا،اي تفدتاأْساَدا ايساذ ةايسرخ2دةا
9نمابةااع،ا%للاخيفاظالاي تفااعايسطلاباعىلا
يسنتجاتايسحل2ةامنايسحبيبايسيتلفةايفاعدسامنا
يسحاخظاتاساجلتاأْساَدا ايسدخنايسنتجامحل2اًا
نمبةا%54.76اكخااسّجلاي تفاعاًايفاسدرايسذ ةا
يسشاام2ةا9نمابةالم،ا%معاعنخاااكاناتاعل2ةا

أْسَدا لاايفايسميقاقبلايسددخين.ا

  - خاص:
إ تفدتاعائديُتاحخلةاترسا2مايسم2ا يتا
خيسركباتاغريايسرّسخةايستيانفذَتهاامصلحةا
يسجخاا كاعاىلامادىايسشاهرينيايساض2انيا
إياريسيتاجخرك2اةاخعييئاداأُْخاااَرىا9لغاتا
لاامل2اا يتاَخخلااماليانياخلمماأسفا يالا
سدادساعااأسفاخللعاسا2ا ة،امناذا9دءاخرتةا
يسرتسا2مامنذامنتصفاأكتي9رايسايض،ا ئ2لا

يسلجنةايالرشيخ2ةايسدل2ااسلرتس2مايح2ىامحخدا
ايفا خدا يمساطىاأّكاداأناتلكايسدائاديتاتُصبُّ
خزينةايسدخسةاختدزيزايسنظيمةايممن2ةاسيخلا
يسبلد،اخأخااسا9أنانتائجاإقباالايسييطننياعىلا
يسرتسا2مايفايسشاهرايسثانياأخضلامنايسشهرا

يمخل..ا
خيفاذيتايسما2اقاأّكادامدياراعاا ايسبحثا
يسجنائايايسدخ2اداعايلايسجخارةاضباطالخا 
سا2ا ةامنايسما2ا يتايسطلي9ةاأمن2ااًاخيستيا
يسداماةاالتّيااذا يسن2ا9اةا إىلا تخاتاإحاستهااا

يإلجريءيتايسقانين2ةا9حقهاا،اتمايإلخريجاعنا
عااسا2ا ةامنهاا9دادايساتكخاسهااإجريءيتا
يستحارياخإحاستهاااإىلايسرتسا2م،اخلدسامديرا
عاا ايسرخ ايسدخ2ادامطهرايسشاد2بيا9اتّياذا
يجاريءيتاصا ماةاضدايستهاخننيايفاترسا2ما
سا2ا يتهم،اخأخااساأنايإلَسيَ ةايسداماةاسلخرخ ا
خ9خجارساينتهاءايسادةايسحادسةاسلتيف2ضاتا
يسجخرك2ةاستتيذاكاخةايإلجريءيتايسضبط2ةا

خيسقانين2ةاح2اسها.
يسجخرك2اةا يإلياريسيتا 9لغاتا ذساكا إىلا

9خحاخظاةايسب2ضاءالاخامل2ينااًاخ7ا7اأسفا
 ياالامنذاتدشانياحخلةاترسا2مايسما2ا يتا
خيآلس2اتا9خركزايسحاخظة،اكخاا9لغتاإيريسيتا
مكتبامصلحاةايسجخا كا9خحاخظةايسحديدةا
سلفرتةامانامنتصافاأكتي9رايساايضاخحتىا
منتصافاسيماخلايسجاا يامل2اا ياخمل2ينا
خعالاأسافا ياال،اخأكدامديراعاا ايسجخا كا
9اسحاخظةاعبُديسلط2فايسهاسياأنهاتماترس2ما
أسفنياَخلماسا2ا ةامتنيعةامنذا9دءاتدشانيا

حخلةاترس2مايسم2ا يتاَخيسركباتاا

الرت�ضيم جلان  خمتلف  يف  مت  ُر�ضّ �ضيارًة   25.590
الجمارك: ارتفاع ايرادات حملة الرتسيم إىل 10 مليارات ريال 

ُل ا�ضتهداَف منظومة االأمن الغذائي العدو يوا�ضِ

التجويُع سالُح الُجبناء

مصطلح
االستهالك

 

ايُدَرُفايالساتهالُكا9اساتيدي اسال اأَْخا
إتالخهاااأَْخايستخت ا9يدماات،اخذسكامناأجلا
إشاباعاحاجااتاأَْخا غباتامد2ناة،اخيخكنا
يسنظراإىلايالستهالكاعىلاأنهايسهدفاأَْخايسغايةا
يمََسااسا2ةاساكلايسنشااطاتايالقتصاسية،ا
9اإلنتااج،ا عضيياةا عالقاةا خسالساتهالكا
خاالساتهالكايييجهاسيئخاًاإماا9اسمال ايستيا
تنتاجايفاذساكايسيقاتاخإمااا9اسمال ايستايا
أنتجتامناقبل.اخسالساتهالكاسخ اأََساايسا
يفاترك2ابايسبن2اانايالقتصااسياخيفاتحريكا
يالساتثخا يتا أنا إذا يالقتصاسياة،ا يسدجلاةا
خخارصايسدخلالخااأمارينامتدلقانا9حجما

يسطلبايسكيلاعىلايسمل اخيسيدمات.

 للعــلم 
املرّتبات 

للجنوب فقط!
 

أثن�اء صدور ق�رار نقل البن�ك املركزي 
اليمن�ي م�ن صنعاء ق�دم كلٌّ م�ن هادي 
وحكومت�ه التزامات محلية ودولية بش�أن 
رصف رواتب كافة موظفي الدولة استثناء، 
وك�رر التعهد أَْكثَر من مرة اثناء لقاء نائب 
به�ادي  والربيطان�ي  األَمريك�ي  الس�فري 
وحكومته برصف مرتب�ات الجميع، ولكن 
تل�ك التعهدات التي أطلقها هادي من منرب 
األَُم��م املتحدة يف نيويورك اأواخر سبتمرب 
املايض س�قطت، فهادي وحكومته يتعامل 
مع العال�م بس�ذاجة ويتخيل ان الش�عب 

اليمني بدون ذاكرة.. 
الي�وم ه�ادي وحكومته بع�د حيلتهما 
الش�هر امل�ايض وادعاءاته�م الزائف�ة بأن 
مرتب�ات الجيش رُصفت من دولة أُْخ��َرى 
وت�م رصفه�ا خ�ارج نط�اق التزاماته�م 
بالرصف وفق موازنة العام 2014، واليوم 
يرصف�ان رات�ب موظفي الدول�ة من البنك 
املرك�زي يف ع�دن للموظف�ني يف الجن�وب 
واملناطق الرشقية فقط، متنصلني عن كافة 
التزاماته�م الت�ي قطعوها مللي�ون و250 
ألف موظ�ف يف العاصمة صنعاء واملناطق 
الش�مالية.. ونف�س آلي�ة ال�رصف التي ال 
تخ�رج عن سياس�ة »من لم معن�ا ليس له 
راتب« س�تعتمد خ�الل األش�هر القادمة.. 
ولك�ن تناىس ه�ادي وحكومة ب�ن دغر ان 
الرات�ب حق مق�دس وان الوظيف�ة العامة 
للدولة ال تقبل الق�ص واللصق.. وما يقوم 
ب�ه ه�ادي وحكومته تعد جريم�ة أَْخاَلقية 
قبل ان تكون إنَْسانية، وعىل األَُم��م املتحدة 
وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل تحمل 
كامل املس�ئولية عن سياسة التجويع التي 
يمارس�ها ه�ادي وزمرته بح�ق 800 ألف 
موظ�ف يف العاصمة صنع�اء واملحافظات 
إنَْس�انية يف  الش�مالية يعيش�ون ظروف�اً 
غاي�ة الصعوب�ة.. يثبت ه�ادي وحكومته 
ُكّل ي�وم بأنهم لم ولن يكون�وا رجال دولة 
كم�ا يزعمون، بل ما يح�دث من قبلهم من 
ممارس�ات عقابية تجاه مئ�ات اآلالف من 
موظفي الدولة اليمنية يعكس مدى نزعتهم 
العدائية تج�اه ماليني اليمنيني الذين يمثل 
الراتب مص�در دخلهم األََس��ايس، ويؤكد 
بأن الش�عب اليمني باله الله بكِلبتوقراطية 
هادي وبن دغر.. والكِلبتوقراطية مصطلح 

سيايس يعني ُحكم اللصوص.. 
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ايإلعالم2َةاخيسم2اسا2ةا ايقاُلاإنايسثرثريترِ
يستاياسي تامؤخاريًاعنايسذخائارايسدنقيسيةا
قصافا يفا يسماديسيةا تماتيدُمهاا يستايا
يس2خن2اني،اكانامبدثهااضغطا9ريطانياعىلا
يسمالطةايسماديسيةاإليقافايساتيدي اذسكا
يسنيعامنايمسالحة،اخ9حمابا»يسغا سيان«ا
خاإنايسحكيماةايسليطان2اةاتلقاتانتائاَجا
ستحق2قاتاعديدةاتيصلتاإىلاأنايسماديسيةا
يستيدمتايسذخائرايسدنقيسيةايسليطان2ةايفا
يس2خن،اخ9خااأنا9ريطان2ااسيخلةاضخنايتفاقا
تحريمايستيدي الذيايسمالح،اخقداأخعزتاإىلا

يسمديسيةاإيقافايستيديمها.
كال ،اسكناهايبادخامنطق2اًاخمتملماالً،ا
أنا تجهالا 9ريطان2ااا كاناتا لالا خسكانا
يسمديسيةاتماتيد اذخائرلاايسدنقيسيةايفا
يس2خان؟؟ا9اسطبا اال،اخصح2فاةايسغا سيانا
أشاا تاإىلايسضغيطايستاياتلقتهاايسحكيمةا
يسليطان2ةامجلاإيقاافاتي يداتلكايسذخائرا
إىلايسخلكة،اَخمندهاامنايستيديمها،اخلياماا
يدنياأنا9ريطان2ااسماتتفاجأا9تحق2قاتاخالا
9اأيايشء،اخلاياتدلماتخاماًاأنايسماديسيةا
تماتيد اذخائرلاايسدنقيسياةايفايس2خن،ا9لا
ختدعخهااايفاذساك،اخلاذيامااكاناتاتيشا9ها
ترصيحاتا»ترييزياماي«ايفامقدمةاكثريامنا
يسمؤخسنيايفا9ريطان2ا،اخ9استايلاخإنايسضغطا
يسما2ايساخيإلعالميايستزييد،اليامناجدلهاا
تخنا ايسماديسيةامنامييصلةايساتيديمهاا
-عىلاخرضاجديةالذيايسن -اخلذيايطرحاسناا
يحتخالاعيسةايساتيدي الذيايسمالحا9دداأنا

يتيففايسضغطايسذياأسىاإىلامنده.
29ااُنايسماديسيةايساذياأصد تها9اساما
»يستحاساف«اأظهراأناقريَ اإيقافايساتيدي ا
لاذهايسذخائاراجااءاساديسياً،اخسامايكانا
9إيدازاماناسندن،اخيعرتختايسماديسيةاأنهاا
يساتيدمتايسذخائارايسدنقيسياةايفايس2خان،ا
مال ةاذسكا9دد ايشارتيكهاايفايتفاقاتحريما
لاذهايسذخائار،اخ9أنهااايساتيدمتهااضادا
أَْلاااَديفامرشخعاة،اكخااسياأنهاااتخّناعىلا
يسداساما9أنهااساتتيقفاعنايساتيدي الذها
يمسلحةايستياترىاأنهايحلاسهاايستيديمها..ا
نفلايسظهرايسغبيايسذياتظهرا9هايسمديسيةا
سيئخاً،اخالاتماتط2 اتغ2ريه،اخطبداًاسماتكنا

يسمديسيةاستدرتفا9استيديمهااسلدنقيسياتا
يسليطان2اة،الكذيامنا أساها؛امناذسكاكانا
س2شاكلاتيتاريايفاعالقتهاااما ا9ريطان2ا،ا
خسذسكاالاسيعايامخذاماايفايسب2اناعىلامحخلا

يسجد.
عانا يسماديسيةا تكافا ساما يسييقا ،ا يفا
يستيدي ايسذخائرايسدنقيسيةايفايس2خن،اخ9ددا
أنايعلنا29انايسمديسيةاذسك،اتماإسقاءاقنا9لا
عنقيسيةاعىلامناطلايخن2ة،اخلذياماايجدلا
ُكّلاماااذكاراأعاله،امجارساخ2لماسا2نخائيا
سا2ايسا9إخريجا9ريطاناي،اخيفاحالاخجيسا
عنهاااصح2فاةا تحدثاتا يستايا يسضغايطا
يسغا سياان،اسا2كيناغارضاخ2لاما»إيقافا
يساتيدي ايسذخائارايسدنقيسية«الاياتهدئةا
لذهايسضغيطاتاخقطاالاغري،اخسكناماذياسيا
كاناتاتلكايسضغيطاتاميتلقةاأصالً؟اخلذيا

س2لاممتبدديً،اال9تزيزايسمديسيةاأيضاً.
عاىلاأياةاحاال،ا9ريطان2ااايآلناأظهرتا

يساتجا9تهااستلكا»يسضغيطات«اخيسمديسيةا
خأ يستاقطا ا سااندتهااماناجاناباماا،ا
يسطريلاعىلاأيةا»ضغيطات«امخاثلةاتتيجها
نحيلاا،اخسكاناالاأحادايخكناهاأنايصلاإىلا
يسغارفايستاياتدقدا9هاااصفقاتايمسالحةا
9نيا9ريطان2ااخيسماديسيةاسايىايس2خن2ني،ا
خعندماااتتمااقطايسذخائارايسدنقيسيةاعىلا
منازسهم،اخهاذيايدناياأنا9ريطان2ااماازيستا
تدَعُمايسماديسيَةا9هذيايسمالح،ا9د2ديًاعناأيةا
ضغيطاتاأَْخايْعرتَيخاتاأَْخاضج2جاإعالمي.ا
9رغاماُكّلاماااسابل،اخعاىلاخارضاأنا
9ريطان2اااقداصحااضخريُلاااخجأةاخمندتا
يسماديسيةاخدالًامنايساتيدي اعنقيسياتها،ا
خيسماديسيةاأيضاًاتيقفات،انأتيالناانحن-
كضحاياا-اسنتمااءل:امااذياعانايمسالحةا

يمُْخاَرى؟!
سإلجا9ةاعىلالذيايسماؤيلاساند2دايسنظرا
إىلايسيضيعاكلهاخس2بدخاكخااسياأنها»ضحكا

عىلايسذقاين«،اخخنايسهزساةاأّنايسضغيطاتا
يستايايعرتضاتاعاىلا9ريطان2ااايفاميضيعا
يساتيدي ايسذخائارايسدنقيسياة،اتدتقادايفا
يسيقاتاذيتاهاأنايساتيدي ا9ق2اةايمسالحةا
يسليطان2اةاضادايس2خن2انياأماريًامرشخعاً،ا
خلنااسنايكينالذيايالستهتا ايستدخداخاصاًا
9ليطان2ااخقط،اخا«ل2يمنا ييتلاخختش«ا
يستياأعلنتامؤخريًاأنايسماديسيةايستيدمتا
ذخائاَراعنقيسياةا9ريزيل2اةايفايس2خان،اليا
أيضااًاتخيشاعىلانفلايسيط،اخاسجخ2 الناا
يركازخناعىلايسذخائارايسدنقيسيةاكخااسياأنا
9ق2ةايمسالحةاالاتجرحايس2خن2ني،اخيريدخنا
أنايظهارخياكإنَْماان2نياعاىلاحمااباذسك،ا
خيسحق2قةاأنهماالايريدخناأناتتيقفايسذخائرا
يسدنقيسياةاخالاغريلا،امنامنايريدايسترصفا
9إنَْمان2ة،اس2نظراإىلايمخس2ةايسنطق2ةاخليا
أنايسشادبايس2خنيايتدرضاسددخينالخجي،ا

خستأتيايستفاص2لا9دداذسك!ا

 صّورني.. 
ال تصّورني! 

كانا»حخايسايسيااليف«ايلتقاطاسنفماهايفايس2اي ايسييحادا

عرشيتايسصي ،اخ9أخضاٍعاميتلفة،اس2قيَ انشاطاُءاماايماخىا

»يسقاخماة«ا9تديخسهاااكإثباتاتاغريبةاعاىلاأنهمامنترصخنايفا

تدز،اخيشتهراخقتهاا9اسما»حخيساصّي ني«.

اثاماينقلابايسضايعاخجاءا»أ9ايايسدبااس«اعاىلايسنق2ضا

يستطرفامنالذيايممار،اُمحّرماًايستقاطاأيّةاصي ةاسه،اخخيصفاًا

ذساكا9ا«يسي2انة«،اخمهّدسيًاأياشايصايلتقطاساهاصي ًةا9أنها

س2كينا»خص2َخهايي ايسق2امة«.

يبادخاأنامقاخمةاتدزاتحارتُفايستطرَُّفايفاُكّلايشء،احتىايفا

ااتحريما ااآالفايسصي ،اخإمَّ ميضايعايستصييرايسفيتيغرييف،اخإمَّ

سها،اخم اذسكاالاأحادايد ياللايحّر اأ9يايسدباساتصييرهاليا

ا شايص2اًاخقطاأ ايستصييرا9شاكلاعا ،اح2اثاأنايسصفحاترِ

يستا9داَةاسهاخسجخاعتهاتف2ُضا9خيتلافاأنييعايسصي اخيسقاط ا

خمناجخ2 ايسزخييا.

ماااعل2ناا..الذيايمسابيعاتامايغت2ااُلايمرأةايفاشاا عاما 

سابتخل،اإْحااَدىامناطلاسا2طرةاأ9ايايسدباسايساذيايُحّر ا

يستقاطاصي اسه،اخم اأنايسرأةاليازخجٌةامحدايسق2اسيتايستا9دةا

با سجخاعتاه،اإالاأناأ9ااايسدباساسمايهدساخسايا9خياَصخةامرتكرِ

يسجريخاةاأََماا ايسلهاكنيعامنا»جهادايسضد2ف«،ام اأنهايدلما

9خانانّفاذاتلكايسدخل2ةا9الاشاك،اكخااأنهاسمايصاد ا29اناًايحّر ا

انةايسنبييةاخيستأ يخا خ2هايغت2الايسنمااء،ا9ناءيًاعىلاتداس2مايسمُّ

يإلْسااَلميايستياتدتلاقتلايسنمااءايسمااساتايفايسحرخباعخالًا

مشا2ناًاخغرياأخالقي،اخلياسا9قةاأخطراعىلايسجتخ اخيسدينا

مناصي تهايستياالاأحدامغر ا9اسنظراإس2ها.

يسرجلايتلذذا9اساتغباءايسناس؛امنهاخجداأناسااًامماتددينا

ستصديقاه،اخسهاذي..اكاناجمادايسرأةايماتقبلاثالثانياطلقةا

منا9ندق2ةاممالحاعىلامتناس يجةانا يةايفاشاا عاما،ا29نخاا

يتهاملايسمالحينايسذينايخألخناتلاكايسنطقة،احيلايسحكخةا

يستداس2ةايستياخصلاإس2هاازع2ُخهمايفامن ايستقاطاأيَّةاصي ةاسه!ا

إضاءة

أحاُداكبا ايسرتزقةا»يسجدس«،اخندنيا9لفظةايسجدسالذها
أناهاسمايكناساهاتأ يٌخاطييالٌايفايال تازيقاأَْخا 9خااسمايكنا
مشاهي يًاخقط،اخسكناهاعىلاأيةاحاالاينتقالاإىلايسرحلةا

يمخس اخيم9رزامنايال تزيقاخاللايسمنييتايمخرية.
9ارزاعقاباثاي ةااالا،اكأمنياعاا اسؤتخارايسحيي ا
يسيطناي،اخسامايكنايسكثاريخنايدرخايناعنهاسايىاأنها
»سكتي «اخعضيايسلجنةايستنما2ق2ةايفايسجللايستنم2قيا
سشباباثي ةايستغ2ريا»تنّيع«،اخسكنهاسمايأخذاخرتةاطييلةا
حتاىا9دأايكرشاعناأن2ا9هاكخااسياأنهايريداأناييضحاساذيا

تمايخت2اُ هاكأمنياعا اسؤتخرايسحيي .
كاناأحاداماناأخكلاتاإس2هامامهناةاتخريارامقر يتا
تقم2مايس2خنايفامؤتخرايسحيي ،اخع2ّنهالاسيامديريًاسكتبها
عاا الالا،اس2كيناقريبااًامنهايفامناقشاةاأمي اكهذه،ا
كخااأظهارتايتصاالتامر9ةا29نهاخ9نيالاسي،اح2ثا9ديا
خ2هاا9نامبا كاأحداأخسئكايالنتهازينيايستحخمانيا9د جةا
كبارية،اسد جةاأناهايقرتحاعىلالاسيا»يساتغاللايسضغطا
يسما2ايسايسناتجاعانامجز ةايسداريض«اخكاناايضحكانا

كخااسياأنهخااس9ّريايسدخل2ةاسيية.
خقاداكاناخاللاخرتةا»إسي ةامكتبالاسي«االاينفكاعنا
إ9اريزاتطب2لهاخخالئاهايسطللاسهاسياخسياعىلاحمااباأيا
يشء،اخسّجلامييقفاعديدةايفالذيايسشأن،اخعقبامجز ةا

يسداريض،اعندماااكانايسجخ2ا ايتمااءسيناك2افاخصلا
يإل لا29ايناإىلاخزي ةايسدخااعايس2خن2اةاسيخالايسداصخة،ا
خيتذمرخناماناذسك،اظهرالياعىلاصفحتهايفاخ2مابيكا
يقايلاسلنااسا»الاتنجارخياخ يءايإلشااعات«اخسامايكلفا
نفماهاحتىاعناَءامشاا كةايسناساسلشتهماخصدمتهم،ا
خالاأحدايد ياأيةاشاائداتاكانايتحادثاعنها،اخعىلاأيةا
حاال،اُكّلايسرتزقاةايتشاا9هينايفاطريقةايساتيفاخهما

9دقيلايسناس.
عندمااشانتايسماديسيةاعدخينهااعىلايس2خن،اكانا9نا
مباا كايفاطل2داةايسؤيديناسلددخين،اخبداداأناتماخضحها
يفاصندااءاكانامماتقبلُهايتهاخىاكما2ايس،اخليا جٌلا
يدشلايسناصبا9جنين،اخسذسكاسجأاإىلايسُحضنايسمديسي،ا
خأيّدايسددخينامقا9لاحق2بةا»سفا ةايس2خنايفاخيشنطن«.
مناخيشانطن،ايتفلماُفا9نامبا كا9شاكلامماتخرا
عانايسرشع2اةاخيالنْقااَلباخينّظرامؤياديًاسقتالايس2خن2نيا
ختجييدهماخحصا لم،اخالاينىساإ9ريزاشاذخذهايسم2ايسا
خيسفكري،اح2ثايظهرايفاإْحاَدىايسناساباتاخخ يءها ييةا
»يسشطرايسجني9ي«اسدخسةايسجنيباقبلايسيحدة،اكخااسياأنها
يريُداأنايثبتا9خااالايدعامجاالًاسلشاكاأناي تزيقهاخخ2انتها
سيطناهاس2لامجرسانازخة،ا9الاقناعةاشااّذةامتأصلةايفا

نفم2تهايسريضة.

محمد خالد عنتر
صااحاماناطارفايسديايين:«اكلهاما
يخن2اني،ايسقاتالايخناياخيسقتايلاكخانا
يخني..اخمااخ2شاأحداممتف2دايالاأمريكاا

خإيرين.«
خ ج اينددلايفاجلمتهاخقطفا خسا
ناصدقاقدا يسد2اديناحلايسقاتاخكأناهامرِ
حّقلاإنجااز،اخمنايسطارفايسثانياخ9ددا
مااجللاساكتاثيينياأ9راالاعندايمخلا

خقال:
»يااأخياخالصانبازايالثننياالامكتبا
يسدياراخيق اسهاماذ ع،اخإنامااعقليشا
نفدالايساتدعاءامخس2ااءايمماي ..اأخاماا

قلت؟«
طبدااًاصاحبنااايمخلاماااخهخاشاماااقصادايسثانيا
ختنحنحاخجللايخماحاخ قةايسقاتايسايلايفايدهاسااقديا

9تلخ اساعاخريماس2ا ةاخرجتامنارسخيل.
-امااسكاأَْخاقصدكاينيا9نيايتخمير؟
كّخلايسثانياكالمها9ا9تمامةايسظاخر..

-ايدنايا9اسلاهاعل2ك..اعدخينامناطاسا اخمرتزقةامنا
ناازلاخحصا اخانلاماناُكّلايسجهاتاختفجارييتايفاُكّلا
زخةاختشات2ناانجللاندخ امفا ع؟ايس2خنا9تشاهداأخبثا
عادخيناخيجهتاهايفاح2اتهاا..اخأنتاحانابا9اس2خنيايسيلا
يقتالايخني،ايااأخياماا9شالذيايسيل.ايسيلاحاصلاأنا9ها
يخنيا29ديخ اعناأ ضهامنايسددخاخرشذمةامحمي9ةاعىلا

يس2خنايسرتخصتانفمهااأََماا اأمييلايسيل2ج.
-ا9لايااأخياُكّلايسملماعىلايسملماحري .

قالايمخل،اخقاطدهايسثاني:
-ايدناياماانفدال؟؟انريعياسهمايجاييايقتلينا؟اخليا
مشياحري اعل2هايقتلناا9زسط؟اسرياقلاسهاليالذيايسكال .

-كالمياسلطرخني،ايسكلاغلطانني.

-اط2باتمخحايلاأقي اأخدلاسكاملطا اخسياسيءاأسب؟
إقتلبتاصاي ةايمخلاخأ9رايسثانايا9نصاعنياخ9هر ا

الاعندهاخقال:
-اماساكاياااتلطخني..احاري االاأكرا

يدكاقبلامااتختداالاعندي.
-ال2ااامه؟؟الاياذياُكّلايسمالماعىلا

يسملماحريييي ؟؟
-ااسايييكت(.

-امااامخياسبّب؟ايسلاهايديلاقد ك،اأناا
9انياأرضباساكامثالا9ال..ايدنياخيحدا
جااءايتهجماعل2اامااأخدالا9رأيك؟األز ا
يسمابحةاخأجللايفايسزخةاخأسقهااإيخانا
خيسمالماعىلايسمالماحري ؟اط2باخيينا
ج2تاييا9ا«يسمااكتاعنايسحلاشا2طانا
أخارس«؟اخييناج2تاييا9آيةا»خاإنا9غتا
إحديلخاااعىلايمُْخاَرىاخقاتلييايستياتبغياحتىاتفيءاإىلا
أمارايسله«..اليالاقاداخاقييايسبغيا9خريحال،اقدازسجيياسناا
يإلنلاخيسجنايقتلينا..اخأنتاحانبايلاعنداُكّلايسملماعىلا

يسملماحري .
-اط2ابا9لاينتييا9تقيسيياإناعدخكمايسماديسيةاخم ا

ذسكا9تمريخياتمّلخيياعىلاغريايسض2ف.
-ايسددخاماا29ج2شا9شاكلامباارشا9ل،ا29جياخمدها
عخاالء.ايدنايا9اسلهاعل2اكاينتا9تكارهاإرسيئ2الاختحبا
محخايساعباس؟؟اطبدااًاال.اماايقتليشايسفاا ةاخييلييا
ع2اسها.ايااخساخختايساكلاخالاخالاتماتغر9شاس2شاعاسا

29تكامجديث.
-ايااأخيايسلهاينرصايسحل.

قاسهاا9انكما اخقط ايسثانياكالمه:
-ايسحالا9اييييان،اأ9يلااحركات،اأيناأذناكايااجحا.االا

تلفاخالاتدخ اخ9طلايسجخلايالنشائ2ةالذه.
عمايسهدخءايفايسجلل،اخ ج اُكّلاخيحداسك2لاقاته..

اخإىلاآخرايسجل.

