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الجيُش واللجاُن ينّفذون كمائَن وعملياٍت نوعيًة الصطياد كبار املرتزقة وتدمرُي 30 مدرعة وآلية ومصرُع وجرح العشرات 
إفشاُل عّدة زحوفات واستعادُة تأمني مواقَع يف كهبوب وطْرُد الغزاة من ذو باب، ووسائُل اإلعالم تصُف املعارك على العدوان بـ »الصعبة« وتؤكد مشاَركَة قواٍت أجنبية 

باُب املندب.. الحصاُد الـُمـر 
مخاطُر كبريٌة تتهّدُد حركة املالحة وقناة السويس يف حال تمّكن العدوان من اْحتاَلل باب املندب 

  - عبداهلل بن عامر:
إساتدثعاأيطثُلانيج شاونيلجثنانيشادب ةا
ِزمثَ انيباثَعنِةايفانيدثنكانيدنئالةايبثبانيندبا
جنانباغلبانيباالع،اح اثاتمّكناتاوحدنُتا
نيج شاونيلجثنانيشدب ةامنانستدثعةامننق9َا
كثناملتِزقاُةانيدادونناقاداسا طلوناعل هاثا
مساننعانايثيغطثءانيجانيانيكنّفاونيقصفا

نيبحلياعىلامدننانيسثعة.ا
اةاحصلتاعل هثا ويحسبامدلنمثتاَخثصَّ
»صدىانيسارية«ااإنانيدثنَكاخااللاني نملا
نيثض لاأّعتاإىلاطلعاقنىاننْحتاَللاونيلتزقةا
مانامجما9اذواياثباوأَْطاَلنفانينطقاةايددا
مارعانيدرشنتامانانيلتزقاة،اي نهماقثعةا

كبثن.ا
وشنلدتاس ثننُتانإلسدثفاتنُقُلاعرشنتا
نيجنثايثتجاثهاعدن،اولناماثاأكدتهامصثعُنا
محل ةايفانيحثاظة،اإضثاةاإىلانعرتنفاوسثئلا
إعالم اةامنني اةايلدادوننايحجامانيخساثئلا
نيكباريِةايفاصفنفانيلتزقاةاخاللامحثويتهما

نيتقد .ا
وقدانساتملانيددوننايفانيتحضريايلمدلكةا
يفايثبانينادباومحثويةانْحتااَللاتلكانينثطلا
أشاهلنًايأكملهث،امثاقدااشكلاتهدادنًاحق ق ثًا
يحلكاةانيالحةانيدوي ةايفايثبانيندب،اولنامثا
قدااندكُساسالبثًاعىلامراوقنثةانيساناس،ا
ا ماثاينااجاحانيدادوننامناتحق الاألدناها
وتمكلاملتزقتهامانانيتننجدايفاتلكانينطقةا
نيح ناةاوننْسرتَنت ج ة،اناس مثانيتكفرياننا
نيلتبطننايثيقثعدةاوعنعشانيذانانستقدمهما

مؤخلنًامناسنناة.ا
وسابلاأناأكادتاصنداثُءاحلَصهاثاعاىلا
نيحفاثظاعاىلاحلكةانيالحاةانيدوي اةاوعد ا
نإلرضننايحلكاةانيتجاثنةاوقناثةانيساناس،ا
نساتملننا وتدنع اثتا محاذنًةاماناعننقابا
نيدادوننايفانساتهدنفايثبانينادباومحثويةا

نْحتاَلِيه.ا

كمنٌي محَكٌم يقضي على قادة 
من املرتزقة: 

عمل اثٌتاانع اٌةااّفذلاثاأيطاثلانيج اشا
يلزحنااثتا يلتصاّديا نيشادب ةا ونيلجاثنا
نيدثعاة،اأيلزلثاكمالامحكماأَعَّىاإىلامرعا
نيدرشنتامانانيلتزقة،اي نهماقاثعٌة،اأيلزلما
حمدياشكلياقثئداجبهةايثبانيندب،ايحسبا

مصدناعسكلي.ا
اوأشاثنتانيصثعُناإىلامرعاقثئدانيكت بةا
نيلنيداةاا مثااسامىا»نيلاننءانينثياثاحز «ا
نيدّلامناقبلانيددونناأسثمةاح دنة،اإضثاًةا
إىلانيق ثعياعملانيصب حلانيذيايقىامرَعها
ما9اعادعاكبارياماناملناق اه،اح اثااقدنا

عدعلماياااااملتزقثً.ا
وكثناقثئاُدانيكت باةانينثيناةاا مثااسامىا
نيلاننءانألوىلا»زنااد«انيدق اداااثرصانيكثزملا
قاداأص ابايفامدثنكانألحاد،اويقىاعادٌعامنا

ملناق هامصثنَعهمايفامنثطلاكهبنب.ا
ويفاوقاتانحالاأااثعتانألاباثُءايإصثياةا
نيقثئادانيجدادانيدّلايدااالًايلصب حلانيدم دا
نيلتازقاأحمداعبدنيلهاتلكال،اا مثايقىاعدعا
مانانيلتزقاةانيلناقلاياهامصثنَعهماي نهما

حثنُسهانيشخيصانيدعنامحمداتلكل.ا

تطهرُي مواقع القرون الخمسة 
يف كهبوب: 

وطّهالانيج اُشاونيلجثُنانيشادب ةامننق9َا

نيقلونانيخمساةايفاكهبنبانيتثيدةايحثاظةا
يحاج،ايداداتكب دانيلتزقاةاخساثئَلااثعحًة،ا
ح اثايلغتاخساثئُلانيددوننايفاتلاكانينطقةا

ان انألحدامثانااقلاعنالاامدنعةاوآي ة.ا
تطهاريُانيج اشايلمننق9ايفاكهبانباعا9ا
نيلتزقاةاإىلاشانالجن امضثعانساتملاحتىا
ساثعثتانيظهاريةاونيساثء،اقبالاأنااتكبدونا
خساثئَلاإضثا اًةاعادتهاماإىلانيرتنج9،اح ثا
يقىاعدعاكبريامنهمامصثنَعهمامساثءانألحدا
إثالاعمل اثتانيج اشاونيلجاثنانيشادب ةايفا
كهبنباونيحلاق ةانيقلابتلامنايثبانيندب.ا
ويحسابامصثعَناعساكلاٍةاااإنانيج َشا
ونيلجثَنانيشدب ةانساتهداننامدنعثِتاوآي ثِتا
نيلتزقة،امثاأَعَّىاإىلاتدمريامدنعتلايفاكهبنبا
ومارعاَماناكثاانناعل همثاقبلانساتهدنفا
مدنعاةاثثيناةايفانينطقاةانيغلي اةايكهبنبا

ومرعاطثقمهث.ا
ويفانيحلاق ةايمدالااةاذيثباأّعىانيقصُفا
عاىلا نيشادب ةا ونيلجاثنا يلج اشا نيدادالا
تجمداثتانيلتزقاةاإىلاتدمارياااآي ثتامدنعةا

إحدنلثاجلناةاعسكلاة.

هجوُم املرتزقة على ذو باب: 
وكثنانيئثُتامناملتزقةانيددونناقداحثويننا
َ ايثتجثهاذوايثب،ااجَلانيسابتانيثيض،ا نيتقادُّ
مساننعانايغطثءاجنيامكنّفاقبَلاأناتدُخَلا
نيبانننُجانيحلي ةانيدثعااةايفاخطانيدلكةامنا
خاللانيقصفانيهسترييانيذياتدّلضتايهاذوا
ياثب،اإناأناأيطثلانيج شاونيلجثنانيشادب ةا
كبّدونانيلتزقةاخساثئَلاكباريًة،اأيزنلثاتدمريا
ماثانااقلاعانالامدنعثتاوآي اثتاومرعا

وجلحانيدرشنتامنانيلتزقة.ا
وتشاريانيصثعناإىلاأنانيلتزقاةاامناأينثءا
نيحثاظثتانيجنني ةاوآخلاناتمانستقدنمهما
مناسانناةاعارباطثئالنتاتلك اةاإىلاعدن(ا
حثوياننانيتقاد ايأعادنعاكبريةااحاناذوايثبا
قبلاتكبدلماخساثئَلاكبريًة،اح ثانصطدمننا
يكمثئنانيج شاونيلجثنانيشادب ةاوتدلضتا
دثتُهمايلقصفانيصثنوخلاوننساتهدنفا تجمُّ

نيبثرشايثيداد ة.ا

ويفاتفثص الانيدثنكااإنايانننَجانيددوننا
كنّفتامناقصفهثايثتجثهاذوايثباومدساكلا
نيدمالي،اا مثاحثويتامجثم ا9امنانيلتزقةا
نيتقاد اونيتساللامنانيجهاثتانيرشق ة،اغريا
أنانيج اشاونيلجثنانيشادب ةاتصدونايحثويةا
نيتساللاماناتلاكانيجهاثتايفانينقاتانياذيا
كثااتاا هاطثئلنتانأليثتايانيتثيدةايلددوننا
تحثولاته ئةاني دننايتقد انيلتزقةامناخاللا

نيقصفانيستمل.ا
وكثااتامنثطالاذواياثباوكهبانباقادا
تدلضاتاخاللاني نمالانيثض الاألَْكنَلامنا
لازحنااثتاشانهثانيلتزقةاوقاننُتانيددوننا
وننْحتااَلل،اجم دهثاتمانيتصاديايهثامناقبلا

نيج شاونيلجثنانيشدب ة.ا

جرائُم عدوانيٌة ضد املواطنني: 
ا اطرينُنانيددوننانيسادنعيانألمريكلاَشانَّ
عرشنِتانيغثننتاعاىلامنثطلانيخثءاوذوايثبا
ونيرشاطانيساثحيل،امنهثاغثننتانساتهداتا
تجمداثًايلمننطنالاحنلايرئاماثءايفامدالاةا
نيخثءانيتثيداةايحثاظةاتدز،اح اثاأعتاتلكا
نيغاثننتاإىلانستشاهثعالامننطنالاوإصثيةا

آخلان.
نيدادوننا طاريننا أنا إىلا نألاباثءا وأااثعتا
نستهدفاتلكانينثطلاياا6اغثننتانألحد،اا مثا
شنانيسبتاغثننتامكنفةاعىلاافسانينثطل.ا

وسائُل إعالمية عاملية: معركة 
صعبة 

أنا إىلا أشاثنتا عثي اةا إعالم اةا وساثئلا
َ اونيسا طلَةا محاثونتاعولانيدادوننانيتقادُّ
عىلامنثطلايثبانيندباتأتلايفاإطثناتحسالا
منقفهاثانيتفاثُويضايفانيشاثوننتانيقثعمة،ا
ا مثاوصفتا»نوسا ثاني ان «انيدثنكام9اَمنا
أسامتهمامسالحلاأاصاثنانيلاها»نيحنث ل«ا
يثيدثنكانيصدباة،امؤكدًةاأناقاننٍتاإمثننت ًةا

تشثنكايفاتلكانيدمل ثت.ا
أماثاوساثئُلاإعاال انيددوننااقداساثنعتا
كدثعتهاثاإىلاإْعااَلناسا طلةانيلتزقاةاعاىلا
منطقاةاذواياثباوعاىلامدساكلانيدمليايفا
نينقاتانيذياكثاتاا هاقاننُتانيلتزقةاتحثولا
نيتقد ايثتجثهانيدساكلاقبالاأنااتمانيتصديا

يهثامناقبلانيج شاونيلجثنانيشدب ة.
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ــنٌّ غاراٍت هي�سترييًة  الطرياُن ال�سعوديُّ ي�سُ
على ال�سرفة وال�سبكة بنجران:

ضربٌة صاروخيٌة تقضي على َأْكَثـر من 20 
مرتِزقاً يف نجران ومقتُل عشرات الجنود 

السعوديني بعمليات متنوعة 
  - خاص:

رضياٌةاصثنوخ اةامساّدعةاحصدتا
ُقلنياةانيدرشاانامنثاقاثًاوعم االً،امانا
ي نهماق اثعنٌتاعساكلاّةاياثنزةامنني ةا
يلدادونن،ايثيرضيةانيصثنوخ اةانألَخريَةا
نيتلاوّجهتهثانيقاّنُةانيصثنوخ ةاني من ةا
عىلاتجمدثتاملتزقةانيج شانيسادنعيا
شامثلاعبثساةاُقبثيةامنفاذانيخرضنءايفا

اجلنن.
اوواقاثًاإلاثعةامصادنام دنالايصدىا
نيساريةااإنامنايلانيقتىلانينثالانُيقّد ا
محمداجنذ اواشاغلاقثئاداكت بةايفايننءا
نيهثياكاعبدنيلبانيشادنعي،ايثإلضثاةاإىلا
جالحاماثانااقلاعاناثمثا اةاوعرشانا
نيصثنوخالا نيهجان ا آخلاان،اوأعقابا
عمل ثتاعسكلاةامتننعةاطثويتانيدداَدا
منانيننق9انيدساكلاةانيسدنعاةايفاذنتا
نيقطاثع،امناي نهثاإحلنقاآي ةاعساكلاةا

سدنعاةامدنعةايثيُقلبامنانينفذ.
وعىلاذنتانيصد داني دنالاشناطريننا
نيغاثننتامساتخدمثًا نيدادونناعارشنِتا
أسالحًةامحظاننًة،اعاىلاجبالانيرشااةا
ومنق9انيشابكةاعقبااشالاقاننتامنا
نيج شانيسادنعياوملتزقتهايفانستدثعةا
نيجبلاونينق9انيطللاعىلامدانةااجلنن.

ونيلجاثنا ني منالا نيج اُشا وكثنا ا
نيشدب ةاتصّدونايزحَفلاكبريَانااّفذلمثا
نيج اُشانيسادنعياوملتِزقتُاهاعىلاجبلا
نيسادنعالا نيرشااةا ومنقا9ا نيشابكةا
نيلذااناتسا طُلاعل همثانيقاننُتاني من ةا
ونيننقَدالايفاقطاثعااجالنناإىلانيجهاةا

نيجنني ةانيرشق ةامنانيدانة.
وواقثًايصثعَناعسكلاةايصدىانيسريةا
اقداشاثنكتايفانيزحفلاأعدنٌعاكبريةامنا
نيتكفرياالاإىلاجثااباأالنعامانانيج شا
نيسادنعي،اوأّكدانيصادنامقتلانيدرشنتا
مناأالنعانيج شانيسادنعياونيتكفريالا
أثنثءانيتصديايهم،امض فثًاأناجنثانيقتىلا
مثاتزنلاملم ًةايفاسفحانيجبل،ايثإلضثاةا
إىلاعدعامانانآلي ثتانيدنعةانيتلانحرتقتا
يفانيدمل اة،اوماناي نهثاماثاكثنامحمالًا
يأعدنعامنهم،امثاأسافلاعانامرعهم،ا
وقاداافذانيطارينُناخاللانيدمل اةاغثننٍتا
مكنفةاعىلانيجبلاوصفهثامصدٌنام دنالا
يدمل ثتانيتمشا طامنانيجن،امشارينًاإىلا
أنانيغاثننِتاشاملتاتفثص اَلاعق قاًةايفا
نيجبلانساتهداهثانيطارينناعىلانارتنضا
أاهاثامننقا9ُاأَْواخطانطاإمادنعاتثيداةا
يلج شاني منلاونيلجثن،اوأوضحانيصدنا
أنامنسانَبانألسالحةانيحّلمةانيستخَد ا
ماناقبلاطريننانيدادونناتزنادايثضطلنعا
م9اتكلنانيفشالانيدساكليانيسادنعيا
يفاإخالنجانيقثتلالاني من الاماناجبلا

نيرشاة.
وجاثءانيزحافانينثاالاعاىلامننقا9ا
نيج اشاونيلجاثنايفاجبالانيرشاةاعقبا
سثعثتاقل لةامنانيزحفانألولاعىلامنق9ا

نيشبكةاإىلانيرشقامنانيجبل.
وتدادالاذهانيالةانألوىلانيتلااشارتكا
ا هثاملتزقةاامن نناوجننعاسادنعاننا
إىلاجثااباتكفرياالاانتماننايلقثعادةا
وعنعش،ايفاعمل اةالجنم ةاعنخلاقطثعا
اجالننايثتجاثهامننقا9ااسا طُلاعل هثا
نيج شاني منلاونيلجثنانيشادب ة،ايكنهما
تدلضاننايهزاماةامدواة،اح اثاتصدىا
أيطاثلانيج شاونيلجاثنايلزحفاوأوقدننا
عادعنًامانانيقتاىلاونيجلحاىايفاصفنفا

نيجننعانيسدنعالاونيلتزقة.

وتحاثوُلانيسادنعاةاننساتفثعَةامانا
نيتكفرياالا نيقثتلالا مئاثتا وجانعا
مانا نساتقدمتهما مماذَنا أََننض هاثا يفا
محثاظاثتاامن اةاجنني اةايفاعمل اثتا
عسكلاةالجنم ةاإلخلنجانيج شاني منلا
ونيلجثنامناعنخلامننق9اعسكلاةاجبل ةا
مرشااةاعىلامداناةااجلنن،اسا مثاوقدا
يثتاتانألَخاريَةامحثرصًةاماناُكّلانيجبثلا

نيح طةايهثامنذاشهنن.
يمننقداها ادتارب،ا نيرشااةا وجبالا
نيدساكلاةانيمتدةاعىلامساثحةاتتجثوزا
نيخمساةاك لنمرتنت،اذناألم ٍةاعسكلاةا
نْسارتَنت ج ةايثيغاة،ايثينظالاإىلاإطاليتها
نيباثرشةاعىلامداناةااجلننامانانيجهةا
نيجنني اةانيرشق ة،اماثاافقدلثاحزنَمهثا
نيقثتلالا وامّكانا ونيدساكليا نألمنالا
ني من لامناإحكث انيسا طلةاعىلاأجننءا

ونسدةامنهثااثناثً.
وأتامَّانيقثتلانناني من نناسا طلتَهما
نيسادنعاةايفا نيدساكلاةا نيننقا9ا عاىلا
نيجبلااهثاةاشاهلاأغسطسا6الا ،ايفا
عمل ةاعسكلاةاونسدةاناتهتايثيس طلةا
عاىلانيجبلايمثاا هامناملنكَزاعساكلاةا
ومخاثزناأسالحةاتثيدةايحالسانيحدوعا
ح نهاثا ني من اننا ونغتناما نيسادنعي،ا
كم اثٍتاكبريًةامنانألسالحةانيتنساطةا
ونيخف فة،ايثإلضثاةاإىلاعرشنتاصنثعالا
نيذخثئلانيح ةانيتننعةاغريامثاتماإحلنُقها
منانآلي ثتانيدنعةانيدسكلاةانيسدنعاةا
وجم ُدهاثاتلكهاثانيجنانعانيسادنعاننا

يحظةاللويهمامنانينق9.
ونساتهداتامداد ةانيج شاونيلجثنا
نيشارتكةا نيدمل اثتا غلااةا نيشادب ةا
يفامنفاذانيخارضنءانيسادنعيامحققاةا
إصثيثٍتامبثرشًة.اوأاثعامصدٌناعساكليا
أنانيقصفاتساببايمرعا6اعسكلالا
سدنعالاوجلحاااآخلاناي نهماضثيط،ا
إىلا اننلاما مانا اقلاننا أاهاما مض فاثًا

مستشفىانيلكاخثيدايفامدانةااجلنن.
اويفاج زنناساقطاقتاىلاوجلحىامنا
نيجنانعانيسادنعالايفامنقا9اقثئمازي دا
إثلاغثنتلاعل همامناقبلاطريننايالعلما
واشانانيطريننانيسادنعياعاثعًةاغثننتا
عىلامننق9اج شاهاوحلساحادوعهاقبلا
ساثعثتامانانقتحثمهثامناِقبالانيقننتا
ني من ة،ايفامنثويةايلضغطاعل هماوثن هما
عنانيهلباأَْوايفاحثيةاوقدننايفاحصثنامنا

قبلانيقننتاني من ة.ا
ونستهداتانيداد ةاني من ةاتجمدثٍتا
يلجنانعانيسادنعالايفامنقا9انيفلاضةا
وشمثلانيخنيةامحققًةاإصثيثٍتامبثرشة.
جنانعا أنيداةا قناصا إىلا يثإلضثااةا
سادنعالاثالثاةايفاتبّةانيزيالةاوونحدايفا
تبةانيقمثمةانيقلاباةامنامدانةانيخنية،ا
تسابباقصٌفامدادلايتدمرياأني9اآي ثتا
عسكلاةاسادنعاةايفاقلاةاأعمثساخلفا
قثئامازي اد،ايثإلضثاةاإىلاُجنادياآخلاتما
قنصهايفامنق9انينشمةايفاعسري،اوأحلقا
نيقثتلنناني من نناآي ةاسادنعاةامحملةا
يثيجنانع،امثاأسافلاعنامارعاوجلحا

طثقمهث.ا
كماثاطثولانيقصاُفانيدادالاتجمدثًا
يااثاجنانعاسادنعالايفاقلاةانيشابقةا

محققةاإصثيثتامبثرشة.
وعاثوعتامداد اُةانيج اشاونيلجاثنا
نيجاننزنتا مبناىا نساتهدنَفا نيشادب ةا
يثيطاننلامحققاًةاإصثياثٍتامباثرشًةايفا

صفنفانيفننتانيسدنعاةاوملتزقتهم.

لطاملا اعتمدت قوى العدوان عىل تحشيد املرتزقة لتحقيق أطماعها ، وما حصل مؤخراً يف جبهة باب املندب 
يؤكد ذلك ، إال أن الحقيقة الغائبة عن املرتزقة أن قوى العدوان ال تكرتث ملصريهم وأنها تتعامل معهم كقطيع 
م�ن الخرفان.. وقد تجلت حالة من التباين والتخوين بش�كل معَلن بني قوى الع�دوان ومرتزقتها عىل خلفية 

هزيمة السبت. 
ال تزال تداعيات هزيمة الس�بت املدوية ترضب معس�كر العدوان ، ففيما خرست قوى العدوان رهانها عىل 
املرتزق�ة يف تحقي�ق أي اخرتاق ميداني يف جبه�ة باب املندب رغم الزحوف املكثفة واإلن�زال البحري والغطاء 
الجوي الكثيف ، فإن أطرافاً فيما يسمى املقاومة الجنوبية يلقون باللوم عىل قوى العدوان ويتهمونها بخذالنهم 

وعدم اإلكرتاث ملصريهم ، كما يتهمون بعضهم البعض ب� »االسرتزاق والعشوائية وضعف التنسيق«.
ويعزز هذا ما نرشه موقع عدن الغد املمّول من اإلمارات عىل لسان املدعو وضاح طماح أحد املقاتلني الذين 
كانوا بجوار العميد عمر الصبيحي املعنّي قائداً ملا يس�مى اللواء الثالث حزم والذي لقي حتفه السبت يف جبهة 
ب�اب املندب ، ففيما اتهم طماح من وصفهم باملس�رتزقني بأنه�م ال يريدون لجبهة كهبوب أن تنتهَي طمعاً يف 

أموال قوى العدوان ، فقد أكد خذالن التحالف للصبيحي وعدم اكرتاثهم بمصريه  .
أم�ا ع�ن مصري الرصي�ع الصبيحي فريوي طم�اح أنه أصيب بطلقة قن�ص ، وأن مرافقيه لم يس�تطيعوا 
إخراج�ه نظراً لكثاف�ة النريان ، ويضيف بأن قوى العدوان لم تمنحهم عربة مدرعة لس�حب جثته إال يف وقت 
متأخ�ر قبل حلول مغرب الس�بت ، مش�رياً إىل الهزيمة الت�ي ترتبت عىل مقتل الصبيحي، إذ تم االنس�حاب » 

الفضيع » حسب توصيفه حوايل عرشين كيلوا ، وتركوا جثة الصبيحي مرمية عىل األرض .
انتكاس�ة الس�بت ليس�ت األوىل فطاملا اعتمدت قوى العدوان عىل تحش�يد وتجنيد املرتزقة والزح بهم إىل 
محارق املوت طمعاً يف تحقيق أهدافها ومش�اريعها ، فإن تحقق لها ما تس�عى إليه ، فهذا ما تريد وإن أخفق 
املرتزق�ة وقتل�وا فإنها ال تأبه ملصريهم والتلق باالً لذلك وقد اثبتت الكث�ري من الوقائع يف تعز والبقع والجوف 

ومارب ونهم  هذه الحقيقة لو كانوا يعقلون .

العدوان 
ومرتزقته: 
االتهامات 
والتخوين 
املتبادل  

ناتخفاىاعاىلاأحاداألم ّاةاياثبانينادبا
يثينسابةايلمنطقاةاويلدثيم،انألمالانيذياجدلا
أمَلانيسا طلةاونْحتاَللانينطقةالداثًانئ سا ثًا
مناألادنفانيدادوننانيسادنعيانألمريكل،ايلا
كثاتامنطقاُةايثبانيندباذناداًةامنانيذننئ9ا
ونيربننتانيتلاساثقهثايدناةانألملانئ ُساوزننءا
نيدادوانيصه نالانيحثيلاين ثملااتن ثلناولنا
يصادعانيحشادايلددونناعاىلايالعااثايفااربنالا

ومثنسا5الا .ا
حتاىاأناتفثص َلازاثنتاهايلنناثتانيتحدةا
نألمريك اةامطل9امثنسا5الا ااقبلانيددوننا
يااالااانماثً(انّكزتاعاىلانينضانعاني منل،ا
وكثناخطثيهايفانيكناغالسااحّذنامنانينض9ا
نيجدادايفاني منايدداثننةااااسابتمربالالا ا
ومثاتاللثامناخطاننتاصه نا ةامدَلنةاوغريا

مدَلنة.ا
ومنذاأنايادأانيددوننانيدساكلياونيحصثنا
ننْقتَصاثعياوحتاىانيلحظةاونااازنلانيددوننا
اداا9ايقننتاهانيدساكلاةااحاناياثبانيندبا
يلسا طلةاعل اه،اح ثاتتطلبانيسا طلةاعىلا
ياثبانيندبانْحتاَلَلانينثطالانيحثذاةايلمض لا
ونيشننطئاني من ةانيغلي ةانيمتدةانيخثءاشمثنًا
وحتاىايثبانيندباجننيثًاومنانيض لاافساها
غلياثًاحتىاعدنارشقثً،اا ماثاادتربانيبدضاأنا
نيس طلةاعىلايثبانيندباتقتيضانيس طلَةاعىلا
ني مناكثمالًاأَْواعىلانألقلانيسننحلانيغلي ةاعىلا
نمتدنعلثايمثاا هثانيحداادةاونيجزناني من ةايفا
نيبحلانألحمل،اوأيلزلثاحن شاوكملنن،اإضثاةا

إىلانيجزنانيقلابةامنانيض ل.ا
وقادايذلانيددوننايفاساب لاذياكانيكنريَامنا
نيحثونتانيتلايثءتاجمد هثايثيفشالاأيلزلثا
نيداا9ُايملتزقاةانيباالكاووتلاإىلاياثبانيندبا
وجلاباُشاّذنذانآلااثقاونيساتأجلاناماناُكّلا
أصقثعانيدماننة،امنهماَمنانعرتااتايلدناهما
يمشاثنكتهمايدداأنايقننامصثنَعهماعىلاأاديا
نيج شاونيلجثنانيشدب ة،اومنهماَمناتحّفظتا
عويهاماعاىلاننعارتنفايمشاثنكتهماضمانا
عصثياثتانيارشكثتانألمن اةانيساتأجلةامنا

نينناثتانيتحدةاوأمريكثانيجنني ة.ا
وشهدتاأشاهُلااأكتنيلاوانامرباوعاسمربا
مانانيداث انياثيض(امداثنَكاعن فاًةاأّعتايفا
اهثااةانيطثفاإىلاناساحثبانيلتزقاةانألجثابا
مناجنسا ثتاايلاطثا ة,ااهنعاة،انسارتني ة،ا
كنينمب ث،اأمريك اة(اوعنعتهماإىلايلدناهمايددا
ُاعىلانيقتىلامنهم،اغرياأناذيكايما أناتمانيتسارتُّ
اَِغاْباعنانإلعاال انيغليل،اح اثااثجأتاقنثةا
ساكثياا نزانينساخةانيرباطثا ةامشثلداهثا
وقتَهاثايخاربامقتالانيدارشنتامانانيلتزقاةا
نألجثاابايفاني مانايتتلقافاوساثئُلانإلعاال ا
نيحل ةانيخربَاوننعرتنَفانيغليلاينجنعاملتزقةا
أجثاباومشاثنكةاقاننتامتددعةانيجنسا ثتا
منامتقثعديانيج انشانيغلي ةايفانيدثنكاضدا

نيج شاونيلجثنانيشدب ة.ا

ويدَدانيفشالانيكباريايلملتزقةاحثويتاعوُلا
نيدادونناتغ ريَانْسارتَنت ج تهثايلسا طلةاعىلا
نينثطلانيغلي ةامانامحثاظةاتدزاوأجزنءامنا
يحاجايضماثنانيسا طلةاعىلانيض لايشاكلا
كثمل،اوذياكامناخاللانيدا9ايمئاثتانيلتزقةا
نيحل لاإىلاتلكانينثطل،امساننعانايقننتامنا
جنسا ثتامختلفة،اأيلزلثاسدنعاةاوإمثننت ةا
وغلي ة،ااكثاتانيرضيثتانيصثنوخ ةايلج شا
ونيلجاثناقاداحسامتانيدلكاةاقبالايدئهاثا
يتنساحَبانيقننُتانألجنب اةاواحتفظانيددوننا

يخ ثِنانيلتزقةايحثويةانيتقد املةاأخلى.ا
وكثااتانيرضياثُتانيصثنوخ اُةامنتصاَفا
عاسامربامنانيدث انيثيض،اقاداعادتانيددونَنا
يلرتنجا9،اغارياأااهاعاثوعانساتهدنَفانينطقةا
منانيبحال،اوكذيكاعربانْحتااَللاجزالةام نن،ا
إضثاةاإىلانيدا9ايملتزقةاإىلامنثطلاقلابةامنا

يثبانيندب.ا

معركٌة بريٌة وبحرية وجوية: 
وشاهدتامنثطُلايثبانيندباونيطلةاعل هثا
مداثنَكاعن فًةاخاالَلانألشاهلانيثض ة،اح ثا
كثنانيددونناويدداُكّلااشالاولزامةايلتزقتها
احاثولانيداا9َايآخلاناما9اتغ ارياتكت كثتها
نيدساكلاة،اإضثاةاإىلاإعخثلاأسلحةاانع ةايفا
نيداثنك،اومنهثانيطريننانيحليلانيذياكنّفامنا
غثننتهانيجنااة،اإضثاةاإىلاملوح ثتانأليثتيا
قبلاأناتصبَحانيبانننجانيحلي ةاجزءنًانااتجّزأا
مانانيدلكة،اح اثاتدلضتانينثطاُلانيؤّمنةا
ماناقبلانيج اشاونيلجثنايقصافاعن فام9ا
محاثونتاننقارتنبامانانيساننحلاني من اة،ا
نألمالانيذياعاا9اصثنوخ ةانيج اشاونيلجثنا
إىلانساتهدنفانيبانننجامنهثانيبثنجاةانيحلي ةا

نإلمثننت ة.ا

باُب املندب يف العقلية 
الصهيونية: 

منذااشاأةانيك اثنانيصه ناالاثلاا ايلا
وماناقبالاذيكايكنارياوني ماُناعمنماثًاويثبا
يفا ألم ّاةاوخصنص اةا ياها تحداادنًا نينادبا
نيدقل ةانيصه نا ة،اولنامثاتؤكدهانيدننساثُتا
ونيتراحاثُتاونينادونتاونيلخصثتانيصثعنةا
عناملنكزاعننسثتاصه نا ةامنهثامتخّصصةا

يفانيجثيلانألمنلاونيدسكلي.ا
وشاهدتاياثُبانينادبايفاسات ن ثتانيقلنا
نيثيضارصنعثًاعلي ثًاصه نا ثً،اح ثاعرّباك ثنا
نيدادواعناخشا تهامنايقاثءانيض الاخثنَجا
س طلتهاأَْواعىلانألقلاوض9امنطقةايثبانيندبا
تحاَتانينصثاةانيغلي ةاقبلاأناتحاثوَلاملنكُزا
غلي اةاويإاداثزاصه نالاطاْلَحامصطلحثٍتا
جداادٍةاكاااتدواالاياثبانينادباوتحنالهاإىلا
منطقاةاعوي اة،اا ماثاتحلكتاملنكازانينفنذا
نيلتبطاةايإرسنئ لايفانيننااثتانيتحدةاونألُمما

نيتحادةامطلا9انينمثا ن ثتاماناأجلاترشا9ا
قننالاعوي ةايلمملنتانيثئ ة،اوكثنانيهدفامنا
ذيكاوقتَهاثاناتزنَعاأاّةانمت ثزنتايلجثاباني منلا
يشاأنايثبانيندب،اوقداجاثءتاتلكانيتحلكثتا
نيصه نا اةايداداسانننتاماناإغاالقاني منا

نيض لايفاحلبااثاا .ا
وقاداأَعَّىانيتنغاُلانيصه ناالايفاعولارشقا
إالاق ثاَوأيلزلثاأث ني ثاومناثماأنترياثايفاوقتا
نحلاايداداحصنيهثاعاىلاننْساتقاَللامطل9ا
نيتساد ن ثت(اإىلاحضنناعساكلياصه نالا
يفانينطقاةانيجنني اةايلبحالانألحمال،اسا مثا
نينثطلانيغلي ةانيجنني ة،اح ثاتتننجُداقثعدةا
عساكلاةاإرسنئ ل اةاتدتارباللاأكارباقثعدةا
عساكلاةايلك اثنانيصه نالاخاثنجانألََننيضا
نيحتلةايفاالسطل،اوتتكننانيقثعدُةانيتننجدُةا
يفاجازناعللكامنامطثناحليلاومخثزناكبريةا
يألسالحة،اإضثاةاإىلام نثءاقاثعناعىلانيتدثُملا
ما9انيغّننصاثتانيننوااة،ااثل كاعاناملنكزا

نيلنقبةاوشبكثتاننتصثنتاوننْستخبَثننت.
 

