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ص حة

16 ك����ي����ل����و  ج�����ن�����وب  ت����ط����ه����ر  ب���ع���م���ل���ي���ات  م�����رت�����زق�����ًا   135 م����ق����ت����ل 

نفى امتالكه أيَّ حساب أو صفحة على مواقع التواصل االجتماعي 
مفتي الجمهورية: الحرب االقتصادية تهدف 

إلى كسر إرادة الشعب وعزيمته

العجري: الفار  هادي اعرتف أن فساد حكومته  سبب تدهور االقتصاد وانهيار العملة املحلية

ج������رح������ى امل������رت������زق������ة ي�����ت�����ع�����رض�����ون ل�������������إذالل وال��������ط��������رد م�������ن م����س����ت����ش����ف����ي����ات اهل����ن����د

ت��ك��ف��ري��ون ض��م��ن م���ا ي��س��م��ى أل���وي���ة ال��ع��م��ال��ة ي���ف���ج���رون م��س��ج��د وض��ري��ح 
ال��س��اب��ع اهلجري ال��ق��رن  ال���ذي ي��ع��ود ت��أري��خ بنائه إىل  ال��ف��ازة  الشيخ أمح��د 

داعش اإلمارات
تدمر املعالم اإلسالمية

املسجد بعد التدمر

مظاهرة يف نيويورك 
و55 عضوًا بالكونغرس يدعون لوقف املشاركة 

األمريكية يف العدوان على اليمن

التغذية املدرسية 
 مشروع يدشن توزيع وجبة 

للطالب يف 10 حمافظات

طائرات 
العدوان 

تالحق احلاجة سعادة

األساليب العسكرّية الجهادية 
عند اإلَمام الهادي
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 : الساحل الغربي
وفـاد َمْصـَدٌر َعْسـَك5يٌّ بصحي ة عملسـرة، 
ومـا عبثالثـا ، لـأن ق5علـَة 135 مـن جنـود 
اقيادعت م5تِزقة عباداعن عمم5يكي عبسـاودّي، 
سـقطوع قكىل اج5حى لنرعن عبجيش اعبلجان 
عبشـابيّة يف عباأليـات عبنوعيـة عبكي شـهدتها 
مناطق جنوب تيلو 16 خالل عميا2 عملاضية. 

اواضـح عمَلْصـَدُر ون 5ـؤال  عمل5تِزقـة عبذين 
سـقطوع قكـىل اج5حى، 5ـم من منكسـبي ما 
يسأى »عبلوع  عبثابث عأابقة« عبذي تسكردمه 
قـوى عباـداعن يف عبقكـال مجلهـا يف جبهـات 

عبسـاحل عبغ5لي، اماظم منكسبي 5ذه عمبوية 
5م من ولنا  عملحافظات عبجنولية. 

اوتد عمَلْصـَدُر ون من لني عبحصيلة قيادعت يف 
ما يسأى »عبلوع  عبثابث عأابقة« سقطوع قكىل 

اج5حى خالل تلك عباأليات جنوب تيلو 16. 
اتانـت ُقـــوَّعت عبجيـش اعبلجـان وعلنت، 
وما عمال عن عسـكاادة مناطـق جنوب تيلو 
16 لابكامـل، لاـد عأليـات نوعيـة تـرى تم 
خالبها عبسـيط5ة عىل تافـة عملوعقع عبكي تانوع 

قد تأ5تزاع فيها 5ناك. 
اتان مـن ضأـن تلـك عباأليـات، عأليـة 
لطوبيـة نّ ذتهـا احدة عبهندسـة عباسـك5ية 

عبكالاـة بلجيش اعبلجان لاسـم »عألية عبوفا  
بشـهدع  عبهندسة« افيها تسـللت ف5ق عبوحدة 
إىل موعقـع عمل5تِزقـة ازرعـت عبـوعت ناسـ ة 
اوبغاما ورضية شـديدة عالن جـار لني مجاميع 
عمل5تِزقـة اآبياتهـم، اودى عن جـار تلك عبابوعت 
اعمبغـا2 إىل عنهيار ُقـــوَّعت عمل5تِزقة اتبّدتهم 
خسائ5َ تبرة مّهدت بط5د5م من تلك عملوعقع. 
ومـا،  عبح5لـي، مسـا   عإلعـال2ُ  اعـ5ض 
مشـا5د مصورة اثّقت ت اصيل تلك عباأليات، 
اوظهـ5ت حجَم عملحارق عبكبرة عبكي اقع فيها 
عمل5تِزقـة قبل ون يكم ط5ُد5ـم نهائياً من جنوب 

تيلو 16. 

 : الحدود
اعصلـت ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشـابيّة 
5جأاِتهـا ارضلاتها عـىل موعقـع اتجأاات 
جيـش عبادّا عبسـاودّي ام5تِزقكـه يف مركلف 
جبهات ما ارع  عبحداد، انّ ذت، وما عبثالثا ، 
عدة عأليات عسك5ية مكنوعة، سقط فيها عدد 
مـن عبقكـىل اعبج5حى يف ص وف جيـش عبادّا 

اعمل5تِزقة، اتكبّداع خسائ5 مادية مكنوعة. 
ف ي جبهة عسر، نّ ذت احدعت من عبجيش 
اعبلجان عبشـابيّة 5جوماً نوعيـاً عىل عدد من 
موعقـع تأ5تـز عبجيـش عبسـاودّي اعمل5تِزقة 
قبابة رقالة سـهوة، اواضح َمْصَدٌر َعْسـَك5يٌّ 
بلصحي ـة ون عبوحـدعت عملهاجأـة عسـكهدفت 
مجاميع عبجنود عبساودينّي ام5تِزقكهم لنرعن 
مكث ـة خالل عقكحـا2 تلك عملوعقع، مـا ودى إىل 

مرصع اإصالة عباديد منهم. 
اتزعمـن عبهجو2 مع رضلات شـنّكها احدة 
عإلسناد عملدفاي بلجيش اعبلجان، عىل تجأاات 
بجنود سـاودينّي، تم رصد5م يف موقع سـهوة 
لاب5لوعـة، احّققت عبرضلات عملدفاية إصالات 
دقيقة، وسـ 5ت عن مـرصع اإصالة عدد من 

جنود عبادّا. 
يف عبوقت ذعته، تأّكنت قوت عبجيش اعبلجان 
عبشـابيّة مـن تـر محاابـة زحـف مل5تِزقة 
عبجيش عبساودّي قبابة من ذ علب، حيث حاال 

عباديـد من عمل5تِزقة عبكقد2 5ناك، إال ونهم تلقوع 
رضلـات نارية مكث ة واقات عـددعً من عبقكىل 
اعبج5حـى يف ص وفهم، اوجـرت لقيكُهم عىل 
عبرتعجع اعب ـ5عر، اعنكهت محاابكهم لاب شـل 

ابم يحّققوع فيها وي تقد2. 
مـن جانـب آخـ5، دّمـ5ت ُقـــوَّعُت عبجيش 
اعبلجـان عبشـابيّة، ومـا، آبيكني عسـك5يكني 
مل5تِزقـة عبجيش عبسـاودّي، إحدع5أـا مدرعة، 
رشق جبل عبنار ُقبابة جيزعن، اتم ذبك لوعسطة 
صاراخـني موجهني تم إطالقهأا عىل عآلبيكني، 
اواضـح َمْصَدٌر ميدعنـي بلصحي ـة ون إحدى 

عآلبيكني تانت محّألة لادد من عمل5تِزقة سقطوع 
لني رصيع اج5يح إث5 عسكهدعفها. 

جـا  ذبـك فيأـا رضلـت مدفايـة عبجيش 
اعبلجان عـدة تجأاات بلأ5تِزقة شـأال غ5ب 
جبل عبنار، احّققت عبرضلـات إصالات دقيقة 

وس 5ت عن مرصع اإصالة عدد منهم. 
ايف نجـ5عن رضلت مدفاية عبجيش اعبلجان 
ويضـاً تجأاـاً مل5تِزقـة عبجيـش عبسـاودّي تم 
رصده غ5ب عبسـديا، ابقي عـدد من عمل5تِزقة 
مصارعهـم اوصيـب منهـم آخ5ان جـ5ع  تلك 

عبرضلات. 

أخبار

أمصرع وإصابة 135 مرتزقاً بينهم قيادات خالل عمليات 
تطهري جنوب كيلو 16

هجوم على مواقع الجيش السعودي واملرتزقة يف عسري 
وتدمري آليتني قبالة جيزان

 مصرع وإصابة عدد من الجنود السعودّيين والمرتزقة خالل العمليات:

هجوٌم على مواقع املرتزقة 
وكسر زحف لهم يف جبهة نهم

 : نهم 
نّ ذت ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشـابيّة، وما عبثالثا ، عدة عأليات 
عسـك5ية مكنوعة يف جبهـة نهم، اتضأنت تلك عباأليـات 5جوماً نوعياً 
عىل موعقع م5تِزقة عباداعن عمم5يكي عبساودّي اتر زحف بهم، اسقط 

خالل ذبك عباديد منهم قكىل اج5حى. 
اواضح َمْصَدٌر َعْسـَك5يٌّ بصحي ة عملسـرة لأن احـدعت من عبجيش 
اعبلجـان نّ ـذت 5جوماً نوعيـاً عىل عدد مـن عملوعقع عبكـي يكأ5تز فيها 
عنارص م5تِزقـة عباداعن يف منطقة عملدفون، اذبـك لاد رصد تَحــ5ّتات 

احجم ُقــوَّعت عمل5تِزقة 5ناك. 
اوشـار عمَلْصـَدُر إىل ون عبهجو2 تم لصورة مباغكـة، ما ودى إىل عرتباك يف 
ص وف عمل5تِزقة، اج5ى عسكهدعفهم خالل عباألية لنرعن مسّددة وس 5ت 

عن مرصع اإصالة عدد منهم، فيأا الذ لقيكهم لاب 5عر. 
ايف منطقة يـا2، تأّكنت ُقــوَّعت عبجيش اعبلجان عبشـابيّة من تر 
محاابـة زحـف بلأ5تِزقة، حيـث حاابوع عبكقـد2 لاتجاه عبكبة عبسـودع ، 
إال ون عبوحـدعت عمل5علطة 5ناك عسـكهدفكهم لنـرعن مكث ة اواقات عددعً 
مـن عبقكىل اعبج5حى يف ص وفهم، اوجـرت لقيكهم عىل عب 5عر اعبرتعجع 

بكنكهي محاابكهم لاب شل، الدان ون يحّققوع فيها وي تقد2. 
الابكزعمـن مـع ذبك، سـقط عباديُد مـن عمل5تِزقة قكـىل اج5حى ج5ع  
اقوعهـم يف تأـني وعدتـه احدة عبهندسـة عباسـك5ية يف منطقـة عيدة 
عبرشقيـة، حيـث واضـح َمْصـَدٌر ميدعنـي بلصحي ـة ون عمل5تِزقـة تانوع 
يحاابون عبكسـلل عـىل موعقـع عبجيش اعبلجـان 5نـاك، فان ج5ت لهم 
عبوتان ناسـ كان زرعكهأا احدة عبهندسـة، مـا ودى إىل مرصع اإصالة 

عدد منهم. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بهجوم 
على مواقعهم يف »جبل حبشي«

 : تعز
نّ ذت ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشـابيّة، وما عبثالثا ، عألية 5جو2 
نوعية عسـكهدفت عددعً من موعقع م5تِزقة عباداعن عمم5يكي عبساودّي يف 
مدي5ية جبل حبيش لأحافظة تاز، اتكبّد عمل5تِزقة خسـائ5َ لرشية خالل 

عباألية. 
اواضـح َمْصَدٌر َعْسـَك5يٌّ بصحي ة عملسـرة ون احـدعت من عبجيش 
اعبلجـان وغارت لشـكل مباغت عىل عـدد من عملوعقع عبكـي يكأ5تز فيها 
عنارص م5تِزقة عباداعن يف جبهة عبانني لاملدي5ية، لاد رصد تَحــ5ّتاتهم 

5ناك. 
النّي عمَلْصَدُر ونه ج5ى خالل عبهجو2 عسكهدعف مجاميع عمل5تِزقة عبذين 
تانـوع يف تلـك عملوعقع، لنرعن م5تزة، وسـ 5ت عن مـرصع اإصالة عدد 

منهم، فيأا الذ عببقية لاب 5عر. 

قتلى وجرحى من املرتزقة بضربات 
مدفعية شمال صحراء ميدي

 : حجة
سـقط عدٌد من عبقكىل اعبج5حى يف ص وف م5تِزقة عباداعن عمم5يكي 
عبسـاودّي، وما عبثالثا ، ج5ع  رضلات مسّددة عسكهدفت مجاميَاهم يف 

جبهة ميدي عبحدادية. 
اواضـح َمْصـَدٌر َعْسـَك5يٌّ بصحي ة عملسـرة لـأن ُقـــوَّعت عبجيش 
اعبلجان عبشابيّة رصدت تجأااٍت مل5تِزقة عباداعن شأال صح5ع  ميدي، 

فاسكهدفكهم لادد من قذعئف عملدفاية. 
اوّتـد عمَلْصَدُر ون عبقذعئف عملدفاية حّققت إصالاٍت دقيقًة اوسـ 5 عن 
مرصع اإصالة عدد من عنارص عمل5تِزقة اتبّدتهم خسائ5 مادية مكنوعة. 
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تداول العدوان ومرتزقته فتوى مزّورًة وكاذبة يهدف إىل حرف أنظار الناس عن قضية مقتل خاشقجي
 العالمة شمس الدين شرف الدين – مفتي الديار اليمنية في تصريح لصحيفة »المسيرة«:

 جرحى المرتزقة في الهند: تعرضنا ألبشع أنواع اإلذالل واإلهانة:

نشطاء ينظمون وقفة احتجاجية يف نيويورك تنديدًا باستمرار العدوان على اليمن 
 : متابعات

نّظـم مئـاُت عبناشـطني يف عبواليـات عملكحـدة 
عممرتيـة اق ـًة إلضا ة عبشـأوع ومـا2 مبنى 
عبقنصليـة عبسـاوديّة يف نيويـورك؛ ِحـدعدعً عىل 
ضحايـا عالغكيـال عبسـيايس امجـازر عبكحابـف 

عبساودّي لحق عبشاب عبيأني. 
ارفـع عملشـارتون الفكـاٍت تديـن عسـكأ5عَر 
عباـداعن عىل عبيأـن، مطاببني لوقـف عبكدخالت 
عبرارجية يف سـوريا، تأا رفاوع صـورعً بضحايا 
عأليات عغكيال تكهم عبسـاوديّة لابضلوع فيها، 
تاب5ئيـا عبيأنـي إل5ع5يم عبحأـدي، اعملااِرض 

عبساودّي نارص عبسايد. 
ايف عبوق ـة قابـت سـارة فلونـدراز مأثلـة 
منّظأـة »م5تز عباأـل عبـدايل«: إن عملكظا55ين 
جـا اع بيالنوع “رفضهـم عبقاطع بلاـداعن عىل 
عبيأـن، اإن عبنظـا2 عبسـاودّي عملجـ25 عبذي بم 
يكن بيبقى سـاعة اعحدة من دان دعم عبواليات 
عملكحدة عبدللومايس اعبسيايس اعبدعم لاملادعت” 

حسب قوبها. 
مـن ناحيكـه وشـار مارتـي غودمـان مأثـل 

منظأـة »عباأل عالجكأاعي« إىل ون “مئات عآلالف 
ُقكلـوع يف عبيأـن، اعبيو2 5نـاك عنكشـاٌر بلكوبرع 
اعباابـم ي5فـض ون ي5ى ذبك؛ مَنَّ عبسـاوديّة للد 
غنـي جدعً، امن عبسـاودينّي ي5يدان ون يروضوع 
بابـًة مـع إرسعئيل، إضافـًة إىل دعم عبسياسـات 

عممرتية يف عبرشق عماسط”. 
اوع5لـت مـاري رعجنـدرعن مأثلـة منظأـة 
»بوع  عبسـال2« عـن غضبها مأـا ي5تكبه عبنظا2 
عبساودّي، موضحة ون “عبواليات عملكحدة صنات 
عملك جـ5عت اقكلـت لهـا عباـرشعت مـن وط ـال 

عبيأن”، اوضافت: “نكحدث عن تجااز بلرطوط 
عبحأـ5ع ، إذَع قبلنا ون تقكل قناللنا طالب عملدعرس 
فأـا عبذي سـنقبل له لاد ذبـك عآلن نالم ما عبذي 
سنقبل له، سـنقبل لقكل عبساودينّي براشقجي 

فيأا ال تزعل حكومكنا تدعم عبساوديّة”. 
اتان ناشـطون وجانـب قـد وعلنوع قبـل ويا2 
إرضعلهـم عن عبطاا2 مجل عبيأـن، ااّجهوع عر 
“عملياديـن نـت” رسـابًة إىل عبشـاب عبيأني عبذي 
يااني من عبجوع اعملـ5ض اعملوت اعبحصار منذ 

وتث5َ من عامني. 

 نفى امتالكه أيَّ حساب أو صفحة على مواقع التواصل االجتماعي 
 أشار إلى سعي العدوان من أجل تشويه صورة دار اإلفتاء ورابطة علماء اليمن 

 دعا الشعب اليمني لمواصلة الصمود والثبات في وجه العدوان ودعم الجبهات بالمال والرجال والعتاد
 أوضح بأن الحرب االقتصادية على الشعب اليمني تهدف إلى كسر إرادته وصموده وعزيمته 

 : هاني أحمد علي:
ن ى عباالمُة شـأا عبدين رشف عبدين –م كي عبديار 
عبيأنيـة-، مـا تناقلكه اسـائُل عإلعـال2 عبكالاـة بلاداعن 
ام5تِزقكـه حـول فكـااى تاذلـٍة نُِسـبَت إبيـه، الفكاً إىل 
عـد2 عمكالته ويَّ حسـاب وَْا ص حة يف اسـائل عبكوعصل 

عالجكأاعي. 
ادعا م كي عبديار عبيأنية يف ترصيح خاص بصحي ة 
»عملسـرة« ُتلَّ َمن يكدعال 5ذه عب كـوى عملزارة اعبكاذلة 
من ياـوَد إىل تال2 عبلـه عبقائـل »يَا وَيَُّهـا عبَِّذيـَن آَمنُوع إِْن 
َجاَ ُتـْم َفاِسـٌق ِلنَبَـٍإ َفكَبَيَّنُـوع وَْن تُِصيبُوع َقْوًمـا ِلَجَهاَبٍة 
َفكُْصِبُحـوع َعـىَلٰ َمـا َفَاْلكُـْم نَاِدِمـنَي«، مبينـاً ون ما 5ذه 
عب كـوى عملزّارة ا5ذع عببهكان اعبكـذب عبذي تناقلكه قناُة 

عبحـدث عبكالاة بلاداعن عبسـاودّي إنأا يـ5عد من خالبه 
تشـويُه صـورة دعر عإلفكا  ارعلطـة علأـا  عبيأن، تأا 
ونها محاابة يائسـة بـرصف ونظار عبناس عـن عبقضية 
عب5ئيسـية عبكي يكدعابهـا عباابُم خـالل عبيومني عملاضيني 
لشأن قضية مقكل عبصح ي عبساودّي جأال خاشقجي 
اإخ ائه دعخل عبقنصلية عبساوديّة لرتتيا، مشرعً إىل ون 
5ذه عبقضية وسقطت عبقناع اتش ت عن عبوجه عبقبيح 

بلنظا2 عبساودّي اعن طبياكه عبهأجية اعإلج5عمية. 
اطاَبـَب عباالمة رشف عبدين، ولناَ  عبشـاب عبيأني إىل 
ه  رضارة تحـ5ّي عبصدق اعد2 عالبك ات بُكــّل ما ينرُشُ
عباداعن ام5تِزقكه من تزاي5 الُهكان اتضليل؛ مَنَّ ماظَم 
عبـرش إنأا يأتي من سـو  عبظن، مذّت5عً لقـول عملوىل جل 

ا يَْلِ ُظ ِمن َقْوٍل إاِلَّ َبَديِْه َرِقيٌب َعِكيٌد«.  اعال: »مَّ

افيأا يُرصُّ عبح5َب عالقكصادية عبكي يشـنّها تحابُف 
عباداعن لحق عبشـاب عبيأني، شدد عباالمة شأا عبدين 
رشف عبديـن –م كي عبديار عبيأنية ارئيا رعلطة علأا  
عبيأـن-، عىل رضارة عباودة إىل تكاب عبله امالزمة عبذت5 
اعالسـكغ ار اعالبكزع2 لرشع عبله اتجنب ُتـّل ما يغضبه 

تبارك اتااىل، 
اوضاف يف ترصيحه: »عىل عبجأيع ون يا5فوع حقاً لأن 
عباـداعن عبسـاودّي ام5تِزقكه 5و َمن يقـف ارع  عمزمة 
عالقكصادية عىل عبشاب عبيأن، ا5و من يحارص عبيأنيني، 
ا5و من يسـكحوذ عىل ُتـّل عملوعرد عملابية ايسـيط5 عىل 
عملنافذ عببح5ية اعبجوية اعبرية، ا5و من قا2 لنقل عببنك 
عمل5تزي من عبااصأة صناا  إىل عدن، اتسبب يف ح5مان 
عملوظ ني مـن م5تباتهم اَمْصَدر دخلهم عبشـه5ي، ا5و 

من يقف عائقـاً وما2 اصول عبحـوعالت عملابية بلأغرتلني 
مـن ُتــّل ونحا  عباابـم اعـد2 اصوبها مرس5ـم دعخل 
عبيأـن، ا5و مـن وسـهم يف عنهيار عالقكصـاد اعنر اض 
قيأـة عب5يال عبيأنـي اعرت اع عمسـاار؛ لسـبِب طباعة 
عبُاألة عملحلية لشكل تبر الدان وي غطا  نقدي وجنبي. 
اب ـت عباالمة رشف عبديـن إىل ون ُتـّل ذبك محااالت 
فاشـلة بلاداعن يهدف من خالبها عباـدّا إىل تر إرعدة 
اصأود اعزيأة عبشـاب عبيأني، امـا بجوؤه إىل تثوي5 
عبناس تحت غطا  ما يسـأى »رياح عبسـال2« اعنااين 
»ثـورة عبجياع« إنأـا 5و صورة من صـور عملك5 عبيس  
عبذي ينكهُجه عبنظا2 عبسـاودّي، ابكـن ما يحدث عبيو2 
ـيِّئُ إاِلَّ  يؤّتـُد ما جا  يف تكاب عبله »َااَل يَِحيُق عْبَأْك5ُ عبسَّ

ِلأ5َِْلِه«. 

