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 مصرع وإصابة عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة خالل العمليات: مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خالل العملية:

هجمات نوعية على مواقع العدو السعودي وكسر 
محاوالت زحف له يف نجران وعسري 

الجيش واللجان يسيطرون 
على عدة تباب ومواقَع يف 

جبهة "قانية" بعملية نوعية
 : البيضاء

ت ّكنت قوبُت بلجيش  بللجان بلشعبية، أمس بلسبت، من بلسيطرة 
عـى عاة تباٍب  موبقـَع كان يت ركُز نيها مرتزقـُة بلعا بن برمريكي 
بلسـعودي يف جبهة قافية ا حانظة بلبيضاء، خال7 ع لية فوعية تكبّا 

نيها بملرتزقُة خسائَر نادلة.
 أناد مصاٌر عسـكري لصحيفة بملسـرة اأن بلع لية ااأت اهجو2 
فوعي فّفذته  لابٌت من بلجيش  بللجان عى تلك بملوبقع  بلتباب، اعا 

رصا دقيق لتَحّركات  لجم قوبت بملرتزقة 7ناك.
 أ ضـح بملصـار أن بلهجو2َ بسـت ر لعاة سـاعات جـرى خاللها 
بقتحا2 تلك بملوبقع  بلتباب،  سـط لالة برتباك  ذعر كبرة يف أ ساط 
بملرتزقة،  تم بسـتهابُف عنارص بملرتزقة بلذين كافوب مت ركزين 7ناك 
انربن مكثّفة، ما أسـفَر عـن مرصع  إصااة بلعايـا منهم، ني ا الذ 
اقيتهم االفربر.  بفتهى بلهجو2 اسـيطرة بلولابت بملهاج ة عى تلك 
بملوبقـع  بلتباب،  ت ت ماللقة بملرتزقة بلفارين إىل بملوبقع بملجا رة يف 

إطار تأمني ع لية بلسيطرة. 
 تشّكل بلع لية إفجازبً ميابفياً 7اماً يقلص مسالة سيطرة بملرتزقة 
يف بملنطقة،  يسـبّب ضغطاً مضاعفاً عليهم، إذ ااتت موبقعهم بملجا رة 

7ناك ُمَعرَّضة اشكل أك5َ لنربن بملجا7اين  7ج اتهم يف بملستقبل. 

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بكسر زحف لهم يف "القبيطة"

 : لحج
ألبطـت قـوبُت بلجيش  بللجان بلشـعبية، أمس بلسـبت، محا لَة 
زلـف ملرتزقـة بلعـا بن برمريكـي بلسـعودي يف مايريـة بلقبيطـة 

ا حانظة لحج.
 أناد مصاٌر عسـكري لصحيفة بملسرة اأن محا لَة زلف بملرتزقة 
كافت ااتّجاه جبل مغنية بالسرتبتيجي بلذي تسيطر عليه قوبُت بلجيش 
 بللجان بلشـعبية، ليث لـا 7 بملرتزقُة تحقيَق تقـا2 7ناك، إال أفهم 

تلقوب رضااٍت مركَّزة أسفرت عن مرصع  إصااة عاد منهم.
 الذ اقيـة بملرتزقـة االفربر مـن أرض بملعركة، لتنتهـي محا لتهم 

االفشل، اا ن أن يحّققوب نيها أي تقا2.

 : الحدود
شـهات جبهاُت ما  ربء بلحا د منذ مسـاء 
أمـس بر 7، معارَك عنيفًة، تـم خاللها إلباُط 
عـاد مـن زلونـات بلعـا   بقتحا2 عـاد من 
موبقعه،  سقط خال7 ذلك بلعرشبت من بلقتى 
 بلجرلـى يف صفوف جنود بلجيش بلسـعودي 

 بملرتزقة.
نفي فجـربن، ت ّكنت قوبُت بلجيش  بللجان 
بلشـعبية من كرس أراع محا الت زلف لجنود 
بلعـا  بلسـعودي  مرتزقتـه، غرب بلسـايس، 
 قبالـة منَفذ بلخرضبء،  يف بلرشنة، ليث دنع 
بلعا  ا جاميَع مـن جنوده  مرتزقته لتحقيق 
تقا2 يف تلك بملناطـق، تحت غطاء جوي مكثّف 
مـن طـربن بلعـا بن، إال أفهم تلقـوب رضاات 
مكثّفـة  مسـّادة، أ قعت عرشبٍت مـن بلقتى 
 بلجرلـى يف صفونهـم،  أجـ5ت مـن تبقـى 
منهم عى بلفـربر، لتنتهَي ج يُع تلك بملحا الت 
االفشـل، اعا أن بسـت ر اعُضها لعاة ساعات، 

 لم يحّققوب نيها أي تقا2.
 االتوبزي مع كرس زلونات بلعا  يف فجربن 
أيضـاً، فّفـذت  لـابٌت مـن بلجيـش  بللجان 
بلشـعبية، عاة ع ليـات 7جوميـة فوعية عى 
عاد من موبقع مرتزقة بلجيش بلسعودي غرب 
بلسـايس، َ يف عاد من بلتباب بملجا رة ملنطقة 
بلصـوح،  جرى خـال7 بلهج ـات بقتحا2 تلك 
بملوبقـع  بسـتهابف بملرتزقة بلذيـن كافوب نيها 
انربن مسّادة أ قعت عادبً من بلقتى  بلجرلى 

يف صفونهم، ني ا الذ اقيتهم االفربر.

 يف عسـر، ألبطت قوبُت بلجيـش  بللجان 
بلشـعبية محا لتَـي زلـف ملرتزقـة بلجيـش 
بلسـعودي ُقبالـة منَفـذ علب،  أ ضـح مصاٌر 
ميابفي أفه تم بستهابُف بملرتزقة خال7 بلزلفني 
انـربن مركَّـزة  متنوعة أسـفرت عن مرصع 
 إصااة بلعرشبت منهم،  نر اقيتهم من أرض 

بملعركة، لتنتهي بملحا لتان االفشل.
جاء ذلك ني ا ت ّكنت قوبت بلجيش  بللجان 
بلشـعبية من إعطاب  تامـر 3 آليات للعا  يف 
بملنطقـة ذبتهـا، اوبسـطة صوبريـخ موجهة، 

 سـقط عنـارص بلعا  بلذيـن كافـوب عى متن 
تلك بآلليـات اني قتيل  جريح جـربء بلرضاات 

بلصار خية. 
 يف جيـزبن، أطلقت قوبت بلجيـش  بللجان 
بلشـعبية ثالثـة صوبريـخ مـن فـوع زلـزب17 
عـى تج عـات ملرتزقـة بلجيش بلسـعودي تم 
رصُا7ا ُقبالـة جبل بلا د،  لّققـت بلرضااُت 
بلصار خية إصاااٍت دقيقًة أسفرت عن مرصع 
 إصااـة بلعـرشبت مـن بملرتزقـة،  كبّاتهـم 

خسائَر ماديًة متنوعة.

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بكسر زحف لهم يف مفرق الوازعية
 : تعز

ت ّكنـت قوبُت بلجيش  بللجان بلشـعبية، أمس 
بلسـبت، من كرس محا لة زلـف ملرتزقة بلعا بن 
برمريكي بلسـعودي يف مفـرق بلوبزعية ا حانظة 

تعز،  سقط عاد من بملرتزقة قتى  جرلى.
 أ ضح مصار عسكري لصحيفة بملسرة اأن 
عنـارص بملرتزقة لا لوب بلزلـف  بلتقا2 ااتجاه 
جبـل بلعـرف يف مفـرق بلوبزعيـة، إال أن قـوبت 
بلجيـش  بللجان بلشـعبية كافت لهـم ااملرصاد 

 بسـتهانتهم انربن مسـّادة، أ قعـت عادبً من 
بلقتـى  بلجرلى يف صفونهـم،  أج5ت اقيتهم 

عى بلفربر.
 بفتهـت اذلـك محا لـة بلزلف االفشـل،  لم 

يحّقق نيها بملرتزقة أي تقا2.

كمائن هندسية نوعية تطيح بعدد من عناصر الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي
 : الساحل الغربي

 بصلت قوبُت بلجيش  بللجان 
بلعسـكريَة  ع لياِتهـا  بلشـعبية 
بلنوعيَة يف جبهة بلسالل بلغراي، 
 فّفذت أمس بلسبت، عاَة ع ليات 
سقط نيها عاد من عنارص بلغزبة 
 بملرتزقة قتـى  جرلى،  تكبّا ب 

خسائَر ماديًة متنوعة.
عسـكري  مصـاٌر   أنـاد 
لصحيفـة بملسـرة، اـأن قـوبِت 
بلجيـش  بللجـان ت ّكنـت، أمس 
تسـلل  محا لـة  إلبـاط  مـن 
بلخ سـني،  لل رتزقـة يف شـارع 
 أ ضح بملصار أن بملرتزقة تكبّا ب 
خسـائَر ارشية جربء  قوعهم يف 
ك ـني فوعـي فصبته لهـم  لاة 
بلهناسـة بلعسـكرية، إذ زرعـت 
بلولـاة عبوبت فاسـفة بففجرت 
ااملرتزقة أثناء تسللهم، ما أدى إىل 
مرصع  إصااة عاد منهم،  نربر 

بلبقية.
 االتـوبزي مع ذلـك، تم تامر 
طقم لل رتزقـة يف بلطريق بلرباط 
ليـس  بلخوخـة،  ذلـك  اـني 
اوبسـطة عبـوة فاسـفة زرعتها 
 لاة بلهناسـة بلعسكرية أيضاً، 

ليـث بففجـرت بلُعبْـوة االطقم، 
 دّمرتـه،  أدى ذلـك إىل مـرصع 
ج يـع بملرتزقة بلذيـن كافوب عى 

متنه.
جاء ذلك اعا ساعات من ك ني 
7نـايس آخـر بسـتهاف عنارَص 
منطقـة  يف  بلغـزبة  بملرتزقـة 
كيلـو 16، ليـُث بففجـرت اهـم 
عبوتان فاسفتان زرعته ا  لاة 
بلهناسة بلعسكرية 7ناك، ما أدى 

إىل مرصع  إصااة عاد منهم.
 يأتـي ذلـك ض ـن بلع ليات 
تنّفذ7ا  بلتـي  بملتوبصلة  بلنوعيـة 
قوبُت بلجيش  بللجان يف بلسالل 
بلغراي بلذي يشـها تزبيابً كبربً يف 
خسـائر بلغـزبة  بملرتزقة، اعا أن 
 قعـوب يف ك ني مفتـوح  محرقة 
كـ5ى عقب إعالفهـم عن تصعيا 

جايا مطلع بلشهر بلجاري.
بلحراـي  ثّـق  بإلعـال2   كان 
خال7 بريا2 بملاضية عاَة مشـا7َا 
رة أكات سـوَء َ ْضِع بلغزبة  مصوَّ
 بملرتزقة  تزبيـا لاالت "بلفربر" 
يف صفونهـم؛ 7رااً مـن بلجحيم 
بلوبسـع بلـذي يتلقف لشـوَد7م 
مناطـق  مختلـف  يف   آلياِتهـم 

بلسالل. 
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سليم املغلس: أبناء املهرة يدركون خطورة انتهاك السيادة 
الوطنية ومصاَدرة القرار الوطني 

 : خاص
أّكـا سـليم بملغلس -عضـُو بملكتب بلسـيايّس 
رفصـار بللـه-، أنَّ بلحضـوَر بلج ا7ـريَّ بلكبر 
 بمُللِفَت  بلقوي  بملسـلح إىل سـالة بالعتصا2 يف 
ماينة بملهرة، أمس بر 7 بلج عة، يَُا7ُّ عى  جود 
بلتقان  سـخط مجت عي كبر يف بملحانظة ضا 
باللتال7  أد بته  بستعابد ففيس للتَحـّرك بلقوي 

لتى طرد بملحتّل. 
 أضاف بملغلس يف ترصيح فرشه عى صفحته 
اـــ "نايسـبوك"، أمـس: مـن خـال7 قربءتـي 
للكل ـات  بلبيافـات يف بلفعاليـة  اغـضِّ بلنظر 
يف  أفـه  إال  بلخطـاب  تفاصيلـه  عـن مسـتوى 

مج له يح ُل مستوًى كبرب من بالفت اء  بلوعي 
بلوطني، ماركاً خطورَة بفتهاك بلسـيادة بلوطنية 
 مصـادَرة بلقـربر بلوطني  آثاره عى مسـتقبل 

شعبنا  لريته  اناء د لته. 
 أ ضـح عضُو بملكتـب بلسـيايّس رفصار بلله 
اأن بعتصـا2َ أاناء بملهرة، أمـس بر 7، يف ُجُ عة 
بلونـاء لشـهابء بملحانظـة جـربء بعتـابء قوبت 
باللتال7 بلسعودّي  أد بته عليهم أثناء تظا7ر7م 
ضا باللتال7 قبـل أيّا2 يح ل  عياً كانياً اأ7ابف 
باللتـال7  أط اعه  م ارسـاتها بالسـتع ارية 
بلبغيضـة، مؤّكـابً أن بملهرَة يف خر مـا دب2 أ7لُها 
اهذب بملسـتوى مـن بلوعي  بلوطنية  بالسـتعابد 
ملوبجهـة بملحتـّل  طـرده، معـ5بً عـن بعتـزبزه 
 إجاللـه رانـاء بملهـرة بلرشنـاء ك ـا يرسـلُها 

إليهم ُكـلُّ ي ني غيور أياً كان بفت اؤه بلسـيايّس 
  جوده بلجغربيف. 

 يأتـي ترصيـُح بملغلـس اعا يو2 مـن خر ج 
بآلالف مـن أانـاء محانظـة بملهـرة يف تظا7ـرة 
شـعبيّة كبرة ضـا توبجا باللتال7 بلسـعودّي يف 
بملحانظـة تحت عنـوبن “ج عة شـهابء بلنضا7 
بلسـل ي”، ليـث تقـّا2 بملتظا7ريـن عـاٌد مـن 
مسـؤ يل بملحانظة عى رأسهم بلشيخ عيل سالم 
بلحريزي، بلذي يَُعاُّ من بلربنضني لتوبجا باللتال7 
بلسعودّي يف بملهرة؛ ااعتبار7ا قوبٍت غازيًة 7اُنها 
7و بلتال7ُ بررض  بفتزبع بلكربمة  سلب بلحرية 
 بلسيادة،  تنفيذ أ7ابف بسـتع ارية  بستغال7 

ـة.  برربيض بملهرية لتنفيذ مشاريعها بلَخاصَّ

القبض على متعاونني مع 
العدوان بصنعاء وإغالق 

مصنع خمور يف ذمار 
 : ذمار

ت ّكنت برجهزُة برمنية يف مايرية اني بلحارث اأمافة بلعاص ة، 
أمس بلسبت، من ضبط ألا بملطلواني بملتعا فني مع بلعا بن. 

 قـا7 مصـاٌر أمنـي: إن بلتحريات أثبتـت قيا2َ بملقبـوض عليه 
اتحشـيا بملغـّرر اهـم  تجنيا7ـم ك رتِزقـة للعـا بن بلسـعودّي 
برمريكي، ك ـا أن بملتهم كان يقو2 انرش بلشـائعات بمُلِخلَّة اارمن 

خامًة للعا . 
 ضبطت رشطُة محانظة صنعاء ا ايرية سنحان ألَا بملرتِزقة 
مـن أ7ـايل قرية "ايت ف ـر"؛ كوفه مـن بملجنَّاين للعـا بن ض ن 
معسـكربت مرتِزقة مـأرب، ليُث أُليـل ُكلٌّ بملضبوطني لإلجربءبت 

بلقافوفية. 
من جافب آخر، فجحـت برجهزُة برمنيُة يف محانظة ذمار، أمس 

بلسبت، يف إغالق مصنٍع للخ ور يف ألا بملناز7 ااملاينة. 
 قـا7 مصار أمنـي: إن رجا7 برمـن  بللجان بلشـعبيّة دب7 وب، 
ظهـر أمس، منـزالً يف لارة بلنـرص ا اينة ذمـار كان يحتوي عى 
مع ـٍل لتصنيع بلخ ـور، مبيناً أن 7ذه بلع لية ت ـت اعا أن أّكات 
بلتحريات  جـود 7ذب بملع ل َ لّادت مكافه  أسـ اء بلقائ ني عى 

تصنيع بلخ ور  تر يجها. 
 لفـت بملصار إىل أفه تـم ضبط بملته ني ك ا تـم تحريز برد بت 
بملسـتخامة يف بملع ل  كذب ك ية من بلخ ور بلجا7زة  أُْخَرى كافت 

ال تزب7 قيا بلتصنيع َ إلالة بملته ني للتحقيق. 

وزارة الدفاع: قوى العدوان ومرتِزقتها 
ال يريدون السالم يف اليمن

 : صنعاء
أّكـات  زبرُة بلانـاع احكومـة بإلفقـاذ، أمس بلسـبت، أن قوى 
بلعا بن ال تريُا تحقيَق بلسال2 يف بلي ن،  أفها مست رٌَّة يف بستهابف 
بملافيـني  بلتصعيا بمليابفـي يف بلجبهات، تزبمناً مـع زيارة بملبعوث 

برم ي للي ن، برمر بلذي يعرقُل أية جهود د لية لوقف بلحرب. 
 قا7 مصار عسـكرّي االوزبرة، يف ترصيحات رس ية: إن "قوى 
بلعا بن  مرتِزقتهم ليسـت لايهم رغبٌة يف إيقاف بلعا بن  تحقيق 
بلسـال2 للي نيني"، ُمشـربً إىل أن "طربن بلعا بن مسـت رٌّ يف شـن 
غاربتـه بلجوية رغم بالسـتجااة لل بادربت بلوطنية"، يف إشـارة إىل 
ترليـب  زبرة بلانـاع ا بـادرة رئيس بللجنـة بلثوريـة بلعليا بلتي 
نـت  قـَف بلهج ات بلصار خيـة  بلجوية عـى د 7 بلعا بن  تض َّ

مقاال  قف بلعا بن  رنع بلحصار، كخطوٍة رض ريٍة للسال2. 
 أ ضح بملصار أن بلعا بَن كثّف من غاربته  تصعياه يف مختلف 
بلجبهـات، االتزبمن مع زيارة بملبعوث برم ي إىل بلي ن، ليث شـن 
طـربن بلعـا بن يو2، أمـس بر 7، أكثَر من 77 غارة عـى ُكـلٍّ من 
صنعاَء  صعـاَة  لجة  بلحاياة،  أدت تلك بلغاربت إىل بستشـهاد 

 جرح عاد من بملوبطنني  ألحقت أرضبربً اامل تلكات. 
 لّذر بملصاُر قوى بلعا بن من "بالسـت ربر يف قتل أاناء بلشعب 
بلي ني،  إعاقة أية جهود د لية لوقف بلعا بن  تحقيق بلسال2"، يف 
إشـارة إىل جهوزية بلجيش  بللجان بلشعبيّة ملوبصلة بملعركة  بلرد 

عى ُكـّل جربئم بلعا بن  بفتهاكاته. 
 تأتـي 7ذه بلترصيحاُت ني ا يز ر بملبعـوث برم ي بلي َن، 7ذه 
بريا2َ؛ لبحث مسـار بلسـال2، اعـا إعالفه عن مشـا ربت قادمة يف 
جنيف، إال أن بلوضع بمليابفي يشـرُ إىل أن قوى بلعا بن مست ّرة يف 
ع لياتها  اشـكل مكثّف، برمُر بلذي يكشـُف عا2َ جاية يف تحقيق 

بلسال2. 

صحفيون تونسيون يرفضون زيارَة بن سلمان لبالدهم بسبب 
سجله الدامي يف اليمن

 : متابعات

أعلن بلصحانيون بلتوفسيون رنَضهم لزيارة  يل 
عها د لة بلعا بن بلسـعودّي مح ا ان سـل ان إىل 
توفس، عى خلفية تورُّطه يف جربئَم اشـعة يف بلي ن 
 غر7ا من د 7 بملنطقة، إىل جافب بلجربئم بملتعلقة 
احريـة بلتعبـر  آخر7ـا بغتيـا7 بلصحـايف ج ا7 
خاشـقجي، معت5ين أن 7ذه بلزيارَة تشـكُل خطربً 

عى برمن  بلسلم. 
  ّجه بلصحانيون بلتوفسـيون، أمس بلسـبت، 

رسـالًة مفتولـة إىل بلرئيس بلباجي قايا بلسـبيس 
عـى خلفية زيارة بان سـل ان بملرتقبـة، ليث رأى 
بلصحانيون أن 7اَف جولة بان سـل ان 7و تبييُض 
ِسـِجِله بلابمـي بملـيلء االجربئـم بلبشـعة  آخُر7ا 

بغتيا7 بلصحايف بلسعودّي ج ا7 خاشقجي. 
 قـا7 بلصحانيـون بلتوفسـيون: إن زيـارة اـن 
سـل ان خطـوٌة بسـتفزبزية  بعتـابٌء صـارٌخ عى 
مبـادئ بلثـورة بلتوفسـية،  أضانوب: "لقـا صامنا 
ا وقـف  زبرة بلخارجية لني دعت إىل عا2 توظيف 
قضية بغتيـا7 بلزميل خاشـقجي، ااسـتغال7 7ذب 
بلحادث الستهابف بلسـعوديّة  أمنها  بستقربر7ا، 

مكتفيـًة ا وقـف 7زيـل ال يعكـس اأي لـا7 من 
برلوب7 ما تعيُشه توفس من زخم". 

