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صفحة

الفرار من الجحيم

حذر خالل لقائه املبعوث األممي من هترب قوى العدوان من دفع استحقاقات احلرب واحلصار:

عملية هجومية ألبطال اجليش واللجان على مواقع املرتزقة يف اجلبلية تسفر  عن قتلى وأسرى
ال�����ع�����ث�����ور  ع����ل����ى ك����ش����وف����ات ل���ل���م���رت���زق���ة ال�����ف�����اري�����ن م�����ن م����ع����رك����ة ال����س����اح����ل ال����غ����ريب

ال����س����ي����اس����ي ألن�����ص�����ار اهلل ي����ع����زي يف اس����ت����ش����ه����اد جن����َل����ي األس������ت������اذ ص�������احل ه����رة امل����ك����ت����ب 
لجنة األسرى تدين تعذيب األسري الشريف حتى املوت وتعترب الجريمة مسعًى إلفشال حل ملف األسرى

قائد الثورة يطالب بوقف استهداف العملة وعرقلة دخول البضائع األساسية

ترامب فاضحًا طبيعة العالقة بين الرياض وتل أبيب:
لوال السعودية لكانت إسرائيل في ورطة

صراع المرتزقة على األموال 
يسقط مدينة تعز في انفالت 

أمني غير مسبوق

مسيرة حاشدة في المهرة ترفض 
وجود االحتالل السعودّي وتدعو 

أبناء الجنوب لمناهضته

عقيد مرتزق يروي تفاصيل اختطاف السعودية للواء عسكري وسجن عشرات الضباط:
آباء المرتزقة: النظام السعودي يجند أبناءنا 
ويلقي بهم في محرقة الحدود دون علمنا
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ببسلا

ببعدد

16 رايع بر 6 ر6166ـ
26 فون 4 ن1ر22

)567(
أخبار 

 تزايد حاالت "الفرار" في صفوفهم للنجاة من محرقة الساحل:

 مصرع وإصابة العشرات من عناصر العدّو والمرتِزقة وتدمير عدة آليات في جيزان ونجران:

اإلعالم الحربي يعرض اقتحام مواقع املرتزقة يف "الجبلية" ومصرع وإصابة وأسر عدد منهم
 : متابعات

أّكدت مشـا6ُد جديـدٌة عرضها بإلعال2ُ 
ببُغـزبَة  أن  ببج عـة،  أمـس  ببحراـي، 
 بملرتِزقـَة يعافون  ضعـاً ميدبفياً سـيئاً 
بلغاية يف جلهة ببسـاحل ببغراـي، يف ِظلِّ 
بسـت ربر بملحارق ببك4ى ببتي يتسـاقُط 
قتـى  جرحـى  ببعـربت منهـم  نيهـا 
جـربء ببع ليـات ببهجوميـة  ببرضاـات 
ببتـي  ببصار خيـة  ببجويـة  ببك ائـن 
تنّفذ6ُا ُقـــوَّبُت ببجيـش  ببلجان، برمر 
ببـذي يدنُع اأعـدبٍد كلـرة مـن بملرتِزقة 
معسـكربتهم  مناطـق  مـن  ببفـربر  إىل 

ت ركز6م 6ناك؛ بلنجاة احياتهم. 
بملشـا6ُد  ثّقا ع ليًة 6جومية  بسـعه 
فّفذتها ُقـــوَّبُت ببجيش  ببلجان ببشـعليّة 
عـى عـدد مـن موبقـع بملرتِزقـة يف أطربف 
منطقـة ببجلليـة )اعد قطع خـط إمدبد6م 
6نـاك قلل أيا2(  خال6 ببع ليـة تم بقتحا2 
تلـك بملوبقع اصـورة ملاغتـة، اابتزبمن مع 
بسـتهدبف مجاميـع بملرتِزقـة ببذيـن كافوب 
إىل  أَدَّت  مكثّفـة  مسـّددة،  انـربن  6نـاك 
مـرع  إصااـة ببعديـد منهـم  تـم أرس 
آخريـن بم يسـتطيعوب ببفـربر، ك ا عرضا 
بملشـا6د إحربق  تدمر عدة آبيات بل رتِزقة 
انربن ببجيش  ببلجان خـال6  اعد بقتحا2 

بملوبقع. 
 مـن دبخل تلـك بملوبقـع  ثّقـا كامرب 
بإلعـال2 ببحراي، كشـوناِت أسـ اء ملرتِزقة 

ببع ابقـة"  "أبويـة  يسـ ى  ملـا  تااعـن 
)ببُقـــوَّبت ببتـي يسـتقدُمها ببعـد بُن من 
تلـك  ببجنوايـة(  تضّ نـا  بملحانظـات 

ببكشـوناُت عددبً َكلـربً من أ بئـك بملرتِزقة 
أي  "نـربر"  اكل ـة  أسـ اؤ6م  قوالـا 
أفهم بفسـحلوب مـن معسـكربتهم  مناطق 

توبجد6م قلـل أن يصل إبيهم أاطا6 ببجيش 
 ببلجان. 

 كافـا بملشـا6ُد ببتـي عرضهـا بإلعال2ُ 
ببحراي خال6 برسـاايع ببفائتـة من جلهة 
ببسـاحل ببغراـي، قـد عرضـا كشـوناٍت 
م اثلـًة ظهـرت نيهـا ببكثـرُ مـن حاالت 
"ببفـربر" يف صفـوف بملرتِزقـة، برمـر ببذي 
يؤّكـُد صحـَة ببتقاريـر بمليدبفية ببتـي تفيُد 
اافسـحاب أعـدبد كلـرة مـن بملرتِزقـة من 
مناطق ببسـاحل، اعـد معاينتهـم بلجحيم 
ببوبسـع ببذي سـقط نيه آالف من زمالئهم 
قتـى  جرحـى منذ ادبيـة ببتصعيـد برخر 
بلعـدّ ،  قـد ذكـر فاطـُق ببجيش مـا يؤّكد 
تلـك ببتقارير يف أكثَر مـن مرة ض ن ايافاته 

ببعسكريّة. 
 تكلّد ببعدّ  خسـائَر ضخ ًة منذ مطلع 
ببشـهر ببجاري اعـد إعالفه تصعيـدبً جديدبً 
يستهدُف ببسـاحَل ببغراي،  اابرغم من أفه 
حشد بذبك ببتصعيد ُقــوَّبٍت كلرًة من ببغزبة 
 بملرتِزقـة، إال أن ُقـــوَّبت ببجيـش  ببلجان 
كافا قد أعدَّت ميدبَن بملعركة اشكل مناسب 
تحو6 نيه إىل ك ن  بسع  محرقة مفتوحة 
بلعدّ ، برمـر ببذي جعل "ببفربَر" أكثَر إغربًء 
بل رتِزقـة من بملـا6 ببخليجـي،  َمن بم يفر 
من بملعسكربت، 6رب خال6 بملوبجهات،  إال 

سقط قتيالً أَْ  جريحاً. 

إسقاط مقاتلة بدون طيار للعدّو يف 
الساحل ومصرع وإصابة عشرات 

املرتِزقة وتدمري 3 آليات
 : الساحل الغربي

فّفذت ُقــوَّبُت ببجيش  ببلجان ببشـعليّة، خال6 ببيومن بملاضين، عدَة ع ليات  رضااٍت 
عسكريّة فوعية بستهدنا ببغزبة  بملرتِزقة يف ببساحل ببغراي،  كلّدتهم خسائَر نادحًة مادياً 
 ارياً.  نفي منطقة ببجللية، ت ّكنا ُقــوَّبت ببجيش  ببلجان، من إسـقاط طائرة مقاتلة 
اد ن طيار بلعدّ ، جنوب بملنطقة،  أ ضح َمْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحيفة بملسـرة اأفه تم رصد 

ببطائرة أثناء تحليقها 6ناك،  جرى بستهدبنها انربن ملارشة أسقطتها عى ببفور. 
 أّكد بمَلْصَدُر أن ببطائرة بملسـتهدنة 6ي مقاتلة متطورة، تسـتطيع تنفيذ 6ج ات جوية 
 تت تع ا وبصفات حديثة،  أشـار إىل أن طربن ببعد بن رضب ُحطاَمها اعد إسقاطها اعدة 

غاربت بتدمر ما تلقى من أجهزتها. 
جـاء ذبـك ني ا تم تنفيذُ ك ـن فوعي كلّد بملرتِزقة خسـائَر نادحة، غـرب ببتحيتا، حيث 
زرعا  حدة ببهندسـة ببعسـكريّة عدة علوبت فاسـفة 6ناك،  نّجرتها اآبيتن عسـكريّتن 
مح لتن ااملرتِزقة، ما أَدَّى إىل تدمر بآلبيتن  مرع  إصااة ج يع من كافوب عى متنهن. 
 أ ضـح َمْصـَدٌر ميدبفي بلصحيفة اأن  حدبٍت من ببجيش  ببلجـان فّفذت 6جوماً فوعياً 
عى عدد من موبقع بملرتِزقة 6ناك، اعد ببك ن،  سقط عدد من بملرتِزقة قتى  جرحى خال6 

ببهجو2. 
 اابتـوبزي مع ذبك، ت ّكنا ُقــوَّبُت ببجيش  ببلجان من إحلاط محا بة تسـلل بل رتِزقة 
غـرب ببتحيتا أَيْضاً، حيث تم بسـتهدبُف بملرتِزقة بملتسـللن انربن مسـّددة أ قعا عددبً من 

ببقتى  ببجرحى يف صفونهم،  تم إعطاُب طقم يح ل معدالً رشاشاً بهم. 
 يف جلهـة كيلـو 16، أحلطـا ُقـــوَّبت ببجيش  ببلجان ببشـعليّة محا بة تسـلل أخرى 
بل رتِزقـة،  أ ضـح َمْصـَدٌر ميدبفي أن عـددبً من بملرتِزقة سـقطوب ان قتيـل  جريح خال6 

بملحا بة ني ا الذ اقيتهم اابفربر.

إسقاط طائرة تجسس يف عسري والعدّو السعودّي يعرتف بمصرع 7 من جنوده
 : الحدود

تكلَّد ببعد ُّ ببسـعوديُّ  مرتِزقتُه خسائَر 
نادحـًة يف برر بح  ببعتاد يف معارَك شـديدٍة 
شـهدتها جلهـاُت مـا  ربء ببحـد د، خال6 
ببيومـن بملاضيـن،  بعـرف إْعـاَل2 ببعدّ  

ا رع عدد من جنوده. 
بصحيفـة  َعْسـَكِريٌّ  َمْصـَدٌر   أ ضـح 
بملسـرة أن أاطا6 ببجيش  ببلجان ببشعليّة 
ت ّكنوب من إسـقاط طائرة تجسسية تااعة 
بقـوى ببعد بن غـرب مجازة اعسـر، ك ا 
ت ّكنوب من كرس زحونات بلغزبة  بملنانقن 

ُقلابة منَفذ علب. 
 أّكد بمَلْصَدُر سقوَط ببعربت من ببقتى 
 ببجرحـى يف صفـوف ببغـزبة  مرتِزقتهـم 
خال6 ببزحونات ببتي بست رت عدة ساعات 
ا شـاركة ببطـربن ببحراي، مشـربً إىل أفه 
ه،  تـم تدمرُ آبية عسـكريّة اصـار خ موجَّ
 إطـالق صوبريـخ فوع زبزب16، مـا أَدَّى إىل 

إنشا6 محا بة ببزحف. 
 أشـار بمَلْصـَدُر إىل أن مدنعيـَة ببجيـش 
مرتِزقـة  تج عـاِت  بسـتهدنا   ببلجـان 
ببجيش ببسـعودّي قلابـة منَفذ علب  غرب 
مجـازة اصلية صوبريخ كاتيوشـا  قذبئف 

بملدنعية، يف ع ليات عسكريّة معاكسة. 
 يف فجربن، بقي عدٌد من مرتِزقة ببجيش 
ببسـعودّي مصارَعهم  أصيب آخر ن خال6 
محا بة زحـف بهم ااتّجـاه موبقع ببجيش 
 ببلجان ببشـعليّة، ني ا فصـب بملجا6د ن 
ك ينا فوعيا يف برجارش أسـفر عن سـقوط 

قتى  تدمر آبياتهم. 
بصحيفـة  َعْسـَكِريٌّ  َمْصـَدٌر   أ ضـح 
بملسـرة أن بملجا6دين كرس ب زحفاً ملرتِزقة 
ببجيش ببسعودّي غرب "ببسديس"، مشربً 
إىل أن ببزحـف بسـت ر ركثَر من 5 سـاعات 

د ن تحقيق أي تقد2. 
 أضاف بمَلْصَدُر أن ك يناً فوعياً بستهدف 
بملنانقن يف برجـارش  أَدَّى إىل تدمر آبيتهم 

 مرعهم اابكامل. 
 كافا  حـدُة بملدنعيـة ببتااعة بلجيش 
 ببلجـان ببشـعليّة قد بسـتهدنا تج عات 
بل نانقـن ُقلابـة ببسـديس اابعديـد مـن 
إصااـات  محّققـة  بملسـّددة،  ببرضاـات 

ملارشة. 
 يف جيـزبن تـم تدمـر آبيـة عسـكريّة 
مح لـة ا رتِزقـة ببجيش ببسـعودّي، ك ا 
حصدت  حـدُة ببقناصـة رؤ َس أراعة من 

بملنانقن. 
 أ ضح بل سـرة َمْصـَدٌر َعْسـَكِريٌّ أن 

 حـدَة ببِقنَاَصـة ت ّكنا من قنـص أراعة 
منانقـن قلابـة جلـل قيـس، النتـاُ إىل أن 
مجا6ـدي ببجيش  ببلجان ببشـعليّة دّمر ب 
آبيـًة عسـكريًّة مح لـًة ا رتِزقـة ببجيش 
ببسعودّي قلابة جلل ببد د اصار خ موّجه. 
إىل ذبـك، كـرس أاطـا6 ببجيـش  ببلجان 
ببشـعليّة زحفـاً  بسـعاً بل نانقـن قلابة 
جلل قيس، ما أَدَّى إىل سقوط قتى  جرحى 

منهم. 
 أشـار بمَلْصَدُر ببعسـكرّي إىل أن ببزحف 
بسـت ر عـدة سـاعات ا شـاركة ببطربن 
ببحراـي ببذي شـن ر1 غـاربت، مؤّكـدبً أفه 
تـم كـرس ببزحـف د ن تحقيـق أي تقـد2 

بل نانقن. 
6ذب  بعـرف إْعـاَل2 ببعد بن ببسـعودّي 
ا رع سـلعة من جنوده انـربن ببجيش 
 ببلجان ببشعليّة،  رصدت صحيفُة بملسرة 

أس اَء6م  6م ُكـلٌّ من:
ببعريف مح د ان عيل يحيى محنيش.

موىس شار سالمي.
علدببله حسن احيص.

سعد ان فارص سعد ببغامدي.

سعد خرض بملي وفي بملطري.
خابد ان ضيف ببله مح د ببسهيل. 

أح د يوسف ببحادثي.

قنص أكثر من 622 عنصرًا من الجيش 
السعودّي واملرتِزقة خالل أسبوعني

 : خاص
أناد بصحيفة بملسرة َمْصَدٌر يف  حدة ببِقنَاَصة 
ببتااعـة بلجيش  ببلجان ببشـعليّة اـأن أكثَر من 
622 عنـربً من مرتِزقة ببعـد بن  جنود ببجيش 
ببسـعودّي سـقطوب ان قتيـل  جريـح، اع ليات 
قنـص بسـتهدنتهم يف مختلـف ببجلهـات، خال6 

برسلوعن ببفائتن نقط. 
 أ ضـح بمَلْصـَدُر أن ببحصيلـة تتض ـن 599 

عنـربً مـن بملرتِزقـة بملحلين،  16 عنـربً من 
جنود ببعدّ  ببسعودّي،  9 من بملرتِزقة ببسودبفين. 
 أضاف بمَلْصَدُر أن  حدَة ببقناصة ت ّكنا أَيْضاً 
خال6 برسـلوعن ببفائتـن من إعطـاب 6 آبيات، 
 ر1 معدالت رشـاش، اع ليـات قنص يف مختلف 

ببجلهات. 
 ال تدخـل يف 6ـذه ببحصيلـة خسـائُر ببعد بن 
جـربء ع ليات ببوحدبت ببعسـكريّة مـن ُقــوَّبت 

ببجيش  ببلجان. 

"قاصف1" تضرب تجمعات الغزاة واملرتِزقة يف 
نهم وتكّبدهم خسائَر فادحة

 : خاص

فّفذ سالُح ببجوِّ بملسّر بلجيش 

 ببلجان ببشـعليّة، أمـس بر 6، 

6جوماً جوياً فوعياً عى تج عات 

ببغـزبة  بملرتِزقـة يف جلهة فهم، 

مكلّدبً إيا6م خسائَر نادحة. 

 أنـاد َمْصـَدٌر يف سـالح ببجّو 

بملسـّر اأن ببهجو2َ فّفذته طائرٌة 

من فوع "قاصف1"، حيث شنا 
عدة غاربت عـى تج عات ببغزبة 
 بملرتِزقـة أسـفل فقيـل نرضـة 
فهـم،  حّققا ببغـاربت إصاااٍت 
دقيقـًة  أسـفرت عـن سـقوط 
ببعربت مـن عنارص ببعدّ  قتى 

 جرحى. 
رصـد  اعـد  ببهجـو2   جـاء 
دقيق بتَحـّركات  حجم ُقــوَّبت 
بملرتِزقة يف بملنطقة بملستهَدنة. 
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 ناقشا تهرب قوى العدوان من استحقاقات تداعيات العدوان والحصار:

 إصابة طفلة بنيران االشتباكات واآلالف يتظاهرون احتجاجًا على االنفالت األمني:

قائد الثورة يلتقي املبعوث األممي ملناقشة جهود السالم
 : خاص

ببتقـى قائـُد ببثـورة ببسـيد، علدبمللـك 
ادر ببديـن ببحوثي، أمـس بر 6، اامللعوث 
برم ي إىل ببي ن مارتن غريفيث؛ ملناقشـة 
ببتـي  بإلفَْسـافية  بالقتصاديـة  بملعافـاة 
يعيُشها ببشـعُب ببي ني َجـــرَّبَء بست ربر 
ببعـد بن  ببحصـار،  عـدٍد مـن ببقضايـا 
 ببجوبفب بالقتصادية  ببسياسيّة  ببتي قد 
تسـاعُد يف إجربء مشا ربت جديدة يف شهر 

ديس 4 ببقاد2. 
مح ـد  ببلـه،  أفصـار  فاطـق   أنـاد 
علدببسـال2، يف تريحـات به اـأن ببلقاء 

بإلفَْسـافية  بملعافـاة  عـن  اابحديـث  اـدأ 
 بالقتصادية بلشعب ببي ني جربَء بست ربر 
ببعـد بن  ببحصـار،  أشـار إىل أن ببسـيد 
علدبمللـك أّكـد اـأن جهـوَد ببسـال2 تركز 
عـى أ6 يّـة بملصدبقيـة  بإلربدة بدى قوى 
ببعـد بن يف ببذ6ـاب بلحل ببسـيايّس اعيدبً 
عن بملغابطات  ببتزييف ببذي ت ارُسه قليل 

ُكـّل مشا ربت. 
 احسـب تريحات ببناطق ببرسـ ي، 
نقـد تطـرق ببلقـاُء بخطورة تهـرُّب قوى 
ببعد بن من بالسـتحقاقات ببكلرة بملرتلة 

فتيجة ببعد بن  ببحصار. 
 يف ببلقاء، ذّكر ببسـيُد علدبمللك بمللعوَث 
برم ي اامللـادربت  بإليجااية ااتجاه دعم 

ببَحـّل ببسيايّس  إفهاء ببحرب، النتاً إىل أن 
6ذه بمللادربت تزيُل كانة م4ّربت  بّدعاءبت 

ببعد بن ا ا نيها محانظة ببحديدة. 
 شـّدد قائـُد ببثورة عـى رض رة إفهاء 
ببقيـود بالقتصاديـة ببتـي تفرُضهـا قوى 
ببعـد بن،  يف مقدمتهـا بسـتهدبف ببُع لة 
ببوطنيـة  منـع  عرقلـة دخـو6 ببلضائع 

برساسية  ببرض رية. 
 يف ببلقـاء ببـذي تطرق إىل ببتسـهيالت 
بملطلواـة بنقـل ببجرحى  بملـرىض بلعالج 
خارج ببلالد  إعادتهم، حثَّ ببسيُد علدبمللك 
ببحوثي برمـَم بملتحدة عى ببتوبزن  ببحياد 
يف أدبئهـا  سـعيها إليجـاد َحـلٍّ سـيايّس 

شامل. 

مرتِزقة العدوان يف الجوف يعدمون أسريًا ولجنة شؤون األسرى تدعو جميع املنظمات إلدانة الجريمة
 : خاص

يف جري ة شنيعة تضاُف إىل جربئ هم ببسااقة احق 
بررسى، أقـد2 مرتِزقُة ببعد بن ببسـعودّي برمريكي يف 
محانظـة ببجوف عـى تعذيب برسـر بملجا6د )أح د 
حسـن أح د فاجي ببريف( حتى نارق ببحياة شهيدبً 
تحا ببتعذيب يف أحد ببسجون ببتااعة بهم يف محانظة 

ببجوف. 

 أدبفـا ببلجنـُة ببوطنيـة بشـؤ ن بررسى 6ذه 
ببجري ـَة ببنكـربء، محّ لًة د 6 ببعـد بن  بالحتال6 
َ بإلمـاربت  مرتِزقتهـا  ببسـعوديّة  رأسـها   عـى 
بملسؤ بيَة ببكاملَة إزبء 6ذه ببجري ة  ما سلقها من 

جربئم. 
 أّكدت ببلجنة يف ايان بها تلقته صحيفة بملسـرة 
"أن تكـربر 6ـذه ببجربئـم اـن ببفينـة َ برُْخــَرى 
دبيـٌل  بضٌح عـى  حشـية َ إجرب2 6ـذه بملجاميع 

ببدبعشـية ببقاعدية ببتي تـم توظيُفها من قلل د 6 
ببعـد بن تحا مسـ ى ببجيش ببوطنـي بقتل أاناء 
ببشـعب ببي ني  برتـكاب ببجربئم احقه"، مشـرة 
إىل أن "توقيـَا ببجري ـة يهـدُف إلجهـاض ببجهود 
ببتـي يلذُبُهـا بمللعوُث برم ـي إلفهاء ِمَلـّف بررسى 

 بملعتقلن". 
 دعـا بجنـُة شـؤ ن بررسى "ج يـَع بملنظ ـات 
بملحلية  ببد بية إىل إدبفة 6ذه ببجري ة  ما سـلقها من 

جربئَم احـق بررسى َ ببتَحـّرك ببجاّد  ببفاعل من أجل 
ح ايتهم دبخل سجون بملرتِزقة". 