 املرتزق: 
أحمد عوض بن مبارك 

أين أذُنك يا ُجحا؟!بطاقةتعريفة:

يحررها / ضرار الطيب

مهاترات وهمية حول القنابل العنقودية يف اليمن 

ضجيج الَقَتلة، وأنني الضحايا!
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الواقُع املتعثر اليوم وممكناُت النهوض 

اخيخكانايسقايلا9أناُهاخمهخااكاناَمانايحُكُما
يسباالَساماناحازٍبا9شاكلاسيخقريطاياخ9تحاسفا
ما اقايىاأُْخااَرىاأَْخا9رشيكةاخطن2ة،اأَْخا9شاكلا
يساتبديسياخسكتاتاي يام اإقصااءايالخر،امهخاا
كانايسيضاُ ايسما2ايسايسقائم،اخإناُهاالايُخكناأنا
يماتط2 اَمنايفايسحكماأنايلبَيامصاسَحايسشادبا
خيطي ايس2خناخيقدمهااخيبقىاعىلانفماهاحاكخاًا
إالا9داداأنايحقالاسلشادبايممانايسغذيئاي،اخإالا
سايفاتماتخرايالضطري9اتايسديخل2اةاخسنايأمنا
أحاداماناقهرايسج2ااعاإذياماااينتفضيياخأشااعييا
يسفايىض،اخسايفايماتخرايستدخالايسيا جاي،ا
خينتشا ايسجخاعاتايإل لا29ة،اخ9استايلاسما ايس2خنا
خيالساتخري ايفايسريخحاةايفايستدلاي ،اخمصلحتناا
جخ2داًاأنانبنَيايسبالساخنيسا ايإلنتاجاخيالستثخا ا
مانايسز يعاةاخيسصناعةاخليامصلحةامشارتكةا
سلفقريءاخيُسرتخنياسلدخالاخيسرأساخاس2ني،اخممأسةا
يتفالاعل2هااايسجخ2ُ امهخااايختلفاتامييقُفهما
خمناطقهم،اإذاالاخالفاحيلايسُيبز،اخالايماتف2دا
أحادامنا9قااءايسييق اكخاالَياعل2اه،اإالايُسهر9ينا
خخكالءايالسترييساسلرشكاتايالحتكا يةايسداس2ة.ا

كنوزُ الطبيعة وخربُة اليمني وروُحه املبدعة 
تتختّا ا9السناا9كثريامانايسيصائصايسطب2د2ةا
اُناتيظ2ُفهااا9شاكلاعلخاي،ا يسهاماة،ايستايايُخكرِ
ختيظ2افاطاقااتايإلنَْماانايس2خنياخ2هاا9شاكلا
خاّلقاخإ9ديعي،اأسمنااأحفاَساَمناحخلييايسرتيبامنا
يمخسيةاإىلاشالقاتايسجبالاخجدلييامنهاامد جاتا
ز يع2اة،اخألامالاذهايسيصائاصالايايسطب2دةا
يسناخ2اةايستنيعة،ايستاياتت2حاسلفاالحايس2خنياأنا
ياز َعاميتلافايمصناافايسز يع2ةامانايسحبيبا
يسص2ف2اةا خيمعاالف،ا خيسفييكاها خيسيارضخيتا
خيسشاتيية،اتلكايستياتنخايايفايمخسيةاأَْخايسجبالاأَْخا
يسهضاب،ايفايسجايايسبا ساخيسدتادلاخيسحا ،اخلذها
إمكاناتاطب2د2ةايساتثنائ2ةاعىلاممتيىايسداسم،ا
خنااس يًاماااتيجادايفاسخساةاخيحدة،اخحانيايكينا
يإلنتااجايسز يعاياميططااًاخمد خسااًاختداخن2ااًا
ختحاتاإرشيفاخسعامايسدخسةاخماتكيناثخرةالذيا

يستنيعايسطب2ديالائلةاجديً.ا
مدرخٌفا9اأنايسطب2دةاسيحدلااالاتكفي،اخسكنا
9اإلضاخةاإىلالذهايسطب2دةايسزيخرة،اسديناايإلنَْماانا
يس2خنايايستخ2ازا9تجر9تاهايستأ يي2اةايسحضا يةا
يسز يع2اة،اخسدينااايسحاساةايسريلنةايستياند2شاهاا
تدخدناا9قيةاخممائيس2ةاإىلايالتجاهانحيايسنهيضا
يسز يعي،اأمااايس2اه،اخلياتجاللنااايس2اهايسجيخ2ة،ا
خخااالاياميجيسةاماناسادخساحاس2اةاتكفياسيا
يستغلتا9شاكلاسل2م،اخماالياميجيسامناسدخسا

تأ يي2اةايكفياساياتختايساتداستهااختطييرلا،ا
خمااليامخكناتش22دهامناسدخساخحييجزاسلخ2اها
مانايسذلااباإىلايسبحارالاياأْْكثَارامخااانتصي .ا
خ9جاناباُكّلاذسكاختقن2اتايساريايسحديثةايسجر9ةا
يفا9السناا9شاكلانمابي،اتباا كا9اس2ااهامناح2ثا
عاد ايستبذيراخ2ها،اخ2خكنناااتدخ2خها.اخلذياس2لا
حديثاًاينفداس2اًا9لاخيقديايُد كهامنايخدنايفاتنيعا

يستضا يلاسبالسنا.ا

محورية اإلْنَسان ومركزيته يف التنمية 
يظلايإلنَْمانالَيايسدنرصايمسايساخيسحي ي،ا
س2الاخقاطايفايمسيااناخيسفلمافات،ا9الاخيفاُكّلا
ينتااجاصناعاياأَْخاز يعي،اخكلايسبلادينايستقدمةا
ساماتتنازلاعل2هاايسدجازة،ا9لاقامتاعىلاساييعدا
يسدخالايسز يع2نياخيسصناع2ني،اخيإلنَْماانايس2خنيا
يفايسدارصايسريلان،اسمايجداَمنايأخاذا29دهاس2فجرا
طاقاتهايسجبا ة،اخ2ظلاُكّلاحديثاعنايْسرتَيت2ج2ةا
يقتصاسياة،اخخدماةاسلشادب،اسخنايرشيكالاذيا
يسشدبامبارشةايفاخدمةانفمه،ايظلاحديثاًاعبث2اً.ا
خكلاسعاماحكيماياالايخلاحاجاتهايمساسا2ةا
الايُجادي،ايحتااجايسفاالحاإىلايسباذخ اخيمساخدةا
خيسدالجااتايسب2طريةاخيآلس2اتا9أسادا امدعيمةا
يسجاري يتا يسحاجاةاالمتاالكا خيقا ا س2نتاج،اخيفا
خيسحاجةاإىلاضخام2اهايآل9ا ايحتاجاإىلاأنايتماسعما
أسادا ايسنفطا9اسنمابةاسلخزي عني،اخمريقبةاعد ا
تجا تهما9هاسلضخان،اخخمأسةاي تفاعاسدرايسنفطا
مؤثرةاجاديًاعىلاحركاهايسز يعة،اخفايامحاخظةا
ذما اعىلاساب2لايسثال،ايدخ ايسازي عاللعلا يالا
مقا9لاسااعةاماءاماناصاحبايسبار،اس2نتجا9هاا
يسقات،اخغريهاينتجايسبطاط،اخماذياإذياأ يساأنايز عا
يسقخحايسذياتمتخراخرتةانخيهاإىلالاأشهر،اكمامرةا
سايفايقي ا9ريايسقخح،اسخنايصبحاإنتاجهاغريا
خماا ةاعل2ه،اخ9جانبايسم2اساتايسحخائ2ةاعىلا
يالساترييس،ايحتاجاأنايكيناسادرايسنفطاأ خصا
ماايكين،اخيحتاجاقرخضاسهلةاغريا 9ح2ةاحتىا
يطداماأرستاهاطييلالاذهايسفرتةايستايايحتاجهاا
س2ثخاراز عه.الذيامثاال..اخيفاميتلفايسحاخظاتا
حاالتاكهاذهاسحاجةايسفالحاإىلاسعاماخ عايةامنا
اميتلفايمصناافايسز يع2ة،ا قبالايسدخساةاسز يعتهرِ
ختشاج2دهاسز يعاةا9ديئالاعانايسقاات،اُكّلالاذيا
مانامييزنةايسز يعاةايالعت2اسياةايستاياتكفياإذيا
تاماتيظ2فهاا9شاكلاسال2م.اخباإلضاخةاإىلاخض ا
س2اساةارضيئب2اةامحفزةاسلخنتجاني،اخاسطليبا
تفد2الايسبناكايستداخنيايسز يعاي،اختطييرهاكبنكا
منحازاسلبمطاءاخيسزي عنياخيسيدمةايالجتخاع2ة.ا

أبرزُ املشاكِل التي يواِجُهها القطاُع الزراعي 
والحلول املمكنة

يخكاناتلي2صايسشااكلايسز يع2اةايسريلنةايفا
يس2خان،ايفايإلنتاج2اةايستدن2ة،ا9اسنمابةاسالنفجا ا
اكانيايستزييد،الذهايإلنتاج2ةايستياتهبطاسنةا يسمُّ
تلاياأُْخااَرىاخخاصةايفاينتااجايسحبايب،ا9دداأنا
كانتا9السناااتؤمنايحت2اجهااماناإنتاجهاايسحيلا

كخاايفاخرتيتايسحربايسداس2ة.
كناااناز عايفايسداا اعللا اللعمللاطناً،ايفا
ممااحةاز يع2ةاقد لاااع7ممملكتا يً،اخ2خاايفا
يسدا الالاا9لغاينتاجناامنايسقخحاعللاالااطناًا
يفاممااحةالخلخ7الالكتا يً،اأماايفايسدا الالا 
خبلغاينتاجناامنايسحبيبااملللماطناًايفامماحةا
لمل7ا7لكتا يً،اخلاذيايسرتيج ايسكبريايفاإنتاج2ةا
يسحبايباالايُنبئاعناأيةاس2اساةاز يع2ةاسال2خةا
خالاتقاد ايقتصااسي،ايسباينا9انيايسمااحةايستيا
كاناتامز خعةايفايسدا اعللاامقا نًةا9اسمااحةا
يسز خعاةايفايسداا الالااخ9نيايسحصايلايفالذها
يسمانييت،االايُقرأاكرتيجا ايفايسجانبايالقتصاسيا
خخقاط،ا9لايجباأنانقرأا9دادسايمرسايستياجاعتا
جريءالذهايستدلي ايسز يعاياخعدسايميديايسداملةا
تدطلاتاخكامايساتقطبتايسجخاعااتايإل لا29ةا
منايسشابابايسحتاجاسليبازاخيسدخل،اخإىلاأيامدىا
خقادتا9الُسناااسا2استهاايالقتصاسياةاختدخقاتا
تبد2تهاااسلادخلايالساتدخا ية.اخلاذهايإلنتاج2ةا
يستاياتدلاي تايُخكناإعاستهااأخالًاإىلاأعىلانمابةا
خصلاتاإس2ها،اخمناثماتطييرلاا،اخهذهايالنتاج2ةا
س2ماتامتدلقاةا9خحدخسيةايسايي ساخالامحدخسيةا
يميديايسداملة،اخخحدخسياةايسيي سايفا9السناايُخكنا
تجاخزلااا9اسجهادايسبارشيايسيااّلقايسقااس اعىلا
يساتثخا اُكّلاممااحةاأ ضاز يع2اةامنايم ييضا
يُسصنفةاكأ ييَضاز يع2ة،اخ2خاالناكاأ يٍضايُخكنا
يستصالُحها،اخيفايستأ يخايسقديمايستطاعايإلنَْماُنا
اأنايزَ َعايسصحاا ىايسجني29اةاخيجدلهاا يس2خنايُّ

جناتاخرضيء.ا
إناعاد اتيخارايسدخاالتايسز يع2اةايسكاخ2اة،ا
خمشكلةاعد ايستييزنايستجا يايفايسمل ايسغذيئ2ة،ا
خيسدييملايستدلقةا9اسيض ايممنياخغريلا،اس2متا
مشااكَلاطب2د2اًةايصداباتجاخزلا،اما امقد ةا
يسبرشياةايس2ي اعاىلاتجااخزايسصداابايسطب2د2ةا
خز يعاةايسصحاريء،اخهاذهايسقضاياامخكاٌناحلُّهاا
إناخجدتاممائيس2ٌةاسدىايسمالطةاخيسحكيمة،ايفا
يسقضاءاعىلايسفمااس،اختيط2دايسمال ايالجتخاعي،ا
خيالساتقري ايالقتصاسياعىلاقاعدةايسقبيلا9اآلخرا
يسُحكامايسحايلاخيسديخقريط2اةايفاإسي ةايسمالطة،ا

ها.ا خيسرشيكةايفاإنتاجايسثرخةاختيزيدرِ

جغرافيا أرض الجنتني.. لُنـِعـــد العربيَة 
السعيدة 

اجغريخ2اً،اتبلُُغايسمااحُةايإلجخاس2ُةاسل2خناام ا
يساتثناءانجريناخج2زيناخعماريايسحتلة(الععع 
مل2ايناكلام،اتقاد اممااحةايم ييضايسصاسحاةا
سلز يعةا9ااخخلللااكلم.امماحةايم ييضايسرخيةا
منهاال7للماكلم،اخيسماحةايسطريةااماع7اكلم،ا
لذهايسمااحةايستياُعرخاتايفايإلحصاءيتايمخريةا
منهااايإلحصاءايسمانييايفايسداا الالا،اسكناماا
الايُحاىالياكخ2اتايس2ااهايستياتُهاد ا9دخناأنا
يتامايساتثخا لااخ2خااكانتاقديخااتُماتثخر،اخماا
الايحاىاليامقادي ايم ييضايسز يع2اةايسخليكةا
سلدخساةاخيسييطننيايستياكانتاتاز عاقديخاً،اخيستيا
يُخكنايستصالحُها،اخيم ييضايسيصبةايستيايُخكنا
ايستقن2ااتا تطيياُراخ خاُ اينتاج2تهااا9اساتيدي رِ
يسحديثاةايفايسارياخيمساخدةاخيسكنناة،اخ غماأنا
مدظاَمايم يضايس2خن2اةاذيتاح2اازيتاصغاريةاالا
يُخكناتيظ2فايسجري يتايسكبريةاخ2ها،اإالاأنالناكا
جاري يٍتاخرسياًةامتيساطًةاخصغريًةاقااس ةاعىلا
يسدخالايفامثلالاذهايسح2ازيت،اخلناكاممااحاٌتا
شاسادٌةاماازيساتاتز عا9طرقا9ديئ2اةاخسماتدخلا
خ2هااايستقن2اةايسحديثةا9دُد.اخلنااكاماايكفيامنا

يميديايسداملةاأناتقيَ ا9دالًاعنايآلالت.ا
أ9ارزايسشااكلايفايإلنتااجايسز يعاياعاس2اًاليا
يستياتتدلُلا9ام ضانيع2تهااخمماحتها،ا غماأنها
يُخكاناتجاُخُزلاايفايسدرصايسريلان،اخ2خااماازيستا
تييجهايسفالحايس2خنياخيسمتثخرايسز يعي،امشاكُلا
اماا متدلقاٌةاس2الايفايإلنتاجاخقط،ا9الاخيفامرحلةرِ
9دادايإلنتاج،اخلياتلكايسشااكُلايستدلقة،ا9أنظخةا
يستماييل،اَخيستيزيان،اخلذهايسشاكلةاتاؤسياإىلا
كمااسامقادي اكباريامخااايُنتاجامناخارضخيتا

خخييكهاميسخ2ة.

حلُّ مسألة األرض على أساس حماية 
امللكية الخاصة والجماعية 

خيفاممأسةايم ضاالاتطَرُحالذهايسد يسةاإقامةا
عخل2ةاإصاالحاز يعي،اخس2ماتاحليسهااايفاإطا ا
أسليبايالنتاجايالشرتيكي،ا9لايفاإطا ايسرأسخاس2ة،ا
إنخاااعاىلاأُُسالاسيخقريط2اةاخيفاظالاحخاياةا
يسدخسة؛امنايستطي ايسطب2دياأنايكيناتيجهايسبالسا
ُمماتقبالًايفاإطاا اتطييرايإلنتاجايسرأساخايلاعىلا
أساساإنتاجياختقييةايسقطاعايسدا انحيا سخلةا
يسز يعةاخيستيجهانحيايستصن2 ،اخبجانبايالشكالا
يستداخن2اةاسلك2اةايم ض،اخرؤيتناانحايايُسلك2اتا

يسكبريةاس2الاتفت2تها،اخحتىاماايبلغاممااحاتا
كبريةاخيرتكاهاُمالكهاسخنايساتثخا اخدىلايسدخسةا
ااأَْخاتطرحهااأََماا ايسماتف2دينايفا أناتماتثخرا9هرِ
شاكلاتداخناي،اخخاالايارضخ ياأناتُاز عالذها
يسمااحاتاسييءامناقبلايسقطاعايسدا اأَْخايسياصا
أَْخايسيتلاط،اخذساكاماناأجلا خ ايإلنتااجاختيخريا

خرصاعخلاجديدة.
جاديًا مهخاةا يسياصاةا يُسلك2اةا حخاياةا إنا ا
سالساتقري ايسز يعاي،اخلذيايدناياأناعىلايسحاكما
أناتباتاخ9صاي ةايساتثنائ2ةايفايسنزيعااتاحيلا
مَْصَحا9هااا ملك2تهااا ختثباتا يم ض،ا ُملك2ااتا
يسرشع2نيايفايسماجلايسدقا ي.اكخااأناعىلايسدخسةا
امناأجلا أناتماتد2داُملك2ةايمخقافاختماتثخرا9هرِ
ايُسمتحقنيامناعخي ايسفقريء،ا يسشدباختيظفا9هرِ
ا9دالًاعناتركهايُمتثَخرايفاشكلا9ديئيا ختترصفا9هرِ
ق،اختماتد2داميتلفاأ ييضا غريامنتجاخالاممايَّ
يسدخساة.اختيظافاتلكايسمااحاتايسكباريةايستياالا
يمتط2 ايسقطاعايسياصاأناييظفهااكاسماحاتا
يسشاسادةايفايسماهلايستهاماي،اخإناكانالنااكا
مناُمماتثخراقاس اعاىلاخدلاذسكاخاالا9أس.اخأنا
يتامايالساتثخا ايفايإلنتااجاخاريٌامانايالساتثخا ا
يسطف2ايلايفايسيدمااتاكاستدل2اماخيسصحاة،اخمنا
أجالاحخاياةايم ضاعاىلايسدخساةاأَيضااًاطارحا
قييننياتحدامانايُسضا 9اتايسدقا يةاحيلايم ضا
ختحييشاهاامناأجلا9ناءايسمااكن،اخمقا9لاذسكا
أناتدعمايالستثخا ايفايسز يعة.اختدخلاعىلاحخايةا
يالساتثخا يتاخخاصةايفايسجانابايممني،احتىاالا
يُصبحايسمتثخرخناُعرضًةاسال9تزيزامنايسدصا9اتا
أَْخايسبريخقريط2ةايسدماكريةاكخاايفايسما9ل،اخخثُلا
لذهايسخا ساتايستياكانتاتقيُ ا9هاايسشيص2اُتا
يسحماي9ُةاعىلايسؤّسمةايسدماكرية،اكانتاسبباًا
ايالساتثخا ايسيطناياخيمجنبي.اخماا كبارييًايفاطرسرِ
ُسمنااامتفقنياعىلايسرأساخاس2ةايإلنتاج2ةاخحخايةا
يسلك2اةايسياصاة،اخل2لاعاىلاَمنايُرياداأنايُريكما
يساالاأنايمادىاساها9شاكلاطف2ايلايفايسدقا يتا
خيسضا 9اتايسبنك2ةاخيستهريباخيالسترييس،ا9لاعىلا
أساسايإلنتاجاخيالستثخا از يع2اًاخصناع2اً،اخعىلا
يسدخساةاأناتحخَيالذيايستيجهايمخري،اختقَفاأََماا ا

يستيجهاتايسُطف2ل2ة.ا

تحريُر الطاقاِت البشريِة اليمنية الجّبارة 
)العاطلة( 

ايسقد يتايسبرشية،اخفيا ااخ2خاايتدلُلا9ضدفرِ أمَّ
أغلبايسد يساتايستيانرُشتاكانايتمايستداُمُلامدهاا
ُراأ9ناؤلاا 9تجريٍد،اخ2خاايسفديلاأنايسبالَسايستيايهاجرِ
سلدخالايفايسبلادينايمجنب2اة،االاتييجاهامشاكلًةا

إمكاناُت 
النهوض 

الزراعي في 
اليمن

  - أنس القاضي:

َتبُرُز أهمّيُة دراسة المسألة الزراعية في هذه المرحلة، باعتبارها ال قضية اقتصادية بحتة وال مسألة نظرية تجريدية، فقد 
ُكتبت العديد من الدراسات االكاديمية وأعّدت الخطط واالقتراحات الوزارية الجيدة. 

وتبُرُز المسألُة الزراعية اليوم للسطح كقضية نضالية اجتماعية وطنية اقتصادية سياسية في ذات الوقت، فاألمُن الغذائيُّ 
وتوفير المواد الغذائية األساسية للشعب حاجة ُملحة من أجل البقاء على قيد الحياة وفي ظروف إْنَسانية الئقة؛ ومن 

أجل التوجه نحو اإلنتاج الصناعي الذي ال بديل عنه. 
الُمالَحُظ أَن المسألَة الغذائيَة كجزء من الورقة االقتصادية في العدوان على بالدنا، بغض النظر عن التناقضات الداخلية، 
استخدمت كأبشع الوسائل من قبل العدوان في ابتزاز الشعب وتحطيم آمال الجماهير ومحاولة توجيه وفرض رؤاه على 
المتحاورين اليمنيين وتهديدهم بالجوع الذي يفتك ببالدهم، وأثرت الورقة االقتصادية على المواطنين جميعًا بمختلف 

مواقفهم ومحفظاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية. وال تزال مسألة استمرار الحصار َأْو فرض عقوبات واردة جدًا، 
كما أنه في حالة ظفرنا باالستقالل الوطني السياسي وفرض السيادة على حدود الجمهورية، سيظل استقاللنا ناقصًا 

بدون االستقالل االقتصادي، وأولوياتها انجاز مهمة الوصول لألمن الغذائي.
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يفايسقاد يتايسبرشياة،اخاسشاكلُةاسدينااالياعد ا
تيظ2افايمياسيايسداملة،اسديناايسكثريامناخريجيا
يسدالدايسز يع2ةاخيسذيانايدخلينايفاقطاعاتاغريا
ز يع2ة،اكخااأنُهاسديناايسكثريامنايسشبابايسداطلنيا
عاىلايسدخلامناأ9َْنَااءايسريافايبحثيناعناعخلايفا
يسديناة،اخنيع2اًاعىلاذسكاسديناااج2لامنايسفالحنيا
يس2خن2نيايسُقديمىايسذينايدانينايفايسقرى،اخيُخكنا
يالساتفاسُةامنهم،ايفاتد ياباآالفاخمالينيايسقيىا
يسداملاةاسيخلاحقايلايإلنتاج،ايُخكاناأنايتمَّالذيا
يستأل2اُلا9دعمامانايسدخسةاأَْخا9دعماشادبياخ9أيا
شاكلاتداُخنيا9إمكان2اتا9ما2طة،اتماخياقد يًا
9ما2طاًامخااتنفقاهاخزي ةايسز يعةاعىلاميظف2هاا
خكباا اميظف2هاايسذيانالماخدل2اًا9طاساٌةامقندٌةا
9دخناعخل،اأَْخاأَْعَخالامكتب2ةا9م2طة،اخ2خاايسفالحا
خيسداملايسز يعيايسذيالَيايمسااسايسذيايجباأنا
امثلالاذهايسيزي يتاالايحصالاعىلايسحدا تهتاما9هرِ

يمسنىامنايسدعم.

الُبنيُة التحتيُة واملؤسسيُة الزراعية املتوفرة 
اااعاىلايسصد2ادايسدلخاياخيسؤساي،اسديناا أمَّ
خحاديٌتامدليماٌتاز يع2ةايفاُكّلامحاخظةاتقريباً،ا
خمدالاداتد يباخكل2اتاز يع2اة،اخخ شاص2انة،ا
خميتاليتاخصاحاز يعاياخ29طاري،اخل2ئااتا
خمريكازا يسص2اناة،ا خمريكازا يسباذخ ،ا تحمانيا
يسد يسااتاخيسبحيثايسيتلفة،ايسطب2د2ةاخيسب2ئ2ة.ا
خخ2خااايتدلالا9اسصااس يتاخيستماييل،اخغريلا،ا
خ2خاايتدللا9اسبُن2ةايستحت2ةايسز يع2ةايسدامة،اسديناا
9ن2ةاتحت2ةاشابهامتكاملة،اإنخااامدطلةاالاتدخُلا
9طاقاتهااايُسفرتضاة،اخحانيانقرأُا29اناتانمابةا
يإلنتااجايسمالب2ةايفايسدرشيناسانةايمخارية،اخالا
يتطلابامناايممر،اأنانفتتَحامريكَزاعلخ2ةاخ9حث2ةا
جديدة،اسرخ ايإلنتاج،ا9لاإناحاجتَنااعىلايسماتيىا
يسفنياخيسؤّسايالياتشاغ2لايسبُن2اةايستحت2ة،اإىلا
أقاىاطاقاتهاا،ا9خااأناُهاسهاام2زين2ٌةاتشاغ2ل2ة،ا
خ9اذيتايسيقاتايجاُباأنانأخاذَا9جدياةامماأسةا
مكاخحةايسفمااسايسذيايدّطلايسؤسمات،اقدايبدخا
اسطييًاعىلايسالايسدا ا9طريقةا هرِ يسفمااُسايفاظالررِ
غريارشع2ةاختدمرييًاسلخؤسمااتاخحماب،اسكنها
خدل2ااًاس2اساةاخاسماةاسالساتدخا ايالقتصاسيا
خسلتبد2اةايمجنب2اة،اس2لاعفيياًا9لاتقاُفاخ يَءها
قايىاغرياخطن2اةاالايهخهاامماتقبلايس2خن،امنا
عصا9اتايسهر9ني،ايسذينايرض9اينايإلنتاَجايسحيلَّا
سصاسحايسمال ايستايايهر9ينهاااأَْخايماتي سخنهاا
سلمال ا يالساترييُسا خحتاىا رشع2اٍة،ا 9طريقاٍةا
يسز يع2ةا9طريقٍةارشع2ةاتدداجريخًةايفايسقاي2لا
يالجتخاع2اةايسيطن2ة،اخخاصةاحنيايتمايساترييُسا
أَْخاتهرياُباماييساز يع2اةايُاز عامثلهااايفا9السنا.ا
خيتدلالا9استهريباأيضاًاتهريُبايسب2ديتايسحرشيةا
ارةاسلنباتا خيسفطرياةاخيمساخدةاخيسماخي ايسدمِّ

خيسرت9اةاخيسصنَّفةاعاس2ااًاكخييساساامةامحرمة،ا
خالاننىسالنااأنايسددخينايساتيد اأسليبايم ضا

يسحرخقةاخيستياسّمرتايم ضايسز خعة.ا

السياسُة االقتصاديُة الوطنية والحماية 
التجارية للزراعة 

غ2اُباإجريءيتايسحخايةايسز يع2ة،اليايسشكلةا
يم9رز،اخيسماأسةايسهامةاعىلامماتيىايسم2اساةا
يالقتصاسيةامياةاحكيمة،اخهذهايإلجريءيتالامة،ا
9اسنمابةاسلدخلايسنام2اةاذيتايإلنتاج2اةايسز يع2ةا
يسفمااساخيالختاالالتا خيستداخ2اةامانا يسداس2اة،ا
يسؤسما2ة،اختأخاذالاذهايسماأسةاألخ2اًةاأَْكاَلا
يسز يع2اةا يإلنتاج2اةا ذيتا يسنام2اةا يسبلادينا يفا
يستدلاي ة،اخيستايايدصُفا9هااايسفمااُساختدانيا
مانايالختاالالتايسؤسما2ةاكبالسنا،اخاسم2اساةا
امصاساَحا%لعامنا يالقتصاسياُةايسز يع2اة،اتُخلُّ
مجخيعايسقيىايسداملةايس2خن2ة،اخل7امنامصاسحا
يسماكانايسريف2انيايسدتخديناعاىلايسز يعةاإىلاحدا
مااايفاتيخريايسغاذيء،اختخلايإلجاريءيتايسحخائ2ةا
سلقطااعايسز يعايايسذيايُماالما9خاانمابتهامنا
اااحتاىا%لاامانايسدخالايسقيمياسلباالس.اكخاا
أنايسز يعاةامرتبطاةاكثارييًا9صناعاةايمغذياة،ا
ختصبحايإلجاريءيتايسحخايةامطلي9ًةاعىلاميتلفا
يسماتيياتايالقتصاسيةاخيالجتخاع2اةاخيسيطن2ة؛ا
خماناأجالايسق2ا ا9هاااالا9دامناتنما2لاختظاخرا
جهايساخزي تايايسز يعةاخيسصناعاةاخيستجا ةام ا

