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ص حة

قائد الثورة يكّلف وفدًا أكاديميًا وعلمائيًا 
لتعزية الفقيدين:

محافظة إب توّدع العاِلمين الحميدي وعقيل

الرئيس املّشاط يلتقي مشايخ بني صريم ويناقش دور القبائل يف تعزيز التالحم الوطني

أبطالنا يتقدمون يف »جيزان« ويسيطرون على عدد كبري من املواقع السعودية
ح��ك��وم��ة امل��رت��زق��ة ت��ق��ت��رض 100 م��ل��ي��ار ري����ال وت��غ��رق ال��ش��ع��ب ب��ال��دي��ون

وزير اخلارجية معلقًا على »ماتيس«:  اليمن بلد   ذو   سيادة    ولسنا ممن يعطى له األوامر 

يٌد تبني

تنفيذًا   ملشروع الرئيس الشهيد الصماد 
إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بعد 15 سنة من التوقف واملؤامرات

قبائل العذارب تسري قافلة 
غذائية وقبائل جبل احملويت 

تعلن النفري إىل اجلبهات

جنيب املواطن الذي الحقه 
العدوان وشرد أسرته ليجتمعوا 

نازحني يف صنعاء 

مركز األمل لعالج األورام باحلديدة 
يطالب األمم املتحدة واجملتمع الدويل 

برفع احلصار  وإدخال األدوية
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 : خاص
اعصلت ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشابيّة 
َمهـا عمليدعني ضأـن عبرطـة عبهجومية  تقدُّ
عملنّظـأة عبكـي تنّ ـذ2ا يف جبهـات ما ارع  
عبحداد، اوعلنت، وما عبثالثا ، عن عبسيط2ة 
عىل عدد تبري من عملوعقع عبساوديّة يف جبهة 
جيزعن، لاألية جديدة اعسـاة، سـّط2 فيها 
مجا2دا عبجيـش اعبلجان ملحأـة لطوبية 
خابـدة، اتكبّــد عبادّا عبسـاودّي خسـائ2َ 

فادحة. 
اع2ض عإلعـال3 عبح2لي، وما، مشـا2د 
مصورة اثقـت ت اصيل عباألية عبوعسـاة، 
حيـُث عقكحأـت احـدعت عبجيـش اعبلجان 
عبشـابيّة تلك عملوعقع لشكل مكزعمن، ما وَدَّى 
إىل إرلاك ُقــوَّعت عباـدّا عبكي تا2ضت خالل 
تلك عالقكحامات برضلـات نارية مكثّ ة من 
قبـل عبوحدعت عملهاجأة، ارضلـات وُْخــ2َى 
من احدعت عإلسـناد عملدفاـي اعبصاراخي، 
ما وَدَّى إىل سـقوط خسـائ2َ تبريٍة يف ص وف 

عبادّا. 
اع2ضت عملشا2ُد عشكباك احدعت عبجيش 
اعبلجان مع عنارص عبادّا خالل عقكحا3 تلك 
عملوعقع، اتدمري عدد من عآلبيات عملاادية عبكي 

تانت 2ناك. 
اتجوبـت تامـريع عإلعـال3 عبح2لـي دعخل 
تلـك عملوعقـع لاد سـيط2ة ُقـــوَّعت عبجيش 
اعبلجـان عليها، ااثّقـت عبكامـريع عملكارس 
اعبكحصينات اعماتار عبكي تان يكأ2تز فيها 

عنارص عبادّا قبل ط2د2م منها. 

اظه2ت يف عملشـا2د تأيـاٌت مكنوعٌة من 
عباكـاد عباسـك2ّي عبـذي عغكنأكـه ُقـــوَّعت 
عبجيش اعبلجان عبشابيّة لاد سيط2تها عىل 
تلـك عملوعقـع، ايكضأـن ذبك عباكاد وسـلحة 
ناريـة خ ي ة امكوسـطة مكاـددة بم تغن 
َشـيئاً عن عبادّا عبساودّي، الاتت عآلن نريعناً 
إضافية يف يد عملجا2دين السـكهدعف ُقــوَّعت 

عبادّا يف عملناطق عمُْخــ2َى. 
اتأتـي 2ـذه عباأليُة عبوعسـاُة لاـد وقل 
من شـه2 اعحد، من عألية وُْخــ2َى مأاثلة 
نّ ـذتها ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشابيّة يف 
عبثامن من وتكول2 عبجاري؛ تزعمناً مع ذت2ى 
مجـزرة عبصابـة عبكـرى، حيُث تـم عإلعالن 
يومهـا عن عبسـيط2ة عـىل عدد مـن عبق2ى 
اعملوعقع عبساوديّة يف جيزعن، اإسقاط ثالث 

طائ2عت عسكطالع ُماادية خالل تلك عباألية. 
اتأثّل عباأليكان، نقطكني يف مسار خطة 
منّظـأة امدراسة تنّ ـذ2ا ُقــوَّعت عبجيش 
اعبلجان عبشابيّة يف مركلف جبهات عبحداد، 
الابذعت يف جبهة جيزعن، اتحّقق تلك عبرطة 
نجاحاً مكوعصالً يف إسـقاط عملوعقع اعملناطق 
عبسـاوديّة لشـكل مسـكأ2ّ ضأن عأليات 
2جوميـة اعسـاة امباغكة تأتـي لاد رصد 

دقيق بكَحـ2ّتات عبادّا. 
ايشـكل 2ـذع عبكقـد3 عملكوعصـل بلجيش 
اعبلجـان، ضغطا عسـك2يّاً َتبـريعً ارضلات 
موجاة عـىل عبادّا عبسـاودّي، عبذي يحاال 
خالل 2ذه عب رتة تصايد عألياته عباسك2يّة 
يف جبهات عبحداد إليقـاف 2ذع عبكقد3 لدان 

جداى.

أخبار

 في عملية هجومية واسعة وّثقها اإلعالم الحربي: 

هجوم على مواقع املرتِزقة يف »الغيل« أسر عدد من عناصر المرتِزقة خالل الهجوم:

قتلى وجرحى من املرتِزقة بهجوم على مواقعهم يف »قانية«

مصرع قيادي بارز من املرتِزقة وهجوم نوعي على 
مواقعهم يف جبهة نهم

 : الجوف
نّ ــذت ُقـــوَّعُت عبجيش اعبلجان 
عبشـابيّة، ومـا عبثالثـا ، 2جومـاً 
نوعيـاً عىل عـدد من موعقـع م2تِزقة 

عباـداعن يف مدي2يـة عبغيل لأحافظة 
عبجوف. 

اواضح َمْصــَدٌر َعْسـَك2يٌّ بصحي ة 
عملسرية لأنه عبهجو3 عسـكهدف َعَددعً من 
عملوعقـع عبكـي يكأ2تـز فيهـا عمل2تِزقة يف 

منطقة اعدي شوعق لاملدي2ية. 
عسـكهدعُف  عبهجـو3  خـالل  اجـ2ى 
مجاميع عمل2تِزقة لنريعن م2ّتزة وسـ 2ت 
عـن مرصع اإصالة عدد منهم، فيأا الذ 

لقيكهم لاب 2عر. 

 : البيضاء
بقي عدٌد من عنارص م2تِزقة عباداعن 
عمم2يكـي عبسـاودّي مصارَعهـم، وما 
عبثالثـا ، اُجـ2َِح منهـم آخـ2ان، خالل 

2جو3 نّ ـذتـه ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان 
عبشابيّة يف محافظة عببيضا . 

اوفـاد َمْصـــَدٌر ميدعني بلصحي ة 
لأن احدعت من عبجيش اعبلجان شنّت 
2جومـاً مباغكـاً عىل عدد مـن موعقع 

عمل2تِزقـة يف جبهـة قانيـة لاملحافظة، 
عملهاجأـة  عبوحـدعت  اعسـكهدفت 
مكثّ ـة  لنـريعن  عمل2تِزقـة  مجاميـع 
وسـ 2ت عن سـقوط قكىل اج2حى يف 

ص وفهم. 

 : نهم
سقط عدٌد من م2تِزقة عباداعن عمم2يكي 
عبسـاودّي قكىل اج2حى لينهم قياديٌّ لارز، 
يف عأليات نّ ـذتها ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان 

يف جبهة نهم. 
بصحي ـة  َعْسـَك2يٌّ  َمْصـــَدٌر  اوفـاد 
عملسـرية لأن عبقيادي عمل2تِزق »عبنقيب فا2م 
وحأـد محأد عبابـاد« بقـي مرصَعه خالل 
عألية نّ ـذتهـا ُقــوَّعُت عبجيش اعبلجان يف 

وحد محاار عبجبهة. 
اياـد عمل2تـِزق عباباد من ولـ2ز عبقيادعت 
عباسـك2يّة يف ص ـوف عمل2تِزقـة، اقـد تـم 
تايينه رئيَا عسـكطالع بلككيبة عبرامسـة 
يف ما يسـأى عبلوع  ص32 مدرع عبكالع بقوى 

عباداعن. 

عبجيـش  ُقـــوَّعت  نّ ــذت  االحقـاً، 
اعبلجـان 2جومـاً نوعياً مسـا  وما، عىل 
عـدد من موعقـع عمل2تِزقة يف عبكباب عبسـود 

لح2يب نهم، اسقط عدد من عمل2تِزقة قكىل 
اج2حـى لنريعن عبوحـدعت عملهاجأة خالل 

عباألية. 

»بدر1« البالستي يضرب معسكرًا سعودياً يف عسري 
وهجوم على مواقع املرتِزقة يف »األجاشر« 

 : الحدود
اعبلجـان  عبجيـش  ُقـــوَّعُت  نّ ــذت 
عبشـابيّة، ومـا عبثالثـا ، عـدة عأليـات 
ارضلـات عسـك2يّة يف عـدد مـن جبهات 
مـا ارع  عبحداد، اتكبّـد عبادّا عبسـاودّي 
ام2تِزقكـه خـالل تلـك عباأليات خسـائ2َ 

لرشيًة امادية فادحة. 
فاىل عبصايد عببابسكي، وطلقت عبُقــوَّة 
عبصاراخيـة ومـا صاراخاً لابسـكياً من 
نوع »لدر2« عىل ماسك2 بلادّا ام2تِزقكه 
يف  َمْصـــَدٌر  اوّتـــد  عسـري،  جبهـة  يف 
عبصاراخيـة ون عبرضلـة حّققـت إصالـًة 
دقيقـًة، اوّدت إىل مرصع اإصالة عبارشعت 

من عنارص عبادّا ام2تِزقكه. 
اعىل صايد عملوعجهات عملبارشة، نّ ـذت 
احـدعٌت مـن عبجيـش اعبلجـان 2جومـاً 
نوعيـاً عىل عدد مـن عملوعقع عبكـي يكأ2تز 
فيها م2تِزقة عبجيش عبسـاودّي يف صح2ع  

عمجارش ُقبابة نج2عن. 
اوفاد َمْصــَدٌر ميدعني بصحي ة عملسرية 
لـأن عبوحـدعت عملهاجأـة لاغكـت عمل2تِزقة 
لابهجو3، اعسكهدفكهم لنريعن مكثّ ة وَّدت 

إىل مرصع اإصالة عباديد منهم. 
اواضح عمَلْصــَدُر ون عبوحدعت عملهاجأة 
تأّكنـت مـن ورس عـدد مـن عمل2تِزقـة لاد 

عقكحـا3 تلـك عملوعقع، اون مـن لني عمرسى 
ج2يحاً تم إساافه. 

مـن جهـة وُْخـــ2َى، تأّكنـت ُقــوَّعُت 
عبجيـش اعبلجان من تـر محاابة زحف 
بجيـش عباـدّا عبسـاودّي ام2تِزقكه غ2ب 
مجازة عسـري، حيُث حـاال عنارص عبادّا 
تحقيـَق تقد3 2ناك، إال ونهم تلقوع رضلات 
مكثّ ة تبّـدتهم خسـائ2َ لرشيـة امادية 
بكنكهـَي  لاب ـ2عر،  لقيكهـم  االذ  فادحـة، 
محاابكُهم لاب شل الدان ون يحّققوع فيها 

وي تقد3. 
جا  ذبـك فيأا شـنّت احدعُت عإلسـناد 
عملدفاـي اعبصاراخـي بلجيـش اعبلجـان 
عـدة رضلات نوعية عـىل تجأاات بلجنود 
عبسـاودينّي اعمل2تِزقـة يف ُتـــلٍّ من رقالة 
سـهودة اقبابة من ذ علب، لاسري وَيْـضاً، 
احّققـت تلـك عبرضلـات إصالـات دقيقة 
وسـ 2ت عـن سـقوط قكـىل اج2حى من 

جيش عبادّا عبساودّي ام2تِزقكه. 
ايف جيـزعن، دّمـ2ت ُقـــوَّعت عبجيـش 
اعبلجـان آبيـة عسـك2يّة سـاوديّة غـ2ب 
جبـل تويلق، اواضـح َمْصــَدٌر َعْسـَك2يٌّ 
بلصحي ـة لـأن عآلبيـة )ع2لة لـ2عديل( تم 
تدمري2ا لوعسـطة صـاراخ موجه وطلقه 
عملجا2ـدان عليها اوصالها مبـارشة َاوَدَّى 

إىل مرصع اإصالة طاقأها. 

الجيش واللجان يواصلون التقدم يف »جيزان« ويسيطرون على عدد كبري من املواقع السعودّية 
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التقى نائب رئيس مجلس النواب وأمين العاصمة ووزير اإلدارة المحلية:

البنك المركزي في عدن يقترض 100 مليار ريال من خالل طرح أوراق مالية بفوائَد مرتفعة

أّكــد أن تصريحات »ماتيس« تدل على 
نظرة واشنطن لليمن من جانب عسكرّي: 

أّيدت قتل المدنيين الفلسطينيين وهدم المنازل 
ووصفت األذان بأنه ُنباح كالب محمد:

الرئيس املّشاط يلتقي مشايخ بني صريم ويناقش دور قبائل اليمن 
يف تعزيز التالحم ملواجهة العدوان

بعد استهداف الُعملة ونهب املوارد: حكومة املرتِزقة 
ُتغِرُق اليمن بالديون 

 : خاص
عبكقى عب2ئيُا مهدي عملّشاط، وما عبثالثا ، 
عبشـيَخ عيل حأيـد جليدعن اعبشـيخ مبروث 
عملرشقـي اعبشـيخ ومـني قبيضـة اعـدد من 

مشايخ لني رصيم لأحافظة عأ2عن. 
ج2ى خـالل عبلقا  مناقشـُة دار عملشـايخ 
اعبشرصيات عالجكأاعية يف تازيز عالصط اف 
اعبكالُحم يف موعجهة عباداعن اعبجوعنب عملكصلة 
ل2فـد عبجبهات لاب2جال اعباكاد، ُمشـيدعً لدار 
مشـايخ لنـي رصيـم اموعقِ هـم عبوطنية يف 
مركلـف عمل2عحـل امـا يقومـون له مـن َدار 
يف ماابجـة قضايـا عملوعطنـني اتـذع دار2ـم 
يف عبكحشـيد اعبكابئـة ب2فـد جبهـات عبرشف 
اعببطوبة بلدفاع عن عبوطن اومنه اعسكق2عره. 
 تأـا عبكقـى عب2ئيا عملّشـاط نائـَب رئيا 
مجلـا عبنـوعب عبدعبسـال3 صابـح 2شـول 
زعلية؛ ملناقشـة خطـط مجلا عبنـوعب خالل 
عمل2حلة عب2ع2نة اجوعنب عبكنسيق لني عبسلطة 
عبكرشياية اعبسـلطة عبكن يذية يف ظل تصايد 
ــًة يف جبهة عبسـاحل عبغ2لي،  عباـداعن َخاصَّ
مكط2قاً إىل جهود 2يئة رئاسـة مجلا عبنوعب 

يف عبكوعصـل مـع عبرملانات إليصـال مظلومية 
عبشـاب عبيأنـي اما يكاـ2ض به مـن عداعن 

احصار جائ2 يف ظل صأت دايل مايب. 
إىل ذبك، عبكقى عب2ئيا عملّشـاط ازي2َ عإلَدعَرة 
عملحليـة عيل لن عيل عبقيـي، اومني عبااصأة 
حأـود عبـاد؛ ملناقشـة سـري عباأـل لـوزعرة 
عإلَدعَرة عملحليـة اعبصاولـات عبكـي توعجههـا 
اخططهـا بلأ2حلـة عب2ع2نـة، لأـا يسـهم يف 
تازيز دار عبسـلطات عملحلية لأمانة عبااصأة 
اعملحافظـات، مكط2قـاً إىل عبجوعنـب عملكصلـة 

لكحسـني مسـكوى عبردمات لأمانة عبااصأة 
اعبجهود عبكي تقو3 لها قيادة عممانة اعبسلطة 
اعبكن يـذي  عملحـيل  عمدع   بكحسـني  عملحليـة 
اعبكغلب عىل عبكحديات عب2ع2نة يف ظل عسكأ2عر 

عباداعن اعبحصار. 
 اخالل عبلقا ، وّتــد عب2ئيا عملّشاط و2أيّة 
تضاُف2ِ عبجهود اتكاملها بكازيز ودع  عبسلطات 
عملحليـة اتحسـني مسـكوى عبردمـات اتلبية 
عحكياجـات عملوعطنـني منها افقـاً بإلمكانات 

عملكاحة. 

وزير الخارجية: اليمن بلد ذو سيادة 
ال يتلقى األوامر من أحد وال يقبل 

بانتقاص ثوابته الوطنية
 : خاص

جّدد ازي2ُ عبرارجية، 2شـا3 رشف، عبكأتيَد عىل ون عبيأَن سيظل للدعً ذع 
سيادة ال يسأح لابكحكم لق2عره من وي ط2ف تان. 

ايف ترصيحـات بلأسـرية ردعً عىل ترصيحـات ازي2 عبدفـاع عمم2يكي » 
جيأا ماتيا«، وّتــد ازي2 عبرارجية عسكادعَد لالدنا مية مبادرة ال تأا 
لابثوعلـت عبوطنيـة، مضي اً »ندعفـع عن للدنا اال نقبل لأا يرض سـيادته، 
املف عبصوعريخ يُرصُّ عبيأَن اتأمينه، ابم ناكِد عىل وحد قبل عباداعن«. 

اوشـار 2شـا3 رشف ون ترصيحـاِت ازي2 عبدفـاع عمم2يكـي يف قضية 
سياسـيّة يؤّتــد ون اعشنطن تنُظ2ُ بليأن من جانب عسك2ّي، مؤّتــدعً ون 
عبنظا3 عبساودّي ما تان بيج2ؤ عىل عالعكدع  عىل لالدنا بوال عبدعُم عمم2يكي 

عبريطاني عملبارش. 
اتان عضو عملككب عبسـيايّس منصار عبله عضـو عبوفد عبوطني عبدعمللك 
عباجـ2ي اصـف ترصيحات ازيـ2 عبدفـاع عمم2يكي جيأـا ماتيا عن 
مناطق حكم ذعتي يف عبيأن لأنها عناكاس بلنوعيا عمم2يكية بك كيت عبيأن. 
اقـال عباج2ي يف ص حكه لأوقع تويـرت إن »حديث ماتيا عن مناطق 
حكم ذعتي يكشـف عن نوعيا2م عبك كيكيـة ا2ي م2فوضة من ُتــّل عبقوى 
عبوطنيـة« مؤّتـــدعً ون »ونصار عبلـه تيار اطني يكوعجـد يف ماظم مناطق 

عبيأن«. 

