
100
ريـاالً 

يومية  - سياسية -  شاملة
اثالثاا 14 ص 4 ص4144ـ 

  23 وتكو 4 أ1ص22

اثعدد   )525(

12
ص حة

ق��������اص��������ف1 ت�������ض�������رب جت������م������ع������ات امل��������رت��������زق��������ة ق������ب������ال������ة جن��������ران
وزراء حبكومة املرتزقة يسحبون األموال 

من أرصدة الوزارات حتسبًا لعزهلم

بكيل وحاشد تدعوان إىل ُصلح عام لكافة القبائل لتوحيد الصف يف مواجهة العدوان

تقرير ميداني لـ »نيويورك تايمز« 
األمريكية من الساحل الغربي:

عملية عسكرية من ثالثة حماور تكللت بتطهري جنوب كيلو 16 وتأمني خط احلديدة صنعاء 
تدمري أكثر من 23  آلية 

ومقت�ل وإص��ابة ع�����دد 
كب��ري من املرتزقة

سبق العملية تسلل إىل مواقع 
املرتزقة وتفخيخها 

هندسة املحرقة

معرض ألرتال 
الغزاة المدمرة



2
اثالثاا

اثعدد

14 ص 4 ص4144ـ
23 وتكو 4 أ1ص22

)525(
 

 : خاص
وعلنـت ُقـــوَّاُت اثجيش واثلجـان، ومس 
االثنـن، عن اسـكعادة مناطق جنـوب تيلو 
16 يف اثسـاحل اثغ4 ي،  اثكامل،  عد عملية 
عسـك4يّة تربى، تـم خلثها اتكسـاُح تافة 
املواقع اثكي تان م4تِزقُة اثعدوان يكم4تزون 
فيها 4ناك، وع4ض اإلعل2 اثح4 ي مشـا4َد 
مصـّورة ع4ضـت ت اصيَل اثعمليـة ووثقت 

اثخسائ4َ اثضخمة اثكي تكبّد4ا امل4تِزقة. 
اثعمليـُة شـارتت فيهـا تافـة اثوحدات 
اثعسـك4يّة ثلجيش واثلجان اثشـعبيَّة، ثكن 
وحدَة اثهندسـة تانت صاحبـَة اثدور األ 4ز، 
إذ 4ندست سقوَط مواقع امل4تِزقة من خلل 
تن يذ عمليـة  طوثية  اسـم »عملية اثوفاا 
ثشـهداا اثهندسـة« تسـللت فيهـا إىل تلـك 
املواقع وزرعت وثغاماً ورضيًة وعبواٍت ناس ًة 
ومك ج4اٍت ضخمًة وسـط مجاميع امل4تِزقة 

وآثياتهم. 
وقال اثناطُق  اسم اثجيش، اثعميد يحيى 
رسيـع: إن اثعمليَة اثبطوثيـَة اثكي نّ ــذتها 
وحـدُة اثهندسـة وفقـدت امل4تِزقـَة تواُزنَهم 
 شـكل تامـل، حيـُث وَدَّى ان جـار األثغـا2 
وإصا ـة  مـرع  إىل  اثناسـ ة  واثعبـوات 
اثعـرات منهم وتدمري اثعديـد من آثياتهم، 
ما شـّكل رض ة موجعـة ومباغكـة عليهم، 
وجعل مواقَعهم مهيأًة  شـكل وترب ثلهجو2 

اثكاسح. 
وتـم اثهجو2ُ من ثلثة مسـارات  كوقيت 
ـد، مـا وَدَّى إىل مضاع ة حاثـة االرتباك  موحَّ
ط يف ص ـوف امل4تِزقـة، وسـّهل من  واثكخبُـّ
انهيار4م  شـكل رسيع وما2 تقد2ُّ اثوحدات 

ـة اثجيش واثلجان.  املهاجمة اثَخاصَّ
2ُ وحـدات اثجيـش واثلجان  وت4اَفـَق تقدُّ
مـع رض ـات صاروخيـة ومدفعيـة مكاّ ة 
اسـكهدفت ما تبقى مـن تجمعـات امل4تِزقة 
وآثياتهـم وتحصيناتهم، ما وَدَّى إىل مضاع ة 
خسائ44م  شكل وتربَ، وفكح ط4يق اثوحدات 

املهاجمة  شكل ووسع التكساح املواقع. 
وووضـح ناطُق اثجيـش ون عـدَد اآلثيات 

اثعسـك4يّة اثكي دّمــ4تها ُقـــوَّاُت اثجيش 
واثلجـان خـلل اثعمليـة، تجـاَوَز 23 آثيـة 
مكنوعـة،  ينهـا 9 مدرعـات، ومعظـم تلـك 
اآلثيات تانت حصيلَة اثعملية اثبطوثية اثكي 
نّ ــذتها وحدة اثهندسـة اثعسـك4يّة، فيما 
سـقط عدد تبري من امل4تِزقة قكىل وج4حى، 
وتـم اغكنـا2 تميـات تبـرية مـن عكاد4ـم 

اثعسك4ّي. 
واثلجـان  اثجيـش  ُقـــوَّاُت  وطـاردت 
اثشـعبيَّة م4تِزقَة اثعدوان  عد اثسيط4ة عىل 

مواقعهم، فاسـكهدفكهم  رض ـات مدفعية 
وصاروخيـة مكاّ ة يف املناطـق املجاورة، ما 
زاد من خسـائ44م اثبرية واملادية، ووسهم 

يف تأمن جنوب تيلو 16  اثكامل. 
اإلعـل2ُ اثح4 ي واتب ت اصيـَل امللحمة، 
ووثّـق مخكلـَف اثعمليـات اثكـي نّ ــذتهـا 
اثجيـش واثلجـان 4نـاك،  مـا يف  وحـداُت 
ذثـك اثعمليـة اثبطوثيـة ثوحـدة اثهندسـة 
اثعسـك4يّة، حيُث ع4ضت املشـا4د ان جاَر 
اثوحـدة  اثكـي زرعكهـا  اثعبـوات واألثغـا2 

داخـل مواقع امل4تِزقة و ـن آثياتهم، وتانت 
تلـك االن جـارات ضخمًة تُ ِصـُح عن حجم 
اثرض ة اثكي تلقا4ا امل4تِزقة واثخسائ4 اثكي 

تكبّدو4ا. 
تمـا وثّقـت تامريا اإلعـل2 اثح4 ـي وَيْضاً 
االشـكباتاِت املبارشَة اثكـي خاضكها اثوحداُت 
ــُة مع امل4تِزقـة، يف مخكلف  املهاجمـة اثَخاصَّ
مناطق جنوب تيلو 16،  ما يف ذثك االشكباتات 
اثكـي جـ4ت خـلل اقكحـا2 وحـدات اثجيش 

واثلجان ملواقع امل4تِزقة يف ساعات اثليل. 

و طـاُل اثجيـش واثلجان اثشـعبيَّة اثذين 
شارتوا يف اثعملية، وّتــدوا خلل املشا4د ون 
خطَّ )اثحديدة - صنعاا( تم تأمينه  اثكامل، 
وتـم ط4د امل4تِزقـة من جميـع املناطق اثكي 
تانوا قـد وصلوا إثيهـا 4نـاك، ثينكهي  ذثك 
فصـلً 4اماً مـن فصول تصعيـد اثعدوان يف 
جبهة اثساحل اثغ4 ي،  هزيمة تربى ثلغزاة 
وامل4تِزقـة ثيسـت األوىل وثن تكـون األخرية، 
ف4صيُد4ـم 4ناك  ـات مليئاً  االنكسـارات 

واثخسائ4 وما زال م كوحاً ثلمزيد. 

أخبار

استعادة جنوب كيلو 16 بالكامل

 انفجار عبوات ناسفة بتجمعاتهم في »الزاهر«:

 في عمليات هجومية نوعية أدت إلى مصرع وجرح العديد من المرتزقة:

  وحدة الهندسة العسكرية تسللت إلى مواقع المرتزقة وفخختها وهّيأتها للهجوم

قتلى وجرحى من املرتزقة بهجوم على مواقعهم يف »قانية«
 : البيضاء

نّ ـــذت وحـداُت اثجيـش واثلجان اثشـعبيَّة، ومس االثنن، عمليـًة 4جوميًة اسـكهدفت مواقَع 
م4تِزقة اثعدوان يف اثخدار اثسود يف جبهة قانية، مخل ة عدداً من اثرعى واثج4حى. 

وووضح مصدٌر عسك4يٌّ ثصحي ة املسرية ون اثعمليَة اثهجوميَة وُسندت  قصف مدفعي ومخكلف 
األسلحة، مسّددة رض اٍت دقيقًة تبّدت املنافقن خسائ4َ يف اثقوى واثعكاد. 

إىل ذثك شهدت جبهة اثزا44  محافظة اثبيضاا ان جاَر ثلث عبوات ناس ة يف موقع يكم4تز فيها 
املنافقون نكج عنه مرُع وج4ُح عدٍد من م4تِزقة اثعدوان.

سقوط قتلى وجرحى من املرتزقة يف عمليات 
هجومية وإغارات على مواقعهم يف نهم ومأرب

 : نهم ومأرب
ثقي عدٌد مـن منافقي اثعـدوان مصارَعهم، 
ووصيـب آخـ4ون، يف عمليـات 4جومية شـنّها 
مجا4ـدو اثجيـش واثلجـان اثشـعبيَّة، ومـس 
االثنـن، عىل مواقع م4تِزقة اثعدوان اثسـعودي 
األم4يكـي يف نهـم ومـأرب.  وووضـح مصـدٌر 
عسك4يٌّ ثصحي ة املسرية ون مجا4دي اثجيش 
واثلجان شـنّوا 4جوماً اسكهدف مواقَع م4تِزقة 
اثعدوان يف وط4اف عيدة اثرقية  جبهة نهم. 

امل4تِزقـة خسـائ4َ  تكبيـَد  املصـدُر  ووّتـــد 
 ريـًة، مشـرياً إىل اسـكهداِف تعزيزاتهم خلل 

اثعملية اثهجومية. 
ويف محافظة مأرب، نّ ــذ مجا4دو اثجيش 
واثلجـان عمليـة إغـارة عـىل مواقـع امل4تِزقة 

 رواح، ما وَدَّى إىل مرع عدد منهم. 
وووضح مصدٌر عسك4يٌّ ثصحي ة املسرية ون 
املجا4دين وغاروا عىل مواقـع امل4تِزقة يف جبهة 
املخـدرة  ـرواح،  عمليات 4جومية وسـ 4ت 
عن وقـوع خسـائ4َ ماديٍة و ريـة يف ص وف 

املنافقن. 

أبطال الجيش واللجان يسيطرون على مواقع يف الصلو 
ويكسرون زحفاً للمنافقني يف املفاليس 

 : تعز
واثلجـان  اثجيـش  مجا4ـدو  نّ ـــذ 
اثشـعبيَّة، ومس االثنن، عمليًة 4جوميًة 
واسـعًة عـىل مواقـع امل4تِزقـة يف جبهة 
اثصلو، وّدت إىل اثسـيط4ة عليها ومرع 
وإصا ـة عدد مـن امل4تِزقـة، تما ترسوا 

زح اً ثلمنافقن يف جبهة حي ان. 

وووضـح مصـدٌر عسـك4يٌّ ثصحي ـة 
واثلجـان  اثجيـش  ُقـــوَّات  ون  املسـرية، 
اثشعبيَّة نّ ــذت عمليًة 4جومية واسعة، 
ومـس االثنن، ت4ّتزت عـىل مواقع م4تِزقة 
اثعـدوان يف مدي4يـة اثصلـو، مضي ـاً ون 
املجا4دين تمّكنوا خلثها من ط4د امل4تِزقة 
واثسـيط4ة عـىل املواقع، الفكاً إىل سـقوط 

عدد من املنافقن  ن رصيع وج4يح. 

يف حي ان، قال املصدر اثعسـك4ّي: إن 
ُقـــوَّات اثجيش واثلجان تـرست زح اً 
ثلم4تِزقـة، ومـس االثنن، يف حن سـقط 

قكىل وج4حى من املنافقن. 
ووفـاد املصدر  ـأن املجا4ديـن ترسوا 
زح اً يف منطقة امل اثيس  منطقة حي ان، 
وَدَّى إىل خسـائ4َ تبـريٍة يف ص ـوف  ممـا 

امل4تِزقة وإصا ة ومرع عدد منهم. 

قاصف1 تضرب تجمعات املرتزقة قبالة نجران
 : نجران

نّ ـــذ سـلُح اثجّو املسـرّي، ومس االثنـن، 4جومـاً جوياً عىل 
تجمعات اثعدوان األم4يكي اثسعودي قباثة نج4ان. 

وووضح مصدٌر عسـك4يٌّ ون اثغاراِت اثكي نّ ــذ4ا سـلُح اثجّو 
املسـرّي عىل تجمعات م4تِزقة اثجيش اثسعودي  طائ4ة قاصف1 يف 

منطقة اثبُْقع ُقباثة نج4ان وصا ت و4دافها  دقة. 
 وجاات 4ذه اثهجمة اثجوية  عد رصد مككا ع ثلجيش واثلجان 

اثشعبيَّة عىل مواقع م4تِزقة اثجيش اثسعودي يف نج4ان.

 تدمير أكثر من 23 آلية ومصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة
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 في زيارة ميدانية كشفت خسائَر ضخمة ووضعًا مزريًا للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي

 في إطار توحيد الصفوف لمواجهة العدوان:

»نيويورك تايمز«: ال أمل لـ »التحالف« يف معركة الحديدة

 : ترجمة وعرض: ضرار الطيب
 اثكزاُمـِن مع جوثة تصعيد جديدة ينّ ــذ4ا اثغـزاُة َوم4تِزقكهم يف محور 
اثسـاحل اثغ4 ـي، زارت صحي ـُة »نيويورك تايمـز« األم4يكيـة خطوَطهم 
األماميَة وتنقلت  ن عدد من وماتن سيط4تهم 4ناك؛ ثككشَف يف تق4ي4 مزوَّد 
 اثصـوت واثصـورة، عن جانب من اثخسـائ4 اثضخمة اثكـي تكبّدو4ا خلل 
محاوالتهم اث اشلة يف اثسيط4ة عىل اثساحل اثغ4 ي،  اإلضافة إىل اثعشوائية 
واث وىض اثكي يعيشـون فيها، واثكارثة اإلنسـانية اثكي تسبّبوا  ها، ثكخلص 
اثصحي ـة من ذثـك إىل نكيجة واضحة 4ـي ون تحاثَف اثعدوان ثـن يجنَي ويَّ 

مكسب من مع4تة اثساحل اثغ4 ي حكى وثو تقّدماً ميدانياً 4ناك. 

أرتاٌل عسكرّية مدّمــرة على الطريق
يف ط4يقـه إىل املخاا، وخ4ج وحد وف4اد صحي ـة »نيويورك تايمز« اثكامريا 
ـة  ه؛ ثيسـجَل مقطَع فيديـو نرته اثصحي ة ضمن تق4ي44ا، ووثّق  اثَخاصَّ
املقطـُع ورتال من آثيات اثغـزاة املدّمــ4ة وقد تم إيقافها يف طا ور طويل عىل 
جانبَي اثط4يق، تشـوا4َد حيٍة تخرب ُتـلَّ من ي4ا4ا  اث شل اثذريع اثذي مني 

 ه تحاثف اثعدوان يف اثساحل اثغ4 ي، وتَِعُد  املزيد من اث شل. 
عـراٌت من اآلثيـات املكنوعة وثقهـا اث يديو، مدرعات، وطقـم، وع4 ات 
وسـيارات مص حة، جميعها تم تدمري4ا وإعطا ها  نريان اثجيش واثلجان. 
تان تحاثـف اثعـدوان يعكمد عىل تلك اآلثيات يف حسـم املع4تـة اثكي ظن ونه 
سـككون »خاط ـة« ثكن تلك اآلثيـات تقُف اآلن  ائسـًة وممكلئـة  اثهزيمة 

واثخ4اب تكحاثف اثعدوان تماماً. 

اعرتاٌف بنجاح الهجمات الجوية والبحرية للجيش واللجان
عنـد وصول ف4يق اثصحي ـة األم4يكية إىل وحـد مق4ّات اثغـزاة وامل4تِزقة 
وخرب4ـم وحد امل4تِزقـة ويُدعى »4ـزاع عبد اثلـه«  أن »طائـ4ة حوثية  دون 
طيـار« تانت قد نّ ــذت قبل سـاعات عمليًة »فـوق غ4فهم«، ما يمال دثيلً 
واضحاً عىل نجاح اثهجمات اثجوية اثكي ينّ ــذ4ا سلُح اثجّو املسرّي ثلجيش 
واثلجان اثشـعبيَّة، و4ـي اثهجمات اثكي يحـاول تحاثف اثعـدوان جا4داً ون 

ينك44ا ويكجا4لها. 
فمن جهة، يشـكُِّل 4ذا االعرتاُف إثباتاً جديداً عىل تمّكن سلح اثجّو املسرّي 
مـن اثوصـول إىل مق4ّات اثعـدو واسـكهدافها  دقة، ومن جهـة وخ4ى، يابت 
صحـَة اثكقاري4 امليدانية حول األث4 اثكبري اثذي تحّققه 4جماُت سـلح اثجّو 

املسرّي، حيُث يمكن اثنظ4ُ إىل ذثك األث4 يف اث يديو اثذي وثّقكه اثصحي ة. 
امل4تـِزُق وخرب ف4يـَق اثصحي ة وَيْضاً ونـه واجه »ثغماً  ح4يـاً« عندما وراد 
اثذ4اَب إىل اثسباحة، وذثك يشكل وَيْضاً اعرتافاً  وصول وثغا2 اثجيش واثلجان 
اثشـعبيَّة إىل املياَه اثبح4ية اثكي يسـيط4 عليها اثغزاة، و اثكايل يؤّتــُد نجاَح 
اثهجمات اثكي تنّ ــذ4ا اثُقــوَّات اثبح4ية ثلجيش واثلجان يف اثبح4 األحم4. 
وتانت ُقــوَّات اثبح4ية قد تش ت قبل وسا يع عن »وثغا2«  ح4ية محلية 
اثصنع  اسـم »م4صاد« وع4ضت مشا4ُد مصورة ثجانب من عمليات  ح4ية 

تم فيها وضُع تلك األثغا2 أل4داف معادية. 
ويبـدو ون ف4يَق اثصحي ة قد سـأل امل4تِزقة عـن رس نجاح تلك اثعمليات، 
فكم إخبار4م  أن 4ناك »جواسـيَس حوثين« يف ُتـّل مكان؛ ألنَّ اثكق4ي4 وورد 
4ـذه اثعبارة يف سـياق ع4ضه ثلكواجد اثبري داخل سـوق املخـاا، و4و ما 
يابـت نجاح اسـكخبارات اثجيش واثلجـان يف اخرتاق خطـوط اثعدو، وعجز 

األخري عن مواجهة ذثك. 

ال وجوَد للسعودّيني واإلماراتيني يف خطوط املواجهة
تقـوُل اثصحي ـة إنـه »مـن اثصعـب اثعاـور عـىل اثجنـود اإلماراتيـن 
واثسـعوديّن يف اثخطوط األمامية«، وتوضح ون اثضباط واثجنود اإلماراتين 
»يوجهـون املع4تة من مناطق األمان اثنسـبي يف مدينة عـدن، حيُث يكم4تز 
4نـاك غاثبيـة اثجنود اإلماراتيـن املقدر عدد4ـم  ـ صصص5 يف اثيمـن«، فيما 

»تقو2 زوارق اثبح4ية اثسعوديّة  دوريات يف املياه قباثة اثحديدة«. 
وتضيف اثصحي ة ون »جميع اثقكىل واثج4حى املكواجدين يف املسكش يات 
امليدانيـة يمنيون«، فيما »يح4س املجندون اثسـودانيون قواعَد اثكحاثف عىل 
طـول اثط4يق اثرسيع اثسـاحيل واثعديد منهـم من دارفور«، و4ـو ما يابت 
4ا ُقــوَّات اثجيش واثلجان دائماً حول اسـكخدا2 اثعدوان  اثحقائَق اثكي تنُرُ
ثلم4تِزقـة تكباش فداا رخيصة يزج  هم إىل املحـارق ثيخوضوا املعارك اثكي 

يسعى ثجني ثمار4ا من  عيد. 
وثـم يككـِف تحاثُف اثعـدوان  هـذه اثط4يقـة يف اثكعامل مـع امل4تِزقة، إذ 
تشـ ت اثصحي ـة ون امل4تِزقة يعيشـون يف وضع يسا جداً، فاملسكشـ ياُت 
امليدانيـة اثكي وعد4ا اثكحاثـف ثلم4تِزقة »ثيس فيها طواقـم طبية«، و اثكايل 
فإنهـم يواجهون نرياَن اثجيش واثلجان من ومامهم، وإ4مال تحاثف اثعدوان 

من خل هم، ما يجعل مصري4َم اثوحيَد 4و املوت. 
ورصـدت اثصحي ة نمـاذَج من امل4تِزقة اثذين واجهـوا 4ذا املصري اثيسا، 
واثكقطـت صـوراً ثجاِث عدٍد من امل4تِزقة اثرعى، وقـد تم وضع تلك اثجاث 

 شكل عباي ومهن  دون وي ا4كما2. 

