
اأ�شرى يف قب�شة اجلي�ش واللجان ومقتُل ع�شرات املرتزقة بغارة عقابية:
إنكساُر زحف خامس للعدوان ومرتزقته على كهبوب وذو باب

 دفعاٌت ع�شكرية لرفد اجلبهات من 
ذمار وبني مطر واحليمة:

رئيُس الثورية العليا: معركتنا مع 
الغزاة معركُة كرامة وتحّرر

ال�شيخ راجا عبا�ش الأمني العام ملجل�ش 
وحدة امل�شلمني يف باك�شتان:

انتصاُر اليمن سيغّير المنطقة، 
والشعُب الباكستاني يترجم 

خطابات السيد عبدالملك 
الحوثي ويتابعها   

س مس ةا-اشمملةا-اتصدناكلا ثينياوخم ل سددعااعماا            سيم لااااخيمخلامالا اا سي خلالااني 2ا سيمخلامخلالا

16 صفحة 60 ريااًل

سالشرت كايأخبمنا سسريةامييمخل:اأنسلاحلفااش(ايلسمسةاخص ةاإىل:ااااااااااااااااااااااااااااا66لا                           اما5                       لالخ

قن��ُص جن��ود س��عوديين وتدمي��ُر 4 آلي��اٍت عس��كرّية ف��ي جي��زان 
مص��رُع وإصاب��ة 8 مرتزق��ة بينه��م القي��ادي العقيل��ي ف��ي ش��بوة

إستشهاد 3 مواطنين وغاراٌت ليلية شديدة االنفجار على أمانة العاصمة

 هؤالء هم 
َأْنَصـار اهلل

فضل أبو طالب

عمليُة تجميل 
وطبيب فاشل!

سليم المغلس 16

أسد عليَّ وفي 
الحروب نعامة..!!

1116أحمد الشريف

المجلُس األعلى: 
سنُردُّ الصاَع صاَعين 
في جبهات القتال 
بعيدًا عن المدنيين

رئيُس الوزراء: هذه 
الجرائُم ما كانت 

لتحدث لوال الدعم 
األمريكي

والُد الشهيدة : لن نستسلَم للعدوان ولو ضّحيت بكافة أوالدي

»صدى المسيرة« تلتقي أسر الضحايا وتروي حكاية إجرام العدوان 
األمريكي السعودي بحق طالب مدرسة الفالح بنهم:

 وحشيُة العدوان 
تطفُئ إشراق الطفولة

كيف سقطت السعوديُة من 
ُسّلم العظمة؟ وكيف ساهم 

اليمن في ذلك؟

صحيفُة معاريف الصهيونية: 
تقاُرٌب كبيٌر بين »إسرائيل« والسعودية 

وفترة ترامب ستمّتُن العالقات عَلنًا



أخبار سيم لااااخيمخلامالا اا سي خلالااني 2ا سيمخلامخلالا      سددعااعماا2

رئيس التحرير:
صربيا سدنو خل

مدير التحرير:
أحمداع ووع

رئيس قسم التصحيح:
محمداعيلا سبمشم

 سدالقمتا سدممةاو ستيزخ2:
تلفون:01314024 – 736891529

 سديي ن: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفين: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

ـُر خم�شة مرتزقة وتدمري اآليات متنوعة  مقتُل ع�شراِت املرتِزقة بنريان اجلي�ش واللجان ال�شعبية وغاراٌت عقابيٌة لطريان العدوان واأ�شْ

إنكساٌر كبرٌي للعدوان يف كهبوب وذو باب لليوم الخامس على التوالي 

الإم�شاُك بزمام الن�شر يف جبهات الُعمق ال�شعودي

تدمرُي 4 آلياٍت عسكرّية للعدو السعودي يف 
جيزان ومقتُل 4 جنود سعوديني قنصاً 

  - خاص:
خمجأاأيطامُلا سج اشاو سلجمنا سشادب ّة،ا
 سد خاَلاو سيامنَج،ايماماأيادوهاوخبدوخاهامنا
خااللا مانا ُكّلا ستيّقدامتا تجاموزا صمايعا
تصّدخهماسزحيخمتامستملةاعىلامدىاخمسةا
أخام ايفاجبهتَالاكهبايباوذوايامباماناقبلا
مجمم 2املتزقةا سددو نا سدعيمنيايمسطري نا
ا  سحليالا ستميا2اسقيىا سدادو ناو سذياخُشانُّ
عرش ِتا سغمن تايمستز ُمنام2ا سدمنك،ايفاوقتا
تطللا سبي نجا سحلي ةاعرش تا سصي نخخامنا
 سبحل،اوخجليالذ اكلهايدعماسيج ساتلامنا
 ألملخك انيا سذخاناخساّيلوناُكّلاإمكمخمتهما
وأقممنلاما سصيمع اةاسيدمةاقايىا سددو نا
يفاتلاكا سدامنكا ستلاتسادىاستحق الالدفا

أملخكلاو ضح.ا
م د خ امًاعخداتاقايىا الحتااللاو سددو نا
ملتزقتَهاماأمالا ألنيدامء،اوسل اي ا سيمملا
عىلا ستاي يل،اوقممي ايددةازحيخمتاعىلامدخيةا
ذوايامبا ستميداةاسحمخظةاتدازاوعىلاميطقةا

كهبيبا ستميدةاسحمخظةاسحج.
خفالاجبهةاذوايامباأخمعامصادنام د خلا
ملتزقاةا سدادو نا أنا سا«صادىا سسارية«ا
 سساديعيا ألملخكلاقمماي اييملامحموالتا
زحافايمتجمهامدخياةاذوايمباميذا سسامعمتا
 ألوىلاسصبامحا ألنيدمءاوحتىاسامعةامتأخلةا

مناخهمنا س ي اذ ته.
وأشامنا سصدناإىلاأناتلاكا سزحيخمتاجلتا
وساطاغطامءاجييامكيافامناقبالاطري نا
 سددو ناعرباطمئل تا الف6اا ستلاشايتاأكيلا

مانالااغمنةاوطاري نا أليمتايا سذياقصفا
مساتمل،امؤكد ًاأخهاونغماُكّلاذسكاخقداتمكنا
أيطملا سج شاو سلجمنا سشدب ةامناكرساتلكا

 سزحيخمت.
وأكادا سصادناأخهاوخااللا سزحفنيا ألوسنيا
عاىلامدخياةاذوايامباتمكاناأيطاملا سج شا

و سلجمنا سشادب ةامناإسحمقاخسمئلاجس مةا
يفاصفيفا سلتزقة،اُمشاري ًاإىلاوقيعاعرش تا

 سقتىلاو سجلحىايفاصفيخهم.
وكشافا سصدناأناأيطمَلا سج شاو سلجمنا
 سشدب ةاتمكيي اأَخْضمًامناتدمرياآس ةاعسكلخةا
و السات الءاعىلاآس ةامدنعةاوطقماعسكلي،ا

ُمشاري ًاإىلاأناخمساةاماناعيامرصاملتزقةا
 سددو نا سساديعيا ألملخكالاوقدي اأرسىايفا

قبضةاأيطملا سج شاو سلجمنا سشدب ة.ا
وتمي2ا سصدنامؤكد ًاأنا سزحيخمتاتكلنتا
إىلاأنايلغاعدُعلماخمسةايغطمءاجييامستملا
و سلجامنا أيطاملا سج اشا أنا إالا ومكياف،ا

 سشدب ةاساجلي املحمةايطيس ةاو ستطمعي ا
كرساتلاكا سزحيخمتاومي2املتزقاةا سددو نا
 سساديعيا ألملخكالاماناتحق الاأّياتقد ا

يمتجمهامدخيةاذوايمب.
وخ ماماَجاااّلاملتزقةا سددو نا سساديعيا
 ألملخكلاأذخاملا سهزخمةايددامقتالاوإَصميَةا
 سدارش تاميهام،اوحموساي ا سفال نامناأنضا
 سدلكاةايدداخملامحاموالتاستقي اطمئل تا
 سددو نا سساديعيا ألملخكلايمدمقبتهماعربا
 ساتهد فاتجما2اسهم،اح ثاأوضاحا سصدنا
طاري نا سدادو نا سساديعيا ألملخكالا أنا
شاناغامن تاعىلاتجما2اسألطقما سدساكلخةا
و سلتزقة،امماماأعىاإلحل قهماومقتلاوإَصميَةا

 سدرش تامنا سلتزقة.
ويفاجبهاةاكهبايباُميلاملتزقاةا سددو نا
 سساديعيا ألملخكلاوقايىا الحتاللايهزخمةا
مممثلةاعيدماماتصدىاأيطملا سج شاو سلجمنا
 سشادب ةاسزحفاآخلامناقبالا سلتزقةاو سذيا

اسيملاسمعمتامتي صلة.  ستملَّ
وماناكهبايباأوضحامصدناعساكلياأنا
أيطملا سج اشاو سلجمنا سشادب ةاقضي اعىلا
عدعاكبريامنا سلتزقةا سهمجمنياوتمكيي امنا
تدمارياآس تنياعساكلختني،اماماأعىاسقتلاَمنا

عل هممامنا سلتزقة.
وأكدا سصادناأناأيطاملا سج اشاو سلجمنا
 سشادب ةاميداي املتزقةا سددو نا سساديعيا
 ألملخكالامانا ستقاد اوساياشارب ًاو حاد ًايفا
ميطقةاكهبيباعىلاغال نامماخدلي ايمي جهةا
زحيخامتا سلتزقةا ستدادعةايمتجمهامدخيةاذوا

يمب.ا

  - يحيى الشامي:
إحتاد ُ ا سدامنِكاو تِّسامُعاَنْقَداِةا سي جهمتا سدساكلخةا
ُعاجبهمتا سقتاملاومحمونلمايفاكممالاخمنطةا س منا وتدادُّ
مانا سد خلاساماخؤثّْلاإطالقمًاعاىلاوتريةا سدمل امتا سقتمس ةا
 ستلاخُيّفذلمايمساتمل نامجملدوا سج اشا س ميلاو سلجمنا
 سشادب ةايفاجبهامتاماماون ءا سحادوعاَومحامونا سقتملايفا

 سُدملا سسديعي.
خمسدمل مُتا سدساكلخةا سي سادةاو ستيّيعةا ُسشايّةاضدا
مي ق2اوثكيمتا سج شا سساديعياومدسكل تهاو ستلاتأُخذُا
شاكالًاتصمُعدخمًا ساتيز خ مًاتحُصُداخيم مًاقتىلاوجلحىامنا
صفايفا سج شا سساديعياوتضمعافاأنقم اخسامئلهايفا
عتامعها سحليلاَوحشايعاآس متاهاوتدزخز تها سدساكلخةامنا
آس امتاوعيّميمتاوخمقاالتاُجيْداوأطقماعساكلخّةاوجل خمتا
ومداّد تاثق لاةاختاي ىلاإعطميهاما/اإحل قهماخيم امًاوللا
مل يطةاومتملكزةايفامي ق2اوتحص يمتا سج شا سسديعيا
أَْواأثيامءاق ممهمايمهّمةاعساكلخةايفامح طامي ق2ا سج شا
 سساديعياأَْواعىلاخطايطاوطلقاإماد عها سل يطةامي قدها
 سحدوعخةايمل كزاعسكلخةاملكزخةايد دةاخسب مًاعناأممكنا

 سي جهمتاوخطيطا سيمن.
اأخبمُنا سيسامئلا سساديعخةا آلت ةامناجبهامتامماون ءا
 سحدوعاو سيقيُلايدُضهمايي ساطةاعدسةا إلْعاَل ا سحليلاالا
تأخذاحقهمامنا ستد ولا إلْعاَلملاخمصةام2ا زعخمعا ألحد ثا
 سُكاربىاكممًاوخيعمًا سجمنخةاعاىلا سصد َدخنا سحيّلاَو سدويل،ا
و إلْعااَل ا سحيّلايمساكمعاختدمطىام2ا سحادثاسحظَةاوقيعها
عونا ستطّلقاعمعًةاإىلاتلت بمتهاوتد ع متهاعىلا سددو،اوغمسبمًا

ماماخُدلانا إلْعااَل ا سحليلا سحادا ألعخىامنا سيسامئلا ستلا
خُقّدنلم،ايدس لاأنا سصحمخةا سغلي ةاَووسامئلايدتايفا آلوخةا
 ألخريةاأكيَلا لتممممًاييسمئلا سج شا سسديعيايفامدمنكها
م2ا سقمتلا س ميلاعىلاأن يضا سملكةاوحدوعلما سجييي ة.

ايفاجبهةاخجال نايفاحدخيها أيايارصخةامساؤوٌلام د خلٌّ
م2اصدىا سساريةاأكداأّناعدع ًاكبري ًامنا سدمل متا سقتمس ةا
 ستيّيعةاخُيفذلما سقمتلينا س مي يناعىلا سي ق2ا سدساكلخةا
 سسديعخة،اسي ءاميهمامماخق2ايمسُقلبامناأممكنا سي جهمتا
أَْواماماكمناميهامامتي جاد ًايفا سدمالاح ثامل كازا المد عا
و سدعام،اوأضامفا سساؤولا س د خلاأنامجملاديا سج شا
و سلجمنا سشادب ةاخشيّينالجممِتهمايشاكلامتي صلاعىلا
آس امتاوملكبامتا سج شا سساديعياعقباعمل امتانصدا
باتقي ايهماوحد ٌتاخمصةايمستيسا لام2اتشاك التا وتدقُّ

متيّصصةاتلتبطايييعا سدمل ة.
وأضمفاأّنالذها سدمل متاتميّلاجزء ًاخقطامنا سدمل متا
 سدسكلخةا سي سدةاوللاوخقمًاسلمصدناميفصلةاتممممًاعنا

عمل متا القتحم او سس طلة.
اقداخرشا س يمنيا ألخريخنامقمط2َا وكمنا إلْعااَلُ ا سحليلُّ
متداّدعًةامناجبهةاخجال ناوحَدلماتضمياتامجميعةامنا
 سدمل امتا سدساكلخةا ُسشايةاضادامي ق2اوأخال عا سج شا
 سساديعي،امناي يهماعمل متا ساتهد فاعيميمتاوعمل متا

قيص.
وأعلانامصادناعساكلياتدمريَاأنيا2اآس متاعساكلخةا
ساديعخةايفاج از ن،اثاالٌثاميهامايفاميّلثا سلكباةايقصفا
مدخدالا ساتهدفاتجمدامًاسآلس امتا سساديعخة،اوُعّمالتا
 آلس ةا سل يدةايفاجبلا سدزةاإثلا ساتهد خهمايصمنوخامضمعا

سلادنوع،اخ مماٌقتلاأنيدةاجييعاساديعخنياقيصمًايفاميقَدلا
 سفلخضةاايمسقلبامناقلخةا سجميلي(اَوتبّةا سضربة.

و ساتهدختا سدخد ةا س مي ةامي ق2َاعسكلخًةايفا سيييةا
 سشاممس ة،اوُكاربيا سييياةايدادعامانا سقذ ئافاُمحّققةا
إصميامٍتامبامرشًة،ايمإلضمخاةاإىلا ساتهد فامي ق2احلسا

 سحدوعا سسديعيايفاذ تا سدخية.
ويفاعسرياُقِتلاعدعامنا سجييعا سسديعخنياوُجلحاآخلونا
يمساتهد فاتجمدمتهمايفاميق2ا سرشق ةايفامدخيةا سلييعة،ا
ولليتاإثلا سقصفا آلس متا سساديعخةا ستلاكمختامتجمدةا
اطامولاميقدمًا يفا سيقا2،اتالا سدمل ةا ساتهد ٌفاصمنوخلٌّ
عساكلخمًامساتحدثمًاخلفا تصمالتا سدلقايفاعساري،اوُقتلا
ايفانقميةا سيشمةا سرشفاعىلامدخيةا سلييعة،ا جيدياسديعيٌّ
يمإلضمخاةاإىلاتدمرياآس ةاعساكلخةايفاخفلا سيق2اومرصعا
وجلحامناعىلامتيهمامنا سجييع،اويفاوقتاالحلا ستهدختا
 سقّيةا سصمنوخ ةاتجمدمًاسلجييعا سسديعخنياوميمخق همايفا
ميق2ا سشابكةايمسقلبامناميفذاعلب،ايمإلضمخةاإىلاإحل قا

آس ةاعسكلخةايفاميق2ا سسيمايفامدخيةا سلييعة.
2ٍاسلميمخقنيا وعموعتا سقيُةا سصمنوخ ةا ساتهد فاتجمُّ
يفاجبالا سصمايمسُقلبامناميق2اصلةا سجبيلاقطمعاخجل ن،ا
يمإلضمخةاإىلا ساتهد فاق معةاعل بايمسقذ ئفا سدخد ة،امما
أسافلاعناوقيعاإصميامتامبمرشة،اكمما ساتهدختا سقيةا
 سدخد ةاسلج شاو سلجمناتجمدمًاسلجييعا سساديعخنياخلفا
نقميةا سسادخل،اأعقبهماقصٌفايصي نخخا سكمت يشاماعىلا
 سطمنا سقدخم،اوالحقمًاأعلنامصدناعساكلياإحل قاآس ةايفا
ميق2ا»ساالطح«ارشقاُمدسكلا سبق2اإثلا ستهد فا سيق2ا

يصل ةامناصي نخخا سكمت يشم.ا

عمليٌة نوعيٌة ملدفعية اجلي�ش واللجان 
عاً ملرتِزقة العدوان  ال�شعبية ا�شتهدفت جتمُّ

مصرُع نجل قائد اللواء 26 وعدد 
من مرافقيه وإَصاَبة القائد املرتزق 

َأحمد صالح العقيلي يف شبوة
  - خاص:

ُقِتاَلاخجُلاقمئدا سلي ءا6اا-ا سدنّيامناِقبلا سددو نا–ا
 سلتزقان شادامفلحايح بحام2اعدعامنامل خق هاخي ا
أملايفامي جهمٍتام2اأيطملا سج شاو سلجمنا سشدب ةا

يفاشبية.
اوقملامصدٌناعسكلياسااصدىا سسرية(اإنامدخد َةا
دمًاسلملتزقة،ا  سج شاو سلجمنا سشدب ةا ستهدختاتجمُّ
كمناي يهماخجلاقمئدا سلي ءان شادايح بح،اوكمناقداتما
 ساتدعمؤلمامسامَءا ألملايلخقةا65املتزقمً،اسق معةا
 سدلكةايمتجمها سسامق،اوحصلتا»صدىا سسرية«امنا

ذ تا سصدن،اعىلاأسممءاقتىلا سلتزقةاولماكمستميل:ا
ن شدامفلحايحب حاخجلاقمئدا سلي ءا6ا

إسممع لامحمدايح ح
عيلاشمئ2الفدما

جاللامحمداجدريخة
خمخفاَعبد سلها سطه فل

صالحامبييتا سطه فل
حسناجدفلا سطه فلا
محمداأَْحَمدا سلطه فل

 سق معيا سلتزقاأَْحَمداصمسحا سطه فلا
كماماأّكدتا سدليممُتاعناإَصميَاةا سق معيا سيمخل/ا

أَْحَمداصمسحا سدق يلايفاخفلا سجبهة.



3 تقارير سددعااعماا      سيم لااااخيمخلامالا اا سي خلالااني 2ا سيمخلامخلالا

تدمرُي آلية عسكرية للمرتزقة بصاروخ موّجه يف 
منطقة صربين بالجوف واحرتاُق شاحنٍة على متنها 

معدل 37 بمديرية صرواح بمأرب

ا�شت�شهاُد 3 مواطنني يف ق�شف على حمافظَتي �شعدة واحلديدة

غاراٌت ليلية شديدة االنفجار على أمانة العاصمة

ُج دفعات ع�شكرية جديدة يف مديرية بني مطر �شمن حملة »اأ�شداء على الكفار« تخرُّ

ر وال بديَل عن النصر رئيُس اللجنة الثورية العليا: معركُة الشعب مع الغزاة واملنافقني معركُة كرامة وتحرُّ

  - خاص:
عّمالاأيطامُلا سج شاو سلجامنا سشادب ة،اخي ا
أمال،اآس ًةاعساكلخًةاسلتزقةا سددو نا سساديعيا
 ألملخكلايميطقةا سصربخنايمدخلخةاخباو سشدفا

يمسجيف.
وقمستامصامعُناعساكلخٌة:اإناأيطامَلا سج شا
عساكلخةا آس اةا و سلجامنا سشادب ةا ساتهدخي ا
سلملتزقاةايصمنوخاميجاه،اماماأعىاإىلا حرت قهما

ومرصعاَمناكمخي اعىلامتيهم.
وكمناأيطاملا سج اشاو سلجامنا سشادب ةاقادا
أخشالي اخي ا سيالثمءامحموسةاتسلُّلاسلميمخقنياعىلا

و عياشاي قايمدخلخاةا سغ الايمحمخظاةا سجيف،ا
وتصادو اسزحافاسهامايفا سدخلخاة،امماأسافلاعنا
مقتلاوجلحاعدعامنا سلتزقة،ايفاحنيا ساتهدختا
وقازا ميطقاةا يفا سلملتزقاةا تجمدامتا  سدخد اةا
يمدخلخاةا سصلايباوميطقاةا سبمحاثايفامدخلخةا

 سغ لايمسحمخظة.ا
ويفامدخلخاةارصو حايمحمخظاةاماأنباعّمالا
أيطاملا سج اشاو سلجامناخاي ا سيالثامءاشامحيةا

عسكلخةاسلتزقةا سددو نا سسديعيا ألملخكل.
وقاملامصادناعساكلياسااا»صدىا سسارية«ا
إنا سج شاو سلجمنا ساتهدخي اشامحيًةاسلملتزقةا
عىلامتيهامامددلامخايصمنوخاميجاه،امماأعىاإىلا

 حرت قهماومرصعاَمناكمخي اعىلامتيهم.

  - صنعاء:
جّدعاطري ُنا سددو نا ألملخكلا سسديعي،امسمءا
أمل،اقصَفهاعىلاأممخةا سدمصمة،اح ثا ساتهدفا

يا6اغمن تاشدخدةا الخفجمنامدسكلا سص مخة.
اطاري ُنا سدادو ناخاي اأمالاسلسالًةا وَشانَّ
مانا سغامن تا ستفلقاةاعىلاعادعامانامحمخظمتا
 سجمهينخاة،اح ثا ستشاهدامي طيامنايفاغمن تا
طاري نا سدادو نا سساديعيا ألملخكالا شايهما
 ساتهدختا سدخامعا سسامحيلايمدخلخاةا سصل افا

ومدخلخةا سحميلايمحمخظةا سحدخدة.ا
كمما ستشهدامي طٌنامناقلخةا سدحلةايميطقةا
آلاخزخادايمدخلخاةاميباهايمحمخظةاصدادةاأملا

يلصمصاحلسا سحدوعا سسديعي.ا
اوكمناطاري نا سدادو ناقداشانايفا س اي اذ تها
غامن ٍتاعىلاميامزلا سي طينيايفامدخلخاةا سظملل،ا
يمستز ماناما2اقصافاصمنوخالاساديعياعاىلا

ميطقةاآلا سش خايمدخلخةاميبه.
وأخامعتامصامعناخمصاةاأناطاري نا سددو نا
 ألملخكالا سساديعيا ساتهدفاخي اأمالامفلقا

يمقماياالاغمن تامستيدممًاقيميَلاعيقيعخًة.

  - خاص:

ايحشايٍعاكبريةاوعلضاعساكليامه ب،ا

ويحضينانئ الا سلجيةا سيينخةا سدل مامحمدا

عيلا سحيثالا ختتماأييمُءامدخلخاةاييلامطل،ا

خاي ا ألمالا ألول،امهلجامَنانخاِدا سجبهمتا

و ستصاّدياسلدادو ن،ا»أشاد ءاعاىلا سكفمن«،ا

يتيالجاعخداةاعساكلخةاجدخادهاماناأييمءا

 سدخلخة.ا

وجّدعتاقبمئلاييلامطلايمحمخظةاصيدمء،ا
 ستأك َداعىلا سيقايفاإىلاجمخباأيطملا سج شا
و سلجامنا سشادب ةايفام معخانا سدازةاسلدخمعا
عانا س ماناوأمياهاو ساتقل نه،ايفامي جهاةا
 سددو نا سساديعيا ألملخكال،اوتقدخما سزخدا
مانا ستضح متاحتاىاعحلا سغاز ةاو سدتدخنا
وملتزقتهام،او سلعاعىلاجل ئاما سددو نايحلا

إخيتهما س مي ني.
اويفا سلقامءاأشامعانئ اُلا سلجياةا سيينخةا
 سدل امامحماداعايلا سحيثالايمي قافاقبمئلا

وقبمئالا مي جهاةا سدادو ن،ا يفا مطالا ييالا
 س ماناعممة،اُمشاري ًاإىلاعوِنلما سكبريايفانخدا
 سجبهامتايمسلجامل.اكماماثّمانا ستضح امِتا
 ستلاخبذسهماأييمُءاووجهامُءاقب لةاييلامطلايفا
عحلا سغز ةاو سحتلاني،اع ع مًاكمخةا سقبمئلاإىلا
 سيقيفايفاخيدقا سدخمعاعنا سيطناومي َجهةا
 سدادو ناو سلعاعاىلاجل ئماومجامزنا سددو نا
يحالا س ميل.امشادع ًاعاىلاأنامدلكاَةا س ي ا
م2ا سغامزياو سحتلاو سيمخلا سلتزقةا سدم ل،ا
تحتامُجاإىلازخمعةا سجهيع.اومؤكاد ًاأنامدلكةا

 سشادبا س ميلايفامي جهةا سغازواو الحتاللا
للامدلكةا سكل مةاو ستحلنا سيطيلاوالايدخلا

عنا سيرص.
وأكدتاقبمئلا سح مةا سيمنج ةايمحمخظةا
صيدامءاوقيَخهاماإىلاجمخاباأيطاملا سج اشا
و سلجمنا سشدب ةا سل يطنيايفاجبهمتا سصميعا

سي جهةا سددو نا سسديعيا ألملخكل.
وأكادتايفاسقامءاقبايلاحمشاداخاي اأملا
 سُجهيزخاَةا سكمملاةاسي جهاةا سدادو ناونخدا
 سجبهامتاسللعاعاىلاجل ئما سدادو ناوآخللما

مجزنتمامدنساتَلا سحسانيايناعيلايمسح مةا

 سد خل اةاو سفاالحايمدخلخاةاخهاما ستالان حا

ضح تهماعرش تا سشهد ءاو سجلحى.

وتأتلاحملةا»أشد ءاعىلا سكفمن«ا ستكممالًا

سحملةا»ُنحممءاي يهم«او ستلاتهدُفاإىلاحشادا

ُكّلا سطمقمتا سشادب ة،ايفامي جهاةا سددو ن،ا

و ستدج لايمسحسم،اوكذ ا ستحذخلامناخطينةا

 ستضل لا إلْعاَلملاومقمطدةاإْعاَل اقيىا سغزوا

و سددو ن.

  - خاص:
ساّلمامحمخُظامحمخظةاسحجاأَْحَمداجلخب،ا
خاي اأمال،اُجيّةاعمالا سصب حلاقمئادا سلي ءا
 سيمسثا سي يلاسلفمّنالامعياإىلاأرسته،اوذسكايددا
عجازاكبرياسلملتزقاةاسليصايلاإىلاجيتهاوليا
 ساذياُقتالايفامدلكاةاذوايمبا سسامحل ةاخي ا

 ألحدا سميض.
وقاملا سحمخاظاجلخابايفاترصخاحاخمصا
سصح فاةا»صدىا سسارية«اإناتسال ما سجيةا

جامءايتيج همتامنانئ لا سجللا سسا ميسا
 ألعىلاصمسحا سصممعاويدوناأخةارشوط.

وأضامفاقمئاالً:ا»تي صلياماما2اعادعامانا
 َسَشامخخا سرشخمءاو سشايص متا سيطي ةامنا
أييامءاميطقاةا سصبّ حاةاوتاماتسال ُما سجيةا
خي اأمالا ألنيدمءايفاميطقاةا سهجلايمدخلخةا
 سقب طةايمحمخظةاسحاجاألرسةا سقت ل،اح ثا
كمناميهماأثيمءا ستسل ما سش خانشمعا سدطليا

وجدفلا سكدلييلاوَمَشمخخاآخلون.
وسفاتاإىلاأنا َسَشامخخاعرّبو اعناشاكِللما

وتقدخللاماسلق معةا سس مسا ةامميلًةايلئ لا
 سجللا سس ميسا ألعىلا ألستمذاصمسحا سصّممعا

يهذ ا سدملا إلخسمخل.
وجامءاتسال ُماجياةا سصب حالايفاإطامنا
تفمُلمامتايانيا سج اشاو سلجامنا سشادب ةا
ماناجهةاوعادعامناَمَشامخخاووجهامءاقبمئلا
 سصبّ حةامناجهةاأخلى؛اوذسكاسغلِضاإخشملا
مؤ مل تالمعياو سددو ناسجّلاقبمئلا سصبّ َحةا
سلقتاملايفاصفيفا سلتزقةايفاجبهمتا سقتملايفا

يمبا سيدب.

  - صنعاء:
ز ناعضُيامجلالا سُدمي ا سربخطمخلا خدنوا
م تشال،او سيّساُلا سق اُماسألمما ستحادةاسدىا
 س مناج ملاممكجيسدنخك،اخي اأملا ألنيدمء،ا
محمخظةاصددة؛اوذسكاضمانازخمنتها س د خ ةا
سالطاالعاعاىلا سيضا2ا إلخسامخلاو ستطين تا

 سس مس ةايفايالعخم.
محمخاُظا سحمخظاةا يفا ساتقبمسها وكمنا
محمداجميلاعيض،اوعدٌعامناوكالءا سحمخظةا
ومساؤويلا سسالطةا سحل ة،اح ثاقام ا سيخدا
يزخامنةامكتبا سربخممجا سيطيالاسيزعا ألسغم ا
يمسحمخظاة،اكماماقاد ا سربخممُجاع يامتامنا
 ألسالحةا سديقيعخةا سربخطمخ اةا سحّلمةا ستلا
قصفاتايهاما سحمخظاةاوأعتاإىلا ستشاهمعا

وجلحا سئمتامنا سدخ نيايفاأغلبا سدخلخمت.ا
ماناجمخباهاشاكلا خادنوام تشالاق امعَةا

 سحمخظاةاعاىلا سرتح اباياه،اوأشامعايدمالا
 سربخممجا سيطيالايفاظلالذها سظلوف،امؤكد ًا
أنا سقيميلا سديقيعخاةا سحّلمةاي دتاسلمملكةا
 سساديعخةايفاوقتاساميلاوأنا سملكةا ستحدةا
تيقفاتاعاناصيا2اوتصدخالالذها ألسالحةا
-حساباقيسه-اوأخهاخشادلايمالخزعمجاإلعمعةا
 ساتيد مهماإالاأخاهاساماخفصاحاياأياميقفا
سجلالا سدماي اجال ءا ساتمل ناتدخالالذها

 ألسلحةا سحلمةاإىلا سسديعخة.
كماما طلا2ا سيخداعاىلايدضا سدمامنا سذيا
ايمسبُي اةا ستحت اةاسمتلاكمتا سي طينيا َحااالَّ
وقساَملا و سحكيم اة،ا و سيشاآتا سيدم اةا
 ألطفاملاو ساكىلايفا سستشافىا سجمهايني،ا
ن ًامانا سددو نا ويدضا ألقسام ا ألشاداتارُّ
و سحصامنا سساتمل،اميتتمامًازخمنتاهايجيسةا
رسخداةاسدخيةاصددةا سقدخمةاومماحلايهمامنا

عممناشممل.ا
ويفاوقٍتاسميلا ستقبلا ألخاصمسحا سصّممعا

نئ لا سجللا سس ميسا ألعىلاويحضيناخمئبا
نئ الا سجللا سدكتيناقمساماسبايزةاوخمئبا
نئ الامجلالا سياي باَعبد سساال الشايل،ا
عضَيامجللا سدمي ا سربخطمخلا خدنوام تشلا
و سيسلا سق ماسألمما ستحدةاسدىا س مناومدخلا
عام امكتاباتيسا لا سشاؤونا إلخسامخ ة.ايفا
 سقارصا سجمهاينيايمسدمصماةاصيدامءاخي ا

 ألملا ألول.ا
اوجالىاخاللا سلقامءا ساتدل ُضا ألوضمعا
وتطاين تا ألوضامعا يفا س مانا  إلخسامخ ةا
 سس مسا ةاو سدونا ساذياتلدبها ألماُما ستحدةا
يفا س ماناوجهايعاومبامعن تا سساال امناقبلا
 ألصدقمءاومحبلا سساال او الستقل نايفا سدمسما
وكلا سقيىا ستلاتي جهاخطلا سقمعدةاوع عشا
ومحموساةاتمك يهمامنا سيطقاة،اوكذ ا سيض2ا
 إلخسامخلا سكمنثلايفا س مناجل ءامماخقُلُبامنا
عممنيامنا سددو ن،ا سذيا ساتيدمتاخ هاأختكا

أخي عا ألسلحةا سحّلمة.