زيارة الوزيرة الصهيونية »ريغيف« 
ألبو ظبي انتصار لعدائيتها ضد 

العرب واملسلمني
 : خاص

تاّأـدت دابـُة عبكيـان بصهيونـي عخكيـاَر ازيـ2ة عبثقافـة اعب2ياضة 
عبصهيونـي، مريي ريغيـف، بزيارة ولو ظبي؛ اذبك لسـبب عدعئها ات22ها 
عملقيت بلا2ب اعملسـلأني، حيُث تُاكَرُ من وشـّد عبشـرصيات ُت22اً الُغضاً 

اعحكقارعً بلأسلأني، حيُث اص ت عمذعن لأنه »نُباح تالب محأد«. 
بم يكن محضَّ صدفـة عالخكياُر اإنأا عن قصد اذبك؛ لغية إظهار مدى 
عسـكر اف دابة عبكيان لابا2ب اعملسلأني، اون تذ2ب ريغيف إىل ولو ظبي 
يأثل عنكصـارعً َتبريعً بكرصيحاتهـا عبادعئية، عبكي تنكهجهـا، اثّقت ريغيف 
حقَد2ـا ح2فياً يف دفرت توقيع عبزعئ2ين يف زعيد لألـو ظبي، حيُث قابت: »ونا 
2نا يف مسـجد عبشـيخ زعيد، ولو عممة، بلأ2ّة عماىل ازي2ة من إرسعئيل توجد 
2نا، عبك اصيل 2نا مد2شـة، ونا سايدة ونّي زرُت 2ذع عملكان اوشك2تم عىل 

2ذه عب 2صة، بقد تان رشفاً تبريعً يل ون وتوَن 2نا«. 
امن مظا22 لُغضهـا ات22ها بلا2ب، قامت لارتدع  فسـكان له صورٌة 
ملسـجد قبة عبصرـ2ة وثنا  حضور2ـا مه2جان تان عبسـينأائي يف 27ص2 
اذبك لأناسـبة ذت2ى عبنكبة، اظه2ت ل سـكان آخ2 عليه رسومات تظه2 

عبقصَف عبصهيوني عىل غزة اوط ابها. 
ايف 27ص2 طاببـت ريجيـف، لـرضارة إغـالق مككـب منّظـأـة عمَُمـم 
عملكحـدة بلالو3 اعبثقافة »عبيونسـكو« يف عبقدس، عىل خل يـة عبق2عر عبذى 
وصدرته عملنّظـأـة لأغلبية وعضائها، اعبذى يؤّتـــد عىل ون عبقدس مدينٌة 

خاضاة بالحكالل عبصهيوني. 
امارسـت ريغيف سياَسـًة عنرصيًة ضـد ع2ب أ2، حيـُث قامت خالل 
إحدى جلسات عبكنيست عبصهيوني لابصاود إىل عملنصة وثنا  تحدث عبنائبة 
عبا2لية يف عبكنيسـت عبصهيونـي، حنني زعبي، من حـزب عبكجأع عبوطني 

عبديأق2عطي، اناككها لكلأات نالية الذيئة. 
اتان موقُ ها من عباأال عمجانب عنرصياً، حيُث عســـكطاعت ريغيف 
رسقـَة عمضوع  يف تابري2ِـا عن مدى ُت22هـا بألغ2عب عبذيـن يكوعجدان يف 
إرسعئيل ايكأثلون يف عبالجئني عبسودعنيني اعإلرترييني، قائلًة: »عبسودعنيون 
2م رُسطاٌن يف جسـأنا اسـناأُل ُتـــلَّ يش  إلرجاعهـم بـأوعطنهم، بن 

نسأَح بلناس ون يأتوع بلبحث عن عأل يف إرسعئيل«. 
اعـن 2ـد3 عببيـوت تآبيّـة عقـاب يسـكردُمها جيـُش عالحكـالل ضد 
عب لسـطينيني، قابـت لأنهـا تؤيد 2ذع عباقـاب بجأيع عملر2لـني -عىل حد 
تابري2ـا-، ابكن عندما ُسـئلت عن 2ـد3 ليوت مر2ّلني يهـود ته2ّلت من 

عإلجالة. 
انادت ريغيف لإطالق عبنار مبارشًة صوَب عملحكّجني عب لسـطينيني، تأا 

عقرتحت ح2ماَن عمرسى عب لسطينيني من عبدفاع عن حقهم عباا3. 

 : خاص
توعِصُل حكومـُة عمل2تِزقة مضاَع َة عبكارثة 
عالقكصاديـة عـىل عبشـاب عبيأنـي، فباـد ون 
تسـببت يف ت2عجـع قيأـة عبُاألـة عملحليـة إىل 
مسـكويات غـري مسـبوقة ادّمـ2ت عالقكصاد 
عبيأني انهبت مقـدرعت عببالد اث2اعتها، تكرذ 
عبيـو3َ خطـوًة تارثيـة لطـ2ح وارعٍق مابيـة 
م2ت اـة عب وعئد القـرتعض مبلـغ صص2 مليار 
ريـال؛ لُحجة تغطيـة عجز »عملوعزنـة« عبكي ال 
وحد يدري عر وي مجلا نوعب تم إق2عُر2ا!. 

الحسـب عملوقع عب2سأي بحكومة عمل2تِزقة 
عبكالاـة بلاـداعن، فقـد اعفقت عمخـرية، 2ذع 
عمسـبوع، عىل طلب قّدمكه ازعرة عملابية فيها، 
بك ويض عببنك عمل2تزي يف عدن لاقرتعض مبلغ 
صص2 مليـار ريـال، وي مـا ياـادل 223 مليون 
داالر، من خالل إصدعر شـهادة إيدعع لنسـبة 
فائدة تبلغ %27، اسـندعت حكومية لنسـبة 
فائـدة %27، اعقـود اتابة، موجهـة بلبنوك 

عإلْساَلمية. 
خطوٌة تدمرييـٌة وُْخــ2َى إلغـ2عق عبيأن يف 
مسكنقع عبديون، يف عبوقت عبذي ما زعبت عببالد 
تاانـي فيه من توعرث نهـب حكومة عمل2تِزقة 
إليـ2عدعت عبن ط اعبغـاز اطباعكهـا متث2َ من 
صصأ مليـار ريـال لـدان غطـا ، عممـ2 عبذي 
تسـبّب يف عنهيار عبُاألـة عملحلية إىل ودنى قيأة 

يف تأريرها عىل عإلطالق. 
بم ترصف حكومة عمل2تِزقة راعتَب عملوظ ني 
من عممـوعل عبهائلة عملطبوعة، تأا بم ترصفها 
من إي2عدعت عبن ط اعبغاز عبكي تسـيط2 عليها 
تليـاً، ابم يـ2َ عبشـاُب عبيأني مـن ُتــّل ذبك 
إال وزمـة عنهيـار سـا2 عبرصف عبكي مـا زعبت 
ت كـك لابجأيـع يف ُتـــّل عملحافظـات، لأا يف 
ذبـك عملحافظـات عبراضاـة بسـيط2ة 2ـذه 
عبحكومـة ن سـها، اال حاجة بلكسـاؤل حول 
مصري تلك عمموعل عملطبوعـة، امصري إي2عدعت 
عببـالد عمُْخـــ2َى، إذ وصبح عبجأيـع يا2فون 
ايارتفون ل سـاد حكومة عمل2تِزقـة، الابكايل 
َفـِإنَّ عبجأيع يا2فـون وَيْـضاً مصـريَ عبـصص2 

مليار ريال عملقرتضة. 
عبكارثـة  مـدى  يوسـع  عبجديـد  عبقـ2ُض 
عالقكصاديـة نحـو عملسـكقبل، ا2و عملسـكقبُل 
عبـذي يبدا ون حكومـة عمل2تِزقة لاتت عىل ثقة 
تامـة لأنها بـن تكون جز عً منه، إذ ال ت سـري 
بهذه عبكرّصفات عبكدمريية اعباشـوعئية سوى 
ونها ترصفات »ادعع« يُـ2عُد منها ععكصاُر وتر 
قـدر من ومـوعل عببـالد، لأي شـكل اتحت وي 
مرّر قبل عب2حيـل، ا2و ما تؤّتــده ترصفات 
وُْخـــ2َى تقيـا3 ازرع  من عبحكومة ن سـها 
– قبل وسـاليع - لسـحب وموعل من حسالات 
ازعريـة انقلهـا إىل عبرـارج؛ تحسـباً ملغادرة 

عملشهد. 
الـني تن يـذ حكومـة عمل2تِزقـة مُلَرّططات 
عبيأنـي،  عالقكصـاد  تدمـري  يف  عباـداعن 
َا«للطجكها« بكأمني مصابحها عبشرصية قبل 
مغادرة عبساحة، تزدعد مااناة عبشاب ايكسع 
مجـال عبكجويـع، اتزيـُد حكومـة عمل2تِزقة يف 
عسكهكار2ا لاملأسـاة فكحاال توظيَ ها وَيْـضاً 

وما3 عملجكأع عبدايل لكل اقاحة.
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وفد أكاديمي وعلمائي يشارك يف تشييع جثمان مفتي إب العالمة عبده الحميدي ويعّزي أسرة الفقيد العالمة حميد عقيل

مسرية حاشدة ألبناء ووجهاء مديرية الزيدية 
إحياًء لذكرى مجزرة سجن الزيدية 

 : إب
شـيّع ولنـاُ  محافظـة إب، ومـا عبثالثـا ، 
ُجثأـاَن م كي إملحافظة عباالمـة عبده عبدعبله 
عبحأيدي عبذي اعفاه عمجل عن عأ2 نا2ز عبـصأ 

عاماً. 
ايف عبكشـييع عملهيب عبذي تقّدمه محافظ إب 
عبدعبوعحد صالح اعبلجنـة عملكّل ة من قبل قائد 
عبثورة عبسـيد عبدعمللك لدر عبديـن عبحوثي اعدد 
من عبوتال  اجأـوع غ رية من عملوعطنني، وُديت 
عبصـالُة عـىل جثأـان عب قيـد يف منطقـة ولالن 
لأدي2ية عبظهار بيُـَوعَرى جثأانُه عبث2ى لأقرة 

عبغ 2عن اسط مدينة إب. 
ايف ترصيحـات بـه، وشـاد عملحافـظ صـالح 

لأناقـب عب قيد عبشـيخ عبحأيدي، مشـريعً إىل ونه 
تان وحـد وعال3 عبيأن ملا يأثله مـن منارة علأية 
شـامرة بلالم عبرشعي اموئٍل بكالميذه اطاببيه 
من ولنا  عملحافظة اعبوطن لصورة عامة اح2صه 
عىل ومن اعسـكق2عر عملحافظة.  انّوه صالح لدار 
عب قيد يف رفض دعوعت عب كنة اعالقككال، مؤّتــدعً 
ونه ل2حيله خر عبوطُن لصورة عامة امحافظة 
إب لشـكل خاص وحـَد علأائها عبذين يكِّسـأون 

لابحكأة اعبوسطية اعالعكدعل. 
ايف سـياق مكصـل، واصـل افـٌد وتاديأـي 
اعلأائي رفيع تاازَي قائد عبثورة عبسيد عبدعمللك 
لـدر عبدين عبحوثـي مرُسة عباالمة عبحجة حأيد 
ـة عإلْسـاَلمية ل2حيله  عقيـل عبذي خـرت عمُمَّ
اعحـدعً من ول2ز علأائها عمفاضل عبذين وشـالوع 

منـرَ عبديـن اوضـا اع لالأهم ظلأـاِت عبجهل 
اعمفكار عبدخيلة عبكي تساى بكشويه عبدين. 

 اتقـّد3 عبوفـَد عبالأائـي اعمتاديأي رئيُا 
جاماـة صاـدة عبدتكـور عبدعب2حيـم عبحأ2عن 
ااتيل ازعرة عماقاف اعإلرشاد صابح عبروالني 
ام كـي عـا3 محافظـة ذمـار عباالمـة محأد 
لن عـيل عمتوع اعضو عملحكأـة عباليا عبقايض 
عبدعبلـه عبرزعن اوعضا  عبلجنـة عمل2تزية عباليا 
بلكابئة اعبحشـد عبشـيخ عيل عملط2ي اعبشـيخ 
حأود عبسايدي اعبشـيخ مقبل عبكد2ي اوحأد 
عملجا2ـد امسكشـار ومانـة عبااصأـة محأـد 
عبحوثي اعبشيخ عبسل ي صابح عباوي2ي انائب 
مـرشف عا3 محافظـة إب عبقـايض عبدعب كاح 

غالب. 

مركز األمل لعالج األورام بالحديدة يطالب األمم املتحدة واملجتمع الدولي برفع الحصار وإدخال األدوية
 : الحديد

عمارع3  باـالج  عممـل  م2َتـُز  نّظــم 
عبرطانية لهيئة مسكش ى عبثورة عباا3 
لابحديـدة، صبـاح وما عبثالثـا ، اق ة 
عحكجاجيـة؛ تنديـدعً لاسـكأ2عر عبحصار 

اعباداعن عىل عبشاب عبيأني. 
ادعا عملشـارتون جأيع ولنا  عبشاب 
عبيأني بكازيـز عبككافـل عالجكأاعي لأا 
يأكن من عسكأ2عر م2عتز عالج عمارع3 يف 
ودع  عألها، مشيدين لابجهود عبكي لُذبت 
بلح اظ عىل عسكأ2عر عأل تلك عمل2عتز.

ايف عبوق ـة طابـب عبحـارضان عمَُمـم 
عبحقوقية اعإلنَْسـانية  عملكحدة اعملنّظـأات 
لاالضطـالع لأسـؤابياتها عبالزمـة ب2فـع 
عبحصـار اإدخال عمدايـة اعملحابيل، دععني 
تافة وح2عر عبشاب عبيأني ملوعصلة عبصأود 
ارفد عبجبهات ب2دع عباداعن ارفع عبحصار. 

 : الحديد
نّظــم ولناُ  مدي2يـة عبزيديـة لأحافظة 
عبحديدة، وما عمال، مسريًة حاشدًة؛ إحياً  
بلذتـ2ى عبثانية ملجزرة سـجن ومـن مدي2ية 
عبزيدية عبكـي عرتكبها طريعن تحابف عباداعن 
عبساودّي عمم2يكي اعبكي رعح ضحيكها وتث2ُ 
من ص7 شهيدعً اعرشعت عبج2حى اعملصالني. 
اوّتـــد عملشـارتون يف عملسـرية إىل ون مثل 
2ذه عملجـازر عبكي ي2تكبها عبنظا3 عبسـاودّي 
قبحـه  مـدى  عـن  تابـري  2ـي  اعإلمارعتـي 
اعداعنيكـه، دععني عبجأيـع إىل عبكَحـ2ّك ص اً 
اعحدعً يف موعجهة طغيان عباداعن ام2تِزقكهم. 
اشّدد عملشارتون عىل رضارة إحيا  مثل 
2ذه عملناسـبات عبكي ت ضـح ج2عئم عباداعن 
ااحشـيكه اتؤّتــد عىل مظلومية عبشـاب 
عبيأنـي، مؤّتــديـن ون إحياَ 2ـا دبيل عىل 
ون عبشـاب عبيأني بن ي 2ط لدما  عبشهدع  
مهأا حاال عبادّا عسـك2يًّا وَْا سياسيًّا اونه 

ال يأكن ون ينسا2ا لأ2ار عبزمن. 
اصـدر ليـان عـن عملسـرية وّتـــد عـىل 
عسـكأ2عر عبجأيع يف رفد عبجبهـات لاب2جال 
اعملـال، مطاببـاً عمَُمـم عملكحـدة اعملنّظـأات 
عبدابيـة لاتراذ موقف رصيـح اجاد بوقف 
عباـداعن عبوعقع عىل عبشـاب عبيأني منذ ما 
يقارب ورلاة وعوع3 عسكرد3 خالبها عباداعن 
تافة عبوسـائل بقكل عبشـاب عبيأني اتدمري 
لنيكـه عبكحكية يف تافة عبقطاعـات عبصحية 
اعبثقافيـة اعبكاليأيـة اعالقكصاديـة عبكـي 
وّسسها طوعل عرشعت عبسنني لأا يف ذبك ُدار 
عبابادة اعآلثـار اعملقال2 اعمسـوعق اعمحيا  
عبشـابيّة اما ج2يأة سجن عبزيدية إال مثال 

اعضح ببشاعة تلك عبج2عئم ام2تكبيها. 

إىل ذبـك وقـا3 ولنـاُ  مدي2ية لاجل مسـا  
ومـا عمال ومسـيًة ثقافيـة تحـت شـاار 
)حألـة ثبـات اعنكصـار( ملوعجهـة عباداعن 
اج2عئأـه عملككـ2ّرة، اعبدعوة إىل عالسـكأ2عر 
يف رفـد عبجبهـات لاب2جـال اعملـال ارفضـاً 
بسياسة عبكجويع اعبحصار عبجائ2 ضد ولنا  

عبشاب عبيأني عبصال2 عملجا2د. 
اخـالل عممسـية عبكي حرض2ـا عدد من 
اجهـا  اوعيـان لاجـل، وبقيـت عباديـد من 
عبكلأـات اعب قـ2عت عب نيـة عملؤّتـــدة عىل 
عسكشـاار عملسـئوبية عبوطنيـة اعبدينيـة يف 
موعجهة عباـداعن ام2تِزقكه اعالسـكأ2عر يف 
رفد عبجبهات لكل غاٍل ان يا حكى تحقيق 
عبنرص، اعمُلشـيدة لاالنكصارعت عبكي يحّققها 
ولطـال عبجيـش اعبلجـان عبشـابيّة لجبهة 
عبسـاحل عبغ2لـي عبكي تبّدت عباداَّ خسـائ2َ 

فادحًة يف عمراعح اعباكاد 
انّدد عملشارتون لج2يأة عباداعن عمخرية 
ضد لائاي عبررضاعت لأدي2ية ليت عب قيه، 
مؤّتديـن ون تلك عبج2عئم بن تزيد شـابنا إاّل 
صأـودعً اشـجاعة اعسكبسـاالً يف موعجهـة 

عباداعن ام2تِزقكه. 
 اعسكنك2 عبحارضان يف عممسية عبسكوَت 
عملرـزي بهـذع عباابم امنّظـأاتـه عبحقوقية 
عبكي بم تَحـ2ّك سـاتناً إزع  عبج2عئم عبيومية 
عملكك2ّرة لحق ولنا  عبشاب عبيأني منذ ق2علة 
ورلع سـنوعت، دععني عملجكأع عبويل إىل تحأل 
مسـئوبيكه عمخالقية اعبقانونيـة اعبكَحـ2ّك 

بوقف عباداعن ارفع عبحصار. 
وَْا  عبرضـوع  عسـكحابَة  وّتـــداع  تأـا 
عالسكسال3 بلطاغوت اعبدعوة إىل عبن ري عباا3 
بلجبهـات احـّذراع مـن عباوعقـب عبرطرية 

بلكراذل اعبك 2يط. 
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)َقاَبـْت إِنَّ عْبُألُـوَك إِذَع َدَخلُـوع َق2ْيَـًة 
وَْفَسُدا2َا َاَجَالُوع وَِعزََّة و2َِْلَها وَِذبًَّة َاَتذَِبَك 
يَْ َالُـوَن} عبنأل)32( 2كـذع ذت2 عبله يف 

تكاله عبازيز قول عمللكة للقيا. 
مـآٍس تثريٌة يشـهُد2ا عبيأـن، ج2ع  
ما يحـُدُث من عـداعن إج2عمـي اح2ب 
إلـادة، إْحــَدى 2ـذه عملـآيس، )مأسـاة 
نازحي عبحديدة(، عبذين وجر2م عباداعُن 
عبساودي عمم2يكي عىل 2ج2ة ديار2م، 
تارتني خلَ هم مدينـًة محطأًة، احياًة 
لنو2ا لَاـ2َِق وعأار2ـم اآمابهم قائأة 
يف عباودة إىل ديار2م، فبشـاعة عباداعن 
عبكـي وبقت لثقلها عىل عبشـاب عأوًما، 
بها ثقٌل خاص عـىل عبنازحني، فابوضع 
ترّطـى حـداَد ويـة تارثـة إنَْسـانية يف 
عباـرص عبحديـث، تأـا وّتــدت عممـُم 

عملكحدة يف وحد تقاري22ا. 
منـذُ ون لدو تصايُد عبغزعة اعمل2تزقة يف 
مناطق عبسـاحل عبغ2لي، يايش ولناؤ2ا 
وسـووَ حابة، إذْ يروضون عبحياة رصععاً 
يومياً مـن وجـل عببقا ، الينأـا نزحت 
عبطائـ2عت  مـن  اوفلكـت  عمرس  لاـض 
عبجأاعـات  ااحشـية  عمم2يكيـة، 
عإلج2عميـة، 2ُناك عبكثري مـن عملوعطنني 
اعوعئلهم رعلطوع يف مساتنهم، اوغلبهم 
اال  صابـاً  مايشـياً  اضاـاً  ياانـون 

