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بالضالع  مواطنًا  تزهق  األمنية  والفوضى  الباحة»  «طــور  جرائم  ندسة  تقر  املرتزقة  بالضالع سلطات  مواطنًا  تزهق  األمنية  والفوضى  الباحة»  «طــور  جرائم  ندسة  تقر  املرتزقة  سلطات 

الشارع اجلائع وقود لصراع املنقادين إماراتيًا وسعوديًاالشارع اجلائع وقود لصراع املنقادين إماراتيًا وسعوديًا

قطع طرقات وإحراق إطارات وتطويق شعيب غاضب حياصر «املعاشيق»

اعتداءات تطال احملتجني واملواطنون يتداعون لتظاهرات ليلية واملرتزقة يتبادلون م الفساد



احمللية وأدواتــه  االحتالل  بطرد  لتطالب  تتوسع  واالحتجاجات  الثروات  وب  املعيشة  لغالء  رفضًا  تشتعل  عدن 

«طةطج الععط» اقرتجاصغ.. بغؤئ طفاعتئ لطمجغث طظ الخراسات الثاخطغئ المأجعرة:
«صعاسث» المةطج تثطص خثاطًا بغظ افسداء وعغؤاته تآجج لثقشات سطى الظفعذ والصرارات «صعاسث» المةطج تثطص خثاطًا بغظ افسداء وعغؤاته تآجج لثقشات سطى الظفعذ والصرارات 

تترضات «اظاصالغئ» تعثد بصاء طةطج السطغمغ وتضعطئ الفظادق

َتطئئ الاطاتظ «الرئاجغ»!َتطئئ الاطاتظ «الرئاجغ»!
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 : طاابسات
لليـوم الثالـث عـىل التـوايل، تواصلـت 
صباح ومساء أمس، التظاُهراُت الشعبيّة 
الغاضبة يف مدينة عدن املحتّلة، يف تصاعد 
الغليـان الشـعبي الناتـج عـن االنهيـار 
املعيـيش واالقتصادي الذي أحدثه فسـاد 
مصادرتهم  واسـتمرار  ورعاتهم  املرتِزقة 
لحقوق الشـعب وثرواته، واملساومة عىل 

معاناته وحاجاته اإلنسانية. 
ويف التظاهرات الساخطة، صباح أمس 
االثنـني، اقتحـم املحتجـون الغاضبـون، 
يف  «معاشـيق»  الرئـايس  القـرص  باحـة 
محافظة عدن، بعد محارصته؛ احتجاجاً 
عـىل اسـتمرار تـردي األوضاع املعيشـية 
وانهيار الخدمات ورفع أسـعار املشتقات 

النفطية بشكل جنوني. 
وقالـت مصـادر محليـة يف عـدن: إن 
اآلالف مـن املحتجني الغاضبـني اقتحموا 
يف  لسـاعات،  محارصتـه  بعـد  القـرص 
محاولة منهم لطـرد الحكومة التي تتخذ 

منه مقًرا لها. 
وتداول ناشـطون عىل وسائل التواصل 
االجتماعي، مقاطع فيديو للحظة اقتحام 
املحتجـون لباحـة القرص وانتشـارهم يف 

ساحاته. 
وهتفـوا بشـعارات مناوئة ملا يسـمى 
املرتِزقة؛  وحكومـة  الرئاسـة»  «مجلـس 
نتيجة تجاهلهم امُلستمّر ملعاناة املواطنني 
ومواصلـة إمعانهـم يف تجويـع املواطنني 
بفرض الجرعات املتتالية عليهم بالتزامن 
وانعـدام  العملـة  انهيـار  اسـتمرار  مـع 
الفسـاد،  وتفـيش  األََساسـية  الخدمـات 
وتصاعد ممارسات سياسة التجويع التي 
يسعى من خاللها تحالف العدوان وأدواته 
إىل تطويع الشعب لإلمالءات االستعمارية 
املشـبوهة وإجبـاره عـىل الخضـوع لها 

مقابل فتات العيش. 
وجاءت هـذه االنتفاضة نتيجة ارتفاع 
أوسـاط  يف  واالحتقـان  الغليـان  حالـة 
املواطنني الذيـن أشـعلوا التظاهرات منذ 
يومـني، ضـد مجلـس االرتـزاق وفصائل 

املرتِزقة املتناحرة، نتيجـة تدهور أوضاع 
املواطنني لدرجة تفوق احتمالهم، وسـط 
مؤرشات عىل اتسـاع رقعـة االنتفاضة يف 

املحافظات الجنوبية األُخرى. 
ويف السـياق، أوضحـت وسـائل إعالم 
أن  االثنـني،  أمـس  للعـدوان،  مواليـة 
قطـع  وأعمـال  الشـعبيّة  االحتجاجـات 
الطرقات وحرق اإلطارات اسـتمر، مساء 
أمـس، بوتـرية سـخط عاليـة؛ احتجاجاً 
عـىل ارتفاع أسـعار الوقود بنسـبة تصل 
إىل 14 % عـن السـعر الحـايل بزيـادة 6 
آالف ريال عن السـعر السابق، واستمرار 
ارتفاع األسـعار وتدهـور الوضع املعييش 
عـىل الرغم مـن الشـائعات الواهمة التي 
يطلقها مسـؤولو حكومة الفنادق بشأن 
املعتمـدة عـىل  اإلصالحـات االقتصاديـة 

الخارج. 
وأظهرت صور ومشـاهد فيديو اآلالف 
مـن املواطنـني الذيـن احتشـدوا يف عـدد 
مـن مديريات عـدن، منهـا كريرت وصرية 
مـن  عـدداً  وأغلقـوا  عثمـان،  والشـيخ 
لتنظيـم مظاهرات  الشـوارع؛ اسـتعداداً 

ليلية واسعة. 
وشـهدت مدينـة عـدن، ليـل أمـس، 
تظاهـرات عارمة، َحيُث قطع املحتجون 
الطريـق الرئيسـية والفرعيـة الرابطـة 

وسـط  مديريـات  وعـدة  املدينـة  بـني 
اإلطـارات،  يف  النـار  وأرضمـوا  عـدن، 
وسـدوا الطرق بالحجـارة مانعني مرور 
السـيارات عند مدخـل مديرية املنصورة 
إىل بقيـة املديريات، يف انتفاضة شـعبيّة 

غري مسبوقة. 
وأَشاَرت مصادُر محلية إىل أن املحتجني 
حاولوا إغالَق محطة الرضا للوقود التابعة 
لرشكة النفط يف عـدن وجرت مصادمات 
مع بعـض حراس املحطة وُسـمع إطالق 

رصاص باملنطقة. 
مناهضـًة  شـعاراٍت  املحتجـون  ورّدد 
لحكومـة الخونـة، مسـتنكرين الزيادات 
السـعرية التي يتم فرضها من حني آلخر 

ة عىل أبناء مدينة عدن.  وَخاصَّ
وطالـب املحتجـون الغاضبـون بطرد 
املرتِزقـة وتحالـف العدوان الذي يبسـط 
يديـه عـىل الثـروات النفطيـة ويصادره 

لصالح مشاريعه. 
وأّكـدت املصادُر أن مليشـياٍت مسلحًة 
االنتقـايل»  يسـمى «املجلـس  ملـا  تابعـة 
التابع لالحتـالل اإلماراتي، لجأت لتفريق 
املتظاهريـن بالرصـاص الحـي، بعـد أن 
تجمعـوا بأعداد كبرية لالحتجاج عىل رفع 

أسعار الوقود. 
وقالـت املصادر: إنـه بموجـب القرار 

الـذي بدأ رسيانه، أمس، سـريتفع سـعر 
جالون البنزين سـعة 20 لرتاً يف املحطات 
التجاريـة التابعـة للقطـاع الخـاص من 
22500 إىل 25800 ريال (نحو 23 دوالراً). 
يشـار إىل أن هـذه تعتـرب رابـَع زيادة 
تقّررها ما تسـمى رشكة النفـط التابعة 
لحكومـة املرتِزقة، يف أسـعار الوقود منذ 
مطلـع العام الجاري، يف ظل تردي الوضع 
االقتصـادي واملعيـيش الـذي يعانـي منه 

أبناء املحافظات الجنوبية املحتّلة. 

وكانـت عـدن املحتّلـة ومدينـة تعز 
قـد شـهدتا خـالَل اليومـني املاضيني، 
احتجاجـاٍت شـعبيّة غاضبـًة؛ تنديـداً 
بانهيـار املنظومة املعيشـية والخدمية 
واالنفـالت األمني الذي بـات يوفر بيئة 
خصبـة لعصابـات االحتالل السـعودّي 
تمـارس  والتـي  املتناحـرة،  اإلماراتـي 
البينية  واالعتقـاالت  االغتيـاالت  جرائم 
وترتكـب االنتهـاكات امُلسـتمّرة بحـق 

املواطنني. 

أخبار

شغ ظض اقظصسام التاخض برساغئ جسعدّغئ إطارتغئ إلبصاء العضع «طرغدًا»:

وجط تثاسغ المعاذظغظ لاظزغط تزاعرات لغطغئ غعطغئ تاى تثفغش طساظاتعط الماخاسثة طع تساظط شساد المرتِجصئ:

اجــامراُر الازاعرات الشاضئئ شغ سثن جراء ارتفاع أجسار العصعد واظعغار العضع المسغحغ والثثطغ وافطظغ
الماظاتــرة وأدواتــه  اقتاــقل  برتغــض  وططالــُإ  ذرصــات  وصطــع  «طساحــغص»  الرئاجــغ  الصخــر  اصاتــاُم 

«الحارع الةائع» يف الزقم غحاسض يف سثن وغطالإ بطرد املرتجصئ ورساتعط املاآطرغظ

شخائض املرتجصئ تائادل اقّتعاطات بالعصعف وراء 
الاثععر وطفاصمئ طساظاة املعاذظني

 : طاابسات
املواليـُة  املرتِزقـُة  األطـراُف  واصلـت 
للعدوان، تبـاُدَل االتّهامات بشـأن وقوف 
التدهـور  وراء  املتناحـرة  األطـراف  تلـك 

املعييش الكارثي يف املحافظات املحتّلة. 
وفيما يتهم مرتِزقُة االحتالل اإلماراتي 
يف  النافـذة  اإلصـالح  مرتِزقـة  وقـوف 
وراء  الخدميـة،  الحكوميـة»  «الجهـات 
التدهـور، حّمل خونة اإلخوان ما يسـمى 
سـعوديٍّا،  املشـكل  الرئاسـة»  «مجلـس 
مسـؤولية تدهور األوضاع املعيشـية لدى 
املواطنـني وانعدام الخدمـات، يف محاولة 
منـه لركوب موجـة االنتفاضة الشـعبيّة 
الغاضبـة يف املحافظـات الجنوبيـة وعىل 
رأسـها عـدن، وكـذا التنصـل مـن اآلثار 
قيـادات  فسـاد  تركهـا  التـي  الكارثيـة 
اإلصالح وانعكست عىل معاناة املواطنني. 
واتّهمـت وسـائُل إعـالم الحـزب منها 
«قنـاة بلقيس»، مجلـَس العليمي بعجزه 
عـن إدارة الدولة وتجاهلـه ملعاناة الناس 
املتصاعدة، يف حني تناسـت تلك الوسـائل 
املعاناة التي يكابدها املواطنون يف مناطق 

سـيطرة اإلصالح، وكّل املناطق الخاضعة 
املتناحـرة  املرتِزقـة  فصائـل  لسـلطة 
واملوزعـة الوالء بـني االحتالل السـعودّي 

واالحتالل اإلماراتي. 
وقالت قنـاة بلقيـس، التابعـة لتوكل 
كرمـان القياديـة يف حـزب اإلصـالح: إن 
املجلـَس الرئايس عاجٌز عـن إيجاد حلول 
حقيقيـة ملعالجـة األزمات املركبـة التي 

يعيشها املواطنون يف مناطق سيطرته. 
وقالـت القنـاة يف التقريـر: إن فشـل 
الخاضـع،  ومجلسـه  العليمـي  املرتـِزق 
يف إدارة الوضـع والتخفيـف عـن معاناة 
النـاس، يؤّكــد عجـزه عـن إدارة الدولة 

والخروج بها إىل بر األمان. 
وتأتـي محاولة اإلصـالح ركوب موجة 
االنتفاضة الشـعبيّة، عـرب دفعه إلعالمه 
لتبنيهـا وتحميـل املرتِزقـة املنضويـن يف 
مجلس العليمي وفصائل املرتِزقة التابعة 
لالحتـالل اإلماراتـي، مسـؤولية تدهـور 
األوضاع املعيشـية، بالتزامن مـع ارتفاع 
األسـعار بشـكل جنونـي يف املحافظـات 
وفصائله،  املجلـس  لسـيطرة  الخاضعـة 
وفـرض األخـري لجرعـة نفطيـة جديدة، 

مـا فاقم من معانـاة املواطنني ودفع بهم 
للخروج إىل الشـارع يف انتفاضة شـعبيّة 
تشـري إىل تَحّرك شـعبي قد يقود إىل ثورة 
تجتث الفصائل املرتِزقـة التابعة لتحالف 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ويف السـياق يشـاُر إىل أن مـا يسـمى 
االتّهامـات  يوجـه  االنتقـايل  املجلـس 
بشـكل دائـم صـوب سـلطات املرتِزقـة 
املواليـة لالحتـالل السـعودّي والتي منها 
حـزب اإلصـالح، واتّهامهـم وراء تدهور 
األوضـاع، وهـو األمر الذي يكشـف مدى 
تمسـك فصائل املرتِزقة بالتالعب بمعاناة 
الشـعب عـرب تبـادل االتّهامـات يف ظـل 
انقسـام السـلطات املرتِزقة، غري أن هذه 
الفوىض واالنقسـامات التي تتـم برعاية 
سـعوديّة إماراتيـة، تؤّكــد أن الريـاض 
وأبوظبي تـرصان عىل إبقـاء الوضع بني 
قصـرية  واإلصالحـات  االنهيـار  حالتـي 
العمـر، بغرض إبقـاء الوضـع «مريضاً» 
ويفتك باملواطنني ويفاقم معاناتهم؛ كون 
الحاجة اإلنسـانية باتت ورقًة بيد تحالف 
العدوان يساوم بها للحصول عىل مكاسَب 

سياسية وعسكرية مشبوهة. 

شغ تةاعض لمساظاة المعاذظغظ وتتثٍّ لطشطغان الحسئغ:

خروُج طتطَاغ الضعرباء يف سثن 
وتدرطعت سظ الثثطئ؛ بَسئِإ ظعإ 

املرتجصئ ورساتعط لطعصعد املحشض
 : طاابسات

بالتزامـن مع حالِة الغليان الشـعبي املنّدد 
بانهيار املنظومة املعيشية والخدمية، خرجت 
أهـمُّ محطـات توليـد الكهربـاء يف محافظـة 
حرضموت، أمـس، عن الخدمـة، نتيجة نفاد 
الوقـود املشـغل لهـا، فيمـا تعاني عـدن من 
خـروج مفاجـئ للكهربـاء، وهو األمـُر الذي 
يؤّكـد عـدم مباالة سـلطات املرتِزقة بمعاناة 
املواطنـني، وتحـدي تلـك السـلطات املرتهنة 

لحالة الغليان الشعبي ومطالبه املرشوعة. 
ونقلت وسـائل إعـالم موالية للعـدوان، أن 
املؤّسسة العامة للكهرباء يف حرضموت أعلنت 
خروج محطة السقطري يف مدينة الشحر عن 

الخدمة بشكل نهائي، جراء نفاد الوقود. 
وأّكــدت أن توقـف هـذه املحطـة الهامة 
سـكان  سـيحرم  الخدمـة  عـن  وخروجهـا 
مديريـات الشـحر وشـحري والغيـل والديس 

الحامي من خدمة الكهرباء. 
ويف عـدن، أعلنـت تلك الوسـائل أن كهرباء 
عـدن، خرجت، أمـس االثنني، عـن الخدمة يف 

عموم مديريات املدينة. 

وأوضحت أن انطفاء الكهرباء جاء بشـكل 
مفاجئ نتيجة توقف محطات التوليد. 

عـدن  يف  الكهربـاء  خـروج  وتزامـن 
وحرضمـوت عـن الخدمـة، مع ازديـاد حالة 
االحتقان الشـعبيّة يف املناطـق املحتّلة نتيجة 
االنطفـاءات املتواصلة للتيار الكهربائي والتي 
تصـل إىل أكثر من 15 سـاعة يف اليوم، وسـط 
تسـديد  املرتِزقـة  اسـتمرار رفـض حكومـة 
مسـتحقات رشكات الطاقـة املشـرتاة وكـذا 
تجاهـل الطلبـات امُلسـتمّرة إلمـَداد محطات 
حرضمـوت «الغنية بالنفط» وعـدن، بالوقود 
الـكايف لتشـغيلها، عىل الرغم من أن سـلطات 
املرتِزقـة وتحالف العدوان تقـوم بنهب النفط 
الخـام وبيعه ومصـادرة إيراداتـه، وهو األمر 
الذي يكشـُف مـن جديـد إرصاَر املرتِزقة عىل 
قيادة الشعب بالتجويع والتطويع واألزمات. 

