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ال�شيطرة على جبل ال�شحنني وال�شل�شلة اجلبلية املحيطة به �شرق حريان بحجة
هجوم على العدو يف جنران و�شالح اجلو واملدفعية يق�شفان جتمعات املرتزقة يف ع�شري 

باع����وم يكش����ف عن وج����ود 119 معتقاًل يف س����جون االحتالل اإلمارايت الس����رية حبضرموت

صورة من اجتماع اللجنة على 
سفينة تابعة لألمم المتحدة

حلول يعرقلها العدوان
 رئيس الهيئة العامة للزكاة في حوار لصحيفة المسيرة:

لدينا رؤية لتمكين الفقراء من التحول إلى منتجين

اجتم��اع للجن��ة األس��رى يف األردن بحض��ور املبع��وث األمم��ي 

السيد نصراهلل ينتقد ترديد شعارات إسرائيل ويؤكد:

هذه حكومة لبنان ال حزب اهلل

احلديدة مدينة  عن  مترًا  كيلو   15 مسافة  العسكرية  القوات  كافة  بانسحاب  يقضي  أممي  بتأييد  مقترح 
االت����ف����اق ل��ت��ن��ف��ي��ذ  إرادة  ل���دي���ه���ا  ك������ان  إذا  اآلخ�������ر  ال�����ط�����رف  ع���ل���ى  ال���ض���غ���ط  امل����ت����ح����دة  األم�������م  ع���ل���ى  امل����غ����ل����س: 
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تقدم اسرتاتيجي واسع للجيش واللجان يف جبهَتي حرض وحريان بتطهري سالسل جبلية هامة 
 : حجة

حّققـت قـواُت اثجيـش  اثلجـان اثشـعبيّة، أمس 
االثنني، تقدماً  اسـعاً  اسـراتيجياً يف لبهتَي ح ض 
 حريان اثحد ىيتان، حيث سيط ت عىل سلسل لبلية 
0امة، يف عالية نوعية كرد، سـقط خلثها عدٌى كبري 
مـن م تِزقة اثعـد ان قتىل  ل حى،  تكبّد ا خسـائَ  

ماىية ااىحة. 
افي حريان، تاّكنت قواُت اثجيش  اثلجان اثشعبية 
مـن اثسـيط ة عـىل لبـل اثحصنـني االسـراتيجي، 

 اثسلسـلة اثجبلية املحيطة به شـااغ رشق املدي ية، 
بعـد اقتحـا5 لايـع مواقـع  أ كار امل تِزقـة 0نـاك 

 تطهري0ا بشكل كامل. 
 يف ح ض، تات اثسيط ة عىل اثسلسلة اثجبلية املطلة 

عىل ق ية شليلة لنوب لبل اثنار، يف عالية مااثلة. 
 أااى مصدٌر عسك يٌّ ثصحيفة املسرية بأن اقتحا5َ 
مواقع امل تِزقة يف تلك اثجبال بح ض  حريان تم بشكل 
متزامـن،  عىل ضـوا خطـة محكاة حّققـت نجاحاً 
كبرياً،  أحدثت إرباكاً  ذع اً كبرياً يف أ ساط امل تِزقة. 
 أّكـد املصـدُر أن عدىاً كبـرياً من امل تِزقة سـقطوا 

قتىل  ل حى خلل عاليات االقتحا5،  تكبّد ا خسائَ  
ماىيـة كبرية أيضاً، اياـا الذ اثكاري منهم باثف ار أما5 

اثتقد5 اثواسع ثلجيش  اثلجان. 
 تااـل 0ذه اثعاليـة صفعًة كرد ثقـود اثعد ان؛ 
كـون تلك اثجبـال اثتـي تات اثسـيط ة عليهـا باثغَة 
اج0ايّـة  مطلًة عىل اثكاري من املواقـع  املناطق اثتي 
يتحّصُن ايها امل تِزقـة،  باتت تاال اآلن مصدَر تهديد 

مبارش عليهم. 
 يعكُس 0ـذا اثتقد5ُ االسـراتيجي تحـوالً 0اماً يف 
مسـار عاليـات اثجيـش  اثلجـان،  انتقـاالً م حلياً 

إ0  ضـع اثهجـو5،  0و ما تشـهده أيضـاً اثكاري من 
اثجبهات،  ذثك يرلم تأكيدات اثقوات املسلحة عىل أن 

اثعا5 اثحايل سياال عاماً 0جومياً بامتياز. 
 كانت لبهُة ح ض شهدت خلل اجسابيع اثفائتة 
تقدماً  اسـعاً ثلجيش  اثلجان تات ايه اثسيط ُة عىل 
عرشات املواقع رشق لبل اثنار  استعاىة مواقع  ق ية 
رشق مالث عا0م،  تاال عالية اجمس استكااالً ثهذا 
اثتقـد5، اثذي يشـّكُل 0زياـًة مد يًة ثقـود اثعد ان، 
 ينبئُ بتطورات ميدانية كبـرية  بتفوٍق نوعيٍّ ثقوات 

اثجيش  اثلجان.

هجوم مشرتك لسالح الجو املسريرّ واملدفعية 
يضرب تجمعات املرتزقة يف مجازة عسري

 : خاص
نّفذ ُكلٌّ من سـلح اثجو املسـرّي  سـلح املداعية اثتابعني 
ثلجيش  اثلجان اثشـعبيّة، أمس االثنني، 0جوماً مشركاً عىل 
تجاعـات م تِزقة اثجيش اثسـعوىّي يف لبهة عسـري،  تكبّد 
امل تِزقُة خسـائَ  ااىحة.   أااى مصدٌر عسـك ّي بأن اثهجو5َ 
استهدف تجاعاٍت كبريًة ثلا تِزقة يف منطقة مجازة اثغ بية، 
بعسـري، مؤّكداً أنه حّقق إصاباٍت ىقيقًة،  أسـف  عن سقوط 

اثعرشات من اثقتىل  اثج حى يف صفوف امل تِزقة. 
 لـاا اثهجو5 بعد رصد ىقيق ثتَحــّ كات امل تِزقة  حجم 
قواتهم يف املنطقة املستهداة، حيث تم تحديد موقعهم بشكل 

ىقيق،  تات مباغتتهم باثهجو5. 
 يأتي ذثك ضان عاليات »عا5 سـلح اثجو املسـرّي« اثذي 
أعلنتـه قـوات اثجيـش  اثلجـان اثشـعبيّة مطلَع 0ـذا اثعا5 
كشعار مل حلة لديدة من املوالهة تتضان تطورات نوعية يف 

املجال اثجوي  املجال اثصار خي. 
 شـهدت اجيا5  اجسـابيع اثفائتة عالياٍت مكاّفًة ثسلح 
اثجـو املسـرّي، اسـتهدات اثعـدّ   م تِزقته يف عـدة لبهات 

 كبّدتهم خسائَ  كبرية. 

مصرع وإصابة عدد من تكفرييي »القاعدة« 
بإحباط تسلرّل لهم يف البيضاء

 : البيضاء
تاّكنـت قواُت اثجيـش  اثلجان اثشـعبيّة، أمـس االثنني، 
من إحباط محا ثة تسـّلٍل ثعنارص ما يسـاى تنظيم اثقاعدة 
اثتكفـريي اثتابـع ثلعـد ان اجم يكي اثسـعوىّي يف محااظة 
اثبيضاا.   أ ضح مصدٌر عسك يٌّ ثصحيفة املسرية بأن عدىاً 
من اثتكفرييني حا ثوا اثتسلَُّل عىل بعض املواقع اثتي تسيطُ  
عليها قواُت اثجيش  اثلجان اثشـعبيّة، إال أنهم تلقوا رضباٍت 
مسـّدىة أ قعـت قتـىل  ل حـى يف صفواهـم،  الذ بقيتهـم 
باثف ار.   يشـارك عنارُص ما يساى تنظيم اثقاعدة  عنارص 
ىاعش يف اثقتال بصفوف اثعد ان يف أكاَ  من لبهة،  يتلّقون 
ىعاـاً كبرياً مـن ى ل اثعد ان،  قد كشـفت تقاريـُ  إعلمية 
كارية عن صفقات ُعقدت بني اثتكفرييني  بني ى ل اثعد ان. 

كمني يودي بعدد من 
املرتزقة خالل محاولة 
تسلرّل لهم يف جبهة 

»املتون«
 : الجوف

ُقتـل عـدٌى مـن م تِزقـة اثعـد ان 
اجم يكـي اثسـعوىّي  أصيب آخ  ن 
منهـم، أمـس االثنـني، لـ اا إحباط 
محا ثة تسّلل ثهم عىل مواقع ثلجيش 
 اثلجـان اثشـعبيّة يف مدي يـة املتون 

باحااظة اثجوف. 
 أااى مصـدٌر عسـك ّي ثصحيفة 
املسـرية بأن قـوات اثجيـش  اثلجان 
مـن  مجاوعـة  رصـدت  اثشـعبيّة 
امل تِزقة يحا ثون اثتسـّلل عىل بعض 
حـا5،  بانطقـة  عنـرة  يف  املواقـع 
ااسـتهداتهم بنريان مسّدىة، أ قعت 

قتىل  ل حى يف صفواهم. 
 أ ضح املصـدر أن عبوة ناسـفة 
زرعتهـا  حدة اثهندسـة اثعسـك يّة 
اثتابعـة ثلجيـش  اثلجـان، انفج ت 
بعـدى مـن امل تِزقـة املتسـّللني خلل 
إ0  االنفجـار  إ0  اثعاليـة،  أّىد 
مضاعفـة خسـائ 0م اثبرشية،  الذ 

بقيتهم باثف ار. 

 حّقق إصابات دقيقة وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات: 

 مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة خالل العمليات: 

 مصرع وإصابة العشرات من جنود العدّو السعودّي ومرتزقته خالل العمليات:

هجوم على مواقع املرتزقة وكمني هندسي يستهدفهم يف نجران 
و3 صواريخ »زلزال1« تضرب تجمعات العدو

 : الحدود
نّفـذت قـواُت اثجيش  اثلجـان اثشـعبيّة، أمس 
االثنني، عـدة عاليات عسـك يّة متنوعة يف لبهات 
ما  راا اثحد ى،  سقط خلل تلك اثعاليات عرشاٌت 
من عنـارص ليش اثعدّ  اثسـعوىّي  م تِزقته قتىل 

 ل حى،  تكبّد ا خسائَ  ماىية متنوعة. 
افـي نجـ ان، نّفذت قـواُت اثجيـش  اثلجان 
اثشـعبيّة 0جومـاً نوعيـاً عـىل عـدى مـن مواقع 
م تِزقـة اثجيـش اثسـعوىّي يف رشـاحة اثغ بية، 
 أ ضـح مصدٌر عسـك ّي ثصحيفة املسـرية أنه 
لـ د خلل اثهجو5 اسـتهداُف مجاميع امل تِزقة 
اثذيـن كانوا 0ناك بنـريان مسـّدىة، أ قعت عدىاً 
مـن اثقتـىل  اثج حى يف صفواهـم،  الذ بقيتهم 

باثف ار. 
 تضانـت اثعاليـة كاينـاً نوعيـاً نّفذتـه  حدُة 
ثلجيـش  اثلجـان،  اثتابعـة  اثعسـك يّة  اثهندسـة 
حيـث زرعت عبـوات ناسـفة يف تلك املواقـع،  عند 
عوىة امل تِزقة إثيها انفج ت،  أسـف ت عن مرصع 

 إصابة عدى منهم. 

 من لانب آخـ ، أطلقت قـواُت اثجيش  اثلجان 
اثشـعبيّة، أمس، ثلثة صواريخ من نـوع »زثزال1« 
عـىل تجاعـات ثعنـارص ليـش اثعـدّ  اثسـعوىّي 
 م تِزقته قباثة اثسـديس، بعد رصد0م بدقة،  أّكد 
مصدٌر عسـك يٌّ ثلصحيفـة أن اثصواريـخ حّققت 
إصابـاٍت ىقيقـًة  أسـف ت عـن مـرصع  إصابـة 
اثعـرشاِت من عنـارص اثعـدّ   امل تِزقـة،  كبّدتهم 

خسائَ  ماىية. 
 أ ضـح املصـدر أن مداعيـة اثجيـش  اثلجـان 
اثشـعبيّة أطلقت عـدَة قذائَف عىل تجاعـات اثعدّ  
 امل تِزقـة باثتزامـن مـع اثرضبـات اثصار خيـة، 
 أصابـت اثقذائف أ0دااهـا بدقة أَيْضـاً،  ضاعفت 

اثخسائ  اثبرشية يف صفوف اثعدّ . 
 باثتزامـن مـع ذثـك، أحبطـت قـوات اثجيـش 
 اثلجـان اثشـعبيّة محا ثَة تسـّلل مل تِزقـة اثجيش 
اثسـعوىّي، حيث أ ضح مصدر عسك يٌّ ثلصحيفة 
أن عدىاً من امل تِزقة حا ثوا اثتسّلل عىل م بع شجع، 
 تلقـوا رضباٍت مسـّدىة أسـف ت عن  قـوع قتىل 

 ل حى يف صفواهم. 
 أضـاف املصـدر أن مداعيـة اثجيـش  اثلجـان 

اثشعبيّة اسـتهدات امل تِزقة خلل محا ثة اثتسّلل، 
 حّققت إصابات ىقيقـة،  ضاعفت من عدى اثقتىل 

 اثج حى يف صفواهم. 
كاا شـاركت  حـدة اثقناصـة اثتابعـة ثلجيش 
ثلثـًة مـن عنـارص  اثعاليـة،  أرىت  يف   اثلجـان 
امل تِزقـة،  انتهـت محا ثة اثتسـّلل باثفشـل اثتا5 

ثلا تِزقة. 
يف اثوقت ذاتـه رضبت مداعيـُة اثجيش  اثلجان 
اثشعبيّة تجاعاٍت مل تِزقة اثجيش اثسعوىّي يف رقابة 
قاصع،  حّققت إصابات ىقيقة أسف ت عن مرصع 

 إصابة عدى من امل تِزقة. 
لـاا ذثك اياا تـم إطلق صار خ كاتيوشـا عىل 
تجاعات أُْخــَ د ثلا تِزقـة بانطقة اثصوح قباثة 
نجـ ان،  أّكـد مصدر ميدانـي أن اثصـار خ أصاب 
0داه بدقة،  كبّد امل تِزقَة خسائَ  برشية  ماىية. 

 يف ليـزان، أرىت  حدُة اثِقنَاصة اثتابعة ثلجيش 
 اثلجان اثشـعبيّة لندياً سعوىيّاً، اسـتهداته أثناا 

توالده يف موقع مشعل. 
كاا أرىت اثقناصُة باثتزامن مع ذثك، أحَد م تِزقة 

اثجيش اثسعوىّي، قباثة لبل قيس.

العدورّ يواصل خرق اترّفاق السويد ويشن قصفاً 
مكثرّفاً على مناطق متفرقة يف الحديدة

 : الحديدة
 اصل اثعـد اُن  م تِزقته خ َق اتّفـاق  قف إطلق 
اثنار يف محااظة اثحديدة،  شـنّوا، أمس االثنني، قصفاً 
مكاّفـاً عـىل عدى مـن املناطـق  اجحيـاا اثسـكنية يف 

املحااظة. 
 أااىت مصاىُر محلية ثصحيفة املسـرية بأن اثغزاة 
 امل تِزقـة أطلقـوا، أمس، أكاَ  مـن 15 قذيفة مداعية 
عىل منازل املواطنني  كلية اثطب يف حي اث بصة بادينة 
اثحديـدة، كاـا اتحوا نريان أسـلحتهم اث شاشـة عىل 

أحياا منطقة 7 يوثيو. 
 باثتزامـن مع ذثـك أطلق امل تِزقة عـدىاً من قذائف 
املداعية عىل ق يتي اثزعف ان  محل اثشـيخ يف منطقة 
كيلـو 16، كاا شـنوا قصفـاً مكاّفاً باملعـدالت اثاقيلة 

 املتوسطة عىل مدينة اثدريهاي. 
 قصفـت مداعية اثغزاة  امل تِزقـة أَيْضاً عدة أحياا 
 مناطـق رشق مدينـة اثتحيتـا، اياا حّلقـت طائ ات 
اثعـد ان بكاااـة يف سـااا مدينـة اثحديـدة  مدي ية 

اثدريهاي  عدىاً من املدي يات اثجنوبية. 
 يسـتا  اثعد اُن  م تِزقته بقصف مناطق  أحياا 
اثحديـدة بشـكل يومـي، كاـا يسـتاّ  ن باسـتقدا5 
اثتعزيـزات، يف تصعيـد متواصل ينايف نـصَّ  مضاوَن 

اتّفاق اثسويد. 
باملقابـل، تلتـز5ُ قـواُت اثجيـش  اثلجان اثشـعبيّة 
باالتّفاق ب غم اثخ  قـات املتواصلة من اثعدّ ،  كانت 
اثقـواُت املسـلحة قـد طاثبـت اجمـَم املتحـدة بتحاـل 
اات اثعد ان،  طاثبتها بتحديد0م  مسؤ ثيتها إزاا ترصُّ

كط ف مع ِقل ثلتّفاق.

قتلى وجرحى من املرتزقة بكمني هندسي 
يف جبهة »كالبة«

 : تعز
سقط عدٌى من عنارص م تِزقة اثعد ان 
اجم يكي اثسـعوىّي قتـىل  ل حى، أمس 
االثنـني، لـ اا  قوعهـم يف كاـني نوعـي 
أعدتـه قواُت اثجيش  اثلجان اثشـعبيّة، يف 

محااظة تعز. 

 أ ضـح مصـدٌر عسـك يٌّ ثصحيفـة 
املسـرية أن عبـوًة ناسـفًة زرعتهـا  حدُة 
اثهندسة اثتابعة ثلجيش  اثلجان، انفج ت 
أمـس باجاوعة مـن امل تِزقـة يف منطقة 

كلبة بادينة تعز. 
 أسـف  االنفجار عن مـرصع  إصابة 

أا اى املجاوعة. 
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 نفى ما أشيع عن توجه مكتب الرئاسة لتمرير شحنة مبيدات بن دغسان بشكل مخالف للقوانين:

 أوضحت المصادر أن األمل ما يزال قائمًا نظرًا الستمرار النقاشات:

مصادر مطلعة ل� »صحيفة املسرية«: مقرتحان إلعادة االنتشار وفتح مطار الحديدة بتأييد أممي ورفض ممثلي العدوان 

 عضو الوفد الوطني: على األمم المتحدة الضغط على الطرف اآلخر إذا كانت لديها إرادة لتنفيذ االّتفاق

 : إبراهيم السراجي
تواصلت، أمس االثنني، التااعاُت اثلجنة املشركة 
ثتنفيـذ اتّفـاق اثحديـدة ب ئاسـة اثجنـ ال اثهوثندي 
بات يك كامريت  بحضور ماايل اثواد اثوطني  ماايل 
اثطـ ف اآلخـ ، يف إطار اسـتئناف أعاـال اثلجنة بعد 
توقف ىا5 جسـابيَع؛ بسـبِب  لوى محا الت ثلخ  ج 

ع عليه ضان اتّفاق اثسويد.  عن نص االتّفاق املوقَّ
 علات صحيفة املسـرية من مصاىَر ذات صلة أن 
التاـاَع اثلجنة، أمس االثنني، شـهد تقديَم مقرحني 
منفصلني بشـأن آثية تنفيـذ اتّفاق اثحديـدة، غري أن 
اثنقاش حوثهاا ما يزال قائاا؛ بسـبِب راض اثط ف 
اآلخـ  ثلاقرحـات عىل اث غم مـن أن املقـرح اج ل 
تقدمت به اجمم املتحدة عـر اثجن ال كامريت  اآلخ  

حظي بتأييد اجمم املتحدة. 
 أ ضحـت مصـاىُر صحيفـة املسـرية أن املقرح 
اج ل تقد5 به ماالو اثواد اثوطني  يقيض بانسحاب 
كااـة اثقوات اثعسـك يّة مسـااة 15 كيلـو مراً عن 
مدينـة اثحديدة، مشـرية إ0 أن املقـرَح حظي بتأييد 

اجمم املتحدة  ماالها اثجن ال كامريت، غري أن ماايل 
اثط ف اآلخ  راضوا املقرح،  يف اثوقت ذاته أ ضحت 
املصـاىر أنه ما يـزال 0ناك أمل بأن يتـم اثتوااق عىل 

املقرح؛ كون اثنقاش حوثه ما يزال قائااً. 
 أشارت املصاىُر إ0 أن املقرح اثذي تقد5 به ماالو 
اثواد اثوطني يف اثلجنة املشـركة  حظي بتأييد اجمم 
املتحدة كان يف حال اثتوااُق عليه سيؤىي إ0 اتح كااة 
اثط قات  املنااذ، ما يعني تدّاق املساعدات  اثبضائع 
مـن ميناا اثحديـدة إ0 عاـو5 مناطق اثيان بشـكل 
سلس  طبيعي،  أنه يف حال أرص ماالو اثط ف اآلخ  
عىل راض املقرح سـيؤّكــد ن ثلعاثم  ثكل اثيانيني 
أنهم ال ي يد ن اثتخفيَف من  طأة اثوضع اإلنسـاني 

املرىي يف اثيان نتيجة ثلعد ان  اثحصار. 
أما مـا يتعلـق باملقرح اآلخـ ، أ ضحـت مصاىُر 
صحيفة املسرية أن اثجن اَل اثهوثندي بات يك كامريت 
0ـو َمن تقـد5َّ بـه  ينُصُّ عـىل إعاىة اتح  تشـغيل 
مطـار اثحديـدة، مشـريًة إ0 أن ماايل اثواـد اثوطني 
 ااقوا عىل املقرح  طاثبوا بانسـحاب قوات اثعد ان 
من محيط املطار؛ باعتبار ذثك أم اً أساسـياً  طبيعياً 

ثتشغيل املطارات، غري أن ماايل اثط ف اآلخ  راضوا 
ذثك أيضاً. 

 أّكـــدت املصاىُر أنه عىل اث غم من راض اثط ف 
اآلخ  ثلاقرحني بشـأن إعاىة االنتشـار  اتح مطار 
اثحديـدة إال أن اجمـل ما يـزال قائااً يف ظل اسـتا ار 

اثنقاشات حول تلك املقرحات. 
 قـّد5 عضُو اثواد اثوطني سـليم املغلس تفاصيَل 
حـول تلك املقرحـات  قال إن مااـيل اثواد يف اثلجنة 
املشـركة »قّدمـوا مقرحـاً ثخطـة إعاىة االنتشـار 
تضانـت إعـاىة انتشـار مقاتيل اثط اني إ0 مسـااة 
٣٠ كيلومـراً، مقسـاة عـىل م حلتنَي حسـب اتّفاق 

اثسويد«. 
 أ ضـح املغلس أن »امل حلـة اج 0 تتضان إعاىة 
االنتشـار من املوانـئ  املناطـق اثح لـة ١٥ كيلو، 
 امل حلة اثاانية اسـتكاال االنتشـار مـن املدينة ١٥ 
كيلـو اتكون قـوات اثط اني عىل بُعـد ٣٠ كيلو من 

املدينة«. 
املداعيـة  » بخصـوص  أنـه  إ0  املغلـس   أشـار 
 اثدبابـات  اثع بـات يعاى انتشـاُر0ا إ0 مسـااة ٥٠ 

كيلومراً مقسـاة بـني امل حلتني ُكّل م حلة مسـااة 
٢٥ كيلو«. 