ال أمَل لـ »التحالف« يف معركة الحديدة
من ُتـلِّ ما سـبق تخلُـُص اثصحي ة إىل ون تحاثَف اثعـدوان يواجه ط4يقاً 
مسـدوداً يف اثسـاحل اثغ4 ـي، وتقول إنه  اث4غم من شـّن وتاـ4َ من صصصأ1 
وثف غارة جوية منـذ 15ص2 فإن »اثخطوَط األمامية تبقى إىل حدٍّ تبري،  دون 

تغيري«. 
 ل وتؤّتــد اثصحي ة حكميَة فشل اثكحاثف يف مع4تة اثحديدة وتقول إنه 
»حكى ثو اسـكوىل عىل املدينة فإن اثخرباا يشـّككون يف ون ذثك سـيغري مسار 
املع4تـة«.. و4ـي نكيجة وّتــد4ا قائُد اثاورة مسـبقاً، يف وتا4َ من م4ة، حيُث 
تان قـد ووضح يف وحد خطا اته عىل ون »اثعدّو ال يسـكطيُع حسـَم املع4تة يف 
اثحديدة«، تما وّتــد يف مناسـبة وخ4ى عىل ون »اثساحل اثغ4 ي سيكحّول إىل 

مسكنقع تبري ثلغزاة«. 
و نـاًا عىل ذثك تؤّتــد اثصحي ة ون مع4تـَة اثحديدة »تعكرب  ماا ة خطأ 
فادح ثويل اثعهد اثسعودّي محمد  ن سلمان« اثذي ت4اتمت وخطاؤه اث ادحة؛ 

 سبِب سياساته اثخارجية املعادية ثلجميع. 

»التحالُف« تسبب بكارثة إنسانية يف مناطق الساحل
اثزيارُة امليدانيُة ثصحي ة نيويورك تايمز، رصدت وَيْضاً اثكارثَة اإلنسـانية 
اثكي تسـبب  هـا تحاثُف اثعدوان يف مناطق اثسـاحل اثغ4 ـي، حيُث وّتــدت 
اثصحي ـُة عىل ون »وتا4َ من صص5 وثف شـخص ف4ّوا مـن ديار4م، فيما وُجرب 
اثعديـُد عـىل اثلجـوا إىل مخيمـات مزرية ثلجئـن يف مناطَق تقـع عىل طول 

اثساحل مال املخاا«. 
وتنمـوذج عـىل 4ذه اثكارثـة، اثكقت اثصحي ـة  أحد املزارعـن اثيمنين 
ط4دتـه عنـارُص اثعـدوان مـن منزثـه يف املخـاا، ويعيـش اآلن عـىل جمـع 
»اثزجاجات وُعَلب اثص يح«، وذت4ت اثصحي ة ون اث4جل قد يكسـب من تلك 
اثعلـب ما يعـادل »ص1.4 دوالر« وعليـه ون يُطِعَم  هذا املبلغ اثبسـيط وط اَثه 

اثخمسة ثبضعة ويا2!
وتذّتـ4 اثصحي ُة  كحذي4 منّسـق األمم املكحدة ثلشـؤون اإلنسـانية، ثيزا 
غ4انـدي،  ـأن 14 مليـون يمني يواجهون خطـ4 املجاعة يف األشـه4 املقبلة، 

مشريًة إىل ون و اَا اثجوع  ات حكى وسوو من و اا اثكوثريا. 
ووّتــدت اثصحي ُة ون اثنظا2َ اثسـعودّي »يمنـُع اثصح ين األجانَب من 
اثوصول إىل شـمال اثيمن اثذي يمال مرسحاً ألتـرب فظائع اثهجمات اثجوية 
واملجاعة«، يف دثيٍل جديٍد يُاِبُت سـعَي تحاثف اثعدوان إلخ اا حقائق ج4ائمه 

يف اثيمن. 

وجهاء ومشايخ بكيل وحاشد بعمران يدعون إىل إعالن ُصلح عام لكافة القبائل
 : عمران

دعا مشـايُخ وُوجهاا وُعقلا قبيلكَي  كيل وحاشد 
 محافظـة عم4ان، ومس االثنـن، إىل احكواا اثخلفات 
 ينهمـا وتوحيـد اثجبهـة اثداخليـة ملواجهـه اثعدوان 

 إعلن ُصلح عا2  ن تافة اثقبائل. 
 ويف اثلقـاا اثقبـيل اثكصاثحي اثـذي ُعقد  مدي4ية 
 ني رصيم  حضور محافظ املحافظة اثدتكور فيصل 

جعمان وومن محيل املحافظة صاثح املخلوس ووتيل 
املحافظـة حسـن األشـقص ومديـ4 ومـن املحافظة 
اثعميـد عبداثله اثع4 جي ومشـايخ ووجهاا حاشـد 
و كيـل، وّتـــد محافظ عمـ4ان ون إنهـاا اثخلفات 
 ن قبيلكي حاشـد و كيل يأتي يف إطار جهود توحيد 
اثجبهـة اثداخلية  ن و نـاا اثقبائل  عمـ4ان ووضع 
َحــدٍّ ثلخلفـات اثكي تانت قائمًة  ن سـ يان و ني 
رصيـم وإغـلق ص حـة املـايض، مشـرياً إىل و4ميّة 

تجسـيد وصاثة اثقبيلـة يف إصـلح ذات اثبن وتعزيز 
قيم اثكسـامح واإلخاا ونبذ اثاـأرات واثراعات  ن 

و ناا املحافظة. 
وث ـت محافـظ عمـ4ان إىل و4ميّـة دور اثقبيلـة يف 
َحـّل اثقضايا االجكماعية واثعمل عىل توحيد اثص وف 

وتعزيز اثصمود يف مواجهة اثعدوان وُمَخّططاته. 
إىل ذثـك وّتـــد مشـايخ ووجهـاا حاشـد و كيـل 
اسـكم4ار4م يف حاثة اثن ري اثعا2 واالسـكن ار ملواجهة 

اثعـدوان اثسـعودّي األم4يكـي ودعم ورفـد اثجبهات، 
مشـريين إىل اسـكم4ار قبائل عم4ان  أعمال اثكحشـيد 

واثكعبئة ث4فد اثجبهات. 
ودعـا مشـايخ عمـ4ان و نـاا املحافظـة واثيمـن 
 صـورة عامة إىل إعلن ُصلح عا2 ضامن شـامل يَأَْمُن 
فيـه اثخائف يف  طـن املخيف ونبذ اثخلفـات واثك 4ُّغ 
ملواجهـة اثعدوان ودعم ورفـد اثجبهات  اث4جال واملال 

حكى تحقيق اثنر. 

خط المخاء تحّول إلى معرض مترامي األطراف لمدرعات الغزاة المحترقة
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أخبارأخبار

 : المحويت
نّظمـت قبائل مدي4يـة اثطويلة 
وشبا2 توتبان و ني سعد ومدينة 
املحويـت، ومـس االثنـن، وق ـات 
قبليًة؛ من صلة تأتيداً عىل مواصلة 
مواجهـة  يف  واثابـات  اثصمـود 
اثعـدوان ورفـد اثجبهـات  اث4جال 

واملال. 
 ويف اثوق ـات اثقبلية املسـلحة 
اثكي حرض4ـا اثوجهاا واملشـايخ 
ومدراا  االجكماعية  واثشـخصيات 
املكاتـب اثكن يذية نّدد املشـارتون 
 اثصمت اثـدويل إزاا ما يكع4ض ثه 
اثشـعب اثيمني مـن ج4ائم وح4ب 
اقكصاديـة ممنهجـة، مؤّتــديـن 
 ـأن ُمَخّططـات اثعـدوان سـكبوا 
 اث شـل   ضـل صمـود اثجيـش 

و نـاا  وثبـات  اثشـعبية  واثلجـان 
يف  ثلم4ا طـن  ودعمهـم  اثشـعب 

جبهات اثك4امة. 
وّتـــد املشـارتون عـىل   تمـا 
اثغـايل  تقديـم  يف  اسـكعداد4م 
واثن يـس يف سـبيل نـرة اثوطن 
واثدفاع عن ت4امة اثشـعب اثيمني 
وتح4يـ4 تامل اثـرتاب اثوطني من 
دنس اثغـزاة وامل4تِزقة، داعن و ناا 
اثشـعب إىل تعزيز اثصمود واثابات 
واثصرب ومواصلة دعم امل4ا طن يف 

اثجبهات حكى تحقيق اثنر. 
فيما دعـت وق ة ت4 وية ثطلب 
ومعلمـي مدرسـة معـاذ  ـن جبل 
 مدي4ية شـبا2 توتبـان إىل تعزيز 
ملواجهـة  اثوطنـي  االصط ـاف 
واثكصـدي  وم4تِزقكـه  اثعـدوان 

مُلَخّططاتهم. 

 : صنعاء
مدي4يـة  نـي  ح4ائـ4ُ  سـرّيت 
حشـيش  محافظـة صنعاا، ومس 
وغذائيـة  ماثيـة  قافلـة  االثنـن، 
مكنوعـة؛ دعمـاً وإسـناداً أل طـال 
اثجيش واثلجان اثشعبية امل4ا طن 

يف جبهات اثعزة واثبطوثة. 
ويف اثوق ـة االحكجاجية، نّددت 
حشـيش  مدي4يـة  نـي  ح4ائـ4 
 اثحـ4ب االقكصادية اثكـي تُدي44ُا 
قـوى اثعدوان واثر،  عد فشـلهم 
اثحـ4ب  إىل  وثجوئهـم  عسـك4ياً، 
االقكصاديـة من خلل نقـل اثبنك، 
دون  اث4يـاالت  مليـارات  وطبـع 

غطـاا، وف4ض حصـاٍر خانٍق عىل 
اثشـعب اثيمني منذ ور ع سـنوات، 
اثقاطـع  رفَضهـن  مؤّتـــدات 
مهمـا  ثلعـدو  واإلذالل  ثل4تـوع 

تمادى، وتعددت وساثيبه. 
 ووشـارت اثح4ائـ4 إىل ون 4ـذه 
اثقافلـة ثـم تكـن األوىل وثـن تكن 
األخـرية  ـل سـيكبعها عـدٌد مـن 
اثشـهداا  ثدمـاا  وفـاًا  اثقوافـل 
اثج4حـى وامل4ا طن يف  وتضحيات 
جبهات اثعزة واثرف، داعياٍت تل 
قبائل اثشـعب اثيمني إىل االسكم4ار 
يف اثن ـري اثعـا2، ورفـد اثجبهـات 
 4جـال واملال حكـى تحقيق اثنر 

ودح4 اثغزاة واملحكلن. 

قبائل مديريات الطويلة وشبام كوكبان 
وبني سعد ومدينة املحويت تؤّكــد مواصلة 

البذل والعطاء يف مواجهة العدوان 

 حرائر بني حشيش يسّين قافلة مالية 
وغذائية لجبهات القتال ويؤّكــدن مواصلة 

العطاء حتى تحرير الوطن

أبناء ووجهاء مديرية الجبني بريمة يؤّكــدون استمرارهم 
يف مواجهة العدوان ورفد الجبهات 

 : ريمة
وّتـــدت قبائُل مدي4يـة اثجبن  محافظة 
ريمة، ومس االثنن، خـلل وق ة احكجاجية، 
اثجبهـات  رفـد  يف  االسـكم4ار  و4ميّـة  عـىل 
 اث4جال واملال ملواجهـة تصعيد قوى اثعدوان 

وم4تِزقكهم  جبهة اثساحل اثغ4 ي. 
ويف اثوق ـة االحكجاجيـة اثكـي حرض4ـا 
اث4 ـاط  م4 ـع  ووجهـاا  ووعيـان  مشـايخ 
 املدي4يـة َومدي4 عـا2 مدي4يـة اثجبن ومعه 
مدي4 مككب اثرت ية، نّدد املشـارتون  املجازر 
اثعـدوان  تحاثـف  ي4تكبهـا  اثكـي  اثيوميـة 
وم4تِزقكـه  حق و ناا اثشـعب اثيمني، داعن 
املجكمـع اثـدويل واملنظمـات اثكا عـة ثه وتل 
وحـ4ار اثعاثـم إىل اثكَحــ4ّك اث ـوري ثوقـف 
اثعدوان ورفـع اثحصار عن اثشـعب اثيمني، 
واملطاثبـة  محاتمة قيـادات دول اثعدوان يف 
محكمـة اثجنايـات اثدوثية وإعـادة االعكبار 

ثلمواثيق واملعا4دات اثدوية املك ق عليها. 
 ووّتـــد املشـارتون صمود4ـم وثباتهـم 
تجاه ما يمارسـه تحاثف اثر من اسكهدافه 

ثقـوت املواطـن اثيمنـي وح4 ـه االقكصادية 
اثقذرة اثكي ال تُمــتُّ ثإلنسانية  أية صلة من 
خلل حصار املوانئ واملطارات وطباعة اثُعملة 
اثجديـدة دون غطـاا يحافـظ عىل اسـكق4ار 
اثوضع املعيـي وتد4ور اثُعملـة، مؤّتــدين 
تَحـ4ّتهـم اثجـادَّ ومواصلـة اثكحشـيد ورفد 

اثجبهات  املال واث4جال. 

ووشار املشارتون إىل و4ميّة اثكحيل  اثوعي 
واثيقظـة اثكامـة تجـاه ُمَخّططـات اثعدوان 
ووسـاثيبه املات4ة سواا عىل مسـكوى اثح4ب 
اثناعمة وَْو رياح اثسـل2 اثكي يحاول اثعدوان 
من خلثها ت كيك اثجبهة اثداخلية اثكي حّذر 
منها قائد اثاورة اثسـيد عبُدامللك  ن  در اثدين 

اثحوثي. 

وساطة قَبلية تنجح يف إنهاء 
الخالف بني قبائل املنار آنس 

وميفعة عنس بذمار 
 : ذمار

تن يـذاً ثكوجيهـات قائد اثاـورة اثسـيد عبدامللك  در 
اثدين اثحوثي  شأن إصلح اثبن، ويف إطار اثصلح اثعا2 
فيما  ن اثقبائل اثيمنية من وجل تعزيز اثجبهة اثداخلية، 
نجحـت وسـاطٌة قبّليٌة مـن ونصـار اثله وشـخصيات 
اجكماعيـة يف محافظـة ذمـار، ومس االثنن، مـن َحـّل 
قضيـة وفاة  حـادث م4وري ودى إىل وفـاة املجني عليه 
ماثـك عيل سـعيد مطه4 من و ناا ق4ية صـربة  مدي4ية 
املنـار.  وقاثت مصـادُر محلية ثصحي ة »املسـرية« إنه 
و عـد املكا عـة من قبـل ثجنة اثوسـاطة ونـزول و4ايل 
اثجانـي املواطن صاثـح محمد اثطايس مـن و ناا ق4ية 
ا ـريق  مدي4يـة مي عة عنـس وقيامهم  إرضـاا و4ايل 

املكويف، تم اثع و اثعا2 عن اثجاني ثوجه اثله. 
ووّتــد املشارتون يف اثصلح اثقبيل ون اثشعب اثيمني 
سـيظل مكناسياً ثخلفاته وون املشـاتل اثداخلية سيكم 
َحـّلهـا  اثحكمـة واثبصـرية اثيمانية من وجـل اثك 4غ 
ملواجهة اثعدوان اثسـعودي األم4يكي اثذي يقكل اثنساا 
واألط ـال، موضحـن ون اثقضية اثكربى ثهذا اثشـعب 
4ـي املواجهة واثـ4دع ثهذا اثعدوان ورفـد جبهات اثعزة 

واثك4امة  اث4جال واملال واثسلح حكى االنكصار. 

وقفات احتجاجية منفصلة يف مدارس مدينة ذمار 
 : ذمار

نّ ذ طلُب وطاثباُت ومعلمو مدارس »عيل  ن 
و ي طاثب« و«امللك« و«اث4ساثة«  مدينة ذمار، 
ومـس االثنـن، وق ـاٍت احكجاجيـًة من صلـًة؛ 
تنديداً  ممارسـات اثعدوان اثسعودي األم4يكي 

اثصهيوني  حق شـعبنا اثيمني. 
ويف اثوق ـات االحكجاجيـة، وثقـى نائُب 
مدي4 مككب اثرت يـة واثكعليم  مدي4ية ذمار 

األسـكاذ خاثـد اثقحطـي تلمًة شـك4 فيها 
املعلمـن واملعلمات عـىل اثصمود واثابات يف 
اثجبهـة اثرت وية اثكي ال تقل عن شـأناً عن 
جبهات اثقكال، مشـدداً عىل و4ميّة اسكم4ار 
اثعملية اثكعليمية ثكعزيز اثصمود واثابات يف 
مواجهة اثعدوان و ناا جيل مكسـلح  اثعلم 

واملع4فة. 
ووشـار اثقحيط إىل  عض من ج4ائم اثعدوان 
واسكهداف اثعملية اثكعليمية، ومحاوثة إخضاع 
اثشـعب اثيمنـي  عد فشـل اثعـدوان عسـك4ياً 

وسياسـة  االقكصاديـة  اثحـ4ب  إىل  وثجـوؤه 
اثكجويع. 

 وتخللـت اثوق اِت اثعديُد من اث ق4ات اث نية 
املعـربة عـن ُقبـح ج4ائـم اثعـدوان واثحصـار 
واسـكهداف املـدارس وصـاالت اثعزاا واثنسـاا 
اثوطـن،  مقـدرات  وتل  واثشـيوخ  واألط ـال 
وتط4قـت إىل سـبل مواجهكهـا واثكصـدي ثهـا 
مـن خلل االسـكم4ار يف رفد اثجبهـات  اث4جال 
واملال وح ظ األمن واالسـكق4ار ووحدة اثجبهة 

اثداخلية وصمود اثجبهة اثكعليمية. 

حرائر مديرية سنحان يقدمن قافلة 
مالية وغذائية دعماً للجبهات 

 : صنعاء
سـنحان  مدي4يـة  ح4ائـ4ُ  قّدمـت 
 صنعـاا، ومـس االثنـن، قافلـًة ماثيًة 
واثلجـان  اثجيـش  أل طـال  وغذائيـًة 
اثشـعبية امل4ا طـن يف اثجبهـات، وذثك 
خلل وق ة احكجاجية منّددة  اسكم4ار 
اثعـدوان واثحصـار عىل شـعبنا اثيمني 
تحت شـعار »رغم انهيار اث4يال سندعم 

رجال اث4جال«. 
 ويف اثوق ة، عرّبت ح4ائ4ُ سنحان عن 
اسـكنكار4ن السـكم4ار ج4ائم اثعدوان 
 حـق و نـاا اثشـعب اثيمنـي، معلنـاٍت 
اثـربااَة من وعداا اثله ووعداا اإلنسـانية 

ومـن تل عميل يلكحق  ص وف اثعدوان 
واثر. 

ودعـت اثح4ائ4ُ جميَع و ناا اثشـعب 
اثيمني إىل االسـكم4ار يف اثحشد واثكعبئة 
اثعامـة ورفـد اثجبهات  اث4جـال واملال 
ثلدفـاع عـن األرض واثعـ4ض وتح4يـ4 
واملحكلـن  اثغـزاة  دنـس  مـن  اثوطـن 
وم4تِزقكهـم، مؤّتـــدات عـىل اثصمود 
واثابات وتجهيز املزيد من قوافل اثعطاا 
واثجـود واثك24 حكى اثنـر واالنكصار 
عىل قوى اثغـزو واالحكلل ودح44م من 

تل شرب من ورض اثوطن. 
واحكوت اثقافلة مباثَغ ماثيًة، إضافة 
إىل تميات من املواد اثغذائية املكنوعة. 
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 : خاص:
يف اثوقـت اثذي يـدوُر اثحديُث فيه عن 
تغيـري م4تَقٍب ثحكومة امل4تِزقة وَْو  عض 
اثكعديـلت اثوزارية اثكـي يقو2  ها اث ار 
4ادي  عـد  إقاثة امل4تـِزق وحمد  ن دغ4 
وتحميلـه مسـئوثية انهيـار االقكصـاد، 
فـإن مصـادر مطلعـة تشـ ت، ومـس 
االثنن، عن قيـا2 عدد من وزراا حكومة 
امل4تِزقـة اثحاثين  سـحب مباثـَغ ماثيٍة 
تبرية من حسـا ات وزاراتهم امُلْوَدَعة يف 
اثبنـك امل4تزي اثيمني وتذثك اثبنك األ4يل 

اثيمني و نوك وخ4ى  محافظة عدن. 
مواثيـة  صح يـٍة  ملصـادَر  ووفقـاً 

ثلعـدوان، فإن تلك اثحسـا ات تم فكحها 
قبل تحويل اثبنك امل4تزي إىل عدن وتوريد 
األ4ـيل  اثبنـك  يف  املسـكم4ة  اثحسـا ات 
وتوريد إي4اداتها اثعامة إثيها، مشـرية إىل 
قيا2 اثوزراا امل4تِزقـة املكواجد معظمهم 
يف اثخارج  سحب مباثغ ماثية تبرية من 
ورصـدة وزاراتهم من خـلل رصفها عرب 
شـيكات رصف رسـمية تم توقيعها من 
قبلهـم  م4اسـلت خاصة عرب شـبكات 
اثكواصل االجكماعي »اثواتس وب«، مبيناً 
ون املاـري يف األمـ4 4و اعكماد4ـا من قبل 
إدارات اثبنك امل4تزي واثبنك األ4يل اثيمني 
و قيـة اثبنـوك اثكـي تكعامـل وزاراتهم 

معها. 

 : صنعاء:
 دشـن محمـد عيل اثحوثـي -رئيس 
اثلجنـة اثاورية اثعليا-، ومـس االثنن، 
عرب حسـا ه يف تويـرت حملـًة تغ4يديًة 
تحـت وسـم »املجاعـة تعـد2 اثيمنين 
جميـع  داعيـاً  خاشـقجي«،  تإعـدا2 
األح4ار ثلمشـارتة اث اعلـة يف اثحملة 

امل كوحة. 
وتأتي 4ـذه اثحملـة  هـدف إيصاِل 
رسـاثة اثشـعب اثيمنـي اثـذي يواجه 
وتربَ مجاعة يف اثعاثم؛  سـبِب اثحصار 
اثذي ي 4ضه تحاثف اثعدوان اثسعودي 
منـذ مـا يقـارب 4 سـنوات، إىل اثعاثم، 
ويف اثوقـت اثـذي انك ض اثعاثـم ملقكل 
اثصح ي جمال خاشقجي وثم ينك ض 
ثلمجـازر اثكي تن ذ4ـا دول اثعدوان يف 

اثشعب اثيمني. 
يف  اثعليـا  اثاوريـة  رئيـس  وقـال 
تغ4يـدة نر4ـا عـىل حسـا ه  كويرت 
ومـس: »تـن فاعـلً َوشـارْك  اثحملة 
امل كوحة  وسم »املجاعة تعد2 اثيمنين 
تإعدا2 خاشـقجي«، مضي اً: »ح4يكك 
وإيَْمــانك  اثدفاع عن املظلومن تحكمُّ 
عليك اثكَحـ4ّك  ما تسكطيع رغم األثم«. 
ويف وقت سـا ق حّذرت األمم املكحدة 
مـن ون اثيمن قد يواجه »وسـوو مجاعة 
يف اثعاثـم منـذ صص1 عـا2« إذا اسـكم4 
اثعدوان واثحصار، وووضحت ثيز غ4اند 
-منسـقة األمم املكحدة يف اثيمن- ون ما 
يصـل إىل 13 مليون مدني قـد يموتون 
مـن اثجـوع إذا ثـم يكوقـف اثقكال من 
قبـل »تحاثـف اثعـدوان« اثـذي تقوده 

اثسعودية عىل اثيمن. 

