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مراقبون يعتبرون التطورات مأزقًا َكبيرًا تفاقم معاناة النظامين السعودّي واإلماراتي:

وسط سقوط جرحى في اشتباكات بين ميليشيا »االنتقالي« ومسلحي القبائل بعتق:

ُأوُروبا تواصُل بحثها عن مخرج ألزمة وشيكة تفاقم معاناة القارة العجوز والطرف الوطني يحمل دول العدوان المسؤولية:

عبدالسالم: تلقينا اتصااًل من منسق االّتحاد اأُلوُروبي وأّكـدنا له ثباَت 
مطالبنا ومشروعيتها وسعَينا لنيلها

 :  خاص
تتكاصُل املخارُف ابُرُررأاة ابم يكاة ج اَا انتهاا اثُهــدنة 
رتصاعد اثتهديدات اثامناة اثجادة اثساعاة الستعادة اثحقكق 

املرشرعة اثتي تزيح معاناة اثامناني. 
رأعـد أاـان ثلتّحـاد ابُرُررأـي، بمـس ابر  دعا ثتكسـا  
اثُهــدنة رفق اثرشرط اإلنسـاناة اثتي رضعتها صنعاا، عارد 
ابر  اتصاالتـه مـ  اثطـ ف اثكطنـي أاحااً عن مخـ ج يقي 

اثنفط راثغاز يف در  اثعدران من اثرضأات اثامناة، رذثك خكفاً 
مـن تفاقم ابزمة اثتي تعاشـها بُرُررأا أفعل اثح ب اث رسـاة 
ابرو اناـة، يف حـني ثم يأأه االتّحـاد ابُرُررأي طالة اثسـنكات 
املاضاة ثلج ائم راملعاناة اثتي تع ض ثها شعبنا، غري بن م رره 
أابزمة اث ا نة جعله يبحث عن مخ ج ثها، ثتأتي  ذه اثجهكد 
ابُرُررأاة أعادة عن بية اعتبارات إنسـاناة، مقترصة فقط عىل 

اثتداأري اثلزمة ملكاجهة بزمات در  االتّحاد ابُرُررأي. 
ريف جديـد اثتكاصـلت ابُرُررأاة، قا  رئاـس اثكفد اثكطني 
املفارض محمد عبداثسـل4: »تلقانا اتصاالً  اتفااً من منسق 

االتّحـاد ابُرُررأـي ثلشـؤرن اثسااسـاة، ربّوـدنا ثـه مكقفنا 
املع رف أـرضررة رصف م تبات جما  املكظفني رمعاشـات 
املتقاعدين رإنهاا اثقاكد اثتعسفاة عىل مكانئ اثحديدة رمطار 

صنعاا«. 
ربّوـد رئاُس اثكفد اثكطني ملنسق االتّحاد ابُرُررأي ثلشؤرن 
ُل مسـؤرثاَة إفشا  اثُهــدنة  اثسااسـاة بن درَ  اثعدران تتحمَّ
رتفاقم املعاناة اإلنسـاناة ثشـعبنا اثعزيز، يف إشارة إىل اثتعنت 
اثسـعكدّي اثذي تخطى معاناة اثامناني رحاجاتهم رمطاثبهم 

اثعادثة راملرشرعة راملحقة. 

ُر من تبعات تعنت تحالف العدوان  حقوُق اإلنسان تحذِّ
تجاه االستحقاقات اإلنسانية واالقتصادية لليمنيني

 :  صنعاء
حّملـت رزارُة حقكق اإلنسـان أحككمة اإلنقاذ اثكطني، اثـدرَ  اثُكربى راملجتم  
اثدريل رعىل ربسها اثكاليات املتحدة مسؤرثاَة ع قلِة جهكد اثُهــدنة رتعماق املعاناة 
اإلنسـاناة رما سانجم عن  ذه اثسااسات من تداعاات سلباة عىل اثكض  اإلنساني 

يف اثامن. 
رحـذرت اثكزارة يف أاان صادر عنها، بمس االثنـني، من تبعات اثتعنت اثذي يُبِديه 
تحاثُُف اثعدراِن تجاَه االستحقاقات اإلنساناة راالقتصادية ثلامناني، معربة عن قلقها 
اثباثغ إزاا تعنت در  اثعدران ررفضها ثلمتطلبات اإلنساناة راالقتصادية املستحقة 
بأنـاا اثامن، مشـرية إىل إمعـان در  تحاثف اثعـدران يف تعماق املعاناة اإلنسـاناة 
راالقتصادية ثلشـعب اثامني من خل  تنصلها عن تنفاذ اثتزاماتها اثساأقة اثتي ثم 
تكن يف مجملها تلبي بدنى املتطلبات اإلنسـاناة امللحة ملليني املكاطنني اثذي بنهكتهم 

سنكات اثح ب راثحصار. 
رقاثت رزارة حقكق اإلنسان: »إنه رعىل اث غم من م رر ستة بشه  من اثُهــدنة 
اثهشـة إال بن مخ جاتها اإلنساناة ال تكاد تذو  مقارنة أما وان يتطل  إثاه اثشعب 
اثامنـي من حقكق ال يجب بن تخض  ثلمسـارمة اثسااسـاة رمـن ضمنها حقه يف 
اث راتـب راثاـ رات املنهكأة«.  ربّوـد اثباان، بن اسـتم ار در  اثعدران يف مماطلتها 
تجـاه امللفـات االقتصاديـة راإلنسـاناة رتما ي ابمـم املتحدة معهـا يف اثخلط أني 
امللفـات، بف غـت اثُهــدن مـن مضمكنها، رثم يتـم تحقاق بي تقـد4 بممي ينترص 
ثإلنسـان اثامني رحقكقه املرشرعة، وما ثم يلمس املكاطن مكقفاً درثاًّا ضاغطاً عىل 

تحاثف اثعدران؛ أاعتبَاره املتسبب يف املعاناة راملمانعة ثكل اثحلك  اإلنساناة. 

الحكيمي يطالب باستعادة إيرادات 
الثروات اليمنية املنهوبة

 :  متابعات
برضح اثسـفريُ راثسـاايسُّ اثامني املنا ض ثلعدران، عبداثله سل4 اثحكامي، بن 
اثُهــدنة اثتي ال تتضمن اإلنهاا اثشـامل ثلحصار عـىل اثامن ررصف املتأخ ات من 
م تبات مكظفي اثدرثة، فل داعي ثها رثلكذب رامل ارغة، يف إشارة إىل تحاثف اثعدران 

اثذي يماطل حتى اثلحظة يف تنفاذ  ذا اثبند راثقبك  أرصف اث راتب. 
رقا  اثسفري اثحكامي يف ترصيح، بمس، »إن إي ادات اثنفط راثغاز اثتي يتم نهبها 
يجب اسـتعادتها ثصاثح امل تبات رفق آثاة رصف متفق علاها، تتضمن جدرالً زمنااً 

ثتنفاذ اثتزامات اثُهــدنة واملة، رإال فل داعي ثلكذب رامل ارغة«. 
َربََضــاَف »إذا برادرا إي ادات اثحديـدة ثرصف امل تبات رمتأخ اتهـا وما يّدعكن، 
يجـب بن تكرد وافة إي ادات املكانئ اثامناة راثجمـارك يف املطارات راملنافذ اثربية إىل 
جانـب إي ادات اثنفط راثغاز اثتي ينهبهـا تحاثف اثعدران إىل رعاا مايل راحد ثرصف 

امل تبات منه«. 

مقتُل وجرح 3 أشخاص يف اشتباكات بني ميليشيا 
االنتقالي ومواطنني يف لحج املحتّلة

 :  متابعات
بدَّت اشتباواٌت عنافٌة اندثعت، بمس االثنني، أني مالاشاا االنتقايل اثتاأ  ثلحتل  
اإلماراتي رمسـلحني قبلاني يف مدي ية طكر اثباحة أمحافظة ثحج املحتّلة، إىل مقتل 

اثنني مكاطنني رإصاأة ثاثث أج رح خطرية. 
ربرضحـت مصـادر إعلماة، بن نقطة بمناة تاأعة ملا يسـمى قـكات اثلكاا اثاامن 
احتاـاط اثتاأعة ثلنتقايل، بطلقت اث صاص أكاافة عىل دراجة نارية عىل متنها ثلثة 
بشـخاص ينتمكن إىل قبائـل اثحمادة.  ربضافت املصـادر بن اثطلقات اثنارية بصاأت 
خزان رقكد اثدرجة، ما بَدَّى إىل مقتل اثنني من رواأها  ما: مجد صاثح سـعد، رأل  
يعقكب محمد قائد، فاما بُصاب سائق اثدراجة اثنارية بسامة صديق اثحمادي أج اح 
خط ة، إىل جانب احرتاق اثدارجة أاثكامل.  ربَشاَرت املصادر إىل بن اثنقطة اثتي حدثت 
فاهـا االشـتباوات تق  يف ط يق ف عي ي أـط أني مدي يتي طـكر اثباحة راملقاط ة، 
مبانًا بن تصاعد االشتباوات املسلحة أني بف اد من قبالة اثحماَّدة رمالاشاا االنتقايل، 
بَدَّت إىل إثارة حاثة من اثهل  راثخكف يف برسـاط املكاطنني.  ربَفاد بن حاثة اثتكت  أني 
اثط فني ال تزا  ُمسـتمّ ة حتى اثلحظة، يف حني تكقفت ح وة اثسـري أني محافظتي 
ثحج رتعز أكادي معبق عىل اثط يق اث ئايس اث اأط أني املحافظتني ج اا االشتباوات. 

ألويُة الوعد العراقية تعوُد مجّدًدا بتهديدات جادة تطال 
الرياض وأبوظبي جراء استمرار غطرستهما

احتجاجاٌت شعبّية غاضبة ضد محافظ االحتالل يف شبوة

الجالية اليمنية يف نيويورك األمريكية تحتفُل باملولد النبوي الشريف

 :  خاص
أعد انتهاِا اثُهــدنة اإلنساناة راثعسك ية 
امللتهبـة راثتـي اسـتم ت سـتة بشـه  م  
املكاطنـني راملـ ىض  اإلأقـاا عـىل معانـاة 
املحارصيـن ربعطت ف صة ثتحاثف اثعدران 
ثلنجاة أمنشـآته االقتصادية راثنفطاة م  
اسـتم اره يف نهب اثا رات اثامناة رح مان 
اثشـعب اثامنـي مـن م تباتـه، دخلت در  
اثعـدران مأزقاً جديًدا ال تحسـد علاه، رذثك 
جـ اا تعنتها رقفز ا عـىل مطاثب اثامناني 

اثعادثة راملرشرعة. 
رفامـا تهـّدد اثقـكات املسـلحة اثامناة 
تحاثـف اثعـدران أرضأات مكجعـة، يكاجه 
اثنظامـني اثسـعكدّي راإلماراتـي تهديـدات 
بُخ ى من خـارج اثجمهكرية اثامناة، َحاُث 
بعلنـت ح وـة بثكية اثكعـد اثحـق اثع اقاة 
اثامنـي،  اثشـعب  مـ   اثكامـل  تضامنهـا 
متكعـدة تحاثف اثعدران أرضأـات مكجعة 
أعد انتهـاا اثُهــدنـة رإرصار در  اثعدران 

عـىل ممارسـة اثغط سـة يف اثامـن رأاقي 
اثبلـدان اثع أاـة اثتي تكاجـه اثكيلت ج اا 
اثسااسات اثتدمريية اثتي تتبنا ا اثسعكديّة 
راإلمـارات.  رقاثـت بثكية اثكعـد اثحق بأناا 
اثجزيـ ة اثع أاـة يف اثع اق، بمـس ابر  يف 
أاان ثها: »نقك  ثلرشوات اثعاملة يف برايض 
اثجزيـ ة »اإلمـارات راثسـعكديّة« احزمـكا 
بم وـم قبل فـكات ابران، فهـذه اثجكثة بن 
حدثّت ثاست وسـاأقاتها«، ر ك ابم  اثذي 
يؤّوــد عزمهـا عـىل مكاصلـة اثرضأات يف 

اثعمقني اثسـعكدّي راإلماراتي أعد بن نفذت 
مطلـ  اثعـا4 اثجـاري عملاات اسـتهدفت 
ب دافـاً حاكية يف بأك ظبـي ردأي، رقبل ذثك 
يف اثعمـق اثسـعكدّي مطلـ  اثعـا4 املايض.  
َربََضــاَف اثباـان »نؤّوـد رقكفنـا إىل جانب 
ابشـقاا يف يمن اثعز راثبطكثـة راثجهاد إىل 
آخ  املطاف، م  انتهاا اثُهــدنة يف اثامن«. 
أاانهـا  اثحـق  اثكعـد  بثكيـة  راختتمـت 
أاثتأواـد أاثقك : »ثاعلم اثتحاثف املشـؤر4 
إنـه إن ثم يكـف رشه فسـاناثه منا ما يرس 
اثصديـق ريغاـظ اثعـدر« يف إشـارة إىل بن 
اثنظامني اثسـعكدّي راإلماراتي ساكاجهان 
مصـرياً صعبـاً يف ظـل اثتهديـدات املتكاثاة 
من صنعاا، رمـا يقاألها من تضامن ع أي 

ع اقي. 
راعترب م اقبـكن  ذه اثتهديـدات خط اً 
َوبرياً تشكل مصاعب وبرية عىل در  اثعدران 
يف تـدارك املأزق اثذي برصت عىل اثكقكع فاه 
أتعنتها رغط ستها رإرصار ا عىل اثتلعب 

راملسارمة راالأتزاز أمعاناة اثامناني. 

 :  متابعات
نّفذ املئاُت من بأناا محافظة شبكة، بمس 
االثنـني، احتجاجاً عىل فسـاد منتحل صفة 
املحافظ امل تِزق عـكض اأن اثكزي  املحافظ 
املعني من قبل االحتل  اإلماراتي اثسعكدّي. 
رأحسـب مصادر محلاة، فقد نفذ املئات 
من بأناا مدي ية اث رضـة رقفة احتجاجاة 
يف مدينة عتق ثلتنديد أتهماش بأناا املدي ية 
رإقصاا وكادر ا من قبل امل تِزق اأن اثكزي ، 
وما نّددرا أاستهداف املدي ية من قبل مكتب 

املحافظ املعني من تحاثف اثعدران. 
اشـتباوات  اندثعـت  آخـ   جانـب  مـن 
مدينـة عتـق  يف  االثنـني،  بمـس  مسـلحة، 

أمحافظة شبكة املحتّلة. 
ربّوــدت مصادر محلاة بن االشـتباوات 
نشبت أني مالاشاا مسلحة تاأعة ملا يسمى 
املجلـس االنتقـايل، رأـني مسـلحني قبلاني، 

رذثـك عـىل خلفاة مقتـل مكاطن مـن بأناا 
اثقبائـل عىل يد جندي م تِزق مكاٍ  ثلحتل  
اإلماراتـي.  ربرضحت املصادر بن املكاجهات 
بسـف ت عـن إصاأـة عـدد مـن مسـلحي 

اثط فني، رسط ذع  ب ايل املدينة. 
رتشـهد مدينة عتق، اشتباوات ُمستمّ ة 
يف ظـل تصاعد اثرصاع راثخلفات أني بدرات 

امل تِزقة االحتل  اثسعكدّي اإلماراتي. 

 :  متابعات
نّظم بأناُا اثجاثاة اثامناة يف رالية ناكيكرك ابم يكاة، بمس االثنني، فعاثاًة 
تحضرييًة؛ استعداداً إلحااا اثذو ى امل وزية ثلمكثد اثنبكي اثرشيف يف ابسبكع 
اثقاد4 يف رالية ناكيكرك، َحاُث بثقات أاملناسبة عدد من اثكلمات ثلحارضين. 
أـدرره بشـار ابمني اثعـا4 ثلجاثاة اثامناة اثشـاخ عبداثك يـم اثغزايل، إىل 
ارتباط بأناا اثامن بحفاد ابنصار أاث سـك  ابو 4 رسـريته اثعط ة، مؤّوـداً 
بن ابنصـار  م من نارصرا اث سـك  اثك يم رساسـتم  بحفاد م يف نرصته 

راالقتَداا أه راثسري عىل نهجه اثقكيم. 
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 :  خاص
مـ  انتهـاِا اثُهــدنـة رانكشـاف تفاصال 
املقـرتح االثتفـايف اثـذي قدمته ابمـم املتحدة 
ثلتمديـد، بصبـح راضًحـا بن تحاثـف اثعدران 
ابم يكـي اثسـعكدّي اإلماراتـي ررعاته وانكا 
يتعاطـكن م  مسـار اثتهدئة ومسـار ح ب، 
ريسـعكن السـتغفا  صنعـاا أشـكٍل رقـح 
اثحقـكق  إىل م أـ  املسـارمة عـىل  رج  ـا 
اثااأتة راثخضكع ثلضغكط راالأتزاز؛ ثتحقاق 
املكاسـب اثعسك ية راثسااسـاة اثتي عجزرا 
عن تحقاقهـا أاثقـكة خل  ثماني سـنكات، 
أـل انكشـف بن اثتفـاؤ  املحدرد اثـذي رافق 
فـرتة اثُهــدنـة ثم يكن سـكى تأثـري إعلمي 
ثتضلاـل اثـ بي اثعـا4 ررصف ابنظـار عـن 
حقاقـة اسـتم ار اثتَحـّ وات اثعدراناـة ضد 
اثبلـد راثشـعب، ابم  اثـذي يجعـل احتماالِت 
عـكدة اثتصعاـد بوـربَ أكاـرٍي مـن احتمـاالت 
مـا  بَيْـضـاً  املنتهاـة، ر ـذا  اثتهدئـة  إنقـاذ 
تؤّوـُده أكضـكٍح اثترصيحاُت ابخريُة ثلقاادة 

اثسااساة راثعسك ية اثكطناة. 
حـكَ   »املسـرية«  نرشتـه  مـا  جانـب  إىل 
مغاثطـات اثعدران يف مسـار اث راتـب، راثتي 
تضمنت إقصاَا رشيحة راسـعة من املكظفني 
ررأط ُوـّل اإلجـ ااات أامل تِزقة راالمتناع عن 
تقديم ضمانات، رعـد4 تحديد عملة اثرصف، 
بّوـد عضـك اثكفد اثكطني املفـارض عبد امللك 
اثعج ي، بن ابمـم املتحدة وانت عاجزة تماماً 
خل  املفارضات عن اثقاا4 أدرر ا وكسـاط 
رراع ثلتّفـاق، َحاـُث قـا  إنـه »عندمـا ونـا 
نطاثب ابمم املتحدة أتشـغال رحلـة اثقا  ة 
)املنصكص علاهـا يف االتّفاق( وانت ت د أأنها 
قد أعات أ سـاثة، ثكـن ثم ي د بحـد علاها«.. 
ربضـاف: »واف سـتتمّكن ابمـم املتحدة من 
فتح رجهات جديدة رحدرد قدراتها رسـاثة ال 

بحد يجاب علاها؟!«. 
اثعجـ ي برضح بَيْـضـاً بن صنعاا »طاثبت 
اثامناـني يف ُوــّل  أاملسـاراة أـني املكظفـني 
محافظـات اثجمهكرية مدناني رعسـك يني، 
وما طاثبت أآثاة تضمن رصف امل تبات رثاس 
إحاثتها ثلجان« متسـائلً: »يف بي قانكن رأأي 
حق ي يدرن منا املكافقة عىل ح مان اثرشطي 
ررجل املـ رر ررجل ابمـن يف املحافظات غري 
املحتّلة مـن حقهم يف اث اتـب؟ بثاس ثهم برس 

ربطفا ؟!«
 ـذه املعلكمات تؤّوــد بن ما وان يدرر عىل 
طارثة املفارضات يف اثحقاقة ثم يكن يبعث عىل 
بي تفاؤ ، رال يرتجم رجكد بية رغبة يف إنجاح 
اثتهدئـة ال من قبـل تحاثف اثعـدران ررعاته، 
رال من قبل اثكسـاط ابممي، ربن املسأثة ولها 
وانت من اثبداية محارثة مدررسـة من قبلهم 
ثج  صنعاا إىل نفس املسارمات اثتي رفضتها 
سـاأًقا رثكن تحت عنكان »اثُهــدنة« اثتي ثم 
يسلم حتى مفهكمها نفسه من سلكك امل ارغة 
راثخداع، فاالتّفاق اثذي بعلن يف بأ يل وان أني 
صنعاا رتحاثف اثعدران؛ أاعتبَار ما اثط فني 
اث ئاسـاني يف اثح ب، ثكن ابخري استم  أدف  
امل تِزقـة إىل اثكاجهة ثاحلكا محله ريتحك   ك 
فجأة إىل »رسـاط« ر ي محارثـة راضحة إىل 