اْحتاَلُل الجزر اليمنية: 
نيتننُجاُدانإلرسنئ ايلاغالَبانيبحالانألحمالا
ونألطماثعايفانيسا طلةاعىلاجازناامن ةاعا9ا
ننتريااثامنتصَفانيتساد ن ثتاإىلانْحتاَللاجزنا
حن ش،اا مثاتؤكداعننسثتايضبثطايفانيج شا
انإلرسنئ ايلايانااتخىلاعنا نيارياأنانيدادوَّ
محاثونتاتحق الاألدنااهايفانيسا طلةاعىلا
ياثبانيندباوتهدادانيدولانيدلي ةاومنهثامرا

وني مناويق ةانيدول.ا
وساجلتاأحدنُثاسابد ن ثتانيقلنانيثيضا
حضنننًاعساكلاثًاإرسنئ ل اثًايفانيجزناني من ة،ا
نيحليالا يلطاريننا جنااةا طلداثتا وكذياكا
نإلرسنئ ايلااانقانيساثحلانيغليالايل منامنا

نيحدادةاشمثنًاحتىايثبانيندباجننيثً.ا
وعالوةاعىلانأللم ّةانيج نسارتنت ج ةايبثبا
نيندب،ااهنثكاألم ةانْقتَصثعاةايهث،اح ثااملا
منانيض لامثااسابتها%لاامانانينفطاوعدعا
كبريامنانيسفنانيتجثناةايلانيرشقاونيغلب،ا
اثل اكامانارشكثتاتجثناةاصه نا ةاسابلا
َوتقدمتايمشاثنا9َاعاث اثللا امناضمنهثا
جارامدلالاالياطاني مانايج بنتالاضمنا
مرشوعامدانةانينننانيذياتحدثاعنهثانيجنلنُلا
نيسدنعياأانناعشاقلاخاللازاثنتهايتلاأي با

قبلانيددونن.ا
وتؤكادامصاثعُنامختلفٌةاأناني مانايماتددا
تسا طُلاعىلانيض لايددانيتدخاالتانألمريك ةا
خاللانيسنننتانألَخريَةانغماأاضل تهثايلتحكُّما
ننْسرتَنت جلايثيض لامناخاللاجزالةام نن،ا
وكذياكانساتخدن انيسافنانيمالانيقلابامنا

نيشننطئاني من ة.ا
وقداتمّكنتاإرسنئ ُلامنايسطاافنذلثاعىلا
نيض الامناخااللانيدولانيننقداةاغلبانيبحلا

نألحملاوللاننترياثاونث ني ثاوج بنتل.

 املعركُة اإلسرائيليُة 
يف باب املندب .. الذريعُة والهدف



ننثنلاااانثالاثالا اانيننالااااني 9انينثالاثالالا     نيددعااثثاا4 تقرير

  - خاص:
شهدتانيدثنُكانيتلااخنُضهثاأيطثُلانيج شاونيلجثنانيشدب ةا
يفامحثاظةانيجنف،اتطنننًاحثسامثًاومهمثً،ايثاتفثضةاقبل ةاغريا
مسبنقةاأّعتاإىلاوض9املتزقةانيددوننانيسدنعيانألَملاكلاتحَتا
نيحصاثنايفامدالااةانيتانناوطلعلماماناعدةامنثطالاومننق9ا
عساكلاةالثمة،ايثإلضثاةاإىلاأناتلكانناتفثضةانيقبل ةاسا رتتبا
عل هاثاناقالباكبريايفامننزانانيقنىاضمنانيدلكةانيساتملةام9ا

قنىانيغزواوننحتاللاوملتزقتهمايفانيجنف.

وأااثعامصدنام دنالايااصدىانيساريةاأناقبثئلانيجنفالبتا

يفاوجهانيددوننانيسادنعياونألَملاكل،اولثجاماأَيْنَاثءانيقبثئلايفا

مدالااةانيتننايإسانثعااثنيامناقبلانيج شاونيلجثنانيشادب ة،ا

مننق9اومنثطلاكثاتاتحتاسا طلةاملتزقةانيددوننانيسادنعيا

ونألَملاكالاوسا طلوناعل هث،امنقدلاعارشنتانيقتىلاونيجلحىا

ونألرسىايفاصفنفانيلتزقة.

وأوضاحانيصادناأناثننَةانيقبثئلاأسافلتاعناتمكاناأينثئهثا

نيقثتلالامانانيسا طلةاعاىلامنطقةانيجلعانباننْسارتَنت ج ةا

يثيكثمال،ايدادامدثنَكاعن فاٍةاناتهتايفلننامجثم ا9انيلتزقةاإىلا

منثطلامجثونةاقبلاأنااقدنناتحتانيحصثن.

وأضاثفانيصدناأناأَيْنَاثءانيقبثئل،اوساطاععمااثنيامساتملا

ماناأيطثلانيج اشاونيلجثنانيشادب ة،اونصلنناتقدمهامايثتجثها

منطقةامد ملة،اوحثرصوناملتزقةانيددوننانيسادنعيانألَملاكلا

يفامنطقةامزواةاومجم9امدالاةانيتنن.

وخاللانيداثنكاتمكناأَيْنَاثءاقبثئلانيجنفامناننسات الءاعىلا

خمسةاأطقماعسكلاةايمثاا هثامناأسلحةاوذخثئل،اكمثاتمكنننا

منانيقضثءاعىلاعرشنتانيلتزقةاوأرسامجمنعةامنهم.

ويحسبانيصدناتثي9اأَيْنَاثءانيقبثئلاتقدمهماوطثنعوناملتزقةا

نيددوننانيسدنعيانألَملاكلاوتمكننناأَاْضثًامنانيس طلةاعىلاعدعا

منانيننقا9ايثتجثهامدالاةانيحز اعثصماةامحثاظةانيجنفامنا

جهةامنطقةانيدقبة،اا مثاوصلنناإىلايننيثتاسديثامنامحنناآخل.

وعاىلانيلغمامناناخلنطاأَيْنَاثءاقبثئلانيجنفاونيقبثئلاني من ةا

نألُْخااَلىايفاصفنفاقننتانيج شاونيلجثنانيشادب ة،اإناأناثننَةا

نيقبثئالايفامدالاةانيتنناجثءتايدداأشاهلاماناننعتدنءنتانيتلا

مثنساهثانيددونُنانيسادنعيانألَملاكلاعل هماونيمثنساثتانيتلا

اأَيْنَااثءانيقبثئلا تنّيتهاثامجثم ا9انيلتزقةاوعنثرصانيقثعادةاضدَّ

ونيتلاوصلتايحّداإعدنِ اعدٍعامناأَيْنَاثءانيقبثئلام دنا ثً.

  - خاص:
إنتف9اعادُعاضحثاثانيغثننتانيتلاشانهثا
طاريننانيدادوننانألَملاكالانيسادنعياان ا
نيسابتانياثيضاعاىلامنطقةاينلاانسافا

يمدالاةانيح مةانيدنخيلاإىلااااشه دنً.
وشاناطريننانيددونناغثنتلانستهداتثا
مدنساةانيحسلايناعيلاومساجدنامجثوننا
يفامنطقاةاينلاانسافايثيح مة،امثاأعىاإىلا
نستشهثعااامننطنل،اوحلاللعانيننطنننا
إىلاإسادثاهماانجئاننايثيغاثنةانينثينةانيتلا
نيسادفلاولاماعاىلاسا ثنةا نساتهداتا
نيننطناعبِدنيدزازاني نسفلايريتف9َايدداذيكا

عدعانيشهدنءاإىلااا.
ألاثيلانينطقةانساتهجنننالاذنانيددوننا
نيربيلي،امشارياناإىلاأناينلاانسفاي ستا
ثكنًةاعسكلاةاوي ساتامنطقَةامننجهثت،ا
مدتربااناأنانيسادنعاةاوتحثيفهاثانألنعنا
انيق اماونيننث الانيدوي اةاويما تجاثوزتاُكلَّ

ترتكاش ئثًاإناوعّملته.
وأكداأَيْنَااثءانينطقة،اأنانيالعانيحق قلا
ونيالنععايهاؤنءانيدتداانالانانيتنجاهاإىلا
جبهاثتانيقتثلاألخذانيناأناونيداثعاعناعزةا

وكلنمةاني من ل.
نيحل اةا نيسالطةا أعنااتا ماناجثابهاثا
يمحثاظةاصنداثءالذهانيجازنة،اوقثيتايفا
ي اثنايهثاإنالاذنانيدمالانإلْجاَلنملانيجبثنا

ادكاسامادىانناحطاثطانيذياوصالاإي ها
تحثيفانيرشاعىلايالعاث.

وطثيابانيب اثُنانألمَمانيتحادةاونيجتم9ا
نإلاساثا ةا نيساؤوي ةا يتحمالا نيادويلا
ونألَْخاَلق اةاونيخالوجاعنانيصماتاإزنءامثا
اتدلضايهانيشادباني منلامناجلنئماإيثعةا

جمثع ةامنذااحناعثمل.
نألَملاكالا نيدادوننا طاريننا وونصالا
نيسادنعياننتاكثَباجلنئماهانيبشادةايحلا
نيدا الايفاعدعامنامحثاظاثتانيجمهنناةا

خاللاني نملانيثض ل.
ونستشاهدالامننطنلاوأص اباآخلونا
يفاغاثنةايطريننانيددوننانساتهداتاتجمدثًا

يلمدا الاحانلايرئاماثءايفامدالااةانيخثءا
يمدانةاتدز.

ووّزعانيطاريننااان اأماساغثننتاهاعىلا
منثطَلامتفلقٍةامنامدالاةاتدز،اح ثاشانا
5ااغاثنةاعىلامنثطالامتفلقةامناذوايثب،ا

َو6اغثننتاعىلانيخثء.
ونستشاهدامننطانااان اأماساينريننا
حلسانيحدوعانيسدنعياعىلامنطقةاع ثشا

يمدالاةامنبهايمحثاظةاصددة.
ويفاتنحاشاعالء،اأقد اطاريننانيددوننا
ان انيسابتاعاىلاننتاكثباجلاماةاجدادةا
أض فاتاإىلاساجلهانإلْجاَلنمل،اح ثاشانا
5اغاثننتاعىلامنزلانيننطاناأحمدانيربويشا

يمنطقاةاخ نننايمدالاةاحانثايمحثاظةا
عمالنن،اماثاأعىاإىلانستشاهثعانيناهاونينتها

وإصثيةااسثءاوأطفثل.
نيدادوا تدماداطاريننا ذنتاها ني ان ا ويفا

نستهدنَفانيدا ل.
طرينُنانيددونناشاناكذيكالاغثننتاعىلا
منطقاةاآلامجادعاوااغثننتاعاىلامنطقةا
نيندبثناوغثنةاعىلامنطقةانيسادنعايمدالاةا
يثقم،اوشاناغاثنةاعاىلامنطقاةانيالح ظا
6اغاثننتاعاىلا يمدالااةانيظثلال،اوشانا

مدسكلانألمنانيلكزي.
أمثايفامحثاظةاصندثءااقداشاناطرينُنا
نيددوننا5اغثننتاعىلانألح نفايمدالاةاينلا
حشا ش،اكمثااّفاذانيطريننا5اغاثننتاعىلا
منطقةانيخدنةايمدالاةارصونحاونستهدفا
يغثنةاسا ثنَةامننطانايفامنطقاةاآلاعمثجا

يثيدالاة.
أماثايفامحثاظاةايحجااقداشاناطريننا

نيددونناغثنتلاعىلاكهبنب.ا
ويفامحثاظةانيجنفاشناطريننانيددوننا
غثنتالاعاىلامدالااةانيتانناوغاثنةاعاىلا

منطقةامالحثايمدالاةانيصلنب.
وان انيسابتانيثيضانستشاهدانيننطنا
صثيحاعبدنيلباخرينناوأص بانثنثناآخلننا
يفاغثنٍةايطريننانيددوننانألَملاكلانيسدنعيا
نساتهداتامناثزلانيننطنلاياننعياحبثبا

يمدالاةارصونحايمأنب.

  - خاص:
أنسالتاقب لاُةاينالامطالانألي ّاةااان ا
نيسابتانيثيضانساثيًةاقناًةايتحثيفا»قلنا
جثلازونا »إاناثا مفثُعلاث:ا نيشا طثن«،ا
يلتضح ة،انحمثءام9اني من ل،اأشادنءاعىلا

نيغزنةاونيحتلل«.
ويفاحشادامه باحرضهانئ اُسانيلجنةا
نينننااةانيدل اث،امحماداعيلانيحنثال،اأقث ا
أَيْنَااثءامدالاةاينلامطلاحفَلانختتث احملةا
»أشادنءاعىلانيكفثن«،اوذياكايإقثمةاعلضا
عساكلياكبرياشاثنكتاا هاعدٌعامنانيدا9ا

نيدسكلاة.
ويمدننااثتاملتفداةاوعزاماةاناتلل،ا
قثلانيشاثنكننايفالذنانيدلضانيدساكلي:ا
إنانيغازنةاونيدتدااناينااحققنناشا ئثًاعىلا
نألنض،اوأنانيتنك اَلايهاماسا كنُناأقاىا
امنانيلنحلانيساثيقة،امشرياناإىلاأنا وأشادَّ
نألعدنَءاتماثعوناكنرينً،اوآنانألونُنايساحقهما

ونينأناينااقتلامنانيدا ل.
َجامنانيدادةانيدساكلاةامقثتلننا وتخلَّ

هاثت،اوأصبحنناجثلزانا منامختلفانيتنجُّ
يلذلاثباإىلاجبهاثتانيقتثلاوتلقالانألعدنءا

عنوسثًايفانيشجثعةاونإلقدن .ا
قبثئاُلاينالامطالايمحثاظاةاصنداثءا
جادعتانيتأك داعىلانينقنفاإىلاجثاباأَيَْطثلا
نيج اشاونيلجثنانيشادب ةايفام ثعانانيدزةا

يلداثعاعناني مناوأمنهاونْستقَلننه.
وأعلناتانساتددنَعلثانْااااَدانيجبهاثتا
يثيزاادامانانيقثتلالاوتقداامانيزاادامانا
ونيدتداانا نيغازنةا عحالا حتاىا نيشاهدنءا
وملتزقتهماونيلعاعاىلاجلنئمانيددوننايحلا

أَيْنَاثءانيشدباني منل.ا
ويفانيلقاثءاأشاثعانئ ُسانيلجناةانيننناةا
نيدل اث،امحمداعيلانيحنثال،ايمننقفاقبثئلا
ينالامطالايفامننجهةانيددونن..اُمشارينًاإىلا

عوِنلمانيكبريايفانادانيجبهثتايثيلجثل.
اوثّمانانيتضح اثِتانيتالاابذيهاثاأَيْنَاثُءا
وَمَشاثاخاوأَيْنَاثءاووجهاثءاقب لةاينلامطلا
يفاعحلانيغزنةاونيحتلل..اعنع ثًاكثاَةانيقبثئلا
إىلانينقانفايفاخنادقانيدااثعاعانانينطانا
ومننجهةانيددونناونيلعاعىلاجلنئماومجثزنا

نيددوننايحلاني من ل.

فات طالتهم يف الأ�سهر املا�سية: بعد اعتداءات وتع�سّ
ثورة القبائل تغّير الموازين في مواَجهة قوى العدوان في الجوف

أَْبَنـاُء القبائل يطّهرون منطقة الجرعوب بالكامل ويحاِصرون مرتزقة العدوان يف معمرية ومجمع املتون
مقتُل عشرات المرتزقة ووقوُع أسرى منهم وَأْبَنـاُء القبائل واصلوا التقدُّم نحو بوابات سدبا وحزم الجوف

طرياُن العدوان يوّزع همجيَته على عدد من املحافظات وا�ست�سهاُد 4 مدنيني باملخاء 

12 شهيدًا يف قصٍف لطريان العدوان اأَلمريكي السعودية 
على منطقة بني يوسف بالحيمة الداخلية

عر�ٌش ع�سكري مهيٌب لقبائل بني مطر.. 

 املئاُت من مقاتلي القبيلة ينخرطون يف جبهات القتال 

رعة درا�سة اإلغاِء كافة ت�ساريح  وّجه احلكومَة ب�سُ
ال�سيد الأجنبية يف املياه الإقليمية اليمنية 

الرئيُس الصّماد يتفّقُد القواِت البحريَة والدفاَع 
الساحلي يف الحديدة ويشدد على أن الجهوزيَة القتاليَة 

يجب أن تكون عند مستوى تضحيات الشعب
  - متابعات:

تفّق�د األُخ الرئي�ُس صالح الصماد ي�وَم األمس، قوات البحرية والدفاع الس�احيل 
وقوات خفر الس�واحل املرابطة يف الس�احل الغربي للجمهوري�ة، برفقة قائد املنطقة 

العسكرية الخامسة اللواء الركن سعيد الحريري.
وكان يف اس�تقبال رئيس املجلس الس�يايس األعىل يف القاع�دة البحرية بالحديدة، 
قائُد القوات البحرية الل�واء الركن محمد فضل، وقائد القاعدة البحرية العميد الركن 

نجيب ذمران والصف والضباط يف القاعدة.
 ويف الزيارة حيّا رئيُس املجلس السيايس األعىل، الصموَد األسطوري الذي تسجله 
الق�وات البحرية والدفاع الس�احيل يف مواجهة الع�دوان وُمَخّططه الرامي إىل احتالل 
الس�احل اليمني. مثمناً ما أنجزه أَبَْطاُل البحرية والدفاع الس�احيل والجيش واللجان 
الش�عبية خالل الس�اعات املاضية م�ن دحر وكرس للزحوف ومح�اوالت اإلنزال التي 

شنها العدو عىل الساحل الغربي مسنودًة بغطاء جوي وبحري كثيف. 
 َوأبل�غ الصماد قيادَة البحرية ومنتس�بيها تحيّاِت إخوانهم يف املجلس الس�يايس 
األعىل وكل ُمؤّسس�ات الدولة.. مؤكداً أن ما يبذله أَبَْطال البحرية من تضحيات اليوم 
وط�واَل ف�رتة صد العدوان ومؤامرته عىل وجه اليمن البح�ري وما يصربون عليه من 
تحّديات وما يبتكرونه من أس�اليب يف الدفاع عن الس�يادة والكرمة ما هي إال رضيبة 

للمستقبل الحر. 
وش�ّدد عىل أن الجهوزيَة القتاليَة يجُب أن تكوَن عند مس�توى تضحيات الشعب 

اليمني وجميع أبنائه، وتليق بما رضبه هذا الشعب من أمثلة يف الصمود والثبات. 
إىل ذل�ك، وّجه األخ صالح الصماد رئيس املجلس الس�يايس األعىل، حكومَة اإلنقاذ 
الوطني، برُسعة دراس�ة إلغاء كافة تصاريح الصيد األجنبية يف املياه اإلقليمية اليمنية 
وتقيي�م األرضار الناجم�ة عنه�ا وإح�الل برامج تطوي�ر مدخالت وتقني�ات الصيد 
للصيادي�ن اليمنيني ودعوة القطاع الخاص لالْس�تثَمار يف هذا املجال محلياً وبش�كل 

مبارش ضمن مشاريع االْستثَمار الوطني.

األجهزُة األمنيُة واللجاُن تضُبُط كمياٍت كبريًة من 
الصواريخ والقذائف يف منزل مواطن بمديرية أرحب

  - صنعاء:
أعلن�ت األجهزة األمنية واللجان الش�عبية، مس�اء أمس األحد، ع�ن ضبط كميات 

كبرية من الصواريخ والقذائف واألسلحة يف مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.
وأكد مصدٌر أمني أن األجهزَة األمنية ضبطت 122 صاروخاً نوع كاتيوشا و180 
قذيف�ة وصن�دوق ذخرية، باإلضافة إىل س�يارة ف�ورد كان عىل متنه�ا قاعدُة إطالق 
لصواريخ الكاتيوش�ا مكونة م�ن 6 فوهات، وذلك خالل عملي�ة مداهمة أحد املنازل 

التي تم اإلبالُغ عنها يف منطقة الرجوة بمديرية أرحب.
ويف الس�ياق وبحس�ب مصدر أمن�ي يف محافظة عمران، تمكن�ت األجهزة األمنية 
واللجان الش�عبية، أم�س األحد، من تفكيك ُعبَْوٍة ناس�فة كانت عن�ارُص إجرامية قد 

زرعتها يف أحد شوارع املدينة.

صنعاُء القديمة تختتُم حملَة »أشداء على الُكفار« 
اختتاماً لحْملة »أش�داء عىل الكفار« أقام أبناُء مديرية صنعاء القديمة بالعاصمة 
صنع�اء، صباح يوم الخميس امل�ايض، مهرجاناً وعرضاً عس�كرياً لتوديِع قوافَل من 

املقاتلني لرفد الجبهات.
وق�د اس�تمرت هذِه الحمل�ة منذ َش�هر، نظمت يف إطاره�ا العديد م�ن الوقفات 
االحتجاجية والقبلية، والوقف�ات عقب صلوات الجمعة يف مختلف مديريات محافظة 
صنعاء، وعقدت ضمنها الندوات التوعوية، ولقاءات موّس�عة للعلماء والخطباء وأئمة 

املساجد، كما ُقدمت العروض العسكرية.
 واش�تملت الحمل�ة ع�ىل مهرجانات تخريج دفعات عس�كرية جدي�ده، من أبناء 

القبائل امُلحيطة بمحافظة صنعاء.
وتأتي هذه الحملة اس�تكماالً لحْملة »ُرحماء بينهم«، التي بدأت قبل املولد النبوي 
ٌد رَُّس�وُل اللَِّه َوالَِّذيَن  َحمَّ الرشيف، الذي احتفل به ش�عبُنا هذا العام، تحت ِش�عار » مُّ

اِر ُرَحَماُء بَيْنَُهْم«.  اُء َعىَل اْلُكفَّ َمَعُه أَِشدَّ
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  - شامية الحيدري:
ابادواأاهامثامناأحدااسام9ُاأاَلالذنانيبلدا

نيشه دانيذيانااكرتثايهاأحد.
نيذاانا نيب ضاثء«ا نيخانذنتا »ذويا ااالا ا
اتاماتمنالهاماماناقبالاُمؤّسساثتانناجلنا
سثكساننا-اشادنبانيحضثنةانناجل زاةا-ا
ونانيربيثا لانيفلاسا لانينهمكلايفا»نا9ا
نينعال«،اوناجمثعاةاني ساثنالانيغثضباةا
نيتلاتدعانايا«نيتضثمنانينانني«،اوناأويئكا
نيدنادلاعناحقنقانإلاَْسثنانيذاناعملنناعىلا
تنق 9انيدلنئضايبساثيةاعثنمة،اُكّلالؤنءايما
اتخاذوناأّيامنقفاويمااقدمنناأاَّاةاإعناةاإزنءا
نإلياثعةانيجمثع اةاونيجاثزناونيهمج ةانيتلا
تمثنسايحلالذنانيشادباونيتلايطثيثانحتا
جل اثًايفاآااثقانيددااداماناأعمادةاوعنثوانا

نيصحثاةانيلئ س ة.ا
يفاإجثيةاضمن ةايلئ اسانينزننءانيفلايسا
مثاناالااثيساعىلاأحدانألسائلةانيتلاُوّجهتا
ياهايخصانصانأااهايفانيدمل ثتانيدساكلاةا
نيتلاتنفذلثانيملكةانيسدنعاّةايفاني مناونيتلا
أيحقتانيدمثنايثيبلداوأنلبتاساكثاه،اأوضحا
أنا»ننزعلثَنانيذياشاهدتهاصنثعةانألسالحةا
يداناثالانانياذياأوعىايح اثةاآنفانألطفاثلا
ني من ال«،اويفامقثيلاةاتلفزانا اةاأجلتهاثا
قناثةايالاإفاإ انيتلفزانا اةايفا5ااأكتنيالا
منانيدث ا5الا.اأضاثفامثانالااثيس:ا»للا
مناغاريانيالئلاأنااسادىاوننءامصثيحنث؟«،ا
اداما»مناغريانيالئال،اأقنيهثايكام«.اإناأعىلا

ل ئاةاتنف ذاةايفانيحكنماةاتدملاعىلاتنزا9ا
نألسالحةاوني دني ثتايساخثءاعىلاسافثحلا
نيخل جانيدليل،ايذيكاالئ سانينزننءانيفلايسا

مثانالااثيساادنكامثااقنيه.ا
مناذاأونخلامثنسا5الا،اتلأّساتانيملكةا
نيسادنعاّةاتحثيفاثً،اويادأتايشاناونيالامنا
ةا نينرينناعاىلاني مناضدانيدا الانيدزلايُحجَّ
مقثتلتهثاإلعثعةاَعبدنياهامنصننالثعيانيذيا
تسلمانيسالطةاعقبها–أيانيحننن-اونيذيااددا
أعنًةاساهلَةانناق ثعاتحلكهثانيسدنعاّةاك فمثا

تشثء.
اويحسابامنظماةانألَُمااامانيتحادةااإنا
لذنانيتدخلانيدساكلياقاداأوعىايح ثةاأَْكنَالا
مناللل.لااشخص،اوتساببايفاخللاكثنثةا
إاَْساثا ةااصاثِنُعامدثاثتهاثاللل.لللاطفلا
امنلاجلنءاسانءانيتغذاةايفايلاداادثالاعمثنا
نيقصفانيسدنعيااثل كاعنانيحصثنانيشثملا
نيذياُالضاعل هامناقبلاممثيكانينفطاونيذيا

حثلاعوناوصنلاأيامنننعاغذنئ ة.ا
يامااساتنِنانيطارينُنانيسادنعيانيدننس،ا
نيستشاف ثتاوناحتاىاننحتفاثنتانيدان اةا
ماناأَْلاَدنااهانيدشاننئ ةاويفاُكّلامالةاكثنا
اتمكانامنانإلاالتامناأاةاعقنيثتاعوي ة،اإذا
تسادىانيملكةانيدلي ةانيسدنعاّة-امناخاللا
غثنتهاثانيكنفاةاعاىلاني من-اإىلاخلالاحثيةا
مانانيذعالاويَلّاذننعانيجمثعاثتانيقثومةايهثا
ونيتلايإمكثاهثاإيحثقالزامةاسثحقةايقننتا
نيتحثيافانيدليلايفاحاثلاتحلتايثيشاجثعةا
يننجهتهاثايلنًاعىلاأنضانيدلكة،اافلانيننق9ا
أنانينلثي الانااخنضاننالاذهانيحلَباضدا

نيقثتلال،اويكنانيلاثضاتتب9اطلقثًاممنهجةا
يإضدثاهثامدنناثتانيشادباوتدمريلثانيتث ا

يلبن ةانيتحت ةايهذنانيبلداوتسناتهثايثألنض.
انجئاتانيسادنعاّةاينجاثحانيحنث الايفا
نيتنقا9ا نينجاثحا ولانا لالاا اااسابتمربا
يددانيفشالانيذيايحالايناننةا-2011؛ايذيكا
وح نهثاقّلنتانيسادنعاّةانيتدخلاعسكلاثًايفا
ااةايداداحصنيهثاعىلا نيارنعاني منلاَخثصَّ
منناقةاوتصناتامجلسانألمنانيتثي9اينظمةا
نألَُماامانيتحدةايفالاأيلالا5الا،اا مثااتدللا
يثيقلننا6ااا.اوقدايلنانيكتثبانيؤادونايهذها
نيمثنساثتانيدمنااةايأاهثامساتندةاألحكث ا

نيقثاننانيدويل.ا
لذنانيقلننانألَُمااملاقاّد ايللاثضاالصًةا
عاىلاطبلامنااضاة،اإذاادادايمنثياةاغطثءا
قثاناالااخنيهاثاقصاَفاني مانايشاكلاغريا
نساملامناأجلالزامةانيتملع،اوممثاناشاكا
ا هاأنالذنانيقلنناادداتحلافثًايلقثاننانيدويل،ا
اهنااقد األغنىانيدولانيدلي ةاشهثعًةاي ضثَءا
تت حايهثاسحلاوتدمريانيدولانيدلي ةانيفقريةا

نألُْخااَلى.ا
احظاىا نيدتاديا وكأنا احادثا لاذنا ُكّلا
يلخصاةاتخنيهامانانيقتلاونيسافكاإىلاأيددا
مادىاما9امباثنكثتانيقانىانيغلي اةانيتالا
ناتتننااىاعاناإمادنعهايكم اثتالثئلاةامنا
نألسالحة،ايفاحالاأناني من الااتدلضاننا
يلحصثنانيذيااحانلاعوناإمدنعلمايأّياعتثعا

عسكلي.ا
وماثاادعانايلتساثؤلالانا»أااةاجلاماةا
ننتكبهاثانيشادباني مناي تجالعاواالتامنلا

لاذهانيحن«،اللاقاث ايأاةاأعماثلاإنلثي ة؟ا
قطداثًان،ايالاإااهانيضح اةانألوىلايلهجمثتا
نيتالاانفذلثاُكلٌّامناتنظ ما»عنعش«اوتنظ ما
نيقثعادة،اويدالاأيلَزلثاتفجارينتالاامثنسا
5الااونيتالاجدلاتامنانيساثجدايفاصندثءا
لداثًااصاباأع نهث،اإذاأوعتالاذهانيهجمثتا

يح ثةاالااشخصثً.ا
لاذها نساتفثعتا أُْخاااَلى،ا اثح اةا مانا
نيتنظ ماثُتانإلنلثي ةامانانيتقثُعسانيغلابا
يقاننتانيتحثيفانيدليلايفايداضانينثطل،انا
سا مثامحثاظةانيكالايتنطاداجذونلث،اكمثا
أنالذنانيتحثيف،انيذياتدنعاأَْلاَدناهايلكلنل ةا
نألزي اةاضداجمثعةانيشا دة،ايمااحلصاعىلا
تأمالانيقانىانينني ةايه،ااهذهانيقانىاأَاْضثًا
أصبحاتاعلضةايلدمل ثتانناتحثناةانيتلاتما

تنف ذلثاخاللانيدث ا6الا. 
وااثايهامناوض9اُمزٍن،اح ثاتقن انيلاثضا
يحجاباجمثعةانيحنثلاعنانيدثيماعناطلالا
نيحصثِنانيذياتفلُضهاعىلانيبلد،اووضدهاتحتا
قصفاطريناهثانيذيااتمت9ايإمكثا ثتاقناة،ا
اثل اكاعاناتدثملهثاما9انيحنث الاوكأاهما

أجثاباوي سنناأصحثَبالذهانيبلد.ا
إناجلاماةالاذنانيبلادانينح دةاأااهاادتربا
أنضاثًاتجما9اقانىانيرشاعاىلاساثحته.اأمثا
جمثعةاأَاَْصثنانيلهااهلامنامؤاّدياحزبانيلها
نيلبنثال،اوتدعمانيسا ثعةانيسانناةاونازنيتا
تؤمانايثيقنم ةانيدلي ة.اأمثايثينسابةاألويئكا
نيذاانااطمحننايفانساتبدثعانينطقةايصثيحا
نيقانىاننساتدمثناة،ااإناصندثءاشانكةايفا

نيخثرصةاويد دةانينثل.ا

اَمناتاننَّطايفارصنعاسا ثيسايهذنانيبلدا إنَّ
سا دا9اثمنَاهايبثياغانألىساونيحازن،اومانا
جثابهثانيلاثضاساتدمُلاعىلاإخمثعايؤنةالذنا
نيرنعايطلاقةانساتبدنعاةاونيتلاساتؤادلثا
وتتمساكايهثاكثااةاممثيكانيخل اجانيختلة،ا
اثألمالاياكلايساثطةاأنانيملكةانيسادنعاّةا
ناارلاثاويماارلاثاأيدنًانؤااةاني مناكبلٍدا

مستقلاومنحد.ا
ويثيدانعةاإىلااقطةانيبدنااة،ااإنالذنانيبلدا
نيشاه دانيذياناأحدااكرتثاألمله،اينااسام9َا
أا نَهاأحد،ااالا»ذووانيخنذنتانيب ضثء«انيذانا
اتاماتمنالهاماماناقبالاُمؤّسساثتانناجلنا
سثكساننا-اشادنبانيحضثنةانناجل زاةا-ا
ونانيربيثا ننانيفلاسا لانينهمكلايفا»نا9ا
نينعال«،اوناجمثعاةاني ساثنالانيغثضباةا
نيتالاتدعناياا»نيتضثمنانينانني«،اوناأويئكا
نيدنادانناعناحقانقانإلاَْساثنانيذاناعملننا
عىلاتنق 9انيدلنئضايبسثيةاعثنمة،اُكّلالؤنءا
يمااتخاذوناأّيامنقفاويمااقدمانناأاةاإعناثتا
إزنءانإلياثعةانيجمثع اةاونيجاثزناونيهمج اةا
نيتلاتماثنسايحلالذنانيشادباونيتلايطثيثا
نحتاجل ثًايفاآاثقانيددادامناأعمدةاوعنثوانا

نيصحثاةانيلئ س ة.ا
ويكن،اَمناادني،ايدلانيشدَباني منل-انيذيا
تمَّانستبدثُعهامناشثشثتانيلنعنناوشطبهامنا
نئحةانيقضثاثانيجدالةايثنلتمث ايفاحلااتما
نيتغاثيضاعانانيجلملانينّلثي الايثيتخثذلا
ونيتننطاؤانيغليالانيباذيء-ايدلهايمااحساما

أمَلهايدداويمااقلاكلمتهانألخرية.