تسليُم جثة الصبيحي بناًء على 
توجيهات الرئيس الصماد

التقى ال�شّماَد ونائَب رئي�ش جمل�ش النواب واحلكومة اليمنية يف �شنعاء:

عضُو مجلس العموم الربيطاني برفقة منّسق األمم املتحدة 
يزوُر صعدة لالطالع على الدمار الشامل باملحافظة
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  - أحمد داوود:
ُقاعوُلا سددو نا ألملخكلا سساديعيا تتفايَّ
عاىلايالعخاماِعْلم امًاوتكييسيج امً،اوتملكامنا
 سقياي تاو سفضمئ متا إلعالم اةامماخمكناأنا
خطللاعل هما مرب طينخةا»تحلخفا سحق قة«،ا
وماماخحدثايفايالعخماخارياعس لاعىلاذسك،اوليا
مماخجدليماختسمءل:اك فاخمكناأناخجميهالذ ا

 ستفيقاوختغلباعل ه؟
مماخز لا سشادبا سف تيمملاخربايها سيلا
يفامي جهاةا سدادو نا ألملخكل،اخداىلا سلغما
منا إلمكمخمتا سهمئلةاسألملخك نياو سرتسامخةا
تحلخافا وحالبا و إلعالم اةا  سدساكلخةا
 سصينة،اإالاأنا سشادبا سف تيمملاويفاساب لا
تحلنهاخمضاحليمًاقمس ةاوطيخلةا ألمد،امنا
أجالا سيجمحايفاخللاظلوفا سيرص،اوكمنامنا
 سرونياإحال زاآالفا الختصامن تا سصغريةا
ستحيخلهاماإىلاخرصاكبري،اويهذ اتغريايمستدنخجا
م از نا سقيىاعاناطلخلاتحيخالاضدفيماإىلا

قيةاوإحل زا سيرصا سيهمئل.

صورة بشعة.. صورة ناصعة
وعىلامادىامماخقمنبا سدممنياعىلا سددو نا
عىلايالعخاماووسامئلاإعال ا سدادو ناتحلصا
عاىلاإيل زاُكّلاممالياقب احايفا سي ق2استظهلها
يمظهلا سحسان،اوتد خ2اعناُكّلاسيء تالذ ا

 سددو ن.
خفالا سجمخابا سدساكلياميالً،اتبادأاتلكا
 سفضمئ متايحملةاإعالم ةاو سدة،اعىلامدىا
سامعمتامتي صلةاستيحلاسلمشملداأَْوا ستمي2ا
ياأنا سقي ِتا سدساكلخةاسا طلتاعىلام ديا
مياالًاأَْواخهماأَْواذوايمب،ام2اأنا سدلكةاسماتبدأا
يمسفدال،اوإخماماتدملاتلكا سقياي تاعىلانخ2ا

مدييخمتا سلتزقاةاورضبامدييخمتا سي طنا
 س ميلا سيجلايدفيخاةاون ءاتلكا سفضمئ مت،ا
ولياماخالحاظاأنا سدادواالاخص باها س اأسا
وخحمولامل ن ًاوتكل ن ًاتيف ذاتلكا سحمالتام2ا

يدءاأخةامدلكةاعسكلخة.
وعيادا نتكمبا سدادواسجلخمةامد يةايفاأخةا
ميطقاةاأَْوامدخلخاةاأَْوامحمخظاة،اتدملاتلكا
 سفضمئ امتاعىلاذكالا سحدثاسكانايتحلخفا
متدمد،اخإذ اقصفا سددو ناسيقمًايفاخهم،اخإنا
قيمةاسه لاأَْواخمناشبمباو سجزخلةاو سدلي ةا
وأخي تهاماتقايلاإنا»طاري نا ستحمسفاقصفا

تدزخز تاسلحيث نيايفاخهم«.
وأكارباتحلخافاحادثايفاتأنخاخا سددو نا
 ألملخكلا سساديعياعىلايالعخام،اليا ستيبطا
 إلعالملا سكبرياسلفضمئ متا سسمخدةاسلددو نا
سماحادثايفاجلخمةاقصفا سقمعاةا سكربىايفا
صيدامءايفاماأكتييالامنا سدام ا سميض،اوسيالا
أنا سجلخماةاتماتيث قهاماوتيمقلهما سيسامئلا
 إلعالم اةا سيملضاةاسلددو ناو ستالاتقفاإىلا
صفا سيطناوتد خ2اعيهاستمكيتاتلكا سقيي تا

مناإخكمنامماخحدثاإىلاأيدا أليدخن.
إذ ً،اخحانايحمجاةاإىلاإعال اماي ز،اوحلبا
 سكلماةاخجاباأناتي جاهايمسكلماةا سصمعقةا
و ستيث لا سحق قل،اكلاخفضحا سددواوخظهلا
سلدمسماخباثامقمصده،اوليماخجباأناختكمملا
 سادونا إلعالملام2اميظمامتا سجتم2ا سدخلا
وأناخكايناتسا لامتكممالاي يهماماوعمالا

مشرتك.

وزارُة اإلعالم.. التحرك يف املسار الصحيح 
وزخاُلا إلعاال ايفاحكيمةا إلخقامذا سيطيلا
 ألساتمذاأحمدامحمداحممداخدنكاج د ًاأَلم ّةا
وميظمامتا وسامئلا إلعاال ا يانيا  ستكممالا

 سجتم2ا سدخل؛اسذسكاكمناسهاسقمءاخي ا سيالثمءا
 ساميضايدادعامنالاذها سيظمامت،اح ثاأكدا
عاىلاأَلم ّاةاعونلمايفانصاداوتيث الاوإيل زا
جل ئما سددو نا ألملخكلا سساديعي،اع ع مًاإىلا
رضونةا ستي صلاو ستيس لاينياوسمئلا إلعال ا
و سيظمامتا سحقيق اةاو إلخَْسامخ ةاإلخصاملا
مدمخامةا سشادبا س ميالاوحق قاةا سدادو نا

 سغمشماإىلا سلأيا سدم ا سدمسل.
كال ا سيزخالاكمناو ضحامًاوشافمخمًاستلاكا
 سيظمامتاح اثاقامل:ا»سايزوعكمايمسلصدا
 س يمالاسجل ئاما سدادو ناوكمخاةا سب مخامتا
و سدليممتا ستلاتحتمجهما سيظممتامناخاللا
ملكازا سدليمامت،اماناأجالاتيح ادا ألنقم ا
 ستدلقةايجل ئما سددو ناو ختهمكمتها س يم ة«.
وخاّيَها سيزخاُلاإىلا»رضونةاتيح دا سجهيعا
يفا ُخُصيصامًا يمسلغامتا ألجيب اةا و سدمالا
 ألوسامطا إلعالم اةاو ألكمعخم اةا سيمنج ةا
سفضاحا سددو نا سساديعيا سذياخحاموُلامنا
خااللاإعالمهاتلسا َخامماخسامىايمسرشع ةا
وتحيخلا سشدبا س ميلامنامظلي اإىلاظمسم«.
وأضامف:ا»خحناأمم احلبا سصينةاوخجبا
أناخييضهمايقيةاألخهماتقلبا سي زخناوتحيلا

 سلأيا سدم ا سدمسل«.
أَلم ّاةا إىلا أحماداحممادا وسفاتا سيزخالا
 ستيث لاو سلصدا سدق لاسلجل ئماو ستي صلام2ا
 سجمس متا س مي ةاو سغرتينيايفا سيمنجاوتيح دا
جهيعلامايفاكشافاحق قةا سدادو ناوإيل زا
جل ئمهاماناخاللاإقممةا سيادو تاَو سدمنضا
و ألخاال ايمسلغامتا ألجيب اةاعاربا ستيسا لا
و ستي صلام2ا سيمشطنياو سشيص متا سؤثلةا
يفا سدمسماو سدولا ستلاخمكناأناتشكلاشدييهما
ضغطمًاعىلا سحكيممتاوععيتهماسزخمنةا س منا

سالطالعاعىلاحق قةا سيض2.

وأيدىاوزخلا إلعال ا ستدد عهاإلخشمءايي يةا
إسكرتوخ ةاحقيق ةاسيرشاجل ئما سددو ن

سشاؤونا وز نةا إلعاال ا وك اُلا وختفالا
 إلذ عاةاو ستلفزخيناو إلعاال ا سيمنجلاأحمدا
 سحممطلام2امماخطلحهاوزخلا إلعال ،اوأشمعا
 سحممطلايادوناميظممتا سجتما2ا سدخلايفا
كشافاَوتيث الاجل ئاما سددو نايحالا س منا
وشادبهاوتفمعلهمام2ا سترنخناميهاساي ءا
رشخحاةا سيمزحنياو سجلحىاوأرسا سشاهد ء،ا
الختامًاإىلاأَلم ّاةاععمالذها سيظمامتاستتمكنا

مناأع ءاو جبهما سيطيلاعىلاأكملاوجه.
مناجمخبهاقملانئ اُلامجللاإع نةاوكمسةا
 ألخبمءا س مي ةا»سابأ«انئ الا ستحلخلاض فا
 سلاها سشامملاإناسيظمامتا سجتما2ا سدخالا
عون ًاكباري ًاجاد ًايفا سلحلةا سل لياةا ستلاخملا
يهاما سيطن،امؤكد ًا ساتدد َعاوسامئلا إلعال ا
إيل زاجهيعاوأعماملاميظممتا سجتم2ا سدخلا
يفاتيض احا سصينةا سحق ق اةاسماخحدثاعىلا

 ألنض.
وأشمناإىلاأنا سجل ئَما س يم َةا ستلاخلتكبُهما
 سدادو ُناتأتلاسلتغط ةاعاىلا الختصمن تا ستلا
خساطللماأيطملا سج اشاو سلجمنا سشادب ةا
يفاميتلافا سجبهمت،االختمًاإىلاأخاهاختماتيث ُلا
كمخاةا سجل ئامايمسصايتاو سصينةاوسا تما
تزوخداميظمامتا سجتم2ا سدخالايمسدليممتا

 ستلاتسمعدلمايفاإخصملا سحق قةاإىلا سدمسم.
وأكداعوَنا سصاينةا سفيتيغل خ ةايفاإخصملا
 سدمخمةا إلخَْسامخ ةاألييمءا س من؛اكيخهماتالِمُلا
مشامعَلاوعي طافاشاديبا سدمساماوتكاّينا
نأخاماعمماماقاداخساهمايفاتحلخاكا سيظممتا
 سدوس ةاو إلخَْسامخ ةاستقي ايي جبهما إلخَْسمخلا
و ألخالقلايفا سضغطامناأجلاإخقمفا سددو نا

 سظمسماعىلا س من.

وأقالا الجتمامُعاتشاك لاسجياةاعمالامنا
 سايز نةاَو سؤّسسامتا إلعالم اةاَوميظمامتا
 سجتما2ا سدخالاستيح اداجهيعلامايفاتبيالا
نسمسةاو حدةاتيجهاإىلا سلأيا سدم ا سدمسلاعنا
حق قةاَويشمعةا سددو نا سسديعياضدا س منا

َوشدبه.
وخالىا سدكتايناعايلاحسانا سييالخلاأنا
 سددو َناعىلايالعخماخأتلاضمناُمَيّططاأوس2ا
تيفذهاأرسةاآلاساديع،اخ مياًةاعنا سصه يخ ةا
 سدمس ة،اوذساكاسرصفاأخظمنا ألماةا سدلي ة-
اةايهم،ا  إلْساَلم ةاعنا سقض ةا سلكزخةا سَيمصَّ

أالاوللا سقض ةا سفلسط ي ة.
وقملا سييالخلايفامقملاساميلاإنا ستّرَنا
 ألوَلامانا سِحْلافا سيلميل- سساديعيا ساذيا
 تهمتهاجهمٌتاكيرية،انسام ةاوغريانسام ة،ا
يفا سيالخمتا ستحادةا ألملخك ةاوأونويم،اييرشا
 ستطالفاو إلنلامب،الاما سغرتينياماناأييمءا
 ألمةا سدلي ةاو إلْساَلم ة؛اإذاأصبحاخُيظلاسكلا

عليل-مسلماعىلاأخهاإنلميل.
وععاما سييالخلاميظمامتا سجتم2ا سدخل،ا
تحاذنا أنا و سدوس اة،ا و إلْسااَلم ةا  سدلي اةا
شدييهم،اوتّيعلا سدي  ايد خلهم،ايهذ ا سيطلا
 سصه ي-ساديعيا ساذياخساتهدُفاأخةاعوسةا
علي ة-إْساَلم ةاتسادىاألناخكيَناسدخهماقل ٌنا
سا معي،امشاري ًاإىلاأنا ستيع اةاتكايناعانا
طلخلاإقممةا سيدو تاو سحمرض تاوخقلهماعربا
وسمئلا إلعال ا سكتييةاو سساميعةاو سلئ ة،ا
وتيث الاُكّلاماماخقاي اياها سددوا سساديعيا
ماناجل ئماضادا إلخَْسامخ ةاوتيث الاعالقمتها
 سشابيلةام2ا سك منا سصه يخل..ا ألملا سذيا
سا زخدا سضغاطاعاىلا سجتم2ا سادويلاس تيذا
إجل ء تاصمنمةاضدا سددوا سساديعيا سحمقدا

و ستكرب.

  - إبراهيم السراجي:
اأناخصبحاعوسًةاعظمىاسهماوزخهما أن عا سيظمُ ا سسديعيُّ
يفا سدمسامامناخاللاساد هاسلتحكامايفا سلفامتا إلقل م ةا
وحسمهماسصمسحهم،اويإسقمطا سدوسةا سسينخة،او ستدمعةا
 سه مياةاعىلا س من،ايمإلضمخةاإىلاحساما سلفانيا سدل قلا
و سلبيمخال،اأممامارُصاخكمناطميُحا سيظم ا سساديعياليا

 سحمخظَةاعىلاغ مبا سدونا سرصيا سطب دلايفا سيطقة.ا
ويمسيسابةاسليظم ا سساديعي،اخإناخسامنتَهاألياملفا
مناتلاكا سلفامت،اتيدكلاسالب مًاعل اه،اويمستاميلاتظهلا
تلكا سيسامنةايفا ستيتالا سذياختصمعدامل خقمًاسس مسامتها
ومي قفاه؛األناتلاكا سيسامنةاتأتلاعىلاحسامباطميحها

وسد هاسزعممةا سدمسنيا سدليلاو إلسالمل.ا
ثماةاخطاأٌاميهجال،اأوصالا سيظامَ ا سساديعياسهذها
 سلحلاةا ستلاسماتحادثاسدوسةاأخلىايفا سدمسامايأناتهدُفا
سكسابا سدلكاةايفاجملاةامنا سلفامتاختيرسلاماكلهم،ا
وذساكا سيطأاختميلايفاأنا سيظم ا سساديعياشالاطلخقها
ميذاصديعاسالممنايناعبد سدزخز،اخحيا سهدفامتكئمًاعىلا
جملةامنا ألولم ا ستلاالاشكايأنا سيالخمتا ستحدةاللامنا
صيدتهماسهاوجدلتهاخيحدنايشاكلامي فاولياخظنايأخها

خدربا سطلخلاإىلا سقمة.
مياذاوضداتامملكةاآلاساديعاتلكا أللد فاسيفساهم،ا
ساماتقلأاكيري ًامنا سدط متا ستلاكمنامنا سساهلاقل ءتهما
وييامءاتصايناميطقلاييمءاعىلاتلكا سقال ءة،اإذاأخهاوحنيا
خكاينا سهدفالايا سيصيلاسصاميفا سادولا سدظمى،اخإنا
 سيظم ا سساديعياسماخقلأاأناألامامقيممتاتلكا سدولاليا
 القتصامعا سذياإذ اكمناقيخامًاخإخهاخحقلاأحادا ستطلبمتا
 سلئ سا ةاسلدولا سدظماةاو ستزعمةاسإلقل اما سذياتد شا
خ هاتلكا سدوسة،اسكنا سيظم ا سساديعياأن عا سيصيلاسلقمةا
يفاوقاتاتد شاخ ها سملكةاأسايأامل حلهاما القتصمعخةايفا

 ستأنخخا سحدخث.ا
أممايمسيسابةاستديلا سيظم ا سسديعياولزخمتهايفا س منا
خقاداكمناسهاماتد ع متامضمعفةاعل اه،اخبمإلضمخةاإىلاأنا
تلكا سهزخمَةاسملمتايشكلانئ يسايفاإخهمءاأحالمهايتزعما
عوسةاقمعنةاعىلا ستحكمايمسدمسنيا سدليلاو إلسالمل،اخإخهما
أخضماحمستاعوناأناخديعا سيظم ا سسديعياوسياإىلاملحلتها

 سطب د ةامماقبلا سددو ناعىلا س من.ا

 سي بةا ستلاميلايهما سيظم ا سسديعياجدلتامنا سدم ا
6الااأسيأاعم ايفاتأنخخامملكةاآلاسديع،الذ امماتيصلتا
إس اهامدظاما ستقمنخالا سغلي اةا ستالاخارشتايفاكربخمتا
 سصحافاو سجاالتا ألملخك اةاو سربخطمخ ةا ستالا لتمتا
ييضا2اتق  ماميميلاألحد ثا سدم ا ساميضاومماأختجتهامنا

و ق2اجدخد.ا
»اأحاال ا سساديعخةاياأناتصبحاقايةاعظماىاعلي ةا
وإسالم ةاتبيلت«الذ ا سديي نا سصمخباخرشتهاصح فةا
 الخدييدخاتا سربخطمخ اةايفاعدعلاما سصامعناأمالا ألول،ا
ويحسابا سصح فاةاخإنا سحلَما سساديعيا متداعىلامدىا

 سيمسنياسيةا سمض ة،اقبلاأناخصطدَ ا سيظمُ ا سسديعيا
يكميايسامي افايفا س من،او خقاالباسألحد ثانأسامًاعىلا

عقبايفاسينخم.
وخمكنا سقيلاإنا سدام الالااكمناليا سدم ا سحق قلا
 ساذياتبيلايفا سحلاما سساديعي،اوذسكامما حتيتاهايلق ةا
صمعنةاعناوزخلةاخمنج اةا سيالخمتا ستحدةايفاذسكا سحنيا
ل االنياكل يتاين،اوسكاناوقبلا ستطالقاسماقمستاهايفاتلكا
 سربق ة،اخجدنا إلجميةاعىلا سساؤ لا سذياخقيل:اممذ احدثا
يفا سدام الالااو سذياشاهدا خه امنا ألحال ا سساديعخة؟ا
ليامكاعدةاعي ملان خقتاذسكا سدم اوسامعدتهاعىلاقصفا

 سطمايحا سساديعي،اوسكناأيلزلماأناذساكا سدم اليا سذيا
شهدا ستحيلا سكبرياسجلخمتا سحلبايفاسينخم،اوخ هايدأتا
 ألميناتتجهاسصمسحا سحكيمةا سسينخة،اكمماإخها سدمُ اذ تها
 سذياشهداسقيَطاقيىا سيفيذا ستميدةاسلسديعخةايفا س منا

يفدلاثينةااااسبتمرب.
تقايلا سربق اةا سصامعنةاعاناكل يتايناكماماأونعتهما
 الخدييدخاتا سربخطمخ ةا»قبالاعممنياتقلخبامًايدأتاجهيعا
 سملكاةا سساديعخةا ستلايذستهماعىلامادىاخصفاقلنامنا
أجلاتأسا لاخفساهماكقيةانئ سا ةاينيا سادولا سدلي ةا

و إلسالم ةاكمماسياأخهماتكللتايمسيجمح«.ا
وإىلاذساكا سيقاتانيماماكمختا سساديعخةاقداخشالتايفا
تحق لاطميحهم،اسكناوصيلاسالممناوخجلهاوتسالمهما
مقمس ادا سحكمايفا سملكةاوماماتلتباعىلاذسك،اجدلا ألمينا
تزع عاسايء ً،اخمماسا حدثايدداوصيسهماسا جدلاأحال ا
 سسديعخةاتديعاسسريتهما ألوىل،احلمامتبيلاآخلاخمل كاعنا
 خه مناحلما سدظ مة.اوتقايلا سصح فةايأخهاوم2اوصيلا
سالممناوخجلهاسحكما سسديعخةاتضمعفا سدعما سسديعيا
سلجممعامتا سسالحةايفاساينخمايشاكلامسابيق،اويدأتا

تدخلهما سدسكليا سبمرشايفا س من.
ويدداخحياعمَمنياماناُكّلاذسكاتقيلا سصح فةا»سماختما
يشءايشاكلاج دايمسيسبةاسلسديعخنياسي ءايفا س مناأوايفا
ساينخم،اوعىلامماخبدواأنا سسديعخنياتيقدي اخرص ًارسخدمًا

يفا س مناوسكنايدداُكّلاتلكا سشهيناسماخحدثايشء«.
يفا سلفامتا ألخلىاخشالتا سساديعخةايفاتيباتاوالختهما
عىلا سقل نا سرصي،اوكمختا ستطّين ُتا ألخريةاينيا سقمللةا
و سلخمضاشاملد ًاعىلاذسكا سفشال،اخ ماماوجدتا سلخمضا
خفساهمامجاربةاعىلاععايةاو ساتقبملا سلئ الا سلبيمخلا
م ش لاعينايددمماكمختامناأشدا سدمنضنياالختيميه،اويفا
 سدل قاتساريا ألمينايد د ًاعنا ستأثريا سساديعيايمستييمءا
ماماتحققهاع عشاسليظم ا سساديعي،اسكانا سدل َقاكملفا
مهاماأصبحاخامنَجا سسا طلةا سساديعخة،اويمستاميلاخإنا
 سيظام ا سساديعياخقفا س اي اعىلاكيمةامانا سرت كممتا

 سس مس ةاو سدسكلخةا ستلامي تاخ همايفشلاذنخ2.
 س مان،اساينخم،اسبيامن،ا سدال ق،اومرصايادتاُكّلالما
سلساديعخةاوكأخهماُسّلما سصديعاإىلا سجد،اوحنياظيتاأخهما
قدايغتاقمتهاساقطتاإىلا ألسافلاستجداخفساهمايفاو ق2ا

سح لاأسيأاممماكمختاعل هاقبلاأناتحلمايمسدظمة.

ها بقوة وزير الإعالم: نحن اأمام حرب ال�شورة ويجب اأن نخو�شَ

تكاُمُل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني.. املواجهة الواحدية للعدوان اآلثم 

كيف سقطت السعوديُة من ُسّلم العظمة؟ وكيف ساهم اليمن يف ذلك؟



5 حوار سددعااعماا      سيم لااااخيمخلامالا اا سي خلالااني 2ا سيمخلامخلالا

  - خاص:
- يف البداية نرّحُب بكم يف صحيفة صدى املسرية.. ويا حّبذا لو 

تعطوننا نبذًة تعريفيًة عن املجلس؟ 
ايفا اوسا ميسٌّ مجلاُلاَوحدِةا سسالمنيالاياحازٌباعخيلٌّ
 سسامحةا سبمكساتمخ ة،اوخحاناخهتامُّايقضمخاما سظليمانيا
و سساتضدفنيايفايمكساتمن،اوخلخ2ُا سصيَتاَع ئممًاسلحفمظا
عاىلاحقيقهام،اوكذساكاتقاُفاأََماام ا ُسَيّططامتاو سيفيذا
 سغليلايفا سشؤونا سد خل ةا سبمكستمخ ة،اكمماتقُفاأََمام ا َسدِّا
 ستكفريياو سيطلا ستكفريّياع خَلايمكساتمن؛اأِلَناوجيَعلما
مِّا سقمتل،اوخسادىاألجلاتحق لا سيحدةاينياأَيْيَمءا سبلدا كمسسُّ
 سي حاد،او سجهادايفاقصدا س معخانا سس مسا ّةاو الجتممع ةا
و سيقمخ ةاسي الا سحقيقا سساتضدفنياو سظليمنيايفاع خلا

يمكستمن.
وعوساُةايمكساتمناتقا2ُايفاميطقةا سارت ت ج ةالممةايفا
 سدمساماألجلاذسكاليمكاخطاٌلاَع ئممً،اخطالاوتهدخداوأزممتا
ضّدا ألقل متاوضداأَيْيَمءا سذ لبا سيتلفةامناِقبلا ستيظ ممتا
 إلْنَلمي اة،اوخحانامناألد خياماليا سيقيفاضدالاذ ا سقتلا
سلشادبا سبمكساتمخلاوإخَْقامفاحمام ا سد ا ساذياخجليايفا

 سشدبا سبمكستمخل.
وحق قاُةا سدادوا ساذياخهّدعاأماَناايمكساتمناالاخيحرُصا
اإىلا سدمَسما خشامطهاااع خالايمكساتمناخقط،ايالاإخاُهاخمتادُّ
 إلْسااَلمل،اوسدخِهاوجايٌعايفاكيريامنا سدولا إلْسااَلم ة،اوقدا
تأثالاميهاماكيريٌامنا سشاديب،اوماناخقفاخلافالذ اومنا
أّسلالذ الما سقيىا الساتكبمنا سدمس ةاأَملخكماو سغلباويفا
 سيطقاةامناخيفذاُمَيّططمتهمالالا سصه يخ ةا سدمس ةاوآُلا

سديعايفا سيطقة.
وخحاناعيدماماخقيلاإخياماخقاُفاأََماام اُمَيّططمتاقيىا
 الساتكبمنا سدمسلاوآلاساديعاخحناخلخداأناخقيَلاسلدمسماإخيما
و قفايناأََمام الذها سس مساةا إلع نخةا ستالاخيّططيناسهما

ضدا ألمةامناآلاسديعاومنا ألَملخكمن.
وحق قاًةاخحاناأوجدخماجبهاًةاقيخًةامناأَيْيَمءايمكساتمنا
أََماام الاذ ا سيطالا ألَملخكالاو سساديعياو سصه يخلايفا
 سيطقة،اوخحناكيخيمامسالمنياو سحزبا إلْسااَلملاو سدخيلا
يفايمكساتمناقلييُيماَع ئممًاتتحلكاوتيدخ2اإىلاقضمخما سشديبا
 سسالمة،اختيجباعل يماأناخد خ2َاعناكمخةاقضمخما سشاديبا
 سسلمة؛اأِلَنالذهاللا سقضمخما سشرتكةاينياأمتيما إلْساَلم ة.

- هل أنتم حزٌب رسميٌّ يف باكستان وهل لديكم عالقاٌت َأْو 
تحالفات مع َأْحـزَاب ُأْخــَرى؟

خدماخحناحزبانساملايفاع خلا سسامحةا سبمكساتمخ ة،ا
وخشمنكايفا سدملا سس ميّسايفا سبلد،اوسدخيمااا خفتمحاعىلاكيرٍيا
مانا ألَْحاَز با سساي ةا سس مسا ّةاو سدخي اة،اوكذسكا سقيىا
 سس مسا ّةا ألخغمخ اةايفايمكساتمن،اوخحنا تيذخاماخطي ٍتا
مشارتكًة؛ايهادفا ستحالكا سفدايلا سشارتكايفا سكياريامنا

 سقضمخمايفا سبمكستمن.
اومدلنا خحنايمختصمن،اكياماخقيُلاعيدخما ئتالٌفانساملٌّ
وليمكاتفملماميجيعاي ييماوينيامجللا التحمعا سسيلا سذيا
ختأسافامناسالممخلاوعرشخناحزيمًاساي مً،اوكذساكا سحلكةا

 سشدب ّةا سبمكستمخ ةاأَخْضمًاحزباس ميّساوعخيل.
خحاناخؤمُنايمإلْسااَل ،اوخقيلايأخهاالاخجايُزا سفصُلاينيا
 سدخناو سس مساة،اوحتىا سدساتينا سبمكساتمخلاتيجداخ ها
 سحمكم ةاسلهاسابحمخهاوتدمىل،او ألَْحاَز با سس مسا ّةاسدخهما
وجهةاخظلاس مسا ّةاوسدخهماخشامطاكبرياوخحاناوإخَي خَيما
 سسايةاعيدخماعملاسا ميّساميجيعايفايمكساتمناو خفتمحلا

أخضمً.

- ما الذي تقصدون سماحة الشيخ بالعمل االنفتاحي.. وما 
هي القواسُم املشرتكة بينكم وبني اأَلْحـزَاب السياسّية التي 

تتحالفون معها؟
اخحاناسدخياماأُخمايذٌجاخلخاٌدايفا سدمسام،اخأغلب ةا سشادبا
 سبمكستمخلاخيمسُفا سس مسةا ألَملخك ةاو سصه يخ ةاوسدخهما
مي قافاح ةاوكذساكاسدخهمامي قاُفاأََماام ا ُسَيّططمتاآللا
ساديع؛األخهماجمءو استيف ذاُمَيّططامتاأَملخكماولماعمالءا

 سصه يخ ةايفا سبمكساتمن،اوآلاسديعاقدارصخي او ستيملو ا
يفايمكستمن،اسكيهماسماخستط دي اأناخجدلي اليمكاحليمًاينيا

يةاو سش دةايفا سي ق2.  سسُّ
ايةاو سشا دة،اوِييعلا وخمكانا سقايلاإخاهايجهايعا سسُّ
وشادينا سشادبا سبمكساتمخلايمسيطلامنالذها ُسَيّططمتا

خشلتا سيطةا سسديعخةايفايمكستمن.

- إذا ما تطرقنا إىل الشأن اليمني، ما الذي عملتموه كَأْحـزَاب 
سياسّية تجاه العدوان اأَلمريكي السعودي على بالدنا؟

يفا سي ق2اسقداكمناسدخياما سكيريامنا سرب مج،اميهما سيزولا
إىلا سشاي نعاو العتصممامتاوإقمماةا سؤتمال تا سصحف ةا
اةام2ا وميهاما سؤتمال تا سيطمي ةاوميهما سلقامء تا سَيمصَّ
قامعةا ألَْحاَز با سس مسا ّةاو سربسمخ اةاوكمناليمكاحل كايفا
عادةا تجملمتاوحتىاإىلاع خلا إلعاال ،اوكمناليمكاحضينا

وخمس.
ويفا سبد خاةاساماخكانا سجم ا2ايفايمكساتمناخدلخينامما
خجلياعىلا سسمحةا س مي ة،اسكنامناخاللاُجهدخما ستطديما
أناخُطِلا2َا سشادَبا سبمكساتمخلاو سربسمخ انيا سبمكساتمخ نيا
َو ألَْحاَز با سس مس ّةا سبمكستمخ ةاوشّكليما سضغَطا سشدبلا
عىلا سحكيمة،اويتظمخلالذ ا سجهداقّلنا سربسمنا سبمكستمخلا
يمإلجممع،اوسماخكناليمكاشايٌصاو حٌداخدمنضالذ ا سلأي،ا
عد ا سشامنكةايهذ ا سددو ن،اأَْواأناتكينايمكستمناجزء ًامنا
لذ ا سددو ناعىلا سشادبا س ميل،اولذ اكمنا ختصمن ًاعظ ممًا
سلقايىا ستلاتدماُلايفاوجهاعمالءا الساتكبمناأَْوا سصه يخ ةا

يفايمكستمن.

- يعني نفهم من كالمكم سماحة الشيخ أن الكثريين يف 
باكستان لم يكونوا على اطالع بما يجري يف اليمن؟ 

صح اٌحايفا سبد خةا سبمكساتمخ ينامماكمخاي اخدلخينايمما
خجليامناحل كاسا ميّساعىلا سسامحةا س مي اة،اوسكنايدَدا
ماما طلديملاماويدأخامايهذ ا سدمالاوالاز لا سدملامساتمل ً،ا
خحاناختمي2اأخبامَنا سقصفاومناخاللاميمياَلاميتلفة،امنا
خاللاتدامونايدضامحطمتا ستلفزخيخ اةاوكذسكامناخاللا
خطميامتا سُجمداةاو سيطميامتايفا سهلجمخامتا سشادب ةا

و الجتممعامتا سدلي اةا سدممةاومناخاللاشابكةا ستي صلا
 الجتممعلاويطُلقاميتلفة.

