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 : ما وراء الحدود
شـهدت جلهاُت مـا ورتء تبحـدود، خالل 
تبيومـن تملاضيـن، تقّدمـاً ميدتنيـاً جديـدتً 
بُقـــوَّتت تبجيـش وتبلجـان وعـدة عمليات 
ورض ات عسـك1ية نوعية تسكهدفا موتقع 
وتجمعـات تبعـدّو تبسـعودي وم1تِزقكـه يف 
مناطَق مك 1قة، وسقط خالل ذبك تبعرشتُت 
قكـى  وتمل1تِزقـة  تبسـعودين  تبجنـود  مـن 

وج1حى وتكلّدوت خسائ1َ مادية مكنوعة. 
وعـ1ض تإلعـال2 تبح1 ـي، مسـاء ومس، 
مشـا1َد مصـورة جديـدة وثقـا ت اصيـل 
سـيط1ة تبجيش وتبلجان تبشـعليّة عى عدة 
موتقـع جلليـة تان يكم1تـز فيهـا م1تِزقة 
تبجيـش تبسـعودي غـ1ب مجـازة، يف جلهة 

عسري. 
ووثّقا تملشا1ُد تشـكلاَك وحدتت تبجيش 
وتبلجان مـع ُقــوَّتت تمل1تِزقـة 1ناك، خالل 
عمليـة تقكحا2 تلـك تملوتقـع، َحيْــُث ت1تفق 
تقد2 تبوحدتت تملهاجمـة مع رض ات نارية 
تجمعـات  تسـكهدفا  مكثّـ ـة  ومدفعيـة 
تمل1تِزقـة وتحصيناتهم، ووسـقطا عددتً من 

تبقكى وتبج1حى يف ص وفهم. 
ووظه1ت تملشـا1ُد وصوَل وحدتت تبجيش 
وتبلجـان إىل تلـك تملوتقع وتبسـيط1ة عليها، 
 عـد تبكنكيـل  امل1تِزقـة تبذين تانـوت فيها، 
تلـك  يف  تملهاجمـة  تبوحـدتت  وتموضعـا 
تملوتقع وقاما  مطـاردة تمل1تِزقة يف تملناطق 

تألُْخــ1َى تملجاورة. 
ووثقـا تامـريت تإلعـال2 تبح1 ـي تحليَق 
طـريتن تأل اتـي تبكا ـع بلعدوتن يف سـماء 
تملنطقـة، َحيْـــُث حـاول إيقـاف تبهجـو2 
ووطلق عدَة صوتريـَخ ووطلق تبنريتن  كثافة 

عـى تملنطقـة، بكن ذبـك بـم يُْجـــِد نَْ عاً، 
وبجأت تمل1وحيات إىل تملغادرة يف تبنهاية. 

ويف سياق مكصل، نّ ـذت ُقــوَّتُت تبجيش 
وتبلجان تبشـعليّة، ومس، 1جوماً نوعياً عى 
عـدة موتقـَع بجيـش تبعـدّو تبسـعودي  ن 
تبطلعـة وتبشـلكة يف جلهـة نجـ1تن، وتّما 
تبسـيط1ُة عـى  عـض تلـك تملوتقـع خـالل 

تبعملية. 
وووضـح مصدٌر عسـك1يٌّ بلصحي ة  أن 
تبهجو2َ ت1تفق مع قصف صاروخي ومدفعي 
تبسـعودين  تبجنـود  تجمعـات  تسـكهدفا 
وتحصيناتهـم يف تلـك تملوتقع، ما وسـ 1 عن 

مضاع ة تبخسائ1 تبلرشية يف ص وفهم. 
وتغكنما تبوحـدتت تملهاجمة تمياٍت من 

تألسـلحة وتبذخائـ1 مـن تملوتقـع تبكي تما 
تبسيط1ة عليها خالل تبعملية. 

إىل ذبك، نّ ــذت ُقــوَّتُت تبجيش وتبلجان 
تبشـعليّة 1جوماً نوعياً عى جلل مشـعل يف 
جلهة جيزتن، ووفاد مصدٌر ميدتني بصحي ة 
تملسـرية  أن عـددتً مـن تبجنود تبسـعودين 
تبذين تانوت يكم1تزون يف تلك تملوتقع، سقطوت 
قكـى وج1حـى  نـريتن تبوحـدتت تملهاجمة 

خالل تبعملية، فيما الذ  قيكهم  اب 1تر. 
خـالل  تملهاجمـة  تبوحـدتُت  وتمّكنـا 
تبعملية ن سها من إح1تق آبيكن عسك1يكن 

سعوديكن تانكا يف تبجلل. 
تما 1اجما وحدتٌت من تبجيش وتبلجان، 
عدَة موتقَع مل1تِزقة تبجيش تبسـعودي قلابة 

من ـذ علب يف جلهة عسري، وسقط عدٌد من 
تمل1تِزقة تبذين تانـوت 1ناك  ن قكيل وج1يح 
 نريتن تبوحـدتت تملهاجمة، فيمـا الذ تبلقية 

 اب 1تر. 
من جانب آخ1، وطلقا صاروخيُة تبجيش 
وتبلجـان تبشـعليّة، ومـس تألول، صاروخـاً 
 ابسـكياً مـن نـوع » ـدر1« عـى تجمعات 
مل1تِزقـة تبجيـش تبسـعودي  عـد رصد1ـا 
 دقـة يف جلهة تبلقع قلابـة نج1تن، ووصاب 
تبصـاروخ 1دفه  دقـة موقعاً عـرشتت من 

تبقكى وتبج1حى يف ص وف تمل1تِزقة. 
تمـا وطلقا صاروخيـُة تبجيش وتبلجان 
وَيْضـاً صاروخـاً مـن نـوع »زبـزتل2« عـى 
تجمعات بلم1تِزقة يف مجازة  عسري، وسقط 

تبعرشتت منهم قكى وج1حى ج1تء ذبك. 
وعى صعيد آخ1، تمّكنا ُقــوَّتت تبجيش 
وتبلجـان من إحلاط محاوبة تسـّلل بعنارص 
تبعـدّو تبسـعودي غـ1ب موقـع تبسـديس، 
َحيْـــُث وفاد مصدر ميدتنـي بلصحي ة  أن 
وحدتِت تبجيش وتبلجـا2 تمل1ت طة يف تملنطقة 
رصـد عـددتً مـن عنـارص تبعـدّو يحاوبون 
تبكسـلل 1نـاك، وتسـكهدفكهم  عـدة قذتئف 
مدفعية ووقعا قكـى وج1حى يف ص وفهم، 

والذ  قيكهم  اب 1تر. 
و ابكوتزي مع ذبك، شنا وحدتُت تإلسناد 
وتبلجـان  بلجيـش  وتبصاروخـي  تملدفعـي 
رض ـاٍت مكثّـ ـة عـى تجمعـات تبجنـود 
تبسعودين وتمل1تِزقة يف ُتـلٍّ من وتدي نهوقة 
وغ1ب تبسـديس وصح1تء تألجارش  نج1تن، 
وقلابة من ـذ علب وغ1ب مجازة يف عسـري، 
وتـذت يف م1تـز محوبـة  جلل قيـس ورشق 
تبـدود وجح ان، يف جلهة جيـزتن، وحّققا 
جميع تلك تبرض ـات تبصاروخية وتملدفعية 
إصا اٍت دقيقًة وسـ 1ت عن مرصع وإصا ة 
تبعرشتت من تبجنود تبسعودين وتمل1تِزقة. 

ويف تألثناء، تعرتف إعال2ُ تبعدّو تبسـعودي 
 مـرصع أ جنود سـعودين  نـريتن تبجيش 
وتبلجان تبشعليّة يف جلهات ما ورتء تبحدود، 
وتا عـا صحي ـة تملسـرية تلـك تالعرتتفات 
وسـجلا وسـماء تبجنود تبرصعى و1م ُتـلٌّ 
من: تب1قيب شـامي  ن عيل قمعي - تبجندي 
مسـ 1  ن محسـن فهيد آل فطيح تبيامي - 
تبجندي وول مهدي  ن شـايع فهيد تل فطيح 
تبيامي - تبجنـدي وول وحمد  ن صابح مجيل 
- حمد ف1ج تبك1 ي - مس 1 محمد آل ف1وتن 
تبيامـي - 1ـادي صابح آل مهـ1ي تبيامي - 

معجب مسيل تبقحطاني. 

أخبار

السيطرة على عدة مواقع يف عسري ونجران والعدّو السعودي يعرتف بمصرع 8 من جنوده
 »بدر1« البالستي و»زلزال2« يضربان تجمعات المرتزقة في البقع وفي مجازة

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة بهجوم على مواقعهم 

يف »نقيل الخشبة«
 : الضالع

1اجمـا ُقــوَّتُت تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة، ومـس تبجمعة، 
عـددتً من موتقع م1تِزقة تبعدوتن تألم1يكي تبسـعودي يف محافظة 

تبضابع، وسقط عدد من تمل1تِزقة قكى وج1حى. 
وووضـح مصـدر عسـك1ي بصحي ـة تملسـرية ون وحـدتٍت من 
تبجيـش وتبلجان شـنا 1جومـاً ملاغكاً عى موتقـع يكم1تز فيها 
تمل1تِزقـة يف جلهـة نقيـل تبخشـلة، وجـ1ى خالل تبهجـو2 رضُب 
مجاميعهـم وتحصيناتهم  نريتن مكثّـ ة، ما وسـ 1 عن سـقوط 

قكى وج1حى يف ص وفهم، فيما الذ  قيكهم  اب 1تر. 

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بنريان الجيش واللجان يف 

« و«الوازعية« جبهترَي »حمريرَ
 : تعز

سقط عدٌد من عنارص م1تِزقة تبعدوتن تألم1يكي تبسعودي قكى 
وج1حى، ومس تبجمعة، خالل عمليات بلجيش وتبلجان تبشعليّة يف 
محافظـة تعز.  ف ي جلهة ِحْمرَي  مدي1ية مقلنة، تمّكنا ُقــوَّتُت 
تبجيش وتبلجـان من إحلاط محاوبة تسـلل بلم1تِزقة، َحيْــُث تم 
تسكهدتُفهم  نريتن م1ّتزة وثناء تملحاوبة، ما وَدَّى إىل مرصع وإصا ة 

عدد منهم، وف1تر تبلقية. 
و ابكـوتزي مع ذبك، رض ا مدفعيُة تبجيش وتبلجان تبشـعليّة 
عـدة تجمعـات بلم1تِزقـة  عـد رصد1م غـ1ب م ـ1ق تبوتزعية، 
وحّققا تلك تبرض ات إصا اٍت دقيقًة وس 1ت عن مرصع وإصا ة 

عدد منهم، وف1  قيكهم من تلك تملنطقة خوفا من تالسكهدتف. 

هجمات نوعية على مواقع املرتزقة جنوب كيلو 16 ويف التحيتا وتدمري 3 آليات

قنص 175 عنصرًا من الجيش السعودي واملرتزقة خالل األسبوع الفائت 

 : الساحل الغربي
تثّـ ا ُقــوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة، من 
1جماِتهـا تبنوعيـة عى موتقـع تبغـزتة وتمل1تِزقة 
يف محـور تبسـاحل تبغ1 ـي، تمـا وتصلـا رضَب 
تجمعاتهـم وآبياتهـم، وتلّدتهـم خسـائ1َ  رشية 

ومادية فادحة. 
وووضح مصدٌر عسـك1ي بصحي ة تملسـرية ون 
ُقـــوَّتت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة نّ ـذت، خالل 
تبيومن تملاضين، 1جومن وتسـعن عى عدد من 

موتقـع م1تِزقة تبعدوتن جنـوب منطقة تيلو 16، 
وت1تفقـا تبهجمكان مع رض ـات مدفعية م1تَّزة 
تسـكهدفا تجمعات تمل1تِزقة 1ناك، ما وسـ 1 عن 
سـقوط تبعـرشتت منهم  ـن رصيـع وج1يح، إىل 

جانب تدمري مدرعة بهم. 
وتزتمـن تبهجومان مـع إعطاِب آبيكـن بلغزتة 
وتمل1تِزقة يف تملنطقـة ذتتها، َحيْــُث تم إح1تُق آبية 
 عد تسكهدتفها  وت ل من نريتن تألسلحة تب1شاشة 
بلجيش وتبلجـان، وتم إعطاُب تألُْخــ1َى  1صاص 

تبقناصة. 

وتشـَهُد مناطـُق جنـوب تيلو 16، خـالل 1ذه 
تب رتة، 1جماٍت وتسعًة ومكزتيدًة بُقــوَّتت تبجيش 
وتبلجـان تبشـعليّة عى موتقـع تمل1تِزقـة، َحيْــُث 
يككلّدون خسـائ1َ  رشية ومادية فادحة، وي شل 

طريتن تبعدوتن يف إيقاف تلك تبهجمات. 
تما نّ ـذت ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة 
1جومـاً نوعيـاً عى عـدد مـن موتقـع تمل1تِزقة يف 
تبكحيكا، وتم تسـكهدتف تجمعـات تمل1تِزقة  نريتن 
مكثّـ ـة خالل تبعملية، ما وَدَّى إىل مرصع وإصا ة 

عدد منهم فيما الذ  قيكهم  اب 1تر. 

 : خاص
وفاد بصحي ة تملسـرية مصـدٌر يف وحدة تبقناصـة تبكا عة 
بلجيش وتبلجان تبشعلية،  أن وتث1َ من 175 من عنارص جيش 
تبعـدو تبسـعودي وتمل1تِزقة سـقطوت قكى وج1حـى  عمليات 
قنص تسكهدفكهم يف مخكلف تبجلهات خالل تألسلوع تب ائا. 
وووضح تملصدر  أن تبحصيلة تكضمن ص1 جنود سـعودين 
سقطوت قكى وج1حى  عمليات قنص يف جلهات تبحدود خالل 
تألسـلوع تب ائـا، إىل جانب 165 م1تِزقاً سـقطوت يف مخكلف 

تبجلهات. 
ووضاف تملصـدر ون وحـدة تبقناصة تمّكنا خـالل تب رتة 
ن سها من إعطاب آبية عسك1ية ومعّدل رشاش بقوتت تبعدو.
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 : عدن 
تـويف  محافظة عـدن تملحكّلة، ومس تبجمعة، تبعـرشتُت من تملوتطنن 

ج1تَء تعاطيهم تبخمور وتملرشو ات تملحظورة وتملوتد تملخدرة. 
وقابا مصادر تعالمية يف عدن: إن تملسكش ى تبجمهوري  خور مكرس 
تسـكقلل، ومـس تبجمعة، وَْتثَــ1َ من ص1 شـخصاً ماتوت جـ1تء تعاطيهم 
تبخمور منكهية تبصالحية، فيما ت اوتا تملعلوماُت حول تبسـلب تب1ئيس 
يف وفاتهم، َحيْــُث وشارت مصادُر إىل ون تألشخاص تملكوفن تعاطوت مادة 

تألسربت تملخدرة، ما وَدَّى إىل وفاتهم. 
ووّتــد نشـطاء يف عدن ون عدَد تبوفيات من مكعاطـي تملوتد تملخدرة يف 
حابة تزتيد مسـكم1ّ، مشـريين إىل ون 1نـاك إحصائياٍت غـري مع1وفة يف 
تملسكشـ يات تألُْخــ1َى يكم إسـعاف تملوتطنن مكعاطي 1ذه تملوتد تبيها، 

محّملن دوبة تالحكالل تملسؤوبيَة يف ذبك. 
وتأتي 1ذه تبحادثة يف ظل تنكشار تلري بلمخدرتت وتبحشيش وتبخمور 
تبكي وصلا إىل تملدترس وتبجامعات يف عدن تملحكّلة  عد ون وصلحا تجارة 

رتئجة و شـكل علني، تألم1 تبذي دفع تبكثريَ من تبناشـطن وتبسياسيّن 
وتإلعالميـن إىل تحميل تالحكـالل تإلمارتتي تملسـؤوبيَة تبكاملة ورتء 1ذه 
تبظا1ـ1ة تبكي تهدُف بنرش تالنحالل تألَْخــاَلقـي وتالجكماعي يف ص وف 

تبشلاب. 

أخبار

الشيخ حازب: من يقف مع 
العدوان بالفعل أو الكلمة أو 

السكوت خائن لشعبه ووطنه

 نشطاء وإعالميون حملوا االحتالل كامل المسؤولية:

 خيار عزل ابن سلمان على طاولة المجتمع الدولي وهيئة البيعة السعودية:

 : متابعات 
وّتد تبقياديُّ  حزب تملؤتم1 تبشـعلي 
تبعـا2 ووزيـ1ُ تبكعليم تبعـايل  حكومة 
تإلنقاذ تبوطني، تبشـيخ حسن حازب، 
ون تبوقـوَف يف صـف تبعـدوتن  ابكأييد 
وو تبسـكوت خيانـة بلشـعب وتبوطن، 
تبشـخصية  تملسـميات  ون  إىل  مشـريتً 
بلعـض تملكشـدقن  ابوطـن وثورتـه 
ووحدته ال تغني شيئاً ألصحا ها تبذين 

خانوت تبللد وترتموت  أحضان تبعدو.
وقال تبشـيخ حازب يف حسا ه عى 

موقـع تبكوتصل تالجكماعـي« تويرت«: 
إن »مـن يقـف مع تبعـدوتن وتالحكالل 
فقـد  تبسـكوت  وو  وتبكلمـة   اب عـل 
خـان شـعله ووطنـه حكـى بـو تان 
من م ّجـ1ي ثـورة سـلكمرب ووتكو 1 
ونوفمـرب، وشـارك يف تحقيـق تبوحدة 

ودتفع عنها«.
تبوطنيـة ال  إىل »ون  وب ـا حـازب 
تجكمع مع تبعمابة وتبك 1يط يف تألرض 
بصابـح تملحكـّل«، مكلعاً »1كـذت يقول 
تبـرشع وتبُعـ1ف وتبدسـكور وتمليثـاق 

تبوطني«.

عدن: وفاة العشرات من املواطنني جراء تعاطيهم موادًا مخدِّرة

النظام السعودي يف الليلة الظلماء
 : إبراهيم السراجي

يُمــــ1ُّ تبنظا2ُ تبسـعودّي تبيـو2َ  أضعف م1تحله، 
و عضِّ تبنظ1 عن مآل قضية تخك اء وَْو إعدت2 تبصحايف 
تبسـعودّي جمـال خاشـقجي وتقطيع جثكه  منشـار 
ته1 ائي، وما إذت نجح يف تبكوصل إىل تسـوية  شـأنها، 
إال ون تبسـعوديَّة  عد 1ـذه تبقضية بن تكوَن تما تانا 
قللهـا، غري ون حجَم تبـرضر تبكلري تبـذي وحدثكه 1ذه 
تبقضيـة يف  ُنيـة تبنظا2 تبسـعودّي بم يكـن بيصل إىل 
مـا وصل إبيه بـوال ون تبحادثَة وقعا  عـد ق1ت ة وعوت2 
مـن تبغـ1ق يف تبيمـن عسـك1ياً وسياسـيّاً وتقكصادياً 
ووَْخــاَلقيـاً، فابعـدوتن نال تثـريتً من مناعـة تبنظا2 
تبسـعودّي وَحدَّ من قدرته عى تجـاوز مثل 1كذت وزمة 

تانا بككوَن صغرية بوال توقيكها. 
تبنظا2ُ تبسـعودّي تبذي تعكدى عـى تبيمن وحارصه 
تإلَدتَرة  وقاطـع قطـ1 وورتد عزَبهـا ومـّول توجهـاِت 
تألم1يكيـة ملعاقلة إيـ1تن تقكصادياً،  ـات تبيو2 يعيُش 
ُعزبـًة غـري مسـلوقة وحملـة مقاطعة عامليـة )تنظ1 
تألم1يكـي  بحـق  اب1ئيـس  فشـل  ظـلِّ  يف  ص11(، 
دونابـد ت1تمـب يف ِحمايـة تمللـك تبسـعودّي وويل عهـد 

رغـم محاوالتـه تربئكهما  قوبـه إنه يعكقـُد ون قضية 
خاشـقجي يقـف ورتء1ـا »قكَلة مارقون«، يف مسـعًى 
إليجاد وتلاش فدتء بكسوية 1ذه تبقضية. روتية ت1تمب 
بـم تقنع تبعابم تبذي وجد يف 1ـذه تبقضية ف1صًة بلنيل 
من نظـا2 تعكقد ون تنلطاَحه بلليـا تأل يض وإرستئيل 
سيمّكنه من تسـكع1تض عضالته عى تبدول تما حدث 
مـع تندت ووملانيا، و1و ما ي ـرّس تبضغوط تبغ1 ية غري 

تملسلوقة تبكي تدفع  اتجاه عزل ت ن سلمان. 
فشـُل ت1تمـب يف جعـل روتيكـه مقلوبًة بـم ينحرص 
عى تبخـارج  ل عـى تبدتخـل تألم1يكي، فابسـيناتور 
تبجمهوري بينديس غ1ت1ا2 تبذي تان يوصف  أنه زعيم 
تبلو ـي تبسـعودّي يف تبواليات تملكحدة قـال إن َمن يقف 
ورتء مقكل خاشـقجي بيسـوت »قكلة مارقـن«  ل »ويل 
عهد مارق«، مؤّتـدتً ون عى محمد  ن سلمان ون ي1حل. 
فكـ1ُة عـزل ت ـن سـلمان إىل 1ـذه تبلحظـة تلـدو 
م 1وضًة عى تبليا تأل يض تبذي حاول حمايكه، وتزتيد 
تبضغوط وجـرب تإلَدتَرة تألم1يكية عـى تبكعامل مع 1ذت 
تبَحـّل، َحيْــُث تشـ ا قناة »يس إن إن« تألم1يكية ون 
وزي1َ تبخارجية تألم1يكي مايك  ومليو و لغ ت َن سلمان 
خالل زيارة تألول بل1ياض قلل ويا2 ون »مسكقلَله تملك 

بلسعوديّة  ات يف خط1«. 

