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قال اإن ال�ضموَد ال�ضعبي والقَبلي والت�ضحيات جعل الو�ضَع العام واجلبهات متما�ضكًة

الرئيُس الصّماد يدشن اللقاَء املوّسَع ملديريات القطاع الغربي ملحافظة صنعاء بعقد لقاء موّسع مع قبائل بني مطر

اقتحاُم معسكر استراتيجي وخمسة مواقَع عسكرية بعملية شاملة وتكتيكات متطورة • مقتُل وإصابة عشرات العسكر السعوديين بينهم ضباط بُرَتب 
عالية • تدميُر آليات ومخازن أسلحة واالستيالء على كميات كبيرة • هروٌب جماعيٌّ لجنود الجيش السعودي بعد العملية باتجاه مدينة الخوبة

عمليٌة عسكريٌة كربى للجيش واللجان الشعبية يف جيزان!

  - صنعاء:
عّشانايئ3اُسانيجلاسانيسا3ثيسانألعاى،ا
ا2َا صثياحانيصّمثع،اإان3اأماس،انيلقثَءانينسَّ
يدإلإاثتانيقطاثعانيغل لايحثإظاةاصندثء،ا
 حضانيانيحثإاظاحنالاقط3ناةاوق3اثعنتا
نيجثياسانيحل3اةاوأع3اثناومشاثإخانيقطثعا

نيغل لا ثيحثإظة.
وأشاثعانيلئ3اسانيصماثعا ثيادويانيبطنيلا
يلقبثئالاني3من3ةاوعويلاثانينطنلايفانيحفثظا
عىانينظاث3انيجمهنيياونينحادةاومثامنّلنها
مناعماثعاتأيإخلايلنظاث3انيجمهنيياو نثءا

أيكثإهاونيحفثظاعىاصندثءاومكثإتهث.
وأشاثيايئ3سانيجلسانيسا3ثيسانألعىاإىلا
أَْلاااَدنفانيدادونناوحَمالتهاوإرشانيدعثإثتا
ونيشاثئدثتاوته3ئاةانيجتما2ايالستساال3..ا
ونيقبَايلا نيشادبلا نيصمانعا أنا مؤكادنًا
ونيتضح3اثتاجدلاتانينضا2انيداث3اووض2ا
نيجبهاثتامتمثساكثًاوالاإمكاناأناإتزعازعا

مهمثاكثإتاإمكثإ3ثتانيددونن.
وقثلا»إنانيحملةاننعالم3ةانألخريةايلددوننا
وآيتهانيتلاتحاثولاأناترّسبانينلناونيضدفا
إىلاإفانسانيجتما2انياذياالاإمكاناأناتؤثلا
عل3هامنلالذهانيح3لانيضد3فةاعنانإتصثينتا
نيددوانينلم3ةاونيشثئدثتانيتلاتمسانيجثإبا
عنخل3اةا جبهاةا تننجاها ولالا نالقتصاثعيا

متمثسكةاوقنإةاوصث لة«.
وعارّبانيلئ3اُسانيصّماثعاعنانينقاةا أ نثءا
منثطالاني3ماناجم3دهاثاوأ ناثءامحثإظاةا
صنداثءاوأناتضح3ثتهامانيثعإاةاونيدننإاةا
عضدلاما يفا ا إُفاتَّ أنا إمكانا الا ونيبرشإاةا

إيجاثفانيددونناو طشاهاوتهنإلاه..امؤّكدنًا
أناتضح3اثتاأ نثءانيشادباني3منالاوقبثئلها
وأ نثءامحثإظةاصندثءاالاإمكناأناإتجثوزلثا
أحاد،اوأناأوضاثَعانيجتم2او ن3تاهاوخدمثتها
للايفاأوينإثتاعملانيجلسانيسا3ثيسانألعىا
ونيحكنماةانيدثجلاةاونينظانيةا ماثاإدن3ها

نينطنانيذياإستحلامنانيجم23انيتضح3ة.
اونلماأإهاو دداسانتلاقّد3ا وأكاداأنانيددوَّ
إ3هاثانيشادباني3منلاخاريةايجثيهاوإساثئها
وأطفثياهاوعملتانألع3ثنانيدإ3اةاونيمتلكثتا
نيدثماةاونيخثصة،اأناإسامحايلددوا تحق3لا
إاراأواإلك2الذنانيشادب..امذكلنًاأإهاينايما
إكناأمث3انيددونناإاّلاأرسانيشاهدنءايفاصندثءا

يكثإانناكف3لالا زعزعاةاعالوشانيدتدإانا
وقثعيإناعىانالإتقث3امنانيددوننانيتغطلس.
وأشثيايئ3ُسانيجلسانيس3ثيسانألعىاإىلامثا
تمنلهانيلحلةانيحسثساةامناملنحلانيحساما
ونالإتصاثياعىانيدادوننانيذياتكلافامؤخلنًا
 دارشنتانيل3اثينتامانانيادوالينتايلتزقتها
يحسامانيدلكاةاخاللاأساث 23اوعاد3اوجنعا
مكثنايهمايفانيسدنعإةاوس3طلعلمامناعنخلا
نيملكاةالذهانألإاث3انيتلاإساتم3تنناإ3هثايفا
نيجبهاثتاعلهماإحققنناإارنًا مثاإمنلنإها

مناإدثلايلددونناوأعونتايخ3صة.
وجادعانيتأك3اداعىانينقاةانيكباريةا أ نثءا
نيشدباني3منلاوقبثئلهاومثاإسدىايهانيجلسا

وحكنماةاننإقثذامناأجلاتحق3لانالساتقلنيا
نالقتصاثعيايفاإطاثيانيمكاناونيحفاثظاعىا
تمثسكانيجبهةانيدنخل3ةانقتصثعإثًاونجتمثع3ثًا
وعساكلإثًاوأمن3ثً،اوصنالًاإىلانيستقبلانيننعدا

 تجثوزانيلحلة.
وقاثلا»كلاماثاإرشإناثاأإنثاجم3داثًاخدن3ا
يهذنانيشادباعومثً،اوأنامناإخلاننإساثناأنا
إكنناخثعمثًايهذنانيشادبانيذياتخلجاإسثئها
مزغلعنتايزإثفاأ نثئهناشاهدنَءامناجبهثتا
نيقتثل،اوإخلجايجثيهامنا لاأوسثطانيلكث3ا
متنعدإاناومهدعإاناأعادنءانينطاناوإلدابا
أطفثياها أخطلاشاظثإثاأإتكاساالحاعلإتها
نيحالباإكلناثا نساتخد3ايفالاذها نيبرشإاةا

جم3داثًاإخنةايكماوخادن3ايهذنانيشادباوينا

إأياَناجهدنًايكثإأةالذنانيشادباومثاإقتض3ها

نينض2انيلنلنامناصرباونيحفثظاعىانيجبهةا

نيدنخل3ةانيتلاإلنلنانيددواعىاتفك3كهث«.

وشادعايئ3اسانيجلاسانيسا3ثيسانألعاىا

عاىاألم3ّاةانيتالحاماونيصمانعاونيتضح3اةا

القرتنباسثعثتانيحسام،اوأنانيشدباني3منلا

سا3ظلاينإ2انيلأساصثمدنًاويناإنحنلاإالايلها

سابحثإهاوتدثىل..امدربنًاعنانيشاكلاونيتقدإلا

يلجهنعانيتلاتبذيهثايجثالُتامحثإظةاصندثءا

وق3ثعتهاثاومحثإظهثايفاساب3لانيحفثظاعىا

نينحدةانيدنخل3ةاونستقلنيانينض2انيدث3.

  - خاص:
إّفاذتاقننُتانيج3شاونيلجثنانيشادب3ةالجنمثًا
نسارتنت3ج3ثًاونسدثً،اأمسانألحد،النانألولامناإنعها
ضاداج3اشانيدادوانيسادنعيايفامنطقاةاج3زنن،ا
وأسقطتامدسكلنًاومننق2َاعسكلإةاسدنعإةاألولا
مالة،ايفاعمل3ةاتّمتاوإالانسارتنت3ج3ةاوتخط3طا
متقناوتكت3كاعساكليامتطنيايفامختلفاجننإبها
وملنحلاه،احتاىاملحلاةانيتنف3اذانيتالاعصفاتا
 ثيج3شانيسادنعي،اوأوقدتانيدارشنتامناجننعها

وضبثطهاقتىاوجلحى.ا
وطثيتانيدمل3ُةامدساكلنًاسادنعإثًاإأخذاطث دثًا
عساكلإثًاوجغلنإ3اثًانسارتنت3ج3ثًاوخمساةامننق2ا
عسكلإةاأخلى،اح3ثاوجداجننعانيج3شانيسدنعيا
أإفساهمايفاخضمامدلكةاكربىاالاِقبَاِلايهما هثايفا
وقاتاكثإتاطثئالنتانأل ثتيشاونيطثئالنتانيحل 3ةا
نيسدنعإةاتشاناعرشنتانيغثينتانيتلاتدثَمَلامدهثا
أ طاثلانيج3اشاونيلجثنانيشادب3ةا مهاثيةاعثي3ةا
جدلتهثاتفقداق3متهثاوتفشلايفامن2اللوبانيجننعا
 ثتجثهامدإنةانيخن ةا دداأناشهدونامقتلانيدرشنتا

منانيجننعاونيضبثط.ا
يفانيتفثص3ال،اأإاثعتانيصاثعيانيدساكلإةاأنا
نيدمل3ةانيدساكلإةانيننسدةانساتهدإتاتحص3نثِتا
نيج3اشانيسادنعيايفامدساكلانيغثوإاةاونقتحث3ا
خمساةامننق2،اوللامنق2انيتباةانيحملنءاومنق2ا

نيقمثمةاومننق2اقثئماز 3داونيشبكةاونيكلس.ا
وتنضاحانيصاثعياجثإباثًامناتفثص3الانيخطةا
نيدساكلإةانيتلانمتثزتا دنارانيفثجأةاوجننإبا

عمل3اةاتنف3ذلثامناقبالاأ طثلانيج3اشاونيلجثنا
نيشادب3ة،اح3اثاتف3اُداأنانيهجان3َاسابقهاقصفا
نيتالا ونيدإد3اةا ومكنَّافا ثيصننيإاخا عن3افا
نساتهدإتانيننق2انيدسكلإةانيساتهدإةاوتمكنتا
قاننتانيج3شاونيلحاثنانيشادب3ةايفانيلحلةانألوىلا
عربانيقصافانيكنفامناتدمريانيد ث اثتاونآلي3ثتا
نيتلاكثإاتامتملكزةايفامدساكلانيغثوإةاونيننق2ا

نيخمسةانألخلى.ا
اكماثاتف3ُدانيصاثعُيانيدساكلإة،او ددانيقصفا
نيكنافاتقاد3اأ طاثلانيج3اشاونيلجثنانيشادب3ةا

ونقتحمننانيننق2انيدساكلإةانيساتهدإة،اوخثضننا
مداثيكاعن3فةاشاهدتامقتالاوإصث اةانيدرشنتا
مانانيجنانعانيسادنعإل،امنضحةاأنا الانيقتىا
ونيجلحاىاضبثطاسادنعإلاذويايتباعساكلإةا

يإ3دة.
خااللانيدمل3اةانيتالاشاهدتاتقدُّماثًاونقتحث3َا
مننقا2َ،اقاث3اأ طاثلانيج3اشاونيلجاثنانيشادب3ةا
نألسالحةا نآلي3اثتاومخاثزنا مانا عادعا  إحالنقا
ونيذخرية،اونستنينناعىاكم3ثتاكبريةامنانألسلحةا
نيتننعةام2اذخثئللث،اإ3مثاكثإتاطثئلنُتانأل ثتيشا

نيسادنعإةاتشاناغثينتال3سارتإةاويكناعوناأإةا
إدثي3ةاتمكِّنانيج3َشانيسدنعيامنانيننجهةاونيذيا
يجاأاجننُعهايلفالنياتثيكلاأسالحتهماوآي3ثتهمايفا

قبضةانيج3شاونيلجثنانيشدب3ة.ا
أمثانيظالوفانيتالاينإقاتاملحلاةانيتخط3طا
ونيتنف3اذاإ3ف3ادامصادياعساكلياأنانيدمل3ةاتما
نيتخط3طايهاثا إتقثناونتخثذاتكت3كثتاعساكلإةا
متطنيةامناح3ثانالعدنعاونيلصداونيتث دةاونيتتب2ا
يتحلكثتانيج3شانيسادنعياوآي3ثته،امشارينًاإىلاأنا
عنرانيفثجأةاكثنالنانيلتكزانألساثيسايفاإجثحا

نيدمل3ة.ا
نيدمل3ةا حسابانيصديانيدسكليا دأتاملنحُلا
تنف3ذلثامنانيسثعثتانألوىلامناصبثحاأمسانألحد،ا
ونستملتاإىلامثا ددانيظهريةامناني3ن3اذنته،امشرينًا
إىلاأناأ طثَلانيج3شاونيلجثنانيشدب3ةانستطثعنناأنا
إنّكلاننا ثيددواوإدملوناتحص3نثتاهاوكذيكانيقضثءا
عاىانيدرشنتامنانيجننعاإ3مثاتمايصداأعدنٍعاكبريةا
مناجنانعانيددواولالاتفلا مثاتمكناتامناآي3ثتا

 ثتجثهامدإنةانيخن ة.ا
وأخاذتانيدمل3اةاصدًىاكبارينًامناح3اثاإقلنيا
ننعال3انيسدنعيا تدلُّضانيج3شانيسدنعيايهجن3ا
ونسا2ايفامننقا2َاعساكلإةاألولامالةاتصالاإي3هثا
نيداثيك،اإ3مثانكتظتامننقا2انيتننصلانالجتمثعلا
 منشانينتاتدلانامقتالاجنانعانيدادواماناقبلا

مستخدملاتلكانينسثئلامنانيسدنعإل.ا
وإ3ماثاإيلاأسامثءا دضامنانيجنانعاونيضبثطا
نيسادنعإلانيذإنايقننامصثيعهماعىاأإدياأ طثلا
نيج3اشاني3منالاونيلجاثنانيشادب3ةاخااللانألإث3ا

نيثض3ةايفاجبهثتانيحدوع:
اا-اإثإفا ناإلحثنانينإدزيا

اا-اعبدنيلهامحمدانيحثتمل
إا-اظثإلانيشهلنإل

لا-اسلطثنا ناوجدثنانيغزونإل
لا-اسدداح3ثانيهلسثإلانيدنيف

6ا-اخثيدا ناعبدنيلحمناسفلانيقم3زيانيقثطل
ثا-ا دنحاصكبانيظفريي

ثا-انيدلإفامحمداإح3ىانينجدل
لا-انيلق3باأولااسدنعانألكلبل
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  - خاص:
حاّذيتانيقاننُتانيبحلإةاونيدإثعانيساثحيلاوخفلا
نيساننحلاني3من3ة،اأمسانألولانيسبت،ا ننيَجانيددوننا

منانستخدن3انيملانيدويلايقصفاألدنفامدإ3ة.
وقثيتايفا 3ثنا”إنا ننيجانيددونناتستخد3انيملنتا
نيدوي3ةايقصفاألدنفامدإ3ة،اممثاإشكلاخطلنًاكبرينًا

عىانيالحةانيدوي3ةايفانيبحلانألحمل”.
وأكادتانيقاننتانيبحلإةاونيدإثعانيساثحيلاوخفلا

نيساننحلاجثلزإتَهثايلالعاعىاأياقصافامنا ننيجا
تحثيفانيددونناتحتاأياظلف.

كماثاحذيتانيسافنانيتجثيإاةامنانيالويايفانيملا
نيادويلاإالا دداتشاغ3لاجهثزانيتدثيفانيادويلاحفثظثًا

عىاسالمتهث.
اويفانتصثلالثتفلام2اقنثةانيساريةاقثلامساثعُدا
نيتحدثا ثسامانيقننتانيسلحةانيدم3داعزإزاينشداإنا
نيقننِتانيبحلإةاستتصدىاألياعدوننامناِقبلانيبننيجا

نيتث دةايلددوننانألملإكلانيسدنعيايفا ثبانيندب.

ويفاتاينشاداأنانيدادونَنايجاأاإىلانيقلصناة،اوأنا
نيبننيجانيحل 3ةانيتث دةايهاقثمتا ثساتهدنفانيدإ3لا
ونيننقا2انيتث داةايلج3شاونيلجثنانيشادب3ة،اولنامثا

نضطلانيقننِتانيبحلإةاإىلاإصدنيالذنانيب3ثن.
انيصه3نإلا وأكادانيدم3اُداعزإازاينشاد،اأنانيدادوَّ
إتننجاُدايفامداثيكا اثبانينادب،اوإقثتالاما2انيددوا
نيسادنعياوننمثينتال،اولاناتحثيُاٌفاضادانيج3اشا
ونيلجثنانيشادب3ةاوضدانيدلو ةاوضادانألمنانيقنملا

نيدل ل.

  - خاص:
ونيلجاثنا نيج3اشا أ طاثُلا إننِصاُلا
يحثإظاةا نيغل الا نيشادب3ةا ثيساثحلا
مساجللا نيدساكلإَة،ا عمل3ثِتهاما تدازا
مزإادنًامنانيبطانالتايفامننجهةانيددوننا
نألملإكالانيسادنعيانياذياإحاثوُلامنذُا
ثالثاةاأساث 23انيزحاَفاعاىاساثحلاذوا
 ثباوكهبنباونيُدَملي.او حسابامصديا
عساكليامساؤول،اإقاداتمكاناأ طثُلا
نيج3اشاونيلجاثنانيشادب3ة،اإان3َاأمسا
نألحاد،امنانيتصّديايزحفاقث3ا هاتحثيُفا
نيددوننانألملإكلانيسادنعياعىانينطقةا
نيساثحل3ةا تداز،ايغامانيغطاثءانيجنيا
نيكنفانيذياينإلانيزحَفاوقصفاطثئلنتا
نأل ثتيشاومشاثيكةاطثئلنتانالساتطالعا
ما2ا وتزنمناها ونيصه3نإ3اةا نألملإك3اةا

قصفانيبننيجانيبحلإة.
وأشاثيانيصدُياإىلامحثويتَلازحفاقث3ا
 هماثاملتزقاةانيددونناإان3اأمسانألحد:ا
نألوىلانستملتامنذانيفجلاإىلانيدر،اإ3مثا
نساتملتامحثويُةانيزحفانينثإ3ةامناِقبلا
نيغلباإىلانيتثسادةامسثًء،اوتمكناأ طثُلا
نيج3اشاونيلجثنانيشادب3ةامناكرسلمثا
وتكب3ِداتحثيفانيددونناوملتزقتهاخسثئَلا
كبريًةاوقتلانيدرشنتامنهما 3نهماملتزقةا
منانيجنجنإداوعادعامناعنثرصانيقثعدةا
وعنعاش،اوجالحانيددإادامنهام.اووإقثًا
يصاثعَيامحل3ٍة،اإقداشانلدتاسا3ثينتا
قتاىا رسإا2ا تنُقاُلا شاكلا ننسادثفا

وجلحىاقننتانيغزو.ا
نيدادوننا طارينَنا أنا نيصادُيا وذكالا
نألملإكلانيسادنعياشاناخااللاأقلامنا
أي 2اساثعثتا دداظهلاأمسانألحد،اأكنلا

منامثئاةاغثيةاجنإةاعىاُكلٍّامنامنثطلا
نيجدإداونيكدحةاوونجحهاومدإنةانيخثء،ا
كماثاقثماتا ننيُجاهانيحل 3اةا قصافا
مكنفا صننيإَخاإسفنيإةايفامحثوالتهما
نيفثشلةايلزحفاعىانينطقةانيسثحل3ة.

وأكادانيصدياأإها فضالانيلهاعّزاوجلا
نساتطثعاأ طثلانيج3شاونيلجثنانيشدب3ةا
نيتصدياياكلامحاثوالتانيلتزقاةاوعد3ا
تمكالانألعادنءاونيغازنةاماناتحق3لاأيا
يشءاإمنلايهماتقدمثًانسرتنت3ج3ثً،امشرينًا
إىلاأناأ طاثلانيج3اشاونيلجثنانيشادب3ةا
كبادوناتحثيفانيدادونناخااللامحثوالتها
نيزحافاعىانينطقةانيساثحل3ةاخساثئًلا
إثعحاًة،اح3اثاتماتدمرياماثاإقثيبا٢٠٠ 
آي3ةاعساكلإةاوقتلانيئاثتامنهماوجلحا

آخلإن.
وإّنهانيصادُياإىلاأنانيددوا ثتاعثجزنا

وإثشاالًاأمث3اأيوعاصمنعاساّطلهاأ طثلا
نيج3شاونيلجثنانيشدب3ة.

وكثناماثاإزإاداعاىالاعنارنًامانا
ق3اثعنتانيلتزقاةاقادايقاننامصثيَعهام،ا
إ3ماثاُجالحاثااآخالونامانامنثإقاىا
نيدادونن،اوتماتدمارياإاآي3ثتاعساكلإةا
خااللاتصاّدياأ طاثلانيج3اشاونيلجثنا
نيشادب3ةايزحفاكبرياجدنًاقث3ا هامنثإقنا
نيدادونناعىاأطلنفامنطقاةانيجدإداإن3ا
نيسبتانيثيض،اتحتاغطثءاجنيامكنف،ا
ح3ثاشاناطاريننانيددونناأكنالامنالا 
غاثيهاجنإةام2اإسانثعاكباريامناطريننا
نأل ثتايش،او حسابامصادٍياإاإناقثئادا
عمل3ثتانأل ثتيشايفاقننتانيغزواننمثينتلا
وإُدعاىالاثعيانيلنشادياقاداأص3ابايفا
محثوياةانيزحافانيتلاتصاّدىايهثاأ طثلا
نيج3شاونيلجثنانيشدب3ةانيسبتانيثيض.

م�ضاعُد الناطق با�ضم القوات امل�ضلحة: العدو ال�ضهيوين يتواجُد يف معارِك باب املندب

القواُت البحرية تؤكد: جاهزون للرد على بوارج 
العدوان واملمر املائي سيكوُن يف خطر

زحٌف م�ضنوٌد بغطاء جوي مكّثف وق�ضف لالأبات�ضي والبوارج البحرية وحتليق لطائرات ال�ضتطالع الأمريكية وال�ضهيونية

العدو ينكسُر على أطراِف ذو باب وعشراُت القتلى والجرحى في صفوفه 
وسياراُت اإلسعاف تهَرُع لنقل جرحاه

: تم تدمرُي ما يقارب 100 آلية عسكرية للعدوان  مصدٌر عسكريٌّ
وقتل وجرح املئات من عناصره من ضمنهم قائُد عمليات األباتشي 

يف قوات الغزو اإلماراتي 

تطهرُي عدة مواقَع يف املهاشمة 
بمديرية خب والشعف ومقتُل وأسر 

عدد من مرتزقة العدوان السعودي
  - الجوف:

تمكناتاقاننُتانيج3شاونيلجثنانيشادب3ة،اإن3انيسابت،اماناتطهرياعدعا
منانيننق2انيدساكلإةايفامدإلإةاخباونيشادفا محثإظةانيجنف،ايفاعمل3ٍةا
شاهدتامقتَلانيدرشنتاماناملتزقةانيددوننانيسادنعيانألملإكلاوأرساعدعا

آخل.
وأإثعامصدياعساكلياأناقننتانيج3شاونيلجثنانيشدب3ةانقتحمتامننق2ا
ملتزقةانيددوننانيسدنعيانألملإكلايفامنطقةانيهثشمةا أطلنفامدإلإةاخبا

ونيشدفانيرشق3ة.
وأوضحانيصدُياأنانيدمل3ةاأسافلتاعناساقنطاتلكانيننق2اوسقنطاعدٍعا

منانيقتىاونيجلحىايفاصفنفاملتزقةانيددونن.
وكشافانيصادياعناوقنعاأرسىاماناعنثرصاملتزقةانيدادوننايفاقبضةا
أ طاثلانيج3اشاونيلجاثنانيشادب3ةانيذإاناتمكنانناأإضاثًامناتدمارياآي3تلا

عسكلإتلاخاللانيدمل3ة.

اأبطاُل اجلي�ش واللجان يطّهرون عدداً من 
املواقع يف منطقة يام 

مقتُل 70 مرتزقاً وإصابُة العشرات 
يف معارَك عنيفٍة بجبهة نهم خالَل 

اليومني املاضيني
  - صنعاء:

أخفقاتاُكلُّامحثوالتاملتزقةانيددونناخااللاني3نملانيثض3لايفاتحق3ِلا
أياتقد3اإُذَكُلايفاجبهةانيقتثلا مدإلإةاإهمارشقلاصندثء.

وتكبّادانيغزنةاونيلتزقةاخساثئَلاكباريًةايفانأليونحاونيدتاثع،اح3ثاعنيتايفا
ني3نملانيثض3لامننجهثٌتا ثيقلبامناجبلاإث3انالسارتنت3جل،امثاأسفلاعنا

مقتلاوإصث ةانيدرشنتامنانيلتزقة.
وعّملاأ طثُلانيج3شاونيلجثنانيشادب3ة،اإن3اأمس،اآي3ًةاعساكلإةايلتزقةا
نيدادوننانيسادنعيانألملإكالاويقلاَمناكثإانناعىامتنهاثامصثيَعهمارشَقا

سلسلةاجبثلاإث3ايفاإهم.
ونساتهدفاأ طثُلانيج3اشاونيلجثناطقماثًاعساكلإثًايلملتزقةا صثيوخا
منجاه،اماثاأّعىاإىلاتدمريهاومرعاوإصث ةاَمناكثإانناعىامتنهارشقاجبثلا

إث3.
وقاثلامصدياعساكلياياا»صادىانيسارية«اإناأ طثلانيج3اشاونيلجثنا
تمكنننامناأرسانثنلامنامنثإقلانيددونناوغنمنناعدعنًامنانألسلحةانيتننعةا

يفاجبهةاإث3ا مدإلإةاإهم.
مصثعُيامطلدٌةاأإثعتاياا»صدىانيسرية«اأنالثامنامنثإقلانيددوننايقننا

مصثيَعهماخاللامدثيكاني3نملانيثض3ل،اإ3مثاجلحانيدرشنتامنهم.
وأشاثيتانيصثعُياإىلاأنانيلتزقةاسحبننالإاجنةامناسثحةانيدلكةاصبثَحا

أمس؛اوذيكايدإنهمايفامقربةامأيبا دداإن3اونحدامناسحباللاجنة.

وزيُر اإلعالم يؤّكد على ضرورة 
تظافر الجهود إليصاِل معاناة 

العالقني يف الخارج
  - صنعاء:

أّكاداوزإُلاننعال3،اأحمدامحمداحثمد،اعاىاألم3ّةاتَظثإلانيجهنع؛انإصثلا
مدثإثةانيشادباني3منلاإىلانيدنخلاونيخثيجاجلنءانيحظلانيفلوضاعىامطثيا

صندثءانيدويلاإىلانيدثيم.
وأوَضاَحاوزإاُلاننعال3ايفايقثئاهام2امدإلاعث3امطثياصنداثءانيدويل،اخثيدا
نيشاثإف،اومدإلاعث3انينقالانيجنيا ثيه3ئةانيدثمةايلطاريننانيدإلاونأليصثعا
نيدكتانياماثزناغثإام،األم3ّةاتنف3اذانيحمالتاعاربامختلفاوساثئلاننعال3ا
ونيتننصالانالجتمثعالان النزامدثإاثةانيطاالباونيالىضاونيجلحاىانيذإانا
نايماإتمكنننامنا إحتثجانناإىلاتلّقالانيدالجاخثيجاني3من،اوكذنانيدثيقالاممَّ

بُلايفانيخثيج. نيَدْنَعةاإىلانينطناوتقطدتا همانيسُّ
وععاثانينزإاُلاإىلانيتفثعالاما2انيحملةايتنض3اِحامدثإثةانيشادباني3منلا
وإإصثلاصنتهاإىلاشدنبانيدثيمانيُحلَّةايتشّكلاضغنطثًاعىاعويهثايلدملاعىا

يإ2انيحصثيانيظثيماعىاني3من.
كماثاأّكاداوزإُلاننعال3،اععماومساثإدةانيجهانعانيتلاتبذيهاثاوزنيُةانينقلا
ونيه3ئاةانيدثمةايلطريننانيدإلاومطثياصندثءانيادويلايفتِحانيطثي،امناخاللا
نيرتوإاجايلحملةاونيتفثعالامدهثامناِقبَِلاوساثئلاننعال3انيلسام3ةاكننجٍبا
تفلُضاهانيسائني3ةانينطن3اةاإزنءامثاإتدلضايهانيشادباني3منالامناعدوننا

غثشماوحصثياجثئلاوتدنع3ثتهمثانيتلاشّكلتاكثيثةاإإسثإ3ة.
مناجثإبهانساتدلضامدإُلاعث3امطثياصندثء،اننجلنءنِتانيتلاتمانتخثذُلثا
 ثيتنس3لام2انينزنينتانيدن3ةايتسل3طانيضنءاعىامدثإثةانيدثيقلايفانيخثيجا
جالنءاإغالقامطاثياصندثءانيادويلانيذإناإصالاعدعلماإىلاأكنلامانالااأيفا
مننطن..امشارينًاإىلاأإهاتماتساج3لاإحنالااأيفاشخصامنانيطالباونيلىضا

أغلبهمامناكبثيانيسناإحتثجنناإىلانيسفلايلخثيجايلدينسةاونيدالج.
وإثشادانينظمثِتاننإساثإ3َةاونيجتم2َانيادويلارُسعَةاإتاحامطثياصندثءا
أمث3انيلحالتاننإساثإ3ة؛ا ثعتبثيهانيرشإثناونيبنن ةانيلئ3س3ةايكلاني3من3ل..ا
مننلاثًاإىلانيدثإاثِةانيتالاإتجلُعهاثانيدثيقننايفانيخاثيج،امدل ثًاعاناأملهايفا
نساتجث ةانألممانيتحدةاونينظمثتانيدوي3ةانألخلىاينثشادنتانيشدباني3منلا

مناأجلاإتحانيطثياوتمك3نهامناحقنقهانيتلاكفلتهثايهانيقننإلانيدوي3ة.
حرضانالجتمثعامدإُلاصثياةاكبثيانيض3نفا مطثياصندثءاوإثئبانيتحدثا

نيلسملا ثسمانيه3ئةاأملاجمدثن.

ندوٌة بمحافظة املحويت حول دور اإلعالم 
يف مواجهة العدوان األمريكي السعودي 

على بالدنا
 -  

المحويت:
إّظامامكتاُباننعاال3ا محثإظاةا
إاتا نيحنإاتا ومنقا2ا نيحنإاتا
وصح3فةانالتحاثعاإدوًةا دننننا“عويا
ننعال3ايفامننجهةانيددوننانيسادنعيا

نالملإكلاعىاني3من”.
ويفانيندوةانيتالاحرضلثارشإحةا
نينقفالاوننعالم3الا ونسادةامانا
ونيُكتّاثباونألع اثءاوغريلام،انإتتاحا
مدإُلاعاث3امكتباننعاال3ا محثإظةا
نيحنإت،اعايلاإح3ىانأللجليانيندوَةا
 مقدمةاإقثطاحانلاألم3ّةامننجهةا
إعال3انيددونناونيتصديايهاومننجهتها

 كلانينسثئلاوننمكثإثت.
أوينقا أي ا2ا نينادوةا يفا وُقّدماتا
عمالامناِقبلامدإلاعث3امكتباوكثيةا
نألإباثءاني3من3اةااسابأ(ا ثيحثإظاةا
سادداعايلانيحفاثيشاومدإالاعاث3ا
مكتبانيتخط3اطاإيهث3اإح3ىانينزإيلا
وإثئبامدإلامكتباننعال3اعبدنيسال3ا

عبثساونينثشطاننعالملاونيصحفلا
صثيحانيساقف،اتنثويتانأللم3ةانيتلا
إشاّكلُهثاننعال3اونينساثئلاننعالم3ةا
يفاخلالايأياعاث3امنثلاضايلددوننا
ونيتحدإاثتانيتالاونجهاتاوتننجهها

نيؤسسثتاننعالم3ةانينطن3ة.
ونستدلضتاأوينقانيدملانينض2ا
نيلنلانايإلعال3اني3منالاخاللاعثَملا
منانيددوننانيسادنعيانيغثشاماعىا
ني3ماناوعوياننعاال3ايفاإقلانيحقثئلا
ويإا2انيدننإاثتاوتأك3ادانالإتماثءا
نينطنلاونيتصديايألجهزةاونينسثئلا
إىلا مشاريإنا نيضاثعة،ا ننعالم3اةا
نيتالاحققتهاثاوساثئلا نالإجاثزنتا
يغاما نينطن3اةا ني3من3اةا ننعالم3اةا
إارتةا خااللا إمكثإ3ثتهاثا  ساثطةا
وأنا تصمادا أنا وحثوياتا نيدادونن،ا
تقن3َا ننجبثتهثايفامننَجهةاغطلسةا
نيددوننانينثقماونيذياعمداعىاتدمريا
ونيصحف3اةا ننعالم3اةا نيؤسساثتا
ونيننقا2ا نيقناننتا ونستنساثخا
ناليكرتوإ3اةايتضل3الانيالنيانيداث3،ا
وأشاثيانيشاثيكننايفاأوينقاعملهم،ا
أنانيدادواأإفالانيل3اثينِتانخالنسا

نيقناننتاننعالم3ةاووساثئلاننعال3ا
وتتنإاها نيدثياما وتضل3الا ني3من3اةا
نينظماثتاننإساثإ3ةاعناماثاإحدثا
ماناتدمرياوجلنئاماحالباإثقمةايفا
ني3منامشاريإناإىلاماثانضطلدتا ها
ونيصحف3اةا ننعالم3اةا نيؤسساثتا
ني3من3اةامانامهاث3ايإثعإاةايتدزإزا
عويانيصمانعاونيتحاديايفامننجهاةا
نيددونن،امؤكدإناعىاعويانينساثئلا
ننعالم3اةايفاإرشانيحق3قةاوإإصثيهثا
إىلانيخاثيجايالطاالعاعاىانيحقثئالا
كثملاةاويفتانالإظاثياإىلاأنانيددوننا
ونيدساكلإلا نيدإ3الا إساتهدفا
وكلانيبناىانيتحت3اةانيتالالالاملكا
ياكلاني3من3ال،االإتالاإىلاأنانيدادوا
نيسدنعيانيغثشما ذيكاإلتكباجلنئما
حلباالاتسقطا ثيتقثع3احرضانيندوةا
وك3الاأولانيحثإظةانيدكتنياعبُدنيلها
عباثسانيحمازياووك3االانيحثإظةا
إح3ىاعبدهاإ لنل3اماوإثيوقامطهلا
نيلوحثإالاومادينءاعمان3انيكثتابا
ونيخدم3اةا ثيحثإظاةا نيتنف3ذإاةا
وإثئبامدإلاأمنانيحثإظةاونيق3ثعنتا

نألمن3ة.

نقُل أمريكا سفارَتها 
إىل القدس خطوٌة يف 

طريق تصفية القضية 
الفلسطينية 

أّكادانيب3اُتانأل 3ُض،اأماسانألحد،اأإاهايفا»نيلنحلا
نألوىل«امانانيحثعثاثتايتنف3اذاوعادانيلئ3اساعوإثيدا
تلنمابا نقلانيسافثيةانألملإك3اةايفاإرسنئ3لامناتلا

أ 3باإىلانيقدس.
وقثلانيتحدُثا ثسامانيب3تانأل 3ضاشنناسبثإرسا
يفا 3اثنا»إحنايفانيلنحلانيبكلةاجدنًايفامنثقشاةالذنا

نينضنع«.
وإأتالاإقاُلانيسافثيةانألملإك3اةاإىلانيقادسايفا
سا3ثقاتنف3ذانيرشوعانألملإكالاننرسنئ3يلايفانيرشقا
نألوساطاونياذيامناأ الزامحدعنتهاتصف3اةانيقض3ةا
نيفلساط3ن3ة،اوذياكا داداأناأصبحاتانيددإاُدامانا
نيبلادننانيدل 3ةاتتبثلىا دالقتهثام2اإرسنئ3لا شاكلا
علنال،اإضثإًةاإىلاماثاتملا ها ق3ةانيادولامناظلوفا
صدبةامل3ئةا ثيفنىضاونيحلوبانيدنخل3ةاونيتقسا3ما

ونألزمثتانالقتصثعإة.
ونتخاذتاأملإكثالذنانيقلنَيايتتقد3اإىلا خطننتاإىلا

نألمث3ايفاتنف3ذامرشوعهث.
وأكادانيكنإغلسانألملإكلايفاوقتاساث لاعىاأإها

س3دعُماإقَلانيسفثيةانألملإكلاإىلانيقدس.



ننثنلاإااإنثإلاثالا3اانيننإلالااي 23انينثإلاثإلالا     نيددعااالاا4 أخبار

  - خاص:
ونَصَلاطارينُنانيدادوننانألَملإكلانيسادنعيا
نيتكث َاهايلجلنئامانيتنحشاةا حالانيدإ3الايفا
عدعامانامحثإظثتانيجمهنيإاة،اخاللاني3نملا

نيثض3ل.
ونستشاهدالامدإ3لاإن3انيسبتانيثيضاأثنثءا
قصفاطاريننانيددواينزلامننطانايفامنطقةاآلا
مغل3ا مدإلإةا ثقمانيحدوعإة،اومنا لانيشهدنءا

طفالناونملأة.
ويفانينقاتاذنتاهاأغاثياطاريننانيدادونناعىا
شابكةانالتصاثالتا منطقاةانيخم3اسا مدإلإةا
ساثقل،اماثاأعىاإىلاتدمريلاث،اكمثاأيقاىاقنبلةا
صنت3ةاعىامدإلإةاح3دنناوسطاتحل3لايلطريننا

نيحل لايفاسمثءانيدإلإة.ا
نيددوننامناسافكانيدمثءاني3من3ة،اح3ثاحظ3تاوعىامدىامثاإقثيبانيدثملايماإشب2اطريننا

صدادةا ثينص3بانألوإلا
منالذهانيجلنئم.

نينقثإ3اةا نيجبهاةا
يننجهةانيدادونناقثيتا
ننيه3اةا نيددنياةا »إنا
عاىا ظلهاثا ستبساطا
أيضاني3مناوس3تهثوىا
ونيحلضاننا نيقتلاةا
يفا ونيدماالءا ونيخنإاةا
ويفا جلنئمهاما خازيا
إظثعثتهاما جح3اما
نيقثإننا إادا وتطثيهاما
مانا قلا وإحثسابهما
منانيضحثإاثاوأللنلما
نيتأيإاخا وإحثسابهما
وتحثكمهمانيشدنب«.