خحاناتقلخبامًاخقاد اصاينًةايشاكلاكمٍفايفا سسامحةا
 سبمكستمخ ة،اُكّلامماخكيناليمكا جتممعمتاشدب ةاوحضينا
 سيمساإىلا سشامنع،اعيدمماتحصُلالجممٌتاآللاسديعاعمالءا
أَملخاكماوإرس ئ لاعىلا سسامجداو سدخ انيايفا س من،اوخدتربا
اماماخحادثاليامكاجل ئَماضادا إلخَْسامخ ةايفا س مناوكلا ُكلَّ
لذها سجل ئماولذها سفضمئحاوكلالذها سظليم ةاخدكُساهما
وخقدُمهمامناخاللاوسمئَلاميتلفةايفايمكستمن،اخديلاليمكا
غريٌةاعخي ٌةاسدىا سشادبا سبمكستمخلا سسلم،اولمامناخاللا
لذها سدالقةا إلْسااَلم ةا ستلاتليُطهمام2ا سسالمنيايفاكمخةا
أنجامءا سدمسمالاماَع ئممًاختحلكينامناخااللالذها سدمطفةا
 ستالاتليُطهمايبق ةا سشاديبا ألُْخاااَلى،اوعيدمماخق2اأيا
خايعامنا سظلماعىلاشادبامنا سشاديبايفاأخاةاميطقةاأَْوا
يفا سدمسماخمسبمكساتمخ يناخظهالوناميقَفهماوخدرّبوناعنا
مشامعللماوخقفايناإىلاصاّفا سشاديب،اوكماماوقفي اإىلا
جمخبا سشادبا س ميلاخقفيناإىلاجمخباأَيْيَمِءا سحجمزاوكذسكا
 سبحلخناوسينخماوكمخةا سشاديب؛اأِلَنا سشدَبا سبمكستمخلا
شادٌباخارّياومطّل2اعاىلاُكّلامماخجاليايفا سيطقاةااولما
خقفيناكسادامي 2اأََماام ا ُسَيّططمتا ألَملخك اةاو سغلي ةا
وآلاساديعاوإرس ئ الايفا سيطقاة؛اوألجلاذسكاسماتساتط2ا
عولا الساتكبمناأناتؤثاَلاعىلا سشادبا سبمكساتمخلاأَْواعملا
سافمنةاسلك منا سصه يخل؛األخهماخيشايناتحلَُّكا سشادبا

 سبمكستمخل.

- ولكن كيف تفّسرون سماحة الشيخ التدخُّالت الخارجية يف 
الشأن الباكستاني؟

خجُباأناخدلَفا سجم 2ُاأناخفيذَا سغلباو سدولا سيمنج ةا
ع خالايمكساتمناجدلهاماالاخرتكاينامجامالً،اويمنتبمطهما
ما2ا سييبا سبمكساتمخ ة،اخهاماَع ئممًاخؤثالوناوالاخرتكيناا
اخ هما سدخمقل ط ةاوتحصلا الخقاليمتا يمكستمناأناتساتملَّ
 سدساكلخةايفا سسامحةا سبمكساتمخ ةايتدخلاخمنجل،اوسيالا

 ستدخلا سيمنجلاَسمماحصلاُكّلالذ ا سيء.
ألخهايسببالذ ا سيق2ا سجغل يفا السرت ت جلالمامماتلكي ا

 سيقمخاَةا سدخمقل ط ةاأناتيمياأَْواأناخيمَيا إلعال ا سسا ميّسا
س كايناقيخامًايفا سسامحةا سبمكساتمخ ةاوع ئمامًاماماتحُدُثا

 خقاليمٌتاعسكلخٌةايفايمكستمن.

- هناك عالقٌة قويٌة تربط باكستان باململكة العربية 
السعودية.. ما سر هذه العالقة من وجهة نظرك؟

يمكساتمنا ستلاخبلُغاعدُعاساكمخهمامئتَلامل يناشايصا
تملكا سقيبلةا سييوخة،اوسهماألم ٌةايمسغٌةاسلساديعخة،اوليمكا
أَْكيَالامنامل يخنياخدملاينايفاع خلا سساديعخة؛اوألجلاذسكا

ليمكاعالقمتا قتصمعخةام2ا سسديعخة.
وعيدممايدأا سِجهمُعا الخغمخلايفا سيطقةاوضمنا تفمقاينيا
 سج شا سبمكستمخلاوآلاساديع،اويدضا سجييعامنا سج شا
 سبمكساتمخلاخبقايناَع ئممًامياذا سيممخ ي امتاإىلاخيميمالذ ،ا

خبقىا سجييعا سبمكستمخ ينايفا سسديعخةاوخقمًاسالتفمق مت.
ا محمدايناسالممناأَْوا سلكاسالممنالماخفكالونايأناُكلَّ
 ستيط طامتاوقبالامماتحادثا ألزممتايفا سيطقاةاخلخدونا
أناخكايَنا سج اشا سبمكساتمخلاسهماوأناخسامعدلمايفالذها
 ألماين،اسكنامماخلخاُدا ستأك َداليماأخهاحتىاساياخلخدا سج شا
 سبمكساتمخلاأناخلداَباعون ًامهمامًايفاخدمةاآلاساديع،اَخإنا
 سشادبا سبمكساتمخلاسناخقبَلايذسك؛اأِلَنالذ اخيمسُفامبمعئا

لذ ا سشدب.
و سجم ا2ُاخدلُفاأنا سساديعخةاتقد ا سدعما ساميلا سهمئَلا
سلبمكساتمخ نياوتدط هاماخسابًةانخ صاًة،اوخؤكاداليماأنا
 سدخمقل ط اةا سبمكساتمخ ةاالاتلغاُباأناتقادَ اأخاةاخدمةا
خطم2ايهاما سساديعخيناإالاإذ اكمختاعىلاعنجاةاأعخىاميه،ا
خديالاممكناإذ اطلباي احممخةا سحلَمنياأَْوامكاةا سكلمةاأَْوا
إذ احصلاتاأزماةاي يهاماممكناأناخساتف دو امانا سج شا
 سبمكستمخل،اولذهاعالقةاسحي يلاخمسنياسيةاخ مماي يهم.

- كيف تلقيتم نبأ تعيني راحيل شريف، قائدًا لقوات “التحالف 
اإلْساَلمي ملكافحة اإلْرَهاب؟

مياذُاأناتاماإعاالُناخارشالاذ ا سيارباياأناوزخاَلا سدخمعا
 سبمكساتمخلا سساميلان ح الارشخافالاياَمنا ساتلمالذ ا
 سدملاخصمناليامكاخديلاخحناأولامناأصدنخاماتيدخد ًايهذ ا
 سقال ن،او آلناعيدماماتيظلاإىلا إلعاال ا سبمكساتمخلاالاتجدا
محطًةاتلفزخيخ ةاأَْواصح فةايمكستمخلاأَْواوسمئلا ستي صلا
 الجتممعالايفا إلعاال ا سبمكساتمخلاإالاخ هاماي مخامتاتيدخدا
مناأغلبا سشايص متاو ألَْحاَز باو سجهامتا سيتلفةاحتىا
أجربتاعىلاأناتصدَناي مخمًاتؤكداأنالذ اقل َناشاييصاوس لا
سهاعالقاةايمسحكيماة،اوإذ اوجدخاماأنالذ اخارايمسصمسحا

 سبمكستمخ ةاخمكناخيقفه.
ولاذ ان ح الارشخافاكمنايفا ساميضايطالًاعيدا سشادبا
 سبمكساتمخلاعيدمماكمناخحامِنُبا إلْنَلامبا ستكفريياع خلا
يمكساتمن،اوسكنا س ي اساقطاماناأع يهماوأصباحاميبيذ ًا
مناقبالا سشادبا سبمكساتمخلاوأصبحي اخكلليخاهاوكمخي ا
خساميخهان ح لارشخفاو س ي اخساميخهانخاملارشخف؛األخها
وض2اخفساهامناأجلا سلخملاخأصبحي اخسميخهانخملارشخفا
ووصلتاشادب تهاإىلاعنجةا سصفلاوالاخؤخدالذ ا سقل نا س ي ا

إالا ستكفريخيناخقط.

- أخريًا، كيف تنظرون إىل السيد عبدامللك الحوثي؟، وما 
رسالتكم للشعب اليمني؟

خحاناختمي2ُاماماخحاُدُثايفا س مان،اوعيدمماخُلِقلا سسا ُدا
عبد سلاكايادنا سدخنا سحيثلاخطميامًاخرتجم،اوقلييُياماَع ئممًا
اماماتميّاىا ما2ا سشادبا س ميال،اوسدخياماقيمعاٌةاياأناكلَّ
 سساديعخيناتحق َقهايفا س مناخشالي اخ هاو خترصا سشادبا
 س ميل،او ختصمنا س مناخكينا ختصمن ًاعظ ممً..اوس غرياُكّلا

س مسمتا سيطقة.
،ا ا سشدَبا س ميلَّ اوخحناَع ئممًاخدعيا سلَهاعزاوجلاأناخيرُصَ
وخدعاياسق معتكما سسا داعبد سلكاو سقامعةا آلخلخناو إلخيةا
 سزخدخانياو سشامخد نياوَماناخقفاينامدكامايهاذ ا سجهمِعا
 سقدس،اوخدعياسلشاهد ءاو سجلحىاوكلاَمناترنامنالذ ا
 سددو نا سغمشام،اخيحنامدكماوخدعياسكماَع ئممً،اوإناشامءا

 سلهالذ اختكللايمسيرصاوخسقطاخظمُ اآلاسديع.

�شماحُة ال�شيخ راجا نا�شر عّبا�ش- اأمني عام جمل�ش وحدة امل�شلمني يف باك�شتان لـ »�شدى امل�شرية«:

اأَلْحـزَاُب السياسّيُة الباكستانيُة تقُف يف وجه السياَسة اأَلمريكية والصهيونية، 
َوُمَخّططاُت آل سعود فشلت يف إشعال حرٍب ُسنية شيعية يف باكستان

خطاباُت السيد عبدامللك ترتجُم يف باكستان وانتصاُر الشعب اليمني العظيم سيغرّي ُكلَّ سياسات املنطقة
قال سماحُة الشيخ راجا ناصر عّباس- األميُن العامُّ لمجلس وحدة المسلمين في باكستان: إن الشعَب الباكستاني 

يعاِرُض العدواَن اأَلمريكي السعودي على اليمن.
وأضاف في حواٍر خاصٍّ مع صحيفة »صدى المسيرة«: إن الباكستانيين لم يكونوا على ِعْلٍم في بداية األمر بما 

يحُدُث على الساحة السياسّية اليمنية، لكن حين أعلنت باكستاُن المشاَركَة في تحالف العدوان ناهضت ُكلُّ اأَلْحـَزاب 
السياسّية هذا القراَر وأجبرت البرلماَن الباكستاّن على التراُجع.

 اأَلْحـَزاُب السياسّية الباكستانية شّكلت ضغطًا شعبيًا كبيرًا وأجبرت البرلماَن 
بالتصويت على عدم مشاَركة باكستان في العدوان على اليمن

 لو يريد الجيُش الباكستاني أن يلعب دورًا مهمًا في خدمة آل سعود، 
َن هذا يخالُف مبادَئ هذا الشعب َفإن الشعَب الباكستاني لن يقبَل بذلك؛ لأِ

 تعييُن راحيل شريف قائدًا لما يسّمى التحالف اإلْسَلمي ال يؤّيده سوى 
التكفيريين في باكستان فقط 



اقتصاد سيم لااااخيمخلامالا اا سي خلالااني 2ا سيمخلامخلالا      سددعااعماا6

  - خاص:
أكَّاَدا سقبطمُنامحماداأييايكلاشاممخانئ ُلا
مجللاإع نةامؤسساةامي خئا سبحالا ألَْحَمالايفا
ترصخاحاخامصايصح فةا»صدىا سسارية«،اأنا
 سحصمَنا سبحاليا سذياخفلضاهاتحمسُُفا سددو نا
عىلامي خائا سبحلا ألَْحَمالاوعاىلام يمءا سحدخدةا
 سلئ ايسا سذياخدداسالةاغاد ءاسلشادبا س ميلا
خأتلايفاإطمناتشدخدا سحصمناعىلا سشدبا س ميلا

وتض  لاسبلا سد شا سكلخم.
وقملاشاممخ:اإنا ْساتهَد فامي خائا سحدخدةا
مياذا سلحظاةا ألوىلاسلدادو ناكمختاساهاتد ع مٌتا
كمنث ٌةاعىلاخشامطاوحلكةام يامءا سحدخدةا ستلا
تل جدتاإىلاأعخىا سستيخمتا سدم ا سميض،اوأشمنا
 سقبطامناشاممخاإىلاأنا ألََلم ّاةا ستالاتميلهاما
مي خئا سحدخادةاسالقتصمعا سيطيالاجدلتاميهما
لدخمًاعساكلخمًاسلددو ناعونا الكرت ثايتد ع متا
ذسكاعىلا ألَوضمعا إلخَْسامخ ةايفا سبالع،اسا مماوأنا
م يمءا سحدخدةاتملاعربها%لمامنا سي عا سغذ ئ ةا
 ألََسامسا ةاإىلا سجمهينخةاوخساتقبلا%لمامنا
و نع تا سشتقمتا سيفط ةا ستلاتغطلا%لعامنا

 حت مجمتا سبالع.ا
وسذسكاكمختامؤسساةامي خائا سبحلا ألَْحَمالا
تلخدا سيزخيةا سدممةاسلدوسةايدرش تا سل من تامنا
 سلخمالتاوخاللا سيالثا سسيي تا سسميقةاسلددو نا
تاما ستغلباعىلا سكيريامنا سشاكالتاوتحسايتا
 سحلكاةا سالح ةايفا س يمءايشاكلاكبارياسلتجموزا
 الخل ع تاغريا سبمرشةاسلم يمءااااامل من ًايفاخرتةا
ق مسا ة،اوعيدممايدأا سدادو نايمسحرا سبحليا
 سذياكمناسهاتأثرياشادخداعىلا س يمءاوأثلاسالبلا
عىلا سجمخبا إلخَْسامخلاو ألغمثلاويلغاييما سحمل،ا

إالاأخيماخسم2ُاعنامجمعة؛ايسببا سحظل.
تاما ْساتهَد ُفا سبُي ةا ستحت اةاسلم يمءاجم 2ا
 سكلخيامتاوجم ا2ا سل خدامتا سجرسخاةا ستالا
كمختاتتدمملام2ا%لمامنا سدخالت؛األناسافنا
 سحموخامتاوسذسكاتدطلاخشامطا س يامء،اوأكداأنا
قصفاطري نا سددو نا سساديعياسماخرتكاشا ئمً،ا
ح اثا ساتهدفا سساتيععمتاو حدا سل يشامتا
 سبحلخاةاتاماقصفاةايفام يامءا سيامءاحتاىاالا
خستفمعاميهايفام يمءا سحدخدة،اوأشمناإىلاأنام يمءا

 سحدخدةانغما سظلوفاوتد ع متا سقصفاالاخز لا
خقي ايدونهايفا ساتقبملا سسافنا ستجمنخةاوخلا
 المكمخامتا ستمحة،اوتميىانئ الامجللاإع نةا
مؤسساةامي خئا سحدخادةاعىلاحكيماةا الخقمذا
 سيطيلاأناتاييلام يمءا سحدخادةا لتممممًاخمصمًا
وأناتيفاذَامماجامءايفايلخممجهماييصيصام يمءا
 سحدخادةاحتىاختاما ساتدمعةامماخارسها س يمءا

وإعمعةاقدن تها ستشغ ل ةاإىلامماكمختاعل ه.ا
 سقبطامنامحماداأيايايكلاشاممخا ساذياأكدا
يفا تفت اشا سسافنا ستجمنخاةا تحساناوضا2ا
ج بيتالاخساب مًا خضلاماناقبال،اإالاأخهاوصفا
آس ةا ألَُماما ستحدةايفاعمل ةا ستفت شايمسجحفة،ا
مشاري ًاإىلاأناُكّلا سي خئا سدوس اةاسدخهماميظيمةا
أمي ةامفلوضاةاعل همايحكاما سقي خنيا سالح ةا
 سدوس ة،اح ثاختاما ستدق لا الميلا ستجمنياوخلا
مدوخمتا» سايلا ساكايع«،اوكلاحموخةاتيلجا

منام يمءاأخةاعوسةاختماتفت شهمايفامي خئا سدوسةا
 سيشمء،اويمستميلاخإناآس ةا ستفت شا ستميدةاسألَُماما
 ستحدةاس ساتاسايىاحلاخلضةا سي ق2،اوأيدىا
شاممخا ساتغل يهامناعد اإعالنا ألَُماما ستحدةا
أخةاإجال ء تاضاداعمل امتا سقلصياةا سبحلخةا
 ستلاتصمعدتاخاللا سسايي تا سمض ة،اولدعتا
خطيطا ستجمنةا سدمس ة،اإالاأخهماخفذتهمايفا س من،ا
وكشفاعناوجيعامسمعَلاكبريةاتبذسهمامؤسسةا
مي خائا سبحالا ألَْحَمالام2ا ألَُمااما ستحدةاسلخ2ا
إجال ءاتفت شا سسافنا ستجمنخة،اوععاتاق معةا
مؤسساةامي خئا سحدخدةا ألَُمااما ستحدةاإىلاخقلا
مكتبهماإىلاع خلاعمل امتا ستفت شامناج بيتلا

إىلاع خلام يمءا سحدخدة.ا
كمماأيدىا ساتدد عامؤسساةامي خئا سحدخدةا
سكمخاةا وجادتا إنا كمخاةا سصدييامتا تذس الا
 سيظمامتا سدوس ةا سدمملةايفا س من،اوحيلا تهم ا

 ستحمسفاوحكيمةالمعيامؤسساةامي خئا سبحلا
 ألَْحَمالايشاأنا حتجمزالخاسف يةاإغمثة،ا عتربا
تلاكا التهممامتاك دخةاوتيادنجايفاإطامنا سزخفا
و ستضل ال،اوأكداأناعادعا سسافنا الغمث ةا ستلا
عخلتام يمءا سحدخدةاط لةا سدم ا سميضاسماتصلا
إىلالخاسف ية،اوليامماخكشفازخفا الععمء،اويفا
ختام اترصخحاهاأكداشاممخاأنام يامءا سحدخدةا
الاخشاكلاتهدخاد ًاألحاد،اوالاع عالاإلقحمماهايفا
 سارص ع؛اكينا س يمءاخقي اييدماةا الحت مجمتا
 سد خل اةاسلشادبا س ميالاوالاختمتا2ايميقا2ا
 ْسارتَ ت جلاكم يمءاعدن،اوسكياها سيفذا سبحليا
 سيح داالساتقبملا سغاذ ءاو سادو ءاو سيقيعا ستلا
تلبلا حت مجمتاأكيلامنالاامل يناخميل،امؤكد ًا
أنا ْساتهَد فا س يمءاخددا ْساتهَد خمًاسالساتقل نا

 القتصمعياو سد ياسلشدبا س ميلايلمته.ا

  - رشيد الحداد:
تيقا2اتقلخٌلاحدخٌثاصامعٌناعناساكلتمنخةا ألمنا سغذ ئلا
يفاوز نةا ستيط طاو ستدمونا سدويلايصيدمء،اتصمُعَدامشاكلةا
 خدد  ا ألمنا سغذ ئلايفا سفرتةا سقمعمةايفاظلاتل ج2ِامؤرش تا
 القتصمعا ألخرا سميالايمإلختمجا سزن علاكمسحبيباوغريلم،ا

مقميلا نتفمِعاأَْسَدمنا سي عا ألََسامس ة.ا
 ستقلخاُلا سذياحصلتا»صدىا سسارية«اعىلاخسايةاميه،ا
تيق2اأناخكينا سحصمعا سزن علاسلدم ا6الاا اأقلاخسب مًامنا
حصمعا سدام ا سيرص امنا سحبيباو ساذيا خيفضاعنا سدم ا
االا اييسابةال5ا%،او خيفضاعنا سدم الالااييسبةالخ 

-ا5خا%اوخلاإحصمئ ةاوز نةا سزن عةاو سلي.
ويفاحنياأكدايقمءاأَْساَدمنا سسل2ا سغذ ئ ةا سستينعةاسلقمحا
وعق الا سقمحاو سساكلاو سلزامساتقلةايفا الساي قا سدمس ة،ا
سا مماوأنا س مانا55ا%امنا سيتجمتا سغذ ئ ةا سساتهلكةايفا
 س مان،او%لعامانا سقمِحامنامصامعَناخمنج اة،اإالاأخهماالا
ز ستاملتفدًةاعىلامساتيخمتامماقبلا سددو ناييسبةا%م.5ا،ا
%6.اا،ا%ا.6ل،ال.ملا%اعاىلا ستاي يل،اوأشامنا ستقلخالاإىلا
إنا التجملمتا سسادلخةاسلسال2ا سغذ ئ ةا سيتجةامحل مًا سذنةا
 سلخ دة،او سدخن،او سذنةا سشامم ة،او سشادرياالاتز لاأعىلامنا
أَْساَدمنلمامماقبلا ألزماةاييسابا%ا.م5،ا%م.ا5،ا%م.خ6،ا

ا.ع6ا%اعىلا ستي يل.
وسفتا ستقلخلاإىلاأنا إلختمجا سحيلاو سذياخغطلاحي يلالخا-ا
5خا%امنا سغذ ءا سستهلكايفا س مناخي جها سددخدامنا ستحدخمتا
يسببا سددو ناميهماشحةاو نتفمعاأَْسَدمنا سدخالتا سزن ع ة،ا
و نتفامعاأَْساَدمنا سدخاالتاميلا سباذوناو سحبيباو ألسامدةا
و سيقايعاوعممساةا ساز نع،اوخفقامتا آلالتايفدالا ساتمل نا

 نتفمعاأَْساَدمنا سشاتقمتا سيفط ة،اإضمخةاإىلاعاد اإمكمخ ةا
 سيصيلاسألن يضا ستلاتدقدتايساببا سيضا2ا ألميلا سحميل،ا
وأّكادا ستقلخلا خيفمضاإختامجاعم ا5الاامنا ساذنةا سلخ دةا
و ساذنةا سشامم ةاو سدخناو سقمحاو سشادريامقمنخاةايمسدم ا
االااو ساذياكمناعام اإختمجاج اداقداييسابةا%ا5،ا%6ل،ا
%خل،ا%ل5،ا%لل،ال5ا%اعاىلا ستاي يل.اوكذساكا خيفضاتا
تقدخل تاإختمجا سذنةا سلخ دةاو سذنةا سشمم ةاو سدخناو سقمحا
و سشادريامقمنخاةايإختمجا سدام الالااييسابةا%5خ،ا%5خ،ا
%خخ،ا%5خ،ا%5ا،اعاىلا ستاي يل.اوأكدا ستقلخالاتكبُّداميتجلا
 سفي كهاو سيضمناخسامئَلاخمعحًة؛اخت جاةا سددو ناو سحصمنا
خااللا سدم ا ساميض،اوأشامناإىلاأناإختمجا6الاامانا سفي كها
و سيارو تاكمناج اد ًامقمنخةايمسدام ا5الا،اويمسلغمامنا
ذسكاسماختمت2ا سز نعينايفي ئداتحسنا إلختمج؛ايسبباعدعامنا
 سدي مالاو ستلاماناألمهم:ا نتفمعاتكمس فا سيقلاإىلا سسايق،ا
الاخجادا سز نعايناخلصمًاسلتصدخال،اخمضطالا سيتجيناسب 2ا
كمخةا إلختمجايفا سسيقا سحيلاوختجاعناذسكا خيفمضامددالتا
أَْسَدمناي 2ا سيتجمتا سزن ع ةايفا سزنعة،اوزخمعةاوخلةا سفي كها
يفا ألسايقاخفضا ألَْساَدمن،اكمماأنا خداد َ امل خلا ستيزخنا
ألسابمبا سيمجمةاعانا سرص عاوعد اتيخلا سكهليمءاأَْواشاحةا

 سيقيعاأعىاإىلاخسمئلاكبريةايفا سدمئد ت.
 ستقلخُلاأكداتحساناإختمجا سدو جانا يتد ءامنا سلي2ا سل ي2ا
سدام ا5الااوسيحاظا سزخدامانا ستحسانايفا6الااوخمصةا
خاللا سفرتةاممنسااااخيس يا6الا(،امشري ًاإىلاتمكناميتجنيا
 سدو جاناإحضمنايدضا سي نع تاسدخالتا سدو جناميلايدضا
 سلقمحمتاعاربا سطمن تاوخقمطاعخيلاأخالى،او ستلاأعتاإىلا
تحسنياوخلةامدخالتاقطمعا سدو جناميلا سلقمحمتاو ألعوخةا
و ألعالف،اوحتىا سدخزلاو سغمزا سستيَد ايفا سقطمع،اويمسلغما

مانا ستحسانايفا سدخاالت،اإالاأنا سيقَصايفا سُدملاةا سصدبةا
وتدخلاق مةا سلخملا س ميلامقميالا سدوالنا ألملخكل،او نتفمعا
تكلفةاأعالفا سدو جنا ستلاالاز ستايفاأعىلامستيخمتهمامقمنخةا
يفرتةامماقبالا سددو ناخت جةا نتفمعاتكلفةا سشاحناو نتفمعا
نساي ا ستأمانياو ستأخلايفاعمل ةا ستفلخاغايفام يمءا سحدخدة،ا

و ستلاقداتصلاأناخستغلقاأكيلامناللاخيممً.
إالاأخاهاأكداأناليمكاعدَةاتحدخمتاتي جاهاميتجلا سدو جنا
يفا س مانا سذخناخجحي اخاللا سسايي تا سمض ةايتغط ةا%5م 
منا حت مجمتا سسايقايمسدجمجا سالحم،اوغطلا سسيقا سحيلا
ييسابةا%للاايميتاجا سب ضايداداأناكمختا س مناتساتينعا
 سدو جاناو سب ضامنامصمعناخمنج اة،اوسفتا ستقلخلاإىلاأنا
 ستحدخامِتا ستلاتي جها سز نعنيا ستجمنخنياو سينعخناتتميلايفا
 نتفمِعاتكمس فا سشاحنا سذياخصلاتكلفةا سطنا سرتيا سي حدا
ماناأعالفاعو جنا سلحماإىلاللل,56اانخملاخميلايمنتفمعا5ا 
%امقمنخةايشاهلاخيمخلا6الا،اوخسابةاااا%امقمنخةايشهلا
أغساطلا5الا،اي يمماعيدا سقمنخةام2اخرتةامماقبلا سددو نا
تصلاخسابةا النتفامعاإىلا6خا%.اكمماأناسادلاأعالفا سدجمجا
 سب امضاللل,اخاانخملاخميل/اطنامارتي،اوذسكايمنتفمعاا 
%امقمنخةايشاهلاخيمخالا6الا،اَو5اا%امقمنخةايأغساطلا
5الا،اوزخمعةاييسابةاا5ا%امقمنخةايفارتةامماقبلا سددو ن،ا
أمما سلقمحمُتاو ألعوخُةاخهلاأكيُلاتيخل ًاخساب مً؛ايسبباتحسنا
 الستري ع،اوسكنا ألَْسَدمَناالاز ستاملتفدًةاييسبةاتصلاإىلاللا 
%امقمنخاةايفرتةامماقبلا سددو ن،اوأكادا ستقلخُلاأنا س مناقدا
خحتمُجاسسايي تاسليصايلاإىلا ختدمشاكممالاسقطمعا سدو جنا
و سديعةاإىلامماكمناعل هاقبلا سددو ن،اوسفتاإىلاأنا الْستهَد َفا
 سميهَجاسز نعا سدو جناأعىاإىلاتكبداميتجلا سدو جناخسمئَلا

لمئلًةاأعتاإىلاتل ج2ا الختمجاإىلاأعخىا سستيخمت.

موؤ�شراُت منو القت�شاد الأخ�شر تنح�شر للعام الثاين

خسائُر املزارعني تتصاَعُد يف ظل العدوان والحصار

تهَداف امليناء  رئي�ُش موؤ�ش�شة موانئ البحر الأَْحَمـر لـ »�شدى امل�شرية« يك�شف خفايا ا�شْ

تفتيُش السفن من ِقبل اأُلَمـم املتحدة مخاِلٌف لقوانني املالحة 
الدولية وميناء الحديدة ال يشّكُل تهديدًا ألحد

مصطلح

االحتياطيُّ 
النقدي األجنبي

 

ا سيقديا ألجيبلا اخُدَلُفا الحت مطلُّ
يمألصايلا سسامئلةا ستالاتتي َجاُدايفا
خزخياةاأَْوامحفظةا سبيايكا سلكزخةا
 ستميداةاسلادول؛ايغالضا ستدخالايفا
وتتضمانا سايقا سيقادا ألجيبال،ا
 سذلاَباأَْوا سدماالتا ألجيب ةا سقميلةا
سلتحيخل،اكمسدوالنا ألملخكلاو س ينوا
و سجي ها السارتس يل،اوكذسكا ألون قا
يهاذها  سمس اةا سحكيم اةا ُسشارت ةا
 سدماالت،ايمإلضمخةاإىلا ألنصدةا ستلا
تملكهما سدوُلاو سبيايُكا سلكزخةاسدىا
 سؤّسسمتا سدوس ة،اوألمهماصيدوُقا

 سيقدا سدويل.

 للعــلم 
استرياُد 

السياراِت!
 

 اس�تقبل ميناُء الحديدة خالَل األسبوع 
التابع�ة   Passama الس�فينة  امل�ايض، 
للرشكة املالحية س�بأ العاملي�ة القادمة من 
جب�ل طارق وأفرغ�ت حولته�ا املتمثلة ب� 
2537 سيارة مستخدمًة، قادمة من أمريكا 
وعندم�ا نتحدث عن أمري�كا فإننا نتحدث 
ع�ن الدولة االقتصادية األوىل يف العالم التي 
ترفض استخدام أي س�يارة مستخدمة يف 
أراضيه�ا وتخ�ول رشكات التأم�ن إعادة 
كافة الس�يارات التي تعّرضت لحوادث إىل 
بلد املنش�أ بعد كبس�ها وتحويلها إىل كتلة 
حديدية بواس�طة مكابس خاصة باملعدات 
الثقيل�ة وذلك نظراً ل�أرضار غري املبارشة 

التي يتكبدها االقتصاد األمريكي. 
الغري�ب أن الدول�ة االقتصادي�ة األوىل 
والدول الكربى بغض النظر عن مسمياتها 
الس�يارات  اس�تخدام  قوانينه�ا  ترُف�ُض 
املس�تعملة، بينم�ا نح�ن نبحث ع�ن بقايا 
س�يارات الس�تريادها بالُعمل�ة الصعبة إىل 
اليم�ن دون إدراك ملدى مخاطر ذلك النوع 
من الس�يارات عىل االقتص�اد اليمن الهش، 
صحيٌح لقد كان لتلك الس�يارات دوٌر كبريٌ 
يف اس�تبداِل السيارات القديمة بالحديثة يف 
الشارع اليمني، ولكن ُكّل سيارة مستعملة 
تكبّد االقتصاد اليمني 8 آالف دوالر، حسب 
التقديرات الرس�مية، ول�و لم تكن كذلك ملا 
منعت أمريكا وال�دول االقتصادية الكربى 

استخداَمها.
تل�ك  ع�ىل  بف�رض حظ�ر  نطال�ب  ال 
الس�يارات التي دخلت منها العام املنرصم 
قراب�ة ال� 13 ألف س�يارة وف�ق البيانات 
الرس�مية، ولكن نطالُب الجهاِت الرس�مية 
بوق�ف صادرات الس�يارات مؤقتاً للحفاظ 
عىل ما تبقى من السيولة النقدية من الُعملة 
الصعب�ة، ونذكر أَيْضاً بأنن�ا ال زلنا نواِجُه 
حص�اراً وعدوان�اً والح�رب االقتصادية ال 

زالت يف أعىل مستوياتها. 