يشـار إىل أفـه سـلق ملرتِزقـة ببعـد بن يف عـدٍد من 
بملحانظات بملحتّلة أن أقدما عى إعدب2 عدد من أرسى 
 ُ ببجيش  ببلجان ببشعليّة اطرٍق  أسابيَب  حشية تَُع4ِّ
اـكل  ضوح عن مر عها ببحقيقـي بملرتلط برتلاطاً 
 ثيقـاً اابتنظي ـات بإلجربميـة ببتـي ترعا6ـا أمريكا 

 أد بتها يف بملنطقة. 

املكتب السياسّي ألنصار اهلل يعّزي 
األستاذ املجاهد صالح هربة يف 

استشهاد نجَليه
 : خاص

عـّزى بملكتـُب ببسـيايّس رفصـار ببلـه، 
أمس ببُجُ عة، برستاذَ صابح 46ة -رئيَس 
بملجلس ببسـيايّس رفصار ببله "ببسااق"-، 
رجائـي  معـاذ  فجَليـه  بستشـهاد  يف 
 عـدٍد مـن أاناء  انـات ع ومته ـا جربء 
غـاربت عد بفية بطـربن تحابـف ببعد بن 
بسـتهدنتهم قلـل عـدة أيا2 النـي معاذ يف 

محانظة صعدة. 
 يف ايـان تلقتـه صحيفة بملسـرة، أّكد 
بملكتـُب ببسـيايسُّ رفصـار ببلـه أن "6ـذب 
ُ يف مج له عن حجم  بالعتدبء ببسـانر يعـ4ِّ

ببخسـائر ببتـي يتكلّد6ا ببعـدّ  يف جلهات 
ببعزة  ببرف، ك ا يعدُّ بست ربربً ملحا الته 
برصـوبت  إسـكات  إىل  ببربميـة  ببيائسـة 
ببربنضة بلهي نة  بالستلدبد  يكشف جرأَة 
د 6 ببعـد بن عـى بفتهـاك ُكــّل ببقوبفن 
بلح ايـة  فتيجـًة  بإلفَْسـافية  ببد بيـة؛ 
 ببغطـاء ببذي تونره أمريكا  اريطافيا من 

أية مالحقة أَْ  محاَسلة د بية". 
 أضاف ببليان "خابص ببعزبء  بملوبساة، 
 عّظـم ببله أجوَركم  َج4ََ ُمَصااَكم َ َعَصَم 
ـ4ِْ َ ُمَصـاَب َج يـع أ6ـايل  ُقلُواَُكـْم اابصَّ
ببشـهدبء من آ6 6ـ4ة َ اني معـاذ  كانة 

أحربر قليلة سحار". 

انفالت أمني غري مسبوق يف مدينة تعز وتصاعد املواجهات 
بني فصائل املرتِزقة على إيرادات األسواق

 : تعز
تشـهُد مدينُة تعـز بففالتاً أمنياً غرَ مسـلوٍق، يف 
صورة فقلها بالحتال6ُ أَْ  بستنسـخها من تجراته يف 
عـدن. بففالٌت تقـر اه نصائُل بملرتِزقـة ببتي تتقاتُل 
ني ـا اينها عى عوبئد برسـوبق  ببرضبئب،  تصف 
ُكـلُّ  بحدة منها برُْخـــَرى اأفها "ج اعة مارقة" 
رغم أن ج يَع تلك ببفصائل تنت ي ربوية عسـكريّة 

تااعة بحكومة ببفار 6ادي  موببية بلعد بن. 
 منذ أيا2 تشـهد بملدينـة بشـتلاكاٍت عنيفًة ان 
نصائل بملرتِزقة  سـط برحياء ببسكنية أَدَّت بوقوع 
ضحايـا مدفين اينهـم ببطفلة "ناط ـة برنندي" 
ذبت ببث افـي سـنوبت ببتي تعرضـا إلصااة اطلق 
فـاري أثنـاء عودتها مـن بملرتِزقـة تزبمنـاً مع تلك 

بالشتلاكات. 
 اثا قنـوبٌت نضائية تااعـٌة بل رتِزقـة تقاريَر 
تتحـدُث عـن تلـك بالشـتلاكات  بصفـًة أطربَنهـا 
اابج اعـات بملارقـة، يف محا بة إلاعـاد ببته ة عن 

أبويـة ببفار 6ـادي  حزب بإلصـالح، ني ا ببحقيقة 
أن أطربَف تلك بالشـتلاكات تنت ي ربوية عسـكريّة 
رسـ ية اينها ببلوبء 22 ببذي ينت ي عنارصه بحزب 

بإلصالح. 
  نقـاً بعدة مصادَر نإن 6ذه بالشـتلاكاِت تد ُر 
ان نصائـل بملرتِزقة يف ع ق مناطق سـيطرتهم يف 
إطـار ببربع بملتوبصل عى بالسـتحوبذ عى إيربدبت 
برسـوبق  جني ببرضبئب، حيـث تركزت بملوبجهات 
ببحابية يف سوق ببوبيد  سوق ديلوكس  سط بملدينة 
ببتي حا 6 ببقيادي بملرتِزق "غز بن بملخاليف" ببتااع 
بحـزب بإلصـالح ببسـيطرة عليه ا  طـرد بملرتِزقة 
بآلخريـن منه ا بالسـتحوبذ عى عائـدبت ببرضبئب 
 بإلتا بت ببتي يجـري نرُضها عى ببتجار  أصحاب 

بملحالت  ببلاعة بملتجوبن. 
مديُر أمن محانظة تعز ببتااع بحكومة بملرتِزقة 
رّصح أفـه تـم بحتجـاُز بملرتـِزق غـز بن بملخاليف، 
عى خلفية بالشـتلاكات  إصااـة ببطفلة ناط ة. 
تريٌح بم يص د سـوى سـاعات قلل أن يكتشَف 

زيَفـه  كذبك كشـف أن حكومـة بملرتِزقة تتصارع 
ني ـا اينها عى فهـب برموب6  إيربدبت برسـوبق، 
حيث أظهرت مقاطع نيديو  منشـوربت فاشطن 
يف مدينة تعز أن بملرتِزق بملخاليف بم يتم بحتجازُه، ال 
ظهر يف موكب  مسلحيه يطلقون ببنربن يف ببهوبء 
متوجهن فحو مستشـفى ببصفوة ببذي ترقد نيه 

ببطفلة ناط ة. 
 قا2 بملرتِزق بملخاليف ااقتحا2 بملستشـفى، حيث 
أظهـر مقطع نيديـو، قياَمه ااحتجـاز ببصحفين 
دبخـل بملستشـفى  كذبـك بحتجـاز مديـر مكتـب 
ببثقانـة ببتااـع بحكومـة بملرتِزقـة أثنـاء زيارتهم 

بلطفلة ناط ة. 
 يف ظل تد6ور ببوضع برمني يف مدينة تعز اشكل 
غر مسـلوق، تظا6ر بآلالُف من أاناء بملدينة، أمس 
ببج عـة؛ بحتجاجـاً عى بالففالت برمنـي  ع ليات 
ببنهب ببتي تقو2 اها نصائل بملرتِزقة ببتااعة بقوبت 
ببفار 6ادي، حيـث رّدد بملتظا6ـر ن 6ُتاناٍت تتهم 

حكومة بملرتِزقة ااإلخفاق يف تأمن مدينتهم. 

أسر شهداء احتجاجات المهرة يطالبون بالقصاص 
من القتلة والمتورطين في جريمة األنفاق:

مسرية حاشدة يف املهرة ترفض 
وجود االحتالل السعودّي وتدعو 

أبناء الجنوب ملناهضته
 : متابعات

ا شـاركة أ6ايل  ذ ي ببشـهدبء ببذين سـقطوب عى يد بملحتّل 
ببسـعودّي،  بصل أاناء محانظة بملهرة، أمـس ببج عة يف مدينة 
ببغيظة، مسـربتهم ببربنضة بتوبجد ُقــوَّبت بالحتال6 ببسعودّي 
يف بملحانظة تحا شعار "ج عة ببوناء بشهدبء بملهرة"، مطابلن 
ارحيل ُقــوَّبت بالحتال6 من أربيض بملحانظة،  دبعن إىل مقا مة 

مسلحة ضد بملحتّلن. 
 يف بملسـرة، طابلـا أرَُسُ ببشـهدبء اابقصـاص مـن ببقتلـة 
 بملتورطـن يف بسـتهدبف أاناء بملهـرة ببُعز6َّ يف جري ـة برففاق 
 ببتي بستشهد نيها بثنان من أاناء بملحانظة خال6 شهر فون 4 
ببجـاري، مطابلن ا حاك ة بملحانـظ بملرتِزق ااكريا بملعّن من 
ببفار 6ادي؛ اسلِب ضلوِعه يف تلك ببجري ة اابتعا ن مع ُقــوَّبت 

بالحتال6. 
 دعـا بملتظا6ر ن أاناء بملحانظات ببجنوايـة بملحتّلة إىل عد2 
بالبتحـاق يف صفـوف مليشـيات مرتِزقـة ببعـد بن، مؤّكدين أن 
ببقـوى ببغازية بم تجلب بلوطن سـوى ببفتنـة  ببُفرقة  تفكيك 

ببنسيج بالجت اعي. 
 طابـب بملتظا6ر ن، ج يَع أاناء بملحانظـة إىل ببوقوف صفاً 
 بحـدبً ضد مـن يريد زعزعـة برمـن يف بملحانظة  بسـتقربر6ا، 

 يسعى بلتحكم اسيادة ببوطن. 
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ببعالقات ببعامة  ببتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
مح د ببلاشا

بملقاالت بملنشورة يف ببصحيفة 
تع4 عن رأي كاتلها  ال تع4 
اابرض رة عن رأي ببصحيفة

مدير التحرير:
إارب6يم ببرسبجي ببعنوبن: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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أخبار

معنا.. ريالك يتكلّم
 الدقيقة بريال، الرسالة بريال

والميجا بـ3 ريال

إشترك اآلن في باقة هال فوترة من MTN واحصل على:
500 دقيقة ضمن الشبكة و 500 رسالة إلى كل الشبكات المحلية

و500 ميجابايت انترنت، فقط بـ 2500 ريال شهرياً

معك في كّل مكان

• يمكن لمشتركي الفوترة الحاليين والجدد في جميع المحافظات اإلستفادة من هذه الباقة 
• الباقة تتجدد تلقائياً كل 30 يوماً            • لمزيد من المعلومات أرسل هال إلى 111 مجاناً

#1*500*551*لإلشتراك في الباقة أطلب :  mtn.com.ye

 أّكدوا االستمرار في رفد الجبهات:

أبناء ووجهاء أمانة العاصمة يدعون 
الحكومة إىل تنفيذ توجيهات قائد 

الثورة يف محاربة الفساد
 : صنعاء

أّكـدت  قفـاٌت بحتجاجيـة، أمس عقـب صالة ببج عـة، اأمافة 
ببعاص ـة، عى أ6 يّة بالسـت ربر يف رنـد ببجلهات اابرجـا6  بملا6 
 تنفيذ توجيهـات قائد ببثورة ا حاراة ببفسـاد تحَا عنوبن "بليك 
يا رسـو6 ببله".   يف ببوقفات بالحتجاجية، فّدد بملشـاركون اجربئم 
ببعـد بن  ببحصـار، مؤّكديـن عـى أن ببشـعب ببي ني  اعـد أراع 
سـنوبت من ببعـد بن  ببحصـار  ببحرب بالقتصادية  ما شـنه من 
قنااَل عنقودية  أسلحة محّرمة الستهدبف برطفا6  ببنساء  تدمر 
مقدربت ببلالد، أَْصلَــح أقوى من ذي قلل،  أَْكثَــر ص ودبً الرتلاطه 

اابله تعاىل  رسوبه ببكريم مح د صى ببله عليه  آبه  سلم. 
 صدرت ايافاٌت عن ببوقفات أّكدت عن بالست ربر يف رند ببجلهات 
اابرجا6  بملـا6  موبجهة ببتصعيد اابتصعيد حتـى تحرير برربيض 
ببي نيـة  تطهر6ا من دفَـس ببغزبة  بملحتّلن، دبعيـًة ببحكومَة إىل 
تنفيذ توجيهات قائد ببثورة يف محاراة ببفساد  ببرقااة عى برسعار 

 بتّخاذ بإلجربءبت احق ببتجار بملخابفن. 
ا ببليافـاُت ببشـلاَب  ببشـااات اابحفـاظ عـى 6ُويتهـم   َحثَـّ
بإليَْ افية  ببحذر من ببحرب ببناع ة ببتي تستهدف برَْخـاَلق  ببقيم، 
مؤّكـدة رض رَة بال6ت ا2 اتعزيز ببتكانل بالجت اعي  بإلحسـان إىل 

ببفقربء  بملحتاجن. 

ندوٌة بصنعاء حول استهداف اإلعالم العربي املقاِوم ومسئولية املجتمع الدولي 
 : خاص

فّظـم بتّحـاُد بإلعالميـن ببي نين 
بإلذبعـات  بتّحـاد  مـع  اابتعـا ن 
أمـس  بإلْســاَلمية،   ببتلفزيوفـات 
فـد ًة  صنعـاَء،  اابعاص ـة  بر 6، 
حوبريـًة حـو6 "بسـتهدبف بإلعـال2 
ببعراـي بملقا 2  مسـئوبية بملجت ع 
ببد يل يف ح اية ببحرية بإلعالمية". 

 يف ببنـد ة ببتي حرض6ا م ثلْون 
عن عـدد مـن بملؤّسسـات بإلعالمية 
بملنا6ضـة بقوى بالسـتكلار ببعاملي، 
بسـتعرضا  ع ـل،  ُقّدمـا  رقتـا 
ببورقـة بر ىل بملقدمة من قلل رئيس 
بتّحـاد بإلعالمين ببي نيـن، علدببله 
ص4ي، بالستهدبَف ببسعوديَّ بإلعال2 
ببعراي بملقـا 2، ملينًة اـأن تحابَُف 
ببعد بن شنَّ حرااً إعالميةً عى ببي ن 
حشـد خالبهـا بإلمكافـاِت  مـارس 

أاشَع أسابيب ببحرب ببنفسية. 
 أشـارت ببورقة إىل أن ببسلطات 
ببسـعوديّة ع لا عى حجب بملوبقع 
بملسـافدة  ببعرايـة  بإلبكر فيـة 
ملظلومية ببشـعب ببي نـي  ببغابلية 
بإلعـال2  محـور  عـى  محسـواة 
بملقا 2 بلكيـان بإلرسبئييل  بملر ع 
ااملنطقـة  منهـا  ببصهيوأمريكـي 
برخلار ببللنافية  رأي ببيو2  غر6ا، 

النتـًة إىل أن رشكة عرب سـات بللث 
بملنـار  قناتَـي  ببتلفزيوفـي حجلـا 
 بملياديـن ببلتـن ع لتا عـى تغطية 
برحدبث يف ببي ن رَْكثَــَر من مرة. 

أن  عـى  بر ىل  ببورقـة   أّكـدت 
د ر بإلعـال2 ببعراي بملقا 2 مسـافد 
ببقـوى  ببي نيـة،  أن  بلقضيـة 
ببشـعب  خذبـا  ببتـي   ببجهـات 
ببفلسطيني، 6ي ببتي بف4ى إعالمها 
بلحشـد ملا يسـ ى اعاصفـة ببحز2 
تحـا مزبعـم بسـتعادة ببرعيـة، 
 ببحـد من ببنفـوذ بإليربفي، مشـيدبً 
اـد ر ببقنوبت ببتـي أنـردت اربمَج 
أُسـلُوعيًة حـو6 مظلومية ببشـعب 

ببي ني مثل قناتَي فلأ  ببعهد. 
اب ببوشـيل  اد ره، قـّد2 علدببو6َّ
"مسـئوبية  اعنـوبن  ع ـل   رقـَة 

بملجت ع ببد يل تجاه بفتهاكات حرية 
ببرأي  ببتعلر"، تنا 6 نيها بملفهو2َ 
ببـرأي  ببتعلـر  بحريـة  ببقافوفـي 
بملكفـو6  نق ببعهد ببـد يل بلحقوق 
بملدفيـة  ببسياسـيّة  بحرب2 حقوق 
ببد يل  ببقافـون  بآلخريـن،  ح ايـة 
بحرية ببرأي  ببتعلر، مشربً إىل أ6مِّ 
بملوبثيق ببد بيـة ذبت ببصلة اض ان 
ببـرأي  ببتعلـر  بإلعـالن  حريـة 
ببعاملي بحقوق بإلفَْسان  بالتّفاقيات 
بر ر ايـة بح اية حقوق بإلفَْسـان، 
برمريكيـة  بمليثـاق   بالتّفاقيـة 
برنريقي بحقوق بإلفَْسان  ببشعوب، 
 كذب بمليثاق ببعراي بحقوق بإلفَْسان. 
من جافله، أشـار أمن عا2 بتّحاد 
ببي نيـن حسـن رشف  بإلعالميـن 
ببعـد بن  بسـتهدبف  أن  إىل  ببديـن 

بإلعال2 بملقا 2 يف ببي ن  نلسـطن، 
ببتـي  بفتهـاٌك بلحقـوق  ببحريـات 
يجر2 عليها ببقوبفـن ببد بية، دبعياً 
مقاضـاة  إىل  ببحقوقيـة  بملنّظ ـات 
بالحتال6 بإلرسبئييل  تحابف ببعد بن 

عى ببي ن يف بملحاكم ببد بية. 
  مـن جافب آخر، تطّرق ببصحفي 
ببفلسـطيني صالح بملـري يف كل ة 
مسـّجلة به إىل بالفتهـاكات  ببجربئم 
ببتي يرتكلها بالحتال6 بإلرسبئييل احق 
بإلعال2 ببفلسطيني  ما تعرض به مقر 
قنـاة برقىص مـن تدمر  بسـتهدبف 
مـن قلـل طـربن كيـان ببصهيوفـي 
بل رة ببرباعة، موضحـاً اأن بالحتال6َ 
بإلرسبئييل بسـتهدف اصورة ملارشة، 
عددبً مـن ببصحفين ببفلسـطينين، 
حيث بستشـهد ن6 صحفياً يف ببضفة 
ببغرايـة  غـزة  ببقـدس بملحتّلة منذ 
عا2 ررر2 يف حن تعرضا ببصحانة 
 بملؤّسسات ببصحفية ببفلسطينية بـ 
779 بفتهـاكاً  92 بعتقاالً بلصحفين 

 بإلعالمين. 
ببحقوقيـن  بملـري   دعـا 
 رشنـاَء ببعابـم بدعـم ببصحفيـن 
 بإلعالمين ببفلسـطينين  ببي نين 
بد ر6ـم يف كشـف  نضـح جربئـم 
ببكيان ببصهيوفـي  تحابف ببعد بن 

ببسعودي.

رئيس الهيئة العامة للزكاة يزور الجرحى يف عدد من 
مستشفيات األمانة وينقل لهم تهاني قائد الثورة

أسرة الشهيد "أبو صادق" العزي تقدم قافلة 
غذائية وعينية دعماً ورفدًا للجبهات

 : صنعاء
زبر رئيـُس ببهيئة ببعامة بلزكاة، ش سـان أاو 
فشـطان،  معه رئيس بمللتقى بإلْسـاَلمي ببعالمة 
علدبملجيد ببحوثي  عدٌد من ببعل اء  بركادي ين 
ببجيـش  جرحـى  بر 6،  أمـس  ببهيئـة،    كالء 
 ببلجان ببشـعليّة يف عدد من مستشـفيات أمافة 
ببعاص ة صنعـاء.   خال6 ببزيـارة  اعد بالطالع 
عى مسـتوى ببخدمات ببطلية  ببعالجية بملقدمة 
بلجرحـى، شـّدد ببزبئر ن عـى رض رة بال6ت ا2 
إىل  بحتياجاتهـم، مشـرين  اابجرحـى  تل ـس 
أ6 يّة تفعيـل د ر ببتكانل  ببتعـا ن بملجت ع يف 
بال6ت ا2 اابجرحى  تل س بحتياجات برس6م. 

 أشـاد رئيس ببهيئة ببعامة بلزكاة اابلطوالت 
 بملالحم برسطورية ببتي سّطر6ا جرحى ببجيش 
 ببلجـان ببشـعليّة  ببتضحيـات ببكلـرة ببتـي 
قدمو6ـا، فاقالً بهم تهافي قيـادة ببثورة  ببقيادة 
ببريـف  ببنلـوي  بملوبـد  ا ناسـلة  ببسياسـيّة 

 ببتي عـ4ّت عـن بعتزبز6ا ااملالحـم  ببلطوالت 
ببعظي ـة ببتـي يجرُحهـا بملرباطـون يف جلهات 
ببعـزة  ببكربمة يف موبجهة قـوى ببلغي  ببعد بن 

 مرتِزقتهم. 
اـد ره، قا6 رئيس بمللتقى بإلْســاَلمي ببعالمة 
علدبملجيد ببحوثي، اأن "ببلطوالت ببتي سـّطر6ا 
جرحـى ببجيـش  ببلجـان سـتظل مصـدَر نخر 
 بعتزبز بكل ي ني ُحـر، مثّ ناً د ر ببهيئة ببعامة 
بلزكاة يف بإلففاق عى مصارنها م ن يسـتحقون 
ببلـذ6َ  ببعطـاء، دبعياً كانَة ببتجـار  بملكلفن إىل 

بملساَرَعة يف تسليم ببزكاة. 
من جافلهم، ع4ّ ببجرحـى عن بمتنافهم بهذه 
ببزيـارة  ببلفتـة ببكري ـة بلهيئة ببعامـة بلزكاة 
 ببعل اء، مجّددين ببعهَد ااالسـت ربر يف موبجهة 
ببعد بن  اذ6 بملزيد مـن ببتضحيات حتى تحقيق 
ببنـر  تحرير كانـة برربيض ببي نيـة، مؤّكدين 
اأفهـم سـيعود ن إىل جلهات ببقتا6 نـوَر ت اثل 

جربحهم بلشفاء. 