خزي ةايستيط2طاخكذيامصلحةايسجخا ك.ا
خقادامثلاتاس2اساةايالنفتااحاعىلايسمايق،ا
خيسالحخايةايستجا ية،ارض9ةاسامةاخقاتلةاسلقطاعا
يسز يعايايفا9السنا،اخيسذياختحتاُهاأََماا ايسرشكاتا
يالحتكا يةايسداس2ةايستياتماحقهايفامزيحخةاغريا
عاسساةاسيخلايسمايقايسيطني،اح2ثاالايماتط2 ا
يإلنتااجايسحيلايستيلاف،اأنايُزيحمامنتجاتايسدخلا
يسصناع2ةايسكلى،ايستياترصفامنتجاتهاا9أ يح2ةا
إىلايسباالساخ9أسادا ازل2ادةاأقلامناسادرايسنتجا
يسحيل،امخاااياؤسياإىلاينرصيفايسشارتيايس2خنيا
عناأخاذايسنتجايسحيلايسبالاضايسثخناخيذلباإىلا
يسنتاجايسيا جايايسرخ2صايفاظالاتريج ايسقد ةا
يسرشيئ2اةايفاأخسااطايسشادباخينيفااضاسادرا
يسدخلةايس2خن2ة،الاذهايسنتجاتايسيا ج2ةايفا9دييةا
يممراتكيناأساداُ لاامنيفضًة،اخحنياتما2طرا
عىلايسميقايفاصنفامدنياخيتيقفايسزي عايس2خنيا
عناإنتاجه،اترخ اأسادا لااختكايناقدايحتكرتا
يسمايقايسحيل،استجدلايسجتخ ايس2خنياككلاتحتا

 حخةاصاس يتهااأَْخايسيتاجيعاً.ا
إنالاذهايسم2اساةايسالحخائ2اةاسمارتاقطاعا
يسحبيباخيسقخحا9شاكلا ئ2ياخكذيازيحختايسبنا
يس2خنيايسذياعرخهايسداسمامنام2ناءا»يسياء«،اكخاا
زيحخاتايسليزايس2خناي،اخيسدنب،اخلااالياتزيحما

يسز29اب،اخقاداقضاتاعاىلايسقطاناختاكاساتؤسيا
9استبغ.ا

خيسمال ايسنقديةاكاسبناخيسقطناألخ2تهااس2لا
خقاطايفاق2ختهااايالساتهالك2ةاخيالكتفااءايسذيتيا
سلشادب،ا9الاإناسهاااألخ2اةاكالىايفايستصديارا
9اسدخلاةايسصدباةايمجنب2ة،اخيأخاذايسبناخيسقطنا
ألخ2ةاسالد2ةاكبريةايفايسداسم،اخخاصةايسبنايسذيا
الايُز عاسايىايفامناطلامحادخسةايفايسداسمامثلها
مثالايساكاكاخايفايخريق2ا،اخألخ2اةايسقطناإضاخةا
إىلاق2ختهايسمالد2ةاخلهاسخ ايفاتنشا2طايالقتصاسا
يستحييايلاختشاغ2لامصانا ايسغزلاخيسنما2جايفا
9السناا،امخاااييخاراخارصاعخالاكثاريةاسلدخالا

يسز يع2نياخيسصناع2نيايفاآن.ا
كخاااأنا خ اينتاجاختيسا2 از يعةايسبقيس2اتا
لاا اجاديًايفاساب2لاتيخاريايسلخت2نااتايسنبات2ةا
سلشادب،اخخقفايساترييسايسبقيس2اتايسجففةامنا
يسياا ج،اأَْخايسبقيس2ااتايُسدلباة،اح2اثاأناسدينااا
صناعاتاخطن2ةامنايسفايلاخيسفاصيس2ااخيسبازالءا
لاذهايسصناعةايستحييل2ةاإذياكاناتاتتماصناعتهاا
منايسحبيبايسبقيس2ةايسماتي سةاخهاذيايدنياأنهاا
س2ماتاصناعةاخطن2ةا9لاإنامصاندناالذهاخرخٌعا
سلارشكاتايسداس2اة،اخنحنا9حاجاهاإىلاتنخ2ةالذيا
يسصنافاماناأجلاأناتكايناصناعتنااايفايسصنفا
يسغذيئياخطن2ةا%للا،اخم اخصيلاينتاجناامنهاا
إىلاماايُغطياحاجةايسمايقايسحل2ةانخن ايسترييسا
منتجااتا9قيس2اةاخا ج2اة،اثمانفكارايفاتصديرا

صناعتناالذه.

الصناعُة التحويليُة للعصائر املحلية الغازية 
والعادية 

خمثالايسبقيس2ااتاتأُخذُاتنخ2ةاز يعاةايسفييكها
ألخ2اًة؛امناأجلايالساتهالكايسباارش،اخيسصناعةا
يستحييل2اةاسلدصائارايسطب2د2اة،اخاإذياكناااننتجا
أصناخاًامتددسةامناأنييعايسانجياخيسيزاخيسلتقالا
خيستفاحاخيسفريخسةاخيسدنباخغريلا،اخلخاذيانضطرا
إىلايسترييساعصائراُمدلبةاأجنب2ة،اعاسيةاأَْخاغازية،ا
خ2خااامااتنتجاها9السناامنالاذهايسفييكاهانيع2ةا
مختاازة؟اخيُخكناأنايصن امنهاااأط2بايسدصائرا
خيستيقفاعنايساترييسايسدصائارايمجنب2ةاخ9استايلا
خقفايساتنزيفايسدخلةايسصدبة،اخعىلاسب2لايسثالا
خاإناعصاريايسزنجب2لايسحايلايُسدلاباكخرشخبا
غاازياتشادرا9حرقةاخييصهاحانياترش9ه،اخ2خاا
عصريايسزنجب2لايسغازيايسمتي سايسذياتبلغاق2ختها
أضدافاق2خةايسنتجايسحيل،اق2ختهايسغذيئ2ةامتدن2ةا
خكخ2اةايسزنجب2الاخ2ها9ما2طةاجاديً،اخقلاعىلا
لذيا9ق2اةايسنتجات،اكخااأنهاالايجاباأنانتجاللا
ظالرةاصناعةايسداملايسبما2طةاسدصائرايسشدريا
خيسز29ابايسذيايجتاحايسمايقا9نيع2ةاج2دة،امثلا

لذهايسشاا ي ايسصناع2ةايستحييل2ةايسبما2طةاإنا
خجدتاس2اساةاحخائ2اةاعىلايساترييسايسنتجاتا
يسغذيئ2ة،اسيفاتزسلرامحل2اًاختتطي اكخاًاخنيعاً،ا
خدىلايسزي عاأناينتج،اخعىلايسدخسةاأناتمنَداظهرُها

خالاترتَكهاعرضًةاسناخمةايالحتكا يتايسداس2ة.ا
حق2قاةاأناكثارييًامانايسماتثخرينايس2خن2ني،ا
سديهمامزي عايفاسخلاأجنب2ة،اسماتدداخاخ2ة،اخسدد ا
خجيسالذهايسحخايةايستجا يةاييظفيناأمييسهمايفا
يسيا ج،اخيدخلينايسمل اجالزةاأَْخانصفاجالزةا
اسيخلا منايسياا ج،اخ2خااسياُشاغلتاأمييسهمالذهرِ
يسبالساخشّغلتايسداطلنياعنايسدخلاستحلاكثريامنا
يسقضاياايالجتخاع2ةاخيسم2اس2ة،اخستدخ ا9اسبالسا
نحايايستقاد ايالجتخاعاي،اخساتكينا9رجييزيةا
خطن2اةاحقاً،اخ2خااا9قاؤلااتنتجايساييسايسز يع2ةا
أَْخايسصناع2اةايفايسياا جايجدلامنهااا9رجييزيةا
طف2ل2ة،اخ2خاايسبالساليايفاأَملايسحاجةاستيظ2فا
يسرساام2لايس2خن2اةايفايسيطن.اخنقايلا9أناخجيسا
مثلالاذهايسم2اَساةايسحخائ2اةايستاياتدتخداعىلا
 خ ايسرضيئباخيسجخاا كاتصاعدياًاعىلايسنتجاتا
يسز يع2ةايستياتأتايامنايسيا ج،اختيف2ضهااعىلا
يسدديتايسز يع2ةاخيمساخدةاخيسدخاالتايسز يع2ة،ا
سا2جدلامنالاذهايسلجييزياتاتيظ2افاأمييسهاا
يفايسديخالاحنياتجداسعماالساتثخا يتهاايالنتاج2ةا
يفايسديخال،اخرضيئبا9الضةاإلسخالاسالدهاامنا

يسيا ج.

وضُع الحبوب والقمح يف بالدنا، ومتطلبات 
االكتفاء الذاتي 

ا%لعاماناإجخاايلا  غاَماأنايسحبايَباتحتالُّ
يسز يعةايس2خن2ة،ايستياتتنيعا9نيايسحبيباخيالعالفا
خيسيارضخيتاخيسفييكاه،اخيسقاات،اإالاأنا9السنااا
تدانايامنانقاٍصاحااٍسايفاإنتاجاحبايبايسقخح،ا
يسمالدةايمخىلايستايايتامايساتهالكها،ايفايسناازلا
خيمخارين.اخيُز عايفايسناطلايسدتدساةايسغريا9ا سٍةا
جاديًاخالاحا ٍةاجديًاخلَيايز عايفايغلبايسحاخظاتا
يسز يع2اةايس2خن2اةا9أقاس2خهااايسز يع2اةايسثالثاةا
»يسهضبةايسرشق2ة،ايسماهلايسمااحيلاخيسرتفداتا

يسَجبل2ة«.ا
ايفايسداا اعللااكاناتايسمااحةايسز خعةامنا
يسقخاحالالممالكتاا يًاخ9لاغامحصايلايإلنتاجا
املاااطان،اي تفداتالذهايسنمابةاخاللاي 9 ا
سانني،اخقدا9لغتايسمااحُةايسز خعاةا9اسقخحايفا
يسداا الللا،اعاع7ااالكتاا يً،اخ9لاغامحصيلا
يإلنتاجالااااااطن،اخيفالذيايسدا االللا(اكانا
ماايُنتَجايفا9السناامنايسقخحايكفيا9خقدي ا%7امنا
يحت2اجاتايسشدب،اخ2خااتماتلب2ةا%خلامنايسقخحا
9اساترييسهامنايسياا ج،اخ9ادأايسرتيجا امنا9ددا
لذيايسداا ،اخقدا9لغتاممااحةايم ييضايسز خعةا
9اسقخحايفاعاا الالا اما7اااالكتا ي،اخ9لغتا

حص2لاةايإلنتاجاعااالاطان،اأياأنايسفا قا9نيا
إنتاج2اةالللااخينتاج2ةالالااينيفضا9نمابةا
%ل,خااخلذيايالنيفاضايسذيايُقد ا9ثالثةامالينيا
طانامنايسقخاح،ايدنياي تفاَعانمابةامااتحتاجها
9السناامنايسقخاحايسيا جي،اخلذيا9دخ هايؤسياإىلا
مزيدامناتدخ2لايستبد2اةايالقتصاسية،اخينيفاضا
يسماحةايسز خعةاماايدنياخقديَنامزيٍدامناخرصا

يسدخلا9اسنمبةاسألياسيايسداملة.
خسكيانُشاب احاجَةاشادبناامنايسقخحانحتاُجا
أنانرخ ايإلنتاجاحتىالالعل7ااطناً،اخلذيايحتاُجا
منااأنانز َعاممااحٌةاَقدُ لااالالم7مالكتا يً،ا
29نخاايسمااحةايسصاسحةاسلز يعةايفا9السنااتماخيا
يُسيّصصاةا يم ييضا خ2خااا للللامالكتاا ،ا
سز يعةايسقخحايفايسناطلايسرخيةاتماخيا%ماامنا
اايفايسناطلايسز يع2ةايسطريةا يم ييضايسز يع2اة،اأمَّ

خاُسيّصصةاسلقخحاتماخيا%لع.ا
ا ايسحبيبرِ ٌصاسز يعةرِ خيسفا ُقا9نياماالاياُميصَّ
ايسز يع2ةايُخكناتَغط2تُها9ثالثا ايُسنتجااترِ َعنا9ق2ةرِ
س2اساات،اخليايستصالُحاأ ييَضاز يع2ٍةاجديدة،ا
ايسز يع2ةاستمااخياااطنا خ خُ اإنتاج2اةايسناطلرِ
يفاُكّلالكتاا اخلايامتيساطايسنمابةايسداس2اة،ا
خ2خاايفايسهكتااُ ايسييحدايفا9السنااايُنتُجاخقطاطناًا
خيحاديً،اأماايسم2اساةايسثاسثةاخهاياز يعةايسقخحا
9دالًاعنايسقات،اح2ثاأنايسقاَتايفامناخمةاشديدةا
ما از يعةايسقخاحاخليايتفيقاعل2هااايفايم ييضا
يسرخية،اأيايستايايقي ايسزي عا9َريِّها،اخفيايسزي عا
يسرخياةايأُخاذُايسقااتانمابةا%الامانايم ييضا
يسز يع2اة،اأمااايفايسناطالايسطريةاخ2أخاذايسقاُتا
نمابةا%عخامنايسناطلايسز يع2اة،اخُكلُّالذياعىلا

ايسقخح. حمابرِ
خمانالنااانجاداأنا ؤياَةاتقما2مايس2خاناإىلا
سخسٍةامناماأقاس2ماسا2كيناعامالًاسالب2اً،اخمد2قاًا
ستحق2قناايممنايسغذيئياخعىلا أساهايكتفاؤناامنا
يسقخاح،اح2ثاأننااا9حاجةاإىلامزيدامانايم ييضا
يسجديدةاالاتقم2خها،اخ9حاجةاإىلاحكيمةامركزيةا
تيطاطاسدخل2ةايإلنتاجاختديرلااامناأجلاتحق2لا
يسهدفايسرجايامنهاخليايممنايسغذيئاي،اخإذياكناا
يفاإطا ايسدخسةايسيحدةايسبما2طةانحتاجاستنما2لا
9انياخزي ةايسز يع2اةاخ9ق2اةايسايزي يتايمُْخااَرىا
يسدن2اةا9االقتصااساخيسدالقاتايساس2اةاخيستجا ية؛ا
منايجلايسنهيضايسز يعي،اخما2كينامنايسصدبا
تيح2ُداخطةاز يع2ةا9انياماحكيماتايفاماأقاس2م!ا
خسا2كينامنايسصدباأَيضاًاتحق2ُلايممنايسغذيئيا
يفاإطا ايساتخري ايسداا كايسديخل2اةاخيسريخحةايفا
يستدلاي ،امخااايجدلامنامماأسةايستخماكا9حلا
شااملاسألزماةاسا2ايساخيقتصااسياخعماكريا
خأمناي،اخسا2جدلامانايسمادياستيط2دايسماال ا
يالجتخاعيايفايسديخلاختحق2لايالستقري ايسم2ايسا
أمريًارضخ ياً،اخسا2ُددالذيايالماراينتصا يًاسبالسنا،ا
ما اينتزيعناااسالساتقاللايسيطنيايساذيايت2حاسناا
يساتثخا اخرييتنااخ9ناءا9السنااعاىلاكاخةايس2اسينا

خيمصددة.ا

تنميُة الثروة الحيوانية والعسل 
ختامااًاسامانتطرقايفالاذهايسد يساةاإىلاتنخ2ةا
ايفاحاسةايستنخ2ةا يسقطااعايسح2ييني؛امنهاميضيعيٌّ
يسز يع2ةايسشااملة،اخإنايإلنتاجايسح2يينيايتيسا ا
خيرتفا ،اخمااينطباُلاعىلايسز يعةامانامدخالتا
علخ2اةاخطب2ةاخمريكزايسبحايثايسز يع2ة،اينطبُلا
أَيضاًاعاىلايسقطااعايسح2ييني،اكخااأناماااينطبُلا
عىلايسقطاعايسز يعيامنايسحخايةايستجا يةاخخقفا
يالسترييساخهياأَيضاًاينطبُلاعىلايسقطاعايسح2ييني،ا
يساذيايجاُباخ9استاييزياما ايستنخ2اةايسز يع2اةا
ياللتخاا ايسب2طريا9هاختماييقهاخ خ اينتاج2تها
سألسباناخيسلحاي ايسديجنةاخيسماخن،احتىانكتفَيا
مناهامحل2اً،اخنتيقفاعنايالساترييسامانايسيا جا
خنيقفاعجلةاتدمرياأ ياخنا،اكخااأنايسدمَلايس2خنيا
يدداسالدًةانقديةامثلُُهامثُلايسبناخيسقطنالاماًايفا
تيخريايسدخلةايسصدبةاسبالسنا،احنيايتمايستيريجها
ختدل2بهاختماييقها9أسااس2باحديثةاتحاخظاعىلا
يسداياريايسداس2ةايفايستجا ةايستياليالامةا9جانبا
مااسلدملايس2خنيامناق2خةاغذيئ2ةاستنيعامريع2ة،ا
خ9خااأناعخل2ةايستنخ2اةايسريف2ةاتكامل2ة،اخإناأيةا
محاخظةاعىلايسنباتاتاخز يعةايم ضاخيستشاجريا
خيسحاخظةاعاىلايسحخ2اتايسطب2د2ةاخيساتصالحا
أ ييضاجديدة،اُكّلالذياجدس2اًاسايفايؤثُراإيجا29اًا
عىلايسنخيايسثرخةايسح2يين2ة،اخعىلامريعيايسدمالا

يس2خني.ا

________________
املراجع: 

-اخزي ةايسز يعاةاخيسري..اإحصائ2ة..اممااحةا
لكتاا اخإنتااجاطانايسحبايبايفايسجخهي ياة..ا

9حمبايسحاخظات..لالا-لالا 
-اخزي ةايسز يعةاخيسري..ايالْسرتَيت2ج2ةايسيطن2ةا

سقطاعايسز يعةاااالا-مالاا
-ايسجهاازايسركزياسإلحصااء..اكتابايإلحصاءا

يسمنييالالا 
-اكتااُبايسز يعاةايسبديلاةاسلقاات،اسلخؤسفاس.ا
إساخاع2لاعبديسلاهامحّر اامانايمَْعَخاالايسفائزةا

9جائزةايسمد2دايفاسخ تهااخللا (.
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يحررها / أحمد محمد القمري

مفتتح*
أم�ا قبل : نش�كر كل من أرس�ل إلينا ورفدنا 
ببع�ض من ذخ�رية الزوام�ل، والتي نش�د  بها 
الح�زام ونم�ي راش�دين إىل حي�ث يج�ب أن 
نم�ي وأن نك�ون، فبالرغم من كث�رة الزوامل 
الت�ي تقال وميالدها اليوم�ي املتجدد، بحكم أن 
الزامل يش�ارك املجتمع يف ش�تى شؤون الحياة، 
إال أن الكت�ب واملراجع الت�ي تناولته واحتفظت 
بنصوص�ه ووثقته�ا تعترب قليل�ة مقارنة بالكم 
الهائ�ل من الزوام�ل التي تق�ال، ويف بحثنا عن 
أص�ول الزام�ل وقفنا ع�ىل عدة مراج�ع، أهمها 
كتاب فنون األدب الشعبي ألديب اليمن وشاعرها 
األس�تاذ عبدالله الربدوني، والذي اختص الزامل 
بفصل كامل يف كتابه تحت عنوان الفن الزوميل، 
باعتباره يمثل جانب�ا مهما من جوانب الفلكلور 
الش�عبي، وقد تساءل األس�تاذ الربدوني وأجاب 
عن أص�ل الزامل حي�ث يقول : إن ه�ذا التقليد 
الفني نش�أ من أصل خرايف يش�به حكاية القات 
الذي قيل إن أول من اكتش�فه تيس فدل الراعي 
عىل لذته ث�م دل الراعي رعاه آخرين حتى تزايد 
مضغ القات إىل حد التعميم اليوم، وهذه الحكاية 
هي تشبه حكاية الزامل حيث روى املعمرون أن 
بع�ض القبائل اليمني فرت يف س�نه » دقيانوس 
» إىل كه�وف الجب�ال خوفا من هج�وم املعتدين 
ويف ه�دأت الليل س�معت اصواتا جه�رية، كثرية 
الع�دد بديعة اإليقاع لم تس�مع أجمل منها آثاره 
وتحمس�ا، حيث كان�ت تردد باللهجة الش�عبية 
زامال يهز النفوس ويرنح قامة الصمت، وعندما 
أصغ�ت إليه القبائ�ل حفظت ذل�ك الزامل الذي 

يقول :
ذس2ل ياا خجهكا يسلها قبحا

عاخ2ها يسااحااريياابا 9ددا عاااسا
نخ2ل ماا يسحرييبا شبا عندا

يسشاخ2ة يسدلاااي ا تج2كا 9اا

 ويواصل األس�تاذ الربدون�ي واصفاً أصوات 
املزومل�ني فق�ال أنها كانت تق�رب فتثري الفزع 
وتبتع�د فرجعه�ا الري�ح، وكانت تل�ك القبائل 

املختبئة تخرج من مخابئها فال ترى أحداً وإنما 
تس�مع ضجيجاً وتش�اهد أمواج الغب�ار، فتأكد 
املختبئون من اشتعال حرب بني الجان، فهيجهم 
ذلك الزامل املتحمس فاجتازوا الخوف واندفعوا 
ملقارعه العدو، وعىل هذا يرى األس�تاذ الربدوني 
أن ه�ذه الحكاية بتأريخها يف س�نة )دقيانوس( 
تشري إىل الغزو الروماني ويرجح أن نشأة الزامل 

تعود إىل مطلع القرن الثالث امليالدي.
لقد عرف األس�تاذ الربدوني الزامل من خالل 
املدل�ول اللغ�وي ال�ذي يش�كل بع�ض جوانب 
تعريفيه فاألزم�ل يف اللغة الفصحى هو الصوت 
املختل�ط م�ن ع�ده أص�وات واملتماي�ل كرسعة 
األعرج، أما تعريفه من محتواه فهو تعبري الحياة 

املبارشة من خالل األصوات املتجاوبة. 
فالزامل إنتاج جماعي روته أجيال عن أجيال، 
وال يش�كل الب�داع )من يبدع كلم�ات الزامل( إال 
اقل أجزائه يف املناسبات الطارئة، ويؤكد األستاذ 
الربدون�ي رحم�ه الله أن لغة الزامل يش�رط أن 
تكون منظوم�ة عىل عدة أنغ�ام متقاربة اإليقاع 

وأغلبها من بحر الرجز.
أم�ا األس�تاذ األدي�ب الش�اعر أحم�د محمد 
الش�امي فقد تح�دث عن الزام�ل يف كتابه قصه 
األدب يف اليم�ن موضح�اً أن الزام�ل ن�وع م�ن 
الرج�ز يلجأ إلي�ه ابناء اليمن عندم�ا يكونون يف 
حال�ة خص�ام أو حروب فيق�ف قائدهم وهو يف 
غال�ب األحي�ان يجيد نظم الزوام�ل أو أي واحد 
منه�م فريتج�ز بضعة أبي�ات بلهجت�ه العامية 
فيس�تلقفها الق�وم وينغمونه�ا بأصواتهم »أي 
يزملونها« ثم ينش�دونها جميعاً إلثارة الحماس 
وتحفيز الهمم، وأكد األس�تاذ الشامي رحمه الله 
أن تسمية الزامل خاصة بأهل اليمن ولم يعرفها 
غريه�م وأنه�ا مأخوذة أص�الً م�ن الزامل وهو 
الرجز. وكال األستاذين األستاذ الربدوني واألديب 
الشامي رحمهما الله قد قربانا من معقل الزامل 
الش�عبي وم�ن الع�ني التي يب�زغ منه�ا، وهي 
أن الزامل ف�ن حمايس رافق اإلنس�ان اليمني يف 
تحدياته وحروبه كدافع معنوي وحمايس يحمل 

عدة أهداف منها تحميس القبيلة وترهيب العدو 
واس�تنفار الطاقات وامللكات يف ش�تى النواحي 

والشئون.
وقد برهن الواق�ع امليداني يف مرحلة العدوان 
القبيح أن الزامل يش�كل الدافع والقوة املعنوية 
االوىل يف حم�اس حماة الوطن وح�راس العرين 
من الجيش واللجان الش�عبية، وهو فيلق الحرب 
النفس�ية األمىض يف س�مع وكيان العدو الغازي 
واملعت�دي عىل اليمن أرضاً وإنس�اناً، فهل هناك 
أفص�ح م�ن الزامل وأوج�ز منه ق�وال ولفظا يف 
رس�الته للغ�زاة املعتدي�ن، وله�م أن ينتظ�روا 
م�ن باعوا من الل�ه جماجمهم وهبوا كالش�هب، 
حينه�ا يصل ذل�ك الرجل الح�ايف ليحمَل بيارق 
النرص بعزته اليمانية الشامخة، فمن ليس له إال 
االستنجاد بغريه للدفاع عنه، فال فرس وال سيف 
وال رهان، فإنما الفرس ألهلها وللكرامة رؤوسها 

ولألرض اقحاحها.
وم�ن هنا يتج�ىل األمر بوض�وح فحني ذهب 
مقاتلون�ا إىل امليدان لم يذهبوا إال بذخرية اإليمان 
والحق وال�رشف والكرامة، وظ�ل الزامل معهم 
دائم�ا يذكرهم بهذه الثوابت ويمس�ك معهم كل 
زناد، ليش�د من األزر ويذكر بالهوية ويضع عىل 
الرأس عمامة الش�موخ واالعتزاز، انه جيش أخر 
لم نستجده من احد، ولم يأِت بمدد لوجستي من 
أي�ة دولة أو قارة، وال تس�قطه غ�ارات العدوان 
م�ن طائراته أو بوارج�ه وإنما يبعث كاملارد من 
مت�ارس األبطال ومن ح�وار اإلخ�اء القائم بني 
املقات�ل وس�الحه وزامله، كما يكش�ف لنا عمق 
العالقة بني املجاه�د وبندقيته وبينه وبني وطنه 

وعرضه ورشفه.
خالص�ة الق�ول أن الزام�ل هو ردي�ف الزاد 
ورفيق الس�الح واملعني واملس�ؤول عن استثارة 
الحماس والش�جاعة واإلقدام، وهيهات أن تصد 
الق�وى املعتدي�ة من هذا دافعه وس�الحه وزاده 

وزامله.