يُشـاُر إىل أن سـكاَن املحافظـات الخاضعـة 
لسيطرة العدوان وفصائل مرتِزقته املتناحرة، ال 
سيَّما الساحلية التي تصل درجات الحرارة فيها 
إىل أكثر من 40 درجة مئوية، يعانون من انقطاع 
شـبه كيل يف التيـار الكهربائـي إال من سـاعات 

قليلة، ما فاقم من معاناة املواطنني هناك. 
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بغؤئ طفاعتئ لطمجغث طظ الخراسات الثاخطغئ

تقارير

 : ضرار الطغإ
يف الوقـت الـذي يحـاوُل فيـه تحالُـُف العـدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي الرتويَج لتشـكيل 
ما يسـمى «مجلس القيـادة الرئـايس» للمرتِزقة، 
تؤّكــد  وقيادتهـم،  صفوفهـم  لتوحيـد  كخطـوة 
ُكــّل املعطيـات والتفاصيـل أن هـذا املجلس جاء 
ًخـا» باملزيد من مسـببات الخـالف التي من  «مفخَّ
شـأنها أن تضاعَف مسـتوى االنقسامات الداخلية 
بني أدوات العدوان، بما يف ذلك أعضاء املجلس الذين 
تم تجريُدهم من «امتيَازاتهم» كقيادات عسـكرية 
تمِلـُك نوعاً مـن النفوذ عـىل األرض، وتحويلُهم إىل 
واجهـاٍت مشـلولة ال تمِلـُك حتـى حقَّ اتِّخـاذ أية 

قرارات. 
من تلـك التفاصيـل أن الهيئاِت والِفـَرَق التي 
تـم تشـكيلُها تحت مظلـة ما يسـمى «املجلس 
«هيئـة  يدعـى  مـا  مثـل  للمرتِزقـة  الرئـايس» 
املصالحة» و»الفريق االقتصادي» و»القانوني»، 
تصطـدُم بوضـوح مـع مجلـس نـواب املرتِزقة 
وحكومتهـم بكلها، وتخلـق نزاًعـا واضًحا عىل 
صالحيـات اتِّخـاذ القـرارات التي بـات معروفاً 
أنها ترتبط بمصالـح فصائل املرتِزقة وقياداتهم 
وال تحكمهـا أيـة قوانـني أَو اعتبـارات جامعة، 
وبالتـايل َفإنَّ «املجلس» بملحقاتـه يخلق ميداَن 
الذيـن  املرتِزقـة  بـني  ومحتدمـاً  جديـداً  رصاٍع 
فشلت السـعوديّة سابًقا وبشكل ذريع يف توحيد 
صفوفهـم؛ بَسـبِب تضـارب املصالح بـني دول 

تحالف العدوان نفسها. 
بالتـايل، َفـإنَّ معـارك النفـوذ واملصالـح داخل 
سـلطة املرتِزقة لن تسـتمر فحسـب، بل سـتزداد 
احتداًمـا مع وجـود «رؤوس» الفصائـل املتناحرة 
داخل ما يسـمى «املجلس الرئايس» الذي يمثّل هو 
نفُسـه ميدان رصاع بني أعضائه؛ ألَنَّ من يحملون 
صفة «نواب الرئيس» فيـه، ال يملكون يف الحقيقة 
صالحيات اتِّخاذ القرارات بشـكل فـردي، ما يعني 
أنهم سـيخوضون رصاعـاً مع املرتـِزق «العليمي» 
الـذي ال يختلُف عن الفاّر هادي يف كونه محسـوباً 

عىل طرف معني. 
وإذا كانت التشكيلُة السابقُة للمرتِزقة قد مثّلت 
بيئًة لرصاعات دموية واسـعة بني أتباع السعوديّة 
واإلمارات، َفإنَّ التشكيلة الحالية تمثل بيئًة لنُسخٍة 
أكثـَر تعقيداً من هـذا الـرصاع؛ ألَنَّ أعضاء مجلس 
املرتِزقـة يملكـون طموحـاٍت شـخصيًة متباينـة 
ووالءات متعددة حتى وإن كان بعُضهم محسـوباً 

عىل طرف واحد. 
يف ظل هـذا الواقع سـتفيض أيُة قـرارات تعينٍي 

ملسؤولني أَو محاوالت لتشـكيل «حكومة» برسعة 
إىل جـوالت رصاع وخالفـات حادة، قد ال تسـتطيع 
السـعوديّة نفسـها وضـع َحـــّد لها، مـع وجود 
أطـراف أُخرى داخـل تحالـف العدوان لهـا أجندة 
ة لن تتوقف عن محاولة تنفيذها عرب أدواتها  َخاصَّ
التي يأمـل ُكـّل منها أن يكون هـو الذراع الرئييس 

واألكثر نفوذاً عىل األرض. 
َفـإنَّ  األرض،  عـىل  النفـوذ  عـن  وبالحديـث 
«القواعـَد املنظِّمة» ملجلـس املرتِزقة، تنص عىل 
أنه ال يجوز لرئيس املجلس وأعضائه الجمُع بني 
عضويـة املجلـس وأي عمل تنفيـذي آخر مدني 
أَو عسـكري، وهـو ما يعنـي أنهم سـيحرمون 
مـن مناصبهم السـابقة كقـادة عسـكريني أَو 
محافظـني، وهـذه املناصـب ليس من السـهل 
التخيل عنها؛ ألَنَّها تمثل بالنسـبة لهم «النفوذ» 
الذي يمتلكونـه والذي صنع منهم قيادات بارزة 
لفصائـل املرتِزقـة وشـّكل طموحاتهـم يف تويل 
أدوار كربى، وبدونه لن يكون لديهم أية إْمَكانية 
للحفاظ عىل نفوذهم ومواجهة خصومهم الذين 

ينتظـرون الفـرص ألخـذ مكانهم عـىل األرض 
ولديهم دعم خارجي. 

بسلطة «شكلية» بال صالحيات ضمن «املجلس»، 
وبـال نفوذ عىل األرض، سـيكون مـن الصعب عىل 
أعضـاء مجلـس املرتِزقة حتى التظاهـر بـ»وحدة 
الصف» التـي يروجها تحالف العـدوان، فضالً عن 
تطبيقها عمليٍّا، فبالنسبة للمرتِزق سلطان العرادة 
عىل سبيل املثال، سيكون التعارض بني «عضويته» 
يف املجلس وامرباطوريته التي شـيَّدها يف مأرَب عىل 
إيرادات النفط والغاز والدعم العسـكري السعودّي 
تعارضاً مزعجـاً للغاية، ُخُصوصاً إذَا ذهب منصبه 
السـابق ملرتِزق مـن فصيل آخـر، ولن يكـون هذا 
مسـتبَعداً؛ ألَنَّ مـأرب تشـهد منذ سـنوات رصاعاً 
َكبـرياً عىل النفـوذ بني حزب اإلصالح (وعىل رأسـه 
املرتِزق العرادة) واملرتِزق «بن عزيز» املحسوب عىل 

اإلمارات. 
تحـاول السـعوديّة أن تغطـي عـىل هـذا الواقع 
بدعاية «هيكلة وتوحيد» قوات املرتِزقة املنقسـمة 
واملتناحـرة تحـت قيـادة واحـدة، لكـن األمر ليس 

بهذه البسـاطة، فـ»اتّفاق الرياض» كان قد حاول 
االقـرتاب مـن هـذه الدعاية وفشـل تمامـاً، وبيئة 
الـرصاع املفتوحة التـي يصنعها مجلـس املرتِزقة 
الرئـايس، تجعل األمـر أقرَب إىل املسـتحيل، كما أن 
مسـودة ما يسـمى «القواعـد املنظمـة» للمرتِزقة 
اسـتخدمت توصيف «التكامل» بـدالً عن «الدمج» 
يف الحديـث عن توحيد قوات املرتِزقة، وهو ما يعني 
أن ُكـّل فصيل عسكري سـيحتفظ عمليٍّا بتكوينه 
املسـتقل الذي يجعلـه قابال بسـهولة للخروج عن 

املنظومة الهشة للغاية. 
ووفقاً لكل ما سـبق، َفإنَّ الحديَث عن «توحيد» 
صفـوف املرتِزقـة تحَت ِمظلة ما يسـمى «املجلس 
الرئـايس» ليس فقط ُمَجـّرد دعاية ال أََسـاس لها، 
بـل إنه تناُقٌض تامٌّ مع واقع االنقسـام الكبري الذي 
ينطوي عليه تكوين هـذا «املجلس» وكل ما يتعلق 
بـه، وهو ما يعني أن تعويـَل دول العدوان ورعاتها 
عىل إْمَكانية استخدام التشكيلة الجديدة للمرتِزقة 
لتحقيق مكاسَب سياسـية أَو عسكرية هو تعويل 

عىل وهم خالص. 

افسدــاء بغــظ  َضئغــرًا  خثاطــًا  جــاثطص  لطمةطــج  المظزمــئ»  «الصعاســث  طســعدة 
العغؤــات والفــرق المظئبصــئ سظــه تآجــج لثقشــات تــادة سطــى الظفعذ والصــرارات

ــِجصــئ  ــمــرت ــــعات ال ــئ «تـــعتـــغـــَث» ص ــتــال ــث اجــا ـــ ــآّض ــات ت ــمــســطــغ الــاــةــارب وال

ظزرٌة سطى تضعغظ «طةطج» المرتِجصئ:

السةري: إسادُة عغضطئ املرتِجصئ لغسئ خطعة جقم وصراُرعط ضطه بغث السسعدّغئ
 : خاص

 أّكـد عضُو الوفد الوطني املفاوض، عبد امللك العجري، 
أن مرتِزقـَة العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي ال 
يملكـون قراَر السـلم والحـرب، وأن دوَل العـدوان هي 
املتحكمـة، ُمشـرياً إىل أن الرتويَج إلعادة هيكلة سـلطة 
املرتِزقة كخطوة سـالم، ُمَجـّرد محاولـة لتضليل الرأي 

العام. 
وقال العجـري يف تغريدة عىل تويـرت: إن العدوَّ حاول 
«تسـويَق إعادة هيكلة ما يسمى الرشعية كخطوة نحو 
السـالم أمام املجتمع الدويل وجاءت إزاحة هادي وحزب 

اإلصالح؛ باعتبَارهم أكثَر من يعرقل السالم». 

وأضـاف: «هيكلـوا واآلن الُهدنـة تمـىض وال جديـَد 
يف اسـتحقاقات مـا بعد الُهدنـة» يف إشـارة إىل أن تغيري 
تشـكيلة املرتِزقة لم يكن له تأثري عىل مسـار السـالم يف 

الواقع. 
وسعت دول العدوان لرتويج إعالن ما يسمى «مجلس 
القيادة الرئايس» للمرتِزقة كخطـوة نحو إنهاء الحرب، 
لكن ُكـّل املؤرشات عىل الواقع باتت تؤّكـد بوضوح أنها 
لم تكن سـوى محاولة لتغيري الواجهـة املحلية للعدوان 

وترتيب صفوف أدواته لتصعيد جديد. 
وتابـع العجري: «صحيـٌح أن حزَب اإلصـالح ال يريُد 
السـالم، لكـن السـعوديّة حقيقة هـي من بيدهـا قراُر 

الحرب والسلم وهي املسؤولة». 

يسـمى  مـا  يقـدم  أن  السـعودّي  النظـاُم  ويحـاول 
«املجلس الرئايس» للمرتِزقـة؛ باعتبَاره الطرَف الرئييس 
يف مفاوضات السـالم مع صنعاء؛ لجعل تحالف العدوان 
يبدو بمظهر «الوسـيط»، وبالتايل التنصل عن مسؤولية 
اسـتمرار العـدوان والحصـار والتهرب مـن التداعيات، 
لكن موقَف صنعاء الثابت بخصوص السـالم يجعل هذا 
املسـعى بال قيمـة؛ ألَنَّ وقـَف عمليات الردع العسـكرّي 
مرهوٌن بوقف العـدوان ورفع الحصار وإنهاء االحتالل، 

وهو أمٌر ال تستطيُع دوُل العدوان االلتفاَف عليه. 
وأثبتت الُهدنُة الحاليـة أن دوَل العدوان هي َمن تمِلُك 
ُكـلَّ القرارات، وأن ما يسمى املجلس الرئايس ال يمِلُك أيَة 

صالحيات للبَتِّ يف املِلفات. 
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الاقتط الصئطغ: جرغمئ طرتجصئ 
السثوان بتص الظساء يف تغج طظ 

أشزع السغعب واملسعرات الصئطغئ 
 : خاص

أدان مجلـُس التالحـم الشـعبي القبـيل، جريمـة مرتِزقة 
العدوان الوحشـية باغتصاب سـت فتيـات يف مديرية حيس 

بمحافظة الحديدة. 
واعتـرب املجلـس يف بيـان تلقـت الصحيفة نسـخة منه، 
الجريمـة من أفظـع الجرائـم والعيـوب واملعـورات القبلية 
املشـينة التي ال تسـقط بالتقادم، مؤّكــداً أن هذه الجريمة 

وسابقاتها ستظل عاراً وعوراً يف جباه مرتكبيه. 
ودعـا البيان كافة قبائل اليمن إىل الخروج الواسـع ضمن 
مسـريات ووقفات تنديدية غضبـاً ورفضاً واسـتنكاراً لهذه 

الجرائم الوحشية. 

سرٌض ضحفغ لطقب املثارس 
الخغفغئ بمثغرغاغ البعرة وحسعب

 : طاابسات
نظم طالب املـدارس الصيفية بمديريتي الثورة وشـعوب 
بأمانة العاصمة، أمس، عرضاً كشـفياً إلبـراز املهارات التي 

اكتسبها الطالب. 
وخالل العـرض الذي حرضه مدير مديرية شـعوب أحمد 
الصمـاط، وقيادات محليـة وتنفيذية وتربوية وشـخصيات 
اجتماعيـة وعقـال، أشـار وكيـل أول أمانـة العاصمة خالد 
املدانـي، إىل تميز األنشـطة والـدورات الصيفية لهـذا العام، 
ومنهـا الجانـب الكشـفي بمـا يحتويه مـن أنشـطة بدنية 
وكشـفية، الفتاً إىل أن العرض يعكس مدى اسـتفادة الطالب 

من األنشطة والدورات الصيفية بمديريتي الثورة وشعوب. 
وأّكــد املداني، أهميّة الدورات واملـدارس الصيفية يف بناء 
ة، متمسك بالُهــِويَّة اإليَمـانية  جيل قادر عىل النهوض باألمَّ
ومعتز بحضارته العريقة، ُمشرياً إىل أهميّة أن تكون األجيال 
ــة  متسـلحة بالوعي الثقايف واإليَمـاني ومتطلبات بناء األُمَّ

واستعادة مجدها وقوتها. 
من جهته، أشـار مدير مديرية الثورة عقيل السـقاف، إىل 
أن الـدورات الصيفية تمثـل حاضنة للطالب لبنـاء قدراتهم 
وصقـل مواهبهم، الفتاً إىل أن العـرض أظهر املهارات البدنية 

والرياضية للطالب. 

أبظاء تعاطئ غآّضـثون اقجامرار يف طعاجعئ السثوان تاى تترغر ضاشئ افراضغ الغمظغئ
 : خاص

تواُصالً لردود الفعل الغاضبة والساخطة 
للشـعب اليمنـي إزاء الجريمة البشـعة التي 
ارتكبهـا مرتِزقـة العـدوان األمريكـي بحق 
عدد مـن النسـاء بمديرية حيـس محافظة 
الحديدة، شـهدت محافظة الحديدة مسـرية 
جماهريية حاشدة؛ تنديداً بالجريمة وتأكيداً 
عىل رضورة االسـتمرار بدعم ورفد الجبهات 
ومواصلـة معركـة النضـال والتحـّرر حتى 
تحقيق النرص وتحرير ُكـّل شرب من األرايض 

اليمنية. 
ويف املسـرية التي شـارك فيها اآلالف من 
أبنـاء محافظـة الحديـدة أدان أبنـاء تهامة 
جريمة االغتصاب، واصفني إياها بالوحشية 
والبشـعة، وعيـب أسـود يضـاف إىل سـجل 
جرائم مرتِزقة العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، وتجاوزهم للخطـوط الحمراء يف 

قيم ومبادئ وأعراف القبائل اليمنية. 
أن  إىل  املسـرية  يف  املشـاركون  وأَشـاَر 
الجريمـة (جريمة االغتصاب) مـن الجرائم 
الدخيلة عىل املجتمع اليمني، وتتناىف كليٍّا مع 
قيم ومبادئ الشـعب اليمني وأعراف القبائل 

اليمنية التي وضعت هـذه الجرائم إىل جانب 
جرائم الحرابـة، تحت البنـد القبيل املعروف 
بالعيـب األسـود؛ كون هـذه الجرائم تعكس 

دناءة وانحطاط مرتكبيها. 
وأدان وزير الشـؤون االجتماعية والعمل 
عبيد سالم بن ضبيع، يف كلمته التي ألقاها يف 
املسـرية، جريمة مرتِزقة العدوان وانتهاكهم 

ألعراض املسلمني. 
مـن جانبهمـا، أشـار وكيـال محافظـة 
الحديـدة أحمد البـرشي، ومحمـد حلييص، 
إىل بشـاعة الجريمـة التي ارتكبهـا مرتِزقة 
العدوان بحـق فتيات حيس، الفتـني إىل أنها 
مـن الجرائم الدخيلـة عىل املجتمـع اليمني 
وتتناىف مع الدين اإلسالمي الحنيف والعادات 
واألسـالف  اليمنيـة  واألعـراف  والتقاليـد 

القبلية. 
وشـّدد البـرشي وحليـيص عـىل رضورة 
الجريمـة  مرتكبـي  ومالحقـة  متابعـة 
فيهـم،  اللـه  رشع  بتطبيـق  ومحاكمتهـم 
مؤّكـديـن عىل أهميّـة االسـتمرار يف أعمال 
العـدوان،  ملواجهـة  والتعبئـة  التحشـيد 
والتصـدي له حتـى تحقيق النـرص وتحرير 

كافة األرايض اليمنية. 

وطالبا منظمات حقوق اإلنسـان الدولية 
واملحلية االضطالع بدورها يف توثيق الجرائم 
البشـعة التي ترتكـب بحق النسـاء والعمل 
عىل تقديم الجناة للمحاكمة لينالوا جزاءهم 

العادل. 
مـن جهتـه، اسـتنكر نائب مديـر وحدة 
العلمـاء واملتعلمـني باملحافظة الشـيخ عيل 

صومل، جريمة االغتصـاب وانتهاك أعراض 
املسـلمني، معترباً إياها انتهاكاً للدين والقيم 

واملبادئ اإلسالمية، وتعّدياً عىل حدود الله. 
ودعـا صومـل أبنـاء الشـعب اليمني إىل 
والتعبئـة  التحشـيد  أعمـال  يف  االسـتمرار 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  ملواجهـة 
اإلماراتـي ومرتِزقتـه، ومواصلـة دعم ورفد 

الجبهات، حتى تحقيـق النرص وتحرير ُكـّل 
شرب من األرايض اليمنية. 

