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االحتالل السعودي يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إىل املهرة تحت يافطات املساعدات 

توقيف                  مسؤواًل
ال���ي���م���ن ع����ل����ى خ���ل���ف���ي���ة ق����ض����اي����ا ف�����س�����اد .. ت����وج����ي����ه رئ������اس������ي غ������ر م����س����ب����وق يف 

البيت األبيض ضد الجميع
أمريكا تدير فوضى الصراعات بين أدواتها في اليمن:
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 : ما وراء الحدود
عملياتهـا نلعسـك3ية يف مخكلف جبهات 
نألحـد،  ومـس  ونّ ـذت،  نلحـدود،  ورنء  مـا 
عـدة عمليات نسـكهدفت مونقـع وتجمعات 
جيش نلعدّو نلسـعودي وم3تِزقكه، ووس 3ت 
عـن مـرع وإصا ـة نلعديـد مـن نلجلود 

نلسعوديا ونمل3تِزقة. 
ف ـي جبهـة جيـزنن، وطلقـت ُقـــوَّنت 
نلجيش ونللجان نلشـعبية، ومس، صلية من 
صونريخ نلكاتيوشـا عىل تجمع لجلود نلعدّو 
نلسـعودي تم رصدُه  دقة يف معسـك3 نلعا 

نلحارة. 
ووّتـد مصدٌر عسـك3ي لصحي ة نملسرية 
ون نلصونريـخ وصا ت نملعسـك3  دقة عالية، 
مـا وَدَّى إىل مرع وإصا ة عـدد من نلجلود 
ماديـة  خسـائ3َ  وتكبيد3ـم  نلسـعوديا، 

مكلوعة. 
تمـا وطلقت ُقــــوَّنت نلجيـش ونللجان 
نلشـعبية،  الكزنمن مع ذلـك، صاروخا من 
نـوع »زلزنل1« عىل تجمعات مل3تِزقة نلجيش 
نلسـعودي تم رصد3ا غـ3ب جبل نللار قبالة 

جيزنن. 
ووصـاب نلصاروخـان تجمعـات نمل3تِزقة 
 دقة عالية، ما وسـ 3 عن مـرع وإصا ة 
نلعرشنت ملهم وولحقت  هم خسـائ3َ مادية 

مكلوعة. 
وووضـح مصـدٌر ميدننـي للصحي ـة ون 
ُقـــوَّنِت نلجيش ونللجان وطلقت ويضاً عددنً 
من قذنئـف نملدفعية إىل جانـب نلصاروخا، 
وحّققـت نلقذنئف إصا ات دقيقة وضاع ت 

من نلخسائ3 نملادية ونلبرشية للم3تِزقة. 
ويف عسري، رض ت وحدة نإلسلاد نملدفعي 
للجيـش ونللجـان عـدة تجمعـات مل3تِزقـة 
نلجيش نلسـعودي قبالة مل ذ علب، محّققة 
ميدننـي  مصـدٌر  ووفـاد  دقيقـة،  إصا ـات 
للصحي ة  أن عددنً من نمل3تِزقة سقطون  ا 

رصيع وج3يح ج3نء ذلك. 
مـن جانـب آخـ3، تان نإلعـا2 نلح3 ـي 
للجيـش ونللجـان قـد عـ3ض مسـاء  ومس 
نألول، مشـا3د مصـورة واقـت جانبـاً من 
ت اصيل ترس محاولة زحف مل3تِزقة نلجيش 

نلسعودي قبالة جبل نلسديس. 

ووظه3ت نملشـا3د عمليـاِت رصد علارص 
نمل3تِزقة خال محاولة زح هم 3لاك، قبل ون 
تسـكهدفهم وحدنت نلجيش ونللجان  لرينن 
مكث ة، نسـقطت عددنً من نلقكىل ونلج3حى 

يف ص وفهم. 
تمـا عـ3ض نملشـا3د نسـكهدنف آليـات 
نمل3تِزقـة  لرينن نلجيش ونللجان، خال ترس 

محاولة نلزحـف نلكي ننكهت   3نر من تبقى 
من نمل3تِزقة  دون ون يحّققون وي تقد2. 

وتجولت تامرين نإلعا2 نلح3 ي مع و طال 
نلجيـش ونللجـان يف نمللاطـق نلكـي حـاول 
نمل3تِزقة نلزحف عرب3ا، حيث واقت نلكامرين 
جثث عدٍد من نمل3تِزقة نلذين لقون مصارعهم 

 لرينن نلجيش ونللجان. 

تما ع3ض نإلعا2 نلح3 ي ويضاً مشـا3د 
لرض ات صاروخية نّ ذتها ُقـــوَّنت نلجيش 
ونللجان نلشـعبية عىل تجمعـات نمل3تِزقة يف 
ملّ ـذ نلخرضنء  لجـ3نن، وواّقت نملشـا3د 
وصـول تلك نلصونريـخ إىل تجمعات نمل3تِزقة 
 دقة عالية، مـا وَدَّى إىل مرع وإصا ة عدد 

ملهم. 

ويككبّـد نلعدّو نلسـعودي يومياً خسـائ3 
ماديـة و رشيـة فادحة يف مخكلـف جبهات 
محاولكـه  يف  نل شـل  ويونصـل  نلحـدود، 
لكصعيد نلوضـع نمليدنني 3لاك للكخ يف من 
نلضغط نلعسـك3ي نملكونصل نلـذي تكع3ض 
له ُقـــوَّنته عـىل مخكلف محاور نملونجهات 

3لاك. 

أخبار

صواريخ »زلزال1« والكاتيوشا تضرب تجمعات الجنود السعوديني واملرتزقة يف جيزان
 اإلعالم الحربي يعرض انكسار زحف للمرتزقة في نجران:

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة 
بينهم قيادات بهجوم نوعي 
وضربات مدفعية يف البيضاء

 : البيضاء
سقط نلعرشنُت من علارص م3تِزقة نلعدونن نألم3يكي نلسعودي 
قكـىل وج3حـى  يلهم قيادنت، ومـس نألحد، خـال عمليات نوعية 
نّ ذتها ُقـــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبية يف محافظة نلبيضاء. 

ف ي جبهة ناطع، نّ ذت وحدنٌت من نلجيش ونللجان نلشـعبية 
3جومـاً نوعيـاً عىل عدد مـن مونقـع م3تِزقة نلعـدونن،  عد رصد 

تَحـ3ّتاتهم وحجم ُقـــوَّنتهم 3لاك. 
ووفاد مصدٌر عسـك3ي لصحي ة نملسرية  أن نلوحدنت نملهاجمة 
نسـكهدفت مجاميع نمل3تِزقة نلذين تانـون دنخل تلك نملونقع،  لرينن 
مكثّ ة وم3ّتزة، ما وسـ 3 عن مرع وإصا ة نلعديد ملهم، فيما 

الذ  قيكهم  ال 3نر. 
و الكزنمن مع ذلك، رصدت ُقـــوَّنت نلجيش ونللجان نلشـعبية 
تجمعاً تبرينً مل3تِزقة نلعدونن وآلياتهم يف جبهة، ناطع فاسكهدفكهم 

 عدة قذنئف مدفعية م3تزة. 
ووّتـد مصـدٌر ميدنني للصحي ة ون نلرض ـات نملدفعية حّققت 
إصا ـات دقيقـة، ووسـ 3ت عـن مـرع وإصا ة نلعـرشنت من 

نمل3تِزقة،  يلهم قيادنت. 
تما وسـ 3 نلقصـف نملدفعي عن تدمري عدد مـن آليات نمل3تِزقة 

تانت يف نمللطقة نملسكهدفة. 

ضربات مدفعية مسّددة على مواقع املرتزقة يف جبهة »عصيفرة«

وفاة ضابط مرتزق يف مأرب بعد تعرضه لتعذيب وحشي داخل السجن 

 : تعز
لقـي عـدٌد مـن علـارص م3تِزقـة نلعـدونن نألم3يكي 
نلسـعودي مصارَعهم، ومـس نألحد، ووصيـب ملهم عدد 
 ج3وح، ج3نء رض ات نوعية لُقـــوَّنت نلجيش ونللجان 

يف محافظة تعز. 
وووضح مصدٌر عسـك3ي لصحي ة نملسـرية ون ساَح 
نملدفعية نلكا ع للجيش ونللجان شّن عدة رض ات م3تزة 
عـىل تجمعـات وتحصيلـات نمل3تِزقة يف جبهـة عصي 3ة 
 مديلـة تعـز.  ووّتـد ون تلـك نلرض ات حّققـت إصا ات 
دقيقة ووسـ 3ت عن مـرع وإصا ة عـدد من علارص 
نمل3تِزقـة، ودّمــ3ت تحصيلاتهم، وولحقت  هم خسـائ3 

مادية مكلوعة. 

 : مأرب:
وّتــدت مصادُر إعاميـة يف محافظة مأرب، 
ومـس نألحد وفاة وحد نلضبـاط نمل3تِزقة نملونلا 
للعـدونن  عد تع3ضـه للكعذيـب نلوحيش ج3نء 
ننكقادنته قيادنت نمل3تِزقـة ورفضه نلخصميات 
نلكـي تطـال م3تباتهـم نلكـي يكسـلمونها مـن 

نلعدونن وم3تِزقكه. 
وقالت نملصادر إن وحد مشايخ مأرب ويدعى 
نللقيب ضيف نلله 33شل نملطوع ونلذي يعمل يف 

ص وف نمل3تِزقة توىف، ومس إا3 تع3ضه لكعذيب 
وحـيش  عد ون تـم تغييبـه يف سـجن إن 3ندي، 
موضحة  ـأن نعكقاله يأتي  سـبب خاف  يله 
و ـا قائد نلرشطة نلعسـك3ية نمل3تـِزق نلعميد 

ناجي مليف. 
ووضافـت نملصـادر ون ٤ جلـود مـن نملونلا 
للعـدونن و ـإرشنف قائـد نلرشطة نلعسـك3ية 
تانـون يكلاو ون عىل تعذيبه 3ـو وزمائه وذلك 
 سبب مطالبكهم  3ونتبهم وعد2 نلخصم ملها، 
مبيلًة ون زميَل نلقكيل 33شـل ويدعى نلعمييس 

ونلذي تان معكقاً معه قد تم نإلف3نج عله فاقدنً 
للعقل  سـبب نلكعذيب نلوحيش نلذي تع3ض له، 
حيث ال يزنل ي3قد يف مسكشـ ى نملديلة  املجمع 

نلحكومي يف مأرب. 
ويأتي ذلـك يف إطار نلرنعـات نملكونصلة 
 ـا م3تِزقة نلعـدونن، حيث تشـهد مخكلف 
نمللاطـق نلذيـن يكونجـدون فيهـا صدنمـات 
مككـ3رة  يلهـم، وتص يـات حسـا ات عىل 
خل يـة رصنعـات عـىل نلل ـوذ وَْو نملصالـح 

نلشخصية. 



3
نالالا

نلعدد

13 ص 3 ص3133ـ
22 وتكو 3 أ1ص22

)523(
أخبار 

 خالل لقائه رئيَس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزيَري المالية والشباب والرياضة:

 ارتفاع ضحايا إعصار »لبان« إلى 12 قتياًل بينهم صومالي و126 مصابًا و4 مفقودين.. 

الرئيس املّشاط يوجه بإيقاف 74 متهماً بالفساد ويطالب القضاء والنيابة بسرعة البت يف قضاياهم

االحتالل السعودي يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إىل املهرة 
تحت يافطات املساعدات اإلنسانية 

 : صنعاء
وّجه نل3ئيُس مهدي نملّشـاط،  كوقيف 73 مكهماً 
 قضايا نل سـاد، تما وّجه نلقضاَء ونلليا َة  رسعة 

نلبت يف 3ذه نلقضايا. 
ووّتـد نل3ئيس نملّشـاط خال لقائـه، ومس نألحد 
 العاصمـة صلعـاَء، عـي نلعمـاد رئيـس نلجهـاز 
نمل3تزي لل3قا ة ونملحاسـبة، دعَم نملجلس نلسيايس 
للجهاز نمل3تزي لل3قا ة  ما يمّكله من نلقيا2  دوره 
ـًة يف ظل نألوضاع نل3ن3لة  يف مكافحة نل ساد، َخاصَّ
نلكي يم3  ها نلوطن، مشـّددنً عـىل و3ميّة  ذل نملزيد 
مـن نلجهود ملكافحة نل سـاد،  ما يسـهم يف تعزيز 
مسـكوى نألدنء وتلمية نإليـ3ندنت، ملّو3اً  ما حّققه 

نلجهاز نمل3تزي من خطونت يف 3ذن نلجانب. 
وج3ى خال نللقاء ملاقشـُة سري نلعمل نل3قا ي 
للجهـاز نمل3تزي ونلجهـود نلكي يبذلهـا يف مكافحة 
نل سـاد وتعزيز نلش افية ونملسـاءلة،  ما يسهم يف 
تحسا مسكوى نألدنء ونلكغلب عىل نلصعو ات نلكي 

تونجه سري نلعمل يف مؤّسسات نلدولة نملخكل ة. 

تما تط3ق نللقاء إىل ما تم تحقيُقه يف تعزيز نلدور 
نل3قا ـي ومكافحـة نل سـاد وتصحيـح نالخكاالت 
خـال نمل3حلـة نل3ن3لـة يف ظـل نسـكم3نِر نلعـدونن 
ونلحصـار ونلح3ب نالقكصادية نلكي يشـلّها تحالف 

نلعدونن عىل نلشعب نليملي. 
ويف نللقـاء قّد2 رئيـُس نلجهاز نمل3تـزي لل3قا ة 
ونملحاسـبة لل3ئيـس نملّشـاط قائمة  ــ 73 مكهماً 
 ال سـاد  يلهم قيادنت يف نلدولة، مسـكع3ضاً خطَة 
نلجهاز نلحالية لك عيل نلـدور نل3قا ي وتذن نلجهود 
نملبذولـة يف تح3يك مل ات نل سـاد، وما تم تحقيقه 

يف 3ذن نلجانب. 
يشـار إىل ون نلجهاَز نمل3تزي قد نسـكجوب خال 
نلشـه3 نمللر2 قيادنت نملؤّسسة نلعامة لاتصاالت 
ورشتة يمن مو ايل لاطاع عـىل تقاري3 نإلي3ندنت، 
وتـذن وحال ف3عه  ذمار تق3يـ3نً للليا ة نلعامة حول 
قضايا فسـاد إدنريـة ومالية تخص مـزنرع رصا ة 
إلنكـاج نأللبان، إَضاَفًة إىل ملاقشـة تقاري3 سـلوية 

لعدد من نملؤّسسات نلحكومية. 
مـن جهكه نسـكع3ض نائب رئيس نلـوزرنء وزي3 
نملاليـة نلدتكـور حسـا مقبـويل، لل3ئيس نملّشـاط 

سـريَ نلعمل  الوزنرة ونملؤّسسات ونملصالح نلكا عة، 
ونألوضاع نالقكصادية ومـا خل ه نلعدونن ونلحصار 
من تدنعيات فاقمت نلوضع نإلنساني يف نليمن يف ظل 

صمت نملجكمع نلدويل. 
ناقـش نللقـاء جهـود وزنرة نملاليـة يف تحسـا 
مسكوى وتلمية نإلي3ندنت ورفع ت اءة نلكحصيل. 

إىل ذلك ناقش نل3ئيس نملّشـاط مع وزي3 نلشـباب 
نلـوزنرة  يف  نلعمـل  زيـد، سـريَ  ونل3ياضـة حسـن 
وقطاعاتها ومؤّسسـاتها نملخكل ـة وخطكها لل رتة 

نملكبقية من نلعا2 نلجاري. 
وتطـ3ق نللقاء إىل ونشـطة نالتّحـادنت نل3ياضية 
نملوسـم  خـال  ونلشـبا ية  نل3ياضيـة  و 3نمجهـا 
نل3يايض للعا2 نلجاري، وما تونجهه من إشـكاليات 
ج3نء شحة نإلمكانيات نكيجة نألوضاع نلحالية نلكي 

تم3  ها نلباد. 
تما نسـكع3ض نللقاء خطط و 3نمج نلوزنرة وما 
حّققكه من إنجازنت ونجاحات يف نملجاالت نلشبا ية 
ونل3ياضيـة،  اإلَضاَفة إىل مهـا2 نالتّحادنت ونألندية 
نل3ياضيـة ومـا تونجهه من عونئق يف ظل نسـكم3نر 

نلعدونن ونلحصار. 

ويكرم رئيس مؤّسسة الجرحى بوسام الواجب
 : صنعاء

من جانب آخ3، ت23ّ نل3ئيُس نملّشـاط رئيَس مؤّسسة نلج3حى قاسم نلحم3نن 
 وسـا2؛ نلونجـب تقدي3نً للجهـود نلكبرية نلكي تقـو2  ها نملؤّسسـة يف نال3كما2 

 الج3حى. 
جاء ذلك خال لقائهما السكع3نض جهود نملؤّسسة يف تقديم نل3عاية للج3حى 

وتخ يـف آالمهـم وتوفري نلخدمـات نلعاجيـة ونملسـاعدنت نلطبيـة ونألجهزة 
نلكعويضية للج3حى ونملعاقا. 

وتط3ق نللقاء إىل إسهامات نملؤّسسة يف تأما نلعاج للج3حى وتوفري نألدوية 
ونملسكلزمات نلطبية وإعدند قاعدة  يانات مككاملة عن نلج3حى. 

ووشـاد رئيُس نلجمهورية  جهود رئيس وتوندر نملؤّسسـة وما يقومون  ه من 
دور إنساني ووطلي يف نلعلاية  الج3حى وتقديم نلخدمات نلصحية ونلطبية لهم. 

استشهاد 7 مواطنني بينهم امرأة 
وجرح 8 آخرين يف سلسلة غارات 

بالحديدة ونهم وصعدة 
 : متابعات

يونِصـُل نلعـدونُن نلسـعودي نألم3يكـي نرتـكاَب نملجـازر ونلج3نئـم 
نلهسـكريية  شـكل يومي يف عمو2 نملحافظات نليملية، حيث شّن طرينن 
نلعـدونن، ومس نألحد سلسـلَة غـارنت يف محافظة نلحديدة نسـكهدفت 3 
غـارنت ملها محطة لبيـع نلغاز نمللزيل يف مدي3ية نلحايل خّل ت شـهيدين 

وور عة ج3حى. 
ويف ج3يمة  شعة ال تقل عن سا قاتها نسكشهد، ومس ور عُة وشخاص وُج3ح 
آخـ3 إا3 غارة لطرينن نلعدونن عىل سـيارة وحد نملونطلا يف ملطقة  لي حسـن 

 مدي3ية عبس محافظة حجة. 
ويف مدي3يـة نهـم  محافظة صلعـاء وَدَّى قصٌف مل3تِزقة نلعـدونن عىل ملازل 
مونطلـا  قذنئَف مدفعية يف ق3ية نملجاوحة إىل نسكشـهاد نم3وة، تما نسكشـهد 
مونطـٌن ووصيـب نالان آخـ3نن  لرينن ح3س نلحدود نلسـعودي يف مدي3ية شـدن 

نلحدودية  محافظة صعدة. 
ووشـار مصدر وملي  صعدة إىل ون قص اً صاروخياً ومدفعياً سـعودياً مكثّ اً 
نسكهدف ملازل ومزنرع نملونطلا يف مدي3ية  اقم وق3ى آ3لة  السكان يف مدي3ية 

رنزح. 

حريق هائل يلتهم محالت تجارية 
بسوق دارس بالعاصمة صنعاء

 : صنعاء
نندلـع ح3يٌق 3ائٌل، ظه3  ومس نألحد يف عـدٍد من نملحات نلكجارية يف ملطقة 

سوق دنرس  خط نملطار صلعاء. 
ـة لصحي ة  وووضح مصدٌر وملـي يف مدي3ية  لي نلحارث يف تريحات َخاصَّ
نملسـرية ون نلح3يق تان سـببُه نن جار وُسـطوننات للغاز دنخـل وحد نملحات يف 

سوق »نألصالة نلكجاري« نلخاص  بيع نملا س ونألحذية. 
ووّتـد نملصدُر ون نلح3يَق تسبب يف نلكها2 محلا تجاريا  شكل تي، وتع3ض 
محـات وُْخــــ3َى ألرضنر ط ي ـة، مضي ـاً »ون نلدفاع نملدني 3ـ3ع إىل نملكان 

إلخماد نلح3يق«. 