  - أحمد عبدالرحمن:
مناضمنانيس ثسثتانيضطليةانيتلا»سرتثُهث«اإَعنَنةا
تلنمبامنانيلئ ساأويثمثايفانيرشقانألوساطالناتننُُّطا
نيننااثتانيتحادةايفاتدخالانيملكةانيدلي ةانيسادنعاّةا

نيدمنياوغريانيجديايفاني من.ا
ويدداأناُعادتانيملكةامناِقبلاطمنِحاأمريلثانيبثيغا
منانيدملااااعثمثً،اساقطتانيملكاةايفانيحلبانأللل ةا
يفاني منايفاعاث ا5الااومنذاذيكانيحلاافذتاعدعنًامنا
نيهجمثتانألَْكنَالاوحشا ًةايفانيبلدانيرشقاأوسطلانيذيا

مزقتهانيحلباوذيكام9اععماأملاكلاكبري.ا
ونتهماتاجمثعاثُتاحقانقانإلاَْساثن،انيسادنعالا
نيدا اةا ونيننقا9ا ونيادننسا نيستشاف ثتا يقصافا
نألُْخااَلىاويثساتخدن اذخثئلاعنقنعااة،اوادداُكّلاذيكا

ناتهثكثًايلقثاننانيدويل.
ونعنًاعاىلاتلكاننتهثمثتاحجباتاإَعنَنةاأويثمثايدَضا
نيدعامانألملاكال،اويكاناي سايماثااكفلاينقافاتلكا
نيذنيحا-اوللاس ثساٌةاأغضبتاجم 9اننطلنفايفاحلا

يماتُنجزاأيايشءاتقلابثًاعىلاأنضانيننق9.
،اتزواَدانيطثئلنتا واشاملانيدعمانألملاكلانيساتملُّ
نيسدنعاّةايثينقنع،اونيتلايدونلثاتستملايفاقصفانيدنا
ني من ة،اوقداأعلنتانإلَعنَنةايفااااعاسامرباكثاننانألولا
أاهاثاقّلنتاوقافاي 9امثاق متاهالااامل نناعوننامنا
أاظمةاتنج هانيذخثئلايلج شانيسادنعياونُيصندةامنا

قبلارشكةا»ننان نن.ا
نيدقنية،انيتالانقرتاتام9انيحدامناتبثعلانيدلنمثتا
ننساتخبثننت ة،اامكاناأناتاؤعيايساقنطانيزاادامنا
نيضحثااثانيدا ال،اح اثاتساتخد اأاظماةانيتنج ها

ونيدلنمثتاننستخبثننت ةايجدلانيقصفاأَْكنَالاعقة.ا
كماثاناتُمنّالانيصفقاةانيتلاتماإاقثاهاثاأيايشءايفا
مقثيالاماثاق متاهاث5امل اثناعوننامنانألسالحةانيتلا
يثعتهاثانيننااثتانيتحادةايلسادنعاّةامنذاتانيلاأويثمثا
منصبه،ايمثايفاذيكالاامل ثناعوننايفاعث ا5الااوحده.
ومنانيننضاح،اأنانيب تانألي ضاشادلايأاهامضطلا
يلالعا–احتىاوإناكثنالذنانيلعاغاريااّدثلاواثا9ا–اعىلا
ننتهثمثتانيتلاتشرياإىلاأنانينناثتانيتحدةامتننطةايفا

جلنئمانيحلبانيتلاننتكبتهثانيسدنعاّة.ا
وتقنُلامنظماةال نمثنانناتساووتاشاإاهثاوثّقتا
ااارضيثتاجناةاغرياقثانا ةانساتُخدمتاا هثاذخثئُلا
أملاك اة،اُقتالاا هثانيكناريُامنانيدا ال،امناضمنهما

أطفثل.
اوواقثًايألَُمااامانيتحدة،ااقداُقتلا4,125امدا ثًاعىلا
نألقال،اا مثاأص ابا7,207ايلاماثنسا5الااوأكتنيلا
يلداث ا6الا،امدظمهماقضننايفانيغاثننتانيجناةانيتلا
تُنفاذامناقبلانيسادنعالاوحلفثئهماماناعولانيخل جا

نيفثنيس.
ويفااهثاةانيطثفاأعلنتانإلَعنَنةاعناملنجدةاس ثسةا
نيننااثتانيتحادة،اوتحدادنًايدداقصفايلنساماعزنءايفا
أكتنيلاترشانانألول،اح ثاُقتلاأَْكنَالامناللااشخصثً.ا
نيب اُتانألي ُضاأعالباعنا»مخثوَفاكباريةاجدنًاإزنءا
ننتفاثعامدادلانإلصثيثتايفاصفانفانيدا ال«،اإناأاّها
قاّلَناأنااسامَحايثساتملنناحملةانيقصاف،اعىلانيلغما
منانيجهانعانيترعةاَوغريانُيجديانيتالاقث ايهثاوزاُلا

نيخثنج ةاجنناكريياِيلتنسطايفاوقفاإطالقانينثن.

وامكناأناتساّمىاتلكانيس ثساةايأاصاثفانيحلنل،ا
ح اثاأاهاإذنامثاتمانيُحكماعىلانيحملةانيسادنعاّةايأاهثا
تصابايفامصلحاةانيننااثتانيتحادةانيح نااة،اتزعما
نيملكةانيسادنعاّةايفانينقتاافساهايأاهثاتخنُضاحليثًا
يثينكثياةاضداإاالنن،ايفاحلاابقىاني ماناي ئةاخصبةا

يتنظ مانيقثعدة.ا
الاُلاتلنمبانيذياساريثالذهانيفنىضاسا صُلام9ا
يداضانيحفازنتانيتلاتبادوامتضثنية،اانزااُلانيداثعا
نيلشحاج مساأن.امثت س،اولنانيقثئُدانيسثيلايلق ثعةا
نيلكزااةانألملاك ةالنامؤاّداقنيايلتحثيفانيدساكليا
نألملاكلام9انيملكةانيسدنعاّةاوعولانيخل جانيجثونة،ا

نيتلاعأباتلنمباعىلاناتقثعلثامنذالثاا. 
كمثاأنا»غلازة«اعكساس ثساثتانإلَعنَنةانيساثيقة،ا
جنباثًاإىلاجنباما9انيتجثُللانيتدمدايحقنقانإلاَْساثن،ا
قدااداا9انإلَعنَنَةانيجدادةايتجدادانيدعمانيكثملايلقصفا

نيسدنعي.ا
وإذنامثاحصلالذنانألمل،ااإنانإلَعنَنَةانيجدادَةاستكنُنا

كَمنااشرتياينفسهثامكثاثًايفانيستنق9.

موقع »اجورا فوك�ش« الفرن�سي:
السعودّية ال تقاتل ولكنها تتبع طُرقًا ممنهجًة إلضعاف الشعب بتدمير الُبنية التحتية لليمن وتسويتها باألرض

السعودّية ال يسرها ولم يسرها أبدًا رؤيُة اليمن كبلٍد مستقل وموّحد

صنعاُء شوكة في الخاصرة وبعيدة المنال للقوى االستعمارية
هادي عبارٌة عن أداة سهلة االنقياد تحّركها السعودّية كيفما تشاء

رئي�ُش الوزراء الفرن�سي: الزدهاُر الذي �سهدته �سناعُة الأ�سلحة لدينا هو الذي اأودى بحياة اآلف الأطفال اليمنيني

أطفاُل اليمن ال عزاَء لهم يف بلدان الغرب

�سحيفُة الوا�سنطن بو�ست الأمريكية:

تحاُلُف الواليات املتحدة الدموي مع السعودّية يف الحرب على اليمن



ننثنلاااانثالاثالا اانيننالااااني 9انينثالاثالالا     نيددعااثثاا6 اقتصاد

  - خاص:
يلشاهلانيلني9اعاىلانيتاننيلاتتهاّلُباحكنمُةا
نيلئ اسانيفثناَعبدنيهامنصاننالثعيامناتحملا
مسائني ةاتدنع اثتاقالننااقلاوتدط لااشاثطا

نيبنكانيلكزياني منلاأونخلاسبتمربانيثيض.
ااتلاكانيحكنماةانيتالانساتقبلتانيجمداةا
نيثض اةاقلنياةانياااللاامل ثنانااثلاقثعمةامنا
رشكةاغنناثكانيلوسا ةانيتلاتنّيتاطبثعةاللل 
مل اثنانااثلايطلبامانامحثاظانيبناكانيلكزيا
محمداينالّمث امطل9انيدث انيثيض،اساثنعتاإىلا
إساقثطااشالهثاعىلاأَاَْصثنانيله،ااتلكانيحكنمةا
نيتالايماتمتلكاحلانتّخثذانيقلننايفاإَعنَنةاافساهثا
قبالاأناتدالاعوية،اطثيباتاصندثءايأناتت َحايهثا
نيفلصاةايفاإَعنَنةانيثي ةانيدثمةايلبلد،اولنامثااددا
تنثُقضثًام9اتصثناحاوخطثيثتاسثيقةايبناعغلا
ولثعياونيقد طلايشاأنااقلانيبنكاوشّلاحلكةا
نيتملعاان،احاداوصفهم،ااباناعغالاويَُد ْاااَدا
وصنلانيشاحنةانيثي ةانيتلااقلتهثاطثئلةاشحنا
نوس ةاإىلامطثناعدنانيدويل،اأعلنارصفاملتبثتا
منظفالانيدوياةايفانينثطالانيشامثي ة،اويكانا
يارشوطاأيلزلثاتأا داحكنمتاهاورشع ةالثعي،ا
وكذيكانْعرتَنفاصندثءايقالننااقلانيبنكانيلكزيا
يثعتبثنهاقالنننًاصثعننًاعناحكنمةارشع ة،اولنا

مثاادنلانيترشا9َايلددونناأاضثً.

مرّبراُت العقاب الجماعي! 
وإلعننكاحكنماةاياناعغلانيسابلانساتحثيةا
تنف ذاتلاكانيارشوطاننيْتَزنزاة،احثوياتاتنج ها
عدةانساثئَلاتجّسادانيخطأايثيخط ئةاويفدنحةا
نيرضن،اح ثانعتاربتاُكّلانخفثقثتهثانيتكلنةايفا
تنف اذاقلننااقلانيبنكانيلكزيامنذاأنيدةاأشاهل،ا
واشالهثايفاإَعنَنةانيبنكانيلكزيايفاعدناونَستَدثَعةا
نيانننعانيدثماةانينهنياةاماناقبالانيل شا ثتا
نيتطلااةانيحثكماةايدادناويداضانيحثاظثتا
نيجنني ة،اواقدناهثامثاتبقىامناثقةانُيؤّسسثتا
نيثي ةانيدثي ةاونيدولانيثاحةامبن ةاعىلاتنقدثت،ا
إىلاعاد اننعرتنفايقلننااقالانيبنكاوننمتنثعاعنا
تنناادانناالنعنتانيدثمةايلدويةاإىلااالعانيبنكايفا
صنداثءاواالانععثءنتهاث،اويفانينقتانياذياتأتلا
تلاكانيرشوطاوننععاثءنتانيتلاساّنقهثايناعغلا
يفاإطثنامسلسالانيدقثبانيجمثعلانيذياتفلُضُها
تلكانيحكنمةاغريانيرشع اةاعىلامنّظفلانيدويةا
يفانينثطالانيبثيغاعدعلماللثاأيفامنّظفامدالا
وعساكليانيشامثي ةانيتالاصاثعنتاملتبثتهما
ألنيداةاأشاهل،ااإاهاثاتحاثولايتلاكانيارشوطا

ونيربّننتاأَاْضثًاأناتغثيطانيدثيماأجم9.

فاقُد الشي ال ُيعطيه
مطثَياُباياناعغالامناصنداثءانيتالاوّجههثا
نيجمدةانيثض ةاتكشاُفانيحثياةانناهزنم َةانيتلا

وصلاتاإي هثاتلكانيحكنمُةانيتالاطثيبتاصندثءا
يتننااداإالنعنتهثاإىلانيبنكانيلكازي،ايفاحلاأاهثا
اشالتايفاإيازن امحثاظاَمأنباوحازبانإلصالحا
يفاتنناداإالنعنتانينفاطاونيغثزاإىلانيبنكانيلكزيا
العاعادناوكذيكامنننعامنفذانينعادةانيتلاتنّنعا
إىلااالعانيبناكايفاَمأنبايثيقنة،اويذياكاااإنانياا
للاامل ثناناثلاياماتأِتاات جةاجهنعاقثمتايهثا
تلكانيحكنماُةايفانينثطلانيتلاتَّدعلاسا طلتَهثا
عل هاث،اوإاماثاات جاةاقلصنهامثي ةايمساثعدةا

أَملاك ةاوسدنعاّةاوإَمثَننت ة.

البنُك املركزي 
نيغلااُباأنايناعغلاطثيباأَاَْصثَنانيلهايثحرتنِ ا
ح ثعااةانيبناكانيلكزيايفاعدناوعاد انيتدخلايفا
إعننتاهانغماعلمهاأناأَاَْصثنانيلهاأكثناعربانيلجنةا
نينننااةانيدل اثاأَْوانيجلاسانيسا ثيسانألعىل،ايما
تتدخاْلايفانيشائننانإلعننااةاونيثي اةايلبنك،اويفا
نيقثيالاطدنتاحكنماُةانيفثنالاثعيايفاح ثعاةا
ونْساتقاَلي ةانيبناكانيلكزيايفاصندثء،اوسادتا
إىلانيتأثرياعىلااشاثطهانياريفامنذامطل9انيدث ا
نياثيضاوصّدادتاحليهثاعاىلانيبناك،اوصننًاإىلا
دةايفا إعالاهاثانناْقااَلِباعاىلانيهداةانيثي اةانينقِّ
انا نا5الاامطل9ااني نانيثيض،اويدلانيتدثم ما
نيدلن ةانيهثعاةاإىلاتدط لااشاثطانيبنكاونيتمنلةا
يتنج اهاتلكانيحكنمةايفامنتصافااني نانيثيضا
كثاةانيسالطثتانيحل ةايفانيجننبايددِ انيتدثُمِلا
ما9انيبنكانيلكازيايصندثءاوالوعاهايفانينثطلا
نيجنني اةاونيشامثي ة،اوكذيكامطثيباةايناعغلا
يفانساثيةاوّجههثاإىلانُيؤّسساثتانيثي اةانيدوي ةا
يتجم اداكثاةاحساثيثتانيبناكايفانيخثنجاوعد ا
نيتدثمالاما9امحثاظهايانالّمث ،اوياماتتنقفا

نيحلُباغريُانيسئنيةانيتلاشنتهثاحكنمةايناعغلا
غاريانيرشع ةايالانّععتانمتالكهثاقادننٍتاإعنناًةا
وان اةاوأولمتانيدثيمايأاهثاقثعنٌةاأناتحلامحلا
نيدوياةاوأناتداَلانيبنَكانيلكازياوأناتلتزَ ايكثاةا
نيتزنمثتهايتصادناقلنننًاقيضاينقلانيبنكانيلكزيا
ماناصنداثءاإىلاعادن،امخثيفاًةايذياكانيقثاننا
ونيدساتنن،اولنامثاأَعَّىاإىلاتدط لااشاثطانيبنكا
ي نُجاَماعناذياكاتنقفاملتبثتامنظفالانيدويةا
ألنيدةاأشاهل،اوتنقفانيبنكانيلكزياعناتغط ةا

نينننعنتانألََسثس ةايثيدملةانيصدبة.ا

ال اّتَفاق
ما9انْقرتَنِباوصانلانيداداةانألوىلامنانيدملةا
نيطبنعةايفانوسا ث،ارّسيتاحكنمةانيفثنالثعيا
شاثئدثتايأاهاثاأيلماتانتَّفثقاثًاغاريَامدَلنام9ا
صنداثءايطلاقاةاغريامبثرشةاوعاناطلالاعوٍلا
علي ةاوأجنب ةااقيضايأناانّزَعاننصدننانينقديا
نيجداداينسبةا%ل5ايلجننباو%ل5ايلشمثل،اإنا
أنامصادننًايفانيلجنةاننْقتَصثعااةايصندثءانعتربا
تلكانيشثئدثتامحثويٌةانستبثق ُةامناِقبلاحكنمةا
نيفثنايلتهلُّبامنانيتزنمثتهثاتجثهامنظفلانيدوية،ا
مذّكلنًاتلكانيحكنمةاياأنانيبنَكانيلكزيايصندثءا
رصفاعاىلامادىاعاث اوسابدةاأشاهلاملتّبثتا
وكثنا نساتننثءنت،ا أااةا عونا نيدوياةا منّظفالا
منظفانانيدويةايفانيجننبااتقثضانناملتّبثتهما
قبلامنظفلانيشامثل،امؤكدنًاأناتلكانيشاثئدثتا
نيتلاتقفاوننءلثاحكنمةانيفثنالداهثانألََسثيسا
تجسا دايغاةانناْفَصثلايفانألَْوَساثطانيشادب ة،ا
مذكالنًاتلاكانيحكنمةاغاريانيرشع ةاياأناني منا
وطناونحد،اوأنامنظفلانيدويةانيذانااتدلضننا
ياليْتَزنزامناقبلاتلكانيحكنمةاتقثضنناملتبثتهما

مناصندثءاخاللانيفرتةانيثض ةاوالانإلمكثا ثتا
نيتثحاةاعونانساتننثءاادندمثاتامارصفااصفا

ننتبايفاصندثءارصفاأَاْضثًايفاعدن.

رقابة دولية
ويداداأناوض9اصنادوقانينقدانيادويلاونيبنكا
نيادويلاقالننااقلانيبناكانيلكزياتحاتانيلقثية،ا
كشافاياناعغالانيجمداةانيثض اةاعاناوجنعا
منظفالا جم ا9ا ملتباثتا يارفا تلت باثتا
نيدوياةاتتامايمدلااةانيبناكانيادويلاوصنادوقا
نينقادانيادويل،اإناأنانيصادناننْقتَصاثعياأكداأنا
حكنماةانيفثنانيتزماتاأمث انألَُمااامانيتحدةايفا
ا نااننكاويصنادوقانينقدانيادويلاويلبنكانيدويلا
يرفاملتباثتاكثاةامنظفلانيدوياةاعوناأاةا
نساتننثءنت،اويكنهثاتنصلتاونساتلبتاملتبثتا

منظفلانيدويةاتحتامختلفانيربننت.

اآلثاُر التضّخمية
ويفاظّلاتصثُعاادانيخثوفامنانآلثثنانيسلب ةا
يتلكانيُدملةانيتالاُطِبدتاعوناغطثء،ااإناخربنءا
نْقتَصاثعاقللننامانانآلثاثنانيتضخم اةايإلصدننا
نينقديانيجداداعىلانيستنىانيقلاب،امؤكداناأنا
تلكانيدملةاس كننايهثاتأثريامحدوعاعىلاننتجثها
نيدث ايألَْساَدثنايفانيسانقانيحل ة،اناسا مثاوأنا
نيدملاةانيجدادةاساتحلامحلانيسا نيةانينقداةا
نيساثيقةانيتلاسحبتامنانيسانق،امشرياناإنا
أنانآلثاثنانيتضخم ةاقداتظهالايصننةامفثجئةا
يفاحثلاخلوجانيسا نيةانينقداةانيتلاتماسحبهثا

وإخفثئهثامنانيسنق.ا

  - خاص:
حّققاتامصلحُةانيرضنئباني من ةاخاللاعاسامربانيثيضا
إاالنعنٍتامثي اًةالالانألعاىلايفاتأنااخانإلاالنعنتانيشاهلاةا

يلمصلحةامنذااشأتهث.
امصدنامسائنلايفامصلحةانيرضنئبايثيدثصمةاصندثء،ا
أّكادانْنتَفاثعاإاالنعنتانيصلحةانيثي اةانيلكزاةاخاللاشاهلا

عاسمربانيثيضاإىلاالاامل ثناناثلامدظمهثاشبهااقد.
اويفاتانيصدناإىلاأناتلكانناالنعنتاتحّققتايفاظلاتنقفا
رضابةانيلتبثتاونإلافثقانيحكنملاويماتشملارضنئبانيقثتا

ونيدقثننت.
اوأشاثنانيصدناإىلاأناننالنعنتانيحل ةاونيشرتكةايرضنئبا
نيدثماةاتضثعفتاخااللانألشاهلانيثض ةامقثنااةايثألعنن ا

نيثض ة.
وأوضاحاأنانيدادونناونيحصثناتساببايفقادننانيخزانةا
نيدثماةايلدوياةامئاثتانيل اثننت،اوأعىاإىلاناْخَفاثضانينعثءا
نيرضابالاإىلا%لااجالنءاإغاالقانينثااذانيربااةاونيبحلااةا
ونيجنااةاوتنقفااشاثطانيقطثعانينفطال،اوتلنج9انيحلكةا

نيتجثناة.

نيصادنانياذياأّكاداياا»صادىانيسارية«اق اثَ انيحكنمةا
نينني ةايلددوننايثيقلصنةانيثي اةاعىلاننالنعنتانيرضاب ةايفا
نينثطالانيجنني اةاونيرشق ةانيتلاتصلاتقّدُناياااثامل ثننتا
ناثلاشاهلاثً،اأشثناإىلاأنامصلحةانيرضنئبااجحتاعىلامدىا
نألشاهلانيثض ةامنانيدث انينتهالايفانيتخف فامناتدنع ثتا
نيدادونناونيحصثناعىلاننالنعنتانيرضاب ةانيتلاتدداأحداألما
نينننعانيسا ثعاةايلدويةامناخاللاتحسالانألوع ةانيرضاب ةا
يرتاداعرشنتانيل ثننتايلخزانةانيدثمةايلدويةايفاظلاننوضثعا

نيصدبةانيتلاتملايهثاني من.ا
اواددانينجثحانيذياحّققتهامصلحةانيرضنئبايفاعاسامربا
نياثيضاتننُصالًايلنجثحثتانيتالاحّققتهثاق ثعةانيصلحةامنذا
مثانانيثيض،اونيتلانساتطثعتاأناتنقالاننالنعنتانيرضاب ةا
مناحثيةانيدجزاإىلانينالايفاعدةاأشهل،اووالاي ثاثتامصلحةا
نيرضنئباخاللانيفرتةا»انثالاااسبتمربا»منانيدث ا6الاااقدا
ننتفدتاإالنعنتانيرضنئبانيدثمةاإىلااااامل ثننًاوللاامل ناثًا
وثا6اأيفثًاولاااناثنًايزاثعةاااامل ثناناثلاوينسابةا%اا،ا
مقثيلانيفرتةانيقثيلةامنانيداث ا5الااإذايلغاإجمثيلاإالنعنتا
نيرضنئابانيدثمةاا هثااثاامل اثننًاول6لامل ناثًاوالااآنفا

والثلاناثنً.
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إيرادات يف تأريخها الشهر املاضي

م 400 مليار ريال م�سدٌر لـ »�سدى امل�سرية«: ل اّتَفاَق حوَل تقا�سُ

ُب عن صرف مرّتبات موّظفي الشمال الطبعُة الجديدُة تصُل عدن وحكومُة هادي تتهرَّ

مصطلح

شبُه النقود
 

ااطَلُلاشابُهانينقانعاعىلاأّيايشءا
ااؤّعيايدضاثًاماناوظثئافانينقانعا
يثيلغمامناعاَدِ اإمكثا ةانينظلاإي ها
عىلاأاّاهااقنٌعامانانينثح اةانيفن ة،ا
ومناثماا مكُنانعتباثُنانيكمب ثيةاأَْوا
نيسندنتاونينثقلةامناحسثباإىلاآخلا
عاربانيقثصصاةاونيتدثمالاعىلالذنا
نينحناعوَناساحبانيس نيةانينقداة،ا
وقاداانظلايداُضانألاالنعاأَاْضاثًاإىلا
نينعنئ9انيرا ةاعىلاأاهثامناأشبثها
نينقانع،اويكناالىاعلماثءاننْقتَصثعا
نيرا اةا نينعنئا9ا تخضا9ُا حالا
يلسحباونيتحنالااقداتصبحاوس لًةا
نيلئ يسا نألََسثسا ةاونيشاكلا يلدا9ا
يلقنةانيرشنئ ةانياذياانظلاإي هاعىلا
أاهاامنلانيلحلةانينهثئ ةامناملنحلا

تطننانينقنع.

 للعــلم 
 آبــــاُر 
النفط!

 

كش�ف مصدٌر نقديٌّ األُْسبُ��ْوع املايض 

ع�ن وجود ت�رّسب نفطي يف ع�دد من آبار 

النفط يف القطاعات النفطية »صافر، جنة، 

العقلة«.

 ولف�ت املصدر إىل أن الت�رسَب الداخيل 

يف آب�ار النفط بلغ مس�توياٍت خطريًة بعد 

ترسب النف�ط من األنابي�ب إىل الحافظات 

نتيج�َة تأخر أعم�ال الصيانة لتل�ك اآلبار، 

ب س�يؤدي إىل حدوث  مؤكداً أن ذلك الترسُّ

انْفَج�ارات داخلية يف عدد م�ن آبار النفط، 

وهو ما سيكبّد الدولة مليارات الدوالرات ال 

سمح الله.

رغم خطورة الخرب إال أن وسائل االعالم 

املحلية لم تتعاَط بإيجابية مع الخرب؛ لعدم 

إدراكه�ا معاني ودالالت ذل�ك عىل القطاع 

النفطي عموماً وعىل املالية العامة مستقبالً 

ع�ىل وجه الخصوص، فقد س�بق أن حدث 

م�ا حذر مس�ئولو الس�المة وصيانة اآلبار 

النفطية يف رشكة صافر النفطية األُْسبُ��ْوع 

امل�ايض قبل عامني، أثناء انْفَجار أحد اآلبار 

النفطية نتيجة لت�رسٍب نفطي مماثل، ولم 

تس�تطع كافة إمكاناِت ال�رشكات النفطية 

املحلية والدولية العاملة يف القطاع النفطي 

إخماد الحريق الناتج عن انْفَجار البرئ، وتم 

��ة بالتعامل  استدعاُء رشكة أَمريكية َخاصَّ

مع حوادث مماثلة بماليني الدوالرات. 

من خالل حديث مس�ئويل رشكة صافر 

النفطي�ة الحكومي�ة، فإن إج�راَء الصيانة 

لتل�ك اآلب�ار عم�ٌل إنق�اذي حالي�اً، ولكن 

مرتِزقَة العدواِن يرُفضون الس�ماَح للفرق 

الفني�ة التابع�ة للرشكة بالن�زول إىل اآلبار 

املترّضرة للقيام بالصيانة الالزمة وتفادي 

الكارثة. 

قالت اإنها ملّوثة بفريو�ش الكبد
حمايُة املستهلك 

تحّذُر من استهالك 
فراولة مصرية 

حّذنتاجمد اةاحمثاةانيساتهلكايفاني من،انيننطنالاني من لا
وأصحاثبامحااّلتانيدصثئلامانارشنءاأَْواي ا9اأَْواتناثولانيفلنويةا

.Aنيجّمدةانيراةاات جَةاتلنثهثايفريوسانيكبدانينيثئلا
اوقثيتانيجمد ةايفاي ثنايهثاإنااتثئَجانيفحصانيذياأجلتهاوزننةا
نيزننعةاونياليايمختربانيه ئاةانيدثمةايلبحنثاونإلنشاثعانيزننعلا
عاىلاع ّناثتامانانيفلنوية،اأّكادتاتلنُّثَهاثايفريوسانيكباداAانيذيا
انتقلايإلاَْساثنامنالذهانيفثكهةاات جَةاَناِّهثاوغسلهثايم ثهاملنثةا

يثيرفانيصحل.
اوذكالانيب ثُنانياذياوّزعتهانيجمد ةاأنالاذنانينتَجاأجلاتاعل ها
احنصثتاساثيقةايفاأَملااكثاويدضانيدولانيتلاتصادناإي هثالذها
نينتجثتامناجمهنناةامر،اأظهلتاتلنَثالذهانيفلنويةايفريوسا

نيكبد.
اوععتانيجمد ةانيساتهلكل،اني من لاإىلاعد اتنثولالذنانينتجا
ساننٌءايشاكلااثكهةاأَْواعصثئل؛احفثظثًاعىلاصحتهماوسالمتهم.ا
وطثيباتانيجهاثتانيختصةايساحباوإتالفانيكم اثتانينجنعةايفا

مخثزنانيتجثنايهدفاحمثاةانيستهلك
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  - أحمد داوود:
عقاَباعانعِةالاثعياإىلاعادنايفازاثنتاها
يفا يثيلااثضا اندقاها مانا قثِعماثًا نألخاريةا
اناماربامانانيدث انياثيضاأطلالانيننطنننا
يفانيحثاظاثِتانيجنني اةاعبثنًةاشاهريًةاللا
»ُنْعاحقنَقنثاوناتَُداااْد«،ايريسالننانسثيتَهما
نيباثرشةايهثعيايدداقضثئهاعىلاُكّلامقنمثتا

ح ثتهمانإلاَْسثا ة.
»ُنْعاإي نثانيكهليثء،اُنْعاإي نثامشثنا9اني ثه،ا
ُنْعاإي ناثانيصحةاوتناريانيخدماثتانيصح ة،ا
ُنْعاإي نثانألماناوأوقفانيدمل ثتانإلنلثي ة،اُنْعا
إي نثانألكلانيلذاذانيذيانادد ؛ايسببارشع تكا

نيننلمة«.
لاذهانيدباثنُةاياماتأِتامانااالنغ،ايلاأتتا
مناقلبانيدثاثةانيحق ق اة،امنانيدثاثةانيتلا
عثشاهثانيطثياُبايفانيحثاظاثِتانيجنني ةايفا
مدنساته،اح اثااساقطامغم ثًاعل اهايدد ا
حصنيهاعاىلاطداث انإلاطثن،اومانانيدثاثةا
نيتالانقتهثانيسانةايفانيحثاظاثِتانيجنني ةا
يفامكثتابانيربااداأثناثءاناتظاثنامرواهاثا
نيشهليانّيذياتد ُلايهاأَيْنَثءلثاويكنايماتجده,ا
ومانانيدثاثةانيتلانقتهثانأل ايفقدننانينهثاأَْوا
زوجهثاأَْواأخ هثانيذيانيتهمهانإلنلثُباواتكتا
ياهانألااثعيانآلثماةامانانيقثعادةاوعنعاش؛ا
يساببانناْفاَلتانألمنلانيذياتسببايهالثعيا

وحكنمته.
والاا9انيننطانايفانيحثاظاثتانيجنني ةا
صنتَاهاعثي ثً:ا»اشاتلامثءااشاتلاماثء،اأانا
نيكهليثء،اأاانانيلونتب،ايقداذيحناثانيظمأااثا
عثياماااثاااثس«،اواتبثعيننانألحثعااثاا مثا
ي نهامايغصاةاتماألانيحلنقاويساثناحثيهما
اقنل:ا»لؤنءانيذاناسثادوناننحتاللامناأَيْنَثءا
جلدتناثاووقفنناإىلاجثابهاماناأجلانيحصنلا
عاىلانيند اماونيخدماثتانيق ماة..اووعدواثا
يذياك،انآلنانيننقا9امانايسءاإىلاأسانأ،اولنا

أتدسامناذياقبل«.
نآلنفا اتجما9ا نيرباادا مكثتابا وأماث ا
مانانيننطنلايثساتملنن،امطلقالاآلثِتهما
ورصخثِتهاماتجثهاحكنمةانيفاثنالثعيانيتلا
يماترفانونتبهمايلشاهلانيلني9اعىلانيتننيل،ا
يلاواّضلانيبدُضامنهماننارتنشاعىلانألنضا
ونينان ،ايدلاوعاىاأناتبثعَنالاذهانيحكنمُةا

يثيدملاعىلانا9امدثاثتهم.
اثشطننامنانيحثاظثتانيجنني ةاتدنويننا
قبلاأشاهلامقطا9َاا دانانساتدلضامدثاثةا
نيننطنل؛ايساببانيتأخالايفارصفانونتبهم،ا
ااكثنانألياماوننسات ثءالنانيدثملانيشارتكا
يدىانيكنريان،اويفانيشَهدااظهلامننطٌناافقدا
نينعلاأماث انيرباداولنااتضاّننامنانيجنع؛ا
ألاهانااجدايص صاأملامنانيحكنمةاوسلطةا

ننحتاللايفاإاهثءامدثاثته.
انيدكتانُناَعبدنيدزاازاياناحبتاننانئ اسا
حكنماةانإلاقاثذانينطنالايفامقاثٍلاكتباهايفا
سابتمربامانانيدث انياثيضايصح فاةا»نأيا
ني ان «انإليكرتوا اةانيتالاارتأُساهثانيكثتاُبا
نيدالوُفاَعبدنيباثنياعطاننناشاّخصاونق9ا
أَيْنَاثءانيحثاظاثتانيجنني اةانيننقداةاتحاتا
سالطةاننحتااللايثيقانل:ا»تخ ّلانناُكلَّالذها
اإي هماعادةاونحدةا نيصثئباونيدثاثةاتحارُضُ
وتحثرصاح ثتهمامناُكّلاجهةاَولمامننطنننا
يساطثءاي سايداهامايدالايدانتهماوي ساتا
يداهمانإلمكثااثتانيثعاةايلرتحاثلامنامدانةا
إىلاأُْخااَلىايفااضاثءاني مناأَْواخثنجهث،الذها
نيدانةايحكماوجنعلثانيشاثطئلاناتستط 9ا
أناتد اشاا هثايساثعةاونحدٍةايادوناخدمةا

نيكهليثء«.
وانقلايناحبتننالمن انيننطنايفانيجننبا
وتساثؤنتهانيتالااطلقهثاعنئماثً:ا»أانانيلنكا
ونيلؤساثءاونألمالنءانيذاناوعدوااثايثيتحلالا
َويأانثاساند شايدداذيكاانيتحلال(اكثيننطنا
نياذيااد اشايفامدانةاعيلاأَْوامداناةاجدةاأَْوا
حتاىامدانةامداثن،اأَْوامداناةاجنيثايجننبا

نيسنعنن«.

كهرباُء غرُي منتِظمة 
ويساببانناقطثعانيكبرياونيساتملايلت ثنا
نيكهليثئالاأصباحااطلالاعىلاعادنا»مدانةا

نيظال «.
والىانيننطننناأناُكّلانينعنعانيتلاأطلقهثا
لاثعياوحكنمتاهاتبخالتاوأناماثااحادثا
ااةايفا يدانتهامالاناعقاثباجمثعالاوَخثصَّ

اصلانيص ف.
واقانلامساؤويننايفاكهلياثءاعادناإنا
نناقطاثعانيتننصالايلت اثنانيكهليثئلاادنعا
إىلانينقاصانيحاثعايفانينقانعانيالز ايتشاغ لا
محطثتاتني دايكثملاطثقتهث،اوأناعدًعناكبريًنا

منانينيدنتامتنقفةاعنانيدمل.
وحالاحثولاعادعامنانيننطنالانيخلوجا
يمظثلالنتايفاعدنايفامثاانامنانيدث انيثيضا
يلت اثنا نيساتملا نناقطاثعا عاىلا نحتجثجاثًا
نيكهليثئلاتصدتاقاننتالثعيايهماوأطلقتا
نيلصثصانيحالاعل هم،امثاأسافلاعنامقتلا

نثنلامنانيتظثللان.
وَعااامَّانيساَخُطانألَْوَساثَطاننجتمثع َةايفا
عادعامنانيحثاظثتانيجنني ة،اونيتلاتؤكداأنا
حكنمةاانثعقانيلاثضايماتِفاينعنعلثاألَيْنَثءا
تلاكانيحثاظثتاوناسا مثايفاتناريانيخدمثتا

نألسثس ةامناكهليثءاوم ثهاوغرياذيك.
وكثنايناعغلاقداوعدايتخص صا5اامل ننا
عونناماناإجمثيلاق ماةاافظانيضباةايرشنءا
منيادنتاكهليثئ اةاإىلامحثاظاةاحرضمنتا

يكنهاتنصلاعاناذيكاويماالتاز اينعنعهاوتما
إادنعانيبلغايفاحسثباينكلاخثص.

واشادلانيننطناننايثيخاذننامانالاذها
نيحكنماة،اح اثاكتاباأحُدلامايُحلقاةايفا
صفحتهاعىلانيف اساينكاقثئالً:ا»أقنيهثايكلا
آسافامدانتالانيجم لةالاذهانألَاَّاااث اتنزلا
تحاتاخطانيفقلاناامكناأناتحسابهثاقلاة،ا
اثيقلااةاأاضُلامناثايكناري،ايفانيقلاةالنثكا
نحرتن انحت ثجثتاوخصنص ثتانألرس،امتىا
نحتثجاننانياثءاوجادوهاوإْناغثياتانيكهليثءا
رّسجننايمننطريلم..اأمثاساكثُنامدانةاعدنا
يألسافااتفثجؤونايغ اثباني ثهايدادةاأاث ،ا
إضثااةاإىلاتزناداساثعثتاناقطاثعانيكهليثءا
ماناااساثعثتاإىلاأنيا9اوخماساساثعثت،ا
وأاضثًاناخفثضاساثعثتاتناريانيكهليثءامنا
ساثعتلاإىلااصفاساثعة،اإضثاةاإىلاناتشثنا

نيجثنياونيقمثمة«.

