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األمُن يف 2016م: نجاٌح غرُي مسبوق يف صنعاء وفشٌل ذريٌع يف عدن 
  - خاص:

يكلانيقثا اسااَجَحتانألجهزُةانألمن اُةاخاللاعالا ايفا
تحق لانألمناوننْساتقَلننايفانيدثصمةاوعدٍعامنانيحثاظثتا
نيشمثي ةاونيغلي ةاونينسطى،اح ثاأَْصبَاحتانيحثيُةانألمن ُةا
يفاصنداثءاتحدادنًاأاضلايكنرياممثاكثاتاعل هاخاللانألعنن ا
نيساثيقة،اولنامثااُدداإاجثزنًاكبرينًااُحَسُبايلنحدنتانألمن ةا

ونيلجثنانيشدب ةاونيننطنل.ا
ويدالاأيالزانينجثحثتانألمن اةاخاللاعاث اعالااتمنلتا
يفامحاثَصةااشاثطانيجمثعثتانإلجلنم ةانيتالاكثاتاتتخذُا
منانيدثصماةالداثًاألعمثيهاثاخاللانألعنن انيساثيقة،ااقدا
غثيتانيتفجرينُتانيفخخةاعناشانننعاومساثجدانيدثصمةا
يفانينقاتانيذياتمكنتاا هانألجهازةانألمن ةامنانيقبضاعىلا
خالااثاإنلثي ةاومدنلمةاأوكثنلثاومصاثَعنةامثاجمدتهامنا
أسلحةاومتفجلنت،اكثناآخلاتلكانيدمل ثتانيقبضاعىلاخل ةا
تثيدٍةاألحدانألحزنباكثاتاتدتزُ اتنف ذاعمل ثتانْغت َثنتاضدا

شخص ثتاضدانيددونن.ا
ويثيقثنااةايلامثاكثاتاتد شاهانيدثصمةاصندثءاخاللا
أعانن ا-2013 لالااومثاقبلهثااجداأنانيفلقاونضحاوجيل،ا
وأناماثايذيتاهانألجهازةانألمن اةاوننْساتخبَثناةاويتداثونا
مانانيننطنلاأساَفَلاعانانيقضثءاعاىلانينشاثطانإلنلثيلا
ومحاثَصةااشاثطانيخالااثانيتثيداةايلدادونناوإجهاثضا
مشثنادهثاوأجندتهثانيتمنلةايفايّثانيفنىضاونإلخاللايثألمنا

يفانيدثصمةاتحدادنًاونيحثاظثتانيح طةايهث.ا
وقاداتمّكنتانألجهزةانألمن ةاماناضبطانألمنايثيدثصمةا
يفاوقٍتاتد شاا هانيبالعاظلواثًانساتننثئ ةايساببانيددوننا
نياذيااتخذُامنانيجثابانألمنلاأعنًةامناأََعَونتهاغريَاأاهااشالا
يفاُمَخّططثتاهاعىلامدىانألشاهلانيثض اة،اويثيقثيلااجحتا
نيقانىانألمن اةايفانيتصديايتلاكانُيَخّططاثتاونيقبِضاعىلا

عرشنتانيتننطلاونيغلنايهم.ا
ايفاصندثءانتضاحاأَْكنََلاماناخاللااجثحا نينضا2ُانألمنالُّ

سلسالةامنانيفدثي ثتاونينثسابثتانيشادب ةاونيجمثلرياةا
نيتالانحتضنتهاثانيدثصمُةاخااللانيداث انياثيض،اوأيلزلثا
ادثي اثتانيذكالىانألوىلايلدادونناوادثي اثتانينيدانيرشافا
وتأا ادانيجلاِسانيسا ثيس،ااثل كاعاناعارشنتانيفدثي ثتا
نيدا اةا نيفدثي اثتا تنظمهاثا ونيتالا يلدادوننا نينثلضاةا

ونيس ثس ة.ا
نينجثحاثتانألمن ةايفاصندثءاونيحداادةاوذمثناوإباأعتا
إىلانيقضاثءاعىلاكثاةانألعمثلانيلتبطاةايثيددونناونإلنلثب،ا
ح ثاشاهدانيدث انياثيضامدنلماةاأوكثنانيخالااثانيلتبطةا
يثيدادوننايمددلاخل اةاونحدةاُكّلاشاهل،اوتمكنتانألجهزةا
نألمن ةامناإاشثلاُمَخّططانيفنىَضايفانيحدادةايثيقبضاعىلا
قثعةاومسالحلانيقثعدةانإلنلثيالايفانيحثاظةاويفاذمثناتما
نيقبضاعىلاخالاثامناجنسا ثتامختلفةامنهثاعنثصاكثاتا
تقنُ ايزنعانيدبننتانينثسفةايفانيطلقثتانيدثمةاويفاإباأيقلا
نيقباضاعىلاعناثصاملتبطاةايثيتنظ ماثتانإلنلثي ةاوتما

إاشثلاُمَخّططثتهثايثيحثاظة.ا
ويدلاإاشثلانُيَخّططانيذياكثنااستهدفانيدثصمةاادتربا
نينجثحانأليلزايألجهزةانألمن ة،اح ثاتمنلتانيدمل ثتانألمن ةا
مثايلامدنَلمةاأوكثنانيخالاثاينثًءاعىلامدلنمثتانْساتخبَثناةا
ونصداكثملايلتحلكثتاومصثعنةانألسالحةاإضثاةاإىلاتدزازا
نيحزن انألمنالايإجلنءنتاقثعتاإىلاكشافاعرشنتانيلكبثتا
نيحملةايثألسالحةاكثاتايفاطلاقهاثايلخالاثانإلنلثي ةاعنخلا

نيدثصمة.ا
وكثنانيددوننااحثولاومناخاللانْستهَدنفانيحزن انألمنلا
ونيقالنتانألمن ةانيتثيداةايلدنخل ةاتقدامانيدنناونيساثادةا
يلخالاثانيتثيدةايه؛امناأجلانيتحلكاوتنف ذاعمل ثتهثاغرياأاهثا
اشلتايفاذيكانغمانتخثذلثاأسثي َباوطلنئَلاجدادةاكثيتننُجِدا
يفامح اطاصندثءاسا مثايفامدالاثتاأنحباولمدنن،اغرياأنا
نألجهازةانألمن اةاتمّكنتامناضباطاتلكانيخالااثاومدنلمةا
مخثزنايألسلحةامنهثاصننناخاوقذنئفامتننعةايفامدالاتلا

أنحباولمدنن.ا
نينجثُحانألمنلاتجثوزامساأيةانيقضثءاعىلانيجلامةاذنتا

نيطثيا2انيسا ثيساأَْوانيلتبطةايثإلنلثباويألادنفانيددونن،ا
ح ثاساجلتانألجهزةانألمن ةاأَاْضثًااجثحثتاأُْخااَلىاتتدللا
يمهثمهاثاننعت ثعااةانيتدلقاةايمحثنياةانيجلاماةايكثااةا

أاننعهثاوضبطانيتهملانيطلنيلايلددنية.ا

األمُن يف املحافظات املحتلة: 
ايفاصندثءاوعدٍعامانانيحثاظثتااأتلايفا نينجاثُحانألمنالُّ
ظلِّاحثيٍةامنانيتدلنناوننافالتاعثشتهاوتد ُشهانيحثاظثُتا
نيحتلاُة،اناسا مثانيجنني ةاونيرشق ةاونيتلاشاهدتاأحدنثثًا
عمنااةاومؤسافةاجالنءانيرصنعاثتانيساتملةايالاأََعَونتا

نيددونن.ا
نألحادنثايفامحثاظاثتاحرضمانتا نيتثيا2ُايجلااثتا
وعادناوأيالاويحجاخااللاعالا ااجُدامدىانيفالقانيكبريا
يالامثاتحقلايفاصنداثءاومثااحُدُثايفاتلاكانيحثاظثتامنا
نْساتمَلننايلرصنعثتانيسالحةاوتنسا2ااشاثطانيتنظ مثتا
نإلنلثي ةاونزعاثعاحثنتاننعتدنءنتاوننْغت َثنتاونيتفجرينتا

نناْتَحثناةاونيتلايلغتاعنجةاغريامسبنقةاس مثايفاعدن.ا
لاذناوقداتضثعفاتاأعمثُلانينهباونيارصنعاعىلانألننيضا
ونيقلنتانيدثمةايفاعدناونيساتملةاحتاىاني ن ايلامختلفا
نيت اثننت،اح اثاتشاهدانيدانةانْشاتبَثكثٍتامتفلقاًةامثايلا
نيحلاونآلخل،ايثيتزنمنام2اسا طلِةاجمثعثتامسالحةاعىلا
أح ثءايأكملهث،اح ثاتدنولااثشاطننامشثلَدايدمل ثتاقتلا
ونْغت َثنتاتطثلاأصحثَبامحالتاومننطنلاواهبايلس ثننت.ا
نإلنلثي اةاعاىلا نيتنظ ماثتا نعتادنءنتا وقاداتصاّدنتا
نيننطنالايفايحاجاوعاىلانآلثثنانإلساالم ةاوتدماريانيقبثبا
يفاتدازاوحرضمنتاوعادن،اإضثااًةاإىلامشاثلداننْغت َثنتا
ونيتفجارينتانناْتَحثناةانيتلاطثيتامئاثتانيننطنلاإضثاةا
إىلاتهجرياأينثءانيحثاظثتانيشمثي ةانحدنثانيدث اعالا ايفا

نيحثاظثتانيحتلةااثل كاعنانيسحلاونيذيحايفاتدز.ا
نينض2انألمنلاغريانيساتقلايفانيحثاظاثتانيحتلةاوعىلا
نأساهثاعادناعَا2َانيئاثِتامانانألرساا هثاإىلانينازوحامنهثا

يثتجثهامحثاظثتاصندثءاوإباوذمثن.

ٌر م�شتمرٌّ للمرتِزقة يف نهم   تقهقخُ
و�إف�شالخُ زحف باجتاه جبل حيد �لذهب 

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يتصّدون لزحف 
كبري باتجاه التّبة الحمراء بمديرية صرواح 

ويقتلون 7 من املنافقني
  - خاص:

خثيتاجم 2ُامحثونِتانيغازنةاونيلتزقةايلتقد اَصْنَبامدالاةااهمارشقلا
صندثءايدداأُسابنعامنانيقتثلانيتننصلاساّطلاا هثاأيطاثلانيج شاونيلجثنا

نيشدب ةامالِحَمايطني ًةاناتنصف.
ويدأانيدث انيجثنياثالاايفتننايلمنثاقلانيذانااّضلننانيتقهقلاونيرتنُج2ا
أمث انيرضيثتانينجدةاأليطثلانيج شاونيلجثنانيشادب ة،ايثستننثءامحثونتا

ضئ لةاوجداا هثانأليطثُلاالصًةايلتنك لايثيلتزقةاوعحللم.
ويقالانينق ُبانيلتزقاوي داأحسانانيخثيدي،اان اأمسانألحد،امرصَعهامنا
عادعامناملناق هايفامدالاةااهم،اكمثاُقتلامنىسايك لانيننكلاومقدن اغثيبا
صاربام2اعدعاكبريامنانينثاقل.اوقثيتامصثعُناعساكلاٌةاخثصٌةاياا»صدىا
نيسارية«اإناأيطثَلانيج شاونيلجثنانيشادب ةانساتهدانناان اأمساتجمدثٍتا

يلملتزقةايفامنطقةانيلاحثت،امثاأسفلاعناإحلنقاآي ةاتثيدةايهم.
وحاثولاملتزقُةانيددونناان انيجمدةانيثض ةانيزحَفانساتدثعةاجبلاح دا
نيذلابانيطلاعىلامفالقانيجنفايمدالاةااهمايدداسا طلةانيج شاونيلجثنا
نيشادب ةاعل هاقبلاذيكاي ن ،ايكناأيطثَلانيج شاونيلجثناكثاننايهمايثيلصثعا
وكبّدولماخسثئَلاكبريةايفانألنونحاونيدتثع.اوقثيتامصثعناعسكلاةاخثصةاإنا
نيننجهثتانستملتاعرشاساثعثت،اوناتهتايفلننامخٍزايلمنثاقلايددامقتلةا

كبريةايفاصفناهماوإصثيةانيكنريامنهم.
اوحاثولاطارينُنانيددواإاقثذاملتزقة،اح ثاشانااحانا5ااغثنةاعىلاجبلا
ح دانيذلباونيننق2انيجثونةايهاإلسانثعازحفانيلتزقة،ايكناجم 2انيحثونتا

يثءتايثيفشل.
وكثناأيطاثُلانيج اشاونيلجثناقداحّققاننانيخم سانياثيضاتقدُّمثًاكبرينً،ا
وسا طلوناعىلامننق2اعساكلاةاتثيدةايلملتزقةايفاسلسالةاجبثلااث انيطلةا

عىلامفلقانيجنف.
ويفامدالااةاصونحايمحثاظةامأنباتحّطمتاُكّلاآماثلانيغزنةايفاتحق لا
أياتقد ااذكلايفاني دنن،اح ثايقلانثنثنامناملتزقةانيددوننامرصعهمثاان ا

أمسايفاتبةانيطثنايرصونح.
وتمكاناأيطثلانيج شاونيلجثنانيشادب ةاان اأمساماناتدمرياآي ةاتثيدةا

يلتزقةانيددونناوإعطثباأُْخااَلىايفامنقطةانيخدنة.
ويقلاسابدٌةامناملتزقةانيددوننانيسادنعيانألملاكلامرصَعهماوأص با
آخلوناخاللاتصديانيج شاونيلجثنانيشادب ةانيجمدَةانيثض َةايحثويةاتقد ا

يهمايثتجثهانيتبةانيحملنءايمدالاةاصونحايمأنب.
مصثعناعساكلاةاأااثعتاأناأيطثَلانيج شاونيلجثناصادونازحفثًايلتزقةا
نيددوننانيساننعايغطثءاجنيايثتجثهانيتبة،امنقدلاا هماسابدَةاقتىلاوعدعا
كبريامنانيجلحى.اويحسابانيصثعنااقداُعلفامانايلانيقتىلانيدعناصثعقا

حسنارضمثناونيدعنامسدداجدفل.
ووصالاملتزقاةانيددونناإىلاملحلةاماناني أساتجثهاتحق اِلاأياتقد ايفا
مدالاتَالااهماوصونح،اوأياناتصثٍناصغارٍيايهمايفاني دننارَسعثَنامثااتحنلا
إىلالزامةاقثسا ةانغامانيقصفانيجنيانيكباريايطريننانيددونناومساثادتها

نيالمحدوعةايلتزقةانيلاثض.ا

قواُت الجيش واللجان تضِرُب بقوة وتسيطر 
على عدة مواقع يف منطقَتي خليفني وصربين 

بمديرية خب والشعف بالجوف 
  - خاص:

س طلتاقننُتانيج شاونيلجثنانيشدب ةاعىلامننق2َاجدادًةايفامدالاةاخبا
ٍ اممثثٍلايفانيدالاةاذنتهث.ا ونيشدفايمحثاظةانيجنف،ايدداأاث امناتقدُّ

وأوضاحامصادناعساكلياأناقاننتانيج شاونيلجاثنانيشادب ةاالضتا
سا طلتهثاعىلاثالثةامننق2اعساكلاةاومساثحثتاكباريةايفامنطقةاخل فلا

نيتثيدةايخباونيشدف.
وأشاثنانيصدناإىلاأنانيدمل ةانيتلاشاهدتامقتلاوإصثيةاعرشنتانيلتزقةا
ي نهاماق ثعنتام دنا ة،اتمنالاألم ًّةاكبريًةامناح ثاتأمالامنثطلانيج شا
ونيلجثنانيشادب ةاوتض  لانيخنثقاعىلاملتزقةانيددوننانيذانايثتننايفامدظما

نيننق2ايفاملمىااريننانيج شاونيلجثن.
كمثايقلامثانااقلُّاعنالاامناعنثصاملتزقةانيددوننانيسدنعيانألملاكلا

مصثنَعهماينريننانيج شاونيلجثنانيشدب ة.
اأنانيدمل ةاتماتاعندمثاقثمتاقاننتانيج شا وأوضاحامصادٌناعساكليٌّ
ونيلجثنانيشادب ةايثْستهَدنِفاطقماعسكلياوعىلامتنهاعدعاكبريامنانيلتزقةا

يفامدسكلانيسالن،اممثاأعىايرصعهماوتدمريانيطقم.ا
وقبلاذيكاتمّكنتاقننتانيج شاونيلجثنانيشادب ةامناناتزنعانيس طلةاعىلا
ثالثةامننق2اكثاتاتحتاس طلةاملتزقةانيددوننانيسدنعيانألملاكلايأطلنفا

منطقةاصربانايمدالاةاخباونيشدف.
ايحزبانإلصاالحاواُْدَعىاجم لا وأااثعامصادٌنامحيلٌّايفاح ناهاأنانيق اثعيَّ
نيحب اياُقتالايفاعمل اةانيسا طلةاعىلاتلاكانيننقا2،اا مثاأااثعتامصثعنا

عسكلاةايمقتلاعدعاكبريامنانيلتزقة..ا

تعز: إحراُق آليتني عسكريتني يف الرتبة 
ومصرُع عشرات املرتزقة يف ذو باب والصلو 

والشقب وعصيفرة 
  - خاص:

ونَصاَلاأيطاثُلانيج اشاونيلجاثنانيشادب ةاعمل ثِتهمانيدساكلاةا
يننجهاةاملتزقةاومنثاقلانيدادوننانألملاكلانيسادنعيايفامحثاظةا
تدز.اوتننعتانيدمل ثُتانيدساكلاُةانيتلاافذلثاأيطثلانيج شاونيلجثنا
يفامختلافاجبهاثتانيحثاظاةايالاننْساتهَدنفانيدادالايتجمداثتا
وتحص ناثتانيلتزقةاوصادازحناثتهم،ايثإلضثااِةاإىلاعمل ثتاافذتهثا

وحدةانيقنص.
اأيطثُلانيج شاونيلجثنانيشدب ةا ويحسبامصدناعساكليااقداَعكَّ
داثتاملتزقةانيددوننايفاقلااةانيحلاق ةايمدالاةاذوا أماسانألحداتجمُّ

يثب،امثاكبَّدلماخسثئَلااثعحةايفانألنونحاونيدتثع.
وا مثاكثناأنيدةامناعنثصانيلتزقةايفامنطقةانيشاقبارشقاجبلا
صارباقدايقننامرصعهماعىلاااداأيطثلانيج شاونيلجثنانيشادب ةاان ا
نيجمدةانيثض ةايقلاعنرصننامرصَعهمثاأمسانألحد،اكمثاُجلحاآخلننا
يفانْساتهَدنفامدادلاافذهاأيطثلانيج شاونيلجثنانيشدب ةايتجمدثتهما

يفاقلاةاعننامزعلايثينطقة.
وكثناأيطاثلانيج شاونيلجثنانيشادب ةاقداتمكنننانيسابتانيثيضا
ماناعكاتجمداثتاملتزقةانيددونناجنانبامدالاةاذوايثب،امثاأسافلا
عنامارصعاعدعامنهاماوإصثيةاآخلان،اويحساباشاهنعاع ثنااقدا
للعتاسا ثننُتانإلسادثفانيتثيدةايلملتزقةاإىلانياكثنايدداعقثئلامنا

ننْستهَدنف.
عىلاصد دامتصلاعكتاوحدةانيداد ةايفانيج شاونيلجثنانيشادب ةا
أوكثنانينثاقلارشقاجبلانيهاثنايفامدالاةانيضبثبايثيجبهةانيغلي ة،ا

مثاأسفلاعنامرصعاستةامنهماوجلحاثالثةاآخلان.
يفاذنتانيسا ثقايقلاأنيداةامناعنثصانيلتزقاةامرصعهماوجلحا
آخلونايفااداأيطثلانيج شاونيلجثنانيشدب ةايفامدالاةانيصلنايثيجبهةا
نيجنني اةانيغلي ة،اوا ماثاتمكناأيطثلانيج شاونيلجثنانيشادب ةامنا
إحالنِقاطقماتثي2ايلمنثاقلايفامنطقةال جاةانيدبداعىلاحدوعامدانةا
نيرتيةاان انيسبتانيثيضااقداتمكنننامناإحلنقاآي ةاعسكلاةاأُْخااَلىا

يدداسثعثتايفانيخطانيدث ايلمدانة.
إىلاذياكايقلاُعنرصننامنانيلتزقاةامرصعهمثايفامنطقةاعص فلةا
عىلااداقنّثصةانيج شاونيلجثنانيشدب ةاوسطانيدانة،اكمثايقلاُعنرصا

ثثيثامرصعهايفاتبةانينك لايثيجبهةانيرشق ة.

استشهاُد وجرُح اثني عشر مواطناً يف 
محافظتي مأرب وتعز وغاراٌت مكثفة 

للعدوان على مختلف املحافظات
  - خاص:

انيسادنعياعاث ا ناتتاحانيدادونُنانألملاكالُّ
ثالا ايثنتاكثِباجلنئَماجدادًةايفاحلانيشادبا
ني منالاأعَّتاإىلانستشاهثعاوجالحاعادعامانا
نانيبُن اةانيتحت اةاونينشاآتا نيننطنالاوتارضُّ

نيدثمةاونيخثصة.
اويحسابامصادناعساكليااقاداننتَكاَبا
نيددونُنانألملاكلانيسدنعي،اأمسانألحد،اجلامًةا
ملوَّعًةايمحثاظةامأنب،اوذيكايثْستهَدنفامنزلا
أحدانيننطنلايمدالاةاصونح،امثاأعَّىايسقنطا

ُشهدنءاوجلحىاي نهمااسثءاوأطفثل.
ا وأوضاحانيصادُناأناطارينَنانيدادونناَشانَّ
غثنتلاجناتلاعىلامنزلانيننطنامحمدامحسنا
نيحبنيلايمنطقةاونعياحبثبايمدالاةاصونح،ا
مثاأسفلاعنانستشهثعاخمسةامننطنلاوجلحا

ثالثةاآخلانامدظمهمامنانينسثءاونألطفثل.
لاذهانيجلاماُةاأتتايداداساثعثٍتااقطامنا
جلاماةاممثثلةانساتهدفايهثاطاريننانيددوننا
نألملاكالانيسادنعيامقالنًايلنثزحالايفاُعزيةا
حاننننايمدالاةاذوايثبامحثاظةاتدزاوأعتاإىلا

نستشهثعامننطناوجلحاثالثةاآخلان.
اوكنّافاطرينُنانيددوننانألملاكلانيسادنعيا
غثننتاهانإلجلنم اةاخااللانيساثعثتانيثض اة،ا
مساتهداثًانألح اثَءاونُيُدَنانيساكن ةاونينشاآتا

نيدث اونيخثصةايفامختلفانيحثاظثتاني من ة.
اطرينُنا ويحسابامصدناعسكليااقداَشانَّ
نيددونناإحدىاعرشةاغثنةاعىلانيداثعانيساثحيلا
يمدالااةا ع اىا وننسا نيجبثااةا ومنطقتالا
نيصل فاوثالثاغاثننتارشقامدالااةانيحج لةا
ايفامدالاةااهما يمحثاظاةانيحداادة،اكماثاَشانَّ

يمحثاظاةاصنداثءاساب2اغاثننتانساتهداتا
منثطلامحيل،انيجثوحة،ايثعان،امسننةاواق لا

يناغ الن.ا
وأشاثنانيصادناإىلاأناطاريننانيددونناشانا
ساتاغثننتاعىلامنطقاةاي تاعلالةايمدالاةا
ينالانيحاثنثايأمثااةانيدثصمةاوتسا2اغثننتا
عىلامدالااةاصدفثناتنزعتاعاىلاجبلانيف ديلا
ومنطقتالانيحج لاةاونيحناثن،اكمثاشاناثالَثا
غاثننتاعاىلامنطقاةايهاثبايمدالااةامنثخةا
محثاظةاصندثءاوخمساغثننتاعىلاجبلااثصها

يفامدالاةاعمتايثيضثي2.
اطارينُنانيدادوننايفا وحسابانيصادناَشانَّ
محثاظاةاصدادةاأنيا2اغاثننتاعاىلامنطقاةا
نيدااننناوشامثلامنطقةانيغ الايمدالاةاكتثفا
َوغثنةاعىلامدسكلاكتثفاوأني2اغثننتاأُْخااَلىا
عاىلامنطقتالانيالح اطاونيحصثماةايمدالاةا
نيظثلالاوكذياكاساب2اغاثننتاعاىلامنثطلاآلا

مجدعاوآلاصبحثناونيصثحفايمدالاةايثقم.
اوأكدانيصادناإصثيةامننطنَالانثنلاينريننا
حلسانيحدوعانيسدنعيايفاونعيانيشنلايمدالاةا
شدنامحثاظةاصددة،اوتدلضتامنثطُلامتفلقٌةا
يمدالااةامنبّاهاَوإحدىاقلىامنطقاةاآلااثضلا
يمدالااةاح ادننايقصافاصثنوخالاومدادلا
سدنعي،اا مثاقصفانيددوننايثألسلحةانينق لةا

منطقةاآلانيش خايمدالاةامنبه.
ويفتانيصدناإىلاأناطرينَنانيددونناشناأني2ا
غثننتاعىلامنطقةانيدملياورشقاجبلانيدمليا
يمدالاةاذواياثبامحثاظةاتداز،اوثالثاغثننتا
عىلامنطقةانيخادنةايمدالاةاصونحامحثاظةا
ماأنباوغثنتالاعاىلاونعياحباثبايثيدالااةا
افساهث،اا مثاقَصاَفاملتزقُةانيدادوننامنثطَلا

متفلقةامنانيدالاة.



3 نيددعااعثاا     ننثنلاااانثالاثالا اانيننالالاني 2انينثالاثالالا

  - يحيى الشامي:
طثئلتثنايفاأقّلامناأني2اوعرشاناساثعةاأسقطهمثا
مجثلادوانيج اُشاونيلجثنانيشادب ة،اونحادٌةايفاقطثعا
اجالننااانعاأيثتاي،اونألخالىانساتطالع ةامسارّيةا
نصطثعلثانيجثلادوناأثنثءاتحل قهثايثيُقلبامنامنق2ا

مشدلاقطثعاج زنن.
قدااكنُناأيطثُلانيج شاونيلجثنانيشدب ة،ايدمل ثتهما
نيننع ةايفاني نمالانألخريانامنانيدث اعالا،اأننعوناأنا
ًةايلددواتكشُفاجثابثًاممثاانتظلها اُلِسالننانسثيًةاَخثصَّ

م2اقدو انيدث انيجداد.
طثئلُةانأليثتيانيتلاأُْسِقَطْتايسالِحاخثصايفااجلننا
للانيطثئلةانيدثرشةانيتلااجحانيج شاني منلاونيلجثنا
نيشادب ةايفاإسقثطهثاخاللامدثنكهمام2اقنىانيددوننا
منذاُقلنيةانيدثمل،امنهثاساتاطثئلنتاجلىاإسقثطهثا
يفامداثنكاجبهثتامثاوننءانيحادوع،اطثئلتثنايفااجلنن،ا
َوونحدةايفانيحنريةاونثنتثنايفاحلضاوونحدةايفانيخنية.
وتتم زانأليثتايايأاظمتهثانيقتثي ةانألحدثايفاعثيما
نيطريننانيحليل،اوتَُددُّاملوح ًةالجنم ًةاذنتاتسال حا
عاثٍل،اويهثانعوعاأاداثلارسادة،اويإمكثاهاثانيهثجمةا
منامساثاثتاقلابةاأَْوايفاُعمالاأننيضانيطلفانيقثيلا
وللاقثعنٌةاعىلانيدملاي االًاواهثننًاويفاجم 2انيظلوفا
ني من الايفاإساقثطاعارشا نينثخ اة،اواُدادااجاثُحا
امنامكثاتهثا طثئلنتامنالذنانيننعانقمثًاق ثسا ثًااُحطُّ
وُسامدتهثانيباثنزةايفاعثيمانيتصن ا2انيحليل،اولنامثا
تجىّلامناخاللاتقثنالاصحثا ةاغلي ةاأشاثنتاإجمثنًا
إىلاتهثوياسامدةاومكثاةانيساالحانألملاكلايفامدثنكا
نيج اشانيسادنعياضادانيقثتللاني من الاعىلاحدوعا

نيبلدان.
عمل ثُتانيج ِشاني منلاونيلجثنانيشدب ةاضداثكنثتا
ومننق2انيج شانيسادنعياتننعتاوتننصلتايفاجم 2ا
نيجبهاثت،اكثناأيلزلاثاتقّد انيج شاني منالاَونيلجثنا
يفامنقا2انيلازوناوتفجريامخزناأسالحةاعاىلانينق2ا
وتدمرياآي ةاسادنعاةايثيُقلبامنانينق2،اوأخلىاا ه،ا
يثإلَضثَاةاإىلامرصعاعدعامناجننعانيج شانيسادنعي،ا
ونتّسامتانيدمل ة،اوالاحداثامصادنام دنالايصدىا
نيسارية،ايثيبثغتاة،اح ثاعنلمتامجمنعاةاأالنعامنا
نيج شاونيلجثنانينق2انيدساكليانيسادنعيايفايحظةا
2اعرشنتانيجننعانيسدنعالاا ه،اوحسبانيصدنا تجمُّ
اقداياثعنانيقثتلانناني من اننايثإلجهثزاعاىلانيجننعا
نيسادنعال،امثاأسافلاعلانامرصعاعدعاكباريامنهم،ا
ا مثانذانيبق ّاُةايثيفلننامخّلفلاوننءلماكم ثٍتاكبريًةا
مانانألسالحةاونيذخثئال،اقبالاأنااتماإحالنقامخزنا
نألسلحةانيتننجداعىلانينق2،اوتدمرياآي تلاعسكلاتلا

ُمدّنعتل.
وتزنمنتانيدمل ةام2انستهدنفاُملّكزايسالحانيداد ّةا
ونيصثنوخ ةاطثولامننق2َاعساكلاًةاسادنعاةاتق2ُايفا
مح طامنق2انيلزون،اوللامنق2انيطنّثاةاومنق2انيدزة،ا
ومنقا2انيرشحاثءاوملكزاثال،اولاذهانيننق2اللااقثطا
تننجداعساكلياسدنعياتطثويهثانينرينناني من ةايلملةا
نألوىل،امثاادكساحق قةانيتنس2اني دنالانآلخذايفانيتزناُدا
عىلاأااديانيقثتللاني منلايفاُعملانألننيضانيسادنعيا
عنخالاقطثعاج ازنن،اويدداساثعثتامانانيدمل ةانيتلا
اُّفذتاصبثحانيسبتانساتهداتانيداد ةاني من ةاملكزا
نيجمثاامايددٍعامنانيقذنئفاشانلداعىلاإثللثاأعدنعامنا

جننعانيج شانيسدنعياافلونامنانينق2.ا

وقبلاان امنانيدمل ةاكثنانيقثتلنناني من نناعملونا
عدعنًامنانآلي ثتانيدساكلاةانيسادنعاةامناي نهثاعيثيةا
إيلنمزايفامنق2انيصفل،اوأعطبنناآي ةاعسكلاةايفاافسا
نينق2،اويفاوقتاسثيلانستهداتانيداد ةاني من ةامنق2ا
نيصفنقةاقبالاأنااُدطبنناعيثيةانيلنمازاجلىاإحلنقهثا
نحقثًايفامنطقةانيسنعةاإثلانستهدناهثايصثنوخامنّجها
مضاثعايلدنوع،اونساتهداتانيقانةانيصثنوخ ةاينالثةا
صنننااخاانعاغالنعاتجّمدثتانينثاقالايفامبنىامنفذا

نيطننلانيحدوعي.ا
يامااختلفانينض2اكنرينًايفاجبهاثتانيقتثلانيحتدمةا
يدساري،اح اثاتمكنتاوحادةانيقنثصةاخااللاني نملا
نيثض لامناقنصاخمساةاجننعاسادنعالايفامننق2ا
عساكلاةامتفلقاة،اإىلاذيكاونصلتانيقاّنةانيصثنوخ ةا
نساتهدناهثاعارشنتانيننقا2انيدساكلاةانيسادنعاة،ا
نيننقداةايفاملمىااريننانيداد اةاني من ةاونيصثنوخ ةا

ني من ة.
وافذاصبثحانألحداأالنٌعامناوحدةالندسةانيدنعثتا
عمل ةاعسكلاةاخلفامنق2انيسداس،انستهدانناا هثا
آي تلاعسكلاتلااجّلناةاوسا ثنةاُمدّنعة(ايصثنوخا
منّجاه،اوأسافلتانيدمل ةاعنامرصعاماثانااقلُّاعنا
عرشةاجننٍعاسادنعالاوالاتأك ادنتامصدنام دنالا
يصدىانيسارية،اوأكادانيصدُناتدمريَاآي اةاأخلىاُقبثيةا
منفاذانيخارضنءايدبانةااثسافةامزنوعة،اوأسافلتا
نيدمل اةاعنامرصعاطثقامانآلي ةايثيكثمال،اوأُحلقتا
نآلي اةانيلنيدةاخاللاي ان انألحدايفاملتفداثتانجالء،ا
ولنانينق2اافساهانيذياشاهداخااللانألااث انيثض ةا
تدمارياوإحلنقاعدعامنانآلي ثتانيسادنعاة،ايثإلَضثَاةا

مخزناأسلحة.

  - علي جاحز:
يثاتصاثننٍتا عالاا عاثَ ا ني من اننا وعََّعا
داةايفاجبهثتا م دنا اٍةاُوصفاتايغارِيانيتنقَّ
نيحادوعاونيدنخال،ايدادامالونامثاازااُداعىلا
لااشاهلنًامنانيدادوننانألملاكلانيسادنعيا
نيستمل،اونيحصثنانيشاثمل،اإَضثَاًةاإىلااشلا
أملاكالايفااالضاإعاالناكارييانألخاريامنا

نيدثصمةانيدمثا ةامسقط.
قا اتثئاُجانيداثنكايفاني ادنناتشارياإىلاتفنُّ
نيج اشاونيلجاثنانيشادب ةاونتجثلاهااحانا
قطافاثماثناصمانعهاوثبثتاهاعاىلامننَجهةا
تلساثاةاعساكلاةامتفنقةامناح اُثانيدتثعا
ونيدعمانيلنجساتلاونيتأا دانيادويل،امثااظهلا
جل اثايفانينقاةانيتالااتحىلايهثاخطاثباقثئدا
نيناننةانيشادب ةانيسا داعبدنيلاكانيحنثالا
نيذياناازنلاالساُلاإشاثننٍتاونثقًةامناكسبا
نيدلكةاواحّذُنامناتبدثتاذيكاعىلانيسدنعاةا

ونيدولانيدنعمةايهث.
وأشاثنامحللنناوملنقبانناإىلاأنامثاقثيها
نينثطالانيلساملاألاصثنانيلاهاونئ سانينادا
نيفاثوضايفامساقطا/امحماداعبدنيساال ا
يمنثسابةانأسانيسنةاني العاةاحَمَلايفاط ثتها
نيكناريَامانانيلساثئلانينّجهةايلخاثنج،اوأنا
لجنَ اَعبدنيساال اعىلانينناثتانيتحدةااؤكدا
اَشَلانتَّفثقامسقطانيذياأعلنهاكرييامنتصَفا
اناماربانيثيضاح اثاقثل:ا”ُالضاتانيحلبا

عل نث،اوقدايذينثاُكّلانيجهنعاألجلانيسال ”.
ننتهاث ا أصثِيااا2َا َعبدنيساال ا ووّجاها
يألملااكثن،امدتاربنًاأنانيدادونَناعاىلاني منا
،اونستشهداَعبُدنيسال ايددعامنانألعيةا أملاكلٌّ

أيلزلثانيتسال حانألملاكلاونيدعمانيلنجستلا
وإعالنايدءانيددوننامناونشنطن.

وأكاداَعبدنيساال اأنانيارشوَعانألملاكالا
ُعانألُّمةاواشاّكلاخطلنًاتخلاب ثً،اكمثاشّدعا اهدِّ
عىلاثبثتامنقفاجمثعتهايفامساثنامنثلضةا

نيرشوعانألملاكلانيتخلابل.
َوحّذناي اثنانينثطلانيلساملاألاصثنانيلها
منامغباةانيصماتانيادويل،اكمثانتهامانألمَما
نيتحادةايثيساقنطاأخالق اثًاخااللاملحلاةا
نيدادونناعىلاني مان،امحمالًانيجتما2َانيدويلَّا
مساؤوي َةانيصمتاعىلانيجلنئمانيتلاالتكبُهثا
نيددونن،اونعترباس ثسا نناثقَةاَعبدنيساال ا
وتحذااَلهايلمجتما2انيدويلايأااهامؤرٌشاعىلا
امدثعيةانيننقفانيدوي ةايشاأنا نقارتنِباتغاريُّ

نيكنرِيامنانيلفثتاأيلزلثانيلفاني منل.

وحّذناَعبدنيساال انيسادنعاةاماناتبدثتا
نْساتمَلنِنلثايفانيحالب،امؤكادنًاأاهاثاتخنُضا

حليثًاخثرسًةايناتجَدامناانقذلثامنهث.
 

ميدانيًا
مدثعياُةاني ادننايفاني ماناتشاَهُداناْقاَلياثًا
جنللاثًاادطلاناطبثعثٍتامختلفًةاعناطب دةا
نيدلكةاونختاللام زننانيقنةاومدثاريانيتفنقا
نيدسكلي،اوخاللانياالااأاث انيثض ةاتفّنقتا
قاننتانيج شاني منلاونيلجثنانيشادب ةاعىلا
نيتحثيفانيسدنعيانيذيايثتااُدثالامناتفكُّكا
وعجازايفانإلافثقاعاىلانيحالباوتصدُّعثتايفا

صفنفامكناثتهانيدسكلاة.
واشالتانيهجماثُتانيتالاشانتهثانيقننتا
نينني ةايلددوننانألملاكلانيسدنعيايفاُكلٍّامنا
“اهم،اوشبنة،اونيجنف،اومأنب”،اح ثاخرسا
ملتزقاةانيددوننانألملاكلانيسادنعيامننق2ا
كثاتاس طلتاعل هثاعىلامدىاأشهل،اإَضثَاةا
إىلاسقنطامثااليناعىلاللااقت لايفاصفناهما

ي نهماق ثعنتاكبريةايثيدرشنت.
وصّددتاقننُتانيج ش،اونيلجثنانيشدب ة،ا
مانا ماناعمل ثتهاث،اح اثاحققاتاعادعنًا
نيرضياثتانينجدةاأيلزلث،اإساقثطاطثئلتلا
إحدنلثامنااانعاأيثتياانقااجلنن،اوأخلىا
نساتطالع ةايفاج زنن،اكمثاس طلتاعىلاعدٍعا

منانيننق2.
 

سياسيًا
تلنُج2ُانيسثنانيديلنمثيسايخصنصانيلفا
ني منالااُناِذُنايفشالانيننقاةانيقرتحاةامنا
نيبدنثانيخاثصايألملانيداث ايألممانيتحدةا

إسمثع لاويدانيشا خ،انيتلاناابدواأاهثانقتا
اجثحاثًايفاإَعثَعةانيشاثوننتاونينصنلاإىلاحلا
سا ثيس.اوأكاداعضاُنانينادانينطنالامهديا
نيشثط،اأنامنقَفانيقنىانينطن ةاتجثهاونقةا

نيبدنثانألمملايمااتغري.
وقثلانيشاثطايفاعىلاصفحتاهاعىلامنق2ا
يانك”:ا “ا اسا نيااا ننجتمثعالا نيتننصالا
»منقفناثامانانيخثنطاةانيتلاقدمتهاثانألمما
نيتحادةاونضح،اومدلان اَوأصدنااثهايفاي ثنا
نينادانينطنلاعقباتسال منثاإاثلثاومنااظنا

غرياذيكااهناونلم”.
وكثناي ثنانينادانينطنلانيذياصدنااهثاةا
شاهلاأكتنيلانيثيض،اجثءاا ه:ا»اؤكدايأسفا
يثياغاأنانألااكثنانيقرتحاةانيتالاتضمنتهاثا
نيننقاةانيقدماةاكثااتامدظاماتفثص لهاثا

وتلنتب تهاثانيزمن اةامساتنعبةايلؤاةاطلفا
ونحدااقط”.

