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  - خاص:
تدلََّضتاقيىا سددو ناو سلتِزقةاسهز ئَما
مدوخٍةاعىلا سساتيىا سدسكلياو إلعالملا
عىلا متد عا سسمحلا سغليلامنامدخلخةاذوا
يامباإىلامدخلخاةا سيمء،امالون ًايميطقتلا
 سجدخاداو سكدحاة،اح اثاساّطلاأيطامُلا
 سج اشاو سلجامنا سشادب ةاأنوَعا سالحما
 سبطيس اة،ايمي َكباٍةاما6ا إلعاال ا سحليلا
ا ألكمذخاباوأجرباملتزقَةا  سذياعَحاَضاُكلَّ
 سدادو ناعاىلا العارت فايمسهزخماةاوعد ا
صحةاماماتما سرتوخاُجاسهامناِقبالاقيي تا
وصحافا سدادو ناو ساذياكّلفهاماأماي الًا

طمئلة.
م د خ مًاتمّكناأيطامُلا سج شاو سلجمنا
 سشادب ة،اأمالا ألنيدامء،اماناإساقمِطا
سقايىا سدادو نا تميداةا أيمتايا طمئالةا
 سساديعيا ألملخكالايفا سسامحلا سغليلا
ُقبمساةاميطقاةا سجدخدايفاأطال فامدخلخةا

ذوايمب.
وإىلاجمخابا إلخجامزا سكبريايإساقمطا
طمئلةا أليمتيا ستميدةاسلددو ن،اخّفذاأيطمُلا
 سج شاو سلجمنا سشادب ةاُلُجيممًاعكس مًا
وتمّكياي اماناتطهارياميطقتَالا سكدحةا
و سجدخادايمدخلخاةاذوايامبا سي قدتنياينيا

ميطقةاذوايمباومدخلخةا سيمء.

أنا سهجايَ ا ا وأخامعامصادٌناعساكليٌّ
أَعَّىاسقتالاوإصميةاعدٍعاكباريامنا سلتزقةا
وتدمارياعدعاماناآس متهامانغما سسامخدةا
 سجيخاةا سكبريةاماناقبلاطاري نا سددو نا
مانا سبمنجامتا و سقصافا سصمنوخالا

 سحلي ة.
أّممايفامدخلخةا سيمء،اخقداتمّكنا إلعالُ ا
ا ستمي6ُاسلج شاو سلجمنا سشادب ة،ا  سحليلُّ
يمإلَضمَخاةاستقلخالام د خالاسل سالاقيامةا
 سساريةاماناع خالاأح امءامدخياةا سيمءا
وم يمئهما سلئ يس،اماناتبدخِدامز عماإعال ا
 سدادو ناملتزقتهاماحايلا سسا طلةاعىلا

 سدخيةاو س يمء.
وأظهلتا سشملُداو ستقلخُلا ستلفزخيخلا
تي ُجاَداأيطملا سج اشاو سلجمنا سشادب ةا
يفاأح امءا سدخياةا سيتلفاةاوتي ُجَدلامايفا
م يامءا سيام،اخ مماأكادامصدناعساكليا
أنا سدخياةاتدلضاتاسقصٍفاجاييامكيفا
وقصفايمئمتا سصي نخخامناقبلايمنجمتا
 سددو ن،امشاري ًاإىلاأنا سلتزقَةاسماختمكيي ا
منا القرت بامنا سدخيةاأَْوا القرت بامسمخةا

قصريةاميهم.
سلج اشا وكمخاتا سقايةا سصمنوخ اةا
و سلجمنا سشادب ةاقداأطلقتامسمءا الثينيا
خااخيمخلاصمنوخمًايمس سات مًاعىلاتجمدمتا
 سغز ةاو سلتزقةايفايمبا سيدب،اح ثاأصمبا
 سصمنوخالدخهايدقةاعمس ة،امماأسافلاعنا

وقيعاقتىلاوجلحىامنا سغز ةاو سلتزقة

  - خاص:
عقداأييمُءاومشمخُخاووجهمُءامحمخظةا
 سجايف،اخي اأمالا ألنيدمء،اسقامًءاقبل مًا
ميّسادمًاإلعالنا سيفريا سدام او سجهيزخةا
وملتزقتاها سلدادو نا سلتصاديا  سكمملاةا
 سيمخقانيايكلاغامٍلاوخف ال،امتيعدخنا
 سددو ناو سيمخقنيايمسيأناسدممءا سشهد ء.

إع ختهاما عانا وعارّبا سحامرضونا
و ساتيكمنلماسجل ئما سدادو نا سهمجل،ا
مطمسبانياجم ا6اأييامءا سشادبا س ميلا
سي جهاةالاذ ا و حاد ً؛ا يمستحالكاصّفامًا
 سدادو ناوإخقمخاهاعياداحادهاأََماام امما

خلتكبه.
وعاربامشامخُخاووجهامءا ستايناعنا
صميعلمايفا ستصاّدياسكلاخمئناوعم ل،ا
مدليانيا سيفاريا سدام اونخادا سجبهامتا
يمساملاو سلجملاو سدتامعاوكلامماأوتي امنا

قايٍةاحتاىاتطهاريا ألنضاوعحالاخليلا
 الساتكبمناوَمناخقفايفاخلكهم،امؤكدخنا
أنا الختصمَناسناخأتَلايمسحي نايلامناأخي ها

 سبيمعق.

اَو جتم6امشامخُخاوأع امنامحمخظةا
 سجايفايفاملَكازامدخلخاةا ستاينا ستلا
تاماتحلخللامامنايقمخاما سيمخقانياقبلا

أسمي 6.

  - يحيى الشامي:
يفاعمل ِتهما سدسكلخِةا ألخريةايفاج ز ن،اأسقطا س مي ينا
نلمَنا سسديعخةايفا ستيف فامنا سضغطا سدسكلياوخسمئلا
ج شاهمايفاأن ض هما سجييي ّةاعرباإشادملا سيامنايفاعرش تا

 سي ق6او سجبهمتايفا سد خلا س ميل.
خبمسلغمامنامساتيىا ستصد دا سدسكليا سكبرياو متد عا
خمنطةا سيامناو سي جهمتاعىلاأَْكيَاالاماناجبهةاومحينايفا
 سد خالا س ميالاويفاوقتاو حاداسماتتيقفاعمل امُتا سج شا
 س ميالاو سلجمنا سشادب ةاضدامي ق6اومدساكل تا سج شا
 سساديعيايفاخجل ناوج ز ناوعساري،اخقداأحالزا سقمتلينا
 س مي ينامؤّخل ًاتقدممًام د خ مًاجدخد ًاُوِصَفايمالسارت ت جلا

ويلغتاخ هاأنقمُ ا سيسمئلا سسديعخةامستيخمتاعمس ة.ا
وتجّيساتا»صادىا سسارية«ايفا سيمطالا ستالاشاهدتا
 سدامنَكا ألخريَةايفاج ز نا-امحينا سييياةاوالاتز ُلاعدٌعامنا
 آلس متا سدسكلخةا سساديعخةا ُسحرتقةامتي جدًةاعىلا ستبمبا
و سي ق6ا ُسسا َطلاعل هم،ايمإلَضمَخةاإىلاعشماومتمنخلا سُجيْدا
 سساديعخنيا ستلايدتامحكمةا سبيمءاو سحفال،اوالاتز لاعىلا
حمسهامايمساتييمءامماسحالايفا سبداضاميهماماناأرض ٍناإثلا
 ساتهد خهمايمسدخد ة،اوتياطلخقةاييمئهاماَوتحضريلماإىلا
مدىا ساتدد عا سسديعياسدلكةاتيّقدهماسكيه،اوخلاتأك د تا
ُمقمتايلا سج اشاو سلجامناليمساك،اتفمجاأايتيق تهام،اوسما
خحتساباأناخبلاَغاإتقمُنا سقمتلنيا س مي انياسهماممايلغتهامنا
اباعَكَلاتل ُكَما سياربةاسدىا س مي نيا تيط اطاونصداوتدقُّ
ماناجمخباومناجمخِباآخلاَقَط6َا سطلخلاأََماام اُكّلاميّظليا
 سددو ناوُخرب ئها سدسكلخنيا سبرّشخنايحسما سدلكةاسصمسحا
 سسديعخةاوملتزقتهماييمًءاعىلاأحدثاميططمتهما س د خ ة.

 سدمل ُةا سييع ُةارسخدةاوُحسامتاخاللاساتاسامعمت،ا
شاملتامسمحًةاأنض ةاكبريةاخساب مًامقمنخةايددعاميفذخهما
وزماناتيف ذلام،اَوع نتا سدلكاةايفا سجهاةا سجييي ةاسدخيةا
 سييياة،اح ثامدساكلا سغموخاةا السارت ت جل،ايمإلَضمَخةا
إىلاخمساِةامي ق6ايفامح طا سدساكلاللاا ستباةا سحمل ء،ا
 سقممماة،اقمئامازي د،ا سشابكةاو سكالس(،اوتسا طُلالذها
 سي ق6اخمنخمًاعىلامسامحمتاو سادةامنا سيطقةاوَضّمهماإىلا
سميلامماس طلاعل ها س مي ينامناأن يَضاسديعخةاخزخُدامنا
أحكم ا سطيقاعىلايق ةا سي ق6ا سدسكلخةا سسديعخة،اَووخلا
مصدنايفا إلعال ا سحليلاخقداسّجلتا سدمل ُةاخسمئَلاخمعحَةا
يفا سجمخابا سساديعي،اح ثاُقتلايفا سدمل اةاعرش ُتا سجييعا
 سساديعخني،اوُجلحاآخالوناي يهماضبمٌطايلتباعساكلخةا

متفموتة.
اوأّكدا سصدناخْقاَلاعرش تا سجلحىاو سصمينياإىلامي ق6ا
خلف اة،اتبدهماخال ٌناجممعلاسآلس امتا سساديعخة،امحملًةا
يمسدارش تامانا سجيايعا سساديعخنياوأساقطتا سدخمعمُتا
 سجيخاةا س مي اةاخاللا سدمل ةاطمئلَةا ساتطالعاعساكلخةا
ساديعخة،اويمإلَضمَخةاإىلاتكب دا سج شا سساديعياخسامئَلا
يمسغًةايفا سدمل ة،اخإناإخهمءاسا طلةا سقي تا سساديعخةاعىلا
لذها سي ق6اخميحا س مي نياملوخًةاأَْكيَاالايفا ستحلكاو ستيقلا
ع خلا سيطقة،اوخُت حاسهمامسامحًةاأكرباعىلا ألنضاسصمسحا
تيسا 6اعمل متهامايمتجامها ستميلامانا ألن يضا سساديعخة،ا
يمإلَضمَخاةاإىلازخمعةاتأمنياتي جدا س مي انيايفاجبلا سدوعاذيا

 أللم ّةا سدسكلخةا السرت ت ج ةا سبمسغة.
وإجمامالًاخقداضمعافا سقمتلينا س مي ايناخاللا سفرتةا
 ألخريةاخسمئَلا سج شا سساديعيا سي قدةايفاصفيفاُجيْدها
اأيلَزلماإحال ُقاأَْكيَاالامناعرشةا ويفاعتمعها سدساكلي،اسدلَّ
ميامزناأسالحةايفاج ز ناوعسارياإثلا ساتهد خهمايقذ ئفا
 سدخد اةاأَْوا سصي نخاخا سيجهاة،ايمإلَضمَخاةاإىلاماماخّلفتها
 سحماالُتاعساكلخُةا سبمغتاةا ستلاتَشايُّهماوحاد ٌتاقتمس ةا
خمصةاضدا سي ق6ا سدسكلخةا سسديعخةا سي قدةايفا ألطل فا
 سجييي اةا سرشق اةاسيطقاةاج از ن،اوللامحاموناجدخدةا

تشهداسلملةا ألوىلاعمل متاعسكلخة.
اووّزعا إلْعاَل ا سحليلامماخزخداعناعرشةامشاملداوثّقتا
تلكا سدمل امِت،اوتضّمياتاسحظمِتاللباأخال عامنا سج شا
 سساديعياو خساحمباآس متهامايفامشاهداكاّلَسا سصاينةا
 سذلي ةا ستلا نتسمتايفاُمي ّلةا سلأيا سدم اخاللاعممنيامنا

تأنخخامدمنكها سددو خ ةاعىلا س من.
وأخمعا»صدىا سسرية«امصدٌناعسكليايفا سلجمنا سشدب ةا
عاناتيف ذا سقمتلنيا س مي نيامئامِتا سدمل متا ستييعةاخاللا
 سشهلخنا ألخريخنا ستهدفامدظمهماآس مٍتامحملًةايمسُجييعا
 سساديعخنياوملكبامتامدنعاةاأثيامءاتيقلهامايانيا سي ق6ا
 سدساكلخةا سساديعخة،اوعيميمتا يل مزاجلىا ستهد ُخهمايفا
مي قا6َاجبل ٍةاُمساتحدثة،اووخالا سصدناخقداتجاموزاعدُعا
قتىلا سج شا سسديعياعىلاأخديا سقمتلنيا س مي نيا سيمسنيا

خاللا سشهلا ألخرياخضالًاعناعرش تا سجلحى.
ويد اد ًاعانا سحساميمتا س د خ اة،اخاإناتيف اذَا سقي تا
 س مي اةاعمل ًةاعساكلخًةاو سادًةايهاذ ا سشاكلا ُستقناويفا
سحظاةا خشاغملا ألخريخانايمدامنكا سد خالاأّكادا حتفمَظا
 س مي انيايماماخكفلامنا سقاّيةاإلَع َنةا سدمل امتايفاجبهمتا
 سُدملا سساديعياو الحتفمظايلص داإخجمز تهما سساميقةايفا

جبهمتامماون ءا سحدوع.

شركة يمن موبايل تنّظُم حفل 
توزيع عائدات حملة دوائي 
الرابعة ملرضى الثالسيميا 

خّظمتارشكاُةا سهمتفا سيقملا»خمنامييمخال«اأمل،ايصيدمَءاحفلا
تيزخ6اعمئد تاحملةاعو ئلا سل يدةاسدعماملىضا سيالسا م مايمستدمونا
م6ا سجمد متا سيريخة.اويفا سحفلاأشمناوك لاوز نةا التصمالتاوتقي ةا
 سدليمامتامصلاحا سدزخالاإىلاألم ّةا سحملةاستيف افامدمخمةاملىضا
 سيالسا م م..امب يمًاأنا سحملةاتأتلايفاإَطمنا سساملمةا سجتمد ةا ستلا
تقاي ايهامارشكةاخمنامييمخالايفاظلا سظلوفا سصدباةا ستلاتملايهما

 سبالعاجل ءا ستمل نا سددو نا سحصمن.
وسفتاإىلاألم ّةامساملمةا سرشكمتايمسقطمعمتا سدممةاو سيتلطةا
و سيمصاةايفاتيف فامدمخمةامصميلا ألمل ضا سزمية..اع ع مًارشكمتا
 التصامالتاإىلاتقدخما سديناسلملىضاو سستشاف متاماناخاللاتقدخما
 ألعوخةاو سساتلزممتا سصح ةاو الحت مجمتا سرضونخةا ستلاتيدد ايفا
ظالا سددو نا سساديعيا ألملخكلاو سحصمنا سجمئالا سذيامي6اوصيلا

 سدو ءاو سستلزممتا سطب ة.
خ ماماأشامنانئ الامجلالاإَع َنةارشكةاخمانامييمخالامدخلاعم ا
 سؤسساةا سدمماةاسالتصامالتا سهيدساصامعقامصلحاإىلا سساؤوس ةا
 الجتممع اةا سلقمةاعىلاعمتالا سجم 6اخصيصامًايفا سظلوفا سصدبةا
 ستلاتملايهما سبالعايفاظلا سددو نا سذيا ساتهدفا سل كزا سصح ةاوكذ ا
لاااميقا6اومحطاةاتميدةاسرشكةاخمانامييمخل..امب يامًاأنا سرشكةا
تمكياتامناإصالحاماماعملها سددو ناوعملتاعاىلاتيف ذاحملةاعو ئلا

لاسلىضا سيالس م م.
وأكداأنا سرشكةاستساتملايفاإطالقاحملةاعو ئلايفاشاهلانمضمنا
 سقمع اسلملةا سيممساةاو ستلاساتيصصاسلىضا سفشلا سكليياخظل ا
سدمخمتهما سشدخدةاوقملا»سيكيناجزءامنا سجتم6امناخاللا اللتمم ا

يمإلخَْسمنايفاإَطمنا سسئيس ةا سجتمد ة«.
يداداذسكاساّلماوك ُلاوز نةا التصامالتاوتقي اةا سدليممتاونئ لا
مجللاإَع َنةارشكةاخمنامييمخلاو سدخلا ستيف ذياسلرشكةاومستشامنا
وز نةا سصحاة،اشا كايمبلاغاماامل يخامًاولاخاأسافانخاملاسجمد اةا

 سيالس م م.
تيللا سحفلاتكلخماوز نتلا التصمالتاو سصحةاوجمد ةا سيالس م ما
يدنوعارشكةاخمنامييمخلاإلساهممهمايفاإخجامحا سحملة،اخقل تاخي ةا

عربتاعنامدمخمةاملىضا سيالس م م.



3 أخبار سددعااخلاا      سيم لالااخيمخلامالا اا سي خلامااني 6ا سيمخلامخلالا

  - خاص:
ميّلتا سزخمنُةا ألخريُةاسلمبديثا ألمملاإىلا س من،ا
إسممع لاوسدا سشا خاأحمد،اإىلاصيدمء،اُظهلا ألحدا
 سميضاإخفمقامًاجدخد ًاخضمُفاإىلامهيتها سالاح معخةا
و سيحامزةايمساتمل ٍناستحمسافا سدادو نا ألملخكلا

 سسديعياعىلايالعخم.
وغامعنا سلجاُلاصيدامَءاُظهالا الثيانيايفازخمنٍةا
قصاريةاسماتساتملاأَْكيَاااَلامنالااسامعة،اوكأنا
 سهادَفامانازخمنتاهاخقطالياإساقمطاو جاب،اأَْوا
إلشادمنا آلخلخاناأخهاختحاّلُكايفاجم ا6ا سفل غمتا

وخلتقلايكلا ألطل ف.
وخااللا سزخامنةاسماخقاد اوسدا سشا خاجدخد ًايفا
وسامطتها ستلامنا سفارتضاأناتدماَلاعىلاإخقمفا

 سددو ناونخ6ا سحصمناعنايالعخم.
وقاملا سيمطُلايمساماأخصمنا سلهاونئ اُلا سيخدا
 سيطيالامحماداَعبد سساال ايفا تصاملالمتفلام6ا
قيمةا سسارية،اخيَ ا سيالثمءا ساميض،اسلتيض حاحيلا
لاذها سزخامنة:اإنا سيخدا سيطيلاتداّيعامنا سزخمن تا
 ستكالنةاسيسادا سشا خاأَْواحتاىاماناإع نتاهاسَِلّفا
 ستفاموضا س ميلا ساذياتلعمها ألماُما ستحدةاأخهاالا
اجدخد،ايلاسألسافاأصبحاخميّلاأَْواختمملىا خمتلُكاأيَّ
يشاكلانئ يسام6ا سددو ناوم6ا ستصد دا سدسكليا

أَْوام6ا سلغبةاخحيا سحل.
وجمءتازخمنُةاوسدا سشا خاكدمعتهايفاإطمناحملةا
عساكلخةاو سادةاوُمَيّططا»شا طمخل«استحمسفا
 سدادو ناسلسا طلةاعاىلامدخياةا سيمءا سسامحل ةا
يمحمخظاةاتدازاوساطا سباالع،اوسهاذ اخاإنا سيخدا

 سيطيالاساماخكانامتحمسامًالاذها سلةاسلقامءاوسدا
 سش خ،اكمماخقيلامحمداَعبد سسال .

وخقيلاَعبُد سساال ايفا تصمسهام6اقيمةا سسارية:ا
»ساماخكانامتحمسانياسلقمئاه-اأياوسدا سشا خ-؛ا
ا إلعن كياماأخهاالاخملكاشا ئمً،اوسكناحتىاالاخساتغلَّ
ذسكاأََماام ا سجتما6ا سدويلايأخهاطلبا سلقمءايمسيخدا

 سيطيلاأَْوايزخمنةاصيدمءاونخضيماذسك«.
وو صالاَعبد سساال اقمئالً:ا»جمءاوسدا سشا خاالا
خملكاشا ئمًاإالاأناخطلَبامانا سيخدا سيطيلا سذلمَبا
إىلا ألنعناستدنخاِباسجياةا ستهدئةاو ستيسا ل،اولذ ا
س لامتيقفمًاأصالًاعىلا سحلبايأنا سلجيةاإذ اذلبتا
 سحلباأَْوا سددو ناسا تيقف،الاذ اخقطاذناسللممعا
يفا سد اين،اوتمامٍهاو ضاحاورصخاحاما6ا سددو نا
ومضميخامً..ا سبدايثا ألممالا عساكلخمً،اشاكالًا
إخمماجامءاس يحاَلاسلمجتم6ا سدويلاأخاهاخقي ايدونا
س ميس،الياس قّدُ اإحمطةايفا سالاامنالذ ا سشهلا
س قيلاسلدمسماإخيلاأخمازنُتاصيدمءاوعدناومساقطا
و سلخامض،الذ اليا سذياخلخاداأناخقيل،االاخملكاأّيا
نؤخة،اسماخستط6اأناخقد احتىاخقد ًاو ضحمًاإلغالقا
مطامناصيدامءا سدويلاأََمااام ا سكيريامانا سدمسقنيا

و سجلحىاو سلىضاو سطالب«.
وز عامحمداَعبد سسال ايمسقيل:ا»لذ ا سبديثاسما
خستط6اأناخقيَلاحتىاكلمةاو حدةايفاإطمنا سحلاأنا
 سطلَفا آلخَلالياَمنانخضا سكيريَامنا سطلبمتا ستلا
قّدمهم،اآخُللاما سيمنطُةا ستلاقدمتهما ألمما ستحدةا
وسّلمهماسيمالياشيص مً،اسماخستط6اأناخقيَلاذسك؛ا
سذسكايطب دةا سحاملالياإخمماجمءامناأجلاأناخقدَ ا
خيعامًاممامانا سضغطا سسا ميساسدلهاخحقلاشا ئمًا
سلدادو نايفامقميالا ستصد دا سدساكلي،اولذ ايمتا

أمل ًاخدلخهاخحناوخدلخها سكيريُامنا سل قبني«.
اأحلُصاعىلا وأكداَعبُد سساال اأنا سيخاَدا سيطيلَّ
اًةا  سساال ،اوحتىاالاخُقد اخيٌعامنا ستضل ل،اَخمصَّ
يفامحموساةاأخهاسماخلتاِلايمسطلف،اوأخاهاكمناليمكا
نغبةاستقدخما سحليل،اوأخيماكيماعىلاأعتمبا سساال ،ا
اكمنامنا سفرتضا مشاري ًاإىلاأنا ستصد َدا سدسكليَّ
حتىالياأثيمءاوجيعهايفاصيدمء،امئمتامنا سغمن تا
كمخاتاتقصفا س من،اسماخساتط6اأناخقدَ اشا ئمً،ا

سذساكاخحناخدتقاُداأنا ألمما ستحدةاخشالتاخشاالًا
ذنخدامً،ايلاتلخادا سديعةايياماإىلامماقبلامشامون تا
اًةاولايايفاطلحها ألخرياأَْوايفاي مخها  سكيخات،اَخمصَّ
يددازخمنةاصيدمءاختحدثاخقطاعناشالاأميلاوأخها
مطلايٌبامانا سيخدا سيطيالاأناخقدَ اخطاًةاأمي ًةا

س يسحَباوخسّلما سسالح.
وأوضاحا سيمطُلايمساماأخصامنا سلاه،اأنا سيخدا
 سيطيلاَوسماخكناخل ِلُن،االايفا سسميلاوالايفا سالحل،ا
عىلا ستي صلام6ا ألمما ستحادة،امؤكد ًاأنا ستي ُصَلا
 سبامرشاما6ا سجتم6ا سدويلاوم6ا سادولا سدي ةاليا
أَْكيَااُلاخفدمً،اوخحنامساتملونايفالذ ا سسامن؛األنا
لاذ ا سبدايثاسماخدداحتاىاخقدَ اوظ فاًةاح معخة،ا
لذ ا سبديثاأصبحاميظفمًاسهاملفاعساكلياس قي ا

يمستغط ةاعىلا سدملا سدسكلي«.
وختسامءلاَعبد سساال :اممذ اخدلتا ألمُما ستحدةا
يفاساينخم؟اذلبتاأطل ٌفاعوس ةاسلتفملماوللا آلنا

خيعمًاممايفاأعتمبا سيسيجاإىلاخيعامنا سحليل.
وخلىاأنا ألمَما ستحدَةاخشلتاإخَْسمخ مً،اوسقطتا
أخالق امًايفا س مان،اَوالاختحادثا سبدايثاوالا ألماما
 ستحدةاعنامجزنةاو حدةاممماخجليايحلا سدخ ني،ا
وليامكاحصامٌنا قتصامعياخمخالايحالا سشادبا
 س ميل،اخشالي ايفاُكّلا سدمخريا إلخَْسمخ ةاو ألخالق ةا

وحتىا سس مس ة.
وييصيِصا سساتجد ِتا س د خ ةاعىلا سسامحلا
 سغليلاسدخيةاتدزاقملانئ اُلا سيخدا سيطيلامحمدا
َعبد سساال اإخهاخجُباأناخدنَكامساأسًةالممة،اوللا
أنا سددو ناخساّيلاُكّلاطمقمتهاوإمكمخمتها إلعالم ةا
و سس مس ةاو سدساكلخةاو ستشايخه ةاو ستضل ل ةا
سفتاَعُضِدا سشادبا س ميلايفامي جهةالذ ا سددو ن،ا

ميضحمًاأخيما آلناعاىلاأعتمباعممنيامضتامنالذ ا
 سدادو ناوساماخحقالاأياإخجامزامطلقامًاإالا سدممنا
و سقتلاو سساقيطا ألخالقلاو سساقيطا إلخَْسمخل،ا
و ساتهد فامقيممتا سشادبا س ميلا القتصمعخة،ا
أّمماعاىلا سجملا سدساكلياخلماخحقالاوسناخحقلا
شا ئمً،اولاياخساقطاُكّلاخاي ،اولاياخيباتاأخهاالا

خستط 6ُاأناخحقَلاش ئمًاعىلا إلطالق.
وأضامفاأنا سيجيعخنايفا س منالماأييمءا س من،ا
ي يمامالاؤالءامساتدملوناجامءو امانا سيامنجا
ساي ٌءاأكمخي اساديعخنياأَْواإممن ت نياوأملخك نياأَْوا
ا سايع خ نياأَْواغريلام،اولؤالءاالاخمكناأناخساتقلَّ
سهاماقل ٌن،اولاما س ي اخقيساينايأخهاماختي جدونا
يفاصحال ءايفاميمطاَلايفا سجييب،امامذ اعملي ؟اسما

خدملي اش ئمً.
ايفا س منا ا سدساكليَّ ونأىاَعبُد سساال اأنا سحالَّ
غاريُاُمجاٍد،اوأنا سدادواخشال،اوذساكايفضالا سلها
ويصميعا سشادبا س ميلا ساذياخميلا س ي احمضيًةا
وطي ًةاسلج شاو ألمناو سلجمنا سشدب ةايفامي جهةا
 سدادو ن،اوسماخساتط6اوسناخساتط 6،اوإذ اظنايفا
ظالاقصفاجييامكيفاجاد ًاأناخقد اتحققمًاخيعمًا
ماماخإخهاخقاد الذ ايفاظلاوض6اُصلباالاخساتط 6ُا
أناخبقاىاخ هايدَدا ختهمءا ستصد دا سجيياوخساقطا
وخرت جا6اكمماحصلايفاميمطَلايفاخهم،اوكمماحصلا

يفا سيمءاوكمماحصلايفاأَْكيَاالامناجبهة.
..اعمممنا وأشمناإىلاأنا»سدخيما س ي اشملٌداتأنخيلٌّ
منا سددو نا سظمسماو سغمشماعىلا س من«،اخهياعس ٌلا
قمط6ٌاعىلاأنا سددو َناالاخمكُناأناختقدَ اأخةاخطيةا

عسكلخةاوأنا سحلاليايمستفملما سس ميس«.

  - خاص:
أخهتاقاي ُتا سج اشاو سلجمنا سشادب ة،اأملا
 ألنيدمَء،اتطهريَاأطل فاسلسالةاجبملا سُدَمليامنا
 تجمها سسامحلايدَدامماتسّللاإس هما سلتزقة،ايفاوقتا
اااٌةاأنا سق امع ِتا سجييي َةا تف اُدامدليممٌتاَخمصَّ
 سييلطاةام6ا سددو ناتتدالضاإلنلمٍباوتهدخد ٍتا
مناقبَالاعوسةا سددو نا إلَمامَن ت،ا ستلاتيّجهاأو مَلا
سلملتزقاةايمستقد امهماماكمنا سيمنانغما كتظمظا
مستشاف متاعادنايمئامتا سقتاىلاو سجلحىامنا

 سجييي نيا سذخناسقطي ايفامدمنكايمبا سيدب.ا
اسا«صدىا سسارية«،اأنا وأخمعامصدٌناعساكليٌّ
أَيَْطامَلا سج اشاو سلجامنا سشادب ةاخّفاذو اعمل ًةا
خيع اًةامبمغتاًةاضاداملتِزقاةا سددو نا سساديعيا
 ألملخكلا سذخناتسللي اإىلاأطل ِفاجبملا سُدَمليامنا
 تجمها سسامحلاوتمّكيي امناتطهارِياكمخةا سي ق6،ا
ملحقنيايمسلتزقةاخسمئَلاممعخًةاويرشخةاجس مة.ا
حجُما سيسامئلا سبرشخةا ستالاسحقتايملتزقةا
 سدادو نا سذخاناتاما ساتقد ُمهمامانامحمخظمتا
 سجييباأوجدتاخالخامًاعم قمًاينياق مع تا سلتزقةا
ااةا و سق مع تا إلَممَن ت ة،ايحسابامدليممتاَخمصَّ
حصلتاعل هما»صدىا سسرية«،اوتشرياإىلاأخهاونغما
 سيالخمتاإالاأنا سق مع ِتا سجييي َةاتكتفلاسحدا آلنا
يمالعرت ضا سشافيياسإلَممَن ت نياسكيهماخيصمعينا

أممَ ا ستهدخد ت.ا
اااةا ستلاحصلتا ويحسابا سدليمامتا سَيمصَّ
عل هاما سصح فاة،اخدرّبُاق امع ُتاملتزقاةا سددو نا
مناأَيْيَااامءا سجييباسلق مع تا إلَممَن ت ةاأنامدلكةا
ذوايامباو سيمءاس ساتامدلكتَهم،اوأخهاماكّلفتهما
خسامئَلايرشخًةاغريَامسابيقة،ايمإلضمخاةاإىلا سزّجا
يهمايفاميتلفا سجبهمتا سمتدةاإىلاخجل ناوج ز ن.ااا
وتف اُدا سدليمامُتاأَخضامًاأنا سق امع ِتا سجييي اةا
طلحاتاعاىلا إلَممَن ت انياماناعوساةا سدادو ناأنا
عيمرَصلاماوق مع تهماتتدالضاسلتصف ةا ستدمدةا

إىلاجمخباَمناخسقطاميهمايفا سدمنك.ا
وقبَلاعدةاأخم اساقطامماالاخقلاعناللاملتِزقمًا

يانياقت الاوجلخاح،اوكمنايانيا سجلحاىا سلتزقا
 سدم داعبد سغيالا سصب حلايغامنةاجيخةاسطري نا
اتفسارياسلغمنة،اإالا  سدادو نا سذياسماخصُدناعيهاأيُّ
أنامصمعَناجييي ًةاأكادتاأنا سحمعثَةا ستلاتكلنتا
كياري ًاتأتلاُجزء ًاماناعمل متا ستصف اةا ستدمدةا
ألطال فاجييي اةاعىلاخلف اةا سيالخامتا سقمئمةا

حيلا سدلكة.ا
وضمنا سيالخمتام6اعوساةا سددو نا إلَممَن ت ة،ا
تف اُدا سدليمامُت،اأناق امع ٍتاجييي اًةاتقايلاإنا
 سجمم 6ا سجييي ةاوجدتاخفَسهمايفاخضمامدلكةا
خامرسةاوالاتدي هام؛األخهماتادونايفاميمطلاخمنجا
 سيمطلا سجييي ة،امشاريًةاإىلاأنا إلَممَن ِتاتلخُدامنا
 سجييي انياتأمانَيا سسامحلاوس لاشا ئمًاآخلايمما

خيُدُ اميّططمتاومصمسحا إلَممَن ت.
تض ُفا سدليممُتاأنا سق مع تا سجييي ةايفاإطمنا
حدخيهمام6ا سق مع تا إلَممَن ت ةاأيدتاتذمل ًامناتلكا
 سديمرصا سجييي ةاتتكبدا سيسامئلاوتتيىلا سدمنك،ا
خ ماما سلتزقةايفاتدازاختقمتليناخ ماماي يهماحيلا
 ألماي لا سمييحةامناقيىا سددو ناوحيلاتقمُساما
 سيفيذاوالاتشامنكايفا سدمنكا سدي فةايفايمبا سيدبا

 سكلفةامنا سيمح ةا سبرشخة.ا

وخ مماالاتز ُلاق امع ٌتاجييي ةاخمضدًةاسألو ملا
 إلَممَن ت ةاإالاأنا سدليممِتاتؤكداسا«صدىا سسرية«ا
منامصامعَناميثيقٍة،اأناأعاد ع ًاكبريةامناعيمرصا
 سلتزقاةانخضاتا الساتمل َنايفامدامنكا سسامحلا

 سغليلاوقلنتا الخسحمب.ا
أمام الاذ ا سقال نالاّدعتا إلَمامَن ُتا سلتزقاَةا
يمستصف اةاوقصفهمايمسطري ن،اوطمسبتهمايمستقد ا
يمتجامها سيمءامهمماكمنا سيمان،احتىاسياأّعىايهما
 ألمُلاسلملاأخفساهمايفا سبحل،اووعدتايتييّلاعمل ةا

إخقمذلمايفاحملاخدلي اذسك.ا
يد د ًاعناتلاكا سيالخمت،اتؤكدامصمعُنامطلدٌة،ا
أنا سلتزقةاقممي ،اأملا ألنيدمء،ايساْحِبا٣٠اآس ًة،ا
مماينيامدنعمتاوأطقماعساكلخةاوكمسحمتا سغم ا
يمتجامهاعادن،ايدادامماتاماتدمريُلماخااللامدمنكا

 سسمحلايفا ألخم ا سمض ة.ا
كمما ساتقبلتامستشاف مُتاعادن،اخجلاأملا
 ألنيدمء،اأكيَلامناللاجلخحمًامنا سلتزقةاوأكيَلامنا
لااجيةاممناساقطي ايفامدمنكا سسمعمتا سمض ةا
يفامي َجهمتام6ا سج شاو سلجمنا سشدب ة،ايفاوقٍتا
امستشاف مُتاعدنايمسئمتامنا سجلحىا سذخنا تُدجُّ

يمتي اخيَقاطمقتهما الست دمي ةاييسبةاكبرية.

قال �إن ولد �ل�سيخ ل ميِلُك �سيئاً و�إن �لوفد �لوطني مل يكن متحم�ساً للقائه يف �سنعاء

الناطُق باسم أنصار اهلل: ولُد الشيخ جاء ليقدَم نوعاً من الضغط السياسي يف مقابل 
التصعيد العسكري واألمم املتحدة سقطت أخالقياً وفشلت إْنَسانياً يف اليمن

ــة لـ �سدى �مل�سرية:  معلومات َخا�سَّ
اإلمارات ُتجِبُر المرتِزقة من الجنوبيين على خوض معركتها 

في الساحل الغربي وتهّدد َمن يرُفُض بالتصفية

انتحار إجباري

م�سرُع و�إ�سابُة �لع�سر�ت من �ملرتزقة يف ق�سٍف لتجمعاتهم يف �خلنجر باجلوف
أبطاُل الجيش واللجان الشعبّية يتصّدون لزحوفات املنافقني 

باتجاه جبل يام ويستولون على أسلحة وعتاد كبري
  - خاص:

واص�ل أبط�اُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية خالَل 
اليومني املاضيني، التنكيَل بالغزاة واملنافقني يف مديرية 

نهم ومحافظة الجوف.
��ٌة ل�� »ص�دى  وقال�ت مص�ادُر عس�كريٌة َخاصَّ
املس�رة«: إن أبطاَل الجي�ش واللجان اس�تهدفوا، يوم 
أم�س، تجمعاِت املرتزق�ة يف التبة الحم�راء يف الخنجر 
بعدد من قذائف املدفعية، ما أسفَر عن مقتل عدد منهم 

وإعطاب آلية.
ويف مديري�ة نه�م وزع اإلع�الم الحرب�ي يوم أمس 
مش�اهد ألبطال الجي�ش واللجان وه�م يتمركزون عىل 
ع�دد م�ن التباب يف سلس�لة جبال ي�ام باملديرية وذلك 

بعد دحر املنافقني منها واغتنام بعض األسلحة والعتاد 
وتدمر آليات.