طفٌح للمجاري وتكدٌُّس للقمامة
واشارتُكاأَيْنَاثءانيحثاظاثتانيجنني اةايفا
مدثااثةاونحادة،اناكهليثء،انام اثهاصثيحةا
يلارشب،اواشاكنانيكناريُامنهاماماناطفحا

نيجثنياوناتشثنانألملنضاونألويئة.
وارشتاعدٌعامنانينسثئلانإلعالم ةامؤخلنًا
صنننًاملعباًةامنامدانةاعدنايشاننطئامنا
نيجاثنياتُغاِلُقاعادعنًامانانألح اثءاعوناأنا
تتدخالاسالطثتاننحتاللاإلاقاثذانيدانةامنا

لذنانيننق9انيزني.
وتشريامصثعناطب ةايمدانةاعدناإىلاواثةا
نيدارشنتامنانيننطنالايمدانةاعادناجّلنءا
نصثيتهامايمالضانيكنيرين؛ايسابباناتشاثنا
نيلضانيدديايفانيدانةانينسا ةامناسالطثتا
ننحتااللاوسالطثتهثانيدثجازةاعاناحمثااةا
نيننطنالامانانيتنظ ماثتانإلنلثي اةاومانا

نينيثءنتاونألملنضانيفتثكة.ا
أَاْضاثًا ا م اثُهانيارفانيصحالاتحاثرِصُ
جمد اةاأطفثلاعادنايلتنحد،اح ثاتساّللتا
ااةا ني ثهانينينءةاإىلامساثحةانيرتا هانيَخثصَّ
يأطفاثلانيتنحاداماثااحلمهامامانايلنماجا

نيتفثعلاننجتمثعل.
وتزادانيدثاثةايفاظلانحت ثجاأطفثلانيتنحدا
إىلامتنّفساثت؛اات جاَةااالطاحلكتهم،اح ثا
اساتملالاذنانينض9انياذياتدثا اهانيجمد ةا
ونأللاثيلاوساطاتجثللاتاث امنانيسائنيلا
يحلالذهانيشاكلةايصاننةاعثجلةانغماكنلةا

نيندنءنت.
د،ا وقثيتانئ سةاجمد ةاأطفثلاعدنايلتنحُّ
نيهندسةاعبرياني نسفلايفاتراحاصحفل:ا
“إنانيشاكلةاطفاحامجاثنيالاناات جاٌةايفا
تنقفامضختلاعاا9انيجثنيايفاخننامكرا

يفاحلاأكتنيلاوحلانيجمهنني«.

وأضثااتا”افارتضاأنانيضختلايفاخننا
مكاراناتتنقفاثناعانانيدمال،احتاىاوينا
حصلاتاناقطثعثتايلكهليثءاعناإحدنلمامنا
نيفرتضاأناناتنقط9اعنانينثا ة؛ايثاتساببها
مانارضناات جاةاتنقافاأحدنلاماماثايثيكا

يتنقفاكل همث.
اوقثيتا”نضطلناثايكساحام اثهانيجثنيا
مناأمث اساننانيجمد ةايأافسانثاماثاكلفنثا
يفاذياكاتبداثتااانقاماثاادثا هامناُشاّحايفا
اااًةاأنالاذهانيظالوفا نإلمكثا اثت،اوَخثصَّ
نيصدبةاتأتلاعوناأنااساتج بايذيكاأحدامنا

نيسئنيل”.
مداناةاأيلاحثيهثالنانآلخلاأسانأامناُكّلا
نيادنايفانيحثاظاثتانيجنني اة،ااثيقمثماةا
تنتارشايفامدظامانألح ثءام9اطفاحانيجثنيا
أاضاثً،اوناتارشتانألمالنُضايشاكلامخ افا
ااةايفاسانقانيص دا»نيحلنج«ايسانقا وَخثصَّ

نيدانة.
ويفانآلوااةانألخريةانختلطاتام ثُهانيجثنيا
نيص ثعاانا سا ثننتا مانا نينبنقاةا يثي اثها
ممزوجًةايمخلفثتانألسامثكاوساطانيسنقا
وتسابباتكدسهثايثاتشاثنانيدادننانيتلايثتا
نيننطاناالنلثاياأُّ اع نهاوجم ا9انيننطنلا
ابتثعنناواشرتونايفاناددن انيسئني ةاوواثةا
ضمثئالانيسائنيلانيذااناتنثسانناونجبهاما

نإلاَْسثالاتجثهامنثطقهم.
نيننطناسمرياحسالاحسناتحدثاينق9ا
»عادنانيغد«اقثئاالً:ا”إنامدثاثةالاذهانيدانةا
يثتاتاتتدلضاماناإلمثلاوتجثُلالامناقبلا
نيجهثتانيختصاةاأاقدلثاطلتهاثانيجمثي ة،ا
متنّجهثًايندنءاعثجلاإىلاُكّلانيدقالءاونينجهثءا
يفانيدالااةاننرسنعايفاناقثذالذهانيدالاةانيتلا

يثتتاتسبحايثيجثنياونكنن انيقمثمة”.
وأضثف:ا”زاجبثنالالاعثصمةانيحثاظةا
أيالاولالاونجهتهاثااجاُباعىلامسائني هثا
نيق اثُ ايننجبهماوخدمةاأَيْنَثءانيدالاةاواجبا
عل هاماتلمسالمن اونحت ثجثتانينثساي سا
عل همانيجلياخلفانيكليساونذناتحصلنناعل ها
نغلقننانيننيهماوكتبنناعبثنًةاي سامنجنعنًاأَْوا
خثنجااطثقانيحثاظةاأَْواأنانيهثتفامغلل”.

أمثانيننطُنامأمانناطثيبامقبشاا قنل:ا

ماثااحادثاحثي اثًامناطفاحام اثهانيرفا
اندكاُسا نيداث ا نيشاثنعا وساطا نيصحالا
ااةا سالبثًاعىلاصحةاح اثةانيننطنال،اَخثصَّ
نألطفثل،اح ثااشثلُدانيطننيرياأمث انيد ثعنتا
اااةايدثيجةالذهانآلثثنانيتلااسابّبهثا نيَخثصَّ
طفاُحام ثهانيرفانيصحلامناأملنضاومنا
أويئاةايلانيناثس،اونياكلااتساثءلاأاناللا

نيجهثتانيختصةاممثااحدثايلنثس.
واشاكنانيدداادامانانيننطنالايمداناةا
نيحنطاةايلحجاماناتحنلايداضانيننق9اإىلا
مساتنقدثتاكربىايلم ثهاونيارفانيصحلا
ونيقمثماةاعوناأناتحالكانيجهاثتانيختصةا
ساثكنثًاتجثلهث،ااشاكلاخطلنًااهدعانأللثيل؛ا

يسببالذهانيستنقدثت.

وضٌع صحيٌّ حرج
وتتددعانيشاكثوىاونإلشاكثي ثتاونيدثاثةا
يادىانيننطنلايفانيحثاظاثتانيجنني ة،اومنا
ا أيلزلثاتدلانناأعنءانيخدماثتانيصح ة،ااُكلُّ
نيلنالاونيدونئالاتدجزاعناعملايشءاوتصريا
يفاوضا9امشالنل،اولناماثاأَعَّىاإىلامضثعفةا

نيدثاثةايلمننطنل.
واقانلاعدٌعامانانألطبثءاإاهاماادملننايفا
ظلاناقطثعامساتملايلت اثنانيكهليثئل،اولنا
مثااتساببايفاتأخلانيدمالاو«ناتظثنانيلىضا
حتىاادنَعانيت اثنانيكهليثئلاينبثرشانيدمل«،ا
مشارياناإىلاأناأغلبانيننطنلانااستط دننا
ااةاننتفثعاتكلفةا نيذلثباإىلانيد ثعنتانيَخثصَّ

نيفحنصثتاونيدالج.
وات جاةايهذنانينض9احّذنامدالانُيؤّسساةا
نيدثمةايلكهليثءايفامدانةاعدنانيهندساأمجدا
محمادامثاث،امناخطننةانينض9انيكثنثلاعىلا
نيّساكثناونيح ثةاعثمةاإذنانساتملتانيشكلةا

ااةايفااصلانيص ف. وَخثصَّ
وشاكتانيددااُدامانامستشاف ثتامدانةا
عدنامناناددن امثعةانألكساجل؛ايسبباعد ا
تناالامثعةانيدازل،امحاذنًةامناواثةانيحثنتا
نينجانعةايفاغالفانيدمل ثت؛اات جاةاناددن ا
نألكساجلاَوانََّلاتاإىلاأناخدمثتهاثانيطب ةا

ستتنقف.
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يثيطلاقاِةاذنتهاث،انيتالاقثماتايهاثاُسالطثُتاننحتااللا
نيرباطثالايفانيشاطلانيجننيلامنانينطناساثيقثً،ا

يتجن اداأَيْنَااثءانيقبثئالاواقلهماإىلامساتدملةا
نيهند،ايكلانااقثومنناننحتاللاوانهضننايمهث ا
تحلاالانيجنانب،اويفامقدمتهاثامحم اةاعادنا
آاذنك.ااقن اتحثيُفانيددوننانألملاكلانيسدنعيا
ني ان ،ايأخاذاشابثبانيحثاظاثتانيجنني ة،اإىلا
مداثنكايفاااجالنن(اواذواياثب(اوغريلماث،ايفا
مدلكةاناتمتايصلةاإىلا»نيقض ةانيجنني ة«الُما
ا هاثايمنق9انيلتزق،اوامنلننانينقنعايلتحثيف،ا

نيطثم9ايجننبانيبالعاوشمثيهث.ا
حكمتاها يفا نإلاجل ازيا نيساتدملا وكدهادا
ْقاتَُساْد«اتمثُنساقاننُتانيتحثيفا نيشاهريةا»الِّ
ننحتالي ةالذهاننْسارتَنت ج ة؛اماناأجلاتمزالا
نيجتما9اانيجننيال(،ايتُنهَكاهايبدضاِه،امماثا

اجدلُهاخثضدثًايهثاعوَناَحنلاأواقنة.ا
يفالاذنانيسا ثقانعتاربانيق اثعيايفانيحالنكانيجننيلااثعيا
يثعان :اياأنا»نيتضح اثتانيجنني اة،اَعنئماثًاتصابايصثياحا
دا اد،اوتََلصُّ نيرشع اةاغاريانيرشع ة،اوعاناسابلاإرصنناوتدمُّ
مانانيتحثيفانيدليال،انيذياالىايفانيجنني الامجلعامقثتللا
ايهمايفامختلفانيجبهثتاغريانيجنني ة،ا استط 9اَعنئمثًاأنااُزجَّ

وألَْلَدنفاتتنثقضاتََمثمثًام9انيحلانيجننيلايفاأقثمهاعويته«.ا
امؤكادنًاأنا»نيقاثونتانيلخ صةاونيتثجالةايثيد انيجننيلا
للاأساثسانيدالقةاما9الذهانيرشع ةاوماناخلفهثانيتحثيف،ا
ح اثاأنانيهدَفالانانيلااثلاونيدنلماونينصاباونيغنماوعىلا
حساثباأَيَْطثلانيحثاظثتانيجنني ةانيذياالنقاعُمهماي لااهثنا

عىلامذيحامثاتسمىانيرشع ة!«.ا
انيظلنم ُةانيتأناخ ةاانيجنني اة(،اوّحدتانيجنني لاتحتا
ياننءامطلبانيحالنك،ايفا»تقلالانيصري«اوأااثًااكنامنقفنثامنا
لاذنانيطلاب،اإناأااُهاجَم9َاألاثيلانيحثاظاثتانيجنني ةاتحتا
مطلباونحد،اممثاادززاتمثساكهماننجتمثعل،اويثيتثيلاوحدها
أننض هام،ايكنانيددوننانيغليلايأعونتهانيخل ج ةاذنتانألَْطَمثعا
نيتنساد ةاوننحتالي اة،اي اَساياهامصلحٌةامنايقثءانينسا جا
ننجتمثعالايفانيجنانبامتمثساكثً،ااماناأجلاالضاتقسا ما
جغلنا اثانيجنانباألَْكنَالامناإقل ماكأمالاونق9،ااجداننحتاللا
نيلنلاناابَداُثانينزعاثتانينثطق اةاماناأجالاتمزاالاوحدةا
نيجننب-اكمثااحثولاأناافلضاذنتانيتقس مايفانيشمثل-اولنا
يفانيجنانُباأَْكنَالااشاثطثًامناأجلاتقسا مانيجتما9،اوتغ ريا
نونيطانيشادبايفانيجننب،اناا ماثاي نهاويلاقنىانيحلنك،ايلا
نيطهايدواالتانيخل جاومشاثاخهث،انيتلاتحكماُكّلايشءاكحثلا

نإلَمثَننتايفاحرضمنتاوعدن.ا

وي َساُمساتغليثًاأناقننِتاننحتالل،اَقَمدتامساريةانيحلنكا
نيتالاأننعتاأناتق اَمانحتفاثنًايد اداننساتقاللايفانيكال؛األنا
نحتشاثعانيجنني لامنامختلفانيحثاظاثتاإىلانيكالااُدرباعنا

نينحدةانينضنع ةاألَيْنَاثءانيحثاظثتانيجنني ةاوجغلنا ته.ا
ني ان اإننعتاثنانساتدمثناتثنايفا تتصاثنعا
نيجنانب،اخلَفهماثاأملااكثاويلاطثا اث،اولمثا
نيسادنعاةاونإلَماثَننت،ااف مثاتسادىانإلَمثَننتا
إىلاععامارشنئاَحامد نةامانانيحالنكانيجننيلا
وشاخص ثتاعساكلاةاومشا خ ةايهثاننتبثطا
يهاث،اتحثولانيسادنعاةاماثاأمكناتاأناتنهَضا
يثناقساثمثتانينثطق اةانيتلاتنتمالاإىلاونق9ا
نيسلطنثتامثاقبلاثننةانيلني9اعرشامناأكتنيل،ا
ونيتالايلغتاثااإمثنةاومشا خة،اونيسادنعاةا
تقان ايدعاماتَشاكُّلاملنكازانينفنذالاذهانيتلا
تنتمالايننقا9اماثاقبالاث6اإلعاثعةانيجننباإىلا
ونقا9انيتشاظل،اويثيتثيلاسالخاحرضمنتاَعنا
نينطناني منالاعمنمثً،اويهاذنانيطم9امصلحةا

نقتصثعاةامبثرشةايلسدنعاة.ا
اقن اننحتاللايفانيحثاظثتانيجنني ةاني ن ،ا
يتغذاةانيدصب ثتانينثطق ةاوترا9اتبلننلث،اوللاعصب ثتا
مبدنهاثانيلاف،اااثاا9(امناجهاةاواأيل(امناجهاٍةاأُخلى،ا
وللاذنتانناقساثمثتانينثطق ةانيتلاوقفتاخلفاأحدنثا6ث 
نيؤسافة،اولذهانيدضلةانيجدادةانيقداماةاللانيخطلانألكرب،ا
اتنثم هاثاادنالاناقطاثَعانيلنيطةانيتالاحثاظتاعاىلاوحدةا
نيجننباحتىاني ن ،اوللانيلغبةايفانساتدثعةانيدويةانيجنني ةا
نينّحادة،اتحتايننءانيحلنكانيجننيل،انيذيااتفثوتامنقُفهامنا
نيتطالفاجدنًانيطثيابايثنافصاثلاوخللاُلنااةاأُْخاَلىاغريا
نيُهناةاني من ةاإىلانيحلنكانيذيااطثيبايف دنني ةامناإقل مل.

ُدايدىامختلفات ثننتانيجننباجم دثًالَناوحدُةا اونييءانينحَّ
نألنضاعاىلاخثنطةاماثاقبلاوحدةاعث الا ،اولاذنامثاناتقبلها
قننتاننحتاللاومثاتحثولاأناتمزقانونيطه.اوا مثاتسدىايدضا
قانىانيحلنكاإىلاناضانيتقسا مالاذن،اتقن انيقانىانيجنني ةا
نينني ةايلتحثياف،ايإخضثعاأياصنتاالاضاتقسا مانيجننب،ا
نيدباثايثيقض اةانيجنني ة،اساننًءاعاربانيتضل ل،اوك الانيتهما
ونْيشاثئدثتاينااحتفظننايمنقفاوطنال،اأَْواعربارشنءانيذمما

وتنزا9انينظثئفاونألمننل،ايتنظ مهمايفاصفنفاننحتالل.ا
وم9اتدالامستنىانينقثشانيدث ايفانيجننباوني مناعمنمثً،ا
أمكنايتحثيفانيددونناوننحتالل،اأنااخلَُلاُصنّثعانأياادملننا
يفاخدمته،ااتصّدنونانيشاهد،اوادززونانيدعاننتانينثطق ة،ا
ح ثاتلدابانينساثئطانإلعالم اةاونيتننصالاننجتمثعلاعوَنا
هانيسا ثيس،اافاّروناعربلاثاُكلَّاحادثايفانيحثاظثتا نينجِّ
نيجنني اة،امانامنظننامنثطقال،ايمثاا هاثانيدمل اثُتانيتلا

تنفذُلثا»عنعش«.ا

ـة ح�سرموت: خفايا معتقالت الحتالل الإَماَراتي يف املحافظات اجلنوبية وَخا�سَّ

حّولوا مطاَر الريان والقصر الجمهوري إىل سجون 
وثكنات عسكرية يمنُع على أي مواطن دخولها

 مواطن: اعتقلونا وأهانونا َأْكَثـر من أبو غريب وجّردونا 
من المالبس ومارسوا بحقنا أبشَع طرق التعذيب 

  - خاص:
اُدثاالاأَيْنَااثُءانُيحثاظاثتانيجنني اةانيننقداِةاتحتا
سالطثتانحتاللاتحثيفانيددونناأصنثَفانيدذنباونيتنك ِلا
وننلثااثت،اونيتالالالاعاادناُكّلاقاننتاغازواأجنب ة،ا
يحالاألاثيلاأياأنضاتسا طلاعل هاث،اافالاحرضمنتا
رشقاجنانبانيباالع،ااحكمانيقثئادانيدساكليانإلَمثَننتلا
امنثحالانيح ثةايفانيحثاظة،اكماثاكثناافدلانيندوبا ُكلَّ
نيساثملانيرباطثاال،اويفالاذهانيحثاظاةااتحاتاقننُتا
ننحتاللانيساجنناوزّجاتايثألحلننايفانيزاثزااناونينثيف،ا

وناتهكتانألعلنَضاونُيحّلمثت.
وكناريةاللاقصُصانيداذنباونيتنك لانيتالااقن ايهثا
نإلَمثَننت اننايفالاذهانيحثاظاةاناتجادامنفاذنًاإىلانيدثيما

يخش ةانيننطنلامنايطشانيُغزنة.ا
ااةاقثياتايصح فةا»صدىانيسارية«:ا مصاثعُناَخثصَّ
إنانيقننتانيدساكلاةايالحتاللانإلَمثَننتلاتبساطايشاكلا
عشاننئلاعاىلانألننيضانيننسادةاونيصثاا9اوتحنيهثاإىلا

ثكنثتاعسكلاةاعوناتدناضايلمننطنلاأَْوامثيك هث.ا
وحصلتاصدىانيساريةاعىلامدلنماثتاتؤكداأناقننتا
ننحتاللانإلَمثَننتلايساطتاعىلانسارتنحةاألحدانيننطنلا
وحّنيتهاثاإىلاثكناةاعساكلاة،اكمثانساتنيتاعىلامصن9ا
يلاكايثيُقلبامنانيقرانيجمهننياوتحنالهمثاإىلاثكنثتا

عسكلاة.
وأااثَعامصدٌنامحيلايثيحثاظةاطلباعد اذكلانسامه،ا
يأنانيقاننِتانإلَمثَننت ةاتقتحُمانيب انتاوتدتقُلانيننطنلا
يشاكلانساتفزنزياوغارياقثاناال،اوأوضاحانيصادُناأنا
نيننطنلايمااجدوناَمنااسام9ايشاكننلم،اويماتنف9ْام9ا
نإلَمثَننت لاأاةاوساثطثتاوناوجثلاثت،اكمثاأنانيحثاَظا
وقثئادانينطقاةانيدساكلاةانيد نالاماناقبلالاثعيانا
اساتط دنناعملايشءاإلاصاثفانيننطنل،اواقنينناينا

اشتكلايهم:ا»ي ساينثاعالقةايمثااقن ايهانإلَمثَننتل«.ا
وأضاثفانيصادناياأنانإلَمثَننت الااقنماننايرتح لا
يدضانيساجنثءاإىلاأيناظبل،اوَمانااقن ايثنعرتنضاعىلا
ممثنساثتهماادذيناهاوامثنسناهايحقهاأصنثفانيدذنب،ا

واكتفلانيننطنننايثيشكنىاإىلانيله.ا
وأشاثناأحدانيننطنالانيضحثااث،ايأنامطاثنانيلاثن:ا
حّنيهانإلَمثَننت نن،اإىلاساجناممثثلايساجنا»أيناغلاب«ا
واقنمانناا هايتجلادانيننطنلانيدتقللامناماليساهما

وتدذابهمايأيش9انيطلقانيه منةايكلنمتهمانإلاسثا ة.ا
ويحسابانيصاثعنااإنانيضباثطانإلَمثَننت لااشانننا
كالمثًاساف هثًايحلانيننطنلاواقنيننايهم:ا»اثاطلنطريا
نحناثاج ناثااحّلنكام«.اويفاظلالاذناننحتااللانإلَمثَننتلا
يحرضمنتاوعادناناتنجُدامحثكماأَْواا ثياثتاويمااُقدَّ ا

أياشخصايلمحكمة.ا

د عن جوالت الحوار: القضيُة الجنوبيُة ما بيـــــــــن مشاريع العدوان وطموحات الحراك  أسباُب التغييب املتعمَّ
  - خاص:

غ ثُبانيقض ةانيجنني ةاعناأجندةاجننتا
نيشاثوننتايالانألطالنفانينني اةايلدادوننا
ونيقانىانينطن ةانينثلضةايهاأثثناتساثؤنٍتا
أيلُزلثاأسابثُباتجثللانيقض اةانيجنني ة،انا
سا مثامناتلكانألطالنفانيتلاتحاثوُلاننتكثَءا
عاىلامطثياباأَيْنَااثءانيحثاظاثتانيجنني اةا
تحق الا يفاساب لا مظلنم تهاما ونْساتغاَللا

أَْلَدناهثانيس ثس ة.ا
عولا يفا جنني اةا ق اثعنتا تننجادا ويدالا
نيدادونن،امنهاثاماناتلقاتاععننٍتاماناقبلا
نيلااثضاوأُْخاَلىامناقبالاأينظبلاوحصلتا
عىلاوعنعاونْمت َثزنتامقثيلاتأا دلثانيددونن،ا
اؤكادانيتنثقاضانيكباريايالامثاتّدع اهاعولا

نيدادونناومثاتحاثولاتطب قهاعاىلانألنضاأَْوا
ماثاتمايضاإي اهاماناخطاننتاومننقفاعىلا

نيصد َدانانيدسكلياونيس ثيس.ا
اثيتجثلالانيتدمدايلقض اةانيجنني ةامنا
قبلاعولانيددوننااثل كاعمثاامثنُسهاننحتاللا
اذيكاضثعفامنا يفانيحثاظاثتانيجنني اةاُكلُّ
مصدنق ةانألطلنفانينثلضةايلددونناونيؤّكدةا
يفاخطثيثتهاثانينقافامنانيقض اةانيجنني ةا
ومماثاادتملاعىلانيساثحةانيجنني اةاتحدادنًا
ماناأحدنثاوتطاّنننتاومساتجدنتامحثويةا
نيقانلاإنانيارشوعانيداثعيايل مانااحاثوُلا
نْستغاَلَلاقضثاثاني من لايتملالاأجندته،اولنا
ماثااحدثايفانيجننباتحدادنًامناقبلانإلَمثَننتا

ونيسدنعاة.ا
افلانينقتانيذياكثاتاا هاق ثعنٌتاحلنك ةا
تمثنسااشاثطهثامنانيلااثضاحتىاأينظبلا

كثااتانيسادنعاةاونإلَماثَننتاقاداتمّكنتثامنا
نستهدنفانيقض ةانيجنني ةاومحثويةانإلجهثزا
عل هثانيتدنًءايإقصثئهثامنانيشاثوننت،اح ثا
عادتانيلااثضاتحداادنًانينادانيتثيا9ايهثاإىَلا
تجاثوزانيكنريامانانيقضثاثاضمانامحثونتا
طلحانيقضثاثانيتلاتهمانيلاثض،اناس مثاعىلا
نيصد دانانيدساكلياونألمنلاوتجثللايق ةا

نيقضثاث.ا
يلق اثعنتا نيتجثلالا لاذنا وإزنءا وقتَهاثا
نيجنني اةا نيحثاظاثتا وقضثااثا نيجنني اةا
أصادنتاق اثعنٌتاجنني اةاي ثااثٍتاتطثيابا
يإرشنكهثايفامشاثوننتانيكنااتانألوىل،اومنا
ثمانينثا ةاعوناأياتلقىاأاّةانْستَجثيَةامناقبلا

عولانيددونن.ا
أعقاباذيكاخطننتاعاىلانألنضاناتهجتهثا
نإلَماثَننتاتحدادنًايفاساب لاتدم الانيخالاثتا

يالاني من لاوتجزئاةانيبالعاوتقسا مهثامنا
خاللانيدخنلاإىلاحرضمنتاومحثويةاتطب لا
س ثساةاتدملاعىلاإح اثءانينزعثتانينثطق ةا
ونيدا9ايثأللثيلااحناتأا دانيشثنا9انيتقس م ةا
وحثجتهاما مدثاثتهاما مانا مساتخدمًةا
يلمساثعدنتاومثاأاتجتهانيلحلةانيسثيقةامنا
نيرنعانيسا ثيسانيلالايالامختلفانيقنى،ا
ملتكازنًاتبنالاعل هاثاطمنحثتهاثاونيتلاللا
يثألساثساأَْلَدنٌفاأمريك ةايلاطثا ةاسدنعاةا
يفاحدلثانألعاى،اا ماثاكثاتامحثاظثُتاعدنا
وأيلاويحاجاوشابنةاتد ُشاملحلاَةاانىضا
يفاظالاناْتَشاثنانيجمثعاثتانإلنلثي ةاوغ ثبا
نألمناوظهانناملنكزاقنىاجدادةاوععماقنىا
عىلاحساثباأُْخاَلى،ايفامحثويةاإلشدثلاات لا

نيرنعايلاتنثقضثتانيخثنطةانيجنني ة.ا
نيسادنعاةاوضداتالداهاثايفاحرضمنتا

نقتصثعاثًاويفانيشمثلاني منلامناخاللانيدا9ا
يثيجنني لاإىلامحثنقانيدثنكانيستملةاسننًءا
مانايثبانيندباأقىصانيجنانبانيغليلايل منا
أَْواماناخااللااقلانيئاثتامنانيغاّلنايهماإىلا
نيحدوعانيشامثي ةايل من،ايفامحثويةايتشك لا
سا ثجامانانيلتزقاةاافصاُلايالانيج اشا
ونيلجثنانيشدب ةامناجهةاونيج شانيسدنعيا

مناجهةاأُْخاَلى.ا
ويثيتثيلااجاداأناغ ثَبانيقض اةانيجنني ةا
كثنامتدمادنًاي سامناِقبالاعولانيددوننانيتلا
ساثنعتاإىلانيضغطاعىلانيق اثعنتانيجنني ةا
ومحثويةانيسا طلةاعل هثاونحتننؤلثاتلغ بثًا
أَْواتلل باثً،ايلاوماناخاللانألطالنفاني من ةا
نينني ةايلسادنعاةانيلناضةاألياعونامحننيا
يلحالنكانيجننيالاخااللانيفارتةانيحثي اةاأَْوا

نيقثعمة.ا

االحتالل يمنع 
إقامة ذكرى 

االستقالل 
بالمكال

فادي باعوم

قوات االحتالل 
اإلماراتي في 

مطار الريان
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قوى الحتالل حتُكــُم اجلنوب بالقاعدة وداع�ش:

الجماعاُت اإلرهابيُة.. أداٌة وظيفيٌة لالحتالل يف املحافظات الجنوبية
 -  

زكريا الشرعبي ويوسف فارع:
ادماُداتحثيُُفانيدادوننانألملاكلانيسادنعياإىلا
ارشاأذنعاهانإلنلثي اةاوتمّدعلاثايفانألمثكانانيتلا
اسا طُلاعل هثايثعتبثنانإلنلثِبالنانألعنَةانينظ ف َةا

يتنف ذاأَْلَدنفانيغزواوننحتالل.
لذنامثاتقنيهانألحدنثانيتلاتشهُدلثانيحثاظثتا
نيجنني اةانيننقداةاتحاَتانحتاللاتحثيافانيددوننا
نألملاكلانيسادنعيامنذامثاازااداعىلاعث اواصفا
عث اونيتالاأصبحتامرحثًايلجمثعاثتانإلنلثي ةا
يأشاكثيهثانيختلفةامناجمثعةاأاصثنانيرشادةاإىلا

نيقثعدةاوعنعش.
وعاىلاخالفانّععاثءاتحثيُفانيدادونناحليَهاعىلا
لذهانيجمثعثتاوإظهثناافساهاكمنتِراتمكنامنا
تحلاالاتلاكانيحثاظثتامانانيخطالانإلنلثيلاانَئا
أَيْنَاثُءانيحثاظثتانيجنني ةامناناْتَشاثنانيجمثعثتا
نإلنلثي ةاوس طلةانإلنلثباعىلاُكلِّامفثصلانيح ثةا
يفامحثاظثتهام،اا ماثاتقانلانيتقثناالانيدوي ةاإنا
مداناَةاعدناأصبحتاعاىلامثاابدواإماثنًةايجمثعةا
أكملاتا يددماثا نننلثي تال،ا وعنعاشا نيقثعادةا
عنثرُصلماثانيسا طلةاعاىلاكثاةامفثصالانيدانةا
اة،اوأنالذهانيجمثعثتاقثتلتاجنبثًا نيدثمةاونيَخثصَّ
إىلاجنبام9اتحثيفانيددوننايننَجهةانيج شاني منلا

ونيلجثنانيشدب ة.
تقانلانواارتزايفاتقلالايهثاتناثولانألَْوَضاثعايفا
عدن،اأنالذهانيجمثعثتاعمدتاإىلاتلسا خانيشهدا
نيجداادايفانيحثاظاثتانيجنني اة،اوناسا مثاعدنا
يظهانناعنثرصلاثانيسالحةايفانيشانننع،اواصبا
نيحننجازانألمن ةاعاىلانيطلقثتاونقتحاث انيدننسا
ونيجثمدثتاونناقضثضاعىلانيحالتاونُيؤّسساثتا
نيتجثنااةاعارباإطالقانيلصاثصايفانيهاننءاإلجبثنا
نيبثئداثتاعاىلاتغط ةاوجهنلن،اويفاذنتانيسا ثقا
تقنلاوكثيةا»أسنشا تديلس«اإناتنظ اَمانيقثعدةا
افِلُضاسا طلتَهانيكل ةاعىلامنطقاةاجدثنايأيل،ا
كمثاواس طلاعىلاحرضمنت،اوانترشايفانيطلقثتا

يلاأيلاوعدناواتننَجُدايفامنثطلايشبنة.
كذياكاوا ماثاازعاماتحثيافاننحتاللاأااهاقث ا
نيجمثعاثتا مانا نيجنني اةا نيحثاظاثتا يتحلاالا
يفا ومالح اةا محل اةا مصاثعُنا أكادتا نإلنلثي اةا

محثاظةاعادناأنااحَناث5ااإنلثي ثًامنامسالحلا
نيتنظ مثتانإلنلثي ةانيذانااّلونامناحلبانيسانناةا
إىلاتلك اثاخاالَلانألااث انيثض اة،اوصلننانألسابنعا
نيثيضاإىلامطثناعدنانيدويلاعىلامتناطثئلةاتلك ة،ا
يفاإطثناععِماتحثيفانيددوننايلجمثعثتانإلنلثي ةايفا
لاذهانيحثاظثت،اوذيكايثإلضثااةاإىلانيدعمانيبثرشا
نياذيااقدُمهايهذهانيجمثعثت،اساننءانيدعمانيثيلاأَْوا

نيدسكلياأَْوانيحمثاةانألمن ةايهم.
بايقثئدانيحازن انألمنلا ويحساباا داانامارَّ
يدالااةانيبساثتلايددن،اأينامشادل،اااإنامزنِعَما
تحثيافانيدادوننايمحثنياةانإلنلاثبايثيحثاظثتا
نيجنني اةاكثذياة،اوأنالاذهانيجمثعاثتاتتجاّنُلا
وتارحاوتماَلُحايفانيشانننعانيدثماةاونألساننق،ا
وواقثًايقثئداحزن انيبساثتلااإااهاوي نمثاقث اأمُنا
نيدالااةايثيقبضاعىلاأحداأيالزاق ثعنتانيجمثعثتا
نإلنلثي ةاوتسال مهاإلعننةاأماناعدناقثمتانألخريُةا

يإطالقهايحجةاأاهامناتنظ ماعنعش.
عاىلا وننحتااللا نيدادوننا تحثيُاِفا نعتماثُعا
نيجمثعاثتانإلنلثي ةايفاتنف اذاأَْلَدناهانيتلاتقتيضا
َلاااّدامفثصالانيدوياةاني من اةاوتدمارياأجهزتهثا
نألمن اةاونيدساكلاةاي تمكاَنامانانيسا طلةاعىلا
ني مناواهباثلونتهثاواْلضاافساهاكأملاونق9اعىلا
أَيْنَاثءانيحثاظاثتانيجنني ةا ني من ل،اوخصنصاثًا
نيذانااسادىاننحتاللايحِرلمايالاخ ثَنان،اإمثا
مساثادتهاأَْوانيانتاذيحثًايساننطرياعنعاش،ااأتلا
يثيتزنمانام9اضاخاإعالملاتقنُ ايهاقانىانيددوننا
إلثاثنةاحقداأَيْنَااثءالذهانيحثاظثتاي سااحسابا
ضاداإخنناهمامنانيحثاظثتانيشامثي ةاويكناضدا
يدضهمانيبداض،اأَاْضثًايحلفاأاظثنلماعنانيخطلا
نيحق قالانيتمنّالايفاتننجاداقاننتاننحتااللاعىلا
أننض همامناجهةاوناْتَشاثنانيجمثعثتانإلنلثي ةايفا

أح ثئهماومداهمامناجهةاأُْخاَلى.