وأدان بيـان صـادر عن الوقفة واملسـرية 
التـي حرضها وكيـال املحافظة عبـد الجبار 
أحمـد محمد وعيل الكبـاري ورئيس جامعة 
الحديـدة الدكتـور محمـد األهـدل ومـدراء 
املكاتـب التنفيذيـة، جريمة اغتصاب سـت 
فتيـات من حيـس والتـي ارتكبهـا مرتِزقة 
العدوان.  واعترب الجريمَة عيباً أسوَد تُدلُّ عىل 
بشـاعة قوى العدوان واملرتِزقة ومرشوعهم 
اإلفسـادي اإلجرامي، مؤّكـداً أن ما تقوم به 
عصابات مرتِزقة العدوان يتناىف مع القانون 

اإلنساني الدويل واألعراف الدولية. 
الدوليـة  املنظمـات  البيـان  وطالـب 
الحقوقيـة واإلنسـانية االضطـالع بدورهـا 
يف إثبـات وتوثيق تلك الجرائـم.. داعياً أحرار 
العالم الوقوف بحزم يف وجه جرائم العدوان. 
وأّكـد أن ارتكاب مثل هذه الجرائم، يحتم 
عىل الجميع التَحّرك ملساندة الجيش واللجان 
الشعبيّة لتطهري السـاحل الغربي من الغزاة 
واملرتِزقـة، داعيـاً القبائـل اليمنيـة إلعـالن 
النكف ورفد الجبهـات باملال والرجال دفاعاً 

عن األرض والعرض والسيادة. 

وزارة السثل تثّحـظ طعاَم لةان اجاصئال حضاوى املعاذظني تعل إجراءات الاصاضغ

العتثة البصاشغئ لطعغؤئ الظسائغئ تضّرم تاشزات الصرآن الضرغط 
بسثد طظ طثارس وطراضج افطاظئ

 : خظساء
دّشـنت وزارة العدل، أمس، أعماَل لجان استقبال 
شـكاوى املواطنـني ألي إهمـال أَو تقصري يف سـري 
إجراءات التقايض يف املحاكم االستئنافية واالبتدائية 

بأمانة العاصمة واملحافظات. 
وأّكــد وزير العدل، القـايض نبيل نارص العزاني، 
أن اللجان تبدأ أعمالها يف محاكم االسـتئناف بأمانة 
العاصمة واملحافظات، الستقبال شكاوى املواطنني 

عىل مدى أسبوع. 
وأوضح أنه سـيتم التعامل مع شكاوى املواطنني 
وفـق اإلجـراءات القانونية الالزمة مـن ِقبل اللجان 
ة  املعنيـة، وضمن مسـارات إجرائية موّحـدة َخاصَّ
بدراسة الشكاوى وتحليلها، واالطالع عىل اإلثباتات. 
وأَشـاَر وزيـر العـدل إىل أنه سـيتم االسـتماع إىل 
أقوال الشاكي واملشكو به، وتحليل وتكييف الواقعة 
كمخالفـة إداريـة أَو ذات طابع جنائـي، ما يوجب 

إحالتها إىل نيابة األموال العامة. 
وحث املواطنني عىل تحري املصداقية أثناء تقديم 
الشـكاوى واالبتعاد عن الكيديـة.. مؤّكـداً أن لجان 
وزارة العدل ستسـتقبل الشـكاوى وتتجاوب معها، 
وتتعامـل بـكل جدية ومصداقيـة لتحقيـق العدالة 

لطالبيها. 
ولفـت القايض العزاني إىل حرص قيادة السـلطة 
القضائيـة عـىل تحقيق العدالـة العاجلـة والناجزة 
واالرتقاء بمستوى األداء القضائي، وتحقيق الرقابة 
الفعليـة يف الجوانـب اإلداريـة واملاليـة والتنظيمية 
والكتابيـة والقضائيـة، وفـق الهيئـات القضائيـة 

املتخصصة. 
من جانبه، أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، 
القـايض أحمد عيل الشـهاري، أن الهيئـة كلفت 12 
لجنة، بداية شهر ذي القعدة للعام الهجري الجاري، 
بالنزول امليداني إىل املحاكم االسـتئنافية واالبتدائية 
التابعـة لها لبحـث العديد من املواضيـع املدرجة يف 
جدول أعمالها وفق الخطة املعّدة من دائرة التفتيش 

القضائي يف الهيئة. 
السـتقبال  لجنـة  شـّكلت  الهيئـة  أن  وأوضـح 
الشـكاوى ضد أعضائها وموظفيها لبحثها واتِّخاذ 
هيئـة  أن  مبينًـا  الالزمـة..  القانونيـة  اإلجـراءات 

ة السـتقبال شـكاوى  التفتيـش لديها دائرة َخاصَّ
الـدوام  خدمـة الجمهـور خـالل  املواطنـني عـرب 

الرسمي. 
بـدوره، أّكـد أمني عام مجلـس القضاء، القايض 
سعد أحمد هادي، أن تدشـني أعمال لجان استقبال 
شـكاوى املواطنني يعترب حافزا َكبـرياً وتوعية بحق 
املواطنـني يف اإلنصـاف ورفع املظلوميـة إن وجدت، 
سـواء كانت هـذه الشـكاوى متعلقة بالقضـاة أَو 
أعضاء النيابة أَو اإلداريني، فاملنظومة العدلية تمثل 
عمـال تكامليا يهدف إىل خدمـة املواطن، وبما يخدم 

الصالح العام. 

 : خظساء
النسـائية،  للهيئـة  الثقافيـة  الوحـدة  كرمـت 
حافظات القرآن الكريم من طالبات املراكز الصيفية 
يف عـدد من املـدارس واملراكـز الصيفيـة بمديريات 

شعوب والثورة والوحدة وبني الحارث باألمانة. 
جـاء ذلك خـالل الحفـل التكريمي الـذي نظمته 
مـدارس جيل القـرآن الكريم، أمس االثنـني، بأمانة 

العاصمة. 
وأّكـدت مسـؤولة مدارس جيل القـرآن باألمانة 
ـة السالم القاسمي يف كلمة ألقتها يف الحفل، عىل  أُمَّ
أهميّة قراءة كتابة الله القراءة الصحيحة وحفظه، 
وفهـم أحكامـه بعيًدا عـن الثقافـات املغلوطة، بما 
يسـهم يف القيـام بمسـؤولياتنا، وأداء واجباتنا عىل 

أكمل وجه. 
من جانبها، شـّددت مسـؤولة الوحـدة الثقافية 
للهيئة النسـائية بأمانة العاصمة حنان العزي، عىل 

رضورة العودة إىل الله والقرآن الكريم يف االبتعاد عن 
ة يف ظل الهجمة الرشسـة  الضـالل والغفلـة، َخاصَّ
ــة اإلسالمية، والتي  التي يشـنها أعداء الله عىل األُمَّ
ــة ومسـخ  تهدف من خاللهـا طمس ُهــِويَّة األُمَّ
شـعوبها، وإبعادهـا وفصلهـا عن دينهـا، الفتة إىل 
مـا تمثله مؤامـرات األعداء وحمالتهـم من خطورة 
ة وأنهـا جاءت بعـد العديد من  ـــة، َخاصَّ عـىل األُمَّ
املؤامـرات واملكائد التي أوصلتهـا إىل ما وصلت إليه 

اليوم من حالة الذل والهوان. 

خقل طسغرتعط الةماعغرغئ المظّثدة بةرغمئ اغاخاب شاغات بتغج:
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 : طاابسات
يف اعرتاٍف يؤّكــُد صحَة وقوف مرتِزقة 
التقطـع  جرائـم  وراء  املمنهـج  العـدوان 
والقتل بحق املسـافرين عرب طـور الباحة 
بمحافظة لحـج التي باتت وكراً لعصابات 
شـكري  حمـدي  املرتـِزق  أقـر  املـوت، 
الصبيحـي، الـذي يحمل صفة ما يسـمى 
أدوات  أن  عمالقـة،  الثانـي  اللـواء  قائـد 
االحتـالل اإلماراتـي املنضويـة ضمـن ما 
يسـمى «الحزام األمني» تتحمل مسؤولية 
الجرائـم املرتكبـة بحق املسـافرين واملارة 
عـرب منطقـة طـور الباحـة، وذلـك مـن 
خالل االنفالت األمني املمنهج وفشـلها يف 
وقـف تلك الجرائـم التي تطال املسـافرين 
واملغرتبني وسائقي وسائل النقل التجارية. 
وذكرت وسـائل إعالم مواليـة للعدوان 
أن من يسـمى «املسـؤول اإلعالمـي للواء 
الثاني عمالقة» أقر بمسؤولية التشكيالت 
اإلماراتـي  لالحتـالل  التابعـة  املسـلحة 
املسماة «األحزمة والنخب» يف االنتشار عىل 

امتـداد طرق طـور الباحـة لتأمينها، غري 
أن اسـتمرار الجرائم وعدم مالحقة الجناة 
يؤّكـد وقوف تلك التشكيالت املرتِزقة وراء 
ُكـّل ما يحل باملسـافرين واملـارة عرب تلك 

الطرق. 
وقالـت تلك الوسـائل نقالً عـن إعالمي 
«العمالقـة»: إن املرتـِزق حمـدي شـكري 

يقدم اعتذاره الشـديد إزاء الوضع الحاصل 
هناك. 

ولفتت إىل أن مرتِزقة ما يسمى العمالقة 
أقـروا بأن قـرار تأمـني طريـق الصبيحة 
يسـمى  مـا  يملكـه  املسـئولية  وتحمـل 
«الحزام األمني»، مشـرية إىل أن ما تسـمى 
اللجنـة األمنيـة لـم تصـدر قـراراً ألدوات 
املسـماة «العمالقـة  اإلماراتـي  االحتـالل 
والحـزام األمنـي» للقيام بتوفـري الحماية 
الالزمة للطرق يف طـور الباحة، وهو األمر 
الـذي يؤّكـد تعمـد سـلطات املرتِزقة عىل 
بقـاء حالة الفـوىض األمنيـة، وخلق بيئة 

للعصابات اإلجرامية التي تتبعها. 
والتقطـع  القتـل  جرائـم  وتتواصـل 
للمسافرين واملغرتبني والسائقني يف طريق 
طور الباحة يف ظل تورط عصابات االرتزاق 
املنضويـة ضمـن مـا يسـمى «االنتقايل» 
يف تلـك الجرائـم، يف حني أن عـدم مالحقة 
العصابـات املسـلحة يؤّكــد وقـوف تلـك 
املليشـيات املرتِزقـة وراء تغذيـة تَحّركات 

عصابات التقطعات والقتل. 

 : طاابسات
واصلـت قوى العدوان وأدواتها، أمس 
االثنـني، الخروقـاِت الفاضحـَة التّفـاق 
الُهدنـة، بارتكابها أكثـر من 140 خرقاً، 
ُد  خـالل الـ 24 سـاعة املاضية، مـا يجدِّ
التأكيَد عىل عدم نيتها يف إحالل السالم. 

أن  عسـكرية  مصـادُر  وأوضحـت 
تحليـق  يف  تمثلـت  العـدوان  خروقـاِت 
للطـريان الحربـي األباتـيش املعـادي يف 

أجواء نجران، وعرشات الخروق بتحليق 
للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس 
يف أجواء محافظات مأرب، تعز، حّجـة، 
وجبهـات  الضالـع،  صعـدة،  الجـوف، 

الحدود. 
وأّكــدت املصادر رصد خرق ملرتِزقة 
يف  تحصينـات  باسـتحداث  العـدوان 
آخـر  وخـرق  مـأرب،  مدينـة  محيـط 
برضبـات جوية للطريان االسـتطالعي 
التابـع للمرتِزقة عىل منـازل املواطنني 
ومواقـع الجيـش واللجان الشـعبيّة يف 

محافظة  املزاريق  بمديرية  حويشـبان 
الجـوف، فيمـا تم تسـجيُل اسـتهداف 
صاروخـي ومدفعـي ملواقـع الجيـش 
واللجـان الشـعبيّة يف مـأرب وحّجــة 

وصعدة والضالع. 
ولفـت املصـدر إىل أنـه تـم رصـد ما 
يزيـد عـن 50 خرقـاً بإطالق النـار عىل 
الجيـش  ومواقـع  املواطنـني  منـازل 
واللجـان الشـعبيّة يف محافظات مأرب، 
تعز، حّجـة، صعـدة، الضالع، وجبهات 

الحدود. 

أخبار

جعاُز افطظ واملثابرات غسطظ تحضغض لةان قجاصئال حضاوى 
املعاذظني تتئ حسار «أظِخِش الظاَس طظ ظفسك»

 : طاابسات
أعلـن جهـاُز األمـن واملخابـرات، عن تشـكيل لجان 
ة باسـتقبال شـكاوى املواطنـني املتعلقة  مركزية َخاصَّ
بمخالفات وتجاوزات موظفي الجهاز يف أمانة العاصمة 
واملحافظـات الحـرة تحـت شـعار «أنصـف النـاس من 

نفسك». 
ويف بيـان تلقت صحيفُة املسـرية نسـخة منـه، نّوه 
جهـاُز األمن واملخابرات إىل أن تشـكيَل هذه اللجان يأتي 
بناًء عىل توجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل عطفاً 
عـىل ما تقـّرر يف اجتمـاع املنظومة العدلية يـوم 14 ذي 

القعدة 1443هـ املوافق 13 يونيو 2022م. 
وبنّي بيـاُن األمن واملخابرات أن اللجان سـتبدأ عملها 

يف محافظات (عمران، حّجـة، صعدة، املحويت، الحديدة 
وريمة) ابتـداًء من يوم الثالثاء، 22 ذي القعدة 1443هـ 
ام وسـيتم  املوافـق 21 يونيـو 2022م، وملدة خمسـة أَيـَّ
اسـتقبال الشـكاوى يف مقـرات فـروع الجهـاز يف هذه 
املحافظات، موضًحا أن لجان اسـتقبال الشكاوى ستبدأ 
عملها يف محافظات (الجـوف، ذمار، إب، تعز، البيضاء) 
ابتداء مـن يوم األحـد، 27 ذي القعـدة 1443هـ املوافق 
ام، وسيتم استقبال  26 يونيو 2022م، وملدة خمسـة أَيـَّ

الشكاوى يف مقرات فروع الجهاز يف هذه املحافظات. 
ولفت جهاز األمن واملخابرات إىل أنه سـيتم اسـتقبال 
شـكاوى املواطنني يف أمانة العاصمـة وبقية محافظات 
الجمهوريـة يف مبنى مركـز البالغات والشـكاوى باملقر 
الرئيـيس لجهـاز األمن واملخابـرات بالعاصمـة صنعاء، 

ابتـداء مـن يـوم الثالثـاء، 22 ذي القعـدة 
املوافـق، 21 يونيـو 2022م وملـدة عـرشة 

ام.  أَيـَّ
ونّوه إىل أن أية شـكاوى بعد هذه املدة 
سـيتم اسـتقبالها عـرب مركـز البالغات 
األمـن  بجهـاز  الخـاص  والشـكاوى 

واملخابرات عىل الرقم املجاني (100). 
ويف ختـام البيـان، دعـا جهـاز األمن 
واملخابرات، جميـع املتظلمني إىل إيصال 
شكاواهم يداً بيد، ولن تقبل أية شكوى 
إال بحضور الشاكي وأدلته، كما دعاهم 
إىل تحـري الدقة والصدق يف الشـكاوى 

املقدمة منهم عىل موظفي الجهاز. 

دسا المازّطمغظ لقجراع باسةغض الحضاوي غثًا بغث لدمان الاثطص طظ الحضاوي الضغثغئ:

الصداء افسطى غثسع إلظةاز صداغا 
املعاذظني صئض اإلجازة الصدائغئ

 : خظساء
دعـا مجلـُس القضـاء األعـىل، جميَع 
رضورة  عـىل  النيابـة  وأعضـاء  القضـاة 
مضاعفة الجهود يف أعمالهم خالل الفرتة 
املتبقية مـن الدوام يف املحاكـم والنيابات، 
لشـهر  القضائيـة  اإلجـازة  قبـَل  وذلـك 
ذي الحّجــة، بمـا يكفـل إنجـاز القضايا 
وفقـاً  فيهـا  الفصـل  ورسعـة  املنظـورة 

للقانون. 
ويف اجتماعه األسـبوعي، أمس االثنني، 
برئاسـة القـايض أحمـد يحيـى املتوكل، 
ـه املجلـُس باتِّخاذ اإلجـراءات الكفيلة  وجَّ
بمعالجة اإلشـكاالت وتوفـري االحتياجات 
الرضورية لتسـيري العمل وإنجاز القضايا 
عـىل ضوء نتائـج الزيارة لجميـع محاكم 

املحافظة. 
واسـتمع املجتمعـون، إىل تقريـِر وزير 
العدل بشأن نتائج زيارته امليدانية ملحكمة 
واملحاكـم  حّجــة،  محافظـة  اسـتئناف 
التابعـة  املديريـات  بمختلـف  االبتدائيـة 
لها، وتفقده سـري العمل فيهـا، والنظر يف 
احتياجاتهـا الرضوريـة الـالزم توفرهـا، 
بمـا يكفـُل رفـع مسـتوى األداء اإلداري 
والقضائي ورسعة إنجاز قضايا املواطنني. 
واّطلـع املجلُس عىل تظلمـات عدد من 
القضاة واتخـذ إزاءها القرارات املناسـبة 

وفقاً للقانون. 
كما اطلـع املجلُس عىل طلب محال من 
مكتـب رئاسـة الجمهورية بشـأن إعادة 
النظر يف الحكم القضائي الصادر بحق أحد 

املتظلمني، واتخذ بشأنه القرار املناسب. 