هادي  الفار  العجري: 
اعرتف أن فساد حكومته 
االقتصاد  تدهور  سبب 

وانهيار العملة
 : خاص

 ععكر عمسـكاذُ عبُدعمللك عباجـ5ي، حيثياِت ق5عِر 
عبَاـْزِل ب5ئيـا حكومـة عمل5تزقـة وحأـد عبيـد لن 
دغـ5 من قبل عب ـار 5ادي ععرتفاً رسـأياً ااعضحاً 
ارصيحاً لأسـؤابية حكومكه عـن تد5ور عبوضع 
عالقكصادي اتد5ور عبُاألة عبوطنية اعرت اع وساار 

عبسلع عمساسية.
اواضح يف ترصيح خاص، وما عبثالثا  بصحي ة 
» عملسـرة« لأن 5ذع عالعـرتعَف يؤتُد »عـىل ون 5ؤال  
هم وم5 اطن  مجأوعة من عباالثـني اعمل5تِزقة ال يهأُّ
اال ُعألة اال خدمـات اال مااناة َاال يش «، مضي اً 
لـأن ععرتعَفهم لاباجـز عن عتراذ ولسـط عإلج5ع عت 
مؤرٌش عىل ون ُتّل عممور ليد قوى عبغزا اعالحكالل.

الهند تطرد جرحى مرتزقة العدوان من املستشفيات بطلب من مندوب االحتالل اإلماراتي
 : خاص

رغـم تقديأهـم وراعحهـم رخيصـًة 
يف سـبيل عالحكـالل عإلمارعتي عبسـاودّي 
اعبدفاع عـن مصابحة ضد ولنا  جلدتهم 
ااطنهـم إال ون ذبـك تلـه بـم يشـ ْع 
مل5تِزقة عباـداعن عبج5حى عبـذي وصيبوع 
عبغ5لـي لص ـوف  يف ماـارك عبسـاحل 
عالحكالل عبحصوَل عىل رعاية طبية تليق 

لكضحياتهم الياهم من سهم. 
اتحدثت اسائُل إعال2 تالاة بلاداعن 
عن عملأسـاة اعملااناة عبكي يكلقا5ا عملئاُت 
مـن عبج5حى عمل5تِزقة يف دابة عبهند اعن 
سو  عملااملة عبكي يكا5ضون بها من قبل 

عالحكالل عإلمارعتي. 
موعبيـة  إعالميـة  مصـادُر  انقلـت 
بلاـداعن عن عدد من عبج5حـى عمل5تِزقة 
عبسـاحل  جبهـات  يف  وصيبـوع  عبذيـن 
عبغ5لـي لأنهم يكلقوع وسـوو عملاامالت يف 
عبهنـد من قبل عملسـئوبني عـن عبج5حى 
امن قبـل مندالـي عالحكـالل عإلمارعتي 

يف عـدن، نا5يـك عـن عأليـات عاللكزعز 
عبكي يكا5ضـون ُتـّل بحظـة، مضي ني 
لأنهـم تانـوع يكلقـون عباـالج يف مدينة 
عدن عملحكّلة قبـل ون يكم نقلهم إىل عبهند 
غـر ونهـم تا5ضـوع باأليات عسـك زعز 
اعسـكبدعد من قبـل عملسـئوبني عبيأنيني 
5نـاك عبكالاـني بحكومـة عمل5تِزقة امن 
قبل مندالي عبج5حـى يف عدن اعملاينني 

من قبل عالحكالل. 
اوشار عبج5حى عمل5تِزقة إىل ونهم امنذ 
ذ5الهـم إىل عبهنـد بلاالج بـم يكلقوع وية 
عالجات ابو حكى حبـة لندال، فيأا تم 
إج5ع  عأليات ج5عحيـة بلكثرين منهم 
إال ونـه رَسعانَ ما تـم إرجاعهم إىل عدن 

اج5عحهم بم تلكئم. 
عبهنـد  عمل5تِزقـة يف  عبج5حـى  انـرش 

فيديـو يظهـ5 فيه عملنـداب عملاـنّي من 
قبـل عالحكـالل عإلمارعتي اعملـرشف عىل 
عالجهم ايدعى جسار ولو صابح، حيث 
يقو2 لإ5انكهم اإذالبهم اَتيْل عبشـكائم 
لحقهـم علنـاً ومـا2 عبجأيـع الصورة 

عسكاالئية اعسكحقار. 
لـأن  عمل5تِزقـة  عبج5حـى  اواضـح 
عملدعـو  عإلمارعتـي  عالحكـالل  منـداب 
»جسـار ولو صابـح » عسـكدعى مدي5َ 
5نديـة  ومنيـة  اُقـــوًَّة  عملسكشـ ى 
مـن وجـل إخ5عجهـم مـن عملسكشـ ى 
لابُقــوَّة، مشرين إىل ونهم يجراع ُتـّل 
ج5يح عىل تكالة رسـابة شـك5 إلدعرة 
عملسكشـ ى اوطبائـه امأ5ضيه حكى 
توصـل لهم عمم5 إىل إبـزع2 وُمي ال يق5و 
اال يككب عىل تقديم عبشـك5 من خالل 

إمالئهم عليه. 
اوشار عمل5تِزقة إىل ونهم عندما اصلوع 
إىل عبهنـد تـم عزبُهـم يف غ5فـة مغلقـة 
اتـم منُاهم من عبرـ5اج اعبكوعصل مع 
و5لهم، مضي ني ون 5ذع عبكااَمل جا  من 

وجل عسكبدعد5م. 

مقتل خاشقجي قد يدفع الكونغرس 
إىل سحب الدعم واملشاركة األمريكية 

يف العدوان على اليمن 
 : متابعات

قابـت صحي ُة عنرت لسـت عمم5يكية يف تق5ي5ع مطـول، وما عبثالثا : إن 
عبحكومـة عمم5يكية تايُش حابَة موعجهة دعخلية حول مشـارتكها ادار5ا 
يف حـ5ب عبيأـن، عبذي خلق وسـوو وزمة إنسـانية يف عباابم، اذبـك لاد مقكل 
عبصح ي عبسـاودّي جأال خاشقجي.  اوضافت عبصحي ة، ون 55 عضوعً يف 
عبكونغ5س، لقيادة عبنائب مارك لوتان، د. اعيز، ارا خانا، دي - تابي ورنيا، 
قّدمـوع رسـابًة إىل مدي5 عملرالـ5عت عبوطنية، دعن توتا، حول مـا إذَع تانت 
عالسكربارعت عمم5يكية عىل علم لجوعنب من خ ايا قضية مقكل خاشقجي. 
اليّنـت عبصحي ة، ون مقكَل خاشـقجي سـيؤث5ُ عـىل تحديد نكائج 
عالنكرالـات عبنص يـة عملقبلة إذَع بم يبـدي عبكونج5س غضبه؛ لسـبِب 
عبج5يأة، مضي ة ون عب5سـابة تضأنت ون نكائج عالنكرالات سكحّدد إذَع 
مـا يأكن عسـكحضار قانون صالحيات عبح5ب باـا2 1973، اعبذي من 
شـانه سيوجه ت5عمب إلزعبة عبُقــوَّعت عمم5يكية من »عمعأال عبادعئية« 
ذعت عبصلة لاباداعن عبذي تقوده عبساوديّة يف عبيأن ملدة ثالث سنوعت. 
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 : الحديدة
مدينـة  ولنـاُ  ااجهـا   نظـم   
عبحديدة اق ًة عحكجاجية مسلحة؛ 
عسكنكارعً بج5عئم عباداعن عملسكأ5ّة 
اآخ55ا ج5يأة عسـكهدعف محطة 
تابئة عبغاز عملنزيل يف مدي5ية عبحايل. 
 اوعلن عملشارتون يف عبوق ة عبن ر 
عباـا2 لأوعصلـة عبصأـود امشـوعر 
عبجهاد عملقدس حكى يكح5ّر ُتـّل شر 
يف عبوطن من دنا عبغزعة اعملحكّلني. 

عبصأـت  عملشـارتون  اودعن 
عبـدايل عملرزي تجـاه تلـك عبج5عئم 
عبكي ي5تكبها تحابـف عباداعن عىل 
عبشـاب عبيأني عباظيـم، محألني 

عممم عملكحـدة عملسـؤابية عبكاملة؛ 
تونهم لصأكهم 5ذع مشـارتني يف 

5ذه عبج5عئم. 

اوّتــد ولنـا  ااجهـا  عبحديدة 
اسـيظلون  يصأكـوع  بـن  لأنهـم 
ي5فـدان عبجبهات لاملـال اعب5جال 

اعبثـأر بكل عبضحايا اعمل5يا  حكى 
يكحّقـق عبنرص لح5ية اعسـكقالل، 
مكوعديـن لأالحقة ُتـّل عملكورطني 

يف تلك عبج5عئم مهأا طال عبزمن.
ادعا عملشارتون يف عبوق ة ولناَ  
اقبائـل عبيأـن إىل رص عبص ـوف 
اتوحيد عملوقـف اعبكلأة تجاه 5ذع 
عباـداعن عبغاشـم ارفـد عبجبهات 
لاملـال اعب5جـال، مبارتـني ملنـا  
عبجيش اعبلجان عبشـابية اعممنية 
ُتـّل عالنكصارعت عباظيأة عبكي َمنَّ 
عبله لهـا علينا، مطاببـني منهم ون 
يأكلكوع 5م زما2 عملبادرة يف عبح5ب 
بيلقنوع عبغـزعة اعملحكّلني اعملنافقني 

دراساً بن ينسو5ا. 

أخبار

 خالل المؤتمر العلمي الثاني للتيقظ الدوائي:

 المشروع يستهدف 433.453 طالبًا وطالبة:

 : صنعاء
دّشـن مرشاُع عبكغذية عملدرسية 
اعإلغاثة عإلنسـانية، وما عبثالثا ، 
عأليـة توزيـع عبوجبـة عملدرسـية 
بلطـالب اعبطاببـات يف 27 مدي5ية 

موزعة عىل ص1 محافظات. 
اواضح حأـود عمخـ25 - مدي5 
عا2 عملرشاع، ونه تـم عببد  لاألية 
عبكوزيـع يف مـدعرس عملدي5يات عبكي 
تـم ت5حيل عملوعد إبيها، فيأا سـيكم 
عبكوزيع يف عملدي5يـات عملكأخ5ة فور 
عالنكها  من عأليـة عبرتحيل، مبيناً 
ون عبهـدف مـن مـرشاع عبوجبـة 
عملدرسـية تقديـم اجبـة خ ي ـة 
بلطالب تكضأن حصـة ُتـّل طابب 
يكـم  تأ5يـة  لسـكويت  جـم  صأ 

رصفها يوميًا نهاية عبحصة عبثابثة 
قبيل عب5عحة.  اوشـار عمخ25 إىل ون 
عملرشاع يسـكهدف 533 وب اً َا553 
طابباً اطاببة يف وبف َا62 مدرسـة 
ص1  يف  مدي5يـة   27 عـىل  موزعـة 
محافظات »ومانـة عبااصأة، تاز، 
صادة، حجـة، عملحويـت، صناا ، 

إب، عبحديدة، ذمار، عأ5عن«. 
عـا2 مـرشاع  مديـ5  اتطـ5ق 
عبكغذية عملدرسـية إىل و5أيّة عبوجبة 
عبر ي ـة يف توفـر حصـة غذعئية 
يوميـة ملنائنـا عبطالب اعإلسـها2 
يف عبكر يـف مـن وعبـا  عملصاريف 
عبدرعسـية مابيـا  عممـور يف ظـل 
تدني مسـكوى عبدخل، مشيدعً لدار 
ل5نامـج عمغذيـة عبااملـي يف دعـم 

عملرشاع. 

 : ريمة
ناقـش عجكأـاٌع، ومـا عبثالثـا ، لأحافظـة ريأة، 
ل5ئاسة اتيل وال لاملحافظة حسن محأد طه، عبجوعنب 
عملكصلـة لاببيانـات عملطلولة مخـذ عببصأـة اعبصورة 
اتنظيف تشـف عب5عتـب بكافة احـدعت عبردمة عملدنية 
لاملحافظـة اليانات عملوظ ـني اعملنقطاـني اماابجة 
عالخكالالت عبكي يكم عبكشف عنها من خالل عمل5عجاة. 

ايف عالجكأـاع عبـذي ضـم مسـئويل مككـب عملابيـة 
اعبردمة عملدنية لاملحافظة تم عسـكا5ض تاأيم اعزرة 
عبرـدة عملدنية لشـأن موعفـاة عبجهات عإلدعريـة لكافة 
عبسـبل  إىل  لاملحافظـة، مكط5قـاً  عببيانـات ب 5اعهـا 

عبك يلـة لكصحيح عالخكالالت يف تشـوفات عب5عتب بيكم 
من خالبها عبكشـف ام5عجاة تافة عبكشوفات ب 5اع 

عبوزعرعت لاملحافظة. 
اوق5 عالجكأاع تنزيَل اتوقيف م5تبات عبدفاة عبثانية 
من عالخكالالت عملكبقية يف تشوفات عب5عتب، مؤّتـدعً عىل 
تكاتف عبجهود ملا يهدف إىل تصحيح عالخكالالت عبقائأة 

يف تشوفات عب5عتب.
اشدد عملجكأاون عىل عتراذ تافة عإلج5ع عت عبك يلة 
لاألية تنظيف تشـف عب5عتب من عملنقطاني عن عباأل 
اعمللكحقني لص وف عباـداعن منذ وتث5 من ورلاة وعوع2 
ابم يسك يداع من ق5عر عبا و اعباودة إىل حضن عبوطن 

عبذي يكسع بلجأيع.

مشروع التغذية يدشن توزيع الوجبة 
املدرسية للطالب بـ10 محافظات 

أبناء املحويت يؤّكـدون استمراريتهم يف رفد الجبهات وإفشال ُكـّل أشكال املؤامرات
 : المحويت

نّظـم ولنـاُ  ااجهـا  محافظـة عملحويت 
اق ـاٍت عحكجاجيًة ات5لويـة من صلة وّتـداع 
خالبها عسـكأ5عَر5م يف رفد عبجبهات لاب5جال 
اعملـال اتازيـز عبصأـود يف عبجبهـة عبرتلوية 

اعبكاليأية. 
ف ي مدي5يـة عب5جم، وّتــدت اق ة قبلية 
لحضـور وعضا  عبسـلطة عملحلية اعملشـايخ 
اعبشـرصيات عالجكأاعية، ون ج5عئم عباداعن 
اح5له عالقكصادية بن تثني عبشاب عبيأني عن 
عالسـكأ5عر يف عبكصدي به، دععيًة قبائل عب5جم، 
اتافة قبائـل عملحويت إىل تازيـز عالصط اف 

اعبكالحم اعالسكأ5عر يف عبكحشيد ارفد عبجيش 
اعبلجان عبشابية لاملال اعب5جال. 

ايف سـياق من صـل عسـكنك5ت اق كـان 
طالليكان لأدرسـكي عبشـهيد عبـدرة اعبكأيز 
لأدينـة عملحويـت، عسـكأ5عر عبصأـت عبدايل 
عـىل مـا ي5تكبه تحابـف عباداعن مـن ج5عئم 
عملجكأـع  عبيأنـي، محألـني  عبشـاب  لحـق 
عبدايل اعملنظأات عإلنسـانية اعبحقوقية تامل 
عملسـئوبية عمخالقية اعبقانونية عن عسكأ5عر 

عباداعن اعبحصار. 
اوشـاد خالبها اتيُل عملحافظة وحأد يحيى 
عمخ ـش، لصأود عملالأـني اعملالأات اتافة 
توعدر عبقطاع عبرتلـوي لاملحافظة اح5صهم 
عىل ودع  رسـابكهم عبكاليأية رغم عبصاولات، 

مهأكهـم  ودع   يف  صأوَد5ـم  ون  إىل  مشـرعً 
عبوطنيـة يف ظـل عباداعن اعبحصـار اعنقطاع 
عب5عتـب ال تقل و5أيّة عـن عبصأود يف جبهات 

موعجهة عباداعن. 
إىل ذبك طاببت اق ة طاللية لأدرسة عبنور 
لأنطقـة 5ج5ة عنر يف مدي5ية جبل عملحويت 
عممـَم عملكحدة لاتراذ موقف مسـئول إليقاف 

عباداعن ارفع عبحصار عن عبيأن. 
وشـاد خالبها مديـ5ُ عملدي5يـة محأد عبق25 
لصأـود عبقطـاع عبرتلوي اعنضبـاط عبطالب 
يف عملـدعرس عبـذي وفشـل مرططـات عباداعن 
عبكاليأيـة،  بلاأليـة  عملسـكهِدفة  ار5اناتـه 
مؤّتـدعً عسـكأ5عر لذل عبجهود إلنجاح عباألية 

عبكاليأية رغم عباداعن اعبحصار. 

 : صنعاء
ل5عايـة ازعرة عبصحة عباامة اعبسـكان، 
نظأـت عبهيئـة عباليا بألداية اعملسـكلزمات 
عبطبية، وما عبثالثا ، عملؤتأ5َ عبالأي عبثاني 
بلكيقظ عبداعئي يف عبيأن تحت شـاار »تيقظ 

بداعئك من وجل سالمكك«. 
ايف عملؤتأـ5 عبذي حـرضه عدد مـن عمطبا  
عـن  امأثلـون  اعمتاديأيـني  اعبباحثـني 
ـة ارشتات  عملسكشـ يات عبحكوميـة اعبَراصَّ

امصانع عمداية يف عبيأن اعبجهات ذعت عباالقة، 
وّتـد ازي5 عبصحة عباامة اعبسكان عبدتكور طه 
عملكوتل ون عبحصار عبذي يوعجهه شـابنا يحكاُج 
إىل مزيد من عباناية عبطبية، مشـرعً إىل ون عبادّا 
ياأل لشـكى عبسـبل عىل إماتة شـابنا سـوع  
لابحصار وَْا لإدخال عباقاقـر عبطبية عبضارة، 
دععيـاً عبجأيع إىل وخذ عبحيطـة اعبحذر اعبكحيل 

ليقظة عابية من عبوعي عبصحي. 
اوق5 ازي5 عبصحة تشكيل بجنة صحية يف 
ُتـّل مسكش ى من مسكش يات عبيأن تضم 

وطباً  اصيدالنيـني مل5عقبة عبكـدعال عبداعئي 
انرش عبكوعيـة عبطبية لاملراط5 عبناتجة عن 

عالسكردع2 عبراطئ بلاقاقر عبطبية. 
مـن جانبـه وّتــد رئيـا عبهيئـة عباليا 
بألدايـة عبدتكور محأـد عملدعنـي ون عملؤتأ5 
يهـدف إىل إيجـاد حلقـة اصـل لـني عبهيئة 
ارشتائهـا مـن عبقطاعني عباـا2 اعبراص، 
اما5فة عبكطورعت عباامليـة اعبنظا2 عبااملي 
بلكيقظ اعبسـالمة عبداعئيـة، ات ايل عببحث 

عبالأي يف مجال عبيقظة عبداعئية. 

اب ـت إىل ون عملؤتأـ5 يهدف ويضـاً ت ايل 
دار عبصيادبـة اعمطبـا  يف تكالـة تقاريـ5 
عملأمونيـة اإرسـابها بلهيئة عباليـا بألداية 
اما5فة عملكونات عمساسـية بنظا2 عبيقظة 
عملحليـة  اعملصانـع  بلـرشتات  عبداعئيـة 
حـداث  تأنـع  عبكـي  اعبطـ5ق  اعبوسـائل 

عمع5عض عبجانبية عبقاتلة اعبنادرة. 
اوشـار عبدتكـور عملدعنـي إىل دار عبهيئـة 
عباليـا بألداية يف تحقيق عبسـالمة عبداعئية، 
ارؤيـة اخطة م5َتـز عبكيقـظ عبداعئي باا2 

عبسـالمة  يف  عملجكأايـة  اعبكوعيـة  19ص2، 
اعبكيقظ عبداعئي، الفكاً إىل ونه سـيكم عبكا5ف 
عىل مبـادئ عبيقظـة عبداعئية اخطـة إدعرة 
عملراطـ5 بألداية اوُُسـا امكونـات تكالة 
تقاريـ5 مأمونيـة عبـداع  مـن قبـل عمطبا  
اعبصيادبـة ادار منظأـة عبصحـة عبااملية 
يف عبكيقـظ عبداعئي، لاإلضافة إىل عسـكا5عض 
لحوث علأية عن عبكيقـظ عبداعئي يف عبيأن، 
او5أيّـة تأسـيا نظا2 عبيقظـة عبداعئية يف 

عبرشتات اعملصانع عملحلية. 