اإلرهاُب يكّرُس مشهدًا دموياً يف 
الجنوب

وح ثاتكّلنالذهانيجمثعثُتاعمل ثِتهثانإلنلثي َةا
يلانيحالاونآلخل،امخّلفةامثااارتنوحايلاعرشنتا
ومئثتانيضحثااثاوتقنُ ايتكفرياوتفسا لاوإعدن ا
أَيْنَاثءانيحثاظثتانيجنني اةايُحّجةامخثيفةانيدان،ا
اقداكلساتالاذهانيجمثعاثتايدمل ثتهثامشاهدنًا
عمنااثًايثتتامدهاأاثُ انيجنني الاغثنقةايثيجلامةا
نينظمة،اساننءاننغت ثنتاأَْوانيتفجرينتانناتحثناةا

ونيس ثننتانيفّخخة.
تلسا ُخالذنانيشاهدانيدمنياأعىاإىلاسقنطامثا
اقثنبال5ااجنني ثًاخاللانيدث انيثيضااقطاات جةا
ننْغت َاثنتاوننْشاتبَثكثتانيسالحة،امنهامانيدق دا
نيجدالياونإلرسنئ يلاوعيلاصثيحاني ثادل،اونيدق دا
ع ضةانيدق ل،اونيش خاعبدنيلحمنانيلنوي،اونيقثئما
يأعماثلامدالارشطاةانيلونايدادنانيدق دااملوننا

َعبدنيديل(.
لاذنايثإلضثااةاإىلانيذاناتماتصف تهامامناقبلا

جهثتامجهنيةاوتمانيدننناعىلاجننهماملم ةاعونا
مدلاةاونق9انيجلامةاأمنثلاجنتَلاحسلانينح يا
وشاق قهانيلتالاتامانيدنانناعل هماثايفانينصاننا
يددن,اوكذيكاجنةاأحدانالنعانينقثطانألمن ةانيمتدةا
عاىلاطلالاصربايلحاجاوعدنانيتالاُوجدتاملم ةا
يمزنعةاونقدةاعىلاطلالاصرب,اوثالثاجنثاُوجدتا
ملم ةايمدساكلانيداثعانيجنيايددناان انيسابتا
نيننالاثا-ا-6الا ايماتُدلفاُلناتهثاويماادلفا
ملتِكابانيجلاماة،ايثإلضثااةاإىلاجناثاأُْخاَلىاتما

نيدننناعل هثايلانيحلاونآلخل.
كذيكاأّعتاننْشاتبَثكثُتانيسالحةايالانيدنثرصا
نإلنلثي اةاوعنثرصانيحلنكاويالانيدثرصانإلنلثي ةا
ا مثاي نهثاونيتلاكثناأيلزلثانْشاتبَثكثتانيدثشا لا
نألوىلاونينثا ةاومدثنكاكلارتاوخننامكراومدثنكا
جنياةاكثيتكاسايفانينصاننةاإىلاساقنطاعرشنتا

نيقتىلاوعرشنتانيجلحى.
أماثانيدمل ثتانناْتَحثناةااقداساثعتانيساثحةا
نيجنني ةاواتكتايثألنونح،اح ثاأسفلتاعنامقتلا
وجالحاأَْكنَلامانالل5اجننيلاِخااللانيدث انيثيض،ا
وكثناأيلزلثانيدمل ثتانناْتَحثناةانينالثانيتلااّفذتا
يفامدساكلا»نيصنيبثن«ايفاعادناوننحاضح تهثامثا

اقثنباللاامجندنًاوجلحاأَْكنَلامناللااآخلان.
وكاذناعمل اةاتفجاريامدساكلانأساعباثسايفا
نيرباقةايددناونيذياننحاضح تهثااحنالااشاخصثًا
مناأَيْنَاثءانيحثاظاثتانيجنني ةاوجلحاا6اآخلان،ا
ونيدمل ةانإلنلثي ةانيتلانساتهداتامدسكَلانينجدةا
يثياكالاوأسافلتاعنامقتلامثااقثنبال5اشاخصثًا
ماناأَيْنَااثءانيحثاظاثتانيجنني ةاوجالحاعرشنتا

نآلخلان.
كذيكاساقطالاامننطنثًاماناأَيْنَاثءانيحثاظثتا
نيجنني اةاوجالحااااآخلاإثلانافجثَنااناإنلثي لا
تماتا ح اثا نياكال،ا يفا أمن اةا اقثطاثًا نساتهداثا
مهثجمةااقطةانيغربايسا ثنةاعثزيةامفّخخةاوكذنا
تامامهثجماةااقطاةايالو ايباثصامفخاخ،اا مثا
نستهداتاس ثنةامفخخةااقنعلثاأحُدانناْتَحثنالا
تجمدثًايجنداناأمث ايننيةامدنساةانيسانثالايحلا
نيسنثالايفاعدناوأسافلتاعناسقنطاأَْكنَلامنال6 
قت الًاوعرشنتانيجلحىانآلخلان,اكمثاسقطالاقتىلا
ولااجلاحاثًايفامداناةانيحب للايلحاجاإثلانافجثنا
سا ثنتلامفّخختالايلقطاثعانيدساكليانيغليلا

يثيدانة.

وساقطاأََماثَ امنازلانيلننءاعبدنيلاهانيصب حلا
ماثااقاثنبامانا5لامجنادنًاوجالحانيدارشنُتايفا
تفجرياناْتَحثنيانساتهداهماأثنثءاتجمدهمانستال ا

ملتبثتهم.
يفاذنتانيسا ثقانساتهدفانيجمثعثتانإلنلثي ةا
عنَنانيسانلايمدانةانيشا خاعنمثنامحثاظةاعدنا
وقتلاتامثااقثنبا6ااشاخصثًاي نهاما5امملضثتا

لنداثتااقمنايخدمتهم.

استهداُف الجماعات اإلرهابية للرتاث 
والثقافة يف املحافظات الجنوبية 

نإلنلثي اةا نيجمثعاثتا ممثنساثتا تتنقافا نا
نيتالااداللثاتحثيافانيددوننانألملاكلانيسادنعيا
عاىلاتحنالانيحثاظاثتانيجنني ةاإىلامساتنقدثتا
يلاد اومارٍحايلجلاماةانينظمةايلاتسادىالذها
نيجمثعاثتاإىلاتدماريانيارتنثاونيحضاثنةاني من لا
ونيدثيمانينقثا ةانينطن ة،اوذيكاعىلاغلننامثاقثمتا
يهاجمثعثتانإلنلثِبايفاسانناةاونيدلنقامناتدمريا
ونجتناثثايدثيمانيحضاثنةايفاتدمالاونينصل،اومثا
ادلالاذنايفانيحثاظثتانيجنني اةاإنانقتالِعاُلناةا
لاذهانيحثاظاثتانيدا اةاونيدنِادةاعانانينطنايفا
وجاهاك ثااثتاوقنىاننساتدمثناونساتبدنلاُلناةا
نيتدّدعانيدانلايهناةاإنلثي ةاجدادةاشدثنلثانيقتلا

ونيتدمرياونستجالبانيغزنة.
وقاداعمدتالذهانيجمثعثتانْساتهَدنَفانينقثاةا
ونيفاناونيدثيمانألثلااة،اوعىلاساب لانينثلاأقدمتا
عىلالاد اقباثٍباأثلااةاتحانياأرِضحةايمساجدا
نيشا خا»نينانسامثع ل«انيننق9ايفامنطقةامس ثلا
سامدننايفامداناةانيشاحلايحرضمانت،اتددامنا
أقد انيقبثبانإلساالم ة،اكماثاأقدمتاعىلالد اقبةا
وملقدانيشا خاساد دانيدط يايثَوزاالايفامنطقةا
»نيصادنع«ايمدالاةاغ لايثوزاالاولد اقبةارضاحا
نيشا خانيفق هامزنحمايناأحمادايثجثيلايفامنطقةا
يلو انيننقدةاعىلايددالااك لناغلبانيكال،اين تايفا
نيقربةانيحثذاةايسجدهانيذياتجثوزاعملهانيااللث 
عاث اولاد ا»ُقبّةاادقانب«انيننقدةايحلانيشاه دا
خثيادامداناةانياكالاوتلغ اما»قبةانيحجانب«ايددا
محثويةاَلْد اادواةاويثساتخدن انألعونتانيتقل داةا
ماناااؤوساوغريلاث،اونضطالاعناثرُصانيتنظ ما
نساتخدنَ اجلناةايلهد .اتق9ايفاحلانيسال ايمدانةا
نياكال،اوكذناتدمرياقبةا»مساجدايثزنعاه«انيننقدةا
يحلانيساال ايمداناةانيكالاوتفجريا»قباةانيحب با
حمدايناصثيح«انيننقدةايفاقلاةانيننساطايمدالاةا
نيشاحل،الاذنايثإلضثااةاإىلالد اوتخلابامساجدا
نيحسا نلانيدلوفاياا»نيخنجة«اوقبّت هانيجم لتلا
وإغالقانيزنواةانألحمداةايفامنطقةانيش خاعنمثن،ا
يمحتناثتهاثا ونيتشاناها ونيتخلاابا نيدباثا يدادا
ونيكتثياةاعل هثاوتحط ماملقداورضاحانينيلانإلمث ا
نيس دامحمدايناعلنيانيشثطليانيدلني،انيكثئنايفا
نيشثنعانيلئ سايثيدالاونيذياادتربامناأقد انيدثيما
نيتأناخ اةاونإلساالم ةاا هاثاوكذناإحلنقاكن ساةا
نيباثنعيانيتأناخ اةاوتفجارياكن ساةا»حثاانن«ا
نألثلاةانيننقداةايفاحلاحثاننايمدالاةانيدالاوأّعىا
نيتفجرياإىلاناه ثِنانيساقفايثيكثمالاوتطثاُلاانناذا
مبنىانيكن سةانيدلاقةاوكذناتدمريامقربةانيس حلا

يثيدال.
كماثاأقدمتالذهانيجمثعثتاعىل،اتفجريارضاحا
ويلانيلهاحسنانيبحلايفامنطقةانيحملنءامدالاةاتبنا
يمحثاظةايحجاونيذياادتارباأحدانيدثيمانيتأناخ ةا
ونإلساالم ةايفانيدالاةاولد ارضاحانيدثيمانيجل لا
ساف ثنايناعبدنيله،اونيذياادانعاتأناُخهاإىلاأَْكنَالا
مناللثاعث اوابشانيقرباوتسناةانيقبةاوملحقثتهثا
يثألنضاوكذناتفخ خاوتلغ مامقث اورضاحاإسالملا
أثليامنسانباياا»ويلانيلهانيغليل«ااق9ُايفانينثح ةا
نيجنني ةاياننعياجنلانيلادة،املكزامدالاةام فدةا

يمحثاظةاشبنة.ا د عن جوالت الحوار: القضيُة الجنوبيُة ما بيـــــــــن مشاريع العدوان وطموحات الحراك  أسباُب التغييب املتعمَّ
يقاداأعىانيتصاثع انألخاريايالانيحالنكا
نيلنااضايلدادونناأَْوانياذيايمااتخاذامنقفثًا
مانانيدادونناناما9اأَْواضاداويالانيقانىا
نينني ةايإلَمثَننتاأَْواتلكانيدعنمةاسادنعاثًاإىلا
عخانلانيقض ةانيجنني ةاطانننًاجدادنً،ااإمثا
نناكماثشاعىلاافساهثاويثيتثيلانناساحثبا
مانانيشاهداأمث انيقانىانيدعنماةاخثنج ثًا
ونيتلاتدملاضمناإطثنامشاثنا9انيددونناأَْوا
ننْستمَلننايفاحملانيقض ةانيجنني ةاس ثس ثًا
ونيسابثحةاعكاَساأمننجانيدادوننانيتالطمةا
وننساتفثعةامناإخفثقثتاوناْتَكثساثتايق ةا
نيقنىاوكشفاأَْلَدنفانيخثنج،اويثيتثيلاكسبا
نيزادامنانيتأا دانيشادبلايفاتلكانيحثِاظثت،ا
نألملانيذياقداادا9ااحانانيننجهةانيحق ق ةا
ويثيتاثيلا وملتزقتاه،ا ننحتااللا قانىا ما9ا
نناْتَصثنايلقض ةانيجنني ةاومطثيبهثانيدثعيةا

ضمنانيرشوعانينطنلانيننحد.ا
أَيْنَااثءا ما9ا نيباثنزةا نيتحّدااثتا ويدالا
ناْتَشاثنا يفا تتمنالا نيجنني اةا نيحثاظاثتا
نيجمثعاثتانإلنلثي اةاونْساتمَلنناننحتااللا
نيخثنجلاوغ ثبانألُُالاننْسارتَنت جلايلقنىا
نينطن اةايفاتلاكانيحثاظاثتانيتلاياماتحدعا
خ ثننِتهاثايداُداوياماتُباِدانؤاتَهاثايلملحلاةا

نيقثعمة.ا
اثيحلنُكانينقِساُماعىلاافسهامثايلامؤاّدا
يلدادونناوآخالاننااضاياهاساثلماأَاْضثًايفا
تلنج9امساتنىاحضاننانيقض اةانيجنني ةا
اثل اكاعاناممثنساثتانيدادوننانيساتملةا
نيجنانباونيتالا يحالانألنضاونإلاساثنايفا
تتجاثوزانيقض ةاومنااحملهاثاومنااتبنثلثا
وانثرصلاثاواحثولاتحنالهاثاإىلاأعنةايتنف ذا

وتملالامشثناده.ا

نيقض اةا نيتدخالايفا يقاداتحانلاحجاما
نيجنني اةامنانيفثعللانيحل لاكمثاكثناقبلا
سانننتاإىلانيادولانإلقل م اةاضمنامرشوعا
نيدادوننانيخثنجال،اولانامثااجدالانيحلنكا
تحدادنًاأمث امساؤوي ةاكبريةااإمثاأناتستملا
نيقنىانيحل ةانيلتبطةايثيخثنجايفانْساتغاَللا
نيقض ةانيجنني ةاومدهثاومناخاليهثااتمكنا
نيددوننامناتنف ذاُمَخّططثتهاأَْوااتخذانيحلنكا
خطاننتاجلائةاتبادأايإصالحانيساثنايد دنًا
عنانيتدخالتاوإمالءنتانيخثنجاومشاثناده،ا
ولنامثاقادايدأتهايدضانيفصثئاُلانيذياكثنا
يهثامننقفامهمةاخاللانألسثي 9انيثض ةامنا
خاللاناضامشثنا9انيخثنجاوكشفاأَْلَدناها
وني مانا تحداادنًا نيجنني اةا نيحثاظاثتا يفا

عمنمثً.ا
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يحررها / أحمد محمد القمري

الشاعر محمد احمد ثابت
ش�������ع�������ب ال�������ي�������م�������ن م����������ا ح����س

واله����������م ال�����ي�����ه�����ودي وال����ن����ح����س
م��������ت��������ح��������رس زال  ال 

وح����ام����ل ب���ن���دق���ه ض����د ال���ن���ج���وس

ال�������������ع�������������ز ل����������������ه م��������غ��������رس
وف��������������������ي ق���������ل���������ب���������ه غ����������رس

ق���������������ل ل����������ل����������غ����������زه حت����������رس
ب�������ادي ن������ار ت���ه���ل���س ه�����م ه���ل���وس

الشاعر عباس الجودة المكس
ل�������ل�������ظ�������ل�������م ب��������������ا ن�����ف�����ح�����س

ون���ك���س���ر ش���وك���ة ال���ك���ف���ر ال��ن��ج��س
وامل��������������������رت��������������������زق ي��������خ��������رس

وت��ل��ق��ى اخل�����زي أم������راض ال��ن��ف��وس

ن�������س�������ك�������ن ف�������������ي امل���������ت���������رس
جل�����ان ال���ش���ع���ب ورج��������ال احل����رس

ج��������ب��������ه��������ات��������ن��������ا  ِت������������������رأس
ب���ش���ائ���ر واض����ح����ه ق�������دام ن����دوس

الشاعر/ ابو عبدالجبار المؤيد
ق�������������ل ل���������ل���������ع���������دو ي�������خ�������رس

ون�����ت�����ح�����داه ب���س���ي���ف���ه وال�����ف�����رس
م�������������ا ع�����������������اد ب�������������ا ن�����ل�����م�����س

ب����ع����ذر اح�������د ل����ق����ط����اع ال��������رؤوس

ل���������ك���������ف���������ان���������ن���������ا ن������ل������ب������س
اجل�������رس دق  اذا  ون�����ت�����أه�����ب 

ث�����������ب�����������وت ف�������������ي امل���������ت���������رس
ال���ن���ف���وس ب�����إزه�����اق  ن���خ���ش���ى  وال 

الشاعر ماجد  بيضان 
ي����������ا اغ����������م����������ار م����������ا ت����ن����ع����س 

رج��������ال ال����ل����ه واف�����������راد احل�����رس 
دوس������������������������وا اب��������ت��������ه��������م ب����س 

م��وس  راس  ف���ي  ك��ال��ع��س��ل  ون��ب��ق��ى 

ش�������������ب ال���������ن���������ك���������ف ج���������رس
ال��غ��ل��س  اذي�������اب  ي����ا  ال����ط����وس  ودق 

وس��������������وس  ح�������ل�������ف�������ه�������م  ال 
ف��ف��ي��ن��ا ش�����وق ل���ل���ح���رب ال���ض���روس 

 
الشاعر شمسان العموش

ن�����ت�����ون�����س احل������������������رب  ف�����������ي   
وب���س ال���ش���ي���ك���ي  و  اآلر  ب����ص����وت 

ب�������������������������������������ارود ن�������ت�������ن�������ف�������س
و ن��س��ق��ي خ��ص��م��ن��ا م��ن��ه��ن ك���ؤوس

ح�������������د ال���������ي���������م���������ن م�������ت�������رس
وج���ي���ش���ه وال���ل���ج���ان ن���ع���م احل����رس

أش������������������رس م�����������ن األش���������������رس
ال�������رؤوس ع���ل���ي���ات  م����ن  أع����ل����ى  و 

الشاعرة  وفية العمري
ق����������������ل ل�������������ل�������������ذي أف��������ل��������س

وم�������ن ب�������اع ال�����ك�����رام�����ة ل��ل��ن��ج��س                                              
ج��������ي��������ش ال��������ي��������م��������ن خ����ل����س                                                              

ج��ل��ود أص��ح��اب داح����س وال��ب��س��وس
                                                                                

وك��������������������ل وغ��������������������د أم��������ل��������س                                                                   
س���ق���ي���ن���اه ال��������ردى ح���ت���ى ان��ت��ك��س                                           

وه�����������������ك�����������������ذا امل������������ن������������دس                                                               
 ن���ش���ل أك����ب����اده����م ق���ب���ل ال������رؤوس

الشاعر جميل جعفر ابو شامخ
ن�������ي�������أس أن  ه���������ي���������ه���������ات 

ن��ف��س آخ�������ر  ال�������ى  ن���ص���م���د  ب�����ا  و 
ب����س ل�������ل�������ت�������ح�������ال�������ف  ق������������ل   

ال���ن���ص���ارى و اجمل����وس ي����ا أذن�������اب 

ش��������ي��������ط��������ان��������ك��������م ه�������ل�������وس
وح���ل���ف ال���ش���ر ه��ن��ك��س وأن��ت��ك��س

أح������������وس امل����������������رت����������������زق   و 
س��ن��ه وأك���ث���ر ع��ل��ى ص��ن��ع��اء ي��ح��وس

الشاعر عاطف يحيى القاضي
وال����������������ع����������������ار م��������������ن دن���������س 

ال���ب���ي���س  و  ب����ال����ع����م����ال����ة  ب����������اده 
ي�����ت�����ب�����ي�����خ�����س   و  ي�������خ�������س�������أ 

دروس ال����دن����ي����ا  م�����ن  ي���ع���ق���ل  وال 

ب�������������ال�������������دي�������������ن ي������ت������ل������ب������س  
وم����ا ي��ح��س��ب س����وى ال���دن���ي���ا وب��س 

ل����������ه����������ي����������ب����������ت����������ه ن�������ك�������س 
خ����س����ارة ي����ا ض��ع��ي��ف��ن ال���ن���ف���وس

الشاعرة العنود/ لطيفه احمد الراشدي
اح�����������ن�����������ا م���������ع���������ك ن�������دع�������س 

ذي�����ول ال���ش���ر و اص���ح���اب ال��ع��س��س
ون�����������ض�����������غ�����������ط امل�������ك�������ب�������س

زن���������اد ال����ب����ن����دق����ي����ة وال����س����ل����وس

امل�������ف�������ل�������س ه�������������������������ادي  و 
وم�������ن س����ل����م����ان ط�������اب ال���ب���ي���س

م��������������ا ع������������������اد ي������ت������ن������وم������س
ول����و ت���ش���رق ع��ل��ى ال���دن���ي���ا ش��م��وس

الشاعر رياض الصايدي
مت������ت������رس ب�����������ا  و  ب����������وق����������ف 

م����ع اح�������رار ال����وط����ن آلخ�����ر ن��ف��س
ج�����������������ي�����������������ش احل�������������������������رس 

ال��ل��ه النفوس ب��اع��ت م��ن  وجل���ان ق��د 

وال�����������ل�����������ه م�����������ا ات������ق������اع������س
وب�����ا ج����اه����د وم�����ن ي���ج���ل���س ج��ل��س

ب������س وإال  ال��������������ع��������������ز   
ح����ي����ا ب����ال����ش����ه����ادة  ل�����ي ع�����روس

الشاعر محمد الزبيدي أبو معتز
م�����ه�����م�����ا ال���������ض���������رر ق���������د م���س

ف�������ي ش����ع����ب����ي ف����خ����ب����ر ل���ل���دن���س
أم�������������ث�������������ال ه����������������������ادي ب�����س

وح�����ل�����ف ال������ي������وده ل�����ه ب�����ان�����دوس

ق�������������ل ل�������ل�������م�������ل�������ك ي�������خ�������رس
ن��ف��س ل����ه  اس����م����ع  وال  ي���ن���ط���ق  وال 

ج�������ي�������ش احل�����������������رس اوج����������س
دروس ي���ل���ق���ن���ه���م  ن����ص����ر  ع����ل����ى 

الشاعر يحيى علي الحضوري
ل�������ل�������ت�������ض�������ح�������ي�������ة م�������غ�������رس

واح����ن����ا اب���ط���ال���ه���ا ج���ن���ب احل����رس
اس���������������������������������ود ت���������ت���������م���������رس

ت���ل���ق���ن ل���ل���ع���دو )م��������ر( ال����ك����ؤوس

روح�����������������������������ي ب������ت������ت������ن������ف������س
ع���ب���ي���رك ي����ا مي����ن وان�������ت ال��ن��ف��س

وق�����������������������اي�����������������������دي  أس������������س
ل���ن���ا م���ن���ه���ج  ن���ض���ح���ي ب��ال��ن��ف��وس

الشاعر أمين االمير 
ع���������������������دون���������������������ا ن�����������ّك�����������س 

نَ���َف���س  ل����ه  ألع����ام����ه و م����ا ع������اد 
م����������ن ب�������ع�������د م����������ا امت�������ت�������رس 

م��ع ال��ش��ي��ط��ان  و اص��ب��ح ف��ي ُعبوس 

أس��������������������ودن��������������������ا ت���������دع���������س
ع��ل��ى ح��ل��ف ال��ص��ع��ال��ي��ك ال��نَ��َج��س 

ي�����ت�����ن�����ف�����س ال��������������ك��������������ون  و 
ال���ن���ف���وس ت����رت����اح  و  ال����ل����ه  ب���ن���ص���ر 

الشاعر ميثاق ابوعريج
ح�������������ي�������������ا مب�������������������ن ك�������������رس 

ك�������ام ال����ع����ز وح��������دد وأح����ت����رس 
وب���������������ال���������������وف���������������ا ي����������������رأس 

ق����واف����ي ض����د ع��������دوان ال���ب���س���وس 

ب������������ا ن�������ف�������ص�������ل ال����������ري����������وس 
ون���ق���ل���ع ج�����ذر م����ن ج������اء  وح���ت���رس 

ون���������������دي���������������ن م���������������ن ح����������وس 
وف���ك���ره���ا ال����ب����رم ك���ام���ل غ��س��وس

الشاعر محمد أحمد البحري
ق�������������ل ل�����������ل�����������ذي اجت�������س�������س

ح���رس  م����ال����ه  ال���ي���م���ن  ان  وق�������ال 
خ��������������ل��������������وه ي������ت������ب������ع������س������س 

م���ج���وس ك���ل���ه  ال���ي���م���ن  ان  ي����ق����ول 
 

ف������������ي ن��������ه��������م م������������ا ي����ن����خ����س 
وال ل���ه ف���ي ال���وط���ن اي������ة)ت( ن��ّف��س

ال����������ن����������ص����������ر ل����������ل����������ي ه�����س  
وال�������ذل�������ة ألض������ع������اف ال����ن����ف����وس

الشاعر علي محمد المحاقري
ح���������ي��������������ا ب�������م���������������ن أس���������������س 

رج�����������ال ال��ل��ه واب�����ط�����ال ال�����ح�����رس
اب���������ط������������������������ال م�����������ا ت�������ي�����������أس

ي������دوس ال���ط���ق���م ل��ل��خ��وب��ة ي�������دوس

ك�����������م م�����������ن اس��������������د ي������دع������س
ع��ل��ى اخ���ش���ام احل��ث��ال��ة ال�����نَ�����ج�����س

س�������������ّوس  ال  وال�������������ض��������������������رس 
ع���اج���ه ق��ل��ع م�����ن ب���ن ال��ض�����روس

الشاعر/ أبو شياخ المراني
ع����س����ع����س أذا  وال��������ل��������ي��������ل 

ن�����دك اخل���ص���م ف����ي ظ���ه���ر ال��غ��ل��س
أدع������������������س أب������������������وه أدع�����������س

واق�����ط�����ع م���ن���ه���م ح���ت���ى ال���ن���خ���وس

ي�����������ا م�����������ن ق�����������د أت�����ف�����ق�����ع�����س
مي����ن ال����ل����ه م����ا ن���خ���ش���ى ال��ب��س��س

ش����������اه����������د إل���������������ى امل��������ت��������رس
وش�����وف أب����ن ال��ي��م��ان��ي ح���د م��وس

الشاعر عكاشه المكس
ت�����������رح�����������ي�����������ب ي��������ت��������ك��������رس 

ل���ك���ل اجل����ي����ش واب�����ط�����ال احل����رس
درس ذي  وال���������ش���������ع���������ب   

ن�����ع�����اج امل���م���ل���ك���ة ك������ل ال���������دروس
 

ي����������ن����������دس  ال  احل�������������������������ر 
ال���دن���س  ال�����ن�����اس  م�����ن  ي���ق���ب���ل  وال 

ث���������������وب ال�������������وف�������������اء ي����ل����ب����س 
ع����ق����ي����ده ث����اب����ت����ه ف���ي���ه���ا ي������دوس

الشاعر إسماعيل الشقاقي
ش�������ع�������ب ال�������ي�������م�������ن اش�����������رس

وج���ي���ش���ه وال����ل����ج����ن اك����ب����ر ح���رس
وامل��������������������رت��������������������زق ب��������رع��������س

ال����ك����ؤوس م����ر  م����ن  امل�������وت  وذاق 

وامل����������م����������ل����������ك����������ة ت��������خ��������رس
اس���������ود ال�����ل�����ه ت���ن���ه���ش ت���ف���ت���رس

وك���������������������������ل م��������������������ن ن�������ع�������س
دروس ع��������دة  ال����ي����م����ن  ت���ل���ق���ي���ه 

الشاعر / ابو ريدان الجبري
اق�����������������س�����������������م مب����������ن ن�����ّف�����س 

ك�����رب اي������وب وق�������د ض�����اق ال��ن��ف��س
الب�����������������������د م�����������������ا ن���������دع���������س

م��ج��������وس ب��ت��وص��ف��ن��ا  ي���ا ذي  ف��م��ك   

وان������������ظ������������ر ف������������ي امل��������ت��������رس
 جل����ان ال��ش��ع��ب واب����ط����ال احل���رس

ت�����������������������زي�������ل م�����������������������ن دن��������س 
ث�����رى ارض������ي وت���دع���س���ه���م دع����وس

الشاعر دارس محسن 
ن��������ي��������أس ان  م�������������ح�������������ال 

ق��س��س او  ث���ع���ال���ب  م����ن  ون���خ���ش���ى 
واحل������������������������رب ق����������ال����������ت ب����س

ال��ب��س��وس ح�����رب  ك���م���ا  ت���ط���ول  او 

اح����������ن����������ا اس�������������������ود اش�����������رس
م�����ن أذي���������اب ال����ذائ����ب����ة وال���غ���ل���س

ن���������دح���������س ال  ح���������������������������رام 
ج����ل����ود ال����غ����ازي����ن ك����ام����ل مب���وس

الشاعر فريد خالد العليي
ن�����ت�����ق�����م�����س و  ن���������ه���������ج���������م 

ب����ع����ون ال����ل����ه ف�����ي ج������وف ال��غ��ل��س
ون����������ف����������ص����������ل ال������������ري������������وس

ون��س��ق��ي اخل��ص��م م���ن م���ر ال��ك��ؤوس

وامل����������م����������ل����������ك����������ة ت��������خ��������رس
وي����ك����ف����ي ص����م����ت اله�����ان�����ا وب����س

ب�������������ا ص�����������اح�����������ب امل���������ت���������رس
وب���رف���ض ب���ن االط����ف����ال اجل��ل��وس

الشاعر غمدان الجمال 
ك�����������األس�����������د ب�����������ل واش��������������رس 

ت����ه����ب ان������ص������ار رب�������ي واحل�������رس 
ت�������ن�������ه�������ي م�����������ن ات�������غ�������ط�������رس 

دروس م����ت����ج����ب����ر  ك�������ل  ت����ل����ق����ن 
 

ق������������ل ل��������ل��������ح��������دث ت������خ������رس 
ن��ف��س  ف����ي����ه����ا  مل������ن  ن����س����م����ع  وال 

ب�����������ا ي�����������ث�����������أر  ال�������ه�������ج�������رس 
وب����ا ي��ن��ه��ي��ش ك���ي���دش  ي���ا ال��ب��س��وس

الشاعر/عبد القوي البطل
ي�����������ا س�������ع�������د م�����������ن ه������وج������س

وزوم����������ل ل����ل����وط����ن وح���������دة وب����س
واحت������������م������������س وث�����������������������������ار   

م���ع ال��ش��ج��ع��ان و اذي������اب ال��غ��ل��وس

م������������ا ي����������رج����������ع����������وا ري������������وس
ع��ل��ى م���د احل������دود ص������اروا ح��رس

ع��������������������دوه��������������������م ي�������ه�������ت�������س
م�����ا ي���ع���ف���وه ل�����و ي���ح���ل���ف غ���م���وس

يقول 
البّداع

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 

لذهامسثحةاتفثعل ةاافتحهثا
يشادلنءانيزنمالاافالاكلاعادعا
سننرشازنمالايلمجثننةااواستقبلا
نيدنعثتكاماايارشطاننانااتجثوزا
يقانةا ني اثتا ننيداةا عانا نيالعا
ونختازنل،اوتلسالاعىلانيلساثئلا
نيخثصاةايفاصفحاةااانانيفنننا
يفانيف اساينكاخااللاانملااونا

تنرشانيلعوعاإنايفانيصح فة.

زامل 
املجاراة

ي����������ا ب�������ن�������دق�������ي ص�������دي 
م��ع��ت��دي  غ�����ازي  ك���ل  وردي 

م���������ن ج�����������اك م����ت����ح����دي 
وم��ت��ع��دي حل����دي واحل����دود 

ب�����اس�����ق�����ي�����ة م���������ن ي������دي 
اوردي  والقبر  امل���وت  ك���ؤوس 

م���ي���دي  أو  اجل���������وف  ف�����ي 
اليهود واالء  م��ن  ك��ل  أب��ي��دي   

 الشاعر 
ابو عامر المنتصر 

الشاعر ابو رصيد المرهبي 

للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم..
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قرح الفراش.. األسباُب َوالوقايُة َوالعالج 
د. فائز الماعطي 

 مَع انتشاِر داء الس�كري َوالسمنة َوأمراض القلب 
َوجلطات الدم�اغ.. كثرياً ما يتم طل�ُب أطباء الجراحة 
التجميلية الستش�ارات عن تقرُّح�ات جلدية يف بعض 
أََم�اِكن الجسم عند املرىض حاَل رقودهم يف املستشفى 
َوُخُصْوص�اً يف العناي�ات املركزة وكذل�ك الحاالت التي 
تعرض�ت إلصاب�ات ألزم�ت املري�َض الف�راَش لفرتة 

طويلة.
إن تقرحات الّضغط هي مناطُق من الجلد املترّضر 
تنت�ج ع�ن البقاء يف وض�ٍع واحد ف�رتًة طويل�ة، ومن 
املأل�وف حدوثُها يف األََم�اِكن اّلت�ي تكون العظام فيها 
قريب�ًة من الجل�د، كما يف الكاحَل�ني والظهر واملرفَقني 

والعقبنَي والورَكني. 
إّن املرىض الراقدين يف الفراش واّلذين يس�تعملون 
تغي�ري  يس�تطيعون  ال  واّلذي�ن  املتَح��ّرك  الك�ريّس 
بقرح�ات  اإلصاب�ة  لخط�ر  معّرض�ون  وضعيّاته�م 

الّضغط. 
تحدث قرح�ات الفراش عندما تموت مس�احة من 

الجلد بسبب الضغط الذي يقع عليها. 
تع�رف تقرح�ات الفراش أيض�اً باس�م »قرحات 

االضطجاع« أَْو ›‹قرحات الضغط«.
إذا كان املري�ض مس�تلقياً عىل ظه�ره دون حركة 
لف�رتة طويلة م�ن الزمن ف�إن الجلد يف أس�فل الظهر 
يقع تح�ت ضغ�وط مس�تمرة. ويقطع ه�ذا الضغط 
االوكسجني عن الجلد. وإذا لم يخف الضغط فإن الجلد 

يبدأ بالتموت.
عندم�ا يتهت�ك الجلد، تظه�ر القرح�ة. ويمكن أن 
تك�ون القرح�ة عميقة ج�داً وأن تص�ل إىل العضالت 

والعظام الواقعة تحتها. فإذا لم تعالج القرحة برسعة، 
فإنها قد تحتاج إىل الجراح�ة لتنظيف املنطقة. أما إذا 
انترشت العدوى إىل بقية الجسم فإن حياة املريض قد 

تصبح يف خطر. 
غالباً ما تتطور قرحات الفراش يف املناطق التالية: 
الظه�ر، مؤخرة الرأس، الكع�ب، الكاحل، عظمتي 
الكت�ف أَْو أية منطقة أُْخ���َرى م�ن الجلد تقع تحت 

الضغط لفرتة طويلة.
يف بع�ض الحاالت، زم�ن قصري ال يتجاوز س�اعة 

واحدة قد يكفي لظهور قرحات الفراش. 