ال تنطلـُق تإلَدتَرة تألم1يكيـة يف 1ـذه تبقضيـة مـن 
تأليّـا2  ت1تمـب يف  إنَْسـانية، فكرصيحـات  منطلقـات 
تملاضية تؤّتـد ذبك عندما قال إنه ال يؤيد وقف تسـليح 
تبسـعوديّة؛ ألنَّ 1ذت سـيح21 تبواليات تملكحدة من ص11 
مليارتت دوالر  اإلَضاَفة إىل محاوبكه تربئة ت ن سلمان، 
غري ونه وتما تنطلق ت1تمب من مصابح  الده يف محاوبة 
حماية ت ن سـلمان فقد وجربتـه تبضغوط عى تبرتتجع 
 كرصيحـات قـال فيهـا إنـه إذت ثلا ضلـوع ويل تبعهد 
 قضية قكل خاشقجي فإن ذبك سيكون سيئاً بلغاية. 
وي1ى م1تقلون ون تبسعوديّة توتجه موق اً ال تُحسد 
عليـه، فلقـاء محمد  ن سـلمان يف تمل1حلـة تملقللة بن 
يكـوَن يف صابحـه وعزبـه سـيؤّتـد 1شاشـَة تبنظا2 
تبسعودّي وتنهياره يف موتجهة قضية يُ رتَُض وال تُحِدَث 
1ـذت تبزبزتل يف  نيـة تبنظا2. وتنطالقاً مـن 1ذت تبوضع 
تشـ ا صحي ـة »بوفيغـارو« تب 1نسـية نقـالً عـن 
د لومـايس ف1نـي ون 1يئَة تبليعة يف تبسـعوديّة تعقد 

تجكماعاٍت رّسية بلحث خيار عزل ت ن سلمان. 
و حسـب تبصحي ـة ذتتهـا تنظ1 1يئـة تبليعة منذ 
ويا2 و أعى درجات تال1كما2 وتبرسية يف تعين ويل بويل 
تبعهد تخطوة ووبية تمهيدتً بعزل ت ن سـلمان، م1ّجحًة 
ون يكون خابد  ن سـلمان شـقيُق ويل تبعهد تبحايل 1و 

تمل1شـح بلمنصب تبجديد تسكجا ًة ب1غلة تمللك يف حرص 
تبع1ش عى و نائه. 

وتضيـُف تبصحي ـة ون ويل تبعهد تبسـعودّي سـلّب 
مشـاتل دتخلية وخارجية بلالده وون قضية خاشقجي 
مثّلـا ف1صـًة بهيئة تبليعـة بعزبه خصوصـاً ونه خلق 
بن سـه تبكثريَ من تبعدتوتت دتخل عائلة آل سـعود ويف 
ص وف تبح1س تبوطني،  اإلَضاَفة إىل تورطه يف تبح1ب 

عى تبيمن وتألزمة مع قط1. 
ومـا ت ن سـلمان تبـذي سـلق وون قال إنه سـيحكم 
بنصـف ق1ن وبـن يوق ه سـوى تملوت، فيعيـُش حابة 
بكقاريـ1َ صح يـة،  اغكيابـه  وفقـاً  حـاّدة  تتكئـاب 
خاشـقجي يف 1ذت تبكوقيا، قكل مسـكقلله تبسـيايّس، 

و ات  قاؤه علئاً عى تململكة وحل ائها تألم1يكين. 
ومن تمل ارقة ون تبنظا2 تبسـعودّي تبذي قاد تبعدوتن 
عى تبيمن  ذريعة »إعـادة تبرشعية«  ات تبيو2 يحاول 
جا1دتً تبدفاع عن رشعية ت ن سـلمان، و1و ما ظه1 يف 
تبحمالت تملنّظـمـة يف موتقع تبكوتصـل تالجكماعي من 
قلل ما يسمى »تبجيش تإلبكرتوني« تبكا ع ال ن سلمان 
ذتته، و1ي تبحمالُت تبكي تحمُل شـعارتٍت تكمّسـك  ويل 
تبعهـد، وما تان بها ون تحدث بوال شـعور ت ن سـلمان 

ن سه  كع1ُِّض رشعيكه برض ة قاتلة. 

الشيخ الحريزي: لن نسمح باحتالل املهرة مهما كلفنا األمر والهزيمة مصري الغزاة
 : متابعات:

وّتـد تبشـيخ عيل سـابم تبح1يزي –وتيل 
محافظة تمله1ة تبسـا ق، ووحـد و 1ز قيادتت 
تالحكجاجـات وتالعكصامـات يف تملحافظة-، 
عى موتصلة و ناء تملهـ1ة تصديهم بالحكالل 
تالعكصامـات  وون  ووطماعـه،  تبسـعودّي 
سكسـكم1ُّ حكـى تكحّقـق تملطابـب وسـيكم 

تسكخدت2ُ ُتـّل تبسلل بكحقيقها. 
مقا لـة  يف  تبح1يـزي  تبشـيخ  ووضـاف 
تل زيونية، ومس تألول: نحن وصحاب تألرض 
وتبحـق وبن نقلَل  ـأي غاٍز وبـك ون ت1ى ما 
ي عـل إخوتننـا يف تبشـمال، وبـوال تنقسـا2ُ 
تبيمنين بـكان 1ناك موتقـُف وتضحة تجاه 

تالحكالل تبسـعودّي؛ تـون تملوتطن تبيمني ال 

يقلل تبغـزتة، الفكاً إىل ونه ويف حال تسـكخد2 

تملحكـّل تبسـعودّي تبُقــوَّة ضد و نـاء تمله1ة 

فإنهم سـيدتفعون عن ون سـهم  كل ُقــوَّة 

ومهما تكلّدوت من خسائ1َ  رشية؛ ألنَّهم و1ل 
تألرض وتبللد  ينما تبغـازي مهزو2 وبم يأِت 

إال بكحقيق مصابحه. 
وقـال وتيـُل تملهـ1ة تبسـا ق: إن تحابف 
تبعدوتن بم يأِت إلعادة ما يسمى »تبرشعية« 
 ـل جاء الحكـالل تبيمـن، الفكـاً إىل ون 1ناك 
عالمـاٌت وضعهـا تالحكـالل تبسـعودّي من 
وجـل ونلوب تبن ـط وقد قامـا قلائل تمله1ة 
 اقكالعها؛ ألنَّه ال يمكن تبك 1يط  ابسـيادة، 
مضي اً ون ويَّ مد ونلوب دتخل تمله1ة سيعني 
 أنـه سـيكون فيها تحكـالل سـعودّي بأل د 
وعلينا ون نقـف ص اً وتحدتً  أن ال يكون بها 

وجود يف تملحافظة. 
ووشـار تبح1يزي يف مقا لكه مع تبجزي1ة، 

إىل ون تبُقـــوَّتت تبسـعوديّة ورتدت ون تسـريَ 
ط1يقاً ومنياً خاصاً تحا غطاء إعادة إعمار 
تمله1ة، مضي ـاً ون تبجميع يع1ف  أن تمله1ة 
بيسـا مدّمــ1ة وتإلعمار يجـب ون يلدو من 

تملناطق تملدّمــ1ة وبيس من تمله1ة. 
ووّتــد تبح1يزي ون تبهـدَف من موضوع 
إعـادة تإلعمار 1ـو تن يذُ مـرشوع تألنلوب 
تبن طي، الفكـاً إىل تملوقـَف تبُعماني تب1تفض 
بقكـل و نـاء تبيمـن و1ـو تألم1 تبـذي وزعج 
تبسعوديّن وجاءوت إىل تمله1ة ملضايقة ُعمان، 
ملينـاً ون تمله1َة ُعمٌق تسـرتتتيجي بسـلطنة 
عمان و1ي تح1ُص عى تسـكق1تر تملحافظة 

وبيس بها وية وطماع فيها. 
ونّوه وتيُل تمله1ة تبسـا ق، إىل ون تالحكالل 

تبسعودّي ي1يد ون يظلَّ حزُب تإلصالح وونصار 
تبلـه يكقاتلون يف ظل تغييب تامل ملا يسـمى 

»تبرشعية« تبكي روى ونها فاقدٌة بلق1تر. 
وتشف تبح1يزي ون تبسعوديّن تبكقوت  ه 
يف مطـار تبغيظة وتحدثـوت إبيه حول ته1يب 
تألسـلحة وعن تإلر1اب، وونـه ردَّ عليهم  أن 
تملهـ1ة ال يوجد فيها وي ته1يب وسـلحة وون 

توتجد تبد ا ات وتملدرعات 1و تإلر1اب. 
ووضـاف ونـه ال يوجـد يف تملهـ1ة إر1ـاٌب 
إطالقـاً، وون 1ـذت تبـكال2 ُمَجـ1َّد دعايـات 
سـعوديّة تبهدُف منها تحكالُل تمله1ة، مشريتً 
إىل ون توتُجَد تالحكالل تبسـعودّي يف تمله1ة 1و 
تإلر1اب، و1ي َمن تحـاول إر1اب تملوتطنن 

 طائ1تتها ومعسك1تتها ود ا اتها. 

الرئيس املّشاط يوجه بإنشاء صندوق ملساعدة 
املتضررين من إعصار »لبان« باملهرة

 : صنعاء 
وّجه تب1ئيـس مهدي تملّشـاط -رئيس تملجلس تبسـيايّس 
تألعـى-، حكومة تإلنقاذ تبوطني  إنشـاء صندوق ملسـاعدة 

تملكرضرين من إعصار »بلان« يف محافظة تمله1ة. 

وقابـا مصـادر إعالميـة: إن توجيـه تب1ئيـس تملّشـاط 
 رسعة إنشـاء تبصندوق يهدُف إىل تقديم تملساعدتت تإلغاثية 
وتإليوتئيـة تبعاجلـة أل ناء محافظـة تملهـ1ة تملكرّضرين من 
تإلعصـار تبذي خّلـف آثارتً تارثية وإنَْسـانية،  ما يُسـِهُم يف 

تبكخ يف من معاناتهم وموتجهة وي طارئ. 
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أخبار

 في وقفات منفصلة عقب صالة الجمعة:

 في وقفة احتجاجية أمام مكتب األمم المتحدة بالمحافظة:

 وفاة أكثر من 1756 طفاًل جراء األوبئة وانعدام العالج:

 في لقاء قبلي موسع خرجت فيه بعتادها وعدتها:

 : خاص
تشـ ا وزترُة تبصحـة تبعامـة 
وتبسـكان ون عـدَد ضحايا تبقصف 
تمللـارش مـن تألط ـال  لـغ 7231 
شـهيدتً وج1يحاً، مشرية إىل ون عدَد 
تألط ال تبشهدتء  لغ 3521 شهيدتً، 
فيمـا  لغ عـدد تألط ـال تبج1حى 
معـاق  صص7 ط ـل  منهـم  ص371، 

إعاقاٍت دتئمًة. 
جاء ذبك يف  يان بلـوزترة، ومس 
تسكع1ض تبوضع تبعا2 بلط وبة يف 
تبيمن خالل فرتة تبعدوتن وتبحصار 
تبيمن،  تألم1يكـي تبسـعودّي عـى 
وشـار إىل ون 1ناك مئات تآلالف من 
مصا ـون  مضاع ـات  تألط ـال 
ن سـية مخكل ة تألسـلاب )نزوح 
تن جـارتت  صـوت  مـن  خـوف   -
تبطائـ1تت(  وتصـوتت  تبصوتريـخ 

وغري1ـا من تألسـلاب تبكـي تانا 
فيها قوى تبعدوتن تبسـلب تب1ئيس 

يف ما يكع1ض به وط ال تبيمن. 
ووشـار تبليان إىل ون 1756 ط الً 
توفوت ج1تء تنكشـار تألو ئة وتنعدت2 
تألدوية؛  سـلِب تبحصـار، َحيْــُث 
تـويف صص12 ط ـل وصيلـوت  و ـاء 
تبكوبريت و126 ط ـالً توفوت نكيجة 
و اء تبدفكرييا فيما تويف ص13 ط الً 

 م1ض تب شل تبكلوي. 
ومـا َم1ََضا تملالريـا وتبضنك فقد 
وّتـد تبليان ون عـدد تملصا ن  هما 
 لـغ صصص392 حابـة، تـويف منهـم 

تبعرشتت معظمهم وط ال. 
َوناشـدت تبوزترة يف وقا سا ق 
تبدوبيـة  تإلنَْسـانية  تملنّظـمـات 
 ابضغـط عى قوى تبعـدوتن ب1فع 
تبحصـار وإيقـاف تبعـدوتن تبـذي 

يحصد وروتح تألط ال يومياً. 

 : ذمار
عقـدت قليلُة تألعمـاس  مدي1ية 
ومـس  ذمـار،  محافظـة  يف  تبحـدت 
تبجمعـة بقاًء قللياً موسـعاً خ1جا 
فيـه  عكاد1ـا وُعدتهـا؛ بلكأتيد عى 
وقوفهـا تبثا ا يف صـف تبوطن ضد 
تبعدوتن وتبحصار وسياسة تبكجويع 
تبكـي تهدف تسـكلاحة تبيمـن ورضاً 
وإنَْسـاناً.  ويف تبلقـاء تبـذي حرضه 
وجهـا ووعيـان ومشـايخ تألعماس، 
جهوزيكهـم  تملشـارتون  وّتــد 
تبجلهـات  ب1فـد  تبعـا2  ون ري1ـم 

 اب1جـال وتملـال، مشـّددين عى ونه 
ال وجـود يف ووسـاطهم ألي خائن وَْو 
عميل وم1تِزق بقوى تبرش وتبعدوتن. 
وصدر  يان عن تبلقاء تسـكنك1 
موتقف تملجكمع تبدويل وما2 تبج1تئم 
تبيمنـي  تبشـعب  تمل1تكلـة  حـق 
وتبحصـار  تبعـدوتن  وتسـكم1تر 
بلموتثيـق  تَحــ1ّك وفقـاً  وي  دون 
وتبقوتنـن تبدوبيـة تملك ـق عليها، 
مؤّتـدين ونه ال َحلَّ غري تالسـكم1تر 
يف رفد تبجلهـات وتبكَحـ1ّك بكح1ي1 
تبوطن مـن دنس تبغـزتة وتملحلكن 

وم1تِزقكهم. 

الصحة: استشهاد وجرح 7234 طفاًل 
بالقصف املباشر منذ بدء العدوان

قبائل الحدا: ال خيار سوى االستمرار يف رفد 
ـّرك لتحرير الوطن الجبهات والتحرَ

أبناء ووجهاء مديريات األمانة يؤّكـدون استمرار رفد الجبهات ومضاعفة 
الجهود ملواجهة الحرب االقتصادية

موظفو وصّيادو الهيئة العامة للمصائد السمكية يف البحر األحمر 
ينددون باستمرار العدوان والحصار

 : صنعاء
نّ ـذ و ناُء ووجهاء مدي1يات ومانة تبعاصمة، 
ومـس  عد صـالة تبجمعـة، وق ـاٍت تحكجاجيًة 
من صلة؛ بلكنديد  اسـكم1تر تبعـدوتن وتبحصار 
منذ صص13 يو2 عى شـعلنا تبيمنـي وتأتيدتً عى 
موتَصلـة رفـد تبجلهـات  املـال وتب1جـال حكى 

تحقيق تبنرص. 
ويف تبوق ـات، دعـا تملشـارتون ُتــّل وح1تر 
تبوطـن عـى توحيد تبص ـوف وتـ1ك تبخالفات 
تبسياسـيّة وتملذ1ليـة، وتسكشـعار تملسـئوبية 

تبدينيـة وتبوطنية يف تبدفاع عن ت1تمة شـعلهم 
وح1يكـه وتسـكقالبه مـن تبغـزتة ُمَخّططاتهـم 

تملسكهدفة بلجميع. 
وصـدرت  يانـات عـن تبوق ـات وّتـدت عى 
و1ميّـة تالسـكم1تر يف رفـد تبجلهـات  اب1جـال 
وتملال وتبدفع  ابشـلاب إىل تملعسـك1تت بلكجنيد 
يف ص ـوف تبجيش وتبجان تبشـعليّة بلدفاع عن 
تألرض وتبعـ1ض، مسـكنك1ين صمـَا تملجكمع 
تبـدويل إزتء مـا يكع1ض بـه شـعلُنا تبيمني منذ 

ق1ت ة تألر عة تألعوت2. 
تإلنَْسـانيَة  تملنّظـمـاِت  تبليانـاُت  ودعـا 

وتبحقوقيـة إىل تبقيـا2  مسـئوبيكها تبقانونيـة 
وتألَْخــاَلقيـة بكقديـم تملسـاعدتت بلمحافظات 
تملنكو ة ج1تء إعصـار بلان يف  عض تملحافظات 
تملحكّلـة، ممارسـة تبضغـط عى مجلـس تألمن 
وتألمم تملكحـدة بإلصدتر قـ1ترتت فورية  إيقاف 

تبعدوتن ورفع تبحصار عى شعلنا تبيمني. 
ووّتـدت تبلياناُت عى ون و ناء تبشعب تبيمني 
وَْتثَــ1ُ وعيـاً منـذ قلـل وصمود1ـم يف موتجهة 
تبعـدوتن وم1تِزقكهـم خيـار بيـس دونـه خيار 
حكى تحقيـق تبنرص وتطهري تبرتتب تبوطني من 

وقصاه إىل وقصاه. 

 :  الحديدة

تبعامـة  تبهيئـة  وصيّـادو  موظ ـو  نّظــم 

بلمصائد تبسـمكية يف تبلح1 تألحمـ1  محافظة 

تبحديـدة، ومـس تألول، وق ـة تحكجاجيـة وما2 

مككب تألمم تملكحدة  املحافظة بلكنديد  اسكم1تر 

تبعدوتن تبسـعودّي تألم1يكي وتبكصعيد تملسكم1ّ 

عى تبحديدة وتبساحل تبغ1 ي. 

ويف تبوق ـة تالحكجاجية حّمل تملشـارتون 

ـة  تملجكمَع تبدويل وتملنّظـمات تبكا عة به َخاصَّ

مجلي تألمـن وحقوق تإلنَْسـان تملسـؤوبية 
تبكاملـة ملـا تمارسـه دول تحابـف تبعـدوتن 
مـن ج1تئـم  حـق تملدنيـن خـالل تصعيد1ا 

تإلج1تمي. 
وصـدر  يـان عـن تبوق ـة تسـكنك1 تملجازَر 
تبعشـوتئية تملكك1رة بلطريتن تبعدوتن تبسـعودّي 
تألم1يكـي تإلمارتتي وم1تِزقكهـم وعمالئهم ضد 
تملوتطنن تأل 1ياء، مشـريتً إىل ون تحابف تبعدوتن 
تالقكصاديـة  تبورقـة  يسـكخدمون  وم1تِزقكـه 
وتبكالعـب  ابُعملـة تبوطنيـة مـن خـالل طلـع 
مليارتت تب1يـاالت دون غطاء تقكصادي يحميها 

ويمنعها من تالنهيار، يف محاوبة يائسـة برتتيع 
تبشـعب تبيمني تبذي فشـلوت يف تبنيـل منه ومن 

صموده  ح1 هم تبعسك1ية. 
تبعابـم  تبحيـة يف  تبضمائـ1َ  تبليـاُن  وناشـد 
وتملنّظـمات تبحقوقية وتإلنَْسانية برسعة ت عيل 
ــة  احـرتت2 تبسـيادة تبوطنية  تألحـكا2 تبَخاصَّ
وحماية تبيمن وشـعلها من تي تنكهاتات ووقف 
تافة وشكال تبعدوتن وتبحصار تملمنهج َوتبوقوف 
مع مظلومية تبشعب تبيمني، ورفع مطابلات إىل 
محكمة تبجنايـات تبدوبية ملحاتمة قيادتت دول 

تبعدوتن عى شعلنا تبيمن. 