 : خاص:
أقرَّ تقري�ٌر صادٌر عن ما يس�مى »مرَكز 
اإلع�الم االقتص�ادي« امل�وايل للع�دوان، بأن 
أس�عاَر املواد الغذائي�ة يف العاصمة صنعاء 
ه�ي  اإلنق�اذ  حكوم�ة  س�يطرة  ومناط�ق 
األرخ�ُص ع�ى مس�توى اليمن، فيم�ا تأتي 
م�أرب الواقعة تح�ت س�يطرة املرتِزقة عى 
رأس قائم�ة املحافظات األغى س�عراً للمواد 

الغذائية والسلع األساسية. 
ولفت التقري�ر االقتصادي إىل أن املوظَف 
اليمن�ي فق�د ثلث القيم�ة الحقيقي�ة ملرتبه 
الش�هري خالل ش�هر واحد وأكثر من ثلثي 
املرت�ب مقارنة ببداي�ة العدوان ع�ى اليمن 
مطل�ع ٢٠١٥ وعندم�ا كان البن�ك املركزي 
ال ي�زال يعم�ل يف العاصم�ة صنع�اء، حيث 
سجلت محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة 
االحتالل الس�عودي ومرتِزقته األعى س�عراً 

يف املواد األساس�ية، يف حني جاءت العاصمة 
اليمنية صنعاء يف املرتبة األخرية، يف دراس�ة 
ق�ام به�ا املرَك�ُز التاب�ُع للع�دوان بعم�وم 

محافظات الجمهورية. 
وتش�هد كل املحافظ�ات اليمني�ة انهياراً 
اقتصادياً غري مس�بوق تأتي يف إطار الحرب 
االقتصادية التي يش�نها العدوان الس�عودي 
وحكومة املرتِزقة، تمثلت يف الطباعة املتكررة 
للُعمل�ة املحلي�ة يف الخارج ب�دون أي غطاء 

نقدي أجنبي بلغت أكثَر من تريليونني ريال، 
األم�ر ال�ذي أدى إىل انخفاض قيم�ة الريال 
اليمني أمام بقي�ة الُعمالت األجنبية األخرى، 
حي�ث بلغ س�عر الدوالر األمريك�ي أكثَر من 
700 ري�ال، بينم�ا وصل الريال الس�عودي 
إىل 200 ري�ال يمن�ي، وبالتايل تس�بّب ذلك 
يف ارتفاع أس�عار املواد الغذائية واملش�تقات 
النفطية بش�كل جنوني ضاَع�َف من معاناة 

املواطنني املعيشية وأثقل من كاهلهم. 

 : متابعات:
ثجأ املدعو عبداثله اثحامـدي –نائب وزي4 اثرت ية 
واثكعليـم يف حكومة اإلنقـاذ-، إىل االرتماا  أحضان 
اثعـدوان اثسـعودي؛ 44 اً مـن املسـاَاثة اثقانونية 
املكوجبـة عليـه  عـد ون ورد اسـمه ضمـَن قوائـم 
املسـئوثن املكورطـن  قضايـا اث سـاد واثكي وّجه 
اث4ئيس مهدي املّشاط، ومس األول األحد،  إحاثة 74 
مسـئوالً إىل اثقضاا  كهم اث سـاد واثـذي تان اث ار 

اثحامدي وحد 4ؤالا املكهمن. 
وتشـ ت وثيقٌة رسـميٌة حصلت عليها صحي ة 
»املسـرية« تورَُّط امل4تِزق اثحامدي يف قضية فسـاد، 
واثـذي غـادر اثعاصمـة صنعـاَا قبل فـرتة؛  هدف 
اثعـلج، وظهـ4، ومـس األول األحـد، يف اثعاصمـة 
اثسعودية اث4ياض، معلناً تأييَده ثكحاثف اثعدوان، يف 
حن ظه4، ومس االثنن، اثعقيد املاثكي ناِطُق تحاثف 
ُب  انشقاق اث ار  اثعدوان خلل مؤتم4 صح ي ي4حِّ
اثدتكـور اثحامـدي مـن حكومـة اإلنقـاذ  صنعاا، 

واص اً إياه  ـ »وحد اث4جال اثرفاا«. 
وتكشـف اثوثيقـُة املوّجهـة من مككـب األوقاف 

واإلرشـاد  محافظة صنعاا، عن اسـكيلا اثحامدي 
عـىل قطعـة ورض تا عـة ثألوقـاف مسـاحكها 41 

ثبنـة، و موجب ذثك فهي تا عة ألمـوال اثدوثة، تما 
طلبت املذتـ4ُة اثصادرة يو2 اثسـبت املايض حضوَر 
اثحامدي ملككب ووقاف محافظة صنعاا يف  يت  وس 

 اثعاصمة صنعاا. 
وتش ت وثيقٌة وخ4ى  أن اثحامدي مكهٌم وصاِدٌر 
 حقه حكٌم قضائيٌّ  سجنه ملدة أ وشه4 عىل خل ية 
قيامـه  اثكـرف  بـاص يكبـع اثدوثـة حـن تان 
مسـؤوالً يف وزارة اثصحـة يف عهد اثنظا2 اثسـا ق، 

وقا2  بيعه واالسكيلا عىل قيمكه. 
و موجـب اثوثائق فـإنَّ ظهور امل4تـِزق اثحامدي 
عىل شاشـة قنـاة اثع4 يـة معلنـاً تأييـَده ثكحاثف 
اثعـدوان وانضمامـه إىل ص ـوف امل4تِزقـة جاا  عد 
اتهامـه  قضايـا فسـاد، حيـُث تان اسـمه مدرجاً 
يف قائمـة اثـ74 شـخصية اثكي وم4 رئيـُس املجلس 
اثسيايس األعىل مهدي املّشاط، ومس األحد،  إحاثكها 
إىل نيا ة األموال اثعامة واثقضاا ملحاَسبة من وردت 
وسـماؤ4م يف قضايا اث سـاد، حسـب اثكشف اثذي 

رفعه رئيُس اثجهاز امل4تزي ثل4قا ة واملحاسبة. 

تم سحبها عبر شيكات صرف رسمية واعتمادها من قبل البنك المركزي والبنك األهلي بلغت مئات الماليين:

وزراء يف حكومة املرتزقة ينهبون مبالغ كبرية من حسابات وزاراتهم تحسباً لتغيريهم

رئيس الثورية العليا يطلق حملة تغريد 
بـ »تويرت« تحت شعار »املجاعة تعدم 

اليمنيني كإعدام خاشقجي«

في تقرير صادر عن اإلعالم اقتصادي الموالي للعدوان:

مأرب األعلى سعرًا يف املواد الغذائية والسلع األساسية 
وصنعاء األرخص 

فيما ناطق تحالف العدوان يصفه بـ »أحد الشرفاء«:
الفار الحامدي يرتمي يف أحضان العدوان هرباً من قضايا فساد منظورة أمام نيابة األموال العامة 

مرتزقة االحتالل يف عدن يستولون على عمارة رجل أعمال 
 : عدن:

يواصُل م4تِزقُة االحكلل اإلماراتي ممارساِتهم اإلج4اميَة  حق املواطنن املنكمن ثلمحافظات اثشماثية يف مدينة عدن وإض اا طا ع 
املناطقية واثك4ا4ية من خلل تلك األعمال وصلت َحـّد اثقكل واثنهب واثكط يش واسـكخدا2 تل وسـيلة من شـأنها تضييق اثخناق عىل 

تل ما 4و شمايل يف املحافظات اثجنو ية. 
ويف  يان صادر عن رجل األعمال عيل محمد شـارب –وحد تبار اثكجار يف اثيمن-، اتهم وحد قيادات م4تِزقة االحكلل اإلماراتي ويُدعى 

رمزي اثلحجي  االسكيلا عىل ِعمارته يف مدي4ية املعل  محافظة عدن. 
من جهكه قال اثصح ي فكحي  ن ثزرق املوايل ثلعدوان، يف منشـور عىل حائطه  اث يسـبوك، ومس االثنن: إن عيل محمد شـارب و4و 
رجـل وعمـال من صنعاا اتصل  ه ثإليضاح حـول واقعة تبادل إطلق نار  اثُق4ب من عمارته  حي املعل دتة قبل ويا2، مبيناً ون شـارب 
ووضح ثه ون مسـئوثن ومنين يف ص وف امل4تِزقة يف عدن اسـكوثوا مجّدداً عىل عمارته عقب تمّكن قيادة ومن املنطقة اثاانية من إعادتها 

ثه  عد نهبها إ ان دخول االحكلل اإلماراتي ثعدن. 
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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 )3 _ 3(

ُأَقـدُِّمكم قبلي عند الــعــطـــاء وأتقــــدَُّم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم 
الدكتور خالد القروطي

املبحث الثاني: الجهاد يف واقع حياة 
ومسرية اإلمام الهادي عليه السالم: 

اثجانُب  األول  املبحث  يف  ثنا   2َ تقدَّ
وصياغكُه  تسميكُه  يمكن  ملا  اثنظ4ي 
اثسل2  عليه  اثهادي  اإلما2   نظ4ية 
اث4ؤيَة  ثنا  تعكُس  و4ي  اثجهادية، 
تما  ويضاً،  ثلجهاد  املحمدية  اثق4آنية 
عليه  اإلما2 عيل  رؤيَة  ثنا  تعكُس  إنَّها 
اثبيت  آل  ونظ4ة  خصوصاً  اثسل2 
عموماً ثلجهاد، فإنهما ثن ي رتقا حكى 

ي4دا عىل اثحوض. 
رؤيَة  ون  4نا  ذت4ه  اثجدي4  ومن 
اثسل2  عليه  اثهادي  اإلما2  ونظ4يَة 
محضَّ  تكن  ثم  ثلجهاد  اث ك4يَة 
وَفنَْقَلت  افرتضها،  افــرتاضــات 
اخكلقها، وثكنه وقامها وطبّقها وسار 
عليها يف مسرية ُحكمه وجهاده طوال 
وجيَشه  ن َسه  ساس  ها  حياته، 
يف  ــداَاه،  وع وعاَمَل  ها  ووصحا ه، 

من  ـــــورة  ص
اثكعامل  صــور 
اإلنـــســـانـــي 
اإليْــَمــــــــانــي 
ــذي  ــي اث ــ4اق اث
اثباحان  جعل 
عىل  واملطلعن 
وتأريخه  سريته 
يــســاوونــه  ال 
ما  ــور  ــص ــع  
ــهــا  يــســمــون
اث4اشدة  اثخلفة 

عليها  مكقدماً  ويجعلونه  فحسب،  ل 
يف  عض تطبيقات مسريته اثجهادية. 

شــروُط بيعته التــي أعلنها يف أهل 
اليمن

االطلُع  املنصَف  اثباحَث  ويك ي 
يف  وعلنها  اثكي  رشوط  يعكه  عىل 
عىل  مبايعكه  إىل  ودعا4م  اثيمن،  و4ل 

وفقها، ونصها:
اثناس: إني وشرتط ثكم ور عاً  )ويها 

عىل ن يس: 
• اثحكم  ككاب اثله وُسنة نبيه.

• واألَث4ََة ثكم عىل ن يس فيما جعله 
وت ّضل  وال  وؤث4تم  و ينكم،  اثله  يني 

عليكم.
• ووَُقدُِّمكم عند اثعطاا قبيل.

عدوي  ثقاا  عند  ومامكم   2ُ ووتقدَّ  •
وعدوتم  ن يس. 

 ووشرتط ثن يس عليكم اثنكن: 
• اثنصيحة ثله سبحانه ويل يف اثرس 

واثعلن.
• واثطاعة ألم4ي يف ُتــّل حاالتكم 
ما وطعت اثله فيكم، فإن خاث ُت طاعَة 
اثله عز وجل فل طاعَة يل عليكم، وإْن 
فل حجة  اثله  تكاب  عن  وعدثت  ملُت 

يل عليكم(. 
اثناس  يدعو  من  ون  حينها  ثيدرك 
مقدمة  يف  4و  يكوَن  ون  عىل  ملبايعكه 
واثقكال،  اثجهاد  عند  ص وفهم 

واثعطاا،  املغنم  عند  ويقدمهم 
وَْو  مال  إن  مخاث كه  إىل  ويدعو4م 
يكون  فلن  تعاىل،  اثله  عدل عن طاعة 
وَْو  ملك  يف  مطمع  4ذا  مال  ثشخص 

4وى يف منصب. 

قضيــُة اإلمام الهادي إىل الحق عليه 
السالم

ونه  قضيكُه  اخكصار  تانت  فقد 
من  ثه  يعد  فلم  ثله،  ن َسه  رجٌل  اع 
ي َي  ون  سوى  غاية  من  وال  مطمٍع 
 بيعكه تلك يف اثدنيا، عىل ومل ون يقبَض 

اثامن يف اآلخ4ة. 
تذثك  اثسل2  عليه  تان  وفعلً 
وثيس مج4د شعارات رفعها ثلكضليل 
واثخداع، فكان طوال حياته يف مقدمة 
فارساً  مجا4داً  ودوثكه  ُجنده  ص وف 

قائماً  أم4 اثله فيهم. 
ُتــّل  )ع(  جهاده  يف  تجّلت  وثقد 
املق4ونة  أفضل  اثشجاعة  معاني 
ونواع اثص ح واثع و، فكانت شجاعة 
اثص ات،  وونبل  ازدانت  أجمل  علوية 
)ع(  دون  اثهادي  اإلما2  عليها  طبع 
مجا4دة  وَْو  تل ة 

روي. 

الهــادي  اإلمــاُم 
الثانيــة  الصــورة 
عليهما  علي  لإلمام 

السالم
)ع(  تان  َوثقد 
ثإلما2  ثانيًة  صورًة 
فكان  )ع(،  عــيل 
يقاتُل  سي ه، 
ــه،  ــرضب رض َ وي
رضب  ونه  ي4َُوى  اثص وَف،  ويكقد2 
من  ن  اثسيَف  فجذب  رجلً  نج4ان 
اسرتوا رض ة  رئيُسهم:  فقال  رجليه، 
اثناس  رآ4ا  ثنئ  فواثله  اثعلوي  4ذا 

ثكنارصوا. 
يحاهم  و4و  يوماً  ألصحا ه  وقال 
)ما  اثق4امطة:  قكاَل  عليهم  ويوجُب 
رجل،  وث ا  وونكم  من عدوتم  يجزعكم 
)ع(:  فقال  وثف،  نحن  إنما  فقاثوا: 
)ونكم وثف، وونا وقو2 مقا2 وثف، ووت ي 

ت ايكهم(. 
ويف إحدى املعارك مع آل يع 4 و4و 
يف قلة من وصحا ه 4َجَم عليهم حكى 
خاثطهم  أصحا ه، وقكل حامل رايكهم 
و4زمهم، فكعجب اثناس من شجاعكه 
قال:  ذثك  )ع(  اثهادي  فلما  لغ  تلك، 
وثو  ذثك،  من  يعجبون  وما  )ويحهم 
تان معي وث ا رجل وخمسمائة فارس 
عامة  ثدوخت  هم  صا 4ين،  مؤمنن 

األرض(. 
واثشجاعة  اثقوة  تلك  تانت  وثقد 
األعداا،  عىل  وعدالً  سماحة  تنعكُس 
يف  ثلبيعة  عليه  يكوافدون  جعلهم  مما 

ُتــّل جهة ينزل فيها. 

مــا قيل عن شــروط البيعــة لإلمام 
الهادي

ز44ة  عد  و و  محمد  اثشيُخ  يقول 
ثإلما2  اثبيعة  ورشوَط  ق4و  ياَن  ون 

اثهادي عليه اثسل2: )و هذا يكبن ونه 
ما تان يطلب امللك، وثكنه تان يطلُُب 
إصلَح وم4 املسلمن، وإحياَا اثريعة 
يف  اسكق4  ون  و عد  ُسلطانها،  وف4ض 
صعدة اتجه إىل وم4َين: وحد4ما: جمع 
واحد،  حكم  عىل  جاور4ا  وما  اثيمن 
واثقضاا عىل اثك 4ّق فيها، وقد جا4د 
يف ذثك جهاداً شديداً، وخارب املبكدعن 
ثحكمه  اسكق4  حكى  األ4ــواا  وو4ل 

وتا44ا...(. 
اثعهد  عىل  اثسل2  عليه  وتــان 
واثبيعة اثكي دعا اثناس ملبايعكه عليها 
دقيقاً يف اثكزامه  أحكا2 اثرع، سائ4اً 
عىل وفق وحكا2 اثله ورسوثه صىل اثله 

عليه وآثه وسلم. 
ومّما تجدر اإلشارة إثيه يف 4ذا املجال 
اثكمسك  شديَد  تان  اثسل2  عليه  ونه 
يف  ورصح  اثنبوية  واالقكداا  اثسرية 
قائلً:  ألتباعه  عديدة  مواطن جهادية 
عنكم  يغيب  ال  وطعكموني  ثنئ  )واثلِه 

من رسول اثله إال شخصه(. 
ثيس 4ذا فحسب،  ل تان تلما روى 
وظلماً  جيشه،  وف4اد  من  عض  تعدياً 
ينه44ُم  ُجنْده،  من  عض  وجــوراً 
فيهم  َويصيح  وي4دعهم  ويو ُّخهم، 
عظيم  منهج  عىل  سائ4ٌ  ونه  مبيناً 
تلك 4ي سرية ومنهج  ناصعة  وسرية 
قائلً  اثسل2  عليه  عيل  املؤمنن  ومري 

ثهم: )إنها َثسريُة عيلٍّ وَْو اثنار(. 
يف  شايف  عبداث كاح  يــقــوُل 
وفقيهاً  واثياً  اثهادي  )اإلما2  تكا ه 
ومجا4داً(: )وثقد قىض اإلما2 اثهادي 
اثنبيلة  اثغاية  ثكلك  تلَّه  عم4َه  )ع( 
اثكي وعلنها يف مبدو وم4ه، عاش حياتَه 
ثن سه  يدخ4  ثم  ورضاً،  جهاداً  تلَّها 

مللك  وثم يسَع  ديناراً،  وال  فيها در4ماً 
مع  وفعاثه  تناقضت  وما  وال سلطان، 
ظلت  وإنما  األيا2،  من  يوماً  وقواثه 
حياته تلها نسقاً واحداً ون حاً صادقاً 
حكى  اثحق  تلمة  إلعلا  خ4ج  ون  منذ 

ثقي اثله(. 

أبرز ما مّيز اإلمام الهادي يف جهاده
اثدقيق  االثكزا2  4ذا  تان  وثهذا 
واسكحضار  اثك4يم،  اثق4آن   أحكا2 
اثله  صىل  اثله  رسول  ومنهج  سرية 
ومري  واثكقيد  سرية  وسلم،  وآثه  عليه 
تله  ذثك  تان  اثسل2،  عليه  املؤمنن 
اثسل2  عليه  اثهادي  ميز  ما  و 4ز  4و 

وما  جهاده،  يف 
تميزت  ه ح4و ه 

ومعارته. 
ـــواا و4ــو  س
جيشه  ــد  ــع ي
وصحا ه  ويعبّئ 
عدو4م،  مللقاة 
حاثة  ويف  وثناا  وَْو 
اثقكال،  مبارشة 
انكهاا  وتذثك  عد 
وما  املــعــ4تــة، 
من  ذثــك  يعقب 
ومور  يف  ترفات 
واثغنائم  األرسى 

وغري4ا. 
وتقد2 ثنا يف آخ4 املبحث األول تلُمه 
ثه  واثذي عقد  اثقويُم  وفك4ُه  اثعظيُم 
فيما  اثقول  » اب  تاملً  عنوان:   ا اً 
جهاد  إىل  زحف  إذا  اثحق  إما2  ي عل 
وما  اث اسقن«،  وملقاة  املخاث ن 
تضمنه من آداب وِقيٍَم وُماُل إيَْمــانية 
اثح4ب،  يف  علوية  وت4 ية  نبوية  وسري 
وجنده  وصحا ه  مع  اثكعامل  وتي ية 
مع  اثكعامل  يُخصُّ  وفيما  ووعوانه، 

وعدائه قبل ووثناا و عد املع4تة. 
 ل  لغ  ه اثح4ُص عىل اقك اا اثسرية 
اثجيش  مسميات  يف  حكى  ون  اثنبوية 
فقد تان جيُشه مكوناً من املهاج4ين 
ومقّسماً  واألنصار 
اثكقسيم  وفق  عىل 
ثجيش  اثعسك4ي 
اثله  صلوات  اثنبي 

عليه وعىل آثه. 
ــة  دق ومــــن   
ثلمنهج  اتّباعه 
وصــدق  اثنبوي 
اثسلوك  اثكزامه 
ال  تان  ونه  اثعلوي 
يقاتل قوماً إال  عد 
ويقيم  يدعو4م  ون 

اثحجة عليهم. 