العوام�ل الت�ي تزيد م�ن خطر اإلصاب�ة بقرحات 
الفراش

بعض امل�رىض هم أَْكثَر عرض�ًة لإلصابة بقرحات 
الف�راش. فهن�اك عوام�ل خط�ورة تزيد م�ن إْمَكانية 
ظهور قرح�ات الفراش، وهناك عوام�ل خطورة تزيد 

من صعوبة عالجها.
تص ُباالحثُتانيفلنشايفاغثيبانألح ثن:

- امل�رىض الذي�ن ال يرتك�ون الرسي�ر أَْو الك�ريس 
لف�رتات طويل�ة م�ن الزمن، مث�ل الذي�ن يعانون من 
إصابات يف الرأس أَْو إصابات العمود الفقري َوالشلل.

- املرىض الذين يعانون من الس�منة َوداء السكري 
َوام�راض القل�ب َواألوعي�ة الدموية أَْكثَ�ر عرضة من 

غريهم لإلصابة بقرحات الفراش.

نيدننمالانألُْخااااَلىانيتالاتزااداماناخطالا
نإلصثيةايقلحثتانيفلنش:

- سوء التغذية َوالهزال
- عدم القدرة عىل التحكم بالبول أَْو الرباز

- تصلب الرشايني َوضعف الدورة الدموية
- الرسطان

نينقثاةاخريامناقنطثناعالج
أفضل س�بل الوقاية م�ن قرح الف�راش هو تقليل 
الضغ�ط عىل الجلد، وعالج أية حالة طبية دفينة يمكن 

أن تزيد من خطر اإلصابة بقرحات الفراش. 
فاملرىض القادرون عىل امليش يتوجب عليهم:

- امل�يش عدة م�رات يف اليوم، حت�ى إذا كان امليش 
يقتيض مساعدة األهل أثناء السري. 

املرىض الق�ادرون عىل تغيري وضعياتهم يف الرسير 
أَْو الكريس يتوجب عليهم:

- تغيري وضعياتهم مرة واحدة ُكّل ساعة. 
أم�ا املرىض الذي�ن ال يمكنه�م تغي�ري وضعياتهم 

بأنفسهم، فعىل املمرضات أَْو أحد األقارب:
- تغي�ري وضعياته�م ُكّل س�اعتني. َويج�ب أيضاً 
مراقبة جل�د املريض كثرياً ملالحظة األع�راض الباكرة 

لقرحات الفراش.
- اس�تخدام الف�راش الهوائ�ي أَْو املائ�ي أَْو حتى 

فراش فراء الغنم للوقاية من قرحات الفراش.
- وضع وسادات ناعمة أَْو هوائية بني الساقني ملنع 
األج�زاء الداخلية من الركبتني أَْو القدمني من االحتكاك 

ببعضهما.
- وض�ع قف�ازات ممل�ؤة بامل�اء أَْو اله�واء تح�ت 

الكعبني.
- عدم اس�تخدام الوس�ائد الكعكية الش�كل؛ ألنها 
قد تقلل من تدفق الدم وأن تضاعف من س�وء قرحات 

الفراش. 
وينبغ�ي عىل املريض إذا اكتش�ف قرح�ة الفراش 

يف مرحل�ة مبكرة، أن يخرب املمرض�ة أَْو الطبيب فوراً. 
فمعالجة القرحة مبكراً يس�اعد ع�ىل تجنب املزيد من 

املضاعفات.
َوللوقاية من قرحات الف�راش، ينبغي عىل املريض 

أن يتبَع ما ييل:
- التغذي�ة بص�ورة جي�دة َوتناول وجب�ات غنية 

بالربوتني.
- العناي�ة التمريضية الجي�دة َواالهتمام بالنظافة 
واج�راء الغيار اليومي وهناك بعض الغيارات الحاوية 
ع�ىل مركب�ات الس�ليلوز النباتية )ضم�ادات جاهزة( 
الت�ي يتم تغيريها ُكّل 4-5 أَيَّام وهي ترسع من ش�فاء 

القرحة.
- للمرىض غري القادرين عىل التحكم بالبول، يمكن 
اس�تخدام ف�وط خاصة المتص�اص الس�وائل وإبقاء 

جسم املريض جافاً.
- وللم�رىض غ�ري القادري�ن عىل التحك�م بالرباز، 
ينبغ�ي لألش�خاص املوكل�ني بعنايته�م التحري عن 
التلوث بالرباز بش�كل متكرر وتنظيفه برسعة وبشكل 

تام.
- يف بعض الحاالت املتقدمة أَْو عند حدوث التهابات 
قد يقتيض األمر أخذ بعض املضادات الحيوية املناسبة 
حسب نتيجة املزرعة يف حال وجود التهاب بالقرحة مع 
اج�راء التنضري )إَزاَلة االنس�جة امليتة( بلطف من قبل 

الجراح املعالج.

جلنح ثً..
�ل الجراح�ي إلغالق بع�ض حاالت  قد يت�م التدخُّ
تقرحات الفراش التي ال تستجيب لألدوية واإلجراءات 

الوقائية.

2017.. عاُم 
التنكيل َأْو 

السالم؟
زين العابدين ُعثمان

يداداملوناماثااقاثنبانيدثملاونيسادنعاّةا
ومنلثاحلفثئهثااأَملاكث-ويلاطثا ث-ونإلَمثَننت(ا
نزنياننااخنضانناأوّجانيحالبانيلخثم اةاعىلا

ني من.ا
ناامايضااان اوناتمايضاساثعةاإناولنثكا
عرشنتانيلتِزَقةاونيجننعانيسادنعالااُجنَديننا

يفاأزقةامننقدهماوثكنثتهمانيدسكلاة..
انآلنفانُيَخّطاطاثتاَونيتجه زنتانيسادنعاّةا
يصن9اتقدماثًاج نينج ثًااُفيضايفلضامبثعننتا
إضثا اةايهثاجم دهثاأص بتايثيشاللاوننخفثقا
نُيَخّطاطاثتا تلاكا أنايداَضا ونناه اثناحتاىا

تحطمتاقبلاأنااجفاحربلث..
اوكماثالناحاثلالذهانيحالبانيدبن اةاَوغريا
نينطق ّاةاعىلانيطالقااالىاجل اثًاأنامنثَخالذها
نيحالبايدأااأخذاطثي9اني اأسانيطبلاونيهزامةا

ونناحدنن..
ياذناوطبقثًاياثاتنصاعل اهاقنناالانيثعاثتا
وقثمانسانيحالوبااثاالاومناذالاذهانيلحظةا
نساتط 9انيقانلايثااهايمااداداأمث انيسادنعاّةا
سانىاإاقثفانيحلباأَْواأناونقدةانيهنينكنستا
ساتتكلناولذهانيالةاي سايثي هنعايالايثيجننعا

نيسدنعال.
وطبداثًالذناطبلاعمل اثًاابثألمساتمانيزحفا
يزخمالثئلاتّنجايمحلقةاجمثع ةااثيهثانيلتِزَقةا
وقاننتانيُداْدَونن،اح ثاتاماتدمريامثااقثنبااا 
آي ًةاعساكلاًةايقاننتالثعياومقتالامناعل هثا
خااللانيتصّديايفاذُياثباوكهبنبانغامانيزحفا
نياربيايأعدنعاكباريةاونإلازنلانيبحالياونيغطثءا
نيجاني.ايثيتزنمانام9اصّدازحفايقاننتالثعيا
يثتجثهاتباةانينَْنيَاةايمدالاةاَمْقبَنَاةاغلباتدز،ا
ومقتلانيدرشنتامناقننتالاثعياي نهمانيدم دا
نيلكناعملاساد دانيصب حلاقثئادانيلننءانينثيثا

حز اوااامناملناق هاوقثئدانيكت بةانيلنيدة.
ونغماُكّلالذنانيددعانيهثئلامنالذهانألضثحلا
ايهثانيملَكةاإىلامحثنقانيج شاونيلجثنا نيتلاتُزجُّ
نيشدب ةااالاأتنق9امنهث.ايفالذنانيدث اسنىاأاهثا
ياناترتااحاأواتغرياماناج نينج اثتاأَْلاَدناهثا
نيلسانمةامثاعنمتاأَملاكثاناتزنلاتتحفظايإذنا

إاقثفانيحلباإىلانيلحظة.
اوناتساتغلينناذنتاان ايأنااجلنناساقطتا
ونيسادنعاّةاماثازنيتاتحثنبامانانيطب دلاجدنًا
ملغماًةاقرنًايحانضانيدلكاة؛األناإاهثءالذها
نيحلبانيهزي ةالناي دامناناتجهث،اأياونشنطن.

أحمد ناصر الشريف
 

ثقثاةانيسحلاونيذيحاويقلانيبطنناونيتدذابا
يكلاوساثئلهاوأكلانألكبثعاي ستاوي دةاني ن اأَْوا
نألمسانيقلاباونامثاللاثقثاةااشأتامدثنضةا
يلبدناةانينبنااةاعاىلاصثحبهاثاأاضالانيصالةا
ونيساال اوقداتصدنلثانيب تانيسف ثالاتحدادنً،ا
يثإلَضثَااةاإىلامجمنعاةاماناكفاثناومرشكالا
قلااش..اومثاكثانناافدلاننايأتبثعانينبلامحمدا
صلاننتانيلهاعل هاوعىلاآيهاوصحبهاخرياشاثلدا
ساننءايفامكةانيكلمةاقبلالجلةانينبلانيرشافةا
إىلانيداناةانيناننةاأَْواماثاحادثايفامدلكاةاأحدا
حالاتامانيتمن لايجنةاأسادانيلهاسا داثاحمزةا
نياناعبدنيطلبانينالثشاماح ثاتامايقلايطنها
ونخلنجاكبدهايتلنكهثالناداينتاعتبةاوكذيكامثا
كثااتاتفدلهاأ اجم الاحمثيةانيحطابايثينبلا
محمداوأصحثيهاوكلتثانيلأتلاتنتم ثناإىلانيب تا
نيسف ثالانيذياكثنايهانيسبلايفاتحنالانيخالاةا
نيلنشادةاإىلاملاكاعضانضاوكثناصثحاباأولا
مارشوعايتنناثانيحكامايفانيتأناخانإلْسااَلملا
يألونعاونألحفثعايتدخلانألمةانإلْسااَلم ةايدداذيكا
يفارصنعاملاالاماثزنلاقثئمثاحتاىاني ن اوناضثا
نخالنجانحثعااثاتنساباإىلانينبالامحمادازوننًا

ويهتثاثاوي سايهثاأََساااثسامنانيصحةايهدفا
خدماةامصثيحهاماوعغدغةاعننطافانيدثمة..ا

وألنالاذهانينقثااةاأَْصبَاحاتا
متنننثاةاوتخد ايثيدنجةانألوىلا
نيحاكث انيظلماةااقاداساثنعا
نيكنريوناماناحاكث انألمةاإىلا
تبن هثاوجدلهثايمنثيةاعساتننا
يحكمهاماويفانيقدماةاأرسةاآلا
سدنعانيذانايأمننيهمانيبثلظةا
عمماننالذهانينقثاةاعىلانيدثيما
نإلْساَلملااجدلنناشدنيهااذيحا

يدضهثانيبدضانآلخل.
آللا ني مانا جانننا ويحكاما
سادنعاكناهمااحتلاننامدظما
نيتالا نيدلي اةا نيجزاالةا ننضا

أقثمنناعل هثامملكتهمايمساثعدةايلاطثا ثامنذا
ساتةاوثمثانناعثمثااقدانيتيلايداضاني من لا
يهاذهانينقثاةانيمقنتاةاوصثنانيقتلاونيساحلا
ونيذياحايثيساكثكلايإلاَْساثنانيسالماعندلما
ونجبامقدساناييٍءاونامثاألاهااخثيفهماا مثا
اقنمننايهامنانعمثلانااقللثاناعاناونارشعا

وناُعلف.ا
اومثااحادثايفاعدناوتدزاومحثاظثتاامن ةا

أُْخااَلىاخرياعي لاعىلالاذناننيتالءانيذياصدنها
يناثاآلاسادنع..اوعل هاال سالناثكاأخطلاعىلا
نيددنوةا نيشدنباونألوطثنامنا
ونيبغضاثءاونيحقدانياذيااكنّها
نيننطناضداأخ هانإلاَْسثناتحتا
أاةاذناداةاكثات..اوناضثاي سا
لنثكاأخطلاعىلانيسئنيلامنا
نيبطثااثتانيفثسادةاونيسا ئةا
سالنكا إىلا تلشادلما نيتالا
طلاالامسادوعاافصلهاماعنا
عنهاما واحجابا مننطن هاما
نيحقثئال..اواؤكدالناثاأناكلتثا
عندااثا منجنعتاثنا نيحثيتالا
يفاني مان..اويثايهماثامناتأثريا
سالبلاعكساافسهاعىلاح ثةا
نيناثساوعاىلاوحدتهامانينطن ةا
ونيفكلااةاونيدقدااةااقاداتفاّلقاني من نناإىلا
شا 9اوأحزنباوناشاغلايدضهمايثيبدضانآلخلا
عىلاحساثباينثءاعويتهماوتقناتهثانيتلايمااددا
منجانعنًامنهثاعىلاأنضانيننق9اسانىانسامهثا
كشادثنااتغنّىاياه،ااأضدفنثاأافسانثاواتحنثا
نأليننباعىلامصثنادهثاأماث انآلخلاناي تدّخلننا
يفاشاؤوانثاوالسامننايناثانيطلالانيذيااساريا

ا اهايحجاةامساثعدتنثاوشافقةامنهاماعل نثا
ي نتهلالذنانيتدخلايشاناعادوننايليلياوظثيما
عىلاني مناوشادبهثانيدظ مايهدفاتدمرياني منا
يثيكثمالاوجدلاهاحداقةاخلف ةايادولانيددوننا
يق اثعةاأملاكثاوني بت هثايفانينطقةانيسادنعاةا
وإرسنئ ال.اوإناكثناماثااجاليايفايلدااثاني منا
ي ساوي دانيصدااةاأَْواأاهاظثللةاعثنضةاامكنا
أناتختفالاوتازولاوإامثايهاجاذونهانيمتدةاإىلا
أَْكنَالامناخمسالاعثماثًاويثيتحدادامناذاق ث ا
ثاننةا6اسابتمرباعاث اا6اا انيتالاحملاتا
يلشادباني منالايفاظثلللثانيلحماةاويكنام9ا
نألسافاُوجداافلامنانينثساحّنيننالذهانيلحمةا
إىلاعاذنباوجدلننامنانيناننةاوكأاهثاقثمتامنا
أَجالانناتقث اوتصف اةانيحساثيثتانامناأَجلا
اقلانيشدباني منلاإىلاوض9اأاضلاناس مثايددا
أناتماتسال مهثاإىلاثنننامثايدادانينننة،اوإزنحةا
نينثضللانيحق ق لاي تماإالنُغهثامنامضمناهثا
نيذياتجسادايفاأَْلَدناهثانيساتةاويماتَلانيننَناعىلا
نيننقا9اكرتجماةاعمل اةاإىلاوقتناثانيحاثرض..ا
وإامثاظلتامصلنيةايفاوثثئقنثاووسثئلاإعالمنثا
يلتفاّلجاعل هثاوقداتحدثنثاعنالذنانيجثاباكنرينا

يفامقثنتاسثيقة..ايكناللامنامتدظ؟!!

ثقافة قديمة متجددة..!  الت
إىل رجال تأم

الرجال يف )ذو 
باب( َو)نهم( 

َوأخواتهما
 الشيخ 

عبدالمنان السنبلي
يف  املرابط�ون  الَغي�اَرى  أَيُّ���ه�ا 
س�احات العز َوالرشف، الباذلون دماَءكم 
َوأرواَحكم عط�اًء َوفداًء له�ذه األرض يف 
جبهات التحّدي َوالصمود، الحاِفرون عىل 
جبني الش�مس بأزاميل البطول�ة َوالفداء 
مج�داً غ�ريَ آي�ٍل يزاِح�ُم بمنكبَي�ه ُزَحَل 

َوعطارد.
ي�ا َمن تصالحتم مع املوت عىل الحياة 
العزيزة الكريمة حتى جعلتم من جحافل 
العدوان أضحوكة الزمان َواملكان َوأمثولة 

التأريخ..
أنتم يا أبطاَل جيش�نا اليمني العظيم 

َولجاننا الشعبية املرابطة َواملساندة.
 ق�د علمت�م م�ا كان ِمن أخب�ار بني 
الري�ال  عبَ�دة  م�ن  َوأزالمه�م  س�عود 
الس�عودي َوما ارتكبوه من ُجرٍم تأريخٍي 
بح�ق العروبة َواإلس�الم يف اس�تقدامهم 
م�ن  األرض  نفاي�ات  َواس�تجالبهم 
األمريكي�ني َوالبالك ووتر َوالداين جروب 

َوالجنجويد إىل بالدنا اليمن.
 فنحن أيها النش�امى َوالل�ِه ال نراِهُن 
ع�ىل ما توف�ر يف أيدينا من س�الٍح َوعتاٍد 
ل بعَد الله س�بحانه  متواض�ع، َوإنما نعوِّ
َوتع�اىل عليك�م َوع�ىل صربك�م َوثباتكم 
َوصمودكم األسطوري الذي أذَهَل العالم.

 فأنت�م أه�ل الغ�رية َوالحميّ�ة الذين 
ل�م َولن تركع�وا إال لله س�بحانه َوتعاىل، 
َوأنتم بدفاعكم عن أرضكم َوش�عبكم من 
تحمل�ون راية الح�ق َوما س�واكم باطٌل 
َوزائ�ف، ف�ال تهن�وا َوال تحزن�وا َوأنت�م 
األعل�ون ب�إذن الل�ه َوإن حش�د َوجم�ع 
ضدكم العال�م، َوحس�بكم أن اللَه معكم 

َوطوبى مَلن كان الله معه.
إنهم أَيُّها األس�ود بفعلته�م هذه إنما 
أثبت�وا لك�م َوللعاَل�م يقين�اً أنه�م أعجُز 
َوأجب�ُن م�ن أن يلقوك�م أو يواجهوك�م، 
فاس�تمروا بأب�ي أنتم َوأمي ع�ىل ما أنتم 
عليه م�ن الصم�ود األس�طوري، َوكونوا 
كما عهدناك�م عىل قدٍر ع�اٍل من اليقظة 

َوالتأهب َوعند ُحسن ظن شعبكم.
قلوبُنا َوعقولن�ا َوأفئدتنا معكم، َوالله 
معكم َونارصكم، َوال نامت أعني الجبناء.



ننثنلاااانثالاثالا اانيننالااااني 9انينثالاثالالا     نيددعااثثاا12 ثقافية

 يف مراحل الرصاع مع أعداء الله يحصل حالة خوف، أليس�ت طبيعية يف الرصاع 

عن�د الب�رش كبرش يحص�ل خوف ونقص م�ن األم�وال واألنفس والثمرات أليس�ت 

هذه تحصل؟ لكن املؤمنني أنفس�هم عندما يمرون بأش�ياء من هذه تعطيهم تجلدا 

تعطيهم صربا، وعندما تكون هي من جهة الله سبحانه وتعاىل تكون إيجابية أيضاً 

يف نف�س الوقت إيجابي�ة، فيجب هنا أن تصرب، تصرب لتنج�ح يف هذا اإلبتالء اإللهي 

الذي يعطيك يف نفس الوقت تجلدا.]سننةانيبقلةانيدنسانينثمناص:الا[ 

الن�اس فيم�ا إذا أخلصوا لله وتوجهوا إىل الله وعزموا عىل أن يضحوا يف س�بيله، 

ولو قتلوا يف سبيله وأن يتحركوا يف سبيل الله ولو قتلوا ربما، ربما - والله أعلم - قد 

تكون هذه الحالة بالشكل الذي قد ال تعد تحصل ابتالءات من هذا النوع إال ما كان 

يف نف�س الوقت - وهذه تبدو س�نة إلهية - ابتالءات يف املق�ام العميل تكون إيجابية 

كب�رية يف نفس العمل الذي أنت فيه تخدم القضية التي أنت تتحرك فيها. ]ساننةا

نيبقلةانيدنسانينثمناص:الا[ 

ائيل كان بس�بب مخالفات معينة، بس�بب نقض  تج�د يف تأريخ بن�ي إْسَ

امليثاق، بس�بب تعدي منهم، بس�بب عصيان يحصل من لديه�م بعد ما تكرر 

النهي والتبيني لهم، تأتي ترشيعات فيها قسوة بالنسبة لهم: }َفِبُظْلٍم ِمَن الَِّذيَن 

ِهْم َعْن َس�ِبيِل اللَِّه َكِثرياً{)النساء:  َهاُدوا َحرَّْمنَا َعَليِْهْم َطيِّبَاٍت أُِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِّ

160(.]آخلاساننةانيبقلةاوأولاساننةاآلاعملننانيادنسانينثالاعرشا

ص:اث[

معنى العبودية هلل

بشرى المحطوري

حما�سرات )مديح القراآن( لل�سهيد القائد

أمريكا تحاوُل أن ترّسَخ يف نفوس املسلمني أن لها )الشرعية( يف تغيري أنظمتهم متى أرادت!
  - خاص:

اِه ُْدانيَقثِئُداساال انيلاهاعل هامنا أيقىانيشَّ
ثا/5اإىلاا/6/اللا اساب9َْامحثرضنتاااا
ايهثاأناتُكتَبايمثءا مالز اااااننئدثتاجدن-ُحلَّ
نيذلب-اارشحاا هثاكتاثباامدااحانيقلآن(ا
يإلمث انيقثسامايناإيلنل ماعل هانيسال ،الذها
نيحثرضنتاكلهثاتحكلاعانانيقلآن،اوك ف ةا
نيقالآنا يثيقالآن،اوك ف اةاطالحا ننلتادنءا
يلقضثااث،اومنهج ةانيقالآنايفاُكّلايشء،اقثلا
اِه ُْدانيَقثِئاُد:ا]كتاثبالناماناإمث ا عناهانيشَّ
كبرياماناأئمةاألالانيب ت،انيزادااةامتفقلا
عل ه،النامشاهنٌناعندلماجم داثً،اوكتثيتها
يثيطلاقةانيتلاتكشفاك فانؤاةاأللانيب ت،ا
وتنجاهاأللانيب اتانألصيل،اقبلاتجلاأشا ثءا
أخالى[،اواقصداساال انيلهاعل هايااأشا ثءا

أخلى(،اأيانينقثاثتا
نيتالاللا نيغلنطاةا
مدثنضاةا تدتاربا
يلقالآن،اومدثكساةا
ينهج اةانيقلآنانيتلا
عل هثانألئماةانألونئلا
ماناآلانيب تاساال ا
نيلهاعل هماأجمدل..ا
واصحاساالُ انيلها
عل اهايإخالنجالاذنا
يطلاقاةا نيكتاثبا
ونيق اث ا ممتاثزةا
يطلباةا يتدناساها
ويلنقثا ال،ا نيدلاما
ارشها عاىلا ونيدمالا
نينثس،ا أوساثطا يلا
ح اثاقاثل:ا]ولاذنا
منثسابا نيكتاثبا
واخلجا اصاّنن،ا أاها
لانا مماثا يأحسانا
؛األجالا عل اه،ااكاربَّ
نيلنكاز،ا يفا اادّنسا
وانترشايلنثس.ااهنا
منثسباجدنًاارشهايفا
يثيذنت.ا لاذها نيفرتةا
نآلنا نيناثسا ادنالا
أحنجامثااكنانناإىلا
نيقلآن،ايفانيزمنالذنا
يحثجةا يثيذنت.احنا
إي اهايفانيساثجد,ايفا

نيلنكز,اانترشايفاأوسثطانينثس[.
ويفاتقلالالاذنانيددعاويفانألعادنعانيقثعمةا
يإذنانيلهاسانتنثوُلالذهانيحثرضنتانيساب9،ا
نيدلواةايااامداحانيقلآن(،ايالساتفثعةاممثا
ا هثاماناعلٍماغزال،اووعالاكبري،اوطلحاقلا
ِه ُْدانيَقثِئُداخريانيجزنء،ا اظريه..ااجزىانيلهانيشَّ

وجدلهام9انينب لاونيصداقلاونيشهدنء.

نحن نعيُش )أفضل املراحل(.. ال ضغوط 
علينا لـ)تأطري( املسرية القرآنية

اِه ُْدانيَقثِئاُداساالُ انيلاِهاعل هاأنا أكادانيشَّ
نينثَسالنثايفاني منااجباأنااستغلنناوضَدهما
نيخثيلامناأاةاضغنطثتاخثنج ة،اكثنحتالل،ا
تمندهاماماناأنااتنقفنناثقثااةاقلآا ة،اوأنا
نيفلصةامتثحةايشاكلاكبرياجدنًايكلاادنسا
وانهلانينثسامنامدلانيقالآن،اذنكلنًاكمنثلا
احازبانيله(ايفايبنثن،اونياذيانااملكانيحلاةا
نيتالااملكهثااحنايفاني مان،اح ثاأناحلكتها

نئ يل،ا أُاشاأتامناأجلامقثومةاننحتاللانإلرْسَ
مساثعدنتا اقبَاَلا أنا إىلا نضطالا ويثيتاثيلا
خثنج اةاماناإاالنناوسانناث،ااحلكتهاعندا
ذيكاامؤطلة(،ايفامنطقهث،ايفاأسالنباعملهث،ا
ح اثاقثل:ا]لاماقثمننايفاظالفامضغنطلا
يثحتاالل،انيفكلةانيساثئدةاعندلام،اونيتلايفا
نؤوساهماللامثذن؟امقثومةانحتالل،انحتاللا
نئ الامنايالعلم.ا نئ ال،اإخلنجاإرْسَ ادنلاإرْسَ
نيتأطاريا كثنا ك افا لذه؟.نحاظا أي ساتا
جللماإىلاأاهاتساثادلماإاالنن،اادملنناعىلا
سانناث.ا وتساثادلما إاالنن،ا تساثادلما أنا
أي ساتالاذهاإاجثي ةاتبادو؟اإاجثي اة،ايكنا
نحاظاك فااكننالذنانيايء،ااكننايهاخللا
يفانألخاري.اإالننانيخم نالاكثناممكناتقنل،ا
إالننانيخم نلايثستملنناينانيخم نلامنجنعا
كثناممكان،امثاامكنااحصلامانالذن،ايكنا
تتغرياأح ثاثانيدولاا تغريامننقفهث،اا حصلا
مزنادةاتضحلايحلكةا
لاذنا مانا إساالم ةا
نيننع.اط ب:الذنامنالًا
ماثاتالنهايسابباأاهما
كثااننايفاوضد ةااحنا
إذنًا ا هاث.ا يسانثا نآلنا
أاتانآلناقد انإلساال ،ا
قاد اطلحكاإساالم ثًا
أنا تحاثولا متكثماالً،ا
تفهاماك افاامكناأنا

تخثطبانآلخل[.
]يفا أاضاثً:ا وأضثفا
نألخاريااساتف دامانا
اقانل:ا عندماثا لاذنا
لثمةا وضد اٌةا يداناثا
نيشاننلدا ا ُكلُّ جادنً،ا
ماناعنادك،اومجثنتا
يدااك،ا مفتنحاةا
وضد اةا لناثكا وماثا
عل اك،ا ضثغطاةا
نحتااللاأملاكلامنالً،ا
نئ ايل.ا أوانحتااللاإرْسَ
أااكا اأااتايفامجاثلا
تنقافاافساك.يناأاكا
محتالا وضد اةا يفا
ذلن ةا ذلن تكا يكثاتا
ناا9امحتال،اتفكريكا
تفكارياناا9امحتال،ا
تأل الا تناىا نيماثا
نيدثمة،ا يللؤاةا افسكا
يلقض اةانيدثمة،ايلمنقفانيداث ،اييءاعث ،ا
اكننانييءانيذياقداطب9ايفاذلنك،اومس طلا
عىلاذلن تكاللامثذن؟انا9اننحتالل،امقثومةا
ننحتاالل،اإخالنجانحتاالل،امساأيةانحتالل،ا
تفكاريانحتاالل،اوتخط اطايالاا9انحتالل.ا
أي ساتاكلهثاساتؤطللثالاذه؟.انآلنااقنل:ا
انقافاأافسانثاثقثااةااساتط 9اأنااننجاها
نيحلبانيتلاللاحلباعىلانإلساال ،انإلسال ،ا

ومسلمل[.

أهميُة أن ُيَموَِّل املجتمُع نفسه بنفسه
اِه ُْدانيَقثِئاُدا اَحانيشَّ ويفاذنِتانيسا ثقاَوضَّ
يألمةايأناِمناأكربانألخطثءانيتلاقداتق9ُاا هثا
نألماةاوللاتصثنعاعدولث،الاناأناتمدااَدلثا
يآلخلان،ايكلااسثعدولث،اح ثاقثل:ا]عندمثا
اقنلااحنامناالً:ااحثولاإذناعندكاعمل،اعملا
مانالاذنانيدمال،اعملاادنالايفاساب لانيله،ا

واكاننايهاأاشاطةاتحتاثجاإىلاتمنال،ااجبا
أناتلكازاواالامنهج اةانيقالآن،اتلكازاعىلا
جثاباتنق فانينثساينقثاةانيدطثء،انإلافثق،ا
وتقانلايهمايق ماةالذنانينضانعايفانيقلآن،ا
ألم تاهايفانيقلآن،اواكنناشا ئثًامتكلننًاعىلا
نينثس،امتكلننًاعىلانينثسايثساتملنن.اثماتجدا
عندمثااكاننانينثسامدتمداناعىلاأافساهما
سا تمكننناأنااكنناعملهمامتكثمالً،ااكننا
طلحهامامتكثمالً،اناالوناأافساهمامدانلا
ألحد.الذهاإاجثي ةايثينسابةاينثاادنل:اشثلدا
عىلاأااهاناانجادامدنثامساثادةاماناإالنن،ا
وناماناأياطلفاآخل،اأاناثااتمكناأنااطلحا
نيطالحانيذيالنااقداياثاعل هاعلمثءايفاإالنن،ا
ياثاعل اهاعلماثءايفايبنثن،اياثاعل اهاحتىايفا
يالعاث.اأي ساتالاذهاإاجثي ة؟اياناكنتامنالًا
مدانايساثادةاطلفاآخلايكثنالذناسا حكما
خطثياك،ااحكامامنطقك.اجاباأناافهماأنا
نيناثسايفااارتةازمن اةالثماة،ايفاملحلةامنا
أاضلانيلنحلايثينسابةايهاماأنااتنقفنن،اوأنا
انقفانن،اأناادملانن،اوأنااحلكاننانآلخلاانا

ي دملنن،امناأاضلانيلنحل[.

ملاذا )أمريكا( تعترب أن لها )شرعيًة( لتغيري 
األنظمة يف بلداننا؟

ِه ُْدانيَقثِئُداسالُ انيلهاعل هايدلمثءا عانيشَّ وادَّ
نألمةاومنقف هاث،ايأحزنيهث،اومنظمثتهث،ايثذنا
ناتالعاعاىلانيرشع اةانيزعنمةانيتالاتتحلكا
يهثااأملاكث(ايتغريانألاظمةاونيشدنباك فمثا
أننعت!!اح ثاتساثءلاقثئال:ا]ياثذنانألملاكلا
تثنكلاياهاازحاف،اوانقفنثاياأنايهارشع ةا
اتحالكاك فمثاالاد،اوي ساا نثامنااقنل:ان،ا
ينثارشع ة،ايناثارشع ةاأنااتحلكايفامننجهةا

عدوانيلهاأانمثاكثن.
لالالناثكاأحادااقنلالاذه؟اناإاالنن،انا
حزبانيله،اناحمثس،انانيجهثع،انانيسدنعاة،ا
نانألنعن،اناأيايلاداآخال!اي ساتامنجانعة،ا
ونانإلخانننانيسالمل،اناتنجدالذه،اي ساتا
مطلوحاة!اأناادنلالاذناأنالنثكاإشاكثي ةا
كبرية؟اادنالامدنىانينضانعاأنالنثكاعدوا
ااكماثاقلنثاساثيقثًااالنثكاعادوااتجهايحلبا
نإلساال ،اغرياملتبطايفاذلن تهايإقل مامدل.ا
نإلساال ايفاني مان،ايفانيسادنعاة،ايفانألنعن،ا
يفانيدالنق،ايفايبناثن،ايفاإاالنن،ايفاُكّلاماكثن.ا
أي ساتالذهااكلةاعناده؟.ويفاافاسانينقتا
ناانجدامانااننجههاينفسانيفكلة!اأي ساتا
لاذهاخطاننة؟اخطننةاكباريةالاذهاعندمثا
نااكاننالنثكامانااننجههاينفاسانيفكلة،ا
ادنالالناافساحامجاثل.اأي سالناافساحا
مجثل؟المامناخبنهمانااستخدمنناإاسثحا
نيجثلايجلعاعمل،امسارية،ااستخدمنهاأاضثًا

يرتس خايفانيذلن ة،ايفانيتنق ف[.

املخابراُت األمريكية قوية.. فلماذا ال تقوم 
)سًرا( بتغيري األنظمة العربية؟

وأشثناساالُ انيلهاعل هاإىلااقطةالثمة،اأنا
وللانيتنق ُفامنانألملاكالايلدلبايثينقثاةا
نيتالاالاُدلاث،اح ثاقاثل:ا]حتىااقانَل:الما
اساتط دنناأنااغرّيوناعاناطلالانيخثيلنت،ا
أي ساننااساتط دنناأنااغارّيوناأاظماةاعنا
طلاالانيخثيلنتانألملاك ة؟االمثذنااحثويننا
أنااغارّيوناعلنثً؟اواتحدثنناعلناثً؟:االاداازالا
صادن ،االااداازالاصادن ،انز اازاالاصدن ا
اأتالايحثكاماماناعندااث!اأي ساننااقنياننا
لكذن؟.لمااستط دنناعمل ثًاأناادملننالذه،ا

استط دنناعمل ثً،ايكنايخبنهمانيشداد،اولما
ادلانناأثلانألش ثء،االكزوناعىلاأناالسخننا
يفانيذلن ةانيدلي ة،االسخننايفانيذلن ةا-اي سا
اقاطاعمل،اأناتصبحانيذلن اةانيدلي ةاقثيلةا
يهذه،اواصباحانيدلبامسالِّملا-ايأانثااحنا
أصحاثبانيحلالاذن،ااغريامناالااد،اواطلحا
مناالااد،ايطلاقةامدلنة.أي سالذنااكشافا
عانالدفاآخل؟الن:ارضبانيذلن ةاافساهث،ا
وتلسا خايفانيذلن ة؟اوي سااقاطامجلعاأنا

اتمكنننامناأناادملننالذناعمالً[.