يألكون ما يقكاتونه. 
***

عملوعطـُن نجيـب محأـد اعحـٌد مـن 
ضحايـا عباداعن، انازٌح من ِضأن آالف 
عب ارِّين مـن ايالت عبغـارعت عباداعنية 
عبكي الحقكـه حكى قلب منزبـه لأدينة 
عبحديـدة. قبل ثالثة وشـه2 غادر نجيب 
مدينكَه لاد ون تثّف عباداعُن عبسـاودي 
عمم2يكي من رضلاته عـىل عدِة م2عفَق 
حكوميـٍة امؤسسـات امباٍن سـكنية 
ق2يبة من منزبه، فأُصيـب منزبُُه لهد3ٍ 

جزئـي، سـادت حابـٌة من عب2عـب بدى 
ورسته، اقطات عبط2ق عملؤديّة إىل نجيب 
اولنا  عبحي إث2 غارعت عباداعن اتحليقه 

عمُلسكأ2. 
اشـهدت عملدينُة قص اً جوياً الح2ياً 
امدفاياً عسـكهدف عم2ايل لال عسـكثنا  
ُمرل اً يوَمها وتثـ2َ من مجزرة اتارثة، 
فنزحت ق2علُة 35 وبف ورسة من سـكان 
عملدينـة ذبـك عبشـه2، حسـب إحصائية 
مسـّجلة بدى عممـم عملكحـدة. منهم 22 
وب ـاً ي كقـدان ملسـاتن اياانـون من 

نقص حاد يف عملوعد عبغذعئية. 
***

نجيـب تان موظ اً حكوميا مكقاعدعً 
مسـكوَر عبحال ياول ورسته عملكونة من 
29 ف2دعً من رعتبه عبكقاعدي، ابكن داَل 
عباـداعن قلبـت حياتَه روسـاً عىل عقب 
احّوبكه محكاجاً بلأساعدعت عإلنَْسانية. 
يقول نجيب: غادرت منزيل مع ورستي 
يف 2 يونيـو عملـايض ُتــّل منـا يف عتّجاه 
مركلف اعبكقيت لهم يف منكصف عبشه2 
ن سـه، 25 يوماً ف2قنا طـريعن عباداعن 

مـن عبحديدة إىل صناا ، إذْ قصف بيلكها 
لاـدة غارعت عىل عمكـدعد عبرط عب2ئيي 
إىل صناا ، مأـا وّدى إىل قطاه اتدمريه 
ُتليـاً، فك 2قنا اترشدنا ابـم نجكأع إال 

لاد رحله شاقة. 
***

نجيب رغـم ون حابكَـه ال تركلُف عن 
غـريه مـن عبنازحـني، إال ونـه ورّص عىل 
تامل ولنائه موعصلَة تاليأهم، سـأبكه: 

ا2ل تسكطيع دفع مصاري هم ؟.. 
صأـت طويالً ثـّم قال: سـأحاال بو 
وعأـل حّأـاالً يف 2ـذع عبُاأـ2 ُمقالل ون 
يكألـوع تاليأهـم.. ثـّم وتأـل ل ط2ته 
عإلنَْسانية اطبياكه عبكهامية عببسيطة:

 »عبالـم نـور يـا ابـدي اذع عبوطـن 
محكاجو بشـباب مكالأني يحأوه مش 

يرونوه«. 
عن داِر عملنّظـأـات عإلغاثية عبدابية 
مل2تـني  تلقـى  ونـه  يؤّتــد  اعملحليـة 
مساعدعٍت غذعئيًة من إْحـَدى عملنّظـأات 
عبدابيـة ا2يئة عبنازحني، غـري ون لقية 
عملنّظـأـات منحكـه اعـودعً عـىل ارق، 
نجيـب رمش عببابغ مـن عباأ2 57 عاماً 
مكزاج اوب برأسـة واالد اُمايل بـ 22 
ح يدعً، من مدينة عبحديدة، حارة )عبرتك( 
يقيم حابيـاً لأنطقة عبحصبة عبااصأة 
صناا ، يسُكُن مع تامل ورسته يف ثالث 
غ2ف يسكأج22ن لارشين وبف ريال«. 

 د. خالد أحمد صالح*
 الحم�ُد لله تعاىل القائل: ﴿َوتََعاَونُ�واْ َعَل اْلربِّ َوالتَّْقَوى َوالَ 
تََعاَونُواْ َعَل اإِلثِْم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقواْ الّلَه إِنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ 
]املائ�دة: 2[. والص�الة والس�الم ع�ل رس�ول الل�ه وعل آله 

الطيبني الطاهرين وريض الله عن أصحابه األخيار. 
 التكاف�ُل االجتماع�يُّ حس�ب تعري�ف بع�ض الفقه هو: 
»عب�ارٌة عن تكاتف جهود األفراد والجماعات عل وجه اإللزام 
واالختي�ار يف س�بيل تحقي�ق مصال�ح العباد والب�الد ودفع 

األرضار واملفاسد عنهم.  
التكاف�ل  �ُم الفقه�اُء الوس�ائَل العملي�َة لتحقي�ق  ويقسِّ

االجتماعي إىل قسمني: 
القس�م األول: م�ا يطال�ب به األف�راد عل س�بيل الوجوب 
واإللزام، ويش�مُل: فريضة الزكاة، الن�ذور، الكفارات، صدقة 

الفطر، األضاحي، إسعاف الجائع واملحتاج. 
القس�م الثان�ي: ما يطالب ب�ه األفراد عل س�بيل التطوع 
واالس�تحباب، ويش�مل: الوقف ال�ذري والخ�ري، الصدقة، 

الوصية، العارية، الهدية أَْو الهبة، الضيافة، اإليثار. 

مسئولية الدولة يف التكافل االجتماعي:
 ح�ّدد الفقه�اُء مس�ئوليَة الدول�ة يف التكاف�ل االجتماعي 
بمهمت�ني: األوىل: تأم�ني موارد امل�ال الالزم لنفق�ات التكافل 
االجتماع�ي م�ن خالل: جباية ال�زكاة. االس�تفادة من الوقف 
الخري. االس�تفادة من وس�ائل التكافل الفردي. االس�تفادة 
م�ن أموال األغنياء عند الحاجة. االس�تفادة م�ن موارد الفيء 

والغنيمة. الثانية: توزيع املال عل املستحقني. 
 فمس�ئوليُة الدولة يف تفعيل التكافل االجتماعي مس�ئولية 
أساسية ورئيس�ية تتمثل يف إدارته وإلزام املكلفني والقادرين 
من أفراد املجتمع عل تمويله. فاإلمام الهادي عليه السالم كان 

يأُمُر ُوالته برفع أسماء مساكني ُك�ّل بلد.

التكاُفُل االجتماعي يف حالة الشّدة والضرورة
 تصعي�ُد قوى الع�دوان يف حربه�م االقتَصادية، قد أوصل 

الحال�ة االقتَصادي�ة للمجتم�ع إىل وضع لم يع�د تنفع أمامه 
الجه�ود واملبادرات الفردي�ة للتكافل االجتماع�ي أَْو ما تقوم 
ب�ه بعض الجمعيات واملنّظ�م�ات املحلية والدولية، فقد ظهر 
اضطراَر بعِض الفئات إىل أكل أوراق الش�جر، وظهرت حاالٌت 
كثرٌة من س�وء التغذية بني األطف�ال والكبار، وقد أصبح من 
ال�روري أن تتدخ�َل الدولة وتقوم بمس�ئوليتها يف التكافل 

االجتماع�ي. 
ومم�ا ال ش�ك في�ه أن ال�زكاَة مع امل�وارد األُْخ���َرى من 
الصدق�ات وغره�ا، تعت�رب كافي�ة لس�د احتياج�ات الفقراء 
واملحتاجني يف املجتمع املسلم يف الظروف العادية والطبيعية. 
ولكنه�ا قد ال تكفي لس�د االحتياج�ات الرورية لغالبية 
املجتم�ع يف حالة الش�دة وال�رورة، كما يف ح�االت الحروب 
والك�وارث. فهل يجوز أن تف�رض الدولة موارد أُْخ��َرى غر 

الزكاة لس�د تلك االحتياجات؟!
لم تغب عن الفقهاء املسلمني مناقشة هذه املسألة. 

فق�د ذكر الكثر م�ن الفقه�اء واملفكرين ب�أن من واجب 
الدولة أن تأخذَ من أموال الناس بقدر ما يدفع الخطر ويحّقق 

املصلحة، يف حالة إذَا لم تكِف موارَد بيت املال. 
فاإلسالُم أوجُب يف حاالت الشّدة والرورة أن يعوَد القادُر 
ع�ل املحتاج بما يُس�دُّ حاجته، فقد روى أبو س�عيد الخدري 
ح�ال النبي صل الله عليه وآله وس�لم يف س�فر وش�دة فقال: 
بينما نحن يف سفر مع النبي صل الله عليه وآله وسلم، إذْ جاء 
رج�ل عل راحلة له قال: فجعل يرصف برصه يميناً وش�ماالً، 
فق�ال رس�ول الله صل الل�ه عليه وآله وس�لم: »من كان معه 
فضل ظهر فليعد به عل من ال ظهر له، ومن كان له فضل من 
زاد فليع�د به عل من ال زاد ل�ه«، قال: فذكر من أصناف املال 

م�ا ذك�ر حت�ى رأين�ا أن�ه ال ح�ق ألح�د من�ا يف فض�ل. 
قال رس�وُل الله صل الله عليه وآله وسلم: »إن األشعريني 
إذَا أرملوا يف الغزو أَْو قل طعام عيالهم باملدينة جمعوا ما كان 
عندهم يف ثوب واحد ثم اقتس�موه بينهم يف إناء واحد بالسوية 

فهم مني وأنا منهم«. 
وق�ال رس�ول الله ص�ل الله علي�ه وآله وس�لم »أيما أهل 
َعْرص�ة )أي بقعة( أصبح فيهم ام�رؤ جائعاً فقد برئت منهم 

ذمُة الله تبارك وتعاىل«. 
وعن اإلمام عيل عليه الس�الم أنه قال: قال رسول الله صل 
الل�ه عليه وآله وس�لم: »إن اللَه فرض عل أغنياء املس�لمني يف 
أمواله�م بقدر الذي يس�ع فقراءه�م، ولن يجهد الفق�راء إذَا 
جاع�وا وعروا إال بما يضيع أغنياؤهم، أاَل وإن الله يحاس�بهم 

حساباً شديداً، ويعذبهم عذاباً أليماً«. 
وذك�ر ابُن حزم يف كتاب�ه »املحل باآلثار« أنه صح عن أبي 
عبي�دة بن الج�راح وثالثمائة م�ن الصحابة أن زاَده�م َفِنَي، 
فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم يف مزودين وجعل يَُقوتُهم 

إيّاها عل الس�واء. 
وذكر ُك�لٌّ من الغزايل والقرايف والشاطبي وابن حزم والعز 
بن َعبدالسالم وابن عابدين إذَا اقتضت تأمني حاجيات الدفاع 
ع�ن البالد أَْو الجهاد يف س�بيل الله بعض األموال، ولم يكن يف 
الخزين�ة العامة ما يكفي لس�د تلك الحاجة، فع�ل الدولة أن 
تفرض يف أموال الناس من الرائب بقدر ما يندفع به الخطر 

عمالً باملصالح املرسلة. 
فإذا لم يوجد يف بيت املال ما يسد حاجات املحتاجني وجب 
عل األغنياء س�د حاجاتهم قال القرطب�ي: واتفق العلماء عل 
أنه إذَا نزلت باملسلمني حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب رصف 
املال إليها. قال اإلمام مالك: يجب عل الناس فداء أرساهم وإن 

استغرق ذلك أموالهم. 
يتض�ُح لنا من النصوص النبوية وما ذكره بعض الفقهاء، 
واملفكري�ن، أن الوض�ع يف بالدنا ق�د اجتمع في�ه رضورتان 
رضورة الدف�اع ع�ن الوطن م�ن العدوان الغاش�م، ورضورة 
إنَْقاذ بعض الناس من الهالك بس�بب الجوع واملرض؛ نتيجة 
الح�رب االقتَصادي�ة، وهاتان الرورتان تجي�زان للدولة أن 
تفرض عل القادرين تقاس�م ما يملكون مع غر القادرين، أَْو 
عل األقل يف هذه املرحلة أن يتحمل القادرون سد االحتياجات 

الرورية لغر القادرين. 
وإلزام الدولة للقادرين يكون من خالل وس�ائل تتناس�ب 
مع العرص، وتتضافر مع الجهود الش�عبية يف سبيل الوصول 
إىل تحقي�ق أَْه��َداف التكاف�ل االجتماعي الرورية ملواجهة 

الحرب االقتَصادية املفروضة عل بالدنا. 

 وذل�ك م�ا يحرص علي�ه الس�يد القائد عبداملل�ك الحوثي 
حفظه الله تع�اىل، فقد أّك�د عل تفعيل التكافل االجتماعي يف 

الكثر من املناسبات، ومما قاله: 
• ال ب�د أن يأُخ�ذَ الجميُع وعل مس�توى س�لطات الدولة 
ورج�ال امل�ال واالعم�ال والجمي�ع معني�ون ومدع�وون ألَن 

يتعاطوا بإيجابية يف التكافل واإلنفاق لتكون حالة عامة. 
• إصالح وتوجيه العمل اإلغاثي واإلنَْساني، ودعم املشاريع 

الصغرة لألرس لعودة البالد إىل حالة اإلنتاج. 
• تطوير آليات العمل الخري لتعزيز التكافل االجتماعي. 
• تفعيل وثيقة الرَشف القبَلية املوّقع عليها من ِقبَِل رشيحة 
واس�عة من أبناء الشعب اليمني. وقد نصت يف البند األول عل 

مبدأ التكاف��ل االجتماع��ي. 
 وتحقيق�اً لذلك نقرتح آلية اس�تثنائية ته�دف إىل تضافر 
الجهود الرس�مية والش�عبية من خالل تشكيل مجلس وطني 
للتضام�ن االجتماعي. يتضمن ممثلني عن الجهات الرس�مية 
ذات العالقة، وممثلني عن رجال املال واألعمال، والش�خصيات 
االجتماعية. ويكون من مهامه: تنس�يق جهود أجهزة التكافل 
االجتماعي الرس�مية والش�عبية، بما يكفل تحقيق أَْه��َدافها 
يف املجتم�ع. وتش�كيل مجالس تكافل اجتماعي عل مس�توى 
أمانة العاصم�ة واملحافظ�ات واملديريات، وإنَْش�اء صناديق 
للتكاف�ل االجتماعي، وتحدي�د املوارد املؤقت�ة املمكن فرضها 
ع�ل القادرين، وإجراء مس�ح دقيق ملس�توى معيش�ة األرس 
واألف�راد يف املجتم�ع، يح�ّدد من خالل�ه األرس واألف�راد التي 
تحتاج إىل املس�اعدة، واألرس واألفراد القادرين عل املس�اعدة. 
وضع آليات عمل لتحديد األرس املتعففة. وآلية لالس�تفادة من 
الزائد عن احتياج�ات األرس. وآلية للتكافل البيئي االجتماعي. 
وآلي�ة للتكافل الصح�ي االجتماعي. وآلية للتكاف�ل التعليمي 
االجتماع�ي. وآلي�ة لتوزي�ع م�ادة الغ�از املنزيل واملش�تقات 
البرتولية، حسب األكثر احتياجاً، وتتضمن وضع خطة طوارئ 
يف حالة شحتها بشكل كبر أَْو انعدامها. دراسة إْمَكانية إنَْشاء 

مخزون احتياطي للمواد األساسية عل مستوى املديرية. 

* باحث في التشريعات االجتماعية

نجيب قصة مواطن الَحَقه العدوان إىل منزله بالحديدة وشّرد 
أسرَته ليجتمعوا نازحني يف صنعاء 

أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية يف تفعيل التكافل االجتماعي ملواجهة الحرب االقتَصادية 
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عنكصـارعً  عبيأنـي  عبشـاُب  يحّقـق 
عقكصاديـاً جديـدعً 2ـو عملـ2ُز منـذُ لد  
يف  عبيأـن  عـىل  عبسـاودّي  عباـداعن 
عبحصـار  اتشـديد  25ص2  مـارس   26
عالقكصـادي عبقائم حكى عبلحظة؛ لهدِف 
ت2تيع عبشـاب عبيأني اقكله جوعاً لاد 
عسـكهدعف عببُنيـة عبكحكيـة اعبردميـة 

اعبحيوية لشكل تامل. 
اتلقى تحابُف عباداعن ص اًة جديدًة، 
عمسبوَع عملايَض، لاد عإلعالن رسأياً عن 
إَعـاَدة تشـغيل مصنع عبغزل اعبنسـيج 
لابااصأة صناا ، اعبذي ياد وحَد او2مَّ 
عملنشئات عبحيوية اعبردمية اعبصناعية 
يف عبيأن منذ سكة عقود من عبزمن، تأا 
ون عإلعالن عن تشـغيل قسم عبرياطة يف 
مصنع عبغزل اعبنسـيج تبدعية بلكشغيل 
عبكامل يأتي لاد توقف دع3 متث2 من 25 
سنة؛ ل ال عبكآم2 اعب ساد عبسالق عبذي 
تان يحيط لهذع عملصنـع اعبااملني فيه 
عببابـغ عدد2ـم صصأ2 موظٍف اموظ ة 
بصابح نافذيـن اجهات يف عبدابة آنذعك، 
حيـُث يشـكل عفككـاح قسـم عبرياطـة 
لأصنع عبغـزل تحديّاً عقكصاديـاً تبريعً، 
ال سـيأا يف 2كذع ظ2اف صابة تايشها 
عببـالد جـ2ع  عبحـ2ب عالقكصاديـة عبكي 
يشـنّها عباداعن عبسـاودّي لكل ما واتي 
من قـوة لحق عبشـاب عبيأنـي عبصال2 
اعبصامـد ومـا3 2ـذع عباـدّا عملكغط2س 

اعملككر. 
عبغـزل  مصنـع  تشـغيُل  اياكـر 
اعبنسـيج يف 2ذع عبكوقيـت خطوًة 2امًة 
لاالتّجاه نحـو عببنا  اعالتك ـا  عبذعتي، 
تجّسـُد عملانى عبحقيقي ملرشاع عبشهيد 
عب2ئيـا صابـح عبصأـاد يٌد تبنـي ايٌد 
تحأـي، امـن يقف خلف 2ـذع عملرشاع 

ادعأـه اعبسـاي إىل تحقيقـه عب2ئيُا 
مهدي عملّشـاط، تأا ونه يؤّتــد ما جا  
عىل بسـان قائد عبثورة عبسـيد عبدعمللك 
لدر عبديـن عبحوثي –ح ظـه عبله-، لأن 
عبقوة اعبصأود يف موعجهة عبادّا 2ي يف 
عتك ائنـا عبذعتي ايف مـا نصناه انزرُعه 

لايدعً عن عبرـارج، ادعوته ب2جال عملال 
اعمعأـال يف خطالـه عمخـري إىل عبكوجه 
نحـو عبصناعـة اعبزرععة دعخليـاً اعد3 
عب2تـون عـىل عبرـارج؛ ملـا مـن شـأنه 
عملحافظة عىل عالقكصاد عبوطني اتوفري 
عبسـيوبة عبكي تذ2َُب نحو عالسكريعد من 

عبرارج. 
عالقكصـادي  عبحـدث  2ـذع  اومـا3َ 
عبهـا3 تان بصحي ـة »عملسـرية« جوبٌة 
عسكطالعيٌة دعخل وقسـا3 مصنع عبغزل 
اعبنسـيج، اعبكاـ2ف عـن ُقـ2ب عىل ما 
يحكويـه 2ذع عملصنع عبكأريري يف قسـم 
عبنسـيج اعآلالت عملوجودة فيه اعبهناج2 
عملدّم2ة عبكي تكاد تسـقط فـوق عآلالت؛ 
لسـبب قصف عباداعن عباديَد من عمل2عت 
بهذع عملصنع يف إطار تدمري عببُنية عبكحكية 

بليأن لصورة تاملة. 

