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  - خاص:

خيضاحا إلخجمُزا سكبريُا ساذياحّققهاأنطمُلا
 سجياشاو سلجامنا سشادبية،اأمالا ألاندمءا
يفاشابية،احقيقاَةا سفالقاننيا ستقادي،ا سذيا
حقلاملتزقةا سددو نايفاعدةاأََسامني انتكلفةا
عساكلخةاونرشخاةانملظاة،اونانيا الختصماا
 السارت تيجلا ساذياحققاهاأنطاملا سجياشا
و سلجمنايفاغضينااااسامعةاتقلخبمً،اتهموتا
مداهاآمملاقايىا سددو ناواسايتا سيأسايفا

صفيفاملتزقتهاعىلا ألَْاض.
ميد خيامًاأطلقاتاقاي ُتا سجياشاو سلجمنا
و سادةا عساكلخةا عملياةا  سشادبيةا
و سارت تيجيةاالساتدمعةا سي ق ا ستلاسيطلا
عليهماملتزقاةا سددو نا سساديعّيا ألملخكلا
يفامدخلخاةاعسايالن،اإىلاجمخاباأنا سدملياَةا
لدختاأَخْضمًاإىلاختحا سطلخلا سؤعياإىلاميطقةا
 سصفال ءا سي قداةاتحاتاسايطلةا سجياشا

و سلجمنا سشدبية.
ونحسابا سدليمامِتا سي اعِةامانا سصمعاا

 سدساكلخة،اخقادا خطلقتا سدمليةايفاسامعةا
متأخالةاماناسيالا سيالثامءاو ساتملتاحتىا
وقتامبكلامناصبمحاأمالا ألاندمء،اوخاللا
ذساكا سيقاتاشايتاقاي تا سجياشاو سلجمنا
 سشادبيةالجممٍتامتز ميًةاماناعدةامحموَا،ا
وكمنا ستز ماناخهدفاإىلامي املتزقةا سددو نا
ا ايفا سي ق ا  سساديعّيا ألملخكلامانا ستجمُّ
 ألُْخاااَلىايفاحملاتل جدهمامانا سي ق ا ستلا

كمختاتحتاسيطلتهم.
وما ا خطاالقا سهجمامت،احقالاأنطاملا
 سجيشاو سلجمنا سشادبيةاخجمحامٍتامتتمسيًةا
وخقامًاسليطةا سلسايمةاسالفمً،اخيمماأصيبا
ملتزقاةا سدادو نا سساديعّيا ألملخكالا
نمالخهيما،اخظل ًاسكيناسايطلتهماعىلا سي ق ا
 ستلاكمخاتاخيهما عتمدتانشاكلاائييساعىلا
 سقصافا سكيفاسطاري نا سددو نا سساديعّيا

 ألملخكل.
وخااللاسامعمتا سداماكاتمكاناأنطاملا
و سلجامنا سشادبيةامانا ساتدمعةا  سجياشا
 سسايطلةاعاىلاجبلا سشابكةاوميقا ا سدلما
و ستباةا سلملياةاومحطاةا سساليمانمدخلخاةا

عسيالن.
كمماخجحاأنطملا سجيشاو سلجمنا سشادبيةا
يفاإَعامَعةاختاحا سطلخالا ساؤعياإىلاميطقاةا
 سصفال ءا سي قداةاتحاتاسايطلةا سجياشا
و سلجمن،او ستلاكمناخسادىاملتزقةا سددو نا
 سساديعّيا ألملخكلاإىلاعزسهماوخلضاحصماا

مطبلاعليهم.
وأوضحاتامصامعااعساكلخة،اماماتكبدها
ملتزقاةا سدادو نا سساديعّيا ألملخكالامنا
خسمئلاممعخةاونرشخة،اسماخيكللما سلتزقةايفا
إعالمهم،امشريةاإىلاأناأنطملا سجيشاو سلجمنا
 سشادبيةاعمالو اعادع ًاكباري ًامانا آلسيامتا
و سداعمتا ستمندةاسلتزقاةا سددو ن،اممماأعىا
سقتلا سدرش تاميهم،اكمما ستيسي اعىلاعنمنةا
تمندةاسلملتزقةاوآسيةاعساكلخةانمإلَضمَخةاإىلا
علنتانياإَممَا تيتنياومداعةاماناطل زانلاأيا
نال،انمإلَضمَخةاإىلاكميمتاكبريةامنا ألسالحةا

 سيفيفةاو ستيسطةاو سذخمئلا ستييعة.
واغاماأنا سدمليةا سدساكلخةا ستلاأطلقهما
أنطملا سجياشاو سلجمنا سشادبيةاقداحققتا
ُكّلاأَْلاَد خهام،اإالاأخهاووساطا خهيمااملتزقةا

 سدادو نا سساديعّيا ألملخكال،اتمنا اأنطملا
 سجيشاو سلجمنا سشادبيةاتقدمهماوسيطلو ا
عاىلامي قاَ ا سارت تيجيٍةاختحاتا سطلخالا
خيعياةاخااللا إخجامز تا ستحقيالا أمممهاما

 ألَخَّااميا سقمعمة.
أنطامُلا ونمإلخجامزا سكباريا ساذياحّققاها
 سجياشاو سلجامنا سشادبيةاتأخاذاخلخطاُةا
 سسايطلةا سيد خياةاشاكالًاجدخاد ًانيامًءاعىلا
 ستغري تا سجدخدة،اوللا ساتدمعةا سسايطلةا
عاىلا سجبملاو سي ق ايفاعسايالناوإَعمَعةاختحا
طلخلا سصفل ءاِمناجهةاومماتّمتا سسايطلةا
علياهامانامي قاَ اوملتفدامتاجال ءا خهيماا
 سلتزقاة،انمإلَضمَخةاإىلا سيمطالا سي ق اتحَتا
سيطلةا سجيشاو سلجمنا سشدبيةايفامدخلختلا

عسيالناونيحمنانشبية.
و خطالقمًامانا سيلخطةا سيد خياةا سجدخدةا
حيثاخسيطلاأنطملا سجيشاو سلجمنا سشدبيةا
عاىلامدخلتالاعسايالناونيحامناو سيمطالا
 سي قدةاإىلا سغلبامنامحمخظةاشبية،اخصبحا
ملتزقةا سددو نا سسديعّيا ألملخكلايفامدخيةا
ماأاباو قدنياتحتاطايقاثالثلا التجملمت؛ا

خظال ًاسبقامءا سيمطالا سي قداةاإىلاجهةا سدربا
وأقاميصاصحال ءاعسايالن،اتحاَتاسايطلةا
ُ اأناختغرياذسكانمْستمَل اا  سلتزقة،احيُثاخُتََيقَّ

 سدمليةا سدسكلخةاسالحقةا سلتزقة.
وندياد ًاعنا ستغاريا سيد خلا ساذياأحدثتها
عملياةا سجيشاو سلجامنا سشادبية،اخإنامنا
أَْكيَاالا سساممتا ستلاا خقاتامماحدثاخاللا
لالا ستكلفاةا  ألََسامني ا سيالثاةا سمضياة،ا
 سبرشخاةا سبملظةانمسيسابةاسلتزقةا سددو ن،ا
 سذخاناساماخكاناتقدمهاما سؤقاتايفامدخلخةا
عسايالنامجمخيامً،اوعاالوةاعاىلا سدليمامتا
 سي اعةامنا إلعاليا سحلنلاعنامقتلاوإصمنةا
عرش تا سلتزقةانشاكلاخيمالاحتىامدلكةا
 ساتدمعةا سجباملاو سي ق ايفاعسايالن،اخإنا
صفحمِتاومي قَ املتزقةا سددو نا ستلاكمختا
تساماُعاإىلاإند ءا سيالءا سطللاسلددو نايفاإطماا
 ستيمخلاننيا سفصمئلا سيتلفة،اخرشتاقي ئما
الاحرصاسهاماألعد عا سقتاىلاو سجلحى،او سذيا
خمكاناتقدخلاأعد علمانحساباتلاكا سقي ئما
نأَْكيَااالاماناللااقتيلاوأَْكيَااالامنالللا 

جلخح.

 تنكيٌل م�صتمرٌّ للمرتزقة 
يف ماأرب واجلوف 

أبطاُل الجيش واللجان 
يصدون زخفني للمنافقني 
يف مديرية نهم ويقتلون 

العشراِت منهم
  - خاص:

و صلاأنطمُلا سجيشاو سلجمنا سشدبيةا ستيكيَلانميمخقلا
 سدادو نايفامدخلختالارصو حاوخهامارشقالاصيدمءاخاللا

 سييمنيا سمضيني.
وندأتاوسمئلاإعاليا سددو ناخيياأملا ألاندمءانمسرتوخِجا
نسايطلتهماعاىلامي قاَ اتمندٍةاألنطاملا سجياشاو سلجمنا
 سشدبيةايفامدخلخةاخهم،اسكناَسعمَنامماتبيلتاتلكا ألخبمءا
ولادأتاتلاكا سقياي ُتانإعالنا سجياشاو سلجمنا سشادبيةا
 ستصادياسزحفنيامتتمسنياسلتزقةا سدادو نانمتجمهاميمطلا

سدا سدقل ناو ستبةا سحمل ءانيهم.
مصمعُااعساكلخةاقمستاساا»صدىا سسرية«اإنا سدرش ِتا
ماناملتزقةا سددو ناُقتلي اوأصيباي اخاللالذها سي جهمت،ا
خيماماالذا سبقياةانمسفال ا،اعاىلا سلغمامنا إلسايمعا سجييا
 ستي صالاسطري نا سدادو نا ألملخكالا سساديعّياعىلاتلكا

 سيمطل.
ويفامدخلخاةارصو حاتلقاىاملتزقاةا سدادو ناصفداًةا
جدخدًةاخييا سيالثمءا سميض،احيثا ساتهدختامدخديُةاأنطملا
 سجيشاو سلجمناتجّمدمتهمايفاتبةا سطما،امماأعىاإىلاسقيطا

قتىلاوجلحىايفاصفيخهم.
و ساتهدفاأنطاملا سجيشاو سلجمنا سشادبيةانصماوخا
ميجهامداعاةاسلملتزقةاكمختامتملكازةايفاتبةا سطما،امما

أعىاإىلا حرت قهماومرصعامناكمخي اعىلامتيهم.
 ستيكياُلانميمخقالا سدادو نا ساتملاخااللا سييمانيا
 سمضيانيامناقبلاأنطملا سجيشاو سلجمنا سشادبيةاو سقيةا
 سصماوخياةا ستمنداةاسهام،احيثاتاما ساتهد فاتجمدمتا
 سلتزقاةانصاماوخامناخيعازسز لاااخاييا سيالثمءا سميضايفا
ميطقةاوقزانمدخلختلا سصليباوخباو سشادفانمحمخظةا
 سجيف،امماأعىاإىلامرصعاوجلحا سدرش تايفاصفيخهم.

وكمختامدخديةا سجيشاو سلجمنا سشادبيةاقدا ستهدختا
تجمدمًاسلتزقةا سددو ناأسفلاميطقةا سدقبةانمدخلخةاخبا
و سشادف،اماماأعىاإىلامرصعاوإصمنةاعادعاميهماوإحل قا

مداعةاسهم.

مقتُل ع�صرات اجلنود ال�صعودّيني يف جنران وتدمرُي اآلية ع�صكرية وم�صرُع طاقمها يف علب وا�صتهداٌف مدفعي 
عات ع�صكرية للعدو يف مواقع )املنتزه والركبة والقمامي واملخنق( يف جيزان: لتجمُّ

محارق املرتزقة فاتورة الفشل السعودّي
  - يحيى الشامي:

خُدِاُكا سيظمُيا سساديعّيا سقيمَةا سدساكلخَةا
نمساِغا  سفلخادَةاسجبالا سشابكةاعارباميقداها
 سحسمسايةا ُسحياطامبامرشًةانمدخياةاخجل نا
مانا سجهاةا سرشقياةا سجيينياة،اوسذ اخسادىا
جملاد ًاالسارتع عا سجبالا سمتاداعىلامسامحةا
تتجموزا سيمساةاكيليمارت تايفامحيطا سدخيةا
و ستي جداعليهامجميعةامنا سي ق ا سدساكلخةا
 سساديعخّةا ستلاكمخاتاتؤمناخجال ناوتحلسا
حادوعا سملكةا سجيينيةانتشاكيالتاعساكلخةا
مزخجاةامانا سحالسا سيطيالاوقاي تاحلسا
 سحدوعا سساديعّي،اومناننيالذها سي ق اميق ا
 سشابكةاولياملكزاعساكلياكبارياخمتداعىلا
مسامحةاثالثاةاكيليمارت تاأعىلا سجبالاوخُددا
مقّل ًاائيسايمًاسحلسا سحدوعا سسديعّياوملَكز ًا
 ع اخمًاسلدمليامتا سقتمسية،اوتتي َجُداخيهاميمزُنا
سألسلحةاو سذخمئلا ستييعة،اوكمختاأَلمُّامل نضا
 سدخديةا سساديعخّةاميصينةاعىلا سيق اقبلاأنا
خُسيطلاعليها سقمتلينا سيميييناخهمخةاشهلاآبا
/اأغسطلا6الاي،ايفاعمليٍةاعسكلخٍةاشهريةا
ُقتالاخيهماعادعامنا سجييعا سساديعخنّياو غتيما
خيهاما سجيُشا سيميلاو سلجمناكميمٍتاكبريًةامنا
 سذخمئالاوقط ا سساالحا ستيساطةاو سصغريةا

خّلفهماأخل عا سجيشا سسديعّيايفا سيق .
ا ا سجياُشا سساديعيُّ َشانَّ خايَيا سيالثامءا
نمالساتدمخةانأعد عاكبريةامناملتزقتهاُلجيممًا
و سادمً؛انهدفا ساتدمعةا سي ق ا سدساكلخةايفا
جبالا سشابكة،اَووخلاإخامعةامصدااعساكليا
سصدىا سساريةاخقاداشاماكايفا سدمليةاعيمرُصا
مناتيظيَملا سقمعدةاَوع عش،امضيفمًاأناأعد ع ًا
كباريةامنا سجيشا سساديعّياوميمخقياهاُقتلي ا
أثيامءاتصّديا سجيشا سيميلاو سلجمنا سشادبيةا
سلزحف،اوذكلا سصادااأناقي تا سجيشا سيميلا
و سلجمناتمكياتامناتدمرياآسيتنياعساكلختنيا

سديعخّتنيايفا سدملية.
وخُحامولا سيظاميا سساديعّيا الساتفمعةا
نأقىصاصاياةاممكيةاماناملتزقتهاومجيدخها
 ستي جدخانايفاحادوعا سملكةاعربا سازجانهمايفا
عمليامتاقتمسياةامتيّيعاة،امنانييهامالجممتا
عاىلامي ق اعساكلةاساديعخّةاخُسايطلاعليهما
ةاندداخشلا  سيمييين؛انهدفا ستدمعتهم،اوَخمصَّ

 سجيشا سسديعّيايفامهمةا سحفمظاعىلامي قدها
أَْوا ساتدمعةاماماخقدا سسايطلةاعليهاماسصمسحا
 سجياشا سيميالاو سلجمنا سشادبيةامياذاند خةا

 سدماكايفاجبهمتامماوا ءا سحدوع.
وعاىلاخفلا سصديادا سيد خالاأعلنامصداا
عساكليايفا سجيشا سيميلاو سلجمنا سشادبيةا
مارصعاوجالحاأعاد عاكباريةاماناملتزقاةا
 سدادو ناوميمخقياهايفاكمانياُمحَكاماخصباها
 سجيُشا سيميلاو سلجمنا سشادبيةاعىلامجممي ا
نمتجامها أثيامءامحموستهاما ستقادَيا  سيمخقانيا
مي ق ا سقي تا سيميية،اوحصلتاصدىا سساريةا
الئحًةاتُضااامُّاأساممَءاعادعامناقتىلاوجلحىا
 سيمخقانيا سي قدنيايفارش كا سكمني،اومدظُمهما
مناأنيمءا سحمخظمتا سجيينية،اولذهاندٌضامنا

أسممئهم:ا
ا-ا سقيامعيا سيمخالا/امال عاعبد سلاهاعملا

 سدربيا سجيللي
مشاطلا عايلا /ا ا-ا سقيامعيا سيمخالا

 سجديمالخلا
خ-ا سقيمعيا سيمخل/امحمداخمرصا سييدل
ل-ا سيمخلا/اخمساعبدانها سبيجليا سديذيل

ا-ا سيمخلا/اسيدا سبيجليا سديذيل
6-ا سيمخلا/اخمرصاسييعا سسديعّي

ا-ا سيمخلا/اا ئدا سجهز
م-ا سيمخلا/اميمعا سسديدي
9-ا سيمخلا/اعيلااقيبا سييا

لا-ا سيمخلا/امحمداعبد سلها سسبحل
وجميُدهمامناأنيامءامدخلخةاسيعاامحمخظةا

أنني
ا-اعبد سصمداخمرصا سصمعدي
ا-اممجدا سضفليا سبيضمخل

خ-امحمداعبد سلهاحسنيا سسبحل
امناأنيمءامحمخظةا سبيضمءا

مدخياةا محياطا مانا ويفا سجهاةا سغلنياةا
ميقاُ ا سسادخلا سدساكليا شاهدا خجال ن،ا
 سسديعّياسلسالةاعمليمتاعساكلخةامتيّيعةا
ضداتجمدمتا سجيشا سساديعّيايفا سيق اخاللا
 ألَخَّاااميا سقليلاةا سمضياة،امنانييهامارضنمتا
صماوخيةاميجهةا ساتهدختاآسيمتاعساكلخةا
وجّل خامتاكمخاتاتحموُلاشالاطلخالانمتجمها
 سيقا ،اخيماماُقتالاأعاد عاماناأخال عا سجيشا
 سساديعّياأثيامءاتي جدلمانمسُقالبامنا سيق ا

نمستهد فاتجّمدهمانصماوخاميّجه،اوقصفتا
 سقايةا سدخديةاتجمدامًاسلجييعا سساديعخنّيايفا

ميق ا سضبدة.
وساّجلتا سقايُةا سدخدياُةا سيميياةاوقايَعا
إصمنامٍتامحققةاومبامرشةايفاصفيفا سجيشا
 سسديعّي،ايفاسلسلةارضنمتاطموستاتجمدمٍتا
ومل كاَزاعساكلخًةاساديعخّةايفاجياز نالالا
اميقا ا سيتزه،اوميقا اميلثا سلكباةاوملكزا
وميقا ا سقممخام،اوميقا ا سييال،اومي قا ا
وتجمدمتا سجيشا سسديعّيانمسُقلبامناملكزا
 سطي ل،احيثاشيلدتاسيما تا إلسدمفاتهلعا
إىلا سكمناوتُجيلاعدع ًامنا سجلحىاو سصمنني.

وأعلنا إلعالُيا سحلنلاتدمريَاآسيةاعساكلخةا
ساديعخّةامحّملةانمسجييعا سساديعخنّيايفاميفذا
علاباومرصعاكمملاطمقمهم،ايفاعمليٍةاطموستا
 آلسيةاأثيامءاملوالمانمسُقلبامنا سيفذ،اخُشامُاا
إىلاتكبُّدا سجيشا سساديعّياوملتزقتهاخسامئَلا
خمعحاًةايفاجبهمتاعساري،احياثاخُيفذا سجيشا
 سيميالاو سلجامناسلسالةاعمليمتاعساكلخةا
دامتاومي قا اوخطيطا  ساتيز خيةاضاداتجمُّ

إمد عا سقي تا سسديعخّةاوملتزقته.



3  سددعاااماا      سيميلاااخيمخلااالاياا سي خلااااني ا سيمخلامخلالا

  - خاص:
خديُشاهما سدادو ُنا ملخالٌةا عساكلخٌّةا إخْتَكمساٌةا
 سساديعّيا ألمريكالاتضامُفاإىلاقمئمةا الخْتَكمسامتا
و سهز ئاما سدساكلخةا ستي سياةا ستلاتلقملاماميذاندءا
عدو خاهاوحتاىا سلحظة،احيثاتلقىا سدادو ناصفدًةا
مدوخًةاتميلتايفاإخشاملاميططاها سقمئماعىلاإحد ثا
متغري تا سارت تيجيةاعىلا ألاضاندداأناحشدا سئمتا
مناملتزقتهاوعخدهماسجبهمتاخهماورصو حاوشابيةا

وميديانمستز من،ام اإسيمعاجيياغريامسبيق.
اَوشانا سطري نا سدمعيامئمتا سغما تاعىلاميتلفا
 سجبهامت،امحاموالًاكاراصمايعا سجياشاو سلجمنا

 سشدبية.ا
ختمئُجا سدماكا سدييفةا ستلاع اتاو ساتملتاخاللا
 سيصفا سيمخلامناشهلاعخسمرباكمخينا ألولاومطل ا
 سداميا سجماياجامءتامييّباًةاآلمملا سدادو ن،احيثا

ساماخحقلاملتزقتاهاعىلا ألاضاأياتقادياخيعلااغما
مماا خالا سدمليمِتا سدساكلخةامناإساقمطاسدرش تا
 سقيمنلا سديقيعخةاومناقصفامدخدلاوصماوخل.ا

وتشاريُا سدليممُتا سي اعُةاإىلاأنا سييبةا سساديعخّةا
 خدكستاسالبمًاعىلاطبيدةا سدالقةام ا سلتزقةا سذخنا
تكبّادو اخسامئَلانرشخةاكباريةايفاميتلافا سجبهمت،ا
حيثاطلباتا سلخمضاماناكبماا سلتزقاةاعىلا ألاضا
نمالْسامَل اايفا سدمليمتا سدساكلخّةااغاماعدياوجيعا
أياأخالاأوامؤرشاخقيعاإىلاتيق اتحقيقهماأيا ْخرتَ قا
قامعيا ألَخَّاامي،اوليامماخجدالا سقيلاإنا سملكةاتلقلا
نملتزقتهاماإىلامحلقاةاحقيقياةالياأقالَباسلي ق ،ا
حيثاخأتلاذسكايفاظالاتي ُاعاأخبمٍءاتتحدثاعنا خزعمجا
ساديعّيامناعدياقداةاملتزقتهماعىلاتيفيذامماسابلا

أناتدهدو انهامناتحقيلاتقدياعىلا ألاض.ا
وقاداأعتاخسامئُلا سلتزقاةاإىلاخشايباخالخامتا
عمصفاةاننياقمعتهم،اسايممايفاجبهمتاماأاباوخهما

وشابية،احيثاتبمعلا سدارش ُتامنامؤخاديا سددو نا
 التّهمممِتايفا سيقيفاوا ءاتلكا سهز ئم.

وتؤكادا التّهممامُتا ستبمعساةانانياقامعةا سلتزقة،ا
حَجاَما سفشالا سذياأصيباي انهايفاميتلافا سجبهمتا
ندداأشاهلامنا إلعد عاو الساتدد عاقبلاأناخصطدمي ا
نحمئٍطاخيالذياألنطملا سجيشاو سلجمنا سشادبيةاأعىا
إىلاكراجمي ا سزحيخامتاو سقداةانمسدرش تاأغلبهما
 ستهدفاأطل فاخهماورصو حاقبلاأناختحيلا سددو نا

إىلامحموسةاتحقيلا ْخرتَ قايفاميمطلاشبية.ا
ويفالاذ ا سصدعاقاملا سيمطلا سلساملاألخصماا سلها
محمداعبد سساليا خهاوندينا سلهاوندداأناخشلا سددوا
اتقاديايفاخهماعمعاإىلاشابيَةاسيحصَلاسها يفاتحقيالاأيِّ

 خْكَسمٌااأَْكبَاال.ا
الذ اندَداتحضرياألشهل.ا مضيفمًانمسقيل:اُكلُّ

نمسفيسابيكا عاىلاصفحتاها ميشايَاها ميتتمامًا
اعىلا الخْكَسما.ا نمستأكيداأنا سشدَبا سيميلاَعِصٌّ

  - خاص:
و صالاطاري ُنا سدادو نا ألملخكالا
ا  سساديعّيايفا سييمانيا سمضيانياَشانَّ
غما تها سهستريخةاعىلاعدعامنا سيمطلا
نمحمخظامتا سجمهياخاة،امساتهدخمًا
و سيشاآتا سدمماةا ميامزَلا سي طيانيا

و سيمصة.
أمالا خاييا وشاناطاري ُنا سدادوا
 ألاندامءاغاماًةاعاىلاميطقاةاكهبيبا
َوغماتانياعاىلاميطقتلا سيياةاوعز نا
تداز،ا نمدخلخاةا سي زعياةانمحمخظاةا
خيمماأقدياملتزقاةا سددو ناعىلاقيصا
 مالأٍةايفاميطقةا سحيعانمدخلخةا سصليا

نمسحمخظة.
ويفاظالا سهزخماةا سقمسايةا ستالا
تلقملاماملتزقاةا سدادو نايفامحمخظةا
شابية،احمولاطري ُنا سدادو نا الختقمَيا
منا سدخيني،امصيِّنامًاغما تهاعىلاو عيا
جيدسةاوميطقةا سصفل ءانيالثاغما ت.
وساماتكانامدخلخاةاخهمانديادًةاعنا
حياثا ساتهدفا وحشايةا سطاري ن،ا
طاري نا سددو ناخيياأملانيالثاغما تا
ميمطالا سدساالتاونيلاخمجالاونيلا

شكي نانمسدخلخة.
وقبلهامانيايياو حاداأغاماا سطري نا
نياالثاغاما تاعاىلاميطقتالامحايلا
ونيالاخلج،اماماأعىاإىلاترضااعدعامنا

ميامزلا سي طياني.اا سطاري ناذ تهاعملا
خاييا سيالثمءا سميضاميزلا سفقيداا جحا
خحيىاخلحمنانميطقةانل ناعزسةاعيملا
غتري،امماأعىاإىلاتدمريهاوإسحمقاأرض اا

نمسيمزلا سجمواة.
طاري ُنا سدادو ناخّفاذاكذسكاخملا
غما تاعىلاو عياصربانمدخلخةاساحماا
َوغماةاعىلاميطقاةاو عياآلاأنياجبماةا
نمدخلخاةاكتامفايفامحمخظاةاصددة،ا
مبييامًاأناميطقاَةاآلا سشايخاَوميامزلا
 سي طيانيايفاميطقاةاعيامشانمدخلخةا
ساديعّيا سقصافا تدلضاتا ميباها

نمألسلحةا سيقيلة.
وخييا الثينيا سميضاأصيبامي طيمنا

نجلوحانليغةانمخفجمااقيبلةاعيقيعخةا
ميلفامتا سدادو نا سساديعّيا مانا
 ألملخكالا خفجلتايفامزاعاةامي طنا
نمدخلخاةانمقاما سحدوعخاةانمحمخظاةا
صددة.اوشناطري نا سددو نا ألملخكلا
 سساديعّيايفا سييياذ تاهاخملاغما تا
عاىلاميمطالاميدناةاوآلاشادمباوآلا
 سحممقالاومحدخادةاوساد عانمدخلخةا
ميطقاةا سفالعا عاىلا وغاماةا نمقام،ا

نمدخلخةاكتمف.
وشاناطاري نا سدادو ناخايياأملا
مياديا عاىلا غاما تا ثاالثا  ألاندامءا
نمحمخظاةاحّجاةاَوغماةاعاىلامدخلخةا

رصو حانمحمخظةامأاب.

تقارير

إفشاُل مخططاته ضاعفت من خالفات مرتزقته.. 
انتكاسٌة مريرٌة للعدوان من نهم حتى ميدي 

اإ�صابُة مواطنني يف انفجار قنبلة عنقودية ب�صعدة 

طياُن العدوان يواصل توحشه اإلجرامي على تعز ونهم وصرواح وحجة

محافظة الحديدة تدشن حملًة 
ملقاطعة قنوات التضليل والفتنة

  - خاص:
عشاناوكيلامحمخظةا سحدخدةاعبُد سجبماامحماداومدهاعملانحلا
مدخالاعميامكتابا سرتنيةانمسحمخظاةاونحضيااعدٍعامانا إلعالمينيا
و سرتنيخانياو ألكمعخمينياأملا ألاندمءاحملةاسقمطدةاوسامئلاإعاليا

 سددو ناوقيي تا سفتيةاو ستضليل.
وتساتهدفا سحملاةا سيعالا سجتمدلاماناخاللاخضحاوكشافا
مماتمماساهاتلكا سيسامئلاماناعوااتضلييلاونثا سشامئدمتاوتزخيفا
 سحقمئالاوتدمالاعىلاصدا سشادبا سيميلامنا سسادلاسييالاحلختها
وكل متاهاو ساتقالسه.اوقملاوكيالا سحمخظةاإنا ألعد ءاخساتيدمينا
 إلعالياكسالحاخدملايفاصي ا سشمئدمتاو سحلبا سيفسيةاونثا سفلقةا

ننياأنيمءا سشدبا سي حد.
وأشامااإىلاماماخقييانها إلعااليا سدمعيامناخشامطاتضلييلايفاعدةا
 تجملمتاساي ءايفا التجمها سسايميسا سذياخساتهدفا سالوحا سقتمسيةا
وصمايعا سشادباعرباعادةاقيي تاميهامااقيمةا سدلنياةا–او سحدثا–ا
و سجزخالةا(،اأوا التجمها سيقميفاو ستالاتهدفاإىلاخرشاثقمخمتامغليطةا
ميالااقيمةاوصاملا–اوقيمةاصفم(اأوا ألخالقلاو ستلاتساتهدفا سقيما
و ألخاالقاوتسادىاإىلاخرشا سلذخلاةاميلاقياي تااMBC(اوغريلمامنا
 سقيي ت.ااوأكداعبد سجبمااعىلارضواةامي جهةالذها سيسامئلا سضللةا
وأنامي جهتهماتددامساؤوسيةاتق اعاىلاعمتلا سجمي اوذسكامناخاللا
تدزخازا سصمايعا سيميلاوكشافا سحقمئلاسلالأيا سدمي،امشادع ًاعىلا
 سادواا سكبرياسلرتنيخنياو ألكمعخمينياو إلعالمينيايفاحثا سي طينياعىلا
مقمطدةالذها سقيي ت،او سدملاعىلاتدزخزا سحملةا سيطييةايفامي جهةا

قيىا سرشاو سددو ن.
ويفا سسايمقاخفذاطالباوطمسبمتاومدلميامداساةا سحكمةا أللليةا
نمسحدخادةانمدخلخةا سحميلاوقفةا حتجمجية،ايفاإطاماا سحملةا سيطيلا
سدلمالاوطالباوطمسبامتا سدخلخة،اخدعو اخالسهمانمسددو نا سساديعيا
 ألملخكالاومماخلتكبهانحلاأنيمءا سشادبا سيميلامناجل ئَماوحشايةا

ومجمزاانشدةاو ستلاتلقىاإىلاجل ئماحلباوجل ئماإنمعةاجممعية.
واععا سشاماكيناعادع ًامانا سهتمخمتا ستلاعرّبو اماناخالسهماعنا
ُحبّهماسيطيهماومقتهماسلددو ناوأذخمنه،اكمماتيللهماعدعامنا سكلممتا
و سقصمئادا سشادلخةاو سفنا سرحالاعربو امناخالسهماعانا سجل ئما
 سيحشايةاو سجمزاا سبشدةا ستلاخلتكبهماطري نا سددو نانحلا سشدبا

 سيميلايفاميتلفا سحمخظمت.
وأكدا سشاماكينامي صلتهما ستدليمااغماماماخقييانها سددو نامنا
 ساتهد فاسلماد اساو سدملاداو سجممدمتاوكلامماسهاصلاةانمستدليما
و ساتمل المايفا سصميعاو ستصدياسقيىا سددو ناوملتزقتهايفاجمي ا

جبهمتا سقتمل.
اوأندو ا ستدد َعلماسدعما سجيشاو سلجمنا سشدبيةاندممئهم،اخضالًا
عاناأمي سهماسلدخامعاعنا سيطناوتحقيلاإا عةا سشادبا سيميلايفاخيلا

حلختهاو ستقالسهاوسيمعته.

قبائُل بني الحارث تختتُم مهرجاَن »أشداء على الكفار« 
بتخريج دفعة عسكرية ملواجهة العدوان وتقدم معها 

قافلة غذائية رفدًا للجبهات

  - صنعاء:
 ختتماتاقبمئاُلانيلا سحاماثانمسدمصمةا
صيدمء،ا سيالثمَءا سميضامهلجمَنا“أشد ءاعىلا
اكبرٍياوتيلجاعدٍعا  سكفما”اندلٍضاعساكليٍّ
منا سر خما سدسكلخةامناأنيمءا سقبيلةاو ستلا
ساتتيجُهاإىلاجبهمتا سقتملاسي جهةا سددو نا

 ألملخكلا سسديعّياوملتزقته.
مشامخُخا شاهدها وخااللا سحفالا ساذيا
ووجهامءاوأعيمناوأنيمءاقبيلاةانيلا سحماث،ا
قدياأنيمُءا سقبمئلاقمخلاةاغذ ئيةا حتيتاعىلا
كميامتاكبريةامنا ساي عا سغذ ئياةا ستييعة؛ا
ععمامًاإلنطاملا سجياشاو سلجمنا سشادبية،ا

مشاريخناإىلاأنالذها سقمخلَةاسيستا ألوىلاوسنا
تكينا ألخرية،اوسايتمااخاُدا سجبهمتانمسزخدا

منا سقي خلا سغذ ئيةاو سلجملاو سدتمع.
إىلاذساكاأندىا سقمتلينا سجملزوناسلذلمبا
سي جهاةا جبهامتا سقتاملا ساتدد َعلما إىلا
 سددو نانكلاأشكمسه،امؤكدخنا سصميعاحتىا

تحقيلا سيرصانإذنا سله.
يفاذ تا سسيمقا ختتَماأنيمُءامدخلخةاشديبا
نصيدمءامهلجمخمًاسلخادا سجبهمتانمسقمتلني،ا
عساكلخمًا وتضمانا سهلجامنا ساتدل ضمًا
علضامناخالسها سشبمبا سستددوناسلذلمبا
إىلا سجبهامتاجمخبامًامناجهيزختهاما سدمسيةا

سي جهةا سددو ن.

نساُء جحانة بخوالن الطيال يقدمن قافلًة 
غذائية لرفد الجيش واللجان الشعبية

  - صنعاء:
 ْسامَل ا ًايفا سلخادا سشادبلاسجبهامتا سدخمعاعنا سيطان،اقدمتا
 سهيئاُةا سيسامئيُةاألخصاماا سلاهايفامدخلخاةاجحمخةانيايالنا سطيملا
محمخظةاصيدمءاأملا ألاندمءاقمخلَةاععماوإسايمعاسللجملا سقمتلنيا

يفاميتلفا سجبهمت.
خسامءامدخلخةاجحمخةاأكدناأثيمءاتسيريا سقمخلةا ستلا حتيتاعىلا
مي عاتميخييةاوغذ ئيةاالزمةاعىلا سيقيفا سساتملاإىلاجمخبا سقمتلنيا

واخدا سجبهمتانمألمي لاو ألوالع.
وجدعتاخسمءاجحمخهاإع خَةا ْسامَل اا سددو نا ألملخكلا سسديعّيا
وجل ئمهانحلا سشادبا سيميل،امشايد ٍتانمألعو اا سبطيسيةاسلجيشا

و سلجمنا سشدبيةايفا سدخمعاعنا سيطن.