 لم يعد لإلمام 
الهادي من مطمع 
وال غاية سوى أن 
يفَي ببيعته تلك 
في الدنيا لقبض 
الثمن في اآلخرة

كان اإلمام الهادي 
يطلب من جيشه 

أن يهبوه نصيَبهم 
من المغانم ليردها 

على أصحابها 
تأليفًا لهم

 كانت قوة اإلمام الهادي 
وشجاعته تنعكس 
سماحًة وعدالً على 
األعداء مما جعلهم 

يتوافدون عليه لمبايعته

تمسك اإلمام الهادي 
واالقتداء بالسيرة 
النبوية جعله يمثل 
منهَج رسول اهلل 

بكل ما فيه

بعَد العرض السابِق لجانٍب من سرية اإلمام الهادي عليه السالم 
ومثاالً  حياً  نموذجاً  كانت  والتي  الجهادي،  الجانَب  يُخصُّ  فيما 
السريَ  نفسه  ألزم  التي  والعلوية  النبوية  للسريتني  واقعاً  تطبيقياً 

مقتدياً بهما. 
البالُغ يف  التي كان لها األثُر  العوامل  فإنه يحُسُن بنا عرُض أهم 
انتصارات اإلمام عليه السالم يف معاركه، وتعكس لنا صورًة مرشقة 

مما كان عليه اإلمام والتي لخصها أحُد الباحثني يف سريته، وهي: 
• صدُق اإلمام وإخالُصه فيما كان يدعو إليه، ويقينُه الجازُم بأنه 

وأصحابه عى الحق، وأن أعداَءه عى الباطل. 
ُعِرَف بها، حتى  التي  النظري، وبسالته  • شجاعُة اإلمام منقطعُة 
أنه رّصح بنفسه أنه كان يقوم بألف من الفرسان، وهو ما أّكده عليه 
نرُصته  إىل  يدعوهم  ملن  فيها  اشرتط  التي  بيعته  رشوط  يف  السالم 
بنفسه،  وعدوهم  عدوه  لقاء  عند  يتقدمهم  أن  لدعوته  ويستجيبون 
ولقد كان كما وعدهم يف مقدمة جيوشه عليه السالم، حتى أصبح 

عليه السالم مرضَب امَلثَل يف الشجاعة. 
• الصربُ الشديُد الذي تميّز به اإلمام الهادي وأصحابه أمام أهوال 
الناس  استغراب  أثار  صرباً  رضاوتها،  وشدة  والحروب  املعارك 
وتعجبهم من ذلك، حتى قال اإلمام الهادي عليه السالم ملا بلغه ذلك: 
)ويَحهم وما يعجبون من ذلك، ولو كان معي ألفا رجل وخمسمائة 

فارس مؤمنني صابرين، لدوخت بهم عامة األرض(. 
• التزاُم الَهاِدي الدقيُق بأحكام اإلسالم وأخالقه يف سلمه وحربه، 
ويف سياسته وحكمه، مع أصحابه ومع أعدائه، ذلك التطبيق الدقيق 

أهمُّ عوامل انتصـــــــار اإلمام يف جهاده
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دراسة 

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

ُأَقـدُِّمكم قبلي عند الــعــطـــاء وأتقــــدَُّم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم 
دعواتــه للخصــوم عندمــا يعســكر 

للقائهم
وعسك4  عــدوه  من  اقــرتب  وإذا   
مواجهاً ثه  عث إثيه رجلً وَْو رجلن وَْو 
واثكقوى،  واثعقل  اثعلم  و4ل  ثلثة من 
اثله  إىل  فيدعونه  اثحجة،  عليه  ثيقيم 
من  ويحذرونه  ثوا ه،  يف  وي4غبونه 
ويخوفونه  اثله  اثشيطان،  طاعة 
وعذا ه وعقا ه، ويسأثونه حقن اثدماا 
واثدخول فيما دخل فيه املسلمون من 
وصبح  وجا هم  فإن  واثهدى،  اثخري 
منهم، وإن و ى ذثك عليهم قاتلوه حكى 

يحكم اثله  ينه و ينهم. 
اثهادي  اإلما2  إحدى رسائل  جاا يف 

ــي  عاها  ــك واث
يحيى  ألحمد  ن 
يدعوه  زيد   ن 
ثنُرته،  فيها 
فيها  ثه  ويبن 
إثيه  يدعوه  ما 
)وودعوك  قائلً: 
نحن  نأم4َ  ون  إىل 
وونت  املع4وف 
وم4نا  ُتــّل  يف 
وننهى  ون عله، 
ـــن املــنــكــ4  ع
جا4دين ونرتته، 
مجا4دة  وإىل 

اثدُّعاا إىل اثحق ثهم،  اثظاملن من  عد 
واثسنة  اثحجج  واإليضاح  اثككاب 
عليهم، فإن وجا وا فلهم ما ثلمسلمن 
خاث وا  وإن  املؤمنن،  عىل  ما  وعليهم 
إىل  حاتمنا4م  وتعلقوا  اث سق  اثحق 
فيهم  حكمه،  وحكمنا  سبحانه،  اثله 
فإنه يقول سبحانه: )َوَقاِتلُو4ُْم َحكَّى 
َفِإِن  ِثّلِه  يُن  اثدِّ َويَُكوَن  ِفكْنٌَة  تَُكوَن  الَ 
انكََهواْ َفلَ ُعْدَواَن إال َعىَل اثظَّاِثِمَن(. 

العهــد  ناقضــني  مــع  التعامــُل 
والخارجني عليه

اثكعامل  يف  معه  اثحاُل  يخكلِف  وثم 
اثزتاة  ومانعي  اثعهد  ناقيض  مع 
عليه،  واثخارجن 
يكن  ــم  ث ــُث  ــي ح
حكى  يقاتلهم 
إثيهم  اثدعوة  يقد2 
واث4جوع   اثكو ة 
وإعطاا  اثحق  إىل 
فإْن  عليهم،  ما 
قبل  وونا وا  تا وا 
وإن  ــك،  ذث منهم 
ثم  وتمنعوا  ــوا  و 
وال  ثيقاتلهم  يكن 
حكى  ثيحار هم 
يعلمهم  اثح4ب 
ويبلغهم  نقضهم 

ثلعهد. 
جاا يف تكاب ثه وّجهه عليه اثسل2 
وذثك  تعب  نج4ان  اثحارث  ن  ثبني 
وآذنوا  اثزتاة،  تسليَم  رفضوا  عندما 
تكبه  مما  فكان  4ناك  اثح4ب،  واثيه 
عز  اثلَه  فإن  )وما  عد:  إثيهم:  اإلما2 
َما   ُ يَُغريِّ الَ  )اثلَه  تكا ه:  يف  يقول  وجل 
َوإِذَا  ِ أَنُْ ِسِهْم  َما  ُواْ  يَُغريِّ َحكَّى  ِ َقْو2ٍ 
َوَما  َثُه  َم4َدَّ  َفلَ  ُسوًاا  ِ َقْو2ٍ  اثلُه  وََراَد 
ما  وقد  لغنا  َوال(،  ِمن  ُدونِِه  ن  مِّ َثُهم 
تعاىل  اثله  شاا  إن  4و  مما  عليه  ونكم 
سبب ثهلتكم وحلول اثنقم  كم، وثم 
اثله،  ومك4  أوثياا  غدر  و4ل  تزاثوا 
مك4ه  فإنما  اثله  مك4  أوثياا  ومن 
يِّئُ  اثسَّ اْثَمْك4ُ  يَِحيُق  )َوالَ  ن سه..  عىل 
إاِلَّ ِ أ4َِْلِه(، ونخن وحق من تأدب  أدب 
اثله واحكذى يف قوثه تله، وقد قال اثله 
ا تََخاَفنَّ ِمن َقْو2ٍ ِخيَانًَة  سبحانه: )َوإِمَّ
إِنَّ اثلَه الَ يُِحبُّ  إَِثيِْهْم َعىَل َسَواا  َفانِبذْ 
اثَخاِئِنن(، وثسنا ممن يسكجيز غدراً، 
وال يسكحل خديعة وال مك4اً، وال يقول 
غري ما ي عل، وال ينطق إال  ما يعمل، 
وقد آذناتم  اثح4ب عىل سواا )إِنَّ اثلَه 

الَ يُِحبُّ اثَخاِئِنن(. 
وسبق ثنا يف املبحث األول  يان تيف 
من  اثزحف  اقرتاب  عند  سريته  تانت 
تعبئة جيشه ميمنة وميرسة وقلباً تما 
عليه  اثله  اثله صىل  رسول  ي عل  تان 
ص اً  جنوده  يصف  وتيف  آثه،  وعىل 
وراا صف اتباعاً ثقول اثله تعاىل: )إِنَّ 
ا  اثلَه يُِحبُّ اثَِّذيَن يَُقاِتلُوَن يِف َسِبيلِِه َص ًّ
ويوصيهم  4ُْصوص(،  مَّ َتأَنَُّهم  ُنيَاٌن 
ويمنع  واثه4ج،  واثصياح  اثكل2   قلة 
يقضوا  وَْو  مد 4اً،  يكبعوا  ون  وصحا ه 
عىل ج4يح، وَْو يقكلوا وثيداً وَْو ام4وة وَْو 

شيخاً تبرياً ال يطيق اثقكال، وَْو يقطعوا 
شج4اً، وَْو يمالوا  آدمي وَْو  هيمة. 

ارتباُطه والتزاُمه بأحكام الدين
وثقد َغِضَب م4ًة غضباً شديداً، حكى 
وصحا ه عن  وُخلََّص  ن َسه  ونه حدث 
اثحجاز،  إىل  واثعودَة  اثيمن  ت4ََْك  نيكه 
دخلوا  وتباعه  ون  عَض  حينما  لغه 
اثقو2  تباَر  ون  ثوال  وانكهبو4ا،  وثافت 
من وصحا ه وعقلئهم و لغوا من وقع 
عليهم  اإلما2  اث عل غضب  ذثك  منهم 

حكى تا وا ووعادوا ُتــّل ما وخذوا. 
اثكقيّد  يف  شديداً  اثسل2  عليه  وتان 
امل4سلن،  سيد  وتعاثيم  اثدين   أحكا2 
يسمح  وال  ذثك  يف  وحداً  يجامل  فل 
ثن سه وال ألحد من جيشه  مخاث ة وَْو 
اسكباحة ما ح24 اثله وثو تان ذثك مع 
وَْو اثقبائل اثكي ثم تدخل تحت  األعداا 

واليكه وحكمه. 
اثقبائل  إحدى  إثيه  جاات  وثقد 
اثيمنية طاثبًة منه اإلذن ثها يف اإلغارة 
ثإلما2  محاِر ًة  وخــ4ى  قبيلة  عىل 
ونهبها، ف4فض إجا كهم إىل ذثك، وتان 

من جوا ه عليهم: 
فعلكم  دوت  )إن 

 قكاثكم(. 
يوماً  ـــال  وق
من  ــه  ــاع ــب ألت
عندما  اثجنود 
وخــــذوا  عَض 
ثدوا هم  اثَعَلف 
منازل  عض  من 
ورحب:  يف  اثقبائل 
ما  ُتـــلَّ  )ردوا 
واثلِه  ــم،  وخــذت
عاد  ثنئ  محمود 

مني  إذن  شيئاً  غري  يأخذ  منكم  وحد 
ألقطعن يده(. 

يدعو  املع4تة  انكهت  تلما  وتان 
ثم  واألسلب  اثغنائم  ثجمع  وصحا َه 
اثله  وم4  تما  يقو2  قسمكها  ينهم 

سيحانه وتعاىل. 

تعاُمــلُ اإلمام الهادي عليه الســالم 
مع الغنائم التي تم توزيُعها

ون  جيشه  من  يطلُب  ما  ووحياناً 
ثريد4ا  املغانم  من  نصيبَهم  يهبوه 
حدث  تما  ثهم،  تأثي اً  وصحا ها  عىل 
ذثك مع و4ل  4ط، وذثك ونه وفد منهم 
رجلً  معهم  فوجه  و ايعوه  إثيه  وفد 
فكع4ض  عليهم  عاملً  وصحا ه  من 
صلة  وداا  من  ومنعوه  ثه  عضهم 
وتانوا  ثإلما2،  فككب  ذثك  اثجمعة، 
يظنون عد2 قدرة اإلما2 عىل اثوصول 
إثيها  اثط4يق  ثوعورة  إىل  لد4م 
فقد2  اثقاسية،  اثجبَلية  وتضاريسها 
إثيهم اإلما2  جيشه ودعا4م وحّذر4م 
ذثك  ثكل  يلقوا  االً  فلم  ووعظهم 
ورموه  اثنبل وج4حوا  عض وصحا ه، 
منهم  وَقكل  ووصحا ُه  اإلما2ُ  فقاتلهم 
اثكاري 4ار اً،  اثكاري وف4  اثكاري وورس 
وسلبو4م  وُجنُده  وصحا ُه  فلحقهم 
منعهم  اإلما2  وثكن  قكَلهم،  وورادوا 
ثهم  ثيس  4ؤالا  ون  ألصحا ه  مبيناً 

ومريٌ وال فئة ي4جعون إثيها، وطلب من 
وصحا ه تما ذت4نا ون يهبوه ما غنموه 
ملا يف  يكأث هم  ه  و4ل  4ط  إىل  ثيعيَده 

ذثك من مصلحة ثإلسل2. 
اثسل2  عليه  سريتُه  تخكلف  وثم 
عنه  اثخارجن  مع  حكى  ِجهاده  يف 
ُتلُّ  عنده  يجُد  فل  ثعهده،  واثناتان 
4ؤالا إال اثص ح وقبوَل االعكذار، حكى 
اثعهود  ونكُث  اثغدُر  منهم  تك4ر  وإن 

واملواثيق. 

تعامل اإلمام الهادي مع أهل صنعاء
صنعاا  و4ل  مع  تعاملُه  ثنا  ويجيل 
إثيه  إسااتهم  مع  إثيهم  وإحسانُه 
اثجهادي  خلقه  من  ناصعًة  صورًة 
اث4فيع، حيُث ون ن قكه ون قة جيشه 
قّلت، فريفض و4ل صنعاا ثيس إعانكه 
اثسل2،  عليه  إق4اَضه  وإنما  فقط، 
معهم  اإلما2  يسكخد2  فلم  ذثك  ومع 
وي سلوك سلطوي وَْو تّرف يجرب4م 
عىل إخ4اج جزا من ومواثهم ثرضورة 
إطعا2 اثجيش اثذي يدافع عنهم وعن 

مدينكهم. 
ــا2  وتـــدور األي
وتدخل  واثسنون، 
اثق4امطة  جيوُش 
فكقكل  صنعاا، 
وتغكِصب  وتنهب 
ــح  ــي ــب ــك ــس وت
وال  األعـــــ4اض، 
صنعاا  و4َل  يجُد 
يسكنجدون  َمــن 
ـــا2  اإلم إال  ــه   
ملا  اثسل2؛  عليه 
عىل  و4م  يع4فونه 
يقن منه من ِدينه 
وإيَْمــانه ووالً، وفضله وحلمه وسعة 
عىل  وِغريته  وحميَِّكه  ثانياً،  صدره 
املسلمن  وع4اض  وعىل  وو4له  اإلسل2 
وال  ضغائَن  مالُه  يحمُل  فل  ثاثااً، 
طلبوا  وثذثك  ــداوات؛  ع وال  وحقاداً 
ثنجدتهم،  اثسل2  عليه  فهب  نجدتَه، 
ِخرية  من  شهداَا  ذثك  سبيل  يف  وقّد2 
قبل  صنعاا  و4ُل  رفض  اثذين  رجاثه 

ذثك مج4د إق4اضه املال إلطعامهم. 

تعاُمُل اإلمام الهادي مع األسري 
األسريَ  ون  ي4ى  اثسل2  عليه  وتان 
املسلمن،  حبس  يف  يكن  عُد  ثم  إذا 
املن عليه  وَْو  اإلما2 مخرّي يف قكله  فإّن 
وثق  قد  األسري  تان  إذا  وما  اث داا،  وَْو 
 وثاق يمنعه من اإلفلت فإنه ال يجوز 

قكله عند ذثك. 
قامت  وسري  ويَّ  ون  ي4ى  تان  تما 
املسلمن  من  وحد  اثبينة  قكل  عليه 
فإنه يقكل  ه، وإْن ج4ح وحداً وقيد  ه. 
وتاب  ج4ح  وال  قكل  يكن  ثم  وإْن 
وظه4ت تو كه وجب إخلُا سبيله، إال 

ون يخاف تيده فيحبس(. 
ثقكل  اثسل2  عليه  رفضه  وقصة 
زعماا آل يع 4 وآل ط4يف اثذين تانوا 
يف سجنه يف شبا2 مع4وفة، وجوا ُه ملن 
)إنه ال يحلُّ يل  وشار عليه  ذثك قائلً: 

قكلهم و4م يف ورسي(.  

لم يكن اإلمام يقاتل 
الخارجين عليه حتى 
يقّدم الدعوة إليهم 
بالتوبة والرجوع إلى 

الحق 

قضى اإلماُم الَهاِدي 
ُعُمَرُه كلَّه لهذه 

الغاية النبيلة وعاش 
حياَته كلها جهادًا 

لم يّدخر لنفسه 
فيها درهمًا وال 

دينارًا

استحضار سيرة 
رسول اهلل والتقيد 
بسيرة اإلمام علي 
أبرز ما ميز الهادي 
عليه السالم في 

كان اإلمام الهادي جهاده
عليه السالم شديدًا 
في التقيد بأحكام 
الدين وتعاليم سيد 

المرسلين

ألحكام ومبادئ اإلسالم أوجد صورة مرشقة كان يرُسُمها الَهاِدي يف 
ُك��ّل منطقة يدخلها من إزالة الفتن، والثارات، وإقامة العدل بني 
الصورة  تلك  تلبث  فال  وأشكاله،  بكل صوره  املنكر  وإزالة  الناس، 
فيتطلع عى  البالد،  الناس يف كثري من  بها  يتسامع  أن  املرشقة من 
إثرها املظلومون للتحرر من الظلم واالستعباد، ويطمع الخائفون يف 

أمن اإلسالم وأمانه. 
بالطربيني  املعروفني  املهاجرين  الرجال  من  النادرُة  املجموعُة   •
إىل  وهاجروا  وأهَلهم،  دياَرهم  تركوا  الذين  واملرضيني  والعلويني 
أَْو  اإلمام عليه السالم يف اليمن، وال يبتغون سوى النرص لدين الله 
الرجال  من  املؤمنة  الثلة  إىل  إضافًة  تعاىل،  الله  سبيل  يف  الشهادة 
اإليَْم��ان  من  عال  مستوى  عى  كانوا  الذين  املخلصني  اليمنيني 
والفداء، شكلوا معاً رغم قلتهم طليعة متميزة كانت تقذف بنفسها 
يف مقدمة الصفوف، حريصة عى املوت أكثر من حرص عدوها عى 

الحياة. 
وهكذا قىض اإلماُم الَهاِدي ُعُمَرُه كلَّه لتلك الغاية النبيلة التي أعلنها 
يف مبدأ أمره، عاش حياتَه كلها جهاداً لم يدخر لنفسه فيها درهماً 
وال ديناراً، ولم يسع مللك وُسلطان، ما تناقضت أفعاله مع أقواله يوماً 
من األيام، وإنما ظلت حياته كلُّها نسقاً واحداً ونغماً صادقاً منذ أن 

خرج إلعالء كلمة الحق حتى لقي الله وفياً بما عاهده عليه. 
حياً،  يُبَعُث  ويوم  اليمن  إىل  جاء  ويوم  ُوِلَد  يوم  عليه  الله  فسالم 
وجزاه الله عنا أهَل اليمن أفضَل ما جزى عباَده املرسلني واملصلحني، 

وصى اللُه وسلََّم عى سيدنا محمد وعى آله الطاهرين. 

أهمُّ عوامل انتصـــــــار اإلمام يف جهاده
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كتابات 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
نبارك خطوات الرئيس

واثكواصل مع اثعدوان وتزويد4م  بعض املعلومات ومحاوثة إفشـال وية 
تغيريات يكون من شأنها إحداُث وي نهوض يكون يف صاثح اثاورة ومقاَومة 

اثعدوان. 
ثهـذا فاث4ئيس/ مهدي املّشـاط وتا4ُ اثناس درايـًة  كواثيس 4ذا اثجهاز 
ووصا ـع اثسـعوديّة املؤثـ4ة فيه، و4و مـن وترب اثشـخصيات اث اعلة قبل 
صعوده اث4ئاسة يف مواجهة اثكحديات واملؤام4ات اثكي وراَد اثعدواُن تحقيَقها 
من خلل جهاز اثدوثة، وقد عمل جنباً إىل جنب مع اث4ئيس اثشهيد/ صاثح 

اثصّماد رحَمه اثله وودرتا معاً حجَم االسكهداف. 
ومن 4ذا اثشعور قاثها اثصّماد: نحن نسعى ثبناا دوثة يف خدمة اثشعب 

وثيس اثشعب يف خدمة اثدوثة. 
نبـارك خطـوات رئيـس اثدوثـة، وندعو اثشـعَب وتل األحـ4ار ثدعمه يف 

تج يف منا ع اث ساد املايل اإلداري وووتار اثكآم4 املكما4ي مع اثعدوان. 