قبائل منطقة الحلة بحّجة يؤّكـدون استمراررَهم يف رفد 
جبهات القتال باملال والرجال

 : حجة
وعلـن و ناُء منطقـة تبحلة  مدينـة حّجة، 
تحكجاجيـة  وق ـة  خـالل  تبجمعـة،  ومـس 
تسـكم1تَر1م يف موتجهـة تبعدوتن تبسـعودّي 
تألم1يكي  عد صص13 يـو2، مؤّتـدين موتصلة 
رفـد جلهات تبعـزة وتبك1تمة  اب1جـال وتملال 

وتبعكاد حكى تحقيق تبنرص. 
 ويف وتبوق ة تالحكجاجية تبكي شارك فيها 
عدد مـن قيـادتت تملحافظة ومـدرتء تملكاتب 
تبكن يذية وتبشخصيات تالجكماعية وتبوجهاء 
وتألعيـان، وّتـد تملشـارتون عى تسـكعدتِد1م 
بلذل تبغـايل وتبن يس يف سـليل تعزيز عوتمل 
تبصمـود وتبثلـات ملوتجهة تبعـدوتن وتح1ي1 
تبوطن من دنس تبغزتة وم1تِزقكهم مهما طال 

تبزمن. 
وخـالل تبوق ة وبقيا تلماٌت عن تبسـلطة 
تملحليـة وتألحزتب تبسياسـيّة وتبشـخصيات 
تالجكماعيـة، وشـارت يف مجملهـا إىل و1ميّـة 
تسـكم1تر رفـد تبجلهـات ملوتجهـة تبعـدوتن 
وإفشـال ُمَخّططاتـه تبكـي تسـكهدف تبيمن 
ورضـاً وإنَْسـاناً، مؤّتـدًة عـى ون تبيمن تان 
وسـيظل مقربة بلغـزتة وو ناءه قـادرون عى 
حمايـة ورضهم وِع1ضهم مهمـا  لغ ذبك من 

تضحيات 

وصدر  يان عن تبوق ة تسكنك1 تسكم1تَر 
تبعـدوتن تبسـعودّي تألم1يكـي يف ترتـكاب 
و شع تملجازر  حق تبشـعب تبيمني وتدمري 
ُتــّل مقومـات تبحيـاة  صـورة ممنهجة 
وسـط صمـا دويل فاضـح، موضحـاً  أن 
تبج1تئـَم تبكـي ي1تكلهـا تبعـدوتن بـن تزيد 
تبشعب تبيمني إال  سابًة وتالحماً وتماسكاً 

يف موتجهكه. 
ووّتــد تبليـان عـى ون تبيمنيـن قـادرون 
عـى حمايـة ورضهـم وتبدفاع عـن ع1ضهم 
مهمـا  لغا تبكضحيـات، وون تبَحـّل تألمثل يف 

خشـم تبلندقية وتالسـكم1تر يف رفد تبجلهات 
 اب1جـال وتملـال حكى تحقيق تبنرص، مشـيدتً 
 املالحـم تبلطوبية وتالنكصارتت تألسـطورية 
تبكـي يحّققهـا تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة يف 
مخكلف جلهـات تبعـزة، وإنجـازتت تبُقــوَّة 

تبصاروخية. 
 ودعا تبليان و ناء تبشـعب تبيمني إىل مزيد 
مـن تبكالحـم يف موتجهة تبعـدوتن وم1تِزقكه، 
وإحيـاء قيـم تبككافـل وتبرتتحم  ن ووسـاط 
تملجكمع ملوتجهة مخاطـ1 تبح1ب تالقكصادية 

عى شعلنا تبيمني وعملكنا تبوطنية.  ُصلح قبرَلي ينهي قضية قتل بني آل 
القوسي وآل البعداني لتعزيز اللحمة 

االجتماعية يف مواجهة العدوان
 : متابعات

ونهى ُصلٌح قليل، ومـس تألول، قضيَة قكل  ابخطأ  ن آل تبقويس 
مـن قليلة تبحـدت  محافظـة ذمـار وآل تبلعدتني مـن محافظة إب 
 ـإرشتف مجلـس تبكالحـم  صنعـاء.   وخالل تبصلـح تبذي حرضه 
رئيـُس مجلس تبكالحـم تبقليل تبشـيخ ضيف تبله رسـا2 وعدد من 
تملشـايخ، وعلن ووبياء د2 تملجني عليه عيل  ـن ناجي تبقويس تبع و 
عن تبجاني محمد علدتبسال2 تبلعدتني  عد ون تم تسليُم معرب تبنقاء. 
من جهكه وشار رئيس مجلس تبكالحم تبقليل إىل ون إنهاء تبقضية 
جـاء  عد جهـود قللية قاد1ـا إىل جانب عدد من مشـايخ ووجهاء 
محافظـة إب وقليلـة تبحـدت، إلصـالح ذتت تبلـن وتعزيـز تبكالحم 
وتالصط اف تبوطنـي، مؤّتـدتً عى و1ميّة توحيـد تبجلهة تبدتخلية 
وتعزيز تبكماسك تملجكمعي وتبكوجه نحو تبجلهات ملوتجهة تبعدوتن 

وإفشال ُمَخّططاته. 
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محمد ناصر – أيمن قائد:

يعيـُش وَْتثَــ1ُ مـن أ آالف من م1ىض 
تب شـل تبكلوي يف تبيمن عى حافة تملوت، 
سـلقهم إبيه ما يزيد عـن صص13 م1يض 
توفوت منذ  دء تبعدوتن، وفقاً إلحصائيات 
رسـمية قّدمكهـا وزترة تبصحـة وويّدتها 
منظمـات تألمـم تملكحـدة، يف »مجازَر« ال 
ت1تكلهـا غـارتُت تبطريتن وإنمـا حصاُر 
تبعدوتن تملسـكم1ّ، مانعاً خـ1وج تمل1ىض 
وَْو دخـول تملحابيـل  بلعـالج يف تبخـارج 
وتألدويـة تبالزمـة إلنقاذ1ـم مـن موت 
محّقق. ج1يمة وعقـاب جماعي تضاف 
إىل سلسـلة ج1تئم تبعدوتن  حق تبشـعب 
تبيمني وشا1دة عى مدى تبوحشية تبكي 

وصل إبيها. 
تبـكى  ابعاصمـة  يف م1تتـز غسـيل 
وتملحافظـات، بجـأ تألطلـاُء إىل تقليـص 
جلسـات تبغسـيل تملقـ1ّرة بـكل م1يض 
بعـل ذبـك يسـا1م يف تسـكيعاب وَْتلَــ1ِ 
عـدد ممكن من تملـ1ىض تبذين يحكاجون 
بجلسات تبغسـيل تملنكظمة بكلقيهم عى 
قيـد تبحيـاة يف وقـا ال ت ـي تملنّظمـات 
تبدوبيـة  كل تبكزتماتها تجـاه 1ذه تب ئة 
مـن تمل1ىض؛ إما  سـلِب ع1قلـة تبعدوتن 
بدخول تبشحنات تبكا عة بكلك تملنظمات؛ 
وَْو  سـلِب ضعـف وََدتء 1ـذه تملنظمـات 

عندما يكون تألم1ُ مكعلقاً  ابيمن. 
وزترة تبصحة تانا قلل نحو وسلوعن 
قـد حّذرت من موت وشـيك يحـو2ُ حول 
تقـرتتب  تبكلـوي  عـد  تب شـل  مـ1ىض 
مخزونها من تملحابيل وتألدوية من تبن اد 
وما تلقـى بديها ال يك ي بحصـول ُتـّل 
م1يض عـى تبج1عات تبالزمة من تبعالج 
وَْو ما يسـمى جلسات تبغسـيل، ما يعني 

ون تبخط1  ات قائماً وبيس وشيكاً. 
وبكسـليط تبضوء عى تملوضوع قاما 
صحي ة »تملسرية«،  زيارة م1تز تبغسيل 
تبكلوي  مسكشـ ى تبثورة تبذي يعد من 
وَْتلَــ1 م1تتـز تبغسـيل يف تبجمهوريـة، 
َحيْــُث يسـكقلُل تمل1َتُز صص2 حابة فشل 
تلوي يومياً يف ظل تناقص حاد يف تألدوية 

وتد1ور تلري يف تألجهزة تبطلية. 

200 حالة يومياً يتم اس��تقبالها يف 
املستشفى

تبلطاحـي  مجا1ـد  تبدتكـور  يقـول 
-رئيس م1تز تبكى  مسكش ى تبثورة-: 
»نسكقلل يف تبيو2 صص2 حابة مل1ض تب شل 
تبكلـوي، موضحـاً يف حديـث بصحي ـة 
تملسـرية ون م1يَض تب شل تبكلوي تملزمن 
يخضع بلغسـيل وسـلوعياً حسب تبنظا2 

تبعايل 12 ساعة وسلوعياً عاملياً. 
ووضـاف تبدتكور تبلطاحـي ونه ونظ1تً 
بضيـق تبوقـا وتكاثـ1 تبحـاالت تبوتردة 
نصـف  السـكعمال  تضط1رنـا  بلم1تـز، 
تبوقـا تملقـ1ّر عامليـاً وي تقليـص تملـدة 
إىل 6 سـاعات وسـلوعياً، محـّذرتً مـن ون 
تنقطـاَع محابيـل تبغسـيل عـن مـ1ىض 
تب شـل تبكلوي سـيؤدي إىل موت محّقق 
بلم1يـض؛ تـون وَْتثَــ1 مـدة يمكـن ون 
يكحملهـا م1يـض تب شـل تبكلـوي 1ي 

عرَشة ويّا2 و عد1ا ي ارق تبحياة. 

العامُل النفسي للمريض هام جدًا
وب ا رئيُس م1تز تبغسيل  مسكش ى 
تبثورة، إىل ون تبعامَل تبن ي بدى تمل1يض 
1ا2 جدتً، مشريتً إىل ون عد2 توف1 تملحابيل 

 ابشـكل تبـكايف بل رتتت تبالحقـة يلقي 
 ظالبه عى تبوضع تبن ي بلم1يض«. 

وووضـح ون  عَض تبوفيات 1ي نكيجة 
بلكخوفـات تبن سـية تبكـي يكسـلب  ها 
تحابـف تبعـدوتن  منعه دخـول تألدوية 
وتملحابيل، مشـيدتً  ابجهـود تمللذوبة من 
قلـل وزي1 تبصحـة تبدتكور طـه تملكوتل 
يف زيارتته تملككـ1ّرة بلم1تز وتال1كما2  ه 
وح1صه عى توفري تملوتد تبالزمة بكشغيل 

تمل1تز. 
ووشـار تبدتكور تبلطاحـي إىل ون و1ّم 
تبصعو ـات تبكي يوتجُهها م1َتُز غسـيل 
تبـكى 1ـي عـد2 توفري مـوتد تبغسـيل، 
َحيْـــُث ون تبجلسـة تبوتحـدة تكلف ما 
يقـارب خمسـن دوالر؛ ونظـ1تً بلحاالت 
تبكثرية تبكي تخضع بلجلسات فإن تمل1تز 
يكوُن عاجزتً عن تسكيعاب جميع تمل1ىض 
حكـى  عـد تقليص سـاعات تبجلسـات 
 مقدتر تبنصف، موضحاً ون إجمايل تملللغ 
تملكلف بعمل تبحـاالت 1و صصصص1 دوالر، 
ملينـاً ون تثـريتً مـن تملنظمـات ورجال 
تبخري يقومون  مسـاعدة م1ىض تب شل 
تبكلـوي إال ون تبعجـز تبـذي يحصـل 1و 
نكيجة بكث1 تبحاالت تملكوتردة من مخكلف 

تملحافظات. 
مـن جانـب دعا رئيـس تمل1تـز وزترة 
تبصحـة   كـح تمل1تتـز تملغلقـة بكقـو2 
 مهامهـا وتبكخ يـف من تملعانـاة، الفكاً 
إىل ونـه يف إحدى تالجكماعـات مع تبوزي1 
تم تبكطـ1ق الفككاح م1تـز جديد مل1ىض 
وون  آزتل  تبكلـوي  مسكشـ ى  تب شـل 
تبدرتسة  خصوص تمل1تز سلما ملنظمة 
تبصحة تبعاملية، مؤّتـدتً ون مزتوبة تمل1تز 
بزرتعة تبكى سيخ ف تبكثري من تملعاناة 
وسـيكيح بللعـض تبخضوع بلجلسـات 

 شكل منكظم. 

نحن يف ذمتكم ال ترتكونا
يف م1تز تبغسـيل  مسكشـ ى تبثورة 
يكمسـك م1ىض تب شـل تبكلـوي  األمل، 
غـري ون تملعانـاة تبكـي يككلدونهـا ج1تء 
ـة  تبحصـار ومنع دخـول تألدوية تبَخاصَّ
1ـم تزيد1م ووجاعـاً إىل جانب ووجاعهم 

من تمل1ض ذتته. 
يف وحـد تألرسة  امل1تـز تانا تبشـا ة 

تقيـة صابـح تبغـزتيل -تملصا ـة  م1ض 
ـة  تب شل تبكلوي تخضع بلجلسة تبَخاصَّ
 ها-، وتحدثا إىل صحي ة تملسـرية قائلة 
إنهـا تقو2  زيـارة تمل1تز منـذ ما يقارب 
خمس سـنوتت وتقـو2  ابغسـل م1تن 
يف تألسـلوع وإذَت بـم تخضع بلجلسـة يف 
تبوقا تملناسـب فإن حابكها تزدتد سـوء 

وقد يع1ضها بلوفاة. 

وووضحا تقية ون تبسـلب يف إصا كها 
 م1ض تب شـل تبكلوي 1و تسـكخدتمها 
بعالج خاطئ تسـلب يف إصا كها  اب شل 
تملعنيـة  تبجهـات  وخاطلـا  تبكلـوي، 

 ابقول: »نحن يف ذمككم ال ترتتونا. 

لع��دم  القديم��ة  األجه��زة  تبدي��ُل 
كفاءتها 

تما تبكقـا تبصحي ة  امل1يض محمد 
تبعرصي تبذي يخضُع بلغسـيل م1تن يف 
تألسـلوع منذ مـا يقارب ثالث سـنوتت، 
َحيْـــُث وشـاد  ما وص هـا تبعناية تبكي 
يكلقا1ـا تملـ1ىض مـن قلـل إَدتَرة تمل1تز، 
بكنـه عرب عن وملـه ون تكمّكن تإلَدتَرة من 
تلديل تألجهزة تبقديمة وتبكي بم تعد ت ي 
 ابغ1ض  األجهزة تبحديثة تملوجودة تبكي 

قال إنها موجودة يف تمل1تز. 

انعدام املحاليل واألدوية تسبب وفاة 
املريض

إىل ذبك وشـار تملوتطن سليم علدتبله – 
من و ناء صنعاء، وتملصاب  م1ض تب شل 
تبكلوي تملزمـن إىل تملعاناة تبكـي يكلقا1ا 
مـ1ىض تب شـل تبكلوي يف ظل تسـكم1تر 
تبعـدوتن وتبحصار تبـذي وَدَّى إىل تخك اء 
ـة  ابغسـيل وتبكثري من  تملحابيل تبَخاصَّ
تألدوية تبرضورية مل1ىض تب شل تبكلوي. 
إىل  علدتبلـه  سـليم  تملوتطـن  وب ـا 
ونـه يقـو2  زيـارة م1تـز غسـيل تبكى 
تبعـا2  ابعاصمـة  تبثـورة   مسكشـ ى 
منـذ ما يقـارب 17 عامـاً، َحيْــُث يقو2 
 ابغسل م1تن من ُتـلِّ وسلوع،  اإلَضاَفة 
إىل إصا كه وَيْضاً  أم1تض تبقلب وتهشـم 
تبعظا2 وفريوس تبكلد، تألم1 تبذي وَدَّى إىل 
جعل حابكه ال تسـمح به  إجـ1تء عملية 

زرتعة بلكى. 
ورغـم معاناته وآالمه، عرب سـليم عن 
شـك1ه وتقدي1ه تبعميقـن بلجهود تبكي 
تلذبهـا وزترة تبصحـة وتل تبعاملـن يف 
م1تز غسـيل تبكى ملا يقّدمونه يف سـليل 
إنقاذ حياة م1ىض تب شل تبكلوي وتقديم 
مـا يمكن تقديمـه يف مثل 1كـذت ظ1وف 
ح1جـة وصعلة تمـ1  ها تبلـالد تبوتقعة 
تحـا تبعدوتن وتبحصار منذ ما يقارب 1 

سنوتت. 

َكب��ريًا يف  دورا  املتطوع��ون يلعب��ون 
العناية باملرضى 

يف ِظـلِّ تبعـدوتن وتبحصـار وتنقطـاع 
تمل1تلـات تخّى  عض تبعاملـن يف تملجال 
تبصحي عـن وتجلهم تإلنَْسـاني، بكن يف 
1ـذه تبللـد تبكثرييـن ممن بـم توق هم 
بنـدتء  تالسـكجا ة  تبظـ1وف عـن  1ـذه 
تبوتجب تإلنَْساني، َحيْــُث تشري تملم1ضة 
منـى تبعاملـة يف م1تز تبغسـيل تبكلوي 
 مسكشـ ى تبثورة إىل ون وَْتثَـ1َ من يقو2 
 ابوتجب تجاه م1ىض تب شل تبكلوي 1م 
مـن تملكطوعن، وما  قيـة تملم1ضن فقد 
توق وت عن تبعمل منـذ تنقطاع تمل1تلات، 

حسب وص ها. 
تمـا تل ا منـى يف حديـث بصحي ة 
تملسـرية إىل ون تسـكقلال تمل1تـز بلمئـات 
مـن تملـ1ىض يومياً، مـا يشـكل تزدحاماً 
شديدتً دتخل تمل1تز ويشكل ضغطاً ي وق 
طاقكه تالسـكيعا ية يف ظل قلة تملم1ضن 
وتملم1ضـات دتخـل تمل1تـز، و ابكايل فإن 

تمل1يض ال يجد تبعناية تبكافية به. 
وناشـدت وزترة تبصحـة وتملنظمـات 
تبدوبيـة وتإلنَْسـانية إىل  ـذل تملزيـد مـن 
تبجهـود بلعناية  م1ىض تب شـل تبكلوي 
وتبكعاون مع تملوظ ن يف تمل1تز من خالل 
توفـري ما ومكن من تبجانـب تملادي و دل 
تبكنقـالت وتملوتصـالت من وجـل ديمومة 
تبعمل؛ تون تبكثري من تبعاملن يف تمل1تز 
يأتـي من وماتَن  عيـدٍة،  اإلَضاَفة إقامة 
تبـدورتت تبكدريليـة وتبكخصصية يف 1ذت 

تملجال. 

وفاة 1300 مريض منذ بدء العدوان والحصار يهّدد حياة 8 آالف آخرين

مرضى الفشل الكلوي.. موٌت بطيء تحت الحصار

رئيس مرَكز غسيل الكلى بمستشفى 
الثورة بصنعاء لصحيفة »المسيرة«:

اضطررنا إلى تقليص مدة 
الجلسات بسبب ارتفاع عدد 

المرضى ونقص المحاليل
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دراسة 

ورقـــة عــمل مقـــــدمة في نــــدوة نّظــمها المجلس الزيـــــدي تـحــت عنــــــــــوان »اإلمام الهادي إلى الَحــّق.. نموذُج العالم المجاهد والحاكم العادل«:

الوظيفة االجتماعية للمال يف فكر اإلمــام الهادي إىل الحق يحيى بن الحسني
حمدي محمد الرازحي

مدخل:
قـد يكوُن مـن تمل يد قلـَل تبوبوج إىل 
َج  وعماق موضوع 1ذه تبدرتسـة ون نع1ِّ
و شـكل مخكرص عى طليعـة تألوضاع 
تبعامـة يف تبيمـن وتبعابم تإلْســاَلمي يف 
تلك تمل1حلة تبزمنية تبكي سـلقا دخول 
تإلما2 تبهـادي إىل تبيمـن وتوبيه تبحكم 
فيه؛ بالسكئناس  املعطيات تبكأريخية يف 
تأتيد صحة ما سكذ1ب تبورقة إىل إثلاته 
من حقائق ومعلومات حول موضوعها. 
)فابيمن بم تكن ذتت و1ميّة  ابنسـلة 
بعاصمة تبدوبة تبعلاسية يف  غدتد؛ نظ1تً 
ملوقعهـا تبجغـ1تيف تبلعيد عـن عاصمة 
تبدوبـة، وإْن تان خل ـاء  نـي تبعلاس 
ينظـ1ون إىل تبيمن وو1له نظـ1ة مملؤة 
 ابشـك وتبحذر وتالرتيـاب؛ تونها تمثل 
من وجهـة نظ11ـم معقل تبـوالء بلني 
1اشـم وذرية عيل  ن و ي طابب -َعَليْـِه 
ـــاَل2- منـذ فج1 تإلْســاَل2 تألول(،  تبسَّ
وبعل رد تملأمون تبعلايس عى من سـأبه 
تإلنصـاف وتبعـدل  ن تبواليـات تبكا عة 

يحدثه  و1ـو  بـه 
تبيمن  عن معاناة 
خـري  وتبيمنيـن 
دبيـل عـى ذبـك، 
قـال  َحيْـــُث 
بـه: )وومـا تبيمن 
فوتبله ما وحللكها 

وال وحلكني(. 
تب1غـم  وعـى 
مـن ون دوبة  ني 
تبعلاس قد قاما 
ونقـاض  عـى 
تألُمويـة  تبدوبـة 
شـعارتت  وتحا 
ونها قد  إالَّ  دينية، 

تسكسـاغا تبكج1 ـَة تألُمويـة يف تبحكم 
تبعلاسـيون  وتالسـكلدتد، فلـدو تبحكا2ُ 
 إحـكا2 قلضكهم عى مقابيـد تبحكم، 
وتبلطـش  كل من يسـعى بلثـورة ضد 
تنح1تفاتهـم تب ك1ية وتبسياسـيّة تبكي 
ـة تإلْسـاَلمية وتل  مارسـو1ا  حق تألُمَّ
من ينكمي إبيها، َحيْــُث تشـاغلوت )عن 
1مو2 تب1عية ومطابلها  ابرتف وتبلهو، 
وخصوصـاً تلـك تملناطـق تبلعيـدة عن 
عاصمـة دوبكهم تابيمن مثـالً، َحيْــُث 
تان ُجــــــــلُّ ت1كمـا2 خل ـاء  ني 
تبعلـاس  كلـك تملناطـق تبنائيـة عنهـم 
يكمحـور حـول جلايـة تألمـوتل وجمع 
تبخ1تج وبو عى حساب مصلحة تب1عية 

وقضايا1م تبجو11ية(. 
تبيمـن  تأريـخ  مل ـ1دتت  وتملكأمـُل 
تبعلاسـية  تبدوبـة  يف ظـل  تإلْســاَلمي 
يـدرُك حقيقَة تالنكهاك تبسـاف1 بحقوق 
تإلنَْســان ومـوترده تالقكصاديـة، حكى 
فقـد تملوتطـن تبيمنـي ُتـــّل مقومات 
تبعيش تبك1يم يف ظل  ني تبعلاس، فهذت 
تبخلي ة تبعلايس 1ارون تب1شـيد )119 
193-1ــ( عندما علم  كم1د و1ل تهامة 
عى وتبيه محمد  ن خابد  ن  1مك يأم1 
 عزبه ويسـكلدبه  مواله حماد تبرب 1ي، 
وتبذي وم1ه  اب كك  أ1ل تبيمن وتبكنكيل 
 هـم قائـالً: )تسـمعني وصـوتت و1ـل 
تبيمـن(، وتشـري تملصـادر تبكأريخية إىل 

اد تبرب 1ي قد تنكهج به سياسـة  ون )حمَّ
قمعية وعادت إىل وذ1ان تبيمنين ذت1ياِت 
معاناتهـم ويا2  رس  ن ورطـأة يف تبعهد 
تألمـوي(، َحيْــُث عاملهم )) ابعسـف 
وتبجربوت وقكل من رؤسـائهم جماعة، 
ورشد جمعاً يف تبلالد حكى دتنوت ووطاعوت 
 ابخـ1تج تملعكـاد وزيادة عليـه(، و ذبك 
تملعيشـية،  تبنـاس  ووضـاع  تد1ـورت 
ـوت مـن تبظلـم وتالسـكلدتد تبذي  وضجُّ
يمارُسـه تبوتيل تبعلايس  حقهم، فكوجه 
وفـٌد مـن و1ـل تبيمـن ملالقـاة تبخلي ة 
تبعلايس تب1شيد، وخاطلوه )و1و  مكة: 
نحن نعـوذ  ابلـه و ك يا ومـري تملؤمنن 
وعزل عنا حّمـادتً تبرب 1ي إْن تنا تقدر. 