 : صنعاء
سـّرت أرُسُة ببشهيد مح د صادق ببعزي "أاو 
صادق" من أاناء مديرية ببثورة محانظة صنعاء، 
أمس بر 6، قانلًة غذبئيًة  عينية؛ دع اً  إسـنادبً 

بل رباطن يف جلهات ببقتا6. 
 خال6 تسير ببقانلة ببتي بحتوت عى ك يات 
من بملـوبد ببغذبئية  بملر اـات  ببعصائر، أّكدت 
أرسُة ببشـهيد "أاـو صـادق" عـى بالسـت ربر يف 
موبجهـة ببعـد بن،  دعم  رند ببجلهـات اابغايل 
 ببنفيـس حتـى تحقيـق ببنـر  تحريـر كانة 

برربيض ببي نية، مشـّددة عـى رض رة مضاعفة 
جهود ببج يـع  تعزيـز ر ح ببتعـا ن  ببتكانل 
يف موبجهة قـوى ببعد بن  ببتصـدي ملخططاتها 
بإلجربمية ببهادنة إىل ت زيق ببللد  ببسيطرة عليه 
 فهـب مقدربته.   بفتا أرسة ببشـهيد ببعزي إىل 
أن دعـم  رند ببجلهات ااملـا6  ببرجا6  ببقوبنل 
ببغذبئيـة 6و أقل  بجب ي كن أن يقدمه ببشـعب 
ببي نـي إزبء ببتضحيـات ببتـي يقدمهـا أاطـا6 
ببجيـش  ببلجان ببشـعليّة يف مختلـف ببجلهات، 
م ن اذبوب أر بحهم يف سليل ببله  ببدناع عن أمن 

 بستقربر  سيادة ببللد  بستقالبه. 
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عقيٌد مرتِزق يروي تفاصيَل اختطاف السعودّية للواء عسكري وسجن عشرات الضباط:

آباء املرتِزقة: النظام السعودّي يجند أبناَءنا وُيلقي بهم يف محرقة الحدود دون علمنا

ناطق أنصار اهلل: تصريح ترامب يؤّكد أن العدوان على اليمن ضرورة أمريكية لحماية إسرائيل أوالً 

ترامب: »إسرائيل« ستكون يف ورطة كربى بدون السعودّية! 

 : تقرير
 

آالُف ببقتـى  أضعاُنهـم مـن ببجرحـى 
بملرتِزقة ببذين سـقطوب يف جلهـات ببحد د 
 6ـم يقاتلون فيااًة عن ببجيش ببسـعودّي 
عى مـدى أَْكثَـــَر من ثالث سـنوبت، ني ا 
يقلـُع حابيـاً آالٌف آخـر ن يف معسـكربت 
سعوديّة اجيزبن  فجربن ينتظر ن د ر6م 

يف بملوت. 
بملرتِزقـة  ذ    يصُفهـا  اـات  ظا6ـرٌة 
أففسـهم اأفها ع لية »بختطاف« سعوديّة 
رانائهـم، حيث يجـري ببتضحيَة اهم د ن 
أن يخضعـوب بلتدريـب ببعسـكري،  6و ما 
كان يؤّكـُده أرسى بملرتِزقـة ببذيـن  قعوب 
خـال6 ببفـربت بملاضية يف قلضـة ببجيش 

 ببلجان ببشعلية. 
تحَا عنـوبن »محرقة بملجندين ببي نين 
عى ببحد د ببسعوديّة« اثَّا قناة »القيس« 
ببتااعـُة بحـزب بإلصـالِح حلقـة، رصدتها 
صحيفُة بملسـرة،  بسـتضانا ببقناة آااء 
مجندين مرتِزقة يف ببحد د ببسـعوديّة ر ى 
نيهـا  ببد أحد بملجندين كيف تم تجنيد بانه 

بلقتا6 يف ببحد د؛ دناعاً عن ببسعوديّة. 
 خـال6 ببحلقة، بعـرف  ببـُد بملجند أن 
تحابَف ببعد بن قا2 اقطع بملرتلات يف ببي ن 
بيت ّكـَن مـن تجنيـد بآلالف مـن ببي نين؛ 

دناعاً عن ببحد د ببسعوديّة. 
ك ا كشف  ببُد بملرتِزق أن أاناَء6م تلقوب 
تدريلـاٍت ملدة يومن نقط  اعـد ذبك يلقى 
اهـم يف بملحرقة قائـالً: إن »ببتدريب يومن 
 يزجوفه بل عارك يليعون نلذبت أكلادفا يف 

سوق ببنخاسة«. 
ببقنـاة  عـ4  بملرتـِزق  بوببـد    نقـاً 
يتعرضـون  بملرتِزقـَة  نـإن  بإلصالحيـة، 
بلخديعـة مـن قلل ببنظـا2 ببسـعودّي عن 

حقيقـة تجنيد6م،  اابتايل نـإن ما يحُدُث 
بهم 6و ع لية بختطاف  تجنيد قرسي. 

 يف 6ذب ببسـياق، قا6  ببد بملجند متحدثاً 
ع ـا نعله ببنظا2 ببسـعودّي »تم أخذ باني 
بجلهـة ببحد د د ن عل ي  6و بم يللغ ن1 
سـنة،  قابوب به اأفه سيقو2 اابطلخ، بكن 

زجوب اه يف ببجلهة«. 
 يتعـرَُّض بملجنَّد ن بملرتِزقـة يف ببحد د 
ببهـرب  حا بـوب  إذب  بالعتقـا6  ببسـعوديّة 
 بالفسـحاب مـن ببجلهـة أَْ  بملعسـكربت 
ببسـعوديّة يف جيزبن  فجربن  عسر، حيث 
كشـف  ببد ببجند أفه »حـا 6 باني  اعض 
زمالئه ببهرب من بملعسـكر ببسعودّي  قا2 
قائد بملعسـكر احجز6م بكن ببلعض ت ّكن 
من ببفربر«، مضيفاً أفه »يتم ببليُع  ببربُء 
اأانائنـا  يقوبـون بهم: سـنجندكم يف تعز 
 يأخذ فهم الاصات بلحد د د ن عل هم«. 
ببنظـا2  قلـل  مـن  ببتجنيـد  ع ليـات 
ببسـعودّي ملرتِزقة بلقتا6 فيااة عن جيشه 
 ببتـي تطـا6 برطفـا6 أيضـاً تتوبصل عى 
 تـرة عابيـة، نوببـد بملجند ببـذي ظهر يف 

ببقنـاة بإلصالحية كشـف أيضـاً أن »6ناك 
بلتجنيـد  إرسـابهم  أُسـلُوعية  رحـالت 

بلحد د«. 

• اختطاف لواء كامل وس��جن عش��رات 
الضباط

مؤخـربً جرى ببكشـف عن أكـ4 ع لية 
بختطاف ملجندين من بملحانظات ببجنواية 
مـن قلـل ببجيـش ببسـعودّي طابا بـوبءبً 
عسـكرياً اابكامل اعَدما تم بسـتدربُجه إىل 
ببسعوديّة تحا عنوبن »تلقي د رة تدريلية 
ملكانحة بإلر6ـاب«، قلل أن يكتشـَف قادُة 
ببلـوبء  أنـربده أن بملطلوَب منهـم ببتوجُه 
فحـو جلهـات ببحـد د  ببقتـا6 فيااًة عن 
ببجيش ببسـعودّي، ما أدىل بخالنات بفتها 
اقيـا2 ببجيش ببسـعودّي ااعتقا6 عربت 
ببضلـاط  ببـزج اهـم يف سـجون ببنظـا2 
ببسـعودّي د ن أن يعرف أحـد بحد بآلن ما 

6و مصر6م. 
 كشـفا  سـائُل إعال2 تااعة بل رتِزقة 
يف سـلت 4 بملايض تفاصيـل بختطاف بوبء 

ما يسـ ى »مكانحـة بإلر6ـاب« اعدما تم 
فقـل أنربده ببلابـغ عدد6ـم 1532 نردبً إىل 
ببسعوديّة عى أساس أن يتلقى أنربد ببلوبء 
د ربت عسـكرية متخصصـة  اعـد ذبـك 

إعادتهم إىل عدن بتويل مهامهم 6ناك. 
 تنقل تلك ببوسـائل عـن ببعقيد بملرتِزق 
حسن ببقطيلي ببذي كان من ان بملعتقلن 
يف ببسـجون ببسعوديّة قلل إطالق رسبحهم 
يف سلت 4 بملايض،  أحد ضلاط ببلوبء، أفهم 
بكتشـفوب أن »قد 2 بـوبء مكانحة بإلر6اب 
بل  لكـة بيس بغـرض ببتدريـب  ببتأ6يل 
 إف ـا بيكوفـوب حطـب معركـة  حاجـز 
صد  دناع عـن حد د بمل لكـة يف ببجلهات 

بملحاذية ملحانظة صعدة«. 
 أشـار بملرتـِزق ببقطيلـي إىل أفـه  اعد 
ببوصـو6 إىل ببسـعوديّة عـن طريـق مطار 
جيـزبن تـم فقل أنـربد ببلـوبء إىل معسـكر 
ببنازحـن يف ايشـة  6و معسـكر  سـط 
صحـربء ال يوجـد نيـه أاسـط مقومـات 
ببلـوبء  أنـربَد  مـا جعـل  ببتدريـب،  6ـذب 
يُطابلون قائـد ببلوبء بملرتـِزق ببع يد عاد6 

بملصعلـي ارحيلهـم؛ فظربً ملـا  جد ه من 
بفعدب2 بلجدية  إ6 ا6، بكنه قا2 اتهدئتهم 
  عد6ـم اأفه سـيتم فقل منتسـلي ببلوبء 

عى دنعات إىل ببرياض. 
 ذكـر أفهم بـم يجـد ب أي ب6ت ـا2 من 
ببجافب ببسعودّي،  ببذي تكفل ادعم ببلوبء 
بلر بتـب  ببتغذيـة  ببرعايـة  مـن رصف 
ببصحية، نقـد بفترت برمـربض ببجلدية 
بملعدية خال6 نرة مكوث منتسلي ببلوبء يف 
بملعسكر ببوبقع اابصحربء،  6و ما زبد من 

تذّمر بملرتِزقة بملنت ن بلوبء. 
  نقـاً بل رتـِزق ببقطيلـي  اعد مر ر 
خ سة أشـهر من بإل6 ا6  بملرض نوجئوب 
اأن قائـد ببلـوبء بملرتِزق بملصعلـي يللغهم 
ا ه ـة قتـا6 يف ببحد د ببسـعوديّة،  حن 
رنـض معظم أنـربد  ضلاط ببلـوبء تنفيذ 
بمله ة قا2 بملرتِزق بملصعلـي اكتااة تقرير 
مـن  »بتهـم  ببسـعودّي  ببجيـش  بقيـادة 
خالبـه ضلاط ببلـوبء اابتحريـض  ببت رد 

 ببتخريب،  برتكاب جنايات«. 
 أضـاف بملرتـِزق ببقطيلي أفـه تم إاالغ 
إىل  إعادتهـم  سـيتم  أفـه  ببلـوبء  ضلـاط 
عـدن  تـم تجهيز ااصـات بذبـك يف جيزبن 
بكـن ذبـك بـم يكـن إال مكيدة حيـث ت ا 
محـارصة ببلاصات من قلل قوة سـعوديّة 
قاما ااعتقـا6 أ بئك ببضلاط يف سـلت 4 
17ر2  تـم ببـزج اهم يف ببسـجون،  6ناك 
تعرضوب بلتعذيب  بإلذال6 قلل أن يتم إطالق 
رسبحهـم يف سـلت 4 بملايض، حيث يشـر 
بملرتِزق ببقطيلي أفهم قضوب »تسـعة أشهر 
مـن بالعتقـا6 ببتعسـفي يف سـجون د بة 
أجنليـة، ال بيشء سـوى برنضنا ببدخو6 يف 

موبجهات عسكرية بم فأِت رجلها«. 

 : ضرار الطيب
يجُب أن يلقى ببنظا2ُ ببسعودّي بيست رَّ 
 جـوُد »إرسبئيـل«.. أعلنهـا تربمـب 6كذب 
اربحـة بيحـرق ُكــّل مربحـل ببتطليـع 
بملعَلن  غر بملعَلن ان ببرياض ) ما يتلعها 
مـن عوبصـم بملنطقـة(  تـل أايـب،  6و 
إعـالٌن يقد2 توصيفاً دقيقاً بطليعة ببعالقة 
ببحقيقية ان أطربف ببتطليع، إذ بطاملا كان 
ببوبقع يشهد اأن أمن ببكيان ببصهيوفي 6و 
بملحرك ببحقيقي بكل سياسـات  ترنات 
ببسعوديّة ) أتلاعها( يف بملنطقة، اعيدبً عن 
بملصابـح بملادية برُْخـــَرى ببتي قد يتصور 
ببلعـض أفهـا ببهـدُف ببرئيـي مـن  ربء 
 قوف  بشنطن اجافب ببنظا2 ببسعودّي يف 

مغامربته بملدمرة بل نطقة. 
تريـُح تربمـب جـاء خـال6 حديث به 
مـع ببصحفيـن، أمـس بر 6؛ دناعـاً عن 
موقف بإلَدبَرة برمريكية بملسـافد بلسعوديّة 
يف قضية قتل ببصحفي ج ا6 خاشـقجي، 
حيـث قـا6 تربمـب: »إرسبئيل سـتكون يف 
 رطـة كلـرة مـن د ن ببسـعوديّة، 6ـل 
تريـد ن أن تغـادر إرسبئيـل )بملنطقـة(؟« 
 6ـو تريـح بم يكـن بر 6 مـن فوعه يف 
6ذب ببسـياق، نفي أ 6 مقاالة معه يف ادبية 
قضية خاشقجي، قا6 تربمب إفه بن يغامر 
اتعريـض ببعالقة مـع ببسـعوديّة بلخطر؛ 
رَفَّهـا تض ن مصابح كلرة بوبشـنطن من 

خـال6 صفقات ببسـالح، ك ـا أن ببرياض 
»تفعل أشياء جيدة إلرسبئيل«. 

بكن ببتسـاؤ6 »ببتخويفي« ببذي طرحه 
تربمـب عـن »مغـادرة إرسبئيـل« يف حـا6 
ببسـعوديّة عـى جربئ هـا، كان  معاقلـة 
مفاجئـاً  محرِّضـاً اشـدة عـى ببنظـر إىل 
ببـد ر ببذي تقـو2 اه ببريـاض يف بملنطقة، 
 عى رأس تفاصيل ذبك ببد ر يأتي ببعد بن 
عى ببي ن، ببذي بضطرت تل أايب ففسـها، 
 يف أَْكثَـــَر مـن مناسـلة، إلعـالن دع ها 
به  اابـذبت ني ـا يخصُّ ببسـاحل ببغراي 
ببـذي أعلن فتنيا6و قلل نـرة أن »إرسبئيل 
سـتكوُن ض ن تحابف عراـي« بلقتا6 من 

أجله. 
تسـاؤ6ٌ يوّضـح موقف ببي نيـن ببذين 
يوبجهـون ببعـد بن؛ ااعتلـاره معركًة مع 
ببكيـان ببصهيوفي، إىل جافـب كوفه بعتدبًء 
أجنليـاً يجـب ببتصـدي بـه اشـكل عـا2، 
 اابتايل تسـقط مجّددبً ج يع بمل4ّربت ببتي 
سـاقها تحابُف ببعد بن اقيادة ببسـعوديّة 
 أمريكا حـو6 »ببرعية« َ «برمن ببقومي 
ببعراـي«  ما إىل ذبـك من ببشـعاربت ببتي 
ترج ها تربمب، اعد أراع سنوبت، إىل ج لة 
 بحـدة 6ي »ح ايـة  جـود إرسبئيل« من 
 عي ببثـورة ببي نيـة ببتي تتلنـى ببقضية 
ببفلسـطينية يف زمن ببتخاذ6 ببعراي،  6و 
برمر ببذي بم يكـن خانياً عى ببي نين منذ 

ببيو2 بر 6 بلعد بن. 
 يف 6ذب ببسـياق، أّكد فاطـق بفصار ببله، 

مح ـد َعلدببسـال2، أن كال2َ تربمـب دبيـٌل 
 بضٌح عـى أن »ببعـد بن عـى ببي ن جزء 
ـة  أن محا بَة تدمر ببي ن  من معركة برُمَّ
 قوبه ببوطنية ببحرة 6و اابنسـلة رمريكا 
أ الً  ببلقيـة  إرسبئيـل  بح ايـة  رض رة 

أد بت«. 
تربمـب  كال2  أن  َعلدببسـال2   أ ضـح 
يشـكل دبيـالً آخـر عـى صحة مـا طرحه 

ببشهيد ببقائد ببذي قا6 »إن أمريكا 6ي من 
تنصب بمللوك  ببرؤساء يف بملنطقة ملا يخد2 
إرسبئيـل  مصابحها اعيدبً عن ببشـعوب«، 
حيـث »يرقب ببعابم ببيو2 ما يقرره تربمب 
اشـأن ان سـل ان 6ل مـدبن أ2 ال؟ كجزء 
مـن مها2 أمريكا يف إَدبَرة بملنطقة  تنصيب 

زعاماتها مقاال ببح اية  ببلقاء«.
 ي كن بالفطـالق أَيْضاً من إعالن تربمب 

برخر، بزيادة توضيح ببكثر من ببسياسات 
برُْخــَرى ببتي بفتهجتها ببسعوديّة يف سليل 
خدمـة ببكيـان ببصهيوفـي اابتـوبزي مع 
ببعـد بن عى ببي ن، مثـل محا الت ببتدخل 
السـتهدبف  ببللنافـي  ببشـأن  يف  بملتكـّررة 
حزب ببله،  تلنّي بملوقف بملعادي بل قا مة 
ببفلسـطينية،  صوال إىل تريح  يل ببعهد 
ارعية  جود »د بـة إرسبئيل«  بحتضان 
بإلعـال2 ببسـعودّي بدعـوبت »ببسـال2 مـع 
إرسبئيل«. ك ـا ي كن بالفطالق من ببنقطة 
بإلرسبئيـيل  »بالففتـاح«  بتفحـص  ذبتهـا 
بملتسـارع عـى اقيـة برفظ ـة ببخليجيـة 
)ببتااعـة بلسـعوديّة أصالً(،  ببـذي  صل 
إىل زيـاربت صهيوفيـة رسـ ية إىل عوبصم 

 مساجد ع ان  بإلماربت  قطر. 
ن ـن مج ـوع ذبـك يتضـُح أن ببقيادَة 
ببسـعوديّة بل نطقـة م ثلًة ااان سـل ان 
 أايه، أسه ا اشكل كلر يف ترسيع فشاط 
ببتقارب ان تـل أايب  برفظ ة ببعراية، إال 
أن ما يطرُحه تربمـب من خال6 ببتلويح اـ 
»مغادرة إرسبئيل«، يوضُح أن ذبك ببترسيع 
كان »بضطربرياً« اابدرجة بر ىل، أي أن أمن 
ببكيان ببصهيوفي يعافي من تهديد متزبيد، 
 6و ما يؤّكده حرَص إَدبَرة تربمب عى دعم 
ببسعوديّة اغض ببنظر عن ُكـّل بالفتقادبت 
بملتزبيـدة من خـارج أمريكا  مـن دبخلها، 
 مـن بملعـر ف أن »أمـن إرسبئيل« يشـكُِّل 
أ بوية قصوى بلسياسة برمريكية اشقيها 

ببدي قربطي  ببج هوري. 
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تحليل 

حميد رزق  
دَرَج ببي نيـون عـى إحيـاء ببعديـد مـن 
مـدبر  ببدينيـة  ببوطنيـة عـى  بملناسـلات 
ببعـا2، غر أن مناسـلة بملوبد ببنلـوي تأخذ 
أاعادبً مختلفًة، من حيث بملشـاركة ببوبسعة 
 ببرسـائل ببثقانية  ببسياسيّة ببتي يحرص 
ببي نيـون عى تأكيد6ا يف ذكـرى بملوبد ببذي 
يشـهد زخ اً متصاعدبً يف ببسـنوبت برخرة 

ارغم ببحرب  ببحصار. 
ب ارصد  تقييم  تحابُُف ببعد بن مهتمٌّ ِجـدًّ
يف  ببنـاس  تفاعلهـم  حضور6ـم  حركـة 
بملناسـلات ببوطنيـة  ببدينيـة  مـن خـال6 
حركـة ببج ا6ر يقو2 ا ربجعة سياسـاته 
 مـدى تحّقـق أ6ََْدبنـه  فجـاح أسـابيله يف 
ببتأثر عى معنويـات بملجت ع  عى موبقفه 
 مـن ان ُكــّل بملناسـلات يركز ببعـدّ  عى 
ذكرى بملوبـد،  ك ا أفها من أ6ـّم ببفعابيات 
ببدينية عند ببي نين 6ي كذبك أ6ّم »محطة« 

بدى ببعدّ  بتقييم بملجت ع  بتّجا6اته. 
ما يسـ ى اابتحابف يحرُص عى خوض 
معركٍة من فوع خاص يف ببي ن، 6ذه بملعركة 
تت ثـُل يف ببع ـل ببحثيـث عى عـز6 أفصار 
ببلـه عن ببنـاس، ا ا يـؤدي إىل إضعانهم يف 
ببجلهـات؛  بذبـك بيـس مـن قليـل بمللابغة 
ببتأكيد أن عن ببرقيب برمريكي  ببسـعودّي 
تركز اشـكل كلـر عى رصـد  تحليل بملزبج 
ببشـعلي يف ببي ن سـللاً أَْ  إيجاااً إلدربك تلك 
ببـد 6 أن بالبتفـاف ببشـعلي حـو6 ببجيش 
 ببلجان ببشعليَّة  حو6 أفصار ببله  قائد6م 
ببسيد َعلدبمللك ادر ببدين ببحوثي 6و ببعامل 