* المحرر

الشاعر جميل جعفر ابو شامخ 

وال���������ق���������س���������م ل�����������و ن�����ع�����ان�����ي
وي���ق���ت���ل م���ن���ن���ا ال����ث����ان����ي ال���ث���ان���ي

م�������������ا ت���������ه���������ز ال���������ش���������وان���������ي
ن���أس���ف ّ���ه���ا  م���ن�������� وال  ال  ك���ي���ان���ي 

ح��������م��������ي��������ري ل�����������ي م�����ك�����ان�����ي
وأن�����ا م���ن ي�����زرع ال��ن��ص��ر واجل���ان���ي

وال���������ي���������م���������ن ف�����������ي ن�����ي�����ان�����ي
ع��ي��ون��ي وال���دم���اء ال��ب��ن��ك وامل��ص��رف

الشاعر عبد الولي السنباني 

س��������ب��������ح��������ن ي��������������ا ب������ن������ان������ي 
إمي���ان���ي  ق������وة  وزاد  ج����ان����ي  مب�����ا 

دع���������ان���������ي  ال  م���������وط���������ن���������ي 
أت��خ��ل��ف وال  ال������روح ألج���ل���ه  ب���ذل���ت 

ح����������ك����������م رب��������������������ي ب��������ان��������ي 
ب��ن��ي��ان��ي  ه����د  ذي  ال����س����وء  ب����ج����ار 

ب�������ع�������ت وال�����������ل�����������ه ش�������ران�������ي 
توقف أ  وال  أه����دأ.  م��ا  ال��ع��ار  عليا 

الشاعر ابو زيد الحجوري 

ب�������������ا ن�����������������زف ال�������ت�������ه�������ان�������ي 
ب��ان��ت��ص��ار ال��ي��م��ن ي���ا ك���ل س��ل��م��ان��ي

ل��������ل��������خ��������ي��������ان��������ة ي�������ع�������ان�������ي 
واه�������ل م���ك���ة ب���ال���ش���ع���اب اع�����رف 

م������������ن ألرض��������������������ي غ��������زان��������ي 
ي���ح���رق ول��ل��س��م��اء حت��م��ل��ه ن��ي��ران��ي 

واألن����������������ان����������������ي اجل�������ب�������ان�������ي 
ي��ج��ل��س م��ع ال��ن��س��اء م���ادام���ه تخلف

الشاعر مناع شريم 

ث������ان������ي دون  اح���������������د  ي�����������ا 
ع���ل���ى امل���ص���ح���ف مي��ي��ن��ي وق���ران���ي

زم���������ان���������ي دامي  ع���������ه���������د 
جن���اه���د ك����ل ك���اف���ر غ���ب���ي ي��زح��ف

ب����������امل����������س����������ي����������ره ع�������ن�������ان�������ي
وامي��������ان��������ي ص��������ب��������ري  زاد 

ل������ل������ع������ظ������ي������م ارت���������ك���������ان���������ي
وامل����ن����اف����ق م�����ع امل������رت������زق ع��ط��ف

الشاعر ابو خالد الدفعي

ب���������ن���������دق���������ي ف�������������ي مي�������ان�������ي
وب����ال����رح����م����ن وث�����وق�����ي وامي����ان����ي

م������������ا ن����������خ����������اف امل����������دان����������ي
وادف ي�����دي  ال  امل����رت����زق  وج���ي���ش 

اس����������م����������ع����������وا ل�����ل�����ب�����ي�����ان�����ي
ق��س��م ل���و ص������اروا ال���ث���ان���ي ال��ث��ان��ي

ب�������ال�������ص�������م�������ود وال������ت������ف������ان������ي
ن��ص��د ال��ك��ل��ب وال���ل���ي ق���د احت��ال��ف

الشاعر يحيى علي الحضوري

ث��������اب��������ت��������ي ف������������ي م������ك������ان������ي
وألج����ل����ك ي���امي���ن ص���غ���ت ع��ن��وان��ي

ب��������������ا ي��������خ��������ب��������ر زم����������ان����������ي
ب���أن���ي وح������دوي م���ا س��ك��ي ب��ال��ك��ف

م�������������ا ن���������ه���������م ال���������ش���������وان���������ي
وف����ي ح���ب ال���وط���ن ق��ل��ت ق��ي��ف��ان��ي

ال�������������ب�������������دن وال��������ل��������س��������ان��������ي
ف��������داء ل���ل���ه وال����ق����اي����د األش������رف

الشاعر عاطف القاضي 

ه����������ك����������ذا ال��������������������رد ج������ان������ي 
وب���ا ه���دي ل���ك ج���واب���ي م���ن ات��ق��ان��ي 

ش���������اع���������ر اجل���������ي���������ش ع�����ان�����ي 
حت���ي���ة ل����ك ف����ي االع����م����اق ت��ت��أل��ف

 

م���������������ا ن��������������������ود األن������������ان������������ي 
م���ه���د االمي���ان���ي  ف����ي  ب�����اع  م����ن  وال 

خ��������ط��������ن��������ا خ��������������ط س�������ان�������ي 
ب��ع��ي��د اب���ن ال��ي��م��ن ف��ي خ��ط��اه يلتف 

الشاعر أبو المازن الشريف

ال������������وط������������ن ل������������و دع��������ان��������ي 
جن���ي���ه رج�������ال م�����ن ك�����ل م���ي���دان���ي 

ت����������وان����������ي  ال  ش�������ع�������ب�������ن�������ا 
وجل�����ل�����ك ي������ا مي������ن ك���ل���ن���ا ن��ل��ت��ف 

ص������������ف م��������ث��������ل ال������ب������ن������ان������ي 
م���ع ال���ل���ه وال����وط����ن ض���د س��ل��م��ان��ي 

م�����������ا ق������ب������ل������ن������ا ال�������ه�������وان�������ي 
مي���ان���ي���ن وال�����ك�����ف ج���ن���ب ال���ك���ف

الشاعر علي صالح ناصر القرني

ل�������ل�������ي�������م�������ن ش�����������������ّم ث�������ان�������ي
ل���ه���ا ق���ل���ب���ي وروح��������ي ووج����دان����ي

ك����������لّ����������ن����������ا ك�������ال�������ب�������ن�������ان�������ي
ت���وّح���دن���ا ون��ح��ل��ف ع��ل��ى امل��ص��ح��ف

ن������������ه������������زم امل���������دن���������ق���������ان���������ي
ت���ع���ّدان���ي ق����د  ذي  ال����ّش����ر  وح���ل���ف 

وامل�������������������ن�������������������ادي دع����������ان����������ي
ول���ب���ي���ّت ال����ِن����دى وال���ع���ل���م رف����رف

الشاعر شايف القردعي 

ق������������ل حل��������ل��������ف اجل�������ب�������ان�������ي
ق���س���م ل����و ن���ط���رح ال���ث���ان���ي ال��ث��ان��ي

ع�����������زت�����������ي ف�������������ي ك������ف������ان������ي
وع����زم اخل��ص��م م���ن ق��وت��ي يضعف

وال�����������������������ذي ق������������د غ��������زان��������ي
رج����ع م���ح���روق م���ن ج��م��ر ن��ي��ران��ي

ه����������ك����������ذا م������������ن ع������ص������ان������ي
ي����ذوق امل����وت م���ن س���اع���دي وال��ك��ف

الشاعر / ياسر ناصر عمر

احل��������������ي��������������ود ال����������زب����������ان����������ي
حت�����دت ح���ل���ف ج��ن��س��ه م��ري��ك��ان��ي

ق����������������ال ح����������رب����������ه ث������م������ان������ي
وي���دخ���ل ع��اص��م��ة س����ام ي����وم خ��رف

ج�������ي�������ش�������ن�������ا ب������ال������ت������ف������ان������ي
ب���ع���ون ال���ل���ه ك��س��ر ق����رن ش��ي��ط��ان��ي

ق����������د ك�����س�����ب�����ن�����ا ال�������ره�������ان�������ي
ال���ش���ر ف����ي ح���رب���ن���ا ودف وح���ل���ف 

الشاعر ابو رصيد المرهبي 

ع�������ش�������ت ش���������ام���������خ ك�����ي�����ان�����ي
ع���ن���وان���ي ع�����ز  ب����ه����ا  وح����دت����ن����ا  و 

ض����م����ان����ي ه���������ي  ح��������دت��������ي  و 
و دم���ي جل��ل ص���ون ال��وط��ن م��ا جف

رغ������������م م���������ا اح��������ن��������ا ن����ع����ان����ي
ح����روب م���ن ح��ل��ف ظ��ال��م وط��غ��ي��ان��ي

ص�������������رت ل�������غ�������ز ال�������زم�������ان�������ي
با املعتدي  يعصف صمود و اص��رار  

زامل املجاراة
لذهاممااحةاتفاعل2هانفتحهااسشادريءايسزيملاخفياكلاعدساسننرشازيمالاسلخجا يهااخنمتقبلا
ي9ديعاتكماا9رشطايناالايتجاخزايسرساعناي 9دةاي29اتا9قيةاخيختزيلا,اخترسالاعىلايسرسائلايسياصةا

يفاصفحةاخنايسفنينايفايسف2لا9يكاخاللاييمنيااخالاتنرشايسرسخسايالايفايسصح2فةا..

الشاعر رياض الصايدي 

ك���ه���ب���وب  إل���������ى  م������ي������دي  ال  خ�������ب  م�������ن 
امل����ص����ل����وب  ال  ن�����ه�����م  ال  اخمل�������������دره  ال 

ش������ّب������ت ج����ه����ن����م ج�����م�����ره�����ا امل����ش����ب����وب 
وج���������ن���������ود رّب���������������ي ف���������ي ج�����وان�����ب�����ه�����ا

 
ن���������ّزاع���������ه ش����������وى وق�����ل�����وب ن�������ي�������ران   

 ورص�����اص�����ن�����ا ف������ي ك����اس����ه����ا م���ص���ب���وب
 ف������ازح������ف ع���ل���ي���ه���ا حت�����ت�����رق وت��������ذوب 

وي�����ض�����ي�����ع ج����ي����ش����ك ف�������ي غ���ي���اه���ب���ه���ا

يقول البّداع

زامل جبهة علب
 كلمات الشاعر / محمد الجرموزي 

 أداء المنشد / عيسى الليث

على خطوط النار في جبهة علب
بأنيابها ك��ش��رت  امل��ن��اي��ا  س���ود 

يقترب منها  ال��ل��ه  ع���دو  ح���اول 
أبوابها فتحنا  ل��ه  جهنم  واح��ن��ا 

تلتهب حمراء  نار  صعدة  أس��وار 
ترحابها ف��ي  االمي����ان  وق��وده��ا 

ه���ذه ب���اد ال��ب��در ي��ا ك��م��ن ذن��ب
نرخص جماجمنا وال توصل لها

يرتهب الشدايد  وق��ت  مثلنا  ما 
بها ن��ت��ح��دى  ب��ال��ل��ه  ال��ث��ق��ه  دام 

ترتعب ف���األع���ادي  س��ري��ن��ا  اذا 
بها ونتعشى  جماجمهم  نطحن 

تنتصب للشهادة  رب��ي  وح���وش 
وسط مخابها ودف  من  ويل  يا 

تشب ون��ي��ران��ي  نسري  ب��ا  الليل 
ي��ا شبابها ال��ن��ار  أص���رخ وش���ب 

كـ
القذيفة
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 زيد البعوة 
قطُدهااا تاما خ ؤخٌسا 9رتُلاا،ا تاما أطاريٌفا
إىلاس جاةا تاماتخزيُقهاا،ا ختهخ2شاها،اخأحشااٌءا
أنا9داَضايمَْطَفاالاتاماقتلهمايفا9طايناأمهاتهما
خ9دضهماُقتلايفامد ساتهاخيآلخرايفايسمتشفىاأَْخا
يفايسطريالا9فضلاماايماخىا9اايستحاسافايسدر9يا
يسددخينايسمديسيايمَمريكياعىلايسشدبايس2خني..ا
يسنمااءا آالفاشاه2دامانا أَْكثَاراماناعارشةا
خيمَْطَفاالاخقط،ايفاُكّلاأسابيعامجز ةايفاميتلفا
يسناطالا9طائريتاحديثهاخأسالحةاحديثةا9دضهاا

تمايستيديمهاسلخرةايمخىلايفايس2خن.
مقا9ارا أعاريس،ا خصااالتا عازيءا صااالُتا
خممتشاف2ات،اُسخ اعجازةاخمكفيخاني،امدي سا
خطرقاتاخممااجدايالحقينايسشدَبايس2خنياأينخاا
ذلاب،ايفاصالتاهايتماقتلاهايفامرضهايتاماإعديمها
يفاساجنهايتاماإْخَريجا خحهامناجمادهاخساحلا

عظامهايتفننينايفاقتلنااخحصا نااختدذيبنا..ا
ماتايسبدُضامنايسرضاخيسجيعاخنقصايستغذيةا

خيمَْسخيَةاخيسمتلزماتايسطب2ة..ا

خحاالٌتاإنَْمان2ةاسنايمتيعبهاايإلنَْماناخالاحتىا
يسح2يين،ا9دضاَماناسمايقتلاصا خيا9الاأ جلاخ9الا
أيٍد،اخ9دضهما9الاساخ اخالا9ارص،اخيآلخرا9الاأنفا

خالاأذناني،اخيسبدضاتاماحرُقهما
ختشاييُهاصي لاماإىلاس جةاأنا
9دَضايمرسايحرتقتاجخ2داًاخسما
تخاتاخصا تاخجيلهماسايسيءا
محخرَّةامدّطفاةامتجددةا9فدلا
9ا خساقنا9لايسطائريتايسمديسيةا

يمَمريك2ة..ا
أللاكا 9انيا منزساكا يفا تناا ا
خيسجيعايدترصاأحشاَءكماختأتيا
يمخاريامانا يسثلاثا يفا يسطائارةا
يسل2الاستقتلكاماجخ2دااًاأَْخاتقتلا
يسبدضاختد2ُلاماناتبقىاتذلبا
إىلايسمايقاسارشيءاماايساتطدتا
خ2تاماقصاُفايسمايقا9دادسامنا

يسغاا يتاختقتلاخيقتلامناحيسكاختتبدثراختحرتقا
يساييسايسغذيئ2اةاتذَلاُباسلصاالةايفا29تايسلاهايسذيا
يدتالالدمهاخخري9هاأشاداأَنْاَييعايسظلاماعندايسلها
خ2تماقتلكاخأنتايفايسركدةايمخىلاأَْخايمخريةاخيتهد ا

يسماجداختتصادعاأ كانامحري9هاختتخازقاأَْخَ يقا
يسقرآنايستيا9ديخلهاختحرتقاتذلباإىلايسمتشافىا
ستداساجاأخالسكاأَْخازخجتاكاخ2تمالد ايسمتشافىا
خقتالايمطبااءاخيسارىضاختتلفا
يمَْسخيَاةاخيمجهزةايسطب2ةايذلبا
طفلاكاإىلايسد ساةاخاالايدايُسا
مناهاإاّلاحق2باةامخزقهاخ9دضا
شادرا أساهاخأقالمهايسكمي ةا
تمااخراأنتاخيرستكاإىلامنطقها
أَْخاإىلامحاخظةاختتلقاكاطائريتا
ختقصافا يسطريالا يفا يسدادخينا
يسما2ا ةاختحرقهااخمنا9ديخلهاا
ختقط ايسطريالاتديسامنا حلها
ع2ديةاأَْخامنازيا هاأَْخامنامرضا
خ2جتخ احيسكاأللكاممتبرشينا
9قدخمكاخ2أتيايسطارييناس2حيلا
يسجلماةايالجتخاع2اةاإىلاكيماةا
مانايسغبا اخيسركا اخيسبا خسايسيليطا9اسد اخيسلحما
خيسدظا اخ2أتيايسمادفيناإلنقاذكاخ2تماقصفهما
خقتلهماخ2أتيامنايمدفايسمدفيناخ2تماقصفهما
مارةاأُْخاااَرىاحتاىايقتلايسماتهدفاخيسمادفا

خممادفايسمادفاحتاىاالايبقاىايشءامنكماإاّلا
9دضايسصي اسلدلةامنايمشالءاخيسركا ..ا

تقتالاخيتماأخذامااتبقىامنا خاتاجمادكاإىلا
مقلةاخ2أتيايسطرييناس2نبشاقلكاخيبدثرامااتبقىا

مناعظامكام امناحيسكامنايسقتىلاخيممييت.
عامااناإاّلاأ 9دةاأشاهراعىلالاذيايسحالايد2شا
يسشادبايس2خنيايتحدىايسداسمايسظاسما9قيتهاخماسها
خخحشا2تهاخإْجاَريمهاخصختهايصلالذيايسشادبا
عىلاخج اخيقي امناخسطايسركا اس2قاخ اخيجالدا

يسدتديناخيلحلا9همارشايسهزيئم.
جخدييامرتزقةايسداسماخأَمييلايسيل2جاخأسالحةا
أَمريكااخ9ريطان2ااخمناخقنياخعخالءايسديخلاخشنييا
أَْكاَلاعادخيناعىلاأعظماشادبايفاق2خاهاخأَْخاَلقها
خسينهاخمباسئهاشدبامماتضدفاسكنهاقييا9ر9ها
خ9أحق2ةاقض2تهاشدباخقرياسكنهاغنيا9شجاعتها

خصلهاخصخيسه.
لالاينترصايإلْسااَل ا9قتالالذيايسشادب؟اخللا
لز ايسباطل؟االاخيسلها9لاي تاحتاأَمريكااخإرسيئ2لا
خظلاماأللايسحالاخأللايإلْسااَل امناأ9نااءايس2خنا
خيإليَْخااناخيسحكخاة..اخلدناةايسلهاعاىلايس2هيساخآلا

سديس.

أطناٌن من البارود وآالُف األرتال من الدم

لو كان أطفال 
اليمن ينزفون 

نفطاً!

الشيخ عبدالمنان السنبلي 
منهاماكآ9ائهماخأمهاتهامايليكينا

يسصيراخيقبضايناعىلاجخرايسظرخفا

يستجهخةاخيسدا9ماة،اخل2لامَْصَييتهما

خرصيخهاماصادًىايفاآذينايستفرجانيا

خسنايكين.

منامنهاماَمانايارخيايم ضاعرقاًا

َخليايجيُبايسطرقاتاَخيسشايي عايب2ُ ا

ماااخفاخزنهاخثخنه؛اصحفاًاأَْخاسُدباًاأَْخا

أقالمااًاأَْخاغرياذسكاَطخداًايفاسادا9دضا

خريغااٍتامانايسدجازايسزمانايفاقيتا

ييمهام،اخالا9ييكياسهاماإذيامااُقصفييا

عىلاقا عةاإحدىايسطرقاتاأَْخايسشيي عا

خالالمايحزنين!!

منامنهاماماناياأخياإىلاأ صفاةا

يسطرقااتانائخااًاخمفرتشااًاايسباالط(ا

َخملتحفاًاحرايسشاخلاح2نااًاَخَقّرايسلسا

ح2ناًاآخري،اخل2لاثخةاَمنايرخياعل2هما

مدطفاعطفهاَخسياقل2االًاأَْخاحتىاعىلا

يمقلايُملخهمامناأذيهاخرشه.

منامنهاماَمناأضااعاَخنيايسطريلا

إىلامد ساته؛ا9ماببايسفقراأَْخايس2تماأَْخا

أيةانائباةامنانييئبايسدلار،اخل2ذلبييا

إىلايسجح2اماطاسااأطفاسهاماَخأ9ناؤلما

يد سايناعاماًايفامادي ساَخجامداتا

مادي سا يفا آخاريًا خَعامااًا أخ خ9ااا

َخجامداتاأَمريكااَخ29نهخااعاٌ اسلريحةا

َخيالستجخا ايفايسشاييطئاَخيسنتجداتا

يسلهايا يسديخئاةاخَعاىلاضفاافامادنا

َخيسغري .

منهماَخ9رغماماايالقيناهاَخيدانينها

لمامناعاىلاكاللهماأَْخاكاللاأ9ناءلما

ييماًاس2ُحَخلاَلمُّاسلخةاشتاتاَختحريرا

اةاَخمقدساتهاايسغتصبةاكخااحخلها يمُمَّ

ماناقبالاأجديسلم،اخاإنايسداسمايتآمرا

عل2هماَخيقتاتامناأشاالئهماَخسمائهما

سصلحةاينظخاةايسبغاياَخيإلْجاَري امنا

ممتدر9ياخطييغ2تانجداَخيسيل2ج.

َخمنهاماأَيْضااًاأَْخاأ9ناءلامالمامنا

سا2حخليناعىلاأكتاخهامانديشاعب2دا

ي اإرسيئ2الايفايسجزيارةا أَمرياكااَخُخادَّ

َخيسيل2اج،اخإنهمايخدناينايفاقصفهما

َخقتلهاماكخااأمدناخرعاينامناقبلايفا

قتلامناحخليياالحقاًاندشهاإىلايم9د.

سكمايسلهايااأطفاالايس2خن..اسكمايسلها

أيهاايسدخاسقةايسباقينايفازمٍناساساخ2ها

يالقازي امناصغاا ايسقاي اَخحثاالتهما

يستيخينا9طفرةايسنفطاَخيسدخاسة.

سكامايسلهاأيهاايسصامادخنايسنازخينا

عازًةاَخكريمًة،اخأنتامايسنترصخناحتخاًا

َخإناتجاللكامايسداسمايسناخلاَخسياكنتما

تنزخايناعخاساًةاخنفطااًاساااأسي اسكما

ظهرهاَخالاأعا كماصخته..اسكمايسله.

اأُلّمُة يف مفرتق ربيع األول وديسمرب 
نوح جالسحتى ال نتوه!

باألمس القريب خرج شعُب الحكمة واإليمان مجّسداً 
حكمت�ه يف لوحٍة برشي�ٍة احتفاًء بذك�رى املولد النبوي 
العظي�م، خرج وقد كتب يف لوحته العديَد من الرس�ائل 
الشبيهة بالسهام وأطلقها إىل ُجحر العدو املربص، كي 
يعرف أننا متمس�كون برموزنا العظماء الذين ما زالوا 

هم من يقودوننا يف هذه املعركة املقدسة.
وتلك الجموع البرشية خرجت ليس من أجل حضور 
حفلة ألحد املطربني املش�هورين، وال م�ن أجل حضور 
مس�ابقة الكالب وال مس�ابقة املواهب الغنائي�ة؛ وإنما 
�ة أفراَح املؤمنني املعنية يف ذلك  خرجت كي تش�ارك األُمَّ
�ة وتضّمد عىل  اليوم املبارك؛ خرجت كي تمحَو آالم األُمَّ
جراحها وتزرع يف نفسيتها األمل والعزيمة القوية بأنها 

س�تتجاوز هذه املرحلة التي تعيشها، وذلك من خالل العودة إىل الله وإىل 
أوليائه الذين هم كفيلون بإنقاذها.

ولكن س�معنا ضجيج�اً من أَْص�َوات النف�اق واالرتهان ن�ّددت فيها 
االحتفال بهذه املناس�بة وكان شغلها الش�اغل هو التربير بأن احياَء هذه 
املناس�بة بدع�ة وال يحييه�ا إال مبتدع ض�ال، ومس�تندين إىل أدلة واهية 

يكذبون بها عىل أنفسهم.
ورأيناهم يهولون املبالغ املالية التي رُصفت يف تلك املناس�بة العظيمة 
ويضخمونه�ا رغ�م أنها كله�ا كانت جه�ود تطوعية تظاف�ر عليها أبناء 

الشعب بمختلف رشائحهم وأطيافهم.
وم�ا إن اقرََب موع�ُد بداية العام امليالدي الجدي�د 2017 رصنا نرى 
ُكّل تل�ك األلس�ن قد تجّم�دت وتلك الوج�وه املاكرة قد 
غرست خياشيمها يف تراب الصمت، حيث لم نسمع لهم 
أيَّ ص�وٍت تجاه قي�ام زعماء الخلي�ج بتجهيز ميزانية 
هائلة إلعداد مراس�يم االحتفال به�ذا العيد الخارج عن 
�ة والخارج عن خدمتها، فهذه امليزانية كفيلة  ثقافة األُمَّ
�ة بكلها وإش�باع وإيواء املاليني من  بحل مش�اكل األُمَّ
جائعيه�ا ومرشديه�ا، ولكنها ذهب�ت أدراج الريح كي 
تتناثَر بتناثر األلعاب النارية الضخمة، وتذوب بذوبان 
قطع الحلوى والس�كاكر باهظة الثمن والتي س�يأكلها 
الوافدي�ن من جميع البل�دان الغربية املش�اركة يف هذا 

االحتفال!.
وهنا ال يمكن القول سوى أن هناك فرقاً شاسعاً بني 
شعٍب خرج وأنفق أَمواله املتواضعة يف حرضة املصطفى، 
وشعوب خرجت لتنفق أَموالها الضخمة يف حرضة الرهبان والقسيسني.

هناك فرٌق شاس�ٌع بني ش�عٍب جس�د يف احتفاله اإلحسان وتسابق يف 
توزيع الوجبات املتواضعة للمس�اكني واملحتاجني، وشعب كرس جهوده 
يف التفاخر بأحجام األطباق والحلوى التي ستتوزع للسياح والشخصيات 

األعجمية املشهورة يف نظر قارصي الوعي.
وما س�نراه حينها، سيجعل ُكّل املنافقني يف حرٍج وخزي ويضعهم يف 

مكانٍة بقدر أحجامهم.

أحمد ناصر الشريف
 

...اإس2اكايسجاييباأيهااايسقاا ئ:ايفاأمما2ةامنا
أماايساعاا ا7خلااكانا كبايسمارياجايناخ2لبيا
يالنكل2زيايسشهريايسذياصا ايسحاكمايسفديلاسلجزيرةا
يسدر29اةاخيسيجهاسم2اساتهااخيسديراممي لا..اكانا
 كاباخ2لبايالذيايدخالامديناةانجارينايفا حلتها
يسشاهريةايستيامىضاخ2هاا9داداذسكاإىلايسر9 ايسيايل.ا
خكانايفايسركبا خ2لاسف2لبيايساخهامحخدايستخ2خيا
خيستخ2خايالايامؤسفاشاجرةاآلاساديس..اخخااأنا
يسارتيحا»خ2لبي«امناخعثاءايسمفراّحتىا يحايمألا
يفانجاريناعناأرسةايهيسيةاخعناعخ2دلاايسماخىا
»ييسافا9نامقرنايس2الاي«اس2مالخهاأمانةاماس2ةا
مرسالةامانايسلاكاَعبديسدزيزا9ناساديس،اثمامىضا
خ2لبايايصحباهايستخ2خياخسالما»خ2لبي«اييسافا
يسذكي اخخمخائةا يالاخض2ةامنايسدخلةايسنقيشةا
عل2هاايساما»ما ياترياز«،اخليايسدخلاةايستديخسةا
يفايس2خاناآناذيك،اخأ9لغاهاتح2اتايسلك،اخساأسهاعنا
حاجاتهاس2قيضامنهااماايماتط2 اقضاءهاخسريخ ا
مااالايماتط2 اقضااءهاإىلايسلكاس2قض2ها9نفماه.ا
خشاكراييسافايس2هيسياخضلايسلاكاخعاطفتهاثما
قاد اإىلاخ2لبياكتا9ااخط2اا9دضها9اسدر29ةاخ9دضها
9اسدليةايساخهايسدر9ي:انبا انجرينايسكنيايفاتريثا
أللاهايمخسني..اخسمايكنا9دضاماايفايسكتابامجهيالًا
اةايفانجد،اخسكانايستفاص2لا سادىاكثريامانايسَياصَّ
يستياخ2هاكانتامثريةاحقاً،اخكلفاييسافايس2هيسيا
 سيلايسلكاخ2لبياأنايهديا9اسن2ا9ةاعنهالذيايسكتابا
إىلاجالسةايسلكايسماديسياتقديرياسداطفتهاخصالتها
يستكار ةاس2هايسانجارينا9دامةاخس2يسافاخيرستها
اة،اخقاداكانايفايسكتااباَشا2ئاًاخطريياحخلا 9َياصَّ
خ2لباياعىلاأنايذيكرا9شاأنهازم2لهايالنكل2زيايآلخرا
ه.ا .اب.اسكمانايسدتخادايسليطانايايفايسكييات،ا

خأنايقر يامداااخجيباطيايسكتااباخعد ايظها ها
حرصااعىلايسصلحةايالساتدخا ية.اخينقلايسشا2خا

حمنياعنامحخدايستخ2خياقيسه:ا
سقداأغاظنيالذيايس2هيسياييسفا
خليايحدثناااحديثهايساز ياعنا
آلاساديساخما اأناهاكانايثنايا
عل2هماخيشا2دا9طرقهماسليصيلا
إىلايسحكاماخسعامايس2هايساسهماإاّلا
أناهاكاناياذ ايسدرباخيسمالخنيا
خيقايلاإنهاماالايصلحايناستييلا
أماي ايسنااساخكانايشارياإىلاماا
كنااانجهالاتفاص2لاهاييماذيك،ا
خيكشافاسنااايس2هايسياحقائاَلا
مذللاةايفايسكتاابامفاخاريًا9هاا
9قيساه:اسقداظلايسذيانايدرخينهاا
يتهامماينا9هاالخمااخييصلهاا

ج2اٌلاإىلاج2لاس2أتايايس2ي ايسذيايخكانايسجهرا9هاا
ماناغرياأنايياىايسجالراختكاًاخالا9طشااً،اخقدا
جااءاخيسحخُداسلاهالذيايس2اي ايسنتظرايساذيانقيلا
خ2ه:اإنايسماديسينيامناأصلايهيسي،اإذايرجدينا
9نمابهماإىلا»9نيايسق2نقاع«،اخمناأ9ناءاأعخامهما
يس2هيسيايسنجرينياييسافايستقد اذكارهاخيسفائزا
9صاالتايسلاكايسماديسياخمل يتهاخيساذيايلتقيا
نمابهام اآلاساديسايفايسجدايسمااسساخقداتفرغا
يسجخ2 امنايس2هيسياسل2خانايساليمايسذياكاناسها
خسديناأحدلخاايساخهامكرنايسذياسخيا»مقرن«ا
أخاريياخلياخيحداماناأجديساآلاساديساخلذهاليا
9داضايستفاص2الايفاكتاابانب انجارينايسكنيايفا
تريثاأللهايمخسنياينقلهاايسشا2خاحمانياخ2قيل:ا
قاالايلايستخ2خيايّنهاشاالدايفاكتاابا»نب انجرينا
يسكاني«اأنايالسامايسحق2قياسدائلةاآلاساديسالياا
عائلاةا»مرسخااي«اخأنالاذهايسدائلاةايس2هيسياةا

