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سلسلة هجمات نوعية على عدد من مواقع املرتزقة يف صرواح 

اعرتاف 
قـــاتـل! 
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 : خاص
ـذت حلُقــوَُّة حلصاروخية وسـاح حلجو حملسيرّ  ن رّ
للجيـش وحللجان حلشـعبيرّة، ومس حلسـبت، 2جوماً 
مشـرتاً عـى مبنـى قيـادة حلغـزحة حإلمارحتيـن يف 
حلسـالل حلغ2 ي، وتكبرّا حلغزحة خسائ2َ فادلة ج2حء 

حلهجو2. 
ووفاد مصاٌر عسـك2ي  أن حلُقـــوَّة حلصاروخية 
وطلقت عاة صوحريخ  السـكية،  الكزحمن مع غارحت 

، عى مبنى قيادة  جوية شـنها سـاح حلجو حملسـيرّ
ُقـــوَّحت حلغـزو حإلمارحتية يف حلسـالل حلغ2 ي، ووترّا 
حملصار ون حلرض ـات حلصاروخيـة وحلجوية وصا ت 
حلهاف  اقة عالية، ووسـ 2ت عـن مرصع وإصا ة 

حلعرشحت من حلغزحة حإلمارحتين. 
وجـاءت حلعمليـة  عـا رصا دقيـق لكَحــ2رّتات 
حلُقـــوَّحت حلغازية يف مبنى حلقيادة  السـالل، ليث 
حسكهافت حلرض ات تجمعاً لقيادحت وعنارص حلغزحة 

2ناك. 

ووفـادت مصادر محليـة يف محافظة عـان،  أن 
َعـَادحً من جثث حلقكـى وحلج2لى وصلت إىل عاد من 

مسكش يات حملحافظة عقب حلهجو2 حملشرك. 
ويأتي ذلـك يف إطار حلعمليـات حلنوعية حملكوحصلة 
ـذ2ـا سـاح حلجو حملسـيرّ  االشـرحك مع  حلكـي ين رّ
ولـاحت وُْخـ2َى مـن ُقـــوَّحت حلجيـش وحللجـان يف 
مخكلـف حلجبهـات، و الـذحت يف حلسـالل حلغ2 ـي، 
ليث يككبرّا حلغزحة وحمل2تِزقة خسائ2َ تبية ج2حء تلك 

حلرض ات. 

 : مأرب
ـات ُقــوَّحُت حلجيـش وحللجان  صعرّ
حلشـعبيرّة، ومس حلسبت، من عملياتها 
مـأرب،  محافظـة  يف  حلعسـك2ية 
نوعيـة  ــذت سلسـلة 2جمـات  ون رّ
حسـكهافت َعـَادحً من موحقـع م2تِزقة 
حلعاوحن حأم2يكي حلسـعوديرّ يف جبهة 
رصوحح، وسقط حلعرشحت من حمل2تِزقة 

قكـى وج2لـى خـال تلـك حلهجمات 
وتكبرّاوح خسائ2َ مادية مكنوعة. 

ووفـاد مصـاٌر عسـك2يٌّ لصحي ة 
حملسـية  ـأن ولـاحٍت مـن حلجيـش 
ـذت، ومس، عاة  وحللجان حلشـعبيرّة ن رّ
عمليات 2جومية مكزحمنة حسـكهافت 
موحقـَع مل2تِزقـة حلعـاوحن  الق2ب من 
وووضـح  جبهـة رصوحح،  يف  2يـان 
حملصـار ون تلـك حلعمليات جـاءت  عا 
رصا دقيق لكَحـ2رّتات حمل2تِزقة ولجم 

ُقــوَّحتهم يف تلك حملوحقع، وإعاحد خطة 
محكمة للمباغكة. 

وج2ى خال تلك حلهجمات حقكحا2ُ 
موحقع حمل2تِزقة 2ناك  شـكل مكزحمن، 
مـا وَدَّى إىل إر اتهم، وتم حسـكهاحفهم 
خال ذلك  نيحن مكثرّ ة وسـ 2ت عن 
سقوط حلعرشحت من حلقكى وحلج2لى 
عكـاد  تامـيُ  وتـم  ص وفهـم،  يف 
عسك2ي مكنوع لهم من قبل حلولاحت 

حملهاِجمة. 

وتزحمنت تلـك حلهجمات مع 2جو2 
نوعي آخ2 شـنكه ولاحت من حلجيش 
وحللجـان حلشـعبيرّة عـى عـاة موحقع 
يف  حلعـاوحن  م2تِزقـة  فيهـا  يكم2تـز 
منطقة نجـا حلعكق  ـرصوحح وَيْـضاً، 
ليـُث حقكحمـت حلولـاحت حملهاجمـة 
تلك حملوحقع  شـكل مباغت، مسكهافة 
حمل2تِزقـة حلذيـن تانـوح فيهـا  نـيحن 
حلقكـى  مـن  َعـَادحً  ووقعـت  م2تـزة 

وحلج2لى يف ص وفهم. 

أخبار

هجوم )بالستي ـ جوي( مشرتك يضرب مبنى قيادة الغزاة 
اإلماراتيني يف الساحل الغربي

مصرع وإصابة العشرات منهم:
سلسلة هجمات نوعية على عدد من مواقع املرتزقة يف صرواح 

هجوم نوعي وضربات 
مدفعية على مواقع الغزاة 
واملرتزقة جنوب كيلو 16 

وتدمري آليتني
 : الساحل الغربي

وحصلت ُقـــوَّحُت حلجيش وحللجان حلشـعبيرُّة تصعيَا2ا 
حلهجومـي عى موحقـع م2تِزقـة حلعاوحن جنـوب منطقة 
ـذت، ومس حلسـبت، 2جوماً جاياح تكبرّا فيه  تيلو 16، ون رّ

حمل2تِزقة خسائ2َ فادلة. 
وووضح مصاٌر عسـك2ي لصحي ة حملسية  أن ولاحت 
مـن حلجيش وحللجـان حقكحمت خال 2جـو2، ومس، َعَادحً 
من موحقع حمل2تِزقة 2ناك، وج2ى خال حلعملية حسـكهاحف 
مجاميـع حمل2تِزقـة  نـيحن مكثرّ ة وسـ 2ت عـن مرصع 

وإصا ة حلعايا منهم، فيما الذ  قيكهم  ال 2حر. 
وقامـت حلولـاحت حملهاجمة، خـال حلعمليـة،  إل2حق 

آليكن عسك2يكن للم2تِزقة تانكا 2ناك. 
وتشـها مناطق جنوب 16 2ذه حل رة، 2جمات نوعية 
مكثرّ ـة، تشـنها ُقــوَّحت حلجيـش وحللجان حلشـعبيرّة عى 
موحقـع حمل2تِزقـة، ويككبرّـا حمل2تِزقـة خال تلـك حلعمليات 
خسـائ2َ فادلًة، وي شـل طـيحن حلعـاوحن يف إنقاذ2م وَْو 

إيقاف تلك حلهجمات. 
إىل ذلك شـنت مافعية حللجان حلشعبيرّة، ومس، رض ات 
مكثرّ ـة عـى تجمعات عنـارص حلغـزحة وحمل2تِزقـة جنوب 
منطقـة تيلو 16 وَيْـضاً، ووترّا مصار مياحني حن حلرض ات 
ـقت إصا ـات دقيقة ووسـ 2ت عن مرصع  حملافعيـة لقرّ
وإصا ـة حلعايا مـن حلغـزحة وحمل2تِزقة، وتبرّاتهم خسـائ2َ 

مادية مكنوعة يف عكاد2م حلعسك2ي. 

قتلى وجرحى من املرتزقة 
وإعطاب آلية لهم بقصف 

مدفعي يف »حريان«
 : حجة

سـقط عاٌد من م2تِزقـة حلعاوحن حأم2يكي حلسـعوديرّ 
رصعـى وج2لـى، ومس حلسـبت، وتـم إعطـاب آلية لهم 
 نيحن حلجيش وحللجان حلشعبيرّة يف جبهة ليحن  محافظة 
لجـة.  ووفـاد مصـاٌر عسـك2ي لصحي ـة حملسـية  أن 
مافعيـة حلجيش وحللجان رض ت عـاة تجمعات للم2تِزقة 

غ2ب ليحن،  عا رصا تلك حلكجمعات  اقة. 
ـقت حلرض ات إصا ات دقيقة وس 2ت عن مرصع  ولقرّ

وإصا ة عاد من حمل2تِزقة، وإعطاب آلية عسك2ية لهم. 

مصرع عشرات املرتزقة بكسر زحفني لهم يف »نجران« وتدمري 5 آليات
 : الحدود

لقي حلعرشحُت من عنارص م2تِزقة حلجيش 
حلسـعوديرّ مصارعهم، ووصيب منهم آخ2ون 
وتـم تامي عـاد من آلياتهم، ومس حلسـبت، 
ـذتها  خـال عمليات عسـك2ية مكنوعـة ن رّ
ُقــوَّحت حلجيش وحللجان حلشعبيرّة يف عاد من 

حلجبهات حلحاودية. 
ف ـي نجـ2حن، تمكرّنـت ُقـــوَّحُت حلجيش 
وحللجان حلشـعبيرّة من ترس محاولكَي زلف 
وحسـعكن مل2تِزقة حلجيش حلسعوديرّ عى تبة 

غازي يف منطقة حلصوح. 
 وووضح مصار مياحني لصحي ة حملسية 
 ـأن حلعاورّ حلسـعوديرّ دفـع  مجاميع تبية 
مـن م2تِزقكـه لكحقيق تقـا2 2نـاك، إال ون 
ولاحت حلجيش وحللجان حمل2ح طة يف حملنطقة، 
حسكهافكهم  رض ات مكثرّ ة وم2تزة ووقعت 
حلعرشحت من حلقكى وحلج2لى يف ص وفهم. 
وحللجـان  حلجيـش  ُقـــوَّحت  وتمكرّنـت 
حلشـعبيرّة، خال حلعملية، من إلـ2حق آليكن 

للم2تِزقة، وحنكهي حلزلف حأول  ال شـل ولم 
ـق فيه حمل2تِزقة وي تقا2.  يحقرّ

و عا ذلك، دفع حلعاورّ حلسعوديرّ  مجاميَع 
وُْخ2َى من م2تِزقكه يف محاولة ثانية  املنطقة 
ن سها، إال ون حمل2تِزقة وحجهوح ن س حملصي، 
وسـقط عرشحت آخ2ين منهم قكى وج2لى 
 نـيحن حلجيش وحللجـان حلشـعبيرّة، لكنكهي 

حملحاولة حلثانية  ال شل وَيْـضاً. 
وتأتـي 2ذه حملحـاوالت حل اشـلة يف إطار 
حلعـاورّ  يحـاول  حلـذي  حملسـكم2  حلكصعيـا 
حلضغـط  تخ يـف  خالـه  مـن  حلسـعوديرّ 
حملكوحصل حلذي تكع2ض له ُقــوَّحته يف مخكلف 
ف ُقــوَّحُت  حلجبهـات حلحاوديـة، ليث تكثرـّ
حلجيـش وحللجان 2ذه حل ـرة 2جماتها عى 
موحقـع حلجيـش حلسـعوديرّ وحمل2تِزقة 2ناك، 
ـق تقاماً مكوحصاً، وقا تمكرّنت، ومس  وتحقرّ
حأول، من حلسيط2ة عى عاة موحقع سعوديرّة 
يف نجـ2حن وعسـي  عمليكن نوعيكـن تكبرّا 

فيهما حلعاورّ وم2تِزقكه خسائ2 فادلة. 
إىل ذلك، تمكرّنـت ُقــوَّحت حلجيش وحللجان 

حلشـعبيرّة، ومس، مـن تامي آلية عسـك2ية 
مل2تِزقة حلجيش حلسعوديرّ يف صح2حء حأجارش 
مياحنـي  مصـار  وووضـح  نجـ2حن،  قبالـة 
للصحي ـة ون حآللية تـم تامي2ا  وحسـطة 
حلهناسـة  ولـاة  زرعكهـا  ناسـ ة  عبـوة 
حلعسك2ية 2ناك، ووَدَّى ذلك إىل مرصع جميع 

حمل2تِزقة حلذين تانوح عى مكن حآللية. 
وتانت ُقـــوَّحت حلجيش وحللجان تمكرّنت، 
مسـاء ومس حأول، من تامـي آليكن لجيش 
تـم  مارعـة  إلاح2مـا   ، حلسـعوديرّ حلعـاورّ 
تامي2ـا  عبـوة ناسـ ة يف طلعـة نج2حن، 
وحأُْخـ2َى د ا ة تـم تامي2ا  قصف مافعي 

رشق حلاخان، يف جبهة جيزحن. 
ويف عسي، شنرّت مافعية حلجيش وحللجان 
حلشـعبيرّة، ومس، عاة رض ات عى تجمعات 
ـذ علب،  مل2تِزقة حلجيش حلسعوديرّ قبالة من رّ
ووترّا مصاٌر عسـك2ي ون حلرض ات حملافعية 
ـقـت إصا ـات دقيقـة ووسـ 2ت عـن  لقرّ
مرصع وإصا ة عاد مـن حمل2تِزقة، وتبرّاتهم 

خسائ2َ مادية مكنوعة. 

 : نهم
هاجمت ُق��وَّاُت الجيش واللجان الش�عبيّة، 
أمس الس�بت، َعَدداً من مواقع مرتِزقة العدوان 
األمريك�ي الس�عودّي يف جبهة نه�م، فيما لقي 

عدد منهم مصارَعهم جراء كمني نوعي. 
وأفاد مصدر عسكري لصحيفة املسرية بأن 
وح�دات من الجيش واللجان الش�عبيّة نّف�ذت 
هجوم�اً نوعياً عىل عدد من املواقع التي يتمركز 
فيه�ا املرتِزقة يف منطق�ة عي�دة الرشقية، بعد 

رصد تَح�ّركاتهم هناك. 

وأوض�ح املص�در أن الوح�دات املهاجم�ة 
اس�تهدفت مجامي�ع املرتِزق�ة الذي�ن كانوا يف 
تلك املواق�ع بنريان مكثّفة، م�ا أَدَّى إىل مرصع 
وإصاب�ة 10 عنارص منه�م، فيم�ا الذ بقيتهم 

بالفرار. 
وبالتوازي م�ع ذلك، لقي ع�دٌد من عنارص 
املرتِزقة مصارعهم يف منطقة يام، جراء وقوعهم 
يف كمني نوعي أعدته ُق��وَّات الجيش واللجان، 
حيث زرعت وحدة الهندس�ة العس�كرية عبوة 
ناس�فة انفجرت بمجموعة م�ن املرتِزقة هناك 

وأطاحت بهم َجميعاً. 

أمن املحويت يفرج عن 24 هجوم على مواقع املرتزقة ومصرع عدد منهم بكمني يف نهم
عنصرًا من املغّرر بهم 

 : المحويت
وف2جت حأجهـزُة حأمنية يف محافظة حملحويت، ومس حلسـبت، 
عـن 22 عنرصحً من حملغ2َّر  هم حلذين تانـوح يعملون لصالح قوى 

حلعاوحن. 
وقال وتيلُ حملحافظة لسـن عـ2تاض: إن حإلف2حَج عن حملغ2ر 
 هم جاء تن يذحً لكوجيهات قائا حلثورة ورئيس حملجلس حلسـيايس 

ا حلح2َص عى حلع و حلعا2.  حأعى يف إطار حملبادرحت حلكي تجسرّ
 ـاوره، قال ماي2 ومـن حملحافظة، حلعميا محمـا حلحمزي: إن 
 عـض حمل 2ج عنهم تانوح مكورطن يف وعمـال تح2يضية لصالح 
قوى حلعاوحن، وتم حلقبُض عى  عضهم يف مناطَق ق2يبة لجبهات 

 . حلعاورّ
ولـث َّحلعميا حلحمزي حمل 2ََج عنهم، عى حالسـك ادة من ق2حر 
حلع و حلعا2، وحالنخ2حط يف صف حلوطن للافاع عنه ضا حملعكاين. 
ـع  حضور مارحء ماي2يات ماينة  وج2ى ذلك خال لقاء موسرّ
حملحويـت وحلخبت وجبل حملحويت وحل2جـم، ومارحء ومن حملاي2يات 

وعاد من حملشايخ وحلشخصيات حالجكماعية. 
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ضحى بعسيري والقحطاني لتبرئة ابن سلمان وترامب يصدق ويشكك:
اعرتاف سعودي بقتل خاشقجي برواية فاضحة لم تقنع أحدًا

 : إبراهيم السراجي:
اضط�ر النظ�ام الس�عودّي لالع�راف بقتل 
الصح�ايف جم�ال خاش�قجي داخ�ل القنصلي�ة 
الس�عوديّة بإس�طنبول، قب�ل دقائَق م�ن انتهاء 
مهلة ال�72 س�اعة التي حّددها وزير الخارجية 
األمريك�ي مايك بومبي�و للمملك�ة لتقديم رواية 
واضحة بشأن القضية ما لم فستتَح�ّرك الواليات 
املتحدة، وهو ما تس�بب بضغط كبري عىل النظام 
السعودّي أَدَّى لخروج رواية فاضحة، ال يستبعد 
مراقب�ون أن البيت األبي�ض تعّمد خروجها ملزيد 
من االبتزاز حتى أن ترامب صادق وشّكك يف ذات 

الوقت يف الرواية السعوديّة. 
يف وقت متأخر من ليل الجمعة/ السبت نرشت 
وكال�ة األنب�اء الس�عوديّة بياناً مقتضب�اً للنائب 
العام يقول إن خاش�قجي ت�ويف داخل القنصلية 
نتيجة ش�جار تطور إىل اش�تباك باألي�دي، فيما 
تولت الخارجية الس�عوديّة توضيح أن االشتباك 
حصل مع أشخاص كانوا قد أرسلوا لالطالع عىل 
صحة امل�ؤرشات التي تفيد برغبة خاش�قجي يف 

العودة إىل اململكة. 
تزامن البي�ان مع أوامر ملكي�ة قضت بإقالة 
الناط�ق الس�ابق باس�م الع�دوان ع�ىل اليم�ن 
الل�واء أحمد عس�ريي م�ن منصب نائ�ب رئيس 
االس�تخبارات العام�ة وس�عود القحطان�ي من 
منصب املستش�ار بالديوان امللك�ي بدرجة وزير 
وثالثة ضباط آخرين، ق�رارات حملت تناقضات 
كث�رية باإلَضاَفة إىل أنها لم تخرج عن الترسيبات 
الت�ي نرشتها صحيفة نيوي�ورك تايمز من بينها 
أنه كان يجري تجهيز عس�ريي ليكون كبَش فداء 
لتسوية قضية خاشقجي وكان اإلعالم السعودّي 

قبل االعراف بالجريمة ينفيها. 
ل�م يكن من الصع�ب التوص�ُل إىل أن النظام 
السعودّي قّرر تقديم بعض موظفيه »كبش فداء« 
لتربئ�ة محم�د بن س�لمان خصوص�اً أن األوامر 
امللكية الت�ي يعتقد أن األخري ه�و الذي أصدرها 
ونصت عىل تش�كيل لجنة وزارية برئاسته إلَعاَدة 
هيكل�ة جه�از املخاب�رات العام�ة. ق�راٌر أعقبه 
ترصي�ُح مصدر س�عودّي بأن جه�از املخابرات 
لديه أوام�ر دائمة بإَعاَدة املعارض�ني إىل اململكة 
وأن�ه ت�م فهُمها بطريق�ة عنيفة، وبالت�ايل يلقي 
النظام السعودّي باملسؤولية عىل لواِئح املخابرات 
التي وضعت قبل مجيء امللك س�لمان وأن األخري 

قّرر هيكلة الجهاز إلصالح هذه اللوائح. 
أن  إىل  أش�ار  الس�عوديّة  الخارجي�ة  بي�ان   
»التحقيق�ات األولي�ة أظه�رت قياَم املش�تبه به 
بالتوج�ه إىل إس�طنبول ملقابل�ة املواط�ن جمال 
خاش�قجي وذل�ك لظه�ور م�ؤرشات ت�دل عىل 

إمكانية عودته للبالد«، وهو ما أثار جدالً واسعاً، 
فهناك من اعترب أن هذه اإلش�ارة تؤّكُد التخطيَط 
املس�بق لقتل خاش�قجي وإرس�ال فريق رسمي 
لتنفي�ذ العملية لكن البيان زع�م فقط أن الهدف 

كان إَعاَدة خاشقجي. 
عقب صدور البيان كان هناك إجماٌع دويل عىل 
أن الرواي�ة التي قدمها النظام الس�عودّي »رواية 
س�خيفة« ال يمكن تصديقها، فيما تولت وس�ائل 
اإلعالم ط�رَح الكثرِي من األس�ئلة التهكمية حول 
الرواي�ة منه�ا ملاذا تضم�ن الفريق الذي أرس�ل 
إىل إس�طنبول خبرياً يف الط�ب الرشعي وترشيح 
الجث�ث وه�و »ص�الح الطبيقي« ومل�اذا أحرض 
األخري مع�ه منش�اراً كهربائياً؟ وكذل�ك إذَا كان 
مقتل خاش�قجي نتيجة ش�جار، وبالت�ايل اتخذ 
القاتل قرار القتل بش�كل ش�خيص حتى لو كان 
يحمل صفة رس�مية فلماذا تمت إقالة القحطاني 

وعسريي والضباط اآلخرين. 
 يف إط�ار ردود األفع�ال، قال البي�ت األبيض 
األمريك�ي: إن الرواية الس�عوديّة موثوق بها ويف 
الوقت ذات�ه قالت املتحدثة باس�م البيت األبيض 
سارة س�اندرز يف بيان »سيواصل البيت األبيض 
متابعة التحقيقات الدولية يف الحادث املأس�اوي 
عن كث�ب والدعوة لتحقيق العدالة بش�كل مالئم 

وشفاف ويتفق مع ُك��ّل اإلجراءات القانونية«. 
بيان البي�ت األبيض تضمن تصديق�اً للرواية 
الس�عوديّة ويف الوقت ذاته تش�كيكاً بها باعتماد 

البيت األبيض عىل تحقيق دويل، وهو ما فهم عىل 
نطاق واسع أن إدارة ترامب تريد أن تفتح فصالً 
جديداً من االبتزاز للسعوديّة بشكل يجعلها تحت 

الضغ�ط للحصول عىل األم�وال ويف نفس الوقت 
حماي�ة النظام الس�عودّي كأحد أفض�ل العمالء 

لواشنطن يف الرشق األوسط. 
وباس�تثناء التصديق الجزئ�ي األمريكي عىل 
الرواي�ة الس�عوديّة وتأيي�د دول مث�ل جيبوتي 
والس�لطة الفلس�طينية وحكوم�ة الف�ار ه�ادي 
واإلمارات، فإن الرواية السعوديّة قوبلت بالرفض 
من قبل الدول األوروبي�ة واألمم املتحدة وأعضاء 

الكونجرس األمريكي. 
أعض�اء الكونجرس األمريك�ي الديمقراطيني 
الس�ابقة  بمواقفه�م  احتفظ�وا  والجمهوري�ني 
قب�ل الرواية الس�عوديّة وأضاف�وا إليها رفضهم 
تصدي�ق تلك الرواية متمس�كني برضورة فرض 
عقوبات عىل اململكة مؤّكدين مسؤوليَة ويل العهد 
السعودّي عن جريمة قتل خاشقجي. وعىل سبيل 
املثال قال الس�يناتور الجمه�وري ماركو روبيو 
إن »الس�عودينّي يغ�ريون رواياتهم بش�أن مقتل 
خاش�قجي بشكل مستمر وأن حديثهم عن مقتله 
بس�بب ش�جار أمر س�خيف ال يمكن تصديقه« 
ريتش�ارد  الديمقراط�ي  الس�ناتور  ق�ال  فيم�ا 
بلومنثال »التفسريات الس�عوديّة تتحدى املنطق 

واملصداقية«. 
األم�م املتحدة ع�رّبت عن انزعاجه�ا من تأكُّد 
مقتل خاشقجي، داعيًة إىل تحقيق دويل وشككت 
يف الوق�ت ذاته بالرواية الس�عوديّة، فيما رفضت 
املستش�ارة األملانية أنجيال مريكل قب�وَل الرواية 
الس�عوديّة داعيًة إىل تحقيق أكثر شفافية وكذلك 
فعل رؤس�اء حكومات ووزراء خارجية دويل مثل 

النرويج والدنمارك وهولندا. 
االع�راف الس�عودّي لم يك�ن إال ن�زوالً عند 
الضغ�وط الدولية غ�ري أن التحقيق الرس�مي يف 
القضي�ة يعود إىل تركيا الت�ي وقعت الجريمة يف 
أراضيها، وقد أبدت األخرية بناء عىل ما لديها من 
معلومات تش�كيكاً بالرواية السعوديّة واعتربتها 
محاولًة لتربئة العائلة السعوديّة املالكة، ما يعني 
أن لدى تركيا ما يدين ويل العهد السعودّي لكنها 
ل�م تنتِه م�ن التحقيق. وقال نائ�ب رئيس حزب 
العدال�ة والتنمي�ة الرك�ي الحاك�م إن »األخبار 
من الس�عوديّة تقول إن الجريمة س�يتم تحميلُها 
لبعض األشخاص يف محاولة لتربئة ساحة العائلة 

الحاكمة«. 
أخ�رياً، كان النظام الس�عودّي يأمل أن يؤدَي 
اعراُف�ه بقت�ل خاش�قجي إىل إقف�ال ِم�َل��ّف 
القضي�ة، غ�ري أن روايتَ�ه الركيك�ة غ�ري القابلة 
للتصديق نقلت القضية إىل فصل جديد س�تكون 
تداعياتُه أش�ّد مما سبق وس�تفتح شهية ترامب 
وال�دول الغربية للحصول ع�ىل مزيد من األموال 
واملزيد من التنازالت لصال�ح الكيان الصهيوني، 

وفقاً لكثري من املراقبني. 