 : المهرة
نلسـعودي  نالحكـاُل  يحـاوُل 
ومـا2  صورتـه  تلميـَع  مجـّددنً 
نملونطلـا يف نملهـ3ة نلذين تع3ضون 
جـ3نء  إنسـانية  تاراـة  ألَْتبَـــ3 
رضب نلعاص ـة نملدنريـة »لبـان« 
لكل مدي3يات نملحافظة نسـكم3ت 
عىل مدى وسبوع خّل ت ما يقارب 
12 قكيـاً و126 إصا ة وفقدنن 3 
آخ3ين ونزوح 3759 ورسة وننهيار 

مئات نمللازل ونلط3قات. 
وفيمـا تان نملحافـظ نمل3تـِزق 
نملعـّا مـن قبـل نالحكـال رنجح 
نـدنء  يطلـق  سـعيد  ات3يـت، 
لبـدء  نألوىل  نأليـا2  يف  نسـكغااة 
نإلعصار »لبان« موجهاً إىل تحالف 
نلعـدونن وحكومـة نمل3تِزقـة  عد 
ون تـ3ك نلجميـع نملهـ3ة وو لاَء3ا 
مصري3ـم  يونجهـون  وحيديـن 
تحـت مياه نل يضانات ونلسـيول 

 عـد ون خذلهـم نلكحالـُف، ليعود 
يف نأليا2 نألخـرية اللكقاط نلصورة 
يحملـون  وجلـوده  مل3وحياتـه 
نألط ـال، إال ون نملحافـظ نمل3تِزق 
يعـرب عـن شـك3ه  عـاد مؤخـ3نً 
وتقديـ3ه مل3تـز نمللـك سـلمان ملا 
 ذلـه من جهـود تبـرية يف نمله3ة 
إغاايـاً وإنسـانياً تجـاه نل قـ3نء 
إعصـار  ووالـاء  ونملحكاجـا، 
لبـان وتقديـم نلدعم ونملسـاعدة 
لكخ يـف معاناتهم،  للمكرضرين 
 ال3غـم مـن مع3فـة نلجميـع ون 
نالحكـال نلسـعودي رفض تقديم 
نملسـاعدة وإنقـاذ نملونطلـا تما 
رفض نلسـماح مل3وحيات سلطلة 
عمان نلدخـول إىل نملهـ3ة لكقديم 
ونجب نملسـاعدة ونإلنقاذ  حسب 

توجيهات نلسلطان قا وس. 
ويونصـل نالحكـال نلسـعودي 
تعزيَز تونجده نلعسـك3ي يف نمله3ة 
مسكخدمًة نإلغااَة ط3يقاً لكوسيع 
نمللكو ـة،  نملحافظـة  يف  ن ـوذه 

حيـث تشـ ت مصـادر إعامية، 
ومس نألحد  أن نلسـعودية ورسلت 
طائ3تـا محملكـا  املسـاعدنت 
وعّززتهـا  نلغيظـة  مطـار  إىل 
 طائ3تـا وُْخـــ3َيـا محملكـا 
 جلود لُقــــوَّنت نلكدخل نلرسيع 
وعكاد3م تحت غطاء نملسـاعدنت، 
و3ـو نألمـ3 نلـذي يؤّتـــد صحة 
قـوى  ون  تشـري  نلكـي  نلكقاريـ3 
نالحكال ملعت سـلطلة عمان من 
تقديـم نملسـاعدنت أل لـاء نملهـ3ة 
مسـكغلة  ذلـك توسـيع ن وذ3ا، 
نلحـ3وب  نسـكغال  يف  وتعادتهـا 
تل يـذ مخططاتها،  ونلكـونرث يف 
عاص ـة  نلسـعودية  نسـكغلت 
»لبان«،  ال3غم من رفض نلسكان 
للكونجد نلسـعودي يف نملحافظة، إذ 
ـًة  ي3ون ون لل3ياض وطماعاً َخاصَّ

تبحث وسطها عن مربّرنت. 
مـن  عـدد  وشـار  ذلـك،  إىل 
ون  إىل  ونلسياسـيا  نللاشـطا 
توظيف نالحكال نلسعودي للكاراة 

نللاتجة عن نلعاص ـة وَْو نإلعصار 
»لُبان« ال يخكلف عن محٍن سا قة 
م3ت  هـا نليمن وجـ3ى توظي ها 
ون  إذ  نلعـدونن،  تحالـف  لخدمـة 
وجود نالحكال نإلمارنتي يف جزي3ة 
سـقط3ى نالسـرتنتيجية نرتبط يف 
نلسلونت نألخرية  علاوين والفكات 
نإلغااـة، نلكي جاءت عقب حصول 
وَْتثَــ3 من إعصار ملذ وونخ3 نلعا2 
15ص2، اـّم تحول الحقـاً، إىل وزمة 
ناتجة عن سعي و و ظبي للهيملة 
عىل نلجزيـ3ة نليمليـة نألَْتبَــ3 يف 
نمللطقـة نلع3 يـة ونحكالها حكى 

نللحظة. 
ويف ذنت نلسـياق عث3ت طونقم 
نلهال نألحمـ3 نليملي، ومس نألحد 
عىل جثـة مونطن صومـايل يدعى 
عمـ3 جمعـان والـاء نلبحـث عن 
م قوديـن لرتت ـع حصيلـُة قكىل 
نلـذي  »لبـان«  نملـدنري  نإلعصـار 
 12 إىل  نملهـ3ة  محافظـة  رضب 

شخصاً، فضاً عن إصا ة 126. 

نشطاء أوروبيون ينّظمون وقفًة احتجاجيًة أمام مقر االتحاد 
األوروبي يف العاصمة البلجيكية بروكسل 

 : متابعات
نظـم عـدد مـن نللاشـطا نألورو يـا، 
ومس، يف نلعاصمة نلبلجيكية  3وتسل وق ة 
نحكجاجية؛ تلديدنً  العدونن عىل نليمن، وذلك 

وما2 مق3 نالتحاد نألورو ي يف  3وتسل.

وعـرّب نملشـارتون يف نلوق ة عـن إدننكهم 
نلج3نئـم نلكي ت3ُتكـب  حق نلشـعب نليملي 
ونلحصـار نملطبـق من قبل تحالـف نلعدونن، 

ملّددين  الصمت نلدويل نملطبق إزنء3ا.
ورفع نملشـارتون يف نلوق ة شـعارنٍت وال 
فكـات وصورنً تُظِهـ3ُ  عض ج3نئـم نلعدونن 

نألم3يكـي نلسـعودي عـىل نليمـن، ونلحالـة 
نإلنسانية نلعصيبة نلكي وصل إليها نليمليون؛ 

 سبب نلحصار ونلعدونن.
وتعكـرب 3ذه نلوق ة 3ـي نألوىل من نوعها 
ملذ  دء نلعدونن ومـا2 مق3 نالتحاد نألورو ي 

يف  3وتسل نلبلجيكية. 
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أمانة العاصمة: ضبط 48 شخصاً من املشتبه 
بهم بفرض إتاوات على باصات األجرة 

 : صنعاء

 ضبط ومن نلعاصمة أ3 شخصاً من نملشكبه  هم يف ف3ض إتاونت 
مالية عىل سائقي  اصات نألج3ة، تحت مسمى رسو2 نل 3ز. 

وووضح مصـدر وملي ون 3ذه نإلج3نءنت تمت  لاًء عىل شـكاوى 
نملونطلا وسـائقي نلباصات وتوجيهات قيـادة ومانة نلعاصمة ون 
3ؤالء نألشـخاص تانون سـبباً يف تعطيل ح3تة نلسـري ونالخكلاقات 
نمل3وريـة.  ووشـار نملصدُر إىل ونه تم إيصالهـم ملككب نللقل للكرف 
معهـم ِوْفـــقاً للقانون، و ما يضَمُن عد2َ عودتهم ملمارسـة 3ذه 

نألنشطة نملشبو3ة. 

تربويو شبام كوكبان يؤّكــدون استمرارهم 
يف مواصلة العملية التعليمية رغم 

مؤامرات العدوان 
 : المحويت

وّتـــد ت3 ويـو مدي3ية شـبا2 توتبـان  املحويت، ومـس نألحد، 
نسكم3نَر صمود3م يف مونجهة نلعدونن ومونصلة نلعملية نلكعليمية 
إلفشـال ُمَخّططـات ور3انـات نلعـدّو وودونته، وذلك خـال وق ة 

نحكجاجية نظمها مككب نلرت ية ونلكعليم  املدي3ية. 
 ويف نلوق ة نلكي شـارك فيها مسئولو نإلدنرنت نلرت وية ونملعلما 
ولقيـت عدٌد من نلكلمات، نسـكلك3ت نسـكم3نر نلصمـت نلدويل إزنء 
ج3نئم نالسـكهدنف نململهج لألط ال ونللسـاء ونإلرصنر عىل تجويع 
و لاء نلشـعب عىل م3وى ومسـمع دول نلعالم وملظماته نلحقوقية، 
وحثـت عـىل مونصلـة نلكحشـيد ورفـد نلجبهـات  املـال ونل3جال 
ونلوقوف ص اً ونحدنً لانكصار لك3نمة نلشعب وسيادته نلوطلية. 

تما نُّظمت وق ة طا ية يف مدرسة عبِدنلعزيز عبِدنلغلي  مدي3ية 
شـبا2؛ للكلديد  اسـكم3نر ج3نئـم نلعدونن ومـا ي 3ضه من حصار 

وح3ب نقكصادية ملذ نحو ور عة وعون2. 
ودعا نملشـارتون فيهـا و لاَء نلشـعب نليملي إىل تعزيـز نلكاحم 
نلشـعبي ونالصط اف ملونجهة نلعدونن وفضح ج3نئمه ونسـكم3نر 

دعم نلجبهات حكى تحقيق نللر. 

طالب مجمع السعيد الرتبوي بصعدة يحيون 
الذكرى الــ55 لثورة الــ14 من أكتوبر 

 :  صعدة

وقـا2 طـاُب َمْجَمِع نلسـعيد نلرت ـوي  محافظة صعـدة، ومس 
نألحد،  الكعاُوِن مع وحدة نلثقافة نلق3آنية فعالية ت3 وية  ملاسبة 

نلذت3ى نلـ55 لثورة نلـ 13 من وتكو 3. 
ويف نل عاليـة تـم عـ3ض وإلقاء عـدد مـن نل قـ3نت ونلكلمات 
نملؤّتـــدة عىل و3ميّـة نالحك ال  ذت3ى نلثورة نلكـي تم من خالها 
ط3د نالسـكعمار نلربيطاني من وطللا نلغـايل  املحافظات نلجلو ية 
 عـد ١٢٨ عاماً من نالحكال، نسـكخد2 ضد و لاء شـعبلا يف نلجلوب 
ُتـّل ونونع نلكعذيب ونلكلكيل، الفكاً إىل ون نالسـكعماَر يعوُد من جديد 
إىل  ادنا  أذرع ووعذنر ووساليَب جديدٍة ومخكل ة و3دُفهم نلسونحل 

نليملية نلطويلة ونلغلية  الث3ونت نلبح3ية ونلطبيعية نملخكل ة. 
 ووّتــد نل ق3نت عىل ون نلشعَب نليملي سيدنفُع عن وطله وسيكون 
نليمـن مقربة للغزنة وم3تِزقكهم، دنعيًة ُتـّل وح3نر نلوطن إىل ون يهبّون 
3بََّة رجٍل ونحٍد؛ ل3فد نلجبهات  ال3جال ونملال حكى تح3ي3 نلوطن من 
َدنَـِس نلغزنة وم3تِزقكهم.  ونخككمت نل عالية  كك3يم نملدّرسـا نلذين 
 ارشون عمَلهم من وول يو2 يف نلدون2 للعا2 أ1ص2 - 19ص22 ونلقائما 

عىل نسكم3نر نلعملية نلكعليمية يف مجمع نلسعيد نلرت وي. 

النصريي يشّدد على أهمّية دور وجاهات ذمار يف رفد الجبهات وتعزيز 
تماسك الجبهة الداخلية

باحثون يستعرضون سبل تعزيز عوامل الصمود ملواصلة التصدي للعدوان والحرب االقتصادية

قحيم يتفقد العملية التعليمية يف مديرية الحوك ويؤّكــد دعم قيادة املحافظة إلنجاح العملية التعليمية رغم العدوان

 : صنعاء

وّتــد عضو نملجلس نلسيايس نألعىل نارص 
نللصريي، ومس نألحد، و3ميَّة تظاف3 نلجهود 
 ا نلوجا3ـات نالجكماعية ووعضاء مجلس 
نللونب؛ إلنجاح خطط نلحشد ونلكعبئة ورفد 
نلجبهات لكعزيز نلصمود يف مونجهة نلعدونن 

وإفشال ُمَخّططاته. 
نمللعقـد  صلعـاء  3ئاسـة  نالجكمـاع  ويف 

ذمـار محمـد  نللصـريي و حضـور محافـظ 
حسا نملقديش، تم ملاقشة جهود حل عدد من 
نلقضايـا نالجكماعية يف مدي3يـات نلحدن وعكمة 
 ذمار، مكط3قاً إىل دور نلشخصيات نالجكماعية 
ووعضاء مجلس نللونب يف إنجاح جهود نلحشـد 
ونلكعبئة نلعامة ورفـد نلجبهات، ومونقف و لاء 
محافظـة ذمـار نلبطولية يف مخكلـف نملحطات 

وملها مونجهة نلغزنة ونملحكّلا. 
مـن جانبه نسـكع3ض نملحافـظ نملقديش 

جهـود قيـادة نملحافظـة يف حـل نملشـاتل 
نالجكماعيـة وإنهاء وَْتثَــــ3َ من ص3 قضية 
قكل يف عدد من نملدي3يات، ونلجهود نلكي تبذل 
يف رفد نلجبهـات وتعزيز نلصمود يف مونجهة 
نلعـدونن، مؤّتـــدنً عىل ون قيـادة نملحافظة 
تونصـل جهود3ـا لحـل نلقضايـا وآخ33ـا 
نالتّ اق مع قيادة محافظة إب لحل نملشـاتل 
نلعالقة  ا و لاء نملحافظكا، ونسكم3نر رفد 
نلجبهات حكى تحقيق نللر لشعبلا نليملي. 

 : صنعاء

نّظـم مككـُب نلثقافـة  أمانـة نلعاصمة 
 الكعـاون مـع نلجبهـة نلثقافيـة ملونجهـة 
نلعـدونن، ومس نألحد، ندوًة  علونن »نلحشـد 
ونلكصدي للعدونن مسئولية اقافية وإعامية 

ونجكماعيه«. 
ويف نللـدوة وّتـــد وما نلعاصمـة حمود 
عباد، عـىل و3ميّة مضاع ـة نلجهود لكعزيز 
نلكصـدي  يف  ونإلعاميـة  نلثقافيـة  نلجبهـة 
للعـدونن وإفشـال ُمَخّططاتـه نلهادفة لليل 
مـن صمود نلشـعب نليملـي، مشـرينً إىل ما 
تمثلـه نلجبهة نلثقافيـة ونإلعامية من دور 
يف فضح وتاذيب نلعـدونن وم3تِزقكه ونلزيف 
ونلكضليـل نلذي تمارسـه نملاتيلـة نإلعامية 

نلكا عة للعدونن. 
 ودعا عباد نلجبهة نلثقافية ونإلعامية إىل 
وضع تصورنٍت ورؤًى شاملة إليصال حقيقة 
مظلوميـة نلشـعب نليملي وتشـف نلج3نئم 
نلكـي ي3تكبها تحالف نلعدونن وما تمارسـه 
وسائل إعامه من تضليل لل3وي نلعا2 نلدويل. 
وقدمت خال نللدوة عدد من وورنق نلعمل، 
تلاولـت نلورقـة نألوىل نلكي قدمكها رئيسـة 
نلجبهة نلثقافية ملونجهـة نلعدونن نلدتكورة 
إ كسـا2 نملكـوتل، دوَر نلجبهـة نلثقافيـة يف 
مونجهة نلعدونن من خال نلكجسـيد نلعمي 
نملجكمـع  ُمَخّططـات  نمليـدنن  كثقيـف  يف 
يف  نملبذولـة  جهـود  إىل  مشـريًة  نلعـدونن، 
نلكحشيد ونلكعبئة السكم3نر مونجهة نلعدونن 
سـونء عىل نملسـكوى نلثقايف وَْو رفد نلجبهات 

 ال3جال ونلعكاد ونملال ونلقونفل نلغذنئية. 
فيمـا تط3قت نلورقة نلثانيـة نلكي قدمها 
مدي3 نإلعا2  أمانة نلعاصمة عبدنلله نل ايق، 
إىل نلدور نإلعامي ووا3ه نإليجا ي يف مونجهة 
نملاتيلة نإلعامية نلضخمـة ونلحديثة لقوى 
نلعـدونن، مؤّتـــدنً عـىل رضورة نضطـاع 
وسـائل نإلعا2 نملحلية  مهامها نلوطلية  ما 
يك ل نلكصـدي للهجمة نإلعامية نلرشسـة 

نلكي يشلّها إعا2 نلعدونن. 
يف حـا وّتـــدت ورقـة نلعمـل نلثالثـة 
نلكـي قدمهـا نلدتكور ومـا نلعيـش، و3ميَّة 
نلـدور نالجكماعي يف تعزيـز عونمل نلصمود 
ونلثبات وتعزيز نلككافل نملجكمعي ومساعدة 
نملحكاجا ونللازحا وتلمس نحكياجاتهم يف 

ظل نسكم3نر نلعدونن ونلحصار. 

 : الحديدة

ت ّقـد نلقائـُم  أعمـال محافـظ نلحديدة 
محمـد عيـاش قحيـم ومعـه رئيـُس لجلة 
نلخدمـات  املجلـس نملحي محمـد حلييص، 
نلكعليميـة يف  نلعمليـة  ومـس نألحـد، سـريَ 

مدي3ية نلحوك. 
وخـال نلزيـارة نلك قدية نسـكمع نلقائم 
 أعمـال نملحافـظ مـن مدي3 مككـب نلرت ية 
ونلكعليم  املدي3ية إ 3ن3يم عبيد إىل رشح عن 

سـري نلعملية نلكعليمية خال نلعا2 نلدرنيس 
نلجـاري رغم نسـكم3نر نلعـدونن وتصعيده، 
ونلصعو ـات نلكـي تونجه نلكعليـم  املدي3ية 
وملهـا نقص نملعلمـا ونملعلمات يف عدد من 

نملدنرس نكيجة نللزوح. 
نالنضبـاط  قحيـم  مسـكوى  ووشـاد 
وإقبال نلطـاب ونلطالبات عىل نلدرنسـة 
 مدنرس م3تـز نملحافظة رغـم نلكصعيد 
نلعسـك3ي للعـدونن، مؤّتـــدنً ون قيادة 
نملحافظة سـكعمل عىل تذليـل نلصعو ات 

نلكـي تعـرتض سـري نلعمليـة نلكعليميـة 
 املدي3ية. 

من جانبه وشـار مدي3 عا2 مدي3ية نلحوك 
عـي إ 3ن3يـم 3لـدي إىل ون قيـادة نملدي3يـة 
نلحلـول  ووجدتـا  ونلكعليـم  نلرت يـة  وإدنرة 
لبعـض نلصعو ـات فيمـا يكعلـق  األماتن 
نلبديلة للمـدنرس نلق3يبة من خط نملونجهة، 
َوسـد نلعجز نلحاصل يف نملدّرسـا من خال 
نالسـكعانة  اإلدنريـا ونل ليـا يف مككـب 

نلرت ية  املدي3ية. 

 المحافظ المقدشي يؤّكــد حل 40 قضية قتل لتوحيد الصفوف والتفرغ لمواجهة العدوان:

 في ندوة بأمانة العاصمة بعنوان »الحشد والتصدي للعدوان مسئولية ثقافية وإعالمية«:

لجنة التحشيد والتعبئة بأمانة العاصمة تؤّكــد أهمّية مضاعفة الجهود لرفد الجبهات
 : صنعاء

وّتــدت نللجلة نل3ئيسـية للكحشـيد ونلكعبئة  أمانة نلعاصمة 
 3ئاسـة وتيل نألمانة عي نلسقاف، ومس نألحد، و3ميّة مضاع ة 
نلجهود ونلجوننب نملكصلة  مهـا2 نللجلة  مدي3يات نألمانة لدعم 

ورفد نلجبهات يف مونجهة نلعدونن. 
وتطـ3ق نالجكماع نلـذي حرضه وتيـا ومانـة نلعاصمة نجيب 
رشف نلديـن وقلـاف نمل3ننـي، إىل جهود قيـادنت نملدي3يـات يف رفد 

جبهات نلسـاحل نلغ3 ي  قونفل نلدعم ملونجهة نلعدونن وإفشـال 
ُمَخّططاته نلكي تسكهدف نليمن ورضاً وإنَْســاناً، مؤّتــدنً رضورة 

تعزيز تماسك نلجبهة نلدنخلية ملونجهة نلعدونن وم3تِزقكه. 
وخال نالجكماع نلذي ضمَّ مدرنء ووملاء عمو2 مدي3يات نألمانة 
وّتــد نلوتيل نلسقاف و3ميّة مضاع ة نلجهود للكحشيد ونلكعبئة 
ـًة يف ظـل تصعيد قوى  خـال نمل3حلة نل3ن3لـة يف نملدي3يات َخاصَّ
نلعدونن  جبهات نلسـاحل نلغ3 ي وشّن ح3ب نقكصادية لكحقيق 

ما فشل عله يف جبهات نلعزة ونلك3نمة.