َحــّد االستفزاز ثلتنصل عن االثتزامات!
بن:  اثعجـ ي  يؤّوــد  اثسـااق  ريف  ـذا 
»املفارضات وانت أابََسـاس م  در  اثعدران 
ر ي من تتحمل مسـؤرثاة فشـلها، فهي من 
يتحكم ريعبث أا رات اثامن اثنفطاة ريع قل 
دفـ  امل تبـات، ر ـي مـن يحتجـز اثسـفن 
ريقتاد ا إىل مكانئها، ر ـي من تغلق ابجكاا 
اثامناـة، بمـا مجلـس املشـاغبني فـل يملـك 
من بمـ ه شـائاً رال يسـتطاعكن االجتماع إالَّ 

أحضكر ريل بم  م«.
ثسـكا حظ اثتحاثف ررعاتـه، َفـإنَّ صنعاا 
قـد تعلمت اثكاـري مـن تجارأهـا اثتفارضاة 
اثسـاأقة، ربأ ز ما تعلمتـه بن بعداا ا عندما 
تكـكن  اثتفا مـات  طارثـة  عـىل  يجلسـكن 
برثكيتهـم  ـي امل ارغة روسـب اثكقت فقط، 
رثسـكا حظهم بَيْـضاً بنهم ال يتعلمكن شـائاً 
مـن ابحـداث اثتـي تدفعهـم إىل اثجلكس عىل 
اثطارثـة، ماـل عملاات »وـرس اثحصار« فما 
انكشـف من وكاثاس عملاة اثتفارض ابخرية 
بن  أكضـكح  يؤّوــد  اثُهــدنـة  انتهـاا  أعـد 
تحاثف اثعـدران ررعاته ال زاثكا يعتمدرن عىل 
حسـاأات قديمـة تك مهم أأنه يمكـن تقااد 
خاارات صنعاا اثعسـك ية راثتحكم أمكقفها 
من خل  اثضغكط راالأتزاز، ربن  ناك ط يقاً 
ثاثاـاً أـني االسـتجاأة ملطاثب صنعـاا، رأني 

عكدة اثتصعاد. 
ثهذا جاا رفض املكافقة عىل اثتمديد أرشرط 
تحاثـف اثعدران ررعاتـه »مفاجئًا« ثهم، أ غم 
بنه وان بمـ اً متكقعاً ثدى معظـم امل اقبني، أل 
رتـم اثتحذي  منه أشـكٍل رصيح قبـل حدرثه، 

فاملعادثـة اثتفارضاة اثكطناة ثـم تتضمن بأداً 
بيـة معطاـات تجعـل االسـتجاأة ثلم ارغـات 
راثضغكط بم اً ممكناً، َرإذَا وان تحاثف اثعدران 
قد بسـاا تقدي  مكافقة صنعاا عـىل اثُهــدنة 
رتمديد ـا م تـني فذثـك يعـكد إىل تصكراتـه 

اثخاطئة رثاس إىل مكقف صنعاا اثااأت. 
رمـن بجـل  ـذا، َفــإنَّ مـا رافـق انتهـاا 
اثُهــدنة من إنـذارات رتحذي ات جديدة بظه  
ح صـاً عـىل إيصـا  رسـاثة معانـة ثتحاثف 
اثعـدران ررعاتـه مفاد ـا بن املعادثـة اثتـي 
جـاات منها علماات وـرس اثحصار ثم تتعد  
رثـم ينتـه مفعكثهـا خـل  بشـه  اثُهــدنة، 
ففاما وان اإلعل4 اثسـعكدّي ينرش بخباراً عن 
فشـل تمديد اثُهــدنـة أني صنعـاا رامل تِزقة 
ريصكر املشكلة روأنها مشكلة يمناة داخلاة، 
تكّجـهـت تحذيـ ات املجلس اثسـاايس ابعىل 
راثقكات املسلحة مبارشًة إىل اثرشوات اثعاملة 
يف اثسـعكديّة راإلمارات، رجاا اثكعاد أقصف 
مكانئهما رمطاراتهما، ثلتأواد عىل بن تداعاات 
فشـل اثتهدئة ثـن تنحـرص داخـل اثجغ افاا 
اثامناة، ر ـك ما وان قائد اثاكرة اثسـاد عبد 
امللـك اثحكثـي، راث ئاـس مهدي املشـاط، قد 

بّوـداه أشكٍل رصيح مؤّخ اً. 
أاثتـايل، َفــإنَّ معادثـة اث دع قد عـادت إىل 
اثكاجهة نظ ياً أـدرن بية »تعديلت« مطمئنة 
ثتحاثـف اثعـدران ررعاتـه، أـل رأإضافـات 
صادمـة ح صـت صنعاا عىل إأـ از ملمحها 
خـل  اثفـرتة املاضاـة مـن خـل  اثع رض 
اثعسـك ية راثكشـف عـن ابسـلحة اثجديدة 

ربأ ز ا ابسلحة اثبح ية. 

رفقاً ثذثك، َفـإنَّ املسافة أني انتهاا اثُهــدنة 
ا ثن تككن طكيلة  رعـكدة عملاات اث دع عملاًـّ
إذَا اسـتم  تحاثف اثعـدران ررعاته أاالعتماد 
عـىل معادثة اثضغط رامل ارغـة، ريبدر بن  ذا 
 ك مـا يحـدث، إذ تؤّوـد اثعديد مـن املصادر 
املطلعـة بن اثعدّر ثجأ خـل  اثاكمني املاضاني 
إىل اثدفـ  أكسـطاا إلقنـاع صنعـاا أاثقبك  
أاملقرتح ابممي امل فكض، رثاس حتى ثتعديله 
أما يلبي املطاثـب املحقة، ابم  اثذي يعني بنه 
ما زا  يحار  شق »اثط يق اثااثث« نفسه. 

 ـذا مـا تؤّوــده بَيْـضـاً رزارة اثخارجاـة 
أحككمـة اإلنقاذ، يف أاـاٍن جديد جـاا فاه بن 
»عـد4 جدية اثط ف اآلخ  يف اثتكّجـه ثلكصك  
إىل تسـكية« أـات بم اً مؤّوــداً، ربن »ابحداث 
بثبتت ثلعاثم بن اثعـدّر وان يهدف من اثتمديد 
اثشـكيل ثلُهــدنة إدَخا  اثبـلد يف حاثة مكت 

رسي ي«. 
رمالمـا وان رفـض اثتمديـد بمـ اً متكقعاً 
عىل ضكا تحذيـ ات رإنذارات اثقاادة اثكطناة 
اثتـي تجا لهـا اثعدّر، َفــإنَّ عـكدة اثتصعاد 
 ي بمٌ  حتمـي يف حا  إرصار تحاثف اثعدران 
عـىل مكقفه مهمـا وان حجـم رواافة جهكد 
اثكسـطاا، رتؤّوــد رزارة اثخارجاـة يف  ـذا 
اثسـااق بن: »عىل اإلقلام راثعاثم بن يأخذ أكل 
جدية مـا خ ج أه املجلس اثسـاايس ابعىل يف 
اجتماعه فصنعاا إن قاثت فعلت«، ابم  اثذي 
يعني بن اثتحذي ات راإلنذارات ابخرية ثاسـت 
ثلسـتهلك اإلعلمـي ومـا يق ب ا اثعـدّر، أل 
 ـي أمااأة إعـلن ثعد تنازيل يبـدر بن تحاثف 

اثعدران مرص عىل تجا له بَيْـضاً. 

تقرير

بدء العد التنازلي لعودة التصعيد

الخارجي��ة: عل��ى العال��م أن يأخ��َذ إن��ذارات المجل��س السياس��ي عل��ى محم��ل الج��د
العج��ري: ال��دوُر األممي خ��ال المفاوضات اقتصر على توجيه رس��ائل ال أح��د يرد عليها!

صنعاء تتوعد بقصف العمقين السعودي واإلماراتي فيما يحاول العدو االختباء خلف »مجلس« المرتِزقة
كواليس الهدنة المنتهية تؤك�د صعوبة إنقاذها: 
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اثعلقات اثعامة راثتكزي :
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل اثباشا
بحمد داررد

سكرتري التحرير:
نكح جلس

املقاالت املنشكرة يف اثصحافة 
تعرب عن ربي واتبها رال تعرب 
أاثرضررة عن ربي اثصحافة اثعنكان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a lmas i rahnews21@gma i l . com للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام:775111799 -  االمييل: 

فعالية كربى للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية احتفاء بذكرى املولد النبوي
مفتي اليمن: االحتفال بهذه المناسبة معناه االحتفال بكل القيم واألخاق والمبادئ 

والُمُثِل العليا التي جاء بها النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم
الكحان��ي: تأس��يس ه��ذه المؤّسس��ة لم يك��ن إال قطرة م��ن بحر اله��دى المحمدي

 :  محمد الكامل
ثلتأمانـات  اثعامـة  املؤّسسـة  بحاـت 
االجتماعاـة، يـك4 بمـس، فعاثاـة مكسـعة 
أمناسـبة املكثد اثنبكي اثرشيف عىل صاحبه 
بزوى اثصلة راثتسلام، رأحضكٍر وبري رجاالً 
رنساًا مأل سـاحة املؤّسسة اثتي تحكثت إىل 

يك4ٍ محمدٍي أامتاَاز. 
رقبل أدا فق ات االحتفا  وانت اثسـاحة 
تصدح أابناشـاد اإلسـلماة عن رسك  اثله 
محمد –صلكات اثله رسلمه علاه رعىل آثه- 
رأعبـارات اثتسـلام راملديح ثه، ثـم افتتحت 
اثفعاثاـة أآيات من اثذوـ  اثحكام، رأعد ا 

اثسل4 اثجمهكري. 
ررحـب رئاس املؤّسسـة رشف اثكحلني 
يف افتتاحاـة االحتفـا  أجماـ  اثحارضين، 
رقـا : إن االحتفا  أهذه املناسـبة اثعظامة 
يتجـدد ُوـّل عـا4؛ أَهدِف إحااا املناسـبة يف 
نستسـقي  بن  إىل رضررة  داعاـاً  اثقلـكب، 
اثهدى ممن قا  اثله فاه )رساجاً منرياً(. 

رقا  خل  اثكلمة اثرتحاباة: »ما بعظمه 
مـن رشف بن بوكن بنا رزملئـي أني وكوبة 
من ضاكف اث سـك  اثك يم داخل مؤّسستنا 
اثتـي  ـي أدرر ـا ال تخلـك مـن اثحضكر 
املحمدي ذو اً رراقعاً رانتهاجاً؛ بَنَّ تأساس 
ثبنتها ابرىل ثم يكن إال قط ة من أح  اثهدى 
املحمدي، راثذي ن تشـف منه قكثه صىل اثله 
علاه رسـلم: )وفـى أاملـ ا إثمـاً بن يضا  
مـن يعك (، ر ذه  ي مسـؤرثاتنا بما4 اثله 
رابيتا4 رابرامل اثذيـن ت وهم اثعائلكن من 
برثااا بمكر م أعد سنكات من اثعمل راثكد. 
راملناسـبة  يطـك   اثـكل4  بن  مكضًحـا 
اثجامعـة ال يكفاهـا اثكصـف عنهـا رعـن 
دررسـها، غـري بننا يف  ذا املقا4 اثسـامي يف 
حـرضة املصطفى نحـار  قدر اإلْمـَكان بن 
نسـتلهم منها اثتقى ربن نستقي اثهدى من 

منبعه ابصال اثقكيم. 
ربَشـاَر إىل بننا بما4  ـذا االأتهاج اثعظام 
رأهـذه املناسـبة اثعظامـة برصـل شـعبنا 

اثامنـي رسـاثته إىل اثعاثم بن يمـن اإليَمـان 
راثحكمة سـاظل متمسـكاً أاثله ررسـكثه 
ررالئه ثله رث سـكثه، م ّددين ثباك يا رسك  
اثلـه، فاما انسـلخ اثعاثـم عن ذثـك مكاثني 
ثلاهـكد ربعـداا اثلـه ررسـكثه، مؤّوــداً بن 
شـعبنا اثامنـي يخـكض م حلـة جديدة يف 

مكاجهة ابعداا رسننترص فاها. 
من جانبه دعا مفتي اثجمهكرية اثامناة 
اثعلمة شـمس اثدين رشف اثدين، إىل ب ماّة 
تعظام رسـك  اثله -صىل اثله علاه رسـلم- 
حـق اثتعظاـم أاإلخـلص راثناـة راثعمـل 

اثصاثح راالستقامة عىل منهجه. 
ربرضـح إىل بن االحتفـا  أهذه املناسـبة 
ثـه بصل يف وتـاب اثلـه: »َرَمـا بَْرَسـْلنَاَك إاِلَّ 
َرْحَمًة ِثْلَعاَثِمنَي« فهي رحمة رنعمة من اثله 

راثنعمة بحق بن نحتفل أها رنف ح أها. 
ربَشـاَر إىل بن اثحديث عن اث سـك  -صىل 
اثله علاه رآثه رسـلم-  ـك حديث عن نعمة 

اثله اثتي تستكجب اثشك .. رقا : »ال ينبغي 
بن نعـري أاالً ملن يزعمـكن بن االحتفا  أهذه 
املناسـبة أدعـة، يف حـني بن اثلـه سـبحانه 
رتعاىل قـا  يف وتاأه اثك يـم: )َفاثَِّذيَن آَمنُكاْ 
رُه َراتَّبَُعكاْ اثنُّكَر اثَِّذَي بُنِزَ   ِأـِه َرَعزَُّررُه َرنرََصُ
َمَعـُه بُرثئـك ُ ـُم اْثُمْفِلُحـكَن( راثتعزي   ك 
اثتعظام راإلجل  راثتقديـ ، ر ذا ما يفعله 

اثشعب اثامني اثاك4«. 
َربََضــاَف ما من شـك بن اجتمـاع اثناس 
يف  ذه املناسـبة ثهك عني اثخري راثرب؛ بَنَّهم 
يعظمـكن اثنبـي، ر ذا اثتعظام سـانعكس 

إيجاأاً يف نفكسنا رنفكس بأنائنا«. 
ربرضـح مفتي اثديار اثامناـة بن تعظام 
اثنبـي -صىل اثلـه علاه رآثه رسـلم- معناه 
تك يس املحبة راملكدة راثتعظام ثه، اثذي  ك 

بحق أاثتعظام من غريه من اثناس. 
رثفت إىل بن اثبدعـة تككن يف اثحكم أغري 
مـا بنز  اثله، رتحلال ما ح 4، مال اثسـماح 

أرشب اثخم  راثتـربج راالختلط وما يفعل 
ا، روـذا مـا يتـم  اثنظـا4 اثسـعكدّي َحـاثاًـّ

اثرتريج ثه تحت مسمى اإلأ ا اماة. 
رذوـ  اثعلمة رشف اثديـن بن اثنبي أنى 
ـة عظامـة راثجما  يعـ ف واف  درثـة ربمَّ
ــة قبل أعاة اثنبي رواف بصبحت  وانت ابُمَّ
من أعده معززة مك مة، رثها مكانة ررجكد 

أعد بن وانت ُمَجـّ د تاأعة ثغري ا. 
ربّوـد عىل ب ماّة اسـتحضار رسـك  اثله 
-َصىلَّ اثلـُه َعـَلاْــِه َرَعـىَل آِثــــِه- يف ُوـّل 
ابفعـا  رابقـكا  رُخُصكصـاً عندمـا يتكىل 
اإلنسـان رظافـة ما علاـا بَر دناـا، ريككن 
مسـؤرالً عـن اثنـاس.. الفتـاً إىل ب ماّة أذ  
اثجهكد ثتخفاـف معاناة اثنـاس رتكفري ما 
يمكـن تكفـريه ثقضاا حكائجهـم من خل  
اثتكافل راثتعارن راثتعاضد رإدَخا  اثرسرر 
إىل نفكس اثفق اا راثتخفاف من آالمهم. 

ربَشـاَر إىل بن االحتفـا  أهـذه املناسـبة 

معناه االحتفا  أكل اثقام رابخلق راملبادئ 
راملاـل اثعلاا اثتي جاا أهـا اثنبي -صىل اثله 

علاه رآثه رسلم-. 
رعـرب مفتي اثديـار اثامناة عـن اثتهاني 
راثتربيكات ثقائد اثاكرة راملجلس اثسـاايس 
ة اإلسلماة جمعاا أهذه املناسبة  ابعىل رابمَّ
اثعظامة، داعاـاً إىل املزيد من إظهار اثرسرر 
راثفـ ح أذو ى املكثد اثنبـكي راثح ص عىل 
املشـاروة يف اثفعاثاة اثكربى يف اثااني عرش 
مـن رأاـ  ابر  ثلتعبري اثصادق عـن اثكالا 

راثتعظام ثله ررسكثه. 
أدرره، قا  ابُسـتاذ حسن اثصعدي: »إن 
اثحديـث عن رسـك  اثله -علاـه رآثه بفضل 
اثصلة راثسل4-،  ك حديث عن بمٍ  عظام، 
رعن رسـاثة اثله اثتي براد أها إنقاذ اثبرشية 
جمعاا مـن اثعذاب، ر ذا مـا يجب بن يعاه 

اثجما «. 
ربَشـاَر خل  ولمة ثه بثقا ـا يف اثفعاثاة 
إىل بن »اثبعض يعتقد بن اث سـك  -َصىلَّ اثلُه 
َعـَلاْــِه َرَعــىَل آِثــــِه َرَسـلَّـَم- بتى فقط 
ثاعلمنـا اثديـن، روأنه ال علقة ثـه أاثحااة، 
ر ذا مفهـك4 خاطئ رقارص، فاثنبي محمد 
يعترب اث سك  اثخاتم اثذي برسله اثله رحمة 
ثلعاملـني، رثذثـك ف سـاثته رافاـة رواملـة 

رشاملة ثكل بمكر اثدناا راثدين«. 
ربّوـد بن االحتفا  أذو ى مكثد املصطفى 
 ـك اسـتحضار ث سـك  اثلـه -صـىل اثلـه 
علاـه رسـلم- يف زماننـا رراقعنا رسـلكونا 
رنفسـااتنا رعلقاتنـا أاثنـاس، ريقتـي 
بَيْـضاً بن نطبق منهج رسك  اثله يف بعماثنا، 
رإال فـل حاجـة ثلحتفـا  أذوـ ى مكثده، 
مشـّدًدا عـىل ب ماّة تتكيج  ـذه االحتفاالت 
اثفعاثاـة  اثكاسـ  راملـرشف يف  أاثحضـكر 
اثكـربى أمادان اثسـبعني يف اثااني عرش من 

رأا  ابر . 
رتخلل اثفعاثاة فق ات إنشادية ررقصات 
مـن »اثـربع« اثشـعبي، رمرسحاـة تنارثت 
إحاائهـا  رب ماّـة  املناسـبة  عظمـة  ـذه 

راال تما4 أها. 

القطاعات الخدمية يف املؤسسة االقتصادية تحتفي بذكرى املولد النبوي
 :  صنعاء

نظمـت قطاعـات اثتسـكيق راثخدمـات 
اثزراعاـة راثتخزيـن راثتربيـد راإلنشـااات 
رعاثـم اثنسـاج رإذاعة االقتصاديـة إف ب4، 
أاملؤّسسة االقتصادية اثامناة، بمس، فعاثاة 
احتفاثاة أذو ى املكثد اثنبكي اثرشيف -عىل 
صاحبه رآثه بفضل اثصلة ربزوى اثتسلام-. 
ريف اثفعاثاـة اثتـي حرض ـا مديـ  عا4 
املؤّسسـة االقتصاديـة اثامناـة عـيل محمد 
حماـد، بشـار نـرص حماـان يف ولمتـه عن 
اثعلمـاا، إىل دالالت االحتفا  أهذه املناسـبة 
اثديناـة ثتعزيـز االرتباط أاث سـك  ابعظم 

-علاه رآثه بزوى اثصلة راثسل4-. 
راعتـرب إحااا  ذه املناسـبة بحد مظا   
اثف ح أذو ى مكثد خاتم ابنبااا رامل سلني، 
رتعبرياً عن اثحب راثكالا ثل سك  ابعظم. 