نيب ثنانياذياارشايفاح نهاأشاثناإىلاوجنعا
نختالنتايفانيتزنمل،اماثاجدلهثاتبدواكننقةا
ونحادةاظثللااثًايفاحالاأاهاثامنفصلاٌةايفا
نيضمنن،اويحسابانيب ثناااإنانيفرتضاأنا
تكننانيسالطُةانيتنف ذاُةانيجدادةا»نئثسةا–ا
وحكنماة”اتنناق ة؛اكاننانيلحلةامحكنمًةا
يثيتننال،اوأنااكنناتشاك لهثايفانيبدناةاقبلا
أاةاخطنةامثااحنلاعواهاننختاللايفانيتزنملا

عنخلاونقةانيبدنث.
كماثاتضمانانيب اثنانإلشاثنةاإىلاوجانعا
نختالنتامتدلقاةايثيرتت باثتانألمن ة،اح ثا
تطثيبايإجلنءاتلت بثتايفامنثطلاعوناغريلثا
وماناقبلاطالفاونحادااقاطاعونانألطلنفا
نألخالىانيدن اة،انغاماأناتلكانينثطالانيتلا
اسا طلاعل هاثانألطالنفانألخالىاأصبحاتا
ملتدثًاينشاثطاتنظ مانيقثعادة،اإَضثَاةاإىلاأنا
تلكانيرتت بثتاتجثللاتانينثطلانيلتهبةانيتلا
اُفارتَُضاأناتحظىايأويناة،اويحسابانيب ثنا
ااإنانيننقاةاتجثللاتاأَاْضاثًاتشاك لايجنةا
عساكلاةاوأمن اةاكمثالانامتفاٌلاعل هاقبلا
تشاك لانيسالطةانيتنناق ةاويحسابااسبا

نيتمن لانيتفلاعل هث.
كمثاأكدانيب ثناعدعنًامنانيقضثاثانألسثس ةا
ني من اة،ا نينحادةا مساأيةا منهاثا ونيهثماةا
ونحرتن اسا ثعةاني مناونستقاللاقلننهايد دنًا
عانانينصثااةانيخثنج ة،اوناساحثبانيقننتا
نألجنب اة،اوناا2اني ماناماناتحاتانيفصلا
نيساثي2اوإيغثءانيدقنياثت،اونيتصديايخطلا

نيقثعدةاوعنعشاإىلاغرياذيك.
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  - خاص:
اّفاذتاقاننُتانيج اشاونيلجثنانيشادب ة،اأماسانألحد،ا
عمل اًةاانع ًةاخثطفاًةاأحلزتاخالَيهثاتقدُّماثًاكبرينًاوناتثً،ا
الًةامننقا2َامهماًةاونسارتنت ج ًةايفامحثاظةاشابنة،ا مطهِّ

تننُصالًايلبطننتانيتلانجرتحتهثاخاللانألاث انيفثئتة.
وأّكدامصدٌناعساكليام دنالاأناأيطثَلانيج شاونيلجثنا
نيشادب ةاتمّكنننامناتطهرياجبلانيدلماونيسل ماوتأملاخطا
إمدنعنتانيصفلنءايفامدالاةاعسا النايمحثاظةاشابنةايددا

طلعانينثاقلامنهث.
إذاأوضاحاأناعمل َةانيج شاونيلجثنايفامدالاةاعسا النا
أسافلتاعاناخساثئلايفاصفانفانيلتزقاةانيذاانااقادونا
نيدارشنتامنهمامثايلاقتىلاوجلحاى..اَجَزَ ايأناعدعنًاكبرينًا
مانامنثاقاىانيدادونناتّماتامحثصتُهماونيبداضامنهما

سلمنناأافَسهماأليطثلانيج شاونيلجثنانيشدب ة.ا
كماثاأحالقانيج اشاونيلجاثناطقماثًاتثيداثًايلملتزقاةا

ونغتنمننامدنعةاإمثننت ةاوطقمثًاآخل.
وكثااتاقننُتانيج اشاونيلجثنانيشادب ة،ايقنتاملتزقةا
نيدادوننانيسادنعيانألَملاكل،ايفامدالتلاي حثناوعسا النا
يمحثاظةاشابنة،اعنوساثًاقثسا ة،اخااللاانَمالانألنيدثءا
ونينالثاثء،اعندمثاتصّدتايدادةامحثونتازحفايغطثءاجنيا

مكنف.
اُذكاُلاإىلاأنامدالاَةاعسا النايمحثاظةاشابنةاأصبحتا
مقاربًةاجمثع اًةاينثاقالانيدادوننانألملاكالانيسادنعيا
ُللاثاأيطاثلانيج اشاونيلجثنا وآي ثتهامانيدنعاةانيتالاادمِّ

نيشدب ةايشكلاانمل.
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  - أحمد داوود:
ُاِجا2َانيدادونُنانألملاكلانيسادنعياوملتزقتها
خاللانيداث انيثيضايرضيثتامؤيةاساّدعلثاأيطثُلا
نيج شاونيلجثنانيشادب ةايفاأكنَلامناجبهةاقتثي ٍةا
تكفلاتايإاشاثِلانيكنريامناُمَخّططثتاهانيجهنم ةا

وإحبثطهثاقبلاتنف ذلث.
ويدأانيداث اعالا،امبرّشنًايثاْتَصاثننتاكربىايفا
محثاظةاتدز،اح اثاتمكناأيطثُلانيج شاونيلجثنا
نيشدب ةامناتطهرياسلسلةاجبثلانيطنالةايمدالاةا

كلشايددامدثنَكاطثحنةام2املتزقةانيددونن.
ومنّلتالذهانيس طلُةاناْتَصثننًانسرتنت ج ثًاانع ثًا
ولثماثً،األلم ّةالذهانيسلسالةانيجبل اةامناح ُثا
منقدهثانيذيااطلاعىلامنطقةااجداشبثباومنطقةا

نيجلابة.
 

الصرخُة 3 تدُخُل املعركة
ويفامنتصفاشهلاانثالامنانيدث انيثيضاعخلتا
صنننااخانيزيزنلااانيبثي سات ةامحل ةانيصن2األولا
مّلةاإىلاني دنن،ايتحدثارضيثتامنجدةاوحّسثساةا
يلددواخااللانيدث انيثيض،اوذيكايماننزنةاصننناخا

زيزنلااانيذياادكامننق2انيددوايثقتدنن.
وكشفاقسمانيتصن 2انيدسكليانيتثي2ايلج شا
ونيلجثنانيشدب ةاعنامنظنمةاصننناخانيرصخةا 
محل اةانيصنا2اوتامانساتخدنُمهثاألولامالةاعاىلا
مدساكلانيدلانيحثنةانيسادنعيايفاج زنناجننيلا

نيسدنعاة،امنتصفانيلالاعالا.
وتأتلاألم ّةامنظنماةاصننناخانيرصخةا»ا«؛ا
يكناهاثاأكنلاعقاةايفاإصثيةانيهادف،ايثإلضثاةاإىلا
نيقادنةانيدثي اةاعاىلانخارتنقانيتحص ناثتايلددوا

وتدمريلث.

التوشكا يصعُق الُغزاَة يف بريق مأرب
وامكنانيقنلاإنامدظَمانيرضيثتانينجدةانيتلا
تلقثلاثانيغازنةاونيلتزقاةاكثاتايفدلا»نيتنشاكث«ا
ونياذياااّكلايثألعادنءايفاأكنلاماناجبهاةاقتثي ة،ا
افالاثااإيلاالامانانيدث انياثيضاأطلقاتانيقنةا
داثتانيلتزقةايفا نيصثنوخ اُةا»نيتنشاكث«اعىلاتجمُّ
مدساكلاياريقايمحثاظةامأنباونياذياتتننجدايها
غلفاعمل ثتانيغازنة،اح ثايقلاضبثٌطاأملاك ننا

ويلاطثا نناحتفهمايفانيدمل ة.
ونيصثنوخانيذيانستهدفاغلاةاعمل ثتاوملكزا
تحكماوسا طلةايلقاننتانيغثزاةايمدساكلانيبريقا
حقلالداهامنقدثًاقتىلاوجلحىايفاصفنفانيقننتا
نيغثزااةاونيلتزقاة،اوشانلدتانينارينتاتشاتدلا
يكنثاةامناعنخلانيدساكلانيننق2ايفاصحلنءاخثي ةا
منانيسكثن،اوسطاحثيةانستنفثناوتكتماشداَدان.

تنكيٌل بالسعوديني يف موقع ملحمة
ويفاأونخالاشاهلاإيلالامنانيداث انيثيض،اوجدا
نيج اُشانيسادنعياافَساهامحاثَصنًايفاأكنالامنا
منطقاة،ايفدلانيرضياثتانيؤياةاونيصفدثتانيتلا

تلقثلثامناقبلاأيطثلانيج شاونيلجثنانيشدب ة.
اوعلضتاقنثةانيسريةاونإلعال انيحليلامشثلَدا
كنريًةاناامكنااس ثاهثايكمثئنايلجننعانيسدنعالا
وإحالنقاعيثيثتاومدنعاثت،امناي نهثانساتهدنفا
طقمالاعساكلالاتثيدالايلج شانيسادنعيايفا
طلالامنق2املحمةانيدساكليايج زنناعناطلالا
عبننتااثسافةاوأسافلتاتلكانيدمل ةايشكلاكثملا
عانامقتلالااجندااثًاوإصثيةا5اجنانعاي نهمالايفا

حثيةاخطلةااظلنًاإلصثيتهمانيبثيغة.
وأظهالتانيشاثلداَخاْنَفانيجننعانيسادنعالا
نيذااناكثاانناعىلامتناأحادانيطقملانيساتهدالا
عندماثانافجلتاعبنٌةااثسافةايثيطقمانألول،اح ثا
اداقتاللاما حثوياننانيهالوباعوناأنااقنماننايتفقُّ
وجلحثلاماقبلاأناتنفجَلايهماأَاْضثًاعبنةااثسافةا

ينفسانيطلاقة.
وا ماثاحثويتاسا ثننتانيددوانينصانلايكثنا
نيطقملانيلذاناتدلضثايلتدمريايثيدبننتانينثسافةا
نافجلتاعبنةاثثينة،امخلفًةاقتىلاوجلحىاإضثا لا
مناأويئكانيذاناقدمنناعىلامتناسا ثننتاعسكلاة،ا

ممثاعا2ايق ةاقننتانلاسادنعايلهلوب،اح ثاظهلا
جندياأص ابايثيُدبنةانينثينةاولانااحثولانيلحثقا
يثيسا ثننتانيدساكلاةانيتلااالايهثاجنانعانيددوا
خشا ةاتدلُّضهمايهجن ،اممثانضطلهاإلطالقانينثنا

يتنب هماألخذهامدهماعوناجدوى.
ووقداتانيدمل ةاخلَفامننق2املحمةاونيشابكةا
ونيخنياةانيشامثي ةاونيطلقانيؤعااةاإىلاجبلانيدوعا
وعىلاإثللثاسا طلاأيطثلانيج شاونيلجثنانيشدب ةا
عىلامننق2انيددوانيسدنعيانيداثع ةايفاتلكانينثطل.

توشكا من جديد.. سحٌق بشٌع للغزاة وبالك ووتر 
يف قاعدة العند 

ويفاي لاةانيسابتانينناالا9ااانثاالامانانيدث ا
نياثيضاأحبطاصاثنوُخاتنشاكثاكدثعتاهاُمَخّططثًا
نيسادنعيا نألملاكالا نيدادوننا يتحثيُافا جداادنًا
ونيلتزقةايفانيزحفاعىلامدانةاتدزامناقثعدةانيدندا
نيجنااةايفامحثاظاةايحج،اح ثاساقطانيصثنوخا

عىلاتجمدثتهماي حنيهماإىلاأشالءاممزقة.
وكثنانيغازنةاكثناعىلانساتددنٍعايلزحفاإىلاتدزا
عاىلانأساقانةاقننمهثاللللاملتزق،اح ثاأنسالا
منهامالل5اإىلاتدازايفاوقتاساثيلاقبلاأناافشالا

تنشكثالذنانُيَخّطط.
نيغازنةا لاؤنءا »نيتنشاكث«ا صاثنوخا ويثغاتا
ي حنيهاماإىلاأشاالءاممزقاة،اوقتالاألاماقثعنتهما

وعملتاأحدثامددنتهماوعتثعلمانيحليل.
ونعترباملنقبنناعساكلانن،اأناعمل ةاتنشاكثا
داناْتَصاثننًانساتخبثننت ثًايثيدنجاةانألوىل؛اكناهثا تدُّ
جاثءتاينثًءاعاىلامدلنماثتاعق قةاأجاثعتاق ثعةا

نيج شانستغاليهثايفانينقتاونيلحظةانينثسبة.
ويلاغاعادُعانيقتاىلايفاتلاكانيرضياةال9ااقت الًا
ي نهماعااط ثننًامناأَملاكثاويلاطثا ثاوأونويثاولا 
ملتِزقاثًاآخلامنايالكاووتالانألَملاك ةاولعاملتزقثًا
مناقننتانيجنجنادانيسنعنا ةاواااملتزقثًاإنترياثًا
وإث ني اثًامحرتاننااتبدننامنظماثٍتاعوي ة،اكمثا
يقالانيلئ اَسانيتنف ذيايرشكةاياالكاووتلانألمن ةا
نألَملاك اةانيكنينا لا»ا كننسايطلس«انألملاكلا

نيجنس ةامرصعهايفاتلكانيرضية.
عمل اثتا غالفا يمننقا2ا نيصاثنوُخا ونافجالا
وساثحةاتدناباخثصةايثيغازنةاوصهثناجانينقنعا
نيخثصاةايهمايفاقثعدةانيدند؛ااظالنًايقدنتهانيدثي ةا
عىلاتدمريامساثحةاكبريةامنانيهدف،اوأسافلاعنا
تدماريااااعيثياًةاحداناةاواااطثئالةاأيثتاياو9 
طثئلنتاأُْخااَلىامناانعا”تثافنن”،اكمثاأسافلتا
نيدمل اةاأَاْضاثًاعانانحارتنِقاالاطقمثًاعساكلاثً،ا
وعلياةانتصاثنتامنانيطالنزانألحدثاعثي اثًاجلنءا
نافجثنامخزنانيصننناخايثيقثعدة،اونيتلانستملتا
نيحلنئالاا هثامشاتدلًةاينقتاطنالاوساطاحثيةا

إنيثكاسثعتاقنىانيددونن.

سلسلُة جبال العمري وذو باب تحت قبضة 
الجيش واللجان 

اواارٍصانسارتنت جل،اتمكَّاَنا ويفاتقادٍ اانعالٍّ
أيطاثُلانيج شاونيلجثنانيشادب ةامناتطهرياكثملا
سلسلةاجبثلانيدمليايفاثااربنالامنانيدث انيثيض،ا
وذيكايدداعحلاملتزقةانيغازنةاوعمالئهمامناكثاةا
منثطالانيسلسالةانيجبل اةاينطقاةانيدماليايددا
مداثنَكاعن فاٍة،اتكللتايثناْتَصثنانيبال،اويثينظلا
إىلاتضثناساتلكانيسلسالةانيجبل ةانيصدبةااتضحا

جل ثًاحجماوقنةانناْتَصثنانيذياتحقل.
اونيسا طلةاعاىلاسلسالةاجباثلانيدمالياتددا
ناْتَصاثننًانسارتنت ج ثًاوانع اثً،اح اثاتُداّدالاذها
نيسلسالةانيجبل اةاأولاملتف2ٍاانقاساطحانيبحلا
نألحمالايفامدالااةاذواياثب،اوتُطالاعاىلاُمدالاةا
نيخثءامناجبهةانيشامثل،اومنانيجننباعىلاخل جا
عادن،اكمثاترُشفامنانيرشقاعاىلامدالاتلامنزعا
ونيننزع ة،اومنانيغالباعىلانيبحلانألحملاومض لا
ياثبانيندب،اوللاتمنّلايذيكاحصناثًايحلاثًامن دثً،ا
اُت حايلقنةانيصثنوخ ةايلج شاونيلجثنانستهدنفا

أيالدٍفااُقرتبامنانيسننحلاني من ة.
اويداداأسابنعااقاطامنانيسا طلةاعاىلالذها
نيجباثلانيشاهريةاحّقالاأيطاثلانيج اشاونيلجثنا
نيشادب ةاناْتَصثننًاازلاكثيصثعقةاعىلاقننتانيغزوا
ونيلتزقاةاعندمثاتمكناأيطثلاني منامنانيسا طلةا
عاىلامدالااةاذوياثبايبثبانينادباوتطهارياجبلا
نيشابكة،ايفامدلكاةايماادعانإلعاال انيحليلامجثنًا
يلتشاك كاا هث،اي نقلايثيصنتاونيصننةامشثلَدا
ماناعنخلامدانةاذوايثباوصننانيقتىلامنانيلتزقةا
وآي ثتهامانيتالانحارتقايدضهاثاوسا طلاأيطاثلا

نيج شاونيلجثنانيشدب ةاعىلاعدعامنهث.
ونساتنىلاأيطثلانيج اشاونيلجثناعاىلاكم ثتا
كباريةامنانألسالحةاونآلي اثتانيتلاخّلفهاثانيغزنةا
ونيلتزقاةاوننَءلمايددااشالهمايفامننجهةاطالئ2ا

نيج شاونيلجثن.
نةايلدمل ةا ووّزعانإلعالُ انيحليلامشاثلَدامصنَّ
تظهالاقتىلامانانيلتزقاةاونيدنعاثتانيتلاحصلا
عل هاثانيلتزقةاماناقاننتانيغازوانإلَمثَننتلاوللا
تحرتقايفدلاارينناأيطثلانيج شاونيلجثنانيشدب ةا
كمثاتظِهُلانيشثلدامدنعثتاوآي ثتاأُْخااَلىاس طلا

عل هثاأيطثلانيج شاونيلجثنانيشدب ة.

صحراُء ميدي تبتلُع الغزاة
يفاأونخلامثنسامانانيدث انيثيض،اكثنانيددونُنا
انفاذاُمَخّططاثًاجدادنًااتمنَّالايفامحثوياةاتحق لا
ناْتَصاثنايفامنطقةام دياننسارتنت ج ة،اح ثااّفذا

عادةازحناثتامتتثي ة؛ايغلضانيسا طلةاعىلالذها
نينطقة.

وكثناأيطثُلانيج شاونيلجثنانيشدب ةايثيلصثعا
يزحناثتانيلتزقةاوتمكنننامناتحنالهثاإىلامذيحةا
يقلاا هثاأكنُلاماناللااملتزقامصثنَعهم،اي نهما

ق ثعنتاعسكلاةاوم دنا ة.
ويفاتلاكانيفارتةاأَطللانينثطلانيلساملايثساما
أَاَْصثنانيلهامحمداعبدنيسال اتحذالنٍتايقننتانيغزوا
ونيلتزقاةايلعاقاني،امدتربنًاأنامثاحادثايفام ديا
غريامقبنل،ايفاإشاثنةامنهايخثيفاةانيددوايلتهدئةا
نيقثئماة،اُمؤّكادنًاأنانيالعامنانيجثااباني منلاكثنا

منثسبثً.
وعقباتحذالنتااثطلاأَاَْصثِنانيلهاعثوعانيلتزقةا
زحفهاماعاىلاصحالنءام ادياولناثكانّعتاقننتا
نيج اشاونيلجاثنانيشادب ةايقنة،امنقدالاا هما
عارشنتانيقتاىلاونيجلحاىامانانيلتزقاةاونيغزنةا

وعّملونا5ااآي ةاي نهثاعيثيثتاومدنعثت.
وكشافتامصاثعناإعالم اةايفاتلكانيفارتةاعنا
مارصعاأحداقاثعةانيلتزقةاني دنا الانيدعناجثيلا
محمداأيناشنصثءاوثالثةامناملناق ه،اكمثاأص با
نيلتزقامنصانناثننيةانيدّلامناقبلانيددونناقثئدنًا
يلننءااثامشاثةايفامداثنكاصحلنءام دياوقتلاأحدا
أقثنيهانيدعنااثئزاينانحمدامحمداثننيةاونيذيااددا

مناأحدانيقثعةانيدسكلالايلملتزقة.

الوازعية تتأمن
وعىلانيلغمامنامحاثونِتانيددوننااتَْحاجبهثتا
جدادةاإلثناثءاقننتانيج شاونيلجثنانيشادب ةامنا
مننَصلاةاتحق لاناْتَصاثننتام دنا ةايفامدانةاتدز،ا
إناأنازخَمانناْتَصثننتانساتمل،اوتمّكنانأليطثلامنا
تأمالامدالاةانيننزع ةايمحثاظاةاتدزايثيكثملايفا

يدناةاإيلالامنانيدث انيثيض.
وظهالاقثئاُداملتزقاةانيدادوننايفاتدازاحمنعا
نيخاليفاولنااساتلمامبلغثًاكبارينًامنانيثلايفامأنبا
ماناِقبالاقاثعةانيلتزقاةانينتملايحازبانإلصالحا
ومنّلتاتلكانيصننةاسثيقًةاقلاأناتحدثايفانيتأناخا
اقافاا هثاقثئداعساكلياأمث انيكثمارينامتفثخلنًا
يتلق هانألمننلامناعوياةاخثنج ةااظريَاخدمتهثايفا
يلده،اغرياأنانيخااليفاذنته،امثاإناوض2اتلكانألمننلا
يفاج بهاناطللامنامأنباإىلانيلاثضاوي ساإىلاتدز،ا
وإىلانآلنايامااددانيلجلامنانيخاثنج،اواّضلانيبقثءا

لثنيثًايفاتلك ث.
وأعلنتاقننُتانيج شاونيلجثنانيشادب ةانيسبتا

ااإيلاالاعالاانيسا طلَةاعاىلامدالااةانيننزع اةا
يمحثاظاةاتدازايثيكثمالايداداأااث اما2انيداثنكا
نيرشساةاخرستاا هاثامجثم ا2انيلتزقةاعرشنتا

نيقتىلاونيجلحى.
وعخلتاوحدنُتانيج شاونيلجثنانيشدب ةاملكزا
مدالاةانيننزع ةاوأمنتهثايثيكثملايمثايفاذيكانيجم2ا
نيحكنمال،اوونصلانأليطثلانيتقاد اوقثمننايتأملا

قلاةانيش خاوعدعامنانيتبثبانيجثونةايثيننزع ة.
ويفالاذهانيدمل اةاساَقَطاعدعاكبريامانانيقتىلا
ونيجلحىايفاصفنفانيلتزقة،اووزعانإلعال انيحليلا
مشاثلداتننكاباعخانلاقاننتانيج اشاونيلجاثنا
نيشادب ةاإىلاملكزامدالاةانيننزع ةاوتأم نهثاح ثا
تظهالاجنثاقتاىلاملتزقةانيدادوننامنزعةايفاعدةا
أمثكاناإىلاجثاابانآلي اثتاونيدنعثتانيتالاعّمللثا
أيطثُلانيج شاونيلجثنانيشادب ةاونجربونامناتبقىا

منانيلتزقةاعىلانيفلنن.
ونيننزع اةالالامنطقةانسارتنت ج ةاتطلاعىلا
مدالااةاذواياثباماناجهةانيغالباوتطالاجبثيهثا

نيشثلقةاعىلانيسثحلاوعىلايحجامنانيجننب.

نينطقةانيدسكلاةانينثينةاتحرتق
ووّجهتاقننُتانيج شاونيلجثنانيشادب ةامسثءا
نألنيداثءاااانا نارضيًةانساتخبثننت ًةاوصثنوخ ةا
ضداملتزقةانيددوننانيسدنعيانألملاكلايمحثاظةا
ماأنباعكساتاتفنقاثًاكبارينًاينحادنتانيدلنمثتا
نُيتخّصصاةاونيتثيداةايلج اشاونيلجاثن،اح ثاتما
نساتهدنفامخاثزناأسالحةاملتزقاةانيدادوننايفا
نينطقةانيدسكلاةانينثينةايمأنبايقصفاصثنوخلا
أصثبانيخثزنايشكلامبثرش،اممثاأّعىايتدمريهايددا
أناتماتزوادلثايأسلحةاوذخثئلاجدادةامناقبلاعولا

نيددونن.
امناتصنالانيخثزنانيتلا وتمكنانإلعالُ انيحليلُّ
تدلضتايلقصف،اي نمثاكثاتاتدوياننافجثننتامنا

عنخلهثاات جةانحرتنقانألسلحةاونيذخثئل.
ونستقبلتامستشف ثتامأنبالااجنًةامتفحمًةا
يلتزقةانيدادونناوعرشنتانيجلحىاخاللانيلحظثتا
نيتالاأعقبتانيرضياةانيصثنوخ اة،اوكثنامنايلا
نيقتاىلاأحاداقاثعةاكتثئابانيلتزقاةاوادعاىاأملا

شدبثنااحمُلاُنتبةاننئد.

يف الوقت املناسب.. توشكا يستهدُف الغزاة يف 
باب املندب

عالااحّقالاصاثنوخاتنشاكث،ا اني انا ثاا يفا

جناحاٌت �أ�شطوريٌة الأبطاِل �جلي�ض و�للجان �ل�شعبية �أذهــلت �لعـال

أحداٌث كربى صدمت العدوان ومرتزقَته خـالل عــام 2016
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المرتزق الصريع الشدادي

سجدة شكر عقب السيطرة على الوازعية

المرتزق الصريع أبو شوصاء
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نياذياأطلالامناقبالانيقانةانيصثنوخ اةايلج شا
ونيلجثنانيشدب ةاعىلامقلاعمل ثتاتحثيفانيددوننا
ونيلتزقاةايفانيضثنيةاقالبايثبانينادب،اأحداألما
نينتثئاجانيدساكلاةاننسارتنت ج ةاح اثاجاثءتا
نيرضيةايتحباطاُمَخّططثًاكبرينًايلدادوننايبصمثتا

أملاك ةاإرسنئ ل ة.
ونساتهدفا»تنشاكث«اغلفاعمل اثتانيغزنةايفا
نيدساكلانيذياتامانساتحدنثهامؤخالنًايثيقلبامنا
يثبانينادب،اوحقلالداهايدقةاعثي ة،اتبدهاتحل لا

مكنفايطريننانيلوح ةايفانينطقة.
وأسفلتانيرضيةانيصثنوخ ةاعناسقنطاأعدنعا
كباريةامانانيقتىل،اماثاعاا2انيطاريننانيلوحلاإىلا

نيق ث ايدمل ةااقلانيجلحىاإىلامكثنامجهنل.
ونصادتاوحدنتاننساتطالعاحادوَثاحثيةامنا
نيفنىضانيشثملةايفانينطقةانيستهداةانيتلاشنلدا
ا هثاعخنلاوخلوجاعدعاكبريامناس ثننتانإلسدثفا
نيتلااقلتانيجنثانيحرتقةاونيصثيلايثتجثهاعدن.

ْتاإىلا وأوضاحامصادناعساكلياأنانيرضياَةاأعَّ
مقتِلا9ثاامناعنثصانيغازنةاي نهماأجثاباوعلٌبا
وضثياطاإرسنئ يلايلتبةاكنينا الاادعىا»ا جدونا
طثئالةا عانا نيساؤوُلا ولانا إاجنناناساكل«،ا
ننساتطالعانإلرسنئ ل ةانيتلاتستطل2ايفاسمثءايثبا

نيندباوكهبنباونيننزع ةايتدز.
وأشاثنانيصادناإىلاأنانيضثياَطاإرسنئ ايلامانا
أصلاأوكلنالاواشاَغُلامنصَبامدالايشدبةاتحل لا

نيدلنمثتايج شانيددوانإلرسنئ يل.
وأاثعانيصدنايثحرتنقامخثزنايفامدسكلانيغزنةا
إثلارضيةاتنشاكثاوحثيةالل2ايفاصفناهماإثلاتننيلا

ننافجثننت.

زلزاُل الباليستي يباِغُت تعزيزاِت املنافقني يف 
نهم

وساّطلاأيطثُلانيج اشاونيلجثنانيشادب ةايفاع 
أغساطساعالااأنَوَعانيبطاننتاعندماثاتمّكناننا
اأكربازحافايلمنثاقلامساننعانايطريننا ماناَصدِّ
نيدادوننانيسادنعيانألملاكالانيذياشاناعرشنتا
نيغاثننتايتغط اةانيزحفاعاىلامنطقاةانيجثوحةا

وقلاةانيحنلايفامنطقةااهمارشقلاصندثء.
وشانانيلتزقاةالجنملامانانيجهاةانيرشق ةا
ينطقةااهمااحاناقلاةانيحنلاذنتانيطب دةانينعلةا
ونيننقداةاأسافلاجبالانيشابكةاويثتجاثهامنطقةا
نيجثوحاةايفانيجهاةانيجنني اةاينطقاةااهام،اغريا
أنانأليطاثَلامنانيج اشاونيلجثنانيشادب ةانصدونا
تلاكانيتحالكثتاوأمطلولمايثينرينن،امساتخدملا

مختلفاأاننعانألسالحة،امنقدلاأكنلامنال5اقت الًا
منانينثاقلاوعرشنتانيجلحاى،ايثإلضثاةايتدمريا
آي تلايمناا هثامنانينثاقل،اوظلتاجنثاعرشنتا
ادثبانيتلاالامنهثا نينثاقالاملم ًةايفاعدعامنانيشِّ

مناتبقىامنهماعثئداناإىلامننقدهم.
نيدادوننا ملتزقاُةا تلقاىا نيفارتةا افاسا ويفا
يمحثاظةانيجنفارضياثٍتامنجدًةامناقبلاأيطثلا
نيج شاونيلجثنانيشدب ةاوتحدادنًايفامدالاتَلانيغ لا

ونيتنن.
نيلتزقاةا صفانفا يفا ياثنزةا ق اثعنٌتا ويقالا
مرصَعهاماخااللاننشاتبثكثتاماناي نهامانيقثئدا
نيكبرياأملانيدك مل،انياذياأص باإصثيةاطف فة،ا
ا مثاُقتلانئ اُسانيدنئلةانإلعالم اةايحزبانإلصالحا
ومسؤولاعنئلةانإلعال انيحليلايدىانيلتزقةامبثنكا
نيدباثعي،اوأص اباأَاْضثًاقثئاُدانيلاننءا9اااعبُدنيلها
نيضثوياوُقتلانيناشاق قهاوأنيدةاآخلوناانتمننا

إىلامحثاظةاعملنناوذيكايفامننجهثتانيغ ل.

َسلِّْم نفَسك يا سعودي.. أنت محاصر 
لااأغساطسامانا نيحليالايفا َعانإلعاالُ ا ووزَّ
نيدث اعالاامشاثلَد،اناامكنااس ثاُهثامنانيذنكلةا
ني من ة،اوا هثاملحمٌةاقتثي ٌةاُكربىاأليطثلانيج شا
ونيلجثنانيشدب ةايفامنق2انيرشاةانيطلاعىلامدانةا
اجالنن،اوصنتانيقثتالاني منلاولانااقنلايأعىلا

صنته:ا»سلماافسكااثاسدنعياأاتامحثص«.
ينقا2ا نأليطاثلا نقتحاث ا نيشاثلدا وأظهالتا
نيقنثصلاينجلننايرشاةااجلنن،اوشاثلدانيجم 2ا
حثياَةانيذعالاونيخانفانيشادادانايادىانيجنانعا

نيسدنعالاأمث ايسثيةانيقثتلاني منل.
ومماثاعلضتاهاقناثةانيساريةاخااللانيدمل اةا
نيبطني اةالالوبانيجنانعانيسادنعالايآي ثتهاما
ومدنعثتهاماوتصاثع اعيثيتالايبدضهماثاات جةا

نيذعلاونيهلباونيخنفانيكبري.
وتحنياتانيُجملةانيتلاقثيهاثامقثتٌلاامنلاأثنثءا
لجان اعاىلامنقا2اسادنعيايفااجالنناويحظاةا
محاثَصةاجندياسادنعي،اإىلاَوْساماأَْوالثشاتثقا
أشدلامننق2انيتننصلاننجتمثعلاتنارتاوا سبنك.
وصاثحامقثتاٌلاامنالاأثناثءاسا طلةانيقننتا
ني من اةاعاىلامننقا2ايفانيرشاةاينجالننامخثطبثًا
جنداثًاسدنعاثًاحنصايفاأحدانيتثنساقثئالً:ا“سلما

افسكااثاسدنعياأاتامحثص«.
وظهالانيقثتُلاني منلايفاتلكانيلحظةايفامشاهدا
ناوزَّعاهانإلعال انيحليلاونيتقطهاُنّونعامننق2ا مصنَّ
نيتننصالاننجتمثعالاي صندننامناُجملاةانيقثتلا

اعىلا ني منالالثشاتثقثًايقالانونجاثًاكبارينًاوانُصُّ
#سلم_افسك_اثسدنعي.

انظروا إليها تحرتق.. تدمرُي البارجة »سوفيت«
وامكنانيقنلاإناشاهَلاأكتنيلامنانيدث انيثيضا
كثنانألاكاىاونألقىاعىلانيدادونناونيلتزقة،اح ثا

تلقنناصفقثٍتامنجدةايفامختلفاجبهثتانيقتثل.
وتمكنتانيقنةانيصثنوخ اةايفانألولامناأكتنيلا
عالااماناتدماريانيبثنجاةانيدمالقاةا»سانافت«ا
عندمثاكثاتاتحثولانيتساللاإىلاني ثهاني من ةايتنف ذا
عمل ةاعساكلاةاقبثيةاشننطئايثبانيندب،امثاأعىا
إىلاتدمريلاثايثيكثمالاومقتالااااجندااثًاوضثيطثًا

إَمثَننت ثًامناطثقمهثايفاح نه.
ويدادانساتهدنفانيبثنجاةاوتدمريلثاشانلدتا
زوننُقاحلي اةاتهالعاإىلانياكثناوتامانساتهدناهث،ا
أاضثً،ايصل ثتامناصننناخانيكثت نشاث،امثاأعىاإىلا
إجبثنلثاعىلانيفلنناوتفلقهث.اا مثانساتملتانيقنةا

نيصثنوخ ةايثيقصفايدةاطنالة«.
ووّزعاننعال انيحليالاصنننًاتُظِهُلاعمل ةانصدا
نيبثنجةانيبحلاةاونساتهدناهثاقبثلاسننحلامدانةا

نيخثءانيسثحل ةايمحثاظةاتدز.
وأظهالتانيصاننانيبثنجاةانيحلي اةانإلَمثَننت ةا

وللاتحرتقايفاعملانيبحل.
وساف نةا»سانافت«الالاساف نةاعساكلاةا
ينجست ةانسارتنت ج ةاوكثساحةايأليغث انيبحلاةا
صندتهثاأسارتني ثاونساتأجلتهثانيبحلاةانألملاك ةا
سانافتاساف نةاُمدمجةاعثي ةانيرسعةامصننعةا
مانانألين ن اتحمالاحننماةاوزنوقاوغننصةاغريا
مألنياةايكشافانأليغاث ارسادةانشا قةاخثطفةا
نيلنجساتلا يلدعاما ُصّمماتا وُمبثغتاة.ا خف فاةا
يرسحانيدمل اثتانيبحلياخاللاعمل اثتاننقتحث ا
سنافتانستطثعتاعبننانيحثجزانيلجثالانيدظ ما
يفاأسارتني ثايرسعاةااثاكامايثيساثعةاوامكاناأنا
تصاَلارسعتهثاخاللاعمل اثتاننقتحث اإىلاااااكما

يثيسثعة.
نيساف نةاسانافتاتقاّد اخدماثٍتاينجسات ةا

يرُسعةايألسطنلانيخثمسانألملاكل.
نإلزنحة:ا95عااطنا

نيطنل:اث9ا ا
نيدلض:اثاا 

تُبحالايدى:الل5عاكماوللاُمحملةايااللعاطنا
مددنتاوإمدنعنتاوذخثئل.

ُمسلحةايأني2امدنا2ااMايلنوانجاع ثنال5املم
عدعاأالنعانيطثقم:ا5ااوتحملاللااجنديامشثةا

يحلاة.

قثئدانيلتزقةايمأنب..انيلننءانيشدنعياصادثً
وياماتمِضاسانىاأااث اعاىلاصدماةانيددوننا
يتدماريانيبثنجاةا»سانافت«احتاىاأقاد اأيطاثُلا
نيج شاونيلجثنانيشادب ةاعىلاتنج هاصفدةاأقنىا
يلددونناتمنَّلتايقتلاقثئدانينطقةانيدسكلاةانينثينةا
نيلتزقاةاعبدنيالبانيشادنعيايفاثاأكتنيالاعالا 
نياذياتليطاهاعالقثٌتامت ناةايثيقثعادةاويق ثعنتا

نيسدنعاةاونيجنلنلانيدنعياعيلامحسنانألحمل.
ويقلانيشادنعيامرصَعهايقذافاةامداد ة،ايددا
أناتمكانانأليطاثلايُجهادانساتخبثننتلامانانصدا
منقدهاونستهدناهايدقةاعثي ة،اح ُثاُقتلاإىلاجثابا

عدعامناق ثعنتانيلتزقة،امناي نهم:
–انيق ثعيانينثالامحمدانيشدبلاقثئدامجثم 2ا

نقتحثمثت
–اخثيدانيجهملاقثئدامجثم 2اينلاجربانيتثيدلا

يلددوننانيسدنعيانألملاكل
–اقثئاداكتثئبانيقثعدةايفامثنبانينثالامبخنتا
عيلانيدلنعةاولناماناأقثنبامحثاظامأنبانينثالا

سلطثنانيدلنعة
–اأمالاعاث احزبانإلصاالحايارصونحانيلتزقا

خثيدامقلياني 2

بركان 1 يزوُر الطائَف ألول مرة
وأطلقاتانيقانُةانيصثنوخ اُةامساثءانألحادا9 
أكتنيالاصثنوخاثًايثيسات ثًاألولامالةاماناطالنزا
نامحل ثً،اعاىلاقثعدةااهادانيجناةا يالكثناانيطانَّ
يفانيطثئف،اح ثاساثعتاحثيةامانانإلنيثكاونيهل2ا
سا طلتاعىلامح اطانيقثعادةانيجنااةايثيطثئفا

وللعتاس ثننُتانإلسدثفاصنبانيكثن.ا
وكثناذيكاأولانعاادلاعىلاقصفاطريننانيددوننا
نألملاكالانيسادنعيايلقثعةانيكاربىايصندثءايفاث 
أكتنيلاونيتلاأسافلتاعنانستشاهثعاوإصثيِةاأكنلا

مناللثامنانيدزانايفاعزنءاآلانيلواشثن.