برساس يف ص ود ببي نين. 
 د 6ُ ببعد بن تهتمُّ ارصد  متااعة  تغذية 
ُكــّل ما بـه عالقـة اتنامي حابـة بالحتقان 
 ببتذمـر ببشـعلي بتأبيب ببـرأي ببعابم،  يف 
ُكـّل عا2  عند ُكـّل مناسلة دينية أَْ   طنية 
يرقب ببعـدّ  تفاُعـَل ببناس  مـدى تأثر6م 
اخطااـه بإلْعـاَلمي  حراه ببنفسـية  كذبك 
مدى تأثر6م اابحصار  بملعافاة بالقتصادية. 
 ملا كافا ببنتائج مخيِّلًة بجأت ببسعوديّة 
عقاايـة  إجـربءبت  بتّخـاذ  إىل   بإلمـاربت 
ببجسـوَر  قصفـوب  أن  نلعـد  أشـّد  أقـى 
 ببطرقـات  دّمـر ب ببعـربت مـن بملصافع 
 بملؤّسسـات ببوطنيـة  بسـتهدنوب مخازَن 
برغذية  مشـاريع بملياه  شـلكات ببكهرااء 
 بالتصـاالت يف ببعا2 بر 6 مـن ببعد بن،  بم 
يتأثـر سـللاً ببتَحــرَُّك ببشـعلي يف موبجهة 
ببعـد بن، بجـأ ببعـدّ  إىل خطـوة تصعيدية 
مسا الق ة عيش فسلة كلرة من ببي نين، 
نصـدر قربُر فقل ببلنك بملركزي إىل عدن  عى 
أثر 6ـذه ببخطوة بفقطعا مرتلات بملوظفن 
 عدد6م قرباة بملليون  فصف مليون موّظف 
يعوبـون -احسـب اعـض بإلحصـاءبت- ما 

يقارب 13 مليوَن موبطن. 
حسـاااُت ببعدّ  أن قطَع بملرتلات سي ثل 
ببرضاة ببقاضية إلسـقاط ببي ـن يف قلضة 
ببتحابف ببسـعودّي برمريكي ببذي بعتقد أن 
ببوقـا بـن يطو6َ حتـى ينفجـَر ببناس ضد 
اعضهـم  تسـود بالضطرباـات  ببفوىض يف 
بملناطـق غـر بملحتّلة، ا ـا ي هُد بلسـيطرة 
ببكاملـة عـى ببي ن  سـط تأييـٍد  ترحيب 
ج ا6ـري ال سـي ا  قـد ع ـل ببعـدّ  عى 

تق ص د ر بملخلص  بملنقذ. 
بملفاجئـُة برُْخــَرى أن فتائـَج فقل ببلنك 
بملركـزي اقدر مـا خلقا مـن معافاة كلرة 
بكنها بم تسـقط بإلَربَدة ببشـعليَّة ببتي ظلا 
حارضة يف ببساحات  بملناسلات  ببجلهات، 
نقـّرر ببعدّ  بالسـت ربَر يف سياسـة ببعقاب 
ببج اعـي مـن خـال6 إجـربءبت بقتصادية 
إضانيـة ال تقـل خطـورة عـن سـااقاتها، 
نتـم إعـالن محانظـة ببحديـدة  مينائهـا 
6دنـاً ملارشبً  أساسـياً بلحـرب  ببع ليات 

ببعسكرية. 
مينـاء ببحديدة ي ثـل ببريـاَن ببرئيي 
 ببوحيـد بقرباة ر2 مليـون موبطني ي ني، 
 ببغرُض من بحتالبه  ببسيطرة عليه تشديُد 
ببضغـط  ببحصـار إلجلـار ببي نيـن عـى 

بالستسـال2  ببرضوخ،  ارغم مـر ر قرباة 
سـتة شـهور عى ببتصعيـد ببكلـر  بملركز 
ااتّجـاه ببحديدة بكتشـف ببعـدّ  أن تحقيق 
ط وحاته ااالسـتيالء عى ببسـاحل ببغراي 
اعيُد بملنا6  د فه معارُك  موبجهاٌت ال قدرة 
به عـى حسـ ها، نذ6لا د 6 ببعـد بن إىل 
خطوة جديدة  موبزية ملعركة ببساحل، 6ذه 
بملرة تم بسـتهدبُف ببقـدرة ببربئية بلُع لة 
ببوطنيـة مـن خـال6 طلـع مئـات بمللياربت 
مـن ببورق ببنقدي اد ن غطـاء  عن طريق 
إطـالق ببعنان بسياسـة بملضاراـة اابُع لة، 
ننتج عن ذبك بفهياٌر متسارٌع يف سعر ببريا6 
مقااـل ببد الر  تضاعفا برسـعار اشـكل 
ب  بفتقلـا برزمة بإلفَْسـافية من  كلر ِجــدًّ
طور بملعافاة  ببعجز عن تأمن ما يكفي من 
غـذبء إىل مرحلة ببجوع،  ادأ ببعابم يشـا6د 
يف شاشـات ببتلفـزة صور مر عـة رطفا6 
أفهكهم ببجـوع  أ دت احيـاة ببكثر منهم 

سوء ببتغذية. 
ببعـدّ  ببذي صنع بملأسـاةض بإلفَْسـافية 
ببكلـرة ال يلـايل ا عافـاة بملاليـن  ال تزب6 
عينُـه ترُقـُب ببحربُك ببشـعلي  ببج ا6ري 
 كافا حسـاااته  تقارير »غرنـه بملغلقة« 
تَُ نِّيه  تَِعُدُه أن سياسـَة ببتجويع سـتنجز 
ما عجز عن تحقيقـه اابحرب، ُ ُصــْوالً إىل 
تح يل أفصار ببله مسـؤ بيَة ببوبقع ببسيئ 
بلناس  عزبهم -أي أفصار ببله- قدر بإلمكان 
عـن محيطهـم بالجت اعي من خـال6 َضخٍّ 
إْعـاَلمـي كلر  مركـز يراـط ز ب6 بملعافاة 
اافتصار د 6 ما يسـ ى اابتحابف  6زي ة 
»ببحوثين« أي ببجيش  ببلجان ببشعليَّة. 

يُذَكـُر أن ببعـد َّ يف مثل 6ـذه بريّا2 ببعا2 
بملـايض كان قد ت ّكـن من بخـربق قيادبت 
تااعة بصابح  6ذه ببقيادبت اد ر6ا فجحا 

يف توريـط عفاش يف نتنة ببتآمر عى ببجلهة 
ببدبخليـة  اح د ببله سـقط ر6اٌن آخر عى 
6زي ـة ببي ـن مـن ببدبخـل، إاّل أن توقعاِت 
ببعدّ  أن فتائَج نتنة ديسـ 4 َ مقتل صابح 
سـينعكس سـللاً عى بالبتفاف ببج ا6ري 

خلف ببجيش  ببلجان ببشعليَّة. 
كان  ببسـااقة  بإلجـربءبُت  ببسياسـاُت 
6َ عليها سـعوديّاً  أمريكيـاً، أن تؤتَي  بملعـوَّ
أُُكَلهـا يف ذكرى بملوبـد ببنلـوي ببريف 6ذب 
ببعا2، 6ذه ببذكرى ببتـي ترقلها »ببتحابف« 
معتقـدبً  ببتوجـس  ببتفـاؤ6،  مـن  اكثـر 
أن ببظـر َف ببقاسـيَة  بملعافـاة بملربك ـة، 
ااإلَضاَنة إىل ببتحاق اقايا عفاش اابسعوديّة 
ُكـّل تلك برمور ستعز6 أفصاَر ببله  تقّلل من 
حجم ببحضور ببج ا6ري  ببشعلي يف بملوبد 
ببنلوي ببريف بسـتجااًة بندبء ببقائد ببسيد 

َعلدبمللك ادر ببدين ببحوثي. 
توقعـاُت ببعدّ   تقاريُره بالسـتخلاربتية 
حسـ ا أمر6ـا يف أن حضـور بملوبـد 6ـذب 
ب بألسـلاب  ببعـا2 سـيكون متوبضعـاً ِجــدًّ
ببسـااقة  ثافيـاً الفعدب2 ببقـدرة بدى ببناس 
عـى ببتنقـل  ببحركة جربء برزمـة ببخافقة 
يف بملشـتقات ببنفطيـة  بالرتفـاع ببجنوفـي 
يف كلفـة بملوبصـالت  صعواـة ببتنقـل اـن 
ح ـالت  د ر  إىل  ااإلَضاَنـة  بملحانظـات، 
ببتشـويه  ببشـيطنة ببوبسـعة ببتي ت وبها 
ببسـعوديّة اغـرِض ببتأثـر عـى معنويـات 
حضور6ـم  ببنـاس  قناعاتهـم،  اابتـايل 
 مشاركاتهم يف بملناسلات ببوطنية  ببدينية، 
نكافـا بملفاجئـة ببجديـدة أن ذكـرى بملوبد 
ببنلوي 6ذب ببعا2 كافا برعظم يف تأريخ 6ذه 
بملناسـلة بيس عَى مستوى ببي ن  إف ا عى 
مسـتوى ببعابـم ببعراي  بإلْســاَلمي، برمر 
ببذي بـه فتائـُج كثـرٌة  مه ة عـى صعيد 

ببجلهتَن ببدبخليـة  ببخارجية،  6نا فُْجِ ُل 
أارَز ببنتائج ببتي حّققها ببحضوُر ببتأريخي 
يف ذكرى بملوبـد ببنلوي ببريف بهذب ببعا2 يف 

عدد من بملحانظات ببي نية. 
أّ الً: إحلـاٌط كلـرٌ أصيـب اـه تحابـُف 
ـًة ببسـعوديّة  بإلماربت  من  ببعد بن َخـاصَّ
خلفهم ببواليات بملتحدة، اعد بكتشـانهم أن 
حراَهم ببناع ة  ببخشنة  سياسة ببتجويع 
حصدت ببنتائَج بملعاكسة يف  عي ببي نين. 
ثافيـا: إحلاٌط أَْكلَـــر يف صفوف بملرتِزقة 
ببي نين من أد بت ببعـد بن، نهذه برطربف 
6ُ عـى فجاعـة ببحرب  كافـا  ال تـزب6 تعوِّ
 ببحصـار بت هيد ببطريق أمامهم بلعودة إىل 
صنعـاء،  اابتأكيد أن بملرتِزقة ببي نين  6م 
يعيشـون حابة ضياع  شتات عندما يتااعوب 
نعابيـة بملوبد بن يصااوب ااإلحلاط  حسـب، 
بقد كان فجاح بملناسـلة قاتالً اابنسلة إبيهم 
  صـل اهـم إىل َحـــّد ببيأس مـن إمكافية 

ببعودة كحكا2 عى 6ذب ببشعب. 
ثابثاً: بملوبُد ببنلوي ببريف أ صل رسـابًة 
إىل ُرعاة ببعد بن  إىل بملجت ع ببد يل أن ر6اَن 
ببلعض عى ببحسم ببعسكري  6م  رسبب، 
 جربئم ببحرب  قسا ة ببظر ف ببتي خلفها 
ببعـد بن  ببحصار زبدت من سـخط ببناس 
ضد تحابف أمريكا  آ6 سعود، ك ا ضاعفا 
مـن حجم بالبتفاف حو6 أفصار ببله  ببقوى 
ببوطنيـة  أَْصلَــح بملجت ع أَْكثَــَر بفخربطاً 

يف بملوبجهة ا ختلف ببجلهات  بمليادين. 
رباعـاً: بتّسـاُع حابـة ببد6شـة بمل ز جة 
بـدى  ببعارمـة  ببكلـر  بملحلـة  ااالحـرب2 
ببعراـي  ببعاملـن  يف  ببحـرة  بملجت عـات 
اشـ وخه  ببي نـي  بلشـعب   بإلْســاَلمي 
 حضـوره ببفاعـل  إرصبره عـى بملظا6ـر 
ببحضاريـة يف أشـّد ببظر ف  أحلـك بملربحل 

ـة كلها يف موبجهة   6ـو يخوض معركَة برُمَّ
شياطن بررض كلهم. 

خامسـاً: ني ا يُخصُّ ببدبخَل تزدبُد فسلة 
ببط أفينـة بدى ببنـاس ببذين ااتـوب أَْكثَــَر 
ثقـًة يف أففسـهم،  قـد اـات ببج يـُع يدرك 
أ6 يّـة ببحضور  ببتفاعل ببقـوي  بملؤثر يف 
مختلف بملناسـلات  ببفعابيات، ال سـي ا يف 
ظل ظـر ف كابتي ي ر اها ببي ن من عد بن 
 حصـار  ر6ـان ببعـدّ  عى ضعـف ببناس 
 تفرقهم،  اابتايل يتعّزز بدى بملجت ع ثقانَة 
بمللـاَدرة نيتعّزُز ببوعي بـدى ببج ا6ر أفهم 
ما دبمـوب اهذب ببحضور ن ن بملسـتحيل عى 
ببعدّ  كرس6م  تحقيق أ6ََْدبنه بالستع ارية 

ضد6م  ضد الد6م. 
سادسـاً: ارزت حابـُة ببثقـة ببكلرة ان 
ببشـعب  ببقائد  ا ا أن ببنجاَح ببكلر بهذه 
بملناسـلة اعد مر ر أراعة أعوب2 من ببعد بن 
 اعد تعثر ببعدّ  يف معركة ببسـاحل نإن 6ذب 
ببحضور يجّسـُد  يعّزُز حابـَة ببثقة ببكلرة 
 بملتلادبة ان ببشـعب  ببقائـد  6ذه ببحابة 
ت ثـل أاـرز  أ6ـم عوبمـل صناعـة ببنر، 
نابناس ااتـوب أَْكثَــَر ثقـًة اقائد6م اعد أن 
تجلـا حك تـه  مـا يت يز اها مـن خصا6 
ببشجاعة  ببحك ة  رااطة ببجأش يف قيادة 
ببشعب ببي ني ملوبجهة أخطر مؤبمرة كوفية 

تعرض بها ببي ن منذ نجر ببتأريخ. 
سـااعاً: يف بملقااـل ببقائد ا عية ببشـعب 
سـيكون أقـدر عـى بتّخـاذ قـربربت تعّجل 
اابنر  مسـتقلالً تؤسـس ببثقـة بملتلادبة 
ملرحلـة بالفتصار عى ببعد بن  عى ببفسـاد 
 بملفسـدين أَيْـضاً م ن يعلثـون يف ببجلهة 
ـًة َمن يرب6نون عى »أ6 يّة  ببدبخلية َخـاصَّ
موبقعهم«  أن ببثورة  قائد6ا مج4 ن عى 
بالسـت ربر يف مدبربتهم  غض ببطرف عنهم؛ 

أبعاُد ودالالُت املولد النبوي يف اليمن
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صالح الدكاك 
تظا6ُربُت شـعب برفصـار يف ذكرى 
بملوبد ببنلـوي ببريـف بملالينية، كافا 
بفتصـاربً بلوجدبن ببثقـايف  بالجت اعي 
 ببر حـي بلي نيـن يف موبجهـة ارص 
ااي َ غو6 ببر6اب  عقود بالجتيـاح ببو6َّ
ببتكفـري ببـذي  ضع جـزءبً كلربً من 
6ـذب ببوجـدبن تحـا سـطوة جاّلديـه 
 زفازينـه ببرسـ ية بملن4يـة ببلااويـة 

ببوكيلة. 
أمـا بالفتصـاُر بآلخـر  بر6ـمُّ نهـو 
ببطوعـي  ببعفـوي  ببحيـوي  بالتصـا6ُ 
ببج عـي  ببوجـدبن  ببتـّوبُق اـن 6ـذب 
ببثـوري  ااملـر ع  بملنعتـق  ببي نـي 
ببعااـر  ببقرآفـي  الُعـده  ببتحـّرري 
س  بألسـيجة بالفعزببية كفضـاء  متنفَّ
رحـب  حصن بلُهويـة ببي نية بملهّددة 

اابتغييب  ببتجريف بملنظور.. 
بسـتهل أاـو ج4يل خطااَه بشـعب 
برفصار بملحتشد اامتناٍن غامٍر  نرحة 
كثيفـة فاصعِة ببنقـاء َ ا نطق ببقائد 
ببـذي أمكنـه الـوغ ضفة ببنجـاة اهذب 

ببشعب  معه: )ففي ببفدبء بكم(.. 
ال أحاايَل ببسال2 بمللغو2  ال جعجعة 
ترسـافة ببعـد بن كافـا قـادرة عـى 
ببي افيـة  ببلحظـة  أن تسـتفرغ 6ـذه 
برفصاريـة بملح دية ببكثيفـة ببغامرة، 
خارج  عيها ببثـوري ببدبنق اوجود6ا 

ببتغييـب  ا ر عهـا  عقـود  اعـد 
ببط وح اعد عقود بالسـتالب َ بالمتالء 
ار6ات بآلخـر ببعدّ   أد بتـه،  اجالء 
خياربتها  سـطوع غاياتها   سائطها 
ببتعويـل  اعـد عقـود  عينيهـا  فصـب 
 ببتـوبكل  ببالنعـل  ببال  جهـة  ببال 

سليل. 
اات ببسـال2ُ 6و ببص ـود  بملقا مة 
 بست ربر ببلذ6  بست ربء ببشهادة عى 
درب ببحريـة  بالسـتقال6  سـوبٌء عى 
طا بـة بملفا ضات أَْ  ميدبن بالشـتلاك 
نإن اصرَة شـعب برفصـار 6ي بجهة 
6ـذه ببغايـة، ن ـا ببحرب  ببحـوبر إال 
 سـائُط بهـا  بيسـا غايـًة يف ذبتها.. 
)رفنـا أ6ـل ببسـال2 فحن أ6ـل ببحرب 
 رفنا فُعـيل من قي ة ببنفـس ببلرية 
فلـذ6ُُ أففسـنا ذ دبً عنهـا،  ببشـهادة 
بيسـا إال رندبً ملنسوب ببحياة ببكري ة 
عـى بررض ال فقصافاً منها..  معربجاً 
إىل مطلـق ببوجـود ال مقتـاً بلوجـود.. 
َ نـوزبً اجـوبر ببلـه ال بهاثـاً مح وماً 
بالفغ اس يف فعيم سيقان ببحور  أفهار 

ببخ ور(.. 
6ـذه 6ي ببثورة متجسـدة يف بفلثاق 
عالقات جديدة جدبية فدية ناعلة  بعية 
ان ببشعب اعضه ببلعض  ان ببشعب 
 محيط  جوده  ناعليته  ان ببشعب 
 مفهو2 ببحاجة  ببحرية،  ان ببشعب 
 ببقائد ببذي اات شـعلاً يف تعاطيه مع 

شـعله ببذي اات قائدبً  تكانأت برقدبر 
 ببقيـم بإلفَْسـافية بتتجـى )تظا6ـرة 
ي افيًة أفصاريـًة يف ذكرى بملوبد ببنلوي 
ببريـف( ت ا6ـى خالبهـا بملتلقـي يف 
بملتكلـم  بملتكلم يف بملتلقي  ببشـعب يف 
ببقائـد  ببقائد يف ببشـعب  بمُلخاطب يف 
بملَخاطب ض ن نضاء  جدبفي  حودي 
ذبتي  موضوعي ال من4 نيه  ال مصى 
اـل ت ـاٍه تتناسـج مكّوفاتـه بختالنـاً 
 تنوعـاً عـى جـادة بملـر ع ببقرآفي 
بملح دي ببوبحـد يف دالبته عى مج وع 
بررقـا2 بملت ا6يـة نيـه  يف دالبـة 6ذب 
بملج وع ببرق ي عليه.. بهذب كان عصياً 
عى ببقطيع بملسـتلب ببوظيفي بملضاد 
نهم 6ـذه ببجدبيـة ببتي يقـف خالبها 
ببسـيد ببقائـد عـى مسـانة صفر من 
شـعله ت ايزبً  ت ا6يـاً ال بف حاء معه 
بطرف بجهة آخـر، ال حضور متكانئ 
ال يخطـر عـى اـا6 ببقطيـع ببنخلوي 
بملضاد بمل تلـئ اابنخاسـن  ببجال زة 
 بملسـتك4ين  ببفـارغ كـذبت من فجد 
إىل  بشنطن  من أاوظلي إىل بندن  من 

ببد حة إىل بسطنلو6.. 
بيس ببسؤب6 بآلن 6و كيف حدث ذبك 
 إف ـا ما ببذي ستشـهده ببخارطة من 
تحوالت  أحـدبث نارقة  فوعية اعد ما 
حـدث؟!.. إفها بحظة حلى ازمن ينللج 
ال بحظـة عااـرة منضويـة يف بالحتفاء 

اذكرى غاارة  با.