وي�وم االثنني املايض تص�دى األبطال م�ن الجيش 
واللج�ان الش�عبية لزح�ف مرتزق�ة الع�دوان باتجاه 

سلسلة جبال يام املطّلة عىل مفرق الجوف يف نهم.
وقال�ت مصادُر عس�كرية إن العرشات من املنافقني 
ُقتل�وا وأصيبوا خ�الل املواجهات والتي اس�تمرت لعدة 

ساعات.
وكان�ت الق�وة الصاروخي�ة للجي�ش واللج�ان قد 
أطلق�ت االثنني املايض صاروخاً من ن�وع زلزال 2 عىل 
تجمعات ملرتزقة العدوان الس�عودي األمريكي بمنطقة 
املقاط�ع بنهم، ما أس�فر عن قت�ىل وجرحى يف صفوف 

املنافقني.

برعاية من �لعدو�ن �لأمريكي �ل�سعودي و�لإمار�تي:

القاعدة تدمر مسجد السقاف األثري يف عدن
  - خاص:

أقدمتامجميعاةاتميدةاسلقمعدةاا
يفامحمخظةاعدناخاي اأملا ألنيدمءا
عاىلاتدمريامساجداحممدا سساقمفا
يأتبامعا سصيخ ةا  ستأنخيلا سيمصةا

 سدتدسة.
وأّكادامصدنامحيلاأنامجميعمتا
متشدعةاتميدةاسلقمعدةامدعيمةامنا
 سددو نا ألملخكلا سساديعياأقدمتا
عاىلالاد اقباةا سساجداوأعمدتاها
 ستأنخي ةا ستلاتديعاإىلامماقبلامئمتا

 ألعي  .
وتسا طلا سقمعادةاوع عشاعىلا
عادناوأغلب ةا سحمخظامتا سجييي ةا
وذساكايدعمامانا سدادو نا ألملخكلا
مياذا قمماتا ح اثا  سساديعي،ا
 خساحمبا سج شاو سلجمنا سشدب ةا
يتدماريا سددخدامنا سسامجدا ألثلخةا
و ألرضحةاسكبمناعلمامءا س مناوكذ ا
تقي اعىلاتدماريا سدمساما ستأنخي ةا
يفا س مان،ا قتاد ءا و سحضمنخاةا

يمسطلخقةا سيلمي ةايفا سسديعخة..



أخبار سيم لالااخيمخلامالا اا سي خلامااني 6ا سيمخلامخلالا      سددعااخلاا4

  - صنعاء:
مدخلخاةا ستحلخال،ا أييامُءا خّظاما
 ألنيدامءامااني ا6ا سيمخالامخلالاا
 سي خالا5ااخيمخالامالا ،امهلجمخمًا
جمملريخمًاتيللتهاعلوٌضاعساكلخةا
نخمض اةا و ساتدل ضمتا وكشاف ةا
خفذتهاماِخاَلٌقامانا سلجمنا سشادب ةا
ضمانا سلحلاةا وذساكا و سطالي اة،ا
 سيمخ ةاسحملةااأشاد ءاعاىلا سكفمن(ا

يأممخةا سدمصمةاصيدمء.
أخهاما ميظمايا سفدمس اةا وأكادا
تأتالايفاسا مقا ألخشاطةا سجتمد ةا
و سفدمس متا سلسام ةاو سشدب ةا ستلا

أق متاخاللا ألخم ا سمض ةايمسدخلخة؛ا
يهادفاتحشا دا سشابمباو سقمتلانيا
و سلجامنا سلخادا سج اشا  سدنيانيا
مؤّكدخانا يفا سجبهامت،ا  سشادب ةا
أنا سدخلخاةانخادتا س اي ا سجبهامِتا
يفصمئلامنا سقمتلانيا سدنينيا سذخنا
تاماإعد علاماوتدنخبهاماعاىلاأعاىلا
 سساتيخمتاسي جهاةاقايىا سددو نا

و سيمخقنيايفاميتلفا سجبهمت.
حارضا سهلجامَنانئ اُلا سلجيةا
 سيينخاةا سُدل اما ألساتمذامحماداعيلا
خمسادا سد خال،ا و ألساتمذا  سحيثالا
يمإلضمخاةاسددعامناأعضامءا سجللا
و سشايص متا الجتممع اةا  سحايلا

يمسدخلخةاوجم6امنا سي طيني.

  - ذمار:
أيادتاقبمئُلاجبلا سارشقايآخل-امحمخظةاذمامن،اخي اأمل،ا
 ساتدد َعلما سد ئاَماسلخاداجبهمتا سارشفاو سبطيساةايمسزخدامنا

 سلجملاسلدخمعاعناتل با سيطناضدا سغز ةاو سلتزقةا سيمخقني.
وجاّدعاأييامُءاقبمئالامدخلخاةاجبالاخااللامهلجامناوعلضا
عساكليامه باضمناإَطمناحملةا“أشاد ءاعاىلا سكفمن”اصبمحا
أمالا ألنيدمء،ا الساتدد َعاسلدخامعاعنا سيطناوأميهاو ساتقل نها
و ستيجاهاسلجبهامتاسسامخدا سج اشاو سلجمنا سشادب ةاسللعاعىلا

جل ئما سددو نايحلا سشدبا س ميل.
وشاّدعتاكلممُتا سحمرضخاناعىلاألم ّةانخادا سجبهمتايمسملا
و سلجملاسلذوعاو سدخمعاعنا سيطناو سحلخةاو سكل مةاحتىاختحقَلا
 سيرُصا سيعيُعامنا سلاهاسلمؤمينيا سذخنايذسي ا سيفَلاو سيسداو سملا
نخ صاًةايفاساب لهاو سدخامعاو عالءاكلماةا سحلا ستالاسطمسماأن عا

 سظمسيناإسكمتهم.
كماماأشامعتا سكلممُتا سلقامةايفا سيمسابةاعىلا سادونا سكبريا
 سقد امنا سج شاو سلجمنا سشادب ةاو سشمخخاو سجييعا سجهيسةا
و الخجامز تا سكباريةا سشاملدةايدانيا سي قا6ايفاُكّلا سجبهامتا
و س معخنا سيتلفةاو سدونا سذياخبذسها سشمنكينايفا سحملةاستأل لا

 سقمتلنياونخدا سجبهمتايمسلجملاو سملاو سسالح.
وتطلقاتا سكلممتا سلقمةايفا سيمسابةاإىلاخطينةا سشامئدمتا
و ألكمذخاباوألم ّاةامقمطدةاوسامئلا إلعاال ا ستميداةاسلددو ن،ا
وأكدتاعاىلارضونةا اللتمم ايمستدبئةا سدمماةاوتيع ةا سي طينيا
يميمطالاميططمتا سددو ناماناخاللاأذخمياهاوأعو تهاو سيالخما
 سيمئمةاو ستلاتشاناحليمًاخمعمةاسحموسةاشلا سصفا سد خيلاممنا

خيتميناإىلا سطميينا سيممل.
وقّد ا سجييُعا سبي سالاَعْلضمًاعساكلخمًاتييعاتاخ هاعلوٌضا
ميتلفةايكلاقية،امؤكدخناأخهماجملزوناومساتددوناسالخطالقا
إىلاجبهامتا سقتاملاسلتيك الايمسدتدخنامانا سغاز ةاوملتزقتهم،ا
مدتربخنا سدخمعاعنا سيطناو جبماعخي ماوأخالق ماوق م ماخق6اعىلا
عمتلا سجم 6،امؤكدخناأخهماساريععينا سددو نا ستغطلسايكلا

 سسبلا سمكية.

وشاهدتامدخلخمتامحمخظاةاذممناعلوضمًاعساكلخةامه بةا
ضمناإَطمناحملةا“أشاد ءاعىلا سكفمن”،اح ثاأعليتاقبمئُلاذممنا
 الساتدد َعا ستم األخَّةاخ من تاعسكلخة،او الستحمقايجبهمتا سدزةا

و سرشفاونععا سدتدخن.
إىلاذساكاخّظماأييامءا سقطمعا سرشقالاسدخيةاذمامناصبمحاخي ا
أملا ألنيدامءاخدوًةاثقمخ ًةايديي نا» خفلو «اسلخداجبهمتا سرشفا
و سبطيساةايمسزخدامنا سلجملاسلدخمعاعناتال با سيطناضدا سغز ةا

و سلتزقةا سيمخقني.
وأسق اتايفا سيادوةا سددخاُدامنا سكلمامتاأشامعتايألم ّةانخدا
 سجبهامتايمساملاو سلجاملاسلاذوعاو سدخمعاعانا سيطاناو سحلخةا

و سكل مة.
وخااللا سيادوةاأوضحا ألساتمذا/امحمدا سقمدالاأنا سددو نا
 ألملخكالا سساديعيا سربياليا سغمشامايآساةا سقتلا ستطاينةاسما
خساتيِناأحد ًامناأييمءا سشادبا س ميلاوكذسكا سبي ةا ستحت ةاسلبلدا
يمساتهد خهاسليسامءاو ألَْطَفملاو ألساي قا سشادب ةاو ستجمدمتا

 سدخ ةاو سيشآتا سصح ةاو ستدل م ة.
وشّدعا سقدملاعىلاألم ّةامي جهةالذ ا سددو نا سغمشماوكرسا
جربوتهاو سصميعايفاوجههامناخاللامي صلةاععما سج شا سلجمنا
 سشادب ةاوتقدخاما سغميلاو سيف الاوإخل جا سقي خالا سغذ ئ ةاإىلا
كمخةا سجبهمتايفاساب لا سدخمعاعنا سيطناوس معته..امش د ًايمما
خحققاهاأيطملا سج شاو سلجمنا سشادب ةامنا ختصمن تاخيع ةايفا

ميتلفامي ق6ا سدزةاو سرشفاو سبطيسة.
و ختمتا سيدوةايمستدل ضانويلتمجاسشملَداعناو ق6ا سيطنا
ولميمهاومدمخمةاأييمئهايفاظلامماتملايها سبالعامناعدو ناغمشاما
ومماصمحبهامناحصمناجمئلايل ًاويحل ًاوجي ًاميذاأَْكيَاالامنالمل 

خيممً.
حارضا سيدوَةامدخاُلاعم امكتبا ألوقمفاو إلنشامعايمسحمخظةا
 سقاميض/اعبد سلاها سجلميزياومدخلاعم ا سدخلخةاكذسكا ألساتمذا
محمداأحمدا سسا قلاومدخلاعم ا سدالقامتا سدممةايجممدةاذممنا
 ألستمذ/اعبد سيلمباخح ىا س يسفلاو ألخاأيياسلممنا سسيسيةا
وجما6اغفريامانا سدلمامءاو سيطبمءاو سلشادخناوكذساكاعقملا

 سحمن تاومشمخخاوأع مناوشيص متا جتممع ة.

  - خاص:
تتفمَقاُما ألوضمُعا إلخَْسامخ ُةايفا س ماناخيممًايددا
آخلاجال ءا سحظلا سذياخفلُضها سدادو ُنا ألملخكلا
 سساديعياعىلامطامناصيدمءا سادويلاوكمخةا سيمخذا

 ألخلىا سربخةاو سبحلخة.
وعقادتاُكلٌّامناوز نةا سيقالاووز نةا سيمنج ةا
ووز نةاشاؤونا سغرتينياو سه ئاةا سدممةايمسطري نا
 َسَدخالاومدخلامطامناصيدمء،اخاي ا سيالثمءا سميض،ا
مؤتمال ًاصحف امًاالساتدل ضا سيضا6ا إلخَْسامخلا
 سكمنثالا ساذياسحالايمس مي نياجل ءاإغاالقامطمنا

صيدمءا سدويل.
ويفا سؤتمالا ساذياحارضهاخمئاُباوزخالا إلعال ا
لمشامارشفا سدخاناووك الاوز نةا سيقالاسقطامعا
 سيقالا سجايياعبد سلها سديايساومدخلاعام ا سيقلا
 سجاييا سدكتيناممزناغمخماوكذساكا سقمئُمايأعمملا
سافمنةانوسا ما التحمعخةايفا س مناأخدنهاترشخيخلا
ومدخالامكتاباتيسا لا سشائينا إلخَْسامخ ةاسألمما
 ستحادةايفا س ماناجينجاخايني،اأّكداوزخاُلا سيقلا
زكلخما سشممل،اأناإغالَقامطمناصيدمءا سدويلاميمٍفا
سجم 6ا التفمقامتاو ألعل فاو سدملاد تاو سي ث لا

 سدوس ةاذ تا سصلةاوجلخمةاسماخسبلاسهمامي ل.
وخّيهاوزخُلا سيقلاإىلاأنامماقممتايهاعوُلاتحمسفا
 سدادو نامناخلضاحظلاعىلامطامناصيدمءا سدويلا
خدادا ختهمكمًاصمنخمًاسسا معةا سجمهينخاةا س مي ةا
وميمخ امًاسجم ا6ا التفمقمتاو ألعال فاو سدملد تا
و سي ث الا سدوس اةاذ تا سصلاةاوميمسفامًاسقل ن تا

مجللا آلمنا سدويل.

اوأشمنا سشمملاإىلاأناإغالقامطمناصيدمءا سدويلا
أّعىاإىلاعازلا سباالعاوتق  اداحلكةاعارش تا آلالفا
مانا سي طينياوتدط لاحلكةا سالحاةا سجيخةاأمم ا
 سلحالتا إلخَْسامخ ةاو إلسادمخ ةاوساملمايفاتفمقما
 سيض6ا سصحلاو إلخَْسمخلاسالخنيا سدخ نيايفا س من.

 آلثامُنا سكمنث اُةا ستلاتساببايهماإغاالقامطمنا
صيدمءاسماتقترصاعاىلا س مي نيا سق منيايفا سد خلا
و سذخناسماخساتط دي ا سسفلاإىلا سيمنجاحتىاسجلعا
 سداالجاوإخمماأعىاإىلاآثامناكمنث ةاسحقتايمسغرتينيا
أخضامً،اح ثاتاماعزسهمايهاذ ا سددو ناعاناأللهما

ويالعلم.
ويفالاذ ا سسا مقاأكاداوزخاُلاشائينا سغرتينيا

محمداسد دا سشجلي،ارضونَةاختحا
مطمناصيدمءا سدويلاسكمخةا سرش ئحا
 س مي اةامناملىضاواطالباونجملا

 عمملاومغرتيني.
وجايِعا إىلا وسفاتا سشاجليا
مغرتيانياخمي انيايفاجم ا6اأخحمءا
 سدمساماخلغباينايزخامنةاأقمنيهاما
إىلاأنا وأرسلامايفا س مان،امشاري ًا
إغالَقامطمناصيدامءا سدويلاقداعزلا

 سغرتبا س ميلاعنايالعهاوألله.
لاذها سممنسامتا وكاينا
 إلجل م اةاتتماعىلاملأىاومسام6ا
مانا ألماما ستحادةاو سدمساماساّلما
وزخالا سيمنج اةا سهيدسالشام ا
رشفاعبد سله،امدخَلامكتباتيسا لا
 سشئينا إلخَْسامخ ةاسألمما ستحدةايفا
 س من،اجينجاخيني،انسمسةاخط ةا

إىلا ألمانيا سدام اسألمما ستحادةاتتضمنا سيسامئَلا
 ستلاتدلضتا سبالعاوامدمخمةا سشادبا س ميلاجّل ءا
 سحصمنا سجمئلامناقبلاتحمسافا سددو نا ألملخكلا
 سساديعيايال ًاويحال ًاوجاي ً،ايمإلضمخاةاإىلاحظلا
 سلحالتا ستجمنخةامناوإىلامطمناصيدمءا سدويلاومما

تسبّبايهامناكي نثاإخَْسمخ ةاع خل مًاوخمنج مً.
ويفا سسا مقاذ تاها عتربانئ اُلا سه ئاةا سدممةا
سلطاري نا سدخلاو ألنصامعاأنا سجمهينخاةا س مي ةا
عضايايفاميظماةا سطري نا سدخلا الخاكمواوميظمةا
 سطاري نا سدليالا سدخال،امؤكاد ًاأخهاماماناأو ئلا
 سيّقدانياعىلا سدملادةا سدوس ةا سصمعقاةاعل همايفا
اعاىلاأناُكّلاعوسةاسهما مدملدةاشا كمغيا ستلاتيُصُّ

 سسا معةا سكمملاةاعاىلا سفضمءا سجييا ساذياخدليا
إْقل ْمهم.

وأشامنانئ اُلا سه ئةا سدمماةاسلطاري نا سدخلا
و ألنصامعاجملزخاةامطامناصيدامءا سادويلاياكلا
 ستجه از تاو سيدمامتا سفي اةاسكمخاةا سلحاالتا

 سالح ةا سجيخةاوعىلامد نا ساالااسمعة.
خ ماماأوضحامدخاُلاعم امطامناصيدامءا سدويلا
خمسدا سشامخف،اأنامطمناصيدامءاتدلضاسرضيمتا
مستملةاط لةا سددو ناعىلايالعخم،االختمًاإىلاأنامطمَنا
صيدمءا سدويلاكمناخساتقبلاقبلا سددو نامماخقمنبا
5اآالفاشايصايفا س اي ا سي حدامماينيامسامخلخنا

وو صلني.
ويفاخهمخاةا سؤتمالاصادناي منا
عناوز نةا سيقالاأكداأنامماقممتا
مانا تحمسافا سدادو نا عولا ياها
إخقامفاحلكةا سالّكمباماناوإىلا
مطمناصيدمءا سادويلاعىلانحالتا
 سيطيطا سجيخةا س مي ةاوسلشهلا
 سسامعساعىلا ستي يلاو ستلاتدتربا
إخَْسامخلا طميا6ا ذ تا نحالتهاما
يحت،اخددا ختهمكمًارصخحمًاأليسطا
حقايقا سي طنا س ميال،اأالاوليا
حلخاةا ستيقالاماناوإىلاخامنجا
 سباالعا ساذياكفلتاهاُكّلا سقي خنيا

و سدملد تا سدوس ةا إلخَْسمخ ة.
أنا إىلا وأشامنا سب امنا
 الحصمئ امِتاتشارياإىلاأخهاخيجدا
أَْكيَااالاماناعرشخناأسافاعمسلا
خامنجا سباالعاخلغباينايفا سديعةا

يدادا ناتقطدتايهما سسابلاوأصبحي اغرياقمعنخنا
عاىلاتحمالاخفقمتا القمماةاو سد ش،االاسا مما نا

أغلبهماسمخلاسغلضا سدالج.
وقملا سب منا»خيجاداأَْكيَاالامنا5ااأسفامي طنا
ع خالا سباالعايحمجاةاممساةاسلسافلاإىلا سيامنجا
ومدظمهاماحامالتاإخَْسامخ ةاحلجاة،ايمإلضمخاةا
إىلا سطاالبا سبتديانياسلدن ساةايفا سيامنجا سذخانا
سا ُحلمينامنا الستحمقايمؤسسامتهما ستدل م ة،ا
خضاالًاعانا عمقةاحالاساّماشاملا ألرسةاوتدط لا

مصمسحا سكيريامنانجملا سملاو ألعممل.
وععاما سب امُنامجادع ًا سجتما6َا سادويلاو ألماما
 ستحدةاو سه ئمتاو ستميدةاسهماو سيظممتا إلْقل ْم ةا
و سدوس اةاوميظمامتا سجتما6ا سدخالاذ تا سصلةا
يتحملامسؤوس متهماإز ءا آلثمنا سكمنث ةا ستلاسحقتا
يمسشادبا س ميلاجل ءاإغالقامطامناصيدمءا سدويلا
و سضغاطا سرسخ6اعاىلاتحمسفا سدادو ناسلخ6الذ ا

 سحظل.
ويفا سسا مقاخّظاماأييامءا سشادبا س ميال،اس لةا
 سيالثامءا ساميض،اتظملالةا حتجمج اةاإسكرتوخ ةا
عرّبو اخ هماعنا ستهجمخهما سشدخداسلصمتا ألمملا
عىلا سحظالا سجييا سذياخفلضها سددو نا ألملخكلا

 سسديعياعىلامطمناصيدمءا سدويل.
و ساتدلضا س مي ينايفاتظمللتهما إلسكرتوخ ةا
END_YEMEN_ا#ا لمشاتمجهما ساجلا  ستالا
SIEGEا سلتبةا ألوىلاعمس مً،ا ألرض نا إلخَْسمخ ةا ستلا
سحقاتايمس مي انياساي ءايفا سد خالاأوا سدمسقنيايفا
 سيمنجامناطالباومالىضاومغرتينياجل ءا سحظلا
عاىلامطامناصيدامء.امشاريخناإىلاأنالاذ امماكمنا

َس حُدُثاسيالا ستي طؤا ألمملام6اتحمسفا سددو ن.
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5 فكر سددعااخلاا      سيم لالااخيمخلامالا اا سي خلامااني 6ا سيمخلامخلالا

حمود عبداهلل األهنومي
ناعل ها  سصاربُاخضبُطا إلخسامناعيادا سشاد ئد،اوخهايِّ
إىلا إىلا ألمام ايفا سسامنعةا سلتحالُّكا  سصمئاب،اوخدخُداها
 سطمعمتاو الساتمل ناعل هم،اوكبِْحاجممحهاعنا سدميص،ا
و سيكايصاعنامي طانا سياري،اومكمِمِنا سداز،اوجبهمِتا
 سكل ماة،اوسامحمتا سغارية.او سصميلاليا ساذياالاختأّخلا
ح ثاخجبا ستقد ،اوالاختقد اح ثاخجبا ستأخل،اوميلمماالا

خلتمُعاسلمكمنِهاو سيي زل،االاتُبِْطلها سيِّدماو سفي ضل.
يفاخضامالذها ألماي جامنا سحلوبا سظمساة،اوظلممتا
 الساتبد عا سقمتمة،امماأجدَنا إلخسامَنا سؤمَناولياخييضا
مدلكاةا سفض لاةاوعنَءا سلذخلةاعانا ألنضاو سِدلض،اأنا
ختساّلحايهذ ا سساالحا سفّدملاو سيِشاطاو سقامعناعىلاقلبا
 سي زخانا سمعخةانأساماعىلاعِقب،اولياخالىالؤالءا ألخذ لا
و ألوغامع،اوشاذ ذَا آلخامق،اوقداتد عاي اعل يمامانا سرشقا
و سغالب،اييفسا متهما سحقارية،اوساي يقهما سيطارية،ا
وخدالتهاما سشايدمء،اوجل ئمهاما سصلدمء،اماماأجدَنهاأنا
خكتسابايمسصرباقايةاإضمخ ةاإىلاقيته،اوطمقاةامتيمم ةا
إىلاطمقته،اوسا كيناسها سيرصاو سظَفلاخمتمةاطب د ةايفا

خهمخةا سطمف.ا
سماجموَزاطمسيُتاوجييُعها سيهَل،اونأو اإمكمخمِتاعدوِّلما
جمسيتا سمعخةا سهمئلةاو ستفيقة،اتحّدثاخلخقمنامناجييعا
لينا سذخناالاخضدينا طمسايتاعناتيقدمتهم،اخقاملا ستدجِّ
حساميماسلق اما سلوح اةاو سدي مالا سدييخة،اوخق ساينا
 ألشا مءايمقمخ لا سمعةا سغل ظة،ااَقمسُي ْاالَاَطمَقَةاَسيَما ْس َْيَ ا
ِيَجمسُايَتاَوُجيايِعِه(،اسقداأرسعي ايمستدبارياعناتيقدمتهما
 ستهمسكة،اشاأخُهماشاأنا سضدمفا سذخناخسمِنعينايإيد ءا
 سلأيا سرسخا6،او سيظلةا سمعخةا ستهمسكة،اوقادايدأا سقلآُنا
لايناع ئمم،ا  سكلخامايحكمخاةاميقفهام؛األخهمالاما ستدجِّ
و سسمِنعينايإيد ءا سلأيا سبد داعنا سصرباو سق ما سلوح ة.ا

الصرب.. طاقُة الجهاد املتجّددة
غارياأنا سفلخالا آلخال-ا ساذياخد اشاح امةا إلخممن،ا
وخكتساباقيتها سمعخةامناق َِمها سلوح ة،اوخؤمنايقض ةا
 سصرباو سلوحاوتفيُِّقهمماعىلاقض ةا سمعةاو سددة،اوخُْصِدنا
أحكمَماها ستأخِّ اةايمسيظالايفاساينا سلها ستالاالاتغ باعنا
 سي قا6ا–الذ ا سفلخلاأعليهمايرص حاةا س قني:ااَقمَلا سَِّذخَنا
ناِخئٍَةاَقِل َلٍةاَغَلبَْتاِخئًَةاَكِيريًَةا الَُقيا سّلِهاَكمامِّ خَُظيُّايَناأَخَُّهمامُّ

مِيِلخَن(. ِيِإذِْنا سّلِهاَو سّلُهاَم6َا سصَّ
إخهاماطلقي األمَّامساأسٍةاخمِكيُهماقْلاُبا سي زخِنا سمعخةا
نأسامًاعاىلاعِقاب،اإخهامامساأسُةا سصارب،ا ستلاساناتكينا
يمساتي لما سدميلاا سصربا سجم ل(ااصرباأويلا سدز (اإالايفا
صفا سؤميني،ا سذخناخيفتحينايقلييهماوعقيسهماعىلا سلها
ا سصبين(اا سيمرص(اا سيك ل(اا سقهمن(اا سجبمن(اا سقيي(ا
ا سلط اف(،اوخلتِبطاينايها نتبمطاماوث قام،اوخلتقينايفا
أسابميه؛اسهذ اخدليايناأنا سصربايتيخ لا سلاهاوإمد عهاليا
مايََلُزو ْا امي زخنا سقيةا سمعخةاعاىلا ألنض،ااَوَسمَّ مماسا غريِّ
ِسَجمسُيَتاَوُجيُيِعِهاَقمسُي ْاَنيَّيَماأَْخِلْغاَعَل ْيَماَصرْب ًاَوثَبِّْتاأَْقَد َميَما
خَماَعىَلا ْسَقْيِ ا ْسَكمِخِلخَن(.اوكمختا سيت جةااَخَهَزُميُلما َو خرُصْ

ِيِإذِْنا سّلِهاَوَقتََلاَع ُووُعاَجمسُيَت(.
ومناذساكامدلكتُيما س ايَ اضدالذ ا سددو نا سساديعيا
 ألملخكال؛اإذاظهلاخ هماجل ماوو ضحاماأنامجملدياخمنا
 إلخممن،اختفّيقيناعىلاعدو ناقلنا سشا طمن،ايهذ ا سدمملا
 سدياييا سقيي،ايهذ ا سصربا ساتطمعي ا سيبامتالذها سدةا
 سطيخلاة،اوياهاكبحي اجمامحاآممساها سدلخضاة،اوظهلو ا
كمألسايعا سضمنخةاخهمجمينامدساكل تا سددو،اخالاخلييا
جييعلاماعىلايشءاسايىا سفال ن،اوختصادوناسجحمخلها

 سش طمخ ة،اكمسجبملاشميخماوقيةاوصميع .
اولجي امجملدخيما أليطملا-ايفاظلوِخهما إنامشملَداكلِّ
وأسالحتهماوخ من تهما ستي ِضدةاضادا سددو نايفاظلوخها
وأسلحتهاوخ من تها سمعخةا سدساكلخةا سلتفدةاو ستطينةا
اجييُعهاخل َنا سيدمجامنا ألسايعا–استشّكُلاميمالا ح ثاخفلُّ
ن ئدماوحكمخةاجم لةاترُْبِزالذ ا سدممَلا سدظ ما سذياس كتُبا
 سيهمخَةا سدزخزَةاألوس مءا سلهاوإناضُدَفتاإمكمخمتهم،او ُسذسةا

ألعد ئهاوإناعُظمتاخ من تهم.ا

ا سلََّها اأَخَماَوُنُسايِلاإِنَّ خقايلا سلهاتدمىل:ااَكتََبا سلَّاُهاأَلَْغِلبَنَّ
اَعِزخٌز(.ا َقِييٌّ

يفامي قا6ا سطمعاةاو سقلبامنا سلاه،ايفام معخنا سجهمعا
تلتفا6ا سيفلاعاناعخالا سدص اة؛االخشاغمسهمايدظ ما
 سهدفاوكلخما سِيجهة،اوخُبْلا سقصد،اوخ هاتساميا سيفُلا
عاناعبيعخةا سهايىاالتصمسهامايمسدبيعا سحلا ساذياالاإسها
إالالي،اوخ هاتتقّدسا سشامِعُلاستيُلَجاماناطيِنا سبه م ةا
ا  ستلا نتكساتاخ همامناخالِلا إلخغملايفا سشهي تاإىلاسميِّ
 سلوح،اوجممِلا سفكلة،اخ هماخشاُدلا سسلُماأخهامأميٌنامنا
قبالاخمسِقها سيِدماعل اها سذياخجبا متياملاأمله،اختكينا
خفُساهاأطيَعاألماله،اوأقلَباإىلا سييِفاماناخه هاوزجله،ا

خالاتيُقلاعل هاطمعة،اوالاتتحبّباإس هامدص ة.
والاطمعاةا س ي اأوجابامناطمعةا سجهامع،اضدا سغز ةا
 سدتدخاناوألالا سفسامع،اوالامدص اةاأقبُحامانامدص ةا
 سالميقاف،اوجلخماةا سح معا سسالبلا سذياخيارُصا سبمطلا
و سش طمن،اوخيذلا سحلاو سلحمن،اوخم تاقض ةا سصرب،ا
 ستالاللاعياي ناكبرياماناعيموخاناتلي ةا سلاهاوته ئتها

سدبمعها سدظممء.
عل يماأناالاخيِكرَس،اوالاخضُدَف،اوالاخستكنَي،اأمم الؤالءا
 سدتدخان،اخإخهايطايِلاُعْمِلا سدادو ناخطيُلاعْماُلاثبمتيم،ا

وخدلياييمُءاصربخم.ا
ويقدناتحديا سددو ناسيماخيمياوخشتداسمعداصميعخم.ا
ويقادناتحدخامتا سحياةا سكبارية،اخؤللياما سلاهاسلدونا
 سدظ ماخ هم،اخإناسهماقدل اساح قمايفا سيزي،االاخبلغيخها
إالايهاذ ا سددو ن،اوإناسياماميزالاكلخمماعيادا سلهاويفالذها

 سلحلةاالاخبلغهاإالايهذها ستضح مت.ا

والصرُب عاقبُته الظفر
ومنا ألشاجمنامماتحتمجامنا سيمح ةا سطب د ةاإىلاأكيلا
مناعرشاسايي تاستدطَلا سيممَنا سطليية،اوقداصدقاأمريا
ةا  سؤمينياعيلايناأيلاطمسباعل ها سسال اسماقملاكِلمةامِهمَّ

وملِهمة:ااالاخدد ا سصبيُنا سظفَلاوإناطملايها سزممن(.
 سصربُامفتمُحاكلِّاخرٍيا

اوكلُّاصدٍبايهاخهيُن ا
وطمسماخ َلايمصطبمٍنا

امماق ل:ال همتاالاخكيُن ا
الً،اوالا الًاوتجمُّ امنا سدادو ناتحمُّ الاخجايُزاأناخكيَناأقلَّ
خجيُزاأناخرت َخىاعناطلبالزخمتهماو ستيك لايملتزقتهم،ا
اَوالَاتَِهيُي ْايِفا يِْتَغمءا ْسَقْيِ اإِناتَُكيخُي ْاتَأَْسُميَناَخِإخَُّهْماخَأَْسُميَنا
َكَماماتَأَْسمايَناَوتَْلُجايَناِمَنا سّلِهاَماماالَاخَْلُجايَناَوَكمَنا سّلُها

َعِل ممًاَحِك ممً(.ا
وإذ اكمخاتاعمقبُةا سهزخمةايفالذ ا سددو ناليا سدبيعخةا
و الساتذاللاو الساتضدمفاسدرش تاومئمتا سسيني،اخإخها
اسبض6ِاسيي تا سيريٌامناذسكاأناخصربا سصربا السارت ت جلَّ

يفامقمتلتهم،اومالحقتهم،او يتغمِءالزخمتهم.ا
صاربٌايفاميهامجا سكل مةاو سدزةايض6َاسايني،اخريٌامنا

ح مةايفاذسٍةاومهمخٍةاو ستضدمٍفامئمِتا سسيني.ا
وصاربٌاعىلاطمعةا سلاهايفامي جهتهم،اخريامنامدص ةا

 سلهايمالخكسمناأمممهم.
وصدقا إلمم اعيلاعل ها سسال احنياقمل:ااَمْناَسْماخُيِْجِها
رْبُاأَْلَلَكُها ْسَجَزُع(،اويذسكا سي مِناتم ّزا سدقالءا سيميتين،ا  سصَّ
وخمزا سشاجدمنا ألكلماين،اوخجىا سفلسامنا سصممدون،ا

وخمبا ألذالءا ألضدفين.