عودة تش��غيل مصنع الغ��زل بارقة أمل 
جديدة للمواطن اليمني

يقـوُل خابـد محأـود ولـو قاسـم –
مدي2 عا3 قسـم عبنسـيج لأصنع عبغزل 
اعبنسيج-: إن طريعَن عباداعن عبساودّي 
عمم2يكي عسكهدف قسَم عبنسيج عبجديد، 
مـا وَدَّى إىل تدمري لاض مـن عآلالت عبكي 
ياكأد عليها عملصنع لشكل تيل يف إنجاز 
عباأـل اعإلنكـاج، حيـُث تسـبّب قصُف 
عبطريعن لاشـكاال عبنريعن يف ُتـّل مكان 
لقسم عبنسيج ابم يسكِطع وحٌد عبدخوَل 
إىل مكان عالسـكهدعف سوى عامل اعحد 
وصيب لج2اح عندما تان يحاال إط ا  
عبح2يق حكى ال تنكرَش يف وماتَن اعسـاة 

دعخـل عملصنع، مشـريعً إىل تدمـري جدعر 
عملصنـع عملطل عىل عبشـارع عباـا3، مأا 
سـبب يف دخول مجأوعة من عملوعطنني 
إىل دعخل عملصنع اتا2ّض بلرقة حينها 
اعبكالـالت  عبرطـوط  ُتــّل  اتقطيـع 
اعمسـالك عبكه2لائية، ا2ذع عمم2ُ يكّلف 

عملاليني إلصالحها م2ة وُْخــ2َى. 
اوّتـــد ولو قاسـم يف ترصيح خاص 
بصحي ة »عملسـرية« لـأن توقف مصنع 
عبغزل اعبنسـيج عن عباأل طيلة خأا 
عـرشة سـنة عملاضيـة تقف خل ـه وياٍد 
خ يـة انافـذان افاسـدان يف عبنظا3 
عبسـالق اعبكـي عألـت بلحيلوبـة عـن 
عسكأ2عر عباأل يف عملصنع، ا2و يف م2حلة 
عإلنكـاج لـاآلالت عبقديأـة عبكـي تانـت 
تشـكغُل اتنكج من عمقأشـة ما لني 35 
وبـَف مرت إىل ص2 وبف مـرت، ابكن عملصنَع 
وصبح يف عب رتة عمخرية ينكج 6 آالف مرت؛ 
نكيجَة تا2ض عملصنـع بلح2ب عبصامكة 
من قبـل عبنظا3 عبسـالقة، مضي اً لأنه 
يف عباـا3 أصص2 تـم تطوي2ُ قسـم عبغزل 
لـاآلالت عبجديـدة عبكي تنكج حـوعيل 9 - 
ص2 وطنـان، ا2و ال يزعل مكوق اً إىل عآلن، 
وما لابنسـبة بقسم عبنسيج فبقي عألُه 
إىل ص2ص2 عـىل عآلالت عبقديأـة حكى تم 

ِفه ألسباٍب داخلية وخارجية، يعوُد مصنُع الغزل والنسيج مجّدداً إىل العمل كأحد  بعد أكثَر من خمَس عرشَة سنًة عل توقُّ
أهم املنشآت االقتصادية يف اليمن وأحد أكرب روافد االقتصاد الوطني، يف ظل ظروٍف لم يشهْدها اليمُن يف تأريخه، ما يجعل 

هذا اإلنجاَز أسطورياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ نظراً لآلثار اإليجابية التي ستطرأ عل بُنية االقتصاد اليمني، بما 
يعّزز مكانَة املنتج املحيل، وبما يساِهُم يف تشغيل آالف الُعمال تشغيالً مبارشاً وغرَ مبارش، وكذلك بما سيسهم يف الَحدِّ من 

ترسب الُعمالت الصعبة إىل الخارج والتي كانت تُستهَلُك يف رشاء املنتجات من الخارج والتي يوّفرها وسيوّفرها املصنع حال 
وصوله إىل قمة طاقته اإلنتاجية. 

 : استطالع|  عباس القاعدي - أيمن قايد:

 دّمر طيراُن العدوان 50 آلة قديمة وجديدة في قسم النسيج تم 
شراؤها بـ22 مليون دوالر من الصين.

ُف مصنُع الغزل والنسيج عن العمل طيلة الخمَس عشرَة سنة   توقُّ
الماضية تقف خلفه أياٍد خفية ونافذون وفاسدون

 ينتُج المصنع باآلالت القديمة من األقمشة ما بين 35 ألف متر إلى 40 
ألف متر، ووصل إنتاجه في الفترة األخيرة إلى 6 آالف متر مع تعرضه لحرب 

صامتة من قبل نافذين في النظام السابق، وفي عام 2008م تم تطوير 
قسم الغزل وتزويده بآالت الجديدة ليصل إنتاُجه إلى 9 - 10 أطنان. 

 تم تزويُد قسم النسيج في العام 2010 بـ40 آلة لم تعمْل منها إال 25 
آلًة فقط.
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تزايـُده لـص2 آبة بم تاأـل منها إال 25 
آبًة تكج2لة اعحد فقط امن ثَمَّ قص ها 
طريعن عباداعن عبساودّي عباداعن ادّم2 

ص5 آبًة من عبقديأة اعبجديدة. 
 اوشـار مديـ2 عـا3 عبنسـيج، إىل ون 
»عآلالت يف قسـم عبنسـيج تانـت تنكـُج 
يوميـاً مـا يقـارب 25 وبـَف مـرت يومياً 
من عمقأشـة إىل جانـب عآلالت عبقديأة 
عملسـكوردة مـن راسـيا يف عبثأانينيات 
اعبكـي بـم نجـد بها قطـَع غيـار، عمم2ُ 
عبذي سـبّب لكوق ها عـن عباأل«، مبيناً 
عحكياجـات  يغطـي  تان  »عملصنـع  ون 
عبسـوق لشـكل تامل، حيُث تان يصّدر 
اعباسـك2ي  عملـدريس  اعبـزي  عبشـاَش 
الدالت عمطبا  اصوعر3 عبنسا  اوت ان 
عملوتـى اعبسـكائ2 اعبشـأزعن اعملاـااز 
اتان يغطي عبسـوق عملحليـة لكثري من 

عملنكجات«. 
اوضاف ونّـه يف 2ذه عمل2حلـة عبحابية 
سيكوُن عإلنكاُج جزئياً لابنسبة بلنسيج؛ 
مَنَّه تا2ض بلقصف اعبكدمري الاإلمكان 
يصبـح عإلنكـاج بلغـزل تليـاً يف قسـم 
عبرياطـة اعبطباعـة عبذي تـم عفككاُحه 
عمسـبوع عملايض من قبل ازي2 عبصناعة 
اعبكجارة اتوتبة من عبوزرع  لكوجيهات 
حكيأة من قائد عبثورة عبسـيد عبدعمللك 
لـدر عبديـن عبحوثـي –ح ظـه عبلـه-، 
اعب2ئيا مهدي عملّشاط – رئيا عملجلا 
عبسيايّس عمعىل، يف إطار موعجهة عبح2ب 
عالقكصادية عبقذرة عبكي يشـنّها عباداعن 
عبسـاودّي عـىل عبيأـن اعبكوجـه نحـو 
عبصناعـة اعبزرععـة بكحقيـق عالتك ا  

عبذعتي. 
ادعـا ولو قاسـم عبقيادة عبسياسـيّة 
عملزيـد  لـذل  إىل  عبحكومـي  اعبجانـَب 
مـن عبجهـود يف دعـم عملصنـع اتلبيـة 
عالحكياجـات عبرضارية بلأوعطنني عبذي 
رواع يف إَعاَدة تشـغيل عملصنع لارقَة ومل 
جديـدًة يف لـد  عإلنكـاج عملحـيل اعباأل 
عبوطني دعخـل مصنع عبغزل اعبنسـيج 
لقيادة عبدعإلبه شـيبان -رئيا مجلا 
إَدعَرة مصنـع عبغزل اعبنسـيج- اجأيع 
عباأـال اعبكوعدر عملؤ2لـة اذي عبررعت 
لهـا  يكأكـُع  عبكـي  اعبطويلـة  عباابيـة 
عملصنـع، تأـا ون 2ـذه عبرطـوَة تأتـي 
يف إطـار عبكوّجـه نحـو عإلنكـاج عملحـيل 
اعالتك ـا  عبذعتـي ضأن رؤيـة عب2ئيا 
عبشـهيد صابح عبصّأاد تحت شاار »يٌد 
تبنـي ايٌد تحأـي«، ا2و عبشـاار عبذي 
يضُاـه ُتــّل ُعّأـال اعامـالت مصنـع 
عبغزل اعبنسيج نصَب وعينهم ايجالونه 
خارطَة ط2يق بلاأل عبوطني يف عمل2حلة 

عملقبلة. 

املصنع تعّرض لح��رٍب صامتة من قبل 
نافذي النظام السابق 

إىل ذبـك واضـح محأـد غابـب –وحد 
موظ ـي مصنع عبغزل اعبنسـيج-، لأن 
عباداعن عبسـاودّي عمم2يكي امنذ زمن 
لايد تان يرّطـط بكدمري عقكصاد عبيأن 
عـن ط2يـق عأـال  ام2تِزقـة عمنظأة 
عبسـالقة عبكـي تانـت تنّ ــذ عماعمـ2 
عبرارجيـة امنها توقيـف مصنع عبغزل 
اعبنسـيج عر م2عحَل سياسيّة مكباعدة 
شـّكلت موتاً لطيئاً بلأصنـع اعبااملني 

فيه. 
يف  غابـب  عملوظـف محأـد  اوضـاف 

بقـد  »عملسـرية«:  بصحي ـة  ترصيـح 
لدونـا عباأـَل يف عملصنع عـا3 2966 لاد 
تأسيسـه عـا3 2962 مـن قبـل عإلما3 
عببدر اتحـت مرشفني صينيني يف جأيع 
عمقسـا3، عبذيـن تالأنـا منهم وشـياَ  
تثريًة، حيـُث تنُت يف تلـك عب رتة عامالً 
يف عبورديـة عماىل ثم ُتّل ت لأها3 رئيا 
عب 2يق ثم مدي2 قسـم عبصيانة، مشـريعً 
إىل ون عملصنع ظل لاد2ا يشكغل لصورة 
مسكأ2ة 3 ارديات لاد عفككاحه من قبل 
عإلما3 عببدر عسـكأ2ت 35 عاماً ُسـّأيت 
لاب رتة عبذ2بية ابم يكوقف حكى حدثت 
لاُض عالخكالفات لني نافذين امسئوبني 
اوصحـاب عملصابـح يف عبنظا3 عبسـالق، 
حيُث لـدوت مؤرشعُت عبكد2ـور تلوح يف 

عمُُفق دعخـل عملصنع عبذي تا2ض بح2ب 
صامكة من ِقبَل مسئويل عبنظا3 عبسالق، 
مبينـاً ون رلحية عبغـزل تانت لاب2ياالت 
عبنسـيج لاباـرشعت ارلحية  ارلحيـة 
عبصباغـة اعبطباعـة لاملئـات ارلحيـة 

عبرياطة لاآلالف. 

حكوم��ُة باس��ندوة تس��اهم يف توق��ف 
املصنع 

لداره، وشـار حسـن عمديـب -مدي2 
إَدعَرة مصنـع  مككـب رئيـا مجلـا 
عبغزل اعبنسـيج-، إىل ون عنقطاع عبن قة 
عبكشـغيلية اوحدعث عبحصبة من ضأن 
عمسباب يف تاطيل عملصنع اخ2اجه عن 

عباأل. 

خـاص  ترصيـح  يف  عمديـُب  انـّوه 
عمسـباب  لـأن  »عملسـرية«  بصحي ـة 
عبحقيقيـة عبكـي وَدَّت إىل إغـالق عملصنع 
2ـو عنكهـا  عباأـ2 عالفـرتعيض بـآالت 
بلأنكجـات  عبسـوق  اإتاحـة  عبقديأـة 
عمجنبيـة عملسـكورة من عبرـارج، ابهذع 
تم عالتّ ـاق لني عملصنـع اعبلجنة عب نية 
عبيأنية عبصينية لكحديث قسـَأي عبغزل 
َاعبرياطة لآالت عبجديـدة لاقد مقدعره 
)ص25( مليون يوعن صيني، وي ما ياادل 
)22( مليـون داالر، مبينـاً ون عالتّ ـاق 
تنّ ــذ عـا3 أصص2، اذبـك عـن ط2يـق 

توريد عآلالت ات2تيبها يف عملصنع. 
اواضـح مدي2 مككـب رئيا مجلا 
عإلَدعَرة ملصنـع عبغـزل ون ازعرة عملابيـة 
يف حكومـة عبوفاق عبوطنـي عا3 23ص2 
رفضت تن يذَ عبدرعسـة عملقدمة من قبل 
إَدعَرة عملصنـع اعملكأثلـة يف توفـري مليار 
تن قة تشغيلية افّضلت تسليم م2تبات 
عملوظ ـني بادة وعـوع3 لدالً عن تسـليم 
عبن قة عبكشـغيلية، موضحاً ون عباداعن 
عملصنـَع  قصـف  عمم2يكـي  عبسـاودّي 
لاباديـد مـن عبغـارعت خّل ـت إرضعرعً 

ماديًة جسيأة. 
ماأـل  عفككـاح  إىل  عمديـب  اب ـت 
عملـايض  عمسـبوع  لاملصنـع  عبرياطـة 
لحضور ازي2 عبكجـارة اعبصناعة اعدٍد 
من عبـوزرع  اقد تـم عبكوعُصـُل لاباأال 
عملركصني يف عبرياطـة ملزعابة وعأابهم، 
مضي اً ون إَعاَدة تشـغيل عملصنع جا ت 
عإلنقـاذ  حكومـة  ازرع   عجكأـاع  لاـد 
عبوطنـي اعملوعفقـة عـىل 2ـذه عبرطوة 
اتاهد عمَُمــم عملكحـدة لحأاية عملصنع 
من عبقصف مـ2ًة وُْخــ2َى اعسـكهدعفه 
من قبَل تحابف عباداعن ام2تِزقكه؛ تون 
مصنـع عبغزل اعبنسـيج منشـأة مدنية 

خدمية تاأُل بصابح عبشاب عبيأني. 
اوضـاف ون عبرطـوَة عبقادمـة 2ـي 
تشـغيل قسـم عبغزل؛ لاعكباِره قسـأاً 
جديدعً لحاجة إىل صيانة مايّنة اعباودة 
عـودَة  لـأن  مؤّتــدعً  مجـّددعً،  بلاأـل 
عملصنع بلاأل سـرتفد عالقكصاد عبوطني 
اسكحافظ عىل عبُاألة عبوطنية اسكحل 
عبكثري من مااناة عبشاب ج2ع  عباداعن 
اعبحصار عالقكصـادي عبجائ2 عىل للدنا، 
موضحاً ون جأيَع ُعأـال عملصنع عببابغ 
اعدد2م )صصأ2( موظف عىل عسـكادعد 
تـا3 بل2جوع إىل وعأابهم اإنكاج عملاللا 
عباسـك2ية اعملدرسية اعبشـاش عبطبي 
اعببابطو2ـات اعببطانيـات اغري2ا من 
عملنكجـات عبكـي سـرتفُد عبسـوَق عملحيل 

اتحدُّ من عالسكريعِد عبرارجّي. 

األستاذ خالد أبو قاسم – مدير عام قسم النسيج بمصنع الغزل 
لصحيفة »المسيرة«:

تشغيل المصنع يشّكل بارقَة أمل جديدًة 
للتوجه نحو اإلنتاج المحلي ضمن رؤية 
الرئيس الشهيد »يٌد تبني ويٌد تحمي«
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)532(
كتايات 

حميد الطاهري
عبشـاُب عبيأنـي عبوعحُد اعملوحـد ورضاً 

اإنسـاناً إىل عملد بـن ي2فع 
مللـوك  عببيضـا «  »عب2عيـة 
تحابـف عباداعن عبسـاودّي 
عبغاشم  عمم2يكي  عإلمارعتي 
مهأا طـال عداعنهم عبقاتل 
اعبكجوياـي،  اعملدّمــ2 
إيَْأان احكأة  فهذع شـاُب 
بـن ي2فـَع رعيَة عالسكسـال3 
معدعئه مهأا طال تحاب هم 
عبدموي احصار2م عبجائ2. 
رغـم جـ2اح اآال3 ولنا  
شـاب عبصأود عبكأريري يف 

اجه تحابـف وتث2 مـن »27« دابة عليهم 
ق2علة عباا3 عب2علع إال ونهم 2زاع لصأود2م 
عـ2اَش ملوك خليـج عباوعصـف عبدموية 
اعبنرص بهم قاد3 عىل عملكحاب ني عليهم. 

عباـداعن احل اؤ2ـم  2ـا 2ـم ملـوك 
اعأالؤ2ـم اعمل2تِزقـة ق2علة عباـا3 عب2علع 
مـن عاص ة حزمهم عىل عبشـاب عبيأني 
عبوعحد عبغارقون احشود2م يف يأن عملوت 
بهم، فقد فشلوع لكحقيق ُمَرّططات عببيت 
عالليض عمم2يكي رغـم تحاب هم مع 2ذه 
عبدابة اتلك ابكن بألسـف 2م احشود2م 
يكلقون وقوى عبرضلات من ولطال عبجيش 
عباـز  مهـد  اوحـ2عر  عبشـابيّة  اعبلجـان 
اعبشـأوخ عبكي سـكبقى شـامرًة اح2ة 

مدى عمزمان.. 
ي2فـع  ال  شـاٌب  عبيأنـي  عبشـاَب  إن 
تانـت  مهأـا  معدعئـه  عببيضـا   عب2عيـة 
عبكضحيـات عباظيأة يف سـبيل عبدفاع عن 
اطنه فهو شـاب عبصأود عمسـطوري يف 
اجـه عوعصـف ملوك خليج قكـل عمط ال 
اعمل2يـا  اعبنسـا ، ادمـا  شـهدع  2ي 
بلألوك »ل2عتني« سـكدّمـ2 ع2َش حكأهم 

عأا ق2يب.. 
صـر  يف  عبوعحـد  عبشـاب  ولنـاَ   إن   
اصأود، بـم تهز2م غارعُت طـريعن ملوك 
عبن ـط احل اؤ2ـم اصر2ـم سـيكحول 
إىل »سـالح دمار شـامل« بكل من تحابف 
عليهم، اعميا3 سككشـف ذبك بكل عببرش، 

امسـكحيٌل ون ي2فاـوع رعيـة عالسكسـال3 
اسـريفاون رعيـة عبنـرص عابيـاً يف عميا3 
عبقادمة. فلن ي2فع عبشـاب عبيأني عبوعحد 
عب2عيـة عببيضـا  يـا ملوك 
عوعصف عبدمار اقكل عباد 
عبلـه عـز اجـل يف ورضـه 
عبزمـان  2ـذع  لاملسـأيات 

عملركل ة. 
2ـا ونكم يف ق2علـة عباا3 
عداعنكـم  مـن  عب2علـع 
عبدموي عىل شاٍب ال يقبل 
عبوصايـا عبرارجيـة عليه، 
شـاٍب ُخلق ح2عً اسيأوت 
حـ2عً؛ دفاعـاً عـن اطنـه 
عسـكردمكم  اقد  اع2ضه، 
مركلَف عمارعق اعبوسـائل 
يف محارلـة عبشـاب عبوعحـد َافشـلكم يف 
تحقيـق ُمَرّططاتكـم يف عمرعيض عبيأنيـة 
رغـم دعأكـم دابيـاً، ابكن بألسـف ونكم 
اعبدععأـون عملهزامـون عـىل يـد عبجيش 
اعبلجـان اولطـال مهـد عباـزة اعبصأود، 
ابقد خرتم عبشاب عبيأني اعدة شاوب 
ع2لية اإْساَلمية فيأا عرتكبكم لحقهم من 
ج2عئـم ح2اب امجازَر لرشية اغري2ا من 

عمعأال عإلج2عمية لهذع عبوطن اذعك.. 
2ا 2و عب2ئيُا عمم2يكي يطابب سلأان 
ملـك قكـل عبيأنيـني لرعة دفـع عبجزية 
لأليارعت عبداالرعت إىل خَزنة عببيت عمليض 
فقـال إنه عبحامـي بكم اونكـم ال تقدران 
ون تحأوع عـ2َش حكأكم لـدان عبحأاية 
عمم2يكية، اعبسـؤعل ماذع ونكم يا سـلأان 

اايل عهدك فاعلون لذبك؟!
اوعكقد ونكم سـكدفاون عبجزيَة لأق2ب 
اقـت اتقبّلـوع يد ت2عمـب عبحامـي بكم.. 
عجباً بكم يا ملوَك عبرليج عىل سياسـككم 
عب اشـلة اسـال3 عبله عـىل قـادة عالمة يف 
عباهـود عملاضية تانـوع عسـودعً اتأريرهم 
شـامخ اعـايل، تانـوع خـري قـادة عممة، 
بـم يدفاـوع عبجزيـة معدعئهم ابـم يقبّلوع 
ويديهم ابم يكونوع تحت وم22م، تانوع خري 
حكأـا  عممة رحأة عبله عليهم. 2ا ونكم يا 
ملوك عبرليج تحت ومـ2 إدعَرة قيادة عببيت 
عمليض، تنّ ـذان وم22ـا لابح2ف عبوعحد 

اال تراب ون بها وم2عً، اعبسـؤعل: ملاذع ُتـّل 
ذبك اونكم خري و2ل عمرض؟.