 أشـار بلصحانيون يف رسـالتهم، إىل بعرتبضهم 
عى موقف سـااق لوزبرة بلخارجية أعلنت نيه عن 
منا ربٍت عسـكريّة مشـرتكة مع بلطـربن بلحراي 
لا لة بلعا بن بلسـعوديّة، بلذي برتكب جربئم لرب 
 جربئم ضا بإلفَْســافيّة يف بلي ن،  جاء يف بلرسالة: 
"لن فنىس بملوقَف بملخزي للاالوماسـية بلتوفسـيّة، 
بلتي بمتنعـت عن بلتصويت للت ايا للجنة بلتحقيق 
بلا لية بملسـتقّلة يف بلي ن  بلتي يرأُسـها بلحقوقي 

بلتوفيس ك ا7 بلجنا اي".

ندوة بأملانيا حول العدوان على اليمن
 : خاص

أقامت منّظ ُة "إفَْسـان"، أمس بلسبت، 

فـا ًة يف ماينـة "نلنـس اـورج" شـ ا7 

أملافيـا يف ملتقى تااال  بلثقـايف تحت عنوبن 

)بلي ن.. جربئم لرب  عقاب ج اعي(. 

 بستعرضت بلنا ُة مشا7َا ليًة لجربئم 

بلحـرب  بملـآيس بإلفَْســافية بلناتجـة عن 

بلعـا بن، ك ا تطرق خاللهـا بملتحاثون إىل 

بلوضع بإلفَْســافي بلكارثي يف بلي ن  فتائج 
بلحصـار، عارضـني تفنيـَا أعـذبر بلحـرب 
عـى بلي ن بلتي بّدعتهـا د 7ُ بلعا بن،  كذب 

أسباب بلعا بن بلحقيقية. 
 تم بلتطرُق إىل بزد بجية معاير بملجت ع 
بلـا يل بلـذي يتحـاُث عـن أسـوأ مأسـاة 
إفَْســافية يف بلعالم  يف ففـس بلوقت يقو2 

ااعم  ت وين بلحرب عى بلي ن. 
 فاقشـت بلنا ُة د َر بملجت ع برملافي يف 
بلوقوف ضا بلاعم برملافي بملت ثل يف إرسـا7 

أسـلحة إىل د 7 بلعـا بن  تاريب بلطيّارين 
بلي نيني بلتااعني لحكومة 7ادي يف بلكليات 
بلحرايـة برملافية، مشـرة إىل آثـار بلحصار 
عى بلوضع بالقتصادي  بلصحي َ أَيْضاً عى 

بلُع لة بلي نية. 
 ختا2ُ بلنـا ة جرى فقـاٌش مطو7  تم 
بلرد عى بستفساربت بملشاركني برملان لو7 
ما يتم عرُضه يف  سـائل بإلعال2 برملافية أن 
بلحـرَب يف بلي ـن 7ي لرٌب أ7ليـة أَْ  لرُب 

ُسنية شيعية. 

 استعرضت الجرائم ومواقف المجتمع الدولي الُمخزية:
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بلعالقات بلعامة  بلتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
مح ا بلباشا

بملقاالت بملنشورة يف بلصحيفة 
تع5 عن رأي كاتبها  ال تع5 
االرض رة عن رأي بلصحيفة

مدير التحرير:
إارب7يم بلرسبجي بلعنوبن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 9 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01835188   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

 في وقفة احتجاجية وقافلة عينية ألبناء مديرية التحيتا بالحديدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: 

املجلس املحلي واملجلس اإلشرايف بمديرية الثورة 
عنهم / محمد حمود الدرواني مدير عام المديرية -  رئيس المجلس المحلي

الهيئة النسائية بمحافظة صعدة تقدم قافلة 
غذائية ومالية للمرابطني يف الجبهات

 : صعدة
سـّرت بلهيئُة بلنسـائية بلثقانية بلعامـة ا حانظة 
صعاة قانلة غذبئية  مالية دع اً لل رباطني يف بلجبهات 

ا ناسبة ذكرى بملولا بلنبوي بلرشيف. 
 بلتـوت بلقانلة عى مبالغ ماليـة  عاد من بملوبيش 

 ك يات كبرة من بملوبد بلغذبئية بملتنوعة. 
 خال7 تسـير بلقانلة فّظ ت بلهيئة بلنسـائية  قفة 

بلتجاجيـة أّكـات نيهـا أن بلشـعب بلي ني اـات يارك 
مساره فحو بلتحرر  بلعزة  بلكربمة  أن ال سبيل إىل ذلك 
إال ا وبجهة تحالف بلعا بن  بلتصاي ملؤبمربته  خططه 

بلتامرية بلتي يح لها لهذب بلشعب. 
ك ـا أّكـات بلحـارضبت أن 7ـذه بلقانلـة بملتوبضعة 
ليسـت بر ىل  لـن تكـون برخـرة  7ـي أقل مـا ي كن 
تقاي ه لإلسـها2 يف معركة بلتحرر  بالستقال7 ضا قوى 

بلطغيان. 

مؤّسسة اإلكرام تدّشن مشروعها الخريي ملساعدة 
الجرحى واملعاقني بمحافظة صعدة

 : صعدة
دّشـنت مؤّسسـة بإلكـرب2 بلتن ويـة 
مـرش ع  بلسـبت  أمـس  بلخريـة، 
بملسـاعابت بلنقاية للجرلـى  بملعاقني 
ا حانظة صعاة تحت شـعار "لقا كان 
لكم يف رسـو7 بلله أسـوة لسنة"،  ذلك 
ا ناسبة ذكرى بملولا بلنبوي بلرشيف. 

 خال7 بلتاشني بلذي لرضه ماير عا2 
مايرية صعاة برسـتاذ صالح بلسـياغي، 
زبرت بملؤّسسـة عـادبً من منـاز7  ايوت 
بلجرلـى  بملعاقـني يف بملايريـة،  بطلعت 
نيهـا عى ألوبلهم ك ـا أعطتهم عادبً من 

بلهابيا بلرمزية تضّ نت مبالَغ مالية. 
مـن جافبـه، أشـاد مايـر بملايرية 
بإلكـرب2  مؤّسسـة  اـا ر  بلسـياغي 

بلخريـة يف إقامة مثل 7ذه بملشـاريع، 
 قـا7: إن بال7ت ـا2 ارشيحة بلجرلى 
 بملعاقـني يعـا  بجبـا مجت عيا  7و 
من أ7ـم بر لويات بلتي يجب أن ترتكز 
عليهـا جهوُد كانة بملنظ ـات بلخرية 
ـًة   بملؤّسسـات بملحلية  بلا لية َخاصَّ
يف ظل بلظر ف  بر ضـاع بالقتصادية 

بلصعبة بلتي ت ر اها بلبالد. 

أبناء منطقة السويق يحّملون األمم املتحدة مسؤولية جرائم العدوان 
ويؤّكدون وقوفهم إىل جانب الجيش واللجان يف الدفاع عن الوطن

 : الحديدة
فّظم أانـاُء منطقة بلسـويق 
يف مايريـة بلتحيتـا ا حانظـة 
بلحايـاة، أمـس بلسـبت  قفًة 
اجربئـم  تنايـابً  بلتجاجيـًة؛ 
بلسـعودّي  برمريكـي  بلعـا بن 
بإلماربتي احـق بملافيني،  تأكيابً 
موبجهـة  يف  بالسـت ربر  عـى 
بلعا بن  مرتِزقته، ني ا سـّرت 
سـلي ان  دب  د  بلشـهيا  أرسة 
بلزرفوقـي قانلـة غذبئيـة دع اً 
 إسـنادبً لل رباطـني يف جبهات 

بلقتا7. 
 خـال7 بلوقفـة، أدبن أانـاُء 
منطقة بلسـويق جربئـَم بلحرب 
 بإلاـادة بلج اعية بلتي ترتكبها 
احـق  بلعـا بن  تحالـف  د 7 
محانظـة  أانـاء  مـن  بملافيـني 
ــة  اقيـة  َخاصَّ بلحايـاة 
بملحانظات بلي نية عامة، دبعني 
برمـم بملتحـاة  بملجت ـع بلا يل 

للقيـا2  بإلفَْسـافية   بملنّظ ـات 
اوبجباتهـم يف ل ايـة بملافيـني 
 ض ـان عا2 بسـتهابنهم، ك ا 
طالبو7ـا اإيقاف بلعا بن  رنع 
بلحصائـر بلجائـر  نتـح كانة 
بملنانذ بلبحرية  بل5ية، مشرين 
إىل أن بست ربر بلعا بن  بلحصار 
احق بلشـعب بلي نـي اات يهاد 

لياة ماليني بملوبطنني. 
 لّ ل بملشـاركون يف بلوقفة 
بلـاَ 7َ بملشـاركة يف بلعا بن عى 
بلي ـن  برمم بملتحـاة  بملجت ع 
بلواليـات  مقامتـه  بلـا يل  يف 
بملسـؤ ليَة  برمريكيـة  بملتحـاة 
بلكاملة ع ـا ي ارسـه بلعا بن 
احـق بلشـعب بلي نـي  كانـة 
بلنتائـج بملرتتبـة عـى ذلـك  يف 
مقامتهـا جربئم بلحـرب بإلاادة 
بلج اعيـة  بلتـي أ دت احيـاة 
بملافيـني  مـن  بآلالف  عـرشبت 

برارياء. 
سـّرت  بلوقفـة،  ختـا2   يف 
سـلي ان  دب  د  بلشـهيا  أرسُة 

بلزرفوقـي قانلـة عينيـة دع اً 
 إسنادبً لل رباطني يف بلجبهات، 
مؤّكـاًة عـى بالسـت ربر يف دعم 
 رنـا بلجبهات االغايل  بلنفيس 
لتـى تحقيـق بلنـرص  تحرير 

كانة برربيض بلي نية. 
 خال7 تسـير بلقانلـة، ع5ّ 
بر7ايل من أاناء منطقة بلسويق 
عن شـكر7م  بمتنافهم لجهود 
أاطا7 بلجيش  بللجان بلشعبية 
بملجا7اين  بملابنعني عن سيادة 
بلبلـا  كربمـة أانـاءه، مؤّكاين 
جافبهـم  إىل  بلكامـل   قونهـم 
بلعـا بن  قـوى  موبجهـة  يف 
 مرتِزقتـه،  بلانـاع عن بررض 

 بلعرض. 
كانـة  بملشـاركون   دعـا 
أانـاء  مـن  برلـربر  بلرشنـاء 
بلشـعب بلي نـي  يف مقامتهـم 
أاناء تهامة شكل خاص  بلي ن 
اشكل عا2 إىل بالست ربر يف دعم 
 رنـا بلجبهات ااملـا7  بلرجا7 

لتى تحقيق بلنرص. 

بمناسبة المولد 
النبوي الشريف

على صاحبه 
وآله وصحبه 
أفضل الصالة 

والتسليم

نتقدم للقيادة 
السياسية ممثلة بـ:

سماحة السيد/
عبدامللك بدر الدين الحوثي

قائد الثورة

فخامة الرئيس/
مهدي محمد املشاط

رئيس المجلس السياسي األعلى

وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم بأطيب التهاني والتبريكات
متمنين أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر واالستقالل
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ترحيب سياسّي واسع بدعوة قائد الثورة التي أطلقها في ذكرى المولد النبوي:

األحزاب والتنظيمات واملكونات: الجميع نحو مكافحة الفساد واالرتقاء باألداء املؤّسسي

خالل وقفة مسلحة دعت إلى النفير العام:

قبائل عمران تسّي قافلًة مالية وغذائية 
دعماً ملجاهدي الجيش واللجان الشعبية

 : نوح جالس
 

رّلبـت مختلـُف برلـزبب  بلتنظي ات 
 بملكوفـات بلسياسـيّة ااعوة قائـا بلثورة 
بلسـيا عبابمللـك اـار بلايـن بلحوثـي بلتي 
أطلقها يف خطااه ا ناسـبة بملولـا بلنبوي 
بلرشيـف؛ للوقوف مـع بلجهات بلرسـ ية 
ملكانحـة بلفسـاد  بلع ـل عـى تحسـني 
مسـتوى أدبئهـا لتخفيف معافاة بلشـعب 
بلي نـي، ني ا أّكا بملجلُس بلسـيايّس برعى 
بملـيَّ يف تنفيذ7ـا ا ـا يحّقـق بملصلحـة 
بلوطنيـة بلعليا  بالرتقاء االع ل بملؤّسـيس 
 تعزيـز بلص ـود  دعـم بلجبهـات لتـى 

يتحّقق لشعبنا بلنرص. 
 أّكات برلـزبُب  بملكوفات  بلتنظي ات 
بلسياسـيّة بلع َل اكل بلسـبل عى تحسـن 
أدبء أجهـزة بلا لة ا ـا يض ن بالرتقاء اها 
اعيابً جوبفب بلفساد بملالية  بإلدبرية، ليث 
بعت5ت ألـزبُب بللقاء بملشـرتك دعوة قائا 
بلثـورة بلسـيا عبابمللك اار بلايـن بلحوثي 
للقـوى بلسياسـيّة االوقوف مـع بلجهات 
بلرسـ ية ملكانحة بلفسـاد أمـربً رض رياً 
بملوبطـن  يخفـف مـن  يصـب يف خامـة 

معافاته. 

 أّكات ألزبب بللقاء بملشرتك يف ايان لها 
أفهـا لن تألَو جهـابً يف تحقيق بر7ابف بلتي 
ينشـا7ا بلشـعب بلي ني للوصو7 إىل برمن 

 بالستقربر  بستقال7 قربره. 
من جافبه، أّكـا تكتُل برلزبب بملنا7ضة 
للعـا بن بالسـتعابَد بلكامـَل للتعـا ن ملـا 
مـن شـأفه تحقيـق تطلعـات بلشـعب يف 
د لة يسـوُد7ا بلنظـا2ُ  بلقافـون  بلعابلة 
 بملوبَطنـة بملتسـا ية، مرلبـاً يف ايـان له 
االنقـاط برخـرى بلتـي أّكـا عليهـا قائـا 
بلثـورة  أارز7ـا ألقيُة بلشـعب بلي ني يف 
بلت سـك اخيار بلاناع عن بررض  بلعرض 

 بستقال7 قربره  سيادته عى أربضيه. 
ني ا دعا مكّون بلحربك بلجنواي بملشاِرُك 
يف مؤت ر بلحـوبر بلوطني بملوّقع عى بتفاق 
بلسـلم  بلرشبكة، كانَة بلقوى بلسياسـيّة 
بلوطنية إىل ترج ة دعوة قائا بلثورة بلسيا 
َعبابمللك اار بلايـن بلحوثي، إىل  بقع ع يل 
  ضع بلخطط  بل5بمج ملكانحة بلفسـاد 

ليث ا ُ ِجَا. 
مـن جهتهـا، أّكـات بلجبهـة بلوطنيـة 
بلجنواية ملقا مة بلغز   باللتال7 أن دعوة 
قائا بلثورة تؤّكُا لرَصه بلشايَا عى إلابث 
تغير لقيقي دبخل كانة مؤّسسات بلا لة 
لح اية مصالح بلشـعب  بمُلـِي يف طريق 

مكانحـة بلفسـاد  تحسـني بردبء يف كانة 
مؤّسسـات بلا لـة، النتـًة إىل أن ُكــلَّ ذلك 
يصب يف خامة بلشـعب بلي نـي بلذي أثبت 
أصالتَه  برتباطه اثوباته بلاينية  بلوطنية. 
بلُقطريـة  بلقيـادة  أّكـات  اا ر7ـا، 
لحـزب بلبعث بلعراـي بالشـرتبكي تأييَا7ا 
لل وّجهات بلتي  ردت يف خطاب قائا بلثورة 
بلسـيا َعبابمللك اار بلايـن بلحوثي، معت5ًة 
بملاخـَل بلطبيعـي لتنفيـذ تلـك بملوجهـات 
بسـت ربر دعم بلجبهات  بملشاركة افاعلية 

يف مكانحة بلفساد. 
 دعت يف ايان لهـا بلحكومة إىل بلتفاعل 
مع تلك بملوجهات مـن خال7  ضع ارفامج 
ع ـيل  خطـة جريئـة ملكانحـة بلفسـاد 
 بلع ـل عى إيجاد مخـارج  للو7 تخفف 
من برعباء بالقتصادية عى بملوبطنني  توّنر 

سبل بلعيش بلكري ة. 
تنظيم بلتصحيح  يف ايان تلقته صحيفة 
بلسياسـيّة  بلقـوى  كانـة  دعـا  بملسـرة، 
 بلوطنية  بملجلس بلسيايّس برعى إىل بملي 
يف تنفيـذ موجهات قائـا بلثورة يف مكانحة 
بلفساد ا ا يحّقق بملصلحة بلوطنية بلعليا، 
مؤّكابً أن 7ذه بلاعوة دليل عى ب7ت ا2 قائا 
بلثورة ااملصلحة بلعليا للوطن، ا ا يسـا7م 
يف تحسـني بردبء بلحكومي  تعزيز د ره يف 

مختلف بملجاالت. 
7ذب  أّكا لزُب بلحق  قوَنه مع بلجهات 
لتنفيـذ  بلسياسـيّة  بلرسـ ية  بلقيـادة 
موجهات قائا بلثورة االوقوف مع بلجهات 
بلرس ية لتحسني أدبئها  مكانحة بلفساد، 
ني ـا رّلبت برمافـة بلعامة لحـزب جبهة 
بلتحرير ااعوة قائا بلثورة، مؤّكاًة ت سـك 
قيـادة بلحزب االثوبات بلوطنية  بلسـيادة 
 بالسـتقال7  بلحريـة  موبجهـة بلعا بن 
 بلتصاي لـه،  كذب بلت سـك اقضايا برمة 

بإلسالمية. 
»بلحريـة  لزاـا  اـارك  بلسـياق،   يف 
بلتن وي«  بلشـعب بلاي قربطي«لشـا«، 
دعَ ه ـا  مؤّكَايـن  بلثـورة،  قائـا  دعـوَة 
 مسـافاته ا بلكاملـة لـكل مـا تض نـه 
خطااـه بلها2،  ما جـاء نيه من موجهات 
بلاينيـة  برصعـاة  كانـة  عـى   دعـوبت 
 بلسياسيّة  بالجت اعية  بلوطنية، دبعينَي 
يف ايافـني منفصلـني إىل بلع ـل بلج اعـي 
بلحثيـث عـى ترج تهـا  بقعاً مل وسـاً يف 

ج يع بملساربت. 
اا ر7 ـا، أّكا لزاـا »بلعابلـة  بلبناء« 
تأييا7 ـا  بلعابلـة  بلتن يـة«   «شـباب 
للنقـاط بلخ س بلتي  ردت يف خطاب قائا 
بلثـورة لتطويـر بردبء بلحكومي  مكانحة 

بلفسـاد، دبعيـني يف ايافـني منفصلـني إىل 
رنـا بلجبهات ااملا7  بلعتاد  دعم بلتصنيع 
بلحراي  سالح بلجو بملسر ا ا يكفل كرس 
شـوكة بلعـا بن، ني ـا أّكا لزب »شـباب 
بلتن يـة« مسـافاة بلجهات بلرسـ ية ا ا 
ي ّكنهـا مـن تطويـر بردبء  بإلَدبَرة بلجياة 
بلفسـاد  محاسـبة  مكانحـة  بلهادنـة 
بلفاساين، مباركاً دعوَة قائا بلثورة اذلك. 
مـن جافبَيه ـا رّلـَب لزاـا »بالتّحـاد 
بلاي قربطي«  «بلسال2 بالجت اعي« ااعوة 
قائا بلثورة، مؤّكَاين أفها بتسـ ت اوضوح 
بلرؤيـا  صوبايـة بملوقف بلهـادف للنزب7ة 
 مكانحة بلفسـاد اكل أشـكاله  بلتوبئه 
 بلتقليل مـن أرضبره  ل ايـة بملا7 بلعا2، 
دبعيَـني يف ايافـني منفصلـني بلج يـَع إىل 
بلتفاعل معها اكل إيجااية  تفاٍن  إخالٍص 
 بلع ـل ار ح بلفريـق بلوبلا لوضع َلــاٍّ 
لظا7رة بلفسـاد بلتي تاّمر بر طان  تزرع 
بلحقا  بلكرب7ية اني أاناء بلشعب بلوبلا. 
ك ـا أّكا لـزُب بلوناق بلوطنـي تأييَاه 
لـكل ما  رد يف خطـاب قائا بلثـورة، دبعياً 
بملجلس بلسـيايّس برعى  لكومـة بإلفقاذ 
بلوطنـي إىل ترج ـة بملوجهـات بلـوبردة يف 

بلخطاب إىل ارفامج ع يل. 