شغ تعثغث جثغث غسّمص اظصساَم جططات افدوات:

أدواُت اقتاقل اإلطاراتغ غعّثدون بإصخاء تضعطئ املرتجصئ وتصغغث طةطج السطغمغ

جططات املرتجصئ تسرتف بأن «اقظفقت افطظغ املمظعب» وراء 
جرائط الاصطع والصاض يف ذعر الئاتئ

صعى السثوان تعاخض خروصاتعا الفاضتئ لطُعثظئ اإلظساظغئ والسسضرغئ

 : طاابسات
السـيايس  للـرصاع  جديـٍد  تصعيـٍد  يف 
السـعودّي  االحتـالل  أدوات  بـني  القائـم 
اإلماراتـي، رغم تشـكيِل مجلـس االرتزاق 
بقيادة العليمي، كشـف املرتـِزُق أحمد بن 
بريك، رئيس ما تسمى «الجمعية الوطنية 
لالنتقـايل»، أمس االثنني، أجنـدَة االجتماع 
يحمـُل  والـذي  اليـوم،  املرتقـب  الطـارئ 
تصعيـداً ضـد حكومـة املرتِزقـة ومجلس 

العار. 
ولّوح املرتِزق بن بريك، أمس، خالل لقاء 
جمعه بما تسمى «لجنة التوافق الجنوبي» 
بالتوّجـه نحو خطوات تصعيدية سياسية 

جديدة، أبرُزها إقالُة حكومة الفنادق التي 
قـال إنها لم تقم بدورها يف مواجهة انهيار 
الخدمـات يف الجنوب رغـم معانة املواطن، 
وسـط تبادل أطـراف املرتِزقـة االتهامات 
بشـأن االنهيار وانعكاسـاته التي أشعلت 

الشارع. 
وأَشـاَر املرتـِزق بـن بريـك إىل التوّجـه 
التـي  االجتماعـات  مخرجـات  العتمـاد 
احتضنتهـا العاصمـة املرصيـة القاهـرة 
وضمـت املرتِزق عيـدروس الزبيـدي وكذا 
توصيات «مؤتمر هلسـنكي»، والتي دعت 
لتصعيد سيايس كبري ضد حكومة املرتِزقة 

ومجلس العليمي. 
ومـن شـأن هـذه التَحـّركات تعميـق 
املرتِزقـة  سـلطات  داخـل  االنقسـام 

املتصارعـة، بما فيها ما يسـمى «املجلس 
الرئـايس» وفرض واقع جديد جنوب اليمن 
يضع مرتِزقة العدوان املنتمني للمحافظات 

الشمالية أمام مأزق كبري. 
وكانت وسائُل إعالم موالية للعدوان قد 
ذكرت أن املرتِزقـة الزبيدي وأحمد العييس 
ومحمد عـيل أحمد وقيادات جنوبية أُخرى 
توافقـت عـىل إسـقاط مجلـس املرتـِزق 
العليمـي والدفـع نحـو ترتيبات لسـلطة 
تبسـط نفوذها عىل املحافظات الجنوبية، 
يف إشـارة إىل تمسـك االحتـالل اإلماراتـي 
بالتمزيـق للجغرافيـا اليمينيـة والنسـيج 
عـىل  السـيطرة  لتسـهيل  االجتماعـي، 
االسـرتاتيجية والجغرافيـة ونهب الثروات 

واحتالل السواحل والجزر. 

الفعضى افطظغئ ُتسِصُط ضتغئ 
جثغثة يف الدالع

 : طاابسات
يف ظـل اسـتمراِر الجرائـم اليومية التي 
تمارسـها عصابات اإلجـرام يف املحافظات 
واملناطق املحتّلة، تسـببت الفوىض وحالة 
محافظـة  يف  املمنهـج  األمنـي  االنفـالت 

الضالع بمقتل مواطن يف املدينة. 
وأوضحت وسائل إعالم موالية للعدوان 
أن مسـلحاً أطلق النار، أمـس االثنني، عىل 
مواطن يف الشـارع العـام بمدينة الضالع، 
مـا أَدَّى إىل مقتله عىل الفـور، دون معرفة 

أسباب الحادثة. 
وأوضح املواطنون أن املسلح الذ بالفرار 

فـور وفـاة املواطـن، دون أن يتعرض ألية 
ُد التأكيَد عىل  مالحقـة أمنية، وهو ما يجـدِّ
وقوف سـلطات املرتِزقة وراء توفري البيئة 

لالنفالت األمني املمنهج. 
ويف ظـل الوضـِع املأسـاوي واملنهاِر يف 
ارتفعـت  املحتّلـة،  واملحافظـات  املنطـق 
معدالت انتشار الجريمة يف مناطق سيطرة 
إىل  أَدَّى  مـا  املتناحـرة،  املرتِزقـة  فصائـل 
ارتفاع أعداِد جرائِم االغتياالِت والتفجرياِت 
والقتـل بحق املواطنـني، يف ظل اسـتمرار 
سـلطات املرتِزقـة بتنفيـذ مهمـات تخدم 
األجنـدة السـعوديّة واإلماراتيـة بعيًدا عن 

خدمة الشعب. 
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 : سئاس الصاسثي 
األمريكـي  العـدوان  دوُل  تواِصـُل 
املرتِزقـة، نهـب  السـعودّي وحكومـة 
عائـدات النفـط والغاز اليمنـي، َوالتي 
كانت تمثُِّل الركيزَة األََساسيَة لالقتصاد 
اليمني خـالل عقود، وهي تغطي ٨٠ ٪ 

من املوازنة العامة للدولة. 
ويرتتب عىل هذا النهب املنظم حرماُن 
املوظفـني واملتقاعديـن مـن رواتبهم، 
واإلمعـان يف مضاعفـة معاناة املواطن 
اليمنـي، منـذ أكثر من سـبع سـنوات 

مضت. 
عـىل  املحكمـة  السـيطرة  ظـل  ويف 
قطاعـات النفـط مـن قبـل العـدوان، 
ترفـض حكومـة املرتِزقة أي مسـاعي 
دوليـة وإقليميـة لوقف النهـب املنظم 
لهذه الثروة السيادية التي تغطي رواتب 
موظفـي الدولـة وفاتـورة احتياجات 
اليمـن مـن الغـذاء والـدواء والوقـود، 
رغـم أن إيرادات النفـط ارتفعت خالل 
العامني املاضيني إىل أكثر من ١٫٧ مليار 
دوالر وهـو مبلـغ كبري يكفـي لتغطية 
كافـة رواتب موظفـي الدولة بمختلف 
مرتِزقـة  يتهـرب  لذلـك  املحافظـات؛ 
العدوان من أية مسـاٍع هادفة إىل ضبط 
إيـرادات مبيعات النفط الخـام اليمني 

وتحويلـه إىل حسـاب خـاص برواتـب 
املوظفني ويتعمدون كذلك إلفشـال أية 
مسـاٍع إقليمية ودوليـة يف هذه الجانب 
ويرفضون تنفيذ الشق االقتصادي من 
اتّفاق سـتوكهولم الذي يلـزم املرتِزقة 
عـىل تغطية العجـز يف حسـاب رواتب 
املوظفـني من عائـدات النفـط الخام، 
وهـذا دليـل دامـغ عـىل بيـع حكومة 
املرتِزقة للقطاعات النفطية والغازية. 

 
برواٌت طظععبٌئ وطرتئاٌت 

طصطعسئ 
وازدادت مؤّخـراً عمليـة نهب النفط 
اليمنـي الخـام، َحيُث يواصـل العدوان 
واملرتِزقة بيع ماليني الرباميل عن طريق 
سفن عمالقة تأتي بشكل شبه شهري 
إىل موانئ «الشحر» َو»النشيمة» َو»بري 
عيل» وغريهـا، كما تظهر ذلـك مواقع 
رصـد حركـة املالحـة الدوليـة، َحيـُث 
غـادرت الناقلة الصينيـة «أبوليتاريز» 
العمالقة ميناء الشـحر بحرضموت يف 
مايو املايض، بعـد أن قامت بتحميل ما 
يزيد عن مليوني برميل، بقيمة تتجاوز 
٢٧٠ مليون دوالر، أي ما يسـاوي ١٦٢ 
مليار ريال يمني، وهذه الكمية املنهوبة 
من النفط اليمني كافية لتغطية رواتب 

املوظفـني يف كافـة أنحـاء الجمهورية 
ألكثر من شهرين. 

ووصلت الناقلة الصينية «أبوليتاريز» 
إىل ميناء الشـحر بمحافظة حرضموت 
للمرة الثانية خالل شـهرين لنهب أكثر 
مـن مليوني برميل مـن النفط اليمني، 
َحيُث رسـت، يف العارش من شهر أبريل 
الفائـت، يف مينـاء الشـحر بمحافظـة 
 Zhoushan حرضموت قادمة من ميناء
حينهـا  السـفينة  ونهبـت  الصينـي، 
(٣١٦٫٦٧٩) طناً من النفط الخام وهو 

ما يساوي (٢٫٣٧٥٫٠٩٠) برميالً. 
وبلغت قيمـة النفط املنهـوب يف تلك 
الُشـحنة (٢٥١) مليـون دوالر أي مـا 
يفـوق ٢٢٦ مليار ريال يمني بحسـب 
باملناطـق  الـرصف  أسـعار  متوسـط 

املحتّلة، وفقاً للتقارير. 
كما غادرت الناقلة النفطية العمالقة 
النشـيمة  مينـاء   SEAVELVET
بمحافظة شـبوة، يف ٦ مايـو من العام 
الجـاري، وهـي تحمـل عـىل متنها ما 
يقـارب مليون برميل من النفط الخام، 
بقيمة تـوازي ١٠٦ ماليني دوالر، قيمة 
تضـاف إىل مبالـغ ضخمة مـن األموال 
التي نهبتها قوى العـدوان من عائدات 

النفط. 
 ويف سـياق نهـب املرتِزقـة لعائـدات 

النفـط الخام والغاز خالل شـهر مايو 
إجمـايل  أن  التقاريـر  تؤّكــد  املـايض، 
القيمـة ملا تم بيعـه بلغـت قرابة ١٨٠ 
مليـار ريـال، وهو مـا يكفـي لرصف 
أنحـاء  يف  الدولـة  موظفـي  مرتبـات 

الجمهورية لنحو ثالثة أشهر. 
 

سمطغاٌت طظزمئ
وبخصـوص عمليـات نهـب النفـط 
والغـاز املنظمـة التي تتـم يف محافظة 
حرضموت عرب مينـاء الضبة النفطي، 
األمريكـي  العـدوان  دول  قبـل  مـن 
وسـائل  تؤّكــد  اإلماراتـي  السـعودّي 
والتابعـة  املحتـّل  الجنـوب  يف  اإلعـالم 
يتـم  برميـل  مليـون   ٢ إن  للعـدوان، 
تصديرهـا ُكــّل ٤٥ يومـاً عـرب امليناء 
أمريكـي  دوالر  مليـون   ١٢٠ بإجمـايل 
حسـب السـعر العاملي لخام برنت، أي 
أنه يتـم تصدير شـحنتني يف ُكـّل ثالثة 
أشهر بقيمة إجمالية تبلغ ٢٤٠ مليون 
دوالر أمريكـي، وأن املدخول الشـهري 
من بيـع نفط حرضمـوت يصل إىل ٨٠ 
مليـون دوالر أمريكـي، هـذا غري نفط 
شـبوة وغاز بلحاف الذي تسيطر عليه 
دولـة االحتـالل اإلماراتي، ولهـذا َفإنَّ 
دول العـدوان ومرتِزقتهـا تنهب ثروات 
البالد من حقـول النفط والغاز الواقعة 

البروة المظععبئ طظ صئض السثوان افطرغضغ السسعدّي تضفغ لاشطغئ رواتإ المعظفغظ واتاغاجاِت الغمظ طظ الشثاء والثواء

جفظ سمقصئ لظعإ وجرصئ الظفط.. جفظ سمقصئ لظعإ وجرصئ الظفط.. 
الطخعخغُئ تاعاخضالطخعخغُئ تاعاخض
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يف املحافظـات الجنوبية والرشقية منذ 
العام ٢٠١٦م. 

أمـا يف محافظة مأرب فقد كشـفت 
التقارير أن عائدات النفط والغاز تصل 
فيها شهرياً إىل مليون و٨٠٠ ألف دوالر 
شـهرياً، َحيُث أّكــدت منظمة ”تقويم 
القدرات“ الدولية يف أغسُطس ٢٠٢١م، 
أن كميـَة الغاز املسـال املسـتخرج من 
حقول مأرب تبلغ ١٥٦٫٥٠٠ أسـطوانة 

يوميٍّا وبقيمة ٦٨١ ألف دوالر. 
وقالـت املنظمـة إن إيـرادات مـأرب 
املحـيل  والبيـع  النفـط  تصديـر  مـن 
للوقود املكـّرر بلغ أكثر من ثلث إجمايل 
إيرادات النفـط والغـاز يف اليمن لكنها 
تذهـب لخدمة مرتِزقة حـزب اإلصالح 
التـي تسـيطر عـىل املحافظـة الغازية 

والنفطية. 
ويف املوضـوع ذاتـه كشـفت تقارير 
إعالميـة عن إنتاج منشـأة صافر ٢٠٠ 
ا، َحيـُث يتـم نهب  قاطـرة غـاز يوميّـٍ
عائداتهـا من قبـل العـدوان، ومرتِزقة 
حزب اإلصالح، ولهذا َفإنَّ إجمايل االيراد 
اليومـي الـذي تحّققه مبيعـات النفط 
والغاز من محافظـة مأرب يصل إىل ٢. 
٧ مليـون دوالر، ولذلـك يؤّكــد خـرباء 
النفـط، بأن مبيعـاِت النفـط الخام يف 
الوقـت الراهـن تقـدر بــ ٣٠٠ مليون 
دوالر شـهرياً، وهو ما يكفـي لتغطية 
فاتورة املرتبات لثالثة أعوام مقبلة من 

عائدات النفط املصدر. 
وتأتي عمليـات النهب املنظـم للنفط 
اليمنـي يف وقـت يعانـي فيـه اليمنيون 
العـدوان  بفعـل  متعـددة  أزمـات  مـن 
والحصـار، إحداهـا انقطـاع املرتبـات، 
وهذه الثـروات املنهوبة كفيلـة بتغطية 
مرتبـات ُكــّل موظفـي الدولـة وزيادة 
عـىل ذلك كما أّكــدت إحصائيات لوزارة 
النفـط بصنعاء؛ ولهذا َفـإنَّ نهب النفط 
من قبل العـدوان ومرتِزقته، يعد جريمة 
اقتصادية جسـيمة ومنظمـة، ما يضع 
معهم  واملتواطئني  ومرتِزقتـه  االحتـالل 
أمام املساءلة القانونية والشعبيّة ملعرفة 
مصري إيرادات النفط، منذ سبع سنوات. 

 
حرضات وعمغئ وخفصات جرغئ

وحول الصفقات الرسية التي أجرتها 
لصالـح  اإلماراتـي  االحتـالل  دويلـة 
رشكات وهمية تابعة لها، واستحوذت 
من خاللها عىل حصص رشكات أجنبية 
يف الحقول اإلنتاجية النفطية يف شـبوة 
وحرضموت، يقـول الخبري االقتصادي 
مرتِزقـة  سـيطرة  أن  الحـداد  رشـيد 
اإلمـارات عـىل عـدد مـن القطاعـات 
خـالل  شـبوة  محافظـة  يف  النفطيـة 
الشـهر الفائت، كشـفت عن صفقات 
ّرسيـة كانت قـد رعتها أبـو ظبي، عرب 
دْفـع عـدد مـن الـرشكات الوهمية إىل 
بمسـاحات  إنتاجيـة  قطاعـات  رشاء 
مـن  وحرضمـوت،  شـبوة  يف  واسـعة 
رشكات أجنبيـة متوّقفـة عـن اإلنتاج 
منذ سنوات، موضًحا أن تلك الصفقات 
تمـت يف أبوظبـي وبموافقـة حكومـة 
املرتِزقة رغـم التحذيرات من وضع أبو 
ظبي يدهـا أَيْـضاً عىل حّصة «كوجاز» 
الكورية مـن الغاز اليمني، والتي كانت 

أعلنت الرشكة تنازلها عنها طوْعاً. 
ويف هـذا اإلطار، ورغـم قيام حكومة 
املرتِزقـة بنهب ما يقـارب ١٨٩ مليون 

برميـل منـذ منتصـف العـام ٢٠١٦ _ 
٢٠٢١م، بقيمـة تجـاوزت ال ١٣ مليار 
دوالر، يؤّكـد الخبري االقتصادي رشـيد 
الحداد أن حكومة املرتِزقة عمدت مؤّخراً 
إىل بيع القطاعات النفطية وتحولت إىل 
سمسـار لبيع القطاعات مالك ٩ رشق 
شـبوة والقطـاع ادميـس S١، وقطاع 
العقلـة S٢ الذي تم بيعه مؤّخراً لرشكة 
سـبيك اإلماراتية والقطاعات السابقة 
تم بيعها لرشكـة أوكتافيا التي مقرها 

يف دبي. 
ويوضح الحـداد أن الرشكة النفطية 
اإلماراتية تُدعى «سبيك»، قامت برشاء 
من رشكة «OMV» النمسـاوية، قطاع 
العقلة «S٢»، أحد أهم قطاعات مديرية 
عرمـة يف شـبوة، املمتـّد عىل مسـاحة 
٩٠٢ كلم مربـع، والذي تُـراوح طاقته 
اإلنتاجيـة مـا بـني ١٢ ألفـاً و١٦ ألـف 
برميل يوميٍّا، ويُراوح االحتياطي املثبت 
فيه، وفقاً لتقارير رسـمية صادرة عن 
«هيئة استكشـاف النفـط» يف صنعاء، 

ما بني ٥٠ و١٧٠ مليون برميل. 
ووفقاً للخبري االقتصادي الحداد، َفإنَّ 
قطـاع «مالـك ٩» الواقع رشق شـبوة، 
والـذي تصـل مسـاحته إىل ٣٥٠٠ كلم، 
ا أواخر  كان ينتـج ٦٢٠٠ برميـل يوميّـٍ
عـام ٢٠١٤م، بينما ينتج َحـاليٍّا ٥٠٠٠ 
برميل، من بني القطاعات التي طالتها 
عمليـات البيـع، َحيُث أقدمـت الرشكة 
برتوليوم»،  للقطاع «كالفـايل  املشـغلة 
عـىل بيعـه لرشكـة تُدعـى «أوكتافيـا 
إنرجي» التي تأسست بني عاَمي ٢٠١٦ 

و٢٠١٩م. 
ويشـري الحداد إىل أن الرشكة نفسها 
اشـرتت قطاع «أدميس S١» املمتّد عىل 
مسـاحة ١٢٠٠ كلـم والواقـع مـا بني 
مديريات بيحان وعسـيالن، وكان يتبع 
رشكـة «أوكسـيدنتال» األمريكية التي 

تخّلـت عنه عـام ٢٠١٥م، قبـل أن يتم 
تسليُمُه يف عام ٢٠٢٠م، إىل رشكة «برتو 
مسـيلة» الحكوميـِة إلعـادة تشـغيله 

وتسوية قضايا عّماله. 
وألن هـذا القطـاع يمتلـك تجهيزات 
كبـرية  إنتاجيـة  ومعـّدات  هندسـية 
مغريـة، فقد تـّم االسـتحواذ عليه من 
ِقبَل رشكة تتبع مراكز قوى عسـكرية 
مواليـة للعـدوان، أطلقت عىل نفسـها 
اسـم «يمن أوكسيدنتال»، وزعمت أنها 
اشـرتت حّصة الرشكة األمريكية، ليتّم 
بيـع «أدميس» أخريًا يف صفقة غامضة 
لـ«أوكتافيـا إنرجـي»، التـي تتّخذ من 
دبـي مقـّراً لهـا إىل جانب مقـّر آخر يف 
بكـني، باملخالفـة لعقـود واتّفاقيـات 