وزارة الصحة وهيئة األدوية تقر خطًة طبيًة لتعزيز التيقظ الدوائي ومواجهة األضرار الناتجة عن الحصار

قبائل مدينة الحديدة يؤّكـدون أن جرائم العدوان لن تمر دون رد قاٍس

وكيل محافظة ريمة ومكتب املالية والخدمة املدنية 
يناقشون آلية مصفوفة كشف الراتب

القائم بأعمال محافظ الحديدة يؤّكـد مواصلة الجهود 
الستمرار العملية التعليمية رغم العدوان والحصار

 : الحديدة
ناقـش عجكأـاٌع ت5لـويٌّ لأدي5ية عبحـوك محافظة 
عبحديدة، وما عمال، ل5ئاسـة عبقائـم لأعأال عملحافظ 
محأـد عيـاش قحيـم، عحكياجـات عبقطـاع عبرتلـوي 
اعبكاليأي يف عملدي5يـة اعبصاولات عبكي توعجه عباألية 

عبكاليأية. 
ايف عالجكأـاع عبـذي حـرضه ومـني محـيل عملدي5يـة 
عيل لاري جـ5ب اعبقيادعت عبرتلوية امـدرع  امدي5عت 
عملـدعرس لاملدي5يـة، وّتـد قحيم و5أيّـة تظاف5 عبجهود 

السكأ5عر عباألية عبكاليأية لاملدي5ية اعباأل عىل اضع 
عبحلـول اتوفر تافـة عحكياجات عملـدعرس، الفكاً إىل ون 
عسـكأ5عر عبكاليم يف ظل ظ5اف عباـداعن اعبحصار ياد 

تحدياً اعنكصارعً يف اجه عباداعن. 
 اشـدد قحيـم عـىل رضارة تكاتـف عبجهـود 
بكجـااز عبصاولات اإنجـاح عباأليـة عبكاليأية، 
مشـيدعً لصأود قيادعت عبرتليـة اعبكاليم لاملدي5ية 
اعملالأـني اعملالأـات يف إنجاح عباأليـة عبكاليأية 
رغـم عبظـ5اف عب5ع5نـة اتصايـد عباـداعن عـىل 

عبساحل عبغ5لي. 
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 : يحيى الرباط:
ُسـاادة اأ2 مليـون  لـدوت ماانـاُة 
يأنـي يف عبــ أ1 مـن وغسـطا 15ص2، 
عندما شّن عباداعن عبسـاودّي عمم5يكي 
واىل غارعتـه عىل مينـا  عبحديدة عبرشيان 
عمُلغـذي بسـكان عملدينـة اعبيأـن، اُدّم5 
خالل عبقصف وتث5ُ من رعفاة امسـكودع 
عـىل رؤاس عملدنيـني اعبااملني فيه، تأا 
سـاى ب ـ5ض حصـاٍر مطبّـق احـ5ٍب 

ت55يب اتجويع.
لابق5ب من لوعلة عملينا  تانت تسـُكُن 
عبحاجة ُسـاادة مع ورستها اعلنها عملايل 
عبوحيـد بهم اعبـذي تان ياأـل يف عملينا  
ضأـن صص15 عامل، قبل ون يسـكهدفهم 
عباـداعن عبسـاودّي عمم5يكـي ايقطـع 
عيشـهم ايرشد5م، مأا عضط5 عبحاجة 
اورستهـا ملغادرة ليوتهم؛ لحثاً عن مأمن 
اَمْصَدر رزق آخـ5 ابكنّهم تاّوداع عببح5 
اال يجيدان عبايش لايدعً عن رعئحة عمللح 
اعبهـوع  عب5طيـب يف سـوعحل عبحديـدة. 
فنزحـت عمرسة يف لدعيـة عممـ5 إىل مينا  
عالصطيـاد عبسـأكي، ا5ناك عأـل علنُها 

عملايل بهم يف ح5عج عبسأك. 
ثالثـة وعـوع2 اوتث5 اسـاادة اورستها 
صامـدان اعباداعن يكثّف من احشـيكه 
عـىل عملدينـة تجويـع ات55يـب احصار 
ل5ي الحـ5ي اجـوي افـ5ض حابة من 
عبازبة اج5عئم قكل اإلـادة، ايوماً فيوماً 
تك اقـم عملاانـاة اتزدعد عملأسـاة ايضيق 

عبحال لسـاادة او5ل عبحديدة، ايف عبثاني 
من وغسطا مسـاً ، بيلة قصف عبح5عج 
الوعلة مسكشـ ى عبثورة. ايف 5ذه عبليلة 
عبدعميـة يف تأريخ عبحديـدة وز5ق عباداعن 
عبشـهدع  امئـات  وراعَح عـرشعت  فيهـا 
عبج5حى لادة صوعريَخ طابت حكى عملارة. 
 تقـول سـاادة: نجونـا لقـدرة قادر 

من اسـط مسـاتننا عبكـي تانت تحرتق 
لنرعن عبغارعت الأسـاعدة عاقل عبحارة 
نزحنـا بيلكَهـا عـىل لاصات إسـااف إىل 
مدينة )عمل5عاعـة(، اما ون حطينا رحابنا 
5ناك جوعر مسكشـ ى تأ5عن إال ان ا 
عباـداعن يالحقنا الـذعت عبصوعريخ عبكي 

نجونا منها لأعجولة. 

عب5علـع  عبيـو2  يف  سـاادة:  تضيـف 
عـىل نزاحنـا ومطـ5 عبطرعن عبسـاودّي 
مسكشـ ى تأ5عن لادة صوعريخ سـّوت 
عملبنى لامرض اعسكشهد ماظُم من فيه، 
انجونـا منها لأعجولـة، اوُصيبت إْحَدى 
لناتـي لحابة ن سـية.  اتُكِأـُل عبحاجة 
ساادة: لاد5ا عضط5رنا إىل عبنزاح ثانية 
امنهـا توجهنـا إىل صناا  اعسـكق5 لنا 
عبوضـُع 5نا اتأا تـ5ى، 5ا نحن ن رتش 
عب5صيَف انلكحف عملط5 انقكات عبصر! 

عـن دار عملنظأـات عبدابيـة اعملحلية، 
وّتــدت سـاادة اورُستهـا ونهـم يكلقون 
مسـاعدعت من عبهيئة عباامـة بلنازحني، 
غر ون لقية عملنظأات عإلغاثية تجا5لكهم. 
تأـا وّتـداع ونهم لحاجة إىل مسـاعدة 
ـة اقد ترضراع من 5طول  إيوعئية، َخاصَّ

عممطار فليا بهم ما يقيهم منه. 
عبنازحـة ُسـاادة وحأد 5يـج، عببابغة 
مـن عباأـ5 ص7 عاماً من مدينـة عبحديدة 
)عببيضـا  عبغ5لية(، و2ٌُّ بثـالث ورَُس ويكا2، 

مكونة من 6 نسا  اعلن.
تسـكن حابياً رصيف مدرسـة عرص. 

عبااصأة صناا .

 : الحديدة:
ال يقكـرُص عباـداعُن عـىل عبيأـن عـىل عبجانـب 
عباسك5ي اعالقكصادي فحسـب، لل وخذ منحنياٍت 
وُْخ5َى طابـت عبجوعنَب عبثقافيـة اعمدلية اعبرتعثية 
اتدمـر ُتــّل مـا يكالق لابحضـارة عبيأنيـة عبكي 
يكادى عأ55ا آالف عبسـنني مقارنـًة لدال عباداعن 
عبسـاودّي عإلمارعتي عبكي بم تكادَّ عقودعً من عبزمن 

عىل نشوئها يف صح5ع  عبجزي5ة عبا5لية.
امنـذ لد  عباداعن يف عبـ26 مارس 15ص2 يوعصل 
عبنظامـان عبسـاودّي اعإلمارعتـي، قصـف عملاابـم 
عمث5يـة يف عبيأن شـألت مدينـة صناـا  عبقديأة 
اعـ5ش للقيـا يف مـأرب اقـالع احصـون ح5عز 
عمث5ية اعسـكهدعف مدينة شـبا2 توتبـان عمث5ية 
لاملحويـت لاباديد من عبغارعت عبكـي دّم5ت عملنازل 
فيها اعملشـيدة منـذ وتث5 من صصأ عـا2، لاإلضافة 
إىل نهب ُتـّل عآلثـار اعبكحف عبقديأة اعملرطوطات 
من جزي5ة سـقط5ى مـن قبل عالحكـالل عإلمارعتي 
اع5ضها يف مكحف عبلوف5 لألو ظبي تآثار إمارعتية. 
اقابت مصادر محلية لأحافظة عبحديدة، وما 
عبثالثا ، إن م5تِزقـَة عالحكالل عإلمارعتي من عنارص 
عبقاعدة عملنضوين ضأن ما يسـأى وبوية عباأابقة 
قاموع، ومـا عمال عالثنـني، لك جر ا5ـد2 جامع 

عب ـازة عبكأريري عبـذي يقدر عأـ5ه لأتث5َ من وبف 
ة اجود قر دعخله.  اورلاأائة عا2؛ لُحجَّ

اواضحت عملصادر ون عبجأاعات عإلج5عمية اعبكي 
تشارك يف ماارك عبسـاحل عبغ5لي بصابح عإلمارعت 
دّمـ5ت جامـع عب ازة عمثـ5ي لوعسـطة مك ج5عت 
»ديناميـت« احّوبوه إىل ت5عب، مكذّرعني لوجود قر 
بشـرصية دينية يقُصُده عبناس يف عملنطقة ا5و ما 

ياكرانه مراب اً بلدين افق ماكقدعتهم. 
ايقع عملسـجد عـىل لُاد ومكار من سـاحل عببح5 
عمحأ5 يف مدي5ية عبكحيكا عبكالاة ملحافظة عبحديدة، 
اياـد وحـد ولـ5ز عملاابـم عبكأريريـة يف عملنطقـة، 
ات5ّجـح مصادر تأريرية ونه لُنـي يف عباهد عبنبوي 
اعسـكق5 فيه عبصحاليان مااذ لن جبل اولو موىس 
عمشـا5ي قبل ون يك 5قا عمال لاتجـاه تاز اعآلخ5 
لاتجاه مدينة زليد، ايككون عملسجد من ثالثة قباب 
ليضا ، ايحيط له سوٌر مبنيٌّ من عبحجار، إضافًة 
ملنارة صغرة، ايطل لشكل مبارش عىل مياه عببح5، 
اظل منذ لنائه مقااماً بلألوحة، اي5تاده عبزعئ5ان 

من حني آلخ5 تَأْالم وث5ي لارز. 
عسـكهدفكه  عبـذي  عملسـجد  صـور  اوظهـ5ت 
عبجأاعـات عبسـل ية عملكط5فة اقد ُسـوَِّي لامرض 
اوصبـح مجـ5د وطالل، ما وثار سـرطاً تبـرعً بدى 

عملثق ني عبيأنيني اعملهكأني لابرتعث. 

 : متابعات:
يوماً لاد يو2 تككّشـُف عبر ايا حول دار عالحكالل 
لابيأـن  عإلج5عميـة  عبجأاعـات  دعـم  يف  عإلمارعتـي 
إىل جانـب عمل5تِزقـة عمم5يـكان اعإلرسعئيليـني عبذيـن 
عسـكاانت ولو ظبي لهم بكن يذ عألية عغكياالت دعخل 
مدينة عدن رعح ضحيكها عرشعت عبسياسيني اخطبا  
اوئأة عملسـاجد اشـرصيات عجكأاعية يف عملحافظة، 
نا5يـك عن دعأها بلجأاعات عبسـل ية عبكي تقاتل يف 

عبساحل عبغ5لي تحت يافطة وبوية عباأابقة. 
قنـاة  لثكـه  جديـد  تل زيونـي  تحقيـق  اتشـف 
»عبجزيـ5ة«، وما عمال، عـن خ ايا عبـدار عإلمارعتي 
يف محافظة تاز ادعأها بجأاعات إج5عمية سـبق ون 
صنّ كها دال عباداعن ن سـها ضأـن قوعئم عإلر5اب، 
حيث ع5ضت عبقناة فيلأاً لانوعن »عبصنداق عمسود« 
اعبذي يكحدث عن تكائب ولي عباباس اشهادعت اودبة 
تثبـت تورط عالحكـالل عإلمارعتي يف دعـم ف5ق الغكيال 

شرصيات عجكأاعية ادينية اعسك5ية. 
اوشـار عبكحقيق إىل اجوِد مقالـ5َ رسيٍة يف مناطَق 
تحت سـيط5ة تكائب ولـي عباباس عبكالاـة بالحكالل 
عإلمارعتي، اعسكأ5عر دعم عالحكالل بككائب ولي عباباس 
رغم إدرعجه عـىل قائأة عإلر5ـاب عمم5يكية، اتحدث 

قيادي لككائـب ولي عباباس عن دعم عإلمارعت الغكيال 
شرصيات تاكر5ا خصأاً، تأا تشف عبكحقيق ويضاً 
عن ته5يب تكائب ولي عباباس بلأشـكبه لهم لاغكيال 

موظف عبصليب عمحأ5 »حنا بحود«. 
ابقـي عبكحقيـُق عبكل زيوني »عبصنداق عمسـود« 
رداَد وفاـال تبـرًة غاضبـة امسـكنك5ة بهـذع عبدار 
عإلمارعتـي عبذي يغـذّي عبرصععات يف ُتــّل عملحافظات 

عبيأنية ادعم عالحكالل عملسكأ5ّ بإلر5اب. 
اتان تحقيـٌق نرشته اتابة “وسوشـيكد ل5س” يف 
وغسـطا أ1ص2 ون عإلمـارعت دفات عممـوعَل بكنظيم 
عبقاعـدة مقالـل خ5اجـه اعنارَصه مـن محافظكَي 
حرضمـوت اشـبوة، حيـث عنسـحبت عبقاعـدة من 
مدينة عملكال اسـبع مناطق يف محافظة ولني عملجاارة، 
لأوجـب ص قـات اعبكـي تضأنت ضـم ص1 آالف من 
رجـال عبقبائل عملحليـني، لأا يف ذبـك ص25 من مقاتيل 

عبقاعدة إىل عبحزع2 عممني عملدعومة من عإلمارعت. 
ايبقـى عبثالت 5ـو تااظـم غضب عبيأنيـني ُتـّل 
يـو2 من دار عالحكالل عإلمارعت اعبسـاوديّة يف عبيأن، 
اسـاي عبدابكـني إىل ت كيـك اإضااف عبيأـن، تحت 
غطـا  تحابـف دعـم مـا يسـأى »عبرشعيـة«، بكن 
مأارسات عبدابكني لاتت تكشف عن و5دعف امطامَع 

خ ية تهّدد مسكقبل عبيأن اعملنطقة لشكل تامل. 

قصة الحاجة سعادة ُأّم عامل يف امليناء استهدفهم العدوان يف ثالثة 
مالجئ واستقر بهم األمر يف صنعاء 

مرتزقة االحتالل اإلماراتي يفّجرون مسجد الفازة 
التأريخي يف مديرية التحيتا بعد 1400 عام من تشييده

في ظل استمرار دعمها لكتائب »أبي العباس« في تعز وألوية العمالقة بالساحل الغربي:

أدلة جديدة تكشف تورط االحتالل اإلماراتي 
بدعم الجماعات اإلجرامية يف اليمن
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دراسة 

»األساليب العــســـكـــرّية الجهادية عــنـــد اإلَمـام الهــــــــادي« في ورقة مقدمة بندوة نّظمها المجلس الزيدي:

ال بد من اإلقدام والنية واالعتزام والرؤية الثـــــــــاقبة للجهاد يف سبيل اهلل والنيل من أعدائه
طه أحمد صالح العجري

تمهيد:-
بله  عبحأُد  عب5حيِم  عب5حأن  عبله  لسم 
رب عبااملني، اعبصالُة اعبسال2ُ عىل ورشف 
آبه  اعىل  عبدعبله  لن  محأد  عبله  خلق 

عمطهار، الاد.. 
إنَّ شرصيًة تشرصية عإلَمـا2 عبهادي 
لأا بها من تأثٍر تبٍر عىل مسكوى عباابم 
يف  صاولًة  عإلنَْسـان  يجد  قد  عإلْساَلمي 
عبحديث عنها اعسكق5ع  اتكبُّع ما تحلت 
خابدة  اسأات  قيادية  الت  مؤ5ُّ من  له 

ت5تت لصأاتها عملضيئة عر عبكأريخ. 
ـاَل2- يَُادُّ   فاإلَمـا2ُ عبهادي -َعَليْـِه عبسَّ
مدرسًة مككاملة زعخ5ة لاطائه عب ك5ي 
عبدعاة  لنوره  يسكضئ  عباأيل  امنهجه 
شهد  فبرتكه  اعبادعبة،  عبَحـّق  اناشدي 
يف  اتطورعً  تبرة  نقلة  عبيأني  عملجكأع 
عبسياسية اعالجكأاعية اعب ك5ية  حياته 
عبصحيح  عبنأوذج  اقد2  اعباسك5يّة 

اعبكجسيد عممثل بلحكومة عإلْساَلمية. 
عبالأي  لأقامه  عإلَمـا2  ُع5ف  اتأا 

م5تبة  اللوغه 
فهأه  يف  عابية 
اوحكامه  بإلْساَل2 
عبرتلوي  َالــداره 
ــذي  عب عباظيم 
لنا   يف  وســهــم 
مثايل  مجكأع 
عبوعي  يحأُل 
ـــصـــرة  ـــب اعب
مكار2  اتسوده 
اعبقيم  ــاَلق  عمَْخ
عبنبيلة ع5ف ويضاً 
لجهاده  اعشكه5 
اقيادته  عباظيم 
عباسك5يّة عببارعة 
ــه  ــك ــاع ــج اش
عبنظر،  عملنقطاة 
عاش  فاإلَمـا2 

ُجلَّ حياته مجا5دعً يقود ايروض غأار 
عملاارك ايقيض عىل عمل سدين ابه مالحُم 
من  لأح5ٍف  عبكأريخ  سّط55ا  خابدة 
ع  عبكوسُّ اجه  يف  اقف  عبذي  فهو  ذ5ب، 
من  امنع  عبكك رين  بلق5عمطة  عبرطر 
عنهيار عملجكأع عبيأني اسقوطه يف احل 
عبكي  عملناطق  من  تثرعً  اح5ّر  عبهزيأة 

تانوع قد سيط5اع عليها. 
ون  عببحثية  عبورقة  5ذه  يف  اسنحاال 
حياته  جوعنب  لاض  من  صورعً  نقد2 

عبجهادية اعسابيبه عباسك5يّة. 

اإلَمـام  واجهها  التي  الفئاُت  الثالُث 
الهادي:

وزعجكهم  مأن  عملنافقون  عماىل: 
عإلَمـا2؛  لها  جا   عبكي  اعبقيم  عملبادئ 
عبقائأة  لأصابحهم  ورّضت  لاعكباِر5ا 
عبناس  حقوق  اسلب  اعبظلم  عببغي  عىل 
اعبهيأنة عىل عملجكأع اتزعم ذبك لاض 

تبار عبقبائل 
عباباسية  عبدابة  ونصار  عبثانية: 
اعبدعفع بهم ملحارلة عإلَمـا2 ما ُع5ف عنه 
اعب جور  بل ساد  امحارلكه  إقامكه  من 
و5لها  إىل  بلحقوق  ارده  بلظلم  امناه 
عب ئة  تأا  ا5م  بلأظلو2،  امنارَصته 
امرشاَعه  عإلَمـا2  ياكران  عبسالقة 
عالمكيازعت  من  َح5ََمهم  قد  عإلْساَلمي 
عبكي تانوع يحظون لها من نهب عمموعل 

دان  اعملنك5عت  عملظابم  ونوعع  اعرتكاب 
عدعَ 5م  ايغذي  5ذع  حسيب،  وَْا  رقيب 
بلدابة  اعبشكيل  عإلسأي  اعنكأا 5م 
عباباسية عبكي تاادي و5ل عببيت -َعَليْـِهم 

ـاَل2- يف عملقا2 عمال.  عبسَّ
فئٌة  ا5م  عبق5عمطة  عبثابثة:  عب ئة 
اوع5عض  اوموعل  دما   تسكبيح  تك ريٌة 
عبوحشية  لأجازر5ا  اُع5فت  مراب يهم 
اوعأابها  عبح5ع2  عبله  ليت  حجاج  ضد 
عبهأجية يف شكى مناطق عباابم عإلْساَلمي 
اعبيأن،  اعبحجاز  اعبشا2  عبا5عق  يف 
مساتنها  ا5د2  عملدن  لإح5عق  يقومون 
إلادة  لاد  فيها  عبحياة  مقومات  اتل 
ليُت  حكى  منهم  يسلم  ابم  سكانها 
ارسقة  لهدمه  قاموع  عبذي  عبح5ع2  عبله 
ا5ي  عبزمن،  من  ردحاً  عمسود  عبحج5 
مج5دة  مكوحشة  عداعنية  توساية  فئٌة 
حكم  إقامة  إىل  تهدُف  عإلنَْسـانية  من 
وي  تحأل  ال  عبدما   من  لح5ٍ  عىل  خاص 
عداعني،  طالع  ذعت  حضاري،  مرشاع 
عبيأن  عمال إلنقاذ  عب ضُل  بإلَمـا2  اتان 

من رش5م الالئهم. 
بسرة  اعملكأمُل 
ــا2 عبــهــادي  ـــ عإلَم
عبحكيم  اتاامله 
فئة  ــــــــّل  ُت ــع  م
مع  يكوعفق  لأسلوب 
احيثيات  مقكضيات 

عبرصعع. 
ــارعت  ــص ــك ــان ف
خّلد5ا  عبكي  عإلَمـا2 
خل ها  يقُف  عبكأريخ 
ــاٌر اثــقــافــٌة  ــس م
حألها  جــهــاديــة 
إىل  احّوبها  عإلَمـا2 
وثأ5  عأيل  ل5نامج 
ـة شديدة عببأس.  وُمَّ

نشأُة اإلَمـام الهادي 
الجهادية:- 

إيَْأانية  ورُسة  يف  نشأ  عبهادي  عإلَمـا2ُ 
5و  فجدُّه  اعبكضحية،  لابجهاد  ُع5فت 
عإلَمـا2ُ عبكبرُ عبقاسم لن إل5ع5يم عب5يسِّ 
عبظاملني  امنالذة  عبجهاد  يف  اموعقُ ه 
مشهورة ياد وحد رجال عبثورة عبجهادية 
محأد  عإلَمـا2  وخيه  لقيادة  عملأمون  ضد 
لن إل5ع5يم عملشهور لصاحب ولي عبرعيا، 
عبحكم  عىل  تقيض  عبثورة  تلك  تادت 
محأد  عإلَمـا2  عسكشهاد  الاد  عبابايس 
يف  دعوتَه  انرش  لاده  عبجهاد  بوعَ   حأل 
عسكأ5  عإلْساَلمي  عباابم  مناطق  مركلف 
عىل  سنة  اورلاني  خأا  من  مَْتثَــ5 
اعندما  5257ـ،  سنه  تويف  حكى  دعوته 
نككبع لقية آلائه نجد5م قد قضوع جأيااً 
ول5ز  وحد  فإل5ع5يم  عبله  سبيل  يف  شهدعَ  
عيل  لن  عبحسني  بإلَمـا2  عملنارصين 
ج5يحاً  سقط  ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه  عب ري 
خ5جت  عبليل  ايف  له  ح5عك  ال  عملا5تة  يف 
مكة  من  عبق5يبة  عبقبائل  من  مجأوعة 
بدفن عبشهدع  فوجداه ج5يحاً اله رمٌق 
القي  ُشِ َي  حكى  فدعااه  عبحياة  من 
ويديهم  يف  اقع  حكى  بلسلطات  مطلولاً 
اُسِجَن سنوعت عديدة ثم عسكطاع عإلفالت 
عند  لغدعد  يف  سنًة  امكث  عبسجن  من 
عبر5اج  من  تأّكن  وصحاله حكى  لاض 
منها إىل ورض عبحجاز، املا للغ عباباسيني 
اجوُده يف عبحجاز لاثوع َمن َدسَّ به عبسمَّ 
مظلوماً  ـاَل2-[  عبسَّ ]-َعَليْـِه  فاسكشهد 

محكسباً عند عبله عمج5 اعبثوعب.

