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الرئي�س امل�صاط: �صمود العمال تغلب على الآلة الع�صكرية للعدو ول نه�صة اأو بناء بدون حرية وا�صتقالل
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مفيت الديار اليمنية يشدد على 
ضرورة إحياء فريضة الزكاة وتوزيعها 
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 :  الجوف
صّاـدت ُقـــ َّعُت عبجلـش اعبلجـا6 عبشـاشلّة اتريَة 
عأللاتها عباسـكريّة يف يحافظة عبج ف، أيا عبثالثا ، 
انّفذت عدة عأللات 6ج يلة ن علة عىل عدد ين ي عقع 
يرتِزقـة عباـداع6 عميريكي عبسـا دّي يف عـدة يناطَق، 
كأـا عسـتهدفت يجايلاهم اآبلاتهم لكأائَن 6ندسـلة 
يحكأة، اسـقط خالل ذبك عبارشعت يـن عملرتِزقة قتىل 

اجرحى. 
ففـي يديرية عملصل ب، نّفـــذت احدعٌت ين عبجلش 
اعبلجا6 عبشـاشلّة 6ُُج ياً ن علاً عىل عدة ي عقَع يتأركز 
فلها يرتِزقة عباداع6، اأاضح َيْصَدٌر َعْسَكِريٌّ بصحلفة 
عملسرية أ6 عملرتِزقة تارض ع بنريع6 يركَّزة ايكثّــفة ين 
قشل عب حدعت عملهاجأة، يا أسـفر عـن يرصع اإصالة 
عـدد ينهم، ابـ 6دت سـلارعُت عإلسـااف عبتالاة بهم 
تهرع بنقل جثث عبقتىل اعبجرحى لاد عنتها  عبهج 1. 

كأـا نّفـــذت ُقـــ َّعت عبجلـش اعبلجا6 عبشـاشلّة 
6ُُج ياً ن علاً آخر عـىل ي عقع أُْخــَرى ملرتِزقة عباداع6 
جنـ ب يجأـع عملتـ 6، يف يديريـة عملتـ 6، اتـم خالل 
عبهج 1 عقتحـا1ُ تلك عمل عقع اعسـتهدعف َين كان ع فلها 

لنريع6 يكثّفة أاقات قتىل اجرحى يف صف فهم. 
ايف عبغلـل، عقتحأـت احـدعٌت يـن عبجلـش اعبلجا6 

عـدة ي عقـَع ملرتِزقة عباـداع6 يف اعدي بـ عق لاد رصد 
تَحـّركاتهم اتجأااتهم 6ناك، اسـقط عدد ينهم قتىل 

اجرحـى لنريع6 عب حدعت عملهاجأة خـالل عباأللة فلأا 
الذ لقلتهم لابفرعر. 

عبتصالـُد عبهج يي بلجلش اعبلجـا6، جا  لابتزعين 
يـع كأائَن 6ندسـلة كشّـدت عملرتِزقة خسـائَر إضافلًة 
يف يديريـة خب اعبشـاف، َحلْــُث أفاد َيْصـَدٌر يلدعني 
بلصحلفة لأنه تم تديري ثـالث آبلات ملرتِزقة عباداع6 يف 
جشهتَي أسـطر اصربين، اذبك ل عسطة عش عت ناسفة 
زرعتهـا احـدة عبهندسـة عباسـكريّة، اأسـفر تديـريُ 
عآلبلـات عن يـرصع اإصالة عباديد يـن عملرتِزقة كان ع 

عىل يتنها. 
لابتـ عزي يع ذبك، تأّكنت ُقـــ َّعت عبجلش اعبلجا6 
يـن إحشـاط يحاابة تسـّلل ملرتِزقـة عباـداع6 عىل أحد 
عمل عقـع يف جشـل عبقـر6 لأديرية خـب اعبشـاف أَيْضاً، 
عملرتِزقـة  اأاضـح َيْصـَدٌر َعْسـَكِريٌّ بلصحلفـة لـأ6 
عملتسّللني تارض ع بنريع6 يسّددة أاقات َعَددعً ين عبقتىل 

اعبجرحى يف صف فهم، قشل أ6 يل ذ لقلتهم لابفرعر. 
إىل ذبك، بـنت يدفالة عبجلش اعبلجا6 عبشاشلّة عدة 
رضلات عىل تجأاات ملرتِزقة عباداع6 تم رصد6ا جن ب 
غضـب لأنطقة حـا1، احّقــقـت عبرضلـاُت إصالات 

دقلقة أسفرت عن يرصع اإصالة عدد ينهم. 

أخبار

بالتزامن مع تدمير 3 آليات بكمائَن هندسية في خب والشعف:

تدمري آليتني للعدّو وقنص 16 مرتزقاً يف عسري وجيزان بالتزامن مع كسر محاولة زحف للعدو:
 : الحدود

سـقط عبارشعُت يـن يرتِزقة عبجلش 
عبسا دّي قتىل اجرحى يف جشهتَي عسري 
اجلزع6، أيا عبثالثا ، اتكشّداع خسـائَر 
عأللـات  خـالل  عباسـكرّي،  عباتـاد  يف 
عبجلـش  ُقـــ َّعُت  نّفــذتهـا  يتن عـة 

اعبلجا6 عبشاشلّة. 
ففي عسـري، تأّكنت ُقــ َّعُت عبجلش 
اعبلجـا6 عبشـاشلّة يـن تديـري يدرعـة 
عسـكريّة ملرتِزقـة عبجلش عبسـا دّي يف 
ينطقة يجـازة، اأفاد َيْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ 
بصحلفة عملسـرية لأ6 احدة ضد عبدراع 
أطلقـت صاراخـاً ي جهاً عـىل عملدرعة 
فأصالها لشـكل يشـارش، اأّدى تديري6ُا 

إىل يـرصع جألـع عملرتِزقة عبذيـن كان ع 
عىل يتنها. 

كأا تأّكنـت ُقــ َّعُت عبجلش اعبلجا6 
عبشـاشلّة يـن إعطـاب آبلـة عسـكريّة 
أُْخــَرى ملرتِزقة عبجلش عبسا دّي قشابة 
ينَفـــذ علب، اذبـك جرع  عسـتهدعفها 

لسالح يناسب. 
جا  ذبـك فلأا أردت احـدُة عبِقنَاصة 
عبتالاة بلجلش اعبلجا6 عبشـاشلّة أرلاة 
عنارص يـن يرتِزقة عبجلش عبسـا دّي 
لاأللات قنص قشابة ينَفــذ علب أَيْضاً. 
اكا6 ثأانلٌة يـن عنارص عملرتِزقة قد 
سـقط ع لـني قتلل اجريح يسـا  أيا 
عمال، جرع  عأللات قنص عستهدفتهم يف 
ُكــّل ين عبرل عة اقشابة ينَفــذ علب. 

كأا كانـت ُقــ َّعت عبجلـش اعبلجا6 

عبشـاشلّة قد أطلقت، يسـا  أيا عمال 
»زبـزعل1« عـىل  نـ ع  صاراخـني يـن 
عبسـا دّي  عبجلـش  ملرتِزقـة  تجأاـات 
علـب،  ينَفـــذ  قشابـة  رصد6ـا  تـم 
اأّكــــد َيْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بلصحلفة أ6 
عبصاراخني أصالا عبهدف لدقة عابلة، يا 
أسفر عن يرصع اإصالة عباديد ينهم. 
ايف جلزع6، سـقط أرلاة ين عنارص 
يرتِزقـة عبجلـش عبسـا دّي لـني قتلـل 
عسـتهدعفهم  جـرع   أيـا،  اجريـح، 
لرصاص احدة عبقناصة عبتالاة بلجلش 

اعبلجا6 عبشاشلّة رشق عبر لة. 
الذبـك يرتفـع عـدد قتـىل اجرحـى 
يرتِزقة عبجلش عبسا دّي جرع  عأللات 
عبقنص يف عسـري اجلـزع6، إىل 16 قتلالً 

اجريحاً خالل أقلَّ ين 68 ساعة. 

»زل��زال1« يضرب تجمعاً للجنود الس��عودّيني يف 
نجران وكمائن هندسية تودي بعدد من املرتزقة

 : نجران
سقط عبارشعُت ين جن د عبادّا عبسا دّي 
ايرتِزقتـه قتـىل اجرحى يف جشهـة نجرع6، 
يتن عـة  عأللـات  خـالل  عبثالثـا ،  أيـا 
نّفــذتها ق عُت عبجلش اعبلجا6 عبشاشلّة. 

اأفاد َيْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحلفة عملسرية 
لـأ6 ُقـــ َّعِت عبجلـش اعبلجـا6 عبشـاشلّة 
أطلقت صاراخاً ين نـ ع »زبزعل1« عملصنَّع 
عبسـا دينّي  بلجنـ د  تجأـع  عـىل  يحللـاً 
ايرتِزقتهم تم رصد6م يف ياسكر عاكفة. 

اأّكـــد عمَلْصَدُر أ6 عبصاراَخ أصاب 6دفه 
لدقـة عابلة اأسـفر عـن يـرصع اإصالة 

عباديد ين عبجن د عبسا دينّي اعملرتِزقة. 
الابت عزي يع ذبك، تأّكنت ُقــ َّعت عبجلش 
اعبلجـا6 عبشـاشلّة يـن كـر يحاابـة زحف 
ملرتِزقة عبجلش عبسـا دّي عىل »طلات نجرع6، 
َحلْــُث حاال عباداُّ تحقلـَق تقد1 6ناك ادفع 
لأجايلَع كشريٍة ين عملرتِزقة تحت غطا  ج ي. 
ادعرت عالبـتشاكاُت مكثَر ين 7 سـاعات 
تاـرض خالبهـا يرتِزقـة عبادّا عبسـا دّي 

برضلات انريع6 يكثّــفـة ين قشل ُقــ َّعت 
عبجلـش اعبلجـا6، يـا أسـفر عـن يرصع 
اإصالة عبارشعت ينهم، قشل أ6 يل ذَ لقلتهم 
لابفرعر اتنتهي يحاابتهم لابفشـل، الدا6 

أ6 يحّقــق ع فلها أي تقد1. 
جـا  ذبـك فلأـا تكشّـد عملرتِزقة خسـائَر 
إضافلـة جـرع  اق عهـم يف كأـني 6نديس 
يحكـم رشق ربـاحة، َحلْـُث أفـاد َيْصَدٌر 
يلدعنـي لـأ6 ثالث عشـ عت ناسـفة زرعتها 
احدة عبهندسـة عباسـكريّة عبتالاة بلجلش 
اعبلجـا6 6نـاك، عنفجـرت لأجأ عـة يـن 
عملرتِزقة اأسفرت عن سق ط عدد ين عبقتىل 

اعبجرحى يف صف فهم. 
يف عب قـت ذعتـه، عنفجـرت عش ة ناسـفة 
أُْخــَرى زرعتها احدة عبهندسـة عباسكريّة 
بلجلـش اعبلجـا6، لآبلـة عسـكرّي ملرتِزقة 
عبجلش عبسـا دّي يف صحرع  عمجارش قشابة 

نجرع6، يا أسفر عن تديري عآلبلة. 
اأاضـح َيْصـَدٌر يلدعنـي أ6 عآلبلة كانت 
تحأل عىل يتنها َعَددعً ين عملرتِزقة سـقط ع 

َجألااً لني رصيع اجريح جرع  تديري6ا. 

ثالث هجمات نوعية على مواقع املرتزقة يف املصلوب والغيل واملتون

املرتزقة يواصلون خرق اّتفاق الحديدة ويستهدفون املناطق السكنية ومزارع املواطنني 
 : الحديدة

اعصـل يرتِزقـُة عباـداع6 عميريكـي عبسـا دّي، 
أيا عبثالثـا ، خرَق اقف إطالق عبنـار يف يحافظة 
عبحديـدة، يسـتهدفني ينازل عمل عطنـني اعملأتلكات 
ــة لقذعئـف عملدفالـة اص عريـخ  عباايـة اعبَراصَّ
عبكاتل بـا يأا تسشب يف ديار 6ائل اخّلفت أرضعرعً 

يادية كشرية. 
اقال َيْصَدٌر يحيل يف يحافظة عبحديدة بصحلفة 
عملسـرية: إ6 يرتِزقـة عباداع6 قايـ ع لإطالق قذعئف 
عملدفالـة انريع6 أسـلحتهم عبربابـة لاتّجاه كللة 

عبهندسـة ايناطق يتفرقة لحـي 7 ي بل  اعمحلا  
عبسكنلة يف بارع عبرأسني ايطار عبحديدة اج بة 
ي لايل، الفتاً إىل بن يرتِزقة عباداع6 قصفاً يدفالاً 

عىل يدينة عبشاب افلل عملري افندق عب عحة. 
اأبـار عمَلْصَدُر، إىل أ6 يرتِزقة عباداع6 عستهدف ع 
لـابقذعئـف عملدفالـة اعمسـلحة عبربابـة يزعرع 
عمل عطنـني يف ينطقة عبفازة اجنـ ب يدينة عبتحلتا، 
يضلفـا أ6 يرتِزقـة عباداع6 عسـتهدف ع أَيْضاً رشق 
يدينـة حلا لــ ا قذعئف 6ـاا6، اكذع عسـتهدف ع 
يـزعرع عمل عطنـني يف عبفـازة لـ 16 قذيفـة يدفالة 

الامسلحة عبربابة. 
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 : صنعاء
حلّا عمُخ يهدي عملّشـاط -رئلا عملجلا عبسـلايس 
عمعـىل-، عباأـاَل اعباايـالِت يف عبلأـن لأناسـشة علد 
عباأـال عبااملي عبذي يصادف عمال ين ياي .. يؤّكدعً أ6 

ال نهضة أا لنا  لدا6 حرية اعستقالل.
اعرّب عبرئلُا عملّشـاط يف تهنئته لهذه عملناسـشة عن 
أحر عبتهاني اعبتربيـكات إىل عأال عبجأه رية عبلأنلة 
يف عبدعخـل اعبرـارج.. اقـال: »ناـرب بـكل عباايلـني 
اعباايالت يف لالدنا عن تقديرنا عبجم بدار6م عمسايس 
يف لنـا  عب طن يف 6ذع عب قـت عباصلب ين تاريخ عبلأن 
يف ظل عباداع6 عميريكي عبسا دي يف عايه عبرايا«.
اأبـار إىل أ6 عأاَل اعايـالت عبلأن كان ع يف طللاة 
رشفا  عب طن عملدعفاني عن عزته اسـلادته اعملنضابني 
يف يرتلف يلادين عبكفاح اعباأل يف سـشلل عزة اتقد1 

اتط ر اتشللد عب طن. 
اأضاف: »إننا يف 6ذع عبل 1 نستذكر كافة نضاالتكم 
انستشـار يااناتكـم انتلأـا أنكم يف 6ـذع عب ضع 
عالقتصـادي تاانـ 6 أكثـر يـن غريكـم جـرع  عداع6 

ظابم عسـتهدف عبشرش اعبحجر اكل يقـدرعت اثراعت 
عبشالد، كأا إننا نستشـاُر عملااناَة عبكشرية عبتي يتارض 
بها ألنـا  اطننا عملغرتلني يف لاض عبدال اعىل رأسـها 
عملألكة عبارللة عبسـا دية، انشـجب يا يتارض 6 به 
ين سـلشاً بلحق ق اسـ   يف عملاايلة انحلي با ر6م 
عب طنـي عباـايل اعنتأائهم عملشدئـي بقلـم اث علت 6ذع 

عبشاب عبارلي عملسلم«. 
اأّكــد عبرئلا عملّشـاط أ6 ثشات عباأال اصأ د6م 
اصرب6ـم عايٌل أسـايس يـن ع عيـل عبنـرص، فرغم 
عبحصار اعالسـتهدعف عالقتصادي عملأنهج اعسـتهدعف 
عملصانع اعملنشـآت ين قشـل عبادّا إال أ6 عأـاَل عبلأن 
أثشتـ ع يف 6ـذه عبسـن عت عبرأـا أ6 عزيأتَهـم أكربُ 
يـن عآلبة عباسـكرية عبااتلة اعسـتأراع يف لـذل عبغايل 
اعبنفلـا؛ إعـالً  بقلـم عبكرعيـة اعب طنلـة اعبحرية 

اعالستقالل.
اقـال: »نؤّكــُد بكـم أننا يف 6ذه عملرحلـة، الاد أ6 
ل عللكم عبكثري،  دّبـــنا يرشاَع عبرؤية عب طنلة ناـ ِّ
اناتأد عىل ق تنا عبشرشيـة قشل أية ثراة أُْخــَرى بهذع 
عبشلـد انرى لأ6 عبلد عباايلـة عبلأنلة 6ي ععز اأغىل يا 

نألك، فال نهضة أا حضارة أا يجد بهذه عبشالد إال لكم 
اسـن يل 6ذع جـل ع6تأاينا ضأن يـرشاع )يٌد تحأي 
ايٌد تشني( إىل أ6 تك 6 يق يات عبشنا  اأسسه حارضه 
ايت فرة اأ6 يكـ 6 باأال عبلأن ي قع يتقد1 يف 6ذه 

عملسرية عبنهض ية عبتي قد لدأت لابفال«. 
اأبـار إىل أ6 لنـا  عب طن 6ي يسـؤابلة تقع عىل 
عاتق عبجألع، اقد ت فرت عإلرعدة اعبرؤية عبل 1 بلأيض 
قدياً حتى يأن يزد6ر يهأا كانت عبتضحلات أا طال 

عميد. 
ابفـت عبرئلا عملّشـاط إىل أ6 حأايـة النا  عب طن 
يسـارع6 اثلقا6 ال ينفصال6، فال نهضة أا لنا  لدا6 
سـلادة اعسـتقالل.. اقـال: »ابهـذع فإننـا نهلب لكل 
ألنائنا الناتنا اإخ تنا اأخ عتنا ين عبرشيحة عباأابلة 
إىل عالنطالق عبجاد اعبتَحــّرك يف يلادين عبشنا  اعبحأاية 
جنشاً إىل جنـب بنررج ين 6ذه عملحنـة اعبتحدي عق ى 
يـن ذي قشل التجرلة تاـزز حضارة ا6ُ يَّة عإلنسـا6 
عبلأنـي عبضارلـة يف جـذار عبتاريخ، اعبتحـيل لاإلرعدة 
عبق ية بلشنا  رغم عملا قات استصل لالدنا إىل لر عميا6 

لجه د اتضحلات 6ذع عبشاب عباظلم«.

هّنأ عمال اليمن وأدان ما يتعرض المغتربون في السعودية

الدرة يؤّكـــد استمرار الوزارة في ضبط أسعار السلع ومحاسبة المخالفين

عباد يدعو المواطنين لإلبالغ عن أية مخالفات َكـون القائمة السعرية تمثل القيمة األعلى للسلع 

الرئيس املّشاط: صمود العمال تغلب على اآللة العسكرية للعدو وال نهضة أو بناء بدون حرية واستقالل

 الصناعة تغلق 4 محالت جملة ومخبزًا يف أمانة العاصمة
 : خاص

نزاَبهـا  عمللدعنلـة  اعبِفـَرُق  عبلجـا6ُ  ت عِصـُل 
عمللدعني بلرقالة عىل أساار عبسلع عالستهالكلة يف 
يرتلف يحافظات عبجأه رية عبلأنلة بألسش ع 
عبثانـي عىل عبت عيل، َحلْـُث أغلقت ازعرة عبصناعة 
اعبتجـارة، أيـا عبثالثـا ، 6 يحـالت جألـة يف 
يديريتـي بـا ب اعب حـدة ايرشـز يف يديرية 

عبسشاني باد1 إبتزعيها لابقائأة عبسارية. 
اأاضح ازير عبصناعـة اعبتجارة عشدعب 6اب 
يحلى عبدرة خالل يشـاركته بلجنة عبرئلسـلة يف 
نزابهـا عمللدعني عبذي جالت فله عددعً ين عملحالت 
عبتجارية يف كلٍّ ين يديريات بـا ب اعبسـشاني 
اعبصافلة » لأ6 إغالَق عبـ زعرة بادد ين عملحالت 
ك اأصحاب  عبتجاري جا  لاد إبـاار عب زعرة مُلالَّ
تلـك عملحـالت ايطابشتهـم لاالبتـزع1 لابقائأـة 
عبسارية«، يشريعً إىل »أ6 عبلجا6َ اعبفرق عمللدعنلة 
سـت عصل حأالت نزابها عمللدعني حتى عبـ16 ين 

بهر ريضا6 عملشارك«. 
اأّكــــد عب زير عبدرة »عز1 عب زعرة عىل ضشط 
أسـاار عبسـلع اعمل عد عبغذعئلة«، الفتاً إىل »أ6 أيَة 
يحـالت ال تلتز1 لابقائأة عبسـارية اي عصفات 

ايقايلا ضشط عبج دة سلتم إغالُقها«. 
عبدرة اخالل يشـاركته يف عبنزال عمللدعني عبذي 
رعفقـه فله أيـني عبااصأـة حأ د عشـاد انائب 
ازعرة عبصناعـة يحأـد عبهابـأي ايديـر 6لئة 
عمل عصفـات اعملقايلـا اضشط عبجـ دة عبدكت ر 
إلرع6لـم عملؤيد اعدد يـن اكال  عبصناعة ايدرع  

عملديريـات، دعـا كافة يـالك اأصحـاب عملحالت 
عبتجارية بالبتزع1 لابقائأة عبسـارية اي عصفات 

ايقايلا ضشط عبج دة. 
لداره أبـار أينُي عبااصأـة حأ د عشاد إىل أ6 
عبقائأـة عبسـارية عبصادرة عـن ازعرة عبصناعة 
تأثل عبحدَّ عمعىل بقلأة عبسـلع اعملـ عد عبغذعئلة، 
يؤّكـــدعً عـىل أ6ألّة تفالـل عبرقالة عملجتأالة 
عـىل عمسـاار ايـدى يطالقتهـا بلأ عصفـات 
اعملقايلا اضشط عبج دة، دععلاً عمل عطنني بإللالغ 
عن أية زيادة يف عمسـاار أَا يرابفة بلأ عصفات 

اعملقايلا عىل عبرقم عملجاني )176(. 
يـن جانشـه، أّكــــد نائـُب ازيـر عبصناعـة 
عملـ عد  ـــَر  ت فُّ عبهابـأي،  يحأـد  اعبتجـارة، 
عبغذعئلـة لكألات كشرية، اقال يف رسـابة اّجهها 
بلأ عطنني »نطأـُن عإلخ َة عمل عطنني لت فر عمل عد 

عبغذعئلـة لكألات كشـرية، اأ6 ال حاجـَة محدعث 
بلحصـ ل عـىل  أاسـاطهم  اعبتدعفـع يف  عبهلـع 
عحتلاجاتهم ين عبسلع اعمل عد عبغذعئلة«، يضلفاً: 
»عىل عمل عطنـني عبحص ُل عىل عحتلاجاتهم لطرق 
حضاريـة ادا6 تدعفـع أَا 6لـع«، يشـريعً إىل أ6 
عبهلع اعبتدعفع يف عبحص ل عبسـلع عبغذعئلة سشب 
رئليس يف رفع عبتجار مساار عبسلع اعحتكار6ا. 

