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ع�سراُت القتلى بينهم قيادات واأرَْكثرَ من 20 مرتزقاً يقعون يف الأ�سر

قوى والعدوان واملرتزقة تتلّقى هزيمة ثقيلة يف مديرية املتون بمحافظة الجوف

ني ع�سكريني يف قب�سة اجلي�ش واللجان بنجران �سقوُط موقعرَ

إنجازات ميدانيٌة للقوات اليمنية وخسائُر فادحٌة للجيش 
السعودي ومرتزقته يف معارك ما وراء الحدود 

  - الجوف:
تدلَّضتاقانىانيددونناوملتزقتهثايهزامةا
ُمدواةاوخساثئَلاغريامسابنقةاعىلااداأ طثلا
نيج6شاونيلجثنانيشدب6ةاومشثيكةاناتةامنا
أ ناثءاقبثئالانيجنفايفانيدثيكانيتلاشاهدتهثا
مدالااُةانيتنناونساتملتامنذُااهثيانيسابتا

حتىاصبثحاأمسانألحد.
وخااللانيدثيكاتدالضاملتزقاةانيددوننا
وكثنا ونيدتاثع،ا نأليونحا يفا اثعحاةا يخساثئلا
منا الاعارنتانيقتاىلاونيجلحاىاق6ثعنتا
م6دنا6ةا ثيزة،اا6مثاتبخلتاأحال6اقنىانيغزوا
وننحتااللايفانحادنثاتقد6ام6دناالا مدالاةا
نيتانن،ا فدالانيصمانعانألساطنيياونألعنءا
نيبطنيلامناأ طثلانيج6شاونيلجثنانيشادب6ةا

وأ نثءانيقبثئل.
وشناملتزقةانيددوننانيسدنعيانألَملاكلا
لجنماثًاكبارينًاعاىلاسانقاننثنالاوملكازا
مدالااةانيتننااقلاة(،اولناثكاخثضاأ طثلا
نيج6اشاونيلجاثنانيشادب6ةامدلكاًةا طني6ًةا
اقلتهثاقنثةانيسريةاعرباملنسلهثانيذيانقتحما
م6دنَنانيدلكةاومصنيانيقنثةانيذيااقلاوقثئ1ا
نيهزاماةانيكباريةانيتالاتدلضايهاثاملتزقةا

نيددونن.
وساثيتانيدلكاةاما1املتزقاةانيدادوننا
نيسدنعيانألَملاكلايفامساثَيانا ددانيتصّديا
يلزحنف،اوتمنّالانألولا تطهرياملكزامدالاةا
نيتننا ثيكثملامناملتزقاةانيددونن،اونينثالا
جثءا تطهرياسانقاننثنلاومالحقةاملتزقةا

نيددونن.
َوأاهتاقننُتانيج6شاونيلجثنانيشادب6ة،ايفا
وقاتامبكلامناصبثحااان6انألحد،امناتطهريا
ملكازامدالاةانيتانناونيج6انبانيتبق6ةامنا
ملتزقاةانيدادوننانيسادنعيانألَملاكال،ا ددا

نيقضثءاعاىلانيدرنتامنهاماوأرساعدعاآخلا
منهم.

وكشافامصدٌياعساكلياأنالنثكاقثئمًةا
تضامالااملتزقثًاممنايقاننامرصعهماوعدعا
مانانألرسىانيذااناوقداننا قبضاِةانيج6شا
ونيلجاثنانيشادب6ة،ايفاعمل6اةاتطهارياملكزا

مدالاةانيتننا محثاظةانيجنف.

وأشاثيانيصدُياأنانيق6ثعيانيلتزقاعثاضا
عقاالناُقتلايفامدثيكانيتانناوإىلاجثابهاقثئدا
مثااسامىا»كت6باةانيصقني«انيلتازقااح6ىا

نيقثيضايفانيدثيكانيتلاشهدتهثامدالاةانيتننا
منذاأمسانيسبت.

ويفانيساثيانآلخالاأ ادىاأ طاثلانيج6اشا
ونيلجاثنانيشادب6ةاوأ ناثءانيقبثئالاصمانعنًا
أسطنياثًايفامننجهةانيلتزقةاوطريننانيددوننا
عندماثاتصاّدونايلهجان6اعاىلاسانقاننثنلا
وتمكناننايفااهثااةانيطثفامناَعْحالانيلتزقةا

وإيحثقالزامةاكبريةايفاصفناهم.
وأشاثيتانيصاثعُياإىلاأناقاننِتانيج6اشا
ونيلجثنانيشادب6ةانساتطثعتاأناتدملاع ث ةا
وساتامديعثت،اكمثاتمكنتامناإحلنقاطقما

عساكلياتث 1ايلق6اثعياعبدنيخثيلانيل نعلا
وطقاماتث 1ايداالاأمنامدالااةانيحز6احزن6ا

ش6حثط.
وكشافتامصثعيام6دنا6اةاأنانألرسىامنا
ملتزقةانيدادونناكثناعدُعلماكبرينً،اح6ثاتما
نيتأكادامناأرسالااملتزقثً،اثامنهمايفامدلكةا
سانقاننثنلاوخمساةايفامزيعاةانيدنزيي،ا

وثمثا6ةايفاقلاةانيتنن.
ملتزقاةا اشاطثءا كثنا نيداثيكا وخااللا
نيددونناانروناأسامثءاقتاللما ثإلَضثَاةاإىلا
مثاتمايصُدهامناقبلاوحادنتانيلصدانيتث دةا

يلج6اشاونيلجاثنانيشادب6ةاي6صالاعدعلاما
 ثيدرنت،اا6مثاسقطاعدعاكبريامنانيلتزقةا
جلحاىاجالنءاتدلُّضهاماإلصث اثتامتفثوتةا

 نريننانيج6شاونيلجثنانيشدب6ة.

القتلى:
ا-قثئدانيكت6بةانيخثمساةانيق6ثعيانيلتزقا

اح6ىانيحثرس
ا-اجلانيق6ثعيانيلتزقااح6ىانيحثرس

ا-انيق6ثعيانيلتزقاعثاضاعقالن
ل-نيق6اثعيانيلتازقااح6ىانيقاثيضاقثئدا

كت6بةانيصقني
5-نيق6اثعيانيلتازقانيقساث6امحمادا انا

ينس6ه
ل-صالحامحمدا ناينس6ه

ث-نيق6اثعيانيلتازقااح6اىامحماداعايلا
نيدك6مل

ث-صثعقاس6فانيسحمل
ل-نحمدامقبلانيدبدي
لا-محمداحمداقنزنن

اا-اح6ىاصثيحااثرصانيهدي
اا-أملاعيلاحشننن

اا-ظثالامنصنيانيشدبل
لا-محمداعناثن

5ا-محمداحسلاحلكثن
لا-مثا1اسثيمارسنن

ثا-عبدنيخثيلانيل نعل
ثا-اح6ىامحسناقنزنن

لا-نيلتزقانيدننلي.

أسماُء بعض الجرحى:
ا-أحمداصثيحاعثملانيبقلي

ا-أملاحم6دانيدك6مل
ا-نيق6ثعياحزن6انيل نعل

ل-عيلاصثيحانيل نعل

  - يحيى الشامي:
اجثحثٌتاعساكلاٌةامتننعةاانجُزلاثاانم6ثًاأ طثُلانيج6شا
ني6منالاونيلجاثنايفاجبهاثتانيُدمالانيسادنعياتتزنمانام1ا
لجمثتاخثطفةاتشانهثاوحدنٌتاخثصةامانانيقننتاني6من6ةا
عىلامدسكلنتاوتجمدثتانيجننعانيسدنعالاوملتزقتهمامنا
منثاقلانيددوننانيحشنياناإىلاأينيضانيملكةايلقتثلا دنًاعنا

نيج6شانيسدنعي.ا
نيج6شاونيلجثنانيشادب6ةايفاأحادثاعمل6ثتهماعىلانيحنيا
نيغل الايداناةااجالنناتمكنننانيسابتامناتطهاريامنقدلا
عساكلالاسادنعالااقدثنا محثذنةاجبلانيطلدةانيتضمنا
مننقا1َانسارتنت6ج6ةالثماةاتداداماناآخالامدثقالانيج6شا
نيسادنعيايفانيجهاةانيغل 6اةامانااجالنن،اوتكبادانيج6اشا

نيسدنعياخاللانيدمل6ةاخسثئَلايفانيدداداونيدتثع.
وذكلامصدياعساكليامطل1اأنانيدمل6اةاتكللتا ثينجثحا
يغاماتننجاداأعدنعاكبريةامانانيلتزقةاني6من6الاكثنانيج6شا
نيسادنعياقدازجا هماإي6هثاين1اتقاد6انيقثتللاني6من6لااحنا
مننقداه،اوأضثفانيصدياأناعدعنًامانانيلتزقةاوأالنعانيج6شا
نيسادنعيايقنناحتناهامايفانيدمل6ةانيدساكلاةاعىلانينقدلا

قبلاأناتنتهلانيدمل6ةا إحكث6انيس6طلةاعىلانينقدل.
َواظالنًايحسثسا6ةانينقدالاوعويلمثانيفصيلايفاسا6ثقا
مداثيكانيجباثلاونيلتفداثتانيجثيااةا تفثوتاعىلامشاثيفا

اجلنناومح6طهثانيجبيلانيجنن ل،انيكتظا مننق1اومدسكلنتا
وثكناثتاوتحص6ناثتاَوأ النجانيج6اشانيسادنعياوحالسا
حدوعه،ااقداساثَيَعانيج6شانيسادنعياو مشاثيكةايئ6س6ةا
ماناملتزقتاهاإىلاتنف6اذاعمل6ةاعساكلاةانيتدنعااةاحظ6تا
 تغط6ةااثياةامكنفةامناقبلاطريننانن ثتيشاوننساتطالعلا
ونيحل الاولداتانساتدثعةانينقدلانيجبل6ال،اَوقدااجحتا
نيقاننتاني6من6اةايفانيحفاثظاعل6هماثاَوصادانيزحنااثت،ايفا
عمل6ةاعساكلاةاتننصلتايساثعثتا ثساتخدن6اكثااةاأاننعا
نألسالحة،اوتنثقلااثشاطننامناساكثنااجلنناأخباثينًاتف6دا
 سامثعهماأصاننتانافجاثينتاوتحل6لاوغثينتاعاىلانيجهةا
نيغل 6ةاينجلنن،اولنامثااؤكدااجثحاني6من6لايفاتنسدةاعنئلةا
اريناهمايفانيدملانيسدنعيااضالًاعنااجثحهم،اولنانأللم،ايفا
نيحفثظاعىلاكثاةانيننق1انيدسكلاةانيسدنعاةانيتلاس6طلونا

منذا دناةامدثيكانيحدوعاومثاوينءلث.
كمثاأنالذنانينجثحااتدززاأَْكنَلاواتحنلاإىلاحق6قةام6دنا6ةا
عسكلاةااصندهثاني6من6نناواكلسناهثاكمدثعيةاوحدلمامنا

اتحكمننا طلا6هثاواتثئجهث.
وتكتسابالذهانينجثحاثتاألم6تهثا ثينظالاإىلانيتحننتا
نيكباريةانيتالاالضهاثانيطالفانيسادنعياعربانيازجا آنفا
نيجندااناني6من6لاإىلاجبهاثتاأينض6هانيجنن 6اةايلقتثلا دنًا
عن/اإىلاجثاباج6شاهاوحلساحدوعه،اأمالًايفاأناتحدثالذها
ننسارتنت6ج6ةااقلةاعساكلاةاأَْواتحدثاخلقثًايفاجدنياصمنعا

ني6من6ل.

َو ثيقلبامنفذانيخارنءاإىلانيجثابانيرقلامنهاقصفتا
نيقنةانيداد6اةاني6من6ةاتجمدثِتاملتزقةانيج6شانيسادنعي،ا
تاللثاقصفاصثيوخلاعىلامننق1انيج6شانيسادنعيايفانينفذا
ورشقامنق1انيطلدةاومنق1انيسداس،ا ثإلَضثَاةاإىلانستهدنفا
تجمداثتانيج6اشانيسادنعيايفامننقا1اخلافاق6اثعةاعل6با

ومنق1امستحدثاخلفاق6ثعةانيحمثع.ا
َوأعلاناننعاال6انيحل الاتدمرياع ث اةاأ لنمزاسادنعاةايفا
منق1انيدشا ثيتزنمنام1اإطالقاصننياخاكثت6نشثاعىلامنق1ا

اسمىا»مطلحانيخشم«اَويقث ةانيسداس.
وقتلتاوحادةانيقنثصاةاني6من6ةاجندالاسادنعالاغلبا

منق1انيراة.
إىلاذيكااقالامصدٌيام6دنالايفانيلجثنانيشادب6ةاياا»صدىا
نيسارية«اتفثص6َلاعمل6ةاعساكلاةامبثغتاةاافذتهثاوحدنتا
قتثي6ةاخثصةاعىلامكثناتجما1اا6هاأعدنٌعاكبريةامناملتزقةا
نيج6شانيسادنعيارشقامنفذانيخرنءاولنامنق1انستحدثها
نيلتزقاةاواصبنناا6اهاعرنتانيخ6اث6اكمنطلالايدمل6ثتهما

نيدسكلاةا ثتجثهانيحدوعاونينفذانيربياانيبق1(.
وأاثعانيصدياأناأعدنعنًاكبريًةامنامنثاقلانيج6شانيسدنعيا
ُقتلنناوجلحاننايفانيدمل6ةانيبثغتةانيتلاافذتاصبثحانيجمدة،ا
مض6فاثًاأنانيقثتللاني6من6لاأحلقنناآي6ةاعساكلاةاوااخ6ث6ا

وتدمريامننق1انينثاقلاخاللانيدمل6ةانيدسكلاة.
اوقبالاذيكااجالتاوحدةالندساةانيديوعاآي6ةاعساكلاةا
سدنعاةاخلفامنق1اساالطحاقبثيةامنفذانيخرنءا ثيتزنمنا

ما1اإطالقاصثيوخاأوينغثناعىلاتجمدثتانيج6شانيسادنعيا
قبثيةانينفذ.

اويقلاعادعاكبريامناأاالنعانيج6شانيسادنعياونينثاقلا
مرصعهاماوجلحاآخالوناخااللامحثويتهمانيتقاد6ا ثتجثها

منفذاعلبانيحدوعي
ونساتهداتانيصثيوخ6ةاني6من6ةاونيداد6ةامننق1انيج6شا

نيسدنعياومنثاق6هايفامنفذاعلب.
وأكدامصاديام6دنالامرصعانيق6ثعيانينثالاعثعلانيحثيلا
مانامحثاظةاإباعاىلاأادياأ طثلانيج6شاونيلجثنانيشادب6ةا
خاللانيتصاّديايزحفانينثاقلانيذياقثماننا هاان6انيخم6سا

 ثتجثهامنفذاعلبانيحدوعي.
ويفاج6زنناأعلنانإلعال6ُانيحل لاإعطثباااآي6ثتاعساكلاةا
يفاقصفامدادلانساتهدفاتجمدثًايآلي6ثتانيسدنعاةايفامنلثا
نيلكباةاأعقبهثاقصافامدادلاعىلاملن اضامداد6ةانيج6شا
نيسدنعياخلفاجبلاملحمةاوطثولانيقصفامنق1اقثئماز 6دا
 ددعامنانيقذنئف،اكمثاعّملتاوحدةانيهندسةانيضثعةايلديوعا

آي6ةاسدنعاةايفاجبلانيدزةا صثيوخ.
َونساتهداتانيداد6ةاتجمدثتايلتزقةانيج6شانيسادنعيا
غلباتبةانيلمضةا ثيطاننلا ددعامناقذنئفانيداد6ةامحققةا

إصث ثتامبثرشة.
 ثإلَضثَاةاإىلاتدماريامديعةا لنعيلايفاملكزاعفلةا صثيوخا

منجه.
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املجلُس السياسي األعلى يشيُد باالنتصارات الكبرية ألبطال الجيش واللجان 
يف جبهات القتال ويثّمن صمود الشعب أمام كافة أساليب العدوان

حشٌد جنائزي مهيب لثالثة 
من شهداء اإلعالمي الحربي

اإحراُق اأكث من 50 اآلية ومدرعًة للعدو ومقتل واإ�سابة املئات من املنافقني

الرمُح الذهبي للغزاة ينكسر.. وأبطاُل الجيش واللجان يصنعون تأريخاً جديدًا على الساحل الغربي ملحافظة تعز

  - صنعاء:
عقادانيجلاسانيسا6ثيساننعىلااان6اأمسا
 صندثءانجتمثَعهانيدوييا لئثسةانألخاصثيحا
عيلانيصّماثعايئ6سانيجلساو حضنيانيدكتنيا

قثسمايبنزةااثئبايئ6سانيجلس.
ونستدلنضاننجتمثُعانيتطنينِتانيدسكلاَةا
ونيبطاننتانيتالااساّطللثايجاثلانيج6اشا

ونيلجثنانيشدب6ةايفامختلفانيجبهثت.ا
وح6اثانيجلسانيسا6ثيسانألعىلانستبساثَلا
يجاثلانيج6اشاونيلجاثنانيشادب6ةاوصدلاما

نيستملايكلانيزحناثتانيتلااقن6ا هثانيددونُنا
وإاشثيهثايفاذوا ثباوغريلثامنانيجبهثت.

وثّمانانيجلاُسانيسا6ثيسانألعاىلاصمانَعا
أ ناثءانيشادباني6منالانيدظ6اماأماث6اكثااةا
أساثي6باتحثيفانيددوننانيغثشماسننٌءاأكثاتا

نْقتَصثعاةاأَْواعسكلاة.
ابلا واثقاشانيجلاسانيسا6ثيسانألعىلانيسُّ
نينىلايتجثُوزانيتحداثتانيتلااننجهثاننْقتَصثعا
نينطنلاجالنءانيددوننانيسادنعيانيغثشام..ا
مؤكدنًاعىلاتمثساكانيجبهةانيدنخل6ةا مثاادززا

صمنعانيجبهثتاوناتصثينتهث.

  - خاص:
شا1ّ6احشاٌداجنثئازيامه6ابا ثيدثصمةا
شاهدنَءا نياثيضا نيخم6اسا صباثحا صنداثءا
نإلعال6انيحل لانيشاه6داعبدنيلاهااح6ىااح6ىا
نيحميلاونيشاه6دامحمداعزنيداناحمنعانيدزيا
ونيشاه6داااثيساصغارياصثيحاأحماداوذيكا
وااثءاوتقداالنًايثاقدماننالاماوزمالؤلمامنا
مشثلدانناتصثينتانيتلاأثلجتاوتنلجاصدويا

ني6من6ل.
وعرّبانيشا6دنناعاناواثئهاماوإخالصهما
ونيشاجثعةا مشا6دانا ثيبساثيةا يلشاهدنء،ا
ونيبطاننتانيتلااقدُمهثاجننُعانإلعال6انيحل لا

ومثااقدمناهامنامشاثلداناتصثينتانيج6شا
نيجبهاثتا مختلافا يفا نيشادب6ةا ونيلجاثنا
ونيتالاأثلجتاصدوياني6من6لاوكشافتازافا
ناتصاثينتانيدادواوحق6قاةالزنئماهاولالا
نيشاثلدانيتلاجدلتاقاننتاتحثيافانيددوننا
أمث6اساخلاةاعثي6اة،امشارياناإىلاأنالؤنءا
نيجنانعانيذانالمامجهنياننايفاحق6قةانألملا
استبسالننا أيونحهامايفاملناقاةانيدمل6ثتا
نيدسكلاةانيتلااقن6ُا هثاأ طثلاني6منامنثقلا

 ثيصنتاونيصنيةاكثاةانناتصثينت.
وأكدانيش6دننانستملنَيانيصمنعاني6منلايفا
مننجهةانيددوننانألَملاكلانيسادنعيانيغثشما
ونينفارياإىلاجبهثتانيقتثلايلدااثعاعنانينطنا

وأمنهاونستقلنيه.

  - خاص:
نيسادنعيا نألَملاكالا نيدادونُنا أخفالا
نيصه6ناالاو كلامثاتحملاهانيكلمةامنامدنىا
يفاتحق6الاأياناتصثيايفامدلكتهانيتلاسامثلثا
»نيلحانيذلبل«اعىلانيسثحلانيغل لايدانةاتدز.
يماحانألعدنءانيذلبلاناكارس،اوناكرسامدها
مدنناثتهامامنذانينللاةانألوىل،اوتحنيتاجبثلا
كهبانباونيدملياونيننزع6ةاإىلامقث َلاجمثع6ٍةا
يلمنثاقالاعاننناا6هثاولامامنخنننا ثيجلنحا
نيدم6قة.انيدلكةايفاحداذنتهثايماتكناازلة،ا لا
يقداأعدايهثانيغزنةا شكلاج6دنً،ااملحلةانإلعدنعا
نستغلقتاعدةاأشهل،اوكثنانيهدفانيلئ6سالنا
نيسا6طلةاعىلانينثطلاننسارتنت6ج6ةايفاذ ثبا
ونيدمالياوصاننًاإىلانيخاثءايتحق6الاناتصثيا
احسبايلمنثاقلاادنضهماعنانيخسثئلانيتلا
تلقنلثاعىلامدىاأكنلامناعث6ايفاتلكانينثطل.

و دأالجن6انألعدنءامناعدةامحثوي،اسثادلما
يفاذياكانيطاريننانيحل الاونأل ثتايشاونيبننيجا
نيحل 6ةامنانيسثحلانيغل ل،او حسبانيصثعيا
نيخثصةااإنانيطاريننايمااتنقفا للةاونحدة،ا
ويماارتكامساثحةايفاتلاكانينثطلاإناوكثنايهثا

اص6بامنانيقصف.
وماناجبهاةاكهبانب،اكثنانيرصاا1اعملا
نيصب6حالااجهزايننءاكثمالًايغلضانيسا6طلةا
عىلامدساكلانيدملي،انيذيااق1اضمناسلسلةا
جبل6ةاتطالاعىلا ثبانينادب،اوكثنانيصب6حلا
اهادفاإىلاننيتفثفاعىلاأ طثلانيج6شاونيلجثنا
نيشادب6ةاوابثغتهماثمااسا6طلاعىلانيدسكل،ا

ُكّلاذيكاكثنامصحن ثًا تغط6ةاإعالم6ةاونسدةا
مناقبالاقنننتانيفتناةاوعىلايأساهثانيجزالةا

ونيدل 6ةاوسه6لاوأخننتهث.
كثناأ طاثلانيج6شاونيلجثنانيشادب6ةاعىلا
أقاىاعيجاثتانيحاذياونيجثلزااة،اوتنبهاننا
يتحلكثتانيلننءانيصب6حل،ااتمانيتنك6ُلا هاعىلا
نيفاني،ااقتلانيدرنتامنايننئاه،اوخّلانيلجلا
رصاداثًاملطخاثًا دمثئهاغاريانيزك6اة،او هتا
نألعدنءامانانياديسانألول،اوحثويننانساتدينَكا
نألمل،ا إيساثلانيزادامنانيقننتاناتشثلاجنةا
نيصب6حالاوياثقاه،ايكناُكّلانيحاثونتا ثءتا
 ثيفشال،اوأضحتاع ث ثتاومديعثتانيغزنةايفا
منقفانيدجازانيكبرياجلنءانيتنك6لانيذياحصلا
يهثامانارض ثتانأل طثلامانانيج6شاونيلجثنا

نيشدب6ة.

يفانينالثةانألاث6انألوىلامنانألسبنعانينرص6،ا
كثنانإلعادنعاكبرينًاجدنًايلغازنة،ايكنهماخرسونا
مدظاماعتثعلاماوقننتهاماواجداننا مرصعا
كاربىا ناتكثساةا وساجلتا ق6ثعنتهام،ا أ الزا
يلغازنة،اوأص6اباطثئالنتانأل ثتايشا ثيدجز،ا
واقدتانيباننيجانيبحلاةاقنتهث،اا6مثاطثئلنتا
ننساتطالعايماتحق6لاأياناجثزاسنىانيتحل6لا

يفاسمثءانينطقةاونيدنعةاإىلاوكللثانيخب6ث.
وتقاديامصاثعياخثصاةاخساثئَلانيددوننا
ونيلتزقةاخاللانألسابنعانيثيضا إحلنقاأكنلا
مانال5اآي6ةاومديعةاومقتالاَمناكثانناعل6هث،ا

وقتلاوإصث ةانيئثتامنانينثاقل.
واالىاملنقبنناأنامثاحادثااددارض ثًامنا
نيخ6اثل،ااأ طاثلانيج6اشاونيلجثنانيشادب6ةا
وعىلانيلغامامنانمكثاثتهامانيتننضدةالزمننا

أحدثانألسالحةاوأاتكهثاويقنننانيددواعيسثًايما
اكانااتنقدهاعىلانإلطالق،اوس6ساجلانيتأياخا
لاذهانيدلكاةايفاأاصا1اصفحثتاه،ااثيقثتالا
ني6منالانااظريايهاعىلانإلطاالقايفالذنانيكنن.ا
و حسابانيلنقبلااإنالذهانيهزامةانيقثس6ةا
يلددواستجدلهاالنج1احسث ثتهاوعد6انيتفكريا
 ثيدانعةاإىلالاذهانينثطلامناجدااد،اونيتلايما
احقلاا6هثاأياناجثزاويمااتقدمنناشربنًاونحدنً.
ويفامساتجدنتانيدلكة،ااحاثولانينثاقننا
وعاىا يدالا نينثطالا تلاكا نيتقاد6ا ثتجاثها
اخرتقاننانيتحص6ناثتانيقنااةايلمجثلداانا
يكنهاماادنعونا خفلاحنالاو هزنئماتضثفا

إىلاسجلهمانناهزنمل.
وتمكاناأ طثلانيج6اشاونيلجثنانيشادب6ةا
ان6اأماسانألحداماناكرسازحفاجادعايلغزنةا

ونيلتزقةاعىلاأطالنفاذ ثب،اعىلانيلغمامناأنا
نيزحفاكثنامدعنمثًا غطثءاجنياو مشاثيكةا
طريننانأل ثتيشاوننستطالعاونيبننيجانيحل 6ة.
وقثياتامصثعياخثصةاياا»صدىانيسارية«ا
إناأ طثلانيج6شاونيلجثناعملوناثاآي6ثتاوقتلننا

أعدنعنًاكبريةامنانيلتزقةايفالذنانيهجن6.
طارينُنانيددونناياماالحماأصحث َه،ااشانا
ان6اأماساغثيةاعل6هاماأعتاإىلامقتلاوإصث ةا
5اامنانينثاقلاونستهداتاطقملايلملتزقةا

يفاذ ثب.
واان6اأماساأَاْاضاثًاأااثعتانيدلنماثُتاأنا
يئ6ساشادبةالندساةانأليغث6انيق6اث6انينثالا
ل6ناماحلبنبايقلامرصعهام1ا5امناملناق6ها
وذياكا ددانْساتهَدنفاقاننتانيج6اشاونيلجثنا
نيشدب6ةاآلي6ةاكثانناعىلامتنهثايفاجبهةاذ ثب.

  - خاص:
اّفاذتاوحادٌةاخثصٌةاماناأ طاثلانيج6شا
ونيلجاثنانيشادب6ةا تنا6لانيلاهاعمل6ةاانع6ةا
يفا اثبانيندباأعتاإىلامارصعاوجلحاأكنلامنا

أي دلامناملتزقةانيددوننايفا ثبانيندب.
وأاثعتامصثعياعسكلاةايفاترصاحاخثصا
 صادىانيساريةاأنانينحدةاخثصاةامناأ طثلا
نيج6اشاونيلجاثنانساتهداتا دمل6اةاانع6ةا

وأساثي6باعساكلاةاحدانةاومفثجئاةايلددو،ا
نيددادامنانيلتزقةاونينثاقلانيتث دلايلمدعنا
ل6نماقثسماطثللاوذيكايفامحنيا ثبانيندب.

وأوضحاتانيصاثعياأنانيدمل6اةانيننع6اةا
يلج6شاونيلجثنانيشادب6ةاأعتاإىلاسقنطاأكنلا
مناأي دلاملتزقثًامثا لاقت6لاوجلاح،اوتدمريا
أكنلامنا٥اأجهزةانتصثنتاو٤اكثشافثتاأيغث6ا

و٦اقط1اأيسالن.
ا دَضاأسامثءاقتىلا »صدىانيسارية«اتنُرُ

وجلحىاق6ثعنتانينثاقل:ا
اا-ااح6ىا نااح6ىاحسلا

اا-اعملانيدبدا
اا-اأحمداسد6د
امنا: وجلحاكلٍّ

اا-ايئ6اساشادبةانيهندساةانيدق6اداقثئدا
ل6نماعثطف

اا-انيدق6داسد6داعيلامشدلا
اا-اعمثيااح6ىا نااح6ى.

  - خاص:
األاصثيانيلهانيجلامةانيبشادةانيتلاأقد6ا أعننانيجلُسانيسا6ثيسُّ
عل6هثانينظث6انيبحلانلانيقمدلا حلاثالثةامنانيشابثبانيبحلان6لا
نيذاناامثيسنناحقهمانيطب6دلايفانيتدبرياعنامننقفهماوتطلدثتهما

يفانيحلاّةاونيكلنمةاوننستقالل.
وقاثلانيب6ثنا“إنالذهانيجلامةانيبشادةانيتلاأقد6اعل6هثانينظث6ا
نيبحلانلاني6ن6اي6ستاسنىاونحدةامناسلسلةانيجلنئماونناتهثكثتا
ونيتدسافثتانيتلاتلتكبا حلاأ نثءانيشدبانيبحلانلانيشق6لامنذا

عدةاسنننتا شكلاانملاوعىلاملأىاومسم1امنانيدثيماأجم1”.

اوأضاثفانيجلاسايفا 6ثااه:ا“إنانينظث6انيبحلانالانيظثيماولنا

انتهاجاس6ثساةانيبطاشاونيقتلاونيتنك6الا حلاأ نثءاشادبهااهنا

اساتمداععماهاوقنتهامانانينظث6انيسادنعياومناوينئهاماأاظمةا

ننساتكبثيانيدثيلانيتلاتحلكاأعونتهثاننستبدنعاةايفانينطقةايقم1ا

نيشدنباونستدبثعلثاواهباثلونتهثاوخرينتهث”.

وأكدانيجلسانيسا6ثيساألاصثيانيلهاوقناهام1امظلنم6ةانيشدبا

نيبحلانلاوقض6تهانيدثعيةاومطثيبهانيحقة.

وطثيبانيجلساكثاةانيشادنبانيدل 6ةاونإلساالم6ةاونينظمثتا

نيدل 6ةاونيدوي6ةانيدن6ةا حقنقانإلاسثناإلعناةاوياضالذهانيجلنئما

نيشن6دةا حلاأ نثءانيشدبانيبحلانلانيصث ل.

اجلي�ُش واللجاُن ينّفذون عمليًة نوعيًة مفاجئًة للعدو يف باب املندب
مصرُع 40 مرتزقاً وتدمرُي 5 أجهزة اتصاالت و4 كاشفات ألغام و6 قطع أرسالن

 املجلُس السياسي ألنصار اهلل يدين إقداَم 
سلطات البحرين على إعدام 3 شباب

ممثلو القطاع الخاص 
يناقشون مع ممثل اأُلَمـم 
املتحدة ُسبل كسر الحصار 

التجاري على بالدنا

  - صنعاء:
اثقشاممنلنانيقطثعانيتجثييانيخثصايفاني6منا
 صندثءاان6اأمسام1امداالامكتبانألَُمامانيتحدةا
يتنسا6لانيشئننانإلاساثا6ةا ثي6مناجنيجاخنييا
ٌسبلاكرسانيحصثيانيتجثييانيفلوضاعىلاني6من.

كماثاتماخااللانيلقاثءا حثاُسابلانيضغطاعىلا
تحثيافانيدادوننايفاكانيحصثيانيجثئلاعاىلاني6منا
ونيشادباني6منالايتمكالانيقطاثعانيخاثصامانا

نسترينعانيسل1انيغذنئ6ةاخثصةامثعةانيقمح.ا
وشدعانيلقثءاعىلارضويةاتدثونانألَُمامانيتحدةا

يفااقلانيسا6نيةانينقداةانينجنعةايفانيبننكانيحل6ةا
ونيبنانكانألجنب6اةايفاني6ماناعارباطاريننانألَُمااما
نيتحادةاإىلانيبحلااناماناأجالانساتملنيانيبننكا
نيحل6ةايفااتحاننعتمثعنتايلماننعانيغذنئ6ةانيهثمةا

يلشدباني6منل.ا
نيحباثيياعضانامجلاسا وأكادااح6اىاعايلا
نيشانيى،اأنانيتأخلايفاإيسثلالذهانألمننلاستلحلا
 ثيشادباني6منلاأرضنينًا ثيغاةاات6جةاتنقفانيبنكا
نيلكزياعنااشاثطها ضغطامناعولانيددونناعىلا
ني6مان،اإَضثَااةاإىلاتقل6صاأيصدةانيبنانكاني6من6ةا

يدىانيبننكانيلنسلةايلبننكاني6من6ةايفانيخثيج.ا
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  - خاص:
تسببتاننشتبثكثُتانيدن6فةانيتلاشهدتهثامدالاُةاخنيا
مكارسايفاعادناجنانبانيبالعا تدل6الانيدينساةا ددعامنا
كل6ثتاجثمدةاعدناإَضثَاةاإىلاتنقفاحلكةانيسارياوازوحا

عدعامنانأللثيل.ا
وتنقفتانيدينساُةايفاكل6ثتانيرت 6ةاونيص6دي6ةاونيلغثتا
ونيطباونآلعنباجلنءانْساتمَلنيانيتنتلا لانيسالحلاحتىا
مساثءانيسبتايغماوساثطةاقثعتهثاشخص6ثتانجتمثع6ةا

ومحثاظانيحثاظةانيدلامناقبلالثعي.ا
وتحدثتامصثعيامحل6ةاأنامئثتانيطالباغثعيوناقثعثتا
كل6ثتهاماعقباتجادعاننشاتبثكثتايفانينثطلانيشامثي6ةا

ونيرق6ةامنانيدالاةاواشلاوسثطثتانيتهدئة.ا
وتضثي تانألابثءاحنلاطليفانيرصنعاح6ثاتقنلاوسثئلا
إعالم6اةايفاعادناأناننشاتبثكثتاعنيتا الاقاننتاأمن6ةا
امنني6اةايالْحتاَلل(اومجمنعةامسالحةاضمنانيجمثعثتا

نيؤّطلةاضمنامثااسمىا اا»نيقثومة«.ا
ونتهمتانيجهثتانألمن6ةانيتث دةايالْحتاَللامناأسامتهما
 اانيخثيجلاعانانينظث6اونيقثااننا مهثجمةامقلاأمنلا

تث 1ايهثايفاخنيامكرساوذيكاإلخلنجامسالحلامحتجزانا
يفامبنىانيبحثانيجنثئل.ا

ونساتخد6انيسالحننايفانيهجن6انألسالحَةانيتنساطَةا
ونيخف6فةاوقذنئفاآيا لاجل.ا

وكثاتاننشاتبثكثُتاقدا دأتامساثءانيجمدةايفامنطقةا
كلاارتا الامجمنعتلامسالحتل،انألملانيذياتساببايفا
تلوا1األثيلاوساكثنانينطقةاقبلاأناتتدخَلاقننٌتامنني6ةا
يالْحتاَللاوتقن6ا ثعتقثلاعدعامنانيسلحلاوتقن6ا نقلهما
إىلامبناىانيبحاثانيجنثئلايفاخنيامكارساعقبامحثرصةا

مبنىانيرطةايفاكلارت.ا
ننشاتبثكثتانيتلاشهدتهثاخنيامكرساللانألعنُفامنذا
أشهل،اح6ثاأعتاإىلاإغالقانيطلقانيؤعاةاإىلانيدالاةااثل6كا
عاناإصث ةاعادعامنانيسالحلامنانيطلال.ااويفاسا6ثقا
آخالاأقد6اعرنتانيسالحلاعىلاإغاالقانيطلقثتانيدثمةا

نيلن طةا لامدانةانيشدباومدالاةانينصنية.ا
وقثيتامصثعيامحل6ةايفاعدناإنانيسلحلاوعوناسث لا
إاذنياقثمننامنذاصبثحانيسابتا إغالقاعدعامنانيشاننيع،ا
ح6اثاقثماننا إاقاثفاحلكاةانيسارياوأحلقاننانإلطثينتا

واصبننااقثطا ثألحجثياونألخشثب.ا

مثاتشاهدهاعادناعاا1انيننطنلاإىلاتحم6لانيسالطثتا
نينني6اةايالْحتاَللامساؤوي6ةامثاأسامنهاتضثعافاأعمثلا
نيبلطجةاوناتشاثياوتنس1اافنذانيجمثعثتانيسلحةاتحتا

مثااسمىا»نيقثومة«.