أبناُء بني جرب يستهجنون يف وقفة 
احتجاجية أمام مكتب األمم املتحدة 

صمَتها عن العدوان
  - صنعاء:

خّظماأنيمُءاقبيلةانيىاجاربانمحمخظةامأاب،اأملا ألاندمء،اوقفًةا
 حتجمجياًةاأمميامكتبا ألمما ستحدةانمسدمصمةاصيدمء؛ا ساتهجمخمًا
نمسصماتا سدويلاعاىلاجل ئما سدادو نا ألملخكلا سساديعّياوضدفا
ميقفا المما ستحدةاتجمهامماختدلضاسها سيمييينامناجل ئَمانشادةا

مناقبلالذ ا سددو ن.
اوقمياأنيمءاقبمئلانيلاجربانتساليما سبيامنا سيتمملاسليقفةاسدخلا
مكتبا ألمما ستحدة،امدربخناخيهماعنا ستيمئهما سشدخداإز ءا سصمتا
 ألممالا سيزياتجامها سجل ئما ستلاتلتكباأممياملأىاومسام امنا

 سجمي اني سطةاطري نا سددو نا ألملخكلا سسديعّي.
وطمساباأنيامءانيلاجربايفانيمخهاما ألمما ستحادَةاو سجتمَ ا سدويلا

نُرعةاإخقمفا سددو ناومحمسبتهاعىلاجل ئمه.
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  - خاص:
نَاذََلا سجلاُلا إلرش يفُّاألَخَْصااماا سلاهانأممخاةا
 سدمصماةاخااللا ألَخَّاااميا سمضيةاضماَنا سحملةا
 ستلاأطلقهاماعقَبا الحتفملانذكالىا سيسدا سيبييا
 سرشخفاعىلاصمحبهماوآسهاأخضُلا سصالةاو ستسليم،ا
يفااااانيا ا ألولامخلالااا سي خالااااعخسامربا
6الاي،اجهايع ًاجبَّاماًة؛اسدعاماجبهامتا سقتاملا
نمسساالحاو سقمتلانياوقي خالا سكال ياوذساكاتحتا

عيي نا»أشد ءاعىلا سكفما«.
وأقاميا سجلُلا سددخاَدامنا ألخشاطةاو سفدمسيةا
 سيتلفاةايفاعادٍعامانامدخلخامتاأممخاةا سدمصمة،ا
حّيستا سجميَ اإىلاخليةاخحلاو حدة،اُكّلاو حداميهما
خدمُلاسيَلاخهمَااعناطلخلا ستيسيلاو الستقمءانُدّقملا
 سحاما تاو سي طينياو سيجملمتاو سدقملاو سطالب؛ا
وذساكاسهدٍفاوغلٍضاو حٍدالاياتدزخُزا سصميعاسدىا
اةا  سشادبا سيميالاوععماجبهامتا سقتامل،اوَخمصَّ
جبهةاخهاما ستلاتدلَّضاتاخاللا ألَخَّاااميا سمضيةا
سلددخادامانامحاموالِتا سزحافا سفمشالة،اوتمّكنا
أنطامُلا سجيشاو سلجمنامنا ستيكيلانهمايفاأكيلامنا

مدلكة.
وخااللا سفارتةا سمضياة،اأياِمناندادا الحتفملا
نمسيسادا سيباييا سرشخافاوحتاىاخايياأمالاخّفذا
مانا سلقامء تا أَخَْصااماا سلاها سددخاَدا مساؤوسيا
نميتلاِفا و ألخشاطةا سفتيحاةا و الجتممعامتا
مدخلخامتاأممخاةا سدمصمةاصيدامء،اخّظمتهماسجمٌنا
مشاّكلٌةامنا سجللا إلرش يفاألَخَْصاماا سلهانمألممخةا

ومرشيفاعمييا سدخلخمتاو سيحد تا سيتصة.

وعقدتاتلاكا سلجمُناسقامء ٍتاو سادًةام اخلقا
 سحشادا سجتمدلا سشاّكلةامنا سحاما تانمألحيمءا
و سدخلخامت،احيُثاُعقادتاعرشُةاسقامء تايفاثممنا
مدخلخمت،اميذالااانيا ا ألولاحتىاخيياأمل،اعىلا
أناتساتكمَلا سلقمء ُتايفا سدخلختنيا ستبقيتنياخاللا
 ألَخَّاااميا سقمعمةاماناُعملا سحملاة،اوسلدلماخفلُقا
 سحشادا سجتمدلاتدمُلاإجممالًاعىلاتيعيةا سشبمبا
و سجتما انشاكلاعاميانأوسيخةامي جهاةا سددو نا

وتشجيدهماوحيهماعىلا الستحمقانمسجبهمت.ا
وأثملتاتلاكا سلقمء ُتاو سدماُلا سيد خلا سدؤوُبا
عاىلاعخ ا سئمتامنا سشابمبا سجملدخاناوعاخبهما
وتساجيلا ألخال عا سُجاُدع،انمإلضمخاةاإىلا خضماميا
 سكيريخاناإىلامدساكل تا ستداخاباقبالا الستحامقا

نمسجبهة.
وحتاىا آلناسماختيقفا ستحشايد،انلاإنا سجلَلا
قداأطللاععيًةاإىلاُكّلا سشابمباو سقمعاخناعىلاحملا
 سساالحاسلمبامعاةانتساجيلاأساممئهماسادىاِخَلِقا
 ستحشايدايفا سسمجدا سحدعةانمدخلخمتهماسيكتسبي ا
مهما ِتا سقتملاو سي جهةايفامل حلاشابمنهما ألوىلا
او حداميهماندواهايفا سدخمعاعنا ألاضا وسيُسِهَماُكلُّ
و سِدلضامنااجلا سغز ةاو سحتلنياوعخلا سلتزقةا

و سيمخقني.
ويفاذ تا سسايمقاأقيماتاعادٌعامانا ألمسايمتا
ااةانتكلخاما سفالقا سطالنياةا و سفدمسيامتا سَيمصَّ
 سشاماكةايفاتيظيما الحتفملانذكالىا سيسدا سيبييا
لذ ا سدميايفاميد نا سسبدني،احيثاتماتكلخُما سفلقا
 سطالنياةايفاساتامدخلخامتاحتىا آلناعاىلاأناختما
تكلخُما سفلقايفانقيةا سدخلخمتاتبمعمًاخاللا ألَخَّااميا

 سقمعمةامناعملا سحملة.

ماناجمخاباآخالاُعقادتاثممخياُةاسقامء تام ا
 سجمسالاو سكمتابا ستيفيذخاةاوعقاملا سحاما تا
يفاعادٍعامانا سدخلخامت؛انغالِضاتيحيداوتممُساكا
وععاما مي َجهاةا سدادو نا يفا  سجبهاةا سد خلياةا
 سجبهمتانمسلجاملاو سقي خلا سغذ ئية،او سسامَلمةا
يفاأخشاطةاوخدمسيامتا سحملاة،انمماخقايِّياوخدزُِّزا
 سصمايَعايفاجبهامتا سي جهاة،انمامايفاذساكاتيخريُا
 سيدمامتا سصحياةاسلعمخاةا سجلحاى،او اللتممُيا
ناأَُسا سل نطنياو سشاهد ءاعاربَامكمتبا سشائينا
و اللتمامُيا و سضمامنا الجتممعال،ا  الجتممعياةا
نمتمندةامكمتابا ألوقمفاسرتشايِدا سيطمبا سدخيلا
نتيعيةا سجتما اسي جهةا سددو ن،اوكاذ ا اللتممُيا
نطالبا سد اساوتكييفا سزخما تا سيد خيةا سشرتكةا
سلماد اساوإقممُةا سفدمسيمتاو ألخشاطةا سداسايةا
 سيتلفاةا ستالاتساهمايفاتيعياةا سياشءاتجمهامما
خمُتاعىلامستقبلا سيمناو سيمييني. تفلُضها ستحدِّ

ادةا عىلاذ تا سصديداتماعقُداأاندةاسقمء تاميسَّ
ما ا سيطبمءاو سدلمامءايفاأان امدخلخامت؛انغلِضا
تيحيِدا سيطمبا سدخيلايفامي َجهةا سددو ن،اوتيعيةا
و ستضليالا  سجتما اوتحصيياهاضادا سشامئدمِتا
 إلعالمالا سذياعأنتاعليهاوسامئُلاإعااليا سددو ن،ا
واخ امستيىا إلع خةاو الستيكماارص حًةامناميمنلا
 سجمدةاسجل ئما ستحمسفانحالا ألنلخمءاو سدخينيايفا
ميمزسهماوطلقهماوأساي قهم،اوالستمل اا سحصماا

 سجمئلا سذياخستهدُفا سشدبا سيميلانأكمله.
ومياذُانادءا سحملاةااساميمًايفاتأاخاخالاااني ا
 ألولاتاماإقمماُةا سددخادامنا سيادو تاو سحمرض تا
 سساجدخةايفاجمي امدخلخمتا ألممخةاضمنانلخممجا
او ستحشايداواخادا سجيشا  سحملاة؛اونهادِفا سَحثِّ

و سلجمنا سشدبيةايفا سجبهمت،اومناذسكاإقممِةاعرشا
خدو تاملكزخةاأقيمتانجمي امدخلخمتا ألممخةاخييا
 سيميالانتأاخخاخااانيا ا ألولامخلالاا سي خلا

اااعخسمربا6الاي.
ومناضمِنا سفدمسيمتاو ألخشاطةا سيتلفةا ستلا
أقيماتانرتتيبامتامبامرشةامنا سدخلخمتا-حسابا
نلخمماجا سحملاة-اأقيماتاعادعامنا ألمسايمتايفا
ندضا سدخلخامتاوكذ اعلوضاطالنيةاوشابمنيةايفا
مدخلخمتاآز لاو سيياةاو ستحلخل،اومؤخل ًاتماتيظيُما
مهلجمخانياخيينيا ألولايفامدخلخاةاآز لاخييا الثينيا
 ساميضاويفامدخلخاةا ستحلخلاخييا سيالثامءا سميض،ا
حظيامانحضيٍااجمملاريياكبرياوتما العاد ُعاسهمما
نشاكلاقايياوتضميماخقل تا خشامعخةاوشادلخةا
واقصمتاشدبيةانلعاو ستدل ضمتااخمضية،اخمستا

 ستحسمنا سجمي .
وامنا سقّلاا ستمل ااحملةااأشد ءاعىلا سكفما(ا
خاللا سييمنيا سقمعمني،االستكمملانلخممجا سحملةا
نجمي اخدمسيمتهاوأخشاطتهايفاندضا سدخلخمتا ستلا

سماتستكملاخيهماحتىا سييي.
وتضمانانلخمماُجاحملةا»أشاد ءاعاىلا سكفما«ا
ااًةا َخمصَّ وخدمسيامتا وأخشاطةا عمماًةا هامٍتا ميجِّ

تتضمُنا ستميل:
ا-امي جهةا سددو ناأوسيخةاومسائيسيةا سشدبا

 سيميلانكلاخئمتهاومكيخمته.
ا-ا ستحشايدا سقيياسلجبهامت،اوتحدخد ًاجبهةا
خهامانمعتبمالاماأقالَباجبهاةاسلدمصماةاصيدمءا

ومحمخظتهم.
خ-ا سدعما سستملاو سفمعلانكلامماخقيياوخدززا

صميعا سجبهمت.

  - خاص:
خلجتامملكُةا»قلنا سشايطمن«ايفالااعخسمربا
مانا سداميا سميضا6الاانبيامن،اسلدمَساماأقلتاخيها
وألولامالةا عرت خهمانمساتيد يا سقيمنلا سديقيعخةا
يفاعدو خهاما سغمشاماعىلانالعخم،احياثاكمناتحمسُُفا
» سارش«اخيفالاوخغمسطا ساتيد يالاذها سييعامنا

 سذخمئلا سحلمةاعوسيمً.
ا ستحمسفا سذياظهلامد خدمًاعناخفساهانشاكلا
خجايلاقاملاإنا ساتيد َياميالالاذها سيايعامنا
 سذخمئالاالاخيمساُفا سقمخينا سدويل،اعاىلا سلغمامنا
أناميظمامٍتاكباريًةاميالاميظماةا سدفايا سدوسيةا
وميظمةالييمناا ختلاووتشاأكدتامل ا ًاوتكل ا ًا

ميمسفتهماسلقمخينا سدويل.
وم اذسكاوعدتا سساديعخةايفاذسكا سيييانمسكفا
عنا ساتيد يالذها ألسالحةايفا سدادو ناعىلانالخم،ا
سكانا سي ق اخحكالاعكلاذسكاتمممامً،اخالاخكمعاالا
خمالاخيٌياإالاوسجاأا سددو ُنا ألملخكلا سساديعياإىلا

 ستيد يالذها سذخمئلا سديقيعخة.
وخيماماخيلااصاد..اسلمحمخظامتاو ألممكنا ستلا
دا تدّلضاتاسلقصافانقيمنلاعيقيعخةاماناندداتدهُّ
 سساديعخةا سكافاعانا ساتيد يالاذ ا سيايعامنا
 ألسالحةايفا سدادو ناعاىلانالعخامايفالااعخسامربا

6الا.

20 ديسمرب 2016
اغماتنيا طري ُنا سددو نا ألملخكلا سسديعياَشنَّ
نقيمنالاعيقيعخاةاعىلاميطقاةامالحامايفامدخلخةا

 سصليبانمسجيف،امستهدخمًامز اعا سي طيني.

21 ديسمرب 2016
 ستشاهمعاطفلتنياإثلا خفجامااقيبلةاعيقيعخةا
مناميلفمتا سددو نا ألملخكلا سساديعيانميطقةا
 ألزلاياانمدخلخاةاا زحا سحدوعخاة،اويفا سييياذ تها
طري نا سددو ناخشاناااغما تاعىلاميطقةا سدقيلا
وميمطالاأخالىانمدخلخاةاكتامفاميهامالاغما تا
نقيمنالاعيقيعخةاأعتاإىلا حرت قاعدعامناسايما تا

 سي طيني.

22 ديسمرب 2016
ميمطاَلا سقتابا خساتهدُفا طاري ُنا سدادو نا

و سجموحاةاو سياماانمدخلخاةاخهمارشقالاصيدمءا
نأكيالامانااااغماة،امساتيدممًاقيمنالاعيقيعخةا

وملحقمًاأرض ا ًاكبريةانممتلكمتا سي طيني.

23 ديسمرب 2016
طاري نا سدادو نا ألملخكالا سساديعياخلقالا
قيبلتانياعيقيعختنياعىلاميطقاةا سبق انمحمخظةا

صددة.

24 ديسمرب 2016
طاري نا سدادواخشاناأكياَلاماناماغاما تاعىلا
ميطقاةاميدناةانمدخلخاةانمقمانمحمخظاةاصددةا

نمستيد ياقيمنَلاعيقيعخة.

26 ديسمرب 2016
طاري نا سدادو ناأسقاىاقيبلاةاعيقيعخاةاعاىلا
مدخلخةاحلضانمحمخظةاحجةاوشاناسلسلةامنا

 سغاما تاعىلاميمطلامتفلقاةانمدخلخةاخهمارشقلا
صيدمء،اُملقيمًاثالثاقيمنلاعيقيعخةاسسامخدةازحفا

 سيمخقني.

27 ديسمرب 2016
طري نا سددو نا ألملخكلا سساديعياخشاناأانَ ا
غما تاعىلاميطقاةا سبق انمدخلخاةاكتمفاإحد لما

نقيبلةاعيقيعخة.

28 ديسمرب 2016
طري نا سددو نا ألملخكلا سساديعياخلقلاقيبلًةا
عيقيعخًةاعىلاميطقةا سدفل نانمدخلخةاخهمارشقلا

 سدمصمةاصيدمء.

29 ديسمرب 2016
طاري ُنا سدادو ناخشاناخاغاما تاعاىلامزاعةا
نمقاما نمدخلخاةا مدياضا آلا ميطقاةا يفا مي طانا

نمحمخظةاصددة،اميهماغماتامنانقيمنلاعيقيعخة،ا
ماماأَعَّىاإىلاإصمناةاأانداةامي طيانيانييهماطفلنيا
و مالأة،اويفا سيقتاذ تهاأسقىاقيبلتانياعيقيعختنيا

عىلاميطقةا سدشةانمسدخلخةاذ تهم.

31 ديسمرب 2016
 سجيُشا سسديعياخقصفانيالثاقيمنلاعيقيعخةا
عىلاميقدلاتيخللاو سدوعايفاجيز ناجييبا سملكة

2 يناير 2017
-اطري ُنا سددو نا ألملخكلا سساديعياخشاناخ 
غما تانييهماعيقيعخةاعىلامفلقا سحمىاو سحصنا
يفامدخلخةاعسيالنانمحمخظةاشبيةاجيينلا سبالع.

-اأصيابامي طيمنانمخفجمااقيبلةاعيقيعخةامنا
ميلفامتا سدادو نا سساديعيا ألملخكالايفاإحدىا
 سز اعانمدخلخةانمقما سحدوعخةانمحمخظةاصددة.

�صمَن حملِة »اأ�صّداء على الكفار« التي انطلقت عقَب االنتهاء من فعالية املولد النبوي

أنشطٌة وفعالياٌت وتحشيٌد مستمرٌّ بأمانة العاصمة لرفد جبهاِت 
القتال باملجاهدين وتعزيز صمود الشعب اليمني

اململكُة تخاِدُع نفَسها..
طياُن العدوان يسرُف يف استخدام الذخائر العنقودية على محافظات الجمهورية

اإلضراُب.. الوجُه 
اآلخُر للعدوان

س نوح جلاّ
امال ا ًاوتكال ا ًا نداداأناحاموَلا سددوُّ
 خرت َقالذ ا سصميعا سفيالذي،اُمساتيدممًا
جميَ ا ألسمسيباوأعظمهمانشمعًةاخلجتا
عانا سطاياا إلخسامخل،اوسكانانامءتاُكلُّا

محموالتهانمسفشلا سذاخ .
خدملاجملاد ًاستحلخكاأوا قها سد خليةا
عاىاأناختغاريَايشٌءاعىلا سياد ناأواترتَكا
أثل ًاختيفاُلانها سصدد ء،اوسكناكمماجلتا
 سدمعةاكلااخشلهاو تضحالشمشةاحلفه.
وم ا ساتمل ِااسهيهايفازعزعةا ألوضمعا
ع خليمًامنا سحتملاأناخحصلاعىلاميض ا
قادياختمكاناماناخالسهامانساطاخفايذا

مؤ مل تهاشيئمًاخشيئمً.
ولاذ ا سيضُ ا سذياسايطأاقدمهاعليها
ساناخأتاَلاإالايفاحاملاتيّصالا سبدضاعنا
مساؤوسيتهاأمميا سلاه،او ستي طاؤا سفلطا
وغريا سي عل،احياثاالاخداكالذ ا ستي طئا
أخهاخيُدُيا سددواأوالًاوأخري ًاعوناأناخشدل.
خقمنتَالا ستداخالا إعاالنا وندادا
صيدامءا إلرض َب؛ا نجممداةا و سيظفانيا
اةاقط ا سل تباختضاحاسيماجليمًامدىا نُحجَّ
تيصلالاذها سجهمتاتجمهامساؤوسيمتهما
 سذخاناساناخفلتاي اميهماأماميا سلاهاوأمميا
 ستأاخاخا سذياسايلدناُكّلاماناتي طأام ا

 سددوانأخةاحمٍلامنا ألحي ل.
وسلدلماأنالاذ ا إلعالَناجامءانمستز منا
م اإعالناميعدا الختبما تا سيهمئيةاسلرتيا
 ألول،ايفامحموسٍةاسدلقلةا سدجلةا ستدليميةا
 ستلاناذلا سددواقصمااجهادهايفاإخقمخهم،ا
ألخهاخدالفاتممممًاخطياةا ساتمل االذها
 سدجلاةا سليئةانمسصي اخاخا سبرشخةا ستلا
سايأتلا سدوااعليهاماسقماعتاهاجيالًانددا

جيل.
ألناخيهاما إلعالمالا سذياسايأتلاكلا
ايفاإسحمقا سيزيانهاوكشفازخفه،ا خساتملَّ
وسايلداميهما سرتنييا سذياسيأتلاسيكملا
نارضواةا سألجياملا  ستيعياةا سحقيقياةا
 سيقايفاأماميالاؤالءا سطغمة،اوسايأتلا
ميهاما سطبيبا ساذياسايدو يا آلالَفامنا
 سجلحاىا سذخاناُلدماتاميمزسهاماعاىلا
اؤوساهماوالسايمماأنا سدادواالاخملاكايفا
قممايساأخالقيمتهاسايىا سغادااو سُجبنا
يفالاذ ا سجامل،اوسايأتلاميهاما سهيدسا
 سذياسايدملاعىلانيامءاواخا اقي عدامما
خّلفها سددوامناعمماايفا سيمزلاو سيشئمتا
و سيشائمتا و سصمخا ا و سبياىا ستحتياةا
 سحييخاةاوكلامقدا تا سحيامةا ستلاجبُنا
 سددواكيري ًايفالدمهمانغيةاإاكمعاوإخضمعا
اذاةا أنيمءالذ ا سيطن،اوساتأتلاميهاماُكلُّ
نرشخاةاتيفجُلايفاوجههاوتبدعامشاماخدها

 الحتالسية.
وليما سسؤ ل:اللاطالُبا سجممدمتالما

تسببايفاخقلا سبيكاوقط ا سلتبمت؟
ولالاُلاماَمناقاميانميا ا إلخال ع تا
 ستلاكمخاتاتجييهما سدوسةامنا سشاتقمتا

 سيفطيةاونقيةا سيلو تا سطبيدية؟
ولالالماَماناقاميانساحبا سدمالتا
 سحلياةاومحماناةا القتصمعاناكلا سقيىا

وتسببايفاصي اأزمةاممسية؟
وللالذ ا إلرض باخيخلاساييسةاممسيةا
خحصلاينانهماعاىلاملتبمتهام؟ام ا سدلما
أناملتبامتاعممةا سيامسامصريلماخفلا
مصريالاؤالءا ألكمعخميانيا سذخناخدلخينا

جيد ًامناليا ستسببايفاقط ا سلتبمت.
وسمذ اخقطاعكمتالةا سجممدمتالمامنا
أعليي ا إلرض ب؟األخهماخدلخيناكمماخدلفا
 سدادواتمممامًاخطاياةا ساتمل اا سدجلةا

 ستدليميةاكمماذكلتهماآخفمً.
 سددخدامنا ألسئلةاتحتمجا ىلاجي بامنا
قبلاأوسئكا سذخنا تيذو اعذااأقبحامناذخبا

ستربخلاتيصلهماعنامسؤوسيمتهم.
مانا ليامكا سكياريَا أنا ما ا سدلاما
 ألكمعخميانيا سذخاناعلخاي اخطاياَةالذ ا
نمسداجاةا خياُدُيا سدادوا  إلرض با ساذيا
 ألوىلاوأصبحاي اَمياَلًاخُحتاذىانهايفا سصربا
و ستحمالاو ستضحياةايفاسابيلاخيالاعزةا
وكل مةالذها ألمة،اخمستحيةاو إلجاللاسهما

خلع ًاخلع ً.



5 تقرير سددعاااماا      سيميلاااخيمخلااالاياا سي خلااااني ا سيمخلامخلالا

  - خاص:
طمستاإجل ء ُتا ستقشافا ساذيا تيذلمامجلُلا سيزا ءا
 سساديعّياخاللا سفرتةا ألخريةاوقبيالا إلعالناعنامي زخةا
 سدميا سحاميلا سلتِزقَةامنا سيمييانيا ستي جدخنايفا سملكة،ا
وكذساكاماناأوكلا سيهامامهامياقتاملا سجياشاو سلجامنا
 سشادبيةايفاميتلفا سجبهمت،اإَضمَخةاإىلاعمالءا سملكةايفا

 سحمخظمتا سحتلة.ا
 إلجل ء ُتا سساديعخّةايفاتيفياضا سيفقمتا ُسيّصصةا
شاملتا-ونحسابامصمعااميثيقاة-اكباماا سلتزقةامنا
 سفماالمعياوأَْعَضاامءاحكيمتهاوحمشيتهماوكذسكا سئمتا
ممناتّمتاإضمختهماإىلاكشايخمتا سديخمتا سسديعخّةاميذا
ندءا سددو نا سغمشاماعىلانالعخم،اسيممامناحرضامماسملا
مؤتملا سلخمض،اإَضمَخةاإىلاقي ئماوكشيخمتاأُْخااَلىاتُضمُّا
عسكلخنياوأميينياوَمَشمخَخاوإع اخنياوإعالمينياوغريه.ا

ونحسبا سصمعااخإنا سملكةاقلاتاتيفيَضا سيفقمتا
و سبمسغا ُسيّصصةاسلمئمتامنا سلتزقةاإىلاأقلامنا سيصف،ا
خماناكمناختقمىضاشاهلخمًالااأسفااخملاساديعّياأَْصبَحا
مياذاخيخمربا سميضاالاختقمىضاإالاخصَفالذ ا سبلغاأَْواأقل،ا
وأغلبهمامنا سسيمساينياوممناقميالمعياو ألحمُلاوكبماا
 سلتزقةانإضمختهماإىلاكشايخمتا سديخامتاو ُسيّصصمتا
ةاعدعلامانمماالاخقلاعنا  سشاهلخة،اوتقاداامصمعااَخمصَّ
للاااشايص،اخيماماختي َجاُدا سئامُتاضماناكشايخمتا
وقي ئَماأُْخااَلى،اميهماسيسمئلاإعالمية،اوأُْخااَلىاَسَشمخخا

ومجيدخنايفا سجبهمت.ا
وقداعخداتالذها إلجال ء تا سدرش ِتامانا سلتزقةاإىلا
مغامَعاةا سساديعخّةاو ستيجهاخحاياتلكيماخيماماجزءاآخلا
خّضلا الختقمَلاإىلا سقمللةاميهماأسممءامدلوخةايفا سيسطا

 سسيميسا سيميل.ا
وخقدااعادُعا سلتزقةا سذخاناختقمضينامبمسَغاشاهلخةا
وخحصليناعىلا متيمز ٍتاكمسساكنانماماالاخقلاعناخآالفا
متيزعنياميمطاَلايفا سلخمضاوجّدةاومكاةاو سدخية،اخيمما
خيجاداضدفالاذ ا سددعايفاأممكاَناميتلفةانمسساديعخّة،ا
غرياأخهماختقمضينامبمسغاشاهلخةاخقطاعوناأناخحصلي ا
عىلا متيمز ٍتاأُْخاااَلى،اخيمماتقداامصمعااأُْخااَلىا سددَعا
 إلجماميلاسناختقامىضامديخةاعناطلخلاجهمتاساديعخّةا

ميتلفةانأَْكيَاالامنالااأسفاشيص.ا
وقداتمّكيتا سساديعخّةاويفاإطاماا سضغطاعىلا سلتزقةا
سالختقملاإىلا سد خلاو الخضممياسلجبهمتامناطلعا سدرش تا
مماناكمخاي اخحصلايناعاىلانادلاساكن،احياثاتيقفتا
 سحكيمةا سساديعخّةاعناعخا اإخجما تاونادلاإقممةاميذا
أغساطلا سميض،اوليامماعخ ا سكيريخناإىلا سغمعاة،اخيمما
 سبدضا ساتجمباسلضغيطمتا سساديعخّةاوعامعاإىلامأابا

وعدن.ا
ونحسابا سدليمامتا سؤّكدةاخاإناحكيمَةا سساديعخّةا
كمختاتدَخاُ اسدرش تا سفيمعقامبمسَغاشاهلخةاجل ءاإقممةا
قيامع تاخمييةاخيهاماميهماخيامعقايفامكةا سكلماةاتمندةا
سيميياني،اغارياأناُمااّلَكا سفيامعقاأنلغاي ا سقيمانياناأنا
 سحكيمةاتيقفتاعناعخ اندلاإقممتهم،اووضدهماأََمااميا

خيمَاخناإمماعخ اتكمسيفا إلقممةاأَْوا سغمعاة.ا
وتشاريا سصمعااإىلاخميينياخملكيناخيمعقايفامكةاأندو ا

 ستدد علماالستضمخةاعي ئلاقمعةاسيمسيني،اميهماوزا ءا
سامنقينامي سيناسلساديعخّةاندداأناقممتاخيامعقاكمخي ا
مقيمانياخيهمانإخل جهم،اغرياأناخرتةاإقممتهمايفا سفيمعقا
 ستمنداةاسيمييانياسماتُدياطيخاالً،احيثاقالاو ا الختقمَلاإىلا
مدناأُْخااَلىاو ستئجمَااعمما تامتكمملةايفاإطماامدمسجةا

أوضمعهمامناقبلا سفماالمعي.ا

وضٌع مأساويٌّ للجرحى: 
وْضاُ ا سلتزقاةايفا سساديعخّةاسماخدداخمخيامًاعىلاأحد،ا
حياثاتبمعلاخمشاطينايفامي قا ا ستي صالامقطدمًاألحدا
 سجلحىاماناأنيمءا سحمخظامتا سجيينيةاولاياخؤكدانأنا
زمياالًاسهاقاميانبي اإحدىاكليتيهامناأجالاتغطيةاخفقمتا

عالجهاندداتييلامماخسمىا» سرشعية«اعيه.ا
وخضيفا ستحادثايفاخفلا سقط ا ستاد ولا سقيلانأنا
أوضمعهمامأسموخةاوأنا سجمي اتيىّلاعيهم،امتهممًالمعيا

نمستسببايفاوا ءامماخحدثاسهم.ا

إيقاُف امتيازات ومعونات إضافية لكبار املرتزقة: 
وكمناأحدا سسيمسينيا سقلننيامنالمعياوخجلهااصالحا
 سصيمعي(اقداأّكدايفاميشايااسهاعىلاصفحتهانمسفيلانيكا
أخهاساماختمكنامناتساجيلاأنيمئهايفا سد اسا سساديعخّة،ا
متحدثامًاعاناأوضمعاها سديشايةا سصدبة،اوميادع ًاندديا

تَحاّلكالمعياوأتبمعهاالختشمسهمامنالذ ا سيض .ا
يفاوقاتاتؤكادا سدليمامتا ستالاحصلتاعليهاماصدىا
 سساريةاأناسالطمِتا سملكةاقلاتاإخقمفا متيمز تاكمختا
ممييحاةاسكباماا تبمعهاما سيميينيامناضميهاما سدالجايفا
اةاوكذساكا سحصيلاعاىلامديخامتاإضمخيةا مشاميفاَخمصَّ
وسيما تاإَضمَخةاإىلا سساممحانتسجيلاأنيمئهمايفا سد اسا

و سجممدمتا سسديعخّة.ا

العودة وأموال النفط: 
تتحدثا سصمعااعناطلبا سسديعخّةامنا سلتزقةا سديعَةا
إىلا سد خالا سيميالاوتغطياةا حتيمجمتهاماوخفقمتهمامنا
خااللاإَعمَعةاضّخا سيفطامناحرضميتاوشابيةاونيدهايفا

 ألسي قا سدمسيةاو الستفمعةامناعي ئدها سمسية.ا
وانطاتا سصمعااقال َااخقلا سبيكانيطي تا سساديعخّةا
 سهمعخةاإىلاتيفيفاأعبمءاحلنهمايفا سيمن،اسايمما سيفقمتا
 سمسياةا سكبريةا ُسيّصصةاسلملتزقة،احيثاقمعتاتفملممتا
ننيالمعياو إلصالحاإىلاتقمساماملياما تا سلخمالتايفاخلعا
 سبياكا سلكازيانمأاباما اإَعامَعةاضخا سيفطاوتقمساما

عي ئده.ا

فساٌد يف اإلعالم وما يسمى »الجيش«: 
خؤكاداإعالمييناخدملينايفا سيسامئلا ستمنداةاسلددو نا
وأتبمعاهاعىلاقياميا سلخامضانيفضا ُسيّصصامتا سمسيةا
سكمخةا سيسامئلا إلعالمياةا سميسةامناقبالاوز اةا إلعاليا
 سسديعخّةا ألملا سذياأعىاإىلاتأخلارصفا سلو تبا سشهلخةا
ألَْكيَااالامناخاأشاهل،اخيمماخالىا سبدضاأنامناأسابمبا
لا ُسيّصصمتاوخفضهماخديعاإىلا سفسمعا سميلاو إلع ايا تأخُّ
يفاميتلفا سيسامئلا سيمييةا سميسةاساديعخّمًاو ستلاتدملا

منا سلخمضاوجدةاومناعي صَماعلنيةاكمسقمللة.