أضـاف املغلـس معّلقـاً عـىل راض اثطـ ف اآلخ  
ثلاقـرح، أن اجخـري يقـد5 مقرحات غـري منطقية 
تتضاـن إعاىة انتشـار صوري ثقـوات اثعد ان ثنحو 
كيلو مر تق يباً يف امل حلة اج 0 مقابل انسحاب قوات 

اثجيش  اثلجان 15 كيلو مراً. 
 اعتر املغلس أن ما يط ُحه اثط ُف اآلخ  »ُمَجـّ ى 
خطوة شكلية غري ُمجدية عسك يًّا  ضعو0ا من باب 
محا ثة اثخداع استعداىاً ثهجو5 عسك ّي مباغت عىل 
املدينة، ُخُصوصاً مع استا ار اثتعزيزات  اثتحصينات 

 اثتجهيزات اثتي يعد0ا يف اثحديدة«. 
 أضاف عضو اثواد اثوطني أنه »إذا اشـل ا يقنا 
 بات يـك كامـريت يف إقناع اثطـ ف اآلخـ  باملوااقة 
عىل خطوات لاىة  مسـااات معقوثـة تحّقق 0دف 
اثتهدئـة ااعتقد أن ثدد اجمم املتحدة أ راقها ثلضغط 
عـىل ى ل تحاثف اثعد ان باـا ياّكنها من إلبار 0ذه 
اثد ل ثلسـري يف خطوات لاىة نحـو تنفيذ االتّفاق، يف 

حال توا  اإلراىة اجماية ثتنفيذ االتّفاق«. 

مدير عام وقاية النبات: مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية توجه 
الجهات املعنية بإجراء شهادات بصالح استخدامها أو فسادها

المرتضى: نأمل أن يكون الطرف اآلخر 
جاهزًا للكشف عن مصير األسرى 

العاصمة األردنية عمرّان تحتضن اليوم أوىل جلسات 
اللجنة املشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل األسرى

 : خاص
تنعقـُد اثيـو5َ اثالثـاا يف اثعاصاـة اجرىنية )عّاان( أ 0 للسـات 
اثلجنـة املرشاة عىل تنفيـذ اتّفاق تباىل اجرسد، تحـت إرشاف مكتب 

املبعوث اجماي إ0 اثيان  اثلجنة اثد ثية ثلصليب اجحا .
 أ ضح رئيُس اثلجنة اثوطنية ثشـؤ ن اجرسد عبداثقاىر امل تىض 
يف منشـور ثه عىل صفحته أن اثجلسَة االاتتاحية ستشهد حضور »كلٍّ 
من املبعـوث اجماي مارتـن غ يفيث  رئيس اثلجنـة اثد ثية ثلصليب 
اجحا  بير موري«، مشـرياً إ0 »أن اثجلسـة سـتكون مشـركًة بيننا 
 بـني اثط ف اآلخ «.   أضاف امل تىض »نأمل أن تكوَن 0ذه اثجلسـات 
ماا ًة  أن يكون اثط ف اآلخ  لا0زاً ثلكشف عن مصري اجرسد حتى 
نسـتطيع اثوصول إ0 اثتوقيـع عىل اثقوائم اثنهائيـة ثألرسد  اثتنفيذ 

اثفعيل ثلتفاق املوّقع بيننا  بينهم«.

باعوم يكشف عن وجود 119 معتقاًل يف سجون 
االحتالل اإلماراتي السرية بحضرموت

 : حضرموت
نرش اـاىي باعو5 -رئيس املكتب اثسـيايس ثلاجلس اجعىل ثلح اك 
اثاوري اثجنوبي-، قائاًة بأسـااا املعتقلني  املخفيني قرساً يف سجون 
االحتـلل اإلماراتي اثرسية بحرضموت تضم ب11 معتقلً بد ن تَُهم أ  
حتى ملفات، مبيناً أن بعـض املعتقلني تجا ز احتجاُز0م اثعا5َ اثااثث 

عىل اثتوايل. 
 طاثب باعو5 يف منشـور عىل صفحته بـ »ايسبوك« أمس، منظاَة 
اثعفـو اثد ثية  0يومن رايتس   تـش، إ0 اثضغط ثرسعة اإلا اج عن 
املعتقلـني يف لون االحتـلل اإلماراتي، مؤّكــداً امتلَكـه ىالئَل عىل أن 
املعتقلني تع ضوا جبشـع املاارسات اثلإنسانية  أََشـّد أنواع اثتعذيب 
من بينها اثتعذيب اثجسـدي  اثنفيس  االغتصـاب  اإلخفاا اثقرسي، 
الاتـاً إ0 أن عدىاً من املعتقلني حصلوا عىل قـ ار إا اج من اثنيابة منذ 
10 أشه   ال يزاثون محتجزين حتى اثلحظة.   ثفت اثقياىي يف اثح اك 
اثجنوبـي إ0 أن معتقيل سـجن اث يان يتع ضون ثلتعذيب اثبشـع عىل 
أيـدي ضبـاط االحتلل مالُهم ماـُل غري0م يف )اثقـرص( أ  )اث بوة( أ  
)ضبة(، موضحاً أن »زنازين )اث يان( ما زاثت مفتوحة، حيث يتم نقل 
املعتقلني إ0 0نج  يف صاثة املطار،  يتم رمُي اثطني  اجحجار  اجكياس 
يف اثعنابـ  حتى تبد   كأنها مهجورٌة  خاثية من املعتقلني  املخفيني، 
مستغ باً إعلَن اثنيابة اثجزائية بحرضموت موقَفها املنارِصَ ثلحتلل 
اإلماراتي ضد املظلو5 ابن اثبلد، بنقض  اسـتئناف أحكا5 اثقضاا اثتي 

بّ أت املعتقلني من قبل تحاثف اثعد ان يف اثسجن امل َكزي باملكل. 

 : خاص
أّكـدت اإلىارُة اثعامة ثوقاية اثنبات »االسـتا اَر 
يف تنفيـذ اثتوليهات اث ئاسـية باكااحـة املبيدات 
امله َّبة  ضبط املخاثفـني أياً كانوا  تطبيق اثقانون 
املبيـدات  منـح  اثلزمـة يف تسـجيل   اإللـ ااات 
اثتصاريـح  اثشـهاىات اثلزمة باـا يضان حااية 
اثسـوق املحليـة مـن تـدا ل املبيـدات املحضـورة 
 املانوعـة  اثضـارة باثصحـة  اثبيئـة«، نااياً ما 
تدا ثـه بعـُض اثنشـطاا غـري اثواعـني يف مواقـع 
اثتواصـل االلتااعي عن مذكـ ة صاىرة عن مكتب 
اسـتكاال  برسعـة  تطاثـُب  اثجاهوريـة  رئاسـة 
إل ااات تسـجيل شـهاىات ثشـحنة مبيدات تابعة 
ملؤسسة بن ىغسـان، حسب اثنظا5 املتعارف عليه، 
 اثذي يلز5 اثجهات املعنية بفحص املبيدات  إصدار 

شهاىات بصلحها أ  اساى0ا. 
 أ ضح املهندس  ليـه املتوكل مدي  عا5  قاية 
اثنبـات يف  زارة اثزراعـة  اثـ ي، يف منشـور عـىل 
صفحتـه باثفيـس بـوك، أن املذكـ ة اثصـاىرة عن 
مكتب رئاسة اثجاهورية تطاثب برض رة استكاال 
إلـ ااات تسـجيل املبيـدات اثزراعية ثبن ىغسـان 
 اتّباع اثط ق اثقانونية يف اسـترياى  تدا ل املبيدات، 
  اقـاً ملـا تقدمـه اثلجنـة يف شـهاىاتها بصـلح 

اسـتخدا5 املبيدات أ  اسـاى0ا ثيتم 
عىل ضوئها اتخاذ اثق ار.

مفنداً ما رّ ج ثه بعض اثنشطاا 
اثذيـن  صفهم بـ »غـري اثواعني« 
اثجاهوريـة  رئاسـة  مذكـ ة  أن 
تسـعى ثتا يـ  شـحنة مبيدات 
ثبن ىغسـان مخاثفـة ثلاعايري 
 املقاييـس املتعـارف عليهـا يف 

حااية اثبيئة  املستهلك.
 أضاف املتوكل يف توضيحه 
أن »اثتولـَه اثصار5 ث ئاسـة 
اثجاهوريـة نحـو مكااحـة 
امله بـة  ضبـط  املبيـدات 
كااة املواى املخاثفة ثلقانون 
اثـوزارة  قيـا5  إ0  أىد 
 باثتعـا ن مـع اثجهـات 
حالـة  بتنفيـذ  املختصـة 

رقابة  تفتيش غري مسـبوقة عىل محلت  مخازن 
املبيـدات يف أمانـة اثعاصاـة  عـدى مـن مدي يات 
محااظـة صنعـاا  ذثـك خـلل اثفـرة مـن 5 إ0 
15/ب/55018  نتج عنها إغلق 60 محلً  مخزناً 
ثلابيـدات  ضبـط حـوايل 155 طنـاً مـن املبيدات 
املهّ بة  املحضورة  املانوعة  املنتهية اثصلحية«.

 اختتـم املتـوكل »0ـذا ما ثز5 
توضيُحه من قبلنا ثل أي 
اثعـا5 حتى ال يقـع أحٌد 
ضحيَة تشـويه  تدثيس 
 أ0ـداف مشـبو0ة مـن 
اثبعـض  اسـتغلل  قبـل 
رخيص ثوثائَق رسـاية تم 
اإلسـااة  بهدِف  ترسيبُهـا؛ 
اثسياسـية  اثقيـاىة  إ0 

 اثوزارة«.
يشـار إ0 أن مؤّسسـة بن 
ىغسـان ثلابيدات اسـتورىت 
ضبطتهـا  مبيـدات  شـحنَة 
اثـوزارة بتوليـه رئـايس حتى 
يتـم اثتحّقـق مـن مقاييسـها 
 تسـجيل شـهاىات ثها حسـب 
املعايري  اثقوانـني املتبعة،  اثتي 
قد تقيض بانع تدا ثها أ  املوااقة 
عليه،  عىل إث 0ا  له مكتب رئاسة اثجاهورية يف 
مذكـ ة صـاىره عنه بداية ىيسـار املايض برسعة 
تنفيذ اإلل ااات اثلزمة  استكااثها  اقاً ثلقوانني 
 اتخـاذ ق ار اث اـض ا  املوااقة ثتدا ثها، حسـب 

نتائج تسجيل اثشهاىات.

البحث الجنائي بالعاصمة يضبط متهماً يف قضية 
نصب واحتيال قيمتها 2 مليون ريال سعوديرّ 

 : صنعاء
أثقت اجلهزُة اجمنيـُة باثعاصاة صنعاا أمس اثقبَض 
عـىل أخط  ِثصٍّ متهم بعاليـات نصب  احتيال عىل رلال 
أعاال  رشكات تجارية،  ذثـك يف إطار اثنجاحات اجمنية 
املتلحقـة يف عاو5 محااظات  مناطق سـيط ة حكومة 

اإلنقاذ. 
 قـال مصدر أمني: إن اثبحث اثجنائي باثعاصاة أثقت 
اثقبض عىل املدعـو »أ. س. أ« املتهم بأَْكبَــ  عالية نصب 
 احتيال، حيـث قا5 مؤّخ اً باثنصب مبلـغ 5 مليون ريال 
سـعوىّي عىل إحدد املؤّسسات اثتجارية بأمانة اثعاصاة، 
موضحاً أن ضبَط املتهم لاا بعد تح يات  اسـعة قبل أن 
يقو5 رلال اجمن بإثقاا اثقبض عليه، باإلضااة إ0 صد ر 

اثعديد من أ ام  اثقبض اثقه ي بحقه. 

وزير النقل يف حكومة الفار هادي يمنح شركة املرتزق 
بن معيلي مشاريع ضخمة على خط مأرب العرب 

 : عدن
كشـفت صحيفـٌة صـاىرٌة مـن محااظة 
عدن املحتّلة عن تحول  زي  اثنقل يف حكومة 
اثفار 0اىي امل تـِزق صاثح اثجبواني إ0 بطٍل 

ملخاثفات  ل ائم اساى. 
 نرشت صحيفـة »اجمناا املواثية ثلعد ان 
تق يـ اً خاصـاً حـول قيـا5 اثوزيـ  امل تِزق 
املخاثفـات  أَْكبَـــ   مـن  بارتـكاب  احـدة 
اثقانونيـة  ل ائـم اثفسـاى يف اثياـن، حيث 
قـا5 بانح ت خيـَ� اسـتااار يف مجال بناا 
 تشـغيل محطات  زن اثشاحنات اثنقل عىل 
خط مـأرب – اثعـر ثرشكة اثـواىي ثلتجارة 
 املقـا الت اثعامـة اثتابعـة ث لـل اجعاـال 
امل تـِزق اهيد حسـن نالي معيـيل، بصورة 

مخاثفة ثلقانون. 
 ثفتـت اثصحيفـُة املواثيـُة ثلعـد ان بأن 
رشكـَة بـن معيـيل رشعـت اعـلً يف إقامـة 
املرش ع  بـدأت باثفعل يف اسـتل5 اثجبايات 
مـن قبـل اثشـاحنات، حيـث ىّشـن امل تِزق 
بـن معييل محطـة »اث  يـك«  محطـة »بن 
عوشـان« اثواقعتـان عـىل خط مـأرب اثعر 
 اثحصـول عىل مباثـغ ماثية ضخاـة منها، 
مشرية إ0 أن 0ذا اثفساى اثخطري اثذي ارتكبه 
 زيـ  اثنقـل امل تـِزق يأتي يف ظل غيـاب تا5 
ثحكومـة اثفـار اثقابعـة يف انـاىق اث ياض 
 عد5 ماارستها جي ى ر يُذك  يف املحااظات 
اثجنوبيـة اثرشقيـة اثواقعـة تحت سـيط ة 

االحتلل اإلماراتي اثسعوىّي. 
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اثعلقات اثعامة  اثتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محاد اثباشا

املقاالت املنشورة يف اثصحيفة 
تعر عن رأي كاتبها  ال تعر 
باثرض رة عن رأي اثصحيفة

مدير التحرير:
إب ا0يم اثرسالي اثعنوان: 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: 

ون قافلة  أبناء ووجهاء قرية املحاقرة يسريرّ
غذائية دعماً للجيش واللجان الشعبية 

أسرتا الشهيدين زياد رياش وصقر جيالن تقدمان قافلة 
غذائية إسنادًا للمرابطني يف الجبهات 

السلطة القضائية بمحافظة عمران تكررّم أسر شهدائها العظماء 
وتؤكرّد مواصلة السري على دربهم

في حفل تكريم الفائزين ببطولة بشائر النصر:

اد الرياضية جامعة صنعاء تطلق مسابقة الرئيس الشهيد الصمرّ

 : صنعاء
املحاقـ ة  ق يـة  أبنـاُا   لهـاُا  سـرّي 
بادي ية سنحان، أمس اج ل، قاالًة غذائية 
متنوعة؛ ىعااً ثلجيش  اثلجان اثشعبية. 

أبنـاا  أّكـد  اثقاالـة،  تسـيري   خـلل 
أن  املحاقـ ة    لهـاا  مشـايخ  أعيـان 
اثقاالة اثغذائية اثتي تعتر اثساىسة خلل 
شـه ين، أقل ما ياكن تقدياه ملن يقدمون 
أر احهم  ىماا0م رخيصة يف سبيل اثدااع 

عن اثوطـن  أمنـه  اسـتق اره. ىاعني ُكّل 
أح ار شـعبنا اثيانـي إ0 مضاعفة اثجهوى 
ثلسـتا ار يف راد اثجبهـات باث لال  املال 
حتـى تح يـ  ُكّل اجرايض اثيانية من ىنس 

اثغزاة  م تزقتهم. 
كاـا أّكد ا اسـتا ار0م يف اثنفـري اثعا5 
 راد اثجبهـات باثعتاى  اث لال  اثتضحية 
بكل غاٍل  نفيـس ثلتصدي ثلغزاة  املحتلني 
 ااشـال كااـة ُمَخّططاتهم االسـتعاارية 

اثتي ثم تستاِن أحد. 

 : عمران

زيـاى  اثشـهيدين  أرستـا  قّدمـت 

صاثـح حزا5 ريـاش  صقـ  محاد 

ليـلن مـن أبنـاا منطقـة اثحجـز 

بادينة عا ان، أمـس االثنني، قاالًة 

ثلجيـش  اثلجـان  ىعاـاً  غذائيـًة؛ 

اثشـعبية امل ابطني يف اثعزة  اثك امة 
 اثرشف. 

 خـلل تسـيري اثقاالـة بحضور 
 كيـل املحااظة أمني ا اص، أشـاى 
محااـظ املحااظـة اثدكتـور ايصل 
لعاان بتضحيات اثشهداا يف سبيل 
اثلـه  يف سـبيل اثداـاع عـن اثوطن 

 أمنه  استق اره. 

اثقاالـة  0ـذه  تقديـم   اعتـر 
 اـاًا  ع ااناً بتضحيـات امل ابطني 
اثذيـن لـاى ا بدمائهـم   اثشـهداا 
اثزكيـة يف مع كة اثداـاع عن اجرض 

 اثع ض  اثك امة. 
باـا  لعاـان  املحااـظ   نـّوه 
يقدمونه أبنـاا عا ان من تضحيات 
ثدحـ  قـود  اثجبهـات  يف مختلـف 

اثغز   االحتلل  إاشـال ُمَخّططات 

اثعد ان  أ0دااه اإلل امية. 

اياا أّكدت أرستا اثشهيدين امليضَّ 

عـىل نهج اثشـهداا  ثـن يتوانوا عن 

تقديـم اثغـايل  اثنفيـس؛ ىااعاً عن 

اثوطـن  اجرض  اثعـ ض  سـياىة 

 استقلثه. 

 : عمران

االسـتئناف  محكاـة  رئيـُس  أّكـد 

باحااظـة عاـ ان اثقـايض عبداثك يم 

محاـد اثشـامي، أمـس االثنـني، خـلل 

تك يـم أرَُس شـهداا اثسـلطة اثقضائية 

يف املحااظـة عـىل أن اثسـلطة اثقضائية 

تـويل أبنـاا  أرس شـهدائها كلَّ اال0تاا5 

 اث عاية يف مختلف اثجوانب. 
 يف حفل اثتك يم اثذي حرضه قياىات 
 كـواىر  موظفـي اثسـلطة اثقضائية، 
بتضحيـات  اثشـامي  اثقـايض  أشـاى 
اثشهداا اثذين قّدموا أر احهم يف مختلف 
مواقـع اثـرشف  اثبطوثـة؛ ىااعـاً عـن 
اثعزة  اثك امة، ىاعياً منتسـبي اثسلطة 
اثقضائية باملحااظة إ0 تحال املسئوثية 
ثتحقيـق اثعداثـة  حل قضايـا املواطنني 

 اقاً ثلقانون. 

مـن لهتهم، عـر أبناا  ذ   شـهداا 

اثقضـاا عـن شـك 0م ثقياىة اثسـلطة 

اثقضائيـة باملحااظـة عىل 0ـذه اثلفتة 

اثتـي تجسـد اال0تاا5 ِبـأرَُس اثشـهداا، 

مؤّكديـن اسـتا اَر0م يف امليض عىل ىرب 

اثشهداا يف موالهة اثعد ان حتى تح ي  

ُكّل شر يف أرض اثوطن. 

 : صنعاء
كّ مـت لامعـة صنعـاا، أمـس 
االثنـني، اثفائزيـن يف بطوثة بشـائ  
اثنرص ثكـ ة اثقد5  اثشـط نج عىل 
أحاـد  اثر ايسـور  اثشـهيد  كأس 
اياـا  اثديـن،  رشف  عبداث حاـن 
ااتتحـت رئاسـة اثجامعـة بطوثـة 
اثصّاـاى  صاثـح  اثشـهيد  اث ئيـس 

اث ياضية. 
اثـذي شـهد  اثتك يـم   يف حفـل 
حضـوراً أكاىيايـاً مهيباً أّكـد نائب 
رئيـس اثجامعـة ثشـؤ ن اثطـلب 
حـ َص  شـك ي  محاـد  اثدكتـور 
اثبطـوالت  تنظيـم  عـىل  اثجامعـة 

اث ياضيـة  إنجاحهـا   املسـابقات 
مسـتويات  مـن  اثطـلب   تاكـني 
عاثية مـن اثتنااس  اث عاية  اثدعم 
إ0  مشـرياً  املختلفـة،  جنشـطتها 
تحاثف اثعـد ان يحشـد ُكّل طاقاته 

إلاسـاى رشيحة اثشـباب. 
إ0  اثشـباب  ُكّل  شـك ي   ىعـا 
اثتـي  اجنشـطة  ُكّل  مـع  اثتفاعـل 
قاىاتهـم  رموز0ـم  إ0  تشـد0م 
اثعظاـاا،  اثشـهداا  مـن  اثوطنيـة 
مؤّكـداً أن اجكاىيايني سـيكونون يف 
طليعـة اثرشائـح املجتاعية املنظاة 
اثتي  اثتعبوية  ثلفعاثيات  اجنشـطة 
تشـد اثشـباب إ0 مياىيـن موالهة 
اثعد ان اثفك يـة  اثاقااية؛ حفاظاً 

عىل اثدين  اثُهوية اثياانية اجصيلة. 
بـد ره، ثفـت أمـني عـا5 مكتب 
رشف  حسـن  اثجاهوريـة  رئاسـة 
اثديـن يف كلاتـه عـن أرسة اثشـهيد 
أحاد رشف اثدين إ0 ىالثة إقامة 0ذه 
اجنشطة يف ظل استا ار اثعد ان عىل 
اثياـن، معتراً إنجاح 0ذه اجنشـطة 
رساثة ثقود اثعد ان بصاوى اثشعب 

اثياني  أنه ع�ٌّ عىل االنكسار. 
مباريـات  بـني  مقاربـة   قـد5 
اثبطوثتـني  ما يقدمه أبطال اثجيش 
 اثلجـان اثشـعبية يف لبهـات اثعزة 
 اثبطوثـة من ملحـَم  انتصارات يف 
موالهة اثعد ان، الاتاً إ0 أن اثشهيد 
اثر ايسور أحاد عبداث حان رشف 

اثدين كان يف غاية اال0تاا5 باث ياضة 

 اجنشطة اث ياضية. 