يشـار إىل أ6 عبحألـة عبتـي عسـتهدفت نح  8 
يحالت تجارية جألة اتجزئة ا8 يحالت بلتأ ر 
ايركزيـن تجاريني اعدد يـن عملرالز اعالفرع6 يف 
كلٍّ يـن يديريات بـا ب اعبصافلة اعبسـشاني، 
سّجلت نح  18 يرابفة ياظأها يرابفات عد1 
إبهار بألساار، لاإلَضــاَفة إىل نسشة لسلطة ين 
يرابفات رفع عمسـاار، اكذع يرابفات نقٍص يف 

از6 عبرشز. 

قبائل املهرة تؤّك���د رفضها ملخّططات االحتالل 
واألخري يستقدم مليشيات جديدة من حضرموت

 : خاص
جـّددت قشائـُل عملهرة عسـتنكاَر6ا ارفَضهـا عبقاطَع ملشـاريع اخط عت 
عالحتـالل عبسـا دّي عإليارعتي عبتي تهـدُف بزعزعة عميـن انرش عبف ىض يف 
عملحافظة، ين أجل عسـتهدعف ألنائها اقلادعتهـا عملقاايني بالحتالل، انّددت 
لت عطؤ يسـؤايل حك ية عملرتِزقة عبذين ياأل 6 عـىل تنفلذ تلك عملرّططات 
اعملشـاريع عبتديرييـة برديـة عبرياض األ  ظشـي، فلأا أّكــــدت يصادر 
َ ين قشـل عالحتالل »لاكريت« ياأُل عىل عسـتقدع1  يحللـة أ6 عملحافَظ عملانيَّ

يللشلات يسلحة جديدة ين حرضي ت يف إطار تلك عملرّططات. 
اأّكــــدت قشللـة »سـادين قأصلـت« عملهريـة يف للـا6 أصدرته، أيا 
عبثالثـا ، رفَضها بألعأال عبترريشلة عبتي لاتـت تتصاعد ينذ دخ ل ُقــ َّعت 
عالحتـالل إىل عملهـرة، اين للنهـا »جريأة عالنفـاق« عبتي عرتكشتهـا ُقــ َّعت 
عالحتالل ايللشـلاته أاعخر عباا1 عملايض، اأسـفرت عـن يقتل اإصالة عدد 

ين ألنا  عملحافظة. 
اعسـتنكرت قشللـة »قأصلت« عنتشـار ظا6ـرة عالغتلـاالت اعالعتدع عت 
عملسـلحة يف عملحافظة، يشـريًة إىل أ6 حادثـة نقطة »عبلشلـب« عمخرية تأثل 

اصأة عار يف جشني يرتكشلها. 
اكانت يللشـلاُت عالحتالل عبتالاة بلأحافظ عملرتِزق »رعجح لاكريت« قد 
ععتـدت قشَل أَيَّا1، عىل نقطـة »عبلشلب« عبتالاة ملديرية بـحن اأطلقت عبنار 
عىل عمفـرعد عبذين كان ع يت عجـدا6 لها، يف يحاابة إلر6َـاب ألنا  عملحافظة 
ات سـلع سلطرة عالحتالل ايللشـلاته.  اعقب ذبك، قا1 عبطريع6 عبسا دّي 
لشـن غارة عـىل عبنقطة عمينلـة؛ عنتقاياً يـن أفرعد6ا عبـذي رفض ع دخ َل 
عملللشلات عبتالاة بالحتالل، اأبارت يصادُر يحللة إىل أ6 عبقصَف عبسا دّي 

جا  عستجالًة بطلب ين عملحافظ عبتالع بالحتالل رعجح لاكريت. 
اإزعَ  تصاُعِد عبغضب عبشاشي ضد عالحتالل ايللشلاته عقب تلك عبحادثة، 
حـاال عملحافُظ عملرتِزق »لاكريت« عبتغطلَة عىل عمير اعّدعى تارَضه ملحاابة 
عغتلال يف عبنقطة ذعتها، َحلْـُث نفى أفرعُد عبنقطة يزععم »لاكريت« يشريين 
إىل أنه يحااُل عختالق بائاات بلتغطلة عىل ععتدع عت يللشلاته عىل عبنقطة. 
للا6ُ قشللة »قأصلت« أّكـــد عىل عبتأسـك لحق ق ألنا  يحافظة عملهرة 
اقضلتهـم عب طنلـة انسـلجهم عالجتأاعـي يف اجه عملرططـات عبتديريية 

بالحتالل. 
ين جهتها، عسـتنكرت قشللة »يغفلق عملهري« ععتدع  يللشلات عملحافظ 
عملرتِزق لاكريـت عىل نقطة عبلشلب عمينلة، اأّكـــدت يف للا6 أصدرته، أيا 
عمال، أ6 ألنـا  عبقشللـة كان ع االزعبـ ع يع عبحرعك عبشـاشي عملطابب لرراج 

ُقــ َّعت عالحتالل عبسا دّي عإليارعتي ين ُكــّل يناطق عملحافظة. 
اتصاعـدت خالل عبفرتة عمخرية نشـاطات عالحتالل عبسـا دّي عإليارعتي 
بتفجري عماضـاع يف يحافظة عملهرة يف يحاابة إلحالل عبف ىض اعالسـتفادة 

ينها يف تثشلت سلطرته اعستهدعف عبحرعك عبشاشي عملقاا1. 
اعسـتقد1 عالحتالل خالل عمسـاللع اعمبـهر عبقلللة عبفائتـة عبكثري ين 
عنارص عملللشلات عملسلحة ين خارج عملحافظة، لاد أ6 رفض ألنا  عملحافظة 

عالبتحاق لصف فه. 
ايف 6ـذع عبسـلاق، أفادت يصـادر يحللة، أيا، لأ6 عالحتالل عبسـا دّي 
اجـه عملحافظ عملرتِزق »لاكريت« بلت عصل يع لاض عبشـرصلات ين قشللة 
»ثاني« يف حرضي ت ين أجل تجنلد يللشلات جديدة اعستقدعيها إىل عملهرة. 
اقابـت عملصادر: إ6 لاكريت ت عصل يع بـلخ يدعى »ع ض عبشسـريي« 
ا6  رجل أعأـال يقلم يف دابة عإليارعت ابه رشكات ايكاتب تجارية فلها، 
ااعـد لاكريت عبشسـريي لأنح بـل خ »ثاـني« راعتب يابلـة يغرية تقدر 
لـ3000 ريال سا دّي يف حال أظهراع رغشتهم يف دعأه اعب ق ف إىل جانشه. 
اأاضحت عملصادر أنه تم عالتّفاق عىل تجنلد 700 عنرص ين ألنا  »ثاني« 

ضأن يللشلات يا يسأى »عبنرشة عملهرية« عبتالاة بالحتالل. 
اأضافت عملصادر أ6 لاكريت عتفق يع يشايخ »ثاني« عىل ينحهم راعتب 
بهرية ين يلزعنلة يحافظة عملهرة، اذبك خالل عجتأاع ضأهم ي 1 عبجأاة 

عملاضلة يف ينطقة رخ ت. 

مسؤول يف »البنك األهلي« يتعرض ملحاولة اغتيال يف عدن 
 : خاص

يف إطـار عبفـ ىض عمينلـة عملت عصلـة 
عبتـي تاِصـُف لأرتلـف عملناطـق عب عقاة 
تحت سـلطرة عالحتالل ايرتِزقته، تارض 
يسـؤاٌل يف عبشنك عم6يل عبلأني لأحافظة 
عد6، يسـا  أيا عمال، ملحاابـة عغتلال 

ين قشل يسلحني عستهدف ع سلارته. 
اأفـادت يصادر يحللة لأ6 يسـلحني 
يجه بني أطلق ع عبناَر لكثافة عىل سـلارة 
»جـالل لابـافاي« رئلـا نقالـة عبشنك 
عم6يل، لابُقرب يـن ينزبه يف يديرية خ ر 
يكـر لاـد6 عملحتّلـة، يا أَدَّى إىل تهشـم 

زجاج عبسلارة، فلأا نجا صاحشها. 
انرش نابط 6 يحلل 6 ص رعً بسلارة 
لابافاي لاد عستهدعفها، ا6ي سلارة ين 
نـ ع »6لل كـا« أظهرت عبص ر تهشـم 

زجاجها. 
اكا6 »لابافاي« تارض بالختطاف ين 
قشل ُقــ َّعت سـلطات عملرتِزقة دعخل يطار 
عد6 عبـدايل، ف ر ع دته يـن عبقا6رة، قشل 
أكثر ين بـهرين، اتم عحتجازه بقرعلة 70 
يَ يـاً، ينذ يطلـع فربعير عبفائـت حتى 11 
إلريل، ابم ت ضح حك ية عملرتِزقة تهأته. 
اتشـهُد يحافظُة عد6 لابذعت، اجألع 
فـ ىًض  عملحتّلـة،  اعملناطـق  عملحافظـات 
اعسـاًة ارصععاٍت يسـتأّرة لني فصائل 
عملرتِزقة، كأا تشـهد عنتشارعً كشريعً بجرعئم 
اعالختطافـات  عبحسـالات«  »تصفلـة 
اعالغتلاالت لني يرتلف عمطرعف، إىل جانب 
عنتشار عبسج 6 عبرية بُقــ َّعت عالحتالل 
تاذيـب  فلهـا  يتـم  اعبتـي  ايللشـلاتها 
الاضهـم  عمبـكال،  لألشـع  عملاتقلـني 

يأ ت 6 تحت عبتاذيب. 
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أخبار

رابطة علماء اليمن تنظم ندوة حول الزكاة: 

 خالل اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة آلية العمل وفق الوثيقة:

 : صنعاء
نظأـت رعلطـُة علأـا  عبلأن، أيا 
عبثالثـا ، لصناـاَ  نـداًة حـ ل عبزكاة 
لانـ ع6 »عملقاصد عبرشعلـة اعب عجشات 

عباأللة«. 
 ايف عبنداة أبار يفتي عبديار عبلأنلة 
رئلـُا رعلطـة علأـا  عبلأـن عبااليـة 
بـأا عبديـن يحأـد رشف عبديـن إىل 
أ6ألّة عبـزكاة؛ لاعتشَاِر6ا عبركَن عبثابَث 
يـن أركا6 عإلْسـاَل1 اأحـد أعأدته عبتي 
تاـزز ين عبنأـ  عالقتصـادي اعبتكافل 

عالجتأاعي. 
يانلـ 6  عبجألـَع  أ6  ابـّدد عـىل 
لإْحلَـا  فريضة عبزكاة عبتي تالعب لها 

عملتالعش 6، اعبتي ت عـد عبلـُه تاركلهـا. 
اقال عباالية رشف عبدين: »عال6تأا1 
لهذه عبفريضة يجب أ6 يك 6 ين جهة 
عملزكـي عبـذي ال يجـ ُز أ6 يكنَز6ـا أَا 
يأتنَع عـن أدعئها، اين جهـة عملحّصل 
عبـذي يجب أ6 يتحـىّل لاميانة اعبصدق 
اعبـ رع، اين جهة عمخذ بلزكاة عبذي ال 

يج ُز به أخذ يا ال يستحقه«. 
عآليـات  يرععـاة  رضارَة  اأّكــــد 
يف  عبنش يـة  اعمحاديـث  عبُقـــْرآنلـة 

جانب فريضة عبـزكاة اتحّري ت زياها 
عـىل يصارِفهـا عبثأانلـة عملذكـ رة يف 

عبُقـــْرآ6 عبكريم. 
اتناابت عبنداُة ارقتَي عأل تطرقت 
عب رقـة عماىل عبتي قديهـا عض  رعلطة 
علأـا  عبلأـن عضـ  عملحكأـة عباللـا 
عبقـايض يحأـد عشـد عبلـه عبرشعي إىل 
يف  بلـزكاة  عباايـة  عبهلئـة  يسـؤابلة 

تحقلق اتحري يصارفها. 
اأبـارت إىل أ6 تلك عملسؤابلة تكأن 
يف إدعَرة اجأع عبزكاة اعختلار عباايلني 
اْفــقـاً  اي ض علـة،  لدقـة  عللهـا 
ــة، ات زياها  بـرشاٍط اياايـريَ َخاصَّ

عىل يصارفها لأـا يحّقــُق يقاصَد6ا 
يف سـدِّ حاجة عبفقرع  اعملساكني القلة 

عملصارف. 
كأـا تطرقـت إىل فضِل عبـزكاة عبتي 
تا ُد عىل عملزّكي لابنأا  يف يابه انفسه 
اياـم عبرـريُ عبنـاَس ايرتفـي عبفقُر 
اعبحسد اتقل نسـشُة عبجرعئم، الفتة إىل 
أ6 عبجأـع اعبرصف لطريقـة جأاعلة 
6ـ  عإلجرع  عبسـللم بتحقلـق عم6دعِف 
عملرجـ َّة عبتي تُصـبُّ يف خدية عملصارف 

عملرشاعة. 
ابّددت عب رقُة عىل رضارة تاجلل 
إخـرعج زكاة عبفطـر ادعـم عملجا6دين 

عملدعفاني عن عب طن ضد عباداع6 لابزعد 
اعملال َاعبذخرية. 

فلأـا تناابـت عب رقـة عبثانلـة عبتي 
قديهـا خابد يـ ىس، اصايا عإليا1 عيل 
علله عبسال1 بلاايلني عىل عبزكاة »قرع ٌة 

يف عمخالق اعب عجشات عباأللة«. 
لداره، أاضح رئلـُا عبهلئة عبااية 
بلـزكاة، عبشـلخ بأسـا6 يحأـد أل  
نشـطا6، أ6 عبهلئة ُاِبَدت انشـأت لاد 
ترعكأـات يـن عباشـث يف إدعَرة عبـزكاة؛ 
بتاتنَي لـأدع  6ذه عبفريضـة عباظلأة 
عىل عب جه عملطل ب، يثأناً داَر عبالأا  

يف تط ير اتحسني أدع  عأل عبهلئة. 
اعسـتارض ألـ  نشـطا6 عبجهـ َد 
عباأـل  إدعَرة  يف  عبهلئـة  لذبتهـا  عبتـي 
عبزكـ ي اعإلنجـازعت عبتـي حّقــقتها 
عىل يسـت ى كافة فراعها اعملشـاريع 
اعمنشـطة عبتـي نّفــذتهـا يف خديـِة 
عملشـاريع  اكـذع  اعملسـاكني  عبفقـرع  
يـن  عملتـرضرة  عملناطـق  يف  عبطارئـة 

عباداع6. 
ابفـت ألـ  نشـطا6 إىل أ6 إْحلَــا  
أدع  عبفرعئـض ردٌّ ق يٌّ عـىل عبادّا عبذي 
ــة يف أدع   يحِرُص عىل تغللـب دار عمُيَّ

عبفرعئض اينها عبزكاة. 

 : خاص
أيـا  صناـا ،  جاياـة  أعلنـت 
عبثالثا ، خطـ عِت تنفلذ اثلقة عبرؤية 
عب طنلة بشنا  عبدابة عبلأنلة عبحديثة، 
عىل عبصالـد عمكاديأي اعبالأي افق 
عملحـاار اعملرتكـزعت عمساسـلة عبتي 

نصت عللها عبرؤية. 
عبجاياـة  يجلـا  عجتأـاع  ايف 
لرئاسـة عبدكتـ ر أحأد يحأـد دغار 
جاياـُة  أقـرت  عبجاياـة،  رئلـا 
صناـاَ  لـدَ  خطـ عت تنفلـذ عبرؤية 
عب طنلة بشنا  عبدابة؛ َكـ نها عبدعاية 
عمساسـلة عبهادفة إىل تط ير عبتاللم 
عمكاديأي اعبشحث عبالأي لأا يضأن 
لأرتلـف  عبدابـة  يؤّسسـات  رفـد 
أبكابها، لاباديد ين عبك عدر عب طنلة 
عملؤ6لة، اعملشاريع عبتنأ ية عبشنا ة. 

اأجأـع يجلـا جاياـة صناا  
عـىل إقاية عـدد ين عبـ رش عبالألة 
اعمكاديألـة الترـاذ عآلبلة عبسـللأة 
يف  عملتالقـة  عبرؤيـة  لنـ د  بتنفلـذ 
عالرتقا  لابتاللـم عبجاياي اعبشح ث 

عبالألـة اعاللتـكارعت اتأ6لل عبك عدر 

عملترصصة. 

ايف خضـم عبجلسـة، أدع6 رئلـا 

الاسـم  لاسـأه  صناـا   جاياـة 

أكاديألي اينتسشي عبجاياة عبجرعئم 

عبششـاة عبتي عرتكشها تحابف عباداع6 

عميريكـي عبسـا دّي لحق عبنسـا  يف 

يحافظتي عبحديدة اعبضابع. 

اأّكـــد دغار أ6 جريأة عالغتصاب 

يف عبتحلتـا تأتي تجسـلدعً بلأشـاريع 

عباـداع6  تحابـف  لهـا  جـا   عبتـي 

اعالحتـالل اعبهادفة إىل عيتها6 كرعية 

اعحتـالل  اعذالبـه  عبلأنـي  عبشـاب 

أرضـه اعرضه، يشـريعً إىل أ6 جريأة 

يرتِزقة عباداع6 لحق عبنسـا  يف قرية 

للـت عبرشجـي لابضابـع تأتـي لاـد 

عبصفاـات عمل جاـة عبتـي تلق 6ا يف 

يرتلف عبجشهات عباسـكريّة، يضلفاً 

لابقـ ل »لاـد عنتكاسـة عملرتِزقـة يف 

يلاديـن عبرجـال، بـم يجـداع سـ ى 

عبنسـا  ملأارسة خسـتهم ادنا تهم 

ااحشلتهم عملاتادة«. 

الـارك يجلـُا جاياـة صناـا  
عالنتصـارعت عبكشـرية عبتـي حّقــقها 
عبشـاشلّة  اعبلجـا6  عبجلـش  ألطـال 
أّكــــد  فلأـا  عمللاديـن،  يف يرتلـف 
عمكاديألـ 6 أ6 عبجشهـة عمكاديألـة 
سـت عكب ُكـــّل عبجشهـات يف تحقلق 
حسـم  حتـى  عملتتابلـة  عالنتصـارعت 
عملاركة عبشايلة يع تحابف عباداع6. 
بصحلفـة  خـاص  ترصيـح  ايف 
عملسـرية أّكـــد رئلُا جاياة صناا  
عبدكت ر أحأد دغار، »أ6 يحاار الن د 
عبرؤية عب طنلة بشنا  عبدابة سـتك 6 
عبش صلة عبتي تت جـه ص لها عبجشهة 
عمكاديألـة بتج يـد عبتاللم اعالرتقا  
عباـايل  الابتاللـم  لجاياـة صناـا  
اعبشحث عبالأي لشـكل عا1 عىل ُسّلم 

عالعتأاد عمكاديأي عبااملي«. 
ابفت دغـار إىل أ6 »عبرؤية تضأن 
عملؤّسسـات  بـكل  بـايل  نهـ ض 
اعبقطاعات يف عبدابة ا6  يا يستدعي 
حشـَد عبطاقـات اعبجهـ د بتنفلذ6ا 
اتحقلق يرشاع لنـا  عبلأن عبحديث 
كايل عبسـلادة، اعبذي أّسا يدعيلكه 

عبرئلا عبشهلد صابح عبصّأـاد«. 

مفتي الديار اليمنية يشّدد على ضرورة إحياء فريضة الزكاة وتوزيعها على مصارفها الثمانية

جامعة صنعاء تدّش��ن تنفيذ وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

قبائل القناوص بالحديدة تدعو لرفد 
الجبهات وتؤّك���د أن جرائم العدوان 

ومرتزقته لن تسقط بالتقادم 

أبناء ووجهاء »سنحان« يسرّيون قافلة 
غذائية ومالية للمرابطني ويؤّك���دون 

مواصلة املعركة حتى النصر

 : الحديدة
 نّظم ألناُ  ااجها  اأعلا6 دير كشارب لأديرية عبقنااص 
يحافظـة عبحديدة، أيا عبثالثـا ، اقفة عحتجاجله غاضشة؛ 
تنديـدعً اعسـتنكارع لابجريأة عبششـاة عبتي عرتكشهـا يرتِزقة 
عباداع6 عبسـ دعنلني لاغتصاب اطان أيـرأه يأنلة لأديرية 

عبتحلتا عملحتّلة جن ب عملحافظة. 
اأّكـــد عملشـارك 6 يف عب قفة »أ6 6ذه عبجريأة عبششـاة 
َاغري عمخالقلة تتنـاىف يع عبقلم اعمعـرعف اعبتقابلد عبارللة 
اعبرشعئع عإلْسـاَليلة، عمير عبذي يحتم عـىل عبجألع عبتَحـّرك 

عبجاد اعبثأر ين 6ؤال  عملرتِزقة«. 
اأبـار عملشـارك 6 إىل أ6 6ـذه عبجرعئم عبتـي تجردت عن 
عبقلم عإلنسـانلة افاقت يف لشـاعتها جرعئم دععش اعبقاعدة 
بن تسُقَط لابتقاد1، دععني كافة عملنظأات عبدابلة اعإلنسانلة 
إىل تحأل يسـئ بلتها إزع  جرعئم عباداع6 عبسا دّي عميريكي 

لحق ألنا  عبشاب عبلأني. 
اأبـاد عملشـارك 6 لرجال عبقشائـل ين ألنـا  تهاية اكل 
عبقشائل عبلأنلة بلرد عىل جرعئم عباداع6 اعبغزعة ايرتِزقتهم.

 : صنعاء
عسـتأرعرعً بلاطا  اعبشذل ات عصالً بق عفل عبكر1 عبتي يج ُد 
لها ألنـاُ  عبقشائل عبلأنلة برفد جشهات عباـزة اعبكرعية لاملال 
اعملقاتلـني؛ ايف إطـار عب فـا  بديـا  عبرئلا عبشـهلد صابح 
عبصّأــاد يف عبذكرى عبسـن ية عماىل الستشـهاده، سـرّي ألنا  
ااجهـا  ايشـايخ للت لـ س لأديريـة سـنحا6 يحافظة 
صناـا ، أيا عبثالثـا ، قافلًة غذعئلة ايابلـة يتن عة؛ دعأاً 
اإسنادعً بلأرعلطني لابجشهات عستقشاالً بشهر ريضا6 عملشارك. 
اخـالل تسـلري عبقافلة أّكــــد ألنا  ااجهـا  للت ل س 
عسـتأرعر6م لرفـد عملرعلطـني يف عبجشهـات لكل يـا يلز1 ين 
عيـ عل ايقاتلـني حتى تحقلـق عبنرص، ي جهني لرسـائلهم 
بقـ ى تحابف عباداع6 ايرتِزقته لأ6 عبلأن عصلة عىل ُكــّل 
غـاٍز ايحتلٍّ اأ6 ألنـا  اقشائل عبلأن سـل عصل 6 ياركتهم 

عملصريية اعملقدسة. 
اأبار أحرعر للت ل س إىل لرع تهم ين ُكــّل خائن اعألل 

لاع اطنه ارشفه اكرعيته بلأحتّل لامي عل عملدنسة.. 