رتطـ ق حماـان إىل محطـات مـن حااة 

اث سك  -صلكات اثله رسلمه علاه رآثه- يف 
مقارعة اثكفار راملرشوني. 

رثفـت إىل املكانـة اثعظامـة ثلمصطفى 
رفضائلـه رشـمائله اثتـي خصه اثلـه أها.. 
مؤّوــداً بن ذوـ ى املكثـد اثنبـكي، محطـة 

إيَمـاناة ثتجديد اثكالا ثله رث سكثه، رمحطة 
ــة ررأطها أ سـكثها،  ت أكيـة إلعـداد ابُمَّ
راثتأيس أأخلقه اثتي تمال بََسـاس مكاجهة 

ــة.  اثتحديات اثتي ف ضت عىل ابُمَّ
إذاعـة  مديـ   أحضـكر  اثفعاثاـة  ريف 

بشـار  عـكاض،  عـيل  ب4،  إف  االقتصاديـة 
مديـ  قطاع اثتسـكيق راثخدمـات اثزراعاة 
أاملؤّسسة االقتصادية اثدوتكر رياض املنعي، 
إىل ب ماّة إحااا ذو ى مكثد سـاد امل سـلني، 
اثلـه رفضلـه، راسـتلها4  أنعمـة  اعرتافـاً 

اثدررس راثعرب من سريته رت ساخ االرتباط 
أه راالقتَداا أنهجه ربخلقه. 

راعتـرب االحتفا  أهذه املناسـبة رسـاثة 
ــة أتمسـك اثامناني أاث سـك   بعـداا ابُمَّ
اثك يـم رارتباطهـم اثكثاق أـه.. الفتاً إىل بن 
االحتفـاا أذو ى املكثد اثنبكي محطة ثلتزرد 
من نهج اثنبي اثخاتـم راثتأيس أه رتك يس 

ــة.  مبادئه ربخلقه ثلنهكض أكاق  ابُمَّ
املناسـبة  بن  ـذه  إىل  املنعـي  ربَشـاَر 
تماـل حافزاً ثإلسـها4 يف تعزيز قاـم اثعمل 
راإلخلص راثكالا ثله ررسـكثه، راثصمكد يف 

مكاجهة ابعداا. 
رحـث مدي  قطـاع اثتسـكيق راثخدمات 
اثزراعاـة، عـىل اثخ رج املرشف راملشـاروة 
اثكاسـعة يف اثفعاثاـة اثكـربى يف اثـ 12 من 

رأا  ابر . 
تخللـت اثفعاثاة، قصادة رفق ات ثقافاة 
عربت عـن ب ماّـة االحتفا  أهذه املناسـبة 

رمكانتها اثعظامة. 
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 :  منصور البكالي 
حـث رزي  اثدفاع اثلكاا اث ون محمد نارص اثعاطفي، 
اثجما  عىل املزيد من اثاقظة راثجهد راثتدريب راثتأ ال 
ربن يككنـكا عـىل جا زية ُمسـتمّ ة ثلدفاع عـن اثكطن 

راثقام اثعظامة ثل ساثة املحمدية. 
رقـا  اثلـكاا اثعاطفـي: إننـا اثاـك4 بمـا4 منعطـف 
تاريخي عظام رقد سّخ نا بنفسنا رإْمَكانااتنا ثنككن يف 
مقدمـة مكاوب املكاجهة راملقارعة ثلمرشرع اثصهاكني 
االستكباري يف املنطقة رثن نأثَك جهداً يف امتلك اثقدرات 
راإلْمَكاناـات راملكارد رابسـاثاب اثتي تكف  ثنا راثسـري 

أاقة يف  ذه املكاوب املباروة«. 
ربّوــد اثلـكاا اثعاطفي يف ولمٍة ثه خـل  اثحفل اثذي 
نظمته رزارة اثدفاع ررئاسة  ائة ابروان اثعامة، بمس، 
أمناسـبة املكثد اثنبـكي اثرشيـف بن برايض اثجمهكرية 
اثامناة رماا ها رأحار ا رث راتها  ي بََسـاس اثساادة 
اثامناة راثقكات املسـلحة ملتزمة أحمايتها رثن تسمح 

ثكائن من وان بن يمسها بَر حتى يناقشها عن أعد. 
َربََضـاَف: »يجب بن يسـتكعب اثجماـ  بنه ال تف يط 
أاثسـاادة طاملا ظلت رشاياننـا تتدفق أاثدمـاا رقلكأنا 

تنبض أاثكالا راالنتماا ثلامن«. 
رجـاات  ـذه اثترصيحات قبل سـاعات مـن انتهاا 
اثُهــدنة؛ أَسبِب تعنت قكى اثعدران ابم يكي اثسعكدّي 
يف دفـ  رراتب مكظفي اثـدر ، راالثتزا4 أاسـتحقاقات 

اثشعب اثامني. 
رتقفز  نا اثكاري من اثتسـاؤالت حك  سـاناريك ات 
ما أعد اثُهــدنة، ر ل يمكن بن يعكد اثتصعاد اثعسك ي 
إىل اثكاجهـة ب4 بن اثعـدران سـريضخ ثـرشرط صنعـاا 

ريلتز4 أها. 
ريقك  اثخبري اثعسـك ي راملحلل االسرتاتاجي اثعقاد 
مجاب شمسـان: إنه يف ظل تعنت قكى اثعدران ثتحقاق 
اثسـل4 يف اثامن، َفـإنَّ ابمكر تتجه إىل اثخاار اثعسك ي، 
ُمشرياً إىل بن اثامن يمتلك اثقدرة راإلراَدة النتزاع حقكقه، 
رأاثتايل َفــإنَّ اثا رات اثتي يقك4 أنهبها تحاثف اثعدران 
اثغازيـة راثنفطاة رغري ا، ُوـّل ذثك سـاككن حارضاً يف 
عملاات اث د عـىل تحاثف اثعدران وما ال يمكن ثلشـعب 
اثامنـي بن يبقـى محـارصاً رمح رماً مـن حقكقه بما4 
نهـب ُمسـتمّ  ثا راتـه رحصار مطبـق علاه جـكاً رأ اً 

رأح اً. 
ثصحافـة  خـاص  ترصيـٍح  يف  شمسـان  ريؤّوــد 
حـارضة  اثامناـة  املسـلحة  »اثقـكات  بن  »املسـرية«، 
رترصيحـات رزيـ  اثدفـاع تؤّوـد أأنهـا ثن تأثـَك جهداً 

يف اثدفـاع عـن سـاادة اثامن رث راتـه اثربيـة راثبح ية 
بَر اإلقلاماـة مـن َحاـُث اثجغ افاا بَر من َحاـُث اثا رات 
امُلسـتمّ  أنهبها«، الفتاً إىل بن اث د سـاككن عسك يًّا عىل 
ب م املصادر اثتي تمال اثعمكد اثفق ي إلمَداد  ذه اثح ب 
يف آثاتها اثعسـك ية ردعمها املايل رأـكل اثتَحّ وات اثتي 
يسـعى من خلثها تحاثف اثعدران ابم يكي اثسـعكدّي 
رمن خلفهما اثصهاكني ثف ض بجندتهم عىل اثامن«. 

ا يشـري شمسـان إىل بن املـؤرشات تؤّوـد بن  رماداناًـّ
اثعـدّر يتجه نحك اثجبهات ابََساسـاة وجبهة اثسـاحل 
اثغ أـي، ر ي تعد من ب م اثجبهات اثتي يسـعى اثكاان 
اثصهاكني إىل تأمانها؛ أاعتبَار ا تشكل من رجهة نظ ه 
اثجبهـة اثتـي تماـل تهديداً رجكديـاً ملصاثحـه يف اثبح  
ابحم ، ومـا بن املحكر اثااني يتجه نحك مصادر اثطاقة 
اثتـي مـن املمكن بن تككن مـن بوا  اثجبهات اشـتعاالً؛ 

أاعتبَار ا تمال ب ماّة اسـرتاتاجاة أاثنسـبة ثصنعاا يف 
مكاجهـة بطماع تحاثف اثعـدران، بَر من َحاـُث اثحاجة 
اثتي يسـعى تحاثف اثعدران السـتم ار اثسـاط ة علاها 
ومناأـ  ثا رة اثطاقة رمختلـف املكانئ اثامناة رمضاق 

أاب املندب رجزره املطلة«. 
 

خياراٌت مؤملة
أدرره، يقك  اثخبري اثعسـك ي راملحلل االسـرتاتاجي 
اثعماد عزيز راشد: »إن اثتكقعات اثعسك ية راثسااساة 
يف ظـل املشـاررات اثجارية م  تحاثف اثعـدران من قبل 
اثط ف اثكطني، رما بَشـاَرت إثاـه ترصيحات اثقاادة يف 
صنعـاا، تؤّوـد بن عىل اثـرشوات ابجنباة اثتي تمعن يف 
نهـب ث رات اثامـن اثنفطاة راثغازية أـأن تأخذ حذر ا 
رم اجعة حسـاأاتها اثسااساة ثلحصك  عىل االمتاَازات 
ثلتنقاـب راالسـتم ار يف اثامـن، اثتي ثن تحظـى أها يف 

املستقبل، طاملا ر ي ثم تستم  ثتلك اثتحذي ات«. 
ريضاف يف ترصيٍح خاص ثصحافة »املسرية« بن عىل 

تلك اثرشوات بن تأخذ اثتحذي ات عىل محمل اثجد. 
رعىل اثصعاد اثعسـك ي ي ى راشـد بنه ساتم تفعال 
اثصكاريـخ اثامناـة رابسـلحة اثبح يـة راثجكيـة اثتي 
أمقدرر ـا اسـتهداف سـفنها امُلسـتمّ ة يف نهب ث رات 
اثامـن، رأشـكل دقاق، مـ  اثعلم أأن ابسـلحة اثامناة 
أاتـت عىل درجة عاثاة من اثتطكر رتمتلك وافة اثقدرات 
اثتدمرييـة راالثتقـاط اثـ اداري ثكافة اثسـفن املحملة 

أاثنفط راثغاز اثامني«. 
اثخطـكط  بن  إىل  اثعسـك ي راشـد  اثخبـري  ريلفـت 
اثع يضـة راثخاـارات االسـرتاتاجاة ثلـ د عـىل تحاثف 
اثعدران سـاحّدد ا قائد اثاكرة اثساد عبدامللك أدر اثدين 
اثحكثي -حفظه اثله- خل  خطاأه امل تقب خل  ذو ى 
املكثد اثنبكي اثرشيف، رسـاع ف اثجماـ  مكان رزمان 
اث د املناسـب »، مبانًـا بن اث د امل تقب ثلقكات املسـلحة 
ا، رحانها ثن يكـكن بما4  اثامناـة سـاككن مؤملـاً ِجــدًّ
قـكى اثعدران غـري اإلذعـان ثلمطاثب اثشـعباّة اثامناة 
رتنفاذ ا، ربن مسـارمات تحاثف اثعـدران ثن تفاد رثن 
تجنبه قسـكة اث د اثامني املؤمن أنرص اثله رأإرادة ثكرة 

اثحادي راثعرشين من سبتمرب اثفتاة«. 
رعن بأ ز اثخاارات اثعسـك ية ثصنعـاا يقك  املحلل 
االسـرتاتاجي راشـد: إن صنعاا تملك خارطة وبرية من 
اب داف اثحساسـة راالسرتاتاجاة يف عمق در  اثعدران، 
رتملك اثقدرة اثعسـك ية عىل تدمري ا، رسـتككن مؤملة 
رمكجعـة، ربن اثجبهـات اثداخلاـة ثن تكـكن أعادة عن 

اث د«. 

 :  محمد الكامل  
بقامـت اثسـلطة اثقضائاـة، يـك4 بمس، 
فعاثاة م وزية أصنعاا احتفائاة أمناسـبة 

ذو  املكثد اثنبكي اثرشيف ثعا4 1444ه.
اثدوتـكر  اثعـد   رزيـ   نائـب  ررحـب 
إسماعال اثكزي ، يف ولمته اثتي بثقا ا خل  
اثفعاثاـة أجماـ  اثحارضين ُوـلٌّ أاسـمه 
رصفتـه رن فـ  بسـمى اثتربيكات ثلسـاد 
اثقائـد عبدامللـك أـدر اثديـن اثحكثـي، رإىل 
رئاس املجلس اثسـاايس ابعىل املشري مهدي 
املشاط، ر ي وذثك ثحككمة اإلنقاذ اثكطني 
رإىل جماـ  بأنـاا اثشـعب حككمة رشـعباً 

أهذه املناسبة اإلنساناة اثعظامة. 
رقـا : إن االحتفـا  أهـذه املناسـبة  ك 
احتفـا  مـن شـقني ابر  بننا نحتفـل أهذا 
اث سك  اثذي برسل رحمة ثلعاملني، رخلصة 
مـا جاا أه  ـك إخ اج اثناس مـن اثظلمات 
إىل اثنـكر، رثاناه  ـك بن املكضكع مكضكع 
و امـة رعـزة رعاشـن و يـم، ربن رسـاثة 
اث سـك  محمد -صىل اثله علاه رآثه رسلم- 
 ـي يف ابََسـاس ابخلقاـات راثسـلكواات 

اث اقاة اثتي ت ف  ابمم أنكر ا اثعظام.
رتسـاا  اثكزي  إذَا ما وان راقعنا رراق  

ــة عكـس ذثك فما  ـك دررنا ثنحتفل  ابُمَّ
رنجعـل اثنـكر اثذي جاا أـه اثنبي محمد يف 
راقعنـا اثحقاقي، مكضًحـا بن  دف اثنبكة 
اثحقاقي  ك اثعد  راملساراة رإقامة اثدرثة 
اثعادثـة راثحكم أاثقسـط، مؤّوـداً بن قاا4 
اثدرثـة اثعادثة  ك اثعد  أني اثناس، ربعظم 

مفا ام اثعد   ك اثعد  يف اثقضاا. 
من جانبه، قا  عضك املجلس اثسـاايس 
ابعىل جاأ  اثك باني: إننا بما4 ب م مناسبة 
تمـ  يف تاريـخ اثبرشيـة مكثد اثنبـي محمد 
-صىل اثله علاه رآثه رسلم- فلاس  ناك ما 
 ك بعظم من حااة رسـك  اثله اثذي حملنا 
أ سـاثة عظامـة إىل يك4 يبعـث اثله ابرض 

رمن علاها. 
ربّوـد خل  ولمة ثه بثقا ا يف اثفعاثاة بن 
احتفاثنا أهذه املناسـبة  ك بم  راجب علانا 
رثاس من أاب اثـرتف، ُمضافاً ريجب علانا 
يف حااتنا تعلم من حااة  ذا اث سـك  اثكاري 
من عد  رمسـاراة ربن نمكن قاـادة اثدرثة 
يف مقدمتها اثسـلطة اثقضائاة أحاث تككن 

أمااأة تقاام ثعملنا، 
ربَشـاَر نحن يف اثسـلطة اثتنفاذية ثسـنا 
إالَّ مارسيـن ثعملكـم رنحتكـم بحكامكـم 
ـــة إلقامة اثعد ، الفتاً إىل بن  فأنتم بمل ابُمَّ
االحتفـا  أاملكثـد اثنبكي اثرشيـف يجب بن 

يكـكن داخل ُوـّل أات ريف ُوـّل برسة رحارة، 
ثاس فقط احتفاالً صكرياً، أل وقام اث سك  
اثتي  ي صمام اثدين ردررس رشعاة ثلسري 

أهدى اثنبي محمد صىل اثله علاه رسلم. 
رقا : إن احتفا  اثامناني أهذه املناسـبة 
 ك بم  عظام رتعظام ثهذا اث سك  ابعظم، 
رأاثتـايل يجـب بن يكـكن أ نامجنـا ثلعـا4 
اثقاد4 يبنى انطلقاً مـن مكثد خري اثبرشية 

يف إقامة اثحق راثعد  أني اثناس. 
اثقضـاا  مجلـس  رئاـس  بّوــد  أـدرره 
ابعىل اثقـايض بحمـد املتـكول، بن اثامناني 
ــة   ـم اثسـباقكن يف مكاجهـة بعـداا ابُمَّ
مسـط ين اثبطـكالت يف اثدفاع عـن اثكطن 
وما  م اثسباقكن يف االحتفا  أهذه املناسبة 
اثعظامـة فهـم من يعطـكن  ذه املناسـبة 
حقها من تعظام رتقديم اثكالا ثله رث سكثه 

أانما يتساأق اآلخ رن يف تقديم اثكالا بعداا 
اثله مه رثني ثلتطبا  م  اثصهاينة. 

ربرضـح خل  ولمـة بثقا ـا يف اثفعاثاة 
انكشـاف اثنظامـني اثسـعكدّي راإلماراتـي 
اثذين رجهكا اثعدارة ثلمسلمني رقتلكا اثكاري 
من اثامناني ابأ ياا املسـلمني، ُمضافاً ر ك 
ما يحتم علانا مكاجهة املستكربين صامدين 
يف رجه بعداا اثله، منكًِّ ا بن ما شا دناه من 
قـكة عرب ع رضنا اثعسـك ية  ـي قكة ردع 
تبعث يف اثنفـس اثطمأنانة تحت ثكاا اثقائد 
املجا د اثساد عبدامللك أدر اثدين اثحكثي. 

ربومـل قائـلً: إن  ـذه املناسـبة ملع فة 
مناقب اث سـك  راثسـعي عـىل منهجه رما 
بحكجنـا إىل اث أط أني منهجـه رراقعنا، ربن 
من بسـمى مـا تضمنتـه منهجاة اث سـك  
ابعظم  ك إقامة اثعد  أني اثناس راثتمسك 
أعد  رسك  اثله قدرتنا، مشّدًدا عىل رضررة 
م اجعـة راقعنـا راثعمـل أمنهجاـة رنهج 
اث سـك  يف اثفصـل أـني اثنـاس يف املحاوم 

رغري ا، رعىل اثجما  تحمل املسؤرثاة.
تخلـل اثفعاثاَة إثقـاُا عدد مـن اثقصائد 
اثشـع ية، برأ يت و نفـايل تضمنه رقصات 
شعباّة ثف قة 21 سبتمرب أاإلضافة إىل فق ة 
إنشـاديه رع ض مرسحاـة ختاماة أعنكان 

أات اثجن. 

استئناف ضربات »الوجع الكبري«
سيناريوهات ما بعد اله��دنة.. 

اليمن  مياه  بحماية  ملتزمٌة  المسلحة  القواُت  الدفاع:  وزير 
وبحاره وثرواته ولن تسمَح لكائن أن يمسها عن ُبعد

السلطة القضائية تحتفي باملولد النبوي الشريف
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 :  منصور البكالي 

يسـتم ُّ رصاُع اثحق م  اثباطل إىل قاا4 
اثسـاعة، فاثف يـُق ابرُ  يمالـه ري عـاه 
ريكّجُهه اثلُه عرب رسـله روتبـه ربرثاائه، 
فاما يمال اثط ف اآلخ  اثشـاطان اث جام 
ربعكانـه رجنده مـن اثكفـ ة راملنافقني، 
اثذيـن يتعمدرن إضل  اثناس رعزثهم عن 
دينهم رمصـادر  دايتهـم، رتقديم رمكز 
رنماذج بُخ ى ما بنز  اثله أها من سلطان، 

أل تجعلهم إىل اثكف  بق ب. 
اثنبـكي  املكثـد  إحاـاا  ثقافـُة  روانـت 
اثرشيف -عىل صاحبـه رآثه بفضل اثصلة 
ربزوـى اثتسـلام- راالحتفـاا أقدرمه رال 
تزا  من ضمن اثعادات راثتقاثاد راملكررث 

اثديني راثاقايف ثشعبنا اثامني املع رف 
أنرصتـه ثخاتـم ابنباـاا رامل سـلني 
محمد -َصىلَّ اثلُه َعـَلاْـِه َرَعـىَل آِثـــِه 
َرَسلَّـَم- رغم تع ضه ملحارالت متعددة 
ـاأـي صناعـة  مـن قبـل اثفكـ  اثك َّ
االستخبارات اثربيطاناة منذ 7 عقكد. 
 ثقد بعـاد ثكرة اثحـادي راثعرشين 
من سـبتمرب اثفتاة ابمكر إىل نصاأها، 
ابعـداا  مخّططـات  ُوــّل  رنسـفت 
املناسـبات  بحاـت  رمكائد ـم حـني 
اثديناة رجعلتها مـن ضمن برثكياتها 
اثفك يـة راثاقافاـة فاسـتجاب ثهـا 
اثشـعب، رغم اثضجاج اثـذي صنعته 

فقاعـات ابعداا عـرب رسـائلها اإلعلماة 
ربتباعها من علماا اثضل  راثبلط. 