البقع.. الكمنُي األوُل للغزاة
وعاىلانيلغامامناحالصانيددوانيسادنعياعىلا
إحثطاةانيدمل ةانيدساكلاةايثتجثهامنفاذانيبق2-ا
نيخارضنءايلاصدادَةاواجلننايثيكتماثناونيرساةا
ومحثويتهانكساثيَهثاانعثًامنانيفثجآتانيدسكلاةا
إناأنانيج اَشاني منالاوقاّننتانيلجاثنانيشادب ةا
أثبتتاملًةاأُْخاااَلىاكفثءتهثاوجهنزاتهثايلتصديا
يكلامتغريام دنالاقادااطلأاعىلانيرشاطانيحدوعيا

نيلتهبايلانيبلدان.
وناكارسانيزحاُفانألكاربُاونألولايثتجاثهانيدربا
نيجملكلانيلسملايلانيبلدانانيننق2ايفانيرشقامنا
محثاظةاصددةايفامنطقةانيبق2انيصحلنواةايفالا 
أكتنيالاعالااوتكبّدتانيقننتانينني ةايهثعياأقىا

نيرضيثتاوأشادلثايمقتلةاتجثوزاعدُعاَمناُصعننا
ا هثانيساتلامجنادنًاوملتزقثً،اغثيب تهامامناأَيْنَثءا
نيحثاظاثتانيجنني ةامناي نهماتكفرياّننااتبدننا
تنظ ماثتامحظننةاسابلاوقثتلتايفاحلوباكتثفا
وعماثجايفانيداث ااالا اونيحالوبانيتقطدةانيتلا

سبقتهثايفايلانيدثملااالا ا–ااالا .
اويفانيدلكاةاأَْوانيحلقاةانيكاربىانيتالاكشافا
جثاابامنهاثانإلعاال انيحليالااجاحانيقثتلننايفا
نيكمالا مليا2ا إىلا نيلتزقاةا مجثم ا2ا نساتدننجا
نُيحكاماومدهماعارشنتانآلي اثتانيدنعاةااثقالتا
ُجناداوأطقماعساكلاةاوعيثيثتانيلنمازانألملاك ةا
نيتالاأُحالقامنهثاأنيا2،ايثإلضثاةاإىلاعارشاآي ثتا
أُْخااَلىامتننعةامدظمهثاكثاتامحملةايثينثاقلا

نيستأجلانايلقتثلاا ثيةاعنانيجننعانيسدنعال.
انيكمالاوواقاثًايشاهثعنتاخاربنءاعساكلالا
نساتدلضننامشاثلداننعال انيحليلااُداداأحَداأكنلا
نيكمثئاناإحكثمثًاواجثحثًامانااثح ةاقدنةاُمديلاها
عىلانناقضثضاعىلامجثم 2انيددوايحظةاتجمدهما
يفامنطقةامحادوعةايح ثاأوق2اأعدنعنًاكبريةامنهما
ضحثاثااصدبانسادثاهماونينصنلاإي هم،انينجثحا
نينثاالايلزايفانيتنزا2انيزمنالانيحكمايلانيكمثئنا
نيننقدةاوساطاجمنعانينثاقالاوآي ثتهمااقداكثنا
نينقاتاكثا ثًاإلاهاث انيضح ةايأااهانيكملانألخريا
قبلاأنااق2انيتثيلاوانقا2امدهانيزادايفاعدنعانيقتىلا

ونيجلحى.ا
وتؤكدامصثعناعسكلاةاامن ةاأنااتثئَجانيدلكةا
ًةاأاهثااُفذتا أصثيتانيسادنعيايخ بةاكباريةاَخثصَّ
يدداوض2اخططانعتقدلثانيسدنعياومنثاقنهاأاهثا
ناتحتماُلانيخطأاويمااكنانيفشالاوننعنً،اوأشاثنتا
نيصثعناإىلانافثِقانينظث انيسدنعاةانيالالايفاسب لا
تنف اذالاذهانيخطاةانيتلاحشادايهاثاُكلَّامقنمثتا
نينرصاساننءامانانيكثعنانيبرشيانيقثتالاأَْوانيدتثعا
نيدسكليانيحداث،ااضالًاعناتناريانيغطثءانيجنيا
نياذيانناالانيزحافامنذايحظاةاناطالقتاهاوحتىا

وقنعهايفاملي2انينتانُيلا2.

بركان 1 يُدكُّ مطار امللك عبدالعزيز بجدة
ويفاحادثاتأناخالاأصاثبانيدادوانيسادنعيا
يمقتلااثجأتانيقانةانيصثنوخ ةايلج شاونيلجثنا
نيشدب ةانيملكةايإطالقاصثنوخايثي ستلامناانعا
يلكثنااامسثءانيخم ساثااأكتنيلاعىلامطثنانيلكا
عبدنيدزازايجدةاكأولاصثنوٍخااصلاإىلالذهانيدانةا

منذايدءانيددوننايفاعاامثنسا5الا.
وأصاثبانيصاثنوخاأصاثبالداهايدقاةاعثي ة،ا

محدثثًاعمثننًاكبرينًايفامطثنانيلكاعبدنيدزازايجدة.
وادتارباصاثنوخايالكثناانيطاّننامحل اثًاعنا
صثنوخاسكنعايمدىااصلاإىلاللثاك لنمرتاوطنيها
ااامارتنًامناأقنىااساخاصاثنوخاساكنعانيدديةا

علي ثً.
ويتربالانيصفداةاونيهزامةايجأتاق ثعُةاتحثيفا
نيددوننانساتغاللانيحاَدث،اوأعلنتاعانانعرتنضا
صاثنوخايثي ساتلاكثنايفاطلاقاهايكاةانيكلمة،ا
وظلاتانيملكاةايددةاأشاهلاتّدعالاياأناني من لا
نساتهداننامكةانيكلمةايصثنوخايثي ستل،اإناأاهثا

يماتستط2اأناتقن2َانيدثيمايذيك.

مقتُل قائد اللواء 82 مشاة يف ميدي 
ويفاإاجاثزاعساكليااضاثُفاإىلانص اداأيطثلا
نيج اشاونيلجاثنانيشادب ة،اتمكانانأليطاثُلايفاع 
اناماربامانانيدث انياثيضامناقتاِلاأيالزاق ثعنتا
ملتزقاةانيددوننايفاأطلنفامدالااةام ديانيق ثعيا
نينثاالانيدم داصثيحانيخ ثطلانيدلامناقبلاقنىا
نيدادونناقثئدنًايلاننءااثامشاثة،ايفاعمل اةاانع ةا

ضمناسلسلةانستهدنفاق ثعنتانيلتزقة.
وجاثءتانيدمل ةايفاسا ثٍقامثاتامانإلْعااَلناعنها
ساثيقثًاعناعمل ةانصداعق قةاتجليايشكلاادثّلا
نساتهدنفاق ثعنتانيلتزقةاوحققاتااجثحثًاكبرينًا
يفاجبهاثتاماأنباونيجانفاواهماوم ادياويحج،ا
وأسافلتايفانيشاهلانانألخريانامنانيداث اعالا 
عنامقتلاعرشنتانيق ثعنتانيُكربىانينني ةايلددوننا

نيسدنعيانألملاكل.
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ننثنلاااانثالاثالا اانيننالالاني 2انينثالاثالالا     نيددعااعثاا6 تقرير

  - إبراهيم السراجي:
ا ما2اناطالِقانيداث اني العيانيجداداثالا،اامكاُنانيقنُلاإنَّ
نيحالَبانإلعالم ةانيلنِاقةايلددوننانيسادنعيانألملاكل،املتا
يددةاملنحَل،اي نهثاثالثاملنحَلانئ سا ٍة،انادكساتانيهزامُةا
نيدساكلاُةانيتالاتدالضايهاثانيدادونن،اعاىلانألعنءانإلعالملا
لتامدهثانآليةانإلعالم ةانيتثيدةا ونيصحفلانيغليل،اوكذيكاتللَّ

يلنظث انيسدنعياونيننيلايه.
اقاُفانينظثُ انيسادنعياوقنىانيدادونن،اني ان ،اعثجزانا
عناكباحاجمثحانيتقثنالانيصاثعنةاعنانُيؤّسساثتانإلعالم ةا
ونيس ثسا ةاونيدساكلاةانيدوي اة،ااهاذنانينظث اومانامده،ا
يامااددايثإلمكثنامنحهاماأكنلاممثامنحاننايفانيفرتةانيثض ة،ا
اثيحالبانيتالاكثنااالنعاحسامهثايفاأااث انمتدتامناذانيلي2ا
نألولايلداث ا5الااولثالالاني ن اتدثالانيداث اثالاااك فا
يإماكثناصح فاةايلاطثا اةاأَْواأملاك ة،امهماثاحصلتاعىلا
نألماننل،اأناتلععاننساطنناةانإلعالم ةانيسادنعاةاوتقنلاعىلا
مادىاععااانمثًاأناقننتاعىلايددالثاك لانامرتامنانيدثصمةا
صندثءاتتقد اُكّلااان ايثتجثلهث؟امنلالذهانيجثننةاونيكثيلةا
نيتلااد شاهثانإلعال انيسدنعياناامكناأناتنطبَلاعىلانإلعال ا

نيدويل.
ةا ونغاماألم ّةانإلعال ايفانيحلوب،اإناأاهااأخذاألم ّةاَخثصَّ
يثينسابةايقنىانيددونن،ااثينظث انيسادنعياعىلاسب لانينثل،ا
يداهاننساتددنعايلقبنلايثيخساثئلانيثعااةاونيبرشاةاني نم ة،ا
يكناهاناالادايأياحثٍلاأناتصلايلنثساتلكانيشاثلدانيتلاابنهثا
نإلعاال انيحليالاني منال،اوقداكشافتايداضانيدلنمثتاعنا
سادلاذيكانينظث ايلنصنلاإىلاتسناة،اناتنقفامثااتدلضايها
مانالزنئمامناج زنناواجلنناوعساري،اويكاناتنقفاعلضهثا
يفانيشثشاثتاويفامننق2انيتننصلاننجتمثعل،اواشالتايفاذيكا

يطب دةانيحثل.
عندماثاناتحقلانينارصا»نيتنق2«اادل اكاأناتنتظلانيكنريا
مانانألحثعاثاونيكال اعنانيهزامة،اويذيكاويفانيلي2انألخريامنا
نيدث اعالا،ايدأتاوساثئلانإلعال اوملنكزانيدننساثتانيدثي ة،ا
تساهبايفانيهزامةانيتالاتدلضايهثانينظث انيسادنعياوقنىا
نيدادونناعاىلاني من،ااقاداناتهاىانينقتاونيحدااثاعناارصا
محتمالاأصبحاخثنجامجثلانينطل،اوي ساينسا2اُمؤّسساةا
منلا»مدهداونشانطنايدننساثتانيرشقانألعااى«اأناتمهلالا 
عولاومدهاثانيننااثتانيتحادةاويلاطثا اث،ايفامننجهةاج شا

ويجثناشدب ةاتحتاحصثناعثمل،ايلتحدثاعناارص،اانجنعا
نيج اشاونيلجثنايحدانيلحظةاوحادهالزامةاكبريةااثل كاعنا
أاهماثامثاازنننااقتحماثنانيدملانيسادنعي،اويذيكاوا مثايما
اكنامحببثًايلنظث انيسادنعياأنااسام2َاذيكاويمااكنايِنْسا2ا
»مدهداونشانطناإناأنااقنلاإنانيج شانيسدنعيانيذياامتلُكا
أقانىاتلساثاةاعساكلاةايفانيرشقانألوساطاومنثاساةاعىلا
مساتنىانيدثيم،امثالناإنا»املامناونق«اخ ّباآمثلانينناثتا

نيتحدة.
يفانيصحثااةانيفلاسا ة،اح اثاَحِظالانينظث انيسادنعيا
يمجثملاةامدانعةانألجل،اويكناما2ااهثاةانيدث اعالااللامثا
زنلايإماكثنانيصحثاةالناثكاأناتقن2َانيفلاسا لاأنا»عرصا
نيحاز «امثااازنلامتدنلنًايفامأنب؟اولالايإمكثاهثاأناتقندهما
أناصثحاَبانيطثئلنتاونيبثنجاثتاوننيلنمزاولنااجُداافَساها
ادناا2ايفامنطقةاساقث اعاناآخلاأسانننامدانةااجالنن،امثا

ازنلا»حثزماثً«اادالً؟،ايثيتأك دالذنانااملاسانىاعىلاقلةامنا
نيسدنعالاعندمثاتخثطبهماصح فةا»عكثظ«انيسدنعاة،اأمثا
نيصحثاةانيفلاس ةاكمثااقنلامنق2ا»عاكلابت«انكتشفتاأنا
نيس ثساةانيخثنج ةانيددونا ةايلنظث انيسادنعياااقصداعهدا

سلمثن(امثاللاإناتدبرياونضحاعنا»نيضدف«.ا
أمثانيضدفااقداكثنايإمكثناسلمثناأناابق َهارسنً،ايكنا
نينقا2انيفلايساادتقاداأنانيرسالذناأصباحاذنئ2انيص ت؛ا
ألنانجالًاكسالمثناأطللاعىلاافساهاصفةا»نيحز «اتلّقىا
لزاماةامدواةايفاني مناعندمثاحثولاأناانبتاجدننتهايتلكا

نيصفة.ا
خااللانيداث انياثيضانتضحتانيكناريامنانيفثنقاثتانيتلا
تمكاناني من اننامنايداباعونانيبطنياةاا هث،اافالانينقتا
نيذياكثناغزواني مناونيسا طلةاعل هاخاللاأشاهلاقل لةاأحَدا
ألدنفانيدادونن،اإناأنانينت جةاوعىلاعكاسانينطلاونيأينف،ا

شاثلدانيدثَياُماأناني من الاايثيدنىانيبثرش(الاماَمنااغزونا
نألننيضانيسادنعاةاواتنغلننايفاج زنناواجلنناوعسري،اوإذنا
كثنانيدنادنناعاناأننض همايفاوجهانيغزنةاانترصوناناْتَصثننًا
صاحاثًاوكثماالًاإذناتمكنننامناإاشاثلانيغزو،اااإنامثاادلها
ني من انناقداتجثوزامفهان انينرصايكنرياإذاكثااننامناتنغلا

يفاعملانيغزنة.ا
مفثنقةاأخلى،اتنبهتايهثامدظُماملنكزانيدننساثتانيغلي ةا
ونيصحافاأاضاثً،اوتتمنلايفاأااهاوي نمثاكثناالاادامحمداينا
سالمثناأنااصَلاإىلاعلشانيملكةامنايننيةانيحلباعىلاني من،ا
كمثاكثناونضحثًايلجم 2،اإناأنانيهزامةانيتلاتدلضايهثاعادتا
مجلةا»وولاسارتابتاجنناثلانألملاك ة«اينرشاتقلاٍلايدننننا
»محمادايانااثافاادانُعايلننجهةاعاىلاوق2ااشالامحمداينا
سالمثنايفاني من«.اوكثاتالنثكانيكنريامنانيتقثنالانيشاثيهةا
ونيتالاتقنلاإنايناسالمثناياثتاالكزاعىلانيلافاننقتصثعيا
واناأىاينفساهاعنانيحلباعاىلاني من،انيتلايثتااشالهاا هثا

اهدعاطمنحهايثينصنلاإىلانيدلش.
إذنالالانيفثنقاةانيتلاصندهاثاني من انناورضيتاعملا
نينظث انيسدنعي،ااثي منانيذياأنادايهاأنااكنناُسّلمثًايلنصنلا

إىلانيدلش،اتحّنلاإىلامنحدناابددانيطثمحلاعنه.ا
م2انقارتنبانيدث اعالاامانااهثاتهاكثنانيدثياماادنك،اأنا
نينقاَتايثينسابةايلددونناقاداناتهى،اويمااددالناثكامثاامكنا
ادلُاهاين الا»نيرشف«انياذيااقادهانيدادونن،اويذيكاياماتكنا
نيتقثنالاتتحدثاعناونق2انيلحظةاويكنهثاكثاتاتض2ُاأحكثَمهثا
نينهثئ ةانيتلانيطتاقنىانيددوننايثيفشالاونيهزامة؛اوألاهث،ا
أيانيتقثناال،اتتحدثاعنانينهثاة،ااهلايماتجهداافَساهثاحتىا
يفاوضا2االض ثتايحدوثهث،ااقدالز انيدادونناوناتهىانألمل،ا
وماثايدداذيكاسانىاأنانيددونناانتقماماناني منامنانيهزامةا

نيتلاتدلضايهث.
ويثيلغامامناأنانيحلباوإناناترصاا هثاطلٌفامدّل،اإناأنا
نيسمةانيغثيبةانيتلاتشكلاصننةاتلكانألطلنفالناأاهثاستبدوا
منهكًةاوضد فًة؛ااظلنًايلنقتانيطنالانيذياخثضتهايفانيدثنك،ا

ويكناللالذناانطبُلاعىلانيج شاونيلجثنانيشدب ة؟
أحاُدانإلجثياثتااننُعلثامنقا2ا»ذناتلومب ات«انألملاكلايفا
تقلالامطانلاقبَلاأاث اكثناعننناهانيلئ يسا»نيحلُبانينسا ةا
يفانيارشقانألوساط«اوادنلايهاثانيحلباعىلاني مان،اومنايلا
عنثواناهانيفلع ةاعنانننااقنلاإنانيج شاونيلجثنانيشادب ةا

يثتننا»أكنَلاقنًةاوجلأة«.

  - أنس القاضي:
ني منالاوح ادنً،ايفامننجهاةا ادِبا نيشَّ صمانُعا
آيةانيدادونناوحلياةانيتدمريااةانيشاثملة،اَملحمٌةا
نيدارصانيلنلان،اويثيلغمامانانيجننابانإلاساثا ةا
نيصدباةانيتلاعثاثلثاَشادبُنث،انقتصثعاثًاونجتمثع ثا
وخدم اثًاوافسا ثً،امناإثلانيحالباونيحصثن،اإناأنا
نيصمانَعاني منالانيننقدالاكثناأساطنناثً،اإذناماثا
ُقنِنَنايثإلمكثااثتانيثعاةايفانيرصنع،ايبلداثاوتحثيفا

نيددونن.
الاذنانيصمنعاماثاكثَنايُهاأنااتحقالاإنايتكثملا
نألعونناننجتمثع اةايلمالأةاونيلجلامداثً،ااقداكثنا
يلملأةاعوٌنايثنٌزايفامننجهةانيددونن،اوحثرضٌةايقنةا
يفاكثااةاجبهاثتانيننجهة،اعدنانيجبهةانيدساكلاةا
ي َساألنانيالأةاني من ةاغرياُمساتددةاأَْواغرياقثعنةا
يمثنساةالاذنانيادونانيدساكلي؛ايالاألنانينعالا

ننجتمثعلانيسثئدانااتصنُنلثايفالذناني دنن.ا
جسادتانيلأةاني من ةاحضنَنااانيلكةايلق س((ا
ل حال((،اومنثضاالتاثاننةا ونيسا ّدةاااأنوىانيصُّ
لااأكتنيالامنهانااااجانىامكثوي((،اونسامتا
صننتَهاث،اجنبثًاإىلاجناب،ام2انينثضلاةانيجزنئلاةا
ااجم لةاينحلادة((اونينثضلةانيفلسط ن ةاااي ىلا
خثياد((،اوغريلثامنانينساثءانينطن ثتانيننناثتايفا

نيدثيم.ا
 

املرأُة اليمنية ودوُرها االجتماعي الوطني 
املقاوم 

حالااتحدَُّثاعنانيلأةاني من اة-ايفاطل دتهثانألُّ ا
-اادانانملأةاونقد ةامنايحاماوع اونوح،اللاذيكا
نيك ثنانإلاساثالانيكثمل،انيهتمةايإعننةامطبخهثايفا
ظالانيظلوفاننقتصثعاةانيَصدباةانيدثمةاتأناخ ثً،ا
نيتالاتَندكساعل هثايشاكلاأكرب،ااتنثيالاأَناتصن2ا
نيُخبزاوتحثاظاعىلاح اثةاوناتظث انألرسة،ايثيقل لا

مانانيازنعاونياثل،اوتذلابايأونعلاثاوينثتهاثاإىلا
نيدنساة،اوتلعثلم،اوتشاثنكايفانيزننعاةاونيتجثنةا

نيبس طة،اينجنعانيلجلااك فايغ ثيه،اوواثته؟!.
اإنالاذهانيهماثتاونألعونناونيُجهدانياذياتبذيه،ا
يطنيٌة،اتفانُقامثاابذيهانيلجل،اويفاملحلةانيددونن،ا
تدثَظَماتانيهمثتاونزعنعتانألعباثء،اويثعتبثنانيلأةا
لالانيحلقةانألضداَفايفانيجتما2،ااكثااتانألكنَلا
تارضننً،ااصمنعلثاناْتَصاثنانيح اثةاعنخلانألرسةا
نيخل ةانألوىلايفانيجتم2،اناْتَصثنايلشادباوتمثسكها
ننجتمثعل،اوأكنلامناذيكاَجثلدتاافسهثاأناتدخلا

يفانألاشطةانينجهةامبثرشةاضدانيددونن.ا
 

املرأُة العاملُة الشهيدة 
اكثاتانيلأةاأولانيضحثاث/نيشاهدنءامنذانيغثننتا
نيالأةا إىلا وإَضثَااًةا منثزيهان،ا يفا يلدادوننا نألوىلا
نيشاه دةاغدننًايفاي تهث،ااقداسقطتاكنريامنااسثءا
ايفام ثعانانيدمالانإلاتثجلا يالعااثاشاه دنتاوُلانَّ
ونيخدمل،اونيطنعلانإلاساثال،اكشه دنتا»مصن2ا
نأليباثن«ايفانيحدادة،اوشاه دنتامصنا2ا»نيدثقل«ا
يفاصنداثء،اوغريلاَنامنانينساثءانيلننتلاَساقطنا
شه دنٍتايفانيستشف ثتاونيزننع،اكمثايفامستشفىا
أطباثءايالاحدوعايفااحجاة(،اوغريَلّناِمّمنايماتنثلا
اًةايفانألنااثفاقثص اةانيبُداد،اأَْوا قصُصهان،اَخثصَّ
نينثطلانُيساتهداةايشاكلاانمل،اكمثايفامدالاثتا

محثاظةاصددة.ا
 

املرأُة يف املدينة 
عىلاصد دانيِحلنكانيجمثلرييانينثلضايلددوننا
يفانينقفاثتاننحتجثج اة،اونيظثللنتاونألاشاطةا
نيدا ة،اَشهدتاشانننُعانُيدناحضنننًايلملأةامننزاثًا
يشاثنكةانيلجالايفامختلافانيفدثي اثتانيتلاكثاتا
تدعنايهثانيلجناةانيننناةانيدل ثاأَْواا مثايددانيجلسا
نيسا ثيسانألعاىل.ااكثاتاحثرضةاياذنتانيفدثي ثتا

م2اأخ هثانيلجل،اكمثاكثنايهثانيفدثي ثتانينساناةا
ة.ا نيَخثصَّ

ويثختاالفامنقدهاث،انيلأةانيجثمد اة،اأَْواطثيبةا
نيدنسة،اكثاتاحثرضًة،ايفاُكّلانيفدثي ثتاونينقفثت،ا
نيتالاتداّدعتايتدادعانيظالفانُيدثاثتالاونيظالفا
نيسا ثيسانيقثو انيذياتمساكايهاني من انن،اعدادا
منانإلذنعثتانيدنسا ةاونينقفثتانيدنسةاُخّصصتا
ماناأَجالانيقض اةانينطن اةايفامقثومةانيدادونن،ا
وغريلثاماناوقفثتاطاالبانيجثمداثت،اومدثنضا
نيصنناوننطبثقانيخرياة،اونيدثنضانيفن ةانسان ا
ومنحنتاثت،ايتنانعانيفدلانإليدنعلانيذياأساهمتا
يهانيلأةاني من ةانيطثيباة،ايفالذهانيلحلةامناتأناخا

شدبنث.ا
 

املرأُة الريفية 
انيدادونُنانياذياوّحادانيظلنم اَة،اوّحادانيفدالا
نيقثو ايثيارضونة،اانجداثانيلأَةاني من اةانيَقبَل ة،ا
ويََدتانيلأُةانيلاف ةاشثمخةايفانينقفثتانيقبل ة،ام2ا
ة،ا أخ هثانيلجلايفاذنتانيفدثي ثت،اأَْوايفاوقفثتاَخثصَّ
يثيسثحثتانيدثمة،اوساثحثتانيدننس،اننادةانيدلما
نينطنالاونيبنثعقاونيشادثننتاونيالاتاثت،امهتمٌةا
ياذنتانينقافانينطنلانياذيااحملهانيلجال،اينعلا
سا ثيساعثيلايارضونةانيتصاديايلدادونناوحلاةا
ثلالذناكثاتاأكنلااشثطثًا نينطن،اويفاحضننلثانيفدَّ
وتفثعالً،اماناغريلثامنانينساثءانيدلي ثت،انيلننتلا
تدلضتايلدناهناينلانيددونناونيحصثناعىلايالعاث.ا

نساُء الشُّهداء فيُض عطاء ال ينتهي 
نيدلوُفايأنانيالأَةاأكنُلاَماناتتملكهثانيدثطفة،ا
ونيلأةاني من ةانيدثطف ةاناضثً،ايماتنتزعامشاثعللثا
يكاناقنثعثتهثانينطن ةاننامثا ةاونيَقبل ة،اوَسادتا
مانااضثءاعثطفتهاث،ايتضمانيبالع،امماثاحملهثاأنا
تُضحالايأحبثئهاثايفام ثعانانيننجهاة،اوتقدمهما

مع �نق�شاء 2016 
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شاهدنءاوقلنيلايلحلااةاونيكلنمةانينطن ة،امئثتانيشاثلدا
نيتالاعلضتهاثاقناثةانيسارية،اونيتالاياماتلتقطهثاعدساةا
نيكثمارين،ايماتكاناسا نمثئ ة،اأَْواسا نثنانلثتاخ ثي ة،ايلا
ونقد ةاتختلطاا هثاعمنعاوغصثتانيحزنايثيفلحاونيلضث.

انيالأةاني من ةانأل اونألختاونيزوجة،اتساتقبلاشاه دلثا
نألولاونينثاالاونينثيثايطلقاثتانيبندق ة،اوتقانلايأاهث،امثا
قدمتاإنانيقل لايفاساب لانيلهاونيساتضدفلاوعزةاونيحلاةا
ةايلملأةانينتم ةايحلكةا ني مان،اولذنانينعلاانإلامثال(اَخثصَّ
أاصاثنانيلهاي سامدازونًاعانامنقفهثانينطنالاني منلاونا
اُد به.اوحالااتحدثاعنانيلأةانينتم ةاألاصاثنانيله،اأَْواعنا
نيه ئةانينساثئ ةاألاصاثنانيلهانيتلااظمتاجزءامنانينشاثطا
نينسنيايفامننجهةانيددونن،اانحنااتحدثاعناجزءامنانيُكلا
ني منال،اإذاأَنانينضثلاينجهانيددونن،اشاثنكتايهاني من ثت،ا
يمختلفاتنجهثتهن.االمااُددااشاثطثًاس ثسا ثًامحصنننً،ايفا
خدماةامكنن،ايلاننتقىاإىلامساتنىانيتهدادانينجنعيانيذيا
اتدالضايهانينطناني منل،ايتددعهاوتننعهانينقثيفاونينثطقلا

ونيس ثيس.ا

املرأُة املُنفقة املُنتجة للجبهة 
إذناكثنانيدالوفانيساثئداأنانيالأةاأكنلاتمساكثًايثُيلك ةا

ةانيجنللنتاوتدتربلثاجزئثًامنهث،اساننءايفا اةاوَخثصَّ نيَخثصَّ
مجتمدناثاني منلاأَْوايق ةانيجتمدثتاونيشادنب،اإناأنانيلأةا
ني من اةاكارستالذهانينظالةانيساثئدةاوللاتُنفالاوتتربعا
يلمجهانعانيحليال،اوتقاد اقنناالانيدعامامانامجنللنتهثا
ومدخلنتهث،اأَْوانيننيشانيتلاقثمتايرتي تهث،اأَْوانيحصنلانيتلا
قطفتاهايفامزننعهث،اوماناح ثكةا»ُجداب«انيبنثعقاوماليسا
نُيقثتلل،اونياليسانيشاتناة،اونعدنعاحلناثتانيد دايهم،اآنفا
نيقنناالانيدنعماةايقننتانيج اشاونيلجثنانيشادب ةاقدمتهثا
نيالأةاني من اة،اكمثايدبتانيادوناذنتهايفانيتكثاالاننجتمثعلا
يمسثعدةانيفقلنءاونيحتثجلاونينثزحل،اونرُسانيشهدنء،اويفا
حملاةانيتضثمناوععمانيبناكانيلكزياكثنايهثانيادونانيتم زا

أاضثً.ا
 

املرأة الثقافية التوعوية واإلعالمية 
حضانُنانيلأةايفام ادننانيننجهةانإلعالم اةانينقثا ةاكثنا
مشاهنعنً،اعىلاصد داوساثئلانيتننصلانإلعالم ةاااا سبنك،ا
ونتساآباتنتري(اويفاحمالتاانيتغلادنت(،اكمثاكثاتاحثرضًةا
يفانيننقا2اننيكرتوا اة،اونيصحاف،اويفانيتنع اةانيجتمد ة،ا
ونيشاثنكثتانينقثا ةاسننًءايفانطثنانيجبهةانينقثا ةايننجهةا
نيددوننانيتلاتلأساهثانملأةاامن ة،اأَْوايفاننطثنانينفلعاساننءا

يفانيقصثئداونيشاثنكثتانيتلفزانا اةاونيربنمجانيتفثعل ة،اأَْوا

كمذاداثتايفامحطثتانيلنعانانيتلاشاهدتااهنضثًاصثعدنًايفا

ملحلةانيددونن،اكمثايلزتاأسامثُءاعداٍدامنانينسثءاككثتبثتا

ينعلاسا ثيساعاثٍل،اويفانيدمن ااإنانيالأةاويفالذهانيجبهةا
اعثٍلايثيشادننايثيسائني ة. يثيذنت،اُعلاتايَحسٍّ

واثعننًامثاويجتانيلأةانإلعالم ةاعنئلةانيهثتلنتاونينثكفثتا
نيس ثسا ة،اعىلاعكاساأخ هثانيلَُّجل،اونساتقثمتايفاتنج ها

اشثطهثانإلعالملايفامننجهةانيددونن.ا

املرأة اليمنية سيدُة ُكل جبهة 
نيالأةاني من اةاخلاَفاصمانعاُكّلاجبهاة،اوياماتقتارصا
مشاثنكتهثايفاممثنساةاافسانألاشاطةانيتلاازنويهثانيلجلا
يفامقثوماةانيدادوننا-عدنانيدساكلاة-ايلاإاهاث،ايفاكنرٍيامنا
اةايفانيُقاَلىانيتلاذلابامدظاُمانجثيهثاإىلا نألح اثن،اوَخثصَّ
نيجبهاثت،اقثمتايدونلثانيحّدعانجتمثع اثًاكثملأة،اويدونلثا
نيرتينياواشثطهثانينسنيانينثلضايثيددونن،ايفاذنتانينقتا
نتجهتاإىلاتغط ةاغ ثبانيلجثل،اومزنويةانألعمثلاننقتصثعاةا
ونإلاتثج ةانيتلاكثاتامنامهثمهم،احسبانيتقس مانيتقل ديا

يلدملايلانيلجلاونيلأة.ا

  - حمود عبداهلل األهنومي:
عىلامدىاعقنعانعتمدتانيس ثسا ُةانيسادنعاُةايفانيتدخلا
يفاشاؤوناني مناعىلامشاثاخاقبل لاوشا نخاعااناوضبثطا
وس ثسا لاووجثلاثتامجتمد ةاوثقثا اة،اامألتاج نيهما
ة،ا يثيلاثنتانيشاهلاة،اوأعنجتهمايفاكشناثتايجنتهثانيَخثصَّ
ويماتكناحظنةالؤنءايدىانيسدنعاةايسبباتلش حامجتمدلا
يهماأواناطالقثًامناكفثءنتاذنت ة،ايلاكثناات جةاصنثعةانيثلا
يهماوتقدامهماكشاخص ثتاق ثعاةاويكنهثاولم ةاينلماقنةا

نياثلاويلاقاه.
اةايمخصصثتهاما حِظاَلامتساّنينالاذهانيلجناةانيَخثصَّ
نيشهلاة،اوتمتّدننالماونيقلينناجدنًامنهمايتلكانيخّصصثت،ا
يفانينقاتانياذياحاِل انيكنارياماناقبثئلهاماماناحقنقهاما
نيطب د ة،ااسكتنناعناذيك،ايلاوأادوه،ااأاتجاذيكانلَنانيقلننا
نيسا ثعياونيسا ثيساونينقثيفاونإلساالملاي دانيسدنعاةانيتلا
طثياثاترصاتاعىلامختلافانألصددةاعىلانينحانانيدثِكسايثا
الادهاني منلانيبسا ط،اويحكاماذكثءاني من لاعلانناأنانيثلا
نيذيااتمت2ايهانيزع مانيصننعاعىلاعلانيسدنعاةاومثيهثالنا
ثماناناص ثعهماوناق ثعلمايه،ااأذلابانينقُتاكثنزم ةالذها
نيق اثعنت،اوناحرساافنذانيزع مانيقبيلاإىلاحداكبري،اوتنسا2ا
افنذانيشا خانينلثيلايفاعنئلةاأوسا2امناعنئلةانيش خانيقبيلا

يحكماطب دةاعملهانينكلاإي ه.
يثيطبا2اأعنجاتانيسادنعاةالاؤنءايفاكشاناثتايجنتهثا
نيخثصةايكلاتدنجاني منايفامحفظتهثانيلعائة،اغرياأناعالقةا
نافصث ااشاأتايلالاؤنءانيدمالءاويلاقبثئلهام،اوتطننتا
يمالونانينقتانياكثيفاإىلانينظلايدالانيلابةاإىلالاذهانيدالقةا
نيتلاناتف داني من لاكشادب،ايقدنامثاأاثعتازعمثءاولم لا
تليطهمامصثيحاشاخص ةاافد ةايثينظث انيسادنعي؛اويهذنا
ياثتايزنمثًاعاىلاُكّلامننطاناأنااتديّالاأملهاني نمالاوح ثتها
نيتننعاةاواكثيادايؤساهانيسا ثيساونيفكالياوننقتصاثعيا

ونينقثيفايد دناعناتأثرينتاأويئكانيزعمثء.
يفاجاننتاماناتفثعالانيجتما2اما2امتغرينتاه،اظهلتا
حلكاةاأاصثنانيلهاكتدبرياشادبلاإساالملاثاننيانجتمثعلا
يكنِّااثتانيجتم2انيصثعقةام2اافساهث،اونينظ فةاأاداهثامنا
نياثلانيداّاسانيحلن ،اوكنالاوكرباأاالنعالذهانيحلكةاشادنثًا
غربنًايهمن اإساالم ةاعثي ة،اووعالاقلآالاعثٍل،ايدوناتثناخا
يسءايفانينظ فاةانيدثماة،اوناعالقثتاملابةام2انيسادنعالا
ونألملاك ال،ااكثاانناونيجتم2اوناسا مثاقب لتهاكلوحايقلا

جسدهانيذياظلاابحثاعنهاشطلنامنانيدلل.
كناريامانانيحلللاومنهامامخططانانيدادونناوأعونتهايفا

نيدنخالاونيخثنجاناادنكاننارساقنةاأاصثنانيلاه،انيتمنلةايفا
نإلاماثنايهذنانيارشوعانيقلآاالانينهضني،اونااداننانيقنةا
نإلامثا اةانيغ ب اةانيتلاحلَّكتاشابثبانيجتما2اني منلاعىلا
احانامنريايلدجب،اويهذنااقدمنناُكّلاملةاتفسارينتامجثابةا

يلصننب.
نيتحاننتاننجتمثع اةانينقثا اةاونيفكلاةانيتالاأحدثتهثا
ماالز انيشاه دانيقثئد،اوخطثيثتانيسا دانيقثئاداحفظهانيلها
يفاأوساثطانيجتم2،اوناس مثايفاأوساثطانألناثفاونيقبثئلايفا
ظالاونق2اعميلاتطب قال،اتغ باعثعةاعناأذلاثنانيكنريامنا
نيحل ال،اولنامثاانقدهمايفانيخطأ.الاذنانيتحنلاننجتمثعلا
نياذيايقلاا هانينانيقب لاة،اونينانيدانة،اونيانانيفقري،اونينا
نيغنل،اونينانينخبة،اونينانيدثمةامنانينثسايغ ته،اوحقلامنا
خاليهاذنته،اونساتنيفاا هاعونه،اوشادلايمسؤوي تهاوونجبه،ا
ومماثاناشاكاا هااإااهاكثنامنانيسابثقلاإىلالذهانيساريةا
نياُنانيقب لةاني من ةانيذيااظلاشازنناإىلازع اماقب لتهانألاثالا
ونيساتأثلاونياذياخلادايح ثةانيدمثياةاونألثلة،اوتالكاقب لتها
الاساةايلجهالاونيحثجاةاونيفقل،ايالاوعملاعاىلاتجه لهثا
وتضل لهثاحتىاتظلاأساريةاازونتهانيشخص ة،اوكف لةايتلب ةا

حثجثتهانألاثا ة.
وياثاعاثعالاذناانيقب ايل(انيبسا طانياذيايمااكانايفاِعريا
قب لتاهاوناافريلث،اوقداحملالمانألماةاعىلاعثتق ه،اوتحدثا
يحدااثانيقالآنانيننسا2،اوكشافانيلنث اعاناونقا2اقب لتها
وشادبهانييسء،اوأيثنانيخط ئةانيتلاتسابَّبتاا هثانيسدنعاةا
ونألاظمةانيستكربةايحلانيسالملاونيدلب،اوصثنايرصختها
وشادثنهاونيتزنماهاوشاجثعتهاوق مهاواتنتهاحدااَثاقب لتها
نجثناواساثء،اصبحثاومساثء؛اإذاجثءلمايمثاناعهدايهمايه،ا
اأصباحامحانناحكثاةاح ثتهماننجتمثع ة،اوشا ئثااشا ئثا
نيتفايهاشبثبانيقلاةاأوانيقب لةاأوانيحلاذووانينزعةانيتملعة،ا
ونينثقمةاومثاأكنللم،ااتلّقفتهمانيدوننتانينقثا ةايتحلِّلايهما
يفاعثيماونسا2امانانيهمن ،اوإطثناأوسا2ايفانيزمثناونيكثن،ا
ابثتانيذيااكالامنهماانمثاوقثتلاعىلاحادوعاقب لتهاوقلاتها
ضادانيقب لاةاأوانيقلاةانألخالىااتحدثاعنانألماةاوحدوعلثا
نيدثي اة،اوصثنانيهتمايثيننق2انيذلبلامندادثايتدب دانيطلالا
احناونق2اإساالملاعثيل،اوظهلاذيكانيلعداادانيخّنننااننجها
أعتاىاأللانألنض،ااصثنايطلاقلاتهاوشادبه،اوملِهماأقلناه،ا
وحدااَثامساثِءاعجثئزايلده،اوامانذجاصغثنلمانيذياتضفىا

عل هانألسثطري،اوتحفهاحكثاثتانيبطنية.
وإذناماثاكتبانيلاهاألحدلمانيشاهثعة،ايفامدلكةامقدساةا
خثضهاث،ااقاداكتابايقض تهاوساد هاوحلكتاهاومفثل مها
نيخلانَعايفاقب لتاهاأون،اثمايفاشادبهاثثا ث،اوصاثنتانوضثتا

نيشاهدنءاقبلاةانألمهاثتانيلي اثت،اومهانىاأائادةانألج ثلا
نيصثعداان،ااطنفانيجم 2ايلالذهانألجدنثاي ساتلهمامنهثا
حكثاثانيجد،اوأساثطريانيتضح ثت،اوتلنا امانينطن ة،اوآاثتا

نيلجنية،اوي نثتانيفحنية.
لنثاساقطاعمالءانيسدنعاة،اوأاصحانيجتم2اعناحق قةا
أمللم،اوناقشا2انيستثناعناونقدهمانينلن اونيزاف،ايدداأنا
كشفاأيطثلانيتحنلاننجتمثعلالذنانيستثناعنه،اوأيثاننازافها
نيصننع،اوظهالايلجم 2اأناأويئكانيدماالءاأعجزامناإحدنثا
حاَدٍثامهم،اوكثانناكلماثاأوقدونااثننايلدادونناعىلاأتبثعالذها
نيساريةاكلمثانتسا2اأوننلث،اونمتدااننلث،اوساط2اشدثعهث،ا
وخبىاعوناعمالءانيسدنعاة،اوتضثءلاوتقزَّ ،اأمث الذنانيت ثنا

نيجثنف،انيذياانترشايفانيجتم2اناتشثنانينثنايفانيهش م.ا
لنثاتبلايلسدنعاةام2اعمالئهثاأاهثاأخرساصفقةامناأيلا
غبشاثن،اافطمتهاعنارضعانيدمثية،اوقطدتامخصصثتهم،ا
يحجةاتكثسالهماعناعونلمانينثطايهام،اأواناددن اتأثريلم،ا

ازنعتاطلاعمالئهثايلة،اوجدلتاونقدهماخبثنً.
لاذنالناونقا2انيجتما2،اوونقا2انيقب لةانيكاننانيلئ سا
ا ه،اولذهاصننةامصغلةاعاناونق2انيتحننتانيدظ مةانيتلا
شاهدلثانيجتما2،اي نماثاكثنانيصحف نناونيكتاثباونينخبا
انتشاننايفاأجاننءانيحدنثاة،اواخنضنناجادنًاعم قثاحنلا
قضثاثاصغرية،اوالنكننامفلعنتاناتسمنانيجتم2اوناتغن ها

مناجنع.
ناأتحادثالناثاعنانيقب لاةانيتلاكثاتايثألمساتساتخد ا
إلاتثجااشادبانيقب لاة(،اويكنلاأتحدثاعنانيشادبانيننعلا
نيذيانتجاهايثيقب لةاألناتكننااقب لةانيشادب(،اوأتحدثاعنا
ا نينقثاةانيتلاصندتانإلاساثنانيكلام،اوعنانينعلانيذياأشا2َّ
ي ايءاعنوبانيتحالكايفامضماثناإاجثزانيحضاثنةانيننع ة،ا
وعنانيشجثعةانيتلاجدلتامنالذنانيشدبايإمكثاثتهانيفقريةا
ونيضد فاةاونينددمةامننِجهثاعت دناألغنىاوأعتىاوأقنىاعولا
نألنض،اوعنانيتضح ثتانيتلاأعجزتانيدثيلاتفسريناوتدل ال،ا
وعانانيصمنعانيذياااثقانيجبثلانزناة،اوعنانيسالنكانيقناما

نيذيااجدلامناصثحبهاقداسثااحفهاننحرتن اأانمثاحل.ا
ي اسايثيارضونةاأناانطبلالذنانينصفاعاىلانيجم 2،ايلا

كثنااكفلايفاتلكانيظلوفاأنااكننالنثكاامنذج،اوقداكثن.
ي سانيتفساريانياثعياننقتصثعيامناحّلكالاذهانيجمنعا
يذيكاننتجاثهااثاصداقل،اويكناهانينعل،اونينقثااةانيقلآا ة،ا
ووجدننانيجننباعناكمٍّالثئلامنانألسائلةانيحثئلةانيتلانيَّمثا
وجادونايهاثاكنرينامانانيتنظارينت،اويكنهثايفاُكّلامالةاكثاتا
تصطاد ايجدننانيننق2انيزنياونيلعيءاونيذياطثيثانقتثتاعىلا

نيفشالانيدنئماوني نمل.