اليمن والتطوراُت يف القدرات 
العسكرية 

يف املسـكنقع.. و4ـو اثيـو2 يكا 4 ويككبد خسـائ4 تبرية و ـات اثعدوان 
 ـل وفق، ال سـيما ونه مـا  ن فرتة ووُْخـــ4َى تكعاظم اثقدرات اثعسـك4ية 
اثدفاعيـة.. ونشـهد صناعـات محلية يمنية ألسـلحة تعـد تارسًة ثلكوازن 

وتشكل مصدَر قلق وإزعاج وردع ثلغزاة واملحكلن.. 
ونحـن نقول ثهم: 4ا نحـن يف اثعا2 اث4ا ع من اثعدوان ماذا تحّقق ثكم؟! 
ال يشا سـواا تدمري اثيمن ورضاً وإنَْسـاناً.. ونحـن يف املقا ل رغم اثحصار 
امل ـ4وض عـىل  لدنا  ـ4اً و ح4اً وجـواً إال وننا طّورنـا وسـلحكنا اثدفاعية.. 
وتعاظمت قدراتنا اثعسـك4ية واسـكطعنا ون نقصف مطاراتكم ومواقعكم 
ا2 املقبلة  االقكصادية واثعسـك4ية يف عمق عواصمكم واثقـاد2 وعظم واألَيَـّ

حبىل  امل اجئات.. 
و اثكايل تطورات اثصناعات اثدفاعية اثيمنية 4ي ذاتية و4ي  أياٍد يمنية 
 حكـة و أفكار وعقـول يمنية.. ف ي اثجيش اثيمني واثلجان اثشـعبيَّة من 

اثكـوادر اثكي تسـكطيع ون ت ك4 وتطور وتعمل وتصنع.. سـيما واثعدّو  دو 
يف اثعدوان  شـكل جنونـي وقصف  آالف اثغارات اثجويـة وحارص اثبلد  4اً 
و ح4اً وجواً.. واسـكجلب امل4تزق وعنـارص اثقاعدة وداعش ورشتات اثقكل 
واإلجـ4ا2  ـلك ووت4 وغري4ا واثجنجويد اثسـودانين ودنـس ورضنا ونهب 
ث4واتنـا.. وومـا2 4ذا تله يحكم علينا 4ـذا اثواقع ون نبككـ4َ وون نصنَع وون 

َر ما ثدينا من وسلحة ثكي ندافَع عن  لدنا وت4امكنا واسكقلثنا..  نطوِّ
يف املقا ل قائُد اثاورة اثشـعبيَّة سماحة اثسيد عبدامللك  دراثدين اثحوثي 
ح ظه اثله وعلن يف وَْتاَـ4 من خطاب عن ونه إذَا اسكم4 األم4يكي واثسعودي 
واإلماراتـي يف عدوانهم عىل اثيمن فإنَّ ثنا خيـارات م كوحة.. وال يمكن ون 
نقف مككويف األيدي وما2 إج4امهم واحكلثهم ثبلدنا.. و4ذا ما تحّقق فهناك 
تطورات الفكة سيما ونحن يف اثعا2 اث4ا ع يف اثصاروخية ويف اثقوات اثجوية 
واثبح4ية واثربية.. وقد  دوت  اثقصف أل4داف اسرتاتيجية ووصلت إىل عمق 
عواصـم دول اثعدوان تاث4ياض وو و ظبي.. وقـد تا عنا قصف  اثصواريخ 
اثباثسـكية  عيـدة املدى.. وتذثـك غارات ثلطريان املسـري وقصـف ثلبوارج 
اثح4 ية.. فمسـكقبل املع4تـة واضح ون وصحـاب األرض واثقضية 4م من 
سـينكرون  إذن اثله.. سـيما ونحن نمكلك اثعزيمة واثصرب وقوة االرادة؛ 
ألنَّ األرَض ورضنـا واثقضية قضيكنا ثن نحيد وثـن نكل وثن نمل من اثدفاع 
عن ورضنا وت4امكنا واسـكقلثنا مهما تان ومهمـا تانت اثكضحيات.. وقد 
ضّحينا  مـا ضّحينا من وجل ت4امكنا واسـكقلثنا وديننـا وورضنا وع4ضنا 

نأ ى اثضيَم واثقه4َ واإلذالَل وحياَة االمكهان.. 

أين يكون املرء؟ وملن ينتصر؟!
ال ُج4وَة ثقط4ين وال ألت4اك نا4يك عن اثسعوديّن واإلماراتين عىل إرسال 
خ4طوشة واحدة ثل لسطينين. دون إي4ان وما تشبّك من قوى ال وحد يقول 
ألم4يكا ال وإلرسائيل ال. سـهٌل قوُل 4ؤالا و4ؤالا ثبشـار ال. 4ي )ال( تاذ ة 

تحيُط  ها نعم واسعة ع4يضة ت4تجُف وما2 األم4يكين واثصهاينة. 
4ذا ثحقناه وشا4دناه وما عاد ممكناً إنكاُره واثق ُز عليه. عندما يكون 
املشـهُد 4كذا ماذا تقكيض األمانة اثبسيطة واث ط4ية؟ وين يكون امل4ا وملن 

ينكر ووين يقّدر مصلحة األّمة؟

نحن يمانيون ولن 
نكون خاشقجيين 

أمل المطهر

يف سـ ينة اثكيكانيك مات 1517 غ4قاً ُجلُّهم من اثنساا 
واألط ـال ثكن مخ4ج اث يلم جعلـك تكعاطف وتبكي عىل 

إثنن فقط 4ما اثبطل واثبطلة..!! 
4كذا ي عل اإلعل2 اثعاملي اثيو2..؟! 

شعٌب يباد ومدن تاملة تحرتق وقكل مكواصل وعائلت 
تهج4 ويشكت شملها يف وطني اثحبيب اثيمن..!! 

اثغ4 يـة  وحكوماتـه  ومنظماتـه  واثعاثـم  إعلمـه 
واثع4 ية يكساال:

وين جمال خاشقجي..؟! 
عاثم منافـق.. وعور اثبـر ووعمى اثبصـرية.. يكاج4 
 حيـاة اثبـر و مبـادئ اإلنسـانية مـن وجـل تص يـة 

اثحسا ات اثسياسية..!!
عاثم تج4د من اإلنَْسـانية فأصبـح يلهث وراا مصاثح 

مقيكة وضيعة..
تل 4مه ون يكون ضمن طا ور امل4ضين عليهم..!!

تضـج مواقـع اثكواصـل االجكماعـي وقنـوات اثكل زة 
 إخبـار وتحليـلت وتكهنـات وتأّو4ات عىل خاشـقجي 

ومصريه املع4وف واثواضح دونما غموض.
 ينما يغـض اثط4ف عن و شـع املجازر اثكـي ي4تكبها 
ملـوك مملكة اثزجاج واث4مال  حق وط ال ونسـاا اثيمن 

طـوال ور عـة وعـوا2..
فيموت األط ال جوعاً وم4ضاً ويُقكل اثج4يح يف رسي4ه؛ 
ألنَّه ثم يجد اثعلج املناسب؛  سبب اثحصار ويقكل األجنة 
يف  طـون ومهاتهم وَْو يوثدون مشـو4ن؛  سـبب اثقصف 
واثكلـوث اثكيمائـي اثذي تسـببه االسـلحة املح4مة اثكي 

تسقط عىل رؤوسهم ُتـّل يو2. 
تل 4ذا ووَْتاَـــ4 ونسـمع اثعاثم يضج ويكأثم وتصحو 
إنَْسـانيكه عىل رجل تان خادماً مطيعاً تم4د عىل وسـياده 

فكمت تص يكه. 
ثكننا نحن و4ل اثيمن نقول ثهذا اثعاثم املنافق:

 إفعلوا تما ي4يد املخ4ج..
ال تلك كوا إىل اثيمن ال تشع4وا  األىس واثحزن عىل وشلا 
وط اثنـا ونسـائنا وال تكضامنـوا مع م4ضانـا وج4حانا 

املحارصين من اثدواا..
فنحن ال نحب ون يُقيمنا ومااثكم من عا4اتنا..

وال نجيد اثكوتَُّؤ عىل عيدان اثقصب..
وو نحاول اثنجاة من اثغ4ق  اثكعلق  اثقش..

نحـن ال نحـب اثظهـور يف د4اثيـز اثضحايـا املعدمن 
األغبياا املكوسلن  األمم.

وال نكقـن اثوقـوف يف طوا ـري فكات املنظمـات املهينة 
ثلن وس. 

نحـن و4ـل اثقوة واثبـأس اثشـديد ت4وننا يف سـاحات 
اثوغـى نناطـح اثجبـال 4امـة وثبات وشـموخ ونرع 

اثجيوش املجيشة  قوة اثله وقه4ه.
ت4وننا ننهض من  ن اث4تا2 وَْتاَـــ4 قوة وإرصار عىل 

اثبناا واثكحدي ثكل ذثك اثصلف واثجنون.
ت4وننـا نصنـع ما يدفـع عنـا وعـن و نائنـا االمكهان 

واثكوسل. 
ت4وننا يف مزارعنا ومؤّسساتنا ووسواقنا ننطلق تجسد 

واحد ثلبناا.
 فمن اثصاروخ  دونا و اث4غيف سننكهي..
ثن تكون ورضنا مباحًة ون وسنا مكسورة.

ثن نكون خاشـقجين تـي تذرفوا اثدمـوع عىل ت4ا نا 
فنحن ال نحب اثبكاا عىل اثجاث.

وال نكوقف عند األرضحة واألطلل.
 ـل نجعلها وقـوداً ثنا ثلمـيض دونما تباطـؤ يف ط4يق 

نجاتنا وح4يكنا.
 فهذا 4و ما سيجعلكم تلوون وعناقكم  اتجا4نا رغما 

عنكم. 
فنحن من سننكشل ون سنا من اثغ4ق.

ونكوتأ  سواعد  عضنا ثنقو2 من  عد ُتـّل عا4ة ونكون 
وقوى ووصلب من ذي قبل.

سنزرع اثشموخ ونحصد اثكربياا.
ونصدر ثكم اثكاري اثكاري من اإل اا واثابات واثكحدي. 
فهكذا نحن ثن نسـري  عد مخ4ج اث4وايـة اثهزيلة وثن 

نكون وثعو ًة  يد اثكاتب امل4يض. 

مظاهُر الحرب الناعمة.. وسبُل مواجهتها
منصور البكالي 

حـّذر قائُد اثاـورة اثسـيد/ عبدامللك  ـدر اثدين 
اثناعمـة  اثحـ4ب  مـن  اثحوثـي 
وتداعياتهـا عـىل شـعبنا اثيمني، 
داعيـاً اثخطباَا واآل ـاَا واثرت وين 
واإلعلميـن واملاق ـن إىل اثقيـا2 
مواجهـة  يف  اث اعـل   دور4ـم 
املسـكهدفة  ُمَخّططاتها  وإفشـال 
ثشـعبنا اثيمنـي وومكنـا اثع4 يـة 

واإلسلمية. 
اثكحذي4ات  تلـك  ثألسـف، القت 
ت اعلً محدوداً ومؤقكاً يف األوساط 
اثجهـات  قبـل  ومـن  اثشـعبية 
اث4سـمية واملخكصة دون مع4فكنا 
إىل تذتـ4  ثألسـباب، ممـا دفعنـا 

مـا جـاا يف خطاب قائد اثاـورة، ودعوتنـا ثلقيادة 
اثسياسـية واثجهات املخكصة  رسعـة ت عيل ذثك 
يف  4امـج وخطـط عمل تبدو من م4اتز اثدراسـات 
واثبحوث، ووسائل اإلعل2 ووزارة اثرت ية واثكعليم، 
إَضاَفـًة إىل وزارة اثكعليـم اثعـايل، وزارة األوقـاف 
اث4قا ـة  ت عيـل  رضورة  إىل  إَضاَفـًة  واإلرشـاد، 

األرسية، واملدرسية واملجكمعية. 
ومـن 4ذا املنطلق يمكننا اإلشـارة إىل  عض من 
مظا4ـ4 اثحـ4ب اثناعمة اثكـي تحاول اسـكهداف 
قيمنـا ومبادئنا اثسـامية، ومجكمعاتنا املحافظة، 
ومنها  عـض اإلجـ4ااات ثلمنظمات اإلنَْســـانية 
اث اعلة يف تقديم املساعدات اإلنَْســانية يف اثقطاع 
اثصحـي منـذ  ـدا اثعـدوان واثحصـار، ووصلكنا 
عدٌد من شـكاوى املواطنن، عن  عض اثكعسـ ات 
املسـكهَدفة ثلقيـم واملبـادئ واثعـادات واثكقاثيـد 
اثيمنيـة املحافظـة  حقهـم يف م4اتـز منّظمـات 
اثصحـة اثعامليـة، ومنهـا منظمة سـوى اثكغذية، 

ومنظمة مكافحة اثكوثريا. 
و اثعـودة إىل  عض مظا44 اثحـ4ب اثناعمة يف 
انكشـار تعاطي اثكحـول واملخـدرات، واالغكياالت 
يف املحافظـات املحكّلـة، إَضاَفًة إىل انكشـار ظا44ة 
اثِحلقات اثشـبا ية اثخليعة وارتداا  عض املل س 
املحاتيـة ثلغـ4ب  ن ووسـاط و نائنـا، وما يج4ي 
من ُعـ4ي ورقص فاضـح داخل صـاالت األع4اس 

َوح لت اثنساا. 

 إَضاَفـًة إىل اثعلقـات امل كوحـة عـرب شـبكات 
املعا4ـد  داخـل  و ناتنـا  و نائنـا  اثكواصـل  ـن 
واألغانـي  ــة،  واثَخاصَّ اثحكوميـة  واثجامعـات 
املواصـلت  وسـائل  عـىل  واث احشـة  اثها طـة 
وحافلت نقل اثطـلب واثطاثبات، 
ودخول شـبا نا َوشـا اتنا يف عاثم 
االنرتنت دون وعي و صرية ورقا ة 
اثكل زيونية  اثقنوات  سليمة، وفكح 
املوّجهـة  املاجنـة،  واإلذاعـات 
السكهداف قيمنا ومبادئنا، وضعف 
دور اثرطـة اث4اجلـة يف اثحدائـق 

واملنكز4ات اثعامة. 
وعىل إث4 ذثك توّسـعت شـبكات 
املخـدرات،  وتعاطـي  اثج4يمـة 
وعقـوق اثواثديـن، واثكـرد عـن 
واثكقليـد  واثجامعـات  املـدارس 
األعمى ثكل ما 4و غ4يٌب عىل مجكمعنا ووَْخــَلقنا 

وقيمنا املحافظة يف ووساط رشيحة اثشباب. 
4ذه املظا4ـ4ُ تحكاُج إىل اسـرتاتيجية ملحار كها 
واالنكقـال إىل  نـاا ُقــــوَّة ناعمـة تنعـُش اثقيم 
واملبـادئ االجكماعيـة ثشـعبنا اثيمنـي وتقدمهـا 
 صورتهـا اثحقيقية تنمـوذج يمكـن تصدي4ه إىل 
اثشـعوب املجـاورة، فكواتب قوتنـا اثصلبة ثقوتنا 

اثناعمة. 
عـىل  اثناعمـة  اثحـ4ب  ثكأثـري  تجا4ُـٍل  وويُّ   
مجكمعاتنـا، مع اسـكم4ار اإلفـ4اط يف اثرتتيز عىل 
دور اثُقـــوَّة اثصلبة، سـيقوُد4ا إىل نكائَج تارثيٍة 

 عيدة املدى يصعب ت اديها وتدارتها. 
وإزاا 4ـذا اثوضـع اثحـ4ج  ات مـن اثرضوري 
إيجـاُد حكومـة قويـة وواعيـة  خطـورة امل4حلة 
يف  اثنظـ4  إعـادة  تسـكطيع  وحساسـيكها، 
االسـرتاتيجيات واثسياسـات اثقديمـة اثكي وثبكت 
فشـلها، عـىل ون يكـون 4نـاك اسـكعداد ثكبنّـي 
اسـرتاتيجيات وسياسـات جديـدة تنسـجم مـع 
حاجـة شـعبنا وحجم اثكحديـات اثكـي يواجهها، 
عىل مخكلف املسكويات اثعسـك4ية واالقكصادية.. 
ثنأسـَس مل4حلة نملـُك فيها ُقــــوًَّة صلبًة عاقلة، 
وُقـــوَّة ناعمة جاذ ة ت4سـم معاثم اثط4يق نحو 

مسكقبٍل وفضل ألجياثنا. 
ثذثك عـىل اثقيادة اثسياسـية -إن توف4ت ثديها 
اثناعمـة  اثحـ4ب  محار ـة  يف  اثصادقـة  اإلرادة 
واثحصول عىل ُقـــوَّة ناعمة تنافسية ومؤث4ة- ون 

تبدو رسيعاً  إصلح عوامـل اثضعف اثداخلية اثكي 
تؤث4 عليها سـواا يف موارد قوتها اثناعمة وو قوتها 
اثصلبـة، وط4يقـة اثكعاطـي  اثقوتـن يف امليـدان 

اثداخيل واثخارجي. 
فعـىل املسـكوى اثداخـيل نحكـاُج إىل مواجهـة 
اثح4ب اثناعمـة من خلل انعـاش مقومات قوتنا 
اثناعمة املكمالـة  اثقيم واملبادئ واثرتاث اثيمني يف 
املجـاالت اث نية واثاقافية واثح4فيـة..، إَضاَفًة إىل 
إ 4از ملحم اثبطوثة اثكي يسـّط44ا شعبنا اثيمني 
اثعظيـم يف مواجهة اثعدوان عـرب اثكاري من رموز 
اثجيش واثجان اثشعبية اثذي قدموا دروساً عظيمًة 
ومشـا4َد تقشـع4 منها جلود األعـداا واملكا عن، 
يف شـجاعكهم وصمود4م وثباتهم وإنَْســـانيكهم 
وتعاملتهـم مـع األرسى عـرب فعاثيـات ونـدوات 
ثقافيـة، إَضاَفـًة إىل مـا قدمه اثشـعب اثيمني من 
إ ـداع ومـوروث ثقـايف وفنـي ثألجيـال املكعاقبـة 
تإنكاج اثزوامل اثحماسية واثشع4 املقاو2  أنواعه 

املخكل ة. 
ومـا عىل املسـكوى اثخارجي يجُب عـىل اثقيادة 
اثسياسـية اال4كما2ُ  اثكعليـم اثجامعي وتطوي4ه 
وتعـدد اثكخصصـات اثكـي يبكعـث و نـاا شـعبنا 
ثكعلمهـا يف اثخـارج، وإتسـاب جامعاتنـا اثقدرة 
عـىل اثكنافس واثك وق عـىل اثجامعات يف املنطقة، 
واالرتقـاا  اثصحـي  اثقطـاع  تطويـ4  إىل  إَضاَفـًة 
 مسـكوى خدماتـه املقدمـة ثلمواطـن، وتطويـ4 
مهـارات توادره، ورشاا األجهـزة واملعدات اثطبية 
غـري املوجودة؛ ثنجنب شـعبنا اثيمني عنا اثسـ 4 
ثلعلج يف اثخـارج واالنجذاب ثاقافاته، واثذو ان يف 
 وتقكه وتن يذ ُمَخّططاته وو4دافه االسكعمارية. 

وثـن يكون ثنا ذثـك ما ثـم ننعش قيـَم اثح4ية 
واثعداثة واملساواة  ن و ناا شعبنا اثيمني ونحارب 
ُتــّل مظا4ـ4 املحسـو ية واثوسـاطة واث4شـوة 
واالسـكحواذ، ونشـّجع اثقطاع اثخـاص، فنكمكن 
مـن صناعـة ُقـــوَّة ناعمـة قادرة عـىل مواجهة 
اثحـ4ب اثناعمة ومهاجمكهـا واثكغلُّـب عليها من 
خلل شـد ونظار اثشعوب نحو شعبنا اثيمني اثذي 
تغّلـب عىل وقوى ُقـــوَّة عسـك4ية يف األرض وغري 
ُتـّل االسرتاتيجيات ملصلحكه خلل ما يقارب ور ع 

سنوات. 
 فنحن وقوياا  اثله وتكا ه ووْعل2 اثهدى واثقيم 
واملبـادئ اثيمنية األصيلة وينقصنـا اثعودة إىل تلك 

اثُقـــوَّة وإنعاشها. 
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يف 4ـذه اثحلقـة سـنكط4ق ثبعض 
اثعنـارص اثكـي مـن خلثهـا نقـارن 
 ـن اثاورتن، وسـككون خكـا2 4ذه 

اثسلسلة من املقاالت. 

11- الخــروج مــن الذلة إىل 
العزة

يعي املجا4ـدون عواقَب االنحباس 
وعـد2  اثبيـوت،  يف  واالنحصـار 
املشـاَرتة يف جبهات اثعزة واثك4امة؛ 
وثهـذا يندفعـون إىل اثجبهات  شـكل 

وسـطوري، إنهم يعـون ون و4َل املسـجد املحصورين 
يف املسـاجد واثبيوت اثيو2 سـوف ثن يغنـوا من وم4 
اثدواعش شـيئاً، وونهم  ذثك ثن يجِلبوا إال اثذثة، اثكي 
حذَّر منها اإلما2ُ زيد ووثئك املحصورين يف املسجد يو2 
قـال ثهم: »وخ4جوا يا و4َل املسـجد من اثذل إىل اثعز، 

وإىل اثدين، واثدنيا، فلسكم يف يشا منها«. 
ُده اثسـيُِّد اثقائد ح ظه اثله ون  إنهم يعون ما ي4دِّ
اثكضحيـاِت مهما َعُظَمت ومهمـا  لغت ثن تكون إال 
وقلَّ اثقليِل مما سـكخرسه ومكنا يف حاثة االسكسـل2، 
وون تلـك اثكضحيـات يف عـزة وت4امـة ويف م4ضـاة 
ق ألمكنا ما تبكغيه من االسـكقلل، وتلبي  اثلـه وتحقِّ
اثواجب اثرعـي واثديني إزاا املعكديـن، فإنَّها تظل 
اثخيـار األفضـل، واثنمـوذج األمال واألسـلم واألقل 

تل ة. 
 عـض األحـزاب واثشـخصيات واثكيـارات تدعي 
مواجهـة اثعـدوان، وثكنهـا تكك ي  ـدور اثنظارة، 
املك 4ِّجن عىل املشهد، وال تقد2ِّ وي دثيل عىل ِجدِّيكها 
وِصـْدِق موق هـا، و4ذه قوائم املنكسـبن إىل اثجيش 
طويلـة جـداً  لغـت مئـات اآلالف، ثكـن قلـة منهم 
فقـط 4م َمـْن  اعوا ون سـهم ثله، و4بـوا يدافعون 
عـن األمـة واثوطن واألعـ4اض،  ينما ظلـت اثبيوت 
تككظ  هم و أجسـامهم املمكلئة املككنزة من خريات 
اثوطـن، فنمـت عليه وت4ع4عـت وت4ّ4َلـْت، وملا دعا 
داعيه ثلجهـاد دفاعا عنه، ثم ي4َُ منهـم إال وق يكُهم، 
هم  قول  ودورانُهم حول  يوتهم ومزارِعهم، وما وحقَّ

اثشاع4:
قنافذُ هدَّاجون حول بيوتهم

بما كان إياهم »عطيُة« عّودا
نـيس 4ـؤالا ونهـم  بقائهـم إنما يحكمـون عىل 
ودورا4م  املوت املبك4ِّ، وون اثكأريخ سيضعهم شبانا 
وقوياا  جانب اثعجزة من اثكهول واثنساا اثضع اا، 
يف اثوقت اثذي سيضُع إتليَل املجد عىل روِس وية ام4وٍة 
تان ثها دور عظيـم يف مواجهة اثعدوان، ف4يض اثله 
عنها، ورضيـت 4ي  اثعاقبة اثكي تكبهـا ثها،  ينما 
يضع عـىل وجو4هـم علمة اثخـذالن، وعـار اثد44 
ـا2، ثم اثعقو ة اإلثهيـة من اثخزي واثوقوع يف  واألَيَـّ

سخط اثله وعذا ه. 
4م يعلمون ون اثكح4ك يف 4ذه اثظ4وف سيُعطيهم 
، ومـا يبكغونـه من دنيـا، وما  مـا ي4يدونـه من عـزٍّ
َح4َمهـم اثعدواُن مـن م4تَّباٍت ووجـوٍر؛ إذ  مج4د ون 
يسـكعيد اثيمُن ق4اَره واسـكقلَثه وح4يكَه وت4امكه، 
فإنَّ اثخري سـيعود ممكلئَ اثوفاض، فائض اثربتات، 

مكوف4 اثخريات. 