ووإالا 3ثناصاثعياعانانيجبهةاإإإاها»منذا
نيلحظةانيتالانإتتحانيددوالمج3تها ثساتهدنفا
نأل لإاثءايفا نلاحاننتاإجالا6ا/إ/لالا3ايما
إتغارياإْجااَلنمهاويماإتانيعاعنانييضايفاحصدا
نأل لإاثء،اويماإختلفاوجدناثاووج2انيضح3ةانالا
يفاتفثص3الاجثإب3ة؛اإكلاضحثإاثهامنانأل لإثء:ا
أطفثالًاوإساثءاوشبث ثاوشث ثتاويجثالًاوش3نخثًا

ومديسةاومشفىاوجرسنًاوطلإقثًاومصندثً.
ونساتنكلتانيجبهاةانيصمتانيادويلاتجثهامثا
إحدثامناجلنئماعىا العإث،امشريةاإىلاأنانيدثيما
إسم2اأصننتاأطفثينث،اوإشمانحرتنقاأجسثعلما
يفاحفاالتاشاننءاسادنعإةا ثيغاةا وألل3هام،ا
نينحشا3ة،اوإالىاأوصثيناثاملم3ةاما2اأحجثيا
نيديسةاونيب3تاونيصن2،اعوناأناإحلكاسثكنثً.

و د3ادنًاعاناصدادةاكثنايطاريننانيدادوننا
نيتنحشاةاعاىا نألَملإكالانيسادنعياغثينتاها
نيدثصمةاصندثء،اح3ثانساتهدفامنطقةانيحفثا

ونيساننعا ددةاغاثينتاإجلاإن3اأماسانألحد،امثا
أثثيانيهل2ايدىانيساكثنا

نينثئمل.
يفا نيقصفا وتساببا
يحقاتا كباريةا أرضنيا
نيطبالا ثلا  مجما2ا
ومناثزلا نينمنذجالا

نيننطنل.
نيطريننا ونساتهدفا
 ناالثاغاثينتامنطقةا
إىلا أعىا ماثا نيساننع،ا
إيحاثقاأرضنيا مجما2ا
ثلانيطبالاوملحقثتاها
ونيدارشنتامانامنثزلا

نيننطنل.
ونصالا وكدثعتاها
نيدادوننا طاريننا

نألَملإكالانيسادنعياشاناغثينتهاعاىامدإلإةا
مناثزلا ماأيب،امساتهدإثًا رصونحا محثإظاةا

نيننطنلاومزنيعهم.
ونستهدفاطريننانيددوننا أي 2اغثينتاونعيا
حبثباونيخطانيدث3ا رونحاوأسفلتاعناإصث ةا

مننطناوتدمرياسا3ثيةاوترضياعدٍعامنانينثزل.
ويفامدإلإةاإهماشناطريننانيددوننانيسدنعيا
نألَملإكالانيسابتاسلسالةاغثينتاعاىامنثطلا
متفلقةا ثيدإلإة،امستهدإثًا الااغثيةامنطقتلا
 نلاإلجاوجبلاإث3،امخلفثًاأرضنينًاكبريةا منثزلا

نيننطنلاوممتلكثتهم.
ويفامحثإظاةاتدزانستشاهدتانمالأةاوجلحا
عدعاآخلاجلنءاغثيتلايطريننانيددوننانستهدإتثا
منزالًايفامدإلإةانيخث،،اكمثانستشاهدامننطناإثلا
غثيةاعاىامنطقةامغ3ربايفامدإلإةامنزع،اوأعتا

أإضثًاإىلاإفنِقاعدعامنانيننيش.

غاراٌت مكّثفة على اأمانة العا�ضمة وعدد من املحافظات اليمنية

5 شهداء يف مجزرٍة جديدة لطريان العدوان اأَلمريكي السعودي على مديرية باقم بصعدة

يف سياق الفوضى األمنية بعدن.. 
مسلحون يهاجمون البنك املركزي 

ويختطفون 2 من حراسته
  - متابعات:

لثجامامسالحنن،اإجالانألحاد،امبنىانيبناكانيلكازيايفاعدنا
ونختطفننانثنلامناطثقماحلنسته،اوعّوتانإفجثينتا ثيكثن.

وقثياتامصاثعياإعالم3اةاإنامسالحلاإتبدنناإْحاَدىاق3ثعنتا
نيحننجزانألمن3ةاشانننالجنمثًا ثألسلحةانيخف3فةاونيتنسطةاعىا
مبنىانيبنكانيلكزيايفامنطقةاكلإرت،اوأإهماتبثعيننانطالقانينثيام2ا
أإلنعاحلنساةانيبنك،امؤكدةاأنانيسلحلاقثمننا ثختطثفاأثنلامنا

أإلنعاحلنسةانيبنكاقبلاأناإلنذونا ثيفلني.
ويماترشانيصثعياإىلاعونعلانيهجن3انيذياإتنق2اأناإكنناعمل3ةا

سطنامسلحة.ا
وإتنق2املنقبنناأنانيسلحلايجأوناإىلانختطثفانثنلامناأإلنعا
حلنساةانيبناكا دداأناإشالالجنمهم،اوأإهماقاداإطثيبننا فدإةا

مثي3ةامقث لانالإلنجاعنانألإلنعانيختطفل.
وإأتلالذنانيهجان3ا ثيتزنمنام2انيتفجارينتاننْجااَلنم3ةانيتلا
تشاهدلثامدإناةاعدناجالنءانيفانىضانألمن3ةانيتلاتد3شاهثاعدنا
و ق3اةانيحثإظاثتانيجنن 3ةامناذانحتاليهثامناقبلاقاننتانيغزوا

ونالحتاللانيسدنعياننَمثَينتل.
ويفانيسا3ثقاشاهدتامدإنةاعادناأمسانألولانيسابتاتفجريإنا
إْجااَلنم3لاأحدلمثا ثيقلبامناقرانيدثش3لاونآلخلا ثيقلبامنا

م3دنناكلإرت.
و حساباساكثنامحل3لاقثينناإنانإفجثينًاضخمثًاجدنًاُسم2ايفا
مختلفاأإحاثءاكلإرتانلتزتاعىاإثلهاإننإاذاوأ ننبانينثزلايفاحلا
حقاثتا مح3طانيدثشا3لاجثءاذياكا د3دانإفجثيالازاحلاكلإرت،ا
و حسابانيصاثعياقتلاشاخصثناوأص3باجالنءانالإفجثياظهريةا

نيسبتانيثيض.ا
وتضثي اتانألإباثءاحانلاساببانيتفجاري،انيبداضاإقانلاإنا
نيتفجرياوق2ا دبنةاإثسافةاُزيعتايفامح3طامقلبانيقمثمة،ا 3نمثا
قثلاآخالوناإنانيتفجرياإثتاجاعناعبنةاإثسافةاكثناإحملهثاأحدا

نألشخثصانيذإناُقتلننايفانالإفجثي.
ويفامدإلإاةايانعيا أ لاأص3اباثالثةاجننعانيسابتانيثيضاإثلا

نإفجثياعبنةاإثسفةا طقماعسكلياكثإنناإستقلنإه.
وأإثعتامصثعُياإخبثيإٌةاأناعبنةاإثسفةانإفجلتانيسبتا طقما
عساكلياأثنثءاملويهاماناإْحَدىانينقاثطانألمن3اةانيتث دةايلحزن3ا

نألمنلايفامنطقةانيدلا مدإلإةاينعي.
وأوضحاتانيصثعياإصث ةاثالثةاأشاخثصاممناكثإنناعىامتنها

 إصث ثتامتنسطةاإُقلنناعىاأثللثاإىلانيستشفىايتلقلانيدالج.

ون على املنازل لنهبها   ميديل اإ�ش اأَي - الربيطاين: مرتزقُة تعز ل�ضو�ٌش ينق�ضّ
واملواطنون يعتربون اجلي�َش واللجاَن درعاً حامياً لهم

تعز.. اغتياُل أربعة من عناصر اإلصالح يف أقل من 48 ساعة
  - زكريا الشرعبي:

تض3اُلاُإَلُصانيح3ثةاإَنمثًاإثلاآخلايفامدإنةاتدزايفا
ظلاس3طلةاننيلث 3ةاعىانيحثينتاونألزقةايفامل دهثا
نيصغارياوتحنإلهاثاإىلاساثحثتايلرنعاثتاإ3ماثا
 3نهثاومساثحثتاينهباوسالباممتلاكثتانيننطنلا

وأقننتهم.
وإ3ماثاكثإاتاصح3فةاصدىانيساريةاقداعلضتا
يفاأعدنعاساث قةايهثاعدعنًامنانيتحق3قاثتاونيتقثيإلا
نيصحف3اةاعنانينض2انيذياتد3ُشاهامدإنةاتدزاتحتا
سا3طلةاماثاالاإقلاعناأي داةاعرشاإص3االًاإيلث 3ثًا
قاث3انيدادوننا إإشاثئهماوتمنإلهمانيدادوننايتدمريا
نيدإناةاوقتلاأللهاثاإرشام3دإالاأساأيا”نيربإطثإلا
نينسخةانيفلإس3ةاتقلإلنًاقثلاإ3هاإناملتزقةانيددوننا
نألَملإكلانيسادنعيايفاتدزايصانصاإنهبننانينثزلا

وإنرشونانيلعب.
وقاثلانينقا2ايفاتقلإالهانيرتجاماإنانيلتزقاةانإقضاننا
عاىاجم23انيناثزلاونيمتلاكثتايفانألح3ثءانيتالاتق2اتحتا
سا3طلتهم،اإذاوجدوناإ3هثاإلإساةاوغنثئماساهلةاالاإمكنا

أناتُفنت.
وإقالانينق2احكثإاثتامؤياةايننطنلامانامدإنةاتدزا
عنانيمثيساثتاننيلث 3ةايجمثعاثتانيلتزقةا حقهم،اح3ثا
أشاثيتانيحكثإاثتاإىلاأنالاذهانيجمثعثتاقثماتا ثقتحث3ا
نيناثزلاوتحط3امانأل اننباوإهاباُكّلايشءا دنخلها حسابا

عبثسانيهنإدياذيال6عثمثً.
ماثاالاإمكنايشاخصاأناإتخ3لهالناأنالاذهانيجمثعثتا
عملاتاعىاإطاالقانيقذنئفايتتمكَنامناكارساأ ننبانينثزلا
ماناأجالاإهبهث،اكمثاإالويامننطاناإدعىاساثيمايلمنق2ا

نيربإطثإل.

وأشاثيانينقا2اإىلاأنانيننطنالانختاثيونانينثطالانيتالا
إسا3طلاعل3هثانيج3شاونيلجثنانيشدب3ةاإسبًةاينجنعانألمنا
ونالساتقلنياإ3هثاعىاعكسانينثطلانيننقدةاتحتاسا3طلةا
نيجمثعاثتاننيلث 3ة،امننلثًاإىلاأناحثيةامنانيذعلاتسا3طلا
عىاساكثنانيدإنةاوأإهماإدتربونانيج3شاونيلجثنانيشدب3ةا

 منث ةانيديعانيحثملايهم.
وإقالانينق2اعنانيننطناأإسانيساثمدل،اولناونحدامنا
ساكثناحلانيحن ثنايفامدإنةاتدز،اقنيها أإهاالاإلإداأناإلىا
نينطقةاوقداأصبحتامنطقةاإزنعاأَْواأناتصبحاتحتاس3طلةا
نيلتزقاة،امشارينًاإىلاأنانيج3شاونيلجثنانيشادب3ةايماإدملننا
عىاإهبانينثزل،اويكنايفاحثلاتمكنانيلتزقةامنانيسا3طلةا
عاىانيحن اثناإإإهماياناإتاننيونا-أَيانيلتزقاة-اعناإهبا

وتدمريانينثزل.ا
وأكادانينق2اأنانيح3اثةاني3نم3ةاالاتزنلامساتملةا ثيلغما

مانانيحالب،ايفانينثطالانيننقداةاتحاتاسا3طلةا
نيج3شاونيلجثنانيشادب3ة،اوأنانيح3ثةاالازنيتاتدبا
يفانيدنيس،امكثتبانيرشطة،انيستشاف3ثتاونيلنإلا
نيصح3اة،انيحثكاماونُيؤّسساثتانيدثماةانألخلى،ا
إجم3دهاثاتدمالا صانيةانعت3ثعإة،اولانامثاإنريا

 ننعثاقللاأخلىاإذنامثاتقد3انيلتزقة.

االغتياالُت تظهر إىل الواجهة 
إ3ماثاياماإكنانيارنعا الاجمثعتالانيلتزقا
أ الانيدباثساَونيلتزقاغازوننانيخااليفاأَْوا ثألصحا
 الاجمثعةاحازباننصالحاوجمثعةاأ الانيدبثسا
نيلتزقتال،اشاهدتامدإناةاتدازاخااللاني3نمالا
نيثض3لاعدعنًامنانالغت3اثالتاطثيتا دضاعنثرصا

نيلتزقةانينتملاإىلاجمثعةاننصالح.
وإرشانيلتزقةاصانينًاألي دةاأشاخثصانغت3لننا
خااللاأقالامناثلساثعةاوساطامدإنةاتدازايّجحا
ملنقبنناوقانفاجمثعةاأ لانيدباثساوينءانغت3ثيهم،اوذيكا
عىاخلف3اةارصنعثتامحتدمةا 3نهمثاإقان3اك3ثنانيددوننا
ننَمثَينتالا دعاماأ لانيدباثساإ3هثايننجهةاننخانننا 3نمثا

إقن3انيددوننانيسدنعياونيقطليا دعماننخننن.
و حساباماثاإارشهانيلتزقاة،اإقاداأطلالامسالحننا
مجهنياننانيناثياعاىامسالحاإُدعاىاحم3دامحماداإثجلا
إنتملاألحادانيفصثئلانيتث دةايجمثعةاننصاالح،اوذيكاعندا
تننجادهايفاإقطةا جنيةانيلوياوساطامدإنةاتدز،اإ3مثاجثءا
 دداذيكاخرباتصف3ةاعنرإناآخلإناجننيامساجداطلحة،ا
ولماثاعبدنيدزإزامحمدامدلشاوحمدياإؤنعانيلذإناتدلضثا
نطاالقاإثياوُقتالاعاىانيفنياوذيكا دداساثعثتامنانيدننيا
عىاجنةانيلتازقامحمنعانيرتكلانيذياكثناإقثتلايفانيجبهةا

نيغل 3ةايتدزاغثيقةايفاعمثئهثايفاشثيعاجمثل.

  - صنعاء:
إّظماتاحلنئاُلامنطقاةاصثإ3اةاطثماشا مدإلإةا
سانحثناإن3اأمساوقفةانحتجثج3ةاتندإدنًا ثساتملنيا

نيددوننانألَملإكلانيسدنعياعىا العإث.
وقدمتانينساثُءاخااللانيفدثي3ةانيتلاحملتاشادثيا
»شاهدنؤإثاعظمثؤإاث«اقثإلاةاغذنئ3اة؛اععماثًاأل طثلا

نيج3اشاونيلجاثنانيشادب3ة،امؤكادنتاصمنعلناضدا
نيددونن.

ونحتانتانيقثإلاةاعاىامال اساشاتنإةاوأصنثفا
متدادعةامانانياننعانيغذنئ3ةاونيدق3الاوني3اثهانيددإ3ةا
ونيرشو اثتاَوحبنبانيقمحاونيذيةامانامحصنلالذها

نيسنة.
وأقثماتانيحلنئالاماناإساثءاصثإ3اةاطثمشاعىا

لثماشانيقثإلاةاوقفاةانحتجثج3اةامسالحةاتندإادنًا
 ثيجلنئمانينحش3ةاونيجثزيانيبشدةانيتلاطثيتاوتطثلا
أطفثلاوإسثءاني3منانيتلاتُلتكباإنم3ثًامناقبلاطثئلنتا
نيددوننانيسادنعيانألَملإكل،امؤكدنتاعىانالساتملنيا
يفاععامانيجبهثتا اكلامثاإلاز3اكأقلاونجاباتجثهامثا
إبذياهاأ طاثلانيج3شاونيلجاثنامناتضح3اثٍتاعظ3مةا
ونستبسثلايفامننجهةانينثإقلاوعدونِناقلنانيش3طثن.ا

حرائُر مديرية سنحان يقدمن قافلًة غذائيًة دعماً ألبطال الجيش واللجان يف جبهات القتال
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 -  
عز الدين الشرعبي:

 داَدامالوِياعثَمالامانانيدادوننانألَملإكلا
نيسدنعيانيغثشاماونيحصثيانيشثملاعىاني3منا
 لنًاو حلنًاوجاننًامخّلفثًاوينءهانيئثِتامنانيجثزيا
نن َاثَعةانيجمثع3اةاونرضنيناجسا3مةايفانيبارشا

ونيشجلاونيحجل.
ونيصثإا2ا ونيشا3نخا ونألَْطَفاثُلا نينساثُءا ا
ونيرشكثتاونيستشاف3ثتاونيساثجداونيطلقثتا
ونيناثزلاونيادنيساونيننإائاومازنيعانأل قاثيا
ونيدجاثجاوغريلثامنانينشائثتاكثإاتانألَْلَدنفا
نيلئ3سا3ةايلغاثينتانيجنإاةايطاريننانيدادوننا

نيسدنعيانيغثشمايفاني3من.
تحثيافاعدونإلاأَملإكلاصه3نإلاسادنعيا
نساتهدفانيجمهنيإاةاني3من3اةامانارشقهثاإىلا
غل هاثاومناشامثيهثاإىلاجنن هاثا مئثتانآلالفا
منانيغثينتانيجنإةاويماإساتنِناقلإةاأَْوامدإلإةا
يفاني3ماناإاّلانساتهدإهثاونيتكاباجلنئامامانا
قتالايلنساثءاونألَْطَفاثلاوحثرصاأللهاثامناُكّلا

نيتطلبثتاونيستلزمثتانألََسااثس3ةايلح3ثة.
محثإظاةانيحدإدةالالاإْحاااَدىامحثإظةا
نيجمهنيإةاني3من3ةانيتلاأخذتاإص3بهثانألَْكبَاالا
منانيدادونناونيحصاثي،ا لاإنامظثلالانيجنعا
إجتاثحانيئاثتامانانألرساونيقالىاونيدإلإاثتا

 أكملهثايفانيحدإدة..
مدإلإةانيتح3تاثاونيدإلإّثتانيننقدةايفاجننبا
مدإنةانيحدإدةاتؤّكداأناني3مناعخلاإدل3ّثًاملحلةا
نيجانعاإت3جاةانيحصثيانيشاثملاونالساتهدنفا
نيبثرشايلمنشاآتانالقتصثعإةاوني3ناثء،اإثيئثتا
منانألَْطَفثلاونينسثءاونيش3نخاإتضّنيوناجنعثًا
يفاعدعامانامدإلإّاثتامحثإظةانيحدإادة،انيتلا
تحتّلانيلتباةانألوىلايفاقثئمةانيحثإظثتاني3من3ةا

نألشّداإقلنً.
ويفالاذنانيحننيانيصحفالانيخثصايصح3فةا
اصدىانيسارية(ام2اونحٍدامانانيلمنزانينطن3ةا
ونيشاخص3ثتانيقبل3اةاماناأَ ْنَاااثءامحثإظاةا
نيحدإادةامدإلإةاز 3دانيشا3خ/امحمداأَ كلاأحدا
مشاثئخامحثإظاةانيحدإدةانيذياإقفاشاثمخثًا
وصثمادنًاما2ا ق3اةاأَ ْنَاااثءانيحدإادةانيرشإثءا
نألَْحاااَلنيا اكلامساؤوي3ةاونقتادنيايفامننجهةا
نيددوننانيسادنعيانيغثشماوملتزقتهاعىاني3منا

ونيتصديايهم..اإىلاإصانيحنني:ا

- بداية نرحب بك شيخ محمد أَبكر ترحيباً 
حارًا يف هذا الحوار الصحفي الخاص لصحيفة 
صدى املسرية والذي نحاول أن نسلط الضوء 
فيه على الصمود األسطوري والدور الوطني 

ألَْبَنــاء محافظة الحديدة يف مواجهة تحالف 
العدوان السعودي ومرتزقتهم والتصدي لهم 

طيلة عامان من العدوان.
 نبدأ معك شيخ محمد يف هذا الحوار ونطلب 
منك أن تحدثنا أوالً عن الدور واملوقف الوطني 
املشرف ألَْبَنــاء محافظة الحديدة يف مواجهة 

العدوان السعودي اأَلمريكي والتصدي لهم 
طيلة عامني؟ 

إسامحايلاأوالًاقبالانيبدءاأناأشاكلاصح3فةا
صدىانيساريةاعىاإتَثَحةاينثانيفلصةايلحدإثايفا
لذنانينرباننعالملانيحلانيقثو3ا ثيحلفاونيكلمةا
وجبهاةا حاداذنتهثايفامننجهةانيدادونناوإضحا

زإفاوأََكثذإباقنننتهماووسثئلهماننْعاَلم3ة..

اوثثإ3اثًاأتلحماعىاُكّلانيشاهدنءانأل لنيانيذإنا
قّدمنناح3ثتهماوعمثَءلمايخ3صًةامناأَجلانيدإثعا
عناسا3ثعةانينطناوعنانيحلإةاونيكلنمةاونيدزةا
ونيارشفاونيدالضاونالساتقالل،اوإساألانيلاها
نيلحمةاونيغفلةاَوأَناإتغمَدلمايفاإسا3حاجنثتها
ونيشافثءانيدثجالايلجلحاىاونيحلإاةايألرسىا
ونيدتقلال..اوأإضاثًاأقاد3اشاكلياونمتنثإالا
ونعتازنزيا كلامننطناإمنالاحلارشإفاصثمدا
 كلاشامنخاوكربإثءايفاوجهانيتحثيفانيددونإلا
نيسادنعيانألَملإكلانيصه3نإالاوملتزقتهمايفا

ُكّلاشرباعىاأيضاني3من..
 ثينسبةايساؤنيكاعنانيدويانينطنلاألَ ْنَااثءا
محثإظاةانيحدإادةايفامننجهاةانيدادوننالاذنا
نيدويايماإداداخف3ثًاعىاأحدايفانيدنخلاونيخثيج،ا
ونيجم23ا ثتاإدلفاني3ن3انيصمنعاني3منلايفاُكّلا

مدإنةاومدإلإةاَوقلإةاوإيحثقانيهزنئما ثيتحثيفا
نيسادنعياوملتزقتهاأََمااث3اإقدن3اأ طثلاني3منا
يفاُكّلانيجبهاثت..اومحثإظاةانيحدإادةاكثنايهثا
نيدويانأل لزايفالذهانيننجهةاوللانيحثإظةانيتلا
نخاذتانيلتباةانألوىلايفاجم3ا2انالعونياونيننقفا
نينطن3ةاساننءايفانيثيضاأَْوانيحثرض،اويماتنحثزا
إىلانيخثيجاعىاننطالق،ا لاعنئمثًانيحدإدةاتنحثزا
ما2انيدوياةاونيحثإظاةانينح3ادةانيتالاتسالما
نيلنإةايلق3اثعةانينطن3ةاونيننيإةامنلمثاكنثاإحنا
ني3من3لاإسالمانيلنإاةام2اخثتامانينب3لامحمدا

عل3ةاأإضلانيصالةاوأزكىانيتسيل.ا

- كونك واحدًا من املََشايخ والشخصيات 
والرموز القبلية يف مديرية زبيد برأيك هل 

تعتقد أن أَْبَنــاء محافظة الحديدة قدموا الدور 
واملوقف الوطني املطلوب يف التصدي للعدوان 

ومرتزقته على ُكّل املستويات؟ وهل هناك 
عراقيل َأْو معوقات تقف َأَمــام تحرك أَْبَنــاء 

املحافظة؟ 
أَ ْنَاااثءامحثإظاةانيحدإادةانيبثياغاعدعلما
حننيلاخمساةامالإلامننطاناوإتنزعننايفا6ا 
مدإلإاةاوالاإنجدايجلاونحادامتملعاعىانيدويةا
ونينظث3اونيقثإانن،اونيفريوسانيذياكثناإص3با
ني3مانايفاأمنهثاوسا3ثعتهثاقدانقتلدتاهاثنيةااا 
سابتمرباماناجاذُويهاوذلاباإىلانيخاثيجاعونا

يجدة..
ويدلكاالحظتايفانألشاهلانألخاريةاتمانخت3ثيا
محثإظاةانيحدإدةانقثمةانيحفالتاونينثسابثتا
نينطن3اةاونيننيإةاإ3هثاوإحاناإتقد3انيصفنفا
يفالاذهانيسارينتانينطن3اةاوأَ ْنَاااثءانيحدإادةا
نينانيةا ما2ا نينطن3اةا مدلوإاننا مننقفهاما
ونينحادةاونيجمهنيإاةاومثازنيانناحتىانيلحظةا
يغاماُكّلانيدلنق3الاونيدنقثتانيتالاكثإتاتقفا
أمثمناثاوتهم3شاوإقصثءاُكّلانَيَشاثإخاونيلمنزا
نينطن3اةاوخثصاةاأَ ْنَاااثءاتهثَماةاونيدوياُةايما
تداِطاألَ ْنَااثءانيحدإدةانألوينإاةاونيدويايفاق3ثعةا

نيحثإظة..ا

- ملاذا ُكّل هذا الرتكيز واالستهداف الغاشم 
من تحالف العدوان السعودي على محافظة 

الحديدة بشكل كبري؟ 
نيددوننانألَملإكلانيسدنعياوعولانالستدمثيا
نيخثيجالاتنظالاإىلانيحدإادةاعلوساةانيبحالا
أِلنا نحتاليهاث؛ا يفا وطمداثًا إلإساًةا نألَْحَمااالا
منقدهثانالسرتنت3جلاإطلاعىانيبحلانألَْحَماال،ا
ومحثإظةانيحدإدةاتدتربارشإثنانيح3ثةا ثينسبةا
يلجمهنيإةاني3من3ةاوعلوساةانيبحالانألَْحَماال،ا
ونيدإاثعاعانالاذهانيحثإظاةارضويةاوطن3اةا
ومساؤوي3ةاجم23اأَ ْنَااثءانيشادباني3منل،اإإذنا
إهضاتانيحدإدةا زينعتهثاوسا3ثحتهثاوثلونتهثا
ونيارتنثاونيحضثيةاونألع اثءاونيشادلنءاح3نهثا
تصبحانيحدإدةامحثإظةاالامن3َلايهثايفانيدثيم..

ويكناإناشاثءانيله..اثنيةا٢١اسبتمربانيننيةا
نيحالةاثانيةانيشادباني3منالانيساتملةانيتالا
لالاثنيةاإمن3اةا ثمت3ثزا دوناوجانعاإ3هثاأَإةا
نماالءنتاأَْواتدخاالتاخثيج3اةاساتحقلايل3منا
نيد3اشانيكلإماونيحلإةاونالساتقاللاوسارتإ2ا
نيظلماونيفساثعاونيدمثيةاونيخ3ثإةاعىانيشادبا

ني3منلانيدظ3م..

 -  حدثنا عن طبيعة الوضع اإلْنَساني 
َواملعيشي واالقتصادي التي يمر بها أَْبَنــاء 

محافظة الحديدة يف هذه الظروف الصعبة؟ 
وما هي الحلول برأيك للحد من هذه الكارثة 

اإلْنَسانية؟ 
اإحاناإاديكاتمثماثًاأنانيدادوننانألَملإكالا
نيسادنعياعاىاني3ماناياماإحقالاأَيانإتصاثيا
عساكلياعاىانألَْيض،اغارياأإاهاخًلافاوضدثًا
إإَْساثإًلاكثيث3اثًاصدبثًاإت3جةانيحصثيانيشاثملا
ونيح3نإاة،ا نالقتصثعإاةا نينشاآتا ونساتهدنفا
ومحثإظاةانيحدإدةاتحتالانيلتبةانألوىلايفاني3منا
نألشاداإقالنًاوتارضينًامانانينضا2انالقتصثعيا
َونيد3ايش،اونإتارشتامظثلالانيجثعاةاجننبا
مدإناةانيحدإادةانيساثحل3ة،ايفانآلوإاِةانألخرية،ا
اإىلا  صنيةاتنِذُيا كثيثةاإإَْساثإ3ةاكربى،اقداتمتدُّ
لاامحثإظةامنا لاااامحثإظةاإمن3ة،اتدثإلا
مناخطلانإددن3انألمنانيغذنئلانيحثّع،او ثتتاعىا
خطنةاونحدةامنانيجنع،اوإلامثاتؤّكدهاتقثيإلا

نألممانيتّحدة،او إجمثعاُكّلانينّظمثتاننإَْساثإ3ةا
نيدثملةايفاني3من.

ومحثإظةانيحدإدةاإذَناأعط3نثايهثاألم3ةاعىا
أإهثامحثإظةاخلقهثانيلهامنلا نلاآع3ايثاوجدإثا
اشاخصاجثئداثًاأَْواعثطاالًاأَْواإقارينً،اويكنا أَيَّ
يألسافاإجدايفانيثيضاأنانُيؤّسسثتانيحكنم3ةا
يفانيحثإظاةاتماإلمثيهثا شاكلاكبارياويماتُقما
 دويلاثانيطلانبايفاخدماةانيننطناوياماتقد3ا
لاذهانُيؤّسساثتاأَيانلتمث3ا أَ ْنَاااثءانيحدإدةا
مناذاعقنعاإماثا ثيكاني3ن3،اولاذنايشءاإدنعاإىلا

نيسؤويلانيقثئملاعىالذهانُيؤّسسثت.
 لاإنانالإالنعنتاونيدننئدانيثي3اةانيكبريةامنا
ثالونتانيحدإادةاياماتندكاساوينا نسابةا%ل 
عاىاأَ ْنَاااثءانيحدإادة،اويألسافايماإاَلالنثكا
أَيامساؤولاأَْوايجالامناأَ ْنَاااثءانيحدإدةايدإها

نيصالح3ةانيكثملةايفانيتقدإماونيتأخري.
ويكاناإحناألجلانيارتنباني3منالانيطثللاالا
إلإاداأَإةازعزعةايألمناونالساتقلنيايفانيحثإظةا
يفاظلانينض2انيلنلناوإعطثءاإلصةايلمرت صلا
كباريةا ثقاٌةا عندإاثا وإحانا ني3مانا أَْعااااَدنءا
 ثيق3ثعنتانيننيإةاونينطن3ةانيخلصلايفاتحق3لا

نيددلاونيسثونة.

- هل يوجد رفٌد للجبهات القتالية باملقاتلني 
من أَْبَنــاء الحديدة يف صفوف الجيش واللجان 

الشعبية؟ 
َماناتتنق2اإحمالانيحدإدةاللالاماأ نثؤلثا
أ3اغارياأَ ْنَااثئهاث؟اأَ ْنَاااثءانيحدإادةاَوتهثَماةا
منارشقهاثاوغل هثاوشامثيهثاوجنن هثايإضننا
نيدادونناعىاني3ماناوي3ساعاىانيحدإدةاإقطا
اونيخضانعاونيلكنعاويماإقبلننا ويماإقبلننانيذلَّ
أناإكاننالنثكاشاخصا 3نهامايفانيحدإدةام2ا

نيددونناونيلتزقة..
ومحثإظةانيحدإدةانستقبلتانيننيةا ثيتكلإما
ونيتأإ3اداوتقانُعانيسارينتانيننيإاةاونيجهثعايفا
ساب3لانيلاهاويفاساب3لانيدإثعاعنانينطاناإدنُعا
إىلاقنثعةانيشاخصايفانيدإثعاعاناكلنمتهاوعنا
سا3ثعته،اوالاإساتط23اأناإقانلاإإاهاالاإنجادا
مجثلادونامنانيحدإدةا لاإنجدامجثلدونامنا
أَ ْنَاااثءانيحدإدةايفاُكّلامحثإظاثتانيجمهنيإةا

ني3من3ة.

- تابعتم سري العملية السياسية يف اليمن.. 
ما تقييمك لدور املسار السياسي يف مواجهة 

العدوان مقارنة باملسار العسكري والقبلي؟ 
نيدمل3ةانيس3ثسا3ةايفاني3ماناأَْوا ثألصحاعويا
نينخبةانيس3ثسا3ةايفامننجهاةانيددونناضد3فا
جدنً،اوسادانيفالنغانيسا3ثيساجثءامتأخالنًاَويما
إلتاِلاإىلامساتنىانيننجهاة،ا ثيلغاماماناأنا
نيفلنغانيسا3ثيسايفانيبلداظلاقثئماثًاألَْكنَاالامنا
عث3اوإصف،احتىاوصلتانيقنىانيس3ثسا3ةاإىلا
قنثعةاتثمةا أنالزإمةانيشدباني3منلاعسكلإثًا

مساتح3لة،اوح3نهاثاتامانالتفثقانيسا3ثيسا لا
نيقانىانينطن3ةايفانينثلضةايلدادوننايفانيدنخلا
وسدانيفلنغانيسا3ثيساوإْعاَلنانيجلسانيس3ثيسا
نألَْعَىاوحكنماةانالإقثذانينطنلاكرشع3ةاتمنلنثا
يفانيدنخالاونيخثيجاوخلوجانيالإلامناجمثلريا
نيشدباني3منلاإىلاني3ثعإنايتأإ3داومبثيكةاوععما

ومسثإدةانيجلسانيس3ثيساونيحكنمة..
وما2اذَيكاإحناإطثياباني3ن3اماناننخنةايفا
نيجلسانيس3ثيسانألَْعَىاوحكنمةانالإقثذانينطنلا
أناإكنإانناعندامساتنىانيساؤوي3ةايفامننجهةا
نيدادوننانألَملإكلانيسادنعياَوتحق3لاتطلدثتا
نيشادباني3منلايفانيدنخلاونيخاثيجاَوأَناإكنإننا
ح3نماثاإلإُدانيشادباني3منلاَوأَناإلبساننانيبديَةا
نيدساكلإةاانياريي(،اوإدعانناأَ ْنَااثءانيشادبا
ني3منالاإىلانيتجن3اداوناليتحثقا ملنكازانيتديإبا
نيدسكلياونيتنجهاإىلانيجبهثتانيقتثي3ة؛اأِلإهامثا

زنلاعل3نثاعدونن..
وإلإاداأَإْضثًامانانيقنىانيس3ثسا3ةاتحق3لا
نيددلايفاُمؤّسساثتانيدوياةاوإعطثءاُكّلاذياحلا
حقاهاوأناإهتمننا ثيرشإثء؛اأِلإاهاإذَناُوجدانيددلا
يفاني3ماناح3نهثاإكنناقدانإترإثاعىاأَْعاااَدنءا
ني3مان..اويغاماأنالناثكاعدونإاثًاعىانيشادبا
ني3منلاط3لةاعثملاإاّلاأإهايماإحدثاإهباوسلبا
والانغت3اثالتاوالاعمل3ثتاإْيَلاث 3ةاوتفخ3خثت،ا
ولاذناكلهاإدانعاإىلاإضالانيلهاسابحثإهاوتدثىلا
وإىلانيق3ثعنتانينطن3اةاونيننيإةانيخلصة،اوعىا
يأساهمانُيؤّسساةانألمن3ةاونيدساكلإة،اوإسألا
نيلهاأناإحفظاني3مناوإناراإخنتنثانيجثلدإنا

وإحفظانيرشإثءانألَْحااَلنيانينطن3ل..
وإلإدامنانيدويةاونيسالطةانيحثي3ةايفانينض2ا
نيلنلاناأناإجدلانناألَ ْنَااثءامحثإظاةانيحدإدةا
نيذإنايماإنجدايدإهماأَياعخلاساننءاكثناعنخل3ثًا
أَْواخثيج3ثً،اإسابًةاماناخرينتاوثالونتاتهثَمةا
ونحرتن3انيسؤويلاونيشخص3ثتانينطن3ةانيذإنا

لمامناأَ ْنَااثءاتهثمة..

- كيف تنظر إىل أداء حكومة اإلنقاذ يف ظل 
استمرار العدوان والحصار؟ وما هو مطلب 
الشعب اليمني من هذه الحكومة يف هذه 

املرحلة؟ 
مطلبناثاماناحكنماةانالإقاثذانينطنالاأنا
إتحملاننامساؤوي3ثتهمانينَكلةاعاىاعثتقهمايفا
نيدنخلاونيخثيجاعوناتأخارياأَْواتأج3لاأَْواتنصلا
منانيساؤوي3ةاوإَعنَيةاُمؤّسسثتانيدويةا كفثءةا
ونقتادني،اولذنانإتصاثياكبريايناثاأناإكننايدإنثا
حكنمةامكنإةامناالاوزإلنًاوكلاوزإلامسؤولا
عناوزنيته،اوإتحملننامساؤوي3ثتهماأَْواإرتكنلثا

يغريلم.

- ما هي الرسالة التي تريد أن تقولها من 
محافظة الحديدة الصامدة إىل تحالف العدوان 

اأَلمريكي السعودي ومرتزقته؟ 
أنا ونيلتزقاةا نيدادوننا قانىا إىلا يساثيتلا
إلنجدنناأإفسهم،اوإلنجدنناحسث ثتهم،اوني3منا
مقاربةانيغازنة،اومحثإظةانيحدإادةاللاونحدةا
منامحثإظاثتانيجمهنيإاةاني3من3اةانيصثمدِةا
نيشاثمخةايناتلك2اويناتستسالمايقانىانيغزوا
ونيدادوننامهماثانيتكبانناماناجلنئاماومجثزيا
إ َاثَعةاجمثع3اةا حلانينساثءاونألَْطَفاثل،اويغما
ُكّلاذياكاإرتعالعاإ3هاثانألماناونيساال3،اوللا
محثإظاةانيسالماونيساال3اونيخاري،اوالاإنجادا
من3لايهاذهانيحثإظةاماناثلونتهثاوساننحلهث،ا
وألالاتهثمةالماأيقاقلن ثًاوأشادانينثسا أساثًا
عإثعاثًاعنانينطان،اونيحماُدايلهاالاإنجادايدإنثا
مساؤوينناإثسادوناوالايصنصاوالاعمالءامنا
أَ ْنَاااثءامحثإظةانيحدإدة،او فضالانيلهامدإنةا
نيحدإدةامدإنةاطثللةاالاإنجداإ3هثاخثئٌنايل3منا
وإذناكثناعندإاثاخثئاناأَْواعم3الازيعاهانينظث3ا

نيسدنعياإقداذلبامدهماإىلانيلإثض.ا
يساثيتلاأَإْضاثًالالاإىلاأَ ْنَاااثءانيحدإدةاأنا
إكنإنناإادنًاونحدةاوصفثًاونحدنًايننجهةانيددوننا
ونيغزوانيخثيجال،اويكلاإدلمانيجم23ايفانيدنخلا
ونيخاثيجا أإناثاشادباننإَْمااثناونيحكماةاينا
إقبلا ثيذلاونيدبنعإاةاونيهننناوإحناصثمدونا
وصث الون،اونيناراوعادامنانيلاهاقلإباثًاَوأَنا
إبتدداعنانينثكفاثتاونيزنإادنتاننْعاَلم3ةاوعنا
ونيدنرإاةا ونيحز 3اةا نيذلب3اةا نيرنعاثتا

ونينثطق3ة،اونيقثع3اأجملا إذنانيله..
ونيشادباني3منلاإديكاوإدلماتمثمثًاأإهاني3ن3ا
مساتهَدفاماناحالباصل3ب3اةاتقنعلاثا دضا
نيادولانيدل 3اةاعىاشادباإمنلاعل لامسالما
إقانلاالاإياهاإاّلانيلها ادوناأَياسابب،اويماإكنا
يدإناثاأَياخاالفاما2انيادولانيخثيج3اة،ا لاإنا
 داضاني3من3لانيخنإاةانيدمالءايلخاثيجانيذإنا
عإّسنناني3مناوألثإنناأللهثاوجدلنناني3مناقطدَةا
أيضايفاإدانيساتدملاإفدلامثاإشثء،اونيحمُدايلها
 فضلانيننيةاتحليتاني3منامنانيدمثيةانيخ3ثإةا
وناليتزنق،اوأَْصبَااحناثاني3ن3ايفانيدنخلاأَْحااَلنينًا

ورشإثءاوكلمثءاكمثاخلقنثانيله..