اعبده  مع  إل5ع5يم  لن  َاإسأاعيل 
سجن  يف  عسكشهدع  عبحسن  لن  إل5ع5يم 
5155ـ  سنة  يف  عبهاشأية  يف  عملطبق 
عبدعبله  لن  محأد  بإلَمـا2  ملنارصتهأا 

عبن ا عبزتية. 
عب5ىض  عبحسن  لن  عبحسن  اعإلَمـا2   
يوسف  لن  عبحجاج  ضد  عبقائُم  ا5و 
خذالن  لاد  مسأوماً  عسكشهد  عبثق ي 
و5ل عبكوفة به 5كذع نجد آلا ه جأياهم 
تلأة  إعــال   سبيل  يف  قضوع  شهدع  
ون  غ5ا  فال  عملسكضا ني،  انرُصة  عبله 
آلاؤه  عبكي حألها  عب5سابة  يكأل مشوعر 

عبطا55ان. 

 العقيدة القتالية لإلَمـام الهادي:ـ 
بإلَمـا2  عبجهادية  عب5احية  اب هم 
عبجهاد  إىل  ينظ5  ـاَل2- نجده  عبسَّ -َعَليْـِه 
يف سبيل عبله امقاتلة عبظاملني من واجب 
ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه  فيقول  عبوعجبات، 
عليهم  عبله  عفرتض  ما  وفضل  )فكان 
يف  عبجهاد  فيهم  مؤتدة  حجًة  اجاله 
اعبنهي  عمَْتبَــ5  لاملا5اف  اعمم5  سبيله 
له  عبله  مدح  ابذبك  اعملنك5  عبكظابم  عن 

عمنبيا  اعمل5سلني(. 
)لامم5  ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه  ايقول 
لاملا5اف اعبنهي عن عملنك5 وّبف عبله لني 
عملؤمنني اجالهم إخوًة عليه مكوعبني(. 

ـاَل2- ون عبجهاَد  ثم يوضح -َعَليْـِه عبسَّ
يف سبيل عبله يحكاُج إىل نية رعسرة اعز2 
ثاقب اتغلب عىل و5وع  عبن ا اتوطينها 
-َعَليْـِه  فيقول  عباسك5يّة  عملوعجهة  عىل 
عن  اعبنهي  لاملا5اف  )اعمم5  ـاَل2-  عبسَّ
اعبكصأيم  لاإلقدع2  إال  ينال  ال  عملنك5 
يف  عبجهاد  عىل  عبك5يم  اعالعكزع2  اعبنية 
مالقاة  عىل  عبن ا  اتوطني  عبله  سبيل 
ذبك  ينال  فحينئذ  اعبطغيان  عبظلم  و5ل 
ا5و  تذبك  تان  من  عبله  ف5ض  ايؤدي 

عبجهاد يف سبيل عبله(. 

من  والرتهيُب  الجهاد  يف  الرتغيُب 
تركه:-

عبهامة  عبغايَة  يوضح  عإلَمـا2َ  إن  ثم   

لقية  عىل  عبجهاد  ل  ُفضِّ لسببها  عبكي 
جأياها  تصب  غايات  ا5ي  عمعأال 
م5تبط  فابجهاد  عإلنَْسـان،  مصلحة  يف 
عبجهاد  فساحة  الابكايل  مقدس  لهدف 
رسد5ا  عبكي  و5دعفها  لقدسية  مقدسة 

عإلَمـا2 عىل عبنحو عبكايل:
عبجهاد،  ت ضيل  من  عبله  ذت5  )اما 
ا5و  تكاب،  له  يُحيط  ون  من  فأَْتثَــ5ُ 
ذاي  من  فهَأه  رزق  من  عند  ما5اٌف 
عمبباب، اتيف ال يكوُن بلجهاد يف سبيل 
عملؤمنني  وعأال  جأيع  عىل  فضٌل  عبله 
ايُطاع  عملنر؟  عبككاُب  يُحيى  الــه 
اياز  عمحكا2،  اتقو2  عبربر،  عبلطيف 
عملظلو2،  اينرص  عمنا2،  ايأمن  عإلْساَل2، 
عب احشات،  اتكجىل  عملهأو2،  ايكن ا 
عبباطل  اعملحقون، ايرأل  عبَحـّق  ايالو 
ايذل  عبكقوى،  و5ل  اياز  اعملبطلون، 
عبجائاة،  عببطون  اتشبع  عب5دى،  و5ل 
اتكىس عبظهور عباارية، اتقىض غ5عمات 
اينكح  عملكقني،  سبيل  اينهج  عبغارمني، 
عمموعل  ات5د  لابككاب،  ايُقكدى  عبازعب، 
من  عبله  جال  فيأا  ات 5ق  و5لها،  إىل 

ايأمن  اجو5ها، 
عآلفاق،  يف  عبناس 
عليهم  ــ5ق  ــ  ات

عمرزعق(. 
ثم يحذر -َعَليْـِه 
من  ــاَل2-  ـــ ــسَّ عب
اعبكه5ب  عبكهاان 
إذ  عبجهاد،  عــن 
من  يا يه  ال 
وما2  عملسئوبية 
من  ينجيه  اال  عبله 
سيكحأل  لل  عداه 

إرصعً وعظم ايضط5 إىل موعجهة عداه يف 
ـاَل2-.  ظ5اف وصاب يقول -َعَليْـِه عبسَّ

اخابف  عبله  عن  ترلف  من  ايُل  )فيا 
عبهدى، ارتن إىل عماالد اعبدنيا، وما سأع 
عبُقـ5ْآن  من  نزل  فيأا  تااىل  عبله  قول 
عبله  صىل  ب5سوبه  يقول  حني  عبك5يم 
ِمَن  ِبْلُأَرلَِّ نْيَ  }ُقْل  اسلم:  اآبه  عليه 
عمَْع5َعِب َسكُْدَعوَن إىَِل َقو2ٍ وُايِل لَأٍْس َشِديٍد 
 ]16 ]عب كح:  يُْسِلُأوَن{  وَْا  تَُقاِتلُونَُهْم 
فأاجب ملن عتبع عبجزع  عبحسن اعبثوعب، 
عباقاب. فناوذ  وبيم  املن ترلف عن ذبك 
اعبشقا ،  اعبحرة  عببال ،  من  لابله 
اعب5تون إىل ما يزال ايغنى، اعمرشة به 

عىل ما يدا2 ايبقى(. 

األعمال  ُيبِطُل  بــاألعــذار  التعلق 
العبادية:-

عبكري5عت  لأنوعع  عبكالَق  ون  ثم يوضح 
عبابادية  عإلنَْسـان  وعأال  تبطل  اعمعذعر 
ـاَل2-  عمخ5ى، ايف ذبك يقول -َعَليْـِه عبسَّ
)فيالم ُتــّل عابم، فليالم ُتــّل عابم وَْا 
اعبجهاد  عبَحـّق  إىل  ُدِعَي  َمن  وَْا  جا5ل، 
عبسيف اعبكاب،  فكوعنى، اتشاغل، ات5ه 
اتأال عىل عبله عبكأايالت، السط بن سه 
اعملالقاة  اعبقكال،  عبسيف  ات5ه  عممل، 
طاعة  عىل  5وعه  اآث5  اعب5جال،  بلحكوف 
عباابم  عبربر،  عبلطيف  عند  فهو  مواله، 
لرعئ5 عبضأر، من ورش عمرشعر، اوخر 
احجه  اصيامه،  إن صالته  عبرارسين.. 
اال  قليالً  منه  عبله  يقبل  ال  لُور،  اقيامه 
مأن  اونه  تبرعً.  اال  صغرعً  اال  تثرعً، 
قال عبله سبحانه فيه حني يقول: }ُاُجوٌه 
تَْصىَل  نَاِصبٌَة  َعاِمَلٌة  َخاِشَاٌة  يَوَمِئٍذ 
اتيف   .]5 2ـ  َحاِميًَة{]عبغاشية:  نَارعً 

من  عممور  عىل صغائ5  عإلقبال  به  يجوز 
عبصابحات، ا5و رعفض معظم عب 5عئض 
عبوعجبات؟! اتيف ال يكون عبجهاد وعظم 
خاص  غر  عا2  ا5و  عب5حأن؛  ف5عئض 

بجأيع عملسلأني؟!
بن سه  شامٌل  له  عأل  من  اَعَأُل 
عٌز  عبجهاد  منَّ  عملؤمنني؛  من  ابغره 
ُمشبع  عبله،  معدع   ُمريف  عبله،  مابيا  
بل ق5  ناٍف  عبنّياع،  بلا5عة  تاٍس  بلجياع، 
له  عب5عية،  بجأيع  مصلح  ـة،  عمُمَّ عن 
اي5ىض  عب سق،  ايأوت  عبَحـّق،  يقو2 
اتظه5  عبشيطان،  ايسرط  عب5حأن، 

عبررعت، اتأوت عب احشات. 
اعملصيل فإنأا صالته اصيامه بن سه، 
اتذبك  بغره.  يش   وفاابه  من  ابيا 
ُتــّل فاعل خر فاله بن سه ال بسوعه(. 
عبجهادية  عإلَمـا2  عقيدة  تانت  بقد 
ثقافة  صأيم  من  مسكقاة  لاخكصار 
عبهدى  وعال2  نهج  امن  عبك5يم  عبُقـ5ْآن 

ـاَل2-.  من و5ل عببيت -َعَليْـِهم عبسَّ

حرص اإلَمـام على بناء اإلْنَسـان إْيَمانياً 
ومعنوياً:-

عإلَمـا2ُ  ح5ص 
ــه  ــوب ــذ اص ــن م
لنا   عــىل  عبيأن 
إيَْأانه  يف  عإلنَْسـان 
مسكوى  ـــع  ارف
قبل  فابيأن  اعيه 
تان  عملبارك  مقدمه 
اطأة  تحت  يــ5زح 
عبرالفات عملجكأاية 
عملسكأ5ّ  اعالقككال 
ــوعقــع  اتـــ5دي عب
اعب ك5ي  عبثقايف 
عىل  اعأل  عبكحدي  5ذع  عإلَمـا2  اعجه 
مسكبرصة  اععية  مجا5دة  ـة  وُمَّ لنا  
عملؤرخون  ايازا  عظيأاً،  نجاحاً  احّقق 
عبنوعية  إىل  عببا55ة  عإلَمـا2  عنكصارعت 
قلكهم  رغم  عملجا5دين،  من  عملكأيزة 

عباددية. 
 

اإلَمـام  لدى  اإلْيَماني  البناء  مسارا 
الهادي:-

 املسار األول تثقيفي واملسار الثاني 
عملي.. 

اموععظ  خطب  عر  عمال:  عملسار  ـ 
تكضأن  اعبكي  عبكثرة  عإلَمـا2  ارسائل 
شد5م إىل عبله اتازيز عبثقة له اعالعكأاد 
عنده،  من  عبنرص  لأن  اعبقطع  عليه 
وصحاله  تاليم  يأل من  ال  عإلَمـا2  اتان 
ُتــّل  اقبل  اقت  ُتــّل  يف  اتذتر5م 
شااره  اتان  عبجهاد  لــآدعب  ما5تة 
}ابينرصن عبله من ينرصه إن عبله بقوي 
تقويم  عىل  ياأل  تان  ما  اتثرعً  عزيز{ 
بهم  اتوضيحها  وخطائهم  اتاديل 

اتذتر5م لرطورتها عىل اعقاهم. 
راَحه  اوتباعه  تالميذه  ترشب  ابقد 
بها  عاش  عبكي  عم5ــدعف  تلك  فااشوع 
عإلخالص  يف  عظيأة  نأاذَج  لحقٍّ  اتانوع 
اعب دع ،  عبكضحية  يف  اعأابقة  اعبكج5د 
يصُ هم  ا5و  عإلَمـا2  عنهم  حدثنا  ابقد 

لقوبه:
تذت5ني نياتهم خر عصبة **** من 

عبناس قد ع ت عليها عبجنائب
من وصحاب لدر اعبنظر اخير**** 

اوُُحد بهم يف عبَحـّق قدما مناقب
وسابيب  بإلَمـا2  عبثاني:  ـاملسار 

اإلَمـام الهادي نشأ 
في أسرة إْيَمانية 
ُعرفت بالجهاد 

والتضحية 

اإلَمـام -َعَلْيـِه 
ـاَلم- ينظر  السَّ

إلى الجهاد في 
سبيل اهلل ومقاَتلة 
الظالمين من أوجب 

الواجبات 

الجهاد في سبيل اهلل 
يحتاج إلى نّية راسخة 

وعزم ثاقب وتغلب على 
أهواء النفس وتوطينها 

على المواجهة 
العسكرّية 

اعتبر اإلَمـام الهادي 
الكارَه للجهاد من 

أشر األشرار
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)526(
دراسة 

»األساليب العــســـكـــرّية الجهادية عــنـــد اإلَمـام الهــــــــادي« في ورقة مقدمة بندوة نّظمها المجلس الزيدي:

ال بد من اإلقدام والنية واالعتزام والرؤية الثـــــــــاقبة للجهاد يف سبيل اهلل والنيل من أعدائه
للغ  ح5اله  إحدى  ف ي  عألية  ت5لوية 
نارصه  مأن  جنده  لاض  ون  عإلَمـا2 
حديثاً نهب لاض عمموعل فجأع عإلَمـا2 
اوشال  عظيم  حطب  لجأع  اوم5  جنده 
عبنار فيه اقال بهم ويها عبناس من يقو2 
منكم فيدخل يف 5ذه عبنار اوشهد عبله وني 
اآبة  ثوب  من  ماي  ما  جأيع  إبيه  ودفع 
عبنار  5ذه  يدخل  من  فقابوع  انقد  امكاع 
فقال  عبنار  يدخل  ملن  عملكاع  ين ع  اما 
عمفاال  عىل  يحألكم  فأا  ايحكم  بهم 
ما  ارداع  عبله  عتقوع  عبنار،  تدخلكم  عبكي 
اعبضا ة  عملسلأني  مكاع  من  عندتم 
اعملساتني اعمرعمل اعملسكضا ني فإنكم 
اعبله إن وطاكأوني دخلكم عبجنة. اقد وث5 
ما  عبُجنُْد جأيَع  ف5د  فيهم  عمسلوب  5ذع 

عند5م. 
ـ امن عملوعقف عباألية عبكي تاّزز عبثقة 
-َعَليْـِه  عإلَمـا2  ون  عليه  اعالعكأاد  لابله 
ورعد  عبق5عمطة  مع  رصععه  يف  ـاَل2-  عبسَّ
عبر5اج بقكابهم فرتّدد وصحاله يف لادئ 
عمم5 ملا يسأاونه من تث5تهم اقلة عدد 
وصحاب عإلَمـا2 تانوع يف ذبك عبوقت وبف 
وب ا  اونكم  وت زعون  بهم  فقال  مقاتل 

إنأا  فقابوع  رجل 
نحن وبف فقال لل 
ونكم وبف اونا وقو2 
اوت ي  وبف  مقا2 
تان  ت ايكهم 
منهم  عنكرب  ثم 
رجل  ثالثأائة 
لسالح  اسلحهم 
ا5جم  عبباقني 
عبق5عمطة  عىل 
اشـــــاـــــاره 
عبله  }ابينرصن 

من ينرصه إن عبله بقوي عزيز{ فهزمهم 
رش 5زيأة. اقكل منهم مقكلة عظيأة. 

مستوى  ورفع  بالتدريب  االهتمام 
املهارة القتالية:-

عال5كأا2  5و  وعأابه  وابويات  من 
عبقكال  لكدريب وصحاله اتاليأهم فنون 

لأا فيها ما5فة عبكشكيالت عبقكابية. 
اقد لارش عإلَمـا2 5ذع عباأل يف عبشه5 
عبثابث لاد اصوبه إىل عبيأن فأم5 لجأع 
صادة  خــارج  إىل  لهم  اخــ5ج  عبناس 
اقلباً  اميرة  ميأنة  لن سه  فابأ5م 
ايصف بهم عبقكال اتيف يطان لاب5مح 
عب5مح  يأخذ  ثم  لابسيف  يرضب  اتيف 

اي5ُيهم ما اصف بهم. 

للقوات  الــهــادي  ــام  ـــ اإلَم تشكيل 
ـة:-  الَخاصَّ

ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه  عبهادي  عإلَمـا2  ياد 
عسك5يّة  ف5قاً  اونشأ  شكل  من  واَل 
فباب5غم من  قكابية مك وقة  قدرعت  ذعت 
امهارته  عملجا5د  جيشه  ات وق  تأيز 
عبذي  حجأه  صغ5  رغم  عباابية  عبقكابية 
وَْتثَــ5  عمحيان  وغلب  يف  يكجااز  يكن  بم 
-َعَليْـِه  عإلَمـا2  ون  إاّل  مقاتل  وب ي  من 
ا5م  منهم  مجأوعة  عخكصَّ  ـاَل2-  عبسَّ
اعملرضيني  عبطريني  من  عملهاج5ين  من 
من  عبيهم  عالنضأا2  ورعد  مأن  الاض 
لياة  تسأى  ـة  َخاصَّ لياة  عبيأنيني 
بلأها2  ياد5م  عإلَمـا2  اتان  عبصر، 
اتانوع  عبرطرة  اعالقكحامات  عبصابة 
اعند  عملجا5دين،  اص وة  جو5َ5  5م 
ياكأد  نجده  ماارته  بسر  تكبانا 

عبظ5اف  اعشد  عملها2  عصاب  يف  عليهم 
قوًة  عبقوعت  تلك  وظه5ت  اقد  خطورة، 
اعسكبساالً  اثباتاً  اإيَْأاناً  اتجلدعً  اصرعً 
الإخالصهم  ويديهم  اعىل  به  نظر  ال 
وغلب  يف  عالنكصارعت  حّققوع  افدعئيكهم 
-َعَليْـِه  عإلَمـا2  للغ  اقد  عإلَمـا2،  ماارك 
ـاَل2- تاجب عبناس من صر وصحاله  عبسَّ
عىل  عملككابية  بالنكصارعت  اإح5عز5م 
-َعَليْـِه  فقال  وضاافاً  ي وقونهم  وعدع  
من  ياجبون  اما  ))ايحهم  ـاَل2-:  عبسَّ
ذبك ابو تان ماي وب ا رعجل اخأسأائة 
لهم  بداخت  صال5ين  مؤمنني  فارس 
ال  مأن  ماه  عبله  َمن  وين  عمرض  عامة 

نصيب به من عبله تااىل((. 
 

الرتتيبات العسكرّية لإلَمـام الهادي:- 
ماينة  ت5تيبات  ماارته  يف  بإلَمـا2 
عبكي  اعبح5اب  عملاارك  وغلب  يف  نجد5ا 

خاضها ا5ي عىل عبكوعيل: 
\3 عالسكطالع   \2 عبكنظيم   \1

عبكرطيط 5\عبكن يذ. 

أ- التنظيم:
-َعَليْـِه  ــان  ت
شديَد  ـــــاَل2-  عبــسَّ
مصحاله  عبكنظيم 
ُتــّل  اوثنا   قبل 
فينكرب  ما5تة 
مجاميع،  منهم 
بلأها2  ِاْفــقاً 
عملناطة  عباسك5يّة 
-َعَليْـِه  اتان  لهم 
يوضح  ـاَل2-  عبسَّ
مهأكه  ف5يق  بكل 
تشأل  عملها2  اتانت 
اف5ق  عالقكحا2  اف5ق  عالسكطالع  ف5ق 

عالبك اف عىل عبادّا اف5ق عبحأاية. 

ب- االستطالع:
تطابانا سرة عإلَمـا2 عبهادي ونه تان 
ايا5ف  عبادّا  م5عتز  يسكطلع  ما  تثرعً 
يأم5  ثم  ام5عتز5م  عباسك5يّة  تابئكهم 
تان  اوحياناً  ذبك  لاد  لابهجو2  وصحاله 
وصحاله  من  جأاعة  ي5سل  عإلَمـا2 

يسكطلاون عمرض اعملكان اعبادّا. 

ج- التخطيط:
عبهجو2  تسبق  عبكي  عمل5حلة  ا5ي 
نجد  عبالزمة  عملالومات  جأع  فباد 
وصحاله  ي5تب  ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه  عإلَمـا2 
عمل5عد  عبرطة  افق  عبكوجيهات  اياطيهم 
عإلَمـا2 يف ذبك ات وق  تن يذ5ا اقد ل5ع 
اعبكنظيم  لابكرطيط  وعدع ه  جأيع  عىل 
ما  ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه  عإلَمـا2  سرة  ايف 
بإلَمـا2  اإجالالً  إعظاماً  عإلنَْسـان  يقف 
احكأة  باظأة  ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه 
عن  عإلنَْسـان  ياجز  عبكي  ت5تيباته 
اقد  فيها،  عب ك5ُ  ايحار  لل  اص ها 
ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه  عإلَمـا2  لاظأة  شهد 
لن مصبح  فهذع محأد  اعبصديق،  عبادّا 
-َعَليْـِه  عإلَمـا2  عىل  يارتض  عبرسأي 
به  فقال  لكغير5ا  به  ناصحاً  ـاَل2-  عبسَّ
وصحالك  تحأل  إنك  عبله  رسول  لن  يا 
عليهم  مسكظه5  اعدا5م  عبهلكة  عىل 
اونا خائف ون يُنابوع فانظ5 يف وم55م اال 
عبهادي  به  فقال  عملك5اه.  عىل  تحألهم 
لاد  ك  نرُّ فسوف  ال  ـاَل2-:  عبسَّ -َعَليْـِه 
ا5و  محأد  فانرصف  عبله  شا   إْن  قليل 
عبهادي  وصحاب  بي ضحن  اعبله  يقول: 

ورعد،  ما  عدا5م  منهم  ابينابن  ابيقكلن 
فإنا بله اإنا إبيه رعجاون عىل 5ذع عب5وي 
عملا5تة  تلك  اعنكهت  عبهادي  رآه  عبذي 
اعسكوىل  بإلَمـا2  اساحق  حاسم  لنرص 
عىل حصن بم يسكطع وحد ال يف عبجا5لية 
عمللوك عالسكيالَ  عليه،  عإلْساَل2 من  اال يف 
اتانوع ي5جاون عنه مهزامني بحصانكه 
و5ل  وشه5  من  فهم  و5له،  لأس  اشدة 
يف  اعبصاللة  لابسها2  عب5مي  يف  عبيأن 
وتى  عبحصن  عإلَمـا2  فكح  املا  عبقكال، 
إىل  عبرسأي  مصبح  لن  محأد  ذبك  عند 
ـاَل2- اقال به: ُجالت  عبهادي -َعَليْـِه عبسَّ
عبذي نرصك عىل عداك  بله  عبحأد  فدعك، 
فأا تنا نظن ونك تنال منهم ما نلت ابقد 
رويت يف ح5لهم روينا ون ذبك عب5وي خطل 
اونك برتى عب5وي فن5ى ونه خطل فيثبككم 

عبله فيه اتؤال عممور إىل محبكك. 