اعبسـبُب ونكـم عتباكم ملَة وعـدع  عممة 
بلوطـن  اعملدّمــ2ة  عبقاتلـة  اسياسـكهم 
عبا2لـي، تسـاؤالت تثـرية حـول عمزمـة 
عبسـاوديّة عمم2يكيـة ا2ـل زيـارة ازي2 
عبرارجيـة عمم2يكيـة إىل عب2ياض من وجل 
»عسـكال3 عبجزية« عبكي طلبها »ت2عمب« و3 
لسـبب قضية مقكل عبصح ي عبسـاودّي 
يف  عبسـاوديّة  عبقنصليـة  يف  خاشـقجي 
ت2تيا عىل يـد لاض عبضباط عبسـاودينّي 
اعملكهم يف قضية قكل خاشقجي، ايل عباهد 

عبساودّي علن سلأان س اح عبدما .
ازيـ2  زيـارة  ون  نظـ2ي  مـن اجهـة 
عبرارجيـة عمم2يكـي 2ـي إلخـ2عج علـن 
سـلأان من ارطة ج2يأـة قكل عبصح ي 
سككشـف  اعميـا3  عبجزيـة،  اعسـكال3 
عبحقائق حول ذبك.. 2ا 2و عميا3 سككشف 
ج2عئم سـلأان انجله لحق ولنا  عبشـاب 
عبسـاودّي اعبشاوب عملسـلأة اويا3 دمار 
ع2ش حكأهم عقرتلت ج2ع  ما عرتكبوع من 
ج2عئـم ح2اب امجازر لرشيـة لحق ولنا  
شـاب عإليَْأان عبذي رفـض عبوصايا عليه 

منهم.
ا2ا 2ي دما  عبشهدع  عبيأانيني تح2ق 
عـ2ش لني سـاود اذبـك جـ2ع  عداعنهم 
عملسكأ2 لقكل عملدنيني اتل قط2ة د3 يأني 
ايأنيـة 2ـي لـ2تان مدّمـ2 بهـم اعميا3 
سككشـف ذبك بل2وي عباـا3 عملحيل اعبدايل 

اعإلقليأي.. 
إن عبشـاب عبيأنـي بـن ي2فـع عب2عيـة 
عببيضا  مللوك عباداعن عبهأجي مهأا طال 
عداعنهـم احشـود2م لـامرعيض عبيأنية، 
اسـنهز3 تأا 2زمـوع عبغزعة مـن قبلهم، 
اون ولطـال اوحـ2عر عبشـاب عبوعحـد بـن 
ي2حأوع غـزعَة ورضهم اثورتهـم قادمة يف 
تح2ي2 عملحافظات عبجنولية َابكل شر من 
عمرعيض عبيأنية اعبشاب اعبجيش اعبلجان 
اوحـ2عر عمرض عبحـ2ة سـريفاون »رعيـة 
عبنرص« يف قأم جبال ُتـّل رلوع يأن عملوت 

بكل من غزاع2ا.. 
مـدى  ـدًة  موحَّ حـ2ًة  عبيأـُن  عاشـت 

عبزمان.. اال نامت وعنُي عبُجبَنا . 

الشعب اليمني لن يرفَع الراية البيضاء  نساء قائدات
 أمل المطهر 

دت عبكلأاُت لدعخيل اتناث2ت ح2ايف مبكادًة مكوعريًة عني.. تجأَّ
بم ودِر تيف وصيغهن اماذع سأتكبهن!! 

ُمها  تن يجكأان ملبياٍت بندع  عبوعجب؛ بلأساعدة يف إعدعد تاٍك بقافلٍة تقدِّ
وُْســـ2َُة شـهيد لاسـم عظيِأها رويكهن اُتـــلٌّ تالو اجَهها علكسـامُة رضا 

انظ2ُة تَحـدٍّ اإرصعر.
ُتلُّ اعحـدة تانت تـ2اي قصَة عظيم بها َرَحَل إىل عبسـأا  لاـد ون لاع بله 

اَقِبَل ليَاه.
عباجيـُب وننـي بم وجـد يف حديثهن عـن وحبائهن عـرعٍت، ابـم وبحظ لني 

ح2افهن ل2يَق دموع وَْا عنكسار.
َمـن ال يا2فهـن وَْا ياـ2ُِف عبنهـَج اعبثقافـَة عبكـي ترشلنها سـيُظنُّ وَنَّهن 
م2يضـات وَْا مصالات لقسـوة عبقلب فكيف ال ت2تجُف حـ2اُف تلك عم3ُّ ا2ي 

تحكي عن لطوالت ابد2ا عبشـهيد.
تيـف ال تنهار اتـذرف عبدمـوع ا2ي ترد بنـا آخ2 بحظاتهـا ماه ا2و 

يودعها عبودعع عمخري!!!
اتيف عسكقبلكه شهيدعً اتيف لحثت عن موضع ُج2حه بكقبله.

اتلـك عبزاجة تيف ال نجُد يف حديثها عنكسـارعً اضا اً ا2ي تحكي زاجها 
عببطل..

اترشح بنا تيف تان يااِملُها اياامل ولنا ه..
ملاذع ال تشـكو اتنـدب!!، ملاذع ال تيـأُس من عبحياة اتايـُش يف حابة عبكنك2 
اتشـكو من ضيق عبايش اصاولة عبحصول عىل ولسط عإلمكانيات عبكي تسد 

رمقها 2ي اولنا 2ا !!! 
ظللـت ورقبهن اونا وشـا2 لابرجل؛ منني شـا2ت لابكقـز3 وما3 عطائهن 

اقوتهن.
فأ3ُُّ عبشـهيد تاجن عبكاك ا2ي تسـبُِّح اتؤدي عبصـالَة عإلل2ع2يأية انحن 
نكباهـا يف ذبك، الاد2ا تقول يل ا2ي ت2عني منبه2ًة منذ2لًة من ذبك عبان وعن 

اعإليَْأـان: علني سبقني إىل عبله ااجد عبط2يَق إىل عبجنة..
ا2ا ونا وسـري يف ن ـا ط2يقه؛ تي نكقالَُل 2ناك بنايَش من جديد سـوياً، 

فال تكاجبي.
فنحن من سنالُِّم عباداَّ عبدراَس انوجُاه لهذع عباشق بنيل عبشهادة.

ا زاجُة عبشـهيد فهي تاد ولنا 2ا بيكونوع تأليهم حكى يف ط2يقة تالمه،  وَمَّ
ال ت2يد ون ينح2فوع قيَد ونألة عن ط2يقه. 

فهـي -تأـا تقـول- ال ت2يُد ون تكـوَن وقلَّ مـن زاجها يف عبِجهـاد اتقديم 
عبكضحيات، ت2يد ون تقالَله ا2و رعٍض عنها مسكبرشعً لقدامها.

ت2يـد ون يكـوَن ولناؤه َاَجااً اوََرقـاً بلادا تأا تان اعبد2ـم ال يهأها يش  
سوى ون تؤدي عممانة.

اتظـل عند عهد2ا مع رشيك حياتها يف عمليض عـىل درله حكى يحنَي موعُد 
عبلقا .

لنات شـهدع  يكناقشن فيأا لينهن، تلك تحكي عن مكان عسكشهاد اعبد2ا 
اعن لطوالته اعن اصيكه، اتلك تبادر2ا لن ا عبحديث عن اعبد2ا عبشـهيد، 
اعبكل ي2لطهن رعلُط عبكضحية اعب دع ، فرتع2ن تهابٍة من عبنور يسـاني نحَو 

عبالو ساياً.
الينأـا نحن يف خضم ذبك عبان وعن اعبسـأو اونا ورع2ـن ياألن ايبكك2ن 

ايكلون عبدعوعِت بلأجا2دين ابلج2حى اعمرسى 
رويت يف ذبك عبان وعن اعإللا  اعإليَْأـان مسكقبَل عبيأن عبزع22.

تاجبُت من حأق عبادا تيف ي ّك2ُ ابو بلحظة ون لإمكاِنه ون يكِرَ نساً  
يألكن ص اِت عبقادة من عب2جال. 

فكيف بنسـاٍ  ال تهز2ن مشـاع2ُ عب 2عق بألعزة اال تصيبهـن رياُح عبحزن 
اعبسـوعد، ون تري هن صوعريُرهم وَْا تكر2ن مكائُد2م وَْا توق هن اتررتق 

ن سـياِتهن ح2الهم لكل وشـكابها؟!
تيف بنسـا  يكسـالقن بالفكرار لأـن قدمن من فلـذعت وتباد2ن الاظم 

تضحياتهم ون يسقطن يف ح 22م ايكاث2ن يف مطباتهم.
2ؤال  2ن َمن ترشفت لابجلوس ماهن، فوجدت فيهن ما سـياجز عبكوُن 

لأرسه عن عسكهدعفه وَْا 2زيأكه.
 فذبـك عإليَْأــان عبذي يأـألُ قلولَهن اعبوعي عبـذي يلـفُّ عقوَبهن جالهن 
قائدعٍت يف جبهاتهن، فكل اعحدة منهن تقُف خلَف مرتسـها تصّوُب سـالحها 

نحو صدر عبادا مبارشًة؛ برتديَه رصيااً لوعيها اقوتها اإيَْأـانها.
نساٌ  ببيبات اععياٌت يقدن ما2تكَهن لكل لسابة اصأود.
فكأنني وجلا مع وعظم عبقادة عبسياسيني اعباسك2يني.

قائدعٌت ال تأخذ2ن يف عدا2ن ويُة رحأة، يوعجهنه لكل طاقاتهن، ايساني 
بسد ُتـّل ثغ2عت يأكن بها ون تأ2َِّر إبيه ويَّ لصيص ومل بلوبوج إىل ن سياتهن 

اإضاافها.
قائدعت عظيأات يحأل نياشنَي اُرتَباً اواسأًة إبهية ل2عقة.

فكلك ل2تبة و3ُِّ عبشهيد..
اتلك و3ُُّ عبشهيدين اتلك و3ٌُّ بثالثة اورلاة شهدع .

اتلك تحأل اسا3َ زاجة شهيد، اتلك اسا3 علنة شهيد، اتلهن فر2ٌ اععكزعٌز 
لكلك عماسأة، ايحألنها تأمانة يف وعناقهن، مسكشا2عٍت ملسؤابياتهن.

فكيف بُكلِّ 2ذع عبشأوخ ون ينهِد3َ لغباِر عاص ة حأقا . 
تيـف بكل 2ذع عإليَْأـان اعبثقة ون يكـالىش وما3َ مصاعَب يَِاني ونه ال لد من 

موعجهكهـا يف ط2يقهـن عبجهـادي.
تل يو3 ورى مثل 2ذه عبنأاذج عباظيأة لني نسائنا وع2ُف اوثُق ون مسكقبَل 

عبيأن لني ويادي قائدعت محنَّكات لحق.

العبرة لمن يعتبر 
إبراهيم الحمادي 

تلنا تق2يباً سـأانا اتنا نسـأع بقـول لوق عباـداعن عبكبري 

ل يو3 بلاـداعن عىل عبيأـن: إن عبيأن تاملًة  )عباسـريي( منـذ وَاَّ

سكسـقط خالل أ2 سـاعة، ا2ذع عبقول تان لكل تبـاٍه ات اخ2 

لأنهم يألكون عبُقــوَّة!!!

نـي ونها ُقــوٌَّة بالسـكا2عض عىل شاشـات عبكل زة اني ون 

عباداعن بديه م2تِزقة لاملال اإذَع خصأت صصص2 ريال يرتك عملا2تة 

ايذ2ب. 
بكنه عبيو3 الاد 22 شـه2عً سـقط 2و اظلت اسـكظل عبيأن 
شـامرًة وليـة ل2جابها اقبائلهـا عبرشفا ، تذبك لـن دغ2 اقبله 

لحاح. 
عـرٌة ملن ي هُأهـا من عأال  ام2تِزقة تحابـف عباداعن لأنهم 
مسـجلون جأياـاً بردمـة مايّنـة تنكهي صالحيكهـا لأي اقت 

يق2ر2ا تحابف عبهالفيت اعملهافيف مؤّسسات عملناشري.
اق2يبـاً عبدار سـيحلُّ عىل ونظـأة عباأابـة عمل2تأية لأحضان 

وم2يكا اإرسعئيل. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
السعودية يف املهرة: تسويٌق 

لألنبوب بغطاء إنساني
قوعفل عإلغاثة اعإلنقاذ... إبخ.

انظ2عً بلوعي عبذي جّسده ولناُ  عمله2ة يف عميا3 عمخرية فلم يككِف 
عبنظا3ُ عبسـاودّي لابغطا  عإلنَْسـاني، لل ح2ّك مسارعً آخ2َ؛ إليجاد 
غطا  رسـأي اشـابّي بكَحـ2ّتاتـه امؤعم2عته، تأثّـَل يف تَحـ2ّك 
رئيا حكومة عباداعن ماني عبدعمللك من ن ا عبنافذة عإلنَْسانية؛ 
بينُ ـذَ مـن خالبها إىل واسـاط عملجكأع 2نـاك لإجـ2ع  عبلقا عت؛ 
بكسـويق آل سـاود إنَْسـانياً اخدميـاً، اإطالق عبوعـود نيالًة عن 
عبسـاوديّة لدعم عمله2ة اولنائها امحاابـة رشع  عبذمم اغري ذبك؛ 
لهدِف تردي2ِ ولنا  عملحافظة اتهيئكهم بلقبول لابكوعجد اعالحكالل 

عبساودّي امشارياه عالسكاأارية.
مأا يكاني عىل ولنا  عمله2ة اوح2عر2ا امن خل هم وح2عُر شـابنا 
ـُه ملثل 2ذه عبردعئع اعبكصدي بهذع عملرشاع عبرطري  عباظيم عبكنبُـّ
اعـد3 عبسـأاح لكأ2ي2ه، حيـُث ون لكأ2يـ2ِِه -ال سـأح عبله- قد 
تدُخـُل عمله2ُة تحت عبوصاية اعالحكالل عىل عبداع3، وَْا سيصُاُب لاد 
ذبك عليهم موعجهكهم اسكزدعُد ُتل ة تح2ي2 عمله2ة من عحكالبهم. 

الزراعة موقٌف يعزّز الصمود ويكسر الحصار
عمرض اجالهـا قاللة بلزرعع اجال يف لاطنها عملاَ  عبكثري اينزل 
عبغيـث اتك ل 2و ل2عاية عملحصول عبذي تـم لذُرُه يف لاطن عبرتلة 
حكـى يصـل إىل م2حلـة عبحصـاد فيجني عإلنَْسـان ثأـ2ة عبزرععة 
ملصلحكه 2و، فيضأن عسـكأ2عَر حياته امايشكه، فأا لابُك عندما 
يكـون عبنـاس عملؤمنـون يف حابة رصعع مـع وعدع  عبلـه ايف حابة 
ه يكحكم عليهـم توعجب رشعـي ااعجب  حصـار من قبلهـم َفِإنَـّ
اطني اتحاجـة رضارية بكر عبحصار اإيجـاد لدعئل موجوده 
ابيسـت مسـكحيلة تضأن بهـم تأمـني غذعئهم اعسـكأ2عر2م يف 

عبجهاد اعبصأود يف سبيل عبله. 
الأا ون عبشاب عبيأني عباظيم يف حابة عداعن احصار عقكَصادي 
مـن قبل دال عباداعن عبسـاودّي عمم2يكي عبذي يسـاى عىل مدى 
ورلاـة وعوع3 إىل 2زيأكهم اعسـكاأار اطنهم انهـب ث2اعتهم من 
خـالل عبح2ب عباسـك2يّة اعإلعالمية اعممنيـة اعالقكَصادية؛ بكي 
ينـاَل منهم ايُضِاَ هم ايجر2م عىل عالسكسـال3 َفِإنَّه صار بزعماً 
عليهـم عباأل لجد يف عبجانب عبزرععي اعسـكغالل موعسـم عبزرععة 
اتـر حابة عبحصـار عملكاأـد اعالعكأاد عـىل عبله اعـىل عبن ا 
امثلأا عبشـاب عبيأني يجا2د اياأل لُقــوَّة يف موعجهة عباداعن 

ايقـد3 عبكضحيات َفِإنَّ عال2كأا3 لابجانـب عبزرععي بكأمني عبغذع  
ياكر ويضاً من عبجهاد يف سـبيل عبله امن عباوعمل عملساعدة بنرص 

دين عبله اعبثبات يف موعجهة وعدعئنا اوعدع  عبله. 
بقـد الحظنـا خالل عباـداعن تيـف ونـه تاّأد لشـكل مدراس 
امأنهج عسـكهدعَف عملزعرع يف صادة ايف عبجوف، اتذبك عسكهدعف 
آلـار عمليـاه عبجوفيـة اتذبـك عسـكهدَف عمسـوعق اعملصانع حكى 
اصل له عبحال إىل عسـكهدعف مزعرع عبدجـاج اتل ما يكالق لاملوعد 
عبغذعئيـة اعبزرععيـة عبكي يهدف من ارعئهـا إىل ون ترلو عبيأن من 
عملوعد عبغذعئية ايصل لابناس إىل حابة من عب ق2 اعبجوع فيشغلهم 
عببحث عن بقأة عيشـهم عن عبجهاد يف سبيل عبله اعن عبدفاع عن 

ون سهم ااطنهم اموعجهة عباداعن. 
يقول عبسـيد حسني لدر عبدين حول 2ذع عملوضوع: ))بقد وصبح 
رشطاً وساسـياً ارضارياً عال2كأـا3ُ لجانب عبزرععة يف مجال نرص 
عإلْسـاَل3 وشـد من حاجة عملصـيل إىل عملـا  بيكوضأ لـه.. 2ل تصح 

عبصالة لدان طهارة؟ إذَع بم يجد عملا  يأكن ون يكيأم فيصيل. 
إذع تانـت عبصـالة ال لد بها مـن طهور لاملـا  وَْا لابرتعب، فال لد 
بإلْسـاَل3، ابهـذه عممة عبكي تُهـّدد ُتـّل يو3 عآلن تهـدد، اتهدد ِمن 
قبـل َمن؟ تهدد من قبل َمـن قوتها من تحت وقدعمهـم، من ُفكات 
موعئد2ـم. ال لد بها من عال2كأا3 لجانـب عبزرععة، ال لد ون تحصل 

عىل عالتك ا  عبذعتي فيأا يكالق لحاجياتها عبرضارية((. 
عبزرععُة بيسـت لابشـكل عبذي ال يأكُن ون ياأَله عبناس، بيست 
مسـكحيلة، لل 2ي عأل سـهل يف مكناال عبجأيع، ابكن يجب ون 
تكوفـ2 عإلَرعَدُة اعبازيأـُة بلقيـا3 لاأل جأاعي يف مجـال عبزرععة 
حكى تكـون 2ناك ثأ2ة تبرية امحصول افـري، اعبحأد بله 2ناك 
ومطـار ا2ناك محافظات بديها مرزان مائـي تبري ايف مثل 2ذه 
عبظ2اف عبكي يايشها شابنا نكيجة عبحصار عالقكَصادي عمل 2اض 
مـن قبل عباداعن وصبحت عبزرععة ومـ2عً رضارياً ملوعجهة عبحصار 
اعالسـكأ2عر يف عبكصدي بلاـداعن اموق اً عألياً جهادياً يف سـبيل 

عبله. 