أبني: 5 جثث مجهولة 
عاىلاصد6اداآخالاعنالامننطناننايفامدالااةانيحفدا
 محثاظاةاأ لاعىلا5اجنثامجهنياةانيهناةا ثيقلبامنا
مفالقانيحثقاغلبانيدانةايفاوقتااؤكداساكثناأنانيجنَثا
تدنُعاألشاخثصامناافسانينطقةاا6مثايماادلفاأسابثبا

مقتلهماحتىانيلحظة.اا
وكثناق6ثعااثًايفانيقاننتانينني6اةايالْحتاَللاقادااجثامنا
كملااصبهامسالحننامجهنيننامسثءانيجمدةانيثض6ةا

يفامنطقةارصةا مدالاةاينعيا أ ل.ا
وأشاثيتامصثعُيامحل6ةا ثيحثاظاةاأنانيكملاأعىاإىلا
مارصعاوجلحااامناملناقلانيق6ثعياا6مثااسامىاقننتا

نيحزن6انألمنلامثزناقهس.ا
ويفانيشاحلا حرمانتارشقانيبالعاعنيتانشاتبثكثٌتا
 لامسالحلاوقننتامنني6ةايالْحتاَللاقبلاأناتنقَلاوسثئُلا

هثاتمكنامثااسامىاقننتا إعالم6اةاعنامصاثعيايماتسامِّ
نينخباةامناإحبثطامحثويةايلهجن6اعل6هثانيسابتانيثيضا

يفانيشحل.ا

فشُل فعالية للحراك املوالي للعدوان 
اشالتاقنىاواصثئلانيحلنكانيؤاّادايلددوننايفاتنظ6ما
ادثي6اةاجمثلرياةا منثسابةاذكلىانيتصثيحاونيتساثمحا

وذيكايفاعدنانيجمدةانيثض6ة.ا
ووصفتاوساثئلاإعالم6ةامقل ةامنانيحلنكانيشاثيكةا
نيشادب6ةايفانيفدثي6ةا ااا»نيتننضدة«ايغماننْساتدَدنعنتا
نيبكالةايتنظ6امانيفدثي6اةاواشاثطاق6اثعنتاملتبطةا اا
نيلااثضاوأُْخااَلىا ااأ نظبلايحشادانيجمثلريايلحضنيا
ونيشاثيكةايفاوقاتاوزعاتاا6اهاناتثتاتشاكلاا6هاعولا

نيددونناوتلا1اصنياسلمثناو نازناد.ا
نينريُايالاتبثهاأنانيفدثي6ةاأق6متاوساطاإجلنءنتاأمن6ةا
مشادعة،اح6ثاشانلدتانيديعثتاونألطقماتح6طا مكثنا
نيفدثي6اةا خانيامكرس،اا6ماثاسابلايلسالطثتانينني6ةا
يلدادونناأنانعتاذيتاعناتأملاادثي6اثتااصثئلاحلنك6ةا

أُْخاَلىاي6سايهثانيتبثطا ثيسدنعاةاأَْوا ثإلمثينت.

  - خاص:
أالغانيدادونُنانألَملاكلانيسادنعيا
خااللانينالثةانألاث6انيثض6اةاُكلَّاحقدها
محثاظاثتا مدظاما يفا نيدا6الا عاىلا
نيجمهنيااةاي6غّطَلاعاىلانخفثقثتهايفا

جبهثتانيقتثل.
واثيتامحثاظةاتدزانينص6َبانألَْواَلا
مناذيكانيحقدانيدال،اح6ثاشناطريننا
نيدادوننانألَملاكالانيسادنعياصبثحا
نيجمداةالاغاثينتانساتهداتامصن1ا
نيل 6دالا نيطاالءاكم6كانايفامنطقاةا
 مدالاةانيتدزاة،امثاأعىاإىلانستشاهثعا
اا  5ااماناعماثلانيصنا1اوإصث اةا

آخلانا 6نهمااسثءاوأطفثل.
وعربانيننطننناعاناوجدهمانيكبريا
جلنءالذهانيغثينتانيتنحشة،امشريانا
إىلاأنااظث6َاآلاسادنعاتجثوزانيش6طثنا
يفاُقبحهاووحش6ته،اومؤكداناأنانيكثنا
ي6ساتاا6هاثكناةاعساكلاةاونامكثنا

مننجهثت.
وأعناتانيسالطُةانيحل6اةا تدزالذها
نيجزيةانينحشا6ة،اوقثيتايفا 6ثن:اإاهثا

تأتلايفاسا6ثقاجلنئمانإل ثعةانيجمثع6ةا
ونيحلباضدانإلاساثا6ةانيتالاالتكبهثا
نيددوننانيغثشاما حالاني6من6لاونيتلا
تتنثىفام1اُكّلانيق6مانيدان6ةاونإلاساثا6ةا

ونألخالق6ةاونيقثاننانيدويلانإلاسثال.
وأكدانيب6ثناأنانساتهدنَفانيننطنلا
ونينشآتانيصنثع6ةاننْقتَصثعاةاونيبنىا
نيتحت6اةاونيناثزلاونيمتلاكثتانيدثمةا
اداربا نيساكن6ةا ونألح6اثءا ونيخثصاةا
عاناحثيةانإلااالسانيتلاوصلاتاإي6هثا
عولاتحثيافانيدادونناجالنءانيهزنئاما
ونير اثتانينجداةانيتالااتلقثلثايفا
جم16انيجبهثتامناقبلاأ طثلانيج6شا
ونيلجاثنانيشادب6ة،اكماثااادعانيب6اثُنا
نيادويلا يلمجتما1ا نيخجالا  ثيصماتا
تجاثهانيصلفاونيغطلساةانيسادنعاةا
وحشا6ةا مجاثزيا مانا تلتكباها وماثا
 حالاني6من6ال،امطثيبثًانألمامانيتحدةا
إزنءا ونينظماثتانإلاساثا6ةا ثينقانفا
لذهانيجلنئماونتخاثذاإجلنءنتاصثيمةا
 حلاملتكب6هثاناتصثينًايلددنيةاونيسال6ا

ونإلاسثا6ة.
ونستشاهدااان6انيسابتانياثيضاث 
مننطنالاوأص6اباآخالونا جلوحايفا

قصفايطريننانيددوننانستهدفاس6ثيةا
مننطاناماناقلااةانيجحفاةا مدالاةا
مانزع،اح6ثاشانانيطرينناغاثيةاعىلا
نيسا6ثيةاأثنثءاملويلاثايفانيخطانيدث6،ا
مثاأعىاإىلانحرتنقهثا ثيكثملاونستشهثعا

ُكّلامناكثناعىلامتنهث.
وناتقالانيدادونناماناتدازاي6بحثا
عاناجلامةاأخالى،ايتكاننامحثاظةا
نيحداادةالالانيهادفانيتاثيلايلطريننا

نيتنحش.
ونستشهداان6انيخم6سانيثيضاأي 1ا
اساثءاوثالثةاأطفثلاماناأرسةاونحدةا
يفاغاثيةايطاريننانيدادوننانساتهداتا
منزلانيننطناجمثعلامشدش1،اواجثا
َيّبانألرسةا أعجن اةامانانيغثينتام1ا
أحاداأطفثيه،اا6مثانستشاهداثالثةامنا

أطفثيهاولااسثء.
وأعناتانيجمد6اثتانيدثملةايفامجثلا
حقنقانيطفالا محثاظةانيحدادةالذها
نيجلامة،امستنكلةايفا 6ثنايهثانْستمَلنيا
تحثيافانيدادوننايفانيتاكثبانيجلنئاما
نيبشادةا حالانألطفاثلاونيننطنال..ا
مدتربةالذهانيجثزياتضثُفاإىلاسلسالةا
جلنئمانيددوننانيسدنعيا حلاني6من6لا

منذامثااقثِيُبانيدثمل.
كماثاأعننانيجلاسانألعاىلاينظمثتا
نيجتم1انيدال،ا أشاداعباثينتانإلعناةا
نيجازية،امحماالًا وننساتنكثي،الاذها
يفا 6اثٍنانألماَمانيتحدةاومجلاَسانألمنا
ونينظمثتانيدوي6ةانيساؤوي6ةانيكثملةا
عناجلنئمانيددونناومجاثزيهانيدمناةا

 حلانيدا6ل.
وأص6بامننطناثنايفاغثينتايطريننا
اان6ا نيسادنعيا نألَملاكالا نيدادوننا
أمسانألحاد،انساتهداتامدالاةا ثجلا
 محثاظةانيحدادة،اح6ثاشنانيطريننا
ااغثينتاعىلامزيعةامننطنايفامدالاةا
 ثجالاأسافلتاعاناإصث اةامننطنَلااا

 إصث ثتامتفثوتة.
وعقبالزامتهامانيدواةايفامدالاةا
نيتننا محثاظةانيجنفاانَملانيسابتا
ونألحدانيثض6ل،ايجأاملتزقُةانيددونناإىلا
قصفاسنقاننثنلا ثيدالاةا صننياخا
نيكثت6نشاث،اماثاأسافلاعنانستشاهثعا
لامننطنالاوإصث اةا5ااآخلاناجلنءا
نيقصفانيدشننئلاونيكنفاعىلامحالتا

نيننطنلا ثيسنق.

العثوُر على 5 جثث جمهولة يف املحفد باأبني: 

اشتباكات مسلحة يف عدن تتسّبب يف إيقاف التدريس بالجامعة ونزوح األهالي

هم بالنتقام من املدنيني العدواُن ومرتِزقُته يعّو�سون هزائمرَ

استشهاُد 32 مواطناً بينهم نساٌء وأطفاٌل يف قصف متوّحش 
لطريان العدوان على محافظات تعز والحديدة والجوف

صراعاٌت جديدة بني جماعات 
املرتزقة يف تعز.. جماعة أبي 

العباس تعتقُل صربي املخاليف 
واملرتزق فاضل يدعو للقبض 

على املخاليف وأبي العباس
  - خاص:

تصثَعَدتاحدُةانيرصنعثتا لاجمثعثتانيلتزقةايفامحثاظةا
تدزايفاإطثيانيتنثاساعىلاننساتئنثيا ثينهباونيسالباوتلوا1ا

نيننطنلاونيفنزا أقلبامكثاةاإىلانيددوننانيغثشم.
وا6مثايماتكنانيخالااثُتاقدالدأتانيرصنعثتا لاجمثعتلا
خثيدااثضلاوأ الانيصدوقاونيتلاشاهدتاتظثللنٍتا ثآلي6ثتا
نيدساكلاةايفانيشننيعانيلئ6س6ةايدانةاتدز،اناديدتامننجهثتا
جدادةاان6انيجمدةانيثيضانساتخدمتاا6هثانألسلحةانيخف6فةا
ومضاثعنتانيطاريننا الاجمثعتَالاأ الانيدباثساونإلخانننا

نيسلملانيتكفرياتل.
وتشاريانيتفثص6الاإىلاأنانشاتبثكثٍتااثيااًةاناديدتاانملا
نيخم6ساونيجمدةانيثض6لا لاجمثعةانيلتزقاغزوننانيخاليفا
ولنان ناأختانيلتزقاصثعقارسحثناقثئدامثااسمىا ثيجلسا
نيدساكليايلملتزقاةاوجمثعةانيلتزقاأ نانيدبثس،اوأسافلتا
عاناإصث ةاأاالنعامناجمثعةاأ الانيدبثساوذياكاعىلاخلف6ةا
نيبسطاعىلاسنقاعالنكساوجبثاةانيرنئبانيتلاكثنااستأثلا

 هثانيلتزقانيخاليفاعونا ثقلااصثئلانيلتزقة.
وتقنُلانيصثعُياإناجمثعَةاأ لانيدبثساسادتاإىلانيس6طلةا
عىلانيسانقاومن1انيخاليفامنانيجبثاة،اولنانألملانيذيانعتربها
حازبانإلصالحاُمَخّططثًاإلقصثءانيحزبامانانيدانة،اوذيكا ددا
رصنعاثتاساث قةااشابتا 6نهماو لاأ الانيدباثسانتهمهما
ا6هثانألخريا نهبامثااقثيباللاامل6نناياثلاسادنعياقدمهثا

نيتحثيفايلملتزقة.
وتننصلتاننشاتبثكثتا لاجمثعاثتانيلتزقةاقلن ةاخمسا
عارةاساثعةامساثءانيخم6اساوصباثحانيجمداةانيثض6لا
وأسافلتاعناسا6طلةاجمثعةاأ لانيدبثساعىلاشثيعاجمثلا
وارامسالح6هثاوكذيكانيقبضاعىلا»صه6ب«اشق6لانيلتزقا
»غازوننانيخااليف«،اولنامثاعا1ا قثئدامثااسامىا محنياتدزا
نيتث ا1ايلملتزقةانإلصالحلاخثيدااثضلا إصدنيانألملا ثعتقثلا
امانانيلتازقاأ الانيدبثساونيلتازقاغزوننانيخااليفاوذيكا ُكلٍّ
يدنيكةاافنذاحزبانإلصالحايفاشاثيعاجمثلا حسابامثااقنلا
ملنقبانناا6ماثاأصديتاجمثعةاأ الانيدباثسانإليلث 6ةا 6ثاثًا
نتهمتاا6هانيلتزقانيخاليفا ق6ثعةاحملةانينهباونيساطناعىلا

محالتاو سطثتانيننطنلايفانيدانة.
غارياأااهاويفاوقاتامتأخالامنامساثءاأمسانألحادالدعتا
جمثعةاأ نانيدبثساحزبانإلصالحاأاهاإذنايمااتماتسال6ماغزوننا
نيخاليفااسا6تماقتلاشاق6قهاصه6ابانيدتقلايادىانيجمثعةا

وصلبهاعىلانيبثبانيكبريا حسبامصثعيايفاصفنفانيلتزقة.



5 تقاريرنيددعااللاا     ننثنلالااانثالاثالا6اانيننالاثااي 16انينثالاثالالا

  - ترجمة: أحمد 
عبدالرحمن:

مناذااااشاهلنً،ااقان6ُاتحثيٌُفامانانيدولا
 ق6اثعةانيملكاةانيدل 6اةانيسادنعاةا قصفا
ني6مانا الالننعة،اوذيكا ثساتخدن6انألسالحةا
نينتجةايفانينناثتانيتحدةانألَملاك6ةاونيملكةا
نيتحادةاإَضثَااةاإىلامساثعدةانيخث النتايفا
نيحلبانيتالاعملتاني6مناوقتلتاأكنلامنالا 

آنفامنانيدا6ل.ا
ولناثكاأعيةاكنريةاتشارياإىلاأناعدعنًاكبرينًا
مانانيقتىلانيدا6الايفاني6مناساقطنناات6جةا
نير ثتانيتدمدةانيتلااُفذتامناقبلانيملكةا
نيدل 6ةانيسدنعاةا–اونيتلايماتكناأخطثءاغريا

متدمدة.ا
نيملكةانيدل 6ةانيسادنعاةاوخاللاحملتهثا
نيجناةاقصفتاألدناثامدا6ةاناحرصايهثا- مثا
يفاذياكانينثزلاونيازنيعاونألساننقاونيصثا1ا
ونيستشاف6ثت،ا يلم6اثها نيتحت6اةا ونيبن6اةا
ومدنيسانألطفثل-،ا لاوذلبتانيملكةاإىلاحدا
نستخدن6انألسالحةانيدنقنعاةانيحلمةاعوي6ث،ا
ونيتالاتهادفاإىلاإيحثقانيرياعىلامساثحةا
ونسادة،اوغثيباثًاماثاتظالاخطاريةاومم6تةا

يسنننتا ددانستخدنمهث.
ويكناعندمثاسائلاوزالانيخثيج6ةانيلشحا
ونيلئ6اسانيتنف6ذيانيساث لايركةانكساننا
»ياكاسات6للسانن«احنلانساتخدن6انيملكةا
نيدنقنعااةا يألسالحةا نيسادنعاةا نيدل 6اةا
خاللاجلساةاتأك6داتلشا6حهانألي دثء،انمتن1ا
عانانإلجث ة،اوأشاثياإىلاأنانيطلاالايلحدامنا
نستهدنفانيملكةانيدل 6ةانيسدنعاةايلمدا6لا
يفاني6منالناعناطلالاتناريانيزادامنانيدعما

نيخث لنتلاا6مثااخصاآي6ةاننستهدنف.ا
سائلا ماثيكيل«ا »ج6افا نيسا6نثتنيا
»ت6للسانن«اخااللاجلساةاتأك6داتلشا6حها
قثئالً:-اايقداعأ تانيملكةانيدل 6ةانيسادنعاةا
عاىلانساتخدن6انيذخثئلانيدنقنعااةايفاني6من،ا
ونيكنارياماناعولانيدثيماقثيتا أنانساتخدن6ا

لاذهانألسالحةاخطرياجدنً؛األااهاتحتنياعىلا
مجمنعاةامنانيصمثمثتاونيفتثئلانيتلاغثي6ثًا
مثاتنفجلا دداشاهنياأواسانلامناإيقثئهث،ا
ولاذهاللانيقنث لانيدنقنعااة،انيتلاأاتاعىلا
عيناةا هث،اقدانستهداتانيدا6ل،اك6فاانبغلا
أناتستج6بانينناثتانيتحدةايتلكانألادثل؟(.ا
وأجثبات6للسانن:-ااحسانثًاأااثاآملامنا
أنااتمكانامانانيدملاما1انيملكاةانيدل 6ةا
نيسادنعاةاوذياكاي ماثاماناخااللاتنااريا
وتزادلاما أاضال،ا نساتخبثياةا مدلنماثتا
 إمكثا6ثتانساتهدنفاأاضالايكلااتماتجنبا
نيخطاأايفاتحداادانأللادنفايفانينثطالانيتالا
اتاماا6هثارضبانيدا6ل؛ايذياكااهذنالناأحدا
نيجثنتانيتلاآمالاأنانيتدثوناا6هثاامكناأنا

اقللالذنانيننعامنانألرضنيانيجثاب6ة(.ا
أاضاثًا نيشا6نخا مجلاسا عضانا وساألا
اماثذناعاناا6مثااتدلالا ثساتخدن6انيذخثئلا

نيدنقنعاة؟(.ا
واج6ابات6للساننااحسانثً،ايقاداقماتا
 مدثاناةاس6ثساتنثانيثض6ة،اوأااثاناأياداأنا

أساتبلانألحدنث،اوإذناكنثاقاداقدمنثانيتزنمثتا
يفالاذنانيجاثل،ااأااثاناأيااداأناأتجاثوزاأيا

شخص(.ا
إجث اثتا أنا يأىا نضانحا »ماثيكيل«ا
»ت6للسانن«انيساث قةاَيهالاخريُامناثلاعىلا
يك6ف6اةاإعطاثءانيننااثتانيتحادةاترصاحثًا
يلمملكاةانيدل 6ةانيسادنعاةايتدمالامثاتلادا

 سببانحت6ثط6ثتهثانينفط6ة.ا
وأضاثفا»يطثياثاتلععااثايفانيضغاطاعىلا
نيادولانيتلاادتمداعل6هثايفانينفط،اعىلاعكسا
مثاادلناثهايفاكنريامنانيحثنتام1انيدولانيتلا

ناادتمداعىلاافطهث«.ا
ويكانانجث ثتا»ت6للسانن«اتجاثوزتاحدا
نإلذعاثنايلسادنعالاإىلاحداأاهاثاأظهلتاإمثا
ننساتخفثفا اأيونحانيدا6لانيذااناقضننايفا
نير اثتانيجنااةاأوانيجهالا ماثااجليايفا
نينطقاة،ايكناننحتمثلانألكنالالنانألضدف،ا
وضداثًايفاننعتباثيا أنا»ت6للسانن«اوقبلاأنا
اصبَحانيداالانيتنف6اذي،اأرشفاعىلاعمل6ثتا
يصثياحارشكاةانكساننايفاني6ماناإَضثَاةاإىلا

نيتفاثوضاعاىلااطثقاونسا1اما1انيحكنمةا
نيغاثزا مجاثلا يفا تناثزنتا يتقدااما ني6من6اةا

نيطب6دل.
وتقد6انيننااثُتانيتحدةا ثيفدلانيدلنمثتا
ننساتخبثياةاإىلانيسادنعاةانيتالا دويلثايما

تتنقفاعناقصفانأللدنفانيدا6ة.ا
ويفانيننقا1،اااإنالنثكاعنئَلاتشاريُاإىلاأنا
نيملكاةانيدل 6اةانيسادنعاةاقدانساتخدمتا
نألَملاك6اةا نيخث النتا حثي6اثًا وتساتخد6ا

نستهدنفانيدا6لاعمدنً.ا
وقثلامساؤويننايفاإعنيةاأو ثمثايصح6فةا
ا6ناانيكاتثامازايفانغساطسانياثيضا اأنا
نينناثتانيتحادةاقدمتايلمملكةانيسادنعاةا
قثئمةانألمثكنانيتلاامنا1اواحل6ا»قصفهث«ا
ونيتلاتتضمانانيبن6ةانيتحت6ةانيح6ناة،انناأنا
نيملكةانيدل 6ةانيسادنعاةاخثيفتالذنانييشءا

وناتهكتاتلكانيقثئمة.ا
افلالااأغسطساعىلاسب6لانينثل،اعملتا
طثئالنتانيتحثيفاجارسنًايفاصندثء،اعثصمةا
ني6من،اكثنانيساؤويلانألَملاك6لاقداصنفنها

عىلاأاهاامنالانيطلالانينح6ادايلتخف6فامنا
»نألزمةانإلاسثا6ةانيحلجةايفاني6من«.ا

إعنيةاأو ثماثاخفضاتا ثيفدلاماناتبثعلا
نيدلنماثتاننساتخبثينت6ةايعنًاعاىلاماثاابدوا
 أاهاتجثللانيملكةانيدل 6ةانيسادنعاةايح6ثةا

نيدا6ل.ا
ويفاعاسمرباكثاننانألولاو دداتن 6خاعلنلا
يلمملكةانيدل 6ةانيسادنعاةا دداقصفهثايدنيا
عازنء،اخفضتاإعنيةاأو ثماثاععمهثايلتحثيفا
نيسدنعياوأوقفتاشحنةامناأاظمةانيتنج6ها
نيتلاتحنلانيقنث لاإىلاذخثئلامنجهةا دقة.ا

وقداكثاتالذهانيخطنةانعرتناثًاضمن6ثًا أنا
نيملكاةانيدل 6ةانيسادنعاةايماتقتالانيدا6لا
عاناطلالانيخطأ،اويكنهثاتدمدانساتهدناهما
نألَملاك6اةاونيدعما نيتكننينج6اثا  ثساتخدن6ا

نيخث لنتلانألَملاكل.ا
إعنيُةاأو ثماثاعّلقتاأَاْضثًاعقادااقلاقنث لا
عنقنعااةامانااانعاCBU-105اإىلانيملكاةا
نيدل 6ةانيسدنعاةايفاشهلامثان،اويكنانإلعنيةا

كثاتامرتععةايفاإعناةانستخدنمهثاعلنث.ا
ويفاانا6ن،اعثيضتاوزنيةانيداثعانألَملاك6ةا
امنانيكناغلسامناشأاها نيبنتثغنناتد رينًاأُقلَّ
أناانقاَفااقلانيقنث لانيدنقنعااةاإىلانيملكةا

نيدل 6ةانيسدنعاة.ا
مداُلاأاشطةانيرقانألوسطاينظمةانيدفنا
نيدوي6ةايفانينناثتانيتحدةاسثاج6فا ثيياقثلا
يفانام6لاأيسلهاإىلاشبكةا»ذنانارتسبت«:-اا دنًا
عناتزوادانيسادنعالا مدلنمثتانستخبثياةا
أاضل،ااجُباعىلا»ياكسات6للسنن«اأنااأملا
 قط1اجم16اأاننعانألسلحةانألَملاك6ةاونيدعما

نيدسكليايلمملكةانيدل 6ةانيسدنعاة«.ا
وأضاثفا»إنانيتحثيُاَفانيدساكليانياذيا
تقانعهانيملكةانيدل 6ةانيسادنعاةاكثناعداما
نيلحمةايفاقصفهايلمجتمدثتانيدا6ةايفاجم16ا
أاحاثءاني6مان،اوقداأظهالتانيملكاةانيدل 6ةا
نيسدنعاةايفاحل هثا ثي6مناتجثللاتث6ايلح6ثةا
نيدا6ة،اممثاأسافلاعنامقتلاوجلحانآلنفا-ا

وترادانيالال«.

  - إبراهيم السراجي:
تزنمنتاعمل6ُةاتفك6كاشابكةاتجسساإرسنئ6ل6ةاتدمُلا
يصثياحانينساثعانإلرسنئ6ايلايفانيجزنئل،اما1انضطلن ثتا
س6ثسا6ةاشاهدتهثانيجزنئاُلايفانألااث6انيثض6اة،اونتهاما
جزنئلاانناعادةاأطلنااثًاعنخل6اةاملتبطاًةا ثيسادنعاةا
تسادىاينقِلانيفنىضانيتلاتشاهُدلثا دُضانيدولانيدل 6ةا
اُكلٌّامنانيسادنعاةاونيك6ثنا إىلانيجزنئال،اإذنايثذناتحاُرُ
نيصه6ناالامداثًايفاُكّلا لاداعل الا ثيتزنُماناما1اظهنيا

ُمَخّططثتاتخلاب6ةايفاتلكانيبلدنن.ا
 دناةا ثيخربانيذياأذنعتهاوسثئُلاإعال6ايسم6ةاوخثصةا
يفانيجزنئلااان6انيجمدةانيثض6ة،اواقانلاإناأجهزَةانألمنا
نيجزنئلاةاتمكنتامناتفك6كاشابكةاتجساسامكناةامنا
لااأشاخثصايفاوناةاغلعناةاجنن لانيبالعاوتدملايصثيحا
إرسنئ6ال،اوتقنلاأاضثًا أاهاتمانيدنانياعىلاأجهزةانتصثلا

ساحّسثسةاومتطنيةا حنزةاتلكانيشبكة. وتجسُّ
وأوضحاتانيسالطثتانيجزنئلااةا نثًءاعاىلانيتحلاثتا
نيسث قةايضبطانيشابكةاو دداذيك،اأنانيهمةانيتلاتنيتهثا
تلكانيشبكةاكثاتاتتدللا إخاللاوزعزعةانألمنايفانيجزنئلا

يصثيحانينسثعانإلرسنئ6يل.
وقثيتاقنثةانينهثيانيجزنئلاةاإناأالنَعاشابكةانيتجسسا
احملننانيجنسا6ثتانيل6ب6ةاونيثي6اةاونألث6ن 6ةاونيل6برياةا
ونين6جريااةاونيك6ن6ة،امؤكدًةاأنانيدمل6ةانألمن6ةاأسافلتا
عناحجزاوسثئلانتصثلامتطنيةاكثاتاتستدملايفاعمل6ةا

نيتجسس.
وأضثاتاأاهاتّماتاإحثيةانينقنالايلجهثتانيدن6ةامنا
أجلانيتحق6لامدهماواضحانُيَخّططثتانيتلاكثانناادملننا
عل6هاثايفانينطقاة،ا دداأناتبلاحق6قاةانيجهةانيتلاتقفا

وينءلم.
و ثإلضثااةايلمساثعلانإلرسنئ6ل6ةايتشاك6لاشابكثتا
تجسساوي مثامثاازنلا دُضهثاادَمُلاويمااتماكشُفه،ااإنا
نيجزنئلاشاهدتايفالذهانيفرتةانيحثي6ةا اننعَيانضطلن ثتا
ُمهاثاقاثعةانيت6اثينتانيتشادعةاونيلتبطةا س6ثسا6ةااتزعُّ
 ثيسدنعاة،اوتزنمنتانيتحلكثُتانيس6ثس6ةام1انيتحلكثتا
نإلرسنئ6ل6اة،ا مثااضا1انيجزنئلايفامننجهاةانيننثئلانيذيا
التقالايفامدظمانيادولانيدل 6اةاولنانيننثئلانيسادنعيا

ممنالًا ثينظث6اونيك6ثنانإلرسنئ6يل.ا

وا6مثا ثتامتدثَياثًاعل6هاأنانينظث6انيسادنعياالىاأنا
مصثيَحهاوضمثااَةا قثئهاتتحقلا ل اطامصريها ثيك6ثنا
نإلرسنئ6ايلاوتنح6دانألخطاثيانيتلاتتهدُعلماث،ااإنالنثكا
نيكناريَامنانألسابثبانيتالاجدلتانإلرسنئ6يلاونيسادنعيا
التق6اثنامجادعنً،اولذهانيلةاعاىلاأيضانيجزنئالانيتلامثا
تزنلايل6ن6اخثيجاتنف6ذانُيَخّططانيتدمريياضمنانيروعا

نألملاكلاويكنهثاي6ستا د6دنًاعناذيكانُيَخّطط.
 ثينسابةايلجزنئالااإاها اثتاانُظاُلاعل6هاثا أاهثامنا
اانعامنانيدالقثتا نيادولانيدل 6ةانيقل6لةانيتلاناتق6اُماأيَّ

أَْوانيتطب16ام1انيك6اثنانيصه6نالايفاملحلةا ثتانيتهثُاُتا
نيدل لامناقبلانألاظماةانيدل 6ةاونيخل6ج6ةامنهثاتتهثاتثًا
يلتطب6ا1ام1اإرسنئ6لاوتبثُعلانيزاثينت،ا لاوتتدمداترسابا
تلكانيزاثينتاوصنيانيتطب16اعرباوساثئلانإلعال6،اولنامثا
اضُدهاثاكهادٍفاأملاكلاإرسنئ6يلااسادىايتجثوزاملحلةا

مقثطدةاإرسنئ6لاعل 6ثًاوإسالم6ث.
وتلُااُضانيجزنئالاكثااَةاأشاكثلانيتطب6ا1احتاىاعىلا
نيساتنىانيلاثيض،اافلاعويةانأليدثبانألويب6ةايفاسبتمربا
منانيدث6انيثيضاونيتالاأق6متايفانيربنزالاياضتانيجزنئُلا

أاةايقثءنتاياثض6ةام1االقاتمنّلاإرسنئ6ل.
وذكالتاوساثئُلاإعالم6اةاجزنئلااةايفاح6ناهاأناقلنَيا
ناسحثبانينتَخبانينسنيايكلةانيقد6امنانأليدثبانألويب6ةا
 دَدامثاأسافلتانيقلعةاعنامننجهاةاجزنئلاةاإرسنئ6ل6ة،ا
وأشاثيتاتلكانينسثئُلاإىلاأنانيقلنَياجثءا ثعتبثياأنامنقَفا
نيجزنئلانيلساملاكثناعنئمثًاضدانيتطب16او أياشاكلامنا

نألشكثلام1انيك6ثنانيصه6نال.
عىلانيجثاابانآلخلاياضتانيجزنئاُلايفامختلفانيحثالا
مساثالةانإلينعةانيسادنعاةانيتدمريااةايفانينطانانيدل ل،ا
ويذياكاياضاتاأونًانناضمث6ايتحثيفانيددوننانيسادنعيا
نألملاكالاعاىلاني6مان،اوياضاتانيتصنااَتايفانيجثمدةا
نيدل 6اةا مختلفانيساتناثتانينزنياةايفانيجلساثتانيتلا
ععاتاإي6هاثانيسادنعاةايلتصنااتايصثياحاقالنيااضا1ا
نيقثومةانإلسالم6ةايفايبنثنااحزبانيله(ايفاقثئمةانإليلثب.
حثياُةانيلاضانيجزنئليايلتطب16اما1اإرسنئ6لاوياضا
نُيَخّططاثتانيتنف6ذاةانيسادنعاةايلماروعانألملاكلايفا
ني6مناسانياثاونيدلنقاوغريلثاوضدتانيجزنئلايفامننَجهةا
ُمَخّططاثتانينظاث6انيسادنعياونإلرسنئ6يل،اي6سا شاكلا

منفصلا لاُمَخّططثتامتصلةا بدضهث.
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لو ُترِجــُم زئيـُر 
األسد َلكان 

زوامَل يمنيًة

حمود أحمد مثّنى
امتم6ٌزا اخاثصٌّ زونماُلاني6من6الاانٌّ
 هماابادأانيصدحا هايِفااان6انادنعاغبثيا
نيدثيك،اكمثاازأيانألسداقبلانناقضثضا
عاىلاالاساته،اتمثماثًااصنا1ُاني6منالا
 ثيزنمالاقبالانناقضاثضاعاىلانيددو،ا
وناصحاانيدمالَءاأْنانااقفننا لاني6منلا
وعادوه(،اومانانيبدعالانياذياصاَدَحا
صنتهما ثيزونملاأ لزلمايطفانيقحن6ا
 زنملاها ثيدرامثااباثيل،اوزنملها ّرونا
سالمثنا ثيحظةاخثطفة،اوزنملهاونيلها

نالاكثيجبلاصدبانلتزنزي.
ع6ىانيل6ثا زونملهانيخثيدة:اأقساما
 البانيدالشاخاالقانيسامثء،اوينئدتها
صنداثءا د6ادةانيلاثضاأقالب،اوزنملها
نلجمانلجم،اوغريلاث.اواع6ىانيل6ث(ا

ينحدهاظثللًةامتفلعًةاومتم6زة.ا
عبُدنيخثيالانينبهاثنا زنملاهاحل نثا
حلبانيرف،اوساّلماافسكااثاسدنعيا
ناتامحثرص..اوأاماناقثطةايِفازنملهايِفا
سب6لانيله،اوزنملهايب6كااثاقثئدانناصثي،ا

وزنملهااثاجدبااثا نثعق.
اشاهثباعثملاني6مناشنناةانأل ثي6سا
وارصنيلاهانيدلمثاالاااثاجرتااثتان انا
نيساف6ثالا زنملاها وعاديا لساة.ا
 ثيجلنمالاونألونيلاونيكندايقنّنلماعيسا
كثيفايال اد..اوعيلاز اثيةا زنملهاصمنعا

ونسكنعالذنانيحلااثا ناسدنع.
لاؤنءاوغريلمانيكنارياناتحرالا
أسامثؤلما زونملهاماكثاانناملتبطالا
 ثيتأيااخاونيحضاثيةاونيق6اماني6من6اةا
متجثوزانا مساثاةاالك6ةاعنانألَْحَزنبا
ني6سثياةاونيقنم6ةاونينقفلاونيتقدملا
ونيصحف6الا نإلعالم6الا جنقاةا مانا
ما1ا نينبطحالا ونألع اثءا ونيلونئ6الا
نيدادونناونيربّيااناجلنئماهاونيصث لا
 أحقاثعاوأَْماَلنضامزافةاايهاماازعةا
م1اشادبهماوغريلماكثنايهمازالةام1ا
ني6من6ةا أس6ثعلم(،اجثلزانا أصننتهما
نيحاّلةاونيكلامةامدربااناصثعقلاعنا
نيق6امانيدل6اثايشادبهما ادوناأجالاأَْوا

مكثائة.
كثنانيدناا1اونيباثعيةانيذنت6ةاساببثًا
يإل ادنعاونيتم6ازاوناتشاثيايزونملهمايِفا
جم16اني6ماناوتقبلهثانيصغارياونيكبريا
نيلجالاونيالأةاتسامدهثايِفانيسا6ثينتا
ونيحثااالتاونيديجاثتانينثياةامحتفظا
 هاثايِفانيجانننتااتساث قننايِفامتث دةا
نيجداادامنهثاتلععانيحثناومنسا6قىانا
انثاساهثايحناآخلايِفانيحفالتاازفا هثا
نيدلااساونيدلوساوىفاجنثئزانيشاهدنءا
وعىلاأاغثمهثاالقاصانيقثتلايِفاجبهثتا
نيقتاثلاعقاباناتصثينتاهاعاىلاأطااللا

مدسكلنتاوتحص6نثتانيددو.
ونيجلااُحاناتفثيُقهاتلاكانيزونملايِفا
نيستشاف6ثتااخّفُفا هثانأليامانيجلنحا
واتذكالا طننتهايِفام6ثعانانيقتثلاويقدا
شاثلدتاأغلبامناكثنايِفانيستشف6ثتا
منانيجلحىاوجنننتهما جثابهماأَْواعىلا
صدويلماولمااستمدنناإي6هثاتذكللما
 ثيلجنيةاونيبطنيةاني6من6ةانيتننيثةامنا

آ ثئهماونجدنعلمامنذاآنفانيسنل.