ي ستانيقب لةاكقب لةايمفهنمهثانيسلبلاونص دلثانييسءا
يفانياثيضانيقلاباللامناتتحّلكاني ان ايفامننجهةانيددونن،ا
وأياخطنةاتؤصلايهذناننتجثهااإاهثاإامثاتصبايفاإعثعةاإاتثجا
اساناكساثننتا نيفشالاملةاأخلى،اووض2انيبذونانيتلاتؤسِّ
ايلايثذناغثبانيزعمثءانيقبل ننا نحقةاناسمحانيله،اوإناافرسِّ
ونينجثلاثتانيلسام ةاعاناساثحثتانيدلكة،اوحارضاأالنعا
نيقبثئلانيبساطثءانيذاناتلقانناثقثاةانيقلآناونقدثاوسالنكث،ا
وللاثقثاةانيدزةاونيدطثء،انانيذاناتلقنناثقثاةاننععثءانيقبيلا
ونيدصب ةانيخثرسة،اونيتلاللاثقثاةاتخلباأكنلاممثاتدمل.

لالاتدلماأنايفالاذهانيحاثنةاأواتلكاكنرينامنانيشاهدنءانا
انتمانناإىلالاذهانيقب لةاوناإىلاتلاك،اويكناانتمانناإىلالذها
نينطقةانيحلةامنالذنانيشادبانأليل،اوحلاتحلكانينانيقب لةا
ال سانساتجثيةاألملازع مهثاويكنهانستجثيةايحثيةانيشدننا

يثيساؤوي ةانيتلانساتنقدلثامناأعي ثتانيسارية.
إاهانيشدبانيذيايمااددااشدبانيقب لة(،اوقداجدلانيقب لةا
اقب لةانيشادب(،اإااهانيجتم2انيذياشادلايخطننةانينكنصا
يفالاذهانيدلكاةانيصرياةاادرّباعاناعونهايكلالاذنانيصمنعا
نألساطنني،اونيتضح اثتانيجسا مة،اإاهامانيشادثانيغاربا
نيذاانانتخذلامانيددونناوأعونتاهاوإعالمهامناقباُلاومنايدُدا
ُساخلاث،اإاهانيشادبانيذياتأافاحزبانإلصالحاعنانينظلاإىلا
اِملة،اوِخَلقهانيبثي ة،اوساخلامناح ثتهانيد ش ة،ا أثننيهانيسَّ
ننهازمثاثا إاهانيشادبانيذياتنكلاا هايدضاننشارتنك لايثايُقِّ
طناال،ااطنوناعناحداثاانيداثيكت ك(اكشحث،اويثتنناطبقثتا
نجد ةامنتظمةاعىلاأيننبانألاظمةانيتخلفة،ااصدقانيشادبا

وكذينن.
إااهانيشادبانياذياشاثنكتانألنااثفايفاحلكتاهايشاكلا
نئ س،ااكثنانيشادثانيغرباأصادَقاق الامناكنريامنانينقفلا
ونألكثعام لانيتف هقلاعللنً،اونينثطقلاني ن اعمثيةاوُعهلنً،ا
إاهانيشادبانألص لانيذياعرّباشدُلهاوأعيهاوتلنثهاوزنملهاعنا
أصثيةاتحلكهانيقدس،اويللنايشجثعتهاوإامثاهاوصربهاعىلا
إامثااهاني مثال،اوأثبتايتثناخهانيفذاونألساطننياأاهانمتدنعا

حلايساريةانإلامثناني مثا ةانيحقة.
أناماثاأحنجنثايفاأنااساتملايفاععمالذنانيشادبايثيتحلكا
نينقاثيف،اح ثالانامحانناعمل ةانيتحانلاننجتمثعال،اومثا
أحنجناثاإىلاازعانيكننيحانيكنريةانيتالاتد لالذنانيجتم2امنا
نناطالقةانألكرب،ايحلاخالاثتاأينثئه،اوازعاات لامشاثكلهم،ا
واظاماكنارياماناأمننلام،اويتصح احااظالنتايدضهاما
عاناطب داةانيتحالك،اويثيتذكاريانيدنئامايهاحتاىاناتص بها
آااةانينسا ثن،اأنامثاأحنجناثاإىلامغاثعنةانيكالنيسانيدوننة،ا

وننيتصثقايثيبلدةانيط بةاينكسباارصانيلبانيغفنن.

املرأُة اليمنيُة تتصّدى للعـدوان وال ُتكَسر 
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عام 2016 يف اليمن: املدنيون كهدٍف اسرتاتيجي للعدوان باإلبادة الجماعية
  - زكريا الشرعبي:

اعُ ا5اامدا ثًاقتََلُهامانيددونُنا يامااكناقاداَجافَّ
ايغثنةانساتهداتامنزَلاأرُسةا انيسادنعيُّ نألملاكالُّ
نيننطنا»نيكنكبثاال«ايمنطقةانيحصبةايثيدثصمةا
صنداثءايفانيحثعياونيدرشانامناسابتمربا5الا ا
وناعماثءاآنفانيضحثاثاني من لايمختلِفاأعمثِنلما
وائثِتهماننجتمثع ةانيذانانستشاهدوناَجاالَّنَءالذنا
نيدادونناعىلاملأىاومسام2امنانيدثياماكله،اويددا
ساثعثتااقطامناننتكثباتلكانيجلامةاتماتنص ُبا
نيسادنعاةايفانئثساةامجلساحقنقانإلاَْساثناومثا
للاإناسثعثتاأَاْضثًاحتىاأثبتتانيسدنعاةاجدننتهثا
يثينصاباوقثمتايثنتاكثبامجازنةاننحاضح تهثا
أكنالامانلااامدا ثًاوُجلحاآخالونايفاحفلازاثفا

يمنطقةاونحجةامدالاةاذوايثبايمحثاظةاتدز.
ويفانينقتانيذياكثاتاطثئلنُتانيددوننانألملاكلا
وضا2ا يفا ني من اةا نألجاننءا يفا تحّلالا نيسادنعيا
ننساتددنعاننتاكثبامجازنةاجدادةايحالانيدا لا
يدداأْنايامااكناقدامىضاعرشوناانمثًاعىلاننتكثيها
مذيحَةانيصثيةانيكربىايفانينثمنامناأكتنيلانيثيض,ا
ولالاأكربامذيحاةايفاتأناخانيحالبانيحداث،اكثنا
مثااسامىايمجلساحقنقانإلاَْساثناقدايدأانقرتنَعها
يلتصنااتاعاىلاعضناةاعدعامنانيادولايفانيجلسا
يلداث اعالا ،اويفانينقتانيذياأساقطتانيطثئلنتا
حمَمهاثاانقامناثزلانيننطنالايفامدالااةانيصلنا
وقتلتامثااقثنباعرشاانامننطنثً،اتمانإلْعااَلناعنا
اانزانيسادنعاةايفاعضنااةانيجلس،اولانانيفنزا
نياذياجثءايجهانعاأماننلانينفط،انيهاثنةانينح دةا
نيتلااتقنُهثانينظثُ انيسادنعي،ايحسابامثاكشفتا

منظمةانيدفنانيدوي ة.ا
ياماتكنانيجلنئامانيذكننةالنثالالانناتهثكثِتا
نينح دةانيتلاننتكبهثانيددونُنانألملاكلانيسادنعيا
يحقانقانإلاَْساثنانيتلاتقاُفانيسادنعاةاعىلانأسا
نيجلاسانألَُمملانيطثَيابايحمثاتهاثاكال،اويماتكنا
آخللاث،اامنذانيساثعساونيدرشاناماناآذننانيدث ا
نيثيض،اح اثايدأانيددوننامرشوعاهانيدمنيايذيحا
ماثااقثنباسابدلامننطناثًامدظمهمامنانينساثءا
ونألطفثلايفامنطقةاينلاحاننتايثيدثصمةاصندثءا
إىلالذهانيلحظةانيتالايمااتنقْفاا هثالذنانيرشوع،ا
يماارتكانيددونناحقثًامناحقنقانإلاَْسثناإناناتهكها
وناجلاماًةاماناجلنئمانيحالبانينصانصاعل هثا
يفانيقثااننانيادويلانإلاَْساثالاونايفانيننث لانيدوي ةا
عوناأناانغاَلايفاننتكثيهاثاغاريَاأنانيدثَياَمانيتزعَما
يحقنقانإلاَْساثناويدنًاعناأنااقتاثعاأملنءانيددوننا
إىلامحكماةانيجنثاثتانيدوي ةاوانقافانيدبثايحلا
نإلاَْسثناني منلاقث ايثخت ثنلمازعمثءايحمثاةالذها

نيحقنق.
يحكماةا نألََساااثيسا نينظاث ا يفا انظالا مانا
نيجنثااثتانيدوي اةاوُخُصْنصاثًانياثعةانينثمنةامنها
سا جداأنانيدادوننانألملاكلانيسادنعياقداحلصا
انيفقلنتانيدتربةايفالذنا عىلاأناالتكَبايإخالصاُكلَّ

نينظث اجلنئماحلب.ا
افلاحلاتدتربانيحكماةانيدوي ةايفانيثعةانألوىلا
مانانيفقلةا»ب«ايفااصلاجلنئمانيحلباأاهثاتنطبُلا
عاىلا»تدمداتنج اهالجمثتاضدانيساكثنانيدا لا
يصفتهامالاذهاأَْواضداأاالنعامدا لانااشاثنكننا
مبثرشًةايفانألعمثلانيحلي اة«،اوتنصانيثعةانيلنيدةا
عاىلاأنا»تدماداشانالجان اما2انيدلاماياأنالذنا
نيهجنَ اس سفُلاعناخسثئلاتبد ةايفانألنونحاأَْواعنا
إصثيثتايلانيدا الاأَْواعناإيحثقاأرضننامدا ةاأَْوا
ناونسا2انينطثقاوطنالانألجلاوشادادا إحدنثارَضَ
يلب ئاةانيطب د ةااكانناإالنُطهاونضحاثًايثيق ثسا
إىلاُمجَمِلانيكثساِبانيدساكلاةانيتنقدةانيلمنساةا
نيبثرشة«امناجلنئمانيحالب،اوتنصانيثعةانيحثعاَةا
عرشَةاعىلاأنا»قتلاأالنعامنتملاإىلاعويةامدثعاةاأَْوا
ج اشامدثعاأَْواإصثيتهماغدننً«اجلامةاحلب،اأَاْضثًا
ننتكابانيددوننانألملاكلانيسادنعيامئثتانيجثزنا
نيبشادةامخلفاثًامثااقاثنبالااأيفامداالامثايلا

شه داوجلاح.

وا مثاتدتربانيثعةانينثا ةا»تدمداتنج هالجمثتا
ضدامننق2امدا ة،اأيانيننق2انيتلاناتشاكلاأَْلَدناثًا
عسكلاة«،اوتدتربانيثعةانينثينة«اتدمداشنالجمثتا
ضادامنظفلامساتخدملاأَْوامنشاآتاأَْوامننعاأَْوا
وحادنتاأَْواملكبثتامساتخدمةايفامهمةامنامهث ا
نيساثعدةانإلاَْسثا ةاأَْواحفظانيساال اعمالًايم نثقا
نألمامانيتحدةاماثاعنمننااساتخدمننانيحمثاةانيتلا
تناالايلمدا الاأَْوايلمننق2انيدا اةايمنجباقثاننا
نينثزعاثتانيسالحةامناجلنئامانيحالب«،اوتنصا
نيثعةانيخثمسةاعىلاأنا»مهثجمةاأَْواقصفانيدناأَْوا
نيقلىاأَْوانيساثكناأَْوانيبثالانيَداْزَنءانيتلاناتكننا

أَْلَدناثًاعسكلاةايأاةاوس لةاكثات«.
وتناصانيثعةانيتثسادةاعاىلاأنا»تدماداتنج ها
لجمثتاضدانيبثالانيخصصةايألغلنضانيدان ةاأَْوا
نيتدل م اةاأَْوانيفن ةاأَْوانيدلم اةاأَْوانيخرياة،اونآلثثنا
نيتأناخ اة،اونيستشاف ثتاوأمثكاناتجم2انيلىضا
ونيجلحاىارشاطاةاأناتكانناأَْلَدناثًاعساكلاة«،ا
تنطبالاتحتاتنص فا»جلنئامانيحلب«،اوينثًءاعىلا
ذيكااقاداطثلاقصفانيددوننانألملاكلانيسادنعيا
ُكّلانيادناونيننقا2انيدا اةاونيخدم اة،اابلاغاعدعا
يفدالاغاثننتا تدمالتاوتارضنتا نيتالا نيناثزلا
نيدادونناثعل5ثاامنزنً،اكمثاقصافانيددونناأكنلا
ماناللثامدنساةاومدهداوأكنلامناثلاامنشاآتا
ومبثاالاجثمد ة،اإضثاةاإىلاأكنلامنا55اااطلاقثًا
وجارسنً،اكذياكاقاث انيدادوننايتدماريا5اامطاثننًا
وااام ناثءاو5لاامحطًةاومنيادنًاكهليثئ ثًاوعاا 
خزنااثًاوشابكةام اثهاكذياكا5لااشابكةاومحطةا
نتصثنتاوالثعامساجدنًاو9ا5اامنشاأةاحكنم ةا
يفامختلافانيحثاظثت،اويماتنُجانيستشاف ثتاونا
نيلنالانيصح ةااقداقصافانيددونناأكنلامنااعا 
مستشافىاوملاقاثًاصح اثً،اكمثايماتساّلمانيدثيما
نيحضثناةاونانينشآتانيسا ثح ة،اح ثانستهدفا
نيدادونناأكنَلاماناللاامنق2اأثلياوا9اامنشاأةا

س ثح ة.
إضثاةاإىلانساتهدنفاث9املدبثًاومنشأةاناثض ةا
ولاامنشاأةاإعالم اةاومثااقاثنبالثل5امنشاأًةا
تجثناةاوالاعامخزَناغذنءاوااعلااثقلةاغذنءاأَاْضثًا
وقصفاعل5اأساننقاتجثنااةاأغلبهثاكثاتامكتظةا
يثيننطنالاواثاامحطاةاوقانعاولااااثقلةاومثا
اقاثنباثااامصنداثًاواثثاااحقاالًازننع ثًاوأكنلا

منالثاامزنعةاعونجناومننيش.
كذياكاتدتربامحكمةانيجنثااثتانيدوي ةايفانيثعةا
نيساثيدةامنانيفقلةا»ب«ااصالاجلنئمانيحلب،اأنا
إساثءَةانستدمثلاعلمانيُهداةالناجلامةاحلب،اومثا
مناُلداةاأعلنتهثانألممانيتحدةاإناوننتكباا هثالذنا

نيددوننانيدداَدامنانيجلنئم.
انساتخدنَ انألسالحةانيحلمة،ا أماثاا ماثااُخصُّ
وي نماثاتنصانيثعةانيساثيدةاعرشةاأنا»نساتخدن ا
نيسامن اأَْوانألسالحةانيساممةاجلاماةاحالب«،ا
وتناصانيثعةانينثمنةاعرشةاأنا»نساتخدن انيغثزنتا
نيخثاقةاأَْوانيساثمةاأَْواغريلثامانانيغثزنتاوجم 2ا
ماثايفاحكمهثامانانيساننئلاأَْوانياننعاأَْوانألجهزة«ا

جلاماةاحلباأَاْضثً،اوتنصانياثعةاعرشوناعىلاأنا
»نساتخدن اأسالحةاأَْواقذنئافاأَْوامننعاأَْواأساثي با
حلي ةاتساببايطب دتهاثاأرضنننًازنئادةاأَْواآنمثًانا
يازو ايهث,اأَْواتكنناعشاننئ ةايطب دتهثايثيخثيفةا
نيسالحة«اجلاماةا يلمنثزعاثتا نيادويلا يلقثااننا
حلب،اكذيكانساتخد انيددوننانألملاكلانيسدنعيا
نيقنثيالانيفلنغ ةايفاجلامتَلاعّطثناواقماونيقنثيلا
نيدنقنعاةايفاقصافانيدثصمةاصندثءاومحثاظتَلا
اةاوعدعامنانيحثاظثتانألُْخااَلىاوقدا صددةاوحجَّ

وثقتاذيكاعدعامنانينظمثتانيدوي ة.
كذياكاوا مثاتدتاربُامحكمُةانيجنثااثتانيدوي ةا
»تدمداتجنا2انيدا لاكأسلنبامناأسثي بانيحلبا

يحلمثاهمامنانيننعانيتلاناغنىاعنهثايبقثئهم،ايمثا
يفاذياكاتدمداعلقلاةانإلمدنعنتانيغنث اةاعىلانينحنا
نينصنصاعل هايفانيقثاننانيدويل«،اافلضانيددوننا
نألملاكلانيسادنعياحصثننًاخثاقاثًاعىلاني منامنذا
عاث اوثمثا ةاأشاهلايلنًاويحالنًاوجاننً،امثادثًامنا
ُوُصانلاأعاىامقنماثتانيح ثةاإىلانيشادباني منل،ا
كماثاوقاث ايثتخثذاقالننااقالانيبنكانيلكازيامنا
صنداثءاإىلاعدنانغماح ثعاتهاطاننَلاأكنلامناعث ا
واصف،امثاأعىاإىلامفثقمةانيأسثةاننقتصثعاةاعىلا

كثاةاأَيْنَثءانيشدباني منل.ا
خاالَلانيداث اعالاايامااختلاْفااْهاُجانيددوننا
نيسادنعياعاناعثماهانيساثيلايفاننتاكثباأيشا2ا

انيدثَ اعالااشهداتصثُعدنًا نيجلنئمانيجمثع ة،ايلاإنَّ
ملحنظاثًايفاحجاِماوعادعانيجاثزناوجلنئامانإليثعةا
نيجمثع ة،اإذاويحسابانحصثئ ثتامنثَّقةامناقبلا
اَنانيدادونُناأوىلاجلنئما ملنكزاُمتخّصصة،ااقداَعشَّ
نيحالبايذياكانيداث ايفانيخثماسامناشاهلهانألولا
عندمثانساتهدفاعننانينننايلمكفناالايثيدثصمةا
صندثءاوتننيتايدداذياكانيجلنئماوصننًاإىلاجلامةا
نيكاربىايثيدثصماةا نساتهدنفاعازنءايفانيصثياةا
صندثء،اويددلثامجزنةاساجنانيزاداةايفامحثاظةا
نيحداادة،اويلاُكّلاذيكاملتاعارشنتانيجلنئمانيتلا
نساتهداتامنثزلاوقضتاعىلاعادعاكبريامنانألرسا

يأطفثيهثاواسثئهث.

 عثماثنامنانيدادوننانألملاكلانيسادنعياعىلا
ني ماناياماامالااانٌ امنهماثاعوناأناالتكاَبالذنا
نيدادونناجلاماةاأَْواجلنئاَمايحلانإلاَْساثناني منلا
ويُن تهانيتحت ةاومقدننتهاي سااحساب،ايلاعثمثنا
منانيحصثنانيخثالاأاضثً،انيحصثناحتىامناحبثتا

نيدونءاوقطنانيجلنحة.
يادأانيدادونناأوىلاغثننتاهاحاننيلانينثا اةايدادا
منتصافاي لانيخم اساعااماثنسا5الا ،اح ثا
انجائاساكثنانيدثصمةاصندثءايأصاننتاتحل لا
مكنفايلطارينناونافجاثننتاتهزامنثزيهاماعوامثا
مدلاةامنهمايثيذياحدث،انساتهداتانيغثنةانألوىلا
مطاثناصندثءانيادويلاونساتهداتانيغاثنةانيتثي ةا
حلاينالاحننتانيساكنلايفامدالاةاينالانيحثنثا

محثاظةاصندثء.
كثاتانيسثعةاتشارياإىلانينثا ةاونينصف،اوكثنا
أللانيحلامذعننانامناسمثعانيغثنةانألوىلاوصنتا
نيطاريننانيكنف،اثمااجاأًةاكثناأكنلامنااثامنهما
مدانااثًاتحاتانألاقثض؛اغاثنةاإْجاَلنم اةاأحثيتا
منثزيهماوأحالمهماإىلاُنَكث اوأحثيتاأجساثَعلماإىلا

أشالءامتفلقة.
يامااكنامثاحدثاأللاثيلاينلاحاننتاإنامنجزنًا
مبساطثًايثاسا قنُ ايهانيتحثيُُفانإلْجاَلنملانحقثً،ا
وا ماثاأعلانايفاذيكانينقاتاأناعمل ثتاهاتهدُفاإىلا
محثنياةاقانىانيننحداونيدرشانامناسابتمرباَمنا
أسامثلمايثناقاليلاوإعثعةانيفاثّنانينته ةاوناتها
لاثعياإىلاسادةانيحكم،اتبالامنذانيغاثنةانألوىلامثا
انننياهاتحتالاذهانألَْلَدنفاماناأَْلاَدنفاحق ق ةا
أُْخااَلى،اناسا مثاأنانيحلانياذياأصثيتهانيغثننتا
نألوىلاونألطفاثلاونينساثءانيذياننحانناضح ًةايتلكا
نيغثننتايمااكنانناسانىامناعثمةانيشدباني منل،ا
ونساتهدناهماكثناتدشا نثًايلدادونناعىلانيشادبا
ني منالايأكملهاساد ثًايرتك دهاوإعثعتاهاإىلاعنئلةا

نينصثاةانيسدنعاة.

ننتكابا نيدادوننا مانا نألولا نيشاهلا وطاننلا
نيجلامةاتلنانيجلامة؛ايهدفاتدمريامقدننتانيداثعا
ني منلاوقننمهثانيدسكلياونيدالايدناةامناقصفا
مطاثناصنداثءانيادويلايفانيساثعساونيدرشانامنا
ماثنسا5الا اوي اساناتهاثءايقصافانيدثصمةا
صندثءايقنبلةاالنغ ةانساتهدفايهثاجبلاعطثنايفا
نيدرشانامناأيلالا5الا ،اغرياأناصمنعانيشادبا
ني منلاأمث اآنتانيقتلاونيدمثناأصثبانيددوننانيذيا
ننلاناعىلاتلك ا2اني منايفايض2اساثعثتايثي أسا
وقلباأطالنفانيدثعيةايصثياِحاني من ل،ااثيددونُنا
نياذياامتلُكاأيَشا2َاأسالحةانينتاوأحدثاوساثئلا
نيدمثناونمربنطنناةاإعالم ةاوعيلنمثس ةاضخمة،ا
وامتلكانألمننلانيطثئلةايرشنءاذممانيدثيمايدنااثشالًا
يفاتحق لامثاالملاإي هاأمث اشدبامحثَصاواقريا
وناامتلكامنانألسالحةاسانىاأسالحةاعت قةامنا

مخلفثتانيحلي لانيدثي تل.
يامااكنامنانيدادونناأمث اُكّلالاذناإناأناادلَنا
نينارَصانيكثذَباوإاهاثءاعمل ةا»عثصفاةانيحز «؛ا
اقتاتسادةاوتسادلايثيئةامنا يثعتباثناأاهاثاحقَّ
أَْلَدناهثاكمثاصحانينثطلايثسامهثا»نيدم داأحمدا

عسريي«.

َكي الوعي
ادانعامصطلاُحا»َكالانينعال«اإىلانيؤّسساةا
نيدساكلاةانيصه نا اةاانئ اسانألنكثنانيساثيلا
منشا هاادلنن(،اوقدالداتاإرسنئ لامناخاليهاإىلا
تحداثاأعونتا»نيلعع«ايفاُعملاشاخص ةانيفلعامنا
جهة،اوإازنلانيهزامةانينقثا ةاونيفكلاةاوتلسا خا
نيشادننايثيَدْجاازايفانيذلنانيجمدلانيفلساط نلا
مناجهةاأُْخااَلى،اويدد اجدوىانينضثلانيشدبل،ا
يثإلضثااةاإىلاعقاماخ اثنا»نيكفاثحانيساّلح«ايفا

نستدثعةانألنضاوتحق لاحلمانيدوية.
كمثانساتخدمتالذهاننسارتنت ج ثُتايفاحليهثا

عاىلايبنثنايفاعادونناتمنزاعللااعاىلايبنثناوذيكا
يحثويةاناتزنعانمزاةانيتحلالاعث الللاامناخاللا
نيهجن اعىلامدانةاينتاجب ل؛األنامجلعانيس طلةا
عل هثاعسكلاثًاامنّلا»ك ّثًاينعل«انيقثومةايفايبنثنا
وناه ثناأساساخطاثبانناتصثنانياذياأيقثهاقثئدا
نيقثومة،انيسا داحساناارصانيلاه،ايفا5ااأاثناعث ا

لللاااإرسنئ لاأولنامنا»ي تانيدنكبنت«(.
م2اناتهثِءانيشاهلانألولامنانيددونناعىلاني منا
شادلاتحثيفانيددوننانألملاكلانيسدنعيايثيدجزا
وني اأسايفانساتدثعةانينصثااةاعىلاني مانااأعلنا
عمل ةاعدونا ةاجدادةاأطللاعل هثانساما»عثصفةا

نألمل«.
انألمالايفاافنسا ياماتكاناعثصفاُةانألملايبَاثِّ
ني من الاونيبدءايإعثعةانإلعمثن،اكمثاصحانينثطلا
يثسمانيددونن،ايلاكثاتاعمل ةاإعثعةاأملايلتحثيفا
نيادويلايفاإاجاثعانسارتنت ج ثتاأُْخاااَلىاإلعاثعةا

ني من لاإىلاقمقمانينصثاة.
نيكثيالا نألعلنيالا ونيدقالا يثي اأسا مدانعاثًا
ونيفشالانيدساكليايقننتهاوملتزقتهايفانيجبهثتا
أطللاتحثيفانيددوننانيدناثناآليةانيتدمريانيمنهجا
يلبُناىانيتحت اةاني من ةانيدثمةاونيخثصاة،اادّملونا
نيستشاف ثتاونيدننساونيساثجداونيدثيمانألثلاةا
ونيحضثناة،اونألساننقانيكتظةايثيدا ل،اوناتقلتا
مجثزُنلاماإىلاقصافانيدا الايفامنثزيهاماعاىلا
مساثحةانينطاناماناعوناملنعثةايحلماةاأَْواعانا
أَْوامنطقاة،اأَْوانيتفلاالايالانألعلنس،اوسا ثننتا
نإلسادثف،احتىاأنانيضحثاثااتكالناقصفهماملنننًا

يلتنبتامنامفثنقتهمانيح ثة.
كثااتالاذهاننسارتنت ج ُةالالانسارتنت ج َةا
َكالانينعل،اح ثاذلباتحثيفانيدادوننانألملاكلا
نإلرسنئ ل اة،ا نيتجاثنبا نستنساثخا إىلا نيسادنعيا
يثيتدماريانيمنهجاورضباُكّلاسابلانيح ثةايفامدنا
ويثعتماثعاس ثساةا وعثصمتاهاصنداثء،ا ني مانا
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ونضحاةايتدا ا2انيشادباني منلاثماناصمنعه،ا
يفامحثوياةااثئساةايكاّلانينعالاني منالانيفلعيا

ونيجمدل.
يفالاذهانيلحلاةاننتكابانيدادونُنانألملاكالا
نيسادنعيانيئاثِتامانانيجاثزنانيبشادةااقصفا
نيدثصمةاصنداثءايقنبلٍةاالنغ ٍةاثثا ةانساتهدفا
يهاثامنطقةااقامايفااا-5-5الا اوعّملتاأح ثًءا
يكثملهثاوكذيكاننتكبامجاثزَناانم ًةايفامحثاظةا
اةاونيحدادةاوتدازاوذمثنا صدادةاوصنداثءاوحجَّ
وسثئلانيحثاظثتاني من ة،امخّلفثًامثاازاداعىلالا 
أيفاشاه ٍداوجلاٍحاوأرضنننًايثيغةايفانينثزلاونيدنا
ونيبُن اةانيتحت ةاحتىاأاهايماتملاجلامةاإناوكثاتا

نيجلامةانيتلاتل هثاأكنلامنهثايشثعة.
وا ماثانعتاربانيبداُضاياأنامذيحاةانيصثياةا
نيكاربىايصندثءانيتالاننتكبهثانيدادوننايفانينثمنا
مناأكتنيلانيثيضامئاثتانيننطنلانيذانانجتمدننا
ألعنءاونجبانيدزنءايب تانيلواشاثناوننحاضح تهثا
ماثااقثنبال5ااشاه دنًاوأكنلامناللعاجلاحاللا
آخالاجلنئامانيدادوننالذنانيدادونناياثايلغتهامنا
نيفظثعةانيتلاناامكناأنااقدَ اعل هثانملؤايفاقلبها
ذنةامناإاَْساثا ة،اواسابةاإىلاعجزانيجتم2انيدويلا
عاناتغط تهثاومساثنعتهايإعناةاتحثيافانيددوننا
ونضطلننانيددونناإىلاننعرتنفايهث،اإناأاهثايماتكنا
نألخريةايلاكثاتايدناةاملحلةاجدادةامنانإلْجاَلن ا
خلجاا هاثالذنانيتحثيُُفانألملاكلانيسادنعياعنا
َطاْنِنهايدداأناعجزاحتىايهذهانيجازنةاعنانين لا
مناصمنعانيشادباني منلاُخُصْنصاثً،اوكذيكايددا
نساتهالكهايننقةانيضغطانألخاريةاونيتلاتمنلتايفا
قلننااقلانيبنكانيلكزيايفا9ا 9--عالا اوتجنا2ا

نيشدباني منل.
خلوُجانيددوننانألملاكلانيسادنعياعناطننها
عاا2اياهاإىلانيقصافانيهساتريياعاىلانيطلقاثتا
ونيشانننعاونيدناونألح ثءايشكلامتكلناعوامثاأيا

لدفاسنىاألاهثاامن ة.
عىلاساب لانينثلاقصفااق لااسالحاألكنلامنا
ملةاخاللانيشهلانيثيضاوكذيكامدثَوعةانستهدنفا
مصن2انسامنتانيربحايفانيحثعياعرشامناعاسمربا
عالا ايداداماثااقاثنبانيداث امانانساتهدناها
وتدمريهاكل ثاكذيكانساتهدنفامحطثتاننتصثنتا
وآياثناني ثهاومختلفانينشاآتانيدا اةاونيخدم ة،ا
اضاالًاعنانيقصافاني نملاعاىلامحثاظةاصددةا
يثيقنثيالانيدنقنعااةاوتدمارياُكلِّامظثلالانيح ثةا

ا هثامنانيزنعةاإىلانإلاَْسثن.

اإلْجـَراُم املمنهُج
نألَْلاَدنفانيتالاطثيتهثاغاثننُتانيدادونناونيتلا
وصلتاآلنفانينثزلاونيصثا2اونيساثجداونيدننسا
وغريلاث،ايماتكناقلابةامنامنثطلانيننجهثتاويما
اجلانساتهدناهثاعناطلالانيخطأاأَْوانيشبهة،اوقدا
نساتهداهثانيددوننانألملاكلانيسدنعيانستهدناثًا
ممنهجاثً،الدااهاتدماريانيبن اةانيتحت ةايلشادبا
ني منالاوإعثقتاهاعانانيتقاد ايسانننتاطنالة،ا
إضثااةاإىلاعنا2انيحقدانيدنعالاإىلاتدمرياُكّلايشءا
جم الاوعقادةانينقاصانيتالااشاُدُلايهاثاأعلنبا
نيسادنعاةاأمث امثاامتلكهاغريلامامناحضثننتا
وجذوناتأناخ ةاومثاامتلكناهامنامقدننتايرشاةا
ومننقا2اجغلنا اةاياماتتمكاناأماننُلانينفطامنا

يلنغهث.
وإذناكثااتاقالنءُةاافسا ةاقانىانيدادونناقدا
وصلتانساتنتثجاأنانيجلامةاكثاتانسارتنت ج ةا
ووس لةايتحق لانيهدفانيدسكلياوإجبثنانيشدبا
ني منالاعاىلاننستساال ،اااإنانإلْجااَلنَ انينظما
ناتقالايلحلاةاأُْخااَلىاولاذهانيلةااحانامدثَقبةا
نيشدباني منلاعىلاعد انستسالمه،اواظلنًايلفشلا
نيدساكليانيذياُمِنلايهانيددوننااقدايجأاإىلاتدمريا

ني مناعنضثًاعنانيس طلةاونيه منةاعل ه

 إْجـَراُم العـــدوان.. نزوٌع إىل االنتقام من الهزيمة

جدول يوّضح أبرزَ جرائم العدوان السعودي األمريكي خالل عام 2016
أمثاةانيدثصمة5-ا-عالا قصفاعننانيكفنال

عرشنتانيجلحىاااشه دتدز9ا-ا-عالا مجزنةامدنسةانألاتث ا

5ااجلاح5ااشه دنيحدادةاا-ا-عالا مجزنةانأساع ى

ثاشهدنءأمثاةانيدثصمة5ا-ا-عالا مجزنةامنزلانيقثيضاني د

ااشخصامدظمهماأطفثلاواسثءنيجنفعا-ا-عالا مجزنةايحلاأرسةايفانيطمة

لاشه دنامدظمهمااسثءاوأطفثلصددةعا-ا-عالا مجزنةايحلاأرسةايفاح دنن

ااشه دنصددةلا-ا-عالا مجزنةايفاقلاةانيغسلايفامدالاةاح دنن

عجلحىعاشهدنءاأطفثلصندثءاا-ا-عالا مجزنةانيغسلةامدالاةاينلانيحثنث

لاشه دنصددةاا-ا-عالا مجزنةايحلاعدعامنانألرسايفامدالاةانيظثلل

الاجلاحلااشه داهم-اصندثءثا-ا-عالا مجزنةاخلقة

لاجلاحلاشهدنءصندثءا-ا-عالا مجزنةانيح مة

ل5اجلاحثلااشهدنءحجة5ا-ا-عالا مجزنةاسنقامستبأ

آخلانثشهدنءنيجنفلا-ا-5الا مجزنةاسنقانيتنن

عرشنتانيجلحىاااشه دتدزاا-ا-عالا مجزنةاسنقانألخلنع

5اسثءاوطفلمحثاظةاتدز9-ل-عالا مجزنةايحلاأرسةاكثملةايفامدالاةانيضبثب

عرشنتانيجلحىلاشهدنءصندثءثا-ل-عالا مجزنةانيهمشلاسدننن

عرشنتانيجلحىاااشه ديحج5ا-5-عالا مجزنةانيحلةا

ثجلحىااشه دنيحجاا-ع-عالا مجزنةامدملاأحجثنايفانيقب طة

ثاجلاحلاشه دنتدزعا-ع-عالا مجزنةامحطةامشتقثتاافط ةاح فثن

ثجلحىاشهدنءنيحدادةاا-ث-عالا مجزنةاص ثعيانيخنخة

5احلاح5شهدنءتدزثا-ث-عالا مجزنةاسنقاجبلانينثنايفانيخث

لاشهدنءتدزلا-ث-عالا مجزنةايفاحلاأرسةايثيخث

أ اونينت هثيحجثا-ث-عالا منزلاأرسةايفانيقب طة

نيدرشنتااصندثءث-ث-عالا مجزنةامنثزلامنطقةاعذن

لااشه دأمثاةانيدثصمة9-ث-عالا مجزنةامصن2انيدثقل

ثأطفثلااطفلصددةاا-ث-عالامجزنةاجمدةاينلااثضل

لااجلاح5ااشه دحجة5ا-ث-عالا مجزنةامستشفىاعبس

عاأغلبهمااسثءاوأطفثلصندثءعا-عالاث مجزنةاقلاةانيداد-ااهم

5ااشه دناوجلاحصددةعا-ث-عالا مجزنةايفاسنقايثقم

ااجلاحلاشهدنءتدزثا--8 عالا مجزنةامفلقارشعبانألوىل

ثاجلحى5اشهدنءصندثء9ا-ث-عالا مجزنةاسنقاذلبثن

لاشه دناوجلاحنيحدادة9ا-ث-عالامجزنةاعمثلامصن2انيسكل

اجلحى5شهدنءذمثن9ا-ث-عالا قصفاس ثنةايثئدلاقثتايفانيحدن

ااجلحى9شهدنءاتدز-30 ث-عالا مجزنةااسنقامفلقارشعبانينثا ة

عرشنتانيجلحى5اشه دنصددةاا-ث-عالا مجزنتلامدالاةاصددةاومنطقةانيصحن

لاشه دننيجنفاا-ث-عالا مجزنتلامتتثي تلايفانيتنن

عاجلحىا5اشه دصددةا-9-عالا مجزنةاسحثن

عرشنتانيجلحىللاشه دأنحب-اصندثءلا-9-عالا مجزنةاحفثنانيثء

لاشه دنامدظمهماأطفثلصددةاا-9-عالا مجزنةامدالاةانيهثذن

اااشه دخننن-اصندثءعا-9-عالا مجزنةامسثالياخننن

5اشه دنامدظمهماأطفثلنيجنفلا-9-عالا مجزنةايفامدالاةانيطمة

ااااجلاحاااشه دنيحدادةاا-9-عالا مجزنةاسنقانيهننع

ثاجلحى9اأطفثلاواسثءصددةاا-9-عالا مجزنةايفاننزح

نيدرشنتااشه دنإبلا-9-عالا مجزنةااثزحلايفاإب

صددةعا-9-عالا مجزنةايفامنطقةانيطلح

عجلحى5شهدنءتدزا-لا-عالا مجزنةايحلاص ثعيانيخث

أكنلامنالل5حلاحل5اشه دصندثءث-لا-عالا مجزنةانيصثيةانيكربى

ثاشهدنءنيحدادةث-لا-عالا قتلاأرسةاكثملةايفايثجل

عاشهدنءصددةاا-لا-عالا مجزنةايفايثقم

اااشه دنيحناتعا-لا-عالا مجزنةايفاينلاسدد

لااشه دناوجلاحتدز9ا-لا-عالا مجزنةانيصلن

اعجلاحثلاشه دننيحدادةلا-لا-عالا مجزنةااسجنانيزاداة

ثشهدنءصددة5ا-اا-عالا مجزنةايفايثقم

عاجلحىااشه دحجةاا-اا-عالا قتلامسثالانايفاحرينن

ثاشهدنءصددةاا-اا-عالا مجزنةايفاح دنن

اااشه دننيحدادةعا-اا-عالا مجزنةايفانيلنوعة

جلاحلثشهدنءصددة9ا-اا-عالا قتلاأرسةاكثملةايفاملنن

9اشهدنءإبلا-اا-عالا قتلاأرسةاكثملةايفانيددان

جلاحشه دانصندثء9ا-اا-عالا قصفاس ثنةايفالمدنن

2016بانوراما
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  - رشيد الحداد:
اخالَلانيداث اعالا،ا تكبَّاَداننْقتَصثُعانيسادنعيُّ
انألوىلامنذال5اعثمثً،اادويُةانيددوا خسثئَلااثعحَةاتَُددُّ
اقادتاِثْقااَلهثاننْقتَصاثعيايفانيدثيم،اوناتقلْتامنا
حثياةانينمناإىلانيدجزاونناكماثش،اوناتقَلاوضُدهثا
ماناعويةاعنئناةاإىلاَمداناة،اوتالشاتاإمربنطنناُةا
نينفاطانيخل جالاواقادتاتمثُساَكهثاننْقتَصثعيا
وتصن فهاثانناتثجلاوننئتمثال..اكلاذيكايمااحدثا
يمدازلاعناتأثارينتانيدادونناعىلاني مان،اانقنعا
نينظث انيسادنعيايفانيساتنق2اني منل،ايمااقترصا
عىلاتأثريهاعىلاات جةاننافثقانيدسكليانيبثرش،ايلا
تددنهاإىلانساتملنناننافثقاعىلانيؤسساثتانيدوي ةا
ونيصحافاونينظمةانألمم اةاونيدولانيتالاتمنحها
نيغطاثءانيسا ثيساونيدساكلي،اولثالالاتحّننتا

ننْقتَصثعانيسدنعّيايفاعث :اا
تلنُجا2ُامتثااةاننْقتَصثعانيسادنعّياخاللانيدث ا
نينتهال،اوناتقلاإىلانألسانأايفاظلانْنتَفاثعانينفقثتا
نيدثماةاونيدساكلاةامقثيالانناْخَفاثضانيحثعايفا
نإلاالنعنتانينفط اةانيتالاتمنّلا%ل9اماناعثئدنتا
نيملكاةانيثي ة،اابدداأناوّععتانيداث ا5الاايدجزا
تجاثوزانقرتبامناللاامل اثناعونن،اتنعّعانيلاثضا
نيداث اعالاايدجزاماثيلايلغاا9امل اثناعونن،اكمثا
اقداسانقانألساهمانيسادنعّيا»تدنول«امنذامطل2ا
نيدث العاامل ثناِناَاثلااحننىلااثامل ثناعونن(امنا

نيق مةانيسنق ة.
ننْقتَصاثعا أصثياتا نيتالا نناكماثشا حثياُةا ا
نيسادنعّياونلتزنُزاثقةانيساتنملانايثيس ثَساثتا
ننْقتَصثعاةايللاثضاأَعَّتاإىلاتلنُج2انيِلاَثلانيسدنعّيا
أََمااث انيدونناإىلامثاقبالااااعثمثً،اوكثيةانيتصن ِفا
ننئتمثاالا»ا تاش«اخّفضتاتصن اَفانيملكةاعىلا
نيادىانيبد داماناAAامنجباإىلاAA-اساثيب،اكمثا
تلنجداتاماؤرشنُتااماناننْقتَصثعانيسادنعّيامنا

%ث,ااإىلا%5,ا. 