التشغيل.
كامـل  نقـَل  تشـمُل  الصفقـَة  وألَنَّ 
حقـوق التشـغيل، مـن أصـول وكادر 
وظيفي وبـرشي إىل الجانب اإلماراتي، 
حتى انتهاء العقد مع حكومة املرتِزقة 
عـام ٢٠٢٦م، يبني الخبـري االقتصادي 
رشـيد الحداد، أن هناك صفقاٍت أُخرى 
جـرى إبرامهـا، ملنـح دويلـة االحتالل 
اإلماراتـي حصـص رشكات أجنبية يف 
قطاعـات تُنتج مـن ٢٠ ألفاً إىل ٤٠ ألف 
ا، وباحتياطـات إجمالية  برميـل يوميّـٍ
تصل إىل ٢٠٠ مليون برميل، موضًحا أن 
حكومـة املرتِزقة وافقت عىل إبرام هذه 
الصفقات التي جـرت معظمها يف دبي 
وعواصـم دول أجنبيـة يف مايو الفائت، 
مقابـل حصولها عىل حّصـة بلغت ١٥ 
٪ مـن صايف البيع، مـن دون علم الرأي 
العـام اليمنـي، وباملخالفـة التّفاقيات 
وعقـود التشـغيل التي أُبرمـت بني تلك 

الرشكات والحكومة يف صنعاء. 
ويف اإلطار نفسه، تصاعدت تحذيرات 
عـدد مـن خـرباء النفـط يف اليمن من 
سـيطرة دويلة االحتـالل اإلماراتي عىل 

حّصة الرشكـة الكورية «كوجاز» التي 
تنازلت عـن حّصتها من الغـاز اليمني 
أواخـر العـام املـايض بشـكل طوعـي 
أن  إّال  طـن،  مليـون   ٣٠ تبلـغ  والتـي 
حكومـَة املرتِزقـة تتكتّم عـىل األمرP؛ 
كونهـا أصبحـت يمنيـة ١٠٠ ٪؛ ولهذا 
يتوقـع الخبـري االقتصادي الحـداد أن 
اً إىل احتمـال وجود  ذلـك التكتّم مـؤرشِّ
صفقـة أُخرى لصالح اإلمارات املحتّلة، 
رشكاء  اجتماعـات  اسـتضافت  التـي 
الغـاز اليمنـي يف دبـي منتصـِف العام 
املايض، يأتي ذلك يف ظل مساٍع إماراتية 
قطـاع  عـىل  والسـيطرة  لالسـتحواذ 
خمسـة جنة هنـت الذي ينتـج ما بني 
٤٠ ألفـاً إىل ٦٠ ألـف برميل يف عسـيالن 

بشبوَة من خالل مرتِزقتها. 
 

تصاجط البروة الظفطغئ
وألن دوَل العـدوان تتعاَمُل مع قطاع 
النفط اليمني كغنيمـة، يتحدَُّث الخبريُ 
االقتصـادي، رشـيد الحداد، قائـالً: إن 
التعامل مع القطاعات النفطية والبعث 
بهـا يؤّكـد أن هنـاك تقاُسـماً وتناُهباً 

وتدمري مشرتك للنفط اليمني. 
ولهذا تؤّكـد مصادر سياسية مطلعة 
أن دول العـدوان السـعودّي واإلماراتي 
النفطيـة  البـالد  ثـروات  تقاسـمت 
وبتعاون مبارش من قبـل العميل األول 
ألمريكا املرتِزق رشاد العليمي وقيادات 
حكومتـه، َحيـُث يقيض هـذا التعاون 
عىل أن تستحوذ السعوديّة عىل الثروات 
النفطيـة يف محافظتَي مأرب والجوف، 
حرضمـوت  اإلمـارات  تمنـح  بينمـا 
وشـبوة، وهذا ما تـم يف اآلونة األخرية، 
عوضـاً عـن املحـاوالت األُخـرى التـي 
تقوم بها السعوديّة يف استخدام موانئَ 
وتصديـر  إلدارة  املهـرة  محافظـِة  يف 

مشتقاتها النفطية. 
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طةجرُة تظعطئطةجرُة تظعطئ
شـــغ افدب الغمظغشـــغ افدب الغمظغ

طتمث أتمث سئث الشظغ الحمغري
  

الطوفـان، وبعد الريح العقيم أوحى بعد 
اللـه لنبيـه إبراهيـم عليه السـالم، 
ببنـاء الكعبـة، «َوإِذْ بَوَّأْنَا ِإلبراهيم َمـَكاَن اْلبَيِْت 
ـْر بَيِْتـَي ِللطَّاِئِفنَي  ْك ِبـي شـيئاً َوَطهِّ أَْن َال تُـْرشِ
ـُجوِد»، فحّدد الله موقًعا  َواْلَقاِئِمـنَي َوالرُّكَِّع السُّ
وهيأ ومّكـن، وأراد أن يقصده الناس يف رحلتهم 
إليه سـبحانه، وعهد الله مهمـة بنائه وتطهريه 
طهـارة كاملة مـن ُكـّل ما يـيسُء إىل التحليق يف 
آفاق الطهـارة الروحية إىل نبيـه الكريم إبراهيم 
وولده إسـماعيل سـالم اللـه عليهمـا، «وََعُهدنا 
َرا بَيِْتي ِللطَّاِئِفنَي  إىل إبراهيم َوإسـماعيل أَْن َطهِّ
ـُجوِد» فقام ببناء الكعبة  َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَِّع السُّ
وتطهريه يسـاعده عىل ذلك ابنه إسماعيل سالم 
الله عليهما، «َوإِذْ يَْرَفُع إبراهيم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَيِْت َوإسماعيل َربَّنَا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أنت 
ـِميُع اْلَعِليُم»، فامتثال األمر اإللهي، ولجأ إىل الله بالدعاء إليه والترضع بني يديه  السَّ
بأن يتقبل الله ما قام به هو وابنه سـالم الله عليهما، ويف املقام نفسـه وحال طلبه 
ـة مسلمة، وأن  من الله أن يجعلهما مسلمني له، يطلب من الله أن يجعل من أمته أُمَّ
يبعث فيهم البشـري النذيـر والرساج املنري خاتم األنبياء واملرسـلني الذي يتلو عليها 
آيـات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، صلوات الله عليه وآله، والذي فرض 
ـة ُمْسِلَمًة َلَك  يَِّتنَا أُمَّ الله علينا برسالته حج بيته «َربَّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ذُرِّ
َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعَليْنَا إِنََّك أنت التَّوَّاُب الرَِّحيُم َربَّنَا َوابَْعْث ِفيِهْم َرُسوالً ِمنُْهْم يَتْلُو 
َعَليِْهْم آيَاِتَك َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َويَُزكِّيِهْم إِنََّك أنت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم» ومنذ قيام 
نبي الله إبراهيم عليه السـالم ببنائها، كانت محط ابتهـاٍل ودعاء، وترضٍع وبكاء، 
يثوب إليها الناس بطريقة ُمسـتمّرة «َوإِذْ َجَعْلنَا اْلبَيْـَت َمثَابًَة ِللنَّاِس َوأَْمنًا َواتَِّخذُوا 
» وأخرب الله سـبحانه وتعاىل أنه أول بيـٍت وضع للناس  ِمـْن َمَقـاِم إبراهيم ُمَصـىلٍّ
«إِنَّ أول بَيْـٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِببَكََّة ُمبَاَركاً َوُهـدًى ِلْلَعاَلِمنَي» فجعله الله معظًما 
مبارًكا، تحفه الربكة، والهـدى والرحمة «ِفيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َمَقاُم إبراهيم َوَمْن َدَخَلُه 
َكاَن آِمنًا َوِللَِّه َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت َمِن اْستََطاَع إَِليِْه َسِبيالً َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ 
َعـِن اْلَعاَلِمنَي»، فجعله كما قال أمري املؤمنني سـالم الله عليه: «ِقبَْلًة ِلألنَاِم، يَِرُدونَُه 

ُوُروَد األنَْعاِم، َويأَْلُهوَن إَِليِْه ُولُوَه الَحَماِم. 
َجَعَلُه ُسـبَْحانَُه َعالََمـًة ِلتََواُضِعهْم ِلَعَظَمِتِه، َوإذعانِهْم ِلِعزَِّتـِه، َواْختَاَر ِمْن َخْلِقِه 
ُقوا َكِلَمِتـُه، َوَوَقُفـوا َمَواِقَف أَنِْبيَاِئِه، َوتََشـبَُّهوا  اعاً أََجابُـوا إَِليِْه َدْعَوتَـُه، َوَصدَّ ُسـمَّ
بَمالَِئَكِتـِه امُلِطيِفنَي ِبَعْرِشـِه، يُْحِرُزوَن األربـاح ِيف َمتَْجِر ِعبَاَدِتِه، َويَتَبَـاَدُروَن ِعنَْدُه 

َموِْعَد َمْغِفَرِتِه. 
ُه، َوَكتََب  ُه، َوأَْوَجَب َحقَّ َجَعَلُه ُسبَْحانَُه ِلإلسالم َعَلماً، َوِلْلَعاِئِذيَن َحَرماً، َفَرَض َحجَّ
َعَليُْكْم ِوَفاَدتَُه، َفَقاَل ُسـبَْحانَُه: «َوللِه َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت َمِن اْستََطاَع إَِليِْه َسِبيالً 

َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللَه َغِنيٌّ َعِن الَعاَلمنَي». 
ومثل ما كّرر الله سـبحانه أنه هدًى للعاملني كّرر كذلك أنه أمنًا {َوَمْن َدَخَلُه َكاَن 

آِمناً} ويف آية أُخرى أَيْـضاً يذكر بأنه: {َوإِذْ َجَعْلنَا اْلبَيَْت َمثَابًَة ِللنَّاِس َوأَْمناً}. 
وتوعد الله سـبحانه من يصد عن سـبيله، وعن البيت الحرام، أَو يريد فيه بإلحاد 
بظلـم بالعذاب األليم، «إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َويَُصدُّوَن َعْن َسـِبيِل اللَِّه َواْلَمْسـِجِد اْلَحَراِم 
الَّـِذي َجَعْلنَاُه ِللنَّاِس َسـَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلبَاِد َوَمْن يُِرْد ِفيـِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم نُِذْقُه ِمْن 
َعـذَاٍب أَِليٍم» ومعروف بأن كفار قريش من أهل مكة والحجاز هم الذين تآمروا عىل 
رسـول الله صلوات الله وسـالمه عليه وآلـه، يف دار الندوة ونزل فيهـم قوله تعاىل: 
«َوإِذْ يَْمُكـُر ِبَك الَِّذيَن َكَفـُروا ِليُثِْبتُوَك أَو يَْقتُلُوَك أَو يُْخِرُجـوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اللَُّه 

َواللَّـُه َخرْيُ اْلَماِكِريَن»، وكانوا هم الذين يصدون عن رسـول اللـه صلوات الله عليه 
وآله: «َوإِذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا إىل َما أَنَزَل اللَُّه َوإَِىل الرَُّسوِل َرأَيَْت اْلُمنَاِفِقنَي يَُصدُّوَن َعنَْك 
ُصـُدوًدا»، وهم الذين يصدون عن املسـجد الحرام كما أخرب الله عنهـم: «ُهُم الَِّذيَن 
َكَفـُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسـِجِد اْلَحَراِم َواْلَهـْدَي َمْعُكوًفا أَْن يَبْلَُغ َمِحلَّـُه َوَلْوالَ ِرَجاٌل 
ُمْؤِمنُوَن َوِنَسـاٌء ُمْؤِمنَاٌت َلْم تَْعَلُموُهـْم أَْن تََطئُوُهْم َفتُِصيبَُكْم ِمنُْهْم َمَعرٌَّة ِبَغرْيِ ِعْلٍم 

ِليُْدِخَل اللَُّه ِيف َرْحَمِتِه َمْن يََشاُء َلْو تََزيَّلُوا َلَعذَّبْنَا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعذَابًا أَِليًما»
وهكـذا كان أهـل مكة، ثم أتى نظام آل سـعود َحـاليٍّا، يقومـون بمحاربة الدين 
والصـد للمسـلمني عن الله ورسـوله صلوات الله عليـه وآله، مهمـا تظاهروا كذبًا 
بالديـن واإلسـالم: «أََلْم تََر إىل الَِّذيـَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا ِبَما أُنـِزَل إَِليَْك َوَما أُنِزَل ِمْن 
ـيَْطاُن أَْن  َقبِْلَك يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا إىل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَْن يَْكُفُروا ِبِه َويُِريُد الشَّ
يُِضلَُّهْم َضالَالً بعيًدا َوإذَا ِقيَل َلُهْم تََعاَلْوا إىل َما أَنَزَل اللَُّه َوإَِىل الرَُّسوِل َرأَيَْت اْلُمنَاِفِقنَي 

يَُصدُّوَن َعنَْك ُصُدوًدا»
ولم يقترص صدهم عن بيت الله املسـجد الحرام عىل التحكم بأداء فريضة الحج 
والقيـود التـي يفرضونها عـىل الحجاج، والتكاليـف الباهظة بل وصلـت إىل ترويع 
اآلمنـني فيه، َحـــّد التنكيل بهم وقتلهم وهو ما حدث لحجـاج بيت الله من جميع 
العالم بشـكل عام يف أكثر من موسـم، وما حدث لليمنيني بشـكل خاص، ويبدو أن 
دوَر السعوديّة (قرن الشيطان) املنوط بها منذ إنشائها عىل يد املستعمرين الغربيني 
هـو إفراغ الحج عـن محتواه وأهدافه وغاياته من خالل قتل الحجاج املسـلمني، أَو 
اإلهمـال املتعمد املؤدي إىل موتهم، الذي يتحّقق منه عدم األمان والشـعور بالخوف 
والرعـب داخل بيـت الله الحرام، الذي جعلـه الله «مثابًة للنـاس وأمنًا» يف مخالفة 

واضحة ومتعمدة لتوجيه الله، وما أراد أن يكون عليه بيته العتيق املقدس. 
 

صاٌض وظعٌإ بسث طظحِ افطان بسقطئ وتأطني الطرغص 
ففي يوم 17 ذي القعدة ١٣٤١هـ املوافق 1 يوليو 1923م، أي قبل حوايل ِمئة عام 
أثناء ما كان ما يزيد عىل ثالثة آالف حاج يمني، أَو خمسـة آالف حاج، حسب بعض 
الروايات، يف طريقهم إىل مكة ـ بعد أن منحهم السـعوديّون األمان بسـالمة وتأمني 
الطريق عرب كتاٍب أرسـله حاكم عسـري لإلمام يحيى يفيد باهتماِمه بتأمني طريق 
الحجـاج وأنه ال خوَف عليهم ـ التقت بهم رسية جنود من جيش آل سـعود بقيادة 
األمـري خالد بن محمد «ابن أخ امللك عبدالعزيز»، فسـايرهم الجنود بعد أن أعطوهم 
األمـان، وبعد هجعـٍة من الليل جاءوهم وهـم نيام فباغتوهـم، والبعض يروي أنه 
ملـا وصل الفريقان إىل وادي (تنومة) منطقة عسـري، بينمـا كان الحجاج اليمنيون 
يجتازون وادي تنومة بعسـري وهم عزل من السالح، وجنود الرسية يف الجهة العليا 
يف رؤوس الجبـال املطلة عىل الوادي، انقض الجنود عىل الحجاج بأسـلحتهم، وبعد 
أن اسـتنفذ القتلـة ذخـريَة بنادقهم نزلوا بسـيوفهم وخناجرهـم لإلجهاز عىل من 
تبقـى عىل قيـد الحياة من الحجاج، لـم يرحموا حتى النسـاَء واألطفال والطاعنني 
يف السـن، فأبادوهم ولم ينج منهم إال عدد قليـل وُقتل أكثر من ٢٩٠٠ حاج، ثم قام 
القتلُة بنهب أموال وممتلكات الحجاج، يف اعتداء وحيش يظهر حقدهم الدفني وعدم 
مراعاتهـم لحرمـة الحج وتعديهم عىل ضيـوف الرحمن الذين قصـدوا بيته الحرام 

ام معلومات.  ليشهدوا منافع لهم، وليذكروا الله يف أَيـَّ
 

الُةْظُث السسعدّغعن غاظادون شغما بغظعط: «اصاطعا املحرضني»
وقـد ذكـر القـايض يحيى بـن محمـد اإلريانـي «والـد الرئيس األسـبق القايض 
عبدالرحمـن اإلريانـي»، أن الُجنْـَد السـعودينّي كانوا يتنـادون فيما بينهـم «اقتلوا 

املرشكني» وكان شعارهم «هبت هبوب الجنة وأين أنت يا باغيها»
فخيّـم الحزُن، وعمَّ األىس كافة أرجاء اليمن، فال تكاد منطقة يمنية إال وكان لها 
شـهداُء يف تلكـم الجريمة املرّوعة، فما من قلب إال واعتـرصه األلم، وأحدث املصاب 
يف األعماق جراًحا ال تندمل، فسـطر الشـعراء تلك الفاجعة يف أشـعارهم، وانهمرت 



9
الثالثاء

العدد

22 ذي القعدة 1443هـ
21 يونيو 2022م

(1426)
كتابات 

قصائدهم بمرارة الحزن، تارًة تصور بشاعة ما حدث، وتصف حقد وغدر آل سعود، 
عىل اإلسـالم واملسـلمني، وشـناعة فعلهم، وتارًة تنوح وتتوجع، وحينًا تدعو لألخذ 
بالثـأر، ويف هذه اإلطاللة نقف عىل قصيدة العالمة يحيى الذاري، فقط، وإال فاألدب 