7 تقرير سددعااعماا      سيم لااااخيمخلامالا اا سي خلالااني 2ا سيمخلامخلالا

المجلُس السياسي العلى: الجريمُة ستزيُد الشعَب اليمني تماُسكًا وسنرد الصاَع صاَعين في ُكّل جبهات القتال بعيدًا عن المدنيين
رئيُس الوزراء: هذه الجرائُم ما كانت لتحدث لوال الدعم المباشر من َأمريكا وبقية الدول الغربية لها وتغاضي اأُلَمــم المتحدة عنها

استهجاٌن واسٌع لقصف الطفولة يف نهم!

  - أحمد داوود:

أقاد ا سطري نايفاذسكا س ي اعىلا نتاكمبا سجلخمة،اوكماخماجل ئما
وزعهامالذ ا سدادو ناعىلاأنجمءا سباالع،اوكماماناأُّ امكليمةايكتا
سفال قاطفلهماأَْواطفلتهماأَْواشاق قهماوشاق تهم،اوكامامناميمزلا
تهدمت،ايفاصددةاوخهماورصو حاوتدزاويفاُكّلاشربامنالذ ا سيطن..ا

خما سله..اأمماآناسهذ ا ستيحشاأناخيتهل!
س ستامدنسةا سفالحايفاي تامدصمنايمدخلخةاخهمامقل ًاعسكلخمًا
والامكمخامًاسلمي جهمت،اوالاميصةاسلصي نخاخ..الكذ اكمناختحدثا
ألميلا سيطقةاو ألىساخدرصاقلييهم..اإخهمامدنسةامتي ضدةاختلقىا

خ هما سطالبا سدنوَساُكّلاخي .
خقايلاأحدلم:اساياكمخي انجمالًاسي جهيخمايفاجبهامتا سقتمل،اوسما

جمءو اإىلاليماسقتلا سطالبايفا سد نس.
وقملاآخل:ا»و سلهاثماو سله..اإنا سلعاسا كيناقمسا مًاعل كماخماآلا
ساديع،اوساييتقماميكمايفا سحدوعاويفاجبهمتا سقتمل،اوس ستامنا
عمعتيماقتلا سطالباأَْوا سدخ ني،ايلاسييأنامناجييعكما ستيحشني.

اوعاىلا سلغمامنا سزحافا ستي صلاسلددو ناعاىلاخهماومحموسةا
 حتالسهم،اإالاأنا سساكمناختأقلمينام2ا ألمالا سي ق2،اح ثاختيجها
إىلا و سجملادونا إىلا ساز نع،ا َو سفالحاينا إىلا ساد نس،ا  سطاالبا
 سجبهامت..اسكاناخماإسهالامما ساذيا قرتختاهاإرش قا سصغريةاحتىا
تيهملاعل هماصي نخخا» سحقاد«اوتمزقاقدم هم،اوتقذفايحق بتهما
إىلا ألنض،اوتقطافانوحمًاطمللةايلخئةاكمخاتاتتطل2ايكلاأملاإىلا

مستقبلاجم لاس لاخ هامتيحشيناكآلاسديع.
ساماتكناإرش قاللا سيح دةا ستلاخمضتانوحهماإىلايمنئهماخاللا
لاذ ا سقصفا سلدني،اسقداممتتاوصيتهاما سكلي اخك لا سلديمتاعىلا
آلاساديع،ايلاسقدا ستشهداوك لا سدنسةا ألستمذاعيلاأحمدامظفلا
و ثيمنامنا سطالبامناي تاسدسايساوأنيداةاآخلون،اس بلغاعدعا

 سشهد ءاماوعدعا سصمينيا5اامناي يهماطالباإصميتهماخطلة.

ليست هدفاً عسكريًا
وتلقاتاوز نةا سرتي اةاو ستدل امالاذها سفمجدةايغضباشادخد،ا
وقمستايفاي مناإنا ستهد فاطري نا سددو ناكمناأثيمءاعيعةا سطالبا
منا سد نساويفامشاهداعليل،اولياخدلاعاىلالمج ةاويليلخةالذ ا
 سدتاديا آلثما ساذياالاخفلقاينيا ألَْطَفملاو سيسامءاويانيا أللد فا

 سدسكلخة.

 سايز نةاعارّبتاعاناغضبهاما سشادخداوإع ختهمايأشادا سدبمن تا
سهذ ا الْعتاَد ءا إلْجَل ملا سجبامناو سميهجاعىلا سيشاآتا ستدل م ةا
و الساتمل نايقتلا ألَْطَفملاو سيسامءاو نتكمباجل ئاما سحلبايحلا
 سشادبا س ميل،امساتيكلةايفا سيقاتاذ تهاصماتا سجتم2ا سدويلا
و ألَُماااما ستحادةاو سيظممتا سدوس ةاعنالاذها سجل ئم،اوخُحّملهما

 سسؤوس ةا سكمملةاعنا ستمل نلم.
وخظمتامدظمامد نسامحمخظمتا سجمهينخةاخي اأملاوقفمتا
 حتجمج ةاتيدخد ًاسهذها سجلخمة،امؤكدخناأنا سددو ناسناخيي َهماعنا

مي صلةا ستدل مامهمماكلفهماذسكامناثمن.

 سنرد الصاع صاعني
َوأع ناي امٌناصامعٌناعانانئ الا سجللا سسا ميسا ألعاىل،اخي ا
 سيالثمءالذها سجازنةاو ستلاوصفهمايأخهما»ملوعة«،امؤكد ًاأناميلا
لذها ألعمملا سقذنةاسناتفلتامنا سدقمباوسناتسقطايمستقمع اوسنا
ا تزخادا سشادبا س ميلاإالاصمايع ًاوثبمتمً،اكمماأخهماساناتيجحايفاَجلِّ
 س مناإىلا سي جهةايمسيلاو ستهد فا سدخ نياوستستملا سجبهمتايفا

 ستهد فاقيةا سددواوتكب دها سيسمئلايفام معخنا سي جهة.
وأكادا سجلالا سسا ميسايفاي مخهاأناميالالذها ألعماملا سبمسغةا
 إلْجاَل  او إلمدامنايفاسافكاعممءا أليلخامءاالاتحقالاإاّلامزخد ًامنا
 خكشامفا سددو ناوتحمسفاها إلْجَل ملاوتزخداماناتكمتفاوتدمضدا

أَيْيَمءا س منايفامي جهةا سددو ناوعحله.
كماماأكدا سب مناأناميلالذها ألخدملا إلْجَل م ةا سقب حةاوشاهيةا
 الختقام ا سفجاةامانا سشادبا س ميالا ستالاتظهللما سساديعخةا
وتحمسفهما سبمغلاتؤكدا سفشالا سذنخ2استحمسفا سرشاضدا س مناميذا
عممانياوخرس خاهاُكّلايشءاوسجيؤهاستغط ةالز ئمهاوخسامنتهايفا
جبهامتا سقتملاإىلا نتاكمبا سجمزنايحلا سدخ انيا أليلخمءا سدزلايفا

 سد ساو ألسي قاويفا سيمزلا سسكي ة.
وجادعا سب منا ستأك اداأناميلالاذها ألخدملا إلْجَل م ةا سبمئساةا
و سد خاةاسناتزخدا سشادبا س ميالاإاّلاتيحد ًاوتممساكمًايفامي جهةا
 سددو ناوتحمسفاهاَونعا سصمعاصمعنيايفاُكّلاجبهمتا سقتملا سبد دةا

عنا سدخ نياو ألع منا سدخ ةاومصمسحا أليلخمء.
 سؤتمالا سشادبلا سدام اماناجمخباهاأوضاحاأنالاذها سجلخمةا
 سشايدمءاتضامفاإىلاقمئماةاساجلاجل ئما سحالبا ستالاخلتكبهما
 سددو نا سساديعيايحلا ألَْطَفملاو سيسامءاو سدخ انيا س مي نياميذا

قل يةا سدممنياوسطاصمتاعويلامطبلاوميٍز.
وععاما سصادُنا سيظمامِتا سدوس ةا سهتماةايمسرتي اةاو ستدل ماإىلا

 سيلوجاعناصمتهماومممنساةامساؤوس متهماتجمهاجل ئما سددو نا
 سسديعياوحلفمئهاو تيمذامي قفاتتيمسباومسؤوس متهما سقمخيخ ةا
و ألَْخاَلق اةاو إلخَْسامخ ة،اُمجّدع ًامطمسباةا ألَُمااما ستحادةايإَعمَعةا
 سيظم ا سساديعياوحلفمئهاإىلاقمئمةا سدمنا سيمصةايقمتيلا ألَْطَفملا
كأقالاو جباعل هماإز ءالذها سجل ئما ستلاتساتهدفاأَْطَفملا س من،ا
وع ع امًايفا سيقتاخفساهامجللا ألمنا سدويلاإىلاتحّملامساؤوس تها
تجمها سشادبا س ميالايإصد ناقل ناملاز ايإخَْقمفا سدادو ناونخ2ا

 سحصمن.
َوأع نا سجلالا ألعىلاالتحمعاميظمامتا سجتم2ا سدخل،ا سجلخمةا
 سبشادة،امشاري ًايفاي مناأخهماس ساتا ألوىلامناخيعهماخقداسابقهما
عرش تا سجل ئماضدامؤسسامتا ستدل ماومل كزا ستدلمامنامدن سا
وجممدمتاومل كزاعلم ةايهمج ةايشادةاويكلاإرص ناوتدمدانغما

 سدلخةاو ستأكدامناَمَدخ تهماوأخهمامكتظةايمستدلمني«.
وحّملا سجلُلا ألَُمااَما ستحدةاومجلَلا ألمناو سيظممتا سدوس ةا
 سساؤوس َةا سكمملةاعناجل ئما سددو ناومماخرتتباعل هماكيخهماَمنا

تتغمىضاعناُكّلالذها سجل ئم.
وأع نانئ اُلامجلالا سايزن ءا سدكتايناعبد سدزخازاصمساحاينا
حبتينالاذها سجزنةا سلوعة،اميضحمًاأخهماتدلاعىلايشامعةاوقبحا
لذ ا سدادو نا إلْجَل مالاو إلْنَلميالا ألعل يلا سساديعيا إلممن تلا
اخمضحاعىلاجل ئمها سش يةايحلا  سذياخحظىايغطمءاعويل،اوتسارتُّ
 إلخَْسامخ ةاو ختهمكمتها سسامخلةاساكلا سرش ئ2ا سدخي اةاو ألَْخاَلق ةا

و سقمخيخ ة.
و عترباياناحبتينالذها سجزنةاوغريلمامانا سجمزنا ستلاتددايفا
خظالا سقمخينا سدويلاجل ئماحلب،امماكمخاتاستتكلناعىلالذ ا سيحيا
منا سقبحاسيالا سدعماو إلسايمعا سبمرشاسليالخامتا ستحدةا ألَملخك ةا
ويق اةاعولا سغالباسهم،اوتغاميضا ألَُمااما ستحادةاوغّضايرصلما

عيهماعىلالذ ا سيحيا سقزز.
وقامل:ا»إنالاذها سجل ئماتكشافامدىاخاأسا سدادو ناوحمستها
 سبمئساةا ستلاوصلا س هامايدداأَْكيَلامناعرشخناشاهل ًامناعدو خها
 سدبيالاوغريا سربّن،ايدداأناخشالايفاُكّلامحموالتاها إلْجَل م ةاسلي لا
ماناإَن َعةاوصمايعا سشادبا س ميالا سكلخامايفاوجاها الساتكبمنا
و سصلفاو سغطلساةاسادولاتحمسفا سدادو ناوع عم هماو سصممتنيا

عىلاجل ئمهم«.
وسفاتاإىلاأنالاذها سجل ئاَماالاتزخُدا سشادبا س ميالاإاّلاصميع ًا
وعيفي خمًايفامي جهةا سدتدخناو سحتلنيا سجدعاوإساقمطامؤ ملتهما

 سيب يةا ستلاتستهدفا سيطنا س ميلاأنضمًاوإخَْسمخمً.

كانت ترتُِّب ُكُتَبها ودفاتُرها وتجّهز حقيبَتها استعدادًا لمغادرة المدرسة والعودة إلى بيتها، ووالدتها في 
 أن تعوَد ابنتها سالمًة معافاة، لكن لم تكن الطالبة إشراق وال أمها 

َ
مطبخها القروي تجهز لها الغداء.. وتدعو اهلل

تعلمان أن طائرة »خبيثة« توشك على اإلقلع من مملكة الشر، ليكوَن صيُدها ليوم الثلثاء 10-1-2017 هو مدرسة 
الفلح بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
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  - زكريا الشرعبي:
نغاِمايَاْلِعاكمخاينا سقامنساوككلاطالبا
 س ماناخذَلُباطالُبامدنساةا سفالحايمدخلخةا
خحملاينا صبامٍح،ا ُكلَّا مدنساتهما إىلا خهاما
أحالَمهاماوِصبملاماخالّععوناخشا َدا س مانا
 سيطيال،اخهتفينايهايفاوجاِهاُكّلاأعد ءا سبلدا

خ ماعىلاأنيضاوص م«. »سناتلىا سدُّ
كمناخايُ ا سيالثامءا سميضاميتلفامًاتممممً،ا
 سات قظاطاالُبامدنساةا سفاالحاكدمعتهم،ا
جمداي اعخمتَللمايفاحقمئبهم،اومضي او ألملا
خارشقايفاع يخهاماوُخطملاماتتجاهاخحايا
 سدنساة..ا سدنساةا ستلاخدتربوخهماُحضيَهما
 آلمناووطيهاما سصغري،اح يهاماكمناطري نا
 سددو نا ألَملخكلا سساديعياخحّللايفاساممءا
 سقلخاة،اخحاي احايلا سدنساةاوكأخمماكمنا
خيتظُلاوصيَلاجم 2ا سطالباس يسمايأشالئهما
وخحايلاأجسامَعلما سلق قاةا سغضاةاُطدممًا

سصي نخيه.
خسامدينا ولاما ختيقا2ا سطاالُبا ساما
صايتا سطمئال تاأناأجسامعلماوأحالمهاما
ومدنساتهمالالامماخحللا سطاري نامناأجلا
تدمريهاوسذسكاو صلي اساريلماسلحمقايطميينا
 سصبمحاوي يمماكمخي اعىلايُدداأمتمناقل لةامنا
 سدنساةاكمنا سقمتلاخض2اخدهاعىلازنا سقتل،ا
اإليمعةامماخقمنبالل5اطمسباوطمسبةاالا خستددُّ
ختجموزاُعملاأكرباو حداخ هماعملا سطفيسة.

يفالاذها سلحظامتاكمنا سطمسابامحمادا

أحمادالمجلاعىلايُدداعارشةاأمتمنامنايي يةا
 سدنساة،اوسماخكاناقداتيامولاخطايَنهايدُدا
الساتدجمسهاعىلا سيصيلاإىلا سدنساة،اوكمنا
 سطمسبامناو يلاعايلامصلحاشايخ2اَوإيل ل ما
ختاحامحمدان شادامظفالاعىلايُددامسامخةا
قل لة،اخ مماكمنا سكيريُامنا سطالباو سطمسبمتا
تلاكا مصمخحانيا إىلا سدنساةا وصلاي ا قادا
 سدبامن تا سكتييةاعىلاُجدن خهاماميلاملحبمًا
يكايفامدنستيماو« ألسممءا سيصيسة«ايجدلما
وميميلتهاماوغريلمامنا سدبامن تا ستلاتحثا
عىلاط با ألَْخااَلقاو إلخالصاسليطن،ا سيطنا
 سذياخلخدا سدادو ناأناخصمعَنهاميهماقبلاأنا

خكملي اخش ده.
م2ازخمعِةا ستحل لاقم اوك ُلا سدنساةاعيلا
أحمداعايلامظّفلايرصفا سطالبا سذخناكمخي ا
قاداوصلي اخيخمًاعىلاح متهام،اخلجا سطالبا
منا سدنساةاوساماخكيخي اقادا يتدادو اَكيري ًا
حانياخيا سقمتُلاماناأناخض 2َالدَخهاخقم ا
يإطالقا سصمنوخاس مّزَقاأجسمَعلماوخحّيسهما

إىلاأِشالءامتطمخلٍةاومتيمثلةاليماوليمك.
ا ستشاهداعدٌعامنا سطالباوجلحاآخلونا
وكذسكا ستشاهداوك الا سدنساةا سذياخلجا
خلاَفا سطاالباس ارشَفاعاىلا يتدمعلاماعنا

 سدنسة.
يحسابامدخالا سدنساةا ألساتمذامحمادا
صمساحامدصامناخقادا خطلالاصامنوٌخامنا
 سجهاةا سجييي اةامتجهامًاإىلا سدنساة،اماما
أعىاإىلا ستشاهمعاوك الا سدنساةاوعدعامنا

 سشهد ءاو سجلحى،امناضميهماستةاطالب:ا
لما سشه دةا سطمسبةاإرش قا سدمىف،او سجلخحا
 سطمسابامحبيباشا بةاعيلاعبد سلاها أللدلا
خامزحاماناتهمماةايفا سّصافا سيمخالاثمخيي،ا
و سطمسباأساممةاخح ىاعيلاحساناساه ل،ا
و سطمسباةاق معةامحمداممخا2اتبلغامنا سدملا
ثالثاعارشةاساية،او سطمسباةاإكال  اخج با

محمدا سزتلياتبلغامنا سدملاثممناسيي ت.
تقايلانق ةاعايلاأحمدامظفالا ييةاوك لا
 سدنساةاياأناو سدلماتيامولاخطايَنهامدهما
سام2ا حانيا إىلا سدنساةا مرسعامًا وذلابا
 سطاري ُناس ارصَفا سطاالَباعيهاماحتاىاالا
خساتهدَخهما سددو ن،اوي يماماكمناخطمنُعلما
عشامناخبتدادو اعنا سدنساةاسكيهاساماخدد،ا
قتلاها سددو ناوتض ف:ا سلاهاخهلكهماميلامما

أللكيخم«.
 ستشهدا ألساتمذاعيلامظفلاأََمام اع يَلا
 ييتاهانق ةاوأمم اعنياطاليهاومدهماوسماخبلا
مناجسادهاسيىاأشاالءاصغريةاوأجز ءامنا
عن جتاها سيمنخةا ستلا ساتقلهماحتىاخسابلا
صامنوخا سدادو ناعاىلا سدنساةاوخارصفا

 سطالباعيهم.

إشراق.. تحتضُن ُحلَمها وتموُت معه 
يداُضا سطالبا سذخناساماخكيخي اقداوصلي ا
إىلا سدنساةاساقطي اعىلا ألنضاحانياعّوىا
 الخفجامناومّزقاجيثازمالئهام،اكمماختحدثا
 سطمسباو يلاشايخ2اعناخفساهاحانياحدثتا

المكان الذي سقط فيه صاروخ العدوان الغادرإلهام المعافى صديقة الطالبة إشراقجدة الطالبة إشراق ترفع شنطة حفيدتها وتسأل بأي ذنب قتلت؟

ذراع إشراق.. الذي احتضنت به حلمها وماتت معه والد الشهيدة إشراق مع محرر صدى المسيرة

والد الشهيدة إشراق المعافى: لن نستــــــــــسلَم للعدوان ولو أضّحي بأوالدي كلهم
علي مظّفر وكيُل مدرسة الفالح استشهد َأَمـام ابنــــــــــــته رقية وهو يحاوُل صْرَف الطالب عن غارات العدوان 

مجزرُة طالب نهـم.. وحشيُة العــدوان تطـفـُئ إشــراق الطـفـولـة! 
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 سجلخماة،اويدُضهماللبايادوناأخةاوجهة،ا
ميلفمًاعخمتلهاوأقالمه،اوي يمماكمختا سطمسبةا
امنا سشاظمخماعىلايُدداسبدةاأمتمنا إسهم اتفلُّ
تقلخبامامنا خفجامنا سكمنا ساذيا خفجلاخ ها
 سصامنوخاسفتتاإىلاخلفهماخالأتاجيةاتهييا

أمممهم.
تقايلاإسهام اسصادىا سسارية:ا»رصختا
إرش قاإرش قاعّوخاتاخقمساي ايلامشاإرش قا

 سيلاسقطتالذ اطمسباثمخل«.
كمخاتا سطمسباةاإرش قاأحمادامحماداعيلا
 سدمىَفاتقفاإىلاجمخباصدخقتهماإسهم املزوقا
 سدامىَفاعىلايُداداخصفامرت،اوسماتادنكاإسهم ا
مناشادةا سذعلاأنا سجيةا ستلاليتاللاجيةا
صدخقتهماإرش قاإاّلاحنياقمسي اسهماإخهماممتت.
 ستشهدتاإرش قاوللاتحتضناحق بتهما
عممؤلاما خمختلطاتا وأحالمهاما  سدنسا ةا
يدخمتللاماكأخمماأن عتاأناتكتابايدمهماعىلا
عخمتللاماوحشا ةا سدادو نا سغمشاماومدىا
يشامعتهاوظلمةا سصمتا سادويلاإز ءا سجل ئما
 ستالاأطفأتاإرش قاع ي هاماوع يناعرش تا

 آلالفامنا س مي نياميذامماخقمنبا سدممني.
ساماتكناإرش قاقادايلغاتا سحمعخةاعرشةا
مانا سدمالاوكمختاتادُنُسايفا سصافا سيمسثا
 ألساميس،ا سات قظتاصبامَحا س اي ا ساذيا
 ستشاهدتاخ اهاوتيموساتاطدام اإخطمنلما
ثاماتيّجهاتاإىلا سدنساةاخ مما تجاهاو سدلما

وو سدتهماإىلا سزنعةاسلدمل.
حملاتاإرش قايفاشايطتهماكتابا سقل ءةا

و سلخمض امتاو سرتي اةا إلْسااَلم ةاوعخرتخنا
سلكتمياةاوونقاةاكمختاأعدتهاماالختبمناممعةا
 الجتممع امت،اغارياأنا سدادو نا ألعماىاالا
خقالأاممايفا سكتباوالاخدرتُفايمإلْسااَل اس ض2ا
 عتبامن ًاسه.امماكمناغارياعمهما سذياكتباعىلا
ونقاةا الختبامناآالخمًاماناعالمامتا ستدجبا
و الساتهجمناسلصمتا سادويلا سيزياعىلامما
خلتكباها سددو نامناجل ئمايشادة،اعىلاقتلها
ألحالمهاما ستالاكمناماناضميهاماأناتصبحا
طب باةاتيقذاأنو حا سيامساميطلقةامناقيسها
تدامىلا»وماناأح ملاماخكأخماماأح اما سيمسا

جم دمً«.
تقايلاإسهام اإناإرش قاقمساتاسهاماولمما
ذ لبتامناإىلا سدنساةاأخهامانأتايفاميممهاما
أنا سق مماةاقمماتاوأخهاماتيمفاماناق ممةا
 سق ممة؛األخهماتلخداأناتكملاعن ستهماوتصبحا
عكتاينة،اغرياأناحلمهماسماخكتمالاأََمام اآسةا
 سقتالا سبشادةاخساقطت،اولالاتحتضانا
كماما ي دلاما سمزقاة،ا حق بتهاما سدنسا ةا

تحتضناأُ ٌّاوس دلمامناشدةا سربع.
 ساتهد فا سددو ناسطالبامدنسةا سفالحا
سماخزعازمالَءلاماإالاصميع ًاوإرص ن ًاوسماخزعا
ألمس هماإالاعزخمةاوثبمتمًايفامي جهةا سددو نا

 ألَملخكلا سسديعيا سغمشم.
خقايلاو ساُداإرش قا سذيامماإناسام2اخربا
 ستشاهمعا ييتاهاحتىاحمدا سلاه،ايفاترصخحا
خامصاسصح فاةاصادىا سسارية:اإنالاذها
 سجل ئاماساناتيي هماعانامي جهاةا سددو نا

 ألَملخكلامهمماكمختاجل ئمه.اوخض ف:ا»سنا
خستسلماوسياأعخ2اأوالعياكلهم«،اخ مماتقيلا
صدخقتهاماإسهم ايأخهماسناترت ج2َاعنا سذلمبا
إىلا سدنساة،ايالاساتي صلاعن ساتهماوخامًءا

سلشه دةاإرش قاووخمءاسليطن.
اةامغ ياةاختقيلا أماماجادةاإرش قا سُحجَّ
وعميعهماتساقطاماناع يهمايمعيةانسامسةا
سحف دتهما سشاه دة:ا سساال اعل كاخماإرش ق،ا
ك فاحمسكاخاماإرش ق؟اوتض فاو ثقًةاييي با
 سلاهاك افا سجياةاوخد مهام؟ا سلاهاخجدلاكا
تشافدلاسسابدنيامناأللكا سلهاخلحمكا سلها
امما خيطلاسسامخش«اولماأمُللماإىلا سلهااَلايُادَّ

ختجمزى.
وتتحادثا سجدةامغ يةاعناإرش قاختقيل:ا
كمختاذ لبةاإىلا سدنساةاتقالأاممامدهماحتىا
عرشخنانخملاتشرتيايهماجدمسة،اتشرتيايهما

قلم؛االاخيمخينامنا سله.
وتساتفهم:اأخناخلخدا سسديعياو ألَملخكلا

أناخسريَاخقصفيمايفامد نسيماوميمزسيم؟!.
تق2ُامدنساُةا سفاالحايفاقلخةاييلامدصمنا
يمدخلخاةاخهماعىلايدداأكيلاماناأنيدنياك ليا
مانا سدمصماةاصيدامءاوالاخيجاُدايجي نلما
والايمسُقالباميهاماأخاةاميمطلاعساكلخةاأَْوا
 شاتبمكمت،ايحساباحدخاثاألاميلا سيطقةا
سصح فةاصدىا سسارية،اكماماوتحتيياعىلا
مماخقمنباللعاطمسباوطمسبةاأسميساوثمخييا
ميهامامئامتا سطاالباخمزحانياماناميمطلا

 الشتبمكمتايفاخهماومأنب.

رقية علي مظفر تتحدث لصدى المسيرة عن استشهاد والدها أمام عينيهالم تكن إشراق وزمالؤها يحملون في حقائبهم صواريخ باليستية، ما كانوا يحملون غير هذه الكتب

عدد من طالب مدرسة الفالح يقفون في ساحة المدرسة ويروون أحداث الجريمة الستاذ الشهيد/ علي مظفر - وكيل مدرسة الفالح

والد الشهيدة إشراق المعافى: لن نستــــــــــسلَم للعدوان ولو أضّحي بأوالدي كلهم
علي مظّفر وكيُل مدرسة الفالح استشهد َأَمـام ابنــــــــــــته رقية وهو يحاوُل صْرَف الطالب عن غارات العدوان 

مجزرُة طالب نهـم.. وحشيُة العــدوان تطـفـُئ إشــراق الطـفـولـة! 
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يحررها / أحمد محمد القمري

الشاعر ابو رائد الغولي
ث�������������اب�������������ت  ع���������ل���������ى ح���������دي 

وب�����دع�����س ف������وق خ���ش���م امل���ع���ت���دي 
ب���������������ال���������������روح ب�������������ا ن�������ف�������دي 

مي����ن����ا ب����ال����ب����س����ال����ة وال����ص����م����ود 

ع�������ه�������دي  ل�������ل�������ش�������ه�������ي�������د  و 
ن���خ���ذ ب���ال���ث���أر ي����ا دن����ي����ا اش���ه���دي 

س������������ن������������ي م�����������������ع زي�����������������دي 
ال����ق����رود ذا  جن����اه����د  ت����وح����دن����ا 

الشاعر محمد رطاس 
ام������������ض������������ي ك����������م����������ا ج����������دي

امل����ع����ت����دي ادق  امل�������ي�������دان  ف������ي 
ه�������ي�������ه�������ات اخ����������������ون ع�����ه�����دي 

ان����ود ان  ع�������دوي  م����ن  وه����ي����ه����ات 

ل���������ل���������دي���������ن ان�����������������ا اه�������������دي
ح����ي����ات����ي وامل������ذل������ة م������ا ارت�������دي

اب���������������������ذل ق�����������������وى ج�������ه�������دي
ازود ل������ه  وم������ال������ي  واوالدي 

الشاعر محمد علي االسدي
ان����������������������ا ل�����������ه�����������ا ج���������ن���������دي  

خل���ص���م���ي ك����ال����ظ����ام ال���س���رم���دي
ج���������������������دي  ألرض 

ب��ن��دق��ي ال ات��ق��ارح��ت م��ث��ل ال��رع��ود

ب��������������ا ص������������ده������������م وح��������������دي
وب�������ا ه�����اج�����م وب����ب����ل����غ م���ق���ص���دي

م���������������������������ادام ع��������������د زن��������������دي 
ي����ق����ات����ل ض������د ع�����ب�����اد ال����ن����ق����ود

الشاعر ابو هاجس محمد الحبشي
م�������������رح�������������ب م���������������ا ح����������دي 

وح�����ي�����ا اق����������وال ه�������زت م���ع���م���دي
ردي  ف������������ي  ج��������ي��������ت  ق������������د   

وج���ي���ت اب������ذل م���ع���اك���م  ب��اجل��ه��ود

م�����������ا دم��������������ت ان��������������ا ج������ن������دي
 س����اح����ي م�����ا ي�����ف�����ارق س���اع���دي

ه�������������ادي م�������������ن  ب�������ق�������ت�������ص   
 وس���ل���م���ان ال�������ذي خ������ان ال���ع���ه���ود

الشاعر ابو ذياب 
ان���������������������ا ع�����������ل�����������ى ع��������ه��������دي 

ووع�������دي وال���ق���س���م م����ا ب����ا رق����دي   
ب�������ع�������دي  ذي  واالب���������������������������ن 

ب���ي���اخ���د ث�����ار اب������وه ي����ا ب����ن س��ع��ود
     

ردي  ي����������وص����������ل����������ك  ب���������������ا 
واب�����ش�����ر ب���ال���ق���ض���اء ي�����ا م��ع��ت��دي   

ت��������ه��������دي  اب����������ط����������ال����������ن����������ا   
م����دل����ق ل����ل����خ����ون ه�����م واحل����ق����ود

الشاعر ابو اسد حميد االسد
ي����������������ا ب�����������ن�����������دق�����������ي م�����������دي 

وق����������زي م������ن غ������زان������ا م���ع���ت���دي 
وم��������������������ن ل����������ن����������ا احت���������������دي 

واجل��������دود اب�����ون�����ا  ارض  ت����ع����دا 

ب�������ع�������ط�������ي�������ه ب����������ال����������ف����������ردي 
رددي  ال������ب������ن������ادق  ب��������واري��������ت 

ف�������������ي م���������������������ارب ات���������ص���������دي 
وف��������ي م�����ي�����ون ب������ا ق������ز ال����ي����ه����ود

الشاعر رياض علوان 
م��������������ن ل����������س����������ن م�������ت�������ح�������دي

ي����ش����د ال������ع������زم ض������د امل����ع����ت����دي 
وال����������س����������ي����������ف ف�������������ي ي���������دي 

ودود واح����������د  ع����ل����ى  وب�����ت�����وك�����ل 

ي����������������ا ب�����������ن�����������دق�����������ي ه�����������دي 
ه��������ددي غ������������ازي  ك��������ل  وردي 

ول�����������ل�����������س�����������ي�����������وف ح�����������دي 
ال���ي���ه���ود اح�����ف�����اد  روس  ن���ق���ط���ع 

الشاعر عبداهلل علوس الجرفي
ي�������������ا ف�����������وه�����������ة احل���������م���������دي

وي�������ا خ����ش����م االف�������ّن�������ات ارع�������دي
واه����������������دي أت���������ف���������ي���������دي  و 

رص������اص امل������وت ل��ل��خ��ص��م ال���ل���دود

ان���������������������ا ع�����������ل�����������ى ع��������ه��������دي
مي�����ان�����ي وال������ك������رام������ة م���ق���ص���دي

واوص�������������������������ي مل�������������ن ب�������ع�������دي
ي�����واص�����ل ن���ه���ج اش�����ب�����ال االس������ود

الشاعر أمين االمير 
م������ي������دي  أو  ن��������ه��������م  ف������������ي 

امل���ع���ت���دي  وي������ل  ب������اب  ذو  ف�����ي  و 
م�������ت�������ح�������ّدي  و  ص�����������ام�����������د 