استشهاد ثالث نساء بقصف 
مدفعي للمرتزقة يف مديرية 

الصلو بتعز
 : تعز

يوحِصُل حلعاوحُن حلسـعوديرّ حأم2يكي وم2تِزقكه حسكهاحَف 
منـازل حملوحطنن حأ 2يـاء، مخلرّ اً خسـائ2َ  رشية ومادية يف 
ص ـوف »حلصلـو« محافظة تعز، ما وَدَّى إىل حسكشـهاد ثاث 

نساء. 
وووضـح مصـاٌر محيل ون م2تِزقـة حلعاوحن شـنوح قص اً 
مافعيـاً عـى منـازل حملوحطنن يف منطقـة حلحيـاحن حلكا عة 
ملاي2ية حلصلو، مما تسـبب يف حسكشـهاد ثاث نساء وإلحاق 

ورضحر مادية  املنازل. 
وتأتـي 2ـذه حلج2حئم حليوميـة يف ظل صمـٍت وممي ودويل 
مطبـق، عكس ضمـيَ حملجكمع حلاويل حلـذي يغمض حلعينين 
إزحء ما يج2ي يف حليمن، يف لن يشعل وسائل حإلعا2  اإلدحنات 
وحلشـجب وحترّخـاذ حملوحقـف حلعاحئيـة للنظا2 حلسـعوديرّ عى 

خل ية حخك اء وَْو مقكل حلصح ي جمال خاشقجي. 

اليونيسف: الحل السياسي سبيل وحيد إلنقاذ ماليني 
األطفال يف اليمن من املوت جوعًا

 : متابعات:
يف ظـل حسـكم2حِر حلعـاوحن حلسـعوديرّ وحلحـ2ب 
حالقكصاديـة حلهادفـة إىل ت2تيـع حلشـعب حليمنـي 
حلصامـا وما2 آلة حلقكل حلسـعوديرّة حأم2يكية منذ ما 
يقارب ور عـة وعوح2 ومحاولة قكلـه جوعاً، تكوحَصُل 
حلكحذي2حُت حلاوليـُة وحأممية وحملنظرّمات حإلنَْسـانية 
وحلحقوقيـة لـول حلوضـع حإلنَْسـاني يف حليمـن، ال 
سـيما  عا حلكصعيا حلعسـك2ي للعـاوحن يف حلحاياة 
وحسـكهاحف ميناء حلحاياة حلرشيان حلحيوي حلوليا 

حملكبقي ومصار إماحد حلغذحء لكل حليمنين. 
وقالـت 2ن2ييكا فـور -حملايـ2ة حلكن يذية ملنظمة 
حلـيونيسـف حلكا عـة لألمـم حملكحـاة-: إن مايـن 
حأط ـال وحأرس يف ونحاء حليمن قا يجاون ون سـهم 
ق2يبـاً  اون غذحء وَْو ميـاه نظي ة وَْو خامات رصف 
صحي؛  سـبب تا2ور حأزمة حالقكصادية وحسكم2حر 
حلعنـف يف ماينـة حلحايـاة حلكـي يوجـا  هـا ميناء 

يوصف  أنه رشيان لياة لليمن. 

وووضحت يف  يان صح ي، ومس حأول، ون تكل َة 
حلغذحء وحلوقود وحملاء قا حرت عت  شكل 2ائل يف حليمن 
فيما تا2ـورت قيمـة حلُعملة حلوطنيـة، مضي ة ون 
خامات حملاء وحلرصف توحجُه خط2َ حالنهيار؛  سـبب 

حرت اع سـع2 حلوقود،  ما يعني ل2مان حلكثيين من 
حملاء حلنظيف وحلرصف حلصحي. 

وذتـ2ت 2ن2ييكا فور، ون ذلك حلوضَع قا يؤدي إىل 
ت يش حأم2حض وسـوء حلكغذيـة، يف ظل حنعاح2 حأمن 
حلغذحئـي،  ما يزيا خطـ2 لاوث حملجاعـة، الفكًة إىل 
ون حأرس حلكـي لم تعا قادرة عـى تحمل تكل ة حملوحد 
حلغذحئية حأساسـية قا تنضم ق2يبـاً إىل 5.أ1 مليون 

شخص يعانون من حنعاح2 حأمن حلغذحئي. 
ووضافـت ونه فـور تعـ2ض مينـاء حلحاياة أي 
2جو2 وَْو لإلغاق وَْو حلكامي من قبل تحالف حلعاوحن 
حلذي تقوده حلسعوديرّة فإن ذلك سيؤدي إىل معاناة 2 
مايـن ط ل آخ2 يف حليمن من حنعاح2 حأمن حلغذحئي، 
مؤترّاًة ون حلسـبيَل حلوليَا للخ2وج من 2ذح حلكا وس 
يف حليمـن، 2ـو تحقيُق حلسـا2 عرب َلــلٍّ سـيايسرّ 
شامل، دحعيًة تحالف حلعاوحن إىل وقف حلهجمات ضا 
حلبُنية حأساسـية حملَانية  ما يف ذلـك ميناء حلحاياة، 
وضمـان حلوصـول حإلنَْسـاني حآلمن و ـاون عوحئَق 

لجميع حأط ال حملحكاجن يف حليمن. 

األمم املتحدة ترّحب بانسحاب قادة األعمال 
يف العالم من مؤتمر استثماري يف الرياض

 : متابعات:
بت حأمُم حملكحاة، ومس حلسـبت،  ق2حر عاد من قادة حأعمال يف حلعالم  االنسحاب  رلرّ
من مؤتم2 حسـكثماري رفيع حملسـكوى مق2رّر يف عاصمة دولة حلعاوحن حل2ياض، يف حل رة 

من 23-25 وتكو 2، وذلك عى خل ية قضية حلصح ي حلسعوديرّ جمال خاشقجي. 
وقال رئيُس مجموعة حلعمل حملعنية  اأعمال حلكجارية ولقوق حإلنَْسان حلكا عة لألمم 
حملكحاة »دحنكي  يسـي«، ومس  حسـب ما نقل م2تز حإلعامي لألمم حملكحاة: »إن ق2حر 
حالنسـحاب من حملؤتم2 يؤترّا تيف يمكن للرشتات حسكخاح2 ن وذ2ا ملعالجة ح2كمامات 
لقوق حإلنَْسـان«.  ودعـا رئيُس مجموعة حلعمل، قـادَة حأعمال حلكجاريـة إىل حال2كما2 
 ُقــوَّة  مسـألة ت الة حملسـالة حملانية وينما عملوح، مؤترّاحً ونه فقط يف  يئة يسـكطيع 
فيها حلصح يون وحملاحفعون عن لقوق حإلنَْسان حلكحاَث  ح2ية، يمكن للرشتات تحايا 

ال ومنعها.  حآلثار حلسلبية لحقوق حإلنَْسان  شكل فعرّ
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حلعاقات حلعامة وحلكوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محما حلباشا

حملقاالت حملنشورة يف حلصحي ة 
تعرب عن روي تاتبها وال تعرب 
 الرضورة عن روي حلصحي ة

مدير التحرير:
إ 2ح2يم حلرسحجي حلعنوحن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 9 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01835188   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

تدشني حملة التعريف بجائزة الشهيد الصّماد إلنتاج الحبوب بمحافظة املحويت

تم تدشين بطولة »الصرخة في وجه المستكبرين« لكرة القدم:
الحديدة: افتتاح مهرجان رياضي ومارثون 

»الركض نحو الساحل الغربي« 

في لقاء قبلي موسع:
مشايخ ووجهاء علو جهران ويكار الحدا بذمار يؤّكدون أهمّية االستمرار يف ورفد الجبهات

وزير الزراعة يزور املؤّسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب 
ويؤّكد تظافر جهود الجميع ملواجهة الحرب االقتصادية

 قبائل مديريات الطويلة ومدينة وجبل املحويت تؤّكد 
رفدها للجبهات والتصدي للعدوان والحرب االقتصادية

أبناء وقبائل عزلة نشور بصعدة يسرّيون قافلة غذائية 
ومالية للمرابطني يف الجبهات ويؤّكدون استمرار الصمود

 : المحويت
ـنت  محافظـة حملحويت، ومـس حلسـبت، حلحملُة  ُدشرّ
ـاد إلنكاج  حلرويجيـة حلكع2ي يـة  جائزة حلشـهيا حلصمرّ

حلحبوب. 
وووضـح ماي2ُ مككـب حلزرحعـة  املحافظـة حملهناس 
محمـا حلرصمـي ون حلحملـة تأتـي حنعكاسـاً للجهـود 
سـة حلعامـة لكنمية وإنكاج  وحلرتيبات حلكي  اوتها حملؤسرّ

حلحبوب  شـأن فكح  ـاب حلكنافس للبالثـن وحملزحرعن 
ـاد؛  هاِف  لنيـل جائـزة حل2ئيـس حلشـهيا صالـح حلصمرّ
ـق  تشـجيع حملزحرعـن ولثهـم عـى حلكنافس  مـا يحقرّ
حالتك ـاء حلذحتي من محاصيل حلحبوب، مؤترّاحً ون حلجائزة 
سـكقا2 سـنوياً أفضل  حـث علمي يف مجـال حلحبوب 
ــق إنكاجيًة م2ت عـة من محاصيل  ووفضـل مزحرع يحقرّ
حلحبوب حل2ئيسية »حلذرة حلشامية، حلذرة حل2فيعة، حلاخن، 

حلقمح، حلشعي«. 

ووشـار حلرصمـي إىل ون حل ـ2َق حملياحنية  ـاوت لملة 
حلكسـع  حملحافظـة  ماي2يـات  يف  حلكع2يـف  الجائـزة 
تحت شـعار »نـأتل مما نـزرع«؛  هاِف تعزيـز حلثقافة 
ة زرحعـة محاصيـل  حملجكمعيـة لـاى حملزحرعـن  أ2ميرـّ
حلحبوب وإرشحك تافة حلجهود حلشعبيرّة وحل2سمية يف 2ذح 
حملرشوع حلوطني حالسـرحتيجي حلها2، الفكاً إىل ون حلحملة 
تسكهاف حلسلطات حملحلية وحملكاتب حلزرحعية وحملزحرعن 
يف حملاي2يـات وتكضمن عقـَا لقاءحت تع2ي يـة  الجائزة 

وحلكأتيا عى و2ميرّة حلكوسـع يف زرحعـة حلحبوب  مخكلف 

ونوحعها. 

ـاد تأتي تجسـياحً  ونـورّه  ـأن جائـزة حلشـهيا حلصمرّ

للمـرشوع حلذي وطلقه حلشـهيا »يـٌا تحمي ويـا تبني« 

وت2جمـًة لكوجيهات حلقيـادة حلسياسـيرّة ول2صها عى 

حلكخ يـف من معانـاة حملجكمع يف ظل حسـكم2حر حلعاوحن 

وحلحصار. 

 : الحديدة
وقيـم، ومس حلسـبت  منطقـة حلحسـينية محافظة 
حلحايـاة مه2جـاٌن ريـايض َومارثـون »حل2تـض نحو 
حلسـالل حلغ2 ـي« تحـت شـعار )حلرصخـة يف وجـه 

حملسككربين(.
 ويف حمله2جـان حلذي لرضه حلعايُا من حلشـخصيات 
حلشـباب  وحلشـبا ية ومككـب  وحملجكمعيـة  حل2سـمية 
وحل2ياضـة يف حملاي2يـة وقيـادة تمثـل ونصـار حللـه، تم 
حفككاح  طولكي ت2ة حلقا2 وحلق ز عى حلجمال، وحنطلق 
حملكسـا قون يف تنافـس ريايض ووطني وشـعبي مميز 
حًء مـن مخكلف ماي2يـات حلجنو ية  و مشـارتة أ5 عارّ

ملحافظـة حلحايـاة حلـذي حنطلق عى  ُعـا 12 تيلو من 
منطقـة حلحسـينية وصـوالً إىل قلبهـا لقطع مسـافة 

حلسباق. 
َج حلبطل حلعـاحء فوحز مهاي  ويف نهايـة حملسـا قة تُوِّ
مـرشع مـن و ناء منطقة حلحسـينية يف زمـن قاره 59 
دقيقـة و9 ثـوحٍن ليكـوج  املياحليـة حلذ2بيـة وحلجائزة 

حملالية حملخصصة للم2تز حأول. 
إىل ذلك تم حفككاح  طولة حلرصخة يف وجه حملسككربين 
لك2ة حلقا2 وحلق ـز عى حلجمال حلكي تعكرب من حألعاب 
حملشهورة أ ناء قبائل حلزرحنيق، وشها حمله2جان مكا عًة 
عكهم منذ  جما2يية تبيه َومميزة ليرّت حلاعبن وشجرّ

حالنطاق. 

 : ذمار
ٌع ملشايخ وعقالء  ُعقد، أمس السبت، لقاٌء موسَّ
ووجهاء علو بجهران، وعزلة يكار بمديرية الحدا؛ 
للتأكي�د ع�ىل أهميّة االس�تمرار يف رف�د الجبهات 

بالرجال واملال حتى تحقيق النرص. 
ويف الق�اء الذي حرضه م�رشُف عام محافظة 
أم�ن  ومدي�ر  الرشق�ي  فاض�ل  األس�تاذ  ذم�ار 

املحافظة وحشد كبري من املواطنني والشخصيات 
القبلي�ة  والوجاه�ات  واالعتباري�ة  االجتماعي�ة 
وشخصيات تربوية وإعالمية، وقف الرشقي أمام 
تط�ورات األحداث املتس�ارعة ووَض�َع الجميع يف 
صورة تداعياتها، مش�رياً إىل رضورة التَح�ّرك يف 
مواجهتها كلٌّ من موقع�ه ترجمة للواجب الديني 

والوطني والقيمي. 
وأشاد مرشف عام ذمار بما قّدمه أبناء جهران 
والحدا من مواقَف وتضحياٍت س�يخلدها التأريخ 

يف أنص�ع الصفحات، ناهيك عن أدوارهم الوطنية 
يف تثبيت دعائم األمن واالس�تقرار وتطبيع الحياة 
العام�ة، ويأت�ي ه�ذا اللقاء بع�د يوم م�ن لقائه 

بقيادات األحزاب السياسيّة يف املحافظة. 
وخ�الل اللقاء ألقيت عدٌد من الكلمات الهادفة 
واملع�رّبة ع�ن متطلب�ات املرحلة يف ظ�ل العدوان 
والحصار وعن حجم املسؤوليات امللقاة عىل عاتق 
ُك���ّل اليمني�ني بمختلف مش�اربهم السياس�يّة 

واالجتماعية وانتماءاتهم الجغرافية. 

 : خاص
وحلـ2ي  حلزرحعـة  وزيـ2ُ  حطلـع 
حملهناس عباحمللك قاسم حلثور، خال 
سـة  زيارته، ومس حلسـبت، للمؤسرّ
حلعامـة لكنميـة وإنكـاج حلحبـوب 
سـة وحلربحمـج  عـى ونشـطة حملؤسرّ
وحلكقنيات حلكي تسكخاُمها يف إنكاج 

حلحبوب حلغذحئية
وزيـ2  ت قـا  حلزيـارة،  وخـال 
حلزرحعة حأقسـا2 وحإلدحرحت حلكا عة 
سـة، مسكمعاً إىل حلصعو ات  للمؤسرّ
وحلع2حقيـل حلكـي توحجه ونشـطكها 
لكنميـة وإنكاج حلحبـوب حملخكل ة، 
دحً عى رضورة تاريب وتأ2يل  مشارّ

سـة  حملؤسرّ يف  حلعاملـن  حلكـوحدر 
 اعكبـار حلعنرص حلبـرشي حل2تيزة 

حأساسية يف حلكنمية يف وي  لا. 

ووترّا حلثـور ل2َص قيادة حلوزحرة 
عى تقايم حلكسهيات حملمكنة لاعم 
سـة وتعزيز  جهـود و 2حمـج حملؤسرّ
دور2ا يف تحسـن إنكاجية حلحبوب 
حلغذحئيـة حملخكل ـة وحلازمة لكوفي 
حأمـن حلغذحئـي، لاثاً عـى تكاتف 
حل 2يـق  وحلعمـل  ـ2وح  حلجهـود 
حلوحلـا لكن يـذ حملهـا2 وحأنشـطة 
يسـهم  حملخكل ـة  مـا  وحلربحمـج 
حلزرحعـة  وزحرة  جهـود  تعزيـز  يف 
و 2حمجها ل2فع وتحسـن إنكاجية 
للحبـوب حلغذحئيـة لكحقيـق حأمن 
حلغذحئـي وتحسـن حلاخـل حملعييش 
لـألرس حلزرحعيـة وحلكخ يـف مـن 
معاناتهم نكيجة حلعاوحن وحلحصار. 

 : المحويت
نظرّمـت قبائـل ماي2ية حلطويلة وقبائـل  يت مؤنس 
وحلح2 ـي و2جـ2ة حلاوحعـ2  ماي2ية ماينـة حملحويت، 
وقبائل  يـت ثام2 وحلقحاطنة يف ماي2ية جبل حملحويت، 
ومـس حأول، وق اٍت قبَليـًة مسـلحة؛ للكنايا  الصمت 
حلـاويل إزحء ج2حئـم حلعـاوحن ول2 ـه حالقكصاديـة عى 
حلشـعب حليمني، وحلكأتيا عى و2ميرّة حالسـكم2حر يف رفا 

حلجبهات  ال2جال وحملال. 
ويف حلوق ـات وترّـات تلمات حملشـارتن عـى و2ميرّة 
حالسـكم2حر يف رفا حلجبهات  قوحفـل حل2جال وحملال لكى 
تحقيـق حلنـرص، منارّدين  حـ2ب حلكجويع وحسـكهاحف 

حالقكصاد يف ظل صمت دويل مخٍز. 
ودعا حملشارتون تافَة و ناء حليمن إىل تعزيز حلكَحـ2رّك 
نحـو حلجبهات للـ2د عى ج2حئـم حلعـاوحن وحلافاع عن 

ت2حمة حلشعب وسيادة حلوطن
وصار عن حلوق ات  يانـات وترّات ون حلكوحطؤ حلاويل 
مع قوى حلعاوحن وج2حئمها ضا حلشـعب حليمني سيظل 

وصمـة عار يف جبن حإلنسـانية، وحنكهـاتا صارخا لكل 
حملوحثيق وحلقوحنن وحأع2حف حأخاقية وحلاولية حملكعارف 
عليها، مشـيًة ون 2ذه حلج2حئم لن تثنَي حلشعب حليمني 
عـن موحصلـة حلصمـود وحلثبات ورفـا جبهـات حلعزة 

وحلك2حمة  املال وحل2جال لكى تحقيق حلنرص. 
ولملـت حلبيانـات حملجكمـَع حلـاويل وولـ2حر حلعالم 
تامل حملسـئولية عن حسكم2حر حلج2حئم وحلحصار، دحعية 
حملنظرّمات حإلنسانية وحلحقوقية إىل رسعة حل2فع  مل ات 
ج2حئـم حلحـ2ب ضـا حإلنسـانية إىل محكمـة حلجنايات 
حلاولية ومحاتمة قيـادحت دول حلعاوحن، وحلضغط عى 
مجلـس حأمن وحأمـم حملكحاة  إصاحر قـ2حرحت رسيعة 
وفوريـة لوقـف حلحـ2ب ورفـع حلحصـار عن حلشـعب 

حليمني. 
ووترّـات حلبيانـات وقوَفهـا خلف قائا حلثورة حلسـيا 
/ عباحمللـك  ارحلاين حلحوثي وقيادة حملجلس حلسـيايسرّ 
ـقهـا جيُشـنا  حأعـى مبارتـة حالنكصـارحت حلكـي يحقرّ

ولجاننا حلشعبيرّة يف مخكلف حلجبهات. 