حرائر أرحب يقدمن قافلة غذائية متنوعة دعماً وإسنادًا للمرابطني يف الجبهات 
 : صنعاء

عبقائـد  عبسـلد  بدعـ ة  عسـتجالًة 
عبح ثـي يف دعـم  لدرعبديـن  عشدعمللـك 
عبجشهات لرجال اعملال، الأناسشة قدا1 
بـهر ريضا6 عملشـارك، سـرّيت حرعئر 
يديرية أرحب لأحافظة صناا ، أيا 
عبثالثـا ، قافلة غذعئلة اعسـاة ملطال 

عبجلش اعبلجا6 عبشاشلّة. 
عبتـي  عبقافلـة  تسـلري  اخـالل 
عحتـ ت كألـات يتن عـة يـن عمل عد 

عبغذعئلة، أّكــــدت حرعئر أرحب عىل 
أ6ألّة عسـتأرعر عبصأـ د يف ي عجهة 
لابرجـال  عبجشهـات  عباـداع6 ارفـد 
اعملـال، ايسـاندة عبجلـش اعبلجـا6 
عبشـاشلّة عملدعفاني عـن عب طن اأينه 

اعستقرعره. 
الفتـات إىل أ6 عباـا1َّ عبرايـَا ين 
عبثشـات اعبصأـ د اعبتحـدي يف اجـه 
عباـداع6، سلشـهد تقديـَم عملزيـد ين 
عبق عفـل بلأرعلطـني يف جشهـات عبازة 

اعبكرعية، اعملزيد ين عالنتصارعت. 
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 : هاني أحمد علي:
عسـتنكرت عبجأالـُة عباايـُة بلرشكة 
عبلأنلـة بالتصـاالت عبدابلـة )تلللأـن( 
عملحااالِت عملستأّرَة بحك ية عبفاّر 6ادي 
السـتهدف قطاع عالتصاالت لشـكل عا1 
ارشكـة تلللأن عـىل اجـه عبرص ص، 
يحـذرًة يـن عسـتردع1 تلـك عالّدعا عت 
اعالتهايـات عملغرضـة يـن أجـل تربيـر 
عسـتهدعف رشكة تللأن كش علٍة برديات 
عالتصاالت اعالنرتنت اذبك لإنشاِ  كلانات 
ح لها  جديـدة غـري يرخصة اغري يـرصَّ
اإصدعر قرعرعت غري قان نلة يف يحااالت 
عنتحال صفة عبرشكة ا6ُ يَّتها اإعاقتها 
ين عسـتردع1 عبسـاات عملأل كـة بها يف 
عبكالـل عبشحـري ) AA-1( احظر دخ ل 

عملاـدعت عبرضارية 
أعأـال  بتسـلري 

عبرشكة. 
للـا6ٌ  اقـال 
عملؤتأر  عـن  صادر 
بلجأالة  عبصحفي 
عبلأنلـة  بلرشكـة 
ت  ال تصـا بال
عبدابلـة »تلللأن«، 
عبثالثـا ،  أيـا 
صناا ،  لابااصأة 
يناقشـة  حـ ل 
عبتديريية  ملشاريع 

اعبقـرعرعت عبغري قان نلة عبتي تسـتهدف 
كلا6 عبرشكة احلاديتها اآثار6ا عبكارثلة 
عـىل خديـات عالتصـاالت اعالنرتنـت يف 
عبلأن: إ6 عسـتهدعف عبرشكة سلؤدي إىل 
آثـار كارثلة يرتتـب عللها تديـري قطاع 
عالتصـاالت اإعاقـة أنشـطة عملنظأـات 
عإلنسانلة اعبرديات عبتجارية اعملرصفلة 
اعبتاللألـة اغري6ا، يشـريعً عسـتهدعف 
عبرشكة كش علة دابلة برديات عالتصاالت 
اعالنرتنت ين خالل إنشا  كلانات جديدة 
غـري يرصح لها، يؤّكـــدعً أ6 تلللأن بم 
تاقـد أي عجتأاع يف يدينة عد6 لحسـب 
ُج به اسـائل إعال1، اَين حرضاع  يا تراِّ
عالجتأاع ال يأثّل 6 عبرشكة ابلا بديهم 
أيـُة صفـة قان نلـة، اعالجتأـاُع لاطـٌل 

اعبقرعرعُت عبصادرة عنه غريُ قان نلة. 
عمطـرعف  جألـَع  عبشلـا6ُ  اطابـب 
عبسلاسـلّة اعمطـرعف عملحللـة اعبدابلة 
لاد1 إقحا1 قطـاع عالتصاالت يف عبرصعع 
خديلـا  قطاعـا  لاعتشَـاِره  عبسـلايّس؛ 
يفرتض أ6 يحافَظ عبجألُع عىل حلاديته 
يثلُـه يثُل عبرديـات عبصحلـة اغري6ا، 
ــًة اأ6 قطـاَع عالتصـاالت يقـد1ُ  َخاصَّ

نفَا عبرديات عبتي يقديها ينذ عرشعت 
عبسـنني ابم يطشق أية سلاسـة يرتلفة 
ال يف ظـراف عبحرب اال قشلها، ا6  عمير 
عبـذي يثشت حلادية 6ـذع عبقطاع عبحل ي 
اعرتشاطـه لامل عطـن اعـد1 عنحلازه مي 

طرف ين أطرعف عبنزعع. 
أ6  إىل  عبصحفـي  عملؤتأـر  اأبـار   
عملؤّسسـَة عبااية بالتصـاالت عبتي تأتلك 
%75 ين أسـهم عبرشكة اكذبك صنداق 
عبت فـري عبربيـدي عبذي يأتلـك %15 ين 
أسـهم عبرشكة، أي أ6 600 أبف يستثأر 
يأارسـ 6  زعبـ ع  ال  تلللأـن  يف  يأنـي 
أعأابهـم ين عبااصأة صناـا ، الابتايل 
فـإ6 عبرشكة النلتهـا عبفنلة اي ظفلها 
اعملسـتثأرين فلهـا يف عبااصأة صناا  
يأثل 6 عبكلانات عبقان نلة بها كأنظ ية 
الفتـاً  يتكايلـة، 
تلللأـن  أ6  إىل 
أال رشكـة  تاتـرب 
قطـاع  يف  تاأـل 
عبلأن  يف  عالتصاالت 
يف  تأسلسـها  اينذ 
عباـا1 71ا1 ا6ـي 
ي عكشة  عـىل  تاأل 
عابم  يف  عبتطـ رعت 
اعبـذي  عالتصـاالت 
تط يـر  يف  يسـهم 
عالتصـاالت  قطـاع 
يف  عـا1  لشـكل 
عبلأن، يذكرة لن أ6 رشكة تلللأن قايت 
يؤخـرعً لاالسـتثأار يف كاللـني لحريـني 
اعبكالـل   AAE-1 “عبكالـل  عأالقـني 
SMW%” لتكلفة عسـتثأارية قدر6ا 80 

يلل 6 داالر. 

املس��اُس بخدمات االتص��االت يؤثُر 
على بقية القطاعات 

إىل ذبـك، نفـى عبدكتـ ر عـيل ناجـي 
نصـاري –رئلـا يجلـا إدعَرة رشكـة 
»تلللأـن«- أ6 تكـ 6 إيـرعدعُت عبرشكـة 
تذ6ـُب إىل أي طـرف سـلايّس، يشلنـاً أ6 
تلك عإليـرعدعت تذ6ب كنفقات تشـغلللة 
عملحطـات  اتشـغلل  اأجـ ر  ايرتشـات 
عملدّيـــرة جـرع  عباـداع6 اعباأـل عىل 
تحسـني ج دة عالنرتنـت لاإلَضــاَفة إىل 
رشع  قطـع عبغلـار عبتـي تكلـف يشابـغ 
لا6ظـة، ايـا تشقى يـن تلك عإليـرعدعت 

فإنها ت زع عىل عملالك. 
اأضـاف نصـاري يف ترصيـح خاص 
بصحلفة »عملسرية« أ6 عملساس لرديات 
عالتصاالت سلؤدي إىل آثاٍر كارثلة اسلئة؛ 
َكــ 6َ عبتأثري عىل عالتصـاالت ال يقترُص 

عـىل 6ـذع عبقطـاع فقـط، لل سـلك 6ُ 
تأثريُه عـىل لقلـة عبقطاعـات عملرتلفة 
يف عبدابـة، يشـريعً إىل عبنظا1َ عبسـا ديَّ 
يرُفـُض حتـى عبلحظة دفع عملسـتحقات 
عبتـي علله برشكة تلللأن القلة رشكات 
عبهاتف عبنقال يقالـل عالتصاالت عبدابلة 
»يقاصـة« اعبشابغة 170 يللـ 6 داالر، 
ينـذ  عبرشكـة  حسـالات  أ6  إىل  الفتـاً 
لـد  عبحـرب عىل عبلأـن تتـم يرعجاتها 
اعملصادقـة عللهـا يـن قشل اعحـدة ين 
أكرب رشكات عملرعجاـة يف عباابم، ايأكن 
عبرشكـة  عسـتردع1  يـن  عبتحّقـــق 
عبقان نلـة يـن  إليرعدعتهـا يف عملصـارف 
خـالل رشكات عملرعجاة، ا6  يا يدحض 
عالّدعـا عت حـ ل عسـتردع1 إيرعدعتها يف 

تأ يل عبجلش اعبلجا6 عبشاشلّة. 

 ق��راُر نقل بواب��ة االتصاالت الدولية 
إىل عدن عبثي 

إىل ذبك كشـف عملهندس صادق يصلح 
-يديـر عا1 عملؤّسسـة عبااية بالتصاالت 
عبسـلكلة، انائـب رئلـا يجلـا إدعَرة 
رشكة تلللأن-، عن قلـا1 حك ية عبفاّر 
6ـادي لت قلف اتاطلل يـرشاع عبكالل 
عبشحـري »بلنك« عملأتد يـن جن ب رشق 
آسلا إىل خللج عد6 اينه إىل عبشحر عمحأر 
عبحديدة لسـاة 1 تـريع ا700 قلقا، ينذ 
عباا1 1017 اعبذي كلف قطاع عالتصاالت 
يـا يقارب 80 يللـ 6 داالر، َحلْـُث كا6 
عملـرشاع يشـكل قفـزة ن علـة 6ائلـة 
يف عابـم عالتصـاالت اعالنرتنـت لابلأـن 
يسـتفلد ينه ُكـــّل سـكا6 عملحافظات 
عبشأابلة اعبجن للة اعبرشقلة عىل َحــٍد 
س ع ، اين بأنه تحسني ج دة عالنرتنت 

عبحابلة عبتي يتم عسـتأجرتها تلللأن ين 
رشكات عامللـة عـرب عبحديدة اسـلطنة 
عأا6 لسـاة 0ا قلقا اتق 1 رشكة يأن 

نت لتشغللها. 
اأبار عملهندس يصلح إىل أ6 قرعر نقل 
ل علة عالتصاالت عبدابلة إىل عد6 اتشكلل 
يجلا إدعَرة غري قان نلة برشكة تلللأن 
يـن قشل حك ية عبفاّر 6ادي، قرعٌر عشثيٌّ 
يهـدُف إىل تديـري عالتصـاالت يف عبلأـن 
اإبحـاق عبـرضر لهـذع عبقطـاع عبحل ي 
ي ظـف  آالف   10 يـن  أكثـَر  احريـا6 
لاالتصـاالت ين راعتشهم ايصدر دخلهم 
ادخل أرس6ـم، يضلفاً أ6 حك ية عبفاّر 
تتاايُل يع قطاع عالتصاالت كأنها سلاة 
تجارية يأكن نقلها لسـه بة ين يكا6 

إىل آخر. 

ذاُت  االتصاالُت 
إنس��اني ال  طاب��ع 
يق��لُّ أهمّي��ًة ع��ن 

قطاع الصحة 
أضـاف  لـداره، 
عبضلاـي  ت فلـق 
عبتنفلـذي  -عملديـر 
برشكـة  عملـايل 
أ6  »تلللأـن«-، 
عقـد  يـن  عبهـدَف 
عبصحفـي  عملؤتأـر 
بت ضلـح  6ـ  

تدععلات ألاـاد عبتدععلات عبكارثلة بقرعر 
حك يـة عبفاّر 6ـادي لنقـل عبرشكة إىل 
عد6، عىل قطاع عالتصاالت اعىل يرتلف 
عبقطاعـات عبحل ية عبهايـة عبتي ترتشط 

لشكل يشارش لحلاة عإلنسا6 عبلأني. 
اأّكـــد عبضلاي يف ترصيح بصحلفة 
»عملسـرية« أ6 عستهدعَف قطاع عالتصاالت 
يأتي ضأن عأللة عبتديري عملأنهج بلشنلة 
عبتحتلـة اعبرديلـة عىل يـدى أكثَر ين 
أرلع سن عت، دععلاً إىل تحللد 6ذع عبقطاع 
عبـذي يأثل عسـتأرعُره حقـاً ين حق ق 
عمل عطـن يف عبلأـن؛ ابكـ 6 عملسـاس له 

ياني عزَبه عن عباابم. 
انـّ ه عملديـُر عملـايل برشكـة تلللأـن 
لـأ6 عملِــَلــفَّ عالقتصادي ياـد ين أ6مِّ 
عملطراحـة عىل  عملِــَلـّفـات اعمل عضلـع 
طاابـة عبتفااض اعـىل اجه عبرص ص 
قضلة عالتصـاالت؛ لاعتشَاِره 6ذع عبقطاع 
ذع طالـع خديي اإنسـاني ال يقلُّ أ6ألًّة 
عن عبصحة، يطابشاً لاد عبتارض بلرشكة 
اعتهايها عتهايات لاطلة ايسـلئة تؤثر 

عللها سلشاً. 

قطاُع االتص��االت يواكُب ُك��لَّ جديد 
تنفيذًا للرؤية الوطنية 

»عملسـرية«  صحلفـة  سـؤعل  احـ ل 
قطـاع  دار  عـن  عبصحفـي  عملؤتأـر  يف 
عالتصاالت يف عبرؤية عب طنلة بشنا  عبدابة 
عملدنلـة عبحديثـة، اصف عمُسـتاذ يحأد 
يرغم -يديـر عا1 عبهلئـة عبااية بلربيد 
اعبت فري عبربيدي-، عبرؤيَة عب طنلَة لأنها 
يـرشاٌع عسـرتعتلجي رعئع اعشـارة عن 
أحد عملصاديق عبتطشلقلة بح كأة عبدابة 
اعالنطـالق نح  إرسـا  نظا1 يؤّسـيس 
يشني عىل عبدرعسات اعمسا عبالألة. 

اأضـاف يرغم لـأ6 عبرؤيـة عب طنلة 
بشنـا  عبدابة عملدنلة عبحديثـة 6ي عيتدعٌد 
ملرشاع عبرئلا عبشـهلد صابح عبصّأـاد 
اتنـدرج تحـت عبانـ ع6 عباريـض عبذي 
قشلـل  أطلقـه 
تحـت  عستشـهاده 
تشنـي  بـاار »يـٌد 
تحأـي«،  ايـٌد 
قطـاَع  أ6  يشلنـاً 
اعبربيد  عالتصـاالت 
لاقي  يثـُل  -يثلُـه 
عبقطاعات عبرديلة 
ياٍض  اعإليرعديـة- 
يف تنفلذ 6ذه عبرؤية 
لاباديد ين عبرطط 
اعبربعيـج عبتنأ ية 
عملستقشللة عبتي ين 
بـأنها عالرتقـا  نح  عمفضـل اي عكشة 
ُكـــلِّ جديـد يف سـشلل خديـة عب طـن 

اعمل عطن. 
الـنّي يدير عا1 6لئـة عبربيد اعبت فري 
عبربيـدي، أ6 قـرعر حك ية عبفـاّر 6ادي 
لنقل ل علـة عالتصاالت عبدابلـة إىل عد6، 
قـرعر عرتجـايل اعشثـي يهـدف إىل تديري 
عبشنلـة عبتحتلـة بهذع عبشلـد ايحاابة ين 
تحابف عباداع6 إلخضاع عبشـاب عبلأني 
اتركلاـه لاـد أ6 فشـل يف تحقلـق ذبك 
عسـكريّاً اسلاسـلّاً يف عمللـدع6 عىل يدى 

أرلع سن عت. 
ابفـت يرغـم يف َردِّه عـىل صحلفـة 
َر  »عملسـرية« إىل أ6 عبربيَد سلك 6ُ عملترضِّ
عمكـرب يف حـال تم عملسـاُس اعسـتهدعف 
عالتصـاالت؛ نظـرعً ب جـ د عملاليـني يـن 
ياّ بـ 6 عـىل  عبذيـن  عملسـا6أني فلـه 
إيرعدعتـه لاـد أ6 فقـداع راعتشَهـم جرعَ  
عبقرعر عباشثي عآلخر بحك ية عبفاّر 6ادي 
لنقل عبشنك عملركزي ين عبااصأة صنااَ  
إىل عـد6، لاإلَضــاَفة إىل يا يقدُيه عبربيُد 
ين خديات يرصفلة عىل يدعر عبسـاعة 

اعىل عيتدعد عب طن لأكأله. 

في مؤتمر صحفي للجمعية العامة للشركة اليمنية لالتصاالت الدولية »تيليمن«:

قرار نقل شركة »تيليمن« إىل عدن عبثي وارتجالي وعقد االجتماعات باسمها باطل وغري قانوني
نصاري: السعودّية ترفض 
تسليم 270 مليون دوالر 
مستحقات »تيليمن« من 

االتصاالت الدولية

الضلعي: قطاع االتصاالت 
ذات طابع خدمي 

وإنساني ال يقل أهمّية 
عن قطاع الصحة 

مصلح: حكومة هادي 
أوقفت مشروعًا ضخمًا 
يمد اليمن بأكثر من 1 
تيرا و700 قيقا بلغت 

تكلفته 80 مليون دوالر 

مرغم: الرؤية الوطنية 
لبناء الدولة مشروع 

استراتيجي رائع وعبارة 
عن أحد المصاديق 

التطبيقية لحوكمة الدولة
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 : بحث وإعداد 
َعبدالحميد الغرباني:

محّدداُت اإلنتاج الزراعي يف اليمن: 
لأـ عرده  غنلـا  للـدع  عبلأـن  يُاتَـربُ 
عبطشلالة ااج د فرص اعساة اأرعيض 
باساة صابحة بلزرععة ت فر عملق يات 

عإلنتـاج  َايرتشـط  بلتنألـة  عمساسـلة 

عبزرععـي يف عبلأـن لاـدد يـن عملحّددعت 

6ي:

أوَّالً: األرُض واملن��اخ. )الطبيع��ة هبة 
الخالق( 

إذع كانـت يـرُص 6شَة عبنلـل يف اصف 

ي قاهـا  6شـُة  فابلأـُن  6لأ يـرس 
عبكنـز  اي عرد6ـا اثراتهـا ايف عمرض 
عباظلـم اعبرـري عب فـري اعبلأنـي يـذ 
فجـر عبتأريـخ حـ ل للـده إىل ح عضن 
بلرزق عبكثـري الها قـاا1 نائشات عبد6ر 
لتادد6ـا  عبلأـن  اتتألـز  ايتغريعتـه 
اتشاينها عبشلئي اعملناخي، فهي تشكللة 
اقلاـا6  كشـرية  )أاديـة  تضاريسـلة 
فسلحة اسـه ل خصشة( َاتأتي ضأن 
ثالثـة نطاقات للئلـة زرععلة رئلسـلة 

6ي: 
1ــ عبسـهل عبسـاحيل اعبجزر. يأتد 
ين حرض غرلاً إىل حداد عأا6 رشقاً.

1ـــ عملرتفاـات اعبهضشـة عبرشقلة. 
)صادة، عأرع6، صناا ، عملح يت، ذيار 
عبشلضا ، إب، عبضابـع، تاز، بحج، ألني، 

عملهرة، حرضي ت(. 
3ــ عبنطاق عبصحـرعاي عبذي يت زع 
عبجـ ف ايأرب ابـش ة )عبرلـع عبرايل، 

ريلة عبسشاتني(. 
الني عبنطاقني عمال اعبثاني ينظ ية 
اعسـاة ين عبقلاا6 عبزرععلة عبشاساة 
َاعب ديـا6 عبرصشـة ينها أرلاـ 6 اعدياً 
رئلسلاً تت زع عىل أرلاة أح عض، عبشحر 
عمحأـر َاخللـج عـد6 اعبشحـر عبارلي 

اعبرلع عبرايل. 
غـري عبتنـ ع عبشلئـي تاـد عملسـاحة 
عملزراعـة يـن عبلأـن ضئللة جـدعً، كأا 
يؤّكــــد يدير عا1 عبترطلـط لابهلئة 
عبزرععـي  اعإلربـاد  بلشحـ ث  عباايـة 
عبدكتـ ر حسـا6 عبر الني: »عملسـاحة 
عملزراعـة ين عبلأن ال تتجـااز %1 ين 
يسـاحة عبلأن عملقدرة لرأسة اأرلاني 
يلل 6 6كتار، ا6  يـا ياني أ6 عنتفاَع 
عميثـل  لابشـكل  عمرض  يـن  عبلأـن 
اعملطل ب بم يشـدأ لاُد«. ايتالع عبدكت ر 
إىل نهضـة  عبر النـي: »نحـن لحاجـة 
زرععلـة اإىل عسـتغالل مرضنـا ا6نـاك 

فـرص كشرية يتاحـة اتنتظرنـا يف 6ذع 
عبقطاع عبحل ي«. 

يضـاُف إىل عبتن ع عبشلئـي عبذي تأتاز 
لـه عبلأن، عملناُخ عملالئـم عبذي ي فر تادد 
ي عسم عبزرععة يف عباا1 عب عحد بادد ين 
عملحاصلـل عبزرععلة، كأا أ6 تن ع عملناخ 
اعختـالف درجـات عبحـرعرة اعبرط لـة 
يسـهم يف ت زيـع عملناطـق عبزرععلـة يف 

عبلأن. 
 صابـح يحأـد يثنـى ا6  يسـاعد 
لاحـث يف يركز لح ث عملـ عرد عبطشلالة 
عملتجـددة عبتالع بلهلئـة عبااية بلشح ث 
اعإلربـاد عبزرععي يؤّكــــد أ6 )عبتن ع 
عبركائـز  أحـد  ياـد  اعملناخـي  عبشلئـي 
عمساسـلة بلزرععة يف عبلأـن ابلنه ض 
لهـذع عبقطـاع عملهـم اعب ععـد اعمادية 
تشـكل يف 6ذع عبسـلاق رعفـدعً حل ياً؛ ملا 
فلهـا يـن تنـ ع غـري عـادي. فاب عدي 
يشـدأ يـن عملح يـت اينتهـي يف حرض 
اآخر يثل اعدي سـها1 يشدأ ين صنااَ  

اينتهي يف عبحديدة(. 
يتالـع عبشاحـث يثنـى: )عملد6ـش أ6 
أاديـة عبلأـن تتألـز أَيْضـاً لابتنـ ع يف 
إنتاج عملحاصلل. تزرع يف أسـفلها أن ععاً 
يـن عبف عكـه، عملـ ز اعبشالـاي اعملانج  
ــــ عملحاصلـل عبتـي تحتـاج إىل درجة 
حرعرة ــــ لاإلَضاَفـة إىل عبدخن اعبذرة 
يف  اتجـد  حشـي  كأحصـ ل  عبقصـرية 
أعـىل عب عدي تن ع يزرع عبذرة عبشـايلة 
اعبادس اعبف ل اعبارت اعبشـاري اعبذرة 

عبرفلاة اعبشطاط(. 