فقال: ال، وال ت1تمة(. 
وسـار  قيُّة خل اء تبدوبة تبعلاسـية 
عى منوتل 1ـارون تب1شـيد يف تعاملهم 
مـع و1ـل تبيمـن  ابلطـش وتبكنكيـل، 
وتأن تبهـدَف مـن ذبك تدمـري مقومات 
بالنكقـا2  تالزد1ـار؛  وعوتمـل  تبحيـاة 
مـن تبيمنيـن الحكضانهـم تبعديـد من 
تبخارجـن عـى حكمهم مـن وئمة و1ل 
تبليا عليهم تبسـال2، ومما يؤّتــد ذبك 
تبعالمـة  ذتـ1ه  مـا 
وحمـد  وحمـد  ـن 
تملطـاع  محمـد   ـن 
ون  مـن  تأريخـه  يف 
إسـحاق  ن تبعلاس 
وعامـل  تبيمـن  وتيل 
تبعلـايس  تملأمـون 
قـد نـكَّل  ابيمنيـن 
ودمـ1 ُتـــّل موترد 
تبيمنـي  تالقكصـاد 
تملناطـق،  يف  عـض 
)وسـاء  َحيْـــُث 
وعسـف  تبسـرية 
وظهـ1ت  تب1عيـة، 
منك1ة  وَْخـاَلق  منـه 
غليظـة، ونـال مـن و1ـل تبيمـن ُتــّل 
منال، وتعصب عليهـم تعصلاً بم ي عله 
وحد قلله، تان ال يسـأل وحدتً عن نسـله 
فينسـب إىل حمري إالَّ قكله، وبم يرتك بهم 
ذتـ1تً، حكى وم1  قلع تبخـوخ تبحمريي 

مما ورسف  ه يف تبكحامل عليهم(. 
و1كـذت تانـا تبيمـن تعيـش فـرتة 
مخاض عسـري يف تنكظار مـن يخلصها 
ممـا بحق  ها و أ1لها مـن ظلم وجور، 
حكـى َمـنَّ تبله عليهـم  اإلمـا2 تبهادي 
إىل تبَحـــّق يَحيَـى  ن تبحسـن تب1َّيس؛ 
بكعيش تبيمن م1حلـة جديدة من تبعدل 

وتملساوة وتالنصاف. 
 

الفصل األول: 
املفهوم االجتماعي للمال يف فكر 

اإلمام الهادي
تنكهج تإلما2ُ تبهادي إىل تبَحــّق يَحيَى 
ــاَل2- سياسًة   ن تبحسـن -َعَليْـِه تبسَّ
مغاي1ًة بلسـائد تملأبـوف يف حكم تبيمن، 
َحيْـــُث  ـدو  ابقضـاء عـى تبخالفات 
ة وتبح1وب  ة وتبرصتعـات تبلَيِْنيَـّ تبقلَليَـّ
تملسـكدتمة، وتبكـي وسـهما يف تدمـري 
تبيمن وتمزيق نسـيجه تالجكماعي فرتة 
مـن تبزمـن، فأصلح  ـن تبقلائل ورد2 
1وَّة تبخالفـات تبكي تانا تنشـأ ألت ه 
تألسـلاب، وتقكلع جـذور تب كن وعوتمل 
تبخـالف، ورّسـخ يف وجـدتن تملجكمـع 
وتبككافـل  تإلخـاء  م ا1يـَم  تبيمنـي 

ون  و عـد  تبصـف،  ووحـدة  وتبكعـاون 
تسـكق1ت بـه تألوضـاُع وتنكـرش تألمـن 
يف ووسـاط تبنـاس  ـدو  1سـم مالمـح 
دوبكه تملسكقللية وتملسـكقّلة عن تبدوبة 
تبعلاسـية ونظامهـا تبسـيايّس تبجائ1، 
وقـا2  لناء مؤسسـات تبدوبـة وتوزيع 
تملهـا2 وتبدسـاتري تملنلثقـة مـن وحـي 
تبخطـاب تبُقــ1ْآني تبخابـد وتوجيهات 

تبرشع تبحنيف. 

اإلمام الهادي يعالج الجانب 
االقتصادي يف ظل الربنامج الُق��ْرآني
ومـن و ـ1ز تبجوتنب تبكـي رّتز عليها 
عمليـة  يدّشـُن  و1ـو  تبهـادي  تإلمـا2 
ملخكلـف  وتبكطويـ1  وتبلنـاء  تإلصـالح 
تبناشـئة،  دوبكـه  يف  تبحيـاة  م1تفـق 
تبجانـب تالقكصـادي، فابوضعيـة تبكي 
عاشـكها تبيمن يف ظل تبدوبة تبعلاسـية 
قد ور1قـا تبيمنيـن ودمـ1ت موتر1م 
وإمكاناتهـم تالقكصاديـة، فَعـمَّ تب ق1 
وتبجـوع، وتنكـرشت تب ـوىض وُقطَّـاع 
تبط1ق وتبلصوص يف ُتــّل مكان؛ وبهذت 
تتخـذ تإلما2 تبهادي مـن إصالح تبوضع 
ـه  تالقكصـادي يف تبيمـن ووبويـة، وتوجَّ
بالرتقاء  مسـكوى دخل تب 1د من خالل 
تن يـذ وتطليـق تبربنامـج تبُقــ1ْآني يف 
تبكعامـل مـع م هـو2 تملـال ومصارفه 
ووسـائل تنميكه وتوزيعـه وفق معايري 
تبعدتبة تالجكماعية تبكي يكساوى ومامها 

تبناس تلهم. 
وتملكأمُل مل 1دتت تبرتتث تب ك1ي تبذي 
ـــاَل2-  َخلََّ ه تإلما2ُ تبهادي -َعَليْـِه تبسَّ
يدرك  ـأن وغللهـا قد توجهـا إلصالح 
مجـالت  مخكلـف  يف  وتملجكمـع  تب ـ1د 
تبحياة تملع1فية وتبسياسيّة وتالجكماعية 
وَْو  آخـ1، ومـن  وتالقكصاديـة  شـكل 
ي1تـز عـى تبجوتنـب تبكي تطـ1ق إبيها 
ـــاَل2- يف  تإلمـا2ُ تبهـادي -َعَليْــِه تبسَّ
تبجوتنـب تملابيـة ومصادر1ـا تابـزتاة 
وتبخـ1تج وتبنذورتت وغري1ـا يدرك  أن 
تإلما2َ تبهـادي قد وّظ ها تلَّها؛ بكحقيق 
تألمن تالقكصادي وإصـالح تبوضع تملايل 
وتملعيـي بجميع تملسـك يدين منها  ما 

يكوتفق مع روحيـة تملنهجية تبُقــ1ْآنية 
تبكي تتخذ1ا منطلقاً ملرشوعه تبكنوي1ي 
يف  نـاء تبدوبـة وتصحيح تملسـار تبعا2 

ـة وثقافكها تإلْسـاَلمية.  ب ك1 تألُمَّ
ومن تملعلو2 ون و1ـل تبيمن قد ودرتوت 
تب ـ1َق تبوتضـَح  ـن سياسـة تإلمـا2 
ـــاَل2- ومنهجيكه  تبهـادي -َعَليْـِه تبسَّ
تبُقــ1ْآنية، و ن تملنهجية تبكي تنطلقا 
منهـا تألنْظمة تبسياسـيّة تبسـا قة يف 
عهدي  ني وميـة و ني تبعلاس، َحيْــُث 
)بم تكن واليـاُت تبيمن تبخاضعة بن وذ 
ـــاَل2-  دوبـة تإلما2 تبهادي -َعَليْـِه تبسَّ
مجـ1د مصـدٍر بكغذيـة حزينـة تبدوبة 
 أموتل تبخـ1تج وتبرضتئب  غضِّ تبنظ1 
عـن حابـة تبنـاس وظ1وف معيشـكهم 
تملادية ملـا تان معهـودتً يف عهـد تبدوبة 
تبعلاسـية، وبـم يكن تبهـدُف من جمع 
تلك تألمـوتل مج1د  ناء منظومة طلقية 
تقكات عى حسـاب تبطلقـات تبكادحة 
ومـالك تألرتيض، وبكنهـا تانا وسـيلًة 
مـن تبوسـائل تملسـاعدة يف  نـاء تبدوبة 
وتوفـري  تملوتطـن  ووضـاع  وتحسـن 

مقومات تألمن وتالسكق1تر به(. 
تانـا  وإذت 
تبعلاسـية  تبدوبـُة 
تنكهجـا  قـد 
تعس ية  سياسـًة 
تألمـوتل  جمـع  يف 
تبخـ1تج،  وجلايـة 
فـإنَّ وغلـَب تبوالة 
بلدوبـة  تبكا عـن 
قـد  تبعلاسـة 
و شـَع  مارسـوت 
تالسـكغالل  صـور 
وتالضطهـاد  حق 
تبيمنـي  تملوتطـن 
تمل1حلـة،  تلـك  يف 
))تانـوت  َحيْـــُث 

تألمـالك  وصحـاب  يقومـون  ـرضب 
وسـحلهم عى وجو1هم وتعليقهم من 
ويديهم وورجلهم تي يحصلوت منهم عى 
ِة  ُتــّل مـا ي1يدون مـن تألمـوتل؛ ِ ُحجَّ
ونهم يأخذون منهم َحــّق تملسـلمن يف 
وموتبهم  ينما يذ1ب معظم 1ذه تألموتل 

إىل جيو هم وجيوب من عينو1م(. 
وإذت تان 1ـذت 1و حـاُل تبيمن يف ظل 
تبدوبـة تبعلاسـية فـإنَّ تإلمـا2 تبهادي 
ـــاَل2- قد تنطلق يف تعامله  -َعَليْـِه تبسَّ
مـع مسـأبة تملال ومصـادره ووسـائل 
جمعه من منطلق تبكعابيم تإلْســاَلمية، 
مسكهدياً  سرية رسول تبله صلوتت تبله 
وسـالمه عليه وعى آبـه وتعامالته مع 
تبنـاس، و1ذت ما تجى  ـكل وضوح من 
خالل عهـده بوالته يف مخكلـف تملناطق 
تبيمنيـة، َحيْـــُث تان يخاطـب وتلاعه 
 قوبـه: ))ثم تنظ1 يف عملك فما تان من 
تبزرع يسـقى سـيحاً، وَْو  ماء تبسـماء 
فخـذ عـرشه تامـالً، وما تان مـن ذبك 
يسـقى  ابسـوتني وتبدوتيل، فخذ نصف 
ُعـرشه، وتذبـك إذت تان تبعثـ1ي  كال2 
و1ـل تبيمـن، و1ـو تألعـذتء  ـكال2 و1ل 
تبعـ1تق، وتملسـقي ثالثة وثالثـون ف1قاً 
وثلث تب 1ق و1و خمسـة ووسق تاملة، 
فإْن قرص شيئاً مما يجب فيه تبعرش وَْو 
نصـف تبعرش عن 1ـذه تبثالثة وتبثالثن 
ف1قاً وثلث فسـلمه إىل صاحله وال تأخذ 
منـه عـرشتً وال نصف عـرش فـإنَّ تبله 

تلـارك وتعـاىل بـم يوجب يف ذبك شـيئاً، 
وتنظ1 إْن تان ب1جل وقل مما سمينا من 
تبكيل شعريتً، وَْو وقل من تبكيل  1ّتً فسّلم 
تبصن ـن جميعاً بصاحلهمـا وال تضم 
وحد1ما إىل صاحله فإنه ال يجب يف يشء 
من ذبك زتاة حكى يللغ ُتــّل صنف من 
تألصناف 1ذه تملكيلة تملسـماة(، وتبنص 
عـى طوبـه يؤّتـــد تبلُعـد تإلنَْســاني 
يف تبكعامـل مـع مسـأبة جمـع تألموتل 
وم1تعاة ظـ1وف تبنـاس ووحوتبهم  ما 
يكوتفـق مـع تملعطـى تبـداليل بلخطـاب 
وتوجيـه  تبسـائل،  تلـك  يف  تبُقــ1ْآنـي 
ـــاَل2- بوالته  تإلما2 تبهادي -َعَليْـِه تبسَّ
 االبكـزت2 تبدقيق  معايـري جمع تألموتل 
ـا عليهـا تآليـات   ابكي يـة تبكـي نصَّ
تبُقــ1ْآنية وتألحاديث تبنلوية تبصحيحة 
تبحكـم  إَدتَرة  يف  سياسـكه  منـح  قـد 
وترصيف شـؤون تبلالد سـمعة حميدة 
جعلا مخكلَف تبقلائل تبيمنية تكسـا ق 
إلعـالن تبليعـة وتبـوالء بـه، فهـو مثال 
تبحاتـم تبعـادل يف زمن تبظلـم وتبجور 

وتبطغيان. 

اإلمام الهادي 
يضُع آلياٍت رقابيًة 

على ُوالته 
وبم يككِف تإلما2ُ 
-َعَليْــِه  تبهـادي 
ـــاَل2-  كعميم  تبسَّ
تملنهجية  تآلبية  تلك 
تبزتاة  وموتل  بجمع 
وحسـب،  وتبَخ1َتج 
بلناء  ـه  توجَّ وبكنه 
قيـم  وتأسـيس 
وتبكقوى  تإليَْمــان 
وتلاعـه  ن ـوس  يف 
ووضـع  ووالتـه، 
تبكـي  تبضوت ـط 
تحول دون تنح1تف تإلنَْســان وجشـعه 
وطمعـه، َحيْـــُث )وبـم يككـف تإلما2 
تبهـادي  مج1د تبكطليـق تبح1يف بقوتعد 
ومعايـري جلايـة تألموتل تمـا ف1ضكها 
تبرشيعـة تإلْســاَلمية وحسـب، وبكنه 
جعل مـن تلك تبوظي ة تبعملية وسـيلًة 
تبذتتيـة عـن ط1يـق  تب1قا ـة  بك عيـل 
إثـارة م هـو2 تبكقوى يف ن ـوس والته 
وتسكشـعار تبحضور تإلبهي تملطلع عى 
تبضمائ1 وتبرستئـ1(، و1ذت ما نلمحه يف 
قوبـه: ))فـإذت ضمما جميع مـا قللك 
إْن شـاء تبله تعاىل من َحــّق تبله تلارك 
وتعـاىل فقّد2 يف ذبـك ويف ح ظـه تبنية 
وتألمانـة، وتعلـم ون تبلـه تلـارك وتعاىل 
تملطلع عى فعل ُتـــّل فاعل، وتملجازي 
عـى عمل ُتــّل عامل، وذبك قوبه تعاىل: 
﴿َفَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة َخرْيًت ي1ََه، َوَمن 
ت ي1ََه﴾ (، و كحّقق  يَْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرٍَّة رَشًّ
يف  تألَْخاَلقيـة  وتبنزعـة  تبدينيـة  تبقيـم 
وجـدتن مـن يقو2  جمـع تلـك تألموتل 
يكحّقق تبعدل وتإلنصاف، ويخك ي تبظلم 
وتبكعسف وتالسكلدتد، ويأمن تبناُس عى 
حقوقهـم وممكلكاتهـم ووموتبهـم؛ ألنَّ 
تبقيم تبدينية وتب1قا ة تبذتتية ال تسـمح 
ألصحا ها  انكهاك حدود تبله وَْو تالعكدتء 
عى حقوق تآلخ1ين دون وجه َحــّق. 

بقد ومن تإلمـا2 تبهادي  ـأن تالبكزت2 
 كعابيـم تبديـن وضوت طـه تألَْخاَلقيـة، 
ومعايـريه يف تبكعامـالت وتبعلادتت 1ي 

اإلمام الهادي بدأ 
بالقضاء على الخالفات 

القَبليَّة والصراعات الَبْيِنيَّة 
والحروب المستدامة 
لتهيئة األجواء لبناء 

الدولة

تربيُة الوالة على 
استشعار الحضور 

اإللهي أحد أساليب 
اإلمام الهادي الرقابية 

والمحاسبية

توجه اإلمام الهادي 
لالرتقاء بالمجتمع 
في مختلف مجالت 
الحياة المعرفية 

والسياسّية واالجتماعية 
واالقتصادية

اإلمام الهادي عالج 
الجانب االقتصادي لدولته 

وحّسن مستوى دخل 
الفرد والمجتمع وفقًا 

للوائح القرآنية
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دراسة 

ورقـــة عــمل مقـــــدمة في نــــدوة نّظــمها المجلس الزيـــــدي تـحــت عنــــــــــوان »اإلمام الهادي إلى الَحــّق.. نموذُج العالم المجاهد والحاكم العادل«:

الوظيفة االجتماعية للمال يف فكر اإلمــام الهادي إىل الحق يحيى بن الحسني
تبضمانـة تبوحيـدة السـكقامة تبحيـاة 
وتزد1ار1ـا، وتبوسـيلة تبوحيـدة بنرش 
تبعدتبة وتألمن تب1خاء يف ووساط تملجكمع 
تإلنَْسـاني؛ وبهذت فهو ال يسمح  اخرتتق 
تلـك تملنهجيـة تبكـي ترتضا1ا دسـكورتً 
بدوبكـه  وتبكأسـيس  وتبلنـاء  بلكعامـل 
تب1تشـدة، وبهـذت رفـض ون يسـكجيَب 
مليل  عـض تبناس بلكعلري عن شـك11م 
وتمكنانهم بحكمه تبعادل  كسليم وموتل 
وَْتثَـــ1َ ممـا 1و ُمَقـدَّر عليهـم  دتفع 
عاط ي شخيص و شكل تخكياري؛ ألنَّه 
يـ1ى ون ذبك مخابف ملنهجيـة تبُقــ1ْآن 
تبك1يم تعابيم تإلْسـاَل2، 1ذت ما تؤّتــده 
تلك تبحادثة تبكأريخية تبكي تشـري إىل ون 
 عـض والة تإلما2 تبهادي جاء إبيه وقال 
به: )ُجعلـا فدتك 1ا1نـا قوماً يعطون 
 طيِب ون ِسهم وَْتثَــ1َ مما يجُب عليهم 
فنأخذ منهم مـا يصلحهم؟ فقال يحيى 
 ن تبحسـن: وتبله ال وصلحككم   سـاد 
ن ي(، وعندما )وتاه حسـن  ن عيل  ن 
فطيمة، وعليـد تبله  ن حذيف فقاال به: 

ُجعلنـا فـدتك، إْن 
تنـا إنمـا تأخذ 
وثالثن  ثالثة  من 
من  وثلـث  ف1قـاً 
ُعـرشتً  تبطعـا2 
ُعـرشه  ونصـف 
يجكمـع  فليـس 
من 1ذت يشء و دتً، 
فقال بهـم يحيى 
ال  تبحسـن:   ـن 
تجكمـع مـن 1ذت 
يشء و ـدتً، وتبلـه 
بـو تبكقـا 1ـذه 
»يعنـي  و1ـذه 
وتألرض«  تبسماء 
تخكلف  حكى  عيلَّ 
مـا  وضالعـي، 
غـري  وخـذت 

تبَحــّق و دتً(. 