  يف ختا5 اثحفـل أطلقت لامعة 

صنعاا بطوثَة اث ئيس اثشهيد صاثح 

اثصّاـاى اث ياضيـة، ستشـارك ايها 

كااة اثكليات ىاخل اثجامعة، ب عاية 

رئيـس اثجامعـة اجسـتاذ اثدكتـور 

أحاد محاد ىغار. 

اثشـهيد  بطوثـَة  أن  إ0  يشـار 

عبداث حاـن  أحاـد  اثر ايسـور 

 1000 ايهـا  شـارك  اثديـن،  رشف 

طاثـٍب  طاثبة من كليـات اثجامعة 

خاضوا 118 مباراًة، منها 86 يف ثعبة 

اثشط نج. 

في اختتام فعاليات الذكرى السنوية للشهيد:

عمادة كلية الرتبية وملتقى 
الطالب الجامعي ينظمان فعالية 

)وفاًء لشهدائنا سنبني أجيالنا( 

 : أيمن قائد
برعاي�ة كريمة من رئاس�ة جامع�ة صنعاء، نّظمت عم�ادُة كلية 
الرتبي�ة وملتق�ى الطال�ب الجامعي، أم�س االثنني، فعالي�ة ثقافية 
وفنية تحت عنوان »وفاء لش�هدائنا سنبني أجيالنا« يف إطار فعاليات 

الذكرى السنوية للشهيد. 
ويف الفعالي�ة الت�ي حرضها مدي�ر مكتب الرتبي�ة بمنطقة معني 
أحم�د الديلمي واألمني العام مللتقى الطالب نصري القراحي وعدد من 
األكاديميني والطالب والوجاهات، أش�ار عمي�د كلية الرتبية الدكتور 
س�عد العل�وي يف كلمته التي ألقاها إىل عظم�ة الرجال الذين صدقوا 
م�ا عاهدوا الله علي�ه وحّققوا انتص�اراٍت عظيم�ة يف ميادين العزة 
والكرام�ة، الفت�اً أن الكرامة الت�ي وصلنا إليها هي م�ن بركات تلك 
الدم�اء الطاه�رة التي استبس�ل أصحابها من أجلن�ا ومن أجل عزة 
وإباء هذا الوطن واستقالله، مؤّكداً رفد الجبهات التعليمية باملعلمني 

وإفشال ُمَخّططات العدو الذي يسعى إليقاف املرحلة التعليمية. 
فيم�ا أّك�دت كلمة ملتقى الطال�ب الجامعي الت�ي ألقاها الطالب 
م�راد الق�ادري، امليض عىل النه�ج الذي نهج�ه الش�هداء األبرار يف 
مراح�ل جهاده�م حتى لقوا الله ب�روح الفداء والعط�اء، ومجددين 
العهد والوالء لكل الش�هداء الذي نّكلوا ودح�روا الغزاة واملنافقني يف 
أن يجس�دوا تلك املالحم البطولية يف املناه�ج العلمية وتطبيقها عىل 

أرض امليدان. 
بدوره، أش�ار مدي�ر مكتب الرتبية بمديرية مع�ني أحمد الديلمي 
إىل دور الجبه�ة الرتبوي�ة التعليمي�ة يف مواجهة الع�دوان األمريكي 
الس�عودي يف صد زحوفاته وُمَخّططاته الفاش�لة، موضحاً أن جميع 
املدارس مفتوح�ٌة للطالب املتطوعني للتدري�س يف حال راهن العدو 
ع�ىل اإلرضاب، الفتاً إىل دور الش�هداء الذين جّس�دوا صدَق إيمانهم 
ووالئه�م لله يف تلك التضحيات من أج�ل األرض والعرض والرشف، 
داعياً الطالب الخريج�ني للتطوع يف الجبهة التعليمية؛ كونها ال تقل 

شأناً عن العسكرية. 
تخل�ل الفعالي�َة العديُد من الفقرات اإلنش�ادية والش�عرية التي 
تع�ر بمجملها عن املنحة اإللهية التي منحها اللُه للش�هداء يف الفوز 

برضوانه. 
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تصريحات السفير البريطاني تشير إلى تسّلم بالده ملفَّ العدوان على اليمن: 

العودة االستعمارية الربيطانية الجديدة وتداعياتها 

مفتي المملكة يجيز حفاًل غنائيًا لمطربة أمريكية في مكة المكرمة: 

ابية السعودية تحلرّل ما حررّمت: تفصيل »الدين« على مقاسات آل سعود  الوهرّ

 : أنس القاضي
تأتي ترصيحاُت اثسـفري اثريطاني 
اجخـرية تجـاه اثياـن )يف ب نامـج بل 
حـد ى عـىل قنـاة اثجزي ة( يف سـياق 
اثعـوىة اثريطانيـة ثلانطقـة اثخليج 
اثع بـي  اثيان، اثتـي تعتر0ا مناطَق 
نفوذ0ـا االسـتعاارية اثقدياة.  ثدد 
اثـد ل االسـتعاارية اجُ ُر بيـة ُعْ ٌف 
إمريـايل يـ د يف اثبُلـدان اثتـي كانت 
مـىض  اياـا  مسـتعا اتها  ضاـن 
االسـتعااري  اثنـري  مـن  ) تخلصـت 
يف م حلـة نهـوض اثتحـ ر اثوطنية( 
شـكل  يف  مسـتقبلية  نفـوذ  مناطـق 
اسـتعاار لديد، بل إن كارياً من اثد ل 
اجُ ُر بية قبيل انسـحابها أَ  خ  لها 
باثقـوة اثعسـك ية أبقت أشـكاالً من 
مـن  يتفـا ُت  االسـتعااري  اثنفـوذ 
اثعسك ي إ0 اثسيايس  كذا االمتيازات 

االقتصاىية االحتكارية. 
اثف نسـية  اثتدخـلت   عـىل غـ ار 
اثسـوري  اثلبناني كاناطق  باثشـأن 
نفوذ مـن إرثهم االسـتعااري اثقديم، 
تأتـي اثتدخـلُت اثريطانيـة يف اثيان 
 اثخليـج تأكيـداً عـىل 0ـذا »اثحـق« 

االستعااري. 
املنطـُق اثعد انـي اثـذي تحـدث به 
اثسـفري اثريطاني -مؤخ اً- املتاال يف 
»إخضـاع اثحوثيني ثلقبول باثتسـوية 
اثلـه  أنصـار  اثسياسـية«،  تحايـل 
اثحـ ب  اثعـد ان  تع يـف  تداعيـات 
اثتوسـعية  اإلل اميـة  اثعد انيـة 
اثسـعوىيّة كحـ ب »ىااعيـة«.  عـن 
مرش عيـة بقـاا اثقـوات اجلنبيـة يف 
اثياـن... إثـخ عنـارص ذثـك اثخطاب 
اثـذي لـاا عـىل ثسـان مايـكل آر ن 
اثسـفري اثريطاني ثدد اثيان )املعتاد 
ثـدد حكومة 0اىي(، 0ـو ذات املنطق 
اثعد اني اثذي يتجىّل يف كتابات سـفري 

حكومة 0ـاىي ثـدد ب يطانيـا،  0ذا 
يكشُف بأن اث ؤيَة  اثسياسة اثعد انية 
اثريطانيـة 0ي اثتـي تنّفذ مـن بداية 
اثعد ان،  0ي اثتـي تنعكس يف ذ0نية 

اثقود اثسياسية املواثية ثلعد ان. 
ثـم يكشـِف اثسـفريُ اثريطاني -يف 
انحيـاَز  ترصيحاتـه اجخـرية- اقـط 
اثسـعوىيّة  ثلاالكة  املتحـدة  املالكـة 
 عد انية سياسـة ثندن اثخارلية، بل 
كشف أن اثعد اَن اثذي تتزعُاه أم يكا 
إناا يقو5 عىل اإلرث اثسيايس  اثِخرة 
االسـتعاارية اثتأريخيـة اثريطانيـة، 
اهـي اثكيـاُن االسـتعااري اجقـد5 يف 
املنطقة،  صاحبـة اثعلقات  اث  ابط 
مع اثقـود املحليـة اثعايلـة يف اثيان 

 إمارات  مشيخات اثخليج. 
بعد اشل اثواليات املتحدة اجم يكية 
اثياـن يبـد  أن  يف حسـم اثحـ ب يف 
)اثريطانية( تسـلات  املتحدة  املالكَة 
ِمَلـفَّ اثعـد ان عـىل اثياـن، يف إطـار 
اثرشاكـة  تقاسـم اجى ار  املنااسـة 
االسـتعاارية بـني أم يـكا  ب يطانيا 
تأتـي  كاـا  اإلقليـم،  اثياـن  ى ل  يف 
0ـذه اثعد انيـُة اثريطانية اسـتجابًة 
ثتحـوالت ىاخليـة تجـ ي يف اجر قـة 
اثريطانيـة،  أب ز0ا محا ثة ب يطانيا 
اثخ  ج من االتّحاى اجُ ُر بي  اثتالص 
من سياسـة االتّحـاى اجُ ُر بي )شـبه 
املعتدثة(  قيوى0م عىل تصدي  اثسلح 

ثلسعوىيّة  اإلمارات. 
مـؤرشاٌت  اثريطانيـة   ثلعـوىة 
عديدة لـاات من قبل تعيـني املبعوث 
اثريطاني مارتـن غ يفيث،  باثتدخل 
لـوالت  آخـ   إلاسـاى  اثريطانـي 
5،  محا ثـة  اثكويـت  مفا ضـات 
اسـتصدار ق ار يسـتبعُد عائلَة صاثح 
من اثحظـ  اثـذي أق ته عليهـم ثجنُة 
اثعقوبات اثتابعة ثألمم املتحدة بشـأن 
اثيان،  كذثك تبني ب يطانيا مرش َعي 

اثقـ ار اجخرييـن تجـاه اثياـن اياـا 
يتعلق باشـا راِت اثسـويد،  سيكون 
ـًة  ثهذه اثعـوىة تداعياٌت خطرية َخاصَّ
يف لنوب اثيان،  اياا يتصل بسياسة 
اـّ ق تُسـْد  مـا ي ااقهـا مـن تهييج 

ثلعصبيات اثطائفية  املناطقية. 

مؤشراُت العودة الربيطانية: 
تسعى ب يطانيا ثلخ  ج من االتّحاى 
اجُ ُر بـي، ماا يعني إطـلق لااحها 
االسـتعااري  اثتنصـل مـن معايـري 
االتّحاى اجُ ُر بي  اثسياَسة اثخارلية 
اثتـي ت سـاها ى ُل االتّحـاى اجُ ُر بي 
)توااقيـاً(. كاـا اثريطانـي 0و اثذي 
ع قل مشـا رات اثكويت اجخري  عال 
تعديلٍت يف مسـوىة االتّفاق. باإلضااة 
عـىل ذثك اقـد تبنت ب يطانيـا ق اراِت 
مجلـس اجمـن اجخـرية تجـاه اثياـن 
ىعااً ثلتسوية اثسياسية اثتي يقوُى0ا 

املواطن اثريطاني مارتن غ يفيث. 
قبـَل تعيـني غ يفيـث أ اخـ  اثعا5 
املايض، بدأ  زيُ  اثخارلية اثريطاني، 

بوريـس لونسـون، زيـارًة ثلانطقة، 
شالت اثسعوىيّة  ُعاان.  لاات 0ذه 
اثزيارة بعد التااع اث باعية يف باريس، 
حيث اثتقى بنظ ائه اجمريكي، ريكس 
تيل سـون،  اثسـعوىّي، عاىل اثجبري، 
 اإلماراتي، عبد اثله بن زايد.  قد اعتر 
لنسون أن »ثسـلطنة عاان  املالكة 
املنطقـة،  يف  مهاـاً  ى راً  اثسـعوىيّة 
 خصوصاً إليجاى حل سـيايس ثألزمة 
اثخارليـة  كافـت  كاـا  اثياـن«.  يف 
اثريطانيـة مؤّخـ اً مـن ثقاااتهـا يف 
مسـقط مع اصائل اثحـ اك اثجنوبي 

املختلفة. 
 يف اثعاَمني اثسـابقني، حصل ت ّىى 
ب يطانيـا عىل سـاحل عـدن، كاا قا5 
 اد ب يطاني بزيارة مواقع اسـتخ اج 
اثنفـط لنـوب اثبـلى، رااقهـم قواٌت 
أمنيـة ب يطانيـة.  منـذ عـا5 أعاىت 
ب يطانيـا ااتتـاح قاعدة عسـك ية يف 
سلطنة عاان، بجانب قاعدة عسك ية 

ثها تقُع يف اإلمارات. 
 يأتي إصدار م تِزقة اثعد ان ثكتب 

طائفيـة كنوع مـن املنطـق اثطائفي 
اثذي 0يجتـه ب يطانيـا يف عرشينيات 
اثق ن املـايض حني كان ليـش اثيان 
املتوكليـة عـىل مقُ بَة من مسـتعا ة 
يف  اإلماراتـي  اثتوسـع  عـدن.  يأتـي 
منطقـة اثق ن اجا يقي يف أحد أ لهه 
توسـعاً ب يطانيـاً، حيـث أن اثعلقات 
اإلماراتيـة اثريطانيـة أكاـ  تشـابكاً 

 عاقاً من غري0ا. 

تداعياُت العودة الربيطانية:
ثلعـوىة اثريطانيـة عـىل املنطقـة 
تداعياٌت خطرية عىل مسـتقبل اثيان، 
 أخطـ  0ـذه اثتداعيات عـىل اثوضع 
اثيانـي اثحـايل يف ظل اثعـد ان، تتاال 
بعقد صفقات سلح لديدة مع املالكة 
اثسعوىيّة  ى ثة اإلمارات. كاا ستتو0 
ب يطانيـا إسـناى اثضعـف اثسـيايس 
اثـذي يعاني منه بن سـلاان،  تغطية 
اثاغ ات اثحاائية اثتي كانت تسـد0ا، 
 أصبحـت تخَجُل من االسـتا ار بذثك 
-علناً- من بعد مقتل خاشقجي.  عىل 
اثتفا يض اسـتقو5  املَِلـّف اثسـيايس 
اجماـي  املبعـوث  بإعطـاا  ب يطانيـا 
مارتن غ يفيث مساحًة ثلح كة  أكاَ  
من ا صـة إلنجـاز تسـوية معينة أَ  
خطـوات يف سـبيل ذثك يف مسـاعي ال 
تخلو من اثخـداع. كاا انه من املحتال 
أن تُعطى سلطنة عاان ى راً يف اثعالية 
اثسياسية كنااذة خلفية تتَحّ ك عر0ا 

ب يطانيا.
 نظـ اً جن اثجنـوب اثيانـي يااـل 
االسـتعااري  ثلنفـوذ  ارتـكاز  نقطـَة 
اثريطانـي اثقديـم، ااـن املحتال أن 
يشـتدَّ اثرصاُع يف لنوب اثيان  ارتفاع 
ستشـهد  كاـا  االنفصاثيـة..  اثنـرة 
ثلخطـاب  اشـتداىاً  املقبلـة  امل حلـة 
اثطائفـي  املناطقـي، مـع اثسياسـة 

اثريطانية اّ ق تُسْد. 

 : ضرار الطيب
منـذ صعـوى  يل اثعهـد اثسـعوىّي 
0ـ 5  رأس  إ0  سـلاان  بـن  محاـد 
اثسـلطة، شـهدت املالكُة اثسـعوىيّة 
مولَة تناقضات غري مسبوقة يف اتا د 
مشـايخ اثو0ّابيـة اثذيـن شـكلوا عىل 
مدد سـنوات طويلة 0ُويَة اثسـعوىيّة 
املتط اـة يف ُكّل يشا، من خلل اتا د 
»اثتح يـم« اثتـي طاثت أشـياَا كاريًة 
ال تحـى، اأصبحوا اجـأًة يفتون ثـ 
»تحليل« ُكّل ما حّ موه سابقاً  بشكل 
ااضح،  بد ن أي عذر أَ  تري ، سود 
خدمـة توّلهـات »بـن سـلاان« اثذي 
يسـعى ثلحفاظ عـىل م كزه من خلل 
تبنّي شـعارات »االنفتـاح«، اجم  اثذي 
كشـف أن خدمـة رغبـة اثسـلطة 0ي 
املقصُد اجسايس ثـ »رشيعة« اثو0ّابية 

اثسعوىيّة. 

من آخ  تلك اثفضائح، كان »إباحة« 
آل  اثعزيـز  عبـد  اثسـعوىيّة،  مفتـي 
اثشـيخ، إلقامة حفل غنائـي ثلاط بة 
اجم يكيـة ماريا كاري )املع  اة بعد5 
حبها الرتداا اثكاري من امللبس(  أقيم 
اثحفـل يف منطقـة مكـة املك مـة قبل 

أيا5. 
آل اثشـيخ كان قد أاتـى قبل أعوا5، 
0و  لايع ىعاة اثو0ّابية اثسـعوىيّة، 
بح مـة اثغنـاا،  االسـتااع ثـه، ثكنه 
ظهـ  مؤخـ ا يف ب نامـج تلفزيونـي، 
 سأثه أحد املشاركني حول اثحفل اثتي 
أقامتـه ماريـا كاري يف مكـة، األاب 
بكيـل املدائح ثـ »اثحكومة اث شـيدة« 
اثتي سـاحت بإقامة اثحفل، متجا0لً 
تااماً اتا د اثتح يم  اثتفسـيق اثتي 
أطلقها من قبُل،  ثم يلجأ حتى الخراع 
»ُعذر رشعي« حتى ثو ثم يكن مقبوالً، 
بـل اكتفـى باـدح »اثسـلطة« ثيؤّكـَد 

أن اثفتـود اثحقيقيـة املعاـول بها يف 
اثنهايـة 0ي رغبة اثبلط امللكي، إباحًة 

أَ  منعاً. 
 لـاا ذثـك باثتزامـن مـع اضيحة 
مااثلـة أخ د، إذ سـاحت اثسـلطات 
ثلفناىق  املقا0ي  املطاعم  اثسعوىيّة 
»اثخاـور«  اثكحوثيـة  املـواى  ببيـع 
ثلباثغـني، يف سـابقة تناقـض اثـرشع 
اإلْســـَلمي نفسـه اثذي ترص املالكة 
عـىل انتحاثـه كهوية ثهـا،  كاحا ثة 
ثلتهـ ب مـن اثهجو5 اإلعلمـي ثجأت 
مـز ره  نـرش  ثيقـة  إ0  اثسـلطات 
تتضان ق ار اثسـااح ببيـع اثخاور، 
اقـط جلـل اإلعـلن عـن زيـف تلـك 
اثوثيقة، بد ن اثتع ض ثتوضيح صحة 

أَ  زيف احوا0ا. 
االنقلبـات  تتبـَع  إن  اثواقـع،   يف 
مواقـف  عـىل  طـ أت  اثتـي  اثكـرد 
ُىعـاة  مشـايخ اثو0ّابيـة اثسـعوىيّة 

 سـلطاتها اثدينيـة، منـذ بـ  ز »بن 
سـلاان« يفـيض إ0 قائاـة طويلة ال 
يتسـع املقا5 ثذك 0ا،  ثعل من أب ز0ا 
كان االنقـلب عـىل اتـود »تح يـم« 
قياىة امل أة ثلسـيارة، اثتي كان لايع 
مشـايخ اثسـعوىيّة مجاعـني عليها، 
ثم بَُطـَل مفعوثها بتوليه »سـيايس« 
 احد من  يل اثعهـد اثذي أراى أن ي ّ َج 
ثنفسه بق ار اثسااح ثلا أة اثسعوىيّة 
باثقياىة، قبل أن يعتقل أب ز اثناشطات 
اثلواتي طاثبن بذثك عىل مدد سنوات. 
االسـتخدا5  0ـذا  إرلـاُع   ياكـن 
اثوقـح ثلفتود  «اثرشيعـة« يف خدمة 
رغبـة اثسـلطة اثسـعوىيّة، إ0 أصـل 
نشـأة اثو0ّابية نفسـها،  قـد اعرف 
بـن سـلاان، خـلل مقابلـة شـهرية 
اجم يكيـة،  انتلنتـك  مـع مجلـة ذي 
أن بـلىه أّسسـت اثو0ّابيـة بطلب من 
»حلفائها« اجم يكان ملحاربة »االتّحاى 

اثسـواييتي«، اجمـ  اثـذي يوضـح أن 
اثسـعوىيّة ثها بـاٌع طويـل يف تفصيل 

»اثدين« عىل مقاسات اثسياسة. 
 ال يغيب 0ـذا عن موسـم اثتطبيع 
باثـذات، مـع  اثخليجـي،  اثسـعوىّي 
بـ زت  اثصهيونـي،  اثـذي  اثكيـان 
مظا0ـُ ه بشـكل أ سـع مـع صعوى 
بن سـلاان، إذ بات اإلعل5ُ اثسـعوىّي 
أكاـَ   اثيـو5  اثسـعوىيّة   اثسـلطات 
رصاحًة يف إعلن اثتـوّىى إ0 »إرسائيل« 
 طبعـا تحت م أد  مسـاع من ىعاة 
اثو0ّابيـة اثذين ظلوا ثسـنوات طويلة 
بـ«السـطني«  «اجقى«،  يتشدقون 
 باتـوا اثيو5 متاا0ني بشـكل تا5 مع 
اثتوّلـه اثسـيايس ثلبـلط يف اثتقارب 
مـع اثعـد  اثصهيونـي،  باثتأكيد ثن 
يدخ  ا أي لهد يف »إباحة«  «رشعنة« 
اثتطبيـع علناً باجـ ى أن يطلب منهم 

 يل اثعهد ذثك. 
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 : محمد ناصر
- يف البداية حدثنا عن س��بب إنشاء 

الهيئة العامة للزكاة؟
أُنشـئت اثهيئُة اثعامـة ثلزكاة ح صاً 
مـن قياىة اثاـورة عىل إقامـة ركٍن 0ا5 
من أركان اإلْسـَل5 اثتي ثطاملا تم تغييُب 
0ـذا اثجانب عن اثواقع  طاملا تم اثتآم  
عـىل 0ـذا اثجانـب  ح اه عن مسـاره 
اثرشعي اثذي أراىه اثله سـبحانه  تعا0 
 اثهدف اج ل  اجخري 0و تجايُع اثزكاة 
 اال0تاا5 باثزكاة ايـ اىاً  مرصااً  اق 
مصاراهـا اثرشعيـة اثتي أمـ  بها اثله 

سبحانه  تعا0. 