وسابلاأناخارشاإعالمياينامحساينيناعاىلا سددو نا
 تّاَهممامٍتاسيزخالا إلعااليا سسامنلايفاحكيماةاناناعغل،ا
نممماساةا سفسمعاو الستحي ذاعىلامبمسغاممسيةاكبريةامنا

ُميّصصمتا سيسمئلا إلعالمية.ا
 ألماُلاذ تهاخيساحباعىلاوضا اآالفا سجيدخانا سجدعا
 سذخاناساماختقمضاي اأّيامبمساغاممسية،ايفاوقاتاتلملاخيها
 سساديعخّةاأسابمباإخقمفا ُسيّصصمتاوعاديارصخهماإىلا
 سفسامعا سيترشاو ستميلايفاكشايخمتا ألساممءا سيلميةا

سيممايفا سجيفاومأاباوعدن.ا

السعودّيُة ترمي بفشلها العسكري على 
مرتزقتها: 

عادُياتحقيلا سملكاةا سساديعخّةاأَْلاَد خهامامناخاللا
عدو خهاما سغمشاماعاىلانالعخاما خدكلاسالبمًاعاىلاوض ا
 سلتزقةاوعالقتهمانمسملكة،احيثاتؤكدا سدليممتا سي اعة،ا
إَضمَخاةاإىلامماخكشافهاندضا سلتزقةامناخاللاشاكموىا
تلخ اوتيرشاعرباوسمئلا ستي صل،اأنا سملكةاندأتانمسفدلا
يفا تيمذاإجل ء تاتشاملاممماساةاضغيطمتاعىلا سئمتا
مناملتزقتهما سيميينياإثلا الخْتَكمساةا سدسكلخة،اوتهدفا
تلاكا سضغيطامتاإىلا سدخا اندارش تا َسَشامخخاومئامتا
 سحسايننياعليهماإىلا سديعةاإىلا سد خلاو سشمَاكةانمسقتملا

ضدا سجيشاو سلجمنا سشدبية.ا
وتميلاتا سمماسامُتاو سضغيطامتاعاىلا سلتزقاةايفا
تيفيضاُميّصصمتهم،انلاوقطدهمانشاكلاخهمئل،اخمليكا
عنا ستينيِخا سشادخِدا سذياتدلضاسهاَمَشامخخامحسينينا
عاىلاتجما ا إلصالحاوآخالونامناحازبا سؤتمالا ستمن ا
سللخامضاماناقبالاويلاويلا سدهاداوزخلا سدخامعامحمداننا
سالممن،اإَضمَخةاإىلاضبمطاكبماا الساتيبما تا سسديعخّةا

ميتصنيانمسلفا سيميل.ا
واماتا سملكةانتأخلا سحساما سدساكليا-حسابامما
تلخدها سملكة-اإىلاتي طؤا سلتزقةاوعدياجدختهمايفاخيضا
 سدماكااغامامماخُقدَّياسهمامناععم،اإَضمَخاةاإىلا تّاَهمممتا
ُوّجهتاسهماتتضمناإشاما ٍتاإىلاأناقيمع تا سلتزقةاتدَمُلا
مناأجلاإطمسةاأمدا سحلبامناأجلا سحصيلاعىلامكمساَبا

ممسيٍةاكبريةامناقبلا سيزخيةا سسديعخّة.ا
 سصمعااتشارياإىلاأنا سساديعخّةا عتمدتاعىلاسيمساةا
جدخادةاتجامها سلتزقاةاتقايياعىلاسغاةاقمسايةاتهكميةا
تتضمانا تّاَهممهمانمستقمعالايفاتيفياذا ألعو اا سطلينةا
ميهاماومطمسبتهمانتقدخاما سزخد؛امناأجالاإثبمتاوالئهما
سليظميا سساديعّي،اإَضمَخًةاإىلا خزَعمجا سساديعخّةامناخشلا
كمخةاحمالتهما سدساكلخةاكمسزحيخمتا ستكلاةا سساييعةا

نمسطري ناعىلاميمطَلايفاخهماورصو حاوميدياوشبية.ا
حتاىانلاغا ألمالانمسساديعخّةاإىلاوض اقيامع تاتحتا
 إلقمماةا سجربخةاو إلخدمزاساالمعياوأتبمعاهانمالعتَد ِءاعىلا
قيمع تاأُْخااَلىامنا سلتزقةايفاإطماا سسيمساةا سسديعخّةا

 سجدخدة.ا
ومناضمنا سقيمع تا سذياتدلضتاإلجل ء تاساديعخّةا
َمَشامخُخامنامحمخظمتاعمل ناو سجايفاومأاباوصددةا
وحّجاةاوتداز،اوذسكاعاىلاخلفيةاعادياتحقيالاأياتقديا
ميد خالايفاتلاكا سحمخظامتاونداداكشافاتاياُّطاندضا
 َسَشامخخايفا سحصيلاعىلامبمسَغاممسيةاكبريةامقمنلاأسممءا

ولميةاضمناكشيخمتامماخسمىا سجيشا سيطيل.ا
ويفالاذ ا سصدعاتشاريامصامعُااميثيقاٌةاإىلاأنا سملكةا
أعمقاتاعايعَةاقامعةاكبامااإىلاأا ضيهم،اعىلااأساهماعيلا
محسانا ألحمالا سذياقامعامداماكاخهاماخااللا ألَخَّااميا
 سمضياة،احيثاسماختمكانا سددو نامناتحقيالاأَْلاَد خه،ا
وليامما خدكلاسلبمًاعىلا سدالقةاننيا سلخمضاوملتزقتهم،ا
سيممايفامحمخظتلامأاباو سجيفاوكذسكايفاجبهمتاخهم.ا
وخأتلا سلخُضا سساديعّيانمسساممحاَسَشمخخاوقمعةامنا
 سلتزقةاإىلاأا ضيهماضمانا خزَعمجهمامناعدياتحقيلاأيا
تقادياوعدياتيفياذا سيعيعا ستلاسابلاأناقطدهما سلتزقةا

عىلاأخفسهمايفاتحقيلامتغري تاجدخدةاعىلا ألَْاض.ا

تذمر نخبوي يف السعودّية والخليج: 
خالوجامحللانياسيمساينيامحسايننياعاىلا سيظاميا
 سساديعّياإىلاوسامئلا إلعاالياسيتحدثي اعناماربّا تاعديا
 سحساماوخشايي الجيممًاعييفامًاعىلا سلتزقاةاأمٌلاخيفلا
 سكياريَامانا سيالخامتاع خالا سساديعخّةاندداماماخقمابا
 سدممانيامنا سفشالا سدساكلياوعادياتحقيالاأَْلاَد فا

 سددو ن.ا
متمندايناخاّرو الجايَياكباماا سحللنيا سدساكلخنيا
و سسيمساينيا سذخاناا خقاي اماماخسامىاعمصفاةا سحزيا
وإَعمَعةا ألملاإعالميمًاوقمماي اندوااتقدخما سددو ناإعالميمًا
عاىلا سلتزقةاخؤكاداحجما سييبةا سساديعخّة،احيثاشانا
محللايناكاااملعالاو سشاليملاوآخالونالجيمامًاعىلا
 سلتزقاةامناخاللاشمشامتا سجزخلةاوأنيظبالاو سدلنيةا
وُاوتمخماخليجياةاوكذسكاقيي تاتمندةاسلملتزقةاأخفساهما

ومميسةامناقبلا سسديعخّةاو إلَممَا ت.ا
وختضماناذسكا سهجاييا تّاَهممامٍتارصخحاًةاسقيمع تا
ماماخسامىا» سقمومة«انمسفسامعا سميلاوخذالنامماخسامىا
 ستحمسافايفا سجبهمتا سدساكلخةاوعاديا سجدخةايفا سحلبا
و سقتامل،اإَضمَخةاإىلا سيالخمتا سكبريةاننيا سلتزقة،اسايمما
عاىلا ألمي لا سقمعمةامنا سلخمضاوأنيظبلاونقيةاعي صما

 سيليج.ا
نلاطلبتا سساديعخّةامناقيمع تامي سياةاسهما سترصخَحا
عارباوسامئلا إلعاالياوكشافاخصمئالاأُْخاااَلىاتمنداةا
سلملتزقاةاوحجما سدعما سميلا ُسيّصصاسهم،اكمماحدثام ا

خصمئلا سددو نايفامحمخظةاتدز.ا
ونحسِبا ستمندنياخإنا سشماَعا سسديعّياأَْصبَحاأَْكيَاالا
 لتممممًانمماخدوُاايفا سيمن،ا ألملا سذيا خدكلاعىلا سييبةا
 سساديعخّةا سلتبطةانمسيظميا سحمكاماو سذياحموستاتربخَلا
 الخْتَكمسةا سسديعخّةايفا سيمنامناخاللا سصمتاعىلاتد ُولا
آا ءاجميدهاماتحمالا سلتزقاةامساؤوسيةا سهزخمةاوعديا

تحقيلا ألَْلاَد فا سلجية.ا
وسماخقترصا ألملاعىلا سساديعخّة،اخمإلَممَا ُتاللاأَخْضمًا
عارّبتاعناصدمتهاماوعارّباأََكمعخميّيناومساؤوسين،امنا
أطال فاخمييةاتمندةاسلددو ن،اوأنلزلماحزبا إلصالحا سذيا
تدلضاسهجايياإَممَا تلاكبرياو تّاَهمممتاسهانمسدملاضمنا

ةاخماجةاعناأَْلاَد فا سددو ن.ا أجيدةاَخمصَّ
ووصالا ألمالانمإلَمامَا تاإىلا ستليخاحانإخقامفا سدعاما
 سدسكلياسلملتزقةايفاتدزاوحرصا سدعماعىلاخصمئلاميهما
سلفيةاوأُْخااَلىاتمندةاسهمعياأَْواسلحل كا سي يلاسلددو ن.

 تخفيُض المخّصصات وإيقاُف االمتيازات وضغوطات إلَعاَدة الجزء اأَلْكَبــر منهم إلى الداخل بعد تحميلهم 
مسؤولية االْنتَكاسة العسكرية وتعرضهم للتوبيخ الشديد من قبل المسؤولين السعودّيين

السعودية تمنُع قيادات للمرتزقة بينهم األحمر من دخول أراضيها لهزائمهم في الجبهات

الرّياُض ُتعيُد هيكلة »مرتزقتها«
صة لعدوانها على اليمن، غيَر أن الكثيرين ُيجِمُعون على أن الرياض تنفُق مبالَغ كبيرًة  ُتخفي السعودياُّة حجَم المبالِغ الُمخصاّ
تصل إلى المليارات في الشهر الواحد، تتوزع على صفقات األسلحة وعلى المجهود الحربي، ال سيما الطيران واالستشارات 
العسكرية وإيجار األقمار الصناعية وما تنفقه على الدول المشاركة في العدوان على المنظمات والهيئات والمسؤولين 

الدوليين لضمان انحيازهم لها. 
صاٌت هي اأُلْخــَرى محاطة بالسرية لمرتزقتها وُعملئها من اليمنيين على رأسهم هادي وحكومته، إَضاَفة إلى  وهناك ُمخصاّ

نفقات المرتزقة على األَْرض في مختلف الجبهات والمحافظات. 
وتتخُذ المملكة من أموالها الطائلة وسيلًة لشراء ذمم اليمنيين لضماِن بقاء اليمن تحَت وصايتها، وهذا ليس جديدًا، 

ة تشهد على حجم ارتهاِن وتبعية مراكز النفوذ وجزء كبير من النخبة االجتماعية والسياسية في  فكشوفاُت اللجنة الَخاصَّ
اليمن للنظام السعودياّ منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اللحظة. 



اقتصاد سيميلاااخيمخلااالاياا سي خلااااني ا سيمخلامخلالا      سددعاااماا6

  - رشيد الحداد:
كشافتا سسامعلا ألخاريُةا سيفالعُةاسلفاماا
عبداناهاميصاياالامعياو سلاي ءاعىلامحسانا
 ألْحَملايفامحمخظتَالامأاباوحرضميت؛انهدفا
إَعامَعةا ختامجا سيفطا سحقيلا سيفطياةا ستي جدةا
يفاصمخلاو سسايلة،اعناتقمُساٍماغاريامدَلناننيا
 سلجلنياسيهابا سيلوةا سيفطية،اخمستحلكمتا ستلا
قاميانهمالامعيامؤخل ًايفاحرضميتاسلسايطلةا
عاىلاحقايلا سيقاطاقمنلتهاماتحالكمتامممثلةا
سلجيال لا ألْحَمالايفاصمخلاسيفلا سهادف،اوننيا
لاذ اوذ كاتي جهاعدٌعامنا آلناماا سيفطيةاكماثةا

 ستربا سيفطل.ا
تصمعادارص عا الساتحي ذاعاىلا سيفاطاننيا
لمعياومحساناماناجهةاونانياحكيمةالمعيا
 سسالطةا سحلياةاوحلافاقبمئالاحرضميتامنا
جهةاأخالى،اخبدداأناأعلانامحمخظاحرضميتا
 سلاي ءاأحمداساديداعناتشاكيلاسجياةاإرش خيةا
عليماتميّالاخيهما سسالطةا سحليةاوحلافاقبمئلا
حرضمايتاوعدعامنا سيقمنامتا سيفطية،استتيىلا
إع اةاوتشاغيلاخفطا سسايلةاوكمخاةا سقطمعمتا
 سيفطيةا ستلاتيلتاعيهمارشكمتاخفطيةاأجيبيةا
 سدميا ساميض،المعياوندداصادوااقل اامحمخظا
حرضمايتاقاميانزخاماةامحمخظاةاحرضميتا
سحلا سيالفاننيا سحكيمةا سحتدي؛انسبباتيصلا
حكيماةالامعياعانا ستز ممتهماندخا امبلغااخ 
ملييناعوالااخصيبا سحمخظةامناشاحيةا سيفطا
 سبمعةايفاأغساطلا سميضاماناقبلاحكيمةاننا
غلاو ستلاأثماتا ستيمءا سسلطةا سحليةاوعخدتهما
و ستشاغيلا و إلع اةا مهماةا ستأمانيا إسايمعا إىلا
و إلختمجايفا سقطمعمتا سيفطيةاإىلاسجيةاإرش خيةا
عليامانلئمساةا سحمخظاننانلخك،ا سحسايباعىلا

عوسةا إلْممَا ت.ا

حصُة حضرموت 
امصمعُااخفطيُةايفامحمخظةاحرضميتاأكدتا
أنا سسالطةا سحلياةاطمسباتاحكيماةاناناعغلا
ندخا ا سبلاغا سيصصاإلَعامَعةاتأليلاوتشاغيلا
 سقطمعامتا سيفطيةاوإخشامءامشاماخ اخدميةا
يفا سحمخظاة،اإالاأناحكيماةاناناعغالاتيصلاتا
عنا تَّفمقاسابلاأناأنلمتهام ا سسالطةا سحليةا
أثيمءازخماةاناناعغلاسدخيةا سكالاميتصفاأكتينلا
 ساميضاو ساذياإنا ستزمتانميجباةاحكيمةاننا
عغلاندخا احصةاحرضميتامانامبيدمتاخفطا
 سسايلةا سيمياعناُكّلاشاحيةاإلخشامءامشماخ ا

خدميةايفا سحمخظة.ا
وأخامعا سصاداااأناناناعغالا ستازيانميجابا
 التَّفامقا سربياننيا سطلخنياعخ احكيمةانناعغلا
مبلغاثالثنياملييناعوالاامناُكّلاشاحيةاسصمسحا
رشكاةانارتوامسايلةاإلَعامَعةاتأليالاوتشاغيلا
 سقطمعامتاو سحقايلا سيفطياةاكارشطاإلَعمَعةا
إختامجا سيفطامانا سسايلة،انمإلضمخاةاإىلاتدهدا
تلكا سحكيمةانتيصياصامبلغااااملييناعوالاا
سشاماخ اإَعمَعةا إلعمما،اوإخشمءامحطةاكهلنمءا

غمزخةانقداةااخاميغماو ت.ا

السيطرُة على النفط 
ووخالا سصادااخإنالامعياوحكيمتاها ستفا
عاىلا التَّفامقاوسادىاإىلاتيفياذاُمَيّططاخطريا
سلسيطلةاعىلارشكةا سسيلةا سحكيميةا سيفطيةا
وضاماكمخاةا سقطمعامتا سيفطياةا ستالاتيتاجا
قل ناةا ساااللااأسفانلميالايفا سياييا سيهماعونا
أخةاعا سامتاأَْوااؤخاة،اوإلحكميا سسايطلةاعىلا
خفطاحرضميت،اأقاملالمعيا سلي ءا سحلييلاقمئدا
 سيطقةا سدساكلخةا ألوىلاومقللماسيئيناو سذيا
خحظاىانيقاةا سجتما ا سحرضمل،او ساتبدسها
نمسلاي ءامحمداطيملا سقاّلبامنالمعي،اإالاأخها
ساماخساتِط اتجموزالامعيايفاحرضمايتاحيثا
أجرباعىلاتدينيا سدميدا سقلبامنامحساناأحمدا
 سارض باقمئداحممخةا سيشاآتا سيفطياةاأاكمنا
حالباسلميطقاة،اتحالكمتالامعياذ تا سطمن ا
 سدساكلياأثماتا ستيمَءاِحْلِفاقبمئلاحرضميتا
 ساذياأعلانااخَضهاسكمخةا سسامعلا ستالاخقييا
نهمالمعياسلسايطلةاعىلا سيفاط،اكمماأخّدا سحلفا
خطاي تامحمخظاحرضمايتا سل ميةاإىلاإرش فا
 سسلطةا سحليةاعىلا سقطمعمتا سيفطيةا سيتلفةا

يفا سحمخظة.

إنقساٌم نقابي
ويفاذ تا التجمها خقسامتا سيقمنمتا سيفطيةا
يفاحرضمايتاننيامداماضاومؤخاد،اخفلاحنيا
قطمعالا سيقمنامتا أعلانا سجلالا ستيسايقلا
اخ/خلايفاحرضمايتاتأخيادها» سطلال«اسقال اا
 سحمخظا سيمصانتشاكيلاسجياةاإرش خيةاُعليم،ا
تيامطانهامامهامياإع اةا سقطمعامتا سيفطياة،ا
ووصفاتاخقمناةاميظفالارشكةا»كمسفاميل«ايفا

 سقطمعا سيفطلا ستمسا اقل ااننانلخكانا« سقل اا
 ستأاخيال«اكمماأخّدتاقال اامحمخظاحرضميتا
ننانلخك،احيثا ساتيكلتاخقمنةا سقطمعا سيفطلا
 سدمرش،اماماوصفتهماناا»سيمساةاضماوإسحمقا
 سارشكمتاإىلارشكاةاو حادةاماناقبالاحكيمةا
لمعياوخالا تَّفمقيامتاغرياو ضحاةاوعوناعلما
 سسالطةاو سدماملا سدمملانيانتلاكا سقطمعمت«.ا
وطمسابا سبيمناناأنا»اتكاينا سساطمتا سحليةا
يفاحرضمايتامساؤوسةاأوالاعاناتلتياباوض ا
 سقطمعمتا سيفطيةانددااحيلا سشاغلا الجيبل،ا
نماماخدايعانمسيف اوتحقيالامصمسحاحرضميتا
وأللهم،اكتديخضاخسبلاسسيي تاإقصمئهماعمد ًا
وقرخامًامناقبالا ستيفذخان،اويفا التجمها سضمعا
اخضاتاخقمناةا سقطامعا سيفطالا سل نا اعرشا
 ستمن اسرشكةانرتومسيلةاتشكيلاسجمناإرش خيةا
ستشاغيلاإختامجا سيفطايفا سقطامع،اوطمسبتاقمئدا
لامسئيسيةاأمنا  سيطقةا سدساكلخةا سيمخيةانتحمُّ

 سرشكةاوحقيسهما سيفطية.

السطُو على نفط مأرب
ويفاذ تا التجمِهاخسادىا سجيل لاعيلامحسنا
 ألْحَمالاوحازُبا إلصالحاميذاأَشاهلايفامحمخظةا
ماأاب،اإلَعامَعةاإختامجال6اأسفانلميالامناخفطا
قطمعمتامأابا سيفطية،اواغماتلكا سسامعلاإىلا
أنااخضاأنيمءاحرضميتاوخصيصمًاحلفاقبمئلا
حرضمايت،امالوااخمقالتا سيفطاعارباأا ضيهما
الاخز لاأحاداألما ستحدخمتا ستالاتي جهاملتزقةا
 سيفطايفاماأابا سذياأجربو اعاىلاإَعمَعةاحقناا 
مالخنيانلميلاخاللا سشاهلخنا سمضينياإىلانمطنا

 الاض.ا
وكمنا سجيال لاعيلامحسانا ألْحَمالاقداوّجها
يفاأكتينالا ساميضاوزخلا سيفاطايفاحكيمةا سفماا
لامعيانإَعمَعةا ختمجا سيفطامناحقيلاوقطمعمتا

صمخلا سيفطياةاوخقلهماإىلامييمءا سضيةا سيفطلا
يفامدخياةا ساكالاعمصمةامحمخظاةاحرضميتا
و ساذياخساتقبلاميذاتأسيساهايفا سدامياخ99ا 
 سيفطا سياميامناخميا سسايلةا سيقيلاعرباخطا
خمتاداعاىلامسامخةاامخا(اكيلايامارت ً،اووخلا
تيجياها ألْحَمالاخاإناخقالاخامياصمخلاسايتما
ني ساطةاأساطيلامنا سيمقالتا ستمنداةاستجماا
مي سنياساهاوسحزبا إلصالحاوجااللالمعي،ااغما
أنا سطمقاةا ستيزخيياةاسييمءا سضباةا سيفطلاالا

تتجموزاا,امليينانلميل.

مخاطُر
ويفا تجامٍهاُمضامعٍّاسسامعلا الساتحي ذاعىلا
 سيلوةا سيفطيةا ستلاتدداثلوًةاسايمعخًة،اتساببا
 ْستمَل ااتيقفاإختمجاوتصدخلا سيفطامناحقيلا
وميشاآتاصمخالا سيفطياةايفامحمخظاةامأابا
وخصيصامًا سقطامعاماا سيفطالاوقطامعاجيةا
و سبليكمتا ستمندةاسهام،انتآكلا سدرش تامناآنماا
 سيفاطا سيتجةاخااللا سفرتةا سمضياة،ا سهيدسا
محمادا سييخالةامدخلاعاميا ستصدخالامدخلاعميا
 ستصدخالايفارشكاةاصمخالا سيفطياةا سمليكاةا
سلدوساةاوصافامماخحادثاآلنماا سيفاطايفاصمخلا
و سدقلةاوعدعامنا سقطمعمتا سيفطيةا سي قدةايفا
خطمقامحمخظةاشبيةانمسكماثةا ستلاسناتستطيَ ا
 سدوسةامي جهتهمايفا سظلفا سحميل،اوأشامااإىلاأنا
عدع ًامانا آلنماا سيفطياةاأصبحتا سيايَياقيمنَلا
ميقيتاة،امشاري ًاإىلاأناتلاكا آلنامااماياعىلا
صيمختهماأَْكيَلامناأان اسايي ت،اونسابباتيقفا
 سرشكاةاعنا إلختامجاو ستصدخلامياذاندءا سحلبا
وحتاىا آلن،انادأاخحصالاترخاباخفطالانانيا
 ألخمنياباو سيمضمت،اوليامماقداخؤعياإىلاكماثةا
نيئيةاسايفاتتطلبا الساتدمخةانرشكمتاعوسيةا

سدمسجتهم.ا

  - خاص:
منا ستيّق ا سبدءانتدشانيا ستدمملانمسدملةا السكرتوخيةا
 سجدخدةايفا سسايقا سيميلامطل ا سيصفا سيمخلامنا سدميا
 سجماي،اإالاأنامي َخقةا سلجيةا القتصمعخةاخاللا جتممعهما
 الثيانيا سميضانلئمساةاائيالاحكيمةا الخقامذا سدكتياا
عبد سدزخزاصمسحانناحبتيا،اعىلا سدا ساةا سيمصةانيظميا
 سيقادا السكرتوخلااخدمةامينمخالاميخل(ا سقدمةامناقبلا
خلخلا سدملا سذياتشاماكاخيهاعدعامنا سجهمتا سحكيميةا
ميهاماوز اةا التصامالتاو سبيكا سلكازيا سيميلاوعدعامنا
 سبييكا سحكيميةا ألخلى،اختحتاشاهيةا سكيريامنااجملا
 ساملاو العمملا سذخناخجدونا الساتيمماايفالذ ا سجملاذ تا
جادوىا قتصمعخةاعمسيةايفا سساتقبل،اوتحمولاإناتضغطا
نمتجامها الساتحي ذاأَْوا سشاماكةايفا سدملاةا السكرتوخياةا
سحالامشامكلهمانييمما سهادفا سلئييسامنا صاد اا سدملةا
 السكرتوخيةامدمسجةاأزمةا سحدايفا سسييسهاقداا المكمن.ا

 سدا سُةا ستلاو خقتاعليهما سلجيةا القتصمعخةاميتصفا

 ألسابيعا سجماياتأتلايفاإطمااخطي تا سحكيمةاسدمسجةا
ميضيعا سل تباوتأخله،اتشاملاإخضمحمتامتكمملةاحيلا
كمخةا سدمليمتاو سجي خبا سؤسسيةاو سقمخيخيةاو سيدميةا
 سلتبطاةانهاذ ا سييعامانا سيدماة،ام اإخال عاخممذجامنا
عولا سدمساماو الحصمئيمتا سلتبطةانهام،اعالوةاعىلاطلحا
 العتباما تا ستلاخجبا الخاذانهماعيدا خشامءاخظميا سدخ ا
عربا سهمتفا سيقمل،اوجي خباضممناأمي لا سيععنياوإع اةا
عمليامتا ستحيخل،اإىلاجمخبامقيممتاخجمحاتدشانيالذها
 سيدمة،اوتماتحدخدا سل حالا سلتبطةانتقدخما سيدمةاعربا
مشاغيلاشابكمتا سهمتفا سيقامل،او سيطي تا سؤسسايةا
و إلجل ئياةا ساالزيا تيمذلامايفالاذ ا إلطمااعىلامساتيىا
 سبياكا سلكزيا سيميالاوكلامناوز اةا التصامالتاوتقييةا
 سدليمامتاورشكمتا سهمتافا سحميلاُوُصْيالًاإىلاتدشانيا
 سيدماةايفاملحلاةاالحقاة،اوو خقتا سلجيةاعىلاتيساي ا
خطمقا سشاماكةايفاملكيةارشكةا سيدممتا سمسيةا سيشاأةا
يفاعاميا٢٠٠٧ي،او سرشكاةاتقادياخدمةا سقساما سيطيلا
ُناإىلاجمخبا سبييكارشكمتا سرص خةا YAS««،انحيثاختضمَّ
 سدتمادة،اوعاىلاأناختمااخ ااأساممسهمامناخااللاإصد اا

 سهماجدخدةاتطلحاسالكتتمبا سدمي،اوأكدتا سلجيُةاعىلاأنا
ختمَّاتيجيهااأسا سملا سجدخداسالستيمماايفامتطلبمتا خظمةا

 سدخ ا إلسكرتوخلاامينمخلاميخل(.
مصادٌاايفا سلجيةا القتصمعخةاأكدا»سصدىا سساريةا»اأنا
 سيدمةاساتكيناتحتا رش فا سبياكا سلكزيا سيميلا سذيا
سايتيىلاضباطا سدمليةانداداأناختماحلا سياالفا سجمايا
م احكيماةا سفماالمعياوإَعمَعةاخشامطا سبيكا سلكزياإىلا

صيدمء.ا
مصدٌااعممٌلايفانيكا ستضممنا الساالملاأخمعانأنا سبيكا
قاداأتَمَّاعمليةا العد عاو ستجهيزاإلصد اا سدملةا السكرتوخيةا
ميذاأَْكيَلامناشاهلاوأنانيكا سيمنا سدويلاوكمكانيكاو سبيكا
 أللايلاومرصفا سكلخملاسايتماخاللا سلحلاةا ألوىلامنا
تدشانيا سدملةا ْساتيَد ياكمخةارص خمتا سبييكا سصمافا
 سذكاياةاوسايتماإضمخاُةاعدعامانا سارشكمتا سدمملةايفا
مجملا سرص خةا سي سادةا الختشامااإلخجمحا سدملانمسُدملةا
 السكرتوخيةا سجدخدة،ا ستلاتستيديايفاميتلفاعولا سدمسم.ا
وتددا سدملاةا السكرتوخيةا“نيتكيخان”اُعملةا خرت ضيةا
ختاما ستدمملانهماكمسلخملاأَْوا سجيياهاأَْوا سدخيمااأَْوا سلريةاأَْوا

 سادوالااأَْوا سياياواوختما ستاد ولانهماعوناوسايطاأّياننيا
مساتيدمنيا ثينيا ألولا سشارتياو آلخالا سبمئ امبمرشة،ا
وتهدفا سدولاو سحكيممتامنا ستدمملانمسدملةا السكرتوخيةا
إىلا ستيفيفامناأزممتا سساييسةاو سحفمظاعىلا سدملةامنا
 سدبثاو ستلفاختيجةا سلملاو ستدمملا سيدوي،اوألنا سدملةا
اقميةاوميزخةاضمنامحفظةااقميةاخهيمكاعدةاميمطلا
تتهّدعلاماأنلزلما سرقةاعناطلخالا سقلصية،اخضمفاإىلا
أنامماتقدمها سدملاةا السكرتوخيةامنامز خماخلخدةاالاتتيخلا
نمسدمالتا سياقيةا سيقدخة،اتتيحالممشامًاو سادمًاسحدوثا

عمليمتاغسيلاأمي لاكربىاونرخةاتممة.ا
واغماتسامنلا سكيريامنا سارشكمتاو سبييكاعىلا سدملا
نهاذها سُدملة،اإالاأخهماقاداتي جُهاصدينمٍتاخاللا ألَشاهلا
 ألوىلامناتدشاييهم،اخصيصمًايفا سجتمدامتا سلخفيةا ستلا
تتدممالانمسساييسةا سيقدخةاوخمكنا ْساتيَد ُمهمايفاميالتا
تجماخةامحدوعةاومناقبالارشخحةامحدوعةامناميظفلا
 سدوساةاومنا ستجاما؛اوسذسكاتددا ستيعياةانألميةاوكيفيةا
 ستدمملانمسدملةا السكرتوخيةارضواةاسيجمحهمايفا سستقبلا

 سقلخبايفا ستيفيفامناأزمةا سسييسةا سيقدخة.ا

حكومُة االرتزاق تتّجُه نحو االنف�صال النفطي 

تقاُسٌم غُي معَلن بني هادي ومحسن للقطاعات النفطية يف مأرب وحضرموت 

اللجنُة االقت�صاديُة تقرُّ العمَل بالُعملة االلكرتونية للَحــدِّ من اأزمة ال�صيولة

»صدى املسية« تكشُف أسماء الجهات والبنوك املشغلة لخدمة موبايل موني 

 ميزان 
املدفوعات

مياز ُنا سدخيعامتا خُداَلُفا ا ا
نمسساجلا سحمسابلاو سميلاتُدّونا
خيهاكمخةا إلجال ء تا القتصمعخةا
 ستدلقاةانمسدول،اوساكلاعوسةامنا
مدخيعامتا مياز نا عولا سدمساما
خمصانهم،اتتدمملاخيهام ا سدولا
 ألخلى،استسجيلا سدمليمتا سمسيةا
 ستالاتتامانييهام،اوختكاينامنا
جمخباني،ا ألولاخسامىاا سدخن(:ا
وتساجلاخياهاكمخاةا إلجال ء تا
 سمسيةا ستالاختماعخدهام،او سيمخلا
خسامىاا سد ئان(:اوتساجلاخيها
كمخاةا إلجال ء تا سمسياةا ستالا
ختاماتحصيلهام،اوخدتماداميز نا
 سدخيعامتاعاىلاتساجيلاكمخاةا
 سبمساغا سيقدخةا ستلاتدخ اساي ًءا
سرش ءاخدمة،اأياسلدةامم،اوأخضمًا
خحتيياعاىلا ستفمصيالا ستدلقةا
نلأسا سمل،او سرصوخمتا ألخلى،ا
خظاميا إعاد عا ختاما ويفا سدامعةا
 سدخيعامتاسسايةاممسياةاو حدة،ا
تبادأايفاند خاةا سدامي،ايفا ألولامنا
اخيمخال(،ا كمخاينا سيمخالا شاهلا
وتيتهلانيهمخاةا سدمي،ايفا سحمعيا
و سيالثانيامناشاهلاكمخينا ألولا

اعخسمرب(.
وسياز نا سدخيعامتاألميّاةايفا
تقيياما سحمسةا القتصمعخّةايفاعوسةا

مم،انيمًءاعىلا سيقمطا ستمسية:ا
-اخيّضحا الاتبمطاننيا القتصمعا
 سحيل،او القتصامعا سدمسل.اخقّديا
 سسامعدةاسلدولاستحسنياوضدهما

 القتصمعي.
-اخساملمايفاتقيياما ستأثري تا
 القتصمعخّةا سدمسياةاعىلا قتصمعا
 سدول.اخسامعداعىلاتيق ا ألسدماا

 سيمصةانمسرصف.
-اخيخالانيمخامتاإحصمئيةاعنا
 سدمليمتا سمسيةا سيمصةانمقتصمعا

ُكّلاعوسة.
مياز نا سدخيعامتا مكّيخامتا
سياز نا سدخيعامتامجميعةامنا
 سكيخمت،او ستلاتظهلاعىلاشاكلا

حسمنمتاممسية.

مصطلحات
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  - إبراهيم السراجي:
تتيىّلاخقمنُةاليئةا ستداخلانجممدةاصيدمَءا ستلاخلأُسهما
»عبد سلها سفقيه«ا سدلوُفانيالئهاسلفمااعيلامحسنا ألحملا
و سذيامّكيهالياوعدعامناليئةا ستداخلا آلخلخن،ايفاخرتةا
سايطلةاحزبا إلصالحاعاىلا سدوسة،امناتحيخلا سيشامطا

 سجممدّلاو ستدليملاإىلارص عاسيميس.
ععاي ُتا إلرض با ستالاأطلقتهاماتلكا سهيئاةا سدلوخةا
نمختمامءاأعضمئهاما سسايطلخناعليه،اجامءتانحجةاعديا
تسالمهما سلتبامت،اوسكاناوقبالاميمقشاةاماماإذ اكمنا
لاذ ا سييعامانا الحتجمجامرشوعامًاومجلع ًامانا ألجيدةا
 سسيمساية،اخإنامماخجاُبامدلختُهاأناتلاكا سيقمنةاخلقتا
 سددخَدامانا سذا ئ اطي لاخرتةا سدادو ناستقيَيانمسدعيةايفا
عدةاميمسابمتاسإلرض ب،ايفاخرتةا ختظاميارصفا سلو تبا
قبالاخقلامقاّلا سبيكا سلكزي،ايفاساليكاخؤكاُداأناتدطيَلا

 سدمليةا ستدليميةاليا سهدُفا سلئييساستلكا سدعي ت.
وعيدماماتصاُدُااععاي ُتا إلرض بايفاجممداةاصيدامءا
ماناِقبلامجميعاةاتيتملاسهيئةا ستداخال،اخإخهاالاخمكُنا
وصُفاأسبمباسليكهمانأخهاخمتٌجاعناجهلاأَْواسيءامدلخةا
سألسابمبا سحقيقيةا ستالاأّعتاستديلارصفا سلتبمت،اختلكا
 سهيئةاخيتملاإسيهماأساتمذةايفاعلييا القتصمعاو سسيمساةا
و سقمخين،اولماخدلخيناتممممًاأخهاوإىلاجمخبا سجهيعا ستلا
تبذسهاماحكيمةا إلخقامذا سيطيلاسرصفا سلتبامتاوتيخريا
 إلخل ع تاقبلاذسك،اأنا سسؤوسيةا سقمخيخيةاو إلخَْسامخيةاعنا
رصفاملتبمتاميظفلا سدوسةاقدا ختقلتاإىلاعمتلاحكيمةا

 سلتزقةا ستلا ستزمتامل ا ًاوأقّلتانمساؤوسيتهم،اسكناذسكا
ساناخحدث؛األناقل ااخقلا سبيكاوصفايفاتقماخلاعوسيةانأخها

كمناخطيةا ستيدمتاكياقةامناأَْوَا قا سحلب.
وإذ اكمنامانا سبدخهلاونمستيصاصاأنا سجهةا سد عيةا
ساإلرض بايفاجممدةاصيدمء،اتداكاتمممامًاأخهماتحتجاعىلا
عاديارصفا سلتبمتاضدا سجهةا سيطأاويفا سكمنا سيمطئا
أَخْضامًاوتدمقبا سطالب،ا سذخناتدلضاي اسلكيريامنا سدمخمةا
و آلالفاميهاماخمزحيناماناميمطلاومحمخظامتاعمللما

 سددو ن.