من أسوأ األمور.. أن ينسَب املسلمون 
فشَلهم إىل )الدين(

وااّنهاساالُ انيلاهاعل اهاإىلااقطاةالثمةا
نعتربلاثاأاهثامانااأكربانيجهاثع(اأناوللاأنا
ااشاٍلالماا اهاملعهاإىلا افهاَمانيناثَساأناأيَّ
أافساهماوي ساإىلانإلسال ،اح ثاقثل:ا]اجبا
أناادماَلاعاىلاأنااحثااظاعاىلاازنلاةانيله،ا

وقدسا تها وجالياه،ا
يفا عباثعه،ا عنادا
نينقتانياذيامثااقد ا
نآلخالوناماثالناثكا
مانامظثللاسا ئة،ا
عاىلا احسابناهثا
نيدان،اا قدمننانيدانا
نينثس!ا عندا مرضويثًا
ي ظهالاوينايماانجحا
لاذها يفا إنا نيناثسا
مانا يكثااتاجهاثعنًا
أكربانيجهاثع،ايفالذها
ينا ينحدلث،ا نينقطاةا
نارتضنثامثاانجحاإنا
يفالاذه،ايفاأنااجدالا
نيناثساافهمانناأنا
نيخللالنامناعندلما
لام،اوي ساماناعندا
ي ستا نيدان.يطلاقةا
كالم اة،ا طلاقاةا
نيداان،ا نؤىا تدلااها
نيداان،ا مفثل اما
مانا نيداانا مننقافا
وك فا لذه،ا نيقضثاثا
سا كننانيناثسايانا
سثنوناعىلالذنانيدانا
نيلؤااةا لاذها واالا

نيقلآا ة[.

مثاٌل: على تحميل )الدين( املسؤولية
ورضباساالُ انيلاهاعل اهامنثنًاعانانؤاةا
نيبدضايلدان،ايمثاحدثايفانيدلنقامنامجثزن،ا
ح اثاقثل:ا]قثياننالنثك:اأانانيلاهايفانيدلنق!ا
أظانااارانيلاهاحكثلاث،اقاثلاأنايدضهاما
انيلَُّهاَمنا نَّ اقنيانناعندمثاقثلانيلاه:ا}َوَي َنُرَ
ُه{انيحاجلل(اأاانانيلاهايفانيدالنق!ايما اَنُرُ
ادملايلدلنقاشا ئثً.اأيامااحصلالنثانيخطأايفا
نيفهن ،انادكساعىلاتحم لانيلهانيساؤوي ة،ا
ونادكساعاىلاتحم لانيداانانيخطأ؟ان،اخيلا
نينثساافهمنن،اواؤمنننايأنانيخطأالنامنا
عنداثااحن،ااحن،ايماانطللاعىلاأسثسالدىا
نيله،اأمثاعانانيلهااهنايثيشكلالذن،اويثيشكلا
لذن،اويثيشاكلالذن،اويثيشاكلالذن.امثاعندها
خللاعىلانإلطالق.أيساتالناثاتنطللاتحثاظا
عاىلاعدلانيله،اوازنلته؟الاذهانينقطةامهمةا

جدنًاي ستاسهلة[.

اساالُ انيلهاعل اهانيناثَسايأاهااجُبا وَحثَّ
عل هماأناالّعوناعىلالذهانيشبهةامناخاللاأنا
اتنقفنناينقثاةانيقلآن،اح ثاقثل:ا]أنااحثولا
أناانقفاأافسانثايشكلاكبرياجدنً،اوالانؤاةا

نيقلآن[.

ليست الِعربة بالكثرة.. )ستة( أشخاص 
واعني.. يستطيعون أن ُيحدثوا تغيريًا كبريًا

وتحدثاساالُ انيلهاعل هاعنااقطةامهمة،ا
تلا9انيدننااثِتاعندانألمةايشاكلاكبرياجدنً،ا
إذناماثاناطلقاتايفاساب لانيلاه،اح اثاقاثل:ا
]مجمنعةاويناساتةاأشاخثصاعندلماقدنةا
اساتط دنناأنااغارّيوناتغ رينًاكبارينًايفانيدا ثا
ويناستةاأشخثص،اي ستاقض ة،ااقنلاونحد:ا
إاماثااقطاإذناقادااحناكذن.يالانيقلآنارضبا
نيفكلةالذه،اعندمثانأىانيسلمنناأافسهماأنا
قدالمامدنياكمارضيهم،اوأصبحنناغثنقلايفا
مثذن؟ايفاافسا ثتهما]أانثاقدارصاثانثنىاعرشا
أيفاث[!اأياماارضيهاما
نيساأيةا حنال؟.ا يفا
لكذن:اأااكاتنلايثيله،ا
تدالفا أنا ونيطلانبا
أاكايستانقمثًاجدادنً،ا
ادنل:اينااكننانينثسا
نقماثًاجدادنًاأسثساثً،ا
س صبحنناجندنًايله.ا
أي ستالكذن؟.نيلهالنا
ملاكاماناقبلاك،اويها
جنانعاكناريةاغاريك،ا
عندمثااكلمانيسالملا
انطلقاننا يادنا يفا
إذنا ثالثمثئة؟ا أي ساننا
لمااتصاننوناأنامثا
لنثكاإنالمايفانيدثيم،ا
لنالاذنامدلماينالثةا
أنف،اقادااكاننامانا
مانا قطداةا أطالفا
سامننته،ا يفا سامثءا
آنفا ينالثاةا امدلاما
نيالئكاة.أنا مانا
نيناثساعبثنةا اكاننا
عاناماثذن؟اأناتفهاما
افساكاجندااثًامنلمثا
محاثرضةا يفا قلناثا
نإلامثا اة[:ا ]نيُهنااةا
أنامنااننئدانإلامثنايثيالئكة،انإلامثنايأنايلها
جنانعانيسامننتاونألنض،اأناتدلفااايتكننا
مدنناثتاكاملتفدةاااأنامثاأااتانينح د،اأاتا
ونحداما9انيلاثح،اما9انيزنزل،اما9انيالئكة،ا
م9اأشا ثءاكناريةامثاتدلاهث.يساتاإناجنداثًا
قاداتكننامنالايدانض،اومنلاضفاثعع.اأيما
العانناارضيهاما آلا ما9ا ذياكا اساتخد ا
اَمثَونِتاَونأْلَْنِض{ يضفاثعع؟.ا}َوِيلَِّهاُجنُنُعانيسَّ
انيفتحل(.ااثينظلةالاذهاعندمثاانظلانينثسا
ألافسهماقل الً،الذهااظلةاخثطئة،اتقن اعىلا
اهمامثذن؟اأانثاجدادايفانيدثيمالذن،اأانثاجداد،ا
ادنالامثاما9انيباثنياإنااحنااقاط!.اتكننا
اظلتاكاأااكاساتنظماإىلانيكتثئابانيفالا اة،ا
نيلاهاأعلماكامالل!انيتالامنهثانيلااثحالذه.ا
أيمااقال:ا}َاأَْنَساْلنَثاَعَل ِْهْماِناحاثًاَوُجنُنعنًايَّْما
تََلْوَلث{انألحزنبا(.نيلاهامنجانعاماناقبلك،ا
اقاطاتكنناجنداثًامناجننعه،ااقط،الذنالنا
نيطلنباأااكاجنداثًامناجنانعه،اثمايفانألخريا

تلىايأاكانقمثًامنامالالانألنقث [.

الجزء 
الخامس

عندما ينظر الناس 
ألنفسهم قلياًل، هذه 
نظرة خاطئة، تقوم 
على فهم أننا جديد 

في العالم، يعني 
ما مع الباري إال نحن 

فقط!.. بل تكون نظرتك 
أنك ستنظم إلى الكتائب 

الفالنية، اهلل أعلم 
كم هي! التي منها 

الرياح هذه. ألم يقل: 
}َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريحًا 

َوُجُنودًا لَّْم َتَرْوَها{

لماذا األمريكي 
تاركين له يزحف، 
ويثقفنا بأن له 
شرعية يتحرك 

كيفما يريد، وليس 
فينا من يقول: ال، لنا 
شرعية أن نتحرك في 
مواجهة عدو اهلل 

أينما كان. هل هناك 
أحد يقول هذه؟
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أرض اجلنوب -و أنت نخزة ثأرها- 
األحمر الصراع  إل��ى  حت��ّن  ظمأ 

لم تزل  أبي وجّدي  دار  و  أرضي 
املتنّمر امل��ت��وّح��ش  ق��ب��ض��ة  ف��ي 

عيونها  اجلهاد  حلم  على  تطوي 

املستهتر الغاصب  حت��ت  تئّن  و 
ال ح��رم��ة اإلن��س��ان ت��زج��ره و ال 

امل��ت��ح��ّض��ر ن���ه���ى  ال  و  ش�����رف 
سوى  يسمع  ل��م  أص��ّم  و  متجّبر 

املتجّبر امل����ارد  احل��دي��د  ره���ج 

أرض الجنوب 
تحت وطأة 
االحتالل! 
عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدلاةانيلهاوعدهاووع دها
نيدنسانيحثعياعرش

 من عمق 
شالل الهدى

عبدالقوي محب الدين

األب�������واُب ل���ن���ا  واب���ت���م���س���ْت  رّب،،  ي��������ا 
وت�������ذّل�������ل�������ْت ل����ل����ط����ال����ب األع�������ت�������اُب

داخ��ل��ي ف��ي  »م��ت��ى«  وان��ت��ف��ض��ْت  رّب،،  ي��ا 
وأن���������ا ي�����ق�����ٌن ف������ي »م������ت������ى« وج���������واُب

إرادةٌ ف������ّي  ال�����ك�����ون-  -ك�������ّل  وال������ك������وُن 
وال������وع������د ت����رس����م ص���ب���ح���ه األس�����ب�����اُب

م��ش��ي��ئ��ٌة امل����ب����ن  وال���ن���ص���ر  رّب،،  ي�����������ا 
ُق����ض����ي����ْت،، وآي�����ات�����ي ب���ه���ا ت��ن��س��������������اُب

ل��ك��ن وج����ه »ال���ن���ص���ر« ف���ي ال������درب ال���ذي
أس�������ع�������ى إل����������ى حت����ق����ي����ق����ه خ����������ّاُب

وأخ�����اف م���ن ن��ف��س��ي ع��ل��ى ن��ف��س��ي ، وم��ن
ي������رت������اُب ح�����ول�����ه�����ا  دخ�������ي�������ٍل  درٍب 

ال��ص��دى ..ف��ي��ب��ت��ل��ع  أح���ك���ي  أن  وأخ������اف 
ص����وت����ي،،وي����ح����ج����ب ض���ف���ت���ّي س������راُب

وان���ا اب���ن ه���ذا ال��ن��ه��ر ،، ه��ل يُ��ظ��م��ي فمي
ت������ي������ٌه،،وش������اُل ال����ه����دى س������ّك������اُب؟؟!!

األل�����ى واآلل  ب�����اخمل�����ت�����ار،  رّب  ي�����������ا 
ي�����������ا رّب،، وان�����ف�����ت�����ح�����ت ل���ن���ا األب��������واُب

الباقيات 
الصالحات

 في رثاء السيدالعامة / 
عبد الرحمن بن حسن احلوثي

أحمد العجري

دي�����ار آل احل��وث��ي ب���ال���دي���ار  ُع����ج 
واس���ب���ر ح��ق��ي��ق��ة ح��زن��ه��ا امل��ب��ث��وِث

ملن فقل  تعود  ل��ن  الفجيعة  بسوى 
ف��ج��ع ال����ع����زاء ل��ع��ه��ده امل��ن��ك��وِث

أب��ا ي���ا  ال��ي��ه��ا  ال��س��ا واخ���ل���د  دار 
ع���ب���داجمل���ي���د ب����إرث����ك امل�������وروِث

ال��ب��اق��ي��ات ال��ص��احل��ات دخ��رت��ه��ا
م��ل��ك��ا وع������زا ل���ي���س ب��امل��ط��م��وِث

ل���ل���ه أن�����ت وج���ي���ه دي�����ن ال���ل���ه ك��م
واج��ه��ت ف��ي دن��ي��اك م��ن م��ن��ك��وِث

فقد الظمأى  نفسك  عن  إذاً  ح  روِّ
امل��ل��ب��وِث امل���وط���ن  م��ع��ن  وردت 

ال� لشاكر  السرمدي  النعيم  حيث 
���ن��ع��م��ى ج����زاء م���ص���ّدق امل��ب��ع��وِث

م����ا أط������ول اآلم�������ال ل�����وال ت��ط��ل��ب
اآلج�����ال غ��اي��ة زرع���ه���ا احمل����روِث

ادع����وك ي��ا رح��م��ان ع��ب��دك اسقه
ك���اس���ات ص��ف��و ن��ع��ي��م��ك امل��ب��ث��وِث

ال��ن��ع��ي��م وس����لِّ عن دار  ف��ي  ن��ع��م��ه 
ح��وِث ف��ي  أو  ضحيان  ف��ي  أهليه 

ِمْن ُهنَاِلْك
ماِء َحيُْث يَْسْجُد للدِّ

ُغُرْوُر ِتيْجاِن املََماِلْك
كلَّ يَْوٍم 

أَلَْف َسْجَدةْ
ويَُموُت الِكبُْر َمْشنوقاً

على باِب الشجاعْة 
ُكلَّ ساعْة

وَسَحاُب الشرِّ يُلْقي.. كلَّ 
ِحيْن

ةْ ألَف ِشَدّ
ثُمَّ ال يَنْبُُت َصْوٌت.. ِمْن أَِنيْن

غير أصواِت الّتفاني
في ميادين املعاِرْك

ِمن ُهنَاِلْك
حيُث َحطَّ املَْجُد َرْحلَْه

ورأى التاريُخ أْهلَْه
وتََغنَّى الياسمن
وتغنَّت ألُف َوْرَدة

بن رْوضاِت املقاِبْر

بعطاِء املؤمنْن
وأََعّز اللُه ُجنَْده

ِمْن ُهناِلْك
حيُث يرتفُع النداءُ
فا ترى إال الِفداَء

يَُفوُق ما يُْجري اخَلَياُل
على َخَياِلْك

َعاُب َجهنٌَّم حيُث الشِّ
حيُث املَساِلْك

كلُّ ما فيها ثُبُوٌر وَمَهاِلْك

وِجَباٌل من رجاٍل راسياْت
ِديْنُها النصر وإهاُك الُغَزاةْ

عنَد ساعاِت التََّشابُْك
ِمْن ُهنَاِلْك

حيُث ال تَْرَضى َعُرْوٌس
ِمْن َعريٍس ِبقاَدةْ

غير ِإْحراِز الشهادةْ
وِغنَاءُ الواِلَديْن

ربَّنا فاْقَبْل ِجهاَدهْ
ُكلُّ نزٍف من وريد

كلُّ ِشلٍْو وشهيد
لك يا رحمُن ذلْك

ِمن ُهنَاِلْك
يُْشِرُق الفجُر َسعيْداً

وَظاُم الليِل َحاِلْك
ويُِحقُّ اللُه وْعَدهْ

من ُهنَاِلْك
اِن مَّ من ِباِد البُنِّ والرُّ

واألَحراِر واإلْصراِر
َصْعَدةْ

وال�دم���اءُ أش��اؤنا  َّدتن��ا  وح�

وم��ض��ى ال��ش��ع��ُب واس��ت��ق��ام ال��ل��واءُ

والْتقين���ا راي�����اتُ��ن��������ا  وت�����اق��ت 

ُم����ذ ت���اق���ى ال�������والءُ واإلن��ت��م��������اءُ

رك��اب��ا امل��ع��ال��ي  ص��ه��وةَ  منتطي   

ول��ن��ا اجمل����د م��ن��ه��ُج وارت��ق�����������������������اءُ

ال��ق�����راب��ُن وال���دم�������وُع ان��ت��ص�����������اُر

وه��ن�����������ا اجل����رح ن���زف���ُه ك��ب�����ري�����������اءُ

حق�����اً  األم�����ُر  ل���ُه  َم���ن  ال���ل���ُه  إن����ُه 

يش�����اءُ م��ا  ق��ض��ى  إن  ال��ل��ه  ي��ف��ع��ُل 

اع��ت��ص��م��ن�����ا ب��ح��ب��ل�����ه وم��ض��ي��ن��������ا 

شف�����اء ل��ل��ق��ل��������وب  ال��ل��ه  وه����دى 

وكي�����ا  ن��ت��خ��ذهُ  ال���ل���ه  س����وى  ال 

الرج������اءُ ف��ي��ه  خ�����اب  م��ا  وول��ي��ا 

ق�������اه���ٌر ق��������ادٌر ع���ل���ى ك����ل ش���يء 

م���ال���ٌك ال���ك���ون أرض������ُه وال��س��م��اءُ

ي���ا رج������اَل ال���ث���ب���ات أن���ت���م ج��ب��اٌل

ت��ت��اش��ى أم���ام���ه���ا ال��ص��ح�����������راءُ

ان����ف����روا ال���ي���وم ل��ل��ج��ه��اد خ��ف��اف��ا

وث�����ق�����اال ي�����ا أي����ه����ا األوف����ي��������������اءُ 

تستكينوا ال  ب��ال��ل��ه  واس��ت��ع��ي��ن��وا 

وأع��ي��دوا ال��غ��زاة م��ن حيث ج��اءوا

س��بِّ��ح��وا »واذك������روهُ ذك����راً ك��ث��ي��راً » 

واس��ت��ق��ي��م��وا ح��ت��ى ي���ه���ون ال���ب���اءُ

وملَّ���ا  ت��دخ��ل��وه��ا  ان  ح��س��ب��ت��م«  »أم 

ت���ص���ب���روا ف��ه��و واجل����ه����اُد س����واءُ

ب�������ادروا ب���اإلن���ف���اق ح��ت��ى ت��ن��ال��وا

ال����ب����رَّ  ف��ال��ب��خ��ل ذل�����ٌة وش��ق��������������اءُ

ف���ي اجل���ه���اد ال ش���ك فضل  ول���ن���ا 

وح��ي�����������اة ورح��م�����������ُة وع��ط�����������������اءُ

وع���ل���ى ال��ك��اف��ري��ن ن���ح���ُن أش�����داءٌ

غ������اٌظ وب��ي��ن��������ن��������ا رح��م�����������������اءُ

أل����ف ل��ب��ي��ِك ي���ا دم������وَع ال��ث��ك��ال��ى

أن������ِت وال����ل����ه ل��ل��ط��غ��اة ف��ن�����������������اءُ

ك����رب����اءٌ ك���ان���ت ن���ت���اج ان���ح���راف 

وب�����ص�����رواح ك���ان���ت األص���������������داءُ

وأول�����وا ال��ب��أس ف��ي رك����اِب حسٍن

وع���ل���ى ال��ع��ه��د ل���م ت����زل ص��ن��ع��اءُ

َمْشِرُق الفجر .. َصْعدة
أبو داوود نصراهلل 

وال ُتْبقي اْشِتَياًقا أْو َحِنينا
أحمد درهم المؤيد 
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الشاُم بني العثمانيني والوّهابيني.. ما أشبَه اليوم باألمس 
علي مراد*

تدُخُلاسانناثايدداأشاهٍلاقل لةاعثمهثانيسثي9َامناُعملا
أزمتهثانيتالاناخلطاا هثاُكّلاعولانيدثياماتقلابثً.انيرنعا
امنهثا يالامحننانايفانيظثلل،اوعنخلاُكّلامحنناعول،ايُكلٍّ
ة.ايفامحنناونشانطن،اعولاإقل م ةاكثنا مصثيحاهانيَخثصَّ

يهثاتأناخايفايالعانيشث اعمنمثً،اوسنناثاخصنصثً.
تأثلانيسانناننايفارتةاُحكامانيدنمثا الايبالعلماااا
كمثاُكّلاشادنبايالعانيشاث اااااعىلامدىاخمساةاقلونا
منانيزمن.اناامكنايساتدمٍلاجنماعىلاأنضامث،اأناالمَلا
تأناخانساتدمثنهايهاذهانألنضاوننءاظهلهايكلايساثطة،ا
حتاىاوإناقّلناأنااغرّياجلدهاولناته.الذنامثاأثبتهانألتلنكا
حاثرضنً،ايدداأكنلامنالثاعثماثًاعىلاتحنيهماإىلانيدلمثا ةا
نألتثتننك اة،ااهماني ن انعباأساثيسايفاسانناثاناطالقثًا
ماناعوناا9اس ثسا ةاأادانينج اة،اانطلقننامانااكلةا
نين نعنمثا اةانيتالاطلحهثا»تريغانتاأوزاال«،انيلئ سا
نيرتكلامطل9اتساد ن ثتانيقلنانياثيض.انيفكلةاناامكنا
أناترتجَمهثانيظلوفاإىلاونق9،امناعونانيلكنناإىلاأسثي با
تلتباطايثيارضونةايدننملانيقنةانيدنخل اةاوحجمانيقنىا
نألخالىانيح طةايرتك اث.اكثنانايدامناتبنالاأادانينج ثا
عان ةاتقبلاوتطماحايدنعةانيخالاةايتمتلانيقنةانيدنخل ةا
نيتلاتناالتايدداانزاحزبا»نيددنيةانيتنم ة«ايفاناتخثيثتا
عاث االلا.انساتقطباأنعوغاثنا»نإلخنننانيسالمل«ايفا
نإلقل ام،ايالتاكثءاعىلاحثضنةاتأناخ ةاونسادةانناتشاثنا
تت حايهاتلواجامرشوعهايفانيدثيمانيدليل،اأنض ةامرشوعا

نيسلطنةانيجدادة.ا
يكانايفانإلقل مالنثكاقنةاأخلى،اتنثاساهايرشنساةايفا
نيحثضناةانيذلب ةايرشوعه.اظهلانيسادنعاننايفاأطلنفا
أنضاللامهدانيدانانإلساالمل،اواسا طلوناعىلامصدنا
نيرشع اةانيدان اةايفامكاةاونيداناة.ااادنكاأنعوغاثناأنا
خ اثَنانيتصاثُعِ انيبثرشام9الذهانيقنةايانااُؤتَلاأُُكَله،ام9ا
نألخذايدلاننعتبثناأنانيسادنعالاينّلثي تهمانيتنساد ةا
نيتسالحةايأماننلانينفطاااانياذيانااملكاهاأنعوغثناااا
نساتطثعنناأناازنعانناقبَلاعقنعاياذونانألادانينج ثانيتلا

أثملتاحاثرضنً،اافنذنًايفانيب ئةاافساهثانيتلااساتهداهثا
أنعوغاثن.الذنانيننق9احتّماعىلانألتالنكاأنااتدثملننام9اآلا
سادنعايأسلنبااثعم،اانساجننامدهماعالقثتامنايننيةا
ننقتصثعاح نثًاواتقّلينناإي همامنايثبانيصلحةانيشرتكةا
يفانيتصدياإلاالنناوتأثريلثاتثنةاأخالى.اانثاساأنعوغثنا
نيسادنعالايثينكثياةاوي اسايشاكلامبثرش،اوقادايلزتا
لذهانينثاساةاعىلاأنضاسانناثاعىلامدىاخمساةاأعنن ا
مانانيحلبانيدنئالةالنثك.اصح اٌحاأنانينظثَمالانيرتكلا
ونيسادنعياتدثواثايفانيشمثلانيساننيايشكلاأسثيس،اإنا
أناتنثُاَساهمثاظهلايلدلنايفاخالاثتانيجمنعثتانيسلحةا
امنهمثاونقتتثيهثاا ماثاي نهث.ايكلٍّامنا نيحسانيةاعاىلاُكلٍّ
ايفاسانناث،اوامكنانيقنلاإنا نينظثمالامرشوُعهانيخثصُّ
أنعوغاثنانساتغلاحثجةانيسادنعالاإىلاحادوعهانيطنالةا
ما9اسانناث،اي ازّوعونانيفصثئالانيتثيداةايهامايثإلمادنعا
ونيساالحاونيدناثرص،اوحكمثًايامااكنانيقثيلاصفالنً،ايلا
عقنعاونساتنمثننتاوتساه التايألتلنكايفانيخل جاوتدالا

نستنمثننتاخل ج ةاإىلاتلك ث.
جزٌءاماناتأنااخارصنعانيك ثالايمااظهالاكمثاانبغلا
إىلانيدلان،اأواكماثاادتربانيساترشقانيفلاايسا»يناساعوا
كننناايس«اُجّهالاعمادنً.ااذكالا»عواكننناايس«ايفاكتثيها
»تأنااخاماثاتجثللهانيتأنااخ«اتفثص الاملحلةانضطلتا
ا هاثانيسالطنةانيدنمثا اةاأناتطّنعامانامبثعئهثاإنضثًءا
يلنلثي الايخدماةامصثيحهاثانيتالاكثاتاعىلاحساثبا
نعثاثلاثامنانيساننال،انيذااناتدثملتامدهاماكدب داأوا
كأثاثثاامكانايهاثايفاأيايحظاةاأناتقالناأناعل هاماأنا
اتغاريونايفاممثنساتهمايح ثتهماني نم اةاإنضثًءايصلحةا
»نإلننعةانيساِن ة«.ايفامنساماحاجاعاث اثلثا،اكثناأمريا
نيدوياةانيسادنعاةانألوىلاسادنعايناعبِدنيدزاازاينامحمدا
يناسادنعاقدامن9اقثالةانيحجانيشاثملانيتلاالأسهثاونيلا
عمشالامنانيدخنلاإىلانيحجثز،اوتدهدايأنانااسامحايهثا
يثيدخنلاإىلانألننيضانيقدساة؛األاهااااكمثاأتبثعهاااانعتربا
حجاثجانع ةانيسالطثنايفايالعانيشاث اكفاثننً.احثولاونيلا
عمشالا»انسفايثشث«انيبحثاعناحلايدنعةامنكبانيحجا
يأياطلاقةاممكنة.انعتقدا»نيبثبانيدثيل«ايفانساطنبنلاأنا
نيثَلاسانفااحلانيشاكلة،اادلضالللاك سامنانيذلبا

كثاتاتُخّصصايننيلاعمشلاي راهثاعىلازنعاقثالةانيحجا
يفاطلاالاعنعتهاثامانامكة،اوكثااتاق مةانيلشانةالذها
كباريةاجدنًايفاح نه،انألملانيذياجدلانيبثبانيدثيلاادتقداأنا
سدنعنًاسنفااقبلايهثامقثيلاسمثحهايدخنلاقثالةانيحجا
وحمثاتهثايفاطلالاعنعتهثاإىلانيشاث .ايكنانألمريانينلثيلا
نااضانيدلضاوأرّصاعاىلامنقفه،امثاعا9انساطنبنلاإىلا
نيتشثونام9اوني هثايفاعمشالاوإعطثئهاكثملانيصالح ثتا
يفاساب لانينصنلاإىلاطلاقةاتحلانيشكلة.ايمااجداانسفا
يثشاثاأياحّلايلمدضلةاسانىاأنااتحنلاأللانيشث اكلهما

إىلاولثي ل!
نعتقادانياننيلانيدنمثالااااانيكالعيانألصلاااااأاّهاإذنا
تظثلالايأااهاام اُلاإىلانيدق ادةانينَلثي اة،اااإنانألماريَا
امنامنقفهاواسمحايلقثالةايدخنلا نيسدنعياسانفاالّلُ
مكاةاونيدانة.اأصدناانسافايثشاثاقب لاناطاالقامنكبا
نيحاجايفاكثاننانينثاالاعث اثلثااأونملاعادةاوالمثاثتا
كثااتاجدادةاعاىلانيجتم9اويامااأيفهثانيناثسامناقبل.ا
قلنانيننيلاأنااتشادعايفاأمنناننختالطايلانيلجثلاونينسثءا
يفانألساننقاونيجثياساونيخثااثت،اوأملايإقفثلانألساننقا
ونيباثزنننتايفاأوقثتانيصالة،اومن9ارشبانينب ذاوغريهامنا
نيساكلنت.االضاعىلانيسا ح لاوني هنعاعالمثتااثنقةا
تم ّزلماعناساثئلانيناثس،اوأجربلماعىلاننتدنءانأليبساةا
ة،اوأُملوناأنااقفانناأمث انألتلنكا نيدنكنةاونألحذااةانيَخثصَّ

ينض9اننحرتن انيزنئد.
أصدنانيننيلاأملنًااقيضايحلمثنانيس ح لاوغريلمامنا
غريانيسالملامناتدل ماأونعلماأصنلانيدان،اوإجبثنلما
كمثانيسالملاعىلاتالكايحثلم،اوكثنااحكاماعىلانيحالقا
يقطا9ااادهاإذناثباتاأااهاحلالاذقاناأّياكثن.اكثاتالذها
نألاظماةاونيقننالانيجداادةاتطبّلايشادةاوغلظة،اوكثنا
نيخثيفننااخضدنناألقىانيدقنيثت،اوقداأوقفامس حلا
وُشنلاعنداارشالذهانألاظمة؛األاهاكثنااحتذياحذنًءاأصفلا
نيلنن،اا مثااجثاأنيدةامنانيدقنيةايإشاهثنلماإسالمهم.ا
يهاذهانإلجلنءنتانيتلانعتقداانسافايثشاثاأاهثاساتجدلا
نينلثي لااقتندننايأاهايثتاادتنلامبثعئهم،اسثعانعتقثعا
يلانيدمشاق لايأنانيننيلاادالًاتحّنلاإىلانينلثي ة،اورستا
أحثعاثاعاناإعالاهاأاهاس شاهلاعق دتاهانيتنْلِبنَةالذها

يفاأقالباالصة.اظهلايفايثعئانألمالاأنانينلثي لاصّدقننا
تنّجهانيننيل،اإذاأنسالننارساةاناتظلتاعىلايُدداثالثلام الًا
جننباعمشالانساتقبثلانيقثالةاوملناقتهثايفانيصحلنء.ا
تلكتانيقثالةاعمشالايفاكثااننانألولاعث اثلثا،اوكثاتا
يفاحثيةاالثىايهث،امناعونانناثتاوناأسلحةاونامنس قىا
عاىلاعكسامثاعنجاتاعل هاعاثعةاقثالةانيحجانيشاثمل،ا
وكثناتددنعانيحجثجانااتددىال5ااشاخصثً،ايددمثاكثاتا
يفاأعنن اساثيقةاتدّدايدرشنتانآلنف.امثاأناوصلانيحجثجا
إىلا»يلكةاساتازي دة«ااشامثلانيسادنعاةاحثي اثً(،احتىا
أُمالونايثيلجانعاينثًءاعىلاتدل مثتاساثيمايناساثيمانيذيا
كثناسادنعاقداع ناهايق ثعةانيقثالة،اوناقاّضانينلثي ننا
عاىلاكنزارّصةانيقثالةاوصثعنوه،اوكثنامبلغثًامهمثً.الكذنا
ناتهتاآخلامحثونتانيدنمثا لايلذلثباإىلانيحج،اإىلاحلا
ناكساثنانيدويةانيسادنعاةانألوىلايفانيحجثزاعىلااداج نشا

محمداعيلايثشثانيتدنءامناعث اااثا.
يفانيساثعسامناكثااننانينثالاعاث ا6الااكثنانئ سا
نيسالطةانيدان اةايفاتلك اثانيشا خامحمداغننماثزاازونا
نيلااثضاعىلانأساواداتلكلاكباري.انيتقىانيض ُفانيرتكلا
يمفتالانيسادنعاةاعبِدنيدزازاآلانيشا خ،اوخااللانيلقثءا
نقرتحاغننمثزاعىلااظريهانيسادنعياأناتسثلمانيحكنمةا
نيسادنعاةايفاينثءامدننساوجثمدثتايالجئلانيسننالايفا
نيحثاظاثتانيرتك ةانيجنني ةانيتلاانجدوناا هث؛ايطمأاةا
نيسادنعالاوتلغ بهم،ازنعاغننماثزايفاعلضهاعل همايأنا
تقن انيلاثضاياثإلرشنفاعىلاوض9انينثلاجانيتدل م ةايفا
ةاأنانيسادنعاةا»يداهثا لاذهانيدننساونيجثمداثت،ايَخثصَّ
خربةاونسدةاوننئدةايفامجثلاناتتثحانيدننساحنلانيدثيم،ا
ووض9امنثلاجاتليناةاتلنعلانيتدثي مانإلساالم ة«،اوالا
تدباريانيض افانيرتكلاآااذنك.ايلاعثمالاثلثااو6الا،ا
ااكثعانيتأناخااد داافساه،ااثيدنمثا اننايثاتهثزاتهماقدا
عثعون،اونينلثي ننانيتدطشاننايلتمدعاوتلناثانيدقنلامثا
زنيننامنجنعان،اويلانيجهتَل،اشدبااكتنياينثنانيصثيحا

نألادانينج ةاملتل.

* صحافي لبناني- األخبار البيروتية

مصرع 6 جنود صهاينة وإصابة 15 آخرين بعملية بطولية يف القدس املحتلة 215 عمليَة قمع لألسرى 
الفلسطينيني وإصابة 80 

أسريًا خالل 2016 
أكَّاَداملَكاُزاأرسىاالساطلايلدننساثت،اأنا
عمل اثِتانيتنك الاونيقما9اونقتحاث انيساجننا
ونألقساث اتننصلاتاخاللانيدث انياثيض،اَونصدا
نيلَكاُزاا5اا(اعمل ةانقتحاث اوتنك لايثألرسى،ا
ماثاأعىاإىلاإصثياةاالث(امانانألرسىايجالنحا
ونضانضاونختنثقاثتاات جاةاننْعتاَدنءاعل هما

يثيرضباونشانيغثزانيخثال.
وأوضاحانينثطلانإلعالمالايلملكاز،انيبثحثا
نااثضانألشاقل،اأنامدظاَماعمل اثتاننقتحث ا
نناقتهثاعقنيثتاالضتاعىلانألرسى،امناسحبا
نألجهزةانيكهليثئ ةاأواإغالقانألقساث اوتحنالهثا
إىلاعازل،اومنا9انيتازنوناوننختاالطاما9ايق ةا
نألرسىايدةاغريامحادعة،اوالضاغلنمثتامثي ةا
عاىلانألرسىاونيحلماثنامانانيكنتل،اوساحبا
نيالنوحايفانيص اف،اواتلك اباأجهزةاتشاناشا
يفايدضانألقساث ،اإضثاةاإىلااقالانيدرشنتامنا
يفارتنتا ننافالنعيا نيدازلا زاثزاانا إىلا نألرسىا

محدعة.
ننقتحاث ا عمل اثِتا أنا نألشاقل،ا وأضاثفا
ونيتفت شاتخّللتهثاإجلنءنٌتانساتفزنزاٌةايألرسىا
وتنج اهانيشاتثئماونأليفاثظانينثي اة،اوعمل ثتا
تخلابامتدمدةايألقساث ،اكخلا9انيبالطاوحفلا
نيجدننن،اوتمزالانألغط ةاونيفلشثتاومصثَعنةا
ةاياألرسى،اوأغالنضانيكنتل،ا ممتلاكثتاَخثصَّ
ووصلانألملاإىلااقلاأقساث ايكثملهثاإىلاساجننا

أخلى.
وأوضحاأااهاات جةاننْعتاَدنءنتاعىلانألرسى،ا
أساريايلضانضا الث(ا نياثيضا نيداث ا أص ابا
وجالوحاونختنثقاثت،اح ثاأص بااثل(اأسارينًا
عاداةاونحادةايفاشاهلاا ساثن،اخااللانقتحث ا
اةايقسامالاايفاساجناافحةا نينحادنتانيَخثصَّ
ونشانيغثزاونيفلفلانيحثناعىلانألرسىاوننْعتَدنءا
عل همايطلاقةاوحش ةايثيرضبايثيديص،اي نمثا
أص بااا(اأرسىايفاافسانيسجنايفانْعتَدنءاآخل.