د- التنفيذ:
فكوتل  عزمت  )فاذع  تااىل  عبله  يقول 

عىل عبله(.. 
بم يكن عإلَمـا2 يا5ف عبرتّدد يف حياته 
ـاَل2- يروض  مطلقاً لل تان -َعَليْـِه عبسَّ
عبرصعع لقوة اعن وعن فأهأا لدت عممور 
صابة امهأا ععرتض ط5يقه من عقبات 
وَْا تجاله  يو5ي عزمه  ذبك مأا  يكن  بم 

يرتعجع عأا عز2 عبقيا2 له. 
نج5عن  يف  عمل سدين  عىل  ح5له  ف ي 
رجل  ثالثأائة  جيشه  من  اعنكرب  وعد 
لر5ق  اوم5  القكحامها  فارساً  اثالثني 
مقدعر  لاب  فيه  عن كح  حكى  عبحصن 
ما5تة  ااقات  عب ارس،  فيه  يدخل 
شديدة حول عبباب حكى عقكحأه عإلَمـا2 
اتانت  لابدخول  وصحاله  انادى  ادخله 
عبق5ية تاجُّ لجأوع عمل سدين فلأا دخل 
عفرتق عنه عبناس ابم يدخل ماه إاّل سكة 
رجال اسباة ف5سان فلأا توسط عبق5ية 
اروى قلة وصحاله شاار5م فقابوع ن5ى 
لابر5اج  اترع  تنرصَف  ون  عبله  وعزك 
لنا من ق5يكهم فلم يدخل ماك من وملت 
)وي  ت5ى من خاصكك  إاّل من  يدخل  ابم 
اجهك  يف  اعبقو2  ـة(  عبَراصَّ عبقوعت 
عبلَه  فابلَه  ارجالً،  خيالً  عظيأة  عسات5 

يف ن سك افينا فقال بهم عبهادي -َعَليْـِه 
بم  منها  خ5جنا  إن  ايحكم  ـاَل2-:  عبسَّ
ندخلها ولدعً اطأع عبقو2 فينا، فابله عبله 
يا  بهم  اقال  لهم  دعا  ثم  عبصر،  عبصر 
اعبدين  عبصر  و5ل  ونكم  عإلخوعن  مارش 
اعبوفا  ب5ب عبااملني اقد ولحت منكم ون 
تك وني ظه5ي اتحأوه يل اترتتوني اما 
قدعمي من عبكالب تالب عبناس فأنا لحول 
ون  فضأنوع  إيا5م..  وت يكم  اقوته  عبله 
يكونوع من ارع ه ايحأوع به ظه5ه فبدو 
عإلَمـا2  تان  5ذع  امع  لهجومه  عإلَمـا2 
ص وف  ير5ق  فأ5ق  ُحأاته  من  ورسع 
ايأسوع  بحاقه  عن  عجزاع  حكى  عمعدع  
بحاقه  عن  لاجز5م  عبهادي  اعلم  منه 
عبجأوع  يقارع  عليه  عبله  صلوعُت  فثبت 
صناديد5م  من  عدًة  منهم  قكل  حكى 
اتانت رضلاته صلوعُت عبله عليه علوية 
عإلَمـا2  لأَس  عبقو2  شا5د  فلأا  حيدرية 
منرصفني  ابو  ب 5سانهم  اقكَله  اقوته 
فوجداع  عبهادي  عإلَمـا2  وصحاب  ارجع 
ارؤسا   ف5سان  وحد  قكل  اقد  عإلَمـا2 

لأخذ  اوم5  عمعدع  
ارميه  عبقكيل 
عبق5ية  ـــارج  خ
وصحاب  رآه  فلأا 
ــّراع  ــا2 ت ـــ عإلَم
عبق5ية  ادخــلــوع 
ــز2 عبــاــدّا  ــه اعن
حاسأًة  5زيأًة 
قكالً  منهم  اقكلوع 
اعسكوىل  ذريــاــاً 
عبق5ية  عإلَمـا2 عىل 
من  وَْتثَــ5  اورس 
ــا   رؤس مــن  ص5 
ـــادة عمعـــدع   اق
عملا5تة  اعنكهت 
تبرة  لهزيأة 

من  ارفات  اعملج5مني  عمل سدين  وا5نت 
رعية و5ل عبَحـّق عملؤمنني. 

املعاصي سبب من أسباب الهزيمة:- 
يف وحد ماارك عإلَمـا2 اتان م5يضاً بم 
عإلَمـا2  وصحاُب  فانهز2  عملا5تة  يشهد 
ـاَل2-:  عبسَّ -َعَليْـِه  عإلَمـا2  بهم  فقال 
ععلأوع ونه ما نكص قو2 عىل وعقالهم إاّل 
لأاصية فيهم بله عز اجل الدو يحدثهم 
ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه  موىس  عبله  نبي  عن 
5زيأة  ثم  عالنكصارعت  من  به  اما ج5ى 
لني إرسعئيل لاد ذبك اون عبله واحى إبيه 
عملاصية  القرتعفهم  5و  5زعئأهم  لسبب 
عبهادي  ون  فالأنا  عبحارضين-  وحد  قال 
ـاَل2- قد ورتن ونّا عنقلبنا عىل  -َعَليْـِه عبسَّ

وعقالنا تلك عباشية تان بسو  فالنا. 

الهادي -َعَلْيـِه  أسباب انتصارات اإلَمـام 
ـاَلم-:- السَّ

تلك  ارع   عامل  من  وَْتثَــ5  5ناك 
حّققها  عبكي  عبكاسحة  عالنكصارعت 

عإلَمـا2 عبهادي.. 
صدق  5و  او5أها  عباوعمل  تلك  وال   
يدعو  فيأا  اإخالصه  عبهادي  عإلَمـا2 
لأنه اوصحاله عىل  عبجاز2  ايقينه  إبيه، 
ما  فوق  عبباطل،  عىل  وعدع ه  اون  عبَحـّق 
تان يكأكع له من شجاعة خارقة اإقدع2 
اوصحاله  5و  تان  تأا  عبنظر،  منقطع 
وما2  عبشديد  لصر5م  يكأيزان  عبُرلَّص 
و5وعل عملاارك اشدعئد5ا، صرعً تان يثر 
يقول  اتان  اعجبهم،  عبناس  عسكغ5عب 
عبناس اعسكغ5علهم:  عندما يبلغه تاجب 

ابو  ذبك  من  ياجبون  اما  ))ايحهم 
فارس  رعجل اخأسأائة  وب ا  ماي  تان 
عامة  لهم  بداخت  صال5ين  مؤمنني 
عمرض وين َمن عبله ماه مأن ال نصيب به 
من عبله تااىل، ات5ديده بقول عبله سبحانه 
اتااىل )تم من فئة قليلة علبت فئة تثرة 

لإذن عبله اعبله مع عبصال5ين (.. 
جيشه  عبكزع2ُ  5و:  عباوعمل  تلك  ثاني 
لآدعب عبجهاد، فجيشه 5م تلك عملجأوعة 
عملهاج5ين  من  عب5جال،  من  عبنادرة 
عبذين  اعملرضيني  اعبالويني  عبطريني 
إبيه،  ا5اج5اع  او5لهم،  دياَر5م  ت5توع 
عبله  بدين  عبنرص  سوى  بهم  مطلَب  اال 
عب5جال  عبله. 5ؤال   يف سبيل  عبشهادة  وَْا 
عبيأنيني  من  غر5م  مع  عبصادقون 
عملسكوى  5ذع  عىل  تانوع  عبذين  عبرلص 
-عىل  مااً  شّكلوع  اعب دع ،  عإليَْأان  من 
تقذُف  تانت  مأيزة،  طلياة  قلكهم– 
ح5يصة  عبص وف،  مقدمة  يف  لن سها 
عىل عملوت وَْتثَــ5 من ح5ص وعدعئها عىل 
عبحياة، فأا تانوع يكزحزحون وَْا ي ك5ان 
تان  عالسكسال2..  يف 
دعئأاً  شاار5م 
عبنرص  حكى  عبقكال 
اتان  عبشهادة.  وَْا 
عبهادي  ــا2  ـــ عإلَم
لياًة  عبناس  يبايع 
عامًة ايركصُّ 5ذه 
لبياة  عملجأوعة 
تانوع  ـــــة  َخــاصَّ
لياة  يسأونها 

عبصر. 
آخــ5  ــٌب  ــب  اس
عالنكصارعت،  بكلك 
عإلَمـا2  عبكزع2ُ  5و 
عبدقيق  ــادي  ــه عب
ــاَل2  عإلْس لأحكا2 
سياسكه  ايف  اح5له،  سلأه  يف  اوَْخاَلقه 
ذبك  وعدعئه.  امع  وصحاله  مع  احكأه، 
عإلْساَل2  عبدقيق محكا2 امبادئ  عبكطبيق 
واجد صورة مرشقة تان ي5سأها عبهادي 
يف ُتــّل منطقة يدخلها، من إزعبة عب كن 
اعبثارعت اإقامة عبادل لني عبناس اإزعبة 
تلبث  ال  ثم  اوشكابه.  صوره  لكل  عملنك5 
يف  عبناس  لها  يكسامع  ون  عبصورة  تلك 
إىل  عملظلومون  فيكطلع  عببالد،  من  تثر 
ايطأع  اعالسكاباد  عبظلم  من  عبكح5ّر 
اعممان.  عممن  من  قدر  يف  عبرائ ون 
اعب جور،  بل سق  عبكار5ون  ايرتقب 
يصناها  عبكي  اعبنظافة  عبطه5  حياة 
تبرة  وعدعدعً  واجد  ذبك  ُتــّل  عإلْساَل2. 
قدا2  اينكظ5ان  عملناطق،  من  تثر  يف 

عإلَمـا2 عبهادي ايرتقبون مجيئه. 
عبهادي  عإلَمـا2ُ  تان  عبُجألة  ايف 
من  قيادية  شرصيًة  ـاَل2-  عبسَّ -َعَليْـِه 
عباظأا   عب5جال  امن  عماىل  عبدرجة 
ا5و  عبكأريخ  عىل  وث55م  يرتتون  عبذين 
لأا توعف5 به من عبسأات عبهامة عملكونة 
اعملؤث5عت  اعباوعمل  عبقيادية  بلشرصية 
عىل  تااارت  عبكي  اعبثقافية  عمرسية 
لنا  شرصيكه تان ال لد ون يكون قائدعً؛ 
منَّه خلق بيكون تذبك؛ منَّ عبقيادة طاقة 
منها   ً ضرأا  مرزاناً  عبهادي  يأكلك 
اقدرة ون يرصفها اقد تساعده عبظ5اف 
اقد ال تساعده ايف 5ذع تك اات خطوُط 

عظأا  عبكأريخ. 
آبه  اعــىل  محأد  عىل  عبله  اصــىل 

عبطا55ين. 

َبَرَع اإلَمـام في 
القتال وتفوق 

على جميع أعداءه 
بالتخطيط والتنظيم 

المكونات الشخصية 
التي تحّلى بها 
اإلَمـام الهادي 
جعلته شخصيًة 
قيادية تأريخية

يعد اإلَمـام الهادي 
ـاَلم- أول  -َعَلْيـِه السَّ

من شّكل وأنشأ 
ـة القوات الَخاصَّ

لم يكن اإلَمـام 
يعرف الترّدد في 
حياته مطلقًا بل 

ـاَلم-  كان -َعَلْيـِه السَّ
يخوض الصراع 
بقوة وعنفوان
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كتابات 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

نفاق العالم.. بني خاشقجي 
وأطفال اليمن

ألس�باب مختلفة من األطفال جراء الحصار، كما ذكر 
 )OCHA( مكتُب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
يف تقاريره أن يف اليمن تسجل حالة وفاة لطفل ُك�ّل عرش 
دقائق جراء الحصار أَْو بس�بِب القصف املبارش للغارات 
الجوية، كما أنه ومع انتهاء العام الدرايس للعام السابق، 
أوضح�ت التقاري�ُر أن م�ا يق�ارب 4.5 ملي�ون طفل ال 

يستطيع حضور املدرسة. 
غ�ر أن هذا الع�دَد الهائ�َل من األطف�ال الذين قضوا 
نحبَهم جراء هذه الحرب، وتحطم مس�تقبل البقية ممن 
عاشوا لم يحرك س�اكناً أمام الرأي العام العاملي؛ بسبِب 
اإلعالم املوّج�ه والذي يتق�اىض من الس�عوديّة ملياراِت 
ال�دوالرات من أج�ل أن يُغضَّ الطرَف ع�ن ذلك، يف حني 
قام�ت الدنيا ول�م تقُعْد ج�راء أهون جرائم الس�عوديّة 
بقتله�ا أح�َد الصحفيني يف مقرِّ بعثتهم الدبلوماس�ية يف 
اس�طنبول، ولعلَّ ما أريُد به حقاً هو تحويل خاش�قجي 
إىل البوعزيزي الس�تكمال املرحلة الثالثة من خلق الرشق 
األوس�ط الجدي�د، خصوصاً وق�د أُنهكت الس�عوديّة يف 
حربه�ا عىل اليمن واس�تنفدت جزًء كبراً م�ن مخزونها 

النقدي يف ذلك!.
ُكلُّ هذه الضجة اإلعالمية املهولة، ليس�ت س�وى ورقة 
اس�تفزاز للطرفاء من أجل تحقيق مصالح مشرتكة فيما 
بينهم، وال تُمسُّ هذه الحملُة مصطلحات حقوق اإلنسان 
بصلة، فأين غابت مصطلحاُت حقوق اإلنس�ان وال يزال 
تحالُُف العدوان يفِرُض الحصاَر التامَّ عىل ش�عب اليمن، 
وال زال أكثر من 3. 3 مليون يف اليمن بال مأوى جراء آلة 
الح�رب املعتدية فارين من دياره�م؛ بحثاً عن األمان من 
طائرات F16 التي تس�تهدُف األحياء السكنية للمدنيني، 
والتي ال تزاُل أطالُل املستشفيات واملدارس املدّمرة ماثلًة 

للعيان، حتى املقابر لم تسلم!!. 
م�ا يُح�ِزُن حقاً ه�و غي�اُب مصطلحات اإلنس�انية 
الت�ي كان العالم يتغنّى بالحفاظ عىل حقوق اإلنس�ان 
والحيوان، وغياب إنس�انية وقومية الش�عوب العربية، 
ب�ل وغاب تضاُم�ُن الش�عوب اإلْس��اَلمية معنا، حيث 
تب�ني أرقام ص�ادرة عن األمم املتح�دة أن أكثَر من 21 
ملي�ون ش�خص – أي م�ا يش�كل %82 من الس�كان 
تقريباً – يحتاجون إىل مس�اعدات إنس�انية، من بينهم 
س�بعُة ماليني ش�خص يواجهون املجاعة، يف حني كان 
أه�ل اليمن هم أوَل من يتضامن مع الش�عوب املنكوبة 

يف سابق األيام!!
فه�ل يا ترى أصبح العالم منافقاً إىل هذا الحد؟! أم أن 

ة الذي تتحكم به قوى ال�رش هو من يغيُِّب  اإلع�الم املوجَّ
عنَي الحقيقة عن الرأي العاملي؟!.

العربي�ة  ال�دول  املس�لمون يف  ال يع�ي  وه�ل حق�اً 
واإلْس��اَلمية املجاورة م�ا يعانيه أبناء اليم�ن؟!.. أم أن 
الخديعَة الكاذبَة قد طغت عىل بصرتهم بأنها حرُب ُسنة 

وشيعة إلنقاذ بيت الله الحرام من أهل اليمن؟!
الدوُر املعّوُل به لهذا الش�أن يقُع عىل عاتق النش�طاء 
م�ن الحقوقي�ني واإلعالمي�ني الرشفاء يف خ�ارج الوطن؛ 
إلظه�ار الحقيقة التي حجبتها ق�وى الرش للعالم، ودعم 
القيادة السياس�ية يف الداخ�ل لجهودهم من خالل تذليل 
كاّف�ة الصعوبات يف الحصول ع�ىل املعلومات املوثّقة وما 

من شأنه إيصال الحقيقة للعالم. 
حفظ اللُه اليم�َن من كيد الكائدين، وحق�ن اللُه دماَء 
دًة، وال نامت أعنُي  اليمنيني، عاش�ت اليمُن حرًة أبيًة موحَّ

الجبناء. 

األبعاد السياسية والدينية الستهداف 
املقامات واألضرحة 

عىل غر ما هم عليه من زكاء وتقوى وتس�ليم لله، 
وغره�ا من األحاديث والقصص التي تُظهر رس�وَل 
الل�ه محم�داً عىل غر ما ه�و عليه من ن�ور، فيظهر 
ُعنرصي�اً ومحرِّضاً ع�ن الهوان متواطئ�اً مع عبادة 
الحاكم، وهو عليه الس�الم َمن أرس�له به اللُه رحمة 
للعاملني؛ ولكي يُخلَِّص الناَس من عبادِة ما سوى الله 

والتسليم له. 
إنَّ العالق�َة التبادلي�َة قائمٌة ورشطيٌة، ب�ني العقائدي 
وب�ني امل�ادي، فال يربُُز اس�تهداف العقيدة كاس�تهداف 
لقناعة روحي�ة يف إطار حالة من نش�وة تعّصب يهودي 
ض�د اإلْس��اَلم، وال تقترص هذه الحرب ع�ىل هذا الحقل 
العقائ�دي والروح�ي، ب�ل إن له�ذه الح�رب تجلي�اٍت 
وتمظهراٍت ملموس�ًة يف واقع الحي�اة يضعها الصهاينة 
عبي�ُد املال نص�ب أعينه�م، فف�ي اس�تهداف املنظومة 
العقائدية التي تدع�و إىل الحرية وتحّفُز عىل الجهاد من 
أج�ل الحق والعدل والتي تنّزه الله عن الخطأ والظلم، يف 
اس�تهداف هذه املنظومة الروحية، تثبيٌت لواقع االحتالل 
واالس�تعمار والظلم واالس�تغالل؛ ليبقى اإلنس�اُن دون 
�ه عقائ�دي للقت�ال، ودون تنزيه لله فيقب�ل الظلَم  موجِّ
واإلفقاَر ح�ني يفهُمه كَقَدٍر إلهي حتم�ي ال واقعاً برشياً 
يُمكن تغره، وحني تتش�ّوه معرفُة اإلنس�ان بالله فيُظنُّ 
بأنه يقاِتُل وحيداً يف هذه الحياة ويبقى دوَن ركن وَس�نٍَد 
إلهي يس�تعنُي به يف مواجهة الطواغيت والظلمة األجانب 

واملحليني. 

أزمة سكن.. وإيجارات خيالية.. وشروط تعجيزية!
جمال محمد األشول

بم يجد عملوعطـُن عبيأنيُّ مكن سـاً من 
عوعصـف عمزمـات عبكـي يشـنّها تحابُف 
عباـداعن، فح5لـه عالقكصاديـة اتدمـر 
عبُاألـة عبيأنيـة عبكي تسـببت يف عرت اع 
وسـاار عملـوعد عمساسـية يف ظـل توقف 
عمل5تّبات تؤّرق عملوعطن عبيأني، اتسـببت 
لأزمة وُْخـــ5َى تثـرة، من تلك عمزمات 
5ي وزمة عبسكن اعإليجارعت عبكاجيزية. 
تحوبت وزمة عبسـكن إىل تالوس يؤرق 
عملوعطـن عبيأنـي، مـع جنـون إيجارعت 
عببيـوت عبكي طاابت عنـاَن عبالماقول يف 
للد ونهـَك و5لها حصاُر عباداعن عبغاشـم 

عبذي دّمـ5 عببرش اعبحج5.. 
عبنـزاح  وزمـة  عسـكغالل  إن  تأـا 

آلالف عبنازحـني مـن مناطـق عملوعجهات 
اعملحافظـات عبجنوليـة عبوعقاـة تحـت 
سـيط5ة تحابـف عباـداعن عبكـي تشـهد 
إَضاَفـًة  عبااصأـة،  إىل  عارمـًة  فـوىًض 
إىل عمزمـة عالقكصاديـة عبكي تسـببت إىل 
عرت اع عمسـاار، جالت مابكي عباقارعت 
يكأـادان يف عسـكغالبهم بحاجـة عبناس 
بلأـأاى، انا5يك عـن عمرقـا2 عبريابية 
عبكـي اصلـت بهـا عإليجـارعت يف صناا  

امحيطها. 
حيث يطلبون عملؤج5ان من عملسكأج5 
مبلـَغ إيجار عبشـقة ي ـوُق رعتبـه، مأا 
يضطـ5 بوضـع وَْتثَـــ5 مـن رعتبه ملابك 
عببيـت عبـذي يسـكأج5ه، إَضاَفـة مج5ة 
عملككـب عباقـاري عبكـي تسـااي قيأـَة 
عإليجار عبشـه5ي، فضالً عـن دفع إيجار 

شـه5 تأمني، ا5ذع تله يكحأله عملسكأج5 
احده، وي ون عملسكأج5 يضط5 بدفع وج5ة 
شـه5ين بكوقيع عباقد فقط عدع عن لدل 
عإليجار، الاد ون يوعفق عىل عبرشاط عبكي 
ي 5ضهـا عملؤج5ان عىل عملسـكأج5 ا5ي 
ون يدفع إيجارعً مقدماً بـ 3 وشـه5 اتصل 
إىل 6 وشـه5، ايف لاـض عمحيان بـ سـنة 
تاملة، لاـد ون يحرض ضأانـة تجارية، 
اعبرشط عمال اعملهم ون يكون عملسـكأج5 
موظ اً يف قطاع خاص، ابيا موظ اً يف 
عبحكومة؛ تون موظ ـي عبدابة راعتبهم 

مكوق ـة. 
عبرالصـة ون مبلغ عإليجار عبذي يطلبه 
عملؤجـ5 مـن عملسـكأج5 بلشـقة اصلـت 
إىل ورقـا2 فلكيـة، نا5يـك عـن عبرشاط 
عمل 5اضـة، الامخر جأيُاهـا تاجيزية 

اال يقـدر عليها عبشـباُب وصحاُب عبدخل 
عملحـداد عبقادمني عىل عبـزاعج تحابكي، 
اال مـن قبـل ماظـم ورس عبشـهدع ، اال 
من قبـل عملوعطن، اقـد وَدَّى ذبك بحصول 
مشـكالت امااناة اتدععيـات ال تاد اال 
تحـى اسـط عالسـكغ5عب مـن غيـاب 
عبدابـة امؤّسسـاتها عملانية عـن عبقيا2 
لأية خطوعت عألية جادة اعسـرتعتيجية 

بلأاابجة! 
تجـار  لهـا  يكحكـم  عبسـكن  وزمـة 
عباقارعت اعملؤّج5ان.. فهل ياود عبضأر 
إىل وصحاب عباقارعت اعملنازل من جديد؟ 
نكأنـى ذبك، مجّسـدين عبرتعلط اعبكالحم 
اعإلخا  اعبرتعحم فيأا ليننا بنكجااز ُتـّل 
عملاانات اعبصاولـات عبكي ياألها عبادّا 

السكهدعفنا..