12- جذور داعش.. وأسرانا 
املمارسـاُت اثداعشـية اثكـي ينشـغل  هـا اثعاثم 
ا2  شـأن اسـكدراج اثكاتب )خاشـ جي(  4ـذه األَيَـّ
وتقطيعه  املنشـار من قبل اثسـلطات اثسعودية يف 
قنصليكها  أسـكنبول، 4ي املمارسات اثكي نواجهها 
اثيو2 مع وزال2 اثعدوان اثسعودي األم4يكي يف اثيمن، 
و4ـي 4ي اثكي تانت ويضـاً موجودة عىل عهد اإلما2 

زيد -َسَل2ُ اثلِه َعَليِْه-. 
إن مـا ي4تكبونـه مع ورسانـا يف مـأرب واثجنوب 
واثسـعودية واإلمـارات واثسـاحل اثغ4 ـي يمكننـا 
ون ننظـ4َ نسـخكه األوىل يف ذثك اثـوايل األُموي اثحقري 
يوسـف  ـن عم4، حيـث يُخرِبنـا اثكأريخ ونـه ما إن 

اسكشـهد اإلما2ُ زيد -َسـَل2ُ اثلِه َعَليْـِه-، حكى نادى 
منادي يوسـف  ن عم4: »من جاا  4وٍس وو وسرٍي فله 
وثُف در4م«، فاسـكبق و4ل اثشا2 عىل 
اثـ4ؤوس واألسـارى، فـكان ال يُؤتَى 
يوسـف  ن عم4  أسـرٍي إال وم4  قكله 

وإح4اقه. 
 عد ون فاز اإلما2 زيد عليه اثسـل2 
 اثشـهادة وخ4جه اثطغـاة من قربه، 
مـن تحت املـاا، وصلبـوه ع4يانا ملدة 
ور ع سنن، ثم وح4قوه  اثنار، ثم ذروا 
رماده يف اث 4ات. ثم وذاقوا َمِن اتهموه 
من و4ل اثكوفة  نرته سوَا اثعذاب، 
فقكلـوا اث4جال، واثنسـاا، وعذَّ و4م، 

ووح4قو4م، وسحلو4م، وصلبو4م. 
تمامـا تما ي عـل اثكك رييون اثيـو2  خصومهم 
غـدرا وصلبـا وسـحل وتح4يقـا وتغ4يقـا وتعليقا 
ود4سـا ورميا من شـا4ق، ودفنا ثلج4حـى وحياا، 
4ـذه املدرسـة اثكك ريية ثهـا جذور يف 4ـذا اثكأريخ 
املظلـم، إنها ممارسـات وموية سـاث ة؛ وثهذا يجب 
ون نديـن 4ذا اثسـلوك يف تأريخنا حكـى ال نعطي وية 

رشعية تأريخية ملن يمارسه اثيو2. 
و4ـذا ويضـاً يطمـنئ ون اثاـوار اثيمنيـن األح4ار 
اآلم4يـن  املصلحـن،  األئمـة  ط4يـق  يف  يمضـون 

 املع4وف، واثنا4ن عن املنك4. 

13- خطورُة السكوت على الجرائم
ل مقكـُل اإلما2 اثحسـن  ن عيل اثـذي تنزَّثت  ماَـّ
اآلياُت اثق4آنية   ضله، وامكألت تكُب اثحديِث اثنبوي 
 مناقبـه - نقطًة فارقًة يف تأريخ اإلسـل2، تشـ ت 
ون األمة انحدرت إىل مسـكوًى سـحيٍق مـن اثبُعد عن 
اثلـه، واثغ لة عـن مروعه اإلثهي يف 4ـذا اثوجود، 
وعكسـت مقـدار اثبعد عـن تعاثيم اثقـ4آن اثك4يم؛ 
ى 4ذه  وثهذا تان عىل املجكمع املسـلم آنـذاك ون يكلقَّ
املصيبـة اث ادحة  اعكبار4ا صدمة فك4ية ووخلقية 
وروحيـة واجكماعية، وون تَُزْثـَزَل وفكاُره، ثكي يعود 
ـس اثهدى؛ ثيضع رجلـه يف اثط4يق  إىل رشـده، ويكلمَّ

اثصحيح. 
إن قكَل اإلما2ِ اثحسـن وو4ل  يكه - اثذين 4م و4ُل 
 يـِت رسـول اثله صىل اثلـه عليه وآثه وسـلم -  كلك 
اثط4يقة اثوحشية، ج4ّو تلك اثسلطة إىل ارتكاب املزيد 
من اثج4ائم؛ ثذثك فقد وعقبها األمويون يف اثعا2 اثكايل 
 ج4يمِة اسـكباحِة املدينة املنـورة ثلثة ويا2،  كلِّ ما 
تحمله تلمة )اسـكباحة( من معنـى، ثم وعقبو4ا يف 
اثعـا2 اثكايل ويضاً  ج4يمة قصـِف اثكعبة  املجانيق، 
وتح4يقهـا، وإخافة اثداخلن  املسـجد اثح4ا2 اثذي 

جعله اثله ثلناس ومنا. 
و4كذا األم4  اثنسبة ملقكل اإلما2 زيد  ن عيل عليه 
اثسل2، وقكله وصلبه ثم ح4قه، وتذثك ارتكاب وسوو 
ونواع اثخسة واالنكقا2 حكى  حق اثنساا، واثكي تان 
يجـب ون تكحـ4ّك اثغـرية يف املجكمع اثع4 ي املسـلم 
ثلوقوف يف جه تلك املمارسـات، ثكنها ارتُِكبَْت واألمُة 
تغصُّ يف ُسـباٍت عميق، ال تسـكنك4 وال تهكم ملال تلك 

اث ظاعات. 
ه عىل 4ذه اثشـعوب اثكي نعايش  و املقارنـة فإنَـّ
اثشـيطاني،  وصمكَهـا  املخـزي،  سـكوتَها  اثيـو2 
و4ـي ت4ى املج4مـن من تحاثف اثعدوان اثسـعودي 
األم4يكـي يعياـون فسـادا يف اثيمن ورضا وإنَْسـانا، 
حكـى ونهم ثم يرتتوا خطَّا مـن اثخطوط اثحم4اا إال 
وتجـاوزوه، وال ج4يمة وال ف4صة من ج4ائم وف4ص 

اثقكل إال وورسعوا إثيها. 
4ل تان يمكن ثلنظا2 اثسعودي ون يكج4و عىل قكل 
صحايف  كلك اثصورة اثبشـعة واثسـاف4ة يف وسكنبول 
ثوال ونهم وعطوه إشـارة خرضاا يف ج4ائمه يف اثيمن 
ماـلً؟ و4ـل تان يمكنه إصـدار األحكا2 اثقاسـية 
واثكي  لغت حد اإلعدا2  حـق م ك4ي نجد واثحجاز 
وعلمائهمـا ومشـايخهما ثوال ونه تـم اثكطبيل ثه يف 
ج4ائمـه يف اثيمن ثم ارتـّد رضره وإج4امه حكى عىل 

من ويدوه من ووثئك اثوعاظ واثدعاة؟!
إن عـىل شـعوب اثعاثـم اثيو2 وال سـيما شـعوب 

املنطقـة واثعاثـم اإلسـلمي ون يسـكِعدُّوا ثج4ائـَم 
مشا هٍة سكماَرس ضد4م، وت4تَكب  حقهم، وسوف 
ثـن يجـدوا اثكاري ممـن يسـكنك44ُا؛ ألنهـم 4م قد 
حكموا عىل ون سـهم  اسـكحقاقهم ثها  سـكوتهم 
حن موِرسـت  حق اثيمنين فسـككوا، وثم ينبسـوا 

 بنت ش ة. 
حكـى اثيو2 وعىل مـدار ما يقارب األثـف واثالث 
مئة يـو2 ارتكب اثعدوان اثسـعودي األم4يكي مئاِت 
املجازر  حق شعبنا، وتاري منها ج4ائم ح4ب، ت يلة 
 أن تضع ور ـاب اثكحاثف خلف قضبان اثعداثة، وون 
يكحـ4َّك تلُّ ح4، وتل مسـلم، وتل إنَْسـان إليقافها، 
ومـع ذثـك فهناك صمـٌت عاملـيٌّ وع4 ي وإسـلمي 
مطِبـق، ومخٍز، يبـنِّ  وضـوح ون منظمات حقوق 
اثع4 يـة،  واألنظمـة  واملحليـة،  اثعامليـة،  اإلنَْسـان 
واإلسـلمية وصبحـوا وص ـاراً يف 4ـذا اثبـاب، وون 
اثحديث عن اثحضارة اثغ4 ية ورقيها، وعن اثعلمانية 
وفضائلها، وح4ية اإلعل2 وفضاااته اثواسـعة، وعن 
اثرعية اثدوثية، تله 4ـ4اا يف 44اا، وونها تلها غري 
جديـ4ة  اثاقـة، وال  اثكأث4  هـا، وال  االنكظار منها 
خريا، وونها  عيـدة عن ُتـّل االّدعـااات اثكي وطلقها 

وصحا ها وصكوا مسامعنا  ها. 
ووي إسـل2 4ـذا اثـذي طاملـا رطن  ـه مطاوعة 
اثسـعودية وغلمانهـم يف اثيمـن؟ ووي إسـل2ٍ 4ـذا 
اثـذي ووسـعونا  ه زجـ4ا وتخوي ا ون يعكـدي وحُدنا 
،  ينمـا سـمح ثهـم  االعكداا عـىل جميع  عـىل 4ِـ4ٍّ
األحـ4ار، واثحيوانـات، واثبـر، واثحجـ4 اثقا عن 
عىل 4ـذه األرض اثيمنية؟ ووي إسـل2 عليه شـيوخ 
األز4ـ4، واثق4ويـن، وفـاس، واملشـارقة واملغار ة، 
يسـمح وو يربّر اثسـكوت عىل / وو املبارتة الرتكاب 
مئـات اثج4ائم واملجازر  حق شـعب ع4 ي مسـلم؟ 
واثكـي مجـزرة واحـدة فقط منهـا ت يلـة  كح4يك 
ضمـري اثجبال واثبحار إن تان ثهـا ضمري، دعك من 
4ـؤالا اثذين مـألوا اثدنيا زعاقا ونعيقـا  حضارتهم 
ووخلقياتهم وحقوق اإلنَْسـان ثديهم، ثم ثم نجد4م 
نحـن تيمنين إال رشتاا قذريـن ووقحن يف مجاِزَر 
 شـعة وفظيعة ت4ُْتَكب  حقِّ شـعٍب ع4 ي مسلم، ال 

ينوي اثر  أحد. 
ووم4يـكا  إرسائيـل  سكشـن  ـا2  األَيَـّ قـاد2  يف 
اث لسـطينين  ضـد  4مجيـة،  ح4و ـا  وغري4ُمـا 
وغري4ِـم، وسيسـومونهم سـوا اثعـذاب، وي4فعون 
سـْقَف ج4ائِمهم إىل اثحد اثذي ا كدعه اثسـعوديون، 
وحن ي4تكبـون ج4يمة وو اثنكن، وتسـكنك4 عليهم 
املنظمـات اثحقوقيـة، فـإنَّ مجـازَر اثعـدوان عـىل 
اثيمن سـككون امللذَ االضط4اري ثلصهاينة وغري4ِم 
ثكربي4ِ ج4ائِمهم اثقذرة وغسـِلها، وَمن سيسمع ثهم 

شكوا4م حينئذ؟!. 
إن إسـكاَت صـوِت 4ـذا اثعـدوان، وإط ـاَا ناره 
اثسـمو2، وإدانة ج4ائمه اثبشـعة مصلحٌة إنَْسانية 
ووال؛ ألنها سـكُْغِلُق اثباب وما2 ويِّ معكٍد غاشـٍم ينوي 
ت اإلجـ4ا2 ضـد آخ4ين  ـذات اثج4ائـم اثكي  وو يبيِـّ
طاثـت اثيمنيـن و قدر مسـكوا4ا يف اث ظاعة، و4و 
ويضـاً مصلحة ع4 ية وإسـلمية؛ ألنـه إذَا تم إيقاُف 
اثح4ب وتم إدانكهـا ومحاتمة املكورِّطن فيها ف4 ما 
سكسا4م يف إَعاَدة االعكبار ثبعض األخلق، واثحدود، 
واثقيم، وقواعد االشكباك، و4ذا ما ال وظنه سيكون يف 

املسكقبل املنظور. 

14- املرتِزقُة بني األمس واليوم
يف جديـِد اثصحافـة اثغ4 يـة ونها رّس ـت تقاري4َ 
موثقًة ت يـد ون اثنظا2 اثعميل يف اإلمارات اسـكعان 
وم4يكيـن جلبهـم عـن ط4يـق رشتات   م4تزقـة 
صهيونية، ثكن يـذ مهمات االغكياالت ضـد ووثيائهم 
وعبيد4ـم اثذين قد يخاث ونهـم يف  عض األوثويات، 
ومن قبل من املشـهور عامليا ونهم اسكعانوا  م4تزقة 
)دارين ت4وب( و ) لك ووت4(، وميليشيا اثجنجويد، 
واثزنـوج، واثصوماثين، وتاري من شـذاذ اآلفاق من 

مخكلف وصقاع اثعاثم. 
تل ذثـك ثيط ئوا ثورة اثشـعب اثيمنـي اثكّواق إىل 
اثح4ية واثك4امة، و4ذا األم4 يبنِّ وين يقف اثيمنيون 

اثيـو2 يف رصاع اثحـق واثباطل اثـذي يمكد عىل طول 
اثزمان منذ  دا اثخليقة وإىل ون ي4ث اثله األرض ومن 

عليها. 
ومالهم اسكعان ف4اعنة عر اإلما2 زيد  م4تزقٍة 
جلبو4ـم من اثسـند يقال ثهـم )اثقيقانيـة( وتانوا 
رماة محرتفن  اثنبل، واسـكخدموا يف مع4تكهم معه 
ف4قة تبـرية منهم  لـغ عدد4ـا )صص23( را2ٍ، وتان 
4ؤالا امل4تزقـة وحد مكونات اثجيـش األموي يف ذثك 
اثعـر، ويسـكعان  هم عـىل اث4مي، و4و يشـري إىل 
تخـيل اثع4ب عن مروع األموين، اثذي  ات واضحا 
ونه مـروع ال يمـت ثلحاجـة اإلنَْسـانية، وال يلبي 
حكـى مصاثح اثجنس اثع4 ـي فضل عن غري4م من 

األجناس األُْخــ4َى داخل املجكمع املسلم. 

15- يسبون الزهراء
يجُد اثيـو2َ املكا ُع ثككا ات ومحـارضات م4تِزقة 
اث4يـاض جـ4ااة عجيبة ثلنيـل من امل4وة، وال سـيما 
من سـيدة نسـاا اثعاملن اثز44اا  نت اث4سول صىل 
اثله عليه وآثه وسلم؛ فقط ألن اثله وخ4ج من ذريكها 
اثطيبـة اثسـيد اثقائد عبدامللـك اثحوثـي، و دال من 
ون يكـون ذثك مصـدَر احرتا2، جعلوه مبعث سـباب 
وشكيمة ملن  ر4ا اثله  اثسيادة عىل نساا اثعاملن. 
وثـم تصل ج4وتهم إىل 4ذا اثحد إال  عد ون ووسـعوا 
األئمة من و4ل اثبيت عليهم اثسـل2 سـبا ا وشـكما، 
ووصلـت  هـم اثحماقـة إىل اثطعن عـىل اإلما2 عيل 
عليه اثسـل2، واإلما2 زيد، واإلمـا2 اثهادي يحيى  ن 
اثحسـن، وغري4م، و4ذا يؤرش ملسكوى اثقذارة اثكي 
تهـدد حارض ومسـكقبل اثيمن إن تمّكـن 4ؤالا من 

اثوصول إىل سدة اثق4ار. 
وال يعـد2 وحُد 4ـؤالا امل4تِزقة سـل اً سـيئاً ثه يف 
4ذه اثقضية عىل عهد مع4تة اإلما2 زيد -َسـَل2ُ اثلِه 
َعَليِْه-، فقد  4ز 4ناك جندي وموي يسب فاطمة  نت 
رسـول اثله صىل اثله عليه وسـلم، وملا سمعه اإلما2 
زيد  كى، وقال: وما وحٌد يغضب ث اطمة  نت رسـول 
اثلـه صىل اثله عليه وسـلم؟ وما وحٌد يغضُب ث4سـوِل 
اثله صىل اثله عليه وآثه وسلم؟ وما وحٌد يغضُب ثله؟.. 
فاسـكرت وحد األ طال من خلف اثنظَّارة، واسكطاع ون 
ل  ن عينيه،  ي كـك  ه فأتى اإلمـا2 زيدا، فجعل يُقبِـّ
ويقول ثه: »ودرتـَت واثله ثأَرنا، ودرْتـَت واثله رشَف 
لكُكها«.  اثدنيا واآلخ4ة وذخ44ا، اذ4ب  اثبغلة فقد ن َّ
ا2 إنما 4و  ومن يخوض 4ذه املع4تـة يف 4ذه األَيَـّ
يف اثحقيقـة يـدرك رشف اثدنيا، واآلخـ4ة تما وصف 

ذثك اإلما2 زيد ن سـه -َسـَل2ُ اثلِه َعَليِْه-. 

16- الجزاء من جنس العمل
إمعانـاً يف قكل فك4ة اثاورة اثكـي قاد4ا اإلما2 زيد 
ل ثألموين شـيطانُهم اثداعي ون يصلُبوه عىل  سـوَّ
خشـبٍة، ع4يانـا، وون يطوفوا  4وسـه يف اآلفاق، غري 
ون اثلـه جعـل من تلـك اإل4انة مك4ُمة، حيث ورسـل 
اثعنكبـوت ثكنسـج خيوطها وتسـرت عـورة اإلما2، 
تما تدثَّت  عد ذثك قطعة من جسـده ثكسـرت عورته، 
و4ـذا ما وحـدث وث4ًا عكسـيا ملـا وراده اثحقـ4اُا من 
تحقـري اإلما2، فكعّلقت  اإلما2ِ اثشـهيِد اثاائ4ِ قلوُب 

املسلمن، وازدادت منزثكُه وفضله  شكل تبري. 
ومـع ذثـك فإنَّ اثلـه قد عاقـب اثظاملـن  عقو ٍة 
مماثلـة إلج4امهـم، فبعد حـوايل ص1 سـنوات فقط 
رؤي جسُد 4شا2  دمشق – وتان قد طيل عند موته 
 موادَّ حافظة ثلجسد من اثكحلل – ُمْح4َقاً، ومصلو اً 
مجلوداً، وتحّقق ناموس اثله حيث يقول: )وال يحيق 
املكـ4 اثـيسا إال  أ4له(، وما يوسـف  ن عمـ4 اثوايل 
األمـوي فإنَّه ضمـن تص يات األمويـن فيما  ينهم 
ُحِبـس، ثم وخ4ِج من اثحبـس، وقطِّع قطعا، ووِضع 
َعـىَل ُتلِّ  َاٍب مْن ِدَمْشـٍق ِمنْـُه ُعُضٌو، قـال اث4اوي: 
»ُتنُْت ِ ِدَمْشـَق ِحْنَ ُقِكَل يُْوُسـُف  ُْن ُعَمـ4َ، َفُجِعَل يِفْ 
بْيَـاُن يَُج4ُّْونَُه َوَقْد  ِرْجِلـِه َحبٌْل ِمْن َمَسـٍد، َوَجَعَل اثصِّ
ُقِطـَع َروُْسـُه، َوَتاَن َقَصرْياً، َفَكانَـِت اْثَمـ4ْوَُة تَُم4ُّ ِ ِه 

 .» ِبيُّ َفكَُقْوُل: ألَيِّ يَشٍا ُقِكَل 4َذَا اثصَّ
وال مـا وَْتاَـ4 إنصافك ويهـا اثزمان، و عد ذثك يأتي 

حكم اثحاتم اثديان. 