- متى تم إصداُر قرار بإنشاء الهيئة 
العامة للزكاة واعتمادها كجهة رسمية؟
تم إصداُر اثق ار قبل ثاانية أشـه  يف 
مايو 55018  قد أنشئت من قبل بفرة، 
 ذثـك بناا عـىل اثحـ ص اثشـديد عىل 
إخـ اج اثهيئـة اثعامة ثلـزكاة إ0 اثنور، 
 كان 0نـاك ح ٌص من بعـض اثجهات 
عىل إاشـال 0ـذا اثق ار اثعظيـم،  ثكن 
ثحـ ص اثقياىة اثسياسـية عـىل إقامة 
0ـذا اث كن اثعظيـم من أركان اإلْسـَل5 
تـم إصدار اثقـ ار  اثحاد ثلـه اثناس يف 

تسارع ثرتيب 0ذه اثهيئة. 

- ما هو أول مش��روع للهيئة العامة 
للزكاة؟ 

0ناك عـدُة مشـاريَع ثلهيئـة اثعامة 
ثلـزكاة،  يف اثحقيقـة اثهيئـة اثعامـة 
اثـزكاة ثم تنطلـِق االنطلقـَة اثحقيقية 
امل لوَة  املؤملة من قبل اثشارع اثياني 
ثهـا،  إناـا انطلقنا بناًا عىل مشـاريع 
االسـتجابة اثطارئة كارش ع اثحديدة؛ 
نتيجـة ثلوضـع اثصعـب اثذي يعيشـه 
إخواننـا يف تهامة، كان 0ناك اسـتجابة 
طارئة، حيـُث تم تدشـني امل حلة اج 0 
باا يقارب )05( أثـف حاثة  )05( أثف 
أرسة، ثـم انطلقنـا ثلاـرش ع اثاانـي 
 ذثـك تزمنًا مـع املوثد اثنبـوي اثرشيف 
 اثـذي ح صنـا أن تكون 0ناك بشـارة 
إلخواننا اثغارمني امل مي بهم يف غيا0ب 

اثسـجون، حيُث تم االنتقاُل إ0 مرصف 
اثغارمني  تم إخ الهم ما يقارب )50( 

من اثغارمني. 
  يف أسـبوع اثشـهيد تـم بعـون اثله 
 تأييـده إقامـُة عـ س لااعـي جبناا 
اثشـهداا، حيـُث تـم تز يُج مـا يقارب 
)1166( ع  سـاً  ع  سـة،  ح صنـا 
أن نسـتهدَف أبناا اثشهداا  تم اثتعا ن 
معنا من قبل أمانة اثعاصاة  مؤّسسة 
اثشـهداا  اآلن اثهيئة اثعامـة ثلزكاة يف 
خطوات حاياة َ متسارعة ثيعم خري0ُا 
أرلـاا اثياـن  نحـن يف طـور اإلعـداى 
مسـح  ثتجهيـز  املتسـارع   اثتجهيـز 
شـامل عـىل مسـتود ُكّل املحااظـات 
 حـرص لايع املصـارف اثتـي ا َضها 
اثله سـبحانه  تعا0  بحاـد اثله اثيو5 
لا0ز ن إلطلق مرش عنا عىل مستود 
اثجاهورية يف اثق يب اثعالل بإذِْن اثله. 

- ه��ل تقوم��ون يف الهيئ��ة العامة 
لل��زكاة بالح��رص يف تنفيذ املش��اريع 

وفق ما أراد اهلل؟
أكيـد ااصاريف اثزكاة ثـم يرك اثله 
سـبحانه  تعـا0 أمـَ  اثزكاة ثل سـول 
محاـد  إناـا تكّفـل سـبحانه  تعـا0 
بترصيفهـا، حيُث قال سـبحانه  تعا0 
َدَقـاُت ِثْلُفَقـَ اِا َ اْثَاَسـاِكنِي  )إِنََّاـا اثصَّ
َ اْثَعاِمِلـنَي َعَليَْها َ اْثُاَؤثََّفـِة ُقلُوبُُهْم َ يِف 
اث َِّقـاِب َ اْثَغاِرِمنَي َ يِف َسـِبيِل اثلَِّه َ اِبِْن 
ـِبيِل َاِ يَضـًة ِمـَن اثلَّـِه َ اثلَّـُه َعِليٌم  اثسَّ
َحِكيـٌم(، 0ناك مصـارُف رشعية  نحن 
ح يصـون ُكّل اثح ص  ال بـد أن نلتز5َ 
بها  بعون اثله سبحانه  تعا0  توايقه 
اقد تـم اختيار نخبة من كبـار اثعلااا 
 0يئة اإلاتاا ثيكونوا يف رئاسـة مجلس 
معايـريَ  أمورنـا  اـق  ثتكـون  اإلىارة 
رشعيـة ىقيقـة  نحـ ص عـىل اث يال 
اثواحد ال يخ ج إاّل يف املصاريف اثرشعية 

اثتي ا ضها اثله سبحانه  تعا0. 

- ما هي اآللية التي اعتمدتم عليها 
يف تنفيذ إخراج املعسرين؟

باثنسـبة يف مـرصف اثغارمـني اقد 
بعـد  يكـوَن  أن  اثحـ ص  ُكلَّ  ح صنـا 
اثجلـوس مـع رئيـس مجلـس اثقضاا 

 اثنائـب اثعـا5  مـع اإلخـوة اثقضـاة 
 اثقانونيـني اجعلنا 0نـاك عدة معايريَ 
 ح صنا أن نخ ج أَْكاَــ  املعرسين مدًة 
 مظلوميـة  أن تكـون اثقضايا قضايا 
غـري مخلة رشعـاً  أن ال تكون اثقضايا 
مـن تلك اثقضايا املح مـة رشعاً، تخيل 
0ناك كاري من اثناس طـال عليهم املدة 
قـد انهـت مـدة محكوميتهـم، ثهم من 
ثكنهـم  اثسـنة   )18( إ0  اثسـنة   )15(
معرس ن عليهم مباثـُغ ماثيٌة كبرية ثم 
يسـتطيعوا تواري0ا سواا ىية أَ  مباثغ 

كلفوا عليها. 
  ح صنـا ُكلَّ اثحـ ص أن ال نخـ ج 
إاّل ثلنـاس اثذيـن 0م ضاـن مصاريف 

اثزكاة  اثذين ثهم أ ثوية  اثذين ب حاة 
اثلـه  عـون اثله ثهم يكـون اجث  اثكبري 
 تحقيق ركن عظيم من أركان اإلْسَل5. 

الفق��راء  بإعط��اء  - ه��ل تكتف��ون 
مبال��َغ مالية فق��ط أم أن هناك خططاً 
اس��تثمارية لتحويل الفقراء إىل أناس 

يدفعون الزكاة؟
امل حلـة  يف  ملشـاريعنا  باثنسـبة   
اثقاىمة بـإذِْن اثله اثهيئة اثعامة ثلزكاة 
ال تقترُص بإعطـاا اثفق اا مباثَغ ماثية 
 سـّلًة غذائيـًة اقـط  َثكن بعـون اثله 
نطاـح  نأمـل أن نسـعى بـكل لهدنا 
 إمكانياتنا ثل اع من مستود  معاناة 
اثفق اا  أن يكون اثفقري محطَّ ا0تاا5 
 ثدينـا مشـاريع  أنشـأنا إىارًة عامـًة 
ثلتاكـني االقتصاىي  0و كيـف ناّكن 
اثفقـري من اثعاـل بعون اثله سـبحانه 

رئيس الهيئة العامة للزكاة في حوار لصحيفة المسيرة:

لدينا رؤية لتمكني الفقراء من الت�ح�ول إل�ى من�تجني
استجابًة لدعوة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف تفعيل 
الزكاة ورصفها يف مصاريفها الرشعية التي رشعها الله، أُنشئت الهيئُة 

العامة للزكاة والتي ملس املجتمُع جدوى إنشائها يف الواقع من خالل 
مشاريعها العديدة والهامة والتي أعادت األمل لدى املجتمع يف أن زكاة 

أمواله ترُصف وفق ما أراد الله، فكم من سجني معرٍس لبث يف سجنه 
سنني طويلة وهو يحلم بمنقذ يمنُحه ضياَء الحرية، وكم من جائع 

ملهوف حرمه الظاملون مما وهبه الله وظل يحلم بما يسد رمقه، وكم 
من ابن سبيل تعّطل ومسكني ُحرم من حاجته وكل َمن سبق ذكره يف 

الزكاة تحل مشاكلهم. 
ويف هذا الصدد أجرت صحيفة املسرية حواراً مع رئيس الهيئة العامة 
للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، تم التطرق فيه إىل رؤى وخطط 

الهيئة واملشاريع التي تم تنفيذها. 
ويف الحوار أّكد الشيخ أبو نشطان أن الهيئَة تهدُف إىل تنفيذ العديد من 

املشاريع نستعرضها يف نص الحوار:

مشروع تزويج أبناء 
الشهداء مّكن 385 

شخصًا من إكمال 
دينهم

 : صنعاء

ىعـا رئيـُس رابطة علاـاا اثيان، اثعلمة شـاس اثدين 
رشف اثديـن، أمس االثنـني، اثجهاِت ذات اثعلقـة بقضايا 
اج قـاف إ0 تعزيز اث قابة اثذاتية يف حفظ أموال  ماتلكات 
 أرايض اج قـاف  رصاها يف مصاراهـا اثتي تحّقق مقصد 
اثواقـف  االبتعاى عن املحسـوبيات  املجاملت باعتبار ذثك 

أمانة يف أعناق اثقائاني عليها. 
 شـّدى اثعلمة شـاس اثدين خـلل اثند ة اثتـي ُعقدت 
بصنعـاا تحت عنـوان »اج قـاف.. اثواقع املختـل  اثحلول 
اثعاللة«، عىل أ0ايّة استكاال مرش ع حرص  توثيق أرايض 
 ماتلـكات اج قـاف  تفعيل منظومـة اث قابـة اثداخلية، 
مشـرياً إ0 تفعيل قضايا اج قـاف  اثحفاظ عىل ماتلكاتها 
 تسـخري0ا يف معاثجة أ ضاع اثفق اا  املحتالني معيشياً 
يف ظل اثظ  ف اثتي تاـ  بها اثبلى ل اا اثعد ان  اثحصار 

 ح به االقتصاىية. 
 ناقشـت اثند ة اثتي حرض0ا،  زي  اثشـباب  اث ياضة 
حسن زيد  نائب  زي  اج قاف  اإلرشاى اثعلمة اؤاى نالي، 
َب  ثلث أ راق عال، اسـتع ضت اج 0 أ قـاف اثوصايا  اثرُّ

 ى ر0ا يف اثنهضـة اثعلاية اثتي قدمهـا عبدامللك اثرشقي، 
مشرياً إ0 أن أسباب ركوى اثح كة اثعلاية يف اثواقع املعارص 
يعوى يف اثغاثب إ0 عد5 تفعيل اثوقف  إصابته بشـلل شـبه 

كامل. 
  ثفـت اثرشقـي إ0 أن خطواِت تفعيـل اثوقف يف تحقيق 
اثنهضـة اثعلايـة، تتاال يف إىارة  تنايـة اثوقف باا يف ذثك 
أ قـاف املـدارس  املكتبـات  اثعلااا  املتعلاني  املسـالد 
 غري0ـا، حاثّاً عىل إنشـاا إىارة من ذ ي اثكفـااة  اثِخرة 
ملتابعـة اج قاف  تنايتها  ترصيفها  إنشـاا مؤّسسـات 
ة باثتعليم  إحياا املسالد  اثهج   املدارس  مستقلة َخاصَّ

اثعلاية. 
اياـا أّكـدت  رقـُة اثعاـل اثاانيـة اثتي قدمهـا عيل بن 
محاـد اثف ان، عىل اثـد ر االقتصـاىي  االلتااعي ثلوقف 
 مسـا0اته بصورة مبارشة يف تقديم اثخدمات االلتااعية 
ثلفقـ اا من خـلل اجعيان اثوقفيـة يف اثتعليـم  اثصحية 
 رصف اثط ق  حف  آبار املياه  إنشـاا اثسد ى  اثحوالز 
املائية  ىعم املجتاعات اث يفية باثزراعة  اثا  ة اثحيوانية 

 غري0ا. 
 بد ر0ـا، بيّنـت  رقة اثعاـل اثالثة اثتـي قدمها،  كيل 

فـي نـدوة لــرابـطـة عـلمـاء اليـمـن بـعنـوان: »األوقاف.. الواقع المختل والحلول العاجلة«:
رئيس رابطة علماء اليمن يدعو إلى حــفظ أموال وممتلكات وأراضي األوقاف 

وصرفها في مصارفها واالبتعــــــاد عن المحسوبيات والمجامالت 
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 تعا0  كيـف نخ له من ىائـ ة اثفق  
 كيـف يصبـح منتجـاً  مزكياً ثـه ى ٌر 
يف املجتاـع، إْن َشـاَا اثلـُه خـلل اجَيَّا5 
اثقاىمة ستساعون  ت  ن املشاريَع يف 

أرض اثواقع بإذِْن اثله. 
ثلـزكاة  اثعامـة  اثهيئـة  يف   نحـن 
ح صنـا أن نقيَم ركناً عظيااً من أركان 
اإلْسـَل5  نحن معنيون يف اج ل  اجخري 
باملصاريـف اثااانية اثتـي ا ضها اثله 
سـبحانه  تعـا0  يف ذثـك اليتنااـس 
سـواا  صاىقـاً  كان  مـن  املتنااسـون 
نحـن أ5 اثجاعيـات  املنظاـات امليدان 
سـيابت صدق  إخـلص ُكّل من يّدعي 
اإلنسـانية  اثشـفااية  اثوضوح  َمن 
يدعي أنـه ح يٌص ُكّل اثح ص عىل راع 
املعاناة عن املواطن اثياني  عن اثفق اا 

 املستضعفني يف مجتاعنا. 

- ه��ل هناك اس��تجابٌة من املجتمع 
مع الهيئة العامة للزكاة؟

اثحاـُد ثلـه خـلل امل حلـة املاضيـة 
عندما بدأت اثهيئة اثعامة ثلزكاة أعااثها 

 لدنا تفاعـلً ثم يكن متوقعـاً، اثناس 
اطائنـوا أنهـم  لد ا زكاتهـم توّزع يف 
مصاريفهـا اثرشعيـة  عندمـا تيقنـوا 
أنـه ال يولـد تلعب كاـا كان يف املايض 
ااثناس عندما يشا0د ن أموال زكاتهم 
ال تُـرصف يف مصاريفها اثرشعية كانوا 
ياتنعون عن ىاـع زكاتهم  ثكن عندما 
الحـظ اثنـاس أن اثـزكاة تُـرصف  اق 
مصاريفها اثرشعية  لدنا تجا با َكبرياً 
 ا0تااما َكبرياً  نحـن يف اثهيئة اثعامة 
ثلزكاة ثدينا من اثوضوح  اثشفااية ما 
يعيننـا،  نحن ندعـو ُكّل اإلخوة املزّكني 
 نقول ثهـم: أعطوا زكاتكـم ثفق ائكم 
ثتطلعـوا  تكونـوا  أيدينـا  يف   أيديكـم 
مطلعـني عـىل زكاتكم مـن أ ل ريال إ0 

آخ  ريال أين تذ0ب  أين ترُصف. 

- هل لديك��م مندوبون يف مختلف 
املديريات ومختلف املحافظات؟

أكيد ا  ُعنا ماتدٌة يف ُكّل املحااظات 
 يف ُكّل املدي يات  يف ُكّل اثعزل، اامتداى 

اثهيئة عىل امتداى اثجاهورية. 

- ما هي الخطوة التي بدأتها الهيئُة 
العامة للزكاة يف إعادة تأهيل وتدريب 

الكادر الوظيفي لها؟
0ناك حزمة ب امج  ى رات َ نح ص 
ُكّل اثحـ ص عـىل أن ن تقـَي بأبنائنـا 
 إخواننـا املوظفـني  أن نخلـق منهـم 
اثصاىقـة  املتايـزة  اثعنـارص  أُ ثئـك 
اثنظيفـة اثنزيهة اثتي تااـل 0ذا اث كن 
اثعظيـم بعظاتـه  للثته  قداسـته، 
 ثكي يكونوا  الهًة  بإذِْن اثله سبحانه 
 تعـا0 بدأنـا اآلن عـدة ى رات تأ0يلية 

 تدريبية عىل مسـتود املدراا  املكاتب 
 املحاسـبني  بإذِْن اثله يف اجَيَّا5 اثق يبة 
سـتكون 0ناك خطوات كبرية  سـيعم 
أبنـاا  ُكّل رشائـح  اثتأ0يـل  اثتدريـب 

اثهيئة اثعامة ثلزكاة. 

تعلم��ون  كم��ا  شمس��ان  ش��يخ   -
ب��أن وس��ائل اإلع��ام تعترب ه��ي من 
يرب��ط بني املؤّسس��ات واملجتمع.. هل 
تقومون أنت��م بتغطية إعامية لكافة 

مشاريعكم؟
اثحاد ثله معنـا قطاع  ا ع ثلتأ0يل 
ُكّل اثرامـج يتـم   اثحاـد ثلـه يعنـي 
تغطيتها إعلمياً  بكااة  سائل اإلعل5 
املختلفة سـواا امل ئية منها أَ  املق  اة 

أَ  املساوعة. 

- يف الثان��ي من فرباي��ر يوم الزكاة، 
تحدثت أنت بأن الهيئة العامة للزكاة 
تهدُف إىل مد جس��ور الثقة فيما بينها 
وب��ني مختل��ف املؤّسس��ات والجه��ات 

العامة، ما قصُدكم؟
بدأنـا قبلهـا بأيـا5 بتدشـني »نعـم 
ثتعظيـم اثـزكاة« مـع اإلخـوة خطباا 

املسـالد،  ح صنـا ُكّل اثح ص عىل أن 
يكـون تاريخ 5/5 مـن ُكّل عا5 0و يو5 
ثلزكاة،  كانت 0ناك حالة عىل مستود 
كااة مـدارس اثجاهورية،  ح صنا أن 
تصـَل ثقااة اثزكاة،  0ذا اث كن اثعظيم 
مـن أركان اإلْسـَل5، اثذي طاملـا غيّبته 
اجنظاة اثسـابقة  غري0ا  طاملا ح اوا 
مساَر0ا عن املسـار اثرشعي اثذي أراىه 
اثله سبحانه  تعا0 ثها، اح صنا عىل أن 
نكون  يكون إخواننـا  أبناؤنا يف  زارة 
اثربيـة  اثتعليم  املـدارس 0م اثصوت 
اثصاىع اثذي بصوتهم اثطا0  يوصلون 
0ـذه اثاقااة اثعظياـة  تعظيم اثزكاة 
 0ذا اث كـن إ0 ُكّل أرس0م  منازثهم يف 
مختلـف قـ د  مدي يـات  محااظات 

اثجاهورية. 

- مل��اذا ل��م يتم تعمي��م الثاني من 
فرباير يف وسائل اإلعام املختلفة؟

0ذه ثيسـت إال خطوة أ 0  ستتبعها 
عدة خطوات،  بإذِْن اثله تكون خطوات 
نالحـة  مبدعـة بعـون اثله سـبحانه 

 تعا0. 

الفق��راء  ال��زكاة  مص��ارف  م��ن   -
واملس��اكني.. فه��ل يوج��د ف��رٌق ب��ني 
شريحة الفقراء وبني شريحة املساكني؟
أكيـد، تجـد أن اثفقريَ 0و مـن يالك 
اثبيـت  ثكنـه ال يجد مـا يكفيه، بغض 
اثنظ  عن املسـكني، ااملسـكني 0و من 

ثيس ثديه بيت  ال مأ د،  ال يشا. 
 0ناك عـدة أصناف سـتندرج تحت 
صنف اثفق اا  رباا أنها تصل إ0 تسعة 
أَ  عـرشة أصنـاف، منهـم اثعالـز ن 
 اجرامـل  اجيتا5  عدة رشائـح،  أَيْضاً 
املسـكني 0و مـن ثيس ثديه مـأ د  ال 
َ يكـون  مـأكل  ال يشا،  مسـكن  ال 

أضعَف من اثفقري. 

- يف ظ��ل الع��دوان والحص��ار عل��ى 
ش��عبنا الحظنا أن الش��ريحة الرتبوية 
ُأنهكت وال ش��ك بأن معظمهم تحولوا 
إىل فق��راء، ه��ل توج��د لديك��م توجٌه 
لتوفري جزء معنّي من مرتبات املدرسني 

كي تستمرَّ العملية التعليمية؟
معنـا بعـُض املعايـري اثتـي  ضعها 
اإلخـوة اثعلااا  اقاً ثلرشع،  بإذِْن اثله 
سـبحانه  تعا0  اقـاً ثلااكن  املتاح؛ 
جَنَّه معك عدة محااظات  معك مصارف 
ثاانية  بإذِْن اثله سـبحانه  تعا0  اق 
0ـذه املصـارف اثااانية   اـق املاكن 
 املتاح سنسعى بكل ما أ تينا من قدرة 
 طاقـة أن نقـو5 باد يد اثتعـا ن بقدر 

املستطاع  سنبذل لهدنا. 

- سؤال عن املؤلفة قلوبهم؟
باثنسبة ثهذا اثصنف أَ  املرصف اويل 

اجم  0و املعني به. 

- آخر مش��روع من مش��اريع الهيئة 
العامة للزكاة هو تزويج أبناء الشهداء، 

فما هو املشروُع القادم للمؤّسسة؟
اآلن معنـا مـرش ٌع سـيتم إطلقـه 
 0ـو ياـي باسـارين مسـار مسـح 
شـامل عىل مستود اثجاهورية  حرص 

ثـكل املصـارف اثااانيـة عىل مسـتود 
اثجاهوريـة،  املسـار اآلخ  0و مسـار 
مواكب ثهذا املسـار،  سيتم خلل اجَيَّا5 
اثقاىمـة بعـون اثلـه مـن خاسـني إ0 
سـتني  رباا تصـل إ0 مائة أثـف حاثة 
كاسـتجابة طارئة ثلحاالت اجََشّد رضراً 
 اجََشـّد لوعاً  معاناة ثتخفيف املعاناة 

عنهم. 
 يف امل حلـة اثقاىمـة سـيتم إطـلق 
مشـاريعنا عـىل مسـتود اثجاهوريـة 
 نسـأل اثله أن يعيننا  أن يواقنا إ0 ما 

ايه رضاه. 