• ملاذا التجاُهُل لقصف العدوان 
للجامعات؟

ويفاوقاتاخدلفا سجمي اأنا سيقمنةا ستلاععتاسإلرض با
نجممداةاصيدمءاتيتملاسجهةاسيمسايةامي سياةاسلددو نا
 سساديعيا ألملخكال،اغارياأخاهاونغاضا سيظلاعاناتلكا
 سدطيامتا سل ساية،اخإناساؤ الًامرشوعامًاخجباطلحه،ا
وخقايل:اسامذ اسماتشاَهااْدامي قاُ ا ستي صالا الجتممعل،ا
 ستلاخيَشاُطاخيهماأَْعَضاامءاخقمناةاليئةا ستداخل،اأخَّاااةا
 ختقامع تاصمعاةاعناأحداأعضمئهام،اتيجهاضداقل ااخقلا
مقالا سبيكا سلكازياومماتلتباعلياهامناأزمةاإخَْساامخيةا

ومجمعةايفاميمطلاميتلفةامنا سيمن؟
خاللااااشهل ًامنا سددو نا سسديعيا ألملخكل،اووخقمًا
ستقماخالاميظمامتاعوسيةامحمخادة،اعّملاطاري نا سددو نا
 سددخدامانا سجممدمتاوقصافاعرش تا سل خالاو سدمملا

اميقٍفاوسيا  سجممديّة،اغريَاأناتلكا سيقمنةاذ تهماسماتتيذاأيَّ
امزخمًاسالحتجمجاعىلا ساتهد فا سجممدمتا سيميية،اسي ءا
مناميطللاأنا العتَد ء ِتاتلكا ستهدختاجممدمٍتاخيتمينا
إسيهام،اأَْواماناميطلالا سساؤوسيةا سيطييةاو إلخَْساامخيةا

نمعتبمالماخيتميناسلمجتمدمتا سترضاةامنا سددو ن.
أخضمً،اوخاللامدةا سددو نا سطيخلةاو سساتملة،اأطلقتا
 سجهةاذ تهمايفاجممداةاصيدمءاعدةاععي تاسإلرض ب،اويفا
ُكّلاملةاكمناسدخهماذا ئاُ او لية،اإالاأناتدلَُّضا سجممدمتا
سلددو ناسماخكناأحداتلكا ألسابمب،اولذ اخض اسؤ الًاآخل ا
خقايل:اسمذ اتيجاهاتلكا سجهاةا حتجمجمتهماضادا سد خلا
وتمتيا اعانا الحتجامجاضدا سجهامتا ستساببةاو سيفذةا

سلحصماا القتصمعيانل ًاونحل ًاوجي ًاميذاقل نةاعممني؟
وخقامًاسلمدطيمتا سسامنقة،اوسيبمتا سدعي تا سسامعيةا
سشلا سدمليةا ستدلميةايفاجممدةاصيدمء،اوتبمتا سجهةا ستلا
تدعياإىلاذسك،اخإنامماخمكنا ساتيتمجهانيضيحاأناتدطيلا

 ستدليما سجممدّلاليا سهدفامناُكّلاتلكا ستَحاّلكمت.
وإذ اكمناقل ُااخقلا سبيكا سلكزيا سيميلاإىلاعدَنانضيءا
أخرضاأملخكل،اليا سساببا سيحيداسداديارصفاملتبمتا
ميظفالا سدوساة،او ساتيد مهاكياقاةاحالب؛استجيخا ا
 سيمييانياوتدطيلا سبياكا سذياكمناخيصفاعىلا سساتيىا
 سادويلانأخهاأحدا ُسؤّساسامتا ستلاحمخظاتاعىلاحيمعلما
وتمكياتامنا سقيمياندوالماإىلاأناجمءا سقل اا سذياسادىا
ستدطيلا سبياكاكهدفاضمناأَْلاَد فاتدطيلاُمؤّساسامتا
 سدوسة،او ساتيد يا ستبدمتا إلخَْساامخيةاكياقةاعسكلخة،ا
كمماتقايلاتقماخلاعوسياةاأخضمً،اخإنامساماامماحدثام ا

 سبياكاخيطبلاتممممًاعىلا سسامعلا سل ميةاستدطيلا ستدليما
يفاجممدةاصيدمءاوتدطيلهماكُمؤّساساةامناُمؤّساسامتا

 سدوسة.
خفالا سيقاتا ساذياتيقفاخياهارصفاملتبامتا سدوسةا
ما اأولا ساتحقمقاسهانداداخقلا سبياكا سلكازيا سيميل،ا
سادتاقايىا سدادو ناستفديالاتلاكا سياقاة،ااغاماإقل اا
حكيماةا سلتزقةاوتأكياد تا ألطل فا سدوسيةانمساؤوسيةا
تلاكا سحكيماةا ستمنداةاسلملتزقةاعانارصفا سلو تب،اإالا
أنا إلعااليا ستمن اسهماوسقيىا سدادو ناحمولاتيجيها سلييا
سحكيماةا إلخقمذانصيدمء،اوععما ألطل فا سشابيلةا ستلا
كمختاتدعياإلحد ثا ضطل نمتايفا سدمصمةا حتجمجمًاعىلا

عديارصفا سلتبمت.
إذناويفا سيقاتا سذياتاداكاخيهاخقمنةاليئاةا ستداخلا
 سسيَّساةانجممداةاصيدامء،اَمناليا سساؤولاعنارصفا
ملتبامتاأعضمئهماوملتّبمتاميظفالا سدوسية؟!،اوَمناللا
 سجهامتا ستلاتيَهُباإخل ع تا سيفطاو سغمز،اإالاأخهماتسادىا
ستدطيالا سدملياةا ستدليمياةاأوالً،اوتيجياها سلاييامجّدع ًا

سحكيمةا إلخقمذ.
وكماماحظيتا سدعي تا ستلاسادتاإلحاد ثا ضطل با
يفا سدمصماةاصيدمء،انتغطياةاوععماإعالملاكبريامناقبلا
قياي تاوصحفاومي قَ اقايىا سدادو ناوملتزقتهم،اخإنا
ععاي ِتا إلرض بايفاجممداةاصيدمءاتحظاىانيفلا سقداا
منا اللتماميا إلعالمل،ايفاوقٍتاتؤكادا ستقماخُلا سصحفيةا
و سحقيقيةا سدوسيةاأنا سد اَساو سجممدمِتاكمختاومماز ستا

لدخمًا سرت تيجيمًاسلُددو نا سسديعيا ألملخكل.

دعواُت اإلضراب بجامعة صنعاء.. 
تَحـّركاٌت تخُدُم العدوان أم خطواٌت تنفيذية ملَُخّططاته؟

ُح التغطية اإلعلمية الكبيرة من ِقَبِل وسائل  قبَل معرفِة أيَّة تفاصيَل، توضاّ
قوى العدوان والمرتزقة، لدعوات اإلضراب التي يطلُقها بعُض َأْعَضــاء هيئة 
التدريس بجامعة صنعاء، أن تلك الدعوات ال تحقاّق خدمًة جانبيًة للعدوان، 
ـسات الدولة  بل إنها جزء من األجندة العدوانية التي ترى في انهيار ُمؤساّ

ـسات التعليمية والصحية وسائَل هامًة لتركيع الشعب اليمني. والُمؤساّ



تقرير سيميلاااخيمخلااالاياا سي خلااااني ا سيمخلامخلالا      سددعاااماا8

تقريٌر يك�صُف جرائم العدوان بحق العملية التعليمية اجلامعية يف خمتلف املحافظات: 

أكاديميون لـ »صدى املسية«: املرحلة الراهنة تتطلب 
رفع الصوت عالياً ملواجهة العدوان وفضح جرائمه

  - خاص:

كمختاوالاتز ُلا سبيياُةا ستحتيُةاسلتدليما سجممدلا
يفا سيمانالدخامًاماناألاد فا سدادو نا سساديعيا
 ألمريكال،احياثانلغاعادعا سجممدمتا سساتهدخةا
نمسقصفاو سغما تا سجيخةالاجممدمتاحكيميةاوا
اااجممدةاأللية،انحسابامماتؤكدهاوز اةا ستدليما

 سدميلاو سبحثا سدلمل.ا
أكمعخمييناماناميتلفا سجممدامتا سحكيميةا
و ألللياةاتحّدثاي اسااصدىا سساريةاعاناتد عيمتا
 ْساتهَد فا سبييةا ستحتياةاسلتدلياما سجممدل،اومما
تسابباناها سدادو ناماناأرض ااطمساتا سدملياةا

 ستدليميةانلمتهم.ا
وخالىاأكمعخمياينا ستقتهاماصدىا سساريةاأنا
 ستحاّلكمِتا سلخباةاسلبداضامانا سحسايننياعىلا
 سييباةا ألكمعخمياةا سيمييةاتحتاشادما تامدييةا
سيساتاإالاتحالكمتاتأتالايفاإطامااخدماةاأجيدةا

 سددو نا سسديعيا ألمريكل.ا

صات نوعية يف  تدمي 3 ورش لتخصُّ
كلية املجتمع

اُظهاَلا سجمدةا سي خلاماخيمخلا6الاا ساتهدفا
طاري ُنا سددو ناكلياَةا سجتم انسايحمن،اوذسكاناا
ااغما تاأسافلتاعاناتدمرِيا سكليةانشاكلاكمملا
وتدمارياميامزلا سي طينيا سجامواةاسلكلياة،احيثا
نلغاتاتكلفاُةا ألرض ااسلمبمخلا سدمالةاكليمًاحي يلا
اا9املياينااخمل،اخيممانلغاحجما ألرض ااسلمبمخلا

 سدملةاجزئيمًاخحيا6خاامليينااخمل.
وقداأعقبا ْساتهَد فا سكليةايفاسايحمناندرشةا
أخامياخقطا ْساتهَد فاآخلاطاملاكلياةا سجتم ايفا

ميطقةانيلا سحماثاشمملا سدمصمة.ا
وقاداأّعتا سغاما ُتا سياالُثاعىلامبياىا سكليةاإىلا

إحد ثاأرض اانمسغةاخيه.ا
 سدكتايُااخجيابا سكمياماعمياداكلياةامجتم ا
صيدامءاتحاّدثاسصادىا سساريةاعانا ْساتهَد ِفا
 سددو ناسلكليةانمسقيل:اإنا سكليَةاإحدىا سؤسسمتا
 ستدليمياةا ستالاتاما ْساتهَد خهمامناِقبالاتحمسفا
 سددو نا ألملخكلا سساديعي،اممماتسابَّبايفاتدمرٍيا
كمماٍلاسياالثاواشاتدليمياةاخيعياةاتحتايياعىلا
صمتاللاليدساةا تجهياز تاخامعاةايفاثالثةاتيصُّ
 سسايما تاوليدساةا ستكييافاو ستربخداوليدساةا
 ألجهزةا سطبيةاممماقاىاعىلا سبييةا ستحتيةاستلكا
 ستيصصمتا سدا سايةاتممممً،اوأضمفاأعبمءاممسيةا
إضمخياةاعاىلا سكلياةاتميلاتايفاتكمسيافا ستداخبا

سلطالبايفامدملداوجهمتاأخلى.

الحديدة: تدمٌي كليٌّ لكلية الطب 
عاىلا أقاَدَيا سدادو نا محمخظاةا سحدخادةا ويفا

 ْساتهَد فامبياىاكلياةا سطبانجممداةا سحدخدةايفا
جلخماةاجدخدةاتضامُفاإىلاجل ئمهانحالا ستدليم،ا

حياثاتُدتارَبُاجلخماةا ْساتهَد فا سكليةايفااا 
ممخيااالاانسلسالةامنا سغاما تا سدييفةا
مناأنشا ا سجل ئاما سلتكباةاو ستلاأعتا
إىلا ستشاهمعامماالاخقلُّاعناااأشيمصا
وإصمناةاخاآخلخن،اخملياكاعناتدمريا

 سبيى.ا
عاموعا 6الاا  11-  – لا  ويفا
طري نا سددو نا ستهدفا سبيىامنا
جدخد،اوذسكانساتاغاما تامكيفةا
سيحيلا سبيىاإىلاأطاللامدملاتظهلا

خيهمانشمعةا سددواوخسته.
و سطاالبا وخّفاذا ألكمعخمياينا
نجممدةا سحدخدةا سددخدامنا سيقفمتا
نمْساتهَد فا  الحتجمجياةا سيادعةا
كليتهماونقيةا سجممدمتايفا سيمن.ا

اائياُلاجممداةا سحدخادةاسشاؤونا
 سطالبا ألستمذا سدكتياامحمدا أللدلاأشماا

يفاحدخيهاسااصدىا سساريةاأنا ْستهَد َفا سبيىا
خَُددُّاجلخماةاضدا سدمليةا ستدليمياة،ا سهدفاميها

إخقمفا سدمليةا ستدليميةايفاجممدةا سحدخدةاوكليمتا
 سطاب،احياثاوأنا سجممداةاقمماتاخااللا ألخاميا
 سمضياةانتجهيازاُجزءامانا سبيىاوإعامعةاتأليلها

سيديعاالستقبملاطالباوطمسبمتاكليمتا سطب.

صعدة: غاراٌت تطاُل كلياِت الرتبية 
واآلداب 

امايفاصدادةاخقادا ساتهدفاطاري ُنا سددو نا أمَّ
نشاكلاوحيشاخييا سسابتا6-6-االاامبيىاكليةا
 سرتنيةاو آلع بانددةاغما تالستريخة،امماأسفلاعنا

أرض ااكبريةايفا سبيى.
ونهذ ا سصدعاخقايلا سدكتيااوسيداخضلا إلاخمخلا
خمئابا سدمياداسشاؤونا سطالبايفاحدخياهاسااصدىا
 سسارية:اإنا سدادو َناعاىلا سؤسسامتا ستدليمياةا
نصدادةاعخدهماسيقالا ستدليماإىلاصيدامء،اوليامما
أحدثاإانامكمًاسكيريامنا سطالب،ا سذخاناسماختمكيي ا

منامي صلةا ستدليماو ستيجهاإىلا سدمصمة.
وخضيفانمسقيل:اوندداأنالدأتا ألوضمعاخسابيمًا
أرصاخاما–كماماخقايلا إلاخمخال-اعىلا ساتكممسهما
سبمقالا سطاالبانصدادة،اونساببا ستدماريا سكبريا
سلكليةاخقداتماتداخلا سطالبايفاندضا سد اساويفا
خصايلاصغريةاالاتتسا اأعد ع ًاكباريةامنا سطالبا
والاوجايعاسدممل،اسكنانمسدزخمةاو إلرص ااأساتملا

 ستدليماو ستأليل.ا

أضرار متوسطة يف صنعاء وإب
جممدُةاصيدامءاللا ألخالىاتدلَّضتاألرض ا؛ا
نساببا سدادو ناأنلزلاماماماتدلضاتاساهامبمخلا

مدةا سجم  
 ساذياطملاجال ءا سقصفا

أحيامًءامجمواةاسلجممدة،امماأَعَّىاإىلاأرض ااوصفتا
نمستيساطةاوتميلاتايفاتهشامازجمجامتا سيي خذا
سبداضا سكليامت،اوتلفانداضا ألجهازةاو سدد تا
و ألثمثا ستمندةاسلكليمتاوتشقلاندضا سجدا ن.

و سحاملاكذساكانجممداةاإب،احياُثاتدلضاتا
ستشاقلاجادا ناوتهشامازجمجامتاخي خاذاندضا
 سكليامتاوتارضاامبمخلاائمساةا سجممداةاوكليةا
 سزا عاةا سطاباو آلع ب،اإضمخاًةاإىلاتلافا ألجهزةا

و سدد تاو ألثمث.

تعز: شاهٌد آخر على همجية العدوان 
اماجممداةاتدزاخقاداتدلَّضاتاألرض ااكبريةا أمَّ
ختيجةا ْساتهَد خهما سبمرشاماناِقبلا سطري ن،احيثا
تارّضاتانداضامبمخلا سجممداةايفاميق ا سكمب،ا
و سحبيالاوكذ اكليةا سرتنيةاسغاما تاعييفة،اإضمخًةا
إىلاتدمرياساكنا سطمسبمتاع خلا سحاليا سجممدل،ا
وتحطُّماوتهشاما ني باوخي خذاكليةا سطباومبمخلا
ائمساةا سجممدةاو ألممخاةا سدممةاوقمعاةا سزنرييا
وكلياةا آلع باوخقد ناندضاوسامئلا سيقلا ستمندةا
سلجممداةاوخقد ناوتلفاكيريامناأجهزةا سكمبييتلا

ومي عا سصيمخةاو سيمزناو سدممل.
وتدلَّضاتاكليةا سرتنياةاو سدلاييا إلع اخةاخلعا
اع عانمسبيضامءاألرض اانسايطةاوتهشامانداضا
 سزجمجامتاختيجةا ستفجاري تايفاأممكانامجمواةا

سلكلية.
طاري ُنا َو ساتهدفا
مبمرشةا نصاياةا  سدادو نا
مبيىاع اا سضيمخةانجممدةا
ذمماامماأَعَّىاإىلاتدمريهاكليمًا
وتشاقلاجدا نامبيىاكليةا
وتهشاما و ألسسانا  آلع با
وتلافا زجمجامتا سيي خاذا
أثمثاومدد تاوأجهزةاكليةا

 سدلييا إلع اخة.

خسائر مادية كبية: 
أنا تؤكداتقماخُلااسميٌةا
مؤسسامتا ستدلياما سداميلا
جال ءا سدادو نا تدلضاتا
إىلاخسامئلاممعخاةاكباريةا
قاداتانمالخانيا سادوالا تا
وأرض ااجسيمةايفامبمخيهما
لاذ ا جال ءا وتجهيز تهاما
 الْساتهَد فا سميهاجا سذيا

ىفا ختيم
ُكّلا سقيما و سدمع تام ا

و سقي خنيا إلخسمخيةاو سدوسية.
ونحساباتقلخلاحدخٍثاسليز اةاخاإنا سكيريَامنا
مؤّسسامتا ستدليما سدميلاخرتا سكيريَامنا سطلبةا
 سي خدخنا سدلباو ألجمخاباومغمعاتهماسجممدمتهما
وعيعتهاماإىلانلد خهم،اوزخمعةاتكمسيفاأجيااأعضمءا
ليئةا ستداخلاستشجيدهماعىلا الستمل اايفا سدمليةا

 ستدليميةايفا سظلوفا سطمائةاأثيمءا سددو ن.
أنامؤسسامِتا ستدلياما سداميلا وأكادا ستقلخالا
مدظاما ألسامتذةا خقادتا و ألللياةا  سحكيمياةا
و سدمملانيامدهاما سذخاناتاماتداخبهاماوتأليلهاما
و كتسابي اخربةاكبريةايفا سدملاوتلكهماسيظمئفهما
أَْوا الساتغيمءاعيهام؛انسابباعادياقاداةالاذها
لااو تبهما  سؤسسمتاخمصةا أللليةاميهماعىلاتحمُّ
يفاظلاتيقفاخشامطمتهم،اَخْضالًاعنا اتفمعاتكمسيفا
مدخالتا سدمليةا ستدليميةامنامساتلزممتاوأعو تا

ومي عاوأجهزةاو خدد مهماأحيمخمًايفا سسيق.
وننّيا ستقلخالاأنا سددو ناعىلاميشاآتا ستدليما
 سداميلاأَعَّىاإىلاتحمالانداضا سجممدامتاتكمسيافا
خقالا سطلبةامانامقل تهما سدمالةاإىلامقل تاندخلةا
سي صلةاعا ساتهم،اوزخمعةاخفقمتا ستشغيلايفاعدعا
مانا سجممدمتاسي جهةاحمالتا سطي ائ،اخضالًاعنا
تدلضاوسامئلا سيقلا ستمندةاسلجممدامتاإىلا ستلفا

و ستدمرياو سيهب.

خطواٌت ملواجهة العدوان
وخظل ًاسلدواا سكبرياسألكمعخمينيايفاُكّلا ستغري تا
و ألحاد ثا ستالاتدصاُفانمسبلاد،اويفامقدماِةاذسكا
وإز ءا سحالكمتا نالعخام،ا عاىلا  سدادو نا سغمشاما
» سصبيمخياة«اسدىانداضا ألكمعخمينيا سذخناخّضلي ا
 الاتممءايفاُحضنا سدادو ناوخيفذوناأجيدةاسدلقلةا
 سدملياةا ستدليمياةاأعلاناعادٌعامانا ألكمعخميانيا
 سيطييانيايفاخاممخياعاميااالااعناإشاهمااتكتلا

»أكمعخمييناضدا سددو ن«.
وأثيمَءاإشاهماا سلتقىاأكدا سدكتيااأحمدا سصبمغا
سلدادو نا ألملخكالا جسايمًةا تبدامٍتا ليامكا أنا
 سساديعياعاىلانالعخام،اولاياماماختيجاُباعاىلا
 ألكمعخميانياتبيّيهاماسليامساع خلاوخاماجا سيطنا
و ستحقلامناأسامسيبا سددو ناوممماسامتهاومدىا
تأثاريهاعاىلا سادىا سقصارياو ستيساطاو سطيخالا
و سبحثاعنا سامسيبامدمسجتهاو سحداميهاوإخشمسها

نكلا سطلقا سمكيةاو سرشوعة.
وأشاماا سدكتاياا سصبامغاإىلاأناليامكاتكتاالًا
سيمسايمًاوإعالميامًاخدماُلاسيالاخهامااضادا سيمن،ا
ولاذ ا سرشوعاقداساهلاتملخلامز عما سساديعخةا
وتربخل تهاما سيمععاةاو سكمذناةايفامجلالا ألمانا
 سادويلايفاخطيةاغريامسابيقةايفا سدالقمتا سدوسيةا
الاتبمطهامانمسصمساحا سشارتكةاستلاكا سادولاما ا

 سسديعخة.
وأممياُكّلالذها سحموالتا
 سدخيئة،اخلىا سصبمغاألميةاوجدوىا
و إلقليمياةا  سبامعا تا سحلياةا
و سدوسيةا ستلاتصبايفامصلحةا
 سيطاناو سي طنانديد ًاعناأخةا
تؤكدلاما سدطيمتا مبمسغامتا

عىلا اضا سي ق .

السكوُت أمٌر معيب
محمادا وخالىا سدكتايُاا
 سلخملاإخهامانا سديباندداُكّلا
مماحدثاماناجل ئماو عتد ء تا
آثماةاعاىلانالعخاماو سؤسسامتا
 ستدليمياةاأناخلىاماناخيتميناإىلا
ألماوأغاىلارشخحاةايفا سجتم انهذها
 سيضدياة،امشاتتةاوميقسامة،اوغاريا
ميساقةا سيقافا سيمنتاحيملا سدادو ناومما
خسببهامناقتلاوعممااوحصمااو ختهمكاسلسيمعة.
وو صلا سدكتياا سلخملاقمئالً:ا»أساتطي ا سقيُلا
إنالاذهاتكمعاتكايُناحمسًةاغلخبًةاتحادثايفا سيمن،ا
أناتالىاشادبمًاخُيتهكاوخُقتالاوخُيكلاناهاوخجيع،ا
خيماما سيقفايناو سبدعايناماناشادل ءاوأعنامءا
وُكتّمباوصحفينياونمحينياوخمشاطنياوأكمعخمينيا
ميقسميناعىلاأخفساهم،اخميهمامناخؤخدا سددو نا
وميهامامناخدخياهاوميهمامناخصماتاوميهمامنا
ختكلامانيجال،اوميهامامنا ستازياميقافا سحيمع،ا
ولذهايفاحقيقةا ألملاكماثة،اوسياتدمطىاُكّلاميقفا
م ا سددو ناماناميطللاوطيالاوأخالقلاومبدئلا
و ضحاورصخاحاوثمنتاسكمنا ألمالاميتلفمًاوسكمنا
ليمكاختمئاُجاميتلفةاوسكمناليمكاميقفاتضمميلا
أكيلاوضيحمًاوإخسامخيةاوخبالًام ا سيمييني،اوتميَّىا
 سلخملاماناجمي ا ألكمعخميانياأناخكيخي ايفاصفا
مي جهةا سدادو ناوخضاحاجل ئماهاوتدلختهاأمميا
 سد خلاو سيماج..اوأناخيّحدو احسمنمتهماوخيّحدو ا
جهيعلاماوخقيماي انتحالكاخمعالاستفديالالذها
 سجبهةا سهمةاجد ً،امؤكد ًاأخهماإذ اقممي انهذ ا سدواا
خاإنا سيض اسايتغرياو سي قافا سدوسياةاو سدلنيةا
ساتتغرياتممممًاوساتيضماسلجبهةا سد خليةا سيمييةا
وسناختيقفا سددو ناخحساب،انلاسيحمساباأمميا
 سضماريا سدمسالاوسيحمساباقضمئيامًاوأخالقيامًا
وإخسامخيمًاوإعالميمًاعىلاجل ئمهانحلا إلخسامخيةايفا

 سيمن.
مناجمخبهاخؤّكاُدا سدكتيااأحمادا سأخذياعضيا
ا نطاةاعلممءا سيماناعىلاألميّةامي جهاةا سددو نا
 ألملخكيةا سغمشماومقمومتهانكلا سيسمئلا سفكلخةا
و سقمخيخياةاو سسيمسايةاوتيعيةا سشادبانألميةا
 سصمايعاوصايالًاإىلا سيرصاو سجملزخاةاوميمطبةا
 سدمسما سحلانمماختدلضاسها سشادبا سيميلا سسمسما
 سبمحثاعنا سغذ ءاو سادو ءاو سحيمةا آلميةا سكلخمةا
عونا سسايطلةاعليهاو ختهامكاحلخمتهامناأخَّةاجهةا

كمخت.
وختفالا سدكتيااأمنيا سغياشاخمئباائيلاتكتلا
أكمعخميايناضدا سدادو نام امماخطلُحاها سأخذي،ا
وخالىاأناعوَاا ألكمعخميانيايفا سلحلاةا سل ليةاليا
مي جهةاوخضاحا سددو نا سساديعياوحلفمئهاعىلا

 سيمناسي ءاع خلا سيمناأَْواخماجه.
وختحادثا سدكتايااعبُد سكلخاما سدخلملامدّاسا
نكلياةا سدلاييا إلع اخاةانحلقاةاعنا سيضا ا سذيا
وصلاتاإسيها سيمن،اوخساتغلبامنا ألصاي تا ستلا
تطمسبانارصفا سلتبامتاوتحملا سقايىا سيطييةا
مسؤوسيةامماخحدث،امشري ًاإىلاأنا سسئيلا سحقيقلا
عناتأخاريارصفا سلو تباسيظفلا سدوسةاليا سفماا
لمعياوزملتهامنا سيمخقنياوكذسكاتحمسفا سددو نا
 الملخكالا سساديعيا,اخهاماختحملينا سسائيسيةا
كمملة,احيُثا ساتيدمي ا سياقةا القتصمعخةاكآخلا
واقةاإلخضمعاشدبيما سيميلا سدظيم,اندداأناخشلي ا

يفامي جهةااجملا سلجملايفا سجبهمت.

أكاديميون يدينون مواقَف بعض المحسوبين على التعليم الجامعي الذين 
يتحراّكون في إطار خدمة أجندة العدوان بهدف إعاقة استمرار العملية التعليمية

من األضرار: تدميٌر كامٌل لكلية الطب في الحديدة وأضراٌر مختلفة 
طالت مبانَي جامعات وكليات في إب وذمار وتعز وصعدة 

الحديدة

صعدة

تعز

محافظة 
صنعاء



9 حوار سددعاااماا      سيميلاااخيمخلااالاياا سي خلااااني ا سيمخلامخلالا

رئي�ُس جامعة �صنعاء الدكتور فوزي ال�صغري لـ »�صدى امل�صرية«:

املتضّرُر الوحيُد من تعطيل العملّية التعليمّية هو الطالُب 
والوطُن، واملطاَلبُة بالراتب حقٌّ أريد به باطل

 -  
حوار/ زكريا الشرعبي:

أّكداائيُلاجممداِةاصيدمء،ا سدكتيااخيزيا
اقيمعَةاجممدةاصيدمءانذستاوتبذُُلا  سصغري،اأنَّ
ُجهايع ًاكباريًة؛ايفاسابيلا ْساتمَل اا سدملياةا
تدطيالا ععاي ِتا أنا إىلا ُمشاري ًا  ستدليمياة،ا
 سدملياةا ستدليمياة؛انساببا ستأخلايفارصفا
 سلو تابالالاععاي ٌتاأاخدانهمانمطاٌلاوخقفا
خلفهامانداُضا ستحّزناني؛استحقيالاأَْلاَد فا
 سدادو ناندداأناخشالايفاتحقيقهماَعْساكلخمًا

وسيمسيم.
أنا إىلا خايزيا سصغاري،ا وخاّيها سدكتاياا
 سترضاا سيحيدامناتدطيلا سدمليةا ستدليميةا
لاما سطاالباو سيطان،اع عيامًا ألََكمعخميِّنيايفا
جممدةاصيدامءاإىلاإنال زا سادوِاا سجممدّلايفا
مي َجهاةا ألزماةا القتصمعخاةا ستالاخلضهما
 سدادو ُناوتقدخما سلؤىاو ستصيا تاسلتيفيفا

منا سدمخمة.
وطماأناائياُلاجممداةاصيدامءاطاالَبا
 سقساما ساي زيا سذخاناساماخساتطيدي اعْخَ ا
 ألقسمط،اُمشري ًاإىلاأنامجلَلا سجممدةاوض ا
سهما ستساهيالِتاتقدخل ًاسليض ا سذياتديُشاها

 سبالع.
صيدامءا جممداةا ائياُلا و ساتدلضا
 إلخجامز ِتا ستلاحققتهما سجممدةاخاللا سدميا
 ساميضاو سدي ئلا ستلاوقفاتايفاطلخقهم..اإىلا

خصا سحي ا:

- معالي الدكتور وّدعنا قبل أيام عام 
2016م ونمضي اآلن يف الشهر األول من 

2017م.. ما هو تقيمكم للوضع التعليمي 
يف جامعة صنعاء خالل العام املاضي؟

كمنا6الاياعممامًاخياها سكياريُانمسيسابةا
سلتدلياما سجممداّل،اوأوعاأناأشاريَالياماإىلاأنا
 سدادو َنا سذياندأايفا6اامماسااالااتسابّبا
يفاإخقامِفا ستدليماحتىاشاهلاخيسييامنا سدميا
ذ تاه،اأيامماخزخداعىلاأاندةاأِشاهل،احيثاكيما
يفالاذها سلحلاةاقداندأخاماختَحاّلُكاكمساريةا
تصحيحيةاع خلا سجممدةاوحموسيماأناخضغطا
نكلا سسابلامناأجلاإَعمَعةا ستداخلانمسمخدةا
 سزمالءاو سدمد ءانحيثاتديَعاعجلةا ستداخل.
اوخداالًاعامعت،اويفاشاهلااااحموسياماأنا
ختي صاَلانقيامعةا سجممداةانطالقاميتلفةا
وسمعدخما ستدليما سدميلاَكيري ًامناأجلا سدخيِلا
يفالاذ ا سجاملانحياثاأناتدُخاَلا سجممدةايفا
مصفيخةاأسمييملمامصفيخَةاإصالحا ستدليما

 سجممدّلايفاجممدةاصيدمء.
ويفا سسمعساو سدرشخنامنامماسا6الايا
تاماتكليفالاماناِقبَاِلاوز اةا ستدلياما سدميلا
نلئمساةاجممدةاصيدمء،اوتّماتا سي خقُةاعىلا
 سقال اامناقبالا سقمئمانيانأعممِلا سايزا ء،ا
وإصاد ااقال اامانا سلجياةا سيياخاةا سدلياما
نمستدياني،اوحمولا سبدُضامنا سيتمينياحزنيمًا
يفاخقمناِةاليئاِةا ستداخالاإقحامَيا سجممداةا
يفا سجمخبا سسايميسانشاتىا سسابلامناأجلا
إخقامِفا سدمليةا ستداخساية،اونمستاميلاحموسيما
ا إلرض ب،او ستطديمانتدمونا نكلا سسبلاكْرَ
 سزماالءا سرشخامءاأناخديَدا سدملياةا ستدليميةا

وخحبطالذها سحموالت.

- منذ أن تم تعييُنكم يف رئاسة جامعة 
صنعاء ماذا حققتم؟

ساماخكانا سهادُفاماناقال ااتديييالاليا
 سيصب،اوإخمما سبدُءاندمليةاتصحيحية،اوكمنا
لدخيمالاياإصاالَحا سدملياةا ستدليميةاع خلا
ا تا  سجممداة،اوقداوضديما سكيريَامانا ستصيُّ
و سلؤىاسدمليةا إلصالحمت،اساي ءايفا سجمخبا
 إلع اياأَْوايفا سجمخابا ألََكمعخمّلاأَْوايفا سجمخبا
 ساميل،اسيلاخقاطا ستصاّيا ت،اوسكاناعمليما
 سكيريَامانا سدمسجمت،اوُخُصْيصامًا سدمسجمتا

 سمسية،احيثاندأخماعمليةا ستسجيلا إلسكرتوخلا
لالذ ا نمستدمونام اوز اةا ستدليما سدميل،اوحقَّ
قفزةاخيعياةانداداأناعقدخماأَخْضامًا تفمقيمٍتا
ما ا سبيكا سزا علاستحصيلا سي اعاو سبُدداعنا

أميمءا سصيمعخلانشكلاتمي.
ِلاكيرٍيامنا سي اع،ا الذها سدمليُةاأّعتاإىلاتدخُّ
سي ءامناعمليةا ستسجيلاسلطالباأَْوامناعخ ا
 سلسييا سدا سية،اولياممامّكنا سجممدةامنا
مي َجهةاخفقمتهما ستشغيليةاحتىاخهمخةا سدميا
 سدا يس،اسكنايفاشاهلاسابتمرباقميا سددو نا
نيقالا سبيكا سلكزياوليامماأثّلاعىلاُكّلا سبالعا

وكلا سقطمعمتانمماخيهما سجممدة.

- السؤال الذي يطَرُح نفَسه أين هو 
الدوُر اأَلَكاديمّي يف مواَجهة هذه األزمة 

االقتصادية التي يفرُضها العدوُّ؟، بمعنى 
آخر ما هي التصورات التي قدمتها جامعة 

صنعاء للتخفيف من هذه املعاناة؟

اسيقمناةاليئةا كمناليامكاسقامٌءاتشاموايٌّ
 ستداخالا سداميا ساميض،اوكياماخحارُضالذ ا
 سلقمءانصفتيماأََكمعخمينّيايفا سقميا ألول،اوكيما
ختحدُثاسهماأنا سحليَلاالانداأناتكيَناميّماخحنا
 ألََكمعخمينّي،االاأناتكايَنامنا سيماج،اوكمخي ا
خليميخياماوخقيسيناللا سيمساينااخمالًاللا
 سحال؟اخيقيلاسهم:اسمذ االاتكينا سيمساينا
اخمالًالالا سحل؟!،اثماممذ اقاّديا ألََكمعخميّينا

اسهذها سشكلة؟ مناَحلٍّ
أنا خجابا مشاكلةا مشاكلةا سساييسة،ا ا
يفا و القتصمعخاينا ختحمَلهاما ألََكمعخميّاينا
جممداةاصيدمء،اوقداقليماسهامامل ا ًا سبحيثا
الاناداأناتطل اميّم،اخديدخماخرب ءا قتصمعخينا
وأََكمعخميّيناتجماخيناوخجُباأناخطبَّقهما آلن.