و ب����ا دع�����س ك�����ّل أذن�������اب ال��ي��ه��ود

ل�����������ل�����������ه ان����������������������ا ج���������ن���������دي 
ي���دي مت���ل���ك  م����ا  و  ل����ه  روح�������ي  و 

ض�������������ّدي  وق�����������������ف  م�������������ن  و 
ي��ب��ي��ت ال����ي����وم ف����ي ض���ي���ق ال��ل��ح��ود

الشاعر ميثاق ابوعريج
ردي  ال��������ش��������ام��������خ��������ة  ي������������ا 

وي���������ا ك�������ل اجل�������ب�������ال ات������وح������دي 
ع�������ه�������دي  ال�������������وف�������������ا  دام 

ف���م���ا ب��ج��ل��س ع���ل���ى ف���رش���ي رق����ود 

س�������ي�������ف�������ي ع��������ل��������ى غ������م������دي 
وب���������ا ح�����ق�����ق وص������ي������ة وال���������دي 

ج����������دي  ع��������������اه��������������ده  ذي 
اوص�������ل م�����ن غ������زا ق���ع���ر ال���ل���ح���ود

الشاعر وليد االنسي 
ي�������������ا ب���������ن���������دق���������ي ص�������ي�������دي

ات���ص���ي���دي و  ل����ل����غ����زاه  وه��������دي   
ول������ل��������������������ع��������������������دو ب�����������������ي�����دي

وص�����ي�����دي ل���ل���ج���م���اج���م وال���ك���ب���ود

وان�����������������������ا ع���������ل���������ى ع�������ه�������دي
ووع�������������دي ل�����ل�����وط�����ن م���ت���ج���ن���دي

ال�����������������������������������روح ل������������ه ت������ف������دي
وألج����ل����ك ي����ا وط�����ن ن���ب���ق���ى ج��ن��ود

الشاعر محمد أحمد البحري
ش�����������ي�����������دي ب���������ن���������ا ش�������ي�������دي 

س���ن���ن ال���ن���ص���ر زف������ي وان����ش����دي 
م������ي������دي  ال  ح����������������وث  م������������ن 

ع���ل���ى خ����ط ال���ت���م���اس���ك وال���ص���م���ود 

ي��������������ا أرض��������������ن��������������ا ع�������ي�������دي 
م���ق���اب���ر واح����ف����ري����ه����ا واح����ص����دي

ص�������ي�������دي ال����������ع����������داء ص����ي����دي 
وه�������ّدي م����ن غ����زان����ا ف����ي احل�����دود

الشاعر غمدان الجّمال
ل�����������ل�����������ه ان����������������������ا ج���������ن���������دي 

وث������اب������ت ب�������ال�������والء ي������ا س���ي���دي 
م�������������ا ي�������خ�������ت�������ل�������ف ع�������ه�������دي 

ل���ل���ع���ه���ود   ي����ن����اق����ض  م����ث����ل����ي  وال 

ل����������������و حت���������ت���������ش���������د ض�����������دي 
ط����واغ����ي����ت ال�����ظ�����ام ال���س���رم���دي 

وال����������س����������ن����������د وال��������ه��������ن��������دي 
م����ع اح������اف ال���ن���ص���ارى وال���ي���ه���ود 

الشاعر حسين عبداهلل الكبسي
س�����������ل�����������م�����������ان م��������ت��������ح��������دي

و ي���ا ال��س��ب��ع ال���س���م���اوات اش��ه��دي
ق���������������ات���������������ل وم����������ت����������ع����������دي

وع�����امل�����ن�����ا ع�����ل�����ى ه���������ذا ش����ه����ود

ردي ب�����������ن�����������دق�����������ي  ي����������������ا 
وف������ي وس������ط اجل����م����اج����م ح�����ددي

وم����������������������ن دخ����������������������ل ح�����������دي
مي�������ن ال������ل������ه ان�����������ه  م�������ا ي����ع����ود

الشاعر ابو طارق زياد محسن 
ردي ال���������ق���������اف���������ي���������ة  ي�������������ا 

وي�������ا اش������ع������ار خ�����وض�����ي م���ج���دي
ب�����������������ا ظ�����������������ل م��������ت��������ص��������دي

ت����أك����د م�����ن دخ�������ل م����اع����د ي���ع���ود

ش������������ام������������خ وم�������������������ن ق����������دي
رددي ل�������ع�������زي  دن�������ي�������ا  ف������ي������ا 

ع�����������دي م�����������ج�����������دن�����������ا  ال 
ق���ل���ي ي��خ��س��ئ حت���ال���ف ب����ن س��ع��ود

الشاعر إسـمـاعــيــل الـشــقـاقــــي
ج��������������اه��������������ز وم���������ت���������ح���������دي 

ع�������دو ال�����ل�����ه واحل������ل������ف ال�������ردي
وم���������������������ن وق���������������������ف ض�����������دي

ي�������ذوق امل�������وت م�����ن ش�����م احل���ي���ود

ان���������������������ا ع�����������ل�����������ى وع����������������دي
وي������ا اخل����وب����ه وجن��������ران اش���ه���دي

ي�������ج�������دي الً  ال���������ق���������ص���������ف 
واجل�����ن�����ود اجمل������ن������زر  ط�������اح  إذا 

الشاعر ابو جمال عبداهلل معوضه
ي����������دي ف��������������ي  دام  م��������������ا 

س�����اح�����ي م������ا اه���������اب امل���ع���ت���دي
ودي م����������������ا  خ�����������ي�����������ر  و 

ال��ل��دود ال��وغ��ى خصمي  ف��ي  اواج����ه 

ي������������ا ارض������������ن������������ا اه��������ت��������دي
ال����ردي ه����ذا  ال��ع��م��ي��ل  راس  ع��ل��ى 

ودي رع�����������������ى  م�������������ا  ذي 
وخ������ان ال���ش���ع���ب وت����اري����خ اجل�����دود

الشاعر احمد علي جابر الجرفي
ي������������ا ارض������������ن������������ا اش��������ت��������دي

اص��م��دي احل����ض����ارات  ارض  وي����ا   
ب��������������رواح��������������ن��������������ا ن��������ف��������دي 

ت������راب������ش ش���اف���ع���ي���ن���ا وال������زي������ود

م��������ه��������م��������ا ح���������ش���������د ض���������دي
وم����ه����م����ا ل���ل���ج���ي���وش ب���ي���ض���م���دي

م�������������ا ه�������������و ب������������������ذي ق���������دي
ول������و ج������اب االف�����������ارق وال���ه���ن���ود

الشاعر علي محمد المحاقري
ي��������������ا م���������ع���������ت���������دي ح���������������دي 

ات��������اك امل��������وت م�����ن ق���ب���ض���ه ي���دي 
ردي  ص�������������اع�������������ق�������������ه  ي������������ا 

ع���ل���ى ال���ب���اغ���ي وع����ّب����اد ال�����ن�����ق�����ود 

وال�����������ل�����������ه م�����������������ا ع�����������ن�����������دي 
ل���ك���م غ���ي���ر ال���ق���ذاي���ف ي����ا ال�������ردي

وال��������������ل��������������ه ل��������������ن ي�������ج�������دي
حت��ال��ف��ك��م م���ع اذي������ال ال�����ي�����ه��������������ود

الشاعر أحمد محمد الخاشب
ب����������������أث����������������ور م���������ت���������ح���������ّدي

اش���ه���دي ب��ق��ع��ا  ي����ا  األرض  ط���غ���اة 
ب��������دع��������س ع�������ل�������ى »ه����������������ادي«

وأم����ري����ك����ا وب������ا س���ت���أص���ل س��ع��ود

ذودي ال�������ق�������ب�������ي�������ل�������ة  ي������������ا 
ك ف�����ي ي���دي م���ع���ي أرض�������ي وي���������دِّ

ك��������������������ًا ف����������ق����������ط ي��������ب��������دي
ال���وع���وْد ف���ي  ال���ع���رش ص�����اِدْق  ورب 

الشاعر بشير اليادعي  أبو هيالن
ردي ب�����������ن�����������دق�����������ي  ي����������������ا 

ع���ل���ى ال�����ع�����دوان واحل����ل����ف ال�����ردي
م����������ن ال������������رص������������اص أه����������دي

دع��������اة ال����ش����ر وإذن����������اب ال���ي���ه���ود

م���������������ا زل��������������������ت م�������ت�������ح�������دي
زن�����������اد ال����ب����ن����دق����ي����ة ف�������ي ي�����دي

ب������������ال������������ع������������ز واجمل�����������������������دي
ن��ع��ي��ش أح�������رار ي����ا ح���ل���ف ال���ق���رود

الشاعر ماجد حفظ اهلل الخوالني
ال���������������ع���������������ز ف������������������ي ي������������دي 

م��ق��ص��دي ال����ش����ه����ادة  و  س����اح����ي 
واجمل��������������������������د م����������������ن ج�����������دي 

ورث�����ت�����ه وال����ش����ي����م ن����ح����وي ت���ع���ود

ي�������������ام�������������ن ع����������ل����������ى ح����������دي
ت�����ع�����دى ح����ظ����ه احل��������ظ ال��������ردي

وان�����������������������ا ع���������ل���������ى وع��������������دي
وع����م����ر احل������ر م����ا ي���خ���ل���ف وع����ود

الشاعر/ محمد شوقي الذانبي
ي��������������ا ب����������ن����������دق����������ي ه���������������دي

وش������دي ف�����وق االع��������داء وارع������دي
ف�����������امل�����������ع�����������رك�����������ة ب��������ي��������دي

ودق�������ي وك����س����ري زح������ف ال����ق����رود

ج��������ن��������دي  ت����������ت����������رك����������ي  ال 
ي�����ه�����ودي اوم�������ن احل����ل����ف ال������ردي 

وم����������������������ن دخ����������������������ل ح�����������دي 
وارض���������ي م���س���ت���ح���ي���ل ان������ه ي���ع���ود 

الشاعر ابو حكيم عبدالرحمن الصارم
ي�������������ا ن��������ف��������س��������ي اش���������ت���������دي 

رددي  ل�����ل�����ي�����ه�����ودي  وع�������ي�������دي 
ب�����������أن�����������ي ع���������ل���������ى ع�������ه�������دي 

ش����دي����دي م����ا ت���خ���وف���ن���ي احل���ش���ود 

م������ه������م������ا ال�����������ق�����������وى ت������ع������دي 
وم����ه����م����ا امل���م���ل���ك���ة ب�����ا حت���ش���دي 

ص���������������������������ارم وم���������ت���������ح���������دي 
وغ����ال����ب ح���ل���ف أح����ف����اد ال����ق����رود

يقول 
البّداع

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  وال���ق���ب���ر  امل������وت  ك������ؤوس 

م�����ي�����دي  أو  اجل��������������وف  ف���������ي 
ال��ي��ه��ود واالء  م����ن  ك����ل  أب����ي����دي   

لذهامسمحةاتفمعل ةاخفتحهما
سشادل ءا سز مالاخفالاكلاعادعا
سييرشاز مالاسلمجمن ةااوخستقبلا
 يد عمتكاماايارشطا ناالاختجموزا
يقايةا عانا نيداةا ي امتا  سالعا
و ختاز ل،اوتلسالاعىلا سلسامئلا
 سيمصاةايفاصفحاةاخانا سفيينا
يفا سف الاييكاخااللاخيمنيااوالا

تيرشا سلعوعاإالايفا سصح فة.

زامل 
املجاراة

ي�������ا م������وط������ن األب������ط������ال 
ي��ا وك���ر ال��ص��ن��ادي��د ال��رج��ال 

ت�����ت�����ع�����اق�����ب األج�������ي�������ال 
وم���ا ن��س��ل األس����ود اال أس��ود

ه�����ب�����وا ف������ي اس���ت���ع���ج���ال 
امل���ع���ارك وال��ق��ت��ال ال س����اح 

ن�����س�����ت�����أص�����ل االن�������������ذال
م���ن ب����اع ال���ك���رام���ة ب��ال��ن��ق��ود  

 الشاعر 
ابو رصيد المرهبي 

الشاعر عاطف يحيى القاضي 
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11 كتابات سددعااعماا      سيم لااااخيمخلامالا اا سي خلالااني 2ا سيمخلامخلالا

الجيُش واللجاُن اآلية )60( من سورة الرحمن 
زيد البعوة 

حنياخَلَلا سلُهاآعَ اوجم2ا سالئكَةاوأمللما
يمسسجيعاسهاس لامجّلعا ستدلٍضاأَْواتمي ٍل؛ا
يلاألخهاسا يُلُجامناصلباهاذنخٌةامجملدونا
خقمنعاينا سظلاَماو سطغ مَناخساتحّقيناأنا
تساُجَداسهما سالئكاة،اخك فاالاخأمالاأقالميما
ولمممتياماأناتساُجَداسهم؛اإجاالالًاوتدظ ممًا
سي قفهاما سُقلآخ ة،اوإذ اساماخفدلاذسكاخيحُنا
ا سلديَةا ستلاساّطللما سلهاوخلضهما خساتحلُّ

عىلاإيل ل.ا
 سجملُدوناجم2انو خةاتكتبهما ألقالُ ايحربا
مناممءا سذلب،اوخكتبينا سحلخةاو الساتقاللا
يحارباعممئهامايأقالٍ اماناِعظم اأَجسامعلما

س يطي اسيماعيي نا سح مةايدزةاوكل مة.ا
كاماخكتُُباعانا سجملدخناتلس ايَناكتمبا
ومل منامقملاومل يناعخي ناشدل،الذ اقل ٌل،ا
خهماخايقا ستدبرياو سبالغة،ايالالما إلعجمزا

 سبالغلاو سحّسيمتا إليد ع ةاو سشمعل.ا
لاماأَْكبَااُلامماماتُيطُّهاحالوُفاأقالميم،ا
خهماخشبهينا سلغَةا سدلي َةايفا س ي ا ألولامنا
 إلْساَل ،امدجزةاخزلا سُقلآنايلسمخهم،اخجملدا
 سسالمينا خطالقمًامناآخمتا سسينا ستلاقملا

عيهما سلهايلسمناعليلامبني..ا
خحنامقرّصونايحقهمامهمماقليماومهمما
كتبيماخإذ اكيماخكتباعيهماممعحنياسبطيالتهما
وعطمئهاماُجَمالًاوكلممتايفاساطين،اخإخهما
خكتباينا ستأنخاَخايأعممسهاماوتضح متهاما

يمسلصمصاو سقذ ئفاو سصي نخخ.
أعممسهاما وعاىلا عل هاما خييالا حانيا

وإقد مهام،ا وشاجمعتهما
يضا2ا ختجاموزا الا خيحانا
عقمئالاخيارُساخ هاماقل الًا
ماناحاربا ألقاال اتُساَكُبا
خايقاي امضا ألون ق،اأماما
ُلماخإخهماخكتباينا سالحَما
 ألسطينخةايدلقاوجيلهما
وعمامءاقلييهامايفامدامنَكا
طيخلةاخميُتاخ هاما سبمطُلا
وخيّلدايفا سحلاوخهز اخ هما
خ هاما وخيتارصا  سطغ امنا

 سددل.ا
ماناخحاناحانياخقمننا
كمخاتا مهماما حلوَخياما

عظمتهاماخل ساتاإاّلامجلعاأساي ناخليثايهما
ساطيحا ألون قاخجمدهاماوخلملمهاماستصريا
جماالًامف ادةاوتدمياريا خشامئ ةاالاتلقىاإىلا
ذّن ِتا سغبامنا سذياَعِلاَلايفاخدمِلا سجملدخنايفا

سب لا سلهاو سستضدفني.ا
وإناساكتيما ُظلميملاما قلياماعيهاما إنا
شامنكيمايفامي جهتهم،اخهاماخضديخيما س ي ا
يفاميقافامحالج،ا سصمُتاعاناتضح متهما
صميِعلاما عانا و ساكالُ ا حال ٌ ،ا وتدبهاما
االاخيامباعل هاإنا و خجمز تهاماو جٌبارشعلٌّ
سماخُكْنايمساتي لماوخميدمًامناصدقاإخممخيما

يدظمةامماخصيدين.ا

مامذ اخقايُلاوكلاكالميامامجالعاميجمتا
صيت اةاتيلجامانايانيا سشافمهاوخدعُمهما
 سلسامُناستكايَنامفهيماًةا
نجامل،ا عانا سلمساتم2ا
وكالُمهما تفكاريٌا صمتهاما
يفا وقتهاما ا ُجالُّ تساب ٌح،ا
جدلاي ا ألخهاما صمات؛ا
عيهما يادالًا تتكلُما ييمعقهما
تلاكا سبيامعقا أنا حتاىا
تقايُلاكلمامتاغفالاعيهما
و سدتادون،ا  سقمعادونا
خاكلانصمصاةاتيطللامنا
خي لامتاييمعقهاماتقايل:ا
َنَم ْاَتا إِذْا َنَم ْاَتا »َوَماما
ا سلََّهاَنَماى«،اوتقيل:ا َوَسِٰكانَّ
خَُدذِّيُْهاُما سلَّاُها »َقمِتلُيُلاْما
ُكْماَعَل ِْهْماَوخَْشاِفا ِيأَخِْدخُكْماَوخُْيِزِلْماَوخَيرُصْ

ْؤِمِينَي«،اولكذ . ُصُدوَناَقْيٍ امُّ
ومامذ اخكتُاُباوخحناخبَحُثاعانا سدبمن تا
و سكلمامتاماناع خالا سدمجاماو سقي م لا
 سدلي اةاسيكتابا ألخضالاإالاأخيماالاخسامويا
حلخامًاو حاد ًاممماخكتباها سجملادوناس لا
يأقالمهمايالايمي قفهاماوآالتهاما سحلي ة،ا
خكلاميقافاخقيمينايهاساتجُداأخهاميجيٌعا
يفاساينةا ستييةاأَْواساينةا الخفملاأَْواساينةا
 سيارص،اوُكلُّانصمصاةاأَْواقذخفاةاخطلقيخهما

ستجُدلمايفامدلكةايدناأَْواغزوةا ألحز ب.
اوح يهماخحناسماخاأِتايجدخد،اولماكتبي ا

 إلْساَلَ اعىلا سي ق2،اكمماسطلها سُقلآُن،اوكمما
ضّحىاوتدبامناأجلهانسايُلا إلْساَل امحمدا
صاىلا سلهاعل اهاوآسه،اولياما سدجازُةاخكتُُبا
قصاصاونو خمتايأقال اولماخكتبيناساريًةا

وتأنخيمًايأعمملاومي قف.
وُليماعاىلاقلملالذ اأناالاخظالَّاميصييمًا
اةاعيدمماخكتُُباعنا سجملدخنا كدمعتهاوَخمصَّ
مناأيطملا سج شاو سلجمنا سشدب ة،ايلاعل ها
أناخكايناأحادَباكمسهااللايفاحظالةا سقملا
و سشاملاوعاىلا سحالوفا ستالاأكتبهماعنا
أَخَْصامنا سلهاونجمسهاأناتكايناملخيعًةاعئممًا
يفامقممهاماتدظ مامًاسشاأخهماومكمختهام،ا
خمسحالوفا ستلاتكتُباعانا سجملدخناعل هما
والا مضميماةا والا مكساينًةا تكاينا الا أنا
ميصيياة،ايلامفتيحةاوملخيعاةاسكلاتل َلا

يأوس مءا سله.
ويفا ألخارياأخاماسماأكتباشا ئمًاإىلاحدا آلنا
خل اُلايمسجملدخانا سذخناخي جهاينا سددو َنا

 سسديعيا ألملخكلاعىلا س من.
اُكّلامماكتبتهامجلعاعتمٍباسقلملاوحلويفا
وأخممايلاسكالاالاتظناأخهاماقداخدلتاشا ئمًا
سلمجملدخان،اخ ص بهاما سغالوُن،اخمسحلوفا
و ألقاالُ او ألون ُقاو سُجَمالاو سدبامن تاُكلُّهما
اَلا سلَُّها تُيتاَزُلايفاآخاةاو حادةاتقايُل:ا»َوَخضَّ

 ْسُمَجمِلِدخَناَعىَلا ْسَقمِعِدخَناأَْجًل اَعِظ ًمم«.
 سقمُلاخكُمُنايفا سديي ن..

اا آلخةانقمال6امناساينةا سلحمناتقيُل:ا
ا إْلِْحَسمُن«((. »َلْلاَجَز ُءا إْلِْحَسمِناإاِلَّ

مملكة )الَقّش( 
َوحَصاُد أعواد الثَقاب؟

الشيخ عبدالمنان السنبلي
ع  َوهو يغاِدُر من عىل متن الطراد األمريكي )يو إس إس كوينيس( رَشَ
يف توزي�ع النظرات عىل أعضاء الوفد املرافق له واملصحوبات بابتس�اماٍت 
لم تس�تطع أن تخفي وراءها ما كان يجيش بداخله من مش�اعر االرتياح 
َواالطمئنان كما لو كان للتّو قد حصل من عىل متن )سفينة الخلد( ململكته 

عىل صك ضماٍن أبدٍي لبقائها َوديمومتها إىل ما ال نهاية!
لق�د ظ�ن عبدالعزيز بن س�عود ان�ه بتوقيعه ع�ىل اتفاقي�ة الحماية 
َوملحقاتها مع الرئيس األمريكي روزفلت يف الرابع عرش من فرباير 1945 
قد وضع آخر اللبنات املكملة لرصح مملكته َولم يعد أمامه إال أن يؤذن يف 
األمريكي�ن ليأتوا رشكاٍت َوقواعَد ليش�هدوا منافَع لهم َوليرشبوا ما طاب 
لهم من النفط حيث ش�اءوا ذهباً أس�وَد ال ينازعهم عليه أحد، فال يقرتب 

من مملكته أحد َوال يجرؤ عىل التآمر عليها أحد! 
و ي�وم أن ش�عر بدنِّو األجل جمع حول�ه صبيان�ه َوأعطاهم خارطة 
طريٍق تبدأ من واش�نطن َوتنتهي يف واشنطن أيضاً، لن يضلوا بعدها أبداً 

إن هم تمسكوا بها! هكذا أوصاهم 
لم يكن يعلم صاحبنا املؤس�س أن قواعد اللعبة قد تتغري يف أي لحظة 
َوأن آدم يف رحل�ة توقه إىل الخلد قد ُكِت�ب عليه الفناُء َوالخروج من الجنة 
- ح�ن وثق بم�ن أوهمه بالخلد َوالبقاء، َوأن الذئ�ب ال يأكل من الغنم إال 

القاصية!
تمس�ك الصبي�ة بم�ا وّصاهم ب�ه أبوهم ب�ل أنهم ق�د زادوا عىل ذلك 
َوتعاه�دوا فيم�ا بينهم ع�ىل أن يقتلوا ُكّل م�ن يحاول الخ�روج منهم أَْو 
م�ن بني جلدتهم ع�ىل طاعة البيت األبي�ض، فقتلوا منه�م فيصل َوقبله 
الزعيم ن�ارص َوالحقاً صدام َومعم�ر َوها هم اليوم. يتآمرون عىل األس�د 
االب�ن َونرصالله َوصال�ح َوعبدامللك حناناً وبراً بس�يد البيت األبيض َوإن 

كان جباراً شقيا!
ل�م يدعوا ش�قيقاً َوال صديق�اً لهم يف الجوار إال َوفرط�وا به َوخرسوه 
حت�ى أنه لم يع�د لهم محبٌّ َوال من�ارٌص إال من باع نفس�ه لهم إىل حن، 
َوم�اذا تعنيهم أصالً أُخوَّة أَْو صداق�ة من بالجوار إذا كانوا ال يرون فيهم 
صّماَم أماٍن لهم أَْو حصناً حصيناً َوسوراً واقياً ألمنهم الوجودي َوالقومي 
طاملا َوأمر حمايتهم يقع عىل عاتق بالد العم سام؟! هكذا يعتقدون دائماً!

ل�م يَعريوا ش�عبهم َوتوق�ه امل�رشوع إىل الديمقراطي�ة َواالنعتاق من 
قبضة االس�تبداد أي اهتمام يذكر، فشعبهم بالنس�بة لهم ليس إال قطيٌع 
م�ن النعاج املتخمة التي ال وظيفة لها س�وى الخنوع َوالس�مع َوالطاعة، 
َومل�اذا ينظرون أصالً إىل مطال�ب قطيٍع من املتخمن طامل�ا َوقد حصلوا 
عىل ش�هاداٍت يف الديمقراطية َوحقوق اإلنَْس�ان زوراً َوبهتاناً من كربيات 
املعاهد املعنية يف واش�نطن َولندن َوباريس حتى أنني لم أعد أس�تبعد أن 
يمنح )سلمان( يف لحظة من اللحظات جائزة نوبل للسالم كما ُمنحها من 

قبل إبنا َعميِِّه )مناحيم بيقن َوبرييز(؟! هكذا يظنون دائماً!
َوالي�وم َوقد وضع�وا ثقل أمنهم الوج�ودي كله عىل عات�ق األمريكي 
َوراهن�وا ع�ىل إيفائ�ه بما تعه�د لهم به األول�ون من قبل، ه�ا هي قواعد 
االش�تباك قد أخ�ذت يف التغرّي َولم يعد املدللون الصغار - َوقد ش�اخوا - 
مدللن كما كانوا أَْو عىل األقل بنفس الحظوة َوالزخم السابق بعد أن قىض 
األمريكي�ون م�ن عذرية أرضهم َوم�ا يف بطنها وطراً كافي�ا َومن أثداءها 
رضعاٍت َوجرعاًٍت مشبعاٍت تغنيهم عما بقى َوَفُضل َوتجعلهم يف ِحلٍٍّ من 
تحمل تبعات َوأعباء ه�ؤالء )العاهة( إال أن يضاعفوا َويدفعوا أَْكثَر َوأَْكثَر 

أَْو هكذا أومئ )ترامب( ذات خريف!
ي�ا إلهي! ما هذا الغ�د القاتم املجه�ول الذي ينتظر مملك�ة )القش(ّ 
َوق�د طفت عىل بحاٍر من ال�دم َوأحاط بها الثأر من ُكّل جانب َوأوش�كت 
قل�وب أَبْنَاءها من الداخل عىل االنفجار غيضاً َوغضباً َوحقداً عىل عنجهية 
َواس�تبداد الصبية َوصبية الصبية، َوكذلك ظهور مؤرشات رغبٍة أمريكيٍة 
بالبدء بإش�عال أع�واد الثقاب إيذان�اً بدنّو أجل مملك�ة )الَقّش( هذه إىل 

األبد؟!

أحمد ناصر الشريف
 

الاخادنياياأّياعقالاأَْواخكالاعساكلياخقدُ ا
و سلقاصا سغليالا ُنّو َعا سفيامعقا  إلَممَن ت اينا
و سرشقلاوملوجلا سدهلا سدويلاعىلاق معِةامدمنكا
ضدامقمتلنياأصالءايمسفطلة،امد خدنياعناوطيهما
وسا معتهاو ساتقالسه؟اوالاخدنياك افاتما سدخ2ا
يهمامنايمن تا سلقصاومنامدنا سجيناو سيالعةا
و النتيمءاياكلامدمخ هاس قدماي اإىلاأنضا إلخممنا
و سحكماةاميفيخنيايأَْمَي سهما سقذنةاوخفيساهما
 ألقاذناس قايعو احلويمًاس ساي األالًاسهام..اوعل ها
خقايلاسهؤالءا ألشاقمءاوخأساُفاأناخقيَلاأشاقمءا
يفامشا يمتا إلَمامَن ت:اأساماخكناخل قامًايكماأنا
تكمخحي اوتيمضلي اإلخال جاجزنكما سيالثا سحتلةا
ماناإخال ن:اطيبا سكاربىاوطيبا سصغالىاو يلا
مايىس..ايدالًاعاناللوستكماإىلا س ماناطمسماأخكما
تجدونايفاأخفسكما سلوحا سدسكلخةاو سقدنةاعىلا
 سارباو سقتالاو ستدمري..اأ اأخاهاخيطبلاعل كما

قيلا سشمعلا سدليل:
اأساٌداعايلاويفا سحالوباخدمماة..اتصفالامنا

صفريا سصمخل.
أالاخكف كاماخاماأَيْيَامءامشا يمتا إلَمامَن تامما
تجلعتامامانالز ئاماط لاةاتي جدكامايفا س مانا
خضحتكاماأََمااام ا سدمساماوأثبتاتا خكماأشابمها

نجمل..اومماجالىاسكمامؤخال ًايفاذيمباوكهبيبا
ح اثاكيتاماأولا سفمنخاناأََماام انجاملا سلجملا

 سذخناحيسي اآس متكما سدساكلخةا
سدابا خشابها ماما إىلا  سحدخياةا
 ألَْطَفاملاخؤكاداصدقاماماخقيلا
اعل كم..ا وخيفالاتمممامًاأياتََجنٍّ
خهالا ساتيعبتما سادنساج اد ا
وعلختمامناتي جهينايفام معخنا

 سقتملاو سدخمعاعنا ألوطمن؟
أنا خمكانا كياريةا أسائلةا ا
سهاؤالءا ألغب امءا خيجههاما
 سذخاناتما سدخا2ايهاماإىلا س منا
ستكاينامقربةاسهماما2اأخهماسنا
خستط دي ا الجميةاعل هم؛ايسببا
 سحقدا ألعمىا سذياخكيّيخهاسل منا
وشادبهما سدظ ماوحجباعيهما

حق قةاأنا سشاديبا سحلةامهماماأثقلتهما سدمخمةا
وكبدتهاماسايينا سقهلا الساتدممنياو ستدخلايفا
شاؤوخهماو ساتغالسهماخإناذسكاإىلاحانياوالايداسها
ماناخهمخة..اوأناأََسامس با سفتياةاورش ءاضدفمءا
 سيفايساو سدمالءاو سلتزقةاس تيذو اميهماُساّلممًا
سلتسللاعل هاوخللاأجي ءاتدكلا ألمناو الستقل نا
سليصمخاةا نلانا سقال نا س ميالا عاىلا تسامعدا
 سيمنج اةاكمماكمناخحُدُثاخااللا سدقيعا سمض ةا

قاداذلبازميهاماوأَْصبَااحا س منايفضالانجمسها
 سدظم ا سد خدنياعياهامميلنيايفا سج شاو سلجمنا
 سشدب ةاو سساييعخنايأَْكيَلامنا
خمساةاوعرشخانامل يخامامنا
 سبرشالمامجميعاسكمنا س منا
قيخاماومتممساكماوساناتزخادها
 سؤ مل تاوشانا سحالوباعل ها
 الاأناخكايناأَْكيَالاصاليةاوتحدا
سكلامناخدمعخه..اوقداجلباذسكا
أَعد ءا س مناووحدتهاوتقدمهايفا
أَْكيَالامناميقافاتأنخيل..اومما
خي جُهها سشادبا س ميالا س ي ا
ماناحالباظمساةاشايتاضدها
عونامربناسماتكناسايىاحملةا
مب ّتةاوميّجهةاتستهدفا س منا
وخظممهاوثينتهاووحدته..اوسنئا
كمنا سدد ءا سساتحكماسلشدبا س ميلاس لاجدخد ا
خقداجليتهاجمنةا سسايءامملكةاقلنا سش طمنايفا
خرت تاساميقةاحنياكمختاتتحمسفام2اعولاكربىا
وتفتحا سدساكل تاستدنخبا سلتزقةاوتسال حهما
ثاماتلسالهماإىلا س ماناسحمنياةا ييمئاهاوتدماريا
مقدن تاه..اإالاأناُكّلاعدو نامبمرشاأَواغريامبمرشا
كمختاتشايها سساديعخةاعىلا س مناوشدبهماكمنا
خلتاداإىلاخحالاحاكم ا سيظام ا سدمئيلا سساديعيا

 سذيا ساتدبداشادباخجداو سحجامزاوحلمهاحتىا
ماناليختها سيطي ّةا ألصل ةاو ساتحدثاسهاليخةا
جدخادةاس صباحا سشادبا سيح ادايفا سدمساما سذيا
خيتمالاألرسةاتحكمهانيطتاتأنخياهايتأنخيهم..ا
خأياعمناأَْكيَلامنالذ اسحلايشادباخجداو سحجمزا
 سذياأَْصبَاحاالاحيلاسهاوالاقية..اوللا س ي اتلملا
يأييمئهاإىلا سحلقةايفاحلباخمرسةاسناتجيَلاميهما
 سساديعخةاومناتحمسفامدهاماإالا سهز ئما ستتمس ةا

وخضحاخي خملما سس ئة.
وألنا سيقاةايانيا ألرسةا سحمكماةا سساديعخةا
ميددمةاوينياشادباخجاداو سحجمزا ساذياغ بتها
عاناو قدهاتممممًاخاإنالذها ألرسةاتلجاأاع ئممًايفا
ُكّلاخرتةاتشدلاخ همايمسيطلاإىلا الستيجمعايقي تا
أجيب ةاسحممختهماغريامكرتثةايقدن تاأَيْيَمءاشدبا
خجاداو سحجمزاوغريتهاماعىلايالعلماوسا معتهم،ا
وليا ألملا ساذيا عتربهاُكّلامي طنايفامملكةاقلنا
 سشا طمناطديًةايفاصدنهاوصدناقي تها سسالحة،ا
يلاو ختقمصامًايفاكفمءتهماوقدن تهاماسلتصدياأليا
عدو ناتتدلضاسهايالعلمانغماصفقمتا ألسالحةا
 ستالاختاما العاالناعيهماوتبلاغاأثممخهاماعرش تا
 سل امن تامنا سادوالن تاتيفلامناأَْمَي لا سشادبا
وخذلابامدظمهاماإىلاج ايبا ألمال ء..اوقداجمءا
 سدادو نا سظمسماعىلا س ماناس يالجاإىلا سدلناُكّلا

خضمئحا سيظم ا سدمئيلا سسديعي.