ثمًاييدماةا سلهاخاإنامجملدخيما أليطملا وم6اذساكاوتحدُّ
قداصربو اجم الًاعىلامقمسامةا أللي لا سشادخدة،او سغليةا
 ألك ادة،اصربو اعىلا سجيع،او سدطش،اوعىلا خدد  اتكمخؤا
 ألسالحة،اوّقلتهم،اوتحّدو اأحدَثاأسلحةا سطري ن،اوصربو ا
عاىلاأذىا سلتزقة،اوخ مخمتهما ستكلنة،اوسماخزعزْعاثقتَهما

إعالُ ا سدتدخنا سكذوب،اوالاكيلةاعّنايقلتهما سحليب.
صاربو اعاىلاحالبا القتصامع،اوإنجامفاألالا سديمعا
و سفسامع،اوك ادا سكمئدخان،اوتليُّاصا سرتيصاني،اوعاىلا
مشاملدةا سدممن،اومقمسامةا أللاي ل،اوتقطُّا6ا ألوصمل،ا
ونؤخةا ألصدقمءاو ألقمنباولماخغمعنونا سح مةايفاوحش ةا
قملالة،اوظلوٍفاخمجالة.اصربو اعىلا ستالعبايمسشامعل،ا

و سك دايفا سقيي تاو سيميل.
وإناتدجْباخمناتلكا سلأةا س مي ةا ستلاختكلَّنامشهُدلما
خيم مً،اوللاتستقبُلاشه َدلما سيح د،امزغِلعًةامرسونًة.ا
صاربٌاجم لايفا سفل ق،اوزغلعةاعيادا سيع ع،اوخلٌحاعيدا
خبأا سصدمةا ألوىل،ايشكٍلاسماخشهداسهايفا ستمنخخاميال،اوللا
ذسكاإالا سصربا سجم ل،ا سذياسماخكنا س ي اإالا س مي ين،اومما

كمنا س مي يناإالاإخمه.
اخئمتاشادبيما س ي اأحيُجا إنا سجملدخانا أليطاملاوكلَّ
ماماخكيخايناإىلا سصربا سي عالايفاكلاسحظةاماناسحظمتا

تحلكهما سجهمعيامنايد ختهاإىلاخهمخته.ا
وأعظاماصرٍباخجاباعل هاماليا سصارباعاىلا المتيملا
ستدمس اما سكتمباو سسايةا سصح حاة،اثما المتياملاألو ملا
 سقامعةا سحيَّكانياو سجلِّياني،او سحالصاعاىلا العتصام ا
وتجيابا ستيمزع،اح اثاخُيِنثاذساكاكلُّها سيارَصاو سظفَل،ا
اَوأَِط ُداي ْا سّلاَهاَوَنُسايَسُهاَوالَاتَيَمَزُعاي ْاَختَْفَشالُي ْاَوتَذَْلَبا

مِيِلخَن(. ا سّلَهاَم6َا سصَّ ِنخُحُكْماَو ْصرِبُو ْاإِنَّ
مماأحايجا ألمةا س ي اإىلامزخدامناذساك،اس لايفام د نا
 سدلكاةا سبامرش،اوسكنايفا س معخانا سيتلفةا ستالاتتدللا

يمسدلكة.ا
خحنايحمجةاإىلا سصربا سذياخيبّتا ألقد  ايفا سدلكة،اويفا
 سيقفا سحل،اويفا سطلخقةا سلض ة،اويفاتجمُوِزا سشمئدمت،ا
6اعىلا ألذىا سذياخبَيلا سجملدخناوألَلا سدطمء،ا ويفا سرتخُّ
ويفا ستداميلاعاىلاإسامء تا سيمخقاني،اوعيداتشافِّ همامنا
اذسكاخستط 6ُاتجموَزهامناخاللا تضح متا سجملدخن،اكلُّ
 سصرب،اخقيلا سلهاتدمىل:ااإِناتَْمَسْسُكْماَحَسيٌَةاتَُسْؤُلْماَوإِنا
ُكْما تُِصبُْكْماَسا ِّئٌَةاخَْفَلُحي ْاِيَهماَوإِناتَْصرِبُو ْاَوتَتَُّقي ْاالَاخرَُضُّ

ا سّلَهاِيَمماخَْدَملُيَناُمِح ٌط(.ا َك ُْدُلْماَش ْئمًاإِنَّ
وخقايلا إلمام اعايلاعل اها سساال :ااَخُياذُو اِسْلَحاْلِبا
اَسَظمَلم،اَوَعاَلاَسيَمَلم،ا تََهم،اَخَقْداَشابَّ أُْلبَتََهم،اَوأَِعدُّو اَسَهماُعدَّ
(.اومماأجمَلهمامنا رْبَ،اَخِإخَُّهاأَْعَعىاإىَِلا سيَّرْصِ َو ْستَْشِدُلو ا سصَّ

كلمٍةاتجدُلا سصربَاسببماسلظفلاو سيرص.
إخلانأخُتاويفا ألخمِ اتجليًةا

اسلصرِباعمقبًةامحميعَةا ألثِل ا
ايفاأْمٍلاخحموسُها وقلَّامناجدَّ

او ستصحبا سصربَاإالاخمزايمسظَفِل ا
َوأَخُفِساُكْما أَْمَي ِسُكاْما يِفا ا اَستُبَْلاُينَّ تدامىل:ا خقايلا سلاها
اِمَنا سَِّذخاَناأُوتُي ْا ْسِكتَمَباِمناَقبِْلُكاْماَوِمَنا سَِّذخَنا َوَستَْساَمُدنَّ
اذَِسَكاِمْناَعْزِ ا ُكاي ْاأَذًىاَكِياري ًاَوإِناتَْصرِبُو ْاَوتَتَُّقي ْاَخاِإنَّ أرَْشَ
 ألُُميِن(.اوخدالًاطمسماكمنالذ اساليَكا سجملدخنا سصميلخنا
 سمضنياعىلاعنبا إلخممنا سذخناالاخلتفتيناإىلا سسفمساف،ا
األم ةاسس يلا سزخمنف،ااَوَمماَسيَماأاَلَّاخَتََيكََّلا والاخُدريوناأيَّ
اَعىَلاَمماآذَخْتُُميخَماَوَعىَلا َعىَلا سّلِهاَوَقْداَلَد خَماُسابَُليَماَوَسيَْصرِبَنَّ

 سّلِهاَخْل َتََيكَِّلا ْسُمتََيكِّلُيَن(.
أخاري ًايمسصرباتساتط 6ُا ألمةاتجاموَزامحيتهماوآالِمهما
و الختصمَناعاىلايالئهم،اويمسصرباخصُغلالاذ ا ألذىا ستميلا
يفا إلعاال ا إليل ايساو ستضل الا إلعالمال،او ساذياخقَصُدا
ياها ختهمُباعقايلا سيمس،اويديالةا طمئيمخهام،اوصيمعةا
إذعمخهام،او إلطمحاةاي ق يهاماعاناخمتمةا سيارصاوخقنيا

 سظَفل.ا
ااُةاعاىلامي جهةامصمعاِبا سح مةا يمسصارباتقاِدُنا ألُمَّ
ختجتمزا أللي لايتؤعةاوطمأخ ية،اوالاتبميلايشظفا سد ش،ا
والامدالَّةا سحالب،اوالايطيلاأمدلام،اولذ الياماماخيبتها
اإاِلَّاِمْناِعيِدا سّلِها شادبيما س ميلا سبطلا سجملد،ااَوَمما سيَّرْصُ

ا سّلَهاَعِزخٌزاَحِك ٌم(. إِنَّ

اًل، ول يجوُز �أن نرت�َخى عن طلب هزميتهم و�لتنكيل مبرتزقتهم ل يجوُز �أن نكوَن �أقلَّ من �لعدو�ن حتمُّ

الصرب.. يعقُبه النصر
ــُلهم لمقامات عالية، بما صبروا على عظيم البالء، وأيقنوا بحسن العاقبة، )َوَجَعْلَنا   ويصطفي من ِعَباِده أقوامًا ألدواٍر كبيرٍة وعظيمٍة، ويؤهِّ

ُ
يختاُر اهلل

ا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن(؛ ولهذا أمر باالستعانة بالصبر والصالة االستعانة المطلقة، في كل األمور، وجميع الحاالت،  ًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّ ِمْنُهْم َأِئمَّ
اَلِة ِإنَّ اهللَّ َمَع  ْبِر َوالصَّ اَلِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن(، ويقول تعالى: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ ْبِر َوالصَّ يقول اهلل تعالى: )َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

اِبِريَن(، واالستعانة المطلقة باب واسع يطرقه المؤمن ويجد اهلل عنده. الصَّ
وما أجدَر اليمنيين اليوم وهم في أْوِج محنتهم، وِخَضمِّ آالمهم، أن يستعينوا بالصالة، وأن يستعينوا بالصيام، وأن يستعينوا بالصبر؛ ذلك أنه هو السالح 

األمضى في معارك اإلرادات، وهو األفتك في مراحل االستراتيجيات.

صبٌر في منهاج الكرامة والعزة بضَع سنين، خيٌر من 
حياة في ذلٍة ومهانٍة واستضعاٍف مئاِت السنين

قال اإلمام علي \ :
ْبُر َأْهَلَكُه اْلَجَزُع( )َمْن َلْم ُيْنِجِه الصَّ



كتابات سيم لالااخيمخلامالا اا سي خلامااني 6ا سيمخلامخلالا      سددعااخلاا6

ملاذا العرض 
العسكري لحرائر 

اليمن؟
علي عبداهلل صومل

ثمةاتسامؤلامناقبلا سبدضاحيلا

 سدالضا سدساكليا سيسامئلا ساذيا

ييتهاقيمةا سسريةا سفضمئ ةا ألسبيعا

 سفمئت؟

اوقاداخكاينالاذ ا ستسامؤلايلخئما

إىلا ستشايخشا خهادفا خكاينا وقادا

و ستشيخشاخقطا

وعىلاُكّلاخإخيماخقيلا

أوالاليمكاضي ياطاوأخالق متاإذ ا

تما الْستَز  ايهماخالاممخ6امنا سشمنكةا

يفا سدالضا سدساكليا  سيسامئ ةا

 سيسامئلاسمايفاذسكاماناأثلاكبرياعىلا

خفس ةا سيصما

وثمخ م

إس كاماماماكتبتاهاعانا سدالضا

 سدساكليا سيسامئلا سذياييتهاقيمةا

 سسريةا سفضمئ ةاقبلاعدةاأشهلا

اخسامءا س مناتبدثانسمسةازخيب ةا

إىلا سغاز ةاو سلتزقةاومدهمماتيظ ملا

 سقماعدةاوع عشاخالصتهم:

إذ اخلاتا س معخنامناأيطملا س منا

خاإناون ءاُكّلاعظ اما مالةاوم6اُكّلا

حسانيازخياباوماكمناُكّلاجبامناأ ا

عممنةاأَْواييتا ألزونا

اسيساق كماكؤوسا سيمخماوخجلعا

أللكماصربا سلز خما

قبالاأناخيالجامناتحاتا سلكم ا

ضحمخماأواخجلاإىلاقرصا س زخداسابمخما

خيبامعايفاسايقا إلمامءاأواخسامقاإىلا

 سليكالد خما

ستدلمي اج د اخماأشابمها سلجملاوالا

نجملا

أنامناتجيعايفلاذةا سكبداَوحب با

 سقلباسفلاطلخقهماإىلامدمخقةا سيتا

يمسامةا سيغالاكماماساياكمخاتاس لةا

زخمخهماع ئمةا سبرشاقيخةا سشاك مةا

جممدةا سداز امتلفدةاجالي با سدفةا

وعنوعا سصارباقداوضداتاخدلماعىلا

 سزخامعا سبيدق اةاوأصبدهامايفاعخلاةا

 سقيميالا س دوخةاكمماخلداتا سقالعةا

منا سديلاو سسي نامنا سدصماميفقةا

سحل هاماماناصدنلاماوسيمتمهمامنا

خيرصلمايفاسب لا سلهاتدمىلا

وخقايلاساناخدارتضاعاىلالاذ ا

 سدلضاأواختيدن

إناكيتاعم الًاملتزقامًاخإخّماخقيلا

ساكاإناميقافالاؤالءا سيسايةاألجلا

وأرشفاماناخ مخاةاميلاكاوسياكيتا

ممناخساتح لامناذسكاخمامايمسكاالا

تيجلاأواتستح لاوأختاتدبدا سطلخلا

أََمام اجحمخلا سغز ةاَو سلتزقةاوتدعيا

 سيل جالاو ألَملخكالاس دخلاأنضكا

وخهتكاعلضكا

وإناكياتاخمي اماحالا اخيقيلاسكا

أَخْضامًالاؤالءاحل ئالا س مانامصمخ6ا

وأمهامتا زوجامتا ألسايعا  سلجاملا

 ألشابملاسماخقلننايفا سب يتا-إذ اسز ا

 ألمل-ألخكاسماتيلجاميهم(

ماذا حّققت السعودية من عدوانها على اليمن؟!

لم يُفت اآلوان.. ُكن شريكاً يف النصر

أحمد ناصر الشريف 
يد خةاختسامءل:اممذ احّقالا سيظمُ ا سساديعيامنا
عدو خاها سظمسماعىلا س مناوشادبهما سدظ م..اومماللا
 ألْلاَد ُفا سيف ةاون ءالذها سددو نا سذياسماخشاهداسها
 ستأنخاُخامي الً؟امنا سؤكداأنا سيتمئجاجمءاتاعكسا ًةا
تمممامًاومي بةاساماكمناخيططاسها سيظم ا سساديعيا
وحلفامؤه..اخقداخرسالاذ ا سيظم ا ألنعاناخفيذَهايفا
 سدمسنيا سدليلاو إلْسااَلمل..اوخرساأمي سهاوُسمدته..ا
وكشافاعناَسايءةامذلبها سيلميلا سذياقاّد ا سدخنا
 إلْسااَلملا سحي افاسلدمسماعىلاأخهاعخانا سقتلاو سذيحا
و إلْنَلامب..اأمماج شاها سذياخدترباماناح ُثا الخفمقا
عل هاورش ءا ألسالحةامنا سج ايشا ستقدمةايفا سدمسما
خقداأثبتا ثيمءا سي جهمتا س د خ ةايأخهاج ٌشامناونقا

و سهلوباأثيمءا سدمنكايمسيسبةاسهامناأَْكرَبا خجمز ته..اوليامماخديلاأنا
 سساديعخةا ستلاكمختاتتسارتاون ءاأمي سهماكشفتاعناعينتهماس طل6ا

عل هما سدمسمايأكملهاوعىلاحق قةاخظممهم.
وسيعدخاماقل االًاإىلا ساين ءاوتحدخاد ًاإىلاممايددا خشامءالاذ ا سيظم ا
ومملكتاها ستالاأسساتهمايلخطمخ مايفاخااسابتمرباعام ااخلا اعىلا
أخقمضاوالخمتامبديلةاوضد فةاسايجداأنامليَكا سسديعخةا ستدمقبنيا
خهجي اخهجمًاقطلخمًاخلخد ًاخدتمداعىلا ستممخُزاييجيعا ألممكنا سقدساةا
ماناجمخباومناجمخباآخالاخدتمداعىلا يتز زاجري خهاما سدلباوقضما
أن ض هماوحقيقهماكلمماسايحتاسهما سفلصةاسذسك..اوم6ا كتشامفا
 سيفطايكم متاكبريةاوو سادةاتحيستامملكةاقلنا سش طمناإىلاعوسةا
متسالطةاتيظالاإىلاجري خهمايمساتدالءاوحقداوقداتأكداسادىامليكهما
وأمل ئهاماأناميطقاةاشابها سجزخالةا سدلي اةايكمملهمالالاصي دةا
حااللاسبيلاساديع،اويمستميلاخإناأخةاتيجهمتاستغ ارياأَْواتطيخلا سبيىا
 الجتممع ةاو سس مسا ةاو القتصمعخةاو ساتقاللا سقل نا سس ميساأليا
اةايفا س مناخدتاربايفاقمميِسا قطالامنا ألقطامنا سجمونةاسهاماوَخمصَّ
حكم ا سساديعخةاتملع ًاعي فامًاعىلا سدتمعاو سأسيفايالاوخلوجمًاعىلا
قمعدةا سسميحايه..امناليما خزعجاُحّكم ا سلخمضاَكيري ًاعيدمماقممتا
ثيةااااسابتمربا سشادب ةاعم الالا او ستلاجمءتامصّححةاسسامنا
 سيينةا أل ااسابتمرباو كتييال(او سدملاعىلاتحق الاأْلَد خهما ستلاتما

تغ  بُهاماوتجم دلامايفدلا ستدخلا سساديعيايفا سشاأنا س ميلاخطمنا
صي باحكم ا سساديعخةامناخجمحا سيينةا سشادب ةاو ستفمفا سشادبا
 س ميالاحيسهماكيخهماجامءتاملب ةاسطمسباهاومدليةا
إعمعةا ستي زنا سسا ميسايفا سيطقاة،ايمإلَضمَخةاإىلا خهما
شاكلتايد خةاسزسز لاعي فاخهدعامصمسحاخميذجا سفلعا
اةايفا سساديعخة..اوسما  سي حداو ألرسةا سي حدةاويَيمصَّ
خأُلاييياساديعاجهد ًاعىلا سستيىا سقيملاو إلْقل ْملا
مانامحموسةاسدباعونارشطلا سيطقاةايمماخمتلكيخها
مناأماي ل،اوظيي اأنالذ ا سدوناخمكناأناخساتملامنا
خااللاحفيةامانا سادوالن تاتيفلاليماوليامكاأَْوامنا
خااللا سبصامايمإلخجمباخايقاُكّلا ألو مالا سدل ما ستلا
تأت همامانا سرشقاومنا سغالب،اوالاع علاسلدخيلايفا
تفمص الاخدلخهاماُكّلاعمقلايفا سساديعخةاأَْواخمنجهما
ُخُصْيصامًالاذها ألخام ا ستالانخا6ا سغطامءاخ هماعنا
 سساتيناو سفضالايفاذسكاخديعاسلمقمتالا س ميلا سدي دا

 سذياكشفاحق قةاأرسةاييلاسديعاومملكتهما سرشخلة.
إنا سس مساةا سساديعخةا سبي اةاعاىلامقمخضاةاحلخاةا سشاديبا
وس معتهماو ستقالسهمايمسدوالناوعىلاإْنَلمبا آلخلخنايمسدعمخةاسصفقمتا
 ألسالحة؛ايهدفاتييخفامناخيلجاعناي تا سطمعةاوضممنا سه ميةا
يشاتىا سسبلاعىلاشديبا سيطقةاللاخفسهما سس مسةا ستبدةاحمس مً،ا
ح ثاظنا سيظم ا سسديعيا خهايإْمَكمنا حتي ءاعولا سيطقةاوشدييهما
مناخااللامجللا ستدمونا سيل جالاوسكناخ مسهماقداَشاّطاَكيري ًايفا
 ستفمؤلاو سشاي لدا ألخريةاحيلامماجلىاسهمايفا س مناتؤكداصدقامما
خقايل..اويمإلَضمَخةاإىلاس مساةاخلضا ألملا سي ق6ايقيةا سساالحاخقدا
عمدا سيظم ا سساديعياإىلاخلضاتلس ما سحدوعام6ا سجري نامناطلفا
و حداويمتفمقمتاقرسخةامساتغالًاظلوفا سادولا سجمونةاسملكةاقلنا
 سشا طمناوللاس مسةاسماتكناستيجحاسيىايفاظلا ستشتتاو ستمزقا
 سقيملاويفاظلامشامكلامرت كماةايفا ألقطمنا سجامونةاعلفا سيظم ا
 سساديعياك فاخجللماسصمسحه..اسكنا س ي اويدداأناوجداييياساديعا
أخفسهمايفامأزقايسبباحليهماعىلا س مناخإنا ألَْوَضمعاقداتغريتاوسما
خدداأمممهماسايىا سييفاومزخدامنا سييفا سذياقداخؤعيايفا سيهمخةا
إىلاإساقمطاخظممهماسرتتامحا ألمتمنا سدلي ةاو إلْسااَلم ةايالاو سدمسما
أجما6امنا سفتنا سذلب اةاو سديرصخةاو سطمئف ةا ستالاخصدنلمالذ ا

 سيظم .

حمير العزكي 
إىلاُكّلاَماناتكمسالاوتيمقال،اَوتيامذلاوتساملل،اوتغمخلا
وتجمَلل،اوخّلطاوقرّص،اوتدذناوتأخل،اوتيّيفاوسّيف،اوييلا
ا سيجايىاوآثلاعىلا آلخالةا ألوىل،اوعىلا سدخنا و ساتغيى،اوأرسَّ

ا سح مةاخدمشاذس الً.  سدخ م،اوأَحبَّ
إىلاُكّلامناتلّععاو حتمن،اوسماخقيدها سيتاو سدممن،او سقصفا
و سحصامن،اومامز لاخؤخدا سدادو ن،ايمسقلباو سلسامن،املتزممًا

 سح مع،اعىلامظيةا سلشمع،ايلغماممحلايمسبالعاو سدبمع.
إىلاُكّلاماناحباكاوخاربك،اوطدناوشاّكك،اولمجاماو تهم،ا
َوخمصاماوحكام،اخجمناوظلام،اوظلاخيارشا ألكمذخب؛ايهدفا
 الثمنةاو ستأس ب،اخستقبلا الشمعمت،اوخلملازونلمايفا سصحفا

و سصفحمت،امقمالتهاضالالت،امظلممتا سكلممت.
،اوذ قا ألساَماو سدَ او سل،امنا إىلاُكّلاُحل،امّساهاوأللها سرضُّ
 سددو ناو الحتالل،ايفا سجييباو سشاممل،اوسماخزلاأساريا سد ن،ا
حب لا ألعذ ن،انلنياساي عا ألخكمن،او سيموفامنا ألَخَْصامن،ا

مصدقماسماخيمن،امنا سزوناو سبهتمن،ايالاعس لاأوايللمن.

إىلاُكّلاشامعلاأعخاب،اوميقافاسب اب،اوسا ميساخج ب،اسها
مدلخةايحقمئالا ألمين،او طالعاعىلاعقمئلاوخفمخما سساتين،ا
سهاعن خةايتأنخخاخىل،اونؤخةاسستقبلاختجىل،املاعىلاحكمخمتا
 سحالوباو سرص عمت،اَو سحلكمتاو سياين ت،اونأىا سددخدامنا
 سيهمخمت،اتلكا ستالاخجمدهماخليعا ستضح مت،اوزو لا سطغمة،ا
و ختحمنا سغز ة،اولي نا سدم ل،او عتز زا ألص ل،اويقمءا سيطن،ا

و ختصمنا س من.
إىلاُكّلامغالناياه،امماز لا س منايفاقلباه،اوحمعتايها أللي ءا
عاناعنيه،اأغال ها سددوايممساهاوذلبه،اوأغي هايزخفاهاَوكذيه،ا
و ساتدنجهاإىلامساتيق6اتدصبه،اوزجايهاسقتملا ييمءاشدبه،ا
وخامصاياهامدلكةاساماخكناخ هماطالف،اوممتاخ هامانخمقها
سألساف،اخقمتلا خمهاس حمالاعدولمم،اوخيىساكامامنا ألذىا

جلباسقيمهمم.
إىلا إلخي ن،ا سساتملخنايفا سيرس ن،ايمماجلبيهاألخفساهما
مانا سهاي ن،اومما ساتجلبيهاسألوطامنامناعادو ن،اسماخلغبا
يدء ايقتمسهم،اوسماخسا6َاأيد ًاالساتئصمسهم،اوسماخشمتاخَاْيممًا
يمآسهم،اوممازسيماخشافلاعىلاحمسهام،اوخلجياسهما سهد خةامنا
ضالسهم،اخلماخرسايلؤخةا ستحمسفامتدمد اسقتلهم،اوسماخشمتا

إلمدمخهايفاإذالسهم،اوسماخطلبايساممعا سحلفامءايفامحمخلهم،ا
خصبيناعل هما إللمخمت،ايكلا سلغمت.

إىلاحالزا سيغين،اوشافمءا سصدون،اشاميخا سجبامل،الي ةا
 سحامل،انجاملا سلجامل،ا ألَْحااَل نا اليطامل،ارشفا سجبهمت،ا
وشاغفا الختصمن ت،اآخمتا سجد،اون خمتا سسؤعع،امناخقتلينا
ستساتملاح متيام،اوخضحيناكالاتصمناكل متيام،اخقمتلينايفا
ساب لا سله،اوطمدمايفاخ الانضمه،اخفدونا سيطانايأنو حهم،ا
وخضمادوناجل حهاييزفاجل حهم،ا سرشخمءايفاعمصفةا سدمن،ا

و سيميتينايفاميجةا الخكسمن،
إىلا سجملدخانا سصممدخناأتيجهايآخمتا إلجااللاَو المتيمن،ا

و ستقدخلاو سدلخمن.ا
وماماع مي الماوحدلماصيمعا سيارصا سبنياو سفتحا سقلخبا
خميهاما ستمالا الذناَو سقبايلاو سي خقةاعاىلاععيتلاسكمخةا
 س مي ني،امناذكلتهمايفالذها سساطيناوماناسماأذكللم،اسكلا

خلعاخيتملاإىلالذ ا سيطن..
كنارشخكمًايفا سيرصا
خلماخُفتايدُدا ألو ن.

الطريُق 
إىل القصر 

الجمهوري ال 
يمر عرب املخاء! 

 الشيخ 
عبدالمنان السنبلي

ألعع امءا سقموماةاوكلاماناخادونا
يفاخلكهامامانا سغالنايهاماو سفتيخنيا
يمسددو نا سصه يساديعياأملخكلاعىلا
 س مناوأصحمبااشاكل ًاسلممن(اأسألا

سدلهماخلشدون:ا
مماعالقةا سسا طلةاعىلا سيماويمبا
إعامعةا سرشع اةا يمظليم اةا  سيادبا

 سزعيمة؟!
أس ساتا سدمصمةاصيدامءاو سقرصا
ومقال تا وع نا سلئمساةا  سجمهاينيا
 سحكيماةاومؤسسامتا سدوسةاجم دهما
للا سدي ةاماناون ءا ستدخالا ألجيبلا
كالاخديعالمعيانئ سامً؟!اأس ساتاللا
 سيجهةا ستلاخُفارتضا ناخلكزو اعل هما
خارصًةا وجهيعلاما كلا لتممممتهاما

سلرشع ةا سزعيمة؟!
خمما ساذياخذلبايهاماإذ ًاإىلاأقميصا
 سجييبا سغليلاسل مناوخزجينايأييمئيما
 سغلنايهمايفامحمنقاس لاسهماخ هماوالا

سرشع تهما سفقيعةاخمقٌةاوالاجمل؟!
أخناتكمنامصلحةالمعياوزملتهايفا
سا طلةاقي تا ستحمسافا سد عماسهاعىلا
 سياماويمبا سيادباومنا سساتف دامنا

ون ءاذسك؟!
إقيديخالاأخهما سحمقاىاأنا سطلخلا
إىلا سقرصا سجمهينيايصيدمءاخملاعربا
يمبا سيدباو سيماوساأكيناعيدلماأولا
 سلتدخاناعانامبمعئهاوق ماها سيطي ةا
 سؤميانيايكاماويرشع تكاما سضمئدةا

 سزعيمة!
 الملاأخهما سدمقاينا سمنقيناو ضٌحا
جاد ًاوالاخحتامجاإىلاإخضامٍحاأوارشح!ا
 ألملايبسمطةاشادخدةالياأناسُلَعمتكما
تحمسافا سدادو نا مانا وع عم كاما
يفاأنضكاماووطيكاما ساذيا مطممدامًا
تّدعيناأحق تكمايُحكماهاوتديرياإع نةا
شائيخه،اومماأختماخقاطاإالاجرساعبينا
سهماسليصيلاإىلالاذها سطمم6اسياكيتما

تدقلين!
لالا سحق قاةا سالةا ستالا لاذها
تلخضينا العارت فايهاماو سرت ج6اعنا
 سسارياعكلا تجملهمانغامامدلختكما
و ستشادمنكمايهاماسايالامغمسطمتكاما
أطممعكاما تأثاريا تحاتا أخفساكما
ومصمسحكما سيمصةاووالءكماسكلاشئا

 الا سلهاو سيطن!اأخالاتتفكلون؟!



7 تقارير سددعااخلاا      سيم لالااخيمخلامالا اا سي خلامااني 6ا سيمخلامخلالا

  - زكريا الشرعبي:

-بداية مهندس عبدالفتاح ما هي حملة 
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر« ومتى بدأت نشاطاتها؟  »َأِشدَّ

يادأتاحملاةاأشاد ءاخشامطمتهمايدادا ختهمءا
خدمس ةا سيسدا سيباييا سرشخفاعىلاصمحبهاأخضلا
 سصالةاو ستسال م؛اوخت جةاسلزخما سكبرياو ستفمعلا
 سشادبلايفاخدمس ةا سيسداكمناالايدامنا الساتفمعةا
مانالذ ا سزخاماولذ ا ستفمعلايفاحملاةاخقي ايهما
جم ا6اخئامتا سشادبايفانخادا سجبهامتاوتحملا

 سسؤوس ةايفا سدخمعاعنا سيطن.

-ملاذا تمت تسمية الحملة بهذا االسم: 
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر«؟ »َأِشدَّ

كمناليامكاشادمُنا الحتفاملايمسيسادا سيباييا
امِنانحممءاي يهم«ا  سرشخافاليا»أَِشادَّ ُءاَعىَلا ْسُكفَّ
وقاداتماتسام ةالاذها سحملاةايمسجازءا ألولامنا
 سشادمناي يمما سجزءا سيمخالا»ُنَحممءاي يهم«اكمنا
حملاًةاكيماقداعمليماعل هامايمستز ُمنام6اخدمس متا

 سيسد.

-ما الفرق بني الحملتني؟
 سحملاةا ألوىلاحملةاإحسامناوإغمثاةا سفقل ءا

و سكليمني،اأممالذهاخللخدا سجبهمت.

-ما هو النطاق الجغرايف الذي تعمل فيه 
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر؟ حملة َأِشدَّ

يادأتا سحملةاخشامطمتهمايفاجم ا6امدخلخمتا
 ألممخة،اثما خطلقاتاإىلايمقلا سحمخظمت،او سحمدا
سلهاخحناخشاهداحمس مًاأنايمقالا سحمخظمتاتقي ا
يدمل اةانخادا سجبهامتايمسجملدخاناو سقمتلانيا

ويمسملاو سسالح.

-ما هو طبيعة النشاط الذي تقوم به الحملة 
لرفد الجبهات باملقاتلني؟

خشامطمتا سحملةامتددعةاخهلاخكلخةاثقمخ ةا
تيعيخاة،اولالاعمل امتاتحشا داإىلا سجبهامت،ا
عمل متاتبدأايمسيدو تاوإقمممتا سدون تا ستدنخب ةا
و ألمسا متا سيقمخ ةا ستيعيخةا سلقمء تايمسجتم6ا
ياكلاخئمتاه.اخحاناالاخساتييلاأحاد ً،اوخلخاداأنا
خحمالا سساؤوس ةا سجتما6ايكلاخئمته،اساي ءايفا
 إلطامنا سلساملاأَْوا سجمخبا سجتمدال..ا سجم 6ُا
مساؤوٌلاعنا سدخمعاعناوطيهاو سجم 6امساؤوٌلا
عانانخدا سجبهمتايمسملاو سساالح،اخمسلقمء تام6ا
 سشايص متاوخئمتا سجتم6اكلهاماوم6ا ألحز با
 سيملضاةاسلدادو نايجم ا6اخئمتاهاوأخضامًاما6ا
 سسالطةا سحل اةاتتظمخلالذها سجهايعاكلهماسلخدا

 سجبهمتاوييللاتيجهاعم اسلخدا سجبهمت.

-كيف تقّيمون أستاذ َعبدالفتاح تفاُعَل 
املجتمع مع هذه الحملة؟

 سحماُداسلاهانبا سدمسنياخساتط 6اأناخقيلاإنا
ليامكا ساتجميًةاج دًةاوليمكاعد اخهاماأَْواإعن كا
سطب دةالاذ ا سددو ناوطب دةالاذها سحلب،الذها
 سحلبارضوساتقيُعلماعولاعظمىاضدخم،ايمستميلا
الايادامنانعةاخدالاخقي ايهما سشادباعىلاأقىصا
مساتيى،اساماتصلانعةا سشادبايجم ا6اأط مخها
إىلالذ ا سساتيى،اوسكناوصلاتاإىلاعنجةامتقدمةا

وستصلاإناشمءا سلهاإىلاملحلةاأعىلاوأعىل.

-إذن ما هي الرسالة التي توصلها حملة أشداء 
للمجتمع حتى يصل إىل املستوى املطلوب 

من اإلدراك لطبيعة العدوان؟
 سدادو ناالاخساتييلاأحد ًاحتىامانا سذخنالما

مداه،اوخجباعل يماأناخستشادلالذها سساؤوس ةا
 سدظ مة.اإذ اسماخد خ6اعاناوطييمايفالذها سلحلةا
 سصدبةامتىاسيد خ6اعيه!.اجم 6اخئمتا سجتم6ا
خجاباأناتبامعنامبامعنةاتمماةالاذ ارشفاولذها
خض لاة،اوخجاباعاىلاُكّلاإخَْسامناأناخسادىاإىلا
لاذ ا سرشفاولذها سفض لةاولاذها سق مةا سيب لةا
مانا سِدزةاو سكل ماةا سيجيعةايفا سشادبا س ميلا
خمصة.ا سشهد ءاتسمقطي اعل يما سي حداتليا آلخل،ا
ولؤالءا سشاهد ءالما سكلممءاخممذ اسيقد اخحنا

أََماام امماقد الؤالءامنا سدممءاو ستضح مت؟!.

-نحن اآلن على مشارف انقضاء عامني من 
العدوان بينما لم تبدأ حملة أشداء إاّل منذ أقل 

من شهرين ملاذا تأخرت؟
ليمكاإشاكمس ةاخقطايفا إلْعاَلن،اأمما سهدفامنا
 سحملةاخهيانخدا سجبهمتاو سلخدامستملاميذاأولا
خي امنا سددو ناوإْعاَلنالاذها سحملةالياسَدمل ةا
تيشا طا سيمساو سجتما6اوضممناعمل اةا سلخدا
 سد ئاماسلجبهاة،اويمستميلالذها سحملاةاللاإحدىا
محطامتامي جهاةا سدادو ناوميلهماميالا سيفريا

 سدم ،ا سيَكفا سقبيل.

-َمن الذي يقوم برعاية حملة أشداء؟
لالاحملةامجتمد ةاشادب ةاخقاي ا سجتم6ا

يمإلرش فاعل هم.

-تقومون اآلن بحملة هدفها رفد الجبهات 
باملقاتلني ملواجهة العدوان اأَلمريكي السعودي، 

العدوان يسعى َأْيضاً لتحقيق اخرتاقات 
أمنية داخلية. التوعية بحماية املجتمع من 
االخرتاقات األمنية للعدوان.. هل هي ضمن 

عملكم يف الحملة؟
اضمناإطامنا سحملةا سيمخ اةاكمناليمكاتيجها
مانا سسا دا سقمئاداإلخشاملاميططامتا سددو نا
يفا الساتقطمبا سد خايلاوخحاناخدمالايفا سلحلةا
 سيمخ ةاعىلاأناخفشالاميططامتا سددو نايمتجمها
 الساتقطمبا سد خايل،اخصيصامًاأخيماخساتهدفا
 ألرسا ستالاسدخهمامغالنايهمايفا سجبهامت،اتقي ا
سجمٌنايمسيازولاإس همايفا ألح امءاوتدلخفهمايقل نا
 سدفيا سدم ا سذياتماإقل نهامنا سجللا سسا ميسا
 ألَْعاىَلاو ساذيايإماكمناجم ا6ا سغالنايهاماأنا
خستف دو اميهاوأناخديعو اإىلاوطيهماوخحناخلّحبا
يهم.اسجياةا سدفياتدمالايفاُكّلا سحمخظمتاوخلخدا
أناخفشلاميطَطا سددو نايفا الستقطمبا سد خيل؛ا
ألخهاسيالاوجيعا سغلنايهماَسمماكمناسلددواأَياجييع.

-مع َمن تقومون بالتنسيق لعمل أنشطة 
الحملة؟

م6ا سسالطمتا سحل ةايكلاأجهزتهماومكمتبهما

 ستيف ذخةايفاجم 6ا سدخلخمت.

-ما هي الصعوبات التي تواجه الحملة؟
خحناخؤمناأخيماخساتط 6اأناخقاد اوأناخدملا
ا سظالوفا سصدبةاخحنايفاظلفاصدبة،اوسيا يفاُكلِّ
قليماماماأَْكبَاالاعمئالاأممميماخهيا سدادو ناذ ته،ا
وسكيياماخدرباخايقا سدادو ناوخايقاُكّلا سدي ئل،ا
وسكناليمكاإشاكمس ةايفاعد ا سيصيلاإىلامستيىا
 ستحادياو سحدثاذ تاه،احدثا سددو نايفامساأسةا
 سيعالا سد خايلايفا سجتما6اخحناخسادىاإىلانخ6ا
لذ ا سيعلاإىلاأعىلامستيخمتايمماخحقلا الختصمنا

 سكبريايفاأقلباوقتاممكن،ايإذنا سلهاعزاوجل.

-ولكن برأيك أستاذ َعبدالفتاح َمن املنوط برفع 
مستوى الوعي الشعبي ملواجهة العدوان؟

نخ6امساتيىا سيعلا سشدبلاسي جهةا سددو نا
مساؤوس ةاأَْكيَااالاماناجهاة.اليمكامساؤوس ةا
تق6اعىلاعمتالا سدوسةايجم 6اُمؤّسسامتهماليمكا
مجاملايفا سرتي اةاليمكامجاملايفا إلعاال اوكذسكا
 ستيع ةاعىلامستيىا سيزولايفا سحمن تاو سسمجدا
خإذ اشاكليماجبهاةاو حدةاسلخ6الاذ ا سيعلايهذها
 سجهامتاجم دماخيحناخساتط 6ايفاخارتةازمي ةا

يس طةاأناخحقلا سكيريايفامي جهةا سددو ن.

-يف ختام هذا اللقاء ما هي الرسائل التي 
توجهونها ألبطال الجيش واللجان الشعبية؟

أيطاملا سج شاو سلجمناالاخساتط 6اأناخف هما
مهمماقلياماوخحناخدملاجملدخاناأناخلخَدلمايمما
خدتربهاجزًءامنانعا سجم لاولماخدالًاتمجا سلؤوسا
ولامايفاأخئدتيام،الاماخميلايناعممَءخاماوصفايةا

مجتمديم.

-اىل الشعب اليمني؟
خقايلاألَيْيَاامءا سشادبا س ميل:ا ثبتاي امهمما
طملا سددو نالذ اوأختمايمسفدلاشادبا ساتييمئلا
س كتبا ستأنخخا سكيرياعيه،اوقداكتبا ستأنخخاميذا
 ألزل,الذ ا سدشابايكل متهاوعزتهاوخَييتهامماز لا
خيبتاوخقيلاسلجم 6ايأخهاكشادباحلاأيلاصممدا
خستط 6اأناخي جها سستح لاوأناخحقلامماخلخدها

 سلهاأناخحققه.