صاروخ بدر1P والنهوض اليماني الكبري
صارت عملا2تة عـىل عبادّا وصاَب مأا تان يكصور َاخسـائ2ُه 
.. ا2كذع حكى يسكن َد منه ُتـّل عمل2تِزقة يف  مضاع ًة َاحشـُده وقلَّ

ما2تة عالسكنزعف عبطويلة.. 
الايدعً عن عبكأثري عباسـك2ّي بلصاراخ َاعناكاسـه عىل عملسار 
عبسـيايّس.. دعونا نكحدَّْث عن إىل وين سـكذ2ُب لنا 2ذه عبصناعات 
عباسـك2يّة يف عملسـكقبل عببايد.. عسـكرشعف عملسـكقبل لإسـقاط 
بلكأريخ عإلنَْسـاني.. تيف تبنـى عمَُمـم لابرتعتم عملاـ2يف َاعبررعت 

عبصناعية َاعإلنكاجية.. 
بو لحثنا عن جوعب بسؤعل قديم: ملاذع وصبح عبغ2ب حاتأاً بلاابم 
َات2عجع ومامه عملسـلأون؟! ملـاذع ت وق عبغ2ب علينـا اقاد عألية 
عبكطوي2 عبصناعي َاعبككنلوجـي.. فابجوعب قد يأتي مركرصعً عىل 

عبنحو عبكايل.. 
عبنهضـة عماراليـة يف عبقـ2ن عبــ 25 َاعبـ 26 2ي مـن وَّدت إىل 
ُتــّل 2ذع عبنجاح بلغ2ب.. اتانت لدعيُة عبنهضة يف صناعة عبسـ ن 
َاعبصناعات َامح2ّتات عب حم َاعالسككشـاف َاتطوي2 عبسالح من 

عملدفاية إىل عببندقية َاعبوصول إىل صناعة وال رصاصة. 
اقـد تانت عبنهضـُة عمارالية مبنيـًة عىل عبصناعـات عبح2لية 
النا  وساطيل عبس ن عبكبرية يف اقكها اعبكي مّكنت جيوَش عبغ2ب 
مـن عحكالل عملضايق عببح2يـة َاعملوعنئ عببح2ية عبكـي مّكنكهم من 
عمكالك ث2اة تبرية تم عسكغالبُها جيّدعً يف عألية عبكطوي2 عبصناعي 
َاق2نـاً لاـَد ق2ٍن َالشـكل ت2عتأي اصـل عبغ2ُب إىل مـا اصل إبيه 

عبيو3.. 
اباـلَّ وتر إنكاجات عبغ2ب 2ي عبكي خ2جت من ضجيج عملاارك 
يف عبح2لـني عباامليكـني عماىل َاعبثانيـة، حيـُث تحّوبـت عالخرتععات 
لشـكلها عباسك2ّي إىل عبشكل عملدني لاد عبح2ب، َاصارت عبررعت 
يف صناعـة عبسـ ن عبح2لية تصنع سـ ناً تجارية ا2كـذع يف ُتـّل 

عملجاالت.. 
َاعآلن بنط2ح سـؤعالً عىل ون سنا: تيف سيكأّكن عإلْساَل3 من ون 

ينكرِصَ عىل عبغ2ب َاتيف تكون عبكهيئة عإلبهية بذبك؟.. 
اعبجوعب يا سادة يأتي من عميادي عملصنِّاة يف عبكصنيع عبح2لي.. 
عبجـوعب من عباقـول عمل ك2ة َاعملبكك2ة عبكي واصلـت عبيأنيَّ إىل ون 

يأتَي لأا بم تسكطْاه واعئُل عبا2ب.. 
إن عبـداَل عبكبـريَة َاعبقويـَة 2ي عبكـي تأكلك ُقــوًَّة عسـك2يّة 
تصناها لن سها بككون قادرًة عىل ف2ض 2يبكها عىل عبجأيع، َا2ا 
2ـو عبيأني عبيو3 يذ2ـب لابيأن إىل خطـوعت مكقدمة يف عبنهوض 
عبكبري بلشـاوب َاعمَُمـم عر عبكأريخ تأا حصل مارالا، اإن 2ذه 
عبورش عبكي تنكج عبيو3 عبسـالح سـكنكج غـدعً عملنكجات عبصناعية 
بلأسـكهلكني تأا حصل لاد عبح2لـني عباامليكـني عماىل َاعبثانية.. 
فباد عالنكصار عىل عبادّا لهذه عمسـلحة سـيأتي عب2خاُ  بليأنيني 
بيقوداع عملنطقَة إىل حابة عإلنكاجية لدالً عن عالسـكهالك، امن ينكج 
عبطائ2عت عملسـرّية بلاأليات عباسـك2يّة سـينكج طيـارعٍت مدنية 
بلاأل عملدنـي َاعبكجـاري.. اإن عباقول َاعميادي عبكي عسـكطاعت 
ون تنجـز ُتــّل 2ذه عبصناعات عباسـك2يّة يف فـرتة َاجيزة َاتحت 
عبقصـف َاعبحصـار.. قادرٌة عـىل تحويل عبيأن إىل صـني عبا2ب يف 

عإلنكاج َال رتة زمنية قياسية لإذن عبله..

الشعُب اليمني ُيباد والعالم يلتزم الصمت
نــوال أحمد

عـداعٌن وم2يكـي سـاودّي اإمارعتـي 
ظابٌم غاشٌم، و2لك عبح2َث اعبنسَل يف يأن 
عإليَْأـان، شـاٌب لأتأله يُباد عـىل م2وى 
امسأع من عممم عملكحدة اعباابم وجأع. 
ورلاـة وَْعـَوع3 اعبيأـن تحـت عباداعن 
اعبقصف اتحـت عبحصار، ورلاـة وَْعَوع3 
اعبشـاب عبيأني ياانـي عمم2ّين ايكأبم، 

دان ون يلك َت إىل مظلوميكه وحٌد.. 
2نـا يف عبيأـن تُذلح عإلنَْسـانية الحقِّ 
2ـذع عبشـاب عملظلـو3 يُأـارس عإلر2اب 
لاينه، ورلاة وَْعَوع3 من عباداعن عمم2يكي 
عبسـاودّي اعإلمارعتي عبظابم عبغاشـم بم 

يسكثِن وحدعً يف 2ذع عببلد عملنكوب. 
عـداعٌن بـم يُبِق حجـ2عً عـىل حج2 إال 
ادّمـــ2ه، ابـم تـرتك صوعريـخ اقنالل 
عبطائ2عت عمم2يكية عباداعنية عبشيطانية 
ال لـرشعً اال حجـ2عً اال شـج2عً إال اقضت 

عليه يف للد عإليَْأان اعبحكأة.. 
ورلاـة وَْعَوع3 مـن عباـداعن اعبحصار 
اعبرـ2عب اعبدمـار عىل عبشـاب عبيأني، 
اتل مـا يف 2ـذع عباابم يف صأـت عبقبور، 
ايغض عبط2ف عن مظلومية شـاب يُباد 

لأتأله. 
وم2يـكا لصوعريرهـا اقناللهـا تقكل 
عبشـاب عبيأني لأيادي وحذيكها من دال 
عبسـاوديّة اعإلمارعت  عباأابـة اعبن ـاق 

انسـا   وط ـال  لقكـل  يكلـذذان  ا2ـم 
اشيوخ 2ذع عبشاب عملظلو3. 

يف عبيأـن مظلومية شـاب ع2كزت بها 
ورتان عبسأا ، اتأملت ارقت بها جأادعت 

عمرض.. 
ابكنهـا بـم تهـز لنـي عإلنَْسـان ابـم 
تَحـ2ّك ضأري عملجكأع عبدايل ابم يصحو 

بها ضأري عإلنَْسانية.. 
يف عبيأـن ال يأـ2 يـو3 دان ون ي2تكب 
عباـداعن مجزرتـني وَْا ثـالث لحـق 2ـذع 
عبشـاب عملظلـو3. ايف ُتــّل يـو3 يُذلـح 
عبشاب عبيأاني من عبوريد إىل عبوريد قكال 

اجوعا احصارعً 

اتُأـارس لحقه ُتــّل حـ2اب عإللادة 
دان ون يح2ك عباابم ساتن.. 

ُتّل يـو3 يُأـــ2ُّ مـع توعصـل عباداعن 
تكزعيد مااناة امآيس عبيأنيون، ُتـّل يو3 
لل ايف ُتـّل سـاعة يسـقط فيها شـهدع  
اج2حى لغـارعت عباـداعن عآلثأـة، ُتـّل 
دقيقة يأوت عبارشعت من عبجوع اعمل2ض 

من اطأة عإلج2ع3 اتشديد عبحصار.. 
 يف عبيأـن ال تأ2 سـاعة دان ون يكون 
2ناك ضحايا وط ال انسا  اشيوخ يغدر 
لهم عباـداعن، ال يأ2 يـو3ٌ دان ون يكزعيد 
وعـدعد عبج2حى، اال يأ2 يـو3 داَن نحيب 
ارصعخ عبثـكاىل، ادان اجع ادموع تيُكم 

وط ال صغار.
مـا يحُدُث يف عبيأن من عداعن احصار 
امـا ي2ُتكـب من ج2عئـم امجـازر لحق 
عبشاب عبيأني، تشف حقيقة 2ذع عباابم 
عملنافق سـقطت ومامهـا ُتــّل عبانااين 
عبكي ت2فاها عممـم عملكحدة اعبكي تكحدث 

عنها ُتـّل تلك عملنّظأات عبن اقية.. 
2نا واجاع اآال3 امآيس شـاب لأتأله 
اال زعل يناشـد ُتــّل ضأـري حـيٍّ يف 2ذع 
عباابـم عبصامـت، 2نا قضية شـاب يُباد 

ادماؤه تسكرصخ عإلنَْسانية. 
ابكن احق عبدما  عبكي سـقطت ظلأاً 
اعداعنـاً عىل ث2ى 2ذع عبوطن عبغايل.. إنها 

بن تأـ2 دان عقـاب امنها دمـا  يأنية 
غابية فلن يكون ثأنها إال عبنرص اعبنرص 

فقط لإذن عبله تااىل.. 
امـن ُتـّل 2ذه عبدمـا  عبطا22ة عبكي. 
عرتوت منها عمرض عبيأنية سـككحّوُل إىل 
ل2عتني تنسـف اتسـقط عـ2اش عبظلم 
اعملسـككرين لُقـــوَّة عبلـه عمقـوى ايل 

عملكقني انارص عملسكضا ني.. 
وبيا عبلُه لأحكم عبحاتأني؟

لىل.. 
اتان حقاً علينا نرص عملؤمنني 

فانكظـ2اع إنا منكظـ2ان اال عداعن إال 
عىل عبظاملني.
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أيها القاعدون عن الجهاد أنتم ُتهيئون الساحة لألعداء

إعداد/ بشرى المحطوري
وبقـى عبشـهيُد عبقائُد سـال3 عبلـه عليه 
ْفنَـا إَِبيَْك  محـارضة ــ ملزمـة ـ ]َاإِذْ رَصَ
[ مكنااال فيها موقف عبجن  نََ 2ًع ِمـَن عْبِجنِّ
من عبق2آن عبك2يم امن عب2سابة عملحأدية، 
اتنـاال فيهـا وَيْضاً موضـوع عبقاود عن 
عبجهـاد، وثـاره اتبااته، مسـكدالً لاآليات 
عبكـي  عبكبـرية  عبج2يأـة  عبقاطاـة عـىل 
ي2تكبهـا ُتّل مـن ترلف عـن عبجهاد؛ من 
عبقاود اعبسـكوت يُهي  عبسـاحة بألعدع  
فيايثـون يف عمرض فسـادعً، قكـالً ادمارعً، 
او2ـم من ذبك تلـه، عبسـاي عبحثيث بهم 
بلقضا  عـىل عإلسـال3، اويضـاً عبقاود وا 
عبسـكوت 2و من و2م عمسباب عبكي تجال 

عممة ترُضب من ِقبل عبله سبحانه.

جريمُة القعود.. اآلثار واألبعاد:
وتد عبشـهيُد عبقائُد سال3ُ عبله عليه عىل 
ون ج2يأـة عبقاـود 2ـي ج2يأـة تبرية، 
عقالهـا جهنـم ــ اعبايـاذ لابلـه ــ اوال 
عذر وما3 عملسـلأني يُقاد2م عـن عبجهاد 
بنـرش دين عبلـه اإعال  تلأكه، السـيأا يف 
2ـذع عبزمـن، عبذي وصبـح عملسـلأون فيه 
تحت وقـدع3 عبيهـود اعبنصارى، مسـكدال 
عىل ذبك لأا سـط2ه عبق2آن عبك2يم حاتيا 
عـن عبقاعديـن يف غـزاة تبـوك، اعذر2م 
لـأن ذبـك لسـبب عبحـ2، حيث قـال: ]وبم 
يهـدد وابئك لأنهـم إن تان عد3 خ2اجهم 
تحت عنـوعن: ون عبوقت حار ال نسـكطيع 
ون نر2ج يف عبح2 2ـو يف عبوعقع بيا عذرعً 
حقيقيـاً، ابيا عـذرعً ُمـررعً، ونكم قادتم 
دان مـرر، اونكم تشـا2دان رسـول عبله 
)صلوعت عبله عليه اعىل آبه( ا2و إنسـان 
تأثلكـم يؤمله عبح2 اعبرد، فهل ونكم ورحم 
لأن سـكم اتؤث2ان ون سـكم عىل رسول 
عبله )صلـوعت عبله عليه اعىل آبه(! بو تان 
2نـاك يف عبقضيـة مـرر بقاـد 2ـو، بكن 
بيا 2نـاك مرر، ابيا 2ـو مأن يبحث 
عن عملـررعت بلقاود. }ُقْل نَاُر َجَهنََّم وََشـدُّ 
َحـ2ّعً{ ماذع ياني 2ذع؟ وبيا ياني 2ذع لأن 
قاودتم عصيان، اون قاودتم من منطلق 
ونكم ت2يدان ون تَسـلأوع، إذعً فلن تسلأوع؛ 

ارع تم عبنار إن تنكم ت قهون[.

أهم اآلثار للقعود عن الجهاد:
اوشـار سال3 عبله عليه إىل وث2ين مهأني 
جدع بلقاود 2أا تأـا قال: ]إذعً فنقول ملن 
يقادان: ال ت ك2ان ولدعً لأنكم سكسلأون، 
إنكم عندما تقادان سـكهيئون ون سـكم 
معدعئكم، ايف ن ا عبوقت سـكهيئون عبله 

سبحانه ون يرضلكم[.
ا2ـو فاالً ما يحصل بألمة عبيو3، حيث 
ون عببُاـد عن عبق2آن عبك2يـم اتاابيأه من 
ِقبـل عممة، امن و2ـم تاابيأه عالنطالق يف 
سـبيل عبلـه لكل ما نسـكطيع، مـن اعقع 
عبشـاور لاملسـؤابية، ودى لاممـة إىل ون 
تايـش حابـة عبـذل اعملهانـة، اسـيط2ة 
وعدعئهـا عليها، 2ذع من جهـة، امن جهة 
وخ2ى، عبله سـبحانه اتااىل 2دد يف عبق2آن 
عبك2يـم عباده لأنه إن بم ينطلقوع اين ذاع 
تاابيأـه يف عبقـ2آن عبك2يم، فـإن عباقولة 
مـن عبرزي اعباار سـكحل لهم، لاإلضافة 
إىل ضنـك عبايـش يف ُتّل يش ، قـال تااىل: 
)َاَمْن وَْعـ2ََض َعْن ِذْت2ِي َفِإنَّ َبُه َمِايَشـًة 
ُه يَْو3َ عْبِقيَاَمـِة وَْعَأى، َقاَل  َضنـًكا َانَْحرُشُ
تَِني وَْعَأى َاَقـْد ُتنُت لَِصريًع،  َربِّ ِبـَم َحرَشْ
َقاَل َتذَِبَك وَتَكَْك آيَاتُنَا َفنَِسيكََها َاَتذَِبَك عْبيَْو3َ 
تُنـَ�(، لاإلضافة إىل ونه تااىل سيسـكبدل 

لهم غري2م، ثم ال يكونوع ومثابهم. 

عبرريُ ُتّل عبرري.. يف عبجهاد يف سبيل عبله
ت سـري  إىل  عليـه  بلـه  سـال3ُ  انـّوه 

قوبـه تاـاىل: ]ذَِبُكـْم َخـرْيٌ َبُكـْم إِْن ُتنكُْم 
تَْاَلُأـوَن[ يف سـورة عبكولـة عندما تحدث 
سـبحانه عـن عبجهـاد يف سـبيل عبلـه يف 
قوبـه: ]عنِ ـ2ُاع ِخَ اًفـا َاِثَقـاالً َاَجا2ُِداع 
ِلأَْمَوعِبُكْم َاوَنُ ِسـُكْم يِف َسـِبيِل عبلَّـِه ذَِبُكْم 
َخرْيٌ َبُكـْم إِْن ُتنكُْم تَْاَلُأـوَن[، إىل ون عبرري 
عبكبري اعبنرص اعباـز 2و يف عبجهاد، حيث 
قـال: ]ونت عندما تنطلـق يف عباأل ونت يف 
عملوقف عآلمـن حقيقة؛ منك من سـكوعجه 
عـداك، اعـداك قـد نبـأك عبله عنـه لأنه 
ضايف ومامك، اونك حينئٍذ من سـكحظى 
لوقـوف عبله ماـك، وبيا 2ـذع 2و عملوقف 
عبصحيـح؟ اوقـ2ب عملوعقـف إىل عبسـالمة 
اوقـ2ب عملوعقـف إىل عممـن؟ ا2ـو موقف 
عبازة اعبـرشف اعبقوة؟.بكنك عندما تقاد 
عـداك سيكسـلط عليـك، اعبله سـبحانه 
اتااىل سيكون به سلطان عليك فيرضلك، 
اوشـد عبرضلات 2ي عبرضلـات عبكي تأتي 
من قبل عبله؛ منه حينئٍذ سـيكون عإلنسان 
تأـا قـال عـن وابئـك: }َاَطبَـَع عبلَّـُه َعىَل 
ُقلُوِلِهْم َفُهـْم ال يَْاَلُأوَن{ منك مكى يأكن 
ون تحظـى لكوفيق مـن عبلـه، لهدعية من 
عبلـه، ل2عاية من عبله، اونت من قادت عن 
نـرصة دينـه، اونت من قاـدت عن نرصة 
عملسـكضا ني من عباده، اونت من قادت 
عن موعجهة وعدعئه حكى ابو لكلأة، اونت 
من عنطلقـت بكثبط عبنـاس عن نرص دين 
عبله اعن عبوقوف يف اجوه وعدع  عبله، تيف 
يأكـن ون تحظى لكوفيق من عنده، لل إنه 
سـيطبع عىل قلبك، اإذع مـا طبع عبله عىل 
قلبك فسـككون وعأى يف عبدنيا اسـككون 

وعأى يف عآلخ2ة[.

املرجفون املثبطون.. لن ينالوا 
األمَن ال يف الدنيا وال يف اآلخرة:

يف ذعت عبسـياق وتد سـال3 عبله عليه إىل 
ون عبشـاور لاممـن 2و مـع عملنطلقني يف 
سـبيل عبله، بنرصة دين عبلـه، حيث قال: 
]}َفـأَيُّ عْبَ 2ِيَقـنْيِ وََحـقُّ ِلاْمَْمـِن{؟ تأـا 
قال نبي عبلـه إل2ع2يم: }عبَِّذيـَن آَمنُوع َاَبْم 
يَْلِبُسـوع إِيَأانَُهـْم ِلُظْلٍم وُاَبِئَك َبُهـُم عْمَْمُن 
َا2ُـْم ُمْهكَـُداَن{ 2ذع من عبظلـم بلن ا، 
امن عبظلم بألمة، امن عبظلم بلدين، امن 
عبك 2 لناـم عبله سـبحـانه ون تقاد ثـم 
وَيْضاً تثبّط عآلخ2ين، اتظه2 ن ســك ونك 
عبحـكيـم اوابئــك 2م عملغــ2اران }َغ2َّ 
2َُؤالِ  ِدينُُهْم{. إن 2ذع 2و عبظلم عبشـديد، 
فأنت بسـت مـن و2ـل عممـن ال يف عبدنيا 
اال يف عآلخـ2ة. }عبَِّذيـَن آَمنُوع َاَبْم يَْلِبُسـوع 
إِيَأانَُهـْم ِلُظْلـٍم{ بم يحصل مـن جانبهم 
تقصري، ابيسـت عبقضية تأا يقال فقط 
ك[، عبظلم عبارة اعسـاة،  ]لظلم وي: ِلرِشْ
ُتّل موقف تقف فيه عصيان بله سبحانه 
تاـاىل 2و ظلم، ظلم بن سـك اظلم بألمة 
مـن حوبـك، ملـاذع؟ من عبباطل مكشـالك 
اال تكصور ون عبباطل يسـود لجهود و2ل 
عبباطـل احد2م، اإنأا وَيْضـاً عآلخ2ان - 
من يسـأون ون سـهم مؤمنني - 2م من 
بهم عبقسـط عماف2 يف ون يسـود عبباطل.. 
قاد 2ـذع اتح2ك 2ذع، من عبذي سـينجح 
يف عبسـاحة؟ عبذي يكحـ2ك، إذعً فابذي قاد 
2ـو من وسـهم لنصيـب تبري يف عنكشـار 

عبباطل[.