كتابات

بين ثورة اإلمام زيد.. وثورة اليمنيين )7-7(
 التأريخ يصنع وعينا:   )31(
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ثقافية 

المرأة بين تكريم القرآن واستغالل أدعياء الحرية   

املرأة يف ثقافات الشعوب القديمة

وقفٌة مع برنامج رجال اهلل )معرفة اهلل – الثقة باهلل(

معنى ال إله إال اهلل – الدرس األول

 عبد الرحمن محمد حميد الدين:
 

ثلمـ4وة  اثعاملـي  ]اثيـو2   مناسـبة 
املسـلمة[ اثذي يطلُّ علينـا يف اثعرين 
من شه4 ُجَمادى اآلخ4ة، واثذي يصادف 
ميـلد سـيدة نسـاا اثعاملـن اثسـيدة 
فاطمـة اثز44اا  نت رسـول اثله محمد 
)صلوات اثله عليه وعىل آثه( اثذي وعلنه 
اإلمـا2ُ اثخمينـي )رضـوان اثلـه عليه( 
يوًمـا عامليًا ثلم4وة املسـلمة، سـنع4ض 
يف صحي ة »املسـرية« مجموعة حلقات 
عن: امل4وة  ن تك4يم اثق4آن واسـكغلل 
ودعياا اثح4ية املكشدقن  حقوق امل4وة، 
واثـذي وجـدوا يف 4ـذا اثعنـوان مطيّـة 
اثقيـم واألخـلق، وتدمـري  السـكهداف 
املجكمـع اثع4 ـي واإلسـلمي، ومدخلً 
ثجنـي األمـوال اثطائلـة من خـلل 4ذا 

االسكغلل اثيسا..
وقبل ون ندخل يف صلب املوضوع ال  د 
ون نعـ4ج عىل ملحة رسيعـة عن تعاطي 
اثشـعوب واثحضـارات مع ]املـ4وة[، ثم 
نقد2 مقارنة  سـيطة  ن نظ4ة اثغ4ب 
ووم4يكا ثلمـ4وة وط4يقـة اثكعاطي مع 
تلك اثعناوين اثكي ي4وجون ثها، ومن ثمَّ 
نع4ض ما يكم تداوثه من نظ4ة مغلوطة 
يف ووسـاط اثع4ب واملسلمن، ويف األخري 
نضـع  ن يـدي اثقـارئ اثك4يـم نظ4ة 
اثق4آن ثلم4وة من خلل ما ط4حه اثسيد 
حسـن  در اثدين اثحوثي )رضوان اثله 

عليه( يف  عض دروسه ومحارضاته.

املرأة يف ثقافات الشعوب:
منذ املايض اثسـحيق تانـت مخكلف 
يف  اثقديمـة  واألنظمـة  »اثديانـات« 
شـكى  قاع املعمـورة تسـكضعف امل4وة 
وتحكق44ا وتسـكغلها وتأنهـا مخلوق 
آخـ4..! وتان ذثك االسـكضعاف واثقه4 
ومـن  ألخـ4ى  حضـارٍة  مـن  يخكلـف 
األيديوثوجيـا  و حسـب  آلخـ4  شـعٍب 
اثكـي تكبنا4ـا تلـك األمم عـىل اخكلف 
تاريخيـة  ملحـة  وسـنذت4  مشـار ها.. 
موجزة ثذثك اثكعاطـي اثذي ضل ط4يق 
ا رسـمه اثلُه سـبحانه  اثهـدى  عيًدا عمَّ
وتعاىل ثإلنسـان، تما وّن ذثـك اثكعاطي 
اث ـّج 4َد2َ املجكمعات مـن خلل ظلمه 
ثلم4وة )األ2، واألخت، واثبنت، واثزوجة( 

َس ألجيال 4ّدامة ومكوحشة..  ووسَّ

أوالً: املرأة عند اآلشوريني:
اثكـي  اإليجا يـات  مـن   اث4غـم 
تانـت تُحسـب ثقوانـن ]حمـو را ي[ 
املكعلقـة  كنظيـم اثعلقـات اإلنسـانية 
واالجكماعيـة، ومنهـا ما يكعلـق  امل4وة 
ت ـ4ض اثحجـاب عـىل اثنسـاا، إال ون 
4نـاك  عـض اثقوانـن املجح ـة  حق 
املـ4وة عند اآلشـورين ومنهـا: ون امل4وة 
إذا ثـم تطع زوجها يف تافـة األمور و ل 
اسكاناا تان يُحكم عليها  سلب ح4يكها 
ومعاملكهـا تاثجاريـة.. ومـن األحكا2 
اثقاسية اثكي قنَّنها األشوريون ون امل4وة 
إذا حكـم عليهـا اثقـايض  إرسافهـا وو 
إ4ماثها يف شـؤون اثبيت يكم إغ4اقها يف 

املاا حكى املوت..!!.

ثانًيا: املرأة عند اإلغريق:
تانت امل4وة يف عهد اإلغ4يق مسـلو ة 
اإلرادة يف تل يشا،  ـل ومنعها اثقانون 
تسـكطيع  وال  املـرياث  مـن  اثيونانـي 
اثحصول عىل اثطلق مـن زوجها.. وقد 
وصل امكهـان امل4وة يف اثيونـان إىل اثحد 
اثـذي قال فيهـا ورسـطو: »إن اثطبيعة 
ثم تـزود امل4وة  أي اسـكعداد عقيل يُعكّد 
 ـه..!! ويف م4حلة مـن اثكاريخ و عد ون 
وصبحت نسـبة اث4جـال يف اثيونان تقل 
نكيجة ثكا4ة اثح4وب، اسـكطاعت امل4وة 
اثيونانيـة ون تسـرتد  عـض حقوقهـا 
اثطبيعيـة ممـا حـدى  أرسـطو يف ذثك 
اثحن ون يُعيب عىل اثدوثة اثيونانية 4ذا 

اثرتاجع.

ثالًثا: املرأة عند الرومان: 
ثـم يكن يحـق ثلمـ4وة اث4ومانية حق 
اثكملك، وتان تل ما تحصل عليه يُضاف 
و2  مكزوجـًة  وتانـت  سـواٌا  األرسة  إىل 
ال، فلـم يكن ثهـا اثحـق يف ون تملك ماالً 

 املطلق..!!..
اث4ومـان  ون قوانـن  اثغ4يـب  ومـن 
اثكي تانت تُسـمى  األثواح االثني عر 
تضـع ]األنوثـة[ يف خانة عـد2 األ4لية؛ 
حيث تان اثقانون اث4وماني يضع ثلثة 
وسـباب إذا تحقق وحُد4ا فـإّن صاحبها 
يكون فاقًدا ثأل4لية؛ ووحد 4ذه األسباب 
اثكـي ت قد األ4ليـة  نظـ4 اث4ومان 4و 

]األنوثة[..!.

رابًعا: املرأة عند قدماء الصني:
تانـت امل4وة عنـد اثصينيـن اثقدماا 
تُضطَهـُد من خـلل اثحق اثـذي منحه 
املجكمـع اثصيني آنـذاك ثلزوج  سـلب 
حقـوق زوجكـه، ومنحـه اثحـق يف  يع 
زوجكـه تاثجارية وقكما شـاا..!!. تما 
منعوا امل4وة األرملة اثكي مات زوجها من 
ون تكزوج  عده، و4ي عند4م محكق4ة..
ويف  عـض دول آسـيا ال تـزال  عض 
اثعـادات اثقاسـية عند  عـض ]اثقبائل 
اثوثنية[ اثكي تحكم عىل امل4وة اثكي يموت 
زوجها  ـأن تُدفـن معه و4ـي حية..!! 
و4ـي عادة ال تزال موجـودة حكى اثيو2 

عند  عض اثقوميات األسيوية..

خامًسا: املرأة يف الديانة الهندوسية:
تان و 4ز ما تميز  ه اثهندوس يف اثهند 
إىل وقٍت ق4يب 4ـو ونهم تانوا يحكمون 
عىل املـ4وة اثكي يموت زوجها  أن تح4ق 
ن سـها، وال يحق ثها ون تعيش  عده..! 
وتذثك تان ي عل اثيا انيون.. و حسـب 
اثقوانن اثهندوسـية ويًضـا تانت امل4وة 
اثكـي  ثآلثهـة  تق4 ـان  تُقـد2  اثعاقـ4 
يؤمنـون  ها؛ حكى تـ4ىض عنهم وينزل 
اث4خاا واملط4  حسب ما يعكقدون..!!.

سادًسا: املرأة فيما يسمى بالحضارة 
الفرعونية:

 اث4غـم ون املـ4وة يف عـر اث 4اعنة 
وصلـت إىل مقاثيد اثحكم مال تليو  ات4ا 
وحكشبسـوت، وثكـن 4ـذا اثكقليد تان 
خاًصا  اثطبقة اثحاتمة فحسـب.. وما 

يُشاع حاثيًا عن ون امل4وة يف عهد اث 4اعنة 
 أنهـا تانـت تحظـى  مكانـة عاثيـة 
عـىل املسـكوين االجكماعي واثسـيايس 
ر ما ونـه تان مكعلًقا  ـاألرس اثحاتمة 
واألرسـكق4اطية واإلقطاعيـة فقط، وما 
وف4اد اثشـعب املري يف ذثك اثحن فقد 
تانت امل4وة عند4م ال يخكلف اضطهاد4ا 
عن سـائ4 املجكمعات اثقديمة األخ4ى، 
وتان مـن و ـ4ز اثكقاثيـد اثظاملـة  حق 
امل4وة املريـة ونهم تانـوا يأتون   كاة 
جميلـة ومزينـة  اثحيل ثـم يلقونها يف 
نه4 اثنيل و4ي حيـة، اعكقاًدا منهم ونه 
سي يُض اثنيل وسـيعم اثنماا..!! وظل 
4ذا اثكقليد سـاريًا عند  عض اثقوميات 

املرية حكى جاا اإلسل2 ومنع ذثك.
ومـن و ـ4ز اثشـوا4د عـىل اضطهاد 
املـ4وة يف عهـد اث 4اعنة ما نقلـه اثق4آن 
اثك4يم عن اسكضعاف اثنساا يف م4حلة 
مـن امل4احل اثكاريخية اثكي عاشـها  نو 
إرسائيـل يف مـر قبل مجـيا نبي اثله 
موىس )عليه اثسـل2(، حيـث يقول اثله 
ـْن آِل ِف4َْعـوَن  تعـاىل: }َوإِذْ وَنَجيْنَاُتـم مِّ
يَُقكِّلُـوَن  اْثَعـذَاِب  ُسـَوَا  يَُسـوُمونَُكْم 
ِنَسااُتْم{.. فكانت  َويَْسكَْحيُوَن  وَ ْنَااُتْم 
امل4وة يف 4ذه امل4حلة تكع4ض ألشدِّ ونواع 
االضطهـاد وتان جنود ف4عون يأخذون 
عنوة تلَّ فكاة تبلغ اثكاسعة من عم44ا، 
ثكقـو2  أعمال اثخدمـة يف منازل األرس 
ومعاملكها  واألرسـكق4اطية،  اثحاتمـة 

تجارية إىل األ د.. 

ومـن و4م اثقضايا األساسـية واملهمـة اثكي وّتد 
عليها اثسـيد )رضـوان اثله عليـه( يف اثدرس األول 
من دروس مع4فة اثله: ون املسـلمن ضحية عقائد 
 اطلـة، ويعيشـون وزمـة ثقـة  اثله تعـاىل جاات 
نكيجة عد2 مع4فة اثله مـن خلل ]اثق4آن اثك4يم[ 
اثـذي 4و و4م مصـدر ملع4فـة اثله، واعكرب اثسـيد 
)رضوان اثله عليه( ون آية اثك4يس من وعظم اآليات 
اثق4آنيـة يف مع4فة اثلـه، وونَّ و4م مقاصـد اثق4آن 
اثك4يم 4و: ت4سيخ وثو4ية اثله وعظمكه، وت4سيخ 
عبوديكنـا ثـه، واالنشـداد اثقوي واثاقـة اثعظيمة 
 ه سـبحانه. وون جميـع ما تل نا اثلـُه  ه 4و من 
منطلق رحمكـه، وحكمكه. تما دثََّل اثسـيد عىل ون 
اإليمان  اثلـه 4و ]إيمان عمـيل[، ووتََّد عىل و4مية 

اثكأمـل يف حديـث اثق4آن عن جهنـم؛ واعكربَ ونَّ تل 
معصية ي4تكبها اإلنسـاُن ت4سخ نسبًة من اثخبث، 
وونَّ االنـراف عـن نهـج اثلـه دثيـل عـىل اثجهل 

 أثو4ية اثله جلَّ وعل..

املســلمون هم ضحية عقائد باطلة ويعيشــون 
أزمَة ثقة باهلل:

ومن خلل تقييم اثشـهيد اثقائـد ثلواقع، اعكرب 
)رضـوان اثلـه عليـه( وّن األمـَة  اإلضافـة إىل ونها 
تعيـش وزمة ثقـة  اثله؛ 4ـي ويضاً ضحيـُة عقائَد 
 اطلـٍة، وثقافة مغلوطة جااتهـا من خارج تكاب 
اثلـه، وعرتة رسـول اثله )صىل اثله عليـه وعىل آثه 

وسلم(، ومما قاثه يف ذثك: 

))اثحقيقـة: إذا تأمـل اإلنسـان يف واقـع اثناس 
يجد وننـا ضحية عقائـد  اطلة، وثقافـة مغلوطة 
جااتنـا مـن خـارج اثاقلـن: تكـاب اثلـه، وعرتة 
رسـوثه )صلوات اثلـه عليه وعىل آثـه(، 4ذا يشا. 
اثـيا اآلخـ4 - و4و األ4م - وننا ثـم ناق  اثله تما 
ينبغي، املسلمون يعيشـون وزمة ثقة  اثله.. ملاذا؟ 
وثيس يف اثق4آن اثك4يم ما يمكن ون يعزز ثقكنا  اثله 
سـبحانه وتعاىل؟  ىل. اثقـ4آن اثك4يم 4و اثذي قال 
اثلـه عنه: }َثـْو وَنَْزْثنَا 4َذَا اْثُقـ4ْآَن َعىَل َجبَـٍل َث4َوَيْكَُه 
َخاِشـعاً ُمكََصدِّعـاً ِمْن َخْشـيَِة اثلَّـِه َوِتْلـَك اأْلَْماَاُل 
نرَْضِ َُها ِثلنَّاِس َثَعلَُّهْم يَكََ ك4َُّوَن{ )اثحر:21( قلة 
مع4فـة  اثله، انعدا2 ثقـة  اثله، 4ـي اثكي جعلت 
املسـلمن يكرفون  عيداً عن اثله سبحانه وتعاىل، 
فلم يهكدوا  هديه، ثو وثقنا  اثله تما ينبغي النطلق 

اثناس ال يخشون وحداً إال اثله((.

القرآُن الكريم هو أهم مصدر ملعرفة اهلل تعاىل:
و ما وّن مع4فة اثله 4ي وول اثدين ووساسه، فإنه 
ال يمكن ثلقواعـد اثكلمية، وو اثككب اثوضعية - يف 
ع4ضها وو يف تقديمها ملع4فة اثله - ون تكون وفضل 
مـن اثقـ4آن اثك4يم يف وسـلو ه، وسـعكه، وعمقه، 
و لغكـه؛ ألّن وراَا اثقـ4آن من ونزل اثقـ4آن - تما 
قـال اثشـهيُد اثقائـُد - ، ومن ونزل اثقـ4آن 4و اثله 
سـبحانه وتعـاىل، اثذي خلـق اثن ـوس، و4و وعلم 
 كنهها، ووعلم  املنطق اثذي ينسـجم مع فط4تها، 
و4ـو سـبحانه األعلم  مـا يعزز مع4فكه  اثشـكل 

اثذي يؤث4 يف وعماق اثقلوب واثوجدان، و األسـلوب 
اثذي يشـّد عباده إثيه، ويعزز اثاقة  ه، وثذثك يؤتد 
اثسـيد )رضـوان اثله عليـه( عىل وّن غـري اثق4آن ال 
يمكن ون يصنـع املع4فة اثواسـعة واثكاملة  اثله؛ 
ألّن اثلـه وودع يف تكا ه من اآليات اثكارية واثكافية، 
و اثشكل اثذي يجعله و4م مصدر ملع4فكه سبحانه 

وتعاىل. ومما قاثه يف ذثك )رضوان اثله عليه(: 
))وو4م مصـدر ملع4فة اثله سـبحانه وتعاىل 4و 
اثقـ4آن اثك4يم، اثق4آن اثك4يم اثـذي يعطي مع4فة 
واسـعة، مع4فة مككاملة، ِمن غري اثق4آن اثك4يم ال 
يمكـن ون نحصل عىل املع4فة  اثشـكل اثذي ينبغي 
ون نكون عليها، حكى تكون مع4فة تدفعنا إىل اثاقة 

 اثله وتا4 فأتا4((.
))اآليـات اثكي نحصـل من خلثها عـىل مع4فة 
ثله  اثشـكل املطلوب 4ي آيات تارية جـداً، جداً يف 
اثق4آن اثك4يم، تلك اآليـات اثكي تكحدث عن وثو4ية 
اثلـه، وملكـه، وعظمكه، تلـك اآليات اثكـي تكحدث 
عـن عظيم نعمـه علينا، تلـك اآليات اثكـي تكحدث 
 ـأن ثه ملك اثسـموات واألرض، اثكـي تكحدث  أنه 
ماثك اثسـموات واألرض وما  ينهما، و4و من يملك 
اثيو2 اآلخـ4، و يده مصرينا، 4و مـن يملك اثجنة، 
من يملك اثنار، 4و من يعلم اثغيب واثشـهادة، 4و 
اثعزيز، 4و اثحكيم، 4و اثسـميع، 4و اثبصري، 4و 
اثـ4ؤوف، 4و اث4حيم. تلك اآليـات اثكي تكحدث عنه 
سـبحانه وتعاىل  أنه جدي4  ـأن ياق  ه عباده، وون 

يخاف منه عباده، وون يلكجئ إثيه ووثياؤه((. 

تُعتََبُ مجموعُة دروس ]معرفة الله[ الخمسَة عرشَة التي 
ألقاها السيد حسني بدر الدين الحوثي )رضوان الله عليه( من 

أهم الدروس التي تسلط الضوء عىل بعض املعالم األساسية 
ملعرفة الله وفق املنهجية القرآنية، بعيًدا عن ُكتُب ]علم 

الكالم[ التي تُسمى بعلوم أصول الدين والتي َقـدَّمت معرفة 
الله ]معرفة ناقصة ومغلوطة[!! مما انعكس ذلك عىل الواقع 

الوجداني لألمة وبالتايل عىل ضعف واقعها العميل، وجعلها 
تعيش ]أزمة ثقة بالله[ حقيقية، فأصبح واقع هذه األمة 

اليوم هو أحد النتائج الكارثية الكبى للمعرفة الناقصة 
واملغلوطة لله سبحانه وتعاىل.
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 استمرارًا في مسيرتهم نحو الواليات المتحدة األمريكية: العدو الصهيوني يمنع أهالي األسراء الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في المعتقالت:

الرواية السعودية ال ُتصدَّق: »زر الحقيقة« يف يد أردوغان
 :  متابعات

مع فشل اثسعودية يف تسويق روايكها  شأن مقكل 
اثصحـايف جمـال خاشـقجي، ان كحـت اثقضية عىل 
مسـارات جديدة ال يزال احكمـاُل »اثل ل ة« قائماً من 
 ينهـا. حكى اآلن، و اسـكاناا اثكريحـات اثصادرة 
عـن  عِض وجـوه حـزب »اثعداثة واثكنميـة« اثحاتم 
يف ت4تيـا، ال مـؤرشات ت4تيـة وَْو وَمريتيـة تحمل عىل 
اسكبعاد خيار اثكسوية اثكي تح ظ ماا وجه اث4ياض، 
 ـل إن دوناثد ت4امب ذ4ب إىل و عد من ذثك  دفاعه عن 

 قاا محمد  ن سلمان عىل روس والية اثعهد. 
4ـذه اثكريحـات اثكطمينية ال ن سـلمان عّززت 
دالالِتها عودُة عادل اثجبري إىل املشهد  ـ »نبض قوي«، 
ثيقـول إن »اثسـعودية 4ي اثكي تق4ّر مـن يقود4ا«. 
ثكـن ميـل ت4امب، ور مـا وردوغان، إىل إ ـ4ا2 ص قة 
من 4ذا اثنوع، ال يزال يواَجه  عقبات، و 4ز4ا تصاعد 
اثضغـوط األورو ية عىل اثسـعودية، وتزايد األصوات 
األَمريتيـة املطاِثبـة  معاقبـة اململكـة، حكـى داخل 
اثحـزب اثجمهوري. من 4نا، ال يبدو ون موعد اثالثاا 
املقبـل، اثـذي حـّدده ت4امـب ووردوغان ملنـح اثعاثم 
ـ امل صل  ـ عىل و4ّميكهـ  »إجا ة« شـافية، سـيكونـ 
اثحاسـم يف اثقضيـة، اثكي يبدو ونها سـكظّل تك اعل 
وتوّثـد تداعيـات، وخصوصـاً  عـد تحّوثهـا إىل مادة 
تجاذب يف االنكخا ات األَمريتية امل4تقبة اثشه4 املقبل. 
خلفـاً ملـا ورادته اثسـعودية مـن  يـان االعرتاف 
اثـذي وصدرته ثيل اثجمعة - اثسـبت، ثـم تلَق اث4واية 
اث4سـمية ثحادثة مقكـل اثصحايف جمال خاشـقجي 

داخـل قنصلية  لده يف إسـطنبول، ردوداً ُم4ّحبة عىل 
املسـكوى اثدويل.  يانات مككاثية مـن ِقبَل اثحكومات 
واملنظمات اثغ4 ية شـّككت يف رواية اململكة، وطاثبت 
اث4يـاض  مزيد من اثكحقيقـات و أدّثة مقنعة. وعىل 
رغم ون ذثك اثكشـكيك شمل ويضاً إدارة اث4ئيس دوناثد 
ت4امـب، إال ون األخري ظّل محـاِذراً يف ما يكّصل  علقة 
ويل اثعهـد اثسـعودي، محمد  ن سـلمان،  اثج4يمة. 
محـاذرة يُ ـرتض ون تكضـح مآالتهـا يـو2 اثالثـاا 
املقبل، املوعد اثذي رض ه اث4ئيس اثرتتي، رجب طيب 
وردوغان، ثكشف »اثحقيقة تاملة«، و4و اثيو2 ن سه 
اثذي حـّدده ت4امب ِثَمـا احكمل ونها »إجا ة سـككون 
ثدينا«، ما يي  أن ثمة ارتباطاً  ن اثكككيَكن اثرتتي 
واألَمريتي، سينكشف إّما عن تعزيٍز ملسار »اثل ل ة«، 

وإّما عن تعقيدات إضافية يف اثقضية. 
و عدما اعكرب ون اث4واية اثسعودية »جدي4ة  اثاقة«، 
واص اً إيا4ـا  أنها »خطوة ووىل مهمـة«، عاد ت4امب 
وت4اجع، ثيقول ومس: إن تلك اث4واية تضّمنت »خداعاً 
وتذ ـاً«، وإن 4ناك »تخبّطاً يف روايات اثسـعودين«. 
ثكـن تلك اثنربة اثحاّدة يف اثكعليق عىل اعرتاف اث4ياض 
ثم تنسـحب عىل موقـف اث4ئيس األَمريتـي من صلة 
ا ن سـلمان  اثج4يمة. إذ وشار ت4امب، يف مقا لة مع 
»واشنطن  وست«، إىل ونه »ثم يقل يل وحد إنه مسؤول 
عما ج4ى. تما ثم يقل وحد إنه ثيس مسـؤوالً«، مع4 اً 
عن تمنّياته  ـ »وال يكون )ويل اثعهد( مسؤوالً.. وعكقد 
ونه حليف 4ا2 جداً ثنا، خصوصاً يف ظّل ونشـطة إي4ان 

اثكخ4يبية حول اثعاثم. إنه يشكل ثقلً موازناً«. 