 : عمران
فّظـم أانـاُء   جهـاء ماينـة ع ربن، 
أمس،  قفـًة بلتجاجيًة؛ تنايـابً اجربئم 
لرنـا  بلعـا2  بلنفـر  بلعـا بن،  إعـالن 
بلجبهات، مؤّكاين  قوَنهم صفاً  بلابً يف 
موبجهة قوى بلعا بن لتى تحرير بلوطن 

من بلغزبة  بملحتّلني. 
 خـال7 بلوقفة، قّا2 أاناُء قبائل ماينة 
بلتـوت عـى  متنوعـًة،  قانلـًة  ع ـربن 
َمـَوبٍش  أغنا2ٍ  ك ياٍت من بملوبد بلغذبئية 
بملتنوعـة  مبالَغ مالية  مالاَس شـتوية؛ 
دع ـاً راطـا7 بلجيش  بللجان بلشـعبية 
بملرباطـني يف جبهـات بلبطولـة  بلرشف، 
مؤّكايـن بسـت ربَر7م يف دعـم بلجبهات 

ااملـا7  بلعتاد  بلرجا7  قوبنل سـتتبعها 
قوبنل أُْخَرى لتى تحقيق بلنرص.. دبعني 
كانَة بلقبائل ااملحانظة إىل بالسـت ربر يف 
بلحشـا  بلتعبئة  بلاعـم راطا7 بلجيش 
 بللجـان بلشـعبية بملرباطـني يف جبهات 

بلعزة  بلكربمة. 
 أشـار أانـاُء ماينة ع ـربن إىل أ7 ية 
قيا2ِ بملجت ع بلا يل اوبجبه االضغط عى 
تحالـف بلعـا بن إليقاف جربئ ـه  رنع 

بلحصار عن بلشعب بلي ني. 
 لـرض بلوقفـَة محانـُظ بملحانظـة 
بلاكتور نيصل جع ـان   كيل بملحانظة 
بملشـايخ  مـن  برشـقص  عـاٌد  لسـن 
 بلوجهاء  بلشخصيات بالجت اعية  عاٌد 

من ماربء بملكاتب بلتنفيذية. 

 : صنعاء

زبر بلاكتوُر طـه بملتوكل – زير بلصحة 
بلعامـة  بلسـكان، رئيـس بللجنـة بلعليا 
لرعايـة بلجرلـى  أرس بلشـهابء-  معه 
 زير بلنقل زكريا بلشـامي  محانظ ذمار 
مح ـا لسـني بملقـايش، أمـس بلسـبت، 
جرلى بلجيش  بللجان بلشـعبية ا ج ع 
شـعوب بلطبـي بلتااـع ملايريـة شـعوب 

محانظة صنعاء. 
 خال7 بلزيارة  اعا بالطالع عى لاالت 
بلجرلـى  بلخامـات بلطبيـة  بلعالجيـة 
بلتي يتلقوفها، أشاد بلزبئر ن االتضحيات 

بلجيـش  جرلـى  قّامهـا  بلتـي  بلكبـرة 
 بللجـان بلشـعبية  بلبطـوالت  بملاللـم 
برسـطورية بلتـي سـّطر 7ا يف جبهـات 
بلقتا7،  قاموب لهـم مبالَغ مالية، مت نني 

لهم بلشفاَء بلعاجل. 
 أّكا  زيـُر بلصحة عى أ7 ية بال7ت ا2 
االجرلـى  تل س بلتياجاتهـم، النتاً إىل 
أن برمَن  بالسـتقربَر بلذي تعيُشه بملناطُق 
بلوبقعـة تحـت سـيطرة بلجيـش  بللجان 
بلشـعبية لم يكن ليتحقَق لوال بلتضحيات 
بلجيـش  أاطـا7ُ  يقاُمهـا  بلتـي  بلكبـرة 
 بللجان بلشـعبية،  يف مقامتها تضحيات 

بلشهابء  بلجرلى. 
اا ره، بعت5  زير بلنقل زيارَة بلجرلى 

رشناً للج يع،  قـا7: إن بملاللم بلبطولية 
 برسـطورية بلتـي سـّطر7ا  يسـّطُر7ا 
بلشـعبية  يف  بلجيـش  بللجـان  أاطـا7ُ 
مقامتهم بلشـهابء  بلجرلى، تعا مصاَر 
نخـر  بعتـزبز لـكل بلي نيني،  سـيا فها 

بلتأريخ يف أفصع صفحاته. 
 اـا ره، ثّ ـن محانُظ ذمـار تضحيات 
بلجرلى  شـجاعتهم يف موبجهة بلعا بن، 
مؤّكابً عـى رض رة تضانر جهود بلج يع 
س  يف بال7ت ـا2 االجرلـى  رعايتهم  تل ُّ
بلتياجـات أرس7ـم  تقايـم ُكــّل بلاعم 
 بملسـافاة لهـم؛ عرنافاً  تقايـربً لا ر7م 
بلكبر  تضحياتهم بلجسـي ة يف موبجهة 
بلعا بن  بلتصاي له  إنشا7 ُمَخّططاته. 

 : صنعاء

فاقشت لجنُة بلطوبرئ بملرَكزية إلدبرة 
ارفامـج بلحوبنـز بلنقايـة بملرش طـة 
للعاملني ااملـابرس يف بجت اعها، أمس 
بلسـبت، ارئاسة  زير بلرتاية  بلتعليم، 
يحيـى بلحوثي، تقاريـَر مكاتب بلرتاية 
ااملحانظـات لو7 ايافـات بلعاملني يف 

بملابرس. 
 يف بالجت اع، بستعرض  كيُل قطاع 
بلتعليـم فائـب رئيـس بللجنـة، أل ـا 
بلنوفـو، فسـبَة إفجـاز مكاتـب بلرتاية 
لبيافـات  ااملحانظـات  بسـتيفائها 
بملعّل ـني  بملعل ات بلعاملني يف بملابرس 
لل عايـر  بلـرش ط بملعت ـاة،   نقـاً 

ُمشـربً إىل أفه سـتتمُّ مخاطبُة منّظ ة 
بليوفيسـيف خـال7 بليومـني بلقادمني 
بسـتونت  بلتـي  بملكاتـب  اخصـوص 
ايافاِتها ليتم بستك ا7ُ إجربءبت رصف 

بلحوبنز بلنقاية ملعل يها. 
مـن جافب آخـر، لثَّ  زيـُر بلرتاية 
برسـتاذ يحيى بلحوثي، مكاتب بلرتاية 
بملتأخـرة، عى   بلتعليـم ااملحانظـات 
رسعة بسـتيفاء تقارير7ا  بلرنع اها؛ 
بلحوبنـز  إجـربءبت رصف  السـتك ا7 
بلاقـة  تحـّري  مـع رض رة  بلنقايـة 
 بملصابقيـة يف رنـع أسـ اء بملعلِّ ـني 
اجهـود  بمليـابن، مشـيابً  بلعاملـني يف 
بملكاتب بلتي بستونت ايافاتها  رنعتها 
للجنـة بلفنيـة إلدبرة ارفامـج بلحوبنز 

بلنقاية بملرش طة للعاملني يف بملابرس. 
 أّكـا بلحـرَص عـى تونـِر بلبابئِل 
مـن  لل عل ـني  بلتخفيـف  بلنقايـة 
أعبائهـم بملعيشـية، مبينـاً أن بلـوزبرَة 
اصاِد بلتفاُ ِض مع بملافحني اخصوص 
ِمنَـِح  بعت اد لوبنـَز فقاية للرتاويني 

بإلدبريني أُسوًة ازمالئهم بملعل ني. 
السـتال2ِ  بملرَكـزي  بلفريـُق   كان 
إلدبرة  بلبيافـات   مربجعـة  إدخـا7 
ارفامـج بلحوبنـز بلنقايـة بملرش طـة 
بملـابرس ارئاسـة  كيـل  للعاملـني يف 
بلتقاريـَر  بسـتعرض  بلتعليـم،  قطـاع 
بمليابفيـة بملرنوعة من لجـان بلطوبرئ 
ااملحانظات التخاذ بإلجـربءبت بلالزمة 

إزبَء7ا. 

صنعاء: وزيرا الصحة والنقل ومحافظ ذمار يتفقدون جرحى 
الجيش واللجان الشعبية يف مجمع شعوب الطبي 

برئاسة وزير التربية والتعليم:

اجتماع للجنة الطوارئ املركزية إلدارة برنامج 
الحوافز النقدية للعاملني باملدارس
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بلكل ـُة  7ـذه  فائ ـة«  »بلحكومـة 
خالصـة ما ع5ّ اه بملوبطن مح ا يحيى 
لطـف عـن غضبـه مـن غيـاب بلرقااة 
بلحكومية عى برتفاع برسـعار، مشـربً 
أن بلتجـار »تحّججـوب اارتفـاع بلا الر 
عناما رنعوب برسعار، لكن بآلن بفخفض 
بلا الر  اقيت برسـعار مرتفعة  ال ألا 

يحاسبهم عى ذلك«.
 أضاف أن »7ـذب بلتجا7ل بلحكومي 
يزيا من معافاة بلشعب«، يف بلوقت بلذي 
يفـرتض عـى بلحكومـة أن تخّفف تلك 

بملعافاة!.
بملوبطـن  تحـاث  ذبتـه  بلسـياق   يف 
)مح ا بملطري( لصحيفة بملسرة قائالً: 
»يبـا  أن بلحكومـة لم تعلم اأن سـعر 
بلا الر بفخفض«، معّلالً ُسخريته بملريرة 
7ذه ااسـت ربر برسعار ك ا كافت عليه 

عناما كان بلا الر مرتفعاً.
 7اجـم بلبالث اـال7 بلحكيم غياَب 
قائـالً:  بلتجـار  عـى  بلرقااـي  بلـا ر 
بلتاجـر  اقعتهـا«  جالسـة  »برسـعار 
اطبعه  من تلقاء ففسـه لن يغر شيئاً 
ما لم تُكن 7ناك رقااة  أجهزة تنفيذية 
تتبع بلا لة تلزمه اارسـعار بملقارة من 

بلجهات بملختصة.
 بفتقلت صحيفة بملسرة بلتاجر أفور 
بلحطامـي -صالب محـالت بلحطامي 
بلتجارية- بلذي بعت5 فز 7َ برسـعار إىل 
بلحـا بلذي كافـت عليه فـرصبً احا ذبته 
انسـبة لل وبطنني؛ رَفَّه عناما برتفعت 
برسعار أصاب بملوبطنني بلهلُع  بلخوُف، 
 بسـت ّرت لركـة بلبيع  بلـرشبء أياماً 
معا دة ثـم ااأت لركـُة بلبيع  بلرشبء 
تقـّل لتى أفهـا توقفت؛ اسـبِب برتفاع 
برسعار، نتاجر بلج لة  بملوبطن أصبحا 
يف مرللـة توقـف، لكـن مـع بفخفاض 
برسعار تكون بلحركة مست ّرًة يف بلبيع 

 بلرشبء. 
 أّكا بلحطامي أن رشكة 7ايل سعيا 
بلرشكـة بلولياة بلتي خّفضت أسـعار 
بملـوبد بملنتجة لها  تم إاالغنا اارسـعار 
بلجايـاة  أضـاف: أن رشكتـي در7ـم 
َ بلنقيـب  عات عى بلتخفيض  إىل بآلن 

لم فعرف شيئاً َ أن بلرشكة لني تخفض 
فحن فخفض، لسب قوله. 

ــا بلتاجـر صالـح صـ5 -مالـك  أَمَّ
محالت صـ5 بلتجارية-، نقـا أّكا عى 
أن اعض بملوبد برََسـاسية قا بفخفضت 
أسـعار7ا منهـا بررز، بلاقيق، بلسـكر، 
بلق ـح، موضحاً أفه كان سـعر بلكيس 
بلسـكر 17 ألفـاً  قـا بفخفـض إىل 13 
ـا بلق ح نقـا بفخفض من 12  ألفـاً، أَمَّ
ألفـاً إىل رر112 ريـا7،  بلاقيـق نقـا 
بفخفض مـن رر125 إىل 12 ألفاً،  بررز 
من رر5ن1 إىل رر165، لسب م ا أناد 
بلتاجر »ص5«، مضيفـاً: »إن بفخفاَض 
سعر بلسـكر مناسـب، اين ا بفخفاض 

اقية بملوبد غر مناسب  برنضل أن يتم 
تخفيُضها مثل بلكيس بلسـكر لتى أن 
بلقط ة بلسـكر عرشة كيلو اـ رر25«، 
ُمشربً إىل أن فسـبة بالفخفاض برسعار 

 صلت إىل %ر3. 
 أتبع ص5 » 7ذب غر مناسـب إاّل إذَب 
تم بلنظر يف سـعر بلاقيق  بلق ح  بررز 
 يقتا ن ارشكة 7ايل سـعيا،  أضاف: 
أفا شخصياً كنت أشرتي بلقاطرة بلسكر 
اـ 15 مليوفاً يف مرللة برتفاع برسـعار 
 بآلن اـ 9 ماليني اعا بالفخفاض  كذلك 
أتعامل االُع لة بلي نية  ليس بلا الر أَْ  

بلسعودّي«. 
ك ـا لّ ـل صـ5 بلـرشكاِت بلك5ى 

لـو  قـا7:  بلكاملـة، ليـُث  بملسـؤ ليَة 
أن بلـرشكات تخّفـض لخفضنـا  عـى 
لكومـة بإلفقاذ أن تشـكل رقااًة عليها 
 تخّفـض برسـعار  بآلن ليـس أمامهم 

أي ُعذر. 
مـن جهتـه، أّكـا بملوبطـن »مطيـع 
جعشـان« ألـا ع ـا7 سـوار ماركت 
مذاح بلتجاري االقو7: »إن رشكة 7ايل 
سـعيا خّفضت أسعار7ا  بآلن فبيع من 
بملوبطنـني منتجاتها  عى سـبيل بملثا7 
ر15  بآلن  اــ  بلصغـر  بلزاـادي  كان 
أصبـح اـ رر1 عاد ك ا كان قبل برتفاع 
ـا بلرشكات برُْخَرى  برسعار«، متبعاً »أَمَّ
مـا زلنا فنتظر تع يَ هـا؛ رَنَّ منتجاتها 

موقفـٌة  ال ي كن أن فبيـَع لتى فعرف 
بلخ5َ منها«. 

 أّكـا »جعشـان« أفـه تـم بلتوبصـل 
ابعض بلرشكات بلتي قالت إفها ستع ل 
عى تخفيض تسـعرتها اعا يومني من 
تصاعـا قي ة بلريـا7، إال أفهـا ما زبلت 
ت اطل يف  عود7ا اتخفيض برسعار. 

ترصيحـه  يف  »جعشـان«   أضـاف: 
أن برتفـاع برسـعار أَدَّى إىل بفخفـاض 
بلقـوة بلرشبئية، ليُث الغـت ما يقارب 
ــا محـالت بلسـعادة لل ـوبد  ر2 %، أَمَّ
بلغذبئيـة نقـا أّكا بلتاجر عباه لسـني 
أن أكثـر بلـرشكات لم تخّفـض  ما زب7 
بلسـعر ففسـه؛ لذلك ال فستطيع بلرشبء 

المواطنون يشتكون من استمرار الغالء بالرغم من انخفاض الدوالر.. 
والتجار يغضون الطرف عن تراجع أسعار الصرف

الحكومة نائمة!

فيما يوّجه املواطُن لوَمه عىل العدوان وحكومة املرتِزقة اللذين تسببا يف تدمري االقتصاد اليمني وانهيار الُعملة وارتفاع الدوالر باعتبارهم 
»املجرم« األوحد الرتفاع أسعار املواد األساسية والغذائية، كان هناك حدٌث آخر ال يقلُّ خطورًة عن األول أال وهو موت الضمري لدى بعض 

التجار وجشعهم يف زيادة األرباح ولو عىل حساب معاناة الشعب، إضافًة إىل غياب شبه كيل للدور الحكومي الرقابي واتخاذ اإلجراءات التي 
تخّفف من معاناة الشعب املظلوم. وكان قائُد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، يف خطابه األخري بذكرى املولد النبوي الرشيف، دعا ُكلَّ 

األحزاب واملكونات والتنظيمات والجهات الحكومية، إىل تقديم الخدمات للمواطنني وتخفيف معاناتهم.
صحيفة املسرية بدورها أجرت تحقيقاً صحفياً حول استمرار ارتفاع األسعار رغم انخفاض سعر الدوالر، وتحدثت إىل العديد من املواطنني 

واستمعت إىل آراء التجار، وأجرت ترصيحات مع الجهات املعنية يف وزارة التجارة والصناعة. 



7
برلا

بلعاد

17 رايع بر 7 ر7177ـ
25 فون 5 ن1ر22

)ن57(
تحقيق 

 : ترجمة – 
ضرار الطيب

كتبـت  زيـرُة بلشـؤ ن بلخارجيـة 
يف لكومـة بلظـل بل5يطافيـة، إي يـيل 
يف صحيفـة  فُـرِشَ  مقـاالً  ثورفبـري، 
مـرش َع  أن  نيـه  أّكـات  بلغارديـان، 
بلقـربر بل5يطافي بملقـا2 ملجلس برمن 
اشـأن بلي ـن، ال يتض ن للـوالً جادة 
 أن اريطافيا متوبطئـة يف »إخفاء آثار 
بملجاعة« بلتي تسـببت اها بلسعوديّة يف 
بلي ن،  بصفة ذلك اـ »بلعار بلوطني«، 
 أّكـات أن بملسـؤ 7 بر 7 عن بملأسـاة 
بلعهـا  7ـو  يل  بلي ـن،  يف  بإلفَْسـافية 
بلسـعودّي، مح ـا ان سـل ان، دبعيًة 
ملحاسبته عى بفتهاكه بلقوبفني بلا لية 
مـن خال7 بسـتخاب2 بلتجويع كسـالح 

لرب يف بلي ن. 
ني ـا يـيل تنـرش صحيفة بملسـرة 

ترج ة بملقا7 كامالً: 
»سـوف يناِقُش مجلُس برمن بلتااُع 
لألمـم بملتحـاة مـرش َع قـربر صاغته 
بمل لكـة بملتحـاة يحتوي عـى بلت اس 
لطيـف لألطربف بملتحاراـة يف بلي ن، إذ 
يطلب منهم أن يأخذ ب »بلحرص بلابئم 
عـى تجنب بر7ـابف بملافيـة، ا ا نيها 
تلك بلرض رية إلفتاج برغذية  توزيعها 

 معالجتها  تخزينها«. 
إذب كان 7ـذب يبـا  أشـبَه اتعلي ات 
بلسـالمة ملكنسـة كهراائيـة جايـاة، 
ن رلبـاً اكـم يف عالـم قـربربت برمـم 
بملتحـاة، لكن ما يكشـفه )بلقـربر( يف 
بلوبقـع 7ـو لقيقـة أَْكثَــــر قتامة، 
 مخزيـة أَْكثَــــر مـن ذلـك، لقيقة 
بلتحالف بلذي تقوده بلسـعوديّة،  بلذي 
تسـّلحه اريطافيـا  بلواليـات بملتحاة، 
 بلذي سـعى منذ اابيـة بلرصبع يف عا2 
15ر2 إىل بسـتخاب2 بلتجويـع كسـالح 

للحرب. 
برَْكثَــــر  ضولاً 7ـو أن بلحصاَر 

بملفر َض عـى ُكـّل بملوبفـئ  بملطاربت 
بلتي يسـيطر عليها بلثـوبر بلحوثيون، 
قا قطع اشـكل جذري إمابدبِت بلغذبء 
إىل بلسـكان بلي نيـني بلذيـن يعت ا ن 
عـى بلـوبردبت للغـذبء. لكـن  اشـكل 
أَْكثَــــر غـاربً،  يف غيـاب بلـوبردبت، 
قامت بلقوبُت بلجوية بلسعوديّة اتامر 
بلوسـائل بملحلية إلفتـاج  توزيع بلغذبء 
ا،  دبخل بلي ن اشـكل منهجـي  متع َّ
 بسـتهانت قناالها ااست ربر برربيض 
برلبـان  مصافـع  بلزربعيـة  مـزبرع 
تجهيز برغذية  برسوبق بلتي تباع نيها 