- س��ؤال أخ��ري.. ما ه��ي الصعوباُت 
التي تواجه الهيئة العامة للزكاة؟

أخي كم سـأذك  ثـك اثصعوبات اثتي 
حيـُث  نوالُههـا،  زثنـا   الهنا0ـا  ال 
 أن اثهيئـة اثعامـة 0ـي 0يئة ناشـئة 
  ثيـدة،  كل مـا يتـم بنـاؤه 0ـو من 
اثصفـ ،  ثألسـف اثشـديد أن كارياً من 
اإلخـوة اثذين كانوا مسـتفيدين  الهنا 
منهـم معاناًة شـديدًة،  اثبعـض كانوا 
اثصاىقـني املؤمنـني املخلصـني  لدنـا 
تفاعلً  تعامـلً صاىقاً منهـم، ااثيو5 
 بحاـد اثله عندما بـدأت اثهيئة اثعامة 
ثلـزكاة عالهـا  رأد اثنـاس عالهـا يف 
اثنـور،  خ لت أعااثهـا إ0 اثنور بدأت 
تقـل ُكّل 0ـذه املعاناة  كلاا مشـينا يف 
امليـدان أَْكاَـــ  كلاـا خففنـا املعانـاة 

أَْكاَــ  بعون اثله. 
نأمل مـن لايع اإلخـوة  من لايع 
رشائـح املجتاـع  اثجهـات املعنيـة أن 
يعوا عظاة 0ـذا اث كن اثعظيم  أن 0ذا 
اثف ض اثذي ا ضه اثله سبحانه  تعا0 
 لعله اث كن اثااني من أركان اإلْسـَل5 
ماله مال اثصلة ماله مال اثصيا5 ماله 
مال اثحج، اتلك اث  حية اثعظياة اثتي 
نستقبل بها شه  رمضان  تلك اث  حية 
اثطا0 ة اثتي عندما نقبل إ0 أىاا ا ض 
اثصـلة، كذثك 0ي اث  حيـة اثتي يجب 
أن نستشـع 0ا  نحـن مقبلـون عـىل 
تطهري أمواثنا  أنفسـنا باثزكاة،  يجب 
أن نستشـع  عظاة 0ـذا اث كن اثعظيم 
من أركان اإلْسـَل5  ال بد أن نقيَاه بكل 
اسـتجابة  بكل تفاعل؛ ثكي نكوَن من 
اثذين قـال اثله سـبحانه  تعـا0 عنهم 
ُه، إِنَّ اثلََّه  نَّ اثلَّـُه َمـن يَنـرُصُ )َ َثيَنـرُصَ
كَّنَّا0ُْم يِف اْجَْرِض  َثَقِويٌّ َعِزيٌز، اثَِّذيَن إِن مَّ
َ أََمـُ  ا  َ آتَـُوا اثـزََّكاَة  ـَلَة  أََقاُمـوا اثصَّ
ِباْثَاْعُ  ِف َ نََهْوا َعِن اْثُانَكِ  َ ِثلَِّه َعاِقبَُة 

اْجُُموِر(. 
يجعـَل  اثتوايـَق  أن  اثلـَه   نسـأُل 

أعااَثنا خاثصًة ثوله اثك يم. 

رئيس الهيئة العامة للزكاة في حوار لصحيفة المسيرة:

لدينا رؤية لتمكني الفقراء من الت�ح�ول إل�ى من�تجني
أصبح الناس يعرفون 

أين ُتصرف زكاتهم 
بعد األنشطة التي 

قدمتها الهيئة

الهيئة تضم 
كوكبة من العلماء 

والفقهاء الذين 
هم محط ثقة 

المجتمع

حرص قيادة الثورة 
على تأدية ركن 

الزكاة بمعناه 
الحقيقي سبب 

إنشاء الهيئة

اثجهاز امل كـزي ثلقطاع اإلىاري صاثـح اثزبريي منظومة 
اث قابـة اثشـاملة املتضانـة ثل قابـة اثذاتية  املؤّسسـية 
 اإلل ائيـة  اثداخلية  اثخارلية  املجتاعية، مشـرية إ0 
اثجهوى اث قابيـة ثلجهاز امل كزي ثل قابة  املحاسـبة عىل 
اثعاـل اثوقفـي  تحقيق مقاصـد اثواقفـني  تقييم آثيات 
املنظومة اث قابية،  أ0ايّة ىراسـة تقاري  اثجهاز امل كزي 

باا يكفل تليف االختلالت يف اثعال اثوقفي. 
 من لانبه، أّكد  زي  اج قاف اثعلمة اؤاى نالي استعداى 
اثـوزارة اثتعاطـي اإليجابي مع مـا  رى يف تق يـ  اثجهاز 
امل كزي ثل قابة  املحاسـبة باا يسـهم يف االرتقاا باثعال 
اثوقفـي، مؤّكداً أن اثـوزارة تعتز5 تنفيـذ اثحالة اثوطنية 
ثلحفاظ عىل أموال  ماتلكات اج قاف خلل اثفرة املقبلة، 
باـا يعّزز مـن تفعيل إحيـاا اثـراث اثوقفـي،  أن قياىة 
اثوزارة ستعال ما بوسعها ثتحسني اثعال اإلىاري  حااية 
ة ما يتعلق باسرىاى ماتلكات اج قاف  أموال اج قاف َخاصَّ

 اثعال عىل حرص0ا  أرشفتها  توثيقها. 
 مـن لهته، أّكـد  كيـل  زارة اج قاف ثقطـاع اج قاف 
اثدكتـور حايـد املطـ ي، أ0ايّـة تضاا  لهـوى اجلهزة 
اثقضائيـة  اجمنيـة إ0 لانب املؤّسسـة اثوقفيـة ثتجا ز 

اثصعوبات اثتي توالههـا يف حااية ماتلكات اج قاف من 

أعاال اثسطو  االعتداا. 

 أ صـت اثنـد ة بولـوب رصف ُكّل  قف ملـا  ضع ثه، 

تحقيقا ملقاصد اثواقفني  ىراسـة تشـكيل 0يئة مستقلة 

ثلوصايا  اج قاف  إعـاىة اثنظ  يف قانون اثوقف  ثوائحه 

 اثهيكل اثتنظياي ثـوزارة اج قاف  اإلرشـاى  قطاعاتها 

 تقسـيااتها اإلىاريـة  ا  عهـا باجمانـة  املحااظـات، 

مشّدىة عىل أن يتو0 شؤ َن اج قاف ذ   اثكفااة  اثنزا0ة. 

  أّكدت اثتوصياُت عىل أ0ايّة اسـتكاال عالية اثحرص 

 اثتوثيـق جرايض  ماتلـكات اج قـاف  تف يـغ بياناتها 

 تبوبيهـا  تحديـد قدر0ـا  مواقعهـا  أنواعهـا  حاثتها 

اثقائاـة   ضع اثخ ائـط  اثعلمات باثتنسـيق مع 0يئة 

اجرايض  املساحة. 

من ناحيتهم، ىعا املشـاركون يف اثند ة إ0 إصلح  ضع 

االستااارات اثوقفية، باا يسـهم يف اثداع بعالية اثتناية 

 تألري اج قاف بسع  اثزمان  املكان  معاثجة املأذ نيات 

اثسـابقة  اثتعايم ثكل املناطق اثرشعيـني   كلا اثوقف 

بانع اثبيع  اثرشاا يف اج قاف.

فـي نـدوة لــرابـطـة عـلمـاء اليـمـن بـعنـوان: »األوقاف.. الواقع المختل والحلول العاجلة«:
رئيس رابطة علماء اليمن يدعو إلى حــفظ أموال وممتلكات وأراضي األوقاف 

وصرفها في مصارفها واالبتعــــــاد عن المحسوبيات والمجامالت 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

يا عرب.. الجرح في القلب 
وتبحثون عنه في القدم

د. مها القصراوي

ال أىري مـن أين أبدأ 
مـن حوار اثسـيد نرص 
املقا مـة  سـيد  اثلـه 
 أنتهـي بابـاراة كأس 
تشـا0ُد  آسـيا  أنـت 
اثذيـن  اثعـ ب  بعـَض 
اثيابـان  عَلـَم  ثبسـوا 
بعضهـم  يف  نكايـًة 
 تندب “يا حيف عليكم 

يا ع ب”.. 
اثلـه  حـزُب  بـدأ 
مسـريته اثنضاثية عا5 
85ب1 يف مقارعـة ارسائيـل  عيونـه مصوبـة باتجـاه 
اثجـ ح اثـذي يدمـي اثقلب السـطني  اثقـدس،  ثكن 
ظـل 0ـذا اثتصويب محصـورا يف بـؤرة لغ ااية،  0ذا 
ما يجعل امل ا يتسـاال ملاذا ثم يوسـع ىائـ ة اثتصويب 
باتجـاه املجتاعـات اثع بيـة ثخلـق قاعـدة لاا0ريية 
منظاـة  منتاية ثهذا اثفك  اثذي يقو5 يف أساسـه عىل 
اثحق  اثعدل  املسا اة  اثك امة  اثتح ر من اثتبعية. 

ملاذا تُ كت اثشعوب ثلطابور اثخامس يف بلىنا اثتابع 
ثلواليـات املتحدة  اثغ ب يعباون ايها، يسـري نها ذات 
اثياني  ذات اثشـاال حتى  صلنا إ0َ اثدرك اجسـفل إ0َ 
اثها ية، َ رصنا نتانى ح با ال تبقي  ال تذر تح ق 0ذه 

اثقذارة اثتي  صلنا اثيها
0ـذا اثطابـور اثـذي سـيط  عـىل اثتعليـم  اإلعل5 
 االقتصاى  اثسياسة،  خلق مجتاعات م يضة  ملوثة 
يف عقيدتها  أاكار0ـا  أ ثوياتها  أصبح اثعد  صديقا 
 اثصديـق عد ا، مجتاعات ثوثتهـا اجموال  إذا باثد ثة 
اثع بية ى ثة ااشـلة يف لايع مناحي اثحياة اثسياسية 

 االلتااعية  االقتصاىية  اثاقااية. 
سـؤايل ملاذا انتظ تم حتى لاا اثـدب إ0َ ك مكم  كل 
ــة  تفتيتها منشـور يف كتب  املخططـات ثتازيـق اجُمَّ
ارسائيلية مال كتاب اسراتيجية إرسائيل ال ىيد يونيون 
اثـذي نـرش يف ثاانينيـات اثقـ ن اثعرشيـن أَ   ثيقـة 
كيفونيـم اثتـي نرشت يف اثفـرة ذاتها. ملـاذا ال نالك إاّل 
رىة اثفعـل  كنا أمة منذ سـبعني عاماً غري قاىرين عىل 
اعل يشا، 0ل كانت لايع اجنظاة اثسياسـية متآم ة 
مـع اثغ ب ضد اثبـلى  اثشـعوب. أثم تكشـف اثوثائق 
اثصهيونيـة عن خطط تحـاك ضد املجتاعـات اثع بية 
عـر اثطابور اثخامـس يف اثبـلى حتى ىرلـة اثتفتيت 
 اال0راا،  ىّم ت اثبلى  0ُج ت اثشعوب من أ طانها، 
اااذا كانت تنتظ  اجنظاة اثسياسـية اثتي كانت تعتر 

من اثد ل اثقوية يف مخاب اتها مال سوريا  اثع اق. 
 احـد  سـبعون عامـاً  اثجـ ح يف اثقلـب ينزف يف 
السـطني  اثقدس، اكـم يحتاج اثعـ ب إ0َ أعوا5 حتى 
تعوى اثبوصلـة باتجا0ها اثصحيح صوب اثقدس. لهة 
أصبحت تعد إي ان 0ي اثعد ،  لهة ثانية تخ ج  تقول 
ت كيا 0ي اثعد ،  رباا تخ ج علينا لهة ثاثاة تقول إن 
ماى ر  يف انز يل 0و سبب أزمتنا  ال ندري إ0َ متى؟

اثذئب)اثكيان اثصهيونـي( يربص  يتحني اثف صة 
اهـذه اثع اق مـاذا يحدث ايهـا  0ذه سـوريا  اثيان 
 ثيبيا  مرص  اثسوىان، ثم تبق ى ثة ع بية إاّل  أصابها 
اثعطـب؛ جَنَّ اثقلب مدمي  ينزف  نحـن ما زثنا نبحث 
عـن اثج ح م ة يف اثظه   مـ ة ثانية يف اثبطن   صلنا 
إ0َ اثقـد5 نبحـث ايـه عن اثجـ ح،  اثقلب ينـزف ي اه 

اثقايص  اثداني. 
يا لبهة املقا مة يف ثبنان  السطني  اثع اق  سوريا 
 اثيان  اثبح ين  كل املقا مني اثرشااا أين كنتم؟ أين 
أنتم؟  مجتاعنا اثع بي تحول إ0َ يشا ما يشبه اثجيفة 
 يحتـاج إ0َ اثح ق حتى يتطه . أما آن أن توسـع ىائ ة 
اثفعـل  اثتصويـب يف املجتاعات اثع بيـة باتجاه اثعد  
اثحقيقـي؟ أمـا آن ثجبهـة املقا مة أن تـدرك حالتها 
إ0َ اثبعـد اثجاا0ريي يف املجتاـع اثع بي؛ جَنَّه اثحاضنة 
اثحقيقيـة ثلاقا مني؟ أمـا آن ثجبهة املقا مة أن تدرك 
حالـة اثجاا0ـري إثيها؟ أمـا آن ثها أن تعاـل من ألل 
تاوي  اثشعوب  توعيتها  تنظياها  تصويب بوصلتها. 
* رأي اثيو5

األبعاُد الخفية للصراع بين واشنطن والتشافيزية 

تعبئة واستعداد للمواجهة الحاسمة 

فارس الجيرودي*

يُعيـُد اإلعـل5ُ اثع بـي يف تغطيتـه ثلـرصاع 
مـن  عقَديـن  منـذ  املسـتاّ  
اثزمـن بـني  اشـنطن  اثاورة 
اجزمـة  تقديـَم  اثتشـاايزية، 
مـن خـلل نفـس اجُُطـ  اثتي 
اثغ بـي،  اثتي  أنتجها اإلعـل5ُ 
تتعاد إخفـاا اجبعاى اثحقيقية 
ثلـرصاع، ثذثـك تبـد  مواقـف 
تشـاايز  خليفتـه  اث ئيسـني 
ماى ر من اثقضية اثفلسطينية 
مالً، مواقف ا ىية معز ثًة عن 
سياقها اثطبيعي باثنسبة ثل أي 
اثعـا5 اثع بـي، ااثـرصاع اياا 

اصطلح عىل تسايته بأم يكا اثلتينية، ينتاي 
أصـلً ثنفس صنف اثـرصاع بني املسـتوطنني 
 سـكان اثبلى اجصليني اثذي ينتاي ثه اثرصاع 
اثع بـي- اثصهيونـي يف السـطني، أَ  اثرصاع 
يف لنـوب اا يقيا زمـن نظـا5 “اجبارتهايد”، 
اثذيـن  اثجنوبيـة  أم يـكا  سـكان  إن  بـل 
اصطلحـت اجىبيات اثغ بية عىل تسـايتهم بـ 
”اثلتينيني”، ثيسـوا سـود االمتـداى اثطبيعي 
ثسـكان أم يكا اثشااثية اثذين أ حت برشتهم 
اثخا يـة اثحاـ اا ثلاسـتوطنني اج ر بيـني 
اج ائـل بتسـايتهم بـ “اثهنـوى اثحا ”، حيُث 
يحاـل “اثلتينيـون” نفـس اثبـرشة اثخا ية 
اثحاـ اا  نفـس اثصفـات اثع قيـة،  اياـا 
نجح االسـتيطان اجنجلوساكسـوني ثشـاال 
اثقـارة اجم يكيـة يف إباىة اثسـكان اجصليني، 
 تأسيس ى ثتي كندا  اثواليات املتحدة، اكتفى 
املستعا  ن االسـبان َ اثرتغاثيون باثسيط ة 

عىل  سـط اثقـارة َ لنوبها،  بتأسـيس ى ٍل 
تسـيط  عليهـا اجقليـة اج ر بيـة اثبيضـاا، 
محتك ًة اثا  ة  اثسـلطة، تاركة ثألكا ية من 
سـكان اثبـلى اجصليني اقتسـا5 
اثفقـ   اثبـؤس، بعـد أن قضت 
عـىل ثقااتهم  ثغاتهـم اجصلية، 
ثتتحول أم يكا اثلتينية إ0 مج ى 
حديقـة خلفيـة تابعـة ثد ثتـي 
امل كز »كندا  اثواليات املتحدة«. 
يف اثواقع يقد5 حـال أم يكا 
مسـتقبليًة  صـورًة  اثلتينيـة 
عاـا ياكن أن يـؤ ل إثيه  اقع 
اثعاثم اثع بي  ثيس السـطني 
اقـط بعـد 300 عـا5ٍ، اياا ثو 
اثصهيونـي  نجـح االسـتعاار 
يف كـرس شـوكة املقا مـة،  يف اثقضاا عىل 
اثوطنية،  اثفلسـطينيني  تطلعاتهـم  0وية 
 يف إقامـة م كز تسـيط  عليهـا أغلبية من 
اثسـكان اثصهاينـة يف السـطني  لوار0ا، 
اياـا باقـي اثعاثم اثع بـي با  اتـه  أيديه 
اثعاملة، م شـح ثلتحـول إ0 حديقة خلفية 

تابعٍة ثذثك امل كز. 
ثقد تاّكـن “0وغو تشـاايز” منـذ  صوثه 
ثلسلطة قبل عقدين من اثزمن من إعاىة إحياا 
آمال اجكا يـة يف كامل قارة أم يكا اثلتينية يف 
اثتاتـع بحياة الئقـة ك ياة،  االسـتفاىة من 
ث  ات بلى0م، اثتـي تحتك 0ا اجقلية اثبيضاا 
مصـارف  يف  ثواشـنطن،  توىعهـا  املواثيـة 
اثواليـات املتحـدة، اياـا رىت  اشـنطن عليه 
مـن خلل ىعم تا ى اثنخبـة اثبيضاا امل تبطة 
بها،  اثتي ال تزال تسيط  عىل مفاصل صناعة 

اثنفط يف اثبلى. 

اثجـدار  مع كـة  تعـر  ذاتـه  اثسـياق   يف 
املتحـدة  اثواليـات  بـني  اثفاصـل  اثحـد ىي 
 املكسـيك،  اثتي يخوضهـا اث ئيس اجم يكي 
“ى ناثد ت امـب” عن حاثة اثهلـع اثتي تجتاح 
اجكا ية اثبيضاا يف اثواليات املتحدة من ازىياى 
نسـبة اثسـكان اثلتينيني نتيجـة اثهج ة غري 
اثرشعية من ى ل أم يكا اثوسـطى َ اثجنوبية 
اثفقـرية نحو اثشـاال، ااملواطنـون من أصل 
التيني بلغت نسبتهم يف اثواليات املتحدة 55 % 
باملئة،  0ي م شـحة ثلزىيـاى ثتلمس نصف 
عـدى املواطنني اجم يكيني خلل اثعقوى اثقليلة 
اثقاىمة اياا ثو اسـتا ت معدالت اثهج ة غري 
اثرشعية عىل حاثها،  كأن اثتأريخ 0نا ياارس 
مكـ ه ثيعيد ثلبلى شـيئاً مـن 0ويتها اجصلية 
اثتـي محا0ا االسـتيطان اجنجلوساكسـوني، 
حاثة اثهلع 0ـذه اثتي تجتاح اجكا ية اثبيضاا 
اثر تسـاتانتية أَ  مـا يع ف بـ ”اثواسـب” يف 
أم يكا، من ازىياى عـدى اثلتينيني اثكاثوثويك، 
0ي أحـد اج تار اثتي ثعـب عليها ت امب خلل 

حالته االنتخابية ثيفوز باقة اجكا ية. 
“ى ناثـد  اجم يكـي  اث ئيـس  يقـول 
يف  ى الر  ت يليونـات   7 أنفقنـا  ت امب”:»ثقـد 
حـ  ب اثرشق اج سـط،  كانـت اثنتيجة بعد 
ُكّل ذثـك أني مضط  ثزيارة اثع اق رساً بطائ ة 
مطفـأة اجضـواا«، ثذثك  عكس مـا توحي به 
اثنزعة اثهجومية ثواشنطن تجاه انز يل، اإن 
اثواليـات املتحـدة انتقلت مضطـ ًة  بعد تعا  
ُمَخّططاتها ثلسـيط ة عىل اثعاثـم ثق ن قاى5 
لديد، إ0 خوض مع كتها اثولوىية يف مجاثها 
اثحيوي، ضد سكان اثقارة اجم يكية اجصليني. 

* كاتب وصحافي سوري

عبداهلل العجري

يف ظـل اسـتا ار اثعـد ان 
اثغاشـم عىَل بلىنا بعنجهيته 
 َصَلِفـه  اسـتهدااه املانهج 
ثـألرض  اإلنَْسـان  ثـكل 
يـزىاى  اثحيـاة  مقومـات 
ثليانيني  اثصاوى اجسـطوري 
يف املجابهـة  االنتصـار ثلعزة 
 اثك امـة،  0ـا 0ـو اثعد ان 
يدخل عامه اثخامس  ثم يجِن 
من ح به اثشـعواا عىَل اثيان 
سـَود املزيد من االنكسـارات 

 اإلخفاقات املتتاثية  اثفشل اثذريع اقد ىشن 
مجلـس اثداـاع اثوطنـي ب ئاسـة اجخ رئيس 
املجلس اثسـيايس اجعىل اثقائـد اجعىل ثلقوات 
املسـلحة، اثتعبئَة اثعامة   ّله بتسخري ُكــّل 
اإلمكانيـات ثتعزيـز صاـوى اثشـعب اثيانـي 

 راـد اثجبهات  عـىَل أ0ايّة تطويـ  اثقدرات 
يف مختلـف املجـاالت ثلدااع عن سـياىة اثيان 

 استقلثه  تح ي  أراضيه. 
إن مجلَس اثداـاع اثوطني  0و 
يدشـن 0ـذه امل حلة يجسـد بذثك 
عظاة اثوالبات اثدينية  اثوطنية 
 اإلنَْسـانية املاثلـة أمامـه يف مال 
0كـذا منعطـف تأريخي حسـاس 
يولـب علينـا كيانيني أحـ ار أن 
املعتديـن  اثطغـاة  ضـد  ننتـرص 
اثلـه  عـىَل  متوكلـني  معتاديـن 
سبحانه  تعا0  عىَل صاوى شعبنا 
اثعظيم  يف طليعتـه أبنائه امليانني 
منتسـبي اثقوات املسـلحة  اثلجان اثشـعبية 
اثذيـن يصنعـون املآثـ   االنتصـارات اثخاثدة 
يف مياىيـن اثعـزة  اثـرشف  مواقـع اثك امة 
 يسـّط  ن أر ع ملحـم اثتضحيـة  اثفداا؛ 
ىااعـاً عن اجرض  اثع ض يف سـبيل اثله  من 

ألـل سـياىة اثيان  ك امـة اثيانيـني اجح ار 
اث ااضـني اثخنـوع ثقـَود اثرش  االسـتكبار 
 اثجـر ت اثصهيوأم يكي  اثصهيوسـعوىي 
إماراتـي اثـذي يحُصـُد اثيـو5َ اثهزائـَم امل ي ة 
 اإلخفاقات املتواصلـة يف لايع اثجبهات  ما 
 راا اثحد ى،  ذثك بفضل اثله سـبحانه  تعا0 
 بفضل صاوى شعبنا  بسـاثة املقاتل اثياني 
املدااـع عـن اجرض  اثعـ ض يف ُكـــّل رابية 

 لبل انتصاراً ثلحق  إز0اقاً ثلباطل. 
اثداـاع  توّلـه مجلـس  اـإن  كلـه   ثهـذا 
اثوطنـي ِثتطوي  اثقـدرات يف مختلف املجاالت 
اثتـي ستشـارك ايهـا إ0َ لانب قيـاىة اثدااع 
 رئاسة اجركان  اثسلطة املحلية باملحااظات 
 املدي يات يشكل يف مضامينه  أبعاىه اثوطنية 
إنجـازاً عظياـاً ثقياىتنـا اثاورية اثسياسـية 
 اثعسـك ية اثعليـا عـىَل صعيـد بنـاا  تعزيز 
اثقـدرة اثدااعيـة  اثهجومية ثلجيـش اثياني 

اثذي أصبح اثيو5 قوة ال تُقه . 