- يقول البعض وربما هي الحقيقة أن الدور 

اأَلَكاديمّي يف مواجهة العدوان باهٌت وال 
يكاد يذكر.. ما رأيك؟

لذهاللا سحقيقاة،ا ألََكمعخميّيناالاخز سينا
غمئبنياعناعواامي جهاةا سددو ن،اخدماخفذخما
 سدميا سميضا سكيريَامنا سيقفمتا الحتجمجيةا
وععيخاماخقمناةاأَْعَضااامءاليئاةا ستداخالا
وقليماسهاماتدمسي اخقاْفايفامي جهاةا سددو نا
وإع خاةاجل ئماه،ا سدادو نا ساذيا ساتهدفا
 سصمسَةا سكربىاو ساتهدفاسيبمناو ستهدفا
 ألساي َقاوكلاماماساهاصلاةانمسيمان،اكمخاتا
ليمكامحمرض تاوخادو ت،اكيماخدعيلماإسيهما
ا وخممخا ا سكيرياميهمامنا سحضيااوالاخحرُضُ
إالا سقليل،انلاسقداطلبيماميهماأناخصداو اوسيا
نيمخامًاو حد ًاخدخيايناخيها سدادو ناسكيهماسما

خفدلي .

- يقول هؤالء إن الجامعة يجُب أن تنأى 
عن السياسة وأن مواجهَة العدوان الذي 

استهدف اليمن كلها بما يف ذلك القطاع 
الجامعّي نوٌع من العمل السياسي، بينما 

ينتظر الشعب دورًا من الجامعة يف مواجهة 
العدوان ما تفسيك؟ 

قليماسهماإذ اكيماخلخُداأناخشتغَلاعمالًامهييمًا
ُمؤّساسايمً،اخليبتداْداعنا سسيمساةاوخجللا
عاىلاطموسةاو حدةاوخدملاكلياماكفلخلاو حدا
نمماخيُدُياطالنَيماونمماخلبّلاطميحمتا سشماعا
 سيميل،اغارياأناليمكاأجيادًةاخماجيًةاتدمُلا
اةامنا سييبة.ا عىلاتشاغيلامنانمسد خلاَخمصَّ
ُلاعليهما سشادبا خحانا سييبةا ستالاكمناخديِّ
إلصاالحا سيطاناخقمماتانتدماريه،اونمستميلا
أثباتامنالامانمسجبهمتاومنالامايفا سقبمئلا
عوا ًاأنلز،اوأَْصبَااحالؤالءا سذخناكيماخصفهما
نمسسايءايفا سصفايفا ألوىلاسي جهاةا سددو نا
وسهما سيُدا سطيىلاليمك،امماخجدليماخفتيُلانهما

ونبطيالتهاما ستالاخلقييناماناخالسهماأنلغا
عاوسا سحلباو ستكتيكاسلددو نا سسديعي.

سذساكاخحانا سييباَةا سيجايعَةاساي ءايفا
جممداةاصيدامءاأَْوا سذخاناالاخز سايناكيالخما
خمئمةا سبدُضاميهاماالاخز ُلاختلقىاتيجيهمٍتا
مناأحز نهم،اولاذها ألحز باللا ستلاخلنتا

 سبالع.

- اآلَن مع بداية هذا العام هناك دعوات 
لتعطيل العملية اأَلَكاديمّية يف جامعة 

صنعاء.. ملاذا هذه الدعوات؟

،اوسكنا سدعيةاستدطيلا سدمليةا  سل تاُباحلٌّ
 ستدليميةانحجاةا سل تبايفالاذها سلحلةاليا
اأاخدانهانمطٌل،اخيحانايفاعدو ناخماجلا حالٌّ
وعادو نالمجلاساماخفلقاننياأحادايفا سقميا
 ألول،اخحانايفالاذها سلحلةاالاناداأناخيترَص،ا
ومناحلا سيميينياأناخفمخالو انأخهماوصلي ا

إىلالذها سلحلةامنا سصميع.

- التوقيت لهذا الدعوات هل يعني أن 
العدواَن لجأ إىل املعركة التعليمية بعد 

فشله يف املعركة االقتصادية؟

خدامالذ الايا سهادُفا سلئيايس،اوالاخجُبا
أناتتيقاَفا سدملياةا سدا ساية؛األنا ستارضاا
 سيحيدالايا سطمسباو سيطن،اولاذ امماخلخدها
 سدادو.ا سددواخلخداأناخكايناليمكاتيليٌلايفا
 سجبهاةا سد خلية؛األخهاسماخساتط اأناخحقَلا
أَْلاَد َخهايفاأخَّةاجبهةامنا سجبهمتاسي ٌءاأكمنا

يفا سد خلاأَْوايفاجبهمتا سحدوع.

- املواطُن العادي يدرك صعوبة الوضع 
االقتصادي املفروض من قبل العدوان وما 

يزال يقوُم بمسؤوليته على أكمل وجه.. 
أليس من املخجل أن يقف الدكتور الجامعّي 

عكس هذا؟

الاخيكالاأنا سل تاَباحل،اوأناليامكا سكيريَا
مانا الحتيمجامت،اسكناليمكاظلوخمًاقمسايةا
تملانمسبلد،اوسألسافا سشادخدامناخدعيا سيييا
ستدطيالا سدمليةا ستدليميةالامامناخطلقينا
عىلاأخفساهمانمسيياخني،اونإذنا سلهاستحبطا

ُكّلا ُسَيّططمتا سهمعخةاستدمريا سيمن.

- على ذكر املعاناة االقتصادي يتساءل 
الطالب الذين لم يستطيعوا دفع الرسوم 

وُخُصْوصاً طالب املوازي ما هي التسهيالت 
التي قدمتها لهم رئاسة الجامعة؟

اغماأخيماكيماخدّيلاَكيري ًاعىلا سي اعا سذ تيةا
َوُخُصْيصمًا ستلاتلعامنااسييا سيظميا سي زيا
ااة،اإالاأخياماأنلغيماجمي ا أَْوا سيفقامتا سَيمصَّ
 سقيمع تايفا سجممدةانيض ا ستسهيالتاسهؤالءا
 سطاالب،اوقلياماسهاماأختاماتدمخايناوغريكما
خدمخال..اليمكامنانمعانقلتاهاوليمكامنانمعا
ذلباو سدتاهاسيدخ ااسايممًاعا سايةاسرش ءا
ا الستحامقانمسجممدة،اونمستاميلاأصداخما ِمَلافِّ
قل ا ًانأنا سلفانمسيسبةاسليظميا سي زيانمئتلا
عوالا،اوخدخ ا سطمسبالذها سلسايياكقساطا
أول،انييمماخدخ انمقلا ألقسمطايفاخهمخةا سدميا
 سدا يس،اونحيثاخدخا اأاندممئةاعوالااخقطا
حتىاالاختحملا سطالب..اوأخةاكليةاساتيمسُفا
ماماأقالهامجمساُلا سجممدةاساتتحملاكممَلا
 سساؤوسيةاوعىلا سطالباأناخلخدي اشكمو لما

نَمناخيمسف.

- ما يزاُل مرَكزُ التعليم عن ُبعد معطاًل عن 
العمل رغم أنه كان ُيِدرُّ على الجامعة موارَد 

كبيًة.. ملاذا؟

خحانا آلنايفاملحلةاتصحياحاسهذ ا سلكز،ا
خداماكمناخقادياخدماًةانمسيسابةاسلطالبايفا
 سيماج،اسكناكمختانداُضامل كزا ستدليماعنا
نُدادايفا سجممدامتاتدطلاشاهمع ٍتاندوناأنا
خادُاَسا سطمسباحتاىاعا ساة،اونمستميلاخحنا
يفاجممداةاصيدامءاعيدخاماملَكاٌزامتيّصصا
وسدخاها سكيريامانا إلمكمخيمتا ستالاخمكناأنا
تاداا ألمي َلايفا سيمان،اغارياأنا ألوضمعا ستلا
خحناخيهامَانمإلَضمَخةاإىلامشامكلاكمختاسدخيما
م ا ستدهدا سسامنل،احيثاأناسدخهاأَْكيَااَلامنا
ااامليينااخملاساديعياسماخسلمهماسجممدةا

صيدمءاومماتز لاملفمُتا سقضيةانمسحمكم.

- يف ظل تالُعِب بعض األطراف الحزبية 
بمستقبل الطالب يف جامعة صنعاء 

وفقدان اتحاد الطالب الجامعّي لشرعيته 
منذ سنوات كيف يستطيُع الطالب أن 
يطالبوا بحقوقهم يف اْستمَرار التعليم؟

نمسيسبةاالتحمعا سطالباأخماأوقفتانرص حةا
 سبمساغا ستلاكمختاتُارصفاسالتحمعاوحّيسيملما
سألخشطةا سطالنيةانمماخيُدُيامصلحةا سطمسبا

 سجممدّلايفا سقميا ألول.

- بعد ما يقارُب عامني من العدوان ما هي 
الرسالة التي توّجُهها رئاسة جامعة صنعاء 

للشعب اليمني؟
خَُحيّالاأوالًاصمايَعا سشادبا سيميال،الذ ا
 سشادبا سصممداصمايع ًاأساطياخمًااغماُكّلا
ُمَيّططامتا سددو ناووسامئلاإجل ماه،اأَخْضمًا
واسمستيماسألمما ستحدةاو سيظممتا إلخَْسامخيةا
 ستلاظّلتاسامكتًةاعنا سجل ئاما ستلاخلتكبُهما
َلا  سدادو نانحالا سشادبا سيميلاناأناتتحمَّ
مساؤوسيتَهماعانالاذها سجل ئم،اكماماخقيُلا
سلدادو نا سساديعياإذ اسماخُكفاعاناعدو خها

خسيكينايفاُعْملاُمُدِخهانإذنا سله.

 الدعوُة لتعطيل العملية التعليمية 
يقوُم بها بعُض األطراف الحزبية 

 لتحقيق َأْهـَداف العدوان 
الفاشل عسكريًا 



فن الفنون الزامل اليمني سيميلاااخيمخلااالاياا سي خلااااني ا سيمخلامخلالا      سددعاااماا10
يحررها / أحمد محمد القمري

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

يرى بعض املهتمين أن بداية الزامل ترافقت 
مع الليوازم التعبرييية األخرى يف حياة اإلنسيان 
اليمنيي، واملرتبطية بالطبيعة وظيروف العيش 
والعالقيات االجتماعيية بين الفيرد واملجتميع، 
وبين القبيلية واألخيرى، فكما ظهيرت املهاجل 
الزراعية لرتافق املزارع اليمني يف حرثه وغرسيه 
وحصياده، ظهير الزاميل رفيق هذا اإلنسيان يف 
قضاياه وتعابريه، ومخترص ما يتفق عليه الناس 
مين األحيكام واألسيالف واألعيراف والعيوب و 
العتوب وغريها، من الوسيائط املنظمة للعالقات، 
والدواعي التي تحير يف التجمعات والخالفات، 

والتزاور والتآخي ويف مختلف القضايا.
فالزامل هو لسيان حال العاشيق املحب، وهو 
لسيان حال املهميوم الحزيين، وهو لسيان حال 
الفارس املقاتيل واملدافع عن أرضة وعرضه، وهو 
أيضا لسيان املصلح والحكيم، باعتباره املخترص 

املفيد والقول الفصل يف الخطاب الرسيمي القبيل 
بن أصحاب القول والسمع، فمن قاله حمل معناه 
القصيد، ومين سيمعه أدرك مقاصيده، ليصبح 

الزامل يف معناه االشمل لسان حال كل لسان.
ويف مرحلية العيدوان امللكي العيري القبيح 
عىل اليمن تطيور الزامل برسعية الضوء ليصبح 
له الحضور األقوى عىل السياحة عموما، وظهرت 
زوامل والحان جديدة لم نكن نسيمعها من قبل، 
وانتعشيت الساحة اإلنشيادية بالزوامل املجلجلة 
بقوتهيا املوازيية للقذيفية يف مواجهية العدوان، 
فقد لتكيون الكلمة أقوى وأميى من الرصاص 
والقذيفية، ليتجيىل الفيرق يف سياعة الصفر بن 
العرييق  اليمانيي  والشيموخ  والكرامية  العيزة 
وبين الذل والهوان هيو ذات الفرق بين القنبلة 

والصاعق.

* المحرر

ف��������ن ال������ف������ن������ون رح�����ب
مب��ن زوم���ل وش��ارك��ن��ا وهب 

ت�������رح�������ي�������ب ي����ت����ع����ق����ب   
ف��ي سماه  وي��ع��ل��ن  وي��ت��ك��رر 

زوم������ل وص���ي���ح وأغ���ض���ب
اجلعب و  ل��ل��ب��ن��ادق  وال��ب��س 

وق��������������ل م����������ن ح����������ارب 
مي��ن��ا م��ق��ب��رة ك���ل ال���غ���زاه 

الشاعر علي محمد المحاقري

وال�����������ل�����������ه ل�����������������و ت�������ل�����������ه�������ب
ال�رك�ب ف�����وق  دّم���ن���ا  وي�����وص�����ل 

ُ���غ�������ل�������ب م�����������ا م�������ث�������ل�������ن�������ا ي����
ي�����روب امل�����اء  ي�������وم  وال ق���د ش��ف��ت 

ال�������������داع�������������ش�������������ي  ج�������������ّرب
داخ�������ل ح�ل�ب ف��������ي  ال�������ذل  وش����اف 

ع�������������������اد ال�������ي�������م�������ن اص�����ع�����ب
ل�ل�ذن�وب ح�����ال�����ق  ال��س��ي��ف  وف��ي��ه��ا 

الشاعر عبداهلل علوس الجرفي

ف�����������ي ال�������س�������ل�������م واحمل��������������رب
رج���������ال ال�����ل�����ه رم�����ي�����ان ال���س���ل���ب

ف�������������رس�������������ان م�������������ا ت�����غ�����ل�����ب
احل������روب م���ش���ق���ات  ت���خ���ش���ى  وال 

ق��������������ول��������������وا مل��������������ن ش�������ّع�������ب
جت�������اه ال����ع����اص����ف����ة ك����م����ن ش��ن��ب

رّك����������������ب   ال  ق����������������ّن����������������اص 
م��ش��اف��ه ف���ي اجل��م��اج��م وال��ق��ل��وب

الشاعر عاطف يحيى زاهر القاضي

ال����������������������زاه����������������������ري رح�����������ب 
ذه���ب م����ن  ال����ق����واف����ي  زان   مب����ن 

ب������������ش������������اع������������ر ات��������ل��������ق��������ب 
م����ع امل����ل����ي����ون ح����رف����ه ل����ه ه��ب��وب 

الب������������������������������د ن����������ت����������ح����������زب 
ون����ح����م����ل ل����ل����ب����ن����ادق واجل����ع����ب

وال������������������غ������������������ر ي������������ت������������أدب 
وي����ع����ل����ن ت����وب����ت����ه ق����ب����ل ال����غ����روب

الشاعر عبد القوي البطل

احل�������������س�������������م ق����������������د ق�����������رب
ون����ص����ر ال����ل����ه ل���ل���ش���ع���ب اق���ت���رب

ي����ن����ص����ب ب�����������ا  ال�������ظ�������ل�������م  و 
ع����ل����ى ب�����اب�����ه ك����م����اي����ن ل���ل���غ���روب

واالم�������������������رك�������������������ة ت�������ش�������رب
ن���ق���ي���ع امل��������وت م�����ن ك����م����ن ش��ن��ب

ع������������������دو ل���������ه���������ا احمل�������س�������ب
إث�������رن�������ا م�������ا ن���خ���ل���ي���ه���ا ت����ت����وب

الشاعر أمين االمير 

ال��������ش��������ع��������ب ك����������لّ����������ه ه��������ّب 
األدب  م��ع��ن��ى  ال���ل���ص���وص  ل��ت��ع��ل��ي��م 

م��������������ن ك��������������ّذب��������������ه ج��������������ّرب 
اخل���ط���وب  و  امل���ن���اي���ا  ي��ل��ق��ى  ب����ا  و 

امل�����������م�����������ل�����������ك�����������ة ت������ل������ه������ب 
ان��ت��ك��ب  و  وّدف  ال����ش����ّر  ح���ل���ف  و 

ل���������ل���������ن���������ص���������ر ن��������ت��������أه��������ب 
ف��ع��ص��ر األم���رك���ة ص���ار ف���ي غ���روب 

شاعرة همدان/ أفنان عامر

ن��������������ّگ����ل ب�������ه���م واس�����������������������ح���ب
ودم�������ره�������م وق��������������ط����ع ل���ل���ذن���ب

واب��������������������ش������ر مب���������ا ي���ع�����������ج���ب
وت��������ش��ه��د ل��������ل��وط��ن ك��������ل ال��ق�����ل��وب

س��������ل��������م��������ان م������������ا أت����������������أدب
االدب ي���ع���ل���م���ك  ب�����ا  وش���ع�����������ب���ي 

ي�����������ا ع�������اش�����������������������ق امل�����ل�����ع�����ب
ه���زم���ن���اك���م ع���ل���ى ك�����ل ال��������دروب

الشاعر محمد رطاس

ال���������������ن���������������ذل ق���������������د ج����������رب
ط���ري���ق���ي ك����م ل����ق����اء ف���ي���ه���ا م��ط��ب

ي��������ذه��������ب رض���������������������ي  وال 
ي��ت��وب اش���ع���ل���ه���ا  ح������رب  ع����ن  وال 

ق���������ري���������ب وم��������������ن ل�����������ه ش����ب
ي��ض��ت��رب ال  ق���س���م  ح����رب����ي  ف�����ي 

اح���������ن���������ا م��������ع��������ان��������ا ال�����������رب 
ن�����اص�����رن�����ا  وغ������ف������ار ال�����ذن�����وب

الشاعر جمال غلب 

دم�������������������ي ح����������م����������م ت�����ل�����ه�����ب
ب����راك����ن ن����اري����ة وس�����ط ال��ع��ص��ب

وال���������ش���������ع���������ب ل������������ن ي����غ����ل����ب
 ب�����ع�����ون ال�����ل�����ه ع�������ام ال���غ���ي���وب

ت�����������ب�����������ت ي�����������دي�����������ن�����������ه ت������ب 
اس������د ش����ام����خ شنب ع�������ادي  م����ن 

ي������ش������رب ك��������اس��������ن��������ا  م�����������ن   
شروب ال����ذل����ة   و  امل�����وت  س���م���وم   

الشاعر محمد احمد األنسي )الكونعه(

ش������ع������ب ال������ي������م������ن ق���������د ه���ب 
ل����ل����ج����ب����ه����ات م����ل����ب����ي ل���ل���ط���ل���ب 

رج���������������������������ال م����������������ا حت������ن������ب 
ل��ه��ا ق�����دره ع��ل��ى خ����وض احل����روب 

ي�������������ا وي�����������������ل م�������������ن ش�����ع�����ب 
اق����ت����رب  وال  م����وق����ع����ي  ي����ه����اج����م 

ي�����ح�����ن�����ب  ب��������������ا  ش��������������ك  ال 
وي���ع���ل���ن إلن���س���ح���اب���ه وال�����ه�����روب 

الشاعر علي سيف الجنيد

رب ي�����������ا  ب�����������ك  أق��������س��������م��������ت 
ل�����و ن����ح����رق ك���م���ا ع������ود احل���ط���ب

ت�������ت�������خ�������رب  واألرض 
ت�����ذوب ش����وام����خ����ه����ا  أو  ع���ل���ي���ن���ا 

ح�����ن�����ب ذي  س����������ل����������م����������ان 
ع����ل����ى ش����ع����ب����ة م������ع ك����م����ن ذن����ب

ي��������ش��������رب م���������������ا  ب���������������د  ال 
زع�������اف امل�������وت وال����ع����ال����م ي��ت��وب

الشاعر محمد أحمد البحري

ال������������ع������������ال������������م أت�������ع�������ج�������ب 
م����ن أب����ط����ال ال���ي���م���ن ك���م���ن ش��ن��ب 

ف����������ي احل����������������رب م����������ا حت����ن����ب 
رج������ال ال���ل���ه ف����ي وق�����ت احل�����روب 

األّب  أّب  ع�������ه�������د  م�����������ن 
ش���ع���ب���ي م���ث���ل ط�����وف�����ان ال��غ��ض��ب 

م��������ث��������ل االس����������������������ود ن������ق������رب 
ن���ه���اج���م ب���ال���ط���ق���وم���ات واجل���ي���وب

الشاعر غمدان الجمال

ق���������������ال ال��������ف��������ت��������ى ي����ص����ع����ب 
ع���ل���ى ام���ري���ك���ا وم�����ن ف��ي��ه��ا ح���زب  

ال���������������ي���������������وم ب���������������ا ت�����غ�����ل�����ب 
 وت���ت���ق���ط���ع ب����ه����ا ك�����ل ال���������دروب 

ي�����������ا ب�����������و ع���������ق���������ال اذه�����������ب
وم����ث����ل����ك ل����ل����ع����واق����ب م�����ا ح��س��ب 

ت�������ل�������ك ال��������ن��������ج��������وم اق����������رب
 ف��اح��ن��ا خ��ي��ر م���ن  خ���اض احل���روب

الشاعر ابو برق الصباحي

ش������ع������ب ال������ي������م������ن ق���������د ه���ب
ال����رك����ب ع����م����اري����ط  ال  وح����م����ش 

ي������ط������ف������ي ل�������ظ�������ى م����������ن ش����ب
ب���ال���ق���ل���وب ذي  األم������رك������ة  ن�������ار 

ش������خ������ب ال  س����������ه����������ي����������ل 
ع���ل���ى ص���ن���ع���اء مت���خ���ض ف����ي ح��ل��ب

ع����ص����ب اجل��������������������راح  دواء 
وض��م��د ل��ل��ج��راح وأم���ح���ى ال��ذن��وب

الشاعر ابو حكيم عبدالرحمن  الصارم

احل�����������������������ق م�����������������ا ي������غ������ل������ب 
وع���م���ر ال��ن��ص��ر م���ا ج����اء ب��ال��ذه��ب

ي���ك���س���ب ال��������دم��������ا  ب��������ازك��������ى    
ض��ري��ب��ة ح��ت��م ت��دف��ع��ه��ا ال��ش��ع��وب

ن���������ص���������ر ال���������ي���������م���������ن ق���������رب 
ع��ل��ى إس��رائ��ي��ل وام���ري���ك  وال��ذن��ب 

م��������������ن دم������������ه������������م ن�������ش�������رب 
وف���ق���ش���ن���ا اجل����م����اج����م وال���ق���ل���وب

الشاعر   دارس محسن

ث������������������ورة غ��������ض��������ب اغ������ض������ب
ع���ل���ي���ه���م ك���ل���ه���م ح����ل����ف ال���ع���ي���ب

واض���������������������رب م�����������ن احت�����������زب
ي���ت���وب م������ا  ال  م����ن����ن����ا  م����ع����اه����م 

ت�����ت�����ع�����ب ال  ش���������ع���������ب  ي�������������ا 
ول��������و س�����ال�����ت دم������ان������ا ل���ل���رك���ب

اوث�������������������ق ب�������ن�������ص�������ر ال������������رب
واص���م���د ف���ي امل����ع����ارك واحل�����روب

الشاعر ميثاق ابو عريج

م���������رح���������ب ع��������������دد م����������ا ه����ب 
م�����ن ت���ش���ك���ا ل���ظ���ى ج���م���ر ال���ه���ب 

ي�����ل�����ع�����ب  اراد  وم�������������������ن 
ي���ت���وب  الزم  اآلب���������اء  ش���ع���ب  م�����ع 

م�������������ن ل�������������ه غ�����������������زا ش�����ع�����ب
ي���ش���وف ال����وي����ل وال���ن���ص���ر اق���ت���رب 

م������������ن خ������ش������م������ه������ا ي������ش������رب 
ش�����راب امل�����وت م��ص��ب��وب��ه ص��ب��وب

الشاعر مناع شريم 

ه���������ي���������ه���������ات ل�������������ن ن�����غ�����ل�����ب 
ت�����وك�����ل�����ن�����ا ورب�������������ي ق��������د ك���ت���ب

ك��������م��������ن ب��������ط��������ل ق������������د ه����ب
ق����ي����اده س���اك���ن���ه وس������ط ال���ق���ل���وب

وال��������������ل��������������ه م��������������ا ي�������ذه�������ب 
ع�������دو ال�����ل�����ه م������ع������دوم احل���س���ب

الب����������������������د م�����������������ا ي���������ض���������رب 
ب���ف���ض���ل ال����ل����ه وال������غ������ازي ي���ت���وب

الشاعر/ ابو خالد الدفعي  

ب������س������م������ي وب���������س���������م أرح����������ب
وب����س����م اب���ط���ال���ه���ا ك����م م����ن ش��ن��ب

ال����ش����ب و  ال�����ك�����ب�����ي�����ر  واس������������م 
ن���ف���دي���ش ي�����ا ب��������ادي ب���ال���ق���ل���وب

ق���������������ول���������������وا مل���������������ن ش�����ع�����ب
ع��ل��ي��ن��ا ال����ع����ار ي����ا ك���م���ن م����ن ذن���ب

وال������ع������ب ب������ك������م  اع�������ص�������ف  ال 
واع�����رف�����ك�����م ت���ق���ال���ي���د احل�������روب

زامل املجاراة
لذهامسامحةاتفمعليهاخفتحهماسشادل ءا سز ملاخفلاكلاعدعاسييرشاز مالاسلمجما ةااوخستقبلا
 ند عمتكماانرشطا ناالاختجموزا سلعاعنا اندةا نيمتانقيةاو ختز لا،اوتلسالاعىلا سلسمئلا سيمصةا
يفاصفحةاخنا سفيينايفا سفيلانيكاخاللاخيمنياو ألوسيخةاسألكيلاإند عمًاوأسعاإاسامالً،ااوالاتيرشا

 سلعوعا الايفا سصحيفةا..

الشاعر ابو عامر المنتصر 

امل���������������ت���������������رس  و  ال�������������������ع�������������������ز 
وع������������ون ال������ل������ه وس�������رج�������ي وال������ف������رس 

ع������س������ع������س    ذي  وال�������������ل�������������ي�������������ل 
ظ�������ام�������ه ب�����ع�����د ح�������������رات ال�����ش�����م�����وس 

ن������ل������ب������س     ذي  وال����������������������������������������درع 
اجل���������رس  دق  ال  امل�����������ي�����������دان  ف���������ي 

ب��������������ع��������������زم��������������ه��������������ن ن������������دع������������س 
ال����ف����ل����وس ع������ب������اد  و  ال������ل������ه  ع���������دو 

يقول البّداع

دموع الثأر
 الشاعر عباد أبو حاتم 

) شاعر نهم (

ام اخلمس يا  الثأر  دم��وع  صبي 
تكوي العمي������ل املرتزق و القاتل

نسقي�ه نفس الك��اس نفسه نفسه
العاجل تابعينا في الشري������ط  و 

بق�������وة الله يب�����ش����روا بالنكسه
بشرى من الله ك�����ل ظال�������م زايل

اقسم بربي ما ِع���������ذر من دعسه

فحنا من الله القص��������اص العادل
 نثأر من اه�ل الغ�در و اهل اخلسه

من حللو قت������ل امل�����ره و اجلاهل
جيش العمالة جنب جيش الكبسه

ندع���س ابته������م شل من�����ه ناول
ال عاد با ح��������اور و ال اعقد جلسه

هي حرب ال هدن�����ه وال ب���ه فاصل

كـ
القذيفة
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ُعاملتِزقُةا سددو نا سسديعيا سكيريَامنا سهز ئما ختجلَّ
مؤخال ًايفامداماكا»خلضاةاخهام«اوختكبدوناخسامئَلا
مهيساًةايفا ألاو حاو سدتامعاندوناتحقيالاأعخىاتقدياأَْوا

مكسباميد خل.
خدلاما سجميا اطبدامًاأنالاذهاسيساتا سالةا ألوىل،ا
و سيرياسلسايلخةاأخهماخكلاوناُكّلاملةاخفلا سيطي تا
ونيفالا سيسالاو سرتتياباوختكبدوناخفلا سيسامئلا
نادوناأخَّةاخياةاسلتدلمامانا ألخطمءا سسامنقة،اوليامما
خُدلُّاعاىلاأناَمناخدخلونا سدماكاليامك،امنا سلتزقةاأَْوا
مانا ألجمخب،اقداوصلاي اإىلاحمسةامنا سياأساإىلاعاجةا
أناخدخداي انجييعلماسلقتملاألغل ضامماسيلامنانييهما
تحقيلا خْتَصماامم،اأَْواندبماةاأُْخااَلى:امدماكاتد ااسكلا

خقملاإناليمكامدماك.
لذ االاخيفلاطبدمًاوجيعاععمامهيلاوحشيعاضيمةا
ختما سدخ انهماإىلاتلكا سدماك،اكمماالاخيفلاحيكةاوثبمتا
أنطملا سجيشاو سلجمنا سشدبيةا سصممدخناليمك،اوسكنا
 إلرص اا سددو خلا ستكلاانيفلا ستفمصيل،اخفصحاعنا
حقيقاةاو ضحةاتفيادانأناقيمع ِتاملتزقاةا سددو ناالا
خأملينا سيرَصاوالاخيّططايناسه،انلاخيتظلونا»رضنةا
حاظ«اتسامعُدلمايفامالةامنا سال ت؛األناماناختلقىا
 سصفدمتا سيجدةانشاكلامتكالا،االاختبقىاسدخهامرباا

كلاخقدياوجههاسصفدمتاأُْخااَلى.ا
ليامكاتفساري ناانماماخيتارص نا سيضا ايفاخهم،ا
لاذها مانا مساتفيدونا قيامع تا سلتزقاةا أنا  ألول:ا
 سحمالتا سدساكلخةا سفمشالةا ستكلاةانشكلاكبري،اإذا
الاختطلابا سيضايعاميهماعمعةاسايىاحشايعالمئلةا
منا سلتزقاةا سذخناختكفلا سقليلامانا سملانجلبهم،اثما
 سدتمعا سدساكليا ستلاستضيها سسديعخةاأَْوا إلمما ت،ا
ولكاذ اسناخكيناعىلا سقيمع تا سكبريةاسايىا ساتاليا
 سملاو سساالح،اوتيزخ امماخلخدوناعىلا سلتزقةا سصغماا
وإنقمءامماخلخدون،اونمستميلاخجبهةاخهمانمسيسابةاسكبماا
قمعةا سلتزقةاللامصداامتجدعاسلدعم،اوندوناتدب.

اولياماأَخْضامًاتمكانا إلشاماةاإىلا سساالحا ألملخكلا
و سربخطمخالا ساذياتشارتخها سساديعخة؛األجالامدماكا
كهذه،امماخجدلامنا»مدماكاخهم«اسايقمًامفتيحمًاسذسكا
 سساالحانمستيسايلام اقمعةا سلتزقة،اونمسطب :االاخهما
ماناسايُقتلاليمكاوماناسايبقى،اخمسلتزقاةا سصغماا
سيسريوناوا ءاأولمياقداُاسمتاسهمامناقبُل،اوحييمما
ختفمجاأونانيري ِنا سجيِشاو سلجمنا سشادبيةاسايكينا
 سيقتاقداخمتاعىلا سرت ُجا اومدمتَبةامناأسقىا ألو مل،ا
ويفاحملامجلءا»رضنةا سحظ«اسيكيناليمكا سزخدامنا

 سلنحاألوسئكا سقمعة.ا
 ستفساريا سيمخل:اأناقيامع ِتا سلتزقاةاليمكاصماو ا

خدلخايناأَخْضمًاأناتحقيَلا الخْتَصاماايفاجبهةاخهماسيلا
ساهالً،انالاوسيالايفا سحادوعا سدقيسةامانا سصدينة،ا
مماخديلاأخياماخل وُغاخقطاسكلاالاخقيلاإخهامساتحيالً،ا
وإثبامتالاذ اختكفلانهاحجاما سجهدا ساذيانذستهاقيىا
 سدادو نايفا خرت قاخهم،انمسزحفا سدساكلي،او سقصفا
 سكيف،اورش ءا سيالء ت..اوطبدمًاكمنامصريالذ ا سجهدا
ليا سفشالا سذاخ اع ئمامً،اوسهذ ،اخمسقيمعةا سدساكلخةا
ليمك،االاتطمحا آلناستحقيلامماتما سفشالاخيهاسمنقمً،ا
وسكناالاممخ اسدخهمامنا ساتيممااذسكا سفشالاملةانددا
ملةاطمسماو سسديعخةاسماتفهماندداعبييةا سدلكةاليمك.
اماناخدتقاداأنا سساديعخةاأَْواحلفمءلاماقاداختحي ا
جبهاَةاخهام؛األجلا إلسهامءاخقطالياو لام،اخالاوجيعا

إلسهمءاخبتل اذسكا سكما سضيمامنا سدعماو سيسمئل.
ومناخدتقداأَخْضمًاأنا سساديعخَةاوحلفهماوملتزقتهما
ماماز سي اخحتفظاينانيطي تاخيعيةاسلتقاديايفاجبهةا
خهام،اخدلياهاأناخفارامامذ اخديالا إلرص َاا ستكالَاا
و سحشاَدا سدسكليا سمعياأَْوا سبرشيا سهمئلا سذياخُدخ ا

ناهاإىلاليمك،اوندباماةاأُْخااَلى:اسمذ اتُحلقا سساديعخةا
ُكّلالاذها ألمي لاو ألعد عا سبرشخةاإذ اكمنانيسادهماأنا
تيتارَصاليامك؟اوليماطبدامًامنا سسايفا سحدخثاعنا
مل عمةا سساديعخةاسلأيا سجتم ا سدويلانيصيصاذسك؛ا

ألنا سسديعخةاقدا شرتتالذ ا سلأيامسبقمً.
كمماخلىاإذن..اُكّلا ستفساري تاتشارياإىلاأنا سدلكةا
ليامكامدلكاةا ختحاماا سلتزقاة،اوسكانا سي ضاحاأخها
 ختحماامدنّلامنا سقيمع تاسألخل عاو سقيمع تا ستيساطةا
و سصغارية،اونمستميلاخهلامدلكةا ستمجالةانمألاو ح،اأَْوا

أنالذ ا سجمخبا ألكرباميهم.
وخحناختحادثاليماعناكبماا سلتزقةانمعتبمالمامنا
خحلكا سيض اليمك،اأمما سساديعخة،اخالاحمجةاسلتأكيدا
عاىلاغبمئهما ساذياجدلهماتشانالذ ا سدادو ناأصالًاثما
تستملانه؛األناذسكا سغبمءاكفيلانأناخجدلهماتفكلاخيمما
خحدثاعىلا سي ق انتلكا سدقليةا ستلاالاتدلاوالاتحللاوالا
تفهم،اوللا سدقليةا ستلاتيعيانملتزقتهماملةاندداملةا
يفاخهم،اويفا سبق ،اويفاأممكناكيريةاندوناأيامكسب!