يقالا6اجننعاصهثانةامصثنَعهماوأص باأكنُلامنا5ااآخلاناايجلنحا
متفثوتة؛اات جةاعلسهمامناقبلاشثحنةايفامنطقةاجبلانيكربايفانيقدسا

نيحتلة.ا
وقثيتامصثعُناالسط ن ة:اإناسثئَلانيشثحنةانقتحمامحطةاحثاالتا
يفامساتنطنةا»ننمناننالنتسا ف«انيقثمةاعىلاأننيضاجبالانيكرباكثنا

اتننجداا هثاعرشنتانيجننع.
أّكادتاأنامنفاذَاعمل اةانيدلاسانيتلاافاذتاأمسانألحادايفانيقدسا
نيحتلة،النانيشاه دااثعياأحمداحمدننانيقنارباثااعثمثً،اولنامناألثيلا
جبالانيكرباجننبانيقادسانيحتلة،امنضحًةاأناقاننتاننحتاللاعنلمتا

منزلامنفذاعمل ةانيدلسانيشه دااثعيانيقنربايفاونعيانيكرب.ا
وأضثاتانيصثعناأناساثئلانيشاثحنةاعلسامجمنعاةامنانيجندنتا

ومناثمانج9ايشثحنتهاإىلانينننءاي دلسامجمنعةاأخلى.ا
ويحسباإعال انيددواأطلقتاقننتاننحتاللانينثناعىلاسثئلانيشثحنة،ا

ح ثاأص بايجلوحاخطريةاأعتانىلانستشهثعهاا مثايدُد.

70 % من الصهاينة يؤيدون العفو عن الجندي قاتل الشهيد الشريف
أاّاداغثيب ُةانيصهثاناةامنَْحانيجناديا»أي ؤونا
أزننااث«اقثتالانيشاه دانيرشافايثيخل الايتهمةا
نيقتال،انيدْفَنايداداصدوناقلنناحكماهايددااحنا

نيشهل.
ويحسابانساتطالعايلالأياأجلتاهاصح فةا
مانا %لثا أاّادا نيدربااة،ا ني ان «ا نئ الا »إرْسَ
نيساتطلدةاآننؤلامانيدفَناعانانيجنادياوأيدونا
تدثُطَفهمامداه،ايفاحلاناضا%ااااقطامنحها
نيدفنامنانيلئ اسانيصه نال،اا مثانمتن9ا%اا 

عنانإلجثية.
اأتلالذناننساتطالُعاغدنَةامطثيبةاغثيب ةامنا
أقطثباننئتالفانيحكنملاني م نلاوعىلانأساهما
نئ اسانيانزننءانيصه ناالاين ثمالااتن ثلانا
يثيدفناعنانيجنادي،ايفامحثويةايرتض ةاجمهننا

»ني مل«انيتطلف.
نيصه نا اة،ا نيدساكلاةا نيحكماُةا وأعنااتا
نألنيدثءانينر ،انيجنديانيصه نالاأي ؤناأزنناثا
يا«نيقتلانيدمداعوناإرصنناوتلصد«ايلشه داعبدا
نيفتاثحانيرشاف،اإلطالقهانينثناعىلانأساهايفالا 
ماثنسانيثيضايفامداناةانيخل لايفاجننبانيضفةا

نيحتلة.
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اإلندبندنت: االنخراُط املباشُر لآللة العسكرية السعودية يف 
اليمن كاَن مكلفاً إىل حد كبري وفشلت يف تحقيق أي انتصار

“فورين آفريز”: حرُب السعودية على اليمن، فشلت يف 
تحقيق أهدافها، ومن غري الواضح كيف سُتنهيها

  - متابعات:
إنا نإلاديندااتا صح فاةا أّكادتا
جهانعنًا يذياتا نيسادنعاةا نيملكاةا
قالنا اصافا مادىا عاىلا نساتملتا
يتأسا ساافساهثاكقنٍةانئ س ةايلا
نيادولانيدلي اةاونإلساالم ة،اولذنامثا
أكدتهاونقُةاوزننةانيخثنج ةانألملاك ةا
نيتلايدنتهثاوزالةانيخثنج ةانيسثيقةا
ل النياكل نتاننايفاعث الالااونيتلا
ارشتهاثاواك ل كاساوتحدثتاعناأنا
نيسادنعالاونيقطلاالااتصثنعاننا

يلس طلةاعىلانيدثيمانيُسنل.ا
وقثياتانيصح فاُةانيرباطثا اُةايفا
تقلاللاثاإااهاخااللاعاسامرباعاث ا
5الا،اأّكادتانيخثيالنُتانأليثا ةاأاهثا
قلقةاجادنًاحنلاتنثملاافانذانيملكةا
اةايداداأناأصباحا نيسادنعاة،اَخثصَّ
منقفهاثانيديلنماثيسانيحاذناخااللا
نيق ثعاالاكباثنانيسانامانانيدثئلاةا

نيثيكةاحلامحلهاس ثسةامتهننة.

اونساتطلعتانيصح فاةاأااهاعىلا
مادىانيداث انياثيضاكثااتانيخثوفا
نيزعازعايالساتقلننامانا نألثالا إزنءا
خااللانيس ثساثتانيسادنعاةانألكنلا
عدونا ة،اوماثانااتنق9اكثاتانيرعةا
نيتالاناهاثنتايهثاطمنحاثتانيملكةا
نيسادنعاةاح اثانإلحباثطاعاىلاُكّلا
نياثيضا نيداث ا ويفا تقلاباثً،ا جبهاةا
خرتانيملكةانيسادنعاةاوحلفثئهثا
نيحلبانأللل ةانيسنناةاواقدتاملكزا

حرضياكبريايفارشقاحلب.
نيتدخالا أنا نإلاديندااتا وذكالتا ا
نيسادنعيايفاسانناثاعاىلانألقلاكثنا
غاريامبثرشاويكنايفاني مانانناخلنطا
مباثرشايآليةانيدساكلاةانيسادنعاةا
وكثاتامكلفةاإىلاحداكبرياواشالتايفا
تحق الاأياناتصثن،اويدنًاعناتحق لا
نيهادفانيسادنعيايتقل اصانينفانذا
نإلالنالاايحسبازعمهث(احدثاعكسا
ذياكاتمثماثً،اح اثايفانجتماثعاأوياكا
نألخرياونالانيسادنعانناعىلاخفضا
إاتثجانينفاطانيخث اي نمثانادتاإالننا

إاتثجهث.
اوأشاثنتانيصح فاةاأنانيننااثتا
نيتحادةانيضثمانانينهثئلانساتملننا
حكماآلاسادنع،ايدأتامؤخالناتتخىلا
عنهث،اولنثكاتزنادايفانيددنءايلسدنعاةا
اندكسايفاشابهانإلجمثعايثيكناغلسا
مناخااللانيسامثحايدثئاالتاضحثاثا
نيحكنماةا يمقثضاثةا سابتمربا ااا

نيسدنعاة.
نيدهادا اوتحاتاإرشنفااثئاباويلا
يانا محمادا نألماريا نيدااثعا وزاالا
سالمثن،اأصبحتانيس ثسةانيخثنج ةا
نيسدنعاةاأكنلاعسكلاةاوقنم ةايددا
أناأصبحاونيدهالثاسانةاسلمثناملكثًا
يفااااانثالاعاث ا5الا،اح ثانيتدخلا
نيدسكليانيسدنعيايفاني مناتىلاذيك،ا
وكثنااتنقا9انيسادنعانناأنااُهاز ا
نيحنث اننايرعةاويكنايدداخمساةا
عرشاشهلنً،امثازنيتانيدثصمةاصندثءا

وشمثلاني منايفاقبضتهم.
اوكثنانيتدخلانيسادنعيايفاسنناثا
يفاعاث ا5الااإىلاجثاابانيتملعانايها

عننقُبامدملةاعاىلااحناممثثلاوغريا
متنق9،اواشالانيسدنعاننايفالزامةا
نساتدننجا أَْوا نألسادا يشاثنا نيلئ اسا
نيننااثتانيتحدةاإىلانيق اث ايمننجهةا
ضده،اويفالاذنانيحدثاخاد انيضغطا
نيدساكليانألساداوجدلهااسادىاإىلا
نيحصنلاعىلامزادامنانيساثعدةامنا

نوس ثاوإالنن.
اتاما أااها نإلاديندااتا وشادعتا ا
تنج اهانيلان اعاىلانألماريامحمداينا
سلمثناعنخلانيملكةاوخثنجهثايسنءا
نيتقداالاونيترعانيذياجلبانيفشالا
أَْوانيجمنع،ااداىلانيصد داننقتصثعيا
مرشوعاهالالاانياذيااهادفايجدلا
نيملكاةانيسادنعاةاأقلانعتماثعنًاعىلا
عثئادنتانينفاط،اح ثامنانيشاكنكا
ا اهامثاإذناكثناسا كننالنثكانيكنريا
منانيتغ ريايفااظث انيحسني ةاوانفلا
اسابةاكبريةامناعثئادنتانينفطاعىلا
تنظ فانيسادنعالايغضانينظلاعنا

مؤلالتهماأَْوانيلغبةايفانيدمل.

  - متابعات:
قثلامنقا9ا“انناناآااريز”انألمريكال،اإنااثئَبا
ويلانيدهدانيسادنعيانألمريامحمدايناسلمثن،انيبثيغا
مانانيدملااااعثمثًااننجهاني ن اأصدبانيشاثكلايفا
يالعهاخاللالذهانيلحلةانيبكلةايفاح ثتهانيس ثس ة،ا
ح ثااحثولاأنااقنعاحملةايتغ رياشاثملايفانيملكةا
نيسادنعاة،اويكناهااضا9اُكّلايشءاعاىلانيحكايكلا

سذنجة.ا
وأضاثفانينق9ايفاتقلالايه،اأنانيتحلكثِتانيبكلةا
نيتالانتخذلاثامحماداياناسالمثناتشاملاخفضا
نيدعماونا9انيرضنئباوي 9اأصنلانيدويةانيلئ ساة،ا
واضغطامناأجلاتطب لاثقثاةانيكفثءةاونيسثءيةايفا
نيبريوقلنط ةانيسدنعاةاغريانينتجةايشكلامالحظ،ا
وإاساثحانيجثلايلقطثعانيخثصايلق ث ايدوناأكربايفا

ننقتصثع.
وأشاثنانينق9اإىلاأاهاعىلانيلغمامناأاهالنانينثيثا

يفاتلت اباونااةانيدالش،ايدااهانيسا طلةانيكثملةا
عىلانحتكثنانينفاط،اوصندوقاننساتنمثنانينطنل،ا
ونيشؤوناننقتصثعاة،اووزننةانيداثع،اح ثانكتسبا
ُكّلالذهانيحقثئباعىلانيفننايدداأناأصبحاونيدهانيلكا

سلمثناحثكمثايلبالعايفاانثالاعث ا5الا.
وعىلانيلغمامناأاهامنانيسثيلاألوناهاإىلاحداكبريا
تق  ماعمل اةانإلصالحاننقتصثعياعىلانيدىانيطنالا
نيتلاقدايدأتايلتن،اإناأنامؤلالتامحمدايناسالمثنا
تؤكداأاهاينااساتط 9َاتحق الانؤاةالالا،اكمثاأاها
ادتمداس ثسةاعاثع ةاي ستاونعدًةاكبّدتانيسدنعاةا

تكلفةايثلظةاخاللانألشهلانيقل لةانيثض ة.
وذكالاانناناآااريزاأناحلَبانيملكةانيسادنعاةا
يفاني مان،انيتلاارشفاعل هثايناسالمثناقدااشالتا
يفاتحق الاألدناهثاننسارتنت ج ة،امثاأعىاإىلاحدوثا
كثنثةاإاساثا ةايفاني ماناكرتايثيفدالانيدالقثتا
نيدثماةام9اونشانطناوينادن،اوحتاىانآلنامناغريا
نيننضحاك فاساتنهلانيملكةاحلباني منايفاحلانا
ازنلاتحق لاألدنفانألمنانيقنملانألسثسا ةايد دة،ا

ناس مثاوأنانيزادامنانيدا لاني من لاامنتنن.
قلالاآخلااتشاثنكهانيكناريامانانألمريك لام9ا
نيسادنعال،الاناتغرياتلت ابانيب تانيلكال،اح ثا
لناثكانيكناريامانانألحثعاثايفاونشانطناحانلاأنا
محمدايناسلمثناادملاعىلاتهم شانيناعمهانألكربا
سانثامحمداينااثااف،اكماثاأنانيطثئف اةايثيتأك دا
منجانعةالنثكاوللاحثياةاتكثعاالاادةامناانعهثا
يلنظث انيس ثيسانيسادنعي،اويكناي ستامنانيننعا

نيذيااؤعياإىلاننقتتثلانيدنخيلاونيشلل.
ومنانيخثوفانيلتبطةايمحمدايناسالمثناأَاْاضثًا
أااهااتحالكايرعاةاكبارية،اناسا مثايفانيشاؤونا
ننقتصثعاةاونينقثا ة،امثاانرياغضبانينظث انيقداما
واهزاأساسانيدقداننجتمثعالايفانيملكة،اوادكسا
مخثطلاضخثمةانيتحداثتاننقتصثعاةاوننجتمثع ةا
نيتلاتننجههثانيسادنعاة،اونيتلاتتطلباأيايشءامنا
نيتحنل،اولذهانيتغرينتاتؤعياحتمثًاإىلاعنجةامد نةا

مناعد اننستقلنن.

العبادي: اتفقنا مع تركيا على �سحب 
قواتها من مدينة بع�سيقة

الجيش العراقي: اقرتنا من نهر دجلة 
وسط مدينة املوصل وقتلنا 300 

عنصر من )داعش( 
  - متابعات:

أعلنانئ ُسانيانزننءانيدلنقل،اح دنانيدباثعي،اعقَبايقثئهااظريها
نيرتكال،اياناعيلاالدنام،ايفايغادنع،اأاهاتماننتفثُقاعاىلاطلبانيدلنقا

سحبانيقننتانيرتك ةامنامدسكلايدش قةاشمثلانيدلنق.
وأعلاناجهاثُزامكثاحاةانننلاثبايفانيدالنقاعنانقارتنبانيقننتا
نيدلنق اةامانااهلاعجلةاوساطامدانةانينصلايفاإطاثناحملتهثاعىلا
تنظ امااعنعش(اوذيكايددمثاقنااتاوتريتهثايفضلاتكت كثتاجدادةا

وتنس لاأاضل.
وقثلانيتحدثايثساماجهاثزامكثاحةانإلنلثباصباثحانيندمثنايفا
تراحثتاصحثا ةاان انيسابتاإنانيقننتانيدلنق ةاتقدمتايتصبحا

عىلايُددايض9امئثتامنانألمتثنامنااهلاعجلة.
وأشاثنتاإىلاأنانألَاَّااث انيثض ةاشهدتاتطنننتامنهثالجنٌ اي يلا
ةاوأخلجتاا هانيتشدعانامناعدةا غريامسبنقاافذتهانيقننتانيَخثصَّ

منثطلارشقلانينهلايفانينصل.
َوأّكادانيتحدثاأنانيقاننتايفاأقلبااقطةايلغتهاثاعىلانإلطالقامنا

اهلاعجلةايفانينصلاوتقرتبامناجرانسرتنت جل.
وقاثلا»يثتتاقاننُتاجهاثزامكثاحاةانإلنلاثباق اثعةانيدمل ثتا
ةاأَْوانيلتلانيجننيلاعىلايددالل5امرتاتقلابثًامنانيجرانيلني9ا نيَخثصَّ

ولناأوُلاجراعىلااهلاعجلة«.
وأضثفاأناجهثَزامكثاحةانإلنلثباس طلاعىلاحلانيغفلنناوعخلا

حلانينحدةانيجثون.
واأتالاذيكايددمثاتساثنعتاوتاريةاتقد انيج شايداداأناتدنلتا
ألسثي 9؛ايسببامقثومةامقثتيلاعنعشاووجنعاعدعاكبريامنانيدا ل.
وأضثفا»احنانآلنااسريايثيننزاةايفاُكّلانيحننان«ايفاجننبارشقا

نينصلايفاإشثنةايجهثزامكثاحةانإلنلثباونيرشطةاننتحثعاة.ا
وقاثلانيتحدثانيلساملايثساماجهاثزامكثاحةانننلاثباصبثحا
نيندماثن:اإناقننتاجهاثزامكثاحةانإلنلثباتمكنامانانيقضثءاعىلا
أكنالامناللااعنرامانانيتنظ ماخاللانيلحلاةانينثا ةامناعمل ةا

تحلالامدانةانينصل.
اونضاثفاأناقادننتااعنعاش(انيقتثي اةايننجهةانيقاننتانألمن ةا
ةايدداتغ ريانيخطاةانألمن ةاوتحلالا قداتقلصتايشاكلاكبارياوَخثصَّ
ةانينطقةا منثطلانسارتنت ج ةايفانيساثحلاننارامنانيدانةاوَخثصَّ

نيصنثع ةاوحلانيكلنمة.
وأضثفاأناتنظ مااعنعش(انستخد اأكنلامنال5ااس ثنةامفخخةا
خااللانيلحلاةانألوىلامانانيدمل اثت،ايكنهانساتخد اأني9اسا ثننتا
مفخخاةااقطاخاللانيلحلةانينثا ةامنانساتدثعةانيدا ة..امدتربنًاأنا
ذياكاادتربامؤرشنًاعىلاناخفاثضاقدننتهانيقتثي ة.اوأوضحانيسائنلا
نيدلنقالاأناقننتاجهاثزامكثاحةانننلثباأصبحاتاعىلاتمثسام9ا
قاننتانيرشطاةاننتحثعاةايفامحاننانيجننبانيرشقالايلمنصلايددا
تحلاالاح الانيكلنماةاونناتصاثن..امؤكدنًاوجانعاتنسا لايتحلالا

نيسثحلاننارامنانينصلايثيكثملاخاللانألَاَّااث انيقثعمة.

الطرياُن األمريكي يقُتُل11 مدنياً 
بالرقة وتفجرٌي يخّلف 60 شهيدًا 

وعشرات الجرحى يف إعزاز السورية
  - متابعات:

نستشاهدااااشخصثًايفاقصفاشنهاطريننانيتحثيفانيدويلايق ثعةا
نينناثتانيتحدة،ايفانافامحثاظةانيلقةاشمثلارشقاسنناة.

وذكلتاوكثيةانألابثءانيسانناةانيلسم ةااسثاث(ااقالًاعنامصثعَنا
ألل ةاوإعالم ةاأناطثئلنٍتاتثيدًةاياا»نيتحثيفانيدويلايق ثعةانينناثتا
نيتحدةاان انيسبت،اغثننتاجناةاعىلامنثطلايفانافلانيلقةانيشمثيلا

ونيغليل«.
وأضثااتانيصاثعُناأنانيغاثننِتا»أسافلتاعنانستشاهثعامدا لا
نثنلايفاقلاةاغضبثناوتسادةامدا لاي نهماخمساةاأطفثلايفاقلاةا

نيسناداةاكبرية«.
وأشاثنتانيصاثعناإىلاأنا»حص لةاضحثاثاننْعتاَدنءاعىلانيقلاتلا
ملشاحةايالنتفثع؛ايسابباإصثيةاأعدنعاكبريةامنانيننطنلايجلوحا

خطلة«.
وكثناطارينُنانيتحثيفانألملاكلاقداقصفايفااااعاسامربانيثيضا
ثالثةامدا لايفامدانةانيطبقةاوننتكبانيتحثيفايفانينثمنامنانيشاهلا
افسهامجزنةاننحاضح تهثالاامدا ثًاات جةاغثننتاعن فةاعىلامبثنا

سكن ةايفامنطقةانيشرياةايلافانيلقةانيغليل.
ويفاذنتانألاداثلانإلجلنم اةاوإاماثايأااثعياأملااكث..انستشاهدا
ل6اشاخصثًاعىلانألقلاوأص بال5اآخلونانيسابتايفاتفجرياسا ثنةا

مفخخةايمدانةانعزنزايثيلافانيشمثيلايحثاظةاحلبانيسنناة.
ورّصحاإااثعاشا خانزوقانيساؤولايثيدااثعانيداالايفانيدانة،اأنا
»ننافجثَناوق9اقلبامبنىانيحكمةانيرشع ة،امثاأسافلاعناساقنطا
نيدرشنتايلاشاه داوجلاح،اوإيحثقاأرضنناكباريةايمبنىانيحكمةا

ويثيحالتانيجثونة،اجلنءانيتفجري«.
وذكلتامصثعناأنامشاثيفانيدانة،انيننقدةاتحتاس طلةامسلحلا
نيدثنضةانيسانناة،انمتألتايجنثانيقتىلاونيصثيل،اا مثاتقن االقا

نيداثعانيدالايإطفثءانيحلنئلانيهثئلةانينثجمةاعناننافجثن«.
وسابلاوأناتدّلضتانعازنزايلددادامانانيتفجرينتاخااللانيفرتةا

نيثض ة،امدظمهثاتبنثلثاتنظ ما»عنعش«.



اس ثس ة-اشثملة
تصدناكلانثنلاوخم س

أمري���كا ال تريُد للحرب على اليمن أن تتوقَف، َوتعمل على اس���تمرار 
نزي���ف ال���دم اليمن���ي، وص���والً إلى احت���ال اليم���ن كه���دف أمريكي- 

اسرائيلي، ومطمع سعودي يخدم املشروع األمريكي ال أكثر..
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		 نيددعااثثاا ننثنلاااانثالاثالا اانيننالااااني 9انينثالاثالالا

مواَجهُة العدوان تتطّلُب 
زيارَة منسوِب الوعي

كلمــــــة أخـــــيرة 

ُمِناَلا نيتالا نيتأناخ اُةا انيحلقاُةاونيهزاماُةا
يهثانيغازنةاوملتِزقتُهاماقبَلاانَمالايثيُقلبامنا
ياثبانيندباتَُددُّاشاثلدنًاآخلاعىلاحثياةانيتخبُّطا
نيتالااد ُشاهثانيددواي اساألاهاافتقاُلاإىلانيددعا
أَْوانيُدادةاأَْواادانزهانيخاربةاَونيتخط اُطاوإننعةا
نيتقد اونناْتَصثن..اُكّلامثاالادهانيددوامناساالحا
وعتاثعاوتخط طاوغطاثءاجنيامتنالاويشاكلا
غريامسابنقايفاتأنااخانيدثنكاونيحالوب،اوم9ا
ذياكااُمنَىايثيهزامةاونناكساثناأماث اثُّلةاقل لةا
مانانيجثلدااناني مثا الاناادلمانيدادوامكثنا
وجنعلماونازمثناناطالقتهماونامصدَنايأساهما

وقنتهم.
مقثا اُسانيدادوامثعااٌةايحتاة،اقثئماٌةاعىلا
نيغطلساةاونيكارب،ااماثِنُسانيظلاَماونينحشا ةا
ونإلْجااَلن ،ايدوناننععامناضمرياأَْوانيتزن ايِق َاما
أَْواعاناأَْواأَْخاَلق،االمجلعاأناأَملاكثاونيغلباتقُفا
مناخلفاآلاسادنعاونإلَمثَننت ال،اويجلعاأنايدىا
أويئكاخزنئَنانياثلاادتقدوناأنايإمكثاهماتلك 9َا
نيشادباني منلاواالضانينصثاةاعل اه،اوألاهما
اد شانناُعقادَةانينقاصاونيحقاثنةااتخ ّلاننا
نافسهماوقداصثنونايددانيتدخلايفاني مناالسثاثًا
وأَيَْطثنًااخنضننانيداثنكاواحّققننانإلاجثزنتا
ونألحثجالا نيلونااثتا وتُكتَاُباعنهاما ني دنا اةا

ونيحكثاثت.
يكنامقثيالانيدونا9اونيخلف اةانيثعاةايلددو،ا
ااإنامقثا اَساأَيْنَااثءانيشادباني منالاإامثا ةا
تضاثفاإي هثاعمل اةانإلعادنعانيثعيانيساتنداإىلا
غطاثءانيتنكُّلاعاىلانيلاهاونينقةاا ه،اما9ااثنقا
نيقض اةانيدثعياةاونيظلنم اةانيتالاناتحتثُجاإىلا

عي ل..ا
نيجثلداانا وأماث ا نيؤمنالا نيفت اةا وأماث ا
نألَيَْطاثلانيتسالحلاينقثاةانينقاةايثيلهاونينعلا
نيداثيلايحق قاةانيدادواوماثاامنّلاهامانانمتدنعا
يلمؤنملنتانيصه نا اةانألَملاك ةانيتكفرياةااإنا
نيننزااناتتحانُلاإىلانيضادامناجاربوتانيظثيلا
واصباحانيساالحانيبسا طايفاأااديانيجثلداانا
أشابهايدصثاابلانيلاهامنىسانيتلايقفاتاُكّلامثا
اأِاكاساَحلُةاالعننانيتكرباونيظثيم..اويذيكااإنا
ادثي َةانيسالحانيبس طاأمث اجربوتانيددونناإامثا
اح لُنثاإىلايأسانيلهانيذيااتنىّلاتأا داعبثعهاواسّدعا

اك دانألعدنءاأمثمهم.. رضيثتهماواُسِقُطاُكلَّ
امحلقاُةانيدادواوناكساثننتُهانألخاريُةايفايثبا
نيندباي ساتانألوىلاأَْوانينح دَة،ااهلاتذّكُلاثايمثا
جلىاواجليايفاصحلنءام دياومثاجلىاواجليا
يفااهام،اوكذياكايق اةانيجبهاثت،اساننءامنهاثا
نيدنخل ةاأَْوانيخثنج ة،اح ثاناتفساريامثعياأيدنًا

ناكساثنانيقنةاونيسالحانيحداثاونيغطثءانيجنيا
ونيبحلياأمث ايض9ٍامنانيشابثبانيذيانااتساّلُحا
يغريانينعلاونإلامثناونيدتثعانيخف فاونيتنسط.

نيكناريُامانانيغاّلنايهاماونيخدوعالانيذاانا
التحقاننايثيدادواادتقدونامناوحالامثاالواها
واشثلدواهاعىلاصد دانيتجه زاونيتسل حانيثعيا
نيسننعاجناثًاويحلاثً،اادتقدوناأْناناخطَلااهدعا
ح ثتهماوأاهماإامثاسا تقّدمننايخنضامننَجهةا
يسا طةامانانيساهنيةاناتازنعانينراوماناثَمَّا
اتحاّنُلالاؤنءاانيخدوعنن(اإىلاأَيَْطاثلاامنُحهما
نيدادوانين ثشالاونألوسامة،اوماناثامااحظننا
يثينثصاباونيلتاباونيدطثااثاواصباحايدضهما
قاثعًةاوأَيَْطثنًااشاثناني همايثيبناثن..الكذناافّكلا
نيخدوعنناينعانعانيددونن،اوماثاأنااتقدمنناإىلا
سثحةانيدلكةاحتىااكتشفنناونقدثًاآخَلاومدثنَكا
يماتخُطلاعىلايثيهم،ااثينتالنانيذيااستقبلُهم،ا
ويدالامصريَاقثئادانيلننءاثثيثاحاز انيدم دانكنا
عملاساد دانيصب حلاقثئداحملةانيهجن انألخريا
عاىلاياثبانيندباَقبالاانملاخريُاعي الاعىلالذنا
نيتفكريانيغبالاونيقثرص،اويناكثناأويئكاادلمننا
أاهماسا ننجهننانيانَتاَيمثاتجاّلأانيننحُدامنهما
عىلانيقبنلايُدلوضانيددونناونيتقدُّ اإىلاسثحثتا

نيهالكانيحتن ..

حميد رزق

 حساباُتهم 
وحساباُتنا

بقلوٍب يملؤها الحزُن تلّقينا نبأ وفاة 

السّيد العالمة 
عبدالرحمن حسن الحوثي

بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والتدريس والتأليف
وبهذا املصاب الجلل نتقدَُّم بأحر التعازي وعظيم املواساة إىل 

كافة أبناء الشعب اليمني وأسرة آل الحوثي وعلى رأسهم 

السيد القائد/
عبدامللك بدر الدين الحوثي

وأوالد املرحوم وعلى رأسهم

السيد/
عبداملجيد عبدالرحمن الحوثي

وكافة أوالده وأقاربه
سائلني اهلل أن يتغمَده بواسع رحمته 
ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. 

فضل أبو طالب*
جلنئماها نَصاِدا يفا ا تنحاِرُ نا
ونيتنداادايهاث،ايالاتتطّلُبازااثعًةايفا
منسانبانينعلانيجمثعالايطب دةا
وأعونتاها وآثاثنها نيدادوننا وحجاما

وأسثي بهاعىلاُكّلانيستناثت.
ولذنانينعُلاس فلُضاعل نثاتغ رينًا
جثعنًايفاأساثي بنثاواماطاتدثُمِلنثام9ا
أعونتانيددونناوأسثي بهاوس حّدُعاينثا

نآلي ثِتانينثسبَةايننجهتهث.
انينطنلا ومناذياكاتنم ُةانيِحاسِّ
عاىلا نينطن اةا نيصلحاةا وتغل ابا
ونيحزي اةا نيشاخص ةا نيصثياحا
وإح ثءانيق َامانينطن ةاوننجتمثع ةا
نألص لة،اوإيلنزانيقننُسامانيشارتكةا

يلامختلفامكناثتاوأط ثفانيشدباني منل.
وكذياكاتجنُّباأاَّةاخالاثتاأَْواتبثاُنثتاعنخل ة،اوتدزازاحثيةانيصمنعا
اَوحادَةاوتمثساكانيجبهةا ننجتمثعال،اوتخنااناأااةاخطثياثتاتُمسُّ
نيدنخل اةاأَْوانيتالاتهدُفايجلفانلتمثمثتانيناثساوإغلنقهمايفامدثنَكا

جثاب ٍةاولثمش ةاتفلُضهثايدُضانيصثيحانيض ّقةاونيشبنلة.
ومناذيكاأَاْضثًانيدمُلاعىلاتفد ِلاأجهزةاوُمؤّسساثتانيدوية؛ايلق ث ا

يننجبثِتهثانينطن ِةاعىلاُكّلانيستناثت.
وكشافاجلنئمانيدادونناأمث انيالأيانيدث انيخثنجالاوتفقداأحننلا
نيفقالنءاونيساثكلاومساثعدتهماوننلتمث ايأرسانيشاهدنءاونألرسىا

ونيسثلمةايفانعثاةانيجلحى.
كلالذهانألمنناوغريلث..اي ساتاسانىاُجزٍءامناأساثي باووساثئلا
مننَجهةانيددوننانيتلاأكداعل هثانيس ُدانيقثئُداحفَظهانيلُهايفاخطثيثته.

*عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل 

التحاُلُف يتعّمُد 
الغياَب عن هذه 
املعارك إعالمياً 

طالب الحسني
نيننَجهثُتانألَخريَُةايفاجبهثتااهماومدالتَلا
عس الناوي حثنايمحثاظةاشبنةاونيننَجهثُتا
نألَخاريَُةايفاذوايثبانيساثحل ةايمحثاظةاتدز،ا
كشافتالشثشاَةانيلتِزقاةاوتذّملانيدادونِنا
نيسادنعيانألَملاكال،اكثااتالاذهانيدمل ثتا
تهادُفاإىلاتحق الاأياتقد ام دناالامنالذها
نيحثون،اوتدمدانيددونناتغط تهثاجناثًايمئثتا
نيطلدثتانيجناةاوعرشنتانيغثننت،ااضالًاعنا
نيتحشا داني دنالايلملتزقةاونيضخانإلعالملا
ونساتبثقانيدمل ثتايإْعاَلنانناتصاثنامبكلنً،ا
ُوُصننًاإىلانإلازنلانيبحلياومشثنكةانيبثنجثتا
نيحلي ةايفاعمل اثتاذوايثب،ايكنانيذياحصلا
كثناعكساماثاتنّقُدهانيددونناتمثمثً،اولنامثا
تلكاتدنع ثٍتاكبريًةاعىلانيساتنىانيدساكليا
ونيسا ثيساوحملااتثئَجاكثنث ًةايثينسبةايهما
يحجماخساثنةانيلتزقةاوصلاإىلامقتلانيئثتا
ي نهماعرشنُتانيق ثعنت،اومنهماقثئُداعمل ثتا

نيلتزقةايفاذوايثباعملانيصب حل.
يفا كبارينًا تصدُّعاثًا تالكا ننخفاثُقا اولاذنا
مدسكِلانيددونن،اوتبثعيتانألَْطَلنفاننتهثمثتا
يثيخ ثااةاوماثاشاثيه،اويكنامثالانامالَحُظا
يشاكلاكبرياولاناأنانيتحثيفاتدّمادانيغ ثَبا
مانالذهانيداثنكاإعالم ثً،ااهناغريُامساتدد،ا
لاذهانيلة،اأنااتحّمَلالذهانيهزنئَمانيتلاجثءتا
عاداةاونحدة،اوألولاملةايثتتاقنننتانيددوننا
تتحّلُجايصننةاونضحاةاويإادثزامنانيددوننا
مناإظهثناتبنّلاتحثيفانيددوننايهذهانيدثنك،ا
يفانيقثيلالنثكاات جٌةامنملةاملمنساةايفاقنةا
نيج شاونيلجثنانيشادب ةاأَْكنَالامناذياقبل،ا
تدانُعايلتحاّلكثتانيشادب ةانألَخاريَةانيلنادةا
وأاضثًاتمثساكانيقانىانينطن ةاوساّدانيفلنغا

نيذياكثنااخللاانعثًامنانيتكثسل.ا
نيشاهدانآلناونضاٌحاعساكلاثًاوس ثسا ثًا
وادكاُساناتصاثننًامتصثعادنًاَوإننعًةاصلباًةا

ملمنسًةامنانيجم 9.