تفاديـاً ملـا ي كـن أن يحدثوه مـن نوىض 
 نساد يف حا6 رنعا ببشارة ببح ربء أما2 
نساد6م  تسلطهم، نعندما يلتحُم ببشعُب 
اابقائـد تضيُق بملسـاحة أما2 ببفاسـدين 
ببوطنـي  بلصـف  بملخرقـن   بملتالعلـن 
 يجعلهم اال قدرة عى ببلقاء  بالست ربر. 
ببنلـوي  ذبـك  بملوبـد  مظهـُر  ثامنـاً: 
ببحضـور  ببنجاح يقـّوي ببجلهة ببوطنية 
ببدبخليـة، ك ا يقـوي ببجلهة ببسياسـيّة 
ـًة  فحن عى  يف موبجهـة ببعـد بن، َخـاصَّ
أاـوبب جوبة جديدة من بملشـا ربت بملزمع 
ببوطنـي  نابونـد  ببسـويد،  يف  بفعقاد6ـا 
سيحرض طا بة بملفا ضات مرنوع ببرأس 
يشـُعُر اعزة  قوة،  ببطـرف بآلخر يحرض 

ا شاعر ببتقز2  بإلحلاط. 
يكـرُِّس  ببشـعلي  ببحضـوُر  تاسـعاً: 
معادبًة ببرعية ببشعليَّة مقاال ما يس ى 
اابرعيـة ببد بيـة، نابـكلُّ يعـرف أن ما 
يسـ ى اــ »ببرعية« ال  جـوَد نعلياً بها 
يف ببي ـن  تقتـُر حضوُر6ا عى قاموس 
أمريـكا  ما يُعَرُف ااملجت ع ببد يل، ا عنى 
أن أ6ـّم ما يعت د عليـه ببعدّ   مرتِزقته يف 
بملوبجهـة 6و ببحديث عـن بالعربف ببد يل 
ارعيتهم بملزعومة، ني ا يشكل ببحضور 
ببشـعلي ببكلر  ببوبسـع بسـتفتاء حو6 
ببجهـة ببتي ت ثـل ببرعيـة ببحقيقية يف 
ببي ـن، مـن  اابتايل نـإنَّ حضـور ببناس 
يسـقط أ6ـّم مرتكـزبت ببقوة ببسياسـيّة 
بلعد بن  أد بته، ك ا يسحب ببلساط أما2 
م4ّربت د 6 ببتحابف  ذربئعهم يف ببحديث 
نابرعيـة  ببرعيـة  بالفقـالب،  حـو6 
تسـت د من ببشـعوب  مـن ببنـاس اين ا 
أمريـكا  اريطافيا يريـد ن نرض رشعية 
ـة اهم عى ببشعب ببي ني، نتسقط  َخـاصَّ

أما2 بحتشاد ببشعب أقنعة أمريكا  ببغرب 
يف بملتاَجـرة اقيـم ببدي قربطيـة  حديثهم 
بملسـت ر عن بالفتخااات  حق ببشـعوب يف 

تقرير مصر6ا  بختيار حكامها. 
عارشبً: أصحاب بملنطق ببسليم  بملوبقف 
ببحرة يف ببعابم، سـوبء أنـربد أَْ  مجت عات 
تَحــّرك  يتااعـون  عندمـا  حكومـات،  أَْ  
ببشعب ببي ني  زخ ه ببكلر يف بملناسلات 
يدركـون ففاق ببغرب  دجله،  يدركون أن 
ببرعية بلشـعب،  أن ذربئـع ببحرب ببتي 
تتلخص يف منـارصة ببرعية  ببع ل عى 
إعادتها، مـا 6و إاّل شـعار كاذب نلو كان 
برعية ببُعَ ــاَلء أي معنى ناملفر ض أن 
ببشـعَب 6و من يح يهـا  يحتضنها،  ما 
د ن ذبـك بيـس إاّل م4ّر بلعـد بن  ذريعة 
مفضوحة الحتـال6 ببي ن  تدمر مقدربته 

 رسقة ثر بته. 
ببحـادي عـر: فجـاُح نعابيـة بملوبـد 
يُسـِقُط اشـكل كلـر منطـَق ببتحريـض 
 ببتكفر ببديني ببذي ترعاه أمريكا  ت وِّبُه 
ببسـعوديُّة، نعندما تتوجه سـها2 »ببسنة 
ببسـوء«  رمـوز ببتحريـض ببدينـي فحو 
ببشـعب ببي ني؛ اسـلِب بحتفائه ارسـو6 
ببلـه نإن تلك براوبق تتعرى 6ي  من يقف 
ااية صاحلة ببد ر  خلفها يف بملؤّسسة ببو6َّ
ببخليـث يف محاراـة بإلْســاَل2  بملسـل ن 
بصابـح بملـر ع برمريكـي ببصهيوفـي، 
ناملفرض اأي عابم دين أَْ  ملتٍح أَْ   بعظ 
أن يكـون حـارضبً  مؤبزربً بذكـرى ترتلط 
ارسـو6 ببلـه، نضالً عـن أن يهاج هـا أَْ  

يحاراها. 
ببثافي عر: كشـف بملوبد ببنلوي أدعياَء 
بملدفيـة  ببحدبثـة  بملتشـدقن اابعل افيـة 
 ببيسـارية م ن بشـرب6م بملا6 ببسـعودّي 
 بفخرطـوب يف ببتحريـض عـى بملناسـلة يف 
سـياق موقفهم بملسافد رمريكا  ببسعوديّة 
يف عد بفه ـا عـى ببي ن،  مـن بملعر ف أن 
ببكثرَ من ببشـخصيات  ببقـوى  ببتياربت 
ببلي4ببية  ببشيوعية ببحرة ااختالف الدبفها 
 أديافها عى مسـتوى ببعابم تدين  ترنض 
جربئـم آ6 سـعود احـق ببشـعب ببي نـي 
بفسجاماً مع شعاربتها  ملادئها يف تقديس 

ببحرية  حق ببشعوب يف تقرير بملصر. 
ببوبسـُع  ببحضـوُر  عـر:  ببثابـث 
 ببتأريخـي يف بملوبـد نَضـَح إْعــاَل2َ د 6 
ببتحابـف  أظهره اائسـاً  ناشـالً أَْكثَــَر 
ــًة أن ذبـك  مـن أي  قـا مـى، َخـاصَّ
ببنلـوي  بملوبـد  ذكـرى  بسـتلق  بإلْعــاَل2 
اح الت تحريض  تشـويه  بسـعة مرئية 
 مس وعة  مقر ءة حرك نيها أاوبقه اكل 

أصنانهم  أشكابهم. 
ببرباع عر: ظهرت ببقـدرُة ببتنظي يُة 
 ببـد ر ببن وذجي بلجان بملختصة اتنظيم 
ببفعابيـة ارغم تعدد ببسـاحات  ضخامة 
ببحشـود يف ظـل أ ضـاع معقـدة فتيجـة 
ببحرب  جهـود ببعدّ  ببحثيثة السـتهدبف 
برمن  إقالق ببسـكينة ببعامة، ك ا ارز يف 
مناسلة بملوبد درجة بالفضلاط ببعابية بدى 
ببج ا6ر، ا ـا يعكس  عياً كلـربً يقااله 
حابة ببفـوىض  بفعـدب2 برمـن يف بملناطق 

بملحتّلة ببتي يطلقون عليها محّررة. 
ببخامـس عر: مناسـلة بملوبـد ببنلوي 
ـا اجهـوٍد ذبتيـة بل جت ع ببـذي تعّود  ت َّ
ـل بملشـاق من  عـى ببلـذ6  ببعطـاء  تح ُّ
أجـل بإلْسـَهـا2  بملشـاركة يف رنـد ببجلهة 
ببوطنية ا ختلـف مجاالتها اعكس مرتِزقة 
ببسعوديّة  أد بتها ندبنُع حركتهم ببحصو6ُ 

عى بملا6 بملدفَّس من خزبئن آ6 سعود. 
كافا 6ذه أارز براعاد  ببدالالت بذكرى 
بملوبـد ببنلـوي ببريف ببتأريخيـة ببتي بم 
يسـلق بها مثيٌل يف تأريـخ ببي ن  بملنطقة 
 بر6ـم أفها تأتـي يف ظل ببعـد بن ببعاملي 
ببـذي يتكابـب نيـه شـياطن بررض عى 
ببي ن اغيـة إركاع شـعله بملؤمن  بحتال6 
أرضه ببعصية عـى ببغزبة  ببتي كافا  ما 

تزب6 مق4ة ببطغاة  بملستك4ين. 
 بله ِبرمُر من قلُل  من اعُد.. 

ما سيحدث ال ما حدث أبعاُد ودالالُت املولد النبوي يف اليمن
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لوحة املولد النبوي.. الجمال والبهاء 
ببخصوص ببحديدة  صعدة. 

بكت لا ببلوحُة بملد6شـُة ببج يلُة ببتي شـّكلتها سـاحاُت ببحفل 
ـة اابج ا6ـر، نطل ببسـيُد ببثـوري بيزيَد6ا ج ـاالً  اهاًء،  ببغاصَّ
 كافا ببكل ة ببتي خاَطَب اها ُكـلَّ َمن كان ينتظر إطالبته مخترًة 
ًة اأعى درجات بملهارة  قياسـاً إىل كل ات  خطااات سااقة به،  ُمَعدَّ
 ببعناية بتنقل أع َق  أ سَع بملعافي  ببدالالت اأقل بربفاظ  ببج ل. 
بن أتحدََّث عن مض ون ببكل ة؛ رَنَّ مالين ببلر قد سـ عو6ا يف 
ببي ن  ببعابم، إال أفني أشـرُ 6نا إىل ُخصوصيِة ت يُِّز تنا الت ببسـيد 

علدبمللك ببحوثي ملوضوع ببلعثة ببنلوية  سرة ببرسو6 برعظم. 
6ـذه ببخصوصيـُة تقودفي َدبئ اً إىل ما د فه يف 6ذب ببشـأن ببعابم 

ببكلر بملؤرخ ببعراي ببعربقي جوبد عيل. 
نفي ببحابتن ال تقد2 ببسرة ببنلوية كرسد بل عجزبت  ببخوبرق، 
اـل سـرة كفاح مرير  ِجهاد ُمْضٍن  مشـاق ال حـر بها يف خضمِّ 
ثورة ر حية حضارية  تحو6ُّ سـيايّس  بجت اعي جذري أث ر ميالَد 
ــة بم تكن قلله غرَ قلائَل مترذمٍة متناحرة مشـتَّتة يسـتقوي  أُمَّ
اعُضهـا عى ببلعض بآلخـر اإم4بطوريات أُْخـــَرى قوية  عريقة، 
نـكان أن  بجه ببنليذُ ببعراي حرااً رشسـًة بم يكـن طرَنها مركو 
مجت عـه  اعُض أ6له  بالرسـتقربطية ببتي ترُنـُض ملادئ ببعدببة 
 بملسـا بة ببتي أتـى اها ببديـن ببجديد، اـل  إم4بطوريـات  أتلاع 
عقائـَد رأ ب يف ببنلـي مح د  ما يدعو إبيه مـر َع فهضة توحيدية 
عراية  إفَْسافية،  ميالد  عي قومي عراي اأاعاد أم ية نتح آناقها 

بإلْسـاَل2.
 ُكلُّ ذبك يعني اابنسـلة إبيهـم خطربً عقائديـاً  قومياً، نتصد ب 
بلدعوة بملح دية َ أسـابوب ِمدبدبً َكثربً؛ بتشـويه صورة فلي بإلْسـاَل2 

ُ ُصــْوالً إىل ببتشكيك انسله ببعراي. 
كان ببي نيون من أ بئل من نتحوب قلواَهم  عقوَبهم بدين بإلْسـاَل2 
 فليـه؛ رَنَّ ببي ن كافا يف ما مى حضـارًة عريقًة،  كان ببي نيون 
أَْكثَـــَر شـعوربً اابحاجات ببر حيـة ببتي بم تعد بملعتقـدبت ببوثنية 
تشـلعها،  كان شـعور6م ببقومي ال ينسـجم مـع معتقدبت تح ل 
طااعاً قومياً  بندبً،  تستخد2 ذريعًة  غطاًء بلتوسع بإلم4بطوري. 
كتـب نريدريك إفجلز عن ميالد ببشـعور ببقومـي عند ببي نين يف 
رسـابة إىل ماركـس اتأريخ 6/يوفيـو/53ن1 يقـو6: ))بقد تم طرد 
برحلـاش قلل أراعن سـنة من ظهـور مح د.  كان ذبـك أ 6 ع ل 
ُجُه كذبك غز بت  بلشعور ببقومي ببعراي بملسـتيقظ ببذي كافا تؤجِّ
ببفرس من ببشـ ا6، ببذين الغوب تقريلاً مشـارَف َمكََّة.  ع ا قريب 

سأرشع يف دربسة تأريخ مح د ذبته((. 
ن أد6شهم بملنظُر ببج ا6ريُّ  بعل ببسيد علدبمللك ببحوثي كان م َّ
ته اكل  ، بكن 6ذه ببحشـود ببتـي أاهجتـه  أرَْسَّ ببلديـع، 6كـذب أظنُّ
تأكيد، بم تصله اابغر ر ك ا يحُدُث بلعض ببسياسـيّن إذَب 6تف بهم 
عربُت أَْ  مئات برشـخاص،  بم يغر محتوى  ف4ة خطااه نيطلق 
موبقـَف  محّددبٍت بففعابية، بسـتنادبً إىل ببرعيـة ببج ا6رية، ال 
 ادالً عن ُكـّل ذبك بزدبد توبضعاً  أحَسـَن ببتعلر عن 6ذه ببسـجية 
ـا قلـوَب ببنـاس يف ببسـاحات  يف ببليوت  يف  ببح يـدة اُج لة َمسَّ

موبقع ببرف. 

)ففي بكـم ببفدبء(!.. كم كان َ ْقــُع 6ـذه ببكل ات ببثالث قوياً 
 ع يقـاً  مؤثربً؛ اسـلِب مصدبقيـة قائلها ببتي بخت4ت يف ببشـدبئد 

 بملحن  يف ببرسبء  ببرضبء. 
 6ذب ما بم يفه ه  بن يفه ه فرجسيون محلطون معز بون عن 
مجت عهم،  جعلوب من بزدربء ببج ا6ر ببشعليَّة دينَهم  ديدفَهم. 

يَمن الُيمن
فـُر ببلـه.  فـُر ببله رفّه فـُر ببله قريـٌب  رفه فـُر ببله ال 
يشـواه فقٌص، نكم من فر أتـى اه ببعدُد  ض نته ببعـّدُة  تحّو6 
فكسة  فكلة. فُر ببله ال يكون إاّل ضخ اً م تدبً ناتحاً عى سعة اال 

حّد  مؤّسس ا ا ال تحيط اه ببعقو6. 
عى ببي نين إدربك،  6م يدركون انسب قياسية مقارفة اغر6م، 
أفّهم يقارعون عتاَة ببعابم  يقفون اوجه شياطينه بملردة. 6ذب يعني 
أفّهم يضطلعون اقدر تأريخي غر مسلوق  ال يؤ6ّل 6ذب  ذبك بهكذب 

د ر. 
ببعـ4ة بيسـا اكثرة عندمـا تكـون موبجهة اهـذب ببحجـم  اهذه 
ببتدبعيـات. 6ناك خصوصيٌة ي نيٌة 6ي من ببرسِّ نال ف لك بها تفسـربً 
شـانياً  ال فحيط اها  ال ففه ها اسـيَط ببفهم. قد ففهم اعد أن تضَع 
ببحرُب أ زبَر6ا  ينفذ أمُر ببله. فحن بآلن،  يف أحسـن حاالتنا فشمُّ اعيَد 

ببشّم  أكثُرفا يتااُع ملح َة ببللقيسين اأفف مزكو2. 
ع ـر عرش آ6 منشـار يقارُب ببقـرَن  6و عـرٌش ُقــــّد ا كر 
 د6ـاء بيذ6َب اريـح ببعرب  بملسـل ن  يطّوع رقااَهم بسـكاكن 
ببصهيوفية  بالسـتع ار. 6ذب عرش  عـوده منذ ببلدبية ملن مّكنوب به 
أن ي ّكـن إلرسبئيل  يدع هـا اكّل بإلْمَكافيات  يعـادي من يعاديها 
كان عرايـاً أَْ  تركيـاً أَْ  إيربفياً أَْ  ااكسـتافياً أَْ  غـر ذبك من مكّون 
من نسيفسـاء بملنطقة ببسياسـية  ببعرقية. بم يتزبز6  بم يرتعش 
يومـاً ك ا يحصـل به ببيـو2 اـ4كات ببي نين، قلضـات  رصخات 
 رصاصـات. ال علدببنـارص  ال صدب2  ال غر6 ـا قدر عى ما يقدر 
عليه ببيو2 ببي نيون. ثالث سنوبت من ببص4  ببتصدي  ببثلات َكَفا 
6ؤالء بتحويل آ6 منشـار إىل مهافة  تحويل ترسافتهم  6ي برضخُم 
إىل ُخردة يركلُها برطفا6 ركَل ُكرة. ملاذب يتجّو6ُ اُن سل ان يف برمصار 
ببوب6ية؟ بيغسـَل اعَض ذّبه  خزيه.  من أين ركله ببخزي؟ َمن بعن 
ي نين موصوبن اراّهم من ببصلاح  إىل بملسـاء. خاشقجي تفصيل 
توّرطوب نيه  بضطّر ب إبيـه قتالً  فربً  تذ يلاً من نرط فكلة اي ن 

تعّريهم بتأتي عليهم زبزبة عد2. 
يأبـم ببي نيـون  يأملون َكثـربً  بكنّهم مفاتيُح أضخـم أمل بلني 
 طنهـم  رّمتهم  بإلفَْسـافية. طليعـيٌّ أن يكوَن أمُلهـم ا ا فرى من 
حجم. متـى فُر ببله؟ برتلـط ذكُر ببي ن يف ببقرآن اسـطوة ببر ح 
افعـل ما أ تي سـلي اُن من َمَدٍد  سـلطان. برتلط أَيْضـاً اابرسعة، 
نابهد6ـد أتـى رسيعاً اأخلار القيـس  قوِمها  ببذي عنـده علٌم من 
ببكتـاب تعّهد ااسـتقدب2 ببعـرش قلل أن يرتـدَّ ببطرُف. مقاييُسـنا 
إفَْسافية  بإلفَْسـاُن 6شٌّ ضعيف  بكن ال اأَس من اعض بالستئناس 
ا ا يرد يف ببقرآن عند ذكر ببي ن. اسـطُة ببر ح ثااتٌة متجذرٌة 6ناك 

 ففاذ أمر ببله اأرض ااركها ببلُه  مح ٌد  عيلٌّ رسيٌع رسيع. 
أال إّن فَر ببله قريٌب  بيس ببيَ ن غر يُ ن. 

ـة( المولد النبوي الشريف )إحياُء ُأمَّ
د. أحمد عبداهلل الشيخ أبو بكر

إن بالحتفـا6َ ا وبـده صى ببلـُه عليه  آبه  سـلم 
6و بمتثـا6ٌ رمر ببله ُسـلَْحافَـُه َ تََعاىَل 
ببقائل: )ُقْل ِاَفْضِل ببلَِّه َ ِاَرْحَ ِتِه َنِلذَِبَك 
ا يَْجَ ُعوَن(، 6ذب  َنْليَْفَرُحوب 6َُو َخْرٌ ِم َّ
بالحتفا6ُ 6و راٌط ان برجيا6  مناسلة 
تج ع ش ل بملسـل ن  تج عهم حو6 
ـة يف  فليهم،  6ـو أمـر رض ري َخاصَّ
ـا2 ببتي ضعف نيهـا برتلاط  6ذه برَيَـّ
بملسـل ن ادينهـم  رسـابتهم  فليهم 
 قد تهـم  أسـوتهم، ببـذي قـا6 بنـا 
ببُقـــْرآن ببكريم نيه: )بََّقْد َكاَن َبُكْم يِف 
َرُسو6ِ ببلَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة بَِّ ن َكاَن يَْرُجو 

ببلََّه َ بْبيَْو2َ بآْلِخَر َ ذََكَر ببلََّه َكِثرًب(.. 
مـا أحوجنا ببيو2 أن فقتدي اَرُســــْوبنا صى ببله 
عليـه  آبه ال سـي ا يف 6ذه ببظـر ف ببعصيلة نارمة 
ببيو2 توبجه 6ج ة رشسة بإلجهاز عليها، عى حركة 

بإلْسـاَل2 بملجا6د  بإلْسـاَل2 بملقا 2. 
نهي إذبً أمـا2 بمتحان صعب  عسـر،  إذَب فظرفا 
يف تأريخنـا سـنجد أن ببرَُّســــْو6َ بركـر2 )َصلَّــى 
ببلـُه َعَليِْه َ َعَى آِبـِه(  من معـه قد تعرضوب ملثل 6ذه 
بملوبقـف  6ـذب بالاتالء بي حـص ببله بملؤمنـن، يقو6 

ببله تََعاَبـى يف سورة ببعنكلوت: )آبم * أحسب ببناس 
أن يُركـوب أن يقوبوب آمنـا  6م ال يُفتنون *  بقد نتنا 
ببذيـن من قللهم، نليعل ن ببلُه ببذين صدقوب  بيعل ن 
أحـزبب  تكابلـا  ببكاذاـن(،  ك ـا 
ببكفـر  ببيهـود عـى َرُســــْو6 ببله 
 بملسـل ن، تتكابب علينـا ببيو2 قوى 
ببـر  ببلغي  ببعـد بن، عند6ا أيقن 
بملؤمنون اصدق رسابتهم  بم يهنوب أَْ  
يضعفوب أَْ  يستسل وب ن ا زبد6م ذبك 
إال إيَْ ـافاً  تصديقاً ك ا أخ4فا ببله يف 
ا َرأَى بْبُ ْؤِمنُـوَن بْرَْحَزبَب  قوبـه: )َ َب َّ
َقابُـوب 6َـذَب َمـا َ َعَدفَـا ببلَُّه َ َرُسـوبُُه 
َ َصَدَق ببلَُّه َ َرُسـوبُُه، َ َمـا َزبَد6ُْم إاِلَّ 

إِيَ افًا َ تَْسِليً ا(. 
إن برفلياء  ببرسـل  أن كافوب ارب 
 بكن ببله يصطفيهم  6م أنضل أ6ل 
بررض قاطلـة،  صدق ببلـه ببعظيم، إذ يقـو6: )ببلَُّه 
اِس، إِنَّ ببلََّه  يَْصَطِفـي ِمـَن بْبَ اَلِئَكِة ُرُسـاًل َ ِمـَن ببنَـّ

َسِ يٌع اَِصرٌ(. 
إن مه ة برفلياء ببشـاقة  ببكلرة تحتاج إىل تهيئة 
َ بىل بعدبد مسـلق حتى يستطيعون أن يتح لوب أعلاء 
ببرسـابة  تأديتهـا  يف 6ـذب قـا6 ببله بسـيدفا موىس 
) بتصنـع عى عينـي( َ ك ا قا6 بسـيد ببخلق مح د 

َك َنِإفََّك  صى ببلـه عليه  آبه سـلم: )َ بْص4ِْ ِبُحْكِم َراِـّ
ِاأَْعيُِننَا ۖ َ َسلِّْح ِاَحْ ِد َراَِّك ِحَن تَُقو2ُ(. 