ريقك  املجا د رضكان سالن: إن وافة 
املسـلمني املنتمـني ثهـذا اثديـن اثعظاـم، 
ـة متمسـكة  رثهـذا اثنبـي اثك يم أأننا بُمَّ
أ سـك  اثله -صلكات اثله علاـه رعىل آثه 
ـة متمسكة أ ساثته اثتي  رسـلم- ربننا بُمَّ
ـة حارضة رأقـكة يف مادان  جـاا أها، ربمَّ
اثجهاد رمادان اثتضحاـة راثفداا رمادان 
املكاجهـة م  بعـداا اثله، رقدرتنـا يف ذثك 
محمد -صلـكات اثله علاه رعىل آثه- دائماً 
نقتدي أه يف مجاالت اثجهاد يف سـبال اثله 
ريف مجـاالت ابخـلق راثقاـم ريف مجاالت 
اثهدايـة ريف وافـة مجـاالت اثحاـاة اثتي 
نقتدي فاها أ سك  اثله -صلكات اثله علاه 

رعىل آثه رسلم-«. 
ريؤّوــد سـالن يف حدياـه ثصحافـة 
»املسـرية«: »بننا ملسـنا يف ماـدان اثجهاد 
رماادين اثحااة أشـمكثاتها ثمار االقتَداا 
أاث سـك  اثله -َصـىلَّ اثلُه َعـَلاْــِه َرَعـىَل 
آِثـــِه َرَسلَّـَم- رثمار االتباع ثه، راالنقااد 
ملا جـاا أه يف ُوـّل ماادين اثعمل يف سـبال 
اثله سـبحانه رتعاىل، رملسـنا تلـك اثامار 
اثتـي عجـز اثعاثم عن تفسـري ا رمع فة 
رس ا اثعظاـم، اثذي  ك انعـكاس ثتكثاه 
اثصادق رثتكيل سـبطة -َصىلَّ اثلُه َعـَلاْـِه 
َرَعـىَل آِثــــِه- ربحفاده من بعل4 اثهدى 
املكجكديـن أـني بظه نـا يف  ـذا اثزمـان، 
متاأعاً: »نكّ ر بننا متمسككن أ سك  اثله 
-صىل اثله علاه رآثه رسـلم- رمتمسككن 

أمن بم نا أتكثاهم«. 
رحـك  بُرثئـك اثذيـن يقكثـكن إن مكثد 
رسـك  اثله »أدعة« يـ د علاهم أما يقكثه 
اثله تعاىل: »ُقْل ِأَفْضِل اثلِه َرِأَ ْحَمِتِه َفِبذَِثَك 
ا يَْجَمُعكَن«، ُمشـرياً  َفْلاَْفَ ُحكا ُ َك َخرْيٌ ِممَّ
إىل بن مكثد رسـك  اثله  ك رحمة؛ بَنَّ اثله 
سـبحانه رتعاىل يقك  عنه: »َرَما بَْرَسْلنَاَك 
إاِل َرْحَمـًة ِثْلَعاَثِمـنَي«، رثذثـك اثلـه رجهنا 
ربم نا أأن نحتفل أمكثد رسك  اثله -َصىلَّ 
اثلُه َعـَلاْـِه َرَعـىَل آِثـــِه َرَسلَّـَم-، فكاف 

نقك  عنه إنه أدعة!. 
مـن جهتـه، يقـك  املجا ـد بأـك جهاد 
سـكدان: إن من ثمار إحاـاا املكثد اثنبكي 
اثرشيف يف شـعبنا اثامني  ك اجتماع ُوـّل 
اثطكائف راثتاـارات راملككنات االجتماعاة 
عىل  ذه اثف حـة اثعظامة، اثذي يقك  ثنا 
اثله سـبحانه رتعاىل فاها: »ُقْل ِأَفْضِل اثلِه 
ا  َرِأَ ْحَمِتـِه َفِبذَِثَك َفْلاَْفَ ُحكا ُ ـَك َخرْيٌ ِممَّ
يَْجَمُعكَن«، فهذه ف حة براد ا ثنا اثله رمّن 
علانا أها ثنف ح رنحتفل رننفق رنحسـن 

وما رجهنا أذثك«. 
ريضاـف سـكدان يف حدياـه ثصحافـة 
ــة  »املسـرية« بن من تك يم اثله ثهذه ابُمَّ
بن أعـث فاهـا خـري بنباائـه اثذين سـبق 
رأـرشرا أقدرمـه، ثنفخـ  أذثك اثتبشـري 
راثتك يم اثعظام بن أعث اثله فانا رسـكثه 
محمد -صلكات اثله علاه رعىل آثه رسلم- 
ـة من أني ُوــّل ابمم وي  رجعلنا خـري بُمَّ

مجاهدون ومواطنون يروون لـ »المسيرة« جانبًا من ثمار الصمود نتيجَة التولي هلل وللرسول وأعالم الهدى

المولد النبوي في فكر األبطال المجاهدين..
الرسول األكرم خري قدوة وأسوة لنا

ابو حسنيابو جهادالناشري
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نأمـ  أاملع رف رننهى عـن املنك ، رنؤمن 
ـة  أاثلـه وما قـا  تعـاىل »ُونتُـْم َخـرْيَ بُمَّ
بُْخِ َجْت ِثلنَّاِس تَأُْمُ رَن ِأاْثَمْعُ رِف َرتَنَْهْكَن 
َعـِن اْثُمنَكِ  َرتُْؤِمنُكَن ِأاثلَّـِه، َرَثْك آَمَن ب ل 
نُْهـُم اْثُمْؤِمنُكَن  اْثِكتَاِب َثـَكاَن َخرْيًا ثَُّهم، مِّ

َربوا ُ ُم اْثَفاِسُقكَن«. 
 

املولُد ليس ُمَجـّرد فعاليات
بأك خاثـد اثعاايش مجا ٌد آخ  ي ري ثنا 
ماذا يعني ثـه املكثد اثنبـكي أقكثه: » ذه 
اثذوـ ى اثعظامة تدعكنا رتدعك ُوـّل بأناا 
ــة إىل اثعـكدة إىل بخلق رقام رمبادئ  ابُمَّ
اثنبـي -صىل اثلـه علاه رآثه رسـلم- اثذي 
وان يسري أها أني اثناس رأعث؛ ِمن بجِلها، 
منكًِّ ا إىل بننا نحااها يف راقعنا وما بحاا ا 
 ـك، ربن نكـكن رحمـة، ربسـكة رُقدرة، 
رداعني ثألخـكة راملحبة رمبلغني ثدين اثله 

وما ينبغي«. 
ريقك : » ذا من جانب، رمن جانٍب آخ  
 ذه اثذو ى وشـفت املنافقني راملبغضني 
ث سـك  اثلـه -صلكات اثله علاـه رعىل آثه 
رسـلم-، فن ا م يتجهـكن أاثفتارى اثتي 
ما بنز  اثله أها من سـلطان، راثكاري وما 
ــة عن مصادر عزتها  اثضـل  ثاضلكا ابُمَّ
ر دايتها رفلحها يف اثدناا راآلخ ة، معترباً 
بن املكثـد  ك عـكدة إىل اثهـدى رإِحااا ثه 
ـة يع ف ابعداا بننا متمسـككن  ثنككن بُمَّ
أنبانا، رحني يدرك عدرنا بننا متمسـككن 
أفضل اثله ررحمته سافشـلكن رتفشـل 
ُوـّل مؤام اتهم، راثعكس إذَا ما تخلانا عن 
نبانا رمـا جاا أه، سـتككن ف صة ثمانة 
ــة ريسـاط را  ثألعـداا وـي يضلـكا ابُمَّ

علاها بوا  ربوا «. 
ري ى املجا د صق  جهل بن املكثد اثنبكي 
ثاس ُمَجـّ د فعاثاـات راحتفاالت، أل  ك 
مبدب بََسايس من مبادئ عقادتنا اإليَمـاناة، 
رمحطة نتزرد منها قام اثجهاد راثتضحاة 
راثفداا رنحن يف املاادين املقدسة ملكاجهة 
صلف اثعدران ابم يكي اثسعكدّي اثغاشم 

عىل ألدنا، رعىل بمتنا أكاملها. 
ريشـري إىل بننـا نسـتمد قاـم اثتضحاة 
راالستبسا  راثفداا من نهج محمد رسك  
اثله رمن اث ساثة اثتي جاا أها إثانا ثنككن 
خـري ابمم عـىل رجه ابرض، رما تعاشـه 
بمتنـا اثاك4  ـك نتاجة طباعاـة ثضلثها 
رأعد ا عن نباهـا رقائد ا رمعلمها رمن 

 ك رحمة ثلعاملني«. 
ريضاـف يف حدياـه ثصحافة »املسـرية« 
ــة  بنه حـني يطب  اآلخ رن م  بعـداا ابُمَّ
ريف حكن أأعااٍد ثاسـت أأعااد م رال  ي 
مـن ثقافتهـم رال مـن دينهـم رعقادتهم، 
فنحـن بأناا اثشـعب اثامني مـن نتكىل اثله 
ررسـكثه راثذيـن آمنـكا، رنحتفـل رنف ح 
أمكثـد خـري، ربوـرب ربعظـم عاـد يف  ـذا 
اثككن اثفسـاح اثذي ف حت ُوـّل مخلكقاته 
أكالدته صلكات اثلـه علاه رعىل آثه اثطابني 
اثطا  يـن، احتفا  مـن منطلقـاٍت ديناة 
رإيَمـاناـة تعرب عنها ُ ــِكيَّتنـا اإليَمـاناة 
منذ مبعاه رحمة مهداة رسعان ما استجبنا 
ثه رضحانـا تحت رايته امُلسـتمّ ة إىل اثاك4 
عـرب حفاده رسـلال نبكته سـادي رمكالي 

اثسـاد عبدامللك أدراثدين 
اثحكثي -يحفظه اثله-«. 
انتصارات  بن  ريؤّوـد 
شعبنا اثامني عىل قكى 
اثعـدران منـذ 8 بعـكا4 
 ي ثم ة مـن ثمار  ذا 
اثتـكيل، ر ـذه اثف حة، 
ر ذه اثاقافة اث اسـخة 
اثامناـة  ُ ــِكيَّتنـا  يف 
عرب اثتاريخ اإلسـلمي، 
رثم ة من ثمار تمسكنا 
ع فـه  قائـد  أأعظـم 

اثتاريخ«. 

 
الرسوُل مصدُر قوتنا وعزنا

تنكاـل  بأـك  املجا ـد  يحكـي  أـدرره، 
اثنـارشي، عن ثمـار ثقافة املكثـد اثنبكي 
اثجهـاد  جبهـات  يف  امللمكسـة  اثرشيـف 
راثتضحاة راالستبسـا ، ريقك : »تعلمنا 
من رسـك  اثلـه -صلكات اثلـه علاه رعىل 
آثـه- رنحن يف مااديـن املكاجهة م  بعداا 
اثلـه ربعداا نباه ربعـداا دينه ربعداا  ذه 
ـــة وافاـة اثصـرب روافاـة اثجهـاد  ابُمَّ
روافاـة املكاجهة يف ُوــّل مجاالت اثحااة، 
ا اْسـتََطْعتُم  حني يقك  اثله: »َربَِعدُّرا َثُهم مَّ
ن ُقـكٍَّة َرِمن رِّأَـاِط اْثَخاْـِل تُْ ِ بُـكَن ِأِه  مِّ
َعـُدرَّ اثلَّـِه َرَعُدرَُّوْم َرآخ ين ِمـن ُدرنِِهْم اَل 
تَْعَلُمكنَُهـُم اثلَّـُه يَْعَلُمُهْم، َرَمـا تُنِفُقكا ِمن 
ٍا يِف َسـِباِل اثلَّـِه يُـَكفَّ إَِثاُْكـْم َربَنتُْم اَل  يَشْ
تُْظَلُمـكَن«، ريف ماـدان اثجهـاد راملكاجهة 
يماـل ثنا رسـك  اثلـه خري ُقدرة ربسـكة، 
انطلقـاً من قكثة تعاىل: »ثََّقـْد َواَن َثُكْم يِف 
َرُسـكِ  اثلَِّه بُْسَكٌة َحَسـنٌَة ثَِّمن َواَن يَْ ُجك 
اثلَّـَه َراْثاَْك4َ اآلخ  َرذََوَ  اثلَّـَه َوِاريًا«، ر نا 
مسـلمة  وأمـة  ونـا  إذَا  بُسـلُـكب رشط 
ن جـك اثله راثاك4 اآلخ  فعلانا ماذا؟ علانا 
االقتـَداا أ سـك  اثله رجعله بسـكًة ثنا يف 
ُوــّل مناحي اثحااة، رعندمـا نلجأ إثاه يف 
زمن يلجـأ اثكاري من املضلـني راملنح فني 
إىل غريه من اثاهـكد رقااداتهم من اثطغاة 
راملتجربيـن يف  ـذا اثعـرص بماـا  أايدن 
رت امـب رغريه مـن اثزعامـات اثاهكدية، 
فاما نحن نتكىل اثله ررسـكثه راثذين آمنكا 
ر ـذا رشف ثنا رمصـدر ثقكتنـا رنرصنا 

اثذي ملسناه ررجدناه يف املادان«. 
ريؤّوــد اثنـارشي يف حدياـه ثصحافة 
»املسرية«، »بننا سنحتفل أمكثد خري خلق 

اثله تحـت اثقصـف بَر يف زمـن اثُهــدنة، 
ر ـذا ال يخافنا بحد سـكى اثلـه ريف ُوـّل 
رقـت نحـن نحتفل أ حمـة اثلـه رفضله 
ربنتـم احتفلـكا أمـن شـئتم ريف بي رقت 
شـئتم، فكاثلـه إننـا قادمـكن الجتااثكـم 
رزثزثة ع رشكم أتكولنا عىل اثله راقتدائنا 
أ سـكثه -َصىلَّ اثلُه َعـَلاْــِه َرَعـىَل آِثـــِه 

َرَسلَّـَم-«. 
مـن جانٍب متصـل، يؤّوـد بأك حسـني: 
»بننـا تعلمنـا مـن رسـك  اثلـه -صلكات 
اثلـه علاـه رعـىل آثـه- وافاـة اثتضحاة 
راثفـداا راملكاجهـة يف بشـد اثظـ رف ريف 
ربخط  ـا،  امل احـل  بشـد  ريف  بصعبهـا، 
روافاة املكاجهة راثشـجاعة راثف رسـاة 
راثتخطاـط راثتنفاـذ يف مااديـن اثقتـا ، 
رنتعلم منه وافاة اثرصاع م  ب ل اثكتاب 
رمـ  املرشوـني راملنافقني رمـ  ُوـّل من 
وان عدراً ثإلسل4، وما قا  اثله تعاىل عنه: 
ِعَد  »إِذْ َغَدْرَت ِمـْن بَْ ِلَك تُبَكِّئُ ٱْثُمْؤِمِننَي َمَقٰ

ِثْلِقتَاِ ، َرٱثلَُّه َسِماٌ  َعِلاٌم«. 
ريتاأ  بأك حسـني يف حدياـه ثصحافة 
»املسـرية«: » كـذا  ك رسـك  اثله -صىل 
اثلـه علاه رآثه رسـلم- يقد4 ثنـا اثدررس 
راملفا ام ثنكـكن قادة ناجحني يف ماادين 
اثجهاد رابم  أاملع رف راثنهي عن املنك ، 
ر ذا فخ  ثشـعبنا املؤمن اثصادق اثصامد 
اثذي يقد4 اثدررس ثبقاة اثشـعكب اثح ة، 
أدمـه رتضحااته، وما نتعلم منه بال ن ون 
إىل اثعدّر، ربن نأخذ حذرنا من عدرنا انطلقاً 
من قكثه تعاىل: »بََرُولََّما َعاَ ُدرا َعْهًدا نَّبَذَُه 
نُْهم، أَْل بوا ُ ْم اَل يُْؤِمنُكَن« فهكذا  َفِ يٌق مِّ
نحن رعىل منهاجه اثقكيم نسـري، ف سك  
اثله  ك ثنا ُوـّل يشا، رسك  اثله  ك ثم ٌة 
ررس صمكدنـا رثباتنـا، رأفضلة رأفضل 

بعل4 اثهدى صمد شعبنا يف مكاجهة بقكى 
طكاغات ابرض«. 

رعىل صعاـٍد متصل يقـك  املكاطن عيل 
معـ رف  اثامنـي  اثشـعب  »إن  املطـ ي: 
أانتمائـه رأعقادتـه، رثاـس أغ يب عىل 
شـعب اإليَمـان راثحكمـة االحتفا  أهذه 
اثذوـ ى اثعظامـة عىل قلـكب ُوــّل بأناا 
ـــة، ر ـذا معـ رف علاه منـذ قديم  ابُمَّ
اثزمـان، رغم ما تع ض ثه شـعبنا اثامني 
مـن محـارالت اثطمس راإلخفـاا ث مكزه 
رقاداته اثحقاقاـني، يف املدارس راثجكام  
اثتي وانت بداة أاد ابعداا املتعمدين ثتغاب 
املكثد اثنبكي اثرشيف رغريه من املناسبات 
اثديناـة راثعظامـة، إال بن ثـكرة اثحـادي 
راثعرشين من سـبتمرب بعادت اثبكصلة إىل 
اتّجا ها اثصحاح عىل مختلف ابصعدة«. 
ريضاـف املطـ ي يف حدياـة ثصحافـة 
»املسـرية«: »نقـك  ملـن يفتتـح امل اقص 
راملل ي عىل مق أة من ابرايض املقدسـة 
رمن مقا4 رسـك  اثله -َصـىلَّ اثلُه َعـَلاْـِه 
َرَعــىَل آِثــــِه َرَسـلَّـَم-، واـف ثكـم بن 
تصفكن االحتفا  أمكثد خري خلق اثله اثذي 
بم نـا اثله أأن نف ح أمكثـده أأنه »أدعة« 
ربنتـم تحللـكن افتتـاح بماون اثفحشـاا 
راملنك .. إنها من املفارقات اثعجابة املعربة 
عن حقاقة اثعداا رعـن عمق اثخلف أني 
اثحق راثباطل رب ل اثحق راثباطل بيضاً«. 
ريتاأـ  املط ي: »يجب بن نسـتغل  ذه 
اثذوـ ى اثغاثاـة ملا فاه اثخـري راثفلح ثنا 
يف آخ تنـا رملا  ك مـن بصل ديننـا رنذو  
شعبنا اثامني بن قام رمبادئ اثدين تحتاج 
ملـن يحااها ثنحل أها اثكاري من مشـاولنا 
راثتصاثـح  ثلتسـامح  املتطلبـة  اثباناـة 
راثعـد  راملسـاراة راإلحسـان راإلنفـاق 
ر ذا يسـاعد عىل تقكية 
اثجبهـة اثداخلاة رتعزيز 
راملحبـة  ابخـكة  برارص 
أـني بأنـاا اثشـعب، وما 
 ي قام اثجهـاد راثصرب 
رامل اأطـة  راملصاأـ ة 
رابم  أاملعـ رف راثنهي 
عن املنكـ  اثتـي نحن يف 
بمس اثحاجـة ثها رنحن 
اثعـدران  مكاجهـة  يف 
ابم يكـي  راثحصـار 
عىل  امُلسـتمّ   اثسـعكدّي 
ألدنا منذ 8 سنكات«. 