 : صعدة

سـيرّ و ناُء ُعزلة نشور  ماي2ية 
حلص ـ2حء  محافظة صعـاة، ومس 
حلسبت، قافلًة مكنوعًة تحمل عنوحن 
»قافلـة حلوفـاء لامـاء حلشـهاحء« 
 اسـم حلشـهيا محمـا زيـاد غانم 
حلعـزة  جبهـات  يف  للم2ح طـن 

وحلك2حمة. 
حلكـي  حلقافلـة  تسـيي  وخـال 
حلكـوت عـى عـرشحت حأغنـا2 َو6 
ماليـة  ومبالـغ  وعسـل  عجـول 

حلحـارضون وق ـة  تبـية، نظرّـم 
مـن  عـاد  حلكجاجيـة  حضـور 
مسـؤويل حملحافظة، ولقي فيها عاٌد 
من حلكلمات حملنارّدة  ج2حئم حلعاوحن 
 حـق حلنسـاء وحأط ـال وحلحـ2ب 
حالقكصادية حلكـي ي 2ضها حلعاوحن 

عى شعبنا حليمني حملظلو2. 
وصار  يـان عن حلوق ة وترّا عى 
و2ميرّة حالسـكم2حر يف رفـا حلجبهات 
 املقاتلـن وقوحفـل حملـال وحلعكـاد، 
مشـيحً إىل و2ميرّة حلكعبئة وحلكحشيا 
حلجبهات ومسـاناة  ل2فا مخكلـف 
حلجيـش وحللجـان حلشـعبيرّة للافاع 

عـن ت2حمة ول2ية حلشـعب حليمني 

وسيادة حلوطن وومنه وحسكق2حره. 

ودعا حلبيـان ُتــلرّ ول2حر حلوطن 

حلسياسـيرّة  حلخافـات  تجـاوز  إىل 

وحملذ2بيـة، وإليـاء قيـم ومبادئ 

حلككافـل وحلرحلم إلفشـال حلح2ب 

حليمني،  حالقكصاديـة عـى شـعبنا 

مؤترّـاحً وقـوَف قبائل نشـور خلف 

قائـا حلثـورة حلسـيا عباحمللـك  ار 

حلايـن حلحوثي ل ظه حلله وحلقيادة 

حملمثلة  ال2ئيس مهاي  حلسياسـيرّة 

اط لكى حلنرص وَْو حلشهادة.  حملشرّ
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 : يحيى الرّباط:

 ـاوت قصـُة عـورّحد يف مطلـع وغسـطس 
حملـايض، عناما تثرّ ت طائـ2حُت حلعاوحن من 
ليل قص هـا وجحيمها عـى حلحاياة، تان 
يعمُل لارسـاً يف )مجمـع حلزيلعي(، ولن 
غاح حلحي 2افاً عسـك2ياً لطائ2حت حلعاوحن، 
ووقـف صالب حملجمع عمَلـه ووغلق و وح ه. 
فلجأ عورّحد إىل حسـكئجار  يت آخـ2  الُقـ2ْب 
من عمله حلجايا  الحوك )سوق حلسمك(. 

يقـوُل عـورّحد: يف ليلة حسـكهاحف حلسـوق 
و وح ـة مسكشـ ى حلثـورة تنـت وقبلهـا 
 لحظات قـا ونهيت عميل مجـربحً وعات إىل 
وط ـايل؛ أنَّهم ال يحكملون صـوت حلطيحن 
 م 2د2ـم، ويف حلاقيقة حلعـارشة فقط من 
وصـويل، قصـف حلعـاوحن حلسـوق و وح ـة 
حملسكشـ ى  عاة غارحت من شـاتها تادت 
ون تخلَع سـقَف حملنـزل رغم  عـاه  أَْتثَــ2 
مـن تيلـو، ويضيـف عـورّحد يومهـا فقات 
عميل وزمائي، وفقات لكى حلسـيط2ة عى 

وط ايل وزوجكي حلذين وُصيبوح  ال2عب. 
يكمل قصكه عورّحد قائاً: عرشون سـاعة 
عى حلكارثة م2ت لكى نزلت وونا لم وسمع 
يف لـارحت حلحوك إال رصحَخ حلنسـاء حللوحتي 
فقـانرّ رجاَلهـن حلعاملن يف ن س حلسـوق، 
تانت حل اجعُة وقوى من ون يحكمَلها حلكباُر 

فكيف  اأط ال؟!. 
عورّحد ق2رّر حلنزوح إىل عان لن حشكات  ه 
حلحاياة وضاقت عى و2لها ولكن حلعاوحن لم 
يرته، فقا تانت جماعكه حإلر2ا ية ووجهه 
ل عان ويضاً إىل قاعاة إمارحتية  حآلخ2 قا لورّ

نصبـوح  حلط2يـق  وعـى  إر2ا يـة.  وثكنـة 
حملقصلة لعورّحد وتل حلقادمن إليها، وعى  ُعا 
وه  ن  ومكار منها ووق وح عورّحد وورسته وخيرّ
موتن، إمـا  نيحنهم وَْو حلعـودة إىل حلحاياة 
وحملوت  صوحريخ وم2يكا ومملكة دحعش، ما 
لم فعورّحد »مجويس إي2حني« وحلكثي من 2ذه 
حملصطلحـات وحلكي تحت مسـمياتها قكلوح 

دوه يف وطنه.  حلشعب حليمني ورشرّ
ثاثة ويرّا2 وعـورّحد ووط اله وزوجكه تحت 
ل2رّ حلشمس وحلجوع ي رش حلرحب ويكوسل 
حمُلحكل حإلمارحتي حلسماح له وأرسته حلاخول 

إىل  لاه وماينكه حأُْخــ2َى عان. 
يقـول عورّحد: وقكهـا ال وع2ف تيف نجوت 
من إر2ا هم ولكن  الكأتيا 2ذه عنايُة حلله، 
و عـا ون تجـاوزت مناطَق حلخطـ2 وتملت 

نزولي إىل صنعاء. 
حلنـازح عـورّحد قايـا عباحللـه حلبالـغ من 
حلعمـ2 33 عامـاً مكـزوج ووب لط لن، من 
يقيـم  حلحمـاي،  حلحايـاة شـارع  ماينـة 
لاليـاً  منطقة حلحصبـة حلعاصمة صنعاء، 
يسـكأج2 عى لسـا ه حلخاص  ــ ص2 ولف 
ا2،  ريـال غ2فة وحلثانية لورّلهـا ملطبخ ولمرّ
م2يض  الكبا لسب وورحق حل حص حلطبرّي 
ويعمـل عى درحجـة نارية ليسـا  عائاحتها 

جوَع ط َليه. 
حلاوليـة  حإلغاثيـة  حملنظمـات  دور  عـن 
وحملحليـة تجـاه عورّحد. وترّـا ونه لم يكلـقَّ ويَة 
حلك اتـة من ُتـــلرّ حملنظمات حلكي سـجلت 
 ياناِتـه وتلهـا ُمَجـــ2َّد وعود وحسـكغال 

ومكاج2ة  اسمه ولالكه. 

 : محمد الصفي:
ثاثـُة ور ـاع ثـ2وِة حململكـة حلع2 يـة 
حلقـوحت  لمايـة  مقا ـل  حلسـعوديرّة 
حأم2يكيـة لها، ذلك ما طالب  ِه حل2ئيُس 
حأم2يكـي دونالا ت2حمـب يف مايو مطلع 
عـا2 15ص22، خال لملكـه حالنْكَخا ية 
حل2ئاسية، حلكي وصف خالها »آل سعود 
 ــ »حلبقـ2ة حلحلوب«، حلكـي ما إن جف 
رضعها، فـإن حلنظـا2 حأم2يكـي يأم2 

 ذ حها، وَْو يطلب من غيِه فعل ذلك. 

»الحالب املاهر«  و »البقرة الحلوب«
لملكـه  خـال  ت2حمـب  ترصيحـاُت 
حالنْكَخا ية، حعكربتها مصادُر مق2َّ ة من 
حأرسة حلسعوديرّة حلحاتمة يف ذلك حلوقت، 
تأتي يف إطار حالسكع2حض حإلعامي »، إال 
ون حلقطَة ح كلعت ولسنكهم، وساد صمت 
حلقبـور  عـا توليه لل2ئاسـة حأم2يكية، 
ليكـ2رّر ت2حمـب إ2انكه للسـعوديرّة، آخ2 
تلـك حلكرصيحـات حلذي لـذرّر فيها حمللك 
سلمان قبل نحو وسبوعن، ونه لن يبقى 
يف حلسـلطة »أسـبوعن« من دون دعم 

حلجيش حأميتي. 
ليـُث قال: نحـن نحمي حلسـعوديرّة. 
سـكقولون إنهم وغنياء. وونا ولب حمللك، 
حمللك سـلمان. لكني قلت لـه ويها حمللك - 
نحن نحميك - ر ما لن تكمكن من حلبقاء 
أسـبوعن من دوننـا - عليـك ون تافع 

لجيشك. 

قبـل ذلك حلكرصيح، قـال ت2حمب  أنه 
وج2ى مكاملة 2ات ية مع سـلمان، وقال 
؛  إنه تحـاث مطـوالً إىل حمللك حلسـعوديرّ
 غـ2ض مناقشـة جهـود حلح ـاظ عى 
حسـكق2حر  حلن طيـة لضمان  حإلمـاحدحت 
سـوق حلن ط ونمـو حالقكصـاد حلعاملي. 
وخال حالتصال قلت لـه: ر ما لن تكون 
قـادرحً عـى حاللك ـاظ  طائ2حتـك؛ أنَّ 
حلسـعوديرّة سـككع2ض للهجـو2، لكـن 
ونكـم معنا يف ومان تـا2، لكننا ال نحصل 
يف حملقا ل عى ما يجب ون نحصل عليه.. 
قبـل ون يضيف: »ملك حلسـعوديرّة يمكلك 
دون  مـن  حلـاوالرحت،  مـن  ت2يليونـات 
حلواليـات حملكحاة حأميتيـة، حللُه ولَاه 

يعلُم ماذح سيحاث للمملكة«. 
لقا حتضح جلياً من خال ما يقو2  ه 
ت2حمب ون ُتــلَّ ما يهمه 2و حإلتثار من 
»حلحلبات«، فنقل معه إىل حلبيت حأ يض 
ثقافة حلكجـارة حلكي تقـاس وتبنى عى 
وحلخسـارة«،  »حل2 ـح  ميـزحن  وسـاس 
مرجمـاً مـا قالـه يف وقـٍت سـا ق عى 
حلوحقع وما2 م2وى ومسمع من حلجميع. 

»على السمع والطاعة« 
 ، ذلك 2و لساُن لال حلنظا2 حلسعوديرّ
حلـذي ينصـاع أوحم2 دونالـا ت2حمب  ن 
حل ينة وحأُْخــ2َى، ويذعن  االسكجا ة، 
ويسـعى لكن يـذ ُتـــلرّ ما يُمـى عليه، 
لكـى وإن تان سـينعكس سـلباً عـى 
حقكصاد2م، وترتب عليه خسارٌة تبية 

من ث2وحتهم. 
تُسـخ2 مملكـة »  2حميـل حلن ـط » 
ث2وتَها خامـًة ملصالح وم2يـكا، وإ قاء 
لهيمنـة ق2حر2ا، وذلك ما وترّـاه حل2ئيُس 
حأم2يكـي يف تغ2يـاه له يف شـه2 يونيو 
حملايض  القول: طلبُت من حمللك سـلمان 
سا حل 2حغ حلذي نجم عما يج2ي يف إي2حن 
وفنزويا  ضخ مليوني  2ميل يف حلسوق 

لكبح حأسعار فوحفق. 
ورغـم ون حململكـة حلسـعوديرّة تافـع 
للواليـات حملكحـاة مئـات حملليـارحت منذ 
عقود إال ون حل2ؤسـاء حلذين تعاقبوح عى 

حلبيـت حأ يـض تانـوح يبقون عـى قار 
 سـيط من حاللرح2 للحليف حلذي يافع 
ويطيع، ومـا ت2حمب فييا ون تكون 2ذه 
حلعبودية حلسعوديرّة لوحشنطن عى حلعَلن 
و اتت حإل2انات حلكي يوجهها آلل سعود 

جزءحً من ثقافكه حل2ئاسية. 

»مكاملات الغرف املغلقة«
تحاث دونالـا ت2حمب مـ2حرحً وتك2حرحً 
عن حلسـعوديرّة،  ط2يقـة ح كزحز توضح 
ون حململكة ليست إال »محمية وم2يكية«، 
و أنهـا عاجزة عن لماية ن سـها دون 

حلاعم حأم2يكي. 
ما يمكُن ت سيُه من خال ما تشف 
عنه ت2حمـب لول ما دحر  ينـه وحلعا2ل 
حلسعوديرّ من لايث يف حملكاملة حلهات ية، 
ونه يعـا حعرحفا  اعم حلواليـات حملكحاة 
حأم2يكية  شـكل مبارش يف حلح2ب عى 
حليمن، ويلز2 عى حململكـة حلافُع مقا ل 

ذلك. 
وعاوًة عى حلعايا من حلص قات حلكي 
جنى ت2حمب من خالهـا مئاِت مليارحت 
ُه سـياً  حلـاوالرحت، إال ونـه ال يـزحُل يوجِّ
مـن حإل2انات صوب ُلكرّا2 حلباط حمللكي 
، ضمـن مطالباته حملسـكم2رّة  حلسـعوديرّ
وحملكك2رّرة  افع حملزيا مـن حأموحل، حلكي 
حتضح للجميع ونهـا مقا ل »حإل2انة« ال 

»حلحماية«. 
تما ون ت2حمب ال يخجل من حلكرصيح 
 طبيعـة حلعاقـة حلكي ت2 ط وحشـنطن 
 السـعوديرّة،  أنهـا عاقـٌة قائمـٌة عى 
تافق حملليـارحت للواليات حملكحاة، فخال 
حأَْزَمـــة حلقائمة دحخل حلسـعوديرّة عى 
خل يـة مقكـل جمـال خاشـقجي، قال 
ت2حمب إنه سيلحق عقو ات  السعوديرّة 
ولكن ليس عرب إيقاف ص قات حأسلحة؛ 
أنَّهـا تمنح وم2يكا مئـاِت حملليارحت وون 
2ناك ط2قـاً وُْخــ2َى للعقاب، مؤترّاحً ون 
»حلسعوديرّة ز وٌن تبيٌ للواليات حملكحاة« 
و الكـايل ال مانـَع مـن حإلرضحر  اململكة 
 وحسـطة حلعقو ات وحملهم وْن ال تكرضر 

وم2يكا من تبعاتها. 

نجا من مجزرة سوق السمك ونزح من الحديدة فُمنع من دخول عدن فاستقر به األمر في صنعاء:

عّواد وأسرته.. قصة عائلة تهامية نازحة أنهكها العدوان ومرتزقته

العالقات األمريكية السعودّية: ادفع املليارات وُخـْذ اإلهانات
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الجهاد في فكر وواقع حياة اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السالم في ورقة مقدمة في ندوة نّظمها المجلس الزيدي )1 _ 3(

الجهاد ال يعدله وال يساويـــــــــــــــــه شيٌء من شرائع اإلسالم
الدكتور خالد القروطي

فكر  يف  الِجَهـاُد  األول:  املبحث 
اإلمام الهادي: 

 2ََز حلِجَهـاُد يف فك2 حإلما2 حلهادي 
ذلك  يظه2  جلياً،  قوياً  وحضحاً   2وزحً 
ِمصنرّ ات  وق2حءة  تكبُِّع  خال  من 
حأصولية  وياينا،  حلكي  ن  حإلمــا2 
منها وحل قهية، ومن و2مها مجموُع 
وحملع2وفة  املجموعة  ورسائله  تكبه 
وحملنكَخب  ــا2  وحألــك حل اخ2ة 
وحل نون، وحلكي ال يكاد يخلو مبحٌث 
إن  و الغ  وال  حلِجَهـاد،  ذت2  من  منها 
قلت ال تخلو ص حٌة من مؤل اته من 

حلكط2ق فيها للِجَهـاد. 
عقا  إنه  فحسب  ل  2ذح  ليس 
مؤل اته  يف  عض  ـة  َخاصَّ مبالَث 

لبيان فضل حلِجَهـاد ومكانكه. 
2ذح  ون  إىل  2ُنا  حإلشــاَرُة  وتنبغي 
حلحضور حلكبي للِجَهـاد يف فك2 حإلما2 
حلحضور  من  نا ٌع  2و  إنما  حلهادي 
حلكبي للِجَهـاد يف حلق2آن حلك2يم وما 

يف  له  حلله  جعل 
تكا ه من حملنزلة 
وحلكي  حلعظيمة، 
رسول  ا2ا  جسرّ
وآل  يكه  ُحلله 
وحقع  يف  حأطهار 
لياتهم ومسية 

ت الهم. 
ــــذح  ــــه ول
ــال  ومــــن خ
حملبحث  2ـــذح 
لنا  سيكضح 
عى  وسنكع2ف 
حلِجَهـاد  و2ميرّة 
ومكانكه وفضله 

ما  و2و  فك2ه  يف  حلقوي  ولضوره 
ومسيته  سيته  يف  جلياً  حنعكس 

حلِجَهـادية، وذلك فيما ييل: 

ــــَ� فــروض  الــِجــَهـــــاد أعــظــم وَأْك
قــدرًا  وأجلُّها  اإلسالمية  الشريعة 
ووجــوب  تعاىل  اهلل  عند  ومــكــانــًة 

إظهاره واإلقرار به: 
وحضح  تا2  يف  حلهادي  حإلما2ُ   نرّ 
من  2امًة  لقيقًة  ورصيح  وجيل 
ون  2ي  حإلسامي،  حلاين  لقائق 
حلكي  حل 2وض  وعظم  حلِجَهـاد 
ووم22م  عباده،  عى  حلله  حفرضها 

وولزمهم  ها. 
ملا  ذلك  عا  يانه  يف  يان  يقول 
علم  ــإذح  )ف حملسرشا:  عى  يجب 
حملسرشا ذلك وع2ف ُتــلرّ من ذت2نا 
 ص اتهم، ووقف عى وويل حأم2 منهم 
ُسبَْحــانَــُه  حلله  ودحن   االلكهم، 
 واليكهم، وجب عليه من  عا ذلك ون 
وحأم2  حلِجَهـاد  فضل  مع2فة  يعكقا 
 املع2وف وحلنهي عن حملنك2، وون يعلم 
حمل رضة  حلله  ف2وض  وَْترَب  ذلك  ون 
عليه، فيظه2 جهاد حلظاملن، وينوي 
مباينة حل اسقن،  ياه ولسانه وقلبه 

و ما يقار عليه من طاقكه، ثم يجب 
عليه من  عُا ون يكطه2 للصلوحت...(. 
م2تبة  علو  ومشيحً  مبيناً  ويقول 
ــ2حر  حإلق عنا  ودرجكه  حلِجَهـاد 
)ووشها  ومنهياته:  حإلسا2    2حئض 
حلزتاة الزمة،  وون  حلصاة وحجبة،  ون 
ولم  صيامه،  ف2ض  رمضاَن  وشه2ُ 
وحلحج  قيامه،  حلنافلة  علينا  توجب 
إليه  حسكطاع  من  دين  حلناس  عى 
وحل2حللة،  حلزحد  وحالسكطاعة  سبياً، 
وومان حلط2يق. وحلِجَهـاد قرسحً يقرس 
حلقيا2  الِجَهـاد قرسحً،  حلن وس عى 
وحلبعا  حلارجات،  فضل  حلِجَهـاد  ويف 

من حلنقمات(. 
ت سي  تكاب  مقامة  يف  ويقول 
لله عى  حلحما  نة يف  يان  حلسُّ معاني 
وحمكن  عظيمة  نعم  من  له  قه  وفرّ ما 
عليه من ِمنٍَن جسيمة ومنها حلكوفيق 
للِجَهـاد وتونه وَْترَب حل 2وض ووعظم 
ف2وضه  )وحلقيا2  أَْترَب  حلوحجبات: 
و2و  خط2حً،  لايه  ووعظمها  قارحً، 
َعنَا  ملن  وحملباينة  سبيله،  يف  حلِجَهـاد 
ذلك  ويف  دينه،  عن 
ما يقول جل جاله 
يحويه  ون  ــن  ع
﴿ يناله:  وَْو  قول 
ِمَن  حْشَرَى  حللَه  إِنَّ 
وَنُ َسُهْم  حْلُمْؤِمِنَن 
َلُهُم  ِ أَنَّ  َووَْمَوحَلُهم 
يَُقاِتلُوَن  حلَجنََّة 
حللِه  َســِبــيــِل  يِف 
َويُْقكَلُوَن  َفيَْقكُلُوَن 
يِف  ا  َلقًّ َعَليِْه  َوْعًاح 
َوحإِلنِجيِل  حلكَّْوَرحِة 
ــْن  َوحْلــُقــ2ْآِن َوَم
ِمَن  ِ َعْهِاِه  وَْوَف 
َفاْسكَبِْشـ2ُوحْ  حللِه 
2َُو  َوذَِلَك  ِ ِه  حلَِّذي  َايَْعكُم  ِ بَيِْعُكُم 

حْلَ ْوُز حْلَعِظيم﴾. 
عليها  غبار  ال  عبارة رصيحة  ويف 
وحلكمحات  حلكأويات  إىل  تحكاج  وال 
يقول حإلما2: )وتان وفضل ما حفرض 
مؤترّاة  لجة  وجعله  عليهم،  حلله 
وحأم2  سبيله،  يف  حلِجَهـاد  فيهم 
 املع2وف حأَْترَب، وحلنهي عن حلكظالم 

وحملنك2(. 

الباعثة على  بيان بعض األسباب 
كون الِجَهـاد أعظَم الفرائض: 

حأسباب  حإلما2  عض  يبن  و2نا 
من  وفضَل  حلِجَهـاد  من  جعلت  حلكي 
فيقول  حلصالحة  حأعمال  من  غيه 
حسكنكاري:  ذلك  اسك ها2  رحً  مصارّ
وعظم  حلِجَهـاد  يكون  ال  )وتيف 
ف2حئض حل2لمن، و2و عا2 غيُ خاص 
لجميع حملسلمن، وَعْمُل من عِمَل  ه 
حملؤمنن؛  من  ولغيه  لن سه  شامل 
حلله، مخيف  حلِجَهـاد: عز أولياء  أنَّ 
تاس  للجياع،  مشبع  حلله،  أعاحء 
ــة،  للع2حة حلنياع، ناف لل ق2 عن حأُمَّ
مصلح لجميع حل2عية،  ه يقو2 حلحق، 
حل2لمن،  وي2ىض  حل سق،  ويموت 

ويسخط حلشيطان، وتظه2 حلخيحت، 
فإنما  وحملصيل  حل الشات.  وتموت 
من  وليس  لن سه،  وصيامه  صاته 
وفعاله يشء لغيه، وتذلك ُتــلرّ فاعل 

خي فعله لن سه ال لسوحه(. 