نفسية اليهود تجّلت
 أمام الجميع

محمد غالب المطري 

عَروْتُْم ِفيَها،  ))َاإِذْ َقكَْلكُـْم نَْ ًسـا َفادَّ
ا ُتنكُْم تَْككُُأوَن(( َاعبلَُّه ُمْر5ٌِج مَّ

مـا وعظَم 5ـذه عآليـة تحقيقة من 
ضأن عبحقائـق عإلبهية عبكي اعبق5آنية 
اعبكـي فَضحت ن سـية لنـي إرسعئيل 
اعبيهـود ان سـية ُتـّل مـن يكوال5م، 
فحـني ُقكلت ن ـٌا من لنـي إرسعئيل 
تان بكلـك عبن ـا مكانة َامـال تبر 
ابـم يكـن بـه واالد، عمم5 عبـذي جال 
وتالـ5َ مج5مي لني إرسعئيـل يذ5بون 
إىل موىس )صلوعت عبله عليه( اإخباره 
بيكشَف بهم عبقاتل بكلك عبن ا اعبذين 
يحألون ))عدعوع بنا رلك(( لكل اقاحة 
الكل عسككبار اقلة حيا  مع لني عبله 

موىس!!
ثم من قبله مع عبله سبحانه اتااىل 
اعبـذي ورع5ـم آياته حـني نجا5م من 
ف5عْون، احـني قابوع: ))َبـن نُّْؤِمَن َبَك 
َحكَّٰى ن5ََى عبلََّه َجْه5ًَة(( 5كذع ورع5م عبله 
آياته حني وخذتهم عبصاعقة ثم وماتهم 
ثـم وحيا5م ا5م ينظـ5ان ثم لاد تلك 
عآليـات عباظيأـة، تصل ن سـيكهم إىل 
عببقـ5ة، إذ تشـدقوع يف ما5يـة عببق5ة 
)ون تذلحوع لق5ة( وي لق5ة، فيظه5ان 
تشـّدد5م اح5صهـم اإخالصهم عن 
ما5فة نوع عببق5ة، ابكنهم نسوع ونهم 
عبداع عباجل ))إِنَّ عبَِّذيَن عتََّرذُاع عْبِاْجَل 
َسـيَنَابُُهْم َغَضـٌب ِمـْن َرلِِّهـْم َاِذبٌَّة يِف 
يَن((  نْيَا َاَتذَِبَك نَْجِزي عْبُأْ رَتِ عْبَحيَاِة عبدُّ
ابـم ي5ععـوع إىل ح5مـة عبله سـبحانه 
اآلياتـه اتأييـده بهـم ابـم ي5ععوع وي 
عحرتع2 مع موىس، لاد ُتـّل تلك عآليات 
بم ي5ععـوع وية ح5مة بـكل عمنبيا  ابم 
يهكأـوع لكوجيهـات عبلـه ثـم لقيـادة 
موىس، لل قكلوع عمنبيا  اذلحوع آخ5ين 
اال يزعبـون مؤيدين بقكل ُتـّل من قكل 
من عمنبيـا ، عيىس عدعـوع ونهم قكلوه 
))اما قكلوه اما صلبوه(( ))َاِلُكْ 5ِ5ِْم 
َاَقْوِبِهـْم َعىل َم5ْيَـَم لُْهكانـاً َعِظيأاً(( 
لاب5غـم من عبذي عنـده علم عبككاب بم 
يلقوع وي ع5كأـا2 وَْا ح5مة بذبك عبالم، 
بكـن عتباوع ما تكلوع عبشـياطني ملاذع؟؛ 
منَّهـم يحألـون ن سـية )ي 5قـون( 
ا5ذه عبن سـية 5ي ما يحألها ت5عمب 

ال5يطانيـا اوملانيا اإرسعئيل اوَْتثَـــ5 
عمدعيـا  يف 5ـذع عباابـم عبـذي قامـوع 
لإنشـا  ضجيـج إعالمي تبـر ملج5د 
مقكـل ن ـٍا )خاشـقجي( اوقامـوع 
عليه مأتأـاً اتأويالً احألـة إعالمية 
ر5يبـة، فبأجـ5د مقكـل خاشـقجي 
ظهـ5 ودعيا  عبحـ5ص عىل عـد2 قكل 
ون قكـل  عملح5مـة!! صحيـح  عبن ـا 
صح ـي 5ـي ج5يأـة ام5تكبها ياد 
مج5ما، ابكـن ملاذع ال تكون ن ا ذبك 
عبضجيج عإلعالمي وما2 آالف عبشـهدع  
يف عبيأـن عبذيـن يقكلـون يوميـاً علنا 
مـن قبـل طـرعن عباـداعن عمم5يكي 
عإلمارعتـي عبسـاودّي عبو5الي مجازر 
يوميـة يف مركلـف محافظـات عبيأن 
امركلـف عببلـدعن، و2 ون عملجـازر 5ي 
لحـق عملسـكضا ني بن تـ5ىض عنهم 
عبيهود اال عبنصارى، فلأاذع بم يحصل 
ابو ضجيج لسـيط يف اسـائل عإلعال2 
عندمـا قكـل عب5ئيا عبشـهيد عبصأاد 
بم نسـأع اسـيلة إعالمية اوحدة من 
اسائل عبن اق عبااملي عبزعئف اعبحقوق 
عبو5أيـة عبـذي وخـ5ج عبله مـا تانوع 
يككأون افضحكهم ج5يأة خاشقجي 
عباأيـل عملرلـص آلل سـاود اوم5يكا 
اعرسعئيل، ج5يأة خاشـقجي وظه5ت 
زيف ع باابم عملنافق اوظه5ت ح5صهم 
عبكاذب عبو5أي، اعبذي تجسـد يف ُتـّل 
من نشط ازالع اتبلبل اوطلق عبانان 
يف ج5يأة خاشقجي اسكت وما2 ُتـّل 
عبج5عئـم عمل5تكبة من قبل آل سـلول يف 
عبيأن اسوريا اعبا5عق اج5عئم عبيهود 

يف فلسطني. 
إذع مـن 5ـذع تله نقول بهـم وذلحوع 
لقـ5ة )آل سـاود( لاـد ون تحلبو5ـا 
بـكل  تقـد2  ون  الاـد  اتسـكنزفها 
ودعيا  عبسـال2 يف 5ذع عباابم وتوع2 من 
عبداالرعت من ول ساود حكى تصنع بهم 
عجال بيسـككوع عن ج5يأة خاشـ ني 
اج5عئم عبيأـن اعبكي يكضح ونه ال ذرة 
يف قلولهـم مأا يدعون ومـا2 ج5عئم ال 

تنىس لحق شاب إيَْأــان احكأة. 
اعبلـه عملسـكاان عىل مـا يص ون.. 
اإن عبلـه ال يهـدي تيـد َعبرائنني ابو 
وعجبـك تثـ5َة عبربيـث اوَْتثَـــ55ـم 

بلحق تار5ون. 
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لمزيد من المعلومات أرسل ”مكس 75” إلى 111 مجاناً

إلعبها صح.. مكالمات، نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية

معك في كّل مكان

كل ذلك فقط بـ410 ريال أسبوعياً

اآلن مع باقة مكس األسبوعية من MTN استمتع بــ:

75 دقيقة
داخل الشبكة

50 رسالة نصية
لجميع الشبكات 

المحلية

100 ميجابايت
إنترنت

إستخدام المحدود
لتطبيقات تويتر، فيسبوك 

و فيسبوك ماسينجر

#1*15*551*لشراء الباقة أطلب :  mtn.com.ye

اآلن جديد
MTN

دالئُل وأبعاُد أزمة قتل الصحفي السعودي 
جمال خاشقجي 

أحمد محمد الدفعي 

عندما ظهـ5ت وزمة قكل عبصح ي 
عبسـاودي جأـال خاشـقجي دعخل 
عبقنصليـة عبسـاودية يف ت5تيـا تبني 
عبن اق عبـذي يريم عـىل دال عباابم، 
لسـبب قكـل ذبـك عبصح ـي، فكيف 
يضـج عباابـم عـىل 5ـذه عبج5يأـة 
عبسـاودي  عبنظـا2  عرتكبهـا  عبكـي 
لحـق شـرص اعحـد ايسـكت عن 
مئـات عبج5عئم عبكـي ي5تكبها عبنظا2 
عبسـاودي لحـق عآلالف مـن وط ال 
انسـا  عبيأن، عىل مدى ورلاة وعوع2 

مككابية؟ 
ا5ـذع يُنِبـئُ ون تحـ5ك دال عباابم 
لهذع عبشـكل، بيـا حباً يف شـرص 
خاشقجي اال 5ي مشاع5 عإلنسانية 
لهـذع  عباابـم،  دال  ح5ّتـت  عبكـي 
عبضجيج غر عملسـبوق، اَبكن طأااً 
يف حلب عملزيد من عمموعل عبسـاودية، 
حكى وننا روينا تزعحـَم عميدي عبحاببة 
لشكل تبر حول عبرضع عبساودي. 
ونهـا  عبسـاودية  روت  ون  الاـد 
دفاهـا  زعايـة ح5جـة،  يف  ُحـرشت 
إىل ون ت كـَح ملـف تحقيـق دعخـيل؛ 
بلرـ5اج مـن عملـأزق، عبـذي اقاـت 
فيـه، اعندمـا وعلنـت عبسـاودية ون 
عبكحقيقات وظه5ت افاة خاشقجي، 
لادرت لكقديم عبناطق عب5سأي لاسم 
تحابف عباداعن سـالقاً، نائب رئيا 
5يئة عالسكربارعت عبساودية، عباأيد 

وحأد عسري، تبَش عب دع ، احّألكه 
عملسـئوبية عـن 5ـذه عبج5يأـة، ابم 
يساف عباسري مكانكُه عبكبرة عند 
ايل عباهـد، اال حكى منصبـه عبذي ال 
يسـكهان له؛ تونه نائب رئيا 5يئة 

عالسكربارعت.
مـا ن5يـد عبوصـول إبيه 5ـو تيف 
سـيكون عبحال مع عمل5تِزقة اعبرونة 
عباأال  عبيأنيني، عبذين خانوع شابهم 
اقاتلوع يف صف عبادا لكل عبوسـائل، 
عنـد حـداث ضغـوط عـىل عبنظـا2 
عبسـاودي تُجره عىل إيقاف عباداعن 
عىل عبيأن، سـوع  ضغوط عسـك5ية 
يقد2 عليها عبجيش اعبلجان عبشابية 
لكل احدعتهـا، اعىل روسـها عبوحدة 
عبصاراخيـة، اعببح5يـة، ا5ـذع مـن 
عملؤتـد قـاد2 ال محابـة، وا ضغـوط 
دابية تُأاَرُس عىل عبساودية، لكقديم 
ارقـة حقـوق عإلنسـان، اسـككون 
عبضغـوط لشـكل وتـر مـن قضيـة 
خاشـقجي، ا5ـذع بن يكـون إال لاد 
تانت عبساودية وا عجز5ا عن تقديم 
عمموعل عبكي تقدمهـا مقالل عبصأت 

عبدايل، عن تلك عبج5عئم.
امـن عملؤتد اعبوعضـح ون عمل5تِزقة 
5م تبش عب دع  يف ذبك، اعليهم ون ال 
ي 5حوع تثرعً، فابسـاودية سكساى 
لـكل جهـد إىل تجأيـد عممـوعل عبكي 
عمكلكها عمل5تِزقة ثأناً بدما  عبيأنيني، 
سوع  من عبساودية وا عبكي عمكلكو5ا 
لسبب فساد5م ا5يأنكهم عىل موعرد 

عبشـاب عبيأني، امن ثم تقديأهم إىل 
حبـال عملشـانق؛ منَّهم عبسـبب عمال 
يف حـداث ُتّل ج5يأة، لحق عبشـاب 

عبيأني،
ا5ذع لـدو جليـاً منذ فـرتة، عندما 
عبسـاودي  عباـدا  طـرعن  ي5تكـب 
ج5يأـًة، يسـاى مسـئوبو عبادا، إىل 
إبقا  تامل عملسـئوبية عـىل عمل5تِزقة، 
اعىل روسـها ج5يأـة عبصابة عبكرى 

لصناا ، اغر5ا من عبج5عئم. 
اإذع تانـت عبسـاودية قّدَمت وحد 
تبـار عملسـؤابني عبسـاوديني فـدعً  
بر5اجهـا من مـأزق، لسـبب مقكل 
ـت لـه دعخـل  شـرص اعحـد، ازجَّ
عبسـجن امحاتأكه، ايأكن إعدعمه، 
رغم ونـه وقـد2 إىل عرتـكاب عبج5يأة 
لأم5 من عبقيادة عبساودية، فأا لابك 
لأقالل خ5اجها من مسكنقع اقات 
فيـه، لقكـل اتجويع شـاب لأتأله، 
اعمل5تِزقـة 5م من ي كحـون عبط5يق 
بلادا اي5فاون بـه عإلحدعثيات بقكل 

عمل5يا .
اال نسـكباد ون يأتـي عبيـو2 عبذي 
تقـو2ُ فيـه عبسـاودية لكسـليم ُتّل 
عبرونـة اعمل5تِزقة عبذيـن عحكضنكهم 
تغطا  باداعنها عىل عبشاب عبيأني، 
يف  عبكدمريـة  مشـارياها  ابكأ5يـ5 

عبيأن إىل عمح5عر يف صناا .
اال نسـكباد ون ن5ع5ـم عـىل حباِل 

عملشانق اسط ميدعن عبكح5ي5.
اإن غدعً ِبنْاظ5ِه ق5يْب.

حقوق اإلنسان ومسؤولية 
المهام والنصيحة الواجبة 

مطهر يحيى شرف الدين 

بيسـت عملناصب اعبص ات لألااد5ـا اآثار5ا عإليجالية 
وعز عىل عإلنَْسـان لقدر ما يأكن ون يكون عمعز اعم5م من 
ذبك 5و سـلوك من يكوىل عملناصب من مسؤابني َاوَْصَحـاب 
عبقـ5عر من َخشـية اُخلق اصدق اتاامـل مع عآلخ5ين من 
عامة عبنـاس الأا يح ظ حقوقهـم ات5عمكهم امكانكهم 
يف عملجكأـع، فامل5عتـز َاعبص ـات مـا اجـدت إالّ بيكـون 
عسكثأار5ا من قبل عب5ئيا اعمل5ؤاس يسرعً اسهالً خدمًة 
بصابح عملجكأع سـوعٌ  وتان ذبك يف ازعرة وَْا مؤّسسة عامة 
ـة اتأا 5و طبياي فإن عبكاامل لكطبيق عبقوعنني  وَْا َخاصَّ
اعبلوعئـح ينبغـي ون يكـون مكاحاً ايسـرعً بجأيع من 5م 
مانيـون امسـك يدان مـن فئـات عملجكأع مـع عبجهات 
ـة بنـدرك فهم اعسـكيااب جو55 عب ائدة  عباامـة اعبَراصَّ

اعملن اـة من تطبيق تلك عبقوععد عبهادفة إىل عإلنكاج عملثأ5 الأا ياود وث5عً عيجالياً ملأوسـاً 
بلأجكأع تكل.

ابذبك فإن من يكوىل عأالً وَْا توتل إبيه مهأة فإنها تاكر ومانة يف عنقه ا5و مسـؤال 
امحاسـب عنها عبيو2 قبل عبيو2 عآلخ5 إْن بم يكن و5الً بهـا وَْا تان خائناً يف ودعئها الابذعت 
ما تالق منها لحقوق امككسـبات ترص عباباد عبذين ما ُخلقوع عىل 5ذه عمرض إال بكلبية 
رسـابة عإلنَْســانية عبكي حألها عمنبيا  اعب5سل تجسـيدعً ملبدو عبدين عملااملة، فاإليثار عىل 
عبن ا اعإلحسـان بآلخ5يـن اعبرتعحم اعبكوعيص لابحق اتلأا وحوعل عملسـكضا ني امن 
ذبك حسـن عملااملـة اتوفر عبردمـات عالقكصادية اعالجكأاعيـة رضارة حكأية من وجل 
توفر عبقوت عبرضاري عبذي يقيم حياة عبناس اوسـباب مايشـكهم، اما 5يأ عبله وسـباب 
تـويل ومـور عملرلوقني إال بيقـو2 االة عمم5 لكحأـل عممانات اودع  عبحقـوق إىل و5لها اذبك 
لإنجاز عملها2 اعمعأال عبكي ترد2 عملجكأع دان تكاسل وَْا مأاطلة فابله تااىل قد يغ 5 ما 
تان يف حـٍق مـن حقوقه اال يغ 5 ما تان يف حٍق من حقوق عباباد، فال إيَْأـان ملن ال ومانَة 
ـة بألف5عد  بـه اال ديَن ملن ال عهَد به، فاباأل عىل حأاية عملصابح عباامة بلأجكأع اعبَراصَّ

اح ظ حقوقهم يحّقـق فاالً م هو2 عإليَْأـان عبذي يرتسخ يف عبقلب َايصدقه عباأل.
امنطلقاً من 5ذه عالعكبارعت يكوبد إحسـاس من 5م و5ٌل بلأسـؤابية لابروف من عبله 
لكزتيـة عبن ـا عببرشية اعبنأي لهـا عن عبكقصـر وَْا عبالمباالة اينبغي بذبـك وخذ اتبني 
عمنشـطة اعبرعمج عملجكأاية عبهادفـة إىل عبككافل اعبكضامن عالجكأاعـي يف عني عالعكبار 
من قبل عبجهات ذعت عباالقة لردمة عملجكأع اون تكون 5ناك رشعتة جادة لني عملؤّسسات 
عبحكومية اعملجكأع عملدني يف عبسـاي نحو عد2 عملسـاس لحٍق عـا2 وَْا خاٍص وَْا ِع5ض وَْا 
د2 فصـون عبحقوق احأايكها 5و مـا يحّقـق تأال عإليَْأـان لإقامة عبادل اح ظ حقوق 
عإلنَْســان ايازز عممـن اعبطأأنينة بلأجكأاـات، ذبك ون عباأل اعبكَحــ5ّك لغية مصابح 
عببـالد َاعباباد من وجل توفـر حاجاتهم امصابحهم يحّقـق مقاصد عبرشياة عإلْسـاَلمية 
َايرلـق عب5ضـا بلن ا عببرشيـة اتطأنئ بذبك عبقلـوب ات5يض عبله تاـاىل ايف مقالل ذبك 
فإن عالخكالل يف ميزعن عبادل اضياع عبحقوق وَْا حكى إ5أابها فذبك لال شـك يؤرث وسباب 
عب سـاد ايرلق عنكشـار عب وىض ايثر عبقلـق اعالضط5عب اعمحقـاد اعبضغائن فيأا لني 
عبناس الابذعت من بهم صلة لابجهات اعملؤّسسات ذعت عباالقة لحقوق عإلنَْسـان اح5ياته 
اقضاياه عملايشـية، الذبك يكون عبط5يق سـهالً إىل عتّراذ عب ساد عملايل اعإلدعري اعمَْخاَلقي 

سلوتاً ال م 5 منه.
الأوجـب ذبـك عالخكالل فإن عب 5صة سـككون مكاحة إلسـا ة عسـكردع2 عبصالحيات 
اعالخكصاصات نحو عبكجاازعت عبقانونية اعملراب ات عإلدعرية عبكي ت يض إىل فسـاد َاظلم 
اطغيان يأارسـه ودعيـا  عملبـادئ اعبقيم ضد عببسـطا  من عبناس اعملسـكضا ني مأن 
5ـم وَْصَحـاب حقوق ظلوع سـنوعت عديـدة ا5م يبحثون عن حقوقهـم يف د5ابيز اوراقة 
عملؤّسسـات دان جداى، الابكـايل نكون وما2 عنادع2 عبثقة اعممانة؛ لسـبِب عد2 عإلنصاف 
عبذي ي كقد إبيه عبكثر من عبناس عملسـكضا ني يف عملسـؤابني وَْصَحــاب عبق5عر عمم5 عبذي 
يجال عبط5يق سـهالً إىل عبلجو  إىل اسـائل اوسـابيب غر مرشاعة بلكسـب عبح5ع2 امن 
ذبك عب5شـوة اعالخكالس اذبك نكيجة إلسـا ة عسكاأال عبسلطة اعسكثأار عبوظي ة عباامة 
خدمـة بكأ5ي5 عملصابح عبشـرصية اعمرسية يف م5حلـة وصبح من عبـالز2 ون يكون وُابئك 
عملسـؤابني عند حجم عبثقة عبكي وابكها إيا5م عبقيادة عبسياسـيّة َاعبسـيد عبقائد عبد عمللك 
عبحوثـي ح ظه عبله الابذعت انحن نأ5 لأ5حلة عسـكثنائية صابة، ابذبك تجدر عإلشـاَرة 
يف ون تكـوَن عبنصيْحة بوالة عمم5 من وَْصَحـاب عبق5عر حارضًة افاعلة برتشـيد اتذتر5م 
إلدرعك ثقل عممانة امسؤابية عملها2 تجاه حقوق عبناس لأ5عجاة عبن ا ام5عقبة عبضأر 