أخبار
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 : يحيى الرباط:
 دوت قصـُة وما تكثري من نللازحا 
يف وغسـطس نملـايض حـا  ـدو تحالُُف 
نلعـدونن جولـَة توحش جديـدًة، علدما 
شّن نلعدونن نلسعودّي نألم3يكي غارتا 
 القـ3ب من ملزلـه وقلب حياته روسـاً 

عىل عقب!
تان ومـا موظ اً لدى رشتة ته3 اء 
نلحديدة مسـكور نلحـال، قبل ون تقطع 
دول نلعـدونن ونلحصار رنتبـه ورونتب 
تشـّن  ون  وقبـل  نملوظ ـا،  زمائـه 
صونريخها عىل نومـه فكقوضه ُمصا اً 
 عـّدة ومـ3نض وحالة عجـز ذ3لية من 
فيلٍة إىل وُخ3ى وفقدنن للكونزن، فحولكه 
مـن ربِّ ورسة وموظف ُمحرت2، إىل عالة 
عـىل نآلخ3يـن وعاجـز حكّى عـن تذّت3 

نسمه وورسته. 
 ر ما نسـكطاعت غـارنُت نلعدونن ون 
تُلـيَس ومـا ُتــّل يشء  اسـكثلاء ر ِّه، 
و شـهادة و3ـايل نلحـي، فأمـا نلـذي 
وصيب م3تـز نلكونزن يف دماغه  سـبب 
نالرتجـاج يف وذنـه إاـ3 دوي نلغـارنت، 
سـقط وَْتثَــــ3َ من م3ة مغشـياً عليه 
و3و يقـف  الصف نألول خلـف نإلما2، 
ومع ذلك لم يكونَن لحظًة عن شعائ3 نلله 

وحارضنً  املسجد. 
تؤّتـــد زوجـة وما ونه يمـ3  حالة 
صحيـة صعبـة ومثلُـه يحكـاُج ل3عاية 
طبيـة.  ومسـاعدة  مكث ـة  وم3نقبـة 
ولكن زوجكَه نملسـلة 3ي نألُخ3ى وتعبها 

نلعجـز، وتقـول: ليـس لدّي مـن يعوله 
معـي وووالده نالالـان يخ3جـان لطلبة 
نلله وال يعودنن للبيت غالباً ونألصغ3 3و 

نآلخ3  حاجة ملن ي3عاه. 
***

وصوُل وما تعـوُد إىل محافظة عدن، 
ونلحديدة 3ي مديلكه نلثانية ونلكي تبلكه 
طيلة عم3ه نلعمي، حكّى ليلة نسكهدنفه 
من قبل طـرينن نألنذنل وإ عـاده عاجزنً 

وإت3ن3ه عىل ُمغادرتها إىل صلعاء. 
 يؤّتـــد ووالد وما، ونهـم لم يلزحون 
ونلد3ـم  وصا ـت  نلكـي  نلحاداـة   عـد 
الرتباطهـم  عمـٍل يف حٍي آخ3. )شـارع 
تثـرينً،  يسـكم3ون  لـم  ولكلهـم  زنيـد( 
فالعـدونن ن ُسـه يحكل سـماَء نملديلة 
تلهـا، وسـاتلو3ا  اللسـبة لـه حقـل 
تجـارب، ويف نألسـبوع نألول شـّن عّدة 
غارنت عىل ن س نلشـارع نلذي يعملون 
فيه، نسكهدف ف3زة نلباصات وتل ما يف 
نلخـط نلعا2 حكى نملطار، ويف نألسـبوع 
نلثانـي تثّـف نلعـدّو وَيْضاً مـن غارنته 
وإج3نمـه، لكن 3ذه نمل3ة عىل نملجمعات 
ونملحـات ومحطـات نلوقـود ونمللـازل 

نلسكلية. 
تكمل زوجـة وما َقصَّ مـآيس و لاء 
تهامـة: وقكها نزح نلكثـري من نللاجا 
وصمد نلكثـري ونحُن ممن نزح ُمضط3نً 
حـا فقدنا وعماللا وصحـة رب ورستلا 
ووصبح نلِحْمُل ونلحـال ال يُطاق فرتتلا 

ُتـلَّ يشء ورنءنا ووفلكلا  أرونحلا! 
تضيـف زوجـة ومـا: علدمـا فك3نا 

 اللزوح وردنا نلعـودة إىل عدن ام غرّينا 
رويلـا  عـد ون وصلـت إليلـا وخبـار من 
نزحـون إىل عدن فكـم رد3ـم وَْو تع3ضون 
إل3انات قالكها مامـح نأل2  غصة دون 
ون تلطقها نلش اة: عدن لم تعد تلك نأل2 
نلحاضلة أل لائها، 3ي نألُْخـــ3َى ت ك3 
 العـودة وَيْضاً إىل نليمن نلونحد وطيلكها 
نألوىل، لقـد خانها نملأجورون حا ورندون 
خيانـة نليمن تلـه، وإىل ون تعـوَد عدن 
ح3ًة من نلغـزنة وم3تِزقكه ت كح و ون ها 
أل لائهـا وُتل يملـي، فـإن صلعاء 3ي 
نلحضن نليملـي نألق3ب ألمـا وورسته 

وغري3م من نللازحون. 
***

نللازح ومـا وحمد سـعيد نلبالغ من 
نلعم3 65 عاماً، وصوله من عدن مكزوج 
ووب لثااـة ووالد، مـن مديلـة نلحديدة 
)حـارة نلقا33ة(، يقيـم حالياً  ملطقة 

نلحصبة يف نلعاصمة صلعاء. 
وما، قليل نلحيلة تثريُ نإليمان، تقول 
زوجكه تّلما تسـع ه قونه وتّذت3 حالكه 

دعا ر ه نلش اء. 
سألت: ومن نلبرش طلبكم؟

قالـون: طالبلـا  عـض نلقائما عىل 
ملظمة »نليونسـيف« ولكلهم رّدون  أن 

مهمكهم تسجيل نألسماء فقط.
وماذن عن  قية نمللظمات؟

وجا ون: سـجللا ضمـن نللازحا ولم 
نكلقَّ ويّة رد حكى نآلن! 

اّم وتملون  قلوب مؤملة: ومللا يف نلله 
تبري. 

 : ضرار الطيب:
يكونَصـُل ننكشـاُف نلـدور نألم3يكي 
نل3ئييس يف إدنرة نلعدونن عىل نليمن  كل 
ت اصيلـه،  دنيـًة من نلدعم نلعسـك3ي 
للكحالـف  ونلسـيايس  ونللوجسـكي 
نلسـعودي نإلمارنتي، وتدمـري نالقكصاد 
نليملـي، ومـ3ورنً  عقـد نلص قات مع 
إىل  وصـوالً  نلكك رييـة،  نلكلظيمـات 
نلكحكـم  الرنعـات نلدنئـ3ة حكى  ا 

نمل3تِزقة ون سهم. 
نلكحقيق نلذي نرشه موقع » از فيد« 
نألم3يكي مؤخـ3نً، حول قيـا2 نإلمارنت 
 اسـكئجار مجموعات م3تِزقـة وجانب 
لكل يـذ عمليـات نغكياالت دنخـل عدن، 
فضـح جانبـاً جديـدنً مـن ذلـك نلـدور 
ت اصيـل  يف رسـم  نملبـارش  نألم3يكـي 
لليمـن،  نملدّمــ3ة  نلعدوننيـة  نل ـوىض 
فمن جهة، يكشـف نلكحقيـق ون وولئك 
نمل3تِزقة 3م جلود وضباط سـا قون يف 
نلجيش نألم3يكي، لديهم عاقات وايقة 
 املسؤولا نألم3يكيا، ويعملون ضمن 
ملطقـة »رماديـة«  اللسـبة للقوننـا 
نألم3يكية ن سها، وي ملطقة »تجا3ل« 
رسـمية ومكعمدة، ومن جهة وُْخـــ3َى 
يكشـف ون مها2 3ـؤالء نمل3تِزقة تانت 
تسكهدف تص ية علارص وقيادنت حزب 
نإلصاح نلذي نسكخدمكه وم3يكا تبيدق 
محـي لدعـم نلعـدونن نلذي تديـ3ه 3ي 

ن سها. 

نلـذي تلعبـه  نلـدور  ون  ذلـك يعلـي 
نالتّجا3ـات  تافـة  يشـمل  ونشـلطن 
نلكـي تسـكهدف نليمليـا  شـكل عا2، 
حكى ولـو تان وولئـك نليمليـا العبا 
نملصالـح  لكحقيـق  عملـون  رئيسـيا 
نلسعودية ونإلمارنتية و الكايل نألم3يكية 
نلهـدَف  فـإن  و الكـايل   الـرضورة، 
نألم3يكي من نلعدونن يبـدو 3لا وَْتثَــ3 
وضوحاً، حيـث ال تقيم ونشـلطن وزناً 
أليـة توجهـات سياسـية وَْو عسـك3ية 
للم3تِزقـة، وت3يد فقط تسـَب نملال من 
نلسـعودية ونإلمارنت،  أي شـكل يكون 
نليمليون فيـه نلضحية، وقد وفصح وحد 
نمل3تِزقـة نألم3يكيـا يف حديثه مع » از 
فيـد« عن ذلك  شـكل ما حـا وق3  أن 
 عـض نلشـخصيات نلكي تانـت ضمن 

قونئـم نالغكيـاالت، تانـت تهمكها فقط 
3ي ونها »ال تعجب محمد  ن زنيد«. 

نسـكخد2 تحالف نلعدونن نلذي تدي3ه 
ونشـلطن، حـزَب نإلصاح، ملـدة طويلة 
تبـري  »جيـش«  تــ  ونسـع  و شـكل 
مـن نمل3تِزقـة زج  ـه يف ُتــّل نلجبهات 
ليقاتل ويقكل يف سـبيل تحقيق نأل3دنف 
سـعودي  نملغطـاة  غطـاء  نألم3يكيـة 
إمارنتـي، ونمل3نقب لألوضاع نلعسـك3ية 
ملـذ  دنية نلعدونن يـدرك جيدنً ون حزب 
نإلصاح تكبد خسـائ3 ضخمة يف سبيل 
مهمكـه تلك، لكن وم3يكا تافأت علارص 
م3تِزقـة  نلحـزب  االغكيـال  ونسـطة 
وم3يكيـا يكلقون لقاء تلـك نالغكياالت 
هـا وَْتبَــ3ُ قيادي  رونتـب عالية لـم يكلقَّ

من م3تِزقة نإلصاح ون سهم!

وحكـى مـع ننكشـاف ذلـك نآلن، لـم 
يج3ؤ م3تِزقة حـزب نإلصاح عىل إ دنء 
وي ننزعـاج ممـا يكع3ضون لـه من قبل 
وم3يكا نلكي ظلون طوياً ونها سـكضمن 
لهم مسكقباً سياسـياً وعسك3ياً نظري 

خدمكهم لها.
ف ي حا تضج ُتـّل وسـائل نإلعا2 
نليو2 نسـكلكارنً لل ضيحـة نملواقة نلكي 
تشـ ها موقـع » ـاز فيـد«.. يكمسـك 
حزب نإلصـاح  الصمت نملـذل،  ال3غم 
ون علـارصه وقيادنته مـا زنلت تكع3ّض 
لاغكياالت يف نملحافظات نلجلو ية، نألم3 
نلـذي يكشـف وريحية نلواليـات نملكحدة 
يف نمليض  مثل 3ـذه نلخطط؛ ألنَّ نلقاتل 
ونملقكول 3لا مج3د دمى يف لعبة ونحدة. 
وتالـة  تانـت  ن سـه،  نلسـياق  يف 

»نسوشـيكد  ـ3س« نـرشت قبـل فـرتة 
تحقيقاً حـول نرتباط نلواليـات نملكحدة 
نلكـي تديـ3 تحالـف نلعـدونن،  كلظيـم 
وعقـد ص قـات  نلكك ـريي،  نلقاعـدة 
عسـك3ية مع علارص نلكلظيم للقكال يف 
ص وف نلسـعودية ونإلمارنت وتسـليم 
مونقـع وملاطق لهمـا، نألم3 نلذي يثبت 
ويضاً ون نلكلظيمات نلكك ريية 3ي ُدمية 
وُْخـــ3َى تسـكخدمها ونشلطن يف إدنرة 
ت اصيـل نلعدونن عىل نليمـن، ونلجميع 
يعـ3ف ون تلـك نلكلظيمـات تصادمـت 
وَْتثَـــ3َ مـن م3ة مـع  قية تشـكيات 
نمل3تِزقة يف نلجلوب  الـذنت،  ال3غم من 
ونهـم َجميعـاً عملـون لكحقيـق نملصالح 

نألم3يكية  كل جهد. 
3كـذن تُصاد2 ونشـلطن  ـا نلدَُّمى 
نلكي نسكمكعت  ها تثرينً، ت3يض رغبات 
ي عهد نإلمـارنت ونلسـعودية حكى  وليَـّ
ولو عىل حسـاب حل ائهما من نمل3تِزقة 
يف نلدنخـل نليملي، وتلما زند نالنقسـا2 
ونتسـعت نل وىض نزدندت ف3صة نلبيت 
نأل يـض السـكثمار قدرته عـىل نلكحكم 
 خيوط 3ذه نل وىض، طاملا ون نملكسـب 
نملـايل من نلخليج مضموناً، و اسـكم3نر 
ننكشـاف ُتـّل 3ذه نلك اصيل، تكساقط 
نمل3تِزقـة  ظـل  نلكـي  نالّدعـاءنت  ُتــّل 
وتحالـف نلعـدونن ي3ّوجون لهـا لكربي3 
ُتـّل ما يكع3ُض نليمن، وال يبقى سـوى 
اا ـت ونحـد: وم3يكا ليسـت مـع وحد، 

وم3يكا ضد نليمن تلها. 

يعيش حاليًا مع عائلته في صنعاء في ظروف معيشية صعبة:

الحاج أمني.. نازح تهامي أفقدته الغارات توازنه وذاكرته ولم ُتْنِسه ذكَر اهلل

أمريكا تدير فوضى الصراعات بني أدواتها يف اليمن: البيت األبيض ضد الجميع
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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 )2 _ 3(

حظر الجهاد مع جميع َمن َخَلق الــله تعاىل من العباد إال من اصطفى
الدكتور خالد القروطي

تاب��ع للمبح��ث األول: الجه��اد يف 
فكر اإلمام الهادي

التع��وذ من ع��دم القي��ام بفريضة 
الجهاد: 

ويف إشارة  ليغة يُلِ ُت نإلما2ُ نلهادي 
خطورة  إىل  ونٍع  مسلم  ُتـّل  ذ3ن 
من  نلله  سبيل  يف  نلجهاد  عن  نلكخلف 

خال تعوذه من ذلك نلكرف. 
نإلع3نض  من  )ونعوذ  ه  يقول: 
يأم3ون  ال  نلذي  نل اسقا،  عن جهاد 
نمللك3،  عن  يلهون  وال   املع3وف 
فقد  جهاد3م  عن  وع3ض  من  فإن 
و َُعَد  مله،  نلّله  و 3ئ  نلله،  من   3ئ 
حزب  من  وصار  نل3حمن،  حزب  من 
3ُُم  يَْطاِن  نلشَّ ِحْزَب  إِنَّ  )واَلَ  نلشيطان، 

وَن(.  نلَخارِسُ
 

الحس��رة والن��دم ع��ن التخلف عن 
الجهاد: 

 و3لا نجد نإلما2 يبا ون نلحرسنت 
نللاتجة  ونللدنمة 
نلكخلف  ــن  ع
ال  نلجهاد  عن 
يشء،  يعدلها 
حــيــث يــقــول: 
)فيطلبون حيلئذ 
ما  إىل  نل3جوع 
من  فيه  تانون 
ويكملون  نل لاء، 
ونلبىل،  ــوت  نمل
)يَا  ويقولون: 
ِليَْقِض  َمــاِلــُك 

اِتثُون(، فحيلئذ  َعَليْلَا َر َُّك َقاَل إِنَُّكم مَّ
تقطع قلو هم حرسنت، وت3نتم عليهم 
فيه  ف3طون  ما  عىل  ونللدنمات  نلغمو2 
من نلعمل  ما وم3 3م نلله  ه، ونلقيا2 
سبيله،  يف  نلجهاد  من  ف3نئضه،   أترب 
ونملعادنة ألعدنئه، ونملونالة ألوليائه(. 

حظ��ر الجهاد إال مع م��ن اصطفاه 
اهلل، وبي��ان األس��باب املرتتب��ة عل��ى 

مخالفة ذلك: 
نلقيمة  نلجهاد  هذه  تان  َوملــا 
ونمللزلة نلعظيمة يف فك3 نإلما2 نلهادي، 
فإنه قد حظ3 نلجهاد مع ُتـّل دنٍع إليه، 
ممن ال تكحّقق فيه رشوط نلوالية عىل 

نألمة. 
عن  جاله  جل  نلله،  إنَّ  )ام  يقول: 
ون يحويه قول وَْو يلاله، حَظ3َ نلجهاد 
إال من  نلعباد  َخَلق من  َمن  مع جميع 
نصط ى، ووؤتمن عىل وحيه من عرتة 
نلذين  وعليهم،  عليه  نلله  رسوله صىل 
3دى  هم نألمة من نلضالة ونلهلكة(. 
ونلقكال،  نلقكل  من  نلجهاد  يف  ملا   
و3كك  نألمونل،  ووخذ  نلدماء،  وس ك 
وذلك  نألحكا2،  من  ذلك  وغري  نلح3يم، 
فا يكون إال  إما2 م رتض نلطاعة. 

نلُعذُر لإلما2 علد تخاذل نألتباع: 
عن  نلحديَث  ويضاً  نإلما2  يغ ل  ولم 
نملحق  نملسلما  إلما2  نملجيز  نلُعذر 

عن ت3ك نلجهاد، وذلك 3و عد2 وجود 
نألم3،  3ذن  يقو2  هم  نلذين  نألتباع 
وتقصري3م  وتهاونهم  تخاذلهم  وَْو 

وت 3يطهم. 
ومهكدياً  يقول  ما  عىل  مسكدالً 
و3ل  وئمة  نلعظماء من  وسافه   سرية 
ملهم،  نلق3يب  و3و  نملطه3ين،  نلبيت 

ونلجامع لعلومهم. 
عي  نلحسن  ن  فعل  )تذلك  يقول: 
عىل  يجد  ولم  ــيِصَ  وُع خولف  حا 
ون  ملا  ولياً، فخ3ج  وال  مكا عاً  نلَحــّق 
وخ3ج وت3ك ملا ون ت3ك، ام تان من  عد 
طامعاً  األعونن  رنجياً  مرت صاً  ذلك 
نملحقا ليقو2  ما ولزمه نلله من جهاد 
خذالن  من  نإلما2  صار  فإذن  نلظاملا، 
نل3عية له ونل3فض ألم3ه وقلة نألنصار 
عىل حقه إىل ذلك فعل تما فعل نلحسن 

من قبله(. 
 

الجهاُد ال يسقط عن الفاسقني: 
ملسائل  نلجامع  نألحكا2  تكاب  ويف 
جونز  لبيان  عقد  ا اً  ونلح3ن2  نلحال 
نألمة  3ذه  من  نالسكعانة  ال سقة 
وون  نلجهاد،  عىل 
مانع  غريُ  فسَقهم 
ــا2  إلم وال  لــهــم 

نملسلما يف ذلك. 
و ّا رشوط ذلك، 
ما  عىل  ــدلَّ  ونســك
إليه  أفعال  ذ3ب 
ووفعال  نلله  رسول 
عي  نملؤملا  ومري 
يف ذلك، تما سلبيله 
من  موضعه  يف 
نلقول  تامه:  اب 
نلظلمة  عىل  نالسكعانة  املخال ا  يف 

نل اسقا. 
نلله  نلحسا صلونت  قال يحيى  ن 
عليه: )ال  أس  أن يسكعان  املخال ا 

نل اسقا عىل نل ج3ة نلكاف3ين(. 
نإلما2  قوله:  حّدد3ا  رشوط  وفق 
نملحقا،  وحكا2  عليهم  ج3ت  )إذن 
نلعاملا،  رب  حدود  عليهم  ووقيمت 
وتان  ممكلعا،  غري  ذلك  يف  وتانون 
نلذين  نملحقا  من  طائ ة  نإلما2  مع 
نمللك3  عن  ويلهون  يأم3ون  املع3وف 
ويخي ون من خالف ذلك ممن تان يف 

نلعسك3(. 
ام قا2 نإلما2  عد ذلك  بيان نلُحّجة 
)ولو  قائاً:  نالسكعانة  هم  جونز  عىل 
نلَحــّق  نر  تان  ملا  ذلك  يجز  لم 
عىل  نلعاملا  رب  من  ف3ضاً  ونملحقا 
ونلجهاد  نملخال ا،  نل سقة  جميع 
ولو  نلعاملا،  رب  ف3وض  وفضل  فهو 
نل اسقا  عن  نلجهاد  ف3ض  سقط 
مع نألئمة نلهادين لسقط علهم ما 3و 
نلصاة  من  نلعاملا  وعمال  من  دونه 
نألنا2،  وفعال  من  ذلك  وغري  ونلصيا2 
ُتـّل  عىل  ونجبة  نل3حمن  ف3نئض   ل 
ونإلحسان،  نل سوق  حال  يف  إنَْسان 
نلله قائمة جارية يف ذلك تله  ووحكا2 
ووم33م  حثهم  نإلما2  وعىل  عليهم، 
ونلجهاد فأفضل   جميع طاعة ر هم، 
يأم33َم  ون  فعليه  سبحانه  ف3نئضه 

للحق  تانون  وإن  عليه،  هم  ويُحضُّ  ه، 
حائدين  نل3شد  ط3يق  وعن  مخال ا 
عىل  وعا  نألحكا2  عليهم  ج3ت  إذن 

 اطلهم نوُر نإلْسَا2(. 
ذلك  يف  إليه  ذ3ب  ما  لبيان  ورَشَع 
لللبي  نلعملية  ونلّسلة  نلسرية   بيان 
نلله عليه وآله وألمري نملؤملا  صلونت 

قائاً: 
نلله  صىل  نلله  رسول  تان  )وقد 
نلجهاد  إىل  يدعو  آله وسلم  عليه وعىل 
ويأم3  ه جميع نلعباد، ويسكعا عىل 
نمللافقا  نلكاف3ين  كثري من نل سقة 
ومري  تان  وتذلك  نملخال ا،  نلظلمة 
يقاتل  طالب  و ي  عي  ن  نملؤملا 
وفيهم  نللاس  من  معه  قاتل  من  من 
نلظلمة  نملخال ا  نل سقة  من  تثري 

نمللافقا نلخونة نلظاملا(. 
ويف ذلك ما روي عله من قوله  عد 
عىل  يخطب  و3و  ص ا  من  رجوعه 
نلخونرج  فككلم  عض  نمللرب  الكوفة 
ملن  طاعة  وال  لله  إال  حكم  ال  فقال: 
عليه:  نلله  رحمة  فقال  نلله،  عىص 
لكم  إن  وما  فيكم،  نلكظ3  نلله  »حكم 
ااث،  عليكم  للا  تانت  ما  ااااً  عليلا 
ال نملعكم نلصاة يف مسجدنا ما تلكم 
نبدؤتم  محار ة حكى  وال  ديللا،  عىل 
من  نصيبكم  نملعكم  وال  تبدوونا، 
ويديلا«،  مع  ويديكم  تانت  ما  نل يء 
ي3يد  ويديلا«،  مع  »ويديكم  فقال: 
عىل  فدل  ذلك  لعدونا،  نملحار ة  يف 
عليهم  ما ج3ت  نالسكعانة  املخال ا 

وحكا2 رب نلعاملا. 
حدالي و ي عن و يه: ونه تان يقول 
نلباغا  من  محار ة  يف  نالسكعانة  يف 
فقال:  ونملوحدين  نمللة  و3ل  من  فسق 
ال  ام  وعانون  إذن  عليهم  يسكعان  هم 
نلَحــّق  لحكم  خضعون  ما  إذن  سيما 
ف3ض  سبحانه  نلله  ألن  ونسككانون؛ 
تانون  وإن  نملحقا  معاونة  عليهم 
ف3ض  تما  فاسقا،  فج3ة  ظلمة 
عليهم وإن فسقون غري ذلك من نلصاة 

وغري3ا من ف3نئض نلدين. 
سبحانه  عليهم  نلله  ف3ض  وفيما   
من ف3نئضه وإن فسقون ودل دليل عىل 
ال  تبيا، وتيف  وو ا  وم33م  ذلك من 
ونملعاونة  عليهم  يسكعان  ال اسقا 
ونجبة من نلله عز وجل عىل نل اسقا 
من  نلله  دين  يف  لها  يحل  وال  فيهم 
ت3ك،  وال  تعطيل  فاسق  وال  مؤمن 
وت3تها وتعطيلها علد نلله لعلة و3لك. 
 فإن قال قائل: تيف  ما ال يؤملون 
نل جور  من  نلله  ح23  مما  عليه 