- ما هي أمنياتك لليمن السعيد وللشعب 
اليمني العظيم يف العام 2017؟ 

ني3ماناي3ساتاساهلةاَياناإطما2ا نلونتهثا
وي3ساتاكبثقالانيادولانألُْخاااَلى..اني3مناللا
 االعانيحكماةاوي3فدلانيغازنةامثاإفدلانناإإنا
ني3منامنبا2انيدلو ةاوأصلانيحضاثيةاونيتأيإخا
إشهداينث،اوعىاجم23اأَ ْنَااثءانيشدباني3منلاأنا
إفهمنناوإستنعبنناحجمانيؤنملةاونيخطِلانيذيا
إرت صا نثاَوأَناإكنإنناعندامستنىانيجهنزإةايفا
نيننجهاة،اوني3منايناتكنناإاّلايل3من3لانيرشإثءا

نألَْحااَلني..

اأَ ْنَاااثءاني3منانيذإاناإقفنناإىلا وإدعاناُكلَّ
صفانيدادوننايفانيدنخلاونيخاثيجاأناإدنعوناإىلا
صفانينطناإىلاصفانيحلاوإمثيسنناإشثطهما

 كلاحلإةاوكلنمةا مثاإخد3انينطن.

وعىاجم23انيدولانيتلاشثيكتايفانيددونناأنا
تلنجا2امننقفهثاوتدلماج3دنًاأإهثايناتنثلاشا3ئثًا
منالذنانيشادب،اونيشادباني3منالاي3ساكبق3ةا
شادنبانيدثيام،اومانانعتادىاعىاني3ماناإقدا
نعتدىاعاىاإفساه،اوإذناكثنانيدثيامانيخثيجلا
إلإُداأناإتساىا طرينإهاو صننيإخهاومددنتهما
نيدساكلإةانيتالاتقصافاي3اَلاإهثَي،اإهاذناأملا
طب3دال،اني3من3انناالاإخثإنإهاوإإماثاإخثإننا

نيلهايبانيدثيل..

- كلمة أخرية تود أن تقولها؟ 
إجّدُعانيدهَداونينعَدا أإنثاسانظلامتمساكلا
يلدادوننا نيلنإاضا نينث اتا نينطنالا  منقفناثا
نيسادنعيانألَملإكالاوملتزقتاه،اوياناإرتنج2ا
نألَْخاَلق3اةا مساؤوي3ثتنثا أعنءا عانا إتخلافا أَْوا
مننجهاةا يفا ونينطن3اةا ونيدإن3اةا وننإَْساثإ3ةا
نيددوننانيسدنعيانألَملإكلاونيتصّديايهمايفاُكّلا
شرباعىاني3من،اوإدعناأَ ْنَااثءاتهثمةانألَْحااَلنيا
إىلاناليتحثقا مدساكلنتانيتديإبثتاونيذلثباإىلا
نيجبهثتانيقتثي3ةاجبهثتانيدزةاونيرشفاونينرا

قثع3ا إذنانيله.

أبناُء الحديدة رفضوا العدواَن ولم يقبلوا أن يكوَن فيها مرتزٌق َأْو عميل
ال�ضيخ/ حممد اأَبكر- لـ »�ضدى امل�ضرية«:

قوى العدوان تعترب الحديدة فريسًة وتطمُع باحتاللها، لكن هناك رجال ستفرتُسهم
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  - رشيد الحداد:
ونيحصاثيا نيدادوننا تدنع3اثُتا تكانا ياما
نالْقتَصثعياعىانينض2اننإَْساثإلاكثإ3ًةايتدخلا
نألَُماامانيتحادةاوصنادوقانينقداونيبناكانيدويلا
ينقفاجلإماةانن ثعةانيجمثع3ةانيتلاتمثيُساهثا
عولانيددوننا حلا6اامل3نناإمنل،اإاثينظمثُتا
نألَُمام3ةانيتلاحّذيتاأكنلامناملةامنانيتدنع3ثتا
نيكثيث3ةايتنقفانيبنكانيلكزياني3منلاعناتغط3ِةا
إثتانيةاونيعنتانيغذنءاونيادونءاونينقنعا ثيُدملةا

نيصدبةاترتقباني3ن3ا صمتاحدوثاتنبؤنتهث.ا
إإهاثيتانيق3ماُةانيرشنئ3اةايلُدملاةانينطن3ةا
انيلإاثل(امجدعنًاأََماث3َانيدماالتانألجنب3ة،اوعىا
يأسهثانيدواليانيذياكرساحثجزانياالاإايإثالًاإىلا
ااإايلارشنءاول.إاإايلب23ايفانيسانقانيحيلايفا

نيدثصمةاصندثء.
نالإه3اثُيانيتصثعاُداألَْساَدثيارصفانيدملاةا
نينطن3ةاأمث3انيدمالتانألجنب3ةامنّلاعنإدثًايلكنريا
منانيتجثيانيذإناكثنايهماعوٌيايفاأزمةانيسا3نيةا
نيثي3ةاالكتنثزلامانيُدملةايفامنثزيهماومتثجللما
ووقفانيتدثملام2انيبننكانيتجثيإةاوننْسااَلم3ةا
أَْوانيبناكانيلكزياني3منلاعاىاخلف3ةانالجلنءنتا
نيتالانتخذتهاثانيبنانكا شاأناعمل3اةاساحبا
نالإدنعاثتانيثي3ةانيتلاحدعتا مل3ننايإثلاإقطا
يفاأغساطسانيثيض،اولنامثاعإ2انيكنريامدظما
نيتجاثياوكذيكانيؤسساثتانيحكنم3اةاإىلاوقفا
نيتدثمالام2انيبننكاي3نتجاعناذيكاأزمةاسا3نيةا

إقدإةاالاتزنُلاعوناحلاحتىاني3ن3.ا
مؤخالنًاو داَداوصانلانيشاحنةانألوىلامانا
نألَْمَننلانيطبنعةايفايوسا3ثاعوناغطثءاونيبثيغةا
للاامل3اثيايإثل،اتحلكتاأَْساَدثُيارصفانيدواليا
إحنانألعىا شاكلاتصثعادياعوناتلنج2،اولنا
ماثاتسابّبا ثْيتَفثعثتامننزإةاألَْساَدثيانيسال2ا
ونينتجاثتايفاظالاتهثيُاكانيُقادينتانيرشنئ3اةا
يلمننطاناني3منلايفاظلانساتملنياتنقفارصفا
نيلتباثتانيدثمةاألي دةاأشاهلاورصفانيلتبثتا

وإلاننْمَكثإ3ثتانيحدوعة.
اتلاكانالْيتَفثعاثُتاتدادانألخطاَلامناذاعثَملا
يغماأإهثاإساب3ة؛األإهثاقاداتقنعامددلانيتضخما
يفانألَْساَدثياإىلاماثاإانقانيااا%للا دادانْيتَفثعا
%ثإايفاظالا إىلا نيدادوننا مددالتاهامناذا ادأا
تلنُجا2امدادالتانيدخانلاوعجازانيدوياةاعانا
رصفانيلتباثتانألََسثسا3ةاحتاىانآلن،اإثل3اكا
عنايإ2املتباثتامنظفلانيدويةا مثاإتنثَساُبا
م2انالْيتَفثعايفانألَْساَدثيايلحفثظاعىانالستقلنيا
نيد3ايش،اومثاإضثعفامنانيخثطالانيتلاتتهدُعا
نستقلنَيانيق3مةانيرشنئ3ةايللإثلاني3منل،اتجم3ُدا
نيدادوننايكثإةانحت3ثطثتانينقدانألجنبلانيتث دةا
يلبننكاني3من3ةاحكنم3اةاوألل3ة،اولنامثاأوصدا
كثإاةانأل ننباأماث3انيتجاثيانيدثملالايفامجثلا
نالسترينعامنانألَْسَننقانيدثي3ةاإىلانيسنقاني3منل،ا
وخصنصثًاتجثيانيقمحاونيدق3لاونأليزاونيساكلا
ونيذيةاونيدونءاوتجثيانيشتقثتانينفط3ةاونيذإنا
إقادونانيتساه3الِتانيتالاكثنانيبناكانيلكازيا
ني3منالايفاصندثءاإقّدمهثايلمنيعإنانألََسثسا3ةا
ونيتمنلاةا تغط3اةاونيعنتهاماوإتاحاإعتمثعنتا
إتنقافا نيخاثيج،ا مانا يالساترينعا مساتندإةا
نيبنكانيلكازيايفاتغط3ةانيننيعنتانألََسثسا3ةايفا

نيادوالي،ا ثنَضثَإااةاإىلاتنقافانيبننكانيتجثيإةا
وننْسااَلم3ةاإتحاإعتماثعنتامساتندإةايلتجثي؛ا
تسببا شللاشبهاكثملايتلكاينشثطاتلكانيبننكا
نياريفاماناجثإاباوساثلمايفاإمانانيقطاثعا
نياريفانياننزيانياذياالاإخض2ُايلقث اةانيبنكا
نيلكزياني3منل،اولنامثاتساببا ثْيتَفثعانيدواليا

خاللانألشهلانيقل3لةانيثض3ة.ا
إقبالاقلنياتدط3لاإشاثطانيبنكانيلكزيامنا
قبلانيفثيالثعياأونخلاسبتمربانيثيضاكثنانيبنكا
إقاد3انيادواليايتجثيانياننعانيغذنئ3ةانألََسثسا3ةا
 ثيسادلانيلساملاالاايإاثالًايلدوالي؛او ساببا
قلنياتدط3الاوظثئفانيبنكانتجاهانيتجثُيايرشنءا
نيدواليا سادلاااإايإثالًاوعمادوناعىاإَضثَإااةا
نيفاثيقاإىلانيق3ماةانينهثئ3ةايلسال2اونينتجثت،ا
ويفاظالاإشالاحكنماةالاثعيايفايإا2انيق3نعا
نيثي3اةانيفلوضةاعىانأليصدةانيخثيج3ةايلبننكا
ونيصاثيفاني3من3ةايفانيخاثيج،اوقادو3انيُدملةا
نيطبنعاةاعوناغطثءاونيتلاتزنماناقدوُمهثام2ا
ةاكبريةايللإثلاني3منلايفانيسنق،اولنا وجنعاُشحَّ
مثاخّففامناتأثرينتهثاعىامددلانيتضخم،اإالاأنا
تلكانألَْمَننلانيتالاوصفا ناعغلاوصنيهثا ثيحلا
نينثجا2األزماةانيسا3نية،اتحّنيتاإىلامشاكلة،ا
سا3مثاوأنانيننيلايللإثضاإدملنناعىاإحدنثا
ماإقديا ثيلإثلاني3منلايفانيسانقانحدنثا تضخُّ
أزماةاسا3نيةايفانيادوالياسانفاإاؤّعياإىلاأزمةا
مدإنعثتايلننيعنتانألََسثس3ةامنانيغذنءاونيدونءا
ونينقانع،اولاناماثاإدالفا أزماةامدإنعثت،ا
إتصثُعُداأَْساَدثيانيدواليايفانيسانقانيحيلاتزنمنا
م2ارصفاحكنماةانيفثياملتباثتاملتزقتهثايفا
نينثطالانيجنن 3ةاونيشامثي3ة،اعالقاُةانالقرتنبا
 الارصفانيلتبثتاوننقباثلانيكن3فاعىارشنءا
نيادواليامانانيسانقانياننزيا ثيدملاةانيحل3ةا
نيتالاتمانخفثؤلثايددةاأشاهل،اولانامثاأّعىاإىلا
نْيتَفثعاسادلانيدوالياو مسثلمةاوسثئلانالعال3ا

نينني3اةايلدادوننانيتالاتنياتاتأج3اجامخثوفا
إىلاإساتدثإها نيتجاثياونينععال،ا ثنَضثَإاااةا
نيدادوننا ثيخالإاثانينثئمةايفاساحبانيدواليامنا
جثإباو ثاشاثئدثتانْيتَفثعاأَْساَدثيهايفانيسنقا
نألسابنعاقبالانيثيضاأيتف2اسادلانيادواليامنا
6لإايإاثالتايفاأسابنعاإىلا6اإايإثالًا فثيقالا 
يإثالت،اوما2انْيتَفثعانيطلباعىانيدوالياوتلنج2ا
نيدلضاإىلاأعإىانيساتنإثتانيتف2اسادلهاإىلامثا
إانقانياالاإايإثالًايلادواليانيننحد،اوعجزانيبنكا
الا تغذإةانيسانقا نيلكازيايفاصنداثءايفانيتدخُّ
 ثيدملاةايلحفثظاعىانساتقلنيانيلإاثلاني3منلا
وساّدانيطلبامنانيدوالي،اوعجزانيبنكاعنانتخثذا
نجلنءنتاعقث 3ةاعىارشكثتاومحالتانيرنإةا
نيتلاتدمُلاخثيجاإطثقاإرشنفاوسا3طلةانيبنكا

تستملانيضثي ها أَْسَدثيانيدواليايفانيسنق.ا
أكنُلامنامشكلةايناتتنقفاعندانْيتَفثعاسدلا
نيدواليايفا لداإدتمداعىا%للامنانْحت3َثجثتهامنا
نألَْساَننقانيخثيج3ة،ا لاتتجهاإحناتنقفاتغط3ةا
نيننيعنتانألََسثسا3ةا ثيدملةانيصدبة،اخصنصثًا
وأناكثإاةانياؤرشنتاتؤكداأناني3ماناتتجهاإحنا
أزمةاسا3نيةاخثإقاةا ثيدوالي،اممثاسا3ؤعياإىلا
فام3زننانيدإنعثتاتمثمثً،اولنامثاقداإدخلا تنقُّ

نيبلدايفامجثعةاشثملة.ا
مطل2َانألسبنعانيجثيياكشفامنيعوانيقمحا
عانا ننعياأزمةامدإنعثت،اوطثيبايجلانألعمثلا
إح3اىانيحباثيياأحداكبثيامانيعيامدإَلامكتبا
نألَُمامانيتحدةايتنسا3لانيشائنناننإَْسااثإ3ةايفا
صندثء،اجنيجاخانيي،ا ثيتدخلانألَُمامانيتحدةا
 شاكلاإنياينقالانألَْماَننلانيصدبةامانانيبننكا
ني3من3اةاإىلانيبنانكانيدوي3اةايتدزإازاأيصدتهاثا
وتمك3نهثامناإتحاإعتمثعنتامستندإةايلمنيعيا

نيقمح.
اوععاثانيحباثييانألَُمامانيتحادةاإىلارضويةا
إقلاتلكانألَْمَننلاعاربَاطثئلةاأَُمام3ةامناصندثءا

إىلانيبحلإاناونيضغاطاعاىانيتحثيافانتثحاةا
نيجثلاينقلاتلكانألَْمَننل؛ايتفثعياكثيثةاحق3ق3ةا
قداتحلا ثيشادباني3منال،اخصنصاثًاوأنانيددا
نيتناثزيلاالساتهالكاكم3اثتانيقماحانيتننجادةا
يفاصننما2انيغاللاونألَْساَننقاني3من3اةاونيتلاقدا
تغطالانْحت3َثجثتانيننطناألي دةاأشاهلاقدا دأا

مناإنثإلانيجثيي.
اوحاذيانيحباثيياخااللايقثئاهاخانييامنا
الايفاحلامشاكلةانالساترينعامنا تدنع3اثتاتأخُّ
نيخثيج،امثاإتهدعانالستقلنيانيتمنإنلايفانيسنقا
ونالساتقلنيانيد3يشايلمننطنل،امطثيبثًانألَُماما
نيتحدةا ثيتدخلانيدثجلايتسه3لاإقلانألَْمَننلاإىلا
نيخثيجاحتىاإتسانىاينيعيانيقمحانيتدثقدام2ا
رشكثتاعوي3ةايارشنءانيقمحان تدأامنانآلناحتىا
تصَلا دداثالثةاأشاهلاوتغطلانألَْسَننقاني3من3ةا

يثا دداشهلان لإلاثالا. 
ويفامقث لانإسادنِعاكثإةانيسبلاأمث3امنّيعيا
نيقماحانيذياإدتماداني3مناعىانساترينعلثامنا
نألَْساَننقانيخثيج3ةا نسابةاتتجاثوزانياا%لل،ا
كشافاتقلإلاصثعياعنامؤسسةامننإئانيبحلا
نألَْحَماالامؤخالنًاعنانْيتَفاثعاونيعنتاني3منامنا

نيقمحاخاللانيدثملانيثض3لا نسبةا%لإ.
ووإالانيتقلإالاإاإناونيعنتانيقماحايلدث3ا
لالاا لغاتااامل3انناو6لااأيفاثًاوال6اطناثًا
منانيقمح،اكمثا لغاتانيننيعنُتامنانيقمحاعث3ا
وإلإاطناثً(،ا أيفاثًا مل3انناوإالا ااا لالا3ا
ونيتفدتاخاللانيداث3ا6الااإىلااامل3نناوا6ل 
أيفثًاولا6اطنثً،اويفتانيتقلإلاإىلانْيتَفثعاونيعنتا
ني3مانامنانأليزا نسابةا%للااخااللانيدثملا
نيثض3ل،امقث لاتساج3لانإخفاثضايفاونيعنتا
نيزإانتانينبثت3اةا نسابةا%إ6،اوإ3ماثاإتدللا
 اننيعنتانيبالعامنانيشاتقثتانينفط3ةاإتتطّلُبا
عىانالقلامل3ثيياعوالياساننإثًايفاظلانساتملنيا

تنقفانإتثجاوتصدإلانينفطاني3منل.ا

ععاثاوزإُلانيصنثعاةاونيتجثية،اعبدهامحمدا رش،اأصحثَبايأسانيثلانينطنل،امنانيساتنملإنا
ويجثلانألعمثلاونيب3نتانيتجثيإة،اإىلاتبنّلانستنمثينتاإثعلةاتُسِهُمايفاأحدنثاإقلةاإنع3ةايفانيبالع.
وقاثلايفاترإحاينكثيةانألإباثءاني3من3ةا»إنانألإث3انيقثعمةاتتطلبامانانيجم23،اويفامقدمتهما
يجثلانيثلاونألعمثلاونيستنملإنانيحل3لاوغريلم،انيتنجهاإحنانيبنثءاوننعمثياونال تكثيايفاشتىا
منثحلانيح3ثة،اونيدملاعىاتننإ2اننإتثجاي3شاملاكثإةانيصنثعثتاوإساثلمايفاإهنضانالْقتَصثعا

نينطنلاونينصنلا هايصثفانيدولانينتجة«.
هاإحنانساتنمثينتاتننكباملحلةانيبناثءاوننعمثياوثنيةا اوأكاداوزإلانيصنثعاةارضويَةانيتنجُّ
نيتكننينج3ثا ح3ثاتشاملانالسامنتاونيحدإداونيصلباونيغزلاونينس3جاوصننم2انيغاللاونيصثيفا
ونيتصن23انيغذنئلاونيدونئلاوتشاج23انال تاكثينتانيدلم3ةايفاجم23امنثحلانيح3ثةاومنهثامجثالتا
نيكهل ثءاوإإتثجانيطثقةانيبدإلةاوغريلثامنانيصنثعثتانيتلاتدداإحدىاألمامقنمثتانينهنضاأليا
 لد.اااوقثلانينزإلا رش:اإناوزنيةانيصنثعةاتجلياحثي3ثًانيرتت3بثتايدقدامؤتملانالستنمثياونيرشنكةا
نيحق3ق3ةام2ايؤوسانألَْمَننلاونيتجثياونيب3نتانيتجثيإةا ثيتنس3لام2انيجهثتاذنتانيدالقة؛ا هدفا

تذي3لانيصدثباونيدنقثتاأمث3انيستنملإناوخللاإلصانستنمثيإةاونعدة.
اويفاتاإىلاأنانيؤتمالانياذياإأتلاتلجماةايربإثماجاحكنمةاننإقاثذانينطنلاوتنجاهانيق3ثعةا
نيس3ثسا3ةاونألَْحاَلنياونيرشإثءامناأ نثءانيشادباني3منلاسا3دلضاعدعامناإلصانالساتنمثيايفا
شاتىانيجثالتايلدإا2ا دمل3ةانيتنم3ةايفاني3مناوتساثعدايفاعمل3ةا نثءاوإعمثياماثاخّلفهانيددوننا

نيغثشماعىانينطن.

وزيُر الصناعة يكشُف عن اعتزام وزارِته عقَد مؤتمر لالستثمار 

ادية جمدداً العدواُن ي�ضّعـد حرَبه الْقت�ضَ

فاتورة االسترياد.. قبل الكارثة! 

مصطلح
التضخُّــم

 

اااما تآُكلانيقانةانيرشنئ3ةا إُداَلُفانيتضخُّ
يلنقنع،اوكذيكانْيتَفثعاق3مةانيسل2اونيخدمثت،ا
ممثاإدنالانْيتَفاثَعاتكلفةانيد3شاة،اويفالذها
نيحثياةاإإنامؤرشاأَْساَدثيانيساتهلكلانيذيا
إق3اُسامدادالتانيتضخاماتكانُناوظ3فتاها
نألََسثس3ةامتث دَةاحلكةانألَْسَدثيايتحدإدامدىا
قديةانيشاخصانيدثعياعىاتنإريانالْحت3َثجثتا

نألََسثس3ةايح3ثته.
اوإمكانانيقنلاإإهاإدنالانالْحت3َثَجايكم3ةا
كباريةامانانينقانعايارشنءاكم3ةامنانيسال2ا
كثإتاتبتثعا كم3ةاأقلايفاوقتاساث ل،اوأإضثًا
أنانْيتَفاثَعانيتضخاماإدنالاأنامؤرَشاأَْساَدثيا
نيساتهلكلاإتحالُكا مددلاإماناإىلاأعىاعىا

منحنثهانينجب.

 للعــلم 
البنُك الدوليُّ 
يمنح صنعاء !

 

لين يسيتطيَع هيادي وحكومتُيه غيرُ 

الرشعيية بيكل املقايسيس أن تنياَل ثقيَة 

املؤسسيات املالية الدولية مهميا حاول أن 

يقدَمها العدوان.

فالحكومية التيي غيّررت البنيك الدويل 

وصنيدوق النقد يف سيبتمرب امليايض بُعيََد 

إصدار قرار نقل البنك املركزي والذي أَدَّى 

إىل تعطيل وظائفه، وعدت تلك املؤسسيات 

وأخلفيت الوعيد، والتزميت أََمييام العالم 

وتنّصلت عن الوفاء بتلك االْلتَزامات، أقرت 

نقيل البنك وتسيببت بتداعياته كارثية ولم 

تسيتِطع تنفيذ القيرار ونقليه بالفعل عىل 

أرض الواقع.

 الييوم وبعيد أربعة أشيهر أيين البنك 

املركزي يف عدن؟ خصوصاً وأن فرع البنك 

ال يزال يمارس كفرع؟ وملاذا تلك الحكومة 

املزعومة تودع األَْمَوال املنهوبة من إيرادات 

الشيعب اليمني بالرييال يف البنك األهيل يف 

عدن، وتودع الُعملة الصعبة يف البنك األهيل 

يف جدة والرياض. 

وإذا قيال رئييس حكومية االنقياذ إن 

االيرادات بلغت 400 ريال األسبوع املايض، 

فكيم اييرادات بين دغير يف عيدن؟، وهل 

حكومتيه املزعومة قادرة عيىل رفع القيود 

املاليية املفروضة عىل البنيوك والتحويالت 

املاليية للمغرتبني حتى ولو بشيكل جزئي، 

ُكّل تليك األسيئلة ال إجابات لهيا؛ ألن فاقد 

اليش اليعطيه وال يحصل إليه.

قبيل أييام زعميت تليك الحكومية أن 

املؤسسيَة الدولية للتنمية التابعة ملجموعة 

البنيك الدويل قدمت لهيا منحتني جديدتني 

بقيمية 450 ملييون دوالر دعمياً طارئياً 

للفئيات األكثر ضعفياً ومعانياًة يف اليمن، 

إال أن البيان الصادر عن املؤسسية الدولية 

أكد أن املنحة املالية سوف تُسّلم للصندوق 

للتنميية وميرشوع األشيغال  االْجتَماعيي 

العامية يف العاصمة صنعاء باعتبارهما من 

املؤسسيات الناحجة والتي عملت عىل مدى 

العقدين املاضيني عىل تحسني حياة املاليني 

من اليمنيني. 
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  - أحمد داوود:
تتنقُفانيح3ثُةاقل3الً،اوإسانُعاصمٌتايل3ٌبايدىا
نيكنريإن،اأسائلةاكنريةاكثإتاتدوُياآإذنكايفامخ3ِّلةا
نيجم3ا2،اوحَدهانيشاه3ُداَعبدنيكلإامانيخ3ننإلاَمنا
كثناإدارّبا حلقةاوأيماعنالذنانيحثعثانيفج2،ايقدا
ايلفاثيالثعياآإذنكا قثيهاثا صنٍتاونضاٍحاوجهنييٍّ
اإىلاإنادقامنإمب3كايفاختث3اجلساثتا نياذياحارَضَ
مؤتمالانيحاننيانينطنل؛ا هادفاونحدالاناتم233ا

نيقض3ة.
قاثلانيخ3ننإالاوقلبُاهاإدتاُراأياثًامخثطباثًا
لثعياوشالتهانيتلانعتلتانينصاة:ا»صبثحاحزإن،ا
صباثحانيد3،اصبثحانالغت3ثالت،ايناأقنَلاأساددانيلها

صبثَحكم«.
وونَصاَلانيشاه3ُدانيخ3ننإلا ثيقانل:ا»كمثا دأإثا
نيحننيايفاأولاأسابنع،اوتدلضانألخاَعبدنيننحداأ نا
يأسايحثوياةانغت3اثلاأوعتا نالثةاماناملنإق3ه..ا
وتاالاذيكانغت3ثُلانيدكتانياَعبدنيكلإماجد ثن،اني3ن3ا
أإدلاإي3كمانغت3ثَلانيدكتنياوأساتثذانيقثإنن،اعضنا
أإصثيانيله،انيدكتنياأحمداَعبدنيلحمنارشفانيدإن،ا
نيذيانغت3ُالا ثيُقلبامناإقطةامسالحة،ايماتطثيعا
نيفثيإن،ا الاتلكتهماإهل انناكدثعتهماكمثاحدثا

أولاملة«.
ونساتملانيخ3ننإلايفاحدإنهاقثئاالً:ا»إناأإصثَيا
نيلهايفامؤتملانيحننيانينطنلاأكنَلامناعإ2اتضح3ةا
ينجنعهايفالاذنانيحننياإإمثإثًا ثيحانني..اأتذكلاأإلا
قلاُتايكامايفاأولامالة:اسانفنُِّتانيفلصاة..اإّنتنثا
نيفلصاةاوقلناث:ايناإنساحب..اوونصلناثانيحنني..ا
 ثألماساكثنانيدكتانياأحمدارشفانيدإانايماإنّق2ا
عاىاويقاةانيضمثإاثت..اإحاناني3ان3اونحرتنماثًا
يزم3لنث،اوألإناثامنذُانيبدنإةاطثيبناثاإخثمةانيلئ3سا
 اأناإنإَلايناثانيحمثإةاويماإفدل..اوإلتاسا3ثينتا
مديعاةايلبدض،ا 3نمثاصثيحالربةاظلايفاسا3ثيتها
مشامديعاة..اوزإلانيدنخل3ةايماإمناحاأإصثيانيلها
تصثيإَحاط3لةانيتسادةاأشاهل..انيحكنمةانيفثشلةا
نيدثجزةانيفثسادةايماتتحملامسؤوي3تَهث،اويألسفا
تاماتكلإُماوزإلانيدنخل3ةانيساؤولاعانانالغت3ثالتا
ونالإفاالتانألمنال..اإحاناني3ان3اونحرتنماثًايحلا
نيح3ثة،اونحرتنمثًايحقنثاجم3دثً.ايفاأناإد3َشاآمنل،ا
إُدِلُناكمكنناأإصثيانيلهانإسحث َنثامنانيحننياحتىا
إكننالنثكاأماثن،اوحتىاإكننالنثكانحرتن3ٌايحلا
نيح3ثة،اوَمناكثنامنكماإحرت3احلانيح3ثةاس3غثعيا
مدنث،اماثايماإثكملنناحننَيكماحتىاتساتط3دنناأنا

تنجدوناأمثإثًاوتنجدوناعوية«.
ويدلانيشه3دانيلحن3اَعبدنيكلإمانيخ3ننإلانيذيا
نا كثناآإاذنكاعضننًايؤتملانيحننيانينطنلاعنامكنِّ
أإصاثيانيله،اقداتحدثاإأوجاز،اونخترايفاكلمتها
نيشاهدانيذياكثناساثئدنًاآإذنياك،اوك3ف3ةاطلإقةا
نغت3اثلاشاه3دانينطناوننإساثإ3ةانيدكتانياأحمدا

َعبدنيلحمنارشفانيدإن.
وعاىانيلغامامانامالوياإاسانننتاعاىالذها
ا فننجا2َامتتثي3اٍةاجلنءا نيفثجداة،او الُعإاثاتُمالُّ
نيدادوننانألملإكالانيسادنعي،اونإكشاثفاَعنيةا
لثعياوشلتهانيلتزقة،اإالاأنانيبدَضامثاإزنُلاإتذكُلا
نيشاه3َدانيلنحَلاونيدمنُعاتنهمُلامناع3ن3ه،اوقلنبا

نيكنريإنامكلنمةايهنلامثاحدث.
وإقانلاَعبدنيلاهاعايلاصاربيايئ3اسانتحاثعا
نيشاه3دا نيدكتانيا زم3اُلا ني3من3ال،ا ننعالم3الا
َعبدنيلحمانارشفانيدإنايفامؤتملانيحننيانينطنل:ا
إناشاه3َدانينطانانيدكتنياأحمادارشفانيدإناكثنا
ِعنننإاثًايلدقالانيسا3ثيسانيلنجاحاولاناإصنُلايفا
ونيفقاها نيقثإاننا ِيحث اةا نيس3ثساةاويفا م3ادننا
ننساالمل،اوحلانغت3الام2اختث3امؤتمالانيحننيا
نينطنل،انإفتحا ثُبانيبلداعىاأزمٍةاس3ثس3ٍةامثازينثا

إصطلعا نرينإهث.
وإض3اُفاصاربيايفامنشانيايهاعاىاصفحتها
»إ3سا نك«اقثئالً:ا»كثنايلشه3دا صمتهاكمجثلٍدا

مناطلنزايإ23،اإفقاُهامثاعل3هاأناإقنل،اإالاإجبنا
عاناإ دنءايأياإخُد3ُانيصلحاةانينطن3ةانيدل3ث،اولنا
يفاذيكاالاإسالكاعيَبانيسثساةانيحرتإل؛األإهاتدثّلا
 ثيتننض2اوأخالقانيصثيحل،اإكثإتاكلمثتهاجهثعنًا
يفاسب3لانيلهاونينطن..احتىاخصنمه،اإإإهماكثإننا
إدرتإننايها ثيفضلاو ثيتم3ُّزاو ثيصدنق3ةايفاقنيها
وأإدثياه،اوقاداحزإننايقتلاهاكمثاحازناأصدقثؤه،ا
وإثضاتاع3نإُهاما ثيدما2اولاماإسامدننانيخربَا

نيحزإَنايفاذيكانيصبثحانيبئ3س.
الثعيا وإزإدا قنيه:ا»وممثاإؤسافاياهاأنانيفثيَّ
وحكنماةا ثساندوةاووزإالانيدنخل3اةاإنَمهاث،ايما
إديكنناخطانيَةانغت3ثلاقثمةاوطن3اةا هذنانيحجم،ا
إدملاننا قصاٍداأواغرِياقصاداعىاتم33ا2انيحثعثة،ا
وعجزوناعنانتخثذاخطاننتاعمل3ةايالحقةانيُجنثة،ا

حتىاوينامنا ثباذَّيانيلمثعاعىانيد3نن«.

النشأُة وداللُة توقيت االغتيال 
ويفاوقاتاعص3اباما2اختاث3امؤتمالانيحاننيا
نينطنلاقبلاإاسانننتاتمانغت3ثلانيدكتنيانيشاه3دا
عالياةا وحانلا نيدإان،ا َعبدنيلحمانارشفا أحمادا
نيتنق3اتاإقنلانيسا3داَعبدنيلكا اديانيدإنانيحنثلا
قثئادانيننيةانيشادب3ةايفاكلمتها منثسابةاأي د3ن3ةا
نيشاه3دا»ي3سامانانيصدإةاأ دنًانخت3اثُياذيكاني3ن3ا
نيذيانساتهدَإهاإ3هاأويئكانيطغثةانيهمج3نن؛األإهما
 ثيُقلبامناملحلةامهمةاوكبرية،اأياأونخلاملحلةا
نيحننيانينطنل؛األإهماإديكننانيكفثءَةانيدثي3َةايهذنا
نيلجالام2امثايدإهامناق3ماوإخاالصايل هاأوالًايلها
ُسابحثإهاوتدثىلاويشادبهاثثإ3ثً،اوأإهايجٌلاحلإٌصا
عىامصلحةاشدبه،اويفانينقتاذنتهايجلاق3ماويجلا
مباثعئاويجلاأخالق،اوإمكُنايهاذنانيلجلاأناإؤعَيا
عوينًاإإجث 3اثًايفاص3ثغةانيدساتنيانيذياإفرتَضاأنا
إَُصاثَغايفامثا دداإرتةامثا ددانيحاننيانينطنل،اإهما
 حلصهمانيشادإداعاىاأناإتحكمننالام،اوإؤثلونا
ايفامساتقبلانيبلاداويفامقدمةا لامانيتأثريَانيسالبلَّ
ذياكا ثيتأك3ادانيدساتنيانياذياإمكاناأناإكننايها
عوٌياأساثٌسايفايسامامساتقبلانيبلد،اونيخثيجاقبلا
نيدنخالاقنىاخثيج3اةاتحلصاعاىاأناتكنَناللا

مؤثلًةاتأثرينًاسالب3ثًاعىامساتنىانيشادباني3منلا
ويصلحتهاثاللايفاص3ثغةانيدساتنياإهماإديكننا
نيكفثءةانيدثي3ةانيتلاكثناإتم3زا هثانيدكتنياونيدويا
ننإجث الانياذياكثناإمكناأناإقن3ا اهايفاص3ثغةا
نيدساتني،اولذناعثملامناعنملانالساتهدنف،اعىا
مساتنىاأشاملاوأعامالاماإساتهدإننانيكاننعَيا

نيكفؤةانيبنّثءةانيخلصة«.
ونيدكتانُيانيشاه3دانياذياُويادايفامدإناةاح3سا
 محثإظةانيحدإدةاعث3اإللا3،اكثنامنانيسبثقلا
نيرشإداةا كل3اةا يفا طثيباثًا ياليتحاثقا ثيجثمداةا
ونيقثإانناوتخالجاوحاثزاعاىانيرتت3ابانألولا لا
زمالئاهايفانيدإدةانألوىلاماناخلإجلاكل3ةانيرشإدةا
ونيقثإنناعاث3اثثلا،اومناثمان تدثاإىلاجمهنيإةا
مرانيدل 3ةاالساتكمثلاعينساتهانيدل3اثايفامجثلا
نيقثإاننايفانيداث3اثثلا،امصطحباثًاأرستاهامده،ا
ويفاأقلامناثالثاسانننتاحاثزاعىانيديجةانيدلم3ةا

“نيدكتنينه”ايفامجثلانيقثإننانيدث3.
و داداعنتهاإىلانيا3َاَماناحثمالًاعيجةانيدكتنينها
يفانيقثإانناعث3الثلا3اقث3ا أوىلاخطننتهايفاتدل3ما
أ ناثءاوطناه،اورَسعاثَناماثاأصباحانيدكتنيارشفا
نيدإناأوَلاعم3داإمنلايكل3ةانيرشإدةاونيقثإنناعث3ا

ثثلا3.
وكثنايلشاه3دانيلحان3انيددإاُدامانانيؤيفاثتا
يفانينظ3فاةانيدثماة،اونيقثإانناننعنيي،اونيقثإننا
نيحل3اة،ا وننعنيةا ننعنيي،ا ونيقضاثءا نيدساتنيي،ا

ونيترشإ2انيرضإبل.