-اىل العدوان اأَلمريكي السعودي؟
يمسيسبةاسلددو نانسمستُيماو ضحةا»أَِشدَّ ُءاَعىَلا
امِن«اخحناالاخمكاناأناختيقاَفايفا سدخمعاعنا  ْسُكفَّ
وطييماوخحناأشد ءايفاميتهىا سشدةاعىلاأَْعاااَد ءا
وطييماوأَْعاااَد ءاشادبيم،اوخحنايفاتز خدامستمل،ا
وسسايمايفاتيمقص،اومساتددوناأناخقلبا سطموسةا
عل هاماوخقلابامدمعساةا سي جهامتاإىلاأناخحقَلا

 سيرصا سذياخل هاقلخبمًاوخلوخهايد د ً.

اِر« باأمانة �لعا�سمة �ملهند�ُس عبد�لفتاح �ل�سريف لـ »�سدى �مل�سرية«: �ُء َعَلى �ْلُكَفّ َدّ م�سوؤوُل حملة »�أَ�سِ

مواَجهة العدوان شرٌف وفضيلٌة، ونحن نخطو فوق العدوان وفوق ُكّل العوائق
هناك استجابة كبيرة للحملة وإذا لم ندافع عن وطننا في هذه المرحلة الصعبة فمتى سندافع عنه؟!

مِن«اخشمطمِتهمايفاأممخةا سدمصمةا تي ِصُلاحملُةا»أَِشدَّ ُءاَعىَلا ْسُكفَّ
و سحمخظمتا س مي ةاسلخداجبهمتا سدخمعا سيطيلايفامي جهةا سددو نا
 ألَملخكلا سسديعياونخ6امستيىا سيعلا سشدبلايميمطلهاسي6اأخّةا

 خرت قمتاأمي ةايفا سصفا سد خيل.
ا سحملةايدأتاعقباخدمس ةا سيسدا سيبييا سرشخفاعىلاصمحبهاأخضلا

 سصالةاوأتما ستسل ماو ستهدختايفاملحلتهما ألوىلامل كزا سدخلخمتايفاأممخةا
 سدمصمةاو سحمخظمتا ألُْخااَلى،اأمما سلحلةا سيمخ ةاختستهدُفا ألح مَءا

و سحمن ِتاضممخمًاالستمل نا سلخدا سشدبلاسلجبهمتاَوسحممخةا سجتم6امنا
 الستقطمبا سد خيلاسلددو نا ألَملخكلا سسديعي.

صح فةا»صدىا سسرية«ا ستقتايمسؤولا سحملةايأممخةا سدمصمةا
 سهيدساَعبد سفتمحا سرشيف،اح ثاتحدثايإخجمزاعناخشمطمتا سحملة..

اإىلاخصا سحي ن:

وز�رة �لعدل حُتيي �لذكرى �لأوىل ل�ست�سهاد �لقا�سي يحيى ربيد

وزير العدل: هذه الجريمة ُتصنَُّف يف القانون الدولي بأنها جريمة حرب وجريمة ضد اإلْنَسانية
رئيُس اللجنة الثورية العليا: استهداُف الُقضاة بالطيران سبقه استهداٌف باألحزمة الناسفة والسّيارات المفّخخة وهو نهٌج سار عليه آُل سعود

  - إبراهيم سعدان:
مىضاعامٌ اعىلاخمجدةا غت ملا سشاه دا سقميضا
خح اىاني داوثممخ ةاماناأخل عاأرستاه،اعناطلخلا
دامناِقبلاطاري نا سددو نا ألَملخكلا  سقصافا ستدمَّ

 سسديعيا آلثمايفا5ااخيمخلالالا.
اويفا سبدءاعرّباأمنياعم امجللا سقضمءا سقميضا
محمادا سرشعلاعاناتدمزخهاألرسةا سشاه داوكمخةا
ميتسبلا سسالطةا سقضمئ ة،امددع ًاميمِقَبا سشه دا
 سقميضاني داومماتمت6َايهامناصفمتاكلخمة،اح ثا
كمنانماز ًاخف فا سظلاقييا إلن عةاالاخيمفايفا سلها
سيماةاالئم،اومنا سُقضمةا ستم زخناساليكمًاوأخالقمًا
خدماُلايصمتاالاخارتععايفاأع ءاو جباهامهمماكمختا
 سصدييامت.ااووصافاجلخماَةا ساتهد فا سقميضا
ني داوأخل عاأرستها سيممخ ةاي يهماأنيدةاأَْطَفملاولما
خمئميناآميينايدداميتصفا سل لايمسجلخمةا سبشدةا
 سيحشا ةاو ستلاجّسدتاللاومماسبقهماومماتاللما
ماناجل ئماأقبحاوأيشا6امماممنساتهاقيىا سرشايفا
تأنخخا سبرشخةامناجل ئَماوطغ منايحلاغريلمامنا

ييلا سبرش.
اماوزخُلا سددلا سقميضاأحماداعبد سلهاعقبمت،ا أمَّ
خقداأشامنايفاكلمتهاإىلاُقبحاماما نتكبها سددو نامنا
جل ئامايحالاأَيْيَمءا سشادبا س ميل،امتسامئالًايأيا
ذخاباأَْواُجل اُقتلا سشاه دا سقميضاني د،اوغريهامنا

 أليلخمءا آلمينيايفامسمكيهم؟!.
تُصيَّاُفايفا إنالاذها سجلخماةاوغريلاما وقاملا
 سقمخينا سدويلاجلخمةاحلباوجلخمةاضدا إلخَْسمخ ةا
وجلخمةاإيمعةاوعدو ن،اميضحمًاأنا سظلَما سذياسحلا
يمسشدبا س ميلامناآسةا سددو نا سسديعيا ألَملخكلا

شملٌداعىلاجل ئماخيدىاسهماجبنيا ستأنخخ.ا
اماناجمخبهاأّكداخمئُبانئ لاخامعياقضمةا س منا
 سقاميضاجماملا سفه ادي،اأنا سسالطةا سقضمئ ةا
خرستايمستشاهمعا سقاميضاني داأحاداألماقضمةا
 س منا ألجالءا سشهيعاسهمايمسكفمءةاوُحسنا سيلل.
َوأََشامناإىلاأناشاهد َءا سقضامءا سذخاناساقطي ا
آساةا سدادو نا سساديعياوأََعَو تاها يفدالا مؤخال ًا
 إلنلمي ةاُكيٌْل،اوالايدامنا سسارياعىلاعنويهماوخمء ًا
سماقدميهامناخدممتاوتضح ةامناأجلالذ ا سيطن.

وعناأرسةا سشاه داأسقىا سشا خاصمساحاني د،ا
كلماًةانّحباخ هامايمسحمرضخان..اع ع امًاإىلاسُحمةا
 سصفايفامي جهةا سددو نا سذياسماخساتبِلاش ئمًاإالا

و ستهد خه.
وأسقاىانئ لا سلجياةا سيينخاةا الخامحمداعىلا

 سحيثلاكلماةاعرباخ هماعناتدمزخاها سحمنةاألرسةا
 سشاه داوجم ا6اأرسا سشاهد ءامنا ييمءا سشادبا

 سذخناتستهدخهماغمن تا سددو ناس الاوخهمن .
اوأشمناإىلاأنا ستهد فا سقميضاني داكمنالدخها
 خجمعاثغلةايفاجبهةاخهماسكنا سدكلاليامماحصلا

خقداز عايفامدييخمتا سجملدخناسلقتملاأكيل.
وخيهايامنا ساتهد فا سقضمةايقصافا سطري نا
يمألحزماةا سيمسافةا سابقها ساتهد فا قادا كمنا
و سسا من تا سفيياةاسقضامةاآخلخاناولاياخهجا
مدلوفاخسرياعل هاييلاسديعامناأجلا سقضمءاعىلا

نجمالتا س منا سيلصنيا.
خ ماماأّكاداخجاُلا سشاه دا ألخاصامعقاني د،اأنا
جلخماةا ساتهد فاو سدهاساناتييَلاأرستَاهايفا تبمعا

خهجهايفاخرُصةا سستضدفنياومقمنعةا سظمسني.
حارضا سحفاَلاوزخاُلا سد خل اةاووزخاُلا سدوسةا
ومحمخُظامحمخظةاصيدمءاوأَْعَضمءامجللا سقضمءا
وعدٌعامنا سقضمةاو سشمخخاو ألع مناوعدعامناأرسةا

ومحبلا سشه دا سقميضا سشه داخح ىاني د.
وعىلالممشا سفدمس ةاز نانئ ُلا سلجيةا سيينخةا
 سدل ماو سحضيناَمدِلَضا سصينا سذياتيّظمها سيز نةا
سكْشاِفاوحشا ةاوجل ئاما سدادو ناعىلا سسالطةا
 سقضمئ اةاو ساتهد فاكي عنلماويي تهاما ستحت ة،ا
خاالَلاماماخقامنبا سدممنياح اثايلغتا سيسامئلا
يحسبا إلحصمء تا ألوس ةامماخقمنبالامل منانخمل.



قراءة تأريخية سيم لالااخيمخلامالا اا سي خلامااني 6ا سيمخلامخلالا      سددعااخلاا8

  - عبداهلل بن عامر:
قاداخساتغلُبا سبداُضاماناتيامُوِلاقض ٍةا
كقض اةا ألَلم ّاِةا السارت ت ج ةاسبامبا سيدبا
يمسيسابةاسلك امنا سصه يخال،اح اثاخذلابا
 سبداضاإىلا سقايلاإنا سحدخاثاعانا سيطالا
 سصه يخالايفاميطقاةايامبا سيادباعميمامًا
وجييبا سبحلا ألحملاخصيصمًاس لاإالاتهيخلا
مفتدالاخ مما سحقمئلا ستأنخي ةاتشاريُاإىلاغرِيا
ذساك،اخمألطمامُعا سصه يخ ُةايفا س ماناتديُعاإىلا
أسبمٍباعدةاأيلُزلماميض6ُاوميق6ُا س من،اح ثا
تطالاعىلايحمناثالثةاوتارشفاعىلامض لاخددا
ماناألماميمطلا سدبينا سبحلخةاعىلامساتيىا
 سدمسام،اخمل كاعانا سجزنا س مي اةا سيترشةايفا
 سبحَلخنا سدليلاو ألحمالاو ستلاتدتربامرشخةا
عاىلاممل تا ستجمنةا سدمس ة،اخمل كاعنا سيلوةا

 سبحلخةا سكبرية،اس ممايفا سبحلا ألحمل.ا
وخدايُعا اللتممُ ا سصه يخلايميطقةاجييبا
 سبحالا ألحملاخت جاَةا نتبمطهمايم يامءاإخالتا
أعىلاشامملا سبحلا ألحملاوميهاتيطلُلا ستجمنةا
 سصه يخ ةاستدرُبَا سبحَلا ألحمَلاومناثمامض لا
يمبا سيدباسي ًءاتجمنةا سفيسفمتاو ألسميت،ا
ح اثاعملاتاإرس ئ الاعاىلاتحيخالاميمطَلا
إخلخق ةايأكملهماإىلاسيقاسلتجمنةا إلرس ئ ل ة،ا
ولياماماختماعناطلخلا سبحالا ألحمل،اإضمخةا
إىلاأناو نع تا سك امنا سصه يخالاتأتالاعانا
طلخالا سبحالا ألحمالاساي ًءا سبرتوس اةاميهما
أَْوا سيتجامتا ألخلى؛اكينا ساتيد  ا سسافنا
 ستجمنخةا إلرس ئ ل ةاأَْوا ستلاتتدمَمُلام6ا سك منا
 سصه يخالاطلخقمًاآخَلاغاريَاطلخلايمبا سيدبا
اوخقصداليماطلخلا سلجمءا سصمسح(اسا كّلُفا
ذساكا سيزخيةا إلرس ئ ل ةامبمساَغايملظة،اح ثا
تحتمُجا سسافُناإىلا سدون ناحيلاقامنةاأخلخق ما
ومناثاما سيصيلاإىلامض لاطامنقاقبلاعبينا
 سبحالا ألي ضا ستيساطاوصيالًاإىلاخلساطنيا
 سحتلة،اخ مما سطلخلا سيترصاسجم 6ا سسافنا
 سقمعماةامنا سرشقاختميُّلايفا سيصيلاإىلا سبحلا
 سدليلاوماناثماخل جاعادناو سدبيناعربايمبا
 سيدباومناثما سبحلا ألحملاوصيالًاإىلاإخالت.ا

اذساكاخجداُلاوْض6َا سك امنا سصه يخلا وُكلُّ
يفاخطالاماماسماختاماتأمانُياخطايطا ستجمنةا
 سصه يخ اة،ايالاتالىاتلاأي اباأنا سسا طلَةا
عاىلا سبحالا ألحمالاخداداماناألاما أللاد فا
 السرت ت ج ةاسهماميذاتأس سهمامللا اوحتىا

 سلحظة.ا
ومناأجلاتأمنيا ستجمنةا سصه يخ ةا خدخدتا
رشقا سغازوا  سارشكمُتا ستجمنخاةا س هيعخاةا
إخلخق م؛اكيخهاما سيطقةا سحتملةاسلتجمُوبام6ا
 سدلوضا إلرس ئ ل اة،اخكمختاأث يي مامناأو ئلا
 سدولا ألخلخق ةا ستلاتق ُماعالقمٍتانسم ًةام6ا
 سك امنا سصه يخل،احتاىاأنا سقمئدا إلرس ئ يلا
مييشاعخامناقملاعقاباحصيلاتالاأي باعىلا
 مت امز تاسلتي جادا سدساكليايفا سجازناغلبا
 سبحالا ألحمالاو سقلخباةامنايمبا سيادبااإنا
أمناوساالمةاأث يي اماضممخٌةاأك ادةاإلرس ئ لا

وتي جدلمايفا سبحلا ألحمل(.
وسابلاأناساّلطيما سضايءايفاممعةاساميقةا
عاىلا ستيغالا إلرس ئ ايلايفاعولارشقاأخلخق ما
وحجاما ستي ُجدا سدساكليايفا سجازنا إلنتريخةا

وميمطله.ا

إسرائيُل تطاِلُب بوضع جزيرة ميون 
تحت اإلدارة الدولية: 

قبلاإقد  ا سحتلا سربخطمخلاعىلا الخساحمبا
مناجيايبا س ماناحامولا سك امُنا سصه يخلا
تحلخاَضايلخطمخ اماعاىلا إليقمءاعاىلاجزخلةا
م ينا السارت ت ج ةاو سطّلةاعاىلامض لايمبا
 سيادب،اوذسكاماناخاللا سدخ6ايليادنامناأجلا
محموساةاتدوخالاقض ةايامبا سيادباومطمَسبةا
 ألمما ستحادةاييضا6اوصمخِتهماعاىلا سجزخلةا

وتحيخلهماإىلاميطقةاعوس ة.ا
وكمناوزخاُلاخمنج اةا سك امنا سصه يخالا
يفالااخيخ ايالللا اأياقبلا ْساتقاَللاجييبا

 س مانايدام او حداخقاطاقداقمل:اإذ اساقطتا
جزخلةايلخماام اين(ايفاأخدياغرياصدخقةاخقدا
خيجاماميقٌفاخطريٌاكمماحدثايفاخل جا سدقبةا
وعىلاخطامقاأخطال،امطمسبامًايلخطمخ امايدد ا
 الخساحمبامنا سجزخلةاو الحتفامظايهماحتىا

وضدهماتحتا إلع نةا سدوس ة.ا
وشهدا سدم الللا اأوَلامحموسةاإرس ئ ل ةا
الحتااَللا سجزخلةاعاناطلخلاأث يي ام،اوليامما
تكشفاعيها سيثمئُلا سلسم ُةاسجمهينخةا س منا
 سدخمقل ط ةا سشادب ةاومماقمساهانئ لاوزن ءا
عوساةا سجيايباوقتهاما ساذياتحادثاسلجممدةا
 سدلي اةايمسقيلاإناليمكاتحالكمتاومحموالتا
إرس ئ ل ةاويمسامعدةاأث يي اةاالحتاَللاجزخلةا
م يناو ساتدممسهماخ ممايداُداكينقةان يحةايفا

أخةاتسيخةاقمعمةايمسرشقا ألوسط.ا
وكمختاإرس ئ لاوقتهماقداتمّكيتايمسفدلامنا
إخشامءاقمعدةاعسكلخةايفاجزناأث يي ةامللا ا
اقبلا ْستقاَللاإنتريخم(اوأيلزلمايفاحمسباوعخمل ا
وعللك،اونصدتايدُضا سدولا سدلي ةا سيشامَطا
 إلرس ئ يلايفاتلكا سجزنا سقلخبةامنا س مناومنا
يمبا سيدب،اح ثاقادنتاتقمنخلارسخّةاعلي ة،ا
 ستي ُجااَدا سدساكليا ألجيبلايااالللاجيديا
مناجيسا متاأمريك ةاويلخطمخ ةاوللااخبريا

إرس ئ يل.ا
كمختا س مُناايشاطَلخهماوقتهام(اقداعربتا
عاناميموخهمامانا ستي ُجِدا سدساكليا سكيفا
مطمسباَةا جيايبا سبحالا ألحمال،ا إلرس ئ الا
 سجممداةا سدلي ةاسحاثا سدولا ألعضامءاخ هما
عىلا ستحلُّكاسجميهاةالذ ا ستحلكا سيطريا سذيا
ا سدليال،اإالاأنا سدولا خساتهدُفا ألمَنا سقيملَّ
 سدلي َةاكمختاالاتز ُلاتد ُشاآثمَناخكسةاحزخل نا
مللا ا ستالاكمناِمناأحداألماأسابميهماإغالقا
مارصامض لاتاري نايفاوجها سسافنا ستجمنخةا

 إلرس ئ ل ة.ا
أنا يداُضا سصامعنا ستأنخي اةا ُثا وتتحادَّ
مانا سيشامطا سدساكليا تحذخال ِتا س مانا
 سصه يخالايفاميطقاةاجيايبا سبحالا ألحملا
قاداالقتا ساتجميًةامانا سدولا سدلي اةامطل6َا
 سدام ااملا ،اح اثاكّلفتا سجممداةا سدلي ةا
سجياًةايلئمساةاساينخهاسليقيفاعاىلاطب دةا
 سيشامطا إلرس ئ يل،اغرياأنا سلجيَةاسماتُقمايأيا
يشءاخُذَكاُل،اوماماللاإالاأشاهلاحتاىاتقدمتا
عوساةا سسايع نايتقمنخَلاييامًءاعاىلامدليممٍتا

 ْستيبَمنخٍةاتؤكدامماونعايفا ستقمنخلا س مي ة.
 

أوُل بعثة عسكرية إسرائيلية للجزر 
اليمنية: 

وأمامَ احمساةا سدجازاو سيلنا سدليالاقّلنا
 سك منا سصه يخلاتيس 6َاخشمطها سدسكليايفا
ميطقاةاجييبا سبحلا ألحمال،اوذسكامناخاللا
مضمَعفةا ستي جدا سدسكلياوإنسملا سزخدامنا
 سِقَط6ا سحلي ةاإىلا سقي عدا سدساكلخةا سجدخدةا
يفاعللاكاوحمساب،اإضمخةاإىلاإنساملاأولايديةا
عسكلخةاوذسكايفاشاهلاإيلخلاخس منالملا ،ا
ح اثاقمماتا سبدياةايزخامنةاأث يي اماومناثما
 سق م ايجيسةا ْستطاَلع ةايفا سيشآِتا سدسكلخةا
 إلرس ئ ل اةايفا سجازنا ألث يي اةاا إلنتريخاة(ا
و سق م ايجيالتايحلخةايفا سمل تا سدوس ةايبمبا

 سيدباوجييبا سبحلا ألحمل.ا
وألَلم ّاةامي قا6ا سجازنا س مي اةايفا سبحلا
 ألحمالاقاّلنتا سبديةا سق ام ايزخامنةاسبدضا
 سجزنا س مي ةاوميهاماازقل،اجبلا سطري(اح ثا
أيلزلامارضونةا يتيص امتا خلجاتا سبدياةا
تيسا 6ا ستي ُجدا سدساكليا إلرس ئ يلاس شمَلا
 سجازَنا س مي ةا ستمس ةاا سطاري،اكمل ن،احي شا

 سصغلى،ام ين(.ا
مجميعاةا أنا تأنخي اٌةا مصامعُنا وتؤكادا
 ْساتطاَلع ةاإرس ئ ل ةامسييعةاييحدةاصغريةا
مانا سكيممخادوزا إلرس ئ ايلاقاداتمكياتامنا
 سيصايلاإىلاجزخالةاُزَقاالا س مي اةااتبُدُداعنا
 سسامحلااخاك ليامرت ً(اوتلك اباأجهزةاَنْصدا
تاحدخيةاَو ساتملاتي جدلامايفا سجزخلةا وتيصُّ
ألشاهلايداداذساكا ستأنخاخ،اح اثاساماتدلاما

 سسالطمتا س مي ةايذسكا الحتاَللاخت جَةاضدفا
 سدوسةا س مي ةاوعد اوجيعاقي تايحلخةاخمي ةا
وساماختماكشافا الحتااَللا إلرس ئ ايلاسزقلاإالا
يدداسايي تاحانياتحدثتايذسكاوسامئلاإعال ا

أمريك ةاوغلي ة.ا
وأمامَ ا ستقمنخالا سدلي اةاو سياموفا ستلا
أيدتهاما سادوُلا سدلي ُةامنا ستي جدا سدساكليا
 سصه يخالاجييبا سبحالا ألحملاقام انئ ُلا
أنكمنا سج اشا إلرس ئ ايلاحمخ امايمنس افايفا
لاسابتمرباأخليلامنا سدام ااملا ايزخمنٍةاإىلا
 سيشآتا سدسكلخةا إلرس ئ ل ةايفا سجزناجييبا

غلبا سبحلا ألحمل.ا

حادثُة كورال سي وذريعُة العدو 
الحتاَلل املنطقة: 

سدالاخارتَةا سسابد ي متاتدتارَبُالالامانا
أخطالا سفارت تا ستلامالتاعىلا س ماناخاللا
 ستأنخاخا سحدخث،اوذسكامناخمح اةا ستهدخد تا
 ألجيب اةاالحتاَللاأجز ءامنا س ماناأَْوا ستي جدا
 سدساكليا ألجيبلايفا س امها إلقل م ةا س مي ةا
وتدوخالا سجزنا س مي ة،اونغاماأناتلكا ألحد ثا
سماتجدا سقادَنا سكميفامنا ستيامولاأَْواعىلا ألقلا
منا ستد ولا سشادبل،ايمماخجدلهمامحفيظةايفا
 سذ كلةا سيطي ة،اإالاأنامصمعناتأنخي ةاالاتز لا
تشاريُاإس هماوسيايأحمعخثاعميلةاومدليممتاقدا

تكينامجتزئةاوغريامكتملة.
خماماحادثايفاتأنخاخااااخيخ اي/احزخل نا
املا اخكشاُفاسيما سكيريَامانا سحقمئلاحيلا
 سيسامئلا سساتيدمةاماناِقبلا سدادواستربخلا
عدو خاهاأَْوامماخسامىاخللا سذن ئا6او سربن تا
سإلقاد  اعاىلاأخةاأعماملاعد ئ ةاتجامها سبلد نا

 سدلي ة،اوسدلا سيطاطا سصه يخلاكمناختميُّلا
يفاإخجامعا ساربنا سي قدالاستي جدها سدساكليا
 سكيافايفاجيايبا سبحلا ألحملاوتيسا 6الذ ا
 ستي جداالحتاَللا سجزنا س مي ة،ايلاوممالياأيددا
منا سجزن،اوخقصداليما سسمحلا سغليلا سقلخبا

منايمبا سيدب.ا
ولاذ اساناختأتىاماماسماتكاناليامكاذن ئ6ُا
ومربن ٌتاميمسابةاعىلا ألقالاتدَخا6ُا سدمَسَماإىلا
 سصمتاكأقلاتقدخل،الذ اإذ اسماختحلكاسسمخدةا
إرس ئ لايفاأعممسهما سدد ئ ةاضدا س مناتحدخد ً.
خحمعثُةا سساف يةاكين لايساوللاساف يةا
كمخاتامحملاًةايمسشاتقمتا سيفط اةاوتحملا
 سدَلما سل اربيايفاطلخقهماإىلام يمءاإخالتاوأثيمءا
ملونلمامانايمبا سيدباتدّلضاتاسقذ ئفامنا
 سجمخابا س ميال،ا ألملا ساذياأّعىاإىلا شاتدملا
 سياري نايفاأجاز ءاميهماقبالاأناتهاَلَعا سقي ُتا
 إلرس ئ ل اةا ستي جادةايفا سقي عدا سدساكلخةا

يُجُزٍناإنتريخةاإىلاإخقمذا سسف ية.ا
ياد ا ألمالاوكأخاهامفتَداٌلاماناقبالا سددوا
عقابا جامءتا سحمعثاةا ح اثا  سصه يخال،ا
تحلكمتاسدولاعلي ةاوذسكايفا سجممدةا سدلي ة،ا
جم 6اتلكا ستحلكمتاتيطيياعىلاتحذخل تامنا
ميمطلا ستي جدا سدسكليا إلرس ئ يلايفاجييبا
 سبحالا ألحمل،اوتحمولاعخ6ا سادولا سدلي ةاإىلا
حممخاةاأميهما سقيمل،اوكذسكاجامءتا سحمعثةا
يدادا تجامها سشاطلا سجيييلامانا س مناخحيا
ميساكياو الخضمم اَسماكمناخسامىايمسدسكلا
 سرشقال،اح ثاكمنا سك منا سصه يخلاخحلُصا
ا س مانايشاطَلخهاتحاتاوصمخةا عاىلاأناتظالَّ
ولايا ستفساريُا سيح اُدا إرس ئ ال،ا أصدقامءا
سترصخحمتا سساؤوسنيا إلرس ئ ل نياقبلانح لا

يلخطمخ اماماناجيايبا س من،اح اثاتؤكداتلكا
 سترصخحمتاخطاينَةاأناتصبحا سجزنا س مي ةا
تحاتاأخدياغارياصدخقةاإلرس ئ ال،اوسدلالذ ا
أخضامًاليامماعخ6ا سك امنا سصه يخلايفاممنسا
5الا اإىلا ستحلخضاضدا س مناوحشداتحمسُفا
عدو خالاضادهاكينا سيضا6ايفا س ماناممايددا
سابتمربالالا اأصباحاخطال ًاعاىلاإرس ئ لا
أَْواعاىلا ألقالاسماتُدادا س ماناتحاتا سيصمخةا

 سسديعخةاو سه ميةا المريك ة.ا
وإذ امماُعدخاماإىلاحمعثةاكين لايساخدىلاإثلا
 سحمعثاةا تهمتاوسامئُلاإعاال اغلي ةاعيمرَصا
يفا س مانا  سقموماةا سفلساط ي ةا ستي جادةا
يمْستهَد فا سساف ية،اوحموستاتحلخضا سدمسما
عاىلا س مانامناخااللا سحدخاثاعانا سيمطِلا
 ستلاتتهادعاحلكةا سالحةا سدوس ةاحتىاصدنتا
تدخاُنا سدمل اةا ترصخحامتاماناعولاكاربىا
وتلمحاإىلاإجال ء تاقداتتيذاضدا س منايفاحملا
 الْساتمَل نايتهدخدا سالحةايالاوتميَُحاإرس ئ لا
حالاحممخاةاسافيهم،اويلاغا ألماُلايمسيالخمتا
 ستحدةا ألمريك ةاإىلا ستهدخدايتحلخكا ألسطيلا
 سسامي6ايفا سح طا سهيدياإىلاخل جاعدناويمبا

 سيدب.ا
وأمامَ الذ ا ستيتُّلا سدويلاَجلَّ ءا سحمعثةاكمختا
جمهينخةا س مانا سدخمقل ط ةاقداخفتامماونعا
يفاوسامئلا إلعاال اويفا التَّهممامتا إلرس ئ ل ة،ا
مشاريًةاإىلاأَنا سدليممتاسدخهماتؤكداأنا سحمعثَةا
مفتدَلٌةامناقبلاإرس ئ لاخفسهم،اوقمستا س منا
وقتهاماإنا سزونقا سذيا ساتهدفا سساف يةاقدا

خكيُناإرس ئ ل مً؛األخهاالاخحمُلاأّياعَلم.ا
وعالوًةاعىلامماذُِكاااَلاساميقمًامناتأك د تا
وعالئلاعىلاعد اتينُّطا سقمومةا سفلسط ي ةايفا
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 ْستهَد فا سساف يةا سذكينة،اخمستتب6ُاسيشمطا
 سجممعامتا سسالحةا سفلساط ي ةايفا س منايفا
خرتةا سسبد ي متاخجداأنالذها سجممعمتاكمختا
تتي َجُدايفا سدنا سلئ سا ةاوساماتتي جدايكيمخةا
إالاعقاباخالوجاحلكةاختحاماناسبيمنامطل6ا
 سيممخ ي امت،اأيايددا سحمعثةايسايي ت،اح ثا
خصصاتا س منا سشامميلامدساكل تاجييبا
صيدامءاسليحاد ِتا سدساكلخةا سفلساط ي ة،ا
خ ماما ساتضمختا س ماُنا سجيييالاجممعمٍتا
مانا سفلساط ي نيا سالجئانياو سس مسا نيايفا
لاأياتي جدا أح امَءاساكي ٍةايفاعدن،اوسماخُساجَّ
سلساالحا سفلساط يلايفاغريالاذها ألممكناثما
منا سصدييةايمكمنا ختقملاجممعمتامسالحةا
تيّطاطاالْساتهَد فا سسافناإىلاميطقاةايمبا
 سيادبامماسماتكنا سسالطمُتاتدلامايذسك؛اكينا
ميطقةايامبا سيدباكمختاوقتَهاماحدوعخًةاينيا
 سشاطَلخناوليامكاتي ُجاٌداعساكليانمزيايفا

جزخلةام ين.ا

جواسيُس املوساد يف الساحل الغربي لليمن: 
عاىلامماخبدواأناتالاأي باومدهماو شايطنا
مناخاللاحمعثةاكين لايساحموستماإخجمَعا سربِِّنا
 سيمساباسلتي جدا سدساكليا إلرس ئ يلاجييبا
 سبحالا ألحمال،ايالاومضمَعفاةالاذ ا ستي جدا
و ستهدخادايتدوخلاقض ةايمبا سيادباو ستلم حا
يمحتااَللا سُجاُزنا س مي اةا ستالاكمخاتاتميداًةا
سلشاطلا سشامميلاوقتَهم،اوميهمازقالاوحي شا
و سطاري،اوليامما تضحاجل مًاماناخاللاتمكُِّنا
 ألجهازةا ألمي اةا ستميدةاسلجمهينخاةا سدلي ةا
 س مي اةامنا سَقبْاِضاعىلاجمسايساإرس ئ يلا
املا اخدعاىاايمنوخازكالاملز حل(او سذيا

 عرتفايأخاهاكمنامكلفمًايَجْما6ِامدليممٍتاعنا
يمبا سيدباو سيمطلا سسمحل ةا سغلي ةاسل من.ا
ا إلرس ئ ايلا وخشاريُا سيشامُطا الْساتيبَمنيُّ
يفا س مانامنا سفارتةامللا احتىاعقباحلبا
أكتييالاخملا اإىلاأَلم َِّةا س مناككلاو سيمطلا
 سسامحل ةا سقلخبةامانايمبا سيادباُخُصيصمًا
سادىا سدقل اةا سحمكماةاسلك امنا سصه يخال،ا
خمس مناتمّكيتامنا سقبضاعىلاعدةاجي س َلا
أجمخاَباأغلبهماكمخي اخدمليناسصمسحا سيسامعا
 إلرس ئ ايل،اوقاداقمماتا سسالطمُتا س مي اُةا
يتسل مهماإىلا سسالطمتا سرصخةا ستلايدونلما
قممتايمقمخضتهمايأرسىامرصخنياكمخي اسدىا

إرس ئ ل.ا
وكمناخباَدأُاخشامُطا سجي سا لامانا ُسُدنا
 سسامحل ة،اوميهاما سحدخادةاأَْوا سيامءاقبلاأنا
ااَلاع خاَلا سجتم6ا س ميلاتحَتا خحموسي ا ستيغُّ
أساممٍءامساتدمنةاومهناميتلفاة،اميهماَمنا
تظمَلَلايمعتيمقها إلساال ،اوآخلوناقمسي اإخهما
خدملينايفالي خمتا سس محةاو ستدلُّفاعىلا سدنا

و سشديب.ا
وظلاتا س ماُناَلااَدخمًاسلكيريامانا ألجهزةا
 الْساتيبَمنخةا ألجيب ةاكمسيميل تا سفلخسا ةا
و ألمريك اةاوجم دهاماأجهازةاملتبطةايحكما
ما6ا ألجهازةا و أللاد فا وحادةا سصمساحا

 الْستيبَمنخةا إلرس ئ ل ة.ا

التهديُد الصريُح يطلُقه شيمون برييز: 
قب اَلاحالباأكتييالاترشخاناخملا اكمنا
 سك امُنا سصه يخالاخد اُشاملحلاَةامامايدادا
 الخْتَصمناعاىلا سدلب،اح اثاكمنا سددواوقتَهما
خحتلُّاشابهاجزخلةاسا يمءاوملتفدمتا سجيالنا

و سضفةا سغلي اةاوقطمعاغزة،اوتمكنايفاحلبا
»أكتييال«امناكرساشايكةا سج ايشا سدلي ةا
يهزخماةاسامحقةاظلاتاتدمخالاميهاما سدولا

 سدلي ةاحتىاخيميمالذ .ا
خقدا خدكساتا سهزخماُةا سدلي ةاعىلاوض6ا
يامبا سيادبا ومض الا ككلا  سبحالا ألحمالا
خصيصامً،اخقاداتحايلا سك امنا سصه يخالا
ماناملحلةامحموسةا ستسارتاوإخفمءاخشامطها
 سدساكليا ستز خادايفا سُجاُزنا إلنتريخاة،اوماما
تقي اياهاطمئل تهاوطي نخادهاوِقَطُدها سبحلخةا
مناعليدةايفا س امها إلقل م ةا س مي ةاوخطيطا
 سالحاةا سدوس اةاإىلاملحلاةا ستحاّديا سي ضحا
و سرصخاحاألخَّةامحاموالتاأَْواُجُهايعااوأغلبهما
جهيٌعاعيليممس ة(؛اسجميهةالذ ا ستي جداخكمنا
ترصخُحاوزخالا سيمنج ةا إلرس ئ ايلاوقتَهماآيما
 خبامنا سذياقاملاخ اهاإناأمَناإرس ئ الامحّدٌعا
يبقامءاميلجهما ألميلا سحالاإىلا سبحلا ألحملا

ويأخهماستد ِخ6ُاعيهايأياثمن.ا
أعقبتاهاترصخحمٌتاخمنخٌةاأطلقهماشا مينا
يريخزاوكمناخشَغُلاوقتَهمااممنساآذ ناخملا (ا
وزخَلا سي صالتايفا سحكيماةا إلرس ئ ل ةا سذيا
قمل:اسياتدلَّضتا سي صالُتا سبحلخةا إلرس ئ ل ةا

ألياخطلاخإنا سلعَّاس كيُنايأقىصاعيف.ا

تلويٌح إسرائيلي: باُب املندب سيقُع 
تحَت أيدينا 

سدالا سيقيَفاعاىلاترصخحمتاقامعةا سك منا
اميهما سقمعَةا سدساكلخنيا  سصه يخل،اوخُيصُّ
خؤكاداحق قاَةا ألطمامعا سصه يخ اةايفايامبا
 سيدب،اخقمئداساالحا سبحلخةا سصه يخ ةاسبلا
َوتحدََّثاعناميطقةايمبا سيدباتحدخد ًاو سبحلا

 ألحمالاعميممًايمسقيل:اإناسا طلَةامرصاعىلا
قيمةا سسايخلاالاخض6ُاينياخدلماسيىامفتمحا
و حداخقاطايفا سبحلا ألحمل،اأمما سفتمحا سيمخلا
و ألكيالاأَلم ّاةامانا سيمح اةا السارت ت ج ةا
خِمانا سحتملاأناخق6َاينياأخدخيام،اوخقصُداليما
يمسفتمحا سيمخلاو ألكيلاأَلم ّةاليايمبا سيدب.ا
وخؤكِّاُدايي ممنياتسال ماولياقمئُدا سساالحا
 سبحليا سصه يخلايفاخي ا سساالحا سبحلي:اإنا
 سساالَحا سبحلياخقُفاعىلاأُلبِةا الْستدَد عاميذُا
اسذسكاعناطلخلاتدزخزاقيتها وقت،اوأخها ساتددَّ
وخبامءاقمعدةاو سادةايفا سبحلا ألحملاوخض فا
يمسقايل:اإخيما تيذخمايفالاذها سيطقِةااوخقصُدا
 سبحَلا ألحمَل(ا ْساتدَد ع ٍتاج ادًة،اوخحناعىلا
 ْساتدَد ٍعاسي جهاةا الحتمامالتا سيتلفة،اومنا
ضميهاماإغاالقامض الايامبا سيادبايفاوجها

 سالحةا إلرس ئ ل ة.
وقداجمءتاترصخحمُتاقمئدا سسالحا سبحليا
سلدادواعقباتمكُّنامرصاويمستيسا لا سسابلا
ما6ا س منااصيدمءاوعادناخملا (امناإغالقا
مض لايامبا سيدبايفاوْجِها سالحةا إلرس ئ ل ة،ا
وذساكاأثيمءاحالباأكتييالا سذياتيّحادتاخ ها
 سكيريُامانا سدولا سدلي ة،اوقدمتامسامعد ٍتا
امارصا سادولا سي جهاةا وممس اًةا عساكلخًةا
وساينخه(،اخكمخاتا س مناوعربا سسالطمتايفا
صيدامءاوكذساكا سسالطمتايفاعدناقاداميحتا
 سدّملتانيا سرصختنياحالا ستي ُجِدا سدساكليا
جيايبا سبحالا ألحمالاويفايمبا سيادب،اح ثا
 ستملاإغالُقا سض لاسدةاللاخيممًاتكبَّداخالسهما

 سك مُنا سصه يخلاخسمئَلاكبريًة.ا

اَء إغالق باب  الخسائُر الصهيونية َجــرَّ
املندب: 

ا ا الطاالَعاعىلاحجماماماُميلاياها سددوُّ سدالَّ
 إلرس ئ ايلايفاحالباأكتييلاخملا ؛اويساببا
إغاالقايمبا سيادباخؤّكُداحجاَماألم ّةا سض لا
وميطقةاجييبا سبحلا ألحملايمسيسابةاسلك منا

 سصه يخل.ا
خدقاَباق امِ ا سحاْلِباتحّلكاتامّدملتامنا
تميدتامناسلقاي تا سبحلخاةا سرصخاةايفامهمةا
إغالقايمبا سيدب،اكمختاتلاأي باقدا ساتيفلتا
كمنا سض اُلا ح اثا سلمي َجهاة،ا قي تهاما ا ُكلَّ
خُدترَبُاأحَداأَلمِّارش خنيا سح مةايمسيسابةاسلك منا
سلسافنا كيخاها سيفاذَا سيح اَدا  سصه يخال؛ا
 ستجمنخاةاماناوإىلام يمءاإخاالت،اوكذسكاكمختا
إمد ع ُتا سيفطا إلخل خلااخظم ا سشمه(اتصُلاإىلا

 سك منا سصه يخلاعناطلخلايمبا سيدب.ا
َوأممَ اصميعا سج يشا سدلي ةايفاس يمءامنا
 سجمخبا سرصياو سجيالنامنا سجمخبا سسينيا
كمنا سك امُناخطلُاُبا َساَدَعاو سَدْيَناوخساتغ ُثا
يي شايطناسيقافا سحلب،اخمل كاعانامطمسَبا
أخالىاتميّلاتايفارضونةاختاحامض الايامبا
 سيدب،ا ألمُلا سذياجَداَلا سض َلاُجزء ًاالاختجّزأُا

منا سحلباضدا سددو.ا
ح اثاُقادَِّنتا سيسامئُلا إلرس ئ ل اةاخاللا
ساتنياخيممًاخقطامناإغاالقا سض لايمماخصُلا
إىلامل مناعوالناوقتهام،اإضمخًةاإىلاإصميِةام يمءا
إخاالتايمسشاللا ستام اوترسخحاماماالاخقلاعنا
5خاأساَفاعممالاصه يخالاكمخاي اخدَملاينايفا
 سصمخ6اويفا ستجامنةا سبحلخةاوتيّقفاصمعن تا
 سفيسافمتاو إلساميتاإىلا سادولا ألخلخق اةا
وتيقفتا%لاامناو نع تا سك منا سصه يخل.