ونلظلم، قيل له: 
حكم  يشء  إىل  ذلك  يف  صــارون  إن 
من  فيه  يلزمهم  فيه  ما  عليهم 
نالسكعانة  هم  ح3مت  ولو  نلحكم، 
يف  ذلك  من  عليه  يخافون  ما  وجل  من 
عىل  نالسكعانة  هم  لح3مت  نلباغا 
ذلك  يف  يخاف  قد  ألنه  نملرشتا؛  قكال 
من فجور3م وغشمهم ما يخاف عىل 

نلباغا مثله سونء من ظلمهم. 
وتعاىل  تبارك  نلله  نسكل 3  وقد   
تكا ه  يف  وذمهم  سبيله  يف  نمللافقا 
عليه  نلله  صىل  نبيه  عن  نلكخلف  عىل 
وقاتل  نملؤملا،  وعن  وسلم  آله  وعىل 
وعىل  عليه  نلله  صىل  نلله  رسول   هم 

آله وسلم نملرشتا. 
يخاف  وووىل  أن  وحق  ونمللافق   
وتعدى  فسق  وإن  موحد  من  ويكقى 

وتان فاج3نً م سدنً. 
نملؤملا  ــىل  ع حــ3مــت  ولـــو   
فيها  نملؤملا ط3د3م  للز2  معاونكهم 

ومحار كهم. 
 ولو تان يف معاونكهم لهم نجكياح 
نالسكعانة  ت3تهم  ويف  نلظاملا  جميع 

جميع  3اك   هم 
ملا  نملــســلــمــا، 
للمؤملا  حلت 
تانون  ما  ملهم 
معاونة  فاسقا 

وال ملارصة. 
يحق  وال   
نل اسقا  عــىل 
ملهم  يكون  ون 
إجا ٌة  للمؤملا 
مظا33ة  وال 
ي3ونه  وتــيــف 
قال  مــن  يقول 

 هذن نلقول وَْو ذ3ب إليه يف رسول نلله 
ن سه  آله وسلم  عليه وعىل  نلله  صىل 
ملكه  و3ل  يف  سوياً  حياً  نليو2  تان  لو 
ويف من  قي نليو2 من نألمم نملخكل ة، 
نليو2  عليه  ما 3م  ويدعو3م و3م عىل 
من نلحال،  ل إن دعا3م فاسكجاب له 
يقيم  ون  إىل  نلضال  من  ملهم  طائ ة 
يلزمه  فهل  نلعون2  ويف  فيهم  نلله  حق 
نلله  ه  وم3ه  يحكم  يلهم  ما  ون  ذلك 
نلله  وَْو ال يحكم  أحكا2  من نألحكا2، 
نل سق ونلضال  ملا  أن له من  عليهم 
و ا  ومعهم  فيهم  يلبث  و2  فيهم، 
ضالهم  عىل  وقامون  ما  وظه33م 

وفسقهم و دنً مقيماً. 
نلله  قال  وقد  ذلك  يكون  فكيف   
سبحانه: )إِنَّا وَنَزْللَا إَِليَْك نْلِككَاَب ِ اْلَحقِّ 
ِلكَْحُكَم  َْاَ نللَّاِس ِ َما وََرنَك نللُه َوالَ تَُكن 

لِّْلَخآِئِلَا َخِصيًما(. 
 وإذن ت3ك نلظاملا و3و يجد نلسبيل 
ظلمهم  تغيري  إىل  و املسلما   هم 
وجلايكهم وما وسخط نلله ملهم فذلك 
نملخاصمة  يف  نلله  سخط  وترب  من 
ونملجادلة علهم، وقد قال نلله سبحانه 
عىل  ووجبه  وفيما  ويضاً  ذلك  مثل  يف 
نلذين  عن  تجادل  )وال  ف3ضاً:  رسوله 
نلله ال يحب من  يخكانون ون سهم إن 
وتعاىل  تبارك  فلهاه  وايماً(  تان خونناً 
لهم  يكون  وَْو  نلخائلا  عن  يجادل  ون 

ونملخاصمة  علهم  ونملجادلة  خصيماً، 
ن عاً  ون سهم  يف  لهم  وقل  دونهم 
ت3تهم  من  موقعاً  ن عهم  يف  ووضعف 
تعطيل  ومن  وعليها  للخيانة  3ماً 

حكم نلله عليهم فيها. 
 فك ى  هذن عىل ما قللا  ه شا3دنً 
ودلياً، و ما  أن  ه من سبيل نلهدنية 
تبا  وما  ه  سبياً،  ونصف  ملن  وفيه 
محمود  ونلله  فأتث3  ويلري  نلباب  3ذن 

من ون يحىص له ت سري. 

ج��واز إجبار وقه��ر الفاس��قني على 
الجهاد واالستعانة بهم يف ذلك: 

وورده  نلهادي  ما  نإلما2ُ  يككِف  ولم 
زندنا  ياناً  ولكله  نألحكا2،  يف  ذلك  يف 
ليس  نألصويل  مجموعه  يف  ووضوحاً 
نالسكعانة  ال اسقا  جونز  عن  فقد 
ولكله  نألعدنء  تيد  ودفع  نلجهاد  يف 
نل سقة  إجبار وقه3 3ؤالء  يجيز  3لا 
عىل نلجهاد جربنً وقرسنً تما يقرسون 
نفرتضه  ما  سائ3  ودنء  عىل  ويجربون 
يقال  ون  )و3و  قائاً:  عليهم،  نلله 
ويها  نالسكعانة  الظاملا:  ونك3  مَلن 
عذر  3ل  نلجا3ل 
ووطلق  وحدنً،  نلله 
من  ف3ض  ت3ك  له 
وطلق  وَْو  ف3نئضه، 
إقامة  ــ3ك  ت ــه  ل
طاعكه،  من  طاعة 
فاسقاً تان نملكعبد، 
ظاملاً  وَْو  مؤملاً،  وَْو 

وَْو محسلاً(. 
نعم!  قال:  فإن 
نلله  عذر3م  قد 
ف3وضه،  تــ3ك  يف 
ووطلق لهم يف وقت 
من  يشء  رفض  وظلمهم  فسقهم 

حدوده. 
ونجكزي  نلقائل  ذلك،  ت 3  فقد 
 ك 3ه عن ملاظ3ته يف يشء من ديله؛ 
ألنه يزعم ون نلله سوغ للظاملا شيئاً 
من معاصيه، ووجاز لهم ت3ك ف3نئضه 
نلله  وحل  ما  تح3يم  و3ذن  نلكي ف3ض، 

وتحليل ما ح23 نلله. 
يف  لظالم  نلله  يجز  لم  ال  قال:  وإن 
وقت ظلمه، وال ل اسق يف وقت فسقه 
ونل 3ض  ف3نئضه،  ودنء  من  ت3ك يشء 

الز2 لهم، ونجب عليهم. 
قيل له: فأي ف3ض وترب من نلجهاد 
يف سبيل نلله، ونلقيا2  محار ه من َعلََد 

عن وم3 نلله، ونملعاونة ألولياء نلله؟ 
فإذن قال: ال ف3ض وترب من ذلك. 

قيل له: فمن وين وجزت لهم نلقعود 
ون  وين وجزت لإلما2  عن نره؟ ومن 
يدعهم من ودنء 3ذن نل 3ض؟ ولم يجز 
فسقهم  حال  يف  عليه  يك33هم  ون  له 
يأتوه طائعا، ولحكمه  ون  عن  فضاً 

مسلما. 
إلزنمهم  يدع  ون  لإلما2  وجزت  فإن   
ف3ض نلجهاد نألترب وقد وتوه طائعا، 
نلله يف نلجهاد معه مسلما،  ول 3ض 
وَْو وجزت له ون يرتك نالسكعانة  هم من 
وَْو  إن قدر عىل ذلك،  نلقه3 لهم  ط3يق 
إن  ون يقه33م عىل ذلك  قلت ال يجوز 

اإلمام يبّين 
الحسرات والندامة 
الناتجة عن التخلف 

عن الجهاد

حظر الجهاد مع ُكـّل 
داٍع إليه ممن ال تتحّقق 
فيه شروط الوالية على 

األمة

جواز االستعانة بالفسقة 
من هذه األمة على 
الجهاد ولكن وفق 
شروط ذكرها اإلمام
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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 )2 _ 3(

حظر الجهاد مع جميع َمن َخَلق الــله تعاىل من العباد إال من اصطفى
يسلمون  ون  عن  فضاً  قه33م،  وطاق 
تقول:  ون  عليك  فيجب  يطيعون،  وَْو 
يقه33م  ون  نإلما2  عىل  يجب  ال  إنه 
من  ف3نئضه  وَْو  تلها  نلله  طاعة  عىل 
3و  مما  ذلك  وغري  ونلصيا2،  نلصاة، 

دون نلجهاد. 
 وقد وغلى نلله من عقل  ما تان من 
فعل رسول نلله يف ذلك، من نالسكعانة 
وغري3م  نليهود،  من  نمللة  و3ل   غري 
يسكعا  وتان  نلحبش،  مرشتي  من 
 اليهود يف ح3 ه، و امللافقا نلكاف3ين 

 ه نملسكهزئا  حقه. 
 وتكاب نلله يبا ذلك له من وم33م، 
صىل  ووم3  وعشياً،  عليه  ك3ة  ويلزل 
نلله عليه وآله وصحا ه نلذين آملون  ه، 
ون يمضون  نالان وسبعون رجاً،  و3م 
ويهاج3ون إىل  اد نلحبش، ووم33م ون 
عىل  ورشن ه  و طعامه  يسكعيلون  ه، 
ق3يش  فجهزت  ي3يد3م  سوء،  من 
و ذلون  وم33م،  يف  نلرُبد  إليه  جاءون  ملا 
نألمونل يف تسليمه إيا3م إليهم، فأرسل 
آله  وعىل  عليه  نلله  صىل  نلله  رسول 
ق3يش  عىل  نملعونة  يسأله  إليه  وسلم 

وله،  ألصحا ه 
ال  ون  ــه  ــأل وس
وون  يسلمهم 
عىل  يعيلهم 
ف عل  وم33م، 
إليه  وو3دى  ذلك 
و غلكا  ح3ن اً 
من  ــاً  ــئ ــي وش
فقبل  نلــذ3ــب، 
نلله  رسول  ذلك 
عليه  نلله  صىل 
وسلم،  آله  وعىل 
نلح3نب  وتانت 

تُحمل قدنمه وت3ُتز  ا يديه إذن صىل. 
مر  قبط  ملك  إليه  و3دى  وتذلك 
جاريكا و غلًة وُحَلاً من حلل مر، 
فقبل ذلك تله صىل نلله عليه وعىل آله 
مرشك  ونلقبطي  نلقبطي،  من  وسلم 
نلله  صىل  نلله  ل3سول  جاحٌد   الله، 
إحدى  فاتخذ  وسلم،  آله  وعىل  عليه 
نلجاريكا - ويقال إنهما تانكا وخكا - 
نإلْسَا2 فأسلمت ونحدة،  إىل  فدعا3ما 
نلله  صىل  إ 3ن3يَم  له  فولدت  فوطيها 
عليه، وو3ب نألُْخـــــ3َى لحسان  ن 

اا ت نألنصاري. 
 فأية نسكعانة وترب من 3ذن وَْو حجة 
و3ذن  لله،  ونلحمد  ذت3نا،  مما  و ا 
نلكطويل، إن شاء  يجزي ملن عقل عن 

نلله ونلقوة  الله. 
وتذلك نسكعان صىل نلله عليه وعىل 
آله يف فكح مكة من وع3نب فزنرة، وغري 
ذلك من وع3نب نلبوندي وج اتهم، ممن 
لحكمه، غري عارف  حدود  3و مسلم 

ر ه(. 

اإلعذار إىل العدو قبل الجهاد: 
تكا ه  يف  ــا2  ا اً  نإلم عقد  تما 
نلعمي  نلجانَب  نألحكا2  ّا فيه لألمة 
نلكطبيقي للجهاد،  ّا فيه تيف ي عل 
إما2 نملسلما علد نلزحف للقاء نلعدو 
ونلقيم  نملثل  جيشه  تعليم  يف  سونء 

يخكص  فيما  وَْو  نإلْسَامية،  ونآلدنب 
إليه،  ــذنر  ونإلن ــذنر  نإلع من   العدو 

وإقامة نلحجة عليه. 
عملية  ســرية  خــال  من  ــك  وذل
وقامها  رشعية  ووحكا2  مارسها، 
وجيشه  ها،  ن سه  وولز2  وطبقها، 
يلبغي  ملا  نفرتنض  ُمَجــ3َّد  وليست 

وتيف يكون. 

إقامُة الُحّجة على األعداء: 
عدوه  لقاء  إىل  سار  إذن  لإلما2  وحبَّ 
فيسري  اانية  دعوة  تكاب  يككب  ون 
إىل  يسبق  ه  حكى  ومامه  رسوالً  ه 
إليه  دعاه  ما  إىل  فيه  يدعوه  عدوه 
نلذي  نملكان  يف  نإلما2  نزل  فإذن  ووالً، 
إليه  له  عث  مونجهاً  عدوه  فيه  يلقى 
ذوي  من  اااة  وَْو  رجلا  وَْو  رجاً 
ونلدين  ونل3وي  ونلعقل  ونل هم  نلعلم 
ونلكقى  ونل طلة  ونلد3اء  ونل3جلة 
إليه  فيصريون  عليهم،  ومله  3و  إن 
عن  ويزج3ونه  نل3حمن،  إىل  فيدعونه 
ويخوفونه  الله  نلشيطان،  طاعة 
وعذن ه وعقا ه، ويذت3ونه  الله ونلدنر 
ويسألونه  نآلخ3ة، 
ــاء  ــدم ــن نل ــق ح
ونلدخول فيما دخل 
من  نملسلمون  فيه 
فإن  ونلهدى،  نلخري 
ملهم،  فهو  وجا هم 
وإن و ى ذلك عليهم 
إىل  رجعون  خربه 

صاحبهم. 
 

إع��داد  كيفي��ة 
ألصحاب��ه  اإلم��ام 

وترتيبه لهم: 
عسك3ه  تعبئَة  نالمــا2ُ  ورند  فإذن   

وصف وصحا ه: 
فليص هم ص اً من ورنء صف تما 
ويسوى  ا  للصاة،  نللاس  يصطف 
نلله  فإن  رصهم  ويحكم  ملاتبهم 
نلذين  يحب  نلله  )إن  يقول:  سبحانه 
تأنهم  ليان  ص ا  سبيله  يف  يقاتلون 
ص وفاً  ص هم  فــإذن  م3صوص(، 
يكون طول ص وفهم  ص اً  عد صف 
ويجعل  معسك33م،  سعة  قدر  عىل 
وحماتهم،  خيار3م  نألول  نلصف  يف 
ناصح  رجل  ميملكه  عىل  ويكون 
تذلك،  رجل  ميرسته  وعىل  شجاع، 
ويكون 3و يف نلقلب وَْو  ا نلص ا يف 
ح3جة من نلخيل ونل3جال مواوق  هم 

مككل عىل ديلهم ورجالكهم.. 
ذلك  غري  يف  يكون  ون  ورند  وإن   
نملكان تان، ويوقف من ورنء نلص وف 
ت3د  نل 3سان  من  جماعة  تلها 
ننثلى  وَْو  نلعسك3  من  شذ  من  ُتـّل 
نألول  نلصف  يف  ويجعل  نلعدو،  عن 
من  قلة  قدر  عىل  تثي ا  جلاحا 
جلاح  ُتـّل  عىل  ويويل  وتث3تهم،  معه 
له  يخكار  ناصحاً  ديلاً  شجاعاً  رجاً 
نلخيل  وف33ة  وو طالها  نل3جال  حماة 
ف3صة  روون  إذن  ويأم33م  وع3ن ها، 
يلكهزو3ا  ون  عدو3م  من  غ3ة  وَْو 
إن  ورنئهم  من  ويأتون  وي رتصو3ا، 

فليأتون من  تلك  ومكلكهم  فإن  ومكلهم 
عليهم  نألول  نلصف  وليحمل  ورنئهم 
شيئاً  نلص وف  ويكبعه  ومامهم  من 
وال  نفرتنق  غري  من  زح اً  زح اً  شيئاً 
نلحال  نلجلاحان  ي3  لم  وإن  نخكاط، 
حال ف3صة وال نهزة ابكا عىل حالهما 
د3مت  فإن  موق هما،  من  يربحا  ولم 
نأليمن  نلجلاح  ومّد3ا  وغشيت  نمليملة 
 أدناه إليها، وتذلك إن د3مت نمليرسة 
ناليرس  أق3 ه  نلجلاح  ومد3ا  وغشيت 
غيش  إن  وتذلك  يكضعضع،  وال  إليها 
ونمليرسة  نمليملة  ومدته  وتث3  نلقلب 

 بعض رجالها. 
ويويص نإلما2 وصحا ه  قلة نلكا2 

ونلصياح ونله3ج. 
جلاحيه،  ونرش  ص وَفه  وقا2  فإذن 
من  نلعسك3  شذنذ  ي3د  َمن  وووقف 
رنياتهم،  عىل  نللاس  وووقف  ورنئهم، 
نل3جالة  وعىل  تلها  نلخيل  عىل  ووىل 

نلوالة، ووحكم وم3 عسك3ه. 

رج��وع إىل كيفية إقامة الحجة على 
العدو قبل مقاتلته: 

وَْو  فلكلرْش  فليأم3  املصاحف 
تعلق عىل نل3ماح، وليربز  ها ن 3  ا 
نللاس:  معرش  يا  فيلادون  نلص ا 
من  نملصاحف  3ذه  يف  ما  إىل  ندعوتم 
نلله  ووطيعون  إليه  فأجيبون  نلله،  تكاب 
من  نملسلمون  فيه  دخل  فيما  وودخلون 
نملؤملا  عصا  تشقون  وال  نلَحــّق، 
ووحقلون دماءتم ودماءنا، ونرجعون إىل 
نلَحــّق نلذي وظه3ه نلله لكم وللا، وال 
يخَدعلكم  وال  نلشيطان،  يسكهويلكم 
ح3 لا  إىل  يدعوتم  نلذي  نإلنَْسان  3ذن 

وي3يد نلكلف  يلكم و يللا. 
دعاتم  ما  إىل  ندعوتم  نللاس:  ويها 
نحن  نح23  ون  إىل  ندعوتم  نلله،  إليه 
وونكم ما ح23 نلله، ونحل ما وحل نلله، 
ونأخذ نلَحــّق ونعطيه، ونل ي نلظلم 
ونكسو  نلجائع،  ونشبع  ونلجور، 
نلع3نة، ونصلح نلباد، ونلصف نلعباد، 
ونجعل نلككاب وماملا وومامكم، ونكبع 
نلله فيلا ويف  حكمه نحن وونكم، فالله 

ون سكم. 
ق3ب  وجاب  عضهم  وَْو  وجا ون  فإن 
و ون  وإن  وعظم،  إليه  ووحسن  ووت23 
نل سقة  نلضال وإتباع  نلكمادي يف  إال 

نلجهال.. 
تحمل  نلكي  نلجماعة  فليقل 
نللهم  وصونتهم:  نملصاحف  أعىل 
ام  م3نت،  ااث  عليهم  نشهدك  إنا 

ليلرفون إىل معسك33م. 

عن  يلرف  ون  نالما2  ومكن  وإن 
وجهاً  لذلك  وروى  نليو2،  ذلك  ح3 هم 
ولم يخش عىل ن سه وال عىل وصحا ه 
من وعدنئه مك3و3اً وال مك3نً فعل، فإذن 
تان  تما  عسك3ه  عبأ  نلغد  من  تان 
نلص ا  نلدعاة  ا  وخ3ج  ام   األمس 
نلذي  ووم3  الككاب  نملصاحف  معهم 
ق3ئ  األمس عليهم ون يق3و نليو2، فإن 
وجا ون وإال وشهد نلله عليهم ومائككه 
معسك33م،  إىل  ننرفون  ام  ورسله 
ون  لذلك وجهاً  نإلما2 وروى  ومكن  فإن 
وتمل  نليو2 دفعه؛ فإن ذلك  يدفع ذلك 
نلله  نر  إىل  ووق3ب  فيهم،  للحجة 

عليهم. 

رج��وع إىل كيفي��ة تعبئ��ة اإلم��ام 
لجيشه: 

عليهم  فليجعل  ننــرف  ــإذن  )ف
يف  وليكحصن  ونلجونسيس،  نلطائع 
نهاره وليلكه  خلدق إن ومكله محيط 
تان  إن   كل عسك3ه ويط3ح حسيكا 

معه. 
وم3  ذلك  من  يشء  يمكله  لم  فإن 

نلــقــوند  كعبئة 
وصحا هم ونلحذر 
يف ليلهم ونهار3م 
ــــحــــارس  ونمل
نلغ لة،  وقلة 
ونسكعمال نلكوقع 
لَكيد  ونملخافة 
ووم33م  عدو3م، 
عىل  3ــجــم  إن 
إال  ملهم  طائ ة 
يصيح  وال  يككلم 
نلعسك3  من  خلق 
يف  ــان  ت مــن  إال 

يشء  ذلك  من  تان  فإن  نللاحية،  تلك 
ومد موضع نلصياح ونلككثري  ال3جال، 
وووقد لهم ناحية من رحله عىل ساحة 
إليها  يأنسون  عظيمة  تثرية  نــارنً 

ويعلمون  كد ري صاحبهم لها. 
إىل  ــ3ََز  نلثالث   نليو2  تان  فــإذن 
جيوشه  وعبأ  عسات3ه  وصف  عدوه 
وعد  ووخرب3م  ما  ووعظهم  وخطبهم 

نلله للصا 3ين. 
نلدعاة فخ3جون فوق ون  ا  وم3  ام 
معهم  ي علون  تانون  تما  نلص ا 
نل3ماح  وعىل  ملشورة  نملصاحف 

م3فوعة. 
نلدعوة  فيه  نلذي  ويأُم3ُ  الككاب   
فيه،  ما  إىل  ويدعون  نلعدو  عىل  فيق3و 
وشهد  و ون  وإن  قبلون،  وجا ون  فان 
ي3جعون  ام  ااااً  عليهم  نلله  نلدعاة 
نلله  إىل معسك33م ام قد  أن إن شاء 
للمؤملا  نللر  ووجب  خذالنهم، 
إليهم  نإلما2  عسك3  فليزحف  عليهم، 
معاً  اللية ونلبصرية  معاً  زح اً زح اً 
نلك3يمة،  وقار  ونلحجة  ونملع3فة 
يكربون  لله وخضوع،  وذت3  وخشوع 

نلككبرية  عد نلككبرية. 
 فإن خ3جت لهم خيٌل خ3جت إليها 
إليها  رجالٌة  3زت  وإن  3زت  خيل، 
يشء  ذلك  من  يخ3ج  لم  وإن  رجالة، 
زحف نلقو2 معاً حكى يقعون يف عدو3م 

وعدنء  يف  ويضعون  شعار3م،  ويظه3ون 
نللر  نلله  ويسألون  سيوفهم،  نلله 
نلله  نر3م  فإذن  عليهم،  ونلعون 
وويد3م وخذل عدو3م، ووذل ملاصبهم 
وَْو  يدخلهم عجب،  ون  من  فليكح ظون 
يخام33م  غي، وليكث3ون من ذت3 نلله 

وشك3ه ونلثلاء عليه وحمده(. 
 