ثانياً: املوارد املائية 
أرُض عبلأن ذعت يصادر يلاه يتن عة 
تجأـع لني عميطـار عبتـي تهطل خالل 
ـــ يايـ ،  ي سـأني عبرللـع، يـارسـ 
اعبصلـف ي بل ــــ سـشتأرب. اعمللـاه 
عبج فلة اتغطلها ينظ ية اعسـاة ين 

عمللاه  عب ديا6 اعملساقط َايسـتجأاات 
اغري6ا ين عمنظأة عبنهرية. 

ايف ب ع6د عبتأريخ بللأنلني يا يرب6ُن 
عىل يهارعتهم فلأا يتالق لأنظأة عبرّي، 
الرععتهـم يف عدخـار عمللـاه اترصيفها، 
ين خالل إنشـا  قن عت عمللاه اعبسـداد 
اعبصهاريج اعبرّزعنـات بزرععة عمرض، 
اسـد يأرب ال يقف بـا6دعً احلدعً عىل 
يا سـشق اإ6 كا6 لـرأي عبشاض »ث رًة 
يف عابم عبهندسـة اتفكري عإلنَْسـا6«، إذ 
أقـا1 عبلأنلـ 6 ذعت يرحلة ايف ينطقة 
ظفـار ين يحافظـة إب حابلـاً ثأانني 
سـّدعً، قلل عنها يف عبشار عبلأني عبقديم 
»ايف عبشقاـة عبرـرضع  يف أرض يحصب 

ثأان 6 سدعً تقذف عملا  سائالً«. 
خـالل إعدعدنا بهـذع عملِـَلــّف ُجْلنَا يف 
عـدد ين يحافظـات عبلأـن ايف ينكث 
قريشـاً ين ظفـار عسـت قفنا عملزعرع 6 
عملـزعرع عـيل  عنـد سـد 6ـّرع6 يقـ ل 
يحلـى عبسـشاعي: »6ذع عبسـد ينذ زين 
عبحأرييـني ابـُه يألـزعت كثـرية ينها 
يأرع6 بدخ ل عملـا  ين عبجهة عبرشقلة 
اعبشـأابلة ا6  اعحد ين جألة سداد 
ذكر6ـا عملؤرخـ 6«، ايضلـف عملـزعرع 
عبسـشاعي ففي عبجهـة عبجن للة بسـد 
6رع6 يقع سـد عملهلد اسجن ايف عبجهة 
عبرشقلة يقع سـد ذي عبشـهال اياجل 
عبرـري اذي ي سـف اذي رصعـف ايف 
عبجهة عبشأابلة سد قصاا6 عملشه ر«. 
ايع جأع عبلأن لني عمللاه عبسطحلة 
اعبج فلة اتألزه لإرث تأريري عستنشت 
عمرض اأسـا أاعلة حفـظ عملا  بلري 
فـإ6 عبتقارير عبرسـألة اغري6ا تصنف 
لالدنـا يـن عبـدال عبتـي تااني بـحة 
عمل عرد عملائلـة. الأازل عن ص عللة ذبك 
أَا خطأه فإ6 بـشح بـح عمللاه يت عرى، 
يف ظل تطـ ر نظم عبري يقـ ل عبدكت ر 
حسـا6 عبر النـي: »عسـتردع1 عبطـرق 

2 % من مساحة اليمن مزروعة فقط:

أرض السعيدة: إمكانات نهوض زراعي لم يبدأ بعد

�ساد الوهُم وجّرد الكثري من اأبناء الوطن وعَيهم و�سلب 
البع�َض الثقَة بذاتهم واأ�سباب عذابهم وبات الكثرُي يعاين 

االإرباك حول ال�سديق والعدّو وال يقدُر على التمييز، لدرجة 
ُيت�سوُر معها اأن خلق مرحلة جديدة ياأكل معها النا�ض مما 
يزرعون حلماً بعيد املنال اأَو يف حكم امل�ستحيل واأن التبعية 
للخارج َوالر�سا باالإفقار والقهر هو االأمر الوحيد املمكن 

والواقعي، ذلك اأن النه�سة عرب الزراعة اأدرجت يف قاع 
االأجندة خالل حكم االأنظمة ال�سابقة وحتديداً منذ اغتيال 

ال�سهيد الرئي�ض اإبراهيم احلمدي، َحْيــُث ظلت الزراعة مذاك 
اك�س�سواراً للدولة، فيما هي جوهر التنمية بالن�سبة للعامل 

وهي بالن�سبة لليمن حجر الزاوية يف بناء االقت�ساد الوطني 
ـ اإذ اليمن يف املقام االأول بلٌد زراعي وهي يف �سبه اجلزيرة 
العربية جزيرة خ�سراء يف حميط من الرمال واحل�سى، 

وهذا التحقيق ي�ستق�سي االإْمَكانات الزراعية الأر�ض ال�سعيدة، 
اأَو ما ي�سميها املخت�سون املوارَد الطبيعية وعلى اأن نتناول يف 

حتقيق اآخر الفر�ض والتحديات املاثلة اأمام املحا�سيل احلبية 
بالتف�سيل ومبا يخفف من م�ساحة التحقيق على القارئ 

وال�سحيفة معاً. 
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عبحديثـة يف عبري ت فـر أرلاني يف عملائة 
ين عمللاه عبتي قد تسـترد1 عن طريق 
عبغأـر أَا عبطرق عبتقللديـة. لأا ياني 
أ6 لني عيدينا اسـائل ي عجهة يشكلة 

عمللاه«. 

ثالثاً: املعرفُة وأساليُب اإلنتاج
لابنسـشة بللأنـي عبزرععـة بلسـت 
ُيَجـــّرد عأـل اإنأـا أسـل ُب علش 
اطريقة حلـاة، ايأكن عبلـ 1 تن يع 
اتحديـث أسـابلب عإلنتـاج اعب ص ل 
إىل يسـت يات إنتاجلـة عابلـة يف عدة 
بلزرععـة  قاللـٌة  فأرُضنـا  يحاصلـل، 
سـالقة  يرعحـَل  يف  عملزعرعـ 6  اكا6 
يزرع 6 ضأن دارعت زرععلة يتتالاة 
يطلقـ 6 عللها )عبقلـاض اعبرصعب. 
ا6ـ  أ6 يزرع عملـزعرع ذرة الاد عبذرة 
يزرع عـدس. َايزرع لاـد ذبك قأح(، 
غري ذبك يؤّكـــد عبشاحث صابح يثنى 
» يأكننـا عبت سـع يف عبزرععـة عفقلـا 
لأانى عستصالح أرعٍض زرععلة جديدة 
اين خـالل يحاصلل اعصناف يالئأة 
جـدعً بهذع عبت سـع يت فرة لـني أيدينا 
اإنتاجها عـايل عملسـت ي َاأَيْضاً بدينا 
عبت سع عبرأيس اعستغالل عملناخ عملالئم 
بلزرععة يف عبلأن لشكل كشري ين خالل 
رفع إنتاجلة احدة عملسـاحة نفسـها 
يـن خـالل حـز1 عبتقنلـات عبحديثـة 
ـ  ـ تسـألدـ  »أصناف لذار يحسـنةـ 
يادل عبشذعر ــ ي عد عبزرععة ـــ رفع 

كفا ة عبري«(. 
يـن  عبر النـي  حسـا6  عبدكتـ ر 
جهتـه يؤّكــــد »أ6 ل سـع عبلأنلني 
عبت سـع يف عبزرععة عملحألة كأسـل ب 
إنتاج ناجع الاالعتأـاد عىل عمصناف 
عبتـي ال تتطلـب إىل يلاه كثرية ابـن 
حرب رضاس تسـتهدف نشتـة عبقات 
ُخُص صاً يف تلك عملسـاحات عملهأة يثل 

عبقلاا6 اعمادية«. 

 أسباب التخلف وشروط النهوض:
يجأـع عبكثريُ يـن عملرتصني يف 6ذع 
عبقطـاع عبحل ي أ6 يشـ عر عبنه ض 
عبزرععـي يشـدأ لابترلص الشـكل كيل 
ين عبسلاسـة عملنظأة عبتي عألت عىل 
تكريا ُعقدة عبنقـص تجاه إْيَكانات 
لالدنـا اعبنظـرة عبدانلة تجـاه أرضنا 
اتهلئـة عملناخ أيا1 عبطشقـة عبفالحلة 
اسـكا6 عبريف لابدرجـة عماىل بلا دة 
عبكايلـة اعملنظأـة بألرض اتجسـلد 
عبفالحـة  طريـق  عـن  لهـا  عالعتـزعز 
اعبزرععـة؛ لاعتشَار6ا أحـد أ6ّم أداعت 

عيتالك عبذعت عملستقلة. 
اإذع كانـت حلـازة أسـشاب عإلنتاج 
تشـدأ لـاإلرعدة اعبازيأة عبتي تحسـن 
يف  عبترلـف  فـإ6  عبفـرص  عسـتغالل 
عماىل  لابدرجـة  ياـ د  عبقطـاع  6ـذع 
إىل غلـاب أيـة عسـرتعتلجلة اطنلة يف 
بلنه ض لابقطاع عبزرععي، عن خطط 
عبحك يـات اجـدعال أعأابهـا خـالل 
أكثر ين ثالثة عق د، الاسـتثنا  فرتة 
حكم عبرئلـا إلرع6لم عبحأـدي عبذي 
بجع إنشا  تااانلات زرععلة اعباأل 
عملجتأاـات  يف  عبتنأـ ي  عبجأاعـي 
عبريفلـة، ايا تىل ذبـك فقد فتح عبلأن 
عبغذعئلـة ابلحشـ ب  عسـ عقه بلأـ عد 
عملسـت ردة، يف ظـل ت صلات ال اطنلة 
غـري  أرعيض  عبسـالدة  لـالد  قديـت 

صابحة بزرععة عبحش ب. 
يق ل عبشاحث عبزرععي صابح يثنى: 

»بـم يتم تشنـي عسـرتعتلجلة بلنه ض 
لاب طـن يف عبقطـاع عبزرععي كسـائر 
عبقطاعـات عملرتلفـة بلدابـة. ادعني 
أختـرص بك عملشـهد أنـا ي ظـف ينذ 
أكثـر ين عرشين عايـاً دخلت إىل 6ذع 
عملـكا6 عملئـات ين عبسـلارعت عبفار6ة 
ايف عملقالل بم أبـا6د إاّل دخ ل تقريشاً 
حرعثتني زرععلـة انحن ضأن ينطقة 

زرععلة«. 
ايف ظل 6كذع اعقع كانت عبسلاسـة 
عبزرععلـة تُصاغ لشـكل يتزعيـد للغة 
عبحد يـن عنادع1 عميـن عبغذعئي اعبحد 
يـن عبفقر ات بـت عملنظأـات عبدابلة 
ت جله يجأل عمنشـطة يف عبلأن إىل يا 
تضلـع ياه فرص عبنهـ ض اتحقلق 
عميـن عبغذعئـي بلشلـد افتحـت عبشـالد 

بلس ق عبرارجي بدرجة يرعشة. 
يقـ ل عبشاحـث يثنـى: »عملنظأات 
عبدابلـة اعإلقللألـة عملرتلفـة رفضت 
كثريعً عملشـاريع عباأالقة كتلك عملرتشط 
لاميـن عبغذعئي اتاأـدت عبرتكلز عىل 
يشـاريع 6زيلـة، اأ6ألت يشـاريع 
يهأة يثل عستصالح عمرعيض عبزرععلة 
ات سـلع بـشكات عبري اعتجهت 6ذه 
عملنظأـات إىل دعم يشـاريع تأسـلا 
اعبحدعئـق  عبطلـ ر  حأايـة  يجلـا 
عملنزبلـة بلفقرع  ابكـن عبفقري يحتاُج 
إىل يشـاريَع يجد ياها فرصاً ملكافحة 
عبج ع ايشـاريع تقد1 حل الً جذرية 

اناجاة. 

أهمّية القطاع الزراعي:
كرعفاـة  عبزرععـي  عبقطـاع  يـربز 
حل ية بالقتصاد عب طني خالل عملرحلة 
عملاضلة يع ُكــــّل يا سـشق عإلبارة 
ين أسـشاب ترلف حارصت عبنه ض، 
فشحسـب عملركـز عب طنـي بلأال يات 
حـ عيل  يسـا6أته  يت سـط  »للـغ 
)%13.7( ين إجأايل عبناتج عملحيل ايف 
عبدخل عبق يي للغ يت سـط يسا6أة 
ا6ـي   )16.5%( عبزرععـي  عبقطـاع 
يـؤرشعت كانـت اياتزعل تسـترصخ 
عبلأـن بلنهـ ض زرععلـا، العتشـارعت 
عـدة تقد1 لاضها اينها يا يلاشه 6ذع 
عبقطـاع يف عبتنألـة عالقتصاديـة ايـا 
يسـا6م له ين إيدعد عبسـكا6 لابغذع  
عبرـا1  اعملـ عد  عبزرععلـة  اعملنتجـات 
عبالزية بلاديد ين عبصناعات عبزرععلة 
اعبرـرضاعت  لـ)عبقطـن  عملتأثلـة 
اعمص عف اعمبشا6 اعبزي ت اعبجل د(، 
لاإلَضاَفة إىل عمبلاف اعمخشـاب، كأا 
أ6 عبقطاع عبزرععي يشكل س قاً 6اية 
بلسلع غري عبزرععلة، كأا يأتي عبقطاع 
عبزرععـي يف عملرتشـة عماىل يـن َحلْــُث 
عستلااب عباأابة، َحلْــُث تصل نسشة 
عبقـ ى عباايلـة عبزرععلـة 56 % يـن 

إجأايل عبق ى عباايلة يف عبشالد«. 
ا6ذه عملـؤرشعت يأكن عد6ا حافزع 
آخـَر يدفُع نحـ  عسـرتعتلجلة اطنلة 
بلقطاع عبزرععي غنلة لابرؤى اعبحل ل 
اقائأـة عىل عبترطلـط عبجاد اب ضع 
عبسلاسـات عبااية عملشنلة عىل عملارفة، 
تالد لناَ  احأاية 6ذع عبقطاع اكل يا 
يتصـل له اعـىل قاعدة دابة بلشـاب 
ابلا بـاشاً بلدابة كأا قال عبشـهلد 
عبرئلا صابح عبصّأــاد يف خطاله يا 

قشل عمخري يف يحافظة ذيار. 

2 % من مساحة اليمن مزروعة فقط:

أرض السعيدة: إمكانات نهوض زراعي لم يبدأ بعد
المطري: سنجعل حصار العدوان الجائر 

فرصة لتحقيق االكتفاء 
الكبسي: لدينا العديد من المشاريع 

الزراعية التي تسّرع عجلة »نأكل مما نزرع«

الجبهة الزراعية تواكب 
مشروع »يٌد تبني ويٌد تحمي« 

نحو محطة االكتفاء الذاتي
 : خاص:

عبلأنـي  عبشـاُب  يرـ ُض  يثلأـا 
لسـابة  لـكل  عباسـكريّة  ياركتَـه 
ابـجاعة اقـ ة يف يرتلـف يلاديـن 
عبقتـال اجشهات عباـزة اعبكرعية، فه  
كذبـك يصنـُع نـرصعً آخـَر يف عملاركـة 
عالقتصادية عبتي يحاال تحابُف عباداع6 
عبسـا دي عميريكي ين خالبها تج يع 
عبلأنلـني اعسـتردعَيها ك رقـة قـذرة 
اغـري أخالقلة لاـد أ6 فشـل لامللدع6، 
ايتأتـى 6ـذع عبنـرص ين خـالل تازيز 
اتفالل دار عبجانـب عبزرععي اتحقلق 
عالكتفـا  عبذعتـي يف يرتلـف عملجاالت؛ 
بلضأـن لذبـك عسـتأرعَره يف عبصأـ د 
اعبثشات اي عجهة عميا1 عباصلشة جرع  
عباداع6 اعبحصار عبظابم عملفراض عىل 

باشنا ينذ أكثر ين أرلاة أع ع1. 
ايـع إعـال6 عبرئلا يهدي عملّشـاط 
لد  تنفلذ عبرؤية عب طنلـة بشنا  عبدابة 
عبلأنلة عبحديثة ضأن يرشاع عبرئلا 
عبشـهلد صابح عبصّأـــاد عبذي أطلقه 
قشلل عستشـهاده لأيا1 تحت باار »يٌد 
تحأـي ايٌد تشنـي« تتأ6ب عملؤّسسـات 
عبزرععلـة عبرسـألة اغري عبرسـألة إىل 
بـحذ عبهأـم اعب بـ ج نحـ  عبزرععـة 

لهدف تحقلق عالكتفا  عبذعتي. 
ايف 6ـذع عبصدد أّكــد عبدكت ر يحأد 
عملطـري -عبقائـم لأعأـال يديـر عـا1 
عب حدعت عإلنتاجلة يف عملؤّسسـة عبااية 
إلنتاج اعدخار عبحش ب- »أ6 عملؤّسسـة 
سـت عكب عبرؤية عب طنلة بشنـا  عبدابة 
لجانشهـا عبزرععـي عبهـادف إىل تحقلق 
عالكتفا  عبذعتي اكر بـ كة عبحصار 
أ6  إىل  يشـريعً  لالدنـا«،  عـىل  عبجائـر 
عملؤّسسـة تهـدف يف رؤيتهـا إىل »زيادة 
يحافظـة  يرتلـف  يف  عبقأـح  إنتـاج 

عبجأه رية«. 
 اأضـاف عملطري »عـىل عبرغم ين أ6 
عملؤّسسـة حديثة عبنشـأة إال أ6 عبجه د 
تتضاعـف بلقلـا1 لاملسـؤابلة عبدينلة 
اعب طنلـة تجـاه عبحصـار عبرانـق لرعً 
الحـرعً اج عً ا6  يا يسـتدعي بحشـد 

عبطاقات يف جشهتنا عبزرععلة«. 
عملؤّسسـة  أ6  إىل  عملطـري  انـّ ه 
لصدد إنشـا  يزعرَع جديـدة يف يرتلف 
يحافظـات عبجأه ريـة اعباأـل فلها 
عبظـراف  أيّـا1 عبسـنة حسـب  طللـة 
لـكل  عبراّصـة  اعملناخـات  اعمجـ ع  
يحافظة، يؤّكــدعً عسـتأرعر عملؤّسسة 
عنحـا   عملزعرعـني يف يرتلـف  يف دعـم 
عبجأه رية لاملاـدعت عبزرععلة اعبشذار 
عملرتلفة، يشـريعً إىل أ6 عملؤّسسة دعأت 

خالل عباـا1 عملـايض أكثر يـن 11 أبف 
يـزعرع يف يرتلـف عملحافظـات بدعـم 

عبقطاع عبزرععي. 
ابـكر عملطري »قلادة عبث رة يأثلة 
عبديـن  لـدر  عبقائـد عشدعمللـك  لابسـلد 
عبح ثـي، اعبقلـادة عبسلاسـلة يأثلـة 
لابرئلا يهدي عملّشـاط، عىل عال6تأا1 
عبكشري عبذي ي ب نه بلأؤّسسـة لشـكل 
خاص اكل عملؤّسسـات عبزرععلة لشكل 
عا1 بلأيض يف يرشاع عبرئلا عبشـهلد 

يد تشني ايد تحأي«.
ااّجه عملطري رسـابة بق ى عباداع6 
تج يانـا  حاابتـم  »يهأـا  يفاد6ـا 
اأيانتـم يف حصارنا فإ6 6ذع بن يزيدنا 
إال إرعدة اعندفاع نحـ  تحقلق عالكتفا  

عبذعتي. 
ين جانشه أّكــد نائب عملدير عبتنفلذي 
أ6  عبكشـيس  أحأـد  لنلـا6  ملؤّسسـة 
عملؤّسسة »كرسـت عبكثري ين جه د6ا 
اطاقاتهـا يف عملجـال عبزرععـي بتازيـز 
فـرص عإلنتـاج عب طنـي اتشديـد آيال 
عباـدا عب ع6ـم لحصد نتائـج بصابحه 
يـن ارع  حصاره عبرانق عىل عبشـاب 

عبلأني«. 
اأبـار عبكشيس يف ترصيحات خاصة 
عملؤّسسـة  أ6  إىل  عملسـرية  بصحلفـة 
يـع  عبرشعكـة  إىل  جا6ـدة  »تسـاى 
ايؤّسسـات  عبحك يلـة  عملؤّسسـات 
عملجتأـع عملدني أَا حتـى عمل عطن لحلث 
نررج لرؤية جلده يستفلد ينها عملزعرع 
عبلأنـي ايا د لابنفع اعبفائدة عىل 6ذع 

عب طن عبغني لرريعته ارجابه«. 
انّ ه عبكشيس أ6 عملؤّسسـة تسـتقشل 
عبشح ث عبزرععلة ين قشل عمل عطنني قشل 
أ6 يتـم تنفلذ6ُا عـىل أرض عب عقع لاد 
عبتأّكـــد ين عبدرعسـة ايـدى قشابتها 
بلتطشلق، يشـريعً إىل عبتجرلـة عبناجحة 
ملؤّسسـة لنلا6 يع اعدي يـ ر يف إدعرة 
اتشـغلل قن عت عبرأي اعبسـل ل، حلث 

قايـت يؤّسسـة لنلا6 »لتدريـب علنا  
عملنطقة اعآل6 عمل عطنني يق ي 6 لإدعرة 
عبقنـ عت الفضل عبله عسـتفاد ين 6ذع 

عملرشاع ح عيل )10000( 6كتار«. 
عملحاصلـل  تط يـر  يرـص  افلأـا 
عملقـدرة  عبتكلفـة  عبزرععلـة اترفلـف 
إلنتـاج عملحصـ ل أّكـــد نائـب عملديـر 
عبتنفلـذي أ6 عبزرععـة 6ـدٌف أسـايس 
أ6  يشلنـاً  لنلـا6،  ملؤّسسـة  ارئلـيس 
زرععة عبقأح يهم جدعً يف عب قت عبرع6ن 
بلرراج ين تشالـة عبغرب اعد1 اق ع 
عبشـاب تحـت رحأتهم لسـشب عبغذع  
عملست رد، يضلفاً »انسـاى إىل تط ير 
إنتـاج عبحش ب اذبـك بلترفلف سـ ع  
ابلتقللـل يـن  عملـزعرع  أَا  بلأسـتهلك 
عالسـتريعد عبرارجي«، ُيشـريعً إىل إجرع  
درعسـات بتسـ يق عملنتجـات عبزرععلة 