برغذية. 
أَْكثَــــر  سـألت  عنامـا   لتـى 
بملابنعني تعصباً عن بلنظا2 بلسـعودّي: 
ما 7و بلسـبب بملحت ل الستهابف 7ذه 
بملوبقـع ـــ لقـو7 بملحاصيـل  بآلاار 
بلقر ية ــ نإفهـم نقط 7ز ب أكتانهم 
 قالـوب: »يف اعض برليـان يتم برتكاُب 

برخطاء!«. 
7ـذه  أخطـاء،  ليسـت  7ـذه  لكـن 
7ـي تكتيـكاُت بلعصور بلوسـطى مع 
برسـلحة بلحايثـة بملسـتخَامة ع ـابً 
من قبـل مهنـاس لرب بلي ـن ــ  يل 
ـ يف محا لة  بلعهـا مح ا ان سـل انـ 
إلخضـاع بملناطـق بلتي يسـيطر عليها 
بلثـوبر بلحوثيون يف بلبالد.  7و )أي  يل 
بلعهـا( ال يهتـم االتأثر عى بلسـكان 
بملافيني يف بلي ن، أَْكثَـــر من ب7ت امه 

ا ا لاث لج ا7 خاشقجي. 
لكننـا فتح ـل مسـؤ لية بال7ت ا2، 
عـى برقـل؛ رَنَّ اريطافيـا 7ـي  بلاة 
مـن بملصاِّريـن بلرئيسـيني للطائـربت 
بلسـعوديّة  نرضـت  بلتـي   برسـلحة 
ا وجبهـا لصاَر7ـا،  دّمـرت بلبُنيـة 

بلتحتية بلغذبئية يف بلي ن. 
إذن، لقـا لان  قت بلترصف.  را ا 
نات بر بُن االنسـبة للحا بردفى بلبالغ 
5ن ألف طفل م ن ماتوب؛ اسـبب سوء 
بلتغذيـة  بملـرض منـذ اـاء بلحرب يف 

بلي ـن، ااإلضانة إىل مئات برشـخاص 
بلذيـن لقـوب لتفهـم؛ اسـبب بلغاربت 
بلجوية بلسـعوديّة، لكن لم يفت بر بن 
اعُا عـى خ سـة ماليني مـن برطفا7 
بلي نيـني بلذيـن لـّذرت برمـُم بملتحاة 
من أفهم عى شـفا بلوت جوعاً؛ اسبِب 
بملجاعة بلتي تتسـبب نيها بلسـعوديّة، 
 بلتي تحكم قبضتها عى بلبالد لالياً. 
بلفـوري  بلوقـَف  يجـُب أن فضَ ـَن 
لألع ـا7 بلعابئيـة يف بلي ـن، ال سـي ا 
لـو7 بمليناء بلرئيـيس  مناطق بملعارك 
يف بلحايـاة،  بلفتح بلكامل اا ن عائق 
لوصـو7 بإلغاثـة بإلفَْسـافية لل افيـني 
بلي نيـني بلذيـن 7ـم يف أمـسِّ بلحاجة 

إليها. 
يجـب أن يكـون ذلـك 7ـو بر لوية، 
لكننـي أعتقـا أيًضـا أفنـا احاجـة إىل 
محاَسبة بلا 7  برنربد بلذين تسببوب يف 
7ذه برزمة،  أ صلوفا إىل لانة بملجاعة 
بلتي تقـو7 برمم بملتحاة إفها سـتكوُن 
برسـوأ خال7 بملائة عـا2 بملاضية،  7م 
ــ ااسـتخاب2 بلتجويع كسالح للحرب 
ــ متورطون يف بفتهاك  بضح للقافون 

بلا يل بإلفَْسافي. 
7نـاك رجـٌل  بلـٌا نـوَق ُكــّل من 
يتح ـل تلـك بملسـؤ لية،  رجـل  بلا 
بمل لكـة  عهـا  محاسـبته:  يل  يجـُب 
بلعرايـة بلسـعوديّة.  مع ذلـك، عناما 
سـألت جرمي 7افت ) زير بلخارجية 
بل5يطافـي( اارمـس يف بل5ملـان: ملاذب 
لـم يذكر بلقـربُر بلـذي سـيُعرض عى 
مجلس برمـن رض رَة إجربء تحقيق يف 
ج يع جربئم بلحرب،  بملساَءلة بلكاملة 
لل سـؤ لني،  مـا إذَب كان  يلُّ بلعها قا 

أرصَّ عى إزبلة 7ذب بلطلب؟ لم يجب. 
إذب كان 7ذب 7ـو ما لاث، نيجب أن 
يُصبـَح عاربً  طنيـاً؛ رَفَّه ال يجعل الافا 
متوبطئـاً يف ل ايـة سـ عة  يل بلعها 
نحسب، ال يف تغطية بلخسائر بلفادلة 
لل جاعة بلتي ألحقها اأطفا7 بلي ن«.

اسعر كبر  فبيع من بملوبطنني اسعر 
رخيص،  7نا مشـكلة، عى بلحكومة 

للها. 
بلتاجـر سـعيا بلقـايس -صالـب 
اقالة بلسعادة- رّلب اقربر بفخفاض 
برسـعار، ليُث قا7: إن قربر بفخفاض 
برسـعار يعت5 مبادرة قويـة  رل ة 
لشعب بلي ني،  أضاف: أفا أرلب اهذب 
بلقـربر  أطلب مـن بلحكومة اشـكل 
عا2   زبرة بلصناعة  بلتجارة اشـكل 
خاص متااعَة 7ذب بلقربر لتى تستقرَّ 
ففـوُس بملوبطنـني بملضطراـة  تعـوَد 

بلحياة ك ا كافت. 
 ني ـا يتعلـق اأسـعار بملشـتقات 
بلنفطيـة نقـا بسـتطلعت صحيفـة 
اعـض  إىل  ميابفـي  انـز 7  بملسـرة 
بملحطـات منهـا محطتـا »أ2ُ بلقـرى 
بلكائنة يف بلستني بلش ايل« َ « 7اس« 
ليـُث  بلغراـي،  بلسـتني  يف  بلكائنـة 
أّكـا سـامي بلبصالفي -ألـا موظفي 
بلنفـط عّ  ـت  بملحطـة- أن رشكـة 
عليهـم سـعَر بلااة بلبـرت 7 اـ عرشة 
آالف  بلايـز7 اـ عـرشة آالف  خ س 
مائـة،  7ذب يعتـ5 رسـ ياً،  أضاف: 
ارأيـي أن 7ذب بلتخفيض غرُ مناسـب 
لل وبطنـني يف ظل 7ـذه بر ضاع بلتي 
يعيشها بلشعُب فتيجة لصار بلعا بن 
بلسـعودّي برمريكي،  بلفارق اسيط، 
 7ذب بلسـعر ال يشـرتي إاّل بلذي عناه 
ـا بملوبطن بلبسـيط ال يقار،  مقارة، أَمَّ
 يجـب لفت بلنظـر إىل 7ـذب بملوضوع 
اشكل رسيع  عاجل لتى تعود بلحياة 
لـاى بملوبطنـني،  يف بلسـياق ففسـه 
نقـا أّكا جبـر بلبصالفـي -موظف يف 
محطـة  7ـاس- أن بلسـعَر لـم يكن 
منصفـاً مقارفًة مـع بفخفاض بلا الر 

 بفخفاض أسعار بلنفط عاملياً. 
 طالـب بملوبطن عيل مصلح سـائق 
سـيارة بلحكومـَة اح ايـة بقتصادية 
يف أسـعار بملـوبد بلغذبئية  بملشـتقات 
بلنفطيـة، ُمضيفـاً: »فحـن مرتالون 
أمنيـاً  فريـا أن فرتاح بقتصاديـاً؛ رَنَّ 
7ناك مرب غًة من بلـرشكات بلتجارية 
بملحـالت  لـاى  بلتخفيـض  تـرددبً  يف 
ـا  بلتجاريـة يف بلبيع مـن بملوبطنني، أَمَّ
بملشـتقات بلنفطيـة نالسـعر مـا زب7 
مرتفعـاً، فريـا تخفيضـاً أكثـر لتى 
فسـتطيع فعو7 أرُسفـا؛ رَنَّ ليس لاي 
دخـل غـر أن بع ـل اسـيارة  كل ـا 
لّصلته يف ظل برتفاع برسـعار بجيبه 

يف ارت 7 للسيارة نقط«. 
كليـة  يف  -طالـب  بلنجـار  أل ـا 
بلتجارة- يؤّكا عى أن أُجرة بملوبصالت 
قـا7:  ليـُث  7ـي،  ك ـا  مسـت ّرة 
عنامـا أتحاث مع أصحـاب بلباصات 
بملوبصـالت  لـق  بملائـة  اخصـوص 

يقولـون: ليس فحن اـل رشكة بلنفط 
تخّفـض  فحـن فخّفـض؛ لذلـك فريا 
تخفيض بملشتقات بلنفطية لتى تعود 

بملوبصالت إىل خ سني رياالً. 
 

وزارة الصناعة والتجارة ترد
 لرصـت بلصحيفُة عـى بلتوبصل 
االجهـات بملعنيـة م ثلًة فائـب  زير 
بلصناعـة  بلتجـارة أل ا بلهاشـ ي 
بلذي بعتـذر عن بلحايث معنـا، معّلالً 
ذلـك اافشـغاله، إال أن  كيـل بلـوزبرة 
برسـتاذ  بلابخليـة  بلتجـارة  لقطـاع 
عبابللـه عبابلـويل فع ـان أنـاد اـأن 
مسـت ر  اشـكل  تخاطـب  بلـوزبرة 
بلـرشكات  بلتجار بملسـتوردين لو7 
تخفيض برسـعار، معت5بً بالسـتجااَة 
كبـرًة مـن قبَـل بلتجـار بلذيـن ت ت 

مخاطبتهم.
أن  زبرَة  فع ـان  بلوكيـُل   أّكـا 
جهـوٌد  لايهـا  بلصناعـة  بلتجـارة 
مسـت ّرة لتحقيق بستجااة بقتصادية 
بملنتجـة  بلـرشكات  ُكــّل  قبـل  مـن 
 كل بلتجـار بملسـتوردين من شـأفها 
تخفيـض برسـعار، ا ـا يخّفـف من 

معافاة بملوبطنني. 
أّكـا فع ـان يف ترصيحاتـه   ك ـا 
لصحيفة بملسـرة، أن  زبرة بلصناعة 
 بلتجارة لايها خطٌة ميابفية  رقااية 
يومية تع ـُل عى بالطالع عـى مربكز 
بلبيع بلرئيسية  بملتاِجر بلك5ى ملربقبة 
أسـعار بلبيع مقارفًة مع بلتسـعربت 
بلتي تصار7ا بلرشكات  بملستورد ن. 
 لفت فع ـان يف ترصيحاتـه إىل أن 
بلـوزبرة لم تتخذ أيـة إجـربءبت ثااتة 
اشـأن بعت ـاد بلتسـعربت، مرجعـاً 
بلسـبَب إىل بالفخفـاض بملسـت ّر  غر 
بلُع ـالت  أسـعار رصف  يف  بملسـتقر 
برجنبية مقااـل بلريـا7 بلي ني، بلذي 
يرتبجع ُكـلَّ يو2، متبعاً »فريا بلتحّقق 
من بست ربرية بلقائ ة بلسعرية  لكن 

اعا ض ان ثباتها  بستقربر7ا«. 
بلصناعـة  بلتجـارة   كيـُل  زبرة 
لقطـاع بلتجـارة بلابخليـة أضـاف يف 
ترصيحاتـه، اأن بلـوزبرة عقات أمس 
بلسـبت بجت اعـاً ا شـاركة مختلف 
بلا لـة؛  ذلـك  يف  برُْخـَرى  برجهـزة 
لتـابرس خطـط بلع ل بلقادمـة بلتي 

ستش ُل آلياِت بلردع لل خالفني. 
 أّكا عبابلله فع ان أن أجهزَة بلا لة 
برمنيـة  بلرقاايـة أّكات بسـتعابَد7ا 
بلتـا2 للتعا ن مـع بلـوزبرة يف تطبيق 
عقواات بلردعة ضا بلتجار بملخالفني، 
مشـربً إىل أن بلـوزبرة سـتتعامل اكل 
رصبمة ضا ُكـّل من تسـو7 له ففُسه 

بلتهاُ َن مع معافاة بلشعب. 

في مقال نشرته صحيفة الغارديان: 
وزيرة الخارجية بحكومة الظل الربيطانية: 
بن سلمان هو املسؤول األول عن املجاعة يف 

اليمن ويجب محاسبته
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

السعودّية.. أعداٌء ُكْثــٌر وصديٌق واحد
بملنظور بلسعودّي  يُشـاُّه فحو أعابٍء  مخا َف  7 يٍة أَْ  مضخَّ ة.. 

 إيربن ليست بر ىل  لن تكون برخرة.
عبُابلنارص كان عا بً  صاب2 كان عا بً،  سوريا عاّ   بلعربق عاّ  لزب 
بللـه عاّ ،  أفصـار بلله عاّ ،  بإلخوبن بملسـل ون عـاّ ،  بلقوميون عاّ ، 
 قطر عاّ ، تركيا يف طريقها رَن تكون كذلك  ال زبلت دبئرُة برعابء تتسـُع 
أَْكثَـــر  إذَب بسـت ر 7ذب بلَعَ ى بالسـرتبتيجي لن تفيَق بلسعوديّة  إال ُكـلُّ 

بلا 7  بلقوى  برلزبب يف بملنطقة أعابٌء  صايٌق  بلٌا 7و إرسبئيل..
ال يوجا خطٌر عى بلسعوديّة أَْكثَـــر من سياساتها، تنفق بمللياربت لكسب 
ُ دِّ بلواليـات بملتحـاة  تنفـق مثَلها يف إشـعا7 بلحربئق يف بملنطقـة  بصطناع 

لًة ااس ها. برعابء  فرش بإلْر7َـاب  بلتطرف بلذي أَْصبَــح ماركًة مسجَّ
لم تفلح تلك بلسياَسـُة يف كسب قلب بلعم سا2 اقار ما تُْغِري َجَشَعه 
ا  ع يل أَْ  لليف سـيئ  لل طالبـِة ااملزيـا  بلتعامـل معـه كزاون جيِـّ
 ناشـل،  يف بملقاال خلقت فق ًة  بسـعًة يف محيطه بلعراي  بإلسـالمي 
 يف لادثة خاشـقجي أَْكبَــر ار7ان.. بلغرُب كـرّش عن أفيااه،  بلرشق 

ٍج  ُمتََشٍف. ما اني متفرِّ

اليمن هدهد يطي.. حدود الحكمة والجنون
بلطويل جاذااً للطامعني. 

مـا يأتيـه بلي نيون مـن بملقامـرة، أما ما أتـاه بإليربفيـون ن غامرة 
 بملقامرة أع ق جنوفاً  أاعا. 7ذب يأُخذُفا إىل بلتفكر يف بلعالقة اني بلاين 

 بلجنون  اني بلسياسة  بلجنون  اني بلتأريخ  بلجنون. 
درس بلغرايون بلجنوَن  أالوب نيه مبحثاً عل ياً ألسَن بلبالء.

يحـرض إىل بلفلسـفة  بردب  بلفّن  مـابرس بلنّقـا  منا7ج بلبحث 
 بملعرنة لضوربً  بزفاً  النتاً. 

اعـُض احثهم يراُُطه اقادح بلذكاء  بلعبقرية  يقّر أفه محّرك تأريخ 
 بستاعت بلتحّوالت بلذ7نية  بلفكرية  بلسياسيّة عنا7م أقابربً معت5ة 
منـه. يف بلنهاية يسـتاعي كّل خر ج من بلنّسـق بملتـوبرث اعَض جنون 
 يف اعض برليان،  عناما يتكّلس بلنّسُق تكون لاجٌة إىل كّل بلجنون ال 
إىل اعضـه بلقليل. تكون لاجٌة إىل جنون مجنـون أَْ  إىل جنون 7و تجيّل 

ج وح ال يقُف عنا لا د. 
ماذب تقـو7ُ بلرّصخة بلتي يرّدد7ـا بلي نيون؟ ماذب تقـو7 ض ناً ازمن 
طغيان بلقّوة  نتنة بلتقنية؟ ليست بلرّصخة إال إعالن جنون. ايان للناس 
خالصتـه أّن ارشيـني يخرجون من ديـن بلقّوة  يكُفُر ن اـه نيوبجهون 
بلَهَ ـر االواّلعـة  ينانسـون بملاّججني االقـا2 بلحانيـة  يقتاتون زمن 
بلونـرة عى بلقـات. يقارعون آ7َ منشـار  بلـكّل يحذَُر7ـم  يرتعُا منهم 
 يتصيُّا ُنتاتهم. يعل ون أن غرَب بالسـتع ار عليهم  أن بلصهاينة عليهم 

 أن َخَوفََة بلعرب عليهم  أن متشّاقي بلثورة  برمة عليهم أَيْـضاً. 
مـع ُكـّل 7ـذب ال يرتبجعون  ال يتزلزلون. ال يتعّلـق برمر اجنوٍن فخبوي 
يُحـرَصُ يف ج اعـة ضيّقـة ي كُن بلتعاُمـُل معها كحالة شـذ ذ. ال. بملاليني 
يرصخون ا يادين بلي ن  سالات معاركه، ال لعّل بلرّصخة تتحو7 عنا7م 
 اينهم تحية صباح  أ7ز جة عرس. بلرّصخة ارمجة ذ7نية ففسية نّعالة 

ا ا فرى من لصيلة معارَك  لضور سيايّس  بفتشار إْعـاَلمي. 
ب7تـّم بلغرايـون االجنـون  لكنّهـم ب7تّ ـوب اـه، يف بلعـا2ّ، ب7ت ا2َ 
نصـل ال ب7ت ـا2َ  صل. ا عنـى أّن بلجنوَن -ك ا يفه ـون- ضّا بلعقل 
 فقيضـه  ليس كذلـك رض رة إال يف لالة  بلاة متعّلقـة ا رٍض يأتي 
ب، لعّلها  عـى برعصاب ني يتها. غر ذلك يكون بلجنون لالًة عقلية ِجـاًّ
برقـاُر عى تجلية ليوية بلعقـل  قارته عى بلتجا ز  بلنقا  بلتجّاد. يف 
بلسياسـة يسلك بلفرايون سلوك محانظة..؛ لذلك نإن بر لية عنا7م أن 
يكون بسـتقربر دبخل مجت عاتهم أّ الً  يف بلبلابن بلتي يخرتقوفها ففوذب 
 أخر يف كّل بلعالم  7م بلذين يرعون منذ سنوبت طويلة مرش ع بلعوملة 

بلذي يفرضهم مركزبً من د ن منانس أَْ  منازع. 
يتوجش بلغرايون من بلجنون؛ رَفَّه يعّرض بملصالح إىل بلهزبت  يسقط 
بلحسـااات  يأتي االالمتوقع  بلالمنتظر. بملجنون مارٌق ال يسـُعه مراٌّع 
 ال يقـار عليـه بلتـوبء  ال تأتي عليه إلاطـة. 7و االتـايل خطر  نوق 

بل5مجيات يستعيص عى بلتحّكم  يفلت من بلسيطرة عى بلا ب2. 
بلخ ينيـُة أزعجتهم لهـذب  7م أففقـوب  ينفقون ماالً  نـربً  طاقًة 

َجبَّارًة لاننها  منع بمتابد7ا  بفتشار عا ب7ا. 
ليس صحيحاً أفهم يحارص ن مذ7باً شـيعياً، نكثر ن من بلشـيعة 
للفاء بسـتع ار  مطبِّعـون،  ليس صحيحاً أفهم يعاد ن دين إْســاَل2 
نجّل بلُعَ ـاَلء من اني بملسـل ني. 7م يحـارص ن بلجنون بلكانر االعقل 

بلغراي بلهي ني بلخاضع بملخضع لقوبفني بلشهادة  بلطبيعة. 
عقٌل يلّقن عى فطاق  بسـع أّن عى بلضعيف أن يركَن  يسـتكنَي  ال 
يتطـا 7 عى قـوي. بلجيفارية أُخـت للخ ينية؛ رَنَّ بالثنتني تقتبسـان 
من جنون زااتـه رنض لعقل ال يقو7 ا  كـن  مختلف  جايا  يحّر2 

بلخر ج من بلنّسق. 
ُق. أن يكوَن جنـوٌن ا ذبق  اـورك جنوٌن يوّسـع  ملعـوٌن عقٌل يضيِـّ
شـيعي أَْ  ديني أَْ  ا ذبق يسـاري ال يهّم. بملهّم أن تكوَن سخرية ع يقة 
من سـيف بلقوة بلبتّار بلذي يحّوله برجالف منشاربً مفضولاً مكشوناً. 
ما يزعج بلغرايني ليس بملنشار يف ذبته نهم يف ُعْ ِق ذبتهم منشاريون. 