كيفية التعامل مع األس��رى العدو 
والفارين من املعركة وأمر الغنائم: 

)فإن تان ملن حار هم فئة ي3جعون 
يكن  ولم  عليه،  يحامون  وإما2  إليها، 
معسك33م  غري  وتان  بلد  معهم، 
نتبع  عليه،  ويــ3دون  إليه  ي3جعون 
عىل  ــازون  ووج مد 33م،  نملسلمون 
نلطلب  يف  يسكقصون  حكى  ج3يحهم 
عليهم، ويقكلون من لحقون، ويسكأرسون 
ي 3قون  يلهم،  حكى  وحبون،  من 
ويشككون جماعكهم، ويأملون رجعكهم. 
 وإن لم يكن لهم فئة ي3جعون إليها 
و3و نل3ئيس نلذي يأوون إليه وي3دون 
لهم  يكبع  لم  عليه،  3زيمكهم   عد 
مد 3، ولم نجز لهم عىل ج3يح، ولكن 
يط3دون وي 3قون 

ويشككون. 
 وال يجوز يف ذلك 
ولون  إذن  يقكلون  ون 

وننهزمون. 
3زمهم  ــإذن  ف  
نلــلــه ووخــزن3ــم 
ووردن3م،  وعذ هم 
نإلما2  جمع  وم3 
وضم  غلائمهم 
يف  تــان  ما  ُتـّل 
وحض  عسك33م، 
ودنء  عىل  نللاس 
نلله  ووجب  ووخرب3م  ما  فيه،  نألمانة 

عز وجل عىل من غّل شيئاً من ذلك. 
وم3  ونسكقصاه  جمعه  ــإذن  ف  
وت 3يقه  نلعسك3  و3ل  عىل   قسمكه 

 يلهم، ورضب نلسها2 فيه لهم(. 
 

م��ا يج��وزُ لإلم��ام اصطف��اؤه من 
املغانم: 

فيه  خاصاً  ا  نإلما2  ا اً  ويورد 
نللبوية ونلهدي نملحمدي يف ما  نلسرية 
لل سه  نتخاذه  نملسلما  إلما2  يجوز 
نلغلائم  )تجمع  فقال:  نملغلم،  من 
وجليلها،  دقيقها  وتثري3ا  قليلها 
وضمت  أرس3ا،  تلها  جمعت  فإذن 
شيئاً  ملها  وحب  إن  نإلما2  نصط ى 
وإما  سي اً  وإما  ف3ساً،  إما  ونحدنً، 
درعاً، تذلك فعل رسول نلله صىل نلله 
يغلم،  تان  فيما  آله وسلم  عليه وعىل 
وتان يسمى ذلك نلص ي، ويف ذلك ما 
يقول  تان  ونه  و يه  عن  و ي  حدالي 
لإلما2 ون يلكقل ويصط ي من نلغلائم 
لل سه جزءنً وَْو شيئاً مع3وفاً تما تان 
ي عل رسول نلله صىل نلله عليه وعىل 
ذلك  من  فليكل ل  نلل ل،  يف  وسلم  آله 

لل سه ما ورند(. 
و هذن نلقدر نكك ي يف نملبحث نألول، 
ونلكوفيق  نلعون  تعاىل  نلله  سائلا 

مل3ضاته. 

بّين اإلمام كيف 
يفعل إمام 

المسلمين عند الزحف 
للقاء العدو 

إقامة الحجة 
على األعداء قبل 

لقائهم من القضايا 
الهامة في الجهاد

ذكر اإلمام في باب 
خاص ما يجوز إلمام 
المسلمين اتخاذه 
لنفسه من المغنم
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حسن زيد

نتصلَّ  ي نلشـهيد صالـح نلصّماد 
نسـكقالة  إعـان  عقب 
3ادي و ّحاح وناقشـلا 
نلوضـع  خطـورَة 
ونقرتحـُت عليـه دعوَة 
وحـزنب نللقاء نملشـرتك 
لاجكماع مع ونصار نلله 
لدرنسة تي ية مونجهة 
عىل  نلوضـع  االتّ ـاق 
رشنتـة ُتـــّل نلقـوى 
نلسياسيّة يف ملئ نل 3نغ 
نلـذي وحداكـه نلخطوة 
مـا  إلَدنَرة  نالنقا يـة 

تبقى من مها2 نمل3حلة نالنكقالية. 
تونصلـُت مـع نإلْخـَوة يف قيـادنت 
ونللـارصي  ونإلصـاح  نالشـرتنتي 
نلشـعبيّة  نلقـوى  ونتّحـاد  ونلبعـث 
وحز لا ونتّ قلا عىل ون نجكمَع صباح 
نليـو2 نلكـايل لانقاب يف مقـ3 نللجلة 
نمل3تزيـة للحـزب نالشـرتنتي )نلـذي 
تانـت قيادتـه نلجديـدة قـد جمـدت 
نجكماعـات  يف  مشـارتاتها  تق3يبـاً 
نملجلس نألعىل ألحزنب نللقاء نملشـرتك 

ونلهيئة نلكل يذية ويضاً(. 
نلجميـع ونلكقيلـا يف مقـ3  ونفـق 
نللجلـة نمل3تزية وروس نللقاء نلدتكور 
و حضـور  نلسـقاف  عبدنل3حمـن 
تمـا  نألحـزنب  ُتـــلِّ  ممثلـا عـن 
ننطبـع يف ذ3لـي ولكلي تلـُت م3ّتزنً 
عىل حضور نلكجمـع نليملي لإلصاح 
ونإلْخـَوة ونصار نلله، ال وذتـ3 إْن تان 
نألما نلعا2 للكجمـع وَْو عضو نلهيئة 
نلعليـا نألسـكاذ محمـد قحطـان من 
ضمن نلحارضيـن ولكن نلكجمع تان 
حـارضنً مـن خـال حضـور رئيـس 
سـعيد  نألسـكاذ  نلسياسـيّة  نلدنئـ3ة 
شمسـان، وقد حرض نألسـكاذ صالح 
نلصّمـاد ونملهلـدس حمـزة نلحواـي 
ونألسـكاذ عي نلعماد ومن نالشرتنتي 

تان نلحضور تبرينً. 
سـادت نللقاَء وجـونء إيجا ية تعرب 
عـن وعـي مشـرتك  املخاطـ3 نلـذي 
وحداكـه  نلـذي  نل ـ3نغ  ت3تبـت عـىل 
نلكل يذيـة  نلسـلطة  رويَس  نسـكقالة 
وي  نلحكومـة  الكبعيـة  ومعهمـا 
نلسـلطة نلكل يذيـة تاملـة ودون ون 
تلكز2  أحـكا2 نلدسـكور نلكي توجب 
عـىل نلحكومة نالسـكم3نر يف تريف 
نألعمـال حكـى يكـم تكليـف رئيـس 

حكومة جديد وتشكيل نلحكومة. 
خلـوُّ ملصـب نل3ئيـس ونلحكومة 
معلـاه إلغاء نلدولة، و3ذن ما ورنده َمن 
ـاح إلعان نالسـكقالة  دفع 3ادي و َحَّ
نلكي مّهد لها  سلسـلة من نإلج3نءنت 
ل3وح  نملخاِل ة  نملسـك زة  ونلقـ3نرنت 
للعاقـة  ـا  نلحاتمـة  نالتّ اقيـات 
نلقـوى نلسياسـيّة وملهـا مقـ3ّرنت 
مؤتم3 نلحونر ونتّ اق نلسلم ونلرشنتة 
ونصـوص  نلخليجيـة  ونالتّ اقيـة 

نلدسكور. 
وَْو نللقـاء  خ3جلـا مـن نالجكمـاع 
 لكيجـة وَْو قـ3نر ونحـد و3ـو تكليف 
)نلحـزب  نلـرنري  عـي  نإلْخـَوة 
نلعمـاد )ح3تـة  نالشـرتنتي( وعـي 
نللـه( وحسـن زيـد  إعـدند  ونصـار 
مرشوع وَْو مسوّدة وَْو علارص ملرشوع 
نتّ اق سـيايّس يكضمن آليـة وتي ية 

مؤّسسـة  يف  نل ـ3نغ  مـع  نلكعامـل 
نل3ئاسـة )مجلـس رئـايس وحكومة 
و قيـة نملؤّسسـات نلسـيادية نلهيئة 
نلوطلية لـإلرشنف ونملكا عة ونل3قا ة 
مخ3جـات  تل يـذ  عـىل 
نلحـونر نلوطلـي... إلـخ 
نلرضوريـة  نملؤّسسـات 
نلسلطة  الرشنتة  إلَدنَرة 
نلونسـعة،  ما  نلوطليـة 
يؤدي إىل نالنكقال للوضع 

نلدسكوري. 
ملـزيل  يف  نجكمعلـا 
يف  ورشعلـا  عـرنً 
نلحديث وتدنوللا رضورَة 
نلكونصل مع نلشخصيات 
نلوطليـة نلكي نعكقد و3ميَّة حضور3ا 
ومشـارتكها يف نلبحـث عـن نملخارج 
وتل ـت  االتصـال  الدتكور ياسـا 
سـعيد نعمان نلـذي تان يف عدن وو دن 
نسكعدنده لانكقال إىل صلعاء ونت قلا 
عىل ون يم3 عيَّ نألسـكاذ عـي نلعماد 
مـع طقـم وَْو وطقـم حمايـة للم3ور 
عىل وعضـاء مجلس نلوزرنء إلقلاعهم 
 أن ونجبهم نلدسكوري يوجب عليهم 
نالسـكم3نر يف ودنء مهامهـم تحكومة 
تريـف وعمال حكى يكم نلكونفق عىل 
تشكيل حكومة )رشنتة وطلية( عىل 
ون نعد وفكار للقاء نلسـيايّس نملوسـع 
نلذي تان يكم  إرشنف مككب نملبعوث 
نلدويل لضمان مشـارتة ُتــّل نلقوى 
نلسياسـيّة  ما فيها نملؤتم3 ونألحزنب 
غري نملشارتة يف نللقاء نملشرتك وتذلك 
نلحـ3نك، )تانـت نللقاءنت مسـكم3ة 
ووتذتـ3 ون آخـ3 لقـاء تـم يف مككـب 
نملبعـوث نلـدويل وَْو نألمـم نملكحدة قبل 
يو2 من إقدن2 3ادي عىل دعوة نلهيئة 
نلوطليـة لل3قا ة عىل تل يذ مخ3جات 
صياغـة  ولجلـة  نلوطلـي  نلحـونر 
نلدسـكور وتسـلم مسـودة نلدسـكور 
وسـلمها للهيئـة و3ي نلخطـوة نلكي 
فّج3ت نألزمة  ا 3ادي وونصار نلله؛ 
ألنَّ ونصار نلله ومعهم نملؤتم3 نلشعبي 
ونحـن تلّـا معرتضـا عـىل تسـليم 
مسودة نلدسكور قبل نالتّ اق عىل آلية 
نتّخاذ نلق3نرنت فيها، وتمت ملاقشـة 
رضورة نالتّ ـاق عىل آليـة نلكصويت 
ونتّخاذ نلقـ3نرنت يف نلهيئة نلوطلية - 

سأعود للككا ة عن 3ذن الحقاً(. 
الجكماعلـا  نلكـايل  نليـو2  صبـاح 
نلثااـة و يلمـا تلـت ملكظـ3نً لـألخ 
عي نلعماد ونلحمايـة نألملية للم3ور 
عىل وعضـاء مجلس نلـوزرنء فوجئت 
 وصـول نألطقم نلكي وحـاط وف3ند3ا 
 مخارج نلبيـت من  عد نل ج3 تق3يباً 
وعلدما تحدث معهم نإلْخَوة نلح3نسة 
ــة  ـي علمـون  أنـي وضعت  نلَخاصَّ
تحـت نإلقامة نلجربيـة وي ملعت من 
نلخ3وج، وتان قد وضع  عض نإلْخَوة 
نلزماء تحـت نإلقامة نلجربيـة مثللا 

تمثل رئيس نلوزرنء نملسكقيل. 
نتصلت  ـاألخ عـي نلعمـاد للكأّتد 
ووّتد ونهم ليسون نملك ق عليهم معه. 

تان نألخ عـي نلـرنري قد سـأل 
لحظـَة  نلعمـاد  عـي  نألخ  مازحـاً 
مغادرته مكان نملقيل )ملاذن نسـكثليكم 
نألخ حسـن من وضعه تحـت نإلقامة 
نلجربيـة؟ وألنـه 3اشـمي؟ وحملهـا 
نألسـكاذ عي نلعمـاد معـه  اإلَضاَفة 
إىل ماحظـات وُْخـ3َى تُصـبُّ يف ن س 

نلسـياق الجكماع قيـادنت ونصار نلله 
وقـ3ّرون وضعـي تحـت نإلقامة حكى 
و3ـذن  علريـون(،  إنهـم  يقـال  ال 
مـا حـدث علمـاً  أغلـب نلـوزرنء لم 
يوضعون تحـت نإلقامة،  ل نلغ3يب ون 
نلكثـري من نلـوزرنء نلذيـن تانون ضد 
نالسـكقالة وضد نخكـاق وزمة وتانون 
يف جلسات مجلس نلوزرنء ضد نفكعال 
نملشـاتل ونألزمات مع ونصار نلله 3م 
نلـذي وضعون تحت نإلقامـة نلجربية، 
 ل وشـّدد عليهـم تالسـ ري عبدنلله 

نلصايدي ومحمد زما2. 
نلسياسـيّة  نلقيـادنِت  ون  علمـت 
من ممثـي نألحزنب نليمليـة نلكقون يف 
موفمبيك )وتلـا تحزب ممثلا وَيْضاً 
وقـد رفضـت ون نكخلـف نحكجاجـاً 
عـىل تقييـد ح3يكـي( ونلكـي واار3ـا 
نألخ عبدنللـه نعمـان يف طاولة نلحونر 
وَْتثَـــ3 من م3ة وتلت قد فهمت  أن 
نلدتكور ياسـا سـعيد نعمـان فرّس 
عد2 عودته للعاصمة  القول إنهم إذَن 
تان قد قيدون ح3ية حسـن زيد فكيف 

سيكعاملون مع غريه؟. 
نسـكم3ت نالجكماعـات أليـا2 وونا 
مملوع من نلخ3وج من نمللزل )و لغت 
 أن وية محاولة للخ3وج سيكم ملعي 

 الُقــوَّة ونعكقايل وَلم وحاول(.
علمـت  ـأن نألجونء تانت شـديدة 
نإليجا يـة ُخُصوصـاً  ا ونصـار نلله 
ونلكجمـع نليملي لإلصـاح لدرجة ون 
نألسـكاذ محمد نليدومي رئيس نلهيئة 
نلعليـا للكجمع نليملـي لإلصاح تان 
يؤّتـد عـىل تطا ـق موق هـم مع ما 

يقوله نملهلدس حمزة نلحواي.
 عـد وَيّـا2 ُسـمح يل  االنكقـال إىل 
نلحـونرنت  يف  للمشـارتة  موفمبيـك 
تحت نلح3نسة )تلت شـديَد نلح3ص 
عىل نملشـارتة العكقـادي ون عاقاتي 
ومع3فكـي  نإليجا يـة  الجميـع 
 مخاوف وتطلعات نألغلب سيسـاعد 
نلحـونر  إنجـاح  يف  نإلسـها2  عـىل 

ونلوصول التّ اق(. 
وول ويّا2 مشـارتكي وخذني نألسكاذ 
محمـد قحطـان عـىل جلـب وطلـب 
ملي نقل رسـالة مـن نلكجمع نليملي 
لإلصاح إىل ونصار نلله  أنهم مونفقون 
عىل توقيع نتّ اق عىل تشكيل مجلس 
رئايس  رشط ون ي صح نإلْخَوة ونصار 
نللـه لإلصاح عن وسـماء نمل3شـحا 
نلذين يمكـن ون يونفقون عليهم وو دى 
نسـكعدنَد نإلصـاح نملونفقـَة عـىل وي 
م3شح  اسـكثلاء وحمد عي وَْو مهدي 
مقولة وَْو ويٍّ من نلقيادنت نلعسـك3ية 
نمل3تبطة  ع اش، وقال  الح3ف إنهم 
مل كحـون عـىل نلقبول  أي م3شـح 
حكـى لـو تان عارف نلـزوتا وَْو وحمد 
عبيـد  ـن دغ3 وَْو شـخصية عـدن َمن 
ذت3 تح ظهم وَْو تخوفهم ملهم، ووّتد 
ونهم إذَن ما ع3فون نمل3شـح نلذي يمكن 
ون يقبل  ه ونصار نلله سيوقعون روساً 
نالتّ اَق عىل تشكيل مجلس رئايس. 

نقلت رسـالة نلكجمع لـألخ مهدي 
نملّشـاط فأحاللي لألخ سـ 3 نلصويف 

ف علت وَلم وتلق جون اً. 
نملارناونيـة  نلحـونرنُت  نسـكم3ت 
نل3ئيسـة  نلعقبـة  وتانـت  ألسـا يع 
ـَك نملؤتم3 نلشعبي نلعا2  العودة  تمسُّ
)عـ3ض  نلدسـكورية  للمؤّسسـات 
نالسـكقالة عـىل مجلس نللـونب للبت 

فيها وناللكزن2  اإلج3نءنت نلدسكورية، 
وي تويل رئاسـة مجلس نللـونب ملها2 
يومـاً  لسـكا  نلجمهوريـة  رئاسـة 
اـم ننكخـاب رئيـس جديـد( وتانـت 
نملؤتمـ3  نلجانبيـة  ـا  نمل اوضـات 
وونصـار نللـه مـن جهـة ونإلصـاح 
وونصـار نلله تكـم  عيدنً عـن نلطاولة 
ولكن نإلصـاح يف نلطاولـة تان ي3ّدد 
موق ـاً ونحدنً و3و مـا تونفقكم عليه 
فلحن مونفقـون عليه، غاب نليدومي 
وسـ 3 نلصويف وحـرض  اإلَضاَفة إىل 
قحطان نلسعدي -علدما  دوت عملية 
إعاقـة نلحونر  عـد إطـاق نللار عىل 
سـيارة نلسـ ري نألم3يكي من نقطة 

وملية- حرض نألسكاذ محمد عاو. 
لعب نألسـكاذ عبدنلله نعمـان دورنً 
سلبياً يف تأزيم نلطاولة ام نملقاطعة. 
وتذلـك نألسـكاذ عبدنلعزيز جباري 
نلذي تان يشـرتط توسـيَع عدد وف3ند 
نملجلـس نل3ئـايس إىل سـبعة وضمان 
تمثيل نلعدنلة ونلبلاء  الشـيخ محمد 

عي و و لحو2. 
يف نلبدنيـة تان موقـف نالشـرتنتي 
تمـا تان يعرّب علـه نألخ عبدنل3حمن 
نلسـقاف ون رشعيـَة 3ـادي رشعية 
تونفقية ننكهـت  كخي  عض نألحزنب 
علـه ) عـد وسـا يع مـن نلحـونرنت 
ظهـ3ت فكـ3ة ون يكـم نلعـ3ض عىل 
3ادي  العودة عن نالسكقالة وإصاح 
نائـب  نل3ئاسـة  كعيـا  مؤّسسـة 
مكونفـق عليـه وَْو ور عـة نـونب تمثل 
نملكونـات نلكبـرية، وَْو يكحـول 3ادي 
إىل رئيـس مجلـس رئـايس  3توتويل 
ويكـم نلكونفق عـىل رئيـس حكومة( 
تان نلدتكور نلسقاف ووغلب نألحزنب 
ضد نلك كـري يف م3نجعة 3ـادي ومع 
نلكجديد  الكونفق عـىل رئيس مجلس 
وعضـاء  وور عـة  ومجلـس  رئـايس 
يمثلـون نملكونـات نلكبـرية )نلحـ3نك 
نلجلو ي، نإلصاح، نملؤتم3 نلشـعبي، 
ونصـار نللـه( عـىل ون ي3نعـى نلكلوع 

نلجهوي. 
ت اصيـل ما تم يف نملوفمبيك طويلة 
ومكشا كة وتحكاج للدونت يشارك يف 
تسـجيل ما تم فيها نلكثـريُ من نلذين 

حرضون.
ويهملـي 3لـا نلكأتيـد عـىل ونه لم 
يكمّسـك وحـد  رشعية 3ـادي إاّل  عد 
فـ3نره إىل عـدن ومـن قبـل ممثليـه 

)ياسا مكاوي(.
نلـكل تان مسـّلماً  ـأن رشعيكـه 
ننكهت  ميض نملدة نلكي ُجّدد له سـلة 
َووَيْـضاً  اسـكقالكه )حكى  عد إعانه 
نل3جـوع عـن نالسـكقالة تانت حكى 
نلبيانـات نألمميـة نل3ئاسـية تكعامل 
معه تطـ3ف سـيايّس وليس رئيسـاً 
وَْو تونفقيـاً وتانـت تأم3ه  دسـكورياً 
 االنخـ3نط يف طاولة نلحـونر نمللعقدة 
 صلعاء عـرب من يمثله  لية حَسـلة 
و ـأن نلرشعية سكككسـب من نكائج 

نلحونر. 
- تدنا نوقع نتّ اقا يشـكل نلكونفق 

عىل:
- تشكيل مجلس رئايس.

- حكومة رشنتة وطلية ونسعة.
- إَعـاَدة تشـكيل نلهيئـة نلوطلية 

للحونر ِوْفـــقاً لورقة نلضمانات. 
- لجلـة عليـا لانكخا ـات. 