س ع  عبحش ب أَا عبررضاعت. 
ابفت عبكشيس إىل أ6 عستأرعر عباداع6 
اعبحصار عالقتصادي عبرانق ياد فرصة 
كشـرية بلأـزعرع عبلأنـي يف عباـ دة إىل 
عبزرععة لشكل كشري ك نها يهنة عمجدعد 
اكأا ياراف عن عإلنسـا6 عبلأني عىل 
يـر عبتاريخ أنه ال يأكل إال يأا يزرع اال 
يلشـا إال يأـا يصنع، يضلفـاً »عبثقة 
يف عملـزعرع عبلأني كشرية بكـن عبتكابلف 
عبزرععلـة تجالـه يحشط، ياتـربعً عبذرة 
سلّدَة عملحاصلل يف عبجأه رية عبلأنلة«. 
تجـارب  إىل  عبكشـيس  أبـار  كأـا 
يؤّسسـة لُنلـا6 عبزرععلـة يف عـدد ين 
عملحافظـات عبلأنلة اعبتـي عادت كلها 
لابفائدة عبكشرية عىل عملسـت ى عبزرععي 
عبزرععلـة،  ابلأؤّسسـات  بلأزعرعـني 
يؤّكـــدعً »أ6 عبفرتة عبقادية ستشـهد 
تط رعً كشريعً ايلح ظاً سلأا لاد أ6 ين 
عبله عىل عبشـاب لغلث عبرحأة اعبربكة 
يف يرتلف عملحافظات اعملناطق عبلأنلة، 
الاد عالسـتفادة ين عبتجارب عبزرععلة 

عبسالقة. 
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التوّكـُل على اهلل يحّقُق االطمئناَن واالتزان 
أم مصطفى محمد 

 التوّكـل  )2(

الجوالن السورية والقرارات الدولية والدور العربي 

عبسـل ك  اعشـ عئلة  عبشلطجـة  أصشحـت   
عبسـلايّس عبدايل سـلدة عبدلل ياسـلة يف عباابم 
اأصشح عبتهديـد اعبتل يح لاسـتردع1 عبُقــ َّة 
اعسـتارعض عباضـالت أ6ّم سـأات سلاسـة 
ترعيـب عبرارجلـة عبتي تشـدي تأيلـدعً ينقطع 
عبنظـري بلُأَرّطـط عإلرسعئلـيل عبـذي يريي إىل 
عحتالل السـط بـايل ملرتفاات عبجـ ال6، إذ 
تـرى إرسعئلـل يف عبهضشـة أ6ألّـة لابغـة اأ6 
عبسـاي الحتالبهـا أير ال لُـدَّ ينه، كأـا تاترب 
قضلـة عبج ال6 يـن أاب يات إرسعئلـل يف 6ذه 
عملرحلة، لل إ6 فرض إعاَدة عبج ال6 إىل عبسلادة 
عبسـ رية ياـرض إرسعئلـل بلرطـر ايحطـم 
أحاليها اُيَرّططاتها ابن تقشل 6ذه عمخرية أ6 

تك 6 عبهضشة َحــّق مي للٍد عرلي. 
، فللجـ ال6 أ6ألّة عسـرتعتلجلة اعقتصادية 
فهي تطل عىل لحـرية طربية اعبجللل اتتحكم 
لابطريـق عملؤديـة إىل ديشـق ابها حـداد يع 
عمرد6 ابشنا6، ابذبك ابكي ال يتجه عبسـ ري 6 
نح  رحأة عالحتالل اسلطته َفإنَّه يجب عللهم 
عبشقا  يف اطنهم اعبحفاظ عىل 6ُ يَّتهم اعثشات 

عنتأا 6م عبارلي إىل أرضهم عبج ال6. 
 كأـا أ6 صأ د6م أيـا1 عملحتـّل عإلرسعئليل 
6ـ  يا يجب أ6 يك ن ع علله كن ع ين يقااية 

اي عجهة ُيَرّططات عالحتالل عإلرسعئليل. 
 فللـا إعـال6 ترعيـب سـلادة إرسعئلل عىل 
6ضشة عبجـ ال6 عبـذي ياترب يف ُكـــّل عمح عل 
ُيَجــّرد حـرب عىل ارق 6  عمال كقرعر أحادي 
عبجانب اياارض بقرعرعت يجلا عمين عبدايل. 

فقد قّررت إرسعئلـل تطشلق قان نها يف عباا1 
81ا11 لضم عبجـ ال6 إىل إرسعئلـل اععتشار6ا 
جز عً ال يتجزأ ينها يف يرابفة بقرعرعت يجلا 
عمين رقم )161، 338( عبتي تشري إىل أ6 6ضشة 
عبج ال6 أرض س رية يحتّلة اأ6 عحتالبها غري 
قان ني اال لد ين عحرتع1 عبسلادة عبس رية عىل 

عبج ال6. 
 ففـي عباا1 76ا11 صدر قرعر يجلا عمين 
رقـم 338 عبذي تـم فله دع ة جألـع عمطرعف 
عملانلـة لتنفلـذ عبقـرعر رقـم 161 عبصـادر يف 
67ا11 عبـذي تأت عإلبـارة فله إىل عنسـحاب 
عبُقــ َّعت عإلرسعئلللة ين عمرعيض عبتي عحتلتها. 
كأـا تـم عبتأكلـد يف عبقرعر عىل عـد1 عبقش ل 
لاالسـتلال  عىل عمرعيض ل عسـطة عبحرب اأنه 
يجب عباأل عىل إَقاَية سـال1 عـادل ادعئم يع 
ععـرتعف اعحـرتع1 سـلادة احـدة أرعيض ُكــّل 
دابـة عـىل أرعضلها، كأـا أ6 عبقـرعر رقم 7ا6 
عبصادر عن يجلا عمين سـنة 81ا11 قد دعا 
فله إرسعئلـل عملحتّلة إىل إبغـا  اإلطال قرعر6ا 
لضـم يرتفاـات عبج ال6 عبذي بلـا به أي أثر 
قان نـي دايل، كأـا جا  يف عبقرعر أ6 عالسـتلال  
عـىل عمرعيض لابُقـــ َّة غـري يقشـ ل لأ جب 
يلثاق عميـم عملتحـدة ايشادئ عبقانـ 6 عبدايل 

اقرعرعت يجلا عمين ذعت عبصلة. 
 ابذبـك َفـإ6َّ ثأة تحديات كشـرية يف عملنطقة 
ت عجه سـ ريا خص صـاً اعباـرب عأ ياً إزع  
يحاابة تأرير جز  ين صفقة عبقر6 عبرتعيشلة، 
إذ ياترب قرعر ترعيب إعال6 سـلادة إرسعئلل عىل 

عبج ال6 تأسلسـاً باأللات عسـتفزعزية 6 جا  
اتازيز فـرص عبلأني عملتطرف اتأهلد عبطريق 
بلنتن يا6  يف خ ض عالنترالات افتح بـهلته 
البتها1 يا تشقى ين يساحة 6ضشة عبج ال6 يف 

تريل اعنتهاك بلقرعرعت اعملاايري عبدابلة. 
فأـن ينظـ ر ترعيب اإرسعئلـل بلا 6ناك 
ععتشـار مية قـرعرعت دابلة لشـأ6 عبجـ ال6 أَا 
تأريـخ يلـئ لاملاا6ـدعت اعملفااضـات يأـا 
يجال يأارسـاتهم تلك لأثالة إ6انة بلق عنني 
اعمعرعف عبدابلة، اكأا قال عبسـلد حسن نرص 
عبلـه: »إ6 عشـارعت عالدعنـة اعالسـتنكار بقرعر 
ترعيـب بم تاـد تجدي نفاـاً اعمل قـف عبارلي 
لحاجـة إىل بـجاعة ارج بة اال نسـتشاد أنه؛ 
أ6 ياـرتف ترعيـب  عبارلـي  لَسـشِب عبصأـت 

لابسلادة عإلرسعئلللة عىل عبضفة عبغرللة«. 
اإذع كانت قرعرعت يجلـا عمين قد ععتربت 
عبقـرعر عإلرسعئلـيل لشـأ6 يرتفاـات عبج ال6 
الغلـة الاطلـة فأـن عبطشلاي أ6 يكـ 6 قرعر 
ترعيـب لشـأ6 سـلادة إرسعئلـل عـىل عبج ال6 
ُيَجــّرد ص ت فقـط ابلا به أي أثر عأيل أَا 
قان ني، بكن يا نسـتطلع عبقـ ل أ6 يا قصده 
تريـب ين عتّراذ ذبـك عبقرعر إنأـا 6  بدالالت 
يقصـ دة ا6ـي رسـابة تحأـل يف يضأ نها 
عسـتفزعز عبشارع عبارلي اجا نشضه ايارفة 
ردة فالـه، فـإذع كا6 عبصأت عبارلـي إزع  ذبك 
عبقرعر 6ـ  عمل قف ا6ي ردة عبفال فسلسـاى 
عالحتالل دا6 بـك إىل تكثلف حألته يف تضللق 
عبرنـاق عـىل عب طنلـني عمحـَرعر عملتأسـكني 

ة عبسـ رية ايالحقتهـم اطرد6ـم أَا  لابُه يَـّ
سـجنهم اتازيز إَقاَية عملسـت طنات عبله دية 
اعبرتايج اعالّدعا  لأا يسأى جغرعفلة إرسعئلل 
عبطايحـة إىل يزيـد يـن عملسـاحات اعمل عقـع 

عالسرتعتلجلة يف عملنطقة. 
إَضاَفـًة إىَل ذبك يا سـلجال ترعيـب أَْكـثَـر 
تأادياً يف دعم ت سـع عالحتالل اسـاله إىل ضم 
عبضفـة عبغرللـة بصابـح جغرعفلـة إرسعئلـل 
عملزع يـة، ابذبـك َفإنَّه ايف ي عجهة عملشـاريع 
عالسـتاأارية يجـب عىل عبزعايات اعبشـا ب 
عبارللـة إ6 كا6 بديها نر ة احألة عىل عمرض 
عبارللـة أ6 يترـذاع ي قفاً جـادعً ارسيااً إزع  
ت سـع عالحتـالل اعتّرـاذ خطـ عت تصالدية 
كاقـد قأـم عرللة طارئـة اعبدعـ ة إىل إَقاَية 
عالحتجاجـات عبشـاشلّة عملاارضـة اعملنا6ضة 
بلأحتـّل اتسـلري عملظا6ـرعت عملنـّددة بلقـرعر 
عميريكي ايطابشة أ6ـايل عبج ال6 لاد1 عبتريل 
عن أي برب ين أرضهم، اعأل حأالت إعاليلة 
عرللـة تؤّكـــد عرللة عبج ال6 اتثشت سـلادة 

س ريا عللها. 
 كأا ينشغي إزع  ذبك أ6 يترذ سكا6 عبج ال6 
إعـال6 لرع تهم ين يـرشاع تسـللم عبُه يَّات 
عإلرسعئلللـة اأ6 ي حـداع ي قفهم اأال يفرط ع 
يف أرضهم أَا يترلـ ع عن أي جز  ينها، كأا أ6 
عد1 ععرتعف سـكا6 عبج ال6 لاملجابا عملحللة 
عإلرسعئلللة سلضاف ُحجة إرسعئلل يف عّدعائها 
لـأي َحــّق تريـي إىل تحقلقـه ايقلد نف ذ6ا 

اتَحــّركها عىل عمرض عبج النلة عملحتّلة. 

َ كُّــَل عـىل عبله يشـكُِّل صأـا1َ أيا6  إ6 عبتَـّ
بإلنَْسـا6 يسـتطلُع ين خالبـه أ6 يحاِفَظ عىل 
ت عزنه اعتزعنه عبشريص، الابتايل يُحّقق عبهداَ  
َ كُّـل عىل  اعالطأئنا6 بنفسـه، َايرتتب عىل عبتَـّ
عبلـه إذَع عقرت6 يع عالعتأاد عـىل عبنفا اتفالل 
طاقـات َاقـدرعت عإلنَْسـا6 عباديـد يـن عمي ر 
كاالسـتفادة يـن عبطاقـات عملاديـة اعملان ية، 
َ كُّــُل عـىل عبله يدفُع عإلنَْسـا6 إىل أ6 يشذَُل  فابتَـّ
ُقصارى جهده يف عالسـتفادة ين طاقاته عملادية 
اعملان ية، لَلَد أنه ال ياتأـد عللها ععتأادعً كللاً، 
لـل ياتأـُد عـىل عبلـه تاـاىل؛ لاعتشاره عبسـشَب 
عمقىص اعبنهائي بـكل يش ، ابقد جا  يف لاض 
عمدعلة عب عردة عن أ6ل عبشلت عللهم عبسـال1 يا 
يُشـني 6ذع عمير، كأا جا  يف أدعلة عبرزق ))عبلهم 
يا َسـشََب ين ال َسـشََب به، يا َسشََبُ كل ذي َسشٍَب، 
يا ُيَسـِشَب عمسشاب ين ِغري َسشٍَب، َسشْب يل َسشَشاً 
بن أسـتطلع بُه َطلشاً(( ففي لاـض عمحلا6 إذَع 
أاصـدت جألع عمل عب أيا1 عإلنَْسـا6 فسـ ف 
يجـد لالـاً ال يُ صد أيايـه ا6  لـاب عبله تااىل 
عبقـادر عىل إزعبة عبكرب اتفريـج عمللأة، كأا أ6ّ 
َ كُّــل عىل عبلـه يُحّقق عالطأئنـا6 اعالتزع6  عبتَـّ
َ كُّـَل عىل عبله تـ أ1ٌ يع ذكر عبله  اذبـك؛ م6ََّ عبتَـّ
تشـارك اتاـاىل، فأن يتـ كل عىل عبلـه ايرى أ6ّ 
عميـ ر للـده تااىل فه  ذعكر بلـه يف كنه اج ده 
ايف رسيرة نفسـه؛ ابذع يق ل عبله تااىل يف عبذكر 
عبحكلم }أاَلَ ِلِذْكِر عبّلِه تَْطَأِنُّ عْبُقلُ ُب{، فاإلنَْسا6ُ 
إذَع لـذل ُقصـارى جهده يـع عبسـري لثشات ين 
خالل ت كله عـىل عبله يالش عالتزع6 اعالطأئنا6 

اعبسـكلنة يف خط عتـه، كأـا نجـد أ6ّ عملتـ كل 
عىل عبله يسـتطلع أ6 يتحأل عبصاـاَب ايجتاَز 
عباقشات عبكربى اأ6 ي عجه أعتى عبِق ى يف عباابم 
َ كُّـل عىل  ين دا6 خـ ف، اذبك ين خـالل عبتَـّ
عبله لرشط أ6 يسـريَ افق اطشق عملنهج عإلبهي، 
فإذع سـار عإلنَْسـا6 عىل طشق عمل عزين عبرشعلة 
اعإلبهلة ياتأدعً عىل نفسـه ايتـ كالً عىل عبله، 
َفإ6َّ عبصاـاب اعباقشات عبكـربى تتضا ُل أيا1 
ناظَريـه إىل أ6 تتـالىش، الابتـايل يتحـ ل ذبـك 
عملسـتحلل إىل يأكـن، اذبـك عملأكـن إىل اعقـع، 
ابقـد رأينا يف سـرية عمنشلا  اعبرسـل لل احتى 
يف سـرية عبصابحني كلف عسـتطاع ع لاالعتأاِد 
عـىل ذاعتهـم، التفاللهم بقدرعتهـم عبذعتلة يع 
ت كلهـم عـىل عبله تاـاىل أ6 يُحّققـ ع عإلنجازعِت 
عبكـربى يف عبتأريخ، فَأن ينُظْر إىل سـرية ي ىس 
علله عبسـال1 أَا إلرع6لَم علله عبسال1 يف ي عجهة 
تلك عبق ه عبهائلـة اذبك عبجربات عبكشري، اكذبك 
َين ينُظْر إىل سـرية ذي عبقرنني يجْد أ6ّ عالعتأاَد 
َ كُّـَل عىل عبلـه ت أيا6، أيكن  عىل عبنفـا اعبتَـّ
لهأا تحقلُق تلكـم عإلنجازعت عبكربى؛ ابذع ال لد 
بلأت كل عىل عبله أ6 يسـريَ افـق عملنهج عإلبهي، 
يع عمخذ لامسشاب عبطشلاة عمل صلة إىل عبنتائج؛ 
ابـذع نجـد أ6ّ عبُقـــْرآ6 عبكريم أبـار يفِصحاً 
اي ضحـاً بهذه عبنقطة لابـذعت ين خالل ق به 
تااىل }َاَبـاِاْر6ُْم يِف عمَْيـِر َفِإذَع َعَزْيـَت َفتََ كَّْل 
َعـىَل عبّلـِه إ6َِّ عبّلَه يُِحـبُّ عْبُأتََ كِِّلـنَي{ فهذه عآلية 
6ـي ين ُغـرر اراعئـع عبُقــْرآ6 عبكريـم، َحلُْث 
نالِحـُظ يف 6ذه عآليـة أ6ّ عبُقـــْرآ6َ يأُيـُر عبنشيَّ 

صىل عبله علله اآبه اسـلم كـرشٍح ملنهج رلاني 
عـا1 أ6 يستشـريَ ذاي عبرـربة اعالختصاص يف 
عملجاالت عملتاددة كي يسـري عـىل افق يا ت صل 
إبلـه ين عالستشـارة، يع أننـا ناتقـُد أ6ّ عبنشيَّ 
صىل عبله علله اآبه اسـلم 6ـ  عمعلُم اعمفضل 
اعمكأل اال يحتاج إىل أحٍد سـ ى عبله تااىل، كأا 
أ6 عبلـه تاـاىل يريد يـن ذبك أ6 يُؤّسـَا ينهجاً 
رلانلـاً يف عبُقــْرآ6 عبكريم يـن خالبه يشل ر 6ذع 
عملفه 1 عباا1؛ م6ََّ عملسـار عباا1 بإلنَْسا6 عإلبهي 
ال لد أ6 يك 6 عىل افق عالسـتفادة ين عآلخرين 
يف ترصصاتهـم احق بهـم عبالألـة عملرتلفة، 
الابتـايل عىل عإلنَْسـا6 قشل أ6 يصـَل إىل عملرعحل 
عمخـرية اعبنهائلـة بلاز1 أ6 يستشـري، كأا أنه 
إذَع اصل إىل يرحلة عباز1 اعبجز1 اعبجز  عمخري 
ين عبالـة عبنهائلة ـ كأا يُارب عـن ذبك عبالأا  
ـ ال يكتفـي لذبـك احَده، لـل يحتـاُج أ6 يَقُر6َ 
َ كُّــل عىل عبلـه فاآلية عنديـا تق ل  ذبـك لابتَـّ
}َاَباِاْر6ُْم يِف عمَْيِر{ فال ياني ذبك أAّ6 عإلنَْسا6 
يستشريُ أيَّ برص حتى ب  كا6 ال يألك تجرلًة 
أَا ال يحأـل عختصاصـاً، لـل عالستشـارة تك 6 
بذاي عبرربة اأصحـاب عالختصاص، ابكنه يع 
ذبـك ال يركن إىل عمسـشاب عبظا6رية احد6ا ين 
دا6 أ6 ياتقد أ6ّ عبله تااىل للده جألع عمسشاب 

ا6  يسشب عمسشاب. 
َ كُّـل يقـ د لابتأكلد إىل  إ6 عبحديـَث عـن عبتَـّ
َ كُّـل  عبحديث عن عملسـؤابلة فاباالقة لـني عبتَـّ
كاقلـدة تف يـض عمير إبلـه الني عملسـؤابلة 
عإلنَْسـانلة كتكللف لابسـاي الـذل عبجهد 6ي 

عالقة حتألة، انظرة فاحصة يتأيلة يف عباقلدة 
اعبترشيـع اعملفا6لـم عمَْخــاَلقلة يف عإلْســاَل1 
تظهـر بنا عملسـؤابلة اعضحـة جللة لابنسـشة 
بإلنَْسـا6، فقد جا  يف عبحديث عملراي عن عإليا1 
زين عباالدين أ6 أحد أصحاله قال: )جئته فقلت 
بـه: أدُع عبلَه عز اجل يل يف عبرزق فقد عبتاثت عيلّ 
أي ري، فأجالني يرعـاً )ال، أخرج فأطلب(!، 
فهـذع عبحديـُث يسـتنكُر طلَب عبرزق لال سـاي 
الـال عسـتاأال عمسـشاب اعب سـائل عبطشلالة 
يف تحصلـل عبالـش ات فري عبحاجـة كأا ارد يف 
عبحديـث عبقديس )فلق ل عبله: عشـدي أبم أجال 
بك عبسشلل إىل عبطلب اعبرضب يف عمرض لج عرح 

صحلحة(. 
َ كُّــَل 6  تت يـٌج إليَْأــا6 عإلنَْسـا6  إ6 عبتَـّ
لابلـه الجانـِب عالعتأـاد علله اعبثقـة له ا6  
يـن أفضِل ج عنـب حلاة عإلنَْسـا6 عملت كل عبذي 
يريـد أ6 يك 6 يطأـن عبشال ااعثقـا دعئأاً ين 
نتلجـة عأله ايتأّكـــدعً ين أ6 عبله -ُسـشَْحانَُه 

َاتََااَبــى- أعلُم لامي ر ين غريه. 
ايكفـي 6نـا أ6 نذكر حديث عإليـا1 عبصادق 
َ كُّـل  )ع( إلعطا  عبص رة عبشايلة ملا يحأله عبتَـّ
إىل عملت كل يقـ ل: )إ6 عبغنى اعباز يج ال6، فإذع 
َ كُّــل أاطنا(. ا6كـذع َفإ6َّ  ظفرع لأ ضـع عبتَـّ
عملت كل لاملانـى عبكايل يالـُش دعئأاً تحت ظل 
عباناية عإلبهلة عبتـي تحلط له اترعاه يف جألع 
يسـاعله عبرـرية بلحصـ ل عىل أفضـل اأكأل 
نتلجة اعبتي تنشع ين إيَْأــا6 عإلنَْسا6 لأ6 عبله 
-ُسشَْحانَُه َاتََااَبــى- 6  احَده عباابم لامي ر. 

مطهر يحيى شرف الدين 
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يزاُرنـا لاد أيا1ٍ قالئَل ضلـٌف كريم افريضٌة 
يهأة يق 1ُ لتأديتها ُكــــّل عملسلأ 6 يف أنحا  
عملاأ رة 6ي تارب ركناً ين أركا6 عإلْســاَل1 6ذع 
عبضلف 6  بـهر ريضا6َ عملشارك بـهر عبقرآ6 
بـهر عبجهاد يف سشلل عبله بـهر عبت لة إىل عبله 

اعبا دُة إبله اعإلكثار ين ذكره... إبخ. 
عبلُه -ُسـشَْحانَــُه َاتََااَبــى- يق ُل يف يحكم 
لَا1ُ  كتاله: )يَا أَيَُّها عبَِّذيـَن آَينُ ع ُكِتَب َعَللُْكُم عبصِّ
َكَأـا ُكِتَب َعىَل عبَِّذيَن ِين َقشِْلُكـْم َبَالَُّكْم تَتَُّق 6َ(، 
فابغايُة عملرج ُة ين صلـا1 ريضا6 عملشارك 6ي 
عبتق ى كأا قال -ُسشَْحانَــُه َاتََااَبـى-: )َبَالَُّكْم 
تَتَُّقـ 6َ( فإذع دخلت بهذع عبشـهر اقأَت لصلا1ِ 
6ذه عبفريضة اخرجَت ينُه اأنت أنت كأا حابُك 
عبسـالُق فإنك بم تنضشـط اتلتـز1 لتاابلم عبله 
اأاعيـره ان ع6لـه اتحذر ين ظلـم عشلده، فلم 
يحقق فلك عبصلا1ُ غايتَه ا6ذه خسارٌة كشرية!