اليمني قد سطر الكثري من القصائد، فصيح وحميني. 
نجـد السـيد العالمة يحيى بـن عيل الذاري املتوىف سـنة 1364هــ، يف قصيدٍة له 
جاءت عىل بحر الطويل، مسـتخدًما يف قافيتها حرف الردف األلف، املشـبع بالتأوه 
واألنـني، تتلوه قافية النـون ذات املدلول الحزين الذي يـيش باملعاناة واأللم والحزن 
والبـكاء، ومعطيـات (النون، والتنويـن) ذات الجرس العايل داخل نسـيج القصيدة 
أشـاعت النغمة الحزينة بشكٍل واسع تتسـع وتمتد عىل امتداد النَّفس األليم املوىش 
بحرقٍة ُمرَّة، وسـخٍط صاخب، عىل طـول أبيات القصيدة، يسـتهل قصيدته بتنبيٍه 
حائر، واسـتفهاٍم موجوٍع، ولوعٍة باكيٍة تائهة أشبه بطائٍر مكلوم يفتقد حتى عوٍد 
يابـٍس يذرف عليه دموعـه، يوحي بذلك التنكري املكتـظ يف مطلع قصيدته (طرف ـ 
دمع ـ حشاشـات ـ فؤاد ـ خطب) يف أُسـلُـوبية حائرة مفجوعـٍة موجوعة، متكئًا 
عىل مجهوٍل ال يعلم من يكون، يسـتعطفه ويبثه شـكواه عّله ينجد الطَّْرَف املتفجر 
بالدمـوع املنهمرة املتدفقـة عىل خدين لهما حمرة الدم وانهمار الغيث، وحشاشـة 
تتلظى ناًرا وسـعريًا، وفؤاد يغتيل أمًلا وسـخًطا يف آٍن واحد، ملا حدث، يف تصوير بديع 
لعظـم الفاجعـة، ومرارة املصيبـة، بذهول واسـتغراب واندهاش يـكاد يفقده من 

يستنجد به، ومن يلوذ إليه، وتكاد الجبال الشامخات لهوله أن تخر وتنهد. 
قاِن أحمر  الخدين  عىل  بدمٍع  بالهمالن  فاض  لطرٍف  من  أال 
بالغلياِن جاش  لفؤاٍد  ومن  سعريها  تلظى  لحشاشاٍت  ومن 
وداِن البالد  يف  بقاٍص  أناخ  لهوله  الشامخات  تخر  لخطٍب 
سدوان يف  بالحجاج  َحـّل  وما  ضحوًة  تنومة  وادي  يف  كان  بما 

ثم يواصل الشـاعر الذاري قصيدتـه بذكر من أقدموا عىل هذه املجزرة البشـعة، 
وأعمالهم الشنيعة، من قتٍل وسلب ونهب، وتعذيب وتنكيل، يف حق أناس عزل أبرياء 

ال جرم لهم سوى أنهم وفدوا إىل بيت الله يرجون رحمته، ويلتمسون عفوه
وقراِن مأثورة  سنٍة  وعن  الهدى  عن  الناكثني  املارقني  من 
يداِن جنته  جرٍم  ما  غري  عىل  قومه  والخوارج  سعوٍد  ابن  من 
َجَوَالِن يف  الغي  بطرق  وباتوا  وفوده  صدوا  األستار  ذي  البيِت  عن 
وأمان حرمٍة  من  واجبًا  وال  لهم  ــًة  ذمَّ وال  إالٍّ  يرقبوا  ولم 
بعياِن تُرى  رصعى  جسوَمُهُم  وغادروا  وسلبًا  قتًال  أحلوهُم 
أُذناِن بذا  تسمع  لم  لعمرك  وطريُها  الفالة  وحُش  تنوُشُهُم 

ولهول الجريمة وبشـاعة الواقعة، يسـتمر الشاعر بذات النسـق الحزين، وكأنه 
يسـتغرق يف لوعتـه َحــدَّ الثمالة، يقيُم املعنوي مقاَم الحيس، فيجسـد اإلسـالم يف 
صورة إنسـان يتشـح السـواد، ويلبس مالبس الحزن والِحداد، ينـوح وينادي نداء 
املتوجـع املكلوم، ويسـتدعي املشـاعر الطاهرة والبقاع املقدسـة، لتشـاركه حزنه 
وبكاءه، فالبيت والروضة وزمزم وعرفات والعلمان، وجميع املشاعر تضج بالبكاء، 
وترصخ وتنوح، بل حتى األمالك والثقالن، وكأن الكون بأرسه يف مأتٍم عظيم، وحالة 

كئيبة، يعلن الِحداد، ويتعاىل الرصاخ، ويعم النَّواح، يف تصويٍر أليٍم للغاية:
بلساِن حاله  ونــادت  ونــاَح  حــداده  ثوَب  اإلســالم  لِبَس  لذا 
والعلماِن والتعريف  وزمــزُم  وطيبٌة  العتيق  البيُت  ليبِكُهُم 

والثقالِن  ــالُك  األم وتبكهُم  يٍد  عن  املشاعر  تلك  وتبكهم 
 

طتاربُئ اإلجقم باجط اإلجقم!
ثم يقف الشـاعر ليصـور لنا مدى ما قام به أُولئك املجرمـون، ليس إال ألَنَّهم من 
سـاللة الخوارج، الذين حاربوا اإلسالم باسـم الدين، وأن الدافع إلجرامهم وشناعة 
فعلهم، ال يمكن أن يكون إال حقًدا عىل أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أبي طالب سـالم 
الله عليه، ملا قام به من قتل آبائهم يف النهروان، حتى أتوا لالنتقام من شيعته بهذه 
الصورة الشـنيعة، التي ال يقرها اإلسـالم وهي للكفر أقرب، ومن أعمال الكافرين، 
مصوًرا للكفر يف صورٍة حسـية، ويسـتعري له صدًرا راموا رشحـه بفعلتهم، تعبريًا 
عـن حرصهم عىل الكفر، وإرضائه، وكناية عن بعدهـم عن الدين الحنيف، وأخالق 

وقيم اإلسالم
وسناِن صــارٍم  سيٍف  مواقع  تذكروا  النهروان  أهل  حثالُة 
ميالِن ذي  ضّل  مــروٍق  بكل  والعىل  الفضائل  ربِّ  لحيدرٍة 

وراموا لصدر الكفر رشًحا بفعلهم وما انفك صدر الكفر يف خفقاِن 
ثم يعود يف ذكر الحجاج مقارنًا بفوزهم بالشهادة، وسوء منقلب املجرمني الذين 
مآلهم حتًما نار جهنم، ويف اسـتحضار جهنم تنـاٌص ضمني ملا ذكره الله من جزاء 
القاتل وخلوده يف النار، ويف الصورة الكلية للمقارنة، استجالٌء واضح ملشاعر مفعمة 
بالحـزن، مليئة بالدهشـة والحرية، تروح به وتجئ يف عمق األلم، وتذكر الشـهداء، 

والغيظ والسخط عىل املجرمني
حساِن الجناِن  يف  بحوٍر  وفازوا  شهادٍة  خريَ  الحجاج  أحرز  لقد 
قدماِن بهم  تسعى  سقٍر  إىل  خليقٍة  رش  النار  كالُب  وآَب 
بعناِن غيهم  يف  بهم  وخاض  قيادهم  منهم  الشيطان  ملك  لقد 

ويؤّكــد الشـاعر ابتعادهم عـن الدين، وترصدهـم للنيل منـه، وتحقريهم لقدر 
الرسـول الكريم خاتم األنبياء واملرسـلني صلوات الله عليه وآله، وكأن لسـان حاله 
يقـول: إن من حصـل منهم تحقري رسـول الرحمة ال يسـتبعد منهـم حصول قتل 
حجـاج بيت الله، وحـال ذكره يأخذه حبه وشـغفه لالسـتغراق يف الرتنم بأوصاف 
الحبيب املحبوب صلوات الله عليه وآله، ويوحي هذا االسـتطراد باسـتنكاٍر شـديد، 
واسـتغراب كبري، فيأتي بصفـات النبي العظيمـة ودوره العظيم املسـتحق لكمال 
التعظيـم ومنتهى التعزيـر والتوقري (نبي الهدى ـ من جاءنا ببيـان ـ ختام النبيني 
الكـرامـ  مـن له لدى الله رب العرش أرفع شـان)، كما يوحـي بااللتَجاء إليه، وبثه 
شـكواه، وكأنه يلوذ به ويستغيثه ويسـتنجده (وسيلتناـ  ذخرناـ  شفيع الورى إن 
ضـاق ُكــّل جنان) ومدلول جملة (إن ضـاق ُكـّل جنان) توحي بمـدى األلم النازل 

بالشاعر الذي أملح إليه بضيق املوقف يف اآلخرة، يف إسقاط بليغ، وتصوير مرهف:
ببياِن جاءنا  َمْن  الهدى  نبيِّ  محمٍد  النبيِّ  قْدَر  حقروا  ُهُم 
شاِن أرَفُع  العرِش  ربِّ  الله  لدى  له  وَمْن  الكرام  النبيني  ختاُم 
َجناِن ُكـّل  ضاق  إن  الورى  شفيُع  وذخُرنا  حاٍل  ُكـّل  يف  وسيلتُنا 

ويختم هذا االسـتطراد واالسـتنجاد برسـول الله صلـوات الله عليـه وآله، بذكر 
الجـزاء الكبـري الذي جزاه الله به، والصـالة عليه يف ُكـّل أوان، ويف املعنى إشـارة إىل 
أنهم بأعمالهم هذه ال يرضون إال أنفسهم، وال يكشفون إال سوءهم، أما رسول الله 

صلوات الله عليه وآله فقد جزاه الله خري الجزاء وصىل عليه ُكـّل أوان

أواِن ُكـّل  اللُه  عليِه  وصّىل  جزائه  خرْيَ  العْرِش  إلُه  جزاه 
ـة رسـول اللـه صلوات الله عليه  ويذكر الشـاعر أن هؤالء املجرمني قد كفروا أُمَّ
وآلـه، لتهافتهـم عىل الدنيـا، وتجرًؤا عىل اللـه، وحقًدا وعداوة، وسـبق أن ذكرنا أن 

الجند السعودينّي كانوا يتنادون فيما بينهم «اقتلوا املرشكني»
َشنَآِن وذي  ُكْفٍر  ذي  جــراءة  تهافتًا  كّفروها  قد  ــتـَـُه  وأُمَّ

 

سثُم اقجاسقم طعما ضاظئ اآلقم
ورغـم الحزن املفعم باأللم، والبوح الصاخب باألنني، إال أن الشـاعر ال يسـتغرق 
يف حزنـه، ولـم يبَق حبيس أمله، فال يمكن أن يستسـلم أَو يلني، كمـا هي عادة ُكـّل 
اليمنيني، عدم االستسـالم مهما كانت اآلالم، بل يلتفت إليهم التفات املتألم املغتاظ، 
متهكًما مسـتصغًرا بتوجيه الخطاب إليهم باسـتخدام اسم الفعل (رويدكم)، الذي 
معنـاه (مهًال)، والنداء الالذع املتوّجــه إىل صفتهم اللئيمة املتمثلة بالخبث، متوعًدا 
باالنتقـام واألخـذ بالثـأر، بحـرب رضوس صاخبة بالـرضب والطعن، تشـيب لها 

الرؤوس، ويجتيل الهام حدها
عَواِن الناصيات  تُشيُب  ِلحْرٍب  ِفْرقًة  الناس  أخبَث  يا  رَويَدُكُم 
ِلداِن األُكفِّ  يف  ِبُسْمٍر  وَطْعٍن  حدُّها  الهام  يَْجتَِيل  ببيٍض  وْرضٍب 
ِهداِن غرِي  الثأر  ألخذ  غيوٍر  ُمَقذٍِّف  ُكـّل  اإلسالم  بني  بأيدي 

ثـم يتوّجـه مناديًا ألبناء الدين الحنيف يحثهم ويدعوهم عىل وجه الرسعة بدون 
تـرّدد أَو ريب أَو تواٍن، لقتال هـؤالء املجرمني القتلة، بأسـاليب متنوعة، يثري فيهم 
الغرية والحمـاس، واإلباء والنخوة، ويسـتخدم الفخر والتقريـع، ويف إضافة الدين 
إليهـم (بنـي الدينـ  أديانكم) إشـارة إىل أن الجريمة التي ارتكبها آل سـعود يف حق 
الوافديـن إىل بيت الله الحرام، هي جناية عىل الديـن بكله، وأن نرصة الدين تقتيض 
من جميع املسـلمني التكاتف لهبوا بـكل قوة ومن ُكـّل اتّجـاه، يتداعون ويتنادون 
(تنادوا) ألخذ الثأر، وأن استهداف الحجاج اليمنيني يعد استهداًفا لجميع املسلمني، 

وحّجـة الله بينة واضحة عليهم. 
ِبتََوان وال  ريٍب  بال  اًعا  ِرسَ روا  شمِّ الحنيفيِّ  الدين  بني  فهيا 
جاِن ِجنايُة  فيُكْم  عُظَمْت  فقد  ِوْجهٍة  ُكـّل  من  الثأر  ألخذ  تناَدْوا 
ِبَهواِن أعراضكْم  يف  أترضون  بدنيٍة  أديانكْم  يف  أترضون 
مكاِن بكلِّ  قتالً  وُهُم  وُحسُّ غارٍة  بْعَد  غارًة  عليهم  وشنّوا 
ِلِرهاِن سابٍق  جواٍد  وكلِّ  فيِْلٍق  بعد  فيلًقا  إليهْم  وسوقوا 
مباني ــْدِم  وَه شأفاٍت  إلعفاء  ومْدَفٍع  ــدَّ  أُِع قد  سالٍح  وكلِّ 
ِلُفالِن ويا  ال  ِلفالٍن  أيا  أقل  ولْم  ُقْطٍر  ُكـّل  من  دعْوتُُكُم 
يماني الِغرار  مشحوِذ  مقالَة  مجرٍِّب  ُكـّل  أعطاَف  بها  هَزْزُت 
وُمداني نــاِزٍح  من  أْمِركْم  أويل  مؤنِّباً  أُخصُّ  منها  ولكنني 
القمراِن أرشق  ما  مؤّكـدًة  عليهُم  العاملني  رب  فحّجـة 

ويختتم الشـاعر قصيدته محذًرا من مـآالت التخاذل، والقعود عن القصاص من 
أُولئك القتلة

أماني ونيِل  ثــاراٍت  إلدراك  تقوُدُهْم  بالّرساة  إال  الناُس  فما 
والنَزَواِن الِعرِي  بني  ِحيَل  لقْد  وقعْدتُُم  هذه  عن  نُْمتُُم  لِنئْ 

 

سراصغُض تمظُع العخعَل إىل الئغئ الترام
والشـاعر الذاري بهذا الختام يحذرنا بأُسـلُـوب شـديد املرارة، عميق الداللة، له 
أثره البليغ، حني ينتزع من أعماق التاريخ املثل العربي الشـهري «وقْد ِحيَل بني الِعرِي 
ة، واملثُل يُرضب للرجل يعوقه عن مطلبه عائق،  والنَزَواِن» والنََزوان: الَسـْوَرُة والِحدَّ
وأول من َقاله َصْخر بن عْمرو أخو الَخنَْسـاء، وله قصة مؤملة، فرُيوى أنَّ َصخر بن 
يخ فركبوا فالتقوا  ِ عمرو غزا بني أسـد بن ُجَزيمة، فاكتََسـَح إبلهم، فجاءهم الرصَّ
بذات األثل، َفَطَعَن أبو ثَْور األسـدي َصْخراً طعنًة يف َجنْبه، وأفلت الخيل فلم يُْقَعْص 
مكانه وَجِوى منها، فمرض َحْوالً حتى ملَّه أهلُه، فسمع امَرأة تقول ألمرأته َسلمى: 
كيـف بَْعلُِك؟ َفَقالت: ال َحـيٌّ ُفريَْجى وال َميٌْت فيُنْعى، لقد لقينـا منه األمرين، َفَقال 

صخر:
ـــي ـــاَدت ـــيَ ِع تَـــمـــلُّ  الَ  َصـــْخـــر  أم  أَرى 

ويف روايـة أُخـرى: فمرَض زمانًا حتى َملَّته امرأتـه، وكان يكرمها، فمر بها رجٌل 
وهي قائمة وكانت ذات ُخْلَق وإدراك، َفَقال لها: يباُع الَكَفل؟ َفَقالت: نعم عما قليل، 
وكان صخر يَْسـَمُعُه، َفَقال: أما والله لنئ َقَدْرُت ألقدمنَّك قبيل، ثم َقال لها: نَاِوليِني 

السيف أنظر إليه هل تُِقلُّه يدي، فناولته فإذا هو ال يٌْقلُّه، َفَقال:
َوَمَكاِني  َمْضَجِعي  ُسَليَمى  َوَملَّْت  ِعيَاَدِتي  تََملُّ  ال  َصْخٍر  أم  أرى 
َوَهَواِن َشقاً  ِيف  إالَّ  َعاَش  فالَ  َحَليَلًة  بأمٍّ  َساَوى  اْمرٍئ  فأي 
والنََّزَواِن الَعرْي  بنَْيَ  ِحيَل  َوَقْد  أْستَِطيُعُه  َلْو  الَحْزِم  بأمِر  أُُهمُّ 
ِبالَحْدثَاِن يَْغَرتُّ  َوَمْن  َعَليِْك  َجنَاَزًة  أُكوَن  أن  أَْخَىش  ُكنُت  َوَما 
َسناِن ِبَرأِْس  يُْعُسوٍب  ُمَعرَُّس  كأنَّها  َحيَاٍة  ِمْن  َخرْيٌ  َفلْلَموُت 
أذُنَاِن َلُه  َكاِنْت  َمْن  وأْسَمْعِت  نَاِئَماً  َكاَن  َمْن  نَبَّْهِت  َلَقْد  َلَعْمِرى 

ويف ظل تحكم نظام آل سـعود وما يقوم به من عراقيل تمنع الناس من الوصول 
إىل بيتـه الحـرام، الذي جعلـه الله هدًى للعاملـني، يتحّقق فعًال صدهم عن املسـجد 

الحرام، ومحاربتهم لله ودينه. 
ويف ظل العدوان الغاشـم عىل اليمن بقيادة مملكة قرن الشيطان، الذي يستهدف 
الكبـري والصغـري، والطفل واملرأة والشـيخ امُلسـن، يتجـىل أَيْـضاً مـدى الحقد عىل 
اليمنيني، لتبقى دعوة الشاعر الذاري واستغاثته، ونداه لألخذ بالثأر من أُولئك القتلة 
املجرمـني، والتحذيـر من عاقبة التخـاذل والقعود هو ما نسـتطيع التأكيد عليه يف 

ختام مقالنا هذا. 
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ثقافة 

برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [ِإنَّ الَِّثغَظ َصاُلعا َربَُّظا اهللاَُّ ُبطَّ اْجَاَصاُطعا] لطحعغث الصائث:
اإلظفاُق يف جئغض اهللا دلغٌض سطى طخثاصغئ املآطظ

املسارسُئ واملئادرُة يف طغادغظ الةعاد لعا أبٌر سزغط

 : بحرى المتطعري 
ابتـدأ الشـهيُد القائُد السـيد حسـني 
بدرالدين الحوثي محارضتـه [إِنَّ الَِّذيَن 
َقالُـوا َربُّنَا اللَّـُه ثُمَّ اْسـتََقاُموا] بوصف 
الُقـــْرآن الكريـم، َحيْـــُث قـال: [ما 
أعظـم كتاب اللـه، وما أسـمى معانيه، 
وما أشـمل دالالته، هدى ونور، موعظة 
وشفاء ملا يف الصدور، يخاطبنا بمختلف 
العبـارات، وبشـتى الوسـائل؛ بحثاً عن 
كيف يهدينا بأسلوب عجيب]، مشرياً إىل 
اآليـات التي تحدث الله بهـا عن الهداية 
للعبـاد، وكيف رحمـة اللـه وكرمه مع 
عبـاده، فقال -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه-: إن 
[املتأمـل لكتاب الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- 
مـن هذه الزاوية يخجـل أمام الله، وهو 
بكل وسيلة، وهو هو من جلَّ -ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل- يف كربيائه، وتعـاىل يف عظمته، 
يُظِهـر حبـه ألوليائـه بشـكل عجيـب، 
ويدعـو جميـع عبـاده لالنضـواء تحت 
لوائه واالسـتجابة لندائـه، ويثني دائماً 
عـىل نوعية متميـزة من أوليائـه، ممن 

آمن به، وآمن برسله وكتبه]. 