آلية توزيع املوارد املالية على املجتمع 
يف منهجية اإلمام الهادي

وفيما يكعلق  مسأبة تبكوزيع بلموترد 
تملابية عـى وفـ1تد تملجكمع )نلمـُح ذبك 
تبكوجـه تملدنـي بك عيـل وظي ـة تملـال 
تالجكماعيـة وتبكـي تهـدف إىل تخ يـف 
معانـاة تب قـ1تء وتملسـاتن ووصحاب 
تالحكياجات تبخاصة وتحسن ووضاعهم 
من خالل ب ا تألنظار وتسليط تألضوتء 
عى 1ـذه تب ئـات تملح1ومـة(، و1ذت ما 
تجسـد  ـكل وضـوح يف عهـده بوالته، 
َحيْــُث يقوُل: )ثم تنظ1 ون تككَب وسماء 
فق1تء تبللد تبذي ونا  ه ومسـاتينه، وال 
تككب من و1لـه إالَّ ُتــّل من ال حيلة به 
إىل تبكحـ1ّف، وتالسـكغناء عن ذبك، فإنك 
إْن تكلـا جميـع مـن يحكـاج ومن به 
حيلـة، ورضرت  مـن ال حيلة بـه، فآث1 
و1ـل تملرت ة، وو1ـل تملرت ة مـن ال حيلة 
به(، ومـن خالل 1ذه تبسياسـيّة تملابية 
تبحكيمة ندرك )ت1تيز تإلما2 تبهادي عى 
تبطلقـة تبضعي ة تبكي تحكاج إىل رعاية 
مـن نوع خاص، و1ـذت ال يعني تجا1له 
يملكـون  ممـن  وتملحكاجـن  بل قـ1تء 
تبقـدرة عى تبعمـل وإنمـا إرجاؤ1م إىل 
حن وتقديم تبضع اء  حسب ووبويكهم 
يف تالسـكحقاق(، و1ذت ما وشار إبيه عهد 

ــاَل2- بوالته،  تإلما2 تبهادي -َعَليْـِه تبسَّ
َحيْــُث وجههم  قوبه: )ووزح من تانا 
به حيلة يف تب1زق حكى يوسـع تبله علينا 
وعليـه فنصرّي مـا وم1نا تبلـه  كصيريه 
إبيهم من وموتل تبله تلارك وتعاىل إْن شاء 
تبله تعاىل، فـإذت وتيا عدتهم فاعزل بهم 
ر ع جلاية  لد1م، ثم تتكب إيلَّ  عدد1م، 
و كل ما جعل تبلـه بهم حكى وتكب إبيك 
 1ويي، وتيف ت 1قه إْن شاء تبله تعاىل(. 
وبم تقكرص تلك تبوظي ة تالجكماعية 
بلمال عى رعاية و ناء ُتــّل منطقة من 
تملناطـق تبيمنية تبكي تانا تحا حكمه 
جميـَع  تسـكوعلا  وبكنهـا  وحسـب، 
تبعا 1يـن ممـن بيسـوت مـن و نـاء تلك 
تملناطق ممـن يحكاجـون إىل رعاية من 
نـوع خاص، َحيْــُث وتَّـد تإلما2ُ تبهادي 
عى رضورة تإلحسـان إبيهم ورعايكهم 
 ما يكَ ُل بهم سـرتَ تبحال ويدفع عنهم 
تبحاجـة إىل تبسـؤتل، و1ذت مـا نجده يف 
ثنايا عهـده بوالتـه، َحيْـــُث خاطلهم 
 قوبـه: )وتنظـ1 إْن جاز  ك ت ن سـليل 
وشـكا إبيـك حاجة، 
ومـ1َه،  تقـوَي  ون 
وتُج1ي  وتلمَّ شعثه، 
يف جميـع ومـورك ما 
يق1 ـك إىل تبله تلارك 
ذبـك  فـإنَّ  وتعـاىل، 
تبديـن  ون ـع بـك يف 
وتبسـال2  وتبدنيـا، 

عليك(. 
تبزتاة  ون  و ما 
ــوتل  وم من  تؤخذُ 
ت 1يضة  تبــنــاس 
تإلما2َ  فإنَّ  دينية، 
-َعَليْـِه  تبــهــادي 
ي1ى  تان  ــاَل2-  تبسَّ
 أنها يجُب ون تحّقق 
بجميع وف1تد تملجكمع 
وتالسكق1تر  تألمــن 
ــة  ــن ــي ــأن ــطــم وتب
وتبحماية من جميع تملخاط1 تبكي يمكن 
وسالمكهم  وومنهم  وجود1م  تكهّدد  ون 
تبذي يخضع  بلمكان  تبجغ1تيف  يف تإلطار 
ون  تبهادي  تإلما2  رفض  وبهذت  بن وذه، 
يأخذ من تجار تملناطق تبلعيدة عن حدود 
ون  يسكطيع  ال  ألنَّه  تألموتل؛  وخذ  دوبكه 
تبن ي  وتالسكق1تر  تألمن  بهم  يوف1 
خارج محيط دوبكه، و1ذت ما رصح  ه 
محمد  ن سليمان تبكويف  قوبه: )تنا 
وموتل  زتاة  تبحسن  بيحيى  ن  وقلض 
غ1 اء  تجارتً  تبللد  يف  فيكون  تبكجار، 
به:  فقلا  تألشه1،  ويقيمون  يكج1ون 
وموتبهم؟  ُجعلا فدتك نأخذ منهم زتاة 
وموتبهم  زتاة  منهم  وخذنا  إْن  فقال: 
وجب علينا ون نحوطهم، َحيْــُث تانوت 
يف  الدنا وغري1ا، فلم يأخذ منهم شيئاً(. 
و1كـذت تحوبـا ُتــّل مصـادر تملال 
إىل وسـيلٍة بلكحقيـق تألمن وتالسـكق1تر 
بـكل ف1د من وف1تد مجكمـع دوبة تإلما2 
و ذبـك  ـــاَل2-،  تبسَّ -َعَليْــِه  تبهـادي 
تحّققا تبوظي ُة تالجكماعية بلمال من 
خالل تلك تبسياسـة تبكي تتخذ1ا تإلما2ُ 
تبهادي وسيلًة إلصالح تخكالالت تملجكمع 
وتحسـن ووضـاع تبنـاس، )وعى ضوء 
تلـك تبقضيـة تالجكماعية بلمـال تانا 
ُتــّل وحـدة إدترية خاضعًة بن وذ دوبة 
تإلمـا2 تبهـادي تكك ـل  حل مشـاتلها 

تبدتخلية  ن سها وتكوىل عمليات تطوي1 
ذتتها  عيدتً عن تدخالت تمل1تز )عاصمة 
تبحكـم( إال يف تألمور تملسـكعصية وَْو ما 
يكعلـق  أمـن تبدوبـة تكل(، ويف حدود 

تإلمكانات تملكاحة. 
 

الفصل الثاني: 
نظام الِحْسَب�ة وتحقيق األمن 

االقتصادي
ينطلـق م هو2ُ تبِحْسـلَـة من تبوتقع 
تبعمـيل بك عيل حقيقة تألمـ1  املع1وف 
وتبنهـي عـن تملنك1، و1ـو يحمل معنى 
تإلنـكار وتبزجـ1، و1ـذت مـا توحـي  ه 
تبدالبـة تبلغويـة بلمصطلـح، َحيْـــُث 
وردت تبِحْسلَـُة يف تبلغة  معنى تإلنكار، 
)يُقال: تْحكََسـَب - سكون تبحاء – فالن 
عـى فـالن، وي ونكـ1 عليه ُقلـَح عمله، 
ومنه جاء م هو2 تملحكسب(، وعى 1ذت 
وشـار تإلمـا2 تبنـارص تألطـ1وش إىل ون 
)تبِحْسـلَـَة 1ي تبقيا2ُ  األم1  املع1وف 
وحـوتل  وت قـد  تملنكـ1  عـن  وتبنهـي 
تبسوق(، وعى 1ذت تألساس )تان نظا2ُ 
تبِحْسـلَـة وم1تقلـة تألسـوتق تبكجارية 
وما ي1تلط  ها مـن  يع ورشتء من و 1ز 
تنّظــم  تبكـي  )تبوظائـف تالجكماعيـة 
تبشـؤون تملدنية( يف دوبة تإلما2 تبهادي 
إىل تبَحــّق تحا ما يمكن ون نطلق عليه 

قانون حماية تملسكهلك(. 

اإلمام الهادي يتفقد األسواق ملراقبة 
حركة التجارة وتداول الُعملة

حيث تشـري تملصادر تبكأريخية إىل ون 
ـــاَل2- تان  تإلما2َ تبهـادي -َعَليْـِه تبسَّ
دتئـَم تبكَّ قـد بألسـوتق وح1تـة تدتول 
تبُعملـة  ن سـه، )حيـث تان يقف عى 
و1ـل ُتـــّل  ضاعـة فيأم11ـم  ـأن ال 
يغشـوت  ضائعهم، ويأم11ـم  كنقيكها 
مـن تبغش، وت صيل ما يليعون، وإي اء 
ما يسـمون، فقابوت به: وبيس تبكسـعريُ 
ح1تمـاً؟ فقـال: وََوبيـس تبظلـم وتبغش 
ح1تماً؟ قابوت:  ـى، قال: فإنما نُهي عن 
تبكسـعري عى و1ل تبوفاء، وو1ل تبكقوى، 
فإذت ظهـ1ت تبظالمـات يف تبليوع وجب 

عى ووبياء تبله ون ينهوت عن تب ساد تله، 
ويـ1دوت تبَحــّق إىل موتضعـه، ويزيحوت 
تبلاطـل مـن مكانـه، ويأخـذوت عى يد 

تبظابم يف ُظلمه(. 
ومن خالل تملكا عة تملسـكم1ّة بح1تة 
تألسـوتق ومـا يدور يف فلكهـا من ح1تك 
تقكصـادي تسـكطاع تإلمـا2 تبهـادي إىل 
ـــاَل2- ون يضلط  تبَحـــّق -َعَليْـِه تبسَّ
ح1تـة تبليـع وتبـرشتء، وون يكحكـم يف 
تبوضـع تالقكصـادي و شـكل صـار2، 
)وتلك تبرصتمة يف م1تقلة تألسـوتق وما 
يـدور يف فلكهـا مـن حـ1تك تقكصـادي 
تعكس ت1كما2 تإلما2 تبهادي  املسكهلك 
)تملوتطن( وح1صه عى حماية مصابحه 
تبكجـار  و1ـوتء  تكالعـب  هـا  ون  مـن 
ووصحـاب تالحكـكار، تما تعكـس تلك 
تب1غلـة تبصادقـة يف وحدتث تالسـكق1تر 
وتحقيـق مـا يعـ1ف  األمـن تبغذتئـي 
تمل1تلط  سالمة تملوتد تبغذتئية وتسكق1تر 
وسـعار1ا، ومحار ـة تبغـش وتب سـاد 

وتالحككار(. 

 
إَداَرة املوارد املالية لتحقيق األمن 
االقتصادي على مستوى الفرد 

واملجتمع
بقد تسكطاع تإلما2 تبهادي إىل تبَحــّق 
ــاَل2- ون  يَحيَى  ن تبحسن -َعَليْـِه تبسَّ
يدي1 موترده تملابية و شـكل دقيق مكَّنه 
مـن تحقيـق تإلصالحـات تالقكصاديـة 
تان  تبكـي  وتبسياسـيّة  وتالجكماعيـة 

يطمح إىل تحقيقها، وذبك من خالل:
- تعكمـاد تملنهجيـة تبق1آنية تمصدر 
تبعمليـة  إَدتَرة  يف  بلكرشيـع  وحيـد 

تالقكصادية وجوتنب تألخ1ى بلدوبة. 
- تحقيـق تب1عايـة تبشـاملة بجميع 

تألف1تد تبذين يحكمهم. 
- ضلـط تبعمليـة تبكجارية من خالل 
م1تقلة تألسوتق وح1تة تبليع وتبرشتء. 
خـالل  مـن  تملسـكهلك  حمايـة   -
مكا عة معايري تبجـودة ومحار ة تبغش 

وتالحككار. 

دولة اإلمام الهادي 
جعلت من أولوياتها 

تأميَن االقتصاد 
وتحسين الوضع 

المعيشي للمجتمع

استطاع اإلمام الهادي 
أن يضبَط حركَة البيع 
والشراء، وأن يتحكم 
في الوضع االقتصادي 

وبشكل صارم

جعل الزكاة تحّقق 
لجميع أفراد المجتمع 

األمن واالستقرار 
والطمأنينة والحماية 
من جميع المخاطر 

التي يمكن أن تتهّدد 
وجودهم وأمنهم 

وسالمتهم

الِحْسَبُة ومراقبة 
األسواق التجارية وما 

يرتبط بها من بيع 
وشراء من أبرز الوظائف 
االجتماعية التي تنّظــم 

الشؤون المدنية في 
دولة اإلمام الهادي

التوصيات:
ومن و 1ز تبنكائج تبكي توصلا إبيها تبورقة ما ييل:

• رضورة تسليط تألضوتء عى تبجوتنب تملرشقة يف سرية تإلما2 
ــاَل2- وتأريخ دوبكه تبك1يمة.  تبهادي -َعَليْـِه تبسَّ

• تبعمـل عـى تحويل م 1دتت تبسياسـة تملابيـة يف فك1 تإلما2 
ـــاَل2- إىل  1نامج عمل تن يذي  تبهـادي إىل تبَحـــّق -َعَليْـِه تبسَّ
بالرتقـاء  مسـكوى تبسياسـة تملابيـة يف تبيمـن وتحديـدتً يف ظل 

تألوضاع تب1ت1نة. 
• تبعمـل عـى تحقيـق تألمـن تالقكصـادي وتبحّد مـن تبكالعب 
تالسـكئناس  األسـس  تبنـاس مـن خـالل  ووقـوتت   األسـعار 
تالسـرتتتيجية تبكي تعامـل  ها تإلما2 تبهـادي يف ضلط تالقكصاد 

تملحيل خالل فرتة حكمه بليمن. 
• تبعمـل عى إثـ1تء تملوضوع وتحويلـه إىل درتسـات وتاديمية 
منهجيـة قا لة بلكطليـق يف مخكلف تملياديـن تبعملية، وتعميمها 
تمـوتد درتسـية يف مخكلـف قطاعـات تبكعليم تبعـا2 وتبجامعي 

و شكل يكوتفق مع طليعة ُتــّل م1حلة. 
• ت عيل نظا2 تبِحْسـلَِة  وسـائَل ووسـابيَب تكوتفـق مع روح 
تبعـرص ومكطللـات تمل1حلة مل1تقلة تألسـوتق وتبكعامـالت تملابية 
ومكافحـة تالخكـالالت تبكي تؤث1 سـللاً عى تبوضـع تالقكصادي 

ومصابح تبعامة. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
القتل األمريكي يف القياس الصعرتي

من تبكحابف. قال تبيدومي  صوت مكهدج ووجٍه حزين وعينن 
دتمعكـن: ال ترتتونـا يف منكصـف تبط1يق، وقد تخكلطـا دماؤنا 

 دمائكم، ونعدتم 1ذه تمل1ة  أن ال نكوَن بؤماء.
تما يذت1نا تبكحقيق   كوى علدتبله صعرت تبكي نطقها  صوٍت 
جهـوري َوثقة مطلقة  أن ما يقوبُُه 1و عُن تبحق وتبحقيقة تما 
1ي عادته، وقال فيها إنَّ 1ذت تبكحابَُف وما يقو2  ه 1و  أم1 تبله، 
وون تملشـارتن فيه بم يكونوت  قادرين عى عد2 فعل ما ي علونه؛ 
ألنَّهـم  ذبك -وي  االمكنـاع عن تبح1ب عى تبيمـن- يخاب ون وم1َ 

تبله. 
فكـوى صعرت تعني  وضوح تا2 ون ما قاما  ه ف1ُق تالغكياالت 
تألم1يكيـة يف عـدن مـن عمليات قكل بنشـطاء يف حـزب تإلصالح 
- اسـكثناء شـخصيات بـم توتفـق جهـاٌت وم1يكيـة عليـا عى 
تغكيابها- 1ـو  أم1 تبله وْفـقاً بلمنطق تبصعرتي؛ ألنَّ 1ذه تب 1ق 
تإلج1تميـة جزٌء ومكوٌن وصيٌل مـن مكّونات تبكحابف، وذرتٌع فكّاٌك 
من وذرِع محمد  ن زتيد بم تكن  قادرٍة عى عد2 تبقيا2  ما قاما 
 ـه؛ ألنَّها بو فعلا ذبك بخاب ا وم1 تبلـه. و1نا نكون وما2 قياس 

منطقي تحاب ي صعرتي تامل تألرتان 1و: 
-1 ما يقو2ُ  ه تبكحابُُف 1و  أم1 تبله. 

-2 تبكحابُف يقو2ُ  اغكيال نشطاء حزب تإلصالح. 
-3 إذتً تغكياُل نشطاء حزب تإلصالح 1و  أم1 تبله. 

و1ـذت تالسـكنكاُج يقـو2ُ عـى قياس منطقـي سـليم، بو  عث 
ورسـطو من قربه بوتفق عى صحكـه رغم ونف ت ن تبصالح وفكوته 
تبشـهرية  كح1يـم تملنطق وعلارتـه ذتئعة تبصيا تبكـي قال فيها 

))من تمنطق فقد تزندق((. 

مجزرة نازحي جبل رأس جرٌح جديٌد 
يف ضمري الشعب اليمني

مكاعلها، ومهما تعاظما علينا تبنوتئب فلن تجدوت من تبشعب 
تبيمني، وفـ1تدتً وَْو جماعاٍت، إال تبوفاء تبصادق بقضيكهم تمل1تزية 
فلسـطن، وسنسـهم مـع وشـقائنا تألحـ1تر يف تقاسـم تبنضال 
وتبك ـاح تبقومي حكى تح1ي1 ُتـّل فلسـطن من تبلح1 إىل تبنه1. 
1ذت قول فصل، سـا1منا يف تملـايض تبلعيد وتبق1يب  أروتح ودماء 
شـهدتئنا عـى تبسـاحكن تب لسـطينية وتبع1 ية، ومـا زبنا عى 

تسـكعدتد تا2 ملوتصلة تحمل مسـؤوبياتنا تجاه فلسطن وشعلها 
تبعظيم. 

بكـن دعوني 1نا وقكلس من تبق1آن تبك1يم آية مقدسـة تقدس 
تبحق وقانون تبحياة وتذت1 ُتـّل مسلم وإنَْسان  أن يقدس تب1وح 
تبلرشيـة، إذ يوجه تبله ُتـّل ف1ٍد منا، حاتمـاً وَْو محكوماً وَْو عاِبَم 
ديـن وَْو حكى مكسـوالً،  أن تبله ح21 تبقكـل نهائياً إال يف ما يكصل 
 كطليق تبقاعـدة تبقانونية تب قهية  أن تبن َس  ابن س وال يشء 

سوته: 
تِئيَل وَنَُّه َمْن َقكََل نَْ ًسـا ِ َغرْيِ  ))ِمـْن وَْجِل ذَِٰبَك َتكَلْنَا َعَىٰ  َِني إرِْسَ
اَس َجِميًعا َوَمْن وَْحيَا1َا  نَْ ٍس وَْو َفَسـاٍد يِف تأْلَْرِض َفَكأَنََّما َقكَلَ تبنَـّ
َفَكأَنََّمـا وَْحيَا تبنَّاَس َجِميًعا، َوَبَقْد َجاَءتُْهْم ُرُسـلُنَا ِ اْبلَيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ 

ُفوَن(( ﴿٣٢﴾ تملائدة..  َتِثريًت ِمنُْهْم  َْعَد ذَِٰبَك يِف تأْلَْرِض َبُمرْسِ
1ذه تآلية تبك1يمة وعطا حكماً قاطعاً  كح1يم تبقكل، وتبعدوتن 
تبسـعودّي تإلمارتتـي إنمـا يمارس تبقكل تبجماعي  شـكل شـله 

يومي تق1يلاً. 
إذتً 1ـم  موجب تبنص تبق1آني تإلبهي مدتنون تقكلة محرتفن. 
تبسـؤتل تبع1يض تبكلري بجميع تبجماعات تبسياسيّة تإلْساَلموية 
تملسـلمون،  تإلخـوتن  تبصابـح،  )تبسـلف  تملسـميات  و جميـع 

تبجماعات تبسنية و«تملطاوعة« وتبدعاة َو... َو...(. 
 وين 1ؤالء تبقو2 من قيادتت وقوتعد و1ي تشه1 من عى منا 1 
تبجوتمع وتملسـاجد وتملصليـات يف تبعابم تله تبخطـب تبكمجيدية 

بلحكا2 تبذين قكلوت وجوعوت ورشدوت مالين تملسلمن؟!!. 
وين 1م ِمن تإلْساَل2 ووحكامه؟!!. 

وين صوُت 1ذه تبجماعات من ج1تئم آل سعود وترتكا هم تبقكل 
تبيومي  حق تبشـعب تبيمني تبذي ذت1ه تبله يف تبق1آن ووغدق عليه 
تبنلي تملصط ي محمد عليه تبصالة وتبسال2  ابعديد من تألحاديث 

تبنلوية تبرشي ة؟!!. 
وبم يشا1د 1ؤالء تملسلمون من )تبدعاة وتملطاوعة وتمُلحدثن( 
مـن عى شاشـات تبكل زة تملحليـة وتبع1 ية وتألجنلية مشـا1د 
تمزيق وجسـاد تألط ال وتبكالميذ وتبطـالب وتبطابلات وتملعلمن 
وتبسـجناء وتمل1ىض، ومشـهد تبجيـاع و1م يكناوبـون وجلاتهم 
إما من وورتق تبشـج1 وَْو يسـكلمون معونات تملنّظـمات تبدوبية 

وتإلنَْسانية؟!!. 
وبم يشا1دوت صوَر تمل1ىض و1م يكوجعون وملاً يف تبيمن؟!!. 