عاُم التقشف
نيتدلانُنانيتساثِنُعايالْقتَصاثعانيسادنعّياعَا2َا
يأملنءانينفطاإىلاتحم لانيننطنانيسدنعّياتدنع ثِتا
نيدادونناعىلاننْقتَصثع،امناخااللانيلجنءاإىلانتخثذا
نجلنءنتاتقشاف ة؛ايهدفاسادانيدجزاعىلاحسثبا
ننساتقلننانيد اي،ااثيحكنمُةانيسادنعاّةاأعلنتا
افايثيتزنُمنام2اإقلننلاثام زنا ةايدجزا خطةاتقشُّ

5ااامل ثناِناَثلاُساُدااْنعي،اوشاملتانيخطةانيتلا
افاذتامناذامطل2انيداث ،انا2اأَْساَدثنانيشاتقثتا
نينفط ةاينسابةاتبثانتامثايلا%للااا%للا،اكمثا
أقلتانْاااا2َاتدلاةانيكهليثءاوني ثهاينسابةا%ل5 
يتنارياثاامل اثناعونن،اتلكاننجلنءنتانيتلاأَعَّتاإىلا
نْنتَفثعااسبةانيتضخماينسبةا%5اخاللانيلي2انألولا
منانيدث ااشالتايفاتحق لانلدناهاثايفاظلانْنتَفثعا
ننافثقانيدث اوتصثعدامؤرشنتاننافثقانيدساكليا
إىلا5لاامل ثناِناَثلاُساُدااْنعي،امماثاحدنايثيملكةا
إىلاتخف ضاننتابانينزالاينسابةا%لااوتخف ضا
نيكثاأةاينسابةا%5ااوتخف ضانإلعثاثتانيسنناةا
ينسبةا%5ا،اوإاقثفاصفاس ثننتاونيغثءايدنتا

نيسفلايكبثنامسؤويلانيدوية.

الهروُب نحو البيع
اوم2اذيكانتَّجهاتاُحكنمُةانيددوامنتصَفانيدث ا
ننتجثهااحنانيخصخصة،اوتاماإقلنُناي 2امجمنعةا
نيلعثااةا قطثعاثتا يفا نيحكنم اةا نألصانلا مانا
نيصح ةاونيتدل اماونيصنثعثتانيدساكلاة،اوعمجا
عدعامنانيصنثعالانيسا ثعاةاوي 2اجزءامنارشكةا
أننمكانانينفط اةا»%لا«اأَْكبَاالامنتاجايلنفطايفا
نينطقةايصثيحاإاشاثءاصندوقامثيلاسا ثعيايدعما
ننْساتنَمثننت،ايثإلَضثَااةاإىلاي ا2انيكهليثءايلقطثعا

نيخاثصاونيدمالاعاىلاتخص صانيقطاثعانيصحلا
يثساتننثءايدضانيستشاف ثتانيلكزاة،ايثإلَضثَاةا
إىلااالضارضابةامب داثتاعىلانيسال2اونينتجثتا

ونْستنَمثنانيحجاونيدملة.

االقرتاُض والسْحــب
نغماتكتُّمانيددواعناناتكثساتهاننْقتَصثعاة،اإنا
أنانيتقثنالانيدوي ةاأكدتاأناعويةانيددواساحبتامثا
يالال5اإىلالثامل اثناعوننامنانْساتنَمثننتهثاحنلا
نيدثيم،اخاللانيدث انينتهلايسدانيدجزايفام زنا تهث،ا
كمثايَجأتانيلااثضايالقرتنضامنانيدنخلاونيخثنجا
مناخاللاإصدنناساندنت،اح ثانقرتضتاا5امل ثنا
عوننامانانيبننكانيحل اةاونيدوي اة،اوث,5اامل ثنا
عوننامنانيبننكانيحل ةاحتىاسابتمربانيثيض،اكمثا
حصلاتاعىلا5.ثاامل اثناعوننامناخاللانصدنننتا
ساندنتاعوي اةايفاأكتنيلانيثيض،اويفاذنتانيسا ثقا
ومقلُّلاثا يالْساتنَمثن”ا “جادوىا تنّقداتارشكاةا
نيلاثُضانْنتَفثَعاحجمانيدانانيدث انيسدنعّياإىلاثاا 
مل ثناِناَثلاال9امل ثناعونن(اينهثاةاعث اعالا،اأيا

ينسبةاا.لاامنانينثتجانيحيلانإلْجَمااثيل.

أزمُة العمالة
نيسادنعاَُّةانيتلاتحّنيتامناعويةاجثذيةايلدمثيةا

إىلاعوياةاطثنَعةايهث،اوشاهدتاخاللانيداث اأَزَمثِتا
تشاغ لانيدمثيةانألجنب ة،اويذنتانيساببانضطلتا
نيهنداونيفلبلاويثكستثنايلتكفلايإَعثَعةاعمثيهثاإىلا
يلدناهم،ايدداأناعجزتاأَْكبَااُلانْقتَصثعاثتانينطقةا
يداا2املتبثتهام،اوتصثعادتانألزمةاعاىلاخلف ةا
تنقفاقطاثعانيقاثونتايفانيملكة؛اات جاةاتجم دا
عارشنتانيشاثنا2اتحتانإلاشاثء،اويدلاأَيالزاتلكا
نألَزَمثتاأَْزَماةاعمثلارشكةانيسدنعّياأوج هانيبثيغا
عدعلاما5ااأيَفاعثملاوأزمةاُعّماثلامجمنعةا»ينا
نعن«انيسادنعاّةايدداترساحانيرشكاةانيتلاعخلتا
حثياةاإاالساثثاأيفاعثملامناأَْعَماثيهمامنهمااا 

أيَفامنظفاسدنعّي.ا

بيئة اأَلْعَمـال 
تلنجداتاي ئاُةانألَْعَمااثلاإىلاأعاىانيساتناثت؛ا
يساببانْساتمَلننانيددونناوحثيةاعد اننساتقلنن،ا
ح اثاتلنَجَداتانيحلكاةانيتجثنااةايفاكثااةانيدنا
نيتصد ادا ات جاةا نيملكاة؛ا جنانبا يفا نيننقداةا
نيدساكليايلج اشاونيلجاثنانيشادب ة،اوأصاثبا

نيلكنعايق ةاأَْسَننقانيملكة.ا

َأْسَعاُر النفط 
خاللانيداث انينتهلاأقّلتانيحكنمةانيسادنعاّةا

سادَلانيربم لانينفطايفام زنا تهاثايأََكنْاالامناعا 
عونناإّناأنانيربم لانينفطاناخفضاإىلامثاعونانيالا 
خاللانيلي2انألولامناافسانيدث ،اوعثوعاننْنتَفثعاإىلا
ماثاانقانيااالااعونننًاخاللااصافانيدث ،اويفاظلا
اشالانجتماثعاثااعوياةامنتجةايلنفاطايفانجتمثعا
نيدوحاةاومحاثونتاأويكاإلَعاثَعةانينظالايفانناتثجا
وضبطانيسنق،اإّناأاهثااجحتايفاننتفثقام2انوس ثا
أَْكبَااالامصدنايلنفطااااامل نااثً(امؤخلنًايتجم دا
نناتثج،اولنامثاأَعَّىاإىلانْنتَفثعانينفطاإىلامثاانقانياا
ل5اعونننًايلربم ل،اوساثعدايفاذياكانيتزن اُكّلانيدولا
نينتجةاخثنجاأويكايرَتش دانناتثج،اوم2اذيكانازنلا
ننحت ثطالانينفطالانألَملاكلانيتحكمانألََسااثيسا
يأَْسَدثنانينفطايفانيسنقانيدثيلاومثاس ضثعفامنا
ذيكاإْعااَلناونشنطنانا2انيحظلاعىلاتصدالانينفطا

نألَملاكلانيخث ايلدثيماألولاملةال5اعثمثً.

»جاستا« 
ماناأَيالزانيتحانَّنتاننْقتَصثعااةايدوياةانيددوا
وقنعهاثايفااّخاقثاننا»جثساتث«انياذياونالاعل ها
نيكناجلسانألَملاكلاخااللانينلثانألخريامنانيدث ا
نينتهالايثإلجماثعاونياذياات احاألقاثنباضحثااثا
لجماثتااااسابتمربايمقثضثةانيسادنعاّةاوطلبا
نيتدنااضانيداثعلاعرباناا2اقضثاثاعاىلانيلاثضا
أََمااث انيحثكامانألَملاك اة،اولاناماثالاّدعاكثاةا
نْساتنَمثننتاوأَْمَننلاَوأُصنلامملكةانيددوايفاأَملاكثا
ونيبثيغةاق متهاثاتلال نناوللاامل اثناعونناوالا
نيتقلالانيساننيايانزننةانيخزاناةانألَملاك ةايلدث ا

-2015 عالا. 

الهروُب إىل األمام
احاثولامحماداياناسالمثناخاالَلاذنتانيداث ا
نيهالوباإىلانألماث امناخااللاإْعاااَلنانؤاةالالا 
نيتلاكشافتاعاناحثيةاني اأسانيتلاناتثياتاأملنَءا
نينفطايفانيلاثض،اوم2اتساثنعايننعنااشلاتطب لا
نيخطةانيتلاأخاذتاطثيدثًاتلواج اثًاأََكنْاالاأََلم ًّةا
مانامضمناهاثايفامحثويةامانايناسالمثنايلفتا
اظالانيالأيانيدث انيسادنعّياونيدليالاإىلامرشوعا
آخلايد دنًاعنامتثيدةامؤرشنتاننْقتَصثعانيسدنعّيا
نيتتثيدةانناه ثن،اوخااللاذنتانيدث احثولانيهلوبا
مّلةاإىلاتبنّ هانيدعانةاإىلانتحثعااقدياخل جل،اولنا

مثاقنيلايثيسخلاة.ا

  - خاص:
يفاظلانْستمَلننانيحلباننْقتَصثعاةانيتلاَشاانَّهثا
انيسادنعّياعىلاننْقتَصثعاني منلاخاللانيدث ا نيددوٌّ
عالا،امنّلاتاأَْزَمااةانيسا نية،اوقلننااقالانيبنكا
نيلكزياوتدط لاوظثئفه،اونيحْملةانيشدب ةايدعما
نيبنكانيلكزياوحلمثنامنظفلانيدويةامنانساتال ا
ملتبثتهاماماناِقبالالاثعياوحكنمتاهاوتصثُعدا
ماؤرشنتانيجثعاةايفاعادعامانانيحثاظاثتاأَيلزا
نألحدنثاننْقتَصثعاةايفاني مناخاللانيدث انينتهل:ااا
عاثٌ اعص ٌبامالاياهاننْقتَصثعاني منالايفاظلا
نْساتمَلننانيددوننانيسادنعّياونيحلباننْقتَصثعاةا
نيتلاأخذتايفانيتصثعداإىلاأعىلانيستناثتايثيتزنمنا
ما2ايجانءانيددوانيحالباننْقتَصثعاةاعرباتشادادا
نيحصثناننْقتَصثعياونيثيل،ايفامحثويةامنهايتحق لا

أيانلدنفاعجزتانيقنةاعناتحق قهث.

 فاتورة االْسترَياد
انيحداُثاعنانْنتَفثعا وكشافانيتقلاُلانيحكنملُّ
اثتننةانْساتريَنعانيغذنءاونينقنعاخاللانيفرتةااانثالا
5الااااانا اناعالا(اإىلاِمل ثنااناو5ااامل نااثًا
و5ثثاأيفاعونناتنّزعتاعىلاوننعنتانيقمحايمل ثٍنا
والامل نناعونناواتحانعتمثعنتانْستريَنعاينننعنتا
نألنزايااللاامالاالاعونن،اوتماتاتغط ةاوننعنتا
نيساكلاحتىامثنسانياثيضاياااا5امل ناثًاول5ا 
أيفاعونن،اويفاإطثنامساثعلانيبنكايلحدامناأَْزَماةا
نيشاتقثتانينفط ةاغطلاوننعنتااثتننةانْساتريَنعا
نيشاتقثتانينفط ةايمل ثناو9اامل ناثًاوللااأيفا
عونن،اوأشاثنانيتقلالانيلساملانعارتنضاحكنمةا
نيفاثنالثعياعاىلاتنجهانيبناكانيلكازيايلحدامنا
أَْزَماةانيسا نيةايثإلصدننانينقاديانيجداداكثناأحدا

أَْسبَثباتفثقماأَْزَماةانيس نيةانينقداة.

املجاعُة
ونساتهدنفا ننْقتَصاثعيا يلحصاثنا كنت جاةا
منظنماِةانألمنانيغذنئلامناأَْساَننقاومخثزناغذنءا

وطلقاثتاوقثطالنتاغذنءاومنا2اوصانلانيدونء،ا
ننتفدتاظثللُةاسانءانيتغذاةايفاأَْوَساثطاني من لا
إىلاماثاازااداعاناا,اامل انناطفلاولناثكاا.لا 
مل نناإاَْسااثناادثاننامنانادادن انألمنانيغذنئلا
منهاماثامالالااقثساننانادادن انألمانانيغذنئلا
اااامن لانا نيحثع،اأياانجدامثانااقلاعناامناُكلِّ
اساتط 2ُانيحصنَلاعىلاغذنءاكثٍف،اوواقثًايتقلاِلا
نيجانعانيدثيلانيصاثعناعنانيدهدانيادويلايبحنثا
نيس ثَساثتانيغذنئ اةاIFPRIايداث اعالا،انياذيا
اصنّافاني ماناضمناأاقالاعاعولاماناأصلاثاا 

عويةايفانيدثيم.ا

حرُب السيولة 
عاىلا َاَلَضهاثا نيتالا نيق انَعا أنا ا نيدادوُّ أعنكا
ننسترينعايماتنَْلامناح ناةاننقتصثعاني منلاخاللا
نيدث ا5الا،اويذيكاعمداإىلاإغلنقانألَْساَننقانيحل ةا
يثيسال2اونينتجاثتانيخل ج ةاعربامنفاذانينعادةا
ما2انإليقاثءاعىلاجم ا2انينثااذانيربااةاونيبحلاةا
ونيجنااةامغلقاة؛اوذيكايهادفاتلوااجامنتجثتها
وساحبانيدملاةانيحل اةاونألجنب اةامانانيباالع،ا
وتزنمنتاتلاكانيحلباننقتصثعاةاما2اتفد لاعونا
ملتزقةانيدنخلايفانيضثنيةايأسادثناصفانيدملةا
نيحل ةاأمث انيدماالتانألجنب ة،اولنامثاعا2انيبنكا
نيلكازياإىلاناا2اق مةانيادوننامانالاااناثنًاإىلا
ا5ااناثنًاونيسادنعيامناث5انااثنًاإىلاععاناثنًايفا
ماثنسانيثيض،ااضاثُفاإىلاأنانيدادواوعرباعمالئها
عِماَلاعاىلاساحبانيسا نيةانيثي ةامانانيدثصمةا
صندثءاونيحثاظثتانيشامثي ةاإىلانينثطلانيننقدةا
تحَتاسا طلتهامناخاللاي 2انيشاتقثتانينفط ةا
ونيغاثزانينازيلايفانألَْساَننقانيسانعنءايفامحثاظثتا
ماأنباوحرضمنت،اوتنج هانيسالطثتانينني ةايها
يمصثَعنةانإلاالنعنتانيدثمةايلدوياةاوعد انيتدثملا
م2انيبنكانيلكزي،اممثاأعَّىاإىلاوْقِفامساثِنانيدونةا
نينقدااة،اولانامثاتساببايتصثُعِداأزمِةانيسا نيةا
وصننًاإىلاعْجِزانيبنكاعاناْصِفاملتبثتامنظفلا

نيدويةاأغسطسانيثيضا

النفُط والغاز 
يفامقثياِلاإصنِناحكنماةالاثعياعاىلاعاد ا
نساتئنثِفاإاتاثِجانينفاِطاونيغاثزامانانيقطثعاثتا
نينفط اةانيختلفاةانيتالاتمنّلا%5ثاماناإالنعنتا
نيننزااةاوتننااِداتلكانيدثئادنتاإىلانيبناكانيلكزيا
يصنداثء،ارشعنتااْهَبانينفاطاونيغثزايفامحثاظةا
ماأنباومنحاتانيحثااظانياننيلايحازبانإلصالحا
سالطثنانيدلنعةانيضانءانألخرضايفااْهاِباإالنعنتا
نينفطاونيغثزاوحلماثنانيخزانةانيدثمةايلدويةامنا
تلاكاننالنعنتانيتلاتصُلاشاهلاثًاإىلاماثااقثنبانياا
لاامل اثنانااثل،اوتزنَمَناذيكام2امنا2اتدالالل9 
مل انناعونناكمساثعدنتااقداةامانانيبنكانيدويلا
ونيثاحلايلفقلنءايفاني منامنامساتحقلانيضمثنا
ننجتمثعل،ايثإلضثااةاإىلانحتجثزال,اامل ثناعوننا
تحنااالتانيغرتيالاني من لايفانيخاثنجاونحتجثزا
مساتحقثتاننتصاثنتانيبثيغاةاقلنياةانياااللا 
مل انناعونن؛اوذيكايهادِفاإاصثِلانيبناكانيلكزيا
إىلانيدجزاعناتمنالانينننعنتانألََسثسا ةامناغذنءا
وعونءاووقنع،اوإحادنثاناه ثنانقتصثعيايفانيق مةا

نيرشنئ ةايللاثلاني منلاأمث انيدمالتانألجنب ة.
نقُل البنك 

نيبناُكانيلكازياني منالانياذياظالايداث اوث 
أشاهلاارصفاملتبثِتامنظفالانيدويةايفانيجننبا
َلاإىلالدفا ونيشامثلامدثًايح ثعاةاويصدنية،اتحنَّ
نئ ايسايحكنماةانيفاثنالاثعيانيتالاوقفتاضدا

مسثعلانيبنكاينْقلانيدمالتانألجنب ةانيفثئضةامنا
نيدثصماةاصنداثءاإىلانيخثنجايتدزاازاأنصدتهثايفا
نيبننكانيدوي ة،اوطدنتايح ثعاةاونستقالي ةانيبنكا
ومحثاظاة،اووّجهتايدد انيتدثمالامدهاأَْواتننادا
أاّاةانالنعنتاإىلاحساثبانيحكنمةانيداث ،اوطثيبتا
نيبناَكانيادويلاينقفانيتدثمالامدهاوتجم اداكثاةا
ننحت ثطثتانينقداةانألجنب ة،اتلكانألعمثلانيددنئ ةا
نيسادننة،اتكّللاتايإصادننانيفاثنالاثعياقالنننًا
قياينقالانيبنكانيلكازيامنانيدثصماةاصندثءا
اداأمث ا يفانيدرشاانامناسابتمربانياثيض،اونيتدهُّ
نيدثيامايثينااثءايثيتزنمثتانيبناكاوْصفاملتبثتا
نيدويةاعوناأاةانساتننثءنتاأَْواممثنسثتاناتقثم ةا
ضادامنظفالانيدوياةانينثلضلايه،اإناأاهااشالا
لا يفاإعننةانيبناكاوتساببايتدط ِلااشاثطه،اوتنصَّ
عانانيتزنمثتهايارصفاملتبثتامنظفالانيدويةايفا
نينثطلانيشمثي ة،اونكتفىايرْصِفاملتبثِتانيننيلا

يهاونيل ش ثتانيسلحةامناعنعشاونيقثعدة.ا

حملُة دعم البنك 
يفامقثياِلاقالننااقالانيبنكانياذياكثعااتسابَُّبا
يثاه اثنانيقطثعانيرصيفايلمته،اععثانيسا دانيقثئدا
عبُدنيلكانيحنثلايحملٍةاشدب ٍةايدعمانيبنكانيلكزيا
نيبنانكا يثيتاربُّعاونناادنعايفا نينقدااةا يثيسا نيةا
ونيصاثنف،ااكثنايتلاكانيحملةاعوٌناياثنٌزايفاوقفا
تدنع ثتاقلننانيبنكاونيحفثظاعىلاتمثساكانيقطثعا

نيرصيف،اووالامصدنامثيلايصدىانيسريةااقدايلغا
إجمثيلانيتربُّعثتانيشدب ةايلحملةاث,اامل ثناناثل،ا
يثإلضثااةاإىلامل اثننتانيلااثنتانيتلاتاماإادنُعهثا
وكثنايهثاإسهثٌ ايفانيحّدانينسبلامناأزمةانيس نيةا
نيثي ةانيتلاونجههثانيقطثُعانيرصيفاني منلانيذيانا

زنلاصثمدنًاإىلاني ن .ا

الراتُب للجميع
ويفامقثِياِلانيمثنساثتانناتقثم اةايحكنماةا
لاثعياتجثهامنظفلانيدويةاوحلماثناا,اامل ننا
منظفااد لننا9,عامل نناشاخص،ااجحانيجلُسا
نيسا ثيسانألعىلاومجلُسانيقثئملايأعمثلانينزننءا
نيشهلاقبلانيثيضايتخف فامدثاثةامنظفلانيدويةا
يفانيشامثلاونيجنانبامداثًاعوناأااةانساتننثءنتا
ووالانيانننعانيتثحاةايرصفااصاِفاننتب،اومنا
ثماتاماْصُفاننتابامتقثعديانيدوياة،اوعىلامدىا
أقلامناشاهلاماناتد لاحكنمةانإلاقاثذانينطنلا
يصندثء،انساتطثعتانيحكنماُةاخاللاارتةاوج زةا
اَفامدثااثَةامنظفلانيدويةايارصفاننتبا أناتخفِّ
كثملايتقثعديانيدويةايشهلاانامرب،ايثإلضثاةاإىلا
تنج ِهاوزالانيثي ةانيدكتنناصثيحاشادبثنايرصفا
اصفانيلنتبانيتبقلامناشهلاسبتمرب،اوذيكانغما
نيتحّدااثتانيتلاتننجُههثاحكنماُةانناقثذانينطنلا
وتنقافامدظمامصاثعنانيدخالايساببانيحصثنا

نيفلوضاعىلانيشدباني منلايلنًاويحلنًاوجننً.ا
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أَهمُّ محطات املشاورات والرتتيبات السياسية خالل 2016م
انيكثناانينت جةاانيفرتةانيلقثءنتا

انيفشُلايسبباخلوقثتانيددونناونْستمَلننهايفاامطل2اإيلالاعالا انيتنس ُلاونيتمه ُدايشثوننتانيكناتانألوىلا
نيتصد دانيدسكليا/ا

انستملتايدةاللا مشثوننُتانيكناتانألوىلا
ان اانيلالا/امثانا/ا

انا ن(ا

انيتنصلايتفثلمثتاإاجثي ةاوتأج لاننتَّفثقا
يلجنيةانيقثعمةا

انيكناتا

انستملتايشهلاكثملامشثوننُتانيكناتانينثا ةا
امنتصفااني ناحتىا

مطل2اأغسطس(ا

انيفشلايسبباناْقاَلبانيددونناعىلاتفثلمثتا
نيجنيةانألوىلاومحثويةاالضانؤاةاتتبنىاألدنفا

نيددونن،اإضثاةاإىلانيدونانيسلبلايلسفريانا
نألمريكلاونيرباطثالا

انيكناتا

انيفشلايسبباعد اجداةانينناثتانيتحدةايفااأُسبنعثنامشثوننتامسقطا
إاقثفانيددونناونا2انيحصثن،اح ثانستملتا
نألعمثلانيددونا ةانيدسكلاةايفاكثاةانيجبهثت

اسلطنةاعمثنا

تقرير2016بانوراما

  - عبداهلل بن عامر:
يامااكتِمِلانيداثُ اعالا اإناوصنداثُءاكثاتاقدا
حسامتاأمَللثاورشعاتايفانتخثذاخطاننتامهمةا
ضمناطلالانيبدنئلانيمكنةاونيتثحةاأمث انْستمَلننا
نيددوننايفاإاشثلاُكّلاجهنعانيتسناةاونيتنصلايحلا

س ثيساسلمل.ا
تمنلاتالاذهانيخطننتايفاإَعاثَعةاتلت ابانيب تا
نيدنخايل،اوللانيخطننتاذنتهثانيتالايطثيثاتأخلتا
وكثنامانانيفرتضانتخثذُلثايفاتلاكانيلحظثتانيتلا
كثنانيدادوننااددانيُددةايشانالجنمهانيدساكليا

والضاِحصثنهاننقتصثعيانيجثئل.ا
اكثناننتَّفثُقانيسا ثيسايلاأاصثنانيلهاونيؤتملا
نيشادبلانيداث ااعالا(امفثجاأةاكاربىاأنيكاتا
حساثيثِتانيجم ا2اوجدلاتامنانيحادثانيذياعىلا
ضنئهاتشّكلانيجلسانيس ثيسانألعىلاألمَّامندطفا
سا ثيسايفاتأنااخامننجهاةانيدادونناخااللاعاث ا

عالا .ا
ومضتاصنداثُءايفاإَعثَعةاتلت ابانيب تانيدنخيلا
مناخااللامجَمِلانيخطاننتانيتلانتخذلاثانيجلُسا
نيسالطةا تفد اِلا إَعاثَعةا مانا نيتادنًءا نيسا ثيسا
نيترشاد ةايثْساتئنَثفانيربيثناعقداجلساثتهاوأعنءا
أعضاثءانيجلاسانيسا ثيسانألعىلايلئثساةاصثيحا
نيصّماثعاني مالانيدساتنناةاأمث انيجلاساأعقبهثا
يأساثي 2اتكل ُفايناحبتننايتشك لانيحكنمةانيتلا
نأتانينانَنااهثااةااناماربانيثيض؛ايتبادأايفاينض2ا
نيخطاطاونيربنمجانيكف لةايتفد الاأََعَونتانيننجهةا
ما2انيدادونن،اناسا مثايفانيجثلاننقتصاثعياقبلا
أناامنَحهاثانيربياثنانينقة،ايتغدواكثااُةانيخطننتا
نيتالاأقدمتاعل هثاصندثءاتساتنُدايفانألََسااثساإىلا
نيدساتنناونيقثانناوقبلاذيكاإىلاتأا داشدبلاونس2ا

عربتاعنهانيجمثلريايفام دننانيسبدل.ا

ردًا على فشل املشاورات: 
منّلتاخطاننُتاصندثءانعنًاعمل اثًاعىلانيدلنق لا
نيساتملةانيذيااضُدهثانيددوننانألملاكلانيسدنعيا
يفاطلالانيحلانيسا ثيسانيسلملاواشلانيشثوننتا
نغمامثاقدمهانينادانينطنلاخاللاملنحلانيتفثوضا
نيختلفةامانانؤًىاونقد ةاوأطلوحاثتامنضنع ةا
َ ا وخ اثننتامتددعةايكثااةانيقضثاثانيشاثئكةاوقدَّ
أاصثنانيلهاومدهماكثااةانيقنىانينطن ةانينثلضةا
يلدادوننانيكناريَامنانيتناثزنتانيجحفةايفاساب لا
إاقاثفانيدادونناوناا2انيحصاثناونيتخف افامنا
مدثاثةانيشدباني منلاجلنءانيهجمةانيددونا ةانيذيا

اتدلضايهث.ا
وقداأثثنتاخطاننتاصندثءانعوَعاأادثلاغثضبًةا
ماناقبلاعولانيدادوننانيذيانتجهاتااحنانيتصد دا
نيدساكلياوننتكباتانيزاادامانانيجثزنانيبشادةا
أيلزلثاجلاماةانيصثيةانيكربى،اوذلبتااحناإعثقةا
جلساثتامجلاسانيناننباومثَنساتانيضغنطاثِتا
عىلانُيؤّسساثتانيربيثا ةانيدوي اةاونإلقل م ةايدد ا

نيتدثملام2امجلسانينننباونسثئلهايلخثنج.
اوجاثءاننتَّفاثُقانيسا ثيساوتشاك لانيجلاسا
نيسا ثيسانألعىلاكارضونةاُملحةايتنح ادانيجهنعا
وحشادانيطثقثتايننجهةانيدادونن،اكمثاأناننتَّفثَقا
أتاىايفاظلانينقافانإلقل ملاونيدويلانيسالبلانيذيا
الاداااْلَضانؤاةاننْستسااَل اعىلانيشادباني منلا
ونااتدثطاىايجداةام2انيحلانلانينصفةاونيدثعية،ا
يثإلضثااةاإىلاأناتشاك َلانيجلسانيسا ثيسانألعىلا
إعننةا يفا نينطن اةا نيرشنكاةا مبادأا يتحق الا جاثءا

ُمؤّسسثتانيدوية.
ويلتأنااخااإناصنداثءايماتُقِدْ اعاىلاخطننتهثا
كإعاالنانيجلاسانيسا ثيسانألعىلاإنايدادامحثويةا
عولانيددونناوعىلانأساهثانينناثتانيتحدةاونيملكةا
نيتحدةاإعثقَةامساثنامشاثوننتانيكناتاينسختهثا

نينثا ة،اح ثاتفثجئانينادانينطنلايثاْقاَلباونضحا
عاىلاتَفثُلماثتانيجنيةانألوىل،انألملانيذيانساتدعىا
نتخثذَامنقٍفاحثز اأمث انيدبن ةاونيالامسؤوي ةامنا

قبلاوادانيطلفانآلخلاويإادثزامنانيدولانيكربى.

اّتَفاق العاشر من إبريل ومشاورات الكويت 
األوىل:

حلصاتانيقانىانينطن اةانينثلضاةايلدادوننا
نيتمنلةايأاصاثنانيلهاوحلفثئهماونيؤتملانيشادبلا
نيداث اعىلاإاقثفانيددوننانألملاكلانيسادنعياعىلا
نيشادباني منلاواكانيحصثنانيظثيام،اوجثءانتَّفثُقا
نيدثرشامناإيلالانينق2امناقبلانيطلالاالبّلالذها
نيطثياب،ايكنهارَسعثَنامثاتامااقُضهامناقبلاقنىا
نيدادوننانألملاكالانيسادنعياوملتزقتهام،اوذيكا
يدد انيتزنمهماينقفانيقصفانيجني،اواكانيحصثنا

نيربياونيبحلياونيجنياعىلاني من.
وكثنانيداثرشاماناإيلاالاامنالاإثبثتاحسانا
نينننااثايلدخنلايفامشاثوننتانيكنااتايلنصنلاإىلا

حلاسلمل.ا
وتددامشثوننتانيكناتانألوىلانألَْكنَلاإاجثي ةايلا
كثااةاملنحلانيشاثوننتاخاللانيدثمالانيثض ل،ا
ح ثانستملتايثااقثنباللااان اتمكناا هثانينادا
نينطنالامناطالحانؤنهايلحلانيسا ثيسامناخاللا
خثنطةاطلالامتكثملاةاتضمنانناْتَقثلاإىلاملحلةا
ناْتَقثي اةاتقنعايفااهثاةانيطثفاإىلاعويةاُمؤّسساثتا

رشع ةاعرباناتخثيثتاوتننالاوطنلاعلاض.ا
ويفاثنثااثامثاقدمهانيناداتفثص الامهمةاتتدللا
يثإلجلنءنتانألمن ةاونيدساكلاةاوتشاك لاحكنمةا
جداادةاونئثساةاتنناق اةاوإَعاثَعةاتلت ابانيب تا
نينطنالايمثااحقالانيرشنكةاواجسادامبدأانيقبنلا
يثآلخال،ااثل اكاعانامصفنااةاإجالنءنتاتتدلالا
يثيتدناضاثتاوإاهاثءانيلفاثتانيشاثئكةاكإَعاثَعةا

نإلعمثناونيتدناضثت.ا
وقداشاهدتالذهانيلحلةاتقثُنيثًاكبرينًايفانألاكثنا
ونيالؤى،اغارياأاهاثانصطدماتاوكثيداثعةايأجندةا
نيخثنجانيذياحثولاالضانؤىاوحلنلاتتنثقضام2ا
تطلدثتانيشادباني منلاوتحثولاتبنلانؤاةاطلفا

عوناآخلا
اثل كاعنانعتمثعاعولانيددونناعىلانْسرتنت ج ةا
تدمالاعاىلامساثنانانألولانيضغطانيسا ثيساعىلا
مشثوننتانيكناتاومحثويةاناتزنعاتنثزنتامجحفةا
ماناقبالانيناادانينطنالاونيساثنانآلخالاتمنلايفا
نْستمَلننانيتصد دانيدسكليايفامختلفانيجبهثتايفا

ناتهاثكاونضحايثاتمانيتنصلاإي اهايفاأيلالاعالا ا
وماثاتدهدتاياهانيدولانينسا طةاونيلنع اةاكدويةا
نيكناتانيذياوعدتايثيتدخلايدىانيملكةانيسدنعاةا
ينقافانيغاثننتاوإاقاثفانيتصد دانيدساكلياعىلا

نألنض.ا
مثئاةاان اكثاتاكف لًةايتدلااةانيددونناواضحا
نغبتاهانيجثمحةايفاسافكانياد اني منال،اأَْواالضا
خ ثناننْستسااَل اكخ ثناوح داأمث اني من ل،اوكثنا
نعانيشدباني منلاعربَاممنل هاأنالذنالنانيستح لا
يد ناه،ااإناأننعونانيساال ،اساال انألحالننااأادانثا
ممدوعة،اوإناأننعونانيحلبااسنستدلايثيلهاعل هما

وسننترصايإذنانيلهاعوناأعاىاشك.