كاناتامنبايذًةاخكانتاتتداطىايستجاا ة،اخأنهاأيا
يستخ2خياتذكراأنها أىاذسكايفاشاجرتهاايستياطلبا
منهاخضدهااامناقبلاَعبديسدزيزا
خأناهاأحاّلاأخارييًاأناهازيفايفا
لذهايسشاجرةاستغ2باحق2قتهما
يس2هيسية.اخيقايلايستخ2خي:اسقدا
خجادتايفالاذيايسكتااباحلقاتا
أساباباحريةا مفقيسةاخخجدتا
أجاديساآلا»مرسخاي«،اخصدي9ةا
يندماجهامايفايسقبائالايسدر29اةا
خأنايممراسمايكناساهالًاأناتقبََلا
يسقبائالا9تبديالايساماعائلةاآلا
»مرسخاي«اخلضمالذيايالسام،ا
خاسقبائلاتأ9اىايسدخ2لاختلفظها
خيساتدرضتاعائلةاآلامرسخايا
أمامهااأسخاءايسدشائرايسدرخخةا
خارأخياأنامااامناقب2لاةاتحرت انفماهاايخكناأنا
يذخ9ييايفاغخا لا،اسذسكايتجهاتفكريلماإىلاعشاريةا
منايسدشاائرايسنكارةايفايسنطقةاسكياالاينكشافا
أمرلاماأما األلانجريناخأما ايسدشاائرايسجاخ ةا
سهااخيق ايخت2ا لماعىلاعشريةا»يسصاس2خ«اخليا
خيذاصغاريامناأخيااذاقب2لةاعنزةامشاهي ا9نيا
يسدشاائرا9تفالتهاخعد اتحمماها9اسحلايسقبيلا
خيسندارةايسدشاائريةا9ح2اثاالاييجدامنهاسايىا
أقل2ةا9جبلاسانجا اشخالايسدريقاخأقل2ةاأُْخااَرىا
ينصهرتايفاعشريةايسحمانةايسقاطنةايفاضييحيا
يسشاا اخيستا9دةاسشا2يةاي9ناملحام.اخكانتالذها
يسفكرةايس2هيسيةامحكخةاُكّلايالحكا اخاستطاعتا
عائلاةاآلامرسخااياأناتدايشاما ايسصاس2خاخأنا
تحتخاَيا9هااسحخاياةاتجا تها،اخطا9اتاسهمالذها
يسحخاية،اخأسالمايس2هيس.اخينقلايسشا2خاحمانيا
عنامحخدايستخ2خي:اقيسهاكاناييسافايس2هيسياالا

يريداأنايبيحاأماميا9حق2قةايسنمابايسذياير9طها
9آلاساديساخكانايتكلما9اسدا ياضاخحرصاعىلا
أناالاأعلاما9حق2قةاماايفايسكتابايسهدىاإىلاخ2لبي،ا
يسنجرين2اةا سألحاديثا تفاص2الا يسكتاابا يفا خكانا
خ9دضهاامتدللا9اسنمابايسمديسي،اخسكناييسفا
عااسا9دداذساكايتحادثا9الاتحفاظاأَْخا9ايشءامنا
يستحفظاح2نخااأخلهاخ2لبياأننيامؤسفايسشاجرةا
يسماديسيةاخاكانامخااعرخنااهامنهاأناآلاساديسا
يمخسنياكانييايدطفيناعل2هاماخسمايتنكرخياسلرحما
ّحتاىاجدهايسثاساثاسيخخس،اثماعااسخيايتجاللينهما
9دداذسكاخيحاخسينايال9تداساعنهما9ماببايسظرخفا
يستاياصا اخ2هااآلاساديس،اإىلاأناينتهاىايممراإىلا
َعبديسدزيزاخيساتقرتا9هايسحالاخيطخأناإىلايسصريا
خدااخسايالتصاالا9هماخيسدطافاعل2هام،اخكاناماا
حخلهاإَس2هاخ2لبيا9دضامااكانايصلهما9هاخيغدقها
عل2هم.اعاىلاأناَعبديسدزيزاسمايماخحاسهمايفاحالا
منايمحييلا9أنايتصلييا9هاشايص2اًاخأنايدلنيياماا
التايسقر9ى.اخيسمديسيينا9هذيا يجباسارتهامناصرِ
يسنمابايس2هيسيايسدريلايشابهينايس2هيسايمتريكا
يسذيناعرخييا9اساما»يسدخنخة«اخيسذياينحدُ امنهما
ماناأطللاعىلانفماها»محخدا9اناَعبديسيلابا9نا
سل2خان«اخلمايهيساسكنييايسبالسايسرتك2ةاالاس2خاا
سالين2ك،اخيضطرتهاماظارخفايسح2ااةاإىلاإعالنا
إْسااَلمهماما اي9طاانايهيسيتهماخأطلالاعل2هما
يالتريكايساما»يسدخنخة«اتخ22زيًاسهماعنايسمالخنيا
يسصح2حايايإلْسااَل .اخقادايساتغلايسدخنخاةالذيا
يستظالرا9اإلْسااَل اأسيأايستغاللاخأتاحاسهمامااسما
يكنايتاحامنايستغلغلايفاصفيفايسييطننياتيريباا
خك2دياخقداأَْصبَحييامصد ايسدساائلايستياأحاقتا
9رتك2اا،اخسماتحلا9هاانكبةاخسماتقما9هاامؤيمرةاإاّلا
كانايسدخنخةا أساهااخ9ذسكاكانيياكاسماديسينيايفا

يسدربانمباًاخحمباًاخمناقَب!!

تجريُد كشف االرتياب يف أتباع محمد بن عبِدالوهاب الت
الجزء تأم

الثاني

بقية من الصفحة األخيرة

خليثةايسف2مبيكاخخيضاهاكبريةاخنشاطايسكثريا
خ2هاميتلاخغرياخيعاخخاض اساايثريهاأعديءايسيطنا
خمانايدخليناسحماابايسدادخيناأخاسحماا9اتهما
يسياصةاأخاسحما9اتهمايسم2اس2ةاأخايسحز29ةا...ا
ألخ2اةا يسجخ2ا ا يدايا أنا يجابا ذساكا خإزيءا
أنااليكاينانشااطهامجارسا سةاخدالا!اخيفالاذيا
يسما2اقاسدىايسكثريامايد2نهماعىلاتيج2ها9يصلةا
نشاطهماخيفامقدمةاذسكايمحديثايس2يم2ةا..ا9دييةا
9اعتاديءيتاخجريئماطريينايسددخيناخمرتزقتهاعىلا
يم ضاخعخل2ااتايسرساخيسارسعاخإنجاازيتاأ9طالا
يسج2اشاخيسلجاانايسشادب2ةا،امارخ يا9اسفداس2اتا
يسم2اسا2ةاخايسشادب2ةايسنالضةاسلددخيناخصيالا
إىلايآلثا ايسمالب2ةايستيايريكخهاايستخري ايسددخينا
عىلايس2خناخيساتهديفايسقد يتايسيطن2ةايسيتلفةا
خينتهااءا9خييجهاةايسشاائداتاخيستظل2الايساذيا
يدتخادهايسددخاخمرتزقتهاعلاخساائلهمايسيتلفةا
...يفايمخارياسنكناعىلاقناعاةاخخعيا9أنايسددخاسما
ياأتا9جنيسهاخعتاسهالكذياخجاأةاس2حتلناا!!اخينخاا
أتاىالياخقداأعاداعدتهاخعتااسها9خايشاغلنااعنا
تيح2اداجهيسناااعل2اهاخ9خايرصخنااعاناتيج2ها
يلتخامناااإس2اها..اخمانالنااايجاباأناالاتنحرفا

أقالمنااخنشاطنااإىلامايريدهايسددخ.
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، وأن تقَي نفَسك من ُكّل شيء يجلُب عليك سخَطه يف الدنيا واآلخرة!
َ
التقوى هو أن تخشى اهلل

  - خاص:
أسقاىايسشاه2ُدايسقائُداساالُ ايسلاهاعل2هامنا
ما/عاإىلاخ/م/خللا اساب امحاارضيتاااا
اسهااأناتُكتَبا9خاءا مالز اااا يئداتاجدي-اُحالَّ
يسذلب-يارشحاخ2هاااكتااباامدياحايسقرآن(ا
سإلما ايسقاساما9ناإ9ريل2ماعل2هايسماال ،الذها
يسحارضيتاكلهاااتحكياعنايسقارآن،اخك2ف2ةا
يسقارآنا طارحا خك2ف2اةا 9اسقارآن،ا ياللتاديءا
سلقضاياا،اخمنهج2اةايسقارآنايفاُكّلايشء،اقالا
عنهايسشاه2دايسقائد:ا]كتابالايامناإما اكبريا
مناأئخةاأللايسب2ت،ايسزيديةامتفقنياعل2ه،اليا
مشاهي اعندلماجخ2دااً،اخكتا9تاها9اسطريقةا
يستياتكشفاك2فا ؤيةاأللايسب2ت،اختيجهاأللا
يسب2تايمصيل،اقبلاتجياأش2اءاأخرى[،اخيقصدا
سال ايسلهاعل2ها9ااأش2اءاأخرى(،اأيايسثقاخاتا
يسغليطاةايستايالياتدتالامدا ضاةاسلقرآن،ا
خمداكماةاسنهج2ةايسقرآنايستاىاعل2هاايمئخةا
يمخيئلامناآلايسب2تاسال ايسلهاعل2هماأجخدني..
خنصحاساال ايسلهاعل2ها9إخريجالذيايسكتابا
9طريقةامختازةاخيسق2ا ا9تد يمهاسطلبةايسدلما
خسلثقاخ2اني،اخيسدخالاعاىلانرشها9نياأخسااطا
يسناس،اح2اثاقال:ا]خلذيايسكتابامناساباأنها
؛ا يصّي ،اخييرجا9أحمانامخاالاياعل2ه،ايكلَّ
مجالايادّ سايفايسريكز،اخينتارشاسلناس.اخهيا
مناساباجديًانرشهايفايسفرتةالذها9اسذيت.ايدنيا
يسنااسايآلناأحايجامااايكينيناإىلايسقارآن،ايفا
يسزمنالذيا9اسذيت.نحنا9حاجةاإس2هايفايسماجد,ا

يفايسريكز,اينترشايفاأخساطايسناس[.
خيفاتقريارالذيايسدادساخيفايمعاديسايسقاسمةا
9اإذنايسلهاسانتناخلالذهايسحارضيتايسماب ،ا
يسدرخخاةا9ااامديحايسقرآن(،اسالساتفاسةامخاا
خ2هااامناعلٍماغزيار،اخخعياكباري،اخطرحاقلا
نظريه..خجزىايسلهايسشاه2دايسقائداخريايسجزيء،ا

خجدلهام ايسنب2نياخيسصديقنياخيسشهديء..

املجاالت التي يهدي إليها القرآن بشكل 
واسع: ــ

ذكارايسشاه2ُدايسقائُداساال ايسلهاعل2اهاأ 9 ا
مجااالتا ئ2ما2ةايهادياإس2هاايسقارآنايسكريما
9شاكلاخيس ،اجاءتايفاقيسهاتداىل:ا}َلاذَيا9اَلٌَغا
ٌدا اَخسر2َِْدَلُخييْاأَنََّخااُلَياإرَِساٌهاَخيحرِ هرِ اَخسر2ُِنذَُ خيْا9رِ سِّلنَّاسرِ
{اإ9ريل2ماع([،اخلي:اا َخسر2َِذَّكََّراأُْخسُييْايمَْسبَابرِ

{الذهالاياعبا ةاعامة:ا ااا:ا}9َاالٌَغاسِّلنَّاسرِ
9الغ.ا

{عباا ةاعاماة،ايدنايا 9رِهرِ ااااا}َخسر2ُِناذَُ خيْا
مجاالتاخيسدة.ا

ٌد{اخ2خاا خاااا}َخسر2َِْدَلُخييْاأَنََّخاااُلَياإرَِسااٌهاَخيحرِ
يتدللا9خدرخةايسلهاخلياخيس اجديً،امدرخةايسلها
خيسدةاجديً،اخيسهدييةايستيايهدياإس2هاايسقرآنايفا

مجالامدرختهاخيسدةاجديًاجديً.ا
{.ا لاااخيستذكر}َخسر2َِذَّكََّراأُْخسُييْايمَْسبَابرِ

خدندمااايرجا ايإلنمااناإىلالاذهايسصفاتا
يسهامة،اخلذيايسارشحايسها اعنايسقرآنايسكريم،ا
يدناي:اإذيًاخاسقارآناليايسذيايجاباأنانتحركا
عىلاأساساه،اخنهاديا9ه،اخنهتديا9ه،اخنرشادا

9ه،اخنتثقفا9ه.

الاييجادايفايسدن2ااا9دياٌلاعانايسقارآناعاىلا
يإلطالق:ااا

اعلٍمايفايسدن2اا خأكداسال ايسلهاعل2هاعىلاأناأيَّ
يتامايكتشااخهاأخاتأس2فاه،االايخكاناأنايكينا
مف2اديً،اخمهخاااسإلنماان،اإالاإذيانظرنااسهامنا
خاللا ؤيةاقرآن2ة؛امناالايشءاأكخلامنايسقرآنا
نهائ2اً،اح2ثاقال:ا]خلالا9اإلمكاناأناتفرتضا
أناهاماايزيلالنااكايشءاأكخلامناه؟اال،االايددا

ذسكامخكناً.اإذياكاناييجدايشءالناك،ايفاممريةا
يسح2ااة،ايفامتغرييتهاا،اليامصاد الدييةاخلنا
تهتاديا9هاإالاماناخاللا ؤياةاقرآن2ة،اخ2كينا
يمتاديسيًاسلهدىايسقرآناي،ايمتديسيًاسهادىايسلهايفا

يسقرآنايسكريم[.

اآليات الكونية )مدرسة( كبرية جدا، 
ومفتاحها القرآن: ــ

ختحادثاساال ايسلهاعل2اها9أنايفايسمانييتا
يمخريةامتغرييتايفالاذهايسح2اةاكثريةاتحصل،ا
سايايتأملهاايإلنمااناماناخاللايسقارآناسيجدا
شاييلداخأسسةاعاىلامصديق2ةايسقارآنايسكريم،ا
ح2اثاأنايسقارآنانهىاعناأشااءامد2ناة،اخلما
يماتجبايإلنمااناسها،اخحصلاسهاماااتيعدا9ها
يسقارآنامناعاذيب،اخأنااساينطلقاييايدخلينا
9اسقرآناخ9خااأمرا9هايسله،اخناسييايالنتصا يتاتليا
يالنتصا يت،الناايفايسدن2ا،اح2ثاقال:ا]يستغرييتا
لاذهايستاياتحصالايفايسماننيالاذهايستأخرة،ا
يدنياأحديثانحنانشاالدلا،اخنشاالداأللها،ا
خنشاالدايمطاريفاخ2هاا،اأنالاذهاخ2هاااأسسةا
خيسادةاجديًاجديًاعىلاقضايااكثاريةاجديً،اخ2خاا
يتدلالا9االعتقااسيت،اخ2خااايتدلالا9اسفال2م،ا
خ2خاايتدللا9اسرؤى،اليامد ساة،اسكناإذياأنتا
تنظراإس2هاامناخاللايسنظرةايسقرآن2ةاستدرف[.
خأشا اساال ايسلهاعل2هاإىلايسغايةامناأنايسلها
سابحانهاختداىلاتاركاسناامانايمممايسماا9قةا
مداسماخآثاا ،اسنأخذايسدظةاخيسدلةامخااخدليه،ا
خخاناكانامنارصياسلهاخسألنب2اءايسماا9قنيانالا
يسفايز،اخماناكاناكاخاريا9اسله،اناالايسدقاب،ا
ح2ثاقاال:ا]لناايتحادثايسقارآنايسكريما9أنها
أح2انااًايارتكامناآثاا ايمممايساض2اة،ايحاخظا
لاياعىلاآثاا امد2نهاماناآثا لم؛استكايناآيةا
لُيَن{ نَْهاااآيًَةا2َ9ِّنَاًةاسَِّقاْيٍ ايَْدقرِ }َخَسَقاداتََّرْكنَااامرِ
ايسدنكبيتعخ(ايتحدثايفاساي ةا]يسدنكبيت[ا
أذكراآياة،اأخاآيتاني،اتتحدثا9أنهالايايحاخظا
حتىاعىلاآثا امد2ناة؛استكيناآية،ايحاخظاعىلا
9اقايا29يتهم،اعاىلا9اقيامداسماماناعندلم.
لكاذي؛امنهايآليااتايسكين2ةالاذهايآلياتاكثريةا
جديًاجديًاخهيامد ساة،امد ساةاخيسدة،اسكنا
مفتاحهااامناخاللايسقرآن،اماناخاللايسقرآن،ا
خاسقرآنالياس2دلخكاك2فاتهتديا9ها،اخيسقرآنا
لياسا2رشحاسكاك2فاكانامصرياأللها،اخساذيا
صا خياإىلالذهايسداقبةايسم2ئة،ايسقرآنايسكريم[.

ايسنظارةايسقارصة..اسكلخةالدى(ايفايسقرآن:ا
خخّضحاساال ايسلهاعل2ها9أنايسنظرةايسدامةاعندا
يسنااسا9أناايستقايى(الاي:ايسق2اا اخيالستزي ا
9اسدباسيتامن:اايسصالة،ايسص2ا ،...ايسخ(اخقطا
ليانظرةاقاارصة،اخأنايعتقاسلما9أنالذياليا
ايسهادى(انظرةاقاارصة،اخنت2جةالاذهايسنظرةا
يسقارصةاظهرتاُشابهةايفاتفمارياقيسهاتداىل:ا
نَي{ا َظٌةاسِّْلُختَّقرِ اَخُلاًدىاَخَمْيعرِ }َلااذَيا2َ9َاٌناسِّلنَّاسرِ
عنادا9داضايسفرينامثالاخلياأنهاماقاسيي:ا
ساذيايسلاهايهديهمامااسيمييامتقني؟؟،اح2ثاقالا
يسشاه2دايسقائاداميضحا:ا]9تحصلاتفمارييتا
مانالاذه،اخلاذهاإشاكاس2ةاعندماايقايلاسك:ا
29ان،اخلدى،اخميعظةاسلختقنيااقدالمامتقنيا
خخااذيا9قيامناخائادة؟(الذياتمااؤلايطرحها
]يسزميرشي[امناعنداأخلاساي ةا]يسبقرة[ا}الَا
نَي{ايسبقرةا(اقال:امشكلةا اُلًدىاسِّْلُختَّقرِ 2هرِ َ يَْباخرِ
لذه..اقدالمامتقنياخك2فاعاساتقيلايلالدى؟.ا
ليامنالذهايسنظريتايستياتكينامحدخسةاجديً؛ا
مناكلخةالدىاقدالاياعندهاقارصة،اخيستقيىا

تدنياعندهامجرساأسيءايسدباسيتالذه[.
خأضاافاساال ايسلهاعل2اهامب2ناا9اأنالدىا
يسلهامتجدساخسيئاماالاينقط :ا]يستقينالمامنا

سا2هتدخنا9هذيايسقارآناخيتداملاينام الديها
9كلاجدية،ا9دخناإلخال،ا9دخناتقصري،ا9حذ ،ا
29قظاة.ايستقايناعخل2اين،اعخل2ايناسيئخااً،ا
متحركينا9حركةايسح2ااة،اخيفامجاالتايسح2اةا
كلها،اخعندمااتتحركاتتلخلا9أنكا9حاجةاسيئخاًا
إىلالادىايسله،الدىامتجدس،الدى؛اخسهذيانقيل:ا
9أنايسقرآناحتىاخهخاهاالاتتصي اأنا9اإلمكانا
أناتجللايفازيخياةاختفرهاخينتهىايسيضيع.ا

ال،ا9اسحركةايفايسح2اة[.

املعنى الصحيح للـ)تقوى(: ــ
خ9نياساال ايسلاهاعل2هاتب22نااًا يئدااًاسدنىا
ايستقيى(،اخيسذيالايامتييخلام اآياتايسقرآنا
يسكريم،اح2ثاقاالاخ2ه:ا]يسقرآناعندماايتحدثا
عنايستقنيايفاميضيعاياللتديء،اليايتحدثاعنا
يستقانيايفاجيينباأخرى،اتجادهايقدمهماناسا
عخل2ني،احرك2ني،ايدناي:اأنايستقيىالياحاسةا
تيى،اتياف،اتيافامنايسله،اتيشااه؛اخأنتا
تحارصاعىلاأناتقيانفماكاماناُكّلاماايخكنا
أنايجلباعل2كاسيطه،اأخاغضبه،اأخامقته،اأخا
عقي9تاهايفايسدن2ا،اخيفايآلخارة.اخأنتاتنطللايفا
ُكّلايسجاالتاساييءايكيناخيجب،اأخامندخب،اأخا
ك2فخاااكاناأمره،اتتحركاخأناتالنااتهتديا9ها

9استخري [.ا
نَي{ا اُلاًدىاسِّْلُختَّقرِ 2هرِ إساقاطايآلياةا}الَاَ يَْباخرِ

عىلايسييق :ا
خرضباساال ايسلاهاعل2اهامثااالًاتيض2ح2اًا
 يئداًاخخيقد2اًااااسماُهايسجالادخناااايبنياسناا
خ2اهاك2افاأناايستقني(المامحتاجينا9شاكلا
سيئماخممتخراإىلاالدىايسله(اطاساالماعخل2ني،ا
يتحركاينا9حركةايسقرآن،اح2ثاقاال:ا]يدني:ا
يخرتضامثاالًايستقنيايرخناأناماناخيجبهماأنا
يجالدخيايفاساب2لايسله،ايستقنيايارخناأنهاالا9دا
أنايكيناييامجالدينايفاساب2لايسله،ايكاخحينا
أعاديءايسله،ايزيحايناأعديءايسلاه،ايدخليناعىلا
إظها اسيانايسلاهايفايم ضاكلها..لذيامرشخعا
كباري.اأس2الامرشخعااكبارييًاسلختقاني؟اأس2لا
مرشخعااًايماتغرقاعخراأياخيحدامانايستقنيا
خزياسة؟اإذيًاأس2لامرشخعاًاس2كيناذلنهاسيئخاًا
متحاركاخ2اه،اتيط2طاهاتد9ريه،اطلداةانزسة،ا
أشا2اءامنالذه؟..ثمايارىايفالذيايسيضيعاكما
منايسيساائلايحتااجاإىلايساتيديمها:از يعة،ا
صناعة،اتجاا ة،اتثق2ف،اخساائلامتددسة،اكما
يحتااجاإىلايساتيديمها؟!ايفايمخارياأناتاترىا
أماماه،اأمامهاأعخالاكثريةاجاديًاجديً،امرشخعا
كبري.الذياليامرشخعامتقاني،اأس2لامرشخعاًا
مانامشاا ي ايستقنياقدماهايسقارآن؟..إذيًاليا

يحتاجاإىلالدييةايسلهايسديئخةاخ2ه[.

ٍء{:اا ايَشْ ب2َْاناًاسُِّكلِّ يسدنىايسييس اساا}ترِ
خحّذ اساال ايسلهاعل2هامنايسنظرةايسغليطةا
إىلايسقارآن،اخلياأناندتقداأنهاخضحامثالا%ل7 
خقاطامنامجااالتايسدلام،اأخاأناتدتقداأنهااالا
يكفي(اسكلايسح2اة،اخهذهانظرةاخاطئةامرسلاا

إىل:اا
ااااأناكاأنتاساماتتدرفاعاىلالادىايسقرآنا

9اسشكلايسصح2ح.
اااخأنكاأنتاقاارصايفامدليماتك،اختدلاعىلا

أنامفهيمكاسلااعلم(امحدخساجديً.
اخ2جباعل2اكاأناتدرفاأنايسقارآنااتب2انا(ا
سجااالتاكثاريةاجدي،اغاريامدرخخاةاسديك،اخأنا
يسجااالتايستايايحتيتهااا صااتايسكتاباليا
محدخسةاجادي،اخمخلايءةا9اسفال2امايسغليطةا

أيضا..
خرشحاساال ايسلاهاعل2هالذهايآلياةاأيضاايفا
محارضةاأخرى.]سي ةايسبقرةايسد سايسما9 [ا

ح2ثاقال:ا]يسقرآنايسكريماعندماايقيلايسلهاخ2ه:ا
ٍء{اخأنهاتب2ااناسكلايشءاس2لا ايَشْ ب2َْاناًاسرِاُكلِّ }ترِ
مدنااهاأنايذكاراسكاتفاص2لايسماأسةايسفالن2ة،ا
أعنياعلخاًامنايسدلي امثالً:اقييننيايفايسف2زياء،ا
أخاأش2اءامد2نةامثل:ايسهندسة،اأخاأيايشءامنا
يمش2اءالذهايأتيا9هاالياخيذكرلا،اخيدخلاسكا
قائخةاسلخداسناخخييصها،اخأش2اءامنالذه،اال،ا
ليايدطيايسناساتيجهاًامد2ناً،الذيايستيجهاليا

كف2لا9اسيصيلاإىلالذهايمش2اء[.

إسقاط اآلية على الواقع: ــ
ا ب2َْانااًاسُِّكلِّ خأساقطاساال ايسلهاعل2هاآياةا}ترِ
ٍء{اعاىلايسييقا ،اس2ُدسلاسنااك2افاأناالدى(ا يَشْ
يسقرآناخمجاالتهاخيسدة،اخ9حراالايُد كاقدرهااا
كخاايقيسينااااح2ثاقال:ا]يسلهايقيلايفايسقرآنا
ٍء{خنحنامدنااأشا2اءا ايَشْ ب2َْانااًاسُِّكلِّ يسكريم:ا}ترِ
يآلناخيضحة،امدنااأمريكااخإرسيئ2لامتيجهنيا
إىلايسداسمايإلساالمياالحتالساه،اخطخلامداسها
يسدين2ة،الييتاهايسدين2ة،اتغ2ارياثقاخته،اتغ2ريا
أنظخته،اتغ2اريامنالجهايستدل2خ2ة،ايسما2طرةا
عىلاثرخيته.اأس2متالذهاأشا2اء؟اأش2اءاجبال،ا
س2ماتامنايسغييماض..اقلايلاخكارةامييجهةا
لذه،اللالياأشا2اء؟اأخاتحتاجاإىلاأش2اء؟.اإذيًا
ساذيايسقض2ةاعندكامطخيسة؟امنالذهايمش2اءا
كلهاااأنتاالاتحاخلاأناتنطللايفايسيشءايسذياقدا
ترىاماناخالسهاتب2اناً.اإذيًالياأشا2اءا9استأك2دا
اك2فايكاينايسيقافامدها،ا يسقارآنامخااا9انيَّ
يسييقاف،اتفاص2لايسييقاف،اتفريداتايسييقف،ا
يسنظارةاإس2هاا.الاذهاأشا2اءايتناخسهاا9شاكلا
صاسكالؤالءا كامل.اأس2ماتالذهاأش2اء؟اشايَّ
يمعديءامااذيايريدخن،اخماذيايخكاناأنايدخليي،ا
خمااذيايهدخايناإس2اه،اخك2فاسا2كينامصريا
يسناس؟اأس2ماتالذهاخيحدامنايمشا2اء؟..يبنيا
سكاك2فايجباأناتكينايفامييجهتهم.اأس2ماتا
لذهاأشا2اءامانايسجانبايآلخر،ايدنيايشاتغلا
ب2َْاناًا يفايسيضيعاني،ايبانيا29ااناساكلايشءا}ترِ
ٍء{اخضحاسكايسدادخاإىلاس جةايقيلاسكا ايَشْ سِّاُكلِّ
حتاىا9طب2دته:اأنهايفايمخرياساياتدخلامدهايفا
مييجهاةاليامنايسنيعايساذيايُهز اخيُذَل}ثُمَّاالَا
خُكْماإرِالَّاأَذًىا خَن{اأسمايقلالكذي؟ا}َسنايرَُضُّ يُنرَصُ
خَن{ لُيُكْمايَُيسُّيُكاُمايمَُس9َاَ اثُمَّاالَايُنرَصُ َخإرِنايَُقاترِ
اآلاعخارينااا(اأس2لالناايبنياأشا2اء؟ايبنيا
نفما2ةايسدادخ؟اخيق ايسدادخ؟اقاد يتايسددخ؟ا

أساس2به؟انظرتهاإس2ك؟[.
خأضافاأيضاً:ا]يبنياحتىانظرتهاإس2ك،احتىا
ا ْناأَْللرِ يَناَكَفاُرخيْامرِ ايسَّذرِ اايََيسُّ مشااعرهانحيكا}مَّ
ْناَخرْيٍا َلاَعَل2ُْكمامِّ انَياأَنايُنَزَّ كرِ اَخالَايْسُخرْشرِ تَابرِ يْسكرِ
لُّييْا ياُدخَناأَناتَضرِ انا 9َُِّّكْم{ايسبقرةعلا(ا}َخيُررِ مِّ
بر2َِل{ايسنماءلل(اأس2لاليالناايبني؟..لذها يسمَّ
يمشا2اءانصّفراعل2هااكلها!اأسمناانصفراعل2هاا
كلها؟اإذيًامدنىالاذياأنهاييجداخللايفاثقاخاتناا
تيايلامدليماتنااامحادخسةاجاديً،اخنظرتنااإىلا
يسدينامحدخسةاجديً،اخإىلايسجاالتايستيايجباأنا

يتناخسهاايسدينامحدخسةاجديً[.