الِجَهـاد ال يعدله وال يساويه شيء 
به  يقاس  وال  ــالم  اإلس شرائع  من 

شيء غريه
حلِجَهـاد  غيه  حإلما2 قياس  حعكرب 
عماية  عى  وداللة  فاعله  من  جهاً 
رصح  ه  ما  و2و  يقو2  ذلك،  من 
من  فعل  سوء  تبن  قوية  عبارة  يف 
وحلعامة  حلعلماء  من  لذلك  يكصاى 
حلعمن  )فأين  الجهلة  قائاً: 
يقيسون  تيف  حملكعامن؟  وحلعلماء 
شيئاً من وعمال حلعباد، إىل ما ذت2 حلله 
2يهات  حلِجَهـاد،  من  ُسبَْحــانَــُه 
عى  ووقع  حلقياس،  2يهات،  َُعا 

حلجهلة حاللكباس(. 
حملجا2اين  فضل  إىل  يان  وحسكنا 
يف سبيل حلله  أموحلهم وون سهم عى 
سائ2 من سوح2م من حلعاملن عى ما 
ق2رّره حلق2آن حلك2يم يف ذلك، ليُث قال: 
)ثم قال تبارك وتعاىل فيما يذت2 من 
تعظيم ما ذت2نا من حلِجَهـاد حلك2يم: 
حْلُمْؤِمِنَن  ِمَن  حْلَقاِعُاوَن  يَْسكَِوي  )الَّ 
يِف  َوحْلُمَجا2ُِاوَن  ِر  َ حلرضَّ وُْويِل  َغْيُ 
َل  َسِبيِل حللرِّه ِ أَْمـَوحِلِهْم َووَنُ ِسِهْم َفضَّ
َووَنُ ِسِهْم  ِ أَْمَوحِلِهْم  حْلُمَجا2ِِايَن  حللرُّه 
حللرُّه  َوَعَا  َوُتاًّ  َدَرَجًة  حْلَقاِعِايَن  َعَى 
َل حللرُّه حْلُمَجا2ِِايَن َعَى  حْلُحْسنَى َوَفضَّ
نُْه  مِّ َدَرَجاٍت  َعِظيًما  وَْج2ًح  حْلَقاِعِايَن 
َغُ وًرح  حللرُّه  َوَتاَن  َوَرْلَمًة  َوَمْغِ 2ًَة 

رَِّليًما(. 

ــال  ــم ــول صــغــائــر األع ــب ـــدم ق ع
الصالحة عند رفض الِجَهـاد والتخلف 

عنه وبيان عموم الِجَهـاد:
من  مشاو2اً  منا  حمل2ء  يقف  و2نا 
حلكي  حلهادي  حإلما2  عبارحت   عض 
تكاد تكون صادمة للكثي منا، ومن 
2ذح  يف  حلكا2  و2ذح  حلعبارة  2ذه  ذلك 
حلجانب فكأملوه  اقة، يقول: )وتيف 
حأمور  صغائ2  عى  حإلقبال  له  يجوز 
أعظم  رحفض  و2و  حلصالحات،  من 
يكون  ال  وتيف  حلزحتيات،  حل 2حئض 
حلِجَهـاد وعظم ف2حئض حل2لمن، و2و 
حملسلمن،  لجميع  خاص  غي  عا2 
لن سه  شامل  عِمَل  ه  من  وَعمُل 

ولغيه من حملؤمنن(. 
سبق:  مما  وخط2  تا2  يف  ويقول 
وَْو  جا2ل،  وَْو  عالم  ُتــلُّ  )فليعلْم 
ُدِعَي إىل حلحق وحلِجَهـاد فكوحنى،  من 
وحلكعب،  حلسيف  وت2ه  وتشاغل، 
و سط  حلكأويات،  حلله  عى  ل  وتأورّ
وحلقكال،  حلسيف  وت2ه  حأمل،  لن سه 
وحملاقاة للحكوف وحل2جال، وآث2 2وحه 
حللطيف  عنا  فهو  مواله-  طاعة  عى 
من  حلضمي  حلعالم  رسحئ2  حلخبي 
ون  حلخارسين-  ووخرس  حأرشحر،  ورش 
عنا  وقيامه  ولجه  وصيامه  صاته 
وال  قلياً  منه  حلله  يقبل  ال  حلله  ور 
تثيحً، وال صغيحً وال تبيحً، وإنه ممن 
يقول:  لن  فيه  ُسبَْحــانَــُه  قال 
نَّاِصبٌَة  َعاِمَلٌة  يَْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة  )ُوُجوٌه 

تَْصَى نَاًرح َلاِميًَة(. 

لزوم الِجَهـاد والقيام به: 
تما لم يُغ ل حإلما2 حلبيان إىل لزو2 
حلِجَهـاد وحلقيا2  ه عى إما2 حملسلمن 
وعى عمو2 حملؤمنن، وجعل حلكهاون 

عن  وحلكقصي 
حلــقــيــا2  ذلك 
تعاىل،  ت 2حً  الله 
يقول: )وحلِجَهـاد 
الزمان،  وحلقيا2 
عن  ي كه  ال 
وال  ــا،  ــ2ضــه ف
يزيحه عن وحجب 
وم22ما إال حلقيا2 
ــ2ة  وحأث  هما، 
حلك 2  وَْو  لهما، 
حفرضهما،  ملن 
حل2لمن  قال  تما 

حل2ليم يف ما نزل من حلق2آن حلك2يم، 
)حنِْ 2ُوحْ  وتعاىل:  تبارك  يقول  لن 
ِ أَْمَوحِلُكْم  َوَجا2ُِاوحْ  َوِثَقاالً  ِخَ اًفا 
َووَنُ ِسُكْم يِف َسِبيِل حللرِّه ذَِلُكْم َخْيٌ لَُّكْم 

إِن ُتنكُْم تَْعَلُموَن(. 

الِجَهـاُد سبيُل سعادة: 
دعوته  عى  حالطــاع  خال  ومن 
مشايخ  من  لكثي  هها  وجرّ حلكي 
ــة  حليمن نجا  ياناً منه لألُمَّ وقبائل 
سبيل  2و  حلله  سبيل  يف  حلِجَهـاد  ون 
سعادتها، وون يف ت2ك حلِجَهـاد شقاء 
عى  سيرتب  ما  نكيجَة  ــة  حأُمَّ
تعب  وعلو  حل ساد  ظهور  من  ذلك 
رلمكم  )فاجكهاوح  يقول:  حلضال، 
لله  ما  وقوموح  وحسكغ 2وح،  حلله 
وم2تم  ه وال تقرصوح، وال ت2تنوح إىل 
يف  وِجاُّوح  فكهلكوح،  حلانيا  يف  حلخ ض 
جهاد وئمة حلظلم تسعاوح، إال ت علوه 

تكن فكنه يف حأرض وفساد تبي(. 

واملرسلني،  األنبياء  مهمُة  الِجَهـاُد 
وسبيل  الهادين،  األئمة  ووظيفة 

خريية أمة اإلسالم: 
حلعظيمة  حملنزلة  2ذه  يؤترّا  ومما 
للِجَهـاد وحملكانة حلعالية له ون حمكاح 
وتونه  لقيامهم  ذلك،  ونبياَءه  حللُه 

وظي ة الزمة لهم وأئمة حإلسا2 من 
وحلقيا2  ه  حلِجَهـاد  وأجل   عا2م، 
يف  ــة  القيا2  ه  حأُمَّ حقرنت خيية 

وحقعها. 
يقول: )وتان وفضل ما حفرض حلله 
فيهم  مؤترّاة  لجة  وجعله  عليهم، 
وحأم2  املع2وف  سبيله،  يف  حلِجَهـاد 
وحملنك2؛  حلكظالم  عن  وحلنهي  حأَْترَب، 
حلله  ه حأنبياء حمل2سلن،  لذلك حمكاح 
حل2َُّسوَل  يَكَِّبُعوَن  )حلَِّذيَن  قوله:  وذلك 
َمْككُو ًا  يَِجُاونَُه  حلَِّذي  يَّ  حأُمِّ حلنَِّبيَّ 
يَأُْم2ُ2ُم  َوحإِلنِْجيِل  حلكَّْوَرحِة  يِف  ِعنَا2ُْم 
ِ اْلَمْع2ُوِف َويَنَْها2ُْم َعِن حْلُمنَك2ِ َويُِحلُّ 
َلُهُم حلطَّيِّبَاِت َويَُح2ُِّ2 َعَليِْهُم حْلَخبَاِئَث 
حلَِّكي  َوحأَغاََل  2ُْم  إرِْصَ َعنُْهْم  َويََضُع 
َتانَْت َعَليِْهْم َفالَِّذيَن آَمنُوحْ ِ ِه َوَعزَُّروُه 
وُه َوحتَّبَُعوحْ حلنُّوَر حلَِّذَي وُنِزَل َمَعُه  َونرََصُ

وُْوَلِئَك 2ُُم حْلُمْ ِلُحوَن(. 
 ويقول ُسبَْحــانَــُه وتعاىل يف  يان 
و2مرّ وظائف وئمة حملسلمن: )حلَِّذيَن إِن 
اَة َوآتَُوح  كَّنَّا2ُْم يِف حأَْرِض وََقاُموح حلصَّ مَّ
َعِن  َونََهْوح  ِ اْلَمْع2ُوِف  َووََم2ُوح  حلزََّتاَة 
حْلُمنَك2ِ َوِللَِّه َعاِقبَُة 

حأُُمور. 
ـــول  ـــق وي  
نَــُه  ُسبَْحــا
سبب  مــبــيــنــاً 
ــة  حأُمَّ حتكساب 
وحل ضل  للخيية 
)ُتنكُْم   الِجَهـاد: 
وُْخ2َِجْت  ٍة  وُمَّ َخْيَ 
تَأُْم2ُوَن  ِللنَّاِس 
ــ2ُوِف  ــْع ــَم ــاْل  ِ
َعِن  ــْوَن  ــَه ــنْ َوتَ
َوتُْؤِمنُوَن  حْلُمنَك2ِ 

ِ اللرّه. 
 

فضُل الِجَهـاد وبيان نتائجه: 
و2نا نجا حإلما2 يعاد لنا جملة من 
حآلثار حلعظيمة حملرتبة عى حلِجَهـاد، 
وحلكي أجلها تان وعظم ف2حئض حلله 
عى حلعباد، مع  يانه ح كاحء عى عا2 
حلِجَهـاد  حإللاطة   ضائل  إمكان 

تلها لسعكها وتث2تها. 
ت ضيل  من  حلله  ذت2  )وما  يقول: 
يحيط  ه  ون  من  فأَْتثَــ2  حلِجَهـاد 
رزق  من  عنا  مع2وف  و2و  تكاب، 
ال  وتيف  حألباب،  ذوي  من  فهمه 
ُفَضل  حلله  سبيل  يف  حلِجَهـاد  يكون 
عى جميع وعمال حملؤمنن، و ه يحيا 
حلككاب حملني، ويطاع حللطيف حلخبي، 
وتقو2 حألكا2، ويعز حإلسا2، ويأمن 
ويكن س  حملظلو2،  وينرص  حأنــا2، 
ويعلو  حل الشات،  وتن ى  حملهمو2، 
حلباطل  ويخمل  وحملحقون،  حلحق 
ويذل  حلكقوى،  و2ل  ويعز  وحملبطلون، 
و2ل حل2دى، وتشبع حلبطون حلجائعة، 
وتقىض  حلعارية،  حلظهور  وتكىس 
سبيل  وينهج  حلغارمن،  غ2حمات 
ويقكاى  حأعــزحب،  وينكح  حملكقن، 
و2لها،  إىل  حأمــوحل  وت2د   الككاب، 
حلله من وجو2ها،  وت 2ق فيما جعل 

الحضور الكبير للجهاد 
في فكر اإلمام الهادي 
إنما هو نابع من الحضور 

الكبير للجهاد في 
القرآن الكريم

 بّين اإلمام الهادي 
حقيقة هامة أن الجهاد 

أعظم الفروض
 التي افترضها اهلل 
على عباده وأمرهم 

وألزمهم بها

لزوم الجهاد والقيام 
به على إمام المسلمين 
وعلى عموم المؤمنين 

وجعل التهاون والتقصير 
عن القيام بذلك كفرًا 

باهلل تعالى
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الجهاد في فكر وواقع حياة اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السالم في ورقة مقدمة في ندوة نّظمها المجلس الزيدي )1 _ 3(

الجهاد ال يعدله وال يساويـــــــــــــــــه شيٌء من شرائع اإلسالم
وت 2ق  ــاق.  حآلف يف  حلناس  ويأمن 

عليهم حأرزحق(. 

عند  الِجَهـاد  فضل  دالالت  من 
صلى  لنبيه  اهلل  من  األمــر  الهادي 
عليه،  بالتحريض  وسلم  وآله  عليه 
واألمر للمؤمنني بالنفري يف سبيله: 
حلعظيم  حلكا2  2ذح  لوح  اقة  تأمرّ
لإلما2: )ول ضل حلِجَهـاد ما وم2 حلله 
لن  للعباد  عليه  نبيئه  الكح2يض 
يقول: )يَا وَيَُّها حلنَِّبيُّ َل2ِِّض حْلُمْؤِمِنَن 
وتعاىل:  تبارك  ويقول  حْلِقكَاِل(،  َعَى 
)َوالَ تَْحَسبَنَّ حلَِّذيَن ُقِكلُوحْ يِف َسِبيِل حللرِّه 
ي2َُْزُقوَن  َر ِِّهْم  ِعنَا  وَْليَاء  وَْمَوحتًا  َْل 
َفْضِلِه  ِمن  حللرُّه  آتَا2ُُم  ِ َما  َف2ِِلَن 
َويَْسكَبِْشـ2ُوَن ِ الَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوحْ ِ ِهم 
2ُْم  َوالَ  َعَليِْهْم  َخْوٌف  واَلَّ  َخْلِ ِهْم  ْن  مِّ

يَْحَزنُوَن(. 
وم2  ه  فيما  ُسبَْحــانَــُه  قال  ثم 
وحإللياء  حلن ي يف سبيله،  عباده من 

دينه:  لرشحئع 
ِخَ اًفا  )حنِْ 2ُوحْ 
َوَجا2ُِاوحْ  َوِثَقاالً 
ــْم  ــُك ــَوحِل ــأَْم  ِ
يِف  َووَنُ ِسُكْم 
ذَِلُكْم  حللرِّه  َسِبيِل 
إِن  لَُّكْم  ــْيٌ  َخ
ُتنكُْم تَْعَلُموَن(. 

ــُب  ــي ــرغ حل
للِجَهـاد  وص ه 

 الكجارة: 
حلهادي  يقول 
قال  )ثم  ذلك:  يف 
نَــُه  ُسبَْحــا
لعباده  ت2غيباً 
حملـــؤمـــنـــن، 

عى  لهم  وعــا  لهم  ما  وإخــبــارحً 
وَيَُّها  )يَا  حملبن:  حلثوحب  من  حلِجَهـاد 
ِتَجاَرٍة  َعَى  وَُدلُُّكْم  2َْل  آََمنُوح  حلَِّذيَن 
ْن َعذَحٍب وَِليٍم، تُْؤِمنُوَن ِ اللَِّه  تُنِجيُكم مِّ
حللَِّه  َسِبيِل  يِف  َوتَُجا2ُِاوَن  َوَرُسولِِه 
لَُّكْم  َخْيٌ  ذَِلُكْم  َووَنُ ِسُكْم  ِ أَْمَوحِلُكْم 
ذُنُو َُكْم  َلُكْم  يَْغِ 2ْ  تَْعَلُموَن،  ُتنكُْم  إِن 
تَْحِكَها  ِمن  تَْج2ِي  َجنَّاٍت  َويُْاِخْلُكْم 
حأَنَْهاُر َوَمَساِتَن َطيِّبًَة يِف َجنَّاِت َعْاٍن 
تُِحبُّونََها  َووُْخ2َى  حْلَعِظيُم،  حْلَ ْوُز  ذَِلَك 
ـ2ِ  َو َشِّ َق2ِيٌب  َوَفكٌْح  حللَِّه  َن  مِّ نرَْصٌ 
حْلُمْؤِمِنَن(. صاق حلله ُسبَْحــانَــُه.. 
وحلك2حمة  حلكربى،  للكجارة  ذلك  إن 
حلعظيم،  وحلحظ  حلعظمى،  حلجليلة 
ذت2ه،  جل  حلذي  حلجسيم،  وحأمــ2 
وعظم قاره، ولسن - عنا حلله مآب 
فاعله، وجل لايه ُسبَْحــانَــُه خط2 
ُسبَْحــانَــُه  له  جعله  حلقائم  ه. 
إىل وم2ه،  مؤتمناً عى خلقه، وم2شاحً 
حلكاملة،  حلك2حمة  خصه  خوحص من 
وجعله  حل اضلة،  حلعطية  ووعطاه 
حلخائق  عى  ونعمة  شاملة،  لجة 
شك2ه،  إيــزحع  حلله  فنسأل  دحئمة، 
و لوغ ما نؤمل من طاعكه، فإن ذلك 
حلعطاء،  من  حلخلق  وعطى  ما  وفضل 

ووعظم ما  لغه  الغ من حل2جاء(. 
 

بالتوفيق  بالدعاء  الفرصة  اغتنام 
اهلل  سبيل  يف  والشهادة  للِجَهـاد 

تعاىل: 
ويالنا  ي2شانا  حإلما2  نجا  و2نا 
وورغبه،  حلاعاء  وفضل  من  ون  عى 
سؤحُل  2و  منه  حإلتثار  يجب  وما   ل 
للِجَهـاد يف سبيله ونيل  حلكوفيَق  حلله 
حلشهادة عى م2ضاته، و2ا 2و يقول 
حلاعاء،  له  اب  فكح  )من  ذلك:  يف 
ون  حلله  ه  ياعو  ما  وَْتثَــ2  فليكن 
ي2زقه  وون  وحل2ضوحن  حل2ضا  يسأله 
حلِجَهـاد يف سبيله وحلشهادة فإن ذلك 

وفضل ما وعطي حلعاملون(. 

عن  للمتخلف  الشديد  الوعيُد 
الِجَهـاد: 

يف  له  حلقارئ  له يجعل   ومن تا2 
خوف ولذرّر شايا، ليث  نرّ فيه وورّالً 
وحالرتياب  حلشك  ون 
يف حلحق إال من عمل 
حل ساق،  حل جار 
ما  ــارك  ن ونحن 
يصف  ون  معنى 
وناساً  هذه  حلهادي 
حلذي  وما  حأوصاف 
تعنيه تلك حأوصاف 
وفك2  مذ2ب  يف 
عليهم  حلبيت  و2ل 
يككف  ولم  حلسا2، 
جعلهم   ذلك  ل 
ــن  ــضــال مـــن حل
2ؤالء  حلهالكن، 
ــردرّدون  حمل يف  2م 
ـــيون  ـــح ـــك حمل
حلـــشـــاتـــون يف 
ف2يضة حلِجَهـاد، يقول: )ثم وخرب ون 
حمل2تا ن حلذين 2م يف ريبهم يردرّدون، 
د فهو حلشك، وحلشك فا يكون  وحلردرّ
يف لق إال من و2ل حل جور وحل سوق، 
وَْو وشا  وَْو و2لك،  ومن وضل عنا حلله، 
عذح اً عنا حلله، وَْو آفك ممن تخلف عن 
وسوَّف  اإلقبال  يع2فه،  و2و  حلحق 
حلج اة  و ي،  لعم2  فكذلك،  إليه. 
وحملكأولن  وحملحقن،  للحق  حل2حفضن 
يجعل  لم  ما  حلله،  ذلك عى رسول  يف 
عذح اً  وشاُّ  سبياً،  حلكعلق  ه  إىل  حلله 
لم يع2ف  تنكياً ممن  حلله، وآلم  عنا 
ما حفرض حلله عليه يف حلِجَهـاد، فهو 
يككمه يف حلباء مكحيحً عن ما ح2كاى 
إليه غيه من حلعباد، فنعوذ  الله من 
حلكخلف عن وم2ه، وحلصا عن سبيله(. 
وي2تز  خاصاً  تاماً  يعقا  إنه   ل 
2ذح  يف  حلناس  عينها  من  فئة  عى 
حلجانب لخطورة موق ها وما يرتب 
حلناس  من  حلعوح2  حقكاحء  من  عليه 
فئة  2ي  حل ئة  تلك  وفعالها،  يف   ها 
حلعلماء، فيقول سا2 حلله عليه مبيناً 
عظيم جناية تخل هم عن حلِجَهـاد يف 
وصا،  حلله  ي2لمك  صا  )فا  سبيله: 
من  ج22  من  وشارّ  حلله  عنا  ج22  وال 

إليه  ينظ2  ممن  حلحق،  عن  تخلف 
و ه  حلكربحء،  من  حأعظم  حلسوحد  من 
وحلجهاء،  حلعلماء  من  حلعوح2  تقكاي 
تخلف  ثم  تذلك  تان  من  تخلف   ل 
ووضعف  حلحق،  ورفض  عطل  فقا 
ضع ة  من  تثيحً  أنَّ  حلصاق؛  دعوة 
لثقكهم  يقكاون  أفاعيله،  حملؤمنن 
ونظ22م  رويــه،  عى  وحتكالهم   ه 
عزحئمهم،  قرصت  إذ  عزيمكه،  إىل 
وصغ2ت عن تثي من ذلك  صائ22م، 
فهم له وتباع يف ُتــلرّ وم2ه، ال يعالون 
إال  ي علون  وال  ــه،  وروي قوله  عن 
وقا2    عله، وإن نهض نهضوح، وإن 
خذل  وإن  نرصوح،  نرص  وإن  وقاموح، 
خذلوح، وتلهم مأخوذ  ن سه، إذ 2و 
مقرص عن ماى غيه، وحملنظور إليه 
منهم فمأخوذ  هم إن علم ونهم إليه 
ويل  فيا  يبرصون،  وإياه  ينظ2ون، 
حلهاى،  وخالف  حلله  عن  تخلف  من 
سمع  وما  وحلانيا،  حأوالد  إىل  ورتن 
حلق2آن  من  نزل  فيما  تعاىل  حلله  قول 
)ُقل  ل2سوله:  يقول  لن  حلك2يم 
إىل  َسكُْاَعْوَن  حأَْع2َحِب  ِمَن  لِّْلُمَخلَِّ َن 
وَْو  تَُقاِتلُونَُهْم  َشِايٍا  وُْويِل  َأٍْس  َقْو2ٍ 
حلجزحء  حتبع  ملن  فأوجب  يُْسِلُموَن(، 
حلحسن وحلثوحب، وملن تخلف عن ذلك 
حلباء  من  فنعوذ  الله  حلعقاب،  وليم 
ما  إىل  وحل2تون  وحلشقاء،  وحلحية 
يزول وي نى، وحأث2ة له عى ما ياو2 

ويبقى(. 
قال  )ثم  يقول:  آخ2  مكان  ويف 
وإنذحرحً  وإعذحرحً  للقاعاين  تخوي اً 
للمر صن وحلكجاجاً عى حملكخل ن 
عن وحجب ما ووجب ولكم حلحاتمن، 
نا ذ  ملن  حملنا ذين  ل ضل  وتبييناً 
حلحق  إ طال  يف  وجها  حلاين،  رشحئع 
للحق،  ماحفعاً  ضاحً  وتان  حليقن، 
تَنِ 2ُوحْ  )إال  لل سق:  وسناحً  وته اً 
َقْوًما  َويَْسكَبِْاْل  وَِليًما  َعذَح ًا  يَُعذِّ ُْكْم 
وُه َشيْئًا َوحللرُّه َعَى ُتلِّ  َغْيَُتْم َوالَ ترَُضُّ

ٍء َقِاي2(.  يَشْ

املتخلف عن الِجَهـاد من أشر عباد 
اهلل وبيان سبب ذلك: 

عن  مكسائاً  حإلما2  يقول  و2نا 
حلِجَهـاد  عن  حملكخل ن  تون  سبب 
من  جملة  دحً  معارّ حلعباد  ورش  من 
تقاعسهم:  عى  حملرتبة  ــار  حآلث
حلِجَهـاد،  منع  من  يكون  ال  )وتيف 
ورش  من  وحأوالد،  وتعلل  اأموحل 

وقا  وحأيــاد؛  حلعزة  ذي  عنا  حلعباد 
حلعاملن  رب  و اين  حلاين،  2كك 
وقوى  ذلك  حملسلمن  دماء  يف  ورشك 
فكان  خذالنه  حل اسقن؟!  جميع 
رشيكاً  حملحقن؛  عن  وقعوده  للاين، 
إذ  لل اج2ين،  ومعاضاحً  للكاف2ين 
تانت -  خذالنه - نيكه وسطوته عى 
ُمَظا2َ2ِة.  حملكخل ن  حملحقن،  كخلف 
فكان محلُّ حلخاذل-  خذالنه وقعوده 
عنا حلله - محلَّ حملحارب  محار كه، ال 
ين ك حلخاذل للمؤمنن، من حملشارتة 
حملكقن،  من  نالوه  فيما  لل اسقن، 
حلله  فليكق  حلحاتمن.  ولكم  يف لكم 
ر رّه، وليقس   ره شربه، وليَْرُك عنه 
حلنقمات،  حلله  من  وليحذرّر  حلكعات، 
وحسكنار  لطالبه،  حلحق  وضح  فقا 

حل2شا لصالبه(. 