وإىل و عـد مـن ذثـك ذ4ـب اث4ئيـس األَمريتي ثدى 
تعبـريه عن رغبكه يف وال يكّم اسـكبدال ويل اثعهد، إذ إن 
األخري 4و »اث4جل األقوى حكى اآلن، و4و يحّب وطنه 
حقـاً، ويمكلـك قـدرة جيدة عـىل اثسـيط4ة«. موقف 
رصيـح ينبئ،  وضـوح،  أن ثيس ثمة اسـكعداد ثدى 
ـــ ثكزتيـة عمليـة تغيري  ـــ إىل اآلنـ  إدارة ت4امـبـ 
تطـاول ا ن سـلمان، عىل رغـم حديث وسـائل إعل2 
وَمريتية عن ون وجهزة اسكخبارات غ4 ية تناقش تغرّياً 

محكملً يف خط اثخلفة يف اثسعودية. 
انطلقـاً ممـا تقـد2، يعـود خيـار ث ل ـة قضية 
خاشـقجي؛ اسـكناداً إىل اث4واية اثهّشـة اثكي قّدمكها 
ون ت4امـب  اثسـعودية ثيكصـّدر املشـهد، خصوصـاً 
ونظريه اثرتتي ات قا عـىل تحديد يو2 اثالثاا تموعد 
جديد ملا وص ها اث4ئيس األَمريتي  ـ »اإلجا ة«، وما 
قال وردوغان إنها »جميع اثك اصيل«. فهل سكشـمل 
تلك اثك اصيل تحديد مسـؤوثيات مغايـ4ة ملا ورد يف 
 يان االعرتاف اثسـعودي؟ حكى يو2 ومس، اقكرت 
اث4دود اثرتتية امُلشـّككة يف ذثك اثبيان عىل مسؤوثن 
حز يـن، فيمـا اسـكم4ّت اثكعليقـات اث4سـمية يف 
اثكشـديد عـىل رضورة انكظار نكائـج اثكحقيق اثذي 
تقو2  ـه ونق4ة. ت4يّث ينبئ، إىل جانب ت4ّتز اثكحقيق 
دون  اثقضيـة  اثجنائـي مـن  اثشـّق  اثرتتـي عـىل 
اثسـيايس،  أن ت4تيا ال تزال تـرتك اثباب موار اً وما2 
تسوية ت4يض واشـنطن وتح ظ ماا وجه اث4ياض. 
ثكن تسـوية من 4ذا اثنـوع ال يبدو ط4يقهـا ُمعبّداً 
يف ظـّل تواصل املواقـف اثدوثية امُلنّددة  اثسـعودية، 
وتزايد ضغوط اثكونغ4س األَمريتي عىل إدارة ت4امب. 
* نقالً عن جريدة األخبار

استشهاد شاب فلسطيني يف الخليل وقوات االحتالل تعتدي 
على املشاركني يف املسي البحري

األمن السوري يحبط عملية تهريب قطع أثرية سرقها إجراميو تنظيم »داعش« 

 :  فلسطين
اسكشـهد شـابٌّ فلسـطيني، ومس االثنن، 
 4صاص قوات االحكلل اثصهيوني  اثُق4ب من 
اثَح24َ اإل 4ا4يمـي يف اثخليل، وذثك عند تن يذه 
عمليَة طعن وّدت إىل إصا ة وحد جنود االحكلل. 
وقاثـت وتاثـة فلسـطن اث لسـطينية: إن 
شـا اً فلسـطينياً اسكشـهد  عد إطـلق جنود 
االحكلل اثنار عليه  عـد محاوثكه تن يذ عملية 
طعن، مضي ة ون جندياً صهيونياً وصيب ج4اا 
تن يذ عملية اثطعن، الفكًة إىل ون 4ُوية اثشـاب 

ثم تُع4ف  عُد. 
ويف قطـاع غزة، اسـكهدفت قـواُت االحكلل 
اثصهيوني، ومس االثنن، املكظا44ين املشارتن 
يف اثح4اك اثبح4ي اثااثث عر ُق4ب موقع زتيم 
شـمال قطاع غزة  قنا ل اثغاز اثسـا2، موقعًة 

عدداً من اإلصا ات. 
ووشعل املحكجون خلل اثكظا44ة، اإلطارات 
املطاطية؛  هدف اثكشويش عىل رؤية اثقناصن 
اثصهاينة اثذي يسكهدفون املكظا44ين دون ون 

يشّكلوا وي خط4 تجاه جنود االحكلل. 
وتانت جما4ريُ غ ريٌة من املواطنن توافدت 
إىل اثسـياج اثزائـل قـ4ب موقع زتيـم اثبح4ي 
وقىص شـمال قطاع غزة ثلمشـارتة يف اثح4اك 
اثبح4ي اثااثث عر واثذي يأتي ضمن فعاثيات 

مسـرية اثعـودة وتـرس اثحصـار اإلرسائيـيل؛ 
ملسـاندة قوارب اثح4اك اثبحـ4ي اثذي انطلقت 
من ميناا غزة تجاه وق4ب نقطة شمال اثقطاع. 
مـن جانـب آخـ4، رشعـت دوثـة االحكـلل 
اثصهيونـي  منع و4ـايل االرسى مـن زياراتهم 
يف املعكقـلت، حيـث صادقـت ثجنـة اثكريع 
اثوزاريـة يف اثكنيسـت اإلرسائيـيل، ومس األول 
األحد، عىل مـروع ق4ار جديـد ثوقف زيارات 

األرسى اث لسطينين يف املعكقلت. 
وقال عضو تنيست االحكلل “وورين حزان” 
يف تغ4يـدة ثه عـرب موقع تويرت: إن ما يسـمى 
ثجنـة اثكريـع اثوزارية يف االحكـلل صادقت 

اثيو2 عىل مروع قانون قا2  ط4حه، مضي اً 
ون اثقانون اثذي سـيُط4ح ثلكصويت يف تنيست 
االحكـلل يو2 األر عاا املقبل، يسـمُح ثلحكلل 
اث لسـطينين   وقـف زيـارات و4ـايل األرسى 
أل نائهم داخل اثسجون، خاصًة ورسى اثح4تة 

اثكي تأرس جنود ثديها  غزة. 
وعرّب عضو اثكنيست عن دعمه ثهذا اثقانون 
وقال إنّه ي4ى  منع زيارات األرسى واجٌب عليه، 
حيـُث قا2 سـا قاً ويضاً  مهاجمـة و4ايل ورسى 
فلسـطينين مـن قطـاع غـزة قادمـن ثزيارة 
و نائهـم يف سـجون االحكـلل، واعكـدى عليهم 

ووّجه ثهم اثشكائم وو4ان و ناَا4م األرسى. 

 :  متابعات
، ومـس االثنن،  اسكشـهد مواطـٌن سـوريٌّ
جـ4اَا ان جار ثغم من مخل ـات تنظيم داعش 
اإلج4امي يف ق4ية مكرس اثحصان  4يف حمص 

اثرقي. 
وقاثـت مصـادُر إعلميـة سـورية: »إن ثغماً 
ورضياً من مخل ـات إج4اميي داعش ان ج4 قبل 
ظه4 ومس، ما تسبب  اسكشهاد رجل يبلغ عم4ه 
59 عاماً وثناا قيامه  زراعة ورضه يف ق4ية مكرس 

اثحصان رشق مدينة حمص  نحو 75 تم. 

وعمد تنظيُم داعـش اإلج4امي قبل اندحاره 
مـن ريف حمص اثرقي وما2 رض ات اثجيش 
اثسـوري، إىل زرع وثغـا2 وعبـوات ناسـ ة يف 
األرايض اثزراعيـة؛ إمعاناً منـه يف ج4ائمه ضد 

اثسورين. 
من جانب آخ4، وحبطت قواُت األمن اثسورية، 
ومس االثنن، محاوثة ته4يب قطع وث4ية رسقها 
إج4اميـو تنظيـم “داعـش” يف وقت سـا ق من 

مدينة تدُم4 األث4ية  4يف حمص اثرقي. 
ووفادت وتاثة سانا،  أنه تم ضبط املنهو ات 
األث4يـة اثكي تعـود إىل اثعهـد اث4وماني رسقت 

من وحد املدافـن األث4ية، يف تدُم4 خلل عمليات 
اثكمشـيط املكواصلة يف املنطقـة ثكطهري4ا من 

مخّل ات إج4اميي اثكنظيم. 
وث كت اثوتاثـة إىل ونه تم اثعاـور وَيْضاً عىل 
 عـض اثقطـع املزي ة  ح4فيـة عاثيـة؛  غية 
اثكمويـه  هـا واسـكخدامها يف تسـهيل عملية 
ته4يب اآلثار إىل اثخـارج، موضحًة ون اثجهات 
اآلثـار  عـىل  يد4ـا  قامـت  وضـع  املخكصـة 
واثكواصـل مـع دائـ4ة آثـار حمص ثيصـاَر إىل 
تسليمها اآلثار املضبوطة إلج4اا اثكشف عليها 

وإعادتها إىل مكانها يف املدينة األث4ية. 

مواطنون من هندوراس 
يتحدون قرارات ترامب 

ويتجاوزون حدود »غواتيماال«
 :  متابعات

اسـكأنف آالُف املهاج4ين من 4ندوراس مسـريتَهم نحو اثواليات املكحدة 
من جنوب املكسيك، ومس االثنن،  عد تجاوز4م اثحدوَد مع غواتيماال، وذثك 

يف تحدٍّ واضح ثل4ئيس األَمريتي دوناثد ت4امب وتهديداته. 
وواصل نحو ثلثة آالف شخص مسريتهم نحو وم4يكا من مدينة سيوداد 
4يداثغو جنوب املكسـيك اثكي وصلو4ا  عد تجاوز4م اثحدود  ن املكسـيك 
وغواتيماال، حيث غادرت املسرية سان  درو سوال شمال 4ندوراس األسبوع 

املايض؛ اسكجا ًة ثدعوات عرب مواقع اثكواصل االجكماعي. 
وقـال وحـد املكظا44ين: »عىل سـلطات املكسـيك ون تسـمح ثنـا  امل4ور 
ودعمنـا، نحن ذا4بون إىل اثواليات املكحدة، نحن نسـعى ثلحصول عىل دعم 

ملدة ست سنوات و4ذا ُتـّل ما يف األم4«. 
وقـال مكظا4ـ4 آخـ4: »ونا 4نا مـن وجل مسـكقبل وفضل ال نكـي ثكوفري 

اثدراسة اثجيدة ثها وتأمن حياتها عندما تكرب«.
وتحـدى املهاجـ4ون تهديـدات ت4امب  أنه سـيغلق اثحـدود األم4يكية - 
املكسـيكية إذا تقّدمـت اثقافلة وتذثـك تحذي4ات من اثحكومة املكسـيكية 

 أنهم يخاط4ون  اثرتحيل إذا ثم يسكطيعوا تربي4 طلب اثلجوا. 
وتان اث4ئيـُس األَمريتـي 4ّدد  إق ـال اثحدود مع املكسـيك ونر قوات 
2َ 4ـذه اثقافلة من  اثجيـش يف حـال ثـم تمنـع اثسـلطات املكسـيكية تقـدُّ
املهاج4ين، تما جّدد تهديداِته  قطع املساعدات املاثية ثدول وَمريتا اثوسطى 
املعنيـة  مسـأثة اثهجـ4ة، مكهماً املشـارتن يف اثقافلـة  أن ثديهـم دوافَع 

سياسية. 
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قوى العدوان ألقت بكل ثقلها في  معركة الس���احل الغربي وإن ش���اء الله تتحول تهامة إلى 
مقابر لهم وإلى مستنقع كبير سيدركون أنهم تورطوا فيه أكبر ورطة منذ بداية عدوانهم.

كلمة أخيرة

نبارك خطوات الرئيس
عبود شريان أبو لحوم  

للدولـة  اإلداري  الجهـاُز  بُِنـَي 
اليمنية منذُ خمسة وثالثني عاماً؛ 
السـابق وخدمة  النظـام  لخدمة 
املستعمر، وقد ضمنت السعوديُّة 
من خـالل هـذا الجهاز منـَع أي 
تقـدم أَْو ازدهـار أَْو بنـاء دولـة 
ضامنة للحقوق والحريات وبناء 
مقومـات النهـوض باألمـة، وقد 
كانت قوى العدوان وعىل رأسـها 
السـعوديّة تعقـُد آمـاالً عريضًة 
يف بدايـة عدوانهـا عـىل دور هذا 
الجهاز يف إفشـال الثـورة والتخريب الداخـيل وإحداث الفوىض 
وعدم االسـتقرار، وقـد رسـمت األدوار واملهام يف اسـراتيجية 
العـدوان لهذا الجهـاز الذي تربط أغلَب قياداتـه ورموزه عالقٌة 
حميميـٌة ومصالُح مشـركة مـع قوى خارجية وقـوى النفوذ 
يف الداخـل، لكن يقظَة قيادة الثورة وتدخَلها الرسيع يف إفشـال 
املؤامـرات وحفـظ األمـن واالسـتقرار أجهضت ُكــّل الخطط 
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الحلـُف بدايـًة كان واسـعاً، جَمـَع 
والقطريـني  والسـعودينّي  األتـراَك 
وأدواِتهم من سلفيني وإخوانيني. رأى 
الجميـُع هذا وكان بني هـذه األطراف 
مجتمعـًة كلُّ الـوّد تـزاوراً وتنسـيقاً 
وترصيحـاً.. هـل بـني هـذه األطراف 
بعـُض التناقـض؟ قـد يكـون ولكنّه 
مـن التناقض الخفيف الـذي لم يمنع 
االلتقـاَء الِجبهـوي والتصويـب عـىل 
سـوريا؛ بسـبِب رجـٍل مماِنـٍع وعىل 
ه يدعـم بشـار وعىل  حـزب اللـه؛ ألنَـّ

إيران؛ بسبِب التمّدد الشيعي. 
هذا الحلُف نّسـق عـن ُقرب وبكثافة وبشـهادة 
وزيـر خارجيـة قطـر السـابق مـع كّل مخابـرات 
الغربيـني تسـليحاً وتمويـالً وتسـفريَ مغـّرر بهـم 

متحّمسني. 
فمتـى انفرط العقـد؟ بدأ التحّلـل بهزيمة جبهة 
النـرصة يف معركة القصري وتجىّل بانقالب السـييس 
عىل مـريس. حينهـا رأت دوائـُر غربيـة متنفذة أن 
يكون رهانُها عىل السـعودينّي وجماعات توّحشهم 

وتزهد يف رهان عىل قطريني وأتراك وإخوانيني. 
عىل ماذا اختلف املجتمعون بداية؟ عىل »الصيدة« 
أَْو عىل الطريدة. املقصود بذلك نرٌص يف سوريا سعى 
ُكـّل واحد لالستثمار فيه. ال حديَث يف كّل قواميسهم 
املفضوحـة ال عن اسـتعمار وال عـن هيمنة وال عن 
صهيونية يجب أن تزول. بالعكس رأينا ُمريس يبق 
إىل برييـز وقرضاوي يسـتغيُث باألمريكيني ويطلب 
منهم غضبًة لله ويَُطْمِئُ اإلرسائيليني. أكثر من ذلك 
رأينـا مقاتلني َركََّب جماعاِتهـم القطريون يطبّبهم 

صهاينٌة يف مشايف إرسائيلية. ُكـلُّ الحديث عن بشار 
والباميـل والربيـع والديمقراطية البهيـة. ايه جيد 
وال مشـكَل مع هذا الحديث لو عضده 
حديـٌث آخـر. الحديـث اآلخـر غـاب 
غيابـاً مريباً. ملاذا؟ تكتيـكاً وإكراهاً؟ 
ملـاذا أحسـن الظـّن وأقامـر؟ أرى يف 
أدنى الحاالت حمقاً وسـوَء تقدير. لم 
يتحّقق ألحد الطرفني نرٌص يف سـوريا 
ومع دخول الـروس عىل الخّط أصبح 
النّـرُص هنـاك مسـتحيالً بـل تحـّول 
هزيمـة لّفت الجميـع. فمن انترص يف 
سـوريا؟ انتـرص اإليرانيـون وانترص 
الـروس وانترصت املقاومـة اللبنانية 
التي خّطت أول نرص عسكري وازن عىل 
الصهاينة وُحماتهم، وانترص النظام الوحيد الذي لم 
يوقـع صلحاً مع اإلرسائيليـني. النظام الذي لو وّقع 
كما وقع أردنيون ومرصيون ما كان سـيجتمع كّل 
هذا العالم إلسقاطه. هل التخطيط إلسقاطه مرتبط 
بديكتاتوريته؟ ال واللـه ولعنُة الله عىل الكاذبني. لو 
كان بهم حرٌص عىل ديمقراطية وشعوٍب ما صمدت 
مهانـاُت الخليجيـة وإحداهـا قطرية يومـاً واحداً. 
كّلهم يسـعون يف اسـرضاء األمريكيـني. كلهم يَِعُد 
بتقديـم خدماٍت أفضـَل وضمان االسـتقرار املفيد. 
ماذا عن اإليرانيني؟ هم يف أدنى االحوال وأقّلها أفضل 
من هذه الّرهوط. هم حارضون منذ ثورتهم شوكًة 
يف حلق األمريكيني والصهاينة. يسـتقلُّون بقرارهم 
ويدفعـون يف سـبيل ذلـك مـا يلـزم من أثمـان وال 
يتقهقرون. وهم منذ ثورتهم يدعمون -وبالترصيح 

واإلعالن- كّل مقاوم إلرسائيل. 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي اثدرواني

علي القحوم
جيشـاً  تمتلـُك  اليمـُن 
عسـكرياً  وعتـاداً  مفـّككاً 
ليـس باملتطور.. حيث عمل 
تفكيـك  عـىل  األمريـكان 
مسـمى  تحـت  الجيـش 
الهيكلة وتعطيل الصواريخ 
البالسـتية.. وتدمـري هـذه 
املؤّسسة الوطنية والهيمنة 
عىل القرار السـيايس ونهب 
يف  وإغراقـه  البلـد  ثـروات 
براِثـِن املؤامـرات وافتعـال 
األمنيـة  االختـالالت 
والتفجـريات وإذكاء للفتنة 
املناطقية  النزعـة  وإحيـاء 
واملذهبية ونرش ما يسـمى 
القاعدة  اإلجـرام  بعنـارص 

وداعش.. 
الثـورة  أتـت  املقابـل  يف 
الشـعبيَّة وأسـقطت ُكــّل 
عـىل  التآمـر  مشـاريع 
اليمـن.. وأسـقطت رمـوَز 
الظلـم والفسـاد واإلجـرام 
إغـالُق  وتـم  والَعمالـة.. 
الوصايـة  أمـام  األبـواب 
الخارجيـة.. فمثّـل انتصاُر 
الثورة الشـعبيَّة زلـزاالً هز 
املنطقة وأحدث بركاناً فّجر 
األعداء..  مؤامـراِت  وبعثَـَر 
وبالتايل تم العمُل عىل إَعاَدة 
اللحمة الوطنية للمؤسسـة 
العسـكرية واألمنيـة وبناء 
دولة ذات سيادة.. وهذا كان 
مزعـج لألمريـكان فهم ال 
يريدون يمناً قوياً مسـتقالً 
بـل يظل كمـا كان سـابقاً 
بلداً ضعيفاً مفككاً خاضعاً 
للوصايـة األجنبيـة.. ولهذا 
أُعلن العدوان من واشـنطن 
وظنـوا بأن اليمن سـركع 
يف أيـام قالئل.. سـيما وهم 
يَـَرْون أن يف اليمـن جيشـاً 
مفككاً وخالفات ٍسياسـية 
داخليـة وأنـه ضعيـف ولن 

يصمد أمام عاصفتهم.. 
كمـا أن العـدوَّ اسـتهان 
بقـدرات الجيـش واللجـان 
هـذا  يف  وغامـر  الشـعبيَّة 

العدوان فغرف

اليمن والتطوراُت 
يف القدرات 
العسكرية 

أين يكون املرء؟ وملن ينتصر؟!
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* كاتٌب تونسي
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