ُشْبهٌة: ــ
خيفاذيتايسما2اقاذكراسال ايسلهاعل2هاشبهةا
قدايقيسهااايسبداض،ايسغرضامنهاايالساتداللا
عاىلاأنايسقرآنااس2لاتب2انااساكلايشء(،اخلذها
يسشابهةالياكخااقالايسما2د:ا]عندماايقيلاسكا
مثالً:االا9اأساتب2انااسكلايشء،اسكنامااخجدناها
ذكرايسصاالةا9استفص2لاكما كداتها!اماالياقدا

يقيلالكذي؟[..

الرد على الشُّْبهِة: ــ
خقدا ساساال ايسلهاعل2هاعىلالذهايسشبهةا سيا

 يئداااخقييا،اأكداخ2هاأنايسلاهايفايسقرآنايسكريما
اعىلا 9نياك2فاتكاينايسصالةاعناطريالايسحثَّ
يستخمكا9اإلما اعيلاساال ايسلهاعل2هايسذياكانا
أكثاراشايصايدرفا سايلايسله،اخيساذياكانا
س2دلخنااك2فاكانا سيلايسلهايصيل،اخيصي ،ا
اقائالُ:ا]نقيلا خيحاج،اخيزكي...ايسخ،اح2اثا سَّ
سه:ايتاركايسقض2ةاعىلاجنب،اتداالامدياننظرا
إىلايالنطالقاةايمخرىايستياسماتقماعىلاأسااسا
لاديايسقرآن.اأس2لا سايلايسلاهااصلييتايسلها
عل2هاخعىلاآسه(اصاىّل؟اتدالاقلايلاك2فاقدمهاا
يسمالخينالاذهايسصالة،ايي اينطلقاييالم.اأسما
يقدميلااسناامشاكَّل؟اناسايرخ ،اخناسايضما
لناا،اخناسايضمالنا،اخناسايدخلاكذي،اخناسا
يدخالاكذي،اخ...اأس2ماتامنيعاة؟.ايآلذيناحتىا
ع،اأسامايصبحايستطب2الايسذياعخلها يآلذينامنايَّ
يسرسايلااصلييتايسلهاعل2هاخعىلاآسه(اضائداً؟ا
أصباحاضائدااً؟اخدالًاضااعامناخااللاماا9نيا
أيديايسمالخني،اخكلاخئةاقدمتانخيذجامدني.ا
أس2لامدنىالاذياأنهايفايسجخيعاجهلايستطب2لا
يسحق2قي،ايسخا سةايسحق2ق2ةاسلدينايسذياأسيلاا
9خااخ2هااأذينه،ايآلذينانفمهاناسايقيل:ايسصالةا
خريامنايسني ،اخنااسايكلاأ 9 امريت،اخناسا
يقيساين:احياعىلاخريايسدخل..اط2باخلياكانا
يؤذن.اسكانالدييةايسقرآنالياكانتا9اسشاكل،ا
خمااتزيلا9اسشاكلايسذياالايصبحايشءامنالذيا
يستطب2لامحطاإشاكال،اخالاغائب،اسياتخمكييا
9اإلما اعيلامثالً،اخيممةاساا تا9خمريةايإلما ا
عايل،اأس2لايإلما اعيلايدارفاك2فاكانايصيلا
 سايلايسلهااصلييتايسلهاعل2هاخعاىلاآسه(؟اماا
سا2كيناأسيءايإلماا اعايلاسصالتاه،اخص2امه،ا
خحجاه،اخكلاعباسيته،اخكلامييقفه،اليانفلا
يستطب2الايسذياقا ا9هايسرسايلااصلاييتايسلها
عل2اهاخعىلاآسه(؟.إذيًامااسا2كيناميقفايإلما ا
عيلالاياتب2اناخيضحاسلتطب2ال؟اختكينايممةا
تخيشاعىلاطريقةاخيحدة،اخماالناكاإشاكاس2ة،ا

خالاخبصه؟[.

من )التبيني القرآني(: الهداية إىل أعالم دين 
اهلل: ـ

خسفتاسال ايسلهاعل2هاأناأعال ايسهدى،ايفاُكّلا
زماان،اخعىلا أساهمايإلما اعيلاعل2هايسماال ،ا
لاماخ ثاةايسكتااب،الماماناسياتبدتهامايممةا
سكاناتاأماةاميحادةايفاُكّلايشء،اح2اثاقال:ا
]خمنايستب2اان،امنايستب2اناأنهايهادياإىلايسَدَلما
يسذيالياأعلما9اسماريةايستاياكاناعل2هاايسنبيا
اصلاييتايسلاهاعل2اهاخعاىلاآسه(اختماريايممةا
عىلامنهاجاخيحد،اخطريقةاخيحادة،اخماالناكا
يختالخات،اخالالنااكايشء.خليانفلايسصالة،ا
خنفلايسحج،اخنفلايسدباسيت،اخنفلايسييقف،ا
أس2ماتايسصي ةاستكيناأ9نيامنايسصي ةايستيا
نحاناعل2هاايآلن؟ايسصي ةاعنايسدينايي اطبقها
 سيلايسلهااصلييتايسلهاعل2هاخعىلاآسه(اأس2متا
يسصي ةاستكيناعنالذيايسطريلاأ9ني،اخأخضحا
منايسصاي ةايستياعل2هاايسمالخينايآلن؟اناسا
يكالاكذي،اخنااسايصيلاكذي،اخنااسايصي اإىلا
خقاتاكاذي،اخيبدأاماناكاذي،اخيسحج..يسخ.أس2لا
لناكايختالخاتايفاُكّلاقض2ة؟اأي:ايسمااسةامنا
ح2ثالياس2ماتا29ِّناة!اأس2لامدنالااالكذي؟ا
خإذياكانايآلذينايسذياكانايؤذنا9هاُكّلايي اعدةا
مريتاجهاريًاسمايدادا29ِّناًاعندايسمالخني،اناسا
يقايل:ايسلهاأكالاأ 9 امريت،اخنااسايحذخينا
حياعىلاخريايسدخل،اخناسايأتيا9استثييبا9دل،ا
خنااسايقيسين:احياعىلاخريايسدخل!اخلياأذينا
خيحد.اأي:اأنامنايستب2نيايسقرآني،اماايهدياإس2ها
يسقرآنا9اسنمابةامعال اسينايسله؛اخ2كينينالما

خس2لةاتب2ني،الماأنفمهم[.

نح�ن نتفرق ونصبغ تفرقنا بأنه هو الحرية الفكرية، ثم نقول يف 
األخري ]اختالف أمتي رحمة[. تجّلت الرحمة اآلن، ألس�نا مختلفني؟ 
هاه�ي الرحمة لكبارنا والرحمة ألفراد ش�عوبنا!!. تتحول إىل جنود 
ألمري�كا وإرسائي�ل ه�ذه هي رحم�ة، نصب�ح تحت رحم�ة اليهود 
والنص�ارى، هل ه�ذه هي الرحمة؟!.]ساي ةاآلاعخارينايسد سا

يسثاسثاص:الا[
تكون نظرتنا للقرآن الكريم نظرة صحيحة، أنه كتاب حي، كتاب 
يتحرك بحركة الحياة. بل تس�تطيع فعالً - ألنه أوس�ع من الحياة - 
تس�تطيع إذا م�ا أُْعِطيت فهم�ه، إذا ما كنت تعي�ش معه وفق نظرة 
صحيح�ة - أن يُقيّ�م لك األحداث فتكون أدق من أي محلل س�يايس 

آخر، أدق من أي صحفي آخر، أدق من أي مهندس لسياس�ة أمريكا 
ويف غريه�ا يف تقديرك لألح�داث. وألنه يمنح اإلنس�ان ثوابت، تعترب 
مقايي�س ثابت�ة، يربيه عىل أن تك�ون لديه رؤية تمنح�ه املبادرة يف 
املواقف، فهو ال يجعلك بالش�كل الذي تنتظر ماذا سيعمل بك العدو 

لتفكر بعد ماذا تصنع.]يسثقاخةايسقرآن2ةاص:ااا[

مقتطفاٌت نورانية

الجزء 
الثالث

بشرى المحطوري
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ق����ل ل��ل��ت��ح��ال��ف ص���ع���ب ص���ع���ب اج��ت��ي��اح��ي
ص������رواح و  ف����ال����رب����وع����ة  ع���ل���ي���ن���ا  اس��������أل   

رج���������ال ث���������ارت ف������ي ج���م���ي���ع ال����ن����واح����ي
ذب������اح و  خ���������ارق  و  ح���������ارق  رص����اص����ه����ا 

س���اح���ي ال������ك������رام������ة  و  ب�����رب�����ي  ِع����������زي 
ن���رت���اح ص�����اح  ي����ا  احل�������رب  ط���ب���ل  دق  وان 

أع�����ي�����ش م����ث����ل ال����ص����ق����ر ف���������ارد ج���ن���اح���ي

س���ف���اح و  ظ����ال����م  و  ب����اغ����ي  م�����ن  واق�����ت�����ص 
 ل����ي����ل امل������ذل������ة ي���ن���ج���ل���ي م������ن ص���ب���اح���ي

االج�����ن�����اح ف���ك���ي���ت  ال����ن����ج����م  ب���غ���ي���ت  وال 
 اج����ع����ل م�����ن ال������ب������اروت ب���ل���س���م ج���راح���ي

االح ن����ع����رف  ال  و  ب���ص���رخ���ت���ن���ا  ن����ص����رخ   
ق���راح���ي ي������روي  احل������رب  ف����ي  ال����ع����دو  دم   

واس���ق���ي ت���راب���ي م���ن دم�����اء ن����زف االج�����راح

أسطورة املقاتل 
اليمني! 
 شاعر نهم/

 عباد أبو حاتم

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدرخةايسلهاخعدهاخخع2دها
يسد سايسحاسياعرش

حمير العزكي 

ِبنََهْم العدا  تلتهم  ِنْهُم  هي 
وتُحيل جمع الزاحفن عدْم

وط��ٌن أبنائها  ف��ي  نهم  ه��ي 
وِشَيْم صامٌد  شعٌب  و  ح��ٌر 

وق��ب��ائ��ٌل ل��ل��َض��ي��ْم راف��ض��ة
وِن��َق��ْم بالعدا  ع��ذاب��ا  َح��لَّ��ت 

وأس��ًى هم  وَغمِّ ال��غ��زاة  َه��مُّ 
م��س��ت��وط��ن و ن��وائ��ب وأل���ْم

وشقاء خيبة  وب���ؤس  ي��أس 
وم�������رارة وف����واج����ع ون����دْم

ت قصيدتها َخطَّ هي جبهة 
ب��ب��ط��ول��ة وب��س��ال��ة وٍب�����َدْم

عامرة االمجاد  ساحة  هي 
ِقَيْم بالعز تروي الصامدين 

معاركها ُرسمت  لوحة  هي 
ب��ع��ق��ي��دة وث���ق���اف���ة وَع���لَ���ْم

ه��ي ُس����ورة آي��ات��ه��ا تُ��ِل��َي��ت
من بندٍق خسفت بألف صنْم

هي روضة من جنة عشقت
َشَمْم تفوح  ُمَهٌج  فردوسها 

هي نهم ساحقة الزواحف ما
ِبَقَدْم ُقْدَسها  املنافق  وطئ 

خسائرها كبرى  نكبة  هي 
اعلْم بحجمها  العباد  رب 

نتائجها ن��ك��رى  وه���زمي���ة 
َه��َدْم ال��غ��زاة  فجٌر الح��ام 

مخلَّدة ملحمة  أل���ف  ه��ي 
وَرَسْم فصولها  االباء  نََقَش 

نََمت جبا كل تضحية  هي 
ِقَمْم هناك  نََبتَت  وجماجم 

يُدركها التاريخ  ال  نهم  هي 
َقلَْم الثبات  يَِفي  وليس  كا 

حسن  شرف المرتضى 

ه�����ن�����ا ن�����ه�����م ل��������م مي�����س�����س غ��������زات��������ي رب����������ى ن����ه����ِم
ال�������وه�������ِم م���������ن  س���������راب���������ا  إال  الم���������س���������وا  وم������������ا 

غ��������زوة  ط�������ي�������ف   س�����������وى  اف������ي������ه������ا  م  ن������ه������م  ه������ن������ا 
وق�����������د ع����ل����ب����ت����ه����م ف���������ي ش������ظ������اي������ا م���������ن ال����ل����ح����م 

ه�����ن�����ا ن�����ه�����م م��������ا زال�������������ت س������م������اوات������ه������ا ال����س����م����ا 
ت�������دل�������ي ال��������ع��������ذاب��������ات وت�������وش�������ك�������ا ي��������د ال����غ����ي����م 

ك��������أط��������ال ص������رع������ى م��������ا اس������ت������ب������ان������وا ب���ل���وح���ه���ا 
وأج��������س��������اده��������م م��������ا أح��������زن��������ت ل�������وح�������ة ال�����رس�����م 

أت�����������وه�����������ا غ�������������������زاة أن��������ك��������رت��������ه��������م ج�����ب�����ال�����ه�����ا 
ف��������ث��������ارت ل�����������دى أح�������ج�������اره�������ا غ�������ي�������رة ال������رج������م 

ف������م������ن ك���������ل ص�����������وب غ������ي������م أح��������ج��������اره��������ا ه���م���ى 
وم������������ن ك���������ل ص������������وب ج�����ن�����دل�����ت�����ه�����م مب���������ا ت�����رم�����ي 

ع����ط����ره����ا  زال  م��������ا  وال������������ب������������ارود  ن������ه������م  ه������ن������ا 
وح�������ن�������اؤه�������ا م��������ن ج�����ب�����ه�����ة ال��������غ��������زو ك��������م ي���ه���م���ي 

ي������دا  امل�������������دى  ذراع  ي��������ا  ف������اف������ت������ح  ن������ه������م  ه������ن������ا 
وع��������������د اجل���������ث���������ام���������ن ال���������ت���������ي دومن������������������ا رق�������م

هي نهم
هنا  
نهم أمين الشرفي

دم��������اؤك ي����ا ش���ه���ي���ُد ت����ف����وُح ع��ط��را
وت����رس����ُم ف���ي س���م���اء ال��ن��ص��ر ف��ج��را

وت���ن���ح���ُت ف���ي اجل���ب���ال ق������راَر ش��ع��ٍب
������َد ث������ائ������راً ل���ي���ع���ي���َش ح�����َرا ت������وحَّ

ت����ش����عُّ ري������اُض������ك ال�������غ�������ّراءُ ن������وراً
ألن��������ك ل����ل����ظ����ام ح������ف������رَت ق���ب���را

وه������ل ُس����ِف����ك����ت دم���������اءُ احُل���������رِّ إال
ي���س���را ال����ع����س����ر  ب����ع����د  إن  ل���ت���ت���ل���َو 

س���ق���وط���اً إال  م�����ا  ال�����دِّ ت���ل���ك  أبَ��������ْت 
ِل���يُ���ن���ِب���َئ ُط���ه���ُره���ا ب���س���ق���وِط ك��س��رى

وت����ه����ديَ����ن����ا إل������ى أه���������َدى ص������راٍط
وتُ������ش������ِع������َل ث�����������ورًة ف���ي���ن���ا وث��������أرا

خل���ي���ر اخل����ل����ق َم������ن أه�������دى إل��ي��ن��ا
م����ن����اَر ُه��������دًى ف����أه����دي����ن����اهُ ن��ص��را

ّ���ى وع�����ت�����رِت�����ِه ال�����ذي�����ن ب���ه���م جَت���ل��������
ك�����م�����اُل ال�����دي�����ن ع���������ّزاً ُم���س���ت���ِم���ّرا

ع����ل����ي����ن����ا أن��������َع��������َم امل�������ول�������ى ب�������آٍل
ت�����ول�����ي�����ن�����اه�����ُم ِس����������������ّراً وج�����ه�����را

ِس���رن���ا ب����درال����دي����ن  اب�����ن  درب  وف�����ي 
َع ال���ش���ي���ط���اَن ُص���ب���را ب���َص���ب���ٍر َج��������رَّ

ك����َس����ْرن����ا ق������رنَ������ُه ِب����زئ����ي����ِر أُس������ٍد
أح����������اَل ذئ�������ابَ�������ُه ق���ت���ل���ى وأس�������رى

ت�������ع�������اَوّن�������ا ع�����ل�����ى ت������ق������وى وِب���������ٍر
ن������ا َج������������ّواً وبَ���������ّرا ف�����خ�����اَب ع������دوُّ

نُ����ِص����ْرن����ا ي����ا ش���ه���ي���داً ح����ن أل���َق���ت
دم�����اؤك ف���ي ق��ل��وب »احل���ل���ف« ُذع���را

ف��ف��ي��ه��ا ق����د َس�������َرى ت��ط��ه��ي��ُر ق����دٍس
إل����ي����ه ِب����ع����ب����ِدِه ال������ق������دوُس أس����رى

س���نَ���م���ُا أرض����ن����ا ق���س���ط���اً وع������دالً
ك���م���ا ُم����ِل����ئَ����ت ب���ه���م ظ���ل���م���اً وَج�������ورا

دماؤك 
يا شهيُد



والدة اجلندي ال�ضهيوين االأ�ضري 
لدى املقاومة لنتنياهو:

كاذٌب َمن يّدعي أنه 
يعرُف وْضَع ابني 

9دثاتاخيسادةايسجنديايمسارياسدىا
يسقاخماةايسفلماط2ن2ةايفاغزة،اأ خنا
يسايز يءا سرئ2الا شااؤخل،ا9رسااسةا
يسصه2يناي،ا9ن2امانيانتن2الي،اقائلةا
إنا»نما2اناجنيساجيالنياس2دخدهما

سنم2انك«.
خقاستا»زلاخااشااؤخل«ايفاحديثا
إلذيعاةايسج2اشايسصه2يناي،اصباحا
يسثالثاء،ا9خناسابةاع2دام2السهايسثاسثا
خيسدرشيان:اإنا»لاذيايسداا ايسثاساثا
يساذيايييخلام2االساي9نهااسخناخجيسها
الا »يسزمانا أنا إىلا مشاريًةا مدهاا«،ا
يماالمايفام ِّايسجاريح،اخأناح2اتهما

تحيستاإىلاجح2مامنذاأرسها9غزة«.
خيعتالتاأنا»مشاكلتهمايسكلىا
تتخثلايفايسشاكاحيلامصرياشاؤخل،ا
منهمايدرخينا9أنهاأرساخلياحي«.

كخاااتحدثتاعانامحاخالتهااسثنيا
ي9نهااايمسارياعنايستجنادايفاصفيفا
سييءاجيالني،اخسكنهاخعدلاايفايسنهايةا
9داد ايستقاد اإىلايمخطاا ،اقائلًةاإنا
ي9نهااا»سمايكاناعل2هايسدخايلاسغزة؛ا
خسكنهاقالاسقائدهاإنهايفاحالايسدخيلا

سغزةاخم2نضماإس2هم«.
خخجهتا»زلاخا«ايفانهايةاحديثهاا
 ساسةاشديدةايسلهجةاسنتن2الياقائلةا
»إنهايدرفاك2ف2ةاإ ساالايم9َْنَااءاإىلا
حربايساتخرتااعاييًما،اخلياأطيلا
ماناحاربايسغفارينااأكتي9اراخ7(،ا
خأنتاأسخلتهاإىلاغزةاخعل2كاممئيس2ةا
إخريجاهامانالنااك،االايهاما9أياةا
طريقة،اخالاتتيىلاعناجنيساجيالني؛ا

منهماس2تيليناعنك«.
خكاناتا»كتائبايسقماا «ايسجناحا
يسقاخماةا سا«حركاةا يسدماكريا
يإلْسااَلم2ةا-احخاس«اأعلنتاممااءا
يسجناديا »أرسلااا لالاا تخايزا لاا
أ خناشااؤخلاخاللاعخل2ةارشقاحيا
يستفاحاشاخالارشقامدينةاغزةاإ9انا
يسدادخينايسالي«،اسكناج2اشايسددخا

أعلنامقتَلهاثماتريج .

يسيخ2لالااسيمخلامالا اايسييخلالخا 29 ايمخلامخلالا     يسددسااعماا14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

»داعش« ونحن
الفضل شلق*

تتييَكاُبامماريُةا»سيعش«ام ايالساتبديسا
خيسثي ةايسضاسةاا9ددااالا(اخينتشا ايس2خنيا
يستطارفايفايسداسام،ايخانيايقا بايسفاشا2ةا
يخانا ا خالا ثقاخيياةا تلياريتا إىلا خيماتندا
يفايستدخالايفاأنحااءايسداساماح2اثايحلاياسه،ا
ينتقائ2ااً.اخيخا ساشاتىاأناييعايسنفاقاتجاها
مشااكلامنطقتناا.االاتليراسق2اا ا»سيعش«ا
9اأيامانايسحجاجايسثقاخيياةاأَْخايستنخييةاأَْخا
يستدخالتايالملياس2ةاأَْخايسفقه2ةايإلْساَلم2ة.ا

يسرساعىلايسثقاخيينيايسذينايدتلخنايسثقاخةا
يسي خثةاثا9تةايسجيلار،اخيدتلخناأنهايخكنا
يساتيديمهااستفمارياختدل2لاخجيسا»سيعش«ا

خيمحديثايسرتبطةا9ه.ا
أمااحجةاغ2ابايستنخ2ةاايسمتديمة(،اخهيا
الاتفرايسظالرة،الاذيايسرتيج اأنتجايالنه2ا ا
يالقتصاسي،اخيفاعديسهاتيس ايستصّحراختريج ا
يإلنتااجااغاريايسنفطاي(اختفاقمايالساتهالكا
يسباذيء.اَخ»سيعش«االايدياذساكاخالايرساعل2ها

خالايطاسبا9أيايشءايتدللا9استنخ2ة.
أمااايسذينايفرخناخجيسا»سيعش«ا9اسدينا
خيجدلايناأخاكا ا9داضايسفقهااءايسقدمااءا
تأس2ما2ةايفايسماا ايسحايل،اخاسرسايكينا9أنا
يسديانايسحاايلايفاينتقائ2تاهاخيفايإلرصي اعاىلا
يستبل2غاخيسدعيةاقاداأسىاإىلاتدمريا»يسطاسبان«ا

سألخغاناختدمريا»يسدعية«اسمي يااخيسدريق.
»سيعاش«الاياماااحخالامنطالايسدعيةا
خيستبل2غاإىلانهاياتهخاايسنطق2ةاغريايسمد2دة.ا
يفايسقرنايسثاسثاعرشاقاا ا»يسيحدخن«ا9نرشا
يسذلابايساسكاياعاناطريلاحرباإ9ااسةاضدا

يسذيلبايسمان2ةايمُْخااَرى.ا9دداقارخناثالثةا
حصالايممارانفماهاسكاناسحماابايسذلبا
يسشا2دياعاىلاحماابايسذيلبايمُْخااَرى.ايفا
يسحاستنياكانالناكاتبل2غاخسعيةاخحرباإ9اسة.
 ساآخراعىلايسُحّجةايسدين2ةايكيُنامناخاللا
خطبةايسيسيعاسلنبيامحخد:ا»يس2ي اأتخختاسكما
سينكم«،اخمدنىاذسكاأناُكّلاخالف،ايفايسجتخ ا
يسدينايا9داداذسكالاياخالفاسا2ايسايفلكا
يسدقائادايسدين2اةاالساتيديمهاايفايسم2اساةا

خيسنزيعاعىلايسملطة.
يسذلابا يسذيانايماتيدميناحجاةا ااا أمَّ
خيمتشاهدخنا9أقاييلاي9نات2خ2اةاخغريهامنا
يسفقهااءايسذياناناارصخه،اخ2خكانايسارساأنا
لذيايسفق2هاسخلاساجنايسمالطاناأْْكثَارامنا
مارة،اخمااتايفايسماجن.اخيسفتيىاس2اسا2ةا
يفايمسااس.اأمااايجتهاسيتهاخقاداكانتاأيضاًا
س2اسا2ةايفامييجهاةاحخاالتايسغايلاضادا
مجتخداتنا،اخقاداخقدتالذهايسفتاخىاق2ختهاا

يستأ يي2ة،اخالامدنىاسهاايفاعاسناايسدارص.
سقدا سااالاذيايسجتخ اعاىلاتددسيةاسين2ةا
خمذلب2اة.ايخكانايساتيدي الاذهايسدقائادا
مناأجلايإليخاان،اسكنايسجحافاخيسظاسماليا
يساتيديمهاايفايسم2اساةامناأجالايسدعيةاأَْخا
يستبل2غاخإظها اخريلاعىلاآخر.اتجنبايسحربا

يملل2ةا9نيايمسياناخيسذيلبايقتيضاذسك.
أماااتليراظهاي ا»سيعاش«ا9االساتبديس،ا
خذسكاتدل2لاجزئي.ارضخ ةازخيلايالساتبديساالا
شاكاخ2ها.اسكنامييجهةا»سيعش«اسالساتبديسا
غارياعقالن2اة،اتماتنداإىلايسغضاباخحده.ايفا

يسم2اسةاالامجالاسلغضب.
أمااايسذيانايماتيدميناحجاةايستدخالتا

يسيا ج2اةاسرشحاظالرة،اخاإنايسرساعىلاذسكا
الايكينا9خشا كةاخريلاماايفالذهايستدخالت،ا
خخضا اخريالاآخرانفماهاخاا جايسما2اقا
يستأ يياياسألماة،اخخض انفماهايفامييجهةا
يسداسام،اعاىلاماايفاذساكامناقرصانظاراسدد ا
أخاذامييزينايسقيىايسدخس2ةا9دنيايالعتبا .اأماا
يستليراسلظالرةايسديعشا2ةا9اسثاي ةايسضاسةا
يستياتلاتايسثي ةايسدر29ةايفاعاا ااالا،اخإنا
يسرسايكاينا9أنايسثاي ةاتنتهياحاالاق2امها،ا
خمنايسارضخ يايالنتقالا9ددلاااإىلايإلصالح.ا
الايكاينايإلصالحا9هد اأَْخاإسغاءاُكّلامااسابلا
9لا9رتيكمايإلنجازيت.ا»سيعش«اتظهرياغاضبا
سالعقالن2اةايفامجتخداتناا.االاخائادةامنهااإالا
أنهااتثاريا سيتاخدلاشادبييةاا 9خااتقيساإىلا
يسفاشا2ةايسكا لةاسشادي9نااحيلايسداسم(.ايفا
ُكّلامجتخ االاعقالن2ة،الذهاالايخكناإضداخهاا
إالا9خزيدامنايسدقالن2ةاخيسخا ساةايسم2اس2ةا
عندامانايييجهينالذهايسظالارة.اماايص2با
يسبرشياةايص2بناااسكانا9أشاكالاخمضامنيا
أْْكثَااراتطرخاًاخسمييةاخخري9ااً.ارصيعايسقيىا
يسدخس2ةاخيسحل2ةايفامنطقتناايكاسايكيناحر9اًا
عاس2اةايفالاذيايسيقا اأَْخاذيك.انحاناجزءامنا
لاذيايسداسم،اسكنهايسجزءايسذياتنصباضدهاُكّلا
الاعقالن2اتايسشادبييةايفايسداسم.انكاسانكينا
كبرشايسحرقةاالنه2اا ايسنظا ايسداسيايسجديدا

ايسمخىاعيسة(.ا
يص2بناامااايص2ابايسداسم،اخإنا9أشاكالا
ةايفا أْْكثَااراحادةاخكا ث2اة.اندانايامانا ضَّ
يسدقال،اصدماةايفايسدماغ،انشافانايفايسرخح،ا
ينحاريفايفايستفكارياا9امحارىاغ2ا9ه(اجبنا
يفايستارصفااقتلامدن2نيا9إسخالاشااحنةاإىلا