تزعُجهـم بلفضيحُة  يقلقهم بلقبح بلكاشـف للعوربت  كّل جها7م 
ع5 بلعقود إظهار ذ ق  ت ان  مزبياة يف بللطانة. ان سـل ان يف ما أتى 
مجنوٌن أَيْـضاً ا عنى آخر من معافي بلجنون  بلذين ياع ون لراه عى 
بلي نيني  يسـلحوفه مجافني ا عنى من بملعافـي بلتي يحت لها بلجنون. 
صـار؛ اسـبِب 7ـذب من أعـرس بلعسـر رؤيـة بلتصنيفات بلتي يسـعى 

بلساسة بلغرايون يف نرضها تصُ ُا  تست ّر. 
ال بإلْر7َـاب لوثي  ال بلجنون إيربفي، نلقا تجا ز ان سل ان نيه ا، 
 نقط ا نشار، كّل لّا. ال يستهينّن ألٌا االورطة برَْخــاَلقية بلتي يجُا 
بلغرَب نيها ففَسـه بليـو2َ  بلتي تضاف إىل  رطات تأتـي عليه ال محالة 

 ليس ذلك االبعيا.
بلحك ُة ي ٌن  بلي ُن لكيٌم  إْسَهـامه يف بلحضارة  بلثقانة قايم عظيم. 
كّل برمـر أّن بلـذي يفـرض بلتصنيفات بليو2  يحسـم برلـكا2  يقومس 
بلكل ـات مغـر ر قّوة يسـكنه جنـون بلعظ ـة بملاّمر. يسـ ي بملتعرضني 
ملصالحـه بملقا مـني لج5 ته مجافينـا  يتكّر2 عى بملسـتكينني اكّل ألقاب 
بلعقالفيـة  بلتحرض  بلوبقعية. بلجنون بلجنون طغيان بإلفَْسـان  سـلوكه 
سلوك مالك للكون متحّكم نيه. ال أعتقا أّن 7ذب بلطغيان سيا 2  مشاريعه 
تفشـل تباعاً  أضخم بلفشل ما يتجى اي ن القيس. تقايري،  منذ بلبابية، 
أّن بلسالة بلي نية أخطر بلسالات  أّن ما سيرتتّب عن فرص بلي نيني معجز 
اكّل بملقاييس. سيرتتب احسـااات بلعسكر  بلت كني  ليس 7ذب بلعامل 7و 
بر7م. أعتقا أّن  عود بلي ن بملعنوية  بلرمزية أ7ّم من قعقعة بلسالح اكثر. 
سيكون 7ناك فرص ملن يعّرنون، 7كذب عى برقّل نعل بلاعاية، اأفهم أضعف 
بلعرب  أَْكثَــر7م نقربً. فرص 7ؤالء عى أَْكثَــر بلعرب ماال  أعتا7م سـاللاً 

لن يكون لاثاً عااربً  لن يقف زلزبله عنا لا د بلي ن. 
فرُص بلي ن سـيأتي اعر اة جاياة  سـينقل بلعرب إىل ضّفة بلجنون 
 تكون تواتهم مّ ا كبّلوب اه من أغال7  لا د. ال ياخل بلجنون عى أمر 
إال زبفه  ال يغيب عن أمر إال شـافه  مصابق ذلـك عنا بلي نيني  اينهم. 
ال 7ـو عنـا ج اعة ك ب ديفيا  ال عنا ج اعـة  بدي َعَراة  ال 7و عنا 

ج اعة أ سلو. 
تجـيّل جنون بلي ـن كأاهى ما يكـون اذكرى ميالد بلرسـو7  تجليه 
ا اليني محتشاة لم يغصبها ألا عى بلحضور يف بلسالات آية  ارشى. 

بملحّ ايُة رضٌب من بلجنون لفرط تنّور لكيم. 
تحـرُضُ بلنبوة اابية يف  عي بلناس جنوفاً  اعا ذلك تتحو7 سـؤبالً ثّم 
إذَب بفترصت يتعّرف عليها بملنكر ن اابية لها لك ة اليغة  اركة س اء. 

هل سنتَحـّرك.. لتنفيذ توجيهات قائد الثورة؟!
منصور البكالي 

متى سـتتَحـّرك  سـائل بإلعـال2  برجهزة 
بلرقااية ملحاراة بلفساد  ل اية 

بملوبطن؟!!
 ملاذب لم تسـتجْب لتوجيهات 
عبابمللـك  بلسـيا  بلثـورة  قائـا 
نـرتة  منـذ  بلحوثـي  ااربلايـن 

للقيا2 ااملها2 بملنوطة اها؟ 
 7ـل يت ثـل بلَحــّل اإيجاد 
أجهـزة رقاايـة   سـائل إعال2 
خـارج  مـن  جايـاة  لايثـة 
لاليـاً  بملوجـودة  بملنظومـة 
إلفقاذ7ا أّ الً،  محاراة بلفسـاد 
بملوجود دبخـل مفاصل 7ياكلها 

بإلدبري؟! 
أ2 أن لكومة بإلفقاذ اكل مكّوفاتها تحولت 
إىل تـربث تأريخـي مـن بلفسـاد  بملفسـاين 
 صـارت عبئاً ثقيالً عى ظهـر بملوبطن  قيادة 

بملجلس بلسيايّس برعى؟

تحتـاُج  بلبحثيـة  بلتسـاؤالت  مـن  بلكثـرُ 
إلجااات ع لية  نورية من بملجلس بلسـيايّس 
 مكتب أفصار بلله  مختلف برلزبب بلسياسيّة 
إلفقـاذ  للعـا بن؛  بملنا7ضـة 
ليـاة بملوبطـن مـن مانيـات 
رسقـة بلغاز  ايعه يف بلسـوق 
بلسودبء،  جشـع بلتجار أما2 
بفخفاض سـعر بلـا الر بلذي 
لم يقاالـه بفخفاض رسـعار 
بملوبد بلغذبئيـة!  أما2 مختلف 
بملتعلقـة  بلقضايـا  بله ـو2 

اخامة بملوبطن. 
 من 7ـذب بملنطلـق ي كننا 
بلجهـاز  اتَحــّرك  ـُن  بلتكهُّ
بملركـزي للرقااـة  بملحاسـبة 
بلفسـاد،  مكانحـة   7يئـة 
بلتجـارة  بلصناعـة،  اقيـة جهـات    زبرة 
بالختصـاص  معهـا  سـائل بإلعـال2 اعـا أن 
يستباَلها بللُه اأجهزٍة غر7ا  يشا7ا بملوبطن 
بلي ني بملعجزبت  بلتاخل بإللهي أما2 عينيه. 

 7ـذب ما لـم يحـاث، لو لـم يعقـا بل5ملان 
 لكومـة بإلفقـاذ  بملجلـس بلسـيايّس برعى 
بجت اعـاً  بلسياسـيّة  بملكّوفـات   مختلـف 
مغلقاً أما2 بلوضع بلرب7ن؛ ملناقشـة برسـباب 
 بلخـر ج اتوصيات تقا2 ُكـّل بلحلو7 ملختلف 

قضايا  7 و2 شعبنا بلي ني. 
نتوجيهاُت قائا بلثورة اهذب بلخصوص 7ذه 
بملرة، ت نـُح بلجهـاِت بملختصة نرصـًة أخرة 
 إفـذبر متأخـر، مع تأكيـاي بملطلـع لو7 ما 
تعنيه نرصة أخرة، تح يل تلك بلجهات كامل 

ة.  بملسئولية  إقامة بلُحجَّ
 مـا لـم نسنشـها يف 7ـذب بملسـار خطوبٍت 
تصعيايًة،  نَق آليات مار سة  لاس ة  ذبت 
ناعلية مؤملة احق بملتخاذلـني  بملتوبطئني مع 
بلفسـاد  منّفذي بملؤبمربت بملستهانة لص ود 
بلجبهة بلشـعبية خامة للعـا بن  مرتزقتهم، 
أَْ  مل ارسـة بلحقا ع5 تنغيص لياة بملوبطنني 
بلعـا بن  بلحصـار،  بلصامايـن يف موبجهـة 
 محا لـة إعاقـة بالسـت ربر يف رنـا بلجبهات 

االرجا7  بملا7. 

اليمنيون والنبي.. 
مبادلة الوفاء بالوفاء

صالح مقبل فارع

* ُكــّل بلـا 7  بلعوبصـم  بملان بلعرايـة  بإلْســاَلمية لم تحتفل 
ااملولا بلنبوي االشكل بلالئق  بلخر ج 
بملـرشف إىل بملياديـن  بلسـالات ك ا 

نعلت بلي ن  عاص ته  مافه. 
بلفرلـة  أشـعر  لتغ رفـي  إفهـا 
أفتسـب  كوفنـي  االز7ـو  بالنتخـار 
 أفت ـي إىل 7ـذب بلشـعب بلعظيـم، إىل 
بلي ن بلحبيب؛ رَفَّي  جات رسـو7 بلله 
نيهم،  جاته اينهم؛ اخر جهم ج يعاً 
رجاالً  فسـاًء، مافيني  قر يني، قيادة 
 شـعباً، إىل ج يع بلسالات لاللتفا7 
ااملولـا بلنبـوي بلرشيـف،  بلـذي لـم 
يسـعفه بلقار  لم يت ّكن من بلذ7اب 
للسـالات لاللتفا7 قا بلتفل يف ايته، 
نـكل أ7ل قريـة يجت عون يف ديـوبن مـن بلا ب ين  يحتفلـون ا ولا 
بلرسو7،  كذلك بلنساء يجت عن يف مجالسهن  يحتفلن ا يالد مح ا. 
إفها لتغ رفي بلفرلة عناما أجا بلشعب بلي ني 7و بلشعب بلوليا 

بلذي خرج للسالات من د ن بلا 7 بلعراية ج يعاً. 
يخرجون اهذب بلحشـا بملالييني  بلج ع بلغفر  7م تحت بلقصف 
 رضاات بلعا بن  سياسة بلتجويع  بلحصار  برلوب7 بلغر طبيعية، 
نكيـف لـو كافت برلـوب7 طبيعيـة  ال يوجا عـا بن  لصـار كيف 

سيكون خر جهم؟!!. 
إفه شـعب مذ7ل  صافع بملعجزبت يف زمٍن َعزَّ نيه بلرجا7  َقلَّ نيه 

ألباب مح ا "ص"  أتباعه. 
* لـم أجـا أي لاكـم عراـي أَْ  مسـلم ياعو شـعبه للخـر ج إىل 
بلسـالات لاللتفا7 ااملولا بلنبوي بلرشيف إال بلسيا بلقائا/ عبابمللك 
ااربلايـن بلحوثي -لفظـه بلله-  بلقيادة بلسياسـيّة يف بلي ن م ثلة 

اط رئيس بلج هورية.  اارستاذ/ مهاي بملشَّ
* ُكـّل بلكامربت بلتي صورت بلحشود بملجت عة يف بلسالات ظل ت 
بلنبـي بملصطفى "ص"؛ رَفَّها لـم تصور ضيونه كلهـم،  ما رأيت وه 
7ـو تصوير جزئي لزب ية من بلز بيا نقـط، نهناك بآلالف بملوجود ن 
يف أ بخـر بلسـالات  أطربنهـا  بلشـوبرع بلفرعية بملتاخ ـة لها لم 
تلتقطهم بلعاسات لبُعا7م عنها  اُعا7ا عنهم،  لذلك ال تحك وب عى 
بلحشود بلخارجة  عاد7م ا ا رأيت وه يف بلشاشات  بلصور بمللتقطة 

نهناك مثلهم  ضعفهم غر موجودين نيها. 
* ال غرباـة إن  جافـا بلي نيني يخرجون اهذب بلج ـع بلعظيم،  ال غرباة 
أَيْـضاً إن  جافا7م مشـغونون االحبيـب بملصطفى أَْكثَــر من غر7م؛ رَنَّ 
أجابد7م بر س  بلخزرج 7م بلذين بستقبلوه االزغاريا  برفاشيا  بلرتبليب 

يف لني كافت قريش تتآمر يف مكة  دبر بلنا ة عى قتله  بلفتك اه. 
* يف غاار برزمـان عناما كان بلعرب  لكامهم يغّطون يف رشكهم 
 كفر7م  اني لبائل بلشـيطان فجا بمللـك بلي ني بلح ري تُبَّع يبايع 
رسـو7 بلله عى بلس ع  بلطاعة  يؤمن اه قبل  الدته  مبعثه ا ئات 
بلسـنني، نـال غرباـة إن  جافـا من فسـل 7ـذب بمللك بلح ـري رجاال 

طا7رين يؤمنون ارسو7 بلله  يحتفلون ا ولاه. 
* يف لـني كان أ7ـل ايت رسـو7 بللـه  عرتته بلطا7ـرة مطاردين 
 مقتلـني  محبوسـني  خائفـني عى أففسـهم من بلا لتـني برموية 
 بلعباسـية  غر آمنـني عى أففسـهم يف ُكـّل بلا 7  بملـان  بملناطق 
بلعرايـة فجـا بلي ـن شـعبا  أرضا يسـتقبلوفهم ألسـن بسـتقبا7 
 يرلبون اهم أنضل ترليب  يؤّمنوفهم  يؤ  فهم ك ا آ ى أجابُد7م 
رسـو7َ بللـه  ينرص فهم  يابنعـون عنهم،  ظل بلي ن مسـكنا لهم 

 مرتعا لنرش بلاين  بلهاى. 
* 7ذب بلوناء من بلي نيني للرسـو7 صى بلله عليه  آله  سلم  أ7ل 
ايتـه بلطيبني بلطا7رين قااله بلرسـو7 االوناء  بلحـب  قّلا7م عاة 

أ س ة يفخر ن اها إىل بليو2 لم يتقلا اها شعب قط غر7م. 
 من 7ذب بلوناء بلذي مثّله بلرسو7 للي نيني أفه صى بلله عليه  آله 
 سـلم لم يسجا شكرب إلْسـاَل2 شـعٍب قط إال للشعب بلي ني نعناما 

 رده فبأ إْسـاَلمهم سجا لله سجاة شكر. 
 من 7ذه بر س ة بلتي قّلافا اها رسو7 بلله:

- قا7: "إفي رجا ففس بلرل ن من فالية بلي ن". 
-  قا7: "أتاكم أ7ل بلي ن 7م أرق قلواا  ألني أنئاة". 

-  قا7: "بإليَْ ان ي ان  بلحك ة ي افية". 
- قا7: "بللهم اارك يف ي ننا  شامنا" قالوب:  فجافا يا رسو7 بلله؟ 

قا7: "من 7هنا يظهر قرن بلشيطان". 
- عنامـا فـز7 قولـه تعـاىل: )نسـوف يأتـي بللـه اقـو2 يحبهـم 
 يحبوفـه...(، قا7 صى بلله عليه  آله  سـلم: "7ـم أ7ل بلي ن"،  يف 
ر بية: "7م 7ذب  قومه"  أشار اياه إىل أاي موىس برشعري بلي ني. 
ك ـا قا2 أ7ـل بلبيت عليهم بلسـال2 اتقليافا عاة أ سـ ة ملوبقفنا 
بملرشنة مع بإلْســاَل2  فرصة أ7ل ايته،  أ7م  سا2 تقلافاه منهم 7و 

قو7 بإلما2 عيل ان أاي طالب عليه بلسال2 يف أجابدفا:
نلو كنت اوبااً عى ااب جنة       َلقلُت له ابَن بدخلوب اسال2ِ. 
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لقـا مثََّلت سـرُة برفبيـاء  ِقَصُصهـم بملنهجيَة 
بلُقــْرآفيـة،  بملارسـة بإللهية بلتي 
ال تسـتقيم لياة بلبرشية إال اها، ما 
لم نإن مظا7ـر بالضطربب  بملظالم 
 بالستضعاف ستكون 7ي بلسائاة، 
"قافـون  نيهـا  بلغالـب   سـيكون 
لذلـك  بلشـيطان،  بلغـاب"  لـزب 
نإفنـا فلحظ بال7ت ـا2 بلراافي اهذه 
بلقصـص مـن خـال7 تسـطر7ا يف 
بلُقــْرآن بلكريم بلذي يعت5 برساس 
يف معرنـة برفبيـاء  ِسـَر7م، ليث 
يقو7 جل شـأفه: »فَْحُن فَُقصُّ َعَليَْك 
أَْلَسـَن بْلَقَصـِص ِاَ ـا أَْ َليْنَـا إَِليَْك 

7َــذَب بْلُقـْرآَن َ إِن ُكنَت ِمـن َقبِْلِه َلِ ـَن بْلَغاِنِلني«، 
نهـذه بآلية بلكري ة بلتي باتاأ بللـُه اها قصة بلنبي 
يوسـف )عليه بلسـال2( كافت أالغ توصيف رعظم 
ملح ـة يف تأريخ برفبياء؛ ليث  صفها جّل شـأفه 
اـ)ألسـن بلقصـص(  لـم يكـن 7ـذب بلتوصيف 
بإللهي فتيجة "بلرتبجيايا" بلتي تعرََّض لها يوسف 
)عليه بلسال2( خال7 لياته،  ال لكوفها مجرد ترف 
قصـيص تت ثـل يف محطات تشـا بالفتباه  تشـغل 
بلبـا7، اـل يف كـون 7ذه بلقصـة بلعظي ـة منهاج 
لياة،  معلم من معالم سـنن بلله،  ألا بلشـوب7ا 
بلعظي ـة عى أ7 يَّة بلثقة االله،  عى صاق بلوعا 
بإللهـي،  7ي ألا أعظـم تجليات بلتاخـل بإللهي 

 بلرل ة بلراافية يف شتى صور7ا.
 قبل أن فتطرق إىل بلخوض يف بر7ابف برساسية 
من عرض بلُقـــْرآن بلكريم لقصص برفبياء، ال اا 
لنا من بلتعريج عـى كال2 مهم جًاب يا ر لو7 7ذب 
بملوضوع،  7و للشـهيا بلقائا بلسـيا لسـني اار 
بلايـن بلحوثي يف ملزمة )بلُهويـة بإليَْ ـافية( ليث 

يقو7 )رضوبن بلله عليه(:
"بلرسـو7 )صلـوبت بلله عليه  عـى آله( أخ5فا 
بلُقــْرآن بلكريم اأفه كان احاجة إىل أن يقص عليه 
أفباء بلرسـل بلسـااقني قبله، نقص عليه من أفباء 
بلرسـل،  قا7 اأن بلغاية مـن ذلك 7و: }َما فُثَبُِّت ِاِه 
ُنَؤبَدَك{، رن نؤبَد بلنبي )صلوبت بلله عليه  عى آله( 
نـؤبد رجل، قلب رجل مهتـم، يع ل، يتحرك،  أما2 
كل برلـابث، أمـا2 كل بملت ردين، أمـا2 بملعافاين، 
أما2 كل بلظر ف  بملوبقف بلصعبة، سيكون رخبار 
برفبياء بلسـااقني أثره بلكبر يف تثبيت نؤبده }َ ُكالًّ 
فَُّقـصُّ َعَليَْك ِمْن أَفبَاء بلرُُّسـِل َما فُثَبُِّت ِاـِه ُنَؤبَدَك{
ُْ يِل  )7ـود: ر12( }َلَقـْا َكاَن يِف َقَصِصِهـْم ِعـ5ٌَْة رِّ
برَْلبَاِب{)يوسـف: 111(. رسل بلله  تلك برمم بلتي 
اعثوب إليها عاد كبر،  أمم كثرة،  أجيا7 متعاقبة، 
 أزمنـة مختلفـة،  ففسـيات متعـادة،  ألـوب7 

متباينة.
من لسـن لظنا فحن بملسل ني بلذين فحن آخر 
برمـم أن كان اني أياينا رصيـا عظيم، رصيا مهم 
ميلء االعـ5  بلار س، مـيلء ااملوبقـف بملت اثلة، 
 بملوبقـف بملتباينة، كلها در س مه ة، تربث مهم.. 
ن ن بلعجيب،  من بلغريـب أن تظل أمة اني يايها 
7ذب بلرتبث بلعظيم، 7ـذب بلرصيا بملهم بلذي عرضه 
بلُقـــْرآن بلكريـم اـني يايها. تجـا يف أفبيـاء بلله 
-عـى بلرغم من ك الهم، 7م يف أففسـهم، ااعتبار 
بلظـر ف،  ااعتبار فوعيات برمم بلتي اعثوب إليها- 
تجا  لـاة برفبيـاء، ر لية برفبيـاء بلوبلاة عى 
بختـالف بلزمان  بلفارق بلكبـر اني كل فبي  فبي، 
تشـعر  كأفك أما2 مج وعة من بلتالميذ عاشوب يف 
زمـن  بلا،  تلقـوب تعلي هم عى يا أسـتاذ  بلا، 
7ذب ففسـه 7و شـا7ا لي عى أن اإمـكان منهج 
بلله سبحافه  تعاىل،  7ايه أن يبني أمة متولاة.