ــة ببيو2 6ـي أحوج ما تكـون إىل ببتوحد  إِنَّ برُمَّ
ـة ببتي   ببتكاتـف ان ُكـــّل ُمَكـوِّفاتها، 6ـذه برُمَّ
 حد بإلْســاَل2 عقيدتهـا   حد بإلْســاَل2 رشيعتها 
 منهجهـا   حد بإلْســاَل2 قلواها   حد بإلْســاَل2 
أسوتها  قد تها، 6ي ببيو2 يف خضم معركة مع من 
يريـد ن ببقضـاء عليها، ناذب بم فجت ـع  فتوحد يف 
6ذه بملعركة ن تى فجت ع؟؟  إذَب بم يتحد بملسل ون 
عنـد ببشـدة ن تى يتحـد ن؟؟  إذَب بـم يكن مح د 
-صى ببله عليه  آبه – 6و من يوحدفا، ن ن يوحدفا 

إذبً؟؟
إن حابـة ببعجـز ببعراـي  بإلْســاَلمي أمـا2 6ذه 
ببهج ـة تعـود إىل باتعادفـا عـن منهجنـا ببُقــْرآفي 
ببذي جـاء اه مح ـد )َصلَّـى ببلـُه َعَليِْه َ َعـَى آِبـِه( 
نحين ـا باتعدفا عن قد تنا  تركنـا ببتأيس اه  اأ6ل 
ايتـه ببطا6رين، نقدفا اوصلتنـا يف حركتنا، م ا أَدَّى 
إىل نقـدبن ببثقة  اابتـايل زبدت من بتسـاع ببهوة ان 
بملسـل ن، برمـر ببـذي جعـل ببيهـود  ع الئهم من 
ببحكا2 يستفيد ن من 6ذب ببضياع، بلقضاء عى دين 
ببله   جد ب يف ببحكا2 ببذين ال يه هم سـوى ببحفاظ 
عى كربسـيهم ضابتهم،  بذبك فجد أفهم يع لون ضد 
مصابح شعواهم  أمتهم،  خر دبيل عى 6ذب ما فربه 

ببيـو2 من 6ر بة 6ـؤالء فحو ببتطليع مـع أعدبء ببله 
 أعدبء أمتهـم  تقديم نر ض ببوالء  ببطاعة رمريكا 
 إرسبئيـل،  6ـذب ما يُلـز2 ببشـعوب ببيـو2 أن تهب 

ملوبجهة 6ذب ببخطر،  أن تعرف ما يربد اها. 
فحـن ببيو2 مطابلـون أكثر مـن أي  قا مى أن 

فعرف من فحن  من 6م؟
 أن ال فلقـى مغيلن ع ا يحـاك ضدفا  ما يربد انا 
تارًة اذريعـة محاراة بإلْر6َـاب ببـذي صنعته أمريكا 
ااعربف قادتها،  تارة ااسـم ببعوملة بب4بق، ببتي 6ي 
ببوجـه ببجديـد بالسـتع ار ببقديم،  ببتـي تقو2 عى 
ملدأ ببتلعية  بكتساح ثقانات ببشعوب  بقتصادياتها 
يف  ببشـعوب  حضـاربت   خصوصياتهـا  بتذ يـب 
ببن ـوذج برمريكـي  بكن  مع ذبك كلـه  افضل ببله 
 تونيقه، نقد تونرت يف ببساحة ببعراية  بإلْسـاَلمية 
مؤرشبت  مسـتجدبت بيجااية 6ـي مزيج من ببوعي 
ـة قيـادبت راافية   ببتحدي بملسـتنر،  اـرزت يف برُمَّ
يف االدفـا  يف غر6ـا تقود 6ـذب بملد بلعـودة إىل بملنهج 
ببراافـي ببُقــرْآفـي رغم 6ـذب ببتكابـب ببعد بفي غر 
بملسلوق  ببله اابغ أمره  بو كره بملركون.. نلنعد إىل 
منهجنا ببذي جاء اه أسـوتنا  قد تنا مح د صى ببله 
ـة إال  عليه  آبه سلم نتابله إفه ال صالَح آلخر 6ذه برُمَّ

ا ا صلح اه أ بها. 
 ببح د بله رب ببعاملن..

بهذا النبي عزُّكم.. فال 
تنصرفوا لغيره 

سليم المغلس 

كان رسو6 ببله عليه  عى آبه أنضل 
ببصالة  أزكى ببتسليم شخصية عظي ة 
بسـتثنائية ي تلك من ببقدربت ببقيادية 
ببعابيـة  ببصفـات ببكاملـة  ببخصا6 
ببح يـدة  ببـذكاء  ببحك ـة  غر ذبك 
ما يؤ6لـه بوضع مر ع  إفتاج أنكار 
 قوبفـن  بفظ ـة من أنضل بملشـاريع 
عى بإلطـالق نال أقدر  ال بكفأ منه أادبً، 
ال مفكر  ال نيلسـوف  ال زعيم  ال ملك 
ي تلك ما بديه من قدربت  مؤ6الت.. 

إال أفه  رغم ذبك كان ذبئلا يف مر ع 
ببله   نق مـا أمره ببله يف كتااه ببكريم 
بيـؤدي ببد ر ببرسـايل  يقـد2 بملر ع 
بإلبهي انقائه  صفائه  يجسـده ع ليا ك ا 6و اال زيادة أَْ  فقصان، 
ال يشواه أية بجتهادبت َ بعتلاربت  رؤًى شخصيٌة به منفصال عن ببله 

 منهجه ببقويم.
بـم يكتـف ببنلي اح ل أسـس بملـر ع بإلبهـي بيتوىل اشـخصه 
معت دب عى قدربته  ذكائه ارسـم أُْســلُْوب ببدعـوة  ببخطاب  غره 
اعيـدبً عـن توجيهات ببله  تعلي اته ال تحرك احركـة ببُقــْرآن يف كل 
تعاملـه  خطااه  أُْســلُْواه يف ببدعوة  موبجهـة برخطار  بملؤبمربت 
 موبجهـة ببظَل ـة  ببطغاة  ببتعامـل مع برحدبث  مـع بملجت عات 
ا ختلـف عقائد6ـا  أنكار6ا  أديافها اـدءبً من اعثتـه َ بفطالقته يف 
مجت ع مكة بملحارب  بملوبجه به  ملر عه بإلبهي  ببرسايل إىل إرساء 
معابـم بملجت ع بالسـالمي يف بملدينـة بملنورة الناء بمـة عظي ة قائ ة 
عـى ببدعـوة إىل ببخر  برمر ااملعر ف  ببنهي عـن بملنكر معتزة اعزة 
ببله بشـدبء عى ببكفار رح اء اينهم حتـى مرحلة موبجهة أعدبء ببله 
 ببرسابة من مركي ببعرب  ببيهود  ببر 2 حتى  ناته َصَلـَوبُت ببلِه 

َعَليْــِه َ َعَلـى آِبــِه.
نقد2 مر عا متكامال  سـلك طريقاً  بضحاً  بتخذ أُْســلُْوااً فقياً 

ج ع كل ذبك يف ببُقــْرآن ببكريم.
نابُقــْرآن ثقانته  حركته  أُْسـلُْواه  مر عه  موبقفه  أخالقه.
ن4جوعنا إىل ذبك من خال6 ببُقــْرآن ببكريم سنزدبد اصرة  حك ة 
 فـدرك برخطار  كيفيـة موبجهتها  بملوبقف بملناسـلة تجاه برحدبث 
 فدرك كيف فتحرك  أي طريق فسـلك بنلنـَي أمة عزيزة كري ة ربنعة 
ببرأس  بثقـًة اابله  نقاً ملنهجه ببقويم  حركة رسـوبه ببعظيم صى 

ببله عليه  عى آبه  سلم.
نلهـذب ببنلي عزُّكم  مجدكم  اارتلاطكم اـه  ا ا جاء اه فركم 

 رنعتكم.. 
نال تنرنوب بغره  ال تسلكوب غر طريقه.. 

ناقـرأ ب قـربءًة ع يقـًة بشـخصه  حركتـه  أُْســلُْواه  خطااـه 
 مر عـه  نـق كتاب ببله قـربءة بملقتـدي بملهتدي سـتفوز ن نوزب 

عظي ا يف ببدفيا  بآلخرة.
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خطباء مساجد أمانة العاصمة يدعون إىل التحصني األطفال
 : صنعاء 

من أجـل بملحانظة عى صحة برطفـا6   قايتهم 
مـن برمـربض ببقاتلـة، دعا خطلـاُء مسـاجد أمافة 
ببعاص ـة، أمـس ببج عـة، إىل ببتعـا ن مـع ببح لة 
ببوطنية بلتحصن ضد شـلل برطفا6 ببتي سـتنطلق 
ببعاص ـة  بملحانظـات  اأمافـة  ببقـاد2  بالثنـن 
برُْخـــَرى، دبعن بآلااء  برمهات إىل تطعيم أطفابهم 

خال6 ببح لة ببتي تستهدُف ج يع برطفا6 د ن سن 
ببخامسـة، ا ن نيهم من بم يحّصنوب مسلقاً ضد 6ذب 

ببدبء  بملوببيد حديثاً. 
 يف خطلتـي ببج عـة، أّكـَد خطلاء بملسـاجد عى 
أ6 يّة بستشـعار ببج يـع بملسـؤ بية  ببحرص عى 
تطعيـم برطفـا6   قايتهم مـن برمـربض ببقاتلة.. 
مشـرين إىل أن بإل6 ا6َ  ببتفريـَط يف تطعيم برطفا6 

6و تفريٌط يف برمافة. 

وقفات احتجاجية بأمانة العاصمة 
تنديدًا بجرائم العدوان

 : صنعاء 
فُظِّ ا اأمافة ببعاص ة، أمـس ببج عة،  قفاٌت بحتجاجيٌة؛ بلتنديد 
اجربئم ببعد بن  ببحصار تحا شـعار "بليك يا رسـو6 ببله"، حيث أّكد 
بملشـاركون أن ببشـعب ببي ني أَْصلَــح أقوى من أي  قا مى، رغم 
ببحرب بملدّمرة ببذي يسـتخد2 نيه ببعد بن ببقناال ببعنقودية  برسلحة 
بملحرمـة السـتهدبف برطفا6  ببنسـاء  تدمر مقدربت ببلالد؛ اسـلب 
برتلاطه اابله تعاىل  رسوبه ببكريم مح د صى ببله عليه  آبه  سلم. 

 يف ببوقفات، أصدر بملشـاركون ايافات أّكد ب نيها عى بالسـت ربر يف 
رنـد ببجلهات اابرجا6  بملا6  موبجهة ببتصعيد اابتصعيد حتى تحرير 
برربيض ببي نيـة  تطهر6ا مـن دفس ببغزبة  بملحتّلـن دبعن حكومة 
بإلفقـاذ ببوطنـي إىل تنفيذ توجيهـات قائد ببثـورة يف محاراة ببفسـاد 

 ببرقااة عى برسعار  بتّخاذ بإلجربءبت احق ببتجار بملخابفن. 
 حـثَّ بملشـاركون يف ببليافـات ببشـلاب  ببشـااات إىل ببحفاظ عى 
6ُويتهـم بإليَْ افية  ببحذر من ببحرب ببناع ة ببتي تسـتهدف برَْخـاَلق 
 ببقيم  عى رض رة بال6ت ا2 اتعزيز ببتكانل بالجت اعي  بإلحسان إىل 

ببفقربء  بملحتاجن. 

الجامعتان اللبنانية واملاليزية 
تحتفالن بميالد معلم البشرية 

 : صنعاء: 
فّظ ا ببجامعتان ببللنافية  بملابيزية اصنعاء، أمس بر 6، نعابيتن 
بحتفائيتن ا ناسـلة ذكرى ببرسـو6 برعظم مح ـد صلوبت ببله عليه 

 عى آبه. 
 يف ببفعابيـة، قا6 فائب  زير ببتعليـم ببعايل  ببلحث ببعل ي ببدكتور 
عيل رشف ببدين: إن بالحتفا6 اهذه بملناسـلة نرصة السـتلها2 ببدر س 
من سرة ببنلي برعظم  بالقتدبء اه  أَْخـاَلقه، النتاً إىل د ر أ6ل ببي ن يف 
منارَصة ببدين بإلْسـاَلمي  فُرة بملصطفى صى ببله عليه  آبه  سلم. 
 أضاف رشف ببدين "إن بالحتفا6 اذكرى بملوبد، بحتفا6ٌ ااإلفَْسـافية 

 ر حية بإلْسـاَل2  برَْخـاَلق  بملعاملة". 
ك ا تفقد فائُب  زير ببتعليم مسـتوى ببدربسة يف ببجامعة بملابيزية، 
 بست ع من ع ادة ببجامعة إىل رشح حو6 مستوى ببتعليم  ببصعواات 
ببتـي توبجههـا، مؤّكـدبً عـى أ6 يّـة ببركيز عـى ببجافـب بركادي ي 

 مخرجات ببتعليم. 
 فّوه رشف ببدين إىل بسـتعدبد ببوزبرة بتذبيل ببصعواات ببتي توبجه 

سرَ ببتعليم يف ببجامعة. 
 يف ذبت ببسـياق، فّظ ا ببجامعة ببللنافية اصنعاء نعابية بحتفابية 

ا يالد ببرسو6 بركر2 مح د صلوبت ببله عليه  عى آبه. 
 يف ببفعابيـة، أبقيا عدٌد مـن ببكل ات بملع4ّة عـن أ6 يّة بالحتفا6 
ااملناسـلة السـتلها2 ببدر س  ببع4  ببتـز د من سـرة ببنلي ببكريم 

 بالقتدبء اه  ببسر عى فهجه. 
 أّكـدت ببكل ـات عـى رض رة بال6ت ا2 اـأرس ببشـهدبء  ببجرحى 

عرنافاً اتضحياتهم يف سليل ببدناع عن ببوطن  أمنه  بستقربره. 
 جرى خال6 ببفعابية توزيع رر2 سلة غذبئية بعدد من أرس ببشهدبء 

 ببجرحى يف ببعاص ة. 

اختتام أعمال املؤتمر العلمي األول للسالمة الدوائية يف اليمن
 : متابعات 

بختت ـا أع ـا6ُ بملؤت ـر ببعل ـي بر 6 
بر 6  أمـس  ببي ـن،  ببد بئيـة يف  بلسـالمة 
ببعليـا  ببهيئـة  فّظ تـه  َ ببـذي  ببخ يـس، 
بألد يـة َ ببلجنـة ببوطنية بلرايـة  ببعلو2 
 ببثقانـة اابتعا ن مع جامعة ببربزي تحا 

شعار "بالستخدب2 بآلمن بلد بء". 
 دعا بملشـاركون يف بملؤت ر، بملؤّسسـاِت 
َ ببصيدالفيـَة  ببطليـة  بركادي يـَة 
 بملستشـفيات َ  زبرتـي ببصحـة  ببتعليم 

ببعايل، إىل تطليق أساسيات ببسالمة ببد بئية 
 بملعاير بملطلواة بتحقيق ببسالمة ببد بئية 
تأ6يـل  عـى رض رة  مؤّكديـن  ببي ـن،  يف 
ببكـوبدر ببصيدالفية يف ببصيدبـة ببصناعية، 
ا ـا يسـهم يف تشـجيع ببصناعـة ببد بئية 
ببوطنيـة.   شـّدد بملشـاركون عى رض رة 
تشـجيع براحاث ببعل ية ببد بئية يف تطوير 
 صف  رصف ببد بء  بالستخدب2 ببن وذجي 
بألد ية بلوقاية مـن برخطاء ببد بئية،  كذب 
ببنلاتية  برعشـاب  أ6 يّـة بملسـتحرضبت 
 د ر6ا يف تعزيز ببسالمة ببد بئية. مؤّكدين 

عـى أ6 يّـة بملتااعة  ببرقااـة ببد بئية عى 
ج يـع برد ية بكشـف برد ية بملغشوشـة 

 بملهراة يف ببسوق ببد بئية. 
 كان بملؤت ـر ببذي دّشـنه رئيُس مجلس 
ببوزربء علدببعزيز ان حلتور   زير ببصحة 
طـه بملتوكل   زيـر ببتعليم ببعـايل  ببلحث 
ببعل ـي حسـن حـازب برراعـاء ببفائـا، 
قـد فاقـش يف يومن فحـو 17 احثـاً عل ياً 
مقدمـاً من فخلة من ببلاحثن  بركادي ين 
 بملختصـن يف مجـاالت ببسـالمة ببد بئيـة 
ـة اهذب ببشأن.   بملفا6يم  بمللادئ ببَخـاصَّ

افتتاح مخبز خريي للفقراء بمديرية صنعاء 
القديمة تزامناً مع ذكرى املولد الشريف

 : حسين الكدس:
يف إطـار بحتفـا6 االدفا اذكرى بملوبـد ببنلوي ببريف بنتتح ببشـيخ أح د علدبمللك 
ببص ـاط - مدير عـا2 مديرية صنعاء ببقدي ة،  علدببله بملعـاىف مرف بملديرية أمس 
بر 6 بملخلز ببخري ببذي يسـتفيد منه ببفقربء  بملسـاكن يف بملديرية بفطالقاً من ملدأ 
ببتكانـل بإلجت اعي  ببربحم ان ببناس ال سـي ا يف ظل بسـت ربر ببعد بن ببسـعودي 
برمريكي بإلماربتي عى ببشعب ببي ني  تشديد ببحصار ببخافق بلعا2 ببرباع عى ببتوبيل.
 يف بالنتتـاح ببـذي حرضه عضـوب بملجلس بملحـيل اأمافة ببعاص ة ببشـيخ مح د 
علدببله ببعزيري  ببشيخ أح د صالح، قا6 ببشيخ أح د ببص اط – مدير عا2 بملديرية، 
إن بملخلـز ببخري جاء ملوبجهة ببظر ف بملعيشـية ببتي يعيشـها أاناء شـعلنا فتيجة 
ببحصـار بالقتصـادي بلالدفا من قلـل د 6 ببعد بن، مشـرب إىل أن ببطاقـة بإلفتاجية 
بل خ4 يف مرحلته بر ىل الغا 12 أبف كدمة يف ببيو2 مستهدنا أكثر من ررن1 أرسة .
 أ ضح مدير صنعاء ببقدي ة اأفه يتم بإلعدبد حابياً بزيادة طاقته بإلفتاجية بتصل 
ر2 أبـف كدمـة يوميا يف بملرحلة ببثافيـة، مث ناً دعم رجا6 برع ـا6 ببخرين  كل من 

سا6م عى إفجاح 6ذب بملر ع ببخري.

الهيئة النسائية بريمة تنّظم فعالية بمناسبة مولد سيد 
املرسلني وتدعو إىل االفتداء بمبادئه الحميدة

 : ريمة: 
فّظ ا ببهيئُة ببنسـائية ا حانظة ري ة، أمس 

بر 6، نعابيًة ا ناسلة بملوبد ببنلوي ببريف. 
إفشـادية  تخللتهـا نقـربت  ببتـي  ببفعابيـة   يف 

 شـعرية، أبقيا كل اٌت ع4ّت عن أ6 يّة بملناسـلة 
 بالحتفاء اها ا ا يليق ا كافتها يف قلوب أ6ل ببي ن.  
 دعـا ببكل ـاُت إىل بالقتـدبء اابرسـو6 يف ملادئـه 
 شـجاعته  جهاده  غرس قيم ببتسـامح  ببعزة يف 
ـة ببتي تتعرض ملؤبمربت برعدبء.  ففوس أاناء برُمَّ

مؤّسستا الشعب ويمن 
ثبات توّزعان سالالً غذائية 

للمعلمات املتطوعات 
باملنصورية يف الحديدة

 : الحديدة: 
دّشنا مؤّسسُة ببشعب بالجت اعية بلتن ية اابربكة 
مـع مؤّسسـة ي ن ثلـات ا ديرية بملنصوريـة اابحديدة 
مـر َع دعم بسـت ربرية ببتعليم اتوزيع سـال6 غذبئية 
عـى بملعل ـات بملتطوعـات يف بملديريـة، ا ناسـلة بملوبد 
ببنلوي.   يف ببتدشـن، أشـاد مدير بملديرية سعيد موىس 
حك ي اهذه بمللادرة بإلفَْسـافية من مؤّسسـتي ببشـعب 
 ي ـن ثلات، دبعيـاً بملؤّسسـات  بملنّظ ـات ببخرية إىل 
ـة  تقديم ببدعم  بملساعدة  تفقد أ ضاع بملوبطنن َخـاصَّ
يف ظـل ببظـر ف ببرب6نة.   أ ضـح أن أَْكثَـــَر من ر25 
ُمعل ـة متطوعـة ا ديريـة بملنصوريـة موزعـات عـى 
مدبرس بملديرية، يع لـن يف بمليدبن منذ أَْكثَــر من خ س 
إىل سـلع سنوبت د ن أية مستحقات،  يؤدين  بجلهن يف 

ـًة تعليم ببفتاة.  تعليم برجيا6، َخـاصَّ
ني ـا أ ضـح مديـر بملشـاريع بإلفَْسـافية ا ؤّسسـة 
ببشـعب، مح د ببجعـدي، أن توزيـع ر15 سـلًة غذبئية 
عى بملعل ـات بملتطوعات ا ديرية بملنصورية يأتي ض ن 
مشـاريع مؤّسسـة ببشـعب بدعـم بسـت ربرية ببتعليم 

بفطالقاً من ببوبجب بإلفَْسافي بل ؤّسسة. 
ني ـا أعراا عدٌد من بملعل ـات بملتطوعات عن تقدير6ن 
بهذه بمللادرة من مؤّسسـتي ببشـعب  ي ن ثلات.. مشربت 
إىل أن تطوعهـن بتعليم ببفتيـات ا ديرية بملنصورية،  بجٌب 
 مسا6َ ٌة يف ببنهوض ااملستوى ببتعلي ي بلفتاة ااملديرية. 

فعاليتان يف يريم بإب تؤّكد ضرورة استلهام الدروس يف مواجهة العدوان من حياة الرسول األعظم
 : إب:

فُظَِّ ـا ا نطقة عـربس ا ديرية يريم 
اـإب، أمـس ببج عـة، نعابيـٌة ا ناسـلة 
بملوبـد ببنلـوي.  تض نـا ببفعابيـُة إبقاَء 
كل ات  نقربت ننية  إفشـادية  شعرية، 
أشـارت إىل رض رة إحيـاء ذكـرى بملوبـد 
ببنلوي  بستلها2 در س ببعزة  ببكربمة يف 
موبجهـة ببعـد بن  مخّططاته، ك ا حثا 
عـى رض رة ببعودة ببصادقة إىل كتاب ببله 
 منهـج بملصطفـى عليه ببصالة  ببسـال2 

اأَْخـاَلقـه  سـلوكه  بالقتـدبء   ببتـأيس 
اُسنته. 