صقرسيالنالعياشياملطري
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ثـم يشـرتط ابنصار 
عـىل تحاثـف اثعـدران 
رابمم املتحدة اثسـماح 
ثهـم أـرشاا ابسـلحة 
رإدَخا  اثسفن املحملة 
أتلك ابسلحة إىل مكانئ 
اثحديـدة، بر فتح مطار 
صنعـاا بمـا4 اث حلت 
قاادات  ثنقـل  اثجكيـة 
ثلسـااحة  ابنصـار 
أ ثـني  يف  راثعـلج 
رإسطنبك  راثقا  ة راثعاصمة اإلي اناة طه ان، بر 
اإلفـ اج عن بمكا  قاادة ابنصـار املحتجزة يف اثبنكك 
اثعاملاة اثتي ال يمتلككنها بَر إعطاا ابنصار حصانة، 
بر رصف رراتب ثقاـادات ابنصار رمن تم تكظافهم 
ة اثتي  يف اثسنكات ابخرية، بر من تلك املطاثب اثَخاصَّ
يحـ ص امل تِزقة عـىل بن تككن يف مقدمـة اثرشرط 

راملطاثب.
ريسـتطا  اثجماـ  اث جـكع إىل املطاثـب اثتـي 
رضعها ابنصار بمـا4 تحاثف اثعدران رابمم املتحدة 
وـرشٍط ثلمكافقـة عـىل تمديـد اثُهــدنـة ريمكـن 
ثألمـم املتحـدة نـرش مطاثـب ابنصـار ثلعامة حتى 
يطلـ  علاها اثجما  إذَا وان  نـاك مطلب بَر جزئاة 
ـة ثألنصار، اثسـماح  أسـاطة فاهـا مصلحـة َخاصَّ
أدخك  اثسـفن اثنفطاة اثتي تغطـي احتااج اثناس 
درن احتجـاز، فتح مطار صنعاا بمـا4 عامة اثناس 
ُخُصكصـاً امل ىض راثنسـاا رابطفا ، رإطلق رساح 

ابرسى.
رحتى اشـرتاط ابنصـار أرصف رراتـب مكظفي 
اثدرثة ثن يسـتفاد منه ابنصار رال شخص راحد من 
بصحاأهـم راملكاثني ثهم وكن عملاـة رصف اث راتب 
سـكف تككن أحسـب وشـكفات مـا قبـل 4014 4 
أمعنى بن ُوـّل شـخص تم تكظافه من قبل ابنصار 

ثن يستلم راتباً. 
فما  ي املصاثح اثتي سكف تعكد عىل ابنصار من 
تلك املطاثب سكى اثتخفاف من معاناة عامة اثناس. 

الُهــدنُة اليمنية.. التجديُد والتصعيد؟
علي الدرواني

يف أ يد در  اثعدران رضعت اث ساثة منقكطة اثح رف، 

راضحـة اثعبارات، جلاـة املفا اـم راثـدالالت.. ُ ــدنة 

اثلسـلم راثلح ب غري مقبكثـة، راسـتم ار اثتعنت بما4 

حقكق اثشـعب اثامني، يضـ  مصاثح اثعدران رمن يقف 

خلفهم يف م مى اثصكاريخ راملسريات. 

أعـد تلكـؤ يف اثسـتة بشـه  املاضاة عن أحـث اثنقاط 

ِج  اثعاثقـة يف ملف اثُهــدنة، رتكسـاعها رفقاً ملبـدبِ اثتدرُّ

املتَفـِق علاـه، رال سـاما مـا يتعلـق أتعقاـدات م تبات 

املكظفني، رمعاشات املتقاعدين، رتحكيل إي ادات اثا رات 

اثنفطاة راثغازيـة ثصاثح اثخدمـات اثرضررية، رإيقاف 

اثنهـب راثلصكصاة اثتـي تتع ض ثه. يقـك4 املبعكث ابممي أتنشـاط 

اثح وة رحث اثخطى رتكااف االتصاالت، يف اثساعات ابخرية ثلُهــدنة، 

معتمداً سااساة حرِش ابط اف يف اثزارية. 

 وان مـن امل يـب بن تلـك اث حـلت املككواـة ثلمبعـكث ابممي بتت 

أاثتزامـن م  اثتَحّ وات ابم يكاة راثربيطاناة؛ أغ ض تمديد اثُهــدنة، 

ثكن مـ  إأقائها عىل حاثها راالثتفاف عىل مبـدب اثتدرج املعتمد إلنجاح 

اثُهــدنـة راثكصك  أها إىل اثسـل4 اثدائـم، اثذي ثطاملـا رضعكه يف ذيل 

أااناتهم رترصيحاتهم. 

رغم اثترصيحـات اإليجاأاة راثعبـارات اثتي تضمنتها تلـك اثباانات 

عن رضررة تكسـا  اثُهــدنة ثتشمل مكضكع امل تبات رزيادة اث حلت 

راثكجهـات عـرب مطـار صنعـاا إىل عدد مـن املطـارات اثدرثاـة، إالَّ بن 

اثتفاصال وانت عائقاً بما4 تطباق تلك اثشـعارات، رتحكثت ثشـعارات 

اسـتهلواة، راثتفافاـة أنفـس اثكقـت، رال تلبي بقل مطاثـب صنعاا، 

رتتحايل عىل رصف اث راتب، رساعد م عىل ذثك انحااز املبعكث ابممي 

غ ردنـربغ، اثـذي تقـد4 أمقرتحه يف اثاـك4 قبل ابخري النتهـاا اثتمديد 

ابخري. 

املقـرتح ابممـي وان يجب بن يأخـذ رقتًا بطكَ ؛ ِمن بجِل مناقشـته، 

إالَّ بنـه بَيْـضاً ثم يتضمن مـا يضمن اسـتم ارية رصف امل تبات، رمن  

اسـتخدامها وكرقة اأتزاز، أاإلضافة إىل اسـتبعاده رشيحًة راسـعًة من 

املكظفـني يف اثقطاعات املدناة راثعسـك ية رابمناة، روذثك معاشـات 

املتقاعدين رغم بنها جزا من مكازنة روشكفات عا4 4014. 

رثـم يتكقف ابمـُ  عىل  ـذه االثتفافات، أـل جاات اثكرقـُة ابمماُة 

ملباـًة ث فض امل تِزقـة تحديد نكع اثعملة اثتي سـتدف  أها اث راتب، يف 

محارثة إلغ اق اثسـكق اثنقديـة يف صنعاا أاثعملة غـري اثقانكناة؛ ِمن 

بجِل رشعنتها رتمكانها من رضب االقتصاد اثذي تم حمايتُه منها طكا  

اثسنكات املاضاة. 

ول  ـذا ثم يسـمح ثصنعـاا أاثقبـك  أاملقـرتح؛ بَنَّه 

يتجا ـل رشيحًة راسـعة، َربَيْـضاً يهـدف ثرضب اثعملة 

اثكطناـة، روذثك ال يدخل يف حسـاأاته امل تبات املنقطعة 

منـذ 4016، عندمـا نقلت رظائف اثبنـك امل وزي إىل عدن 

املحتّلة. 

رعلاه رم  عد4 اثتكصل التّفاق، رإدراًوا أسـكا اثنكايا 

ثتحاثف اثعدران ررأاعاة اثـرش أقاادة بم يكا رأ يطاناا 

راثسـعكديّة راإلمـارات، تتاثت املكاقـف يف صنعاا ثلتأواد 

عـىل اثجهكزية اثعاثاـة، رزي  اثدفاع اثلـكاا اث ون محمد 

اثعاطفي، بّوـد بن اثقكات املسـلحة اثامناة، سـتأخذ عىل 

عاتقها مسـؤرثاتَها اثكطناة راثديناة راثدسـتكرية أحمايِة ُوـّل شـرب 

يف اثجمهكريـة اثامناـة، ترصيٌح جاا عىل خلفاة اثتكجاهات اث ئاسـاة 

رتحذيـ  اثـرشوات ابجنباة مـن االسـتم ار يف نهب مقـدرات رث رات 

اثشعب اثامني. 

املجلـس اثسـاايس ابعىل عقـد اجتماًعـا ملناقشـة آخـ  اثتطكرات، 

مستنكً ا اثكرقة ابمماة اثتي ال تلبي مطاثب اثشعب اثامني، رم  إق ار 

اثخطكط اثع يضة راثنقاط ابََساسـاة أشأن امل حلة اثقادمة، بّوـد عىل 

نـدرس مختلف اثخاارات ثلتعاطـي م  امل حلة اثجديـدة اثتي يف ضها 

سلكك اثعدران رم تِزقته. 

اثقـكات املسـلحة تعلـن اثجهكزيـة اثكاملـة، رتسـتنف  رحداتهـا 

اثعسـك ية ثلتعامل مـ  اثتطكرات، اثتي ثن يجد اثعـدّر بمامها إالَّ اثند4 

عىل عد4 تساال اثصرب اثامني يف صاثح اثحقكق ابصلاة ثلشعب. 

 كـذا تصل اث سـاثة أشـكل برضـح، فل مجـا  السـتم ار اثعدران 

اثتعامل م  اثتعاطي اإليجاأي ثصنعاا عىل بنه مؤرش ضعف، رال سـاما 

عندما يتعلق ابم  أحقكق اثشعب اثامني. 

رم  انتهاا اثتمديد اثااني، يُفتَُح اثباُب عىل مرصاعاه ثعكدة اثتصعاد 

اثعسـك ي، تصعاـٌد ثـن تككن اثحـدرد اثامناـة مادانه اثكحاـد، أل إن 

عىل عمق در  اثعدران بن تسـتعد السـتقبا  برساب اثطائ ات املسـرّية، 

رصلاات اثصكاريخ اثباثسـتاة، رثن يككن أعاـًدا علاها يك4 واك4ِ أقاق 

رخ يص، رال يك4 برامكك جدة، َحاُث غطت ُسُحُب اثدخان بيَّ بُُفٍق ثنرص 

عسك ي سعكدّي يف اثامن. 

يجب عىل اث ياض بن تغادَر م أعات اثعنجهاة راثغ رر، ربن تنزَ  من 

اثحصان اثخارس رت وب فـ س اثعافاة، رتتلقف اثف صة اثاك4، قبل بن 

تدف  اثامن مضاعًفا َغًدا. 

الُهــدنة.. فرصُة المرتِزقة للنجاة 
محمد يحيى الضلعي

عىل مدى اثسنكات اثامان يكاصل اثعدّر رم تِزقته 

سااسـاتهم  ُوــّل  يف  اثفاضـح  اثغبـاا  مسلسـل 

رترصفاتهم، يعاشـكن اثك م ريتخالكن بنهم يشا 

ر م أشـهادة اثجما  ال يشا! فمـا  ي اثلعنة اثتي 

بصاأتهم؟ رملاذا وتب علاهم اثهزيمة راثشقاا أهذه 

اثنهايـات املخزية؟ أاثتأواد إنها عداثة اثله يف ابرض 

عىل يد برثاائه. 

يجهـل اثكاري مـن بأناا اثكطن ب داف رمسـاعي 

در  االحتل  مـن در  اثخلاج اثذي اتعبكا عملئهم 

رم تِزقتهـم فباثغـكا يف اثحجـج املفضكحـة فـ 46 

سـبتم  ثاس ثـه صلـة أكطناتكـم اثزائفـة رمكثد 

املصطفـى أعاد عـن تكّجـهكم ررجهتكم اثبائسـة 

فابجندة اثتي  ـي منفذة ب داف بم يكا رإرسائال 

ريعد  ـذا اثجهل متعمـداً بَر أمعنـى بصح تجا ل 

مقصـكدا ثكل اثحقائق اثكاقعاـة اثديناة راثكطناة، 

فمـا بقدمـت علاـه در  اثبع ان يف بجـزاٍا من برض 

اثكطن أزرع اثاارات رنهب اثا رات رسـلب اثك امة 

رمصـادرة ُوــّل اثحقـكق جهـاراً نهاراً عـىل م بى 

رمسـم  ُوــّل قاـادات امل تِزقـة اثعمـلا اثذين ال 

يسـتطاعكن حتى اإلدانة بَر حتى بن يجا  را فقط 

أاثحـزن عـىل مـا يجـ ي حتـى رإن مسـهم اثرض 

راثسـبب بنهم أاعكا رقبضكا رأامٍن أخس رأتاريٍخ 

سالعنهم. 

نتفـارض اثاـك4 عـىل اثُهــدنة م  مـن ال يملك 

قـ اراً رال حتـى رجهـة نظـ ، نتفارض مـ  بناس 

أاعكا بنفسـهم رضمائ  م ررطنهم 

أامٍن أخس فبأي رجه سافارضكن، 

اثحقاقـي  اثخصـم  ثنـا  بحـرضرا 

رصان  اثقـ ار رماثكه وي نتفارض 

معـه، رحتى ال يضاـ  رقتنا أاثلعب 

مـ  من ال يملككن مـن ق ار اثخصم 

سكى االسم فقط. 

ثقد جاؤرا ثنـا أأنصاف حلك  رال 

بدري أأيـة ثقـة جـاؤرا رظنـكا بننا 

سـنقبل!، نحن اثذيـن ثم نقبل نصف 

برض رال نصـف ق ار رال نصف و امة 

رال نصـف اثـيا، واف سـنقبل بنصـاف اثحلك ؟ 

جئنـا رحرضنـا رقاتلنـا رال خاار ثنا سـكى اثيا 

أأومله، سـكى اثك امة أكل حذافري ا راثكطن أكل 

مسـاحته، راثقـ ار أكل سـاادته، فإمـا بن تقدمكا 

حلـكالً جذريـة واف نجنح ثلسـلم حقنـاً ثدمائكم، 

رإمـا بن نأخذ ا عنكًة وما بخذنـا من قبلها اثكاري، 

رعلاكم بن تدروكا بن املنطقة أ متها ثن تهدب ما دا4 

شعبنا يعاني؛ أَسبِب حصاروم رعنجهاتكم. 

ثاعلـم ُوــّل مـن بخطأ يف حـق اثكطـن أاثخاانة 

اثعظمى بن صنعاا ت حب أاثعكدة إىل جادة اثصكاب 

راالعـرتاف أاثخطأ يف حق اثكطـن ربأنائه ثاس عاباً 

ربن اثتج أـة بوـرب أ  ان عما حـدث رتباينت نكايا 

در  اثعدران إذَا ونا نفهم. 

ابيّا4 أاننا رستذو رن ما قلته ثكم رنفكض بم نا 

إىل اثله راثله املستعان رساعلم ُوـّل منافق بنه ررقة 

مح رقـة من بر  يـك4 عماثـة ربنه 

أنفس اثاك4 اثذي اثتحقت فاه أكلاة 

اثخاانة ثكطنك تـم تحديد صلحاتك 

رواف سـتككن نهايتك؛ بَنَّك أمعنى 

بدق رخاص راث خاص وكرقة املنديل 

اسـتفادته ثحظاة فقط رال حك  رال 

قكة إال أاثله. 

إن اثتاريخ يعاد نفسه يف ُوـّل فرتة، 

فل يكجد محتّل رقف م  عماله ثألأد 

رال ألد احتضن اثعملا رال نرص وان 

ثلغزاة، فلماذا ي يد حااثة ررشذمة ال 

تؤث  يف مازان اثقكى بن تغري سااسـة اثتاريخ رأأية 

ج بة يفك رن يف حـ ف أكصلته؟ ربين وانكا عندما 

درس اثعاثم واف َحـّل أامل تِزقة يف ُوـّل أقاع ابرض 

منذ خلق اثله اثبرشية. 

إن دعكتنا ثلم تِزقة ثلعكدة ثاس ضعفاً رال طمعاً 

يف قكتهم رال خكفـاً من معاداتهم أل حباً ثكل يمني 

 تـف يكمـاً رّددي بيتها اثدناا نشـادي، سـكاا وان 

صادقاً فاها بَر حتى ُمَجـّ د ررتني ممل أاثنسـبة ثه 

ا4 مدرسته.  تعكد ت ديده يف اإلذاعة اثصباحاة بَيَـّ

رتأواـد عـىل ولمنـا َفـإنَّ جاشـنا اثباسـل وما 

ع فكه يف املادان مسـبقاً ساع فكنه أشكل بورب أعد 

اثُهــدنـة، رما اثع رض اثعسـك ية اثتـي ينظمها 

جاشـنا إال أمااأـة رسـائل قكيـة يعـ ف اثغـزاة 

رم تِزقته مغزا ا رمحتكا ا رال ترشح تلك اث سائل 

أاملقاالت بَر عىل مكاق  اثتكاصل أل يسط  ا اث جا  

يف برض املـكت عندمـا تسـتع  نار اثحـ ب رتع ف 

اث جـا  ريهـ ب اثجبنـاا رينترص اثحـق رينترص 

اثامن. 

وفاوم ر ماً بيها امل تِزقة، دعكا ضمائ وم تنطق، 

رال تجاملكا أعضكم، رعاشكا اثحقاقة امل ة أدالً من 

اثك م امل يح، رصارحكا بنفسكم راعرتفكا أخطئكم 

ر زيمتكـم فل اثسـعكديّة رال اإلمـارات رال بم يكا 

قادرين جماعاً عىل من  اثشعب اثامني من تأديبكم 

رتح يـ  ابرض واملة، رثتعلمكا ربنتـم تعلمكن بن 

اثجماـ  يع ف بنكم أـل ق ار رثاس ثكـم من ابم  

يشا ربنكـم ُمَجـّ د شـماعة يتمسـك أهـا اثعدران 

وي يعتدي عـىل ألد اإليَمـان ريحتل ابرض ريصادر 

اثا رات. 

إن  ذه اثُهــدنة  ـي ف صة ثكم ثلنجاة رط يٌق 

مارٌس ثله رب فاغتنمك ا أرشرطنا، بما نحن فنحن 

ب ل اثح ب رعشـاق اثكغى رملكك املكت، رعفاريت 

اثسـاعة ربنتم تعلمكن ذثـك، ما وانت اثح ب إال ثنا، 

رما رصفـت اثشـجاعة إال ثلاماناني، رسـنجعلكم 

تتمنكن اثُهــدنة أرشرطنا ربوا  يك4 ال ينف  اثتمني 

راثنـد4، فأصاأعنـا عىل اثزنـاد جا ـزة، راب داف 

م صكدة، راثخطة رضعت منذ زمن راالنتصار يلكح 

ثنا رخااراتنا يف  ذه املع وة محصكرة أني اثنني إما 

االنتصار بَر االنتصار. 
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القواُت المسلحة.. 
إنذاٌر واقتدار

زهران القاعدي

املسـلحة  اثقـكات 

بأـدت  اثامناـة 

ثبـدا  اسـتعداد ا 

تجاه  خااراتها  تنفاـذ 

در  اثعـدران محـذرًة 

ابجنباـة  اثـرشوات 

املحتّلة،  ابرايض  داخل 

اثكقـت  يف  رمنـذرًة 

نفسـه ُوـّل اثرشوات املسـتام ة داخـل برايض در  

اثعـدران أاملغادرة فـكًرا فتمديد اثُهــدنـة قد رصل 

إىل ط يٍق مسـدرد م  اسـتم ار تعنـت در  اثعدران 

يف معاناة بأناا اثشـعب اثامني ر در ث راتهم رنهب 

مسـتحقاتهم اإلنسـاناة راثقانكناة فـ6 بشـه  من 

عمـ  اثُهــدنـة وانت وفالـة أاختبـار در  اثعدران 

نحك اثسـل4، اثذي صار من اثكاضح بن رغبتهم ثاس 

اثسـل4 أقدر َمـا ِ ي بأعاد در  اثعدران يف اسـتم ار 

اثحصار االقتصادي وكرقة بخـرية من برراق اثح ب 

عىل اثامناني. 

فاملماطلـة راثتعنـت يف تنفاذ أنـكد اثُهــدنة دف  

بأناا اثشـعب اثامني إىل رفـض تمديد ا فاثحصار ال 

يـزا  قائماً راثحااة املعاشـاة ثم تتحسـن راملكاطن 

اثامنـي يفتقـ  بأسـط مقكمـات اثعاـش، فلم يعد 

أاثـيا املجدي بأـداً تمديد اثُهــدنـة درن اثنظ  إىل 

معاناة اثامناني.

ثقد خّك  اثشـعب اثامني قكاته املسـلحة رقاادته 

اثاكريـة يف ذثـك إذَا يقـك  ثسـان حاثهـم اثاـك4: ال 

ُ ــدنة درن تنفاذ مطاثب بأناا اثشـعب رإعطائهم 

استحقاقاتهم اإلنساناة راثقانكناة.

إن اثقـكات املسـلحة ال يمكـن بن تقـف مكتكفـة 

ابيـدي ر ـي تشـا د خـريات اثبلـد تنهـب رترسق 

راثفق  ينهش يف وبد املكاطن اثامني.