نحن واملساعدات اإلنسانية 
َ نحـن مصدُر خط 0ـا َ ثيس مصدر تلـك املسـاعدات َ ال املنظاات 
ها خسـارُة رشانا باثسطو عليها َ اثتلعب بها  اثتي تتو0 تقديَاها، َ أ0اُّ
َ خسـارة مسـتقبلنا باالتكال عليها َ اث كون إثيها، ااثسـطو َ اثتلعُب 
بها برصاها ثغري مسـتحقيها َ بحسـب اج ثوية 0و باإلضااة إ0 كونه 
ثصوصيـًة َ خيانـَة أمانـة ال ي ضا0ـا مؤمٌن عـىل ىينـه َ ال يقبلها ح ٌّ 
عـىل رشاه 0ـو أَيْضاً تضييٌع ثتلك املسـاعدات  َعد5 االسـتفاىة منها يف 
تخفيف  طأة اثحصار َ اثضغط االقتصاىي اثذين يعّول عليهاا اثعدّ  يف 
ضعضعة اثجبهة اثداخلية َ زعزعة صاوى0ا َ 0و أَيْضاً إاساٌى ثصورتنا 
كف سان َ أصحاب حق اثتي باتت تحَظى باحرا5 َ تعاطف اثعاثم له اً 
َ رساً َ اثتي كانت سـبباً رئيسياً يف  صول تلك املساعدات َ ستبقى سبباً 
يف اسـتا ار تداقهـا، إذ ال ياكـُن ثلعاثـم أن يتعاطَف مع ثـص كاا أننا 

5ُ ثلعدّ   رقـًة ليدًة ياكنه  باثسـطو عىل املسـاعدات َ اثتلعِب بها نقدِّ
اسـتغلَثها َ اسـتاااَر0ا ضدنا يف املحاال اثد ثية.. أما خط  املساعدات 
اثاانـي َ اجبعد أث اً اثذي ياكن أن نتسـبَب به اهو االتكاُل عليها من قبل 
قطاع  اسـع من املسـتفيدين منهـا يف اجرياف َ اثتخيل عـن أعااثهم أَ  
االقتصـار من تلك اجعاال عىل ثان اثقات َ اثدخان َ 0و  ضٌع يسٌا عىل 
مسـتقبلهم َ اثبلى عاوماً حني تنتهي اثح ُب َ يتوقف تدّاق املساعدات، 
َ ذثك أمٌ  سـيكوُن بد ن شـك َ ال ياكن أن تسـتا َّ اثح ب َ اإلغاثات إ0 

ما ال نهاية.. 
اثحقيقـُة اثتـي يجـُب أن ندرَكها ليـداً 0ـي أن املعونات اإلنسـانية 
عـ ٌض زائٌل من أع اض اثح ب َ ثدينـا خياران اج ل أن ال نف َِّط برشانا 
َ مستقبلنا َ نحا َل االستفاىَة منها كاا يجُب يف تعزيز صاوىنا  إما أن 
نخرَس اثجايَع َ نحن اقط من يق ُِّر َ ُكلُّ مسؤ ل بقدر طاقته َ بحسب 

موقعه عىل ىعم اثخيار اثسليم َ اثتصدي ثلاسار اثفاسد.. 
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هي معركُة الشرف يا عدوان بال شرف 

عبداهلل علي صبري 
مـا يعتاُل عىل مرسح محااظة امله ة 

يبَعُث يف لانب من لوانبه 
عـىل اثز0و اثوطنـي، ذثك 
أنه ب غـم املؤام ة اثكبرية 
اثخارليـة   اثتدخـلت 
 محا ثة تنفيذ مشـاريع 
اثسـعوىي  ثلحتـلل 
اإلماراتي ايها، إال أن اثهبة 
املحااظة  اثشـعبية جبناا 
اثياـن  أن  مجـدىاً  تؤكـد 
االنكسـار.  عـىل  عصيـة 
 اج0ـم مـن ذثـك أن 0بة 
املهـ ة اتخـذت شـعارات 

 طنية  حد ية تعيل من سـياىة اثوطن 
 علم اثياـن، يف تحول كدنا أن نفتقده يف 
بقيـة املحااظات اثجنوبيـة اثتي تنك ت 
ثهويتها اثيانية،  بات بعض ساارستها 
يفاخ  ن باا يساونه »اثُهوية اثجنوبية 

اثسعوإماراتية«!!
يف امله ة اثيو5 رصخة شـعبية  طنية 
 اعيـة ت اض اثخضوع ثقـود االحتلل 
عـىل  تنطـيل  اثخارلـي،  ال   اثعـد ان 
أبنائها »شااعة اثرشعية » اثتي يتلفعها 
مـن  تتأاـف  اثعـد ان  م تزقتـه،  ال 
االنتاـاا ثلوطن اجكـر اثيان، حتى  إن 
تعاثت االتّهامـات  اثتخّ صات من حول 
اثوحـدة اثوطنية، اثتـي تجعل من بعض 
اثساسـة يف اثجنـوب  اثشـاال ىعاة ثـ 
»0وية صغ د« ي اى ثها أن تتسع ملصاثح 
ضيقة يغلب عليها اثشـخصنة  اجنانية 

 نك ان  قائع اثجغ اايا  اثتأريخ. 
0ا 0ي امله ة تعانق صنعاا  تحتضن 
اثسـيايس  بانطقهـا  عـدن،  تحتـوي 
 اثنضـايل ُكــّل اجح ار يف ربـوع اثيان، 
معلية ثوابت ظننـا أنها غدت من املايض 
سـوق  يف  اثوطنيـة  أصبحـت  أن  بعـد 

اثنخاسة اثسياسية مج ى » لهة نظ « 
ال أكا .. 

أىري أن ثاـة مـن يشـكك يف حـ اك 
املهـ ة،  ي بطونهـا 
اثخارلـي..  باثعامـل 
لايـع  أن   اثحقيقـة 
اثقـود اثوطنية يف اثداخل 
االتّهـا5،  ثـذات  تتعـ ض 
غـري أن اثعـرة مناطة يف 
املعلن عىل  باملوقف  اجصل 
اجرض، اإخواننا يف امله ة 
عىل  ثلحفـاظ  يتدااعـون 
اثسياىة  إن اقتىض اجم  
اثسـلح  موالهة  حاـل 
رغـم  عسـك يًّا،  اثعـد  
اـارق اإلمكانـات، اجم  اثذي يسـتولب 
عـىل ُكـــّل اثقـود اثوطنية تلبيـة نداا 
امله ة  مساندة ح اكها باثقول  اثفعل، 
 اثراع عن االتّهامات  اثظنون اثسـيئة 

أَ  اثحسابات املحلية.. 
يتعـني عىل اثقـود اثوطنية يف صنعاا 
تحديداً أن تلبي اثنداا اثوطني اثوحد ي، 
 تعلـن تضامنهـا  مباركتهـا  ىعاهـا 
اثسـيايس  اثشـعبي ثح اك امله ة، اهذه 
ا صـة ماـىل ثتضايـد لـ اح املـايض 
اثق يـب،  0ـي مدخـل ثتأكيـد اثُهويـة 
اثيانيـة  املوقـف اثوطنـي اثواحـد من 

صعدة إ0َ امله ة. 
 عليـه أقرح تنظيم مسـرية شـعبية 
حاشـدة يف اثعاصاة صنعاا ي تفع ايها 
اثعَلم اثوطنـي اثياني اقط،  شـعارات 
اثتضامـن اثصنعانـي مـع املهـ ة، مـع 
الاتات تنّدُى باثعد  اثسـعوىي  ل ائاه 
اثياـن.  ياكـن  عاـو5  يف   أطااعـه 
ثلاحااظـات اثيانيـة اجخـ د أن تنظم 
مسـريات تضامنية مااثلـة، حتى يعلم 
ُكــّل أعداا اثوطن أن اثيان لسد  نبض 
 احد  أن  حدتَه  سياىته خط أحا .. 

أحمد َعبدالوارث المصري
ذاتيٌّ  اكتفاٌا  اثياُن ايها 
املجا0ديـن  اث لـال  مـن 
اثـذي تغّطي عنَي اثشـاس 
إرشاقهـا،  أقـول   قـَت 
ثجنوى اثتحاثف: أنتم أشباه 
رلـال أما5 رلـال اث لال 

املجا0دين اثياانيني.. 
ثم أقوُل ثجيش اإلمارات 
اثسـعوىية:  َ ليـش 
رلـال  ال  أشـباه  أنتـم 
حاايـَة  تسـتطيعون 
ى ثـَة  أ   اإلمـارات  ى ثـة 
اثسـعوىية ثيـو5  احـد ثو 

كان 0ناك رلاٌل يف اثجيش اثسـعوىي أ  
اثجيـش اإلماراتي َثَاا توالـد عىل حد ى 
أراضيهـم اثسـوىاني َ اجم يكي  اثبلك 
  تـ   اثدانك  ب  اثكلوبيـني َ اثقاعدة 

َ ىاعش  م تزقة اثعاثم.
ُف أنّي من شعب  أنا أاتخُ  َ أعتز َ أترشَّ
اثيان، 0ذا اثشـعُب املجا0ـُد اثعظيُم اثذي 
رلاثُـه قلوبُهـم ُزبَـُ  اثحديد أ ثـو اثباس 
اثشـديد، ثم أاتخـ  أن يل قاىًة عظااَا مال 
اثشهيد اثسـيّد املجا0د اثبطل/ حسني بدر 
اثديـن اثحوثـي َ اثسـيد املجا0ـد اثبطل/ 
َعبدامللـك بدر اثديـن اثحوثي، َقـاىٌة أح اٌر 
َ رشاـاا ياالـون ىيـَن اثلـه عـىل أعظـم 

 لـٍه َ يتجّسـُد اإلسـل5ُ ِقيَاـاً َ أخلقاً يف 
ينتظـ   اثجهاىيـة، مـاذا  ُكّل تح كاتهـم 
اثعـد اُن اجحاُق غري  0ذا 
اثهزائـم َ اثخـزي َ اثعـار 
عىل أيدي أنصـار ىين اثله 
لنوى اإلسـل5 ليش امَلَدى 
أحفـاى اث سـول اجعظـم 
محاـد َ أحفـاى أ0ل بيت 
اث سـاثة،  َ معدن  اثنبـوة 
 أحفـاى عاـار بـن يارس 
َ أحفاى ماثك اجشـر، ثكم 
بامل صاى يا تحاثَف اثعااثة 
اثتحاثـف  أيهـا   اثنفـاق 
اثقذر اثذي ألتاع ايه ُكّل 
ل اثيم اثعاثم من اثقتلة املألورين  خونة 

اج طان َ اثجيوش امل تزقة.
بقياىة اثسـيد املجا0د اثحـ  اثوطني 
اثغيـور اثـويف املؤمن املخلـص/ َعبدامللك 
بدر اثدين اثحوثي  ملز5 اثسـيد املجا0د 
اثشـهيد/ حسـني بـدر اثديـن اثحوثـي 
َ بناىق سـبيل اثله، سـنقتحم حصونَكم 
 قصوَركـم َ ىياركـم بـإذن اثلـه  ثـن 
تاـ  ا من عداثة املسـرية اثُقـْ آنية  من 
ِقصاص اثحياة اثدين،  سـيدرككم املوت 
 ثـو كنتم يف ب  لكم املشـيدة، خياراتنا 
االسراتيجية اثعظااا قاىمة  اثقاى5. 

َ صلِّ اثلهم  َسـلِّْم عىل سـيدنا محاٍد 
 َعىل آثه. 

رانيا المصرية تحكي عن الحرب اليمنية: انهض أيها اليمني 
رانيا العّسال*

قاثـوا يل رانيـا ملـاذا اثحـ ب عـىل 
اثيان؟

اتذك ُت قصَة اثق ية 
اثتـي خـ ج ُكلُّ رلاثها 
اثعـدّ   بَقيـت  مللقـاة 
نساؤ0ا، ااستغل اثعدّ  
اثق يـة  اجمـَ   ىخلـوا 
 اغتصبوا ُكّل اثنساا ما 
ام أة  احـدة قتلت  عدا 

َمن أراى اغتصابها.
نسـاا  االتاعـت 
اثق يـة  قاثـوا إذَا أتـى 
ثنا:  أز اُلنا سـيقوثون 

»ملـاذا 0ي اقـط قا مـت  قتلت من 
حا ل اغتصابها«؛ ثذا قّ رن قتلها. 
أي قتلوا اثرشف حتى يحيا اثعار.

 0ذا ما يحدث اآلن. 
ثقتـال  اثتـي التاعـت  اثـد َل  إن 
اثياـن بقياىة بني سـعوى تعي تااماً 
أنهـا حـ ب باطلة  أنها ثيسـت جلل 
اثرشعية  ثكن جسباب أُْخــَ د، أ ثها 
خواهم من أاكار املسـرية اثُقــْ آنية 
اثتـي تتعـارض مـع اثحكم املسـتبد 

امللكي أَ  اثديكتاتوري اث ئايس.
اثو0ّابيـة  عـ  َش  تهـزُّ   جنهـا 
 تنسُف مباىئها اثتي تخاثف اإلْسـَل5 

اثحنيف.
 اج0ـم 0ـي حـ ٌب باثوكاثـة عن 
يف  اثطامعـة  االسـتكبارتية  اثـد ل 
اثسـيط ة عىل ط ق اثتجـارة اثعاملية 

اثتي رشيانها اثيان.
 ىف زمـن انتهـى ايـه اثـّ ُق، نجد 

أن بنـي سـعوى أعـاى ا تلـك اثعـاىة 
اثجا0ليـة. انـ د اثُحـكَّا5َ يبيعـون 
لنوَى0م مقابل اث ياالت من اثسوىان 

حتى باكستان.
اإلعـل5َ  إن 
اثسـعوىيَّ  اإلعـل5َ 
املوايل ثه يفشـُل ىائااً 
أالعيبـه   تُكتَشـُف 
اهـذه مكـة اامنة ثم 
ياسسـها قذيفة  إذ 
أب 0ة  باثيانني ثيسوا 
أبابيل  بـل 0ـم طـريٌ 
سخ 0م اثله إلسقاط 

املستكرين. 
تـوت  بورقـة   إذ 
تسـاى  تسـقط 
خاشـفقي ثتظهـ  ثلعاثم كلـه مدد 
قذارة اثنظـا5 اثسـعوىّي اثقاتل اثَِّذي 
ثم يسـلم منه لاٌر  ال حتى أبناا اثبلد 

نفسها..
اثيان بعيوني.

0ي يوسـف اثَِّذي التاعـوا إخوته 
 رموه باثُجب.

 مـا أنصـاُره إاّل قايُص يوسـف 
اثَّـِذي رى اثبرص ثيس اقـط ثليان بل 

ثلعاثم كله.
يعطي اثيان ىرسـاً 0اماً ثلبرشية 
أن اإلَراَىة اثحـ ة قـاىرة عىل اثتصدي 

جعتى اثقود اثعاملية.
 كاا تحدد اثكاتب املرصي اثكبري 
0يكل بني سـعوى اليح قوا كتبي إذَا 

انترص ا باثيان  ثم يغ قوا ايها.
أيها املقا 5 اثياني ثك مني رساثة، 
َهــا اثغ يب.. ثقـد م رت   ابتسـم أَيُـّ

بأسـوأ مـن 0ـذا  عـرت..  خفـت 
ماا 0ـو أكرُ من 0ـذا  نجوت.. أنت 
بخـري.. أنت بخري.. حزنُـك مقاَ مة.. 
 أمُلـك مقا مـٌة..  مـا ىمـت تقـا 5ُ 
اأنت بخري...  مـا ىا5 اثقلُب ثم يات 
بعُد، اسـيز0 .. أنت بخري.. كاا قال 

اثكاتب ىيك اثجن.
ثن تحصل عـىل ُكّل ما ت يده.. 0ذا 
مؤّكد.. ثم يحصْل 0ذا جحد منا.. ثكن 
تذّكْ  أنك ثسـَت 0نا ثتجاـع اجثعاب 
كطفـل.. أنـت 0نـا ثتفعَل شـيئاً ما، 
ثتَحـّ َك شـيئاً ما.. ثتبنَي شـيئاً ما.. 

ثتحطم شيئاً ما.. 
 سـيأتي ذثك اثيو5 اثذي سـنجلس 
ايه َلايعاً حول اثنار ثنرشَب قهوتنا 
 نغنـي  نضحـك.. ثكن ثيـس اآلن.. 
اآلن يجـُب علينا أن ناـألَ اثحيَز اثذي 
ينتظُ نـا.. أن نقـول اثكلاـات اثتـي 
أن ناـَي..  أن ننهـَض..  تنتظ نـا.. 
أن نع ق.. أن نـرُصَخ.. أن نتعَب.. أن 

نقاتَل.. أن نكون.. 
َهـا اثياني.  انهض أَيُـّ

  قاتـل.. ال تزال اثكاري من اثخطى 
بانتظـارك..  اثكاـري مـن اثـدر ب.. 
 اثكاري ماا ال تع ُاـه يف ىاخلك.. من 
حزن  ا ح  ماا   رى  نار  أغاني.. 
انهض.. أنت بخري..  نحن بخري.

 تذّكـ  ا ىائاـاً أن اثنجـاَة بصلة 
لااعـة  احـدة اثكتـف باثكتـف بل 
مسـااات حتـى يُطـَ َى سـلاان من 
كم  اسـتقلِل   سـطكم بوحدِة َصفِّ
أرِضكم  راِع َعَلِاكم ال َعَلم أعدائكم. 

* كاتبة مصرية



10
اثالثاا

اثعدى

30 لااىد اج 0 01000ـ
5 اراي  ب5501

)600(
ثقافيةثقافية 

مق ر اجسبوعني اثقاىمني 

ج 0 - 5 لااىد اآلخ ة
من ب1 لااىد ا

له ـ  عده   عيده ـ اثدرس اثخامس عرش
مع اة اث

رصانا إثيك نف اً من اثجن
+  إذ 

ثقافية

 : بشرى المحطوري

يف 0ذا اثقسم من ق ااتنا مللزمة ]َ إِذْ 
[ سـنقف  ْانَـا إَِثيْـَك نََفً ا ِمَن اْثِجنِّ رَصَ
أما5 مواقف امل لفـني  املابطني اثتي 
تدعو إ0 اثسـكوت  اثقعـوى،  ما 0ي 
املواقف اثحكياة اثتـي يجب اتّخاذ0ا 
يف موالهـة أعـداا اجمـة مـن اثيهوى 

 اثنصارد.
أشـار اثشـهيُد اثقائـُد -َسـَل5ُ اثلِه 
َعَليِْه- إ0 مواقـف امل لفني  املابطني 
يف اجمـة،  كيـف أن ُكّل ل ائم اثيهوى 
اثشـاس  أمسـت  اضحـة  ضـوح 
أمامهم،  أنها ستصل إثيهم ال محاثة، 
 ثكنهم يحا ثون أن يتناسـوا ذثك، أال 
يبرص ا اثواقع،  ي اضوا أن يرصخوا 
بكلاـات املـوت ثهـم، باث غـم من أن 
أ ثئـك يعالون عىل إماتتنا اعلً، حيُث 
قال: ]من املتوقع أن تساع من بعض 
اثنـاس 0نا،  0نـاك: يسـخ  من 0ذا 
اثشـعار، أَ  يته ب من املشاركة ايه، 
أَ  يخـّوف اآلخ يـن مـن أن ي اعـوه، 
ايتوقـع أنـه قـد يحصـل كـذا أَ  قـد 
يحصل كذا، أَ  رباـا، أَ  احتااالت...، 
 0ـذا 0و مـن ضعـف اإليَْاـان؛ جننا 
نجد 0ذا اثشـخص 0و من ينطلق عىل 
أسـاس االحتااالت،  يرك اثيقينيات، 
اثيقني اثذي يأم  باثعاـل يف اثُقــْ آن 
اثك يم، اثخط  املتيقـن اثعال املتيقن 
لد ائيتـه، يـرك اثيقـني،  يايـل إ0 
االحتااالت: ]رباا يكون 0ذا اثشـعار 
ياري اثد ثـة ايحصـل يشا، رباا 0ذا 

ياري أم يكا ايحصل يشا![. 