 يف مج ـع 22 مايـو اريـم، فُّظ ـا 
نعابيُة ذكرى بملوبد ببنلوي  أُْبِقيَا خالبها 
عـدٌد مـن ببكل ـات بملعـ4ة عـن عظ ـة 
ــة إىل  برُمَّ بملناسـلة  أ6 يتهـا يف عـودة 
منهج بملصطفـى صلوبت ببلـه عليه  عى 
ـُة  آبـه؛ ااعتلار6ا محطًة تتـزّ ُد منها برُمَّ
معافَي ببعزة  ببكربمة  ببرنعة ببتي أربد6ا 
ببله بها،  ببتي جّسد6ا رسو6 ببله صلوبت 

ببله عليه  آبه يف  بقع ببحياة. 
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ثقافية 

ال بد من االستقامة والثبات 
يف ميادين العمل ليتحقق 

الوعد اإللهي بالنصر والتأييد  

 قراءة يف درس )الهوية اإلْيَمانية( 
للسيد حسني بدر الدين الحوثي -ِرْض��َواُن اهلِل َعَلْي�ِه- )5-2(

أنت عندما تسيرُ عىل طريقة حق 
فرتة ثم تزييغ عنها تعترب عاصيا لله 
سيبحانه وتعياىل، أشيقيت نفسيك، 
وأهلكت نفسك، ووقعت يف الخسارة 
العظيمية }إِنَّ الَِّذييَن َقالُيوا َربُّنَا اللَُّه 
ثُمَّ اْستََقاُموا{ )فصلت: من اآلية30( 
ُل  طريقة حق يستقيمون عليها }تَتَنَزَّ
َعَليِْهُم اْلَمالِئَكُة أاَلَّ تََخاُفوا َوال تَْحَزنُوا 
وا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنْتُْم تُوَعُدوَن{  َوأَبِْشُ

)فصلت: من اآلية30(. 
أليس هذا مما وعد به من يسرون 
عىل طريقة حق، وعىل طريقة الحق؟ 
ألييس هيذا شييئا عظيما؟ بشيارة 
عظيمة؟ وكيم.. وكم مثلها يف القرآن 
ُل َعَليِْهُم اْلَمالِئَكُة  الكريم كثر }تَتَنَيزَّ
وا ِباْلَجنَِّة  أاَلَّ تََخاُفوا َوال تَْحَزنُوا َوأَبِْشُ
الَِّتي ُكنْتُْم تُوَعُدوَن نَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم يِف 
نْيَا َويِف اآْلِخيَرِة َوَلُكْم ِفيَها  اْلَحيَياِة الدُّ
َما تَْشيتَِهي أَنُْفُسيُكْم َوَلُكيْم ِفيَها َما 
ُعوَن نُيُزالً{ )فصلت:32( ضيافة،  تَدَّ
تكرييم }نُُزالً{ تعني: ضيافة وتكريم 
}نُُزالً ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم{ )فصلت:32( 
هيذا وعيد ملين؟ للمسيتقيمني عيىل 

طريقة حق. 

يف مقابل هذا الوعيد العظيم، هذا 
الفضل العظيم، هذه الدرجة العالية 
عنيد الليه سيبحانه وتعياىل تنطلق 
لتبحيث عين كييف تزيغ عين هذه 
الطريقة، تبحث عين املربرات لكيف 

تنرصف عن هذا النهج! 
اإلنسيان الخارس وحيده هو الذي 
يفكير يف هذا؛ ألنيك أنت مين يعمل 
عيىل أن ال يكيون واحيداً مين أولئك 
الذيين قيال الله عنهم يف هيذه اآلية: 
ُل َعَليِْهُم اْلَمالِئَكُة أاَلَّ تََخاُفوا َوال  }تَتَنَزَّ
تَْحَزنُوا{ )فصلت: من اآلية30( يجند 
ليك حتيى املالئكية تؤييدك، تثبتك، 
تَْحَزنُيوا  َوال  تََخاُفيوا  }أاَلَّ  تنيرصك 
وا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنْتُْم تُوَعُدوَن{  َوأَبِْشُ
أي واحيد منا، أي واحيد ممن يحمل 
اسيم إيمان ال يتمنى أن يكون واحدا 
مين هيؤالء الذيين يبيشون بهذا؟! 
نْيَا َويِف  }نَْحُن أَْوِليَاُؤُكيْم يِف اْلَحيَاِة الدُّ
اآْلِخيَرِة{ )فصلت: مين اآلية31( وأن 
وا ِباْلَجنَّيِة الَِّتي  يقال لهيم: }َوأَبْيِشُ
ُكنْتُيْم تُوَعيُدوَن نَْحيُن أَْوِليَاُؤُكيْم يِف 
نْيَيا َويِف اآْلِخَرِة{ )فصلت:  اْلَحيَياِة الدُّ
مين اآلية31( من هو منيا ال يريد أن 

يكيون واحدا مين هؤالء؟ مين هو؟ 
هل هناك أحد؟ اسيأل الناس جميعاً 
ممن يحمل اسيم إيمان، ممن يحمل 
اسم إسالم، هل أنت ال تريد أن تكون 
واحيداً من هيؤالء؟ الذيين يقال لهم 
وا ِباْلَجنَّيِة الَِّتي ُكنْتُْم  هكذا: }َوأَبْيِشُ
تُوَعيُدوَن نَْحيُن أَْوِليَاُؤُكيْم يِف اْلَحيَاِة 

نْيَا َويِف اآْلِخَرِة{.  الدُّ
فإذا كنيت تريد أن تكيون واحدا 
منهيم.. فمنهم هيؤالء الذيين وعدوا 
بهذا الوعيد؟ إنهم الذين اسيتقاموا، 
واسيتقاموا عيىل مياذا؟ اسيتقاموا 
عيىل طريقة حيق ال يزيغيون عنها، 
اسيتقاموا عيىل نهيج الحيق، ثبتوا 
يف مياديين العميل مين أجيل إعالء 
كلمة الحق، ونيرص الحق، والوقوف 
يف وجيوه أعيداء الحيق.. أم معنيى 
االسيتقامة داخيل بيتيك اسيتقامة 
فوق ]املتكيى[، وتخزينية وال تفكر 
أن تعمل أي يشء لإلسيالم! هل هذه 

استقامة؟. 
االسيتقامة عيىل طريقية حيق ال 
تزييغ عنها؟ فمن ال يكيون حريصا 
عىل أن يكون واحيدا من أولئك فأين 

سييكون؟ سييكون من أولئك الذين 
يسياقون إىل جهنيم، ثيم تسيتغرب 
املالئكة وتندهش ملاذا يساقون بهذه 
األعيداد الهائلية: }أََوَليْم تَيُك تَأِْتيُكْم 
ُرُسيلُُكْم ِباْلبَيِّنَاِت َقالُيوا بىََل{ )غافر: 
من اآلية50( أين سييذهب اإلنسيان 
إذا ليم يكين مين أوليياء الليه؟ أين 
سييذهب؟ إذا لم تكن من أولياء الله 
فسيتكون أنت يف صف أعدائه. ليس 
هناك وسيط. هناك فقط: جنة ونار، 
وطرييق حيق تصيل بيك إىل الجنة، 
طريق باطل تصل بك إىل النار، هناك 
مواقيف فقط مواقف حيق ومواقف 
باطيل، باطيل يذهيب بيك إىل النار 
وحق يذهب بيك إىل الجنية.. الناس 
صنفان فقط: شيقي وسعيد، إما أن 
تكون شيقيا وإما أن تكون سيعيداً. 
من هم السيعداء؟ أليسيوا هم أولياء 
الله؟ فإذا لم تكن من السعداء، إذا لم 
تكن من أولياء الله فإنك سيتكون يف 
صف اآلخرين من األشقياء، من أهل 
الباطل، ممن يساقون إىل النار، نعوذ 

بالله من النار. 
]يف ظالل دعاء مكارم األخالق ي 
الدرس الثاني[

 : خاص

اعـد أن ادأ ببشـهيُد ببقائـُد -رْضَوبُن 
ببلِه َعَليْــِه- يفّصُل يف مجـاالت ببهوية 
بإليَْ ـافيـة،  تحدََّث عـن بإليَْ ـاِن اابله 
 بملالئكة، اـدأ اتنا 6 بإليَْ ــان اابكتب 
 ببرسل،  بكن من ذبت بملنظور بملالمس 

بلوبقع. 
قضيـٌة  اابكتـب  بإليَْ ــان   قضيـُة 
مه ة، ُكـّل ببكتب م ا عرننا عنها شيئاً 
كابتـوربة  بإلفجيـل  ببزاـور  صحـف 
إارب6يم  م ا بم فعرف عنها  بم فس ع 
اهـا، نهو إيَْ ــان ج ـيل، ال يحتاج إىل 
تحقيق ما فجده ببيو2 نيها من فصوص 

فابها ببتحريف  ببتغير.
 تأتـي بر6 يّة من منطلقات ع لية، 
ع4 عنها -رْضَوبُن ببلـِه َعَليْـِه- اقوبه: 
]تشـعر اط أفينـة أفـك ت يش  تسـر 
يف 6ـذب ببخط ببذي رسـ ا بـك غاياته، 
 فهايته يف آيـات ببقرآن ببكريم، ببعاقلة 
ببتـي يسـر إبيهـا أ بيـاء ببلـه، ببجزبء 
ببدفيـا  يف  يف  ينابوفـه  ببـذي  ببعظيـم 
بآلخرة[،  اهذب سـيكون بملؤمن ببسـائر 
يف در ب ببجهـاد  ببص4  ببكفاح  بحدب 
ـة، نال يشعر اابغراة أَاَـًدب، حتى  من أُمَّ
بو كان ُكـلُّ َمن حوبه يف بملجت ع اخالف 
مـا ت ليـه عليهـم ببهويـة بإليَْ ـافية – 
 6ـذب 6و ببغابـب –  6و أمـٌر يرتد عى 
صاحله اطاقة متجددة ملوبصلة ببسـر 

 ببع ل، حتى يتحّقق ببهدف. 
 يضيف ببشـهيد ببقائد -رْضَوبُن ببلِه 
ا آخَر ال يقلُّ أ6 يّة  َعَليْـِه- جافلاً ع ليًـّ
عـن سـااقة  6و أمـر يصـب يف تعزيز 
برتلاطنـا اابلـه مـن خـال6 بستشـعار 
ببرعاية بإلبهية بنـا، يف ُكـّل  قا، يقو6 
-رْضَوبُن ببلِه َعَليْــِه-: ]بإليَْ ـان اكتب 
ببلـه أيًضا 6و إيَْ ــان اتدار ببله ببدبئم 
بملست ر بلسااقن من علاده  بملتأخرين، 
اقيامـه -ُسـلَْحافَـُه َ تََعاَبــى- اهدبية 
علـاده ببسـااقن  بملتأخريـن،  أفه بم 
يأت يف عر من ببعصور بيه ل علاده[، 
 6ذه ببقضية تكتسـب أ6 يتها ببك4ى 
حـن فـرى يف  بقعنا ببيـو2 بْسـتهَدبف 
بملضلن  بملشـككن يف ديـن ببله بعقو6 
ببشلاب، معت دين عى دعا ب6م ببلاطلة 
ببتي تتهـم ببله يف إت امـه بُحَجِجه عى 
علـاده،  تزعم أفـه تركهـم يف ضالبهم 
د ن 6دبيـة، اين ا ببحقيقة 6نا اخالف 
ذبك، حيث مثل  جود ببكتب ببسـ ا ية 
شـا6ًدب ماديًـا عى ببعنايـة بإلبهية بكل 
َل  ببلر يف ُكـّل مـكان  كل زمان، بتَُ ثِـّ
6ـذه ببكتب  سـيلة تسـاعده يف تحريك 
ما غرس يف نطرتهم مـن بإليَْ ـان اابله 
-ُسـلَْحافَـُه َ تََعاَبــى-  اعدبـه  صدق 

 عده   عيده. 
 بم يقـِف ببشـهيُد ببقائـُد -رْضَوبُن 
ببلـِه َعَليْـِه- عنـد 6ذب ببحـد يف ببحديث 
عـن بإليَْ ــان اابكتـب، ال تحـدث عن 
قضية إضانية يف ففس ببسـياق بملايض، 

 6ي قضية دالبة 6ذه ببكتب ببس ا ية 
عى  حدة ببرسـاالت ببسـ ا ية،  أفها 
ج يعهـا تخـرج مـن مشـكاة  بحدة، 
ببهـدف ك ـا بشـركا يف   تشـرك يف 
بملصـدر، نابقضايـا برََساسـية يف ببدين 
 بحدة ال تختلـف، نتوحيد ببله،  تحرير 
ببناس،  ع ارة بررض،  تحقيق ببعدببة، 
كلها أمور ثااتة يف ُكـّل رسابة س ا ية، 
 كل أفليـاء ببله عى بملنهج ذبته،  ببدين 
عنـد ببله بإلْســاَل2،  من 6ـذه ببجزئية 
بفتقـل ببشـهيد ببقائـد -رْضـَوبُن ببلـِه 
َعَليْـِه- إىل ببحديث عن بإليَْ ـان اابرسل، 
 اذبت ببطريقـة، ناإليَْ ـان اهم َج يعاً 
يفيض إىل  حدة ببرسـاالت ببسـ ا ية، 
 ك ا 6و شـأن بإليَْ ــان اابكتب، فجد 
أن بإليَْ ـان اابرسـل إيَْ ـان ج يل، ا ن 
عرننا6ـم من خـال6 ببقـرآن ببكريم أَْ  
من بم فعرنهم، نوجود ببرسـل ايننا 6و 
تجسـيد بلعناية بإلبهية اابلرية، إال أن 
6ذب ببتجسـيد ك ـا ذكر ببشـهيد ببقائد 
-رْضَوبُن ببلِه َعَليْـِه- م تد غر منقطع، 
نابكتب ببسـ ا ية ببتي تض نا بملنهج 
بإلبهـي يف عر من ببعصـور كافا  ال 
تـزب6 تفتقر إىل من يشـب ببحياة يف ذبك 
بملنهـج مـن خـال6 تحقيقـه يف ببوبقع 
ببع ـيل،  6ذب ما قا2 اه ببرسـل ببكرب2، 
 بكـن حن تغيب ببكتب ببسـ ا ية عن 
ببحيـاة اتغييلهـا من قلل من يشـر ن 

اها ث ناً قليالً.
بكـن د ر ببرَُّســْو6 ال ينقطـع، نهو 

متوبصل، سوبء اتعاقب ببرسل جيالً اعد 
جيـل، أَْ  اوجود خلفاء بهؤالء ببرسـل، 
يُْحيـون يف ببوبقع منهج ببلـه، يتلوفه يف 
ببحياة حق تال ته، يقو6 ببشـهيد ببقائد 
-رْضَوبُن ببلِه َعَليْــِه-: ]بم يه ل علاده 
ـة، بم يه لهم  يف أية نرة من نربت برُمَّ
عـن فلـي مـن أفليائـه، أَْ  عـن  يل من 
أ بيائه،   برث من  رثة كتله يسر عى 
فهج أي فلي من أفليائه ببسااقن ببذين 

تركوب كتلًا يف أَُمـ هم[. 
 يضيـُف ببشـهيُد ببقائـُد -رْضـَوبُن 
ببلِه َعَليْـِه- يف حديثـه عن آثار بإليَْ ـان 
اابرسـل أَيْضاً  6ي ببتثليا، نك ا كان 
قصص  سـرة برفلياء ببسـااقن أمربً 
مسـاعدبً بلرَُّســْو6 صلـوبت ببلـه عليه 
 آبـه يف ببثلـات، يقـو6 ببشـهيد ببقائد 
-رْضَوبُن ببلـِه َعَليْــِه-: ]أخ4فا ببقرآن 
ببكريـم اأفـه كان احاجـة إىل أن يقص 
عليه أفلاء ببرسل ببسااقن قلله، نقص 
عليه من أفلاء ببرسـل،  قا6 اأن ببغاية 
ُا ِاِه ُنـَؤبَدَك{[،  من ذبـك 6و: }َمـا فُثَلِـّ
 مـى -رْضـَوبُن ببلِه َعَليْـِه- بيسـقط 
6ذب ببجافب علينا كأنربد  ك جت عات، 
ـة بملشـتا ببتائه،  نتعجب من  بقع برُمَّ
ــة ت تلـك مـا يثلتهـا يف  مـع أفهـا أُمَّ
موبقفها،  يجعلهـا غر قاالة بالخربق 
من أعدبئها، ننحن بملسل ن آخر برَُمـم، 
 اـن أيدينا رصيد عظيـم، ميلء اابع4 
 ببدر س،  ااملوبقف بملت اثلة،  بملوبقف 
ـُل رصيًدب من بملوبقف  بملتلاينة، ا ا يَُ ثِـّ

ببتي عرضها ببقرآن ببكريم ع4 ببحديث 
عـن أفليائه  رسـله،  مع 6ـذب ببرصيد 
ال مجـا6 بل وبقـف بملتذاذاـة  ال مجا6 
بغ وض ببرؤية،  من 6نا بفطلق ببشهيد 
ببقائـد -رْضـَوبُن ببلـِه َعَليْــِه- منتقدبً 
ـة،  بت4ير ثقانـة بالختالف يف 6ـذه برُمَّ
نكيف ي كـن قلو6 6ذه ببثقانة يف حن 
أن 6ـذب بملنهـج قـد  حـد ُكــّل موبقف 
برفليـاء يف مختلف ببعصـور  بر قات، 
نكأفها تصدر من شخص  بحد،  يشّدد 
يف ببتشنيع عى بمل4رين بثقانة بالختالف 
ـة حن يقـو6 -رْضَوبُن ببلِه  يف 6ـذه برُمَّ
َعَليْـِه-: ]بنقـو6 ر بئك ببذين يّرعون 
بالختـالف،  يؤصلـون بلفرقة: بيسـا 
6ذه 6ـي ر حيـة برفلياء، 6ذه بيسـا 
6ـي ببر حيـة ببتـي ي كـن أن يخلقها 
ـة، بيعرنوب 6م  6دي ببله يف ففـوس برُمَّ
جسـامة ببخطأ ببذي برتكلوه،  ما زببوب 
يرتكلوفـه[،  يؤّكـد عى 6ـذه ببحقيقة 
من خال6 بستشـهاده اافعـكاس  حدة 
ملـادئ برفليـاء عـى أعدبئهـم، حتـى 
ــة يتخذ ن  صـار أعدبء ببلـه يف ُكـّل أُمَّ
ذبت بملوبقـف حـن بفطلقـوب إبيهـا من 
بملنطلقات ففسـها، نتكررت برسـابيب 
ببعدبئية،  بمل4ربت ببتضليلية يف موبجهة 
6ؤالء ببعظ اء من ببرسل  برفلياء  من 
ح ل من اعد6م مسؤ بيات مه تهم يف 

ببحياة من أ بياء ببله   رثة كتااه. 

 بل وضوع اقية..  

برنامُج رجال اهلل
 

مقرر برسلوعن ببقادمن 
من /ن/ إىل /21/ رايع بر 6 
)ملزمة ببهوية بإلي افية  +  
ملزمة معرنة ببله فعم ببله 

ببدرس ببرباع(

يف الخطاب القرآني.. التذكري 
باملسؤولية يرتافق معه 

التحذير من التفريط 
ٍة أُْخِرَجْا ِبلنَّاِس{ مقارفًة اارمم برخرى، يف ذبك  }ُكنْتُْم َخْرَ أُمَّ
ببعر،  يف 6ذب ببعر، مسـؤ بيتكم تت ثل يف 6ذب، بالصطفاء ال 
يأتـي ملجرد بالصطفاء إف ا يناط اه مسـؤ بية ك4ى، بالختيار ال 
يكون ملجرد بالختيار، إف ا يناط اه مسؤ بية ك4ى، مسؤ بيتكم 
6ـي: }تَأُْمُر َن ِااْبَ ْعـُر ِف َ تَنَْهْوَن َعـِن بْبُ نَْكِر{)آ6 ع ربن: من 
بآليـةر11(  برمر ااملعـر ف  ببنهي عن بملنكر 6و إطار  بسـع، 
يشـ ل ببع ـل يف كل مجاالت ببحياة، يف سـليل إعـالء كل ة ببله، 

 تطهر بررض من ببفساد  بملفسدين.
اِس{  6ذه 6ي مسـؤ بيتكم  ـٍة أُْخِرَجـْا ِبلنَـّ }ُكنْتُـْم َخـْرَ أُمَّ

}تَأُْمُر َن ِااْبَ ْعُر ِف َ تَنَْهْوَن َعِن بْبُ نَْكِر َ تُْؤِمنُوَن ِاابلَِّه{.
نابتذكـر ااملسـؤ بية، 6ـو يذكـر أيضـاً اخطـورة ببتفريط 
نيهـا،  ال يشء أعظم من ببتفريط يف بملسـؤ بية، يف قضية ك4ى 
كهذه؛ رفه تفريط يف ببسـلق، تفريط يف نضيلة عظي ة، يف رشف 
عظيم، تفريط يف ببلرية كلها، بو تحرك ببعرب،  بستقاموب عى 
ببطريقة،  ت سكوب اابثقلن، ك ا أمر6م رسو6 ببله )صلوبت ببله 

عليه  عى آبه( بكافوب 6م من تصلح ببلرية عى أيديهم.
عندمـا نرطوب قدموب بإلسـال2 اطريقة غر مقلوبة،  اشـكل 
مهـز ز، رضاـوب جاذايتـه يف أعـن ببنـاس،  يف قلـوب ببعاملن، 
نأصلح ال يشـد أحدبً إبيـه. عندما نرطوب 6م نرطـوب يف ببلرية 
كلها،  أصلح معظم سكان بررض ال يدينون اهذب ببدين، أصلحوب 
6ـم – عندما نرطوب – أمة يف 6ـذب ببزمن، 6ذب ببزمن ببذي تونرت 
نيـه كل عوبمـل ببقـوة،  أخرجـا بررض خربتها مـن ااطنها 
 ظا6ر6ـا اشـكل را ا بم يسـلق بـه مثيل يف تاريخ 6ـذب ببعابم 
اكله، يظهر ن أمة مسـتضعفة، أمة جا6لة، أمة مشتتة، أمة ال 
تستطيع أن تفك عن ففسها راق ببذبة، تستجدي 6ذب،  تستجدي 
6ذب أن يفك عنها عد بً ي ثل يف عدده أصغر شـعب من شـعواها. 

عندما نرطوب يف بملسؤ بية 6كذب أصلح ببوبقع اابنسلة بهم.
ٍة  إضانًة إىل أفهـم نّرطوب يف ببلرية كلها؛ رفكم }ُكنْتُْم َخْرَ أُمَّ
أُْخِرَجْا ِبلنَّاِس{ كل ببنـاس، أما كان 6ذب رشف عظيم أن ببعراي 
ببوبحـد يصلح رشيكاً يف أجر من يهتدي يف 6ـذب ببعابم اكله، من 

أقصاه إىل أقصاه، يف 6ذه بررض اكلها. 
]آيات من سورة آ6 ع ربن ـ ببدرس ببرباع[
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 مع استمرار مسيرات العودة:

 جريمة التطبيع مستمّرة:

إصابة ثالثة فلسطينيني برصاص االحتالل واعتقال ثالثة 
صيادين يف سواحل غزة

ترامب: "إسرائيل" كانت لتصبح يف مأزق كبري لوال السعودّية!