معاً إلنصاف »الحمي«!
عىلاقيمِةا»ساهيل«ا إلخي خية،اظهلاأحدا سل سالنياوأممَمها
أحُدا سلتزقةا سسالحني،اوجي الما»حمما«اقملا سلتزقانأخهما
أسوهايفامداماكا»خهام«اوأخاهاكمناختبا ا» الخْقاَلنياني«اوتما
 حتجمُزه،اوليا آلناخؤعياوظيفتها سطبيديةاندعما سرشعية!
ساماخكنالذ ا سكالياسايلخة،اوقداحدثانمسفدلاعىلا سقيمةا
 سذكاياة،اوسيالايفاذسكاوجهاسلسايلخةاإالامانا سقيمة،اومنا
 سرشعية،اومنا سل سل..اوعىلاأخةاحمل،الذهاسيستا سلةا ألوىلا
 ستلاخستيدياخيهما سلتزقةا»حمري ً«االستدمعةارشعيةالمعي،ا
خفالاتدزاقبلاخارتة،اكمختامقمومةاتدزاتساتيديا سحمريايفا
خقالا ألسالحةاو سذخمئلاثاماتقييانتصيخللاماوعلضاصياا
 سحمريايفاُكّلا سي ق او سصفحمت،اتفمخل ًانمسمخدةا» سحمري«ا
سهم،اخيمماكمناندضهماخحيلا سقضيةاإىلاإخَْسامخية،احيثاوأنا

تدزا سحمرصةاسماخدداخيقذلماإالا سحمري!
 سحمما،اكمماخدلفاكليم،احيي ناضديف،اسماخسابلاوأناتما
إقحممهايفا سقضمخما سسيمسايةاإالايفاعهدالمعي،اوللاسمنقةا
خطريةاتجدليماخقللاعىلامستقبلالذ ا سحيي نا سسكنيا سذيا
صمااُعلضًةاسلتهدخدا سسايميساو سدساكليامناقبلاحيي خمتا
آلاساديع،اوَماناخاداي؟اانمماخالىاخيممًامنا ألخامياعمليمتا
محمكماةاوإعد ممتانحالا سحمري،اعىلاخلفيةاتهامانمسلعة،ا
مياالً،اأَْوا سدممساةاإلخل ن،اأَْواععما الخْقااَلباكمماليا سحملام ا

حمماا»خهم«.
وعاىلاذساك،اومنالاذ ا سيارب،اخطمساُباقاي ِتا» ستحمسف«ا
وملتزقتهم،انإندمعا سحمرياعنا سشاهدا سسيميساو سدسكلي؛ا
ا كيخهاماحيي خمتاالاتدقل،اوخاللاتأاخيهماكلهاسماتساجلاأيَّ
اخرّشعاإقحمَمهمايفاقضمخماكهذه،ا اأَْواعساكليٍّ ميقٍفاسايميسٍّ
كماماوخدترباذسكا ساتغالالًاقاذا ًامناقبلا سددو نا سساديعيا
وملتزقتهاوحلفمءه،اسسالميةا سحمري،اوحيي خيتهم،اوخيبهاإىلا
أنا سيساما تا سفمعحةاو الخكساما تا ستكالاةا ستلاختلقملما
تحمسفا سددو ناوملتزقتهايفا سيمعخن،اسببهما سفشلاو إلخالسا
و ستيبطاو خداد يا سلؤخةاو سقضية،اوسيلامانا سددلاأناتتما
محمسابةا» سحماري«اعىلاذسكاأوا الساتيجمعانهام،ايفاحنياأنا
محمدانناسالممناو سدسريياوعيلامحساناو سقديشاوقمعةا
 سلتزقاةاو سددو ناكلهماالاختيقفيناعانا سحدخثانيصيصا
 الخْتَصما ت،اخإمماأناخساتقيَلاُكّلالؤالءا سفشالةاوختماتدينيا
نضدةاحمرياندالاعيهام،امنانمبا إلخصمف،اوإالاخليكفي اعنا

 ستغالسهم.
ما اأنا سحمرياساياكمخاي اخيطقيناخقاط،اَسَمماتالّععو ايفا
ا سدباما ت،اإذاأنا سلتِزَقا اْخاِضا سيقيفام ا» سلتزقة«انأشادِّ
يفاقي خانيا سطبيدةاوخي ميلا سكيناخأتالايفاملتبةاأعخىامنا

ملتبةا سحمما!

إضاءة

انلتباةاساي ء،اتقلَّاَداميمصاَبا اعساكليٌّ قيامعيٌّ
عساكلخًةاأكيَلامناعادعا سُجَملا ستالاخجيداخطقهما
ندوناتلكاؤ،اوليا آلناائيلاليئاةا ألاكمنانيز اةا

 سدخمعا ستمندةاسلفماالمعي.
لاذ ا سلتزُقالاياأحداكبمااماناكمناخقملاعيهما
»متيفذخان«اوم اذسكاخهاياسيلاذساكا سحيّكا سذيا
قاداختيّلماهامناخالىاكيالةاميمصبه،اخهاياسيلا
إالانلطجالاخبَحاُثاعاناأّياصفقاةامهماماكمخت،ا
سيحصلامناوا ءلماعىلامكسب،انمستيد ياميصبها
 سدساكلي،اولاذ اخدتربُاتلييصمًاسمضياها سذياكمنا
أسايَعانمسطب ..اوسكانامماخهمياما آلنالياحمرُضها

 ألشداسي ع ًاوإْجاَل ممًاو اتز قمً.
عيّيهالمعياائيسمًاسهيئةا ألاكمنا سدممةايفااالا،ا
وقاداحصلاعاىلالذ ا سيصاباكيمنانيالامقمنلا
خيمخِتاهاسيطيهاوسزخها سدساكلياوتأخيادهاسلددو نا
 سساديعياعىلانالعه،اولاياطبدمًاسماخؤخادا سددو نا
نمعتبمااذسكاصفقًةاكبريًةاساتديعاعليهانمسكيريامنا

 ألانمحايفا سيقتا سذياسيديعاعليهاوقيخهام اوطيها
نمسكيريامنا سرشف،اولاذها سدمعسةايفاخظلا سقديشا

وأميمسه،امحسيمةاسصمسحا سملانالاتلعع.
ميذاتديييهاوحتىا سييي،االاأحداخقدُااعىلاإحصمءا
 سال تا ستلالدعاخيهما سقديشاندخيلاصيدمءاووعدا
نتحلخللام،اولاياكغريهامنا سلتزقاةا سدمجزخن،االا
ا خملكيناسايىا سكالياعناذسكانييماماخيتبئينانذُلٍّ
وا ءا سحصايناو سجدا،اع خدانيانصغماا سلتزقةاإىلا
محاماقا سهزخماةايفا سجبهامتاوعىلااأساهماجبهةا
خهم،ا ستلاخقيلا سقديشاوأميمسها-ميذاأكيلامناعميا

وخصف-انأخهماسيدخليناصيدمءاعربلم.
ختحمالا سقديشامساؤوسيَةا سكيريامانا سغما تا
 سجيخاةا ستالاخفذتهاماطمئال ُتاتحمسافا سدادو نا
 سساديعياعىلامأاباخمصة،اوعىلاميمطلاكيريةايفا
 سجمهياخةاخهياو«ليئاةاأاكمخه«امناأكربامقدملا
 إلحد ثيامت،اوقادا عرتفاليانمستيسايلام اطري نا
 سدادو ناسرضبا ألَْلَد ف،اونيمء ًاعاىلا ألَْلَد فا ستلا

خرضنهامالذ ا سطري ناخساتطي ا سقيلانأنا سقديشا
ختحملامساؤوسيةا سكيريامنا سجل ئاما ستلا اتُكبتا

نحلا سشدبا سيميلاميذاند خةا سددو ن.
 ألماُلا ساذياالاخجاباأناخيسامهايفالذها سساريةا
 ستدلخفياةا سيتارصة،الاياأنا سقاديش،االاختحملا
خقاطامساؤوسيةا سجل ئما ستلاخيسالاما اطري نا
 سددو ناالاتكمنهماخحساب،انلاوتلاكا ستلاخلتكبهما
طري نا سدادو ناندوناعلمه،اكماماحصلايفاجلخمةا
» سصمسةا سكربى«انصيدمء،او ستلاتربأتا سساديعخةا
مناإثمهماوأسقتانهاعىلااقبةا سقديشا سذياسماخجلؤا
عىلا العرت ضاأَْواحتىا سدمتبة،او كتفىانمإلشماةاإىلا
أناليئاةا ألاكمناتضماخرب ءاوعساكلخنيامناعولا

» ستحمسف«اخشماكينايفاتيسيلا سرضنمت.
نهاذ اخكايناقاداخقليامانإخجامزانسايطاصياةا
ميتارصةاعناأكيالا سلتزقةاذالًاوتقباالًاسالمتهمن،ا
كماماسياأنااتبتها سدمسياةاوميصبها سكبرياالاخدرباإالا

عنامدىاعبيعختهاسلسديعخةاوحلفهم!

يحررها / ضرار الطيب

مصطفى عامر* 
ماّلتا سّلخامُضاوأتبمُعهم،امياذاند خةا سحالباوحتاىا آلن،انمدماَكا
كيارية،االا ختهمئياٍةاواليبة،اوحققاتا خْتَصما ٍتاأساطياخّة،اوعخلتا
صيدمءاآالفا سّل ت،اكمماأخّهم-ايفاأو خلاكّلاشهٍلاميالعي-اتقييانإاسملا

أللالذها سبلدةاإىلا سجحيم.
ميلالذ ا ألملاخحدثاميذاعمٍياوشهيااعدخدة،اولياخحدثانمختظمي،ا

ونلتمنٍةاتدعياإىلا سلل.
وخيماماساياقلأتاعاناقّصاةاقيياخأجايجاومأجايج،اولالاقّصٌةا
مشاهياة،اخإخّكاستجدااو خًةاُملفتًة،اومشمنهة،اتقيلانأّناقيياخأجيجا
ومأجيجامحبيساينايفاأعمامقا ألاضاميذاأمٍداندياد،اوسليلوجاميهما
خإخّهماخحفلوناإىلا ألعىل،اإىلاساطحا ألاضاحتىاختبقىانييهماونييهما
مرتً او حًد ،اويفاخهمخةا سيّهمااتُيسافانهما ألاض،اخديعوناإىلا سبد خمتا

 سّسحيقة،اوخستأخفيناعمليةا» سحفل«اإىلاصيدمءامناجدخد.
يفا سهمماشا سقاّصاثّماةاحقيقٌةاتقيلاناأّنا سّلخمَضاساتفيىاقبلا
خهمخةا سّزممنانسينياطيخلة،احتّىاأّناصحًفمانلخطمخيًّةاملميقًةاتتيقُ ا
 ختهمَءاُحكماآلاساديعايفا سدميا سقامعي،ا٢٠١٧ي،اكمماأخّهماتتيق اسحكما

لذها ألسةاخهمخًةاعا ممتيكيّةاًاتشبهاخهمخةاأسةانهلييايفاإخل ن.
أّماماخمئُباوزخالا القتصمعا سّساديعّي،اوقداحمولانقاداا إلمكمناأنا

خكيَنامتفمئاًل،اخقداتيّق اإخالسا سّسديعخّةاخاللاثالثاسيي ت.
وماناخمحيٍةاأُْخااَلىاتبقىانمستّأكيداأخضليّةٌااسقيياخأجيجاومأجيجا
عىلاقييالمعياومحسان،اخقيياخأجيجاومأجيج-اعىلا ألقل-اخدملينا
سحسامنهما سيامص،اووخالاإمكمخمتهما سّذ تيّاة،اكمماأخّهام-انلغماكّلا

يشء-اخشدلونانمالختممء.
وسهذ -اوألسابمٍباأُْخااَلىاعدخدة-اخاإّناخلضيّةاوصيلاقييالمعيا
ومحساناإىلاصيدامء،احتىايفاخهمخاةا سّزممن،اتبقاىايفا سي ق اخلضيًّةا

مستحيلة.

)*من حائطه في فيسبوك( 

 املرتزق: 
محمد علي املقدشي

كباُر العمالء يتاجرون بدماء �صغارهم

ِنهم.. سوٌق لجماجم املرتزقة!

قوم يأجوج ومأجوج!بطاقةتعريفة:
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تعنيي: العبوديية املطلقة لله، وفهم معنيى العبودية ماذا 

يعني أنني عبد لله، أطيع الله فيما أمر ونهى، أعمل عىل كسب 

رضاه، أحبه وأتواله، أكيون من حزبه، أكون من جنده، أكون 

مين أوليائه، أسيتقيم، أسيتقيم عىل هذا النهيج، أفهم تعامله 

معيي سيبحانه وتعاىل كعبيد له يف هيذه الدنيا أنيه ال بد أن 

يبتليني بتكاليف متنوعة، ما بن شاق عىل نفيس، أو شاق عىل 

جسيمي، وما بن سيهل، ما بن صعب عيل باعتباره مخالف 

لهيواي، أو ملصالحيي الشيخصية، أو ألي اعتبيار آخير من 

االعتبيارات الدنيوية، وبن ما هو بعيد عن هذا االعتبار. جهل 

كثري من الناس، بمعنى تكليف الله لهم، جهل كثري من الناس 

بمعنى عبوديتهم لله تخلق إشكاالت كثرية جداً جداً، تؤدي يف 

األخري إىل مجرد اإلقرار، الذي ال يتوافق معه العمل، وال يتوافق 

معيه حتى االعتقاد .... أن أعلم بأننيي عندما أقول: أنني عبد 

لليه، وأقر بأن الله ربي، أن الليه ال يكتفي مني بهذا، ال بد أن 

يمتحنني، ال بيد أن يبتليني؛ ليتبن مصداق ما أدعيه، ويتبن 

اسيتقامتي وثباتي عىل ميا أدعيه. وبالطبع تأتيي االبتالءات 

يف مجالين: فيميا نحب من الناحيية املادية، وابتيالءات فيما 

يتعيارض مع مطامعنا مين الناحية املعنوية، ومع شيعورنا 

وحب االسيتعالء لدينا من الناحية املعنوية. لو كان التريع، 

لو كان االبتالء اإللهيي ال يتناول هذه املجاالت التي هي محك 

حقيقيي، ودلييل حقيقي عيىل الصدق من الكيذب، لكان كل 

الناس يدَّعون اإليمان ويدعون العبودية لله.

»ملزمةاإنا سذخناقمسي اانيماثما ستقممي «

معنى العبودية هلل

بشرى المحطوري

املؤمن )َيِجُد اهلل يِف ُكلِّ امْلََجااَلِت( هادًيا، ومعلًما، إذا ما انطلق يف الحياة كما أراد اهلل
  - خاص:

أسقىا سشاهيُدا سقمئُداساالُيا سلاهاعليهامنا
ما/ااإىلاخ/6/خللاياساب امحمرض تاااا
اسهماأناتُكتَبانممءا مالزياااااا ئدمتاجد -ُحلَّ
 سذلب-خارشحاخيهماكتامباامدخاحا سقلآن(ا
سإلمميا سقمسامانناإنل ليماعليها سسالي،الذها
 سحمرض تاكلهماتحكلاعانا سقلآن،اوكيفيةا
نمسقالآن،اوكيفياةاطالحا سقالآنا  اللتاد ءا
سلقضمخام،اوميهجيةا سقالآنايفاُكّلايشء،اقملا
عياها سشاهيدا سقمئاد:ا]كتامٌبالياماناإمميا
كبرياماناأئمةاألالا سبيت،ا سزخدخاةامتفقنيا
عليه،اليامشاهيااعيدلماجميدامً،اوكتمنتُها
نمسطلخقةا ستلاتكشُفاكيفااؤخةاأللا سبيت،ا
اهاأللا سبياتا ألصيل،اقبلاتجلاأشايمءا وتيجُّ
أخالى[،اوخقصداسااليا سلهاعليهانااأشايمَءا
أخلى(،اأيا سيقمخمتا سغليطةا ستلاللاتدتربا
مدمَاضاةاسلقلآن،اومدمِكساةاسيهجيةا سقلآنا
 ستالاعليهما ألئمةا ألو ئلامناآلا سبيتاسااليا

 سلهاعليهماأجمدني..
وخصاحاساالُيا سلاهاعلياهانإخال جالاذ ا
 سكتامبانطلخقةاممتامزةاو سقيميانتداخساها
سطَلباةا سِدلاماوسليقمخياني،او سدملاعىلاخرشها
ننياأوسامطا سيمس،احيثاقمل:ا]ولذ ا سكتمبا
ميمساباأخهاخصّيا،اوخيلجانأحسناممماليا
؛األجلاخادّاسايفا سل كز،اوخيترشا عليه،اخكاربَّ
سليمس.اخهياميمسباجد ًاخرشهايفا سفرتةالذها
نمساذ ت.اخديلا سيمسا آلناأحايجامماخكيخينا
إىلا سقلآن،ايفا سزمنالاذ انمسذ ت.خحُنانحمجةا
إسيهايفا سسامجد,ايفا سل كز,اخيترشايفاأوسامطا

 سيمس[.
ويفاتقلخلالاذ ا سددعاويفا ألعاد عا سقمعمةا
نإذنا سلهاسايتيمولالذها سحمرض تا سساب ،ا
 سدلوخةانااامدخحا سقلآن(،اسالساتفمعةاممما
خيهماماناعلٍماغزخل،اووعالاكبري،اوطلحاقلا
خظريه..اخجزىا سلها سشهيدا سقمئداخريا سجز ء،ا

وجدلهام ا سيبينياو سصدخقنياو سشهد ء.

تفسُي: }ِتْبَياناً لُِّكلِّ َشْيٍء{، ليس كتفسي: 
}َوُأوِتَيْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء{: 

 ستكممالًاسماتماذكلهايفاتقلخِلا سددعا سسمنلا
ا عناوصافا سلهاتدمىلاسلقالآنانأخه}ِتبْيَمخمًاسُِّكلِّ
ٍء{،ا سرتسلا سشهيدا سقمئداساليا سلهاعليها يَشْ
يفا ستيضيحاناأناأيايشءايفالذ ا سكيناخُطللا
عليها سماايشء(اخمسقلآناتبيمخماسه،اوميضحمًا
سه،اخهلاعباماةامطلقة،اغريامحدعة،اوعيدمما
ندضا سدلمامءاخقيمينانتفسارياتبيمخماسكلا
ُكّلايشء(ا يشء(اميالاتفسارياوأوتيتامانا
خإنالذ اتفسارياقامرص،احيثاقامل:ا]أحيمخمًا
خلجدايناإىلامساأسة:اُكّلايشءالاذه،اختيجةا
 سيظلةا سقامرصة،اوخفروخهماميلاتفساري:ا
ٍء{اخديل:اخرو اميطلا ايَشْ }َوأُوتِيَاْتاِماناُكلِّ
علنلالكاذ اأحيمخامًاخأتلاندباماة:اُكّلايشء،ا
و سقصايعامياها ألشايمءا ستالاتيموسهامالي،ا
و ألشايمءا ستالاتيموسهمالاي،اخديلا ألشايمءا
 ستلاقدالياخفهاما سدخناأخهاتيموسهم،انمسيظلةا
 سقامرصةالذه.اخقايلايفانلقيلاعيدمماحكىا
ٍء{ا سيملخا(اسيلا ايَشْ عيهم:ا}َوأُوتِيَْتاِمناُكلِّ
مديملمامناُكّلايشءايفا سسامي تاويفا ألاض،ا
مديملماماناُكّلايشءامنا ألشايمءا ستلاعمعةا
تكاينامتيخلًةاما ا سليكا]تغدخياماعيداخالنا
قادياسيماماناُكّلايشء[اأسيساي اخقيسينالكذ ا
أساليب؟اخديلامنا ألشيمءا سدلوخةا سدهيعةا
أناتقادَياسلضيافاعىلاطدمماهايفاعلفا سبالعا

 سفالخية،اأوايفاخيعياةا سطبخاو سغذ ءاعيدلم.ا
وقدالياخلخاداخلج اإىلا سقلآنانهذه!او}ِتبْيَمخمًا
ٍء{اخديلامنا ألشيمءا ستلاتيموسهم،اقدا ايَشْ سُِّكلِّ
خظلتاهالياقمرصةاإىلا سدخان،او سجمالتا ستلا
ختيموسهم،اأنامديملم:اُكّلايشء،الذها ألشايمء،ا
خقاطاجمءاعىلاسابيلا ستغليباندبماةاتشابها
ٍء{!ال..ا}ِتبْيَمخمًا ايَشْ عباماة:ا}َوأُوتِيَاْتاِماناُكلِّ
ٍء{اممماخصحاأناخقاملاسهايشء،اندء ًا ايَشْ سِّاُكلِّ
منا سلها سذيامدلختاهااأساُكّلايشء،امدلخةا
خدلِّخهانشاكلاخكيناسهما ثلاكبرياجد ً،امدلخةا
شابهاكمملة.اخهياتفصيالاساكلايشء،الدى،ا

تبيمخمً،اسكلايشء[.

بعُض األمثلة التي توّضح بأن القرآن 
}ِتْبَياناً لُِّكلِّ َشْيٍء{:

املثال األول: ـ يتحّكُم القرآُن حتى يف 
تصميم منزلك:

رضباسااليا سلاهاعليهاميامالًاخيضحاخيها
كيفاأنا سقلآنا سكلخاماوثقمختهاتصُلاإىلاأعقا
 ألشايمءايفاحيمتيم،اولذ ا سياملالياعبماٌةاعنا
مقماخةانانياتصميما سيزلايفانالعا سسالمني،ا
وتصمياما سيازلايفاناالعا سكفما،احياثاقمل:ا
]طياب:اكلماةايشءاحتىاخدالَفاأخهاماخدالًا
تتيامولا ألشايمءالذه،اخحاناقليماقبالاخرتة:ا
إنا سدخاناساهاعالقاةااايفا ألخارياااسداجةاأنا
ختحكامايفاتصميمانيتك،ايفا ستصميما سهيديسا
سدمماتك.ا سفاماقاميالًامماننياتصميما سبييتا
سلساكناميالًايفا سباالعا إلساالميةاويفا سغلبا
أختاتلملاأثل ًاليماسليقمخة.أسستاليماتصمما
 سبيتاعىلاأسمساأناخكيَناخيهاشقتمن،اشقةا
مدزوسةاسليسامء،اليمكانمسطبخانمسحمميانكلا
حمجمتهاعىلاجيب،اومدخلامناليمك،اوشقةا
ليماخمصةانمسلجملاومدخلاخمص. سغلنيينا
الاخصمماينانهاذ ا سشاكل،اخصمماساكانيتا
خكيناو س ،احجلةاوسيدة،اكيباليم،اوكيبا
ليام،ا ملأةاتيالجامناليم،اوتدخالامناليم،ا
وتطل امناليم،اونمبامناخأتلاخدخلاميه[.

املثال الثاني: ـ يتحكُم يف طريقة إنفاقك 
يف منزلك:

ورضباسااليا سلاهاعليهاميامالاآخلاحيلا
أنا سقالآناوثقمختاها لاذ ا سيضايع،اولايا
ختدخالاإىلاأعقا ألشايمءايفاتفمصيلا إلخسامنا
 سسالم،اوليماتحادثاعنا إلخفامق(اوكميته،ا
ومقاد اه،امساأسةا سغذ ءاع خالا ألسةاكيفا
تكاين،احيثاقامل:ا]ختيمولاحتاىا إلخفمقايفا

ميزساك،اخيعيتهايفاملحلةا
}َو سَِّذخَنا كميتاها مديياة،ا
ُخي اَوَسْما إِذَ اأَخَفُقاي اَسْماخُْرِ
ذَِساَكا ا نَانْيَ َوَكمَنا خَْقارُتُو ا
َقَي ممً{ا سفلقامنا6(.إذ ا
أخاتاتتصيااناأنا سقلآنا
مياالًامماخقديااقمئمةامنا
 ألغذخاة(،الاياخهدخكاإىلا
مساأسة،ا سسأسةالذهاللا
تحكاماأناخكايناو قداكا
عىلا سيحايا سفالخل،اوليا
أنا خحكاما لاذ ا سهادى،ا
خكايناو قداكايفاإخفمقك،ا
يفاترصخمتاكاعاىلا سيحيا
خمسؤمياينا  سفالخال.ا
خكيخاينامتقني،ا عيدماما
وخهتماين،ا ختحلكاين،ا
أنا سحلكاةا وخدلخاينا

تحتمجاإىلاممل،اسايكينالياشايصيماعيدمما
خيفالايفانيتاهاالاخيجاداعيادهاإس ف؛األخاها
خلخادا سفمئضاعىلاأقالاتقدخلاخيفالا سيفقةا
 ستيساطة،االاإس فاوالاتقتاري؛األناعيادها
قضيةاخلخاداأناخيخلاسهم،اعيادهاعملاختحلكا
خيهايفاسابيلا سلهاخيخل،اللالكذ اأحيمخمًانهذ ا

 سييع[.ا

املثال الثالث: كيف هدى القرآن يف موضوع 
االخرتاعات:

ورضباساالُيا سلهاعليهاميمالًاثمسيمًاخيّضحا
خياهاكيافاأناسلقالآناصلاًةانمالخرت عامت،ا
وإذ اكمنا سقالآناساماخذكالاقي خانيا سفيزخمءا
و سكيميمءاميالً،اوغريلامامنا سقي خني،اوسكيها
لادى،الد خاماإىلاُكّلاذساكاوحثاعلياه،احيثا
قمل:ا]تقيلاللالدىاإىلاميضيعا الخرت عمتا

لاذه؟اأقيلاساك:اخدمالدىاإسيهامانطلخقةاإنا
ساماتكناقمئمة،اخذكالاسكاكذ :ا عمال،او تجها
إىلاكاذ .ا سحيامةاللاطبدتاخيهما ألشايمء،ايفا
 سحيمةاأشايمءاكيريةامنا سكييز،امنا سدمعن،ا
وسهماخي صهام،اوسهماكذ .احمجيمتا إلخسامنا
و سادةامناجمخاب،ا سسائيسيةا ستالاانطكا
 سقلآنانهماتفلضاعليكاأناتتحلكايفاُكّلالذها
 سجمالت،اأناتصيِّ ،اأناتزاع،اأناتدملاعىلاأنا
خكيناسدخكاخرب ء،اأناخكيناسدخكامهيدسين،ا
أناتهتمانبيمءاأمةامتكمملة.أسيلا سقلآنالدىا
إىلالذه؟اخكيناعيدكاخرب ءاخشاتغلينايفاُكّلا
 سجمالت،اوخبدعاين،اومدملد،امدملد،انحث،ا
عا سامت،اتميخالاسلبحثامناأجلامامذ ؟اأخكا
تلخاداأناالاخسابقكا آلخالوناإىلايشء،اتكينا
أختامناتملكا سيربة،امناتملكا سصيمعة،امنا
تملاكا الكتفمء،ايفازا عاة،ايفاغريلم.اوتجدايفا
ُكّلاو حادةامنالاذهاتلقىا سلهاخيهام،اعيدمما
ختحلكاينايفاأيامجملامنا سجامالتاختلملا
 ستأخيدا إلسهل،اختلملا سربكةا إلسهية،اختلملا
ىاِسْلُمْؤِمِينَي{[.ا  سبُارشىا ستلاقملاليم:ا}َونرُْشَ
ونهاذ ا سكالياكمخاتاخهمخةا ساداسا ألولامنا

امدخحا سقلآن(.

َبِه( عند الطرف اآلخر:  ما هو منشأُ )الشُّ
ونادأاسااليا سلهاعلياها ساداسا سيمخلامنا
امدخاحا سقلآن(انمسحدخثاعنا سشابها سكيريةا
 ستلاتأتلاماناعيدا آلخلخن،اوكيفاسناتيقفا
ثقمخاةاقلآخياةاأخهاخساتطي اأناخالعاعىلاُكّلا
شابهة،اوخُفيّدلام،اماناخاللا سقالآن،احيثا
قمل:ا] سشابه،اللاملحلةاشبه،او سشبهاانمما
ساناتكايناخقاطايفاع خالاأاوقاةاجممدمت،ا
أوامل كازاعلمياة،اقداتكيناانمماشابهاتأتلا
عاىلا سشمشامت،اماناعاىلا سشمشامت،امانا
 ستلفزخاين،او إلخرتخات،اوغريه.اكاماخقيسينا
خيجاداع خلا إلخرتخاتارص ع،امي قا احلب،ا
مي قا اصهييخياة،اومي ق اأخالى،ايفارص عا
حايلا سقضمخمالذه.شابهاحيلا سقالآناميالًا
أخاتانحمجاةاأناتدالَفامناخااللاتأمالتايفا
 سقالآنا سكلخام،امناخااللاأناتيقَفاخفَساكا
ثقمخةاقلآخية،اتفهماكيفاسغةا سقلآنانمسيسبةا
سلطلفا آلخل،اكيفاتيشأا سشبهةاعيدا سطلفا
 آلخال.اأوالًاكيفاتيشاأا سشابهة،اومماميشاأا

 سشبهة؟[.
وأضامفانأناميشاأا سشابهاثالثةاأشايمء:ا
]إذ اأخاتامتحمملاخميشاؤا سشابهالياكيخكا
متحمماالً،اأخاكاالاتيظلاخظالةاميضيعية،االا

تيظلاخظلةاميصفة[.ا

املرحلُة التي نحن فيها 
)مرحلة هامة وإيجابية( 

لتقديم الثقافة 
القرآنية:

وسفتاساليا سلهاعليها
نأخياماليامايفا سيمن،اويفا
لاذها سلحلة،اسيلاعلييما
خميدياما ضمغاطا يشءا
مناأناختيقافانمسيقمخةا
 سقلآخياة،اوأناخيهالامنا
و ساذيا خبدهاما سصاميف،ا
خساتطي ا خالساها مانا
 سالعاعاىلاأياشابهةايفا
 سدخيام،اوأناخيارصاعخانا
 سله،اوخماياكمماأملخما
 سله،احيثاقامل:ا]طيب:ا

 سلحلةا ستلاخحناخيهاما آلناملحلةاإخجمنية،ا
ملحلةالممةاجد ً؛االاخيجداخيهمايشءاضمغط،ا
قداتفالضاعلييماميطقامًامدييامً،اقداتفلضا
علييماميطقامًامؤطل ًانإطماامشاكلةامديية.
ليماخدالًاتساتطي اأناتقيل:اأختاتلخداثقمخةا
قلآخياة،اتقدياثقمخاةاقلآخية،اوتساتطي اأنا
تقدمهمانمسطلحا ستكممل،اتساتدنيانمماخيجدا
مناشاي لداحيسكايفاو قا ا سحيمة.اأسيلالذ ا

يشء؟[.

مثاٌل توضيحي )للضغوطات( التي تؤّطر 
الحركات، فيظهر فيها خلل:

ورضباسااليا سلاهاعليهاميامالًاناااحزبا
 سلاه(ايفاسبيمن،اخرشحاخيهاكيفيةا سضغيطمتا
 ستلاقداتتحكمايفاحلكمتا ستحلُّااو الستقالل،ا
وأخياماخحنايفا سيمناااانحمدا سلهاااايفاملحلةا
الاتيجاداعلييماخيهماضغيطامتاحقيقية،اسذ ا
خجُبا ساتغالُلالذها سلحلة،احيثاقمل:ا]ميالًا
أناتصباحاميلماماأصبحا سلبيمخياينامحتلني،ا
يفا ألخارياخيتلاُفا سيطل،اخفالُضاعليكامنا
خااللاوضدياةامديياةاأناتؤطالاأطلوحتكا
نإطمٍاامدني،اخيظهلاعيدكاخلل،اخظهلاعيدكا
خلالايفاجي خباليم،اوجي خباليم،اتصبحاأختا
تديشايفاأجاي ءاضمغطة. سيضديةا ستلاخحنا
خيهاما آلنامناأاقى،اوأخضالا سيضديمتاعىلا
 إلطاالق،اخديلاندبماةاأخاهالكذ اعىلا إلطالقا
أاقىاوضديةانمسيسابةاسك.اشي لدامناحيسك،ا
وكلهاماسيساتانمسشاكلا سذياتكايناضمغطا
عليك،انمسشاكلا سذياخحكاماميطقكايفاإطماا
مداني،اخديالاخأمممكامجملاستأليلاخفساك،ا
ما سيضيعانشاكلاكممل،ا أمممكامجاملاستفهُّ

أمممكامجملاستقدياطلحمًاإسالميمًاعمممً[.
وأضامفاسااليا سلهاعلياهاشاماحمً:ا] آلنا
الحظاي احازبا سلاه،ا ساذياقاداخكايناأاقىا
حلكاةايفاتقدخمه،ايفاطلحاه،ا آلناُمَدّلضينا
سضغيطااليباة.ااأخيملامايفا سيطمبا ألخريا
مماسامديماشادما!امناأخناجامءتا سضغيطا
لاذه؟اعىلاإخال ن،اعىلاساياخم،اعاىلاسبيمن،ا
وأصبحتاضمغطاًةاعليهمالم.اأسيساتالذها
مؤرش تاخطرية؟امؤرش تاخطرية.اشادما:ا
] سيتاألملخكما سيتاإلس ئيل[اللاسامديمها
يفا سيطامبا ألخاريايفاعيدا سيارص؟ايفا سيرصا
 ألولاسمديمه،ايفاعمشيا ء،ايفاأانديييةا إلمميا
 سحساني،اكيماخسمده.امناأخناجمءالذ ؟.جمءا
ضغطاانممامناجمخباإخل ن،اوساياخم،اإخل نا
]خمتمال[،اإخال نا الخفتمح،ا الخفتامحاخديل:ا
 العتاد ل،او الساتدد عاستقبالامماسادىا آلخل،ا
سيالاعاىلاعياي ن:ا}تََدمَساْي ْاإىَِلاَكَلَمٍةاَساَي ءا
نَيْيَيَاماَونَيْيَُكْم{اآلاعمال نل6(ام اأخهاعيي نا
]حاي اا سحضما ت[ا سذياخقدماهاخمتمل!اإذ ًا
تجاداحزبا سلاهاأصبحامضغيطامًاعليها آلن،ا
 سشادمُااانمماسماخدداخلخُده!امماضغطتاعليها
إس ئيالامبامرشة،اوالاأملخاكمامبامرشة.اأسما
خحصلالكذ ؟اولماعيدلماقية،امماتساتطي ا
أملخكماأناتضغطاعليهمامبمرشة،اوالاإس ئيلا
مبمرشة،اسكناضغطاعليهاطلفاآخل.ا سطلفا
 آلخلالاذ ،اظهلاماناخاللالاذهاخللامدنيا
ستأطارياحلكتلايفا سبد خةاخييا خطلقتاستكينا
حلكاةامقموماةاسبيمخياةاستحلخالاأايضامنا
إس ئيل.اأسيستالذهاللا سفكلة؟.كيتاقمنالًا
أناإخل ناتدعميل،اوساياخماتدعميل،اوقضيةا
خقيياخيهماجميدمً،اوععمايك؛اأصبحتامدخيمًا
سهذ .اأسماتصبحامدخيمًاسه؟اأصبحتامشماخُدكا

مفّصلًةاعىلاأسمِساععِمهاومسمخدِته[.