أسٌد عليَّ ويف الحروب نعامة..!  الت
الصرُب ينتصُر تأم

على القّوة
عبدالحميد سعيد

عساريٌا ميامٌضا خايٍ ا لل5ا   

يفا خمضتاها سملكاُةا سساديعخةا

أخجباتا ح اثا  ألن يضا س مي ّاة،ا

ميسايع ًام تمًاغريارشعال..اميقٌفا

محالٌجاوعامٌنازميالاعىلاسا معةا

كياريونا خمألصدقامُءا  سملكاة،ا

و سيسيعاو حداسناخيسابه،اخمسرشفا

غامٍل،اسكناأح مخامًا ساملاخغطلامما

أخلايمسرشف،اسكنا سذلباخسا ٌحا

شاجلةا تحاتا خمضاتا سيامضا

أملخك اةاوغطمءاخل جالاإَممَن تلا

وسبساتاعنعا سدلوياةاستض اَفاإىلا

 سدلوياةاوسامخةاوحقامنة،اخبددا

مالونالل5اخي اولالايفاميمضهما

 ألس ماويدداأناأخجباتاميسيع ًام تمًا

الالالا ستلاقامعنةاعاىلا سيهيضا

و سلجايعاإىلاأللهاماوالاللاقمعنةا

 سظهيناعىلاعشامقهماوأصدقمئهم،ا

تغامزَلا أنا ليامكا حتمامالتا لالا

صدخقامًاجدخاد ًاخحفظامامءاوجهما

 سلملاوسطاقذ نة.ا

لماليا سشادبا س ميالاخربلنا

خيمامًايدداخاي اوخصرباشاهل ًايددا

شاهل،اوخيتارصاعممامًايداداعم ،ا

 ختصمن تهاتتي ىلاوتسّطلا ختصمن تا

قمللةاسلمملكةاوأخي تهم،ا سشادبا

 س ميالا خترصايصمايعها سحمرضا

إز َءا سحالبا ستالاشايتهما سملكةا

 سسديعخة..

اصمايعاعج اباوصارباأذلالا

 سدمسم،اوسدلامماجامءامنا تفمقامما

ينيا سؤتملا سشادبلا سدم اوأَخَْصمنا

 سلهايتشاك لامجللاس ميساخقي ا

يتسا رياأمينا سدوساةا ستلاضلتايفا

خال غاعساتيني،اويددلماتشاك لا

حكيماةاإخقامذ،ايداداخال نالمعيا

وحكيمته.

اخدتربالذ ا التفامقالياخالصًةا

جم لًةاسلحكمةا س ممخ ةاوسلشادبا

 س ميلا سدظ ماويأنا سشدَبا س ميلا

ليامناخحُكُماخفَساهامنا سد خلاالا

منا سيمنج.
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القرآُن الكريُم عندما يحدثنا كيف نكون أنصاراً لدينه هو يؤهلنا يف نفس 

الوقت، بدأ من توليه هو، ألنها ثالثة أش�ياء نميش فيها بشكل واع يف تولينا، 

تولين�ا لله، تولينا لرس�وله )صلوات الله عليه وعىل آل�ه(، تولينا لإلمام عيل 

)عليه السالم(.]مدلخةا سلها سيقةايمسلها سدنسا ألولاص:ا6ا[

كل عم�ل ت�رى أن فيه رضا الله وإن كان ل�دى اآلخرين ال يشء، أو كنت 

تراه أنت قليال فيما يجب عليك أن تؤديه، قدره حق قدره، ثم حاول، حاول 

أن يدفعك اهتمامك إىل أن تنال األمور الكبرية التي فيها لله رضا.] شارتو ا

يآخمتا سلهاثميمًاقل الاص:ا5[ 

مهم�ة املؤمن يجب أن ترقى بحيث تصل إىل درجة تس�تطيع أن تجتاح 

الباط�ل وتزهق�ه من داخ�ل النفوس، ومتى م�ا انزهق الباط�ل من داخل 

النف�وس انزهق من واقع الحي�اة.]يفاظاللاععمءامكمن ا ألخالقا سدنسا

 ألولاص:اا[

معنى العبودية هلل

بشرى المحطوري

حما�شرات )مديح القراآن( لل�شهيد القائد

 )يأُمـُرنا( بشيء ثم يرتُكنا )تائهني(! كال.. إنه يهدي، يرشد، يرسم طريًقا واضحًة لتنفيذه!
َ
ال تتصوَّْر أن اهلل

  - خاص:
اِه ُْدا سَقمِئُداَسااَلُ ا سلاِهاَعَل ِْهامنا أسقاىا سشَّ
ما/5اإىلاخ/6/خللا اساب2َْامحامرض تاااا
اسهماأناتُكتَبايممءا مالز اااان ئدمٍتاجد ًا-ُحالَّ
 سذلاب-اخارشحاخ هماكتامَباامدخاحا سقلآن(ا
سإلمم ا سقمسامايناإيل ل ماعل ها سساال ،الذها
 سحمرض تاكلهاماتحكلاعنا سقالآن،اوك ف ةا
طالحا سقالآنا وك ف اةا يمسقالآن،ا  اللتاد ءا
سلقضمخام،اوميهج اةا سقالآنايفاُكّلايشء،اقملا
اِه ُْدا سَقمِئُد:ا]كتامباليامناإمم اكبريا عيها سشَّ
مناأئمةاأللا سب ت،ا سزخدخةامتفقنياعل ه،اليا
مشاهيٌناعيدلماجم دامً،اوكتميتاهايمسطلخقةا
 ستلاتكشفاك فانؤخةاأللا سب ت،اوتيجهاأللا
 سب تا ألصيل،اقبلاتجلاأش مءاأخلى[،اوخقصدا
سال ا سلهاعل هايااأش مءاأخلى(،اأيا سيقمخمتا
 سغليطاةا ستالاللاتدتاربامدمنضاةاسلقلآن،ا
ومدمكساةاسيهج ةا سقلآنا ستالاعل هما ألئمةا
 ألو ئلامناآلا سب تاسال ا سلهاعل هماأجمدني..ا
وخصحاساالُ ا سلهاعل هايإخل جالذ ا سكتمبا
يطلخقاةاممتامزةاو سق ام ايتدنخساهاسطلباةا
 سدلاماوسليقمخ اني،او سدمالاعاىلاخارشهايانيا

ح ثا أوسمطا سيمس،ا
قامل:ا]ولاذ ا سكتمبا
ميمساباأخاهاخصّين،ا
وخيلجايأحساناممما
؛األجلا لياعل ه،اخكربَّ
يفا سل كاز،ا خادّنسا
وخيتارشاسليمس.اخهيا
ميمسباجد ًاخرشهايفا
 سفارتةالاذهايمسذ ت.ا
خديالا سيامسا آلنا
أحيجاماماخكيخيناإىلا
 سقالآن،ايفا سزمنالذ ا
يمساذ ت.اخحنايحمجةا
يفا يفا سسامجد,ا إس اها
يفا خيتارشا  سل كاز,ا

أوسمطا سيمس[.
لاذ ا تقلخالا ويفا
ويفا ألعاد عا  سدادعا
 سقمعماةاياإذنا سلاها
لاذها سايتيموُلا
 سحامرض تا سساب2،ا
يااامدخحا  سدلوخاةا
سالساتفمعةا  سقلآن(،ا

ا ممماخ همامناعلٍماغزخل،اووعلاكبري،اوطلحاَقلَّ
ِه ُْدا سَقمِئُداخريا سجز ء،ا خظريه..اخجزىا سلها سشَّ

وجدلهام2ا سيب نياو سصدخقنياو سشهد ء.

من أكرب األخطاء القوُل بأن القرآن: )ضاعْت 
منُه آيات(!!

ِه ُْدا سَقمِئُداَساَلُ ا سلِهاَعَل ِْهايفاا سدنسا أكدا سشَّ
 سيمخل(اماناعنوساامدخحا سقلآن(ايأنا سقلآَنا
 سكلخاماالاخمكاناأناتض ا2َاميهاآخاة؛األخهاسيا
قليماياأناآخةاقاداضمعت،اسكمنامدياىاذسكاأنا
ي مخامًاقداضامع،اولذ امساتح لاألنا سلهاتكفلا
يحفظاه،اقملاتدمىل:ا]خحناخزسياما سذكلاوإخماسها
سحمخظين[،اوقملاتدمىلاأخضمً:ا]الاخأت ها سبمطلا
مناينياخدخهاوالامناخلفه[،اخلياكمناضمعاميها
يشءاكمامااااخزعميناااااسكمنايفالذ اتدمنضا
ما2اآخمتا سذكالا سحك اما ستلاتحكالاأنا سلها
تكفالايحفظه!!اقملا سشاه دا سقمئداشامنحم:ا
]ألخاهاسيا خرتضياماوضمعاميهاآخاةاخديلاضمعا
ميهاي من.اأس ستاُكّلاآخةاتكيناي مخمًاسيء؟[.

وأضمفاَسااَلُ ا سلاِهاَعَل ْاِه:ا]وعيدمماخقيل:ا
اَلااذَ ارِصَ ِطالاُمْساتَِق ممًاَخمتَِّبُدايُه{امما }َوأَنَّ

عامعاخصحاأناتفرتضاأخهاضامعاميهايشءاعىلا
 إلطاالق؛األخاهاساياضمعامياهايشءاسضامعامنا
 سرص طا سذياأملايإتبمعه،اختكينا إلشكمس ةايفا
لذ اأخهاماماخكيناليمكاحجةاسلاهاعىلا سيمس؛ا
وسهاذ احفظه. سشاملداعىلاأخاهامحفيظاخدالًا
عىلامدىاأسفاوأنيدممئةاسايةامناتيزسه،اوم2ا
كيلةاأعد ئه،اخمصةايفالذ ا سزمن،اكيلةاأعد ئه،ا
تطيناوسامئلهم،اومما ساتطمعي اأناخيمسي امنا
خصهاييءاعىلا إلطالق،اتغ ريامما ستطمعي اأنا
خيمساي امناخصهاييءاخهمئ مً..وليالياخفساها
أعظمايشءاسدخهمامستهدفاليا سقلآنا سكلخم،ا
سياختمكيي امناتغ ريه،اسياختمكيي امناتض  ده،ا
سياختمكيي امانا ستالعباخ هاسدملي ،اويذسي اُكّلا
مماسدخهم،امما ستطمعي اأيد ً.أخضما ألملايإتبمعها
أخهامحفيظ،اأياأناكلمماليامطليبامنا سيمسا
أناختبديهالياميجيع،االاخصحاأناتفرتضاخ ها
يشءاضمئ2،اثماالاتجداخ هايشءاضمئ2؛األخهاسيا
ضامعايشءاسضمعاميضيع.اأس لالكذ ؟اسضمعا
يشءاسهاعالقةايقض ة،اخيقيلايفا ألخرياأممالذ ا
خمماَطَلَقه,اال،ا سقالآنا سكلخماتجدهاختيمولاُكّلا
يشء،اُكّلا سي ض ا2،اُكّلا سي ض ا2اع خله،اُكّلا
ماماسهاعالقةايشائينا إلخسامنايفا سح مةالذه،ا
يشائينا سجتمدامتا
يفا سقالآنا ميجايعا

 سكلخم[.

من أكرب األخطاء 
القول بأن القرآن: 

ال أوجه(!! )حمَّ
و ساتيكلاَساَلُ ا سلِها
شدخد ًا َعَل ِْها ساتيكمن ًا
َمناخقيسينايأنايدضا
آخامتا سقالآنا سكلخاما
أكيلامنامديًىا خحتمُلا
وميتلاٍف،ا متغمخاٍلا
خحتمالاكاذ ،اوخحتملا
كاذ !!اح ثاقامل:ا]قدا
تأتلاميالًاتقلأاساينة،ا
مانا مياالًا وتفارتضا
مي ض دهما سلئ سا ة،ا
 سيضيعا سفالخل،اوتبدأا
إىلا أوسهما يمسساينةامنا
آخللاماتجدلاماحيسه،ا
تلج2اسيضيعاآخلامنا
 سي ض ا2اع خلهم،اتلج2اسلساينةامناأوسهماإىلا
آخللماتجدلماأَخْضمًاحيسهايشكلاعج ب،اخديل:ا
خيجاداخمكنامناأميلتها ستلاخقيلا] سسامطل[ا
تلاكا ستالاتكينامتدادعةا ألوجه.ماماتجداخ ها
 ختالف،اوالالياصح حاعيدمماخقيلاسك:احّمملا
أوجاه.الاذها سدبمنةاس ساتاصح حاةاخهمئ مً.ا
حماملاأوجاه،اخديالاخحتمالاكاذ ،اوخحتمل،ا

وخحتمل!![

مثاٌل: يوضح مدى سريان وانتشار هذه 
الثقافة املغلوطة بني الناس

ورضباَسااَلُ ا سلِهاَعَل ِْهاميامالًاعنا ستفكريا
 سيمطائا سسا طلاعىلاكياريامانا إلعالم نيا
ملاأوجه(ا وغريلمايأناآخمتا سقلآنا سكلخمااحمَّ
كماماخقيساين،اح ثاقامل:ا]قبلاس لتانياو حدا
 تصلاأظنايمذخ2امنا سقمللةاتقلخبمً،اخساأسيها
حيلامماليانأخهايفا ستفجري تاتلكا ستلاحصلتا
يفا سلخمض،او سذخناخسميلماإنلمي ني،اوأش مءا
منالذه.اخساأسها سذخ2اعنانأخاه،اقمل:اخل يلا
أقلأاسكاآخة.اقمل:اأيد ًاأنخداأسامسكاعنانأخك،اأنخدا
نأخاكاأخت.اقملاخماأخلاأقالأاسكاآخة.اقملاخماأخلا

 سقلآناحماملاوجيه،اأخماأنخدانأخاكاأخت!اتقيلا
يلاآخة،او حداغريكاسا قلأا آلخةالذهاوخطل2اسهما
وجاهاآخل.االحظا سيظلةالذه!اماماتلكها سذخ2ا
أيد ًاخقالأاآخة،اخهمئ مً.اط بالاذ ،اعيدمماخقمل:ا
 سقلآناحّمملاوجيه،الذ اممالياصح ح،ا سقلآنا
ماماختلايناما2اُكّلاماز ج،اخقيلاساك:اخحتمل،ا
وخحتمال.الياعم ل،اعم الايفا تجمهاو حد،ايفا
 تجمهاو حداشاممل،االاخيجاداأخهاممكناختأقلما
مداك،اوختأقلمامدل!اغارياصح حالذ ،اممكنا
خدط اكاوجه،اوخدط يالاوجاه،اخدط كانأي،ا
وخدط يلانأيامدمكال!اغرياصح حالذ اأيد ً،ا
وإالاساكمنا سقلآنامد لان،امجممل،االاخيثلايها
يفا ألخرياسياكمنايمسشاكلالذ .سكناال،الياكلها
خدطالامديىاو حاد،اصح ح،اعم ل،اوسا 2،ا
شي لد،اكلهماتصبايفا تجمهاو حد.ا سيطأاخأتلا
عيدماماتدخلاإىلا سقلآناوأختامماعمعكاطب دل،ا
ماماعمعكاحتىاعليل،اتكايناخظلتكاإىلا سقلآنا
مناخااللامدلختاكايمسلغةا سدلي ة،اوأسامس با
 سلغة.ماماجاياعمعلاماطب د انياأياد ًا سذخانا
مياالًاخساتيدمينازعماآساةاسفهما سقالآن،اأوا
 ساتيبمطمتامنا سقلآن،اآس ةاس ستاصح حة،ا
خدخالاوسماخداداصح حمًالي،اخيظالاإىلا سقلآنا
خظالةامناميظامناض ل،امناميظامنامحدوع.ا
 سقالآنالاياميلمماخقايلاليما إلمم ا سقمسام:ا

عيدمماتكينامديلاعيهاخديلاعيك[.

أصحاب )أصول الفقه( هم من جعلوا القرآَن 
ال أوجه(!! )حمَّ

اِه ُْدا سَقمِئاُداَسااَلُ ا سلاِهاَعَل ْاِها و ختقادا سشَّ
مؤسفانياأصيلا سفقاها سلذخناخّصلاي امفلع تا
و سيصايص،ا كاااا سدماي ا  سلغاةا سدلي اةا
و إلجماملاو ستب اني،او ألملاو سيهال،او إلطالقا
و ستق  د(اعنامديملما سدليلا ألص لاوأعطيلما
مدمخالاأخالى،امماماأعىايفا سيهمخاةاإىلاأخهاما
املاأوجه(اأوا أظهلو ا سقالآنا سكلخمايأخهااحمَّ
اظي امت(!!اح ثاقامل:ا]قداتكاينامديل ًاعيها
عيدمماالاتهتديايمسطلخقةا ستلالياخلسمهماسكا
ستهتاديايه،اميهماقيسه:ا}إِخَّماأَخَزْسيَمُهاُقْلآخمًاَعَلِي ّمًا
سََّدلَُّكاْماتَْدِقلُيَن{اخيسافا(الاذهاتكالنتايفا
أكيلامناآخة:ا ستأك داعىلاكيخهاعليل،ا}ِيِلَسامٍنا
ِبنٍي{ا سشادل ء5عا(ايلسامناوس الا امُّ َعَلِيالٍّ
خقاطايمجالعا سحلوفاأخاهاميالًايلغاةاأخلى،ا
وإخماماكتابايمسحالوفا سدلي اة.اال،ايلسامن،ا
ييفلا سلغاة،اييفلا سيص،اييفلا ألساليب،ا
جامءو ا ييفالا سطلخقاةا سدلي ة.خديدماما
خأخاذوناعيموخانامد ية،امياالًاعيدمماتالحظا
أصايلا سفقه،اخيجداخ اهاعيموخناللاعيموخنا
أسمسمًاللامناع خلاأسمس با سلغة،اأملاوخهل،ا
خصايصاوعماي ،اإجماملاوتب اني،اإطاالقا
وتق  د.اعيموخنامنالذه.اأس ساتامناأسمس با
 سلغاة؟اسكاناخصليلام،اأعطيلاما صطالحمتا
أخالى،اتدلخفمتاأخلى،ايحييلمايشاكلاآخل،ا
ماماعمعاطلداتاطب د ةالل،اساياتلكتاللايفا

ميضيعهم،اسياتلكتاضمنامبمحثا سلغة،اومنا
أسامس با سلغة،اساتقلأا سلغةاأخت،اتقلأا سشادلا
 سدليال،اتقلأا سيصايصا سدلي ة،اتقالأا ألعبا
 سدليل،اختدلفاأختاك فاكمنا سدليلاخيمطبا
 آلخال،اك افاكمخاتاأسامس بهمايفا ستيمطاب،ا
ختدالفاأخات؛األنا سيصايصاو سدماي اس لا
حتاىاخمصايمسلغاةا سدلي ة،الذهاللاأشا مءا
لالايفاُكّلاسغة:اخصيصاعمي ،اإجمملاتب ني،ا
إطاالقاتق  د،اأملاوخهل.الذها ألشا مءاكلهمايفا
 سلغمتاكلهم،اإخمماأسمس با سلغةا سدلي ةايفالذها
 سي ض ا2اك فاللاماناخاللا سدمخشاة،امنا
خاللا ستكلخل؟ا ساتدمملا سشادلا سدليلاميالًا
سيصايصاأعي اةامنالاذهاتدالفانوحا سلغة،ا
تدلفاخََفلا سلغة،اتدلفاأسامس با سدليلاوليا

خيمطبا سدليلا آلخل.
ويفاذ تا سسا مقاأضمفاقمئاال:ا]لذ اخف دكا
كياري ًاعيدمماتلجا2اإىلا سقلآنا سكلخام،اعيدمما
تلج2اإس هاخف دكاكيري ًالذ ا ألسليب،اسكناتأتلا
يطلخقاةاأخلى،اآس اةاتتصيناآس ةاس ساتاآس ةا
صح حاةاأناتدخالاإىلا سقلآنايشاكلامقليب،ا
ماماخمكناخدط كا سقالآناأياخمئدة،اثماخطلدي ا
يفا ألخريالاماخريي ا سقلآن!أساماخريي الما

يفا ألخاري؟ا  سقالآنا
ظي امت،ا طلَّدايها
أوجه،ا املا حمَّ طلديها
طلدايهاممكناختأقلما
وختأقلاما لاذ ،ا ما2ا
ما2الاذ !الاذ اغاريا
صح اح.اإنا سلاهاقملا
أُْحِكَمْتا }ِكتَامٌبا خ ه:ا
آخامتا آخَمتُُه{الايعا(ا
لاذ ا لالا محكماة،ا
أخاها مانا إلحاكم ؟ا
ختأقلماما2اُكّلاو حد،ا
و حادا ُكّلا وخدطالا
خيمسافا سديىا مديىا
 آلخل؟االاخصاحالذ ،ا
أنا صاحا مانا والا
والا تفص ال،ا خكاينا
ي امن،اوالالادى،اوالا
خاين،اوكمنالاذ الايا
و ستيمقض،ا  الختالف،ا
ساياكمناسا دطلاُكّلا
وختمىشا و حداوجاه،ا
ما2اُكّلاو حاد،اوجيها

متيمقضة،اآن ءاميتلفة،اوجيهامتبمخية،اوخقيلا
ملاأوجه[. سك:الذهاكلهم،ا سقلآناحمَّ

اوأضامفاأَخْضامًاميتقاد ًااأصحامباأصايلا
 سفقاه(:ا]خديل:االحظالذ اعيدمماخقيلا سذخ2:ا
أيد ًااامماتلكاذسكاخقل اآخةااا سقلآناحّمملاأوجه.ا
ماناأخناجامءتاسهمالذه؟امناأخاناجمءتاسهما
لاذها سصطلحمتا ستلايفا ألخارياالاخدداخرتككا
تقالأاسهاآخةاعىلا ألقل!اقمل:اخماأخلا تلكيلاأقلأا
سكاآخة.اقمل:اأياد ً،اأخماأنخدانأخكاأخت،اأخت.ا آلخة،ا
 سقلآناحمملاأوجه!اُكّلاو حداس قلأُلماوخطل2ا
سكاوجهمًاثمخ مً!.أس لاليماخيجداتيق فاخربا
 سيقاةايمسقالآن؟الاذ اتيق افاخاربا سيقةا
يمسقالآن.اخقيلاسك:اسا طل2امدياىا آلخةاكذ ،ا
وغاريهاممكناخطلا2اسكامديىاآخال!.اورضبا
 سقالآناعىلاخادامن؟اعاىلاخداأصحامباأصيلا
 سفقاه،اعاىلاخداأصحامباأصيلا سفقاهاطلدي ا

 سقلآنايمسشكلالذ [.

}ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم{
و خطللاَسااَلُ ا سلِهاَعَل ِْهاشامنحمًاسهذها آلخةا
يقيةاوعمل،اميضحمًايأنا سقلآَناخ ها سسادمعةا

سلبرشخةاجمدمءاإذ امماسامنتاعىلاخهجه،اوأخها
لدىاسنايفا سساممو تاو ألنضامناجناوإخلا
ومالئكة،اوأنا سطليبامنا سيمساأناخؤعو ا سدخنا
عىلاأحساناصاينة،اوأناأياأملاأملخامايها سلها
يفا سقالآنا سكلخماقداوضحاسياماأَخْضمًامناخاللا
 سقالآناك فاخحقلالذ ا ألمل،اح ثاقمل:ا]خهيا
خهادياإىلاأناتكاينا سقض ةا ستالاتدخلاخ هم،ا
إىلاأناتكاينا سقض اةاأستالاتكايناعل هماعىلا
أقي امماخكاين.اخديدمماخقيلاسليامس:ا}ُكيخي ا
أَخَصامَنا سلَِّه{ا سصافلاا(الايايفاخفلا سيقتا
خهادياإىلاأناخكيخي اأخصمن ًاسلهاعىلاأحسانامما
خمكن.اخديل:اأخهماس ستاقض ةامرتوكةاإىلاأخها
ك افاخفكلايأحسانامماخمكن،ايالاللاقض ةا
خطلخة،امدلوخةاسدخيام،اوسياعيمرصاكيريةامنا
أقي ايشء.سكناليايفاخفالا سيقتاخهديالي،ا
لياخهادياحتىاخكاينا سيمساعىلاأحسانامما
خمكانايفاقيساه:ا}أَخَصامَنا سلَّاِه{اأناخكيخي اعىلا
أحسانامماخمكنايفاقيساه:ا}َو ْعتَِصُماي ْاِيَحبِْلا
 سّلاِهاَجِم دمً{اآلاعمال نخلا(اوأناخكيخي اعىلا
أحساناماماخمكانايفاقيساه:ا}إِخََّماما ْسُمْؤِميُيَنا
إِْخَيٌة{ا سحجال تلا(اولكاذ .االاتتصينامبدأ،ا
أواشا ئماختحادثاعيهاوخطلباه،اأواخأملايه،اأوا
اهاإس اه،اإالاولايا خيجِّ
خلسماسهاطلخقةاخجدلا
 سيمسامدهاعىلاأحسنا
مماخمكان؛اوألخهاتيزخلا

مناعل ماحك م[.

إسقاُط آية }ِإنَّ َهـَذا 
اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي 

ِهَي َأْقَوُم{ على الواقع
وسفاتاَسااَلُ ا سلاِها
أخاهاالايشَءا إىلا َعَل ْاِها
سلتلا اخهاديا كمسقلآنا
مهماما أقاي (،ا لالا
قي خانيا مانا وضداي ا
وأخظماة،ا وعسامتريا
خملاعل هاما سزمناوإذ ا
خ ددسيلم،ا للاغلاط،ا
ح اثا وخصححيلام،ا
قمل:ا]تيزخالامناعمسما
و سشاهمعة،ا  سغ ابا
خلالا ممانا تيزخالا
وخللا سدمسما  إلخسمن،ا
لاذ .اخك افامامالاياع نيايمامالياأقاي ؟.
خهاياخدلماممالاياأقي ،اوأخضال،اوس لاخقطا
 حتمامالت،اأوا خرت ضامت،اأوازعماعىلامماغلبا
يفاظياهالذ الياعيدا سبارشاخقط،اأمما سلهاخهيا
خدلمايأكملايشء،اأقي ايشء.اخإذ انسماطلخقةا
تاؤعياإىلاأكمالايشءاخهاياخدالًاأكمالايشء،ا
وأقي ايشء.اقداخأتلا إلخسامنالياكإخسمن،امما
لاياخدلما سغ ب،اوالاخدلما سارس،اوالاخدلماكذ ،ا
خريساماطلخقةامد يةاعىلاغمساباظيه.اخديل:ا
لاذ اأحسانامماخمكان،اسكناوماىشايفا سزمن،ا
ويد اسهاممذ ؟اخلل!اسكنا سقلآنا سكلخماطلخقتها
تقي اعىلاأسمسامماخبقىا سبرشالكذ :اخغلطي ا
وخصلحاي ،اخغلطاوخصلحاوختأنجاح،اوخرتعع،ا
وخشاتغلاكماساينياوطل2اغلط،اونجا2اكذ ،ا
و شاتغلاكماسايني،اوطل2اغلط،اخقي اخشكلا
سجامن،اوخدمالاخصايص،اوسي ئاح،اوقي خاني,ا
ومىشاخرتةاوطل2اخلل!اال.الذ اخلساماطلخقةا
خطمنئاإس هما إلخسامن،اخسارياعل هام،االاخيجدا
خ هاماُكّلامالةاو كتشافاغلاط،ايالاُكّلامالةا
و كتشفاشاي لداعىلاألم تهم،اعىلاعظمتهم،ا

عىلاصحتهم[.

الجزء 
السادس

مؤلفو أصول الفقه فّصلوا 
مفردات اللغة العربية 

كـــ)العموم والخصوص، 
واإلجمال والتبيين، والمر 

والنهي، واإلطالق والتقييد( 
عن معناها العربي الصيل 
وأعطوها معانَي أخرى، 
ما أدى إلى إظهار القرآن 
ال أوجه( الكريم بأنه )حمَّ

ال شيَء كالقرآن )يهدي 
للتي هي أقوم(، مهما 

وضعوا من قوانيَن ودساتيَر 
وأنظمٍة، يمر عليها الزمن 
وإذا هي غلط، فيعّدلونها 

ويصّححونها

القرآُن فيه السعادُة 
للبشرية جمعاء إذا ما 
سارت على نهجه؛ لنه 
هدى َوالمطلوُب من 
الناس أن يؤدوا الدين 
على أحسن صورة، َوأي 
أمر أمرنا به اهلل في 

القرآن الكريم قد وّضح 
كيف نحقق هذا المر
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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:

 

 مدلخةا سلهاوعدهاووع دها
 سدنسا سحمعياعرش

الوعد
إبراهيم يحيى الديلمي

ضعي سلفاً
لنا قسماً قطعناهْ

ضعيه اآلن يا أماه بن يديِك
إجنازا قريباً سوف نصنعُه
ونقسم أننا يا أمنا الثكلى

سنسقطهم
كما قال اشتعال جراحنا الغضبى

كما جاروا..
سنسقطهم

ألن الدمع في أعرافنا ممن
هنا سفكوهُ

منتقم وجباُر..
سنسقطهم..

بحق الدمع في عينيِك
واملأوى الذي قصفوهُ في صلٍف

بحق دماء من فارقتهم
لن نترك الطاغَن

لن ننسى جرائمهم
وما فعلوه مادامت
عليهم أرضنا ناُر..

سنسقطهم فقد أمست
نهايتهم على يدنا

ألنا ما صعدنا الشمَس
والتأريخ هذا اليوم

أحراراً هنا إال
لينهاروا..