 فاثقكات املسلحة قد استعادت عافاتها َربصبحت 

بقـكى من بي رقت مىض رثاكن  ذا يف حسـبان در  

اثعدران، فهي قـادرة عىل انتـزاع اثحقكق املرشرعة 

ثلامناني راثدفاع عنها مهما وانت ابثمان. 

كتابات

تعز العز تستعدُّ لالحتفال بذكرى مولد رسول رب العالمين

ـَن الفرُح النبوي بإطاللة القائد العلم وُدشِّ

المولُد النبوي.. تجديد عهد وتجسيد قيم! 

خـــديجة النعـــمي

ـيَّ اثَّـِذي  )اثَِّذيـَن يَتَِّبُعـكَن اث َُّسـكَ  اثنَِّبـيَّ اْبُمِّ

يَِجُدرنَه َمْكتُكأًا ِعنَْدُ ْم يِف اثتَّْكَراِة َراإْلِنِْجاِل يَأُْمُ ُ ْم 

ِأاْثـَمْعـُ رِف َريَنَْهاُ ـْم َعـِن اْثـُمنَْكـِ  َريُِحـلُّ َثُهُم 

اثطَّاِّبَـاِت َريَُحـ 4ُِّ َعَلاِْهـُم اْثَخبَاِئَث َريََضـُ  َعنُْهْم 

ُ ـْم َراْبَْغـَلَ  اثَِّتي َوانَْت َعَلاِْهـْم َفاثَِّذيَن آََمنُكا  إرِْصَ

كَر اثَِّذي بُنِْزَ  َمَعُه  رُه َراتَّبَُعكا اثنُـّ ِأِه َرَعـزَُّررُه َرنرََصُ

بُرثئك ُ ـُم اْثـُمْفِلُحـكَن(، )ِثتُْؤِمنُكا ِأاثلِه َرَرُسـكثِِه 

ُ رُه َرتَُسـبُِّحكُه أُْكَ ًة َربَِصاًل( صدق  َرتَُعزُِّررُه َرتَُكقِّ

اثله اثعظام.

أعـد ولمة اثسـاد اثقائـد يف اثتدشـني ثفعاثاات 

املكثـد اثنبكي اثرشيـف أدب اثعد اثتنازيل ثلمناسـبة، 

رأدبت معها االسـتعدادات يف طكر ـا ابورب، فبعد 

 ذه اثكلمة ت تابات مهمـة تندرج يف إطار اثتعبئة 

راثتحشـاد ثلجمهـكر ثاكـكن ثه حضـكر مرشٌف 

سـكاًا يف اثفعاثاات عىل مستكى ابحااا راثق ى بَر 
عىل مسـتكى اثفعاثاات امل وزية، راثتي سـتقا4 يف 

اثعاصمة صنعاا رعكاصم املحافظات اثح ة. 
يف ولمة اثقائد إعادة ت تاب ابفكار راتّجا اتها، 
ي سـم خارطة ط يق، ريضبط مسـارات اثبكصلة 
أعاداً عـن اإلرجاف راثتاباط راثسـمك4 اثتي يباها 
اثطاأـكر اثخامس املنافقني اثذيـن ال يتَحّ ك ثديهم 
شعكر اإلنسـاناة راال تما4 أاثفق اا سكى يف مال 
 ـذه ابيّا4، مـ  ُوـّل مناسـبة ثلمكثـد تتك ر تلك 
ابسطكانات املرشرخة ثهم، ذثك ما عرب عن تعجبه 
منه اثقائد يف ولمته فهذا رسـكثنا ر ذا  ك منقذنا 
من أ اثن اثجهل راثحاكاناة اثتي رصل ثها املجتم  
اإلنسـاني قبل قدرمه -صىل اثله علاه رآثه رسلم- 

بفل يستحق منا  ذا اثتعظام راإلجل ؟! 
أـل اثسـؤا  اثـذي يجـب بن يُط ح ملـاذا ينزعج 
 ـؤالا؟! بثاـس مـن اثكاجـب بن تكن ثنـا مكاقف 

إيجاأاة تجاه ذثك! 

بثاـس من املفـرتض بن تككن ثنـا مكاقف تجاه 
بُرثئك اثذين يهاجمكن نبانا ريسخ رن منه؟! 

تظل بسئلة ثها إَجاأَة مع رفة ملن يفهم بَر يعقل 
فقط. 

رثقط  اثط يق عـىل اثطاأكر اثخامس فقد دعا 
اثسـاد اثقائـد ثتعزيـز حاثـة اإلحسـان راال تما4 
أاثفق اا رمسـاعدة املعكزين رذري اثحاجة سكاًا 
عىل املسـتكى اثفـ دي بَر اثجماعي، ال سـاَّما ربنه 
وان نبي اإلحسان راثُقدرة يف ذثك: )اثَِّذيَن اْستََجاأُكا 
ثلـِه َراث َُّسـكِ  ِمْن أَْعـِد َما بََصاأَُهـُم اْثَقـْ ُح ِثلَِّذيَن 

بَْحَسنُكا ِمنُْهْم َراتََّقْكا بَْجٌ  َعِظام(.
ثم اال تما4 أاثتحشـاد ثلفعاثاات عىل مسـتكى 
ابحاـاا راثحـارات أفعاثاـات تاقافاـة تكعكيـة 
تحشـادية يف املجاثس راملساجد، روذثك اثعمل عىل 
محارأة ح ب اثعـدّر اثناعمة راثتي تحار  اثفصل 
ثلمسـلمني عن إسلمهم رنباهم اثعظام -صىل اثله 
علاـه رآثه رسـلم- ثكـن اثامن  ك اثصخـ ة اثتي 

تحطمـت علاها آمـا  اثغزاة راثطامعـني، فمحمد 

 ك من علمنا بسـاثاب اثح ب راالنتصار أها مهما 

وانت اثظ رف راملتغريات بَر املستجدات. 

يا قائدنا سنككن عند حسن ظنكم أنا سنتجارز 

ُوــّل اثتكقعات، رنكرس ُوـّل اثظ رف، رنقط  ثكم 

عهداً بننا سـنككن شـعب اثعشـق املحمـدي اثذي 

ينبض أكل نبضة اسـم محمد ريهتف أاسم محمد 

ريسـري عىل نهج محمد -صـىل اثله عىل محمد رآ  

محمـد-، سـنتدفق حشـكداً أرشية تحـب محمداً 

رتُجلـه رتغـ س مسـارات حـب خاثدة ثـن تككن 

ثحـ رب رإرجاف املنافقني إثاها سـبال، سـنخ ج 

نهتف من صمام قلكأنا ثباك يا رسك  اثله، رسن ي 

اثعاثـم مـن  ك محمـد رمن  ـم اثذين يسـريرن 

أنهجـه رثتذ ب إرجافاتهم ثلجحام فنحن شـعب 

محمد -صىل اثله علاه رآثه-.

رمكعدنا ساحات املناسبات يف ُوـّل محافظة. 

فاطمة محمد المهدي

}ُقْل ِأَفْضِل اثله َرِأَ ْحَمِتـِه َفِبذَِثَك َفْلاَْفَ ُحكاْ 
ا يَْجَمُعكَن{.  مَّ ُ َك َخرْيٌ مِّ

ثلعـا4 اثاامن ثقاا4 ثكرة اثحق راثنكر، ثكرة 
41 سـبتمرب، تحتفل أقاع اثامن اثح ة أذو ى 
مكثـد املبعـكث رحمـة ثلعاملني سـادنا محمد 

-صلكات اثله رسلمه علاه رآثه ابطهار. 
تتزين رتتك ج برضها رسـماؤ ا أابخرض 

اثنقي تعبرياً عن االأتهاج راثف ح.. 
املناسـبة  أهـذه  االحتفـا   وان  بن  أعـد 
اثرشيفـة يف اثعقـكد اثسـاأقة، يعـدُّ )أدعـة( 
حسـب تكجاهات رفتارى اثسلطة رمشايخها 

املتصهانني. 
حتـى إن عدة در  ع أاة رإسـلماة صارت 
تقلد ألدنا رأنفس اثط يقة يف االحتفاا أذو ى 
املكثـد اثنبكي اثرشيف.. يف حني ثـم تكن تفعل 

ذثك من قبل. 
رثكـن احتفـاا شـعبنا أهذه اثذوـ ى ثاس 
ُمَجــّ د احتفـاا عـادي.. يقترص عـىل تعلاق 

اثزينات رابضكاا رتباد  اثتهنئات. 
احتفـاا شـعبنا أـه -صـىل اثله علاـه رآثه 
رسـلم-،  ـك تجديد ثلباعة.. ر ك اسـتنهاض 

ثلهمم، راثقام اإلسلماة اإليَمـاناة راثجهادية 
راثسلكواة رابخلقاة اثرشيفة، اثتي تجسدت 
يف نبانـا -صىل اثلـه علاه رآثه رسـلم-.. فكان 
وما قال عنه )ق آناً يمي عىل ابرض(.. بي بنه 

راثق آن وانا متلزمني.. 
ر ذه املسرية اثق آناة املباروة تمال االمتداد 
اثحي ث سـك  اثله راثق آن يف تلزمهما، أحاث 
ال ينفصـم بحد مـا عن اآلخ ..؛ بَنَّها مسـرية 
منطلقها اثله ررسـكثه، رعرتته.. رغايتها اثله 

ررسكثه ربمته.. راإلنساناة جمعاا. 
مسـرية إسل4 رإيَمـان رسـل4 رخري رعزة 
رو امة رح ية رارتقاا أاإلنسـاناة.. رمسرية 
جهاد يف سـبال اثلـه راملؤمنني راملسـتضعفني 
مـن اث جا  راثنسـاا راثكثـدان، اثذين يعانكن 
ريبككن ريئنكن تحت رطأة حككمات رمنا ج 
شـاطاناة ظاملـة رطاغاـة رأاغاـة.. تنتهـك 
اثحقـكق راثح يـات اإلنسـاناة تحـت ذرائـ  
رمسـماات مزيفـة ينفاها اثكاقـ .. منطلقها 

اثطاغكت اثشاطاني.. رغايتها بَيْـضاً. 
رتدف  اثشعكب أكاسطة تهجانها أاقافات 
رمنهجاات رفتـارى رترشيعات مغلفة أاثدين 
راالنحـل   االنحـدار  إىل  امللتـكي،  اثسـاايس 
ثلشـهكات  رتسـخ ه  راثهـكان..  راالمتهـان 
راث غبات رامللذات املادية راثدناكية راثحسـاة 

اثبحتة.. أما يخـد4 مصاثح رب داف اثطاغكت 
اثعاملـي، اثـذي قلبه إرسائاـل رربسـه بم يكا 

رأقاة بجزائه ربعضائه حلفاؤ م. 
ريا ثألىس رابسـف راثعـار بن يككن خدامه 
رسـدنته رممكثاـه  ـم مـن املحسـكأني عىل 
ـــة رعىل اإلسـل4 واثسـعكديّة راإلمارات  ابُمَّ

رمن يف رسأهما. 
رثكننا اثامناـكن ابنصار ابح ار اثذين آمنا 
رسـلمنا رثبانا ر تفنـا )ثباك يا رسـك  اثله( 
منـذ مئات اثسـنني، رنحـن ما زثنـا يف بصلب 
آأائنا ربرحا4 بُمهاتنا.. أعد غفلة انتبهنا منها، 
أفضـل اثلـه رمنتـه علانـا، عىل صـكت رنداا 
املسرية اثق آناة، سـنهتف اثاك4 رغداً رأعد غٍد 
رحتى ينترص دين اثله: )ثباك يا رسـك  اثله(.. 
تلباة قك  رسـلكك رخلق رعمل.. ال شـعارات 
جكفاا خارية ودين بُرثئك اثخكنة ثله ررسكثه 
ردينه، اثذين اشـرترا اثضلثة أاثهـدى راثدناا 
أاآلخـ ة، ربذناأهـم مـن املنافقـني رامل تِزقة، 
اثذين تؤذيهم رتقض مضاجعهم  ذه ابضكاا 
رابقمشـة اثخـرضاا.. ومـا تؤذيهـم رتكرس 

رؤرسهم رصخة اثحق املزثزثة:
اثله بورب.. املكت بم يـكا.. املكت إلرسائال.. 
اثلعنـة عىل اثاهـكد.. اثنرص ثإلسـل4.. ثباك يا 

رسك  اثله. 

طه همام البريهي*
إن محافظـة تعز عـرب اثعقـكد املاضاة وانـت تحتفي 
أمكثد اث سك  بعظم -صلكات اثله علاه رعىل آثه- احتفاال 
شـعباا يف ُوـّل اثزرايا رابرأطة اثصكفاة راثشـافعاة ريف 
ُوـّل منز  يف ظل محارأة اثنظا4 اثساأق اثعمال، رحافظكا 
عىل ُ ــِكيَّتهم اإليَمـاناة أارتباطهم أاث سـك  راث ساثة 
املحمدية رغم االستهداف املمنهج اثذي وان ي عاه اثنظا4 

اثعمال ثلخارج.
إن إحااانا ثلمكثد اثنبكي اثرشيف يف محافظة تعز اثعز 
يماـل تجديدا ثلباعة راثتكيل ثله ررسـكثه -صىل اثله علاه 
رعىل آثه- ربعل4 اثهدى اثصاثحني من ررثة وتاب اثله. 

إن االحتفاا أهذه اثذو ة اثغاثاة عىل قلكب اثامناني  ك 
محطة مهمة ثتطهري اثنفكس رتزواتها رتصحاح املسـار 

ـاأـي اثكافد عىل مجتمعنا أشـكٍل  راالنحـ اف اثذي و سـه اثفكـ  اثك َّ
مـدررس طـكا  بوا  من نصف ق ن من اثزمن راثـذي وان يهدف ثفصل 
املجتمـ  اثامني عـن اثله ررسـكثه رُ ــِكيَّته ررمكزه رتهائة اثسـاحة 

ثتحكمها ثقافة امللعكنني من اثاهكد راثنصارى.
إن اثعلقة أني اثشـعب اثامني رأني بعل4 اثهدى أدااً من رسـك  اثله 
-صىل اثله علاه رآثه رسلم- عماقة رمتجذرة، َحاُث وانكا بنصار اث سك  
ابعظم ثم بنصار اإلما4 عيل -علاه اثسل4- ثم إعل4 اثهدى اثصاثحني من 
ذريته من ررثة اثكتاب رحتى يكمنا  ذا م  علم زماننا سـماحة اثسـاد 

اثقائد اثَعَلم عبدامللك أن أدراثدين اثحكثي -يحفظه اثله-. 
وما يبني ذثك عمـق علقة اثامناني أاثُهــِكيَّة اإليَمـاناة ر ك رسـا4 
اثرشف اثذي منحه اث سـك  ابعظم ثلشعب اثامني، َحاُث 

قا : »اإليَمـان يمان راثحكمة يماناة«. 
إننا وشـعٍب يمنـي يف  ـذه امل حلة أحاجـة إىل اثكعي 
اثعـدران اثسـعكدّي  راثبصـرية رنحـن نكاجـه تحاثـف 
اثصهاكبم يكي بوا  مـن بي رقتاً مىض ملع فة ابرثكيات 
رثنكاجـه حمـلت اثتشـكيش َراثتشـكيه اثتـي ت وز عىل 
محارثـة فصل املجتم  عـن ُوـّل من يعمـل عىل تح ي ه 
رإنقاذه ررسـم مسـار عزته رو امته ريعمـل عىل أنائه 
أنـاًا حضاريـاً ثانتـرص يف رصاعه اثحضاري مـ  بعدائه 
اثطامعني أاثسـاط ة علاه رسلب ح يته رمصادرة ق اره 

اثساايس رنهب ث راته رمقدراته راثكصاية علاه. 
ثكننـا اثاك4 أفضل اثلـه رأفضل نعمة اثقاادة ثلسـاد 

اثعلم اثتي تمال مظه ا من مظا   رحمة اثله رعدثه. 
نعاش حاثة اثعزة راقعاً، رنجسد اثح ية مكقفاً صادقاً. 

فاملجتم  امل تبط أاثله ررسـكثه ررسـاثته ال يُهـز4 مهما وانت حجم 
ه محصـن أكعـد اثلـه اثصادق ثـه أاثنرص  اثتحديـات راثصعكأـات؛ بَنَـّ

راثتمكني. 
يف تعز اثعز اسـتعدادات عىل برقى مسـتكى  ذا اثعا4 ثلحتفا  أمكثد 

اث حمة املهداة ثلعاملني سادنا محمد -صلكات اثله علاه رعىل آثه-. 
* روال محافظة تعز
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ثقافة 

وقفة مع برنامج رجال اهلل.. 
سورة آل عمران - الدرس األول

المرأة بين تكريم القرآن واستغالل أدعياء الحرية.. 

املرأة عند اليهود

 : خاص:
اسـتهلَّ اثسـاُد حسـني أـدر اثديـن 
اثـدرَس ابرَ  مـن سـكرة آ   اثحكثـي 
عمـ ان أقك  اثلـه تعاىل:}يَا بَيَُّهـا اثَِّذيَن 
آَمنُـكا إِْن تُِطاُعكا َفِ يقاً ِمـَن اثَِّذيَن بُرتُكا 
اْثِكتَـاَب يَُ دُّرُوـْم أَْعَد إِيَماِنُكـْم َواِفِ يَن 
َرَواْـَف تَْكُفُ رَن َربَنْتُْم تُتْـىَل َعَلاُْكْم آيَاُت 
اثلَِّه َرِفاُكْم َرُسـكثُُه َرَمـْن يَْعتَِصْم ِأاثلَِّه 
اٍط ُمْسـتَِقاٍم يَـا بَيَُّها  َفَقْد ُ ـِدَي إىَِل رِصَ
اثَِّذيـَن آَمنُـكاْ اتَُّقكاْ اثّلـَه َحـقَّ تَُقاِتِه َرالَ 
ْسـِلُمكَن َراْعتَِصُمكاْ  تَُمكتُـنَّ إاِلَّ َربَنتُـم مُّ
ِأَحبْـِل اثّلِه َجِماعـاً َرالَ تََف َُّقكاْ...{)حتى 

اآلية 109 من سكرة آ  عم ان(.
رثـك تأملنـا يف  ـذه اآليـات اثك يمة 
ُن اثعديَد من اثعنارين  ثكجدنا بنها تتضمَّ
املهمـة اثتـي تحـدد ثألمـة بعدائها من 
اثكفـ   مـن  رتحذر ـم  اثكتـاب  ب ـل 
أعـد اإليَْمان، رتحـدد يف نفس اثسـااق 
]منهجاـة اثرصاع[ م  برثئـك ابعداا.. 
ريف  ذه اآليات اثعديد من اثعنارين اثتي 
تنـدرج تحتهـا اثقضايا اثكـربى ثألمة، 

راثتي سنتط ق إىل أعضها..