- تلقيـح مسـوّدة نلدسـكور مـن 

نن جـار  يف  تسـببت  نلكـي  نلقضايـا 
نألزمة، وَلْم يلص عليها مؤتم3 نلحونر 
ونن 3دت  هـا لجلة 3ادي و املخال ة 

ملضمون نتّ اق نلسلم ونلرشنتة. 
- لجلـة وَْو 3يئـة وملية عسـك3ية 
تكوىل إَعاَدة تشـكيل نلجيش ونألجهزة 

نألملية عىل وسـاس وطلي.
 )طبعاً نلصياغة من نلذنت3ة و دون 
نلعودة إىل نملسـودنت نلكـي تكبلا3ا(، 
ولكـن نملهم 3لـا ون نإلجمـاع تان قد 
ننعقـد عـىل فقـدنن 3ـادي للرشعية 
و أنه  ات جزًء من نملشكلة وال يمكن 
ون يكـون رشيـكاً يف نلَحـــّل و ـأن 
نلرشنتة نلوطلية رضورة لاسـكق3نر 
ونلحـ3وب  نلرنعـات  وتجلـب 

ونألزمات.
وو3ـم مـن ُتـــّل ذلـك ون ونصـار 
نللـه لـم يطلبـون وَْتثَـــ3َ من سـلطة 
رشنتة ونسـعة حكى لو لم يشـارتون 
فيهـا؛ تجلباً لك ـ3د حـزب وَْو مكون 
 السـلطة عرب تأاريه وَْو سيط3ته عىل 
نل ـ3د نلحاتم، عـىل نعكبار ون رشنتة 
نالشرتنتي ونملؤتم3 ونإلصاح ونلح3نك 
نلسـلطة  إَدنَرة  تحمـل مسـؤولية  يف 
سـيملع وَْو يَُحدُّ من نسـكخدنمها ضد 
ونصار نللـه وَْو غري3م لوجـود نلكلوع 
يف نلرشتاء؛ وألن وم3يكا ونلسـعوديّة 
ال تسـكطيع ون ت 3ض عـىل نلرشتاء 
نتّخاذ سياسـات إقصائيـة وعدوننية 
وال يمكـن ون يشـلّون نلحـ3ب.. ر مـا 
ظلت تج3 ـة نلرشنتة يف دولة نلوحدة 
)قبـل نالنقاب عليها  حـ3ب 2١٩٩٤ 
عىل نلجلوب  ما إتاحكه من مسـاحة 
ونسـعة للح3يـات( ماالـة يف وجدنن 
نإلْخَوة من قيـادنت ونصار نلله؛ ولذلك 
لم يمانعون يف ون ال يشارتون يف نلسلطة 
ولكلهـم لم يكونون يقبلـون  أن يعود 
حكم نل 3د نمل 3وض من نلسعوديّة وَْو 
وم3يكا، ُخُصوصاً  عد تج3 كهم نمل3ي3ة 
ـاح نللذين تعسـ ا  مـع عبدر ـه و َحَّ
نلدسـكورية  نلسـلطة  نسـكخدن2  يف 
نململوحة ملوقعيهمـا  صورة مخال ة 
و ط3يقـة  ونالتّ اقـات  لللصـوص 
مسـك زة مثّلت نلذروة يف نالسـك زنز، 
ف3ض مسوّدة نلدسكور ونإلرصنر عىل 
ملع وي إصاح وإعاقة تل يذ وي نص 
ونتّ اق )حكى إَعاَدة نلعطلة يو2 نملولد 
نللبـوي وَْو روس نلسـلة نلهج3ية نلكي 
تانت معكمدًة يف نللظاما نلشط3يا، 
رفضكها نلحكومة وتانـت نلكعييلات 
ونإلجـ3نءنت ونلقـ3نرنت نالقكصاديـة 
وَْو نملاليـة تكعمـد تك3يـس وتوسـيع 
مجاالت نل سـاد ونلكعامل مع نلونقع 
وتان  تاالتصـاالت  ونل لـي  نالدنري 

نألقاليم قد وق3ت قبل نالسك كاء(. 
- سـأعود  إذن نللـه لك صيل ذلك 

الحقاً..
- نلخاصة ون دعوى إقصاء ونصار 
نللـه لآلخ3يـن ونحككار3م للسـلطة 
تكلاقُض مـع نألحدنث؛ ألنَّ ونصار نلله 
تانون وحكى نللحظـة يقاومون فك3َة 
ت 3ُّد3ـم  السـلطة،  ـل إنهـم تانون 
يكجلّبـون تحملها ولو ترشيك  ال3ُّ ع 
فيهـا، وال زنلون حكـى نآلن رغم تلِّ ما 
يشاع تذ اً  أنهم يملعون وي تغيري وَْو 
عىل سـبيل نلكصحيـح يف  ُلية نلجهاز 

نإلدنري. 
لُه إْن شاء نلله.  و3ذن ما سل صِّ

 )يكبع(..
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حمود عبداهلل األهنومي

تكشـا ه اورة نليمليـا نل3ن3لة يف تثري 
من علارص3ا  ثورة نإلمـا2 زيد، وال غ3ن ة 
يف ذلـك؛ فهذه نلثورة 3ي يف نلحقيقة نمكدند 
لكلـك نلثـورة، ولوال3ـا وآاار3ـا ونملؤملون 
 قضيكهـا يف 3ـذن نلبلد ملا تانت اـورة، وملا 
حمل نليمن تبلد وحيد لقب )مقربة نلغزنة( 
وو )نألت3نك(، من  ا سـائ3 نلشـعوب، ويف 
3ذه نلحلقة سـلكلاول اااـة علارص تؤتد 
ف3ضية نمكـدند 3ذه نلثورة مـن تلك، و3ي 

نلكايل ذت33ا:

8- ثورة العلماء والفقهاء / ثورة 
تتجاوز املذاهب والتيارات الفكرية واملذهبية
وورد نملؤرخ و و نل 3ج نألص هاني،  ا ا فيه: »تسـمية من 
ُعـ3ِف ممن خ3ج مع زيد  ن عي مـن و3ل نلعلم ونَقـَلة نآلاار 
ونل قهاء«، وذت3 ِمْن  يلهم ملصوَر  َن نملعكم3، و يزيَد  ن و ي 
زياد موىل  لي 3اشم صاحب نل قيه عبدنل3حمن  ن و ي ليىل، 
ونإلما2 و ـا حلي ة نللعمان  ن اا ت، و3اَل  ن حباب، قايض 
نملدنئـن، وز يَد نليامي، وسـلمَة  ن تهيل، و3اروَن  ن سـعد، 
و3اشـَم  ن نلربيد، وو ا 3اشـم نل3مانـي، ونلحجاج  ن ديلار، 
وسـ ياَن نلثوري، وعبدة  ن تثري نلج3مي، ونلحسن  ن سعد 
نل قيه، وغري3م، حكى لقد سميت اورته  ــ)اورة نلعلماء(. 
إن ذلك  قدر ما يشـري إىل وصالة نلثورة، وونها تانت اورة 
ونعية، ولهـا م3جعيكها نل ك3يـة ونلثقافيـة نألصيلة؛ فإنَّه 
يشري إىل تون نلعلماء ونمل ّك3ين 3م نلحامل نلثقايف ونل ك3ي 
نلذي نقل وفكاَر تلك نلثورة إىل نملجكمع نملسـلم، و3يّأه مل3حلة 

نلكغيـري وإزنحـة نلحكـم نألمـوي مـن نلوجـود. 
وتذلـك نليو2 فـإنَّ علماء نليمن ونلعلمـاء نألح3نر يف ُتـّل 
 لـدنن نملجكمع نملسـلم صدعون  الحق، ونسـكلك3ون نلعدونن، 
ووز3قون و اطيله، وونجهوه اقافيا وفك3يا ودعويا وإرشـادن 

وتوجيهـا،  ل وتحـ3َّك تثريٌ مـن نلعلمـاء نلشـباب ليكبوَّوون 
مقاعـَد قياديـة يف ح3تـة نلجهاد ضـد نملعكدين، وشـارتون 
ونسكشـهد  فاعلـة،  عسـك3ية  مشـارتة 
نلعـرشنت ملهـم يف معارك نلعـزة ونلك3نمة 

ونلرشف ونل3جولة. 
دون لثـورة نإلمـا2 زيد  وتمـا تان نملؤيِـّ
مـن مخكََلـِف نلكيـارنت نل قهيـة ونل ك3ية 
نملجا3ـدون  نلعلمـاء  فكذلـك  نإلسـامية 
نليـو2 يلكمـون ملخكلـف نلكيـارنت ونملذن3ب 
نل ك3ية ونل قهية نإلسامية، فاتَّحد نلزيديُّ 
ونلشـافعي، ونلسـل يُّ ونلصويف، ونلجع 3ي 
ونإلسـماعيي، جميعهـم يف صـفٍّ ونحٍد ضد 
نلعدونن، نلـذي يحمل عدة وجـوٍه، طائ ية، 
وديليـة  وليربنليـة،  وغ3 يـة،  وملاطقيـة، 
كة، ولكله يف حقيقة وم3ه عدونن شامل  مكزمِّ

عىل نلبرشية جمعاء. 
لقـد حمل 3ذه نلثـورة نملـرشوُع نلق3آني نلجامـع، نلذي 
ننطلـق مـن ملطلقات إنَْسـانية جامعة، و3ـدف إىل تحقيق 
ت3نمة نإلنَْسـان، وح3يكه، ونسـكقاله عن تأارينت نملضلا، 
وننطلق مـع نلق3آن نلك3يم ومبادئـه وتلياته نلكي ال يخالف 
فيهـا وحد، وتذلـك تان نإلما2 زيد، وتانـت اورته، ومبادئه، 
وقيمه، وو3دنفه، تلهـا تانت جامعة، ويحكاجها جميع ومة 
محمد صىل نلله عليه وآله وسلم، وال يخالف عليها مخالف. 
نللهم إال ما تان من وم3 وولئك )نل3ونفض( ونلذين نشـكُق 
لهـم 3ذن نللقـب، ونللبز، لكونهـم رفضون نلقكـال تحت لونء 
نإلمـا2 زيد، فإنَّهـم  حثون عن نلكعات ونألعـذنر نلكي نخك ون 
ورنء3ـا تغطية لجبلهم، وفشـلهم، وال يهملـا تلك نل3ونيات 
نلكـي تذت3 سـبب رفضهم للقكـال معه، ويا تانـت،  قدر ما 
يهملـا ون وصـف نل3فض جاء مـن رفضهم للقكـال، وليس 
 سبب موق هم نلسيايس من زيد وو عم3و، و3ذن ما يجب ون 
نحذره نليو2؛ فلليو2 ويضـاً رنفضكه، نلذين ي3فضون نلجهاد 
ونالنخ3نط يف 3ذه نلثورة  ذنت نألعذنر، ونلكعات نلكي وورد3ا 
وسـافهم، ولـم يخل قائم  حق، وال اائ3 مـن و3ل  يت نللبي 
محمـد صىل نلله عليه وآله وسـلم إال ووقف يف وجهه فئة وو 

جماعـة تلصلون عـن تحمل نملسـؤوليات، ووطلقون تثرين من 
نلكعات نل ارغة. 

لقد ولَّف نإلما2 نلقاسم نلعياني يف نلق3ن نل3ن ع ونلخامس 
نلهج3يـا )تكـاب نل3د عـىل نل3نفضـة(؛ ملـا روى  عضا من 
نملكديلا يكلـكأون عن خوض معمعة نلجهـاد ويذرون علا 
شكى، ووعذنرن  اردة، فسما3م )نل3نفضة(؛  اعكبار نملصطلح 

وص ا يصدق عىل ُتـّل من رفض نلجهاد نلونجب عليهم. 

9- علماء.. على أشالء الضحايا
ويف نملقا ل ذنتم عالم نلسـوء وت3نث نلدنعشية )نلز33ي( 
نملق3َّب مـن نألمويا، نلذي تان يقف نلليايل نلكثرية حارسـا 
لجثـة نإلما2 زيد  ن عي، و3ي مصلو ة عىل ِجذِْع نخلة، تان 
يبارك طغيان نلطغاة، ويض ـي نلرشعية عىل ج3نئم نلبغاة، 
مثله مثل م كي آل سـعود، عبدنلعزيز آل نلشيخ، ونلسديس، 
ونلق3نـي، ونلزندنني، وصعـرت و3م يلبحـون   كاون3م عىل 
وشـاء عرشنت نآلالف من وط اللا، ونسائلا، ام ال يلبثون ون 
يقولـون تأّمهم جهلم: »3ل من مزيـد«، ويكِذ ون عمدن  أن 
شعب نلحكمة ونإليمان، مجوٌس يعبدون نللرينن، نفرتنًء عىل 

نلله، وتعديا عىل ح3ماته. 
يجـب ون ال يلىس نملظلومـون يف نليمن ون ملظومة علماء 
نلو3ا ية ت3َّست نّدعاءنت ديلية  اطلة وتاذ ة قدَّمكها ذريعة 
لقكلهم وتدمـري  لد3م، فهذن وعمى نلبـر ونلبصرية م كي 
نلسـعودية عبدنلعزيز آل نلشـيخ،  كأريـخ 6ـ6ـ31336ـ يف 
لقـاء تل زيوني يدعي  ما يُبْكـي ويُْضِحك، و3و ون نليمليا 
»يسـعون إلضال نألمـة عقائديـا ووخاقا وقيما وسـلوتا، 
ي3يدون طمس نإلسـا2 وون يبدِّلون عقائد نللاس، ي3يدون ون 
يبدلـون دين نلع3ب ولغة نلع3ب«. ويصـف ما قا2  ه نلعدونُن 

من قكٍل وتدمرٍي  أنه: »عمل مبارك وخرّي«. 
ووما نلدنعية نإلخونني، سلمان نلعودة، فقد غ3َّد يف حسا ه 
عـىل نلكويـرت  كأريـخ 26 مـارس 16ص22 مشـيدن  عاص ة 
نلج23 ونإل ادة نلجماعية، ونعكرب3ا موق ا شجاعا وملكظ3ن، 
ومثله عوض نلق3ني، فقد ص ق للعدونن، وتكب عىل سـبيل 
نملثـال يكغّزل  كغ3يدنته عىل نلكويـرت  كأريخ 5 إ 3يل 15ص22 
 27 والـى  كأريـخ  و  حقد3ـم،  عاص ـة  يف 
يوليو 15ص22 يف تويرت عـىل عمليات نلك جري 
ذ3ا مملكة ق3ن نلشيطان  ونلك خيخ نلكي تل ِّ
يف صلعـاء مـن خـال مـا يسـمى  دنعـش، 
و3و نإلخونني ن ُسـه نلذي نسـكقبل نلشـيخ 
عبدنملجيـد نلزندننـي يف  يكه يف و هـا ونحك ى 
 ـه، و3و نلذي تلّطخ  عار تأييده لـما سـمي 
 ـ»عاص ـة نلحـز2«، ووفكـى  أنهـا »جاءت 
إلغااة  لٍد جاٍر وشعٍب مكلو2 وقيادة رشعية 
نسكلجدت لوقف نلعبث  أمن ومقدَّرنت نليمن 
ونلح ـاظ عـىل رشعيكـه ووحدتـه نلوطلية 

وسامكه نإلقليمية ونسكقاله وسيادته«. 
ومع ُتـّل ذلك فإنَّ سـخ3ية نلقدر، وعدنلة 
نللـه عّجلـت  عقو ـة معظـم 3ـؤالء، فـإذن 
 كثـري ممـن 3للون وص قـون لكلـك نلعاص ة 
نلشيطانية، يَُج3َْج3ون إىل سجون ومعكقات 
َمـْن ص قون لـه، و ارتون عدوننه عىل شـعب 
نإليمان ونلحكمـة، فصدق عليهم نألا3 نمل3وي 

)من وعان ظاملا وغ3ي  ه(. 
وما إما2 نلح23 نملكي عبدنل3حمن نلسديس 
فقـد نعكرب عاص ـة نلحقد نلشـيطاني ح3 ا 
لها نلكأريُخ  مدنِد نلذ3ب، ام ننكهى  ه  سيَُسجِّ
ح يف سـبكمرب 17ص22 ُمِشيدن  نلحال؛ ألنَّ يَُرِّ
وُمثِليا عـىل ت3نمب وسـلمان  أنهما يقودنن 
نلعالم إىل م3نفئ نألمـان ونل3فاه، ودنعياً لهما 

 الخري. 
ولن نلىس إشادة نلدتكور نإلخونني نملكلِّمق 
عايـض نلق3نـي  قصـف جبـل عطـان  كلك 
نلقلبلـة نلليرتوجيلية، نلكي قكلـت نملئات من 
3َْت  يوتَهم، ولن نلىس قصيدته  نملونطلا ودمَّ
نلشـيطانية  علونن: )لبيك يا سلمان(، دعما 
للحـ3ب عىل يمن نإليمان، مكَِّهمـا و لاء نليمن 
 أنهـم )عصبـة نلشـيطان وعبـاد نلواـن(، 
نلذيـن  نليمليـا  فيهـا  إحـ3نق  ومطالبكَـه 
ورسنديـب  نملجـوس،  وص هـم  ـ)وذنـاب 
نلعمالة(، ورجى ون يُشَ ى غليلُه نمللكهب  لار 

نلحقد  رضب نليمليا. 
3ا 3ـم ووالء قد شـهدون  هذه نلشـهادنت 
نآلامـة، ووفكون   كاوى نلكدمـري ونلقكل و3د2 
نلبيـوت عـىل رؤوس و3لهـا، و ارتـون قصف 
ونلقـ3ى،  ونألسـونق،  ونملسـاجد،  نملشـايف، 
ونملدن،  األسـلحة نملح3مة، ونلقلا ل نلكبرية، 
و ارتون مئات نملجازر نلبشـعة؛ لهذن يجب ون 
ال نلـىس 3ـؤالء نألفاتـا نلَكذَ ـة، وفكاون3م 

نلبعيـدة تلَّ نلبُعـد عن ديـن نلله، وون نعلم علـم نليقا ونهم 
و عـُد َمْن يكونون عـن ملهج نلله ورشعـه ورحمكه  عباده، 
وون ملهجهـم ومذن3بهم ووفكار3م ليسـت من نلدين يف ِورٍد 

وال صَدر. 
إن مـا ي3تكبـه نلعدونن - نلـذي يبارته 3ـؤالء نملدن3لون 
شـهود نلزور - مـن ج3نئم لم يعهد لهـا نلكأريخ مثياً، ليس 
جديـدنً عىل 3ذه نألصلاف من نلبرش، فجديد وحد3م )صعرت( 
3ـو تجويزه ألْن يقكـل 23 مليوَن يملي، لكـي يحيى مليون 
نسـمة فقط، ولو ونلا عدنا إىل ج3نئـم نألمويا وما نرتكبوه 
 حق نللسـاء ونأل 3ياء لوجدنا 3لاك ت3نث 3ؤالء نلدونعش. 

10- قل��ق الطغي��ان م��ن ق��وة البي��ان/ 
التكتيم اإلعالمي

تشـف نلسـيد نلقائد عبدنمللك نلحواي - يف خطاِب ذت3ى 
اـورة 21 سـبكمرب 17ص22 - ون مجلس سـ 3نء دول نلعرش 
3ـّدده  السـكوت ونلصمـت علد وحـدنث اورة 21 سـبكمرب 
13ص22، وونـه سـِخ3 مـن تهديدنتهـم، ورمـى  هـا ع3ض 

نلحائط. 
إن ذلـك تجلٍّ جديـد، وصـورة مكك3ِّرة نجد3ا يف مسـرينت 
نلطغـاة  مونجهـة  يف  نلشـعبيَّة  ونلثـورنت  نلكغيـري  زعمـاء 
ونملسـكبدين، ويكشـا ُه ذلـك إىل حـدٍّ تبـري مع تعميـم نلدولة 
نألموية نملسكِبدة إزنَء خطا اِت نإلما2ِ زيِد  ِن عيٍّ عليه نلسا2. 
لقـد وصـدرت نلسـلطُة نألمويـة قـ3نًرن  ملـع نلجما3ري 
نمُلْسـِلمة مـن نالحكـكاك  اإلمـا2 زيـد  ـن عي، وو نلسـماع 
ملونعظـه، وُخَطِبه، وت سـريِه للق3آن، و3ّددت َمـْن يَُخاِلُف 
ذلك  الـرضب ونلعقو ة نلجسـدية ونالقكصادية،  ذريعة ون 
لسـاَن نإلما2ِ زيِد  ِن عي له حدٌّ تحدِّ نلسـيف ونألسـلة، ووا3ٌ 
تأاـ3 نلسـح3 ونلكهانة، تقول إحـدى نلواائـق نألموية عله 
عليه نلسـا2: »إن له لسـاناً وقطَع من ظبة نلسيف، ووحصَد 
من شـبا نألسلة، وو لَغ من نلسـح3 ونلكهانة« تما ورد لدى 
)نلقريونني نلحري ت3353ــ، يف تكا ه ز33 نآلدنب(، 3ذن 
نلوصـف وإن تان يلسـجم مـع ما وُِاـ3َ عن نإلمـا2 زيد من 
وصـِف معارصيه له،  قوة نلبيان، وجميـِل نمللِطق، وفاعليِة 
نلحجة ونلرب3ان، إال ونه يكشـف حجـَم نلقلِق ونلخوِف نلذي 
دوما يسـاور نلسلطات نلظاملة ج3نء تشف نلحقائق لللاس، 

وإطاَعهم عليها. 
نعكـاد نلظاملون نالسـكثمار يف  يئـات نلجهـل، ونلخوف، 
وتزوي3 نلوقائع ونألحدنث، فـإذن ما جاء صوٌت آَخ3 يَُعربِّ عن 
نبِض نلحقيقة، وال يلسـجم مع نلونقـع نملظلم نلذي صلعوه 
- نعكـربوه خطـ3ن وجوديا يكهدَّد ع3وَشـهم،  ـل ووجوَد3م 
نملكأال  األتاذيب ونملخكَلقات؛ وتذلك تان نألمويون ي علون، 
ويجـ3ي نليو2 عـىل ملونلهم نلسـعوديون، نلذين جمعون  ا 