 اليمن .. 
روح الكرامة

عبدالقوي الجنيد

أح���ب���ك أن����ت ب��س��م��ل��ة األم���ان���ي
املثاني وس��ر احل��م��د ف��ي ص��در 

ن����ور احل����ق حقا أح���ب���ك أن����ت 
وم��ع��ن��ى م��س��ت��ك��ن ف���ي اجَل���ن���ان

أح��ب��ك أن���ت ل��ي ن��ي��س��ان عمري
وي��ح��ل��و ف��ي ظ��ال��ك م��ا أع��ان��ي

أح���ب���ك ف�����وق ك����ل ت���ص���ورات���ي
وأس����رع م��ن س��ن��ا ب���رق ال��ث��وان��ي

ف��ح��ب��ك م��ن أل���ذ ال��ش��ه��د أحلى
ك���وان���ي ل���وع���ت���ه  ب��ح��م��ي��م  وإن 

عزما ال��ن��ج��م  محيا  ف��ي  حمل��ت��ك 
وف����ردوس����ا ع��ل��ي��ا ف���ي اجل��ن��ان

وش���غ���ا ش���اغ���ا ع���ن ك���ل شغل
وحل���ن���ا ه����ز أوت��������ار األغ���ان���ي

أس��اف��ر ف��ي ه���واك ب���دون وع��ي
ك���أن���ي ف���ي امل���ك���ان ب���ا م��ك��ان

ال��ي��م��ن واإلمي�����ان يسمو أل��س��ت 
ع���ل���ى ت��ع��ب��ي��ر أرب�������اب ال��ب��ي��ان

تهدي ال���غ���راء  أل��س��ت احل��ك��م��ة 
واألم�����ان ال���ك���رام���ة  روح  إل����ى 

ون���ب���راس ال��ش��م��وخ ت��ض��يء ع��زا
وت�������ردع ك����ل غ�������ارات ال���زم���ان

ترمي ث��م  حلما  ال��ط��رف  ت��غ��ض 
مب����ن جل����و إل�����ى ق���ع���ر ال���ه���وان

ف��ي��ا م��ن م��د ب���اع ال��ب��غ��ي أقصر
اليماني احلسم  قرنك  سيكسر 

ن����ع����م ف����ال����ل����ه أي���������ده ب���ب���أس
ش���دي���د ل����م ي�����زل ف����ي ك����ل آن

ع��ن��ي��د ب���غ���ي  ذي  ك�����ل  ي���ن���ك���ل 
ب��ش��ع��ب ظ���ل ع���ن���وان ال��ت��ف��ان��ي

ال�����رأي م���ا ض��ل��ت رؤاه س��دي��د 
ات���زان وذو  ال�����ردود  ف���ي  رزي����ن 

ب������راه ال���ل���ه ك����ي ي��ب��ق��ى م���ن���ارا
ب���ع���زت���ه ال���ع���م���ي���ق���ة ب��امل��ع��ان��ي

ب��ع��ون ال��ل��ه س���وف ي��ن��ال ن��ص��را
وي���ه���زم ك���ل أح�����اف ال��غ��وان��ي

يا عامي 
الجديد

محمد عبدالقدوس الوزير 

ي���ت���ل���وك ع�����ام وأن������ت ال���ش���ع���ب ي����ا مي��ن
ث��م��ن  م�����ال�����ه  ح���������ذاء  ال������ع������دو  وذا 

لسيدها ع����ادت  خ��ص��ف��ت  إن  ك��ال��ن��ع��ل 
ال���زم���ن  ال���ل���ط���م���ة  أع������اد  ت������ردى  وإن 

ه����ي ال����ع����دو ف����ح����اذر م����ن غ��وائ��ل��ه��ا
وت���ب م���ن ال��ص��ف��ح ح��ت��ى ي��س��ل��م ال��وط��ن

، ع����ادت����ك ح���اس���رة ج����اءت����ك م����اك����رة 
ووظ�����ف�����ت ع���ه���ره���ا وال����ت����ف����ت ال���ف���ن 

يقامرها س���اع  م��ن  االرض  ع��ل��ى  ذا  ك��م 
م������ن ال����ي����م����ان����ن ت����ب����ا إن�����ه�����م ن��ن 

وال�����ل�����ه أم����ه����ل ف�����ي جن�����د ع���وارب���ه���ا
ف���ط���اول���وا ي��خ��دع��ون ال��ل��ه ، ك���م ل��ع��ن��وا

ال����ك����ب����ري����اء جل����ب����ار ال����س����م����اء وه���م 
ف��ط��ن��وا م����ا  امل����ل����ك  رداء  ي����ن����ازع����ون 

م���ن ال��ي��ه��ود اس��ت��ب��اح��وا ب��ي��ع ع��رض��ه��م
ف����ا ك����رام����ة ه����م ف����ي ذل���ه���م س��ك��ن��وا

ع����ام م��ض��ى وه����م ق���د ه���زم���وا وع��ل��ى
انطحنوا أبطالنا  م��ن  اجل��ي��ش  س��واع��د 

راف�����ده االن  اجل����دي����د  وي����أت����ي  ع�����ام 
ون���ح���ن ن���ح���ن وه�����م ي����ا أه���ل���ن���ا ال��ع��ف��ن 

مضى  ح��ن  االرض  س��ن  ويضحك  ع��ام 
إل�����ى ال���ث���ري���ا ش���ه���ي���د احل�����ق ي����ا مي��ن 

ع�����ام ي���رح���ل أض����غ����اث ال���ط���غ���اة إل���ى
ع�����ام ي��ف��اج��ئ��ه��م ، ف����ي ظ���ل���ه غ��ب��ن��وا

ي���ش���رون أع���ت���ى س����اح ض���دن���ا وع��ل��ى
أك���ف���ه���م ب�����ال م���ث���ل ال���ص���ب���ي���ة ال��ك��ف��ن 

ي��ع��اق��رون ن��ص��ارى امل��ك��ر ، م��ن ع��ق��دوا
ب��ع��دم��ا شطنوا ع��ه��دا  ال��ش��ي��اط��ن  م���ع 

ب��اي��ع��ن��ا  ل����ل����ه  ب�����ل   ، ب����ال����ل����ه  ون����ح����ن 
زع���ي���م���ن���ا وس����ل����ي����ل اجمل�������د مي��ت��ح��ن

إل������ى ال������ري������ادة ش������اء ال����ل����ه رح��ل��ت��ن��ا
ب��ال��ع��دل واحل��ك��م��ة امل��ث��ل��ى مب���ن وط��ن��وا

ك���ن���ا وت����اري����خ����ن����ا ف�����ي ك���ف���ن���ا ف���رح���ا
ي�������دون ال���س���ي���ر ال���ع���ظ���م���ى وي���خ���ت���زن 

وأي����ده����ا أرض  ع���ل���ى  ص���ل���ى  ف���ال���ل���ه 
ب����ال����روح م��ن��ه ، ل���ه���ذا ج�����اءت ال��س��ف��ن

ع��ل��ى ال��ي��م��ان��ن م���ن رب االن�����ام ه��دى
إل������ى االن���������ام رس��������وال أي����ه����ا ال��ي��م��ن

بني )الوالعة( و)الكرتون(
بقلم / حمير العزكي

ب����ن )ال�����والع�����ة( و)ال����ك����رت����وْن(
اخ�������ب�������اٌر ع������ن س��������رٍّ م���ك���ن���وْن

س������������رُّ اإلمي������������������ان وق������وت������ه
ي����ج����ت����ث ال����ف����ت����ن����ة وامل����ف����ت����ون

ق��������ان��������وُن م�����ع�����ادل�����ة اخ�������رى
ل����م ت��خ��ض��ع م����ن ق���ب���ل ل��ق��ان��ون

ص�������ب�������ٌر وث���������ب���������اٌت وي�����ق�����ٌن

ل���ل���ن���ص���ر امل���ض���م���ون  ارك����������ان 
ب����ن )ال�����والع�����ة( و)ال����ك����رت����وْن(

وع�������ت�������اٌد م����ه����ج����ور م���س���ك���وْن
خ�������لَّ�������َف�������ُه زح����������ف م���ن���ك���س���ر

وج�������ن�������ود ج�����ب�����ن�����اء ف�����������آّرون
أت�����ل�����ف�����ه اب�������ط�������ال ص�����م�����دوا

وت������ص������دوا ل���ل���ح���ق���د اجمل����ن����ون
ك����������ه ب�������غ�������ٌي وغ�����������رور َح����������رَّ

أه�����ل�����ك�����ه اح��������������رار ح�����اف�����ون

ف������ارق������ه امل�������رت�������زق االش����ق����ى
اح�����رق�����ه احل������ر ب�������دون ظ���ن���ون

ض���ع���ف���ا ب�����ق�����وت�����ه  زاد  ك�������م 
وان�����ق�����اد ألُْس���������ِد ال���ل���ه َح������ُرون

ك������م ك��������ان ل����ص����ان����ع����ه ف���خ���را
ف���أن���ق���ل���ب ب���خ���ي���ب���ت���ه م���غ���ب���ون

ك�����م ب�����ات�����وا ل���ل���ده���ش���ة أس�����رى
)ال���ك���رت���ون( و  )ال�����والع�����ة(  ب���ن 
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 متابعات فلسطينية

الصورُة التي  أجّجت غضباً شعبياً وقد تمّهُد القتحام مأرب
عبدالخالق النقيب*

صاينُةا أل ا س مي اةا ستالاأشادلتامي قا2َا ستي صالا
 الجتممعلاخجُباأناتصَلاإىلا سق معةا سسديعخة،ا يديي ايهما
إس هم،اأخربولماأخهماكمختاآخلامماممنسهاجربوتاحليهما
يفا س من،اخجباأناخفهمي اأخهماس ستاسيحةاتل ج دخةاتملعا
عىلاأسي خهماخيمناعمسلامهيوساخأختجايلخشاتهالذ ا سكما

 سهمئلامنا سحزن!.ا
عاىلا سق امعةا سساديعخةاأناتحادقايفاصينتهاماخاإنا
حفظتهاماج اد ًاسناتييادعاثمخ اةايغلونلاماويتهيخممتا
 سحالبا ستالاتي صالانكضهاماخلافا ختصامناصداب..ا

س ينطهمايفاجل ئماومجمزناإضمخ ة.
صاينةا أل ا س مي اةاقاداتمّهاداالقتحم امدخياةامأنبا
وتحلخللمامناسا طلةا سقيىا سي س ةاسلتحمسف،اكمماتدهدا
يذساكاأيلزامشامخِخاقبمئلاماأنب،الذها سصاينةاالاتصلحا
إالاأناتكايناوصمةاعمنايفاجبنيا إلخسامخ ة،اإخهماصمعمةا
ألحال نا سدمسم،اكمختاوحشا ةا سحلباتتأنجاحايفاع ي هما
 ستقادة،اومقلت هما سدممةاتحكالا سكيريَامنامآيسا سحلبا
وتارسعاتفمص الاغممضاةاسيمزختهاماوخمعحةاماماتلتكبها
يحالا إلخسامخ ةايلمتهم،احدقاي ايفاخظل تهاماوتجمع دلما
ومالمحهماوساتهتدوناسلكيريامانا ألرس نا ستلاتيتباعىلا

وجيها س مي نيايدداُكّلامذيحةاخقفيناعل هم..!
يدداأناأخفقتاقي تا ستحمسفاوسماتيجحايتحق لاأعخىا
ألد خهاما ستلاتامايهماتربخالا سحلب،ا خجلختاوحشا تهما

خحيا نتكمبامزخدامانا سجمزناو سذ يحايحلا سدخ ني،ا آلنا
يامتاُكّلا س مي ينالدخمًاملصايع َاسغمن تهم،اوأنامناخيجيا
مانامجمزنلماخيهضامناتحتا ألخقامضاوسماخددا سييفا
خساكنانأساهاوالامكمناخ هاسايىاسليأنامناحلباظمسةا

يمتامحمالًاأناتملاعوناثمن..!
صاينةا أل ا س مي اةااحمادةاصمسح(اتيتزلا سشادينا
يمسقهالا آلعمالاسكيهماتكميالاوتتغلباعىلاساطيتهاوللا
تقافاعاىلاأطاللاي تهاماوقاداتحايلاإىلانكم ايفدلاغمنةا
جيخاةاسطري ناتحمسافا سددو ن،الاذها سحالباأيقتاسأل ا
تفمص لامجازنةاع م ةايحلاأرستهاما سكيخةامنا ملأتنيا
وثالثاةاأطفاملايفامدخلخاةارصو حا ستميدةاسدخياةامأنب،ا
ظلتاتبحثاعنانخمتهماوتتممسكاخفسهمايجسمنةاوتبك هما
يإيامءاستطفئاجملةا سلوح،اي يمماتتأملاحرستهمايفا سبد دا
ولالاتقلأاعاىلانوحهما سيمج ةايدضماماناكي نثا سحلبا
 ستلاصامنايفاعيقهمامئمتا سذ يحاو سجامزن..اي يمما سدمسما

 سقي عاختفلجاوخصفل..!
مآيسا سحلباووجدهما سغمئالايفاأصقمعا سلوحامزنوعا
يفاع يالالاذها أل اويفاخظلتهما ستلاأججتاغضبمًاشادب مًا
و سادمًاضاداماماتبقىاماناعمصفةا سحاز ا ستلاخشايهما
 ستحمسافا سدليلايق امعةا سملكةا سساديعخةاضدا س من..!ا
وتلكتاُكّلالاذ ا سحزنا سكبرياختجاذنايفاخفيسا س مي ني،ا
وساماخداداوح اد ً،اخكلاخاي اتيجباها سحلباختقمساميخها

سيخة..!

* رأي اليوم 

»ترامب تعهد بنقلها، خالفاً لتاأجيل الروؤ�شاء ال�شابقني خلطورة اخلطوة« 

الفلسطينيون: نقل السفارة األمريكية إىل 
القدس شرعنة لالستيطان 

سماتداداترصخحمُتا سيالخامتا ستحدةا
 ستدلقاةاييقالاسافمنتهمامناتالاأي با
إىلا سقادسامجالعاكال ايفا سهاي ء،اخهلا
سترتجماإىلاعملاعىلاأنضا سي ق2اخاللا

 ألخم ا سقل لةا سقبلة.
 سفلساط ي يناخجمديناعىلاأناخقلا
 سسافمنةا ألملخك اةاإىلامدخياةا سقدسا
س الاإالاصينةاماناصينا السات طمنا
وتكلخسامًاسه،ايفاتحٍداسلقال ن تا سدوس ة،ا

 ستلاكمناآخللماقل نامجللا ألمن.
وقداأكدا سلئ لا سفلسط يلامحميعا
عبمسايفاترصخحمت،اللا ألوىلاسهايشأنا
إرص نا أنا خقالا سسافمنةا ألملخك اة،ا
 سلئ الا ألملخكالاعوخمساداتل مباعىلا
ميقفه،استكيناسهاآثمنامدملةاعىلاأمنا

و ستقل نا سيطقة.
خ ماماقاملاأمانيا سلجياةا ستيف ذخةا
سيظماةا ستحلخالا سفلساط ي ةاصمئبا
علخقمت،ايفاحدخثاإىلا ستلفزخينا سلسملا
 سفلسط يل:اإناخقلا سسفمنةا ألملخك ةا
إىلا سقادساخديالا عارت فاأملخكمايضما
 سقدساورشعيةا الست طمن،امماس قيعا

 سيطقةاإىلاملحلةاجدخدة.
ميظماةا أنا مانا علخقامتا وحاذنا
قال ن تا تتياذا أنا خمكيهاما  ستحلخالا
مصريخاةاولمماةاقاداتبادأايتدل الاأوا
ساحبا العرت فايدوسةاإرس ئ لاإىلاحنيا
 العرت فا ستبمعلاينيا سدوستنياعىلاحدوعا

م6عااوعمصمتهما سقدسا سرشق ة.

وكمناتل ماباقداتدهاداخاللاحملتها
 الختيمي اةاييقالا سسافمنةا ألملخك اةا
مناتالاأي اباإىلا سقدس،اخالخامًاسماقم ا
ياها سلؤسامءا ألملخك اينا سساميقينا
ماناتأج لاخقلا سسافمنةاسيطينةالذها
 سيطيةاومماسا رتتباعل همامناعلقلةا
سماخسامىاعمل ةا سساال ،انغاما سقل نا
 سذيا تياذها سكيخغالسا ألملخكلاعم ا

5ععا. 
مناجمخبه،اأوضحا ألمنياسلدم اسله ئةا
 إلسالم ة- سسا ح ةاوأساتمذا سقمخاينا
 سادويلاحياماع اى،اأناخقالا سسافمنةا
 ألملخك ةامناتلاأي اباإىلا سقدساخديلا
 العارت فاييض2ا سقدساتحتا سسالطةا
 إلرس ئ ل ة،اوليامماخيمسُفاقل َنامجللا
 ألمنا ألخرياوقل ن تها سساميقة،اوختيىا

محكمةااللمي.ا
كماماخيمسافاقال ناتل مابا سقمخينا
 سادويلانقاما٤٧٨ا سصامعناعام ا١٩٨٠،ا
و ساذياخصاعاىلاأناتقاي ا سادولا ستلا
سدخهمايديامتاعيليممسا ةايفا سقدساإىلا

سحبالذها سبديمتامنا سدخية.
ُكّلا سقي خانيا أنا إىلا ع اىا وأشامنا
و سقال ن تا سدوس ةا آلخافاذكللماأكدتا
أنا سضفاةا سغلي ةاوقطمعاغزةاو سقدسا
 سرشق ةالالاأن ٍضامحتلاة،اويميجبا
 سقمخاينا سدويلاالاخُسامحاييقلاسا معةا
عاىلاإقل امامحتال،اوخمصاةاأناوجيعا

 سحتلامؤقت.

وأكاداأنالاذ ا سقال نا ستميالاييقلا
 سسافمنةاخديلاتدماريا سيطقاةاوإثمنةا
 سفتناوقداخدخ2ا سيطقةاإىلاحلباعخي ة.
أماما سيباريُايفا سقمخينا سادويلاخمعيا
رش كاة،اخبنياساااRTاأناخقلا سسافمنةا
لايا عتاد ءا إىلا سقادسا  ألملخك اةا
وتكلخالا عاىلا ألنضا سفلساط ي ةا

سالست طمناوضما ألن يض.
وأكدارش كةاأناخقلا سسفمنةاوحسبا
 سقي خانياو ألعال فا سدوس اةاالاختاماإالا
يمي خقةاعوسةاخلسطنياصمحبةا سس معةا
عاىلا ألنض.اي داأناأملخكماتجمللتاذسكا
وسماتُجِلاأيامشمون تام2ا سفلسط ي نيا
يهذ ا سيضيعاو كتفتايمشامون تهمام2ا

 إلرس ئ ل ني.
وسفتاإىلاأناخقلا سسافمنةا ألملخك ةا
س لاإالاقل ن ًاس مسا مًاختجمللامماصدنا
مؤخل ًامنامجلالا ألمناوخيمسفه.اغريا
أناأملخاكما تياذتالذ ا سقال ناإلنضمءا
 إلرس ئ ل نيا سذخانانخضي اقل نامجللا

 ألمن.
عويلا وعانارضونةا خطاالقاحال كا
إىلا ن خاضاسيقالا سسافمنةا ألملخك اةا
 سقادس،اقملا سيبريارش كاةاإنا ستحلكا
حتاىا آلنالاياخلساط يلاخقاط.اومنا
 ستيقا2اأناخبقىاكذسك،اخ مماساتقترصا
 سي قافا سدوس اةاعاىلاي مخمتا سشاجبا

و الستيكمن.ا

جيش العدو ُيعِدُم أسريًا فلسطينياً محررًا 
بـ 6 رصاصات يف منزله شمال الضفة

 ستشاهداشامباخلساط يلاخجاَلا سيالثامءاجال ءا صميتاهاياا6 
نصمصامتاأطلقهاماجييعا الحتاللايدادا قتحم اميزسهاخاي ا سيالثمء،ا
َوخاالَلاحملةامد لمامتاو عتقامالتايفامي ما سفمنعةايانيامدخيتلا

خميللاوطييمساشمملا سضفةا سحتلة.
وأخمعاشهيعاع منايأناقي ِتا سددواأعدمتا سشمبامحمدا سصمسحلا

)اخاعمممً(اأثيمءايددامد لمةاميزسهايفا سي م.
وأوضاحا سشاهيعاأناجيايعا سدادواع لماي اميزلا سشامبامحمدا
 سصمسحلاااخاعمممً(ايدداميتصفا سل لاسلتسللاعربهاإىلاميزلا سشمبا
محمايعاصمسحاجبمنخناالعتقمسه،اوقداخيجائا سصمسحلاوأمهايجييعا
 الحتاللايفاي تهام،اوحمولا ستصدياسهماويدأايمسرص خاييجههماظمخما

أخهماسصيص.
وعيدلاماأطللاضميطاميميل تاإرس ئ يلا سيمناعىلانأساهايصينةا
مبامرشةامناخقطاةا سصفل،ا خرتقتا6انصمصمتاميهماجسادهاأمم ا
ع يلاو سدتها سساية،اوتلكيهاخيازفاإىلاأناخمنقا سح مة،اومناثماخقلا

جيممخهاإىلا سستشفىا سرتكلايفاطييمس.
خُذكالاأنا سصمسحالاأساريامحالن،اأمىضاخاسايي تايفاساجينا
 الحتاالل،اولياأعزباو اليانا سيح داسي سدتهاوسهاأخاتاو حدة،اوكمنا

و سدهاقداتييفاقبلايضدةاشهين.

االحتالُل يسَحُب اإلقاماِت من بطل 
عملية القدس األخرية

قاّلناوزخاُلا سد خل اةا سصه يخل،اأنخ اهاعنعل،ايفاختام ا جتممعا
عقدها الثيني،اساحبا إلقممةامناو سدةا سشاه داخامعيا سقيرب،اميفذا
عمل اةا سدللايفامساتيطيةا»أنميناليتسا ف«،اخاي ا ألحد،اومنا
اااماناأقمنيهاأخضمً،احسابمماذكلتاصح فةا»خدخدايتاأحلوخيت«ا
 سدربخاة،ا س ي ا سيالثمء.او تيذاعنعلاقل َنهايفاأعقمبامشامون تام2ا
مساؤوسنيايفاجهمزا ألمانا سدم ا سصه يخلا» سشاميمك«،اويفاسالطةا
 سسكمناو سهجلةاوم2انئ لا سحكيمةا سصه يخ ة،ايي ممنياختي ملي،ا

ويدعمه،اوأناخيفذا سقل نا س ي .
ويحسابا سقل ناخإخه:اس تماساحبا إلقممةايفا سقدسا سحتلةامنا
مييةا سقيرب،او سدةا سشه د،اوكذسكاسلباكمخةاحقيقهما الجتممع ة«.
وخشمناإىلاأخهايفاأعقمبا حتاللا سقدس،اخلضتا سسلطمُتا سقمخينا
 سصه يخالاعىلا سقادس،امدتاربةاأخهاما»ضمتهماإلرس ئ الاوأعطلا

 سفلسط ي ينايفا سدخيةا سحتلةامكمخةا»مق م«.
و عتاربتا»خدخدايت«اأنا»قل َناعنعالاغريُامأسيف،اوأخاهاسماخيفذا
قال ن ًاكهذ احتىا س ي .اوسناخكاينايإمكمناعمئلةا سقيربا الستممساإىلا

 سحكمةا سدل ما إلرس ئ ل ةاألخهماالاخحملينا سجيس ةا إلرس ئ ل ة«.
ووخقماستيص ةا» سشاميمك«،اخإنا»عنعلاقلناأخضمًاسحبا إلقممةا
مناااامناأقمنبا سشاه دا سقيربامنا سدنجتانيا ألوىلاو سيمخ ة،اوذسكا
يشكلاخيني.اوستساحبا إلقممةامناأييمءاأشقمءا سشه داومناعمها

وأييمءاأعمممه«.
و عتارباعنعالا سقال ناأخاها»خدرباعاناعهاداجدخداضادا إلنلمبا
و سيلينيا سذخاناسدخهمامكمخةاامق م(،او ساتغلي امكمختهمامناأجلا
تيف ذاعمل متاشادخدةاضدامي طيني.اوميذا آلناسا كيناليمكاصفلا
تساممحاتجمهاضمسدانيايفاعمل متاضاداإرس ئ لاوتجامهاأييمءاعمئلةا

 سيلب«.
خشمناإىلاأنالذها إلجل ء تا ستدسف ةامناجمخبا سك منا سصه يخلا
تتيامىفاما2ا سقمخاينا سادويل،اكماماأخهاماتيطيياعاىلامحموساةانععا
 سفلساط ي نيامناتيف ذاعمل مت،اعلمماأناإجل ء تاتدساف ةاعدخدةا
خفذلاما سددوا سصه يخال،اميلالد اي يتاميفاذياعمل مت،اسماتلععا

 سفلسط ي ني،ا سذخناخلزحيناتحتا حتاللالمجل.

صحافة العدو تتوقع تجّدد 
الهجمات الفلسطينية.. إعرتاف 

صهيوني:
جييُعخاماخالو اخااللا سدمل امتاوأعدماي ا

 سيّفذخنايد د ًاعنا سكممري تا
يداداخيَمنياعاىلاتيف ذاعمل اةا سدللاعربا
شامحيةايمسقدسا سحتلةاوخل ناعرش تا سجييعا
 سصهمخياةامانا ساكمن،ا عرتخاتاقيامةاعربخةا
يتكال ناحمالتالالبا سجييعامناأمام اميفذيا
 سدمل امت،اوكذساكاإعد  ا سجيايعاسيفذخهمايددا

إصميتهمايد د ًاعنا سكممري ت.
وخقلاعنا سصحفلايفا» سقيمةالا«او سقليةا
منا س منيا سصه يخل،اكلممناسف ساكيد،اقيسها
إنا»ماماحادثامناخال نامئمتا سجيايعايدمل ةا
 سدللايمسقدس،اوكذسكاإعد  ا سجيدي،اأس ؤونا
أزن خام،اسصامبايمسيل لاسماتكناحامالتاخلعخةا
يلاسبقتهماحي عثامشاميهةاسفل نا سجييعامنا
سامحمتا سدمل مت،ايمإلضمخةاإلعاد  اميفذخهما

يد د ًاعنا سكممري ت«.
ويانّيامذخ2ا سقيمةاأنا»جيل التاكبمناأقدمي ا
عىلاإعد ممتاساألرسىاو سصميني،اوأنا ألملاسما

خكناحمعثةاخلعخةاخقط«.
ويفاذ تا سسا مق،اقاملا سيباريا سدساكليا
يفاصح فاةااإرس ئ الا س ي (اخايآفاس ميناإنا
عمل اةا سقادسا ألخاريةاجامءتايسابباتيخلا
عي ملاعدة،األّمهما سفمجاأةامناقبلاميفذلم،ا
وعد اتدنبا سجييعاعىلامي جهتهم،انغماأناميلا
لذها سدمل متاكمخاتامتيقدة،ام2اأخهماسماتكنا

يحمجةاإىلايي ةاتيظ م ةاخطرية.
وأشامناإىلاأنا سك امن(اعلفاساميقما سددخدا
مناعمل امتا سدعلايمسسا من تامماماختطلبا
إجل ءاخحايصاأمي ةاحايلاطمسبالا سحصيلا
عىلانخصاق معة،اخمصةاإْناكمختاسدخهماسريةا
ذ ت ةاأمي ةامدمعخة،ام2اأناميلالذها سفحيصا
 ألمي اةاقاداالاتحباطاأيالجممتاخلساط ي ةا
قمعماة،اخماناخيفذلماقاداختيذا سقال ناخاللا
سحظامت،اممماختطلبانخ2امساتيىا ستدزخز تا

 ألمي ةاعىلا ألنض.
وحايَلا سز عاما سصه يخ اةايمختمامءاميفذا
 سدمل ةاستيظ ماع عش،اقملاإنالذ اس لاعق قمً،ا
خمستيظ ماس الاسهاعيمرصايفا سقادساوخفتقُلا
سلقادن تا سدمل مت اةاخ هم،اومناخفاذا سدمل ةا
مهمجماو حداومسلحايشمحيةاوخحملاكل ل ةا
سل هايع،اوخايىايفاخفساهاتيف اذالجاي اختمكا
وخجاحايفاذساك،امماماس شاكلال«إرس ئ ل«ايفا

 سستقبلاتحدخماأمي ماجمع .
اويفاصح فاةااخدخدايتاأحلوخايت(،اكتبا
 سيباريا سدساكليانوناياناخشامياأناعمل ةا
 سقادساخمكانا عتبمنلاماضمانامماخساّم هما
 سفلساط ي ينا سقمومةا سشادب ة،امشاري ًاإىلا
ثالثةامؤرش تاتسامعدايفاخهاماتيق تا سدمل ةا

وطلخقتهم.
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�شحيفُة معاريف ال�شهيونية: 
تقاُرٌب كبرٌي بني »إسرائيل« والسعودية وفرتة 

ترامب ستمّتُن العالقات عَلناً وبال مواربة

مر�شُد الفتاوى التكفريية بدار الإفتاء امل�شرية: 

الصراُع بني القاعدة وداعش يعكُس تعطشهما ملزيد من الدماء

  - متابعات:
قمستاصح فُةا“مدمنخف”ا» إلرس ئ ل ة«ايفا
تقلخٍلاسهماعىلاسسمنا سكمتبا“ نخ لاكهمخم”:اإنا
نئ َلا سيزن ءا» إلرس ئ ايل«ايي ممنياختي مليا
خدمُلاعىلا سجمخبا سس ميساسلتقمنبام2ا سدولا
 سدلي اة،او سحقمئالاون ءالاذها سترصخحامتا
تؤكاداأخهايفا سسايةا ألوىلامناتاييلاتل مباويفا
مكتبهاسا كيناليمكا خفال ٌجاينيا»إرس ئ ل«ا

اةام2ا سسديعخة. و سدمسما سدليل،اَخمصَّ
اوأضامفا سكمتب:اأناختي ملياخدملايرسخةا
وتكتمايغ ةا سحفمظاعىلامساتقبلها سس ميسا
ح اثاتدتماداخطاةاختي ملاياعاىلاتل مابا
و سسؤوسنيا سبمنزخنايفا سحكيمةاو سسديعخة.

وأضمفا سكمتاب:اإنا سترصخحامتا ألخريةا
كباري ًا تقمنيامًا ليامكا أنا تبانيا سيتي ملايا
يانيا»إرس ئ ال«اوتل ماباويانيا»إرس ئ ال«ا

و سسديعخة.
وتمي2ا سكمتبايمسقيلاإخهايمإلضمخةاإىلاذسك،ا
خهيمكا سددخدامنا سدالممتا ستلاتشرياإىلاوجيعا
اةا تحايلايفا سدالقامتايانيا سجمخباني،اَخمصَّ
وأناإخال ناتداداتهدخاد ًامشارتكمًاسلساديعخةا
و«إرس ئ ال«،اوأوضحاتامدمنخفاأناساحبا
مارصا القرت حا سدامنضاسالسات طمنامؤخل ًا
منامجلالا ألمناجمءايطلبامانا»إرس ئ ل«ا
وضغطاماناتل ماب،اخمسكمساةا سهمتف ةاينيا
 سلئ الا سسا يساوملاكا سملكةا سساديعخةا
تفارساأَخْضامًاك فاتساريا ألمينا س اي ،اسكنا
 سدمئلاأمم اإقممةاعالقامتام2ا سدمسما سدليلا

ليا سفلسط ي يناطبدمً.
نئ اَلا سايزن ءا أنا وزعماتا سصح فاةا
ختي مليامهتماحقمًايمستقد ام2ا سفلسط ي ني،ا
سكاناعل اهاتقدخاماتيامزالتايد ادةا سادىايفا
 سدمل ةا ستلاخدعياسهماجيناكريي،اوي مخهاقبلا
ثالثةاأسمي 2اأكدامناخالسهايأخهاالاخز لاخدتقدا
أناق ام اعوسةاخلساط ي ةاسا دعما ساتقل نا

 سرشقا ألوسط.
نئ اَلا إنا يمسقايلا وتميداتا سصح فاةا
 سيزن ءا» إلرس ئ يل«،اوعىلا سلغمامناحكيمتها
 س م ي اةالياخسادىاسحالاع ئاماسلرص عمتا
و سيز عامتايانيا سجمخباني،اح اثاإنا سبدضا
خقايلاإناختي ملاياختبا2اس مساةا“ حتاي ءا
 سرص ع”ا ستلامناشاأخهماأناتدعاماذسك،اإخهما
تفقادا ألَلم ّاةا ستلاخيبغالاأناتيمسهم،اوخقطا
تشاك لا سدوساةا سفلساط ي ةاإىلاجمخباعوسةا
»إرس ئ ل«اخمكناأناخفيضاإىلاعمل ةا سسال .

وتمي2ا سكمتبايمسقيلاإناختي ملياخستملايفا
س مساةا سدخمعاعناتلكا سبمعئا ستلاخؤمنايهما
و ستلاخقي ا آلنايمختبمنلماعىلا سفلسط ي ني:ا

ولذها سبمعئالل:
أوالً:اتأسا لامدخياةاقادساميحدةاتضما
ُكّلامستيطيمتا عومیماَوجفدمتازئیفاو ستلا
ستكيناعمصمةاساا»إرس ئ ل«او ستلاستحفظا
حقيقاجم 2ا ألعخمنامنا إلْساَل اإىلا سس ح ةا
أممكيهاما إىلا يمسذلامبا وميحهاماحقيقهاما

 سدخي ةاوأع ءاخلوضهما سدخي ة.
ثمخ امً:اتحدخادا سحدوعا ألمي اةاسحفظاأمنا

»إرس ئ ل«ايفالضبةا ألنعن.
ثمسيم:اعد ا سديعةاإىلاحدوعام6عا.