وبـم يكسـنَّ بهـم قـول تلمـة 1ادئـة ناصحـة بهـؤالء تبقكلة 
وتملأجورين وتملسـكأج1ين تـي يكوق وت عن تبقكـل وتبكدمري؟ وبم 
يسـكطيعوت قول روي وتضـح  كح1يم قكل تبيمانين مـن ِقلَِل َمن 

يّدعون  أنهم خادمو تبح1من تبرشي ن؟!!. 
  طليعة تبحال فإن 1ذه تبكساؤالت وغري1ا يط1حها تملسلمون 
يف جميع  قـاع تألرض ويكمنون ون توصلوت صوتكم إىل تبقكلة تي 
يك وت عن تالسكم1تر يف تبكغول وتبوبوغ يف دماء وحلاب رسول تبله، 
و1م تبشـعب تبيماني تألصيل تبذي بم يعـ1ف تبكأريخ ونه قد ورض 

وحدتً من تبشعوب وتبدول تبع1 ية وتإلْساَلمية. 
تبيو2 تعانـي قيادة تململكة تبع1 ية تبسـعوديّة ج1تء سـلوتها 
تبسـيايّس غري تملنضلط مـن مخاط1 حقيقيـة  قضية تبصح ي 
تبسـعودّي جمال تبخاشـقجي، ومن ق1تر1م  حصـار دوبة قط1 
تبشـقيقة ومضايقـة  قيـة دول تبخليـج تبكـي بـم تدخـل تحا 
مظلكها. تما تعاني تبسـعوديّة من تسـك زتز وتسـكخ اف رئيس 
تبواليـات تملكحدة تألم1يكية دونابد ت1تمب تبذي يطابلها علناً  دفع 
تملال مقا ل تبحماية! ُتـّل ذبك يحدث بها وال تزتل ت1تكب تبج1يمة 

تلو تألُْخــ1َى  حق تبشعب تبيمني. 
تألصـل يف وضـع تهذت ون تكصابح تبسـعوديّة مع شـعلها ووالً، 
وجريتنهـا ثانياً، ومع محيطها تإلقليمـي. وما تبكعلق  حلل تبنجاة 
تملكمثل يف تيان إرستئيل تبصهيوني من خالل فك1ة تبكطليع، فهذت 
بَعْم1ي 1و تبغلاء تبسيايّس تبذي تعاني منه قيادة تململكة تبع1 ية 

تبسعوديّة تبحابية، وتبلُه وعلُم منا َجميعاً. 
وفوَق ُتلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليم..

رهاني على أنصار اهلل لن يخسر
تبله تيش نعملوت  يها؟ 

تبحاصل ون تبوتحد إذت بم ي هم  قلله عن ر ّه ال ي هم شيئاً. خلط 
عشوتء وعندتش عندي.. ال ي هم  ُككٍُب وال ي هم  محارضتت وال 
فهلوة تنظيم وتنظريتت ومشـاريَع. ومـوري وتضحة وتبحمد بله. 
مـن يو2 تنطالق حـ1تك تبحوثين تان ر1اني عليـه وعليهم و1و 

ر1ان بن يخرَسَ وبن يخيب. 
صدعُا  هذت ورصُت تسـكهلك من تبغـات وال و ايل. نلحا تالب 
و عض تبكالب مخكـّص يف »تبضمري«. و1ل ت1دعني تالب؟  ربتة 
ما سيكحّقق  أيدي تبللقيسين سككون دروٌس عظمى يف تبضمري. 
تونـس  لٌد خريُه 1ج1 مسـاجَد طمثها آل سـعود  مـال وزرت ي 

ودين تح1يف. 
سـيلني ذبك تبخريُ تملهاِجـ1ُ بن سـه صومعًة عظيمًة وسكعلو 

تألصوتت فيها  ابحمد وتبكسليح. 

لكل من يتغنى بالوطنية.. ماذا تعرف عنها؟!

منصور البكالي

1و تبعطاء وتبكضحية دون مقا ل، 1و تالسكشـعار بلمسئوبية وتملسارعة 
وتمللادرة يف تبقيا2  ها. 

فمن منكم وطني؟ ومن 1ي تب ئات تألَْتثَــ1 وطنية؟ 
و1ل نسـكطيع تبقول  أن تبوطنيـة م1تتُب، تزدتد  ابكضحيـات وتبعطاء، 

وتنخ ض  األخذ وتملكاسب، وتبكه1ب عن تحمل تملسئوبية؟! 
وعى ُتـّل وتحٍد منا وخذ 1ذت تملقياس عى ن سه بيدرك مقدتر وطنيكه! 

فأول من جسـد تملعنى تبحقيقي بلوطنية، يف إعالء م1تتلها، خالل تأريخنا 
تملعارص تبشـهيد تبقائد/ حسـن  درتبدين تبحوثي رضـوتن تبله عليه، ومعه 
شـهدتء تبح1وب تبسـا عـى صعدة، ومعه ويضاً تبشـهيد تب1ئيـس / صابح 
عـيل تبصماد، رحمه تبله، ومعهم تذبك شـهدتؤنا تأل 1تر من تبجيش وتبلجان 
تبشـعليّة، تبذين سقطوت إىل تبسماء و1م يدتفعون عن تبوطن وتملسكضع ن، 

يف موتجهة تبعدوتن  دمائهم تبزتية تبطا11ة!! 

َويحكـل ضمن تمل1تلـة تألوىل؛ بكجسـيد تبوطنيـة، تمل1ت طـون يف تبجلهات 
بلكصدي بقوى تبغزو، وتالحكالل، وم1تِزقكهم، 1ذه تألثناء وسـط تبربد وتبح1 
وتبقصف وتبنار وتب1صاص، وتبخـوف، وتالقكحامات، وتملعارك تبضارية، من 

تبذين  اعوت ون سهم بله، وتقلل تبله  يعكهم، فرشت1ا. 
ويدخل يف إطار تمل1تلة تبثانية يف تبوطنية تبعاملون يف تبقطاعات تبحكومية، 
ومؤسسـاتها تملخكل ة،  دون روتتب مـن وتاديمين ووطلاء و احثن وخربتء 

ومدرسن، وإعالمين وتل موظف ال يجد يف  يكه ما يأتل! 
ويدخـل يف تمل1تلـة تبثابثة ُتـّل موتطـن صامد وصا 1 وثا ـا يف موتجهة 
تبعدوتن وتبحصار، مسكم1ّ  1فد تبجلهات  اب1جال وتملال، وتملوقف، وتبكلمة. 
فأبـف وبف تحية، ورحمة، وسـال2، وتعظيم بهـؤالء، وتل وتحٍد منا يع1ف 
م1تلكـه، وَْو مكانـه  ـن تبوطنيـن وَْو تبخونـة وتمل1تِزقـة، تبذيـن يكاج1ون 
 ابوطن، وسيادته وت1تمة شـعله، مقا ل حصوبهم عى تبقليل، من فضالت 
وعدتء ومكنا، وديننا، وشـعلنا تملحافظ عى قيمه تإلسالمية تبسامية، وملادئه 

تألصيلة تب1تقية. 

انطباعاُت مدرِّس
يحيى مقبل 

دتخـَل حوش مدرسـة ت كدتئية وقـي صلاحاتي 
مكنقاًل مـن خيمة تدتعـا وعمدتها وتخكـل توتزنها 
إىل وُْخـــ1َى تصُ 1ُ فيها رياُح تبث1يـا. دتخل تبخيمة 
تطاي1 تب1يح ت1ت اً صقيالً ذت تبحم1ة تبدتتنة وتؤرجح 
تبسـلورة تملعلقـة عى عمـود تبخيمة تمـا بو تانا 

قطعة قماش تج ف عى حلل غسيل. 
مـن يككب يف تبصلـاح عى تبسـلورة يحكاج بكلكا 
يديه فلوتحدٌة يَككُُب و األُْخــ1َى يمسك تبسلورة، يف 
صلاحـات 1ذه تأليّـا2 ال يمكن ون تكـون ملكوَر تبيد 
ومعلماً بل1ياضيـات يف خيمة. ال ودري تيف رتودتني 

فك1ة تبلرت 1ذت تبصلاح؟
قلل منكصف تبنهار تهدو تب1يح وتسكن تبسلورة، 
تلهب تبشـمس تبخيمـة، ت1ت ـع حـ1ترة تبخيمة، 
نكعـ1ق، يكململ تبجابسـون عى تملقاعـد يح1ثون 
 أقدتمهـم تألرض، يكطاي1 غلـاٌر وحم1 تثيف، يلكل 
 ع1قنـا، يـا ب1تئحة تبطـن تملنقوع يف تبَعـ1َق، إنها 
تبجـ1س تبذي يـؤذن  نهايـة تبيو2 تبـدرتيس دتخل 

تبخيا2. 
بكـن ورغم تبعوتصـف تبطليعيـة وتبلرشية، فإن 
تبخيمة تعلمنا َجميعاً دترسن ومدرسن وَْتثَــ1 مما 
تعلمنا تبككب وتملجالت وتبصحف وتالنرتنا وتبكل از، 
ف ـي تبخيمـة نكعلـم تبكثـري ونسـكثني تبعلوديـة 
وتالسكسـال2، يف تبخيمة ال إبزت2 يثقل علينا ال قوتنن 
تكلحنا، ال وسياد يملون علينا، بقد تخ  نا حكى من 
تملنا1ج وتمل1تلات، وبكن وَيْضاً من تإلبزتمات وتبقيود 

وتب1وتن. 
فاملهم يف تبحياة وال تكون مقادتً، وتبسال2. 
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 أبــــــِشـــــــر
خدمة الرصيد اإلضافي 

MTN من

خدمة “أبِشر” تمكن مشتركي الدفع المسبق من الحصول  
 على رصيد إضافي عند عدم توفر رصيد لديهم. 

 
معك في كّل مكان

mtn.com.ye لطلب الخدمة أرسل “س” إلى 202

 لمزيد من المعلومات أرسل “ أبشر “ إلى 111 مجاناً
* تطبق الشروط واألحكام

حوار مع »مبعسس« برتبة عميد 
عبُدالغني علي الزبيدي

قلـا بـه: يا فند2 شـ ا تبسـعوديّة وتإلمـارتت رفضوت 
دخوَل طائ1تت ُعمانية بكقديم تملسـاعدة إلخوتننا تملنكو ن 

يف تمله1ة..؟
قـال: من َحـّق تبسـعوديّة ون تمنعهم؛ ألنَّهـم تلع إي1تن 

و1م تبذين يدعمون تملظا11تت وتالحكجاجات يف تمله1ة. 
طيب يا جنـ1تل.. بيش ما قدما تبسـعوديّة وَْو تإلمارتت 
تملسـاعدة وعملا جرس جوي إلنقـاذ تملنكو ن 1ناك طاملا 

وتل من سيقد2 تملساعدة.. إي1تني.؟
قال: خيل )تمل قعسـن( َحـّق تبح1يـزي يع1فوت قيمكهم 

ويع1فوت ونهم  دون تبسعوديّة ال يساووت شيئاً. 
قلـا: 1ـذت رويـك وَْو قناعكك.. يعنـي تبيمنـي تبح1 تبذي 
ي1فـض مد خـط ونلـوب تبن ـط  ـدون موتفقـة تبهيئات 
تبدسكورية يف تبيمن يعكرب غلي ويسكحق تملوت.. وونه  دون 

تبسعوديّة ال يساوي شيئاً. 
قـال: 1ذه قناعكي مـن زمان تحنـا تبيمنين  دون 
تبسعوديّة رتئدة وحامية )تبع1و ة وتإلْساَل2( وزعيمة 
تبسـنة بن نلقـى وخصوصا ون )تبشـيعة ( مرت صن 

 نا. 
ـنة وتبشـيعة تحنا  نكلمك  قلا به: وبيش حرشتنا  ابسُّ
عى حابة إنَْسـانية وو1ل تمله1ة 1م وفقاً بكقييمك تبطائ ي 
غابليكهم ُسـنة وَْو  ابكحديد شـافعية.. بيش ما قدموت بهم 

نة وتبشيعة..؟ مساعدة و عد1ا سهل  انشوف تبسُّ
قـال: ملعلومكـك تمله1ين؛  سـلِب تدخل سـلطنة عمان 
صاروت )إ اضية( يعني وحد وف1ع تبشـيعة تبكي 1ي مذ1ب 

و1ل عمان..؟
قلا به:  ـس ت اية.. تعال قيل بيـش مارست تبجلهات 
وونـا قائد وقسـما تبيمن عى تبدفاع عـن تبوطن ضد من 

يعكدي عليه..؟
قال: بيش  كدتفع عن تبشيعة وتنا سني..؟

قلـا بـه: ما عليـك مـن مذ1لي ونـا تتلمك عـن وتجلك 
تبعسك1ّي يف موتجهة تملعكدين عى  الدك..؟

قـال: بيش تبحوثين تانـوت زيدية وتالن وصلحوت شـيعة 

ودخلـوت إيـ1تن تبيمـن يدّمـ1و1ـا وتنـا توقـف معا1ـم 
وتساند1م..؟

قلـا بـه: يـا فند2 معـاك ور عـة فلـل وتر ـع وَْو خمس 
سـيارتت وتنا تمي  سـيارة وطقم ومعـاك وَْتثَــ1 من 
خمسـة عرش م1تفق ووَْتثَــ1 من خمسـن حارس بلليوت 
وتملزرعـة يف تبحديـدة وتنا تمي وتملسـدس وتبالسـلكي 
وتبنياشـن عى صدرك وتنا )تجـزع( وتانك مارد.. طيب 
مـن وين حصلا عى ُتـّل ذبك وبيش ما تدتفع عن  لدك وبو 

مقا ل ما حصلا عليه فقط..؟
قـال: تت1ك بك 1ذت تبهدتر.. بيـش دخلكوت تبح1س تبثوري 

وحزب تبله تبيمن بكي يدّمـ1وه 
ويغريوت عقيدته..؟

قلـا به: بيش  ككه1ب من تألسـئلة تبحقيقية وتذ1ب 
إىل و1م وخيال وتكحدث حديث )تمللعسسـن(.. 1يا تعال 
ونا وتنا طلعا.. مع فـارق تنك تحمل ثالث نجمات وطري 
ورشيـط وحم1.. وتنا قائد عسـك1ّي عـى مدى ور عن 
سـنة وونا موتطن.. تعال نذ1ب نقاتل.. وي إي1تني يدّمـ1 
 لدنا ونقاتل يف ن س تبوقا وي سعودّي وَْو تمارتي موجود 

عى ورض تبوطن وظا11  ل وي اخ1  كل ج1تئمه؟
قـال: تيش دخلـك تدعـم تبحوثين مش تنـا مؤتم1ي 

وتنا مع تبزعيم.. تيش فعلوت بك تبحوثين..؟
قلـا بـه: تبحوثيـن تدويل مسـكوى تلـري مـن تبوعـي 
و ابنسلة بل لوس.. )قد1م(  ايدوت يل فلة وسيارة من تبذي 

معاتتك..؟
قال: من خان تبزعيم  ايخون ُتـّل يش..؟

قلا به: ومانة تني ماسـك تعصا ي تنا وريد ون تخاطلك 
 ابحجـة وتالقنـاع.. بكـن مثلك يحكـاج مسـكوى آخ1 من 

تبنقاش..؟
قـال: تنكله تنـا  كخاطب تبعميـد تب1تـن.. ووي تطاول 

سكدفع ثمنه..؟
قلـا: به مع تحرتتمي بلحارصيـن ومانة تنني قد وصلا 
إىل م1حلة تشـكي ترميـك  حذتتي وبوال تننـا يف  يا محرت2 

وحذتتي جديدة وما فيها )سخى( ب علكها.. 
فأصيب  حابة من تبهسكرييا.. إىل درجة تاد يغمى عليه. 

شعب الصمود لن يركع 
لملوك العدوان 

حميد الطاهري

تإليَْمـــان  شـعُب 
شـعوب  خـريُ  وتبحكمـة 
مـن  بـه  تألرض  مـا 
شـامخ  ع1يـق  تأريـخ 
عابيـاً  تبسـحاب  فـوق 
تملاضيـة  تبعصـور  عـرب 
ي1تـَع  بـن  تبزمـان  مـن 
تبعـدوتن مهما تان  مللوك 
يف  تبعظيمـة  تبكضحيـات 
سليل تبدفاع عن وطنه. 

فهـو شـعُب تبجهاد يف 
تملايض وتبحارض، ال يقلل 

عى ت1تب ورضه »تملسكعم1 وتملحكّل« وبن 
يخضـع ألعدتئه مهمـا تان تبثمن، فهو 
شعُب تالنكصارتت تبكأريخية يف دك ووتار 

غزتة ورضه.. 
زتيـد  وعيـال  1ـا 1ـم  نـو سـعود 
وحل اؤ1ـم وتبعمـالء وتمل1تِزقة فشـلوت 
يف تحقيق نرص1ـم تملوعود رغم دعمهم 
تبوسـائل  وغ1 يـا  مخكلـف  وم1يكيـا 
تبعسـك1يّة يف عدوتنهـم تملسـكم1 ق1ت ة 
َوحشـود1م  وبكنهـم  تب1ت ـع  تبعـا2 
وتمل1تِزقة تملهزومـون يف مخكلف جلهات 
تبـرشف وتبدفـاع عى يد و طـال تبجيش 
تبيمني وتبلجان تبشعلية تبذين يكلدونهم 
وتملاديـة  تبلرشيـة  تبخسـائ1  وقـوى 
وتبعسك1يّة ويحّققون وروع تالنكصارتت 
 مخكلـف ميادين تبعـزة وتبرشف دفاعا 

عن وغى تألوطان.. 
 كم يا و طاَل تبجيش وتبلجان ووح1تر 
ورض تألح1تر ن كخـ1ُ ُتـلَّ تب خ1، فأنكم 
وسـود ُتـّل جيوش تبعابـم؛  ما بكم من 
ودوتر  طوبية يف َدكِّ حشـود ملوك خليج 
قكـل تألط ـال وتملدنيـن وتبنسـاء  هذه 

تبق1ية وتلك تملدنية.
إنكم يا وسـود تبيمن تبكلري خريُ رجال 

تبح1وب ال مثيل بكم، 
تحية فخـ1 وإجالل وتقديـ1 بكم من 

قلوب و ناء تبشعب بكم.. 
تحية  حجـم ُتـّل تألوطـان بكم ويها 
تملجا1دون يف سليل تبدفاع عن ُتـّل شرب 
مـن تبوطن تبغايل عى ُتـّل و نائه تألح1تر 
وتبرشفـاء وتألوفيـاء تبصامدين يف وجه 
عدوتن  ني سعود وحل ائهم وعمالئهم، 
وتبنرص عى ويديكم حليُف تبشعب تبوتحد 
عى ملوك تبعدوتن تبغاشم وتمل1تِزقة عما 

ق1يب.. 
إنَّ شـعَب تبصمـود ال ي1تـع مهمـا 
تسـكخد2َ تألعـدتء مخكلـَف تبوسـائل يف 
عدوتنهـم تبهمجي عليه، فإنه شـعب ال 
يخضع و1و شـعُب تبجهـاد يف دك غزتة 
ورضـه وتأليّـا2 تبقادمة سـوف يشـعل 
»ثورة غضب« وثورة ضد تملحكّلن ألرضه 
َوتبعمالء وتبخونة تبذين  اعوت ضمائ11َم 
مللوك خليج تبعدوتن تبقاتلة وتبكجويعية 

وتملدمـ1ة بوطـن تإليَْمـــان، وتسـكلموت 
ثمـَن  وتإلمارتتيـة  تبسـعوديّة  تملاليـن 
دماء تآلالف مـن تألط ال 
وتبشـيوخ  وتأل 1يـاء 
تسكشهدوت  تبذين  وتبنساء 
يف غـارتت طـريتن تحابف 
تبعـدّو يف مخكلـف تبق1ى 
ق1ت ـة  تبيمنيـة  وتملـدن 
تب1ت ع مـن عدوتن  تبعـا2 
زتيـد   نـي سـعود وووالد 
وعمالئهـم  وحل ائهـم 
و شـع  ترتكلـوت  تبذيـن 
ج1تئم تبح1وب  حق و ناء 
شـعب تبصمـود وترتكلوت 
و شـع تملجازر تبلرشية  مخكلف مناطق 
تبيمن تبوتحد تبكي سـكلقى موحدًة ورضاً 
وإنَْســـاناً إىل تأل د ومسكحيل تمزيقها 

يا ملوك تبعدوتن تب اشل.. 
تبصمـود  و نـاء شـعب  عاص ـة  إنَّ 
قادمة بلغزتة ورضهم َوسـكح1ق حشود 
»سلمان وت ن زتيد وحل ائهم وتمل1تِزقة« 
تبيو2 وَْو غدتً، عاص ة شـعب تب كوحات 
تإلْسـاَلمية يف تملرشق وتملغ1ب قادمة ويها 
تملحكّلون بألرض تبح1ة تبكي سكظل ح1ة 

مدى تبزمان.. 
تبجهـاد  تبيمنـي شـعب  تبشـعب  إنَّ 
وسـيَُدكُّ قـوتت تملعكـدي يف ُتــّل شـرب 
بـكل  ذبـك  وتأليّـا2 سككشـف   أرضـه 
شـعوب تألرض  أن و ناء تبشعب تبصا 1 
وتبصامد صمـوده سـيكحول إىل  1تتن 
سـكدم1 ع1وش تملكحاب ـن  قيادة  ني 
سـعود وسـيأخذون  ثأر تبشـهدتء وثأر 
وطنهـم، فأ ناء تبيمن تبحليب 1م سـند 
تب1سـول تبحليـب و1ـم رجـال تب1جال 
يحلـون تبشـهادة يف سـليل تبدفـاع عن 
تألرض وتبعـ1ض وتبكأريـخ يشـهد بهم، 
ويـو2 دمـار ع1ش ملـوك تبعـدوتن عى 
ويـدي ونصار رسـول تبلـه »ص« قاد2 يف 