 : فلسطين 
أصيـب ثالثـُة موبطنـن نلسـطينيون، 
أمـس ببج عة، ارصـاص قـوبت بالحتال6 
ببصهيوفي رشق مخيم بب4يج  سط قطاع 
غـزة،  ذبك أثنـاء مشـاركتهم يف مسـرة 
ببعـودة  كرس ببحصـار ببتي ح لا بسـم 

"بملقا مة توحدفا  تنتر". 
 قابا  كابة برفلاء ببفلسـطيني " نا": 
إن جنـوَد بالحتـال6 ببصهيوفـي بملت ركزين 
ُقرب ببسـياج ببفاصل رشقي بملخيم، نتحوب 
فربن أسـلحتهم ببرشاشـة  أطلقوب قناال 
ببغاز بملسيل بلدموع صوب ج وع بملوبطنن 
ثالثـة  إصااـة  إىل  أَدَّى  م ـا  بملتظا6ريـن، 
موبطنن اابرصاص،  آخرين ااالختناق. 

 يف ببسـياق، بعتقلـا قـوبت بالحتـال6 
ببصهيوفي، أمس ببج عة، ثالثَة صيادين يف 

سوبحل مدينة غزة. 
ببفلسـطينية،  "نـا"   أنـادت  كابـة 
اـأن ز برق بالحتـال6 ببتـي تجـوب عرض 
سـوبحل منطقة ببسـودبفية شـ ا6 غرب 
بملدينـة، بعرضـا قـارب صيد عـى متنه 
ثالثـة صياديـن أثنـاء م ارسـتهم مهنـة 
ببصيد، مضيفة أن احرية بالحتال6 بعتقلا 
ببصيادين  فقلتهم إىل منطقة غر معلومة. 
يشـار إىل أن قـوبت بالحتـال6 بعتقلـا 
منـذ ادبية ببعـا2 ما يقـارب ر6 صيادبً من 
سـوبحل مدينة غزة، ك ا بستشـهد  ُجِرَح 
ببعربت جربء إطالق ببنار صواهم من ِقلَل 

ز برق بالحتال6. 

 : متابعات 
قـا6 ببرئيـُس برمريكـي د فابـد تربمـب، أمـس 
ببج عـة: إن "إرسبئيـل كافا بتصلـح يف مأزق كلر 

بوال ببسعوديّة". 
 أ ضـح تربمب خـال6 حديثة يف عيد ببشـكر، أن 
د بَة ببعد بن ببسعوديّة ساعدت االده جدبً يف ببرق 
بر سط، مليناً أفه " بوال  جود6ا ملا كنا ف تلك قاعدة 
كلرة"،  أضاف: "إذب فظرتم إىل إرسبئيل نستكون يف 
مأزق كلر من د ن ببسـعوديّة"، متسائالً: "إذبً ماذب 

تريد ن؟ 6ل تريد ن مغادرة إرسبئيل؟". 
ببعـد بن  د بـة  أن  برمركـي  ببرئيـس   بعتـ4 
ببسـعودّي حليف قوي جـدبً ببسـعوديّة، مدبنعاً عن 
 يل د بـة ببعد بن مح د ان سـل ان اأفه بم يرتكب 
جري ة قتل خاشقجي، مشيدبً اد ر6ا يف تأمن عدد 
كلـر مـن ببوظائـف بألمريكين  تخفيض أسـعار 

ببنفط. 
 قـا6 تربمب: "أقـو6 اقوة أن ببسـعوديّة حليف 
قـوي  إذب بتلعنـا معايرَ معينـة، نلن يكـون بدينا 

حلفاء". 

الجيش السوري يرد على اعتداءات 
الجماعات املسلحة يف صوران 

ويحبط محاوالت تسلل لها بحماه 
 : سوريا 

قاما  حدبٌت من ببجيش ببسـوري، أمس ببج عة، اابرد 
عى بعتـدبء مج وعات إجربمية اابقذبئـف ببصار خية عى 

مدينة صوربن ش ا6 مدينة ح اة انحو ن1 كم. 
 قابا  كابة "سـافا" ببسورية: إن بملج وعات بإلجربمية 
برتكلـا خرقـاً جديـدبً التّفـاق بملنطقة منز عة ببسـالح يف 
إدبـب، ملينة أن مج وعاٍت إجربميـًة تااعة بتنظيم "حربس 
ببدين" بملنضوي تحا زعامة تنظيم جلهة ببنرة ببتكفري 
أطلقا عدة صوبريخ سـقطا يف محيـط مدينة صوربن، ما 
تسـلب اأرضبر ماديـة.   ايّنا ببوكابـة، أن  حدبٍت ببجيش 
ردت عـى مصادر إطالق ببقذبئف ارمايات مدنعية  صليات 
صار خيـة، م ـا أَدَّى إىل تدمـر عـدٍد من منصـات بإلطالق 

 أ قعا يف صفوف بإلجربمين قتى  مصاان. 
 يف ببسـياق، تعاملـا  حـدبُت ببجيـش ببسـوري، أمس 
بر 6، مع محا الت تسلل مج وعات إجربمية ااتّجاه فقاط 
عسـكرية تح ي بملدفيـن يف محيط الدبت بحايـا  معركلة 
 ببجلـن  بملغر  معسـكر اريديـج اريف ح اة ببشـ ايل، 
اابوسـائط ببنارية بملناسـلة  أج4ت بإلجربمين عى ببفربر 

اعد إيقاع إصااات مؤّكدة يف صفونهم. 
يُذَكـُر أن ببتنظي ـات بإلجربميـة ببتي تنضـوي معظُ ها 
تحـا زعامة تنظيم جلهـة ببنرة بإلجربمـي  بملنترة يف 
عدد مـن قرى  الدبت ريف ح اة ببشـ ايل بملتاخم ملحانظة 
إدبب، توبصل خرق بتّفاق منطقة تخفيف ببتوتر يف إدبب ع4 
بعتدبءبتها  6ج اتها عى موبقع ببجيش ببسـوري  فقاطه 

 ببقرى بآلمنة يف بملنطقة منز عة ببسالح  محيطها.

إيران ترفض االّتهامات األمريكية 
الجديدة ضدها بانتهاك معاهدة 

حظر األسلحة الكيميائية
 : متابعات 

رنـض بملتحـدُث ااسـم  زبرة ببخارجيـة بإليربفية اهرب2 
قاسـ ي، أمس ببج عة، بالتّهامـات برمريكية ببجديدة ضد 

إيربن اشأن بفتهاك معا6دة حظر برسلحة ببكي يا ية. 
 قا6 قاس ي: إن ببوند برمريكي بملشارك يف مؤت ر ال6اي 
ملنظ ة حظر برسـلحة ببكي يا ية،  جه بتّهامات ال أساس 
بهـا كعادتهـم بملأبونة  ببدبئ ة ضـد إيربن، ملينـاً أن إيربن 
ترُنُض بالتّهامات اقوة، مضيفاً أفه  نقاً بنظا2 ع ل بملؤت ر 
سـيقو2  ند إيربن بدى بملنظ ة  يف ختا2 ببنقاشـات ببعامة 

اابرد ا ا يقتيض عى 6ذه بالتّهامات ببتي ال أساس بها. 
 أشـار إىل بمتـالك ببواليـات بملتحدة برمريكية برسـلحة 
ببكي يا يـة  اأفهـا ببللد ببوحيـد ببعضـو يف بملنظ ة  ببتي 
ت تلـك ترسـافة من برسـلحة ببكي يا ية  بم تـِف بحد بآلن 
اتعهدبتهـا بتدمر6ـا، اـل تقـو2 اابتزبمـن مع ذبـك اتأييد 
ارفامج برسـلحة ببكي يا ية بلكيان ببصهيوفي  ببعصااات 

بإلجربمية. 
يُذكـر أن منـد َب ببواليـات بملتحـدة بـدى منظ ة حظر 
برسـلحة ببكي يائيـة قـد رصح، أمـس بر 6 ببخ يس، اأن 
إيربن بم تكشـف عن ُكــّل قدربتها من برسـلحة ببكي ا ية 
بل نظ ة ببد بية يف ال6اى يف بفتهاك مليثاق د يل ملنع بفتشـار 

تلك برسلحة. 

نتنياهو يف البحرين قريباً واإلسرائيليون داخل املالعب القطرية يف 2022
 : متابعات 

توبِصـُل مشـيخاُت  م ابـُك ببخليـج جري َة 
ببتطليـع مـع كيان بالحتـال6 ببصهيوفـي، حيث 
كشـف ببناطـق ااسـم مكتـب رئيـس حكومـة 
برخـر سـيز ُر  أن  فتنيا6ـو  انيامـن  ببكيـان 
مشيخة ببلحرين قريلاً، اين ا أّكدت  سائل إعال2 
صهيوفيـة أن قطر ستسـ ح بلصهاينة حضور 

ملاريات موفديا6 22ر2 عى أربضيها. 

 فقل موقـع 6يئة ببلـث ببصهيوفي "مكان" 
عن ببناطق ااسـم مكتـب فتنيا6ـو، أمس بر 6 
قوبه: إن زيارة فتنيا6و بللحرين ما 6ي إال ت هيد 
رمر أك4،  ادبية ببلدبيـة بعالقات جديدة  دالبة 

عى أفنا يف بملسار ببصحيح بتصحيح ببتأريخ. 
 كافا صحيفة يديعوت أحر فوت ببصهيوفية 
قد كشـفا ببشـهر بملـايض عن حـوبر رسي ان 
مشـيخة ببلحريـن  كيـان بالحتـال6 ببصهيوفي 
إلعـالن إقامـِة عالقـات علنيـة اينه ا تدشـنها 

زيارة مرتقلـة بنتنيا6و إىل بملنامـة؛ بتنهي اذبك 
مسـرة ببتطليع ببرسيـة ان ببنظـا2 ببلحريني 
 ببعـدّ  ببصهيوفي.   تصاَعَد تلاُد6ُ ببزياربت ان 
ببونود ببرسـ ية بلكيان  ببلحريـن  بإلعالن عن 
تعا ن عـا6ٍ يف مختلـف بملسـتويات بالقتصادية 

 ببعسكرية  ببثقانية. 
 مؤخربً كشـفا  سـائُل إعـال2 صهيوفية أن 
قطـر ستسـ ح بلصهاينـة احضـور ملاريـات 

موفديا6 22ر2 عى أربضيها. 

26 قتياًل و50 مصاباً بتفجري مسجد شرق أفغانستان
 : متابعات 

ُقتـل 26 شـخصاً عـى برقـل  أصيـب خ سـون آخـر ن، أمس 
ببج عة، جربء تفجر إجربمي بستهدف مسجدبً اإقليم خوسا رشق 

أنغافستان. 
 فقلا ر يرز عن مسـؤ 6 أمنـي أنغافي: إن ببتفجر  قع دبخل 
مسـجد ا نطقة إسـ اعيل خـان يف بإلقليم  أسـفر عـن مقتل 26 

شخصاً  إصااة فحو خ سن آخرين. 
يُذكر أن أراعَة جنود أنغان ُقتلوب  أصيب سـلعة آخر ن اجر ح، 
أمس بر 6، يف ك ن فصله مسـلحو حركة طابلان بإلجربمية اإقليم 

اادغيس جنوب غرب أنغافستان.

تحـّركات داخل أسرة آل سعود لخلع بن سلمان
 : متابعات 

كشـف برمـر ببسـعودّي بملنشـق، خابد 
ة ببسـعوديّة  اـن نرحان آ6 سـعود، أن بررُْسَ
ببحاك ة يسـود6ا حابة من ببفوىض، مؤّكدبً 
ة إلقابة  يل  تَحـّرك أنـربد فانذين دبخل بررُْسَ
ببعهـد.   توقع برمر خابد يف تريحات أدىل 
اهـا، أمس ببج عة بقنـاة بمليادين، "حصو6َ 
ة ببحاك ة يف حا6  بفقـالب فاعم دبخـل بررُْسَ

عد2 تناز6 ان سل ان عن  الية ببعهد". 

ة ببسعوديّة ببحاك ة تعيش  يُذكر أن بررُْسَ
حابًة من ببتخلط  ببشـتات عقب سيطرة آ6 
سـل ان عى ببحكـم،  تفرد6م اقـربر د بة 
ببعد بن، حيـث زج الالده يف حـرب عد بفية 
ضـد ببشـعب ببي نـي  تدخـالت سـانرة يف 
شؤ ن ببد 6 برخرى كاعتقا6 سعد ببحريري 
رئيـس  زربء بلنـان،  ببتـورط ببفاضح بلن 
سـل ان يف مقتل ببصحايف خاشـقجي،  كذب 
م ارساته ضد أاناء ع ومته  إقصائهم من 

مناصلهم  ببزج اهم يف ببسجون.
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هذه الرسالُة وهذا الدين -أيها اإلخوة -مكتوٌب له االنتصار، مكتوٌب له الغلبة، مكتوٌب له الظهور حتى لو كره 
املش���ركون، لو مكروا، لو حاربوا، لو دّمروا، لو س���جنوا، لو فعلوا ما فعلوا وعملوا ما عملوا فإن كل جهودهم في 

مواجهة هذا الدين، في مواجهة هذا احلق ستبوء بالفشل، ومصيُرها الهزميُة، إن هذا الدين معه الله.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
ص4ي ببدر بفي

البقية ص 9

كلمة أخيرة

د. أحمد الصعدي  
كان�ت اللوح�ُة التي رس�متها 
جماهريُ الشعب الغفريِة الكادحِة 
والحدي�دة  الس�بعني  مي�دان  يف 
ث�اث   - وإب  وذم�ار  وصع�دة 
ساحات أُْخ��َرى لم تنقل مبارشة 
عىل الهواء - احتفاًء باملولد النبوي 
الرشي�ف يوم الثاثاء الثاني عرش 

من ربيع أول مدهشة. 
يف صنع�اء كان واضح�اً من�ذ 
الصباح أن الحشَد سيكون َكبرياً، 
دّل�ت ع�ىل ذل�ك حرك�ُة الناس يف 
الش�ارع، الكبار والصغ�ار وفرحتهم باملناس�بة وحرُصهم عىل 
االحتش�اد وتقاط�ر املواك�ب إىل الس�بعني يف وقت مبك�ر، لكن 
عات تفاؤالً لم تكن تتصور ذلك الحش�د من الرجال  أَْكثَ��ر التوقُّ

والنس�اء. 
اليشُء نفسه حَدَث يف الساحات األُْخ��َرى، وعىل 

منصر هذيلي*
 

آالُم اليمني�ني قياس�يٌة.. 
الدم�اء واألش�اء  مش�اهُد 
التي تعرضها الشاش�اُت ال 
تكشُف إال جانباً بسيطاً وال 
يتوّفر اليمنيون عىل شبكاٍت 
تح�ّدث  ضخم�ة  إعامي�ة 
معاناته�م.  وتبّل�غ  عنه�م 
ولك�ّن الثب�ت أّن حل�َف آل 
هن�اك  يرتكب�ون  منش�ار 
بش�اعاٍت بحج�م جزعه�م 
وإحساس�هم بأنه�ا اآلزفَة 
تط�رق أبوابهم وتوش�ك أن 

تأتَي عىل عرشهم الزّقوم. 
أمَله�م  اليمني�ون  ي�رى 
العال�م  صم�ُت  ويُفِزُعه�م 
م�ن حوله�م ويذوقون ذلك 
إلنَْسانيتهم  خذالناً  الّصمَت 
وتنكُّ�راً للخريي�ة والفطرة. 
وأوبئ�ًة  أمراض�اً  يذوق�ون 
خلن�ا أنه�ا غ�ادرت األرَض 
من�ذ عقود. يذوق�ون جوعاً 
األعش�اِب  إىل  يضطرُّه�م 

وأوراق الشجر. 
وال  معّطل�ٌة  املراف�ُق 
تحوي�اٌت ع�ر البن�وك وال 
جرايات. قد يضي�ق الّصدُر 
وتخرتُقه اآله والزفرُة ويدبُّ 
إىل نفوِسهم اليأُس. الرّضُع 
الش�يوُخ،  كم�ا  يُذبخ�ون 
امل�وت  طائ�راُت  وتقص�ُف 
املدارس واملش�ايف واألعراس 

واملقابر. 
هي ساعُة زلزلة وال شّك 
املؤمن  الزلزلة يس�أل  وعند 

املكابد: متى 

يَمن 
الُيمن
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لوحة املولد النبوي.. 
الجمال والبهاء 

مولد النور
أمين الجوفي

 
روحي سحاب يا سيدي  مولدك  ِذكرى  يوم  في 

الطيور اجناح  على  وينثرني  ميطرني  والشوق 
سراب اللهفه  من  كلي  حيا  نصي  خجل  نصي 

في مولدك ذابت عروق اجلسم من خوف القصور
ال��ت��راب ك��ف  على  بعضي  وان��ت��ث��ر  بعضي  ألُّ���م 

بالعبور  واب��دا  الشوق  ثياب  في  شتاتي  واجمع 
وباب طاقه  نبي  يا  بفكري  ص��دري  في  واش��ق 

والسرور حزنها  يعانقني  احشائي  على  وادخل 
واكسر من اضالعي قلم بيدي ومن كبدي كتاب

سطور ف��ي  م��رّت��ل  واح��س��اس��ي  حبر  قلبي  ودم 
ف��ي ذه��اب��ي واإلي���اب ُك��ري��ات دم��ي ذي تصلي 

تدور والبيضاء  احلمر  واخلاليا  ي  ُمخِّ بني  ما 
إكرام لك يا سيدي وإعجاب من مخلص وحاب

العصور م��ر  على  وازك��اه��م  الله  خلق  خير  ي��ا 
والضباب ه  اجمل���رَّ واف���الك  اجل��و  عليك  صلى 

النشور يوم  ال  السبع  الطباق  أهل  عليك  صلى 
والهضاب وسهله  رمله  ف��ي  البر  عليك  صلى 

ال��دور واي��ام الشهور ال��دور واه��ل  صلت عليك 
صلت بحار األرض صلني السمك صلى الشعاب

البحور اصداف  صلت  صلى،  واملرجان  واللول 
بالتراب تغطت  حلية  م��ن  الشيب  وق��ار  صلى 

واشالء صغار السن صلت وازهرت حتت الصخور
املُهاب والليث  احل��ي  الشهيد  أُّم  عليك  صلت 

وزوج���ت���ه ص��ل��ت وب��ن��ت��ه واب���ن���ه احل���ر ال��غ��ي��ور
صلت عليك اهداب »حمده« واحملاجر واخلضاب

نور خير  يا  احلطب  وع��ي��دان  صلت  ودموعها 
نقاب ف��ي  ج��م��ع��وه��ا  ح��ام��ل  أُّم  ب��ق��اي��ا  ص��ل��ت 

شهور التسعة  كمل  ما  قتل  اللي  اجلنني  صلى 
الكالب ِسِلم قصف  لو  واحد  يوم  ااّل  ناقص  ما 

والشعور املشاعر  بني  دت  ات��ب��دَّ اب��وه  اح��الم  ما 
اخلراب حتت  أسرته  ضاعت  أب  بلهفة  وصل 

يفور اعيانه  داخ��ل  ودمعه  أحزانه  على  ينبش 
الغياب ِفْي إصبعه طول  أنه كان يحسب  يتذكر 

فخور  به  هو  وك��م  اطفاله  أول  ميالد  واش���واق 

ثياب الكون ما حّصل سوى شنطة  واظلم عليه 
العقور الكلب  وج��اء  مل��ول��وده  جّهزها  ك��ان  ق��د 

وأطفال في ضحيان صلّوا واليمن شيبه وشاب
صلت عليك اشالء نساء واطفال في عمر الزهور

يا سيدي في نفسي اشرح لك َخَطاهم والصواب
الغرور واصحاب  والتكفير  والزيف  البدع  أهل 

ذي خانوا االسالم ال ما الصقر في فم الغراب
والكسور جروحه  خيانتهم  من  يضّمد  أصبح 

ال��ع��ذاب وخ��ل��و اس��رائ��ي��ل م��دت للعرب س��وط 
والشرق االوسط صار مرفا للخناء واهل الفجور

اجلناب رفيعني  وامريكا  االذن���اب  وح��اص��رت 
النفور اسباب  اول  والقدس  االسباب  واتعددت 

وذي قصف صعدة قصف غزة وبّرر االغتصاب
الظهور فلسطني  م��ن  واخ��ف��ى  احمل��ت��ّل  للغازي 

ال��رق��اب ح��ز  ع��ل��ى  سكاكينه  ك��ف��ه  ف��ي  وَح����ّد 
واغ��ت��ر وات��ب��اه��ى ب��ت��دم��ي��ر امل���ن���ازل واجل��س��ور

ومن حساب النفط ذي يسعى على اكمال النصاب
وصور مسجد  بها  سلّم  ال��ذي  القرن  لصفقة 

ل��ك��ن ت��أك��د ي��ا ن��ب��ي م��ن ق��ب��ل م��ا ظ��ن��ك يخاب
وال��ع��ت��رة حضور ال��ل��ه  ب��ق��ول  فينا م��ن امت��س��ك 

مي��ث��ل��ك ف��ي��ه��م ح��ف��ي��دك ي��ت��ل��و آي����ات ال��ك��ت��اب
ت��دور دوري  قلها  ال  )ع��ب��دامل��ل��ك(  ال��ه��اش��م��ي 

عاب والصِّ املصاعب  قوم  املرحلة  رج��ال  خلفه 
الصقور مثل  حلّقوا  املواقف  ِف��ْي  دعاهم  متى 

ث��ق��اف��ة ال���ق���رآن م��ن��ه��ا ال����زاد وامل��ن��ه��ج ش��راب
ِفالثغور الشهادة  ح��ب  على  ات��ربَّ��ت  وانفسهم 

احلساب ح��ان  متى  قّطابة  ق��وم  من  بهم  ونعم 
والنحور االع��دا  روس  في  نيرانهم  حمم  صّبوا 

الذياب مثل  يتهاطشوا  حلّقت  ال  النقاء  ق��وم 
النسور تعشاها  االع��دا  جثث  يلقوا  غ��زوا  وال 

الثواب ُحسن  سيدي  يا  ترجتي  حروفي  صلت 
العطور طيب  منها  ب��ِذك��رك  فاحت  والقافيه 

طابت بذكر املصطفى افكاري وفيض الشعر طاب
الطهور  الوجه  قلبي على  من  كما صليت  صلّوا 