مشاوراُت الكويت الثانية: 
مطلا2ا نينثا اةا نيكنااتا مشاثوننتا ناتهاتا
سابتمرب/اأالنلايدداأناياذلانيناادانينطنلانيجهدا
نيكباريايفاساب لانيبنثءاعىلاتفثلماثتانيجنيةانألوىلا
وتحنالهثاإىلانتَّفثقاشاثمل،اغرياأنامثااثجأانيجم 2ا
لنانناْقااَلُبانألَُماملانيذياأعلناهانيبدنثانيخثصا
يألملانيدث ايألَُمامانيتحدةايفاأولاجلساةايشثوننتا
نيكنااتانينثا اة،اح اثاتنصالاُكّلامثاتامانيتفثلما
عل هاساثيقثًايفامشاثوننتانيكناتانألوىلاونّكزاعىلا
نيجثابانألمنلااقط،انألملانيذياعا2انيناداإىلاناضا
نيضغنطثتاونساثئلانيتهدادامناقبلاسفلنءانيدولا
نيُكرْبىامنهثاماثااتدللايثيجثاباننقتصثعياوأكدايفا
ي ثنايهاأثنثءامغثعنتهانيكناتاأاهام2انيساال انام2ا

ننْستساَل .ا
ويدلاماثاام ّاُزامشاثَوننُتانيكناتاينساختهثا
نينثا اةاأاهاثاكشافتاحق قاَةانيدوَناانانألمريكلا
ونيرباطثالايفانيددونناعىلايالعاثايدداأناكثاتايندنا
وونشانطناتحاثوننانيظهانَناكنساَطلايفانألزمةا
ني من ة،ااثل اكاعنااضحاحق قةانيادونانألَُماملا
نينحثزايدولانيددونن،اح ثايماتشهدانيجنيةانينثا ةا
منانيشثوننتايفانيكناتاإناجلسةامفتنحةاونحدةا
يلانيناَداناويحضننانيبدنثانألَُمامل،اا مثاكثاتا
يق ةانيجلساثتاعبثنةاعنايقثءنتامنفلعةاوجثاب ةا

م2انيسفلنءانألجثاب.ا
ونغماذيكارشعانينادامجادعنًايفاتنض حانؤاتها
يلحالانيسا ثيس،امطثيباثًايثيبنثءاعاىلانيتفثلمثتا
نيساثيقةاوتجسا دلثايفاصاننةانتَّفثقاشاثملام2ا
نحتفثظهايرشوطهانيتمنلةايفاإاقثفانيددونناونا2ا
نيحصاثنااثل كاعنامثاقّدمهامناتنثزنتايفاساب لا
تقثنبانألااكثناونيلؤىاوكذيكامثاأيدنهامناحسانا

انناثاا مثااتدللايملفانألرسىاونيدتقلل.ا

الوفُد الوطني والجهُد الكبرُي يف فضح العدوان: 
منّلتاتحالُّكثُتانينادانينطنالايفانيكناتانألوىلا
ويقثءنتاهاحثياَةاحالنكاسا ثيساإاجثيلايثينسابةا
يلقض اةاني من اة،اح ثاتمكانانيناداماناإاصثلا
نيصننةانيحق ق ةايثاادونايفانيدنخِلايكثاةانيفثعللا
نإلقل م لاونيدوي ل،ايمناا همانيدنعمننايلددونن،ا
اثل اكاعناتنض ِحانينقفامنانيحلانيسا ثيس،ايلا
وتقدامانيحلنلاونيقرتحثتايلحلاونتخثذانيخطننتا
نيدززةايذيكانينقفانألملانياذيااؤكدامدىانناْح َثزا
يخ ثنانيساال اي اسايفانيدنخلاني منلااحسابايلا

وم2اعولانيجننن.ا
وقادانيتقاىانيناادانينطنالايكثاةاسافلنءامثا
ادلفايدولاثااوعىلانأساهثانيدولاعنئمةانيدضناةا
يفامجلاسانألمان،ااثل كاعنايقاثءنتاأُْخااَلىام2ا
سفلنءاأجثاباوعلباوخل ج ل،انألملانيذياضثعفا
لانيدثجلانتَّفثقاشثمل.ا مناحجمانيتفثؤلايثيتنصُّ

ويدلايقاثَءانيناادانينطنلايأمرياعوياةانيكناتا
ادتارباتقدُّماثًايفامساثنانؤااةانيح اطاونإلقل اما
يلمكنااثتانينطن اةايفانيدنخال،انألملانياذياامكنا

نْعتبَثنهانعرتناثًايحق قةانيننق2اني منل.ا

اللقاءاُت التمهيدية ملشاورات الكويت األوىل: 
شاهدتانيفرتُةانيسثيقُةايشاثوننتانيكناتانألوىلا
ااهثااةامثنساومطلا2اإيلال(اتننصاالًامكنفثًاوعربا
وساطثءايلاني مناونيسادنعاةاويطلابامنانألخريةا
نيتلاأشدلتانينسطثءانيخل ج لايأاهثاتنتنياإاقثَفا
نيدادونناونيتنصالايتفثلماثتامشارتكةاتدمُلاعىلا
تلت ابانإلجالنءنتانيكف لةايثيتنصالانتَّفثقااقيا
يإاقاثفاكثاةانألعمثلانيدساكلاة،انألمالانيذياقنيلا
مناقبلاني منايثيرتح ب،اح ثاتستمّلانيتننصلاوعربا

قنننتامختلفةاحتىايقثءنتاظهلننانيجننب.ا
وكثااتانيهادُفاماناتلاكانيلقاثءنتانيتمه ادا
يشاثوننتانيكنات،اح ثاكثنانينادانينطنلااطَلُحا
يثْساتمَلنناأاهاناامكناننْساتمَلنُنايفاأاةامشثوننتا

مثايمااتنقفانيددونناوالا2انيحصثن.ا

الدوُر اإليجابي لسلطنة عمان: 
ايفاساب لا يذيتاسالطنةاعمثناُجهدنًاغرياعثعيٍّ
الايحالاسالمل،اح اثاشاهدتانيدثصماةا نيتنصُّ
مساقطايقثءنتامكنّفةاخااللاملنحلامختلفةامنا
نيدث اعالا اكثاتاتهدُفايلتنصلانتَّفثقاشاثمل،ا

ااكثنانيناادانينطنالااتنقافايفامساقطاخاالَلا
زاثننتهانيخثنج ةاوقدمتانيسلطنةايفاسب لاتقداما
نيسثعدنتانإلاساثا ةاجهدنًاآخلااضثفاإىلاجهدلثا

يفانيجثلانيس ثيس.ا
ويدالامشاثوننِتامساقطانألخاريةايالانينادا
نيخثنج اةا ووزاالا عبدنيساال ا محمادا يلئثساةا
نألمريك ةاجانناكرييايحضاننانيجثاابانيدمثالا
تؤكاُداحجاَمانيحالصانيُدمثاالايفانيتنصالايحالا

س ثيساانهلامدثاثةانيشدباني منل.ا

عاٌم من املواجهة السياسية: 
يأطلناهاثا وصنداثُءا عالا ا نيداث ا يادأا يقادا
نيختلفاةامجالعامكناثتامتملعةايحسابامفهنِ ا
آلاسادنعانيذاناذلبننااحَناحشادانيدثيماس ثسا ثًا
واالضاحثياةامانانيُدزياةاعاىلاصنداثءاي نتهَلا
نيداثُ اافُساهاوصندثءاقداتمّكناتامناكرساحثجزا
نيدزياةاوقداحققاتانخرتنقثتامهمةاعاىلانيصد دا
نيسا ثيس،ايلاوناتزعتانعرتناثٍتاضمن ًةاي سامنا
قبلانألصدقثءااقط،ايلاونيددواافساهانيذياأَْصبَاحا
اتدثَطىام2اَماناكثناالىاا همامجلعا»ناْقاَلي ل«ا

يحسبامثاالوجايه.ا
وسثلمتانيجبهُةانيس ثس ةاونستنثعنًاعىلاحثيةا
نيصمانعانألساطننياعساكلاثًاوشادب ثًايفاتدزازا
منقفاني منانينثلاضايلددونناعىلاكثاةانألصددةا
يالاوحققتاحضنننًامهمثًااثقايفاكنريامنانألح ثنا
نيتنقداثت،اح ثاناازنلامشاهُدانساتقبثلانيكناتا
يلنادانينطنلاشاثلدنًاعىلاملحلةامهمةامناتأناخا
نيشادباني منالاإضثااةاإىلامندطفاآخالاتمنلايفا
نيننجهاةانيبثرشةايالاني مناونيننااثتانيتحدةايفا

مشثوننتامسقطاويحضننانيجثابانيدمثال.ا

أهم ما تحّقق على صعيد الجبهة السياسية: 
ا-ااتحق اُلاحضاننايل منانينثلاضايلددوننا
وإاصثُلاصنتهايلخثنجاومقثنعةانيددونناس ثس ثً،ا
نععثءنتاها وعحاُضا وألدنااها جلنئماها وكشاُفا

ومربننته.ا
ا-اانينجاثُحايفاناتازنِعانعارتنفاخثنجلاتمنلايفا
ننعارتنفانيلساملاأونًايمتغارينتانيشاهداني منلا
مناقبالاعدةاعولاكإالنناونيدلنقاوسانناهاوثثا ثًا
يثنعارتنفانيضمنالايثيكناثتانينثلضاةايلددوننا
كناهثاطلاثًايُهاحضنٌنايفانيخثنطةاني من ةاويُهانأيا
ونؤاٌةايساثننتانيحل،اولانامثانتضحايفازاثنةاوادا
أاصاثنانيلهايلصالاوقبلهثانيدلنقاونيلقاثءنتانيتلا
عقدلثاعاىلالثمشانيشاثوننتايجنيت هثام2اأمريا
عوياةانيكناتاام2اوادانيؤتمل(اوم2اكثاةاسافلنءا

عولانيخل جاونيدولانيدرشاوعولاثا. 
ا-ااتنض ُحاحق قةانينقفانينطنلايللأيانيدث ا
نيخثنجالاتجثهانيددونناوكشاُفاحق قاةانيننقفا
نيدوي اةانينحاثزةاونيدنعمةايلدادوننايلالأيانيدث ا

نيدنخيل.ا
ل-اانقتانيلؤااةانيقدمةامناِقبلانينادانينطنلا
يفامشثوننتانيكناتانألوىلاتلح بثًاوتدثط ثًاإاجثي ثًا
ماناقبلامدظامانيسافلنءانألجثاابانيذاناحرضونا

نيشثوننتاوأيلزلماسفلنءانيصلاوأيثا ث.ا

ترتيباُت ملء فراغ السلطة بني القوى الوطنية 
يف صنعاء:

ايالاأاصثنانيلاهاونيؤتملا -اننتَّفاثُقانيسا ثيسُّ
نيشدبلانيدث ا

-اإعالُناتشك لانيجلسانيس ثيسانألعىلا
-انْستئنَثُفاجلسثتانيربيثن

-اتأعاُةاأعضثءانيجلسانيس ثيسايل ملا
-اتسم ةانئ سانينزننءانيكلفا
-اإعالناتشك لاحكنمةانإلاقثذا

-امنحانيحكنمةاثقةااننبانيشدب.

اليمُن 
سياسياً 

يف 
 :2016

من مقاَرعة العدوان يف مختلف جوالت 
املشاورات إىل إجراءات تشكيل السلطة
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�ل�شهيد �لقائد: لي�ض الأي �أحد �حلق يف �أن مينَع ترديد �ل�شرخة

محاربة الشعار تشَهُد على تأثريه على األمريكيني
  - خاص:

يدداملوناعث امناناطالقانيرشوعانإلصالحلانينهضنيا
نيقلنالايلس داحسالايدنيدننيدانانيحنثلاونيذياكثنامنا
ألمامحدعنتهانيرصخةايثيشادثناانيلاهاأكربانينتاألملاكثا
نيانتاإلرسنئ لانيلدناةاعىلاني هنعانينرصايإلساال (اظهلا
أثالهاعىلانألعدنء،اويدأتامحثنيتاهاومحثنيةامنااتبنثهاأوا
ارصخايهاأواانزعه،اوقث انيسافريانألملاكلاإاذنكايزاثنةا
محثاظةاصدده،اويدداتلكانيزاثنةاقثمتانيسلطثتايإيقثءا
نيقباضاعىلاكلامناارصخايثيشادثناأوااصلقهاأواانزعها

وإاذنئه..
ونأىانيشاه دانيقثئاداحسالانيحنثالايفامحاثرضةا
أيقثلثايدنننناانيشدثناسالحاومنقف(اأنانازعثجانيسفريا
نألملاكالانيدلامناقبلاوزننةانيخثنج ةانألملاك ةاونيذيا
نختاريايشاكلاخثصايل مانااديلاعاىلاأنانيشادثنامؤثلا
وازعجهمايشاكلاكبارياانازعجاخاللمااَمّساحنناخاللما
اقّلدننانألوننقاخاللمااسجننناأشخثصامثالذناشثلداعىلا
أنالذنانيشادثنامؤثلاعاىلانألملاك ل؟اوناماثامناعملننا
يشء,اي اسامنلمثااقنلانيبدض:امثامنهايشء،اللاكلمثتا

مثامنهثااثئدة!(.

ليس ألحد الحق يف أن يمنع ترديد 
الشعار:ــ

وحاثانيشاه دانيقثئداكثااةانينثساعىلانيتحالكايفاأيا
عمالاا هاتشاهرياأملااكثاوإرسنئ الااوأنااقنمانناينرشا
اأياكتثيثتاا هثانعوع،اا هثاتشان 2اعىلانألملاك ل،اعىلا
ني هنعاونينصثنى،اعندمثااتكلمنناعىلانسنلانيلهااصلننتا
نيلاهاعل اهاوعىلاآيه(انيفالوضاأناتنرشاواتحالكانينثسا
ا هاث،اأياعمالاادترباتشاهريايأعدنءانيلاه،امنقفامنهم،ا

انطللانينثساا هانااتنقفنناوإنامندتهمانيدوية(..
وأكادامالنناعاىلاأناالاؤنءانألملاك الاماثاساكَّتننا
أصحثيهماولمااسابننانسانلانيلاهااصلاننتانيلهاعل ها
وعىلاآيه(ااسابننانسانلانيله،اسباأشادامناكلمةانينتا
ألملاكث(،اويفاذنتانيسا ثقاأوضحانيشه دانيقثئداأنااكلمةا
نينتاألملاكثاي ساتاكلمةاسب،اوإامثاللاإعالنامنقف،ا
أانثاادتربلماأعادنء،ااتدثملامدهماكأعدنء،اأمثانيلدنةاعىلا

ني هنعااثيلدنةاقدايدنهمانيلهايفاكتثيهايفاعدةاآاثت(.
ونساتغلبانيشاه دانيقثئدامانانيحثلانياذياوصلاإي ها
نيدالباولانااأناتقن اعويهماوتحاثولاأناتمن2اأنااتكلما
نينثساحتاىانيكلمةاضداأعدنءانيله(،اويفانيقثيلااشارياإىلا
أناأعادنءانيلهاأملاكثاوإرسنئ لااحثنيننانيدلباونإلساال ا
ايكلاوسا لة،ااحثنينانثايثيكال ايثألسلحة،ايثإلقتصثع،ايفا

كلامجثل(.
حلصانيشه دانيقثئداعىلاحثانينثساونألمةانإلسالم ةا
يثيدنعةاإىلانيقلآنانيكلامااقثل:اااأناادنعاإىلانيقلآنانيكلاما
يفالذهانيظلوفانيتلااننجهاا هثانيداناحمالتاشدادةاأولا
يشءااحصناأافسنث،اواحصناأونعاث،امثااصبحنناعلضةا
يلتضل ال،ايأنااصبحننايفانألخرياقادااجندونايصثيحاأعدنءا

نيله،ايصثيحاني هنعاونينصثنى،اقدااجندوناادالً.

االستعماُر الحديُث باسم مكافحة االرهاب
كشافانيشاه دانيقثئدامبكالنًاعنانيخطاطانألملاكلا
نإلرسنئ يلانحتاللانيبلدننانيدلي ةاونإلساالم ةاوتمزاقهثا
وخلالانيفنىضاا هثااقثلااننساتدمثنانيحداثانآلناجثءا
تحاتاعناننناخب اث،ايثسامامكثاحاةاإنلاثب،اومدهما
مجمنعةااسامناهماإنلثي لااقسامنلماعاىلانينثطل،ا
ويفانألخريااقنينناالاداادخالااطلِّعلم،اوادخلننانينثطل،ا
ادخلننانيبلدنناواحتلنلثاواه مننناعل هث،اونينثسامثاالونا

إناعندماثاتساتحكماقبضتهام،امثاالىانيناثساأملاك لا
أمثمهمازنحفل،اإنايددامثااكنناقدانستحكمتاقبضتهم،ا
قاداعخلننانيباالع،ايناناقننعداعساكلاة,اتنناادونايأعدنعا
كبرية،اوتالحظامثاحصلنناعىلاذنادةاأحساناممثاحصلننا
عل هاثاتحاتانسامامكثاحةاإنلاثب،انآلناادخلاننانيدنا
ويثساماأاهمامالحقلاإنلثي ل،اادملوناواقتلنناواجلاننا
مزننعاواقلدننانألشجثن،ايثسماأاهمامالحقلاإنلثي ل(.

وحلصانيشاه دانيقثئادايفامحثرضنتهاعىلانيتأك داعىلا
ألم ةاأناارصخايهذنانيشادثناكناهاابدثايلسثئلاعدادةا
يلدادوااقاثل:ااسانرصخا-اوإناكثنانيبداضامناثاعنخلا
أحزنبامتددعةا-اسانرصخاأانمثاكنث،ااحناناازنلاامن ل،ا
ونااازنلاانقاذيكامسالمل،ااحناناازنلاشا دة،ااحنانا
ازنلااحملانوح ةاأللانيب تاعل همانيسال انيتلامثاسكتتا
عنانيظثيل،انيتلايماتساكتااان اناطللاأويئكامناعلمثءا
نيسانءامانانيغفللانيذاناياماافهمننانإلساال ااثاطلقننا
ي دجناننانألمةايلظثيل،ااأصبحانيظثيانناادجننانثااحنا

نيسلملايل هنع(.
وتساثءلاقثئالً:ااأي سالذنانيزمنالانازمنانيحقثئل؟.ا
أي اسالانانيزمنانياذياتجاىلاا اهاكلايشء؟(اويفاافسا
نيلحظاةاأجثبا:ااااجباأنااكنناسابثقل،اوأنااطلبامنا
نآلخلااناأناارصخننايفاكلانجتمثعايفاكلاجمدةانيخطبثء،ا
حتاىاتتبخلاكلامحثويةايتكم مانألااننه،اكلامحثويةاألنا

اسنعانيصمتاواد دونانيلحثفامناجداداعىلاأع ننث(.

محاربة الشعار تشهد على تأثريه:
نعتاربانيسا داحسالانيحنثالاأنامحثنياةانيشادثنا
ومحثويةامسحهانواخدشهاتؤكداأاهامؤثلاعىلانألملاك لا

وأعونتهايفانينطقةانينلثي ل.
وقد اعادةاتساثؤنت:ايثذناأصباحانينلثي الااثالانا
منانيشادثن،اوياثذناحثوينناأناالادانهاوحثنينه،اومثاللا
ألدنااه؟اوأجثباعل هثاقثئالًااماناكثناادلفاعنهماععثةا
يإلسال اوأاهماأعدنءاألعدنءانيلها-ااقصدانينلثي ل-اكثاتا
مجالعاعبثنةاعناكال ،االناكثاانناأعدنعاحق ق لاألملاكثا
أعادنءاإلرسنئ ال,اأعدنءايل هانعاونينصثنىاياكثنايهمامنا
نيننقافاأعظماممثاينث،ااشادثننت،امظثلالنت،المانآلنايفا
نيساثحةاعبثنةاعاناحزباكبرياتحتانساماحزبانإلصالحا
حزباكبريامثايثساتطثعتهاأنااكننايهامظثللنت؟امنلمثا
ادملاننايفايبنثن،امظثللنتاضداأملااكث،امظثللنتاضدا

إرسنئ ل،ااكننايهماشدثننتاالادناهث،اانزعناهث.
وأيدىانيشه دانيقثئداننستغلنبايتلكايننقفانينلثي لا
متمنلاةايحازبانإلصاالحانياذيايامااكاناياهاناكملةاونا
منقافاضداأملااكثاوإرسنئ الامدتربنًالذنامثاانريانيشاكا
ا هماوانريانيشاكايفانمنزلماأاضثًاياأنايهماعالقثتام2ا
نألملاك لاولذنانيذياكشافاأخرينًاعندمثاكثاننااشاجدننا
اأخذوناشابثباني منااساريونااقثتلننايفاأاغثاساتثن،اأاث ا
كثنانإلتحثعانيسنا تلامحتلاألاغثاستثن،اوإذناللاكثاتا
أونملاأملاك اةاتأتلايهؤنءاوتنج هاثتاأملاك ةاوتمنالا
أملاكل،اوعندمثاأصبحانيجهثعاضداأملاكثاناتهىانيجهثع،ا
وكأاهاأقفلايثبانيجهثعاضاداأملاكث،ايثذناأمثاضدانإلتحثعا
نيسانا تلاأااهامرشوعاوضاداأملاكثاوإرسنئ الامثاكأنا

عثعهامرشوع؟.
واحلصانيشه دانيقثئداعىلاحثانيجتم2اعىلاننستملننا
يهاذنانيرشوعاوتلعادانيشادثناوارشهاا قانلا:ااإذنًااأاتا
يدمالاونحداتؤثلاعىلاعدةاجهثت،اعدةاجهثتاتؤثلاعل هث،ا
ولانايفاافسانينقتاعملامارشوع،اعملامرشوعامثاأحدا
اساتط 2اأنااقنل:اأنانيدباثنةانيفالا ةاا هاناتجنز،اأاهثا
عباثنةامحلمة,اأيدنً،اعملامارشوعاومؤثل،ااثيفلوضاأنا

نينثساانطلقنناا ه،اادملنناعىلاتنزاده(.

اليه�ود ع�ىل الرغ�م مم�ا وصل�وا إلي�ه وس�يطرتهم عىل 
وس�ائل اإلعالم، عىل االقتصاد عىل أش�ياء كثرية لم يستطيعوا 
أن يظه�روا هم ه�م دون أن يكونوا محتاج�ن لآلخر واآلخر 
يرونه من فوقهم. إرسائيل دولة هنا ظهرت يف املنطقة تجدها 
حياته�ا متوقف�ة عىل مس�اندة أمريكا وأمريكا تس�اندها مع 
أنه�م مؤثري�ن داخل أمري�كا لكن ال بد أن يك�ون تحت ال بد 

أن يك�ون تح�ت مهم�ا كان إىل يوم القيامة مهم�ا بقي هؤالء 
إىل يوم القيامة س�يظلون تحت.]ساننةاآلاعملننانيدنسا

نينثيثاعرشاص:اث[

اليهود عندهم حساس�يٌة من املوت بشكل رهيب تجد حتى 
كتبه�م أو اليه�ود والنصارى بش�كل عام حت�ى كتبهم كتب 

]العهد القديم والعهد الجديد[ ال يوجد فيها حديثاً عن اآلخرة 
تقريب�اً ال يوجد نادر جداً ال يوج�د حديث عن املوت واآلخرة.

]سننةاآلاعملننانيدنسانيسثعساعرشاص:ااا[
اليهود يعرف�ون، يعرفون أثر اإليم�ان عندما يكون هناك 
يف األمة إيمان، وهم يعرفون أنهم إذا اس�تطاعوا أن يمسخونا 
كف�اراً هم ال يريدون أن نكون يه�وداً.. وقالوا هم يف وثائقهم 

املس�ماة ]بروتوك�والت حكماء صهيون[ أنه�م ال يريدون أن 
يكون املس�لمون أو النص�ارى يهوداً, أنهم ال يس�تحقون أن 
يكون�وا يهوداً ولكن يكونوا كف�اراً يكونوا ضالن، يكونوا كذا 
إىل آخره ليفقدوا الن�ر اإللهي والتأييد اإللهي وما يمكن أن 

يعطيه اإليمان.
]ان انيقدسانيدثيلاص:اث[

مقتطفاٌت نورانية

بشرى المحطوري

ستعرفون أنها 
صرخة مؤثرة

ك فاسا نطللانينثاقننالنثاولناثكاونيلجفننالنثاولنثكا
ي خناناكم،ااتسثءينن:امثذن؟.امثالذن؟.

أتدلانن؟،
نينثاقاننانيلجفننالمانيلآةانيتلاتدكاسايكااثعل ةاعملكا
ضداني هنعاونينصثنىا؛األنانينثاقلالماإخننناني هنعاونينصثنىا
}أََياْماتََلاإىَِلانيَِّذاَنااَثَاُقننااَُقنيُانَناإِلِْخَننِاِهُمانيَِّذاَناَكَفُلوناِمْناأَْلِلا
اَمَدُكْماَونااُِط 2ُاِا ُكْماأََحدنًاأَيَدنًاَوإِْنا اأُْخِلْجتُْماَينَْخُلَجنَّ نْيِكتَثِباَيِئْ

اَُّكْم{ ُقنتِْلتُْماَينَنرُْصَ
احتىاتدلانناأاتما،وتسمدنناأاتماأثلاصختكماستسمدننا
نينثاقلالنثاولنثكاعندمثاتغضبهمالذهانيرصخةا،ااتساثءيننا

يثذن؟.اواانطلقنناي خنانكمامناأناتلععولث..

»الصرخة ليست ضد المؤتمر وال ضد 
اإلصالح وال أي حزب آخر«

لذنامثااجباأنااتفثعنهاجم دثًا،امثااجباأنااتفثعنهاجم دثً،احتىاوإناننتحنثايفاعنخلاأافسنثا
ماناونقا2اأنالؤنءالمارضيناث،الامارضيناثاادالًا،الماأثلوناادالً،ايكناأااتاإذناأادتااإاكاأولا
مناتحكماعىلاافساكامتىامثاقثينناأاكاإنلثيلاأناتُسالَّماثماناأحدااداناونااستنكلاوناارصخ.ا
ادالًااحنااكللهم،اواحملهمامسئني ةامثاأحدثنهامناالقةاعنخلانيزاداةامنانيبسطثءانيسثكلا
نيذااناأصبحنناضح ةايدجلهاماوتضل لهما،واقنلايهم:اأاتماإنلثي نناادالًايهذناننعتبثن،اويكننثا
ا مثاإذناتدلضتمايسكاتحتامسمىانإلنلثبااإانثااستنكلاأناامسكاأيغضاشخصامنكماعنداث.

ألنالذنايمااكناحتىاعندانيدلبانيبدنئ لاممثاامكناأنااقبل،
احناكدلبا،ااحناكمسلملا-وإناكنثاطننئفامتددعة-

الااضاأنااكنناألملااكثاأواإرسنئ ل،اأنااكننايل هنعاتسالطاعىلاونحٍدامناثاكثئنثًامناكثن،ا
واحنايفاعنخلنثاالنتصثنع،اواحنايفاعنخلنثاالنصححاوضد تنث،

ولكاذناادملامانانازنينناقبثئلايفايدضامنثطالاني منا،متىامثاكثااننامختلفلاا مثاي نهما
اتحدوناصفثًاونحدنًاضداطلفاآخلالناعدٌوايلجم 2.

اليهود حريصون أن ال يكون 
في أنفسنا سخٌط عليهم

إناني هانعاونألملاك لاعىلانيلغماممثايحنزتهمامناأسالحةا
تكفلايتدمريالذنانيدثيماعدةاملنتاحلاصنناجدنًاجدنًاعىلاأنانا

اكننايفاأافسنثاسخطاعل هما،
حلاصانناجدنًاجادنًاعىلاأنانااتفنهايكلماةاونحدةاتنبئاعنا
ساخطاأواتزنعاسخطثًاضدلمايفاأياقلاةاوينايفاقلاةايفاأطلفا
يقدةامنالذنانيدثيمانإلسالملا،اللاتدلانناأاهماحلاصنناعىلا

لذن؟.
ونيقالآنانيكلاماكثناالاادامنثاأنااكننالكاذناعندمثاحدثنثا
أاهاماأعدنءا،االادامنثاأنااحملااظلةاعدنوةاشادادةايفاافنسانثا
احنلاما،أياأناانظلاإي هماعىلاأاهماأعادنءاينثاويداننث،ايكنثاكنثا
أغب اثءاياماادتمداعاىلانيقلآنانيكلاام،اكنثاأغب اثء،ااجثءونالما

ي حثوينناأناامسحننالذهانينظلة،اأناامسحننالذنانيسخط.

الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.. رضوان اهلل عليه.. - الصرخة في وجه المستكبرين.. - ١٧ / ١ / ٢٠٠٢م..



13 فن الفنون الزامل اليمنينيددعااعثاا     ننثنلاااانثالاثالا اانيننالالاني 2انينثالاثالالا
يحررها / أحمد محمد القمري

مفتتح*
حياكم اهلل واهال وسهال بكم في 
ديوان فن الفنون، فالزامل لسان 
الحال، ولسان حالنا وحالكم فيض 
الزامل بتألقه وإبداعه وتجدده.

كان الزامل وما يزال نبض القبيلة اليمنية والصوت الذي من خالله توصل رسائلها 
يف الس�لم أو الح�رب، يف الفرح أو الح�زن، بلهجة عامية قريبة ج�دا من الفصحى ، 
تجتم�ع فيه�ا قوة املعنى و وض�وح الداللة باختزال غري مخ�ل وتتابع مدهش، وألن 
الزامل يصدر بلهجته العامية فهو األقرب إىل فهم الغالبية الساحقة من الشعب دون 

ما تقيد بقواعد نحوية أو رصفية أو التزام بضوابط اإلعراب.
غ�ري أن أه�م ما يمي�ز الزامل القدرة العجيب�ة التي يحملها يف تصدي�ره وتكوينه 
للرأي العام حول قضية معينة، وهي قد تفوق آثار السحر والسحرة من حيث القوة 
والرسعة واألهمية والتفاعل والتأثري الذي يحدثه يف نفوس من يقف إىل جانبهم ، فهو 
اقرب إىل السحر بفعلة الحمايس الذي قد يصل إىل حد التعصب وتلبية الداعي لصوت 
الزامل ألي شان كان، سواء كان يف عون وإخاء أو حرب وسالم، وهو ما يلمسه املتابع 
و الس�امع لصوت الزامل ويدرك مكنون القوة الت�ي يحملها يف مضمونه ، واعتماده 
ع�ىل بالغة اإليجاز واالختزال ، تلك البالغة التي تجعل الزامل يفعل يف بيتن أو اربعة 
ابي�ات ماال تس�تطيعه علوم النفس األخرى يف عدة أيام أو ش�هور أو حتى س�نوات 
، ويكفي�ك أن تجع�ل لهذا الزام�ل أداء جهوري وصوت مرتفع ع�ىل أطراف ميادين 
القتال لتش�هد تحوالت رسيعة وتأثري حمايس مبارش ، يندفع خاللها األبطال كاألسد 
الض�واري، ال تهيبه�م قوة األعداء والغ�زاة مهما بلغت من الكث�رة والنوعية وتطور 
الس�الح واالنتش�ار، وهو ما تأكده وتش�هده و تس�فر عنه نتائج النزال واملعارك يف 

ميادين الرشف والبطولة والتضحية والفداء.

* المحرر

الشاعر أحمد بن زيد المحطوري

م����ك����ت����وب م������ن رب������ن������ا  م���ك���ت���وب
ج��ي��ش ال���س���ع���ودي  ي����رى م��ن��ك��وب

م��غ��ص��وب و ه����و  ي����رج����ع ج���ن���اي���ز 
ص���اح���ب���ه���ا احل�����������رب   ي���ن���ك���ر  و 

ق��ص��ر ال��ي��م��ام��ة  ي��ص��ي��ر م��خ��روب
ال���ك���وب ب��ن��ف��س  ي���ش���رب  ب�����د   ال  

و ال�����ث�����أر  ألط���ف���ال���ن���ا  م��ح��س��وب
ن���ع���اق���ب���ه���ا الزم   ال��������ل��������ه    و 

الشاعر دارس محسن 

ج��ي��ش ال��ي��م��ن ل���ل���ح���روب م��وه��وب
امل����ط����ل����وب ح�����ق�����ق  ه�����ج�����م  اذا 

اس���ل���وب ل����ه  االرض  ح���م���ى  وان 
ي���ب���ط���ش ع����ل����ى م������ن ي���ح���ارب���ه���ا

وج���ي���ش س���ل���م���ان م����ش م��ح��س��وب
م���ك���ت���وب ف������ي  ي��������وم  ذك��������ر  وال 

م����ث����ل اجل�����������راده وم����ث����ل ال����ن����وب
م������اب������ش م�����ع�����اه�����ا م���خ���ال���ب���ه���ا

الشاعرة اسمهان حسين العنسي

ن���ت���وب  إل����ي����ه  ذي  ب����رب����ي  اق����س����م 
م��غ��ل��وب وم����ش  غ���ال���ب  ال��ي��م��ن  إن 

ب��ت��ج��وب ف����احل����دود  امل����ع����ارك  دام 
وال����ن����ص����ر م�����ن رب�������ي ي���واك���ب���ه���ا

ق���ول���وا ل��س��ل��م��ان ع��رش��ه��م م��ق��ل��وب
وال���������دم م�����ن روس�����ه�����م م��ص��ب��وب

م�����ادام ع ام���ري���ك���ان ه���و م��ح��س��وب
واحل���������رب ي���س���ت���ن���ظ���ر ع���واق���ب���ه���ا

الشاعر علي ناصر الحنضي

ق���ل ل��ل��م��ل��ك واب���ن���ه ك���ف���اه ت��ش��ع��وب
ف����ي ك����ل ج��ب��ه��ة ج��ي��ش��ه��م م��غ��ل��وب

مغصوب ال��ي��م��ن  آرض  ف��ي  م��ق��ب��ور 
ب����ال����ل����ه ب������ا ن����ط����ح����ن ك���ت���اي���ب���ه���ا

منصوب ق���دو  وال��ت��وش��ك��ا  آس���ك���ود 
ج����اه����ز م���ج���ه���ز ي������دي امل���ط���ل���وب

وت�����وب امل���م���ل���ك���ة  ت����ع����ود  ب�����ا  إن 
ع����واق����ب����ه����ا ت�����ل�����ق�����اء  ال  مي�������ن 

الشاعر محمد مثنى المحجري

ش���ف���ت امل��������������درع وه���������ي م��ق��ل��وب
وج���ي���ش ي���ه���رب وه�������و م�����������رع��وب

وح��������ل��ف غ������ارق ع���ل���ى م��ن�����������ك��وب
ع��واق��ب��ه��������ا م�������ن  ي���ج���ن���ي  وذاك 

ال�����������ح�������رب ف���ن���ي ول�������ي اس��ل�����وب
وس����ط امل����ع����ارك اص�����ول واج�������وب

م��������ج��ل��وب وذي  ح�����������اص���ل  اش�����ل 
ك����م����ن ب���ط�����������ل ف������ي ن���واج���ب���ه���ا

الشاعرة العنود/ لطيفه احمد

النوب وادي  ال  صعده  ال  ح��وف  م��ن 
اب����ط����ال  حت��م��ي ل���ل���وط���ن  وجت���وب

ن����ار  ال��ل��ه��ب  ش��ب��ت  ب��ه��م  وت��ل��وب
ق�����ل ل���ل���خ���ل���ي���ج ه�������ذه ع���واق���ب���ه���ا

ن������زرع وجن���ن���ي ق���اع���ن���ا امل��ص��ل��وب
ون����دع����م اجل���ب���ه���ة ب���ك���ل م��ط��ل��وب

ك���ل ال���ش���م���ال ن��ح��م��ي وك����ل ج��ن��وب
رج��������ال ت����ع����رف م�����ن ش����وارب����ه����ا

الشاعر علي القدح 

ج��ي��ش امل���ن���اف���ق وال����ع����دو م��رع��وب
ف���ي ك���ل ج��ب��ه��ه م��ن��ه��زم م��ض��روب

ه����ذا ال��ي��م��ن م���ا ك����ان ي����وم م��غ��ل��وب
م�����ا ي������وم خ����اب����ت ف�����ي ح���راي���ب���ه���ا

املقلوب على  ميشي  ه��زي��ل  جيشك 
ف����ي ك����ل ج���ب���ه���ه س�����ار ك��امل��ن��ك��وب

ي���ا خ����ادم اس��رائ��ي��ل ن��ص��ي��ح��ه ت��وب 
ف���وق���ك م���ص���اي���ب وان������ت ج��اي��ب��ه��ا

الشاعر نجيب علي الحرورة

ش��ع��ب��ي ص��ب��ر ص��ب��ر ال��ن��ب��ي أي���وب 
ع���ل���ى دع������اة ال���ش���ر واب������و ال���ن���وب

اليعسوب ل��ل��ق��اع��دة  ص���ار  س��ل��م��ان   
مصايبها  م���ن  ش���ي  س��ل��م  ح���د  م���ا   

ن���ص���ر ال���ي���م���ن م����ن رب���ن���ا م��ك��ت��وب 
ع���ل���ى حت����ال����ف م���ن���ه���زم م���رع���وب 

ب����ق����ي����ادة امل����ه����ف����وف وامل����ن����ك����وب
ن���ح���ارب���ه���ا ذي  دول��������ة  ع���ش���ري���ن 

الشاعر مناع شريم 

ذوب ب���ن���اري  ذوب  ل��ل��م��ن��اف��ق  ق���ل 
ان����ا ال��ع��س��ل وال����ن����وب واحمل���س���وب

ط��وب ط��وب��ه  احل��س��م  دروب  وراك 
اس�������ود جت������وب ال����ع����ز م��خ��ال��ب��ه��ا

م��ع��ص��وب ل����ك  امل������وت  وال  وت������وب 
ع���ام���ن ي����ا امل�����رع�����وب وامل���ل���ع���وب

ذن����وب وال�����ذن�����وب  ذن����وب����ك  زادت 
م���ش���ارب���ه���ا ت�����ش�����رب  م�����ا  ب�����د  ال 

الشاعر علي محمد المحاقري

م�غ�ل�وب ال��داع��ش��ي  ح�ل�ف  مغلوب 
م�ق�ل�وب امل��م��ل��ك��ة  ف��������وق  وال�����ش��ر 

م�كت�وب امل��ع��رك��ة  ف��ي  ل��ي  وال��ن��ص��ر 
ق�وارب��ه��ا اغ���رق  ال�ي���م��ن  واب�����ن 

م�ن���دوب ل�ل�ي��ه�ودة  ال�داع�ش���ي 
ال�م�ك�ذوب م�س�واك�ه  ف�ي  وال��دي��ن 

ب�ت�ذوب ل�ح�ي��ته  ال��زن��ان��ي��ر  ت�ح�ت 
ت�ج���ارب��ه���ا ب�ي���ّن  ق��د  وال�م��ال 

الشاعر ابراهيم يحيي الديلمي

أزح������ف ورب������ي زح���ف���ك���م م��غ��ل��وب
وال���ل���ي ض��رب��ن��ا ي��ص��ب��ح امل���ض���روب

ح��ن��ا ح��م��م م���ن ف��وق��ك��م م��س��ك��وب
واحل������������رب ف����ت����اك����ة ب���ط���ال���ب���ه���ا 

امل��ط��ل��وب وص���م���ودن���ا  ن��ص��رن��ا  ذا 
واليوتيوب الفيس  ف��ي  ك��ذب  ه��و  م��ا 

امل����ك����روب من���ح���ي  الزم  وال�����ي�����وم 
م����ن أرض����ن����ا ل����و ج�����اء ي��ح��ارب��ه��ا

الشاعر جميل ابو حمدين

ال���ن���ص���ر ح���ظ���ي وال����ع����دو م��غ��ل��وب
وامل���ع���ت���دي ب����ا ي���ن���دح���ر م��غ��ص��وب

واجل���ي���ش ن�����اره ب���ال���ع���دا م��س��ك��وب  
وي������ل ال������دواع������ش م�����ن ل��ه��اي��ب��ه��ا

ع���ز ال���وط���ن ف���ي ع���زن���ا م��ص��ح��وب 
وامل��������وت جل���ل���ه ع���ن���دن���ا م���رغ���وب 

ب���ال���ل���وح م���ج���دك ي���امي���ن م��ك��ت��وب
ح���راي���ب���ه���ا ف�����ي  واال  س���ل���م  ف�����ي 

الشاعر/ يحيى علي الحضوري

م��ك��ت��وب ذي  امل����وت  اال  ع��ن��دن��ا  م���ا 
اك���ي���د م��ح��س��وب ذا  ل���ك���ل  غ������ازي 

ع���ه���دا ع��ل��ي��ن��ا م����ن وص�����ل ب��ي��ت��وب
م���ص���اي���ب���ه���ا او  امل����ن����ي����ه  اح�����ن�����ى 

م���ن���ا االس�������ود ال����ض����اري����ه ب��ت��ن��وب
وم������ن  ي���ع���ادي���ه���ا  ب���ق���ى م��س��ح��وب

روح������ي ف������داء ل��ل��ق��ائ��د احمل���ب���وب
وآه��������ل امل����س����ي����ره  اوح���ب���اي���ب���ه���ا

الشاعر علي صالح ناصر القرني

ي���ا م��وط��ن��ي ي���ا ال���ّش���ام���خ امل��ه��ي��وب
ع����اّد ال��ع��س��ل م��ن ب��ع��د ل��س��ع ال��ّن��وب

املشروب في  الّسم  ب��اّن  احل��رب  في 
ن���ع���اق���ب���ه���ا الزم  وامل�����م�����ل�����ك�����ة 

ح���ت���ى ول������و م���ك���ي���اج���ه���ا ب���ي���ذوب
وامل������اء ب���ه���ذا ال���ّش���ك���ل م���ا ب��ي��روب

إح����ن����ا اإلب���������اء ع����ال����ي امل���ن���س���وب
م����دارب����ه����ا ن����ق����ط����ع  أن  الب����������ّد 

الشاعر عبداللة علوس 

ال����ل����ه ك����ات����ب وال������ق������در م��ك��ت��وب
م��غ��ل��وب  وال  غ����ال����ب  ال���ي���م���ن  ان 

واخل���ص���م ي��ت��ق��ه��ق��ر وه����و م��غ��ص��وب
ه�������ذه ال������وع������ود ال�����ل�����ه ك���ات���ب���ه���ا 

امل���ط���ل���وب غ����اي����ة  ال����ش����ه����ادة  دام 
ال����ن����ار ش���ب���ت وال�����ع�����دو م���رع���وب

وامل�����رت�����زق ف����ي امل���ع���رك���ه م��ن��ك��وب 
واب����ط����ال����ن����ا ق�����ام�����ت ب���واج���ب���ه���ا

الشاعر محمد احمد ثابت

 اح��ن��ا رج����ال ال��ع��ز واه����ل ح���روب
اب����و مي���ن ط����ول احل���ي���اه م��ق��ط��وب

ق����ل ل���ل���غ���زه ب����ا ي���ش���رب���وا م���ش���روب
م����ن خ���ش���م روس�������ي ب����ا ن��س��ق��ي��ه��ا

ي����ا ك����ل غ������ازي اش������رب امل��س��ك��وب
ذوب وان�����ت�����ه  ن����ي����رن  ل�����ك  الب�������د 

ه������ذي ب������اد ال����ع����ز ي�����ا م��ق��ل��وب
ك�����ل ال������غ������زاة ت����دف����ن ب���راض���ي���ه���ا

الشاعر ابو فايز 

ي�����ا ك�����ل غ�������ازي ل���ل���ي���م���ن م��غ��ل��وب
واب����ن ال��ي��م��ن ف��ي امل��ع��رك��ة م��ج��روب

س��ل��م��ان واب�����ن ال��ش��ي��خ وامل���ن���دوب
 أرض��������ي م����ق����اب����ر ي�����ا اران����ب����ه����ا

س���ل���ول ه���ي اس�����رة ب���ن امل��غ��ض��وب
ع���ن���د ال���ع���دال���ة م��ل��ك��ه��م م��ط��ل��وب

وج���ي���ش���ه���م ب���امل���ع���رك���ة م��س��ح��وب
وامل����م����ل����ك����ة ن�����ن�����زغ م���خ���ال���ب���ه���ا

الشاعر ابو زيد الحجوري

ال���ش���ع���ب م���ؤم���ن ب����ال����ذي م��ك��ت��وب 
مطلوب ذي  ال��ل��ه  ب��ق��ض��اء  راض����ي 

ق����ل ل��ل��ح��ك��وم��ة ت��ك��ش��ف امل��ل��ع��وب 
وت�����ق�����وم م�����ع ش���ع���ب���ي ب���واج���ب���ه���ا 

وح����زب االخ������وان س����ارق االن��ب��وب
ع������اده ب��ن��ف��س ال���ك���ي���د واألس����ل����وب 

ش���ي محسوب وك���ل  ح����روب  ت��اج��ر 
ب��ي��ن��ه��ب��ه��ا ذي  ال����ق����واط����ر  ح���ت���ى 

زامل املجاراة
لذهامساثحةاتفثعل هاافتحهثايشادلنءانيزنملاافلاكلاعدعاسننرشازنمالايلمجثننهااواستقبلا
نيدنعثتكماايرشطاننانااتجثوزانيلعاعناننيدةاني ثتايقنةاونختزنلا,اوتلسالاعىلانيلسثئلانيخثصةا

يفاصفحةاانانيفنننايفانيف ساينكاخاللاانملااوناتنرشانيلعوعاننايفانيصح فةا..