سايقاض2قة(،اإسافافايفايستفماريايسدينيا
خيسم2ايس،ايحتقا اسلنفلايسبرشيةااعخل2اتا
ينتحا يةاتقتلايم9رياءايفاُكّلامكانايفايسداسم(،ا

أمخ2ةا9لهاء.ااأعنياأمخ2ةاسيعش(.
ماايص2ابايسنظا ايسداسيايتكر امنذامئتيا
عاا .امؤتخراخ22نااعاا اعاما،امؤتخرا9رسنيا
يفاسابد2ن2اتايسقرنايستاسا اعرشاالقتماا ا
يسداسام،اعصباةايمماما9دادايسحاربايسداس2ةا
يمخىل،ايمممايستحادةاخمنظخاتها،امنامجللا
يممناإىلاصندخقايسنقدايسادخيلاإىلايسبنكايسدخيلا
إىلامنظخةايستجا ةايسدخس2اة.ايفاُكّلامرةانظا ا
عاسياينها ،اح2نذيكاتتصاعدايسشدبيية،اخماا
صديسلااايفايسغارباإالايحتجاجاعاىلايسنظا ا
يسداسايايسجديدايسذياُساّخياعيسة.ايقا9لاذسكا
»سيعش«ا9أمخ2ةاإْسااَلم2ةالياأشابها9اسفأ ا
يصاا عايسف2ال.انحناجزءامانالاذيايسداسم،ا
سايءاحظنااأنارصيعايسقيىايسدخس2ةايحدثايفا
منطقتنا.اسخسنااخاقدةايسما2اسة.اتمتجرياليا
خمدا ضيلاا9استدخلايسيا جي،االاتماتط2 ا
يالنتصاا اعىلاشادبهااإالا9اسداينايسيا جي.ا
ُكّلايشدايسبماطاإىلاناح2ته.ا9استأك2داالايفهما
يسدخيعشاذسك.ايتجاللينايمساباباخيسنتائج.ا

يفقدخنايسدقلاخيسدقالن2ة.
ييتزلايسكثريخنامنااماايجريا9اسماالخةا
يفايسحاربايسداس2ةاعىلايإل لااباخيستكفريية.ا
غاباعانا9اسهماأنايإل لااباتأ يي2اًاليامنا
عخلايسدخسة،اخأنايستكفرياتخا سهاُكّلاجخاعةا
سين2اةاتدتقاداأنهااتختلاكايسحق2قاةاخيسحل،ا

ختدتقدا9استايلاأنايمزمةاعندايسغري.
أْْكثَاراماانحتاجهالياأنانفكراخأنانشاككا
خأنانبحاثاسيخالاضخريناا،اسيخالايسضخاريا

يسفارسياخيسجخداي،اخأنانقايلامااايجباأنا
يقالاسخناخيفاأَْخاخجل.اأناتتيسداسديناانيبةا
تفكارايفاماايؤسياإىلاتلب2اةاحاجاتامجتخدناا
خخجديناه،انيبةالدخهااايالنياريطايفايسداسما
الايالقتصاا اعىلايساتهالكامنتجاتهايستقن2ة،ا
نيباةاتفكراختطارحاأخكا يًاجديادةاخمدرخةا
حديثاةاختصن الايايستكنيسيج2ااختما2طرا
عل2ها،انيبةاذيتامدرخةاخشجاعة،اتفكرام ا
شادبهااالا9اسن2ا9ةاعنه،اتدّلاعناشادبهااخالا
تمادىاإىلاإعاسةالندساتها9اسدعيةاخيستبل2غ.ا
ايفاُكّلاذسكاحتىاخسياكانا يسفماسالياأناتقرصِّ

ُكّلامناايفاأعىلاممتيياتايمخالق.
أخلاساؤيلانطرحاهاعىلاأنفمانا:امناليا
لاذها»يسنحان«ايستياننتخاياإس2ها.امشاكلتناا
س2ماتايسي2ا ا9نيايإلْسااَل اخيسدرخ9ة،ا9لا9نيا
يسداساماخيالندزيلاعناه.ا9االندزيلاعنهانخا سا
عنرصيةاتجاهاأنفمنا.انظريةارصيعايسثقاخاتا

سماتكناإالامناأجلاخصلنااعنايسداسم.
الاعخالاإالا9استفكاري،ا9دادايستفكارياخمنا
خالساه.اخلاذيايجاباأنايشاخلاُكّلايشءايفا
ح2اتناا.اتنتهايا»سيعش«ا9دخالاختفكريامنا
سدنّا.االايماتط2 ايسداسماإنهاءا»سيعش«.انحنا
خقطانماتط2 اذسكاعندماانرخضايالستبديس،ا
نرخاضايستدخالايسيا جاي،انرخاضايسحاسةا
يسريلناة.اقبلاذساكاعل2نااأنانرخاضاماانحنا
عل2اه،انرخاضايسغضاباخيسالعقالن2اة.اننقلا

»يسنحن«امنامرحلةاإىلاأُْخاَرى.
عجزنااعنالذهايسهخةاسا2ؤسياإىلاكيي ثا

أَْكَل.

* السفير البيروتية

العدوُّ الصهيوني يعتقُل 6 آالف أسرٍي.. بينهم 1140 طفاًل عام 2016 

ما يربو على ألف منزل فلسطيني هدمها االحتالُل 
»اإلسرائيلي« يف 2016

املقاومُة الفلسطينيُة: لدينا 
ما ال يتوّقُعه االحتالل، 

َوإذا فّكَر باالقرتاب من دماء 
شعبنا سُيفاجأ

يسقاخماةا أنا حخااسا حركاةا أكادتا
يسمالحةاساتظلا أسايسحر9ةايفاحماما

يسرصيعام ايالحتاللايإلرسيئ2يل.
يسثامناةا خقاساتايسحركاةايفايسذكارىا
سلدادخينايإلرسيئ2ايلاعاىلاقطااعاغزةايفا
يالحتااللاخشالايفاتحق2الا إنا مللا :ا
أَْلااَديخهااايفاغازة،امب2ناًةاأنايسقاخماةا

خرضتامداسسةا سعاجديدةايفايس2دين«.
خأضاخات:ا»الانماتدجلايسحرباخسكنا
إذياخكارايالحتااللامنايالقارتيبامناسماءا
يسشدبايسفلمط2نياخميفايفاجأا9خااسما
يتيق ،اخسا2ديسامهزخماً،امشدسًةاعىلاأنا
يإلخريجاعنايمرسىاسا2ظلالدخاًامقدساًا

خسنايهدأاسناا9الاحتىاتحريرلم«.
خأشاا تايسحركةاإىلاأنايسداملايمقيىا
يسذياأخقفازحفايالحتااللاخجدلهاي2أسا
ماناتحق2الاأَْلااَديخهاصال9اةايسقاخمةا
يسقاخمانياخيستبمااسهماخعىلا خ9طيساةا
 أسهماكتائبايسشه2داعزايسدينايسقما .

يالحتااللا أنا إىلا يسحركاةا خأشاا تا
خحلفااؤهاخيجئييامنايستفاافايسجخالريا
9اأنا يسقاخماة،اميضحاةا حايلاخ2اا ا
ااةاكلهاايستحختام ايسقاخمةا شديبايمُمَّ
يسفلمط2ن2ةاخخرجتامناصفيخهااأمثالا
يسقائادايسط2اا ايستينايايسبطلايسشاه2دا

محخدايسزخي ي.

أّكدامماؤخُلاجخد2اةايمرسىاخيسحر ينا
يسفلماط2ن2نيا»حماا «،اميخالاحخ2د،اأنا
»قاييتايالحتااللازيستاخاللايسداا امالا 
ماناختريةايالعتقالاسألرسىايفاكاخةايسناطلا
يسفلماط2ن2ة،اح2اثايعتقالاماآالف،ا29نهما
للاااطفاالًاتقالاأعخا لاماعانايسثامناةا
»لع  إنا 29اان:ا يفا حخ2ادا خقاالا عارشة«.ا
طفاالًاأسسييا9شاهاسيتامشافيعةا9اسقماما
تتحدثاعنامااتدرضيياسهامناتدذيبانفيا

خجمدياأََماا اذخيهم«.
خسفاتاإىلاأنا»لااطفالًاخطفلةامنايسذينا
تامايعتقاسهاماكاناييايدانيناماناإصا9اتا

ميتلفاةا9داداتدرضهماإلطالقاناا امبارشا
مناقييتايالحتالل«.

خأخااسا9اأنا»قاييتايالحتااللايعتقلاتا
خاللايسدا امالااماايزيداعناعخااأسارية،ا
خأخضدتهاناستدذياباقااساقبالاتحييالا
غاسب2تهاناإىلايالعتقاالا9تهاماميتلفاة،اإىلا
جانابايعتقاالالللاامييطاناتحاتا9نادا

يالعتقالايالسي ي«
خأشاا احخ2اداإىلاإنا»قاييتايالحتااللا
نفذتاخااللايسدا امالا،اخخمانياعخل2ةا
يقتحاا اسلماجينايستيايتييجادا9هااأرسىا
خلمط2ن2ني،اأجرتاخالسهااعخل2اتاتفت2شا

سق2قاةازيستاماناصدي9ةايسح2ااةاسألرسىا
سيخلايسمجين«.

خذكاراأنا»قييتايالحتااللاتزجا9نحيالخ 
أسريةاخلمط2ن2ةايفامدتقلاييشلا غماأنهاالا

يمتيعُباسيىا7ااأسرية«.
خنايهاإىلاإنا»قاييتايالحتااللازيستامنا
عخل2اتايسدزلايالنفريسياسألرسىايفاسجينا
يالحتالل،اس2صلاعدسلماخااأسرياخلمط2نيا

كاناأخرلمايمسرياعبديسلهايسلغيثي«.
يسفلماط2ن2نيا »يمرسىا أنا خأخضاحا
خاضايياخاللايسداا ايساايضالااإرضي9اتا
خرسيةاعنايسطدا اينتزعيياخالسهااحريتهم«.

يسدادخا صحاخاةا سالطتا
عاىلا يسضايءا »يإلرسيئ2ايل«ا
يستيسا ايفاعخل2اتالد ايسنازلا
يسغر29اةا يسضفاةا يفا يسدر29اةا
يسحتلاةاخيم ييضايسحتلاةاعا ا
مل،ايستيا9لغاتانحياأسفامنزلا

خاللاعا امالا.
»يإلرسيئ2يل«ا يسكاتابا خقاالا
زئ2افاكا اإنايسحكيماةازيستا
يفايآلخناةايمخريةامناختريةالد ا
يسناازلايسدر29اةاسيخالايسياطا
يمخارضاخخا جاه،ا9زعاماأنهاا
9ُن2اتا9صاي ةاغارياقانين2اة،ا
 غامايالحتجاجاتايسصاس ةاعنا

يالتحاسايمخ خ9ي.
خأضاافا-ايفامقاالا9خيقا ا
أناأ اجاي-اأناميضايعالاد ا
يسناازلايسدر29اةايشاكلاألخ2ةا
خصلتاحاداأناكتلاةايسل2كيسايفا
يفاجلماةا ناقشاتها يسكن2ماتا
مغلقةاقبلاأيا .اخأخضحاكا اأنا
 ئ2لايسايز يءا9ن2امنيانتن2اليا
9ديامطخئنااالساتخري اس2اساةا
يسفلماط2ن2ة،ا يسناازلا لاد ا
يسماتيطننيا قااسةا خطاسابا
9االنتظاا اشاهرياخيحادياخقطا
-ايفاإشاا ةاساااتبقىاماناخاليةا
يسرئ2لايممريكيا9ا يكاأخ9اما-ا
الستئنافاعخل2اتايسهد ،اح2ثا

يساتخ امنهاماسطاسبااتا9هد ا
يسزيادامنالذهايسناازل،اخاصةا
يسضفاةا مانا اج(ا 9اسنطقاةا

يسغر29ةاايسحتلة(.
يسكاتبا»يإلرسيئ2يل«ا خأشاا ا
يسفلماط2ن2ة،ا يسناازلا أنا إىلا
يسقانين2ة،ا يستياخصفهااا9غاريا
سادىا متقدماةا أخسيياةا تحتالا
نتن2الاي،اخهاياالايارتكاخرصةا
إالاخيتيعدا9هدمها،اسكنايسالختا

أنا»إرسيئ2ال«االاتبديايلتخاماا
9تزييادايستنديادايمخ خ9ايا9هذها
يمخارية،ا يآلخناةا يفا يسم2اساةا
»خمنايسييضاحاأنالذهايسييقفا
يمخ خ29اةاساناتارسعايسحكيمةا
يإلرسيئ2ل2اةاعانايالساتخري ايفا
لاد اُكّلامنازلاعر9اياييصفا
9أناها9نيا9صي ةاغارياقانين2ةا

خخلايسقانينايإلرسيئ2يل«.
خنقلايسيق ا»يإلرسيئ2يل«اعنا

نتن2الاياخصفهاسلبنااءايسدر9يا
غريايسقانينايا9أنهامرضايجبا
يستيلاصامناه،امتبال2ااًا9اأنا
حكيمتاهالدماتايفاعا امالا 
أسفامنزل،اسكنايسشاكلةا9نظرها
تكخنا9اأناأعاديسياإضاخ2ةامنا
يسناازلاتبناى،امهدسيا9تيسا2 ا
 قدةايسهد ايفايميا ايسقاسمةاإىلا
أماكناسماتصلهااجريخاتايسهد ا

مناقبل.

إسرائيل تخطط لبناء 5600 وحدة استيطانية يف القدس 
كشافانائُبا ئ2لا9لديةايسقدسامئرياترجخاناعنامماداهاستقديماخططاسبناءاللمعاخحدةا
يسات2طان2ةاإضاخ2اةايفايسقادسايسرشق2ةايسحتلاة،ا غماقري امجلالايممنايسادخيلايسذياحظرا

يالست2طانالناك.
خقاالاترجخان،ايسذيايارتأساسجنةايستيط2طايفايسبلدية،ا7ااسيماخل،اإنهاالاتيجداأياخططا
إلسغااءاماااليامطرخحاسلنقااشاأََماا ايسلجنةاكرساعىلاقري امجللايممنا9شاأنايالسات2طان،ا
مشاريياإىلاأنامئاتامنايسيحديتايالسات2طان2ةاكانتاعىلاجدخلاأَْعَخالايسلجنةاقبلايستصييتايفا
يمممايستحدةاعىلاذسكايسقري ،اُمض2فاًا»سنبحثاُكّلامااليامطرخحاعىلايسطاخسةا9طريقةاجدية«.
ماناجهتهااأكدتامنظخةا»عرياعخ2م«ايسنالضةاسالسات2طاناأناسجناةايستيط2طايفايسقدسا
ستقي ايم 9داءا9بحثاإصدي اتريخ2صاسبناءاماماخحدةايست2طان2ةاإضاخ2ةايفايسقدسايسرشق2ة،ا

تتضخناللااخحدةايفا»9مغاتازئ2ف«،اَخاماايفا» ماتاشليمي«،اخمااايفا» ميت«.
خيد2شاحييىلالخلاأسفامماتيطناإرسيئ2يلايفايسضفةايسغر29ةاخساطام,اامل2يناخلمط2ني،ا
كخااايد2اشاأْْكثَارامناللااأسافاإرسيئ2يلاإىلاجانباللخاأسفاخلماط2نياعاىلايمقلايفايسقدسا

يسرشق2ةايسدر29ةايستيايحتلتهااإرسيئ2لايفاعا ا7ملا.
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اأّكد اأن حمور املقاومة �ضيخُرُج من احلرب الكونية عليه منت�ضراً

السيد نصر اهلل: رغم الحصار والجوع 
والقصف والقتل.. الشعب اليمني 

يهتُف لفلسطني

الصهاينة يرقصون مع مسؤولني بحرينيني 
باملنامة َوُيغّنون للصهيونية وبناء الهيكل 

العثوُر على ُحطام الطائرة الروسية والصندوق 
األسود األساسي وانتشال مزيد من الجثث

  - متابعات:
يسداارشةا يسقنااةا نارشتا
»يإلرسيئ2ل2ة«اتيض2حاتاجديدةاعنا
زياا ةاخخدايخثالاحاخامااتاحركةا
»حبااس«ايسدين2اةايس2هيسياةاسخلكاةا

يسبحرين.
يسيخدايس2هايسي،ايسذياتريقصام ا
 جالاأَْعَخالا9حرين2نيا9خناسبةاع2دا
»يسحانايكاه«ايس2هايسياايمضاييء(،ا
تبنّياأناهاقاس امنان2يياي ك،اخس2لا

جخ2 اأعضائهامنا جالايمَْعَخال.
خ2ديايا خيفا »يسداارشة«،ا يسقنااةا
مرتجم،اخصفاتايسبحرينا9ا«يسدخسةا
يسقنااة.ا ستيص2افا خخقااًا يسغن2اة«،ا
خقاساتايسقناةاإناتفاعالايسبحرين2نيا
ما ايمغانايايس2هيسيةاأثاا اإعجابا

»يإلرسيئ2ل2ني«.
أنا إىلا يسداارشةا يسقنااةا خنّيلاتا
حركاةا»حبااس«،ايستاياحارضتاإىلا
يسبحريان،اغنّتاأغن2اةا»صه2ين2ة«،ا

مناأ9ارزاكلخاتهاا»سا2بنىايسه2كل،ا
يسه2اكل،امديناةاصه2اينا سا2بنىا
ستخأل«،ايفاإشا ةاإىلايسقدسايسحتلة.
يسلخخ2ماي اميزيا ي9ي،ا ئ2لا
مركزاسياناسد يساتايسرشقايمخسطا
يفاجامداةا»تالاأ29اب«،اقاالاإناماا
جرىا9اسنامةا»صي ةاالختةاجدي،ا9لا

مبهرة«.
ختا9ا :ا»يسبحرين2اينايندمجايي،ا

 غاماأنهامانايسييضاحاأناماناكانا
أمامهمايهيس«.

خكاناتاديخلانشاطاءاعلامييق ا
يستييصالايالجتخاعي،اخ2ديايايظهُرا
 جااَلاأَْعَخاالايفامخلكاةايسبحرينايفا
يسيل2ج،اخلامايحتلقينام اصهاينةا
خمتديننيايهيس،ا9إضاءةاشخدةا»ع2دا

يمنيي «اايسحانيكا(.
خأظهارايسف2ديايا جاالايمَْعَخالا

ما ا يرقصاينا خلاما يسبحرين2اني،ا
ض2يخهمايسصهايناة،اعىلاخق اأنغا ا
يسيسا2قىاخيمغانيايستياتمتيد ايفا

يسناسباتايسدين2ةاسدىايس2هيس.
خقاداالقىالذيايسف2ديي،ا سخساخدلا
عر29اةاغاضباةاخمندسةا9اه،اخاصةا
خأنهاأق2مايفاقلباسخسةاخل2ج2ةاعر29ةا
الاتر9طهاااعالقاةاما اك2اانايسددخا

»يإلرسيئ2يل«.
يسناشاطينامقط ا تاديخلا كخااا
يفا يس2هايسا مانا سجخيعاةا خ2ديايا
يسبحريناخلمايحتفلينايفا9لدةا“9ابا
يسبحريان”اخلاماينشادخناألازياَجا
خاصاةا9هاماتدعايياسهاد ايسماجدا

يمقى.
خ9حمابايسف2ديايايستاديخلاخقدا
ظهارامجخيعاةامانايس2هايساخلاما
أنغاا ايسيسا2قىا يرتيقصايناعاىلا
خيارسسخناأغن2اةاتدعياسبنااءال2كلا
سل2خانايسزعي اعىلاأنقاضايسمجدا

يمقى.

  - متابعات:
أخاستاخساائلايإلعال ايسرخسا2ةاأناهاتمايسدثي ا
عىلاأحادايسصندخقنيايمسايسينايفاحطا ايسطائرةا
يسدمكريةايسرخس2ةايستياسقطتايفايسبحرايمسيس،ا
يمحدايسايض،امااأسفراعنامقتلاالاشيصاًاكانييا

عىلامتنها.
خأضاخاتاخساائلايإلعاال اأنايسصنادخقايسذيا
يحييا29اناتايسرحلةاخيخكناأنايمااعدايفاتحديدا
سابباتحطمايسطائرة،اسريسلاإىلاميسكياستحل2لا

يسب2انات.
خقاستايسمالطاتايسرخسا2ةاإناخارقايسطيي ئا
عثارتاعىلامزيدامانايسجثث،اخينتشالتاأجزيءامنا
حطاا ايسطائارةايسدماكريةايستياتحطخاتاقباسةا

ساحلاسيتيش.
خأكادتاخزي ةايسدخاعايسرخسا2ة،اأناها9اإلضاخةا
إىلاأجزيءامناجماماخذيلايسطائرة،اتماينتشاالاخا 
جثةا9شكلاإجخايل،اخكذسكاتمايسدثي اعىلايسصندخقا
يمسايسايمساايساسلطائرةايسدماكريةايسنكي9ةايفا

يسبحرايمسيس.

خيدتقاداأنايسطائرةاخليامناطاريزا»تي9يس2فا
تاي154-ا»،اتحطختا9ددامادةاقصريةامناإقالعهاا
صباحايمحد،اخيقايسبحرايمسيس،ا9دداأناأقلدتامنا
مدينةاسيتيشايسمااحل2ةايسرخس2ة،اخأغلب2ةا كابا
يسطائرةاأعضاءاخرقةاميسا2ق2ةاعمكريةا خس2ةا
جيقةايسج2شايمحخراخكانييايفاطريقهماإىلاسي يةا

سلرتخ2هاعنايسقييتايسرخس2ةايسيجيسةالناك.
خشاا كانحياللااغاييصاخعلاقا 9اًايفاعخل2ةا
يسبحاث،ا9حماباماااذكرهامتحادثاعماكرياساا

»خكاسةاأنرتخاكل«ايسرخس2ةاسألنباء.
ختدتقدايسمالطاتايسرخسا2ةاأناساببايستحطما
 9خااايدايساإىلامشااكلاخن2اةاأَْخاسيطاأاماناقائدا

يسطائرة.
خذكرايسصد اأنايسغييصنيايكتشافييايسجثةا9ددا
 خ اأجزيءاكبريةامناجمامايسطائرةايفاقاعايسبحر،ا
ختامايستدارفاعاىلايسقبطاانا9ييساطةايسدالماتا
يسيجايسةاعىلا9دستاهايسرساخ2ة..اكخااتماينتشاالا
جثةاممااعدةا ئ2لاقممايسثقاخةايفاخزي ةايسدخاعا

أخكماناا9د يسدينيخا.
يذكاراأنايسطائارةايستاياكاناعاىلامتنهاااال 
شايصا،اتحطخاتاخجاراياي ايمحدايساايضا9ددا
مرخ اسقائلاعىلاإقالعهاامنامطا امدينةاسايتيشا
يسطلةاعىلايسبحرايمسيس،اخليايفايسطريلاإىلامدينةا

يسالذق2ةايسمي ية.

  - محمد الباشا:
أكَّااَدايممنُيايسدا ُّاسحزبايسله،ايسم2داحمنا
ااةاسناتتيىلاعناخلماطنيا نرصيسلاه،اأنايمُمَّ
قايىا حماا9اتا خأنا يآلال ،ا كاناتا مهخااا

يالستكبا اخيالحتاللايفالذيايسجالاخاطئة.
خيفاخطااٍباسها9حفلاتأ9انيا ئ2لا»حركةا
ااة«ايسش2خاعبديسنارصايسجلياقالايسم2دا يمُمَّ
نرصايسلاه:ا“يفايس2خانا غمايسحصاا اخيسجيعا
خيسقصافاخيسقتال،اسكانالذيايسشادبايس2خنيا

يهتُفاسفلمطني«.
ناّيهاإىلاأنامطليَبايمعديءايس2ي الياتدمريا
يسج2يشايسدر29ةاخيسقاخمةاس2بقىاج2شاخيحدا
9اسنطقةاخلايايسج2شايإلرسيئ2ايل،امؤكديًاأنا
يسحارَباعل2هااحق2قًةاتتكشافاييماًا9ددايي ا

علايالْعرتَيخات.
خإذاأخَضاَحاأمنُياحزبايسلاه،اأنا»يسقاخمةا
مماتهدخةاخلناكامحاخالتاإلسقاطاحركاتا
يسقاخمةاخيالنظخاةايسقاخمةاخج2يشايسنطقةا
ماناأجالا»إرسيئ2ال«..اجاز ا9ااا»أنامحيَ ا
يسقاخمةاسا2يرجاخمدهاحركاتايسقاخمةامنا
يسحربايسكين2ةاعل2هامنتارصيًاخأقيىاخيصلبا
عايسيً..؛امنايسقاخمانيايفايسنطقاةامارصخنا
عاىلايسييجهةاحتاىايالنتصا ايسنهائاي”،اَخأنا
“يسمتقبلالياسلخقاخمةاخمحي ايسقاخمة«.ا

ايسما2دانارصايسلاه،اعاىلا خخ2خاااَحاااضَّ
“خجايبايسدخااعاعانايسقاخماةاخعانامحي ا
يسقاخماةاخمجتخدااتايسقاخماة”،اسفتاإىلاأنا

يسمتقبلايفايسنطقة:الياسلخقاخمةاخمحي لا،ا
»خلذياكال ايرتجما9اسد اخيستضح2ات«.

عاىلا تدخالا يس2اي ا »إرسيئ2الا إنا خقاالا
يساتهديفاُكّلامنايديخ اعنايسقاخمةاخيسفكرا
يسقاخ ،اكخااتمايغت2الايسشه2دايستينيامحخدا

يسزخي ي«.
9اانا أخىلا »مانا يسقاخماة:ا أمانيا خساألا
يياد ايسارشخعايالساتكبا يايسصه2ينايايفا
تفت2اتاختفك2كاخنقالايسدركةامناسااحتهاا
يسحق2ق2ةاإىلايسماحاتايالخرىاغريايسجخاعاتا

يستكفريية؟«.
خأكاداخطا9اهاممااءايسثالثااءاأناها»مانا
يسييجبايستصدياسهذهايالسخيتاكخااكانايسش2خا

عبديسنارصايسجليايتصدىاسها«.
خسفاتانرصايسلاهاإىلا“يستكفرييانياأخصلييا
ااةاإىلاأخطراماايخكناأناتصلايس2هاخيجبا يمُمَّ
أنانتحخلايسماؤخس2ةاخنُحاارصاخندزلايسذينا
يبثينايسفتنةاخيستفرقةا9نيايسذيلبايإلْساَلم2ة،ا
خعل2ناااأنانييجاهايسفتناةا9خنطلايستماامحا
خيستمايياتايسديخل2ة.”،اخيشاا اإىلاأنا“لناكا
منايارشعايال9ييباسلقتلاختماييقهاخ2خاايتما

يقفالاقنييتايسقاخمة«.ا
خينتقاداأمنياحازبايسلهاحكيماةايسبحرينا
سماخاحهاا»مسايأامنظخةاصه2ين2ةاأناتأتيا

إىلايسبحريناختمتقبلاخ2ها.«
خقالايسما2دانرصايسلاهاإنا“يسبحرين2نياسنا
ينمايياخلماطنيا غماتطب2 ايسمالطاتام ا
يسصهاينة”،اناصحاًاأناعىلا“يإلنَْماناأنايُحكما

عقلهاخسينهاالاأناتأخذهايسدعايات«.

مصريون يتظاهرون 
بالقاهرة ويحرقون 

َعَلم »إسرائيل«
  - متابعات:

تظالرامحتجينامرصيينا9خح2طا
يسقالارة،ا نقا9اةايسصحف2انيا9يساطا
خقامييا9حارقاعلماإرسيئ2الايحتجاجاا
عىلاساحبامارصامرشخعاقاري اخقفا

يالست2طانايسقد اسجللايممن.
خأغلقتاقييتايممنايسرصياشاا عا
عبديسياسلاثرختاتزيمناًام اسعيةاسجنةا
يسحما2نياأ9ياض2فاسلدخااعاعناحريةا
يسصحاخاةاسيقفاةايحتجاج2اةاسحارقا

يسدلمايإلرسيئ2يل.
صحف2ااًا 29انااًا يسلجناةا خأصاد تا
قاساتاخ2اها»إناساحبامارشخعاقري ا
خقفايالسات2طاناقبلاجلمةايستصييتا
أنا مؤكادةا ميازي،ا يممانا 9خجلالا
سلشادبا يمخلا يسدادخا لايا إرسيئ2الا

يسرص«.
كخااالتافايستظالارخنا9هتاخااتا
مداسياةاإلرسيئ2الاخمؤيدةاسفلماطنيا
خنندايستظالرخنا9خيقفامرصا9خجللا
يالمانا9ماحبهااسارشخعاقاري اخقافا
يالست2طاناخ2خااخرضتايسرشطةاطيقاا
يمن2اااحايلامنطقاةايستظالاريتاسن ا

تحركهااسشيي عايخريا9اسقالرة.