حقيقُة أمريكا ودعُم العناصر الشابة
علي السراجي 

اذكلانيؤيُِّفانشمدتايفاكتث ها»ني6منانيحلبا
نينسا6ة«،امربّينتانعارتنِفانيننااثتانيتحدةا
نألملاك6ةا ثيجمهنياةا ثي6منايفالااعاسمربا
اللا6اعقاباتلاكانألحدنثا أشاهل،اوأشاثيا
أّناماناضماناأحادانياربّينتاكثنانيتنجهثتا

ونيس6ثسثتانألملاك6ةانيجدادةايفانينطقة.ا
»إناننعرتنَفانألملاكلا ثينظث6انيجمهنييا
يفاني6منااللا6،اجثءا ددااقثشاعنخلانإلَعنَيةا
نألملاك6اةاوأنانيدنثرصانيتحليةاكثاتاتلغبا
أناتنبتايلدثَياماأنانينناثتانيتحدةانألملاك6ةا
نألَاْظَماةا ي6ساتا ثيارويةاملزماًةا دعاما
نيلجد6ةاونيتخلفة،اوأاهثاعنئمثًاتسادىايدعما
ومساثعدةانيدناثرصانيشاث ةانيتقدم6ةاونيتلا

تمنلامنجةانيستقبل«.
ٌلاوجم6ٌلااخُد6ُا ولناتنض6ٌحاأَْواترباٌلامنمَّ
أملاكثانيتحاّليةاونيدامقلنط6اةايكنهااخفلا
زاَفاوخدنَعالذنانياكال6او ثيذنتا دَدانألحدنثا
نألخريةانيتالاحصلتايفاني6ماناو دضانيدولا

نيدل 6ّة.ا
ويلتنض6حاأَْكنَلاَاإناني6مَنااد6شايفاأسانأا
نألَوضاثعامنذاسانننت،ااثيسالطةاظلتاتحتا
سا6طلةاقنىاعكتثتنياةاوقمد6اةاوإْيَلث 6ةا
مه6مناةاعاىلانيدمالانيسا6ثيساونيدساكليا
وننجتمثعالاواثسادةاواثلبةايلماثلانيدث6،ا
أاتجاتاحثيةامانانيفقالاونيجانعاونيبطثيةا
ونيلضاونيتخلفاَوزنوجتا لانيسالطةاونيثلا

اأاتجتامدثعيةاعملتانيجتم1اونيبالع.ا
ويغاماُكّلالاذناظلاتاونازنياتاوساتظلا
كماثاابدوالاذهانألَاْظَمةانيفثسادةاتناثُلاععما
وتأا6داوحمثااةانإلعنينتانألملاك6ةانيتدثقبة،ا
ولناادلاوتنّجهاوس6ثساةاتتنثقضاكل6ثًام1ا
أملااكثانيتحاليةاونيدامقلنط6اةانيتالاتدعما
نيدنثرصانيشاث ةانيتقدم6ةاومنجةانيساتقبلا

كمثاتزعم.ا
ويزادامنانيتأك6دااجُداأنانإلَعنَيةانألملاك6ةا
نازنيتاتدارتُفاَوتدعمالاثعياوحكنمتهاعىلا
نيلغامامانااشالهمايفاإَعنَيةانيباالعاس6ثسا6ثًا
ونقتصثعااثًاونجتمثع6ثًاوأمن6اثًا إجمثعانيدثَيما
عونانساتننثء،ا ماثاا6هاثانعرتنفاتلاكانيدولا
نيدارانيتلاقّدماتانيدعَمانيكثماَلايهماخاللا

نيلحلاةانناتقثي6اة،اواجدلاثاوقفاتامدهاما
وععمتهامايتدمارياُكّلامقادينتانيبلاداوقتالا
نيشادباني6منل،اطبداثًا دعماوق6اثعةاأملاكثا
نيتحليةاونيدامقلنط6اةاونيتلاتدعمانيدنثرصا

نيشث ةانيتقدم6ةاومنجةانيستقبل.
نيتحاليةا نألملاك6اةا نإلَعنَيةا أنا كماثا
ونيدامقلنط6اةاونيتلاتدَعُمانيدنثرصانيشاث ةا
نيتقدم6اةاومنجاةانيساتقبلاتقفاجنباثًاإىلا
جنباما1اُكّلانيجنلننتانيدساكلاةانيدجنزةا
ننعنينتا نعتربتهاثا طثياثا ونيتالا ونيتطلااةا
نألملاك6اةانيتدثقباةامصاديايدعامانإلْيَلثبا
ونيجزاالةا ني6مانا يفا نيتطلااةا ونيجمثعاثتا

نيدل 6ةاونينطقة.
 لااجُداأملاكثاتدعماَوتحملاُكّلانيجمثعثتا
نإلْيَلث 6اةاَونيتطلااةايفاني6ماناوتمكنهثامنا
نيسا6طلةاعاىلاأينيضانيجنانباعارباقصافا
نيج6شاونيلجثنانيشدب6ّةاوتمندهمامنانيتقد6ا
يالحقتهاث،ااهلالذهانيدناثرصانإلْيَلث 6ةاللا
نيدنثرصانيشاث ةانيتقدم6ةاومنجةانيساتقبلا
نيتالاكثاتاتقصدلاثانإلَعنَيةاأملاك6ة؟؟اي مثا

أنالذنالنانيقصنع.
ونيحق6قاُةاأنانيدناثرَصانيشاث ةانيتقدم6ةا
ومنجةانيساتقبلاللانيتلاتحلكتاومثيستا
حقهاثانيشادبلاونإلاَْساثالاإلساقثطالاذها
نيق6اثعنتاونينخابانيس6ثسا6ةانيدفناةانيتالا
أللكاتانيحلثاونينسالا فساثعلثاواشالهثا
نإلعنيياونياثيلاونيتنمنياوأساقطتانيشادبا
ونيحثاظثتايفامساتنق1اننٍيلاثباونيتطلفا

نيدانل.
إنانيدناثرَصانيشاث ةانيتقدم6اةاومنجاةا
نيساتقبلاللانيتالاطثيبتا ق6اثعنتامؤللةا
ذنتاخاربنتاومهاثينت،اوطثيباتا ثيرنكاةا
نيس6ثسا6ةايلجم6ا1اعونانساتننثءاوطثيباتا
 مدثيجةانيقضثاثاونيلفثتانينطن6ّةا مثااكفلا
نيحقانقاونيحلاثتاوععتاإىلاتنف6ذامخلجثتا
نيحاننيانينطنلا مثااحقالانيتننالاونيتفثلما
ونيصثيحةانينطن6ّاةاواحقلاناتخث ثتاازاهةا
تدكاسانيتمن6لانيشادبلاوتحقالاتطلدثته،ا
ولالانيتلاطثيباتا ثيتددااالتاوننصالحثتا

ننقتصثعاةانيتلاتحقلانيتنم6ةانيستدنمة.ا
إنانيدناثرَصانيشاث ةانيتقدم6اةاومنجاةا
نيساتقبلالالانيتالاخلجاتايفااربناالاعث6ا

االا6اونيتالاتاماننحت6ثلاعل6هثاوإساقثطا
نينخابا نيخل6ج6اةا الا ثنيتهاثا ثيباثعيةا
نيدعنماةا ونيدفناةا نيفثسادةا نيس6ثسا6ةا
أَُمام6اثًاومناسافلنءانيادولانيداراو ثيذنتا
ماناأملاكثانيتحاليةاونيدامقلنط6اة،اكمثاأنا
نيدنثرصانيشاث ةانيتقدم6ةاومنجةانيساتقبلا
لالانيتلاأَاْضاثًاخلجاتايفاااامناسابتمربا
لالا6اإلساقثطانيفسثعاونيفسداناونيتلاتما

نْستهَدناهثا ثيحلبانيسدنعاةانألملاك6ة.ا
إنانيدناثرصانيشاث ةانيتقدم6اةاومنجاةا
نيستقبلاللانيتلاتننجههانيقنىانيتلاعملتا
ني6منا ثستجالبانيددوننانيسدنعيانألملاكلا
نيذيااقصافاواقتلاواحاثرصاواتآملامدهثا
يتفت6اتاوتقسا6ماني6ماناطثئف6اثاومنثطق6ثًا
إىلامساثحثتاوكنتنااثتاصغارية،اوللانيتلا
تقتالاوتارعا ساببانيطثئالنتانألملاك6اةا
ونيدعامامناقبالاأملاكثانيتحاليةاونيتقدم6ةا

ونيدامقلنط6ة.
إنالذهانيدنثرصانيشاث ةانيتقدم6ةاومنجةا
نألملاك6اةا نإلَعنَيةا تزعاما كماثا نيساتقبل،ا
نيدامقلنط6ة،اتساتحلاأناتحصالاعىلاح6ثةا
أاضلاكمثااحصلايفانيدثيماكلهاأَْواناهثاملزمةا
 ثناص6اثعايلمزنج6اةاونيتنثقاضانألملاكالا

ونيزافا لانيقنلاونيفدل،ا
عقباناتخاثبانيلئ6سانألملاكلانيساث لا
 اثينكاأو ثماثاإيقاثءاخطث اهاقاثلاإاهاعرصا
نألَاْظَماةا ونيتغ6ارياوإساقثطا نيدامقلنط6اةا
نيداكتثتنيااةاونيفثسادةاويفاُكّلامالةانتذكلا
ذياكانيخطثباأقاثينامثاقثياها ثينض1انيحثيلا
يلبلدننانيدل 6اةا صنيةاعثمةاويل6منا صنيةا

اة.ا َخثصَّ
و ثيفدلايقداكثناعرصانيتغ6ريايننانيتدخلا
نألملاكلانيذياعنئمثًاتنحثزايألَاْظَمةانيفثسادةا
ضدانيشادنباواساثعداتلاكانألَاْظَمةايفاقم1ا

شدن هثاوتقتلاأحالمهثاوتغتثلاتطلدثتهث،ا
ومثااجليايفاني6مناني6ن6امناوقنفاأملاكثا
ضدانيشدباونيدنثرصانيشاث ةانيتقدم6ةانيتلا
تمنالامنجةانيساتقبلالناخريامناثلاوعي6لا
عىلاكاذباوزافاننععثءنتانألملاك6ةا دعمهثا
وععمهاثا ونيدامقلنط6اةا ونيحلاّاةا يلتغ6اريا
يلدنثرصانيشث ةانيتقدم6ةاومنجةانيستقبلايفا

ني6مناوغرياني6من.

من ركائِز الصمود 
َوَأْسَباب النصر 

علي عبداهلل صومل
يلصمانعايكثئاُزهانألسثسا6ةاويلنرصاأَْسابَث ها
نيلئ6سا6ة..اوإي6اكاأخالانيقاثيئاأي ا1امانالذها

نألَْسبَثباونيلكثئزا.
أا-انألويتاثن..اادمتثناعظ6متاثنامحلو6ٌامنهمثا

كنريٌامنانيشدب!.ا
نيتالا نيجزالاةا ونيناحا نيدظ6ماةا نينداما مانا
تساتنجُبامنثاأناادمَلاشاكلنًاوأْناناابّدَلانيندمةا

ُكفلنً.ا
ادمةانيبصريةايفانألملاونيدزامةايفانيلشد،االننا
لثتثنانيندمتثنايثانساتطثعاشادبنثاني6منلانيدزازا
أنااصُمَداشهلنً،ااثل6كاعناأنااحلزاارصنًاذيك؛األنا
اثقادانيبصريةاكفثقدانيبرصااخبطاعشاننءاوي6سا
 إْمَكثاهاأناابرصاشا6ئثًاومنالذناحثيهااقدااق1ايفا

لنةاسح6قةاأَْواارتعىامناقمةاشثلل.
كمثاأناشاللانيدزامةاكشللانيجسد..ااثيدثُقايفا
عزامتاهانااقنىاعىلانيحالنكااك6فا ثيدلنكاوأاىا
يبتنيانيساثقاأنااجلَيايفاحلبةانيسابثقاويه6ضا

نيجنثحاأناالقىاإىلاسمننتانيجداوعل6ثءانينجثح.
با-انألخريتاثن..اناتفلطنناا6همثاوناتقللننامنا

شأاهمث.
ينحدةانيصفنفاوتظثالانيجهنعاعويلمثانيكبريا
وأثللماثانيدظ6مايفاإااال6انيخصماوإحالنزانينرصا
اثينحدةاأساثسانيقنةاوغلنسانيدازةاويفانيتظثالا

ونيظثللةانْستمَلنيانيحلكةاونستمطثيانيربكة
وقفةاأخريةايناكثنايب6بثً:

نيصننيااُخانيدم6ثُءانيتالاامِطُللثاطرينُنانيدهلا
ناتفالقا الامقثتالاأَْوامتنثقلاونا الامنثلضا
ومباثيك،ا لاقدااصثبا هثانينثالاوانجنانألول؛األنا

نألولاقدااتننهانينىلا أيطثاهانيخف6ة.
وإذنانيدنثاةانْحظتكاع6ناهثا

اَْمااثيخثوفاكلهناأمثُن
ا 6نماثانينثاالاقاداتكانُنااهثاتاها ثيصاثيوخا
نألعمىاتدج6لاعقن ةاحتىاوإناقثلاعنهثانيلتزقةا

 أاهثاارينناأَْواصننياخااصداقة(.

بقية من الصفحة األخرية 
الحرُب اإلعالميُة والنفسية 

)اا
املؤمُن ليس عشوائياً يف إذاعة األخبار 

نيؤمناننانيننعانناي6ساننامنانينانعانيذيااساتقلاأخبثيها
ا6ماثااتدللا ثيرصنعاومثاارتتباعل6هامناأمناوخنفامناقنننتا
نألعدنءاوأخبثيلماوي6سامنانيننعانيذيااذا1اأياخربااأت6هاالداها
قنثةامحدعةامناجهةانيلهاللانيلسنلاأواَمنااقن6ُامقث6َانيلسنلا
يفاق6اثعةانألمةايفالذنانيزمناماناقلاثءانيقلآناونيجهثتانيلتبطةا
 هم،اولذنانألسلنباينااجدلايلددواثغلةااستط16امناخاليهثاأنا
ارسبانألخبثياونيشاثئدثتانيتلاالادلاثايفاإطثياحلِباعىلانألمةا

نيلتبطةا ثيقلآناوقلاثءانيقلآن.ا
اقنلانيشه6دانيقثئداانألخبثياقض6ةامهمة،انيلهاأملانيسلملا
أنااكناانناحك6مالايفاأخبثيلام,اويفااقلاأخبثيلام,اوو ّخهما
ونعتربانيدشننئ6ةاوننافالتايفانذنعةانألخبثياخصلةاس6ئةاا6هم:ا
}َوإِذَناَجثَءُلاْماأَْمٌلاِماَنانأْلَْمِناأَِوانْيَخْنِفاأَذَنُعنناِ ِه{انينساثء:امنا
نآلاةاث(اأذنعنن,اأخبثي،ا]قثيننااشاتنن,اقثيانن..اقثينناقدالماكذن..ا
وقثيانن..اإىلاآخله[.ا}َوَياْناَيعُّوُهاإىلانيلَُّسانِلاَوإىَِلاأُويِلانأْلَْمِلاِمنُْهْما

َيَدِلَمُهانيَِّذاَنااَْستَنِْبُطناَُهاِمنُْهْم{انينسثء:امنانآلاةاثا...ا.
واقانلاأَاْضثًاااجباأناتلّعاإىلانيلسانلاوإىلاأويلانألملامنهم،ا
وإذنايامااكانالناثكانيتازن6ا ثيطلاقاةالاذهااقداتكاننامنفذنًا
يلشا6طثناقداتكننامنفذنًانتِّبثعانيشا6طثن،اامنايحمةانيلهاأنا
انجهانينثساإىلاتنج6هاابددلماعنانتِّبثعانيش6طثن.ا}َوَيْنناَاْضُلا
نيلَّاِهاَعَل6ُْكْماَوَيْحَمتُُه{انينساثء:امنانآلاةاث(اولذنامنااضله:اأنا
انجههاماك6افااتدثملننام1انيخربام1انيشاثئدثت،اساننءامنا

صح6فةاأواإذنعةاأواتلفزانناأواك6فمثاكثات(.

)لا 
االستماُع للكذب َوالتأثر به صفة من صفات ضعاف اإليمان

نيقنننتانإلعالم6ةانيتث دةايجبهةانيددوننانيسدنعيانألملاكلا
مثيساتانيكذباونيتضل6الاطننلاارتةانيددونناوقادانتضحاجل6ثا
يشادبنثاقبحهاثاوكذ هاثاونارتنئهثاوقاداتجلتايشادبنثانيظلن6ا
مصدنق6اةانإلعال6انيتث ا1ايجبهةانيحلاوق6ثعةانينانيةاطننلاتلكا
نيفارتة،ااماثاحثجةاشادبنثاينلالكاذناقنننتااثيالعانألمنلاعىلا
قناننتانيفتنةاونيخ6ثاةالنامقثطدتهثاوتهم6شاهث،اوقداذ6انيلها
 نالاإرسنئ6لايفاكنريامناآاثتهاعندماثاكثانناافتحنناآذناهماينلا
ثُعنَناِيْلَكِذِب{انيثئدة:امنانآلاةالا  لكذناأ ننقامنهثاقنيه:ا}َسامَّ
ووصافاائًةامنانيسالملاات6جًةاقلةاوع6هما هاذهانيصفةااينا
خلجانناا6كمامثازنعوكاماإناخبثناَوألوضدانناخاليكماابغناكما
نيفتناةاوا6كاماساّمثعننايهم(اأياساّمثعننايلمنثاقالا تأثلا
سالبلااقنلانيشاه6دانيقثئدااأاتاقداتسم1انيكذبامنانيشخصا

تسامدهااتدلفاأاهاكذب،اأواتدلفاحتىاينايماتجدانيشاننلدايفا
افسانينقتاعىلاأاهاكذب،اتساتط16اأناتقط1اأناتلكانيننع6ةانا
امكناأنااأتلامنهثاكال6اصح6ح،ااأاتامناتقط1ا أاهاكذب،ايما
ثُْعْنَن{ااسامدهاواتأثلا هايفاوقته،ا اقل:ااسامدننانيكذب،ا}َسمَّ
ثُعنَنا وقاداانطللاأَاْضثًاوسا6لةاينارهااخد6اذيكانيكذب،ا}َسامَّ
ِيْلَكاِذِب{الالاأنانيكاذبانااأتلامثااكشافه؟اإنانيكاذبايفاأَْكنَلا
نيحثنتااكننالنثكامثااكشفهاقبلاأنااخلجاإىلانينني،اتستط16ا
أناتدالفاأنامنلاذيكانيشاخصاينااكنناصثعقاثًاا6مثاقثل،النا

منانيننع6ةانيتلاللاعثعةاناتصدقاحتىاويناأقسم.

)5ا 
آياٌت قرآنيٌة تؤكُد على املقاطعة االعالمية وتحذر من لم يستجب

منااتحالكا ثيساخلاةاونيتكذاباوننساتهزنءا جبهةانيحلا
نيتالاأعمثيهاثانمتدنعاآلااثتانيلهاونيساثئلاناعىلالادىانيقلآنا
اجباأنااننجهننا طلاقةاتشادللما أانثانااأ ها كماونيقثطدةا
ونإلعالنضاعنهماوعناقنننتهاماوصفحثتهمامناألمانينساثئلا
يننجهاةاقذنيتهماوتضل6لهماوقداحذيانيلهامنايمااساتجبايهذها
نيقثطداةا أناحكمهاسا6كنناكحكمهمااإاكاماإذنامنلهم(؛األنا
ننساتمثعايتضل6لهماسا6ؤعيايلتأثالانيتدياجالا ثيضللاحتىا
اصباحامنقفاهاكمنقفهاماوينايفا داضانيقضثاث،اشادلاأوايما
اشدل،او ثيذنتاأنا دضانيضللايداهانيقديةاعىلاتنم6لانيبثطل،ا
وانجدايفاجبهةانيحلانيكنريامنانيبسطثءامنانيقثرصانايفانينعلا
نيذانااتأثلونا نساثئلانيتضل6ال،اواكفلاأناتكنَنالنثكاجهثٌتا
مختصةامدن6ةاومؤللةايفانينعلاونينقثاةانيقلآا6ةايتث دةاونيلعا
عىلاشابهثتهماونكثذابهماوتب66نهثايلنثساومنثظلتهماوتبك6تهما
إذناتطلابانألمل،اوماناأجلاإقفثلانينغلنتاأملانيلهاحتىايسانيها
 ثيقثطداةاي6قطا1انعاذنيانآلخلانامماناقدااتداذيونا نع6هما
وعاد6اتمكنانيددوامنانيتأثرياعل6هام،ااقنلانيلهاتدثىلااوقداازلا
عل6كمايفانيكتثباأناإذناسامدتماآاثتانيلهااكفلا هثاواستهزأا هثا
ااالاتقددونامدهماحتىااخنضننايفاحداثاغاريهاناكماإذنامنلهما
إنانيلاهاجثم1انينثاقلاونيكثالاانايفاجهنماجم6دثً(ااَوإِذَناَيأَاَْتا
نيَِّذااَنااَُخنُضنَنايِفاآاَثِتنَثاَاأَْعِلْضاَعنُْهْماَحتَّىااَُخنُضننايِفاَحِداٍثا
ا6َْطثُناَاالاتَْقُدْدا َْدَدانيذِّْكاَلىاَم1َانْيَقْن6ِا ثااُنِْسا6َنََّكانيشَّ َغرْيِِهاَوإِمَّ
نيظَّثِيِمَل{انألاداث6:ثل(.ااثيكثاالاقدااساتهزئا آااثتانيقلآنا
مبثرشةاونينثالاس6ساتهزئا مضمنناومثاتدلاعل6هانآلاثتاوينا
اجلؤاعىلاننساتهزنءانيبثرش،اكأنااستهزئا مناادنا1اعنا لدها
ومناانفلايفاسب6لانيلهاوغريلثامنانيننقفانيتلاععثايهثانيقلآُن،ا
لذنامثااهمنثهامناكال6اقلاثءانيقلآن،انيس6داناحسلاوعبدنيلكا

نيحنثل،اواقنلانيشه6دانيقثئد:
امانااخنضاننايفاآااثتانيلهاأح6ثااثاقدااكننانيايشءانيذيا
اشاجدهماأنااخنضنناا6هاثا تكذاباأنااكانناعندلماونحداأوا
نثنلامنانيطلفانآلخلاا6كنانناحلاصلاعىلاأنااؤثلوناعل6هم،ا
إذنايامااكانالناثكاأحدااتث دهاماالناانطلقاننا لغباةاوناداثعا

وس6منلاذيكاتض66دثايدملهماوجهدلم(.

بقية من الصفحة األخرية 
ترامب وظالل أوباما 

فيما يخص اليمن: 
أمريكا أوال!

كماثااجاثعلاأو ثمثا أااهاعثيجا
نيلافانيننويانإلالنالاعوناأنااطللا

يصثصةاونحدة.
ونيدج6ابايفانألمالاأناماثاجلىا
حلها ثيس6ثسةاسننءا»انوياإالنن،ا
أوا»ك6مثوياسانياث«اأزعجانيخل6جا
إزعثجاثا وإرسنئ6الا ونيسادنعاةا
شادادن،اوأطاثحا مثاكثاتاثاتؤمالاها
مناحالباأملاك6ةاتُبددانألساداعنا
عمشل،اوإىلاسانننتاتؤخلا–ا ثينثيا

إنايمااكناتدملا-انوياإالنن.
ويكاناأو ثمثاخ6باأمالاحل6ف6ها
نيسادنعياونإلرسنئ6يل،اوتدثملامنا
منظنيانيصلحاةانألملاك6ةانيبحتة،ا
وإلمالنياننتفاثقانيننوي،اتامايا1ا
نيدعامانألملاكالايتالاأ 6ابايدرا
سانننتاقثعماةا مقادنيايمااسابلا
إي6اهامناذاإقثماةاإرسنئ6الانيحتلةا
عاث6اثللا )ثاامل6اثياعوني(،اكمثا
تمانيسامثحايلنظاث6انيسادنعياأنا
انفاذا»عثصفةانيهد6«اضاداني6من،ا
يفاعادوننايماتسابلاأناقثمتا منلها
عويةاتدعالاأاهثاعل 6اةاضداأخلىا

مجثوية!
ونيساؤنل،الالاناتازنلانيحالبا
مطلن اةا ني6مانا عاىلا نيسادنعاةا

أملاك6ث؟
ومثذناالاداتلنمب؟

ونيجاننباماناشاقل:ااظاليا
وعميل..

اظلاث..اماثاناديداتانيحلبامنا
أجلهاس6ثسا6ثايمااتحقلاعسكلاث،ا
وأناننساتملنيايفانيحالبا–يفاعهادا
تلنمب-اساتكننامكلفةايلسدنعاةا
أكنال،اكنناتلنمبااطلاباثمنثاأكربا
أو ثماث،ا إعنيةا تطلباها كثااتا مماثا

وأناعق6ادةا»نيل6ثيعاالاتلنماب«ايفا
ننقتصثعاللاعق6دتهايفانيس6ثساة،ا
ولال:اامزادنامنانيخدمثتا=امزادنا

منانيدونينت(
عمل6اث،امناغريانينطقلاأناتظلا
نألمنياتلنوحامكثاهث،ااالانيسدنعاةا
أاجزتامثاعل6هاث،اونانيقنةاني6من6ةا
تلنجدات،اونا دامانايشءااغريالذنا

»نيجمنع«...!
امثالنا؟

قثع6انألاث6..كف6ٌلا ثإلجث ة..
وأمثاأملااكثاتلنمبااهلاأملاكثا
أو ثمثاو نشانن ناوكل6نتنناو نشا

نألب،اوياغثن،اوكثيتل..نيخا
ايفاعهدها صمةاتلصلا ه.. ويكلٍّ
أو ثماثا لالا صماةا وعنعاشا
نيسانعنءاحتىامثاإنااذكلانسمهاإنا

وتقلنا هاعنعش..
عاىلا نيسادنعاةا نيحالبا كماثا
ني6من...اتحهاثاأو ثماثاوعجازاعنا
إغالقهاث،االنااكننايرتنمبامساثعا
إلغالقهاثاقبالاأناتتحقالانيصلحةا

نألملاك6ة.
اماثاتلاادهاأملاكثامانانيحلبا
ماثا لانا ني6مان،ا عاىلا نيسادنعاةا
أينعتاهامناحالباصدن6اعاىلاإالننا

نيخم6نل..
أنااربانيبلادنناقنَةا دضهمثا

نيبدض..عوناأياتدخلاأملاكل..
ويفانيحاثلانيسادنعاةاني6من6ة..
أناتقيَضاثلوةانيسادنعاةاعىلاثنيةا
خثيصاةا نيفثئادةا ني6من..وتكاننا

ألملاكث.
وأنانألي ا1انيسانننتانيرتنمب6اةا
نيقثعمةاستشاهدارصنعثايفانيجزالةا
نيدل 6ةاسا6كننامناأعقاداوأخطلا

نيلفثتانيدثي6ة.
وعىلانيشادباني6منلاأنااساتددا
 كلاقنةايالقثةاكلانيتحداثت،ااق6نثا
 أااها ثيصارباونيتضح6اةاساتم6لا
نيدا6ثايصثيحانآلخلةاواكسابامجدا

نألوىل،اوخلنعانينثا6ة.
وأاهامثااثزاإنانيجسني....

اإمثاامألانيدا6ثاَعالًء...وإمثاامألا
نيدا6ثامصث ث
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  - خاص:
يطثيثاكثاتاقنىانيراتستخد6ا دضانألسلحةا
نيحلماةايقصافانيادناوقتالانيشادنب.ايفاظالا
ساكنتاعويلاَوعل ال،اويكنايمااكناساكنتثًاتثمثًا
اقداكثاننااستخدمنناأسلحتهمانيحلمةامناجهةا
وادادننا ثينظمثتانإلاَْساثا6ةاماناجهةاأُْخاَلىا
وي6سامانانيغلاباماثااجلياني6ان6ايفاأيضنثامنا
عمثياوخلنباوقتلايأل لاثءاومناتغثيضانيشادنبا
وخضنعايادولانيدثيماأجم1.اومشاثلدةانيددوننا
نيهمجالاعىلاني6منامناقبالانيتحثيفاوقنىانيرا
نيكربىامتمنلاةا أملاكثاوإرسنئ6لاو لاطثا6ثالذها
نيادولانيتلاتقن6ا تمنالاوععامانإلْيَلثبايفاجم16ا
ناحثءانيدثيم،اونتخثذلاثامناني6منامحطةاتجثيبا
اتمانساتخدن6اأسالحتهثانيحلماةاونيفتثكةاا6هث،ا
وجدلانألينيضاني6من6ةاساثحَةاقتثلا كثاةانيطلقا
نيمكناةاساننٌءاأكثاتاأسالحةاُمحلمةاأَْواأسالحها
ثق6لةاأَْواخف6فةاونيتلاكثاتاسببثًايفاقتلاني6من6لا

نألَْحَلنياش6نخثًاأكثانناأَْواأَْطَفثلااسثًءاأَْوايجثل.
حملهانا أجهضانا نيحننمالا نينساثءا حتاىا ا
وتشاّنلتانينني6اد،احتاىانيادونباياماتسالمامنا
ِحقدلامانيدالاعىلا العااثاويمااكتفاننا ذَيك،ا لا
نا ثعنناأافَسهما ونستقنونا ُملتِزَقةامنانيدنخلاممَّ
يلشا6طثناوخثانناعهَدلماوم6نثَقهامايلهاومناثما
نينطناوأزلقننانيدمثَءانيطثللَةايفاسب6لاُاتثٍتامنا
نينيقاوجدلننانيدمثءانيزك6ةانيتلاُسفكتاوناتهكتا

قل ثاثًااتقل ننا هاإىلاني6هنعاونينصثيى.
ويفاظالالذنانيددوننانيذياياماافلقا لانيبرا
أَْوانيشجلاونيحجل،اتخناثتاكنريةامناقبلانألطبثءا

يفانستخدن6انيددوايألسلحةانيحّلمةا
ونيتلاقدااتجاعنهثاتشّنلثتاخلق6ةا
يحدانلانياننعةاونيتلاتؤثالاج6ن6ثًا

عىلانيحننمل.ا
اصح6فةا»صدىانيسرية«اأجلتا
 دضانيقث االتام1انيدن6لايلنقفا
عاىلاجثااٍبامماثايحالا ثألَْطَفاثلا
نينني6دا ساببانساتخدن6انألسلَحةا

نيحلمة.ا
نيدالقاثتا منظاُفا ح6اثا ادأا
مناريا نيدكتانيا نيصحاةا وزنيةا يفا
نيدثماليا ثيقانل:اماثااازنلالنثكا
ايفانيتفاثعاحاثنتا تزناُاٌدامساتملٌّ
نيتشانلثتانيخلق6اةايفاعادٍعاكبرٍيا
مانانيحثاظاثتاات6جةانساتخدن6ا

نيددونناقنث لامحلمةاعوي6ثً.ا
وكشافانيدثمالياأااهاي6ساتا
ات6جاةا عق6قاةا إحصثئ6اةا لناثكا
نْساتمَلنيانيدادونناوصدن ةاحرصا

نيحثنتاات6جةاذيك.
وتض6فانيدكتانيةاحنثنانيحم6ديا

إخصثئ6ةااساثءاوتني6دا مستشافىان انانيه6نم.ا
أااهامنذا دناةانيدادونناَملَّتا نثاحاثنتاغلابهايما
أشاثلدلثامنذااارتةاعميلايفانيستشافىاوغثيب6ةا
ا نثا نيتشانلثتانيخلق6ةايفانينني6دانيتالاكثاتاتُملُّ
قبالانيحلبامجلعاوجانعامثءايفانياخاأَْواإعثقةايفا
حلكةاني6داأَْوانأليجلايكناني6ن6ااحناأََمااث6احثنتا

اثعيةاوغلابةااصدباعل6نثاوصفهثاأواعالجهث.
ااَفاونيُدانيطفلاإ لنل6مانألشمنييانيذيا اوتأسَّ
اقدان نهان لنل6مانيشّنهاخلق6ثًاات6جةانيقنبلةانيتلا
نساتخدمهثانيدادوننانيظثيماعىلاجبالااقم،اح6ثا

كثااتازوجتهايفا دنااةاحملهثاوأثناثءانيننعةاكثنا
إ لنل6مامشاّنلثًاويماادشاأَْكنَلامناعراسثعثتا

 دداونعته.
اوأضثفا اأنامالمَحهاكثاتاغلاباًةاكأاهاي6سا

منااص6لةانيبر.ا
وادعنانينظمثتانيتلاتسّملاافَسهثا ثينظمثتا
نإلاَْسثا6ةاونيدثيما ثيتحلكانيجثعاونيسئنلاإلاقثفا
منالالذهاننعمثلانيبشادةانيتلاالتكبهاثانيددوننا
 حلاشادبامتننض1اناالاُداسنىانيد6شا كلنمةا

وأمثن.ا
اوأوضحاتانيدكتنيُةاُمنىانيدين6ايفامستشافىا
نيسابدلا أنانيسادنعاَّةاأطلقتاقنث َلااسفنياًةا
محّلماًةاعوي6اثًاعاىلامنثطالامختلفةاماناني6منا
نيتالاساثياضح6تهثانيئاثتامنانيقتاىلاونيجلحىا
ات6جاةاإصث تهماأَْوانستنشاثقهمايلمننعانيساثمةا
نيتالاتنبدثامنالذهانألسالحة،انألملانياذياأعناتها

اة. نينظمثتاونيؤسسثتانيحكنم6ةاونيَخثصَّ
كمثاَخّصتايفاحدانهثاعىلانيتشانلثتانيخلق6ةا
يحدانالانياننعةاات6جةانستنشاثقانيالأةانيحثملا
يلغثزنتانيسثمةانيتلاتنبِدُثامنالذهانيقنث لاونيتلا

تؤثلاج6ن6ثًاعىلانينني6د.
ويفتاتا اأناأَْكنََلاماناعراناحثيًةامشانلًةا
 تشانلثتاغلاباة،اح6ثاَماّلتا نثاحثنتاتشابها

نيضفثعع.ا
ونستديكانيدكتنيامف6دانيجن6داأخصثئلانيدنثاةا
نيلكازةايفامستشافىانيلحماةا ثيقانلاإناحثنِتا
نيتشانلثتانيخلق6ةايحدانلانيننعةانزعنعتا شكلا
ملحانظايفاني6مان،اح6ثا لغتانيحاثنتاكحص6لةا
أوي6ةاأَْكنَلامناثالثلاحثيةايفامختلفانيحثاظثت.

اوأكاداأنايجثاثًاعوي6ًةازنيتانيستشافىاوَملَّتا
 ثيحاثنتا قسامانينني6دانيشانلةاخلق6اثًاات6جةا
نألسالحةانيحلمةانيتلاتقتُُلا هثانيسدنعاةاأَْطَفثلا

ني6من
اوأضاثفا أاهثاأخذتاصانينًاوتقثياَلايلحثنتا
ويكاناإىلاني6ن6ايمااَلاأاةامبثعيةاحق6قةايلععاقنىا

نيتحثيفاونيطغ6ثن.ا
ونساتأافتانيدكتنيةاسابأاعلثقاقثئلًة:اتننجها
نينساثءايفاني6منامشاكالٍتاصح6ًةاوافس6ةاجلنءا

نيحلبانيظثيةاعىلاني6من.
و حساباننحصثئ6ثتانيتلاخلجتا هثامدظُما
نيستشاف6ثتايحاثنتانإلجهثض؛ا ساببانيخنفا

نيشاداداونيضغطانينفيسانيلذااناتتدلُضايهانيلأةا
نيحثمال،اإَضثَااةاإىلانستنشاثقانيحننمالايلغثزنتا
نيساثمةانيتالاتنبداثامانانيقنث لانيفنسافنياةا
وأسالحةاأُْخااَلىاسابَّبتانيكناريَامنانيتشانُّلثتا
نيخلق6ةايحدانلانيننعةاو أشكثلاغلابةاومفزعة.ا
كمثاأ دىانيدكتانُيايفاكل6ةانآلاثقاطثيقامطهلا
تخنَُّاهامناحدوثاتشنلثتاخلق6ةايدىانألجنةاعىلا
نيدىانيبد6د؛اات6جَةانْساتمَلنيانيددوننايفاوحشا6تها
ونساتخدنمهاألسالحةامحلَّماةاتدمالاعاىلاتهتكا
خالاثانيجساماقداتظهلاآثثيلثامستقبالًاعىلاشكلا

أَْمَلنضاخب6نة.ا
وطثيبانينظمثِتانيحقنق6ةاونإلاَْسثا6ةايلضغطا
عاىلانيادولانيتحثيفةايإلاقاثفانيفانيياينلالذها

نألعمثلا حلانيطفلاونيلأةاونإلاَْسثناني6منل.
ونختتماتانيطثيبُةاإيهث6انيطليا ثيحداثاحنلا
منضانِعانيتشانُّلثتانيخلق6اةايحدانالانياننعةا
قثئلة:ااستملانيددوننانألملاكلانيسدنعيانيدعن6ا
ماناأملااكثا ثيقصافانيدشاننئلاعايلانيشادبا
ني6منالا ثألسالحةانيحّلمة،اومقدمتهاثانيدثصمةا
صنداثء،اح6اثاتساببايفاقتالاوإصث اةاعرنتا
نيدا6لا ثيتشنلثتاجّلنءانيغثزنتانيسثمهانينبدنةا
مانانيصننيااخانيتلاتساقطامناطاريننانيددوننا
نألملاكلانيسدنعي،اح6ثاأنانيتحثيفانيذياتقنُعها
نيسدنعاُّةانساتخد6اذخثئلاعنقنعاهامحظنيةامنا
صنا1انينناثتانيتحادةايفاغثينتهاعىلاني6من،اح6ثا
تقن6الذهانيقنث لا قتلانينثساوتدلضهمايلخطل.