كأا 6  حاُل عبنظا1 عبسـا دّي يُشنُّ عىل للِد 
عبلأِن عبفقري اَبـاِشِه عداعناً غابـأاً احصارعً 
جائـرعً مكثَر يـن أرلاِة أعـ ع1 ايّدعي يف نفا 
عب قت أنه نظا1ٌ إْسـاَليي اعارف عبله فهذع كذب 

الُهتا6ُ كشري. 
عبتقـ ى بله -كأا قلت- سـالقاً 6ـي عبغاية 
يـن عبصلا1، ابـ  عسـتفاد عملسـلأ 6 ين 6ذع 
عبشـهِر كأـا ينشغي مسـهَم ذبك يف حـل عبكثري 
ين عإلبـكابلات اعبنزععات اعستقر اضُع عمية 

عالستقرعَر عبحلاتيَّ عملطل ب. 
بـاُب عبلأن احك يتُُه يـع قائد6م عباظلم 

يـن اعقـع تق ع6م بلـه تحألـ ع يسـؤابلتَهم 
عبتأريرلـة اعب طنلـة اعبدينلـة يف عبتصدي بهذع 
عباداع6 يدعفاـني عن أرِضهـم اِعرِضهم، فهم 
بلسـ ع يف ي قـع عملاتدي لل عملدعفع عن نفسـه، 
الذبك فهم دعاة سـال1 ايتق 6 بله، فقد لحت 
أص عتُهـم عىل يـدى أرلاـِة أعـ ع1 ايف ُكلِّ عا1ٍ 
يدُخـل عللنا بـهر ريضـا6 عملشـارك نطلق فله 
عملشـادرعت عملسـؤابة اعإلنَْســـانلة نقـ ل بهم 
نحن يسـتادا6 إليقاف عبحرب اإلدع  ُكــــّل 
عبتفا6أـات يف ُكـــــّل عملسـائل اعبجل س عىل 
طـااالت عبح عر اعبتفـااض احلحلـة عبقضايا 
ـا اقضلـًة قضلـًة؛  ـا ِيـَلـفًّ اعملِـَلـّفـات ِيـَلـفًّ
لغلـة اقف نزيف عبـد1 عبارلي اإخأـاد عبفتنة 
اعسـتقرعر اضـع عميـة ايف عمخري حريـة بهذع 

عبشهر عبكريم. 
بكـن عبنظا1 عبسـا دّي عبـذي ت يل ِكـرَبَ 6ذع 
عباداع6 يصُم آذعنَه تجاه كِل ُيشادرًة إنَْســـانلة 
ااطنلـة، َحلْـــُث أنـه قد أاغـل يف قتـل ألنا  
6ذع عبشـاب اقـا1 لتج ياه احصـاره اإغالق 
يطارعته، يريد لذبك قرلى يتقرب لها بأليريكا6 
)برتعيب اجالازته(، فـال يهأه أ6 يرتكَب لحق 
ألنا  6ذع عبشـاب ألشـع اأبـنع عملجازر حتى 
يف 6ذع عبشـهر عبكريم، أذكر أنا بـرصلاً اعحدة 
يـن تلك عملجـازر عبتـي عرتكشت لشـهر ريضا6 
ابـا6دتُها لـأ1 علنـي ا6ـ  قصـف عباداع6 
لغارعته بادة لل ت يكتظة اآ6لة لابسكا6 بحي 
عملهأشني لأنطقة سا ع6 يف عبااصأة صناا ، 

َحلْــُث رعح إثر تلك عبجريأة عبكثري ين عبضحايا 
اعبقتىل ياظأهم نسا  اأطفال. 

بلنظـا1  عبحقلقلـة  عبصـ رة  6ـي  6ـذِه 
عبسـا دّي ايف نفا عب قت 6  حريص عىل أال 
يظهر لهذع عب جه فقا1 لاتّراذ قناٍع به يتسـرت 
لِه ين سـ ِ  عألـه ارشار نفسـه فه  خاد1 
عبحريني عبرشيفني اين ع6ل عبرب اعإلحسا6 ين 
يقم لت زيـع اجشات إفطار عبصائم لابشـارع 
ذبك عبقناع عبذي يلشسـه 6  نفسه عبقناع عبذي 
بشسـُه قاللـل عنديا قـرب قرلانـا إىل عبله فلم 
ه بلا يطش عـاً لطالع  يتقشلـه عبله ينـه؛ مَنَـّ
عبتق ى بله اعبر ف ينه لل يُصشح عأالً حالطاً 
انتلجتُُه تك 6ُ 6شاً  ينث رعً، قال تااىل: )أُاَبِئَك 
نْلَا َاعآلِخَرِة( اقال  عبَِّذيَن َحِشَطـْت أَْعَأابُُهْم يِف عبدُّ
)َاَقِدْينَـا إىَِل َيا َعِألُ ع ِيْن َعَأـٍل َفَجَاْلنَاُه 6َشَاً  

نثُ ًرع(.  يَّ
أيـا حاُل عبشـاب عبلأني فهم أنـاٌس يتق 6 
بلـه ذنشُهـم أ6 قابـ ع رلُنـا عبله اسـا ع يف عمية 
خـريع فتقشـل عبلـه عألهـم ارفـع ين بـأِنهم 
الذبـك ظهرت نزعـت عبرش اعبشـلطا6 بجارت 
عبسـ   اعسـتفحلت حابُة عبحقِد اعبحسـد بهذع 
عبشاب ُيصِدرًة حكأاً لاإلعدع1 عبجأاعي ملنائه 

عبرشفا  اقادتِه عباظأا .
للد أ6 ُجـلُّ تفكري 6ذع عبشـاب يع حك يته 
6  فقـط أ6 يحأـل يرشاَع رئلِسـه عبشـهلد 
عبـذي أطلقـه قشلـل عستشـهاده اعأـده لديه 
عبطا6ـر )يٌد تحأي ايٌد تشني(، فتلك يٌد ين ألنا  

عبقشائـل عبرشفا  اعبجلش اعبلجـا6 عمعزع  ايف 
يرتلف عبجشهـات تحأل عبسـالَح اتضغُط عىل 
عبزنـاِد ُيص لًة رصاصَة عبصأ د يف نح ر عبادع  
يدعفاني عن حلاض 6ذع عب طن اسالية أرعضله 
يأثلـني قذيفَة عبلـِه يف أرضه عبتـي يقِذُفها عىل 

عبشاطِل فلدَيغُه فإذع 6  زع6ق. 
ايٌد تسـتكأُل عبرؤيَة عبسلاسـلة بشنا  عبدابة 
عملدنلة ا6لئُة زكاة تُاِلُن يف عألها عمال تدبـني 
ع6تأايها لنصف يللـ 6 أرسة، اتصنلُع حرلي 
ذي 6أـِة عابلـة يُدخـل صاراخاً جديـدعً أرض 
عملاركـة بلقطـَف رأَس يـن تسـ ل به نفسـه 
عحتـالل 6ذع عبشلـد، ا6ناك ُيـزعرُع للـده يحأُل 
ِيا الً فلـزرُع أرَضه اأرَض أجـدعده بلحُصَد يا 
زرع ذ6شـاً فرياي ظأأَ عطشـه ايُشـشع ج َع 
لطنـه اأعلأـ ع يـا لنـي سـا د أ6 عمرض بلـه 
ي رثها ين يشا  ين عشادة اعبااقشة بلأتقني. 

ايف عمخري أنصح عبنظا1 عبسا دّي أ6 يستغل 
دخ ل بـهر ريضا6 عملشارِك عللـه يف أ6 يرعجَع 
نفسه اِحسالَاته، ي قُف عداعنَُه ايرفَع ِحصاره 
ايُغري ين سلاسـته عبشـلطانلة يف عملنطقة، أ6 
يتقـَي عبلـَه ايحرت1َ جريَعنه ايُكـفَّ ين آذعه عن 
باب عإليأا6 اعبحكأة، 6ذع إذع أرعد عبله ين عبله 

تقشل صلايه اكّل أعأابه. 
انحُن عـىل يقـني أ6 قرعَر6م بلـا لأيديهم 
اإنأا يا قـّرره عميريكا6 نّفذه ايا فّصل ه بهم 
َبِشس ه اعىل ُكــــّل حال بلك ن ع رجاالً اب  ملرٍة 

اعحدة فلتحدث ع أا لامقِل يُطلق ع للاناً. 
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مع سطوة املال.. 
السعودّية تقود العرب.. ولكن إىل أين؟
عبل 1 إلدعنة حـزب عبله لاإلر6َاب، 6ي عبتي جأاتهم 
عـا1 1001 بلقديـ ع إىل عالحتـالل يقرتحـاِت عبسـال1 

اعبتطشلع عالقتصادي اعبثقايف!. 
أبم يكن »دععش« أاىل لا6تأا1 الحأاسة عبسا ديّة 
باقد يؤتأـر ااصفـه لاإلر6َاب؟ 6ل عبسـا ديّة عبتي 
تالب عىل عآلخريـن طائفلتَهم، قادرٌة عىل يحارلة 6ذه 
ه ين فكر »قراسـطي« الأالحقة  عبطائفلـة لأا تنرُشُ

الإعدع1 ين يكتب قصلدة؟
يـا تفالُه عبسـا ديُّة ينذ عداعنها بللأن ثم إنشـا  
حلفها عبراص »ملحارلة عإلر6َاب«، اأخريعً 6ذه عبحركة 
عالنفاابلـة اعملت تـرة عبتي ضغطت فلها السـتصدعر يا 
خـرج له يجلا عب زرع  عباـرب، يتجااز حداَد عباالقة 
عإليرعنلـة ــ عبسـا ديّة، بلأتَي ضأـن إدرعك عمخرية أ6 
6نـاك تغـريعٍت كشريًة تُأـاُّ عبنظـا1 عبسـلايّس عبدايل. 
تغريعت تسـريُ عكـا يصابحها ابـن يك 6َ بهـا فلها 

عملكانة عبتي ععتادتها. 
فاب اليـاُت عملتحـدة )عبرععـي عبحرصي بلسـا ديّة 
اعسـتقرعر6ا( بم تاـد رشطيَّ عباابـم، اعآليـَر عبنا6َي 
عب حلـد، لل بم تاـد بها عبحأاسـُة عملاتـادُة يف عملنطقة 
لـراز ينافسـني  عملشـارش يف ظـل  عبتدخـل  اأسـابلب 
عقتصاديـني اسلاسـلنّي يهددا6 يصابحهـا يف يناطق 

أُْخــَرى ين عباابم. 
يـا يشـهُده عملـرُح عبـدايل يف عبسـن عت عمخـرية، 
ـــًة تصارعـه يف ينطقتنـا، 6ـ  عأللة يراض  اَخاصَّ
تقللديـة تحـدث كلأـا ضاـف أَا ترعجـع نفـ ذ عبقـ ة 
عباامللة عملهلأنة؛ بل بـَد لذبك نظا1 دايل لت عزنات اأداعر 
اتحابفات جديدة. 6ذع يجال عبسـا ديّة تستلقظ عبل 1 
ين سشاتها يفزاعة بتتاثر لث لها عبط يل السلاساتها 
ــًة إذَع يا أضفنا إىل إدرعكها  عباش عئلة اعباصشلة، اَخاصَّ
6ـذع إدرعكاً آخـر يتأثـل يف »عمزيـة عبنفطلـة« اعنتصار 

عبنظا1 عبس ري اتجااز إيرع6 أزيَة يلفها عبن اي. 
عبص رُة عبتي نطَرُحها، يدعُأها تقريٌر بالسـترشارعت 
عمملانلة لانـ ع6 »تدخالت سلاسـلّة يندفاة«، نرُش قشل 
فـرتة يف صحلفـة »عإلندلندنـت«، ااصـف ازيـر عبدفاع 
عبسـا دّي، يحأـد لن سـلأا6، لأنـه »يقاير سـلايّس 
يزعـزع عسـتقرعر عباابـم عبارلـي يـن خـالل ت كلالت 
حرللة يف سـ ريا اعبلأن«. ضأن 6ذه عبت كلالت اعبت تر 
اعبترشط يأكننا تفسـري عإلرصعر عبسـا دّي عىل عإلعال  
ين بـأ6 عبرطـاب عبطائفـي يف عملنطقة ارؤيـة عمي ر 
حرصعً ين خالبه، اعبرتايج به بلَل نهاَر يف اسائل عإلعال1. 
6ي دابٌة ال تألُك أيَّ يرشاع اطني أَا رؤية سلاسلّة 
يأكن أ6 تجأَع ح به عبشـا َب عبارللة اتسـتقطَب له 
عبدعـَم اعبتأيلـد؛ بذبك فـإ6َّ رفَع عبرعية عبسـنلة يف اجه 

ل. اضأن 6ذع عبشاار  عبرطر عبشلاي 6  يلاشُها عملفضَّ
يرتلـُط عبحالـُل لابنالـل، ايجـ ز عسـتادع  عمصدقا  
ايصادقـة عمعدع . اقد جا ت عبفرصُة سـانحًة يف ظل 
حابة عبفرعغ عبسـلايّس عبتي ياانلهـا عبنظا1ُ عبارلي لاد 
غلـاِب ق ًى تقللديٍة يؤثرة، بلصريَ عبقرعُر ملن يألُك أكثَر 
ايـن يسـتطلع أ6 يهب ايأنـَح أكثر، ابلـا ملن بديه 

رؤية ايرشاع يرديا6 فاالً عبدال ابا لها. 
لسشب غلاِب 6ذه عبرؤية اعملرشاع عن عبنظا1 عبسلايّس 
عبارلي ادابه، ال يأكُن عالّدعا  لأ6 6ناك َين 6  قادر عىل 
حأاية يصابح عبارب اطرح نفسـه كرعفع ب عئهم، أَا أنه 
قـادٌر عىل عب ق ف يف اجه عبتدخـالت عبرارجلة يهأا كا6 
يصدر6ـا. إيرع6 أَا تركلـا أَا أية دابة أُْخـــَرى بديها ين 
عملق يات عبذعتلة يا يسـأح بها لشنا  طأ ح إقللأي، ال لد 
أ6 تسـاى اتتَحــّرك بتحقلقه حلثأا تجد فرصًة سانحًة 

أَا ينطقة فارغة ال أحد يشغلها. 
6ذع عباجُز عبذي تاانله عبسـا ديُّة اغري6ُا ين عبدال 
عبارللة ال يـربّر بها أ6 تق َدنا خلَفهـا يف طرق يجن نة 
بـن تجلَب إال عبديار بنسـلجنا عالجتأاعي قشل طأ حنا 
ايكانتنـا عبسلاسـلّة. ابهـذع فـإ6َّ عبتاايَل يـع إيرع6 
اغري6ا اين دا6 عبدخ ل يف عبجدل ح ل طشلاة دار6ا 
عإلقللأـي، يجـُب أ6 يسـتنَد إىل أرضلة اطنلـة إقللألة 
سـللأة تألك يرشاعاً يحـّدد فله أعدعَ  بـا لنا لدقة 
ابلـا »أعدع  أنظأـة اعائالت«. حلنئـد يأكن بلنظا1 
عبارلـي أ6 يا َد يأثالً ملصابح بـا له، بكن حتى ذبك 
عب قـت، سـلشقى عب عيُّ عبارلـي عصلاً عىل عبتشـ يه، 

َحلْــُث عملقاا1 لنّي.. اعإلر6َالي يال 1.. 

اليمن بني التحالف السعودي 
يف عبنهايـة يشقى أ6 6ذه عبصـادرعت يأكن أ6 تنتهك 
لابفال عالتّفاقلات عبدابلة، يثل عملاا6دة عبدابلة بتجارة 
عمسـلحة، عبتـي تُحّظر نقـل عملاّدعت عباسـكرية عنديا 
تكـ 6 6ناك يراطر لحداث عنتهاكات خطرية بلقان 6 
عإلنَْســاني عبدايل أَا زعزعة عالستقرعر عإلقللأي. اافقاً 
بتقارير عملنظأة غري عبحك يلة »إنقاذ عبطف بة«، تدع  
عملنظأة إىل »تاللق ف ري ملشلاات عمسـلحة إىل عمطرعف 
عمُلتحاِرلـة يف عبلأن، حلث يتم قتل عمطفال اتشـ يههم 
ين دا6 تأللز«. ا6نا ال يشدا أ6 عبحك يتني )عبفرنسلة 
اعبربيطانلة( تنظرع6 يف 6ذه عبدع ى اتسـتأرع6 لررق 

قان 6 سا6أتا يف سنّه ااّقاتا علله. 
يشـدا أ6 عبتحابفـات اعملصابـح عالقتصاديـة أكثـر 
َقَدعسـة ين عبق عنـني عبدابلة اأاىل يـن عمراعح عبلأنلة 
عبتي تشـارك عبحك يـات عبغرللة يف قتلهـا ي يلاً اتدّل 
عىل أ6 عمرلاح عبتجارية تطأا بُغة عإلنَْســانلة. بتشقى 
سلسلة ط يلة ين عبارعقلل عبغرللة باد1 عنتها  عبحرب 

عىل عبلأن، اإ6 كانت يدع ية عرللاً. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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ثقافة 

 : بشرى المحطوري

تنـاَاَل -ِرْضـــَ ع6ُ عبلـِه َعَللْـِه- 
يلزية ــ ]}إ6َِّ عبَِّذيـَن َقابُ ع َرلُّنَا عبلَُّه 
ثُمَّ عْسـتََقاُي ع[ عاللتال عت يف عبجانب 
عملانـ ي يثـل يسـأبة حـب عبنفا 
عبشرشية بلتاايل اعبظه ر اعبكربيا ، 
فذكر عدة أبـلا  يف ديننا عإلسـاليي 
رشعهـا عبلـه بتكـر 6ـذه عبنفا، 
ابرتكع عباشـد بله، علتال عت يف عملجال 
عملان ي، فقال: ]علتال عت كثرية جدعً، 
6ـذع عملجال تركلاـي، تركلاي كاشٍد 
بله -ُسـشَْحانَـُه َاتََاـاىَل-، أحطم ُكّل 
6ـذع عبكربيـا  علتال عت كثـرية ينها 
عبحج، عبحج ياذع ياني؟ أبلا 6ناك 
للـت ين أحجـار، يف يـكا6 يحدد؟ 
أخـرى،  ي عقـف  ا6نـاك  أحجـار، 
ي عقـع  يزدبفـة،  ينـى،  عرفـات، 
يحـددة، أياكن تريـي فلها أحجار، 
أياكـن الز1 أ6 تشلـت فلهـا، للت ال 
لـد أ6 تط ف ح به، يسـاى اللد أ6 
تتحـرك فله، يـن 6ـذه عبصررة إىل 

6ذه عبصررة[. 
يؤكـدعً -ِرْضـــَ ع6ُ عبلـِه َعَللْـِه- 
عملانـ ي  عملجـال  يف  عاللتـال عت  أ6 
6ـي تظهر يـدى صدق عإلنَْسـا6 يف 
عّدعائـه عباش ديـة بلـه، فقـال لـأ6 
عإلنَْسـا6 عملؤين ال يأكن أ6 يسـأل: 
]ملـاذع يأيرني أ6 أطـ ف ح ل 6ذه 
عمحجـار؟ يا قلأتها؟ يـا فائدتها؟ 
يـا أ6ألتها؟.. ا6كذع[؛ مَنَّه يسـلم 

تسللم يطلق بله جل بأنه.. 

يف  )س��قطوا(  م��ن  لبع��ض  أمثل��ة 
االبتالء املعنوي:�� 

عملثال عمال: للاا1 لن لاع رع:ــ 
َعَللْـِه-  عبلـِه  -ِرْضـــَ ع6ُ  ذكـر 
أيثلًة مبـراص سـقط ع يف عاللتال  
يف عبجانـب عملانـ ي، فـكا6 حشهـم 
منفسـهم اتاابلهـم عـىل عآلخرين 
اغرار6ـم َكشريعً جـدعً أارد6م عبنار، 
اعملثال عمال يتحـدث عن عابم كشري 
يـن علأـا  لنـي إرسعئلـل يف عهـد 
يـ ىس علله عبسـال1 يسـأى)للاا1 
لن لاعـ رع(، كا6 يظن نفسـه أعلم 
اأفضل ين ي ىس، حلث قال: ]عابم 
ين علأا  لني إرسعئلل علتيل اسقط 
يف عاليتحا6، اع6تـز، ارضب عبله به 
يثالً سـلئاً: }َفَأثَلُُه َكَأثَـِل عْبَكْلِب إ6ِْ 
تَْحِأْل َعَللِْه يَْلَهـْث أَْا ترَْتُْكُه يَْلَهْث{؛ 
يديـن  أا  يرتـاح ملـ ىس،  بـم  ه  مَنَـّ
لابفضـل بهذع عبشـرص، فه  ياتز 

لأنه عابم، لأنه كذع[.. 

املث��ال الثان��ي: عب��داهلل ب��ن أبي بن 
سلول:��

اأيضـاً يأن ذكر6ـم -ِرْضــَ ع6ُ 
عبلِه َعَللِْه- كأثال عىل سـق طهم يف 
عاللتـال  عملان ي، احشهم منفسـهم 
رئلـا  اكربيائهـم،  اتاابلهـم 
عملنافقني عشدعبله لن أُلَي لن سـل ل، 
عبـذي كاد ق يه يت جـ ه يلكا بهم، 
قشل أ6 يهاجر رسـ ل عبله صىل عبله 
علله اآبه اسـلم إىل عملدينـة عملن رة، 
فلأا 6اجر رس ل عبله إىل عملدينة أخذ 
عب جا6ـة كلها، اعتجه عبنـاس إبله، 
فحقد عىل رس ل عبله صىل عبله علله 

اآبـه اسـلم، قـال -ِرْضـــَ ع6ُ عبلِه 
َعَللِْه-: ]6ذع عبشـرص كا6 قد أحب 
عبكربيا  اعمللـك اعباظأة، اأ6 يت ج 
كألـك عىل قشللتـني كشريتني: عماس 
اعبرـزرج، يـاذع عأل؟ بـ  أنه أدرك 
عملسـأبة، اعستسـلم بله، اآين؛ مَنَّه 
يا قلأة 6ذع عبـُألك عبذي كنت أطأع 
فلـه، ا6ذع عبتـاج عبذي كنـت أرغب 
فله، ا6ذه عبكربيا  عبتي كنت أريد أ6 
أصل إبلهـا، يا قلأتها يع ناأة لني 
يديَّ نشـي أعلش ياه، نشـي أطلاه، 
نشـي أبتـز1 لأاعيـره، ي حـى إبلـه 
يشارشة ين عبله -ُسشَْحانَـُه َاتََااىَل-، 
بكنه أيضاً سقط يف عاليتحا6، انيس 
أنه عشٌد بله، اتح ل إىل برص يكلد، 
ايأكر، اياأل لكل اسـللة ملحارلة 
رسـ ل عبله )صل عت عبله علله اعىل 
آبـه( اعبدعـ ة عإلسـاليلة، فاعتـرب 
ينافقاً لـل كشري عملنافقـني، اأصشح 

يذي ياً عند عملسلأني جألااً[. 