سياسيٌّ من الطراز األول
يفامطل2ِاتساد3ن3ثتانيقلنانيثيضا ثعيانيشه3ُدا
رشفانيدإاناومجمنعاٌةامنانيدلماثءاونينقفلاإىلا
تأسا3ِساَك3ثٍناإجتم2ا هاشامُلانيناثس،اوتتكثتُفا
جهنعلاماعاربهاينرةاعإانانيلهاونيساتضدفل،ا
اَساحزُبانيحالامطل2اتساد3ن3ثتا إاكثناأناتأسَّ
نيقلنانيثيض،اي3دمَلانيشاه3ُدانيدكتنياأحمدارشفا
نيدإناأم3نثًاعثمثًامسثعدنًايلحزب،ا إرشنٍفامناأكث لا
نيدلمثءا–اوعىايأسهمانيدالمةانيكبريانيس3دانيلنحلا
مجُدانيدإنا ِنامحمٍدانيؤإّدياونيدثيمانيل ثإلانيس3دا

 دينيدإانا ناأمريانيدإنانيحنثلايحمةانيلهاعل3همث،ا
وخاللانيلحلةانالإتقثي3ةاكثنانيشه3دانيدكتنياإقد3ا
أطلوحاثتاقثإنإ3ةاتدثيجانيشاكالتانيتالاتننجها
مساثياتنف3اذانتفثق3اةانينحادة،اوأ لزلثامشاكلةا
نيفلنغانيدستنييانيتلاونجهتهثاعويةانينحدةاعقبا
نإتهاثءاملحلتهثانالإتقثي3ةايفاح3نهاعونانساتكمثلا

نستحقثقثتهث.
وعندمثانستشادلاعد3َاجدإةانيسلطةايفانإتهثجا
نيدإمقلنط3اةاكخ3ثيانسارتنت3ج3ةاإمثيسانيجم23ا
مناخاليهانيدملانيسا3ثيسا حلإةاوسالسة،امديكثا
اايفانينقاتاذنتهاااحثجةانيناثساإىلاعملانجتمثعلا
َغا وثقاثيف،اإقد3انساتقثَيتهامناحزبانيحال،اي3تفلَّ
يدمالاإسادانيحثجةايفالذإانانيجثإبال،اإكثناأنا
 اثعياإىلاتأسا3سامؤّسساةانجتمثع3اةامدإ3ةاغريا
حكنم3ة،احلصاعىاتسم3تهثا مؤسسةاأللانيب3تا

يللعثإةانالجتمثع3ةاأونخلاعث3اإللا3.
يئ3ُسانيلجناةانيننيإةانيدل3ثامحمداعيلانيحنثلا
ويفاإادوةاأق3ماتاإان3انيسابتا جثمداةاصنداثءا
 منثسابةامالوياإاسانننتاعاىانغت3ثلانيشاه3دا
نيدكتنياأحمدارشفانيدإناطثيبانيجلَسانيسا3ثيسا
نألعىا تشك3لايجنةانعثعةاص3ثغةانيدستنيانإشثءا
عويةامدإ3ةاعثعيةاونيلجنةانيذياسابلاتشك3لُهثايما

تكناتحملاَلمَّانينطن.
يقتالا تكانا ياما نيؤنمالةا إنا نيحنثالا وقاثلا
نيربوإسانياأحمادارشفانيدإانا الالالامؤنملةا
يتصف3اةانيخلصلاونيرشإاثءانيذإاناإحملننالمَّا
نينطناوإدملننامناأجلهاوإنانالغت3ثالتانيحثصلةا

نآلنايفانينثطلانيجنن 3ةاللاضمنانيؤنملة.
مناجهتهاقثلالثشامارشفانيدإناإجلانيشه3دا
نيلحان3اإناإح3اثَءاذكالىانستشاهثعالاذنانيدلاما
ونيهثماةانيدلم3اةانيكبريةاالاتكفالايفاحقهاوإجُبا
طبثعاةاكتثباخاثصا هاإحكالاساريتَهاوكفثَحها

طنلاإرتةاح3ثتهامناأجلانينطن.
وطثَياَبا ثاللتمث3ا ذكلىانيشاهدنءاوخصنصثًا
أناأسابنعانيشاه3داعىانأل اننب،اوأنانساتملنَيإثا
اَكنثا نقثإاةاإح3ثءاذكلىانيشاهدنءانيُدَظمثءا وتمسُّ
نيذإنا ذيننانيغثيلاونينف3سايفاساب3لانينطناتغ3ضا

اطمَسهث. نألعدنءا لاوإحثولانيددوُّ
أماثانيقاثيضاَعبدنينلاثبانيحبايشاإقاثلاإنا
نيربوإسانَياكثناعثياثًايفاأيقاىامساتنإثتانيفكلا
وعثيثًايفاأيقىامستنإثتانيدلإةاوأناعمل3َةانغت3ثيها
يماتكناحثعثةانغت3ثلا لاللاعمل3ةاإعدن3اممنهجةا
 قلنياأصديهاَخَنإَُةانينطانانيتمنلةا حكنمةانيفثيا
لثعياوَمنامده؛األإهاثاكثإتايفاَوَضِحانينهثياوكثنا
لناثكاإقثٌطاأمن3اةاوماثّيةاوتماإإقثُإهماوشاهدونا

عمل3ةاننعدن3.
وأضثفانيقاثيضاأنانينظاث3َاكثناإلإُداإجهثَضا
مؤتمالانيحننياماناقبالاأناإبدأاولانامخطُطهما
منذانيبدنإاة،اوطثيبانيقثيضا تددإالاقصةانغت3ثلا
نيربوإسنياأحمدارشفانيدإنانيذياتمتاطبثعتهثايفا
نينثلجانيدينس3ةا ددانستشهثعهايفاجثمدةاصندثء.

مواقُف شجاعة
ونمتاثزانيشاه3ُدانيدكتانياأحمادارشفانيدإانا
 ثيشاجثعةايفاقانلانيحال،او ثياذكثء،اوكثإاتايها
مننقاُفاونضحاٌةاورصإحاٌةاماناأحادنٍثامثض3ةا
شاهدتهثا العإثاومنهثاحلباص3افالل،اح3ثاعرّبا
عانايإضهانيطللايتلكانيحالوبايفامننقَفاصثعقٍةا

وشجثعة.
ونإتقادانيشاه3دانيدكتانياتددإَلانيدساتنياعث3ا
لللا،اح3اثاأصادياكتث اثًاحمالاعناننَنا“أحكث3ا
نيدساتنيانيدّدلايفام3زننانيرشإدة”اقاّد3اإ3هاإقدنًا
علم3ثًامنضنع3ثًايلتددإالتانيدستنيإةانيتلاتمتايفا
نيدث3الللا3،امنضحثًاأنا دَضهثاوَق2َايفاتنثقضثتا

م2انيرشإدة.
وخااللانيدث3الللااسادتانيسالطُةانيظثيُةاإىلا
حشاداتأإ3ادامجتمدالاوسا3ثيسايلُدااْدَوننانيذيا
تدتاز3اشانهاعىاأحاداأ الزانيشاخص3ثتانيدل 3ةا
وننساالم3ةانيتلاقثوماتاذيكانيارشوعاثقثإ3ثً،اأاَلا
ولنانيسا3داحسالا ديانيدإانانيحنثلاساال3انيلها

عل3ه،انيذياأطللاشدثَيانينتاألملإكثانيشهري.
وكثنانيشاه3ُدانيدكتانيايفامقدمةاَماناتدّلضننا
يضغنطانيسالطةانيظثية،اإذاحثويتانإتزنَعامنقٍفا
اأإهاياماإلضخايتلاكانيضغنط،ا مؤإادامنهايهاث،اإالَّ

مفّضالًانالإح3ثَزاإىلامنقفانيحل.
ح3نهثاوعاىانيفني،اقّد3انساتقثيتَهامناعمثعةا
كل3ةانيرشإداةاونيقثإنن،اوساّلمامفثت3َحاسا3ثيةا
نيدم3دانيتلاكثناإساتخدُمهثا ُحكماعمله،اونضطلا
إىلامغثَعيةانيبالعاإىلانيقثللةايفاإجثزةاتفلُّغاعلمل..
يماتنقاِضاننجاثزةاكثملاًة،اإذاكثنايجلانيدلما
نيكبارياَحلإصثًاعىانيدانعةاإىلامنقداهانيتدل3مل،ا

ي3ننصلامسريتَهايفاتدل3مانألج3ثل.
اطال هايفانيديجاةانيجثمد3ةانألوىلا عاثعاي3حثرِضَ
ويفانيدينساثتانيدل3ثايفاجثمدةاصندثء،اوأكثعإم3ةا
نيرشطة،اوجثمدةانيحدإدة،اونيجثمدةانيا3َاَمان3ة،ا
وجثمداةانيدلان3اونيتكننينج3اث،اوجثمداةاعدن،ا

وجثمدةانألحقثف.
لذهانألخاريةاكثإتاتجل ًةامم3زًةا ثينسابةايه،ا
إقدانإتقلاإىلامدإنةاتلإاماملتلاتصثحبُهارشإكُةا
جهثعهازوجته،اوإميضالنثكانألسبنعل،ايتديإِسا
ماثعةانيقثإاننانالعنييا كل3ةانيرشإداةاونيقثإننا

 جثمدةانالحقثف.
كمثاَوَض2ايجثمدةانألحقثفا لإثمَجانيدينساثتا
ة،امؤكدنًاعىاإعنيةانيجثمدةا نيدل3اثاوالئحتها كلاعقَّ
أناتحثِإاَظاعىاتم3ُّزانيجثمداةا ثالإضبثطا لننئحا

نيدينسثت.
َويقداكثنانيشاه3ُداعنئَمانيتأك3ِداعىاأنانيساريِةا
نيقلآإ3ِةاساتحظىا تأإ3ِدانيلاِهاوتمك3ِنه؛اكنإهثاالا
تسادىايالساتدالِءانيفلعنإل،اوإإمثاتسادىايخرِيا

نألمة..
وقثيهاثامدوإًة:انيساريةاسا3نُرلثانيله؛األإهثا

تتجهاإي3هاوالاتتجهاإىلاأحداغريه.

3 �ضنوات م�ضت على الفاجعة والأحزان ما تزال تثقبنا

فقيُه القانون والسياسة الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين.. 

الشمُس بعَدك ال تضيء! 
21 يناير 2014.. النهاُر كان مظلمًا في شوارع صنعاء، األنباُء 
تتناَقُل من شخص إلى آخر، حَدٌث مفجٌع أصاب الجميع.. يا اهلل.. 

إنها كارثة كبيرة.. لقد حدث ما لم يكن في الُحسبان.. تم 
اغتياُل الدكتور البروفسور أحمد شرف الدين

رئيُس املجلس السياسي األعلى يزوُر ضريَح الشهيد شرف الدين
  - خاص:

زنيايئ3ُسانيجلسانيسا3ثيسانألعىاصثيحا
نيصماثعاإن3َانيسابتانيثيضارضإحانيشاه3دا
نيلحان3انيدكتانياأحمادارشفانيدإانانياذيا
نغتثيتهاأإثعيانيغدياونيدمثيةاوناليتهثنايفااا 

إنثإلالالا.
ونساتقبلانيلئ3اَسانيصمثعاعنادانيرضإحا
أوالُعانيشاه3داويف3اٌفاماناأصدقثئهاومحب3ها
وتالم3اذه،اثماقلأانيجم3ا2ُانيفثتحةاعىايوحا
نيفق3د،امشا3دإن،ا منثقباهاومثاتلكهامناأثلا
علملاومدليفاوإضثيلاووطنلاكبرياتنهلامنها

نالج3ثل.
نيدنئاماعاىا نيشاه3دا اوتذكالوناحالصا
نيلاهاونيناثساونينطانا نيشاهثعةايفاساب3لا
وتقدإماهانيتضح3ثتانيدنئمةايفاساب3لانيحلا
وإُرتاهاوَخاالصاوطناهاوشادبهاماناُكّلا
أشكثلانيفسثعاوتحق3لانيدويةانيدإ3ةانيدثعية.
نيلنحالاعضاننًايفامؤتمالا نيفق3ادا وكثنا
نيحاننيانينطنالايفاإلإلا نثءانيدوياة،اوتم3زا
 طلوحاهانيقنإاةاونيفحماةاحانلامرشوعا
نيدوياةاولنإتهاثانيجثمداةانيبد3ادةاعاناأيا
تنظ3فاعإنلاأَْوامذلبلاأَْوامنثطقلا صنيتهثا

نيدإ3اةانينشانعةاماناُكّلاإئثتانيشادباوقننهايفا
تأيإخاهانيدثرص..اكمثاكثنانيشاه3دامانانيلونعايفا
صنثعةاووضا2انيددإدامنانيقننإلانيدإ3ةاومدلمثًا

ملهمثًايطال هاوطثيبثتهايفانيجثمدثتاني3من3ة.
وكثإتاح3ثةانيشاه3داأحمدارشفانيدإنامل3ئةا
 ثنإجاثزاونيدطاثءايفامجاثالتانيتأي3افاونيتدل3ما
ونالجتمثع3اةا نيس3ثسا3ةا ونيباثعينتا ونيبحاثا
ونينقثإ3اةاونيننقافانيحثزماةامانايفانيقضثإاثا

نينطن3اةانيصريإاةاعونانعتباثياألإةامخاثوفاأَْوا
صدن ثتاقداتننجهه.

وكثنايئ3اسانيجلاسانيسا3ثيساقادازنياأرسةا
نيشاه3دا منزيهايفاصندثءامتباثعالًامدهمانيتدثزيا
 ذكالىانستشاهثعانيدكتانياأحمادارشفانيدإانا
وتذكُّلامنثقبهاوخصثيهاوعويهانالجتمثعلانيلنئدايفا
ح3ثةاني3مناونيجتما2اني3منل..اومثاتلكهامناآثثيا

علم3ةاوعمل3ةاوقثإنإ3ةاخثيدة.
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  - خاص:
 َنَِتانينالإثُتانيتحدةانألَملإك3ةامنذُانينمثإ3ن3ثتا
مانانيقلنانيثيضاس3ثساًةاعدنئ3ًةايلادولانيدل 3ة،ا
ونتسمايؤسثؤلثا ثيقسنةاونيتدثُملاغرياننإَْساثإلا
ما2انيكناريامانانيقضثإاث،اويفامقدمتهاثانيقض3ةا

نيفلسط3ن3ة.
ومنذُاتلكانيفرتةانتسامتاس3ثسةانيب3تانأل 3ضا
يفا نألَملإك3اةا ثيتغ3اريا نيخثيج3اةا نيس3ثساةا أَْوا
نآلي3اثتامثا الانيتدخلانيدساكلي،اكماثاحدثايفا
عهادانيجمهنيإالايفاإعنيتالا انشانألباو انشا
نال اناأَْواتبنّالانآلي3ثتانيد لنمثسا3ة،اكماثايفاعهدا
نيدإمقلنط3الايفاإعنيتَالاكل3نتانناوأو ثمث،اويدلا
س3ثساةاأو ثماثاكثإاتانألقىساونألكنالاخطنيةايفا
تأيإخانيدالب،اح3اثاحّلكتانيس3ثساةانيخثيج3ةا
ألَملإكثاأذيعهثاومخث لنتهاثاوأعونتهثانيكثملةايكلا
إرضَبانيدلُباأإفُساهما أإفساهم،اوي3ظلانيج3شا
نألَملإكلا د3دنًاعنانيحلبانيبثرشة،اولنامثاإسّمىا
»نيق3اثعةامانانيخلاف«،اكماثاأناأو ثمثانساتطثعا
تحلإاَكاعوٍلاعل 3ةايرضباأُْخاَلى،اكمثالناحثصٌلا
يفا العإث،اإذاتدلنانيسادنعإةاَجْهالنًا أإهثامناتقنعا
انألَملإكالامختبئثًا نيدادونناعىاني3من،اإ3ماثاإظلُّ

وينءانيملكةاوإدإلاُكّلانيدمل3ثت.
ويفانينقاتانياذياتلعىاونشانطنانيدإمقلنط3ةا
عنخلاأَملإكث،اوتتغنَّاىا مفلعنتاكبريةايفامقدمتهثا
حقنقاننإَْساثن،اونيحلإة،اونيسثونة،اوغرياذيكامنا
نيفلعنت،اإإناأَملإكثاوإقثًايس3ثستهثانيخثيج3ةايما
تخضا2ْايننزعانألخالقانيذياتدتمُدهايدعمانيحلإثتا
نيساتبدةا نألإظماةا ومحثي اةا ونيدإمقلنط3اثتا
ونيتطلإاة،اوينايلةاونحدةايفاس3ثساتهثايفانيرشقا
نألوساط،ا الاعملاتاأَملإكثاعاىامداثعنةاوحلبا
ُكّلانألإظماةاأَْوانيحكنماثتانينثوئةايهاثاحتىاوإنا
صددتا ُطُلقاعإمقلنط3اةاووصلتاإىلانيحكما نثءا

عىانيلغبةانيننيإةاأَْواُسلطةانيشدب.

أمُن إسرائيل يف املقدمة 
وخالَلانيفرتنتانيثض3ة،االاإنجدايئ3ساأَملإكلا
عىاننطاالقانإحثزايلقض3اةانيفلساط3ن3ةاأَْواقّد3ا
ععماثًايهاث،ا الاكثناحاْلُصانيجم3ا2اإأتالاتحتا
قثعدةا»أماناإرسنئ3لاأوالً«،اوساّخلانيب3ُتانأل 3ضا
ُكّلاجهانعهاعىامقثيعاةانيحالكثتانيتحلإلإةاأَْوا
نيادولانيدنعماةايحالكثتانيقثوماةاضادانالحتاللا
نيصه3نإال،ا الانساتطثعانيب3تانأل 3اضايفانيفرتةا
نألخاريةاويفاعهداأو ثماث،اتخدإَلانألإظماةانيدل 3ةا
وإازعامخثيبهث،ايتصبَحا»ط3ّدًة«ايلصهثإنة،اتتبثعلا
مدهمانيتهثإل،اوتدقدامدهامانيصفقثت،اكمثاحثلا
نينظث3ُانيسدنعياونيقطلياوننمثينتل،اعوناأناتجَدا
يفاذيكاحلجثًاوعوناأناإتحلَكانيشثيعانيدل لاغضبثًا

يتلكانيترإثت.
وعملتاونشانطناعىامننَجهةانإتشاثياأسلحةا
نيدماثيانيشاثملايفانيارشقانألوساط؛اياثايفاذياكا
مناتهدإادايلك3اثنانيصه3نإال،اوتتننَجاُدانيقننتا
نألَملإك3اةايفاعولانيخل3اجاتحاتالاذهانيذيإداة،ا
وقثماتا غزوانيدالنقاتحتالذهانيذيإداة،اوعملتا
 شكلامستملاعىانحتننءانيربإثمجانيننوياننإلنإلا

ومن2اإإلننامنانمتالحانيسالحانيننوي.

حروٌب مباشرٌة على العرب
وخاالَلانيدقانعانينالثةانألخريةانإتهجانيلؤساثءا
نألَملإك3انناس3ثساًةاعدنئ3اًةامبثرشةاما2انيدولا
نيدل 3اةاوحّلكانناأساثط3َلهمانيدساكلإةايقصفا
نيبلدننانيدل 3ة،اإثيلئ3ُسانألَملإكلايوإثيداوإلسننا
يإجاثناولانانيلئ3سانألي داننايلنالإاثتانيتحدةا
نألَملإك3اة،اصدداإىلاكليسانيلئثساةايفانينمثإ3ن3ثتا
ا منانيقلنانيثيضاممناًلايلحازبانيجمهنيي؛اي3ظلَّ
يفالذنانينصباإرتتلايئثس3تل،اوشهدتاونشنطنا
يفاعهدهانيكنريَامنانيتدخالتانيس3ثس3ةاونيدسكلإةا
يفاقضثإثانيرشقانألوساط،اإفالاإهثإةاوالإتهانألوىلا
و دنإاةانينثإ3ةاشانايإجاثناحملتلاعساكلإتلا
عاىايبنثناوي3ب3ث،اإكثنانيتدخلانيدساكليانيبثرشا
إص3اَبانألوىل،ا 3نماثانيقصافانيجنياماناإص3با

نينثإ3ة.
ونعتربايإجاثنامنظماةانيتحلإلانيفلساط3ن3ةا
نيتالاكثناإقنُعلاثايفاتلاكانيفارتةاإاثرساعلإاثتا
منظماًةاإْيَلاث 3ةاوعبئًثاعىايبنثن،اممثانساتدعىا
إخلنَجهثامانا ريوتاوكثإةانينثطل،اعربامحثعثثتا

خثضهثانيسفريانألَملإكلايفايبنثناإ3ل3باحب3ب.
َوعخلايإجاثنايبنثناوغثعيلثاتحتانينرينن،ا ددا
تدمريانيسافثيةانألَملإك3ةاوثكنثتامشاثةانيبحلإةا
انيثيإناز(ا لبنثن،امثاعإ2ايإجثنايلبدءايفاسابتمربا
يبناثنا عنخالا نيننقا2ا إثلاا ثساتهدنفا داِضا

 ننسطةا ننيجاأَملإك3ة.
ونتخذتاإعنيتهامنقًفثامنثلًضثايرشوعاتقدمتا
 اهاإلإساثايطثيباةاإرسنئ3الا ثالإساحثبانيكثملا
مانايبناثن،اوطثيابا إزنيةانينجانعانيفلساط3نلا
نيسالحامنا اريوتاوغريلث،اغارياأنامجلَسانألمنا
صاّنتا قلنيإنايقاماثلل،اوللل،امطثيبًثاإرسنئ3لا

 ثالإساحثبامنايبنثناووقفانيدمل3ثتانيدسكلإة،ا
وتقّدمتاإسابثإ3ثا مارشوِعاقلنيانعنإاةاإرسنئ3ل؛ا
يدد3اتطب3ِقهاثانيقلنيإن،اغارياأنانينالإثتانيتحدةا

نستخدمتاحلانيف3تناضدانيرشوع.
وإلضايإجثناحصاثًيناعىاي3ب3ث،اونعتربلثامنا
قنىانيرش،اوأملا ثينثوشاثتانيجنإاةانيبحلإةام2ا
ي3ب3اث،اثماقث3ا دمل3ةاقصفاطلن لساو نغثزياعث3ا
6ثلا،اح3اثاتنّغلتانيبحلإةانألَملإك3ةاعنخلاني3ثها
ننقل3م3ةانيل3ب3ة،اوأيسلتاحثملةاطثئلنتاإىلالنثك؛ا
يلق3اث3ا منثوينتاعساكلإة،اوكثنانيلعانيل3بلاعىا
نينثوينتاعساكلإًّثاعىانأليض،اممثاأَعَّىاإىلاأحدنثا

خل3جارست.
ويفالااإ لإالا6ثلااقثماتا66اطثئلًةاأَملإك3ة،ا
نإطلالا دضهثاماناقننعادا لإطثإ3ة،ا شاناغثيةا
وقصافاألادنفايفانيدثصماةانيل3ب3ة،او اّلياح3نهثا
يإجاثنانيهجن3َا ثتهاث3اي3ب3ثا ثيساؤوي3ةانيبثرشةا
عناننْيَلاثبانينّجاهاإىلانينالإثتانيتحدةانألَملإك3ةا
ونيشادبانألَملإكالايفاُكّلانيدثيم،اوقاثلايفاخطث ها
نيتل3فزإنإالانياذياأذإا2ا دادانيهجن3ا ساثعتل:ا
“عندمثاإتدلضامننطننإثايهجن3اأَْوايسانءامدثملةا
يفاأياماكثنايفانيدثيما ناثًءاعىاأونماَلامبثرشٍةامنا
أإظمةامدثعإة؛اإإإنثاسنلعاطثيثاأإثايفالذنانينصب”.

وعاىاُخَطىايإجاثنانإطللانيلئ3اسانألَملإكلا
جانيجا انشانألباولنايئ3اسانينالإاثتانيتحدةا
نألَملإك3ةانيحثعياونألي دننامناعث3الثلااإىلاعث3ا
إللا،اح3ثاعملا نشانألباقبلاذيكامدإًلناينكثيةا
نيخث لنتانيلكزإاةاوإثئبًثايللئ3سانألَملإكلايوإثيدا
يإجاثن،اوكثناقادا دأاح3ثتهانيس3ثسا3ةايفامجلسا
نيشا3نخاعاث3ا66لاممنااًلايلحازبانيجمهانيي،ا
وخاللامساريتهانيلئثسا3ةاكثناإلكازاعىانيرشقا

نألوسط.
وغازتانيقاننتانألَملإك3اةا أونماَلامانا نش،ا
نيدالنَقا دعنىاتحلإلانيكنإات.اولكذنا دأتاحلبا

نيخل3اجانألوىل،انيتالاقثعاإ3هاثاتحثيًفثاماناثالثلا
عوياة،اوإتاجاعنالذهانيحالباوإثُةامثئاةاوثمثإ3ةا
وأي دالاجندإًّثاأَملإك3ًّثاوإصث ةاأي دمثئةاوسابدةا
وساتلامناحننيلاخمسامثئةاوونحداوأي دلاأيفا
جندياأَملإكلاشاثيكننايفانيدمل3ثت،اكمثاتحطمتا

ستاوسبدنناطثئلةاأَملإك3ة.
وقبلانإتهثءاوالإتهاأصدياأمًلنايلقننتانألملإك3ةا
 ثيتننجادا أعدنعاكبريةايفانيصنماثل؛ا دعنىاإعثعةا
نألمالاوتأملانيغذنءايلشادبانيصنماثيلاويألطفثلا
نيجنعاى،اغارياأنانيقاننتانألَملإك3اةاخرستاثا 
جندإًّث،انألملانيذياأثلاعىاشادب3ةا نش،انيتلاكثإتا
قداتدلضاتايلهبنط؛ا ساببانيدثإاثةانالْقتَصثعإةا

نيتلاتسببتاإ3هثاس3ثسثتهانالْقتَصثعإة.

بوش االبن.. يواصُل املشوار
جنيجا نشانال انالنايئ3ُسانينالإاثتانيتحدةا
نينثياثاونألي دانن،اوذيكامانالااإنثإالااللااإىلا
لااإنثإالالللا،اولالانيفارتةانيتلاتُدتارَبُاحلجًةا
 ثينسبةايلنالإثتانيتحدةانألَملإك3ة؛اح3ثاتدّلضتا
إ3نإانيكايهجان3ا ثيطثئالنتاإُنَساُباإىلاتنظ3اما
نيقثعادةاعىا لجلانيتجثيةانيدثيلايفااااسابتمربا
اللا،اوينحاضح3تهامثاإقثيبالللإامنانيدإ3ل،ا
أعلنا ددلثا نشانيحلباعىامثاساّمثها ثنْيَلاثب،ا
وتدخلاعىاأثلهايفاأإغثإستثناسنةااللا،او ددلثا

يفانيدلنقاسنةاإللا.
َوُصنّفتاإرتةاإعنيةاحكامانيلئ3ساجنيجا نشا
نال نا أإهثامناأسنأاإرتنتانيحكمايفاتأيإخانينالإثتا
نيتحادةانألَملإك3اة؛ا ساببانيحلوبانيكناريةانيتلا
ةايفانيرشقانألوساط،ا خثضتهثاخثيَجاأيضهث،اَخثصَّ
ونيتالانساتنزإتانيكنريامانانياننيعانالْقتَصثعإة،ا
تا ثالْقتَصثعانألَملإكال،اوأثّلتا ثيتبد3ةاعىا وأرضَّ
نالْقتَصثعانيدثيل،امسببةاأزمةاعثي3ة،اح3ثانإشغلا
 ثيرنعثتانيسالحةاعىاحسثبانيشثكلانيدنخل3ةا

يلمننطنانألَملإكل.
اوخااللانيفارتةانيلئثسا3ةانألوىلاونينثإ3اةاملتا
ح3اثا ملنحلهاث،ا نيفلساط3ن3ةا أسانأا نيقض3اةا
تصثعدتايفاعهدهانالجت3ثحثتانيصه3نإ3ةايلمنثطلا
نيفلساط3ن3ة،اونستشهداوجلحانآلالف،اوتمانغت3ثُلا
قثعةانيقثومة،اوعىايأساهمانيشا3خاأحمداإثسالا
ونيدكتنياعبدنيدزإازانيلإت3يس،اوكلها ضنءاأخرَضا
أَملإكلاتحاتاذيإدةاحلانيدإثعاعانانينفس،اوقدا
تبناتاننعنيةانألَملإك3اةامنقافاشاثيونانيكثمل،ا
ونيتلاكثنامناضمنهثاإعطثءانيضمثإثتانألَملإك3ةا
نيقدمةاشاخص3ًّثامنا انشاإىلاشاثيونايفالللا،ا
ونيتالاتتضمانانالعارتنفا رشع3اةانيجادنياوضما
مساتنطنثتانيضفةانيغل 3ةاإىلانيك3ثنانيصه3نإل؛ا
ممثاإدنلاضمَّامسثحثتاونسدةامنانيضفةانيغل 3ةا
إىلاإلساطلانيتأيإخ3ةانيحتلاة،اعنًضثاعنانيقبنلا
 منقافانيدادوامنانيالجئالانيفلساط3ن3لاوعد3ا

نيدنعةاإىلاأيضاإلسطلانيتأيإخ3ة.

 عهٌد جديٌد.. ماذا بعد؟
و دادا قثئهايئ3ساثًاألَملإكثايفرتتلايئثسا3تلا
غاثعياأو ثمثانيب3اَتانأل 3َضاإن3انيجمداةانيثض3ة،ا
تاثيكثًاوينءهاتلكاًةاثق3لاًةامانانيلفاثتانيشاثئكةا
منطقتناثا يفا اًةا وَخثصَّ تلنماب،ا عوإثيادا يللئ3اسا
نيدل 3اة،اونيتلاتشاهداتمزُّقاثًاوتشاتتثًاوإنىًضايما

تشهدهامناقبل.
وعىانيصد3ادانيحيل،اإصدداتلمباإىلانيسالطةا
وأَملإكثاتقنُعاعدونإثًاغثشامثًاعاىاني3من،اتتزعمها
جهالنًانيملكةانيدل 3ةانيسادنعإةاوعوياةاننمثينت،ا
ولانامثاإناريانيكناريَامنانيتساثؤالتا شاأنالذها
نيس3ثساة،اولالاسا3ميضاتلمبايفاععامانيددوننا
ونساتملنيانيحملةانيدسكلإة؟،اأ3اأناس3قفاحثئالًا
عوناذياك،اوك3افاساتكنناس3ثساةانيلجالاتجثها

نيقض3ةانيفلسط3ن3ة؟!.
 ثينسبةايفلساطلاإقداأخلجاتلمبامثا دنخلا
صاديه،اوأعلانامالنينًاوتكالنينًانإح3اثَزهانيكثماَلا
يلصهثإناةاومساثإدتهم،اوننرسنئ3ل3اننالماأكنلا
منايّحبا فانزاتلنمب،او دأا ددايحظثتامناإنزها
حسابانيصهثإنةاإدنلا»منتاخ3ثيانيدويتل«،اتلكا
نيتالاكثناقاداتبنثلثانيلئ3سا 3الاكل3نتنن،ايفاآخلا
عهده،اوونصلهثا فتنيانيلئ3ساجنيجاع ل3نا نش،ا
وتحدثاعنهثا ثينكاأو ثمثايفاأولاعهدهانيدث3الللا.
اوععاتاإرسنئ3ُلاتلنماَباإىلانالعارتنفا ثيقدسا
عثصمةاأ دإةايهث،اكمثاطثيبتهاإقَلانيسافثيةاإي3هث،ا
اتلنمباوعدا ذيكاملنينًاوتكلنينًايفاخطث ثته(،اولذنا
إدنالانيتجاثُوَزاعىاجم3ا2انيقالنينتانيدوي3ة،ا مثا
إ3هاثاقالنياعد3ارشع3ةاضامانيقدسانياذيانتخذها

نيكن3ستاننرسنئ3يلانيدث3الثلا.
تلنمابا س3ثساةا مدثِياُما تازنلا ماثا نآلنا وإىلا
نيخثيج3اةاغاريَاونضحاة،اومانانيصدابانيتنصلا
إىلاقالنءةاونضحاةايخ3اثينتاتلنمب،اإ3ماثاإتدللا
 ثينطقاةانيدل 3اة؛اإظلنًاألإهايماإتحاّدثاكنرينًاعنا
نيس3ثساةانيخثيج3ةاخاللاحملتهانالإتخث 3ة،ا 3نمثا
ونصالانإتقاثَعاأو ثمثاوكل3نتنناعاىانألخطثءانيتلا

نيتكبثلثايفاإإلنناونيدلنقاوي3ب3ثاوسنيإث.

اَلم انحياٌز لالإ�ضرائيليني.. حروٌب على الدول العربية.. مهاجمٌة لالإ�ضْ

حّكاُم الواليات املتحدة اأَلمريكية.. رؤساُء الشر يف العالم!

ف�ضاد، انت�ضار للجرمية، ع�ضابات، خمدرات، �ضرقة الكثري من املوارد 

خطاُب ترمب يكشف الخلل: أمريكا مهزوزة من الداخل 
غيادر أوباميا البييَت األبيض بيكل مسياوئه، وجاء ترامب ليسيتأنف 

املشواَر، وربما يكون أكثر قتامة من ذي قبل.
ويف خطياب تنصيبيه يوم الجمعة املاضية كشيف تراميب يف خطابه، 
الكثر من اإلشيكاليات التي تنخير املجتمع األمريكي مين الداخل، والتي 

انترشت يف السنوات املاضية إبان حكم أوباما.
يقيول ترميب: »لزمن طوييل هناك مجموعية طويلية بالعاصمة هي 
التي جنت أرباَح الحكومة بينما الشيعب تحمل التكلفة والتعب.. الشيعب 
ليم يحصل عيىل أي يشء من هذه الثروة .. السياسييون عاشيوا بازدهار 
واملؤّسسية قامت بحماية نفسيها ولكنها لم تقم بحمايية هذا البلد«، وهو 
ما يُدلُّ عىل أن الفسياَد اسيترشى بشيكل كبر يف ُكّل مفاصل املؤسسيات 
األمريكيية، وكانت النخبة األمريكية هي املتحكمة يف شيؤون البلد ويف ُكّل 
يشء، بينميا املواطُن يعييُش كبقية الشيعوب يعاني من تلك املمارسيات 

والويالت.
ولفيت ترامب يف خطابه إىل أن الشيعَب األمريكي يعانيي من الفقر يف 

املدن، واملصانع املتدهورة كاملقابر يف ُكّل أنحاء أمريكا، والطالب يف أمريكا 
محرومون من املعرفة.

وتطرق ترامب بُكّل شيفافية ووضوح إىل أن أمريكا من الداخل تعاني 
مين انتشيار الجريمة والعصابيات واملخدرات التي قتلت حيياَة الكثرين 
ورسقية الكثير من املوارد هذه املأسياة األمريكية سيتتوقف هنا وتتوقف 

هناك.
وأشيار إىل أن املسؤولني األمريكيني سياعدوا الصناعاِت الخارجية عىل 
حسياب الصناعات املحلية األمريكية، وأنهم سياعدوا الجيوش يف الخارج 
ودافعيوا عن حدودهم دون أن يدافعوا عن حدود أمريكا، وأن املسيؤولني 
األمريكييني جعلوا الكثرَ من اليدول أن تصبَح غنيًة بينما حدث يف أمريكا 
إغالق للمصانع ولم يكن لديهم أية فكرة عن ماليني العمال الذين انضموا 

إىل رصيف البطالة.
وقال إنه سييبني طرقياً جديدًة ومطارات جديدة وسيكك حديد حول 

أمريكا، يف إشارٍة واضحة إىل توقف هذه املشاريع.

ويلسون ريجان
-اشاناحملتلاعسكلإتلاعىا

يبنثناوي3ب3ث.
-ايإضامرشوعاقلنياتقدمتا ها
إلإسثاإطثيُباإرسنئ3لا ثالإسحثبا

نيكثملامنايبنثن
نيتحلإالا منظماةا نعتاربا ا -ا
إيلث 3اًة،ا منظماًةا نيفلساط3ن3ةا
وطثيابا إخلنجهثامنا ريوت،اكمثا
طثيابا إزنيةانينجنعانيفلساط3نلا

نيسّلحامنا ريوت.
6ثلا  عاث3ا ي3ب3اثا قصافا -ا
ونعتربلاثامناقانىانيرشاوشانتا

66اطثئالةاأملإك3اةاغثينتهاثاعىا
نيدثصمةانيل3ب3ة

 جورج بوش األب
-اغزنانيكنإتايفااللا،اوشثيكا
يفانيغزواااللاأيفاجندياأملإكل.

غازتا والإتاها نإتهاثءا قبالا -ا
أملإاكثانيصنماثلا دعانىاإعاثعةا
نألملايلشادبانيصنمثيلاويألطفثلا

نيجنعى.

جورج بوش االبن 
ساّمثها عاىا نيحالَبا أعلانا -ا

أملإاكثا وغازتا »ننيلاثب«ا
أإغثإساتثناسانةااللااو ددلاثا

غزتانيدلنقاسنةاإللا.
-ااُوِصفاتاإارتُةاإعنيتاها أإهثا
نألسانأايفاتأيإاخاأملإاكث؛ا ساببا
نيحالوبانيكناريةانيتالاخثضتهاثا

خثيجاأيضهث.
-املتانيقض3ةانيفلساط3ن3ةايفا
عهدها أسانأاملنحلهث،اوتصثعدتا
يفاعهادهانالجت3ثحاثتانيصه3نإ3ةا

يلمنثطلانيفلسط3ن3ة.
أ الزا نغت3اثُلا عهادها يفا تاما -ا
نيفلساط3ن3ةا نيقثوماةا ق3اثعنتا

ونيدكتانيا إثسالا أحمادا نيشا3خا
عبدنيدزإزانيلإت3يس.

باراك أوباما 
-اشاهَداعهاُدهاأحادنَثانيل 23ا
نيدل الاوعخلتانيبلادنُنانيدل 3ةايفا
إانىضاوحلوباياماتشاهدلثامنا

قبُل.
-انمتاثزاأو ثماثايفاعهادها ماثا
إُدَلُفا»نيق3ثعةامنانيخلف«،اوشنتا
أملإاكثاعدونإثًاغثشامثًا ادأايفا6ا 
ماثيسالالااومثازنلامساتملنًاإىلا

نآلن.
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  - إبراهيم السراجي:
تتنإجثًايلنساثطةاننرسنئ3ل3ةايفاسبتمربامنا
نيدث3انيثيض،اأعلناتانينالإثتانيتحدةانألملإك3ةا
قبالاأإث3ايْإا2َا دِضانيدقن ثتاعاناإظث3اعملا
تنّجاها ثيشاكلا ونألخاريا نيبشاريا ثيسانعنن،ا
يلسادنعإةاوتحدإادنًاال ناسالمثن،اح3ثاإقلتا
وساثئلاإعالم3ةاسدنعإةاأنانألخريَاأإضثًاكثنايها

عوٌياكبريٌايفايإ2انيدقن ثتاعنانيخلطن3.
نيلئ3اسا نيجاثيي،اأصاديا إنثإالا إاا إفالا
نألملإكالانيساث ل،ا اثينكاأو ثماث،اقبالاأإاث3ا
منانإتهاثءاوالإته،اأمالنًاقىضا لإا2انيدقن ثتا
نالقتصثعإةاونيتجثيإاةانيتلاتفلضهثا الُعهاعىا

نيسنعنن.
أو ثماثا اّلياقلنيها أإاهايتشاج23انيحكنمةا
نيسنعنإ3ةاعىامكثإحةاننيلثب،انيذياس3تضحا
إ3مثا دُداأناإتمنلايفامكثإحةاتسال3حانيقثومةا
نيفلساط3ن3ةايفاغازةاونياذياتدتاربهانينالإاثتا

نيتحدةاأحداأوجهاننيلثبانيلئ3س3ة.
 ددانيقلنيانألملإكلاأجلتاصح3فةاسدنعإةا
حننينًام2انيسافريانيسنعنإلايدىانيلإثض،اوقثلا
نألخارياإنا»نيسادنعإةا ارّشتانيسانعنناخاللا
نيفارتةانيثض3ةا ُقالباصدويانيقالنيانألملإكلا
 لإ2انيدقن ثت«،امشارينًاإىلاأنانيلكانيسادنعيا
وويلاويلاعهادهاووزإالانيخثيج3ةاعاثعلانيجبريا
» ذينناجهنًعناكبريًةايفاساب3لايإ2انيدقن ثتاعنا

نيخلطن3،احتىاتحققتالذهانيغثإةاأخريًن«.
نيلضثانياذيامنحتهانينالإاثتانيتحدةاينظث3ا
نيبشاريايفانيسانعننايماإكنامجثإ3ثًاوالانيجهنعا
نيسادنعإةايلإ2انيدقن ثتاعنانيسانعنناكثإتا
مجثإ3اةاأإضثً،اإهنثكانيكنرياممثاقدمهانيبشاريا

ين3لالذنانيلضث.
قبالاثالثاةاشاهنياأيايفاسابتمربانياثيض،ا
كشافتاصح3فاةالآيتاسانيدربإةاعاناجهنعا
يتحسالا ننرسنئ3ل3اننا نيساؤويننا إبذيهاثا
نيدالقاثتا الانيسانعنناونيادولانيغل 3اةاعىا
يأساهثانينالإثتانيتحدةاونيدولانألوي 3ةانيبثيزةا
منالا لإطثإ3اثاوإلإساث،الاذهانيجهانعاجثءتا
ما2انيجهنعانيسادنعإةانيتلاأعلاناعنهثامؤخلنًا
وتّنجتاجم3ُدهاثا لإ2انيدقن ثتاعنانألملإك3ةا

عنانيسنعنن.