مائري وكسينجر يف مهمة َرْفع الحصار: 
تكبّدلاما أمامَ ا سيسامئلا سكباريةا ستالا
 القتصامُعا سصه يخلاتحّلكتانئ ساُةا سيزن ءا
 إلرس ئ ل اةاجيساد اممئريام6اوزخالا سيمنج ةا
 ألمريكالاك سايجلاسلخا6ِا سحصمناحتاىاأَنا
و شايطناوقتَهاماوتحدخد ًايفاعخسامرباخملا ا
لّدعتايتحلخكاأساطيسهما سبحليا سدساكليا
ا ألسطيلا سسمي6(اسلخ6ا سحظلاو سحصمناعىلا
إرس ئ لامنايمبا سيدب،اوليا ستهدخُدا ألمريكلا

 سيمخلاخاللاخاسيي ت.ا
وكمنايامُبا سيادباحامرِض ًايفامفموضامتا

وقفاإطاالقا سيمناينيامارصاوإرس ئ ل،اح ثا

 شرتطتا ألخريُةانْخ6َا سحصمنا س ميلا سرصيا

عانايمبا سيدبامقمِيَلانْخ6ِا سحصمنا إلرس ئ يلا

عانا سج شا سرصيا سيمسثايفاسا يمء،اوليامما

خُداَلُفاياا» سيغلة«،اح ثاوَق6َا سج ُشا سرصيا

 سيمساثاتحاتاحصامنا سج اشا إلرس ئ يلايددا

تيغلهايفاصحل ءاس يمءا

اليمُن بعد حرب 1973م 
منا سؤسافا سقيُلاإنا سادوَلا سدلي ةاويددا

 خْتَصمناحلباأكتييلا تّجهتاإىلا ستطب 6ا سدَليلا

م6ا سك امنا سصه يخل،اخ ممايالزتا سيالخمُتا

 سدلي اةا سدلي ةامناجدخداستيدكَلاسالبمًاعىلا

تاهايفا سيقتا ساذياكمختا  سيضا6ا سدليالايُلمَّ

خ اهامل ِكاُزا أليحامثاو سدن سامتا إلرس ئ ل ةا

قا تتجاُهاإىلاإعمعةاص مغةا سارت ت ج متا ستفيُّ

و سقايةاوتض6ُامحدع ٍتاجدخدًةاسطب دةا سحلبا

 إلرس ئ ل ةاضدا سدولا سدلي ةاعىلاطموسةاُصيّمعا

 سقل نايفاتلاأي ب،اوكمختاميطقُةا سبحلا ألحملا

ويمبا سيدباو س مناضمَناتلكا السارت ت ج متا

تحاتامربّناحتاىاالاختكّلَناإغاالقامض لايمبا

 سيدباملةاأخلى.ا

خمسبحلخاُةا سصه يخ اُةاومناخاللاتفساريا

ترصخحمتاقمئدلم،اوقداأونعخملماسميقمً،اتؤكدا

أخهماوضدتاخططامًاعساكلخةاسلح ليسةاعونا

إغاالقامض لايمبا سيادباأَْواسلتدمُمالام6اأخَّةا

محاموالتاإلغاالقا سض ل،اوسابلاأناوصفتا

وسامئُلاإعاال اإرس ئ ل اةا ستي ُجَدا سدساكليا

جيايبا سبحالا ألحملاضماناعمل امٍتاكمختا

تسمىايمسقفزة.ا

ويفا سيقاتا سذياطاّينتاخ اهاإرس ئ ُلامنا

ُقاُدن تاقي تهما سبحلخةاسلسا طلةاعاىلا سبحلا

 ألحمال،اذلبتا سدوُلا سدلي اةايد د ًامناخاللا

 سرتك زاعاىلاقضمخما سيالخامتا سب ي ةاوتيميسا

قضمخما ألمانا سقيمالا سدليلاستُصِباَحا س منا

وح ادًةايفامي َجهةا ألخطامنا سصه يخ ة،اوليا

مما ْتََّضاَحاجل مًامناخاللاقال ءةا ألحد ثا ستلا

أعقباتاحالَباأكتييالاخملا ايفا سيقتا سذيا

كمخاتاخ ها س مناممزقًةاإىلاشاطَلخناومتيمًةا

يأوجمعهما سد خل ةاوغريَاقمعنةاعىلاتلب ةاأعخىا

متطلبامتا ستيم اةاسي طي هام،اوالاتمتلاُكاأخَّةا

قدن تايحلخةاوميشاغلًةايمستدخالتا سيمنج ةا

أيلُزلما سيصمخُةا سساديعخةاو ستبد ُةاسلمدسكلا

 سرشقال،ا ألماُلا سذيا خدكلاسالبمًاعىلاوض6ا

 سشاطلخن،اح ثاكمنا سشاطلا سشمميلاخحموُلا

سلماةاجل حامتاحالبا سسات ي مت،اوخحاموُلا

يداَضا سيءا الستفامَتاإىلامماخُدتَماُلايفا سبحلا

 ألحملامناخالِلا جتهمع تايس طةاالاتلقىاإىلا

مساتيىا سكمنثةاوَحْجما سيطلا سذياختهّدُعخم،ا

خكتفالا كمنا سشاطلا سجيييالا ويفا سقميالا

يمذكل ٍتاونسامئَلاتحذخلخاٍةاسلجممدةا سدلي ةا

تدرّباعنا سياموفامنا ستحاّلكمتا إلرس ئ ل ةا

يفايمبا سيدباومحموسةا حتاَللا سجزنا س مي ة.ا

ويفاظلاتقمُعاِلا سدولا سدلي اةاعناتقدخِما

 سسمَعدِةاسل منايشطَلخهاوقتهماستأك داِس معِتها

عاىلام ملاها إلقل م اةاوعىلايمبا سيادباكمنا

َوْضا6ُا سجازنا س مي اةاتتجمذَيُاها سرص عامُتا

و ألطمامُع،اح ثاكمختا س ماُناتحتمُجاإىلاتأك دا

سا معتهماعىلاتلكا سُجُزن،اماناخاللاوض6ا س دا

يتي ُجاداحمم متاعساكلخةاوتشاغ لاخدممتا

 سالحةا سدوس اةاكمسفيمن تاحتىاالاترتَكاخلصًةا

الاو ستي ُجدايفاتلكا سجزنا سلدولا ألخلىايمستدخُّ

تحتامساّمىاخدمةا سالحةا سدوس ة،اإضمخةاإىلا

 ستحلُّكا سديليمميساسادىا سه ئمتا ألمم ةاذ تا

 سدالقةاستأك ِداسا معةا س ماناوتبد ةا سُجااُزنا

سهم،اوليامماتؤّكُدها سحقمئُلا ستأنخي ةا سمتدةا

ميذُامماقبلا س العاوحتىا س ي .
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الشاعر ابو محضار السنفاني
اح����������ن����������ا ال��������������������ذي ن����ع����ش����ق

ح����ي����اة ال����ع����ز م����ا ن���خ���ش���ى ال���دن���ق
ت�����ط�����ل�����ق ب�����������ال�����������ث�����������اث  و 

راق ال��������دم  م���ه���م���ا  ال��������ذل  ح����ي����اة 

ت����������اري����������خ����������ن����������ا ات����������وث����������ق
ال��ورق ف��ي  ه��و  م��ا  الصخر  ف��ي  نحت 

وال���������������ل���������������ه م���������������ا ن�����ن�����ش�����ق
ل�����و ب�����ا ت����ن����زل ال���س���ب���ع ال���ط���ب���اق

الشاعر جمال غلب
م�������ه�������م�������ا ال�������������ع�������������دو ح�����ل�����ق

وم���ه���م���ا احل����ل����ف ب����ال����ق����وة ات��س��ق
الب������������������������د م������������������ا ي���������غ���������رق 

ي��ط��اق م����ا  ذي  ال���ي���م���ن  ب���ط���وف���ان 

م���������������ا ق�������������������زم ي�����ت�����ع�����م�����ل�����ق
ع���ل���ى اس����ي����اده وع����رش����ه ق����د زه���ق

ن������ل������ح������ق  ب�����������������ا  وراه 
ح�����رام ل���و ي���ه���رب ال��س��ب��ع ال��ط��ب��اق

الشاعر آدم الهادي
ي���������������ا ك���������������ل ح���������������ر إحل����������ق

ب������األس������د ال����������ذي ق����ب����ل����ك س��ب��ق
ي�����������ا ش�������ج�������ع م�����������ن ات�������ب�������دق 

ال����ع����راق  خ����ل����ف   امل����ع����ت����دي  ورد 

م�������������ن ب���������ن���������دق���������ك اط�������ل�������ق 
وص����ي����د امل����ع����ت����دي م�����ن ش�����ق ش��ق 

وب��������������ال��������������دم��������������اء اغ��������������رق 
واس����ق����ط ف���وق���ه���م س���ب���ع ال��ط��ب��اق

الشاعر عادل حسن الرصابي                                                                     
ل�������������و ال����������س����������م����������اء ت�����ن�����ش�����ق

ن��ف��ق داخ��������ل  ان�����ط�����وت  واالرض 
م�����������ا ن�������ت�������رك�������ك ي�����������ا احل�������ق 

م���ه���م���ا امل����ع����ت����دي ش�����د اخل����ن����اق

ن����س����ق����ي����ه م�������ن ص���������وب امل�����ذل�����ق
ف����������ي ص�������ب�������اح�������ه وال������غ������س������ق

اح��������ن��������ا م�����ض�����اي�����ي�����ق احل�����ل�����ق
ل����ل����خ����ص����م ن�����ت�����س�����اب�����ق س����ب����اق

الشاعر أبو أيمن سعد القديمي
ال����������������ك����������������ل ن��������ت��������س��������اب��������ق

ال������ى اجل����ب����ه����ات ح���ي���ا م�����ن س��ب��ق
ن��������وق��������ف م����������ع اه�������������ل احل�������ق

ن�����ت�����راف�����ق ف����ه����م ن����ع����م ال�����رف�����اق 

ي�����������������������������������ارب ن����������ت����������وف����������ق 
ون����ح����م����ي أرض������ن������ا الخ�������ر رم����ق

ع��������������������دون��������������������ا ن�������س�������ح�������ق
ن����اح����ق����ه����م إل��������ى آخ��������ر زق������اق

الـشـاعـر  يـاسـر نـاصـر عـمـر
ش�������������ق اجل�����������م�����������اج�����������م ش�����ق

ورق ك������رت������ون������ي  ج�����ي�����ش  ن�����ك�����ل 
وال������������������غ������������������ازي االح���������م���������ق

ال���ع���راق م���اه���ي  ال���ي���م���ن  ذا  ت��ق��ل��ه 

ل�����ل�����������ع�����������ز ب�����������ا ن���������ل���������ح���������ق
ون���ح���ف���ر وس������ط ج�����ي�����زان ال��ن��ف��ق

ي�����ن�����ع�����ق ذي  واحل�������������ل�������������ف 
االن����ط����اق وق������ت  دوس  ن����دوس����ه 

الشاعر أبو عبد الستار الرداعي
ال�������ك�������������������������������ل ي���ت�������ب�������ن�����������دق

وي����ل����ب����س ج���ع���ب���ت���ه ف�������وق ال���ي���ل���ق
جن���������ع���������ل س�����������ع�����������ود حت���������رق

ي�������ذوق�������و م��ن�����ن�����ا ش�������ر امل���������ذاق

وك�������������ل م��������������ن أن�������ش�������������������������������ق
م�������ع س���ل���م�������ان م���ن�������ا ق�������د خ�������رق

ب���ح�������ب�������ل�������ن�����������ا ي�������ش�������ن�����������������������ق
ألن������ه خ���������ان ارض���������ه وال�������رف�������اق

الشاعر ابو رائد الغولي
ل������������و ال����������س����������م����������اء ت����ن����ش����ق 

طبق  ف���ي  ل���ي  ج���ت  ال��ش��م��س  واال 
حت���������رق  ل��������������و  واألرض 

ال�������ى امل������ي������دان ب���ع���ل���ن ان����ط����اق 

م�������������ت�������������ح�������������زم احمل�������������������زق 
وب������اج������اه������د ال���������ى اخ���������ر رم�����ق 

ف��������ي��������ل��������ق دع�������������������م ف�����ي�����ل�����ق 
ون����ت����س����اب����ق ال�������ى اجل����ن����ه س���ب���اق

الشاعر محمد السعيدي
ن������ح������رق ال������������وط������������ن  دون 

ن�������دم�������ر ك��������ل غ�����������از م������رت������زق
ل���������وف���������ي ال��������س��������م��������اء ح����ل����ق

ف���ج���ن���د ال����ل����ه ف�����ي ك�����ل ال���ط���ب���اق

ي������������ا ح��������ل��������ف م����������ال����������ه ح����ق
ف����ي����م����ا ق��������د ت����ب����ن����ا وال����ت����ح����ق

رق وس����������ل����������م����������ان  ان�����������ت�����������م 
ام�����ري�����ك�����ا وام���������������وال ال����ن����ف����اق

الشاعر محمد صالح القرهمي
وال���������������ل���������������ه م���������������ا ن��������زه��������ق

ول�������و ط�����ال�����ت ح�����روب�����ي ل���ل���س���رق
الح�����������������������������ن ي��������ت��������ح��������ق��������ق

ب���ف���ض���ل ال����ل����ه ن����ص����ري وال�����وث�����اق

رب�������������������������ي ل�������������ن�������������ا وف�������������ق
رم���ق اول  ف�����ي  ن���ص���رن���ا  وج����م����ل 

واخل��������������������������زي ب�������������ا ي�����ل�����ح�����ق
ك�������اب امل���م���ل���ك���ة وق�������ت اخل����ن����اق

الشاعر رياض علوان
ي��������������ا س��������ي��������ف��������ي ات�������غ�������م�������ق

ف�����ي أح�����ض�����ان ال�����ع�����دو امل����رت����زق
واب����������ق����������ى ك�������م�������ا ال�����������������زورق

واح���������رق ك�����ل اص�����ح�����اب ال���ن���ف���اق

ل�����ف�����ي�����ل�����ق ا  س�������������اح�������������ي 
ال��ف��ل��ق رب  م����ن  اخل���ص���م  ش���دي���د 

ظ��������ه��������ر ال������������ع������������دو ي����ش����ت����ق
وض����ه����رك ي����ا مي����ان����ي ف����ي س��ي��اق

الشاعر نجران محسن الجبري
م��������ه��������م��������ا س�����������ع�����������ود ح�����ل�����ق 

ط��ل��ق  او  ب�����ال�����ط�����واي�����ر  ع���ل���ي���ن���ا 
يُ�������ش�������ن�������ق  ال  وال���������������ل���������������ه 

ال���ع���راق  اح����ن����اش  م����ا  ان  وي����ع����رف 

اح���������ن���������ا ال�������ي�������م�������ن ن����س����ح����ق 
وش����ق  وااله  وم�������ن  ال�����ل�����ه  ع�������دو 

ب����������االن����������ت����������ص����������ار ن�����ش�����ه�����ق 
وزف������رت������ن������ا ب����وج����ه����ه اح�����ت�����راق

الشاعر عكاشه المكس
ح����������ي����������ا ب����������ش����������اع����������ر ش�����ق 

ص��������در ال�����داع�����ش�����ي وامل������رت������زق 
االح���������م���������ق  اخل�������������اي�������������ن  و 

وع������ب������اد ال������زل������ط واالرت��������������زاق 

امل�������������������������وت ل���������������ي اش��������ف��������ق 
ال�����ورق  جل����ل  ال����وط����ن  أخ�������ون  وال 

ي����������ال����������ب����������ن����������دق  ات������ع������ل������ق  
وع����ان����ق ص���اح���ب���ك وق�����ت ال��ع��ن��اق

الشاعر ابو نشطان محمد العبيدي
ي�������������ا ش���������ع���������ب ن�������ت�������ب�������ن�������ّدق 

ون����ت����ق����دم ع����ل����ى ح����ل����ف ال�����دّن�����ق 
ن��������ه��������ج��������م ون��������ت��������خ��������ن��������ّدق

وف�����ي ص����ف ال����وط����ن ن��ب��ق��ى رف����اق

م����������ل����������ع����������ون م��������������ن ن�������ّس�������ق
وم�������ن ص����ف����ق ون������اف������ق  وات�����ّف�����ق

م����������������ع ال��������������������������ذي ح����������������ّرق 
ب�����ادي واح������رق ال���ش���ام وال���ع���راق

الشاعر صادق الشابرة
ي���������������ا س������������ي������������دي ب��������احل��������ق

ن�����ك�����ل ب�����ال�����ع�����م�����ال�����ة وال������س������رق
م���������������������������ادام جن���������م���������ك ش�����ق

ف���ي وس����ط ال���س���م���اء ح����ان ال���ب���راق

ح������������ان ال�������ق�������ص�������اص اش���������رق
وال�����س�����رق االراذل  ك������ل  ع����ل����ى 

وامل������������������������������وت ق���������������د ح�����ل�����ق
ون����������ادى ف�����ي رق��������اب اإلرت����������زاق

الشاعر ابو علي الخراشي
دق امل����������������ع����������������ارك  ط���������ب���������ل 

وال������ب������ن������دق مب�������ا ع������ن������ده ن���ط���ق 
وال������������������ق������������������وم ت�������ت�������ح�������زق 

ج���ع���ب���ه���ا ج������اه������زه ل����ان����ط����اق 

ال���������������ي���������������وم ح���������������ق احل����������ق 
ي������ا س����ل����م����ان وال������ب������اط������ل زه����ق 

ت�����س�����ل�����ي�����م�����ن�����ا ل�������ل�������ه م����ط����ل����ق
ك�������ل�������ن�������ا ض�������������د ال�������ن�������ف�������اق

الشاعر محمد أحمد البحري
ج��������ي��������ش ال��������ي��������م��������ن ح������لّ������ق

ع���ل���ى ح���ل���ف ال���س���ف���ال���ه وال����دن����ق
ل��������ل��������ن��������ص��������ر ق���������������د ح�����ق�����ق 

وت�����ّرك�����ه�����ا امل�������ذل�������ه  ب����ال����ط����اق 

ت��������ف��������وي��������ض��������ن��������ا م�����ط�����ل�����ق 
ط��ل��ق  ذي  ال���س���ي���اس���ي  جمل���ل���س���ن���ا 

ال�������������ك�������������ل ف���������������ي خ��������ن��������دق 
وط�������ن واح��������د ت����وح����د ب���ال���ع���ن���اق

الشاعر ابو حكيم عبدالرحمن الصارم
ن������������������ار ال���������ي���������م���������ن ي�����ع�����ل�����ق 

وب�����رك�����ان احل��������داء س���ي���ل ان��ط��ل��ق 
ي�������������دق�������������ه�������������م ي�������س�������ح�������ق 

ت���ط���اق  ال  زح�����وف�����ه  ج���م���اج���م���ه���م 

ح�������ل�������ف ال�������������ع�������������داء ي����ن����ع����ق 
وداع���������ش ص������ار ف�����ي اخ������ر رم���ق 

ن����ع����ش����ق  االب�����������������������اء  درب 
وع�����ي�����ش ال���������ذل حت��������رم ب���ط���اق

الشاعر غمدان الجّمال
وق������������ع ال����������رص����������اص اص���������دق 

م�����ن اق�������ام ال����ت����ف����اوض وال�������ورق 
ح��������لّ��������ق  ال  امل�������������ي�������������ج  و 

ي������������رده زح�����ف�����ن�����ا واالن�������ط�������اق 

م��������������ن ب���������ع���������دم���������ا ت�������زه�������ق 
ن����ف����وس اط���ف���ال���ن���ا م����ن غ���ي���ر ح��ق 

ي����������������ا الب��������������ت��������������ي ت������ط������ل������ق 
ح�����ي�����اة ال���������ذل وال�����دن�����ي�����ا ط����اق

الشاعر ابو حكيم محمد علي االسدي
وال���������ب���������ن���������دق  دام  م�������������ا 

ت�����واج�����ه�����ا اب����ت����ش����ي ب������ا ن��ط��ل��ق
ب�����������������احل�����������������ارق اخل�������������������ارق

اح���������رق ب������ه دع���������ات االرت�����������زاق

اق����������������ات����������������ل ال���������ف���������اس���������ق
رم���ق اخ������ر  ال����ش����رف ال  مب����ي����دان 

ب����������ال����������ن����������ص����������ر م�������ت�������وث�������ق
وع����ون����ي راف�������ع ال���س���ب���ع ال���ط���ب���اق

الشاعر الصاعق اليماني
أق����������س����������م مب������������ن ق������������د ش����ق 

ول���ل���س���ب���ع ال�����س�����م�����اوات ق�����د ف��ل��ق 
الب��������������������������د م��������������������ا حت�������������رق 

ط����واي����ره����م وت���ن���س���ى االن����ط����اق

ج��������ي��������ش ال��������ي��������م��������ن ي����س����ب����ق 
ب�����وارج�����ه�����م ع����ل����ى م������ر احل������دق 

ول���������ل���������ح���������رب ب������������ا ن����ع����ش����ق 
ون���ع���ش���ق ف����وزن����ا ف����ي ك����ل س��ب��اق

الشاعر علي صالح القرني
ي������������ا ح����������رف����������ي أت�������ب�������ن�������دق

���ق���ق وال���ِشّ ال���ف���ن���ادق  اه�����ل  ودوس 
ت�����������اري�����������خ�����������ه�����������م غ���������لّ���������ق

وع�����اق خ�����اي�����ن  أب�������د  ن���ق���ب���ل  وال 

ُح�����������������ّب ال�������ي�������م�������ن ُم�����ط�����ل�����ق
ال�������ورق م����ث����ل  امل����ع����ت����دي  وذاب 

ي��������ح��������رق أن  الب���������������������������ّد 
وي�����ت�����ج�����ّرع ل����ه����ي����ب اإلح������ت������راق

الشاعر ابو عبداهلل معين  الحنضي
ق����������������ول����������������وا مل����������������ن ح������ل������ق

خ��ل��ق ذي  وح�������ده  ال�����ك�����ون   ورب 
م����������������ا ه���������م���������ن���������ا م������ط������ل������ق

ول����و ي��ح��ش��د م���آ ال��س��ب��ع ال��ط��ب��اق

ب����������ل����������ل����������ه ب������������������ا ن���������وث���������ق 
ون����ه����زم ح���ل���ف ص���ه���ي���ون ال��ف��س��ق

ون�����������������رف�����������������ع ال���������ب���������ي���������رق
ون���ق���ط���ع داب������ر اح������اف ال��ف��س��اق

الشاعر علي محمد المحاقري
ف����������ي ال��������������������دود وامل������ص������ف������ق 

ت�����وك��������ل ب��ال��������ذي ش��������ق ال�����ف��������ل�����ق
وال���������م���������ي��������������ج ب�������ات�����������ح���������������رق 

ول�������و ح�����لّ�����ق ب�����ه�����ا ف�������وق ال��ط��ب�����اق 

ي�������ا ش�������ع�������ب�������ن�������ا ات�������ب�������ن�������دق 
رم�����������ق آلخ�����ر  اوك���������������اره�������م  ودك 

رص���������اص���������ن��������������ا ت�����������ع�����������ش�����������ق 
ج���م���اج���م ج���ي���ش���ك���م ي������وم ال���ت���اق

يقول 
البّداع

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 
ذي������ول األم�����رك�����ة ح���ل���ف ال��ن��ف��اق

دق ال�����������س�����������ع�����������ودي  دق 
ن��س��ق آلخ��������ر  اوك��������اره��������م  دك 

ف���������ي ارض�����������������������������ه أت����ع����م����ق
ال��ن��ط��اق م���ف���ت���وح  ول�����ع ح�����رب  و 

مسامحةا لاذها
خفتحهاما تفمعل اةا
سشادل ءا سز مالاخفلا
كلاعدعاسييرشاز مالا
سلمجامن ةااوخساتقبلا
 يد عمتكماايرشطا ناالا
ختجموزا سلعاعنا نيدةا
 ي متايقايةاو ختز ل،ا
عىلا سلسمئلا وتلسالا
صفحاةا يفا  سيمصاةا
خنا سفياينايفا سف لا
ييكاخااللاخيمنيااوالا
يفا إالا تيارشا سالعوعا

 سصح فة.

زامل 
املجاراة

الشاعر يحيى على الحضوري 
س��ل��م��ان ق���د اس��ت��رخ��ى

اط����راف اخمل��ا  ف��ي  ه��ل��ك جيشه 
ق������د أغ����ل����ب����ه دوخ������ى

ال��رج��وع  ك��ي��ف  دري  م��ا  مهستر 

وق����������ع ل�����ه�����م س���ل���خ���ا
ن��س��ي ال��ك��ب��س��ة واي������ام ال��رخ��ا

ال���ش���رخ���ا ات�����وس�����ع  و 
ج��وع  و  ن��اف��ض  اق��ت��ل��ب  و  عليهم 

 الشاعر 
عاقل بن صبر

 

للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم.. للعدد القادم..  مفتتح*
يدرك الجميُع أن الزامَل رفيُق املقاتل يف مرتسه وميدانه ويف 
إقدامه وَكّره وزحفه وبطوالته ، وأيضاً يف لحظات مرحه وأُنسه 
فهو نديُمه الخاص يف الخلوات ، غر أنه ليس كالسالح يف ثباته 
وبقائ�ه ع�ىل نفس الش�كل والنم�وذج اليومي ، ولك�ن الزامل 
يتطور بتطور الوقائع واملستجدات ويواكبها بجدارة واقتدار ، 
فتارة هو بندقية املقاتل وتارة أخرى رزحه وسند ظهره وثالثة 
رسوله اىل أهله وأحبائه ، ورابعة نذيٌر اىل عدوه ، وهكذا ، حتى 
أن أغ�راض ومواضيع الزام�ل تمأل ما لم يس�تِطع أيُّ فن من 

فنون الحرب النفس�ية أن تماثَله أو تقرتب من مس�توى قدرته 
َوتأثره؛ ألن زامالً واحداً يذكي ش�علة الحماس يف نفس املقاتل 
ويش�د من أزره للدفاع ع�ن ارضه وعرضه وعزت�ه وكرامته ، 
ويفعل ما ال يس�تطيع ان تعمله عرشاُت الكتب من الدراس�ات 
الخاص�ة برف�ع املعنوي�ات ، وكأنه أق�وى الحروب النفس�ية 

املرهقة و املزلزله لحالة الخصم للنيل منه.

* المحرر

حّياكم اهلل وأهًل وسهًل بكم في ديوان فن الفنون ، فالزامُل لساُن 
الحال ، ولسان حالنا وحالكم فيض الزامل بتألقه وإبداعه وتجدده
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خرشتاشابكُةا»ذ ا خرتسبت«ا سدمس ةاقبلاحي يلاأسبيعنيا
تقلخال ًايدياي نا»نخلكلات للسايناخلخداتقدخاما سزخدامنا
 سسامعدةاسلمملكاةا سدلي اةا سساديعخةاسقصافا س مان«،ا
ونخلكالات للساينا ساي نعايفاعياي نا ستقلخالالاياوزخالا
 سيمنج ةا سلشاحاماناقبلا»تل ماب«،او سلئ الا ستيف ذيا
 سساميلاسرشكةا كسايناميي لا سيفط ة،اوييمء ًاعىلامماونعا
يفا ستقلخالاخمكانا سقيلاإنايداضامالمحاس مساةاأملخكما

 سيمنج ةايفاعهداتل مباقدايدأتايمسظهين.
يادأاتقلخالا»ذ ا خرتسابت«ايدالضامقدماةاميجزةاعنا
 سحلبا ستلاتشيهما سسديعخةاعىلا س مناميذااااشهل ً،اح ثا
أوَضاَحا ستقلخاُلاأنا سساديعخَّااَةاقداقتلتاأكياَلامناعرشةا
آالفامانا سدخ اني،او«عملتا س من«،اوأشامنايفالذها سقدمةا
إىلاميضيعا» ألخطمء«ا ستلاتتيذُلما سسديعخةاكُداذن،اع ئممًا

يدداُكّلامجزنةاتلتكبهم،اح ثاقملاكمتبا ستقلخل:
»ليامكاأعساةاكيريةاتشاريا ىلاأناعادع اكبري امانا سقتىلا
 سدخ انيايفا س مناساقطي اخت جاةا سرضيمتا ستدمادةا ستلا
خُفاذتامناقبلا سملكاةا سدلي ةا سساديعخةا–او ستلاسماتكنا

أخطمءاغريامتدمدة«.
وخي ِصااُلايدداذسكاعىلاخفالا سيتريةامتحدثمًاعناقصفا
 سسديعخةاأللد فامدخ ةا»الاحرصاسهم«ايفا س من،اومشري ًاإىلا
 ساتيد  ا سملكةاسلذخمئلا سديقيعخاةايفا س من،اييصفاذسكا

ملحلةامتقدمةامنا إلجل  .
كمخاتاتلكا سقدمةارضونخة،اولالاتميّلاخلف ةاو ضحةا
تبنياشاذوذُامماساريعايدَدلمامناترصخحامتاغلخبةاأطلقهما
وزخالا سيمنج ةا سلشاحامناقبالا»تل ماب«اييصيصامما
خحُدُثايفا س من،اح ثاأوضحا ستقلخلاأنا»نخكلات للساين«ا
ُساِئَلاحيَلا ساتيد  ا سملكةا سدلي ةا سساديعخةاسألسالحةا
 سديقيعخةايفا س مناخاللاجلسهاتلش حه،او متي6ا سلجُلاعنا
 إلجمية،اوأشامناإىلاأنا سطلخلاسلحدامنا ستهد فا سسديعخةا
سلمدخ نيايفا س مناليا»تيخريُا سزخدامنا سدعما سيميل تلاخ مما

خيصاآس ةا الستهد ف«.
خبدواأناس مساةاأملخكما سيمنج ةا» سجدخدة«اسناتيتلَفا
عناساميقتهمايفا سيهجا اليتاز زي،او سفلُقا سيح ُدا-كمماخلىا
 سكياريُامنا سحللني-الياأناتل مباأكيالاوضيحمًامناأويممما
خقاط.اخإذ اكمناوزخُلا سيمنج ةا ألملخكلا سجدخداقدا خترصا
جلخمَةا ستهد فا سدخ نيايفا س منايفامشكلةا» ستيبمن ت ة«ا
خقاط،اخمدياىالاذ اأناأملخكمامساتقبالًاسناتكايَناع عمًةا
س مسا ًةاسلددو نا سساديعياعىلا س مناوحسب،ايلاومربِّنةا

سجل ئمهاييضيحاووقمحة.
مياذُايد خاةا سدادو ن،اتتيىلاأملخاكمامهمَةاتقدخاما سدعما
 الساتيبمن تلاسلمملكة،اوماماتحّدثاعيها»ت للساين«اليما
خكشاُفاخ َّةاأملخك ةاإلعمعةا ساتيممناتلكا سهماةايمماخديُعا
ٌهاسضمعفةا اليتز زا يأضدمفا ألنيمح،اأوايمديىاآخل:الياتيجُّ
 ألملخكلاسلسديعخة،اعىلاحسامبا س مي ني،ايكلاوقمحةامنا

خاللا»تطيخلاتلكا سهمةا».
ويمسدايعةاإىلاتقلخالا»ذ ا خرتسابت«اخالىا»ت للساين«ا
خي ِصاُلا ستأك اَداعىلالاذها سفكالة،اولياخج ُباعىلاساؤ لا
وّجههاإس ها سس يمتيُنا»ج فاممنكيل«امستغليمًامنا ستجميِةا

 سيالخامتا ستحدةاسيضيِعاقصِفا س مانايمسقيميلا سديقيعخةا
شدخدةا سيطل،اخ ج بات للسين:

»أخاماآماُلاماناأناختمكاَنامانا سدمِلاما6ا سساديعخة،ا
وذساكانيممامناخاللاتيخاريامدليممتا ساتيبمن ت ةاأخضلا
وتزوخدلامايإمكمخ امتا ساتهد فاأخضالاسكلاختاماتجيبا
 سيطاأايفاتحدخادا أللاد فايفا سيمطلا ستلاختاماخ همارضبا

 سدخ ني«.
إنا سيمنج اةا ألملخك اةا سجدخادةا-كمماخبادوامناكال ا
ت للساين-االاتياىاأناخدالفا سجم ا6اأخهاماتدعمارضبا
 سيمطالا سدخ اة،اولامالالاتكالناكال ا سيظم ا سساديعيا
ييصايصا ألخطامءاوخايقاذساك،اليامكاعالضاسيدممتا
جدخدةاخقيلات للسايناأخهماستساهمايفا»تحسنيا ستهد فا
 سدخ اني«،اوليا ستيص فا سسامخلا سذياخمكيياماأناخطلَقها
يدوناتحلُّجاعىلانؤخةات للساين،اوم6اذسكاخلّيحات للساينا
يأناتلكا سيدممتاتتضمُنا»إمكمخ متا ستهد فاأخضل«،اوقدا
خيدنجاتحتالذ ا سبيداأسالحةاجدخدة،اومناخدني؟اإنا خدخمعا
ا الحتممالت. ت للسيناوحممسها سي ضحاخفتحمنا سبمَباسُكلِّ

 ستقلخاُلاَوَصاَفاإجميمِتات للساينايأخهاما»تجموزتاحدا
 إلذعامناسلساديعخنياإىلاحداأخهاماأظهلتاإمما الساتيفمفا
يأنو حا سدخ نيا سذخناقصفاي ايفا سرضيمتا سجيخةاأوا سجهلا
يماماخجاليايفا سيطقة«اونيمماخكيناكمتابا ستقلخلاقداخيسا

أناخض افا حتممالًاثمسيمًالي:ا سي ةا ألملخك ةاسجلبا سزخدامنا
 ألمي لا سساديعخةا ستلاأثبتتاغز نتهمايفا سلحلةا سفمئتة،اأمما
 الساتيفمفايأنو حا سدخ انياخهيامؤكاد،اوالامجملاسلبحثا
عماماخيمقضاهايفامي قفاأملخاكماميذا سبد خاة،اوترصخحمتا

ت للسيناأخضمً.
قداخكايناكمتباتقلخلا»ذ ا خرتسابت«اميدخدامًاسهمجمةا
إع نةا»تل مب«اومحموسةا ستيف فامناتأثريا إلع نةا سسميقة،ا
وخمكانامالحظةاذسكاعناطلخلايدضامماونعايفا ستقلخلامنا
علضاسلقال ن تا ستلا تيذتهماإع نةاأويممامايفاخهمخةاخرتتهما
عيدماماأعلياتاتيف اضاععمهاماسا« ستحمسافا سساديعي«ا
وتدل الاعقاداخقلاقيميالاعيقيعخة،اوسكانا سحق قةاللاأنا
إع نةاأويممماس ساتاماالكمً،اخهلا سل علا سلساملاو سلئ يسا
سشانا سدادو ناعىلا س ماناوععمهاسفارتةاتقلاعانا سدممنيا
يقل ال،اوسكاناعىلاأخاةاحمل،اإناماماونعايفا ستقلخالاسماخكنا
محضا خرت ء تايحلاإع نةاتل مب،اوسسيماليماستق  ماميقفا
 سكمتاب؛األناماماخهميمالايا سدليمامتا ستلاأونعلاماو ستلا
أظهالتاييضايحا سيقفا ألملخكالا» سجدخد«امانا سددو نا

 سسديعي،اوإناسماخكناجدخد ًايمسكممل!