طسظى السئعدغئ املططصئ هللا:ــ
َعَليْـِه-  اللـِه  -ِرْضـَواُن  واختـار 
يف  اآليـات  أهـمِّ  مـن  آيـًة  للمحـارضة 
الُقــْرآن الكريم، التي تصُف املستقيمني 
عـىل هدى الله، بأنهم مـن عرفوا وآمنوا 
بالُعبودية املطلقة للـه، بأنه اللَه وحَده 
ومدبـر  ومالكهـم،  وخالقهـم،  ربُّهـم، 

شؤونهم، واملرشع لهم.. 
وأشـار -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- إىل أن 
هناك أناسـاً يعتربون أنفَسـهم مؤمنني 
ولكـن ترصفاتهـم تـدل عـىل أنهـم ال 
يعرفـون معنـى العبوديـة املطلقة لله، 
َحيْـــُث قال: [ما أكثر من يقولون: الله 
ربنا، ولكـن يدينون بالـوالء لترشيعات 
بعيدة عن الله، ألنظمـة بعيدة عن الله. 
هذا إقرار يناقضـه العمل]، ُمضيفاً بأن 
معنى العبوديـة املطلقة هو: [إنني عبٌد 
للـه، أطيع اللـه فيما أمر ونهـى، أعمل 
عىل كسـب رضاه، أحبه وأتـواله، أكون 
مـن حزبه، أكـون من جنـده، أكون من 
أوليائـه، أسـتقيم، أسـتقيم عـىل هـذا 
النهـج، أفهـم تعاملـه معي -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل- كعبد له يف هذه الدنيا أنه ال بُدَّ أن 

يبتليني بتكاليف متنوعة، ما بني شـاق 
عىل نفيس، أَو شـاق عىل جسـمي، وما 
بني سـهل، ما بني صعب عيلّ؛ باعتبَاره 
مخالف لهواي، أَو ملصالحي الشخصية، 
االعتبـارات  مـن  آخـر  اعتبـاٍر  ألي  أَو 
الدنيويـة، وبـني ما هـو بعيد عـن هذا 

االعتبار]. 

املةــال افول:ــ اقباــقُء يف الةاظإ 
املادي:ـــ

ُموضحـاً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- بأن 
اللـَه يبتـيل عبـاده ويختربهـم يف هـذه 
الحيـاة، ليتضـح املؤمـن الصابـر، من 
املنافـق الفاجـر، وليميـز الخبيـث من 
الطيـب، َحيْــُث قـال: [أن أعلـم بأنني 
عندما أقول: أنني عبد لله، وأقر بأن الله 
ربـي، أن الله ال يكتفي منـي بهذا، ال بُدَّ 
أن يمتحننـي، ال بُـدَّ أن يبتلينـي؛ ليتبني 
مصـداق ما أدعيـه، ويتبني اسـتقامتي 

وثباتي عىل ما أدعيه]. 
مجالـني:  يف  االبتـالءات  أن  إىل  الفتـاً 
الجانـب املادي، واملعنـوي، وعن االبتالء 
اللـه  [ابتالنـا  قـال:  املـادي  املجـال  يف 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- فيما يتعلق بالجانب 

املايل بابتـالءات كثرية.. ما أوسـع إطار 
الترشيـع يف الجانب املايل بدءاً من الزكاة 
وانتهـاء باإلنفـاق يف سـبيل اللـه، وكم 
ارتبط باملال من ترشيعات وكم اتجه إىل 
قضية املـال من آيات تحث عىل اإلنفاق، 
وتعـد باألجـر املضاعـف عـىل اإلنفـاق 
وتتحدث عن اإلنفاق بأنه دليل مصداقية 
املؤمن، تتحدث عن بذل املال بأنه وسيلة 

من وسائل تزكية الروح وسموِّها].. 

ظخُر دغظ اهللا.. طرتئٌط باملال:ــ 
مؤّكداً -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- عىل أهمية 
الجانـب املـايل إلعالء ديـن اللـه، فقال: 
[فريضـة من أعظـم الفرائض، فريضة 
هـي ركـن مـن أركان اإلْسـَالم اتجهت 
نحـو املال هي الـزكاة، واجـب من أهّم 
الواجبـات هـو نرص ديـن اللـه مرتبط 
باملـال أيضـاً، واجب من أهـّم الواجبات 
هو العمل عىل نرش دين الله والدعوة إىل 
إصالح عباده مرتبط باملال أيضاً لدرجة 
أن اللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- قـال عـن 
صفـات املؤمنـني فيما يتعلـق بالجانب 
املـايل وفيمـا يتعلـق بالجانـب النفيس: 
{إِنَّ اللََّه اْشـَرتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُْفَسـُهْم 

َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة} بأن لهم الجنة 
{يَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه} يقاتل بنفسـه 

وماله]. 

 الشظغ.. لغج طتااجاً فطعالظا:ــ
ُ
اهللا

ُمضيفـاً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- بأن 
اللـَه له ملـك السـماوات واألرض، ليس 
محتاجـاً لنا، ولكـن القضيـة كما قال 
الشـهيد القائد: [القضيـة هي مرتبطة 
قضيـة  وليسـت  ابتـالء،  قضيـة  بنـا، 
اسـتعانة منه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- بنا، 
قضيـة ابتـالء لنـا: هل نحـن صادقون 
يف  صادقـون  نحـن  هـل  إيَْمــاننـا،  يف 
عبوديتنـا لله؟ إذاً سـنطبق ما يريد منا 
حتى وإن كان فيما يعز علينا سنمتثل، 

سنطبق، سننفذ]. 

طظ رتمئ اهللا بظا يف املةال املادي:ــ
أوالً: ــ ّسمى الله اإلنفاق(قرضا):ــ 
منوهـاً إىل أن اللـَه جـل شـأنُه مـن 
رحمتـه بنا، وألنه يعرُف أن اإلنَْســـان 
يحب املال حبا جما، فسـماه سـبحانه 
(قرضـا)، قـال -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه-: 
[ولذلـك اللـه خاطبنـا يف هـذا املجال يف 

الُقــْرآن الكريم بأسـلوب عجيب سّماه 
قرضاً {َمـْن ذَا الَِّذي يُْقـِرُض اللََّه َقْرضاً 
َحَسـناً َفيَُضاِعَفـُه َلـُه أَْضَعافـاً َكِثريًَة}

(البقرة: من اآلية245) استقراض؛ ألَنَّه 
يعلم أننا شـديدو الحرص عىل املال، فلم 
يكتـِف -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-؛ ألَنَّه رحيم 
بنـا، لم يكتـِف أن يبتلينـا يف املال فقط، 
وهو قادر عىل ذلك يقـول: أنت أنفق، أد 
الـزكاة، بل دفعنا بلطفه، برحمته إىل أن 
نلتزم يف هـذا الجانب فنطبـق، ونربهن 
عـىل صـدق إيَْمــاننا، فأحاط مسـألة 

املال بكثري من الرتغيب]. 

باظغاً: غداسفه لظا أضساشا ضبرية:ــ
ُمضيفاً -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- أَيْـضاً 
لإلنفـاق  ويدفعنـا  يرغبنـا  اللـه  بـأن 
ويشـجعنا عـىل ذلـك بمضاعفـة األجر 
لنا، َحيْــُث قال: [َفيَُضاِعَفُه َلُه أَْضَعافاً 
َكِثريًَة} أليس هذا من رحمة الله بنا؟ أنه 
يشـجعنا عىل تنفيـذ هـذا الواجب الذي 
هو صعب عىل نفوسنا. يقول -ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل- أيضـاً: {َمثَـُل الَِّذيـَن يُنِْفُقوَن 
أَْمَواَلُهْم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َكَمثَِل َحبٍَّة أَنْبَتَْت 
َسـبَْع َسـنَاِبَل ِيف ُكلِّ ُسـنْبَُلٍة ِمائَـُة َحبٍَّة 
َواللَّـُه يَُضاِعُف ِلَمْن يََشـاُء َواللَُّه َواِسـٌع 
َعِليٌم} يعد بمضاعفة إىل نحو سبع مائة 

ضعف].. 

ملاذا املظفصعن يف جئغض اهللا صطغطعن؟:ــ
مسـتغرباً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- من 
حالـِة النفس البرشية، َحيْـــُث أن اللَه 
قـد وعدنا وهو مالك السـموات واألرض 
بأن يضاعف لنـا األجر إن أنفقنا، وبأنه 
سـيخلفه علينا، ولكننا مع ذلك نتعامل 
مع الله وكأن شـيئاً مـن هذا لن يحدث، 
فقال: [ومع هذا ال تزال نسـبة امللتزمني 
بهـذا األمر اإللهي الهام - عىل الرغم من 
ُكــّل هذا الرتغيب الكبري - ال يزال نسبة 
قليلة جداً من الناس أقل بكثري من نسبة 
املصلني، أقل بكثري من نسبة الصائمني؛ 
ألَنَّ املال محك {َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبّاً َجّماً} 
ودليل عـىل صدق العبوديـة، ودليل عىل 
صـدق اإليَْمـــان، بل جعلـه صفة من 
صفـات املؤمنـني، املؤمن الـذي يتصور 
بـأن بإمكانه أن يكـون مؤمناً والجانب 
املايل ال أحد يمسه غري صادق يف إيَْمــانه 

أبداً، غري صادق يف دعواه للتقوى]. 

-ِرْضـَواُن  القائـُد  الشـهيُد  ضّمـن 
اللـِه َعَليْـِه- محاَرضِته بـرشح معنى 
أي:  [نسـارع:  فقـال:  (املسـارعة) 
نبـادر إىل األعمـال التـي بها نسـتحق 
املغفرة، َوبها نسـتحق الجنة. املبادرة 
إىل األعمال الصالحة، يكون اإلنَْســان 

سبَّاق، مبادر، ما يكون فيه تثاقل]. 
ُمضيفـاً بأن قضيَة املسـارعة يشء 
مهـم جـداً يف ميادين العمل يف سـبيل 
الله، ولهذا جاء الُقــْرآُن بعتاٍب شديٍد، 
وسـخرية ممن يتثاقلون: {َما َلُكْم إِذَا 
ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ ِيف َسِبيِل الّلِه اثَّاَقْلتُْم إَِىل 

األَْرِض}. 

ملاذا املسارسُئ إىل طغادغظ الثري؟
القائـُد -ِرْضـَواُن  الشـهيُد  وأشـار 
اللـِه َعَليْـِه- إىل أن مـن أهـّم الصفات 
التـي يتصُف بها رسـول الله صىل الله 
عليه وآله وسـلم هي صفة املسـاَرعة 

واملبـادرة إىل مياديـن الخـري والجهاد، 
ورضب مثاال بمسـارعته عليه الصالة 
وتحشـيده  تبـوك،  غـزة  يف  والسـالم 
للمؤمنـني، وخروجـه ملالقـاة الـروم، 
وأن هـذه الحركـة منـه جعلـت الروم 

يرتاجعون عن املعركة. 
وبنّي لنا أَيْـضاً يف املحارضة ما تؤدي 
إليـه املسـارعة بقوله: [هـذه الصفة 
مهمـة جداً بالنسـبة للمسـلمني، هي 
الصفـة التـي تجعلهم هم السـباقني، 
وهم سادة األمم، تجعلهم هم أصحاب 
السبق يف ُكــّل ميادين العلم، واملعرفة، 
يف ُكــّل مجال مـن مجاالت الصناعة، 
مـن مجـاالت الزراعـة، وكل املجاالت 
مثل: الطب، والهندسـة، وغريها، لكن 
مسـألة التثاقـل، التباطـؤ، هـي التي 
تؤخر األمم، وتؤخر النـاس ما يعرفوا 

أشياء كثرية، فيسبقهم اآلخرون]. 

طسزُط افسمــال يف طغادغظ الةعاد 
ق تتَسُط إق باملسارسئ

ويف ذات السـياق أضـاف -ِرْضـَواُن 
اللِه َعَليِْه- قائالً: [ال يحسـم املوضوع 
يف الحـروب، يف املواجهـة إال املبـادرة، 
عنرص املبادرة أهّم عنرص، املسـارعة، 
تكـون أنـت صاحـب السـبق، تكـون 
أنـت سـيد املوقـف، لكن متـى يمكن 
أن تكـون سـيد املوقـف؟ إذا كان مـن 
حولـك كلهم مبادريـن، عندهم حركة 
املبـادرة، املسـارعة]، مؤكـداً عـىل أن 
املسـارعة مطلوبة يف معظـم األعمال 
التي تسـتوجب املغفرة، مسـتدالً عىل 
ذلـك بقولـه تعـاىل: {َوالَِّذيـَن إِذَا َفَعلُواْ 
ذََكـُرواْ  أَنُْفَسـُهْم  َظَلُمـواْ  أَْو  َفاِحَشـًة 
قولـه  يف  فالفـاء  َفاْسـتَْغَفُرواْ}،  الّلـَه 
(فاسـتغفروا) تدل عـىل ترتيب الغاية 
بعـد الـرشط، بمعنى أنهم ذكـروا الله 

واستغفروا مبارشًة دون تأخري. 
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ضغاُن اقتاقل غاسّرُض لعةعم جغرباظغ وخاشراُت اإلظثار ُتططص 

صائُث الةغح الربغطاظغ الةثغث غثسع إىل اقجاسثاد لطصاال يف ُأوُروبا 

عربية ودوليةكتابات

صعاُت اقتاقل تخّسث اساثاءاتعا يف الدفئ الشربغئ املتاّطئ
 : طاابسات

املسـتوطنني  اعتـداءات  وتريُة  تصاعـدت 
الصهاينـة عىل املواطنني يف عـدٍد من البلدات 
الفلسـطينية، يف الوقـت الـذي تكثّــف فيه 
قوات االحتـالل اعتداءاتها يف الضفة الغربية 
املحتّلة.  يف التفاصيل، صّعدت قواُت االحتالل 
ضّد الفلسـطينيني يف الضفة  اعتداءاتها ليالً 

الغربية املحتّلة. 
بعـد  للمسـتوطنني  األهـايل  وتصـّدى 
محاولتهـم رفـع الَعَلـم «اإلرسائيـيل» قرب 

مدخل بلدة بيت أّمر يف الخليل. 
املسـتوطنني  اعتداءات  وتـرية  وتصاعدت 
عىل املواطنني يف مدينة الخليل، فقد هاجمت 
ليـل، أمـس األول، مجموعات منهـم منازل 
للحـرم  املالصـق  جابـر  حـي  يف  املواطنـني 

اإلبراهيمي. 
مـن  مجموعـٌة  هاجمـت  القـدس،  ويف 
املسـتوطنني عدداً من الشـبان، فيما أقدمت 
قوات االحتالل عىل اعتقال شاب من منطقة 
بـاب العمـود بعد اعتـداء مسـتوطنني عليه 

بالحجارة. 
يف سـياق مختلف، تسـتمر مناورة «عزم 
الصادقـني»، التـي بدأتها «رسايـا القدس»، 
يوم أمس األول، يف قطاع غزة وتستمر وأمس 
االثنـني، يشـار إىل أن املنـاورة التي تشـارك 

فيها تشـكيالت مختلفة يف «رسايا القدس»، 
بعياراتهـا  واملدفعيـة  الصاروخيـة  أبرزهـا 
املختلفـة ومـن محافظـات القطـاع كافة، 
تهـدف إىل دمـج تكتيكات وقيـاس جاهزية 

إحداثيات الوحدات ومعرفة دقتها. 
وكانت «رسايا القدس»، الجناح العسكري 
لحركة الجهاد اإلسـالمي، قد أعلنت انطالق 

مناورات عسـكرية واسـعة يف قطـاع غزة، 
واسـتعداداً  والتجهيز،  لإلعـداد  «اسـتكماالً 
ألي معركـة مقبلـة»، وفق ما أّكــد الناطق 
العسكري باسم «رسايا القدس» أبو حمزة، 
موضًحـا أنّها «سـتحاكي عمليـات ميدانية 
عسـكرية  تشـكيالت  بمشـاركة  متعـددة، 

عدة». 