من بلذي يقـرأ أخبار أ لئك برفبيـاء ثم ال يل س 
أفـه أما2 ر ليـة  بلاة،  فَفس  بلـاة؟ تقرأ عن 
فوح، عـن إدريس، عن إارب7يـم،  7كذب،  7كذب إىل 
أن تصـل إىل فبينـا مح ا )صلوبت بللـه عليه  عى 
آله( إذب اك ترى ففسـك أما2 مج وعة  بلاة، كلها 
عـى قلب رجـل  بلا، فظرتهـا إىل بلحيـاة  بلاة، 
ب7ت امهـا اعباد بلله  بلا، تفافيها يف ميابن بلع ل 
من أجل بلله  بلا، عالقتها االله سـبحافه  تعاىل، 

ـة  منطلقها  بلا؛ لنقو7 رففسـنا فحن يف 7ذه برُمَّ
بلتـي تفرقت  ت زقت اعـا أن لذر7ا بلله يف كتااه 
بلكريـم،  فها7ا عن بلتفرق  بالختالف،  أن ال تقع 
ـة بلسـااقة، أ   ني ـا  قعت نيه برُمَّ
ج لـة من برمم بلسـااقة قبلها }َ ال 
تَُكْوفُوب َكاّلِذيْـَن تََفرَُّقْوب َ بْختََلُفْوب ِمْن 
اَْعِا َمـا َجاَء7ُُم بلبَيّنَـاُت َ أُ َلِئَك َلُهْم 

َعذَبٌب َعِظيْْم{)آ7 ع ربن5ر1(.
فقـو7 رففسـنا: ما بلـذي نرقنا؟ 
7ـل 7ـو ديـن بللـه؟ 7ل 7ـو 7اي 
بلله؟ إن 7اي بلله بسـتطاع أن يولا 
 يخلـق ر لية  بلـاة ملجاميع من 
أفبيائه  رسـله  أ ليائه عى بختالف 
عصور7م، عى بختالف نئاتهم، عى 

بختالف مجت عاتهم".

أهداف القصص الُقــْرآني:
إنَّ بلحك ـة بإللهية لهـذه بلقصـص بلُقــْرآفية 
تنطوي عـى بلكثر من مظا7ر بلسـنن بلتي تُقا2 
كـار ٍس ع ليـة رفبيـاء بللـه  أ ليائـه؛  تكـون 
لهـم منهَج ليـاة متكامل، ليث يقـو7 بلله تعاىل: 
}َ ُكــالًّ فَُّقصُّ َعَليَْك ِمْن أَفبَاء بلرُُّسـِل َمـا فُثَبُِّت ِاِه 
ُنـَؤبَدَك َ َجـاءَك يِف 7َــِذِه بْلَحقُّ َ َمْوِعَظـٌة َ ِذْكَرى 
ِلْلُ ْؤِمِنـنَي{،  مـن خال7 7ـذه بآليـة بلكري ة بلتي 
يخاطب بللُه تعاىل فبيه برعظم مح ابً )صلوبت بلله 
عليه  عى آله( اأّن ما فقصه عليك من أفباء بلرسل 
إف ا لتثبيـت نؤبدك،  أّن بلذي جاءك نيها 7و بلحق 
 بملوعظـة  ذكرى لل ؤمنني، فجـا بر7 يَّة بلبالغة 
لتثبيـت بلفـؤبد  خاصة ملـن ينطلقـون يف ميادين 
بلع ل، نإذب كان بلرسـو7 مح ـا احاجة إىل تثبيت 
نؤبده  7ـو من 7و، ذلـك بلنبي بلعظيـم بلذي الغ 
مبلغاً مـن بإليَْ ـان  بليقني لم  لـن يبلغه ألٌا من 
قبله  ال من اعاه، ال من برفبياء  ال من بملالئكة  ال 
من سـائر بلخلق، ن ا االك االناس بلعاديني؟ كيف 
سـتكون لاجتهم إىل تثبيـت أنئاتهـم؟ ن ن ااب 
أ ىل، أن بإلفسان مه ا الغ من إيَْ ـان  علم  ك ا7، 
نلـن يكون يف غنى عـن بلهابية بلراافيـة  بلرل ة 
بملهابة،  عن بلناموس بإللهي بلذي خطَّه أفبياء بلله 

يف لياتهم اجهاد7م  تضحياتهم يف سبيل بلله. 
 يعتـ5 اعُض بلعل اء أّن "أج ع آية يف بلُقــْرآن 
بلكريم لـو7 بلهاف من قصـص برفبياء 7ي 7ذه 
بآلية: }َ ُكـالًّ فَُّقصُّ َعَليَْك ِمْن أَفبَاء بلرُُّسـِل َما فُثَبُِّت 
ِاِه ُنَؤبَدَك َ َجاءَك يِف 7َــِذِه بْلَحقُّ َ َمْوِعَظٌة َ ِذْكَرى 

ِلْلُ ْؤِمِننَي{؛ ليث تحاد أراعة أ7ابف أساسية:
بر 7: تثبيت بلفؤبد.

بلثافي: إعطاء بلحقائق.
بلثالث: بملوعظة.
بلرباع: بلذكرى.

ليث بفطـوت 7ذه بآليـة بلكري ة عـى بلحك ة 
بإللهيـة مـن بلعـرض بلُقــْرآفي رخبـار  قصص 
بلرسـل  برفبيـاء ت ثلت يف أراعة أ7ابف أساسـية: 
) كالً فقُص عليَك من أفباء بلرسـل ما( أ الً: )فثبت 
اـه نؤبدًك(  ثافيـاً: ) جاءك يف 7ذه بلحـق(  ثالثاً: 

) موعظة(  رباًعا: ) ذكرى لل ؤمنني(.
 موضوعنـا يرتكـز االارجـة بر ىل عـى بلهاف 
بر 7  7ـو: )تثبيـت بلفـؤبد(،  بلُقـــْرآن بلكريم 
يعل نـا دعـاًء ربئعـاً يف سـالة بملوبجهـة  ميابن 
بلـرصبع، إذ يقـو7 ـ عى لسـان طالـوت  جنوده: 
فَا َعَى  ْت أَْقَابَمنَا َ بفرُصْ )َراَّنَا أَْنِرْغ َعَليْنَا َص5ْبً َ ثَبِـّ

بْلَقْو2ِ بْلَكاِنِريَن(.
ليـث إن تثبيـت برقاب2 يكـون فتيجـة لت ية 
لتثبيـت بلقلـوب،  بلنـرص فتيجـة لت يـة للص5 
 بلثبات، نارسـاس 7و بلقلب. نحين ا يثبت بلقلب 
ال يعيـش بلقلـق  ال بلخوف  ال بلوجـل. أما لين ا 
يكون بلقلب نارغاً  قلقاً تصبح برقاب2 قلقة أيضاً 
 متزلزلـة، نال ينز7 بلنـرص، نالخطاب يف قو7 بلله 
تعاىل: }ما فثبت اه نؤبدك{  إن كان لرسو7 بلله، إال 
أفـه ال يختص اه )صلوبت بلله عليه  عى آله(،  إن 

بختلفت طبيعة بلتثبيت  درجته.
 قا جاءت آية بلتثبيت اعا عرض ربئع يف سـورة 
7ود لعـاد مـن برفبياء  بملرسـلني  7ـم يتحا ن 
بلظاملـني  بلطغاة  بملسـتك5ين  يبذلون كل ما يف 

 سعهم لإلصالح. }إْن أريُا إال بإلصالح ما بستطعت{ 
اعا ذلك يقو7: } ما تونيقي إال االله)1( .

معنى تثبت الفؤاد:
يعـّرف اعض بلعل ـاء تثبيت بلفؤبد اأفـه: إزبلة 
بلقلـق  بلحـرة  بلشـك مـن بلنفس، نهـو يجعل 
بإلفسـان ي تلـك رااطـة بلجـأش  بالط ئنان  7و 
يخوض أقـىس ألوبن بلـرصبع مع برعـابء  يوبجه 
أعتـى بلطغـاة.  بلقصـص بلُقــْرآفي يـؤدي 7ذه 
بمله ـة بلربئعـة،  لهذب يحثنـا دبئ اً عـى بلنظر يف 
بلتأريخ  بسـتقربء لركة برفبياء  بملرسلني: }أََنَلْم 
يَِسـرُ ب يِف بْرَْرِض َنيَنُظُر ب َكيْـَف َكاَن َعاِقبَُة بلَِّذيَن 

َر بللَُّه َعَليِْهْم َ ِلْلَكاِنِريَن أَْمثَالَُها{.  ِمن َقبِْلِهْم َدمَّ
ن َقْريَـٍة أ7ََْلْكنَا7َا َ 7ِـَي َظاِلَ ٌة َنِهَي  ن مِّ }َنَكأَيِـّ
ِشـيٍا *  َعطََّلٍة َ َقرْصٍ مَّ َخاِ يٌَة َعَى ُعُر ِشـَها َ ِاْئٍ مُّ
أََنَلْم يَِسـرُ ب يِف بْرَْرِض َنتَُكوَن َلُهـْم ُقلُوٌب يَْعِقلُوَن 
ِاَهـا أَْ  آذَبٌن يَْسـَ ُعوَن ِاَها َنِإفََّهـا اَل تَْعَ ى بْرَاَْصاُر 

ُا ِر{. َ َلِكن تَْعَ ى بْلُقلُوُب بلَِّتي يِف بلصُّ
 بلبعـض يعـّرف تثبيت بلفـؤبد بملتعلـق االنبي 
مح ا )صى بلله عليه  عى آله( اأفه: زيادُة يقيِنه 
 معلوماِته ا ا  عاه بلله؛ رنَّ كل ما يعاد ِذكره من 
قصـص برفبياء  ألوب7 أم هـم معهم يزياه تذكًُّرب 
 ِعلً ـا اـأن لاله جاٍر عى سـنن برفبيـاء،  يزدبد 
تذكًُّرب اـأن عاقبته بلنَّرص عى أعابئـه،  ذلك يزياه 
 5 صـ5ًب عى ما يلقاه من قومه من بلتكذيب،  بلصَّ
7ـو من تثبيت بلفؤبد،  أنَّ ت اثل ألوب7 برمم تلقاَء 
دعـوة أفبيائها مع بختالف بلعصور يَزياه علً ا اأنَّ 
مربتب بلعقـو7 بلبرشية متفا تة،  أنَّ َقبو7 بلهاى 

7و منتهى برتقاء بلعقل.
"نالُقـــْرآن يف دربسـة بلتأريـخ يركـز عـى 
بلقلب  بلصار  بلفؤبد: )نإفها ال تع ى براصار 
 لكـن تع ـى بلقلوب بلتـي يف بلصـا ر(،  إفنا 
عنامـا فسـتقرئ لركـة بلتأريخ فتعـرف عى 
قوبعـا كلية،  بلذي يؤدي 7ذب بلـا ر 7و بلقلب 
بلحـوبس، نالحـوبس ال تسـتقرئ   بلعقـل ال 
)نإفهـا ال تع ـى براصار  لكن تع ـى بلقلوب 

بلتي يف بلصا ر(.
 فحـن لين ا فـارس لركة بلتأريخ فسـتقرئ 
من خـال7 بلقصـص بلكثر من بلسـنن  بلقوبفني، 
نالُقــْرآن بلكريم يراـط بلظوب7ر بملعارصة لزمان 
بلنـز 7 االتأريـخ ليعطي لها ع قـاً تأريخياً،  من 
ذلـك يتولا تثبيت بلقلب. نـكل لركة أ  ظا7رة مّر 
اها بلرسـو7 بركـر2،  مرت اها بلاعوة بإلسـالمية 
يعطي لها بلُقــْرآن ع قاً تأريخياً، ليجعلها قاعاة 
كليـة  مفـردة مـن مفـردبت بلحركـة بلتأريخية، 
 ليست بستثناء يف لركة بلتأريخ. 7ذب بلوعي بلكبر 
يجعلك تعيش مع 7ذه بملفردة عيشـاً سـننياً  بعياً 
ثااتـاً ربسـخاً، نحين ا تـرى أن 7ذه بملفـردة بلتي 
مرت عليك أ  عى بملجت ع بإلسـالمي ليسـت ااعاً 
من لركـة بلتأريخ،  إف ا 7ي يف ص يم مسـرته، 
ال 7ي سـنة مـن سـننه، تجعلك تعيـش بلقضايا 
 برلابث عيشـاً  بعيـاً مسـتوعباً  االتايل تط نئ 

بلقلوب،  تثبت)2( .

أهميَّــة أن نتعــرف على شــخصية النبي 
محمد بما يملئ نفوسنا حًبا وتعظيًما:

أما لو تحاثنا عن سـرة بلنبـي مح ا )صلوبت 
بلله عليه  عى آله(، نإّن بلكثر من بلار س  بلع5 
 بملحطات يف لياته شـكلت أعظم مارسة يف تأريخ 
برفبياء اـل  بلبرشية ج عاء،  يف شـتى بلجوبفب: 
بلنفسـية،  بإليَْ ـافيـة،  بلرتاويـة،  بالجت اعية، 
 بلفكريـة،  بلسياسـية،  بالقتصادية،  بإلعالمية، 
 غر7ـا...، ال إن ث ـة جوبفَب  موبقـَف يف لياته 
)صلـوبت بللـه عليـه  عـى آله( لـم تلتفـت إليها 
ــة لتـى يومنا 7ـذب!!  لو عرف بلنـاُس بلنبي  برُمَّ
مح ـابً )صلـوبت بلله عليه  عى آلـه( لق بملعرنة 
ملـا  صل اهم بلحا7ُ لهذه بلوضعية،  لكن مشـكلة 
ـة أفها بسـتقت سـرة بلنبـي مح ا من  7ـذه برُمَّ
خال7 بلكتب بلوضعية  من خال7 ما سـطره ُكتاُب 
بلتأريـخ بلتـي كان عرضها للسـرة بلنبوية يت يز 
االسطحية، د ن بال7ت ا2 احركة بلنبي  ال اجو7ر 

بملوبقـف، ك ـا أن تلـك بلكتب لـم تلتفـت  ال تهتم 
ااآليـات بلُقــْرآفيـة بلتي بختزلت شـخصية بلنبي 
بلكريم مح ا )صلـوبت بلله عليه  عى آله( يف أالغ 
توصيف،  أ جز تعبر،  أد7ّ بملعافي،  أ7م بملوبقف، 
 لـو أّن ُكتاَب بلسـرة بلنبوية بسـتقوب منهجيتهم 
يف كتااـة سـرة بلنبي مح ـا من خـال7 منهجية 
بلُقـــْرآن بلكريـم، لكافت بلوضعية بلتي تعيشـها 
ــة بلعراية  بإلسـالمية أنضـل اكثر م ا 7ي  برُمَّ

عليه بليو2.
 لذلـك يقو7 بلشـهيا بلقائـا يف ملزمـة بلهوية 
بإليَْ ـافيـة: "رسـو7 بلله )صلوبت بللـه عليه  عى 
آله( بلذي فؤمن اأفه سيا بلرسل، كيف فظرتنا إليه؟ 
 من أين ي كن أن فتعرف عى شـخصيته االشـكل 
بلـذي ت أل ففوسـنا لبـا لـه،  شـعورب اعظ ته، 
 ك ا7 ففسيته،  ك ا7 شخصيته،  قارته بلهائلة، 

 ذكائه بلكبر؟
متـى مـا جئنـا إىل بلّسـر بلتـي تح ـل عنـوبن 
سـرة بلنبـي )صلـوبت بللـه عليـه  عى آلـه( ثم 
فأتـي نيتحاثـون عـن مولـاه  فبذة اسـيطة من 
بإلر7اصات بلتي لصلت عنا مولاه، ثم يباأ بملؤلف، 
غـز ة اـار، اعا7ا، غـز ة ألـا، اعا7ـا، غز بت، 
غـز بت. يتحاث عن بلغز ة كم عاد بملسـل ني، كم 
كان عاد بلكانرين، ما بلذي لاث أخرب، متى كافت 
 متى بفتهت، ثم ينتقل إىل غز ة أخرى، ننخرج من 
كتب بلسـرة  لاينا معرنـة اتوبريخ ألابث، غز ة 
اـار، غز ة ألا، غـز ة لنني، غز ة كـذب إىل آخره، 
 لكن أين 7ي شـخصية مح ـا )صلوبت بلله عليه 
 عى آله( بلتي تعرننا عليها من اني ذلك بلركا2 من 
كتب بلسرة؟! ال فقرأ يف كتب بلكال2 برساليب بلتي 
توجهنا إىل كيف فع ل  فحن فستا7،  فحن فحتج، 
 فحن فناقش،  فحن فبحث،  فحن فجاد7 بآلخرين، 
 لتـى  فحن فاعو بآلخرين،  إذب انا فرى أففسـنا 
اعياين عن شـخصيات برفبياء،  عن أساليبهم ا ا 
نيهم سيافا مح ا )صلوبت بلله عليه  عى آله(.

ال سـرتى أخرب أن منطق برفبياء ليس منطقيا 
 7م يتحاثون مع أم هم،  كأفهم لم يجيا ب ترتيب 
 فظم بملقامات بملنطقية إلقناع أم هم! 7كذب عل نا 
]بملعتزلة[،  7كذب عل نا ]برشـعرية[، 7كذب عل تنا 
بلثقانـة بلخاطئـة، كيف ال فعت ا عـى كتاب بلله، 
 ال فسـتلهم -  فحـن يف ميابن بلع ل - شـيئاً من 
لياة أفبياء بلله  رسـله.. 7ذه 7ي بلخسارة  فحن 
كل ا لا لنا أن فبحث يف جافب  جافا أففسـنا أما2 
إشـكاالت، أما2 ضيـاع، أضعنا 7نا بلـيء بلكثر، 
 أضعنـا 7نا بليء بلكثـر،  ضلينا 7نـا،  ضلينا 

7نا؛ اسبب 7ذب  اسبب 7ذب".
إذًب 7نـاك بلكثـر من بلـار س  بلع5 يف سـرة 
بلرسو7 برعظم مح ا )صلوبت بلله عليه  عى آله( 
 بلتـي فحن احاجة إلاربز7ا،  بلتعويل عليها - اعا 
بلله - يف بلجافب بلجهادي،  بلرتاوي،  بالقتصادي، 
 بلعسـكري  غر ذلـك..  7ذب يتطلب مـن بلنخبة 
بلثقانية أن تشـ ر بلسـوبعا  تشحذ بله م لكتااة 
بلاربسـات  براحـاث بملع قـة بلتـي تقا2 سـرة 
بلرسـو7 برعظم من ليث يجـب أن تُقا2،  تجعل 
مـن أسـلوب بلُقـــْرآن بلقصـيص يف عرض ِسـَر 
برفبياء  قصصهم منهجية عرض محورية؛ تحقق 
تثبيـت برنئاة ر ليـاء بلله  لل جا7اين،  تشـكل 
بملنا7ج بلثااتة،  بملوبِعظ بلبالغة،  بلذكرى بملتصلة؛ 

لتى ال يكون للناس عى بلله لجة.

املصادر:
- بلُقــرْآن بلكريم.

- ملزمـة بلهويـة بإليَْ ـافيـة - بلشـهيا بلقائـا 
بلسيا لسني اار بلاين بلحوثي.

-  عـي بلقصـص بلُقــْرآفي - عبا بلسـال2 زين 
بلعاااين.

الهوامش:
)1(  عي بلقصص بلُقــرْآفي – عبا بلسال2 زين 

بلعاااين.
)2(   عي بلقصص بلُقــْرآفي – عبا بلسال2 زين 

بلعاااين.

قصُص األنبياء.. ودوُرها في تثبيت الفؤاد
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ثقافية 

الثقة باهلل تجعلك على يقني أنه لن يتخلى عنك مهما كانت الظروف

 قراءة يف درس )الهوية اإلْيَمانية( 
للسيد حسني بدر الدين الحوثي -ِرْضــَواُن اهلِل َعَلْيـِه- 

فيم�ا يتعلق بالثقة، ثقة اإلنس�ان بالله تكون ثقتك به 
بأن�ه ال يتخىل حتى يف الظروف الحرج�ة، فارق كبري لو 
أن املس�ألة تقدم أمثلة يف بدايات األش�ياء، أو يف القضايا 
الس�هلة قد تقول: لكن كيف لو وصلت املسألة إىل كذا؟. 
أو ق�د ترى مثالً بأن�ه لم يمر بك ما يس�مى فرج، أو ما 
يس�مى تأييد، يف مرحلة معينة، وق�د أنت يف تلك املرحلة 

الصعب�ة يكون عندك أن�ه قد تخىل من�ك، كأنه قد تخىل 
عن�ك، ال. تك�ون ثقتك بالل�ه بأنه ال يتخ�ىل عنك، وتقدم 
األمثلة لرتس�يخ الثق�ة بهذه األمثلة الت�ي تعني: املرحلة 
الحرج�ة، له�ذا قدم�ت فيما يتعل�ق بيوس�ف يف موقفه 
الحرج جداً م�ع امرأة العزيز، وهن�ا يف ميدان املواجهة، 
يف مي�دان الرصاع مع اآلخر، ليخلق عندك ثقة بأن الله ال 

يتخىل يف الظروف الصعبة، وهي القضية الهامة. أليست 
هي القضية الهامة؟ الظروف الصعبة، أما أشياء من قبل 
يمك�ن قد ال تش�كل خطورة ال يكون له�ا وقع كبري عىل 

أنفسنا.
بلسيا لسني اار بلاين بلحوثي

بلارس بلتاسع من در س رمضان صـ29.