َوأضثاتاأاها سبباشاحنانيقنث لاونيصننياخا
 مثعةانيفسافنيانأل 6اض،اإضثااةاإىلامدثعنامنلا
نيزئبالاونيب6ل6نن6اونيقصدالاو ارِبانيدنا هذها

نألسلحةاتدملاعىلاتشاناهثتايألَْطَفثلاونألجنّةايفا
 طنناأمهثتهماعناطلالانستنشثقانيهننءانيسث6.ا
وقثيتانيطلي:اأععنا ثساملاو ثساماطثيبثتا
جثمدةانيدلان6انينظمثتاوعولانيدثياماإىلانيتدخلا
نيرساا1اوإاقثذانيشادباني6منلانياذيااُقتلاظلمثًا

وعدوناثً.ا
نيسادنعيا يلدادوننا نألولا نيداث6ا ما1امالويا
نألملاكال،اارتاصح6فةانينانيةاتحق6قثًاأويعتا
اةايألمالانيدث6ا ا6هاترصاحاثتايلممنلاةانيَخثصَّ
يألَُمامانيتحادةا“ي6ىلانيزيوقل”انيدن6ّاةا ثألَْطَفثلا
ونيرصنعاثتانيسالحة،اإذاقثياتا»إنااطاثقاقتالا
وتشاناهانألَْطَفثلاقدانتس1ا شكلالثئلاخاللاعث6ا

5الا«.
ونساتنكلتازيوقلا»نيتفثعاأعدنعانيضحثاثا لا
صفنفانألَْطَفثل؛ا سابباعد6انيتم66زا لانألْلَدنفا
نيدا6ةاونيدسكلاةاونتخثذاإجلنءنتاوقثئ6ةايتجنبا
وقنعانيضحثاثانيدا6لاونيحدامناذيك«.او حسابا
زيوقلااإنا»%اثامناوا6اثتاوإصث ثتانألَْطَفثلا
خااللانيل ا1انينثاالاماناعاث6ا5الاااجمتاعنا
عمل6اثتانيقصفانيجني«اإشاثيةاإىلانيغثينتانيتلا

انفذلثاطرينناتحثيفانيددوننانيسدنعي.ا
ني6ثعاانا نيحالاأاضاثً،ا ناتاقناثةا ويفاذياكا
نيفضثئ6ةاتقلالنًام6دنا6ثًااؤكداأناتشنلثتاخلق6ةا
 دأتاتتضاحاجل6ثًايدىانألَْطَفاثلاحدانلانيننعةايفا
ني6من،اوناسا6مثا دداملوياعث6اكثملاعىلانيددوننا
نيسدنعياونستخدنمهاأسالحةامحلمةاعوي6ثً،اكمثا
ارتاتقثيالاطب6ةاأكدتاأنانألسالحةانيستخدمةا
مانانيددوننانيحقتانرضنينا ثيغةا ثألجنةاونينني6دا

يفانينثطلانيستهداة.
ويفانيتقلالانيصّنيايقنثةاني6ثعان،ا
تحادثاعبدنيلحمانانيلم6مة،اولنا
طب6اباأَْطَفاثلاحدانالانياننعةايفا
مستشفىانيسابدلا صندثءااقثل:ا
»نحظناثاوجانعاتشانلثتاخلق6ةا
كباريةا ثينسابةايألَْطَفاثلاحدانالا
نياننعةاوعملنثايقنعايلحاثنتانيتلا
عندلاثاتشانلثتاخلق6اةاات6جاةا
نأل خالةانينثتجاةاعنالاذهانيقنث لا

نيحلمةاعوي6ثً«.
أنامدظاَما إىلا نيتقلاالا واشاريا
نياننعنتانيبكالةايادىانألمهاثتايفا
ني6مناخاللانيحلبانيتفدتا شاكلا
مختلافاعانانألعانن6انيثض6اةاونا
سا6مثايفامنثطالاصنداثءاوصددةا
نيتالا ونيحداادةاوجازءاماناتدازا
نيدنقنعااةا يلقنث الا تدلضاتا
ونيفسفنياةاونيفلنغ6ة،اح6ثاتقنلا
طب6بةانألَْمَلنضانينساثئ6ةاونيتني6د،ا
أسامثءامحمد:ا»يفالذنانيستشافىا
نحظناثاخاللالاذهانيفارتةاأعلنضا
وأَْمَلنضاوأشكثلامختلفةامنانيتشنلثتامناارتةا
 دنااةاحملانيلأةاإىلاحتىااهثاةانيشاهلانألخريامنا
نيحمل،ااحثنتااقدانيجن6نلايماتكنامتكليةا هذنا
نيشكلاأَْوامثااسمىانإلجهثضانيخفلاأَْوانإلجهثضا

نيغريامدلوفاسببه«.ا
كمثااؤكادانيتقلالاأناآثاثَيانساتخدن6انيددوننا
ألسالحةامحلمةاعوي6ثًاأثلتاعاىلاصحةانألمهثت،ا
مثاجدلاعرنتانألَْطَفثلاانيدونامشانللاأج6ثلا
قثعمةاساتتأثل؛اات6جةاذيكاعىلانيساتنىانيقلابا

ونيبد6داوالامثاتحدثا هاعدعامنانألطبثء.

اأ�سلحة ُحّرمت دولياً واأُبيحت يف اليمن

سموُم وغازاُت قنابل العدوان 
تتسّبب بتشوهات لألجنة واملواليد 

وتهدد مستقبل اأَلْطَفال يف اليمن
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-اني6ثعاان:امانانيدثصماةاني6من6اةاصندثءا
أيحبا كم..اا

 داداعث6اوعرةاأشاهلامنانيحالباعىلاويفا
ني6من..ااساأُلاعناأالالذهانيحلب،انيمتدةاعىلا
طنلانيجغلنا6اثاني6من6ة..اعناخ6اثينتانيجبهةا
نيدنخل6ةاومساتقبلانيبلداوَوحدتاه..اعنامصريا
نيحاننيانيسا6ثيس،ا دداتبخالانتَّفثقامساقط..ا
وعنانيدويانألَملاكلايفانيدهدانيجداد..اعنانيدعما
ا نإلالناال،اوعاناجهانعانألَُمامانيتحادةام1اتنيلِّ
أم6نهاثانيدث6انيجداد،ايفالاذنانيحننيانيخثصام1ا
نألستثذاصثيحانيصّماثعايئ6سانيجلسانيس6ثيسا

نألعىلايفاني6من..ا
أستثذاصثيح،األالًاوملحبثًا كايفاني6ثعان.ا

نيصّماثع:األالًاوسهالًاوح6ثكمانيله..ا

اأنا -اني6ثعان:ايفامساتهلالذنانيحانني،اَنا ُادَّ
ابدأامنانيجبهةانألساخنايفاني6ادنناوتحدادنًاذوا
 ثب،ا ثبانيندب،انيخثء،اأَاْاضثًاكْهبنبايفايحج..ا
لنثكاتدويامدثيكالالانألعنف،امنذُاأاث6اغثينتا

جنااةامكنفاة،اقصفا الياو حالي،انيجم16ا
ارتقابالاذِهانيدلكةانيتلاوصفهاثامحثاظاتدزا
نيدّلامناقبلكما أاهثامدلكةامصرياة..اللاللا

مصرياةا ثيفدل؟اا
نيصّمااثع:اأونًاأيحابا كام،اوماناخاليكاما
اشاُكُلاقناثةاني6ثعااناونيقثئمالاعل6هاثاعاىلا
نيادويانيلاثعيانيذياقثمتا اهايفايا1امظلنم6ةا
نيشادباني6منل،اوإاصثلاصنتاني6من6لايلدثيم،ا
يفانينقتانيذيانشاتغلتامثك6ناُةانإلعال6ا تضل6لا
نيالأيانيداث6انيحايلاونيادويل..اوكماثاتدلماأخلا
نيدزاازاونإلخنةانيشاثلداناأنانيددونَناقداوصلا
إىلاحثياةامنانإلااالساونيهزامةاونإلحبثطاخاللا
ني6ثئساةا نيثض6اةاوخااللامحثويتاها نيفارتنتا
 ثتجاثهاتحق6لاأياخالقام6دنالاساننٌءاأكثاتا
أاث6انيحطثتانيتشاثوياةايفانيكناتاويفاجن6ف،ا
ونيتلانساتطثعامناخاليهثاأنااج6َّشاوأناادمَلا
تصد6ادنًاقناثًايفاني6دنن..اماثااحصلانآلنايفا ثبا
نينادباويفانيخاثءاويفاكهبانباويفاغريلاثامانا
اا6هثانيدثيك،اللا نينثطلانيساثخنةانيتلاتشاتدُّ

مدلكاةاكلنمةايألمةانيدل 6ةاونإلْسااَلم6ة،اادتربا
أناني6من6الاا6هاثانآلناادادانناثماَناكلنماةا
ااةانيدل 6اةاونإلْسااَلم6ة..ااثيدلكُةاي6ساتا نألُمَّ
مدلكًةام1انيلتزق،اوي6ساتام1انيسدنعاة،اللا
نئ6الا ثيديجاةانألوىل،اومدلن6ٌا مدلكاةاما1اإرْسَ
أاهاومنذاساقنطانيه6منةانيسادنعاةاعىلاني6منا
 دداثانيةانيحثعياعرامناسابتمرب،اكثاتاأولا
ترصاحاثتاتفثجأاثا هثالالاترصاحثتانيك6ثنا
نيصه6ناالا تخناهامامانانقرتنبامثااسامناها
نيحنث6الامنا اثبانيندباوتهدادلامايهذنانيملا
نيالحالانيدويل،انيذياثبتايلدثَيماعكسامثاتّدع6ها
نئ6الاونيك6اثنانيصه6نال،ايذياكااحناادتربا إرْسَ
نئ6اَلالالايأُسانيحل اةايفالاذهانيدلكة،ا أناإرْسَ
ننساتطالعا نئ6ايلا نإلرْسَ نيطاريننا أنا ومدلان6ٌا
نئ6ل6اةاتشاثيكا دويا نئ6ايلاونألقماثيانإلرْسَ نإلرْسَ
أساثيساواثعالاو ادتاترصاحثتهاماونضحاةا
نآلناناغباثياعل6هاثاويقثءنتهامام1انيساؤويلا
نيسدنعالايقثءنتا ثيكشنف،اي6سالنثكاحلجا
أمث6انيددوننانيسادنعيايفانيتبجاحا دالقتهام1ا
نيك6اثنانيصه6نال،ااهاذهانيدلكةالالامدلكةا
كلنماة،اوادتارباكمثاتحادثانألخانيحثااظاأاهثا
ااةانيدل 6ةا مدلكاةامصريااة،امصرياةاعىلانألُمَّ
ونإلْسااَلم6ةا شاكلاعث6؛اأِلَنالذهانينطقةاولذنا
نينفاذانيح6انياس6ساتخد6ايفاإذنلاونمتهاثنا

نيشدنبانيدل 6ةاونإلْساَلم6ة..اا

-اني6ثعاان:اأاتماتقنينناكالماثًاخطرينًااتدلُلا
نئ6ال،الالايداكاماأعياةاعىلا  ثيسادنعاةاوإرْسَ

نئ6لايفانيحلبامنذا دئهث؟اا مشثيكةاإرْسَ
نيصّمااثع:ايامااباِداأحاٌداتخنَُّاهاماناوصنلا
نيج6شاونيلجثنانيشادب6ةاإىلا اثبانيندبامنلمثا
نئ6الاتخناهاثاوعاىلايساثناأكاربا أظهالتاإرْسَ
نئ6يلاأسثيساو ثيز..ا سثستهث،ايذيكانيدويانإلرْسَ

نئ6لاتشاثيكايفاني6دنن..ا ا-اني6ثعاان:الالاإرْسَ
أاتماأَاْاضثًاتلادنناشدثيانيرصخةامنّجهاأَاْاضثًا
نئ6ل..اأَْوانيلدنةا نئ6لاوتقنيننانينتاإلرْسَ ضداإرْسَ
عاىلاني6هانع،ا مدنىامانانيطب6دالاأناتتخنََّفا
نئ6لامنالذِهانينثح6ةا نئ6لاوكبثياسثساةاإرْسَ إرْسَ

ومناصدنعكماإىلاسّدةانيحكمايفانيبلد؟اا
نئ6لاتشرتياجزينًامنانيصنمثلا نيصّماثع:اإرْسَ
وتشارتياجازينًامناإيارتااث،اويهثاعالقاةاقناةا
ما1انينظث6انإليتريي،انحتايهاثانيفلصةاأناتجدا
أاظمةاعل 6ةامنبطحةاساتخدمهثايله6منةاعىلا
لاذنانينفاذانيح6انياونيهاث6،اواحناادالفاأنا
نيسدنعاةاأجبناوأحقلاوأذلامناأناتدخلامدلكةا

 هذنانيحجم،ايننانيدعمانيصه6نالاونألَملاكل.

اليمن مصدُر قوة لشبه الجزيرة العربية
-اني6ثعاان:اادانعاإىلامدلكاةاذوا اثباو ثبا
نينادباإىلاأاناوصلاتالذهانيدلكاةاومثانيهدفا

منهثاإجمثنً؟ا
نيصّمااثع:انيدلكةايفا ثبانينادباويفاذوا ثبا
ونينثطلانيسثحل6ة،اللامدلكةاتستهدُفاكتمامثا
تبقىامناأافثسانيشدباني6منل،الماَعنئمثًاي6سننا
أصحاثباق6م،اوي6ساننايجثلام6ادنن..المااقطا
اسادننا دداأناعجزوناَعساكلاثًاإىلاكتماأافثسا
نيشادباني6منلاماناخاللانيجثااباننْقتَصثعي،ا
وكثااتاآخلاخطنةااقالانيبنكانيلكازياوغريه؛ا
يذيكانازنلانيسثحلاامنلامتنفسثًاإلاصثلا دضا
نياننعانيغذنئ6اةاونيشاتقثتانينفط6اةايلشادبا
ني6منل،اا6حثوينناأنااه6مننناعىلانينفذانيح6نيا
نيتمنلايفانيحداادةاويفانيخثء،اويلدلماومناخاللا
نستقلنئنثايلتأياخااجداأنانيسدنعاةاللانيهدفا
نئ6ل6ال،ايكانالاما نيقاثع6ايألَملاك6الاونإلرْسَ
ادلانناأنانْحتاَلَلانيسادنعاةااصُدُبام1اوجنعا
ني6منامساتقلاحل؛اكنناني6مناامنلامصدياقنةا
يشابهانيجزالةانيدل 6ةاوعيعاثًايلجزالةانيدل 6ة،ا
ومانااساتقلئانيتأيااخااجاداأنانيحتلالاياما
ادخلانناإىلانيجزاالةانيدل 6ة،اإنا داداأنااكناننا
قداكتمنناأافاثساني6من6لاوحثويانناأنااه6منننا
الذنانيدعامانألَملاكلا عل6هام؛ايذياكااجاداأناُكلَّ
ونيخثيجالايله6مناةاعاىلاني6ماناونيه6منةاعىلا
نيساننحلاني6من6اةاوي مثاتكننانيسادنعاةاللا
أولامنااكتنيا نثيانيتننطؤاونيدمثيةاوننابطثح،ا
يذياكااحانااطمنئاشادبنثاني6منالاوكلاإخنتنثا
وأصدقثئناثاماناأحالنيالاذنانيدثياماأنانيدلكةا

تحاتانيسا6طلة،اوأاهمااقطا نساثئلاإعالمهما
وأ ننقهامانإلعالم6ةااصندنناناتصثينتاولم6ة،ا
لامايمااحققنناتقدُّمثًاحتىا شارٍباونحٍدانايفاذوا
 ثباونايفانيدملياونايفاغريلمث،اوكمثاتدلفاأنا
قثعتهمااتساثقطننايفاسثحثتانينغى،اامثا ثيكا
 ثيساثكلاونيلتزقةاونيغليا هامانيذاناازجننا

 هما أ خسانألثمثن.

متواجدون يف باب املندب
نينادبا ني6ثعاان:ا ثينسابةايض6الا اثبا -ا

ومنطقةا ثبانيندب؟
نيصّماثع:انينق1ُانيجغلنيفايبثبانيندباافساها
أناجازًءامانا اثبانينادبااكنُناتحتاسا6طلةا
نينثطالانيجنن 6اةاوجازءامناهاتحتاسا6طلةا
نينثطلانيشامثي6ة؛ايذيكانااستط16اأياطلفاأنا
افالَضال6منتهاعونانيطلفانآلخال،ايذيكاقننتا
ننْحتااَللاونيغزوايفانينثطالايفانيحدوعانيجنن 6ةا
وقاننتانيج6شاونيلجاثنانيشادب6ةامتننجدةايفا

نينثطلانيشمثي6ةاونيغل 6ة.ا

-اني6ثعاان:اَماناتقصادا ادولاأَْواقاننتاأَْوا
ننْحتاَللاَمناللا ثيضبط؟ا

اونإلمثينتلاوَمنا نيصّماثع:انينظث6ُانيسادنعيُّ
غزنامدهمايفاأيضانيجننب.ا

-اني6ثعاان:اقبلاأاث6اظهلايئ6ساأيكثنالثعيا
يفاساننحلام6دي،اللالاذناادنلاأنام6نثءام6ديا

 ثتاتحتاس6طلتهم؟ا
نيصّمااثع:اكماثاتدلاماأنام6ديالالامنطقةا
حدوعااةامحثذااةايلحادوعام1انيملكاةانيدل 6ةا
نيسدنعاة،اواصُدُبانيتننجداا6هثا سببانيقصفا
نيبحالي،اوكذياكانيغطاثءانيجني،اويكانام6ديا
كمدالاةامثازنيتاتحتاسا6طلةانيج6شاونيلجثنا
نيشادب6ةاويمااساتط1انيددواأنااحقلاأياتقد6ا
ا6هث،اإذناكثنالنثكامنامنثطلامحثذاةايلسثحلا
يفانيراطانيحدوعي،ااساتط6دننامنالًاأناادطننا
تغط6ةااثياةايلخطنطانألمثم6ةايلج6شاونيلجثنا
نيشادب6ةاي6ساتط6دننامناخاليهاثاأنااتننجدونا
ي6اربزوناصانيةايفانإلعاال6..الاذناناادنالاأاهما
اسا6طلوناعىلاأااةامنطقةانسارتنت6ج6ةاعنخلا

نيدملاني6منل؟

ني6ثعاان:ايكناهاظهالاوتحالكا أياح6اةا -ا
و حلاةاكمثا دن؟!ا

نيصّمااثع:ايكاناَمناادلفاطب6داةاجغلنا6ةا
منطقاةام6دياادلفاك6فاتكاننالذهانيصنية؛ا
أِلَنانينطقاةاللامنطقةاحدوعااةاناالقا 6نهثا

و لانيسثحلاني6منلاونيسدنعي.ا

-اني6ثعاان:اعدتماقبلاأاث6امانانيحدادة،ايثذنا
لاذِهانيزاثية،اويثذنالذنانيتنق6ت؟اويثذناتتجهننا
إىلانيحداادةايفالاذنانينقتانيحساثس؟اللانألملا
ملتبطا مثااجليامناتحّلكثتاعىلاساننحلاتدزا

وأاضثًاعىلاسننحلام6دي؟اا
طب6د6اةا زااثيةا لانا نينضانعا نيصّمااثع:ا
يحثاظاةانيحداادة،الاذِهانيحثاظةانيتالاتمنُّلا
يقدةاجغلنا6ةاومصدينًاح6ناثًايالْقتَصثعاني6منل،ا
وكذيكازااثيةانإلخنةايفانيبحلااةانيذاناادتربونا
نآلنايأَسانيحل اةاأَاْاضثًاما1اتلك6زانيددونناعىلا

لذِهانينثطل.

بعيد عليهم أن يصلوا إىل الحديدة ومينائها وقد جّربوا
-اني6ثعان:ا ثينسبةايلم6نثءاللالنايفاخطل..ا

م6نثءانيحدادة؟؟ا
نيصّماثع:ام6نثءانيحدادةاتدلضايالْستهَدنف

ننْساتهَدنفا وأاضاثًا نيجاني..ا ني6ثعاان:ا -ا
نيبحالي،ايكاناللالناثكامخثوُفاماناأناتمتدا
نيدثيكاإىلانيحدادة،او ثيتثيلاإىلام6نثءانيحدادة؟ا

نيصّماثع:ا د6داعل6هماأنااستط6دنناذيك،الما
نزنيانناغثيقالايفانيدثيكايفاأطالنفا ثبانيندبا
ويفام6دي،اأمثا ثينسبةايلبحلاةاينااستط6دنناأنا
اكننايهماقننعدايفانيارباوتننُجداوخالاثاعنخل6ة،ا
ولاذنانيذياناامكناأنااحققانهاعنخلانيدملايفا

محثاظةانيُحداْدةاوغريلثامنانيحثاظثت.

-اني6ثعاان:امثانيذيااجدلكماعىلاثقةامنالذنا

نألمل؟؟ا
نيصّمااثع:النثكانساتددنعنتاقناةاوتلت6بثتا
ينئداةاجدنً،اومناقبلانإلخانةايفانيبحلاة،اوكذيكا
نينطقةانيخثمساةاعاىلاأتمانيجهنزااةايننجهةا
أااةانحتمثنتاوقاداجّل نن..الماكلماثاحثوينناأنا
اضغطننايفامكثناعىاأنااكننايخننًاأَْواسهالً..ا

تفثجأونا صمنعاقلااظريه.

الوضع يف نهم مطمئٌن للغاية
-اني6ثعان:اإذنامثاناتقلنثاإىلامدلكةااهم،اوللا
أَاْاضاثًاجبهةاساثخنةامنذاأشاهلاتقلابثً،اإىلاأيا

مدىانيجبهةالنثكامتمثسكةا ثينسبةايكم؟ا
نيصّماثع:انيجبهاةايفااهماتدلفاأاهثامناقبلا
أكنلامناسانة،انيدلكةالنثكامحتدمةاونيضغطا
ماناقبالانيدادوننايتحق6الاأياتقاد6اأَْواخلقا
م6دناالايفالاذهانيجبهةاضغطاكبرياومساتمل،ا
وتبلاغاعدعانيغاثينتايفا دضانألااث6اإىلاأكنلامنا
لثاغثيةايفاحثلاإسانثعاأيازحافاتقد6ايلددوننا
 ثتجثهامنثطالامد6نه،اويكنالاذِهانيجبهةاللا
جبهةامتمثساكة،اأونًا قنةانيلهاسبحثاهاوتدثىلا
وقنةانيج6شاونيلجثنانيشادب6ةانيتننجدةالنثك،ا
وثثا6ثًا قنةاأ ناثءانينطقة..اكمثاتدلفاأناقبثئلا
مح6اطاصندثءالالاقبثئالاأ 6ةاوعلاقاةاويهثا
تأياخاوساجلااضثيلاينئداعىلامدىانيتأياخ،اويما
اساتط1اأيانْحتاَللاأَْواأياغزواعىلامدىانيتأياخا
أنااتجاثوزالاذهانينثطل،ايذياكانينض1امطمنئا

يلغثاة،اوناانجدامثااقلل.

لو كان يستطيعون أن يحققوا أيَّ تقدم، لحققوه 
خالل عشرين شهرًا من العدوان

-اني6ثعاان:ايكانااثيقانيقنةاكماثاابدواي6سا
يصثيحكمالنثك؟ا

ا نيصّماثع:ايناكثنااساتط6دنناأنااحققنناأيَّ
تقد6،ايحققنهاخاللاعراناشهلنًامنانيددونن،ا
أَاْاضثًاتدالفاأنازخماعدوناهاماوقنتهم،اوكثنا
نازنلايداهاماننادااثعانيكبارياونيقانيايفا دناةا
نيددونناويمااستط6دنناأنااحققنناأيايشء،انآلنا
احناادتارباأاهمايفاحثيةاتلنج1اوناكساثي،اومثا
لاذنانيتصد6داني6دنالانيكباريايفاُكّلانيجبهثتاإنا
يتغط6ةانيدجزايحثويةانيسثيعةاإلاجثعاأياخلقا
م6دنالايلخلوجامنانيحلجانألخالقلاونإلاساثالا
نيذيااتنثمىا لاأوسثطاأحلنيانيدثيم،اجلنءالذنا

نيددونناولذهانيجثزياونيحصثي.ا

نهم.. أكرب من بعض دول الخليج
-اني6ثعاان:اك6افاتلنج1اوناكساثياولماعىلا
مشثيفاصندثء،انآلنااهماتتب1اصندثءاوتق1ا لا
محثاظتلاماأيباوصندثء،اك6فاافهمامساأيةا

نيرتنج1اونناكسثيا ثينسبةايهم؟اا
نيصّمااثع:الماعاىلالذنانيناننلااقنينناعىلا
مشاثيفاصنداثءامنذاأكنالامناعاث6،ايكناكمثا
تدلفاعىلانيخلاطةامنقا1امدالاةااهماإعنياثً..ا
يمااحققانناتقدمثًاعنخلانيدالاةاافساهث،اأغلبا
نينثطلانيتلاعخلنلثاأَْواتقدمنناا6هثاللا ثتجثها
مفالقانيجنفاإىلامحثذنةامدالااةااهم،امدالاةا
اهماأكربامدالاثتامحثاظةاصندثء،اوي مثاأكربا

منا دضاعولانيخل6جاتقلابثً.

-اني6ثعان:اصح6ٌحا ثينسابةايسثحةامدالاةا
اهام،ايكانالاذنانيضغاطانيكبارياعل6كامانيذيا
تننجهناهايفاني6دنن..اإىلاأيامدىانيج6شاونيلجثنا
نيشادب6ةاقثعيوناعىلانيتمثسكاونيصمنعاأكنلايفا

لذِهانيجبهةاويفانيجبهثتانألخلى؟اا
نيصّمااثع:انياذيااقثتالايفانيجبهاثتاي6اسا
نيج6شاونيلجثنانيشادب6ةاينحدلم،الماوينءلما
 حالاأَْواينادامنانيجتم1اني6منالانأل ل،انيذيايفا
لاذِهانألاث6اويفالذهانيساثعثتالناثكانيكنريامنا
نينقفثتاعىلامساتنىامح6طاصندثءاومستنىا
نيحثاظثتايتجه6زانيئثتامنانيقثتللا لانآلنفا
يلاادانيجبهاثت،ااثيج6اشاونيلجاثنانيشادب6ةا
قاثعيوناعاىلانيصمنعايتنكرساشانكةانيددونن،ا
وي مثااكننامناافكلايفاناه6ثيانينض1اأنااكننا
لماأقلباإىلانناه6ثياوناكساثياشنكتهم،اونألاث6ا
ستنبتاذيك،اتحدثنثايفاأكنلامناخطثباوتحدثتا
ق6ثعنتانيكناثتانيس6ثس6ةاسننًءانيس6داعبدنيلكا
أَْوانألخانيزع6اماعايلاعبدنيلاهاصثياحاأنانيناثسا

مستددونايلمننجهةاج6الًا دداج6ل.

ادية، وتطرق لق�سايا وم�ستجدات ال�ساحة منها الرواتب والف�ساد وامل�سجونون واآفاق احلل ال�سيا�سي،  هة الع�سكرية وال�سيا�سيــــــــــــــة والْقت�سرَ ائيلي يف باب املندب، واأ�ساد ب�سموِد ال�سعب يف معركة املواجرَ ررَ  حتّدث عن الدور الإ�سْ
واأزاح ال�ستار عن معلومات جديدة حول مقدمات العدوان وتفا�سيل جـولت احلوار واأ�سباب ال�سمود الأ�سطوري للجي�ش واللجان ال�سعبية. 

الرئيس للميادين: اليمن يــخوض معركة الكرامة العربية واإلسالمية
أجرت قناُة الميادين الفضائية حوارًا مهمًا مع رئيس 
المجلس السياسي األعلى األخ صالح الصّمـاد تطرق 
فيه للعديد من القضايا والمستجدات على الساحة 

الوطنية، سيما ما يتعلق بمعركة المواجهة العسكرية 
واالْقتَصادية والسياسية مع دول العدوان ومرتزقته، 

إَضاَفة إلى العالقة بين القوى الوطنية المناهضة 
للعدوان وأولويات المرحلة، »صدى المسيرة« تنشر النص 
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-اني6ثعاان:اأاهاماأناصنداثءاآمنةاوساتظلا
آمنة؟ا

نيصّماثع:اساتظلاآمنةا ثساتننثءامثااحصلا
مانانخرتنقثتاماناقبالانيطاريننا ثْساتهَدنفا

نيصثا1اونينسثءاونألطفثلاونيدنيس.ا

الخالف مستحيل
-اني6ثعاان:ا ثينسابةايلجبهاةانيدنخل6ةاو ددا
نتَّفاثقاأاصاثيانيلاهاونيؤتمالانيشادبلانيداث6ا
وتشك6لانيجلسانيسا6ثيس،انيخالاثتاللالنثكا

خالاثتا 6نكماأاصثيانيلهاو لانيؤتمل؟
نيصّمااثع:اادمالنثكاخالااثت،امنااتقد6اإىلا
نيدلكة..امناامساكالاذِهانيجبهة..ااهنثكاتبدوا
نيخالاثتايفانيتساث لاإىلانيجبهثت..اامناانتظلا
أنااحصلاخالفاعنخيلالناالنلناعىلانيستح6ل،ا
وعل6هاماأنااديكننالذِهانيحق6قة،انمتزجتاعمثءا
نيلجثلامنانيؤتملانيشدبلانيدث6اومناأاصثيانيلها
ومانا ق6ةانيقنىانينطن6ةايفاجبهثتانيقتثل،اونا
امكناإطالقثًاأنااساثو6اأحداأَْواافلطاأَْوااختلفا
عاىلاأيامنضنعاإطالقاثً،اعىلاحساثباكلنمتنثا
وعزتنثاوتمكلانيددوننامنايقث نث،اأمثا ثينسابةا
ألاةاخالاثتاحسابامثاازعمانن،ااهذناأ ددامنا

علانيشمس،اولماالنلننناعىلانيستح6ل.ا

-اني6ثعان:ايكنايفانيننق1اتبدوانيخالاثتاحنلا
منااصلاإىلانينثصباوي6ساإىلانيجبهثت؟ا

نيصّمااثع:اناانجدالذنانييشء،اوزينءاثانآلنايفا
حثيةاتقشف،اُكّلاونحداابحثايهاعنامصدياعخلا
مانالنثاومانالنث،ااحناشاّكلنثاحكنماةاإاقثذا
وطنل..ايجاثلامجثلادون،اناابتغننامنضنعا

نيكثسباونيصثيح..ا

استمراُر فرتة للمجلس السياسي.. حالة استثنائية
-اني6ثعاان:اقلتماي6سالنثكاخالاثت،او ثيتثيلا
تمانيتمداُدايكمايفايئثساةانيجلسانيس6ثيس،ايكنا
لناثكاَمناقثلا اأناصثيحانيصّمااثعاياضاتلكا
نيجلاساأَْوايئثساةانيجلاسانيسا6ثيساوطثيبا
 ثيتمداد،اخالاثًاياثاكثنامتفقثًاعل6هام1انيؤتملا

نيشدبلانيدث6؟ا
نيصّماثع:اُكّلالذهاعبثيةاعنااربكثتاإعالم6ةا
ي6سايهثاأسثسامنانيصحة،ااحنانتفقنثانتَّفثقثٍتا
ونضحاة،اولنثكانئحاةاعنخل6ةاتنّظامانيجلسا
نيسا6ثيسانألعىل،اعاىلاأناتكنناكماثااصتاأحدا
مننعالذِهانيالئحةاأناتكنَنايئثسةانيجلساعوياةا
يدةاأي دةاأشهل،النثكانيكنريامنانيخطننتانيتلا
نازينثا صدعانييضاا6هثا دداتشاك6لانيحكنمة،ا
ساننءاا6مثااتدللا ثينض1انيدساكلياأَْواإعثعةا
تجم6ا1انيج6شاونألمن،اويسامنةاوعمجانيلجثنا
نيشادب6ةاوكنريامنانيهث6انيكبريةانيتلاَنا ُادَّامنا
نساتكمثيهث..ااحبذونانإلخنةايفانيجلسانيس6ثيسا
نألعىلاعاىلاأناتساتملانيفرتةاكادويةاأَْواكحثيةا
نساتننثئ6ةااقط،اإلكمثلالاذهانيخطننتانيتلاَنا
 ُاادَّامناإكمثيهاث،اونيتلاقدا دأاثاا6هثا تشاك6لا
نيحكنمة،ا دداتشاك6لانيجلسانيس6ثيسانألعىل،ا
االاانجدامثاادعنايلتمسك،ااحناكنثاأحلصاعىلا
أنااستلمانإلخنةايفانيؤتملانيشدبلانيدث6ايئثسةا
نيجلاسانيسا6ثيسانألعاىل،احتاىاانباتايلدثيما
أجم1،انيتدنولانيسالمل،اوكذياكانيلحلةاملحلةا
تسا6رياأمنيانيباالعاونيحفثظاعىلاماثاتبقىامنا
مؤسساثتانيدويةانيتلاتدلضتايلتدمريانيمنهجا
ماناقبالانيددونن،اااالاانجدامثاادعنايلتمساكا
 هاذهانيسالطة،اونألاث6اساتنبتاذيكا اإذنانيلها
تداثىل،اإذنانكتملتالاذهانيخطاننتاوإذنانكتملتا
نيدوي،اوسانكننااحاناأحلصاعاىلاأنااتصديا
أَاْاضاثًانإلخنةايفانيؤتملانيشادبلانيدث6ايئثساةا

نيجلسانيس6ثيسانألعىل.

السياسي األعلى أبقى للدولة الهيكل واملبنى
-اني6ثعاان:اساؤنلامباثرشاماثانياذياحققها

نيجلسانيس6ثيسامنذاتشك6له؟؟ا
نيصّمااثع:احّقالانيكناري،اأونًاأااه،ايفانينقتا
نياذياكثناالنِلُنانيدادونناعىلاتفك6اكانيجبهةا
نيدنخل6اة،اوعىلاننافالنعا ثيكناثتانيس6ثسا6ة،ا
ونيدملاعىلانساتقطثبانيكنريامناأ نثءانيشدب،ا
ونستنسثخامؤسساثتانيدوية،ا ح6ثاأاهااصن1ا
عندهامؤسساثت،ااصن1اعندهاأيناةاعساكلاة،ا

استنسخاافسانيؤسسثتانيلكزاة،اونستقطثبا
كننعيلثاإىلاعندلم،ام1اوجنعانيفلنغانيسا6ثيسا
يفاني6من،اساننءاامثااتدللا لئثساةانيجمهنياةا
أَْواا6مثااتدللا ثيؤسساثتانيتنف6ذاةايلحكنمة،ا
اكثناإاجثعانيجلسانيس6ثيس،اوينامنالذنانيبثبا
ونيحكنمةارضويةايلحفثظاعىلالذهانيؤسسثتا
مناننستنساثخاونساتفلنغاكننعيلث،اوأناابقىا
يداناثااقطانيه6اكلاونيبناى،اكمثاأااهاعملامثا
 نسادهامناأجالانيدا1،اوكماثاتدالف،اأَاْاضثًا
حتىانناتماثءنتاعنخالانيج6شاونألمان،النثكا
نيكنريامنانيق6ثعنتانيدسكلاةانيتلانازنيتاتكنا
ونًءايلمؤتملانيشادبلانيدث6..الناثكانيكنريامنا
نيق6ثعنتانيدساكلاةانيتلانازنيتامحثادة..انيتلا
مساتقلة..اتكنانيننءايإلصاالح،ايغريه،اانجنعا
طالفاونحادالنامنااحكام،ااجدالانيكنريامنا
لذهانيق6ثعنتانيدسكلاةاونألمن6ةايفاحثيةاتل صا
وتنصال،اعندماثاتأتالاُكّلانيقنىانيس6ثسا6ة..ا
تكننامشارتكةايفاإعنيةانيبلد،اتساتط16اتحلاكا
ُكّلالاذِهانيقنى،اوكلالاذهانيق6ثعنت،اوادالًالذنا
نيذياحصلانآلن،النثكاتحلكاكبرياوونس1اعنخلا
نيج6ش،اعندمثاأتىاعملامؤسايس،اوأصبحانيكلا

يفاونجهةانيددونن،اوإعنيةاأمنيانيبالع.ا

صرخة ليست حزبية.. بل صرخة ضد عدو يقتلنا
-اني6ثعاان:اتُتَهمننا ثيسادلاإلعثعةاص6ثغةا
عق6ادةانيج6اش،ا ماثااتنثقاضاما1انيدق6ادةا
نينطن6اة،اوتغذاةالاذهانيدق6ادةاأَْواتغ6ريلثاإىلا
عق6دةاتننيلاطلاثًامثاوتحدادنًاأاصثيانيله،اولنثكا
أَاْاضاثًاا6دانلاثتارس اتاعاناتلعاادانيج6شا
ني6منال،اوقطثعثتاونسادةايلرصخاةانيخثصةا

 أاصثيانيله.ا
نيصّمااثع:اأونًا ثينسابةايلرصخاة،اومثااتما
تدنوياهاأنالنثكاماناارصخايفاجبهاثتانيقتثلا

اهذهاضدانيددوانيذيااقتلنث.ا

-اني6ثعاان:اي6اسايفاجبهاثتانيقتاثلا الايفا
نيدساكلنتايفاطنن اريانيتدياباثتانيتالاتجليا

يلج6ش.ا
نيصّمااثع:اأونً،اللاي6ساتارصخاًةاحز 6ة،ا
نئ6لا للارصخاةاضداأَملاكثانيتالاتقتلنث،اوإرْسَ
نيتالاتدتدياعل6نثايفا ثبانيندب،اوتدترباثاخطلنًا
امنلاتهدادناعل6هث،اثثا6ثً،اأياداأناتفهمااتمنىاأنا
ُكّلاالعامناأ نثءانيج6شاونألمناونيشادبااتمت1ا
 نفساعق6دةاأويئكانيلجثلانيذاناونجهنناسبدةا
»أافثي«اأشاخثصاأَْواثمثا6ةاعنثرصامنانيلجثنا
نيشادب6ةايفاتباةانيصثيااةاأَْواحماةانيصثيااةا
شاناعل6هامانيدادونناأكنلامناساتلاغاثيةايفا

لاذِهانيتبة،ايفاحثعثةااثعيةاياماتحصلاي مثاعىلا
مساتنىانيحلوب؛ايذيكااحناعندمثاادملا دضا
نيتحدانثت؛اأِلَنامنالًانيددوننانختلف،اي مثاعق6دةا
نيج6اشاوتأل6لاهاوتديابهامبن6ةاعاىلامننجهةا
ج6انٍشااظثم6اةا غطاثءاجانياوساالحاجنيا
وغريه،الذِهانألسالحةانمتلكهثانيطلفانآلخلاويما

ادداامتلكهث..ا

-اني6ثعاان:اأاتاتتحدثاعناطلقانيننجهةاأَْوا
طلقانيقتثل.