لؤ2 نلخسيس نملكسيِّد، وخسة نلعميل نمللبطح. 
نليـو2 سـلطة نلعـدونن نلسـعودي نألم3يكي ورغـم ونها 
تملك وتهيمن عىل وَْتثَـ3 من %95 من وسـائل نإلعا2، ورغم 
ونه يمكلهـا ون تخكلق وتذو ة م ضوحـة لكجعلها مكصدِّرة 
يف نألخبـار نلعامليـة ونملحلية تحقيقة، ولكـن خليٌق  كلِّ َمْن 
نطَّلـع عليها ون ي3َُد3َّـا، ويَُكذِّ َها ألول و3لـة، تما 3و ونقُع 
وتذو ـِة نسـكهدنِف مكـَة نملك3مة  صـاروٍخ يملـي، غري ون 
دول نلعـدونن مع ُتـّل تلك نإلمكانـات فإنَّها لم تكحّمل  ضع 
قلونت إعامية،  ل حكى قلاة ونحدة، مثل قلاة نملسـرية تلقل 

نلحقيقة، وتكش ها لجما3ري نللاس. 
طونل سـلونت نلعدونن عمد نلعدونن نلسـعودي نألم3يكي 
إىل نلكضييـق ومحـاوالت نإلغاق ونلكشـويش لقلـونٍت تلقل 
حقيقـة مـا يجـ3ي يف نليمن، ويعلـم نلجميـع محاولكهم يف 
إغاق قلاة نملسـرية ونلكشـويش عليها يف محطات مكعددة؛ 
فقـط ألنها تيضء شـيئا يسـرين من 3ـذه نلَعكَمة نملوِحشـة 
ونمُلْظِلمـة يف عالـم نألو3ا2 نلكي سـما3ا نلطغـاة ونملغ لون 
حقائق، وغلقو3ا وو شوشـون عليها؛ ألنها فقط تلقل نلكلمة 
نلصادقة، وتكشـف  عضا من 3ذن نلزيف نملرتنِتم عىل مسَمِع 
ومـ3وى 3ذن نلعالم تقطٍع من نلليل نمُلْظِلم نملككاِاف، لكن 3ذن 
يشريُ  أن قوة نلحق 3ائلة وجبَّارة، وون قلياً من نلحق ت يٌل 
 كحطيم نلكثري ونلكثري ونلكثري من نلباطل، وونه تما يكصدَّى 
قلـٌة من نملجا3دين نلعظماء لجحافـَل  رشيٍة ومادية 3ائلة 
من نلطغيـان تذلك فإنَّ قلاة ونحدة يمكلهـا ون تقاِو2 آالَف 
نلقلونت، وون ت َضَحها عىل رؤوس نألشهاد، ويكون تأاري3ُا 

ونلخـوُف ملهـا وتـربَ  كبـريٍ ممـا نكصـوَّر. 
و3ذن ما يحكّم عىل نملكح3ِّتا يف مجال نلحق توسـيُع دنئ3ة 
نرش نلحقيقة ونتكسـاب نلخـربنت نملع3فيـة ونل لية للرش3ا 
 ط3يقـة الئقة، فاإلما2 زيد تان يملـك نلحجة نلدنمغة، ولكن 
تقديُمـه لها  الط3يقة نلائقة تان نلخط3َ نإلضايفّ نل اعل عىل 
نلظاملـا، و3و ما يجب نلعمل عليـه نليو2، وجدي3ٌ  من يكون 
عىل قسـٍط مـن اقافة نإلما2 زيـد ون يرتك نملكايـدنت نلبيلية، 
ونللزونت نلشخصية نلكي ترضُّ موقَف نلحق، وتجِلب عىل و3له 
نلرتنجع، وتسبِّب لهم نلعقو ة نإللهية ولو  كأخري نالنكصار. 

.. وللموضوع  قية.. 

كتابات

mtn.com.yeمعك في كّل مكان

ألننا نهتم..
نعرف أهم متطلباتك 

نـقـاط  إلـى  للـوصـول  تـواجـهها  الـتـي  الـصـعـوبات  نـعـرف  نـحـن 
خـدمة المشتركين، لذلك قامت MTN بتسهيل بيع خدماتها عبر 

مكاتب البريد ومحالت الصرافة والبنوك، لذلك:

بـإمـكـانـك اآلن شـراء باقات MTN، ودفـع الـفـواتـيـر، وإعـادة 
تعبـئة خـطـك بكل سهولة.

)7-6(  بين ثورة اإلمام زيد.. وثورة اليمنيين    
 التأريخ يصنع وعينا:   )30(
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نلعدد

13 ص 3 ص3133ـ
22 وتكو 3 أ1ص22

)523(
ثقافية 

 : خاص:
سـبق َوتحدالـا عن مـا قاله نلشـهيُد نلقائُد سـا2ُ 
نلله عليـه من حقائَق ووقائَع تبا للـا من 3م وعدنؤنا 
ورشح للـا ونقعهم وما نلذي يجـب عليلا نلقيا2  ه تي 
نونجـَه مكائد3ـم ونُبِطَل مك33م ونصّحـح ما ح3ّفوه 
وزيّ ـوه، ُتّل 3ـذن وفقاً لل3ؤية نلق3آنيـة،  حيث تزيدنا 
وعيـاً و صرية وتجلبلـا ون نقَع يف وخطائهـم، وتدفعلا 
إىل إصـاح شـؤون حياتلا؛ للكـون و3اً للُـرة نلحق 

وإنصاف نملسكضع ا. 
وسـلكلاول يف نلجزء من محارضة “ولن ت3ىض علك 
نليهـود وال نللصـارى”  عـَض ص اتهـم ون سـياتهم 

وتيف وّجهلا نلق3آن نلك3يم للكعامل معهم. 

حتى ال نكون مثَلهم
مـن طبـاِع نليهـود ونللصارى تمـا وخربنـا نلق3آن 
نلك3يم ونهم سـّماعون للكذب، وعـادًة ما يظه3ُ نلكذب 
 ثوب نلصدق، ونلباطل وحياناً ي3تدي ردنء نلحق فيظه3 

 ثوب نلحق. 
ويف ذنت نملوضوع يقول نلشـهيد نلقائد يف محارضته 
“ولن ت3ىض علـك نليهود وال نللصارى” إن نلله قال عن 
نليهود يف ونهم يلبسون نلحقَّ  الباطل، نلباطل يقّدمونه 
يف اـوب نلحق }يَُح3ُِّفوَن نْلَكِلَم َعْن َمَونِضِعِه{ )نللسـاء: 
من نآلية36( }يَْككُبُوَن نْلِككَـاَب ِ أَيِْديِهْم اُمَّ يَُقولُوَن 3َذَن 
ِمـْن ِعلـِد نلّلِه{ )نلبقـ3ة79( وما 3و من علـد نلله؛ ألنَّ 
3لاك يف نلسـاحِة نلكثريَ من نللاس ممن يسـمع نلكا2 
ويكعامل مع ما سـمع؛ ألنَّه يكون لديه خل ية مسبقة 
يسـكطيع من خالهـا ون يع3ف  طان ما سـمع، وإن 
نُسـب إىل نلله، وَْو نسـب إىل نبـي من ونبيائـه؛ ألنَّه قال 
عن وولئك ونهم تانون يككبون نلككاب  أيديهم ويقولون 
3و من علد نلله، ولم يقّدموه  اسـم نلله وونه من علده، 
يقولـون لللاس 3ـذن من علد نلله وما 3ـو من علد نلله 
}َويَُقولُـوَن َعىَل نللَِّه نْلَكِذَب َو3ُـْم يَْعَلُموَن{ )آل عم3نن: 

من نآلية75((. 

تساؤٌل وجيه
وقد تساءل نلشـهيد نلقائد يف سياق حديثه: )فكيف 
تسـكطيع ونت ون تع3َف ون 3ذن نليشء مـن علد نلله، وَْو 
ونـه ليس من علـد نلله؟. مثاً يف نلقـ3آن نلك3يم - و3ي 
قاعدة اا كة علد و3ل نلبيت - ونه تكاٌب يجب ون يع3ض 
عليه وي يشء يلسـب إىل نلله، سـونٌء وتان حديثاً قدسياً 
وَْو يلسـب إىل رسـوله )صلونت نلله عليه وعىل آله(، وما 
من يكد 3 نلق3آن نلك3يم، من يكأمله؛ ألنَّ نلق3آن حقائق، 
3و من يككشف ون ذلك نلذي نسب إىل نل3سول )صلونت 
نللـه عليه وعىل آله( وإن قال نملحدث نل اني إن سـلده 
صحيح وونـه رونة نلثقة عن نلثقة سـكقطع  أنه ليس 

من علد رسول نلله )صلونت نلله عليه وعىل آله(. 
وَولسـلا نسـمُع حديـَث ]شـ اعكي أل3ـل نلكبائـ3 
مـن ومكي[ ونـه حديث صحيـح، ويككبونـه  الذ3ب وَْو 
 اللحـاس  خط تبري فوَق  اب مـن و ونب روضة نللبي 
)صلونت نلله عليه وعىل آله(، فالكثري من نللاس؛ ألنَّه يف 
ووله قال رسـول نلله، وَْو عن رسول نلله؛  طبيعة نلحال 
ونـه مسـلم ومؤمن  3سـول نلله ومصدق سـيقول: إذنً 
3ذن قاله رسـول نلله، ن ق علده. ملـاذن ننطىل عليه 3ذن 
ه لم يع3ف نلحقائق دنخـل نلق3آن نلك3يم  نلباطل؟؛ ألنَـّ
نلكي تجعل مثل ذلـك نلحديث مثل تلك نلعقيدة ال يمكن 
ون تكوَن ملسو ة إىل نللبي، ال يمكن ون تكون مله و دنً(. 

تطور الزمان.. فهبطنا معه ليحكمنا الباطل 
َوقـد نّوه -َسـَا2ُ نللِه َعَليْـِه- إىل نلحالـة نلكي وصل 
إليهـا نلزعماء وتيف يكعاملون مع شـعو هم، َحيْــُث 
قال: )تطور نلزمان، و3كذن نلباطل يكطور، لكن  اتّجاه 
تحت إىل وس ل إىل نلحضيض حكى وصبحت نلقضية نآلن 
ونه وي زعيم من نلزعماء ال يحكاج يف تلميع ن سه يف ون 
يوجد لل سه والء يف ن وس نللاس، ال يحكاج إىل نلجانب 
نلديلـي  كله، وإذَن قللا 3ـو ال يحكاج إىل نلجانب نلديلي 
فماذن يمكـن ون يقّد2 لآلخ3ين؟ نآلخـ3ون نحن 3بطلا 
ويضـاً مع نلزمـن، 3بطلا ويضاً؛ فلحن لـم نعد نلظ3 إىل 
نلشـخص مـن زنوية نلديـن و ـدنً، نخكل ـت نملقاييس، 
نخكل ـت نملعايـري لدرجة ونـه وي زعيم مـن نلزعماء ال 

يحكاج ون يض ي عىل ن سـه رشعيـة ديلية، يمكن ون 
نقول رشعية ديمق3نطية مثـاً، وَْو رشعية ورناة نمللك، 
ونهم  يـت ملك يكونراونـه ونحدنً  عد ونحـد، و3ذن حق 

مطلق لهم ليس ألحد غري3م فيقبل نللاس. 
يف ون يوجَد لل سـه والءنت نللـاس، و3ذه 3ي ت3 ية 
نلباطـل، ت3 ية نلباطل تجعل نللاس يخلدون إىل نألرض، 
ويضعـون ص 3 عىل نلديـن  كله، وما لديهـم من قيم 
نلدين، وَْو ممارسـات ديلية إنما 3ي عبارة عن موروث 
تعـودون عليه وول وه، يكون نلجهـل  الدين مطبقاً عىل 
نللاس، وإن تانون ال يزنلون يمارسـون شـكليات مله، 
فيكك ـي  أن يقـّد2 لللـاس حديثاً يكعلـق  مصالحهم 
نلشـخصية، ملجـزنت، مشـاريع، تلمية، عبـارنت من 

3ذه. 

ألي��س هذا ه��و ما يس��تخدمه الزعم��اء وامللوك يف 
عصرنا هذا؟

ووضاف نلشـهيد نلقائد يف حديثه عن نلزعماء قائاً: 
)ومكلهم ون يعودون إىل نألسـلوب نلذي عمله ف3عون مع 
قومه ويا2 مـوىس، نلحديث عن مظا3ـ3 نمللك، نلحديث 
عـن مقامـه  اعكبـاره رمـزنً، نلحديـث عـن نمللجزنت، 

نلحديث عن وعود تثرية(. 

الباطل ال يخلق وعياً 
َوقد ووضح سا2ُ نلله عليه تيف يكون حال نللاس إذَن 

ننساقون إىل نلباطل، َحيْــُث قال: 
)نلباطل إذَن ننساق نللاس معه ملطق نلباطل ال يخلق 
لديك وعياً و دنً إنما 3و جهل مرتنتم؛ جهل يرتنتم دنخل 
ن وس نللاس فيصبحون ويضاً ال يبرون؛ ال يبرون 
ويضاً ون مثل ذلك ال يمكن ون يصدق يف وعده وَْو عىل وقل 

تقدي3 ونه من نملحكمل ون ال ي ي  وعوده(. 

تأمَّْل كتاَب اهلل لتعلَم ما يف خفايا النفوس 
لكـي تكون مونق لـا حكيمه ولكي ن هم ن سـيات 
نلبرش من حوللا نخربنا نلشـهيد نلقائد عن نملصدر نلذي 
نعـود إليه للقيم نلبرش، يقول -َسـَا2ُ نللِه َعَليِْه-: )نلله 

يف نلقـ3آن نلك3يـم عمـل تقييماً مككاماً للشـخصيات 
 أنونعها.. ولم يقّد2 للا ن سية نملؤمن؟ وقيَّم للا ن سية 
م ن سـية نليهـودي ون سـية نللرنني  نمللافـق؟ قيَـّ
ون سـية نلكافـ3 تقييماً تامـاً يعلمك 3ذه نلل سـية 
وتيـف سـيكون سـلوتها يف نلحيـاة، تيـف سـيكون 
ملطقها، 3ل 3ي سـك ي و2 ونها سـككذب و2 ونها حكى 
تعمل عىل ون تل ق تذ ها  الحلف،  اإليَْمـان نل اج3ة(. 

من هو الواعي؟ 
من خال نلق3نن نلك3يم تحدث نلشهيد نلقائد -َسَا2ُ 
نللـِه َعَليِْه- عن نل ئة نلونعية َومن نين حصلت عىل 3ذن 
نلوعي وتيف نسـك ادت مله، يقول -َسَا2ُ نللِه َعَليِْه-: 
)نلذي يزيد نإلنَْسـان وعياً فيسـك يد من ُتّل يشء حكى 
يصبـح لديه قدرة عىل ون يع3ف عونقب نألمور، ويع3ف 
نلشخصيات ماذن يمكن ون تعمل، وتيف يمكن ون يكون 
عملها، 3م نملؤملون، 3م مسـكلريون  لور نلله، 3م من 
تزتون ن وسـهم، وتزتـون مدنرتهم، 3م مـن يمكلكون 
نلحكمـة، ال يحصـل 3ـذن إال ممـن يسـريون عىل نهج 

نلحق( ويونصل حديثه عن نملؤملا  قوله: 
)ومـا نملؤملون فإن نللَه ورند لهم من خال نوره.. ولم 
يقـْل عن تكا ه ونه نور، نور ييضء لـك نلط3يق قبل ون 
تسـقط يف نلهوة.. يف ح 3ة، قبل ون تطأ قّدمك نلشـوك، 
نور يلري لك نلط3يق يف 3ذه نلحياة.. نلذي  يده نور و3و 
يميش يف نلليل وإن تان نلظا2 شـديدنً 3ل يمكن ون يطأ 
شـوتة وَْو يمكن ون يسقط يف ح 3ة؟ لكن من ال يمكلك 
نور يمكن ون يسقط يف ح 3ة، ويمكن ون يدعس شوتة 
اـم يف نلليلة نألُْخــ3َى يكون قد حصل لديه وعي ونه إذَن 
سـار يف 3ذه نلط3يـق وليس لديه نور ونه سـيحصل له 

3ذه نملشاتل نلكي حصلت  األمس(. 

اهلل ال يريد لعباده أن يقعوا يف الحفر
وألن نللـه رحيـم  عبـاده، يوضـح نلشـهيد نلقائـد 
َويقـول: )ونلحق وَْو نلهدي نإللهي قّد2 لللاس  الشـكل 
نلذي يمكن ون يعطيهم  صريًة في همون نألشـياَء قبل 

ون تحيَط  هم آااُر3ا نلسيئة(.. 

من يستنيروا بنور اهلل تزكوا نفوُسهم ومدارُكهم ويمتلكوا الحكمة

الشهيُد القائُد: منطُق الباطل ال يخلق لديك وعيًا

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
متى ستذبح أمريكا البقرة الحلوب؟

انيرت أنْظميُة العاليم املنقسيم حيال قضية خاشيقجي بين تعايل 
أصيوات التنديدات َوبن محاوالت ترئة النظام السيعوديّة، حن ذهبوا 
بعييًدا للحدييث والتعاطف بشيكل يعكُس مدى النفاق اليدويل البغيض 
الذي أغلق امللفَّ اليمن لكي ال ترز وحشية النظام السعودّي بحقِّ شعب 

بأكمله للحديث من زاوية ضيقة جداً. 
إنَّيه النظاُم الرأسيمايل اليذي يقتنُص الفيرَص حن اسيتغل حادثة 
خاشيقجي بإدخالهيا لسيوق امليزاد العلنيي، محياوالً املتاجيرة بها يف 
البورصية العامليية مين أجل ابتيزاز امليال السيعودّي، وهذا ميا تريده 
الرأسيمالية الغربيية بقيادة )متشينج البييت األبيض( الذي سييجني 
ماليين الدوالرات عر زييارة وزير خارجيته للمهلكة السيعوديّة ليعوَد 
محّمالً بها بعد إلصاق تهمة مقتل خاشيقجي )لتيس مسيتعار وكبش 
فيداء(، وحينها سيسيدل السيتار عىل هيذه القضية التيي كان مرتكز 

تأجيجها عاملياً هي املصلحة األمريكية وال يشء غري ذلك.. 
اسيتثمار قذر يف أروقة املحافل السياسيية حن يتَحيّركيون ِوْفيييقاً 
لتحقييق مصالحهيم، ووحدهم األغبياء العرب هم مين أصبحوا الضحية 
وهم أنفسهم من يدفعون الثمن، وسط تعايل سخرية املعتوه ترامب الذي 

بات يعلُم أنه من يدير مؤامرات القرن بكبسة زر.. 
سيستمر مسلسُل االبتزاز حتى تجفَّ البقرة الحلوب، حينها سيدرك 
ترامب أنه حان ذبُحها وسريفع الحماية األمريكية وسيرتكها لسكاكن 
داعيش َولسيكاكن َمن كان النظام السيعودّي سيبباً لهالك شيعوبهم 
وأنظمتهيم التي باتت تتغيّظ كَميًدا ورشاراً للنيل من أرسة عميلة عاثت 

يف األرض الفساد. 

شجار خاشقجي مع أيادي األمري
األييادي الخفيية أرادت لهيذه الحادثة أن تظَهَر كما هيي اليوم أقدم 
األمري القاتل عىل اسيتخدام العيرات من رجال األمن واالسيتخبارات 
وعدد من الطائرات والسييارات والكثري من األدوات امليكانيكية الالزمة 

للعملية.