• السودان.. وثمُن القبول اإلسرائيلي
تاديكانينالإاثتانيتحادةاوإرسنئ3الاومدهاثا
نينظاث3انيسادنعي،اأنانيننقا2انيدل الاياماإددا
نيتقاثيبا تجاثها يلشادنيا ثيصدماةا مؤلاالًا
 الانينظاث3انيسانعنإلاننخننإلاو الانيك3ثِنا
نيصه3نإال؛األإاهاونق2ٌا اثتامدّقدنًاومشاغنالًا
 ثيحلوبانيتلاأشادلتهثانينالإثتانيتحدةا أمننلا
نينفاطانيخل3جال،او ثيتثيلاإقداكثإاتانيفلصةا
مننت3ةاياكلاتلكانألطلنفايلتقاد3اخطنةايفالذنا

ننطثي.
 حساباصح3فاةالآيتاساننرسنئ3ل3ةانيتلا
كشافتاعنانيخارب،اإقاداعإدتانيسانعنناعربَا
إظث3انيبشرياثمنثًايلنساثطةاننرسنئ3ل3ة،ا ددمثا
كثإتاإرسنئ3لايفانيدقنعانيثض3ةامساتددةايدإ2ا

أياثمنامقث لانيحصنلاعىامنلالذناننإجثز.
وتقانلانيصح3فاةاإنانيساثعدةاننرسنئ3ل3ةا
يلسانعننا ثينساثطةايادىانيغالبايللضاثاعنا
نيخلطن3اويإ2انيدقن اثتاجثءتاكمكثإأةاعىا
خطنتلايئ3سا3تلاقاث3ا همثانيلئ3ُسانيبشاريا

نيضثءاإرسنئ3لاونينظث3انيسدنعيامدثً.
وكثإاتانيخطانةانألوىل،ا حسابانيصح3فاةا
اٍدا منجبها ننرسنئ3ل3اة،اتطب3الانيخلطن3ايتدهُّ
أوقفتاتهلإبانيسالحايلمقثومةانيفلسط3ن3ةايفا
غزة،اأمثانيخطنةانينثإ3اةاتلب3ةايلغبةاإرسنئ3ل3ةا
سدنعإةامشرتكةاتمنلتا إعالنانيخلطن3اقط2ا

عالقثتهثانيد لنمثس3ةام2اإإلنن.
يماتكاناإرسنئ3لايتراعىاخدمةانيسانعننا
ويإا2انيدقن ثتاعاناكثللاهاعوناأناتكنَناقدا
حصلتاعىاإشثينتامسبقةامنانيخلطن3اتف3ُدا
لايفانيس3ثساةانيسانعنإ3ةامنانيدادنءاإىلا  تحانُّ

نيصدنقةام2اإرسنئ3ل.
وتكشافانيصح3فةاننرسنئ3ل3ةاأنانيسؤويلا
ننرسنئ3ل3الاقثماننا محثعثثتاطنإلاةاولثمةا
ما2انألملإك3الانقنثعهما لإا2انيدقن ثتاعنا
نيسانعنن،امشاريةاإىلاأنازإاثيةاتان3اشاثإننا
مساثعداوزإلانيخثيج3ةانألملإكالانرسنئ3لايفا
سابتمربانيثيضاويقثئها ثيسؤويلاننرسنئ3ل3لا
تلكزتانينقثشاثتاخاللانيلقثءاحنلاقض3ةايإ2ا
نيدقن اثتاعانانيسانعنن،اوأرصاننرسنئ3ل3اننا
أناإقدمانناخطانًةايصثياحا نألملإك3الا عاىا
نيخلطان3انيتالاقثينناإإهثاغارّيتانتجثلهثاإحنا
نيحانيانيسادنعيانياذياتصفاهاإرسنئ3الا أإها
»نيحنيانيدتادل«اقبلاأناإنتقلايئ3سانيحكنمةا
ننرسنئ3ل3اةاينصافاتلاكانيادولا ثيحل3فاةايفا

مننجهةاإإلنن.
عاىامدىانيدقانعانيثض3اةاُوِض2َانيسانعننا
تحتاضغانطاأملإك3ةاإرسنئ3ل3اةاأخذتاطث دثًا
نقتصثعإاثًاوعساكلإثً؛ا هادفاتطنإا2اإظاث3ا
نيخلطن3انيذياخض2امؤخالنًا ددمثاحصلاعىا
أمننٍلاسادنعإةاإظريامشاثيكتهايفانيددونناعىا
ني3مان،اوحمثإاةاأملإك3اةامناأإاةانحتجثجثتا
تسادىانساقثطانينظث3انيقثئماعىاغلنيانيدولا
نيدل 3اةانيتلاشاهدتانينانينتاوخصنصثًا ددا

إسقثطانينظث3اننخننإلايفامر.
خاللانيداث3ا6الااأعلناتاإرسنئ3لاعناعدةا
خطاننتاوعإاةاتجاثهانيسانعنناإ3ماثاماثيسا
نينظث3انيسانعنإلاس3ثسةانيصمتانيتدمداتجثها
تلاكانيخطاننتاووجهتاإي3هانإتقاثعنتاإعالم3ةا
يصمتهاعاىاننعالناننرسنئ3يلاحنلانينساثطةا
يدىانينالإثتانيتحدةانيتلاتنجتا لإ2انيدقن ثتا

عنانيسنعنن.

• نقاٌش سوداني معَلٌن للتطبيع مع إسرائيل
قب3لانينساثطةاننرسنئ3ل3ةاوننعاالناعنهث،ا
كثإتانيدثصمةانيسانعنإ3ةاتشاهداحدثاثًالثمثًا
خلجاتاإ3هاثانيدعاننتايلتطب23اما2اإرسنئ3لا
 شاكلاعلنالاويسامل،ايفاتتنإجايثاإبادواأإها
يجهانعاومحثعثاثتارسإةايلتقاثيباننرسنئ3يلا
نيسانعنإل،ايدباتاإ3اهانيسادنعإةاونينالإاثتا

نيتحدةاعوينًاكبرينً.
يفامطلا2انيداث3ا6الااوتحدإادنًايفالااإنثإلا
يفا نينطنالا نيحاننيا مؤتمالا إثقاشا نياثيض،ا
نيسانعنناونيذياأقثمتاهانيحكنمةانيسانعنإ3ة،ا
مسأيةاتطب23انيدالقثتام2انيك3ثنانيصه3نإل.

وأجالتايجنةانيدالقاثتانيخثيج3اةا مؤتملا
نيحننيانيسانعنإلاإقثشاثًامدلنثًاحنلانيدالقثتا
نيسانعنإ3ةام2اإرسنئ3ل،اوإقلتاوسثئُلاإعالم3ةا
يسام3ةاوحز 3ةايفانيسانعنناآإاذنكاأنانينقثشا
شاهداتقدإماللامدنخلةامناأعضثءانيؤتملاويفا
إهثإتاهاأإّادتانيغثيب3ةانيدظماىاإقثمةاعالقثتا
طب3د3اةا الانيسانعنناونيك3اثنانيصه3نإالا
 ثستننثءاإئةاقل3لة،ايماتمن2اإقثمةانيدالقثتام2ا
إرسنئ3الاويكنهثاطلحتاآينءاحانلاتلكانيدالقةا
ويأتاأناتكنَناعالقةامرشوطةاوي3ساتاعالقًةا

طب3د3ة.
ويغماأنامؤتملانيحاننيانينطنلاجثءا فكلةا
ويعثإاةانيحكنماةانيسانعنإ3ةاإالاأنانينقثشايفا
أيوقتهاحانلاتطب23انيدالقثتام2اإرسنئ3لاي مثا
يماتكنايتحدثاينالاننشاثيةانيلسام3ةانيصثعيةا
عاناوزإالانيخثيج3ةانيسانعنإلاقب3الانإطالقا

مؤتملانيحنني.
ويماتكنانيلةانألوىلانيتلاإنثقشاإ3هثانيؤتمُلا
يفانيسانعننامسأيةانيدالقثتام2اإرسنئ3ل،اح3ثا
كثإتاصح3فةا»إدإدنتاأحلوإنت«اننرسنئ3ل3ةا
قداذكالتايفاإنإمربانياثيضا»أنامؤتملانيحننيا
نينطنلايفانيسنعنناإثقشاألكنلامناملةاإمكثإ3ةا
تطب3ا2انيدالقاثتانيسانعنإ3ةاما2اإرسنئ3ال«،ا
مشاريةاإىلاأناأحدانألحزنبانيسنعنإ3ةانيشثيكةا
يفانيؤتملاقثلاإإهاالامربيانظهثيانيسنعننايلددنءا

م2اإرسنئ3لاأَْوانتخثذامننقفامدثعإةايهث.
نيسانعنإ3ةا نيخطاننتا أنا نيصح3فاةا ويأتا
نُيلض3اةانرسنئ3الاونيتقاد3انيفثجائايفالاذنا
نيضمثياستمنحانيسانعنناعننئَدامثي3ًةاضخمًةا
مانانيسادنعإة،اوأنانيسانعنناقداإجداإفساها
مدن3ثًا تطب3ا2انيدالقثتام2اإرسنئ3لايتحسالا

وضدهانالقتصثعي.
قبلانينقثشانألخريامؤتملانيحننيانيسانعنإلا
يلتطب23ام2اإرسنئ3لا نالثةاأإث3،اأيايفالااإنثإلا
منانيدث3انيثيض،اقثلاوزإلانيخثيج3ةانيسنعنإلا
إ لنل3اماغندوي،ا أنا العهاالاتمثإ2امناعينساةا

مسأيةانيتطب23ام2اإرسنئ3ل.

• التوّجه السوداني نحو إسرائيل والعدوان على 
اليمن

تزنمانانيدادوننانيسادنعيانألملإكالاعاىا
ني3مانا خطاننتاغريامسابنقةامناقبالانيدولا
نيخل3ج3ةاتجثهاإرسنئ3ل،او ثتتانيلقثءنتانيدَلنةا
 الاننرسنئ3ل3الاونيسادنعإلاتجليا شاكلا
علنلاوتغثٍضامتدمدامناقبلانينظث3انيسادنعيا
ونيذياكثناآخللثايقثءاتلكلانيف3صلاآلاسادنعا

م2اوزإلانيخثيج3ةاننرسنئ3ل3ةانيسث قةاتس3بلا
ي3فنلاونيزع3مةانيحثي3ةايلمدثيضةايفاإرسنئ3ل.

ويماتكنانالإدطثإُةانيسانعنإ3ةاإحناإرسنئ3لا
 مدازٍلاعانانيدادونناعاىاني3ماناونإضمثمهثا
يحلفانيدادونن،اكماثاأنانينساثطةاننرسنئ3ل3ةا
ونيسادنعإةايلإا2انيدقن اثتانألملإك3اةاعانا
نيسانعنن،ايماتكاناكلهثايتتشاكلايانالانيدثملا

نيشرتكانيذياتمنلا ثيددونناعىاني3من.
يفاتنثويهثايترإحاوزإلانيخثيج3ةانيسنعنإلا
حنلاإمكثإ3ةاعينسةانيتطب23ام2اإرسنئ3ل،اقثيتا
صح3فاةا»يأياني3ان3«انيلندإ3اةاإناإارشاوكثيةا
نألإباثءانيلسام3ةايفانيسانعنإلايذياكانيترإحا
إدنالاأنا»نيحكنماةانيسانعنإ3ةاتتبناىالاذها
نيخطانةانيتطب3د3اة،اوتمّهدايهاثاتديإج3ثً،اوينا
إكننامستبددنًاأناإصحَناقلإبثًاعىازإثيةاوزإلا
سانعنإلاإىلاتلان 3اب،اأَْواإرسنئ3يلاإىلانيخلطن3،ا

أَْوانالثنلامدثً«.
نيصح3فةانعتربتانيترإحانيلسملاوإقثشا
مؤتملانيحاننيايلتطب23ام2اإرسنئ3لاإأتلايفاظلا
تغ3ارياجاذييايلس3ثساةانيسانعنإ3ةاونيتقثيبا
 ثيتقثيبام2انيسادنعإةاونالإضماث3اإىلاتحثيفا
نيدادونناعاىاني3مناعرباإيساثلامئاثتانيجننعا

نيسنعنإ3لاإىلاني3من.

• تحّركاٌت سرية ما قبل الظهور العلني
سادىا نيصه3نإالا نيك3اثنا تأسا3سا مناذا
نيدل 3اةا نيننقافا إىلاكارسا نيك3اثنا مؤّسسانا
نيتصلبةاونيلنإضةايلنجنعاننرسنئ3يلايفانألينيضا
نيدل 3اة،اكثنانيسانعنناإمنالاأحداألامانيدولا
نيدل 3اةانيتلانتخذتامنقفثًاصثيماثًامنانيك3ثنا
ونساتضثإتانيدثصمةانيسانعنإلايفاخمس3نثتا
نيقالنانياثيضانيقماَةانيدل 3ةانيتالاأكدتاعىا
ثالثاةاأمانياتتمنلايفاأإهاالاتفاثوضاوالاتصثيحا

والانعرتنفا ثيك3ثنانيصه3نإل.
نيك3اثنا ماثيسا نيثض3اةا نيدقانعا خااللا
نيصه3نإال،انيرتغ3اَباونيرتل3َباضدانيسانعنن؛ا
 هدفاإخضثعها مساثعدةامنانينالإثتانيتحدةا
نألملإك3ة،ايكنانيسانننتانألخريةاشهدتاحلنكثًا
رسإاثًايإلرسنئ3ل3الاتجاثهانيسانعنناتحانلايفا
إهثإاةانيطاثفاإىلاحالنكاُوّعيا دداإشاثينتامنا
نينظاث3انيسانعنإلانعتربلثانيك3اثنانيصه3نإلا
نألسالحةا تهلإابا وتنجهاثًا منا2ا إإجث 3اةا
يلمقثوماةانيفلساط3ن3ةايفاغازة،اكماثاأعلناتا
نيصحفاونيساؤوينناننرسنئ3ل3اننانيذإناجثءا
تنساطهمايلإ2انيدقن ثتانألملإك3ةانيفلوضةا
عنانيخلطن3اكثنامكثإأةاينظث3انيبشرياعناتلكا

نيخطنة.
نيتحّلكثتانينعإةانيتبثعيةاونيدلنةامنانيك3ثنا
ونينظث3انيسانعنإل،ايماتكشفاعناُكّلاإصنيهث،ا
إفلامطل2اسابتمربانيثيضاو دداجنيةاأجلنلثا
يئ3اُسانيحكنماةاننرسنئ3ل3ةا ن3ثمالاإتن3ثلنا
يبدضانيدولانألإلإق3ة،اتدمدانيدإلانيدث3اينزنيةا
نيخثيج3ةاننرسنئ3يلاعويياغنيدانيتلم3َحايزإثيةا
رسإاةاأجلنلاثاإتن3ثلانايلسانعنناعوناأناإتما

ننعالناعنهث.
وكتاباغنيادايفاصفحتاها منقا2اتنإارتاأنا
جنيةاإتن3ثلناألإلإق3ثاشاملتاعويةامسالمةاالا
تق3ماعالقثٍتايسام3ًةام2اإرسنئ3ل،اإ3مثاأشثيتا
صح3فاةا»لآيتس«انيدربإةاإىلاأنانيجنيَةاتهدُفا
يتغلغلاإرسنئ3لايفانيدولانألإلإق3ةاعىاحساثبا

تلنج2انينفنذانيريايفانيقثيةانيسملنء.
وإمكانانيقانلاإنانيتكتالانيذياتماتشاك3لها
يلددونناعىاني3مناقداعشناملحلةاجدإدةاتمنلا
إ3اهاعولانيدادوننانيظثللةاحلفثًاما2اإرسنئ3لا
يفامننجهاةامحانيانيقثومةانيذياتالنهاإرسنئ3لا
نيدقباةانينح3ادةاأمثمهاث،اوقاداعارباعاناذيكا
إتن3ثلانايفاأكنلامناحدإاثاتلفزإنإلاإدترباأنا
نيك3ثَناونيسادنعإَةاوعوالًاخل3ج3ةاوعل 3ةا ثتتا
عمل3ثًاضمناتحثيافاغريامدَلنايحمثإةانيصثيحا
نيشرتكة،اوإدملالذنانيتكتلا شكلاونضحاوجيلا
ني3ن3ايفا اثبانيندبايفامحثوياةايتبدإدانيخثوفا

ننرسنئ3ل3ةانيدلنةاأإضثً.

و�ضاطٌة �ضهيونية �ضعودية ترفُع العقوبات عن اخلرطوم:
النظام السوداني.. العبور من بوابة العدوان على اليمن إىل التطبيع مع إسرائيل!

خالل العقود الماضية مارس الكيان الصهيوني، الترغيَب والترهيَب ضد السودان؛ بهدف إخضاعه بمساعدة من الواليات 
المتحدة األمريكية، لكن السنوات األخيرة شهدت حراكًا سريًا لإلسرائيليين تجاه السودان تحول في نهاية المطاف إلى 

حراك ُوّدي بعد إشارات من النظام السوداني اعتبرها الكيان الصهيوني إيجابية وتوجهًا بمنع تهريب األسلحة للمقاومة 
الفلسطينية في غزة، كما أعلنت الصحف والمسؤولون اإلسرائيليون الذين جاء توسطهم لرفع العقوبات األمريكية 

المفروضة عن الخرطوم كان مكافأة لنظام البشير عن تلك الخطوة.



ننثنلاإااإنثإلاثالا3اانيننإلالااي 23انينثإلاثإلالا     نيددعااالاا10 فن الفنون الزامل اليمني
يحررها / أحمد محمد القمري

الشاعر احمد حسين الذاري
الب������������������������دم������������������اجن���������ب���������ر

ي��ن��ت��ح��ر أن امل����م����ل����ك����ة س����ف����ي����ه
وب����������������������اي����������������������������ذوقامل�����������ر

ورب�������������يب��������اي����ك����اف����ي����ن����اب�����اه

وامل����������������رت����������������زقك������������اال������ه������ر
ب��������اي�������ه�������ربم�����ل�����ق�����يل����ل����دب����ر

وج����������ي����������ش����������ن����������اع������ي������م������ر
ي���ص���ف���يك������لاذن�����������ابال���ط���غ���اة

الشاعر محمد احمد اآلنسي ) الكونعه (
ي���������������اه����������اج����������س����������يش�����م�����ر

ب������زام������لخ������صب������هك����م����نع��س��ر
ج��������������اه��������������زوم�������ت�������ح�������ض�������ر

خل������وضامل����ع����رك����ةض�����دال����غ����زاه

ب�����������ال�����������ل�����������هب����������������ااك��������ب��������ر
وف�������يامل������ي������دانواث���������قب��ن��ت��ص��ر

وك���������������������������������لم���������ت���������ك���������ب���������ر
ج������زاه ي�����أخ�����ذ ال ال�����ل�����ه مي������ن

شاعر بيحان السيد ابو ليث
امل�����������������������������رك����������������������لامل���������������ر

ق������لل���ل���م���ع���ت���ديارض���������يس��ق��ر
ب���������ح���������ل���������ف���������ه���������مم������غ������ت������ر

واح�����ن�����اب����ال����ق����وين���ن���ه���يق�����واه

اب������������ش������������رب����������ن����������ااب��������ش��������ر
جن�����ه�����زل�����ل�����ع�����دوم��������اي���ن���ت���ظ���ر

ي������������������اس���������������ي���������������دياش������������ر
ن��ق��ل��بع�����رشع���ه���رأه�����لال��ط��غ��اه

الشاعر ابو طارق زياد محسن
زم������ج������ر ب������������ا و ج����������اه����������ز

وب������ادح������رب����ال����ق����واف����يم�����نمي��ر
ل����������وم����������اال�����������ع�����������دوي������ذغ������ر

ب�����زاه م�����ش ح����رب����ي ان وي�����ع�����رف

ب��������������سال��������������وط��������������ني�������أم�������ر
ان��������اك����ل����يف����������داهم������اب���ع���ت���ذر

ه�����������������ذااك�������������ي�������������دال�������س�������ر
ف����ين���ص���رال���ي���م���نض����دال����غ����زاه

الشاعر أبو قيس البحـيري
ن�����ح�����ُض�����ر م���������������ا ب�������������������ّد ال

ُق��ُص��ر م���ن م��ل��ع��ون االرض الج����ل
احُل�����������������������رج��������ن��������باحُل�����������������ر

ن���ت���ك�������ات���فع���ل���ىدح���������رال���ب���غ�������اه

ن�����ن�����ُص�����ر ال�������ي�������م�������ن ارض
وم�����نج���ان���اب�����ُض�����رن��س��ق��ي��هُض���ر

ف����������������وقال������������ع������������دون������ن������ُف������ر
وم������ني���خ�������ذلب�������ادهل���ع�������ناب����اه

الشاعر محمد مراد
ص���ب���ر ش��������ا وال ارض������������ى م��������ا

ن��ق��ت��ب��ر ب����ا ل����و ح�������رام ب����رج����ع وال
وجن��������������م��������������يال����������ق����������اه����������ر

وت����ش����ه����دل������يم����ي����ادي����ناالب�������اه

ف�������������يامل����������ع����������رك����������ةق�������������ادر
اه�������زاخل��������موش����ع����ب����يم��ن��ت��ص��ر

اب������������������نال���������ي���������م���������نث�������اي�������ر
وح�������انال�������ردي����اح���ل���فال���ط���غ���اه

الشاعر ابو سام علي حسن التام
ق�������ل�������ول������س������ل������م������انامل�������زم�������ر

وال���������ن���������ب���������يم�����������اي����س����ت����ق����ر
وادم�����������ر ادق�������������ه م��������ا ب��������د ال

ب��������زاه ق��������د ذي اب�����������و ل������ع������ن

م����ب����رر دون م�������ن ع������دوان������ه������م
ض������������دش�������ع�������ب�������يم����س����ت����م����ر

ع������������دوانغ�����اش�����مج��������اءم���ك���ور
ي���������اخ������������زىوج��������ه��������هخ���������زاه

الشاعر دارس محسن 
ي��������������اه����������اج����������س����������يس�����ط�����ر

ق������واف������يب������ال������زوام������لت��خ��ت��ص��ر
اح�������ض�������ر ه���������ي���������ا واالن

م������عاه��������لال��������زوام��������لب���ن���ت���ب���اه

ق����������������لل�������������ل�������������ذيي������ك������ف������ر
م������عس����ل����م����انب������اي�����رك�����بم��ت��ر

ن������ف������ط������ر ال ح�����������������������������رام
ب����ط����ون����هث�����من����ش����ربم�����ندم�����اه

الشاعر أبو جبر جميل القبي
مي����������������������نل����������������������ومت��������ط��������ر

س���ح���اب���هن�����ارف����وق����يم����اان��ك��س��ر
أن������������������������امي���������������ان���������������يح������ر

ب�����زاه ذي ال����ل����ه ي����رح����م ع����اي����ش

ي�������������اج���������ي���������شم�����ت�����ع�����س�����ك�����ر
در ل��ل��خ��ل��ف ال���ي���م���ن ارض ع���ل���ى

ج��������ي��������شال��������ي��������م��������نم������دب������ر
خ����زاه ، واج���ه���ن���ا ي�����وم ج��ي��ش��ك و

الشاعر أبو أيمن سعد القديمي
ي�����������اب�����������نال��������ي��������م��������نح��������رر

ب�������ادكم�����ندن������سغ�������ازياش���ر
اق������ه������ر اب��������������������وه اق����������ه����������ر 

وط������اي������رل���ل���ج���م���اج���مواجل�����ب�����اه

م���������ق���������در ت������������ق������������ل وال
ع���س���ر ح������اج������ه ق�����دام�����ن�����ا وال

وك�����������������������لش�����������������يي������س������ب������ر
ب�����ع�����ونال�����ل�����هواص������������راراالب�������اه

الشاعر ابو مجاهد القانصي
ع�����������ب�����������دامل�����������ل�����������كي��������أم��������ر

وش����ع����ب����يب���������أذنرب�������يم��ن��ت��ص��ر
واحل���������������������������قم������ت������ع������س������ك������ر

وس����ل����م����انال�����ي�����ه�����وديب�����اي�����راه

واجل�������������ي�������������شب�������������اي�����ك�����س�����ر
ي��ف��ر اخل�����اي�����ن و اب���ل���ي���س ق�������رون

ي��������������������������ذوقب���������������������اسامل�����������ر
رزاه ي���ع���ل���ن ال���ي���م���ن اب����ط����ال م����ن

الشاعر ابو حكيم محمد االسدي
ال����������ث����������ع����������ل����������بامل�����������اك�����������ر

جت�������رئواق����ت����ح����مك����ه����فال���ن���م���ر
ح��������������م��������������ارم����������������اي������ف������ك������ر

ج�������زاه ي������أخ������ذ م����ن����ن����ا والزم

ب����������������ن����������������ح����������������ذرهي�������خ�������ر
ي����ع����ب����ري����ح����ت����ك����مي������������رزاي���ق���ر

ش������م������ر ف������������ب������������ا واال
ب������زاه ذي ال�����ي�����ه�����ودي ان����س����ي����ه

الشاعر حاتم علي ابو حاتم
ي�����������������اب�����������ن�����������دق�����������يك������ب������ر

وث��������ورف�������وقس����ل����م����انوان���ف���ج���ر
ب������������رص������������اصح�������������������ارقج����ر

م�����نب���ط���نال�����ك�����رعي����أخ����ذج�����زاه

ح�������������������ذروق�����������������������ومان��������������ذر
وش�������لال������ث������أرم���ن���ه���مي������اع��س��ر

ل����������ل����������م����������وتب���������������ان�����ن�����ف�����ر
وم�����نع���اي���شف����يال���دن���ي���اخ����زاه

الشاعر محمد احمد ثابت
ش�������ع�������بال�������ي�������م�������نح������اض������ر

ف������يامل�������ي�������دانم����اه����م����هدش����ر
وم������������������نغ������������زه������������اي�����ق�����ب�����ر

وق�����������ادتال����ت����ح����ال����فع�����اج�����زاه

ق����������������دش��������ع��������ب��������ن��������ادم�����������ر
م����واق����ع����ه����مع����ل����ىظ����ه����رامل���ت���ر

ف������������يب��������ح��������ره��������اوال��������ب��������ر
وزاه ال������غ������ازي ج�������رع ت���ش���ك���ا و

الشاعر أبو عبد الستار الرداعي
ب���������ال���������ردان�����������اش���������ااح�����ض�����ر

ب��ن��ظ��مم����نح����روف����يواخ��ت��ص��ر و
وامل��������ع�����������������ت�����������������ديي����ب����ص���������ر

وي�����ك�����ف��������يص�����ب�����ري��ك��ف�����ي�����ن�����اب�����زاه

ي�����ك�����ف�����������يك������ف�������������ىن�����ن�����������ذر
منتصر ه�����و غ�������زاء ل�����و وش��ع��ب�����ي

ي������ك������ف������يدم���������������������اءت����ق����ط���������ر
ل�������زمل��ل��م��ع�����ت�����ديي���ؤخ���ذج�������زاه

الشاعر علي صالح ناصرالقرني
ي�������������اه���������اج���������س���������يزم�������ج�������ر

أك�����ي�����دامل�����ع�����ت�����ديب������اي��ح��ت��ض��ر
ب��������������اي������������أخ������������ذامل����������دب����������ر

ول�������وي���ب���ك���يع����ل����ىق����ب����رهع�����زاه

��������ر ي������������اه��������اج��������س��������يف��������ِجّ
ب�����راك�����ي�����ن�����يألن����������يُم����ن����ت����ص����ر

وال����������������ن����������������ذلم�����س�����ت�����ه�����ت�����ر
ق���ل���ول����هب���ع���دن����ص����ريي����اخ����زاه

الشاعر ابو جراح عوضه الشيمي
اق�����������س�����������مق���������س���������مي�����ن�����ش�����ر

ع���ل���ىل���س���نال������ب������واديواحل���ض���ر
م�����������������ح�����������������الن�������ت�������ك�������س�������ر

وب��������ان�����ب�����ذلدم������ان������اواحل�����ي�����اه

ق�������������لال������������س������������ع������������وديف�����ر
ف�����يامل������ي������دانم�����اب����رح����مغ��ج��ر

وامل��������������������رت��������������������زقي��������ح��������ذر
ف����ل����وسس����ع����ودب�����احت������رقج���ب���اه

الشاعر أمين االمير 
م�����ه�����م�����اال�������س�������م�������اءتُ����م����ط����ر

ت��ن��ه��م��ر ال����ق����ذاي����ف و ص�����واري�����خ
ي����ح����ش����ر ل�����������و ال�����������ن�����������ذل و

م��ن��اه ي���ب���ل���غ م����ا األرض ج����ي����وش

ال��������ش��������ع��������بش����������ام����������خُح��������ر
ي��ن��ت��ص��ر ب�����ا ال���ع���ظ���ي���م ب����ال����ل����ه و

إش���������������������ربك���������������������ؤوسامل���������ر
ي������اس����ل����م����انم������نك������فاألب��������اه

الشاعر ميثاق صالح ابو عريج
ي����������������اش��������ع��������ب��������ن��������اح������ش������ر

وف��������يك������لامل������ي������ادي������نان���ت���ش���ر
ول�����������������ل�����������������ج�����������������وازاش�������������ر

وم������نب������اعال����وط����ني����اخ����ذج����زاه

ي�����������اب�����������نس����������ع����������وداف������ك������ر
وش������وفم����نك�����انق��ب��ل��كوأع��ت��ب��ر

م������������نق��������ب��������لم������������ان����ك����س����ر
ب���زاه ال��ش��ي��ط��ان ل��ه��ا ذي ق���رون���ك

الشاعر علي محمد المحاقري
ن������ش������ع������ر ال وال����������������ل����������������ه

ُم��ص��ر وه���اج���وس���يع���ل���ىق��ت��ل��ك
وك�����������������������������لم�����������ت�����������ك�����������ب�����������ر

ع�����ي�����أخ�����ذم�������نق���واف���ي���ن���اج�������زاه

ي��������������اه���������اج���������س���������يع�������ّم�������ر
وزوم���������لواظ���ه���رال��ن��ي��بال�����ع�����س�����ر

وال����������ل����������هم���������������ان���������ص���������ب���������ر
ع��ل��ىظ�����ل�����ماالع���������اديوال�����غ�����زاه

الشاعر محمد رطاس
ع��������ل��������ىاجل��������م��������ي��������عي����ن����ف����ر

وي������دح������رك������لغ���������ازيج������اق����ذر
ي�����������ج�����������زراب���������������������وهي�������ج�������زر

ج��م��ي��عم����ني���ع���ت���ديي���اخ���ذج����زاه

مل�����������ل�����������ق�����������ن�����������هن�������ك�������س�������ر
ول�������وج����ان����اب�������األع�������ذاري���ع���ت���ذر

ح�����ر ال���������ي���������م���������ان���������ي الن
وق����تاحل�����ربم��ات��س��م��عل���هع���زاه

الشاعر محمد أحمد البحري
م������ت������ك������ب������ر و خ��������������اي��������������ن

ع���������دوال������ل������هم�������نظ�����ل�����يي���ف���ر
ي�����ب�����ش�����ر ح���������ض���������ر ق�������������د ال

ب���ت���ن���ك���ي���ل���هوي����ت����ح����م����لخ�������زاه

أق���������������در،وك�������ي�������فم��������اأق��������در
ج�����ي�����وشال������غ������زوه�����ان�����ات��ق��ت��ب��ر

ل�����������ق�����������ب�����������وره�����������من������ح������ف������ر
ع���ن���دف���ن���ه���مون�����دف�����نم�����نب�����زاه

الشاعر عبد القوي البطل
ي�������������اه���������اج���������س���������يزم�������ج�������ر

وزوم�����������لل����ل����وط����نم�����اب�����اي��ض��ر
م��������ث��������لال����������ق����������ذاي����������فص����ر

واص����ل����يامل���ع���ت���ديي����أخ����ذج����زاه

م�������������اع�����������������ادب�������������ان�����ص�����ب�����ر
اب�����������دك��������اإث��������رن��������ان���س���ت���م���ر

ورب����������������������ن����������������������ال��������ل��������ض��������ر
وزاه ف�����ي واح�����ن�����ا دام ي���ك���ش���ف

الشاعر أبو صاعق حبيشي
ي��������������اش�������ع�������ب�������ن�������اأص�������ب�������ر

ف����أف����ع����الال����س����ع����وديم�����ات��ض��ر
ت������ن������ظ������ر األمم ك�����������������ل

ع���م���اه ه���م���ه وال ي���ق���ص���ف وه������و

ش��������ع��������بال��������ي��������م��������ني����ع����ص����ر
ع��م��ر أو ب����ع����ام����ن ب�����وارج�����ه�����م

الب�������������������������دل�������������������هي����������ذك����������ر
ب�����زاه ق�����د م�����ن اب�������و ل����ع����ن واال

يقول 
البّداع

ي�������������ا ك�������������ل ش�����������اع�����������ر ح�����ر 
ص���ي���غ ال���ق���اف���ي���ة أي������ش م��ن��ت��ظ��ر 

امل���������ر  س�����������ع�����������ود  ذّوق 
ب���ال���ق���ي���ف���ان وع�������زك ف�����ي ع�����زاه 

ق���������ل���������ه أن�����������������ا ش������اص������ب������ر 
وش�����اب�����ي�����ده ول�������و ط�������ال ال���ع���م���ر

اه����������������������م ش����������������ي ي��������ذك��������ر 
ب���������ادي م����ق����ب����رة ك������ل ال�����غ�����زاه

مساثحةا لاذها
إفتحهاثا تفثعل3اةا
يشادلنءانيزنمالاإفلا
كلاعدعاسننرشازنمالا
يلمجاثينةااوإساتقبلا
ن دنعثتكماا رشطانناالا
إتجثوزانيلعاعناني دةا
ن 3ثتا قانةاونختزنل،ا
نيلسثئلا عىا وتلسالا
صفحاةا يفا نيخثصاةا
إنانيفناننايفانيف3سا
 نكاخااللاإنملااوالا
يفا إالا نيالعوعا تنارشا

نيصح3فة.

زامل 
املجاراة

الشاعر عاقل بن صبر 
إض������رب ب��س��ي��ف احل���ق

ن��ك��ل ب��ال��ع��م��ي��ل امل��رت��زق
إس���ح���ق و  إج����ت����ث����ه����م 

ذيول األمركة حلف النفاق

دق ال�����س�����ع�����ودي  دق 
نسق آلخر  اوكارهم  دك 

ف����ي ارض��������������ه أت��ع��م��ق
و ولع حرب مفتوح النطاق

الشاعر نجران 
محسن الجبري 

للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم..  مفتتح*
منيذ بداية العدوان القبيح عىل اليمين والزامل يفاجئنا بني 
الفينية واألخرى تميام كما يفاجيئ املعتدين الغيزاة بجديدنا 
امليداني عىل كافة املسيتويات البرشية والتكتيكية , وكلما أمعن 
العدوان يف غوايته زدنا تماسيكا بثوابتنا ترافقنا شيالالت هذا 
اإلبيداع الفنيي واملعنيوي الكبير, يف الصحيراء والبادية وعىل 
الشيواطئ والثغيور ويف املتيارس ونيوايص الجبيال , وحيثما 
يقيف املقاتيل اليمني تجد رفيقاه ، سيالحه و زوامليه ، إذ أن 
املوضيوع يقتير بني السيالح والناصية والقول , أي سييف 
الفارس وخيله وشيعره , ولهذا ال يتخىل فرساننا اليوم عن هذا 
الرفيق والدافع املعنوي والصديق النبيل يف مراسيالت اإلبطال 
فيما بينهم, أو ما يقولونه ويجسدونه للمجتمع اليمني عموما, 

عين ثباتهم وبطوالتهم وهيوان املتعدي عليهيم , فحني يغفوا 
املقاتيل يف أوقات راحته محتضنا سيالحه بيني يديه وزامله يف 
ذاكرتيه فإذا ما أفياق وضع اصبعة عىل زنياد بندقيته واخرج 
زامله إىل لسيانه , وصاح صيحية املنطلق إىل نحر أعدائه ثابت 
القدم مرفوع الرأس قوى الشكيمة والعزم, ومن بعده خارطة 
وطين ورشف أمه يمانيية , وتاريخ ال ولن يكتبيه إال األبطال ، 
بجماجمهيم ودماء الشيهداء األبرار, وعيزم املقتدرين امليامني 
الذين ما عرفت هذه األرض سيواهم , وال هان فيها إنسان , وال 

عاش فيها غاز أو دخيل.