عن  املتخلفني  أعــــذار  ُبــطــالُن 
الِجَهـاد، واستحقاقهم للذم بذلك: 

يف تا2  حملكأمل 
يجا  ــادي  ــه حل
ويــالــظ شــاًة 
ويف  منه  وحضحة 
تثيٍة  مــوحطــَن 
حملكخل ن  عى 
حلِجَهـاد  عــن 
حملكعللن  أنوحع 
وحأعــذحر،  حلعلل 
عن  يــن  حلــصــادرّ
سبيل حلله تعاىل. 
و2ا 2و يف 2ذح 
يرصح  حملقطع 
)فا  قائاً:   ها 
تخلف  يف  ــذر  ع
حملــكــخــلــ ــن، 
يف  ــة  ــج ل وال 

حلنرصة  من  وال  ا  حملكأولن،  تأويل 
ونزل  حلك 2  ما  وَْو  حلعاملن،  ل2ب 
عليه  حلله  صى  حلنبن  خاتم  عى 
ذت2  ثم  وسلم،  حلطيبن  آله  وعى 
وو2ل  حلكعلات  ذح  فذ2  ُسبَْحــانَــُه 
ال  ونه  فأخرب  حلباطات،  حلكأويات 
عذر لهم فيما  ه يعكذرون، وال لجة 
حلكعلق  من  يكأولون  فيه  فيما  لهم 
 الشبهات وحلكسبب ملنال حل كا2ات، 
وحلزوجات،  حأوالد  وحلكلذذ  مقارنة 
فقال  حلكجارحت،  من  حأموحل  وجمع 
وتنبيهاً  لهم،  تحذي2حً  ُسبَْحــانَــُه 
من  لهم  وتيقيظاً  وسنكهم،  عن 
رقاتهم: )ُقْل إِن َتاَن آ َاُؤُتْم َووَ ْنَآُؤُتْم 
َوَعِشيَتُُكْم  َووَْزَوحُجُكْم  َوإِْخَوحنُُكْم 
تَْخَشْوَن  َوِتَجاَرٌة  حْقَرَْفكُُمو2َا  َووَْمَوحٌل 
وََلبَّ  ت2ََْضْونََها  َوَمَساِتُن  َتَساَد2َا 
يِف  َوِجَهاٍد  َوَرُسولِِه  حللرِّه  َن  مِّ إَِليُْكم 
َسِبيلِِه َفَرَ َُّصوحْ َلكَّى يَأِْتَي حللرُّه ِ أَْم2ِِه 
ثم  حْلَ اِسِقَن(،  حْلَقْو2َ  يَْهِاي  الَ  َوحللرُّه 
سمى من تان تذلك وَْو رضب لن سه 
تأوياً يف ذلك فاسقن، وووجب لهم ما 
حلجحيم،  لل اج2ين من عذحب  ووجب 

وحلخلود يف حلعذحب حأليم(. 

الِجَهـاد  عن  املتخلفني  أن  بياُن 
فّساٌق برتكهم لذلك: 

رصيح  إىل  حإلمــا2  يسكنُا  و2نا 
وصف  يف  حلك2يم  حلق2آن  منطوق 
حلصادين  حلِجَهـاد،  عن  حملكخل ن 
عنه، حملكشاغلن  نال وحلولا وحملسكن 

وحملال وحلكجارة وغي2ا  ال سق. 
وتلنا يارك مكى يطلق حسم حل سق 
وحلنكائج  حملكلبس  اإليَْمـان،  عى 

حملرتبة عى تونه فاسقاً.. 
يقول: )ثم قال ُسبَْحــانَــُه إ انة 
لهم  منه  وتسمية  للمكخل ن،  منه 
لهم  وإخ2حجاً  حل اسقن،   أسماء 
إن  )ُقْل  حملؤمنن:  معاني  من   ذلك 
قوله:  إىل  َووَ ْنَآُؤُتْم...  آ َاُؤُتْم  َتاَن 
)َفَرَ َُّصوحْ َلكَّى يَأِْتَي حللرُّه ِ أَْم2ِِه َوحللرُّه 
فجعل  حْلَ اِسِقَن(،  حْلَقْو2َ  يَْهِاي  الَ 
حملكخل ن عن جهاد حلظاملن يف حلحكم 
عناه ُسبَْحــانَــُه من حل اسقن(. 

باملعروف  األمر 
املنكر  عن  والنهي 
األلفة  أحد أسباب 
املؤمنني وأخّوتهم 
الِجَهـاد  أنه  وبيان 

يف سبيل اهلل: 
يقول:  و2نا 
)و ـــــاأمـــــ2 
وحلنهي   املع2وف 
ولف  حملنك2  عن 
حملؤمنن،  حلله  ن 
إخــوًة  وجعلهم 
مكوحلن  عليه 
تعاىل:  قوله  وذلك 
ــنُــوَن  ــْؤِم ــُم )َوحْل
ــاُت  ــنَ ــْؤِم ــُم َوحْل
وَْوِليَاء   َْعُضُهْم 
َويَنَْهْوَن  ِ اْلَمْع2ُوِف  يَأُْم2ُوَن   َْعٍض 
اََة َويُْؤتُوَن  َعِن حْلُمنَك2ِ َويُِقيُموَن حلصَّ
وُْوَلِئَك  َوَرُسوَلُه  حللرَّه  َويُِطيُعوَن  حلزََّتاَة 
َسَيَْلُمُهُم حللرُّه إِنَّ حللرَّه َعِزيٌز َلِكيٌم(. 
حأم2  لقيقة  ذلك  ثم  نرّ  عا 
قائاً:  حملنك2  عن  وحلنهي   املع2وف 
حملنك2  عن  وحلنهي  )وحأم2  املع2وف 
وحلكصميم،  إال  اإلقاح2  يُنال  فا 
وحلنية وحالعكزح2 حلك2يم عى حلِجَهـاد 
عى  حأن س  وتوطن  حلله،  سبيل  يف 
ماقاة و2ل حلظلم وحلطغيان، فحينئذ 
ينال ذلك، ويؤدي ف2ض حلله من تان 

تذلك، و2و حلِجَهـاد يف سبيله(. 
عن  وحلنهي  حأم2  املع2وف  ت2ك 
حلن اق،  عى  دحلة  جلية  عامة  حملنك2 

وون ذلك شأُن حملنافقن: 
حأم2  )و رك  ذلك:  ُمْجلياً  يقول 
حللُه  ذ2َّ  حملنك2  عن  وحلنهي   املع2وف 
يقول:  لن  وحملنافقات  حملنافقن 
َوحْلُمنَاِفَقاُت  َْعُضُهم  )حْلُمنَاِفُقوَن 
َويَنَْهْوَن  ِ اْلُمنَك2ِ  يَأُْم2ُوَن  ن  َْعٍض  مِّ
وَيِْايَُهْم  َويَْقِبُضوَن  حْلَمْع2ُوِف  َعِن 
2ُُم  حْلُمنَاِفِقَن  إِنَّ  َفنَِسيَُهْم  حللرَّه  نَُسوحْ 

حْلَ اِسُقون(. 

سبب كون المتخلفين 
عن الجهاد من 

أشر العباد واآلثار 
المترتبة على 

تقاعسهم

وصف المتخلفين عن 
الجهاد، الصاّدين عنه، 

المتشاغلين بالولد 
والمسكن والمال 
والتجارة وغيرها 

بالفسق 

ترك األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

عالمة جلية دالة على 
النفاق



8
حألا

حلعاد

12 ص 2 ص2122ـ
21 وتكو 2 أ1ص22

)523(
كتابات 

بيئة التنافس في األداء دليٌل على النجاح

من المسئول عن تدمير االقتصاد واألوضاع 
المعيشية التي وصلت إليها البالد؟

معالجة األوضاع المالية في ظل 
العدوان والحصار والظروف الراهنة 

تجسيدًا للشعار: يٌد تحمي ويٌد تبني )3(
أكرم الرحبي

 
عنامـا يكون منطلـُق حإلنَْسـان وفق 
منهـج وقيـادة وومة لها قوحعا ووسـس 
ثا كة ورحسخة وقوية منذ حلباحية، تكون 
خطوحت حإلنَْسان موفقًة وناجحة يف ُتـلرّ 
حملهـا2 وحأعمال حلكي تخلـُق ق زًة ونقلًة 
نوعيـة لكوحتب مكطلبات حلعرص وتوحجه 

حلكحايات. 
ولكحقيـق ذلك عى ورض حلوحقع ال  ُـاَّ 
مـن إيجاد  يئـة مناسـبة صالحة لخلق 
جو مشـحون  الكنافس وحإل ـاحع حملثم2 
، لكطوي2 ورقـي حأََدحء وحلعمل  وحملسـكم2رّ

لكحقيق حإلنجاز حلشـامل يف ُتـلرّ مجاالت 
حأعمال حلكي يعمل فيها حإلنَْسان. 

 و2كـذح يكم تقايم حلنمـوذج وحلقاوة 
 شـكل صحيح وسـليم ولكيـم ومؤث2 
حملـكان  يف  حملناسـب  »حل2جـل  ليكـون 
حملناسـب« يف مخكلـف حملجـاالت ويف ُتـلرّ 
د  م2للـة جاياة  شـكل مسـكم2رّ مكجارّ
وموحتـب، لكى يكـم  ناء حإلنَْسـان وفق 
ُسـلرّم حلصعود حلامكنا2ي يف ُتـلرّ جوحنب 

حلحياة. 
ولكي يكم ذلك.. 

ونسـكوعَب  ن هـَم  ون  علينـا  يجـب 
ونطبق، ال ون نح ظ معلوماٍت ونكارّسها 

للنسـيان؛ أنَّ »حل هم« وفضـل جاوحئية 
وتأثيحً من »حلح ظ«.

»حلح ـظ«: يبقـى مـاة خـال مـاة 
حلكحصيـل حلعلمـي ثـم ينـىس وي2مى يف 

سلة حملهمات. 
»ومـا حل هـم«: فهو حلذي يخلـق لاينا 
حلوعـي وحلبصية وفق قناعات رحسـخة 
وثا كـة النطاقٍة قوية ذحت ُعمٍق وقوحعَا 
ووُُسٍس وإخاص، وتلها عوحمل وساسية 
لبناء حإلنَْسان حلوحعي يف مخكلف حلجوحنب 
تكعلـق  حلكـي  وحملجـاالت  وحالترّجا2ـات 
 شئون لياة حإلنَْسان وحلبرشية، وحلوحقع 

يشها  هذح.

عبداإلله الخضر
 

يف ِظـلِّ حأوضـاِع حملعيشـية حلصعبـة 
حلكـي يُمـ2ُّ  ها حلوطـُن شـمالُه وجنو ُه 
من تا2ـوٍر حقكصادي وحرت اع لألسـعار 
وحنهيار مكوحصل للُعملة حملحلية يكساءل 
حملوحطن: من حملسـئول عن 2َِذه حأوضاع 

حملردية وحملأساوية؟
نقول إن تحالـَف قوى حلرش وحلعاوحن 
ذلـك،  عـن  حملسـئولية  تامـل  يكحمـل 
فالبلـا قبـل ون يشـن عاوحنـه حلسـاف2 
ولصـاَره حلظالـم عى حلشـعب حليمني 
تانت حأوضـاُع حالقكصادية جياًة، وتان 
سـع2 حلرصف لل2يال مسـكق2حً وموظ و 
حلاولـة يسـكلمون م2تباتهـم، لكى  عا 
سـنة مـن حلعـاوحن، لينمـا تان حلبنك 
حمل2تزي  صنعاء يرصفها، وتانت  عض 

حملشاريع جارية حلكن يذ.
ولكى تكون حلصورة وحضحة للقارئ 
حلك2يم ال  ُـاَّ من ون نط2َح  عض حلاالئل 
وحلحقائـق  اأرقـا2ِ حلكـي تؤترّـا  جاء 
لقيقـة حأمـور ومصاحقيكنـا  كحميـل 
دول حلكحالـف مسـئولية 2ـذح حالنهيـار 
حالقكصـادي وما ت2تب عليـه من ووضاع 
معيشـية صعبة يف مخكلـف حملحافظات 
نقـول: إن دول حلكحالف ولكومة حملن ى 
تسـيط2 وتكحكم  أ2ـم ورتان حالقكصاد 

و2ي:
حلبنك حمل2تـزي حليمني و2و حملسـئول 
عـن إَدحَرة حالقكصـاد وحلكحكـم  أسـعار 
حلـرصف فهـو يسـكقبل حلنقـا حأجنبي 
وحملحيل مـن عائاحت حاليـ2حدحت حلن طية 
وحلرضيبية وحلجم2تيـة وغي2ا، إَضاَفة 

إىل حملطبوعات مـن حلُعملة حملحلية وتذلك 
حلودحئع وحملنح حأجنبية.. 

يكحكـُم حلكحالُف  املوحنـئ وحملطارحت 
وحملنافـذ حلحاوديـة: و2مها مينـاء عان 
حالسرحتيجي وميناء حملكا وميناء حملخاء 
ومطـار عان حلاويل ومطـار حملكا حلاويل 
ومطار سـيئون حلاويل ومن ــذ حلوديعة 
مع حلسعوديرّة ومن ـذ شحن مع سلطنة 
عمـان، 2َِذه تلهـا إَضاَفـًة إىل عملها يف 
تسهيل عبور حلبضائع يف عملية حلكصاي2 
وحالسـكيحد وحنكقال حملسـاف2ين من وإىل 
حليمـن تار عـى خزينة حلاولـة مليارحت 
حل2يـاالت مـن خـال عمليـة حلجمـارك 

وحلرضحئب وحل2سو2 حأُْخــ2َى. 
يسـيط2 حلكحالـف ويضـاً عـى و2ـمرّ 
حملرشوعات حلن طيـة وحلغازية حلكي ت2فُا 
خزينة حلاولة  الُعملة حأجنبية حملسا2مة 
يف حل2خاء حالقكصادي وحسـكق2حر حلُعملة، 
وو2ـم تلـك حملرشوعات مـرشوع  لحاف 
للغـاز حلطبيعي حلـذي تصـل عائاحته إىل 
ملياري دوالر سـنوياً ومرشوع حملسـيلة 
حلن طـي  صافـ2  ومـرشوع  حلن طـي 
وحلغـازي و2ما تذلـك ي2فـاحن حلخزينة 
حلعامـة  عـرشحت حملاين من حلـاوالرحت 
وحل2يـاالت من خـال تصايـ2 تمية من 
حإلنكاج و يع حلكمية حملكبقية يف حأسـوحق 

حملحلية. 
تذلـك حلث2وة حلسـمكية حلكـي ال تقل 
و2ميرّة عن حلث2وة حلن طية، َليْــُث تقار 
عائاحت حلباد منها ما يقارب خمسمائة 
حإلنكـاج  مناطـق  وو2ـم  دوالر  مليـون 
شوحطئ حلبح2 حلع2 ي وحلجزر حليمنية. 

 اخكصار فإنَّ وسباَب حنهيار حالقكصاد 
حلُعملـة  وتا2ـور  حأسـعار  وحرت ـاع 

وحنكشـار حملجاعـة وت ـيشرّ حأو ئـة 2ي 
حلحـ2ب وحلحصـار وتعطيل عمـل حلبنك 
حمل2تزي ونهب عائاحت حلن ط وحلغاز حلكي 
تبـاع  النقا حأجنبـي وتقـار  مليارحت 
حلـاوالرحت وطباعـة ُعملـة جايـاة من 
مخكلـف حل ئات  اون غطاء وعا2 إي اء 
دول تحالـف حلـرش وحلعـاوحن  كعهاحته 
 افع وديعة مالية تسـا2م يف حسـكق2حر 
حالقكصاد ومنع حنهيـار حلُعملة حلوطنية؛ 
تونـه يكحكم  مـوحرد حلبـاد ومقارحته 
ويسـا2م يف خلـق  يئـة غية مسـكق2ة 
سياسـيرّاً وحقكصادياً وومنيـاً تحول دون 
تن يذ مشاريع حلبنية حلكحكية وحملشاريع 
حلخامية وجلـب حملسـكثم2ين وحملانحن 
وحلسـياح وخلـق فـ2ص عمل للشـباب 

وتقليص نسب حل ق2 وحلبطالة. 
رغـم 2َـِذه حملسـئولية حلكبـية حلكي 
ومـن  حإلمارحتـي  حلسـعوديرّ  يكحملهـا 
يقـف ورحءه، فإنَّ 2ـذح ال يع ي حملجلس 
حلسيايسرّ ولكومة حلوفاق من حملسئولية 
يف حترّخـاذ ما يلـز2 لكخ يـف حملعاناة عن 
حملوحطنن وموظ ي حلاولة يف حملقارّمة من 
خـال جمع حملـوحرد وتنميكهـا وتقليص 
سـات حلاولة  حلن قـات حلكشـغيلية ملؤسرّ
حإلمكانيـات  لسـب  حمل2تبـات  َورصف 
وحلكنسـيق مع حلكجـار يف توفي  طاقات 
تموينية وتوزيع حملساعاحت حلكي تقارّمها 
منظرّـمـات حإلغاثـة ملسـكحقيها وتوفي 
حملشـكقات حلن طيـة ومادة حلغـاز حملنزيل 
 أسعار معقوله ومنع حاللككار وحلسوق 
حلسودحء ومكافحة حل ساد حملايل وحالدحري 
يف وجهـزة حلاولة حملخكل ـة ونرش حلوعي 
ة حلكعاون وحلككافـل حملجكمعي يف   أ2ميرـّ

2ذه حمل2للة. 