املثال الثالث: إبليس اللعني:��
تحـدث -ِرْضــَ ع6ُ عبلِه َعَللِْه- عن 
6ذع عمل ضـ ع لأا فلـه عبكفاية ين 
عبـرشح فقال: ]إلللـا نفا عبيش  
تارض اليتحـا6 ين 6ذع عبن ع، ين 
6ـذع عبن ع، تجد أنـه كا6 يف صف ف 
عملالئكـة نح  ين سـتة آالف سـنة، 
ياشـد عبله -ُسـشَْحانَـُه َاتََااىَل-، بكن 
حتى عملالئكة أنفسـهم يتارض 6 إىل 
علتال  ين 6ـذع عبن ع، احتى عمنشلا  
أنفسهم يتارض 6 إىل علتال  ين 6ذع 
عبنـ ع، عاللتال  عبذي ينسـف عبتاايل، 

ينسـف عبتاايل، عستسـال1 كايل بله 
-ُسشَْحانَـُه َاتََااىَل-، عبله ملا خلق آد1 
أير عملالئكة كلهم أجأاني لابسج د 
آلد1، عملالئكة يحأل 6 عق الً كشرية، 
ااعلـاً، افهأـاً، ايارفـ 6 يانـى 
عش ديتهـم بله -ُسـشَْحانَـُه َاتََااىَل-، 
عسـتجال ع، عسـتجال ع، بـم يق بـ ع 
6ـذع خلـق ين تـرعب انحـن خلقنا 
ين نـ ر، اعبن ر أفضل يـن عبرتعب، 
إلللـا  ال،  ا...  ا...  يأكـن،  اال 
احده عستكرب، عسـتكرب، ارفض أ6 
يسـجد آلد1 لاد أير عبله -ُسشَْحانَـُه 
َاتََاـاىَل- }إاِلَّ إِلِْللـَا عْسـتَْكرَبَ َاَكا6َ 
ِيَن عْبَكاِفِريَن{.. سـقط يف عاليتحا6 
أيضـاً اكذب يف عدعائـه عباش دية بله 
عبتـي ضـل عللها سـتة آالف سـنة، 
فرتة بلست قصرية، بلست لسلطة، 
تفلسـف بنفسـه لأـا ياـزز بديـه 
عبشـا ر لابتاايل، عالحتفاظ لشا ر 
عبتاـايل بديه! }أَنَا َخـرْيٌ ِينُْه َخَلْقتَِني 
ِيْن نَاٍر َاَخَلْقتَـُه ِيْن ِطنٍي{ال يأكن، 

اعقتنع لهذع عملربر![. 

 ل��ك.. إنما هو من 
ُ
كلما يش��ّرُعه اهلل

أجل تكريمك:�� 
لـنّي -ِرْضـــَ ع6ُ عبلـِه َعَللِْه- لأ6 
عبسري عىل عبنهج عبذي رسأه عبله بنا 
يشـارنا لاظأة عبله، الأننا نسري يف 
طريـق عبتكايل نح  عبله ُسـشحانَه، 
دت  اعبسـشب كأـا قـال: ]منـك عشَـّ
نفسـك بله، اكل يا يرشعـه عبله بك 
إنأـا 6  ين أجل تكريأك، حتى 6ذع 
عبذي يشدا بك يف عبص رة اكأنه إذالل 
بك، إنه تكريـم يف عبنهاية، إنه تكريم 

يف عبنتلجة[.. 
يضلفـاً لـأ6 عكـا عبتكريم 6  
عبذبة، عنديا نتااىل، نرفض، نق ل ال، 
كأا فال إلللا، حتى أصشح يلا نا 
6ـ  اأابلاؤه يـن عبشرش، فتسـا ل 
قائـال: ]}أَنَا َخـرْيٌ ِينْـُه َخَلْقتَِني ِيْن 
نَـاٍر َاَخَلْقتَـُه ِيْن ِطنٍي{ يـاذع كانت 
عبنتلجـة؟ أبـم يُطـرد إلللـا؟ أبـم 
يلان؟ أبم يلانه أابلاؤه اأعدعؤه ين 
عبشـرش؟ ايضل يلا ناً طريدعً ينذ أ6 
عرتكـب 6ذه عملرابفـة إىل ي 1 عبدين، 
يذكـر لشـلطا6 رجلـم، يلاـ 6 يف 
عبدنلا ايف عآلخرة، 6ـل ععتـز إلللا؟ 
6ـل لقلت به يشاعر عباظأة؟[.. 

معنى )االستقامة(:��
اعـّرف -ِرْضـــَ ع6ُ عبلـِه َعَللْـِه- 
عالسـتقايَة لتاريـف اعضـٌح لـنّي، 
حلـث قـال: ]ثُـمَّ عْسـتََقاُي ع{، ثـم 
عسـتقاي ع، أ6 أق ل: رلي عبله لإقرعر 
6  تسـللأي، اتسـللم، اعبتسـللم، 
لابتسـللم 6ـي حابـة  عبشـا ر  أا 
نفسـلة، أنـا يـن دعخل يـن أعأاق 
نفـيس أقـر لاش ديتـي بله، اأسـلِّم 
نفـيس بلـه، اأقشـل أيَّ ترشيـع ين 
عبله، سـ ع  ت عفق يع يصابحي، أا 
خابفها، س ع  ت عفق يع رغشاتي، أا 
خابفها، س ع  عنسجم يع كربيائي، 
أا خابفهـا، أنا عشٌد بله، أسـلِّم، 6ذع 
ال لـد أ6 يكـ 6 ينطلقـاً يـن دعخل 
يشاعرك، ثم تستقم }ثُمَّ عْستََقاُي ع{ 
عالسـتقاية عـىل يـا أيرك عبلـه له، 
عالسـتقاية عىل يـا تاشـدك عبله له، 

عالسـتقاية عىل عبنهج عبذي رسـأه 
عبله -ُسشَْحانَـُه َاتََااىَل- بك. 

أهمّية )االستقامة(:��
َعَللْـِه-  عبلـِه  -ِرْضـــَ ع6ُ  الفتـاً 
لـأ6 عالسـتقاية قضلة يهأـة جدعً 
لأانا6ـا عملذكـ ر؛ مَنَّنـا يف عبحلـاة 
عبدنلا نتارض اللتـال عت، ايع 6ذه 
عاللتـال عت يحـدث إرجـاف اخلـط 
بأليـ ر اآرع  يرتلفـة، قـد يحرفنا 
عن خط عالسـتقاية، فقـال: ]كثري 
ين عبناس عنديـا يتارض اللتال عت 
يترـىل عـن ُكّل يش ، اينحرف عن 
خط عالسـتقاية، ينحـرف عن خط 

عالستقاية[.. 
 ين 6ـاً لأنه حتى عمنشلا  بلسـ  
ف ق خـط عالسـتقاية، حلـث قال: 
]عالسـتقاية نفسـها قضلة يهأة، 
أيـر  َاتََاـاىَل-  -ُسـشَْحانَـُه  عبلـه 
رسـ به)صل عت عبله علله اعىل آبه( 
}َفاْسـتَِقْم َكَأا أُِيْرَت َاَيْن تَاَب َيَاَك 
َاال تَْطَغـْ ع إِنَُّه ِلَأا تَْاَألُـ 6َ لَِصريٌ{ 
عسـتقم أنـت يا يحأـد؛ بلقـ ل بنا 
-ُسـشَْحانَـُه َاتََااىَل- لأ6 ُكّل برص 
ين عشلده يجب أ6 يستقلم كأا أير، 
اأنـه ال يج ز به أ6 يطغى، إذع طغى 
سـلااقب، إذع طغى سـلاذب س ع  
كا6 نشلاً، سـ ع  كا6 علن نشي، س ع  
كانت زاجة نشي، س عٌ  أكا6 صاحب 
نشـي، كائناً ين كا6، بلا 6ناك أحد 

ف ق أ6 يك 6 يستقلأاً بله[. 

يج��ب أن نحكم على الن��اس بحكم 
الُق��ْرآن.. مهما كان مستواهم:��

يؤكـدعً -ِرْضــَ ع6ُ عبلـِه َعَللِْه- أ6 
عبلـه  أنفسـهم يراطشهـم  عمنشلـا  
لابشـكل عبذي يهدد6م فلـه، لأنهم 
إ6 أخطأاع سـلنابهم عباقاب، فقال: 
]يحأـد لن عشـد عبله )صلـ عت عبله 
آبـه( أفضـل عمنشلـا   عللـه اعـىل 
يق ل عبلـه به: }َفاْسـتَِقْم َكَأا أُِيْرَت 
َاَيـْن تَاَب َيَاـَك َاال تَْطَغـْ ع إِنَُّه ِلَأا 
تَْاَألُـ 6َ لَِصريٌ َاال تَْرَكنُـ ع إىَِل عبَِّذيَن 
ـُكُم عبنَّاُر{ يهدد يحأدعً  َظَلُأ ع َفتََأسَّ

)صل عت عبله علله اعىل آبه([. 
يحذرعً ين عبحـب عمعأى ين ِقشَل 
عبشاـض بشـرصلات اعظأـا  قـد 
يرطـأاع، ابكننا ال نـرى أخطائهم، 
نتـأال بهـم، اأننـا يجـب أ6 نحكم 
عللهـم لحكم عبُقـــْرآ6، حلث قال: 
]نحن فلأا للننا نتأال أحلانا بشاض 
أبراص؛ مَنَّنا ُرلِّلْنَا عىل ت بلهم، أا 
قاب ع بنا: عظأا ، بلسـت يشكلة إذع 
حصل يرابفة، بلست يشكلة ينه. 
ال، يجـب أ6 نحكم عىل عبناس لحكم 
إىل  نظرتنـا  تكـ 6  اأ6  عبُقـــْرآ6، 
عبنـاس جألااً 6ي نظـرة عبُقــْرآ6، 
أنـه يـا دع1 اقـد أُيـر يحأـد لـأ6 
يك 6َ يسـتقلأاً فال لد أ6 يسـتقلم 
ُكّل عبنـاس، اأنـه يـا دع1 اقـد 6ُدِّد 
يحأد )صلـ عت عبله علله اعىل آبه( 
فلأا إذع عنحرف عن عالسـتقاية لأ6 
ياذب، إذعً فكل عبناس كائناً ين كا6، 
س عٌ  أكا6 صحاللاً، أا ين أ6ل للت 
رسـ ل عبله، أا ين عايـة عبناس، أا 
خاصتهم، بلا أحد ف ق 6ذع عبحكم 

إطالقاً[. 

العامل األول: قوة الصلة باهلل:��
يف ذعت عبسـلاق ذكر -ِرْضــَ ع6ُ عبلِه َعَللِْه- عايلني 
يهأني ملن يريُد أ6 يك 6 يسـتقلأاً يف حلاته، فلف ز 
لرضـا عبله ا عبجنـة، يؤكدع أ6 ق ة عبصلـة لني عباشد 
ارله 6ـي ين أ6ّم عمبـلا ، فقـال: ]أ6 يك 6 ق ي 
عبصلة لابله -ُسشَْحانَـُه َاتََااىَل-، دعئم عالبتجا  إىل عبله 
يف ُكّل عمل عقـف، يف ُكّل عاللتـال عت، يف ُكّل حلاتـك، دعئم 
عبرج ع إىل عبله، أ6 تطلب ين عبله -ُسشَْحانَـُه َاتََااىَل- 
أ6 يثشتـك، أ6 يرزقك عبصـرب؛ م6ََّ عالسـتقاية تحتاج 
إىل عبصـرب، عالسـتقاية تحتاج إىل عبصـرب؛ ابهذع جا  
يف عبحديـث عبرشيف: ))لأ6 ي قـع عبصرب ين عإليأا6 
كأ قع عبرأس ين عبجسـد، اال خري يف جسـد ال رأس 

فله((، أيضاً ال خري يف إيأا6 ال صرب فله[. 
يذكـرعً لأ6 ين أ6ّم صفـات أابلا  عبله أنهم كثريا 
عبلج   إبله سـشحانه، فقال: ]عنديـا تتأيل يف كتاب 
عبله كلـف كا6 ين اصفهم لأنهم عشـاده، اأابلاؤه، 
دعئأـي عبرج ع إبلـه، دعئأي عبدعـا  به }َرلَّنَـا أَْفِرْغ 
َعَللْنَا َصـرْبعً َاثَشِّْت أَْقَدعَينَا{ }َرلَّنَا ال تُِزْغ ُقلُ لَنَا لَْاَد إِذْ 
6ََديْتَنَا{ يف آخر س رة عبشقرة}َرلَّنَا ال تَُؤعِخذْنَا إ6ِْ نَِسلنَا 
أَْا أَْخَطأْنَـا َرلَّنَا َاال تَْحِأْل َعَللْنَا إرِْصعً َكَأا َحَأْلتَُه َعىَل 
ْلنَا َيـا ال َطاَقَة َبنَا ِلِه{  عبَِّذيـَن ِيْن َقشِْلنَا َرلَّنَـا َاال تَُحأِّ
يـا إبهي أنت تالم أنني عشـد ضالف، أرج  ينك أ6 ال 
تارضنـي اللتال  أ6تز ياـه، اأنا حريـص عىل نهج 
ْلنَا َيا ال َطاَقَة َبنَا ِلِه َاعْعُف  عالسـتقاية، }َرلَّنَا َاال تَُحأِّ
نَا َعىَل عْبَقْ 1ِ  َعنَّا َاعْغِفْر َبنَا َاعْرَحْأنَا أَنَْت َيْ النَا َفانرُْصْ

عْبَكاِفِريَن{[. 

العام��ُل الثاني: أن نعلَم ما هو النهج الذي يريدنا اهلل 
أن نستقيم عليه:���

يسرتسـالً -ِرْضـــَ ع6ُ عبلـِه َعَللْـِه- يف حديثه عن 
ع عيل عالسـتقاية، فأكد لأنه أيضاً ين أ6ّم عالبـلا  
أ6 ياـرف عإلنَْسـا6 يا 6  عبنهج عبـذي يريدنا عبله أ6 
نسـتقلم علله، فقال: ]يك 6 بديك يارفة طريق َين 
أستقم علله؟ يع ين أستقم؟ تحت رعية ين أستظل؟ 
6ـذع عبـيش  ال لد ينـه، عقائـد يالنـة أعـرف أنها 
صحلحة، أسـتقم عللها، ياايالت يالنة أعلم لأنها 
صحلحة أسـتقم عللها، سـل ك ياني يف 6ذه عبحلاة 
أعلم لأنه صحلح أستقم علله، ال لد ين عملارفة برط 
عالسـتقاية، ابنهج عالسـتقاية حتى أسـري عىل 6ذع 
عبنهـج، اال يشقـى يل إال أ6 أصربِّ نفيس علله، أنا اعثق 
ينـه، ابم يشق عنـدي إال أ6 أرجع إىل عبلـه أ6 يثشتني 

علله[. 
يشلناً بنا لأ6 )رصعط عبله عملسـتقلم( اللد أ6 تك 6 
به ياابم ابـرصلات يـن عشـاده عبصابحني، فقال 
عَط عبَِّذيَن أَنَْاْأَت َعَللِْهْم  -ِرْضــَ ع6ُ عبلِه َعَللِْه-: ]}رِصَ
ابِّنَي{ أنـا ال أريد أ6  َغـرْيِ عْبَأْغُضـ ِب َعَللِْهـْم َاال عبضَّ
أنحرف إىل رصعط عملغض ب عللهم، اال أريد أ6 أنحرف 
إىل رصعط عبضابـني. عبضابـ 6 6م: عبذيـن ينحرف 6 
لـدا6 يارفة، عقائـد لاطلة. عملغضـ ب عللهم 6م: 
عبذين ينحرف 6 لالم ايدع 6 إىل لاطل ا6م يالأ 6 

ذبك، يغض ب عللهم: يسر ط عللهم[. 

برنامج رجال اهلل: ملزمة ]ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا[ للشهيد القائد: 

االستقامُة هي إقراٌر بعبوديتنا هلل وتسليم أنفسنا إليه

عوامل االستقامة:
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عربي ودولي 

إصابة مدني ودمار كبري يف املنازل 
جراء اعتداء إجرامي بالقذائف على 

محردة وسلحب السوريتني
 : متابعات 

ععتـدت يجأ عـاٌت إجرعيلـة، أيـا عبثالثـا ، لابقذعئف 
عبصاراخلـة عـىل يدينة يحـردة اللدة سـحلب لريف حأاة 
عبشـأايل عبغرلي، يـا تسـشب يف إصالة يدني لجـراح لللغة 
احـداث عرضعر يادية كشـرية يف عملنازل اعملأتلـكات، اذبك يف 

خرق جديد التّفاق ينطقة خفض عبتصالد. 
اقابـت اكابـة عمنشـا  عبسـ رية سـانا: إ6 عملجأ عـاِت 
عإلجرعيلة عسـتهدفت لـ 3 قذعئف صاراخلة عمحلا  عبسكنلة 
يف يدينة يحردة، يا أسـفر عـن إصالة يدني لجراح ااق ع 
ديـار كشـري يف لاض عملنـازل اعملأتلـكات عباايـة اعبراصة، 
ابفتـت عب كابـة إىل أ6 أرضعرعً ياديـة اقاـت يف يأتلـكات 
عمل عطنني يف للدة سـلحب جرع  سق ط قذيفتني صاراخلتني 
أطلقتهأا عملجأ عات عإلجرعيلة عىل عبشلدة.  اأبارت عب كابة، 
إىل أ6 احـدعٍت يـن عبجلش ردت عىل يصـادر إطالق عبقذعئف 
لريايـات دقلقة، يـا أّدى إىل تديري يرعلـض انقاط يحصنة 
بإلر6َاللـني.  اععتـدى إجرعيلـ 6 يتحصنـ 6 يف قريـة قلاة 
عملضلق لريف حأاة عبشـأايل عبغرلي لادة قذعئف صاراخلة، 
أيـا عمال، عـىل ينـازل عملدنلني لأدينـة عبسـقللشلة اللدة 
بـطحة، يـا أّدى إىل اق ع أرضعر يادية لاملـكا6 دا6 اق ع 

إصالات لني عملدنلني. 

إيران: سنواصل تصدير النفط 
رغم الضغط األمريكي

 : متابعات 
أّكـــد عبرئلـا عإليرعني حسـن راحاني، أيـا عبثالثا ، 
أ6 عبحظـَر عالقتصـادي عبـذي تفرُضـه عب اليـاُت عملتحدة عىل 
إيـرع6 ظابٌم اغـري قان ني، يشـّددعً عىل عز1 إيـرع6 ي عصلة 
تصدير نفطها عىل عبرغم ين عبضغ ط عبتي تأارسـها عإلدعرة 

عميريكلة. 
اقـال راحاني يف كلأة به لأناسـشة ي 1 عباأـال عبااملي: 
إ6 عبهدف عمسـايس بأليريكلني ين عبحظـر عبجائر عىل إيرع6 
6  خفُض عائدعتها ين عباألة عبصاشة، َحلْــُث يشـكل للع 
عبنفط اعملكثفات عبغازية الاض عبصناعات عملرتشطة لابنفط 
اعبغـاز أ6ّم يصادر عائـدعت عبشالد ينهـا.  اأضاف راحاني: 
إ6 عميريكلني سلشـهدا6 يف عمبـهر عملقشلة لأنفسهم كلف 
سـن عصل صادرعِتنا عبنفطلة ابدينا سـتة طـُرٍق بتصديره ال 
يارفها عميريكل 6 عىل عإلطالق ابلا طريقاً اعحدعً فحسب، 
ُيشريعً إىل أ6 عبشاب عإليرعني ي عجه أيريكا ينذ عنتصار عبث رة 
عإلْسـاَليلة اقد فضحها انحن بن نسأح ألدعً لفرض ضغ ط 

عىل باشنا. 

اعتقاالت يف الضفة.. االحتالُل يقتحم سلوان ويهدم منزالً والخارجية الفلسطينية تستنكر 
 : فلسطين المحتلة 

عبصهل نـي  عالحتـالل  ُقـــ َّعُت  ت عصـُل 
حألـَة عبقأـع بلفلسـطلنلني اعالسـتلطا6 
عملأنهـج يف يناطق عبضفـة عبغرللة، َحلْــُث 
6ديت ينـزالً ي عطٍن فلسـطلني، اععتقلت 
اقـت  يف  عبثالثـا ،  أيـا  فلسـطلنلني،   8
جددت ازعرة عبرارجلة عبفلسـطلنلة إدعنتها 
ايطالتهـا بلأجتأـع عبـدايل بلتدخل ب قف 
عأللات عالسـتلطا6 ا6ـد1 ينازل عمل عطنني 

ين قشل ُقــ َّعت عالحتالل عبصهل ني. 
إ6  عبفلسـطلنلة:  ياـاً  اكابـة  اقابـت 
ُقـــ َّعت عالحتـالل ععتقلت، أيـا عبثالثا ، 
يتفرقـة  يناطـق  يف  فلسـطلنلني  ثأانلـة 

لابضفة عبغرللة. 
اأَضافـت عب كابـة، أ6 ُقـــ َّعت عالحتالل 
عقتحأت للدعت كفر ناأة اسـل عد لرع1 عبله 
اع رتـا جنـ ب ناللـا، يلحقـًة أرضعرعً يف 

ينازل عمل عطنني ايأتلكاتهم. 
كأا عقتحأت ُقــ َّعُت عالحتالل عبصهل ني 
حـي اعدي ياصـ ل يف للدة سـل ع6 لابقدس 

عملحتلة ا6ديت ينزالً. 
أ6  عبفلسـطلنلة،  افـا  اكابـة  اذكـرت 
ُقـــ َّعت عالحتالل لرفقة عـدد ين عبجرعفات 
عقتحأـت عبحي ا6ديت ينـزَل عائلة لرقا6 

اععتدت عىل أفرعد6ـا، يا أّدى إىل إصالة عدد 

ينهم لرض ض اجراح. 

يشار إىل أ6 عرشعت عباائالت عبفلسطلنلة 

يف حـي اعدي ياصـ ل لشلدة سـل ع6 يهّددة 

لرطـر 6ـد1 ينازبهـا اعبتـرشد اعبتهجـري 

لاـد إنذعر سـلطات عالحتـالل عالرسعئليل بها 

لإخالئها؛ لَهدف ت سلع يست طنات يقاية 

عىل أرعيض عبفلسطلنلني. 

عملسـت طنني  عـرشعت  جـدد  ذبـك  إىل 

عبصهاينـة، أيا عبثالثـا ، عقتحا1َ عملسـجد 

عمقىص عملشارك. 

81 يسـت طناً  إ6  افـا:  اكابـة  اقابـت 

عقتحأـ ع عملسـجد عمقـىص يـن جهـة لاب 

عملغارلة انفذاع طق ساً عستفزعزية يف لاحاته 

اسط حرعسة يشّددة ين ُقــ َّعت عالحتالل. 

اينفذ عملسـت طن 6 عبصهاينة عقتحايات 

عستفزعزية بلأسـجد عمقىص عملشارك لص رة 

ي يلة لحأاية ُقـــ َّعت عالحتالل يف يحاابة 

بفـرض أير اعقـع لرص ص ته يـد عبحر1 

عبقديس اعبسلطرة علله. 