اجتماع كلمة أهل الكتاب على املسلمني رغم 
البغضاء الحاصلة بينهم:

حديُث اثق آن اثك يم عن ب ل اثكتاب 
]اثاهـكد راثنصارى[  ك حديٌث راسـٌ  
جـًدا، ريتنـار  اثعديـد مـن اثجكانـب 
رأتح يفهـم  أنفسـااتهم،  امل تبطـة 
ثلكتب، رأعدارتهم ثلمسلمني، رأعملهم 
اثـدؤرب يف اثصّد عن سـبال اثلـه... إثخ 

ذثك مما تنارثه اثق آن.. 
رممـا ذو ه اثقـ آن بيًضـا ربوََّد علاه 
 ـك بّن ب ـَل اثكتاب أاث غم مـن بّن اثله 
تعاىل قد بثقى أانهم اثعـدارة راثبغضاا 
وما قا  تعـاىل: }َربَْثَقاْنَا أَاْنَُهـُم اْثَعَداَرَة 
َراْثبَْغَضـاا إىَِل يَـْك4ِ اْثِقاَاَمـِة{.. إال بنهم 
قـد يجتمعـكن عـىل ابمـة اإلسـلماة؛ 
راملسـلمني  اإلسـل4  يف  يـ رن  بنهـم 
]اثعدر املشـرتك[، ريـَ رن بّن رصاَعهم 
اثديني م  اإلسـل4  ـك رصاع رجكد..؛ 
بن  اتجـاه  يف  يزاثـكن  ثذثـك سـَعكا رال 
يرصفكا  ذه ابمة عـن دينها من خل  

اثتحاثفات اثتـي يجتمعكن حكثها تحت 
عنارين »اإلر ـاب« رمحارأة اثق صنة 
رغري ذثـك.. رما يحدث اثاـك4 يف اثغ ب 
من تكتلت درثاة عىل املستكى اثساايس 
واثتحاثـف  راالقتصـادي،  راثعسـك ي 
اثدريل ضد ما يسمى اإلر اب اثذي تقكده 
بم يـكا، ردر  حلـف شـما  ابطليس، 
ردر  حلـف اثناتك، راالتحـاد ابرررأي، 
رغري ـا..، ما  ك إال بحد اثشـكا د عىل 

 ذه اثحقاقة. 
ثذثك اعتربَ اثسـاُد حسـني أدر اثدين 
اثحكثـي )رضكان اثله علاـه( بّن اثكاقَ  
قد وشـف ثنا  ذه اثحقاقة.. رمما قاثه 
يف ذثـك: ))اثكاقـ  وشـف  ـذا: بن ب ل 
اثكتـاب، اثاهـكد راثنصـارى اجتمعـت 
ولمتهـم علانا، بثاس  ـذا اثذي حصل؟ 
عـىل اث غم مما حصـل أانهم, ما أانهم 
من عـدارة رأغضـاا، رعـىل اث غم مما 
قـد حصل فامـا أانهـم يف  ـذا اثعرص 
ري سـخ  بواـ ،  اثصـدرر  يُكِغـ   ممـا 
اثعـدارة فامـا أانهم بواـ ، وما حصل 
يف ]اثحـ ب اثعاملاـة ابرىل[، ر]اثحـ ب 

اثعاملاة اثااناـة[، روما حصل ثلاهكد يف 
مختلـف مناطق اثعاثم، روما يقا  - إن 
وان صحاحاً تاريخاـاً- ما حدث ثهم يف 
بملاناا عىل يد ]اثنّاِزيّة[ يف ]بملاناا[ يف بيا4 
]ِ تَْل [ عىل اث غم من ذثك وله اجتمعت 
ولمتهم علانا، ربصبحكا جماعاً يعملكن 
سـكياً يف مجـا  بن يـ درا ابمـة أعـد 
إيَْمانها واف ة، بن ي درا املؤمنني واف ين 

أعد إيَْمانهم((.

ملاذا يحِرُص اليهوُد على أن يّردوا املسلمني من 
بعد إْيَمانهم كافرين:

رقد يتساا  اثبعُض عن سبب ح ص 
ب ـل اثكتـاب عـىل إضـل   ـذه ابمة 
راثعـكدة أهـم إىل اثكفـ  أعـد اإليَْمان، 
أاث غم من بن ما يمتلككنه من إمكانات 
 ائلـة تجعلهـم يقهـ رن  ـذه ابمـة 
ريسـاط رن عـىل ث راتهـا ]أعاـداً عن 
مسـأثة بن ي درنا عقائديـاً يف بفكارنا يف 

ثقافتنا يف مكاقفنا واف ين[؟! 
فاجاب اثشـهاُد اثقائـد )رضكان اثله 

علاه( عىل  ذا اثتسـاؤ  أقكثه: ))نحن 
قلنا: اثاهكد ثديهم ]ِخـربَة ديناة[، ماذا 
يعني خربة ديناة؟  ـم يع فكن بن  ذا 
اثدين حـق، ريع فـكن بن املؤمنني متى 
بصبحـكا مؤمنني ال يمكن بن يقه ر م، 
ال يمكن بن يقه ر م بأداً متى ما بصبح 
اثناس مؤمنني حقاً. فمن منطلق اثبحث 
عن تَْدِجني ابمة رأتكلفة بقل، تصكر قد 
يقـا  - أاثعقلاة اثع أاـة عقلاة صدا4 
رنحكه -: ]اثقهـ  أاثدأاأات راثطائ ات 
راثقناأـل اثنكريـة مـا دا4 ثدينـا قناأل 
نكرية فلندم  ابمة  ـذه[. ما  ذه  ي 
عقلاـة ع أاة ثدينـا؟. انفجار وبري عىل 
ابمة رقه نـا بأك م رَطَحْسـنَا بأك م، 
ثكن وم تطل  اثتكلفـة؟ تطل  ملاارات 
عـىل  جـداً  سـائة  آثار ـا  اثـدرالرات. 
اقتصاد م، راالقتصـاد  ك صما4 ُمهم 

يف مادان املكاجهة.
ر م يفهمكن حتى ثـك انطلقكا أهذا 
املنطلـق، مـن منطلـق اثقـكة اثقا  ة 
فلـن  مؤمنـني  يزاثـكن  مـا  راثنـاس 
يستطاعكا بيضاً بن يقه را املؤمنني((.

عبُدالرحمن محمد حميد الدين:
عندما نتحدَُّث عن ما يسمى أاثديانة اثاهكدية 
راثنرصاناة فنحـن نعني اثاهكديـَة راثنرصاناَة 
اثقائمـة اثاـك4، بي أعـد م حلـة اثتح يف اثتي 
أـدبت منـذ قـ رٍن طكيلة، رسـكاا تـم تح يف 
اثتكراة راإلنجال رغري ما من اثكتب اثسـمارية 
ب4 ثم يتم تح يفها، فهاتان »امللتان« منسكختان 
أاإلسل4 رأنزر  اثق آن اثك يم.. رإيَْماننا أكتب 
اثله )اثتكراة راإلنجال راثزأكر( ال يعني بننا نؤمن 
أاثاهكديـة راثنرصاناة.. ريقك  اثسـاد حسـني 
أدر اثديـن اثحكثي يف محارضة )رثن ت ىض عنك 
اثاهـكد رال اثنصـارى..(: )) ل يمكـن بن نقك  
أأنهـا  ي ديانات ربنها ديانات سـمارية؟ راثله 
قا  عنهم من قبل بثف ربرأ  مائة سنة يف اثق آن 
اثك يم: بنهم ح فكا رغريرا رأدثكا، فكاف يمكن 
بن نعترب ـم عىل ما  م علاه فنشـهد أأنهم  م 
واهكد عىل ما  م علاه بنهم عىل ديانة سمارية. 
يمكن بن نصدق أاثتكراة اثتي جاات من عند اثله 
ر ـي اثكتاب اإلثهي اثذي نـز  عىل مكىس، ثكن 
تصديقنـا أاثتكراة ال يعني تصديقنـا أاثاهكدية 

اثقائمة اآلن((. 
رعلاـه.. فإننـا عندما نسـتع ض رض  امل بة 
عنـد اثاهكدية راثنرصاناة فنحـن نع ض ما  ك 
اثسـائد أعـد م حلة اثتح يف.. رإال فسـنن اثله 
يف خلقـه راحدة ال تتبد ، ررشيعته تعاىل يف وافة 
وتبه راحدة  ي ملة نباه إأ ا ام علاه اثسـل4.. 
رثـك بّن اثتكراة راإلنجال سـلما مـن اثتح يف ملا 
وان ثمة اختلف أانهما رأني اثق آن إال يف أعض 
اثخصكصاات امل تبطة أظ رٍف معانة فقط.. بما 
سـائ  اثترشيعات رابحكا4 - رخاصة ما يتعلق 
منهـا أاثحقكق اثعامة راثخاصـة - فهي راحدة 

يُصّدق أعُضها أعًضا منذ نزر  بر  ترشي .

املرأُة يف ثقافة اليهود »أصُل الشر يف العالم«:
إنَّ نظـ َة اثاهـكد إىل امل بة  ي بسـكب ما يمكن 

بن يُقـا ، رقد ال نتمكن من ع ض ُوّل ما يعتقده 
اثاهـكد يف  ذا اثصدد؛ بن اثكاري من املصطلحات 
بر اثعبارات اثتـي يطلقكنها ريعتقدرنها يف امل بة 
 ـي ممـا نتحفظ عـن ذو  ا، رثكن سـنحار  
تقديم ملحة مكجزة رعامة مستشـهدين أبعض 

ما ررد يف تكراتهم رتلمكد م.. 
فاثاهكديـة تعترب املـ بَة بصل اثـرّش يف اثعاثم، 
ربنهـا املسـؤرثة عن اثخطائـة اثبرشيـة ابرىل، 
فازعمـكن بن حـكاا  ي سـبب خـ رج آد4 من 
اثجنة، حاث تذو  تكراتهم املح فة  ذه املسـأثة 
أكضكح، رسنع ض بحد نصكصهم يف ذثك، حاث 
ررَد يف سـف  اثتككين: ))... فأخـذَْت من ثم  ا 
ربولْت ربعطْت رُجَلهـا بيًضا معها فأول... فقا  
اثـ بُّ ثلحاّـة: بنِك فعلِت  ـذا ملعكنـٌة بنِت من 
جماـ  اثبهائـم، رمن جماـ  رحـكش اثربيّة... 
رقا  ثلمـ بة: تكاريًا بواّ  بتعـاَب حبلِك، أاثكج  
تلديـن برالًدا، رإىل رُجلـِك يككن اشـتااقك، ر ك 

يسكد علاك(( )تككين 16-1:3(.
رثلاهـكد نصكص واـرية تعتقـد بن امل بة  ي 
سـبب ]اثخطائـة ابرىل[ ر ي اثسـبب يف خ رج 
آد4 من اثجنة، رثم نذو  ا خشـاة اثتطكيل، أل 
يبني اثاهكُد عىل  ذه اثعقادة اثباطلة اثكاري من 

ابحكا4 املجحفة راثظاملة أحق امل بة.. 
أانمـا نجـد بن ]اثقـ آن اثك يـم[ يكضـح بن 
خ رج آد4 ر حكاا )علاهما اثسـل4( وان ]خطأ 
مشـرتًوا[ أانهما ربّن اثزثل قد رق  من ولاهما، 
رثـم ي تب عـىل ذثـك بيَّة عقكأـة سـكى اثتكأة 
راإلناأة اىل اثله سـبحانه رتعاىل, حاث قا  تعاىل: 
ا َوانَا  ـاَْطاُن َعنَْهـا َفأَْخَ َجُهَما ِممَّ }َفأََزثَُّهَما اثشَّ
ِفاـِه َرُقْلنَا اْ ِبُطكاْ أَْعُضُكْم ِثبَْعـٍض َعُدرٌّ َرَثُكْم يِف 
ابَْرِض ُمْستََق ٌّ َرَمتَاٌع إىَِل ِحنٍي{, رقا  تعاىل: }َقاالَ 
َرأَّنَـا َظَلْمنَـا بَنُفَسـنَا َرإِن ثَّْم تَْغِفْ  َثنَـا َرتَْ َحْمنَا 

يَن{. َثنَُككنَنَّ ِمَن اْثَخارِسِ

نجاسة والدة األنثى ضعف نجاسة والدة الذكر:
ريعتقُد اثاهكُد بن نجاسـَة رالدة ابناى ضعف 

نجاسـة رالدة اثذوـ : ))إذا حبلت امـ بٌة ررثدْت 
ذوً ا تككن نجسـة سـبعة بيا4... ثم تقام ثلثة 
رثلثـني يكًما يف د4 تطهري ـا... رإْن رثدْت بناى 
تككن نجسـة بسـبكعني... ثم تقام ستة رستني 

يكًما يف د4 تطهري ا(()الريني5-12:1(.
ريعتقـد اثاهكد بن املـ بة اثحائـض تدنس ما 
حكثها، ربّن ُوّل ما تلمسه بر تجلس علاه يف فرتة 
طماها يككن نجًسـا إىل املساا..!! ر ذا ما ررَد يف 

تكراتهم )الريني 15: 23-19(.
رأسـبب  ـذا االعتقـاد فـإّن املـ بة اثحائض 
تُنفى بحاانًا ثرتسل إىل ما يسمى »أات اثدناسة« 

ثتجنب اثتعامل معها.
َد حاخا4ٌ يهكدي تس  ثعنات عىل امل بة  رقد عدَّ
أسبب اثسقكط من اثف درس أقكثه: »عىل امل بة 
تسـ  ثعنات ثـم املـكت: اثطمـث، رد4 اثعذرية، 
رتعب اثحمل، راثكالدة، رت أاة ابطفا ، رتغطاة 
راسها وأنها يف حداد، رتُخ 4 بذنها مال اثجارية، 

رال يُؤخذ أشهادتها، رأعد ُوّل  ذا املكت«. 
ريقـك  اثاهكد ابرثكذوس يف صلتهم: »نحمد 
اثله بنا ثم نُخلق نسـاًا«، راثنسـاا يقلن: »نحمد 

اثله عىل بنه ُخلقنا وما يشاا«.
ر ناك دعـاا آخ  يكجد يف وتـاب اثصلة عند 
اثاهكد: »اثحمد ثله بنه ثـم يخلقني رثناًا، اثحمد 
ثلـه بنـه ثـم يخلقني امـ بة، اثحمـد ثلـه بنه ثم 

يخلقني جا ًل«.

الحقوق املالية للمرأة:
بمـا عـن اثذمـة املاثاـة ثلمـ بة عنـد اثاهـكد 
فتلمكد م يقك : »إنّه ثاـس ثلم بة بن تمتلك بيَّ 
يشا، فكل ما تمتلكه  ك ملًكا ثزرجها..«)اثتلمكد 

.)san 7a
بما عن مـرياث امل بة عند ـم فإنها ال ت ث أل 
 ـي جزا مـن املرياث مالهـا مال اثعبـد، روذثك 
اثزرجـة ثاس ثها حق يف مـرياث زرجها إال إذا ثم 
يكـن ثديه برالد ي ثكنه. أانما اثقانكن املكسـكي 
ثـم يكـن  نـاك  إذا  ي ثـَن  بن  ثلبنـات  يسـمح 

برالد..!!«)بحكا4 املرياث عدد47: 11-1(.

الطالُق عند اليهود:
بما عن اثطلق عند ـم: فاثتلمكد يف ض عىل 

اث جل بن يطلق زرجته إذا وانت عاقً ا، رال يجاز 

ثلمـ بة طلـب اثطـلق إذا وانت ت غـب يف ذثك بر 

Yab 64 a( وانت ال تطاق اثعاش معه )اثتلمكد

رقـد برجب اثاهـكد عىل امل بة ابرملـة اثتي ثم 

تنجـب بطفاالً بن تتـزرج بخا زرجهـا حتى رثك 

وان متزرًجـا أاثفعل؛ ثتنجب بطفاالً بخاه حتى 

يضمن أقاا اسم بخاه، رثاس ثها بن ت فض  ذا 

اثزراج )تككين 38:8(.

ريجاـز اثكاـريُ مـن اثاهـكد ثل جـل بن يطلق 

ام بته بتفه ابسباب، رال يعّد ذثك ظلًما عند م..

تعّلم املرأة للشريعة:
يعتقُد اثاهكُد أحسـب ما ررد يف تكراتهم: »بّن 

امل بة ال يحق ثها بن تدرس اثتكراة« ر«بنه ال يحق 

ثل جل بن يعلم اأنته اثتكراة«..!!

ريمكـن تلخاـص مكانـة املـ بة يف اثاهكديـة 

أذو  مـا قاثه )ريلاا4 أ اويل(: »وان مقا4 امل بة 

رسـماًا متدناًا جـًدا؛ ثم تكن املـ بة تُعّد وبرش يف 

 ،]A thing[ اثرشيعة اثاهكدية، رإنما تُعّد شـائًا

وانـت تحت سـلطان بأاهـا بر زرجهـا، روانت 

ممنكعة من تعلم اثرشيعة، روان يُعّد تعلام امل بة 

ثلرشيعة وإثقاا اثلؤثؤ ثلخنزي ...«!!!.

املصادر: 

1. امل بة يف اإلسـل4 رامل بة يف اثعقادة اثاهكدية 

راملساحاة أني ابسطكرة راثحقاقة – د. رشيف 

عبداثعظام.

4. مكانـة املـ بة أـني اثاهكديـة راملسـاحاة 

راإلسل4 - يارس منري )أاحث دوتكراه – مقارنة 

بديان – جامعة اثقا  ة(.

3. امل بة يف اإلسـل4 راثنرصاناـة راثاهكدية – 

مسلم عبد اثله بأك عم .

الحلقة 
الثالثة



11
اثالثاا

اثعدد

8 رأا  ابر  1444 ـ..
4 بوتكأ  44044

)1494(
عربية ودولية 

 : متابعات
استشهد شـاأان فلسطاناان ربُصاب ثاثث، 
فجَ  بمـس االثنني، أعد إطـلق جنكد االحتل  
اثصهاكني اثنار تجـاه م وبة وانكا عىل متنها 
يف ضاحاـة اثرتأاـة راثتعلاـم قـ ب را4 اثلـه 

أاثضفة اثغ أاة املحتّلة. 
رزعم ناطُق عسـك ي صهاكني، بن اثشبان 
اثالثـة حارثـكا تنفاـذ عملاة د ـس، رقاثت 
إذاعـة جاش االحتـل : بن »إطـلق اثنار تجاه 
امل وبـة جـ ى خـل  محارثة اثشـبان د س 
مجمكعـة مـن اثجنـكد اثصهاينـة مـن رحدة 
»إيغكز« خل  مهمة ثها يف املنطقة اثق يبة من 

مخام اثجلزرن«. 
ربظهـ  مقطـ  فاديـك نـرش عرب شـبكات 
اثتكاصـل االجتماعي، بثار دماا راضحة، أفعل 
إصاأة اثشـبان، قبـل اعتقاثهـم، وما صادرت 
قكات االحتل  امل وبة اثتي وانكا يستقلكنها. 
مصادر محلاة فلسـطاناة قاثت: إن »قكات 
االحتل  وانت تنصـب ومائن يف محاط مخام 
اثجلزرن، روان اثشبان اثالثة، أاسل أصبكص 

رخاثد دأـاس )من مخام اثجلزرن(، رسـلمة 
ربفت )من ألدة أريزيت شما  را4 اثله(، يم رن 
أم وبتهم أشـارع ق يب مـن ضاحاة اثرتأاة 
راثتعلاـم، فأطلـق جنـكد االحتـل  اث صاص 

علاهم. 
ربَشـاَرت املصادر ذاتها إىل بن جنكد االحتل  
اثذين وانكا ينصبـكن ومانًا أني مناز  اب ايل، 

بطلقـكا نحـك 30 رصاصـة أاتّجـاه سـاارة 
اثشبان، رأعض اث صاص بصاب املناز . 

ررفق املصـادر، َفـإنَّ جاـش االحتل  ت ك 
اثشـبان ينزفكن نحك 45 دقاقـة، منها نصف 
سـاعة داخـل امل وبة، ثـم اقتحمـت درريات 
املنطقة راعتقلت اثشبان مصاأني، رتم سحب 

م وبتهم. 

 : متابعات
اثجـدار  مقارمـة  رئاـُس  ائـة  قـا  
راالستاطان، مؤيد شـعبان: إن اثعدد اإلجمايل 
ثلعتـدااات اثتي نفذ ا االحتل  رمالاشـاات 
مستعم يه يف شه  سبتمرب، ألغ 885 اعتداا. 
اثشـه ي  اثتق يـ   يف  شـعبان،  ربرضـح 
اثذي تصـدرُه اثهائة حك  انتهـاوات االحتل  
رإجـ ااات اثتكسـ  االسـتعماري، إن » ـذه 
االعتـدااات ت ارحـت أـني تخ يـب رتج يف 
براٍض راقتلع بشجار راستالا عىل ممتلكات، 
جسـدية،  رإصاأـات  رحكاجـز  رإغلقـات 
رت وـزت يف محافظة را4 اثلـه راثبرية أـ179 
اعتـداا، رمحافظتي اثخلال رأات ثحم أـ144 
اعتداا ثُكلٍّ منهمـا، رمحافظة ناألس أـ 141 

اعتداا«. 
رنـّكه إىل بنـه ريف شـه  بيلـك ، صادقـت 
سـلطات االحتل  عىل مخّططني استعماريني 
داخـل  تكسـعة  إجـ اا  أغـ ض  جديديـن، 
مسـتعم ات قائمة )حسب االدِّعاا االحتليل(، 
ومـا تـم إيـداع )8( مخّططـات اسـتعمارية 
جديـدة ثلمصادقة اثلحقة ثنفـس ابغ اض.  
االحتـل   سـلطات  بن  شـعبان  َربََضــاَف 
بصـدرت يف اثفرتة ذاتها 50 إخطـاراً، ت ارحت 
أني برامـ  إخطار ثلهد4 رعدد ـا 49 بَر رقف 

اثبناا رعدد ا 6، بَر إخلا منشـآت فلسطاناة 
أحّجــة عـد4 اثرتخاـص رعدد ـا 15، ت وز 
معظمهـا يف محافظتي طكأاس )40 إخطاراً( 
رمحافظة اثقدس )16 إخطاراً(.  ربَشاَر إىل بن 
قكات االحتل   دمت ما مجمكعه 45 منشـأة 
رمصـدر رزق، رقـد ت وزت  ـذه اثعملاات يف 
محافظة سـلفات أـ11 عملاة  د4، راثقدس 
أـ8 عملاات، رأات ثحم أـ5 عملاات تسـببت 

أهد4 8 منشآت. 
رتاأـ  شـعبان، »ألغ عدد االعتـدااات اثتي 
نفذ ـا مسـتعم رن يف اثفرتة اثتـي ي صد ا 

اثتق يـ  مـا مجمكعـه 96 اعتـداا، ت ارحت 
ما أـني اعتداا مبارش عـىل املكاطنني، راقتلع 
رتخ يـب  املكاطنـني،  برايض  مـن  بشـجار 

ممتلكات رمصادرات مختلفة«. 
ربَشاَر شـعبان إىل بن اثتق ي  ي صد تع ض 
مـا مجمكعـة 335 شـج ة ثلـرضر راالقتلع 
عىل بيدي مالاشاات املسـتعم ين من ضمنها 
325 شـج ة زيتـكن، رقـد ت وـز جـّل  ـذه 
اثعملاـات يف محافظـة اثخلاـل أاقتـلع 400 
شج ة، رمحافظة سلفات أاقتلع 80 شج ة، 

رمحافظة ناألس45 شج ة. 