تبق1يب تبعاجل ال محال بذبك. 
إنَّ و نـاء شـعب تبصمـود خـري و1ـل 
تألرض فهـم رجـاُل تبحـ1ب وَربُّ تبكون 
بهم يشـهد، يو2 تبنرص بهم قـاد2 وَعَلُم 
تبقمـ1  سـطح  فـوق  سـريفع  تبنـرص 
عابيـاً، ترفعـوت يـا  ني سـعود ويـا ت ن 
زتيـد »زتيـد تب1تيـَة تبليضاَء، وتسـحلوت 
جنودتـم مـن تألرتيض تبيمنيـة قلـل ون 
يُقـربوت فيها، 1ـذه نصيحة بكـم  دون 
وي مقا ـل، َحيْـــُث ون تألرتيض تبيمنية 
بلغزتة جهنم وشـعب تبصمـود بن ي1تع 
بكم مهما طـال عدوتنكم وو ناء شـعب 
تبصمود سـيكحوبون يف تبغـد تبق1يب إىل 
 ـ1تان ضدتم وبن ي1حموت غزتة ورضهم 

وتبعمالء وتبخونة.. 
سـوف  وغـدتً  يف صـرب  تبيـو2  إنهـم 
يُشـِعلون تألرَض نريتنـاً تدمـ1ُ عـ1وَش 
ملـوك تحابـف تبعـدوتن تبهمجـي وَمن 

تحاب وت معهم عما ق1يب. 
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عندمـا يقول تبلـه سـلحانه وتعاىل: 
}َحكَّى تَكَِّلَع ِملَّكَُهْم{ معنا1ا ويًضا - فيما 
ن هـم - ونه ويًضا 1م بـن يقللوت منك إال 
ون تكخى عن ملكك تبكي ونا عليها، وعن 
ومكـك تبكي ونا منها، 1ذه حقيقة، آيات 
تبلـه حقائـق، ويف ن س تبوقا سـيأتي 
تبوتقع يكشـ ها، فيقـول يف آية وخ1ى: 
}َسـن1ُِيِهْم آيَاِتنَا يِف تآْلَفاِق َويِف وَنُْ ِسـِهْم 
َ َبُهْم وَنَُّه تْبَحقُّ وََوَبْم يَْكِف ِ 1َ َِّك  َحكَّى يَكَلَنَّ
ٍء َشـِهيٌد{ )فصلا:53(،  وَنَُّه َعَى ُتلِّ يَشْ
سن1يهم آياتنا سوتء تانا آيات جديدة، 
وو شـوت1د عى آياته، شوت1د تكون 1ي 
مصاديق ملا نطقا  ه آياته دتخل تكا ه 
تبك1يـم، }يِف تآْلَفـاِق{ يف آفـاق تبدنيا، يف 
 َ ى يَكَلَنَّ وقطار تبسـموتت وتألرض }َحكَـّ
{ يكلن 1و، يظه1، تظه1  َبُهْم وَنَُّه تْبَحـقُّ
تبحقائـق  شـكل ت ـ1ض ن سـها عى 
تل مـن يعانـد، حقائـق تكجـى بلناس 
تب ا1من، وت 1ض ن سـها ويًضا حكى 
عـى تملعاندين فيقطعون  أن تلك تآليات 
1ـي تبحق، ويقطعـون ون 1ـذت تبككاب 
تبك1يـم 1ـو تبحق، ويقطعـون  أن 1ذت 
تبديـن 1ـو تبحـق، ويقطعون  ـأن تل 
ما وخـرب تبله عنـه 1و حق، مـع تبزمن 
سـن1يهم آياتنا مع تبزمـن يف تآلفاق ويف 
ون سـهم، تبكثـري من تملكغـريتت تحدث 
عى يد تإلنسـان ن سه، فكربز تبشوت1د، 
نحـن قلنـا يف دروس سـا قة ونه ما من 
يشء إال ويحـدث فينـا ما يشـهد به، ما 
من يشء من تألشـياء تبكي 1ي آيات من 
آيـات تبله، وم1 مـن دين تبلـه، ونحن ال 
نكاد نصدق  ه، وو نحن نسكلعده، وو قد 
ن1فضه، 1ناك يف وتقعنا ويف ممارساتنا، 
ويف ترصفاتنا ما يشـهد  أنه تبحق، بكن 
تملشـكلة عندمـا يكون تإلنسـان يف 1ذه 
تبدنيـا يعيـش عمـ1ًت طويـاًل سـنة  عد 
سنة، ويف تبسـنة تبوتحدة تم تحدث من 
مكغـريتت، تم تحصـل من وشـياء، من 
وحدتث تشـهد  صـدق ما وخـرب تبله  ه، 
تشـهد  ابحقائق تبكي دتخـل تكاب تبله 
تبك1يـم، وبكن ال يلك ا تإلنسـان إبيها، 
ال يلك ـا إبيها، يكون يف وتقعه مع1ض، 
وتإلنسـان تبـذي يضع بن سـه  1نامًجا 
معينًا يف 1ذه تبدنيا يأخذ عليه تل ذ1نه، 
وتل ت1كمامه، بن يلرص تألشياء تألخ1ى 
 ابشـكل تبـذي ي يـده فيزيـده  صرية، 

ويزيده مع1فة، ويزيده 1دى ونور.
فيمـا وتصور 1كـذت حياتنا، تل وتحد 
منا يضع بن سه  1نامًجا معينًا م1تلط 
 أمـور معيشـكه، إمـا ونـه قد قـ1ر ون 
يشكغل يف تبكجارة، فهو ي ك1 يف تبدتان، 
وي كـ1 يف تبلضاعـة مـن ويـن يأخذ1ا، 
و1كـذت ذ1نـه معظمـه يكجـه إىل 1ـذت 
تبجانب، وو ي ك1 يف ون يليع ويشـرتي يف 
]تبقات[ مثـاًل بيله ونهاره ت كريه حول 

موضوع تبقات، ووي ك1 يف تبزرتعة. 
و1ـذت يف تبوتقـع 1ـو ظلـم بلن ـس، 
ظلـم بلن ـس؛ ألن تبله سـلحانه وتعاىل 
و1لنـا مـدترك وتسـعة، و1ب تإلنسـان 
قـدرة عى ون يسـكوعب إدرتتـه وذ1نه 
تألشـياء تبكثرية من حوبـه، فيمكنه ون 
ينشـغل يف تبكجـارة، يعمـل يف تبكجارة، 
وو يف تبزرتعـة، ويف ن ـس تبوقا ما يزتل 
يف ذ1نـه، ما يـزتل يف مدترته سـعة، ما 
يزتل 1ناك مجال وتسـع جـًدت ألن يدخل 
تألشـياء تألخـ1ى ويهكـم  هـا ويدرتها 
ويكأمـل فيهـا، نحـن مـن نضيـق عى 
ون سـنا نظ1تنا، تبله تبذي خلق تإلنسان 
يف وحسـن تقويم }َبَقْد َخَلْقنَا تإْلِنَْساَن يِف 
وَْحَسـِن تَْقِويٍم{ )تبكن:1( يف شـكله، يف 

مدترتـه،  اسـكطاعكه ون 
يسكوعب تألشياء تبكثرية.
يقـول علمـاء يف 1ـذت 
تإلنسـان  تبعـرص:  ـأن 
طويـاًل  عمـ1ًت  يكعمـ1 
ويمـوت وال يكـون قد 
تسـكغل مـن دماغه إال 
نحـو %ص1 دماغـه ال 
يكون قد تسـكغل منه 
نسـلة  سـيطة  إال 
تسـاوي  مـا  1ـي 
تبعـرش،  وي  %ص1 
تألشـياء،  و قيـة 
1م يقوبـون 1كذت: 
وساس  عى  دماغه 
يعكـربون  ونهـم 
1ـو  تبدمـاغ  ون 
بكثـري  م1تـز 
تإلدرتتات  مـن 
ع1  ملشـا ت و
 ، ت ملعلومـا وت
تبذتت1ة  و1ناك 
تح ـظ  تبكـي 
ء  شـيا أل ت
تبكثـرية مـن 
ملعلومـات،  ت
تملهـم معنى 
1ـذت سـوتء 
ت  نـو تا و
مصيلـن 
ن   ـأ
غ  مـا بد ت

1ـو 
ون  وو  1ـذت،  عـن  تملسـؤول 

تملقصود ون تإلنسان بديه مدترك وتسعة 
جًدت، وبديه قدرة و1لها تبله به يسكطيع 
ون يسـكوعب  هـا وشـياء تثـرية جـًدت، 
فيشـغل ذ1نه 1نا، ويشـغل ذ1نه 1نا، 

ويف مجاالت مكعددة.
تملسـلم  تإلنسـان  تملؤمـن،  تإلنسـان 
 معنـى تبكلمة 1و من يسـك يد من تل 
يشء حوبه، مـن مكغـريتت تبحياة، من 
تألحـدتث تملكجددة يف تبحيـاة، وي حادث 
يف وي  قعـة مـن تبدنيـا تأتـد ون فيـه 
شـا1ًدت 1و فيه آية، 1و شـا1د عى آية 
وفيـه آية، وفيه عرب تثرية، وبم تكن تلك 
تألحدتث تبكـي وقعا يف تألمـم تملاضية، 
وبم يـأت تبقـ1آن تبك1يم يقصهـا علينا 
وعـى تبنلي ن سـه )صلـوتت تبله عليه 
وعى آبه(؟ بيقول بلجميع: }َبَقْد َتاَن يِف 
َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة أِلُويِل تأْلَْبلَاِب{ )يوسـف: 
مـن تآليـة111( ألويل تألبلـاب: تبنـاس 
تبذيـن 1م بديهم بـب، وي ال ينظ1ون إىل 
تألشياء نظ1تت سطحية، 1م يك همون 
تألشـياء، 1ـم يكأملونها وينظـ1ون ما 

فيها من عرب فيسك يدوت منه.
قصصهـم، مـا 1ـو تبقصـص 1نا؟ 
تلـك تألحـدتث تبكـي تانا تحصـل، وبم 
يع1ض تبق1آن وحيانًا تلمة يقوبها تلار 
تبعشائ1 يف ويا2 نوح، وو يف ويا2 ف1عون، 
وو يف ويـا2 صابح وو 1ـود وو وي نلي من 
تألنلياء؟ حكى تبكلمة تبوتحدة يسـجلها 
1ي حـدث ومن ورتء1ا عـربة، وتوحي 

 ابيء تبكثري، موتقف تألنلياء ويًضا.
أل1ميـة 1ـذه يقـول: }َبَقـْد َتاَن يِف 
َقَصِصِهْم ِعرْبٌَة{ )يوسف: من تآلية111( 
عربة يعني: دروس تثرية جًدت، وتبدروس 
ال يعنـي فقـط 1ـو مجـ1د تملع1فة، وي 
ع1فـا ونـه تان 1نـاك نلـي، وونه تان 
يقـول تذت، وقابا ومكه بـه تذت، وتنكهى 

تملوضوع، 
دروس  فيهـا  عـربة،  ال، 

تثـرية، تعـ1ف من خالبها ن سـية و1ل 
تبلاطل، تع1ف من خالبها ما تبذي يحول 
 ن تبنـاس و ن ون يؤمنـوت، تع1ف من 
خالبهـا ويًضا ملاذت تانـوت ينطلقون  جد 
وتجكهـاد ملعارضة نلي مـن ونلياء تبله، 
تعـ1ف مـن خالبهـا تيـف تان تألنلياء 
)صلوتت تبله عليهم( رحماء جًدت  األمم، 
ومخلصون وناصحون، و1م ويًضا وناس 

تصط ا1م تبله ووتملهم.
ثـم تسـكغ1ب ون تل ومـة مـن تألمم 
ما سـلم نلـي من ونليـاء تبلـه، وي نلي 
يلعثـه إىل وي ومة من تألمم ما سـلم من 
ون يقوبـوت بـه ونـه سـاح1 وو مجنون، 
مجنـون، مجنـون ذبك تبشـخص تبذي 
تصط ـاه تبله ووتمله، ذبك تبذي يكقطع 
قلله وسـً ا وومًلا عى تبناس ون ال يهكدوت، 
ذبك تبذي يلـذل وقكه تله بهدتية تبناس، 
وإخ1تجهم من تبظلمات إىل تبنور، يقا ل 
 ـأن يقـال بـه: مجنـون شـاع1 تذتب 
م رتي سـاح1، وإن وتى  ككاب من عند 
ِبَن تْتكَكَلََها َفِهَي  تبله }َقابُوت وََسـاِطريُ تأْلَوَّ

تُْمَى َعَليِْه  ُْك1ًَة َووَِصياًل{ )تب 1قان:5(.
تبعرب تثـرية جًدت من خـالل تألحدتث 
سـوتء مـا قصه تبلـه يف تبقـ1آن تبك1يم 
من وخلار تألمم تملاضية؛ وو من تألحدتث 
تبكي تط1و يف 1ذه تبدنيا، سوتء يف تاريخنا 
تبق1يب، تاريخ تألمة 1ذه تإلسـالمية، وو 
يف عرصنـا تبحارض، وما وتثـ1 تألحدتث 
وتملكغريتت يف 1ـذت تبعرص تبحارض، بكن 
يلـدو وننـا ال نـ1ى فيها إال ونهـا وحدتث 
مجـ1د وحـدتث، خصومـة وقعـا  ـن 
دوبكـن 1نـا و1نـاك حصل مـا حصل، 
ونكا ع تألخلار بنع1ف ماذت يحدث فقط، 
تل حـدث فيه عربة، تل حـدث 1و آية، 

1و شـا1د عى آيـة من آيـات تبله، 1و 
شـا1د عى تل ما 1و 
سـوتء  حق 
يف  تان 
تكا ـه 
 ، يـم بك1 ت
وخـرب  وو 
تب1سـول   ـه 
)صلـوتت تبله 
وعـى  عليـه 

آبه(. 
يِهْم  َسـن1ُِ {
تآْلَفاِق  يِف  آيَاِتنَـا 
وَنُْ ِسـِهْم  َويِف 
َ َبُهْم  ى يَكَلَـنَّ َحكَـّ
وََوَبـْم  تْبَحـقُّ  ُه  وَنَـّ
يَْكِف ِ 1َ َِّك وَنَُّه َعَى 
َشـِهيٌد{  ٍء  يَشْ ُتلِّ 
1و  )فصلـا:53(، 
شا1د عى تل يشء، 
ال يغيب، 1و شا1د، 
فهـذه تألحـدتث تبكي 
يعلمها،  تحـدث 1ـو 
و1ـو يعلـم مـا فيها 
وتثـري  عـربة،  مـن 
منهـا، تثـري منها 1ي 
سـننه  عـن  تخـ1ج  ال 
1ـذه  يف  رسـمها  تبكـي 
تبحياة، تلك تبسـنن تبكي 
تقي  أنـه إذت ما عملا 
ومة 1كذت سـككون نكيجة 
عملها 1كذت يف 1ذه تبدنيا، 
َك وَنَُّه َعَى  }وََوَبـْم يَْكِف ِ 1َ ِـّ
ٍء َشـِهيٌد{ )فصلـا:  ُتلِّ يَشْ
مـن  فهـو  تآليـة53(  مـن 
سـرييكم آياته يف تآلفاق ويف 
ون سـكم، حكى يكلن ون تلمـا ذت1ه يف 
تكا ه تبك1يم 1و حق ال شك فيه، وت1ر، 
نحن تمؤمنن وبيس تذبك؟ ون1جو تبله 
ون نكـون مؤمنن حًقـا، وون نكون من 
تبصادقـن يف إيماننا، إذت وردت ون تكون 
مؤمنًـا  معنـى تبكلمة فخـذ تبعرب من 
تل حدث تسـمع عنه، وو تشا1ده حكى 
يف  لـدك، حكـى يف سـوقك، حكـى دتخل 
 يكـك، تل يشء فيـه دروس وفيه عربة، 
بيزدتد تإلنسـان  صـرية، يـزدتد إيمانًا، 
يزدتد وعيًا، وتإلنسـان تبذي يع1ف يزدتد 
إيمانه ووعيه؛ سـيجنب ن سـه تبكثري 
مـن تملزتبـق، سـيدرك تيـف ينلغي ون 
يعمـل؛ ألنه مـن خالل تأمالتـه تبكثرية 
يع1ف ون تألشـياء وشـله  سـنن يف 1ذه 
تبحيـاة، وبهـذت قـال تإلما2 عـيل )عليه 
تبسـال2(: )تبعاقل من تد ـ1 تبعوتقب(، 
وتيف تسـكطيع ون تكد ـ1 تبعوتقب، ون 
تعـ1ف ون وم1ًت تهذت تكون عاقلكه 1كذت 
إال مـن خـالل تأمالتك، وتد ـ1ك بلق1آن 
تبك1يم، وبص حات 1ذت تبكون يف وحدتثه 
تملكجـددة وتبكثرية؟ وبهذت قـال يف تال2 
آخ1: )تبعقل ح ـظ تبكجارب( تبكجارب 
1ـي تألحـدتث سـوتء تجـارب تج1يها 
ونـا، وو وحدتث تقع يف تبحياة، 1ي تلها 
ال تخـ1ج عـن سـنن مككو ـة ورتء تل 
عمل مـن تألعمال، ونه عمـٌل ما يج1 إىل 
نكيجة معينة، سوتء تانا نكيجة سيئة 
وو نكيجة حسـنة، إذت عاش تإلنسـان يف 
1ـذه تبدنيا و1و ال يحاول ون يسـك يد، 
ون يسـك يد ممـا يحصـل فإنه ن سـه 
من سـيكون مع1ًضا بلكثري من تملزتبق، 
يكأثـ1  اإلعال2 تملضلل، يكأثـ1  ابدعاية، 
يكأثـ1  ابوعود تبكاذ ـة، يكأث1  زخارف 

تبقول.
و1كـذت يظل إنسـانًا يف حياته م1تا ا 
يهكز ال يسكطيع ون يسكقيم وال يسكطيع 
ون يثلـا؛ وألن تبدنيـا مليئـة  ابضالل، 
وتبلاطل بـه دعاته تبكثـريون، وتبلاطل 
بديه إمكانياته تبكلرية وتبوتسعة، يمكلك 
تبلاطل 1نا يف 1ذه تبدنيا وتث1 مما يمكلك 
تبحق؛ به تبقنوتت تب ضائية، وبه وسائل 
تإلعال2  شـكى ونوتعها،  شـكى ونوتعها 
سوتء تبكل زيون وو تإلذتعة وو تبصحي ة 
وو وشـخاص يكح1تون يف ووساط تبناس 
يحملون وفكاًرت ضابة، وو تلمات مضلة، 
يحملـون زخـارف مـن تبقـول يضلون 
 هـا تبناس، ودعـاة تبحق قليـل، تبكثري 
منهـم مغلـوب عى وم1ه، مقهـور، وإذت 
مـا تح1ك يجد ن سـه ي كقـ1 إىل تبكثري 
من تإلمكانيات سيكون صمكه محدوًدت، 
ويكـون مجـال ن ـوذ تلمكه محـدوًدت، 
حينئـٍذ يكون تإلنسـان ع1ضة ألن يضل 
 سـهوبة إذت تان من يعملون من حوبه، 
إذت تان تلمـا تسـمعه وتشـا1ده مـن 
حوبـك يخـد2 تبلاطـل  نسـله %ص9 وو 
وتث1، وتبنسـلة تبقليلة 1ي نسلة تبحق، 
و1ي تملغمـور جانلها، تملغلوب وتملقهور 

صاحلها.
إذت ونـا تكأمـل تألحـدتث ال تكن ونا 
 ابشكل تبذي يكلقى من تآلخ1 ما يقول، 
ثـم يأتي تبطـ1ف تآلخ1 فككلقـى منه ما 
يقول حينئـٍذ بن تكون وتثـ1 من مج1د 
ناقل، تكـون ذتت1تك علـارة عن رشيط 
فقط تسـجل فيهـا تال2 فالن ثـم يأتي 
تال2 تآلخـ1 تسـجله عـى تبـكال2 تألول 
فيمسـحه، و1كذت؛ ونا عـى 1ذت تبنحو 
بن تسـك يد من تبعرب حكى من شـخص 
وتحـد، قـد يأتـي زعيـم مـن تبزعمـاء 
يسـمعه تبنـاس عـرش سـنن عرشين 
سـنة ثالثن سنة، وتل فرتة يقول تالماُ 
معسواًل، ووعود  1تقة، ويقول وما تآلن: 
تب رتة 1ي فرتة قليل من تبكال2 تثري من 
تبعمل، تقول: صحيح، تسـجل تبكال2 يف 
ذتت1تـك، ثم تأتي شـوت1د عى ون تالمه 
ذبـك بيـس وتقعيًا فأنـا ال تلرص1ا وال 

تكأملها.
إذًت وونـا تحك ـظ  ذبك تبـكال2 وونا 
نظ1تك إىل ذبك تب1جل ونه 1كذت تما قال، 
وال تلـرص تبشـوت1د عـى ون تالمه غري 
حقيقي، ثم إذت  ك تمّل، وتقول: يلدو ون 
1ذت تبـكال2 غري صحيح؛ قد  يل تبرشيط 
يف ذتت1تك؛ ينطلق من جديد يقول: نحن 
تآلن ن1يد ون ن كح ص حة جديدة، وتآلن 
1و فـرتة ون نقـول ونعمـل، وقليل من 
تبـكال2 وتثري مـن تبعمل! قابـوت: ]وتبله 
تالمه ومس سـمعناه جميـل جًدت وقال: 
ومـا تآلن ص حـة جديـدة سـن كحها[! 
و1كـذت، تعيـش مع شـخص عـى 1ذت 
تبنحو عرشين سـنة، ثالثن سـنة وونا 

ذبك تبذي بسا وتث1 من سماعة.
تبلـه و خ  نـي إرستئيـل يف تثري من 
آياته تبك1يمة عى تثري مما تانوت عليه، 
اُعوَن ِبْلَكِذِب{ )تملائدة:  منها قوبه: }َسـمَّ
مـن تآلية11( سـماعون بلكذب، ونا قد 
تسـمع تبكـذب من تبشـخص تسـمعه 
فكعـ1ف ونه تذب، وو تعـ1ف حكى بو بم 
تجـد تبشـوت1د يف ن س تبوقـا عى ونه 
تذب، تسكطيع ون تقطع ون تلك تبنوعية 
ال يمكـن ون يأتـي منهـا تال2 صحيح، 
فأنـا مـن تقطع  أنـه تذب، بـم يقل: 
اُْعْوَن{ يسمعه  يسـمعون تبكذب، }َسـمَّ
ويكأثـ1  ـه يف وقكـه، وقد ينطلـق ويًضا 

وسيلة بنرشه يخد2 ذبك تبكذب. 