 : وضاقت
يشـتبُه جهـاُز السـايرب القومـي التابـع 
لسلطات االحتالل أّن سبَب انطالق صافرات 
اإلنـذار الخاطئـة يف القـدس وإيـالت، أمس 
األول، هـو الهجـوم السـيرباني الـذي نّفذه 
«قراصنٌة» إيرانيون ضد منظومة الصافرات، 

وفًقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت». 
وقالت الصحيفة: إنّه «يف أعقاب الشبهة» 
أوعز جهاز «السـايرب» إىل السـلطات املحلية 
عـىل  رسيعـة  حمايـة  «وسـائل  باتِّخـاذ 
أن  موضًحـا  املحليـة»،  البـالغ  منظومـات 
الحديـث ال يدور حول منظومات إنذار تابعة 

للجبهة الداخلية إنما منظومات بلدية. 
ونـرشت إذاعـة جيـش االحتـالل، وقـت 
التعرض للهجوم: أن «صافرات إنذار خاطئة 
ُسمعت يف إيالت، يف بيت شيمش، ويف عدد من 
أحيـاء القـدس - بيت الكرم، بسـغات زئيف 
ونافيه يعقوب، وبعد عدة سـاعات، ُسمعت 

مجّدًدا صافرات اإلنذار يف أحياء القدس». 
وقد أشـار جيش االحتـالل إىل أنّـه «تابع 
موضوع الصافرات التي ُسـمعت يف الدقائق 
األخرية يف منطقة القدس ويف جنوب البالد»، 
وقـال: إّن الحديـث يـدور عىل مـا يبدو عن 
عطـل، مؤّكــداً أّن املوضـوع قيـد التحقيق 

وليس هناك خشية من حادثة أمنية. 
أّن  القـدس  يف  االحتـالل  بلديـة  وزعمـت 
الحديـث يدور عن عطـل، وشـّددت عىل أنه 

لم يكـن هناك حادثـة أمنيـة أَدَّت إىل إطالق 
الصافرات. 

أما مدير عام اتّحاد اإلنرتنت «اإلرسائييل» 
يـورام كوهـني فقـد قـال: «إّن الهجـوم لم 
يمـس بالبنيـة التحتية املصنفـة يف األرايض 
املحتّلـة عـىل أنهـا حساسـة» وفـق قوله، 
مضيًفا: «مع ذلك، اتضح مجّدًدا كم أّن املس 
باملنظومات املدنية سـهل نسـبيًا ويشـّوش 

حياة املستوطنني يف «إرسائيل»». 
واعتـرب كوهـني، أن هنـاك فجوة ليسـت 

لــ  السـايرب  يف  الدفـاع  قـدرة  بـني  سـهلة 
«إرسائيل» حول البنية التحتية التي تعتربها 
حساسـة، وبني الحماية الناقصة يف حماية 
البنـى التحتيـة املدنيـة األُخرى، وقـال: «إن 
هـذا الهجوم ليـس األول الـذي يوضح هذه 

الفجوة». 
وانطلقـت صفـارات اإلنـذار عـدة مرات 
الليلة املاضية يف خمس مدن رئيسـية داخل 
األرايض الفلسـطينية املحتّلة ملدة 50 دقيقة 

ونزل أكثر من 30 ألَف شخص إىل املالجئ. 

 : وضاقت
للناتـو  املتالحقـة  املواقـُف  تشـريُ 
وملسـؤولني غربيـني بـأن الحـرب يف 
أوكرانيـا قـد تتحـول لتصبـح حربـاً 
مبارشة بني روسـيا والغرب، عكستها 

املواقف األخرية. 
وقالت ليز تراس -وزيرة الخارجية 
بوتـني  «فالديمـري  إن  الربيطانيـة-: 
ال يسـتهدُف أوكرانيـا فقـط يف حربه 
الهجينـة املروعة، نحن لسـنا متعبني 
وال يمكننـا أن نتعـب أبـداً يف الدفـاع 

عن الحريـة والديمقراطية وسـنقوم 
بكل مـا هو ممكـن لضمـان انتصار 
أوكرانيـا».  من تلـك املواقف ما رصح 
بـه قائـد الجيـش الربيطانـي الجديد 
باتريك سـاندرز الذي دعا قوات بالده 
إىل االسـتعداد للقتـال يف أُوُروبـا مـرة 

أُخرى ضد الجيش الرويس. 
وبحسب الصحافة الربيطانية، َفإنَّ 
سـاندرز رأى رضورة ملحة لتشـكيل 
جيـش قـادر عـىل القتـال إىل جانـب 

حلفائه وهزيمة روسيا يف املعركة. 
مـن جهتـه، حـذر رئيس الـوزراء 

الربيطاني، بوريس جونسـون، من أن 
هناك رضورة لالسـتعداد لنزاع طويل 

األمد. 
ترصيحات سـاندرز لم تكن يتيمة، 
فقد سـبقها مواقف حامية ألمني عام 
حلف الناتو ينس ستولتنربغ لصحيفة 
بيلد األملانية حذر فيها من أن الحرب يف 
أوكرانيا قد تسـتمر لسنوات، داعياً إىل 
تعزيز القـوات االوكرانية يف الدونباس 
باألسلحة قد يساعدها عىل تحرير تلك 
املنطقة من الروس. وضمن الخطوات 
التي وصفتها موسـكو باالستفزازية، 

باعتماد  الروسـية  الخارجيـة  نـّددت 
البضائـع  نقـل  عـىل  معاديـة  قيـود 
بواسـطة السـكك الحديد عرب ليتوانيا 
نحـو جيب كالينينغـراد مهّددة بردود 
يف حـال عـدم رفعها.  وقـال ديميرتي 
بيسـكوف املتحـدث باسـم الكرملني: 
ويتطلـب  خطـورة،  أكثـر  «الوضـع 
قبل صياغة استجابتنا  معمقاً  تحليالً 
والخطوات التالية، وسـيتم إجراء هذا 
التحليل خالل األيّام القليلة القادمة». 
ا، تـدور معـارك عنيفـة يف  ميدانيّـٍ
الرشق االوكراني، وسـط تقدم تحرزه 

القـوات الروسـية باعـرتاف الجيـش 
االوكراني الذي تحدث عن هزائم مؤمله 
عـىل جبهـة الدونباس، فيمـا تحدثت 
مصادر بريطانية عن تسـجيل حاالت 

فرار اوكرانية من املعارك. 
باملقابـل يسـتمر الجيـش الرويس 
باسـتهداف مواقع عسكرية اوكرانية 
بصواريـخ كاليرب واسـكندر وتحدثت 
وزارة الدفـاع عـن اسـتهداف مركـز 
قيـادي بالصواريـخ عاليـة الدقة، ما 
أسفر عن وقوع عرشات القتىل بينهم 

ضباط اوكرانيون كبار. 

اجاحعاد 11 سسضرغًّا وطثظغني 
ابظني يف عةعم إرعابغ غساعثف 

تاشطئ رضاب سطى ذرغص تمص 

 : وضاقت
استشـهد 11 عسـكريٍّا ومدنيان جـراء هجوم 
إرهابـي اسـتهدف حافلتهم، صبـاح االثنني، عىل 

طريق الرقة حمص. 
وقـال مصـدر عسـكري: «إنّـه حواىل السـاعة 
السادسـة والنصـف من صباح هـذا اليوم تعرض 
بوملـان مدني لهجـوم إرهابي عىل طريـق الرقة-

حمـص يف منطقـة الجرية، مـا أَدَّى إىل استشـهاد 
أحـد عرش عسـكريٍّا ومدنيـني اثنني وجـرح ثالثة 

عسكريني آخرين». 
وكانـت مصادُر إعالمية محليـة قد أفاد يف وقت 
سابق باستشـهاد وجرح عدد من املواطنني بينهم 
عسـكريون جراء اعتداء إرهابي اسـتهدف حافلة 
ركاب عـىل طريق الزملة ضمن جبل البرشي بريف 

الرقة. 

الطعاء جقطغ: لظ ظسمَح 
لطسثو أن غَمجَّ أطَظ إغران

 : وضاقت
أّكـد القائُد العام لحـرس الثورة يف إيران، اللواء 
حسـني سـالمي، أنَّ الحـرس لن يسـمح للعدو أن 
يمـسَّ أمن البـالد، ُمشـرياً إىل أنَّ «العـدّو يدقُّ عىل 
طبـول الفتنـة إلثـارة البلبلـة وتأجيـج مشـاعر 
املواطنـني يف إيـران، لكننـا عازمـون عـىل خدمة 

الشعب والتمسك بروح التضحية والتفاني». 
ترصيحاُت اللواء سـالمي جاءت خالل مراسـم 
تخليـد الذكـرى الثالثـني إلنشـاء مقر «ثـار الله» 
التابع للحرس الثوري يف العاصمة طهران، وتكريم 
عوائل الشـهداء املنتسـبني لهذا املقر، َحيُث بنيَّ أنَّ 
«العالم يشـهد اليوم بوجود قاعدة مركزية رصينة 
وحافلـة باالزدهار والبصـرية والتي تواصل امليض 
عىل نهـج اسـرتاتيجي مسـتديم ملواجهـة خندق 

الكفر والظلم». 
وشـّدد عـىل أنَّ العـدّو بـات يـدرك أنَّ هزائمـه 
املتكّررة وال سيما داخل البالد اإلسالمية، تأتيه من 

هذه املنطقة. 
واعتـرب اللواء سـالمي أنَّ عاصمـَة الجمهورية 
اإلسـالمية طهران، مرىس السـالم واالسـتقرار يف 
البـالد، ذاكًرا أنَّ «هـذه املدينة الصامدة بثقلها عىل 
الصعيـد الـدويل ودورها العاملـي ورجالها االذكياء 
والواعني، برهنت أنها اسـتطاعت اجتياز الصعاب 

باقتدار وشموخ». 
وختـم القائُد العام لحرس الثـورة قائًال: «يجب 
أن نتبـع تعليمـات قائد الثورة اإلسـالمية ونحّقق 
تطلعاتـه»، الفتـاً إىل أنَّ «الشـعب اإليرانـي يعلـم 
أنَّ سـماحته ال يريـد لهـذا املجتمـع إال السـعادة 
واالزدهار واألمن واالستقالل والحرية والكرامة». 
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ضطمئ أخغرة

يف ذضرى طثبتئ تظعطئ
ـاب الحاطغ    د. شآاد سئثالععَّ

تصـادُف هذه األيّـام ذكرى 

الكـربى)  الحجـاج  (مجـزرة 

مذبحـة الحجـاج اليمنيـني يف 

تنومة التي ذهـب ضحيتَها ما 

يقـارُب مـن ثالثـة آالف حاج 

يمني.

هذه املذبحـُة يجُب أن تبقى 

حيـًة يف ذاكـرة اليمنيـني جيالً 

بعـد جيـل؛ حتـى تبقـى هذه 

األجيـال عـىل علـٍم بموقـف النظام السـعودّي مـن اليمن 

كشـعب وكدولـة، وأن السـعوديّة لـن تـرتّدَد إذَا الحت لها 

الفرصُة يف قتل أكرب عدد منهم سواٌء أكانوا مسلحني أَو غري 

مسلحني، سواٌء أكانوا حجاجاً مساملني أَو مغرتبني مدنيني.

ومـن الـرضوري أن نعمَل جميعـاً -علماَء وسياسـيني 

ومثقفـني- عـىل إبقاء هـذه املذبحـة يف الذاكـرة الجمعية 

لليمنيـني حتـى يتمّكـَن الجميُع مـن تفسـري املذابح التي 

حدثت خالل العدوان السـعودّي اإلماراتي القائم عىل بالدنا 

والـذي ذهب ضحيتَه آالُف اليمنيني، ناهيك عن قتل األرسى 

واملسـافرين يف الطرقـات وغريهـم، ولـم يسـلم مـن ذلك 

العدوان حتى سـكاُن املناطق املحتّلة املوالـون لهم والذين 

تعرضـوا ملذابح عديدة بالطـريان وبغريه، وهـذا يؤّكـد أن 

السـعوديَّة تسـتهدُف اليمنيني بمختلف توّجـهاتهم سواٌء 

أكانوا معاديني أَو موالني لهم، والعلم بجرائم السـعوديّة يف 

حـق اليمنيني عرب التاريخ يسـاعدنا عـىل البقاء حذرين يف 

العالقة املستقبلية مع السعوديّة. 

إنَّ مـا حـدَث يف مذبحة تنومة من تنفيـذ للجريمة بأياٍد 

سـعوديّة ثم إنكار املشـاركة فيها ثم بعد ذلك االعرتاُف بما 

َل النظاُم السـعودّي أيَة مسئولية حيال  حدث دون أن يتحمَّ

ذلك أَو دفع تعويضات للمترضرين وأرسهم، إن ذلك يذكُِّرنا 

بمـا يحـُدُث يف الجرائـم التي يرتكبُهـا العدواُن السـعودّي 

اإلماراتـي َحـاليٍّاـ فعند حدوِث الجريمة تنِكُر دوُل العدوان 

أيَّ دور لهـا وعندما تنكشـُف الحقائُق تبـدأُ بالرتاجع عن 

موقفها حتى تصَل إىل مرحلة االعرتاف الكامل دوَن شـعور 

بأيـة مسـئولية، وهـذا يشـريُ إىل أن دوَل العـدوان ترتكُب 

الجرائـَم وهـي عىل يقني أنها تحـَت الحمايـة الدولية ولن 

تتعـرََّض للمسـألة القانونيـة من جـراء ترصفاتها يف حق 

ٌ جديٌد سـوف  اليمنيني، ولكن يف الجرائم الجديدة هنا متغريِّ

يجـربُ تلك الدول عىل دفع ثمن مـا جنته أياديها وهو القوُة 

التي يملُكها الجيُش اليمني واللجان الشـعبيّة والتي سوف 

يكوُن لها الكلمُة األخريُة يف ما يحدث، فاليوم ليس كاألمس. 

طةجرُة تظعطئ.. جرغمٌئ لظ تسُصُط بالاصادم
طتمث سطغ السجي 

لـم ولن ينىس التاريـُخ واألجياُل املتعاقبة 

من أبناِء شعبنا اليمني املجزرة املروَّعَة التي 

ارتكبها أزالُم النظام السـعودّي الظالم بحق 

آالف الحجـاج القاصدين لبيـت الله الحرام 

فيما يعرف بمجزرة تنومة.

قبـل مـا يقـارب املِئة عـام وبينمـا آالُف 

قلوبُهـم  املتوّجـهـُة  اليمنيـني  الحجـاج 

ومشاعُرهم إىل الله سـبحانه، الذين شدهم 

العشُق لله فقطعوا مئات الكيلومرتات مشياً 

عـىل األقـدام، قاطعني ُكــلَّ تلك املسـافات 

لـني لـكل وعثاء السـفر،  الشاسـعة ومتحمِّ

يشـدهم الشـوق ُكـّل لحظة وثانية إىل الله، 

وإىل معانقـة بيـت اللـه الحـرام، بينما هم 

كذلك وحينما وصلوا إىل محطة من محطات 

الرحلـة، وهي منطقة تنومـة الواقعة تحت 

سـيطرة نظام آل سـعود، بينما هم يف وقفِة 

االسـرتاحة تلك، كانـت أعنُي الغـدر والحقد 

املدفوعُة من النظام السعودّي ترُقُب املوكب 

اإليَمـاني، تلك األعني التي أنتجتها وأفرزتها 

أروقـة املخابرات الربيطانية وسـخرتها مع 

النظام السعودّي لحرب اإلسالم.

كانت تلك القلوُب املليئة بالحقد يف لحظة 

ٍب وانتظار، وما أن حط الحجاج رحاَلهم  ترقُّ

ليسـرتيحوا من وعثاء السـفر، وليـؤدوا ما 

عليهم من شـعائَر والتزامـات وصلوات لله 

سـبحانه وتعـاىل، انهـال عليهـم شـياطنُي 

البـرش بوابـٍل من رصـاص الحقـد، انهالت 

عليهـم رصاصـاُت الحقد من ُكــّل صوب، 

كانت تخرتُق األجسـاَد الطاهرة من الرجال 

والنسـاء والولدان، فتسـقط تلك األجسـاُد 

مرضجـًة بدمائهـا الطاهـرة، وكأنها وهي 

تسـيُل فـوق تـراب األرض ترُسـُم الصورة 

الوحشـية القـذرة لنظاٍم قمعٍي اسـتبدادي 

عميل، سـخر نفَسـه ومقدراته لحـرب الله 

ودينه.

سـقطت تلك األجسـاُد الطاهرة الواحدُة 

تلو األُخـرى، ورصاصات الحقـد تنهال من 

ُكـّل جانب، نجا من نجـا بأعجوبة وارتقت 

أرواح األغلبيـة منهـم إىل اللـه، شـاكية إىل 

الله سـبحانه وتعاىل ظلـم وطغيان عنارص 

اإلجـرام، تلـك الحادثة كشـفت مـن جانب 

مسـتوى الحقد والخبث الـذي يكنه النظام 

السـعودّي ومن ورائه عىل الشـعب اليمني، 

ومـن جانٍب آخر كشـفت حقيقـة وروحية 

ومهمة املـرشوع التكفريي الوحيش الخبيث 

الذي أنتجته أروقة املخابرات الربيطانية. 

هـذه الجريمـة رغم وحشـيتها وقذارتها 

إال أنها كشـفت ويف وقـت مبكر مدى الحقد 

والخبث الذي يكنُّه النظاُم السعودّي الحاقد 

بحـق الشـعب اليمنـي، فحينـذاك لـم يكن 

هناك مناورات عىل الحدود السـعوديّة، ولم 

يكـن هناك رشعيـة يراد إعادتهـا، ولم يكن 

هناك انقـالب عىل الرشعية، فلمـاذا يا ترى 

نفذ النظام السـعودّي تلـك املجزرة املوجعة 

واملفجعة والتي يمثل ذكُرها ونبش أحداثها 

وجعاً لكل األحرار من أبناء الشـعب اليمني، 

إال أنها تشّكل لوحًة مكتملة املالمح ملستوى 

الحقـد الدفني للنظام السـعو صهيوني من 

ــة، ومـن جهة أُخرى  جهـٍة ضد أبنـاء األُمَّ

تكشـف املهمـة الحقيقيـة التي أوجـد؛ ِمن 

أجِلها النظام السعودّي واملرشوع التكفريي. 

عـىل أيـة حـال فجريمـُة مجـزرة تنومة 

سـتبقى وصمـَة عـاٍر بحـق نظـام عميـٍل 

مسـتبد، ومـن جهـة أُخـرى هـي تذكي يف 

نفوسـنا مشـاعَر االنتقام من نظاٍم سـّخر 

ُكــّل مقدراتـه وإْمَكانياتـه وقدراته لحرب 

اإلسـالم واسـتهداف عمقـه، ولن تنسـاها 

األجيـاُل املتالحقـة مـن أبناء شـعبنا مهما 

تقادمت األحداث. 