الباطُل متشابٌك.. شبكة واحدة
قال عبشـهيُد عبقائُد سال3 عبله عليه 2ذه 
عبجألة عب2عئاة عبجاماة ]عبباطل مكشالك، 
شـبكة اعحدة[ ا2و يكناال يف محارضته 
عبكوضيح لأنه ال توجُد )ماصية م 2دة وا 
شرصية(؛ منه تأا قال: ]حقيقة ال تظن 
ون عملاصية عبكـي تنطلق منك 2ي ماصية 
يف حـدادك عبشـرصية احكـى عملاـايص 
عبشـرصية تنكهـي يف عمخـري إىل ون تكون 

ظلأـاً بألمـة، ملـاذع؟ منه إنأـا ينطلق من 
منطلـق عال2كأا3 لأم2 عممـة اعبدفاع عن 
عملسكضا ني َمْن ن سه زعتية، اونت إذع ما 
دنست ن سـك لاملاايص تنت وق2ب إىل ون 
تقاد، تانت ن سك منحطة، اإذع ما قادت 
تنت وَيْضـاً من ظلأت عآلخ2يـن لقاودك؛ 
من قاودك تان مساعدعً عىل عنكشار لاطل 
عآلخ2ين اظلأهم. عبباطل مكشـالك شبكة 

اعحدة[.
اوضـاف ويضـاً: ]ال تكصـور ون 2نـاك 
ماصيـة ال تأكـد آثار2ا إىل عبنـاس، حكى 
عملاصيـة عبكي تاألها ونـت لأ 2دك، ا2ي 
ماصية يف حداد شرصيكك - تأا وسل ت 
- إنها تؤث2 عىل ن سـيكك، ان سيكك تؤث2 
عـىل ترصفاتك، فإما ترصفـات خاطئة يف 
اعقـع عبحيـاة، وا قاود عن نـرص حق، وا 
عنطـالق يف نـرص لاطل، وبيا 2ـذع تله يف 

عمخري ظلم بألمة؟[.

هل نحن مسؤولون عن عدم 
انتشار اإلسالم يف العالم أجمع؟!

اععكقـد سـال3 عبلـه عليـه عـىل ضو  
درعسـكه ات ّهأـه آليـات عبقـ2آن عبك2يم 
ـــ ا2ـو عالعكقاد عملنصـف ـــ ون عبا2َب 
عملسـلأني َجأيااً دان عسكثنا  مسؤابون 
ومـا3 عبلـه عن عـد3 اصـول عإلسـال3 إىل 
ُتّل عبنـاس يف عبكـ2ة عمرضيـة، حيث قال: 

ُتّل  اعحـدة،  شـبكة  مكشـالك  ]عبباطـل 
لاطل يسـاعد عـىل عبوقـوع يف لاطل آخ2، 
اتل لاطـل بـه وثـ2ه يف اعقع عبحيـاة عىل 
عبـاد عبله؛ بهذع وعكقد ونـا، وعكقد ون وابئك 
عملاليـني عملاليـني يف مركلف ونحـا  عباابم، 
عبا2ب مسـؤابون عنهم وما3 عبله، عبا2ب 
ون سـهم عبذيـن ونـزل عبلـه 2ـذع عبدين إىل 
نبـي منهم اللغكهـم، اجالهـم 2م عممة 
عبكـي و2َّلها من تنطلق بنرش دينه اإصالح 
عباده اإخ2عجهم من عبظلأات إىل عبنور يف 
مركلف وقطار عبدنيـا، 2م من قاداع فحل 
محلهـم َمْن؟ عبيهود؛ بي سـداع يف عمرض، 
بم يكن عب ساد من جانب عبيهود بوحد2م 
لل وسـهم عبا2ب ماهم لقاود2م، اوسهم 
وابئـك عبذيـن ح2َّفـوع عبديـن عن مسـاره 
عبصحيح من قبل )صص22 سـنة( 2م وَيْضاً 
مـن وسـهأوع، 2كـذع يجني عإلنسـان عىل 

ن سه. فك2 يف آثار عألك[.

هل السكوُت والقعوُد حكمة؟
اواضح سـال3 عبله عليه لـأن عبقاود ال 
يأكـن ون يكون فيه حكأة ولدع، اتسـا ل 
عن ذبـك قائال: ]2ـؤال  عبذين يسـككون، 
اينطلقـون يثبطـون عبناس عـن عبكال3، 
ايثبطـون عبنـاس عن عباأـل، نقول بهم: 
2ل تاكقدان ون عبسـكوت حكأة؟ وي ونه 
2و عباأل عبحقيقي يف موعجهة وعدع  عبله، 
فأاضحوع بنا 2ذه عبرطة، فإذع ما روينا2ا 
إيجاليـة اعألية فاالً النـا ة يف موعجهة 
عبادا اسكرضب عبادا، فنحن إنأا نبحث 
عـن عباأل عبذي يكون بـه وث2ه عىل عبادا. 
َمـن عبـذي يسـكطيع ون يجاـل سـكوته 
سـكوتاً عألياً يف موعجهة 2ـذه عمحدعث؟ 

إنأا 2و مرداع يردع ن سه[.
اوضـاف قائـالً: ]اونـت مـن ال ت2ىض 
بن سـك ون يكون حديثك مع واالدك 2كذع 
إذع مـا تان 2ناك ط2ف مـن وصحالك من 
و2ل ق2يكك ععكدى عىل يش  من مأكلكاتك، 
وبيـا 2ـو من سـينطلق يشـجع واالده؟ 
وبيا 2و من سيشرتي بهم وسلحة؟ وبيا 
2و من سيابئ راحيكهم قكاالً امقاامة؟ 
يقـول بهم: ونكـم رجال، يقول بـه علنه: يا 
ولـي نحن ن2يـد ون نحـاال إذع عصطلحنا. 
فيقـول: ولـدعً، ونـت ت2يد ون تسـكت حكى 
يأخـذاع حقك. وبيـا 2ذع ما يقـال فاالً؟ 
بكن 2نا يجال عبسـكوت - حكى يداسـه 
عمعـدع  لأقدعمهم - 2ـو عبحكأة، ايدعو 
عآلخ2ين إىل ون يسككوع، اإىل ون يقاداع[.

الساكت.. يقَبُل أن ينخِدَع 
بسهولة:

اتط2ق سـال3 عبله عليه بنقطة مهأة، 
ا2ـي ون عإلنسـان إذع مـا قاد، اسـكت، 
يقبـل لابردياـة، لـل اسـياأل عىل ون 
يقنـع عآلخ2يـن لذبك عبردعع عبـذي عنطىل 
عليـه اصدقـه، حيث قـال: ]اعإلنسـان 
عبـذي يكون عىل 2ذه عبحابة 2و وَيْضاً من 
سـيكون قالالً من يُردع مـن قبل وعدعئه 
عندما يقـول عمم2يكيون: نحن إنأا ن2يد 
مـن دخوبنـا عبيأـن ون نُِاـنْيَ عبدابة عىل 
مكافحة عإلر2اب، اون نحارب عإلر2اليني. 
فهو من سـيقكنع رسيااً لهذع عبكال3؛ من 
عملبـدو عنده 2و عبسـكوت اعبقاـود، فهو 
من سيكشـبث لـأي تال3 دان ون يكحقق 
ايكأتـد مـن اعقايكـه، يأيـل لابناس إىل 
عبقاـود فيقـول: )يا وخـي ما دخلـوع إال 
ا2م ي2يداع ياينـوع دابكنا، لل عبله ي2ىض 
عليهـم، اعاد بهم عبجودة، يسـِلأونا رش 
ذاال عإلر2اليني عبذين يؤذاننا سـيكلَّ ون 
علينا(. يقبل لرعـة ون ينردع، اعبا2ب 
مـا رضلهم مع إرسعئيـل إال خدعع عبيهود 
اعبنصـارى، تان تلأـا تأ2بـوع ملوعجهـه 
إرسعئيـل ادخلوع ماها يف حـ2ب جا  من 

ينـادي لابصلح ا2دنة، فرتتـاح إرسعئيل 
فرتة اتابّئ ن سـها، اتُِاّد ن سـها وتث2، 
ثم تنطلق من جديد، ا2ؤال  اعثقون لأنها 
2دنة - اإن شـا  عبله سـككلطف عمجوع  
امن لاد سنصل إىل سال3، اينكهي ايغلق 
ملف عبح2ب!. وابئك وعدع  قال عبله عنهم: 
}َاال يََزعبُـوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحكَّى ي2َُدُّاُتْم َعْن 
ِديِنُكـْم إِِن عْسـكََطاُعوع{ اسيسـكطياون 
فاالً إذع بم يقـف عملؤمنون يف موعجهكهم، 
سيسـكطياون فاالً ون يـ2داع عبناس عن 

دينهم.

ملاذا َتْدَعُم أمريكا )سرًا( 
املذهب الوهابي؟

اواضـح سـال3 عبلـه عليـه ون ُتّل من 
ياكقد ون وم2يكا ال ت2يد من دخوبها عبيأن 
إال عبقضـا  عـىل عإلر2ـاب لأنـه مرداع، 
اون عبهـدف مم2يـكا 2و عبشـاب عبيأني 
تكل، حيـث قـال: ]نقول: ونـت مرداع، 
ونت تظـن ون وم2يكا اإرسعئيـل ون عبيهود 
اعبنصارى ونهم إنأا ي2يـدان وابئك عبذين 
يسـأونهم إر2اليـني، ونت مرـداع لهذع 
سـوع  وتنت تبـريعً و3 صغريعً، ملـاذع؟ نحن 
حسـب ما2فكنا ن2ى انسأع ون من يقال 
عنهـم ونهـم إر2اليـون 2نـا يف عبيأن 2م 
عبو2اليـون، وا وشـراص مـن عبو2اليني 
اماا2د2ـم اجامااتهـم، وبيـا 2ذع 2و 
عآلن ما يقـال لأنه إر2الي ام2عتز إر2اب، 
امنالـع اجـذار إر2اب؟. بكـن من عبذي 
دعـم 2ـؤال  يف عببدعية؟ من عبـذي مكنهم 
مـن ون يكغلـغلـوع يف مؤسسـات عبدابـة؟ 
فيأخذاع و2م عملجاالت دعخل 2ذع عبشـاب، 
ا2و مجال عبرتلية اعبكاليم، وخذاع عبرتلية 
اعبكاليم، اوخذاع عماقاف، اوخذاع ازعرعت 
وخـ2ى، وم2يـكا 2ـي عملهيأنـة، اوم2يكا 
تسـأع اتـ2ى، مرال2عتهـا اعسـاة، 2ل 
سكسـأح يف شـاب تابيأـن ون يكحـ2ك 
وابئـك عـىل ذبـك عبنطـاق عبوعسـع مئات 
عملاا2د، عبجاماات عبكبرية، مئات عملساجد 
وخذا2ـا، امنطقهـم ماـ2اف، اتالمهم 
ماـ2اف، ثـم ال يكون 2نـاك إيحـا  بهذع 
وا 2ـذع لدعأهم، اإيحا  لإخال  عبسـاحة 
ومامهـم اعبكااان ماهم اإفسـاح عملجال 

بهم، 2ذع يش  ملأوس[. 
اوضـاف موضحـاً عبـدار عمم2يكـي يف 
عبيأن: ]حكى تا2ف ون عبشـاب ن سه 2و 
عملسـكهدف ابيا وابئـك، اون عبدين لكله 
2ـو عملسـكهدف ابيـا وابئـك، ون وم2يكا 
من عببدعيـة 2ي من تاطي ضـو عً وخرض 
بدعم 2ؤال  اإفسـاح عملجـال وما3 2ؤال ، 
اعبكااان مع 2ؤال  ا2ي من شغلكهم 2م 
يف مناطق وخـ2ى يف مجال تكـون نكيجكه 
مصلحـة بهـا املصابحهـا يف عملنطقة، ثم 
تأتي لاد فرتة بكقول لأن وابئك إر2اليون. 
إذعً فأن 2و عملسـكهدف؟ إنهـا إنأا عألت 
2ـؤال  مـن عببدعية عبـارة عن مـرر؛ من 
يف  تكغلغـل  اون  لكلـه،  عبشـاب  تـرضب 
واسـاط 2ـذع عبشـاب، اتبني بهـا قوععد 
فيه، 2ي من لنكهم، وبيسـت 2ي عبكي لَنَت 
طاببان؟ وبيست 2ي عبكي تدعم عبو2اليني 
اتوحي لدعأهم؟ ثم يف عمخري تبدا اتأنها 
إنأـا تهيئ حجة بهـا يف عملسـكقبل، تزرع 
وشراصا اتوحي بآخ2ين لدعأهم، فأكى 
ما وصبح اجود2م ما2افاً ال شـك فيه يف 
2ذع عببلد، قابوع 2ؤال  إر2اليون، إذعً للدتم 
فيه إر2اب، ال شـك. من عبذي يسكطيع ون 
يقول 2نا يف عبيأـن بيا 2ناك ا2اليون؟ 
2نـاك ا2اليون ال شـك، وم2يكا سـأكهم 
إر2اليني، 2ل تسكطيع ون تقول: ال.. بيا 
2نـاك ا2اليـون؟ وابئـك عبذيـن تاكر2م 
إر2اليـني، إذعً وصبحـت عإلدعنة عىل اجهك 
ماثلة، ا2اليـون موجودان عندتم؟ نام، 

إذعً 2م إر2اليون[.

 ال تتصور أن )الباطل( يسود بجهود أهل الباطل وحدهم.. بل )القاعدون( لهم دور كبير في ذلك
مع  ضربهم  م��ا  ال��ع��رب   -
اليهود  خ��داع  إال  إسرائيل 
تأهبوا  كلما  كان  والنصارى، 
ودخلوا  إسرائيل  ملواجهه 
َم��ن  ج���اء  ح���رب  يف  معها 
وه��دن��ة،  بالصلح  ي��ن��ادي 
فرتتاح إسرائيل فرتة وتعّبئ 
أكثر،  نفسها  وُتِعّد  نفسها، 
ج��دي��د،  م��ن  تنطلق  ث��م 
وهؤالء واثقون بأنها ُهدنة!!

أن  يستطيع  ال��ذي  من   -
ليس  اليمن  يف  هنا  يقوَل 
هناك  وه��اب��ي��ون؟  ه��ن��اك 
أمريكا  ش��ك،  ال  وهابيون 
هل  إره��اب��ي��ني،  سمتهم 
ال..  تقول:  أن  تستطيع 
ل��ي��س ه��ن��اك وه��اب��ي��ون؟ 
تعتربهم  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك 
أصبحت  إذًا  إره��اب��ي��ني، 
اإلدانة على وجهك ماثلة، 
وهابيون موجودون عندكم؟ 

نعم، إذًا هم إرهابيون.
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عربي ودولي 

أسرى يف سجون االحتالل يضربون عن الطعام رداً على التعسفات الصهيونية
 : فلسطين المحتلة

عملسـكوطنني  مـن  مجأوعـٌة  ععكـدت 
عبصهاينـة عـىل قاط ي عبزيكـون يف منطقة 
تـل عب2ميدة لأدينـة عبرليل، ومـا عبثالثا ، 
محاابني منَاهم من قطف عبزيكون يف عمرض 

عملحيطة ملسكوطنة »رمات يشاي«. 
اقابـت اتابة » فلسـطني عبيـو3«، وما 
عبثالثا : إن مجأوعة من عملسكوطنني لاغكوع 
قاط ي عبزيكون ملناهم من جنيها يف عبرليل، 
مضي ـًة ون وصحـاب عمرض قامـوع لكحدي 
عأليات عملنع اعإلج2ع عت عباسـك2ية ادخلوع 
عمرض ل2فقة نشطا  شباب ضد عالسكيطان 

امكضامنني عجانب. 
اوضافت عبوتابة، ون حألَة قطف عبزيكون 
عسـكأ2ّت لاب2غم مـن ععكدع  عملسـكوطنني؛ 
لسـبِب إرصعر عم2ـايل اعبنشـطا  لابكوعجد 

اعد3 ت2ك عمرض لدان حأاية. 
اقـال عزعت عبك2تي منسـق حألة قطف 
عبزيكـون يف عبرليل »إننا ناأل من وجل تازيز 
صأود عباائالت عب لسطينية عبكي تااني من 
ععكدع عت عملسكوطنني اعبجيش عبصهيوني يف 
عملناطق عملغلقـة من مدينة عبرليل، اشـارك 
عباـرشعت من عملكضامنني اعبنشـطا  عم2ايل 
يف قطاف عبزيكون، احأاية وشـجار عبزيكون 

اعبثأار من عالحكالل اعملسكوطنني«. 
عب لسـطينية  عبقيـادَة  عأـ2ا  اطابـب 
لحأاية عملزعرعني ادعأهـم لامداعت اعبادد 
عبكي تسـاعد2م يف قطف عبزيكـون، اتوجيه 
اإرشاد عملزعرع عب لسطيني بلصأود يف ورضه 

ااطنه، مكحدياً عالحكالَل اعالسكيطان. 
مـن جانـب آخ2، اعصـل ورلاـُة ورسى يف 
ماكقـالت عالحكـالل عبصهيونـي إرضعلَهـم 

عمل كوَح عن عبطاا3. 

اقـال نادي عمسـري عب لسـطيني يف ليان 
بـه، وما عبثالثا : إن عمسـري صـدع3 عوض 
)أ2 عامـاً( من للـدة ليت ومـ2 مرضب عن 
عبطاـا3 منـذ )26( يوماً يف ماكقـل »عبنقب 
عبصح2عاي«؛ اذبك رفضـاً العكقابه عإلدعري، 
تأا يوعِصُل عمسـري رزق رجـوب )62 عاماً( 
من مدينـة دارع إرضعلَه عمل كوح عن عبطاا3 
منـذ ثالثـة ويّـا3 يف ماكقل »ريأـون«؛ اذبك 

رفضاً العكقابه عإلدعري. 
اوضاف نادي عمسـري، ون عمسريين خليل 
ولـو عـ2ع3، ات ـاح حطـاب يوعصـالن منذ 
ثأانيـة ويّا3 إرضعلهأا عمل كـوح عن عبطاا3 
يف ماكقل »2دعريم«، اذبك إسـنادعً بألسريعت 
عبلوعتـي يأكناـن عـن عبرـ2اج إىل سـاحة 
عب ـورة منذ )55( يومـاً؛ عحكجاجاً عىل قيا3 
إدعرة ماكقـالت عالحكالل لكشـغيل تامريعت 

عمل2عقبة.