االس��تدالُل بأحداث الحادي عش��ر 
من سبتمرب2001م:�� 

 استدل اثشـهيُد اثقائُد -َسَل5ُ اثلِه 
َعَليِْه- عىل أن اثيهـوى  اثنصارد أكاُ  
ا0تاامـاً بأم  أمتهم منـا،  ذثك ب ّىة 
اعلهم تجاه املسلاني بشكل عا5، بعد 
أحداث 11  سـبتار يف نيويورك، حيث 
قال: ]حاىث  احـد حصل يف نيويورك 
حاىث  احد تَحــّ ك ثه املواطنون من 
اثيهـوى  اثنصـارد يف مختلـف بلدان 
أ ر با  رضبوا املسـلاني يف اثشـوارع 
مسـالد0م  إ0  إ0   0الاو0ـم 
م اكز0ـم  ُقتـل كاري منهم  سـجن 
كاري  أ ذي كاري من املسـلاني 0ناك، 
انطلقـوا 0م عىل أسـاس حاىث  احد 
عـىل مبنـى  احـد، أمـا نحـن اائات 
اثحواىث عىل أمم بأكالها عىل عرشات 
املبانـي عـىل عـرشات املسـالد عـىل 
عـرشات املستشـفيات عـىل عـرشات 
املدارس يف مختلف املناطق اإلسـلمية 
 ال نتَحـّ ك، أثيس 0ذا يعني بأن أ ثئك 
أكا  ا0تااماً بأم  أمتهم أكا  منا؟ 0م 
مـن انطلقوا حتى يف اسـراثيا، -  أين 
اسـراثيا من أم يـكا؟ -  يف ب يطانيا 
مختلـف  أملانيـا  يف  ا نسـا  يف   يف 
املسـلاني  إليـذاا  انطلقـوا  املناطـق، 
 رضبهـم بعـد ذثـك اثحـاىث، حاىث 
عـىل مبنى  احد  ثيس من املحتال أن 

يكـون ذثك بتخطيـط أي لهة ال ى ثة 
إسـلمية  ال ى ثة ع بيـة  ال منظاة 
من املنظاات ىاخل 0ذه اثبلدان،  إناا 
0و من عال اثصهيونية نفسها، اأنت 
عندمـا تشـا0د أنهـم يايتـون أمتـك 
 يايتـون ىينك اعـلً - باثفعل  ثيس 
باثقول اقط - ثم تجبن أن تقول قوال: 
املـوت جم يكا - املوت إلرسائيل، أثيس 
0ذا يعني بأنك ثم تصبح شيئاً  ثم تعد 
شيئاً؟  أنك يف اثواقع أصبحت صف اً يف 

0ذه اثحياة[. 

الناُس املس��املون الُع��ّزل.. هم أول 
من ُيضربوا:��

 حّذر -َسَل5ُ اثلِه َعَليِْه- من املواقف 
اثخطرية اثتـي يتخذ0ا بعـض اثناس 
تجـاه أعدائهـم،  املتاالـة يف اثدعـوة 
إ0 اثقعوى  اثسـكوت،  يـ  ن أن ذثك 
)حكاـة(  أنهـم بذثك سيعيشـون يف 
أمان، حيث قال: ]اثـذي ينطلق ثيابط 
 إن كان قد اهم اعلً ثكنه إنسـان ال 
ه يشا، ال يهاه إسـلمه، ال تهاه  يهاُّ
أمته، يسـكت؛ جنه ي د أن سلمته يف 
أن يسـكت،  ي د أنـه عندما يتجه إ0 
اثسـكوت أنه اثشـخص اثحكيم اثذي 
ع ف كيف يحااظ عىل أمنه  سلمته. 
نقـول: أنـت غاثط عـىل نفسـك، أنت 
تجني عىل نفسـك من حيث ال تشع ، 
أنت تهيئ نفسـك جن يكون ثك عدّ ان 
مقابل عد   احد، أنت ال تتأمل اجحداث 
ليداً حتى تع ف أن أ ثئك اثذين  قفوا 
موقفك 0م عاىة اثضحيـة اج 0 أما5 
نشـا0د  عندمـا  يحصـل،  حـدث  ُكّل 
اثتلفزيون سواا عن أاغانستان أَ  عن 
السـطني أَ  غري0ا، أثسـتم تساعون 
 نسـاع لايعـاً أنـه كاري مـن أ ثئك 
رضبـوا  قتلـوا  ىمـ ت بيوتهم  0م 
كاـا يقوثون عـزَّل، اثعزل 0ـم 0ؤالا 
اثذيـن 0م كـ ]اجثـوار[ يعتزثون  0م 
من قـد قّ ر ا بأنه ال ىخـل ثهم  أنهم 
َسيسلاون، 0م شا0د0م 0م يكونون 
0م اثضحيـة  أ ل من يُـرضب، إنهم 
ال يسـَلاون أبداً، رُضبوا يف أاغانستان 

 رُضبوا يف السطني[. 
 يف نفس اثسياق قال أيضاً: ] نقول 
ثهم أيضـاً من يفك  ن 0ـذا اثتفكري: 
تابعـوا اثتلفزيـون  سـر ن.. 0ل إن 
أ ثئـك املجا0ـد ن  حد0ـم يرُضبون 
املجا0د ن يف اثشيشـان  يف اثبوسـنة 
 يف السطني  يف ثبنان  يف أاغانستان 
 يف أية منطقـة؟ أ5 أن اثرضب اجكا  
 اثنقـص اجكر يأتـي يف َمْن؟ يف أ ثئك 
اثذيـن قـّ ر ا اثقعوى، 0م من تسـاع 
عنهـم يقال عنهـم )مدنيـني  ُعّزل(، 
ثـم انظـ  أ ثئـك املدنيني  اثعـزل 0ل 
0م نسـاا  أطفال؟. أ5 أنك ت د ايهم 
اثكاري من اثشـباب، ت د ايهم اثكاري 
من اث لـال اثذين كان باسـتطاعتهم 
 بإمكانهم أن ينطلقـوا يف عال اذثوا 
 ُىِم ت بيوتهم عىل رؤ سهم،  ىم ت 
مزارعهـم ثـم أصبحـوا يبكـون كاـا 
تبكي اثنسـاا، ثم يف ثله  ال يف سـبيله. 

ال ي  ن جنفسـهم عـزاً  ال مجداً أما5 
مـا يشـا0د نه مـن ىمـار، ثكنك أنت 
عندما تنطلـق يف موالهة عد ك اإنك 
سـتُكون أقل أملاً يف ىاخل نفسـك أما5 
ما تشـا0د من رضباتهم يف بيتك أَ  يف 
أ الىك. اثسيد حسـن نرص اثله عندما 
قتـل ابنه 0ـل بكى كاا يبكـي أ ثئك؟ 
بكل ارتياح بل قال عن ابنه أنه 0و من 
0الـم أ ثئك  غزا0م 0م، ثم ينتظ  يف 
بيتـه حتى يأتوا 0ـم ايرضبوه، 0كذا 

كل5 اث لال[. 

يج��ُب  الت��ي  الحكيم��ُة  املواق��ُف 
اّتخاذها ضد اليهود:�

 انّـد اثشـهيُد اثقائـُد -َسـَل5ُ اثلِه 
َعَليْـِه- أقـواَل اثبعـض بـأن اثحكاة 
تقتـيض املهاىنـة  اثسـكوت،  عـد5 
تأليـج اثيهـوى  اثنصارد ضدنـا، أَ  
0ـذا  اثحكومـة ضدنـا،  أن  تأليـج 
سـيؤىي إ0 اثسـلمة  اثعيش بأمان!! 
اقـال: ]إن مـن يَْسـَلم حقيقـة  من 
0ـو أبعـد عـن اثخطـ  حقيقـة  من 
تـ ىض نفسـه حتى  ثـو أصابه يشا 
0ـم املجا0د ن }أَنَْجيْنَا اثَِّذيـَن يَنَْهْوَن 
ـوِا{ قال سـبحانه  تعا0 يف  َعـِن اثسُّ
آيـة أخـ د: }َكذَِثـَك َحّقـاً َعَليْنَـا نُنِْج 
اْثُاْؤِمِنـنَي{. املؤمنون 0م من يأم  ن 
باملعـ  ف  ينهـون عـن املنكـ ، 0م 
مـن يجا0د ن يف سـبيل اثلـه بكل ما 
يسـتطيعون، 0ؤالا 0ـم من يصح أن 
يقال ثهم - باعنى اثكلاة مسلاون - 
 اإلسـل5 0و ىين اثسل5 ملن؟ ملن 0م 
مسـلاون حقيقـة؛ جنهم مـن يبنون 
أنفسـهم ثيكونـوا أعزاا أقويـاا، 0م 
مـن يبنـون أنفسـهم ثيسـتطيعوا أن 
يداعوا عن أنفسهم اثرش، ثيداعوا عن 
أنفسـهم اثظلـم، ثيداعوا عـن بلد0م 
اثفسـاى، ثيداعوا عن ىينهـم اثح ب، 
اهـم أق ب إ0 اجمن  اثسـل5 يف اثدنيا 

 يف اآلخ ة[. 
 استشهد -َسـَل5ُ اثلِه َعَليِْه- بكل5 
ثإلما5 عيل عليه اثسـل5 يحث ايه عىل 
 لـوب اثعال عىل أن يكـون املجتاع 
قوياً، معه أسـلحة قويـة، مؤث ة عىل 
اثعـد ، ثكـي ي 0ـب لانبنـا،  يعال 
ثنـا أثـف حسـاب،  استشـهد أيضـا 
باقارنـة بسـيطة بني قـوة اإلي انيني 
 اثفلسطينيني، حيث قال: ]نحن نعلم 
أن اثغـ ب أن أم يـكا  إرسائيل تحال 
من اثعـداا إلي ان أكا  ماـا يحالونه 
ثلفلسـطينيني،  ثكن 0ل اسـتطاعوا 
أن يعالـوا شـيئاً باإلي انيـني؟  0ـم 
مـن ياتلكـون صواريخ بعيـدة املدد، 
 ياتلكـون قنابل نو يـة،  ياتلكون 
أ ثئـك  أن  يع اـون  جنهـم  ُكّل يشا؛ 
ثيس من اثسـهل أن يدخلـوا معهم يف 
ح ب، سـتكون ح باً منهكة لداً ثهم 
يف مختلـف املجـاالت، كاا قـال اإلما5 
عـىل )عليه اثسـل5( ))بقية اثسـيف 
أبقـى  ثـداً  أكا  عـدىاً(( إناـا يأتي 
اثنقـص يف من يجعلون أنفسـهم كاا 
نقول ]مدااخ[ أ ثئك اثعزل.. أثم يقتل 

يف أاغانسـتان اثكاري من أ ثئك؟ ق د 
بأكالها ُىم ت. 0ناك اثحرسة أن تدم  
بيتـك  أن تقتـل أرستك،  أنـت ال ت د 
أنك قـد عالت باثعد  شـيئاً، سـتند5 
عىل أنك اتخذت ق اراً كان ق اراً خاطئاً 
باثنسـبة ثـك  كانت نتيجته عكسـية 
عكس ما كنت قد رساته ثنفسك، إنهم 
ال يسـلاون أبداً أ ثئك اثذيـن يقوثون 
جنفسـهم: ]أمـا نحن ما ثنـا حالة[. 
 يقوثون كاا يقـول املنااقون عندما 
يـ  ن املؤمنـني ينطلقـون يف مواقف 
- مهاـا كانت بسـيطة - عندما ي  ن 
املؤمنـني ينطلقــون يف مواقـف ضـد 
ى ثة كرد }َغ َّ 0َُؤالِا ِىينُُهْم{، أثم يقل 
املنااقون يف ذثك اثعرص أيا5 رسول اثله 
)صلوات اثلـه عليه  عىل آثـه( عندما 
انطلق املسـلاون ملوالهة ى ثة اث  5، 
 ى ثـة اث  5 كاا توالـه أم يكا اآلن: 
}َغ َّ 0َـُؤالِا ِىينُُهْم{ مسـاكني مغفلني 
يذبحون أنفسهم، كيف باستطاعتهم 
أن يؤثـ  ا عـىل ى ثة عظاـى؟! ال، إن 
املغ  ريـن 0م أ ثئك، 0ـم اثذين غّ  ا 
اثك يـم  اثُقـــْ آن  أنفسـهم.  لـاا 
ثيؤّكـــد أيضاً أن من يتخذ ن ق ارات 
كهـذه - ثيقعـد ا - إنهم ثن يسـلاوا 
 0ـم من سـتناثهم اثعقوبة بأضعاف 
أضعـاف من اآلال5  اثنقـص أكا  ماا 

يعاني منه املجا0د ن[. 

تثبي��ط املنافق��ني للمس��لمني يف 
غزوة تبوك:�� 

 ثفت -َسـَل5ُ اثلِه َعَليِْه- إ0 موقف 
املنااقـني يف املدينة املنورة، عندما قّ ر 
رسـوُل اثله صىل اثله عليه  آثه  سلم 
أن يذ0ـَب ثغز  اثـ  5،  أنهـم عالوا 
لا0ديـن عـىل أن يابطـوا املسـلاني، 
 قد سـّط  اثله ذثك ق آنـاً يُتىل إ0 يو5 
اثقيامة،  ذك  0ذا اجم  ايه إسـقاط 
عـىل اثواقـع اثـذي نعيشـه، حيث أن 
امل لفـني كاـري ن يف زمننـا، حيـث 
قـال: ] يقوثون كاا يقـول املنااقون 
عندمـا يـ  ن املؤمنـني ينطلقـون يف 
مواقف - مهاا كانت بسيطة - عندما 
يـ  ن املؤمنني ينطلقــون يف مواقف 
ضـد ى ثة كـرد }َغ َّ 0َـُؤالِا ِىينُُهْم{ 
أثـم يقل املنااقـون يف ذثك اثعرص أيا5 
رسـول اثلـه )صلوات اثلـه عليه  عىل 
آثه( عندما انطلق املسـلاون ملوالهة 
ى ثة اثـ  5،  ى ثة اثـ  5 كاا تواله 
ِىينُُهـْم{  0َـُؤالِا  }َغـ َّ  اآلن:  أم يـكا 
مسـاكني مغفلني يذبحون أنفسـهم، 
كيف باستطاعتهم أن يؤث  ا عىل ى ثة 
عظاـى؟! ال، إن املغ  رين 0م أ ثئك، 

0م اثذين غّ  ا أنفسهم[. 
مضيفـاً أن مـن يف  مـن املوالهة 
خواـاً من املوت اإن املوَت سـيأتيه ال 
محاثـة، حيث قـال: ] لـاا اثُقــْ آن 
اثك يم ثيؤّكـــد أيضاً أن من يتخذ ن 
قـ ارات كهـذه - ثيقعـد ا - إنهـم ثن 
يسـلاوا  0م مـن سـتناثهم اثعقوبة 
بأضعاف أضعاف مـن اآلال5  اثنقص 
أكا  ماـا يعاني منـه املجا0د ن. إن 

اثله حكيم  بيـده أمور اثناس لايعاً، 
اأنـت ال تفكـ  أنك عندمـا تخطط يف 
ىاخـل نفسـك ارلـح أن تقعـد  أن 
قعوىك 0و اثسـلمة، إن 0ناك من 0و 
عليـم بذات اثصـد ر، 0و يعلـم ما يف 
أعااق نفسك  0و ثن يغفل عنك؛ جنك 
 احد من املسلاني، إنك  احد مان 0و 
يف  اقعه قـد أعطى اثله ميااقاً؛ عندما 
تقـول بأنـك مسـلم  أنك مؤمـن، إنك 
حينئٍذ مان يق  عىل نفسـه بأنه مان 
قاثوا سـاعنا  أطعنا،  0ذا 0و ميااٌق 
بني اثله  بني اإلنسـان، اثله اثذي يعلم 
بأعاـاق رسائ ك، برسائـ ك يف أعااق 
نفسـك 0و من سـيجعل ما تفك  ايه 
بعيـداً  مسـتحيلً }أََثـْم تَـَ  إ0َِ اثَِّذيَن 
َخَ ُلـوا ِمـْن ِىيَاِر0ِْم َ 0ُـْم أُثُوٌف َحذََر 
اْثَاـْوِت َاَقاَل َثُهُم اثلَّـُه ُموتُوا{ أثم يقل 

اثله 0كذا، موتوا؟[. 

أرادوا القعود لكي َيْسَلُموا.. إذن لن 
َيْسَلُموا:��

 اسـتنك  -َسـَل5ُ اثلِه َعَليِْه- أ ثئك 
املابطني املنطلقني يف اثناس يشـري ن 
باثقعـوى  اثسـكوت  عـد5  عليهـم 
منارصة اثحق؛ جن ذثك 0و )اثحكاة( 
 اثـذكاا  اثد0اا  اثسياسـة تقتيض 
0ـذا، اقـال: ] أنـت تلاـس أنـت يف 
زمانـك  أما5 مـا تقو5 به مـن عال، 
تلاس أ ثئك اثذين قّ ر ا جنفسـهم أن 
يسـكتوا،  أن ينطلقـوا ثيابطوا عنك، 
ت ا0ـم ا حـني باا 0ـم عليـه، أنهم 
يـ  ن أنفسـهم اثحكاـاا  اجذكياا، 
 اثذيـن اهاوا كيف يبعد ن أنفسـهم 
عـن اثخطـورة، 0نـا قـال اثلـه عـن 
ِبَاْقَعِد0ِْم  اْثُاَخلَُّفـوَن  }َاِ َح  أمااثهم: 
ِخلَف َرُسوِل اثلَِّه َ َكِ 0ُوا أَْن يَُجا0ُِد ا 
ِبأَْمَواِثِهـْم َ أَنُْفِسـِهْم يِف َسـِبيِل اثلَّـِه{ 
ك 0وا، ضعف يف إيَْاانهم، ضعف حتى 
يف رلوثتهم، ثيس ثديهم إباا كاا ثدد 
اث لـال،  قاثوا ثآلخ ين: }ال تَنِْفُ  ا يِف 
اْثَحـ ِّ ُقْل نَاُر َلَهنََّم أََشـدُّ َحّ اً َثْو َكانُوا 

يَْفَقُهوَن. 
أثـم يهّدى أ ثئك بأنهـم إن كان عد5 
خ  لهـم تحت عنوان: أن اثوقت حار 
ال نسـتطيع أن نخـ ج يف اثحـ  0و يف 
اثواقع ثيس عذراً حقيقياً،  ثيس عذراً 
ُمـرّراً، أنتـم قعدتم ى ن مـرّر،  أنتم 
تشـا0د ن رسـول اثله )صلـوات اثله 
عليه  عـىل آثه(  0و إنسـان كاالكم 
يؤملـه اثحـ   اثـرى، اهل أنتـم أرحم 
أنفسـكم عـىل  بأنفسـكم  تؤثـ  ن 
رسـول اثلـه )صلوات اثلـه عليه  عىل 
آثـه(! ثـو كان 0نـاك يف اثقضية مرّر 
ثقعد 0و، ثكن ثيس 0ناك مرّر،  ثيس 
0و مان يبحـُث عن املـرّرات ثلقعوى 
}ُقـْل نَاُر َلَهنََّم أََشـدُّ َحـّ اً{ ماذا يعني 
0ـذا؟ أثيس يعنـي 0ذا بـأن قعوىكم 
عصيان،  أن قعوىكم من منطلق أنكم 
ت يد ن أن تَسـلاوا، إذاً الن تسـلاوا، 

 رااكم اثنار إن كنتم تفقهون[. 

: ] برنامج رجال اهلل: ملزمة ]َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفًرا ِمَن اْلِجنِّ

الشهيد القائد: املؤمنون يأمرون باملعروف ويجاهدون يف 
سبيل اهلل والساكتون والقاعدون ستنالهم العقوبة
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قتلى وجرحى جراء تفجري 
إجرامي يف مدينة بلد 

العراقية 
 : متابعات 

استشـهد عدٌى من املدنيـني اثع اقيني  أصيب آخ  ن، 
أمـس االثنـني، لـ اا تفجـري إل امـي بعبـوة ناسـفة 
اسـتهدف حاالـَة ركاب لنـوب مدينة بلـد يف محااظة 

صلح اثدين  سط اثع اق. 
 نقل موقع اثسـوم ية عن مصدر أمني ع اقي قوثه: 
إن تنظيم ىاعش اإلل امي اسـتهدف بعبوة ناسفة كانت 
موضوعًة عىل لانب اثط يق لنوب مدينة بلد حاالًة تقل 
ز اراً جماكَن ىينية، ما أّىد إ0 مقتل  إصابة عدى منهم”. 
 أشـار املصـدر إ0 أن قـوة أمنيـة تولهـت إ0 مكان 

اثتفجري  نقلت املصابني إ0 مستشفى ق يب. 
يذكـ  أن اثقـود اجمنيـة اثع اقية تواصـل عالياتها 
مللحقـة الول إل اميـي “ىاعش”  اثقضـاا عليهم بعد 
إعـلن تح يـ  معظـم اجرايض اثع اقيـة مـن اثتنظيـم 

اإلل امي نهاية عا5 5017. 

الطريان الصهيوني املعادي 
يجدد خرَقه لألجواء اللبنانية

 : متابعات 
لـّدى طرياُن اثعد ِّ اثصهيوني خ َقه ثأللواا اثلبنانية، 
يف انتهـاك سـاا  ثلقـ ارات اثد ثيـة  يف مقدمتها اثق ار 
1701.   أ ضحـت مدي يـُة اثتوليـه يف قيـاىة اثجيـش 
اثلبناني يف بيان أصدرته، أمس االثنني، أن خاَس طائ ات 
ح بية صهيونية معاىية خ قت اجلواَا اثلبنانية  نّفذت 
طرياناً ىائ ياً اوق مناطق اثجنوب  املتن  بعبدا  اثشوف 
 زحلة  اثبقاع اثغ بي  بعلبك ثم غاىرت لايعها اجلواا 

اثلبنانية عىل اثتوايل باتجاه اجرايض املحتّلة”. 
 أضـاف اثبيان، أن طائ ة تجّسـس صهيونية معاىية 
خ قـت اجلـواا اثلبنانيـة مسـاا اجحد املـايض  نّفذت 
طريانـاً ىائ ياً عـىل علو منخفض اـوق مناطق اثجنوب 
 صـوالً إ0 صـور  صيدا  اثبقـاع اثغ بي قبـل أن تغاىر 

لنوبا باتجاه اجرايض املحتّلة. 

إيران: على أمريكا الخروج من 
سورية وأفغانستان 

 : متابعات 
أّكـــد عـيل أكـر  اليتـي -مستشـار قائـد اثاـورة 
اإلْســـَلمية اإلي انية ثلشـؤ ن اثد ثيـة-، أمس االثنني، 
أنه عـىل اثواليات املتحدة اجم يكية اثخ  َج من سـورية 

 أاغانستان شاات أ5 أبت. 
 أشـار  اليتي خـلل كلاـة أثقا0ا يف ملتقـى »تبيني 
منجـزات اثاـورة اإلْســـَلمية«، إ0 أن سـورية  اثع اق 
 ثبنـان  اثيان  إ0 َحـّد ما أاغانسـتان 0م اثيو5 حلفاا 
إقليايون حقيقيون إلي ان ثذثك عىل “أم يكا اثخ  ج من 

سورية  أاغانستان شاات أ5 أبت”. 