فكلكم رعٍع اتلكم مسؤاٌل عن رعيكه.
ابنالم ون عد2 عإلدرعك بجسامة عملسؤابية وَْا تحأل عممانَة اعباهد فإن ذبك لال شك ياد 
من وسباب عد2 عباون اعبكوفيق اتأخ5 عبحسم يف موعجهكنا مع وعدع  عبله ارسوبه اوعدع  
عملؤمنني، قال تااىل »إن عبله ال يغر ما لقو2 حكى يغراع ما لأن سهم« اقال وَيْضاً يف محكم 
تكالـه »امـا تان رلك بيهلك عبق5ى او5لها مصلحون« ايف ذبك يقول سـيد عببرشية محأد 
صلوعت عبله عليه اآبه »بن تقّدس ومٌة ال يؤخذُ بلضايف فيها حقه من عبقوي غر مكاكع« 
ـْـضاً ون ن5عجع انق5و لكأان عهد عإلما2 عيل عليه عبسال2 إىل مابك لن عمشرت  ابذبك ينبغي وَي
حـني االُه عبيأن امن ذبك عباهد عبحـث اعال5كأا2 لابجانب عالجكأاعي افيه يقول »ثم عبله 
عبله يف عبطبقِة عبسـ ىل من عبذين ال حيلة بهم اعمَلساتني اعملحكاجني او5ل عببؤىس اعبزمنى 
فـإن يف 5ـذه عبطبقة قانااً امارتعً اعح ظ بله ما عسـكح ظَك من حقـه فيهم اعجال بهم 
قسـأاً من ليت مابك اقسـأاً من غالت صوعيف عإلْساَل2 يف ُتــّل للد، فإن بألقى منهم مثل 
عبذي بألدنى، اتلٌّ قد عسرتعيَت حقه فال يشغَلنك عنهم لَط5 فإنك ال تاذر لكضيياك عبكافه 
إلحكامـك عبكثـر عملهم فال تشـرص 5أك عنهـم اال تصِا5 خّدك بهم ات قـد ومور من ال 
يصل إبيك منهم مأن تقكحأه عبايون اتَحق5ُه عب5جال ف 5ِغ مُابئك ثقكك من و5ل عبرشية 
اعبكوعضع فلرفع إبيك ومور5م ثم ععأل فيهم لامعذعر إىل عبله يو2 تلقاه فإن 5ؤال  من لني 

عب5عية وحوج إىل عإلنصاف من غر5م اتٌل فأعِذر إىل عبله يف تأدية حقه إبيه.
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ثقافية 

شرح رائع لـ}َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَّ َأْنَدادًا{:

الشهيد القائد: كتمان الَحـّق من الكبائر الخطرية جدًا

وّتـد -ِرْضـَوعُن عبلِه َعَليْـِه- لأن عبَحــّق عندما يكضح 
بلناس، عتضاح ال ببا فيه، نجد ون لاض عبناس، يرتتون 
عبق5آن اتاابيأه، ايكباون تال2 عباابم عب الني، وا عمل5شد 
عب الني.... إبخ، فيجالونهم لذبك وندعدع بله، لل يصل لهم 
عممـ5 إىل ون يحبونهم وشـد مـن حبهم بلـه، ااّضح لأن 

عملقصود لكلأة )وندعدع( يف عآلية تاآلتي:ـ
عملانـى عمال:ـــ عمصنـا2.. امـا يُابد مـن دان عبله 

منها.. ويا تان شكله.. 
عملانـى عبثاني:ـــ عببرش، حيـُث وّتد عىل ذبـك لقوبه: 
]عبقضية تبدا لشـكل وَْتبَــ5 فيأا يكالق لابجانب عآلخ5 
)ونـدعدعً( 5نـا يككأـون حقـاً ايقدمون ضـالالً ايكالق 
لهم عبناس فكأنهم جالو5م آبهـة اجالو5م وندعدعً بله!. 
الحظ عملسـرة؛ منَّ عبله يقول لادما يكحدث عن موضوع 
عبكالاـني اعملكبوعني: }َاِمَن عبنَّاِس َمْن يَكَِّرذُ ِمْن ُداِن عبلَِّه 
وَنَْدعدعً يُِحبُّونَُهْم َتُحبِّ عبلَِّه{ ال وعكقد ون عإلنَْسـان قد يصل 
فيأـا يكالق لحب حج5، حجـ5، بكن مأكن يحصل فيأا 
يكالـق لأصنا2 من عببرش، عندما يكـون عباالمة عب الني 
وا عبكا5ـن عب الني وا عب5ع5ب عب النـي وا عملكابد عب الني 
ايأتـي ت5ايج من سـلطة ماينة ت5اج بـه، فيصلون إىل 
مسـكوى ون يحبو5ـم تحب عبناس بلـه، وا تأا يجب ون 
يكـون حب عملؤمنـني بلـه، فجالو5ـم ونـدعدعً، وي ومثاالً 
اتأنهم آبهـة عبله 5كذع يقول يف 5ـدعه، اعبحق من عنده 
اتيف 5ي عملسـرة عبكي يسر عليها عباده اوابئك قدموع 

ون سـهم تأندعد اعترذ5م عبناس ونـدعدعً، جالو5م عندما 
وصبحـوع يحلـون بهم ما حـ25 عبله فيحلونـه ايح5مون 
عليهـم ما وحل عبله فيح5مونه، يهدانهم إىل سـبل وخ5ى 
بيست سبيل عبله فيسران ارع 5م يضللونهم فيسران 

ارع  تضليلهم فجالو5م اتأنهم آبهة وندعدعً بله[. 

الحسرة الشديدة.. ملن يتخذ من دون الل أندادًا:ــ
ارشح -ِرْضـَوعُن عبلِه َعَليِْه- حاَل عمتباع عبذين يكباون 
ز5ا بهم عبيهود اعبنصارى، وا عبسـلطات  شـرصيات رمَّ
عبظاملـة، يكباونهم ايرتتـون عبق5آن اتاابيأـه، حابهم 
لئيا يـو2 عبقيامة، حيث قال: ]ذبك عملوقف عب55يب جدعً 
ا5ـؤال  عبظاملون مأـن جالوع ونـدعدعً امأـن جالوع من 
ون سـهم ونـدعدعً مأن يككأـون ما ونزل عبله مـن عببينات 
اعبهـدى ايضللون عبـاد عبله، امـن وتباعهـم }إِذْ ي5ََْاَن 
عْبَاـذَعَب وَنَّ عْبُقـوََّة ِبلَِّه َجِأيااً{ سـيكحر، عندما تان يف 
عبدنيا يؤقلـم اضايكه ادينه؛ منَّه يرـى غر عبله، ي5ى 
جهنم، اإذع جهنم وشد من تلك عبكجارب عبنواية عبكي تنا 
ن5ع5ـا يف عبدنيا اتدخل يف قلولنا عب5عب، فنرى وابئك اال 
نرى عبلـه، نؤقلم خطالاتنا يف عملسـاجد، انؤقلم عألنا 
اح5تكنا لابشكل عبذي تحكأه خشيكنا منهم، اال نرى 
من عبله، فرى جهنم اإذع 5ي وعظم مأا بدى عمم5يكيني 
سـرى جهنم اإذع 5ـي وعظم مـن عبك جـرعت عبنواية 
عبهائلة اعبقنالل عبشديدة عإلح5عق اعبوعساة عإلح5عق[. 

}َأنَّ اْلُقوََّة لِلَّ َجِميعًا{.. تهديٌد رهيب:ــ
احـّذر -ِرْضـَوعُن عبلـِه َعَليْـِه- ا5و يـرَشُح عآلية من 
عقـاب عبله، ااجـوب وال نرى وحدع إال عبلـه، حيث قال: 
]5ذع تهديد؛ منَّه عادة منشأ تكم عبَحـّق تكم ما ونزل عبله 
من عببينـات اعبهدى يكـون ارع ه داعفـع ارع ه رغبات 
ارع  عب5غبـة خشـية يف غاببهـا من غر عبله خشـية ابو 
مـن فق5 وعنـي: ]ونـا إذع بم وتجـه عىل وسـاس ون وؤقلم 
دينـي اوؤقلم وط5احاتي اتوجيهاتـي بلناس تاابم دين 
لابشـكل عبذي وحصل من عآلخ5 عىل وتياس فلوس...[ يف 
صناا  شا5دنا لاض عبالأا  يدخلون إىل ليوتهم وتياس 
نقـود تيا شـوعل، لاض عبقضاة تيا شـوعل، إىل ليكه 
5نـا يقـول: ]رلأـا إذع بم ير عـىل عبط5يقة 5ـذه فقد 
يحبسـونه قد يكبهذل قد يضيع تلك عمشيا  اعبحابة عبكي 
5ـو فيها[ وبيا 5نا يرى من غر عبله! تلها منشـؤ5ا 
دعئأاً عبرشـية من غر عبله حكى اونـت ت5غب ون يدفاك 
خشـية مـن ون ال تحصـل عىل 5ـذع عبيش  عبـذي ت5غب 
خشـية وخ5ى ابو من مـاذع؟ من تصور حابة سـيئة قد 
تلحقـك إذع بم تأخذ ما رغبوك فيـه تكأقلم ماهم. إذعً 5نا 
سـيجد ُتّل من يرى غر عبله: ون عبقـوة عبحقيقية عبكي 
تان يجـب ون يرى منهـا بله جأياـاً عندما يا5ضون 
عىل جهنم ايشـا5دان جهنم يو2 عبقيامـة، وعني حابة 
يهوبهـا لشـكل ر5يب جدعً }َاَبـْو ت5ََى عبَِّذيـَن َظَلُأوع{ وي 
عبحابـة عب55يبـة اعبحـرة اعبندعمة عبشـديدة جدعً ا5م 

ي5ان عباذعب احينها شا5داع ونه فاالً ون عبقوة عبكي تان 
يجب ون نراف منها 5ي قوة عبله[. 

من يســري علــى صراط الل.. محاٌل أن ُيقدُم نفَســه 
ندًا لل:ــ

النّي عبشـهيُد عبقائـُد -ِرْضـَوعُن عبلِه َعَليْـِه- حال من 
يسـران عىل رصعط عبله عملسـكقيم لقوبه: ]تل من 5و 
تبـر عىل غـر رصعط عبلـه، عبنـاس يحوبونـه إىل ند بله 
عندما يسـران ارع ه اال يسـران يف رصعط عبله. امن 
من يسـران عىل رصعط عبله ال تحصـل 5ذه عبحابة عىل 
عإلطالق مهأا تانوع تبارعً ومامهم، ملاذع؟؛ منَّ من يسران 
عىل رصعط عبله ال يقدمون ون سـهم تأندعد بله 5و يقود 
إىل عبلـه يدعو عبناس إىل عبله ون يكباـوع 5دعه؛ بيهديهم إىل 

عبله[. 
اوضـاف ويضاً: ]وما عآلخ5ان مأن 5ـم يف رصعط عبله 
تجد مثالً لابنسـبة ب5سـول عبله )صلوعت عبله عليه اعىل 
آبـه( وبـم يأم5نا لأن ناظأـه انجله )صلـوعت عبله عليه 
اعـىل آبـه( اون نصيل عليه تلأا ذتـ5؟ بكن 5ل عبقضية 
تنكهـي عنده 5و؟ 5و ل5ز يف عبصـورة دععياً إىل عبله وبيا 
عً َانَِذي5عً  5كذع؟ }يَا وَيَُّها عبنَِّبيُّ إِنَّا وَْرَسـْلنَاَك َشـا5ِدعً َاُمبرَشِّ
َاَدعِعيـاً إىَِل عبلَّـِه{ ال يوجـد اق ة ندية 5نـا نهائياً، مهأا 
عظم عبشـرص تاظأه تكره تجله ا5ي تلها يف عملسرة 

إىل عبله، ال يحصل فيها ندية نهائياً[. 

تحدث عبشهيُد عبقائُد يف 
عبدرس عبثامن من دراس 
رمضان عن تكأان عبَحـّق 
اعآلثار عملرتتبة عليه، ا5و 

ما يالما اعقانا عآلن لشكل 
تبر، اتط5ق إىل عبحلول 
بلر5اج من 5كذع وزمة، 

بكصل لنا إىل عب وز اعبنجاة 
من عبنار يف عآلخ5ة:

اآلثــار املرتتبــة علــى كتمــان العلمــاء 
للحق:ــ

وّتد عبشـهيُد عبقائُد -ِرْضـَوعُن عبلِه َعَليِْه- 
ون عباقاَب عبشديد عبذي سينابه من يككأون 
عبَحــّق، حيـث سـيلانهم عبلـه، ايلانهـم 
عبالعنـون، 5و نكيجـة بآلثار عبسـيئة عبكي 

تحدث نكيجة بلككأان 5ذع، تاآلتي:ــ

األثــر األول: تقديم الثقافــة املغلوطة 
للناس لتربير قعودهم:

قال عبشـهيُد عبقائُد: ]ال تكوقع يف مسأبة 
تكـم عبَحـّق ونـه فقط جانـب يككم افقط 
إنه سيقد2 شيئاً آخ5 سيقد2 لاطالً ايقد2 
ضالالً مقالـل عبَحـّق عبذي تكأه ال يكونون 
سـاتكني فقط، ونت عندما تقاد اونت عابم 
اال ت5يد ون تكَحـ5ّك يف سـبيل عبله 5ل تظن 
لأنـك سكسـكت اتجلـا؟. ال..[، اوضاف 
ويضاً قائالً: ]فكقاد ايف عملقالل تقد2 وشيا  
تكـون يف عبصورة مررع بقاودك اسـكوتك 
عأا يجب ون تقوبه، وبست 5نا ونت سكقد2 
وشـيا  تصبغهـا لصبغة رشعيـة ادينية؟ 
تقول: ]وساسـاً ما قد اجـب، ما 5و يلزمنا 
اإال ملـا قرصنـا، مسـكادين وا مـا عبناس 
رعضني يكَحـ5ّتوع اال عبناس رعضني يسأاوع 
اعبنـاس تـذع...[ يـ5د عبلـو2 عـىل عبناس: 
]اعبنـاس.. اعبناس 5ـم تـذع..![ تاود من 
عنده اقـد عندك نظ5ة سـيئة بلنـاس اقد 
عنـدك م ا5يـم مغلوطـة لابنسـبة بلبرش 
الابنسـبة بلحياة 5ـذه ]اعنظ5اع تيف عيل 
لن ولـي طابب قـا2 اقكل اعإلما2 عبحسـن 
قـا2 اقكلوه اعبحسـني قـا2 اقكلـوه ازيد 
قا2 اقكـل اعبدنيا 5كذع ال يصلح فيها يش  

اعبناس سيكابون فقط لدان فائدة اعبحق 
ضايـف او5ـل عبَحــّق ال ينكـرصان ا5م 
5كذع ضاـاف..[ اتذ5ب من عنده اقد ونت 
محطـم، وا لرطبة ماينة تكـون عىل 5ذع 
عبنحـو. ايكون 5و يككـم ايف ن ا عبوقت 
ينــزل وشـيا  لاطلة؛بهـذع يجاـل عبنـاس 

ضحية يجالهم ضحية فاالً[. 

األثر الثانــي: كتمان الَحـّق جعل األمة 
تحت أقدام اليهود:

ياكـر عبسـيُد عبقائد حسـني عبحوثي ون 
تكأـاَن لاـض ولنـا  عممة بلحق يـؤدي إىل 
ترـاذل عبنـاس اعلكااد5م عن تكـاب عبله، 
فكأّكـن وعدعؤ5ـا عليهـم اوصبحـوع تحت 
وقـدع2 عبيهـود اعبنصـارى ا«من من يأكن 
ون يبـني عبَحــّق بلنـاس 5م مـن يحألون 
عبالـم، وصبحت قضيـة تكم عبَحــّق تبرة 
مـن عبكبائ5 عبرطرة جدعً عىل صاحبها }إِنَّ 
عبَِّذيَن يَْككُُأوَن َما وَنَْزْبنَا ِمَن عْببَيِّنَاِت َاعْبُهَدى 
اِس يِف عْبِككَـاِب وُاَبِئَك  ِمـْن لَْاِد َمـا لَيَّنَّاُه ِبلنَـّ
يَْلَانُُهُم عبلَُّه{5ذه عبقضية خطرة }َايَْلَانُُهُم 
ِعنُـوَن{ ُتّل مـن يلان عداع بلـه ُتّل من  عبالَّ
يلان إنَْســاناً رشي5عً ُتّل مـن يلان عبربثا  
يكـون 5و محطا بهـذه عبلانة، ثم قد تصل 
عملسـأبة فاـالً إىل بان حقيقـي عندما يجد 
عبنـاس لأن وابئـك وضاعو5م عنـد ما يجد 
عبناس لأن وابئـك بم يالأو5م بم يكلأو5م 
بـم يبينوع بهم بم يح5تو5م بم يقودا5م بم 
يوجهو5م حكـى اصلوع إىل مـا اصلوع إبيه 

من حابة شديدة«. 

واجُب العلماء أن يبّينوا للناس الحق
اوشـار عبشـهيُد عبقائـُد -ِرْضـَوعُن عبلـِه 
َعَليْـِه- ون عبالأـا  عبذيـن يككأـون عبَحـّق 
عندما يسأبهم عإلنَْسـان عن اجوب عبجهاد 
يف ظل 5ذع عالسـكاأار عبصليبـي عىل عببالد 
عالسـالمية، ايف ظل عبكدخـالت عمم5يكية يف 
لالدنـا، يكون جوعب 5ـذع عبااِبم تأن يككم 
عبَحــّق، حيـث قـال: ]الحظوع عملسـؤابية 
يف عبقضيـة 5ـذه: ون عبوعجب لابنسـبة ملن 
بديه ما5فة لاببينـات عبالأا  عبذين بديهم 
ما5فـة لاببينـات اعبهدى 5ـو: ون يبينو5ا 
5ـي بلنـاس، ال تأتي تسـأبه ايأتـي يقد2 
بـك مجـر طويـل ع5يـض من ن سـه 5و 
فيكـون يف عبوعقع يطلَّع بك مشـاع5 ضا ه 
ارؤعه عبراطئـة اعملغلوطة عن عبوعقع تأتي 
إىل عنـده فيقول: ]نحن ضاـاف اال لأيدينا 

يش  اعبدنيا غر جيـدة اعبناس قد 5م غر 
جيديـن ا5ؤال  لاـد عبكبـار اال مانا يش  
اعإلنَْســان يحـاال يف عب كنـة يكـون ينا2 
فاملؤمـن نئومة وا )تالـن عبلبون([ ا5و ال 
يدري إذع صحت 5ذه عبابارة عن عإلما2 عيل 
تيـف تان مورد5ـا اوما2 مـن يقوبها، إذعً 
5ـذع يف عبحابة 5ذه ال يبني بـك عببينات يبني 

بك حابكه[. 
ااّضـح عبشـهيُد عبقائـُد -ِرْضـَوعُن عبلِه 
َعَليْـِه- ون عملـ5  عندما يسـأل وي عابم عأا 
5ـو اعجٌب علينـا تجاه 5ذه عبحـ5اب عبكي 
تكاـ5ض بهـا عممـة لشـكل عـا2، اعبيأن 
لشـكل خـاص، يسـأبه تاآلتـي: ]يجب ون 
ن هـم نحن، ون ي هم عامـة عبناس، عندما 
تسـأل وي عابـم تقـول: ونـا وريـد تبـني يل 
عببينات، عت5ك ن سـك 5ناك، عت5ك ن سـيكك 
مشـاع5ك ارؤيكـك دعخل يف لطنـك، لني يل 
5دى الينات عبله اتكاب عبله، ما 5و عملوقف 
عملطلـوب؟ امـا 5و عملوقـف عبـذي تكناابه 
لينـات عبلـه وما2 قضيـة تهذه؟ سـيقول: 
بـك صحيح وما لابنسـبة ببينـات عبله، عبله 
قـال: }يَـا وَيَُّها عبَِّذيـَن آَمنُـوع ُتونُـوع وَنَْصاَر 
ٌة يَْدُعـوَن إىَِل عْبَرْرِ  عبلَِّه{}َاْبكَُكـْن ِمنُْكـْم وُمَّ
َايَأُْم5ُاَن ِلاْبَأْاـ5ُاِف َايَنَْهْوَن َعِن عْبُأنَْك5{
اون ين ق عبناُس يف سبيل عبله اون يجا5داع 
يف سبيل إعال  تلأكه اون يضحوع لأن سهم 
اوموعبهـم اون.. اون.. اون.. يجـب ون يقد2 
بلنـاس عببينات ابو يق5و5ا فقـط؛ منَّ عبله 
يجاـل عببينـات لابشـكل عبـذي يأكن من 
خـالل ق5ع تها من خالل تالاتها عىل عبناس 
ون ي هأوع عملسـؤابية مـن ارعئها اعملوقف 
عملطلـوب منهـا من خـالل ون يسـأاو5ا، 
بكن عإلشـكابية 5ي 5نـا: ون لاضهم يقد2 
بـك حابكه 5و ان سـيكه 5و اخـ5ج اعحد 
اعنـده قد تان عند عابم قد سـأع عباابم!. 
ونت سأات ونت إنَْسـاناً ضاي ا اعإلنَْسـان 
وي إنَْسـان 5و ضايف ابو ون عبله سبحانه 
اتااىل ت5ك عبقضية ون يبينوع 5م مشاع55م 
ارؤع5م سـككون ضاي ة بكن مسـؤابيكك 
ونـت ون تبـني بلناس تكاب عبلـه ا5دى عبله 
بو ونت ضايف تي أا ونت، 5ذه مسؤابيكك 
تأـا تؤتـد عآلية 5ـذه ايف آية وخـ5ى: }َاإِذْ 
وََخـذَ عبلَُّه ِميثَاَق عبَِّذيَن وُاتُوع عْبِككَاَب َبكُبَيِّنُنَُّه{ 
وي عبككـاب ابيـا ن وسـكم ارؤعتم ونكم 
عبراصـة عبكـي 5ـي رؤى ضاـف، حابكـه 
ضاي ـة، ان سـيكه ضاي ـة فيكـون ما 
يقدمه بديـك عبارة عن ماذع؟ رؤى ضاي ة 

اموعقف ضاي ـة اتوجيهات ضاي ة تلها 
تنكهـي لـك إىل ون تقاـد! ال، عبرتتيز عىل ون 

يبينوه 5و، 5و[. 