نيصّمااثع:اطالقامننجهاة..ااحاناادتربلثا
تحدانثً..ا

بّيتوا العدوان بهيكلة الخرباء األمريكيني وتعطيل 
األسلحة و اتالف الصواريخ املضادة للطائرات

-اني6ثعاان:ايكنا ثينسابةايلدق6ادةانينطن6ة،ا
أاتاماناتختلفانناإذنًاعانانيكنااثتاأَْوانألحزنبا
نألخالى..اتتحدثانناعاناونءا داضاقطثعثتا
نيج6اشايإلصاالح،اوعاناونءا داضاقطثعثتا
نيج6اشايلمؤتمال،ايكنكاماأاتاماجئتامايتد6دونا
تشاك6التها نيج6اشا جم6ا1ا ونءا يتجدلاننا أَْوا

وقطثعثتهايكماأاصثيانيلهااقط.ا
نيصّمااثع:اناانجاد،ااحاناي6اسايداناثاأونً،ا
حزب،اثثا6اثً،ااحنااتحّلكايفامننجهاةانيددونن،ا
لناثكاأوينااةامننجهاةانيدادونن،اي6اسالنثكا
تنق6ٌفايفانياننء،انايلجد6ثتاعان6اةاأَْوايغريلث،ا
لناثكاتنق6اٌف،اك6افااساتط16اأنااننجاَهالذنا
نيدادونن،اوك6افااصُماُدايفامننجهاةانيدادونن؛ا
َوكمثاأسالفتاياك،انيددونناامتلكانألشا6ثءانيتلا
تل ىاعل6هثاأ ناثءانيج6ش،اونألسالحةانيتلاكثنا
امتلكهاثاأ ناثءانيج6اشاني6منال،اونيتالاعملتا
أَملاكثاونيسادنعاةاعىلانْساتهَدناهثانْساتهَدناثًا
ممنهجاثً،اوكمثاتدالفاأاهامنذاعاث6ااالااُقتلا
نيئثتامناأ نثءانيقننتانيجناةاوأساقطتانيددادا
مانانيطثئالنت،اوأتلفاتانيكنريامانانيصننياخا
نيضثعةايلطثئلنت،ا دملاممنهجامناقبلاعبدي ها
منصانيالثعياو إادثزامنانيسادنعاةاوأمريكث،ا
و حضنياخربنءاأَملاك6لايله6كلة،ايتدط6لالذها
نألسالحة؛األاهماكثانناانتظالونالذناني6ن6انيذيا
س6دتدوناا6هاعىلانيشادباني6منل،اوقداأاقدوها
قنتَهانيتلاكثاتاتتمنُلايفاج6شاهانيبثسال،ايذيكا
تدلفاأنالذنانيددونناُمَخّططايهامناقبلاسنننتا

يلنصنلاإىلالذنانييشء.ا

املجلس السياسي األعلى يرسم السياسات، 
َوالحكومة ُتدير املؤسسات

-اني6ثعان:اادنعاإىلاجزئ6ةانيجلسانيسا6ثيسا

نألعىل..انآلناأاتمامناادالاشاؤونانيبلداَعسكلاثًا
ونْقتَصثعاثًاوس6ثس6ثً؟

نيصّمااثع:انيجلسانيسا6ثيسانألعاىلالنامنا
ادالاشاؤونانيبلد،اونآلنا دداتشاك6لانيحكنمة،ا
أصباحاعويانيجلاسانيسا6ثيسانألعىلالنايساما
نيس6ثساثت،اوأصبحاتانيحكنمةالالامناتدالا

نيؤسسثتانيتنف6ذاة.ا

-اني6ثعان:امثامناسلطةاانق6ةاعل6كم؟
نيصّماثع:انيطرينن..ا

-اني6ثعان:ا ثينسابةايلدنخل..انيلجنةانيننياةا
نيدل6اثاللاادنلاماثازنيت..اماثازنلالنثكانيكنريا
منامرا6هثايفاكنريامنامؤسساثتانيدوية،اويفا

نينزنينت،اويماانتِهاعملالذهانيلجنة؟
نيصّماثع:اناانجاد،اُكّلالذناعبثية،اادنلاعنا

إعال6امضلل..ا

اللجاُن الشعبية رافٌد أساسيٌّ لألجهزة األمنية
-اني6ثعاان:ايكنا ثينسابةاألقساث6انيرطة،ا

نيننطننناادلانناواديكنناوأاضثًااجدون..؟
نيصّمااثع:امقثطداثً،انيلجثنانيشادب6ةاادالً،ا
احنااقنيهثاو ثيفمانيل6ثن:اإنانيلجثنانيشادب6ةا
لالاقثماتاجنباثًاإىلاجنابا ادوياأساثيسام1ا
نألمان،ايفانيحفثظاعاىلانألمناوننساتقلني،اكمثا
تدالفاأنانألجهازةانألمن6ةاكثاتامحالانخرتنقا
مناذانيداث6ااالااأكنلامانامثئةاوسابدلاأيفا
عنرصاإصالحلانيذياتماإعينُجهماتحتانيؤسسةا
نألمن6اة،اولالاَمناعمادتاإىلانغت6اثلاأكنلامنا
لللااعنارصامانانألمنانيسا6ثيس،اومانا ق6ةا
نألجهازةاننساتخبثينت6ةامنذاعخانلانإلصالحايفا
لذهانيؤسساثت،اانجانعانيلجثنانيشادب6ةاأمٌلا
منطقل،ا ثعتبثيلاثاقدمتاامنذجاثًاصح6حثً..ا
وعندماثاتكاننايفاصنداثءايفاان6انينيادانينبنيا
نيرااف،اي ماثااكنناأكرباتجم1اعىلامساتنىا
نينطقاة،اونساتطثعتانألجهزةانألمن6اةانيتلانا
اقلالاماناعويلث،اويكانام1احجماننْساتهَدنفا
وحجامانيضغاط،اكثناوجانعانيلجثنانيشادب6ةا
ادترباينادنًاأسثسا6ثًايهذهانألجهزةاونساتطثعننا
تأمالالاذهانيفدثي6اةانيكاربى،ا 6نماثاسامدنثا
ننافجاثينتايفانيصنيبثنايفاعادن..ايفاتلك6ث..ايفا

مرص..ايفا ليل..ايفامنثطلاأخلى..ا

-اني6ثعان:اأاتمامنانتهما هذهانيتفجرينتانيتلا
وقدتايفاعدن؟

نيصّماثع:ايناكثاتانيقثعدةاكمثااقنينناتتب1ا
نيحنثلاوعفثش،اوللامناتقن6ا ذيكايقثتلنلث،ا

ويكانالاماَمانااتبناننالاذهانيدناثرص،اوقبلا
أسبنعامنامدلكةااهماتقلابثً،اوصلاعبدي هاإىلا
عدناونجتم1اعبدي هامنصانيا خثيداَعبدنينبل،ا
ولنامناق6اثعنتانيقثعادة،اوكذيكاأ اناعبدنيلها
نيدداال،اوتاماننجتمثعا هام،اوأعطثلماعبدي ها

منصنيالثعيايسثية..ا

-اني6ثعان:انجتم1ا هم..ا
نيصّماثع:انجتم1ا همايفاعنخلانيقرص..ا

-اني6ثعان:انيدثش6ل؟ا
نيصّماثع:انيدثشا6لايفاعدن..اأخبثيامؤكدة..ا

وتماتكل6ُفهما ثينصنلاإىلاقثسمانيلامل..ا

-اني6ثعاان:الالالالاأخباثي..اأ6امدلنماثتا
مؤكدة؟ا

نيصّماثع:امدلنمثتامؤكدة.
 

آخر كالم ترامب: إدارة أوباما أوجدت داعش، وإدارة 
كلينتون أوجدت القاعدة، واهلل أعلم إدارة ترامب 

ماذا ستوجد
-اني6ثعان:اط6بايثذنانجتم1ا هم؟

نيصّمااثع:اعاىلاأساثساأنااقنمننا ادويايفا
نيتحشا6دااحناجبهةاذوا ثباوجبهةامأيب،اوتما
تحم6لُهمايسثيًةاإىلاقثسمانيلاملايالستفثعةامنا
عنثرصه،الذهانألشا6ثءاأصبحتاونضحًة،اأَاْاضثًا
اثافانيق6يس،امحثاظامحثاظةانيب6ضثءاأعيجتها
أماريكثاضمناقثئماةانإليلاثب،اعبدنينلثبالذنا
نيحم6قثال،امناضمنانيديجل،اونزنيتااحظىا
 دعاماكبريايفانيننجهاة،اادنلالناثكامرسح6ةا
اقطانساتغاللالذهانيدنثرصاماناأجلانيتننجدا
نيخثيجلاونسارتزنقانيخثيجاونيدعم،اوكثناآخلا
كال6ايللئ6اسانألَملاكالاتلنماباأناإعنيةاأو ثمثا
لالامناأوجدتاعنعش،اوإعنيةاكل6نتنناللامنا
أوجادتانيقثعدة،اونيلاهاأعلاماإعنيةاتلنمبامثذنا

ستنجد.ا

-اني6ثعاان:اأاتاماتقنياننا أاكاماتننجهننا
أماريكثايفاني6ادنن،اوأاضثًاتلادنناشادثينًااقنلا
نيانتاألماريكث،ايكانايفانينقا1اأماريكثاتاديجا
نينثوئلايكم،اومنااننجهناكمايفاني6دننايفاقننئما

نإليلثب،اويماتتدثملامَدكما هذهانيطلاقة؟ا
نيصّماثع:انااساتط16انألماريكثن،اأونً،ااحنا
عملنثاشدبل،اتدبنياعامقلنطل،احّلاةانيتدبري،ا
يمااساتهدفاسثئحثً،اويمااساتهدفاأابن ثً،اويما
استهدفاطب6بثً..ااحناعملنثاثقثيفاتنعني،ايذيكا
نااساتط16انألمريكثناإطالقاثً،اأونً؛األاكاتجدلا

أمريكثاللانيخصماافسهث.

-اني6ثعاان:اويكنكاماتلادانناشادثيانيانتا
ألمريكث؟

نيصّمااثع:اماناحقناثاأناالا1اشادثيانينتا
ألَملااكث؛اأِلَناأماريكثاتلاا1اوتمكاناساكثكلا

نيقثعدةاوعنعش،اوتقتلنثا طثئلنتهثاوع ث ثتهث.

-اني6ثعاان:اقلتماكالمثًامهماثًاونتهثمثًاخطرينًا
 شأنانإلصالحاوإعنيتهايألجهزةانألمن6ةاوتنيطها
يفانغت6اثلالللااماناق6اثعنتانألمانانيسا6ثيسا

وضبثطانألمنانيس6ثيس..اأي6ساكذيك؟ا
نيصّماثع:اونيقننتانيسلحةاَونيجناة..ا

وثائق واعرتافات بتبني اإلصالح لالغتياالت
-اني6ثعاان:اط6ب..اك6افا ن6تمالاذناننتهث6ا
أَْوالاذنانياكال6،الالايداكماأعيةاحانلالذنانألملا
أ6اأااهامجلعاحلباإعالم6اةايفاإطثيانيحلبانيتلا

تنجهناهثام1احزباننصالح؟
نيصّمااثع:اناانجداحلباإعالم6اة،ايدانثاأعيةا
ووثثئالاونعرتناثتايدارنتانيدنثرصامناحزبا
نإلصاالحاتبنانناعمل6اثتانغت6ثلايضباثطاوقثعةا
ومساؤويل،ايداناثامفتانناماناعنخالاحازبا

ننصالحاونعرتناثتهمامنجنعة..ا

األمريكي لن يسمَح بحل سياسي يف اليمن خالل 
هذه املرحلة

-اني6ثعان:اإذنامثاتحدثنثاعنانيشاّلانيس6ثيس،ا
نآلنانيبدانثانألَُمامالا دأاجنيًةاجداادًةاإلح6ثءا
نيشاثوينتانيس6ثساةا لانألالقثءاني6من6ل،ازنيا

ادية، وتطرق لق�سايا وم�ستجدات ال�ساحة منها الرواتب والف�ساد وامل�سجونون واآفاق احلل ال�سيا�سي،  هة الع�سكرية وال�سيا�سيــــــــــــــة والْقت�سرَ ائيلي يف باب املندب، واأ�ساد ب�سموِد ال�سعب يف معركة املواجرَ ررَ  حتّدث عن الدور الإ�سْ
واأزاح ال�ستار عن معلومات جديدة حول مقدمات العدوان وتفا�سيل جـولت احلوار واأ�سباب ال�سمود الأ�سطوري للجي�ش واللجان ال�سعبية. 
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نيلااثضانيتقىا مجمنعةاسافلنءانيدولانينمثنا
عرة..؟

نيصّماثع:الانااتحلكااقطايتخف6فانيضغطا
نألخالقالاونإلاساثالانيتنثملاضدانيسادنعاة،ا
وكثناأكاربااض6حاةايهاللا دداقصافانيصثيةا
نيكاربى،انيتلاساببتاثانيةاعثيماةايفانيدثيمايفا
نإلعناثتاوساخطثًاعثي6ثًاكبرينًاجدنً،اابثعياإلعالنا
مثااسامىالداةااثاسثعةانمتصثصانيغضب..ا
أيااداأناأوكدايشادبنثاني6منل،اويكلانيشاثلدانا
يفالذنانيدثيام،اأنانألمريك6لاناامكُناإطالقثً،اأنا

اسمحننايحلاس6ثيسايفاني6منايفالذهانيلحلة.

-اني6ثعان:ايثذن؟ا
نيصّمااثع:اأِلَناَمناانظلانيروعانألَملاكلايفا
نينطقة،ااالىايداهماتنجهثًاومروعاثًاأمريك6ثًا
يتمزاالانينطقاة،احتاىايفانينثطالانيتالالاما
اثشلنناا6هث،اتلنلمامستملانايفاتدق6دانألزمة،ا
يذيكالامايفاحثيةاتلنُجا1ٍايفانيدالنق،انألَملاكثنا
وحلفثؤلمايفاحثيةاتلنج1ايفاسنياث،اوم1اذيكانا
زنيتانألزمةامساتملة،اوناتنجداأاةاا6ةايلحلنل،ا

امثا ثيكايفاني6من..ا

ال تفاؤَل بإدارة أمريكية جديدة
-اني6ثعاان:احتاىام1اصدنعايئ6اساأمريكلا
جداد..ايئ6ساجمهنيياوتبدواترصاحثتُهاأَاْاضثًا
تبدثاعىلانيتفثؤل؟ا ثينسبةايهجنمهاعىلانإلعنيةا

نيحثي6ةاأَْوانيقدامةاألو ثمث؟
نيصّماثع:اساننتظلانألاث6انيقثعمة،ايكنااحنا
ادنرباأنانيس6ثَسةانألَملاك6ةاس6ثسةاناتختلف..ا

-اني6ثعان:امقثطدثً..اي6سايداكماأياتفثؤل؟
نيصّمااثع:اي6سايداناثاأياتفاثؤل،امناخاللا
ننحباثطانياذياحصال،امناقبالاتدثُمالانألَُماما
نيتحدةاوويدانيشا6خاما1انيلفاني6منال،اتدثملا
ساخ6فاوتدثملاناأخالقل،اوتدثمالاي مثاانبئا
عانارِشنءايلذمما شاكلاكباريامناِقبالانينظث6ا
نيسادنعي،انيذياياناادف6َهماأخالق6اثًاأمث6انيلها
انظالون،ا أنا نألج6اثلا وأماث6ا نيتأيااخ،ا وأماث6ا
وأنااتفلجاننايفالاذهانيجثزيانيبشادة،انيتلايما
اسام1اأياصانتاعثيال..اياماتساتط1انألَُماما
نيتحدةاواحناجثيسانناعىلانيطثويةايفانيكناتا
أناتسامَحا نقلامل6اننا لم6لاخاث6،انآلنااهدعا
 كثيثاةا 6ئ6ةايفايأساع6ى،امناذُا دناةانيددوننا
ويمااساتط1ا 6ده،احثوينثايفانألَُماامانيتحدةاأنا
تب6َدهامقث لامشتقثتاافط6ةاوأعواةاوعالجثت،ا

ويماتستط1اأناتفدَلالذهانيخطنة.ا

-اني6ثعان:اياضتانألَُمامانيتحدة؟
نيصّمااثع:ايماتساتط1،اتقنلاِ اأَنانيتحثيفا

مندهثامناإخلنجالذهانيكم6ة..ا

-اني6ثعاان:اُسالطةانيتحثيافانيسادنعياللا
أقنىامنانألَُمامانيتحدة؟

نيصّماثع:انيسلطةانألَملاك6ة..ا

حريصون على إيصال مظلومية الشعب اليمني 
للعالم

-اني6ثعاان:اقبلاأاث6اعثعاوااداأاصثيانيلهامنا
نيخثيج،ا ددازاثيةانساتملتاألشهلاتقلابثًااحنا
شهلانامثانيذياعثعا هامثانيذياحملهامنازاثيتها

يلوس6ثاونيصلاومنثطلاأخلى؟
نيصّمااثع:اأونً،اناانجداأياجداد،ااحنااقطا
احلصاعىلاانصلاصنتنثاإىلاأاةاجهة،امظلنم6ةا
نيشادباني6منل،اكنثاحلاصلاجادنًاعىلانيتقثطا
أااةاالصة،اخثصةامانانيدولانيؤثالةايفانيقلنيا
نيدويلاكلوسا6ثاونيصل،اوكثناعىلاطلاقةازاثيةا
وزالانيخثيج6اةانألمريكلاكريياإىلاعمثن،اوكثنا

لنثكايقثءام1اكريياكمثاعلاتاسث قث.ا

-اني6ثعاان:اولناثكانتَّفثٌقاما1اكريياحصل،ا
عالفا ثتَّفثقامساقط..امثامصريالاذناننتَّفثقا

ني6ن6؟
نيصّمااثع:ايمىا هاعبدي هامنصنياونآلخلونا
عالضانيحثئط،اولماكمثاقلتايكاكثانناممهدانا

يهذنانيتصد6د.ا

أوقعنا األمريكي يف حرج، حاول استغالل أية 
ممانعة من أنصار اهلل واملؤتمر

-اني6ثعاان:ايكنكماقدمتاتنثزنًاكبرينًا ثيلقثء،ا
أونً،ام1انألماريكثن،اثثا6ثً،ا مثاطلحامناتنثزنتا
يفالاذناننتَّفثقاوعنعةاأَْوا قاثءايللئ6سالثعيايفا

منصبه،اوإْنا شكلاصنيياكمثاق6ل؟
نيصّمااثع:اناامكُناألحداأناازناداعىلانيننقفا
نينطن6ةاإطالقاثً،ااحنااقد6اخريةايجثينثاوخريةا
شابث نث،اواقاد6اأمننيناثايفاساب6لانيدااثعاعانا
نينطاناوكلنمتاه،اويكانايفاافسانينقتايسانثا
مساتددان؛اأِلَناابقاىاأنااداالاظهلوااثاادنلا
يآلخلاناي6طدنناثا ثساتملني،ايانيجتم1انيدويلا
مدالوٌفاتأثريُانيقالنيانألمريكلاعىلانيسادنعاةا
وعىلاغريلث،ااحناقدانساتجبنثاوقدمنثانيتنثزنتا

ط6لاةانيفرتةانيثض6ة،ايكناتنثزنتاإناصحامنهثا
يشء،اماثايمااحنايفاني6دنناعىلامننقفنثاوثث تنث،ا
وادالًاأوقدنثانيكلةايفاملمثلم،اوأوقدنثانألمريكلا
افسهايفاحلج،اأاهااقطاكثنااهدفاإىلانستغاللا
أااةاممثادةامناأاصثيانيلاهاونيؤتملايقبنلالذنا
ننتَّفاثقانيذيالناأَاْاضثًايماااأِتا جدادامناِقبلا
نألَملاكال،الناحنلاحكنماة..ااحناكنثااطثيبا
 حكنماةاتنناق6اةاتشاثيكا هاثاُكّلانألطالنف،ا

وأاضثانتَّفثقالااأ لال،اوقدنثاعل6هاجم6دثً.

نيناثيا إطاالقا ينقافا ني6ثعاان:ا ثينسابةا -ا
عاىلانيجبهثت،اوأاضاثًايجنةانيتهدئةاونيتنسا6لا
وذلث هاثاإىلاظهالننانيجنانب،اولاذهااقطاةا

خالا6ةاكمثا دن؟
نيصّمااثع:اإذناقاداوقفانيدادونن،اماثاعنداثا

مثا1..اسنتفثلم.

-اني6ثعان:انيلجنةالذهاأسثسث..ا
ونيدادوننا تذلابا أنا امكانا نا نيصّمااثع:ا

مستمل..ا

-اني6ثعان:اناامكنااهثئ6ثً..؟ا
نيصّماثع:ااهثئ6ث؟ا

-اني6ثعاان:انينضا1اننْقتَصاثعياني6ن6اشابها
منهثيايفانيبلد،انيحكنمة،احكنمةانإلاقثذاعجزتا
حتاىانآلنا دادااحناشاهلان،اعجازتاعناعا1ا

يونتبانينظفل؟
نيصّمااثع:اكمثاتدلفاأناسانتلامنانيددوننا
تقلابثً،امثااقثيبانيسانتلاأيحقاتارضينًا ثيغثًا
 ثنْقتَصاثعانينطنال،انياننيعانيتالاكثناادتمادا
عل6هاثاننْقتَصثع،انيغثز،انينفط،انإلالنعنتانألخلىا
محاثرصةاتمثماث،ا الا ادأانآلنااساتف6دامنهاثا
نيلتزقةاونيطالفانآلخلا تنطؤام1اعولانيددوننا

وننْحتاَلل.

البنك املركزي عمل بحيادية مطلقة ولم نتوقع 
تسييَسه

-اني6ثعاان:اأياماتضداننايفاحساث كمالاذها
نيخطاننتاأَْوالذهانإلجلنءنت،اومثاساتننجهناها
ماناتحدااثتانْقتَصثعااة،اطثيثاأاتاماتننجهننا
نيدثيما اأرسهاكمثاتقنيانن،اونآلناتدجزوناعنا
عاا1انيلونتاب،اوتقنيننا أنانيطالفانآلخلالنا
َمنااحثرصكماولنامناأعثقكم..اولناولن..اأيما

تضدنناُكّلالذنايفاحسبثاكم؟
نيصّمااثع:ايامااكانااتنقا1اأناحتاىالاذها
نيؤسسثتاس6تماتس6سهث..انيبنكانيلكزياتدثملا
 ح6ثعاةامطلقة،اوشهدتايهانيؤسسثتانيدوي6ةا
 ادويهاوأعنئاهانياذياكثنااداا1ايلجم6ا1اعونا
نساتننثء،انيسالطثتايفاصندثءايماتكناتتدخلايفا
صالح6ثتانيبنكانيلكزياني6منلااهثئ6ثً،االمااكنا
لنثكاتنق1اأناتس66َساحتىالذهانألش6ثء..ااحنا

يفامدلكةاال6دنلاالنتننجه..ا

انتعاٌش يف تحسني اإليرادات وسيتم دفع رواتب 
األشهر املتأخرة

-اني6ثعاان:ايكنااجاباأناتتنقدنناأيايشءايفا
نيدلكة،ا مثايفاذيكانينيقةاننْقتَصثعاة؟

نيصّمااثع:الاناأصالًالاذناتحص6الاحثصل،ا
ناانجادامثاادعان؛اأِلَنانياننيعنتامدطلةاتمثمثً،ا
نآلناخااللاثالثةاأشاهلامنذااقالانيبنكانيلكزي،ا
قبلاتشاك6لانيحكنمةايمااستط1انينثساإناعا1ا
اصاينتب،ايكنانآلناخاللاشهلاوستةاأاث6،اكثنا
خاليهاثاأعنءاني6مالانيدساتنياةايلحكنمة،اكثنا
خاليهاثاحتىامنحتانيحكنماةانينقَةايفانيربيثن،ا
لناثكاناتدثشايفاتحسالانإلالنعنت،ايفاتساناةا
 دضانيؤسساثتايلدا1ااحناتحسلاننالنعنت،ا
نساتطثعنناأنااحققننااصفاينتاب،اونازنيننايفا

نيبدناة،او إذنانيلهانيستقبلاس6كنناأاضل.

نتألم جداٌ للوضع وال نتضايق من املطالبة 
بتسليم الرواتب

-اني6ثعان:اأاتماتتضثاقننانآلنامناأاةاععننتا
مطثيبةا تسال6مانيلونتب،اتسادنناإىلامضثاقةا
مانااطثيبا هاذهانينقطة..اكثنالناثكاإرضنبا
أَْواإعاالناإرضنبايفاجثمداةاصنداثء،اوحدثاتا
مضثاقثتاكبريةاألعضثءاويئثسةانينقث ةالنثك؟
نيصّماثع:ااحنااتأيماجدنٌايهذنانينض1،اواأملا
 اإذنانيلهاتداثىلاأناتحلالذهانيشاثكل،اشادبا
اصمداسانتلاعىلانيددونن،اوم1اذيكامثااقثيبا
خمساةاأشاهلاأَْواأي دهاأشاهلا دونايونتب،انا
اسادنثاإناأناانحنَلاإجالنًايدظمةالذنانيشادبا
نيصث ال،انيذيا دُضهمااقتاثتاعىلاوجبةاونحدةا
طاننلاني6ن6،اوم1اذَيكااأاُفاأنااخلَجايفامطثيبةا
أَْواوقفاةاحتاىاناافلحانيدادونن،اوأاهاوصلاإىلا
تحق6الاألدناه،اولذنامحسانٌبايهذنانيشادب،ا
اهنثكامنااجباأناتنجهاضدلمانيساخطامنالً،ا
لنثكانألَُماامانيتحدةانيفارتضاأناتتمانينقفثتا
أماث6انألَُماامانيتحادةاوننحتجاثج،اأناتخالَجا
نيسارينتاإىلاآخللث..اونينضانعاادترباعانثًاعىلا
نيدوياة،اونيحكنمةاساتدملاوستسادىاجثلدةا
إىلاتدناضهامايفالاذن،اولنثكاعينساةاأاهاخاللا
نألشاهلانينالثاةاماناثالااتكاننانيحكنمةاقدا
نساتطثعتاتغط6ةامأتاماخصُمه،اادنالامثاتما

تأج6لهاخاللانألشهلانألخرية.

-اني6ثعان:ايكناوض1انينثساصدب؟
نيصّمااثع:اوضا1اصداباجدنً،ااحاناادرتفا
 ذيك،ايكانانألصدبامناذيك،اساكثكلانيقثعدةا

وعنعشايناتمكنتامنايقثبالذنانيشدبا

-اني6ثعاان:اادنالاأاتماتهدعواهما ساكثكلا
عنعشاأَْوا ثينتاجنعثً؟

نيصّمااثع:انان..امنالًاحتىايناعخلتانيقثعدةا
وعنعاش،انااساتط1ُ6انيناثس،امناالًااقانلامثا
اسمىانيرع6ةاأاهثاتنقذانينثس،ا لاسنفقدام1ا
ذيكانألمناوننساتقلنيانيذيااد6شه،اكمثااحصلا

يفانينثطلانيتلااس6طلاعل6هثاننْحتاَلل..ا

-اني6ثعان:اأاتماتحكمنناصندثءاوعل6كماتق1ا
مسؤوي6ةاعا1ايونتبانينثسا مختلفاناتمثئهم..ا
لذنايشءامؤكد،اواجباي مثاأناتساتنعبنهاناأنا

تتضثاقننامنامطثيبثتانينثس..؟
نيصّماثع:امقثطدثً..ااحنايمااتضثال..ا

-اني6ثعاان:ا الالناثكانتهثماثتاُوّجهتايهما
 أاهماملتزقةاوأاهم...ا

نيفسابكل..اعارباوساثئلا نيصّمااثع:امانا
نيتنصلاننجتمثعلاتحصلالذهانيرتنشقثت،ايكنا
ناانجاداأياتضثالايسامل،اواحناادلفاحجما

نيدثاثة،اونامثانآلخلوناعل6هماأنااتفهمنن..ا

-اني6ثعان:الناثكانتهثمثتاكنريةاوجهتايكما
أَْوايلنكزاقنىايفاأاصثيانيلهاويفانيجلسانيس6ثيسا
حنلااساثعاوثالنءاغرياماروعامنذاتسالمكما
نيسالطة،اي6اسانيجلسانيسا6ثيسا لاماناقبلا
نيجلاس،اأتحدثاعنانيلجناةانيننيااةانيدل6ثاأيا
ماذُاتنيلاأاصثيانيلها صنيةاأَْوا أخلىايساؤوي6ةا

نيحكمايفاصندثءاإىلاني6ن6..ا
نيصّمااثع:ااحنااطثيبا تقدااماحثية،انثنتلا
حق6ق6اة،ا ثنساماونيدناننناونيلقام،اونينالنءا
أنا نياذياقثيانن،اواحانامساتددونا نيفثحاشا

احثكمهمايفام6دننانيتحلال.

-اني6ثعان:النثكاأمنلةاكنريةايفانيننق1..ا
نيصّماثع:امقثطدث..اال6قدمنناينث..ا

-اني6ثعاان:ا الاعشا6ةاوضحثَلاثاأصبحننا
يداهماممتلكثتاوأيصدةايفانيبننك..اومبثال..ا

نيصّماثع:اال6قدمنناشاخصثًاماناأاصثيانيلها
يداهامبنىاأَْوايداهايص6د..اا

-اني6ثعان:اعل6كماأناتتث دننالذنانألمل..النثكا
حثياةاساخط..اأاتاماجئتامايلننيةاعاىلاملنكزا
نيقانى..اوعىلااساثعاملنكزانيقنىاكماثاقلتم..ا

ونآلن..ا
نيصّمااثع:املنكازانيقانىانيفثسادةاثاثيتا
عاىلالاذهانيقضثاث،ايذياكااحنا صادويايحبة،ا
اقانلاتدثينن،اماناكثنايداهاإعنااة،الذنانيجلسا
نيسا6ثيس،الذهانيحكنمة،اولاذنانيقضثء،اولذها
نين6ث ة،اولذنانيجهثزانيلكزيايللقث ةاونيحثسبة،ا
ال6قدمنناعىلاأياشاخص،اواحنامستددوناأنا

اجدلاعذن هاضدفل.ا

-اني6ثعاان:اناأحدااجلؤاعاىلانيحداثاأَْواعىلا
كشفانيشخص6ثت؛اأِلَنامصريهامدلوٌفامنالذها
نيشاخص6ثت،اسا6كننانينالاونينبنياإنايمااكنا

نيا...؟ا
نيصّماثع:اإذناكثنالنثكامناشخص،اال6تقد6ا
إيلَّاأاثاشاخص6ثً،اوأاثامتكفالا حمثاته،اوأتكفلا
 محثسبةاأياشخصاانبتاقضمهايلمثلانيدث6..ا

أَْواتدخلهايفالذهانألش6ثء..ا

-اني6ثعاان:اانتقالاإىلاقالنيانيدفانانيداث6..ا
أصديتاماقلنَياعفناعاث6اإلخالنجانيدتقللاعىلا
ذمةامثااجليامناحلباومثاتصفناها ثيددونن،ا
يكاناإىلانآلنايامااتماتنف6ذالذنانيقالنيا ثيصنيةا

نيأمنيةاونيلجنة؟
نيصّمااثع:ايناكنتماتتث دنناوساثئَلانإلعال6،ا
أااهاتاماإطاالُقانآلنفاعاىلامساتنىا يلأاتاما

نيحثاظثت..ا

قياداُت عسكرية بالخارج ومحافظون لدى هادي 
على تواصل مع لجنة العفو.. سيعودون

-اني6ثعاان:اتث دناثالذنانألمال،ايكنالنثكامنا
نيدتقلالاونيساجنالاناعالقاةايهاما جبهثتا
نيقتاثل،انعتقلاننامانانيشاننيع،امانامنثزيهم،ا
مناكذنايجلعاننشاتبثهااقاط،اوم1اذيكامثازنيننا
يفانيساجنناحتاىالاذهانيلحظاة..اياثذنانااتما
نيتدثطالام1الاذهانيقضثاث،اما1اقضثاثالؤنءا

نينثسانيذي..؟ا
نيصّمااثع:اإذناكثنالناثكاأشاخثصامنالذنا
نينانعاادل6هاماملنجدُةايجثنانيدفانانيدث6اعىلا
مساتنىانيدالااثت،اوأعتقاداأااهاقداتامانيدفنا
عاناكنرياجادنًامماناكثاانناذنلبالاأَْواعثئدانا
مانانيجبهثت،ااهؤنءالما اثألوىل،ايكنا دضهما
قادااكناننايداهاماُمَخّططثتاعمنااةاإجلنم6ةا
تفجارينتاأَْواغريلاث،اتخفىاعنانيالأيانيدث6اأَْوا
نيشاثيعانيذياي مثا دضانيدلنماثتااتمانيتكتما
عل6هاثامانانألجهازةانألمن6ةاحتىاتتامامالحقةا

 ق6ةانيدنثرص.ا

-اني6ثعان:انيربيثالاأحمداسا6فاحثشادالنا
كثناعضانايجناةااازولاإىلا داضانيحثاظثت،ا
اازلاإىلاتدز،اوتحدثاعناكنريامنانيشاخص6ثتا
أَْواعناامثذجاممنانعتقلنناوظلننايساتةاأشاهلا
يفانيساجنناعوناأناادلفاعنهماأحد،اولمانآلنا

ادثاننامناحثيةاافس6ةاصدبة؟
نيصّمااثع:انآلنايجناةانيدفنانيداث6اقداقدمتا
عمالًاكبرينً،اونازنيتاتدملا ثينسابةايلساجنن،ا
ما1اأناُجاّلاجهدلماتلكازاعىلالاذنانينضنع،ا
لاماأَاْاضاثًاملّكازوناعىلاَمانالامايفانيخثيج،ا
ومنايفاصافانيددونن،النثكاكمثا لغنلايفانألاث6ا
نألخارية،انيددادامنانيق6ثعنتانيدساكلاةا ثعيتا

 ثنساتجث ة،اوقلاباثًاي مثاادانعون،احتىاممنا
تماتد66نهامامحثاظلايادىاعبدي هاعىلا دضا
نيحثاظثتاعىلاتننصلامستملام1ايجنةانيدفن..ا

يسّمونهم صحفيني وهم راصدو إحداثيات
-اني6ثعان:اععنلاأكملايفالذهانينقطةاوأسأيكا
عانانيصحف6الانيدتقلال،الناثكاثالثاةاعرا
صحف6اثًايفانيدتقالت،ايامااحثيانناإىلانيحثكمة،ا
وأاضاثًانيبداضامنهامايفاوضا1اصحالاصدبا

يلغثاةاوخطل،اويمااتمانإلالنجاعنهم؟
نيصّمااثع:الناثكا دُضانألشاخثصاي6ساننا
صحثا6ال،ا الاعباثيةاعاناينصادياإحدنث6ثتا
مفسابكل؛األاهااتحادثاعرباوساثئلانيتننصلا
ننجتمثعلاادتربواهاصحف6اثً،او ثيلغماأاهاثبتا
عاىلا دضهمايصدامننق1اادنالاإخبثياعنامدىا
عقاةانيارباإىلاآخاله..اوممكانانآلن،انيناثسا
التفتنناإىلالذهانيقض6ةاوتشكلايجنةاوتنظلايفا

مننض6دهم.