أدرك القاتُل مدى بشاعة الجريمة وغباء التخطيط والتنفيذ واصطدم 
بالحملة الدولية التي لم تهدأ حتى بعد بيان اململكة الهش والذي عكس 
مدى تخبطها وارتباكها يف هذه القضية، ومن يالحظ تدرج الترصيحات 
التيي يلقيهيا ترامب ُكلَّ ييوم عن القضيية يدرك أن الرجيَل حصل عىل 
الحليب الكامل من البقرة املنهكة من كثرة الحلب عىل مسيتويات عدة 
قبيل الجريمة وبعدها، ما سييصدم األمري القاتل هو ترصيحات ترامب 
التيي سيسيمعها بعد الدفع والتيي تؤكد له أن التاجر لم يحتسيب بعد 

املبالغ املقيدة يف حسابه مقابل إغالق امللف املزعج.
لن يتفرج األوربيون وهم من يتشّدقون بحقوق اإلنسان عىل ترامب 
وهو يتقاىض مئات املليارات عقب ُكيّل تغريدة عىل تويرت ال تكلفه شيئاً 
عندهيا لن يكون غريباً أن تتغري لهجة فرنسيا أَْو بريطانيا بعد أيام إذَا 

ما تم الدفع بنجاح.
ولكين هل سييقتنع الرأي العيام العاملي بما اقتنع به ساسيُة الدول 
وزعماؤهيا املسيتفيدون؟ سييكون من الصعيب عىل األميري القاتل أن 
ييرصَف الرأَي العيام العاملي عن الصحفيي املقتيول إال إذَا فاجأ العالم 
بحيدٍث أَْكبَييَر ربما حيرب إقليمية أَْو صفقة تخيُدُم الكيان اإلرسائييل 
تعمل عىل إنجاز ما يسيمى صفقة القيرن أَْو إعالن التطبيع العلني مع 
العدو الصهيوني مقابل طوق نجاة تلقيها له لوبيات الكيان الصهيوني 
وآالتيه اإلعالميية كما تفعيل الصهيونية مع كثيرٍي من الزعمياء الذين 
يسيتدرجون يف فضائيَح ال يجدون لها حالً سيوى خدمية جليلة تقدم 
للكييان الصهيونيي، كميا ال يسيتبعد تفجيري الوضيع يف لبنان لرصف 

اهتمام الصحافة العاملية عن القضية إىل الحدث الجديد.
بعيد سيقوط خاشيقجي يف أيدي عمالء بن سيلمان سيقطت حجُر 
الدومينيو األوىل والتيي تداعت بعدهيا أحجاٌر كثرية كانيت تمثل غطاًء 
دولياً لجرائم اململكة بحق الشيعب اليمني الذي يُقتل ويحارص ويجوع؛ 
بسيبب العدوان اليذي يقوُده نظام يقدم ُكيّل يوم دليالً  عىل وحشييته 
كما هو دليٌل عىل قرابته وصلته بداعش التي ال تختلف عنها يف الوسيلة 

والوحشية.
كان األمريَ القاتَل يلّمُع جرائَمه ويُخفي بشياعتها بواسطة رشكات 
العالقيات العامية التي تمسيح يدييه بعد ُكييّل جريمية يرتكبها بحق 
الشيعب اليمني؛ ألنَّ الضحية شيعب فقيري ودولة ال يؤبيه لها وحربها 

منسيية وأطفالها ال يهتم ملوتهم أحٌد، ولكن ما بعد خاشقجي سيكون 
مختلفياً، فالكثري مين رشكات العالقيات العامة التي تعاقيد معها بن 
سيلمان أصبحيت تشيعر بالحرج مين التعاقد مع مجرم قاتل وشياب 

تلطخت يده بالدماء الكثرية.
ربما اعتقد النظام السعودي أنه بتوقيت إعالن تلك الرواية السخيفة 
أنيه سيينقذ »مؤتمر دافيوس الصحراء« اليذي غاص يف رميال اململكة 
السياخنة َويوقف سييل االنسيحابات املتدفقة مين هيذا املؤتمر الذي 
دفع يف سيبيله الكثر مين املال والجهد وعلق عليه آمياالً عريضة لجلب 
االسيتثمار إىل مملكة اعرتفت للتو أنها قتلت معارضاً صحفياً باملنشار 
يف قنصليتهيا عييل أرايض دولية أخيرى، ولكين كميا هو العقيل املدبر 
للجريمية غبياً كان اإلعالن غبيياً أيضاً فقد فتح اإلعالن باباً عريضاً من 
األسيئلة عن الجثة ومصريها ومالبسيات الحادث ومين املدبر و... إلخ 
األسيئلة الكثرية التي وصفت بكرة ثليج يف صحراء ال تذوب حتي يذوب 

معها الفاعل الحقيقي.
يتوقيع الكثري أن هيذه الحملة الدولية املتواصلة والضغط الرسيمي 
ُرها  واإلعالمي عىل القاتل ونظامه ستؤدي إىل تهدئة ملفات ساخنة تَُسعِّ
اململكية وأمريها القاتيل كالعدوان عىل اليمين ومقاطعة قطر والحرب 
الكونية عىل سيوريا، قد يبدو ذلك مقبيوالً وممكناً لكن بالنظر إىل كون 
السيعودية أداة وظيفية ملحرك أصيل يقف وراءها فمن املتوقع أن تظل 
امللفات سياخنًة عىل حالها إال يف حالة تعيّرض األرسة الحاكمة لتصدع 
وخالف شديد ربما يطيُح باألمري القاتل فإنه ستهدأ لفرتة وجيزة حتى 
تعيد واشنطن ترتيَب البيت السيعودي وتنصيب ملك جديد بمواصفات 

أَْكثَييَر تبعيًة للبيت البيض األمريكي.
ال تيزال كيرة الثلج تتدحرج يف صحيراء الرياض ولين تكتفَي بي 18 
رجالً كباش فداء أَْو إقالة هيئة اسيتخبارات والتحقيق مع بعضهم؛ ألنَّ 
اململكة ليسيت بلد مؤّسسيات يترصف فيه املوظف حسيب القوانن أَْو 
اللوائيح بل بلد يحكمه نظاٌم ملكي مرَكزي يرأُسيه شيابٌّ من »الطراز 
الَقبيل القديم يسيعى لحكم البلد كما فعل َجدُّه« حسب تعبري الضحية 

خاشقجي.
ستسيتمر الضغوط وربما تصل إىل رأس بن سيلمان نفسه وكما تم 

تغيريُ َسَلِفه بويل ويل عهد فإن ويل ويل عهد جديد يف االنتظار.
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 وسط تخبط وفشل في تمرير رواية »الشجار باأليدي«:

االحتالل الصهيوني يعتقل مسؤولني فلسطينيني يف القدس ومستوطنون يقتحمون األقصى 
 : فلسطين المحتلة

نلصهيونـي  نلعـدو  قـونُت  ونصلـت 
نعكدنءنتهـا عـىل نل لسـطيليا، ونعكقلت 
ومـس نألحـد عـددنً ملهـم ضمـن حملـة 
مدن3مات طالت عـددنً من ملاطق نلض ة 
نملحكلة، تما نعكقلت مسؤولا فلسطيليا 
يف نلقـدس، فيما نقكحمـت مجموعات من 

نملسكوطلا نملسجد نألقىص نملبارك. 
ووفـادت مصادر فلسـطيلية  أن قونت 
نلعدو نعكقلت، ومس، خمسـة فلسطيليا 
خـال حملة مدن3مات شـلكها يف عدد من 
ملاطق نلض ة نملحلية، حيث تشـن قونت 

نلعدو تلك نلحمات  شكل يومي. 
وجـاء ذلك  عد سـاعات من قيا2 قونت 
مسـاء  نلصهيونـي،  نلجيـش  يف  خاصـة 
نلسـبت،  اعكقال محافـظ نلقدس عدنان 
غيث ومدي3 جهاز نملخا 3نت نل لسطيلية. 
نل لسـطيلية  نألنبـاء  ووفـادت وتالـة 

وص كهـا  مصـادر  عـن  نقـاً  »وفـا« 
 ـ«نملطلعـة«،  ـأن قوة خاصـة من جلود 
نلعدو نلصهيونـي نخكط ت نملحافظ غيث 
من دنخل سيارته  عد ون قطعت ط3يقه 3 

سيارنت من نلقونت نلخاصة. 
نملجموعـة  ون  إىل  نملصـادر  ووشـارت 
جهـة  إىل  نملحافـظ  نقكـادت  نلخاط ـة 

مجهولة. 
وقبل ذلك  سـاعات تانـت قونت نلعدو 
نعكقلت مدي3 جهاز نملخا 3نت نل لسطيلية 
 مديلة نلقـدس، نلعقيد جهاد نل قيه،  عد 
ون ووق ت سيارته والاء توجهه إىل عمله. 
وذتـ3ت »وفا«، ون نلقـونت نلصهيونية 
نعكقلـت نل قيـه عـىل حاجـز عسـك3ي 
نصبكه له ق3ب  لدة نلجدي3ة شـمال غ3 ي 

نلقدس نملحكلة. 
نلجيـش  ون  إىل  نلوتالـة  ووشـارت 
نإلرسنئيـي نقكـاد مديـ3 جهـاز نملخا 3نت 
نل لسـطيلية  مديلة نلقدس، من سـكان 
 لـدة قطلـة، إىل م3تز تحقيق نملسـكو ية 

 القدس. 
مـن جانـب آخـ3، نقكحم عـرشنت من 
نملسـكوطلا نلصهايلـة، ومـس، نملسـجد 
نألقىص نملبـارك تحت حماية مشـددة من 

قونت نلعدو. 
ووفادت مصادر إعامية فلسطيلية  أن 
نملسكوطلا ن ذون جوالت نسك زنزية دنخل 
 احات نملسـجد، وسـط محاوالت مكك3رة 
ألدنء ح3تات وطقـوس تلمودية فيه، قبل 

ون يخ3جون من جهة  اب نلسلسلة. 
ويف قطـاع غـزة، نسـكهدفت مدفعيـة 
نلعدو نلصهيوني، صبـاح ومس، نملزنرعا 
ورعاة نألغلا2 نل لسـطيليا شـمال  يت 

ال3يا شمايل قطاع غزة. 
ووفـادت وتالـة »فلسـطا نآلن«،  أن 
مدفعية نلعدو وطلقت اااة قذنئف صوتية 
صوب نملزنرعا ورعاة نألغلا2 شـمال  يت 
ال3يا شـمايل قطاع غزة، ووشارت نلوتالة 
إىل ون نالسـكهدنف لـم يوقـع إصا ات  ا 

نل لسطيليا يف نملكان. 

مسؤول سعودي: خاشقجي مات 
بسبب »كتم النَفس«!

 : متابعات
 عد نل3ونية نلسـعودية نل3تيكة حول مقكل »خاشقجي«  سبب »شجار  األيدي« 
دنخـل قلصليـة  اده يف ت3تياـ  و3ـي نل3ونية نلكي واارت ننكقادنت دولية ونسـعةـ  
وعطى مسـؤول سعودي، ومس نألحد، لوتالة رويرتز معلومات جديدة حول نلقضية 

وندعى  أن خاشقجي قىض  سبب »تكم نللَ س«!. 
ونقلت وتالة رويرتز عن نملسؤول نلسعودي قوله إن خاشقجي »تُويف  سبب تكم 
نلل ـس خـال محاولة ملعه من رفـع صوته وفق تق3يـ3ٍ وويل«، مضي اً ون ترَف 
نملسـؤول عن نلعملية »نعكمد عىل توجيه سـا ق  م اوضة نملعارضا للعودة، لكن 
ف3يق نلك اوض مع خاشـقجي تجاوز صاحياته ونسـكخد2 نلعلف وخالف نألونم3، 

وتقاري3 نملهمة نألولية لم تكن صحيحة مما نضط3نا إىل نلكحقيق«. 
ويف نلكريحـات، ذت3 نملسـؤول نلسـعودي ون نلخطـة نألوليـة تضملت خطف 
خاشقجي، وإخ اءه فرتة يف نسـطلبول، ام إقلاعه  العودة إىل نلسعودية، ونإلف3نج 

عله إذن رفض نلعودة . 
ووشـار إىل ون نلحكومة نلسعودية ورندت إقلاع خاشـقجي،  ـ«نلعودة إىل نململكة 

تجزء من حملة، للحؤول دون تجليد وعدنء نلباد للمعارضا نلسعوديا«. 
و حسـب 3ذه نلكريحات، فإن ف3يقاً من 15 سعودياً، وُرسلون للقاء خاشقجي 
يف نلثانـي من نلشـه3 نلحـايل، »لكخدي3ه وخط ـه قبل ون يقكلوه  الخلق يف شـجار 
علدما قاو2، ام نرتدى وحد وف3ند نل 3يق ما س خاشـقجي ليبدو نألم3 وتأنه غادر 

نلقلصلية«. 
ووضاف نملسـؤول نلسـعودي ون جثة خاشـقجي تم لّ ها يف سـجادة وتسليمها 
ملكعـاون محـي للكخلص ملهـا، موضحاً ون نللكائـج نألولية للكحقيق »ال تشـري إىل 

تعذيب«. 
وتانت نلسـعودية قد نعرتفت قبـل يوما  مقكل »خاشـقجي« دنخل نلقلصلية 
نلسـعودية يف ت3تيـا  عد ق3ن ة ص2 يـو2 من نإلنكار، لكلها قدمـت رونية رتيكة عن 
نلحاداـة حيث نّدعت ونه مات  سـبب شـجار  األيدي، وقامت نل3يـاض  إقالة عدد 
مـن نلشـخصيات نملخا 3نتيـة ونمل3تبطـة  الديونن نمللكـي، لكقدمهـم تـ«تباش« 
فـدنء،  عـد ون نزدند نلضغـط نلعاملي عيها، لكـن ذلك نلضغط لم يخـف، حيث القت 
نل3ونية نلسـعودية ننكقادنت دولية ونسـعة، لعد2 تماسكها وألنها تحوي تلاقضات 

ومغالطات ونضحة. 

مجموعات تكفريية تسحب أسلحتها الثقيلة من مناطق غرب 
حلب تنفيذاً التفاق سوتشي

 : متابعات
وفـادت مصـادر إعامية، ومـس نألحد،  أن 
فصائـل مـن نلجماعـات نلكك ريية نملسـلحة 
يف سـوريا،  دوت  سـحب آلياتهـا نلثقيلة من 
ملاطق غـ3ب حلـب، تل يذنً الت اق سـوتيش 
نلـذي تم نلكوصـل إليه ملكصف ويلـول نل ائت 
حول إقامة ملطقة ملزوعة نلساح يف إدلب. 

وقالت قلاة نمليادين نإلخبارية إن فصيي ما 
يسـمى »فيلق نلشـا2« و«اونر نلشا2« سحبا 
نآلليات نلثقيلـة من حي جمعية نلز33نء غ3ب 

حلـب، تل يـذنً لات ـاق، ووضافـت نلقلاة ون 
نل صيلا  دءن مع ح3تة ما يسمى »نور نلدين 
نلزنكي«  سحب نلد ا ات ونل3نجمات ونملدنفع 
نلثقيلة من حي نل3نشدين غ3ب حلب وَيْضاً. 

و حسب نلقلاة فإن نملسلحا نقلون نآلليات 
نقلت إىل ق3يكي ت 3لوسـا ونلشيخ سليمان 
وملطقـة  عـزة،  دنرة  مديلـة  مـن   القـ3ب 

نملونصات يف نألتارب غ3ب حلب. 
وتانـت جماعة ما يسـمى »3يئـة تح3ي3 
نلشـا2« نلكك رييـة قـد وصـدرت  يانـاً يف 15 
وتكو ـ3 نلجاري وعللت فيـه مونصلكها نلقكال 

ورفضهـا نلكخي عـن سـاحها، ونلكأتيد عىل 
نالسكم3نر يف نلط3يق نلذي  دوته. 

تمـا وعللت نلهيئـة ون »تأجيل موق ها من 
نت اق سـوتيش 3و نكيجة مشاورنت وتونصل 
 يلهـا و ا مـا يسـمى نملكونـات نلثورية يف 
نلشـمال ونخبـه يف نلدنخـل ونلخـارج«، وفق 

تعبري3ا. 
وتانت نلهيئة قد 3ّج3ت عرشنت نآلالف من 
نملدنيا خال 3جماتها قبل وتث3 من 3 سلونت 
عـىل مدن إدلب ووريحا وجرس نلشـغور، تحت 

مظلة ما يسمى »جيش نل كح« نلكك ريي. 

مقتل 4 مراقبني يف االنتخابات الربملانية األفغانية على يد مسلحني
 : وكاالت

ُقِكَل 3 م3نقبا يف نالنكخا ات نلربملانية نألفغانية  عد نخكطافهم 
عىل يد مسلحا، وفق ما وفادت مصادر إعامية، ومس نألحد، نقاً 

عن نلسلطات نملحلية. 
ووفـادت وتالة »خامة  3س«  ـأن نمل3نقبـا نخكُط ون يف ق3ية 
نه3 شـا3ي  والية  لخ، مساء نلسـبت، وتم نلعثور عىل جثثهم يف 
عاصمة نلواليـة، مزنر رشيف، دون ون تعلـن وية ملظمة مكط3فة 

تلشط يف نلباد مسؤوليكها عن نالعكدنء. 
ويف وقـت سـا ق تشـف نللاطـق  اسـم حاتـم واليـة 
نلك33ـار، آية نللـه خوجياني،  أن 11 شـخصاً عىل نألقل، 
 يلهم نم3وة وسـكة وط ال، لقون حكَ هم ج3نء نن جار وقع 

يف نلوالية. 
يُذتـ3 ونه وقعت يف نلعاصمة نألفغانية تا ل - يف نليو2 نألول من 
نالنكخا ـات يف مجلس نللونب - ور عة نن جارنت  الق3ب من م3نتز 

نالقرتنع. 
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أك���ّرُر الي���وَم مبادرتَنا في املاضي نحو حتيي���د االقتَصاد أكّرر اليوم ه���ذه الدعوة ورفض 
األَْع��َداء لها ورفض اخلَونة لها يُدلُّ على أنهم ليس���وا حريصني أَبَ�داً على مصلحة ش���عبنا 

اليمني .

كلمة أخيرة

متى ستذبح أمريكا 
البقرة الحلوب؟

أحالم عبدالكافي 
األمريكييُة  اإلَداَرُة  زاليت  ميا 
وكل  الفيرص  ُكييلَّ  تتحين 
املتعلقيات املحاكة عىل السياحة 
التعزييزات  مين  ملزييٍد  العامليية 
األمريكية..  للخزانية  االقتصادية 
هيي مرحلُة جنيي امليال ألمريكا 
عير ترامب األرعن اليذي ما َفِتئَ 
يهيّدُد األرسة »املارقية« ويُذَكُِّرها 
برتكها فريسيًة للذبح بسيكاكن 
داعش، ما لم فعىل ساسة النظام 
السيعودّي بقرة الحليوب ألمريكا 

أن يدفعوا الجزيَة عن يٍد وهم صاغرون.. 
لقد أصبحت حادثُة مقتل خاشيقجي قضييًة عامليًة.. فكان 
من ترامب أن حّولها لصفقة سياسية مالية يبتزُّ ويهّدد األرسَة 

السعوديّة مجدًدا باستغاللها. 
فبن ازدواجية املعايري وتبايُن معايري نظرة املجتمع الدويل،

 عبُدالوهاب المحبشي
 

:  هل ألَنَّ
1 - جميال خاشيوقجي كان رجالً 
بالغياً؛ ألنَّه لو كان طفالً فالسيعوديّة 
سيبق أن قتلت ُربْيييَع مليون طفل يف 

اليمن َوما أحد عاتبها؟
2 - جمال خاشيوقجي ُقتل بسكن 
ومنشيار كهربائيي َوقد ضيج العالم؛ 
بسيبِب اسيتخدام السيكن َواملنشار؛ 
ألنَّيه لو كانت السيعوديّة قيد قصفته 
بالطيريان َلكان املوضيوع عادياً، فقد 
قصفيت السيعوديُّة بالطريان شيعباً، 

َوقتليت َوجرحيت منه حوايل خمسين ألف نسيمة 
بغارات الطريان َوما أحد راجعها يف املوضوع! 

3 - جمال خاشوقجي ُقتل يف القنصلية السعوديّة 
َوليو كان خيارج القنصليية كان يمكين أن تقتَليه 
السيعوديُّة َولن يتكلم عنه أحد، فقد قتلت اليمنين 
باآلالف ولم يسأل عنهم أحٌد؛ ألنَّهم لم يكونوا داخل 

القنصلية!! 
4 - جمال خاشوقجي عندما ُقتل كان يف اسطنبول 
َولو كان يف أي مكان آخر َوقتلته السعوديّة َوقطعته 
فلن يكيون هناك قضية؛ ألنَّها قتلت اليمنين قصفاً 
َوتجويعاً َولم يثريوا هيذا الضجيج؛ ألنَّهم لم يكونوا 

يف إسطنبول. 
َولذليك  إخوانيياً؛  كان  - جميال خاشيوقجي   5
فعندما قتلته السعوديّة قامت قيامة وسائل اإلعالم 

َودول العاليم َولو لم يكن إخوانيياً ملا تحمس ملقتله 
أحد؛ ألنَّه السعوديَّة تقتل أبناء الشعب اليمني يومياً 
باآلالف َولم تستثر دماؤهم أحداً؛ ألنَّ 

اليمنين ليسوا من اإلخوان. 
6 - جمال خاشيوقجي كان مقيماً 
يف أمرييكا َوليو كان مقيمياً يف مكان 
آخير ملا قاميت القضية مين مكانها؛ 
ألنَّ السعوديَّة تقتل يومياً يف اليمنين؛ 
َوألنهم غيري مقيمن يف أمريكا ما أحد 

سأل عليهم. 
7 - جميال خاشيوقجي صحفيي 
ولذليك ضيجَّ العالم َوإال فالسيعوديّة 
َوال أحيد سيأل  تقتيل شيعباً كاميالً 
عنهم؛ ألنَّ الشعَب اليمني شعب َوليسوا 
صحفيين َوإذَا جياز للسيعوديّة قتيل شيعب فقتل 

صحفي ال يجوز! 
8 -  جميال خاشيقجي كان يحميل الجنسيية 
السيعوديّة؛ َولذلك حظي بهذا الحجم من االستنكار 
عندميا قتلته السيعوديُّة َوإال فإن السيعوديَّة تقتل 
شيعَب اليمن َولم يتكلم أحد؛ ألنَّ الشيعَب اليمني ال 

يحمل الجنسية السعوديّة. 
9 - الشيعب اليمنيي قاميت السيعوديّة بقتليه 
َوإبادتيه َوتقطيعه َولم يثير العالم ألجله بينما ضجَّ 
العاليم ألجل جمال خاشيقجي؛ لسيبب بسييط أن 
جمال خاشيقجي كان معه خطيبيٌة َوجزيرٌة، بينما 
الشيعب اليمني حن قتلته السعوديُّة لم يكن معه ال 

خطيبة َوال جزيرة!! 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي نلدرونني

عبُدالعزيز أبوطالب
يف بيانهيا السيبت أعلنت 
السعوديُة مسيؤوليتَها عن 
قتيل الصحفيي السيعودي 
جميال خاشيقجي وضمن 
قاليت  ركيكية  روايية 
شيجاراً  إن  السيعودية 
ملقتيل  أَدَّى  باألييدي 
تركت  بينميا  خاشيقجي!! 
كماً هائالً من األسئلة وراء 
هذه الرواية التي لم يتقبلها 

املجتمع الدويل. 
مخيرج  باعتقياد  كان 
القصة أنهيا كفيلٌة بحماية 
األميري القاتل اليذي يوصف 
اليدويل  االعيالم  يف  حاليياً 
األميري  أَْو  املناشيري  بأميري 
القاتيل -حسيب صحيفية 
األملانيية-،  شيبيغل  ديير 
ولكن يبدو أن النتائَج كانت 
عكسيية، ليم تقنيع حتيى 
تراميب  الَجِشيَع  الحلييف 
التاجر  والذي يناور مناورة 
أَْكبَييير  القتنياص  املاهير 
قيدر ممكن مين امللييارات 
السيعودية مقابيل ترصيح 
يرييح أعصاب بن سيلمان 
الحقياً  لينقضيه  املتوتيرة 
بتغرييدة ترفيع التوتر مرة 

أخرى. 
الطريقية  إىل  بالنظير 
التي تميت بهيا عملية قتل 
أن  يتضيح  خاشيقجي 
األميريَ القاتيل وقيع يف فخ 
اليوم  نَصبَه له املستفيدون 
القضيية بشيّدة وهم  مين 
األول  املقيام  يف  األمريكيي 
املطالبين بكشيف  وبقيية 
الير  وإظهيار  الحقيقية 
الذي لم يعيد رساً، فقد كان 
بمقدور بن سلمان أن يتخذ 
أَْكثَييَر من وسييلة لتصفية 
معاِرٍض ال يوزن بأمراء من 
األرسة تيم اسيتدراجهم إىل 
األرايض السيعودية وغابيوا 
يف سجون األمري القاتل، ولم 
يكن أمراً مستحيالً تصفيته 
بطيرق أَْكثَييير ذكاًء وأقيل 

تبعة؛ ولكن ألن 

شجار 
خاشقجي مع 

أيادي األمري
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