الجزء 
الرابع

المرحلُة التي نحن فيها 
اآلن مرحلٌة إيجابية، 
َوهامة جدًا؛ ال يوجد 

فيها شيء ضاغط، قد 
تفرض علينا منطقًا 

معيناً، قد تفرض علينا 
منطقًا مؤطرًا بإطار 

مشكلة معينة

إذا أنت متحامل.. 
فمنشؤ الشبه هو 

كونك متحامًل، أنك ال 
تنظر نظرة موضوعية، ال 

تنظر نظرة منصفة
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ألن قتل )النفط( ذو فنوٍن 
 يردي هنا، وها هنا يصلي

ويدعو  حلية  يحني  هنا 
 هناك يرمي جلده احمللي

سواه  يشتري  لوناً  يبيع 
 يريد جتديد اسمه فيبلي

تلك القبور املزمنات فيه 
 يظل يجلو حسنها ويطلي

ترجمة رملية 
ألعراس الغبار! 

عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدلخةا سلهاوعدهاووعيدها
 سداسا سحمعياعرش

شبل الوغى
ال���ش���ه���ي���د  روح  إل�������ى   إه�����������داء 
الهادي احلميد  عبد  أحمد  حسن 

محمد عبدالحفيظ الهادي

 ي����ا رب����ي����َب احل�������رب ي����ا ش����ب����َل ال���وغ���ى
ك����ي����ف ودع����������ت م�����ي�����ادي�����ن ال����ن����ض����ال

ب����ع����دم����ا ع����ان����ق����ت����ه����ا م����ن����ذ ال���ص���ب���ى
وق���ض���ي���ت ال���ع���م���ر ف�����ي س������اح ال����ن����زال

ت���ع���ش���ق األه�������������وال ت���غ���ش���ى س���اح���ه���ا
وت�����ذي�����ق اخل�����ص�����َم اص�����ن�����اف ال����وب����ال

خ����ض����ت ح�����رب�����اً ب����ع����د ح���������رٍب ث���اب���ت���اً
ح������ام������ًا ع����ب����ئ امل�����ش�����ق�����ات ال����ث����ق����ال

رغ���������م س���������ٍن ل�������م ي�����ص�����ل ع���ش���ري���ن���ه
ج������زت ف�����ي اإلجن���������از س�����ن اإلك���ت���م���ال

ي�����ا ح���س���ن ال���س���ي���ف ي�����ا س�����م ال���ع���دى
اي����ه����ا ال����س����اج����د ش����ك����راً ف����ي ال����رم����ال

م�����ا ع����س����ى ال����ت����ب����ي����ان مي����ل����ي م�����ن ث��ن��ا
ف����ي����ك ي������ا س�����اح�����ق ارك�����������ان ال����ض����ال

ِع������ش ق����ري����ر ال����ع����ن ي����ا ش���ب���ل ال���ه���دى
اجل�����ال ذو  رب������ي  ع���ن���د  س���������روٍر  ف�����ي 

س�������وف ت���ب���ق���ى احل�������ي ف�����ي اع���م���اق���ن���ا
ح������اض������راً ف�����ي ك�����ل ن����ص����ٍر واح���ت���ف���ال

وص����������اة ال�����ل�����ه ت����غ����ش����ى امل���ص���ط���ف���ى
ت�����غ�����ش�����اك وت�����غ�����ش�����ى خ�����ي�����ر آل ث�������م 

غ������دا س������وف ي���س���أل���ك���م رب���ُه���ا
وئ����ي����دت����ك����م ت����ل����ك م������ا ذن����بُ����ه����ا

مل����������اذا ب�����راءت�����ه�����ا اس���ت���ه���دف���ت
أص����رخ����ت����ه����ا س����خ����ط����اً ع���ي���بُ���ه���ا

ل���ك���م ص���رخ���ت م����ن ص��واري��خ��ك��م
وأع��������رب ع����ن ج���رم���ك���م رع���بُ���ه���ا

زع��م��ت��م ق��ض��ت ن��ح��َب��ه��ا ب���ل قضى 
ع���ل���ى م����ن ع��ل��ي��ه��ا ق���ض���ى ن��ح��ب��ُه��ا

غ�����������داً س����ي����ح����اس����ب����ك����م رب����ه����ا
وح�����س�����ب�����ك�����ُم أن�����������ُه ح����ْس����بُ����ه����ا

ع���ل���ى ش��ع��ب��ه��ا اْع���ل���ن���ت���ُم ح��رب��ك��م

وملّ������������ا ي�����ح�����ارب�����ك�����م ش���ع���بُ���ه���ا
م�����س�����امل�����ة س������ل������ُم������ُه س���ل���م���ه���ا

وآم���������ن���������ة ح��������رب��������ه ح����رب����ه����ا
ه���ي امل��ط��م��ئ��ن��ة ال��ن��ف��س ف���ي درب��ه��ا

دربُ���ه���ا ال����ه����دى  ب�����در  ب����ن  ودرب 
ع����ن ال����بُ����ه����ت غ����اب����ت ش��ه��ادت��ه��ا

وع�����ن ج���رم���ه���م ل����م ي���غ���ب غ��ي��بُ��ه��ا
وج����������ارة س��������وٍء ج�������رى ج����وره����ا

دأبُ�����ه�����ا واالذى  أذى  إل����ي����ن����ا 
ل���ك���م ج���ّرع���ت���ن���ا ال����س����راب امل���ري���ر

وك������م ط������ار ف����ي ج����ّون����ا س���ربُ���ه���ا

س���ع���ود آل  اس�������رة  س�������ّرت  وك������م 
����ُه ع���ْذبُ���ه���ا ع������ذاب������اُت م����ن غ����صَّ

إل������ى ِع���ج���ل���ه���ا َع����ِج����ل����ت ول���ب���اب
لُ�������ّب ال���ف���ت���ى ال����س����ام����ري لُ���ّب���ه���ا

ل���ه���ا وه������ي م��ن ي����ق����ال  ف�����ِل�����ْم ال 
ت���دي���ر رح����ى احل�����رب م���ا خ��ط��ب��ُه��ا

وك�����ي�����ف وق�������د ق���ص���ف���ت ك��ه��ف��ن��ا
ي������ق������ال س�����ي�����ح�����رس�����ُه ك���ل���ب���ُه���ا

وه����ل ت��غ��رب ال��ش��م��س م���ن غ��رب��ه��ا
ِل����يُ����ع����ب����َد ف�����ي ش���رق���ه���ا غ���ربُ���ه���ا

حت����������اول ت����ك����ذي����ب ع����دوان����ه����ا

وم������ص������داق ع����دوان����ه����ا ك���ذبُ���ه���ا
وأح�����ق�����اده�����ا ت���ل���ك ي�����ا ب���ئ���س م��ا

ع��ل��ي��ه��ا ان����ط����وى م���ْظ���ل���م���اً ق��ل��بُ��ه��ا
ل���ق���د ك���س���ب���ت ش������ّر م�����ا ك��س��ب��ت

ول�������م ي����ك����ِف ج����ارت����ن����ا ك��س��بُ��ه��ا
ع��ق��ره��ا ف����ي  ال����ره����ط  اي����ه����ا  أال 

وق�������د ك�������اد ي���ع���ق���رك���م ض���ربُ���ه���ا
ج��ن��ت ع���ل���ي���ن���ا  ن���ف���س���ه���ا ال  ع���ل���ى 

ذن����بُ����ه����ا ب����ه����ا  إال  ح��������اق  وم��������ا 
ن����اق����ة ف����ل����ت����ك����ن  او  ل����ت����ع����ق����ر 

ل���ك���م ِش����ربُ����ك����م ول����ه����ا ش���ربُ���ه���ا

املُ��ع��َج��ِب��ي��نَ��ا ه���ب���وَب  ه���ّب���ي  أاَل 
َح��ِن��ي��ن��ا أْو  اْش���ِت���َي���اًق���ا  تُ��بْ��ق��ي  وال 

ُم���َش���ْع���ِش���َع���ٌة ُم���َع���لَّ���َق���ِت���ي ِض���َي���اًء

وأنْ��������ِت ِب���ه���ا َوِب�������ي تَ��تَ��َع��لَّ��ِق��ي��ن��ا

نْ��َي��ا إذا م��ا ِش���ئْ���ِت َع��نَّ��ا َس��ِل��ي ال��دُّ

ف���نَ���ح���ُن ِرَج����الُ����ه����ا ُدن����ي����ا َوِدي����ن����ا

الَيَماِني ْعِب  الشَّ َع��ِن  نَْيا  الدُّ َسِلي 

َحِزينا َغ���َدا  ال��ّس��ع��ي��ِد  ال��َي��َم��ِن  َع���ِن 

أَنَّ��ا  � ال��نَّ��اِس  � بنت  تُ��ْخ��ِب��ْرِك  َس��ِل��ي 

ِم���ي���نَ���ا ِزي����َن ُم���َك���رَّ نَ���ِع���ي���ُش ُم����َع����زَّ

ح�����اٍل ِب�����ُك�����ّل  نَ������������َزاُل  ال  ���������ا  وأنَّ

�����اِدِق�����نَ املُ���ؤِم���ِن���ي���ن���ا أع������زَّ ال�����صَّ

ال���َي���َم���اِن���ي َخ����لَ����َق  ق���د  ال���ل���ه  َوأنَّ 

���َغ���اِة املُ���ْج���ِرِم���ي���نَ���ا ِع����َق����اًب����ا ل���ل���طُّ

ولَ����ْن ي��رض��ى رُس�����وُل ال��ل��ِه َع��نْ��ُه��ْم

َرِض���ي���نَ���ا إْن  إالَّ  ال���ل���ُه  وي���رض���ى 

ُظ��ِل��ْم��نَ��ا إَذا  ���اِل���ِم���نَ  ال���ظَّ وُك����نَّ����ا 

��اِل��م��ي��نَ��ا ال��ظَّ ُم���لْ���ِك  َزَواُل  ونَ���ح���ُن 

وُك���نَّ���ا ال���ق���اِدري���َن ع��ل��ى ال��تَّ��َح��ّدي

وك����اَن ُص���ُم���وُدنَ���ا ف��ي اخَل��اِل��ِدي��نَ��ا

وُك���نَّ���ا امل���ؤِث���ري���َن ونَ���ح���ُن َه��لْ��َك��ى

��اِب��ري��ن��ا ���اِك���ري���َن ال��صَّ ����ا ال���شَّ وُك����نَّ

�����ا أص�������َل ت������اِري������ٍخ َع����ِري����ٍق وُك�����نَّ

ِل��������������َن اآلِخ�����ِري�����ن�����ا ������ا األوَّ وُك������نَّ

ِب������أّي َم��ِش��ي��ئ��ٍة ي���أت���ي ابْ������ُن َك���لْ���ٍب

��نُ��ونَ��ا؟!! َس���لُ���وِق���يٍّ يَ���ُظ���نُّ ِب��نَ��ا ال��ظُّ

ِب������أّي َم��ِش��ي��ئ��ٍة ي���أت���ي ابْ������ُن َك���لْ���ٍب

�����ُه ق����د ي����زَدِري����ن����ا؟!! ي����ُظ����نُّ ِب�����أنَّ

إثْ���ٌم« ��نِّ  ال��ظَّ بَ��ع��َض  »ِإنَّ  ِل��ي��ْخ��َس��أ؛ 

أُس�������وُد ال���ل���ِه يَ���ح���ُم���وَن ال��َع��ِري��ن��ا

َوِف����ي َش���ْخ���ِص ال���يَ���مَاِن���ي ِك���بْ���ِريَ���اءٌ

ي���ق���ّض م���ض���اِج���َع املُ��ْس��تَ��ْك��ِب��ِري��نَ��ا

أَراُدوا إَذا  ���ِب���َن  ���يِّ ال���طَّ ����ا  وُك����نَّ

وإْخ������واًن������ا، وُه�������ْم ِم����نَّ����ا َوِف���ي���نَ���ا

ه���ذا غ����ي����َر  أراُدوا  إْن  ��������ا  وإمَّ

ف���س���وَف يَ�������َرْوَن ُخ���ْس���َراًن���ا ُم��ِب��ي��ن��ا

وَم َج��ْم��ًع��ا نُ����واِج����ُه ف���اِرًس���ا وال�������رُّ

م�����َع األع���������راِب واملُ���تَ���َأْم���ِرك���ي���ن���ا

ال يَ����وِم����ه����ا  ِم������ْن  �����نَ�����ا  أِلنَّ وذاَك 

����ُرَه����ا ج����ي����وَش ال��ع��اب��ِري��ن��ا نُ����َع����بِّ

ف���«م��ق��ب��رةُ ال���ُغ���َزاِة« تُ����راُب أرض��ي

»الفخَفِخينا«!! ِل��َج��يْ��ِش  َف���خٌّ  ُه��نَ��ا 

وأْق�����َس�����َم ُك������لُّ ُج�����نْ�����ِديٍّ يَ��ِم��ي��ًن��ا

ع���ل���ى ه�����ذا ول�����م ي���ح���ن���ْث يَ��م��ي��ن��ا

��ع��ي��ِد َس����اُم رّب��ي ع��ل��ى ال��يَ��َم��ِن ال��سَّ

ع���ل���ى أه���ل���ي وَربْ�����ِع�����ي أج��م��ع��ي��ن��ا

َم���َع ال���َوَط���ِن احل��ب��ي��ِب َدًم���ا وُروًح���ا

ووْج�����داًن�����ا، تَ���َق���اَس���ْم���ن���ا األَِن���ي���ن���ا
َم���َع ال���َوَط���ِن احل��ب��ي��ِب ِب�����ُدوِن َش��كٍّ

ُه����َو احُل�����بُّ ال����ذي ي��ع��ن��ي ال��َي��ِق��ي��ن��ا

نَحيا.. نَُموُت..  احلبيِب  الَوَطِن  َمَع 

َفِنينا ولَ����ْو  احل��ب��ي��ِب  ال���َوَط���ِن  َم����َع 

َزِك�������يٌّ ِع�����ْط�����ٌر  َه�������������َواَءهُ  َوِإنَّ 

��ْس��نَ��ا ال���نَّ���َس���ائ���َم أُْك��س��ج��ي��نَ��ا تَ��نَ��فَّ

الَقَضايا.. نَ��َص��ُروا  َم��ْن  يَ��َم��اِن��يُّ��وَن، 

يَ���َم���اِن���يُّ���وَن، َم����ْن َرَف���ُع���وا اجَل��ِب��ي��ن��ا

م��أن��ا ص��ف��ح��َة ال���ّت���اِري���ِخ َم���ْج���ًدا

وس������وَف ن���َظ���لُّ نَ���م���ُأه���ا ِس��ِن��ي��ن��ا

يَ���َم���اٍن َف���ًت���ى  ال���ِف���َط���اَم  بَ���لَ���َغ  إَذا 

الَّ��ِذي��نَ��ا!! ابْ����ُن  يَ���َديْ���ِه يجثو  َف��َب��يْ��َن 

على نفسها ال علينا جنت
أحمد العجري

من املعلَّقة اليمانية
إبراهيم طلحة 
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 متابعات فلسطينية

»إسرائيل«: فشٌل يف التقدير االستخباراتي.. وقصوٌر يف فهم حزب اهلل 
جهاد حيدر*

مانا سحطامتا سد خلياةا 6الاا سددخادا شاهدا سداميا
و سيماجيةا ستالاتتفموتاألميتهم،انتفاموتامفمعيلهماعىلا
 ألمانا سقيمالا إلس ئيايل.ام اذسكاخقاداغلباعاىلا سدميا
 سفمئتا ْساتمَل ااتسامقطا سددخدامنا سللمخمتاو ستقدخل تا
 إلس ئيلياة،اوتبلاياا سددخادامانا ستحدخامتاو ستهدخد ت،ا
وتحدخد امماختصلانمسجلخمتا سيد خيةاو سسيمسيةايفا سسمحةا

 سسياخةاوعربلم.
ند خاةاخيبغلا ستأكيداعاىلاحقيقةاأنا سفشالايفا ستقدخلا
 الساتيبما تلالاياظملالةاعمسياةاوماناساي زيا سطبيدةا
 سبرشخاة.اونمستاميلاسيالامفمجئماساقيطانداضا الجهزةا
 الساتيبما تيةايفا الخطامءاعىلامساتيىا سفهاماو ستقدخل،ا
والاتُيقصالذها سظملالةانمسرضواةامناكفمءةالذ ا سجهمزا

 الستيبما تلاأَْواذ ك.
ما اذسك،اخاإناسبدضاحمالتا سفشالاخصيصيةانلحمظا
 سقضيةا سطلوحةاوألميتهماو سحيييمتا ستصلةانهم..او خضما
عيدماماختصلا الملانبدضا الجهزةا الساتيبما تيةا ستلاسهما
شاهلةاعمسية،اميلا الساتيبما تا إلس ئيلياة،اخمصةاوأنا
 سكيمنانكمخةامؤّسسمتهاختبملىانأجهزتها الستيبما تيةايفا

لذ ا سجمل.
يفا سقمنل،اخيبغالا ستأكيداعىلاحقيقةاأناوجيعالذ ا سكما
مناحمالتا سفشال،اواغما اللميةا ستلاتتسامانهم،االاخديلا
أخاهاسماخكناليامكا خجمز تاخيعيةايفاساجلا الساتيبما تا
 إلس ئيلياة..اما ا الشاماةاإىلاأناتالا نيباساماتتمكنامنا
تيظيفالاذها الخجامز تانمسساتيىا سذياخسامحانإحد ثا
تغيرياجذاياسصلحتهماعىلا سسمحتنيا سسياخةاو القليمية.ا
 سبددا ألولاسفشالا ستقدخل تا الستيبما تيةا إلس ئيلية،ا
أخهاقزَّياصياتهما سضيمةا ستلاختدمدا سددواتظهريلم،اعونا

 خاكماا سقدا تاو الجهازةاو سكفمء تاو سياربةا ستلاتتمت ا
نهام.اوأثبتاقاداةا سقيىا سضامعةاعىلاإخشاملاُمَيّططمتها

ومفمجأته.
خشلا ستقدخلا سشهريا سذيا م ا مسلسلا سيكسمتا ندأا
صملاوجملانهايفاحييهاوزخلا المنا إلس ئييلا خهيعانما ك،ا

عيدمماجزياأناسيلاأمميا
سيىا  سلئيلا السدا
عدةاأسمني .اوسمخدتها
يفاذسكاوحد تا ستقدخلا
يفا السااتااياابااما تا
سكنا  سدسكلخة،ا ممن.ا
ميا نددا أخها  سي ق ا
سيي تا سااتا خحيا
أَْكيَلا  سلئيلا ألسدا

ثبمتمً..
خشلتا  خاااضااامًا
 الساااتاااياااباااما تا
تقدخلا يفا  إلس ئيليةا
حزبا تاادخاالا أصاالا

 سله..اوسهذ ا سفشلااكمئزها ستلاتتصلانمسيظلةا إلس ئيليةا
قصيٌاا ليمكا كمنا أخلىا ندبماةا وقدا ته..ا حزبا سلها إىلا
إس ئييلايفاخهمااؤىاحزبا سلهاوتقدخل تهاوخيما تهايفالذ ا

 سجمل.
 متد ع ًاسهذها سساما،اخشالتا الساتيبما تا إلس ئيليةا
 خضامايفاتقدخالامفمعيلاتدخلاحزبا سلاه،اانددمماحصل(،ا
عىلا سسامحةا سساياخة.اولاياأمالامفهيياخمصاةا ذ امما
 ساتيدو ايفالاذ ا ستقدخالاإىلا سقيامساننياحجماحازبا سلها
وعدخدهاوننيامسمحةاساياخماوحجما سجممعمتا ستكفريخةا

و الالمنيةاوعدخدلم..

 خضم،اخشالتا الساتيبما تا إلس ئيليةايفاتقدخلاوتيق ا
أصالا ستدخلا سالويسايفاوقتامبكالااوالاعاربةايفاتقدخلها
قبالاأخميامناحصيساهانددمما تضحتامؤرش تاها سدليية(..ا
وسهذ ا سفشلا خضماعالقةانمسيظلةاو ستقدخلا سيمطئا ستصلا
نمسيقفا سلويس..اوإز ءامساتيىا ستيسايلام ا سجمهياخةا
 السالميةاوسمئلاحلفمءا

 سدوسةا سسياخة..
ذساااااك،ا  ىلا
» سؤسسةا خشلتا
نمما  إلس ئيلية«،ا
يفا خيهما الستيبما ت،ا
تقدخلامفمعيلا ستدخلا
–ا  سدسكليا سلويسا
و سصماوخلا  سجييا
جمخبا سجيشا إىلا –ا
وحلفمئها  سااساايايا
 ساااذخاااناحااقااقااي ا
انلخة(ا  ختصما تا
شكلتا مفصليةا
صدمةاسكلا سجهمتا سدمعخة،اوتحدخد اتحلخلامدخيةاحلب.ا
ائيلا لذها سفمعيلا ميلا تحقيلا منا ستبددا أنلزا ومنا
 اكمناجيشا سددواغمعيا خزخكيت،اخاللاكلمةاسهايفاكمخينا
إذا أنحمثا المنا سقيمل.ا أمميامؤتملامدهدا 6الا،ا  سيمخلا
تيمولايفاحييهامما عتربهاتل جدمًاسلجممعمتا سسلحةا سدمعخةا
نددا ستدخلا سدسكليا ندضا الممكن،ا يفا سليظميا سسيايا
تدخلا سدوستنيا سدظميني،ا »اغما أضمفا وسكيها  سلويس.ا
إىلا و ستيصلا عمالخيةا سيجمحمتا تشكالنا سفتمحا  سلتنيا
أمميا كبريةا صدينةا خيجدا يفا ألزمةا سسياخة،ا مما  تَّفمقا
تحقيلا خجمز تاعسكلخةاخدليةايفا سدماك«.اوسماخكنالذ ا

خدمسيةاسالحا سجيا نمحدوعخةا إىلا عتقمعا خستيدا  الستبدمعا
أَْوا سصماوخل،او خمماكمناخلىاأناحجماو ْستمَل اا  سلويسا
كمخيةا وقدا تهما ستسليحية،ا تدخلا سجممعمتا سسلحةا
تحقيلا خجمز تا تمي ا سجيشا سسياياوحلفمءه،امنا كلا

جيللخةانلخة.
سكانايفا سقمنل،اأتىاتحلخلامدخيةاحلباسييبتاملةاأخلىا
خطأاوخشلاتقدخل تا سؤسسةا سدساكلخةاو الستيبما تيةا
يفاتالا نيب.اومنا سؤكداأنالذ ا الخجمزاكمناسهاوق ا سفمجأةا
و سصدمةاعىلاصيمعا سقل اا القليملاو سدويل..اومناضميهما

إس ئيل..
يفاُكّلا الحي ل،ا سدز ءا سيحيداسالستيبما تا إلس ئيليةايفا
لذ ا سسلسالامنا ستحيالتاو سفمجآت،اأنا سفشلايفا سلؤخةا
و ستقدخالاسماخقتارصاعليهماخقط،انلاشاملاكمخاةا طل فا
 سحياا سدامعياسحياا سقمومة..انمناخيهما سيالخمتا ستحدةا

و واونماُوُصْيالًاإىلاتلكيماو سسديعخةاوقطل.
ممماخفمقمامنا سلسامئلاو الندمعا ستلاخيطيياعليهمالذ ا
 سفشلا سمتداعىلاسيي ت،اأخهاختصلانمسسمحةا ألَْكيَلاألميةا
نمسيسابةاسصيمعا سقل اايفاتلا نيباكيخهماتؤثلانشكلامبمرشا
نمناتيّصفها سؤسساتمنا سدساكلخةاو سسيمساية،اكتهدخدا

 سرت تيجل،احزبا سلهاو سجمهياخةا السالميةايفا خل ن.
وكماماأنا سفشالايفا ستقدخالا الساتيبما تلاليامحطةا
قداخرتتاباعليهمامي قفاوخيما تانمماختيمسابامده،اكذسكا
لاياتتيخجاسقصاياايفا سفهاما سصحيحاسماخساتيدا سيهالذ ا

 ستقدخل..
ندبماةاأخلى،امشاكلةا عد ءاحزبا سلهاومحياا سقمومةا
أخهاماساماخبلغي احتاىا النا سلحلةا ستلاتمكيهامامنا ععمءا

 سفهما سيمضجا سذياخجيبهما سفمجآتاو سصدممت.

* العهد اإلخباري

وزير صهيوني: سنضم 60% من االحتالُل الصهيوني يعتقل 38 فلسطينياً يف الضفة ويزعم مصادرة سالح ومبالغ مالية 
الضفة لـ »إسرائيل«

،اإنا»حكيمتَهاساتضما قملاوزخاٌلاصهييخالٌّ
 سيطقةا سصيفةا»ج«ا ستلاتشكلاخحيا%ل6امنا

مسمحةا سضفةا سغلنية«.
وقاملاوزخالا ستدلياماوزعياماحازبا» سبيتا
 سيهيعي«ا سيمييل،اخفتميلانييت،اإناحزنها»خدخ ا
نمتجامهامرشوعاقمخيناسضمامساتيطيةامدمسيها
ا سيطقةا أعوميماكجزءامنا سارت تيجيةاسضماُكلِّ

»ج«ايفا سضفةا سغلنية«.
و«مدمسياهاأعوميام«،الالاو حادةامناكربىا
 سساتيطيمتا» إلس ئيلية«ا سقممةاعىلا ألا يضا
 سفلساطيييةانمسضفةا سحتلة،اوتقا اإىلا سرشقا

منامدخيةا سقدس.
وخقلتاصحيفةا» سجلوز سيمانيست«ا سدربخة،ا
عاىلاميقدهما إلسكرتوخالاعنانييتاقيساها سيييا
يفاسقامءام اائيالانلدخاةامساتيطيةا»مدمسيها
 عوميم«،انيلاكرشئيال«:ا»أتيق امناُكّلاأعضمءا

 سحكيمةاتأخيدالذ ا سقمخين«.

قطعان من املستوطنني 
يقتحمون املسجَد األقصى 

عارش تا أنا خلساطييية،ا مصامعاا أّكادتا
 سساتيطينيا سيهايع،ا قتحماي اخاييا سيالثامء،ا

 سسجدا ألقىصا سبماك،امنانمبا سغمانة.
وقمستا سصمعا:اإنا سساتيطينياخّفذو اجيالتا
 ساتفز زخةايفانمحمتا ألقىص،انحممخةامشادعةا

مناقي تا الحتاللا إلس ئييل.
إىلاذساكا عتقلتاقاي تا الحتااللا إلس ئييل،ا
خجالا سيالثامء،اأَْكيَلامانالخاخلساطيييمً،اخاللا
مد لمامتاوعمليامتاتفتيشاو سادةاخفذتهمايفا

ميتلفامحمخظمتا سضفةا سغلنية.
قاي تا أنا خلساطيييةا مصامعاا وأوضحاتا
 الحتااللا قتحماتامييامانالطاةارشقاخمنللا
وشيتاحملةامد لممتاو عتقمالتاو سدة،اطمستا
عرشةاخلساطييينياعىلا ألقل،اكمما قتحمتانلدةا
نياتاخجامااومل حاانامحاومييماعمخادةايفانيتا

سحم،او عتقلتاتسدةاآخلخن.
وأضمخاتاأناقي ِتا الحتاللا عتقلتاخمساًةا
خلساطييينيامنانلدةاسلي عايفامحمخظةاا يا سلها
و سبرية،او ثينياماناقلقيلية،اَوآخلامنانلدةاخدبدا

جييباغلباجيني.

شايتاقي تا الحتااللا إلس ئييلاخجلا
و عتقامالتا مد لمامتا حملاةا  سيالثامء،ا
و سادةايفاأخحامءامتفلقاةامانا سضفاةا
 سغلنياة،اطمساتامخاخلساطيييمً،انييهاما

أطفملاوأسىامحلاون.
قي تاها أنا جياشا الحتاالل،ا و ععاىا
يفا سضفاةا خلساطيييمًا لخا  عتقلاتا
 سغلنية،امماناوصفهمانااا“ سطلينني”،ا
آالفا سشاي كلا ستالا مصامعاةا ز عًماما
تساتيدياستميخالا“خشامطمتاإالمنية”،ا
نحساباتدباريه،اخاللاعمليامتا سد لمةا

و القتحمممتا سي سدةا ستلاخفذلم.

وتجاموزتا العتقامالتايفا سضفاة،امما
أعلياها الحتاالل،اوتيزعاتاعاىلا سيحايا
 ستميل:الاامنامحمخظةاخمنللااشامماًل(،ا
9امنامحمخظةانياتاسحمااجيينًم(،امامنا
محمخظةاا يا سلهااوسط(،ا6امنامحمخظةا
 سيليلااجيينًم(،الامناقلقيليةااشامماًل(،ا

اامناجينيااشمماًل(.
وتلكزتا العتقمالتايفامحمخظةاخمنللا
يفامييامانالطاةاسالجئني،احياثاطمستام 
شبمناخلسطييينيانييهماخاأسىامحلاخنا
لام:امحمدارش خدة،اخملا سهيدي،اوأُسايدا
اخحامن،ايفاحانيا ععاىاجياشا الحتاللا

مصمعاتهاقطدةاسالحاوكميةامنا سذخريةا
خااللامد لممتاهاسلميامزلانمسييام.اأمما
 العتقمالتا ستلاشايهماجياشا الحتاللايفا
محمخظاةانيتاسحم،اخرتكازتايفانلدةانيتا
خجما،ا ستلاسجلاخيهما عتقملاااأطفمل.

ونيصايصا العتقامالتا ستالاشايهما
جياشا الحتااللايفامحمخظاةاا يا سلاه،ا
خساجلتاااحمالتايفانلدةاسالي عانييهمال 

مناعمئلةاو حدة،انييهماشقيقمن.
ويفامحمخظاةا سيليال،اساجلا عتقملا
زخاد ت،ا عبد سهاديا صمخالا  سشاقيقنيا
وشقيقهازخمع،اازقاخليلاطميزي،اغسمنا

عبد سدظيما سقييس،امل عاأحمدا سيي جدة،ا
وعاىلاصمنلا سجدربي،ايفاعمليمتامد لمةا
طمساتاميامزلا سدتقلنيا–اآخفالا سذكلا–ا
نمإلضمخةاسذويا سشاهد ءاإخهمبامسايعة،ا

خمخزازخمع ت،اومحميعاأنياخييخة.
وذكلتامصامعااإعالميةاأنا العتقمالتا
 ستلاساجلتايفامحمخظاةاقلقيليةاطمستا
أاندةامناخشاطمءاحلكةاحممس،ايفاحنيا
زعاماجياشا الحتاالل،اعيياهاعاىلاآالفا
 سشي كلا ستلاتستيدُياستميخلا“خشمطمتا
إالمنية”،اخاللاعمليمتا سد لمةا سي سدةا

 ستلاخفذلم.

االحتالُل يهدُم منزاًل بالنقب وُيْجبرُِ فلسطينًيا على هدم بيته بيده
لدمتاسالطمتا الحتاللا إلس ئييلا
ميازاًلاخلساطيييًمانقلخاةاناريالاّد ج،ا
لاديا عاىلا آخالا مي طيًاما وأجاربتا
ميزساهانيادهايفاقلخاةاأنياتلايلانمسيقبا

 سفلسطييلا سحتل.
وقملا سيمشطاخمسداأنياخلمةاسيكمسةا
إناقاي تا سهاديا الحتالسياةا »صفام«،ا
أجاربتامي طانايفاقلخةاأناياتليلاعىلا
لدياميزسهاصبمحا سيالثمء،او سيزلاخأويا

سبدةاأطفمل،انمإلضمخةاسألياو ألب.
وقبلاذسك،الدماتاجل خمتا الحتاللا
ميزاًلايفاقلخاةانريالد ج،او ستلاتتدلضا
سحملاةالديامتصمعدةا سفارتةا ألخرية.ا
وأشامااأنياخلماةاإىلاأناأانا اجل خمتا
 حتالسيةاتجيلا سيقباميذاصبمحا سييي،ا
ونادأتانحملةالادياميامزلاسلمي طينيا
 سُدازل،امؤكاًد اأناحملةا سهادياسماتيتها
نداد،اوأناقي تا الحتاللاوآسيمتهاتتملكزا
عاىلامفاماقاومد خلاعدةاقالى،اميهما
و عيا سيداماوخاطااخامداززةانقاي تا

كبرية.
عمليامُتا سهاديا ْساتمَل ًا ا وتأتالا
ُسَيّطاطا حتاليلاسحموسةا قتالعاللاقلخةا
خلسطيييةانمسيقب،اسصمعاةاأا ضيهم.



15 عربي ودولي سددعاااماا      سيميلاااخيمخلااالاياا سي خلااااني ا سيمخلامخلالا

اجلي�ُس العراقّي يحرر مناطَق على ال�صاحل االأي�صر للمو�صل 

يوٌم داٍم ببغداد.. َأْكَثر من 32 شهيدًا يف ثالثُة انفجارات بمدينة الصدر

»معاريف«: حزُب اهلل يمتلُك سالًحا دقيًقا يمكن 
أن يصيَب أيَة نقطة على خريطة »إسرائيل«

  - متابعات:
»ع عاش«ا إلجل مال،ا تيظياما أعلانا
مساؤوسيتَهاعانا ستفجاريا الختحامايا ساذيا
 ساتهدفامدخيةا سصداايفانغاد عاو سذياأوعىا

نحيمةااخاشيصمًاوإصمنةاا6اآخلخن.
وقمساتامصامعاايفا سرشطاةا سدل قياةاإنا
»سيماةامفييةا خفجلتايفاسمحةااااضمنا
مدخياةا سصاداارشقالانغاد ع«.اوأضمختاأنا
»سايما تا إلسادمفاللعتاإىلا سكمناوسطا
أخبامءاعناساقيطاضحمخم«،امبيياةاأنا»قيةا

أمييةاطيقتا سيطقة«.
كمماأعليتاقيمعةاعمليمتانغد عاعنا خفجماا
سايماتنيامفييتنيا ساتهدختمامستشفينيا
رشقلا سدمصمة،امشاريةاإىلاسقيطاعدعامنا

 سي طينياننياقتيلاومصمب.ا
وقملا ستحدثانمساماقيمعةاعمليمتانغد عا
 سدميداسددامدن،ايفانيمنامقتضباإنا»سيماةا
مفيياةاكمخاتاملكيخاةاخلافامستشافىا
 سكيدي،اقلباشاماعاخلسطني،ارشقلانغد ع،ا

 خفجلتامستهدخةاتجمدمًاسلمي طيني«.
وأضمفاأنا»سايماًةامفيياةاثمخيةاكمختا
ملكيخةاخلفامستشافىا سجاي عا،ايفامدخيةا
 سصادا،ارشقلانغاد ع،ا خفجلتامساتهدخةا

أنا إىلا مشاري ًا أخضامً«،ا سلمي طيانيا تجمداما
» الخفجماخناأسافل اعناساقيطاضحمخمامنا

 سدخينياسماخدلفاعدعلماندد«.
كذساك،اأعلياتاقيامعةاعمليمتانغاد عاعنا
إصمناةاعدعامانا سدخينيانمخفجامااخاعبي تا
شامميلانغد ع.اوقمساتا سقيامعةاإنا»خاعبي تا
خمسافةا خفجالت،ا سيايي،امساتهدخةاعيمعةا

وسيقماشدبيةايفاميطقةا سشدب«،اوأضمخت،ا
أنا» ستفجري ِتاأسفلتاعناوقيِعاإصمنمٍت.