-اني6ثعاان:اأتحادثاعانانيصحف6الانيزمالءا
نيذاناادلاهم،اوأاضاثًاعنانيزمالءانيذاناتحدثتا
عنهامااقث اةانيصحف6الاني6من6ال،اوأصاديتا
 6ثااثتامتتثي6ةاحنلاوضدهامانيصحلانيخطل،ا
وكثناافارتضاأنااتمانيتجثُوُبام1الذهانيب6ثاثتا
ونيكشافاعناحثيتهامانيصح6اةاأَْواإحثيتهماإىلا

نيحثكمة؟
نيصّمااثع:اإذناكثااتالناثكاحاثنٌتام1ازخما
نيدادونن،اوكنالةامانااتامانساتجال همايتلحظا
أنا داضانيصحف6الاكثناقداتامانيتحفظاعل6ها
وحصلاضجة،او مجالعاخلوجهاذلباإىلامأيبا
ي6شاتغلاضدانينطناويتشاناهانيناثس،اوادنلا
نيتمه6ادايالْحتاَللاونيدادونن،اامنلالذهانيحثنتا
امكناأناتديساإناوجدت،اويكناادنلامثاأيساها
أاهثا س6طةاجدنًاأمث6امثااتدلضايهانيصحف6ننا

يفانيسدنعاةاويفاغريلث..ا

-اني6ثعاان:ااتحادثاعاناني6مناوعاناحلاة،ا
و ثيتثيلااق1اعل6كم؟

نيصّمااثع:امقثطداثً..اإذنًاادمةاماثاعن6اعنداثا
حلاةاصحثاة،اومَدنثامشاكلةايفالااصحثا6لا

ممكناتدثيجالذهانيقض6ة.ا

قنواٌت لم تحرتم مشاعر اآلالف من أهالي الشهداء 
والجرحى

-اني6ثعاان:ايكانانااتمانعتقاثلانيصحف6ل،ا
وإغالقانيقنننتاتتحدثنناعنانيحلاثت..؟ا

نيصّماثع:امنلاقنثةاَمن؟
-اني6ثعاان:اقنثةانيساد6دةايفاصندثءامثازنيتا
مغلقاةاماناقبالانيلجاثنانيشادب6ة..اويامااتما
نيتدثطالاونيتجاثوباما1امطلبهاثاأَْوانيطثيباةا

 فتحهثاوعنعتهث؟
نيصّمااثع:اي ماثاناعلامايناثا غلقهاث،اويكنا
نحرتنمثًايشاثعلانآلنفامنانيشاهدنءاونيجلحىا
ونيتجاثيانيذااناتدلضاتامؤّسساثتهثايلقصفا
ونيتدمري،ااجاباعىلالذهانيؤسساثتاأناتحرت6َا
افَساهثامناتأا6ادانيدادونن،اأَْوانيترصاحا تأا6دا

نيددوننانحرتنمثًايشثعلالؤنء.ا

-اني6ثعان:اإذنا ثينسبةايقنثةانيسد6دةاوغريلثا
مانانيقناننت؟الالاسنشاثلدانيساد6دةاتدانُعا

مجدعنً؟ا
نيصّمااثع:اإذنايماتكنايفالذنانيسا6ثقااأعتقدا
أناإغالَقهثاادنلاي6سامسمنحثً،اوينااسمحا ه،ا

وسنتث 1امنضنعهث.ا

نيدتقلالا مصاريا عانا ط6ابا ني6ثعاان:ا -ا
نيس6ثسا6ل،انيق6اثعيايفاحزباننصاالحامحمدا
قحطثناسؤنلامفتنحاعنامصريه،اناأحداادلفا
عناهاشا6ئثً،اأَاْاضثًاوزاالانيداثعانيساث لانيلننءا

محمنعانيصب6حلاللامثازنناعىلاق6دانيح6ثة؟
نيصّماثع:اأصالًامصريالؤنء،النامصريانيبلدا
 شاكلاعث6،ااجباأناانتظَلانينثساحالًايشكالتا
نيبلداي6تماحلامشاكلتهم؛اأِلَنامشاكلةانيتحفظا
عل6هام،اللاأتتايفاإطثيانيحفثظاعىلاقلنيانيبالعا

ونستقاليهثاوس6ثعتهث.ا

-اني6ثعان:ااتحدثاعاناح6ثتهم،اكثاتالنثكا
أابثءاأاهاُقتلاأَْواقىضايفاإحدىانيغثينتانيجناة؟

اخربا نيصّماثع:انياذياأؤكدهاأاهايامااصلنثاأيُّ
اهدعاح6ثتهم.ا

-اني6ثعاان:اط6بااختما هذنانيساؤنل..انينقتا
عنلمناث..اعناحص6لاةاضحثاثانيحالبانيغثينتا
نيجناةايفامختلفانيحثاظثتاني6من6ةاللايداكما

نآلناحص6لةااهثئ6ةايلشهدنءاونيجلحى؟
نيصّماثع:اناإحصثئ6ةاعق6قةايدّياأخرينً،ايكنا
لالاي مثاتتجاثوزاثالثةاعراأيفثًامانانيدا6ل،ا
مناعونانيج6شاونيلجثنانيشادب6ة،اأمثانيجلحىا

ادرنتانآلنف،احدثاوناحلج.ا

حوار
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الشاعر نجران محسن الجبري
ال����������زل����������زال  ك�������م�������ا  اح��������ن��������ا   

ف����ي وج������ه ال����ع����دو ف����ي ك����ل ح���ال 
زال  م���������������ن  ف���������ب���������ل���������غ���������وا 

ف��������ي ب����ي����ت����ه ي����ك����ف����ي����ن����ا رق��������ود
 

ب����������ا ن�����ن�����ط�����ل�����ق ف����������ي احل����������ال 
ن���ق���ات���ل خ���ص���م���ن���ا اش�������رس ق���ت���ال 

ب�������اجل�������ن�������ب�������ي�������ة وال����������ش����������ال 
وي���ا أح��ن��ا ي��ا االع�����ادي ف��ي ال��ل��ح��ود

الشاعر جمال علي الشظبي
ق�������ال  ال  ال�������ي�������م�������ن  ش�������ع�������ب 

ك���ل���م���ه ق����ال����ه����ا ي������ا اب��������و ع���ق���ال
الب����������������������د م�����������������ا ن��������ك��������ت��������ال 

م����ن����ك����م ح����ق����ن����ا ي������ا ب������ن س���ع���ود

اس������ت������ئ������ص������ال م�����������ن  الزم 
ع����ي����ال س����ع����ود اش�����ب�����اه ال����رج����ال

م������������ن ي�������ق�������ت�������ل االط����������ف����������ال
ب�����ا من���ح���ي���ه م�����ن ه�������ذا ال����وج����ود 

الشاعر أبو عبدالجبار المؤيد
ش��������ع��������ب ال��������ي��������م��������ن ف������ع������ال

وه����ي����ه����ات امل�����ذل�����ة ف�����ي ال���ق���ت���ال
ن����������������������������درس األج��������������ي��������������ال

ون����دع����س ل��ل��ح��ق��ود اب�����ن احل���ق���ود

ع�����������دوان�����������ه�����������م ق������������د ط��������ال
ي�����ت�����ح�����دوا ص�����ن�����ادي�����د ال�����رج�����ال

ل���������ك���������ن م�����������ح�����������ال م�������ح�������ال
ال���ي���ه���ود وال��������و  مل�����ن  ن���خ���ض���ع  أن 

الشاعر أبو المازن الشريف
ي����������ا امل��������ع��������ت��������دي ال��������دج��������ال 

ل�����و ن�����اك�����ل ش����ج����ره����ا وال�����رم�����ال 
اإلذالل  ن��������ق��������ب��������ل  م��������������ا 

م���ه���م���ا ق�����وات�����ك ك�����ان�����ت ح���ش���ود 

ص�����������م�����������ود واس��������ت��������ب��������س��������ال 
واب�����ط�����ال ال���ي���م���ن م���ث���ل اجل���ب���ال 

واحل���������������������رب م������ه������م������ا ط�������ال 
ب�����ا ن���ص���م���د ون����ق����ل����ع ب�����ن س���ع���ود 

الشاعر احمد علي جابر
م�������������ا ت�������ن�������ف�������ع االم���������������������وال

ف�����ي وق�������ت امل������ع������ارك وال�����ن�����زال
س���������������روال  م��������اض��������ي��������ه  ذي 

م����ا ي���ق���در ل��ش��ع��ب اص�����ل ال���وج���ود

ج��������ي��������ش ال��������ي��������م��������ن ق������ت������ال
دالل ن����ص����ه  امل����م����ل����ك����ة  وج�����ي�����ش 

وال������������ن������������ص ه������������م ب������ن������غ������ال 
ت���ق���ود ذي  ل����ه����م����ه  وام������ري������ك������ا 

الشاعر جهاد الكامل
ش�������ع�������ب ال�������ي�������م�������ن ان�������ه�������ال 

ف���ي���ه���م ط���ع���ن م�����ن ح�����د ال���ن���ص���ال
واع������������ل������������ن ب������اس������ت������ئ������ص������ال 

ت����ق����ود ذي  ال����������ش����������راذم  ك��������ل 

م������ح������ت������ال  ذي  احل����������ل����������ف 
وي����������روج ل����ن����ص����ره ف�����ي اخل����ي����ال 

وش���������ع���������ب ال�������ي�������م�������ن س�������ال 
س���ي���ف ال����ع����ز م����ن ع���ه���د اجل������دود

الشاعر محمد صالح  القر همي
ص���������ب���������ري ع������ل������ي������ك������م ط�������ال

ي����ا ه������ادي و ي����ا ص���ح���اب ال��ع��ق��ال
ق���������ت���������ل���������ت���������وا االط������������ف������������ال

وال�����ن�����س�����وان ي�����ا ح���ل���ف ال����ق����رود

ال�����������زل�����������زال ك��������م��������ا  ردي 
ق�����ال�����وه�����ا رج�����اج�����ي�����ل ال����ط����ي����ال

ث���������������������أري م�������������ن ال�������ق�������ت�������ال
احل�����ش�����ود ب�������اق�������ود  و  ب�����اش�����ل�����ه 

الشاعر ابو ذياب من بني شداد
اح���������ن���������ا رج������������������ال اب�������ط�������ال

ال���ق���ت���ال وق�����ت  ف����ي  امل�����ي�����دان   ف 
االن����������������������ذال ن���������ق���������ات���������ل    

واحل���������دود ب����ل����دن����ا  ي�����غ�����زو  دي   

ش�������������داد  ب���������ن���������ي  اح�����������ن�����������ا   
ال���ط���ي���ال     و  ع����ام����ر  اب������ن  خ�������والن 

ن��������ت��������ح��������م��������ل االث�������������ق�������������ال
وم�����ن خ�����ان ال����وط����ن ال ع����د ي��ع��ود

الشاعر ابو معتز سلطان مياس
ي����������ا ش�����ع�����ب�����ن�����ا ف����������ي احل����������ال

ع����ق����ال واب�����������و  امل��������رت��������زق  دق 
االن�����������������ذال اس��������ت��������أص��������ل  و 

اجل�����دود ارض  وم�����ن  ارض������ك  م����ن 

واالذالل اخل���������������������������زي 
ل����ل����ع����دوان م���ه���م���ا ال���ق���ص���ف ط���ال

وال����������ن����������ص����������ر ل�������أش�������ب�������ال
ي���ع���ود دامي  ال����ي����م����ن  ش����ع����ب  ي�����ا 

الشاعر محمد علي السعيدي
ي����������ا ش�����ع�����ب�����ن�����ا اس�����ت�����ئ�����ص�����ال

ل������وك������ار ال����ع����م����ال����ة ب���ال���ن���ص���ال
ت�����������ت�����������ب�����������دل االح��������������������������وال

ج���ن���ود ي������ا  ب���ل���ل���ه  ال����ن����ص����ر  دام 

م��������ن ك�����������ان م��������ع ال�������ل�������ه ن������ال
ه����زمي����ة ح���ل���ف���ه���م ش���ب���ه ال����رج����ال

ب����������ي����������اع وش�����������������������اري ش��������ال
ال�����ل�����ه م�����ا خ����ل����ف ج�����ن�����ده وع�����ود

الشاعر محمد بن مجلي
ال������������وع������������د ب������اس������ت������ئ������ص������ال

ه���س���ت���ي���ر ال�����س�����ع�����ودي ب����ال����ن����زال
ب�������������ا ن��������ك��������س��������ر االغ�����������������ال

وال����ق����ي����ود ب�����ارض�����ي  ك����ان����ت  ذي 

ج������������ي������������زان ل��������ه��������ا رح������������ال
وجن����������ران ه�����ي ب���������ادي الت�������زال

ام������������ا ع�����س�����ي�����ر ف���������ي احل���������ال
ب�����ا ت����رج����ع م�����ن اذن���������اب ال���ي���ه���ود

الشاعر علي صالح القرني
ب����������ك تُ����������ض����������رب األم���������ث���������ال

ألن�������ك ي�����ا وط�������ن ش�����ام�����خ وع�����ال
ب�������������رج�������������اّل ك����������ال����������ّزل����������زال

وال����ّط����ف����ل األب�������ي ف���ه���د ال���ف���ه���ود

م�������������ا ل���������ل���������خ���������ون م������ث������ق������ال
ب����ال����ّري����ال ب����ل����ده����م  ب�����اع�����وا  ذي 

ال��������غ��������رب��������ال ِم����������������ن  الزم 
وال������ل������ه ل������و تَ�����ح�����ارب�����ن�����ا ع���ق���ود

الشاعر يــحــيــى نــاصــر التــــــــام
أس�������������ك��������������������ود واالش����������ب����������ال

ي��ص��ال وب�����رك�����ان ال وس������ط ج������ده 
ت�������ش�������ك�������ا م�����������ع ال�����������زل�����������زال

اجل�����دود ارض  وص�����ل  م����ن  حت�����رق 

زال ال  وج�������ي�������ش�����������������������ن�������ا 
اجل���ب���ال روس  ع���ل���ى  ي����دح����ره����م 

ح������������ال ت����������غ����������ي����������ر  وال 
م����وج����ودي����ن إله�������اك  ال��ي��������ه��������ود

شاعرة همدان افنان عامر
ج������ي������ش ال�����ي�����������������م�����ن وص���������ال

ال��������ق��ت��ال م���ي�����������ادي���ن  ال  ي����وص����ل 
ق�������������وه ك�����م�����������������ا ال����������زل����������زال

ت����دح����ر ل���ل���م���غ�����������اوي ب�����ن س��ع�����ود

ب�������ال���������������ق�������ول واالف�����������������ع��������ال
واالص������������رار ص����ام����د ك��ال�����ج��ب��ال

م���������ا خ������ف������ت م���������ن ج�����������ن�����رال
ام����ري����ك����ا وخ�������������دام ال���������������ق���رود

الشاعر  ابو قيس البحـيري
ق��������������ال ال���������س���������ع���������ودي ق�������ال 

ب�����ا ي���ح���ش���د ع���ل���ى ص���ن���ع���ا رج�����ال 
ع�������������اد ال�����������رج�����������ال اف�������ع�������ال 

وي�������ن امل�����رج�����ل�����ه ي������ا ب������ن س���ع���ود 

ل�����������������و ق���������ّوت�������������������ك ب��������امل��������ال 
اجل������ال  ذو  ب����رب���������ي  ق����ّوت����ن���������ا 

م�������ع�������ب���������������ودن�������ا امل������ت�������������ع������ال 
وان�����ت�����ه ع����ب����د خ�����اض�����ع ل���ل���ي���ه���ود 

الشاعر علي قاسم القدح
ي������������ا م����������وط����������ن االب����������ط����������ال 

ي�����ا رم�������ز ال����ب����ط����ول����ة وال����ن����ض����ال 
ف����������ي احل�������������ل وال��������ت��������رح��������ال

م����ا ي����وج����د م��ث��ي��ل��ك ف����ي ال����وج����ود

ع����������������������������دوك ال��������������دج��������������ال 
ج������دال  ف����ي����ه����ا  وال  ي�����ه�����زم  ب������ا 

م�����ه�����م�����ا ص������������رف م���������ن م������ال 
م�����ا ي����ق����در ع����ل����ى ص�����د االس�������ود 

الشاعر غمدان عيشان
ن��������ف��������ي��������ر ي���������������ا أش����������ب����������ال 

ل���ل���ن���زال  ه�����ب�����وا  ال�����س�����اح�����ات  ال 
ع�������ي�������ش ال���������ك���������رام���������ة م�������ال 

ي���غ���ن���ي���ن���ا ع������ن ام�����������وال ال���ي���ه���ود

م�����������ن رام�����������ن�����������ا م�����������ا ط��������ال 
م����ن����ا غ����ي����ر ط����ع����ن����ات ال���ن���ص���ال 

ال���������زل���������زال  و  ال������ن������ج������م  و 
س��ك��ود ب����ن  ب����رك����ان  و  ال���ق���اه���ر  و 

الشاعر شمسان شايف العموش
ي�������������ا م�������ف�������ت�������خ�������ر ب���������امل���������ال

ف����خ����ر امل���������ال م�����ا ه�����و ل���ل���رج���ال
احل����������ال ق�������ي�������س  و  إف��������ه��������م 

واع��������رف ق��ي��م��ت��ك ي����ا ب����ن س��ع��ود

ت����������اري����������خ����������ن����������ا م��������������������ّوال
ال����ِن����ص����ال و  ال�����ب�����ن�����ادق  غ���ن���ت���ه 

أن����������������ش����������������ودة األب�����������ط�����������ال
اجل������دود و  ب�����اآلب�����اء  ت���ف���خ���ر  ذي 

الشاعر محمد أحمد البحري
وب�������اس�������ت�������ع�������ج�������ال  ردي 

ي�����ا ح����م����ر ال�����ب�����ن�����ادق وال����ن����ص����ال 
وارّب����������������������������������ي االن�������������������������ذال 

ال���ن���ق���ود  ل���ش���ي���ك���ات  ت����رض����خ  ذي 

ال��������������ع��������������ال ي�������������������دي ع����������ال 
م����ن ع���ه���د ال���ص���ن���ادي���د ال����رج����ال 

االح����������������وال  ض��������اق��������ت  وإن 
ال�����وج�����ود رب  ل����ل����ق����وي  ن���ل���ج���ئ 

الشاعر محمد جغمان
م����������ن ل�������س�������ن ش��������اع��������ر ق�������ال

ق���ول���ه م����ن ش���م���وخ ح���ي���د ال��ط��ي��ال
ن�������ال ق����������د  ذي  ل�����ل�����ج�����ي�����ش 

وس�����ام ال���ع���ز ع��ل��ى اك���ت���اف اجل��ن��ود

ب�������������ا ت�����������ذك�����������ر االج�����������ي�����������ال
رج��������ال ال����ل����ه ب�����راك�����ن اجل����ب����ال

اس������ت������ب������س������ال و  ص����������م����������ود 
ض����د اح����ف����اد ام����ري����ك وال���ي���ه���ود

الشاعر ابو صمود حسين عيسى
الزال ال��������ي��������م��������ن  ش��������ع��������ب 

ش�����ام�����خ ه����ام����ت����ه م����ث����ل اجل����ب����ال
واحل���������������������رب م������ه������م������ا ط�������ال

ال���ص���م���ود رج����اج����ي����ل  ت���خ���ش���اه  ال 

. واب��������������و ص�������م�������ود وص��������������ال   
 ي��ك��س��ر م��ع��ص��م��ك ي����ا اب�����و ع��ق��ال 

م���������������ن م���������ن���������ك���������م رج���������������ال 
م����ا ب���خ���اف ي����واج����ه ف����ي احل�����دود

الشاعر ابو قصي بدرالدين
ق���������������ال ال��������ي��������م��������ان��������ي ق��������ال

راس�������ه م���ث���ل ص�����خ�����رات اجل���ب���ال
م�������������ا ي�������ق�������ب�������ل االن���������������������ذال

ي���ع���ود ب�����ا  ي���ف���ك���ر  ال������غ������ازي  وال 

ت����������ض����������رب ب������������ه االم����������ث����������ال
ف�����ي وق������ت احل������راي������ب وال�����ن�����زال

ف����������ي احل�������������ل وال��������ت��������رح��������ال
ش���ام���خ رغ�����م ان�����ف اب����ن����اء س��ع��ود

الـشاعر/ مـاجـد بيـضـان
م��������������اع����د ب����ق���������ى ف���������ي ال����ب���������ال

غ�����ي��ر ال��ن��ص�����ر ي���ا ح��ل�����ف ال��ب��غ�����ال
ط���������ال  ه�����������و  ال  وال���������������ح�������رب 

ّ����ا ق���������ده����ا ح���ت�������ى ع���ق�������ود ح����ن�����

ي����������ا ل�������������ع������ن اب�������������و رج���������������ال
ق�������د ب�����اع ال�������وط���ن جل�������ل ال�������ري���ال

ي�����رح�����������ب ع�����ل�����ى ال������زل�������������زال
وال���ق�������اه���ر وض�������رب���ات ال��س��ك�����ود

الشاعر حميد منصور الشاعر
ب�������ال�������ن�������ج�������م وال��������������زل��������������زال

و ال��ت��وش��ك��ا دح���رن���ا اه����ل ال��ض��ال
وش���������������ل���������������ة ال���������������دج���������������ال

دف����ن����اه����ا ف�����ي اع�����م�����اق ال���ل���ح���ود

وب��������������ن��������������دق��������������ي ش���������غ���������ال
ع���ل���ى داع������ش وج���ي���ش اإلح���ت���ال

واب������������و ع������ق������ال ف�����������ي احل��������ال
ن��ص��ل��ي��ه اجل���ح���ي���م ح���ل���ف ال��ي��ه��ود

يقول 
البّداع

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 
أس����ود اال  األس��������ود  ن���س���ل  وم������ا 

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

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

لذهامسثحةاتفثعل6ةاافتحهثا
يشادلنءانيزنمالاافالاكلاعادعا
سننرازنمالايلمجثينةااواستقبلا
ن دنعثتكاماا ارطاننانااتجثوزا
ن 6اثتا قانةا ني داةا عانا نيالعا
ونختازنل،اوتلسالاعىلانيلساثئلا
نيخثصاةايفاصفحاةااانانيفنننا
يفانيف6اسا نكاخااللاانملااونا

تنرانيلعوعاإنايفانيصح6فة.

زامل 
املجاراة

ي������ا م�����وط�����ن ال����ف����رس����ان 
ال��غ��ازي اجلبان  ن��دح��ر  ه��ب��وا 

ن����س����ت����أص����ل ال�������ع�������دوان 
ون�����دم�����ر ك����ي����ان ال���ظ���امل���ن 

وال������ط������اغ������ي������ة س����ل����م����ان 
ك��ال��ش��ي��ط��ان خ��اس��ر ل��ل��ره��ان 

الب���������������د م�����������ا ي�����ه�����ت�����ان
ال��ع��امل��ن  رب  ال���ل���ه  ب������أذن 

 الشاعر 
عاطف يحيى 

القاضي 

الشاعر أحمد محمد الجشاري 
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ننثنلالااانثالاثالا6اانيننالاثااي 16انينثالاثالالا     نيددعااللاا12 ثقافية

اإلرسائيلي�ون األمريكيون عنده�م اعتقاد بأنه أن يهيمن�وا عىل املنطقة 

هذه معن�اه يهيمنوا عىل الصني, اليابان, عىل ُكّل دول آس�يا هذه املصنعة, 

وعىل دول أوروبا, ويهيمنوا عىل العالم كله من املنطقة هذه.]مداحانيقلآنا

نيديسانينثيثاص:ااا[ا

}ِليُْفِسَد ِفيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل{ هذه القضية اآلن معروفة، من خالل 

م�ا نراه م�ن أعمال األمريكي�ني واإلرسائيليني، ومحاولته�م إلهالك الحرث 

والنسل، إهالك النسل، عملية التشجيع عىل الحد من النسل، ووسائل كثرية 

يعملونها ليحصل عقم عند الكثري من الرجال س�واء يف أحزمة، أو يف أجهزة 

طبي�ة، أو يف أي يشء من األش�ياء هذه، أو داخل امل�واد الغذائية، أليس هذا 

إهالك للنسل؟.]سنيةانيبقلةانيديسانيتثس1اص:ااا[

إن م�ن يفق�د اليم�ن أمنه ه�م اليهود والنص�ارى عندم�ا يدخلون، هم 

األمريكيون، هم أولئك الذين قال الله عنهم أنهم يس�عون يف األرض فساداً، 

أنه�م يريدون أن نضل الس�بيل، هم من س�يفقدون ُكّل إنس�ان أمنه حتى 

داخل بيته.]عيوسامناوحلاعثشنينءاص:الا[

معنى العبودية هلل

بشرى المحطوري

حما�سرات )مديح القراآن( لل�سهيد القائد

ما أغرَب اإلنسان: يرتك الذي }ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم{ مع كثرة إغراءاته.. ويتّبع الشيطاَن بكل سهولة!
  - خاص:

اِه6ُْدانيَقثِئُداَسااَل6ُانيلاِهاَعَل6ِْهامنا أيقىانيشَّ
ثا/5اإىلاا/ل/اللا6اساب1َْامحثرضنتاااا
ايهثاأناتُكتَبا مثءا مالز6ااااينئدثٍتاجدنًا-ُحلَّ
نيذلاب-اارحاا6هاثاكتثَباامدااحانيقلآن(ا
يإلمث6انيقثساما ناإ لنل6ماعل6هانيسال6،الذها
نيحثرضنتاكلهثاتحكلاعانانيقلآن،اوك6ف6ةا
نيقالآنا ننلتادنءا ثيقالآن،اوك6ف6اةاطالحا
يلقضثااث،اومنهج6ةانيقالآنايفاُكّلايشء،اقثلا
اِه6ُْدانيَقثِئاُد:ا]كتاثبالناماناإمث6ا عناهانيشَّ
كبرياماناأئمةاألالانيب6ت،انيزادااةامتفقلا
عل6ه،النامشاهنٌياعندلماجم6داثً،اوكتث تها
 ثيطلاقةانيتلاتكشفاك6فايؤاةاأللانيب6ت،ا
وتنجاهاأللانيب6اتانألصيل،اقبلاتجلاأشا6ثءا
أخالى[،اواقصداساال6انيلهاعل6ها ااأشا6ثءا
أخلى(،اأيانينقثاثتانيغلنطةانيتلاللاتدتربا
مدثيضاةايلقلآن،اومدثكساةاينهج6ةانيقلآنا
نيتالاعل6هثانألئمةانألونئلامناآلانيب6تاساال6ا

نيلهاعل6هماأجمدل..ا
واصاحاساال6ُانيلاهاعل6اها إخالنجالاذنا
نيكتاثبا طلاقةاممتاثزةاونيق6ث6ا تدياساها
يطلباةانيدلاماويلنقثا6ل،اونيدمالاعىلاارها
 لاأوساثطانينثس،اح6ثاقثل:ا]ولذنانيكتثبا
منثساباأاهااصّني،اواخلجا أحسناممثالنا
؛األجلااادّيسايفانيلنكز،اوانترا عل6ه،ااكاربَّ
يلنثس.ااهنامنثسباجدنًاارهايفانيفرتةالذها
 ثياذنت.اادنلانينثسانآلناأحانجامثااكناننا
إىلانيقالآن،ايفانيزمنالذنا ثيذنت.ااحنا حثجةا
إي6هايفانيساثجد,ايفانيلنكز,اانترايفاأوساثطا

نينثس[.
ويفاتقلالالاذنانيددعاويفانألعادنعانيقثعمةا
 إذنانيلهاسانتنثوُلالذهانيحثرضنتانيساب1،ا
نيدلواةا ااامداحانيقلآن(،ايالساتفثعةاممثا
ا ا6هثاماناعلٍماغزال،اووعلاكباري،اوطلحاَقلَّ
ِه6ُْدانيَقثِئُداخريانيجزنء،ا اظريه..ااجزىانيلهانيشَّ

وجدلهام1انينب6لاونيصداّقلاونيشهدنء.

ملاذا كان اإلماُم القاسم )ع( كثرَي البكاء؟
ونساتملنينًاياثاتنثويناثهايفانيددعانيساث لا
حانلاطلحانيشاه6دانيقثئداساال6ُانيلاهاعل6ها
اَلاذَنانْيُقْلآَناِاْهاِدياِيلَِّتلاِلَلاأَْقَن6ُ{،ا عن:ا}إِنَّ
اساتكملالنثالذنانيطلح،اح6ثاأشاثياسال6ا
نيلاهاعل6هاإىلاأناغفلاةانينثساعنالاذهانآلاةا
نيدظ6مة،اااؤعيا ثيؤمنانيصاثعقاإىلانيبكثء،ا
وكثنالاذنالناحثلانإلمث6انيقثسامااع(انيذيا
أيفاكتثباامداحانيقلآن(،اح6ثاأاهاكثناالىا
انيلها هثاعىلاعبثعه،ا نيندماةانيدظ6مةانيتلامنَّ
ويكنانيسلملاارتكناهثا كلاسهنية،او دونا
ح6اثءامنانيلاه،اواتبدانناغنناةانيشا6طثن،ا
ح6ثاقاثل:ا]نإلمث6انيقثساماكثناكنريانيبكثءا
أاهايثذنانيبرامثاالجدانناإىلانيقلآن!امثالنا
نيثاا1؟اينااأتلاونحداابحثالذنانينضنعاأاها
مثالنانيثا1اأسثساثً،ايثذن؟الالاانجدامثا1؟ا
ناانجادامثا1،اناانجدامثا1اأسثساثً،ا لاُكّلا
نيغلاثتاتدا1ا ثينثساإىلاأنااتجهنناإىلانيدملا

 ثيقلآن،اُكّلانيغلاثت[.

ما أكثَر املغريات التي قدَّمها القرآن للعمل 
به 

ونساتغلباساال6انيلاهاعل6هاماناانينفسا
نيبراة(انيجثحادةانيتلااداالاانطبلاعل6هثا

قنلانيلهاتدثىل:ااقتلانإلاسثنامثاأكفله(!الذها
نينفاسانيتالاترتكامثا الااداهثامانانيهدىا
نيدظ6ام،انيذياا6هانيحلاونيخالصايهثامناُكّلا
مثاللاونقدةاا6ه،اوتتب1انيش6طثناوإغننءنتها
عوناخنفاأواوجل،اح6ثاقثل:ا]نيقلآنانيكلاما
اقاد6امغلاثتاكنريةايلدمالا هامناجهةانيلها
سابحثاهاوتداثىل،اك6افااتجهانيناثسايلدملا
 ثيقلآناوادط6هاماإغلنءنتاكبرية.اط6بايثذنا
احناملبِّزانام1انيش6طثن؟اللاعندهاإغلنءنتا
نيشا6طثن؟اللاادادا ثيجنةاأواادادا كذن؟انا
انجدامدهايشء،اونامدهايشءانيشا6طثن،اإنا
انيّلَهاَوَعَدُكْما الج1ااضحكاعل6نثايفانألخري:ا}إِنَّ
اَوَوَعدتُُّكْماَاأَْخَلْفتُُكْم{اإ لنل6مااا  َوْعَدانْيَحلِّ
أي6ساتالذهاساخلاة؟.اط6باللانيشا6طثنا
اقد6اإغلنءنتاكبرية؟اأ ادنً،اإامثالكذناتثئهلا

تثئهل[.ا

ملاذا ال نثق بــ)ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم(؟!!
و أياماشاداداتحدثاساال6انيلاهاعل6هاعنا
ثقاةانيناثسا ثيلاه،او ثيقالآن،اوأاهاثاثقاةا
قل6لاةاجادن،اواتدثملننام1انيقالآناوكأاهانا
اساتط16اأنااهداَهاماإىلايشء!اوكأنانيلاهانا
استط16اأنااقد6انيحلنلايشثكلهم!ااتسثءلا
نيشاه6دانيقثئد:ا]يثذناناانالا أاهااهديايلتلا
لالاأقان6،اأيسانثا حثجاةاإىلاأقان6اطلاقةا
يفامننجهاةانيدادو؟اأقن6اطلاقاةاألنااكننا
عل6هثايفانيح6ثة؟اأقن6اطلاقةايفاُكّلاشاؤوانث.ا
أي6اسالذنانيايشءامطلابايلناثس؟اوكلامنا
اخثععنانثاأي6سانناعىلاأساثساأاهمااقدمننا
ينثاأحسانا]إناشاثءانيلاهاسا6كننانيدملايفا
نيفارتةالذهاعىلاأحسانامثاامكن!اوسانفتحا
صفحةاجدادة!اواكننالنثكانلتمث6اواكننا
نألعنءاعىلاأحسان...[اأي6ساننالكاذنااددون؟ا
واجلسااتطل1اا6هم،اواجلسااشاخلامدهم.ا
ااثاأخلالنالنثااقنلاياك:انيقلآنااهديايلتلا
لالاأقن6،اوماثاتدثملنثامدهامنلماثااقد6اينثا
عباثيةاعونالذها كنري!اأياشاخصاآخلامنا
نيناثساتجدلناثاانطلالا دده،اواشاخلاا6ه.ا
يانايامااكناإنامرتشاحايجلساااننب،اأي6سا
لانااددا أناتكننانيح6ثةاعىلاأحسانايشء؟ا
ساأعملايكم،اوأصلحايكمامشاثيا1،اوأش6ثءا
منالذه.اأي6ساتاعبثيةاعىلاأااهااددا أقن6؟ا
ادنال:احثيةاأقن6امنانيحثيةانيتلاأاتماعل6هث.ا
ا قلنثا ددك!اويمااأتايشء.اأمثالذناا6قنل:ا}إِنَّ

َلاذَنانْيُقْلآَناِاْهِدياِيلَِّتلاِلَلاأَْقَن6ُ{[.
نيلهااقثعٌي(اعىلاأنااجدلاُكّلايشءااأقن6(

وأكداسال6انيلهاعل6هاعىلانيكمثلانيطللايله،ا
وماثااأتلامناعندانيكثملااهناكثمل،اونيقلآنا
لانامناعندانيله،اوقداقثلا أاهاسا6هديايلتلا
للاأقان6،اإذنانيلهاقثعياعاىلاذيك،اامثاعل6نثا
إناننتباثع،اينلىا أ6اأع6نناثانينتثئجانيبثللة،ا
ونينارصانيدظ6اماعىلانألعادنء،اإذناماثانتبدنثا
نيقلآن،اونساتجبنثاألونمله،اح6ثاقثل:ا]تنزالا
ماناعثيمانيغ6باونيشاهثعة،اتنزالاممناخللا
نإلاساثن،اوخلالانيدثيامالذن.ااك6افامثالنا
عنييا ماثالناأقن6؟.اهناادلامامثالناأقن6،ا
وأاضل،اوي6سااقطانحتمثنت،اأوانارتنضثت،ا
أوازعماعىلامثاغلبايفاظنهالذنالناعندانيبرا
اقاط،اأمثانيلاهااهناادلما أكمالايشء،اأقن6ا
يشء.ااإذنايساماطلاقةاتاؤعياإىلاأكملايشءا

اهناادالًاأكملايشء،اوأقن6ايشء[.
وأضاثفاأاضاثً:ا]عندمثااقانلانيله،اولذها
نيقض6ةاعندمثاتقالأانيقلآناتكننامتذكلناأاها

مانانيله،اتلاداتدالفاأكنل؟اتذكلانيسامننتا
لاذنا أنا اتدالفا نيخلنقاثتا وكلا ونأليض،ا
نيقلآناازلامناعنداماناخللالذهانيخلنقثتا
 كلهاث،احتاىاتكانناتدالفاأااهاخطاثبايلا
مانانيلاه،اادظمايفاافساكاكنااهاخطث ثًامنا
نيلاه،ااتتذكلانيلاه،انيلهاأياخثيالالذنانيكننا
نيكبري،اخثيلالذنانيدثيمانيفسا6ح،اخثيلالذها

نيخلنقثتانيتننعة[.

من دخل جهنم.. فهو يشهد على نفسه 
بأنه يستحقها 

وأوضاحاساال6انيلهاعل6اها أنالادىانيلها
نيدظ6اماونضٌحاجادنايفانيقالآن،اوغزال،اويما
اأمالانيلاهاسابحثاهاوتداثىلاعبثعها أماٍلاإنا
ووضاحاورشحايفانيقالآناك6فااكانناتنف6ذا
نإلاساثنايهذنانألمل،اأياأاهاسبحثاهايماارتكنثا
اااالكذنااااتثئهال،ن..اوقاداقاثلانيشاه6دا
نيقثئاداحنلالذنانينضانع:ا]ثماعندمثاتلج1ا
إىلاجهنام،اوتلىاجهنماشادادة،اوتلىاجهنما
يل6باةاجادنًايفانألخارياساتدلفاحق6قاةاأنا
نينثسامنلمثاقثلايفانيقلآنايفانألخري:ااشهدونا
عىلاأافساهماأاهمااستحقنناجهنم،احق6قةا
اساتحلانيناثساجهناما دادانيقلآن.نيقلآنا
 هدناتاه،ا سادته،ا نانيه،ا نعانعهالناثايفا
نيدا6اثاقبلانآلخلة.امثاالضنناانقنن،امثاالضننا
انطلقنن!اانع6ةااساتحقنناجهنم،اوللاأيقىا
يشء.انيلاهاماثاعنادهاإناأيقاىايشء،اعنادها
أيقاىايشءايفانيدذنب،اوأيقاىايشءايفانيند6م.ا
اتساتحلاأسانأ،اوأشاداعاذنب؛األااكاتلكتا
أاضل،اوأحسان،اوأقن6اأي6ستالكذن؟اأاضلا
طلاقة،اأحساناطلاقاة،اأقن6الادىاتلكتها

اتستحلاعقن ةاأشداعقن ة[.

من الخطأ الكبري )قول البعض( بأن )القرآن 
قد ضاعت منه آيات(!!

وإشاثيةاإىلامثاجثءايفاكتباانيسان6ة(ا أنا
نيقالآناقداضثعاتامنهاآاثتاأواسانية،ا أاها
ناارتنضاخثطائاتمثماث،اح6اثاقاثل:ا]لذها
مناأااناجثءت؟اجثءتا هاثاأحثعاثامناعندا
نيسان6ّة،اإاهاكثناسانيةاكذنامنلاسنيةاكذن،ا
ويكاناأكلهاثانيجالذنن!اكثااتاتحاتارسالا
عثئشاةاأكلتهثانيجلذنن!!اأ نامنىسانألشدليا
قثلاكثناادلفاأناسانيةاااتقلابثًااا]ونيل6ل[ا
منالاسانيةا]ااس[اوسانيةاكذناماديياأانا
جثءت!!تجاداُكّلا ثطلااأتلامناعندلم،ااثسا

نادساا6همااهنعاادالً[.

مماثااؤكداعاىلاأنانيقلآناايامااض1(امنها
يشءانآلتل:اا

أوالً: هذا القول فيه تعارض مع القرآن، 
وهذا ال يجوز: ـ

ح6ثاأنانيقلآنانيكلاماتكفلانيلها حفظه،ا
قاثلاتداثىل:ااإِاَّاثااَْحاُنااَزَّْينَاثانيذِّْكَلاَوإِاَّاثاَيُها
َيَحثِاُظنَن(،اقثلانيشاه6دانيقثئاد:ا]}إِاَّثااَْحُنا
اَزَّْينَاثانيذِّْكاَلاَوإِاَّاثاَياُهاَيَحثِاُظانَن{ايانناأنا
لاذنام1الاذهانآلاةاتتبخالاُكّلانألشا6ثءانيتلا
اطلحناهث:اكثن،اوكثن،اويننااالنايكثناأعىا
إىلاكذن،اخبصهاعملنلث،ايفاكتثب:اعلن6انيقلآنا
يلقطاثن،اوعلن6انيقلآناأاضاثًايننحدامرصيا
آخلاقدااسا6تانسامه،ا هذهانيطلاقةااجدلكا
تشاكايفانيقالآن؛ايانناأنانإلاساثناونثالاأنا

نيقالآناأعىلامناأنااحتاثجاإىلايوناثت:احدثنثا
االناعنااالن،اقثلاقثل:اازلاكذن،اوحدعايهاآاةا
تنزل،اأواأنااحتثجاإىلانثنلاشاهنع،ااشهدونا
أنالاذهانآلاةاللاآااة،اوعملاقاثل:امدهاآاة،ا
يكناقاثل:امثايض6اننااقبلناهثامناه؛األاهامثا
حصلاشاهنعاعل6هاث!.اأي6سالاذنانيكال6اكلها

 ثطل؟اتشك6كايفانينضنع؟[.