* المحرر
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نإطلالانيدادونناعاىاني3مانا ق3ثعةا
سدنعإة،اوالازنلاكذيك،اوم2اأنامنضنعا
»نيتحثيافانيدل ال«انياذياتغلافا هالذنا
نيدادونناكثناجزءنًاكبرينًامناهاعبثيةاعنا
ملنوغاةايجلاباحصانارشعالايلهجمةا
ننماثينتا أنا إالا نيسادنعإة،ا نيدساكلإةا
 الزتامناعنخالالاذنانيتحثيافاكدضنا
إّدثلاأَْكنَلا كنريامنا ق3ةانيدولانيشرتكةا
يفانألمل،ايديجةاأإهثا دتايفاملحلةامثاكمثا

يناأإهثاينع3ةاينصفانيددونن.
حثوياتاننمثينتاخاللامشاثيكتهثايفا
نيددونناعاىاني3من،اأناتبادواأَْكنَلاذكثءنًا
منانيسدنعإة،اإس3ثسا3ثًاكثإتاننمثينُتا
تتجنابا-إىلاحاداماث-انيظهانياكمؤثالا
أََساااثيساعىامساثيانيفثوضاثتامنالًا
وحثويتاأناإلنلثانيجم23اشبها د3دةاعنا
تبنلاأيانإدطثإثتاس3ثس3ة،او ثيختر:ا
أينعتاأناتبادواكَمناإدملايفاصمتاو كلا

يضثًاعناق3ثعةانيسدنعإةايهث.
يماإكنانألملاكذياكايفانيحق3قة،اَإاإنا
كثإاتاننماثينتاقاداتلكاتايلسادنعإةا
منجهاةا س3ثسا3ةا كق3اثعةا نيظهانيا
يلتحثياف،اإالاأإهثايفاني3دننا لزتاكرشإكا
–مشاثكسايفا دضانألح3اثن-ايلمملكة،ا
ويماتكناتحلكثتهثانيدسكلإةاتكشفاعنا
أإهاثانيرشإكانأل الزايلمملكاةايفانيددوننا
إحساب،ا لاوأح3ثإاثًاكثناإظهلاأإهثايهثا
ةامحدعةاتدملاألجلهثا د3دنًا ألدنٌفاَخثصَّ
عنانيسادنعإة،اأَْواتسدىاألناتبددلثاعنا

ألدنفانيسدنعإةايفاني3من.
نيتحلكانيدساكلياننمثينتلايفاني3من،ا
كثناوماثازنلامبن3ثًاعاىانيصلحةانيثعإةا
 ثيديجاةانألوىل،اوماناإلنقبامساثياذيكا
نيتحالكاإلحظاأناننماثينتاالاتهتماكنرينًا
 مساأيةانيس3طلةانيس3ثس3ةاونيدسكلإةا
عاىاعمن3اني3منا قدياماثاإهمهثاضمثنا
نيصثياحانيتجثيإاة،اأَْوا ثألصاحالذنالنا
نيجازءانألكربامانانلتمثمهاث،اإهلاتلىا
نيساأيةايفاني3ماناكماثايناأإهاثامرشوعا
تجثييا حتاونيس3ثسةامنايننزمه،اولنا
ماثاإختلفاعاناإظلةانيسادنعإةايألمل..ا

لذنامثاإبدواعىاأإةاحثل.
نلتمتاننمثينتا أناتتننجداعساكلإثًا
يفاماأيب،اوعادن،اولالامنثطالانينفنذا
نالقتصاثعيانيهم،اإفلاماأيباتجداأكربا
إدإناننا وملتزقتاها نيدادوننا مقاثويلا
 نالءاكباريايإلمثينت،اولاماطبدثًاعتثويةا
نال تزنزاونيفساثعايفامجثلانينفطاونيغثز،ا
وقاداتنجهتاننماثينتا كنريامانانيدتثعا

نيدساكلياإىلامأيباونشارتتانيكنريامنا
نيانالءنتاوجلباتاجنانعناوضبثطاثامنا
ج3شهثانيلسامل،او دتاكمثايناأإهثاللا
مناإمساكاملفامأيباكثمالً،اونيحق3قةا
أإهاثايماإكناإهمهاثاإالانيصثيحانينفط3ةا

يفامأيب.
يفاعدناإفسانييشء،اتننجدتاننمثينتا
عساكلإثًا شاكلاونضحاوكبارياوإىلانآلنا
تجداكبثياملتزقةانيدادوننالنثكاإدإنننا
 ثيانالءايهاثا شاكلاأكارباماناغريلاث،ا
نيفضالا أإهاثالالاصثحباةا وإقنياننا
عل3هامايفاُكّلايشء،اوننماثينتاياماتاأتا
إىلاعادناطبداثًايتحليلثامانانالإقال 3لا
كماثاإقنلالاؤالءانيدماالء،اوإإماثاألجلا
نيصثيحانيتجثيإةانيلتبطةا ددناكمدإنةا
يهاثامنقدهاثانيتجثييانيتم3از،اوأولاتلكا
نيصثيحا»م3نثءاعادن«انيذياكثنامطمدثًا

إمثينت3ثاحتىامناقبلانيددونن.
قاداتبادواننماثينتاذك3اةا ناثءنًاعىا
نيتفثص3الانيساث قة،اويكنهاثايفاحق3قةا
نألملايماتسلمامناإفسانيفشلانيسدنعيا
يفاني3مان،األناننماثينتاتلقاتاصفداثتا
منجدةاجدنًاخاللامشاثيكتهثايفانيددوننا

وإىلانآلن،اوأَْكنَالاماناذياكاأنانيرض اثتا
تتم3ازا أإهاثا ننماثينتا تتلقثلاثا نيتالا
عنئماثًامثاتكننا»عسامة«اوقنإةا شاكلا
إثضح..ا دءنًامنارض ةا»تنشاكثاصثإل«ا
نيتالاأوعتا ح3اثةانيدرشنتامانانيجننعا
ننمثينت3الاما2انيكنارياماناعتثعلام،ا
وملونًا إغالنقانيبثيجةا»سانإفت«انيتلا
نساتأجلتهثاننمثينتاوأغلقهاثاني3من3ننا
يفاسننحلانيبحلانألَْحَماال،اوكذيكارض ةا
»تنشاكث«ا اثبانيندبانيتالاأوعتا ح3ثةا
نيكناريامانانيلتزقاةاونيجنانعانيتث دلا
يإلماثينت،اوعاىايأساهماضث اطاكبري..ا
ونيكناريانيكناريامانانيرض اثتانينجدةا
ونيشهنيةاجدنًاتلقتهثاننمثينتايفاني3من،ا
صثيتاأشبها فضثئحاتأيإخ3ةاووصمثتا
عثي..اوكلهثاكثإتاخساثينتاإثعحةاجدنًا
كلفتاننمثينتاأناتخففامنامشاثيكتهثا
نيدسكلإةايفانيددونن،اوأناتدلنامثاإشبها

نإسحث هثايفاإرتةامنانيفرتنت.
حتىايفاعدن،اويغمانإساحثبانيج3شا
ونيلجثنانيشادب3ةامنهاث،اإالاأنانألُُمااْنيا
مثزنيتامتنتالةاأمن3ثًاومثزنياتاننمثينتا
تخنضارصنعاإفنذالنثكام2انيسادنعإةا

ح3ثاتدإا2اُكّلامنهماثاملتزقتهثاي3كننا
لنانألَْكنَلاسا3طلةالنثك،اولنامثاأوصلا

عدناإىلانيحثلانيزييانيذياوصلتاإي3ه.
عاثعتاننماثينتامؤخالنًاإىلانيشاهد،ا
عناطلإالاععماحملةاعساكلإةامكنفةا
يلسا3طلةاعىا اثبانيندباتحتاشادثيا
»تحلإالاتداز«اومنذا دنإاةانيحملةاتلقىا
نيلتزقةانيذإانانساتخدمتهماننمثينتايفا
تلكانيحملةالزإمةاإكلنءاويماإساتط3دننا

تحق3لاأيايشءاحتىانآلن.
يماتكاناننمثينتاذك3ةاكماثاأينعتاأنا
تكانن،اويماتساتط2اأناتتجنبانيفشالا
نيسادنعياكمصريامشارتك،اوإبادواأإهثا
ساتكننارشإكاةايفاذيكانيصارياإىلاآخلا
نيددونن،اولنامثاإفصحاعناسنءانينيطةا
نيتلاسقطتاإ3هثاننمثينتا مشثيكتهثايفا
نيدادونناعىاني3من،احتاىاوإنا دتاأَْكنَلا
حذنقةامنانيسادنعإة..اإثي3ادنناني3منلا
ياماإتنقفاعناإثبثتانيفشالانيذيإ2ايكلا
ماناأينعاأناإكننايهاإص3اٌبايفانيددونن،ا
و مثاأناننمثينتاأينعتاإص3بثًاكبرينً،اإقدا
نقتسامتام2انيسادنعإةاجزءنًاكبرينًامنا

نيفشلاأإضثً.

للتأريخ، وليس 
لالستجداء!

  
يفانيفارتةانألخارية،اكنّافاطاريننانيدادونناماناغثينتاها
نيساتهدإةايلمدإ3لانألمنل،اولنايماإتنقفاعناذيكاأ دنًامنذا
 دنإاةانيددونن،اغرياأإهاعثعاإىلاننكنثيامنهثاتزنمنثًام2اإشالها

نيدسكليايفاُكّلانيجبهثتاويفامقدمتهثا» ثبانيندب«.
إتحادُثاعناذيكانآلن،ا دداأقلامناسانتلا قل3لامنا دنإةا
نيدادونن،اوالاإنتظالاأناإنهضاشاخٌصامثاكثناساثكتثًامنا
نيبدنإةاي3ساتنكلاتلاكانيجلنئام..اوم2اأناذياكامطلنب،اغريا
أإناثايماإداداإدتمداعل3هاذيكاكنارينً،اإلقاداكثنالنثيكانيكنريا
مانانينقتاي3دلامانيدثيماكلها أنانيسادنعإةاتقتالاني3من3لا
 كلانألشاكثلاويفاأياوقات،اوكثإتالنثكانيكناريامنانيجثزيا
نيننضحاةاونألَْكنَلا شاثعةايفاتأيإاخاننإساثإ3ةاكلهث،اوكثنا
نيدثيامامتصثيحثًاومتننطئثًام2اُكّلاذيك..ام2اشاكلإثايناكثنا

يهمامنقفاونضحام2اني3من3لاضدانيددونن.
سارتتكبانيسادنعإةانيكناريامانانيجاثزياوياناإنقفهثا
تضثماناأياأحداما2انيضحثإث،اياناإنقفهثاسانىايعاأ طثلا
نيج3اشاونيلجثنانيشادب3ةاعل3هاث،اوصمنعاأَ ْنَاثءانيبلد،اوم2ا
ُكّلاجلإمةاسا3كنناوثنقنثا ثيالعاونتجثلنثاإىلانيصال ةاأكرب،ا
وعندمثاإدلضاصنياشاهدنئنثانيدإ3لاوإتحدثاعنهم،اإنحنا
الاإتسنلاتضثمناأحدايماإتضثمنا دد،اأَْواإطلاأحدايماإتكلما

حتىانآلن.
إحناإؤيخا هذنايكلامناتساثللاوأإداو اليايلددونناعىا
ني3مان،ا أإهاماونإقانناعاىاُكّلاتلاكانيجلنئم،اولاذهانيصنيا
ونألشالءاللاأعيةاإنثقهثايكلاالاإستط23اأحدامنهماإ3مثا ددا
أناإخثعع،اأَْواإربيامنقفه،اإؤيخايهذهانيلحلةايتكنناشاثلدةا

منصفةاالاتكذباوالاتقبلانيخدنع.
إحناإلعاعىاجلنئمانيددوننا سننعدإث،اوأمثاتنث3لانيجثزيا
وتخل3دانألشاالء،اإهنايكلاإنبُتاملةا داداملةا أنالنثكامنا
ظلننامننإقلاعىاقتلنث،اومربيإنايه؛األنالؤالءاس3أتنناإ3مثا
 دُداوإقنينناإإهثاكثإتا»حل ثًاألل3ة«اأوامجلعارصنعاس3ثيسا

يماإكنايهماإ3هاإثقةاوالاجمل!ا
ساننثلاوإدلضاُكّلاجلإمةانيتكبهثانيدادونناوملتزقته؛ا
ألناذياكاإدنلاأناُكّلامناسام2اوشاثلداثماساكتاأَْوا ّلياأَْوا
حاثولانيتخف3فامانانألملايماإكانامحثإدنً،اويماإكاناإثئمثًا

 ثيطب2،اوإإمثامشثيكثًايفانيددونناومسثعدنًايه.ا

إضاءة

أحُداكباثياملتزقةانيدادوننايفاتداز،اوأَْكنَُللماخطانيةاوتطلإثًا
وإفانذنً،اوما2اذيكاإهاناي3ساكا«حمانعانيخاليف«امجالعا لطجلا
يأىايفاناليتازنقاإلصًةايلرت ح،ايغاماأنانيرت ّحالنانَيطلبانألولايكلا
ملتازق،اإالاأنا»إاثيع«اإحماُلامبثعئَاوإلسافًةاومنهجاثًاياليتزنقا

وننيلثب.
كثناأحاَداطالبا»مقبالانيننععل«انينلث لانياذياكثنايهاعوٌيايفا
تنشائةاكنرٍيامنانيتطلإالايفاني3مناعىانينهاجانينلث لانيدمني،ا
و ددانيننععلاتتلمذاإاثيعاعندا»نيحجنيي«ايفاملَكزها دمثج،اح3ثا
كثناإجتم2النثكانيكنريامنانيتطلإلاوننيلث 3لاومناُكّلانيدول.

لكاذناعيسا»أ انانيدبثس«اننيلاثباونيتطلفاوأخاذهامناألما
منث دهايفاني3من،او لالذهانينشاأةاوظهنيهايفاتدزاكقثئداعسكلي،ا
لنثكاسريةاغثمضةاإمكنانينظلاإىلا دنإتهثاوإهثإتهثايدلإةاشكلهث.
ظهلا»إثيع«ا شكلاشبهاُإجثئلايفاتدزاكقثئداعسكليانْحااَدىا
إصثئلامناإسامنناأإفسهما»مقثومةاشادب3ة«اوذيكا ددانيددوننا
 فارتة،اوكثناظهانيهامصثحباثًايغ3اثبانيلتزقا»حمانعانيخاليف«ا
تديإج3ثًاعنانيشاهدايفاتدز،اإبدداأناتساببانيلتزقةا فنىضاأمن3ةا
كباريةاعنخلانيحثإظة،اكثإتاجمثعثتامتطلإةاكنريةاقداإشاأتايفا
تدزاوتمكنتامنانيسا3طلةاعاىا دضانيل دثتانيساكن3ة،اوكثإتا
جمثعاةا»أ لانيدباثس«اإحدنلث،اويماإاأتاأ لانيدباثسا جمثعثتها
إجأةاإىلاتدز،األإهماكثإننامشاثيكلايفانيقتثلاتحتانساما»نيقثومةا

نيشادب3ة«امنذاأولانألحدنثاوكثإنناإسا3طلوناعاىامنثطلاكنريةا
عنخلامدإنةاتدز،اويكنا دوناظهنياكبري.

عندماثاظهالتاجمثعةا»أ الانيدباثس«ايفاتدزاتفثجاأانيجم23ا
 كم3اةانيدعامانيذياتمتلكهالاذهانيجمثعةايفاوقاتاكثإتاإ3ها ق3ةا
نيفصثئالاتشاحتا ثساما»حصثياتدازامنانياثء«،اح3ثاجاثءاأ نا
نيدبثساي3شرتيامنالذهانيفصثئلاحتىانيسالحاونيننق2انيدسكلإةا
ونألمن3ة،اويماإمضاوقتثًاطنإالًاحتىاصثيالنانيلجلانألولايفاقثئمةا

نيلتزقةالنثك،اويدإهاأوس2اإفنذامقثيإةا ثيبق3ة.
إسا3طلاأ نانيدبثساعىامنثطَلاونسدٍةامنامدإنةاتدز،اوإتلقىا
ععماثًالثئالًاونعرتفاملةاأإهاكثنانيساؤوَلانياثيل،ايلملتزقةالنثك،ا
وذكالاأسامثءاكنارٍيامناق3اثعنتانيلتزقةانيتالاكثإتاتساتلمامنه،ا
مظهلنًاإفسهاعىاأإهاأَْكنَلانيلتزقةاإخالصثًايفاتدز؛األإها»إحّلل«انيثلا
نيذياإساتلمه.اإتحملا»إثيع«اوجمثعتهانيتطلإةامسؤوي3ةانيكنريا
منانيجلنئمانيتلانيتكبتايفاتدز،اوعىايأساهثاجلنئمانيذ حاونيسحلا
وتفجريانيقبثباوتهجريانيننطنلاونختطثإهم،اإضثإةاإىلاتدمرياتدزا
يفانيقدماةاوتحنإلهاثاإىلاثكنةايإليلث 3لاونيلتزقاة،اععمثًايلددوننا

نيسدنعي.
وإتنقا2انيكنريوناأنالاذنانيلتزقاوجمثعثته،اسا3كنإنناويقةا
تهادعانألمناحتاىايفاحثلاحادوثانتفثقاسا3ثيس؛اإظالنًاينضدهما

نيدسكليايفانيدإنة،اوطلإقةانإتشثيلماوس3طلتهم.

يحررها / ضرار الطيب

مصطفى عامر* 
أتذّكلا٢٦امثيساج3ًّدن،اوأتذّكلا
نألإّاث3انيتلاتل3ه،اكّلانيننقفانيتلا
شّكلتاإثيًقثاأتذّكللثاتمثًمث،اوإذنا
إسا3ُتاإإّنايفاذنكالةانيهثتفامثا

إُد3ننلاعىاإإدثشانيّذنكلة.
إثيتّنث3ال-ا ثيّطب2-ارضوية،ا
وقلنءةانيبدنإثتاونينّهثإثتامتدة،ا
وغاًدناسانفاإلحالاجم3دناثاإىلا
نيتّثيإاخ،اوالاأيإاداألحفاثعياأنا
إقالؤوناتأيإًخثامزّوًين،اأَْواتنقصها

نألعية.
ولاذهانيحلبامنذاإنمهثانألّولا
كثإتاحل ًثاشاثملًةا لانينقثئضا

ونيّسادنعإة،ا ني3مانا ونألعالنب،ا نيدالبا كّلهاث:ا
حضثيةاُمنتهثلثاإي3ا ناساث3ا ناإنح،اوحضثيةا

ُمبتدنلثارسونلانيؤّسس.
وقبالاعثملا ادناأّناسالمثناقدانشارتىاكّلا
يشء،انيّسالحاونيجننعاونيجثمدةانيدل 3ّةاونيؤتملا
ونيتّقاثُةا ونيّدعاثُةا نُيتّحادة،ا ونألماما ننساالمّلا
ونيقنم3ّالانيدلباونالشارتنك3لانيدالب،اوَكتَبَةا
نألعمدةاوُقّلنءانيّصحفاوأئمةانيساثجداوحّفثيّيا
نيقبانياووالةانألُُمااْني،اوننإاساونيجثّناومرا
و ثكستثناونيغلباونيّسانعنناوعبدنيلكانيخاليفّا

وإثسلاسد3داإُدمثن.
وُكنّاثاوحدإث،اإحُناولاذهانأليُضاوكلنمٌةامنذا

آع3،اإلنإقنثاصنُتانألساالفانيتّبث دةانيدظث3:االا
تبتئسنن،اوإإمثٌنا أّنانيلهامدنث.

ونينّاثساصفحاثٌتايفاخثتماةا
نيطاثف،اوقادامليإاثامناذا دنإةا
نيحالبا صفحاثٍتاكناريٍةاتقنلا
 اأّنانيدلايناتكرسانيخلز،اوقّنةا
نيحّلاتغلبهثاوإلةانيثل،اونيكلنمةا
عىاأإّاةاحثٍلاالاإمكنهثاإساقثطا
ننف١٦،اوحضاثيةاآالفانيسانلا
تساحقهثاع ث ةان لنماز،اأَْواَعَل َةا

 لنعيل.
يقاداكثإاتا ثيتّأك3ادامدلكًةا
مصفنإتالا لثئلاًةا الا
متدثيضتلامانانيِق3م،اوأعرتف:ا
يفا دنإةانيحالبايماأكناونثًقثامنا
نينّار،ايكنّنلاكنُتامؤمنًثا ارضويةانالإح3ثزايثا

إؤمنا هاحتىايناذلبنثاجم3دنثاإىلانيق3ثمة.
ولاثاإحناقداذلبنثاإىلا3٢٠١٧،اوخاللاعثملا
مليإثا ديوسامثئةاعث3،او دنانيتّثيإخامساتمتًدثا
 اأعنءاعويانيحكننتل،اأّمثاأإاثاإلماأكناأتنّق2اعىا
ننطاالقا أناإتفاّنقانيجندّياني3مناّلانيحثيفّاعىا
أساالإهاإىلالذنانيحّد،او ناّلعةاسجثئِلِهانيّصفلنءا

إُشدلاعويةارسونلانيؤّسسا لّمتهث.
 مثيهثاوساالحهثاوإفطهثاوعب3دلثاوإدثجهثا
نيتلاياماتفهما دد،اويناتفهماقط،اكمثاأإّهثاوإلا

أغلبانيؤيخلاتقثو3انيفهمامنذا دءانيخل3قة.

)*من حائطه في فيسبوك( 

املرتزق:  عادل عبده 
فارع )أبو العباس( 

اإلمارات.. شريكُة الفشل السعودي يف اليمن! 

حرٌب بني النقائض كلها! بطاقةتعريفة:
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وأنت جندي تنطلُق يف سيبيل الله سرتى كم ستواجُهك من 

دعاياٍت تثر الريب تثر الشك يف الطريق الذي أنت تسر عليه، 

تشوه منهاجك وحركتك أمام اآلخرين، دعايات كثرة، تضليل 

كثر ومتنوع ومتعدد، وسائل مختلفة ما بني ترغيب وترهيب.

]يفاظاللاععثءامكثي3انألخالقانيديسانألولاص:اا[ 

نحن إذاً نواَجُه بحرب يف ُكّل امليادين، حرب عىل مفاهيم 

مفرداتنيا العربيية، إذا ليم نتحيرك نحن قبل أن ترتسيخ 

هيذه املفاهييم املغلوطية بمعانيهيا األمريكيية, بمعانيها 

الصهيونية, والذي سيكون من وراءها الرش، إذا لم نتحرك 

سيتكون تضحيات الناس كبرة، سيتكون خسارة الناس 

كبرة.]ننيلثباونيسال3اص:اث[

القلم يعتيرب جهاداً إذا كان هو يصيدر خطوطاً تؤدي إىل 

القتيال فهيو جهاد، أميا إذا كان يصدر سيطوراً تجّمد األمة، 

وتخيدع األمة فيعترب ماذا؟ يعترب منافيياً للجهاد، يعترب حرباً 

عىل ُكّل ميا تعنيه كلمة ]جهاد[.]سانيةاآلاعملننانيديسا

نينثإلاص:ال[

املسألة بالنسبة للناس إما أن يحاولوا أن يكونوا هم أولياَء 

لله فيتم عىل أيديهيم رضب أعدائه، أو يقعدون فيتم رضبهم 

عىل يد أعدائه.]آخلاسانيةانيبقلةاوأولاسانيةاآلاعملننا

نيديسانينثإلاعرشاص:ا6ا[

مقتطفات نورانية

بشرى المحطوري

حما�ضرات )مديح القراآن( لل�ضهيد القائد

رفُضهم لقاعدة )الَعــْرض على القرآن( سبُبه الرئيسي: أن القرآَن سيفضُح دجَلهم وكذَبهم على رسول اهلل
  - خاص:

اِه3ُْدانيَقثِئُداَسااَل3ُانيلاِهاَعَل3ِْهامنا أيقاىانيشَّ
ثا/لاإىلاإ/6/إللا3اساب2َْامحاثرضنتاااا
ايهثاأناتُكتَبا مثءا مالز3ااااينئدثٍتاجدنًا-ُحالَّ
نيذلاب-اإارشحاإ3هثاكتاثَباامدإاحانيقلآن(ا
يإلمث3انيقثساما ناإ لنل3ماعل3هانيساال3،الذها
نيحثرضنتاكلهاثاتحكلاعنانيقالآن،اوك3ف3ةا
نيقالآنا طالحا وك3ف3اةا ناللتادنءا ثيقالآن،ا
يلقضثإاث،اومنهج3اةانيقالآنايفاُكّلايشء،اقثلا
اِه3ُْدانيَقثِئُد:ا]كتاثبالنامناإمث3اكبريا عنهانيشَّ
مناأئمةاأللانيب3ت،انيزإدإةامتفقلاعل3ه،النا
مشاهنٌياعندلماجم3داثً،اوكتث تاها ثيطلإقةا
نيتلاتكشفاك3فايؤإةاأللانيب3ت،اوتنجهاأللا
نيب3تانألصيل،اقبلاتجلاأش3ثءاأخلى[،اوإقصدا
سال3ُانيلهاعل3ها ااأش3ثءاأخلى(،اأيانينقثإثتا
نيغلنطاةانيتلالالاتدتاربُامدثِيضاًةايلقلآن،ا
ومدثِكساًةاينهج3ةانيقلآنانيتالاعل3هثانألئمةا
نألونئلامناآلانيب3تاسال3ُانيلهاعل3هماأجمدل..ا
وإصحاساال3ُانيلِهاعل3ها إخلنجالذنانيكتثبا
 طلإقةاممتثزٍةاونيق3ث3ا تديإسهايطلبةانيدلما
ويلنقثإ3ال،اونيدمالاعاىاإرشها لاأوساثطا
نينثس،اح3اثاقثل:ا]ولذنانيكتثبامنثساباأإها
؛ا إصّني،اوإخلجا أحساناممثالاناعل3ه،اإكربَّ
ألجالاإاديَُّسايفانيلنكز،اوإنتارَشايلنثس.اإهنا

منثساٌباجدنًاإرُشهايفا
نيفارتةالاذها ثياذنت.ا
إدنلانينثسانآلناأحنجا
ماثاإكنإنناإىلانيقلآن،ا
يفانيزمانالاذنا ثيذنت.ا
إحانا حثجاةاإي3اهايفا
نيلنكاز,ا يفا نيساثجد,ا
أوساثطا يفا إنتارشا

نينثس[.
ويفاتقلإِلالذنانيددعا
نيقثعماةا نألعادنعا ويفا
نيلاهاسانتنثوُلا  اإذنا
نيحاثرضنتا لاذها
نيدلوإاةا نيساب2،ا
نيقالآن(،ا  ااامدإاحا
يالساتفثعةامماثاإ3هثا
مناعلاٍماغزإل،اووعلا
َقالَّا وطالحا كباري،ا
إظاريه..اإجازىانيلاها

اِه3ُْدانيَقثِئُداخريانيجزنء،اوجدلهام2انينب3لا نيشَّ
ونيصدإّقلاونيشهدنء.

قاعدة )العرض على القرآن(
ونسرتسالانيشاه3ُدانيقثئُداساال3ُانيلهاعل3ها
يفااااامحاثرضةاااااملزماةانياديسانينثإالا
ماناعيوساامدإاحانيقالآن(ايفانيحدإاثاعانا
انيسانَّة(اونيقصنعا هثانألحثعإثانينبنإةانيتلا
منجانعةايفاكتبانيحدإث،اإذكالاأإهثاالاتلقىا
إىلاعيجةانيقلآنانيكلإمايفاساالمتهثامنانيغلط،ا
ياذناوجاباعاْلُضانألحثعإاثاعاىانيقالآن،االا
سا3مثانيتلامنثإ3ةايلدقالاوانينقل،اويكناأللا
اينئ2ا انةاإلإضنناذيك،ا ثيلغمامناأإهاَحلٌّ نيسُّ
ومنصافاوعاثعل،اعندماثاتقنُلايشاخص:امثا
خثيفانيقلآناإرتكاه؛األناالايشءامحفنظامئةا
 ثيئاةاإالانيقالآن،الذناكال3امنصاف،اونيغلإبا
لانايإضهمايهاذهانيقثعدة!!اوسابباذيكاكمثا
قاثلانيشاه3دانيقثئاد:ا]وإدنإدننا ثساتمثتةا
عندماثاتقنلانإاهاالز3اأناتدلضاعاىانيقلآن،ا
الز3اماثاخثيفانيقالآناإلإضه،اإقنيانن:اأ دنً؛ا
ألنامنضنعانيسانةالذهانيتلاإسمنإهثانيسنة،ا

منضانعاإمكاناعنخلاهاإلدباننايدباةايل3بة،ا
وكذباكنري:احدثنثاإالناعناإالناعناإالناقثلا
قثلايسانلانيله..اكذ ةاإطلدهث،اويسانلانيلها

 د3دنًاعنهث!![.

للاإدالًاإهىايسنلانيلهاعناتدوإنانيحدإثا
يفاعهده؟

وأعتقدانيشاه3دانيقثئداجثزمثًاأنايسنَلانيلها
صىانيلهاعل3هاوآيهاوسالماقاداإهىاعناتدوإنا
نيحدإثايفاعاره،اوأنانيلونإاثتانيتلاأُويعْتا
حنلالذنانينضنعاصح3حة،اح3ثاقثلانيشه3دا
نيقثئداولناإتحدثاعناتدوإنانيحدإث:ا]أي3سا
مدنثهاأنالنثكاثغلًة،ايناأنايسنَلانيلهااصلننتا
نيلاهاعل3هاوعىاآياه(اكثناإلإدالاذهانيطلإقةا
مدناثهاأإاهالنانيذياإتاحاثغلةالان!!اوإدتقدا
أإهاصح3اٌحاإدالًاأإهاإهىاعناكتث ةانألحثعإث،ا
عناكتث اةاكالمه،اولذهانيقض3اةامدلوإة،اأنا
لاذنانيحدإَثامثا دأاتدوإناهاإالامنا دنإةانيقلنا
نينثإال؛اويهاذناَماناإكتباننايفانيلغاةانيدل 3ةا
الاإستشاهدونا ثألحثعإاث؛األإهثاإإماثاُيَوإتا
 ثيدنى؛األنالنثكاإرتةامثايوإتاإ3هثاأحثعإث،ا
إدنل:امثاعّوإت،امثاكتبتاإهثئ3ثً،امثا دأانيتدوإنا
إالامتأخالنً.اعندمثا دأانيتدوإاناكثإتانيلونإثتا

 ثيدنى،اكثإتانيلونإثتالكذنا ثيدنى[.

اهلل.. لم يتكفل 
بحفظ الحديث 
النبوي الشريف

وأوضحاساال3ُانيلها
عل3ها أنانيحفنظامنا
نيلهاإقطالانانيقلآنا
نيكلإام،اأمثانألحثعإثا
إثحتماثلانيكذباعىا
يسانلانيلهاإ3هثاونيعا
نيتدوإانا وأنا جادنً،ا
يلحدإثانيذيامثاظهلا
إالا دنإةانيقلنانينثإلا
نيهجالي،اقاداحفاظا
نيغاثاونيساملا يناثا
مانانيلونإاثت،اح3ثا
قثل:ا]ط3ب:امشاكلةا
إذناياماإكنا نيتدوإانا
لناثكااحفظ(الناأنا
نيتدوإناإخلدانيكذب،اونيضالل،اإ3جدلهاقض3ةا
إمكناأناتتاننيث!!ا 3نمثاأناالاإكننالنثكامنا
لذنانييشء،انيكذباإتبّخل،اإنتهل،اأساثطريامثا
تحفظ.ايكنالنثاعناطلإلانيتدوإناغريانيحكما
ساطلوناينثاإخلادوناكذ ثً،او ثطاالً،اوضالالًاإىلا
نةا نآلن،اإىلانآلنامثاإزنل!!اك3فالماإطلدننانيسُّ
تصبحاأعظامامنانيقالآن!!اوعندماثاإقنينن:ا
نيسنة،اإدنل:امثايدإهمامنايص3داأحثعإث،اويفا
نألخريامثاإفرتضاأناتحفظاكمثاإحفظانيقلآن!ا
ونيقالآنالنثاإكليايفاكنريامناآإثتهامثاإدلاعىا
أإهامحفنظ،اأنانيلهانعتناىا حفظه،}إِإَّثاإَْحُنا
إَزَّْينَاثانيذِّْكاَلاَوإِإَّاثاَياُهاَيَحثِإُظنَن{انيحجلل ا 

أي3ستالذهاعبثيةامكليةامؤكدة؟[.

على الثقايف االستشهاد بـ)القرآن( 
الكريم أثناء املحاضرات

إىلا نينقثإ3الا نيقثئاُدا نيشاه3ُدا وأيشادا
نالستشاهثعا آإثتانيقالآنانيكلإماأثناثءاإيقثءا
تجاذبا ألإهاثا نيناثس؛ا وتنع3اةا نيحاثرضنتا
نيناثساإي3هم؛األنانيقلآناياهانحرتن3امناجم23ا
نيسالمل،اوالاإنكالهاأحد،االاإنجاداإ3هاآإثتا

ضد3فاة،اوأخلىاحسانة،اوأخالىاصح3حة،ا
كثيحدإاث،اومثاعماتاتتحدثا ثيقالآن،اإأإتا
نيسا3طلاعىاقلانبانيناثساالامحثياة،اح3ثا
قثل:ا]ويهذناإقنل:ايفامنهج3ةانينثسانينقثإ3ة،ا
وأإاتاتلشاد،اوأإاتاتدلِّم،اولالاطلإقةاإحنا
إسارياعل3هثانعتقاداوقداتكننالذهاملمنساةا
يفاعملناث،اإتجنابانيلونإاثتا شاكلاونضاح،ا
نألحثعإثاأي3ساتاإسبةا سا3طةاجدنًاعنخلامثا
قلناثه؟االاتأتاااإثاأخلاااعاىانينثساتخطب:ا
وقثلاقثلايسنلانيله،اويوياعنايسنلانيلهاأإها
قاثل،اوحدثنثاإالناعناإاالناأإهاقثلاقثل..اأإتا
لنثاتلساخاعندانينثساقث ل3ةاطلإقة،اسا3أتلا
مناإقلأاعل3هما ثألسالنبالذناكذ ثًاعىايسنلا
نيلهااصلننتانيلهاعل3اهاوعىاآيه(.ني طانينثسا
 ثيقالآن،اني طانيناثساعندمثاتخطاب،اعندمثا
تلشاد،اعندمثاتتحدث،اني طهما ثيقلآن،او ددا
أناتصحايدإهمانيطلإقةاإ3فهمنناأنانيساأيةا
مضبنطة،اي3ساتامفتنحة،اماناأإناإتلقنن،ا
ممكاناتأتالا حدإثاماناطلإقة،اماناعنخلا
نيطلإقاةانيتلاقاداللامضبنطةاعنادانينثس،ا
وقدالماإثلملا أإهاماثاإتلقىاحدإنثامناأإنا
مثاجاثء،اكنثاإلىانيساثجدايفاصندثء،اإخطبا
عىالؤالءانيناثس،امجثم23امانانألمة:احدثنثا
إالن،اعاناإالن،اقثلاقثلايسانلانيلاه،اويويا
أنايسانلانيلهاقثلاقثل...النثالناإلساخاأمث3ا
نيجثم3ا2امنانيناثساماثذن؟انألحثعإث،امنطلا
نألحثعإث،اتقبلانيلونإثت.امثالناإلساخاتقبلا
نيلونإثت؟.إأتالاآخالا لونإثتا ثطلاة،اإقنل:ا
حدثناثاإالناعناإالناعناأ لامنىسانألشادليا
قثلاقثلايسانلانيله،اوإطل2اياكاحدإنثًا ثطالً،ا
ولماقاداصثيونامتدنعإناعاىاتقبلانيلونإثت،ا
لذهاطلإقةاخثطئة.انيلهاإقنلايلسنيه:ا}َوذَكِّْلا
ِ ِه{انألإداث3لث(ا}َوأَإِْذْياِ ِه{اأي3سالكذناإقنل؟ا
إقانلاياه:اأإتاذكالا ثيقالآن،اأإاذيا ثيقلآن،ا

وخاللاتنج3هكانينثساإىلانيقلآن[.

}َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة{، نزلت يف اإلمام 
علي )ع(

وأكاداساال3ُانيلاهاعل3اهاعاىانيخصنص3ةا
نيكباريةانيتالاكثإتاألماريانيؤمنلاعايلاعل3ها
نيساال3اعندايسانلانيلهاصاىانيلهاعل3اهاوآيها
وسالماأكنَلامناأياصحث لاآخل،اولذناقبلاُكّلا
يشءالنانصطفثءامنانيلهاسبحثإهاوتدثىل،اإلما
امانانيصحث ةاكمثا تنزلاآإاثتامحكمثتايفاأيٍّ
إزيتايفاأمريانيؤمنلاعيلاعل3هانيساال3،اومنهثا
لذهانآلإة}َوتَِد3ََهثاأُذٌُناَونِع3ٌَة{،اوللااايدمليااا
شهثعٌةاكبريةاجدنًامناذيانيدزةاونيجاللايإلمث3ا
عيلاعل3هانيساال3،ا أإهالنامناإدالاتمثمثًامثا
إقنيهايسانُلانيلاهاصىانيلهاعل3هاوآيهاوسالما
أكنلامناأياصحث الاآخلاكأ لاللإلةاوغريه،ا
ومناُلناثاإساتنتجاأنانألمَةايناكثإاتامتني3ًةا
يإلمث3اعيلا دداوإثةايسانلانيلاهايثاحصلايهثا
مثاحصلامنانيخالإثتاونيتفلقة،اقثلانيشاه3دا

نيقثئاد:ا]ننماث3اعيلاأياماإكناشاخصثًاإهتم؟ا
ولاذهاللانيقض3اةانيصح3حاةا}َوتَِد3ََهاثاأُذٌُنا
َونِع3ٌَة{انيحثقةاا(اإدلاتمثمثًامثاإقنلايسنُلا
نيلاه،اإدلاتمثمثًامثاإلإد،اإدلاتمثمثًامثاإقصد،ا
إدندماثاإتحلكاعىالذنانألساثس،اماثالناأإها
إأتالاإحفظانيدباثية،اإحفظهثايفظاثً،ايفظثً،ا
يفظاثًالكاذن،اثمايفانألخارياإكتبهاث،اوإطل2ايها
كتاثباأحثعإث.أ اناللإلةامنلمثاقلنثاساث قثً:ا
لذناكثناعثمالًايدثوإة،اأي3سنناإحكنناعنهاأإها
ماالناأحثعإث،امثاإفهمانيسانة،امثاإدلفامثذنا
قثلايسانلانيله،امثاإدلفامثذناإدنل،امثاإدلفا
مثذناإقصد،اإإمثامنلمثاتأتلاتكتِّب،ايكناننمث3ا
عيلالنانياذياإدلف،النانيذياإفهم،اولذنالنا
نيضث اطانيحق3قال؛اوألإاهايفانيننقا2؛األإهايفا
نيننقا2اأنانيقض3ةاللاكلهاثاملتبطةا ثيقلآنا
}إِْناأَتَِّبا2ُاإاِلَّاَماثاإُنَحىاإيَِلَّ{اإنإاسلا(اأي3سا
لكاذن؟ا}َونتَِّبا2ْاَماثاإُنَحاىاإَِي3َْك{انألحزنباا 
وي3اساأإهالناإفساهايقمثًاآخل،ايقماثًاجدإدنا
إأتالا أشا3ثءاجدإدة.إدندماثاإأتلاأشا3ثءااا
منلماثاقلنثاساث قثًاااعندماثاإأتلاأشا3ثءامنا
نيرشنئ2امناالًامحادعة،اأي3سا ثيتأك3اداننمث3ا
عايلاسا3فهمهث،اومناإانكلاإي3هماأمالانألمةا
س3فهمنإهث،الدنإةانألمة،اإقلانيدإنا ثيتطب3لا
إىلانألمة؟اسا3فهمنإهث،اوإفهماننامحتننلث،ا

وإدلمننانينثسا هث[.