د. هشام محمد الجنيد
 حلكوعيُة  ثقافة حلق2آن 
حلك2يـم وحترّباع توجيهات 
قائا حلثورة وقوى سـاح 
حملسـئوليات  لكن يـذ 
وحلوطنيـة،  حلاينيـة 
ومنها حإلخاص يف تن يذ 
حإلدحريـة  حملسـئوليات 
حلعامـة لكحقيـق حلخـي 
وزيـادة حلعائـاحت حملالية 
لخزينـة حلاولـة يف ظـل 
حلعـاوحن وحلحصـار عى 

 ادنا
 َشـِهــَا حليمُن وما زحل يشـَهُا وتربَ 
مظلوميـٍة يف تأريـخ حلبرشيـة، و2ـي 
حلعاوحُن حلسـعوديرّ حأم2يكي حإلرسحئييل 
حإلمارحتـي ولل ائهـم عـى  ادنـا منذُ 
وَْتثَــ2َ من 3 وعـوح2 ونصف حلعا2، ولم 
يسـبْق ون ُف2َِض لصاٌر شامٌل يف تأريخ 
حلحـ2وب حلبرشيـة مثـل حلحصـار عى 
 ادنـا مـن 2ذح حلعـاوحن حلسـاف2 حلذي 
ة وماليرّة  ت2تـب عليـه وزمـٌة حقكَصاديرـّ

ة.  لادرّ
وحلحصـار  حلعـاوحن  2ـذح  ظـل  ويف 
نعيُشـها،  حلكـي  حل2ح2نـة  وحأوضـاع 
 اإلْمَكــان وضـُع مقرلـاٍت ت يلـٍة 
 معالجِة حأزمة حملالية تسـاعُا إىل َلـاٍّ 
تبي يف معالجِة حلعجِز حلحادِّ يف ميزحنية 
حلاولـة لكغطيـِة ما ومكن مـن حمل2تبات 
وحأجور  عـا وولوية حملجهـود حلح2 ي، 

و2ي عى حلنحو حلكايل: 
11ـــ إقالة عنارص حل سـاد خطوة 
إذح  وحإلصالـات:  للبنـاء  وََسـاسـية 
تـم إعـاحد وَْو تطويـ2 آليـات تنظيمية 
إدحريـة مثالية، ووضعت للـول مثالية 
ملعالجة وزمة تغطيـة حمل2تبات وحأجور 
يف ظل 2ذه حلظ2وف، وعنارص حل سـاد 
مهيمنـة عى م اصل حلكسـيي حإلدحري 
وحملـايل يف حلجهات حإلي2حديـة وحلخامية، 
فـإنَّ نكائـج حأدحء لن تكحسـن، سـوى 
ر ما يف حلحـاود حلانيا، خصوصاً يف ظل 
سـات حل2قا يـة. ما يجب  رتاتـة حملؤسرّ
 احية تمشـيط عنارص حل ساد حمل2تزية 
وحملحوريـة  إقالكهـا، وتشـايا حل2قا ة 
حملصالبـة وحلالقة عى نكائج حأعمال 
حلاوريـة.. عنامـا نككلـم عـن حلبنـاء 
وحإلصالـات ومعالجـة حأزمـة حملالية 
وحالقكَصاديـة، فـإنَّ موضوع حل سـاد 
وعنـارصه يكـون لكمـاً لـارضحً، وال 
يمكـن تجا2لـه.. فهل يمكـن ون تبني 
 يكـاً جاياحً عى ورضية عليها  ناء قايم 
ال يصلح للسكن؟. فكيف يكون حلحل؟. 
 بسـاطة، إزحلـة حملبنى حلقايـم. وتذلك 
حأمـ2 يف حإلدحرة، ال يمكن تن يذ عمليات 
حلبنـاء وحإلصالـات ومعالجة حأوضاع 
حملاليـة يف ظل سـيط2ة و قـاء عنارص 
حل ساد حلكي تحارب  طبيعكها حلكلقائية 
مسارحت حلبناء وحإلصاح إال  إقالة وئمة 
حل سـاد يف حإلدحرة.  معنـى ون حإلصاح 
وحلـا..  ون  يف  يجكمعـان  ال  وحل سـاد 
ومـاذح  عـا قـول حللـه تعاىل يف سـورة 
حلشـع2حء )حلذين ي ساون يف حأرض وال 

يصلحون( حآلية )152(. 
2ـل نأمل  عا 2ذه حآليـة حلك2يمة ون 
تقو2َ حلعنـارُص حل اسـاُة  اإلصالات 
حملؤدية إىل معالجة حأزمة حملالية وغي2ا 
مـن حإلصالـات يف ظل 2ـذه حلظ2وف 
إنَّ  غي2ـا؟..  ـل  وَْو  نعيشـها  حلكـي 
حلحلول وحملعالجات حلشـاملة وحلضامنة 

لكصحيح مسـارحت تن يذ مسـئولياتنا 
حلاينية وحلوطنية ومنها توجيه سلوتنا 
حإلدحري نحـو حإلخـاص 
حملسـئوليات  تن يـذ  يف 
حإلدحريـة حلعامـة ملا فيه 
2ـي  حلخـي  تحقيـق 
حلكوعيـة  ثقافـة حلق2آن 
حلك2يـم )وقوى سـاح(، 
موالنا  توجيهات  وتن يذ 
قائـا حملسـية حلق2آنيـة 
عباحمللـك  ـار  حلسـيا/ 
حلايـن حلحوثـي ل ظـه 

حلله ونرصه. 
12ــــ حلرتيـز عـى 
عنرص حإلخاص خطوة وََسـاسية للبناء 
وحإلصاح: يجـب حلكحـ2ي وحلكاقيق يف 
مسـألة حخكيـار وتسـمية حلعنـارص يف 
حملناصب حلقيادية وحإلدحرية وحأقل منها 
ـة  الرتيز عـى حلعنارص  ذحت حأ2ميَـّ
حملارتـة  للوطـن  والئهـا  يف  حملخلصـة 
للعـاوحن يف حلاحخـل وحلخـارج وحملارتة 
أ2َْـَاحفـه حلشـيطانية. وخي مثال عى 
ذلك يف حلق2آن حلك2يم يف سـورة يوسـف 
2و جعل ملك مرص حلنبي يوسـف عليه 
حلسا2 وحليا عى خزحئن حأرض )مرص( 
وي عزيـزحً ملـرص  عا ون ع2ف سـلوته 
وتعاملـه يف حلسـجن وقبـل ون ياخـل 
حلسـجن  أنه صـادق وومـن، وصبح ذح 
مكانة رفيعة ون وذ لاى حمللك. قال حلله 
تعاىل يف سـورة يوسـف: )َوَقـاَل حْلَمِلُك 
ا  حئْكُونِـي ِ ـِه وَْسـكَْخِلْصُه ِلنَْ ـِي، َفَلمَّ
َك حْليَْو2َ َلَايْنَـا َمِكٌن وَِمٌن  َتلََّمـُه َقاَل إِنَـّ
)52( َقاَل حْجَعْلِني َعـَىٰ َخَزحِئِن حْأَْرِض، 
إِنِّي َلِ يـٌظ َعِليٌم( حآليكان )52( َو)55( 

من سورة يوسف.. 
ومن ما يسـك اد من 2اتـن حآليكن 
حإلخـاص  عنـرص  إيـاء  حلك2يمكـن: 
)ل يـظ(  فكلمـة  قصـوى.  ـة  و2ميَـّ
تُالُّ عـى حإلخـاص وحلنزح2ـة. وتلمة 
)عليم( تـال عى حلعلـم وحلك اءة. إذن 
ومـ2 حلرتيز عـى عنرص حإلخـاص له 
ـة  الغـة، وإْن تانـت حلك ـاءة  و2ميَـّ
مكوحضعـة مبائياً، فإنها سـككطور مع 
حملمارسـة.  ينمـا حلعكـس، إذح تانـت 
حلك ـاءة م2ت عـة وعنـرص حإلخـاص 
شـكيل وَْو يف لاوده حلانيـا ــ أغ2حض 
حالسـكم2حر يف عمليـات حل سـاد ــ فا 
يرتب إال حل سـاد. ومثل 2ذه حلعنارص 
مسـارحت  يف  إال  ت اءتهـا  تسـكغل  ال 
إصاليـة شـكلية وَْو يف لاود2ا حلانيا 
و2ي يف وغلـب حألوحل غي وََسـاسـية، 
وأغـ2حض  قائهـا  سـمعكها  لكلميـع 
أجـل مصالحهـا حلشـخصية، و الكايل 
نكائـج وعمالهاً تكـون سـلبية لنالية 
للمجكمـع.  حلعامـة  حملن عـة  تحقيـق 
وخطورة 2ذه حلعنارص ونها مكماسـكة 
ومكعاضـاة وتزتـي  عضهـا، وتمكلك 
حلكضليليـة،  حأسـاليب  عـى  حلقـارة 
وقارتهـا عـى زخ2فة حلقـول، َوتغليف 
وتلويـن وتبييض وعمالها  طا ع حلعمل 
ـي. ويصعـب حخرحقهـا إذح لـم  حملؤسرّ
توجا عنارص رقا يـة ذتية وذحت إرحدة 
صادقـة ومخلصـة يف مسـئولياتها يف 

سبيل حلله. 
قـال حللـه تعـاىل يف سـورة حلبقـ2ة 
)َوحتَُّقـوح حللَّـَه َويَُعلُِّمُكُم حللَّـُه َوحللَُّه ِ ُكلِّ 
ٍء َعِليٌم( مـن حآلية )2أ2(. حلبقية يف  يَشْ

حلعاد حلقاد2.. وحلله ويل حلكوفيق. 
نا  نرصه،  نسـأُل حللَه تعاىل ون ينرُصَ

إنه سميُع حلاعاء..
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وم2يكيـة  حغكيـاالت  رشتـُة 
إمارحتية تقو2ُ  عملها يف حلجنوب 
حليمني تسكهاف حإلنَْسان حليمني 
 شـكل عـا2 وال تسـكثني ولـاحً 
لكى عنـارص من لزب حإلصاح 
ودول  وم2يـكا  خامـوح  حلذيـن 
حلعاوحن  شـكل غي عادي، لكن 
وم2يـكا تكعامـل مـع عمائهـا 
عى 2ذح حأسـاس، تسـكخامهم 
حلنهايـة  ويف  منهـم  وتسـك يا 
تكخلص منهم، و2ـذه حملنظرّـمة 

حإلر2ا ية وحلرشتة حإلج2حمية ليسـت إالرّ جانباً 
ووسـلو اً من وسـاليب حلعاوحن حلذي يسكهاُف 

حليمن وحليمنين.
ـُف حلحقائُق  و2كـذح يومـاً  عـا يـو2 تككشرّ
 شكل علني  ما يكشف للشعب حليمني وحلعالم 
 شـكل عا2 لقيقة و2احف حلعاوحن حلسـعوديرّ 
حأم2يكي حإلمارحتي عى حلشـعب حليمني وحلكي 
يف مقارّمكهـا حلكـال وحسـكعمار حليمـن ورضاً 
وإنَْسـاناً، ومـا تشـ كه صحي ة  زفيـا نيوز 
حأم2يكيـة عـن حسـكئجار حإلمـارحت ملنظرّـمة 
قيـل إنهـا ومنيـة و2ـي يف حلحقيقيـة إر2ا ية 
للقيـا2  أعمـال إج2حمية تكمثـل يف حالغكياالت 
للشـخصيات حليمنيـة يف حليمـن وخصوصاً يف 
حلجنـوب 2ـو يف إطار حملـرشوع حالسـكعماري 
لليمـن حلـذي تعمـل عليـه دول حلعـاوحن ويف 
وحلسـعوديرّة  وحإلمـارحت  وم2يـكا  مقارّمكهـا 
حملنظرّـمـة  2ـذه  مهمـة  2ـي  مـا  ومعـ2وٌف 
حأم2يكيـة حإلر2ا ية وما 2و عمل 2ذه حلرشتة 
حلذي يكمثل يف حغكيال حلشخصيات حليمنية حلكي 
ال تـزحُل تحمل يف دحخلها روح حلوطنية وحلح2ية 

ورفض حالخكال.
مـن خـال حلك اصيـل حلكـي نُـرشت لول 
حلص قـة حلكـي لصلـت  ـن حإلمـارحت و ـن 
حملنظرّـمـة حإلر2ا يـة حأم2يكية حلكـي مهمكُها 
تن يـذُ عمليـات حغكيال يف حليمـن، َليْــُث قال 
حلكق2يـ2: إن حلص قـة تمـت  قيـادة محمـا 

دلـان مسكشـار محما  ن زحيـا و ن رشتة 
ومنظرّـمـة عمليات سـيرب حإلر2ا ية حإلج2حمية 
سـها حلصهيوني إ 22ا2  حلكي وسرّ
غوالن وحلـذي تكونت عنارص2ا 
من حلُقــوَّحت حلبح2ية حأم2يكية 
حلجناي حأم2يكي  ويف مقارّمكهم 
إسـحاق غليمـور ومـن خـال 
س  2ذه حلكشـكيلة نجا ون حملؤسرّ
وم2يكـي  ــذ  وحملن رّ صهيونـي 
وحملمـول إمارحتي وونهـم جميعاً 
يقومون  اور صنيعكهم دحعش 
حلعمليـات  تن يـذ  يف  وحلقاعـاة 
وحإلر2ا يـة  حـق  حإلج2حميـة 
حإلنَْسان حليمني، و حسب ما ذت2 
حلكق2يـ2 ون 2ـذح يكم  علم وم2يـكا، و2ذح يعني 
ون عمليـات حالغكيـال حلكي تحصـل يف حلجنوب 
ـذ2ا وم2يكا  حليمنـي 2ي وعمـال إج2حميـة تن رّ

عرب عنارص2ا وتمولها حإلمارحت. 
ومـن خـال حل ـرة حلزمنيـة حملاضيـة منذ 
15ص2 إىل حليو2، لصلـت حلكثي من حالغكياالت 
يف حلجنـوب طالت حلكثي من حلعلماء وحلخطباء 
وحلضباط وحملشايخ وحملثق ن وحلقادة وغي2م 
، وال شـك ون  مـن و ناء حلجنـوب حليمني حملحكلرّ
ـذ 2ـذه حلعمليات حإلج2حمية 2ي وم2يكا  من ن رّ
وحإلمـارحت؛  هـاِف تص ية حلسـالة حلجنو ية 
وتطهي2ـا مـن وي عنـرص يمني لـ2 رشيف 
وطنـي ي2فـض حاللكـال لكـى يكسـنى لهم 
تحقيـق و2احفهم حالسـكعمارية ومنها  سـط 
ن وذ2م وسـيط2تهم حلعسـك2ية عى حلجنوب 
وحلسيط2ة عى حلق2حر حلسيايسرّ ونهب حلث2وة.

طبعـاً حملسـك يُا حأوُل مـن 2ـذه حلعمليات 
حإلر2ا يـة وحلقيـا2  عمليـات حالغكيـال 2ـي 
وم2يـكا، ومـا حإلمـارحت وحلسـعوديرّة إالرّ ُمَج2َّد 
ُخاح2 وعبيا أم2يكا و2ذح وحضح وال يحكاج إىل 

ودلة و 2ح2ن.
وإذَح تسائلنا: ملاذح حلصحف وحملوحقع ووسائل 
حالعا2 حأم2يكية ت ضح وتكشف 2ذه حأعمال 
حملشـرتة نجا ون حلهاف 2و حله2وب حأم2يكي 
من 2ذه حلج2حئم ووضع حإلمارحت وحلسـعوديرّة 

يف حلوحجهـة وتظه2 وم2يـكا ونها ُمَجـ2َّد عامل 
تم حسـكئجاُره  اأموحل حلسـعوديرّة وحإلمارحتية 
لكن يذ 2ـذه حلعمليات حإلر2ا ية، ولكن لو نأتي 
للحقيقـة سـنجُا ون وم2يكا 2ـي حلقائا و2ي 
ــذ و2ـي حملسـك يا حأول وحأخي من مثل  حملن رّ

2ذه حأعمال حإلج2حمية.
حلكـي  حإلج2حميـة  حملمارسـات  خـال  مـن 
ـذ2ـا حإلمـارحت ووم2يـكا  حـق حإلنَْسـان  تن رّ
حليمنـي يف حلجنوب نجُا ون دوَل حلعاوحن تشـن 
عاوحنا شـاما يسـكهاف حليمن ورضاً وإنَْساناً 
وحلكاالً للجزر وحملوحنئ ول2 اً حقكصادية و ناء 
سجون رسية وإخ اًء قرسياً وعمليات تعذيب 
للموحطـن حليمنـي وعمليات حغكيـال وعمليات 
حغكصـاب وقكـل وفوىض ومنية وغـي ذلك ُتـلرّ 
2ذح، ووَْتثَـ2 يحصـل يف حلجنوب  قيادة وتن يذ 
وم2يكا وحإلمارحت؛  هاِف  قائهم حالسـكعماري 
وخلـق لالة مـن حل ـوىض لكى ال يسـكطيع 
حإلنَْسـان حليمني ون يعـ2َف ماذح يعمـل، ولكن 
لقـا  ـاوت مـؤرشحت إيجا يـة تلـوح يف حأفق 
تؤذن  صحوة شعبيرّة يف حلجنوب ضا حاللكال، 
و2ذح ما يحصل، إذ ون حلجنو ين  اووح يارتون 
لقيقـَة ما يجـ2ي و ـاووح يخ2جـون يف ثورة 
ضا حلعاوحن، و2ذح ما يجب ون يحصل وسـوف 

يحصل إن شاء حلله.
لهذح عى إخوحننا من و ناء حلجنوب ون يارتوح 
جياحً ون حاللكاَل حإلمارحتي حلسعوديرّ حأم2يكي 
ال يمكـن ون يعمـَل وي يشء ملصلحكهـم،  ل إن 
ُتــلرّ مـا يحصل لهم مـن فق2 وقكـل وتعذيب 
وإذالل 2ـو  كمويـِل وتن يذ مـن دول حلعاوحن 
ولكـي ال يسـكم2َّ ذلـك عليهـم ون يخ2جوح من 
لالـة حلصمـت وون يهبـوح ملوحجهـة حاللكـال 
 شـكى حلط2ق وحلوسائل لكى ال تك اقم حأموُر 
ولكى ال يكمكرّن حلعاوحُن من تحقيق و2احفه.

ومـا ن2جـوه تشـعب يمني 2نا يف حلشـمال 
يكا ـع حألاحث 2و ون تحصـَل لالٌة من حلوعي 
ملوحجهـة  حلجنـوب  يف  حملجكمعيـة  وحلصحـوة 

حأخطار حلكي تر رُّص  هم و اليمن.
و عـا ُتـلرّ 2ذه حلحقائق من يصمت ويجما 

فقا لكم عى ن سه  الهاك. 

هل حان 
سؤال انهيار 

السعودّية؟
فؤاد إبراهيم 

 
لم يكـن مجازفاً جـون لنرّا -مسكشـار حأمن 
حلقومـي لنائـب حل2ئيـس حأميتي حأسـبق ديك 
تشـيني-، لن ط2ح حلسـؤحل حآلتي: 2ل سكقا2 
حلواليـات حملكحـاة حملسـاعاة إذَح  اوت حلسـعوديرّة 
 الك ـكك؟ يف مقالـة نُـرشت يف مجلـة »فوريـن 
 وليـي« يف ترشين حأول/ وتكو 2 15ص2، وي  عا 
م2ور تسعة وشه2 عى حعكاء سلمان حلع2ش، نبرّه 
ا إدحَرة وو اما إىل مؤرشحت حنهيار حلسـعوديرّة،  لنرـّ
من قبيل ت2حجع وسـعار حلن ط، وخطاء حلسياسة 
حلخارجية، وتزحيـا حلكوت2 مع إي2حن. ويف حلحاصل، 
ا، إن تظاف2 حالقرحفات ي2قى  مـن وجهة نظ2 لنرـّ
 . إىل مسـكوى حلكهايا حلوجودي للنظا2 حلسـعوديرّ
يف تقاي2ه، ما لم تَُار حأزمات  نحو صحيح، فإنَّها 
قا لـة، خكامـاً؛ أنَّ تُولِّـا عاص ة تاملـة، وتزيا 
تثـيحً من مخاط2 عا2 حالسـكق2حر دحخل حململكة. 
حملعطيـات حلكي سـاقها لنرّا يربُُز مـن  ينها ويضاً 
دخـول حلعـاوحن عـى حليمـن يف حملجهـول، يف ظل 
عجـز »حلكحالـف«  قيادة حلسـعوديرّة عن لسـم 
حلنكائج عى حأرض، و2و ما ال يعني فقط نضوب 
،  ل تآتل حلنظا2 ن سـه  ف2ص حلنرص حلعسـك2يرّ
حلـذي يخـرس صاقيكه، وتنكشـف لـاود قوته، 
 ما يجعلـه يوحصل حلح2ب، وإن  اح حلعقم سـمة 
رحسـخة فيها. و2ذح ي رس، جزئياً، حفكعاله وزمات 

وُْخــ2َى جانبية، إلخ اء عيو ه حلبنيوية. 
ل حملشـها حلسـيايس يف عا2 15ص2. تانت  لنكأمرّ
حلعائلـة حملالكـة ال تزحل مكماسـكة يف ظـل توحزن 
قوى نسبي، وتقاسم سلطة مككافئ  ن عاد من 
حلبيوتات )سـلمان، نايـف، َعباحلله(. يقال حليشء 
ذحتـه لـول حلكحالـف  ن آل سـعود وحملؤسسـة 
ـس لكقاسـم  حلو2ا يـة  ـكل ف2وعها. تحالٌف وَسَّ
سـلطة  او منذ منكصف حلق2ن حلثامن عرش، و2و 
يَُعارّ ولا منجزحت عاقات حلهيمنة وفق حلك سـي 
»حل وتـوي«. إذ، عـى حل2غم من حخكـال موحزين 
حلقوى، وال سيما  عا إعان حململكة حلسعوديرّة عا2 
1932، فـإنَّ حلحاجة حملكبادلة  ن حلشـيخ وحأمي 
ومَلـْت نمطاً يف حلعاقـة حلكاحفعيـة حملكبادلة، ُتـلرّ 
 حسب مآر ه. يف لقيقة حأم2، لكى ذلك حلوقت، 
لم تنزلق حأخطاء نحو حلهاوية وحلكهايا حلكياني. 
لينـذحك ويضـاً، لـم يكن يوجـا خط2 مـن ن اد 
حأمـوحل يف حململكة يف وي وقت ق2يـب، ولكن تلما 
طـال وما حلعجـز يف حمليزحنية، وحنخ ضت وسـعار 
حلن ـط، وت2حجعـت حلكياطيـات حلنقـا حأجنبي، 
وصبحت حأسـوحق حلاولية وَْتثَـــ2 توت2حً، فيما لم 
تكـفرّ حلاولة عن عادة »حلكقايمـات حالجكماعية« 
إل قاء قار »حلسخط حلشعبي« تحت حلسيط2ة ويف 

ودنى درجاته. 
حلكقط جون لنرّا إلصاءحت عن حلوحقع حملعييش 
يف مملكة حلن ط، من  ينها معال حلبطالة حمل2ت ع 
حلـذي تصل نسـبكه إىل ص3 يف حملئـة، ومعال حل ق2 
حلذي يشـمل ر ع حلسـكان، ومأسـاة مكة وحملوت 
حلجماعـي   عل حلكاحفع )769 لاجاً(، وسـقوط 
حل2حفعـة عـى حلحجـاج، مـا وَدَّى إىل مقكـل مئـة 
لاج، وحلسـؤحل حلكايل عن جاحرة آل سـعود  إدحَرة 
حلح2مـن، حلكـي وضافت عنـرصحً جايـاحً يف توت2 
حلعاقـات حإلي2حنية - حلسـعوديرّة. لـم يكحلرّ جون 
ا  الجـ2وة يف حلنكائج تمـا تحىرّ  هـا يف إثارة  لنرـّ
حلسـؤحل، وإن لم يسكبعا وي يشء، معكربحً ون  قاء 
حلحال عى ما 2و عليه رضب من حملسـكحيل، وون 
منطق حلكأريخ يقول إن حلسـعوديرّة توحجه خط2حً 
وجوديـاً، ولكن 2ذح حلخطـ2 يف م2حلله حملبك2ة، إذ 
ال يـزحل 2ناك وقـت تاٍف إلدحَرة حأَْزَمة، من خال 

حترّخاذ ق2حرحت لكيمة ويف حلوقت حملناسب. 

عالم الكيل بمكيالني..!!
بأنه�ا أق�وى مما كان�وا يخّطط�ون وأثبتت 

حرب تموز 2006م ذلك. 
امله�مُّ يف األمر أن ه�ذا االغتياَل الس�يايسَّ تم 
توظيُفه سياس�يّاً وتَح�ّرك العال�م عرب قرارات 
دولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ ألن الطرَف 
املس�تهَدَف ه�و مح�ور املقاوم�ة واملمانع�ة، 

وأرادت الجه�اُت الت�ي اغتالت رفي�َق الحريري 
من خاللها تحقيق مكاس�َب سياس�يّة، مع أن 
املنطق يق�ول إن الطرَف الذي ت�م اتّهامه ليس 

من مصلحته هذا االغتيال وال يفيده باملرة. 
وها نحن اليوم أمام اغتيال صحفي صاحب 
رأي ل�ه وزنُ�ه يف الصحاف�ة، باإلَضاَفة إىل كونه 
رج�َل مخاب�رات، م�ع ذلك ل�م يتعام�ل العالُم 
بنفس الطريقة والحماسة، وتشعُر بأن القاتَل 

يحظ�ى بالتدليل واملس�اَعدة ع�ى إخراجه من 
هذه الجريمة الش�نيعة. وع�ى الرغم من وجود 
أص�وات غري رس�مية تضغ�ط باتّج�اه إحقاق 
العدالة، فمن يا تُرى س�ينجح املال واملصالح أم 

القيم؟!!!
** ولكم أن تقيسوا أيضاً املوقف من روسيا 
بعد قضية رجل املخاب�رات الرويس والعقوبات 
االقتصادية التي اتخذت ضد روسيا عى إثرها.