ثانياً: كيف يأمرنا اهلل باتباع شيء )ناقص( 
أو )ليس موجودًا(؟!!

وقاداقاثلانيشاه6دانيقثئادامنضحاثايهذها
نِطلا اَلاذَنارِصَ نينقطة:ا]وعندمثااقانل:ا}َوأَنَّ
ُمْساتَِق6مثًاَاثتَِّبُدنُه{امثاعثعااصحاأناتفرتضا
أاهاضاثعامنهايشءاعىلانإلطالق؛األاهايناضثعا
منهايشءايضثعامنانيرصنطانيذياأملا إتبثعه،ا
اتكننانإلشاكثي6ةايفالذناأاهاماثااكننالنثكا

حجةايلهاعىلانينثس؛اويهذناحفظه[.
وأضاثفاأاضاث:ا]أاضاثًانألمالا إتبثعهاأاها
محفنظ،اأياأناكلماثالنامطلنٌبامنانينثسا
أنااتبدانهالانامنجنع،انااصاحاأناتفرتضا
ا6هايشءاضثئ1،اثاماناتجداا6هايشءاضثئ1؛ا
ألااهاياناضاثعايشءايضاثعامنضانع.اأي6سا
لكذن؟ايضثعايشءايهاعالقاةا قض6ة،اانقنلا
يفانألخرياأمثالذناامثاَطَلَقه,ان،انيقلآنانيكلاما
ُكّلا نيننض6ا1،ا ُكّلا ُكّلايشء،ا اتناثولا تجادها
نيننض6ا1اعنخلاه،اُكّلاماثايهاعالقةا شائننا
نإلاساثنايفانيح6اثةالذه،ا شائننانيجتمدثتا

منجنعايفانيقلآنانيكلام[.
وأضاثفاأاضث:ا]نيقلآُنانيكلاُمااشاَهُداعىلا
أااهاكثمل،اعندمثاتالىاأاهاي6اسالنثكايشءا
أغفلاهااهثئ6ثً.ااإذنانارتضنثاشا6ئثًامنانيقلآنا
اقص،الاناناادنلايشء،اادنلاناانجدايشءا
اتنثوياه،اناانجاداحثجةاإي6اه.اُكّلاأمال،اُكّلا
ٍء{انينحللث  ايَشْ أمالامنلمثاقثل:ا}ِتب6َْثاثًايِّاُكلِّ
(.نستدلضانألشا6ثءايفانيح6ثة،انارتضاحتىا
أشا6ثء،اتجدانيقلآناتب6ثاثًاا6هث،اأي:ايمااغفلا
أّيامجاثلاعاىلانإلطاالق.اإذنًااماثااقصامنها
يشء.اينااقصامنهايشءايكنتاساتلقىالنةا
وأااتاتقلأانيقلآن.ان،الذنامدالوف،اإذناونحدا
النج1ا دضانيكتبانيقدامةاحلاني6هنعاتلقىا
لنة،اوتلمساأناا6هاتحلاف،اأعخلتاعبثينتا
أخالىاعندماثاانقلاننانينصانصاأنالناثكا

حثجةاللااثقصة[.

ثالثاً: ـ لم يستطع األعداُء النيَل منه على 
مدى 1400سنة: ـ

قاثلانيشاه6دانيقثئاد:ا]نيشاثلداعاىلاأاها
محفنظاادالًاعىلامدىاأيفاوأي دمثئةاسانةا
مناتنزياه،اوم1اكنلةاأعدنئاه،اخثصةايفالذنا
نيزمن،اكنالةاأعدنئاه،اتطنياوساثئلهم،اومثا
نساتطثعنناأناانثياننامانااصاها ايشءاعىلا
نإلطاالق،اتغ6رياماثانساتطثعنناأناانثيننامنا
اصاها ايشءااهثئ6ثً.ولانالناافساهاأعظما
يشءايداهمامساتهدفالنانيقلآنانيكلام،اينا
اتمكناننامناتغ6ريه،اينااتمكنننامناتض66ده،ا
ينااتمكنننامنانيتالعباا6هايدملنن،او ذينناُكّلا

مثايداهم،امثانستطثعنناأ دنً[.

رابعاً: اسم اإلشارة )هذا( يف قوله تعاىل: 
}َوَهـَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه{

قثلاساال6انيلهاعل6هاشثيحثايهذهانينقطة:ا
]نحظالذهانيطلاقةااقنل:اإنانيلهاسابحثاها

وتداثىلاانضاحانألشا6ثء،اابل،اماثااقنلايك:ا
انجداكتثب،النثكاكتثبامبثيك،اثمااقنل:اأانا
لن؟اوابحثاعناه،ان،امنجنعااثاأخلاالذن(،ا
لاذن،امنجنعاأمثمك..نآلنانيقلآناللالنايشءا
اتحدثانناعناهامناالً،امنالاننسامانألعظم؟ا
نياذياناأحداادييا هاإناماديياأان،اأواخثتما
سال6مثن،اأواأشا6ثءامنالذه؟اواقنل:اانجدا
يشء،اانجادايشءاكاذنايناتتبدانهايكنتماكذن،ا
ثمااقنلاأانالناواقان6اابحثاعنه!!ا}َوَلذن{ا
للاطلاقةاإيه6ةامنازمثن،امناأاث6اآع6ا}َونَا
اَجَلَة{اأي6سالكاذن؟اانجها تَْقَل َاثاَلاِذِهانيشَّ
ييشءاونضحاأمثماك؟اانهىاعنايشءاونضح،ا

ناانجداغمنضامناجثابه[.

خامساً: عبارة )َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن( تفيد 
االستمرارية: ـ

قاثلانيشاه6دانيقثئادامنضحاثً:ا]وإااثايها
يحثاظنن،او دبثيةاتف6داننساتملني.امثاقثل:ا
كناثايهاحثاظال،اوإاثايهايحثاظانن،اادنل:ا
عىلاننساتملني،اماناان6اتنزالاهاإىلاآخلاأاث6ا
نيدا6ث..تانىلاحفظاه،اماثااساتط16اأحدامنا
صا أعدنئهاأناالدباا6اهاعىلانإلطالق،اوناانقِّ
منهامثااساتط16اأحد.انيحفظامناأناتتنثويها
أااديانيتحلااف،انيحفظاماناأنااتنثويهاأحدا
 زااثعةاأوااقصثن.اوحتىاا6ماثااتدللاإذنامثا
حثولاأحداأناالصلا هايشء،اتدملاش6ئثالنث،ا
مقنيةامد6نة،اوتحثولاتلصقهثا ثيقلآن،اأي:ا
أنانيقلنناادلاعل6هث،انيقلنناالاضهث؛ايقنيه:ا
ااََداِْهاَوَناِمْناَخْلِفِه[. }َنااَأِْت6ِهانْيبَثِطُلاِمنا َْلِ

سادساً: ـ أنه محفوظ يف السماء،}يِفْ َلْوحٍ 
مَّْحُفوٍظ{: -

وأوضحانيشاه6دانيقثئدالذهانينقطةاقثئال:ا
ِج6ٌدايِفاَيْنٍحا ]وقنيهاسابحثاه:ا} َْلاُلَناُقْلآٌنامَّ
ْحُفانٍظ{[انيلهااتحدثاعاناأاهامنلمثااقنل:ا مَّ
أصلهامحفنظ،امنلمثاتقنل:انينسخةانألصل6ةا
محفنظة،اادنل:احتىانيقلآنالنامؤيشاف،ا
نينساخةانألصل6ةامحفنظة،امنلمثااتحدثايفا
أكنالامناآااة:ا}يفاكتثبامكننناناامساهاإنا
ْحُفنٍظ{.ط6ب:انيقث6ا نيطهالون{ا}يِفْاَياْنٍحامَّ
لاذناي6سامقاث6ااقنل:اللانيبثيياسا6حتثجا
إىلاينح،اأوامثاينح؟انيساأيةا ثينسبةاينثااحنا
أاهااؤكاداأكنلامناملة،او أكنالامناطلاقة:ا
أنانيقالآناناامكاناأناتفارتض،اأواتقانل:ا
ي ماثااكننالنثكاشا6ثطلايفانينساط.اقثل:ا
ا6َثِطُلاَوَماثااَنبَِغلاَيُهْما }َوَماثاتَنَزََّياْتاِ ِهانيشَّ
ْم1ِاَيَمْدُزويُنَن{ا َوَمثااَْستَِط6ُدنَناإِاَُّهْماَعِنانيسَّ
اطمئناكا ثينسابةا ونحادة؟ا لاذها أي6ساتا
يلطلال،ا ثينسابةاألصلهاأنالاذنانيذياعندكا
أصلاهامحفانظايفانيسامثء،انااادييايفاأيا
ا ْكنُنٍنانَّ سامثء.}إاهايقلآناكلاما}يِفاِكتَاثٍبامَّ
اُلوَن{.ااؤكادايفاآاةاأخلى:ا انْيُمَطهَّ اُهاإِنَّ اََمسُّ
ْحُفانٍظ{،اثما ِج6اٌدايِفاَيْنٍحامَّ } َاْلاُلَناُقاْلآٌنامَّ
اأتلايفانألخرياانثقش،امثذناادنلااقنل:اينح،ا
افرتضايانح؟!اللانيبثييا حثجاةاإىلاينح؟ا
نينضانعاناتنظلايهامانانينثح6ةالذه،اناظلا
يهثامنامنظثياأاهايفاإطثياأناالساخاثقةايدىا
نينثسا ح6ثامثاافساحاأليامجاثلاياليت6ثبا
يفانيقلآن.ااكلمة:اينحامحفنظ،اشأاهثاشأنا
ا6َثِطُلاَوَمثااَنبَِغلاَيُهْماَوَمثا }َوَمثاتَنَزََّيْتاِ ِهانيشَّ

ْم1ِاَيَمْدُزويُنَن{[. اَْستَِط6ُدنَناإِاَُّهْماَعِنانيسَّ

الجزء 
السابع
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إنهْض فوق ركام املوت
و لتسمع كل جهات العالم 

هذا الصوت
يا شعبي الغاضب .. حّي 

أنت !
أَقِدْم يا إعصار املوت 

الزاحف
أَقِدْم

لسُت بخائف
أقدم يا إعصار

قد حتني قامتها شجرة
لكن لن حتني قامتها كل 

األشجار !
***

أَقدم يا ننت األزمنة 
احملتضرة

كي يفهم أعداء الشمس
من نهبوا خيرات الشرق

بزجاجة كوكا كوال
و بربطة عنق

كي يفهم أعداء الشمس
هذا الدرس :

أرتال الدبابات اجلّرارة
أقوى منها قّصاصُة طفل

أسراب الفانتوم ،
مهما كانت عاليًة

أعلى منها خصية طفل
و جيوش العدوان و آالت 

احلرب الهمجّية
السافر منها . و الكامن 

في سوء النية
تقهرها بسمُة طفل!

شعبنا حي 
يهزم اإلعصار! 

سميح القاسم

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدلاةانيلهاوعدهاووع6دها
نيديسانيحثعياعر

ِحلُف بن ملجم
معاذ الجنيد

« »ملجم  ب��ن  وِح��ل��ُف   ، أمريكا  زواح���ُف 
ت���اَش���ت ع��ل��ى ه����ذا ال����ت����راِب املُ��ع��ّظ��ِم

ت����خ����اُف ش���ع���ار امل������وت وه������َو ع���ب���ارةٌ
وه���ا ه���َي ف��ي امل���وت احل��ق��ي��ق��يِّ ترمتي

ب����وا بها ن��ع��م إن���ه���ا)ِن���ه���ُم( ال���ت���ي ك����ذَّ
ح�����روُف اس��م��ه��ا م���أخ���وذةٌ م���ن ج��ه��نَّ��ِم

مي�����وت�����ون ف���ي���ه���ا ك�����ل ي��������وٍم ول���ي���ل���ٍة
وانهمي ي��ا)ِن��ه��م(  مل��ن ج����اءوِك  ت��ص��ّدي 

أت��ت��ن��ا ج���ي���وُش ال���غ���زو م���ن ك���ل دول����ٍة
���ي األع�����ادي ي���ا أي�����ادي وت��رِج��م��ي ف���ُدكِّ

ف���رش���ن���ا ث����ران����ا ل����ل����ُزح����وِف ح���رائ���ق���اً
��م��ي وُق���ل���ن���ا ل���ه���ا أه������ًا وس����ه����ًا ت��ف��حَّ

م���ق���اب���ُر أرض������ي أص���ب���َح���ت ع��امل��ي��ًة
ف��ي��ا ُدوده������ا م���ن ك���ل ِج���ن���ٍس ت��ل��ّح��م��ي

ب��ح��رب��ن��ا ال���ط���غ���اِة  أُّم  ي����ا  ت�����وّرط�����ِت 
ِل���تُ���ه���زم���ي إال  ح�����ارب�����ِت  م����ا  ك����أن����ِك 

مت��ن��ي��ِت ِش���ب���راً ، واس��ت��ع��دن��ا م��دي��ن��ًة
ف��ي مت��نِّ��ي��ِك واح��ل��م��ي ي  ف��اس��ت��ِم��رِّ إذن 

ط��م��وح��ِك ف��ي)ص��ن��ع��اء( وه����ٌم ُم���ؤّب���ٌد
���ِم وم���ث���ل���ِك م����ا أق��������واهُ ع���ن���َد ال���ت���وهُّ

ف��ق��وِل��ي دخ��ل��ن��اه��ا ، وه����ل ل����ِك ُق����درةٌ
بالفِم! الزحِف  يُرجى سوى  ما  فعل  على 

ف��ص��ن��ع��اء ي��ح��م��ي��ه��ا املُ���ه���ي���م���ن إّن���ه���ا
ت��ن��ت��م��ي ل���ل���ه  األرض  ف����ي  م����ن����ارت����ُه 

وص���ن���ع���اء م���ث���وى ال��ط��ام��ع��ن ب��غ��زوه��ا
وص���ن���ع���اء م������أوى ك�����لِّ ق���ل���ٍب ُم���ت���ّي���ِم

وأب�����������واب ص���ن���ع���اء األب�����ي�����ة س��ب��ع��ٌة
مت����ام����اً ك����أب����واب اجل���ح���ي���م املُ���ح���ّت���ِم

ت���ق���ّدس���ِت ي���ا ص��ن��ع��اء ي���ا م��ه��د ع��ّزن��ا
آدِم أُّم  ي���ا   ، ص��ن��ع��اء  ي���ا  وبُ�����ورِك�����ِت 

وع��اص��م��ة اإلن���س���ان ، ح��ض��ُن ان��ت��م��ائ��ِه
وأس�����ت�����اذةُ ال���ت���أري���خ ف���ي ك���ل ُم��ع��ج��ِم

أق��ب��ل��وا األن���اب���ي���ب  أوالُد  ل��ق��ص��ف��ِك 
دِم ب���ا  ، ع����روق����اً  م�����اٍء  ب���ا  وج����وه����اً 

كونهم م��ج��دِك  ع��م��ر  م��ن  يخجلوا  ول���م 
التشرُذِم رم���اِل  م��ن  ج���اءوا  األرض  إل��ى 

ل��ل��ت��وِّ ق���اَم���ت ، وأن�����ِت من دوي���ات���ُه���م 
ومعصمي ب��ك��ف��ي  ق��وم��ي  ل��ه��ا  أش�����رِت 

وه����ا ُه����م ي�����ردون اجل��م��ي��َل ب��ح��ق��ده��م
ن��س��وا أّن�����ِك األع���ت���ى ع��ل��ى ك���ل ُم��ج��رِم

ل���ق���د م���ّزق���ت���ه���م)ِن���ه���ُم( ش�����ّر ُم����م����ّزٍق
وح����ّط����م����ُه����م)ه����ي����اُن( ك�����ّل ُم���ح���ّط���ِم

���ت ع��ل��ي��ه��م ب���ال���ب���راك���ن)ش���ب���وةٌ( وش���بَّ
وصاَحت بهم)صرواح( يا صيحَة اهُجمي

حياتُه ج��اف��ى  غ���زو)اجل���وف(  راَم  وم��ن 
ِم وم�������اَت مب����ا ف����ي ج����وف����ِه م����ن ت���ن���دُّ

ن��ادي ، وحرِّضي ف��ي��ا)ح��َرَض( األب��ط��ال 
وِم��ي��دي ب��ه��م ي��ا ن��ار)م��ي��دي( ودم��ِدم��ي

كلها ال���زح���وف���ات  ب���ن���ا  ذوَّ ِب������)ذوب�����اب( 
وف��ي)ال��ب��اب( ُدس��ن��ا ك��لَّ ج��ي��ٍش ع��رم��رِم

الن��ِك��س��اِره��م بُ��ق��ع��ٌة  إال  وم���ا)ال���بُ���ق���ُع( 
وك����م ط��ال��ُه��م رم����ُل)ال����ِط����وال( املُ��ل��ّغ��ِم

علِّبي ويا)علْب(   ، ُموجي  يا)مخا(  ِبهم 
اخِتمي وبالصرخِة   ، ج��اءوا  من  جثامن 

وُفوجئوا  ، سهًا  لُهم)كهبوب(  ت���راَءى 
ب����ج����ي����ٍش مي�����ان�����يٍّ خ����ف����يِّ ُم�����س�����ّوِم

ع��ل��ي��ه��م)ت��ع��ّز( ال���ِع���ز أب�����دت ن��ف��ي��ره��ا
ف���ي���ا)ع���دَن( اس��ت��ه��دي إل��ي��ن��ا ِل��تُ��ل��ه��ِم��ي

أج�������اَزت ل���ن���ا)ج���ي���زاُن( ك����ّل ِب��ق��اع��ه��ا
لتحتمي اس��ت��ج��اَرت  فينا  و)جن��ران��ن��ا( 

م���ع ال��ُع��س��ر يُ���س���ٌر ي��ا)ع��س��ي��ر( وإن��ن��ا
أت���ي���ن���اِك يُ����س����راً ب���ان���ت���ص���اٍر ُم����ك����ّرِم

ُخ��ذي��ن��ا رؤوس�����اً ي��ا ص���واري���خ واه��ِت��ف��ي
تبلسمي اجل������راِح  أُمَّ  ي���ا  ِب����)ح���م���دةَ( 

وق������ودِك ص��ب��ُر ال��ش��ع��ِب ه���ذا وب��أس��ُه
ش���ظ���اي���اِك ث������أراُت امل���اي���ن ف��ان��ع��م��ي

��ت��ِك ال���ُق���رآن ف��اش��ف��ي ص��دورن��ا م��ن��صَّ
وُم��ط��ل��ق��ِك ال���رح���م���ُن ع���ن ك����لِّ ُم��س��ِل��ِم

س����اٌم ع��ل��ى األي�����دي ال��ي��م��ان��ّي��ِة ال��ت��ي
أق���ام���ت���ِك ن���ي���ران���اً ع��ل��ي��ه��م ل��ت��ح��ِس��م��ي

ن��ي��ازك��اً ب���أِس شعبي  ف��ك��م ص��ّن��ع��ت م��ن 
وأوج�����دت ال��ب��رك��ان م��ن غ��ي��ِض ُم��ع��َدِم

ال��ش��رِّ فاعقلي م��ن��ظ��وم��ة  ي��ا  ال��ل��ه  ه���َو 
فافهِمي الشياطن  ي��ا)جن��د(  ال��ل��ه  ه��َو 

ت����والَ����ت ع��ل��ي��ن��ا اإلن���ت���ص���ارات ب��ع��دم��ا
���ِم ب���املُ���ن���جِّ ال   ، ال���ل���ه  ب����ق����وِل  وث���ق���ن���ا 

غ����راب����ًة ن�����راه�����ا  أو  ن���ت���ب���اه���ا  ول������م 
ننتمي ال��ب��ط��والت  ه���ذي  إل���ى  ف��ن��ح��ُن 

ش�����م�����وٌخ مي�����ان�����يٌّ ت�����غ�����ّذت ج��������ذورهُ
ب����دي����ٍن وق���������رآٍن م����ن ال����ل����ه ُم���ح���َك���ِم

م����ع ال����ل����ه من���ض���ي ل���ل���ش���ه���ادة ل��ه��ف��ًة
ون��ش��ت��اُق��ه��ا ش���وق)احل���س���ِن( و)َم��ي��ثَ��ِم(

ت���دّل���ت ل��ن��ا األم����ج����اُد ف���ي ك����لِّ ج��ب��ه��ٍة
ك��لِّ م��وِس��ِم النصر ف��ي  ُق��ط��وُف  ون��ح��ُن 

اسمعي يا)سعوِديَّة(   .. َس��لِّ��ْم  ق��اَل  وم��ن 
غ����داً س����وف يُ��ث��ن��ي��ه��ا ع��ل��ي��ِك ف��َس��لِّ��م��ي

ل��ق��د ح���ان ي��ا ص��ح��راء أن ت��ذرف��ي دم��اً
تتبسمي أن  ص���ن���ع���اَء  ي���ا  ح�����اَن  وق����د 
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 متابعات فلسطينية

أمريكا صنعت »داعش«.. ترامب يؤكد وجون كريى يؤيد*
يغماأناممثيساثِتا“عنعاش”اونيجمثعثتا
نيتكفرياةاتصبامناأيفهاثانىلااثئهثايفاصثيحا
نيتطانينتا أنا نيغالباو«إرسنئ6ال«،اويغاما
ني6دنا6اةانيتالاشاهدتهثامنطقتناثانيدل 6اةا
ونإلْسااَلم6ة،اوتدخالاقانًىاإقل6م6اةاوعوي6ةا
أَاْضاثًا يصثياحانيجثم6ا1انيتكفريااة،ااؤاادا
حق6قاةاننيتباثطانيدضانيايهاذهانيجثم16ا
ترصاحاثتا أنا إّنا و«إرسنئ6ال«،ا  ثيغالبا
نيساؤويلانألَملاك6ل،ايماتؤكدالذهانيحق6قةا
احساب،ا الاكشافتاأَاْضاثًاأنايأسالاذها
نيجمثعثتانيتكفرياة،اولنا“عنعش”،اي6ساإّنا

صنثعةاأَملاك6ة.ا
خاللانناتخث ثتانيلئثس6ةانألَملاك6ة،اكنرينًا
مثاكليانيلشاحانيجمهانيياعواثياداتلنمب،ا
نتهثمهايإلعنيةانألَملاك6ةا لئثسةا ثينكانو ثمثا
ووزالةاخثيج6تهال6اليياكل6نتنن،ا ثاهمالما
مناصنا1ا“عنعش”.اح6نهثايامااأخذانيبدضا
لاذهاننتهثمثتاعىلامحمالانيجد،اونعتربولثا
جزءامنانينثاساةانناتخث 6ةانيتلاقداتشاهدا
 داضانيننقافاونيترصاحاثتانيتالانااجبا
ننعتناثءا هثاكنارين،اإّناأنانيايشءانيجداد،اأنا

تلنمب،اويفانولامؤتمالاصحفلايها دداانزها
 ثناتخث ثتانيلئثس6ةانألَملاك6ة،اكليانتهثمها
و تأك6ادانقنىامناذياقبلاإلعنيةاأو ثمثا ثاهثا
كثاتاوينءاظهانيا“عنعش”،انألملانيذيااؤكدا
أنانيلجالااملكامنانينثثئلاوننعيةانيتلاتدعما

نتهثمهالذن.
ابدواأنامنانألعيةانيتالاتؤادانتهث6اتلنمبا
ظهانيا وينءا وكل6نتاننا ثينقانفا ألو ثماثا
“عنعش”،النانيتساج6لانيصنتلانيذياارها
منقا1اواك6ل6كسايفاأكتن الاالالا(اينزالا
نيخثيج6اةانألَملاكلاجنناكاريي،انيذياكثنا
اتحدثانىلامجمنعةامنانألشخثصاابدواناهما
مانا“نيدثيضةانيسانياة”،اح6ثااؤكداكرييا
يفاحدانهاعىلاإناتنسا1ا“عنعش”ايفاسانياثا
قبلاتدخلايوس6ثاومسثعدتهثايدمشلايفاقتثلا
“عنعش”اكثناس6جربانيلئ6سانيسنييا شثيا

نألسداعىلانيتفثوضام1اونشنطن.
مثا ناهامنق1اواك6ل6كاسانكدتهاصح6فةا
عدعلاثا يفا نألَملاك6اةا “ونشانطنا نسات”ا
نيصاثعيانينالثاثءالااانثالاثالا،اوكشافتا
نيصح6فاةاعاناأناترصاحثتاكاريياجثءتا

يفانطاثيامحثعثاثتامغلقاةاأجلنلاثام1امنا
وصفتهما اا”اشاطثءاسانيال”ايفانيجمد6ةا
نيدثماةايألمامانيتحادةاأونخالاسابتمرباعث6ا
5الا،اواقانلاكريياا6هثاإن:ا“نيسابباوينءا
قدو6ايوس6ثاإىلاسانياث،الناأناتنظ6مانيدويةا
نإلْسااَلم6ةاكثناازعنعاقنةاواهدعا ثيتمدعااحنا
عمشالاوأ ددامنهاث،اتث دناثاذياك،اويأانثاأنا
نيدويةانإلْسااَلم6ةا ثتتاتكتساُبازخمثًاوقنًة،ا

وظننثاأنانألسداكثنامهدعنً”.
وأضثااتانيصح6فاة،اأناوزنيةانيخثيج6ةا
نألَملاك6اةاافاتاأناتكاننانإلعنيةانألَملاك6ةا
ما1ا نيتساثمحا إىلاس6ثساةا يجاأتاساث قثا
نساتخدن6ا محثوياةا أوا متطلااةا جمثعاثتا
يكانا متطلااة”،ا “إْسااَلم6ةا مجمنعاةا
ترصاحثتاكرييانيساث قةايفتتاناتبثها دضا
وساثئلانإلعال6،امنريةاتسثؤنتاحنلامدىامثا
سادتاإي6هانإلعنيةايالساتفثعةامنانيجمثعثتا
نيتطلاةايفاسنياثا غلضاعا1انيلئ6سانألسدا

إىلاننستسال6.
مانا أقانىا عي6االًا لناثكا أنا ادتقادا نا
ترصاحاثتاوزاالانيخثيج6اةاننمريكل،اعىلا

تنيطانماريكثايفانيحلبانيظثياةانيتلاالضتا
عاىلاسانياثامناذالاسانننت،اونسافلتاعنا
مقتلاوجلحاترادانيالالامنان نثءانيشادبا
نيسانيي،اوتدمريانيبنىانيتحت6اةايفالذنانيبلد،ا
 6نمثامثزنياتانيفضثئ6ثتانيخل6ج6ة،اوننعال6ا
»نإلرسنئ6ايلّ«ااتحدثاثناعانا“ثانية”،اوعنا
“ثانني”اَوعانا“مدثيضاةامدتدياة”،ا 6نماثا
نيهادفاننولاوننخريايلغالبامناوينءانيحلبا
نيتلاالضهثاعىلاسنياث،اكثنانسقثطانيلئ6سا
نيسنييا شثياننساد،اويتق1اسنياثا دداذيكا
الاساةاياا”عنعش”اونيجمثعاثتانيتكفرياة،ا

يتنهشا هثاوتمزقهث.
ترصاحثتاكاليانكدتانتهثماثتاتلنمب،ا
كماثاكشافتاعجلاوكاذباأَملااكثايفاحل هثا
ضدا“عنعاش”،اوننانيتحثيفانيادويلانيدلاضا
ونيطنالانيذياقثعتهاأَملاكثايحثي ةا“عنعش”ا
منذاسانننت،ايمااكناسنىامرسح6ةالزالة،ا
نيهادفامنهاثامناحا“عنعاش”انينقاتانيكثيفا
يلتنسا1ايفاسانياثاونيضغاطاعاىلاعمشالا
منانجلاعا1انيلئ6سانيسانييا شاثياننسادا
يالستساال6اونيلضانخاإلينعةاأَملااكث،اولذها

نيحق6قةاكشافتاعنهثايوس6ثاونالنناوحزبا
نيلاهانكنلامناملة،اعندماثاكثاننااؤكدوناعىلا
أنانيتحثيفانألَملاكلاضدا“عنعش”انااحثيبا
“عنعش”ااحسب،ا لااقد6ايهانيسالحاونيدتثعا

ونألمننل.
وقثئ1اني6دننايفاسنياث،اأكدتاأنا“عنعش”ا
ضدفات،اماثاأاساداعاىلاأَملااكثامخّططهثا
نيلنمالانىلاتشات6تاعولانينطقاةاماناخاللا
نساتخدن6انيدصث ثتانيتكفرياة،اولنامثاكثنا
ونضحاثًامناذاني6ان6انألول،اامثاكثااتاتلك6ثا
ونانيسادنعاةاوناقطالاوناحتىا»إرسنئ6ل«،ا
أناتتجلأاعاىلامدانيجمثعاثتانيتكفرياةا كلا
نسابثبانيقنة،امنانيساالحاونيدتثعاوننمننل،ا
 دوناضنءاأخراأَملاكل،اومثاكثنا مقدويا
نيدصث ثتانيتكفرياةامنانيصمنعاانمثًاونحدنً،ا
يننانيدعمانيهثئالانيذياتلقتهالذهانيجمثعثتا

مناأَملاكثاوحلفثئهثايفانينطقة.

* شفقنا العربي

مي كله  لرَ باك�ستان ومفتي فل�سطني: اعتداٌء على العالرَ الإ�سْ

هآرتس: ترامب سيعلُن عن نقل السفارة اأَلمريكية إىل القدس بعد وقت قصري من تنصيبه 
ذكالتاصح6فةالآيتاسا»نإلرسنئ6ل6ة«،ا
أنانيلئ6َسانألَملاكلاعواثيداتلنمباسا6دلن،ا
 داداوقاتاقصارياماناتنص6به،اعانااقلا
نيسفثيةانألَملاك6ةامناتلاأ 6باإىلانيقدس.ا

يلصح6فاةا ا الساط6نلٌّ مصادٌيا وقاثلا
نيصه6نا6اة:اإنانإلعاالناعنااقلانيسافثيةا

س6كننايفانيحثعياونيدرانامناانثال.ا
ويفتاتانيصح6فةانيدرباةانيجمدة،اإىلاأنا
يجَلانألعمثلانألَملاكلاعنا6لاأي 6سانيقلبا
مناصهلاتلنمبانجتم1ام1ايئ6سانيسالطةا
نيفلساط6ن6ةامحمنعاعبثساقبالاعدةاأاث6ا
وأكدايهاجدااةانيلئ6سانألَملاكلانينتخبايفا

اقلانيسفثية.
وكثااتامستشاثيةاكبريةايادىانيلئ6سا
نألَملاكالانينتخب،اتُدعاىاكثيلاآناكناني،ا
قثياتاإناتلنمابامصّماماعىلااقلاسافثيةا
نيننااثتانيتحدةايفا»إرسنئ6ال«امناتلاأ 6با
إىلانيقدسا دداتسالمهامهاث6امنصبهايفانياا
لاامناانثال.اويفامقث لةام1اإذنعةاأَملاك6ة،ا
قثيتاكنانياإنااقلانيسافثيةانألَملاك6ةاإىلا
نيقدسااق1اعىلايأساسلماأويناثتانيلئ6سا

نينتخباتلنمب.
وأشاثيتانيستشاثيةاإىلاأاهاثاتدتقداأنا
أَملاك6الاكنريااناسا6نمننناعثي6اثاقلنيا
تلنمابااقلانيسافثيةانألَملاك6ةاإىلانيقدس،ا

وأضثاتا»لذهاخطنةاممتثزة«.
اُذكالاأناتلنمابارّصح،اخااللانيحملاةا
نناتخث 6ة،ا أاهايفاحثلاانزهااسنفاتدرتفا
نإلعنيةانألَملاك6اةا ثيقادساكدثصماةايااا

»إرسنئ6ل«،اوسا6طبلاقالنيامجلسانينننبا
نألَملاكالا نقالانيسافثيةامناتالاأ 6باإىلا

نيقدس.
وكثناتلنماباقداأعىلا هاذهانيترصاحثتا
يفايقثئهام1ايئ6سانيحكنمةا»نإلرسنئ6ل6ة«،ا
 ن6ثمالااتن6ثلان،ايفاا6ناانيك،ا سابتمربا

لالا.
مناجثابه،اأعننامفتلاالساطلانيش6خا

نيلئ6اسا ا6اةا نيجمداة،ا حسال،ا محمادا
اقالا تلنمابا عواثيادا نينتخابا نألَملاكالا
نيسافثيةانألَملاك6ةامناتالاأ 6باإىلانيقدسا

ونعترباذيكا»نعتدنءاعىلانيسلمل«.
نيساجدا يفا أيقثلاثا نيتالا خطبتاها ويفا
نألقىايفانيقدسانيرق6ة،اقثلانيشا6خاإن:ا
ينااساكتانيسالمنناونيدلباولاماالونا
نيدادوننااتحقالاخااللااقالانيسافثيةاإىلا

نيقدسانيحتلة«.ا
علماثءا مجلاسا يئ6اسا نعتاربا كذياكا
 ثكساتثنانيدكتانياحثااظامحماداطثللا
نرشيفاإعالنااقلانيسافثيةانألَملاك6ةاايسُءا
مباثرشةانيادولانيدل 6اةاونإلْسااَلم6ة،اوينا
ننماةانإلْسااَلم6ةاعاىلامنالالاذنانناتهثكا
نيصاثيخايحقنقهاثاومقدساثتهثاماناقبلا

أَملاكث.

تل أبيب: ”كورنيت” 
املقاومة.. التهديُد األكرب

يفانيتقداالاننسارتنت6جّلا»نإلرسنئ6ايلّ«ا
نيجدااِدايلداث6اثالااجاثءاأّناحازَبانيلاها
احتّالانيلتبةانألوىلايفاأعدنءاتالاأ 6ب،اتل6ها
إاالنناوحمثس،اومانالنثااإّنانناشاغثلا
»نإلرسنئ6يلّ«ا ُملنقبةانيرتساثاةانيدسكلاّةا
يحلكاةانيقثومةانإلْسااَلم6ّةالاناتحص6لا
حثصال.اعالوةاعىلاذيك،ااجابانألخذا دلا
ننعتباثياأّناوزاالانألماناي6ربماثنااؤمانا
 رويةاحسامانيننجهةاما1احمثسامّلًةا
ونحادًةاوإىلانأل داعناطلالاتساناةاقطثعا
غاّزةاوإساقثطاحكاماحماثس،اعاىلاحّدا

وصفه.
َونعرتاتاصح6فةاامدثياف(انيدرباةاأّنا
صننيااخانيكنيا6تانيضثّعةايلد ث ثتاتمنلا
أكرباتهداادايقاننتانيج6اشا»نإلرسنئ6يلّ«ا
نيتلاقاداتُحثولانيدخنلاإىلاغزة.اوأشاثيتا
إىلاأّناأحادانيصننيااخانيضاثعةايلد ث اثتا
مناانعااكنيا6ات(،اكثناقداأُطللا ثتجثها
ع ث اٍةا»إرسنئ6ل6ّة«اخااللاعمل6ةا“نيجلفا
نيصثمد”.اواقلاتانيصح6فةاعناضث طايفا
نيج6شا»نإلرسنئ6ايلّ«اقنيهاإّنالنثكانيددادا
ماناننشاتبثكثتا الانيج6اشاونيقثومةا
نيفلساط6ن6ةاشامثلاقطاثعاغازةامؤكاًدنا
أّنانإلصث اثتايفاصفانفانيج6اشاساببهثا

صننياخانيكنيا6تانينجهة.
ويفاتانيضث اطاإىلاأّنانيج6اشاادتاربا
نيكنيا6اتاأكرباتهداادامقثياةا ثيصننياخا
نيضاثعةايلد ث اثتانألخالىانيتالاتمتلكهثا
نيقثوماةانيفلساط6ن6ةايفاغازة.اوزعاماأّنا
لذهانيصننيااخانيضاثعةايلد ث ثتاوصلتا
يحماثساماناسانياّةاقبالاعدةاسانننتا

و كم6ثتاي6ستاقل6لة.
وأوضحاأّناصاثيوخانيكنيا6تانيدلوفا
مضاثعا يويسا ج6الا اAT-14(ا  ثساما
يلد ث اثتاوقداوض1ايفانيخدمةانيدساكلاةا
يفانيداث6الللااي6صباحانيصاثيوخانيدتمدا
يادىانيج6شانيالويسايسام6ًث.او حسابا
امدثيااف(ااإّنالاذنانيصاثيوخاامكناأنا
اخرتقايفانيديوعانيفننذاةانيسم6كةامثا لا
لللا-للاااملام،اوامكانارض هامثا لا
للاامارتاو5.اا–ا5.5اك6لانامارت.اوانلتا
إىلاأّنانيصثيوخاامكنانساتخدنمهاإلسقثطا
نيطثئالنتانيلوح6ةا ط6ئاةانيرسعةاونيتلا

تطرياعىلامستناثتامنخفضة.
وأّكدتانيصح6فةاأّناصننياخانيكنيا6تا
نستخدمتايفاحلبايبنثنانينثا6ةاضداع ث ةا
نيريكثااثاماثاأعىاإلاقاثعاإصث اثتاوقتاىلا
عاىلااطثقاخمساةاك6لنمارتنتامنامكثنا

نيدمل6ثتانيدسكلاّةا»نإلرسنئ6ل6ّة«.