 : متابعات
طاثبت شبكُة املنظمات اال لاة اثفلسطاناة 
أاثتَحّ ك اثفـكري راثجاد راملسـؤر ؛ ِمن بجِل 
محاسبة رمحاومة درثة االحتل  عىل ج ائمها 

املتكاصلة يف ابرايض اثفلسطاناة املحتّلة. 
ربضافت اثشـبكة يف أاان ثها، بمس االثنني، 
»نطاثب أمحاسـبة االحتل  عىل ج ائمها أما 
فاها ما حصـل فج  اثاك4 االثنـني، يف ضاحاة 
اثربيد ق ب مخام اثجلزرن شما  مدينة اثبرية 
ريف ناألـس، رجنني راسـتهداف املدناني اثعز  
أعملاـات اإلعـدا4 راثقتـل أد4 أارد اسـتم ارا 
املفتكحـة  رح أهـا  اثعدراناـة  ثسااسـاتها 
اثتـي تتصاعـد عرب االسـتاطان االسـتعماري 
راسـتهداف املقدسـات اإلسـلماة راملساحاة 
يف مدينـة اثقـدس املحتّلـة راثحصـار اثظاثـم 
املتكاصل عىل قطاع غزة رخنق مقكمات اثحااة 

أشتى اثسبل راإلج ااات اثعنرصية«. 
رطاثبت املؤّسسات اثحقكقاة راإلنساناة ريف 
املقدمة منها ابمم املتحدة رمؤّسساتها أاثعمل 
أخطكات جدية فكريـة؛ ِمن بجِل إثزا4 إرسائال 
اثقـكة اثقائمـة أاالحتـل  أاثقكانـني اثدرثاة 

ررقف انتهاواتها يف ابرايض اثفلسطاناة. 
وما طاثبـت أتَحّ ك فكري ثتكفـري اثحماية 
اثدرثاة ثلشعب اثفلسـطاني تحت االحتل  إىل 
حـني تمتعه أحقـه يف تق ي  مصـريه اثكطني 

وبقاة شعكب ابرض. 
رعىل املسـتكى اثداخيل، دعت اثشبكة ث ص 
اثصفـكف راثتكاتـف راثعمـل عـىل اسـتعادة 
اثكحـدة بما4 عدران االحتـل  راثهجمات اثتي 
يشـنها قطعـان املسـتكطنني أحمايـة واملة 
ررسـماة مـن جاـش االحتـل ، رتحـذر من 
تصاعـد رتـرية  ـذه االعتـدااات مـ  اقرتاب 
االنتخاأـات اإلرسائالاة املقـّ رة مطل  ترشين 

املقبل، رعىل بأكاب مكسـم اثزيتكن راستهداف 
املزارعني، رمنعهم من اثكصك  براضاهم. 

وما دعت اثشـبكة برسـ  حملت االسـناد 
راالرسى  ثألسـريات  راث سـمي  اثشـعبي 
اثطعـا4  عـن  املرضأـني  االرسى  رُخُصكصـاً 
رفضـاً ثلعتقـا  اإلداري راالرسى راملـ ىض يف 
سـجكن االحتل ، رتدعـك اثقطاعات املختلفة 
راثفعاثاات اثكطناة راثشعباّة راال لاة ثكقفة 
جادة اسـناداً ثلخطكات اثتي رشع أها االرسى 
ثلاك4 اثتاس  عىل اثتكايل ر ك االرضاب املطلبي 
اثـذي ينبغي تكفـري مقكمات اثدعم راإلسـناد 
اثشـعبي ثه عـرب حمـلت املنـارصة راثضغط 
عىل املسـتكى املحـيل، راإلقلامي راثـدريل ثنقل 
معاناتهـم إىل اثعاثـم؛ ِمـن بجـِل رقـف  ـذه 
اثسااسـة اثظاملة اثتي تمعـن درثة االحتل  يف 
انتهاجها ضارأة أع ض اثحائط وافة االع اف 

راملكاثاق اثدرثاة. 

شهيداِن برصاص االحتالل يف مخيم الجلزون يف رام اهلل

885 اعتداًء لالحتالل ومستوطنيه خالل شهر سبتمرب املنصرم

منظماٌت أهلية فلسطينية: عملياُت اإلعدام اليومي تستدعي تدخاًل دوليًّا ملحاسبة االحتالل فورًا

السيُد خامنئي يتهُم أمريكا 
و »إسرائيل« بالوقوف وراء 

االضطرابات يف إيران
 : وكاالت

اعترب قائُد اثاكرة اإلسـلماة يف إي ان، اثساد عيل 
خامنئي، بن اثكاليات املتحدة ر«إرسائال«، »اثعدرين 
اثلدردين«، يقفاِن خلف االحتجاجات اثتي تشهد ا 
إي ان منذ بساأا  عىل خلفاة مقتل اثشاأة »مهسا 

بماني« أعد تكقافها من قبل رشطة ابخلق. 
رقا  اثسـاد خامنئي: “بقـك  أكضكح إن بعما  
اثشغب  ذه راالضط اأات تم اثتخطاط ثها من قبل 
اثكاليات املتحدة راثكاـان اثصهاكني، رمأجكريهم 
رأعض اإلي اناني اثخائنني يف اثخارج ساعدر ما”، 
رذثـك يف ترصيحـات عىل  امش حضكره م اسـم 
تخ ج طـلب ابواديماـات اثعسـك ية يف طه ان، 

بمس االثنني. 
ربّوـد اثسـاد خامنئـي: »بقكُ  رصاحـًة إن  ذه 
االضط اأـات رانعـدا4 ابمـن من تخطاـط بم يكا 
راثكاان اثصهاكني اثغاصب راملزيف، رقد ساعد م 

اذياثهم رأعض اإلي اناني اثخكنة يف اثخارج«. 
اثنـاس  »أعـض  خامنئـي:  اثسـاد  َربََضــاَف 
حساسـكن تجاه مقكثة اثحـادث اثفلني وان من 
تخطاط رعمـل اثعـدّر، رينربرن فـكًرا ثلدفاع عن 
رواثة اثتجسـس ابم يكاة راثصهاينـة، وما بنهم 
يستخدمكن جما  بنكاع اثتحلالت املضللة ثإليحاا 

أأن  ذا ابم  ثم يكن من عمل ابجانب«. 
رنـّكه قائـُد اثاكرة اإلسـلماة يف إيـ ان أاثقك : 
»تحدث اثكاري من بعما  اثشغب يف اثعاثم، يف بُرُررأا 
ة يف ف نسا رأاريس، نشهد بعما  شغب أني  رَخاصَّ
حني رآخ ، رثكن  ل حدث بن ايّد اث ئاس ابم يكي، 
رمجلس اثنكاب ابم يكي املشاغبني ربدثكا أباان؟، 
 ل  ناك سـاأقة أانهم رجهكا رسائل رقاثكا أأننا 
إىل جانبكم؟،  ل  ناك سـاأقة أان رسـائل اإلعل4 
امل تبطـة أاث بسـماثاة ابم يكاـة رم تِزقتها مال 
أعض اثدر  اإلقلاماة أما يف ذثك اثسـعكديّة دعمت 
املشـاغبني يف  ذه اثبلدان؟، ر ل  ناك ساأقة أان 
يعلـن ابم يكاكن عن تكفري أعض بجهزة بَر أ امج 
اإلنرتنت ملاريي اثشـغب حتى يتمّكنكا من اثتكاصل 

أسهكثة؟. 
َربََضـاَف اثسـاد خامنئي: »ثكـن مال  ذا اثدعم 
حـدث م ات عديـدة يف إي ان.. فكاـف يككن أعض 
اثنـاس ال يـ رن اثاـد ابجنباـة؟.. رواـف يمكـن 
ثشخص ذوي بال يشـع  بن  ناك بيادي خفاة رراا 

 ذه ابحداث؟. 
ربّوــد اثسـاد خامنئـي بن بم يكا ثاسـت فقط 
ضـد اثجمهكرية اإلسـلماة، أل ضد إيـ ان اثقكية 
راملسـتقلة، مضافـاً: »إنهـم يحلمكن أإيـ ان مال 
إي ان اثبهلكيـة اثتي بطاعت برام  ـم روانت مال 

أق ة حلكب«. 
رقا  سـماحته: »خلف وكاثاس االحداث ابخرية 
يتكاجـد  ؤالا املتنم رن، راثـرصاع ثاس عىل مكت 
فتـاة شـاأة بَر عـىل املحجبـات رغـري املحجبات.. 
اثكاـري من اثلتي ثاس ثديهن حجاب وامل  ّن من 
املؤيدين اثجادين ثلجمهكرية اإلسلماة ريشاروكن 
يف املناسـبات املختلفة.. اثرصاع راثنقاش  ك حك  
استقل  رمكانة رتقكية راقتدار إي ان اإلسلماة«. 
ريف اثختـا4 خّلـد قائد اثاكرة اإلسـلماة يف إي ان 
ذو ى جما  شهداا سـبال اثحق، شهداا اثرشطة 
راثقكات املسـلحة، راثشـهداا املدافعني عن ابمن، 

ة شهداا اآلرنة ابخرية.  رَخاصَّ



االإ�صللاِم  حقائللق  ن�صللِر  يف  ننطلللَق  اأن  علينللا 
كما هي ب�صللكل �صللحيح وال�صللعي لتقدمي الهدى 
�صللافيًا، االأعللداء ي�صللتهدفون االأمللة و�صللبابها 
ا�صتهدافًا عدائيًا وي�صتخدمون اأُ�صُللوب ال�صيطان 

با�صتغال الغريزة الب�صرية.
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كلمة أخيرة

ملاذا الراتُب شرٌط 
الستمرار الُهــدنة؟

ـاب الشامي   د. فؤاد عبدالوهَّ
 

يعترب امل تَُّب اثكسالَة اثكحادَة 

بفـ اد  اثك يـم ملعظـِم  ثلعاـش 

حـق  ر ـك  اثامنـي،  املجتمـ  

رشعي ثـكل مكظف يؤدي عمَله 

يف خدمـة رطنـه؛ رثهـذا فقـد 

اعتـربت حككمـة اإلنقـاذ دفَ  

رمعاشـات  املكظفـني  رراتـب 

بََساسـااً  رشطـاً  املتقاعديـن 

الستم ار اثُهــدنة، رقد حارثت 

رم تِزقتهـم  اثعـدران  درُ  

، رثاس من  امل ارغـَة يف تلباـة  ذا اثطلب مـ  بنه مطَلُب َحـقٍّ

أـاب ع قلـة اسـتم ار اثُهــدنة، فمـن غري املنطقـي بن يتم 

نهـُب ث رات اثبلد من نفط رغاز رغريه رمعظم بأناا املجتم  

اثامني ال يسـتلمكن رراتبهم رمح رمكن من معظم رسـائل 

اثعاش اثك يم؛ أَسبِب ذثك!.

اثشـعُب اثامني ال يطلُُب منحًة من بحـد رثكنه يطاثُب درَ  

اثعدران أتسـلامه رراتبَه املح ر4َ منها منذ سنكاٍت عديدة من 

ث راته املنهكأة تحت سـم  رأـرص اثجما ، َفـإنَّ ما تقك4 أه 

حككمة امل تِزقة من اثسـماح ثلرشوات ابجنباة أنهب اثنفط 

راثغاز اململكك ثلشـعب رإيداع ثمنه يف اثبنك اب يل اثسـعكدّي، 

ومـا تحدث امل تِزق سـلطان اثع ادة ثقنـاة BBC اثربيطاناة، 

يؤّوــد حجم املؤام ة اثتي ينفذ ا »مجلـس اثقاادة اث ئايس« 

اثخاضـ  ثـدر  اثعدران ضـد اثشـعب اثامني، فلـك وان  ذا 

املجلس يح ص عىل حقكق شـعبه -وما يزُعُم- فسكف يقك4 

أتكريـد عائدات اثنفط راثغـاز إىل ف ع اثبنـك امل وزي يف عدن 

حتـى يعلم اثجماُ  حجَم تلك اإليـ ادات ربين ترُصف، ربنا عىل 

يقني أأن در  اثعدران ال تسـمح ثهـذا املجلس أمع فة مصري 

تلـك ابمـكا  اثتي تم تكريد ـا إىل اثبنك اب يل اثسـعكدّي؛ بَنَّ 

مهمـة املجلس  ي إرسـا  ابمكا  فقط إىل ذثـك اثبنك مقاأل 

اسـتل4 بعضائـه ربعضـاا اثحككمـة اثتاأعـة ثـه م تباِتهم 

اثضخمَة أاثدرالر!.

رومـا يعلـُم اثجماُ  أأن حككمـَة اإلنقاذ يف صنعـاَا فّعلت 

وافَة مؤّسسـات اثدرثة مقاأَل مبلغ ضئال ومازاناٍة تشغالاٍة 

ثكل مؤّسسـة يتم تجماُعها من إي اداِتها اثضئالة، ريف املقاأل 

نجُد بن حككمَة امل تِزقة ال تعمُل من خل  مازاناة معَلنة ريتم 

اثرصُف أعشـكائاة عىل أعض املؤّسسـات رتـ ك بُخ ى، حتى 

بن اثكاريَ مـن مكظفي اثدرثة يف املناطق املحتّلة ال يسـتلمكن 

م تباِتهم أشـكٍل منتظم؛ رثذثك َفـإنَّ حككمة اإلنقاذ ح يصة 

عـىل بن يسـتلم جماـ  مكظفـي اثدرثـة يف املناطـق املحتّلة 

راملناطق املحّ رة م تباتهم أشـكٍل منتظم مـن إي ادات اثبلد 

من اثنفط راثغاز راثتي تكفي ثتحقاق ذثك، رال ينتظ  اثشعب 

اثامني مك مة من بحد؛ بَنَّ ث راِت ألده تكفاه. 

أمواُل الشعب تعوُد للشعب كإجراء عاجل
حسين العزي*    

منذُ برِ  يك4ٍ يف  ذا اثعدران ترّصفت صنعاُا من منطَلِق 

بَنَّها ثُكلِّ شـعبها رثاسـت ثفئة بَر حـزب، رمضت تحمُل 

 مك4َ اثجماِ  أكل ُحبٍّ رصدق ررقي ربخلق رف رساة، 

رسجلت نقاطاً مضائًة يف جما  جكانِب اثقضاة اثكطناة 

اثعادثة، ر نا سأذو  فقط ما يتعلق أاث اتب:

1 - أـدب اثعدراُن.. راسـتم ت صنعـاا ثعامني واملني 

ترِصُف امل تبات ثكل مكظف يمني يف عمك4 برجاا اثكطن 

مدناني رعسك يني، رأاث غم من بن اثقانكن اثامني يتاح 

إعدا4 امل تِزقة رثاس فقـط رقف م تباتهم فهم يعملكن 

وأدرات يف صفكف عدران خارجي ضد اثبلد وما تع فكن، 

ثكننـا ثم نفعل رونا ن سـل م تباتهم، ثاس ِمـن بجِلهم وم تِزقة رإنما 

ثعلمنا بن ثديهم نساًا ربطفاالً بأ ياا يستفادرن من  ذا اث اتب. 

رمن ناحاٍة قاماة ربخلقاة ربخذاً أعني االعتبار قسـارة اثح ب اثتي 

شـملت ُوـّل نسـاا ربطفا  اثبلد ثم نعترب ارتزاُقهم سـبباً وافااً ثقط  

م تباتهم، روان سـؤا  مـا ذنب بطفاثهم رنسـائهم؟ يجلـد ضمائ نا 

ريحفزنا ثلرصف امُلستمّ . 

4 - عقـَب نقـل اثبنك ثجأ ابنـذاُ  إىل قط  رراتـب املكظفني رمضكا 

يسـتحكذرن عىل إجمايل 90 % من ث رات شـعبنا رمـن درن بي مقاأل 

بَر اثتزا4 تجاه بحد، فاثشعُب أنسبة 85 % تحت إدارة صنعاا، رابخرية 

 ي من تسـه  عىل بمنهم رخدماتهم أجانب مهمـة اثدفاع املقدس، يف 

ررٍح تطكعاـة مجادة رصرٍب تخ  ثه ُقدد اثجبا  رتقشـف ال نظري ثه يف 

ُوـّل اثتاريخ اثبرشي

فاما اسـتم  امل تِزقة ال يقكمكن أيٍا غرِي اثخاانة حتى املكاطنني يف 

املناطق املحتّلة ثم يقكمكا أأي راجب نحك م

فهم فقط منهمككن يف تنفاذ بورب عملاة نهب ررسقة ثا رات شعب 

يمكت تحـت غطاا رتصفاـق بم يـكا رأ يطاناا رأاقي 

املجتم  اثدريل املتكاطئ. 

3 - أقات صنعاُا تحِمُل َ مَّ املكظف رتكف  ثه أني فرتة 

ربُخ ى نصـَف راتب من تجماعات شـحاحة، رأاثتكازي 

راصلت اثكفاَح راثنضاَ ، رظلت تتبنى عرب ُوـّل املحطات 

املطاثبـَة أ راتب اثقطاع اثعا4 فامـا ظل امل تِزقة رمعهم 

ُوــّل ذي نفس رخاصة ي ّددرن بشـه  عبـارة تع فكنها 

)بين اث اتب يـا حكثي؟( رعندما وان اثخارج يتذرع أأننا 

ن يد ا بنفسـنا قط  قائدنا اثعظام نزاع اثقك4 رقا : ال 

مان  وبداية بن يتم اثبدا أاستعادة حقكق املكظفني رفق 

وشكف 44014، رمع رٌف بن معظَم اثاكار ثاسكا ضمن  ذه اثكشكفات 

رثـم يكن ذثك مشـكلة؛ بَنَّ من يف تلك اثكشـكف يقامكن يف ضمري قائٍد 

4َ عنَد اثلقاا راثتأخ  عند اثعطاا.  وفٍؤ ريف ضمري إخكة تعكدرا اثتقدُّ

4 - يف مقاأـِل ذثـك، انربى اثلِّئـا4 يتمنَّعكن ريشـرتطكن منَ  أعض 

اثعسـك يني رابمناـني اثُقدامى فقط؛ بَنَّهم م  رطنهـم بَر يقامكن يف 

صٌة  اثُجـزِا اثطا   من ألد ـم..  ل راثله روأنَّ ث رات اثشـعب مخصَّ

ملن يباُ  اثبلَد. 

بيها اثخارُج املعتدي.. 

بيها امل تِزقُة اثفاسدرن.. 

بيها املجتم  اثدريل املتكاطئ.. 

اسمعك ا جاًِّدا، راحفظكا ما أني اثقكسني جاداً: )بمكاُ  اثشعب تعكُد 

ثلشعب وإج اٍا عاجٍل(. 

* نائُب رزي  اثخارجاة