الشاعر محمد الجرموزي 

ي������������������ا ش���������ع���������ب���������ن���������ا أت������������أه������������ب
ل�����ت�����ح�����ري�����ر ال��������ع��������روب��������ة وال��������ع��������رب

ال������������������������وض������������������������ع ي��������ت��������ط��������ل��������ب
ص�����وب ك��������ل  ف��������ي  ص��������ادق��������ه  أراده 

األم�����������������������������رك�����������������������������ة ت���������ل���������ع���������ب 
وإس�����������رائ�����������ي�����������ل ح�������م�������ال�������ة ح����ط����ب 

وامل���������������م���������������ل���������������ك���������������ة ت��������ن��������ه��������ب
ب�����������ادي ف�������ي ش�����م�����ال�����ه واجل������ن������وب

يقول البّداع

رّحال يا دنيا
 كلمات الشاعر / عاقل بن صبر 

أداء المنشد / عيسى الليث

رّح����ال ي��ا دن��ي��ا م��ع ال��ل��ه رّح���ال 
كله العمر  نقضي  سبيله  وف��ي 

فيه الرجاء وحده وضني واآلمال 
 واث���ق مب��ي��ع��اده وم��اس��ك بحبله

ل��ل��ه ب��ع��ن��ا ال����روح وال����دم وامل���ال 
واألم����ر ل��ه وال��ش��أن دق���ه وجله

هيهات منا الذل يا حلف األنذال 
 ول����ّى زم����ان ال��ه��ي��م��ن��ة وامل��ذل��ة 

صوت البنادق يعزف املوت موال 
نبلة القلب  رام��ي حترق  يد  من   

األه��وال  كل  يرى  با  غزانا  يامن 
ألهله ويعود  حي  يرجع  محال   

وقّتال  قاطع  س��م  إّن��ا  وال��ل��ه  إي 
وإّن��ا رج��ال احل��رب ذي ما منله 

حّنا األسود الكاسرة قول وأفعال
محلة ال  للعدو  تهجم  وص��ق��ور 

كـ
القذيفة
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 متابعات فلسطينية

العدوان على اليمن سيكوُن وباالً على السعودّية
جورج حداد*

إنانألََساثي 2َانيقل لاَةانيتلاتفصلنثاعنانساتال ا
عواثياداتلنمبانسام ثًامهاث انيلئثساةانألَملاك ةا
وتشاك لانيحكنماةانألَملاك اةانيجداادةاتقتيا
نيتحفظانيشدادايفاأياتحل لاأَْوانأيااتدللايثألحدنثا
نيجثناةايفامنطقةانيرشقاننوسطايأرسلث.اذيكاأنا
ُكّلانيس ثسةانألَملاك ة،انيتلانتبدتامنذاأََكنْاالامنا
ني2اقلن،اوناس مثانيس ثسةانيخثنج ة،اعىلااطثقا
نيدثياماياأرسه،اتخضا2انآلناإلَعثَعةااظالاجذناة.ا
ونااساتط 2اأحادانيتكهنامنذاننناللاستساتملا
نينناثتانيتحدةانألَملاك ةايفاناتهثجانيخطاذنته،اأَْوا
تغ ريالذنانيخط،اويفاأيانتجثه،ايثينسبةاألاةاقض ةا

مطلوحة،اوأاةامشكلة،اوأاةامنطقةاأَْوايلد.
وما2اذيكاعل نثانينظلايفاأياحدث،اأَْواقض ة،اأَْوا

مشكلة،ايثيدط ثتانيتلاللاجثناةايهثاإىلانآلن.

الحرب السورية والحرب اليمنية
مانالذهانيزنوااةاوجباعل ناثاأنااحللاطب دةا
وآااثقانيحالباني من ة،اما2انيالونانإليزنملاعىلا
نيحالبانيسانناةايلمقثنااة،امناجهة،اويساببا
تلنيطانألزمتلاأَْوانألصحانيحليل،امناجهةاثثا ة.ا

وعل ناثاأناانظالاأونًايفانيالحظاثتانيتثي اة:
ااانذناكثاتانيحالبانناغثا ةاتلتبطايثألا ننا
وني من اةا نيسانناة،ا نيحالبا ااإنا ونيهريواال،ا
اكثيدلنق اة،اونيل ب اة،اونيسانعنا ة،اونيرصااة،ا
ونيكلعااة،اونين جريااةانيخ(اتلتباطاكلهثايثينفطا

ومملنتهانيدوي ة.
ننعالم اةا وننجهازةا نيقالننا ملنكازا أنا ااا
ونيس ثسا ةاونيخثيلنت اةاونيدساكلاةاألَملااكث،ا
وجم ا2احلفثئهاثاونذاثيهاثاننونوي الاونيدالبا

وتلك اثاوإرسنئ لاونينظمثتانيقثتلةانإلْسااَلمناةا
ونيدثنضاثتا»نيدامقلط اة«انيسانناةاونيلبنثا ةا
ونيدلنق ةانيخ،اكثاتاقداته أتاعىلااطثقاونسا2،ا
تحتاشادثنا»نيلي 2انيدليل«،ايشنالجن اكثسحا
ضداسانناث،اوشالانيطلالاعربانألََننيضانيلبنثا ةا
نينق لاةاوعناثصا ننسالحةا يتملاالا نيبحال،ا إىلا
ووحادنتانيج اشانإلْسااَلمنيانيدثيالاونيقاننتا
نينثتنااة،ايكنثاة،اإىلانيدنخلانيسانني،امناجهة،ا
ويتدمرياونحتاللانيالذق ة،اوتطنالاوخنلانيقثعدةا

نيلوس ةايفاطلطنس،امناجهةاثثا ة.ا
وكثااتاأَملاكثاوحلفثؤلثااأملننايفانيسا طلةا
عىلاحلاباومطثنلثاوعىلامطثناعمشال،اومناثما
نناقضثضاعىلاعمشالاونسقثطانينظث انيسننيا
يرسعاة،اكف لمالزيلاعىلاطلاقةانساقثطانينظث ا
نيل بال.اومناثاما»تدت امانيكثمارينت«،اونيرشوعا
يفاتقسا ماسانناثاويبناثن،اوذياحاوطالعاجم 2ا
مانا ونيادنوزا ونيدلناالا ونيشا دةا نيسا ح لا
نيبلداان.اوأخارينانقثماةاحلفاعساكليامتلايلا
نمربنطنناةاعنمثا ةاننعوغثا ةايفانيشامثلاوعويةا
إرسنئ ل ةاكربىايفانيجننب،اتتنساطهمثاوتتحثيفا
مدهمثاعوااالتااونااثت(اعلي ةامنني اةايلغلب،ا
تمه دنًايالاقضثضاعىلانيدلنقاونالنناوعىلاني من.
اااويكاناصمانعانيج اشانينطنلانيسانني،ا
ونيدعامانياذياقدمتاهاإاالنناونيقثوماةانينطن ةا
نإلْسااَلم ةانيلبنثا اةايق اثعةاحازبانيلاه،اونيدونا
نينطنالانياذيانضطل2ايهانيج اشانيلبنثالاوقنىا
نألماناعاىلانألنضانيلبنثا ة،اومساثادةانيتطنعلا
نيشدب لانيدلنق ل،اااُكّلاذيكاناشلالذنانُيَخّطط،ا
وحثلاعوناساقنطاسانناثاويبناثنايفايلنثنالذها

نيؤنملةانيجهنم ة.
لااوأخارينًاحدثامثايمااكنايفاحسابثنانيق ثعةا

نألَملاك ةاوحلفثئهثاولنانيتدخلانيلويسايسثعدةا
نيشادبانيساننيايطلابامانانيسالطةانيرشع ةا

نيسنناة.
ونينثتنااةا نألَملاك اةا نيخثيالنتا قاثعةا وكثنا
ونيرتك ةاونيسادنعاّةاونيج شانإلْسااَلمنيانيدثيلا
ادتقادونانااه،ايفانسانأاننحتماثنت،انذناتدخالا
نيلوس،ااإاهماسا تدخلننايشاكلاأََسااثيسايلاثًا
ينجدةانيقننتانينطن ةانيسانناة.اوألجلانستنزنفا
نيلوساونجبثنلماعىلانناسحثباكمثاجلىاسثيقثا
يفاناغثاساتثنايلج شانيسانا ثتل،اااإنانيج َشا
نإلْسااَلمنيانيدثيلايفاسانناثاكثنامجهزنًاسالفثً،ا
ويكنثاة،ايثيصننناخاوننسالحةانيضثعةايلديثيثتا

ونآلي ثت.
ويكنانيالوساخ ّبنناظنانيخثيالنتانألَملاك ةا
ونذاثيهاث،اويامااأتننامانانيرب،ايلاجاثؤون،اكثيطريا
ننيثي ل،امانانيجن.اوكثانناعىلاعنجةامنا»نيذكثء«ا
ناهمايماابلغاننانألَملاك لايتدخلهماإّناقبلاعقثئلا
ماناوصانلاطثئلنتهاماورشوعهاثايفانيقصاف.ا
وقادانعارتفانيجنالننتانألَملاك نناأافساهماأنا
نيالوساأيلغنلماقبلاني2اساثعةااقطامناوصنلا
»نيدادونا أيلغنلاماعاىلاطلاقاةا أيا طثئلنتهام،ا
طثئلنتكاماماناطلاقنثاونن..«.اوكثنالذنانيشاكلا
يلتدخلايحاداذنتهاادنل،اأونً،اعاد انعطثءاالصةا
نإلْسااَلمنال«ا »جمثعتهاما يتبل اغا يألَملاك الا
عاىلانننضايأنااحتثطانن.اوادنل،اثثا اث،اتملاغا
نعارتفا وقادا نينحال.ا يفا نألَملاك اةا نيدنجه اةا
نيط ثنونانألَملاك نناأافسهماأناننونملاوصلتهما
ولمايفانيجنايأناافتحاننانيطلالاأََماث انيطثئلنتا

نيلوس ة.
وياماتكتِفانوسا ثايثساتخدن انيطثئالنتامنا
مطاثناحم م ماقالبانيالذق اة،ايلاونساتخدمتا

نيطثئالنتاأَْوانيقاالعانيطثئلةاننسارتنت ج ةاعثيلةا
نيننوااة،ا نيقنثيالا يحمالا نيخصصاةا نيقاثننتا
ونيتلاقدمتامانانألََننيضانيلوسا ةامبثرشة،اكمثا
نساتخدمتانيصنننااخانيجنحةانيخصصاةاأَاْضثًا
يلقنثيالانيننواة،اونيتلاناطلقاتامنايحلاقزوان،ا
ومنانيبحلانني ضانيتنساطانيذيانحتشادتاا ها
مختلافانيقطا2انيحلي اةاونيغننصثتانيلوسا ةا
يثإلَضثَااةاإىلاحثملاةاطثئالنتاشاثنكتاأَاْضاثًايفا
نيقتاثل.اوكثناذياكاكلاهاامنلا»نساثئل«اونضحةا
إلرسنئ الاونيسادنعاّةاوقطالاوتلك اثاونينظمثتا
نإلْنَلثي ةانإلْسااَلمناةانيلتبطةايهثايفاجم 2انيدولا

نإلْساَلم ةانيسنا ثت ةانيسثيقة.
5ااوننن،ايدادالزاماةاحلاب،امانانيننضاحا
تمثمثًاأااهاقدايدأتااهثاةاتننجاداق ثعنتاوعنثصا
نيج شانإلْسااَلمنيانيدثيلاعىلانننضانيسانناة.ا
ومصريلاماجم داثًالناونحدامنانثنال:انمثانينتا
عاىلا نيسالم ة«ا »ننتفثقاثتا قبانلا أَْوا نيحتام،ا
نناساحثباونيخالوجامناسانناثااننجثابامنهما

ونيسننانن(.
ويفالذهانيحثيةاإىلاأاناس نسحبنن؟

ونيسادنعاّةا وتلك اثا ويلاطثا اثا أَملااكثا إنا
وقطل...اإيخ،انيتلاجثءتايهم،ايماتدداتلادلم؛األنا
نيجم 2اادلفاأنالؤنءانيقثتللانيرشسال،انيذانا
تلكنناسثيقثًاي نتهماوعثئالتهماوأشغثيهماوجثؤونا
يلقتاثلايفاساب لا»نإلْسااَل !«اكمثاناهمنلاماإاثه،ا
اإنانيادولانيتلاجلبتهماقداخذيتهامانآلناويماتددا
تلادلم.اويهاذنااهماأصبحنناحثقدااناعىلانيدثيما
يأرسه،ايمنايفاذيكاعىلانيدولانيتلاسبلاوجلبتهم،ا
يلق اث ا مساتددانا أصبحاننا منهاما ونيكناريونا
يدمل ثتاإْنَلثي ةاوحتاىاناتحثناةاضدالذهانيدولا
أاضاثً،ايلاوأونً.ااإذناكثااتاعويهماننصل ةاونيدولا

نيتلاجلبتهماياماتدداتلادلماوتخىشامنهم،اامثذنا
س فدلننايهم؟

مانانيمكاناإاازنلايدضهامايثيهل كنيرتنتايفا
صحاثنىاي ب ثاونيصنمثلاوسا نثء،ايقتثلانيج شا
نيل بالاونيصنمثيل،اوقتثلانيج اشانيرصي.اويكنا

قلةامنهماقداتلىضامؤقتثايذيك.
والجاحايداضانيخاربنءاأنااجالياتجم دهما
يفامخ ماثتاصحلنواةايفانيسادنعاّةاوتحضريلما
يثألسالحةاونآلي اثتانينثسابةايلقتثلاضاداني من.ا

ومناشاأنالذهانيخطة:
أونًاااتدزاازانيقننتانيرباةايلج شانيسادنعّيا
نيضد فاوحمثاةانيسادنعاّةامانالجن امدثكسا

يلقننتانيشدب ةاونيقبثئلانينثئلةاني من ة.
ثثا اثًاااإيهثءانينظمثتانإلْنَلثي ةانيتلااتشاكلا
منهثانيج شانإلْسااَلمنيانيدثيال،اونيتلالزمتايفا
سانناثااونيدلنق(،اونيتلاتداانايثيفكلانيتكفرييا
سادنعّيانينبا2،ااانيهثؤلاثايا«حالباجهثعااةا
مقدسة«اضدانيشادباني منل،انيذياادانايغثيب تها
نيساثحقةايمذنلاباتتدثنضاما2انيفكالانيدانلا

نيتكفرييانيسدنعّياوم2انيسلطةانيسدنعاّة.
عاناخساثنةاسانناث،ا »نيتدنااض«ا اا ثثيناثًا
يفلضاقبضةاحداداةاعىلاني منايثساما»نيرشادةا
ساحلا يثألخاصا اقتايا ولاذنا نإلْسااَلم ة!«،ا
مننوثاثتانيت اثننتانيقنم ةانيدلي اةااانينثصاةا
وننشرتنك ةااانيثنكسا ةايفاشمثلاوجننباني من،ا
يدادانساتهالكاعونانيزمالانيخدوعاةايدبادانياها

منصننالثعياونيتخلصامنهاشخص ثً.
ولاذنااقتايانينظالاعاناقالبايفانيشاكلةا
ني من ة،انيتلاللا»نيشاكلة«انيلئ سا ةانيتلاتهدعا

وجنعانيسدنعاّةاكدوية.

*كاتب لبناني مستقل- العهد اإلخباري

االحتالل أعدم 35 طفاًل 17 ألَف مستوِطن يقتحمون ويدّنسون األقصى خالل 2016
فلسطينياً خالل 2016 

نستشاهدا5ااطفااًلاالساط ن ًثايفاقطاثعاغازةا
ونيضفاةانيحتلةايمثاا هثانيقدسانيحتلة،اخاللاعث ا
عالا،ايفاحالااننصالاج شاننحتااللانإلرسنئ يلا

نحتجثزاجنثملاثالثةامنهم.ا
قثياتانيحلكاةانيدثي اةايلدااثعاعانانألطفثلا–ا
الساطل،اإناقاننتاننحتاللانإلرسنئ ايل،اقتلتا5ا 
طفاالًايفاقطاثعاغازةاونيضفاةانيغلي ة،ايماثاا هثا
نيقدسانيحتلاة،اخاللاعاث اعالا،امنهمالااطفالًا
يثيلصاثصانيحل،اولاامنهمامانامحثاظةانيخل لا

وحَدلث.ا
وأوضحاتانيحلكاةانيدثي اةايفاي اثن،اأناعادعا
نألطفثلانيذااناقتلهماننحتاللاخااللاعث ا5الاايفا
قطاثعاغزةاونيضفاةانيغلي ةايمثاا هاثانيقدس،ايلغا
عااطفالً،امثااؤرشاإىلاأنانألطفثلانيفلساط ن لامثا
زنيننامساتهدالاماناقبلاقننتاننحتاالل،اوأنالذنا

ننستهدنفايفانزعاثع.ا
وذكالتاأناآخاَلانألطفاثلانيذااناقتلتهاماقننتا
ننحتاللايثيلصثصانيحلالاناأحمدانيلامثويااثا 
عثمثً(انيذيانستشاهداخاللامننجهثتاي ل ةايفاقلاةا
ي تانامثاشامثلاغالبانن انيلهايفاثاامناعاسامربا

عالا. 

اللجنة الشعبية: 2016 األسوأ 
يف سنوات حصار غزة 

أعلنتانيلجنةانيشادب ةايننجهةانيحصثن،اثالا 
عاث اناتهثءانيحصاثنا»نإلرسنئ يل«اعاىلاقطثعاغزة،ا
وذيكايدداسلسلةامنانألاشطةاونيتثيدثتاونيتقثنالا
ونيتننصلانيدليالاونيدويلاخاللانيدث اعالا؛ايهدفا
حشاداععاماكباريايفاكثااةانيحثاالاإلاقاثذانيننق2ا
نيصدبايفانيقطثعاات جةانْساتمَلننانيحصثنانيخطريا
نياذياأصاثبامنثحلانيح اثةاكثاةايثيارضنانيبثيغ،ا

وثالثةاحلوبانازنيتاآثثُنلثانيكثنث ُةاتتفثقم.
وأشاثنتانيلجناةاإىلامحاثونتاتحثيافاحلكثتا
نيتضثمانانيدملايفاعادةامجثنتاشادب ةاويليثا ةا
ومؤسسثت ةاتضثمن ةاوكذيكانيدملايتس ريانحالتا
يحلاةاتنجتايتس رياسف نةازاتناةانينسثئ ةايغزة،ا
ماناأجلاإح اثءانحالتاسافناكرسانيحصاثنانيتلا
ناطلقتايفانينثيثاونيدرشانامناأغسطسامنانيدث ا
ثللا،اواجحاتاح نهاثايفانينصانلاعرباساف نتلا
نيحلااةاوغزةانيحلةايثيرشنكةايلاحلكةاغزةانيحلةا
ونيلجنةانيشادب ةايننجهةانيحصثناونيحملةانيدوي ةا

نيفلسط ن ةايكرسانيحصثن.

أااثعتاإحصثئ ةاعننسا ةاتنث ق ةاأنااحنا
وعاّساننا نقتحماننا نيساتنطنلا مانا العثاا
نيساجدانألقىصاخاللاعالا،اوادادالذنانيددعا

نألَْكبَاالامنذانحتاللانألقىصاعث اثع9ا.
ويحسابانإلحصثئ اةانيتالاارشلاثامنق2ا
ايأخبثنانيدنخلانيفلسط نلا »عايلاثل«انيختصُّ
نيحتل،ااقداتددعتامشاثنبانيقتحمل،اوكثنا
أغلبهمامنانيساتنطنلاونيجمثعاثتاني هنعاةا

ومنظمثتانيه كلانيزعن .
ويلاغاعدعانيقتحملامنانيساتنطنلااحنا
الالاامساتنطنلايفاحالايلغاعادعانيطالبا
احانا وجثمداثت(،ا مادننسا اطاالبا ني هانعا
59اااطثيبًث،اضمنايلاثمجانننشاثعانيس ثحلا
نيتهناادي،اا ماثايلغاعادعاعناثصامخثيلنتا
ننحتاللانيذيانقتحمننانألقىصايلبثساهمانيدالا

خاللانيدث ااحنا5اثاعنرًصن.
وواالانإلحصثئ اةااقادايلاغاعادعانيجننعا
يلبثساعساكلياونيرشطةايلباثسامدالااحنا
5الامقتحماثً،اضمانايلاثماجاننستكشاثفا
يالا مانا كثنا كماثا نيدساكلي،ا ونإلنشاثعا
نيقتحملامنظفنناممثااسامىاسالطةانآلثثنا
نإلرسنئ ل ة،انقتحمننامصل ثتانيساجدانألقىصا
اااةاقباةانيصخلة،اتاماتددنعلماضمنا وَخثصَّ

مجمنعانيقتحمل.
وكثناأكتنيلالناأََكنْاالانألشاهلانيتلاجلتا
ا هاثاننقتحثمثتاالالاامقتحمثًامنهماع5ثا 
مساتنطنًث(،اال هانيلالااثل9اامقتحًمثامنهما
ااثاامساتنطنث(،اوذيكايسبباتجم2اعدعامنا
نألع اثعاني هنعاةايفالذانانيشاهلان،اويثيفدلا

ااإنامننسامانألع اثعاني هنعااةاأَْوانينثسابثتا
نيقنم ةاعندلماكثاتاساببثًاوعنادثًايزاثعةاعدعا

نيقتحمل.
كمثاينحظايفالذنانيداث اتزناداأعدنعانقتحث ا
ماثانصطلحاعاىلاتسام تهمايثيطاالباني هنع،ا
ولالامجمنعثتامناطالبانيادننسا–اخثصةا
نينثانااةا–،اونيطاالبانيجثمد ال،ااقتحماننا
نألقاىصايمجمنعاثتاكبرية،ايطلاقةاومساثنا
مغثالانقتحثمثتانيستنطنل،ايكنهماالكزونا
عىلااقلانيلوناةانيتلمنعاةاعنانيساجدانألقىصا

ومدثيهاوتأناخه.
أماثاننقتحثمثتاماناقبلانيدناثصانألمن ةا
نيخثصةاضمنايلاثمجاننستكشاثفاونإلنشاثعا
نيدساكليااقدايلغاعدعلمااحناللاااعنرص،ا
مناي نهما5اثاعنرصامخثيالنت،ايثإلَضثَاةاإىلا
5الارشط اثًايلباثسامدااساأَْواجنانعايلبثسا
عساكلي،ايثإلَضثَاةاإىلاعناثصاقننتاننحتاللا
نيخثصاةانيتلاتتملكزايفانيساجدانألقىصاخاللا
نقتحثماثتانيساتنطنلاوتناالايهامانيحمثاةا
نيدنئمة،اخاللامساثنانقتحثمهم،ااُضثفاني هما
عناثصاقننتاننحتااللانيذاانااتملكزوناعندا
يننيثتانيساجدانألقىص،ايشاكلاانمل،ااثل كا
عاناننقتحثمثتانيجمثع ةايلقاننتانيخثصةايفا

نحدنثاخثصة.
ااإنا نيشاهلي،ا نإلحصاثءا سا ثقا ويفا
ننقتحثماثتاتنزعاتاعاىلانينحنانيتثيل:اشاهلا
اا  مساتنطنث،ا ااالا مقتحماثًا اا5ا انثاالا
عناثصامخثيالنتاننحتالل،اعثاطالباإنشاثعا
اهنعاوآخالون(،ااربناالا9لااامقتحمثًااالث 

مستنطنث،اث5اعنثصامخثيلنتاننحتالل،اثثا 
جننعايلبثساعساكلي،ااعاطالباإنشاثعااهنعا

وآخلون(.
ووالانيتقلال،ااقداماثنسااثااامقتحًمثا
مخثيالنتا عناثصا ثلا مساتنطنث،ا )ل9ثا
ننحتالل،اجنداّثنايلبثساعساكلي،اااااطالبا
إنشاثعااهنعاوآخالون(انيلاالاثل9اامقتحمثًا
مخثيالنتا عناثصا ثعا مساتنطنث،ا )ااثاا
ننحتاالل،الاااطالباإنشاثعااهانعاوآخلون(،ا
شهلامثاناثث9امقتحًمثاا59عامستنطنث،ا5اا 
عناثصامخثيلنتاننحتالل،ال9ااطالباإنشاثعا

اهنعاوآخلون(.
ا9لاا  مقتحماثًا 5اااا انا انا وشاهدا
مستنطنل،ااااعنثصامخثيلنتاننحتالل،ااا 
جننعايلبثساعساكلي،الثااطالباإنشثعااهنعا

وآخلون(.
أمثااني ناثثلاامقتحًمثااثثثامساتنطنث،ا
ااااعنثصامخثيلنتاننحتالل،ا9اجننعايلبثسا
عساكلي،ا9لاطالباإنشثعااهنعاوآخلون(،اويفا
أغساطساابلغاعدعانيقتحملاث9ثاامقتحمثًا
مخثيالنتا عناثصا لثا مساتنطن،ا )ااثاا
ننحتالل،ا9ااجننعايلبثساعساكلي،اثااطالبا
إنشاثعااهنع،ا5اامانامنظفلا»سالطةاننثثنا

نإلرسنئ ل ة(.
أمثايفاسبتمربااقدايلغاعدعانيقتحملااثاا 
مقتحماثًااعاثامساتنطنثً،ا5ااامانانيطاالبا
ني هانع،اا5اماناعنثصانيخثيالنت،ا59اجنديا

يلبثسهمانيدسكلي/نوارشطةايلبثسامدال(.
ويفانكتنيالااقادايلاغاعادعانيقتحملااحنا

اع5ثا  نيتاثيلا نينحانا عاىلا مقتحماثًا لالاا
مساتنطنثً،اا9اطثًيباثااهنعااث،اااامناعنثصا
نيخثيالنت،اللاجناديايلبثساهمانيدساكلي(،ا
ويفااناماربايلغاعدعلماثالاامقتحمثًاااالا 
مساتنطنًث،اثاااطثيبثًااهنعااثً،الثامخثيلنت،ا
5ثاجننعايلبساهمانيدسكلي/رشطةايلبثسهما

نيدال(.
أماثايفاعاسامربااقادايلاغاعادعانيقتحملا
ععثاامقتحًمثااثاااامساتنطن،اااعاطثيبثًا
اهنعااثً،اث9اعنارصامخثيلنت/رشكاةايلبثسا

مدال.
لذناوتتماننقتحثمثتايشاكلاأسابنعلامنا
نألحاداحتاىانيخم س،اثاالثاساثعثتاواصفا
نيسثعةايفانيفرتةانيصبثح ة،اوسثعةاونحدةايددا
نيظهل،ايحلنساةامشادعةامناقاننتاننحتالل،ا
ويفامساثناشابهاعنئم،امناجهةاياثبانيغثنية،ا
ويفاجهاثتانيساجدانألنيداة،اعونانيدخانلاإىلا
نيصل اثتانيبن اةاأَْواصحاناقبةانيصخالة،اننّا
يفاحاثنتامد نةايدناثصامخثيالنتاننحتاللا

ورشطتهث.
وعثعةامثااتصدىايهذهاننقتحثمثتاوناتهثكا
حلماةانيساجداجمانعانيصلالامانانيقدسا
يفا اتننجادونا نيذاانا نيفلساط نل،ا ونيدنخالا
نيساجدانألقىص،اواقضانناأوقثتهامايثيصالةا
ونيدعاثءاونيتكباري،اوماناقبلاحلنساوساداةا
نيساجدانألقىصاأاًضث،ايفاوقتااحثولاننحتاللا
مالحقةالؤنءانيصللاونيحلنسايشاتىانيطلقا

إليدثعلماعنانيسجدانألقىص.

تقديٌر 
»إسرائيلي«: 
هدوُء الضفة 

وغــّزة 
سينتهي 

قريباً 

أكادانيخباريُا»نإلرسنئ يل«ايفانيشاؤونانيدلي ةاآيفا
اسساخثنوفاإنانيهادوءانيحاذنايفانيضفاةانيغلي ةا
وقطثعاغازةاقثيلايلرتنج2ااجاأة،اويفاأقلباالصة؛ا
ألناحلكاةااحمثس(اتدداافساهثايدلكاةاقثعمةايفا
نيضفاةانيغلي اة،ايفاظلاععمانيجمهننانيفلساط نلا

يلدملانيسلح.ا
وقاثلااسساخثنوفايفامقاثلايمنقا2ااوالاال(ا
نإلخبثنياانيداربي(اإناتقدالنًاخثطئاثًايفا»إرسنئ ل«ا
مفاثعهاأنانيهدوءانألمنلانيساثئدايفانيضفاةانيغلي ةا
اتزنمناما2امجلءانيلئ سانألَملاكلانينتخباعواثيدا
تلماب،انياذياابادياععماثًاونضحاثًايلمساتنطنثتا
»نإلرسنئ ل اة«،اواناريانسات ثءانيفلساط ن ل،اولنا
مثاسا مكنا»إرسنئ ل«امناالضاسا طلتهثانألمن ةا
ونيدساكلاةاعىلانيفلساط ن لايفانيضفة،ايكنالذنا
نيتصننانااض2ايفانيحسبثناطلاثاأسثس ثايفانيدثعيةا

نيقثئمة،اولمانيفلسط ن نناأافسهم.ا
وأشاثناإىلاأنا»إرسنئ ل«انيمثاتكاننامخطئةاإنا
قدنتاأاهثاساتننصلانيبناثءاننسات طثال،اوتحنالا
حلانيدويتلاإىلااكلةانومثاس ةاغرياقثيلةايلتطب ل،ا
يفاحلاسا ننصلانيفلساط ن ننانيهدوء،انغمازاثعةا

منسنبانإلحبثطاوني أسايفاصفناهم.ا
وأكادااسساخثنوفاأنا»ناددن انألمالايفاصفنفا
نيفلساط ن لاكف الايإشادثلامنجاثتاأخالىامنا
نيدنافاأكارباكنرينًامماثاعثاشاهانإلرسنئ ل اننامنا
منجةانيدمل ثتانيفلسط ن ةانيتلاناديدتايفاأكتنيل/ا
ترشاانانألولا5الا؛األنانيبن اةانيدساكلاةايحلكةا
حماثسانيتلاكشافهثاجهثزانألمانانإلرسنئ يلانيدث ا
انيشاثيثك(اأظهالتاتخط طهثايتنف ذاسلسالةامنا

نيدمل ثتانناتحثناةايمدانتلاح فثاونيقدس«.ا
ونعتاربالاذنانيكشافاعي االًاإضثا اثًاعاىلانين ةا

نيساثئدة،امنلمثاحصلايفاعمل اثتاإطالقانينثناخاللا
نألسبنعلانألخرياناوسطانيضفةانيغلي ة.

نيصلاةايثيسالطةا وذكالااسساخثنوف،اوث الا
نيفلساط ن ة،اأناأحاَدانألسابثبانألسثسا ةايفاععما
نيفلساط ن لايلكفثحانيسالحالنانيدمل ثتانألمن ةا
ضادا نيغلي اةا نيضفاةا يفا نيكنفاةا »نإلرسنئ ل اة«ا
نينثشاطل،اي نماثاتننصالاأجهازةانألمانانيتثيداةا
يلسالطةانيفلساط ن ةانيدمالاجنباثًاإىلاجناباما2ا
اظريتهاثا»نإلرسنئ ل ة«،اممثااجدلاشادب ةانيلئ سا

عبثساتتهثوىايلانيفلسط ن ل.
وختمايثيقنلاإنانيهدوءايفانألََننيضانيفلساط ن ةا
ياناابقىاطناالً،اوكذيكانيحثلايفاقطثعاغزة،انغمامثا
ابادوامناأناحلكةاحمثسامق ادةايفانيقطثع،اويكنا
يفاحثلانادنعاحلبايفاغزةااإنا»إرسنئ ل«اساتننجها

عدونًاأكربَاوأصدَبايكنرياممثاونجهتهاعث الالا.
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يخلاطةام دنا ّةاتدكُساتقدُّمثًاكبرينًا
يصلحاِةانيج اشانيساننياوحلفثئاه،ا
تنعُِّعانيحلُباعاثَ اعالا.انيدث انينرص ا
حملاعنثواَنايثنزًةاكناريًة،ايكناأيلزلثا
نساتدثعةانيج اشانيساننيانيسا طلةا
عاىلاكثمالامداناةاحلاب.اوعاىلاإاقثعا
نيتقّد اني دنال،اونصلتامنساكناالضا
ل منتهثانيس ثسا ّةاعىلانيلفانيسنني،ا
يتستبدلايثيرشاكانألمريكلاآخلاتلك ّثً.

تصلاُحانيقثناُةايالااهثاتَلانيدثملا
5الااوعالاايتقدااِماصاننةاتخترُصا
تدق ادنتانيشاهدانيساننيانيدجثئب ّة.ا
ابقدنامثاتدكُسانيدط ثُتانختالاثًالثئالًا
يفانيتفثص لايالانينقطتالانيزمن ّتل،ا
مشاهدانا افساها نينقاتا يفا تُقاّد ا
متشاثيَهلاإىلاحداكبريايفانيّشاكلانيدث ا

اوناس ّمثايفاشقهانيس ثيس(.ا
وّععتانيبالعانيدث انيثيضاوللاتته ّأا
يجنيةامبثحنثتاس ثس ّةاجدادة،ايفاظلا
تغرّياجذنيايفامننزانانيقنىاعىلانألنضا
يصلحاةانيج اشانيساننياوحلفثئاه.ا
ااربةانيتفاثؤلاكثااتاقناّةانساتنثعنًاإىلا
غطاثءاوّالهاقالننامجلسانألمانانيدويلا
نقمال5ااانيذياتبنّاىا»خلاطةاا  نث«.ا
نيتنس لانيلويساااانألمريكلاكثناذنلبثًا
يفامساثٍناتصثعادي،اخطاطا»تجم ادا
نيقتثل«اعاىلانيطاثونت،اويثيتننزيام2ا
نيشاخص ثتاونيكتلا جهنعا»نصطفثء«ا
نيدثنضاةانيؤّللاةايلمشاثنكةايفاجنيةا
مفثوضثتا»حثسمة«اوم2اا ثتانوس ّةا
مب ّتاةاياا»خفضاوجنعلثانيدساكلي«ا
ععمثًايلمساثنانيسا ثيس.اني ان ،اادخلا
نيداث انيجدااداونيحدااثايفاأوجاهاعانا
جنيةامفثوضثتا»حثسمة«اعىلامرسحا
نياّلة،ا»وقافانألعماثلا مختلافالاذها
نيقتثي ّة«اأُعلناسلفثً،امصحنيثًام2اقنلا
منسكناإاهثايصدعاتقل صاعداداقننتهثا
يفاسانناث،اي نماثاابحثامجلاسانألمنا

ععمانيهداة.ايفانيتفثص ل،ااكثعاكّلايشءا
اكننامختلفثًاويشاكلاخثصايفامحننا

»نيدثنضة«اونعثتهث.
غثبانيالعاُبانألمريكلاعانانيننجهةا
امؤّقتاثً(،اوتقّدماتاأاقالُةايتلداَباعوَنا

ننٍعارشااٍكاينساكن.اقاثعةانيجمنعثتا
نيفدل انن«ا نيحالبا »أمالنءا نيساّلحةا
حارضوناعىلانيطاثونتامباثرشًة،اا مثا
تحّنيتانيك ثاثتانيس ثس ّةانيدثنضةاإىلا
كنمباثنس.امثاكثنايهاذهانيتطّنننتاأنا

تبرصانينننايننانيتحّنلانيكبريايفانيشهدا
ني دناال،انياذياشاّكلتاحلاباعنننااها
نأليلز.ا»عثصمةانيشامثل«انستمّلتاعىلا
نمتادنعانيدث ايفايداباعونانيبنصلةانيتلا
تقاّد انياؤرشنتانألعقايساثننتانيحلبا
يفانيباالع.اويلغماأناكنارينًامنانيدط ثتا
تلّجحاق ث انيّسثساةاانستبثق ّثً(ايإعدنعا
نألوننقانيالزماةايقطفانأسانيجمنعثتا
نيسّلحةايفاحلب،اغرياأّنانيننق2ااؤّكداأنا
أطلنفانيحلبانختربتاعىلانمتدنعانيدث ا
نينارص احلباكارساعظامااونؤوس(ا
طثحنةايفا»نيشاهبثء«.انيج شانيسننيا
أالحاأاضثًايفاتنسا 2الننمشانيس طلةا
يفامح طانيدثصمةاح ثاتكّلناس نثنانا
شبهاثثيت:اتصد داعسكلي،اضغطاأليلا
يفامنثطلاسا طلةانيساّلحل،ااتسناٌةا
تفاياإىلاخالوجانيساّلحلاوعننئلهما
ومناالغبامنانيدا لاإىلاإعيبااولنامثا
تكّلناأاضثًايفانينعلانيحمص ة،اوحلب(.