ن يدامً:اخجباأناتكيناخلساطنياأصغلامنا
»إرس ئ ل«.

وقاداأضمفا سكمتاُبا» إلرس ئ يل«:اإخهايكلا
 ألحي لاسريخضا سفلسط ي ينالذها ستسيخةا
ي يماماساتي جها سادولا سدلي اةا ستالاتدعما
ختي ملايا سكيريامنا سصدييامتاحتىاتتمكنا
ماناتحق لالاذ ا ُسَيّططاي يماماتدتربايدضا
 سفصمئلا سفلساط ي ةاأنالاذ ا سيض2ا سحميلا
الاخمكاناسهاأناخساتملاطيخاالً؛األنا القتصمعا
 سفلساط يلالايا قتصامعاضد افايمسجملا
خلخادونا الا أنا سقامعةا سفلساط ي نيا كماما
تدمارياجم 2ا سفئامتا الجتممع اةاسلمجتم2ا

 سفلسط يل.
وقادا ختتمالاذ ا سكمتبامقمساهايمسقيلاإنا
ختي مليا آلناتحتا الساتجي بايساببايدضا
حمالتا سفسمعامناقبلا سرشطةا» إلرس ئ ل ة«ا
ي يمماخسادىاإىلاخرصاس ميساوخسدىاستغ ريا
خظلةا سجتم2ايشاكلاعم احيلا ستهما سددخدةا

 سيجهةاضده.
خُذكلاأناوسمئَلاإعال ا الحتاللا» إلرس ئ يل«ا
سحكيماةا أنا سستشامنا سقضمئالا أعلياتا
ميدخلب اتا أخ حاميا » إلرس ئ ايل«ا  الحتااللا
وجاها س اي ايفتحاتحق لاجيمئالاضدانئ لا
 سحكيماةايي ممانياختي ملي،اوذكالتا سقيمةا
 سدمرشةا» إلرس ئ ل ة«اأنا“ختي ملياسا ي جها
تحق قمًايقض تنياأسمسا تني”امشاريةاإىلاأنا
قال نايدءا ستحق لاسا تيذايفا ألخام ا سقلخبةا
عوناأناتدطالاتفمص الاإضمخ اة،اوكمخاتا
مصامعناإعالم اةا»إرس ئ ل اة«اأعلياتاأملا
 ألولاأنا سرشطةا“تحقلايفا ألسامي 2ا ألخريةا
يفاقض ةاشبهمتاجيمئ ةاضداختي ملي،اوقمستا
 سصامعناح يهاماإنا سشابهمتاضاداختي مليا
متضميةا“تلقلا سلشموىاو سحصيلاعىلايشءا

عناطلخلا سيد عاويفاظلوفاخطلة”.
وخشاتبهايفاتلقالاختي ملايامبمساغاممس ةا
ولد خاماغرياقمخيخ اةاتقدناق متهامايدرش تا
آالفا سادوالن تامنانجملاأعمملا»إرس ئ ل ني«ا
وأجمخب،اعىلانأساهمانئ الا سؤتملا س هيعيا

 سدمسلا سل منعخلا ألَملخكلانوخمسداالوعن.

  - وكاالت:
و آلن ءا ملصاُدا سفتاموىا ستكفريخاةا قاملا
 ستشادعةا ستميا2اساد نا إلختامءا سرصخاة،اإنا
 سلسمسةا سصيت ةا ستلالمجماخ همازع ماتيظ ما
 سقمعدةاأخمنا سظي للىا-اعربا الخرتخت-ازع ما
تيظ اماع عاشا»أييايكالا سبغاد عي«اتدكلا
تدطاشاوتساميلا ستيظ مانيا إلنلمي نياسزخدا
مناسافكا سدممءايِفاإطمنامماأساممهاساد همما
 سادؤوباسيارشا سيال بايِفاُكّلاماكمنايمسدمسما
ورص عهمماعىلاخسبةا سدمل متا إلجل م ةاسكلا

ميهمم.
و تهما سظي للىايِفانسامستها ستالاتماييهما
عاربا الخرتخاتامسامءا سيم لازع اماع عشا
يامالخارت ءاعاىلا سقمعادةاستشايخهاصينتهاما
وعملهاما ساذياوصفهايمسجهامعى،امؤكاًد اأنا
 ألوسيخاةايِفا سجهامعاخجاباأناتكايناساربا
أملخكم.اووصفا سظي لليايفانسمستها سصيت ةا
عيمرصاع عشايكذ يلا سبغد عيا سذخناخشيينا
حملةاتشايخهاعىلامنا سامملما سجملدخنايفا

»قمعدةا سجهمع«.
وععاماملصاُدا سفتاموىا ستكفريخاةاو آلن ءا
 ستشادعة،اكمخاةاعولا سدمساماإىلاوحدةا سصفا
وتفد الاععايةا سلئ الا سارصىاعبد سفتمحا
 سسا ى،ايارونةا ستداموناو ستكمتافاعىلا
مساتيىا سدمساماالساتئصملاجاذونا إلنلمبا
و سديف.اكمماحذنا سلصدا سذكينامناسدىاكالا

 ستيظ َمانيا إلنلمي نياستيف ذاعمل متاإنلمي ةا
اميهمماجد نتاهاسآلخلاعىلا جدخادةاس يباتاُكلٌّ

حسمباعممءا ألَيْلخَمء.
خُذكلاأنازع ماتيظ ما سقمعدةاقملايِفانسمستها
أَخْضامًاإناتيظ اما»ع عش«ازعاماأنا سقمعدةاالا
تكفلا سش دة،امؤكد ًاأخهاأنسلاسهمامماأسمملما
وث قةاتيج همتاعممةاسلدملا سجهمعىاعوناأنا
خدلقي اعل همايكلمة،اوأضمفا»أنسلتاسهماعدةا

مل تاسرتكا ستفجري تايِفا ألسي قاو سحس ي متا
و سسامجد،او سرتك زاعىلاقي تا سج شاو ألمنا
و سرشطةاو س ل ش متا سش د ة،اخلماخدرتضي ا
يكلماة«،امض ًفماأخهاعيدماماوقفتا سقمعدةايِفا
وجهاأطمامعاع عشاوتجلئهاعاىلا سدممءازعما
قمعتاهاأنا سقمعدةاالاخكفلا سشا دةايلاوتيهىا
عناقتمسهمايحساباخاصانسامسةا سظي لليا

 سصيت ة.

مقتل 9 جنود مصريني 
يف تفجري انتحاري 

بالعريش.. والسيسي: 
41 كتيبة تحارب يف 

سيناء
  - متابعات:

قتالاعاجييعامرصخنياوأص بالااآخلخنا
 ثالاتفجاريا ختحامنياخفساهايمستز منام2ا
 طالقامسلحنياقذ ئفا نايلاجلاعىلاخقطةا

رشطةا سطميفايحلا سسمع دايمسدلخش.
مفيياةا يسا منةا و قتحاما الختحامنيا
حي جازا سكمنيا سحدخدخةاعاىلارسعهاعمس ةا
حتاىا نتطامايِفامبياىا سكمانيا سكاينامنا
طميقانياوخجالةايمسكممالاثما عقبهاماعدةا
 خفجامن تا خالىاخت جاةا طالقا سسالحنيا
عدةاقذ ئفاآنايىاجىاعىلا سكمنياممما سفلا
 سحادثاعانامقتالاعاجيايعاو صميةاعرشةا

آخلخناخضالاعنامقتلا الختحمني.
كمماأص اباأنيدةامدخ نياآخلخناتصمعفا
وجيعلمايمح اطا الخفجمناخضالًاعنامقتلا

 الختحمنياقمئدا سس منةا سفيية.
عبد سفتامحا قاملا سلئ الا ماناجهتاه،ا
 سسا يس:اإنامظملل تااا/اااكمنا سهدفا
ميهماإسقمطا سدوسةا سرصخةاوس لا سلئ ل.

وأضمفا سسا يسايفاترصخحمتاسيسامئلا
 عال امرصخةا»ليمكامناخحمولا سضغطاعىلا
 سلأيا سدم ايفامرص،اسكييماأكيلاشادباو علا
أليايشءاخحصالاحي س اه،اس الايفا سيطقةا

خقط،اوسكنايفا سدمسم«.
وتميا2ا سلئ لاأخاها»خيجداحجاماتحديا
كبرياسكنا سكتلةالتبقىاكتل،اوحجما ستحديا
كمناكبارياو سرصخانيالما ختامنو ا ستحدي،ا
ح اثاأنا سدخ ماكلهماكمخاتايتتحلكايفا تجمها

و ختمانخضتي اذسك«.
وتميا2اأناماماحدثاكمناخمكاناأناتكينا
خسامئلهاأكربايكيرياوأناخرتتباعل هاسقيطا
ضحمخماأكيال،اوسكناخحناخدملاعىلا سحفمظا

عىلاأنو حا سدخ ني.
وكشافا سلئ لا سسا يساعاناوجيعاال 
كت باةامنا سج اشاتضما5ااأسافامقمتلايفا
إىلا سذخمئالاو إلعمشاةا يمإلضمخاةا سا يمء،ا
ااةايهام،اولذ اجزءاو حادامناحجما  سَيمصَّ

 سي نعا ستلاتماحشدلماستلكا سي جهة.
 

الجيُش العراقي يعلُن 
مزيدًا من تقدُِّمه يف 
أحياء مدينة املوصل 

  - متابعات:
أعلنا سج اُشا سدل قل،اتمكُّيَهامنا ستقد ا
مدخياةا سيصالا يفا مانا ألح امءا يفا سزخادا
يمحمخظاةاخ ييىاشامملا سبالع،اخماماتبمطأا
يساببا رشقا سدخياة،ا جيايبا يفا  ستقاد ا

 ستيد  اتيظ مااع عش(ا سدخ نياكغطمء.
وقملا ستحدثايمساما سفلقةاا6ا(ا سقد ا
عبّامسا سدز ويايفاترصخحاخقلتهاوكمسةاأخبمءا
نوخارتز،اخي ا سيالثمء:ا» قتحمي احلا سحديمءا

 س ي ..اليمكامدلكةايفا سدخية«.
وأضامفاأنا سسا طلةاعاىلا سحديمءاوليا
حلاكبرياستساتغلقاعىلا ألنجاحاأكيلامنا
خاي اوإناتيظ امااع عش(اخيارشامفجلخنا

 ختحمنخنيايفا سحل.
وخأتلاذسكايفا سيقتا سذياتسامنعتاوتريةا
اةارشقاوشامملارشقا تقاد ا سقي تا سَيمصَّ
 سدخياةايفالجي اجدخدايدأامياذامطل2ا سدم ا
 سحميلاووصلتا سقي تا ستلاتدعمهما سيالخمتا
 ستحادةاألولاملةاإىلاخهلاعجلةا سذياخقساما

 سدخيةاشطلخن.
اوكمختا سقي تا سدل ق ةاحققتامكمسابا
و سشاممس ةا يفا ألح امءا سرشق اةا رسخداةا
 سرشق ةامانا سدخيةاخاللا ألخام ا سمض ةاالا

س مماجهمزامكمخحةا إلنلمب.

املخابراُت الأَمريكية يف تقريٍر جديٍد لها.. تعلن: 

عصُر الهيمنة اأَلمريكية انتهى
  - متابعات:

أصدنتا سيميل ُتا سقيم ُةا ألَملخك ةاتقلخل ًاجدخد ًاحيلانؤختهماسلس مسامتا سدوس ةا
ومساتقبلا سدمساماخااللا ألعي  ا سقبلة،اوسامعايفا ستقلخالا ستحذخلاماناخهمخةا سيظم ا
 سدمسلا سقمئماوعرصا سه ميةا ألَملخك ةا سيفلعةاعىلا سدمسم،امتيقدمًا سزخدامنامما سمتها

» سطغ منا سس ميساو ألميل«.ا
وقملا ستقلخُلاإنا ستبدالتايفا سجمالتا سصيمع ةاو سدليممت ةايدأتاتد داتشك لا سدمسما
يشكلاخجدلهاأغيىايمسفلصاوسكيهاأخطلاسيمح ةا ستهدخد ت،امشري اإىلاأنا ستقد ا سكبريا
سامعداعىلاتحسانياح مةا سالخنياوسكيهاتسابباأَخْضامًايمماوصفهامايا«صدممت«اميلا

» سلي 2ا سدليل«او ألزمةا سمس ةاسدم امللااوصديعا سس مسمتا سشدبيخة.ا
وتيق2ا ستقلخلاأناتشهَدا ألعي ُ ا سيملا سقبلةاتز خُد ًايفا ستيتل تاينيا سدولاوتل ُجدمًا
يفامدادالتا سيمي،االختمًاإىلاأنا سصينةا سدمس ةاتشاهدا القرت بامناعرصا ختهمءا سه ميةا
 ألَملخك اةا سيفالعةاعىلا سدمسام،او ستلايدأتايددا سحالبا سبمنعة،اكمماقداتشاهداخهمخةا

 سيظم ا سدويلاكمماخدلخهاميذا سحلبا سدمس ةا سيمخ ة.ا
ونساما ستقلخلاصاينًةامظلمةاسساتقبلا سدالقمتا سدوس ة،اإذاتيقا2اتدخالًاأكربَامنا
 سادولا ستالاتحملاحلا سيقضا»خ تي«األجلاإجهمضا ستدامونا سدويلاإىلاجمخباتدخالتا

أكربامناجهمتاذ تاتأثريايهدفارضبا ستفملما سدمسلاحيلا ألحد ثا سدوس ة.ا
وحاّذنا ستقلخُلامناس مسامتاع خل ةاسلحكيممتاتد داطالحاعونا سدوسةايفا القتصمعا
و سب ئاةاو سجتما2،امض فامً:اأنا ستبمخانايفاوجهمتا سيظلاحايلا سق ما سدممةاسا زخدا
 سرشخاينيا سحكيممتاعىلا سساتيىا سدويلايمماخهدعا ألمنا سدمسل،امشدع اعىلاأناسدلا
 سسا طلخناعىلا سحكاماسلحصيلاعىلامي نعاأكارباستلب ةاألد فامحل اةايفاظلاتل ج2ا
 سيميا سدمسلاس ديلاخدل مًا»خهمخةا سدخمقل ط ةاو سدخيلايفامجمالتا سفيىضاأَْوا ستسلطا

 سسلطيي«.ا
 ستقلخلانأىاأَخْضمًاأناخطلا إلنلمباسا زع عاوختيسا2اخاللا سدقيعا سقبلةام2اتز خدا
 ساتيد  ا سجممعمتا إلنلمي ةاسيسمئلا ستي صلا الجتممعلاو ستقي متا سحدخيةامناأجلا

خرشاأخكمنلم.ا
كمماقملا»إناس مسامتانوسا ماو سصنياساتزع عاجالأةايفاحنياأنا سقايىا إلقل م ةا
 ستلاتلىايفاخفساهما سقدنةاعىلا ستحلشايجري خهماستكيناحلةاأكيلايفا سسدلاستحق لا

مصمسحهم«.احسباتدبريه.

محكمٌة أوروبية تلزُم 
الفتياِت املسلماِت يف 

سويسرا بالسباحة 
مع الفتيان!

  - متابعات:
أسزماتا سحكماُةا ألونوي اُةا
سحقيقا إلخَْسامن،ا آليمَءا سسالمنيا
يإنساملاييمتهاماإىلاعنوساتدل ما
 سسابمحةا سيتلطاةاما2ا سفت منا
يمسد نس،اوذساكايفاقض ةاتقدمتا
يهما سسالطمتا سسايخرسخةايفالذ ا

 سشأن.
وقمساتا سحكماةاإنا سسالطمتا
 سسايخرسخةاسدخهاماماربناإلعطمءا
أوسيخةاسالستاز  ا“يتدنخلا سيملجا
و“ سدماجا يمسكممال”ا  سدنسا ةا

 سيمجح”اسألطفملايفا سجتم2.
وأقالتا سحكماةا ألوني اةايأنا
لذ ا سقل َناخدداتدخاالًايفا سحلخمتا
 سدخي اة،اسكنا سقضامةاقمسي اإخهاالا

خلقىاسدنجةا الختهمك.



اس مس ة-اشمملة
تصدناكلا ثينياوخم ل

ل���و ال ال���دوُر األمريكي في الع���دوان ملا كان هن���اك عدوان، وملا 
جتّرأ أيُّ ملك س���عودي على هذا العدوان إال بإذن أمريكي ورغبة 

أمريكية.
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		  سددعااعماا  سيم لااااخيمخلامالا اا سي خلالااني 2ا سيمخلامخلالا

هؤالء هم َأْنَصـار اهلل
كلمــــــة أخـــــيرة 

تح اةاسكاماخاماأَيَْطاملا سج اشاو سلجمنا
 سشدب ة.

تح اٌةاسكماإىلامتمنساكماوح اثاأختمايفا
وعخامنا س ماناوجبمساها سشامميةاشاميخا
 سالوحا سدييخاةاو إلخَْممخ ةا ستالاتتمتّدينا
يهماوماناخالسهماويي ساطتهماأساقطا سلها
ل باَةا سجملل ةا سدمرصة,اجملل اةاأَملخكما
و سصه يخ ةا سَيّلمي ّةا ستكفريخةا ستلاحّيستا
 سدمساماإىلاسامحةاإعاد  اسليفالا سبرشخةا
 سربخئةايفامسامحمتاكبريةاوو سدةامنالذ ا
أَملخاكماو سصه يَوّلمي ّةا  سدمسام،اجملل اةا
 ستالازّونتا سق َماو سبمعئَاوأسامءتاإىلاُكّلا
 سشادمن تا ستلاتديلا سحلاو سدد سةاو سيريا

و إلخَْسمخ ة.
إعلمي اأخكمايفامدلكاةاللا متد ٌعاسدمنكا
 سحالامياذاأخشاأا سلاها ألنَضاإىلاخهمخةالذ ا
 سدمساماأَختما متاد ٌعاسلمجملدخانا ألو ئلام2ا
نسايلا سلاهامحماداصاىلا سلاهاعل اهاوآسها
وسالم،اأَختمايفامدسكلاعيلاو سحمزةاوعّممنا
وياالل،اوأوسئكا سطمغينا سبمغاينا سفل عيةا
و سقمنوخ ينالاما متد عاسيقمخاةا سح ي خ ةا

و سغل ئزخةاو سغطلسةاو سكرباو إلْجَل  ..ا
نيماماالاتدلمايناوأختماتتيّفساينالي ءا
 سبطيسةاو سشميخايفاسفيحا سجبملاويطينا
 سيعخامناحجما سفامنقا ستأنخيالاو الخجمزا
 سدساكليا ساذياساّطلتميهاأََماام ا سدمسما
 سذياكمخاتاتصين تاهامغليطةاعانا س منا
يأنضهاوتأنخيهاوإخَْسامخه،اكمخي اخدتقدونا
أنا إلخَْسامَنايفا س منامجلعاكمئناخبحُثاعنا
 سملا سساديعياأَْوا سهبمتا سيمنج ةاس صبحا
ملتزقامًاسسافمن تاأَملخاكماوأونوياماوعولا
 سيل ج..اجمءا سزمُنايكماستصّححي ا سصينةا
وتقيسي ا سلو خَةا سحق ق ةاعنا س مناوأللهما
وشدبهماوأَيْيَمئهماخمنا إلخَْممناو سحكمةاخمنا

 سهمجلخناو ألَخَْصامن..ا
جامءتايكاما ألقاد نايفازمنا سقمئادا سفذا
عبد سلاكايدنا سدخانا سحيثلاستد ادو اكتميَةا
 ستأنخخ،اس الاتأنخخا س مناخحساباوإخمما
تأنخاخا سيطقاةايكلهام،اسقداخفضتاماُغبمَنا
 ستضل الاو ستزوخالاو سياد عاعاناصاينةا
 إلخَْسامنا سدليلاو سسالما ستمساكايمسُقْلآنا
 سكلخمايدداأنايذستاأَملخكماوعمالؤلما سكيريَا

منا سجهيعاستشيخها إلْساَل اوتصيخلهامجلعا
خكٍلاخقادسا سذياحاو سقتلاوخيتاجاعيمرصا

 ستكفريامناع عشاو سقمعدة.
سقاداجمءتايكما سديمخاُةا إلسه ةايفامطل2ا
 سقالنا سي حاداو سدرشخاناستكملي انسامسَةا
أجد عكمامنا سهمجلخناو ألَخَْصامن،اخملغتما
أخافا سبمطالاوأساقطتماأولام ا سدظماةا
سفل عياةا سدارصامماناتحيسي اإىلامسايخا
يرشخاةاخرشيايناعمامءا أليلخامءاوخغاذونا
 سفتاَنايفا س مناو سدل قاوساينخماو سبحلخنا
وس ب ماويق ةا سبلاد نا سدلي ةاإنضمًءاسل هيعا
وسلصه يخ اةا سغتصباةاسلمساجدا ألقاىا

ومقّدسمتا سسلمني.
 سسالُ اعل كمايفاُكّلاوقتاوحني،اخماأرشَفا

 سيمساوأطهَللماو شجَدهماوأخبَلهم.
 سساال اعل كماوأختماتُجارِبونا سجَداعىلا

 الخحيمءاأََمام ا قد مكم.
حلالا يفا ُغصاٌةا وأختاما عل كاما  سساال ا

ش مطنيا سدمسم.
 سساال اعل كاماخماُصيّامَعا سيرصاوُنُساَلا
 سسال اوعيي َنا سدزةاو سكل مةاو سشميخ..ا

حميد رزق َأيُّها األَْبَطال

فضل أبو طالب*
خمتلكاينانص اد ًاوطي امًاحمخالًا

يمسيضملاو ستضح ة.
س مساتُهمامبي اٌةاعاىلا ستي خلا
و سرش كةاما2اكمّخاةارشكمءا سدملا
 سسا ميس.اخفهميناأعي امِتا سدملا

 سس ميساتممممً.
خحرتخاينا سس مساَةا سكيهاما
يأساليباغاريامدهايعايفا سسامحةا
يمالستز مامتا  سس مسا ة،ا سيخامءا
و التفمق متاو ستفملممتا سشارتكةا

وسياكمختامجحفةايحقهم.
وتغل با و سصد ق اةا  سشافمخ ةا
 سصلحاةا سيطي اةاعاىلا سصمساحا

 سض ّقة.
تلكا سق ُماللاأَْخاَلُقهماوللاأَخْضمًاس مستهم..ا

عيدماماوصلاتا سدوساُةايأخدخهاماععي اميتلاَفا سقيىا سس مسا ةا
الستال اخص ِبا ألسداميهماو كتفي المايمسُفتمت.

أغلُباشبميهماونجمسهمايفا سجبهمت.
وَمناسماخيلاميهمارَشَفا الستحمقايمسجبهمتاخهياخشاتغُلاس َلاخهمَنا

يفاخدمةا سل يطنياخ هم.اخبذسيناممايأخدخهماسلديمخةايأرسا سشهد ء.
ايجلحملم. ي يتهمامدملة..اومماتبقىامناتلكا سسمكناتكتظُّ

خمتلكاين..اق معةاحك مةاتتمت2ايدنجةاعمس ةامنا سِيربةاو سحكمةا
و سشاجمعةاوميهج اةاثقمخ اةاتميالايلخممجاإصالحاشامملاعىلاُكّلا

 سستيخمت.
لؤالءالماأَخَْصامنا سله..ا

 سذخنا ساتغلايدضا سيتلنياعقل مًا سيحلخنياَس مسا مًا خشاغمَسهما
يمسدخامعاعنا سيطناسكلاخدملاعىلاتشايخههمايمسقيلاتامنةاويمسفدلا
تمنةاأخلى،او سذخنا ستغلا سبدُضاإخالَصهماوط بتهماوصفمءاقلييهما

وتسممحهم.
الععمءاخضلهم..اوجحيعاتضح متهم.

*عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل 

عمليُة تجميل وطبيٌب فاشل 
سليم المغلس*

 عملي�ٌة تجميليٌة لوجه املجتمع 
ال�دويل أُس�ندت لطبي�ب فاش�ل، 
تح�ركات  خ�الل  م�ن  تجّس�دت 
إْسَماعيل ولد الشيخ إىل املنطقة، يف 
محاولٍة لخداع الرأي العام العاملي 
ورصفه عن الع�ار الذي يالحقهم، 
ويتكش�ُف بش�كل جيل بتوفريهم 
الغطاء -مجدداً كعادتهم- للحملة 
والتصعي�د  الرببري�ة  العس�كرية 
العسكري غري املسبوق الذي يقوم 

به تحالُف العدوان عىل اليمن.
ويف الوق�ت ال�ذي يف�رتض أن 
غوتريي�ش«  »أنطوني�و  يدش�ن 
ف�رتة تقل�ده ملنصب األم�ن العام 
لأَُم���م املتحدة بالقي�ام بواجبه 
ومس�ؤولياته األَْخاَلقية والعملية، ولو بترصيحات ومواقف ش�كلية ليبعث 
األم�َل ويعي�د ثقة الش�عوب باملنظم�ة التي يرأس�ها، والتي فق�دت ثقتها 
عاملي�اً، وأصبح ينظر إليها كمس�عرة للحروب وغط�اء للتدخالت، لكنه أي 
األمن العام الجديد لأَُم��م املتحدة تَحَس�ب أن أي تحرك ظاهر وقوي ولو 
شكلياً وصورياً يف هذه الفرتة قد ال ينال رضا دول العدوان، فاختار لنفسه 
وملنظمت�ه الصمَت والقب�ول بما تمليه علي�ه أَمريكا والس�عودية، وتوخى 
والتحرك يف إطار سياس�تهما حرفياً بخص�وص امللف اليمني، وكذا امللفات 
األُْخ���َرى يف املنطق�ة، منتظراً إلَداَرة ترامب التي س�تحدد مالمح تعاطيه 

يف ُكّل امللفات.
ومع تصاعد بعض األصوات واالنتقادات من ِقبل املهتمن إْقليْمياً ودولياً 
بخص�وص امللف اليمني حتى أَطلَق الكثريون عىل تس�مية الحرب يف اليمن 
بالحرب املنس�ية، لم تس�تطع األَُم���م املتحدة ومن وراءه�ا دول العدوان 
االنتظار إلَداَرة ترمب، فحركت مبعوثها الخاص إْس�َماعيل ولد الش�يخ، يف 
محاول�ة لذر الرم�اد عىل العيون؛ ليق�وم بجولة باهت�ة وصورية للمنطقة 

للتخفيف من الحرج عنهم وتضليل الراي العام العاملي.
يأت�ي ه�ذا التحرك دون أن يحم�ل أي جديد بعد رف�ض دول العدوان 
ومرتزقته�م أي ح�وار تح�ت أرضي�ة خارطت�ه، وذهب�وا نح�و التصعيد 
العس�كري املعل�ن، ورم�وا ب�كل الجه�ود الس�ابقة التي بذل�ت وتوصلت 
إىل بع�ض املقارب�ات بن األَْطَراف، كم�ا يأتي أَيْضاً بع�د أن تفاجأت دول 
العدوان بالصمود األُس�طوري لجيشنا ولجاننا الش�عبية أََم�ام أكرب حملة 
عس�كرية عىل اليمن من�ذ بداية العدوان. الذي ب�دأ جولته يوم أمس يف ظل 
ضبابي�ة وعدم وض�وح الرؤية لديه يف التعاطي مع ه�ذه الجولة ُخُصْوصاً 
ول�م تت�ولَّ اإلَداَرة األَمريكية الجدي�دة مهاَمها بعد لتح�دد مالمح الرصاع 
يف املنطقة، فوصل إىل أس�ياد نعمت�ه يف الرياض ليتلق�ى املوّجهات العامة 
لتحركه ويناقش الس�يناريو املعد له س�لفا لهذه الجولة من أين سيبدأ وإىل 

أين سينتهي.
أما نحن كش�عب يمني مس�لم، كما لم نعّول عىل تحرك املجتمع الدويل 
وال األَُم���م املتح�دة وال غريها س�ابقاً؛ فكذل�ك ال نعري اهتمام�اً للضجيج 
الذي يصدر هنا أَْو هناك، فباعتمادنا عىل الله وتوكلنا عليه وبإَراَدة ش�عبنا 
وجيشنا ولجاننا الشعبية سندحُر ُكّل الغزاة واملنافقن، وخداعهم ومكُرهم 

إىل بواٌر إن شاء الله.
وال يحيُق املكر اليسء إال باهله.

*عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل 

هاشم أحمد شرف الدين
جمئدٌةام2ايد خاةا سرشوق..اوععتاإرش قا
أُّمهاماوخلجاتامانا سيازلا سبسا طاصيَبا
مدنساتهم،اكغريلمامنامئمتاآالفا سطمسبمتا
ناخمقما سددو ُنا و سطالبا سصغمنايفا س مناممَّ
 ألَملخكالا سساديعياوحصامُنهامدمخمِتهاما

ومدمخمةاأرسلم..ا
همايأناخحفظهما سلها محملًةاخقطايدعمءاأُمِّ

تدمىلاوخد دلماسمسة..ا
خلجاتايج يباخمنغاةاويالامرصوفاقدا
تكيناأخضمً،اتحمُلاشيطتهماوكتبمًامستيدمةا
مناقبالازم لٍةاسهمايفا سدم ا ساميض،اوأحالممًا

يمستقبلامرشقاكمسمهم..ا
ملتدخةازخهاما سدنيسا سيحداسامنتاعىلا
قدم هاماخحايا سدنساةاييطىاوثمياةاوعىلا

مح ملما يتسممة..ا
سدنساتهم،ا كمخاتاعاىلاوشاكا سدخايلا
متلهفاةاسلقامءازم التهاماو الختظام امدمًايفا
 سطمييناسرتعخدا سيش دا سيطيلاوتح ةا سدلم..ا
مشاتايفاأمامن..االاتدلاماياأناقطمعاما
مجلمانياخرتصدوخهامامنا سجاياالاس قطدي ا

عل هما سطلخلاوحسب..ايلاو سح مة..ا
صباي اعل هاماحماماحقدلاماصي نخاخا
وقيميالاخقتليلاماويداضازم التهاماووك لا

مدنسةا» سفالح..ايفاميطقةاخهم..ا
للاجلخماةامناينياجل ئماعادةا نتكبهما
 سددو نا–اومماخز لا-ا ستهدختاأَْطَفملا س منا

يفامد نسهماوميمزسهماوح ثاخكيخين،اجل ئما
تساتيكللما سرش ئا2اوتساتيكُفهما سفطالُةا

 إلخَْسمخ ة.
عادو ٌناخهزُمهاميذامماخقامنبا سدممنيايفا
م معخانا سي جهة،اخ ذلُباالْساتهَد فاخلذ تا

أكبمعخم..ا
خهالاماناعس الاأشاداوضيحمًامانالذها

 سجلخمةاخؤكدالزخمةا سددو ناأممميم؟
وللامناعس لاآخلاماماز لاخحتمُجها سدمَسُما
سلتأكادامناأكذويةا سدادو نايكيخهاعخمعماعنا

 س مي ني؟
سائميما سصماتا سدمسال،ا خحانا خداما
وسدخياماخاأساماناأناخكايناسألَُمااما ستحدةا
و سيظمامتا ستميداةاسهما-ا سدي اةايمسطفيسةا
و ستدل اماوحقايقا إلخَْسامنا-اعونايفاإخَْقمفا
 سددو ن،اسكييماسماوسناخسأ امي جهةا سددو نا
و سصمايع،اوالامجاملاسل اأساماناحتم اةا
 الختصمن،اخفلا سيفيساخقنيايدد سةا سقض ة،ا

مهمماكمختا ستضح مت..ا
ومضة:

ساتغمعنخماإرش قاجساد اسكيهماساتبقىا
شمسماتسط2استكشفاقبحا سدتدخنا سقميدنيا
يفاعتماةاضممئللامامناجهاة،اوستيريا-امنا
جهاةاأُْخاااَلىا-اطلخلازم التهاماوزمالئهما
م2ايي كرياصبمحاغداوكلاخي ،اح ثاس ذلبا
أَْطَفمسيماسد نسهمامتحدخنا سددو نانغممًاعنا
أخيفاقطمعا سح مة،اخحمليناحلمهماذ تهاعيدا

ُكّلارشوق.

إشراق.. طفلُة اليمن يف عتمة العدوان