شذرات من برنامج رجال اهلل: 

ملزمة “ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى”
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 أّكـد أن المسؤولين السعوديين يقودون المملكة نحو الهالك

 على خلفية قضية اختفاء الصحفي »جمال خاشقجي«:

نصر اهلل: السعودّية اليوم يف أسوأ صورة وعلى حكامها إيقاف العدوان على اليمن
 : متابعات

وّتــد سـماحُة تألمـن تبعـا2 بحـزب تبله 
تبللناني، تبسـيد حسـن نرص تبلـه، ون ُحّكا2 
تبسـعوديّة يعيشـون تبيـو2 يف وسـوو حابـة، 
دتعيا إيا1م إىل تتّخاذ »موقف شجاع« وإعالن 
وقف تبعدوتن عـى تبيمن؛ ألنَّ موق هم تبحايل 
يقود1ـم نحـو »تبهالك«، تما وّتــد ون تبعدّو 
تبصهيونـي يصّعد من بهجكه ضد قطاع غزة، 
ويوتجه تصعيدتً شعلياً فلسطينياً  املقا ل. 

وقـال تبسـيد نرص تبلـه يف خطـاب وبقاه، 
ومـس تبجمعـة: إن حادثة تخك ـاء تبصح ي 
تبسـعودّي »جمال خاشـقجي«  اتا تشـكل 
ضغطـاً عامليـاً َتلـريتً عى تب1يـاض، موضحاً 

ون 1ـذه تبحادثة جعلـا تألم1يكين »يف حابة 
ال يُحسـدون عليهـا« تمـا جعلـا تبحـكا2 

تبسعوديّن »يف موقف مح1ج جدتً«.
ووضـاف نرص تبله ون »ال وحد يف تململكة 
تبع1 يـة تبسـعوديّة يجـ1ؤ عـى ون يكخذ 
إىل  إشـارة  يف  وم1يـكا«،  عقو ـات  حـق 
تهديد ت1تمب   1ض عقو ات قاسية عى 
تب1يـاض يف حـال ثلوت تورطهـا يف مقكل 

خاشقجي. 
وفيمـا يخـص تبيمـن، دعـا نـرص تبلـه 
تملسـؤوبن تبسـعوديّن إىل ون »يكخذوت موق اً 
شـجاعاً يف وقف تبح1ب عـى تبيمن«، مؤّتـدتً 
عى ون تآلن 1و تبوقا تملناسب بلقيا2  خطوة 

تأريخية وإعالن وقف 1ذه تبح1ب. 
ووضـاف ون »تبغطـاء تبـدويل بلحـ1ب عى 

تبيمن  دو  االنهيار«، وون »صورة تبسـعوديّة 
يف تبعابم تبيو2 1ي وسوو صورة يف تأريخها«.

وحـّذر نـرص تبله حـكا2 تب1يـاض من ون 
»تالسـكم1تر  هذه تبط1يقة وتبسلوك يف قيادة 
تبسعوديّة، سـيقود1ا إىل تبهالك«، مؤّتـدتً ون 
تبعابم بم يعد يحكمل تالنكهاتات تبكي ي1تكلها 

تبنظا2 تبسعودّي وسياساته. 
وعـن تبوضع تب لسـطيني قـال نرص تبله 
إن: »1نـاك تصعيـدتً يف تبلهجـة تإلرستئيليـة 
ضـد قطـاع غـزة، ويوتجـه  كصعيد شـعلي 
فلسطيني وإرصتر عى تالسكم1تر يف مسريتت 
تبعـودة تبكـربى« مضي اً ون و1ـل غزة »بيس 
بديهم خيار آخ1 سـوى تبصمود وتملوتجهة«؛ 
ألنَّ تبعـدّو تبصهيونـي يضعهم  ـن خيارين: 

»إما تبقكال وَْو تملوت جوعاً«. 

مقاطعة عاملية ملؤتمر االستثمار السعودي 
و4 دول أوروبية تعلق زياراتها إىل اململكة

 : متابعات
تكوتَصـُل ردوُد تب عـل تبدوبية ضد تبسـعوديّة؛  سـلِب قضية تخك ـاء تبصح ي 
»جمـال خاشـقجي« تبذي توتجـه تب1ياُض تتهامات وتسـعًة  قكلـه وتعذيله دتخل 
قنصليكهـا يف ت1تيـا، ويف آخ1 تدتعيات تلك تبقضية وعلنا ُتـّل من ف1نسـا و1وبندت 
و 1يطانيـا ووملانيـا تعليَق تبزيارتت تب1سـمية إىل تبسـعوديّة، فيما توسـعا قائمة 
تملقاطعة تبعاملية ملؤتم1 تالسكثمار تبسعودّي تملق1ّر عقده خالل تأليّا2 تبقادمة تحا 

تسم »دتفوس تبصح1تء«. 
تب1ئيـس تب 1نـي تيمانويل مات1ون وعلن ونه ق1َّر  ابكنسـيق مـع رئيي وزرتء 
1وبندت و 1يطانيا وتملسكشـارة تألملانية ونجيال مريتل، تعليَق تبزيارتت تب1سـمية إىل 
تبسـعوديّة إىل حن تقديم سلطاتها توضيحات  شأن تملسؤوبية عن مقكل تبصح ي 

تبسعودّي جمال خاشقجي. 
وقال مات1ون يف ترصيح صح ي ودىل  ه يف  1وتسل إنه »يف ظل تبظ1وف تبحابية، 

ق1ّرنا توقيف  عض تبزيارتت، ومنها تبزيارتت تبسياسية«. 
وب ا تب1ئيس تب 1نـي إىل ون تملعلومات تبكي يع1فها عن تبحادث خطرية بلغاية 

ومدعاة بلقلق. 
ويف سـياق آخـ1 مكصل  ابقضيـة ذتتها، وعلنـا مجموعة »غوبدمان سـاتس« 
تملابية مكعددة تبجنسـيات، مقاطعكَها ملؤتم1 تالسـكثمار تبسـعودّي تملع1وف  اسم 
»دتفـوس تبصح1تء« تبذي من تملق1ّر عقده خالل تأليّا2 تبقادمة دتخل تململكة، وتبذي 
وعلنا عدة جهات دوبية رسـمية وتجارية وإعالمية، مقاطعكه عى خل ية تخك اء 

تبصح ي »خاشقجي«. 
وقـال تب1ئيـس تبكن يذي بــ »غوبدمان سـاتس«، دي يد سـوبومون، يف مقا لة 
مـع شـلكة »يس إن  ـي يس« تإلخلارية تألم1يكيـة، إن تملجموعة بن ت1سـل ويًّا من 
مسـؤوبيها تبكن يذين إىل مؤتم1 تالسـكثمار تبسـعودّي، ووضاف: »بـم وتن وخطط 

بلذ1اب، وبن يذ1ب ويٌّ من مسؤوبينا تبكن يذين تبكلار إىل تملؤتم1«. 
وتانـا شـلكة »فوتـس  يزنس نكـورك« تإلعالميـة وعلنـا، ومـس تألول، ونها 
ق1ّرت تالنسـحاَب من دور1ا ت1تٍع بلمؤتم1 تالسـكثماري تبسعودّي، بكنضمَّ  ذبك إىل 
مجموعـة من تبـرشتات تإلعالمية تبكي تنسـحلا  عد تخك اء تبصح ي تبسـعودّي 

جمال خاشقجي. 
ونقلا وتابة »رويرتز« عن تبشـلكة قوبها  أنها وبغا »رعايكها ومشـارتكها يف 

مؤتم1 ملادرة مسكقلل تالسكثمار يف تبسعوديّة«. 
وتانـا ُتـلٌّ من يس. إن. إن، وفايننشـال تايمز، ونيويورك تايمز، ويس. إن.  ي. 
يس، و لومربج، إىل جانب م1تسلن ومح1ّرين من إيكونوميسا، قابوت يف وقا سا ق 
إنهم بن يشارتوت يف تملؤتم1، تبذي يعكمد تعكمادتً َتلريتً عى تبصح ين إلدترة جلساته 

تب1ئيسية. 
تما وعلن وزرتء تملابية يف ُتـلٍّ من تبواليات تملكحدة و 1يطانيا وف1نسا و1وبندت -يف 
 يانات من صلة -مقاطعكهم مؤتم1 تالسـكثمار تبذي سـيعقد يف تب1ياض يف 23 من 
تبشـه1 تبجاري، وذبك ضمن ردود تألفعال تب1تفضة بلكعامل مع تبسـعوديّة إىل حن 

ظهور نكائج تبكحقيقات يف تخك اء تبصح ي خاشقجي. 

إصابة عشرات الفلسطينيني بنريان العدّو الصهيوني يف جمعة 
»غزة تنتفض والضفة تلتحم«

 : فلسطين المحتلة
ومـس  تب لسـطينين،  مـن  تآلالُف  خـ1ج 
تبجمعـة، يف تظا1ـ1تت حاشـدة تحا شـعار 
»معاً.. غـزة تنك ض وتبض ـة تلكحم« ضمن 
فعابيات مسـرية تبعـودة تبكـربى تبكي تدخل 
وسـلوعها تبــص3  ابكزتمـن مع تهديـد قوتت 
تالحكـالل تبصهيوني  شـن عـدوتن جديد عى 

غزة. 
ووفـادت مصادر فلسـطينية  ـأن مناطق 
تجمعـات تملكظا11يـن رشقـي قطـاع غـزة، 
شـهدت، ومس زخماً جما1ريياً غريَ مسلوق؛ 
تحدياً بكهديدتت تالحكالل. ووشعل تملكظا11ون 
تإلطـارتت تملطاطية بحجب تب1ؤية عن قناصة 
تبعدّو، تما وطلقوت عددتً من تبلابونات تبحارقة 

صوب تملسكوطنات تبصهيونية. 

ووطلقـا قـوتُت تالحكـالل تبنـريتن وقنا ل 
تبغاز عى تملكظا11ين  شكل مكثّف، ما وس 1 
عن إصا ة وَْتثَـ1 من 115 فلسطينياً  ينهم 77 
مصا ـاً  اب1صاص تبحـي، وضمنهم صح ي 
وسـيدة مسـنة حابكهما خطرية،  حسـب ما 
وفادت وزترة تبصحة تب لسطينية، حكى بحظة 

تكا ة تبخرب. 
وتعكـرب 1ـذه تبجمعـة تبـص3 منـذ تنطالق 
مسـرية تبعودة تبكربى نهاية مـارس تب ائا، 
وتأتـي تزتمنـاً مـع تهديـدتت وطلقهـا تبعدّو 
تبصهيونـي  كصعيـد عدوتنه عـى قطاع غزة 
يف حـال بم تكوقـف تبكظا11تت تب لسـطينية. 
وووضحـا مصـادُر محليـة ون قـوتت تبعـدّو 
تنكـرشت، ومس،  شـكل مكثف عند تبسـياج 

تبحدودي تبعازل مع قطاع غزة. 
وتؤّتــد تبهيئـُة تملنسـقة ملسـرية تبعودة، 

وحـ1تات تملقاومـة يف فلسـطن، ون مسـرية 
تهديـدتت  مـن  سكسـكم1  اب1غـم  تبعـودة 

تالحكالل. 
مـن جانـٍب آخ1، تعكـدت قـوتت تالحكالل، 
ومس، عـى تملعكصمن تب لسـطينين يف ق1ية 
تبخـان تألحمـ1، تبكي قـ1ّرت سـلطات تبعدّو 

1دمها وتهجري سكانها قرستً. 
ووفادت مصادر فلسطينية  أن قوتت تبعدّو 
حارصت تبق1ية تبوتقعة رشق تبقدس تملحكّلة، 
منذ فجـ1 ومـس، ومنعا دخول وخـ1وج وي 
شخص، فيما قاما  إطالق تبنار وقنا ل تبغاز 
عى تبسكان تملعكصمن ومنعكهم من تبكظا11 

يف تبشارع تب1ئيي. 
وتمنع قـوتُت تالحكالل وصـول تبصح ين 
وتملكضامنن مـن تبوصول إىل خيمة تالعكصا2 
تملقامة دتخل تبق1ية منذ 122 يوماً مككابياً. 

مقتل 5 أشخاص جراء فيضانات يف تونس
 : متابعات

ُقكـل 5 وشـخاص عى تألقّل، وُفقـد تثنان آخ1تن إثـ1 فيضانات 
تجكاحا عدًدت من تملناطق يف تونس. 

و حسـب محطة » ـي  ي يس«، ق1ّرت تبسـلطات تعليق تبعمل 
يف مـدرتس أ واليات، فيما دعا تملعهـد تبوطني بألرصاد تبجوية إىل 

توخي تبحّذر نظ1ًت السكم1تر تبكقللات تملناخية. 
ووفق ما نقلكه وتابة تبصحافة تب 1نسـية عن تملكحدث  اسـم 

وزترة تبدتخلية تبكونسـية س يان تبزعق، فقد ُقكل تثنان يف منطقة 
تبكاف شـمال غ1 ـي تبلالد، وثابـث يف منطقة غ1وملابية شـمايل 

تبلالد، ج1تء تلك تب يضانات. 
ووضـاف تملكحـدث ون ط اًل رت عـاً غ1ق، يف والية سـيدي  وزيد 
وسـط تبلالد،  ينمـا ج1فا تملياه رجالً ور عينيـاً يف والية تبقرصين 

تملجاورة. 
وترت ـع مسـكوى تمليـاه يف عدد من تملـدن تبكونسـية،  ما فيها 

تبعاصمة وضوتحيها. 
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طامل���ا احلرية موجودة في النفوس واإلميان موجود في القلوب واالعتماد على الله اس���تراتيجية 
املوق���ف ف���ا وهن وال ضعف وال انكس���ار وال تراجع وال هزمية أبداً، طاملا اإلنس���ان هو حر األرض 

ستتحرر واإلمكانات ستعود واحلقوق ستستعاد، املهم هو احلفاظ على هذه احلرية.

كلمة أخيرة

القتل األمريكي يف 
القياس الصعرتي

د. أحمد الصعدي 
التحقيُق االس�تقصائيُّ الذي   
نرشه املوقُع اإلخب�اري األمريكي 
)buzzfeed news(، وتن�اول في�ه 
بع�َض أعم�ال ال�رشكات األمنية 
الت�ي  األمريكي�ة  اإلجرامي�ة 
اس�تأجرها محمد بن زايد حاكُم 
دولة اإلمارات بواسطة مستشاره 
لألعم�ال الق�ذرة محم�د دحالن؛ 
لتنفي�ذ حمل�ة اغتي�االت يف عدن 
اس�تهدفت نش�طاَء م�ن ح�زب 
اإلصالح وخطباء مس�اجد؛ ألنَّهم 
كم�ا وصفهم قائدا فرقتني م�ن فرق االغتي�االت هما غاليمور 
َوجوالن شخصياٍت ال يعد بقاؤها عىل قيد الحياة ))من مصلحة 
األرسة اإلماراتي�ة الحاكم�ة((، يذكُرنا بتلك االس�تغاثة الباكية 
الت�ي وّجهها محمد اليدومي إىل قيادة اإلمارات عندما لّوح أنور 

قرقاش يف واحدٍة من تغريداته بإمكانية انسحاِب اإلمارات 

 أ. د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور* 
من املحزن واملبك�ي معاً أن الكثريَ 
م�ن املتابعني واملش�اهدين من الرأي 
الع�ام املح�ي والعرب�ي ناهيك�م عن 
االهتم�ام  بذل�ك  يع�د  ل�م  األجنب�ي 
وتقيي�م  مش�اهدة  ع�ىل  والح�رص 
املش�هد الدراماتيك�ي الخطري لنتائج 
العدوان وطريانه وبوارجه الحربية يف 
الس�احل الغربي من اليمن، عدا ذوي 

الشأن واالختصاص فحسب. 
 فاملش�هد مؤلم وصادم أن تشاهد 
ص�ور القت�ىل وتناث�ر أش�الء األحياء 

منه�م يف جريم�ة مرّوع�ة جدي�دة متج�ددٍة راح 
ضحيته�ا كحصيل�ة أولي�ة قراب�ة 49 بني ش�هيد 
وجريح جراء تلك الغارة الغادرة من طريان العدوان 
عىل حافلتني مدنيتني تقالن مواطنني نازحني ُعزَّل، 
يغ�ادرون قراهم ومس�اكنهم الواقع�ة تحت نريان 
مدفعي�ة وطريان وب�وارج دول العدوان الس�عودّي 

واإلماراتي. 
حدثت الجريمة يف يوم السبت املوافق 13 أكتوبر 
2018م، )مج�زرة نازح�ي جب�ل رأس بالحديدة(، 
نس�جلها للتأريخ كحلقٍة جديدٍة من سلسلة جرائم 
دول الع�دوان املتواصل�ة من�ذ أن ب�دأت عدوانها يف 

العام 2015م وحتى لحظة كتابة املقال. 
تُرتكب ه�ذه الجريمة الجديدة املرّوعة وش�عبنا 
الخامس�ة  بالذك�رى  ويحتف�ل  يحتف�ي  اليمن�ي 

والخمسني لثورة ال� 14 أكتوبر1963م. 
�ن تغافل�وا ع�ن مش�اهدة  ق�د يق�ول قائ�ل ِممَّ
األح�داث املؤملة بأن حربَكم يف اليم�ن قد طال مداه 

وتكّررت ألوان صور الدم الذي س�ال كثرياً يف العديد 
من الصحارى والهضاب والس�واحل اليمنية؛ ولهذا 
فقد تعب املشاهد العربي من املراقبة 
واملش�اهدة اليومي�ة، وكأن�ه يتاب�ع 
مسلسالً درامياً شبه يومي. نعم ربما 
م�ا يقولون�ه صحيح�اً، لكن ن�ود أن 
نق�ول للعالم أجمع بأن ما يحدث من 
ع�دوان واحتالل لجزء غاٍل من وطننا 
هو قدرن�ا ومصرينا وبأننا ندافع عن 
ت�راب الوط�ن املق�دَّس، وع�ن رَشف 

األمة، وعن كرامة اليمن العظيم. 
وعلي�ه وبمنط�ق ال�رورة فإننا 
علين�ا  املف�روض  الع�دوان  نص�د 
وبأس�لحتنا  املتواضع�ة  بإمكانياتن�ا 
الخفيفة واملتوسطة وبعزيمتنا الُصلبة التي لم ولن 
تل�ني؛ ألنَّ الخيارات أمامنا قد ضاق�ت علينا وليس 
لدينا أي خياٍر آخر س�وى الصم�ود واملقاومة والرد 
ع�ىل صلف وعنجهي�ة دول العدوان بكل األس�اليب 

والطرق. 
إنن�ي هن�ا إنم�ا أودُّ تذكري ال�رأي الع�ام العربي 
اإلْس�اَلمي بأننا نقوم بواجبنا الوطني تجاه شعبنا 
وذل�ك أم�ر مق�دس. لكنن�ا يف ذات الوقت ل�م ننَس 
واجباتنا تجاه فلس�طني والق�دس املبارك واألقىص 
الرشي�ف يف منهجن�ا الرتب�وي وثقافتن�ا العروبية 
ورؤيتنا الفكرية، وَل�م نِحد ببوصلتنا النضالية عن 
معنى وفهم فلسفة العدّو الصهيوني بأنه هو عدو 

األمة العربية واإلْساَلمية وسبب 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي تبدروتني

منصور هذيلي *
الخاش�قجي  اآلَن وبع�د 
واملنش�ار يفهُم الجميُع أّن 
الحوث�ي وأنصاَر  َعبَداملل�ك 
الل�ه من ب�أِس الل�ه وقّوِته 
وأّن  التأري�خ،  يف  وفعِل�ه 

بوصلتَهم مباركٌة دقيقة. 
ه�ذا  �ُر  املتأخِّ فهُمه�م 
بإيَْم��ان فرعون  يذّكرن�ي 
العص�ا  فع�َل  أب�ر  وق�د 
املوس�وية وأحاط به املوُج. 
لم يقب�ل اللُه من�ه إيَْم�اناً؛ 
ألنَّ�ه ال حاجَة ل�ه بإيَْم�ان 
إيَْم��ان  ويطل�ب  ب�ر 
بصرية وال يملك فرعوُن من 

ذلك شيئاً. 
اليمني�ون  أطل�ق  مّل�ا 
ع�ىل  األوَل  صاروَخه�م 
ُمحيط جّدة أصدرت حركُة 
النهض�ة بيان�اً تدي�ُن في�ه 
»قص�َف مّك�َة« بع�َد زمن 

وجيز. 
سياس�ة وتكتي�ك؟ اي�ه 

والسياسة التي هي مع 

رهاني على 
 أنصار اهلل 
لن يخسر
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