ويفاسايمقا سحملةا سدسكلخةايفا سيصل..ا
حلاتا سقاي تا سدل قية،اميطقاةا سدماضا
و سجما ا ستجاماياعاىلا سسامحلا ألخارا
سدخياةا سيصلاماناقبضةاتيظياما“ع عش”ا

 إلجل مال.

وأخمعانيمناصمعااعناخليةا إلعاليا سحلنل،ا
نداداظهلاخييا سيالثامء،انأناقاي تامكمخحةا
 إلالمب،احالاتاميطقةا سداماضاو سجم ا
 ستجماياسلماي عا الحتيمطيةاجيايباميطقةا
 ستأميامانمسسامحلا ألخراسدخياةا سيصلامنا
عيامرصاع عش،اوقممتانلخا ا سدلما سدل قلا

خيقامبمخيهم.

  - متابعات:
ذكلتاصحيفاةا»مدماخاف«ا»أّنا ستقلخلا
 سساييياسماخسامىامدهاداأنحامثا» المن«ا
 سقيملاخشرياإىلاتدمظماكبرياسقيةاحزبا سلها
 سذياخمقتاتهدخد تها سقايةا إلخَْل خية«،االختًةا
إىلا»أخهاويفا سدميا سميضاكمختاإخَْل نايفا سلكزا

 ألولامناحيثاتهدخدا سكيمن«.
وتمندتا سصحيفاةا»جلتا سدا مما سكبريةا
خاللالذ ا سدمي..اشملدو ايفا سؤسسةا ألمييةا
و سجياشا» إلس ئييل«امناوا ءا سحدوعاكيفا
أنا ألمانيا سدامياسحازبا سلها سسايداحسانا
خرصا سلاهاصمدايفا سيحلا سساياي،اوو صلا
خقلا ألسالحةا سهمةامناإخَْل ناإىلا سيمزنايفا
سبيمناوتزوعانأسلحةاكمسةاسلتي زن«احسبا

تدبريلم.
وأضمخاتا سصحيفاةا»سلمالةا ألوىلامياذا
أنانادأاحازبا سلاهايفاتدمظماقيتاهاتلىاخيها
قامعةاميامزنا خدليًّام.ا تهدخاًد ا »إس ئيال«ا
 السلحةايفا سيظمةا سلبيمخيةاميذاخرتةاتيقفي ا
عاناعداكميامتا سصي اخاخا ستالاالاتتيقفا
نحسابا تصييافا سصي اخاخا إىلا و ختقلاي ا
 سييعياة.الذها سيتيجةاخجباأناتقللاجد اُكّلا

شيصايفا»إس ئيل««.ا
وسفتاتا سصحيفةاإىلا»أّناحزبا سلهاخمتلكا
 سيايياساالًحماعقيًقاماخمكاناأناخصيابا خةا
خقطةاعاىلاخلخطاةا»إس ئيل«.احازبا سلها
خمتلكاقدا تاتلععاساالحا سجيا» إلس ئييل«ا
ما اطمئل تها ستملصية،اوخلععاساالحا سبحلا
م اسافنا سصي اخخا ستلاسدخهاوخلععاسالحا

 سرب«.
وأوضحاتا»مدماخف«ا»أخهايفا سيقتا سذيا
تدلماخيها سجيشا» إلس ئييل«اشايئماخشايئما
 ستحادثانيفالا سلغةاننياجمي ا السالحة،ا
قمتالاحزبا سلاهاوا كماخارب تاعمليمتيةاالا

مييلاسهماسدىا خضلا سجييعا سيظمميني«.
وتمنداتا سصحيفاةا» سجياشا إلس ئييلا
خمكاناأناخهازياحازبا سلهايفا خاميامددوعةا
خقطا ذ اكمنامناخدطلا الملانمسقتملاشجمعا
نماماخكفالاسجدالا سجياشاخيتارص.ا سيمنا
سايتضمناآالفا سقتاىلا النلخامءايفاسبيامن،ا
و«إس ئيال«اساتيجلاإىلامي جهاةاعييفاةا
وخطاريةاتتضماناساقيطامئامتا سقتىلايفا
جمخبيام،ا سيلاثا سشامميلاإلس ئيالامهجياا
و سحالباسلمالةا ألوىلامياذاللاعمماماحقاما

ستشكلاتهدخد اوجيعخم«.
وأاعخاتا سصحيفةا»أمال نامهممناخجبا
أناخأخذلمما سجمهياانمسحسابمن،ا ألول،اأنا
 سجياشا إلس ئيايلاخيططاألسايأامماخمكنا
وخبددا سي جهةاقداا الماكمن،او ألملا سيمخل،ا
 سرت خزساتياام ا سبطماخمتاسيالا ستيصيةا
 الخضلا ستلاساتتلقيخهمامناقيامعةا سجبهةا

 سد خلية،اولذ امجلعاتلميح«.
وختمتا»مدماخاف«انمسقيلا» ذ اكمنالذ ا
ليا الملا سيحيدا سذياساييجياليم،اخحموسي ا
أناتتصياو اممذ اسايحصلاعيدمماساييهماا
ُكّلاماماتبقى.اوج ا سلأسا الكرباسلمؤسساةا
 المييةالياتقليصا سفجيةاننيااأيا سجمهياا
 ساذياخدتقداأناحزبا سلهالاياالايشء،اوننيا

 سي ق «.ا

الجزائر تعلُن 
الطوارئ وتتهُم 

أطرافاً عربيًة 
بمحاولة زرع 

الفتنة 
  - وكاالت:

 تهاماوزخاُلا سد خلياةا سجز ئالي،ا
خياا سدخنانادوي،اأطل خمًاناا“محموسةا
زاعا سفتياةاوخللا سبلبلةاو سفيىضايفا

 سجز ئل”.
وقملاندوي،ايفاترصخحمتاصحمخيةا
خييا سيالثمء،انأناليامكاأطل خمًاعلنيًةا
ساماخذكللماتحاموُلازعزعةا ساتقل اا

 سجز ئلاو سسمسانأميه.
وتيعدا سيزخُلانادوياناا“ سلعانقيةا
عىلاُكّلامناتسّيُلاسهاخفَسهارْضَباأمنا
 سجز ئل”،امشدع ًاعىلاأنا سدوسةا“ونكلا
أجهزتهماساتحفظا سلكيمتا سدميميةا
و سيمصاةاوليمكاقي خانيا سجمهياخةا
 ستلاساتحتكماسهما سسالطمتاسحممخةا

 سي طيني”.
ساإلرض با كماما عتاربا سدعاي تا
و الحتجمجمتاللا“خلضااأيانمسقيةا
و سديفاولياأسليباغرياحضماي”.

وأعليتا سسالطمتا سجز ئلخةاحمسةا
 سطي ائاعاىلاحدوعلما سرشقيةاخيخمًا
مناتسللا سجميعمتا سسلحةانيالختلا
قالبا سحادوعا و ساكمفا  سقرصخانا

 سجز ئلخة.ا
وقمستامصامعااإعالمياةاجز ئلخةا
أخهاتاما تيمذاإجل ء تاأمييةامشادعةا
نبلدختلا سامءا ألنياضاو سكيخف،انددا
أناتاماتأمنيا سرشخطا سحادوعي،اعىلا
طيلامسامخةاتتجموزاللخاكم،احيثا
تاماإخجمزاماماالاخقالاعانالااملكز ا
متقدمم،ا سكيرياميهماخدملانمسكممري تا
 سحل اخاة،انمإلضمخةاإىلاإخشامءاقمعدةا
طري ناتمندةاسساالحا ساداكا سيطيل،ا
كممالا خغطالا ولايا ساربا ساذيا
 سرشخاطا سحدوعياماناوالخةا سطمافا

إىلاوالخةا سي عي.
خقاالا وأضامفا سصاداا إلعالمالا
عاناجهامتاأميياةاأناأجهازةا ألمنا
أنا أخاميا مياذا اصادتا  سجز ئلخاةا
 إلالمنينيا سذخناتساللي اماناسيبيماإىلا
تيخالاطلباي اماناقيامعةا سجممعمتا
 إلالمنيةانمسجز ئلا سدعماسفكا سحصماا

عليهمايفاوالخةا سكمف.
وتمنا اأخاها»سلحيليسةاعوناتساللا
لاؤالءاإىلا سجز ئالاأَْواإىلاتيخالاتاما
نقاي تا و سدخا ا تشادخدا سحل ساةا
 سجياشاإىلا سحادوعاعارباُكّلا سيالخمتا
 سرشقيةامناوالخةاتميل ستاجيينمًاإىلا
والخةا سطمافاشممالً،اكمماتما ستدمملا

طمئل تاحلنيةاسسحا سحدوع«
وكمخاتا سسالطمتا ستيخسايةاقادا
أكادتاأخهماساناتتهمونام ا سسالحنيا
 سذخناكمخي ايفاسامحمتا سقتملاوعمعو ا
إىلاتيخال،امشادعةاعاىلاأخاهاسايتما
تتبدهاماو عتقمسهماوتطبيالا سقمخينا

نحقهم.
واتحلكاتا سصمساحا ألمييةانيالخةا
ترصخحامتا خلفياةا عاىلا تبساة،ا
 سساؤوسنيانمسحكيمةا ستيخساية،اوتما
وضا احي جزاثمنتة،اتدمالاعىلامد اا
 سيايي،اتقاييانتفتياشاصاماياساكلا
 سلكبمتا سشتبهاخيهم،اوإخضمعاكيريا
منا ألشايمصاإىلا ستدلخفانمسيسمئلا

 ستكييسيجيةا سحدخية.
وخقمتالاأَْكيَالاماناللاااتيخايسا
تارت وحاأعمامااأغلبهمانانيامااواخ 
عممامًام اتيظيممتاجهمعخةاخصيصما
يفاسيبيماوساياخماو سدال قاوخلاتقلخلا
خرشهاخرب ءايفا ألمما ستحدةايفاتميز/ا

خيسييااالاا ثلازخماةاستيخل.
وحتاىا آلن،اعامعاللماإالمنالاإىلا
تيخلانحسبامماأعلنا سجمدةا سميضا
وزخالا سد خليةا سهامعيا سجدوبا سذيا
قملاأماميا سربسامنا»عيدخاما سدطيمتا
 سكمخياةاو سالزماةاعاناُكّلامانالايا
ميجايعاخاماجاتيخلايفاناؤاا ستيتل،ا
وعيدخما ستدد ع تيمايفالذ ا سيضيع«.

املوساد يُحضُّ الفتيات »اإلسرائيليات« للتجنُّد فيه: 
عملياُت خارَج البالد تتطلُب ضباطاً بطابع خاص

  - متابعات:
اجهامزا سيمنال تا سيماجياةا إلس ئييلاأَْوامماخسامىا َحاضَّ
نا« سيسامع«،ا سفتيمتا إلس ئيليمتاسلتجيادايفاصفيخه،ايفاإعالنا

خرشهاخييا سيالثمء.
وجمءايفاخصاإعالن:«اخسادىاالملأةاقيخاة،االاخهماسيمامماقمتا
ناه،امماخهمانمسيسابةاسيماليامناأخت،ا سيسامعاخسادىاإىلاضبمطا

ميمنل تام اطمن اخمص«.
خارشاجهامزا سيمنال تا سيماجياةا إلس ئيايلاأَْوامماخسامىا
اخيها سفتيمتا إلس ئيليمتا نا« سيسامع«،اخييا سيالثمء،اإعالخمًاَحضَّ
سلتجيادايفاصفيخه،اوجامءايفاخصا إلعالن:«اخسادىاالملأةاقيخة،ا
الاخهاماسيمامماقمتانه،امماخهمانمسيسابةاسيماليامناأخت،ا سيسامعا

خسدىاإىلاضبمطاميمنل تام اطمن اخمص«.
و إلعاالنا سذياخارشتايفاخلفيتهاصياةاسفتامةانمسلينا ألنيضا
و ألسايع،اعوناأناتتضحامدمسماوجههم،اانمماخكينامنا إلعالخمتا
 سفلخدةاسلجهمزا إلس ئييلا ستيصصانمستجسلاوتيفيذاعمليمتا

نمماخيهما الغتيمل.
وجامءايفا إلعالنا سذياخارشايفا سصحفا إلس ئيلية،اووسامئلا
 ستي صالا الجتممعلانمسلغةا سدربخة:«اإذ اكيِتاصمحبةاشايصيةا
وقاداةاختكتسابنيا سياربةا ألخلىاسدخيام«،اوخطلابا إلعالنامنا
 سيتسابمت:«اقداةاعىلا ألع ءا سلتف اعياداكيلةا سهمياو سضغيط،ا

وقداةاعىلا الاتجمسيةاو سدملايفاظلوفاعديا سيضيح«.
وسفاتاإىلاأنا سدمالاخشاملا»خشامطمتاطمائاةاخاماجا سبالعا
وكذسكانديمتاخماجا سبالعاكجزءامنامسماا سيدمة«،اوخرشاأوخريا
جيدسمن،ا ستحدثانلسمناائيلا سيزا ءا إلس ئييل،اخحيىا إلعالنا

عىلاحسمنهايفا»تيخرت«انمسلغةا سدلنية.
وكتابايفاتغلخدتهانمسدلنية:«اللاتلخدخنا الستحمَقانمسيسامع؟ا

 سيسامعاخطللاحملاةاستجييدا سجمسيسامتاوخبحثاعنا سيسامءا
ذو تا سشيصيةا سقيخةاو سقداةاعىلا سدملايفاظلوفاغرياعمعخة«.
ومدلوفاعنا سيسامع،ا سذياأخشاأايفا سدميا9ل9ا،اأخها ستدمنا

عىلامدىاسينياعملهانمسيسمءايفاتيفيذامهممته.
ويفاتقلخلاسهماخييا سيالثمء،اقمستاصحيفةا»خدخديتا حلوخيت«ا
إناتسيبلاسيفيل،اوزخلةا سيماجيةا إلس ئيليةا سسمنقة،او سقيمعخةا
 آلنايفاحزبا» سدساكلا سصهييخل«ا سدماضاللا»أَشهلاعميالتا

 سيسمع«،احيثاخدمتايفا سفرتةامماننيالم9ا-لم9ا.
وأضمختا سصحيفة:«ا%للامنا سدمملنيايفاجهمزا سيسامعالنا

منا سيسمءامنانييهنا%لااتدملنايفاميمصباائيسية«.
و ساتدلضتا سصحيفاةاعدًع امانا“نطالت”ا سيسامعا سلي تلا
شاماكنايفاعمليامتاسلجهامزايفاقتلا سفلساطيييني،اميالاعمليةا
خلع ن،ااخا9ا.لل.لا(او ستلا ستُشاهداخيهماثالثةامناكبمااقمعةا
ختح:اكمملاعدو ن،اكمملاخمرصاوأنياخيسفا سيّجما،اوللا سدمليةا
 ستلاقمعلماائيلا سيزا ءا ألسبلاووزخلا ألمناسمنًقماإخهيعانما ك.ا
كماماكشافتا سصحيفاةا سيقامباعانا سدميلةا ستلاشاماكتا
يفاعملياةا غتياملا سقيمعّيايفاحمامسامحميعا سبحايح،اوأخلىا
شاماكتايفاقتلا سيامعلا سغلنّلايفاسيلهممل،او سذيا عتقدا سيسامعا
أخّهاعيلاحسناساالمة،اقمئدا“أكتينلا ألسايع”،او سذياتّما غتيمسها
عاميا9ا9اامناقبلا سيسامعايفاناريوت،اوكمنامدلوًخمانلقبا“أنيا

حسن”.ا
خُشامااإىلاأّنا سيزخلةا سسامنقةاو سيمئبةايفا سكييساتاعناحزبا
“ سدساكلا سصهييخاّل”اتسايبلاسيفيال،اكمخاتاأَشاهلاعميالتا
 سيسامع،اخقاداأخهتاخدمتهاما سدساكلخةاكماالزياأولايفاجيشا
 الحتاللا إلس ئييلّ،اعملتاسصمسحا سيسمعايفاأواونم،اوننيا ألعي يا
لم9ا-لم9ااالحقاتام اجهمزا سيسامعاقامعةا سيظمةايفامدظما

عولاأواونم.ا

تركيا تعتقُل 12 شخصاً ُيشَبــُه 
يف عالقتهم بهجوم اسطنبول

  - متابعات:
 عتقلتا سسالطمُتا سرتكيُةااااشايصمًاخُشاتبها
يفاعالقتهامانمسهجاييا ساذياوقا ايفاملهاىاسييلايفا

 سطيبيلاعشيةااأسا سسية.
وذكلتاتقماخلا ألخبمءاأنا سسلطمتا سرتكيةاتكيفا
جهدلمايفا سبحثاعنا سسالحا سذياتمكنامنا سفل اا
نددا سدمليةا ستلاأّعتاإىلامقتلا9خاشيصمًامدظمهما

أجمخب،اوإصمنةاعرش تاآخلخن.
وقداأعليتاوكمسةاأخبمءا ألخمضيلا سلسميةايفاوقتا
سمنلاأناخلقارشطةامكمخحةا إلالمبايفا سطيبيلا
أسقاتا سقبضاعاىلاثممخيةاأشايمصاو قتمعتهماإىلا

 سقلا سدمياسلرشطةايفا سدخيةاالستجي نهم.
وع لماتاقاي تا سرشطاةا سيمصاة،امدعيماةا
نطمئل تالليكينرت،اميزالًايفاحلاز ختييبياخياضمنا

عمليةا سبحثاعنا سهمجم.
وأشاماتاوكمساةاعوغامنا سرتكياةاسألخبامءاإىلاأنا

 سسلحا سذياخفذا سهجيياسيلامناننيا سدتقلني.
وخرشتا سسالطمتاصيا اسلمشاتبهانهاسكيهماسما

تحدعاتأاخخاأَْوامكمناتلكا سصيا.
كمماخرشتاوسمئلا إلعاليا سرتكيةامقمط اخيدخيا
ُزعماأخهماسلمشاتبهانه،اسماخُحدعاتأاخيهماأَْوامكمخهم،ا
ولاياخقادياوثمئلا ثبامتاليخةاإىلاأحدا سساؤوسنيا

خلفاخمخذةازجمجية.
وأعلاناماماخسامىا»تيظياما سدوسةا إلساالمية«ا

»ع عش«امسؤوسيتهاعنا سهجيي.



اسيمسية-اشمملة
تصدااكلا ثينياوخميل
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تدتارَبُا سحالُبا سيفسايةا
ماناألّماأخاي عا سحالوباتأثري ًا
نانيا سادولا يفا سرص عامتا
وتساتهدُفا سشاديَبانمسداجةا
خمسحالُبا سدساكلخةا  ألوىل،ا
و ساملا عاىلا سقايةا تدتماُدا
و ستيطياطا سدساكلياو سقيةا
 سبرشخاةا ستميلاةايفا سجيايشا
أنا سحالَبا إالا و سقمتلاني،ا
 سيفسايةاتدداألمَّامانا سحلبا
 سدسكلخةا سبحتة،اخهلاتسهُما
يفاخليلاةا سجتم ا سساتهَدفا
خفسايمتا وزعزعاةا وإانمكاها
 سيامساوخللاحمسةامانا سهل ا
و سييفايفاقلينهماوخدتمدا سدتدخناعىلا سحلبا سيفسيةانشكلاكبريا

ستحقيلاألد خهماو سييلامناخصيمهم.
و سحلُبا سيفسايُّةاللاحلٌباإعالميٌةانمسداجةا ألوىل،اخهلاتدتمُدا
عىلاوسمئلا العالياوخرشا سشامئدمتامناخاللاعيمرَصا ستيبما تيةا
ومناخاللاعمالءايفاأوسمطا سجتم ا سستهدف،اوللاسيستاجدخدًة،ا
خهلاميجيعةاميذاأناخللا سلهاآعي،اإذاكمناأولامناجّلنهما سشايطمُنا
 سلجيامايفاإغي ءاأنيياماآعيامناخالِلا سيصاحاو ستحذخلاالاتقلنمالذها
 سشاحلةاوقمسامهمماإخلاسكماسنا سيمصحنياثمانانيا نيلا عياقمنيلا
ولمنيالاخقتالاأحدلماما آلخال،اولكذ ا ساتملتا سحلُبا سيفسايُةا
اطلخَقهاماعربَامدلمهاما ألولاإنليلاحتاىاأصبحتاطلخقًةا تُشااالُّ
خساتيدُمهماعبيُدا سشايطمنايفاُكّلازممناومكمن،اخقداتحدَّثا سقلآُنا
 سكلخاماعيهماووصفاَماناخقيمينانهمانمسلجفانياو سيمخقنيا سذخنا
كمخي اخدمليناعىلاخليلةا سجتم ا سسالمايفاأخّميااسايلا سلهاوحذاا

 سلُهاميهماووصفهمانأخهماأشداُكفل ًامنا سيهيعاو سيصماى.
تدتمُدا سحلُبا سيفسيةاعىلا ستهد فارشخحًةامنا سجتم ايفاخرشا
شمئدةامم،اإمماعناقيةا سددواوإْمَكمخيمتهاوعدعاجيشهاوخضيفيناسهما
أاقممامًاوأوصمخمُامهيسة؛انهدفاإانمِكا سيامساوم اتطياا ستكيليجيما
ختماععُما سشامئدةانمزخدامنا ستقماخالا سيربخةاو سقمالتاو ستحليالتا
حتىاتصبحا سشامئدُةاوكأخهماصدقاوو قا ،اأَْواخرشاأكمذخباتتحّدُثا
عاناجل ئاَماولمياةا اتكبهاما سطالفا سساتهَدفاوخربكاةاصاياا
وخيدخيلمتاسكلاخشاّيلي اصياَةالذ ا سطالفاوخجدلي اميهامجلممًا
خساتحلا سدقامباوختيىلاعيها سيمساأَْواخرشاميشايا تاواقيةاكمما
خفداُلا سددو نا سساديعيا ألملخكلا سيييايفاميتلافا سيمطل،احيثا
تأتالا سطمئل ُتاوتلمالاندرش تا آلالفامانا ألوا قا ستلاتماطبُدهما
يفاغلخةا سدمليمتا سدساكلخةاوكتباعليهمااأخهما سشدبا سيميلاخحنا
إّناماماخقايُيانهالياماناأجلكاماوستيليِصكماماناعدوكما سجييسا

 إلخل خل...(،اولكذ .
اولذ ا ألسليُباتما ستيد مهايفاعدعامنا سحلوباو سرص عمتاميذا
 سحلبا سدمسيةا سيمخيةاإىلا سييي،اوليمكاأسليٌباآخلاخدتمُداعىلا سُكتّمبا
و سجمسلاووسامئلا إلعالي،اخدتمداعىلانثاسامييامؤثالةاتتميلايفا
 سديرصخةاو سفسامعاو سحلخةاو سظليمياةاوغريَلمامنا سديموخنا ستلا
خساتيدُمهما سددو ُناسصمسحه،اوللامناأشادا ألسامسيباخطياة،اإذا

أخهماتيجُداضجًةايفاأوسمطا سيمساوترتكاأثل ًانمسغمًايفاخفيسهم.
ا خالمامًايفاحلنهما كماماخدتمدا سدتدوناعىلاأسامسيباأخلىاأشادَّ
 سيفسايةاإىلاجمخباحلنهما سدساكلخة،اخبمسلغمامانا سحصماا سربيا
و سجيياو سبحالياسلمي عا سغذ ئيةاو سدالجمتاختاماإاخمُقاذسكانهمسةا
إعالميةاعناأناَمناتساببايفاذسكاليا سطلفا سساتهَدُف،اكمماخفدلا
ا سيمسا  سدادو نا سيايي،اوأخضامًا ستطيخلايفاأمادا سحلوباحتىاخمالَّ
وختيلي اعناقضيتهماوخستسالمي اسلدادو ن،اإضمخًةاإىلاذسكا سحدخُثا
عنامفموضمتاوإعالناُلَدناساالياالاتصُماداوتحميلا سطلفا آلخلا

 سسؤوسيَةاإلخجمعارشخاننيا سجتم او سقيمعة.
وقدا ساتيدمتا سحلُبا سيفسايةانددا سحلبا سدمسيةا سيمخيةاننيا
 التحمعا سسايخيتلاآخاذ كاوننياأملخكماوحلفمئهم،اوُساّميتانمسحلبا
 سباماعة،اوقدا ساتطمعتاأملخاكماأناتتفّيَقاعىلا التحمعا سسايخيتلا
وجدلتاهاخيهاما،اوكمناشادمالمالياوضا ا سلجلاغريا سيمسابايفا
 ساكمنا سيمسابايفا سيمصابا سقيمعخّاةاو سهممةامناخااللاعمالئهما
و ساتيبما تهم،اوالاخز لاأعد ءا إلسالياخستيدمينا سحلَبا سيفسيةا
إىلاجمخباحلنهما سدساكلخةامناخاللاإخسامعا ألماةاوخرشاثقمخمتا
مغليطاةاووسامئلاإعالميةاخمِعشاةاسلحيمءاوتجدلا إلخسامناخفقُدا
َزَكمءاخفساهاوخغَلُقايفاتفمصيَلاشاهي خيٍةاالاخلتفاتانددلماسلقضمخما
 سصريخةاو ألسمسايةاخييىاخفَساهاوخيىا سلَهاوخصبحامنا سسهلا

عىلا سدتدخنا سييُلاميهاو سفتُكانه.
وماناألما ألشايمءا ستلاخجابا العتمامُعاعليهماسي جهاةا سحلبا
 سيفسيةاللا سيعلاو سبصريةا سيعلانأسمسيبا سرص ع:اتفهمامناأختا
ومنالياعدوكاومماللاقضيتكاوممذ اخلخدا سددواميك..اتسلماسلقيمعةا
 ستالاتحماباتحتاسي ئهم..اتبتدداعناوسامئلاإعااليا سددو،االاتيجلا
سلمهمتل تاو سيمكفمتا ستلاالاطمئَلاميهم..االاتسامحاسلمصطلحمت،ا
 ستلاخلخدا سددواأناخيرَشلمايفاأوسامطا سجتم اأناتملاندوناتيضيحا
وَاعٍّاوكشفاسلحقمئلاوميهما سديرصخةاو سفسمعاو سظليميةاو...اإسخ.
كذسكايفامي جهةا سحلبا سيفسيةاالاتصّدقاُكّلامماخأتلامناجمخبا
 سددواوإناكمناتحتامسامىاإخسامخيةاأَْوامفموضمتاأَْواميشايا تا
ومحامرض تاوخطاباوأخباما؛األخكانذساكاتجَدُلامناخفساكاالقطمًا
خساتقبلاُكّلاماماجمءامناقبلا سدادو،اخيؤثلاعليكاوتصباحاأع ًةامنا
أعو تهانشكلاغريامبمرشاوأختاالاتز لاتظناأخكايفامي جهةامدهاوأختا

يفا سحقيقةاتيُدُمه..
وسكلاخفشَلا سددواعسكلخمًاعليهاأناخكتشَفامقد َااوعلا سجتم ا
اكهانميقفهاوإرص اها  سساتهَدفاوخدلمامدىاوعيهاونصريتهاوتمسُّ
عاىلا سي َجهاة،اوخمصةاعيدمماخقيُيانيرشاشامئدة،اخاالاتلقىاآذ خمًا
صمغية،اوكلمماخحمولاخجُداأخهاأممياصيلةامنا سيعلاصلبةاتتحّطما
عليهاماُكّلا ألسامسيباو سكلاو سيد عاخييكفئاعىلاخفساهاوخداكاأخها

خي ِجُهاأمًةاقيخًةايفاإعا كهماووعيهم.ا

شاهدِتا سيالثُةا ألََسامنيُ ا سمضيُةاو حدًةامنا
أَْكيَااالامل حالا سدادو ناتصدياد ًاو خدخمعًةايفا
ميتلفا سجبهامتا سد خلية،امناخهماإىلا سجيف،ا
خصحال ءاميدياوجبهامتاتدزاوشابيةاو سبق ا
وغريلام،ايفامحموساٍةاجدخادٍةاسلدادو ناوأََعَو تها
امدمعالِتا سي َجهةا ستلااستا تَحقيَلاتقدُّياخكِرُ
عىلاحمسةاعجزاوخشالاسديعّياأملخكلاخصُدُبا
عاىلاكيرٍيامانا سل قبنياتفساريُهاو سيقيُفاعىلا
أسابمنها سحقيقيِة،ايفاظلامي زخنا سقيةا سيتّلةا

سصمسحاتحمسُفا إلثما سسديعّيا ألملخكل..
جبهُةاخهم،اكميمل،اشاهدتاخاللا ألََسامني ا
 سيالثاةا سمضياةاعارش ِتا سزحيخامتا سدعماةا
ًة،انمإلَضمَخةاإىلا سغطمءا نشاكلاكبرياعدع ًاوُعاادَّ
 سجييا سكيّفاتيخلهاميتلُفاتشاكيالتاساالحا
 سجايا سدامعي،اوكمخاتا سيتيجةا-كماما سدمعة-ا
امما جبامُلاخهماووعخمخُهماتلتهُما ألعد َءاوتذخُباُكلَّ
جمدايهانحال اِةا إلخممناو سصارباو سيبمتا سذيا

ختمتُ انهاأَنَْطمُلا سجيشاو سلجمنا سشدبية.ا
سماخكْناوصيُلاعيلامحسنا ألحملاإىلاميطقةا
خهمامجلعاَحَدٍثاعمعياأَْواعمنل،اسقداكمناتتيخجمًا
ستحضاري تاو سادةايفالاذها سجبهاة،اوختيجةا
المخمتاساديعخّةاأملخكيةاعىلا ستقدُّياوحساما
 سدلكةام ا سشادبا سيميلاوإْسَقمطهانإْسَقمطا

عمصمتها ألنيةاو سشمميةاصيدمء.
اوندداأخميامنا سضجيجاو ستقدُّممتايفاوسمئلا

إعاليا سساديعخّةاوقطلاو إلَممَا تاتالشاتاآمملا
 سغز ةاو خدثلتاأَْحاَلُمهم..

اصفحةا مقرتحامُتاكرييا ستلاتضّمياتاَطلَّ
لامعياو سلتِزقاةامماناخطلقيناعىلاأخفساهما
رشعيًةاكمختاساببمًاائيسايمًايفا خدخمعةاقيمع تا
 الاتاز قاعىلا ألَْاض؛اخيخمًامناتييّلاأملخكماوآلا
سديعاعيهم؛اختيجةاخشلهما سرت كماعىلا ألَْاض،ا
خدخدي انمآلالفامناملتزقتهمانشاكلالسترييا
خشابُهاحمالِتا الختحماا سجممعل؛اأمالًايفاتحقيلا
مكساباميد خلاختماتقدخُمهاعلنيخمًاسألملخكينيا

سييلااضملم.
ا سساديعخّةاندوالماضغطتاوالاتز لاتضَغُطا
عاىلاملتزقتهام؛اماناأجالاتحقيالاإخجامز ٍتا
ومكمساَباعاىلا ألَْاضاتُحَساُباسهاماوتصبايفا
اصيدلما سدسكلياندداساقيطاليبتهماأََماامَيا
 سدمسام،اكمماتيعا سساديعخّةا ساتدمعَةاليميتهما
عىلا سيمن،االاسايمماأخهماخارتا سكيريَا سكيريَا
مانا ساملاوساماتجاناسايىا سييبةاو سسامدةا
 سيهاماة..اكماماأخهاما-أيا سلخامض-انمتاتايفا
ضيلامنا ْساتمَل ااوجايعا سلتزقةاعىلا ختالفا
أشاكمسهماوأحجممهاماوأوز خهماعاىلاأا ضيهما
ويفاخيمعقهاماوللا ستلانادأتايفا تيمذاإجل ء تا
تقشفاتشامُلا سي طينيا سسديعخنّي،اخكيفاسهما
ايفاعخا اخمتياةانقمءامئامتا سلتزقةا أناتساتملَّ
 سيمييانيام اعي ئلهاماوقداأَْصبَاحالؤالءاخلونا

يفاخيامعقا سلخامضاغمخاةاولدخمً؟!،انالاختميىا
ندُضهاماأناالاتتيقَفا سحالباو سددو ناحتىاالا
خلحلي اوخيارو ا المتيمز ِتاو سلتبامتاو سفللا

و سفيمعقا ستلاخديشيناخيهم..ا
ونطايالِتا صمايَعا سشادبا سيميالا إنا
وتضحيمِتا سجيشاو سلجمنا سشادبيةاأخشلاُكّلا
حسامنمتا سددو،اخإَع َاةاأملخاكما سل حلةاتغمعاا
و سلفا سيميلاخميلاأنلَزاخقمطا إلخفمقاو سفشلا
ألونمماماومدموخيه،ا سلخمُضاماناجمخبهماتديشا
حمساةاتيباطاوضبمنياةايفا ألخال،اخاالا سدمليةا
 سسالميةا سسيمسيةاقمعاةاعىلاحفظاممءا سيجها
 سسديعّي،اوالا سسماا سدسكليانأخضلاحملامنا
 سسماا سسايميس،انلاليا ألسيأانمسيسبةاسحكميا
خجاداو سحجامزامّمنانامتا سيمنانمسيسابةاسهما
اتالِحُقهماإىلاأنا صد عمًاوُعقدًةاساتالزُمهماوتظلُّ
خسقطي اوختالَشاي اجل ءامما قرتخيهامناجل ئَما
نحلا إلخَْسامخيةاوجال ءامماتجلعيهامانالز ئَما

وخضمئَحاو خفمقمٍتاسماتيطلاسهماعىلانمل..
إنا سسقيطا سلخ ا سذياتتدلضاسها سسديعخّةا
يفا سيمان..امقمنالاثبمتاخطمولااسايخا سجبملا
خساطلها ألَنَْطاملا سيممخيايناَسُهاَياند خُةاعرصا
جدخداخليلاندظمةا إلخَْسامنا سيميلاومجملدخها

 سيممنيايفاميتلفا سجبهمت..ا
اأَْكيََلا سيَّمِسااَلا اَو سلَُّهاَغمِساٌباَعىَلاأَْمِلِهاَوَسِكانَّ

خَْدَلُميَن(اصَدَقا سلُها سديلا سدظيم

حميد رزق

 انتصاراٌت تليُق 
بعظمة املجاهدين

د. أشرف الكبسي
ا سكالي.. يفاعييَيهماُكلُّ

 سحلباو سيأااو سسالي..
خقي ا ألسم..

خممسيةا سيت..
و سقهلاو سددي..ا

خمماعسمهاخقيُلا سقلم!..ا
يفاعيييكاخماأممه..ا
عميعا سل وي..ا

وكربخمءا سلو خة..ا
 سيهمخة..ا سبد خة..ا

وُكّلاسعخمتا سحكمخة..ا
يفاعيييكاخماجدتل..ا
ملوخُةا ألَخَّاامي..ا
 سيمُناو سددو ن..ا
جل حمُتا آلن..ا
زغماخُدا سغد..ا

وكمناخمامماكمن..ا
منا سغالفاسلغالف.!ا

يف عينيك!