القشة التي قسمت ظهر البعري 
االس�تخبارات السعوديّة تعمل دون التنسيق 

مع األمري�كان ودون توجيهات ملكهم العجوز 
وابنه املهووس بغرام امللُك والسلطة والجاه.

فأصبح بن س�لمان بني خيارين، إما امللك أَْو 
التح�رش بإي�ران والعمل عى افتعال املش�اكل 

معه�ا واألمريكي مس�تفيد من ذل�ك وله رغبة 
بدف�ع ه�ذه األدوات وهو من ورائه�ا لدخول يف 
مواجهة مع إي�ران، وهذا ما اختاره الولُد املدلل 

واملراِهق السيايّس امُلْتَف.. 

مغامرات أمريكا وداعش يف عدن! 
املتعل�ق بالرصاع عى املناف�ذ واملضايق وهذا 
التواج�د األمريك�ي امُلخّط�ط ل�ه ه�و يف إحدى 
ذرائعه س�يكون ل�� »محاربة اإلره�اب«، مما 
يعن�ي أنه ال بُ���دَّ له من اس�تعراض لإلرهاب، 

ك�ي يحرض )مكاِفح اإلرهاب( يف عالقة التابط 
الرشطي�ة بني نقيض�ني يف الش�كل موحَدين يف 
الجوه�ر، وهم�ا الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
والجماع�ات اإلجرامي�ة الوّهابي�ة بفصائله�ا 

وأسمائها امُلختلفة. 
إنَّ أح�َد أبع�اد ن�رش موق�ع »باز في�د نيوز 

األمريك�ي« لتواج�د ُق��وَّات أمريكي�ة يف عدن، 
ه�و إظهار هذه العالقة ب�ني اإلرهاب وأمريكا، 
ب�ني الغزو األجنبي ومحاربة اإلرهاب، بني عدن 
وُمَخّططات العدوان، وكجزء من تهيئة الذهنية 
لرصاع قادم مفتٍَض يف عدن، وحضور أمريكي 

عَلني يف محافظة عدن املدنية. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 



10
حألا

حلعاد

12 ص 2 ص2122ـ
21 وتكو 2 أ1ص22

)523(
ثقافية 

 : خاص:
 ـنرّ حلشـهيُا حلقائـُا سـا2ُ حللـِه عليه يف 
محـارضة “ولـن تـ2ىض عنـك حليهـود وال 
حلنصـارى” لقائـَق ووقائـَع تبـن لنـا َمن 
2ـم وعاحؤنـا وما 2ـي ن سـياتُهم وما حلذي 
يجب علينـا حلقيا2  ه تي نوحجـَه مكائَا2م 
ونُبِطَل مك22َـم ونصحح ما ل2رّفوه وزيرّ وه 
ُتلرّ 2ـذح وفقاً لل2ؤية حلُق2ْآنيـة  حيث تزيانا 
وعياً و صيًة وتجنِّبُنـا ون نقَع يف وخطائهم، 
وتافعنـا إىل إصاح شـؤون لياتنـا؛ لنكون 

و2اً لنرُصة حلحق وإنصاِف حملسكضع ن. 

كل ما فيه حقائق ال شك فيها 
ح كاو حلشـهيُا حلقائـُا محارضتَه  آية تزيل 
حلشـك وتبَعُث حلطمأنينة يف حلن وس وتمنُحنا 
حلثقـَة حملطلقـَة  ـأن ُتلَّ ما جـاء يف حلكرشيع 
حإللهي لقائُق ال شك فيها فقال: حلله سبحانه 
وتعـاىل يصُف تكا َـه حلك2يَم  أنه آيـات }ِتْلَك 
آيَـاُت حْلِككَـاِب{ )يونس: من حآليـة1( تك2رّرت 
2ـذه حلكلمة تثـيحً يف حلُقـ2ْآن حلك2يـم تصُف 
حلُقـ2ْآَن حلك2يـَم  أنه آيـات، حآليـات معنا2ا: 
وعا2، معالم، لقائق.. تلما يف حلُق2ْآن حلك2يم 
2و لقائق ال شك فيها }ال َريَْب ِفيِه{ )حلبق2ة: 

من حآلية2( ال م2ية فيها و احً.
ويشيُ حلشـهيُا حلقائُا إىل ون 2ناك حلكثيَ 
مـن حألـاحث وحملكغـيحت وحلوقائـع تشـَها 
 صـاق ما وخـرب حلله  ـه، تشـها  الحقائق 

حلكي دحخل تكاب حلله حلك2يم، ولكن ال يلك ت 
حإلنَْسـان إليها، يكون يف وحقعـه مع2ضاً، لن 
يبرَص حأشـياَء حأخ2ى  الشـكل حلذي ي ياه 
فيزياه  صيًة, ويزياه مع2فة، ويزياه 2اى 

ونورحً.
وووضح حلشـهيا حلقائا رضوحن حلله عليه 
ون: )حإلنَْسـان حملؤمن، حإلنَْسان حملسلم  معنى 
حلكلمة 2و من يسـك يا من ُتلرّ يشء لوله، 
من مكغـيحت حلحياة، من حألـاحث حملكجادة 
يف حلحيـاة، وي لـادث يف وي  قعـة من حلانيا 
تأتا ون فيه شا2احً، 2و شا2ا عى آية، وفيه 
عـرب تثية، ولم تكن تلك حألاحث حلكي وقعت 
يف حأمـم حملاضيـة، ولـم يـأت حلُقـ2ْآن حلك2يم 
يقصها علينا وعى حلنبي ن سه )صلوحت حلله 
عليـه وعى آله(؟ ليقول للجميـع: }َلَقْا َتاَن 
يِف َقَصِصِهـْم ِعـرْبٌَة ِأُويِل حْأَْلبَاِب{ )يوسـف: 
مـن حآليـة111( أويل حألباب: حلنـاس حلذين 
2ـم لايهـم لـب، وي ال ينظ2ون إىل حأشـياء 
نظ2حت سـطحية، 2ـم يك همون حأشـياء، 
2ـم يكأملونها وينظـ2ون ما فيهـا من عرب 

فيسك ياوح منه(.

االســتفادُة من قصص األنبياء يف الُقْرآن 
الكريم

حلقائـا  حلشـهيُا  وترّـا  حلسـياق،  ذحت  ويف 
رضوحن حلله عليه عى و2مية حالسـك ادة من 
قصـص حأنبياء حلكـي ذت22ا حللـه يف حلُق2ْآن 
حلك2يـم  اعكبار2ـا منهجـاً نسـك يُا منـه 

يف موحَجهـة حألـاحث وحملكغـيحت يف زمننـا، 
وأ2ميـة 2ذه يقول: }َلَقـْا َتاَن يِف َقَصِصِهْم 
ِعرْبٌَة{ )يوسـف: من حآليـة111( عربة يعني: 
دروس تثـية جاحً، وحلـاروس ال يعني فقط 
2ـو مجـ2د حملع2فـة، ال، عربة، فيهـا دروس 
تثية، تع2ف من خالها ن سية و2ل حلباطل، 
تع2ف من خالها مـا حلذي يحول  ن حلناس 
و ـن ون يؤمنوح، تع2ف من خالها ويضاً ملاذح 
تانوح ينطلقون  جـا وحجكهاد ملعارضة نبي 
من ونبياء حلله، تعـ2ف من خالها تيف تان 
حأنبيـاء )صلوحت حللـه عليهم( رلمـاء جاحً 
 اأمـم، ومخلصون وناصحـون، و2م ويضاً 

وناس حصط ا2م حلله ووتملهم.
حلكشـويه  إىل  حلقائـا  حلشـهيا  ووشـار 
وحلشـائعات حلكي تانت تقو2ُ  ها حأمم تجاه 
ونبيـاء حلله، فـأي نبي يبعثه حللـه إىل وي ومة 
مـن حأمم تانـوح يقولـون له ونه سـال2 وو 
مجنـون، ذلك حلشـخص حلـذي حصط اه حلله 
ووتملـه، ذلك حلـذي يكقطع قلبه وسـ اً ووملاً 
عى حلناس ون ال يهكاوح، ذلك حلذي يبذل وقكه 
تله لهاحيـة حلناس، وإخ2حجهم من حلظلمات 
إىل حلنور، يقا ل  أن يقال له: مجنون شـاع2 
تذحب م ٍر سـال2، وإْن وتى  ككاب من عنا 
ِلَن حْتكَكَبََها َفِهَي تُْمَى  حلله }َقالُوح وََساِطيُ حْأَوَّ

َعَليِْه  ُْك2ًَة َووَِصياً{ )حل 2قان:5(.
ووضـح حلشـهيا حلقائـا: ون )حلعرب تثية 
جـاحً من خال حألاحث سـوحء مـا قصه حلله 
يف حلُقـ2ْآن حلك2يم من وخبار حأمم حملاضية، وو 

من حألاحث حلكي تط2و يف 2ذه حلانيا، سوحء يف 
تأريخنا حلق2يب، تأريخ حأمة 2ذه حإلسامية، 
وو يف عرصنـا حلحـارض، ومـا وتثـ2 حألاحث 

وحملكغيحت يف 2ذح حلعرص حلحارض(.
و2نا يؤتُِّا حلشـهيا حلقائا عى و2مية وخذ 
حلعرب من لـاث، فقـال: )إذح وردت ون تكوَن 
مؤمناً  معنى حلكلمة فخذ حلعرب من ُتلرّ لاث 
تسمع عنه، وو تشـا2اه لكى يف  لاك، لكى 
يف سـوقك، لكى دحخـل  يكـك، ُتلرّ يشء فيه 
دروس وفيـه عربة، ليزدحد حإلنَْسـان  صية، 

يزدحد إيَْماناً، يزدحد وعياً.
وحإلنَْسان حلذي يع2ف يزدحد إيَْمانه ووعيه، 
سـيجنب ن سـه حلكثي من حملزحلق، سـيارك 
تيـف ينبغي ون يعمل؛ أنه من خال تأماته 
حلكثية يع2ف ون حأشياء وشبه  سنن يف 2ذه 
حلحياة، ولهذح قال حإلما2 عيل )عليه حلسا2(: 

)حلعاقل من تا 2 حلعوحقب(.

ن تأُخذ  دعاة الحق قليٌل فاعلم ممَّ
وأن حلانيا مليئٌة  اإلعا2 حملضلل وحلاعاية 
حلكاذ ـة وحلباطـل لايـه إمكانيـات تبـية 
و2ائلـة يبـن حلشـهيا حلقائا عـى رضورة 
حالسـك ادة من حألاحث، وتيف تسكطيع ون 
تكا ـ2 حلعوحقب، ون تع2َف ون وم2حً تهذح تكون 
عاقبكه 2كذح إال من خـال تأماتك, وتا 2ك 
للقـ2آن حلك2يـم، ولص حـات 2ـذح حلكون يف 
ولاحثه حملكجادة وحلكثـية؟ ولهذح قال حإلما2 
عيل )علية حلسا2( : )حلعقل ِلْ ُظ حلكجارب(، 

حلكجارب 2ي حألاحث سـوحء تجارب تج2يها 
ونـت، وو ولـاحث تقع يف حلحيـاة، 2ي تلها ال 
تخ2ُُج عن سـنن مككو ـة ورحء ُتلرّ عمل من 
حأعمـال، ونه عمٌل ما يجـ2 إىل نكيجة معينة، 
سـوحء تانت نكيجة سـيئة وو نكيجة لسنة، 
وإال فإن “حإلنَْسـان” سيكون مع2ضاً للكثي 

من حملزحلق.
ووشـار حلشـهيا حلقائا رضوحن حلله عليه 
إىل  عـِض حأمثلـة حلكي ذت22ا حللـه يف تكا ه 
حلك2يم فقال: )حللُه و رّخ  ني إرسحئيل يف تثي 
مـن آياته حلك2يمة عى تثي مما تانوح عليه، 
اُعوَن ِلْلَكِذِب{ )حملائاة: من  منها قوله: }َسـمَّ
حآليـة21( سـماعون للكذب، ونت قا تسـمع 
حلكـذب من حلشـخص تسـمعه فكعـ2ف ونه 
تـذب، وو تعـ2ف لكى لـو لم تجا حلشـوح2ا 
يف ن ـس حلوقـت عى ونه تذب، تسـكطيع ون 
تقطـع ون تلك حلنوعية ال يمكن ون يأتي منها 
تا2 صحيح، فأنت من تقطع  أنه تذب، لم 
اُْعْوَن{ يسمعه  يقل: يسـمعون حلكذب، }َسمَّ
ويكأث2  ه يف وقكه، وقا ينطلق ويضاً وسـيلة 

لنرشه يخا2 ذلك حلكذب(.
مـا  يأتـي  ال  حلكـذب  ونَّ  وتسـاءل: 2ـل 
يكشـُ ُه؟. ليُجيـَب يف ن ـس حللحظـة: )إن 
حلكـذَب يف وتثـ2 حلحـاالت يكـون 2نـاك مـا 
يكشـ ه قبل ون يخ2َُج إىل حلوجود، تسكطيع 
ون تعـ2َف ون مثـَل ذلك حلشـخص لـن يكون 
صادقـاً فيما قال، 2و مـن حلنوعية حلكي 2ي 

عادة ال تصاق لكى ولو وقسم(.

حلعـرب تثية جـًاح من خـال حألاحث سـوحء ما 
قصه حلله يف حلق2آن حلك2يم من وخبار حأمم حملاضية؛ 
وو مـن حألاحث حلكـي تط2و يف 2ذه حلانيا، سـوحء يف 
تاريخنـا حلق2يـب، تاريخ حأمة 2ذه حإلسـامية، وو 
يف عرصنـا حلحـارض، وما وتث2 حألـاحث وحملكغيحت 
يف 2ـذح حلعرص حلحارض، لكـن يباو وننا ال ن2ى فيها 
إال ونهـا ولاحث مج2د ولـاحث، خصومة وقعت  ن 
دولكـن 2نا و2ناك لصل ما لصل، ونكا ع حأخبار 
لنعـ2ف ماذح يحاث فقط، تل لـاث فيه عربة، تل 
لـاث 2و آية، 2و شـا2ا عـى آية من آيـات حلله، 
2و شـا2ا عى تل ما 2و لق سـوحء تان يف تكا ه 
حلك2يم، وو وخرب  ه حل2سول )صلوحت حلله عليه وعى 

آله(. 
 َ }َسن2ُِيِهْم آيَاِتنَا يِف حآْلَفاِق َويِف وَنُْ ِسِهْم َلكَّى يَكَبَنَّ
ٍء  َلُهـْم وَنَُّه حْلَحـقُّ وََوَلْم يَْكـِف ِ 2َ َِّك وَنَُّه َعـَى ُتلِّ يَشْ
َشـِهيٌا{ )فصلت:53(، 2و شـا2ا عى تل يشء، ال 
يغيـب، 2و شـا2ا، فهذه حألـاحث حلكي تحاث 2و 
يعلمهـا، و2و يعلم ما فيهـا من عربة، وتثي منها، 
تثـي منها 2ـي ال تخ2ج عن سـننه حلكي رسـمها 
يف 2ذه حلحياة، تلك حلسـنن حلكي تقـي  أنه إذح ما 
عملت ومة 2كذح سككون نكيجة عملها 2كذح يف 2ذه 
ٍء َشـِهيٌا{  حلانيـا، }وََوَلْم يَْكـِف ِ 2َ َِّك وَنَُّه َعَى ُتلِّ يَشْ
)فصلـت: من حآليـة53( فهو من سـييكم آياته يف 
حآلفـاق ويف ون سـكم، لكـى يكبـن ون تلمـا ذت2ه 
يف تكا ـه حلك2يم 2و لق ال شـك فيـه، وت2ر، نحن 
تمؤمنن وليس تذلك؟ ون2جو حلله ون نكون مؤمنن 
لًقا، وون نكون مـن حلصادقن يف إيماننا، إذح وردت 
ون تكـون مؤمنًا  معنى حلكلمة فخـذ حلعرب من تل 
لاث تسـمع عنه، وو تشـا2اه لكى يف  لاك، لكى 
يف سـوقك، لكـى دحخل  يكـك، تل يشء فيه دروس 
وفيـه عربة، ليزدحد حإلنسـان  صية، يـزدحد إيمانًا، 
يـزدحد وعيًا، وحإلنسـان حلـذي يع2ف يـزدحد إيمانه 
ووعيه؛ سيجنب ن سـه حلكثي من حملزحلق، سيارك 
تيف ينبغي ون يعمل؛ أنه من خال تأماته حلكثية 
يع2ف ون حأشـياء وشبه  سنن يف 2ذه حلحياة، ولهذح 
قـال حإلما2 عيل )عليه حلسـا2(: )حلعاقـل من تا 2 
حلعوحقب(، وتيف تسـكطيع ون تكا ـ2 حلعوحقب، ون 
تعـ2ف ون ومـ2ًح تهـذح تكـون عاقبكه 2كـذح إال من 
خال تأماتك، وتا ـ2ك للق2آن حلك2يم، ولص حات 

2ذح حلكـون يف ولاحثه حملكجادة وحلكثية؟ ولهذح قال 
يف تا2 آخـ2: )حلعقـل ل ـظ حلكجـارب( حلكجارب 

2ي حألاحث سـوحء تجارب تج2يها ونت، 
وو ولـاحث تقـع يف حلحيـاة، 2ـي تلها ال 
تخ2ج عن سـنن مككو ـة ورحء تل عمل 
مـن حأعمال، ونه عمٌل ما يج2 إىل نكيجة 
معينة، سـوحء تانـت نكيجة سـيئة وو 
نكيجـة لسـنة، إذح عاش حإلنسـان يف 
2ذه حلانيا و2و ال يحاول ون يسـك يا، 
ون يسـك يا مما يحصل فإنه ن سـه 
مـن سـيكون مع2ًضـا للكثـي مـن 
حملزحلق، يكأثـ2  اإلعا2 حملضلل، يكأث2 
حلكاذ ة،   الاعايـة، يكأث2  الوعـود 

يكأث2  زخارف حلقول.
و2كـذح يظـل إنسـانًا يف لياته 
ون  يسـكطيع  ال  يهكـز  م2تا ـا 
يسـكقيم وال يسـكطيع ون يثبت؛ 
مليئـة  الضـال،  حلانيـا  وأن 
وحلباطـل لـه دعاتـه حلكثيون، 
وحلباطـل لايه إمكانياته حلكبية 
وحلوحسـعة، يمكلـك حلباطل 2نا 
يف 2ـذه حلانيا وتثـ2 مما يمكلك 
حلحق؛ له حلقنـوحت حل ضائية، 
ولـه وسـائل حإلعـا2  شـكى 
ونوحعهـا  ونوحعهـا،  شـكى 
سـوحء حلكل زيـون وو حإلذحعة 
وشـخاص  وو  حلصحي ـة  وو 
يكح2تون يف ووسـاط حلناس 
يحملـون وفـكاًرح ضالة، وو 
يحملون  مضلـة،  تلمـات 
زخارف من حلقول يضلون 
حلحق  حلنـاس، ودعاة   ها 
منهـم  حلكثـي  قليـل، 
ومـ2ه،  عـى  مغلـوب 
مقهـور، وإذح ما تح2ك 
يجـا ن سـه ي كق2 إىل 
حإلمكانيات  مـن  حلكثي 
سيكون صمكه محاوًدح، 

ويكـون مجال ن ـوذ تلمكـه محـاوًدح، لينئٍذ 

يكون حإلنسان ع2ضة أن يضل  سهولة إذح تان من 
يعملون من لوله، إذح تان تلما تسـمعه وتشا2اه 
مـن لولك يخا2 حلباطل  نسـبه %ص9 
وتثـ2،  وو 

وحلنسـبة حلقليلـة 2ي نسـبة حلحق، و2ـي حملغمور 
جانبها، حملغلوب وحملقهور صالبها.

إذح ونت تكأمل حألاحث ال تكن ونت  الشـكل حلذي 
يكلقـى من حآلخ2 مـا يقول، ثم يأتـي حلط2ف حآلخ2 
فككلقـى منه ما يقول لينئـٍذ لن تكون 
ناقل،  وتثـ2 مـن مجـ2د 
تكـون ذحت2تك عبارة عن 
رشيط فقط تسـجل فيها 
تا2 فـان ثم يأتـي تا2 
حآلخ2 تسـجله عـى حلكا2 
و2كـذح؛  فيمسـحه،  حأول 
ونـت عـى 2ـذح حلنحـو لـن 
تسـك يا من حلعرب لكى من 
شخص وحلا، قا يأتي زعيم 
مـن حلزعماء يسـمعه حلناس 
عـرش سـنن عرشيـن سـنة 
ثاثن سـنة، وتل فـرة يقول 
تاماُ معسـواًل، ووعود  2حقة، 
ويقول وما حآلن: حل رة 2ي فرة 
قليـل من حلكا2 تثي من حلعمل، 
تقول: صحيح، تسـجل حلكا2 يف 
ذحت2تك، ثم تأتي شـوح2ا عى ون 
تامه ذلـك ليس وحقعيًـا فأنت ال 

تبرص2ا وال تكأملها.
إذًح وونـت تحك ـظ  ذلـك حلكا2 
وونـت نظ2تـك إىل ذلـك حل2جـل ونه 
2كـذح تما قال، وال تبرص حلشـوح2ا 
عى ون تامه غي لقيقي، ثم إذح  ك 
، وتقول: يباو ون 2ذح حلكا2 غي  تمـلرّ
صحيح؛ قـا  يل حلرشيـط يف ذحت2تك؛ 
ينطلق من جايا يقول: نحن حآلن ن2يا 
ون ن كـح ص حـة جايـاة، وحآلن 2ـو 
فرة ون نقول ونعمل، وقليل من حلكا2 
وتثي مـن حلعمل! قالـوح: ]وحلله تامه 
ومـس سـمعناه جميل جـًاح وقـال: وما 
حآلن ص حة جاياة سـن كحها[! و2كذح، 
تعيش مع شخص عى 2ذح حلنحو عرشين 
سـنة، ثاثن سـنة وونت ذلك حلذي لسـت 

وتث2 من سماعة. 