قوات االحتالل الصهيوني تعتدي على 
املعتصمني بالجوالن املحتّل وسوريا 

تهّدد بالتصعيد 
 : الجوالن المحتّل

عبصهيوني  ععكدت قوعُت عالحكـالل 
لاب2صـاص، ومـا عبثالثـا ، لقنالـل 
عبغـاز عبسـا3 عىل عملاكصأـني يف للدة 
عبسـوري  لابجـوالن  مجـدل شـأا 
عملحكـّل عب2عفضـني إلج2ع  ما تسـأى 
»عنكرالـات عملجابـا عملحليـة«، فيأا 
تلـّوح  عبسـورية  عبرارجيـة  ازعرة 
لابكصايد يف حال عسكأ2عر عالعكدع عت 
اف2ض سـلطة عالحكـالل لابقوة عىل 

سكان عبجوالن. 
اقابـت اتابة سـانا عبسـورية: إن 
قامـت  عإلرسعئيـيل  عالحكـالل  قـوعت 
لاالعكـدع  لاب2صـاص اقنالـل عبغـاز 
مجـدل  يف  عملاكصأـني  عـىل  عبسـا3 
شـأا عب2عفضـني إلج2ع  ما تسـأى 
»عنكرالات عملجابا عملحلية«، مضي ًة 
ونها حاابت ت 2يَقهم لابقوة اععكقلت 

عددعً من عم2ايل. 
اب كـت عبوتابة، إىل إصالة عدد من 
عخكناق  عملاكصأـني ااقـوع حـاالت 
لني عبشـيوخ اعمط ال اعبنسا  ج2ع  
عالعكـدع عت لابغـاز عبسـا3 اعبقنالـل 
اعب2صـاص  اعبدخانيـة  عبصوتيـة 
عـىل عملاكصأـني، مشـرية إىل تصدي 
عملاكصأـني بقـوعت عالحكـالل يف حني 
قـوعت  زرعكـه  وريض  بغـم  عن جـ2 
عالحكالل عبصهيونـي يف إْحـَدى عبكالل 
عملحيطـة لأـكان عالعكصـا3 يف للـدة 

مجدل شأا. 
ان ذ ولنا  عبجوالن عملحكّل ععكصاماً 
يف للـدة مجدل شـأا، وما عبثالثا ؛ 
تسـأى  مـا  إلجـ2ع   رفضـاً  اذبـك 
»عنكرالات عملجابا عملحلية« عبكي تان 
مق2رعً إج2عؤ2ا، وما، اسـادت حابٌة 
من عبغليان عبشابي لني ولنا  عبجوالن 
عبذيـن عحكشـداع منذ سـاعات صباح 

ومـا يف عببلـدة ملنع إج2ع  ما تسـأى 
عالنكرالـات، ارعفضني تهويَد عبجوالن 
عملحكـّل اطأـا ع2الكـه، مؤّتـدين 
عم3  بوطنهـم  لانكأائهـم  تأسـكهم 

الابُهوية عبا2لية عبسورية. 
ازعرة  وّتــدت  جانبهـا،  امـن 
عبرارجية اعملغرتلني عبسورية يف ليان 
نرشتهـا، ومـا، ون عبجـوالن عبا2لي 
عبسـوري عملحكـّل جـز  ال يكجـزو من 
ورعضيها اسـكاأل عىل إعادته عاجالً 
و3 آجالً، ما2لًة عن دعأها بلأوعطنني 
مقاامكهـم  يف  عبسـوريني  عباـ2ب 
بالحكالل عإلرسعئييل اإلج2ع  ما يسأى 
عنكرالـات »عملجابـا عملحليـة« غـري 

عبرشعية. 
اوضافـت عبـوزعرة، ون مأارسـات 
سلطات عالحكالل عبصهيوني ت2مي إىل 
إض ـا  عبرشعية عىل مؤّسسـات غري 
رشعية وصـالً اتأثل سـلطة عحكالل، 
ماكرة ذبك محاابـة تهدُف إىل تأ2ي2 
ُمَرّططاتهـا عبكهويدية عالسـكيطانية 
عنرصيـة عبطالع، مشـرية إىل ون 2ذه 
عبرطوة عإلرسعئيلية تساى إىل رشعنة 
اتك2يا عالحكـالل اتطبيق “عبقانون 
عإلرسعئيـيل” عـىل عبجـوالن عبسـوري 

عملحكّل. 
احـّذرت عبرارجية عبسـورية، من 
ون عإلجـ2ع عت عبصهيونيـة عباداعنيـة 
اعالسـك زعزية سـكؤدي إىل مزيـد من 
عبكوتـ2 اعبكصايـد بألاضـاع عبقائأة 
يف عبجـوالن عملحكـّل اعملنطقة، مطاببًة 
مجلَا عممن عبـدايل لابكح2ك عبااجل 
بح ظ عممن اعبسـلم عبدابيني اإبزع3 
دابة عبكيان لاحـرتع3 ق2عرعت مجلا 
عبصلـة  ذعت  عملكحـدة  اعممـم  عممـن 
ااقف سياسـاتها عالسـكيطانية غري 
عبقانونيـة اإج2ع عتهـا عبقأاية لحق 

سكان عبجوالن عبسوري عملحكّل. 

 افيما مستوطنون صهاينة يعتدون على مواطنين فلسطينيين:

أنقرة تعلن استعدادها لبدء عمليات واسعة بسوريا وموسكو تهدد 
بإسقاط أية طائرة توجه الدرونات نحو »حميميم«

 : وكاالت
وّتــد عب2ئيا عبرتتي رجـب طيب ورداغان، 
خططهـا  وتألـت  لـالده  ون  عبثالثـا ،  ومـا 
اعسـكادعدعتها إلطـالق عأليات واسـع نطاقاً 

اوتث2 فاابية يف عملناطق عبسورية. 
ترصيحات ورداغان جـا ت يف خطاله وما3 
عبككلـة عبنيالية بحـزب عبادعبـة اعبكنأية لأق2 
عبرملـان عبرتتـي يف عبااصأـة ونقـ2ة، موضحاً 
ون قـوعت لـالده عملسـلحة ن ذت قبل عـدة ويّا3 
رضلات رشق عب 2عت، اونها تسكاد عآلن إلطالق 

عأليات واسع ق2يباً. 
يُذت2 ون ت2تيا تشـن عأليات عسـك2ية منذ 
وشـه2 يف مناطـَق من شـأال سـوريا لدعوى 

محارلـة حزب عباأـال عبك2دسـكاني ااحدعت 
حأاية عبشـاب عبك2دية، عبلذين تكهأهأا ونق2ة 
لاإلر2ـاب، يف حـني يكهم عمتـ2عُد ت2تيـا لدعم 

عبكنظيأات عإلر2الية. 
قأـة  لاـد  ورداغـان  ترصيحـاُت  اتأتـي 
عسـطنبول عب2لاعية عبكي جأات لالده اراسيا 
اف2نسـا اوملانيا، اعبذي من عملكوقع ون عمط2عف 
عمرلاـة واجـدت حـالً تشـرتك فيـه مصابـح 
عبجأيـع، لايـدعً عـن عبحـل عبنهائـي بألزمـة 

عبسورية عبكي عنح2ف مسار2ا. 
من جهكه 2دد رئيا بجنة عبدفاع يف مجلا 
عبداما شامانوف لإسقاط وية طائ2ة عسكطالع 
عبدرانـات عـىل عملوعقـع  تاأـل عـىل توجيـه 
عب2اسـية يف سوريا.  اقال شامانوف، يف حديث 

بوتابة »إنرتفاتا« عبيو3: »بقد صدرت ليانات 
من جانبنا عن قيا3 طائ2ة عسـكطالع وم2يكية 
لكوجيه عبدرانـات عبكي 2اجأـت قوععدنا. اال 
وسكباد ون ذبك سـيأنحنا يف عمل2ة عملقبلة، عبحقَّ 
عمخالقي يف رضب طائ2عت عالسكطالع 2ذه«. 

ايف اقـت سـالق، وعلـن نائب ازيـ2 عبدفاع 
عب2ايس عب 2يق وال وبكسـندر فومني ون طائ2ة 
 ،POSEIDON-8 عسـكطالع وم2يكية من ط2عز
قامـت لكوجيه عبدرانات عبكي 2اجأت عبقاعدة 

عب2اسية يف حأيأيم مطلع عباا3. 
عملالومـات  ون  عـىل  شـامانوف،  اشـدد 
عب2اسية عملذتورة، موثوقة ادقيقة، اوع2ب عن 
عسـكغ2عله بهذع عباأل غري عملقبول اعبالوخالقي، 

اععكره عنكهاتاً بلقانون عبدايل.

إيران: العقوبات األمريكية لن تغرّي من سياساتنا 
 : متابعات 

قال ازي2ُ عبرارجية عإلي2عني جوعد ظ2يف، 
ومـا عبثالثـا ، لـأن عباقولـاِت عمم2يكية 
سـكؤث2 عىل لالده عقكَصاديـاً، بكنها بن تغرّي 

من سياسات طه2عن. 
جا  ذبـك يف ترصيحـات ودىل لها ظ2يف، 
عىل عبقنـاة عبكل زيونيـة عمم2يكية “يس لي 
إس″، تاليقـاً عىل لـد  عباقولات عمم2يكية 

ضد لالده يف 5 نوفأر عملقبل. 
اوضـاف ظ2يـف خـالل ترصيحـات ودىل 
لها عـىل قناة » يس لـي إس« عمم2يكية، ون 
عباقولات سـكؤث2 عقكَصاديـاً بكنها بن تغري 
سياسـاتنا، ُمضي اً ونـه ينبغي عىل عبواليات 
عملكحـدة ون تالم ذبك، اعشـنطن مدمنة عىل 
عباقولات، اتظـن ون عباقولات تحل جأيع 

عملشاتل بكنها بيست تذبك. 
اوشـار إىل ون عباقولات بهـا تأثري ن ي 

اونهـم لـدواع عبشـاور لهـا يف اقت سـالق، 
عباقولـات  تأثـريُ  يكـون  ال  لـأْن  مكوقاـاً 
عمم2يكيـة تبريعً جدعً، الفكـاً إىل ون عباقولات 
مسـؤابية  مـن  اون  عبشـاب،  عـىل  تؤثـ2 

حكومكـه عبحد مـن تأثري2ا عليـه، مؤّتـدعً 
عىل ون لالده بن تنسحب من عالت اق عبنواي 
مـا دع3 يردمها، امشـددعً عـىل ون لالده بن 

ت ااَض من جديد عىل عالت اق عبنواي. 



عبادد 
  )532(

عمرلاا  اعبرأيا 
22 ص 2 ص2222ـ  -  32 وتكول2 أ2ص32

منل���ُك أراضَي زراعيًة كش���عب ميني ذات إنتَاج بجودة متميزة وعالي���ة، اليوم مطلوٌب من التجار أن يرّكزوا 
عل���ى املنتج احمللي ويتجه الناس إلى أن يزرع���وا مختلف احملاصيل، وتتعاون الدولة في ذلك مع التجار ومع 

املزارعني في ُك�ّل ما يساعد على جناح هذه العملية.

كلمة أخيرة

سليم المغلس *   
بع�َد تعثُِّر املرشوع الس�عودّي 
يف امله�رة املتمثّل يف َم���دِّ أنبوب 
النف�ط وإنش�اء مين�اء نفط�ي 
خ�اصٍّ به�م؛ لتس�ويق نفطه�م 
الرف�ض  نتيج�ًة لحال�ة  عاملي�اً؛ 
الشعبيّة للتواجد السعودّي والتي 
تصّدرها أبناُء املهرة األحراُر ومن 

خلفهم ُك��لُّ أحرار الشعب..
الس�عودّي  النظ�اُم  ه�و  ه�ا 
املأس�اَة  يس�تغلَّ  أن  يح�اوُل 
واألرضار املرتتب�ة ع�ى إعص�ار 
لب�ان؛ لينّف�ذ سياس�اِته الخبيث�ة واالس�تعمارية بالَعْزف عى 
معاناة وآالم وجراح أبناء املهرة؛ ليجعلها غطاًء إنَْسانياً؛ إلَعاَدة 

ة تسيري  التموضع والحضور واالنتشار العسكرّي؛ بُحجَّ

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صري عبدراعني

سليمان عويدين
لقد أَمدَّ اللُه يف حياتنا إىل 
أن شاهدنا بأُمِّ العني بالَدنا 
اليمن َوهي تصنُع صواريَخ 
لتك�ون  ذكي�ة؛  بالس�تية 
ضم�ن دول قل�ة نجحت يف 
الوص�ول إىل هذا املس�توى 
العس�كرّي..  اإلنت�اج  م�ن 
وه�ذا ما ل�م يك�ن يتخيله 

أغلُب اليمنيني. 
اليمن�ي  أس�قط  لق�د 
بهذا اإلنجاز ُعق�دَة اليمني 
الجاه�ل يف نفوس املصابني 
به�ا إذَا م�ا اس�تنبهوا لهذا 
س�يخدم  وه�ذا  اإلنج�از.. 
اليمن�ي  الس�يايّس  العم�َل 
املنطق�ة،  مس�توى  ع�ى 
فل�م يكن يتخيَُّل الس�يايّس 
اليمني  أن يصن�َع  العرب�ي 
الذك�ر..  يس�تحق  ش�يئاً 
فم�ا بالكم بيشء يس�تحقُّ 
الخوف َوالقلق ألعداء اليمن 
َوالفخ�ر َواالعت�زاز ألحباب 

اليمن؟!.. 
ن�زل  الخ�رُ  ه�ذا 
تحال�ف  ع�ى  كالصاعق�ة 
العربان ونزل مدّمراً بشكل 
مبارش عى رؤوس مرتِزقة 
الس�احل..  يف  العرب�ان 
حتى ص�ار املرت�ِزُق يميش 
ويف  املدرع�ات  بأح�دث 
أك�ر املعس�كرات َوالخوف 
ع�ى  يس�تحوذُ  َوالرع�ب 
تفكريه م�ن دن�و أجله إثر 
صاروخ ق�د يأتي مباغتاً يف 
أي وقت بصاروخ بدر الذي 
ال يخطئ اله�دَف أبداً بإذن 

الله.. 
إن تأث�ريَ ه�ذا الصاروخ 
قد ينعكُس بشكل كبري عى 
املرتِزقة..  تحش�يد  عملي�ة 
فل�م تع�د هنالك ثق�ٌة عند 
املرتِزقة ب�أن الطرياَن قادٌر 
املنطق�ة  تمش�يط  ع�ى 
املرتِزقة  ليتق�ّدم  املطلوب�ة 
فيه�ا َويحتلوه�ا كما كان 
فالي�وم  س�ابقاً،  الوض�ع 
ص�ار بدر يُخيُفه�م يف ُك�ّل 

ساعة.. بالتايل 

 1Pصاروخ بدر
والنهوض 

اليماني الكبري

األوائل واملتفّوقون أمام حملة 
عدوانية مدروسة

الزراعة موقٌف يعزّز الصمود ويكسر الحصار

محمد طاهر أنعم* 
ُع�َم���اَلُء  يق�وُم  ع�ام  ُك���لِّ  يف 
بتحري�ك  الس�عوديّة  االس�تخبارات 
الطَلب�ة  تثبي�ِط  ملحاول�ة  خالياه�م 
املتفوقني واألوائ�ل وأصحاب معّدالت 
جمي�َع  أن  ��ة  بُحجَّ التس�عينيات؛ 
الط�الب يحصلون عى ه�ذه املعدالت 
وأنّ�ه ليس بمجهوده�م أَْو ذكائهم أَْو 

مثابرتهم. 
وله�ذا ه�دٌف واض�ٌح وه�و إفقاُد 

الشعور بالثقة واالنتماء. 
وِم�ن املؤس�ف أن بع�ض الطيّبني 

ينساقون وراء هذا املسار العدواني بدون وعي. 
ال يكاد يوجُد طلبٌة يف مس�توى التس�عينيات من 

املعدالت إاّل وهم من املجتهدين واألذكياء ِفْع��الً. 
ولك�ن  واملهمل�ني،  الغّشاش�ني  بع�ُض  ينج�ُح 
نجاَحهم يكوُن يف حدود الستينيات أَْو السبعينيات، 
ون�ادراً جداً َم�ا يصل أحُده�م إىل الثمانينيات، حتى 
ل�و كان الكت�اُب مفتوح�اً أمامه، وهذا أم�ٌر يعرفه 

الرتبويون جيّداً. 
الحاصل�ني ع�ى مع�ّدالت  فنس�بُة  وباملناس�بة 
التسعينيات للعام الدرايس املنرصم )٢٠١٧- ٢٠١٨( 
هي أقل من ٦ ٪ من الطلبة الناجحني، )وبالتحديد 

٥.٩٤ ٪(. 
وطالب�ة، م�ن مجم�وع  وبع�دد ٩.٦٦٣ طالب�اً 

١٦٢.٧٦٥ ناجح�اً، وه�ي نس�بٌة عاملي�ٌة منطقي�ٌة 
مقبولة. 

أما فوق ٩٥ فعدد ٥٢٩ من الطلبة، 
وبنسبة ٠.٣٣٪. 

كما ال ننىس أن الراسبني هذا العام 
بلغوا ١٩.٦٣٥ طالباً وطالبة، وبنسبة 
١٠.٧٦٪ من إجمايل ١٩٣.٥٢٩ طالباً 
وطالب�ة تقدم�وا المتح�ان الثانوي�ة 
للع�ام األخ�ري يف ١٤ محافظ�ة يمنية 
تُ�رِشُف عليه�ا وزارُة الرتبية والتعليم 

يف صنعاء. 
وهن�اك من الراس�بني ع�دد ٦٥٧٨ 
من الطلبة تم حرمانُهم وإس�قاطهم 
ألس�باب متعددة، منها الغش وانتحال الش�خصية 
واخت�الف الخطوط يف الدفرت واإلجاب�ات املوّحدة يف 

املرَكز االمتحاني وغريها من األمور. 
وكل ه�ذا ال يعن�ي ع�دَم وجود ِغ�شٍّ وتجاوزات 
ًة تُبْذَُل؛ للتخفيف  مس�تمّرة، ولكن هناك جهوداً جادَّ
منها م�ن ناحية، ومن ناحية أُْخ���َرى فعى أولياء 
أم�ور وأصدقاء الطلبة املتفوقني فوق التس�عينيات 
تهنئتُهم وتش�جيُعهم؛ لتفوُِّقه�م ومثابرتهم، وعدم 
االنس�ياق مع محاوالت العدوان وأذياله واملغّرر بهم 
معهم يف إفقادهم الثقَة يف أنفسهم، فهم إحدى أهّم 

ثروات اليمن. 

* رئيس اللجنة العليا لالختبارات

زيد البعوة 
النف�س  الزراع�ُة واالعتم�اُد ع�ى 
والحص�ار  الع�دوان  مواجه�ة  يف 
االقتَص�ادي املف�روض ع�ى الش�عب 
اليمن�ي من قب�ل العدوان الس�عودّي 
، بل  األمريكي اإلمارات�ي أمٌر رضوريٌّ
إنه أصب�ح واجباً ديني�اً وأمراً تتطلبه 
املرحل�ة والظ�روف والتوج�ه الع�ام 
رس�مياً وش�عبيّاً للزراع�ة لي�س من 
املس�تحيالت، ب�ل إن ذل�ك يف متن�اول 
الجمي�ع، وعلين�ا جميع�اً أن نقت�دَي 
بوح�دة التصنيع العس�كرّي للجيش 

التحدي�ات  كلَّ  الت�ي واجه�ت  الش�عبيّة  واللج�ان 
وصنعت صواريخ بالس�تية بعي�دة املدى وصواريخ 
ذكي�ة وطائرات مس�رّية فحطمت املس�تحيل وأثمر 
عملها يف الواقع، وكذلك الحال بالنس�بة للزراعة إذَا 
حصل توجه عميل شامل فسوف يكون لذلك ثمرٌة يف 

الواقع كبرية جداً. 
يف حال�ة ال�رصاع ب�ني الح�ق والباطل دع�ا الله 

املؤمنني إىل اإلعداد ليس يف مجال اإلعداد العس�كرّي 
َوالب�رشي وصناع�ة أنواع الس�الح فحس�ب، بل يف 
مختل�ف املج�االت والتي م�ن أهمها 
الزراعة بكل أصنافها، زراعة الحبوب 
م�ن  الت�ي  والفواك�ه  والخ�روات 
شأنها رفد املجتمع املؤمن املستهَدف 
واملح�اَص وجعل�ه يك�ون يف حال�ة 
اكتف�اء ذات�ي من َحيْ�ُث الغ�ذاء وإذَا 
كان املجتمع املس�تهَدُف يعيش حالة 
اكتف�اء ذاتي يف غذائ�ه َفِإنَّ هذا يعتر 
من أهّم العوامل املساعدة التي تجعله 
يصُمُد ويثبت يف مواجهة العدّو لفرتة 
طويل�ة من الزم�ن، كما تفق�د العدّو 
عن�رَص الحص�ار الذي يراه�ن عليه يف 

تركيع املجتمع وهزيمته. 
والجان�ُب الزراع�يُّ مهمٌّ ج�داً يف اس�تمرار حياة 
اإلنَْس�ان س�واٌء أكان يف حال�ة صاع وح�رب أم ال، 

فالله سبحانه هيّأ األمور للناس، حيُث بسط 
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 * عضو الوفد الوطني 
عضو المكتب السياسّي ألنصار اهلل 
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السعودية يف املهرة: تسويٌق 
لألنبوب بغطاء إنساني