احتجاجات يف الخرطوم ومسريات يف كسال بسبب مقتل معلرّم بمركز شرطة 
 : متابعات 

شـهدت عدٌى من أحياا اثعاصاة اثسـوىانية 
اثخ طـو5، أمـس االثنـني، احتجالـاٍت مندىًة 
بتد0ور اج ضـاع االقتصاىية يف اثبلى  مطاثبة 

ب حيل اث ئيس اثبشري عن اثحكم. 
 قاثت مصاىر إعل5 سوىانية: إن املظا0 ات 
خ لـت من أحياا اجز0ـ ي  مايو باثخ طو5، 
 حي اثعباسـية بادينة أ5 ىرمان  حي شابات 

بادينة اثخ طو5 بح ي. 
 أضااـت املصـاىر، أن املتظا0 يـن ُقـدرت 
أعداُى0ـم بني اثعرشات  املئات،  رىى ا 0تااات 
تنـدى بتد0ـور اج ضـاع االقتصاىيـة يف اثبلى، 

 تطاثب بـ »تنحي« اث ئيس عا  اثبشري. 

يف اثسـياق ذاته، نقل ناشطون صوراً ثوقفة 
احتجاليـة نظاهـا معلاـني بادينـة كسـل 
)رشق(؛ احتجالـاً عىل مقتـل معلم ىاخل مق  

أمني. 
 اعرات رشطة مدينة كسل اثسبت اثفائت 
أن املعلـم أحاـد اثخـري تـوىف أثنـاا إلـ ااات 
اثتحقيـق معه ىاخل مق  أمنـي باثوالية،  كان 
ضاـن متهاـني أخ ين تـم اثتحفـظ عليهم يف 
ح اسة لهاز اجمن،  ثم توضح اثرشطة سبب 

اعتقاثه. 
تشـهد مـدٌن سـوىانية احتجالـاٍت منّدىة 
باثغلا  مطاثبـة بتنحي اث ئيس عا  اثبشـري 
منذ ب1 ىيسار، صاحبتها أعاال عنف من قبل 
قوات اجمن أسـف ت عن سقوط 50 قتيلً  اق 

إلحصائيات ناشطون  أحزاب معارضة. 

االحتالل يعتقل 16 فلسطينياً يف عدة مناطق بالضفة الغربية 
 : فلسطين المحتّلة

اعتقلت قـواُت االحتلل اثصهيوني، 
أمس االثنني، 16 السـطينياً يف مناطَق 
مختلفـة مـن اثضفـة اثغ بيـة، اياا 
لـّدىت اثرشطـُة اثصهيونيـة اقتحا5 

املسجد اجقى. 
اثفلسـطينية   قاثـت  كاثـة معـاً 
ثألنبـاا: إن قـوات االحتـلل اقتحات 
مخيـم قد رة يف را5 اثله  مخيم اثع ب 
شاال اثخليل  مخيم لنني  بيت ثحم 

 اعتقلت 16 السطينياً. 
إ0 ذثـك، قا5 قائُد رشطـة االحتلل 
اثصهيونـي يف مدينـة اثقـدس »يورا5 
بجوثـة  االثنـني،  أمـس  0ليفـي«، 
استفزازية يف املسـجد اجقى، ب اقة 
مجاوعـة من كبـار ضبـاط اثرشطة 

اثصهيونية. 
اثفلسـطينية   نقلـت  كاثـة  اـا 
ثألنبـاا عن مسـئول اثعلقـات اثعامة 
 اإلعل5 يف اج قاف اإلْســَلميّة ا اس 
اثدبـس قوثه: إن اثرشطـة اثصهيونية 
اجقـى  قامـوا  املسـجد  اقتحاـت 

بجوالت اسـتفزازية، مضيفـاً أن قائد 
اثرشطـة  ب اقة ضباط كبـار قدموا 
رش حـات تفصيليـة عـن ما يسـاى 

اثهيكل اثسليااني. 
 بـات اجقـى نقطَة االسـتهداف 
اث ئيسية ثلحتلل  قياىاته اثسياسية 
 اثحزبيـة  اجمنيـة  ثلجااعـات 
اثيهوىيـة املتط اـة اثتـي تنضـوي يف 
إطـار مـا يسـاى »اتّحـاى منظاـات 
ــًة بعد اعتبار  اثهيكل املزعو5«، َخاصَّ
ت امب اثقدس عاصاة ثلحتلل  نقل 

سفارة بلىه اثيها. 

نواب بريطانيون: جهات عليا يف السعوديرّة 
تعذب ناشطات وناشطني سعوديرّني

 : متابعات 
أعلن ثلثُة نواب ب يطانيني، أمس االثنني، 
أن ناشـطات معتقـلت يف سـجون نظـا5 
ى ثـة اثعد ان اثسـعوىّي تع ضن ثلتعذيب، 
مؤّكــدين أن املسؤ ثية عن انتهاك اثقانون 
يف 0ـذا اثسـياق تقع عىل عاتـق لهات عىل 

أعىل املستويات يف 0ذا اثنظا5. 
املرّشعـني  عـن  ر يـرز   نقلـت 
اثريطانيني ك يسبني بلونت  ثيىل موران 
 بول  ثيامز قوثهـم، إنهم  لد ا تقاريَ  
مـن لااعـات حقـوق اإلنسـان اثد ثية 
  سـائل إعل5 إخباريـة موثوقة  صفت 
قاسـية  ال  بأنهـا  املعتقـلت  معاملـة 
إنسانية  مهينة.   ىعا اثنواب اثريطانيون 
سـلطاِت اثنظـا5 اثسـعوىّي إ0 اإلا اج عن 
املعتقلت اوراً  م العة االىعااات املولهة 

ضد0ـن  مقاضـاة املسـؤ ثني عـن سـوا 
معاملتهن، مشـريين إ0 أنه ثـم تتم اإللابة 

عن طلبات زيارة 0ؤالا املحتجزات. 
من لهته قال بلونت: إن “اثناشـطات 
اثسـعوىيّات املعتقـلت يعاملـن معاملة 
سـيئة ثلغايـة مـا يؤيـد رض رة إلـ اا 
تحقيـق ى يل بشـأن اثتعذيـب” ُمضيفاً: 
إن “اثسـعوىيّة تقـف عىل حااـة اثها ية 
 يجـب تغيري 0ذا املسـار ثتجنب االنهيار 
اثتدريجـي نحـو اثكارثـة اثتـي ياالهـا 

اعتقال 0ؤالا اثناشطات”. 
يُذك  أن نظا5 ى ثة اثعد ان اثسـعوىّي 
املسـتند إ0 أيديوثوليـا ظلميـة يف ض 
قيـوىاً صارمة عىل ح ية اثـ أي  اثتعبري 
قوانـني  باولـب  منتقديـه   يعاقـب 
اسـتبداىية كاا أنه ينتهك حقوق اإلنسان 

ـة امل أة.  عىل نطاق  اسع  َخاصَّ

الرئيُس الفنزويلي يرفض 
املهلة األوروبية للدعوة 

النتخابات رئاسية
 : متابعات 

راـض اث ئيـُس اثفنز يـيل نيكوالس مـاى ر ، أمـس االثنني، ما 
أطلقت عليه ى ٌل أ ر بية تسايَة مهلة انتهت اثليلة املاضية من ألل 

اثدعوة إلل اا انتخابات رئاسية يف انز يل. 
 قال ماى ر  خلل مقابلة مع محطة »ال سيكسـتا« اثتلفزيونية 
اإلسبانية، إنه ثن ي ضخ يف موالهة اثضغوط اثخارلية، متسائلً ثم 
يحـّق ثلتّحاى اج ر بي أن يقول ثبلـد أل د انتخابات إن عليه إعاىة 

االنتخابات اث ئاسية جن حلفاَاه اثياينيني ثم يفوز ا”. 
 أضاف مـاى ر ا، إنهم “يحا ثون اثضغط علينـا باهل إللبارنا 

عىل اثوصول إ0  ضعية موالهة شديدة”. 
 أعلـن اث ئيس ماى ر  اجحد اثفائت، عن اسـتعداىه ثدعم مباىرة 
إل اا انتخابات ب ملانية مبك ة يف اثبلى، مشـدىاً يف اثوقت نفسه عىل 
استعداىه ثحااية اثسياىة اثشعبية  اثدستور  حقوق انز يل بحز5. 

هذه حكومة لبنان ال حزب اهلل
 : متابعات 

ىعا اجمني اثعا5 ثحزب اثله اثسـيد حسن نرص 
اثلـه اثقود اثسياسـية اثلبنانيـة إ0 اثهد ا عقب 
تشـكيل اثحكومـة اثلبنانيـة، »بـدل اثسـجاالت 
 توتـري اجلواا  إطـلق االتهامـات باثتعطيل«. 
 أكـد أن مكااحـة اثفسـاى  اثهدر املـايل تأتي يف 
مقدمة خطوات اثتحصني املطلوبة من اثحكومة.
 شـدى اثسـيد يف كلاة متلفـزة االثنني عىل أن 
مكااحة اثفسـاى مسـؤ ثية اثحكومـة مجتاعة 
 0ذا مؤرش عىل مـدد لديتها يف اثعال،  رأد أن 
»املهـم يف مكااحة اثفسـاى 0و اثفعـل  اثق ارات 

 ثيس املواقف اقط«.
 أكد اثسـيد نرص اثله عىل ىعوة اثقود املؤث ة 
يف اثحكومة اثحاثيـة إ0 االعراف ببعض املخا ف 

املط  حـة ثـدد قـود ىاخليـة عـدة، معتـراً أن 
االسـتحقاق االقتصاىي يأتي عىل رأس اج ثويات 
بحسب إلااع اثقود قبل االنتخابات  قبل تأثيف 

اثحكومة.
 قـال اجمـني اثعـا5 إن اإلنطلق مـن املصاثح 
اثشـخصية  اثحزبيـة  اثطائفيـة  املناطقية ال 
يـؤىي إ0 حل امللفات املط  حـة، ىاعياً إ0 توزيع 
املشـاريع املط  حة يف اثحكومة عىل اثوزراا قبل 

 قت كاف ثدراستها.
 عر اثسيد نرص اثله عن رغبة حزب اثله يف أن 
يكون رشيكا يف اتخاذ اثق ارات اثصعبة »من ألل 
تحاـل املسـؤ ثية لايعاً بعيداً عـن االتهامات«، 
 شـدى عـىل أن اثحـزب »منفتـح عىل اثحـوار يف 
كل امللفـات  املهـم 0و  ضـع مصلحـة ثبنان يف 

املقدمة«.

 كشف اثسـيد أن حزب اثله قّد5 مصلحة اثبلد 
عـىل أي اعتبار آخ  مـن خلل اختيـار  زي  غري 
حزبي ثحقيبـة اثصحة،  أضـاف » زارة اثصحة 
سـتكون ثكل اثلبنانيـني باعزل عـن اثقود اثتي 
سـات اثوزيـ ..  0و  زيـ  كفـوا  موضع ثقة 

 ثكنه مستقل  ثيس حزبياً«.
 حول اعتبـار اثبعـض يف اثداخـل اثلبناني أن 
اثحكومـة اثحاثيـة 0ي حكومة حزب اثله، شـدى 
اثسيد عىل أن ذثك »كذب  توصيف خاطئ«،  رأد 
أن ذثك »قد يستجلب تداعيات مؤذية عىل ثبنان«.
 ذك  اثسيد نرص اثله أن اثحكومة 0ي حكومة 
كل املشـاركني ايها » نحن لزا منها  سنتحال 
املسـؤ ثية مـن موقـع اثرشاكـة«،  أضـاف »ال 
مصلحة ثلبنان بإطلق اسـم حكومـة حزب اثله 

عىل اثحكومة بدااع اثسجاالت اثداخلية«.

 السيد نصراهلل ينتقد ترديد شعارات إسرائيل ويؤكد:



اثعدى 
  )600(

اثالثاا 
30 لااىد اج 0 01000ـ  -  5 اراي  ب5501

اللُه س����بحانه وتعالى يعلُِّمنا كمس����لمني أن ننُظ����َر نظرًة صحيحًة، نظرًة ُق��ْرآني����ة، نظرة كما علّمنا 
الل����ُه س����بحانه وتعالى، ننظر إلى هذا الواقع من جانب، وكذلك نتخ����ُذ املوقَف بناًء على هذه النظرة 

الصحيحة السليمة، على هذه الرؤية الواقعية واحلقيقية.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صري اثدر اني

كلمة أخيرة

إبراهيم السراجي   
التواص�ل  وس�ائُل  أصبح�ت 
يف�وُق  رضر  ذات  االجتماع�ي 
الُه�واة  وج�ود  ظ�ل  يف  نفَعه�ا 
والباحث�ن ع�ى الش�هرة الذي�ن 
يحَظون بمتابعة كبرية فيما هم 
يطرحون ع�ى متابعيهم قضايا 
لديه�م  فه�م  أي  دون  متع�ددًة 
بتل�ك القضايا الت�ي يطرحونها، 
لدرج�ة أنهم بات�وا يصنعون رأياً 
عام�اً مغلوط�اً؛ وله�ذا قل�ت إن 
وس�ائل التواصل تلك باتت ضارًة 
ومس�يئة؛ كونه�ا تتي�ُح للجميع 
الن�َر وطرَح ما يري�دون دون وعي كام�ل أو حتى جزئي حول 

ما يطرحونه. 
م�ا دعان�ي لقول ذلك هو جمل�ة من املالحظ�ات التي تكّونت 
م�ن خالل متابعتي خالل األش�هر املاضية ملا يتم طرُحه من قبَل 
من يوصفون بأنهم »نش�طاء مواق�ع التواصل«، وآخرها قضية 
املبيدات الزراعية والتوجيه الصادر عن مكتب رئاسة الجمهورية 
بش�أن املس�ارعة يف إصدار شهادات تس�جيل مواد تابعة إلحدى 

الركات املحلية وهي »مؤّسسة دغسان«. 
لس�ُت يف صدد الدفاع عن التجار أو املسؤولن؛ ألَنَّ هذا املوقَع 
يحي�ُط بصاحبه بالكثري من الش�بهات ويجعل الن�اس يرتابون 
منه، لكن األمر ليس دفاعاً عن مؤّسس�ة دغسان أو مدير مكتب 
رئاس�ة الجمهورية أحمد حام�د، لكني يف صدد تس�ليط الضوء 
ح�ول الفه�م القارص لدى نش�طاء مواقع التواص�ل ملا يقع بن 
أيديه�م م�ن وثائَق يس�ارعون إىل الُحك�ِم عليها بش�كل خاطئ 
أحياناً؛ بسبِب قصور الوعي وأحياناً؛ بسبِب جهل كامل يقودهم 

إىل إصدار أحكام غبية. 
حس�ناً هناك قضيتان األوىل تتعلق بقيام مختصن من وزارة 
الزراع�ة بضب�ط مبي�دات زراعية ض�ارة أو غري صالح�ة تابعة 
ملؤّسس�ة دغس�ان وأخبار تتحدث أن هناك جهات رسمية قامت 
بإط�الق تلك املبيدات والقبض عى أولئك املختصن، وهذه قضية 
منفصل�ة يف ح�ال كان ما نُ�ِر حولها صحيحاً وم�ا حدث غريُ 

مقبول وال يجوُز السكوُت عليه. 
أما القضيُة الثانية وهي التي تم توظيُفها بدون وعي أو بجهل 
كامل فتتعلق بوثيقة صادرة عن مكتب الرئاسة وهي عبارة عن 
مذّك�رة موجهة لوزي�ر الزراعة تطالبُه برسعة إصدار ش�هادات 
تس�جيل ملواد تابعة للمؤّسس�ة ذاتها »مؤّسس�ة دغسان«. هذه 
الوثيقُة نرها »نشطاُء« الفيسبوك واعتربوها إدانًة ملدير مكتب 
الرئاس�ة باالنحياز ملؤّسس�ة دغس�ان وعدم االك�راث بخطورة 

املواد بشكل ينمُّ عن جهل كامل. 
تلك الوثيقة كان�ت تطالُب الجهاِت املختص�َة بالقيام بعملها 
وإصدار ش�هادات التس�جيل وهذه الجهات هي الت�ي تقّرر بعد 
الفح�ص إن كان�ت املوادُّ ض�ارًة أم غ�ريَ ضارة، وبالت�ايل تصدر 
ش�هادة تفيد بهذه النتيجة أو تلك، وه�ذا يعني أن مذكرَة مكتب 
الرئاس�ة لم تطال�ب بمنح تلك املواد ش�هادَة صالحية بل طالبت 
بامليض يف إجراءات الفحص وكش�ف النتيجة والتي هي ش�هادُة 
التس�جيل أياً كانت النتيجة التي بموجبها سيتم السماُح بتداول 

تلك املواد من عدمه. 
هذه القضيُة من بن قضايا كثرية يس�ارع أولئك النشطاء إىل 
تناولها بجهل بات يتس�بّب برضر كبري ويخ�دم أهداَف العدوان 
م�ن خالل خلق رأي عام بل تضليل الرأي العام وال أقول أن أولئك 
النش�طاء يعملون ملصلحة العدوان بل أرى أنهم يعانون من ُحبِّ 

الظهور وال يبذلون أيَّ جهد لإلملام بما يطرحونه. 

 نشطاء التواصل.. 
جهٌل وحب للظهور

بابا الفاتيكان يف اإلمارات.. محاولة 
التغسيل، الخرق أكرب من الراقع 

طالب الحسني
  ال ت�زاُل زي�ارُة باب�ا الفاتيكان 
فرنس�يس لإلمارات تث�ريُ الجدَل يف 
العال�م، إذ أن اإلم�ارات ع�ى رأس 
انته�اكاً لحقوق  ال�دول األَْكثَ���ر 
اإلنس�ان ومتورطٌة يف جرائم حرب 

من بينها العدوان عى اليمن. 
اإلماراُت املتورطة بجرائم حرب 
العال�م  يف  جس�يمة  وانته�اكات 
العربي ويف الداخل، جرائم اإلبادة يف 
اليمن ضم�ن التحالف الذي تقوُده 
وتعذي�ب  ومعتق�الت  الس�عوديّة، 

وممارسات وحشية بحق س�جناء يف املحافظات 
الجنوبي�ة اليمنية، فض�الً عن س�جلها املظلم يف 

الداخل. 
 تقاري�ُر دوليٌة من بينها لألم�م املتحدة ولجنة 
الخرباء ومنظمات العفو الدولية وهيومن رايتس 
ووتش، وشواهد وشهود عى سجل يسء وملّطخ 
للدولة اإلماراتية ولُحّكامه�ا، تلك صورٌة ثابتٌة يف 

املشهد العام. 
الباب�ا فرنس�يس، وج�دل كب�ري  الفاتي�كان، 
وانتقادات ح�ادة لزيارة ينظر إليها بغرابة، فهذه 
ليست عاصمَة التسامح، بل وكٌر للمؤامرات وأداٌة 

وظيفيٌة للواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة. 
ثم�ة خط�واٌت تق�وُم به�ا اإلم�اراُت ملحاول�ة 
تغس�يل وتبييض صفحتها الس�وداء تحت شعار 

األخّوة اإلنس�انية، باس�تخدام الفاتيكان واألزهر 
وتحش�يد منابر أخ�رى، لكن الخ�رق أَْكبَ��ر من 
الراق�ع، والكلماُت الت�ي تقال هنا 
تتك�رس باملش�اريع الدموي�ة التي 
ترعاه�ا اإلم�ارات، والجم�ع ب�ن 
الضدَّي�ن، التس�امح واإلجرام مثريٌ 
لالستغراب والشفقة معاً، وتغسيل 
فاش�ل لحقل من الدم�اء والجرائم 

تورطت اإلمارات يف سفكها. 
يف هذا املس�ار ثمة تش�ابٌه َح�دَّ 
التطاب�ق بينم�ا فعله كي�ان العدّو 
اإلرسائي�ي يف الع�ام الف�ن وأربعة 
ع�ر، وبعد ارت�كاب مجازر حرب 
ضد غزة، وهو يدعو بابا الفاتيكان 
لزيارته واستقباله بحفاوة، وبن ما يجري حالياً 
يف اإلم�ارات، صورة متطابقة تََمام�اً، ربما كانت 
الفك�رُة جاهزًة منذ اس�تقبال وزي�رة الثقافة يف 
حكومة كيان الع�دّو اإلرسائيي يف اإلمارات، ومنذ 
أن كانت تتلوى يف أحد املس�اجد وتّطلع عى فراغ 
كب�ري إنس�اني وأَْخ��اَلقي يف الدول�ة التي تعادي 

جريانها.
يتحّدُث بابا الفاتيكان هنا عن الحرب، والحرب 
يف اليمن، لكنه يف قلب الدولة التي ترسُل طائراِتها 
لقت�ل األطفال والنس�اء وارتكاب مج�ازَر دموية 
مؤملة منذ أربعة أعوام، الح�رب التي يعيُد ذكرها 
فرنسيس خطابياً رأس هذا العدوان قريب بأمتار، 
ال بأس فكلُّ يشٍء بدا معكوساً، منذ الخطوة األوىل 

وحتى الكلمة األخرية. 

أحمد الحسني
 

بعي�داً عن هاج�س املؤامرة 
يف تفسري األش�ياء الذي اعتدنا 
اس�تعراض  يف  نُف�ِرَط  أن 
مهاراتن�ا في�ه دون أن نفع�َل 
ش�يئاً من مقتضياته َوبدالً عن 
س�وء الظن ال�ذي قيل لن�ا إنه 
م�ن ُحس�ن الِفَطن سنحس�ُن 
اإلنس�انية  باملس�اعدات  الظنَّ 
َومقّدميه�ا َونع�د ُكّل أنش�طة 
ه�ذا  يف  األممي�ة  املنظم�ات 
الجانب عمالً نبيالً، َونعترب عدَم 
اتخ�اذ أي إج�راء أمم�ي جدي 
ا لهمجي�ة اململك�ة  يض�ُع ح�دًّ
اليمني�ن  قت�ل  يف  َوتحالفه�ا 
أمراً  بلدهم  َوتدمري  َوحصارهم 
ينسجُم مع تقديم اإلغاثات لهم 
ال يثري أدنى ريبة َوال يس�تدعي 
أن نتساءَل عن مدى إنسانيته، 
فنحن يف مرحلة ال يسُعنا فيها 
إاّل أن نتعام�َل بإيجابي�ة م�ع 
ُكّل ما يدف�ع غائلة الجوع عن 
أرمل�ة أَو يمن�ح ال�دفَء ليتيم 
َويخّفُف وطأَة الحصار الخانق 
الذي فرضه علينا التحالُف َولو 
كان الذي قّدمه هو الش�يطاُن 

الرجيم شخصياً. 
ليس علينا أن نجهَد أنفَس�نا 
كثرياً بالتحليالت َوالتفس�ريات 
َوالتق�ّ� املفرط ع�ن مصادر 
املس�اعدات وَغاياتها إاّل بالقدر 
الذي تملي�ه رضوراُت الحيطة 
َوالحذر عس�كريًّا َوأمني�اً، َوما 
عدا ذلك فإن سيئاِت املساعدات 

اإلنسانية مرهونٌة بنا 

نحن واملساعدات 
اإلنسانية 
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