)* ترجمة التقرير إلى العربية لـ: أحمد عبدالرحمن(

»إقتالُع اإلرهاب من 
جذوره«.. باألمريكية!

اايفامل ساماتيص بهانئ سمًاألملخكم،اأسقىا»تل مب«اخطميمًا
طيّمخمً،اويمماأخيماسسايماأملخك نياخالاشاأَناسيامايمماقمسهاحيلا
 سشادبا ألملخكلاوممارصخهاسهمامناوعايعاوعبمن ت،اوسكنا
ألخيماخمي ينا»مترضنون«امنا سس مسةا ألملخك ةا سيمنج ةا
عىلامدىاسايي تاوإىلا آلن،اخمكاناأناخلتفَتاإىلامماقمسهاحيلا
»محمَنيةا إلنلمبا إلساالمل«،اح ثايارشايتحمسفمتاجدخدةا
وتجدخداسلتحمسفمتا سقدخمةاسغلضا ستيلصامناذسكا إلنلمبا

خهمئ مًاكمماقمل.
خحانامناأكيلا سبلد ناترضن ًامنامحمنيةاأملخكماسإلنلمبا
وس لاألخيماإنلمي ني،اوسكناألناأملخكماتدتربا إلنلمبالياعد ا
 سيضيعاسهم،اوس لاععمهماسلتحمسفا سسديعيايفاعدو خهاعىلا
 س مي نياوتدمريايالعلماسايىاتطب لامناتطب قمتا» سحلبا

 ألملخك ةاعىلا إلنلمب«.
اتحتاشادمنا»محمنيةا إلنلمب«اعملتاأملخكماأخغمخستمنا
و سدل قاوسينخماو س مناوغريلمامنا سبلد ن،اوسماختأذا إلنلمبا
أياد ًامنا سحلبا ألملخك ةاعل هايلا زع عا ختشامنه،او آلناخأتلا
تل مباسريخ6اشادمنا» قتالعا إلنلمبامناجذونه«اوييمء ًاعىلا
مدط امتا سي قا6اخساتط 6اأناخقيلاياأناأملخاكما»تل مب«ا
ميدخداةاأكيالاويحمامساشادخدايفاتدماريا سبلاد نا سدلي ةا

و إلسالم ة،اويصينةاأكيلا ختهمزخةاوقذ نةاممماسبل.
 سحلبا ألملخك ةاضدا إلنلمبا–يفا س من-أسقطتا سقيميلا
 سديقيعخاةاو ألسالحةا سحلماةاوغاريا سحلمةاعاىلانؤوسا
 ألطفملاو سيسامءاو سش يخ،اوميحتا سساديعخةاغطمء ًاعوس مًا
وععممًاعساكلخمًاسقتلاوحصمناشادبايأكملاه،اويمستميلاخإنا
» قتاالعا إلنلمبامناجاذونه«ايمسفهي ا ألملخكلاس ٌساقطا
أسالحةاأكيالاختكمًاوتدماري ً،اوخكيناساببمًايفاتيسا 6اع ئلةا

 سددو ناونخ6امستي ها إلجل مل.
وماناخذلاباستفساريا إلنلامبايفاكال اتل ماباعاىلاأخها
» سيلمي ة«اخهياميطئ؛األناأملخكماسابقتاوحدعتا إلنلمبا
يفاجممعامتامحدعةاووجهتاأسالحتهماسقتلاَمناالاخيتملاإىلا

تلكا سجممعمت.
خبدواييضيحاأنا سلحلةا سقمعمةاستكيناأشدارض وةامنا
ساميقمتهم،اوأناأملخكماعمزمةاعىلا سكشفاعنامالمحاأخلىا

منامالمحاوجههما سقب ح.

إضاءة

اخميلا»سميل«،اوملتزقا سي ٌء،اوس ميسٌّ
حمس امً،اوعيدماماخكايُنا سالُءاملتزقامًاخالا
خجباأناخُشمناإس هايأخَّةاصفةاأخلىاسيىا
»ملتزق«،اوسهذ اقليماإخهاكمناس مس مًاخ مما

قبُل.
اكمناأحاَدا سشايص متا سهمةايفاخظم ا
»صمساح«،او سقلَّياةامياه.اأص ابامدهايفا
 سحمعثا سشاهينا سذيا ستهدفاجمم6اع نا
 سلئمساة،اوكمناأحادا سيمجنيامنا سحمعث،ا
كماماساياأنا ألقاد َناأن عتا الحتفامظاياها

سفضحهاخقط.
مناخيع ةا سيمصبا ستلاتقلدلمانشامعا
 سدل مال،اتادنكاأخاهاكمناأكيلامانامجلعا
شيص ةاحزي ةاأواس مس ةامدلوخة،اخقدا
كمختامدظماأعممسها سلسم ةامناتلكا ستلا
تلتبطا نتبمطمًاكبري ًايمسجمخبا ألميل،اوللا
كلهاماميمصباكباريةاوق معخاة،اوألنالذها
 سيمصباغمسبمًامماتكاينامحلا لتمم امنا
قبالا سقيىا سيمنج ةا سطممحةاإىلا سيفيذ،ا
خالاخساتغلُبامماقمسهاميق6ُا» سؤتملاخت«ا

عنا سدل ملايدداأناأخّدا سددو َنا سساديعيا
عىلا س من،اح ثاأونعا سيق6ُاخرب ًايفاتأنخخا
5ااأكتييالا5الا،امفمُعهاأنا سدل ملاقم ا
يتقدخِماإحد ث متاسسامكناق امع ٍتامدخ ةا
س تاماقصُفهمامناِقبَِلا سطري نا سساديعي،ا
ويفاتفمص ِلا سيرباقاملا سيق6اإنا سدل ملا
كمناملتبطامًايمسيميل تا سساديعخةاوكمنا
»خدَمُلاسحسامبامحمدايناخمخافاتحدخد ً،ا
كماماأناسها نتبمطامٍتايمسيميل تا ألجيب ةا
 ألملخك اةاو سربخطمخ اةامياذاأمادايد اد،ا
وقاداكمناععاماتلكا سادولاسهاعارباأجهزةا
ميميل تهاماو ضحمًاوجل امً،اح ثاأوصلتها
تلكا ألجهازةا الساتيبمن ت ةايفاتلكا سدولا
إىلاشاغلاميمصاَبامهمًةايفالل ا سسالطةا

 س مي ة«.
ولكذ ،اخلشامعا سدل ملاس الاملتزقمًا
جدخاد ً،اوس الامناأوسئاكا سلتزقاةا سذخنا
طّينو امهمن تهما النتز ق ةايفاظلا سددو نا
 سساديعياخقاط،اوإخماماأحادا سقد ماىا
و سؤسسنياو سصيمعخلا سسيع ءا سحتفظةا

يأرس نا ستهد فا س منامنايد خمتهما ألوىل،ا
و سدل مالامدالوٌفايفاأوسامطا سكيريامنا
 سصحف انياو سشايص متا ستالاكمناسهما
 نتبمٌطايمسدوسة،ايأخهاسها طالٌعاومشمنكٌةايفا
أغلبا ألمينا سس مسا ةا سكربىا ستلاعمعةا
مماخكيُناسهماتأثريٌاو س6ٌاعىلا سبلدايأكمله.
منا سطب دلاأناخيتهَلامشي ُنا سدل ملا
يأناخكيناأحَداملتزقةا سددو نا سساديعيا
عاىلا س مان،اوأحادامقدِّمالا إلحد ث امتا
و سدليمامت،اوسكياهايهاذ اخكايناتقلخبمًا
قداوضا6اسيفساهاخهمخًةاميزخاًة،اكدم لا
سا ميساكمنامناقبُلامهممً،اإذامهمماطملا
أمادا سددو ناأواقرص،اسا يتهل،اوسا جدا
 سدل مالاخفساهايفامدزلاعاناُكّلامماكمنا
خدتربهانأَسامملايفا سبقمء،اوسناخكيَناليمكا
 سزخدامنا سيمصب،ايدداأناشامنكايفاتدمريا
 سبلادايأكمله،اوعيدلماساتكيُنا سيميل ُتا
 ستالا نتباطايهماأشادانخضمًاسهاماناأييمءا
وطياه،اوسناختبقاىامناأسقمياهاوميمصبها

سيىاكلمةاو حدة..ا»ملتزق«!

يحررها / ضرار الطيب

مصطفى عامر* 
ساياأّناجّسمًساماقتالاُكل بًمامنا
 ألمام اسكمخاتا سيّهمخاةاميتلفاة،ا
وأغلابا سّظاناأّنا سحكمخاةاكمخاتا
ساتيتهلايميمزسٍةاخت ماٍةاينيا سّزخلا
وجّسامس،اأواأخّهم-اخ ماماسياتدّخلا
يقتالا ساتيتهلا كمخاتا  سدقاالء-ا

جّسمساقصمًصماسُكل ب.
سكيّهاقتالاكل بًمامنا سيلف!اوأنا
تقتالانجاًلامانا سيلفاخهاذ اعمٌلا
خسا ل،اوأناتقتالا مالأًةاخهاذ ا
عماٌلاأكيلاخّساة،اوح يماماتكينا
لاذها سالأةامحاضاطفلاٍةاتميا
يفاطلخقهاما سدتمعا سي صالامماينيا

 سدنسةاو سب تاخأختامحضاكتلٍةامنا سيّسةاتشغلا
ح ًّز امنا سفل غ.

وإرش قاس ساتانقًمم،اإخّهماحكمخة،اح مٌةاكمملة،ا
و سددو ناقداقتلاميذاعممنياآالفا سحكمخمتا سربخئة،ا
وقتلاُكّلالذها سحكمخمتاعىلاخحٍياخسا ل،اولذه-ا

يمستّأك د-اس ستا سحلب.
 سحالُبا سحق ق ّةاللا ستلاتحادثايفا سجبهمت،ا
وللاذ تهاما ستلاحدثتايفاذوايامباوم دياوخجل نا
وج ز ناوعساري،اوح يمماتُلخد-اأخّهما سددو-اأناتيأنا
سهز ئماكا ستالاالاتيتهل،اخمثاأن!اوسكانايفاجبهمتا
 سّلجملا سذخناخقيمينايإذالسكاخيم ًّمامناأعىلاخقطٍةا

يفانأسكاإىلاأسفلاذّنٍةايفاأخمصاقدم ك.
و سجيادّيا س ميّلاخقي ايهاذ ا ألملاميذاأمٍدايد د،ا
كماماأخّه-اخ مماخبدو-اس ساتملايإذالسكاحتّىاأقلبا

 ألجلني:اخهمخةا سحالباأواخهمخةا سدمسم.اسكيّكاتدلفا
أخًضمايأّنا سجيدّيا س ميّلاخقي ايإذالسكاوخًقماسقي خنيا
 سحالب،اوأعال فا سَداَلب،اوأخالقا
أساالخها سِدظم ؛اخمسحالباالاتديلا
أناتقمتلاخحساب،اسكيّهاماتديلاأنا

تُقمتلايرشف.
ولذ اليا سي طا سّلخ 6ا سفمصلا
ينيا سحلباوينياماماتقي ا سّلخمضا
ياه،اخاالاخُلقانّياأحاٌدايمسالئمةاعىلا

 سحلباإذن.
ميتلاٌفا آخال،ا يشٌءا  سحالبا
تممًمام،اخشابهايمسّضباطاماماحدثا
يفاذوايامبامؤّخاًل ،اوح يماماوصلا
جيمامنا سّصب حالاإىلاأرستاهاخقدا
كمناخيربا سدمسنياعنا سحلب،اوعنا

قي خ يهم،اوعناأخالقهم.
للاماّي ٌلاحزخان،اسكيّهاماتُدزُفايارشف،اوللا
يمسّطب6اتُلسالاأخمًساماكيريخناإىلا سق مماة،اسكيّهماالا
تُلسُلاُكّلا سيّمس،احتىاإذ انحلا ُسحمنييناإىلا سدلكةا

خإخّهماالاخيمخيناعىلا آلمينيايفا سدخية.
لذهاللا سحلبايمسّضباط،او سّلخمضاميذاعممنيا
قاداجمدتاُكّلاُشاّذ ذا آلخامقاوأختكاأسالحةا سّدخ م،ا
وقممتايكّلاعمٍلاخسا ٍلاو شرتتايفاطلخقهماإس يما

ُكّلاعخلء،اسكيّهم-ايفا سقميل-اسماتُِطلا سحلباقط.
امنا سحلباإىلا سقتل،اوكّلمما إخّهم-اخحساب-اتفلُّ
مّلغا سجيدّيا س ميّلا سّشاجمعاأخفهمايمسرت ب،اقممتا

يإنسملاح مٍةايلخئٍةاجدخدٍةاإىلا سرّت ب.

)*من حائطه في فيسبوك( 

 املرتزق:  
رشاد العليمي

وفق تقرير ل�سبكة »ذ� �نرت�سبت«* 

أمريكا تسعى لتطوير العدوان!

»جّساس« العصر!بطاقةتعريفة:



ثقافية سيم لالااخيمخلامالا اا سي خلامااني 6ا سيمخلامخلالا      سددعااخلاا12

الواقع الذي يفرضه القرآن الكريم: أن املسلمني حتى وإن لم يُغزوا 
إىل بالدهم، وإن لم يصل فس�اد اآلخرين إىل بالدهم هم مكلفون، هم 
ملزمون من جهة الله سبحانه وتعاىل أن يهتموا عىل أعىل مستوى من 
االهتمام أن يكونوا هم م�ن يتحركون إىل اآلخرين، هم من ينطلقون 
ليصلوا بإس�المهم إىل أعماق أوروبا، ليصلوا بإس�المهم إىل أمريكا، 

وا ُكّل بناء للطواغيت يف أي مكان من هذه الدنيا. هذا ما يفرضه  ليُهدُّ
�َل القرآن الكريم ه�ذه األمة ألن تنهَض  الق�رآن الكري�م، وهذا ما أَهَّ

به.]وإذارصخيماإس كاخفل ًامنا سجناص:اخ[

املصلحُة للش�عوب اإلس�المية هو التوجه القرآني يف النظرة نحو 

ه�ؤالء اليه�ود والنصارى, نظرة الع�داء, نظرة إع�داد القوة, نظرة 
الجه�اد, نظرة الش�عور بأنه�م يس�عون يف األرض فس�اداً, وأنهم 
ال يري�دون لن�ا أي خر, وأنهم ي�ودون أن نكون كف�اراً, يودون لو 
يضلونا, يودون لو يسحقونا وينهونا من عىل األرض بكلها.] سي الةا

و سدمع ةاص:ام[

مقتطفات نورانية

بشرى المحطوري

حما�سر�ت )مديح �لقر�آن( لل�سهيد �لقائد

الباطُل.. ليس هو الشيَء الثابَت يف الدنيا.. وال ُخلقت الدنيا لتكوَن موقعاً للباطل
  - خاص:

اِه ُْدا سَقمِئاُداَسااَلُ ا سلاِهاَعَل ِْهامنا أسقاىا سشَّ
ما/5اإىلاخ/ل/خللا اساب6َْامحامرض تااااا
اسهاماأناتُكتَبايممءا ماالز اااان ئدمٍتاجد ًا-ُحلَّ
 سذلاب-اخرشحاخ هاماكتامَباامدخاحا سقلآن(ا
سإلمم ا سقمساماياناإيل ل ماعل ها سساال ،الذها
 سحامرض تاكلهماتحكالاعنا سقالآن،اوك ف ةا
طالحا سقالآنا وك ف اةا يمسقالآن،ا  اللتاد ءا
سلقضمخام،اوميهج اةا سقالآنايفاُكّلايشء،اقاملا
اِه ُْدا سَقمِئُد:ا]كتمبالايامناإمم اكبريا عيها سشَّ
مناأئمةاألالا سب ت،ا سزخدخةامتفقنياعل ه،اليا
مشاهيٌناعيدلاماجم دامً،اوكتميتاهايمسطلخقةا
 ستلاتكشافاك فانؤخةاأللا سب ت،اوتيجهاأللا
 سب تا ألصيل،اقبلاتجلاأش مءاأخلى[،اوخقصدا
ساالُ ا سلهاعل هايااأش مءاأخلى(،اأيا سيقمخمتا
 سغليطاةا ستالالالاتدتاربُامدمِنضاًةاسلقلآن،ا
ومدمِكساًةاسيهج اةا سقلآنا ستالاعل هما ألئمةا
 ألو ئلامناآلا سب تاسالُ ا سلهاعل هماأجمدني..ا
وخصحاساالُ ا سلِهاعل هايإخال جالذ ا سكتمبا
يطلخقةاممتمزٍةاو سق م ايتدنخساهاسطلبةا سدلما
وسليقمخ اني،او سدمالاعاىلاخرشهاينياأوسامطا
 سيامس،اح ثاقامل:ا]ولذ ا سكتمباميمساباأخها
؛ا خصّين،اوخيلجايأحسانامممالاياعل ه،اخكربَّ
ألجلاخادنَُّسايفا سل كاز،اوخيترَشاسليامس.اخهيا

ميمساٌباجد ًاخرُشهايفا
 سفارتةالاذهايمساذ ت.ا
خديلا سيمسا آلناأحيجا
مماخكيخايناإىلا سقلآن،ا
يفا سزمانالاذ ايمسذ ت.ا
خحانايحمجاةاإس اهايفا
يفا سل كاز,ا  سسامجد,ا
أوسامطا يفا خيتارشا

 سيمس[.
ويفاتقلخِلالذ ا سددعا
ويفا ألعاد عا سقمعماةا
سايتيموُلا ياإذنا سلاها
لاذها سحامرض تا
 سساب6،ا سدلوخاةا
يااامدخاحا سقالآن(،ا
سالساتفمعةامماماخ هما
مناعلٍماغزخال،اووعلا
َقالَّا وطالحا كباري،ا

اِه ُْدا سَقمِئُداخريا سجز ء،ا خظريه..اخجزىا سلها سشَّ
وجدلهام6ا سيب نياو سصدخّقنياو سشهد ء.

ثقافة مغلوطة: ـ
] العتقمعايأناأللا سحلااضدفمء(،اوأناأللا

 سبمطلالما سيترصون[!!
 ختقدا سشاه دا سقمئداساال ا سلاهاعل هالذها
 سيقمخاةا سغليطاةا سسامنخةاينيا ألماة،او ستلا
تلتباعاىلا إلخممنايهماأناأصبحاتا ألمةاذس لةا
مهمخاةاتحتاأقد  ا س هيعاو سيصمنى،اوكيري ًامما
ختيمولا سشه دا سقمئدا–يقلباميجيعاع ٍ -الذها
 سيقمخةايفامحمرض ته،امحاموالًاإنجمعا ألمةاإىلا
 سقالآن،اوإثبامتاأنا سقلآناعكلالاذ اتمممم،ا
ح ثاخقايلا سشاه دا سقمئد:ا]وقملاسابحمخه:ا
اَعىَلا ْسبَمِطِلاَخ َْدَمُغُهاَخِإذَ اُلَيا }يَْلاخَْقِذُفاِيمْسَحالِّ
ماتَِصُفيَن{ا ألخب مءماا[. َز ِلٌلاَوَسُكُما ْسَيخْاُلاِممَّ
لاذهاقض اة،اقض ةامدلخاة،ا سحالاو سبمطل،ا
وميقا6ا سحال،اوميقا6ا سبمطال،اومادىاقيةا
 سبمطال،او سحل.الذها سقض ةاخجاباأناخفهمما
 سيامسايشاكلاو ضاح،اأنا سلاهاختحادثاعانا
 سبمطلايأخهاخُْزَللاأسمسامً،االاخيبت،االاخستقل،ا
الاخساتط 6اأناخيباتاعاىلاقدم هاأمام ا سحل.ا
وك فا ستصينا آلنايمسيسبةاسلحلاو سبمطل؟اقدا

 سحلا سذياخدتربهاالاخستط 6اأناخيبت!او سبمطلا
لايا سل ساخايفا سدخ م،او سدخ ماخلقاتاسلبمطل!!ا
لذ امنا سفمل اما سقليية،ا سغليطة.}يَْلاخَْقِذُفا
اَعاىَلا ْسبَمِطِلاَخ َْدَمُغاُهاَخِإذَ اُلاَياَز ِلٌل{ا ِيمْسَحالِّ
أس الالياليماختحدثامدكاعناطب دةا سبمطل؟ا
ك افالي،اك افا لتز زه،اك فاعد انسايخه،ا
ك فاأخهاليا سشامذايفا سح مة،اليا سذياالاخيبت،ا
ما سزَّيَُداَخ َذَْلُباُجَفمء{ ختحدثايفاآخةاأخلى:ا}َخأَمَّ
ا سلعدما(اأسماخشابههايمسزيدا ساذياخكيناعىلا
 سامء؟اعيدمماخحتملا ساي عي،اوخظهلا] سجفلة[ا
 سزياداخيقا سمء،الاذهالل:ا سجفلاةا ستلاتل لما
عيدماماخحتملا سي عي.اأس الالياخذلباُجفمء،ا
الاخيبت؟الذهاتدطلانؤخةايأنا سبمطلاس لاليا
 سيءا سيمياتايفا سدخ م،اوالاخلقتا سدخ ماستكينا
ميقدمًاسلبمطلاخرتساخاخ هاماخكأخهماللاأنضا
 سبمطل،اوس ساتاأنضا سحل!اأيد ًاإنا سلهاخقيل:ا
اَممَو ِتاَو ألَْنَضاَوَممايَ ْيَُهَمماإاِلَّا }َوَماماَخَلْقيَما سسَّ
{ا سحجال5م(الالاخطلتهاماقمئمةاعىلا ِيمْسَحلِّ
 سحل،او سحلاخيسجمامدهم،اوللاميق6ا سحل،ا

ومكمنا سحل،امناأخناتأتل[.
وأضامفاأخضامً:ا]عبامنةاأخاهاألالا سبمطالا
و سبمطالا]وخمخاها سيمسامماعمعالماساميلخن،ا
ولذهاأشا مءامماعمعلمامتغاري،او سزممنالذ امما
عمعهاساميلاخ هايش...[اأس ساتالاذهاعبمن تا
اَعىَلا تسمدهم؟.اليماخقيلاسك:ا}يَْلاخَْقِذُفاِيمْسَحلِّ
 ْسبَمِطاِلاَخ َْدَمُغُه{ا ألخب امءما(اخقهله،اخرضيها
قمض ة}َخاِإذَ ا رضياةا

ُلَياَز ِلٌل{[.

)قاعدة( الباطل ال 
يثبت أمام الحق 

نهائيا: ـ
وذكالا سشاه دا
 سقمئادالاذها سقمعدةا
 سليمخ اةا سصح حاةا
 سي خقاةاآلخمتا سقلآنا
 سكلخاماأثيامءاإسقمئاها
سحامرضةا سادنسا
مدخاحا مانا  سيمخالا
 سقالآن،اوتحادعامانا
ثالثاةا كالماها خااللا
تي خللما خجبا رشوطا
ألالا خيتارصا سكالا

 سحل:اا
أوالً:اأناخيطلالا إلخسامنايفاساب لا سلاهاوالا
خكينامانا سيمخدانيا سسامكتنيا سقمعدخناعنا

خرصةا سحل.
ثمخ مً:اأناخكينا إلخسمنامتدلممًاو ع مًاميقفما
ثقمخةاقلآخ ة،احتىاخستط 6اأناخدمغا سبمطل.

ثمسيامً:اأناخكايناأساليباوميهجا إلخسامنا
صح حمًاوعىلاضيءا سقلآن.

وقداقملا سشه ُدا سقمئُداعناُكّلالذ :ا] سبمطُلا
الاخيبتاأمم ا سحلاخهمئ امً،الذهاقمعدة؛استدلفا
أخكاأختا سذياضدفتاأخت،اأي:ايفاأسلييلامماليا
خطأ،ايفاأسالييلامماليايمطل،اأوانيمما سفهي ا
 ساذياأتحلكاعل هالايامفهي ايمطال،اخ كينا
يمطالً،اعجزاأمم ايمطالاخقط.اإذ ا خطلقتاعىلا
لذ ا ألسامسامديمهاأناأخسابا سضدافاإيلاأخم،ا
أتالكا سحلاخظ ف،اأتلكا سحالاعىلاأصله،االاأنا
تلجا6اتلعا سساببايفا سحل،اوتلج6اتيسابايفا
 ألخاريا سضدافاإىلا سحل،احتىاتجادامناخقيلا
ساك:األلا سحالاع ئمامًاخكيخيناضدمخامً،اوأللا
 سحلامماخسارباسهمايشء،اوالاخقاي اسهمايشء،ا
والاتساربا سدخ اماألللا سحال!اأس ساي اخقيسينا

لكذ ؟اأياالاخيجحينايفامي قفهم[.

ا  ملَن )الويل( يف قوله تعاىل: }َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّ
َتِصُفوَن{؟

وينّياساالُ ا سلهاعل هاسألمةاأنا سلَهاسابحمخها
وتدامىلاخقصادايكلمةاا سيخال(ايفاقيساهاتدمىل:ا
اَعىَلا ْسبَمِطِلاَخ َْدَمُغُهاَخِإذَ اُلَيا }يَْلاخَْقِذُفاِيمْسَحالِّ
ماتَِصُفيَن{اخقصدايهماأخها َز ِلٌلاَوَسُكُما ْسَيخْاُلاِممَّ
عاذ بامناخحملينالاذها سيقمخاة:ااأنا سبمطلا
ليا سيترصاع ئممً،اوأللا سحلامغليييناالاتقي ا
سهماقمئمة(!!األخهماثقمخةامدمنضةاآلخمتا سقلآنا
 سكلخامامدمنضةارصخحاة،ايمإلضمخاةاإىلاأخهما
ثقمخاةاعّجيتا ألمةاسل هيعاوجدلتهماتحَتاأقد  ا
 س هايع،اخمخدةاذس لاة،اعكلاماماأن عا سلهاسهم،ا
يأناتكيناخريَاأمةاأخلجتاسليمس،اقملا سشه دا
اَعىَلا ْسبَمِطِلاَخ َْدَمُغُها  سقمئد:ا]}يَْلاخَْقاِذُفاِيمْسَحلِّ
اماتَِصُفيَن{اقدا َخِإذَ اُلاَياَز ِلٌلاَوَسُكاُما ْسَيخُْلاِممَّ
خكاينالؤالءاع خلاينايفا سيخلالاذ ،اخقيلاسك:ا
]أللا سحلامماي سارباسهمايشء,او سدخ مالذهامما
ي سارباخ هما سحلاوأللا سدخناخكيخيناضدمخم[ا
لذ اميطلاشا طمخلالذ احق قة،اميطلايسءا
إىلاأيلغاسايء.]وأللا سحلاخكيخيناكذ [اخماأخلا
ال،ا سحلا سلهاخحكلاعيهالكذ :ا سحلاليا سقيي،ا
و سبمطلاليا سضد ف،اإخمماأختاالاتلىضاتتحلكا
عىلاأسمسا سحل،اأختاعىلايمطلايدس لاميطقكا
لاذ ،اميطلاضد ف،اولايايفاميطقهالذ اس لا
خت جةاحال،اأياأنا سحلاليا ساذياأعطمهالذها

 سلؤخة،اأيد ًالذ ايمطل،اختمجايمطل[.ا

إذا عرف )أهل الحق( كيف يتحدثون بالحق.. هم 
سيزهقون الباطل: ـ

وأكداسال ا سلهاعل هاعىلارشطامهماوأسميسا
الختصامناألالا سحل،اأالاولاياأناختيقفاثقمخةا
قلآخ ةاو ع ة،اح ثاقامل:ا]أللا سحلاإذ اعلخي ا
ك افاختحدثينايمسحلالماسا زلقينا سبمطل،ا
وخضدفايناجمخابا سبمطلاختضدفاخفسا مُتا
أللا سبمطال،اخلتبكينالمايفاقل ن تهم،اتضدفا
خفسا ته،اوخلتبكالي.اسكناإذ اسماتكنايمسشكلا
لذ ،اخضدفا سذخنالماخحسابيناأخفساهماعىلا
 سحال.اسماخداداخبلالذ اإالاععايى،اأمما سحلايفا
 سي قا6اخلسايماعل اهاوخالاثقمختيمالاذه،اإخمما
مفمل مايمطلةاقداخحانامالنايمطل،اإخمماخقطا
مقدنخناأخياماعىلاحل،اوخحناخرتكا سحل.اأس لا
لذ امنا سحل؟امناتُل ثاأللا سب تا سحل؟.الذ ا
 سكتمب،ا]مدخحا سقالآن[اخدطلانؤخةاصح حةا
عنا سقلآن،امفمل ماصح حاةاعنا سقلآن،الذ ا
مرتوكاالاخدملينايه،ا سزخدخةاليماالاخدملينايه،ا
والاخساريوناعل ه،اوالاخظلتهماسلقلآناخظلته!ا
تجاداخظلتهماسلقلآناخظالةا سزميرشي،اخظلةا
 سدتزساة،اخظلةا سساي ة،اوعمعاخقايلاخحناأللا
 سب ات،اوكتامبا سلهاوعرتتال،اوساف يةاخيح،ا
وأشا مءامنالاذه!امماعمعهاليايفا سساف ية،اسما
خدداليايفا سسف ية،اولياخلخداأناخكيناسف ية،ا

سماخدداليايفا سسف يةايكله!![.
وأضمفاأخضمً:ا]أصبحا سيطلا سسامئد:ا]أللا
 سحلاالاخيترصون،اوأللا سحلاخكيخيناضدمخمً،ا
و خامايايكاقدا سدخ ماخسالةاوالاعمعهاساميلايشا
خ هام[اأس لالاذ اميطلاآخل؟الاذ الياخت جةا
ثقمخاةاأخلى،اوس الاخت جةاثقمختهام،اعيدمما
خقيسايناسك:األلا سب ت،الاذ اميهجاأللا سب ت،ا
لاذ ا سيطالا ساذياختحدثاياها إلمم ا سقمساما

يفا سكتامبالاذ :ا]مدخاحا سقالآن[الاياخظالةا
ألالا سب ات،اونؤخاةاألالا سب ات،اوتيص مت،ا

وتيج همتاأللا سب ت[.

كل النظريات، واملذاهب فشلت.. لم يبق إال 
القرآن:ـ

ويفاس مقاحدخثا سشاه دا سقمئداعناعظمةا
 سقلآن،اوك فاأخهايحلاالاخدنكاقدله،اأكدايأناُكّلا
 سذ لباكمالشرت ك ةاو سشا يع ةاو سلأسممس ةا
وغريلام،ا سذ لابا سقدخماة،او سحدخياة،اكلهما
أثبتتاخشالهم،اساماخبالاإالا سقلآنا ساذياخدملا
ثقمختياما تكاينا أنا خ جابا يشاكلاصح اح،ا
 سقلآخ اةاعمس ة،اوإناسماخكاناكذسك،اخيحنامنا
سايكيناضدفامء،اوس لا سحال،اوضدفيمالذ ا
سا ؤثلاعىلامادىا ختشامنا سدخنا إلساالملايفا
 سدخ م،اح ثاقمل:ا]إذ ا خطللا سيمساعىلاأسامسا
 سقالآن،اوثقفاي اأخفساهمايمسقالآن،اوتيجهي ا
تيجهامًاقلآخ مً،اعيدماماخقيل:اتيجهاماقلآخ مًاالا
تتصايناأخهامماخاز لاليمكاأشا مءاخي قصاليما
وليام،ا سقالآناكممال،او سيمسايفالاذها سلحلةا
يحمجاةاإىلالذ ؛اممايقلاإالا سقالآن،اممايقلاإالا
 سقالآنا آلنا ساذيامماخز لايمإلمكمناأناخشاتغلا
يشكلاصح ح.اخحنا آلناخلىاخظلخمتاتهموت،ا
ومذ لباخشلت،اأس لالذ ايشءاو ضح؟اونؤى،ا
وميملجاأخضمًاخشلت.اأختاعيدمماتلخداأناتدتمدا

عاىلاو حدةامنالذهاسنا
تأتالايجدخد،اللاعيدكا
جدخاد؟اأخاتاساتدتمدا
عاىلاطلخقاةاقاداظهلا
يطالخهام،اتدتماداعاىلا
ميهجاقداظهلاخشاله،ا

ممايقلاإالا سقلآن.
يحمجاةا خمسيامسا
ختيقفاينا إىلا سقالآنا
وخفهميخاه.ا ييقمختاه،ا
خاإناعخالايفامحمجة،ا
عخلايفاميمظالة،اعخلا
خسا كينا حاي نا يفا
وسا غلب،ا سها سظفال،ا
وساتكينا سحجةامده،ا
قيخمًا ميطقاها وخكاينا
يقيةا سقلآن،اوإناج يما
خلباجايفاأشا مءاثمخ اةا

خساتضدفاأختاأمم اأخلا سيامس،اأمم اكمخلا
يمسله،اقاداتضدفاأمممه،اوتكايناأختايفاخفلا
 سيقتاتصداعناعخيهانيمماآالفا سبرش،اخمصةايفا
 سزمانالذ ،اعيدمماتكينايفاميمظلةاتلفزخيخ ة،ا
أوايفاحي ناتلفزخيخلاخبثايفاُكّلاأخحمءا سدخ مامنا
خاللا سفضمئ متالذهاخلتكباو حداجلخمةاصدا

عناسب لا سلهاعىلاأوس6اخطمق[.