إصاباُت فلسطينيني خالل مواجهات مع 
قوات االحتالل 

أص6اباعدعامنانيفلساط6ن6لا حثنتانختنثق،اان6انيسابت،ا
خااللامننجهثتاما1اقننتاننحتاللا»نإلرسنئ6ايلّ«ايفا لدةا/ 6تا

أمل/اشمثلانيخل6لا ثيضفةانيغل 6ة.
َوعنلمتاقاننتاننحتااللامنطقةا»نيب6ثضة«اونساتنيتاعىلا
سا6ثيةاالساط6نل،ايتندي1ايفاأعقثباذيكامننجهثتا لاشابثنا
وجنانعاننحتاللانيذاناعمدوناإىلانطالقاقنث لانيغثزانيساث6اتجثها

نيحتجل،امثاتسببايفاإصث ةاعدعامنهما حثنتانختنثق.
اوماناجهاةاأخلى،اقثماتاقاننتاننحتالل،انيسابت،ا نصبا
حثجازاعساكليايفامنطقاةا»نيكلات6ناث«ايفامداناةانيخل6ل،اويفا
مدخلانيدانةانيشامثيلا»جنيةا حلاص«،اح6ثاعمدتاإىلاتنق6فا
نيسا6ثينتاوتفت6شاهثاونيتدق6لايفا طثقثتانيننطنل،امثاتسببا

يفاإعثقةاملويلم.

إرتفاٌع حادٌّ بعدد الجنود »اإلسرائيلّيني« الذي ُيعانون من 
الصدمة النفسّية والجيش ُيعالجهم بالخنازير!!

كشافانينقا1اننيكرتوااّلايصح6فاةاالآيتاس(ا
نيدرباّة،انينقثباعناأّناوزنيةانألمنا»نإلرسنئ6ل6ة«اتُنفلا
سانناًثامئاثتاآنفانيشاننكلا]نيُدملاةا»نإلرسنئ6ل6ة«[ا
يارنءانيخنثزاال؛ا هادفاإخضثعهاثايتجاثيباطب6اةا
وعمل6اثتاجلنح6اةاعىلاادال6ئاةانألطباثءاونيملضلا
نيتث دةايج6اشاننحتالل،اوذيكانساتخالصانيدالجثتا
نيخثصاةا حاثنتانيصدماةانينفسا6ّةامثا دادانيحلبا
 Post Traumaticعنادانيجننع،اونيدلواةاطب6ّثا ثساماا

Stress Disorderا.
وكثاتاإذنعةانيج6شا»نإلرسنئ6يلّ«اأعلنتاعنانيتفثٍعا
ايفااسابةا»نإلرسنئ6ل6ّل«انيذانااُدثاننامناأملنضا حثعٍّ
ونضطلن اثتاافسا6ة،اوذياكا ساببامنجاةانيتصد6دا
نألخريةاما1اقطثعاغزةاوإطاالقانيصننياخانيكنفامنا

نيقطثعاخاللانيددونناعىلاغّزةايفاص6فانيدث6الالا.
وأضثاتانإلذنعةاأّنااسابةانيتنجهلاإىلاامؤسساةا
متارييانيصدماثتانينفسا6ة(ازنعا نسابةاأكنلامنا
للاا ثيثئاة.ااُشاثياإىلاأاّاها دادانعرتنااها ثزعاثعاعدعا
نيجنانعانينتحلاناخااللانيدث6الالا،اكشافانيج6شا
»نإلرسنئ6ايلّ«اأّنانيئاثتامناعنثرصهاأص6باننا ا”كلبا
نيضغطامثا ددانيصدمة”،اات6جةامشاثيكتهمايفاعدوننا
“نيجالفانيصثماد”اعىلاغازة.اوأوضحامكتابانينثطلا
نيلسامّلا لساثنانيج6اشاأّنايجناةامناوحادةانيطبا
نكتشافتامئثتانيحثنتانيصث ةا أزمثتاافس6ةاات6جةا
نيخنفامناكنلةانيقذنئفاونألافثقانيفلساط6ن6ةاخاللا
نيحلبانألخريةاعىلاغزةانيتلانساتمّلتاا5اانًمث،امشريًنا

إىلاأنانألزمةاتشملانيجننعانينظثم6لاوننحت6ثط6ل.
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تفكيُك خلية تجّسس »إسرائيلية« 
بالجزائر وضْبُط »معدات تقنية« 

متطورة مع 10 جواسيس إنشغلوا 
بالتحريض على »العنف والكراهية« 

ا�ستقدم لها لواء »درع القلمون« ومقاتلو «�سقور ال�سحراء« التي كانت تقاتل مبدينة حلب 

الجيُش السوري ينفذ عمليًة عسكريًة واسعًة لتحرير تدُمر من »داعش«
ملا اخلوُف من دولة تنِزُف دماً ودماراً منذ 6 �سنوات

صواريُخ إسرائيلية جديدة تقصُف سوريا.. 
ملاذا ليس بطائرات حربية؟ 

القواُت العراقية تحّرر جامعة املوصل 
َوضرباٌت جويٌة ناجحٌة على مواقع داعش

  - متابعات:
نقتاتقثياُلاو 6ثاثٌتاأمن6ٌةاجزنئلاةاصدىاونسادثًايفا دضاوسثئلا
نإلعال6انيدوي6ةاعندمثاكشافتاعناتفك6كاشابكةاتجسساإرسنئ6ل6ةايفا

إحدىامدنانيبالع.
اوتسث قتاوسثئُلانإلعال6انيجزنئلاةانيحل6ةايفانيكشفاعناتفص6التا
سامحتا هثامصثياُحانألمناعناتفك6كاشابكةاعوي6ةاتشاتغلايصثيحا

نيخث لنتانإلرسنئ6ل6ةايفامدانةاغلعناةاجنن لانيدثصمة.
اوتماحسباتلكانيتقثيالاحجزامددنتاتجسسامتطنيةاجدنً.

وتحدثاتاعنالذهانيشابكةاقنثةانينهاثيانيجزنئلااةاإَضثَاةايجلادةا
نيبالعاونيددادامنانيننقا1انإليكرتوا6ةاكمثاتحدثتاعنهثامحطةايساإنا

إنانألملاك6ة.
وابدواأناعدَعانينقنالاعىلاذمةالذهانيقض6ةاابلغاعرةاأَْشَخثصا
ونيشابهثتاحنلاتبد6ةاخل6ةانيتجسساإلرسنئ6لاصديتا سبِباطب6دةا

نيتقن6ثتانيتطنية.
وقثياتاجلادةانيباالعاإنانيتحق6قاثِتانألوي6َةام1اعناثرصااحملننا
جنسا6ثتاي6ب6ةاوأث6ن 6اةاومثي6ةاوي6برياةاوا6جريااةاوغثا6ةاوك6ن6ة،ا
أظهلتاعمَلهمايصثيحاإرسنئ6ل،امتحدثًةاعناحجزاقننتانألمناألجهزةا
نتصاثلاوتصنالامتطانيةاكثاتانيشابكةاتخّططانساتخدنمهثاألجلا

تنث6لامشثلدايؤّسسثتاأمن6ةاحّسثسة.
كماثااقلاتانيجلاادةاأناقاننِتانألمناحجزتايادىانيشابكةاوثثئَلا
تحلاض6ًةاومنثشاريَاتدعنايلفتنة،اوأقلنصامضغنطةاتحملااصنصثًا
 ثيلغاةانيدربااةاومقثط1اا6داانانحتجثجثتاوقداتا ثيجزنئل،ازاثعةا
عاىلاتناللماعىلاأيقث6اجزنئلالااد6شانناعنخالاوخثيجانيبالعاألجلا
نستقطث هم،اناتةاإىلاأنانعتقثيهمااأتلا دداويوعامدلنمثتاعناوجنعا

مجمنعةاأجنب6ةاتنّزعاوثثئَلاتحّلضاعىلانيدنفاونيكلنل6ة.

  - متابعات:
حاّلكانيج6اُشانيسانيياوحلفاثؤهاعمل6ًةا
عساكلاًةاونسادًةايتحلاالامداناةاتدمالامنا

تنظ6ما“عنعش”انإلْيَلث ل.ا
وقاثلامصدٌيام6دناالايفانيج6شانيسانييا
ينكثياةانألاباثءانأليثا6اةاااع.اب.اأ(اإنانيدمل6ةا
نيدساكلاةانيتلا دأتاصبثحانيسابت،ااشثيكا
ا6هثاأكنالامنالااآنفامقثتال،اغثيب6تهمامنا
مجمنعاثتانيداثعانينطنالاوصقنيانيصحلنءا
ومجمنعثتانيدق6دا“ساه6لانيحسن”،اوتهدفا
إىلاتحلالاآ ثيانيغثزاونينفطايفاجزلاونيشاثعلا
ومهلايفاملحلتهثانألوىلاوتحلالامدانةاتدملايفا

ملحلتهثانينهثئ6ة.

وأضثفانيصدياأنانيقننتانيهثجمةاتمكنتا
خاللانيساثعثتانيقل6لاةانألوىلامنا دءانيدمل6ةا
منانيتقد6ايساثاةاااكماعندانيحنيانيشامثيلا

نيرقلايطثيانيت6فني.
وأوضاحاأنانيدمل6ةانيربااةاتتماتحتاغطثءا
كن6فامنانيطاريننانيحل لانيسانيياوقصفا

مدادالاوصثيوخالامانامجمنعاةانيدتاثعا
نيتطني،انيتلاوصلتامؤخلنًاإىلايافاتدمل.

وكثنايئ6اُسانأليكثنانيسانييانيدمثعاعيلا
أانبازنياأولاان6انيخم6سانيقننتانيسنياةايفا
يافاحمصانيرقلايتفقاداجثلزاةانيقننت،ا

يبادءانيدمل6اةانيتلاتمانيتحضاريايهثاعىلامدىا
نألساث 16انيقل6لةانيثض6ة،اح6ثاتمانساتقدن6ا
ومقثتايلا نيقلمانن”ا “عيعا ياننءا مسالحلا
“صقنيانيصحلنء”اونيتلاكثاتاتقثتلايفامدانةا

حلب.ا

عبُدالباري عطوان 
صواريُخ إرسائيلي�ة جديدٌة تقصُف مطاَر املزة 
العسكري السوري فجراً.. ملاذا اآلن؟ وملاذا الخوف 
من دولة تنزف دماً ودماراً منذ س�ت سنوات؟ وما 
هو تفس�ري ع�دم اللج�وء للطائ�رات الحربية هذه 

املرة؟ 
القصُف الصاروخيُّ اإلرسائييل الذي انطلق من 
قاعدة يف مدينة طربيا املحتلة، واس�تهدف مخازن 
أس�لحة يف مطار املزة العس�كري ق�رب العاصمة 
دمش�ق، ليس األول، ولن يكوَن األخري، لكن الجديد 
واملفاجئ حالة الشماتة التي تسود بعض العواصم 
العربية ومجنّديها يف ُكّل م�رة يتكرر هذا العدوان 
وغي�اب ال�رد علي�ه، وكأن ه�ذه العاصمُة ليس�ت 
عاصم�ة عربي�ة امرباطوري�ة، وكأن املهاجم ليس 
ع�دواً غاصب�اً محت�الً ألرض ومقّدس�ات عربي�ة، 
ومس�ؤوالً عن العديد من جرائم الحرب ضد أشقاء 

عرب ومسلمني.
ه�ذا ع�دواٌن ع�ىل س�ورية الوط�ن والتأري�خ 
والحض�ارة والقي�م، واإلرثني العربي واإلْس�اَلمي، 
ولي�س هجوم�اً ع�ىل نظ�ام أَْو طائف�ة، فالنظاُم 
س�يذهُب مث�ل غريه م�ن النظم الت�ي تعاقبت عىل 
سورية طوال ثمانية آالف عام، أما الوطُن فباٍق إىل 

أبد اآلبدين.
***

أن تقصَف الطائ�رات أَْو الصواريخ اإلرسائيلية 
أْهَداف�اً يف الُعمق الس�وري، ويف مثل ه�ذا التوقيت 
ال�ذي تواجه فيه البالد حرب�اً طاحنة، فهذا يعني، 
ودون أي ج�دال، أنه�ا تش�كل خط�راً حقيقي�اً 
ووجودياً ع�ىل دولة االحتالل اإلرسائييل يف الحارض 
ويف املس�تقبل، وَم�ن يق�وُل غ�ريَ ذلك، وأي�اً كان 
موقعه، يغالط الحقيقة، ويقف يف خندق العدوان.

أجهزُة اإلعالم اإلرسائيلي�ة نقلت عن مصادِرها 
يف املؤسس�ة العس�كرية قوله�ا إن ه�ذا الهج�وم 
اس�تهدف ش�حنَة صواريخ أرض أرض من طراز 
»فات�ح 1« بالغة الدقة والتصوي�ب، ويصُل مداها 
إىل 300 كيلومرت، بينما يبلُغ وزُن رأس�ها الحربي 

املفّجر حوايل 400 كيلوغرام.
لم تكش�ف ه�ذه األجه�زة م�ا إذا كان�ت هذه 
الصواريخ ذاهبًة إىل “حزب الله” أم إىل املستودعات 
الس�ورية، وهذا ليس مهماً ع�ىل أي حال، فال فرق 
بني االثن�ني، واملهم أنها ستس�تخدم حتماً لقصف 
م�ا بعد الُعمق اإلرسائييل، ونقُص�ُد بذلك مدينة تل 
الررشاش )ايالت(، ومدينة دايمونا يف عمق صحراء 
النق�ب، حيث املفاع�ل النووي اإلرسائي�يل، وإاّل ملا 

استهدفتها الصواريُخ اإلرسائيلية.
إىل  اإلرسائيلي�ة  العس�كرية  القي�ادة  لج�وء 

استخدام الصواريخ هذه املرة، ومن طربيا، لقصف 
مط�ار امل�زة الت�ي تعتق�د أن الطائ�راِت اإليرانية 
تس�تخدُمه إليصال شحنات األس�لحة املتقدمة إىل 
س�ورية و”حزب الل�ه” معاً، يوح�ي بأنها لم تعد 
تجرؤ عىل اس�تخدام طائراتها الحربية، ربما خوفاً 
من إس�قاطها من قبل الدفاعات الجوية الس�ورية 
امل�زودة بصواريخ »أس 300« الروس�ية املتطورة 

املضادة للطريان.
هيئة أركان الجيش الس�وري قالت إنها س�رتد 
ع�ىل هذا العدوان، ولم تحدد طبيعة هذا الرد، وأين 
س�يكون، ولكن�ه آت ال محال�ة، س�واء من األرض 
الس�ورية، أَْو م�ن قواعد “ح�زب الله”، واملس�ألة 
مس�ألة وقت وتوقيت حتم�اً، فم�ن كان يتوقع أن 
تتغ�ري األحوال ويس�تعيد الجيش الس�وري مدينة 
حلب بعد ست سنوات؟ وأن ينقلب الرئيس الرتكي 
رج�ب طي�ب أردوغان ع�ىل حلفائ�ه يف املعارضة 
الس�ورية وداعميها العرب، ويتحالف مع موسكو، 
ويوق�ع اتفاق�ات ثالثي�ة معه�ا، وم�ع الحكوم�ة 
الس�ورية للتنس�يق يف األجواء ملنع أي تصادم بني 
طائرات األطراف الثالث�ة؟، ومن كان يتصور قبل 
خمس س�نوات أن فصائ�ل يف املعارضة املس�لحة 
س�تجلس عىل مائدة التفاوض مع ممثيل الحكومة 
الس�ورية يف جنيف، واآلن يف اآلس�تانة، وربما غداً 
ع  يف دمش�ق؟ نرجو التبصُّ والرتي�ث وعدم الترسُّ

يف األحكام.
***

ختاماً نق�ول للذي�ن يتندرون بتك�رار الجملة 
الس�ورية املعتادة الت�ي تقول بأن الرد الس�وري 
س�يأتي يف الوق�ت وامل�كان املناس�بني يف ُكّل مرة 
تتعرض العاصمة الس�ورية لعدوان إرسائييل، هذا 
ليس وقَت السخرية والشماتة والتندُّر، وربما يفيُد 
التذكريُ بأن معلق�اِت وقصائَد مدح وإطراء طويلة 
قيل�ت تباهي�اً واعجاب�اً بالرئيس أردوغ�ان عندما 
أس�قط طائرة س�وخوي روس�ية اخرتقت األجواء 
الرتكي�ة لثوانَي مع�دودة، فأين الرئي�ُس أردوغان 
اآلن، ويف أي خن�دق يق�ُف، وم�ع م�ن يتحالُف يف 
س�ورية، وكيف جاء هذا التحال�ف، وما هو الثمُن 
ال�ذي ُدف�ع للوصول الي�ه، وَطي صفحة إس�قاط 

الطائرة.
ال�رد ع�ىل ه�ذه اإلهان�ات  أن يأت�ي  نتمن�ى 
اإلرسائيلي�ة برسعة، ومن س�ورية، طامل�ا أن دوالً 
عديدة أسقطت القضيَة الفلسطينيَة من حساباتها، 
وباتت تعت�ربُ إرسائيُل حليفاً، أَْو ليس�ت عدواً عىل 
األق�ل، ونح�ُن عىل ثق�ة أنه س�يأتي، ول�ن يطوَل 

انتظاُرنا، والنُص صربُ ساعة.. واأليّاُم بيننا.

* رأي اليوم

  - وكاالت:
نيدلنق6ُةامنا نيقاننُتا تمكنتا
تحلالاجثمدةانينصالا ثيكثملا
وحالانيحد ثءاشامثلانيساثحلا

نألارس،اوحلانيدينءانيدثمل.ا
إنا إعالم6اٌة:ا وقاثلامصاثعُيا
نيتثسدةا نيديعةا نيفلقةا قطدثِتا
واانجامغثواالاق6اثعةاعمل6ثتا
ا6ننىاقثمتاان6انيسابتا تحّليا
نيدلما قلاةانيشمسا6ثتاويادتا
نيدلنقالااانقامبثا6اه،او ذياكا
تكاننانيفلقةاقاداأكملتاتحلالا
جم16انيقالىاونينثطالانينكلةا

يهثاجننبانيسثحلانألارس.ا
وأّكادامصدياأمنالامحيلاإن:ا
»نيقاننِتانيدلنق6اةاتمّكناتامنا
تكب6دا»عنعش«انإلْيَلث لاخسثئَلا
اثعحاًةايفانأليونحاونيددنتاأثنثءا

عمل6ةاتحلاالاجثمدةانينصل«،ا
عخلاتا »نيقاننتا أن:ا وأضاثفا
نيجثمدةاومّشطتانيدهَدانيتقنلا
وكل6تَلانألسنثناونآلثثي«.اوكثاتا
نإلْيَلثبا قننُتاجهاثزامكثاحاةا
نحتشادتايفامقصافانيجثمدة،ا
و 6نماثاكثااتاتفتاُحاخلاطاًةا
يلمنطقاةاحلقاتاطثئالةا دونا
ط6ثيااشاتبهاأاهثاتث دةايتنظ6ما
انقهاثا نإلْسااَلم6ة«ا »نيدوياةا

اأطلقتانيقننُتانينثَياعل6هث.
إنا نيتحادةا نألماما وتقانلا
نساتنينناعاىلامننعا نيتشادعانا
انواةاكثاتاتستخد6ايفاأغلنضا
نينصلا نيدلمالا جثمدةا نيبحثا
عندمثانجتثحاننانيدانةاومنثطلا
ونسادةامناشمثلانيدلنقاورشقا

سنياثايفالالا.
اان6ا مانا ساث لا وقاتا ويفا

نيجمداة،اأعلنتاق6اثعةاعمل6ثتا
»قثعماننااثاا6نانى«انقتحثمهثا
جثمدةانينصلاوالضانيس6طلةا
عىلاعدعامناأ ن6تهث،اكمثاالضتا
سا6طلتهثاا6مثا دداعىلامجم1ا
نيجثمداةاقبلا نيكفاثءنتاقالبا
أناتتمكناقاننتاجهثزامكثاحةا
نإلْيَلثبامناتحلالانيدهدانيتقنلا

يفاجثمدةانينصل.
افاذتا ذنتاه،ا نيسا6ثقا ويفا
نيدلنق6اةا نيجنااةا نيقاننتا
مجمنعاًةارض اثتاعاىلاأْلَدنفا
منتخبةا دقةاأسفلتاعناتدمريا
نيددوا نألْلاَدنفا ثيكثملاوتكبادا
كباريةا ثألَْشاَخثصا خساثئلا

ونيددنتايفانينصل.ا
نيجنااةا نيقانةا وقاداافاذتا
رض اةاجنااةايفاقضاثءاتلدفلا
حلانيساال6اأسفلتانير ةاعنا

تدماريامدملايتفخ6اخانيدجالتا
ونيدباننتا يألسالحةا ومخازنا

نينثسفة.
كمثاأسفلتانير ةايفاقضثءا
تلدفالاحالانيساال6اعاناتدمريا
نينفط6اةا يلمنتجاثتا مخازونا
تث دةايدنثرصاعنعاشانإلْيَلث 6ةا
يألسالحةا مخازنا وتدماريا

ونيصننياخ.
وتماتنف6ذارض ةاجناةايفاحلا
تلدفلاأسافلتا نيطل6دةا قضثءا
يألعتادةا مخازنا تدماريا عانا
ونيصننياخ،اوتاماتدمرياعجلتلا
مفخختلاكثاتامغطثةايفاقلاةا

 زواتها ضربةاجناةاأُْخاَلى.ا
اشاثياإىلاأناعمل6اةاتحلاالا
نيتالااسا6طلا نينصالا مداناةا
عل6هاثاتنظ6ما»عنعش«،اناطلقتا

يفاأكتن لانيثيض.

أمرٌي سعودي يسَخُر 
من حكومته.. 

وينصح الشباب 
بإتقان »اللهجه 

اللبنانية« 
  - متابعات:

َساِخَلانألماريُانيسادنعي،اخثيدا نا
آلاسادنع،اعضانامجلاسا عبدنيلاها
يفا نيلونتابا ااننيقا مانا نيشانيى،ا
نيسادنعاةا لانيننطنلانيسادنعالا
اةانيلبنثا6لامنهم.ا ونألجثاباوَخثصَّ

وكتاباخثيادا اناعبِدنيلاه،اعاىلا
حسث هانيشخيصايفا»تنارت«،ااثصحثًا
نيشابثبانيسادنعي،ا إتقاثنانيلهجةا
نيلبنثا6اة،اينجانعاشاخٍصا»يبنثاالا
نيجنس6ة«ااُدالاأحدامصثا1انيلطبثتا
 لنتباشاهليااتجثوزللااأيفاياثل؛ا
نيسادنعاةا نيكفاثءنتا اصاحا يذياكا

نيشث ها إتقثن«انيلهجةانيلبنثا6ة«.
نيتغلادةا نيتدل6قثُتاعاىلا وجاثءتا
نيتالاارلاثانألمارياخثيادايتهثجاَما
نيلبنثا6ال،اونعتاربوناأاهامااحصلننا
عاىلاحقانٍقايفانيدنخالانيسادنعيانا
نيسادنعيا نيننطاُنا عل6هاثا احصاُلا

افُسه.ا

  - متابعات:
شهدتانيبحلاناان6َانألحدانحتجثجثٍتاغثضبًةاتندادنًا

 إعدن6اثالثةاشبثنا حلان6ل.ا
وكثنااظث6ُاآلاخل6فةايفانيبحلاناأعلناعناتنف6ذاُحكما
ننعدن6ا حلاثالثةامدتقللا حلان6ل،ا تُهمةا»نستهدنِفا
قننتانيرطةا منطقةانيداة«،ا حسبانععثءنتانينظث6.
وقداأعد6اُكّلامناساثملامشا6م1اوعبثسانيسام16ا
وعيلانيسنك6سايم6ثًا ثيلصثصاصبثحانألحد،ا حسبامثا
أعلنايئ6ُساا6ث ةانيجلنئمانإليلث 6ةايفانينظث6انيبحلانل.
وجالتانحتجثجاثٌتاغثضباٌةايفانينناادينتاتنداادنًا

 جلامةاإعدن6انينظث6انيبحلانلايلشبثبانينالثة.
ونساتهدفاأمُنانينظاث6انيتظثللاانا منطقةانيدينزا

 سالحانيشنزن.
كماثاأطللاأمُنانينظاث6انيبحلانلايصثصانيشانزنا
عاىلانيتظثللانايفامنطقةا نلاجمالةاولنثكاأابثءاعنا

نصث ثتا صفناهم.
عاىلانيصد6داذنِتاهايَاَضانينظاث6ُانيبحلانلاتسال6َما
جنثمالانيشاهدنءانينالثاةانىلاذواهاماواسادىايدانهما

 شكلارسي.
وقدانعتربتانيقاّليةانألمم6ةايإلعدن6اغاريانيقثانال،ا

إعدن6الؤنءانيشبثباقتالًاخثيجانيقثانن.

إحتجاجاٌت عارمة يف البحرين تنديدًا بإعدام ثالثة 
معتقلني والنظاُم يرد بالرصاص!



اس6ثس6ة-اشثملة
تصدياكلانثنلاوخم6س

الع���دو الصهيون���ي يش���ارُك عل���ى اليمن بش���كل مباش���ر وعبر 
التدريب واإلشراف والقيادة و»إسرائيل« تساهم بأشكال مختلفة 
وتشارك فعلياً من قاعدة عصب االرتيرية وتبارك وتدّرب وتعلّم.
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ترامب وظالل أوباما فيما 
يخص اليمن: أمريكا أوال!

كلمــــــة أخـــــيرة 

أقدماتاسالطثُتانيبحلاانانيدثئل6اُةانيظثياةا
ونيجلماةااان6اأمساعاىلاتنف6ذاُحكامانإلعدن6ايفا
ثالثةاشبثناأ طثلايفامقتبَِلاأعمثيلما تَُهٍماملفقة،ا
امنانيجلامةاللايساثيُةاناتقث6ا ونيهدُفانيحق6قلُّ
منانيحلنكانيسالملانيطلبلايشدبانيبحَلانانأل لا
نياذياعجازانينظثماثنانيسادنعياونيخل6فلاعنا
نيقضثءاعىلاثنيتهانيسالم6ةاوإخمثعلثامنذاحننيلا

ستاسنننت.
نيلتَهانا ونيدثئايلا نيتخّلافا نيبحلاانا اظاث6ُا
يلمخث النتانيرباطثا6اةاازُعُماأاهاجاثَءايل6منامنا
أجلانيداثعاعنانيحلاةاوحقنقانإلاَْساثن،اولثالنا
ادد6اثالثةاات6ةامناأ نثءاشادبهاتهمتهمانيطثيبةا

 ثيحلاةاوحقنقانإلاَْسثن.
إاناثايفاني6ماناومناخااللامثااتدالضايهاعىلا
أادياأاظمةانينفطاونيلمثلانيخثئنةاي مثاانىامثا
اجلياإلخننانثانيظلنملانيقمنعلايفانيسادنعاةا
ونيبحلااناعاىلاوجاهانيخصانص،ااهناثكاحثيٌةا
ماناننضطهثعاونيقما1اونيرتل6اباونيدثاثةاي مثا
 أضداثفامثااد6ُشاهااحانايفاني6من؛اوذياكاألانثا
اخانُضانيننجهَةام1اأويئكانيسانخاوجهثًاينجه،ا
رصنعانينادايلناد،امهماثاكثاتانيتضح6اثتاانحنا
يفامتسا1اأَْكنَلاماناأويئكانيظلنمالانيقهنيان.ا
صح6اٌحاأانثااضّحالاواقّد6اشاهدنء،اوأناغثينتا
أَملااكثاوآلاسادنعاتسافلاعناعرنتانيشاهدنءا

ونيجلحىاانم6اثً،ايكنااحنااد6اُشايحظةاحلاةا
وجهاثعاوناطاالقايفامننجهاةانيدادواونينكثاةا ها
يفامختلافانيجاثنتاوني6ثعاانا مثاجدلاهااتلقىا
نير ثِتانينجدةاواظهلاأمث6انيدثيماقزمثًا ثئسثًا

ومهزومثً.
 6نمثاأللنثاونشقثؤاثانيظلنمننايفاعولانيخل6جا
يماتسدفهمانيظلوُفاإىلانآلنايحملانيسالح،ايكنهما
م1اذياكاانثضلننا طلقاعدادةاووساثئَلاشاتىا
غرياأناسا6طلَةانيقبضةانألمن6ةايلظثيلانيجلملا
تجدُلانيح6ثَةاأمث6انيجتمدثتانيخل6ج6ةانيضطهدةا
ض6ّقًةاجدنً،اح6ثانيلق6باونيتجّساسااالحُقهمايفا
ُكّلامكثن،اونألجهزةانيخث لنت6ةاتُحيصاأافثَساهما
وتماثيساننعتقاثنتا حلاشابث هماواساثئهم،ا
ولناثكانيكنريَونامنانيشابثباونيلجثلا لاوحتىا
نينسثءاامنتننايفانيدتقالتاتحتانيتدذاب،اولنثكا
مناافقداعقلاهاأَْوااجناجلنءامثااتلقثهاواتدلُضا
ياهايفانيزاثزاناونيساجنن،اولنثكامانااغ6باعنا
أللهاوذواهاوتملانيسنننتاونيدقنعاعوناأناادلمننا
عنامصريهاش6ئثًايفاظلاحثيةاافثقاعويلاوحقنقلا

ي6سايهااظريايفالذنانيدثيم..ا
 ثيتزنمنام1اعمل6ةانإلعدن6انيظثيةانيتلانيتكبهثا
اظاث6انلاخل6فةا حلاشابثبانيبحلااناان6اأمسا
كثنانيننطناننايفانينطقاةانيرق6ةا ثيسادنعاةا
اشا6ّدننامننطنثًاآخالانعتقلتهانألجهازةانألمن6ةا

نيسادنعاةاقبلاأاث6اقل6لةاويماامضاأسبنٌعاونحدا
عىلانحتجثزهاحتىانستقبلهاأللهاجنةالثمدةا ددا
أناقىضاتحَتاس6ثِطانيتدذاب..اولذهاحثيةاونحدةا

يدرنتانيحثنتانيشث هةا
إنامدثااثَةانيجتما1انيُحالايفاعولانيخل6اج،انا
سا6مثانيسادنعاةاونيبحلان،اتجدلايلاثَناأُويئكا
نيظلنملاعىلانيشادباني6منلاكباريًةايفامننجهةا
لذهانيجثلل6ةانيصحلنواةانيتنحشةانيتلاتمثيسا
مثانااحتملُهاأيا رامناأعمثلانيتنك6لاونيتدذابا

ونيالحقةاونيتض66ل.
وكثنانينظث6ُانيسادنعيااّفذانيدث6انيثيضاحكما
نإلعدن6ا حلانيشا6خانيدالمةااملا ثقلانينمل،او ددا
سانننتامناتدذابهاوإخفثئهاأطللاقثمتانألجهزُةا
نألمن6ةانيسادنعاةا فصلايأسهاعناجسدهايفاظلا
صمٍتا لاوتننطؤامناقبلاأس6ثعانينظث6انيسدنعيا

يفاونشنطناويندن..ا
اوما1اذيكاو لغامانيبطاشاونيتنك6الايماوينا
اتمكاَنااظاث6اآلاخل6فةاوآلاسادنعاماناإطفثءا
جاذوةانيحلنكانيسالملايفانيبحلاان،ايفاعنيةاعىلا
عَظمةانيشدبانيبحلانلاوح6ناةاأ نثئهانيراثء،ا
وعمل6اثتانيقم1اوننحكث6انيجثئالةاللانادكثسا
يلماأزقانيخل6فلانيسادنعيانيتصثعادانيدرّباعنا

ا هثاأاظمةانينفطاونيلمثل. أزمةاشثملةاتُملُّ

حميد رزق

ُض  االضطهاُد واملعاناُة التي يتعرَّ
لها املواطنون يف دول الخليج

علي الـَمَحْطوري
وتلنمابااساتددايدخانلانيب6تا
ي6اسا أااث6،ا أي داةا نأل 6اضا دادا
كثيخل6اجاونيسادنعاةاعاىلاوجاها
نيخصانصاماناانتظالاأنااازولا
نيكث نسانألسانعااأو ثمث(،اعىاأنا
اخلفهايئ6سااد6ادااعفءاعالقثت(ا
رُض تا أقنىا»ازيةا لع«امنذانيلقثءا
نيننثئالانيشاهريا الاعبدنيدزااز-
يوزالاتامنتصافانألي د6ناثتامنا
نيقالنانياثيضاعاىلاظهالانيدملةا
»مارييف«ايفامنطقةانيبحرينتانيلةايفا

قنثةانيسناس.
إاماثاويلمفثيقةاأاضاث،ااثيخلفا
نيقاثع6اااؤيقانيخل6اجاوانارياقللا
نيسادنعاةاخصنصاثايفاحاثلاافذامثاتنعادا هايفانيحملاةانناتخث 6ة،ا
 فالضارضاباةانيحمثاةاعىلاحلفاثءاأملاكثايفانيدثيم،اونيسارياقدمثا
يفا»قثاانناجثساتث«،اومثاادنلاذيكامنامننلانيسادنعاةاكمتهماعويلا

يئ6سايفاأحدنثااااسبتمرباللا6.
وعاناأو ثمثاال6سايفاتأياخهايشءامغثالاألساالاه،اأواغريامأينفا
عناس6ثسةانينناثتانيتحدةاسنىاياضهاتنف6ذا»نير ةاضداسنياث«ا
عاث6ااالااااثزناعنادانيالأيانيالويسا تفك6اكا»ك6مثوياسانياث«،ا
و مقادنيامثاكثنامنقفثامنّلاتلنجدثايلنفنذانألملاكل،اإناأاهااحسابا
ألو ثماثاأااهايماانيطا االعهايفاحلبامجننااةاُعدَّتاح6نهاثا-ا6مثاينا
ناديدات-ا منث ةاحلباعثي6ةاثثينة،ااجاثانيدثيمامنهثا أعجن ةا دداأنا

كثناعىلاحثاةانيهثواة!

الحرُب اإلعالميُة والنفسية
د. أحمد مطهر الشامي *

 )اا

كيف نواجُه الحرَب النفسية واإلعالمية على ضوء 
القرآن؟

يفاإطثيانيحلبانينفس6ةاونإلعالم6ةانيتلاتخنُضهثا
قانىانيدادونناضدانيشادباني6منالانيظلان6،انا دا
ٍة،ا مانامقث ََلاةالذهانيحالبانإلعالم6ةا حالٍبامضثعَّ
ونيصفحاثتا نيقناننتا يهاذها نيقثطداةا ويتكانا
نإلعالم6اةاونيتحذالامنهاثاجزءامنانيدلكاةاادندمثا
اقان6انيددوا تساخريانيل6اثينتايتنظ6فاماثااقثيبا
منامثئاةاوخمسالاقناثةاوأَْكنَالاوآنفانيصفحثتا
ونيننقا1.انيؤادةايلدادونناونيننجهةايننيةانيشادبا
نيبثيكةاواكتشافا أنانيشادبااقثط1الذهانيقنننتا
ونيصفحثتاسا6صثبا ثإلحبثطاونيشادنيا ثيهزامةا

وماثاحثجاةاشادبنثايشاثلدةاوننساتمثعايقناننتا
وصفحثتاتاربيايقتلهاوتفرتيانألكثذااباونيلهااذكلا
عنا نالاإرسنئ6لاأناأحدامننصفثتهمانيسالب6ةاأاهما
اساّمثعننايلكاذب(اأيااساتمدننايألكثذاابانيتلا
تأتلامنانيدادوا تفثُعلاوتأثلا شاكلااجدلهااُلجفا
واتذ ذب،اونيلهاأملا مقثطدةاكلمةايفاملحلةامد6نة؛ا
ألاهاثاكثاتامدَخاالًايلددوااباثألوىلامقثطداةاإعال6ا
نيدادواااثاأاهاثانيذاناآمنانناناتقنينناينعناثاوقنيننا

ناظلاثاونسمدنناويلكثالاناعذنباأي6م(.

)اا

يجُب أن نحِمَل وعياً يحّطُم معنوياِت املخربني 
اقانلانيشاه6دانيقثئداااحنا حثجاةاإىلاأنااظهلا
يفاوع6ناثايفاسالنكنثايفاأعمثينثايفاجدااثايفانلتمثمنثا
إىلاعيجاةاتحطامامدننااثتانيخل لامانانينثاقلا
ونيلجفالاونيذاانايفاقلن هامامالض،اا66أساننا

ا6ْضَمِحلُّانناواتضثءينناأمث6امثاالمساناهامناُكّلا
شاخصامنث,اماناِجادِّهاونلتمثمهاووع6اه،ااريونا
نينثساكتالًامنانيصلباتتضثءلاافس6ثتهماوتضمحلا
واتالشانناش6ئثًااشا6ئثًاحتىااصبحننايفانيجتم1انا
ق6ماةايهام،اوحتىااصاَلاإىلاعيجاةاأناناادلفامثذنا
اقانلاو مثذنااتفّنُهامدلاأوامدك،اتضطلُبانيساأيةا
يدااه،ااتَلْجَلاجانيبثطُلايفاامه،ااالاادالفامثذنااقنلا

ومثذناادمل.
إذناوصلتانألمةاإىلاوعٍلامنالذنانيننع،االنانتجهتا
عارنُتانيحطاثتاونيقناننتانيفضثئ6اةاومحطثتا
نإلذنعاةااحانامجتم1امانالاذنانينانعاُكّلاذ ذ ثتهثا
ستنطللاإىلانيجناويناتصلاإىلاأيضاافس6تكايناتؤثلا

ا6ك(.

* رئيس الجبهة التعبوية
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