 : خاص

َث بلشهيُا بلقائُا -ِرْضَوبُن   اعا أن تحاَّ
بللِه َعَليِْه- عن بإليَْ ان االرسل بستفاض 
ا  يف بلحايث عـن بإليَْ ان االرسـو7 ُمَح َّ
صى بلله عليه  آله  سـلم، النتا لألفظار 
إىل عظيـم بلخسـارة بلتـي  قعـت نيها 
ـــة بإلْسـاَلمية لـني غاب بلرسـو7  برُمَّ
صلـوبت بللـه عليـه  آلـه عـن لياتها، 
نباتـت كتـب بلسـرة ركاما مـن بلرتبث 
بلذي يقا2 بملعلومـة بلجانة بلتي تقترص 
بلقـارص  بإللصـاءبت  بلوصـف  عـى 
لتتااـع برلـابث، 7ـذب إْن سـل ت مـن 
بملاخـالت بإلرسبئيليـة،  أضاف بلشـهيا 
بلقائـا -ِرْضَوبُن بللـِه َعَليِْه- مـا أفتجته 
طريقـة عل ـاء بلـكال2 من شـخصيات 
عل ائيـة تنحـو يف أسـلواها بلتفكـري 
 بلاعوي يف بتّجا7ـات ال تلتقي بلبتة مع 
أسـاليب برفبيـاء بلتـي سـطر7ا بلقرآن 
بلكريـم، اـل إن بلتحاكم إليهـا يصور لنا 
برفبياء ك ج وعة من برشـخاص بلذين 
نشـلوب يف ترتيب بملقامات بملنطقية بلتي 
تقنع أَُم هـم اولابفية بللـه،  صاق ما 
جـاء ب اـه، سـرتى أن أسـلوب برفبيـاء 
ليس منطقيا  7ـم يتحاثون مع أَُم هم 
نيخونوفهـم مـن جهنـم اـا ن مربعاة 
للرتتيـب بملنطقـي يف بالسـتاال7،  7ـذه 
بلقضية لم تكن تسرتعي بفتباه بلبالثني 
 بلقربء  بلعل اء إال ني ا فار،  قا أشـاد 
بلشهيا بلقائا -ِرْضَوبُن بللِه َعَليِْه- اتوجه 
بإلما2 بلخ يني إىل بال7ت ا2 ااربسة لياة 
برفبيـاء،  أن فتعـرف عى برفبيـاء،  أن 
فسـتلهم منهم يف ميابن بلع ل بلكثر من 

أساليبهم  لركتهم. 
ُق اَـنْيَ أََلـٍا  أمـا يف موضـوع }الَ فَُفـرِّ
ـن رُُّسـِلِه{ نقا أشـبع بلشـهيُا بلقائُا  مِّ
-ِرْضـَوبُن بللـِه َعَليِْه- بملوضـوع  أعطاه 
لقـه، مسـتك ال توضيح مالمـح بلبناء 
بلقرآفـي للهويـة بإليَْ افية، نك ا سـبق 
 ذكـر أن بإليَْ ان االكتـب  برفبياء يعزز 
بلقو7 اوبلاية بلايـن يف مختلف برزمان 
 برماكـن؛ نهنـا يذ7ـب بلشـهيا بلقائا 
-ِرْضـَوبُن بللـِه َعَليْـِه- إىل بلتأكيا عى أن 
بالختـالف يف بلايـن يتناىف مـع مضامني 
بلهويـة بإليَْ افيـة تَ امـاً،  بفطالقـاً من 
 بلايـة بملسـرة،  بلر ليـة بلوبلـاة، 
 بلنفسـية بلوبلـاة،  بلع ـل بلوبلا، ال 
ي كـن أن لاينا مجا7 للتباين يف بلاين  ال 
لت5يـر بلخالف نيه، نضالً عن أن بإليَْ ان 
ـْـضاً اعا7 بلله  اهذه بلقضية 7و إيَْ ان أَي

 لك ته  رل ته. 
 يجَعُل بلشـهيُا بلقائُا -ِرْضـَوبُن بللِه 
ا صى  َعَليِْه- من ماى بتباعنا للنبي ُمَح َّ
بلله عليه  آله  سـلم مقياسـاً لتجسـيا 
قضيـة بإليَْ ـان االرسـل اـا ن تفريـق 
اينهـم، كوفه صى بلله عليه  آله  سـلم 
يجّسـا بإليَْ ان بلـذي ال تفريـق نيه اني 

أفبياء بلله  رسـله،  7ـي بلنقطة بلتي ال 
ي كـن أن ياعيهـا بليهـود  ال بلنصارى، 
بلذيـن نارقـوب أفبياء7ـم  مـا جـاء اـه 
أفبياؤ7ـم،  ااإلمكان أن فشـخص  بقع 
ـــة مـن يف قضيـة إيَْ افهـا ارسـل  برُمَّ
بللـه اـا ن تفريـق مـن خـال7 بتباعها 
ـا،  ُمَح َّ للنبـي  )أنـربدب  ج اعـات( 
 اقـار مفارقتهم ملنهجه،  بالسـتبصار 
اطريقتـه، اقـار ذلـك تجـا مفارقتهم 
لسائر أفبياء بلله،  7ذب يستلز2ُ توجههم 
اارفبيـاء  بملطـر ح لإليَْ ـان  بلبايـل  إىل 
 بتباعهم  7و مـوبالة بليهود  بلنصارى 
 بلسـر يف ركااهـم،  اهـذب يظهـر ماى 
أ7 يّة بسـتك ا7 7ذب بلجافب من بلهوية 
بإليَْ افية، بلذي اه تعطي مسالة  بسعة 
ــة،   آمنـة مـن بالسـتقاللية لهـذب برُمَّ
نال تكـون ر7ينـة للخارج،  ال نريسـة 

رعابئها،  مستغليها. 
 بستث ر بلشـهيا بلقائا -ِرْضَوبُن بللِه 
َعَليْـِه- 7ـذب بملوضـوع ليوضـح خطورة 
بلفكرة بلربئجة اني بملثقفني  بلتي تقو7: 
)فنطلـق َج يعـاً عى ما فحـن متفقون 
عليـه،  فتجـا ز مـا فخـن مختلفـون 
نيـه(،  7ـي من برنـكار بلتي تؤسـس 
بلايـن،  يف  بلخـالف  بالختـالف  لتقبـل 
 بلتـي قـا تصل انـا إىل محطـات نارقة 
ـــة،  قا ع5ّ  يسـتفيا منها برعابء برُمَّ
بلشـهيا بلقائا -ِرْضَوبُن بللـِه َعَليِْه- عن 
ذلك اقولـه: )أَْليَافاً يقـو7 بليهود: فحن 
ا  متفقون عى   أفتم مختلفـون يف ُمَح َّ
موىس، ملاذب ال فنطلق َج يعاً عى ما فحن 
متفقـون عليـه؟  قـا يقـو7 بلنصارى: 
فحـن  أفتم مؤمنون اعيـىس  مختلفون 
ـا، ملـاذب ال فنطلـق َج يعاً عى ما  يف ُمَح َّ
فحن متفقون عليـه؟(  أما2 7ذب بلطرح 

بملبارش يضعنا بلشـهيا بلقائـا -ِرْضَوبُن 
بللِه َعَليْـِه- أما2 خطورة تقبل بلتسـليم 
اثقانـة بالختالف يف بلايـن،  بلتناز7 عن 
 لايـة بملنهج بإللهي   بلاية بملسـرة 
بلتـي خطهـا أفبيـاء بلله  رسـله يف ُكـّل 
ن  ُق اَـنْيَ أََلـٍا مِّ زمـان  مـكان }الَ فَُفـرِّ

رُُّسِلِه{

املؤاخذُة على الخطأ والنســيان واقعة 
ال محالة

ال ينخـاِع بملؤمـُن ا ـا يذُكـُره اعُض 
بلعل ـاء مـن أن بلخطأ  بلنسـيان معفوٌّ 
عنه ـا، نهذب ال يعني برتفاع آثار7 ا من 
 بقـع بلحيـاة،  7و بملؤبخـذة بإللهية، أَْ  
ما سـ اه بلله يف 7ذه بآليات ااإلرص } ال 
تح ل علينا إرًصب ك ـا ل لته عى بلذين 
مـن قبلنا{،  قـا  صـل بلشـهيا بلقائا 
-ِرْضَوبُن بللِه َعَليْـِه- إىل درجة عالية من 
بلتقريع للفرد بملؤمـن  للج اعة بملؤمنة 
جربء بلتها ن يف برخطاء  بلنسيان؛ كون 
آثار7ـا كارثية عـى بلج يـع،  قا تصل 
االج يـع إىل درجة بلكفر أثـربً لل ؤبخذة 
بإللهيـة عى بلنسـيان  بلخطـأ،  إىل 7ذب 
أرجع بلشـهيا بلقائا -ِرْضَوبُن بللِه َعَليِْه- 
ـة  سـبب تـردي بلوبقع بلذي تعيشـه برُمَّ
بليـو2، لتى صـار ب تحت أقـاب2 بليهود 
 بلنصـارى، يف لني يطلب منا بلسـكوت 
 بلقبو7 اكل ما تعرضه إرسبئيل  أمريكا 
مـن نتات بلحلو7 غر بملجاية فحن كأمة 
ال موقـف لهـا ليـا7 ُكــّل ذلـك،  بليو2 
اات 7ـذب برمر أَْكثَـــر  ضولا من نرتة 
بلشـهيا بلقائـا -ِرْضـَوبُن بللـِه َعَليْـِه-، 
نأمريكا تسـعى اخطى  بسعة إىل نرض 
ما تسـ يها اـ )صفقة بلقرن( عى 7ذه 
ــة، ع5  كالئهـا بلذين سـئ وب من  برُمَّ

برتـابء أقنعتهـم طيلـة بلفـرتة بملاضية، 
 مـع ُكـّل ذلك ال تجـا رد د نعل مقبولة 
مـن بلشـارع بلعراـي  بإلْســاَلمي، 7ذب 
بلسـكوت سـيكون آثاره بلسـيئة جابً يف 
ــة يف بملسـتقبل،  لـن يكـون   بقـع برُمَّ
7ـذب  آثـار  مـن  بلتخلـص  ا قا ر7ـم 
بلسكوت  بلتخاذ7 إال ا شقة مضاعفة. 
كافـت برمـم بلسـااقة يضيـق عليها 
يف أمـور مبالـة كعقواة من 7ـذب قبيل 
بملؤبخـذة، مثـل تحريـم بلصيـا يف يـو2 
بلسـبت،  بلتواة اقتل بلنفس اعا عبادة 
ـة نقا  بلعجل،  فحو ذلك، أما يف 7ذه برُمَّ
يكـون بلسـكوت عن بفتشـار بملعايص يف 
ايئة معينة أمربً يستتبعه  جوب بلهجرة 
منهـا ت اماً اعا أن تتحـو7 إىل تلك بلبيئة 
إىل دبر نسـق يف بلتوصيـف بلفقهـي لها؛ 
اسـبِب بفتشـار بملعـايص نيهـا،  غياب 
بلنهي عن بملنكر ت اماً نيها، 7ذب ما ذكره 
بلشـهيا بلقائـا -ِرْضـَوبُن بللـِه َعَليِْه- يف 
توضيحه لكيف ي كن أن تتجسـا معافي 
بملؤبخـذة بإللهيـة  آصـار بملعـايص عى 
أمتنـا مـع أن ِمَلـّف بلترشيع قـا بفغلق، 
 أمثا7 ذلك ي كن أن تسـقط يف كثر من 
تفاصيل بلوبقع بليـو2، نالعاّ  بلذي كان 
ي كـن أن ينانـع عن 7ـذب بلبلـا اكل ة 
اات بليـو2 احاجة إىل تقايـم قرباني من 
بلاماء  برشـالء لتى فأمـن جافبه،  لو 
لـم فقا2 يف سـبيل بلله 7ـذه بلتضحيات 
اللتجنـا أن فقا2 مثل ما فقامه  أَْكثَــر 
 لكـن د ن جـا ى، لو تركنـاه ياخل إىل 
ديارفـا،  تخاذلنا عـن دنعه،  صار عا ب 
ـة، ك ـا لصل يف  مسـلطا عى 7ـذه برُمَّ
اعض بلبالد،  ليست نلسطني إال أف وذج 
لي ملؤبخـذة بلله لنا عى بلتخاذ7 بلعراي 
 بإلْســاَلمي، لتى اات بلعـاّ  بملغتصب 

يزعـم أمـا2 بلعالـم أفـه صالـب د لة، 
 يطالب بآلخرين ااالعرتبف اه  االقاس 

عاص ة له. 
يف زمـن بلشـهيا بلقائا -ِرْضـَوبُن بللِه 
َعَليِْه- لم يكن بلفلسـطيني قادربً عى أن 
يرضب عا ه بإلرسبئييل إال ا شقة كبرة 
ِجــّابً، مـن خال7 ع ليات بستشـهادية 
ال يكـون لهـا أثـرب االغـا،  7ذب مـا كان 
يربه بلشـهيا بلقائا -ِرْضـَوبُن بللِه َعَليِْه- 
ترج ة لهذه بلسـنة بإللهيـة يف بملؤبخذة، 
 لكـن بليـو2 اات برمـر مختلفـا،  اات 
بلفلسـطيني يف غزة قادرب عـى أن ي طر 
موبقـع بلعـاّ  بلعسـكريّة  مغتصباتـه 
بلسـكنية ا ئـات بلصوبريخ يف بلسـاعة 
بلوبلاة، ك ا لصل مؤخربً،  7و تجسيا 
أَيْضـاً لهذب بلسـنة بإللهية، نك ـا أن بلله 
ي كـن أن يضيق علينـا يف بلوبقع بلع يل؛ 
اسـبِب تقصرفـا، ي كن أَيْضـاً أن يرنع 
بللـه 7ـذب بإلرص اقـار مـا فحّققـه من 
بستجااة صادقة لله،  7ي كلها تجليات 
لهـذه بلسـنة بإللهيـة بلتي تحـاث عنها 
بلشهيا بلقائا -ِرْضَوبُن بللِه َعَليِْه- يف تلك 
بلفرتة، يقو7 -ِرْضَوبُن بللِه َعَليِْه-: ]أ لئك 
بلذين يسـتثقلون ألف ريا7 يف سبيل بلله، 
سـرتى ففسـك يف  بقع من 7ذب بلنوع إذب 
لـم تنطلق، أ2 أن بلفسـاد يقف عنا لا؟ 
أ2 أن بلظلم يقف عنا لا؟ ال. بلفسـاد ال 
يقف عنا َلــّا، بلظلم ال يقف عنا َلــّا 
إذب لم يوقفه بملؤمنون اأيايهم، أَْ  فنتظر 
بلظاملـني أَْ  فنتظـر بلفاسـقني 7ـم من 

يوقفون بلفساد  بلظلم!، ال[. 
 يتعاظـم بلتحذيـر 7نا مـن خطورة 
بلتقصـر يف أيـة مرللـة، لتـى ال يصل 
بإللهيـة،  بملؤبخـذة  إىل  بقـع  بملؤمنـون 
 ينعكـس ذلـك يف جافـب بلحـرص عى 
ا َ بْغِفـْر َلنَـا َ بْرَلْ نَـآ أَفَت  }َ بْعـُف َعنَـّ
َمْوالَفَـا{ ناملؤمنـون يطلبون مـن بلله أن 
يرنـع عنهـم ُكــّل بإلرص  بملؤبخذة اكل 
طريقـة  من ُكــّل ااب، من اـاب بلعفو 
 مـن اـاب بملغفـرة  بلتجـا ز  من ااب 
بلرل ة،  7ذب ما ينبئ عن شاة بلحرص، 
 بال7ت ـا2 لهذب بلبعـا بلخطـر بلذي قا 
يصيـب إيَْ افنا يف لني غفلة، لتى فصر 
غر منتفعني منه ايء،  اهذب بلشـعور 
بلوبعي ترتجم معافي بلوالء لله  لرسوله، 
 ي كن أن يسـتحق بملؤمنـون فرص بلله 
فَا َعَى بْلَقْو2ِ   تأيياه، }أَفَت َمْوالَفَا َنافرُصْ
بْلَكاِنِريَن{،  تفي انـا بلُهوية بإليَْ افية 
بلسـلي ة إىل أن فكون عى قـار بملوبجهة 
رعابئنا، نهي 7ُويٌة إيَْ افية متجسـاٌة يف 
بلوبقـع، ذبت صلة اـكل تفاصيل بلحياة، 
 ال سـي ا بلخطوط بلعامة نيها،  برمور 
يف  بلرؤيـة  تجعـل  بلتـي  بالسـرتبتيجية، 
بلحيـاة  بضحة، د ن بففصا2 اني بملنهج 
 بلوبقـع،  ال تعـارض  تضارب، 7ذب 7و 
منهج بللـه،  7ذه 7ي بلُهويـة بإليَْ افية 

بلتي يريُا بللُه أن فكوَن عليها. 

برنامُج رجال اهلل
 

مقرر برسبوعني بلقادمني 
من /ن/ إىل /21/ رايع بر 7 
)ملزمة بلهوية بإلي افية  +  
ملزمة معرنة بلله فعم بلله 

بلارس بلرباع(

)الحلقة 
األخية(
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برلا

بلعاد

17 رايع بر 7 ر7177ـ..
25 فون 5 ن1ر22

)ن57(
عربي ودولي 

ـة":  مصالحة فلسطينية تلوح يف األفق  انطالق فعاليات مؤتمر الوحدة اإلسالمية في طهران تحت عنوان "القدس محور وحدة اأُلمَّ
 : متابعات 

قالـت صحيفة بالخبـار بللبنافيـة بليو2 بلسـبت، إفه من 
بملتوقـع أن يصل  نا لركـة نتح إىل بلقا7رة غابً للتشـا ر 
مع بملرصيني،  يضم بلونا كالً من عضو بللجنتني بلتنفيذية 
 بملركزيـة لــ "نتح" عـزب2 برل ـا،  زير بلشـؤ ن بملافية 
 عضـو بللجنـة بملركزية لسـني بلشـيخ  مايـر بملخااربت 

بلعامة بللوبء ماجا نرج. 
قالـت مصادر مرصيـة: إن لركة ل اس أاـات موبنقًة 
مبائيـة عى  رقة أعاتها بلقا7رة مـن أجل إت ا2 بملصالحة 
بملسـؤ لني  أن  بالفقسـا2، مضيفـًة  بلفلسـطينية  إفهـاء 
بملرصيني أجر ب مبالثات مع  نا بلحركة بلذي يز ر بلقا7رة 

لالياً، من أجل إت ا2 ملف بملصالحة. 
 أاـاى  نـا ل ـاس بملكـوُن مـن فائـب رئيـس بملكتب 
بلسـيايّس للحركـة، صالـح بلعـار ري،  عضويـة ُكـلٍّ من 
مـوىس أاو مـرز ق،  خليل بلحية  عزت بلرشـق،  لسـا2 
ااربن،  ر لي مشتهى، موبنقًة مبائيًة عى بلورقة بملرصية 

لل صالحة،  نق بملصادر. 
 مـن بملقـرر أن تسـتقبَل بلقا7رة خـال7 أيـا2،  نابً من 
لركتَي نتح  بلجهاد بإلسـالمي؛ ملناقشـة بلورقة بملرصية، 
بلفصائـل  الجت ـاع  ت هيـابً  دعـوة مرصيـة،  عـى  انـاًء 

بلفلسطينية عى مائاة بجت اعات  بلاة. 

إصابة أربعة جنود عراقيني بعبوة 
ناسفة على الحدود مع األردن 

 : متابعات 
أعلـن بلجيـُش برردفي يف ايـان، أمس بلسـبت، عن إجالء 
أراعة جنود عربقيني إىل ألا مستشفيات ع ان اعا إصااتهم 
اجـر ح االغـة إثر بففجـار عبوة فاسـفة عى بلحـا د اني 

بلبلاين. 
 قا7 بلبيان: إن بلجنـوَد برراعَة فُقلوب اطائرة إخالء طبي 
عقب تعرضهم الففجار عبوة فاسـفة دبخل بلحا د بلعربقية 
االُقـرب من معـ5 بلكربمة "طريبيل اـني بلبلاين"، مضيفاً 
أفه جرى إخالُء بلجنود من بملع5 بلحا دي إىل ماينة بلحسني 
بلطبية يف عّ ان اعا أن ُقاِّمت بإلسـعانات بلالزمة لهم دبخَل 

بملع5. 