نيخلاطةاني دنا ّاةاتغرّيتامدط ثتهثا
يصلحاةانيج اشاينحاناكباريامقثيالا
»نيدثنضاةا سا طلةا منثطالا تقّلاصا
نيساّلحة«،اا ماثاخرساكّلاماناتنظ ما
»عنعش«او»قّننتاسنناثانيدامنقلنط ّة«ا
نيرتكالا نيج اشا يصلحاةا مساثحثٍتا
نيفالنت«.ا »عنعا ننااةا تحاتا نيغاثزيا
عمل ّثً،اكثناتننزيانيدملاعىلانيساثنانا
نيسا ثيساونيدسكليانيسمةانأليلزاألعنءا
عمشالاوحلفثئهثاخاللاعاث اعالا،ايفا
مقثيلاتخبّطاغريامسابنقايفانيدساكلا
نيقثيل.امنسكناكثاتاعّلنيةالذنانيتالز ا
يالامنثزع،اونيبثحنةايثستملنناعناتنمريا
أياتقّد ام دنالايفاصننةاخلٍقاسا ثيسا
اقنعاإىلاوض2احلانلاادل ّةايألزمةاعىلا
نيساّكة،اويمثاانثسبانيصلحةانيلوس ّةا

يفانيدنجةانألوىل.ا

*األخبار البيروتية| صهيب عنجريني- بتصرُّف

هآرتس: تراُجُع الهجرة اليهودية 
لـ»إسرائيل« يف 2016

  - متابعات:
أكادتاصح فُةا»لآنتس«اتلنُجا2َاأعدنعانيهثجلاناني هانعاإىلا»إرسنئ ل«ا
ينسابةا%اااخااللاعالاامقثنااةايثيداث انياذياقبلاه،اواقاثًاإلحصثئ ثتا
أصدنتهاثاوزننةانيهجلةاوننسات دثبا»نإلرسنئ ل ة«،اح اثاوصلا»إرسنئ ل«ا

نيدث انيجثنياقلنيةاثااأيفامهثجلامقثيلااااأيفثاوصلننانيدث انيثيض.
وأضثاتاملنسالةانيصح فةايلااثنوناأاهايدناونضحثًاأنانينسبَةانيُكربىايفا
تلنُج2اأعدنعانيهثجلاناللامنااهنعاالاساثانيذاناوصلامنهماخمساةاآنفا

مهثجلايفاعالاامقثيلاثمثا ةاآنفاعث ا5الا.
ومناذُاعث اثللااظهلتازاثعٌةامطلعٌةايفاأعادنعانيهثجلاناإىلا»إرسنئ ل«،ا
ح اثاوَصَلاعدُعلامايفاذيكانيدث ا5ااأيفامهثجال،اويفااالاالثجلا9ااأيفثً،ا

ويفالالاايلغنناثااأيفثً.
ويفايدضانإلحصثئ ثتانيتفص ل ةااظَهُلاأناعدَعانيهثجلانامنانوس ثايلغا
سبدَةاآنفااهنعي،اومناأوكلنا ثالل55ااهنعي،اومنانينناثتانيتحدةالل9ا.
وتشاريُانيدط ثُتاإىلاأناأغلب َةانيهثجلاناني هنعامناصغثنانيسان،ايفاحلا
نازنعوناعىلانيستلاعثمثاثالثةاآنفامهثجل،اوتلكزتا يلغاعدُعاكبثنانيساناممَّ
إقثمةالؤنءانيهثجلانايفامدنانئ سا ة،امنلاتلاأي باونيقدساواتثا ثاوح فثا

وأسدوعاويثتااث اونعنثاثاوناشنناي تس نناويرئانيسب2اوعسقالن.
وعزنانيساؤوُلايفاننيطةاني هنعانيهثجلانامناالاسثاأنائ لاكندنلاتلنج2ا

نيهثجلانامناالاسثاإىلاأَْسبَثبانْقتَصثعاةايفلاسث.
ا مثاأشاثنانيبثحثايفامدهدايلوكدنالام خثئ لاا ل فنفاإىلاأنانيرتنُج2َايفا
أعدنعانيهثجلاناملتبطايسلسلةاعننمل،األمهثاأنانألوضثعانألمن ةايفاأوكلنا ثا

مستقلةالذنانيدث اعقباتنقفانيحلباا هث،اممثاعا2اني هنعالنثكايلبقثء.
وأضثفاأناإرسنئ لاياماتددامكثاثاجذنيثًايلمهثجلاناني هنع،ااثيبدءايح ثةا
جدادةاا هثاعث اعالااي ساكمثاكثنايفانيتساد ن ثتايساببانْنتَفثعاتكثي فا

نيد شة.
وا ماثاقاثلانئ ُسانينكثيةاني هنعااةايلهجلةااثتثناشريناساكلاإنازاثعَةا
أعادنعانيهثجلااناتتطلاباإاجثعاحلانلايشاثكلهمايفانيجننااباننْقتَصثعاةا
ونيد شا ةاذكلتاوزالةانيهجلةاوننست دثباصناثانادالاأنانيحكنمةاتقن ا

يإعدنعامشثنا2اجدادةايفامجثلاتشغ لانيهثجلانايمختلفامنثطلانيبالع.
أماثاملنسالةامنق2اوااالانإلخباثنيام خثلاناشافاانقلتاعانانيبثحثا
نيدامغلنيفانإلرسنئ يلانيربوا سانناساريغ ناعاالااريغنناقنياهاإنانيدمل ثتا
نيسالحةانيتلاتحصلايفاأونويثاناتشاكلاعنادثايمثاا هانيكفثاةايهجلةانيزادا
ماناني هنعاإىلاإرسنئ لانغماأنانينض2اننْقتَصثعيانإلرسنئ يلاأاضلامنايدضا

عولاغلباأونويث.
وأضثفااريغنناأاهاادتربُاأنانْنتَفثعاتكلفةانيد شةايفاإرسنئ لاونينقصايفا

شققهثانيسكن ةاامندثناني هنعامناننْستمَلننايثيهجلةاإي هث.

�جلي�ضخُ يحّرر �أحَد �الأحياء �لهامة يف مدينة �ملو�شل

العبادي: عمليُة »قادمون يا 
نينوى« دخلت مرحلة الحسم

  - متابعات:
أعلانانئ اسانيانزننءانيدلنقال،ا
ح ادنانيدبثعي،انيسابت،اأناعمل ثتا
»قثعمنناااثاا ننى«اعخلاتاملحلةا
نيحسام،امؤكدنًاأاهثاتساريايحسابا

نُيَخّططايهث.
وجاثءاترصااحانيدباثعياخااللا
زاثنتهايقلاق ثعةانيدمل ثتانيشرتكة،ا
نألمن الا يثيقاثعةا نجتما2ا ح اثا
ونيدساكلال،اوالاي اثناصثعناعنا

مكتبانئ سانينزننء.
وكثااتانيقاننتانيدلنق اةاأعلنتا
يفاوقاتاساثيلامانانيسابتاتحلالا
منطقةانيدلكنباشمثلاحلانيحديثءا
وحالانيقادسانينثا اةايفانيدانةامنا

قبضةامسلحلاتنظ ما»عنعش«.
وقاثلاقثئاداعمل اثتا»قثعماننا
اثاا نانى«انيفلالانيلكاناعبدنألمريا
نشا داااثنانيلاه:ا»قطداثتانيحاننا

نيشمثيلاحلنتامنطقةانيدلكنباشامثلاحلانيحديثء،اونادتانيدلمانيدلنقلا
انقامبثا هثايدداتكب دانيددواخسثئلايثألنونحاونيددنت«.

كماثاأعلنااثنانيلهاأناجهثزامكثاحةانإلنلثبانساتدثعاحلانيقدسانينثا ةا
نيننق2ايفانيجثابانألارسامنانينصل.

وأضاثفاقثئُداقننتانيرشطةاننتحثعاة،انيفلالانيلكناننئداشاثكلاجنعت،ا
أناقننتاهاقتلتا5اامنامسالحلا»عنعاش«،اا مثاتننصالاتقدمهثايفامنثطلا
جداادةانيفتل،اعاىلايدادا9اك لنمرتنتاجنانبارشقاملكزامداناةانينصل،ا
ونناتصثناوالساطلاوسانمل،اعىلايددااااك لنمرتنًاجنانبارشقانيلكز،ايفا

نيسثحلانألارس.
اإىلاذياك،اتحدثتامصاثعناأمن ةاعلنق ةاعنامقتلامثااسامىايأمرياحلبا
»عنعش«،انيدعنا»سثيمااثصاسل مثن«اونيلقبايا«أيلالثجل«،اجلنءانيدثنكا
رشقانينصالاونيذيااصبهانيتنظ ماقبلاأساثي 2،اوذيكايدداللوباأيلزاقثعةا

نيتنظ مامنانيسثحلانألارسامنانينصل.ا
وكثنانيج اشانيدلنقالاأعلان،انيخم س،ايادءانيلحلةانينثا اةامناعمل ةا

نستدثعةانينصلامناقبضةامسلحلاتنظ ما»عنعش«.
وقدانساتدثعتاقاننتاعلنق ةامنذاناطاالقاعمل ةانينصال،ايفاثااأكتنيلا
عالا،اني2امسثحةانيدانةاآخلامدقلاكبريايسلحلا»عنعش«ايفانيدلنق،ايكنا

تقدمهثاكثنايط ئثً.
وكثنانئ ُسانينزننءانيدلنقل،اح دنانيدبثعي،انيذياسبلاأناتدهدايثسرتعنعا
نينصالاقبالااهثاةانيدث ،اقداصحامناذاأاث ايأنالزاماةانيتنظ مايفانيدلنقا

تحتثجاثالثةاأشهلاأخلى.
ويفاذنتانيسا ثق،اأعلنانيج شانيدلنقلاان انيسابتاتمكنهامنانساتدثعةا
نيسا طلةاعىلاأحاداننح اثءانيهثمةاعىلانيحاننانيرشقلايداناةانينصلامنا

س طلةاتنظ مااعنعش(ايفامحثاظةاا ننىاشمثلانيبالع.
واقلتاوساثئلاننعاال انيدلنق ةاعناقثئاداعمل ثتااقثعماننااثاا ننى(ا
نيفلاالانيلكناعبِدنألمريانشا دااثنانيلاهاقنيهايفاي ثناأصدنتاهاخل ُةانإلعال ا
نيحليال،اأنا»قطداثتانيحننانيشامثيلاتحالنامنطقةانيدلكنباشامثلاحلا

نيحديثءاوتلا2انيَدَلمانيدلنقلاانقامبثا هث«.
وأشاثنااثنانيلاهاإىلاأنانيقننتاكبّادتاتنظ مااعنعش(انإلنلثيل،اخساثئلا

يثألنونحاونيددنت«.

معارضون سوريون يف 
»إسرائيل« تلبيًة لدعوة 

ُوّجهت إليهم!!
  - متابعات:

ارشتاصح فُةا»نيسافري«انيلبنثا اةايفاعدعلثانيصثِعن،ااان انيجمدة،اخربنًا
مفاثُعهاأنا»ممنّلالاعانانيدثنضاةانيسانناةاس شاثنكننايفاأمسا ةايدهدا
»تلومثن«انإلرسنئ يل،اواتحّدثنناُمبثرشةاأمث انإلرسنئ ل لاتلب ًةايدعنةاُوّجهتا

إي همامناقبلانيدهدايفانيقدسانيحتلة«.
وتحاتاعننننا»ألولاملةايفاإرسنئ لايفامدهداتلومثن:اممنلنناعنانيدثنضةا
نيسانناةااحارضوناإىلامدهاداتلوماثناواتحّدثننامباثرشةاأماث انيجمهننا
نإلرسنئ يل«،اارشامدهدا»تلومثن«انإلرسنئ يلايأليحثثاونيتثي2ايلجثمدةانيدرباةا
ععنًةايحضنناأمسا ةايمشاثنكةاسننالامنانيدثنضةانيسانناةاس تحّدثننا

عنانألزمةانيسنناة.ا
ويحسابانيدعنة،ااإّناُمدثنضلاساننالاسا تحّدثنناعنا»نيح ثةايفاظّلا

نينت،انيالجئلاوإرسنئ ل،اعناقتلانيننطنلاوصمتانيدثيم«.ا
وخاللانألمسا ةاس تّماأَاْضثًاعربانيبّثانيبثرش،انستضثاةا»ضبّثطاوُمسّلحلا

ُمدثنضلاشثنكننايفانيدثنكانيسنناة«،ايحسبااّصانيدعنة.ا
وساتُقث انألمس ةايإرسنئ لاثاامناشاهلاكثاننانينثالانيقبل،اعندانيسثعةا

نيلنيدةايفانيجثمدةانيدرباةايفانيقدسانيحتلة.ا
واُداّلفامدهادا»تلومثن«اعناافساهاأااها»مدهداأيحثثامناأجلانيساال «ا
أُق امايفانيداث ا5ع9ا،اوالتكزاعملهاعىلانأليحثثاونيؤتمالنتانيدلم ةانيختّصةا

يإرسنئ لاونيدلن اننجتمثع ة،اخصنصثًانُيتدّلقةايثيرشقانألوسط.

االستخبارات اإليطالية: قيادي »داعشي« و400 
من مقاتليه تسّللوا إىل أوروبا

  - متابعات:
أااثعتامصاثعُنايفاننساتخبثننتا
نإلاطثي ةاياأناق ثعااثًاأونوي اثًايثنزنًا
يتنظ ما“عنعاش”اادعىا“أيناعبدنيلها
نيكنسانيف”اعثعاإىلانيقثنةانيدجنزام2ا

لللامنامنثصاه.
وأوضحاتاصح فاُةا“عاايلام ل”ا
أنا نيصاثعنا عانا اقاالًا نيرباطثا اةا
نساُمها ا أيبثاالٌّ ولانا نيكنسانيف،ا
نيحق قالانادنامامنلساكلي،اعثعا
للا- إىلانيبلقاثناماناسانناثاما2ا
لللامانامقثتل اهانألََكنْاالاونًء،اعىلا
خلف ةاخساثئلاكبريةااتكبَُّدلثاتنظ ما

“عنعش”ايفانيرشقانألوسط.
وذلابامنلساكلياإىلاسانناثايفا
أونخلاعث ااالااي كتسَبايفانيسنننتا
نيتثي اةاشاهلًةاكباريًةايالاعناثصا
“عنعاش“،اإذاظهالايفاعادةامقثطا2ا
ا دااناساجلهثانيتنظ م،اولاناادعنا

ا هاثامننطن هايفاإقل ماكنساناناإىلا
نناضمث ايإلنلثي ل.

إىلاذياك،اارشانإلنلثيلايفانيشابكةا
يذيحاهانل ناًة،ا نيدنكبنت اةاصانننًا
يثإلَضثَااةاإىلاتساج لاُملِعاٍبااظهلا
ا اهالذنانألونويلا“نيكنسانيف”اولنا
ادد انل نًةاآخلايثستخدن اصثنوخ.

وكثنا“نيكنسانيف”اقادازنناياالعها
اكنسانان(ايفاعاث ااالا،اولانامثا
اعل هاصَنُنهالنثك،اويكنانيرشطةا تُدلُّ
نيحل اةاعجازتاعاناإيقاثءانيقباضا
عل اهاقبالاأناادنَعاثثا ًةاإىلاسانناث،ا
ويفاسابتمربالالااأعنجتاونشانطنا
نادنامامنلسكليايفاقثئمةانإلنلثبا

نيدويل.
عانا صاثعنٌةا تقثنااُلا وتشاريُا
أنا إىلا نإلاطثي اةا ننساتخبثننتا
وننءا اقاُفا نياذيا لانا منلساكليا
نيفثشالةايتنف اذانيهجان ا نيحثوياةا
نإلنلثيالاأثناثءامباثننةاكلوااةايالا
وأيبثا اث،ااضاالًا إرسنئ الا منتخبالا

عاناتخط طاهايشانانعتادنءنتاعىلا
مؤسسثتاحكنم ةاوكنثئساومننق2ا
وأيبثا اثا كنسانانا إقل اما يفا عثماةا

ونيقثنةانيدجنزايأكملهث.
يفانينقتاافساه،اشاككتارشطةا
إقل ماكنسنانايتقثنالاننستخبثننتا
نإلاطثي اةالذه،امشاريةاإىلاأااهانيمثا
مناغريانيساتبدداوقنفا“نيكنسنيف”ا
وننءالاذهانُيَخّططثتانإلنلثي ةاويكنا
نيدلنماثتانيتنالةايداهثاتؤكداأنالذنا
نيتطلفاابقاىايفانينقتانيحثيلاعنخلا

سنناث.
ا اها تقالعا وقاتا يفا ذياكا جاثءا
اثقانسا نإلاطثي اةا ننساتخبثننتا
نيخطال،امحاذنةاماناأنانيدداادامنا
نينثطالا مانا نيفثناانا نيجهثعاالا
نألوساطا نيارشقا يفا نيساثخنةا
إىلا نيالجئالا ادانعوناضماناسا لا
أونوياثاومنطقاةانيبلقاثناعاىلاوجها
نيخصنص،اي نمثاتفشالاقننتانألمنا

يفانيتدلفاعىلالنناثتهم.

مقتل وإصابة العشرات 
يف هجوم مسلح على 
ملهى ليلي بمدينة 

إسطنبول الرتكية
  - متابعات:

ُقتالا9ااشاخصثًاي نهاماعااأجنب ثً،ا
يفا آخالون،ا شاخصثًا 5عا أص ابا كماثا
لجن امسالحاعىلاملهىاي يلايفامنطقةا
“أونتثكني”ايمدانةاإسطنبنلانيرتك ة.

وقثلانيحلُلانيسا ثيسانيرتكلاأوكتثيا
الماثز:اإنامسالحلانثنالاعاىلانألقالا
أطلقاثانينثناعىلانيحتفللايلأسانيسانةا

يفانيلهى.
وساطا يفا نيذكاننا نيلهاىا واقا2ا

نسطنبنلايحلاثقثيفاوتجثنيامتم ز.
وأظهالتاصانناينهاثانيتل فزاانن،ا
عليثتامدنعةاتثيدةايلرشطةاوسا ثننتا
نسادثفاولالامتنقفاةاخاثنجانينثعيا

نيننق2ايفاحلانونتثقني.



اس ثس ة-اشثملة
تصدناكلانثنلاوخم س

أدعو الش���عَب العزيَز إلى الوقوف إلى جانب احلكومة والتعاون معها 
والتفه���م لظروفه���ا الت���ي تعاني منها نتيج���ًة للحصار والع���دوان وعلى 

األجهزة الرقابية أن تسعى لتفعيل دورها للحد من أي فساد..
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عامان ومعركٌة مصريية
كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد عبدالسالم
ا ااطلُّ اجداادٌّ عثٌ ام االعيٌّ
ونيدثَيُماناازنُلاالَهُثايثيحلبا
وننءاساال امفقانع،اوعثمثنا
اتدالضا ني منالا وشادبُنثا
وحصاثنا غثشاما يدادوننا
الانيننطنلا ظثيم،اومن2اتنقُّ
يلنًاويحلنًاوجاننًاإنايصدنيةا
يثيغة،اوالضاق نعانقتصثعاةا
جثئالة،ايفامحثوياٍةايثئساةا
واثئساةاإلخضاثعايلاٍدااأيىا
إناأنااكانَناعزااَزانيجثاب،ا
متمتدثًا-اكبثقالاعولانيدثيما
-ايدويٍةاذنِتاكلنمةاوسا ثعةا

وأمناونستقاللاونستقلنن.
ويهذهانينثسبةاانّضحانيتثيل:ا

ا-اشادبنثاني منالايفامدلكاةامصريااةاُاِلَضتاعل اهايغ ثًا
وعدونااثً،اولناماثٍضاا هاثامدنادثًاعاناوجنعهاياإننعةاونع ةا
ويصاريةاثثقباة،اوأنازمنثًاكثناا هاني منايالاقلنناوناسا ثعةانا

عنعةاإي ه.
ااظلنًايثاحظ تايهانيسادنعاُةا ا-انيددونُناعىلاني مناأملاكلٌّ
ماناععامامتداّدعانألوجاهااتسال حثًاوغطاثًءاس ثسا ثً،اووقتثًا
ومشاثنكةايفاُغلاةانيدمل ثت(،ااثل كاأناقلننانيددونناأُعلنامنا
انألملاكلايفانآلواةانألخريةا ونشانطن،اوأمثانينشاثَطانيديلنمثيسَّ
اقداجثءايفانينقتانيضثئ2ايتساج ِلاذيكايفانيذكلنتانيشخص ة،ا
وادتقداأاهاينناأملاكثايثاتجّلأتانيسادنعاُةاعىلاشانانيددونن،ا
وياناأنالنثكاقلنننًاأملاك ثًاحثزمثًاينقِفانيددونناونا2انيحصثنا

ناصثعتانيملكةانغمثًاعنهث.
ا-انينظثُ انيسادنعيااخنضاحليثًاخاثرسًة،اولنايمكثيلتها
إامثاالملاينفِساهاإىلامهثيَكاخطلٍةايناانجَنامنهث،اوينااجَداَمنا

انقذهاح نَهث.
ل-ااؤمناشادبُنثاني منلايأنانيرشع َةانيحق ق َةاللارشع ُةا
اسادنعياغثشاٍما نيدااثعاعناني مانايفامننَجهِةاعدونٍناأملاكلٍّ
اسادىايتمزالانيباالع،اواهباثلونتهث؛ايُغ ةانيه منةاعىلاشادبا
طمانحايلحلااةاونيكلنمةاويلسا طلةاعاىلاجغلنا ثاس ثسا ةا

نسرتنت ج ةاذنتاتأناخاوحضثنة.
5-انيجلُسانيسا ثيسانألعىلاوحكنمةانإلاقثذانينطنلاامنالنا
د،اوكاللمثاااثلاثقَةانيربيثن،ا إننعَةانيشادباني منالانيننحدانينحَّ
وعىلانيدثيمانيُحلانيتدثطلامدهمثاكرشع ةاعساتنناةاوقثانا ةا
تدرّباعناإننعةانيشادباني منلاشامثنًاوجننيثً،اوللاعىلانألنضا
تدنا2ُاعنانإلاسثناونألنضاونيؤّسسثت،اوعنانيكلنمةاونيس ثعةا

وننستقالل.
ع-اأثبتاتانيؤسساثُتانيدساكلاةانينطن اةانيج اشاونألمنا
ونيلجثنانيشادب ةاونيقّنةانيصثنوخ اةاأاهثاعنُعاني منانيحصل،ا
وأاهاثاقثعنٌةاعىلامننصلةانيدلكة،اومفثجأةانيددوايمثايمااخطلا

يهاعىلايثل.
ث-ااقاُلانيدلكةاوتنسا دهثايفاجبهثتامثاوننءانيحدوع،اونيلعا
ا نيصثنوخلاأماٌلامرشوٌعاعانثً،اومكفنٌلاقثانااثً،اوونجٌباوطنلٌّ
انينيقثت،اوناتهكا وإاساثالاوأخالقلايننجهةاعدونناننتكباُكلَّ

ُكّلانيحلمثتاونيقدسثت.
ث-ااقّدُناعثي ثًامننقَفانيدولانيتلاناضتانيشثنكةايفانيددونن،ا
أوااأتاينفساهثاأناتتننََّطايفاعمثءاني من ال،اوكذيكانيدولانيتلا

تقفامنقفانيدنعمايلسال .
الذنانيصلفاونيغطلساةاوننستكبثنا 9-ااؤكداأانثا-اونغماُكلِّ
-ايذيناثاوماثازينثاُجهانعنًامختلفةاماناأجلانيساال ،اونينصنلا
يحلاعثعلاومنصاٍفاومحل.اويفامختلفانيجاننتاونيفثوضثتا
ونيشاثوننتاآخللثانتّفثقامساقطانيذيانعتهاسالطنةاعمثنا-ا
قدمنثانيكنريامنانيخطننتانيتلاتنبتاأنانيق ثعةاني من ةاحلاصةا
ُكّلانيحلصاعىلانيساال اونألمناوننستقلنن،اوق ث اعالقةانحرتن ا
متباثعلاحتىام2اعولانيجاننن،اويهذنااتحملانيددواُكّلامثاارتتبا

عىلاعلقلتهامسثعلانيسال ،اونستملننهايفانيددونن.ا
لا-اامنالانيددونُناونيحصثناساقنطثًامدوااثًايألممانيتحدةا
يخذناهاثاأونًاأطفثلاني مان،اويفقدناهثانيدونانيح ثعيانيفرتضا
يفامنلالكذناازنعاثت،اواحملانيجتم2انيدويلاصمتهانيخزياإزنءا
ماثااتدلضايهانيشادباني منلامناأوضثعانقتصثعاةاوإاساثا ةا
يثيغةانيسانءااظانانيددواعبنثاأاهامناخاليهثاسا دا2اشادبنثا

يالستسال .
اا-انينقافانينثلاضايالساتكبثنانيدثيالالناذنتاهاوأكنلا
انألكربَايألمةا نسنخثًاوثبثتثً؛اكننانألحدنثاونينقثئ2اتؤكداأنانيددوَّ
نيدلي اةاونإلساالم ةاكثناونااازنُلانينناثتانيتحادة،امناخاللا
س ثساثتهثانيتخلاب ة،اوتحلاضانيدولاعىلايدضهث،اونساتملننا
ععمهاثايك ثناننحتااللانإلرسنئ يل،اوتفلااخاجمثعثتاتكفرياةا
كثيقثعدةاوعنعشاوساننلمثايتشاناِهانإلساال اوتفت تاشدنبا
نينطقة.اومثاصدنامؤخلنًاعنازع ماإحدىانيدولانإلساالم ةاذنتا
نيدضناةايفانيحلفانألطليسايثتهثمهاونشنطنايدعماعنعشاامنُّلا
يللثااثًاجداادنًاعىلانيدالقاةانينط دةايلانيجمثعاثتانيتكفرياةا

وأملاكث.
اا-ااُح ِّلاصمنَعاشدبنثاني منلاوتضح ثتهانيِجَسث ،اواش دا
يأيطاثلانيج شاونألمناونيلجثنانيشادب ةاونيقانةانيصثنوخ ة،ا
ساثئللانينىلاعزاوجالانيلحمةايلشاهدنء،اونيشافثءايلجلحى،ا

ونينرصاونيتمكلايشدبنثاني منلانيدظ م.

ملاذا تستعدون الوالياِت املتحدة األمريكية؟ 
اتركوا الش�عاَر هذا ال�ذي يكثر من اعدائن�ا، يكفينا عدو 

واحد! 
السعوديُة عدّونا وهي وحَدها التي تقتلُنا وتقصفنا! 

ب�دالً ع�ن اس�تعداء الوالي�ات املتح�دة املف�روض تكونوا 
سياس�ين وتعملوا عىل اس�تمالتها إىل جانبنا.. وإن لم نتمكن 

علينا أال نستعديَها ونجعلها محايدة.. 
أنتم بعملكم هذا واإلرصار عىل ترديد الش�عار تس�تعدون 

أَْكَب دولة يف العالم وتجعلونها ضد اليمن.. 
��ا بُحْسن نية أَْو بدراية وقصد..  هذا منطُق البعض إمَّ

تأمل�ت يف ذلك وقلُت يف نفيس: ملاذا حرص الش�هيد القائد 
حس�ن بدر الدين الحوث�ي عىل التأكيد الش�ديد عىل رضورة 
التنديد بأمريكا وتحميلها بالدرجة األوىل مس�ؤولية ما يجري 
يف منطقتن�ا العربي�ة واإلس�المية وهل كان الرج�ل مبالغاً؟؟ 
ومل�اذا ال يتم اعتماُد سياس�ة التق�رُّب من أمري�كا ومحاولها 
اس�تمالتها وكس�بها صديقاً بدالً عن اتخاذها عدواً، ال س�يما 

ونحن بلد »ناٍم« ال ُقدرَة لنا عىل مواجهة أمريكا.
عنَد التأمل يف تجارب بعض البلدان العربية وجدت أن أحد 
األسباب الرئيسية لسقوطها تحت وطأة االحتالل هو انخداعها 
باملنطق الس�ابق.. منطق أن أمريكا ال عالق�َة لها بما يجري.. 
وأن�ه ب�دالً عن اس�تعدائها، ِلَم ال يت�م التقرُب إليه�ا ومحاولُة 
ني�ل رضاه�ا، وبعد ذل�ك يمكن مواجه�ة خصوِمن�ا املحلين 
أَْو اإلقليمي�ن اس�تناداً إىل الرض�ا والدع�م األمريك�ي املتخيل 
يف أذهانن�ا أَْو املوج�ود فق�ط يف مخيّلة من يمنّونن�ا ويعدوننا 

بذلك؟!.
العراق يف العام 2003 سقط بس�هولة غري متوّقعة أََم�ام 
الغ�زو األمريك�ي، والس�بُب األهمُّ لذل�ك أنه انخ�دع باملنطق 
�ن كانوا تصلون  الس�ابق، وأصغى لنصائح بعض العرب ممَّ
ف بأي يشء يزيد من  بصدام حس�ن ويقولون له: انتبه تترَّ
الس�خط األمريكي عليك؛ ألن ذلك س�يفتح أبواب جنهم عليك، 

وأنت تعرف َمن هي أمريكا إذَا قرََّرْت ال راّد ملا تريُده أَْو تنوي 
تنفيذَه، وما أن ينتهَي العراقيون من تنفيذ النصائح األمريكية 
حت�ى توضَع أمامه�م مطالب جديدة مفاُده�ا أن عليكم نزع 
أس�لحتكم وصواريخكم االْس�راتيجية.. عندها ب�ات النظام 
العراقي يف حرية هل يرفض ويعرض نفَسه للغضب األمريكي 
وف�ق املنطق الس�ابق، لكن�ه لم يكم�ل التفكريَ حت�ى جاءته 
النصائُح من ُكلِّ صوب: عليك تنفيذ ما يريده األمريكيون لكي 
تثبَت لهم ُحس�ن النية ولكي تكس�بَهم إىل جانبك أَْو عىل األقل 

تقّلل من آثار وتداعيات سخطهم عليك.. 
فتم نزُع وتس�ليُم ما تبقى من أس�لحة تمثّل عوامَل القوة 

العراقية املهمة واألََس�اسية.. 
وبع�د إكم�ال الفري�ق ال�دويل تدم�ريَ صواري�خ العراق 

وأسلحته لم ترَض أمريكا.. 
ولم يكن لنصائح العرب أيَُّة فائدة عملية إاّل تسهيل املهمة 
األمريكية يف احتالل هذا البلد وتقديمه لقمًة سائغًة لالحتالل. 
مما س�بق أدركت أهميّة الثقافة التي عمل عىل ترس�يخها 
الش�هيُد القائُد حول الوالي�ات املتحدة ودوِرها يف اس�تهداف 

العرب واملسلمن.. واْعتبَارها العدوَّ األََس�اَس.. 
أولها: أن الوالياِت املتحدة تمارس دوَر املتآمر واملستهِدِف 

األول لبلداننا حقيقًة وليس األمُر ادعاًء أو مبالغة.. 
ثانياً: أمريكا انتقلت يف اس�تهدافها لبلداننا من أُْس�لُ�وب 
االس�تعمار املب�ارش إىل أُْس��لُ�وب الخديع�ة واملجيء يف ثوب 
الحري�ص والناصح، لكنها تعَمُل ع�ىل رضب البلدان العربية 
من الداخل والس�يطرة األمنية والسياس�ية بشكل غري مبارش 

عن طريق العمالء الفاسدين والطغاة املحلين.. 
ثالث�اً: املوقُف من أمريكا )الش�عار( يش�ّكُل حصانًة لدى 
الس�يايس والفرد يف اليمن، يُْس�ِقُط ِم�ن وعيهما أيَّ رهان عىل 
أي موق�ف أمريكي إيجابي أَْو حتى محايد يمكن الرهاُن عليه 

يف وقف العدوان.
رابع�اً: التعامُل مع الوالي�ات املتحدة كع�دو يقطُع عليها 

ُكلَّ املح�اوالت للنف�اذ من خالل أس�اليب النص�ح أَْو الظهور 
َق أَْو  بمظه�ر املحايد؛ ألن َمن يرى يف األمريك�ي عدواً لن يصدِّ
ينخ�دَع بَمن يح�اوُل تقديَم األمريكي إلي�ه كمحايد فضالً أن 
يكون ناصحاً، وبالتايل لن تنطيلَ عليه أساليُب أمريكا ومكُرها 
وخداُعها، فهو يف حصانة؛ بس�بب الشعار والثقافة الُق�رْآنية 
الت�ي كان�ت وال ت�زاُل عام�َل إفش�ال للكثري م�ن امُلَخّططات 

األمريكية.
وهناك مثاٌل آخر يف ليبيا.. معمر القذايف تخىّل عن مرشوعه 
يف تطوير الس�الح؛ خوف�اً من الغضب األمريك�ي، ولم يكتِف 
بذل�ك، حي�ث تنّكر ملواقفه املتش�ددة يف تأييد ودع�م القضايا 
العربية ويف مقدمتها قضية فلس�طن، وبرغ�م ذلك لم ترَض 
عن�ه أمريكا والغرُب وت�م قتلُه رشَّ قتلة عىل أي�دي املخابراُت 

األمريكية والفرنسية.. 
أهميّ�ُة الش�عار ال�ذي يتم ترديُده بش�كل يوم�ي ويف ُكّل 
مناسبة أنه يكّوُن انطباعاً لدى الفرد عىل أن أمريكا هي العدو 
فتزول أيّة أوهام خادعة بإمكانية تحييد أمريكا أَْو الركون إىل 
رضاها وال يبقى يف وع�ي الفرد واملجتمع غريُ التوكل عىل الله 

واالعتماُد عىل الذات وتحصينها عىل مختلف األصعدة.. 
ل�و تم�ت االس�تجابة لنصائح الس�فري األمريك�ي )خالل 
ج�والت التش�اور يف س�ويرسا والكوي�ت(، ول�و وقعنا يف فخ 
املجامالت والنصائح الدبلوماس�ية وتم تس�ليُم س�الحنا ومن 
ثم االنس�حاب م�ن ُقَران�ا ومناطقن�ا عندها س�يحّقق العدوُّ 
نراً ب�دون أية تكلفة.. فقط ألننا نخَض�ُع ونرهُب الضغوط 
الدبلوماس�ية الت�ي تري�د إقناعن�ا أن االس�تجابَة لنصائ�ح 
األمريكي�ن ه�ي الطري�ُق األقُر للخ�الص والس�الم، بينما 
العك�ُس هو الصحيُح، فأمريكا هي صاحبُة القرار يف العدوان 
ومحاوالتها الظهور محايدًة َغَرُضه الخداع واالس�تغفال، ولو 
لم يك�ن فريُق املفاوض�ات اليمني محصناً بالوع�ي والثقافة 
الُق�رْآنية َل�كان األمريكي وأََدَواتُه احتلوا اليمَن منذُ الش�هور 

األوىل للعدوان. 

حميد رزق اصرخوا

عبدالملك العجري

نينثلاَجا نيحنثالا حسالا نيسا ُدا اتِّهاُما
نيرُتنث ة-اوعىلانأسهثاأصنلانيفقها-ايثيجنثاةا
عاىلانيدااناونإلساثءةايلقالآناعندماثاحّنيتا
نيُقااْلآناإىلااصنصاظن ةاقاثصةاعناناتثجا
ني قال؛اوكنَنامدظِمااصانصانيُقاْلآناظن ًةا
شاّكلامدخالًامنثسابثًاإلحثيةانيهمةايلمجتهدا
كخبارياومتدّهادانساملااحمالانينصانَصا
َوامنُحهاثاعنيتَهاثاومدثا َهاثاوأَْصبَاحاعوُنها
محنناثًايفاضبطانيدالقةايلانيدنلاونيدينلاونا
تنجاداضننيُطاأَْواِعصمٌةاأخالق ةاتضَمُناعَدَ ا
تالُعِباهايثيناصايدداأناأَْصبَاحااصاثًامفتنحثًا
لُهاثا ننحتماثنتاوكلامجتهادااحمِّ ُكّلا عاىلا
مانانيدثالاواقلألاثامناخاللاوع اهانيذنتلا

ونيفلعي.ا
قض ٌةامهماٌةاوجنللاةاأكداعل هثانيسا ُدا
حسالاللاأنانيُقااْلآناانتُجااظثَماهانيدليفا
أَْواسانَنا أَْواماثااسام هااننم اَسا نيخاثصا
نيهدناةايفانينهج اةانيُقاْلآا ةاوناامكنااهُمها
اأصنَيهثامناحقنلا مناخااللامنثلجاتساتمدُّ
مدلا اةاأُْخاااَلىاكثينطالاونيفلسافةانيتلا
أثّالتاعاىلايناثءانينثلاجانيرتنث اةامنذاعرصا
نيتدوانامناذيكاللانيُقاْلآنااصاأ اخطثب؟.ا
افهاما اك افا يدنانننا ياها يفامحاثرَضةا
نيُقااْلآن(االفاتاأنانيُقااْلآناخطاثٌباوي اسا
اصاثًاالساف ثًاأَْوااظلااثًايلتأمالانيدانالامنا
خاللاآي اثتانيتأوالانيرتنثالاَونينثلجانيتددعا
يقالنءةانينص،ايلاخطثٌبايماثاادنلانيخطثبا
مناعمل ةاتننصل ةاتتضمناملساالًاونساثيةا

ومتلق ثً،انألضالعانينالثةايفااهمانيخطثب.
وخطاثٌباعث ايألمةا»يلساثناعليلامبل«ا
مناادلفاأساثي َبانيدالبايفانيتخثطباافهما
نيُقاْلآناعىلاحدانيسا داحسالايفامحثرضتها
اك افاافهمانيُقاْلآن(اوي اساخطثيثًامنجهةا
ينخبةاتتمت2ايقدننتاذلن ةاومدلا ةاتؤّللهثا
يتلقالانيخطاثبانيُقاْلآالاويتنّساطهثاافرسا

يألمةاكمثاحصلامنذاعرصانيتدوان.
اسا اوأَْكنَالانيقضثاثاخطننًةالنثاأاهثاتؤسِّ
يسالطثتاملجد اةاثثانااةاتزاُحانيسالطثِتا
نألصل اة،ااثيسالطةانيلجد اةايلاهاصثحابا
نيخطاثباتنتقالايلمفرسانيخبريانياذياامتلُكا
ونيخطاثبا نيناصا تفساريا سالطَةا وحاَدها
يلربكاةا ُطقانيسا ا ينَاصٍّ اتحاّنُلا نيُقالْآاالا

َونيتفسريالنانيذيااحتنيانيدلا ةانيدان ة.ا
ولناأَاْضاثًاخطثُباادلاأَْواخطثباإنشاثعا
وتنج هاأَْواخطثباتدل ملاونيخطثبانيتدل ملا

أَْوانننشاثعيايطب دتاهاخطثياثًاعمل اثًاي ّنثًانا
احتماُلانيلبَسااتلقاىاا هثانيخثَطُبانساثيًةا
انأي،ا ونضحاًة،ااهناخطثُباعملاوي اسااصَّ
َويمثاأنانيُقاْلآناخطثُبالدناة،اخطثباننشثعا
وتدل ام،اخطاثٌبايلفدالااالاامكاناأنااكنَنا
نيخطاثُبانيُقاْلآاالامصدَناُسانءانيفهم؛األاها
مد ابايفاحلانيلاهاتدثىلاويفاحلانيلسانلاأنا
اخثطبَناثايخطاثباملتِباساأَْواانجهنثايلدملا

يلغةاناافهمهث.
انيتلقالاعاىلاعهدانينبلاكثنااسام2ُاكالَ ا
نيلهاوكالَ انينبلاي دمَلايهاأَْواي طبّقهايفاونقده،ا
أياأنانيلاَهاياماانازلانيُقاْلآناكنصاالسافلا
يلتأملانينظليااخضُدهانيقثنئُانيخبريُاآلي ثتا
نيلجداثتا ذنتا نيقالنءةا ومنثلاجا نيتأواالا

نيتددعةاونيتنثقضة.
اهانا نيرتنثالا يثيفهان ا ننجتهاثعا أماثا
عباثنٌةاعاناعمل ةاتفثعل ةايالانينصانيدانلا
انيُقااْلآن-انيسانة(اونيجتهاد،امدزوياًةاعانا
مؤيفهاانيله-انيلسانل(انستكشاثفانيدننتا
نيتضمناةايفانيناصانيحانلانيُقااْلآنايدوااةا
قثانا اةاالعااةايلخاالصانألخالوياوي اسا

خطثبالدناةايبنثءاأُّمةاامنذج ة.
اقنلانيس داحسل:ا

»نيلاُهاي اساكأيانئ اساعوياة،اأَْوانئ سا
مجلاساااننباادمالاكتاثَباقثاانن،اانحنا
اتدنولالذنانيكتثباوناابَحُثاعمناصدنامنه،ا
ونااهمنثاأمَله،امثالذنانيذيااحصُلايثينسابةا
يدساثتريانيدا ث؟اعستننااصدن،اأاتاتلنهاولنا
ي اساا هامثااشادُّكااحاناَمناصثغاه،اوأاتا
يفاافاسانينقتاي سايفاذلنكايشٌءايثينسابةا
يناصثغه,انيمثاقداماثت،اُنيَّمثاقداافل،انيمثا
يفاأاَّاةاحثياة،انيمثاحتىايناظلامالنانااهمكا

أمله.«
نا نيسانةا واصانُصا نيُقاْلآاالا ا ونيناصُّ
تكشُفاعنامقصنعانيلهاونيلسنلاعىلاأََساثسا
نينظ فاةاننحثي ةايلغاةاونننتباثطانيرصاحا
اَمنا يالانيادنلاونيدينلااحساب،اوي اساُكلُّ
نستجم2انيرشوطانيثعاةانيتلاتحدعلثاأصنلا
نيفقهامؤلالٍتايالجتهثعاونساتنبثطانيدلا ةا
نيدان ةامانانينصنصانيقّدساةاونيدالقةام2ا
نيُقاْلآناي ساتامجالعاعالقةاما2اينثءاايصا
واْظماوأُْسالُانباكمثاحصلايفاعرصانيتدوانا
مدزوياًةاعنانيلهااقنلا»يناتلساخايفاأذلثانثا
أنانيلَهاشثلٌداعىلاُكّلايشءاحثرضايفاُكّلايشءا

يتفثعانثانيكنريامنانإلشكثنت..ا».
ونيشهنُعاننيهلالنثاي سايثيدنىانينجنعيا
يتأوالانيدلاثالااوحدةانينجنع(اإامثانيشهنُعا
عىلانيساتنىانيهدانيا/نيدليفاشهنعانيهدناةا
يثْعتبَثنانيحق قةانيدان ةامحتننهايفانيألانألعىل.

النظاُم املعريفُّ يف املنهجية الُقـْرآنية 