أقلُّ ما يجُب أن يقوَم به العلماء:ــ
انـّوه عبشـهيُد عبقائـُد إىل دار عبالأـا  
عباظيـم يف نرش تاابيم عبقـ5آن لني عبناس، 
امـن و5ـم تلـك عبكاابيـم اعماعمـ5، عمم5 
لابجهاد يف سبيل عبله، خصوصاً يف زمن مثل 
زماننـا، حيث وعـدع  عبله محيطـني لاممة 
عإلسـالمية من جأيـع عبجهـات، ايصبون 
جـا2 صوعريرهـم فـوق مدنهـا اق5ع5ـا، 
ايجـب وال يأنع عبالأـا  وي خوف من قول 
عبَحـّق، اإن بم يسـكطياوع ون يحثوع عبناس 
عـىل عبجهاد يف سـبيل عبله فاـىل وقل تقدي5 

ياألون عآلتي:ــ

األمر االول:ــ 
ون ياكـراع مـن يقـو2 لأوعجهـة وعدع  
عبلـه لـأي شـكل من عمشـكال عأـل جيد، 
ايشـجاونه، تأا قال عبشـهيد عبقائد: ]قد 
يك ـي من جانـب عباابم عندمـا يكون 5و 
ي5ى من يكَحــ5ّك بنرصة دين عبله ون ياكر 
ون ذبـك ياأل عأال صابحا، فـإذع وحد جا  
يسـأبه يقول بهم: )تَحـ5ّتـوع 5ناك عذ5بوع 
مـع وابئك اعبلـه ياينكم نحن ال نسـكطيع 
نحـن ضاـاف اال بدينـا خـرة اال بدينـا 
تدلـر اال خـرة اال، اال( وا )قد ونا شـيبة 
بـم ياـد لاسـكطاعكي وتَحـ5ّك ا5ـذع عأل 
لا5ـ5...(. يؤيـد، يوجه عبنـاس يكَحـ5ّتون 
مـع مـن يكَحـ5ّك، 5ـذه ط5يقة قـد يكون 
لها ودى مسـؤابيكه قد يكون لها فاالً ودى 

مسؤابيكه ابيا يحاال ون يثبط[. 

األمر الثاني:ــ 
ون ي ـ5ح عبالأا  لأثـل 5كذع تَحـ5ّتات 
ضـد وعـدع  عبلـه؛ منَّها تأـا قال عبشـهيد 
عبقائـد: ]منه وحيانـاً - ا5ذه 5ي من ناأة 
عبله عـىل عبناس لأا فيهم عبالأا  - إذع تان 
5ناك وحد من وعال2 دين عبله يكَحـ5ّك 5ناك 
قد تكر ف عملسؤابية لابنسبة بلاابم، فهذه 
ناأـة تبرة؛ منَّه من قبل من اعجبه 5و ون 
يكَحـ5ّك ايبني، يبني، يبني. إذع تان 5ناك من 
يقو2 لابالز2 5نا سـرتى عملوضوع لابنسبة 
بهم تر ي اً تق5يباً لاعكبار سـنِّه؛ لاعكبار 
حابكه لاعكبار مكانكه عالجكأاعية ما يا5ف 
تثرعً لاعكبار قدرعته اخرته اوشيا  تثرة، 

بكن يسكطيع يقول: عذ5بوع 5ناك تَحـ5ّتوع 
5نـاك عذ5بوع مع فـالن تَحـ5ّتوع مع فالن، 
ا5كذع، وبيا 5و 5نا سرتاح فاالً إذع جا  
وحد يسأبه وا تحدث مع عبناس وا طلب منه 
وحـد من عبنـاس ون يقول تلأة سـيقوبها، 
اعسكطاع ون يقي ن سـه تثرعً من عمشيا  

عبكي يرافها[. 

للحــق،  النــاس  يتَحـــّرك  ال  عندمــا 
فجريمتهم كبرية:ــ

اب ـت -ِرْضَوعُن عبلِه َعَليْـِه- نظ5 عبناس 
إىل ونهم بو اجداع من عبالأا  من يح5تهم، 
ايالأهم عبَحـّق، ايوضـح بهم اعجباتهم، 
ثم خذبوه، اترلـوع عنه، ابم ينرصاه، فإن 
ج5يأكهـم اعقالهـم تبـر جدعً عنـد عبله، 
مثلأـا ون ج5يأـة من يككأـون عبَحـّق من 
عبالأا  تبرة، فابط5فني)عبالأا  اعبناس( 
إن بـم ينصاعوع بلحق، فهـم إىل عبنار، حيث 
قـال: ]تجد يف عملقالـل وي عندما يكون تكم 
عبَحــّق ج5يأـة تبرة، فاندمـا ال يكَحـ5ّك 
عبنـاس بلحق تاكـر ج5يأة تبـرة، عندما 
ال يكَحــ5ّك عبنـاس بلحـق لادمـا يبني بهم 
عبَحـّق اي5شدان إىل ط5يق عبَحـّق اوسابيب 
عبَحــّق فإنها تاكر ونهم واتوع حق اما5فة 
حـق ااق وع، جأداع، فككون عملسـأبة فاالً 
شـبيهة لأوقف عباابـم عبذي يككـم عبحق؛ 
منَّ مانـاه تجأد عبَحـّق، سـوع  تجأد ا5و 
مـا زعل عنـد عباابـم وا تجأـد يف عبسـاحة 
عند عبنـاس، بم ي5ضـوع ون ينطلقوع فيه بم 
يكَحـ5ّتـوع فيـه لأن سـهم اوموعبهم الأن 
ي5شـداع لاضهم لاضـاً، ايوصوع لاضهم 
لاضـاً لـه الابصـر عليـه تأا قـال عبله: 

 .]} ْرِ }َاتََوعَصْوع ِلاْبَحقِّ َاتََوعَصْوع ِلابصَّ
اوضـاف -ِرْضَوعُن عبلـِه َعَليْـِه-: ]عباابم 
يبـني عبَحــّق اعبنـاس ينهضـون لابحـق 
يأكثلـون له، ايكوعصون لـه اينهضون له 
اإال قـد تكون عملسـأبة اعحـدة يف عباقولة؛ 
ه يف عمخر يكاـر عبكبيـني إذع ما 5ناك  منَـّ
من جانـب عبنـاس توجه انهـوض لابحق 
اون ي هأوع تأا قلنا سـالقاً ون عبله عندما 
يقول 5ناك يكَحـ5ّتون يف سبيله اينهضون 
لابحق ايكوعصون لابحق اوسابيب حق ونه 
يكـون ماهم يؤيد5ـم يثبكهم، 5م بيسـوع 
بوحد5م فقط ياألون يف عبسـاحة، إن عبله 

5و مدل5 شؤان عبسأااعت اعمرض[. 
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االحتالل يعتقل 15 فلسطينياً وبالونات »العودة« تشعل حرائق يف مستوطنات صهيونية 
 : فلسطين المحتلة

عىل عب لسـطينيني، اععكقلت ومـا عبثالثا ، 15 
فلسـطينياً من مناطـَق مك 5قة لابض ـة عملحكلة، 
فيأـا عندبات عدة ح5عئق يف مسـكوطنات صهيونية 
محاذيـة بقطـاع غـزة ل اـل لابونات فلسـطينية 

حارقة. 
اوفادت مصادر فلسـطينية لأن قـوعت عالحكالل 
دع5أـت، فجـ5 ومـا، مدن ناللـا اعبرليـل ارع2 
عبله اطوبكـ25، اععكقلت 12 فلسـطينياً من لينهم 
شـاب تم ععكقابه من منزل ذايه يف رع2 عبله، اط ال 
اشالني تم ععكقابهم من منازل عائالتهم يف قلقيلية 

لاد مدع5أة تلك عملنازل ات كيشها. 
تأا ععكقلت قوعت عالحكالل عبصهيوني شالاً ُق5ب 
عملسـجد عإلل5ع5يأي لابرليل جنوب عبض ة عملحكلة، 

لدعوى عالشـكباه يف نيكه تن يذ عألية طان. 
اوعلنـت رشطـة عالحكـالل يف ليـان بهـا، ون قوًة 
إرسعئيلية واق ت شـالاً )17 عاماً(، بم تكشـف عن 
5ويكه، عىل وحد عبحوعجز ق5ب عملسـجد عإلل5ع5يأي 

لدعوى محاابكه تن يذ عألية طان ضد عبجنود. 
اتسـكرد2 قوعت عالحكالل ذرياة »محاابة تن يذ 
عأليـة طان« تاـذر بكري5 ععكقال عب لسـطينيني 
اقكلهـم، حيـث قكلت، ومـا عمال، فلسـطيناً يبلغ 

من عباأـ5 52 عاماً، ا5و وب بسـباة ولنـا ، منهم 
وسر يف سجون عالحكالل، اقكله قوعت عبادّا لدعوى 
محاابكـه تن يـذ عألية طاـن ودت إلصالـة جندي 

لج5عح ط ي ة يف عبض ة عملحكلة. 

ايف قطاع غزة، ععكقلت لح5ية عبادّا عبصهيوني، 
صبـاح وما، صيادين فلسـطينيني عثنني، يف ع5ض 
عببح5 شـأايل قطـاع غزة، اوفـاد نقيـب عبصيادين 
عب لسـطينيني نزعر عياش، ون قـوعت عبادّا ععكقلت 

عبصياديـن لاـد ون عسـكهدفكهم لامليـاه عباادمـة 
اوطلقت عبنار صولهم. 

مـن جهة وخـ5ى، وفـادت اسـائل إعـال2 عبادّا 
عبصهيونـي، ومـا، لـأن وَْتثَـــ5 مـن ص12 دانأاً 
عحرتقـت يف مسـكوطنة »جبـار عـا2« عبصهيونيـة 
لغالف قطـاع غزة، جـ5ع  لابونات حارقـة وطلقها 

عب لسطينيون من دعخل عبقطاع. 
اجا  ذبك لاد سـاعات من عنـدالع ثالث ح5عئق، 
عملحاذيـة  عبصهيونيـة  »وشـكلون«  مسـكوطنة  يف 
بقطاع غزة ج5ع  سقوط لابون حارق وطلقه شبان 
فلسـطينيون، حيث ذت5ت اسـائل إعال2 عرية، ون 

عبح5عئق وتت عىل حقول زرععية يف عملسكوطنة. 
عببابونـات  غـزة  يف  عب لسـطينيون  ايسـكرد2 
اعبطائـ5عت عبورقية عبحارقة توسـيلة من اسـائل 
عب اابـة ايطلقونهـا لاسـكأ5عر خـالل  عملقاامـة 
فاابيـات مسـرة عباودة، اتكسـبب تلـك عببابونات 
اعبطائـ5عت لإشـاال ح5عئق ترى يف عملسـكوطنات 

عبصهيونية اتكبد عبادّا خسائ5 فادحة. 
اتانـت قوعت عالحكالل ععكدت مسـا  وما عمال 
عىل مسـر لح5ي شـأال قطاع غزة، حيث وطلقت 
عبنـرعن اعبقنالل عبغازية عىل عملشـارتني يف عملسـر 
اعملؤعزريـن بـه، مـا وَدَّى إىل إصالـة أ7 فلسـطينياً، 

لينهم 22 مصالاً لاب5صاص عبحي. 

واشنطن بوست: حان الوقت 
إلسكات جماعات الضغط 

السعودية يف واشنطن
 : متابعات

يف تق5يـ5 بصحي ة اعشـنطن لوسـت عممرتية، عنوته لــ »حان عبوقت 
إلسـكات جأاعات عبضغط عبساودية يف اعشنطن«، وشارت عبصحي ة إىل ونه 
»لاد مقكل خاشقجي قطات 5 من رشتات عبضغط عملوجودة ام5تز ولحاث 

اعحد عباالقات مع عبساوديني«. 
اتشـ ت عبصحي ة ون »عبساودية لاد تشف عبكحقيقات ون 15 من وصل 
19 من من ذي عبهجو2 تانوع سـاوديني، اضات عباديد من رشتات عبضغط 
اعباالقـات عباامة ام5عتز عملحاث عىل جدال عب5اعتب يف ومرتا«، اب كت إىل 
ون عبسـاودية لـدوت لاد وحدعث 11 ويلول/ سـبكأر عـا2 1صص2 عباأَل عىل 
تشـكيل بولي دعخـل عبواليات عملكحـدة اون قت صص1 مليـون داالر خالل ص1 

إلعادة تلأيع صورتها يف عبدعخل عممرتي. 
اذتـ5ت عبصحي ة يف تق5ي55ـا ون إدعرة والاما منحت عبسـاودية وَْتبَــ5 
ص قة وسـلحة لقيأـة 115 مليار داالر وثنا  عملحادثات مـع إي5عن«، اقابت 
إن ت5عمب يسـكغل عتّ اقات والاما عباسك5ية ن سها تأرّر مضلل من »وجل 

عد2 مااقبة عبساوديني عىل افاة خاشقجي«. 
الحسـب عبصحي ة فإن عبساوديني ون قوع ما يقارب عبـ27 مليون داالر 
عـىل رشتات عبضغط اعباالقات عباامة عـا2 17ص2، ا5ذه عبرشتات عتصلت 
لأعضا  عبكونغ5س اإدعرة ت5عمب ااسـائل عإلعال2 امؤسسات عب5وي وَْتثَــ5 
مـن صص25 م5ة، اقدمت 5ـذه عبرشتات حوعىل صص5 وبف داالر تأسـا5أات 

بحألة عملأثلني اعبشيوخ عبذين عتصلوع لها. 
اوشـارت عبصحي ة عممرتية إىل ون قكل خاشـقجي من قبل عبسـاوديني 
غـّر عملاادبـة يف عبواليات عملكحـدة، ا5ناك عحكجاجات مـن مركلف عمطياف 
عبسياسـية دعخل ومرتا عىل »عمعأال عبسيئة بلساودية«، تأا يوجد دعوعت 
من قبل جأهوريني اديأق5عطيني ب 5ض عقولات عىل عبسـاودية، ادعوعت 
وخـ5ى بوقف مبياات عمسـلحة اإنها  عبدعم بلح5ب عبسـاودية عىل عبيأن 

يطلقها جأهوريون اديأق5عطيون. 
اعخككأت اعشـنطن لوست تق5ي55ا لابقول إن 5ناك يش  اعحد بم يكغر 
ا5ـو »ونـه ال يزعل بدى عبسـاوديني جيـش من جأاعـات عبضغط ارشتات 

عباالقات عباامة«. 
* عن موقع عمليادين نت

عودة دفعة من املهّجرين السوريني إىل قراهم املحررة يف أرياف 
حلب وإدلب وحماة

 :  وكاالت
وعلنـت اتابـة عمنبـا  عبسـورية »سـانا«، وما 
عبثالثا ، عن عودة دفاة جديدة من عباائالت عبسورية 
إىل ق5ع5ا عملح5رة يف وريـاف حلب اإدبب احأاة، لاد 
تهجر5ا ب رتة طويلة من قبل عبكنظيأات عبكك رية 

عبكي تانت تسيط5 عىل تلك عبق5ى. 
اقابـت عبوتابـة إن »عبجهـات عملانيـة قامت 

لاسـكقبال عمرس عباائدة اتقديـم اجبات طاا2 
امسـاعدعت إغاثيـة اخدمـات طبية اتسـهيل 
إج5ع عت عباودة عر إنجاز5ا يف زمن قصر حيث 
تالاـت ُتّل ورسة مـن عمرس عبقادمـة رحلكها إىل 

منازبها بكبدو لأأارسة حياتها عبطبياية«. 
اوضافت سـانا ون »عباائالت سـلكت مأ5 ولو 
عبضهـور عبـذي ومنـه عبجيـش عبا5لي عبسـوري 
قادمة من مناطق عنكشـار عبكنظيأات عبكك رية 

يف مدينـة إدبب اري ها مصطحبة ماها مادعتها 
عبزرععيـة اعملنزبية امكجهـة إىل ق5ع5ا اللدعتها« 

عبكي ح5ر5ا عبجيش عبسوري. 
اتان عآلالف مـن ولنـا  وريـاف حلـب اإدبب 
احأـاة، عاداع خـالل عب رتة عملاضيـة إىل ق5ع5م 
اللدعتهم لاد ون ح5رتها قوعت عبجيش عبسوري، 
ا5م عبيو2 يأارسون حياتهم عبطبياية اياألون 

يف ورعضيهم عبكي ح5مهم منها عبكك ريون.

استشهاد وإصابة 26 عراقياً بانفجار سيارة مفخخة يف املوصل
 : متابعات

ع5عقيـاً،   26 اوصيـب  عسكشـهد 
ومـا عبثالثا ، ج5ع  عن جار سـيارة 
م ررـة يف سـوق شـابي لأدينـة 

عملوصل. 
ع5عقيـة  إعـال2  اسـائل  انقلـت 
عـن مصدر ومنـي ون ورلاـة مدنيني 
عسكشـهداع فيأا وصيب 22 آخ5ان، 

يف حصيلة غر نهائية بالن جار. 
»عبك جـر  ون  عملصـدر  اوضـاف 
وَدَّى تذبك إىل عبحـاق ورضعر مادية«، 
عممنيـة  »عبقـوعت  ون  إىل  مشـرعً 
عترذت إج5ع عت مشددة تحسباً مي 

طارئ«. 
اتان م5َتُز عإلعال2 عممني عبا5عقي 

وعلـن، صبـاح وما، عـن إصالة ص1 
وشـراص جـ5ع  عن جـار سـيارة يف 

سوق عبقيارة لأدينة عملوصل. 
اقـال عمل5تـز يف ليـان مقكضـب، 
إن »ص1 موعطنـني وصيبـوع لاالعكدع  
لوعسـطة  حصـل  عبـذي  عإلج5عمـي 
عن جـ5ت  اعبكـي  م ررـة  سـيارة 
صباح عبيو2 )وما( يف سوق عبقيارة 
لأدينـة عملوصـل، تأالومـات وابية 

إلعدعد عبضحايا«. 
اتشـهد محافظة نينوى عبا5عقية 
ام5تز5ا عملوصل، ععكدع عت إج5عمية 
عملدنيني اعبانارص  مكك5رة تسكهدف 
عممنية، لاب5غم مـن ون عملحافظة تم 
تح5ي55ا من قبضة تنظيم »دععش« 

عبكك ري. 
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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

نفاق العالم.. بني 
خاشقجي وأطفال اليمن

أيمن محمد قائد  
اس�تثمرِت الس�عوديُّة مبال�َغ 
خيالي�ًة بقيمة خمس�ة مليارات 
ع�ى  الح�رب  يف  ش�هرياً،  دوالر 
اليمن، وش�نّت أكثَر من 100 ألف 
غارة جوية، حسب ما ذكره تقريٌر 
اإلرسائيلية،   Haaretz لصحيف�ة 
إال أن الس�ؤاَل الذي أصبح يشغُل 
باَل الري�اض وحلفائه�ا اآلن هو 

كيفيُة الخروج من اليمن؟.
م�ن  الح�رب  ه�ذه  وخّلف�ت 
للمركز  األطفال حسب إحصائية 
القانوني منذ اندالع الحرب أكثَر من 3057 ش�هيداً من األطفال، 
فيما ما يقارب 2869 جريحاً من األطفال جراء الغارات الجوية 
م�ن ُق���وَّات التحال�ف، ويف إحصائي�ة وزارة حقوق اإلنس�ان 
املتعلق�ة بضحاي�ا املدنيني جراء الحصار املف�روض عى اليمن، 

حيث وثّقت الوزارة أكثَر من 247000 حالة وفاة 

أنس القاضي 
أكم�ل »دواعش« اإلمارات عملية ه�دم جامع ورضيح 
الشيخ الصفي الكبري أحمد الفازة يف الساحل الغربي الذي 
يعود عى القرن الس�ابع الهجري، بعد أن كانوا قبل أربعة 
أشهر قد عملوا عى هدمه جزئياً ونبش رضيحه الرشيف. 
 تُماِث�ُل عملي�اُت التخري�ب الوّهابي�ة ض�د الجوام�ع 
واألرضح�ة ما قام�ت به الحركة الوّهابي�ة يف زمن محمد 
ب�ن عبدالوّهاب من تخريب لآلثار اإلْس��َلمية يف الجزيرة 
العربي�ة وص�والً إىل الع�راق، وكان القص�ُد منه�ا يف ذلك 
الوقت هو تثبيت الفكر الوّهابي حاكماً ُمس�ِنداً للس�لطة 
السياس�ية لبني سعود، وهذا االس�تهداف اليوم هو محٌو 
لكل اآلثار الحضارية لقبول كيان جديد غريب عن املنطقة 

ال يمتلك أية جذور تأريخية، ككيان بني س�عود وكيان عيال زايد وكيان 
الصهاينة املجمعني من أصقاع العالم إىل فلسطني. 

َه الرئييسَّ   ال ت�زاُل الدواف�ُع العقائدية التكفريية الوّهابية ه�ي املوجِّ
له�دم اآلث�ار اإلْس��َلمية، وذات الدواف�ع السياس�ية والق�وى الدولية 
القديمة وإن تغريت جزئياً، فمن بني سعود إىل عيال زايد، ومن بريطانيا 
إىل أمريكا، فالغاية السياس�يُة الواحدة هي رضب الخصوصيات واآلثار 
الحضارية اإلنسانية واإلْس��َلمية ومحُو امللمح الوطنية يف هذه الدول 
من أجل تثبيت ُهوية سياس�ية وُس�لطة سياس�ية جديدة، استعمارية 
احتللي�ة غ�ري وطنية وغ�ري منتمي�ة ع�ى األرض والش�عب وتأريخه 

وُهويته الدينية. 
 تتداخ�ل األه�داف السياس�يُة ل�دول تحال�ف العدوان يف ه�دم اآلثار 
اإلْس��َلمية يف اليمن، مع غايٍة ثقافي�ة وعقائدية، وهذه 
الغاية هي فصُل املس�لم اليوم عن تُراثه اإلْس��َلمي وعن 
امتدادات�ه الس�ليمة التي توصله إىل النب�ي محمد صلوات 
الل�ه عليه وآله، وصياغة إْس��َلم جديد مس�تجيٍب لرغبة 
الحكام الُجُدد من وكلء االمربيالية والصهيونية، كما كان 

هناك إْس�َلٌم خاصٌّ لحكام لبني أُمية. 

الجانب الديني لهذا التخريب 
الكي�اُن الصهيون�ي ه�و اآلخر ل�ه مصلحة م�ن هدم 
اآلث�ار اإلْس��َلمية، ووكلء الصهيوني�ة يرّكزون بش�كل 
أس�ايس عى اآلث�ار اإلْس��َلمية الش�يعية والصوفية، أي 
عى التيارات اإلْس�َلمية الرئيسية التي ال تلتقي مع التأويلت اليهودية 
للدي�ن اإلْس��َلمي، فقد انترص اليهود س�ابقاً عرب فقه�اء ووعاظ بني 
أمي�ة ب�أن جعلوا اإلْس��َلم أحَد املذاه�ب اليهودية، وه�ذه الصورة من 
يهودة اإلْس�َلم جليٌة بشكل واضح يف األحاديث املكذوبة عن رسول الله 
والتي تس�تهدُف الجانَب العقائدي اإلْس�َلمي الصحيح امُلنزِّه لله تعاىل، 
ُم الله وهو ليس كمثله يشء، أَْو  حيث نجد كثرياً من األحاديث التي تُجسِّ

تحّملُه الظُّلم وهو الحق العدل، وكذلك القصص التي تُظهر أنبياَء الله 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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