9 قتلى و11 مخطوفاً يف هجوم 
لتنظيم داعش اإلجرامي على مركز 

للشرطة يف ليبيا
 : متابعات 

ُقتـل تسـعُة أنـربد مـن بلرشطـة بلليبية، أمس بلسـبت، 
 ُخطـف 11 آخـر ن إثر 7جـو2 إجربمـي إىل تنظيم دبعش 
بلتكفـري، بسـتهاف مركزبً للرشطة يف الـاة تازراو بلنائية 

اجنوب رشق ليبيا. 
 قـا7 مصـار أمني ليبـي لوكالـة "نربفـس ارس": 
إن تسـعَة أنـربد أمن من مركز رشطـة تازراو يف 7جو2 
لابعـش بإلجربمـي، مضيفـاً أن بشـتباكاٍت بفالعـت يف 
محيط بملركز، قبـل أن يت ّكن بإلجربميـون بلذين َقِاُموب 
عى عرشة سـياربت رااعية بلانع  ماّججني اارسـلحة 
من بالفسـحاب  خطـف 11 شـخصاً اينهـم ماير أمن 

بملنطقة  مافيون. 

الرئيس اإليراني: مستعدون للدفاع عن الجزيرة العربية.. 
وأمريكا تواصل محاوالت فرض الهيمنة

 : متابعات 
بفطلقـت نعاليـاُت بملؤت ـر بلثافـي  بلثالثني 
للولاة بإلسـالمية يف طهربن، أمس بلسبت، تحت 
ــة" احضور  عنـوبن "بلُقاُس محـوُر  لاة برُمَّ
بلرئيس بإليربفي لسـن ر لافي  لشا من كبار 

عل اء  قادة بلعالم بإلسالمي. 
 أعرب ر لافي، يف كل ته اانتتاح بملؤت ر عن 
بسـتعابد االده للاناع عن بلجزيرة بلعراية اا ن 
أي مقااـل، منتقـابً دْنَع اعض بلا 7 بإلسـالمية 
مللياربت بلـا الربت إىل بلغـرب لح ايتها،  االتايل 
بلتعـّرض لإل7افـة،  قـا7: "فحن عى بسـتعابد 
للاناع عن بلجزيرة بلعراية، ك ا سـاعافا بلعربق 

 أنغافستان  اا ن أي مقاال". 
دعا بلرئيـس بإليربفي لسـن ر لافي، أمس 
بلسـبت، بلا 7َ بإلسـالمية إىل بلولاة  بلتكاتف 
 بلتضامـن مـن أجـل تحقيـق بالفتصـار عـى 
بلصهاينـة  أمريـكا، النتـاً إىل أن بملسـل ني يف 
بلنهاية سينترص ن اال شك، مشّادبً عى  جوب 
أن تكون  لاة بملسـل ني بسـرتبتيجية  ليست 
آفيـة، معـّادبً مقومـاِت بلولـاة اني بملسـل ني 
 معرااً يف بلوقت ذبته عن بسـتعابد إيربن للاناع 
عن بلجزيرة بلعراية  تحقيق برمن  بالسـتقربر 

نيها. 
 بفتقا بلرئيـس بإليربفي بالتفاقيَة بلتي توصل 
إليها بلنظا2 بلسعودّي مع أمريكا  بلبالغة قي تها 
ر75 مليار د الر  صفقة بلسـالح بملتض نة ر11 
ملياربت د الر متسـائالً: 7ل يتصور ن اأن 7ذه 
بالتفاقيـة سـتض ن أمنهم، يف لـني كان جوبب 
برمريكيـني عى ذلك أفهم يحلبون بلبقرة بلحلوب 

 أن أمنهم لن يسـت ر أَْكثَـــَر من أسبوعني من 
د ن برمريكيـني، مضيفـاً أفـه مـن برنضل لهم 
أن يطلبـوب من أسـياد7م أن يحرتمو7م ظا7رياً 
عـى برقل أَْ  أن ال يقبلوب من أسـياد7م بإل7افات 

بملست رة. 
 تطـرق ر لافـي إىل جري ـة قتـل بلصحفي 
بلسـعودّي بملعارض ج ا7 خاشقجي يف قنصلية 
االده يف بسـطنبو7  بصفـاً إيا7ا اأفهـا "مبعث 
للخجـل" مشـربً أيضـاً إىل بلعـا بن بلسـعودّي 

بملست ر عى بلشعب بلي ني. 
مـن جافبه، أّكا فائُب برمـني بلعا2 لحزب بلله 
بللبنافـي فعيم قاسـم، أن بلتسـويات برمريكية 
تسـتهاف إلغاء نلسـطني، مشـربً إىل أن بلُقْاَس 
ال تقبَُل بلتقسـيم إىل رشقيـة  غراية، مضيفاً أن 
نلسطني 7ي برخرى غر قاالة للتجزئة  7ي من 

بلبحر إىل بلنهر. 
 شّاد قاسـم، خال7 كل ته ااملؤت ر، عى د ر 
بملقا مـة يف بلاناع عن نلسـطني  بلقاس، مبيناً 
أن بملقا مة 7ي أاهى تجليات بلولاة بإلسالمية، 
 لـو أردفا خالَص االدفا  أجيالنا، علينا أن فتولا 

لو7 بلقاس. 
 أَشاَر قاسـم، عى رض رة ترسـيخ بلولاة، 
مضيفـاً أن بلولاة 7ي طريـق بالفتصار بلوليا، 
 قـا بفترصفـا يف كانة موبقع بملقا مـة االولاة 
 اتوجيه بلبوصلة فحو بلقاس  نلسطني بفترص 
لـزب بللـه،  أَْصبَـــح رق ـاً  بزفـاً يف بملعادلة 
بللبنافية  مؤثربً يف بملعادلة بإلقلي ية، موضحاً أن 
بلتكفريـني بلذين يعبثون اأمن  سـال2 بملنطقة 
ااعـم مـن أمريـكا َ ع يالتهـا بإلقلي يـات، لم 

يطلقوب طلقة  بلاة ضا إرسبئيل. 

الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لعناصر إجرامية وعودة مئات املهّجرين إىل البالد
 : سوريا 

أمـس  بلسـوري،  بلجيـُش  ألبـط 
بلسـبت، محا لـَة تسـلل ملج وعـات 
بلنقـاط  عـى  لالعتـابء  إجربميـة 
بلعاملـة يف ريـف ل ـاة  بلعسـكرية 

بلش ايل. 
بلسـورية  برفبـاء   قالـت  كالـة 
بلجيـش  مـن  إن  لـاًة  "سـافا": 
مـن  تَحــّركاٍت إلجربميـني  رصـات 
تنظيم “جبهة بلنـرصة”  بملج وعات 
بملرتبطة اه عى أطربف الاة بللطامنة 
كافت تخطط لشـن بعتابء عى فقاط 
عسـكرية مت ركـزة يف محيـط الـاة 

للفايا االريف بلش ايل. 
 أشارت بلوكالة، إىل أفه تم بلتعامل 
مع محا لة بالعتابء االوسائط بلنارية 
بملناسـبة  إيقـاع خسـائر يف صفوف 
اارنـربد  بإلْر7َـاايـة  بملج وعـات 

 بلعتاد. 
مـن  أن  لـاة  بلوكالـة،   أ ردت 
بلجيـش ردت عى بعتـابء مج وعات 

إجربميـة االقذبئـف بلصار خية عى 
ماينـة صوربن شـ ا7 ماينـة ل اة 

انحو ن1كم. 
 يف بلسياق، عاد رر7 مهجر سوري 
مـن برردن، أمـس بلسـبت، ع5 منفذ 
فصيـب بلحا دي إىل قرب7ـم  الابتهم 
عقب تحرير بلجيش بلسـوري مؤخربً 

لل نطقة بلجنواية  تأمينها. 

 فقلـت  كالة "سـافا" عن رئيس 
مرَكـز بلهجـرة  بلجـوبزبت يف معـ5 
فصيب بلعقيا مـازن غنا ر، أفه دخل 
رر7  خـال7 بريـا2 برراعـة بملاضيـة 
مهجـر من بملعـ5 قادمني مـن برردن 
ا وجـب تذبكر مر ر مؤقتـة لصلوب 
عليها من بلسـفارة بلسورية يف برردن 

اعا أن نقا ب  ثائقهم بلرس ية. 

مرَكـز  كـوبدَر  أن  غنـا ر   اـنّي 
بلهجـرة  بلجـوبزبت قامـت اتقايـم 
رين بلعائاين  ج يع بلتسهيالت لل هجَّ
تنفيـذبً  بلقصـوى  ذلـك  االرسعـة 
بلقاضيـة  بلحكوميـة  للتوجيهـات 
اتسـهيل عـودة بملهجريـن بلقادمـني 
مـن ج يع بملعاار بلحا دية مع بلا 7 

بملجا رة. 
 أشـارت بلوكالـة، إىل أن بلشـباَب 
بملكلفني خامة بلعلـم "خامة بلتجنيا 
بالجبارية" يشـكلون فسبة كبرة من 
بملهجرين بلعائايـن ع5 مع5 فصيب، 
ليـث تتم تسـويُة أ ضاعهم يف مركز 
بلتسـوية يف بملعـ5 ا وجب مرسـو2 
بلعفو ليصـار ني ا اعـُا إىل بلتحاقهم 
االجيـش بلعراي بلسـوري، مبينًة أفه 
ت ت تسويُة أ ضاع فحو رر3 شخٍص 
مـن بملطلواني للخامـة بإللزبميـة أَْ  
باللتياطيـة أَْ  نـربر خارجـي عاد ب 
إىل سـورية عـن طريق معـ5 فصيب 
بلحـا دي، مسـتفياين من مرسـو2 

بلعفو خال7 بلفرتة بملاضية.

سيناتور أمريكي: ترامب كذاب ومحمد بن سليمان أمر بشكل مباشر بجريمة خاشقجي
 : متابعات 

قا7 بلسـيناتور برمريكي جاك ريا، أمس بلسبت: إن بلرئيَس برمريكي د فالا تربمب، َكذََب 
اخصـوص بملعلومات بلتي توصلت إليها  كالُة بالسـتخباربت بملركزيـة "CIA"، لو7 جري ة 

مقتل بلصحفي بلسعودّي ج ا7 خاشقجي. 
 أّكا ريا، ما ذكرته بلصحَف برمريكية خال7 مقاالة مع قناة "يس إن إن" برمريكية، أن من 
أعطى برمَر اقتل خاشقجي 7و ان سل ان،  ذلك احسب ما توصلت إليه  كالُة بالستخباربت 

 .CIA برمريكية
 أضاف ريا، أن بلتحقيقاِت بستنات إىل لقائَق  تحليالت، نليس من بلصوبب بالعتقاد اأن 
CIA لـم تصـل إىل فتيجة، النتاً إىل أن تربمـب نّكر ااملصالح بملالية ني ـا يتعلق االعالقات مع 

بلسعوديّة، ُمشربً إىل أن بلرئيس برمريكي يبا  كأفه أسر بلسعودينّي. 



بلعاد 
)ن57(  

برلا 
17 رايع بر 7 ر7177ـ  -  25 فون 5 ن1ر22

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:
ص5ي بلار بفي
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كلمة أخيرة

عبدالملك العجري  
إن  ترام�ب:  يق�وُل  عندم�ا 
إرسائيَل يف ورطة لوال السعوديّة..

وعندما يقوُل معهد واشنطن: 
إن مخ�اوَف الس�عوديّة من إيران 
أحدث�ت تح�وُّالً إيجابي�اً يف نظرة 
كدول�ة  إلرسائي�ل  الس�عودينّي 

صديقة.
عالَم يُدلُّ هذا الربُط بني )إيران 
العدو( وبني )إرسائيل الصديقة(؟

أال يعك�س هذا حقيقة العالقة 
السياس�ة  يف  الس�ببي  والرتاب�ط 
األمريكي�ة بني الحدث )إيران عدو(، والهدف )إرسائيل صديقة( 
بمعن�ى أن إيران يج�ُب أن تكوَن عدواً؛ ليس ألنه�ا تمثل تهديداً 
حقيقياً للسعوديّة، أَْو أن تتحول لعدوٍّ وجودي بالنسبة للرياض 
بق�در ما هو ألج�ل دفعها نحو إرسائيل. وحت�ى تكون إرسائيل 

صديقًة ال بُدَّ من صناعة عدوٍّ يُزيُح إرسائيَل عن 

منصر هذيلي*
 

يا غوثنا كلما ضاقْت بنا 
الِحيَُل 

ص�ّ� وصّ� وص�ّ� الله 
تزكيًة 

علي�َك واآلل ما طابَت ِبَك 
الِعَلُل

إي�ران  ث�ورِة  بع�د  راَج 
وصٌف للخمين�ي وجماعته 
اإلْع�اَلمي�ة  األوس�اط  يف 
الغربية.. كان حديُث وقِتها 

عن »مجانني الله«. 
تذّكرت الوصف وأنا أفّكك 
الضخمة  املظاهرات  مشهَد 
التي ش�هدتها م�دن اليمن 

لالحتفال باملولد النبوي. 
ب�دت يل ه�ذه املظاهرات 
أبلَغ يف االحتفال بميالد نبي 
ق�ال فيه س�ادُة قوم�ه إنه 

مجنون. 
كان  إذَا  نف�ي  يف  قل�ت 
فالجنون  جنوٌن،  لإليرانيني 
الجن�ون أَْو الجنون املكتمل 

الجذري يمني. 
إيراُن بلٌد ضخٌم واألَْفَكار 
ب�ني  اختم�رت  الثوري�ُة 
طويل�ًة  عق�وداً  اإليراني�ني 
وعي�اً  اإليراني�ون  وراك�م 
للتح�دي  رّش�حهم  وطني�اً 

والصرب واملكابدة. 
آخ�ُر  اليم�ن  س�ياُق 
ومختل�ٌف. أنصاُر الله بدايًة 
جماع�ٌة محدودُة االنتش�ار 
الجغ�رايف والع�دد والُع�دَّة، 
 ، ومح�اَصٌ واليم�ُن فق�رٌ 

وكان عربَ تأريخه 

اليمن هدهد 
يطي.. حدود 

الحكمة 
والجنون
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* كاتب تونسي

البقية ص 8

السعودّية.. أعداٌء ُكْثــٌر 
وصديٌق واحد

لجان التحشيد تحّقق املفاجأة وتضرب 
تحالف العدوان واالرتزاق يف مقتل

فعالية تونسية للتضامن مع الشعب اليمني 

صارم الدين مفضل

اس�تطاعت لجاُن التحش�يد -بفضل 
باه�رٍة  نتائ�َج  تحقي�َق  تع�اىل-  الل�ه 
وعظيمٍة بعظمة املولد النبوي الرشيف، 
عندما اس�تطاعت بكل أعضائها العمَل 
التحش�يد  يف  الواح�د  الفري�ق  ب�روح 
للفعالية املركزية بمناسبة املولد النبوي 
الرشيف، فكان ذل�ك الحضور املليوني 

غريَ املسبوق يف ميدان السبعني..
ذل�ك الحض�وُر ال�ذي ش�ّكل َزَخُمه 
العظي�م وحش�ُده الكب�ري صدم�ًة غريَ 
متوقعة ومفاجأًة غري سارة لقوى الغزو 

واالرت�زاق أصاب�ت قيادتَه ومرتزقتَ�ه يف مقتل، أمام 
عظم�ة وقدرة هذا الش�عب العظيم اململ�وء بكل هذا 
الحب لله ولرس�وله ويف ظل عدوان وحصار متوحش 

وظالم.
ألج�ل ذلك وحفاظ�اً عىل ثمرة ه�ذا العمل العظيم 
ونتائجه امللموسة يف واقعنا كيمنيني ويف واقع ونفسية 
الع�دو ومرتزقته، فإنه يتوج�ُب علينا كأعضاء لجان 
تحش�يد أن نواص�َل العمَل ال�دؤوَب والتحش�يَد لله 

ولرسوله؛ دفاعاً عن أرضنا وعرضنا..
ومثلما أس�هم الجميُع بفضل الله تعاىل يف تحشيد 
املاليني من محبي رس�ول الله -ص�ىل الله عليه وعىل 
آل�ه- إىل س�احات االحتف�ال بذك�رى املول�د النبوي 
الرشي�ف، فإننا جميعاً وتحدي�داً أعضاء هذه اللجان 
املبارك�ة، معني�ون بالتحش�يد إىل جبه�ات القت�ال 

بنفس ذل�ك الزخم الكبري واملب�ارك.. ومن كان يرجو 
الله ورس�وله واليوم اآلخر، س�ينطلق بذات الروحية 
واملصداقي�ة والتفاعل للتحش�يد؛ دفاعاً 

عن األرض والعرض واملستضعفني..
فه�ذا ه�و منه�ُج الل�ه وهذا مس�اُر 
نبيه ص�ىل الله عليه وعىل آله وس�لم يف 
مقارعة املعتدين من الكفار واملنافقني.. 
خصوص�اً وأن الله تعاىل قد م�نَّ علينا 
بالثب�ات والصم�ود وحّق�ق ع�ىل أيدي 
الكث�ري م�ن  الرج�ال  أبطالن�ا رج�ال 
االنتصارات النوعية التي فاجأت تحالف 

العدوان ولم يكن يحسب لها حساباً..
وق�د بتنا بفضل الل�ه وفضل تكاتف 
األَْح�َرار والرشف�اء أقرب لكرس وقه�ر إرادة املعتدين 
يف واش�نطن و«تل أبي�ب« وتحقيق االنتص�ار الكبري 
الذي بالتأكيد س�يكون عظيماً ومب�اركاً كعظمة ذلك 
االحتش�اد العظيم بحرضة الرس�ول األعظم صىل الله 

عليه وآله وسلم، والعاقبة للمتقني..
يف األخري ال يفوتنا أن نتقدَم بجزيل الشكر وجميل 
الِعرفان للجان التحش�يد يف أمان�ة العاصمة صنعاء، 
ولكل من أسهم يف التحش�يد للمولد النبوي الرشيف؛ 
ليك�ون ذل�ك الحض�ور امل�رّشف والعظي�م بعظمة 
وقدسية النبي األكرم، ونشد عىل أيدي الجميع ملواصلة 
العمل بذات الوترية للتحشيد للجبهات ليكون لنا ذلك 
الن�ُر امل�ؤزر وامُلبني بعظمة وثب�ات وصرب وصمود 
وتكات�ف القبائ�ل اليمني�ة وأبناء الش�عب اليمني يف 

مواجهة تحالف العدوان.

 : خاص
تش�هُد العاصمُة التونس�ية، غداً االثنني، فعاليًة 
تضامني�ًة مع الش�عب اليمني إزاَء م�ا يتعرَُّض لها 
م�ن حرٍب همجية وحصار جائر م�ن قبَِل التحالف 

الذي تقوُده السعودية منذ أربع سنوات. 
�ُن ن�دوًة يش�ارُك فيه�ا ُك���لٌّ  الفعالي�ُة تتضمَّ
م�ن الهيئ�ة الوطنية للمحام�ني بتون�س، الرابطة 
التونس�ية للدف�اع ع�ن حق�وق اإلنس�ان، املنتدى 
واالجتماعي�ة،  االقتصادي�ة  للحق�وق  التون�ي 

والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. 
وس�يتم يف الن�دوة تقدي�ُم تقري�ر رئي�ِس لجنة 
الُخ�رَباء باألم�م املتح�دة ح�ول انته�اكات حقوق 

اإلنسان يف اليمن، السيد كمال الجندوبي.
وبحس�ب م�ا نرشته النائب�ُة التونس�يُة مباركة 
براهمي يف صفحتها ع� فيسبوك، يتضمن برنامُج 

الندوة ما ييل: 

كلمات االفتتاح:
• السيد نور الدين الطبوبي، األمني العام لالتحاد 

العام التوني للشغل.
• العمي�د عامر املحرزي، رئي�س الهيئة الوطنية 

للمحامني بتونس.
• الس�يد جمال مس�لم رئيس الرابطة التونسية 

للدفاع عن حقوق اإلنسان.
• الس�يد مس�عود الرمضان�ي، رئي�س املنت�دى 

التوني للحقوق االقتصادية واالجتماعية.
• الس�يدة ي�رى ف�راوس، رئيس�ة الجمعي�ة 

التونسية للنساء الديمقراطيات.
تليها مداخلُة السيد كمال الجندوبي رئيس لجنة 
الخرباء ل�دى األمم املتح�دة للتحقي�ق يف انتهاكات 
حقوق اإلنس�ان يف اليمن، والرئيس الرشيف للشبكة 

األورومتوسطية للحقوق: تقديم التقرير.
يس�ّر الندوَة األُس�تاذُ مختار الطريفي، الرئيُس 
ال�رشيف للرابط�ة التونس�ية للدف�اع ع�ن حق�وق 

اإلنسان.