َر لنا األعداُء  َمرَّ
)الضالَل( من 
خالل )السنَّة(

نيشاه3ُدا وحّذيإاثا
نيلاها ساال3ُا نيقثئاُدا
نينقثإاةا مانا عل3اها
نيغلنطاةانيتلاإقّدمهثا
خصنصثًا انينلث 3نن(ا
تقانلا اأنا ونيتالا
إىلا محتاثٌجا انيقالآنا
نيسنةاأكنلامنانحت3ثجا
نيسنةاإىلانيقلآن(!!اوأنا
لذنانيتشابثاماناِقبلا
نينلث 3ةا هذهانينقثإة،ا
تلسا3خهثا ومحثوياةا
إإماثالانا نألماةا  الا
ن دثعانألماةاعنانينصا

نيقلآإل،اوإضفثءاقدنساةايألحثعإثاكقدنساةا
نيقلآن!!اومنالنثاإستط3دنناأناإدخلننايفاعإنا
ننساال3انألضثي3لاونأل ثط3لاكمثاإلإدون،اوأيا
شخصاإنتقد،اأواإحثولاإفتحاإمه،اإتدثملننا
مداها إيلاثباإكلياكباري،اوإتهمنإاها أإه:ا
إسابانيصحث ة!!اإساباكتبانيحدإاث!!او...ا
إيخ،اقثلانيشاه3دانيقثئد:ا]مثالناإأتلاإجم2ايلا
أحثعإثاثماإقدمهاثايفانألخريايفاذلن3ةانيطثيبا
 أإهاثاألمامانانيقالآن،اولذنانياذياعل3هاأللا
نيسان3ة،اوخثّصةانينلث 3ة،او زإثعةايفانيزمثنا
لاذنانيتأخال،ايّكازوناجدنًاعاىالاذنانيجثإب.ا
جثمداةاننإمثنايفاصندثءامدهاثاملزمةايفالذنا
نينضانع،اكال3ايسٌءاإقنلاإ3هث:انيقلآناأحنجا
إىلانيسانةامانانيسانةاإىلانيقالآن!!ا ثيدبثينتا
لذه؛اي3َُشادَّكاإىلانألحثعإث،اونيلونإثت،اوإخل3كا
 مدزلاعنانينصانيقلآإال،اعنانيقلآن.وإذناقدا
أإتالنثكاحنلايونإثتاسا3دملامثاإلإدامدك،ا
ناكذ ة،اوكّمنا وقاداعملانألوينن،اقداعملنناكمِّ
نإارتنءاعاىانيله،اولاناقدمهثاأنالاذهاحدثنث،ا
وقثلاقثلايسانلانيلاه،اوينالاناكال3امخثيفا

يلقلآن!الذهاسنة،الذنا 3ثنايلقلآن!![.

من الخطأ القوُل بأن )السنَّة( ُمَبيَِّنٌة 
للقرآن

وحثججاساال3ُانيلهاعل3هانينّلث 3لاخثصًة،ا
وكلاماناإقنلا اأناانيسانة(اونألحثعإثاللا
مب3ناةايلقلآن،اإقثلا أناانيب3اثَن(االاإجنُزاأنا
(ا 3نمثاإجداكنرينًامنانألحثعإثا َ إخثيَفاانْيُمبَلَّ
مخثيفاةايلقالآن!!اح3ثاقثلاساال3ُانيلهاعل3ه:ا
]نيب3اثُناإقنلاياك،انيب3ثناالاإجانزاأناإدثِيَضا
اامنلماثاقاثلانيننيدايفانيالعاعل3هامااانيب3ثناالا
،الذنامثاإسمىا إجنُزاأناإكنَنامدثِيضثًايلمبلَّ
تفسرينً،اوالاإسامىا 3ثن،اتقنلايل؛األإهثا 3ثن،ا
وتبل.لذهانيسأيةاإفنساهمالماعجزوناإ3هث،ا
عندمثاإقنينن:األنانيسنةامب3نةايلقلآن،اط3ب،ا
قلنث:الثتنناتفسارينًايللسنلااصلننتانيلهاعل3ها

وعىاآيه(ايلقلآن؟[.

التفسرُي باملأثور.. ورد قليل جدًا.. 
ويف نصوص محدودة

ووّضحاينثاسال3انيلهاعل3ها أإهاالاإنجدايشءا
نسمهاانيتفساريا ثيأثني(،اأياأناإقن3ايسنلا
نيلهاصىانيلهاعل3هاوآيهاوسلماإفرّساينثاُكّلاآإةا
إزيتاعىاِحدة!!االاإنجدااااوإناُوِجَداإهناقل3لا
جادنً،اينصانصامد3نةااااإقطااااألنايسانلا
نيلهاصاىانيلهاعل3هاوآيهاوسالماكثناإفرّساينثا
ا حلكتاه(ا نيقالآنا
نيلاها يسانُلا كثنا
ياما متحالكثً،ا قلآإاثًا
إأخاذاويقاًةاوقلماثًا
نيقالآن!!ا ي3فارسا
يذيكاإجداماناأخذونا
إؤيفننايفاانيتفساريا
أإهاما  ثيأثاني(ا
نضطالوناأناإدانعونا
نيصحث ة!!ا أقاننلا إىلا
إدنعونا أالا ونيفلوُضا
إالاإىلايسنلانيلهاصىا
نيلهاعل3هاوآيهاوسالما
إقطاعىاحدازعمهما
إفارسونا أإهاما
 ثيأثاني!!اوقاداقاثلا
حنلا نيقثئدا نيشاه3دا
لثتاننا ]قلناث:ا لاذن:ا
يللسانلا تفسارينًا
اصلاننتانيلاهاعل3اهاوعىاآياه(ايلقالآن.اجثءا
محثوياةايفانينضنعاانيديانينننيايفانيتفساريا
 ثيأثني(امنالًاأي3سالذنايلسا3نطل؟اتجدانيتلا
لالاتفسارياقل3لاجادنًاجادنًاعنايسانلانيله،ا
ويونإاثتامتدثِيضاةاإ3هث،امناعنادانيفثتحة،ا
يونإاثتامتدثيضاةاإ3هث،اثامايفانألخارياإدنعا
إىلانيضحاثك،اون ناعبثس،اومناتلاكانيلونإثتا
حقهم،ازعماأإهاتفسريا ثيأثني.الاإنجداتفسريا
عنايسانلانيلهااصلننتانيلاهاعل3هاوعىاآيه(،ا
الاإنجداتفسارياعنايسانلانيلاهاإالاأقلاقل3ل،ا
كتفساريايلنص،الاذهاتدنالاكاذن،ا ثيطلإقةا
نيتفساريإةانيدلوإاة.ايكنالانايفاحلكتهاكلها
تفسارياوتب3ال،اوتنج3هثتاهاكلهاثاتفساري،ا
وتب3ل.ولاذهاللانيطلإقةانيطلن ة،اوي3ساأنا
إقنل:اإلإداإفرسايهاعبس،اعبسامدنثلثاكذن:ا
قطَّاباوجهه،االاإنجدايونإثٌتاعنايسانلانيلها
يفالذن،الالاإنجدايشء؟اولكاذناعىانيطلإقةا
لذهامثاتحصل،اعجزونالماعناأناإأتننا تفسريا
مأثانياإلجدانناإىلاتفثساريايلضحاثك،اون انا
عبثس،اوعكلمة،اوزعطثن،اوإلتثن..او..او..امثا

لنثكايشء[.ا

الجزء 
التاسع

المقولُة السيئُة التي 
يرّوجها الوهابيون: )القرآُن 

أحوُج للسنة من السنة 
للقرآن(!! هدفها رْبُطنا 

بالروايات، وعزلنا عن النص 
القرآني 

على الُخطباء والثقافيين 
االستشهاُد باآليات؛ ألنها 
تجِذُب الناَس إليهم؛ وألن 

القرآَن له احتراٌم من جميع 
المسلمين، وال ينكره أحد، 
ال يوجد فيه آياٌت ضعيفة، 

وأخرى حسنة، وأخرى 
صحيحة، كالحديث

المحفوُظ من اهلل فقط هو 
القرآن الكريم، أما األحاديُث 
فاحتمال الكذب على رسول 

اهلل فيها وارد جدًا، وأن 
التدويَن للحديث الذي ما 

ظهر إال بداية القرن الثاني 
الهجري، قد حفظ لنا الغث 

والسمين من الروايات
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ولوأنَّاعلىَحَجٍرُذبحنا((((
لننقول))نعم((

فمندمناإلىدمناحدوُد
األرض

مندمناإلىدمنا

سماءُعيونكموحقوُلأيديُكْم
نناديُكْم

الصدىبَلَداً فيرتدُّ
نناديُكْم

الصدىَجَسداً فيرتدُّ

مناالسمنت
نحنالواقفنعلىخطوط

النارنعلنمايلي:
لننتركاخلندْق
الليْل حتىميرَّ

 عهٌد 
بالصمود! 
محمود درويش

برنامُج رجال اهلل
نيديعسانينثإلانإثتامنا

سنيةانلاعملنن/مدلإةانيلها

عظمةنيلهانيديسانينثمن

صنعاء مصنعة املناعة

بقية من الصفحة األخرية

 ليست الرتامبية 
َمن تنفخ يف الصور !

وُلناثاتأتلاق3مُةاصمنعاني3مناوثبثتاهايفامننَجهةانيلحلةانيرتنمب3ة،امثاإفِلُضا
ُدااد،اوإق3نثًا أنانيرتنمب3َةاي3ستاللا عىانيشادباني3منلانستنفثينًاعىاكثإةانيصُّ
َماناتنفخانيصني،اوأناإيحثَقانيهزإمةا هثاإساريٌاعىاشادٍبالاز3اأملإكثاملتل،ا
مالًةا ثإتهثءانيلحلةانيبنشا3ةااثاسانننت(اوأإصثيانيلهامانامجثم2َ3امرشعةاإىلا
قنةاوطن3ة،اثمانإتهثءانيلحلةانألو ثم3ةااثاسانننت(ا صمنعاني3مناوصدنعهاإحنا
ننقل3م3ة،اونآلناجثءتانينثينةايفامننجهةاأملإكثا» نساختهثانيرتنمب3ةانيسدنية«ا
اإسابًةاإىلاوزإالاحل هاثاج3ماسامثت3سانيدالوفا ثيكلابانيسادني(،او ثيجدا
ونيتضح3ةاونيصرباونيقتثلاعىاُكّلانيجبهثت،اإثألي 2ُانيسانننتانيقثعمةاساتكنُنا
إلصَةاني3من؛األناإرشفاعىانينطقةاقنًةاعل 3ًةاصثعدًة،اوينإدًةاثنيإًةاإساالم3ًةا
ينهضاةاأمةاتنشاكاعىانيتااليشامثاياماإتدنيكهثانيلاُها صمنعاني3ماناوخلوجها

منترنً!

والبحر لن يكون إال يمنياً!
نيبحاُلايناثاأوانيحلبا 3ننث،اوياناإكنَناساثحُلاني3مناإالاإمن3اثًاخثيصثً،اولذها

مدلكُةاكلنمةاوس3ثعة،اشثءامناشثءاوأ ىامناأ ى،اوالاتلنُج2َاعنهث.
ويناإنثَلانيددواإالامثاإثيهامناإشلايفامدثيكانألسث 23انيثض3ة،اومثاتجّلعهامنا

نإكسثيايزحفاأمسانألحداعىاشمثلاذُ ثب،اونآلتلاعل3هاأعظم.
وحتىانيمالانيدويلاالاحصثإَةايها ددانإتهثكانيدادو،اوتحنإلهاإىلامنصةاعدوننا

وتهدإداضداني3من.
اعل3هايفانيحدوعا خساثيتهامدسكَلا ومناأينعانيحلَبا الاحدوعاإتلكاغننإتهاتلتدُّ
غثوإاةانيخن اةايفاج3زنن،امجتثزإاناتحص3نثتانيددوا شاجثعةاإثعية،امتخطلا
إرينناطرينإهانألملإكلا بسثيةا ثللة،احثطملانيج3َشانيسدنعياضبثطثًاوجننعنًا

حطمثًاشدإدنً،او حثم3ثتهاإثتكلاإتكثاأشد.
وإذناينلنتانيسادنعإُةاعىاتلنمباأناإُمدَّلثا قنةاإقداينلنتاعىاتثجٍلاإطَم2ُا

إ3هثاأكنَلاممثاللاتطَم2ُاإ3ه..ا
والا ثيكانيلهاإ3هثاوإ3ه.

كريم الحنكي

َص������نْ������ع������اءَُم������ْص������نَ������َع������ُةالْ�������َم�������نَ�������اَع�������ِةُك����لِّ����ه����ا
يَ��������ْرُج��������واْق�������ِت�������َح�������اَمُح�����ُص�����وِن�����ه�����ااألَْغ����������������َراُر

������ُه������ْمأََخ��������������ُذواالْ�����َم�����َخ�����ا،لَ����َظ����نَ����نْ����تُ����ُه����ْم .ل������وأنَّ
������ُه������ْمَع���������ِج���������ُزواُه���������نَ���������اَك،َوَخ����������������اُروا لَ������ِك������نَّ

������ٌةَم������ْف������تُ������ْوَح������ٌة .وه������������َيالْ�������َم�������َخ�������ا،َس������ْه������ِل������يَّ
لَ����������ْولَ����������ْميَ�����ُص�����نْ�����َه�����اَع�������ْزُم�������َه�������االْ�������ِم�������ْغ�������َواُر

�����ه�����وُر،َوُك�����لَّ�����م�����اَزَع�������ُم�������وااب���ت���دا .تَ�����ْم�����ِض�����يال�����شُّ
َف������انْ������َه������اُروا بُ�������ْوِغ�������تُ�������وا؛ ِف����ي����ه����ا، ْح�������ِف ال�������زَّ َء

�������������ُه... َولَ������َط������الَ������َم������اَزَع�������������َمالْ�������������َف�������������َرْزَدُقأنَّ
َف��������������إَذاِب��������َم��������ْربَ��������َعَزانَ����������������ُهاْس�������ِت�������بْ�������َش�������اُر!

����نُ����وا تَ����َب����يَّ �����ِف�����يْ�����ُق، ال�����صَّ نَ������َط������َق إْن َق�����������ْوُم يَ�������ا
������������������������اُر تُ����جَّ : َص��������َف��������اَق��������ٍة  ُك�����������لِّ َف����������������������َوَراَء

نتيجُة العَاَمني
 أبو داؤود  نصراهلل

َق������َدَم������اَكم����نِت����يْ����ج����اِننَ�����ْج�����ٍدأْش��������َرُف
وأَلَنْ���������َتِم�����ْنأَْع����ت����ىال����َع����َواِص����ِفأَْع����نَ����ُف

ي�����اَم�����ئ�����ِزق�����اًوَق�������ُع�������واب�������ِهِل���َغ���ب���ائ���ه���ْم
ي�����اش�����وك�����ًةف�����ينَ�����ْح�����ِرَق����������ْوٍمأْس�����رف�����وا

َزَح����ُف����واَف���ُك���نْ���َتاملَ�������ْوَتف���ياْس��ِت��ْق��َب��اِل��ِه��ْم
����اِريَ���ْق���ِص���ُده���اال������َف������َراُشَف���َي���تْ���لَ���ُف ك����ال����نَّ

َويْ����َح����ُه����ْم .. ال�����َه�����َزاِئ�����َم وَن يَ�����������َردُّ َع���بَ���ث���اً
لَ��������والتَ�����َم�����يُّ�����ُزُه�����ْمب����ه����ال�����ميُ�����ْع�����َرُف�����وا

َع�������اَم�������اِنواألْع�������َم�������ىيَ�������ُس�������ْوُقري�����اَح�����ُه
ي�����ْط�����ِرُف ال ِرْم�������ُش�������ُه َش����ْع����ب����اً  ِل�����تَ�����ُه�����زَّ

ب����ع����َدَق���ض���اِئ���ه���ا ي�����حُّ وت������ُع������ْوُدِت�����لْ�����َكال�����رِّ
ِل�����تَ�����ُق�����ْوَل:ي����اَس����لْ����م����اُنأن�����تاألض����ْع����ُف

وِق��������������َواَكع�������اِج�������زةٌوِح������لْ������ُف������َكع����اِث����ٌر
ويَ����������������َداَكآِث�������َم�������ٌةورأُس��������������َكأج�������وُف

وَع�����ِب�����يْ�����ُدِن�����ْف�����ِط�����َكب�����اِئ�����ُس�����وَنَك���أنَّ���ه���م
تَ����ْق����ِط����ُف ِم����نْ����ه����ا املَ�����������ْوِت  أَُك����������فُّ َوَرٌق

���ُه أيَ�����ْس�����َع�����ُدح���ظُّ ، ُح����ُظ����وَظ����ه����م ن����دب����وا
َغ����������اٍزِل�����َم�����نْ�����َدب�����ٍةوَم��������نْ��������دَبي����زَح����ُف

َوِي����ص����ي����ُحِص�������������ْرَواٌحِب�����ِه�����ْمَف���يُ���م���يْ���تُ���ه���ْم
وتَ�����ِم�����يْ�����ُدِم�����يْ�����ديب�����ال�����ُغ�����زاِةوت���خ���ِس���ُف

ب������لَ������ْوَدٍر املَ�������نُ�������ْوِن ِريَ����������ُب ب�����ِه�����ْم دارْت
��ف��وا وان���ظ���رل���ُه���ْمف���ياجَل�������ْوِفك���ي���َفتَ��َج��يَّ

وَج�����ِح�����ي�����ُمِن�����ْه�����ٍمب�����ال�����ِع�����َداَم����نْ����ُه����ْوَم����ٌة
ي����ت����َوّق����ُف ال امل�������دف�������وِن ف�����ي ف�������ُن وال�������دَّ

َخ�����ِس�����َرال�����ّت�����ج�����ارةَِم�������ْنيَ����ِب����يْ����ُعِب��������اَدهُ
��������َهيُ������������������ْزَدَرىويُ�����َع�����نَّ�����ُف �����������ىتَ��������َوجَّ أَنَّ

ُروح���������يِف�����������داءُاحَل����ام����ل����نِس����اَح����ه����ْم
ُف واخَل��������������ْوُفم�����نِإْق������داِم������ه������ْمي���ت���خ���وَّ

ي����ت����س����اب����ق����ونال��������ىال������ِق������ت������اِلك����أّن����ه����ْم
ت���ت���خ���ّط���ُف ال�������ِع�������َدا ألْرَواِح ُش������ُه������ٌب

َس�����لْ�����م�����اُنم������ك������ُرَكب�����ائ�����ٌرف�����ت�����آَم�����ُروا
ولْ����ت����ح����ُش����دواولْ���ت���ع���ِص���ف���واولْ���ت���ق���ِص���ُف���وا

يَ�����َم�����ُنال���بُ���ط���ول���ِةش���اِم���ٌخ ُف���َه���ن���ا،ُه���ن���ا
ي����اَع�����بْ�����َدأم����ري����ك����اوِح�����لْ�����ُف�����َكأَْخ����������َوُف

َق����َس����م����اًَس����يُ����ْش����رُقنَ����ْص����ُرن����اِب���ِدم���اِئ���ن���ا
ف����إل����ىال����َه����زيْ����َم����ِةأيُّ����ه����ااملُ����تَ����َع����ْج����َرُف

 وطني 
وأنت املجد

 زياد السالمي

وط������ن������يوأن�����������تاجمل���������دل�������نن������ت������رددا
ع����نرف������عذك�������ركف����يال����س����م����اءم���ج���ددا

وط�����ن�����يوأن���������تال������ش������أوم������نأح���ام���ن���ا
س����ن����م����وتك������يحت����ي����اك�����رمي�����اس��������ؤددا

خ���ائ���ن���ا ت������راب������ك ف������ي ن������س������اوم ل������ن ال
ن���ش���ه���دا أن م�����ن وخ���������اف ال�����ب�����اد ب�������اع

ق�����س�����م�����اب��������أن��������اذائ���������������������دونب�����ق�����وة
ق����س����م����امب�������نرف���������عال�����ب�����ن�����اءوش�����ي�����دا

ع����ن����كال������ع������دووم��������نس������وان������اح��ي��ن��ه��ا
أه���������لل�����ه�����اوال�������ك�������لي����س����ع����ىل���ل���ف���دى

ن�����ف�����دي�����كأن���������ص���������اراوج�����ي�����ش�����اك���ل���ن���ا
ن�����ف�����دي�����كش����ع����ب����اواح��������������دام���ت���ع���ب���دا

ف����ي����كاإلل����������هب�����دح�����رع����ن����كامل����ع����ت����دي
ش����ع����ب����اع�����ل�����ىق�����ب�����رال��������غ��������زاةت�����ع�����ودا

ه�������ذيغ����م����اراحل��������ربق�����دب��������دأتك��م��ا
ه������ان����ح����نأع������ددن������ال����غ����ازي����ن����اال�������ردى

ت�����رك�����واف���ل���س���ط���نال�����ت�����يك�����من����اش����دت
ف��ي��ه��مع���روب���ت���ه���موم�����ااع���ت���ص���مال���ص���دى

حت���ال���ف أي .. أس������ف������اه وا وغ�����������زوك
ه�����������ذال������ي������غ������زوب�������أس�������كامل����ت����ج����ل����د

م�����نب����ع����دم����اق�����دح������اص������روكوش��������ددوا
ض����ي����م����ال�����ع�����م�����ركأن���������هع�������نال�����ع�����دى

آم�������ن�������تب������ال������ت������اري������خظ��������لح���ق���ي���ق���ة
ت���خ���ل���دا ع����ل����ي����ه م�������ن أول دم���������ت م�������ا

ب����ش����رىال����رس����ال����ةف�����يإض���������اءةص���خ���رة
ي���وص���دا ل�����ن ب���اب���ه���ا .. ت���ف���ت���ح ص���ن���ع���اء

م����������دداون������ص������راي������ااك�����ت�����م�����الن����ب����وءة
ه�����ت�����فال��������رس��������ولم�����ك�����ب�����راوم����ش����ه����دا

ب��ي��ن��م��ا .. ل���ل���خ���اف���ة ق�����ري�����ش ف���س���ع���ت
ع����ش����ن����ان�������ؤاث�������رك�������ين������ن������الم���ح���م���دا

م����ب����رر ب��������������دون ت�������غ�������زى وأن أم�����������ا
م������نأج��������لذل��������كس���ي���ف���ن���ال������ني���غ���م���دا

ه�����ي�����ه�����اتي�������اوط���������نال������ع������روب������ةذل�����ة
ه����ي����ه����اتم������نجن������دت����ص����ي����رامل����ن����ج����دا

م����اض����ي����ا ث�����م�����ة أن ذن������ب������ك ت�����ق�����ت�����ات
حت��س��دا أن ح��ي��ن��ه��ا ل����ك .. ح����اف����ل ل����ك
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 متابعات فلسطينية

»الفاشيُة الجديدُة« يف البيت األبيض
كنريٌةاللاننحثالُتايفاخطثباعوإثيداتلنمبا
إىلاقثمنسانيفثش3ة:ا»زع3م«اإُد3ُدانيسلطةاإىلا
شدبا»إدثإل«انقتصثعإثً،اوإىلاطبقةاوسطىا
»نإتُزعتاثلوتهث«ا ساببانإفتثحانيبالع،اولنا
زع3ٌماأإضثًاإدعناإىلاإسا3ثنامثامىضاونينظلا
»إىلانيساتقبل«انيذياسا3تم3ّزا أّنا»نينطن3لا
اعاىاإلوقثتهام(اسا3بذيننانياد3انألحمالا
إفساه«.اتنقُصاعنثرصاعدإادةايلحدإثاعنا
إثش3ة،ايكناقداإسمحالكذناخطثبا ثيحدإثا
عانا»إثشا3ةاجدإادة«اتتفثعالايفامختربنتا
نيجتمداثتانيغل 3اة،اويناإدلفاأحاداإىلاأإنا

ستقنع..اإلننتظلاأإث3اعهداتلنمب.ا
للاإدالًاتطنيانينالإاثتانيتحدةاصفحة،ا
وتفتاحاعىاأخلىاأكنلاقتثمة؟انيساؤنلانيذيا
ُطلحايلملةانألوىل،اغدنةانإتخثباعوإثيداتلنمبا
يئ3سثً،اتكّليا دداتنص3بهانيلسمل.اونيشهلننا
نيلذنناإصالا لانيلةانألوىلاونينثإ3ة،ايماإكنإثا
كثإ3لانعطثءاإجث ةاونضحةاعنانيتساثؤل؛ا
إبددمثاحفالا ثيتكّهن،اجثءاخطثبانيتنص3با
ي3زإادامنامنسانبانيحارية،اخصنصاثًايدىا
خصن3اتلنمب،انيذإناتنقدننالفننتاومننقفا
مناريةايلجدلايماتصدياعناهالذهانيلة.اوي مثا
أص3بالاؤالءا خ3باةاأمل،ا ددماثاتمّكنامنا
إيباثساخطث اهانيشادبنياثن ثًايسام3ثً،امنا
عوناأناإزإالاعنها دضا»نيشاننئب«انيتلاقدا
تدكساهثاإجثجتهاوحّدتهانيدهنعتثن.اسدىا
نيلئ3سانألمريكلانياللاإىلانيخلوجاعنانينصا
نيدتاثع،امنذا دنإاةاكالمهاإىلاآخاله.اإقّليايفا

نيفقلةانألوىلاإعثعةانيسلطةاإىلانيشدب.
وقاثل:ا»ملنساماني3ان3ايهثامدناىاخثصا
يلغثإاة،األإناثاالاإقان3ا مجلعاإقلانيسالطةا
ماناإعنيةاإىلاأخالى...ا لاإإنثاإنقلانيسالطةا
مناونشانطنانيدثصمةاوإد3دلثاإىلانيشادبا
نألمريكال«.اوونصالايفالذنانيساثي،اإتمحنيا
خطث اهاحانلاأي 2اكلماثتامفتثح3اةالل:ا
وظثئاف،انزعلاثي،اوطن3اة،احادوع،اي3صلايفا

أحدانألجازنءاإىلانيدبثيتلانألسثسا3ّتلانيلتلا
طثيثايّوجايهمث،اأي:ا»أمريكثاأوالً«،او«سند3دا

أمريكثاعظ3مةامجدعنً«.
يفانيقثمنسانيتحل3يل،اي3ستالذهانيكلمثتا
غلإباةاعناس3ثساثتانيلؤساثءانيساث قل،ا
وإناكثإتاتأتلا لغةاأكنلاع لنمثسا3ة.اويكنا
يفاحثياةاتلنماب،اإإناذياكاإدنل:انإساحث ثًا
مانانتفثقاثتاتجثيإةاعوي3اة،احمثئ3ة،اإزعةا
قنم3ة،اوطالقثًام2اإظث3اعثيلاقدإمايفامقث لا

 نثءاإظث3اجدإدامدثٍعايلدنيةانالقتصثعإة.
»طننلاعقنعامدإدة،اقمنثا إثلنءانيصنثعةا
نيخثيج3اةاعىاحساثبانيصنثعاةانألمريك3ة،ا
وقدمنثانيدعمانياثيلايج3نشاعولاأخلىا 3نمثا
سامحنثا ثيتدلنيانيحزناجدنًايج3شنث«،اقثلا
تلنمب،امض3فثً:ا»عنإدنثاعناحدوعاعولاأخلىا
 3نماثايإضناثانيدإثعاعاناحدوعإاث.اوأإفقنثا
تلي3نإاثتاوتلي3نإاثتانيادوالينتايفانيخثيج،ا
نألمريك3اةا نيتحت3اةا نيبناىا  3نماثاتقثعماتا
وأصبحاتامتدلانيةاومتدنع3ة.ايقاداجدلنثا
عوالًاأخالىاغن3اةا 3نماثانختفتاثالوةاوقنةا

وثقةا العإث«.
وياماإغفلاوساطاكلاذيكاعناننشاثيةاإىلا
نيطبقةانينساطىانيتلانعتُاربتانيخزننانيذيا
نستدثيامنهاشدثينتهانالقتصثعإة،اإقثل:ا»يقدا
نإتُزعتاثلوةانيطبقةانينساطىايننطن3نثامنا
منثزيهم،اوأع3داتنزإدهثاعىانيدثيما أكمله«.
 دادالذهانينظالةانيسانعنوإةانيتلاقدمهثا
عانانيننقا2،انإتقالانيلئ3اسانألمريكالا»إىلا
نيساتقبل«اومألاخطث اها ثينعانع،اإأكداأنا
»كلاذياكا اثتامانانياثيض.اونآلناأصبحناثا
إتطلا2اإقاطاإىلانيساتقبل«.اوحلانساتدنيا
إىلانيخاثيجاقثل:ا»إحنانيجتمدالالنثاني3ن3ا
إصادياملسانمثًاجدإدنًاإجباأناتسامدهاكلا
مدإنةاوكلاعثصمةاأجنب3ةاوكلاعنئلةاسلطة.ا
منالذناني3ن3اإصثعدنًاساتحكمايؤإةاجدإدةا
 العإاث.امنالاذهانيلحظاةاإصثعدنًاساتكننا

أمريكثاإقطاأوالً.اأمريكثاأوالً«.
وكاّلياتلنمابامننقفاهانيساث قةاعاناأنا
»كلاقلنيا شاأنانيتجثيةاونيرضنئباونيهجلةا
ونيشؤونانيخثيج3ةاسا3ُتخذايصلحةانيدمثلا
نألمريك3لاونيدثئالتانألمريك3ة«،امشرينًاإىلاأإها
»إجاباأناإحملاحدوعإثامنانآلثثيانيتخلإب3ةا
يلدولانألخلى،انيتالاتصن2امنتجثتنثاوترسقا
رشكثتنثاوتدملاإلصنثانينظ3ف3ة.اإنانيحمثإةا

ستقنعاإىلانزعلثياعظ3ماوقنةاعظ3مة«.
قاداالاإكاننانينقاف،اأماس،امختلفثًاعنا
مننقفاتلنمابانيدهنعةانيتالاتتمحنياحنلا
مهثجمةانيطبقةانيس3ثسا3ةانيحثكمة،اويكنا
منانألك3داأإهاإرتتباعل3اهانيكنريامنانأل دثع،ا
خصنصثًاإذنامثاأخذتايفانالعتبثياعبثينتاعدة.ا
إقداقثلاإنا»ونشانطنانزعللت،ايكنانيشدبا
ياماإحصلاعىاحصةامناثلوته«،امشارينًاإىلا
أنا»نيس3ثس3لانزعللون،اويكناتلكتانألعمثلا
وأُغلقاتانيصثإ2.اوحمتانيؤسساةاإفساهثا

يكنهثايماتقما حمثإةامننطنلا لدإث«.
وي مثا دنانيلئ3سانيل3ثيعإلاجدإثًايفاخطث ها
لذن،اويكناهايماإكنامقندثًا ثينسابةاإىلاكنريا
مانانيلنقبالانيذإاناالاإلوناأمثمهماسانىا
إعنيةاتتكّننامناإخبةانينخبة،اولنامثاأشاثيا
إي3اهازإداج3الإال،ايفامنق2ا»ذياإإرتسابت«.ا
إداىانيلغماماناأنانيكثتباأعطاىانيخطثبا
حّقاهامناإثح3ةانتساثمها ثينثيإةاونيقنم3ة،ا
يكناهايأىاأنا»كلماثتاتلنماباعاىاعتباثتا
نيكث 3تنلاتحملانيقل3لامنانيشبهام2احق3قةا
ننعنيةانيتالاإبن3هث«.اوأعطىامناثالًاعىاذيكا
أنا»مجمنعاةاغنيدماثناساثكسانيرإ3ة،ا
نيدلوإاةا أإهاثامقّل اةامناخصان3اتلنمبا
يفانيحازبانيدإمنقلنطال،اطلحتاساتةامنا
متخّلج3هثايتنيّلامنثصباأسثسا3ةايفاإعنيته،ا
 مناإ3همانيلشحايتنيلاوزنيةانيخزنإةاست3فا
مننشل«.اوإ3مثايفتاإىلاأناتلنمباتحدثاعنا
»نألمهثتاونألطفثلانيحثطلا ثيفقلايفامدإنث،ا

وعانانيصثإا2انيصدئةانينترشةامنالانيقبنيا
عىاأينيضاأمتنث«،اذكلاأنامننشلا» نىاثلوةا
ماناإعنيتهانيصاثيفانيتلاضّللاتانيقرتضلا

ونستحنذتاعىا 3نتهم«.
ماناجهةاأخلى،ايفتانيكثتباإىلاأناتلنمبا
قثلايلمالإلاإإها»عندمثاتفتحاقلبكايلنطن3ة،ا
ي3اسالنثكامكثنايلتح3ّز«،اولنانألملانيذياالا
إتطث لام2ا»وجهةاإظلاملشحهانعنيةاوكثيةا
نالساتخبثينتانيلكزإةامثإكا ثمب3نانيذياكثنا
قداوصفانيحالباعىاننيلثبا أإهثاإزنعا لا
ننساال3اونيسا3ح3ة،اوأإضثًاالاتتنثسابام2ا
مستشثيهايألمنانيقنملامثإكاإللانيذياكثنا

قداوصفانألسلمةا أإهثارسطثن«.
نيس3ثساةانيخثيج3ةايماتحَظاسانىا جزءا
 سا3طاماناخطاثباتلنماب.اإقداّياحاإي3هثا
 قنيه:ا»سنسادىاإىلاصدنقثتاوحساناإ3ثتا
ما2اعولانيدثيام،اويكنناثاسانفدلاذياكاعىا
أساثسانيفهما اأنامناحلاجم23انيشادنبا
أناتضا2امصثيحهثاأوالً«.اوأضثف:ا»ساندززا
نيتحثيفثتانيقدإمةاوإشكلاتحثيفثتاجدإدة،ا
وإنحدانيدثيمانيتحرضاضداننيلثباننسالملا
نيتطلفانيذياسانزإلها شاكلاكثملامناعىا

وجهانأليض«.
وإ3ماثاياماإتحادثا شاكلامساهباعانا
نيس3ثساةانيخثيج3اةايفاخطث اه،اإقاداإرشا
منق2انيب3تانأل 3ضاملّخصاثًاعنهثاالاإختلفا
عاناترإحاثتاتلنمابانيساث قة.اإقداكليا
وعانعاحملتاها تحق3الا»نيساال3اماناخاللا
نيقنة«،او بناثءانيج3شاولزإمةا»نيجمنعثتا
وإيغاثءا نيتطلإاة«،ا ننساالم3ةا ننيلث 3اةا
نالتفثقثتانيتجثيإةانيفثشلة.اويماإنإلانيب3ثنا
أياتفثص3الاعنانيطلإقةانيتلاساتحقلامنا
خاليهاثاإعنيتاهاألدنإهاث.اوعنانسارتنت3ج3ةا
محثي اةاننيلاثباكاّلياتلكانيتالاطغتاعىا
عهداسالفها اثينكاأو ثماث،اونيلتبطةا ثيدملا
ما2انيتحثيفاثتانيرشإكاة،اوقطا2انيتمنإلا

عناننيلثباوتنسا23انيتدثونانالساتخبثيي.ا
وأشاثيانيب3اثناإىلاأإاهاسا3جليانالإخلنطايفا

نيحلباننيكرتوإ3ةاضداشبكثتاننيلثب.
ويفاماثاإمكاناأناإالنهانيبدضاإشاثيةاإىلا
يوسا3ث،اذكالانيب3اثناأإاها»ماناخااللانتبثعا
نيصثياحا عاىا مبن3اةا خثيج3اةا س3ثساةا
نألمريك3اة،اسانتبنىانيد لنمثسا3ة«،امض3فثًا
أنا»نيدثياماإجاباأناإدالفاأإناثاالاإذلباإىلا
نيخاثيجاماناأجالانيبحثاعاناأعادنء،اوأإنثا
سددنءاعنئمثًاعندمثاإتحّنلانألعدنءانيقدمثءاإىلا
أصدقثء،اوعندمثاإتحّنلانألصدقثءاإىلاحلفثء«.
يفانيتجثية،اكّليانيب3ثناوعداتلنمبا ساحبا
نينالإاثتانيتحدةامانانتفثق3اةانيرشنكةاعربا
نيح3طانيهاثعئ،انيتلاوّقدتاعل3هاثااااعويةا
نيداث3انياثيض،ا ماثاإ3هاثانينالإاثتانيتحدة،ا
وماثاعادنانيصل.اوذكالاأنانينالإاثتانيتحدةا
ستنساحبامنانتفثق3ةا»إثإتاث«،اإالاإذناونإلا
رشكثءانينالإثتانيتحدةااااأيانيكسا3كاوكندنا
اااعىاإعثعةانيتفثوضاعىا دضاعنثرصلث،ا
ولاناأملاكثإتاقاداذكلتاحكنمتاثانيدويتلا

أإهمثاتلإدننانيق3ث3ا ه.
ويدّلانيالإتاأّنانيب3اثنايماإتطّلقاإىلاإيغثءا
نالتفثقانيننويام2اإإالنناأواإعثعةانيتفثوضا
عل3اه،اولنامثاكثناقادايّععهاتلنمباأكنلامنا
ملة.اوإ3مثاتكنلانيتحذإالنتامنانيق3ث3ا أملا
ممثثال،ا ادناأّناتلنمباوجداطلإقةاتساثعدها
عىاعد3اتجثللاإإلنن،امناعوناأناإُلز3اإفسها
 أياوعداإختصا ثالتفثقانيننويامدهث،اإقثلا
يفا 3ثناآخلامخّصصايلس3ثسةانيدإثع3ةاإرُشا
عاىامنق2انيب3تانأل 3ض،اإناإعنيتهاساتطّنيا
إظثمثًاصثيوخ3ثًا»يلحمثإةامنالجمثتاعول،ا
منلاإإالنناوكنيإثانيشامثي3ة«،اماناعوناأنا
إذكالاأإّةاتفثص3لا شاأناماثاإذناكثنانينظث3ا
س3ختلفاعنانينظمانيخثضدةايلتطنإلاحثي3ثً،ا

أواتكلفته،اأواك3فاس3تماتمنإله.

*األخبار البيروتية

إصابُة طفلة فلسطينية برصاص العدو يف بيت الهيا 

»هاكرز« فلسطينيون يقتحمون مواقَع إسرائيلية

أُص3بتاطفلةاإلسط3ن3ةا لصثصاج3شانيددوانيصه3نإلاشمثيلا لدةا 3تاالل3ثاشمثيلا
قطثعاغزة.

وأإثعتامصثعياإعالم3ة،اإقاًلاعنامصدياطبل،ا إصث ةاطفلةاا6اأعنن3(،امسثءانيجمدة،ا
 لصثصةا»إرسنئ3ل3ة«ايفانيبطن،امشرينًاإىلاأناحثيةانيطفلةامستقلة.