القرآن.. نوٌر على طول الزمن.. إعجاُزه ليس له 
نهاية: ــ

ووضحا سشاه دا سقمئداياأنا سقلآناخيناعىلا
خايناكمماقملا سله،االاخيتهالاإعجمزه،اعىلامدىا
 سزمان،االاتيجداظلممتايفالاذها سدخ م،اإالاوخ ها
ماماخبدعلم،اح ثاقمل:ا]وعيدماماخقيلا سلهاخ ها
يأخاهاخاين،اخيناعاىلاطايلا سزمن،امهماماكمنا
ليمكامناظلممت،اأواظلمامتاتكرب،اأواظلممتا
جدخادة،امماخز لاخاين ً،امماخيتهالا سيقيعاحقها
خ ضدافايفا ألخري،اأواخطفأ،الاياض مء.اختجدا
أخهاخدالًاخيناااكمماقملا سلهاخ هااايشكلاعج با
أخاهايدضا آلخمتاخ اهاخبدواوكأخهاماخزستاسهذ ا
 سزمان،اوكأخهاماخزستايفاذساكا سزمان،اوعيدمما
تل لماوكأخهماتحكلالاذ ا سي ق6،اوكأخهماتؤللا
سي جهاةاميالًاضالل،اأواعدواسدخهاميالًاوسامئلا

مد ياة،اخقتيضاأناخكينامناخي جهيهاعىلالذ ا
 سيحايا سفالخل،اإخهاختقداخاين ًام6ا سزمن،االاأخها

خيبياخينه[.
وأضمفاأخضاماأنايفا سقلآن:ا]تفص لا سحكما
كلهاو سشاؤون،او سشاؤوناكلهم،امهمما تسدتا
شاؤونا سح مة،امهمما تسادتامجمالتا سح مة.ا
اخيارباعانا سساممءاو ألنضاو يتد ئهمم،اوعنا
 سجياةاو سيامناوأخبمئهمام(اخيارباعاناماماليا
ميلايقاممماخحاناخدلخه،اوخحاناختحلكاخ ه،ا
ميالا ألنض،اوممماخحناخل هاوخشاملدهاوخحنا
يد ادوناعياهاكمسساممو ت،اوخيارباحتىاعنا

 سيءا سذيامماخز لامغ ب،ا سجيةاو سيمن[.

القرآُن ينبئنا ما سيقول )أهل النار يف النار( 
حقيقًة: ـ

وعاناإعاال ا سقالآنايمألماينا سغ ب اةامانا
ضميهاماحدخثااأللا سيمن(ايفا سيمن،اوأنامماجمءا
يفا سقلآنا سكلخمامناأحمعخثاستدوناي يهم،اللا
خدالًاساتدون،اييفلا سكلممتاو سحلوف،اح ثا
قامل:ا]وتالحاظاميالاحتاىاتدلفاياأناأخبمنها
صح حةاكمسغ بمتاميالًاعناقض ةا سيمناعيدمما
ختحدثاعناأللا سيمناممذ اس قيسيناخ هم.اخحنا
عمعةايفاأسليييماأسساتاعيدمماتقيلاسي حد:ا]خما
خبرياأحساناسكاكذ اوكاذ االاتلج6اتقيل..[امما
و حاداخقيلالكاذ ؟اتكمعاتدالفايفا ألخرياممذ ا
خمكاناأناخقايلاخ مامايددا]الاتلجا6امماخدنيا
إالاوقداأختاتقيلاكذ ا
وكاذ ،اماماسياماعخل[ا
عيدمماخقايلاسكاأخهما
سا قيسينايفا ألخاريا
كاذ اوكاذ ،اختحدثينا
وكمختا عنا سضاالل،ا
أخهاما لالا  سشاكلةا
كمخي اضمسانيا}َوَقمسُي ا
أََطْديَاما إِخَّاما َنيَّيَاما
َوُكرَبَ ءخَاما َسامَعتَيَما
اِب اَل{ َخأََضلُّيخَاما سسَّ

 . لا م ب ألحاز  ا 
تدالفا أنا تساتط 6ا
حق ق ةا قض اةا أخهما
تالحظا مانا سقالآن،ا
 سقلآنامامذ اختحدث،ا
وتالحاظا سغمخةالذه،ا
وتالحاظا سيمس،اتجدا
خداالًاأخهماالايداأناخقيسي اشا ئمًامنالذ .ا سز ئدا
يفا سيضايعالاياأخها سلهاخيرباعانا سيصا سذيا
سا قيسيخهاخدالً،ا سيضيعايمستأك داسا قيسينا
سا ص حينامانا سضاالل،اسا ص حيناممنا
كمخي اأتبمعمًاسهامايفا سدخ ماخص حي امناكرب ئهما
مناوجهمئهما سذخناعرباعيهمايقيسه:ا}َسامَعتَيَما
اِب اَل{اخديل:امماتقيلا َوُكرَبَ ءخَم{.}َخأََضلُّيخَاما سسَّ
إخهاخمكناو حداخأتاخدملاأشا مء.ا آلناسياتأتلا
تفرتضاأختاتقيلايدداكماسينياس حصلاكذ ،ا
كذ امنانأساك،اعيدمماخأتاو حاداختأملاسلي ق6ا
سا دلفايأناميلالذ اسناخكيناخت جةاطب د ةا
ميالًاستد ع متالاذ ا سي ق6احتىاخقيسينالكذ .ا
أس لاليماخستط 6اخكذيكاو حد؟اخمسشملداعىلا
أخهماخدالًاس قيسينالذ ا سيء،ا إلخبمنايمسغ با
لياخفساهاماناعالئلاإعجمزهاعىلاماماخقيسين،ا
وليايفاخفساهاخشاهداعىلا سغ ب،ا سقلآناخشهدا
عاىلا سغ باخفساه،اوس الاخقطاتيظالاسلغ با
يأخهاشاملداسلقلآنايلا سقلآناخفساهالياخشهدا
عىلا سغ باخفساه،اأياخف هامماخشهدايأخهاخدالًا
سا قيسينالكذ ،احكماو قا6ا سقض ةاأخهاخدالًا
سا قيسينالكذ .اأياأنامناخكيناشأخهمالكذ ا

منا سطب دلاأناخصلي اإىلاحمسةاكهذه[.

الجزء 
العاشر

الباطل ال يثبت أمام الحق 
نهائياً، هذه قاعدة؛ لتعرف 

أنك أنت الذي ضعفت

إذا كنا نرى دول الغرب كلها 
حكوماٍت وشعوبًا ينطلقون 
لمحاربة اإلسلم والمسلمين 
كافة فإن ُكّل مسلم يجب أن 
يكوَن جنديًا يعاملهم بمثل 
ما يعاملون به المسلمين، 
ويقف في وجههم كما 

يقفون بكل إمكانياتهم في 
وجه المسلمين

ثلثة شروط يجب توافرها لكي 
ينتصَر أهل الحق: أن ينطلق 

اإلنسان في سبيل اهلل وال يكون 
من الخانعين الساكتين القاعدين 

عن نصرة الحق. وأن يكون متعلمًا 
واعيًا مثقفا ثقافة قرآنية، حتى 
يستطيع أن يدمغ الباطل. وأن 
يكون أسلوب ومنهجه صحيحًا 

وعلى ضوء القرآن
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رحبي املنايا  ياسود  ال��ب��اروت  على  مرحب 
الهبه حمراء  نيران  على  ال��غ��ازي  الله  حيا 

املغربي اجلنجويد  يا  مرح��با  ج��هنم  ال��ى 
بانشبك املوجب مع شرت اخلطوط السالبه

واشربي دماهم  وامتصي  ي��اأرض  تخصبي 
الذايبه الرصاص  يا  نار صبي  عليهم  صبي 

الغبي سلمان  وي��اق��وات  االره��اب��ي  يااحللف 

والعاقبه املنقلب  وس��وء  مختمكم  ي��اس��وء 
اجتاوبي اجلهات  كل  ومن  هبي  ياالعاصفه 

الغاصبه يااجليوش  لبي  الشيطان  نداء  لبي 
وإضربي راس��ي  ف��وق  حني  وامل��ي��راج  يامليج 

ضاربه بقوه  الع����الم  ج����اتنا  لو  همنا  ما 
واجنبي عربها  من  وغربي  شرقي  لويجتمع 

ساكبه فوقي  النيران  لو  درب��ي  عن  مااميل 

سوء منقلب 
الغزاة يف جحيم 

اليمن! 
عاقل بن صبر

برنامُج رجال اهلل
 سدنعسا سيمخلا خمتامنا

سينةا لاعمل ن/مدلخةا سلها

عظمة سلها سدنسا سيممن

قاب قلبني نفري القوايف
أحمد عطاء

أت���������ي���������ُت وم������������ا ل�������ل�������خ�������وِف م������ع������ن������ًى ب�����داخ�����ل�����ي
أت����������ي����������ُت ول�������������ي ُح��������ب��������ي ألرِض�������������������ي وس������اح������ل������ي

ان�����������ا اب��������������ُن ه�����������ذا ال�������ب�������ح�������ِر ق�����ل�����ب�����ي ِرَم����������ال����������ُه
وف�������������ي م����������وج����������ِه ال����������َق����������ى زب����������ي����������دي وب������اج������ل������ي

م����ن����اف����ذ اال  ال������غ������ي������م  ف��������ي  دم�����������ي  م��������ا   : دم�����������ي 
ال������������ى ج��������ن��������ِة ال�������������ف�������������ردوِس مي������ض������ي ت�����ف�����اؤل�����ي

ج����ه����ن����ٌم اال  األرِض  ف��������ي  دم�����������ي  م��������ا   : دم�����������ي 
ب����ق����ات����ل����ي ح������ي������ا   ... ال����������ك����������وِن  ط��������غ��������اِة  ل�������ك�������ِل 

تُ������������زغ������������رُد م���������ن خ������ل������ف اجل��������ث��������ام��������ِن خ����ال����ت����ي
وأم���������������ي ت��������ص��������ُب ال�����������ش�����������اَي ح��������ب��������اً ل������زاِم������ل������ي

َط������ب������لُ������ه������م احمل�����������ب�����������َن  دَق  ب�������اب�������ن�������ا  ع�������ل�������ى 
ف������ي������رق������ُص ف��������ي ال�������ت�������اب�������وت ص�������������دري وك�����اح�����ل�����ي

م����ك����ف����ن����اً أم�������ض�������ي  ال�������������������داِر  أُي  أدري  ف���������ا 
وع�������ط�������ري ع�������ري�������ُس ال������ب������ي������ِت وال����������������زُف ح����ام����ل����ي

ع�����ل�����ى اخل�������ب�������ِت َص���������لَ���������وا ب�������ي ص������������اًة وس���ي���ف���ه���م
ب�������ك�������ِف أب����������ي امل����������س����������روُر م��������ن ِط��������ي��������ِب راح�����ل�����ي

ألرض����������������ي أن�������������ا واأله�������������������ل وامل�������������������ال وال��������ه��������وى
ح��������������ال ل�������ه�������ا ح�������ت�������ى اع������������ت������������زاز األرام���������������������ِل

ال��������ذي م�����وط�����ن�����ي  ي��������ا  أن�������������َت  اال  ال��������ع��������ُز  م��������ا  و 
ع�������ل�������ي�������ِه تُ�������ص�������ل�������ي ك����������ل ن���������ف���������ٍس ِب��������َداخ��������ل��������ي

معاذ الجنيد

!؟ احَل����م����دا  ن���ب���دأُ  ون���ص���ٍر   ، ن���ص���ٍر  أيِّ  م���ن 
واإلن��������ت��������ص��������ارات ي�������ا ال������ل������ه ل�������م ت�����ه�����دأْ

 ف������ي ك������ل ج����ب����ه����ة ع��������زٍّ أن����������َت ن����اص����رن����ا
ف�����ي ك�����ل ش����ب����ٍر ب�����أرض�����ي ُم����ن����ج����ٌز وع�����دا

 ُدك�������ي ُق�������وى ال����ش����ر ح����م����داً ي����ا س���واع���دن���ا
وج����دا ال����وغ����ى  أرض  ف����ي  ال���ل���ه  م����ع  ع��ي��ش��ي 

م���دائ���ن���ن���ا ي�����ا   ، ُق�����ران�����ا  ي�����ا  واس����ت����ن����ِف����ري   
ع���ل���ى ال���ط���واغ���ي���ت ث������وري واس���ق���ط���ي رع����دا

، وان���ِف���ق���ي ب���َش���راً ������ي ال���ق���واف���َل ُج�������وداً  ُزفِّ  
ك������ي ِرف��������دا ف������ي ك������ل ح��������ٍن وح����������ٍن ح������رِّ

ق����واع����ده����م ُزوري  ص�����واري�����خ�����ن�����ا  وي��������ا 
اس���ت���ع���دى ه������َو  إْن  ف�������رٌض  اجل�������ار  زي����������ارةُ 

 ل���ن نُ��������دِرَك ال���ُش���ك���َر وال��ت��س��ب��ي��َح ع���ن ع��م��ٍل
ب�������األع�������دا ال�����ت�����ن�����ك�����ي�����ل  مب������ع������رك������ة  إال 

ل��ن��ا اجل�����ه�����ات  ك�����ل  ف�����ي  رب  ي�����ا  الزل����������َت   
زن����دا  ، ق������وًة   ، ث���ب���ات���اً   ، س����اح����اً   ، درع�������اً 

 أف������رغ������َت ص�����ب�����راً ع���ل���ي���ن���ا ه�������دَّ ق����ّوت����ُه����م
ا أّي������دت������ن������ا ب�����ص�����م�����وٍد ش������اَق������ُه������م َك���������دَّ

 ال ي���ت���رك ال���ل���ه م���ن ب��امل��ص��ط��ف��ى اع��ت��ص��م��وا
ُج���ن���دا ل�����ه  ال����ل����ه م�����ن ص���������اروا  ي����خ����ذل  ال 

 ج�������اَرت ع���ل���ى ن��ف��س��ه��ا أي������دي اخل���ل���ي���ج ف��ل��م
ع���ه���دا وال   ، دي�����ن�����اً  وال   ، ج�����������واراً  ت��������رَع 

 حت����ال����ف����وا ض�����د ش����ع����ٍب م�����ا أس����������اَء ل��ه��م
ح����ق����دا ت�������رت�������ِو  ل�������م  ص������ح������راءه������م  ألن 

أمٍُم م�����ن  ش�������اَء  م�����ا  ن���ف���ط���ه���م  ف���ل���ي���ش���ت���ري   
ف��ش��ع��ب��ن��ا احُل��������ّر غ���ي���ر ال����ل����ه م����ا اس���ت���ج���دى

 ي�����ا ك�����ل ح���������رٍب ك����ف����ان����ا م�����ن�����ِك م���ف���خ���رًة
ب��������أن غ��������دى ك������ل ط�������اغ�������وٍت ل����ن����ا ِض��������ّدا

؟ ت���ن���ش���ده  أن������ت  ح��������زٍم  أيُّ  ِح���ل���ف���ه���م  ي�����ا   
ي���ا ش��ه��ره��م ص�����رَت ده������راً ال ت����رى ُرش������دا !

 ي�����ا ِص����ب����ي����ة ال����ن����ف����ط أم����ري����ك����ا ت���ورط���ك���م
ا س���ي���ول���ن���ا جت���������رُف ال��������ودي��������اَن وال������َس������دَّ

ضحيتنا ت���غ���دو  ك���ي   ) جن���د   ( أوق����ع����وا  م���ن   
ُخ����ل����دا وال   ، ن������ص������راً  ل����ه����ا  مي����ل����ك����ون  ال 

 ب���األم���س ق��ال��ت ب��ش��ه��ٍر وه����ي ف���ي ) ص��ن��ع��ا (
) ) جن����دا  روا  ح�������رِّ تُ����ن����ادي   ) ) جن���د  ال���ي���وم 

 وب����ع����د ع����م����ٍر م�����ن ال���ت���ن���ك���ي���ل ق�������ال ل���ُه���م
ش���ع���ب���ي ال���ع���ظ���ي���ُم ب�������أّن احل��������رَب ل����م ت���ب���دأْ

ن���َس���َف���ت ال����ت����ي  ال�����ص�����واري�����خ  أّن  م���ع���ن���اه   
!! ا  ردَّ ت����ُك����ن  ل�����م  وج����ي����وش����اً   ، ق������واع������داً 

 ك�����ل ال���������ذي ك�������ان م�����ن ش���ع���ب���ي م�����ن�����اورًة
ا ع�������دَّ ث������ارات������ن������ا  م�������ن  اآلن  ول������ن������ب������دأَ 

ت�����ُه  أه��������دى ل���ن���ا ال������واح������ُد ال�����ق�����ّه�����اُر ُق�����وَّ
ف��م��ا ال�����ذي م���ن س����وى ال���ق���ه���ار ق���د يُ���ه���دى ؟

ق���ل���وب���ن���ا ع�����ن رس��������ول ال����ل����ه م�����ا ان��ف��ص��ل��ت
س���ي���وف���ن���ا ف�����ي س���ب���ي���ل ال�����ل�����ه ل�����ن ت����ص����دأْ

 أع��������داؤن��������ا ك������ل ي����������وٍم يُ�����ص�����دم�����ون ب��ن��ا
م�����ا ح���ق���ق���وا غ�����اي�����ًة ، ل�����م ي���ب���ل���غ���وا ق���ص���دا

 ال�����وق�����ت ي���ع���ن���ي م�����زي�����داً م�����ن خ���س���ائ���ره���م
ف����ك����ل����م����ا م���������ّر ع�����������اٌم ب�����أس�����ن�����ا اش�����ت�����دا

 ط����م����وح����ه����م ب�����ث�����ران�����ا س�����اق�����ُه�����م ُزَم�����������راً
ِوردا ي����ق����ت����ف����ي  ِورداً  ج����ه����ن����م  إل���������ى 

 أض���ح���ى ال������ُغ������زاةُ ه��ش��ي��م��اً ف����ي س��واح��ل��ن��ا
رم����ل����ن����ا ص���ل���دا  ، ن����������اراً  ف���ب���ح���رن���ا ص��������اَر 

ب��ه��م ح������اَق  ال���ل���ه  وم����ك����ُر   ، أرادوا  م����ك����راً   
ا وك�����ي�����ُد ش���ي���ط���ان���ه���م ف�����ي ن�����ح�����رِه ارت���������دَّ

غ���ن���ائ���م���ُه ص���������اروا  ج���ي���ش���ن���ا  واج�����ه�����وا  إن   
تُ���ف���دى ب���ه���م  أم����س����ت  ب�����ل�����دًة  ه����اج����م����وا  إن 

خ���ش���ب���اً ي����غ����ت����دي  ب�����رزن�����ا  إن  س����اح����ه����م   
م����ن ج��ي��ش��ه��م أردى ال����وغ����ى  ف����ي  ح���دي���دُه���م 

 أض���������اَع ك�����ل ال�����س�����اح ال���ض���خ���م ُس���م���ع���ت���ُه
ا وك�����������لُّ وج�����������ٍه غ�������زان�������ا ع���������اد ُم�������س�������ودَّ

 ج�����اءوا مي���وت���ون ف���ي أرض����ي !! ل���و ان��ت��ح��روا
ف���ي أرض���ه���م الس���ت���ف���ادوا ال���وق���َت واجُل����ه����دا !

ب����ِه ن����س����ت����ل����ذَّ  ل������م   ، ق���ت���ل���ه���م  ن����ب����ت����ِغ  ل������م   
ل����ك����ن����ن����ا ل�������م جِن���������د م�������ن ق����ت����ل����ه����م بُ���������ّدا

 ه�����ا ن����ح����ُن ف�����ي ك�����ل إن����������زاٍل ن���س���اع���دُه���م
ال��ل��ح��دا أن���زل���ن���اُه���ُم   ، األرض  الم����س����وا  إن 

، ف��م��ا ي����زح����ف����ون  ِج����ن����ٍس ول��������وٍن  ك����ل   م����ن 
م������ن دول�����������ٍة م������ا ن�����َع�����ت أب�����ن�����اءه�����ا ف���ق���دا

 م����������آمُت احل����������زن غ�����ّط�����ت ك������ل ع����اص����م����ٍة
وش����ع����ب����ن����ا ك�������ل ي�����������وٍم ي�����رت�����ق�����ي م����ج����دا

  ي���ا ده����ر م���ن أي����ن ِج��ئ��ن��ا ه���ك���ذا غ��ض��ب��اً !!؟
ا ! وق����������ّوًة أخ����َض����ع����ت ج���ي���ش ال��������ورى ص�������دَّ

ق���ب���ائ���لُ���ن���ا!؟ ج��������اءت  م���ن���ظ���وم���ٍة  أيِّ  م�����ن   
! امل������ب������دأْ  ب���ال���س���ت���ي���َة   ، ال�����ب�����ذل  ِرِب��������ّي��������َة 

 م����ن )ح���س���بُ���ن���ا ال����ل����ه( ِج���ئ���ن���ا ، م����ن ت��وك��ل��ن��ا
ا ِن��������دَّ ل��������ُه  ي������وم������اً  ن����ت����خ����ذ  ل������م   ، ع����ل����ي����ه 

ك���م���ن ل�����ي�����س  ب�����ال�����ل�����ه  إمي������ان������ن������ا  ألنَّ   
ي����رجت����ي ال���ع���ب���دا ، وح���ي���ن���اً  ي����رج����وه ح���ي���ن���اً 

واع���ت���ص���م���ي األرض  ش����ع����وب  ي�����ا  حت�������رري 
ال����وغ����دا اخل�����ائ�����ن  ت���س���ت���ح���ثِّ���ي  ال   ، ب���ال���ل���ه 

 ول���ت���ص���رخ���ي ض�����د أم����ري����ك����ا وم������ن م��ع��ه��ا
أه������دى ت���رك���ي���ع���ه���ا  إل��������ى  ������ع������اَر  ال������شِّ إّن 

ك��������م ه���������ددون���������ا ب�����أم�����ري�����ك�����ا وق�����وت�����ه�����ا
ا وحت��������ت أق������دام������ن������ا ط����غ����ي����ان����ه����ا ان�����ه�����دَّ

 م�����ن ك�������ان ب����ال����ل����ه ب�����ال�����ق�����رآن ُم���ع���ت���ص���م���اً
أودى ف���وق���ه���ا  م����ن  ف����ي  األرض  واج�������ه  ل����و 

 س����ح����ائ����ُب ال���ن���ص���ر ت���ه���م���ي ف�����ي م���واق���ع���ن���ا
!!؟؟ احل���م���دا  ن���ب���دأُ   .. إل���ه���ي  ن���ص���ٍر  أيِّ  م���ن 

لم يُفت اآلوان.. ُكن شريكاً يف النصر
حمير العزكي 

إىلاُكّلاَماناتكمسالاوتيمقال،اَوتيمذلاوتساملل،اوتغمخلاوتجمَلل،اوخاّلطاوقرّص،ا
ا سيجيىاوآثلاعىلا آلخلةا ألوىل،ا وتدذناوتأخل،اوتيّيفاوساّيف،اوييلاو ستغيى،اوأرسَّ

ا سح مةاخدمشاذس الً. وعىلا سدخنا سدخ م،اوأَحبَّ
إىلاُكّلاماناتلّععاو حتامن،اوسماخقيدها سايتاو سدممن،او سقصافاو سحصمن،اوممز لا
خؤخدا سددو ن،ايمسقلباو سلسامن،املتزممًا سح مع،اعىلامظيةا سلشمع،ايلغماممحلايمسبالعا

و سدبمع.
إىلاُكّلامناحبكاوخربك،اوطدناوشّكك،اولمجماو تهم،اَوخمصماوحكم،اخجمناوظلم،ا
وظالاخيارشا ألكمذخب؛ايهدفا الثمنةاو ستأس ب،اخساتقبلا الشامعمت،اوخلملازونلمايفا

 سصحفاو سصفحمت،امقمالتهاضالالت،امظلممتا سكلممت.
،اوذ قا ألساَماو سدَ او سل،امنا سدادو ناو الحتالل،ايفا إىلاُكّلاُحال،امّساهاوأللها سرضُّ
 سجييباو سشاممل،اوسماخزلاأسريا سد ن،احب لا ألعذ ن،انلنياسي عا ألخكمن،او سيموفا

منا ألَخَْصامن،امصدقماسماخيمن،امنا سزوناو سبهتمن،ايالاعس لاأوايللمن.
إىلاُكّلاشامعلاأعخاب،اوميقفاسب ب،اوسا ميساخج اب،اسهامدلخاةايحقمئلا ألمين،ا
و طالعاعىلاعقمئلاوخفمخما سساتين،اسهاعن خةايتأنخخاخىل،اونؤخةاسساتقبلاختجىل،املا
عاىلاحكمخمتا سحلوباو سرص عامت،اَو سحلكمتاو سياين ت،اونأىا سددخدامنا سيهمخمت،ا
تلاكا ستالاخجمدهماخليعا ستضح امت،اوزو لا سطغمة،او ختحمنا سغاز ة،اولي نا سدم ل،ا

و عتز زا ألص ل،اويقمءا سيطن،او ختصمنا س من.
إىلاُكّلامغالناياه،امماز لا س منايفاقلباه،اوحمعتايها أللي ءاعناعنياه،اأغل ها سددوا
يممساهاوذلبه،اوأغي هايزخفهاَوكذيه،او ساتدنجهاإىلامساتيق6اتدصبه،اوزجايهاسقتملا
 ييمءاشادبه،اوخمصايهامدلكةاسماخكناخ هماطلف،اوممتاخ همانخمقهاسألساف،اخقمتلا

 خمهاس حملاعدولمم،اوخيىساكمامنا ألذىاجلباسقيمهمم.
إىلا إلخي ن،ا سستملخنايفا سيرس ن،ايمماجلبيهاألخفسهمامنا سهي ن،اومما ستجلبيها
سألوطمنامناعدو ن،اسماخلغبايدء ايقتمسهم،اوسماخسا6َاأيد ًاالساتئصمسهم،اوسماخشمتا
خَاْيممًايمآسهم،اوممازسيماخشافلاعىلاحمسهم،اوخلجياسهما سهد خةامناضالسهم،اخلماخرسا
يلؤخاةا ستحمسفامتدماد اسقتلهم،اوسماخشامتاإلمدمخهايفاإذالسهم،اوسماخطلبايساممعا

 سحلفمءايفامحمخلهم،اخصبيناعل هما إللمخمت،ايكلا سلغمت.
إىلاحالزا سيغاين،اوشافمءا سصدون،اشاميخا سجبمل،الاي ةا سحمل،انجاملا سلجمل،ا
 ألَْحاَل نا اليطمل،ارشفا سجبهمت،اوشغفا الختصمن ت،اآخمتا سجد،اون خمتا سسؤعع،امنا
خقتليناستساتملاح متيم،اوخضحيناكلاتصمناكل متيم،اخقمتلينايفاسب لا سله،اوطمدما
يفاخ لانضمه،اخفدونا سيطنايأنو حهم،اوخضمدوناجل حهاييزفاجل حهم،ا سرشخمءايفا

عمصفةا سدمن،او سيميتينايفاميجةا الخكسمن،
إىلا سجملدخنا سصممدخناأتيجهايآخمتا إلجاللاَو المتيمن،او ستقدخلاو سدلخمن.ا

وماماع ماي الماوحدلماصيامعا سيرصا سبنياو سفتاحا سقلخباخميهاما ستملا الذنا
َو سقبايلاو سي خقةاعاىلاععيتلاسكمخةا س مي ني،امناذكلتهمايفالذها سساطيناومناسما

أذكللم،اسكلاخلعاخيتملاإىلالذ ا سيطن..
كنارشخكمًايفا سيرصاخلماخُفتايدُدا ألو ن.
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 متابعات فلسطينية

كريي يعرتف: 
هكذا كان مزمعاً لتل أبيب أن تتقاَسَم سوريا مع أنقرة! 

تيري ميسان *
أثمناخرشا ستساج التا سكمملاةاعىلامدوخةا
أحادا سحمخظني،اسلقمءا سذياجلىايفااااأخليلا
لالاايفا سسافمنةا سهيسيدخاةايمقالا ألماما
 ستحادة،ايانياوزخالا سيمنج ةاجايناكريي،ا
وأعضامءاماناماماخسامىا الئتاالفا سيطيلا
 سسايني،ا سشاكيكاحيلاماماكيماخدتقاداأخيما

خفهماحق قةا سيقفا ألملخكلاإز ءاسينخم.ا
أوالً:اإذ اكيماخؤمناأناو شايطناقداأطلقتا
عمل ةامماخسامىا» سلي 6ا سدليل«اإلساقمطا
 ألخظماةا سدلي اةا سدلممخ ةاسصمساحاجممعةا
 إلخاي نا سسالمني،اخإخهاماتلكاتايفا سقميلا
حلفمءلماخبمرشونايمفلعلاما سحلبا سيمخ ةا
عىلاساينخم،ا عتبمن امناشاهلاتمايزااالا. 

كمناساكلامنالاؤالءاألد خاها سيمصاةا ستلا
كمناخسادىاماناأجلهام،اسهاذ ،اتيلاي اعانا
 سهادفا ألساميساسلدمل اة.اوسهذ اأخضامً،اأكدا
جيناكريياأناو شايطَناساماتتيقفاخيممًاعنا
 سسادلاإلساقمطاخظم ا سجمهينخاةا سدلي ةا
 سساينخة،امماماخديلاأخهاكمناخسا طلاخدل ما
عاىلاُكّلاخطيةامناعملاحلفمئاه.ايفا سي ق6،ا
ظلا» سجهمعخين«،اعىلامدىا سسايي تا ألني6ا
 سفمئتاة،اخحصليناعىلا سساالح،او ستيسا ل،ا
وخُاد نوناماناملكازاق امعةا سقاي تا سربخةا
 ستميدةاسحلفاشمملا ألطليس،اومقللمامدخيةا

إزمريايفاتلك م.
ثمخ امً:اأكاداجيناكريياأخهاسماخكناييسا6ا
و شايطنا سذلامباسمالاياأيددامانا سقمخينا
 سدويلاوميقفاميسكيايهذ ا سشأن.اممماخديلا

أخضمًاأنا سيالخمتا ستحدةاسماتكناتلخدا سدخيلا
يفاحلباضدانوسا م.انوسا ما ستلاسماتدرتضا
عىلاتدمرياخيغيساالخ ماوس ب م،اخهضتاخجأًةا
ونسمتاخطمًاالاخجيزاعبيُنه.اميسكياقمعنةا
عىلا سدخمعاعنا سقمخينايقيةا سسالح،اخ مماسيا
عخلتاو شايطناعليمايحلبا ستدممنخةاملةا

أخلى.
ثمسيامً:اأكداجيناكريياأناو شايطناكمختا
تأمالا ختصامن ًا»سد عاش«اعاىلا سجمهينخةا
إىلا  سدلي اةا سساينخة.احتاىاليام-اخلتكازا
تقلخالا سجيال لاممخاكلاخالخنا ساؤنخايفااا 
آبااالا،اوكذساكامقاملانويانان خاتايفاما 
أخلايلا-2013اكيماخدنكاأنا سبيتمغيناخيططا
إلخشمءا»عوسةامذلب ة«اعىلاأن ضامناسينخما
و سدل قاس قط6اطلخالا سحلخل.ا عرتفاكرييا

أناميططاو شيطناكمناخيييا سذلمباإىلامما
لاياأيددامناذساكايكيري.انيماماكمناميططما
»سد عاش«اأناتساتييلاعىلاعمشال،اثماتأتلا
»إرس ئ ال«اختطلعلماميهم،اخرتتاداإىلاعوستهما
» سذلب اة«ا ستلاميحتاسهم.الكذ اكمنامقدن ا

ستلاأي باأناتتقمسماسينخمام6اأخقلة.
ن يدامً:ايإقال نهايصيتاهاععاما»ع عش«،ا
 عرتفاجايناكريياأنايالعهاكمخاتاتقد اسهما
 سساالح،اممماخح الا سيطامبا ألملخكلاعنا
» سحلباعاىلا إلنلمب«اإىلا سداد .اكيماخدلفا
سميقماأناو شيطناللا ستلاأخشأتا»ع عش«ا
يفا سدل ق،اوللا ستلايسطتاقيتهمايفا سيصل.ا
سكييامارصخاماعىلاخقانيا آلناأناو شايطناسما

تكفاخيممًاعناععما»ع عش«.
خممسامً:اكياماخفرسا سرص عايانياجممعةا

كل يتاين،اوآسان،اوخ لتمامن،اوي رت خيسامنا
جهاة،اوإع نةاأويممام،اوكاريي،اماناجهاةا
أخلى،اعىلاأسامساتقدخما سدعاما»سد عش«،ا
ماناعدمه.اسكانا سي ق6اكمناغارياذسك،اإذاسما
امنا سدسكلخناعناععما سجهمعخنيا ْعاأيٌّ ختينَّ
 ألكيالاتدصبامًاوعميخة.اكمنا سياالُفاي يهما
ختمحايناحارص ً،احايلامساأسةا سلجايءاإىلا
»حالبامفتيحة«اضادانوسا م،اأوا الكتفمءا
يمي صلاةا» سحالبا سرسخة«.اوحاَدهاخقط،ا
 سجيال لاكالخن،امستشامنا ألمانا سقيملايفا
إع نةاعوخمساداتل مابا سقمعماة،اكمناخدمِنُضا

ععما سجهمعخني.

* شام تايمز

املقاومة الفلسطينية: نقُل السفارة األمريكية للقدس سيدشن مرحلًة جديدًة من الجهاد 

عمليُة »بيت ليد« البطولية.. تأسيٌس ملرحلة هامة يف تأريخ الصراع مع العدو الصهيوني 
أكداأيياحمزةا سيمطلا سدساكليايمسما
رس خاما سقادسا سجيمحا سدساكلياسحلكةا
 سجهامعا إلساالملايفاخلساطني،اأناعمل ةا
ي تاس دا سزعوجةامدعامةاسلفيلاو العتز زا
عىلا سصد دا سيطيلا سقمو ،اوعىلامستيىا
 سلص ادا سيضميلاسرس خما سقادساعىلامدىا

ثالثةاعقيعامنا سزممن.
وقملاأيياحمازةايفاترصخحاسيق6ارس خما
 سقدس:ا»إناعمل ةاي تاس دا سييع ةاأّسستا
سلحلةالمماةايفاتأنخخا سارص عام6ا سددوا
 سصه يخل،اوكمناسهماممايددلماعىلاصد دا
 سدمالا الستشاهمعيا سييعال،اوأناعمل ةا
ي اتاس داشاكلتاخميذجمًامقمومامًاخحتذىا
يهاعارباتحق لاثالث اةا ستيط اطاو ألمنا
ويطيسةا ستيف ذا ستالاعمخىاميهما الحتاللا

وقمعةاج شها سهزو اعىلاأنضا سي ق6«.
وتميا6:ا»عمل اةاي اتاس داومماسابقهما
وتاللمامناعمل امتاويطيالتانجملارس خما
 سقادس،اجمءتاستربلناسلدمساماأجم6ايأنا
 سدادوا سصه يخالالشاوخمكانالزخمتها
و قتالعهامناكمخةانييعا سيطنا سسل ب«.

وأضمفا سيمطلايمسامارس خاما سقدس:ا
»يدادااااعمممًاعاىلاعمل ةاي اتاس داخؤكدا
عاىلاأناأييامءاشادبيما سجملداعاىلاميعدا
ما6ا سحلخاةا سلتقباةاأسمساهماميجز تا
ويصممتاعمدتايمد عامناع االاز لاخس لا
يفام معخنا سي جهةاو إلعد عاو ستجه زا سذيا
تييضاهارس خما سقدسايكمخةاتشاك التهما

وتيصصمتهما سدسكلخة«.