املؤمن يأخذ العَ� والدروَس من ُكّل حدث ليزداَد بصريًة وإْيَماناً ووعيًا

شذرات من برنامج رجال اهلل: 

ملزمة “ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى”
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الحكومة السورية تطالب مجلس األمن واألمم المتحدة باالضطالع بالمسؤولية:
استشهاد وإصابة 62 مدنياً يف ثالث مجازر 

للطريان األمريكي يف دير الزور

إصابة شابني فلسطينيني بغارات 
جوية لطائرات بدون طيار صهيونية

 : دمشق
حرتكـب طـيحُن حلكحالـف حلـاويل  قيادة 
حلواليـات حملكحـاة 3 مجـازر دمويـة، ومس 
حلسبت، يف دي2 حلزور حلسورية، حسكشها عى 
إث22ـا 62 مانياً من و2ايل ق2يكَي حلسوسـة 
حلبوتمـال  2يـف  منطقـة  يف  وحلبو ـارحن 
دي2 حلـزور حلجنو ي حلرشقي خـال حأر عة 

وحلعرشين حلساعة حملاضية. 
وقالت وتالة سـانا حلسـورية: إن طيحن 
حلكحالف حلاويل قصف خال حلساعات حلـ 22 
حملاضية منطقَة حلعاليات يف ق2ية حلسوسـة 
 2يـف حلبوتمـال، مـا تسـبب  اسكشـهاد 
ق2ح ـة 15 مانيـاً  ينهـم نسـاء ووط ال يف 
لن حسكشـها 37 مانيـاً ووصيب حلعرشحت 
 ج2وح نكيجة غارة لطيحن “حلكحالف” عى 

مسجا عثمان  ن ع ان. 
ووشـارت حلوتالة، إىل ون طيحن حلكحالف 
حأم2يكي حسكهاف يف غارة وُْخــ2َى مسجا 
عمـار  ن يـارس يف ق2ية حلبو ارحن تسـببت 
 اسكشـهاد ص1 مانيـن عـى حأقـل وج2ح 

آخ2ين، مضي ة ون وعاحد حلشـهاحء م2شحة 
لارت ـاع نكيجـة حإلصا ات حلخطـية لعاد 
تبي من حلج2لى ووجود حلعايا من حملانين 
تحـت ونقاض حملنـازل حلكي تهامـت نكيجة 

حلغارحت. 
ول كـت حلوتالة، إىل ون حلطيحن حأم2يكي 
يكبع منذ عاة ويرّا2 سياسة حأرض حملح2وقة 
 زعـم حسـكهاحف عنـارص تنظيـم دحعـش 
حإلْجـ2َحمـي، ليـث يقصف  غارحتـه حملنازل 
حلسكنية وحملساجا وحلبُنى حلكحكية يف حلق2ى 

وحلبلاحت. 
يُذتـ2 ون عادحً مـن حملانين حسكشـهاوح 
ووصيبـوح حلخميس حل ائت جـ2حء حعكَاحءحت 
طائ2حت حلكحالـف حأم2يكي حلاويل عى  لاة 
حلسوسة ص12 تلم جنوب رشق دي2 حلزور. 

وتزعـم وحشـنطن حلكي شـكرّلت حلكحالف 
حلاويل خـارج حلرشعيـة حلاوليـة ومن دون 
موحفقة مجلس حأمن منذ وغسـطس 12ص2 
 أنهـا تحـارب حإلر2اب حلاويل يف سـورية يف 
لـن تؤترّـا حلوقائع ونها تعكاي عـى حلبُنية 
حلكحكيـة لكامي2ـا وت2تكـب حملجـازر  حق 

حملانين. 

ويف حلسـياق، طلبت حلحكومة حلسـورية 
من مجلس حأمن حلاويل وحأمم حملكحاة خال 
هكهما، ومس لـول حملجازر يف  رسـالكن وجرّ
حلايـ2 حلـزور، إىل حالضطـاع  مسـئوليكهما 
حلقانونيـة وحأَْخَاقيـة إزحء مـا يقـو2  ـه 
حلكحالـف حلـاويل  قيـادة حلواليـات حملكحاة 
من حسـكهاحف للمانين وحلكـي تان آخ22ا 

حسكشهاد 62 مانياً  اي2 حلزور. 
وقالـت حلخارجيـة يف رسـالكها: إن 2ذه 
حلج2يمـة حلنكـ2حء تؤترّا للعالـم  أرسه م2ة 
وُْخـــ2َى ون 2اَف حلواليات حملكحاة من ورحء 
حلعمليات غـي حملرشوعة لهذح حلكحالف ليس 
مكافحـة حإلر2اب  ل قكل وَْتـرَب عاد ممكن 
من و ناء حلشعب حلسوري يف حسكهكار وحضح 

 كل حلقيم حإلنَْسـانية. 
ول كـت حلخارجيُة إىل ون سـورية تطالب 
مجادحً مجلس حأمن  كحمل مسـؤولياته يف 
منع 2ـذه حالعكَاحءحت وإجـ2حء تحقيق دويل 
مسـكقل وشـ اف  هذه حلج2حئـم وإدحنكها 
ومعاقبـة  لوق هـا  حل ـوري  وحلكَحــ2رّك 

حملعكاين. 

 : متابعات
شـنت طائ2حت حلعاوُّ حلصهيوني غارحٍت 
جويـًة عى عاد من حملوحقـع يف رفح جنوب 
قطـاع غزة، ومس حلسـبت، مما تسـبب يف 

وقوع إصا ات لعاد من حلشبان. 
إن  حليـو2:  فلسـطن  وتالـة  وقالـت 
طائـ2حت صهيونية  اون طيار حسـكهافت 
 عاد مـن حلغـارحت مجموعًة من حلشـبان 

 منطقة صوفـا رشق ماينـة رفح جنوب 
قطاع غـزة، مضي ـة ون حلغـارحت وصا ت 
تكككاً  شـكل مبارش، مما تسبب يف إصا ة 
شـا ن  ج2وح  ليغة نقلوح عـى إث22ا إىل 

حملش ى لكلقي حلعاج. 
وتان ناطق جيـش حاللكال حلصهيوني 
قـا حعـرف، ومـس حلسـبت، ون طائـ2حت 
حاللكال حسـكهافت مجموعة من حلشـبان 

رشق رفح. 

 : برلين
دعـا وزيـ2ُ خارجية وملانيا حلسـا ق 
زيجمـار جا 2يـل حلحكومـة حأملانية، 
ومـس حلسـبت إىل م2حجعـة صـاِدرحت 
مقكـل  عقـب  للسـعودية  حأسـلحة 
حلصح ـي حلسـعودي حملعـارض جمال 
خاشـقجي دحخـل قنصليـة  ـاده يف 

إسطنبول. 
وقال جا 2يـل يف ترصيحات إلذحعة 
وملانيـا، إنـه يكعن عـى وملانيـا تجميا 
تافـة حلعاقات مـع حلسـعودية، وتذح 
منـع تصاي2 حأسـلحة إليهـا، مضي اً 
إىل  حأملانيـة  حلكسـليح  صـادرحت  ون 
ـْـضـاً ما ال  دولـة حلعاوحن تكضمـن وَي
يكم تصني ـه عى ونه وسـلحة ِوْفــقاً 

مل هومـه، ومنهـا “حمل2تبـات حملارعـة 
لحماية حلعائلة حملالكة عى سبيل حملثال 

ضمن صادرحت حأسلحة. 
وذت2 جا 2يـل ون حلحكومة حأملانية 
قبل حلسا قة، حلكي تانت تضم حلكحالف 
حلح2،  حلايمق2حطي  حملسـيحي وحلحزب 
ص25  حلسـماح  إنكـاج  تنـوي  تانـت 
ولف  ناقيـة آلية وملانية يف حلسـعودية، 
لكن حلحكومـة حلسـا قة، حلكي ضمت 
حلكحالف حملسـيحي وحلحزب حالشرحتي 
حلايمق2حطي، ووق ت 2ذه حلخطط”. 

يُذَتـ2ُ ون حلحكومـة حأملانية وحفقت 
عـى ص قات  يع وسـلحة للسـعودية 
 قيمة تقـارب نصف مليار دوالر لكى 
حآلن خـال عـا2 أ1ص2، مما يجعل من 
حململكـة ثانـي وَْتـرَب مشـٍر لألسـلحة 

حأملانية  عا حلجزحئ2. 

انفجارات تهز كابل تزامناً مع بدء عملية االقرتاع يف االنتخابات
 : كابل

ومـس  حأفغانيـة،  حلاحخليـة  وزحرة  قالـت 
حلسـبت: إن 3 حن جـارحت رض ـت حلعاصمـة 
تا ل يف حلوقـت حلذي يكوحفا فيـه حلناخبون إىل 
م2حتز حالقرحع لإلدالء  أصوحتهم يف حالنكخا ات 

حلربملانية. 
حأفغانيـة:  »آوح«  ونبـاء  وتالـة  وقالـت 
رض ـت  حلكـي  حإلْجـ2َحميـة  حالن جـارحت  إن 
حلعاصمة لم تسـ 2 عن ويـة ضحايا، مضي ًة 
ون حالن جـارحت وقعـت يف وماتـَن مك 2قة من 

حلعاصمة. 
وتانـت حمل2حتـز حالنكخا يـة يف وفغانسـكان 
فكحـت و وح ها ومـا2 حلناخبن، صبـاح ومس؛ 
إيذحنـاً  انطـاق حالنكخا ـات حلكرشيعية، حلكي 
سكقا2 يف 32 والية من وصل 32، وقا2 حل2ئيس 
ورشف غني يف حلاقائق حأوىل  اإلدالء  صوته. 

وتان تنظيـم طالبـان حإلْجـ2َحمي قا وصار 
سلسـلَة  يانـات دعـا فيهـا حلنـاس إىل عـا2 
حملشـارتة، ولذرّر مـن حلكمال تعـ2ض م2حتز 

حالنكخا ات لهجمات دموية. 

وزير خارجية أملانيا السابق يدعو 
إىل منع تسليح السعودية
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من هو صاحُب القرار األول واألخير واألعلى في عدن؟ أليس هو اإلماراتي وعليه أليس هو األميركي، 
هذه هي احلقيقة، املس���ألة مس���ألة غزو واحتالل أجنبي، اإلماراتي في يد ضابط ينفذ أجندة لصالح 
األمريكي والس���عودي كذلك، وأنتم مجرد دمى وعبيد ومس���تَغلني ومسترقني تنفذون لهم خدمة القتال 

في امليدان لتكونوا أنتم الضحايا واخلاسرين.

كلمة أخيرة

عالم الكيل 
بمكيالني..!!

د. سامي عطا 
اغتي�ل رفيق الحري�ري رئيس 
كتل�ة املس�تقبل يف مجل�س نواب 
لبن�ان  وزراء  »ورئي�س  لبن�ان 

سابق«. 
تك�ون  س�يايّس  اغتي�ال  وكل 
وراَءه أه�داٌف يمك�ن أن تع�رَف 
الجه�ات الضالعة في�ه من خالل 
ه�ذا  ولح�ق  املس�تفيد،  معرف�ة 
االغتي�ال ثورٌة عارمة عى الوجود 
الس�وري يف لبن�ان، ه�ذا الوجود 
الذي تأخر كثرياً يف انسحابه، رغم 
أنه وجود رشعنته إْحَدى قم�م جامعة الدول العربية، ومع ذلك 
تأخر كثرياً يف االنس�حاب كما أسلفنا، واعتَقَد املستفيُد من هذا 
االغتيال، أن تهييَج الش�ارع اللبناني عرب عملية كهذه س�يجرب 
القوات السورية عى االنسحاب، وهذا األمُر سيُضِعُف حزَب الله 

واملقاومة اللبنانية، وفاجأنا حزُب الله واملقاومة اللبنانية 

 علي القحوم
 

اضطراب�اٍت  املنطق�ُة  ش�هدت 
وحيك�ت  له�ا..  نهاي�َة  ال  ومش�اكَل 
املؤام�راُت ورفرفت الرايات الس�وداء 
والذب�ح  التكف�ري  ثقاف�ُة  وانت�رشت 
والس�حل وتقطي�ع األوص�ال يف هذه 
الحقب�ة الزمنية القصرية.. وخيّم عى 
املنطقة ش�بُح املوت والدمار والخراب 
الن�ار  ك�رُة  وتدحرج�ت  والح�روب.. 
فش�ملت ما ش�ملت من دول وشعوب 
واكت�وى بنريانها املالي�نُي ما بني قتيٍل 
وجري�ح ومرشد.. وقب�ع ماليني تحت 

وطأة الظلم واإلجرام وبني فكي كماشة.. 
فاألص�وات يعل�و ف�وق ص�وت دع�اة الخ�راب 
واإلجرام مم�ن جنّدتهم أمريكا لخدمته�ا.. وتنفيذ 
مرشوعها التآمري عى هذه األمة، وما بني مد وجزر 
م�ا كان من األمريكي واالرسائييل إاّل املباركة لذلك.. 
ألنهم أَْصَح�اب املرشوع والدعاة له، ال سيما وهناك 
أدوات ق�ذرة م�ن النظام�ني الس�عودّي واإلماراتي 
وغريهم�ا تنّف��ذ وتدع�م وتتبن�ى وتح�ت عناوين 
العروب�ة واإلس�الم.. فال عروبة جّس�دت بعد ضياع 
فلس�طني وبيعها يف املزاد العاملي.. وال إسالم حوفظ 
علي�ه بع�د تدنيس املقدس�ات وس�ب نبي اإلس�الم 
واإلساءة إليه.. فما لم يحفظ لم يصان هذا هو حال 
العمالء والخونة واملجرمني ومصايص الدماء.. فهل 
له�م العربة، إذْ يعتربون ممن س�بقهم من عمالء يف 
س�وق النخاسة والعمالة واإلجرام أياً كانوا وإىل أين 
آلت بهم جرائمه�م إىل الهاوية وأية هاوية إىل مزبلة 

التأريخ.. إنها َلنهاية مؤسفة.. 
يف املقابل تَح�ّركت الش�عوُب املس�تضَعفُة صوَب 
الحرية والكرامة واالستقالل.. ويف طليعتها الشعب 
اليمن�ي ال�ذي انتف�ض ع�ى املجرم�ني والعم�الء.. 
واس�تمر يف ثورته ال�ذي تَح�ّرك األمريك�ي وأدواته 
الق�ذرة من الس�عودّي واإلمارات�ي يف كبح جماحها 
إَراَدة  كان�ت  لك�ن  انتصاره�ا..  دون  والحيلول�ة 
الش�عوب فوق ُك��ّل اإلرادات واس�تطاع اليمانيون 
تخّط�ي الصع�اب وكرس حاج�ز الصم�ت والخوف 

وانترصوا بعون الله.. 
فما كان لألمريكي وأدوات�ه إاّل أن أعلنوا العدواَن 
من واش�نطن وظنوها خاطفًة عاصفًة س�تعصف 
نظ�ريه  ق�ل  بصم�ود  تفاج�أوا  لك�ن  باألح�رار.. 
واستبس�ال فوق الخيال واملتوقع ففشلوا يف تحقيق 
أهدافه�م يف اليم�ن.. وه�ا نح�ن يف الع�ام الرابع لم 
يتحّق��ق لهم يشء س�وء الخ�راب والدم�ار والقتل 

وارتكاب املجازر الذي يندى لها جبنُي اإلنَْسانية.. 
هن�اك يف املقاب�ل الش�عب الس�وري انت�رص عى 
جحاف�ل التكف�ري واالرت�زاق وع�ى التكال�ب الدويل 
الذي س�عى إىل تدمري سوريا أرضاً وإنَْسانا.. وفشل 

املرشوع هناك وتساقطت أركانه وفشل ممولوه.. 
وهن�اك أَيْ�ضاً يف العراق فش�لت املؤامرة وانترص 

العراقيون وخابت آمال أمريكا وأدواتها القذرة.. 
وبالتايل لم يفلحوا يف إش�عال فتيل الحرب األهلية 
والطائفي�ة يف لبن�ان..؛ ألن الع�دّو االرسائييل أعجز 

عن أن يش�ن عليها عدواناً مب�ارشاً.. فلجأوا إىل مثل 
ه�ذه األوراق واللع�ب ع�ى املتناقضات السياس�يّة 
والطائفي�ة، عىس ولعل أن تش�ب نار 

الفتنة.. 
كما أنهم بعد فشلهم هذا كله بدأت 
الن�ار ت�أكل بعضه�ا البع�ض وبدأت 
جبهتُه�م تتص�دع وتنقس�م ويتضح 
الواقع.. فمن تركيا وما جرى ألردغان 
م�ن محاول�ة االنق�الب علي�ه.. وإىل 
مرص ومحاول�ة اللعب بورقة التكفري 
واتّهامه�ا  قط�ر  وإىل  واالقتص�اد.. 
بتمويل ما يس�مى باإلره�اب والعمل 
عى حصارها ونبذها سياس�يًّا.. وإىل 
ليبي�ا والتي كان يود لها يف األس�اس أن 
تكون قاعدًة أساس�ية مل�رشوع التكف�ري والقاعدة 
اليم�ن  وداع�ش.. فح�ني ُضب ه�ذا امل�رشوع يف 
وس�وريا والع�راق ولبن�ان ومرص واملغرب ب�دأ العدُّ 
التنازيل لتهديم صوامع وقواعد هذا املرشوع يف ليبيا 
ونتاب�ع كي�ف أنهم يس�عون اليوم للتخل�ص منه.. 
البحري�ن وم�ا أدراك ما البحري�ن كان وال زال هناك 
ح�راٌك ثوري ش�عبوي.. لكن ل�م تُِرْد ل�ه قوى الرش 
واالس�تكبار النجاَح فس�ارعوا يف إرسال قوى أمنية 
وعسكرية س�عوديّة لقمع هذه التَح�ّركات وإخماد 

وهج الثورة.. 
يف املقابل بعد هذا الفشل الذريع ألمريكا وأدواتها 
يف املنطق�ة من تحقي�ق مآربهم انعكس ه�ذا وارتد 
بارت�دادات عكس�ية ع�ى األدوات.. وب�ات الخ�الُف 
والتباين بني صاحبة امل�رشوع أمريكا وبني أدواتها 
الق�ذرة.. فب�دأت تطف�و ع�ى الس�طح خالفاته�م 
وتناقضاتهم.. وبدء األمريكي يرمي تبعات الفش�ل 
عى العمالء واملجرمني وعى رشطي املنطقة الجديد 
محمد بن س�لمان وبجانبه املج�رم محمد بن زايد.. 
وهذا كله نتاج فش�لهم يف اليمن ويف سوريا والعراق 
ولبنان وليبيا وفلس�طني ويف املنطقة بش�كل عام..، 
حيُثُ بدأت املؤامراُت عى النظام الس�عودّي، وتنهال 
عليه املصائب من ُك��ّل جانب فهناك رصاٌع محتدم 
بني األجنح�ة املالكة.. وهناك تَح��ّرٌك من الوّهابية 
ودعاتها، وهناك احتقان ش�عبي كبري وس�خط عى 
السياسات االقتصادية.. وهناك تبعثر ألوراق كثرية 
يف الداخ�ل والخارج للمملكة وقرص دورها اإلْقليْمي 
وال�دويل.. وتش�وهت صورته�ا التي كان�ت تنمقها 
باس�م الحرم�ني الرشيف�ني، وكل هذا يول�د ضغطا 
وطوفاناً س�ينفجر يف أية لحظة، ما س�يعصف بهذا 

النظام املجرم.. 
ويف األخ�ري وليس آخراً من املصائ�ب التي يْصُدُق 
عليه�ا امَلثَ�ُل العرب�ي )القش�ة الت�ي قصم�ت ظهر 
البع�ري(، حيُث قام�ت الدني�ا ولم تقعد ع�ى مقتل 
الصحف�ي خاش�قجي وتقطيع أوصال�ه يف جريمة 
ترام�ب مه�ّدداً  املقايي�س.. وخ�رج  ب�كل  بش�عة 
ومزمج�راً حت�ى افت�دت البق�رة الحل�وب بغرابه�ا 
األس�ود.. وحصح�ص الحق وخرج املج�رم ليعتَف 
بُجرمه ويقول باس�تحياء )نحن من قتلناه(.. ولكن 

بدون قصد وال علم لنا، بل كانت 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي حلاروحني

أنس القاضي
 كالنهائي�ة رصاع الق�ط 
والف�ار »ت�وم« و«ج�ريي« 
وعبثي�ة الس�ؤال: »من جاء 
الدجاجة أم البيضة؟«،  أّوالً 
العبثي�ة يظَهُر رصاُع  بهذه 
»اإلره�اب«،  م�ع  أمري�كا 
وإْن كان ش�كُل ظهور هذا 
الرصاع عبثي�اً، إال أن وجوَد 
هذا الرصاع محّدٌد ومرسوٌم 
ُمَخّطط يف كثري من األحيان، 
ويخدم مصالَح استعمارية 
لإلمربيالي�ة  وتوس�عية 
دولة  وربيبته�ا  األمريكي�ة 
ويؤدي  الصهيونية  الكي�ان 
يف  مأس�اوية  نهاي�ات  إىل 
املجتمع والدولة الذي يجري 
لي�س  ال�رصاع،  في�ه ه�ذا 
ومحص�وراً  مس�لياً  األم�ر 
يف  كم�ا  الشاش�ة  داخ�ل 
حال�ة املسلس�ل الكارتوني 
األمريكي« توم« و«جريي«. 
 بع�د أق�ل م�ن أس�بوع 
من ن�رش »داعش« يف عدن، 
اغتياالت  لعمليات  مش�اهَد 
ق�ام به�ا يف املدينة، كش�ف 
موق�ع أمريك�ي ع�ن فرقة 
يقوُدها  أمريكي�ة  اغتياالت 
صهيون�ي قامت بمغامرات 
إجرامية يف ع�دن وعمليات 
اغتي�االت كالت�ي نّف�ذته�ا 

»داعش«. 
تزام�ن ن�رش الجماعات 
اإلرهابي�ة  الوّهابي�ة 
لعملياته�ا اإلجرامي�ة م�ع 
لعملياتهم  األمري�كان  نرش 
اإلجرامي�ة يف وس�ط املدينة 
بعد ش�هر م�ن زي�ارة قام 
بها »جوزي�ف فوتيل« قائد 
األمريكية  املركزية  املنطقة 
ه�ذا  ُك���لُّ  ع�دن،  إىل 
يتجاوز  والتزامن  التصاُدِف 
الص�ديف والَع�ريض ويرتقي 

إىل الرضوري. 
املتحدة  الوالي�ات  تض�ُع 
األمريكية خطط�اً من أجل 
إقام�ة منطق�ة عس�كرية 
له�ا يف ع�دن ولح�ج، وهذا 

التواجُد االستعماري 

مغامرات 
أمريكا وداعش 

يف عدن! 

القشة التي قصمت ظهر البعري 
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