وأوضحانيصديانيطبلاأنا»نيطفلةاوصلتانيستشفىاننإدوإ3يسايفاشمثلانيقطثعايتلقلا
نيدالج،اوتماتحنإلهثا دداذيكايجم2انيشفثءانيطبلا مدإنةاغزة«.

إقتحماتامجمنعُةا»لثكلز«اإلساط3ن3ةا
ُوِصَفاتا ثيبثيعاةاتث داةايلجبهةانيشادب3ةا
يتحلإلاإلساطلاني3ن3انيسابت،اعدةامننق2ا
ناليكرتوإ3ةاإرسنئ3ل3ةاوإقثايثاكشافهامنق2ا

»ونيال«اناليكرتوإلانينثطلا ثيدربإة.
وقاثلانينق2انيداربياإنامنا الانيننق2ا
نيتلاتمانخرتنقهثانينق2اناليكرتوإلا»ت3خننا
حادنشايفاللتسا3ل3ث،امنقا2ا»محاثرضونا

ألجالاإرسنئ3ال«،اوعادةامننقا2اأخالىاياما
إذكللث.

نيشادب3ةا نيجبهاةا عانا نينقا2ا وإقالا
يتحلإلاإلساط3ن3ةاتبن3هثانيدمل3ةاعربا 3ثنا
أصديتاه،اأكادتاإ3اهاأإهاثاجاثءتايعنًاعىا
جلنئمانيصهثإنةانيتننصلةايفانيضفةانيغل 3ةا
ونيقدساولد3انيناثزلايفاقلإةاأ3انيحريننايفا

نينقب.

العدو الصهيوني 
يعتقل أسريًة 

فلسطينيًة محّررة 
جنوب الخليل 

إعتقلتاقننتانيددوانيصه3نإل،ا
مساثءانيجمداة،انألساريَةانيحليةا
حثجازا عاىا نيشاحثت3ت،ا يإادةا
عساكليامفثجئا مدخالامخ3ما
نيفاننيايالجئالاجنانبامحثإظةا

نيخل3ل.
وأإثعازوجانألسارية،اإنسفاأ نا
صبحاة،اأّناجنانعانيدادواأوقفاننا
نيلكبةانيتالاكثإتاتقنعلثازوجتها
 مدخلانيخ3م،اعىاحثجزاعسكليا
جالىاإصبهاإجأةا ثيكثن،اقبلاأنا
إكبّلننازوجتاهاوإنقلنإهثاعرباآي3ةا

عسكلإةامنانيكثن.
ويفاوقتاالحال،اأّكداأ ناصبحةا
لثتف3اثًا نتصلاتا اها زوجتاها أّنا
وأ لغتاها أإّاهاسا3جلياتحنإلهثا
نيخث النتا يادىا يالساتجننبا
نيصه3نإ3ةايفامساتنطنةا»كلإثتا

أي 2«.
وأوضاحاأّنالاذنانالعتقاثلالنا
أإّهاثا إىلا الإتاثًا يزوجتاه،ا نيّلن ا2ا
قضاتاأكنالامناخمساةاأعنن3ايفا
نالعتقاثل،اوأإلجاعنهاثايفاصفقةا
وإاثءانألحالني،اإ3ماثاأعاثعانيددوا
شاهني،ا قبالا ضداةا نعتقثيهاثا
ونإتهاتاقض3تهثايفامحكمةاعنإلا

نيدسكلإةاقبلاأسبنع.

قواُت العدو تفتح نريانها تجاه منازل 
الفلسطينيني جنوب غزة 

إتحتاقننُتانيددوانيصه3نإلاإرينَناأسلحتهثانيلشثشة،اصنَبامنثزلانيننطنل،ا
جننباقطثعاغزة.

وأإثعتانيصثعيانيحل3ة،ا أناقننتانيددواأطلقتاإرينإهث،امساثءانيجمدة،اصنبا
منثزلانيننطنل،اإضثإةانطالقاقنث لاننإثيةايفانألجننء،ا ثيتزنمنام2احلكةاإشطةا
آلي3اثتانالحتالل،ارشقا لادةانيقلنية،اشامثلارشقامحثإظةاخاثناإنإس،اجننبا

نيقطثع.
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صحيفة أمريكية: رئاسة ترامب قفزة يف 
الظالم.. وأبو مرزوق: جاهٌل وال يعرف 

مصري َمن أشعلوا الحروب الصليبية

ال�ضعودية حتاوُل ا�ضتخداَم الإْرَهـابيني لإحداث تغيريات يف ال�ضاحتني الع�ضكرية وال�ضيا�ضية اليمنية

نقل إْرَهـابيي سوريا إىل اليمن.. الغايات والتداعيات

  - متابعات:
قثلانيكثتبا صح3فةااونشانطنا نسات(اإنجلايو نسنناإإهايما
إَلايفاح3ثتهايئ3ساثًاجدإدنًاألمريكثاإُساتقبلا حمثسةامنقطدةانينظريا
و خنفاوإفنياكبريإنايفانينقتاإفسهامنلمثاإُستقبلاتنص3بانيلئ3سا

نألمريكلانيجدإد.
وأشاثياإىلاأإاهاالاأحاداإدلُما
نيك3ف3اةانيتالاساتكنناعل3هثا
إعنيةاتلنمب،اُمض3فثًاأإهاإلنلنا
عاىاأناتلماباإفساهاالاإدلاما

ذيك.
وذكالاأناتلماباإختلفاعنا
سابقنه،ا نيذإانا نيلؤساثءا ُكّلا
نألملانياذياإجدلاإارتةاحكمها
كثيقفازةايفانيظال3،امنضحثًاأنا
أإدإنينج3ةا يدإاها نيلجلاي3اسا
يفا ساث قةا خاربةا والا ثث تاة،ا
نيحكاماوالايفانيخدماةانيدثماةا
عساكلإة،ا أ3ا كثإاتا مدإ3اةا
وطننلاح3ثتاهانيدمل3ةاكلهثايما
إدمالاإالايفاأعمثلاأ 3هاوأعمثيها

ة. نيَخثصَّ
يو نسانن،ا إقانلا ونآلن،ا
مل3نإاثا لاإا تلنمابا أماث3ا إنا
انيشادبانألمريكل(ايهمانيحلايفاقنلامثاإجباعل3هاعمله،اوأعلباعنا

نعتقثعها أنالذناوض2اس3كننامنانيصدباعل3هاإهمه.
ثماتحادثانيكثتباعناصفاثتاتلنمبانيشاخص3ةاورسعانيفضثئحا
نيتلاتكشافتاضدهاخااللانيحملةانالإتخث 3ةاومثا ددلاث،اُمض3فثًاأإها
إكاذبايفاُكّلانألوقثتاو كلاجالأةاإىلانيحدانيذياإحتثجاإ3هاُكّلاترإحا
إاديلا هاإىلانيتحقالامناصدقه،اكمثاأإهاجثللا شاكلاإثضحا شاأنا
نألمةانيتلالنا صدعاق3ثعتهث،اوأناإلإقهانيذيانختثيهامنانيل3نإرينتاالا

عالقةايهما سننعانينثس.
وأعالباعناخشا3تهامناأناتتساببا»شاطحثت«اتلنماباويعوعها
نيقثسا3ةاغريانينثسابةامنلانيتلاأشاب2ا هثا دضانيلمانزاوغريلمايفا
أمريكث،ايفاإشادثلاحلنئلامناقثعةانيصلاوحتىاقثعةايوس3ث،اح3ثاإنا

نيرضياالاإقتراعل3هاوحده،ا لاس3تحملهاُكّلانألمريك3ل.
وععاثانيكثتاَبانألمريك3لاإىلاإقناثعاتلنمب،اعربانينننبايفانيسالطةا
نيترشإد3ةاوعربانحتجثجثتهم،ا أنانيشادبالنامصديانيسالطة،اوأإها
لنانيذياإقليامصريها نفساه،اوأناسالطثتانيلئ3ساي3ساتامطلقًة،ا

 لاقث لةايلتق33د.
إ3مثاأكادامنىساأ نامالزوقاإثئبايئ3سانيكتبانيسا3ثيسايحلكةا
»حماثس«،اأنانيلئ3َسانألمريكلانيجدإداعوإثيداتلنمباجثلٌلاوالاإدلفا
مصارياَمناأشادلننانيحلوبانيصل3ب3اة،امض3فث«اإحاناأمةاقداتخرسا

مدلكةايكنهثاتنترايفاُكّلاحلو هثاوتدلمانيبرشإةاسمنايسثيتهث«.
وجاثءتاترإحثتاأ ناملزوقايفاتغلإدةاعاىا»تنإرت«اتدق3بثًاعىا
ترإحاثتانيلئ3سانألَملإكلاتلنماب،اونيتلاتدهداإ3هاثا محثي ةامثا

أسمثها»ننْيَلاثباننسالمل«.
ويفاتاإىلامثاقثياهاتلنمابايفاخطث هاخااللاحفلاتنص3بهايئ3ساثًا
يلنالإثتانيتحدةانألَملإك3ة:«اسانفاإدززانيتحثيفثتانيقدإمةاوتشاكلا
أُْخاَلىاجدإدة،اوإنحدانيدثيماضداننْيَلاثباننسالملانيلنعإكثيل،اونيذيا

سنقن3ا مسحهامناعىاوجهانأليض«.

  - متابعات:
قبالاأساث 23امنانآلناأعلانانيلاننءامحمداأإنيا
اإمنلايفا محمدانيبرشياولنامساؤوٌلانستخبثينتلٌّ
صندثءاأنانيسادنعإةاقثمتا إيساثلامئةاوسابدةا
وخمسالاإْيَلاث 3ثامأجانينامناسانيإثاإىلاني3منا
وأنالؤالءاوصلننامطثياعدناعىامتناطثئلةاتلك3ةا
منضحاثًاأناننْيَلاث 3الالامامناعنعاشاوجبهةا

نينرةاولماإثيونامناحلب.
ولنثكاسا3نثيإنلثتامحتملةاتقافاوينءالذها
نيدمل3ةانيتالاتأتلايفاأعقثبانيهزنئمانيسادنعإةايفا
نيخثيجاونيدنخلاونيتلاتأتلا ثيتنسا3لا لانيلإثضا
وأإقالةاوتلمالاإىلاإقالاننْيَلاث 3الانيهزوملايفا
سانيإثاإىلانألََماثكانانيتنتالةانألُْخاَلىامنالاي3ب3ثا
نيلحلاةا نيرإاة،اويفا ويبناثناوسا3نثءا وني3مانا
نالوىلاتاماإرشاقسامامنالاؤالءاننْيَلاث 3لايفاعدةا
محثإظثتاإمن3ةاإ3مثاإجحاتنظ3مانيقثعدةاأَإْضثًايفا
نيسا3طلةاعىازإجبثياعثصمةامحثإظةاأ لاولذنا

إفسحانيجثلاأََماث3اتحلكاأَْكبَالايإلْيَلاث 3ل.ا

أسباُب نقل اإلْرَهـابيني إىل َأَمـاكن 
ُأْخـَرى

إننجهاننْيَلاث 3نناعادةاخ3ثينتا ددالزنئمهما
يفاأََماثكانانإتشاثيلماإإماثانيدانعةاإىلا لدنإهاما
أَْوا نينثئ3اةا نينثطالا يفا نالإتشاثيا وإماثا نألصل3اةا
تسال3مانإفسهماونمثانالإشاقثقاوتشك3لاجمثعثتا
مسلحةاتحتامسم3ثتاأُْخاَلىاأَْوانيذلثباإىلانيدولا
نيضطل ةانألُْخااَلىاكمثاإدلاتنظ3امانيقثعدةا ددا

نيهزإماةايفانإغثإساتثن؛اوإظلنًايلظلوفانيساثئدةا
نآلناإبادواأناننْيَلاث 3لانختثيونانيذلثباإىلانيبلدننا
نألُْخااَلىاومنهثاني3منانيذياإشاكلا 3ئةامنثسابةا
الإتشاثيلماإهذنانيبلداإشهداحل ثًاوعدونإثًاخثيج3ثًا
أَإْضثًاوي3ساتاإ3هاحكنمةاقنإةاوإساهلانيحصنلا
إ3هاعىانيسالحاوإسنعاإ3هانالإقسث3اوإتفىشاإ3ها
نيفقالانالْقتَصثعياونينقثيفاوإدثإالامناإلنغاأمنلا

وسا3ثيساولذناإساهلاعمل3ةاإقلاننْيَلاث 3لامنا
سنيإثاونيدلنقاإىلاني3من.

تداعياُت نقل اإلْرَهـابيني إىل اليمن
تحاثوُلانيسادنعإُةازإاثعةاعادعاننْيَلاث 3لايفا
ني3منا ثيتنسا3لاما2اتلك3ثاالساتخدنمهمايفاوجها

أَإَْصااثيانيلهاونيقنىانيننيإاةاني3من3ةايكنانيلإثضا
تلإاداأناتكاننالاذهانيدمل3اةاتحتانيسا3طلةاوالا

إنقلبالؤالءاننْيَلاث 3نناعل3هثامستقبالً.
إناإعخثلالؤالءاننْيَلاث 3لاإىلاني3منامهمثاتكنا
أسابث هاإإإهاسا3زإدامناتفثقامانألَْوَضاثعانألمن3ةا
ونيفانىضاوسا3دقدانألزماةاني3من3ة،اولكاذناتلإدا
نيسادنعإةانالإتقاث3اماناني3من3لا سابباخ3بتهثا

لناثك،اوماناجهةاأُْخااَلىاإمكناأناإاؤعيانعخثلا
ننْيَلاث 3الاإىلاني3ماناإىلاعلقلةاعملانيؤسساثتا
نيس3ثسا3ةاني3من3اةامنالاحكنمةانالإقاثذانينطنلا
ونيجلاسانيسا3ثيسانألعاىاوإنجاداخالإاثتا لا
أَإَْصااثيانيلاهاوعايلاعبدنيلاهاصثيحاحانلاك3ف3ةا
مننجهاةاننْيَلاث 3الاولاذناسا3رضا ثيحكنماةا

ني3من3ةايفاصندثء.ا
إنانيسادنعإةاقداغريتاوجهاةانيدثيكايفاني3منا
إحنانينثطلانيشمثي3ةاومنثطلانإتشثياأَإَْصاثيانيلها
ي3كنناننْيَلاث 3لاأعنةاضغطاعىانيشادباني3منلا
وأَإَْصاثيانيله،اأنانيسادنعإةانيدثجازةاعنانيدخنلا
إىلاشامثلاني3مناخاللااااشهلنًامنانيددونناتسدىا
ني3ان3اإىلاتقنإاةاننْيَلاث 3لاوتجه3زلامايتحق3لا
نإجثزامثايفاشامثيلاني3منا داداعجزلثاعناتحق3لا
نإجاثزنتايفا ثقالانينثطال،اكمثاأنانيلإاثضانيتلا
تشادلا خطلاصننيإاخاأَإَْصاثيانيلهاتلإدانساقثطا
لذهانينيقةامناإداأَإَْصاثيانيلهاعرباإرشاننْيَلاث 3لا

عىاحدوعلثانيجنن 3ة.ا
يقدانستخدمتانيسدنعإةاعدةاجمثعثتاونتبدتا
عادةاأََساثي3بايتأمالاحدوعلثانيجنن 3اةايكنامنا
عوناجادوى،اإهلاتثيةايجأتاإىلاإْيَلاث 3لانيقثعدةا
وتاثيةازنعتاقننتهاثالناثكاونآلناتظانانيلإاثضا
 ثإهثاتساتط23انيق3ث3ا خطنةاماثاإذَناإرشتالؤالءا
ننْيَلاث 3الانيساتقدملايفاشامثلاني3مناوجننبا
نيسادنعإةاومناثمانحدنثاتغ3ريايفاساثحةانيدثيكا

يفاني3من.ا

 *موقع الوقت التحليلي

يديعوت أحرونوت: 
قادُة جيوش عرب 

شاركوا باجتماعٍ 
حضرته قيادة 

األركان الصهيونية 
  - متابعات:

»إدإدانتا صح3فاُةا كشافتا

نحلوإانت«انيدربإاةاأنا»قثعَةاج3نشا

قاثعةا نْجتَماثعا يفا شاثيكتا عل 3اةا

نألطلايسا شامثلا يحلافا نيج3انشا

»نينثتن«انيسننيايفا لوكسل،ا حضنيا

إثئباقثئادانيج3اشانيصه3نإل،اإثئريا

جنالن«.

وقاداإارشتاصح3فاةا»إدإدانتا

نحلوإانت«اإهثإاةانألسابنعانياثيضا

نالْجتَماثعا إ3اها ماربزةا نيخاربا لاذنا

نيننثئلانيذياجما2اإثئباقثئدانيج3شا

نيصه3نإلاما2اقثئدانيج3اشانيرتكلا

عىالثمشانالْجتَمثع،اونيذياإدتربالنا

نألولامنذانقتحاث3انيج3شانيصه3نإلا

يسف3نةاململةانيرتك3ةاعث3الالا.

وأشثيتانيصح3فةاأنانْجتَمثعاقثعةا

نيج3انشايحلفا»نينثتان«اجثءايبحثا

نيسبلاونيطلقايننجهةا»ننْيَلاثب«.

وقاداشاثيكايفانالْجتَماثعايؤساثءا

أيكثناماراونأليعناونيجزنئلاويبنثنا

ونيكنإاتاونيبحلإاناونيغلباوتنإسا

وعولاعل 3ةاأُْخااَلى،اوأكدتامصثعيا

نيج3اشانيصه3نإالا شاكلايساملا

حصنلالذنانالْجتَمثعاويقثءاإثئباقثئدا

نيج3اشانيصه3نإلايفانيؤتملايؤساثءا

أيكثنانيدولانيدل 3اة،اعوناإعطثءاأيا

تفثص3لامحدعةاتشارياإىلاطب3دةالذنا

نيلقثءاإذَناكثناثنثئلاأَْواإقطايفانيؤتملا

نيدث3.

 دويلاث،اساثيعتاق3اثعةانيج3شا

نيلبنثإلاإىلاإفلامشثيكةايئ3ساأيكثنا

ج3شهثايفالذنانالْجتَمثعاإىلاجثإباعدعا

منانيادولانيدل 3اةاحسابانععثءنتا

نيصحثإاةانيدربإة،امؤكادةاأنايئ3سا

أيكثإهثايماإسثإلاأسثسثاإىلا لوكسل.

  - متابعات:
تننِصاُلانيسادنعإُّةاس3ثساَةانيتطب3ا2اما2انيك3اثنا
ننرسنئ3ايل،اويكنالذهانياّلةاعربا نن اةانالْقتَصثع.اإقدا
إرشتاوزإلُةانيخثيج3ةانيصه3نإ3ةانيساث قةا“تسا3بلا
ي3فنل”اصانيًةايهثاجمدتهثا ثألمريانيسادنعياتلكلايفا
نيف3صال،اعىالثماشانْجتَمثعاثتانينتادىانالْقتَصثعيا

نيدثيلانيندقدايفامدإنةاعنإنسانيسنإرسإة.
وأشثيتاي3فنلاعىاحسث هثانيشخيصايفامنق2اتنإرتا
يفاتدل3قهاثاعاىانيصانيةا“يفاعنإنساما2انألمرياتلكلا
نيف3صالا دداإقثشاثتاحانلانينطقةاوعمل3ةانيساال3ا
ما2اوزإالانيخثيج3اةانأليعإلاويئ3اسا نكانالساتنمثيا

نيفلسط3نل”.
وإأتالالاذنانيلقثُءانيذياياماإُدلناعناإحانىامثاعنيا
إ3ه؛اتتنإجثًايسلسالةامنانيلقاثءنتانيتلاأجلنلثامؤخلنًا
مسؤوينناسادنعإننا مساؤويلاإرسنئ3ل3ل،او دداأنا
ععثاوزإلانيدإثعانيصه3نإلا“ي3ربمثن”انيلئ3سانألَملإكلا
نيجدإداعوإثيداتلنمباإىلانيضغطا ثتجثهاتشاك3لاتحثيفا

عل لاإرسنئ3يل.
ولذهاي3ساتانيالةانألوىلانيتلاإلتقلاإ3هاثانيف3صُل،ا
نيسؤويلاننرسنئ3ل3لاإقدانيتقىاسث قثًامدإلانيخث لنتا
نيدساكلإةانألسابلاعثمانساإثعيل،اومستشاثَيانألمنا
نيقنملايلئ3سانينزينءاننرسنئ3يلانيجنلنلاإدقنباعثملا

عيوي،اووك3لاوزنيةانيخثيج3ةاعويياغنيد.
وسابلايلف3صلاأناأثنىاعاىاي3فنلايفاأحدامؤتملنتا
“نألمان”ايفاأيثإ3ثاأماث3انيجمهنيايفانيجلساةاقثئالًا“أإثا
أعيكايثذناتفثوضلاعناإرسنئ3ل”اويعتاي3فنلاعىاثنثءا
نيف3صالا ثيقنلا“أتمنىايناكثناإمكاناأناتجلَسامدلا

عىانينصةاوإتحدثاعناذيك”.
وكثنانيجنلنُلانيسادنعيانيتقثعداأإنياعشقلاأجلىا

أونخالانيدث3انياثيضازإاثيةاإىلاإرسنئ3ل,انيتقاىاخاليهثا
 ثيددإدامنانيسؤويلانيصهثإنة.

ويفاسا3ثقاآخل،اأيغاتاوزإلةانيخثيج3اةانيصه3نإ3ةا
نيسث قة،اتسا3بلاي3فنل،ازإثيتهثاإىلا لج3كث،ا دداإعالنا
مدعالا لج3ك3لاعزمهمانيتحق3الامدهثاحنلانيتكثبا

»جلنئماحلب«ايفاغزةاخاللاعدونناثللا-لللا.
وكثنانيتحدثا ثسمامحكمةا»ينسل«احنلاإلسطل،ا
إلنإاكا اثينت،اقاداأإاثعا اأنامكتاَبانيدعالانيفدينيلا
نيبلج3كلاس3نقفاي3فنلاإنياوصنيهثا لج3كث؛امناأجلا
نيتحق3لامدهاثايفانيدعنىانيقدمةا ثسامامجمنعةامنا

ضحثإثاعدونناثللا-لللا.
ووإلا ثينتا»كثنامنانيتنق2اأناتصَلاي3فنلا لج3كثا
ني3ان3انالثنلايفاإطثياإشاثطاإرسنئ3ايلامنثلضايحلكةا
نيقثطدة؛اإالاأإهاجلىاشاطبانسامهثامنانينشاثط،امثا

إف3دا إيغثءاقدومهثاخنًإثامنانيالحقة«.
وقثيتا»نيلن طةانيبلج3ك3ةانيفلساط3ن3ة«انيتلاتدعما
نيدعنىايفا 3ثناأإهثا»تلإدامحثسبةاي3فنلاعىاعويلثايفا
نيحلب،اإضثإةاإىلاإإهنعاأويلتانيذياكثنايئ3ًساثاينزينءا
نالحتااللايفاذياكانينقت،اوإإهانعا ثيكانياذياكثناوزإًلنا

يلج3ش«.
إذكلاأإهانستشهداأكنلامنالللااإلسط3نلاولدمتا
مئاثتانيب3نتاخاللانيددوننانيصه3نإلايفانيفرتةا لاثا 

عإسمرباثللااوثااإنثإلالللا.
وإحالايلقضاثءانيبلج3كالانعتقاثلاأياشاخصايفا
 لج3كثايفاحثلانالشتبثها ثيتكث هاجلنئماتتدللا ثيقثإننا
نيادويل،ايفاحاثلاكثناأحادانيضحثإاثاإحمالانيجنسا3ةا

نيبلج3ك3ة.
ويفاعإسامربالللااأيغاتاي3فنلازإاثيةاإىلايندنا ددا
إ الغهاثا صادويامذكالةانعتقاثلا حقهثامانامحكمةا

 لإطثإ3ةا سبباعويلثايفاتلكانيحلب.ا

فيما ُتلغي زيارَتها لبلجيكا خ�ضية التوقيف لرتكابها جرائم حرب 

أمرٌي سعوديٌّ يجتمُع بالصهيونية ليفني.. 
الصورُة »الودّية« تتحدث تطبيعاً! 



اس3ثس3ة-اشثملة
تصدياكلانثنلاوخم3س

ق����وىالطغيانمجتمعًةتتحركف����يالعدوانعلىبلدناحتتالراية
األميركيةلتدميراملنطقةواس����تعبادش����عوبناوهن����اكعمليةترويض

كبيرةفياألمةمنأجلاالستسامللظلمواالحتال.
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 ليست الرتامبية 
َمن تنفخ يف الصور !

كلمــــــة أخـــــيرة 

تث 2انيكنريوناكلمَةايئ3ساأَملإكثانيجدإداعوإثيدا
تلنماب..اَومناخااللامتث دتلانيشاخص3ةاوجدتُها
َصايُغةانيدقلاوطمأإةانآلخلإن،اساننءا حثولاتقمُّ
يفانيدنخالانألَملإكالاأَْواعىامساتنىانيدثيم،اعدنا
إقلٍةاونحدٍةاحلصاعىاأَناإظهلامناخاليهثاقنإثًا
وحثزماثًاعندمثاقثل:اسانقيضاعىاننْسااَل3..اقبلا
أَناإلعإهاثا اا»نيتطلف«،اي3تباثعَياإىلانيذلناإنينًا
ساؤنٌلالث3اوجنلليامفثُعه:امثالالامننصفثُتا
ننْساَل3انيتطلفامناوجهةاإظلاتلنمب؟،اومثاللا
مننصفثتاننْسااَل3انيدتدلانيذياساتبثيُكهاأَملإكثا
وتلىضاعنه؟،اوللالناننْساَل3انيذياأإزيهانيلُهاعىا
يسانيهامحمداوكمثالنايفانيُقاْلآنانيكلإم؟،اأ3اأَنا
ونشانطناساتدَمُلاأَْواعملتاعىاإإجثعاإسخةامنا
ننْساَل3اإخُد3ُال3منتهثاوس3ثسثتهث،او ثيتثيلاتدملا

عىامحثي ةامثاسننه!.ا
يؤساثُءاأَملإكثانيساث قنناكثإنناإتحدثنناعنا
محثي اةا»ننْيَلااثب«اونيقثعادة،اوتلنمبانيقثع3ُا
نيجدإاداأَْصبَااحاإتحدثا لغٍةامغثإالٍةاإرتُُكايفظَةا
»ننْيَلاااثب«انيدثماةانيتلاتشاَمُلاغريَانيسالملا
وحالصاأَكنالامناملةاعاىانيحدإثاعناننْسااَل3ا
نيذياإلعإها صفةانيتطالف..اولذناتطنياالإتايفا

نيس3ثسةانألَملإك3ة.
وإحاناإتحادَُّثاعانامصطلاحاننْيَلاااثباالا
إدنلاأإنثاإنكلاوجانَعاحلكثتامتطلإةاوتكفريإةا
أَملإاكثا أَنا إدالُفا يكنناثا وعنعشا3ة،ا وقثعدإاةا
 ثعارتنفاتلنمباذنِتاهاللاَمناأوجادتالذنانيننعا
منانيحلكثتانيتطلإةا ثساماننْساَل3،او ثيتثيلامنا
نيساذنجةانالعتقاثعاأَناتلنمباقاثع3ٌايالإقالباعىا

س3ثساثتانُيؤّسساثتانألَملإك3ة،اويكنهاس3نتقُلا
أَْواإاؤعياأعونينًاجدإدةاتتنثساباونيلنحَلانيجدإدَةا
يس3ثساثتاأَملإكثايفانيدثيام،اتبنلاعىامثا دأهاَمنا
كثناقبلاه،اوتأخاذُايفانالعتبثيانيظالوَفانألَملإك3ةا
نيدنخل3ة،االاسا3مثانيجثلانالقتصثعي..اولذناإدنلا
أَنامنطقتَناثاوشادن َنثاساتظّلامارسَحانيارنعا
ونيدبثاونيحلوباونيفانىضايحكث3انيب3تانأل 3ضا

نيجدع.ا
انيبداُضاممناإدتقدوناأَنانيَحالَّالنانالإبطثُحا
ألَملإاكثاونيتسال3ُمانَينَعةاتلنماب،االاإدلمانناأَنا
نألَملإكالايدإهاخطةاجثلزٌةاتماتدشا3نهثاونيدملا
 هثامنذانساتهدنفاأ لنجاملكازانيتجثيةانيدثيلايفا
إ3نإنيكايفانيدث3االلاا3،اإتمانحتاللانإغثإستثنا
وتاالهانيدلنق،اويماإكنالنثكاشادثيانينتاألَملإكثا
والانيانتانرسنئ3ال،اوعمالاإظث3اصدن3احسالا
 نصثئاِحاُكّلانينبطحالاوقث3انيدلنق3اننا تدمريا
أسالحتهماونيتخلصاماناعننمِلاقنتهام؛انمتنثالًا
يقلنينتامجلسانألمن،اوم2اذيكاتمانحتالُلانيدلنقا
وقتالامثاإقثيبامل3نناعلنقال،امدملانيقذنيفا ددا
ساقنطاصادن3احسالاأعلنامباثرشًةانجالنءنتا
تفك3كامصثإ2انألسالحةانيتلاكثإاتا حنزتهامنا
أجالاإازعاأَياسابباإمكاناأَناإجداَلانألَملإكثنا
إغضبانناعل3ه،اوم2اذيكاقتلنها طلإقةاوحشا3ةا
مجلمة،اويماإشاف2ايهانيتخيّلاحتىاعنامننقفهايفا

إُرةانيقض3ةانيفلسط3ن3ة.
سانيإثاكثإتاوالاتزنُلايفاعلانُيَخّطط؛ايكناالنا
إظثمهثانيس3ثيساغرياملتهنايألَملإكلاتمّكنامنا
نيصمنعا لغامانيؤنملةانيكبريةاونيتدمريانيشاثملا

نيذياتدلضتايها العه..اولنثاإساتف3داأَنانألإظمةا
ونيحاكث3انيلتهنالاألَملإاكثاإساقطننا رُسعاةا
ق3ثسا3ةاحلاتتخىاونشنطناعنهماوتقليايم3َهما

يفامزن لانيتأيإخ..
امنثٌلاآخالانيلئ3ُسانيفلساط3نلاإثرساعلإثتا
َقِبَلا ثيتسنإةاونعرتفا إرسنئ3لاونستنفدانيغلضا
نيذياتماإعثعتهامناأجلهاإىلانيضفةانيغل 3ةاإقثمننا
 تسام3مهاوحاثرصوهاحتاىانساتحثيتاإمكثإ3ةا

مدثيجتهاوإإقثذه..ا
نيشاثلُدايفانألمنلاةانيساث قةاأَنانألَملإكالاالا
إحتاثجاإىلاذيإداةاوأنامنهَجانالإبطاثحاونيرتنُج2ا
ونيذعلامنانألَملإك3لاوضج3جاقنتهماوجربوتهما
ي3ساحالًاويناإُنجَلاأَْصَحث َهاوإإمثاإساّهلامهمةا

نيغزنةايفاتحق3لاألدنإهماوغثإثتهم..
نيساؤنل:امثالنانيرشوُعانيذياإمكنامناخاليها
يلمسالملاونيدالبانيدإاثُعاعاناأإفساهماوعانا
وجنعلماوكلنمتهماكبرشايفالذنانيدثيمامناحقهما

أَناإكنإنناأمةامستقلةامدربةاعناذنتهث؟؟
نيحلُّامدالوٌف،ايدإنثاتجل اةانيقثومةايفايبنثن،ا
وك3افاحّققاتانالإتصاثَيانيكباريَاونيتأيإخلاعىا
نيدادواننرسنئ3يِلاومناخلفهاأَملإكث،اوذيكا ثنَينَعةا
ونيدانعةانيننع3اةاإىلانياذنِتاونيتمساكا ثيُهنإاةا
ننإَْمثإ3ةانيدرّبةاعنانيشاخص3ةانيُقاْلآإ3ةانيسلمةا
نيحق3ق3اة،اوي3اسانيزإّفاةا مانيوثانيطننئافا
ونيذنلباونألحزنبانيتلاتدوُيايفاإلكانألَملإكثناوآلا

سدنعا طلإقةاأَْوا أخلى.

حميد رزق

 َأيُّ »إْساَلم« يريُد ترامب 
القضاَء عليه؟!

علي المحطوري
مثاإناأُعلناعناإنزاتلنمبا ثيلئثسةا
نألملإك3اةايفانينثمنامناإنإمربانيثيضا
حتاىانصطكاتاُيَكاُبانيخل3اجاخنإثً،ا
ونيتدادتاإلنئُصاحلفاثءاأملإكثاحنلا
نيدثيام،احتاىاأويو اثاإفُساهثاأصث هثا
نيهلا2ُامانايئ3اساإقانُلا اأنا»حلَفا
نينثتان«اأصبحامانانياثيض،ايفاخلوٍجا
عنانيُدالفانألملإكلامنذاإهثإةانيحلبا

نيدثي3ةانينثإ3ة.
نيب3اَتا ونآلناوما2اعخانلاتلنمابا
نيشاهلا مانا نيدرشإانا يفا نأل 3اَضا
نيجاثيي..اي3ساأحاٌدايفالاذنانيدثَيِماَمنا
إنتظلانيتفثتةايحمةاوشافقةاأملإك3ةا
كثيسادنعإة؛اإظلنًايثاتدثإ3هامنا»مأزقا
وجانعي«اأوقدهثاإ3اهاأو ثمثاويحل،اتثيكثًايخلفهاتلنماباأناإتدّهَدا»نيخل3جا
ونيسادنعإةاخصنصاثً«ا مثاإلنهامنثسابثً،اومثاإالنهاتلنمبانآلتالامناعثيما
نيتجثيةالنا»زإثعةايإ2اثمنانيحمثإة«،اولنامثاإلللاني3زنإ3ةانيسدنعإةا مثا
الاقبلايهثا ه،ايكنامثاللاإ3هامنا»نيدنثعاونيكث لة«اسا3جدلهثامساتددًةاأنا
تشارتَيا»نألي 2انيسنننتانيرتنمب3ة«اسلفثً،امقث لاأناإلتز3َايهثاتلنمبا إعثعةا
صندثءاإىلاحظريتهث،اوتلكاللاغثإُةامثاتأملُهانيسدنعإةامناتلنمبايفاصفقٍةا
تتمنثلثامهمثاكّلفهثامناثمن،ا لاومساتددٌةاألكنَلامناذيكا تساه3لا»تهنإدا
نيقدسانيحتلة«اوتحق3لاُحلامانيصه3نإ3ةا تنب3ِتانيحلاننرسنئ3يلايفانيضفةا
نيغل 3اةاونيقدسانيحتلة،اوإيغثءاحلانيَدْنَعة،اوتصف3ةانيقض3ةانيفلساط3ن3ةا
إىلانأل د،اونيدخنلايفاساال3اعل لاكثملاوشاثملام2اإتن3ثلن،اوتسل3مهازمث3ا

أمنيانينطقة.

تسوُُّس )اإلْنَسـان(!!
 زيد البعوة 

عندمثاإتسانَُّساننإَْسااثُناإُصِبااُحاخطرينًاوإجلبا
عاىاإفساهانيكناريَامانانألمالنضاونألوجاثعاإتص3بُها
 كتريإاثانيارشاوإصاثُبا ثنساهثلانيفكالياونينقاثيفا
ونيضدافاننإمثإالاونيدننياوإصبحاعنرنًاسالب3ثًايفا

مجتمده..
إتسنساننإَْساثناي3سا سببانيشكنالتهاونيحلنإثتا
والا سببانالكنثيامنانألكلاوعد3انينظثإة،اإهذهاأعلنضا

تسنسانألسنثناوي3ساننإَْساثن..
إذناتسانساننإَْسااثناياناإنف2اإ3اهاالامدجنناوالا
مضمضةاوغلغالةاوالاأعوإةاوالاغرياذياك،اإهذناملٌضا
ُعضثٌلاالاعونءايهاإاّلاوصفثتاطب3ةاعسكلإةاوثقثإ3ة..

الاتختلاطاعل3كامانألمانُيا الاتسانساننإَْسااثنا
ونألسانثن،اإثيتسانسالناثاإدنالانالإحالنَفانينفايسا

ونيفكلياونينقثيفانياذياإذَنانصثبانيفلعاإإإهاإؤثلاعل3ها
وإؤثلاعىانيجتم2امناحنيه..

ونيتسانسانينفايساإنعثناتسانساخطارياوخب3ثا
إدثلاوإشاطاتمثمثًاكدنثرصاعنعاشاونينثإقل،اولنثكا
تسنساخف3فاوإمكناعالجها رسعةاكحثالتانيحثإدإنا

ونيغليا هم..
ويكنانيحثيَةانينثإ3ةاقث لةايلنمناونالإتشاثيامناخاللا
نألجاننءانيح3طاةا هاثاإقداإساثعداإعال3انيدادوننامنا
خاللانألينج3فاونيكذباونيتضل3لايفانيتسنساأكنلاحتىا

تصبحاويمثًاخب3نثً..
منانآلثثياونيسببثتايتسّنساننإَْساثناللانينقثإثتا
نيغلنطاةاونيقثصادانيشاخص3ةاوحبانيثلاونيسالطةا
ونيغالقايفانيشاهنةاونال تدثعاعنالادىانيلهاونالإزالقايفا
عثيمانيلذإلاةاونالإحاللانيالاأخالقلاوعبثعةانيشا3طثن،ا

ولذهاأ لزانألسبثب..

أّماثانألعالضاإهالاكثيتاثيلاإصبحالاذناننإَْسااثنا
نيتسانسانينحطامنثإقثًاوعم3الًاوملتزقثًاوشثذنًاإكلإثًا
وأخالق3ثًاوعنرنًالّدنمثًاإجلبانيرشاونينإلاونيدمثياعىا

إفسهاومجتمده..
طُلُقانينقثإةامنالذنانيلضانيفتثكاأناإُمنَحانيصثبا
إلصاةايلتن اةاونيلجنعامناخاللانينص3حاةاونيتحذإلا
ونينقثإةانيقلآإ3ةاإاإناإف2الذن،امثايماإل3سالنثكاحلٌّا
آخالاإاّلانينتاكدالجاجذيياإقيضاعىالذنانيلضاحتىا

الاإتفىّشاوإستفحلاوإصبحاظثللةاخطرية..
ألناماناأَْصبَاحاإالىاننْسااَل3اماناخااللاأَملإاكثا
وإرسنئ3لاإهَناأخطلاعىاننْساَل3امناكّفثياقلإشاوَمنا
إجلابانيغزنةاونيحتللاإىلا لدهايقتلاأللهاوتدمرياوطنه،ا
إهذناأخطلاعىاقنمهامنانيرسطثناونإفلنإزنانيخنثزإل..
لاحتىا حثإظنناعىاإإَْساثإ3تكمامنانيتسنُّساونيرتلُّ
الاإص3بَكمامثاأصثباقن3َاينطاوقن3اصثيحاوقن3امنىس.
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