اعرّبتا سقمومُةا سفلساط ي ُة،اعنانخضهما سكمملاسيي خما
 إلع نةا ألملخك اةاخقلاسافمنتهماإىلامدخيةا سقدسا سحتلة،ا
مشدعةاعىلاأنا» سحلكةاو سشدبا سفلسط يلاوأحل نا ألمةا
الاتقّلاوالاتدرتفاسالحتاللايشرباو حدامناأنضاخلسطني«.
وقمساتاحلكاةاحمامسايفاي مناسهام،ا سيالثامء،اإناخقلا
 سسافمنةاإىلا سقادسا سحتلةاإذ امماحدثاس دشاناملحلةا
جدخادةامانا سرص عاما6ا الحتااللاوخيللاو قداماتتحملا

 إلع نةا ألملخك ةا سسؤوس ةاعيه.
وأوضحاتاأنالذها سيطايةاتُميلا خح امز ًاتممماسلك منا
 سصه يخالايماماخُفقادا إلع نةا ألملخك ةاأياعوناسا ميسا
متدلالايمسرص عام6ا الحتاللايفا سيطقاة،اوخؤكدامماذلبيما
إس هاعوممايمخدد  ا سيز لةا ألملخك ةاومحموسةاسإلجهمزاعىلا
مماتبقىامناحقيقاشدبيما سفلسط يلاوقض ته.اكمماجمءا

يفا سب من.
وسفتاتا سحلكاةاإىلاأنالاذها سيطايةاتُشاكلا خقالياما
رصخحمًاوعمل مًاعىلاُكّلا سقل ن تا ألمم ةاو سدوس ةا ستدلقةا
يمسقدساوحقيقا سشادبا سفلساط يلايفاأنضاهاووطيه،ا
مييلًةايأناذسكاخشاكلاتدخالًاسامخل ًاسصمسحا الحتاللايمما
خجدلا سيالخمتا ستحادةارشخكماحق ق مايفاجل ئما الحتالل.ا

وخلا سب من.

وأشامنتاإىلاأنا» إلع نةا ألملخك اةايهذها سيطيةاتيللا
ميمخامتامتفجالةاوتصبا سزخاتاعىلا سيمنا سشاتدلةاوالا
تيد اسايىا سيهجا الحتاليلا سديارصيا ستطلفاوتكلسا

ميهجا الحتاالل«،امحملًةا إلع نةا ألملخك ةامساؤوس ةاُكّلا
نعوعا سفدلا سرتتبةاعىلالذها سيطيةا سحمقمء.

وععاتا سحلكةا سفلساط ي نياياكلاقي لاماإىلا ستيحدا
سي جهاةالاذها سس مساةا ألملخك ةاومماخرتتاباعل همامنا
خطي تامناقبالا الحتالل،او ستيقفاعانا سللمنا سيمرسا
عىلاعمل ةا ستسيخةا ستلاتقيعلما سيالخمتا سيحمزةاسالحتاللا
وتفد الا ختفمضةا سقادساو سقمومةاكي منا سارت ت جلا
سي جهةا ستحدخمتا سجسم اأمم اشدبيماوقض تها سيطي ة.

وطمسبتا سحلكةا ألمةا سدلي ةاو إلسالم ةايمستيحداحيلا
لاذها سقض ةا سلكزخةاو ستحالكا سدمجلاسي6اأياإجل ءامنا
لاذ ا سييعاومي جهتهاوتبيلاقض اةا سقدسايفاُكّلا سحمخلا

 سدوس ةاوععماصميعا سشدبا سفلسط يلاومقمومته.
وععاتاُكّلا ألحال نايفا سدمساماإىلا سيقايفاأمام الاذها
 سس مساةا سدمالةاو سديجه اةا سحمقامءا ستلاتممنساهما
 إلع نةا ألملخك اةا سجدخدة.امحذنًةامنا سسامسايمشامعلا

 سدلباو سسلمنيايفا سدمسم.
وشادعتا سحلكةايفاي مخهماعاىلاأنا سقدساأنضامحتلةا
ستبقىاخلسط ي ةاخمسصةاسناخغريامناتأنخيهماأواو قدهما
أياخطيةاخقي ايهماأياطلفاساي ءا الحتااللاأواأخةاعوسةا
أخلىايفا سدمسم،اوستظلاقبلةاسليضملا سيطيلا سفلسط يل.

تعرض مركبة 
»إسرائيلية« إلطالق نار 
شمال رام اهلل بأسلحة 

يدوية الصنع 
ذكلتاوسامئُلاإعاال ا سدربخاة،اأناملكبًةا
تميداًةاسج شا سدادوا» إلرس ئ ايل«اترّضنتا
جال ءاتدلضهاماإلطالقاخامناشامملان  ا سلها

يمسضفةا سحتلة.
ووخقمًاسصمعنا سددو،اخقداتدّلضتا سلكبةا
إلطالقاخمنامناأسالحةاصيداتاخدوخةاقلبا
مستيطيةاعيخل اشامملان  ا سلهاعوناوقيعا

إصميمت.
خ ماما عتقلتاقاي ُتا سددواخلساط ي َّنيا

 ثينيامنا سكمن.

االحتالُل اإلسرائيلي 
يعتقُل 13 فلسطينياً 

خالَل مداهمات يف 
الضفة

 عتقلاتاقي ُتا الحتااللا إلرس ئ يل،اخجلا
 سيالثامء،اخاامي طيامًاخلساط ي مًاعاىلا ألقلا
خااللامد لمامتاسدادةاميمطالايفا سضفاةا

 سغلي ةاخجل ً.
وذكالتامصامعُنامحل ةاخلساط ي ة،اأنا
ج َشا الحتاللا عتقلا سشمبايل ءاصييامنا
مدخيةاطيسكل ،اومصطفىاحسانيارش كة،ا
ومحمايعاوجادياصاميف،اومدالوفايمجلا
خيلاة،اوجم دهمامانامي ما سجلازونايل  ا

 سله.
ومنا سد سايخةايمسقدسا عتقلا الحتاللا
كالًامانامحماداكمخادامحمايع،اوعبِد سقمعنا
ع ني،اوخدخاما سصفادي،اوخمساداأياياغيش،ا
ممنخاةا أيايا إيل ل اما وح ادا إىلا إضمخاةا
)ااعمممً(،اوأمنياعممعا سصل بلاا5اعمممً(،ا
ولمامامانايلادةاي اتاأمالاشامملا سيل ل،ا

وخدقيباخرسيا سسكميفامنامدخيةا سيل ل.
وأضمختا سصامعُناأخهاجلىاس لاةا سيالثمءا
 عتقملا سي طناعملارش خدة،اوليامنامي ما
عسكلا سقدخماييميلل،اعىلاحمجزاعخلارشفا

 سدسكلياغليلا سدخية.
و عتقلاتاقاي تا الحتااللا سشامباخازنا
محماداأياياحمماداااااعممام(امانامدخيةا

قلق ل ة.

سلطاُت االحتالل تصادق على بناء 2500 وحدة 
استيطانية جديدة يف الضفة الغربية 

 مسؤوٌل بإدارة ترامب يزوُر 
األراضي املحتلة للقاء نتنياهو 

وصلاإىلا ألن يضا سفلسط ي ةا سحتلة،انوعياجيس مخل،اولياأحدا
أكيالا سقلينيامانا سلئ لا ألمريكل،اعوخمسداتل ماب؛اوذسكامناأجلا

سقمءانئ لا سحكيمةا سصه يخ ة،ايي ممنياختي ملي.
وخشمناإىلاأناجيس من،ا سذياكمنانئ لايلدخةاخ يخينكايفا سميض،ا
ع ّيهاتل مبامساؤوالًاعناميضيعا سا«سامخرب«ايفا إلع نةا ألمريك ةا

 سجدخدة.
وذكالتاصح فاةا»خدخدايتاأحلوخايت«اأناختي مليا ساتقبلا
جيس مخالايدداظهلا سيالثمء.اوكمناختي ملاياأعلناأخهاتحدثالمتف مًا
م6َاتل مباوأخهاختيق6اعقداسقمءاي يهممايفا سب تا ألي ضاخاللاشهلا

شبمط/خرب خلا سقبل.
وساماتالعاتفمص ُلاحايلا سي ض ا6ا ستالايحيهاماجيس مخلام6ا
ختي ملاي،اسكانايفا ألخم ا ألخريةاععاماختي ملاياإىلا الختظمناإىلاحنيا
سقمئهام6اتل مباقبلاساناقي خنياتتدللايمالسات طمن،اميلا»ضم«ا

مستيطيةا»مدمس هاأعوم م«اإىلا سك منا سصه يخل.

صمعقانئ لاوزن ءا سك منا إلرس ئ يلايي ممنياختي ملي،ا
ووزخلاج شاها خ غدوناس ربممن،امسامءا سيالثمء،اعىلاييمءا
لل5ااوحدةا ست طمخ ةاجدخدةايفا سضفةا سغلي ةا سحتلة.

ويحساباوكمسةا ألخبامءا سفلساط ي ةااوخام(اخقالًاعنا
إذ عةااصيتاإرس ئ ل(،اخإنامدظمالذها سيحد تاساتقمُ ا
يفا سكتالا السات طمخ ةا سكاربى،اوأناحاي يلاللااميهامايفا

مستيطيةااي تا خل(،اشمملارشقان  ا سله.
عاىلا سصد داذ تهاحاذنامجلالا سيزن ءا سفلساط يلا
ماناخطينةامارشوعاضمامساتيطيةاامدمس اهاأعوم م(ا
سدخياةا سقادسا سحتلة،اوذساكايفاإطمناميططاخساتهدفا
إجهمضاأياإمكمخ ةاإلقممةا سدوسةا سفلساط ي ةا سساتقلةا

وعمصمتهما سقدس.
وخدعا سجلال،اخاللاجلساتها ألسابيع ةا ستلاعقدلما
 س ي ايلئمساةان ملا سحمد سله،ايترصخحمتاختي ملياحيلا
»عوساةاخلساط ي ةاميقيصاة،اويمألصي تا ستالاتتدمىلايفا
إرس ئ الاعنامقيسةا سحكما سذ تال،اوضما سجزءا ألكربامنا

مسمحةا سضفةا سغلي ة«.
وشادعاعىلاأنازمانا سحلايلا الختقمس ةاقاداوىلاإىلاغريا
نجداة،اوأنا سطلايبالياقبايلاإرس ئ لايامإلن عةا سدوس ةا
يإخهامءا حتالسهاماوإقممةاعوسةاخلساط ي ةامساتقلةاعىلا
حدوعا سل ي6امناخيخ يامللااوعمصمتهما سقدسا سرشق ة.
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ملاذا تغرّي خطاُب »العرب«.. من مناهضة الكيان اإلسرائيلي إىل التطبيع معه؟!

مبا يوؤكُد �أن نظرَته لل�سعودية كانت: حملة �نتخابية كاذبة
أوُل صفقة أسلحة يف عهد ترامب 

بمليار دوالر لتعزيز أمن »حليف مهم«!
  - متابعات:

أعلانا سبيتمغاينا الثيانياأنا سيالخامتا ستحدةاساتب 6اسلساديعخةا
و سكيخاتامداد تاعخمع اةاييحيامل مناعوالن،اتشاملاعارشةاميمط دا

مل قبةاسللخمض،ايفاإطمناتدزخزا ستحمسفمتا ألملخك ةايفا سيل ج.
وأشمنتاوز نةا سدخمعا ألملخك ةايفاي مناأناوز نةا سيمنج ةاستطلبا
مانا سكيخغالس،اوخلا إلجال ء تا إلع نخاةا ستبدةاسب دمتا ألسالحة،ا
 سي خقةاعىلاحصيلا سساديعخةاعىلاعرشةاميمط دانصدااخظم اكشفا
 ستهدخدا ستي صل(ا سصيدةامناقبلارشكةا“سيكه داممنتن”،اإَضمَخةاإىلا

 سدد تاو ستدنخباإلتقمناتشغ لاتلكا سيمط د.
وخقدنايا5ا5امل يناعوالناسادلاتلكا سيمط دا ستلاتسمحايمسل قبةا

و الستطالعا سجيي.
وقمساتاو شايطناإنا“لاذها سصفقاةاساتدززاألاد فا سس مساةا
 سيمنج اةاسليالخمتا ستحادة،امناخاللاتدزخزاأمناحل افامهمامماز لا
قيةاسالساتقل نا سسا ميساو ستقد ا القتصمعيايفا سرشقا ألوساط”،ايفا

إشمنةاإىلا سلخمض.
ويمسيسابةاسلكيخات،اتأمالاوز نتاما سدخامعاو سيمنج اةاأناخي خالا
 سكيخغالساعاىلاعقادايق ماةالللامل ايناعوالناسص مخاةاوتحدخاثا
ملوح متالجيم ةامناطل زا“أيمتي”اسبلاأناي دتاسلقي تا سسلحةا

 سكيخت ة.
و عتاربتاو شايطناأنا سكيختا“تلداباعون ًامهمامًايفا سجهيعا ستلا
تبذسهاما سيالخمتا ستحادةامناأجلاضممنا الساتقل نايفاميطقةا سرشقا
 ألوساطامناخاللاتيخارياقمعدةاومدخلاوعبيناسلقاي تا ألملخك ةاإىلا

 سيطقة”.

و�سائُل �إعالم مقربة من �حلكومة �لرتكية:
أمريكا ُتنشُئ قاعدًة عسكرية غرب 

الحسكة السورية
  - متابعات:

أّكدتاوسامئُلاإعاال امقليةامنا سحكيماةا سرتك ة،اق ام ا سيالخمتا
 ستحدةايتأس لاقمعدةاعسكلخةاغلبامدخيةا سحسكةا سسينخة.

وذكلتاصح فةا“عخيلاصبمح”ا سرتك ة،اأنالذها ألخبمءاجمءتاتز ميمًا
ما6ا ستلم حا سرتكلاإىلا حتمملاإغالقاقمعادةاإخجريس كا سجيخةايفاوجها
 سقي تا ألملخك ة،اخت جاةا سيالفا سقمئماينيا سبلدخنامناععما سيالخمتا

 ستحدةاسلمسلحنيا ألكل عايفاسينخم.
وأشامنتاإىلامصمعَناقمستاإخهامامقليةامنانئ لاإقل ماكلعساتمنا
 سدال ق،امساديعايمنز خال،اأنا“ملَكَزا ستيسا لا ألملخكالايفا سيطقةا
اللماجيدياأملخكلا  تيذامنامدساكلاتلاي دناقمعدًةاجدخدًةاسه،اتُضمُّ
مانا سقاي تا سيمصاة،اإَضمَخاًةاإىلامدنينياوأسالحةاومداد تاوآس متا

عسكلخة”.
وأضمختاأنا سقمعدةا سدساكلخةا سجدخادةاتأتلايفاإطمنا ستحضري تا
سدلكةاعخلا سزون،اإَضمَخةاإىلاتقدخما سدعماو سشامنكةا سفدل ةايفامدلكةا

 سلقةاضداتيظ ما“ع عش”.ا

عاىلالممشا جتمامعاحلافا سيمتايا ألخريا
يفايلوكسالا ستقاىاخمئبانئ الاأنكمناج شا
 الحتاللا إلرس ئ يلاخمئرياغيالنايلؤسمءاأنكمنا
يداضا سج ايشا سدلي اةاميلامارصاو ألنعنا
و سبحلخاناو سكيخاتاو سغالباوتيخال،اكماما
 ستقىاغايالناأخضمُام6انئ الا ألنكمنا سرتكلا
خلاييصاآكمن،اوقاداأكدا ستحدثايمساماج شا

 الحتاللا إلرس ئ يلاحصيلالذها سلقمء ت.
وتتدمَوُنالاذها سج يشا سدلي ةام6ا سجمخبا
 إلرس ئ ايلايفاعادةامجامالتاميهاماتداموناتلا
أي بام6اخظم ا سيممةاسقم6ا سشادبا سبحلخيلا
و ستدمونا ألميلاينيا سك منا إلرس ئ يلاو ألنعنا
ضدا سفلساط ي نياو ستدامونا ألميلاينيامرصا

و سك منا إلرس ئ يلاضدا سشدبا سفلسط يل.
إنا سدمساما سدليالاوزعمامءها سذخاناكمخاي ا
خقايعونايفاخي امانا ألخم ا سيطامبا سيملضا
سك امنا الحتاللا إلرس ئ يلايفاشاي نعا سقمللةا
وطل يللاويغد عاوعمشلاوخمضي اعدةاحلوبا
م6الاذ ا سك مناقداأصبحاي اعمجزخناميذاعدةا
عقايعاعنا سق ام ايدونلاماويمتاي اخقفينايفا
طمياينا ستصمسحاما6الذ ا سك مناومداجساينا

 سدالقمت.
و ذ اأمدنا سلءا سيظلايفا ستطين تاو سحقمئلا
 سجمنخةاخجداياأنا سليَكاو سزعممءا سدلبا سذخنا
 ختمنو ا ستقمُنَبام6اتلاأي بالما سذخناخقمدينا
مطمسَباشدييهما سحقةاخكلمماكمنالذ ا سلكاأوا
 سلئ الاقمد مًاأكيلاكلماماختحلكايرسعةاأكربا
خحيا ستدامونا ألميلاما6ا سك امنا إلرس ئ يل،ا
خهيمكاخالصاوتهدخد تامشارتكةاعخدتالذها

 سدولاخحيا النتممءايفا سحضنا إلرس ئ يل.
وإذ اأنعخامارشحالاذها ستهدخاد تاو سفلصا

خهلاكمستميل:

التهديدات:
اا-ا ألزممتا سد خل ة

تدتربا الزمامتا سد خل ةاأحادايي عثا سقللا
 سلئ سا ةاسدىا ألخظمةا سدلي ةاو ستلاتدخدهما
خحيامداجسينا سدالقمتام6ا سك منا إلرس ئ يلا

وخمصاةا ستدمونا سدساكلياو ألميالام6الذ ا
 سك امناسالساتدمخةاياهايفا ستغلباعاىلا سقيىا

 سشدب ة.ا
اا-ا سفيىضا إلقل م ة

إنا سيطاَلا آلخَلا سذياخهدعا ألخظمةا سدلي ةا
وأعىايفايداضا سحامالتاإىلاساقيطانؤسامءا
ومليكامساتبدخناليا ختشامنا الضطل يمتايفا
 سيطقةاوقداأعىا سضدفا ألميلاو الستيبمنيا
سلتغلاباعاىلالاذها ألزمامتاإىلا الخجال ناخحيا
 ستدمونا سدساكلياو الساتيبمنيام6ا سك منا

 سصه يخلاسلتسارتاعىلاخقامطا سضدفاوكذسكا
 ستغلباعىلا ألزممتا ستلاتهدعا سدلوش.

 سفلص:
اا-ا حتي ءاإخل ن

اخدتربالذ ا ألملالمجسامًاسادىايدضا سدولا
وختياذها  سدلي اةاويفامقدمتهاما سساديعخةا
لؤالءاذنخدةاستحسانياعالقمتهامام6اتلاأي با
و سبدءايتدموناعسكلياو ستيبمنيام6اك منا
 الحتاالل،اخبددالجممتااااسابتمرباو حتاللا

 سدل قاته أتا سظالوفاالمتد عا سيفيذا إلخل خلا
يفا سدمساما سدليلاوتحلكايدضا سادولا سدلي ةا
يق امعةا سساديعخةاالحتاي ءاإخال ناوعمدو اإىلا
إطاالقامشامنخ6اخب ياةاميالا ستييخافامنا

 سش دةاَوإخل ناخييیم.
سلميظيماةا السارت ت ج ةا -ا الخضمامُ ا اا

 ألملخك ةا
يدادا ستمادعا ألملخكالايفا سرشقا ألوساطا
وخمصاةاتمدعا سيمتاياخحياغلباآسا ماته أتا
يانيا ألخظماةا ستحسانيا سدالقامتا  سظالوفا
 سدلي ةاوتلاأي ب،اوتممنساو شيطنا سضغيطا
أخضامًاعىلالذها ألخظماةاسالخفتمحاعىلا ستدمونا
 القتصامعياو سدساكلياو الميالاما6ا سك منا
 سصه يخلاس لدابالؤالءاعون ُاأكربايفا سيظيمةا
 السارت ت ج ةا ألملخك ةايفا سيطقة،اوسا ؤعيا
ذساكاإىلاتمت6الاذها ألخظماةا سدلي اةايمسدعما
 إلرس ئ ايلاأخضامُاإىلاجمخابا سدعاما ألملخكلا
 سقاد اسهاماسلتغلاباعاىلاأزممتهاما سد خل اةا

و إلقل م ة.ا
يمإلَضمَخاةا و سفالصا لاذها ستهدخاد تا إنا
إىلا ستدامونا القتصامعياينيا ألخظماةا سدلي ةا
و سك امنا إلرس ئ ايلاأّعىاإىلاتغ اريا سيطامبا
 سدليالاخحايا سك امنا إلرس ئ يلاوتحالكالذها
 ألخظماةاخحاياتيث الا سدالقامتاما6اك امنا
تشاهدا ألعاي  ا أنا  الحتااللاومانا سحتمالا
 سقمعماةا خفتمحمًاعلي مًانسام مًاأكرباعىلاك منا

 الحتاللا إلرس ئ يل.

 *موقع الوقت التحليلي

العراُق يعلُن تحريَر 
الجانب األيسر من 

املوصل بالكامل
  - متابعات:

أعلنانئ اُلا سيزن ءا سدل قلاح دنا
 سدبامعي،اتحلخاَلا سجمخابا ألخرسامنا
مدخيةا سيصالاكربىامادنامحمخظةا
خ يايىايمسكممالاماناقبضاةاتيظ ما

“ع عش”.
وقاملا سدبامعيايفامؤتمالاصحفلا
إنا سقاي تا خاي ا سيالثامء:ا يبغاد ع،ا
 سدل ق ةاأخجزتامهمةاتحلخلا سجمخبا
 ألخرسامنا سيصلايمسكمملامناقبضةا

جممعةا“ع عش”.
وأكدا سدبامعياأنا“ سقي تا سدل ق ةا
أخجازتا سهماةا لالاوحدلاما ستالا
وتمكياتاماناتحلخالا ألنضاو خهاالا
تيجاداأياقاي تاأجيب اةاتقمتالاعىلا

 ألنضايفا سدخية”.
إع نةا سلئ الا إنا وقاملا سدبامعيا
 ألمريكلاعوخمسداتل مبا“يديتانسمئلا
سلدل قا يمضمعفاةا سدعاما ألمريكالا

وس لا ستمل نهاخقط”.
نئمساةا يفا مستشامنا رصحا وإذا
أنا سدبامعياخدتاز ازخامنةا  سايزن ء،ا
 سيصال؛اسبحثاخطةاوميعاداتحلخلا
 سجمخبا ألخمانام6ا سق امع تا ألمي ةا
ليامك،اكشافا سدبمعياأخاهاوّق6ا“ما 
مذكلةاإلعمعةاييمءامشامنخ6اميتلفةا

يفا سيمطلا سحلنة”.
وخضاما سجمخبا ألخرساأكيلامنالل 
ح امًاساكي مًاويتحلخلهاساماختبلامنا
مدخياةا سيصالامدقلاع عاشا ألخريا
يفا سدل قاسايىاأح مءا سجمخبا ألخمنا
وللاأقالاعدع ًامناأح امءا ألخرس،اإالا
أخهاماتضما سدخيةا سقدخمةايشاي نعهما

وأزقتهما سض ّقة.
قلخبامًا تيطلاَلا أنا ومانا سلجاحا
عمل امُتاتحلخلا سجمخابا ألخمنا سذيا
خضاماجمم6ا“ سيايني”ا سكباريا سذيا
أسقىامناعاىلاميربهازع اما“ع عش”ا
أييايكلا سبغاد عياخطبةاإعالناعوستها

 إلسالم ة.
وز نةا سدخامعا سدل ق اةا وكمخاتا ا
أعليتامسامءا الثياني،ايفاي مناخرشتها
عىلاميقدهاما إلسكرتوخلاعاناتحلخلا
 سسامحلا ألخرساسدخيةا سيصلايشكلا
كممال،امؤكادةاأخاهاساماختبلاسايىا
 إلعالنا سلساملاسلقمئدا سدم اسلقي تا

 سسلحة.

  - متابعات:
َدا سيمطُلا سجدخُدايمسما سب تا ألي ضايفاأولاسقمءا تقصَّ
صحفلاسها إلشمنةاسالتصملا سهمتفلا سذياجَم6َا سلئ َلا

عوخمسداتل مبايمسلئ لا سرصياعبد سفتمحا سس يس.
ورشحا سيمطُلاشايناساب رسايمناتل مباو سس يسا
تحدثماعنازخمنةاقلخبةاسللئ لا سرصياسليالخمتا ستحدةا
 ألملخك اةاإىلاجمخِبا سحدخثاعنا سدالقامِتا سييمئ ةاينيا
 سبلَدخناو ستمل نا سسمعد تا سدسكلخةا ألملخك ةاسرص.
وخبدواحسابامل قبنياوعيليممس نياعلبايأناإع نَةا
 سلئ الاتل مباتتقصاداتفد لا سدونا سارصياو إلخحمءا
يأخهماستحّقلاأقىصاطمقمتا الخفتمحام6ا سيظم ا سرصيا
 ساذياخلتباطاحمس مًايدالقامتامضطليةام6ا سساديعخةا

وخسدىاستدزخزا سرت ت ج ةا ستفمُعلام6انوس م.
وتلُصُدا سدي صما سدلي ةا سيميا سلميسايفا التصمالتا
يانياتل ماباو سسا يساوعاىلاأكيلاماناصد داوقادايدأا
 ستي صلامناأخم ا سحملةا الختيمي ةا سلئمسا ةاو ساتملا

خ َممايددايصينةامتسمنعة.
وسفتا سل قبيناإىلاأناتسل حا سج شا سرصياوتدزخزا
 سسامعد تا سدساكلخةاسرصايفاعهداتل ماباقداخيطييا
عىلانسمسةاس مسا ةاتؤرشاعىلاخيع ةا ستحمسفاملحل مًا

يفاذلنا إلع نةا ألملخك ة.
اوكمنا سدمللا سساديعيا سلكاسالممنايناعبد سدزخزا
قادا علناعناتطلداهاستيث لاأو رصامساتقبلا سدالقمتا
 إلخجمي اةام6ا سيالخمتا ستحادةاخ مماكمناخظريها ألنعخلا
عبد سلها سيمخلاقداأعلنايأخهاس لتقلاتل مبايفاشهلاأذ نا

 سقبل.

ة �خلارجية لدى �ل�ساكن �جلديد لْلبيت �لأبي�س: �أولويات �ل�سيا�سَ

 تصعيد “دور السيسي” على حساب السعودية، 
وتسليح الجيش املصري ينطوي على رسالة سياسية! 



اس مس ة-اشمملة
تصدناكلا ثينياوخم ل

علينا أن جنعَل من حتّدي العدوان حافزاً قوياً للنهوض وأن أكبر ما 
يش����ّكُل علينا خطراً هو التقصير وأقسم لك يا شعَبنا اليمني، بالتوكل 

على الله إنك قادٌر على أن تقَهَر األعداَء وتنتصَر عليهم.
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		  سددعااخلاا  سيم لالااخيمخلامالا اا سي خلامااني 6ا سيمخلامخلالا

فلُتحَرق 
الرتامبية بوالعة!

كلمــــــة أخـــــيرة 

اعربَا ا سذياأطلقها سددوُّ َيُبا إلعالمالُّ  سصَّ
أَيَْي قها سيتلفِة،اخاللا سيالثةا ألخّم ا سمض ة،ا
حايلامدلكاةا سسامحلا سغليالاومز ِعاما
ااُناعنوسامًا  سسا طلةاعاىلا سيامء،اختضمَّ
وخي ئاَداعدخادًةاخجاُباأْناالاتغامِعَناعوَناأنا

خستف َداميهم.

 سفمئادُةا ألوىل:اخكتشاُفامجّدع ًاأساليَبا
 سددوايفا سز وجةاينيا سحلِبا سيفسا ةاوينيا
 سدمل متا سدسكلخةا س د خ ة،اولذ ا ألسليُبا
لياذ تُها سذياتكّلناَكيري ً،او سجم 6ُاخدلُفاأنا
أَيَْي َقا سددو ناأطلقتاعرش ِتا سل تامدمِنَكا
تحلخلاصيدمءاوصددةاومأنباو سجيفاوتدزا
وإباو سب ضمءاوذمامناوعمل ن،اويفاُكّلاملةا
خيدعينا سيمَساثماتتالىشاحمالتُهماعوناأنا
خت َحاإْعاَلُ ا سددو ناخلصًةاسجمهينهاس سأَلا
عانامصارياتلاكا سدمل امتا ستالاأطلقيلما
وحشادو اسهاماإعالم امًاوعساكلخمً،اوسامذ ا
تالشاتاعوناأناخيّضحي استميد هما ألَْسبَمَبا

 ستلاتقُفاون ءاذسكا سفشلاو ستاليش.ا
 سفمئدُةا سيمخ ة:ا سج ُشاو سلجمُنا سشدب ُةا
خدتمدوناأسامس َباعدخادًةايفا سي جهةاتأُخذُا
يفا العتبامناطب داَةا سيطقاةاوآساَةا سدادوا
وعتامَعها سساتيَدَ ايفا سدلكة،اخدىلاساب لا
 سياملا سي َجهُةايفا سسامحلاتيتلُفاعيهمايفا

ميمطاَلاأُْخاااَلى،اوطب دُةا سدلكاةاتجَدُلا
 سج َشاو سلجمناختدمملينام6اقطدمنا سددوا
وساالِحها سجيياو سبحليايطلخقاةاتدتمُدا
 الختشامَنايفا ألممكنا سكشايخةاو ساتدن جا
قطدمنا سلتزقةاإىلاكممئَنامحكمٍةاختماخ هما
 ستيك ُلايديمرصا النتز قاو صط مُعلماي رُسا

وسهيسة.
اغمسبمًاخأُخذُهاُغالوُنا متالكا ثمسيامً:ا سدادوُّ
ساالحا سجاياو سساالحا سحدخاثاو ألَْكيَاالا
ختاكمً،اكماماخغلُُباعاىلاأخل عهاعاىلا ألنضا
 سُجبُناو سيش ُةامنامي جهةاأيطملا سج شا
و سلجامنا سشادب ةاساماخدلخيخاهاعيهمامنا
امنا  سبأساو سشاجمعةاو سيبمت،اخ لجأا سددوُّ
خالِلا إلْعاَل اإىلاصيمعِةا الختصمن تا سيلم ّةا
سلخا6ِامدييخّمتاملتزقتاهاوإخهم ا سجمهينا
 ُسحبَاطا سؤخّاداسلدادو ناأناثماَةا ختصمن ٍتا
ومكمِساَباتحّققهاماعيمرُصا النتاز قا ستلا
خُطِلقيناعل هماُزون ًامسمىا سج شا سيطيلا

و سقمومة.
ن يدامً:اأثباتاوخُيِباُتا سج اُشاو سلجامُنا
 سشادب ُة،اأخهمايفاِحصمخٍةاكبريةاوعمس ةاعنا
 ستأثلايإنجمخامتاأَيَْي قا سددو نا سساديعّيا
 ألملخكال،اوإذ اكمخاتاتلاكا ألَيْاَي قاتماأَلُا
 سفضمَءاضج جامًايأكمذخبهماخإنا سجملدخنا
يمس اد ناخيّطينايصميعلاما سحقمئَلاعىلا

 ألنضا ستلامماتلبُثاأناتتضَحاأََماام ا سدمسما
ختكايُناخسامنُةا سدادوامزعوجًة،اخسامنُةا
 س د ناوخسامنُةا سصد ق اةاو سهي ةايفاخقلا

 ألخبمن..ا
خممسامً:اكشافتامدلكُةا سيمءا ألخريةا
وأخضمًامدامنُكاخهماوتدز،اأنازمامَ ا سبمعنةا
ممسيٌكايقّيةاوثبمتاوتمكُّنامناِقبَلاأيطملا
 سجبهامتاونجمسهاماوشابميهما ألشاموس،ا
وكمخاتامدلكُةا سيمءاخاريَاعس لاعىلاتحطُّما
أحاال ا سددو ناعاىلاصيلةاأوسئاكا أليطملا
اناسماتهزلاماآالُفا  سشاممينيا سيميتانياممَّ
 سغامن تا ستالاخساتيدُ اخ هما سدادواأختَكا
 ألسالحة،اخك فاتهزُّلماحماالُتا سضج جا

 إلعالم ة؟!
سمعسامً:اخقاُفاعىلاعتبمِتاذكالىاملونا
عمَمانياعاىلا سددو ن،اولالا سيمسابُةا ستلا
ايمسفض حاةاو سيزيا اخحالُّ تجَداُلا سدادوَّ
إىلا يملتِزقتاها إىلا سدخا6ا خ لجاأا و سدامن،ا
ُفامنا  الختحمن،اأمالًايفا خجمٍزاعساكلياخيفِّ

وطأةاخض حتهاوخسمنته.
سميدمً:ا سشاديُباللا سيترِصُة،اأّمماوللا
متيكلاٌةاعىلا سلهاومتسالحٌةايمسيقةاخ هاخالا
مجمَلاألخِةاقايٍَّةاعىلاوجها ألنضاأناتهزَمهما
وتُزعاِزَعاإخَْمامخَهماوخق يَهامايدد سةا سقض ةا

 ستلاتقمِتُلامناأجلهم.

حميد رزق دروٌس من معركة املخاء

علي الـَمَحْطوري

أملخكمايفاحقبتهاما سرت مب ةا

تي ِصاُلاتسادريَا سدادو ناعاىلا

 س منايمدا سيل جاو سساديعخةا

يمسصفقمتاكممالالاتمداك منا

 سدادوا إلرس ئ يلايماماخحتمُجها

مارشوعا إلطاالقا ععاما مانا

 ستيس6ا السات طمخلايفا سضفةا

و سقادسا سحتلتاني،ا  سغلي اةا

ستتضاَحايذساكامالماُحا سحقبةا

 سرت مب اةاييزعتهماخحياتصف ةا

 سقض اةا سفلساط ي ة،اوإخممعاثينةا س مانا سصمعدة..اويددا

خشالاعمَمني..اخجلياتسينُيا سسمحلاالختز عهامناخدا سج شا

و سلجامنا سشادب ةاوعخدهاماإىلا سد خل..،اولياماماسماختمكنا

امناإخجامزهانغمامماسدخهامناعتمعاعساكلياأملخكل..ا  سدادوُّ

تحاّيلاأََمااام ا سقمتلا س ميالا سيمئل..ايفاكيريامانا سجبهمتا

إىلاُخالعةاتُحاَلُقاييالعاة،اوحتىاخيالا سصيمعاةا ألملخك ةا

كمأليمتي..ااوقداأُساقطتايفا سيمءاأملا ألنيدمء(اتبنياأخهما

والايشء..اأََماام انجملاصدقي امماعملدو ا سلهاعل ه..اخأمدلما

يكلايشء.

تخرُّج دفعة جديدة من املقاتلني املتخّصصني يف 
عمليات االقتحام والقناصة وهندسة األلغام

تيّلجاتاعخدٌةاجدخدةامانا سقمتلنيا ستيصصنيايفاعمل امتا القتحم او سقيمصةا
وليدسةا ألسغم ،اخي اأمل،ايحضينانئ لا سيينخةا سدل ما ألستمذامحمداعيلا سحيثل.
وخّظاما سشامنكينايفا سفدمس ةاعلضمًاعساكلخمًاوميمونةاح اةاسدمل متا القتحم ا
و ستلغ اماو سكممئناوعمل متا سقيصاأظهالتامدىا سهمن تا ستلاختمتدينايهماومدىا
جهيزختهاما سدمس ةاسييضامدلكةا سدزةاو سكل ماة،امؤكدخناإرص َنلماعىلامي جهةا

 سددو نا الملخكلا سسديعيا سغمشماوتلق يهاعنوسمًايفاجبهمتا سقتمل.

اكماماأكدو امي َجهاةا سغز ةاوملتزقتهما سيمخقنيايشاتىا سطلقاو سيسامئلاحتىا
تحلخلا سبلداو ستدمعةاكمخةاقل نها سس ميس.

وأشامعا سشامنكينايجهيعا ألَيَْطملا سبي سالامناأَيْيَاامءا سيطنا أليلا سذخناأثبتي ا
يفا سدامنكاأخهمايمسلهاأقيىاماناُكّلا سج يشا سحتلةاو سغمزخةا ستالاأتتاإىلايلدخماوإىلا
ساي حليماوتلكا ستلاتحللايفاأجي ئيم،اوأثبتي اأناُكّلاخ من تا سددو ناساتبيءايمسفشلا

مهمماكمختاإْمَكمخ متهم.ا