عبرارجلـة  ازعرة  أدعنـت  جانشهـا،  يـن 

عبفلسـطلنلة حألـة عبهـد1 اعبتهجـري عبتي 
ينفذ6ـا عبكلـا6 عبصهل ني يف للدة سـل ع6 
لأدينـة عبقـدس عملحتلـة، يشـّددة عـىل أ6 
عبصأـت عبـدايل عملريب تجـاه 6ـذع عالنتهاك 
عبصارخ بلقانـ 6 عبدايل اعبرشعلـة عبدابلة 
يرتقـي إىل يسـت ى جريأة حـرب اجريأة 

ضد عإلنَْســانلة. 
أيـا  للـا6،  يف  عبرارجلـة  اأاضحـت 
عبثالثـا ، نقلتـه اكابـة ياـاً، أ6 سـلطات 
عالحتالل ايف تََحـــدٍّ غري يسـش ق بلأجتأع 
عبـدايل عبـذي يّدعـي عبحـرَص عـىل عبقان 6 
عبـدايل ايشـادئ حق ق عإلنَْســـا6 تأان يف 
جرعئأها لهد1 عرشعت عملنازل عبفلسـطلنلة 
ياصـ ل  اعدي  حـي  ايف  عايـة  سـل ع6  يف 
لشـكل خاص تنفلـذعً ملرّططاتهـا لتهجري 
عبفلسـطلنلني ين عملنطقة لابُقــ َّة اإحالل 
عملسـت طنني يكانهم يف عأللة تطهري عرقي 
علنلة ااعسـاة عبنطاق تطـال أكثَر ين 500 
فلسـطلني يقلأ 6 يف يا يزيد عىل 80 ينزالً 

يهّددة لابهد1 يف عبحي. 
اأبـارت عبرارجلـة، إىل 6ـد1 ُقـــ َّعت 
عالحتـالل أيـا ينـزل عائلـة »لرقـا6« يف 
حـي اعدي ياصـ ل، يحـذرة يـن تدععلات 
ُيَرّططات سلطات عالحتالل اأ6دعفها عملشلتة 
بته يـد عبقدس عملحتلة لشـكل عا1 اجن ب 

عملسجد عمقىص عىل اجه عبرص ص.

العراق.. تحذيرات من مخّطط أمريكي إلنشاء بؤرة ل�داعش غرب البالد
 : متابعات 

حـّذر عبنائـُب عبارعقـي سـاد عبرزعيل، ين 

ُيَرّطط أيريكي إلنشـا  لؤرة تشكُِّل يالذعً آيناً 

بتنظلم “دععش” عإلجرعيي غرب عبارعق. 

اقـال عبرزعيل عبنائب عـن كتلة صادق 6 يف 

ترصيح صحفـي، أيـا عبثالثـا : إ6 عبطريع6 

عميريكـي يقـ 1 لابتغطلـة عـىل تَحـــّركات 

عصالـات “دععـش” عإلجرعيلـة يف عباديـد ين 

عملناطـق عبارعقلة يف يحاابة يكشـ فة إلغرعق 

عباـرعق لحـرب جديـدة اإنهاكـه عقتصادياً”، 
يؤّكـــدعً أ6 ُكـــــّل عبتَحـــّركات عميريكلة 
تنسـجم تََأايـاً يـع عملال يـات عبتـي أعلنهـا 
عبحشد عبشـاشي لأ6 عبطائرعت عميريكلة تهشط 
عىل يناطـق ي جد فلها يتزعأـ 6 ين تنظلم 

“دععش” عإلجرعيي. 
لـداره أبـار عبنائـب عـن عبكتلـة نفسـها 
حسـن سـابم يف ترصيح يأاثل إىل أ6 عبرشطة 
عالتّحاديـة يف يحافظة كركـ ك تصدت ملحاابة 
أيريكلة بتهريب قلادع ت يف تنظلم “دععش” ين 
عملحافظـة عرب إنـزعل ج ي يا دفـع عميريكلني 

الستهدعف عبرشطة اقتل أحد6م اإصالة عثنني 
آخرين. 

عبنـ عب  يناقـش يجلـا  أ6  عملقـّرر  ايـن 
عبارعقـي يف جلسـته عبلـ 1 ِيـَلــّف عبرراقات 
عميريكلة يف عبارعق اآخر6ا عسـتهدعف ُقــ َّعت 

عبرشطة عالتّحادية يف يحافظة كرك ك. 
اكانـت يراحلـات أيريكلـة قصفـت يقرعً 
بلرشطـة عالتّحادية عبارعقلة قشَل أيّـا1، يا أّدى 
إىل يقتل رشطي اإصالـة آخرين خالل قلايها 
لاأللـة نقـل إجرعيلني يـن ينطقـة عبرياض 

لقضا  عبح يجة يف يحافظة كرك ك. 

السودانيون يصّعدون ضد املجلس االنقالبي واستقالة عدد من أعضائه 

 : متابعات 
عبثالثـا ، يـن  أيـا  عبسـ دعنل 6،  عملاارضـُة اعملحتجـ 6  صّاـدت 
عحتجاجاتهم ضد عملجلا عالنقاللي يف عبسـ دع6 عقب فشـل عالجتأاعات 
عملت عبلة عبتي تهدف إلقناع عملجلا لتسـللم عبسـلطة بلأدنلني، يا أّدى إىل 

عستقابة عدٍد ين أعضائه عقب لد  عبتصالد. 
ادعـا قـادُة عالحتجاجـات يف عبسـ دع6 إىل عباصلا6 عملدنـي اعإلرضعب 
عباا1 لاديا فشـلت عالجتأاعات يع عملجلا عالنقاللي يف تحقلق أي تقد1 
لشأ6 تشـكلل يجلا عنتقايل يدني، اعتهم عبقادة، عبجلش لأحاابة فض 
عالعتصـا1 عملركـزي يف عبااصأة لابُقـــ َّة، يف حني أّكـــد عملجلا أنه بن 

يتهاا6َ يف حسم عالنفالت عميني. 
ايع فشـل عجتأاعهم يع عملجلا عالنقاللي يف تحقلق أي تقد1 لشـا6 
تشـكلل يجلـا عنتقايل يدنـي عسـكرّي يشـرتك، دعا تجأـع عملهنلني 

عبس دعنلني إىل عبتصالد لإعال6 عباصلا6 عملدني اعإلرضعب عباا1. 
اطابـب عبتجأع ين أسـأا6م عبثـ عر لابرـراج إىل سـاحة عالعتصا1 
اترتلب عبصفـ ف اإقاية عملتاريا بحأايتها، يتهأاً عملجلَا عباسـكرّي 
لأحاابـة فـض عالعتصـا1 أيـا1 عبقلـادة عباايـة بلُقــ َّعت عملسـلحة يف 
عبااصأـة عبررط 1، دععلـاً إىل ي عصلة عبضغط حتى تحقلق كافة أ6دعف 
عبث رة ايطابب عبتغلري، يجّددعً يطابشة عملجلا عباسـكرّي لسلطة يدنلة 

كايلة. 
ايف عبسـلاق، أعلن عملجلا عباسـكرّي عالنقاللي، أيا عبثالثا ، أنه قشل 

عستقابة ثالثة ين أعضائه. 
اأاضح عملجلا، أ6 عمعضا  عبذين عستقاب ع عمسش ع عملايض 6م عبفريق 
عأـر زيـن عباالدين عبذي تـرأس عبلجنة عبسلاسـلة لاملجلا عباسـكرّي، 
اعالثنـا6 عآلخرع6 6أا عبفريق جالل عبدين عبشـلخ اعبفريـق عبطلب لالكر 

عيل فضلل. 



الش���عب اليمني حاض���ر للنفير العام وتأمني الزخم البش���ري بالش���كل املمكن 
في مواجهة أية حرب مع الكيان اإلس���رائيلي، ونح���ن حريصون على أن تكوَن لنا 
عالقاٌت إيجابية مع أبناء أمتنا اإلسالمية تصل إلى مستوى التعاون في مواجهة 

األخطار التي تواجه األمة..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  عبادد 
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كلمة أخيرة

عبدالغني علي الزبيدي 
امل�ال  رأس  توُح�شُّ 
اآلف�ات  إح�دى  الب�ارد 
املدّم���رة  التقليدي�ة 
ومس�تقبلها،  للش�عوب 
إلي�ه  إذَا أضي�ف  فكي�ف 
الس�يايّس  االس�تبداد 
االجتماع�ي،  والتخل�ف 
وه�و ثال�وٌث يجتم�ُع يف 
هذا  الس�عوديّة؟  اململكة 
اكتش�افاً جدي�داً،  لي�س 
فه�ذه الدول�ُة أّدت َدائماً 
دوَر الوكي�ل ال�ويف لالس�تعمار يف التص�دي لح�ركات 
الس�يايّس  بش�قيها  العربي�ة  والنهض�ة  االس�تقالل 
ُر اململكة للنظام  واالجتماع�ي، ولكّن الجديد هو تص�دُّ
الس�يايّس العرب�ي، وقدرته�ا عىل قيادت�ه يف ظل غياِب 

قوًى أُْخ��َرى مؤثرة كمرص أَو العراق وسوريا. 
كان النظ�اُم الس�يايسُّ العرب�ي يعان�ي باس�تمرار 
إنكاُره�ا، وسياس�ات  مش�كالت جوهري�ة ال يمك�ن 
وق�رارات قاتل�ة، حت�ى يف لحظات�ه الذهبي�ة، ولك�ّن 
مش�كالته وأخط�اءه هذه كان�ت تأتي ضم�ن امتالكه 
وس�عيه إىل تحقيق مشاريَع سياس�يّة قومية تحّررية 
ورؤية اجتماعي�ة تقدمية. وبقدر ما كان يعاني الخلل 
الداخيل، بقدر ما كان يواجُه بالتحالف مع قوى التحّرر 
العاملية، هجمات وضغوط االستعمار ووكالئه املعادين 

لتحّرر الشعوب واستقاللها. 
هذا ما يجعل من املرسحية املتمثلة يف قرارات مجلس 
ال�وزراء الع�رب بوص�ِف حزِب الل�ه منظم�ة إرَهابية، 
وإدان�ة إيران لتدخلها يف الش�ؤون العربي�ة. )كوميديا 

سوداء(. 
فالدول�ُة التي نش�أت وترعرعت كربيبة لالس�تعمار 
وك�ذراٍع ملش�اريعه يف منطقتن�ا، وه�ي لم تق�ْف يَوماً 
بجان�ب إرادِة الش�عوِب العربية حينم�ا كانت متوحدًة 
تحت طموح قومي عربي بل حاربت تلك القومية باسم 
الدي�ن، وباتت اليوم تق�ُف عىل رأس النظام الس�يايّس 
العرب�ي، وتقّرر م�ن ه�و اإلرَهابي وَمن ه�و الوطني. 
ث�م تقود أحالفاً إقليميًة ملحاربة ه�ذا، وتمنح »صكوك 

الغفران والرشف« لذاك. 
ل�ن نع�وَد إىل امل�ايض لنس�تعرض تأري�خ اململك�ة 
الس�عوديّة ودوَرها ضمن املنظومة السياسيّة العربية، 
بل سنس�لم جدالً بم�ا تطرُحه اليوم م�ن أن حزَب الله 
منظم�ة إرَهابي�ة تقت�ُل املدني�ن بناًء ع�ىل خلفياتهم 
الطائفي�ة، وب�أن إي�راَن لديه�ا طم�وٌح يف الس�يطرة 
اإلقليمية والَعبَث بش�ؤون الدول العربية، لكن السؤال: 
ه�ل الس�عوديُّة تمثّ�ُل للع�رب وملس�تقبلهم النم�وذج 
والبدي�ل؟ ه�ل إذَا كان ح�زُب الل�ه إرَهابياً الي�وم؛ ألَنَّه 
يقات�ل يف س�وريا، كانت هي قد وقف�ت إىل جانبه حن 

انهمرت صواريُخه يف األمس عىل إرسائيل؟
م�اذا قّدمت الس�عوديّة أصالً للفلس�طينين؟ أليس 
الس�الم والتطبيع كانا مبادرتها لالحت�الل حينما كان 
يقتل ويدّم��ر يف مدن الضفة خالل االنتفاضة الثانية؟ 

هذا مشهٌد رسيايل: الدولة التي جمعت العرب 

مع سطوة املال.. 
السعودّية تقود العرب.. 

ولكن إىل أين؟

نجاح عبداهلل سليمان*
البداي�ة مع ترصيح�ات هادي 
املقي�م يف الري�اض، ع�ن »ُعم�ق 
اليم�ن  ب�ن  والتع�اون  العالق�ة 
والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، يف 
مختلف املجاالت والظروف ومنها 
العس�كري«.  والتعاون  التنس�يق 
ذل�ك يف لق�اء م�ع قائ�د القي�ادة 
املركزي�ة األمريكي�ة الفري�ق أول 
كينث ماكنزي، والسفري األمريكي 
ل�دى اليم�ن ماثي�و تول�ر، حيث 
اإلش�ادة من�ه بمتان�ة العالق�ات 

امُلميِّ�زة ب�ن البلدي�ن واملوقف األمريك�ي الداِعم 
لبالده، كذلك أشاد قائد القيادة املركزية والسفري 
األمريكي ب� »نجاح عقد جلسات الربملان اليمني، 
وال�ذي يُع�ّد إنج�ازاً إضافياً لتفعيل مؤّسس�ات 

الدولة«. 
عىل الجانب اآلخر »شعبنا حارض يف الساحات 
وامليادين والجبهات من�ذ بداية العدوان بفاعلية 
وبصمود كبري وتضحيات جسيمة، فالصمود يف 
وج�ه العدوان ُمقارنة مع حجم�ه ولهذه الفرتة 
يُعت�رَب نرصاً لش�عبنا، وأن ط�ول م�ّدة العدوان 
يف اليم�ن لن يؤثّر ع�ىل صمود ش�عبنا وثباته«. 
هك�ذا تح�دَّث عب�د املل�ك الحوثي مش�رياً إىل أن 
»حج�م الجرائم الفظيعة الت�ي ارتكبها العدوان 
عىل اليمن كان له أثر يف اس�تفزاز شعبنا وإثارة 
الغضب والحميّة والعّزة فيه، وأن املنطقة بُكلها 
تش�هد مخاضاً عس�رياً وأحداثاً كب�رية مرتبطة 
بالتدّخ�ل األمريكي واإلرسائي�يل يف صناعة هذه 
األح�داث، فهناك تعنٌُّت واضٌح م�ن ِقبَل العدوان 
لتنفي�ذ اتّف�اق الس�ويد، فأم�ريكا تس�تفيد من 

أحداث املنطقة ومن أدواتها اإلقليمية«. 
نعم لقد رأى زعيم »أنصار الله« أن »األمريكي 
يستفيد من أحداث املنطقة من أدواته اإلقليمية 
الت�ي وّفرت علي�ه الكثري م�ن الكلف�ة البرشية 
واملادية، وأن أمريكا ُمستفيدة من أحداث املنطقة 
عىل املس�توى االقتص�ادي وتحقي�ق مؤامراتها 

وأه�داف مهمة بالنس�بة إليها«. هن�ا واضح أن 
الحوثي أش�ار إىل أن »األمريكي يرغب باستمرار 
األحداث يف اليمن واملنطقة ويوّفر 
الغط�اء الس�يايّس لألنظم�ة التي 
تتح�ّرك لتنفيذ مؤامرات�ه«، الفتاً 
إىل أن »تشابُك األهداف بن القوى 
مش�اكل  واس�تغالل  اإلقليمي�ة 
موج�ودة بالفعل داخل الس�احة 
اليمنية س�اهم يف تعقيد املش�كلة 
أكث�ر فأكث�ر«. وعلي�ه فق�د رأى 
الحوثي أنه »ل�و نجح التحالف يف 
تنفي�ذ أجندة أم�ريكا و)إرسائيل( 
ع�ىل  طاّم�ة  لكان�ت  اليم�ن  يف 
بقيّة ش�عوب املنطقة والخلي�ج والعالم العربي 
واإلسالمي«، مشرياً إىل »أن نجاحه كان سيدفعه 

لنقل املعركة إىل بلدان أُْخَرى يف املنطقة«. 
الواق�ع أن الحضور يف املفاوضات والحوارات، 
م�ا هو إال إقامة للحّجة وكش�ف للع�دو وتنفيذ 
الّدعاءات�ه ب�أن البع�ض ال يريد الحل والس�الم. 
فعند العودة التّفاق السويد الذي قام عىل أساس 
إعط�اء دور رقاب�ي أمم�ي يف مين�اء الحدي�دة 
وتحيي�د الحدي�دة عس�كرياً م�ع بق�اء وضعها 
اإلداري واألمن�ي مرتبطاً ب�صنعاء وفق القانون 
اليمني. س�نجد أن البعض ل�م يدخل يف أّي حوار 
بجديّ�ة للوص�ول إىل حل�ول ُمنِصف�ة ومنطقية 
لألزمة، فكل الجوالت املاضية كان الوفد الوطني 
يُقدِّم خالله�ا رؤية واضحة قائمة عىل أس�اس 
الرشاكة والط�رف اآلخر كان يتعنّت دائماً. وهنا 
يتّم كشف تعقيدات من جانب البعض املؤيَّد من 
الغرب، ذلك محاولة للتهّرب من اتّفاق الس�ويد، 
وحيث أن املبعوث األممي إىل اليمن سبق أن شهد 
أم�ام مجلس األمن إن اليمنين كانوا عىل وش�ك 

التوقيع عىل اتّفاق قبل حصول العدوان. 
نعم.. األمريكيون والربيطانيون وسفراء دول 
أُْخَرى يش�اركون يف بعض الج�والت التفاوضية 
عن بُعد.. لكن توّجههم هو إظهار املش�كلة أنها 
يمني�ة داخلي�ة، وأن هن�اك فرص�ة اآلن لتنفيذ 
الخط�وة األوىل يف اتّف�اق الس�ويد والوص�ول إىل 

تفاهم�ات بمفه�وم عمليات مرتبط�ة باملوانئ 
تعتمد عىل تنفيذ انس�حاب أّويل من التحالف من 
بعض املناطق. كذلك فالتحالف ال يُبايل بأرساهم 
ل�دى الحوث�ي، فعند تن�اول مل�ف األرسى، وإن 
كان ه�ذا األمر إنَْس��انياً بالدرج�ة األوىل، وكان 
عىل الجميع أن يس�عى بجهد حثيث إىل معالجته 
وتقدي�م ُك���ّل الع�روض، لكن البع�ض يحاول 
دائم�اً أن يتنّصل من االتّفاقات والِصيَغ امُلتعّلقة 
بمسألة األرسى، هناك من هم جاهزون يف ملف 
األرسى وف�ق ُك��ّل العروض س�واء أرادوا دفعة 
واح�دة أَو بِنَس�ب ولكن املش�كلة ل�دى الطرف 

امُلتحالف مع الغرب. 
أبري�ل  نيس�ان/   18 بتاري�خ  م�راراً  تك�ّرر 
2019، خربٌ مف�اُده أن وزيرة القوات املس�ّلحة 
الفرنس�ية قال�ت إن »جمهورية فرنس�ا لم تبع 
أي�ة أس�لحة فتّاك�ة للس�عودية واإلم�ارات، إالَّ 
ألغ�راض الدفاع عن ذاتها«!. عليه فهي املأس�اة 
اإلنَْس��انية الكارثية التي تعيش�ها اليمن جّراء 
العدوان الوح�ي الذي يقوم به التحالف العربي 
بحق الش�عب اليمن�ي منذُ أربع س�نوات ونيّف، 
وبريطاني�ٍة  وفرنس�يٍة  أمريكي�ٍة  وب�)أس�لحٍة 
وغربي�ٍة( يف العموم. وقد تّم بتلك األس�لحة قتل 
اآلالف يف اليم�ن؛ ناهيكم عن جرح مئات اآلالف 

من اليمنين أطفاالً ونساًء وشيوخاً!. 
يبق�ى أن ه�ذه املعلومات املنت�رشة يف جميع 
وس�ائل اإلعالم العاملي�ة بما فيها الفرنس�ية لم 
تصل بعد إىل مس�اِمع الحكومة الفرنس�ية؟! أَو 
أن العديد من الصحف الفرنسية الشهرية تخجل 
من أن تنقلها لكي ال يُقال أن الفرنس�ين ش�عباً 
ونَُخبَاً سياسيّة رشكاء يف تلك الجرائم التي ترقى 
إىل مس�توى جرائم الح�روب غ�ري األخالقية؟!. 
رغ�م ُك��ّل ما س�بق ففي الوقت نفس�ه، أصدر 
الربملان الربيطاني أيضاً تقريراً، عىل العكس من 
ذلك، قال فيه إن صادرات األسلحة إىل السعودية 

ربما كانت غري قانونية. 

اليمن بني التحالف السعودي وِسندان الدول الغربية

ال تعد1 الخرقاء علة
علي المحطوري

ال تُع���ِدُم الخرق�اُء علًة.. وال تُع����ِدُم أمريكا املربّراِت 
للع�دوان وقهر الش�عوب الح�رة، فالدبلوماس�يُة األمريكية 
ترف�ُع اليوَم ش�عاَر »حماية مواطني أمري�كا وحلفائها من 
صواري�خ وطائرات اليمن املس�رّية«، بعد أن س�قط ش�عاُر 
اس�تعادة رشعي�ة مزعومة حبيس�ة يف فن�ادق الرياض، لم 

يسمح بالعودة إىل عدن أَو غريها من املحافظات املحتّلة. 
واش�نطن والس�تكمال خطته�ا، وإح�كام قبضتها عىل 
جغرافية اليمن وثرواته، وضمان حماية »إرسائيل«، تحاوُل 
الدفَع بأدواتها، للتصعيد مجّدداً يف الس�احل الغربي وإفشال 
املسار السيايّس الذي ترعاه األمم املتحدة، لكن أدواتها باتت 

منهكًة ومثقلًة بالخسائر والحرسات والهزيمة واإلحباط. 
ويف ظل انس�داد األفق الس�يايّس والعس�كرّي أمامهم، يلجأون يف ُك��ّل 

مرة لفرض سياس�ة العقاب الجماعي عىل الشعب ليس آخرها محاولتهم 
ح  اس�تهداف رشك�ة تيليمن من خ�الل إنش�اء كيانات جدي�دة غري مرصَّ
به�ا وإصدار ق�رارات غري قانوني�ة النتحال صف�ة الرشكة 
وُهويّته�ا وإعاقتها من اس�تخدام الس�عات اململوكة لها يف 
الكابل البحري وحظر معدات االتصاالت الرضورية لتس�يري 

أعمالها. 
وع�ىل م�رسح األزم�ات الدولي�ة نج�د أمري�كا كامنة يف 
التفاصي�ل، ومن ورائها أدواته�ا العربية وغري العربية، فمن 
محاوالت االنق�الب املتكّررة يف فنزويال، وتش�ديد العقوبات 
ض�د إي�ران، إىل هندس�ة االنق�الب يف الس�ودان، ومحاوالت 
تأجي�ج األوض�اع يف الجزائ�ر وليبي�ا، وص�والً إىل الفضيحة 
األك�رب، بإغ�راء محم�د بن س�لمان الس�لطة الفلس�طينية 
بعرشة مليار دوالر إلنجاز صفقة العار أَو ما يُعَرُف بصفقة 

العار أَو ما يُعَرُف ب� »صفقة القرن«. 