العبادي: نحتاج 3 اأ�ضهر للق�ضاء 
على التنظيم االإجرامي
الجبري يهاجم.. 

والعراق ترد: ال تهمنا 
أصواُت املتباكني على 

داعش
  - وكاالت:

لاجاماخزياُرايسيا ج2ةايسماديسيا
عااسلايسجبري،امناجديد،اقييتايسحشادا
يسشادبيايسدريق2اة،اخيصفاااإيّالااا9ااا

“يس2ل2ش2اتايسطائف2ة«.ا
خ ستاخزي ةايسيا ج2ةايسدريق2ة،اعىلا
تلاكايسترصيحات،امدتلةاأنهاا“الاق2خةا
سها”،اخشدستا9اسقيلا“الاتهخناايصييتا

يستباكنياعىلاسيعش«.
خيفاس2اقامتصل،اقالا ئ2لايسيز يءا
يسدريقاياح2اد ايسدبااسي،ايسثالثااء،اإنا
يسقضاءاعىلاتنظ2اما“سيعش”ايحتاجاخ 

أشهر.
خجاءتاترصيحاتايسدباسيايفاكلخةا
نقلهااايستلفزياينايسدريقيا29نخااتشانا
قييتا9السهاحخلةاعمكريةامنذاأسا29 ا
مناأجلايساتداسةامدينةايسيصلاشخايلا

يسدريق،امناقبضةايستنظ2مايستطرف.

أكثُر من 2000 
سعودي يقاتلون يف 

منظمات إرهابية
  - متابعات:

رّصحايستحدُثا9اسماخزي ةايسديخل2ةا
يسرتكاي،ا منصاي ا يسلاييءا يسماديسيةا
سصح2فاةايسح2ااةايستياتصاد ايفاسندنا
تتيخارا يسذيانا يسماديسينيا “عادسا أنا
يمسساةاعىلاخجيسلاماحاس2ااًايفامناطلا
تشاهدارصيعااتايبلاغاخللااعنرصيً،ا
ضخانايستنظ2خاتايإل لا29اةايسيجيسةا
يفامناطالايسارصيعايسيتلفاة«.اخقاالا
إناللعاامانالاؤالءايتييجادخناحاس2اا
يفاساي ياايستياتدخلاعل2هاايسمالحينا
منذاسا2طرةاتنظ2ما“سيعش”ايإلجريميا
عىلامناطلاشاسادةامنهااايفامنتصفا

لالا.
خقاالاإناعادسايسماديسينيايسنتخنيا
إىلاتنظ2خااتاإ لا29اةايفايس2خانايبلاغا
7لااعنارصيًا“خ2خااييجدااخاساديسياًا
يفاأخغانماتاناخ9اكماتان..اخخخماةا
عنارصاإ لا29اةاميجيسينايفايسدريق“،ا
9حمابايسرتكايايساذياأشاا اإىلاعاد ا
تيخارامدليماتاعناأماكاناخجيسا7لا 
آخرين.اخأكدايسرتكياخجيسا“خ7اسديسياًا
ميقيخانياخاا جايسخلكاةايفاتهاماذيتا

صلةا9امَْعَخالايإل لا29ة«.

ويكيليكس”: البحرين استعانت 
بـ”املوساد” إلخماد “ثورة 14 فرباير«

  - متابعات:
كشافاميقا ا“خيك2ل2كال”اعاناعالقااتا9انيايسنظا ا
ايسبحرين2ّاةا يسبحريناياخإرسيئ2ال،امشارييًاإىلاأّنايسيا9اريترِ
يستدانتا9ا”يسيسااس”ايإلرسيئ2يلّاإلخخاسا“ثي ةالااخليير”؛ا
مّنا“يسيسااس”اسدياها“تجر9اةاكبارية”ايفاقخا ايالنتفاضاةا

يسفلمط2ن2ّة.
خأشاا ايسيق اإىلاإعالناخزيرايسيا ج2ّةايسبحرينياخاسدا9نا
أحخداآلاخل2فةامري يًاعنايستدديسهاسلقاءا ئ2لاخز يءايسك2انا
يسصه2ينايا9ن2امانيانتن2اليا9زعما“سخ اعخل2ّةايسماال ”ايفا

يسرشقايمخسط.
ماناجهتهاا،اتحدثاتاصح2فاةالآ تالايإلرسيئ2ل2ّةاعنا
يسدالقاتايسريّةا9نيايسبحريناخإرسيئ2لايفايسمانييتايمخرية،ا
خيستياتيللتهااامحطاتامثلامؤتخرا“سيخايس”ايالقتصاسي،ا
خعاىلالاماشايجتخاعااتايسجخد2ّاةايسدامةاسألمامايستحدة،ا
خيخت2اا املاكايسبحرينالدىاعز يايس2هيسيّةاسافريةاسبالسهايفا

يسيالياتايستحدةا9نياعاميامللا اخخالا .
خخخًقااسصح2فتيا“يسغا سيان”اخ”يإلند9ندنت”،اخقداأعطتا
يسمالطاتايسبحرين2اةايمذناسرشكاتايسطاريينايإلرسيئ2ل2ةايفا
يساتيدي ايسجاالايسجيياسلبحريان،اختأسا2لامكتباتخث2لا
خمكاتاباتجا ياةاإلرسيئ2الايفايسبحريناخيسماخاحاسلما2احا
يإلرسيئ2ل2نّياحاميلايسجاييزام ايسيتمايإلرسيئ2يلا9اسدخيلاإىلا

يسبحرين.ا
خنقالاميقا ا“خيكل2كال”اعناملاكايسبحرياناحخدا9نا
ع2ىساآلاخل2فةاتأك2ادهاأّنالناكاعالقةا9نيايسنامةاختلاأ29با
عاىلايسماتيىايممنياخ29نهااخ9نيا“يسيسااس”اعىلايسماتيىا

يالستيبا يتي.

َعَلُم الكيان املحتل 
على بدالت َأْطَفـال 

بالرياض!
 -  

متابعات:
يسماديسيينا أحاُدا إكتشافا
صاي ًةاسدلمايسك2اانايسصه2ينيا
يتيساطامجخيعاةاماناأعاال ا
يسدخل،اعىلامال9لاشاتييةاكانا
قدايشارتيلااسطفلتهامناسايقا
يسرياضايستدخريي،ا9جيي اسيقا

يسد2قل2ة،اقبلاأناتلبمه.
قاداتييصلايسرجالام اخزي ةا
يستجاا ةايفا9الٍغا ساخياخطلبييا
مناهايستماج2لاعالايستطب2الا
سخنا خحااخلا سذساك،ا يسرساخيا

يستطاعة.
خأكاداساد2دايسقحطاناياأنا
مثالالاذهايسال9لاقاداتتزييدايفا
يسمايقاسخناأياةا قا9اةاالامنا
يسبائا اخيساذيا صاحابايسحالا
مانا خالا يم 9ااح،ا عانا يبحاثا
يسرقا29ةاخيستيايُفرتضا يسجهاتا
يسرقا29اة،ا مَْعَخاسهااا تكث2فهااا
خُمداقباةاتلكايسحالتايستياتب2 ا

مثلالذهايسال9ل.



اس2اس2ة-اشاملة
تصد اكلايثننياخخخ2ل

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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جبهُة الوعي
كلمــــــة أخـــــيرة 

علي أحمد جاحز
ا9خفاع2لا الايكتفيايسددخُّ
يسدماكريا يسدخالا خنتائاجا
خيسحصاا ا خيسما2ايسا
عاىلا خُقد تاها يالقتصااسيا
يفا يسادخيل،ا يستأي2ادا َكْمابا
حر9هايسحتدمةاعل2نا،ا9لاإنها
يلداُباعاىلايسيعياخيمادىا
جالاديًاأنايماتهدَفاخعاَيا
يسنااساخيرضَبانفما2اتهما
قناعاترِهاما خيشاّيَشا
يفا يرتبكاينا خيجدلهاما
أخسيياتهماخمااينبغيا تحديدا
جهيسلاما عل2اها تركاَزا أنا
ختيجهاتهمايفاُكّلامرحلةامنا
مريحالاعدخينه،اخلايايفدلاذسكامناخيق اخعاياخإس يكاخَخْهما

خقريءةاسق2قةاسنااخسييقدنااخسنفم2اتنا.
***

خيسمؤيل:اك2فايتمنىاسلددخاقريءُةاخيقدنااخَسْلانفم2اتنا؟
يخكاناأنانقيسهاا9بمااطة،اكلخااينيفضامماتيىايسيعيا
سدينااا9ألخ2ّةاخهاماخمريقباةاختتب اخقاريءةايسدادخاختفكريها
خأَْلااَديخاهاخخطاي ةاُميّططاتاهاخأََسااس2بهاخأَْسَخيتها9شاكلا
مماتخر،اكلخااكانتاخرصتهاأَْكاَلايفاأنايفدلاليايسيشءاذيته،ا
خ9استايلايماهلاعل2هاأنايرضَبارض9تاهاسيخلاصفيخناا9خجرسا
أنايرضباخع2نااخيشتتاتيجهاتنااخترك2زناا9َد2ديًاعناتحركاتها

خُميّططاته.
***

أَْح2َانااًاتظهراأَْصَييٌتامماتفزٌةامناسيخالاصنداء،امناتلكا
يمَْصاَييتايستايانصنفهاااسيخلايسصافايسيطني،استثاريَاقضاياا
خمييض2اَ اضا ةاخُمريبة،اختنجُحايفاَجّرايسشاا عاصيَباضجةا
خا غاةاالاتثخراَشا2ئاًامف2ديً،اقادايدتقدايسبدضاأنهاااعبث2ةاأَْخا
الاأَْلاااَديفاخ يءلاااسايىاصناعاةاضّجاة،ا29نخااايفايسييق ا
لاياحخالتامنّظخةاخمد خساةاخسهااأَْلااَديخها،اخيسماتهَدُفا

يسرئ2ياخ2هااليايسيعي.
***

مثاُلايمَْصَييتايسريبةاحنياتثرياميضيعاًاطائف2اًاأَْخاعنرصياًا
أَْخامناطق2ااًاختحركا9ديخلهانزعااتامخقيتةايفرتَُضاأناتدخنا
خإىلايم9اد،اخإنهااإنخااترضُباخعَيايسناساخقناعاتهمايسماام2ةا
يستياقاداخصليياإس2هاا9فدلاثقاخةايستدايشاخيستخالياخيسذخ9انا
خيختالطايساد ايفاجبهاتايسرشفاخيسبطيسة،اخ9استايلاخهياتدخدا
إىلاأناتحركاعييطَفاسخ2نٍةاخأحقاٍسام2تةاستصنَ امييقَفامرتا9ةا
مهزخزةاتجاهايسييق اخقضاياهايالساسا2ةاخأخسيياتهايسقدساةا
خعاىلا أساهااأخسيياةامييجهةايسدادخيناخيسصخايساخيستصدي،ا
ستصاَلامناخاللارضباجبهاةايسيعياإىلانت2جاةاخطريةاخليا
قتلاجبهةايستفاعلايسشادبيايمساطي يام اجبهاتايستَصدِّيا

خيسصخيساخيستدبئةايسدامة.
***

اخحانيايكر ايسما2دايسقائادايستحذياَراسلُكتّااباخيإلعالم2نيا
مانايالنجاري اإىلامهاتريتاخطاريةا9َد2ديًاعناأخسيياةايستَصدِّيا
خمييجهاةايسددخين،اخانهايقصداأخسئاكايسذيناييدمينايسددخينا
عالاختحاقضايااخمهاتريتاخمييض2َ اتبددايسيعياعنامييجهةا
ايسناساإىلامر9 ايسشاقاقاخيستبايناختد2دلماإىلا يسددخيناختُجاارُّ
ساجنايسدييطفاخيالحقاسايسق2تةاسييءايسطائف2ةاأَْخايسدنرصيةا
أَْخايسناطق2ةايستيايفرتضاأنهاا حلتام امناز عهاايفاأَْخَسااطا

يسشدبايس2خنياسدقيس.
***

غرياأنامناسُّبامهخةايستَصدِّياخمييجهةايسددخيناليايستَصدِّيا
خمييجهةامناييد ايسدادخين،اخمثلخااترضُباطائريتايسددخينا
قنا9َلهااعاىلا ؤخسايس2خن2نياختدمارامصاسحهم،اخإنهايرضبا
عالاأَْسَخيتاهامنايسُكتّااباخيسصحف2نياخعيايسنااساخقناعاتهما

خيدّمراتخاسكهماختفاعلهمام اجبهاتايسقتالاخيسصخيس.
***

خمانالاذيايسنطللاَخاإناماناأخىلايمخسيياتاسيخالايسجبهةا
يالعالم2ةاخيسثقاخ2ةاأناتييجهاتلكايمَْسَخيتاختلكايسشاا ي ايستيا
تظهارالنااأَْخالناكا9أثييباخأشاكالامزخرخةا9اسيطن2ةاأَْح2َاناًا
خ9اسحرصاعىلايسيطناأَْح2َاناًاأُْخااَرىاختدسايسماخي اخساطا
يسماطي استقلاَبامزيَجايسنااساختغرّيايلتخاماتهام،اخمنايسهما
خيسجيلارياأناتُدَ َساتلاكايسظييلرا9دنايةاختُتَياذَاسييجهتهاا
يستدي9اريُايسالزماةاخ9شاكلامنظَّاماخماد خس،ا9ح2اثاتحّقالا
يسهادفايسيطني،اختقط ايسطريالاعىلامنايحركهاايفاأنايحّقلا

أَْلااَديخه.
***

 9خاااتكايُناجبهُةايسيعياأصداَبامناجبهاةايسقتال،اخذسكا
أنايسيصامايسذياتريادامييجهتُهايفاجبهةايسيعايايقُفاجيي كا
خيّدعاياأنهايييجهايسدادخيناخحريٌصاعىلايسيطان،اخحنيايبثا
سخيَمهاخسطايسناساالايريدكاأناتييجَههاختيقفهاختحذ امنه،ا
مدتاليًاذسكاشاقاًاسلصافاخمياسفًةام9جديااتاحخايةايسجبهةا
يسديخل2ة،ايممرايسذيايفاقمايسشاكلَةاأَْكثَراخيجدلايسناَساتدُخُلا
يفاأتاينا9لبلةاالانهايَةاسهاا،ايممُرايسذيايتطلُباميقفاًاحاساخاًا
خمد خسااًايهادُفاإىلاحخايةايسيعياخ خداجبهاةايسيعيا9طرقا
ميتلفةا9َد2ديًاعنايسدشاييئ2ةاخيسمطح2ةاخيسبارشةايستياتصُلا

ايسمذيجة. َحاااادَّ

حميد رزق  

الازساتاأتذّكاُراتغرياديٍتاسبداضاق2ااسيتاحزبا
يإلصاالحاكتبيلااانهاياَةايسداا اعالاامدّليناعنا
سداستهماأنايسدا ايسجديَداأيامالااس2شَهُدايختفاَءا
َمنايرخنهاخصخااًاسدخسيًاسهم،اخليات2اا اأنصا ايسلها
يساذيايصفيناها9اسحيثاي..اطبدااًاسألسافالاؤالءا
ا يإلصالح2ايناعندمااايدّلخناعنانشايتهما9اسحربرِ
يستاياتُشاااانُّهاايسماديسيُةاخأَمرياكااعاىلايس2خانا
يدرخايناأنهامامجارسامتفرجانياخأْناالاق2خاَةاسهما
قاداخيسنقخةا أَْخاخزنايفامااايجاري،اخإنخاا9ديخ ايسحرِ
يدتالخنايسددخيَناعاىلايس2خانامنّفمااًاسكبيتاتهما
يسريضةاخيشافياغل2اَلاحقدلماعىلاقطاعاخيسا ا
ماناأ9ناءايسشادبايس2خنياالاينماجُماما األديخهما
ختطلداتهامايفايالساتفريساخيسما2طرةايسطلقاةاعىلا

يس2خن.
يسهمُّاخحتاىاالاأذلبا9د2ديً..اينتهاىايسدا امالا 
خيسيا طاةايسدماكريةالياذيتهااسمايحقالايسددخينا
يسماديسيايممريكياتقدماًايُذكراعادياماالياحاصلا
عاىلايم ض،اخاسجنايباكخااايدارفايسجخ2ا اكانا
ينماحاُبايسج2شاخيسلجانايسشدب2ةامنهاأمريًامتيقداًا
خنت2جاًةاطب2د2ًةاسرتيكخاتاكثاريةاتيجتا9حربالل 
خإحمااسايسييطننيايفايسجنيبا9اسغبان،ايممرايسذيا
أسافرايفانهاياةايسطاافاعانايستحااقاقطاعاتامنا
يسحريكا9اسددخيناأمالًايفاتحق2لايالنفصال،اخعل2هاَخإنا
خصايَلايإلما يتاخيسماديسيةاإىلايسجنيباالاعالقةاسها
9نتائجايسدركةايسحق2ق2ةا9نيايسشدبايس2خنياخج2شها

خسجانهاخ9نياآلاسديساخيمَمريك2نياخأَْسَخيتهم.ا
خمنايرياداأنايطل اعىلانتائجايسحارباخيسددخينا
عاىلايس2خناَخاإناسااحَةايسييجهااتايسحق2ق2ةاليا
يسقائخةاَحاس2اًايفايسحاخظاتايسشاخاس2ة،اخ9رغمامرخ ا
عامانيامنايسددخينايسماديسيايمَمريكيايسذيايدتخُدا
س2اساةايم ضايسحرخقاةاخيسدخ ا9قطداانا9رشيةا
منايسرتزقةا9كثاخةاخسا2جُدا-َمنايريُداأنايطّل -اأنا
يسددخيَناشابهايسداسيايسمانيسا9أحدثاساالحاجيايفا
يسنطقاةاسمايحّقْلانت2جًةايخكاناأنايدتدا9هااخيخكنا

أناتشكلاإنجازيًاحق2ق2اً..ا
خمااعدياأجزيءامانامحاخظتَياَمأ باخيسجيفاماا
يزيلايسدادخيُناخأَْسَخيتُهايريخحاينامكانهمامنذاحيييلا
عرشيناشاهريً،اخلاااقداينقاىضايسداا امالااخماا
تزيلاق2ااسيُتايإلصالحايفاخناسقايسرياضاخأنصا ايسلها
خيسؤتخرايسشادبيايسدا اخيسشادبايس2خنيامتييجدينا
عاىلايم ضا9قايةاخخاعل2اةاتفيقاتيقدااتايمعديءا

خحتىايمصدقاء.
يسداا امالااعااُ ايسفشالايسماديسيايمَمريكيا
امريحلا 9امت2ااز،اخليايسداا ايسذيايدتلاألمَّاخأشادَّ
يسدادخيناخأَْكثَرلاااعنفااًاخقمااخًةاخخحشا2ة،اخسما
يتبالايفاجدبةاآلاساديساخيمَمريك2نياَشا2ئاًاجديديًا
يخكاناإضاختاهاغاريايسجااز ا9حالايسدن2انيامانا
يسنمااءاخيمَْطَفاالاخيساتهديفاماااتبقىامانا9ُنَىا
تحت2اة،اخأح2اناًاقصافامااتماقصُفهاماريتاعديدةا
ماناقبل،اسقداأضافايسددخايفايسدا امالااإىلاخشالها
يسدماكرياخشالًاس2اسا2اًاخيقتصاسياًا9دداأنايعتَخدا
خ2ا ياناآخريناسدعمايسفشالايس2ديناياخلخااخ2ا ا
يسم2اساةاخيسضغايطاعالايسفاخضاتاخكاذياخ2ا ا

يسضغطايالقتصاسياخنقلايسبنكايسركزياخفشلتاُكّلا
خ2ا يتهمايفاترك2 ايسشدبايس2خنياخكراإ يسته..ا

خسلتيض2حاأَْكثَراعندمااخشالايسددخاعماكرياًايفا
مييَجهةايسج2شاخيسلجانايسشادب2ةاخاللاعا اعالا 
خجزءامناعا امالاانصحتهماأَمريكاا9فتحامماا ا
يستفاُخضايسم2ايساَعلَّاخعىسايتحقلاسلددخيناخرٌقا
يفايسجبهةايسم2اسا2ةاتديضاسهايسفشاَلايسدمكري،ا
ايسكيياتاينتهتالايايمُْخااَرىا غارياأنامفاخضااترِ
9فشاٍلاساديسياأَمريكيايفاينتازيعاأيّةاتناازالتاأَْخا
تحق2لامكاسَباعىلاحماابايسثيي9تايس2خن2ة،اخ9ددا
خشالايسضغايطايفاطاخساةايسم2اساةاتامايسرشخُعا
يفايساتيدي اخ قاةايسحصاا اخنقلايسبناكايسركزي،ا
خمناخاللاس2اساةايستجيي ا يلانايسددخايمَمريكيا
يسماديسياعاىلاس2اساةايستجييا اإل كاعايس2خن2نيا
خسكنهاااأَيْضااًاخشالتاخساقطت،ايممرايساذياأجلا
يمَمريكاياعىلاتقديامامقرتحاتاكارييايستياتدنيا
خَشاَلاأَْلااَديفاماايمخىا9داصفةايسحز امناخاللا
إ9داسالاسياختغ2رياعيلامحمان،اخلاذهايسقرتحاتا
خأَْسَخيتهاما آللاساديسا خمي2فاًةا كاناتامماتفزةا
يس2خن2ني؛امنهااتدنياخشالًاذ يداًامَْلااَديفاعدخينهما
يسدَلناةاخيستاياتماتخدُّارشع2تَهاامنالااسياخنزالءا
يسفنااسقا9اسريااض،اخمجاّدسيًاأعطالامايمَمريكايا
خرصاًةاإضاخ2ًةاخاكانايستصد2ُدايمخاريُايسذياينتحرا
خ2هاقطدااُنايسرتزقةاعىلاأعتابانهماخيسجيفاخ9ابا

يسندباخيفاتدزاخ9دضامناطلاشبيةاخيسب2ضاء..ا
خكخااكاناعا امالااحامالًامدهايسفشَلايسمديسيا
َخإنايسداا ا7الااسا2كيُناعاَ ايسهزيخةايسمااحقةا

يساحقةاآللاسديسايفايخنايإليَْخاناخيسحكخة.

حميد رزق
 2016 عاُم الخيبِة السعودية

عبد الحميد الغرباني
حنيايجتاحتاس9ا9اتايسك2انايسصه2ينيا
يسداصخاةايسلبنان2ةايفااملا اأطلاأساتاذا
يمسبايسدر9يايسشاعرايسلبنانياخل2لاحاخيا
منارشخةامنزسها9مالحهايسشييصاس2تأكدا
مانايسيالايساذياساخدهاعلاأثاريا9دضا
يإلذيعاتاخحنياشالدا9د2ن2هاخجيساس9ا9اتا
يسددخايسصه2ينيايفاشيي عا9ريختا،اأخرجا
ساالحهايفاتلكايسلحظةاخخجاهايسفيلةاإىلا

 أسهاخضغطاعىلايسزناسا!ا
لاذهايسحاسثةامثريةاخجرلااايفامقدمةا
لاذهايسماطي اس2الاسلحديثاحايلامدىا
صيي29اةا سةايسفدالالاذهاماناعدمهااأخا
إىلاأياناساتنتهيا9صحا9ها،ا9الايكفياأنا
نلتقاطامنهاااأناخل2الاحاخياسامايصفلا
سلخحتلاأخاجللاينظماشادرياعنايسحاجةا
يساساةاسلغزخاأخاأنهاساا عامثالاإىلاكتا9ةا
قص2دةايتحدثاخ2هااعاناحاجتهاسلني اأخا
أنها9ااتاييافاأناالايماتط2 اخدلاذسكا!ا
كخاايفدالا9دضامثقفيايس2خانايسيينةا!ا
يسذيانايدتالخناتدمريا9السلاماخمقد يتها
خذ9حاسااكن2هاخإ كاعهامناجديداسلتبد2ةا
يسماديسيةاسخدااانحايامماتقبلاأخضالا
سل2خن2انيا!امامناشاكاأناعر9ادةايسضا9طا
يإلما يتياأخايسماديسيايفاعدناأخايسضا9طا
يممريكايايفاسحجاكخالياحاصالا يلناا،ا
مشاهدامهنياسدرخ9ةاخقيم2ةاخخطن2ةاكلا
يخنايا...اخيفارتضايفامقدمةامنايغضبا
سهاذيايسييقا ايساذياتد2شاهاعادناخيسكالا
خغريلخاايالشرتيك2يناخيسنارصييناخحتىا
يسحريك2اينا!اسكنهاماذي9ايياجخ2دهماأما ا
يسغزيةايسجادسايبحثيناعنامايرمينهاإس2هما

مناختاتامآس9هماخمنا9قاياامييئدلما!ا
ثامايدعاينا9دداذساكاأنهامامناضلينا
خأحاري اخيجدلاينايسقبيلا9اسغازيةامجرسا

خجهةانظرا!
ثاماالايقفايناعنادالاذياخيقاحتهاما
منقطداةايسنظارياخسابباذساكاأناهاحنيا
لاؤالءا خيلتخامااتا مماا يتا ينحرخاتا
خغااس تايسهامايس2خنياخيسثيي9اتايسيطن2ةا
خخضداتامماي اأخارىاينتهاتا9هاماإىلا
خ2اناةايسيطاناختيخارياغطاءا9حاثاعنها
يسغازيةايسجدساستنف2ذاميططاعدخينهماعىلا

يس2خناسقرهاعىلايسدايسةاإىلايسي يءاكدخسةا
يحكخهاايسمفريءاخأذنا9هما..

سذساكاس2لاغريباااعىلايسريقباسلشاأنا
يس2خناياأنايارىاخ2هااا جااالايصا عينا
يسط2اا يتاخيسقنا9الايسدنقيسيةاخيسماالحا
يمختاكايفايسداساما9ثبااتاخيستبماالاساما

يمجلاسهايستا يخامث2الا..ا
خآخريانامانايس2خانايصطااسخنايست ا
يفاس9اياخسندناخ9داضايسدييصامايسغر29ةا
يمخرىاأمااغضبهماخماها اميجهةانحيا
مانايحخايايسدياا اخيمتبمالايفاتطهريا

يسبالسامناأخساخايسددخينا..
يفايس2خناثائارخناأحري ايقتنصيناقتلةا
يسدادخينايفام2دياخعمارياخنهاماخنجرينا
خج2ازيناك2خاايفرضايياعىلايسدادخاخقفا

يستهديفايس2خن2نيا..
خمانايس2خاناأشاباها جالايشاالدخنا
حاربايإل9اسةايستياتطحاناأ9ناءاخطنهمايفا
يمسييقاخيمعريساخيسدزيءا...اثماييرجينا
مانايسكبا يهاتاخيسفناسقاس2كتبيياتليريتا
سلقاتلايسطائرامااي تكبامناخظاعاتا...ا

يفايس2خناأحري اكثرايماتنفرخناسلكتا9ةا
حايلامياطرايساتخري ايسدادخيناخألخ2ةا
 خدايسجبهاتاخمييجهةايالساتقطابايسذيا
يشاتغلاعل2اهايسدادخيناخيماديناستفن2دا
يسشاائداتاخ9ثاجريئمايسدادخينايستييصلةا

خخخيسخا....
خيفايس2خاناحخقاىاينشاغلينا9قضاياا
لامشا2ةاخ2ح2لينهاااأخطاراماناغا يتا

يإل9اسةا..
رسيدااا آخارخنا حخقاىا يس2خانا خيفا
ماينيرطاينايفايسحدياثايسهامايشاخ9دالا
مناتهخ2شاهاخشاغلايسناسا9خااايجباينا
ينشغلييا9هايدطينهايمخسييةاخترىايسجخ2 ا
يارصاإالاينايكتاباخ9شاكلاالاتاريهاحنيا

خقيعاجريخةامايرتكبهاايسددخا..
يفايس2خانا جالاالايدرخايناإالايسبندق2ةا

خيستا ساخيسري9طةاسخاعااعنايسيطنا
يسااءا إالا أنااسااليدرخاينا يس2خانا خيفا
خس2تهاما خيسف2مابيكا خيسقااتا خيسغاذيءا
يحمانينايساتيدي ايمخارياأخايضبطينا
إيقاعانشااطهماخ2اها9خاايندكالاإيجا9اا
خيشاكلامصد اخعياسلخجتخا ايس2خنياالا

يسدكلاخليايسحاصلاسألسف.ا.ا

حتى النتوه!
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